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Οι  άνθρωποι  σε  όλο  τον  κόσμο  παίρνουν  το  μέλλον  τους  ξανά  στα  χέρια  τους.  Μαζί,
αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες  στους  τομείς  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  της
τοπικής  παραγωγής  τροφίμων,  της  κοινής  χρήσης  εργαλείων  κ.λπ.  Αυτό  είναι  το  πιο
ελπιδοφόρο  κίνημα  της  εποχής  μας.  Όπου  η  αγορά  και  το  κράτος  αποτυγχάνουν,  οι
άνθρωποι  αναλαμβάνουν  δράση.  Ως  ελεύθεροι  πολίτες,  επανεφευρίσκουν  τη
συλλογικότητα,  με  ανοιχτές  συνεργασίες  όπου  η  προσωπική  ανάπτυξη  και  η  κοινωνική
δέσμευση  πάνε  χέρι-χέρι.  Αυτή  η  παρατήρηση  φαίνεται  να  έρχεται  σε  αντίθεση  με  αυτό
που  βιώνουμε  καθημερινά.  Τα  λάθη  του  συστήματος  του  μοντέλου  της  κοινωνίας  μας
γεμίζουν  τις  εφημερίδες:  κλιματική  κρίση,  ασταθείς  τράπεζες,  προσφυγικές  ροές.  Η
αποδεκτή  σοφία  είναι  ότι  η  αβεβαιότητα  αυξάνεται.  Αλλά  και  οι  δύο  τάσεις  συμβαίνουν,
όχι  τυχαία,  ταυτόχρονα.

Είναι  ώρα  να  ξυπνήσουμε.  Για  τριάντα  χρόνια,  πιστεύαμε  στη  μυθοπλασία  ότι  η  εποχή
των  Μεγάλων  Αφηγήσεων  έχει  τελειώσει.  Η  πτώση  του  Τείχους  του  Βερολίνου  έκανε
τις  ιδεολογίες  άχρηστες.  Εν  τω  μεταξύ  ξέρουμε  καλύτερα.  Μετά  από  τρεις  δεκαετίες
οικονομικής  παγκοσμιοποίησης,  βλέπουμε  περισσότερους  ηττημένους  παρά  νικητές.
Η  προοδευτική  πολιτική  χωρίς  μια  παθιασμένη  ιστορία  για  το  μέλλον  οδήγησε  τους
ηττημένους  στην  αγκαλιά  των  δεξιών  εθνικιστών,  οι  οποίοι  τρέφουν  την  ψευδαίσθηση
ότι  η  αναδίπλωση  του  εαυτού  μας  μπορεί  να  είναι  μια  γόνιμη  μορφή  συνεργασίας.

Πρέπει  να  τολμήσουμε  να  ξαναγράψουμε  την  ιστορία.  Τον  20ο  αιώνα,  το  κράτος
πρόνοιας  αναπτύχθηκε  από  την  προοδευτική  απάντηση  σε  μια  βιομηχανική  οικονομία
της  ελεύθερης  αγοράς.  Από  τη  δεκαετία  του  1950,  οι  πολίτες  στη  Δύση  απολάμβαναν
αυξημένη  ελευθερία  ενώ  η  κυβέρνηση  καθιέρωσε  την  κοινωνική  ασφάλιση.  Μετά  από
τριάντα  χρόνια,  η  οικονομική  μηχανή  χάλασε,  γεγονός  που  οδήγησε  στη
νεοφιλελεύθερη  περίοδο  για  τα  επόμενα  τριάντα  περίπου  χρόνια.  Σε  αυτήν  την
περίοδο,  εφαρμόστηκε  ένα  συγκεκριμένο  «Σύνταγμα  της  Ελευθερίας»  (Hayek 1978),
στο  οποίο  η  αγορά  έγινε  και  πάλι  ο  κυρίαρχος  τρόπος  οργάνωσης.  Αυτό  οδήγησε  σε
έναν  πιο  ασταθή  κόσμο  με  ακραία  ανισότητα  και  μια  βαθύτερη  οικολογική  κρίση.  Η
απάντηση  που  πρέπει  να  αναπτύξουμε  στον  21ο  αιώνα  είναι  η  κοινωνικοοικολογική
κοινωνία,  ένα  έργο  που  αγωνίζεται  για  την  ισότιμη  ελευθερία  όλων  των  ανθρώπων  να
ανθίσουν  με  ασφάλεια,  εντός  των  ορίων  του  πλανήτη.

Δεν  είναι  ένα  απλό  έργο  γιατί  παίρνει  το  παράδοξο  της  εποχής  μας.  Η  βεβαιότητα  δεν
έχει  να  κάνει  με  τη  διατήρηση  του  σημερινού  μας  κόσμου.  Για  να  χτίσουμε  ένα
συγκεκριμένο  μέλλον,  πρέπει  να  αλλάξουμε  τα  πάντα.  Για  να  μπορέσουμε  να
αναπτυχθούμε  ελεύθερα,  χρειαζόμαστε  βιώσιμα  συστήματα.  Στο  μέλλον,  ο  τρόπος  με
τον  οποίο  παράγουμε  τρόφιμα,  παράγουμε  ενέργεια,  εργαζόμαστε  και  κερδίζουμε
εισόδημα  θα  είναι  διαφορετικός.  Χρειαζόμαστε  νέους  κοινωνικούς  θεσμούς  και  μια
πολιτιστική  αλλαγή  σχετικά  με  αυτό  που  θεωρούμε  ότι  είναι  «η  καλή  ζωή».  Ευτυχώς,
αυτό  δεν  είναι  ένα  μακρινό  μελλοντικό  όνειρο.



 8Ελευθερία & Ασφάλεια  σε  έναν  Πολύπλοκο  Κόσμο

        
         
         
        
          
        

       
          
        
        
           
           
          
     

        
          

            
         

       
        

          
 

            
         
            

          
         

         
          

        
         

            
           

          

         
          
          
          
           
         

          
            
        
           
             
            
           
     

          
           
             
          
         
          
          
 

            
         
            
           
         
           
          
        
         
           
           
           

Ενώ  οι  περισσότερες  κυβερνήσεις  υπνοβατούν  προς  την  καταστροφή,  όλο  και
περισσότεροι  πολίτες  παίρνουν  την  εξουσία  στα  χέρια  τους.  Αν  και  σπάνια
εμφανίζονται  στις  ειδήσεις,  αποτελούν  το  αυξανόμενο  και  θετικό  αντίθετο  ρεύμα  της
κοινωνίας  μας.  Μαζί  με  τις  προοδευτικές  τοπικές  κυβερνήσεις,  επωάζουν  μια  νέα
κοινωνικοοικολογική  κοινωνία.  Το  πώς  μπορούμε  να  το  πετύχουμε  είναι  το  θέμα  αυτού
του  δοκιμίου,  με  την  ελευθερία  και  την  ασφάλεια  στο  επίκεντρο.

Σίγουρα  η  σχέση  μεταξύ  ελευθερίας  και  ασφάλειας  είναι  ενδιαφέρουσα.  Η  Hannah 
Arendt,  η  φιλόσοφος,  έγραψε  ότι  η  ελευθερία  συνδέεται  με  το  άνοιγμα  του  μέλλοντος:
κάθε  δράση  πυροδοτεί  μια  αλυσιδωτή  αντίδραση  απροσδόκητων  και  απρόβλεπτων
επιπτώσεων.  Αυτό  είναι  λογικό  και  σχεδόν  αυτονόητο.  Αν  όλα  διορθώνονταν,  τότε  δεν
θα  υπήρχε  επιλογή,  ούτε  χώρος  ελιγμών.  Και  μια  ζωή  στην  οποία  όλα  είναι  τόσο
σίγουρο  ότι  τίποτα  δεν  αλλάζει  δεν  είναι  κάτι  που  λαχταράς.  Αλλά  πόσο  ελεύθερο
άτομο είσαι.  θα  έπρεπε  πραγματικά  όλα  να  είναι  ανασφαλή;  Η  ζωή  σε  πλήρη
αβεβαιότητα δεν  οδηγεί  σε  συναισθήματα  βαθύ  φόβου;

Ο  κοινωνιολόγος  Zygmunt Bauman  δήλωσε  στα  ογδόντα  πέντε  του,  μετά  από  εξήντα
χρόνια  έρευνας,  ότι  κάθε  άνθρωπος  στη  ζωή  του  χρειάζεται  δύο  πράγματα:  ελευθερία
και  ασφάλεια.  Είναι  σιαμαία  δίδυμα.  Αυτές  οι  δύο  έννοιες  συνδέονται  πάντα  μαζί  σε  μια
ισορροπημένη  κοινωνία.  Ο  Bauman  περιέγραψε  την  τρέχουσα  εποχή  μας  ως  «υγρή
νεωτερικότητα».  Όλοι  οι  θεσμοί  που  μας  παρέχουν  ασφάλεια  (εθνικό  κράτος,
οικογένεια,  κ.λπ.)  έχουν  διαλυθεί  σε  μια  κοινωνία  ρευστών  ροών  ανθρώπων  (από
τουρίστες  έως  πρόσφυγες),  κεφαλαίων  και  αγαθών  -  που  παρέχουν  ελάχιστη  ή
καθόλου  υποστήριξη.

Πρέπει  τώρα  να  αφήσουμε  αυτή  την  περίοδο  και  να  χτίσουμε  μια  νέα  μετατρέποντας
τον  κόσμο  μας  σε  μια  κοινωνικο-οικολογική  κοινωνία.  Χρειαζόμαστε  ίση  ελευθερία
για  να  αναπτυχθούν  όλοι  οι  άνθρωποι,  που  συνδέεται  με  μια  οικονομία  και  έναν
τρόπο  ζωής  που  απαιτεί  δέκα  φορές  λιγότερα  από  τον  πλανήτη.  Σίγουρα,  στους
σημερινούς  ασταθείς  καιρούς  μας,  μια  τέτοια  τεράστια  πρόκληση  δημιουργεί  αρχικά
μεγάλη  αβεβαιότητα  και  αντίσταση.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  σημαντικό  να  διατυπωθούν  οι
απαραίτητες  αλλαγές  ως  ένα  εποικοδομητικό  κοινωνικό  έργο  για  το  μέλλον,  ένα
πολιτικοποιητικό  μήνυμα  ελπίδας,  από  το  οποίο  μπορούμε  να  εξασφαλίσουμε
βεβαιότητα  στη  μακρά  διαδικασία  υλοποίησης.  Εναπόκειται  στο  πράσινο  κίνημα  και
την  πολιτική  του  εκπροσώπηση  να  διαδραματίσει  βασικό  ρόλο  σε  αυτόν  τον  δρόμο
μπροστά.  Αυτή  δεν  είναι  μόνο  η  περίοδος  για  έξυπνες  αναλύσεις  και  εμπνευσμένες
ιδέες,  αλλά  και  για  την  κινητοποίηση  των  ανθρώπων  για  το  μέλλον  τους.
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�����������'��&���'����3���&�	����9&��6���"��������""���$������ 	����&���������(����
"������'�����$���	�������& ��'��&���'� ��������������� 	��������	�'6�1�&������&����
����
 ��������&�&"������#����������&� �%�������	�'6�/�������&�	������� 	����(��
��	�#����	#	��� '�������	��'�������	��'���(���������#���������#	��������'������(��
�����"�����	���"����	���&�����)�(��&��&��������""�!'���������'6�5����"�)�� ���""��) 
�������& �'�� ��������	���	�'�� ��������$��������&��'�����&�	��'��"�����'��%�����	�!�	��
��"!���������	���������	��6�8�����������	����������&� ������ ����YPZ[\]�^������'���������&�� 
4���� �"�	
��������������������'���&� ��<���������	����'���&� ��0���7�.����� �	�'���!
�������
��" �&������% ��	����!����'���&�������(��#� ���������
���������"�&�6�.�����	�� �� �
�����$ �������	���	�'������
�����������	���%�"#���������������&"����������������	��$!���'�
�� ����� ������(��� � '�����"����#'�������%#'������ ���!$ � ���������#��6����
������������"����	��
�"�����'�� ���� 	������������������������& �'6

5�&	  ���  ��"!  ����   �  ���� ,  %�����,  ��  3�������  ���  ��  �����������  ��������'  ��(��  ���� 	����
�  �"��	��  ��  ������	���!  	�'  ���#	��'.  5""�  ���  ��&�%��,  �  ������(�  ���!	��
�����������  &�  �  	�""��  ���  	�����  ��  �����  ����(���  ��  ���&��'.  8��  ��������	�,    ����� 
«Beyond Growth: Towards a New Economic Approach»,  ���  ����(� ��  ��&    *�	
��"����#
,	���  ��  &�  8�����!  8��		���  ��  ,������	�!  ,�����	��#'  *���������'  ���  5����$ '  -  ,,*5
(OECD),  ���	����  &�  (�����&	���  	��  ���  ���" )   '  ������	��#'  ���&���,  
����	��  � �  
����#
���������   '  ��������& �'  ��  ��������.  .  4�������#  ;���  �(��  ���� '  �""�$��  ������.  ��
2017,  ��  ��"����'   '  #��  ��&	  �"#��'  
����	���'  �  ���%�"�"�!���  ��"���#,  	�   �  4�������#
4�����#  ��  �������    "��&	��  «*�������   '  ,��������»:   �  ������ �  &�  ��
���"������	���'  �����'  �����  �  ��"!���'  �&��'  ���   �  ���	�����  ��  ����������
����"#����,  ���  ��&(����  �����  ����������#  ���   �  ��
��� � .  ���  �����  �����  ��(��#  ���  �'
��"����'  ���  �  �"�	�  ���    
�������"& �.  .  ����!��  4�������#  4�����#  	��  �'  ���������'
��"���'  ��  2019  �""�$�  ����	����  ������  	�   �  ����$   '  4�������#'  3����� '  *�	%����'.
;(��  ��%��'  �&(��',  &��'  �  �&(�'  ���   �  �"�	���#  ������& �  ��  2050,    	��
��  ��  	��
���"��#  ������	��  ���    ���#� �  ��  %�����!  ��%�"����   '  4���� '.  5�&  	&��  	�����  ��
������ ���.  ���&(����,    �����#  ����#��$  �$���"�����  ��  �����  ������  .  4$���"�����  ��  �����
	���"  �	%��  � �  ����������& �  ���   �  �����$ ,  ����!���'  &�    �"�����  	�����  ��
�����������  ��&    (�#�  ��  �&���.  @	�',  &��'  ���� 	�����    �����  «5����$  (���'
������	��#  �����$ » (Growth without Economic Growth)  ��  4��������!  ,������	�!  
3���
�""���',  ��&  �����  	��  )������� � .

.  ����  ��  Covid-19  	�����  ��  (� ��	�!���  �'  	��  �"#�  �%!���� '  ���    ���"��������#  ������	��
	�',  ��  ���  ���  ��  �� �#���  ��&	��  ��  	��  ������	��  ��&'  ��  �"�� ����  �����   '  ����(#'  	��'
��"#'  ��#'  ���  &"��'.  5�����,  ��""�'  �����'  �������'  �(���  (����  ���  ������&����  ��������
���%�����.  8�������	�  ���� '  ��"!  ��"�  &�    �!$ �  ��  "��&	����  ����&���  (	�"��	����'
��������'  ���  �����"�!���  ��&  �����&��  	�����������	&  ���  �(��  	��� �#���  ��&  ������"��
���  ��  ��������')  �(������  	�   �  ������%#  �����  ���  �""��  ������ 	���  ������"���,
&��'  ��  ��(�����'.
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5��'  ��  �" ��%����'  ���  �� ��!�  ��&	��  � �  ������   �""��#  ��  ������	��&  	�'  	���"�.
4$���"�����  ��  �(��  ��  �����  	�   �  �������#  �(!�� ,  ������&��  ���  %� �&�� �  �� ��������&
�  �����'  ���   �  ���&�	 �  ���  �����$  ��  	��  ������	����� 	��  ������	��.  0�������',  ���
��������	�,  �  �������&  	�'  	���"�,  ��  �����%�'  ���  �  ���������  
�����#  �$���"����!����
�����(����  ��&    9&��  5	����#,  &���  �  ������  ���   '  
�������"& �'  �$���"����!�  ��
�$�%��������  ���  �)�(�'  	�����""�������',  ��	��'  ��	��""���  ���  %��%��	���.  0��  &"�  ���
�����#  ����!��	�  &�  �����  "����&  ��  ���&�'  ��  &"�  ��  �&�	�  ��  ������������  	��$!  ��',   
��������#  ���  ����"����#  ��������  �����  ���  �����"����  �# 	�  ���  �  ��&���"�  � �(�	 "&�� 
�	#  � 	�����  	���"  �������	��  �$��.  _��'  &"�  ���  ��  �����  "���'.  ,��������	�"&���  	�"�!�  ���
����&�	��'  �"�����'  �$��'.  ���  ��  ������  ��  	�"�	�  ��"!���  ��������&�	��'  �"�����'  ����	 � ';
8��  �  �����'  	��'  	���#'  �	���'  ��������,  �$����	�  #�������%��	�  &,�  �(��  �$��  �  2����"��,
���  ��  ���������'  �������'  ���(���#���'  �" ��������"�(���  ��'  ���&�'  ���  	�"!����  ���	��
���  ���% .  4����  	��  ������	��  ���  ���(��  ��&	  ��"!���&   �  ������������� � � '.

5�#    �)�(  ������	����� �  �  �������  �(��  �	��& �'  	�  �  �����	�  ��  ������  ���
�����������  ��'  �����  �'  ��������	�  ��  ����&�	���  �����"����!  ��"���!.  ,�   "��������'
�����'  #��  #�  ��  �����.  ��  �����#  lockdown  �  �#���  ���  
#	�  ��������.  ,  ��"������&'
�(��"����&'  ������'  Amazon  ���(���   �  ��"�   '  ��(����'  ������	��'  ��  ������!��:  �
�����!���  *!	
��"&'  ��, Jeff Bezos,  �����  �"���  �  �"����&���'  �������'  ���  �&�	�,  ���  ��
�����&	����  ��'  ����#��'  ��  ������	��'  ������  ��  ����������  �������'  ���  ��  ����#����
�$��������'  ����#��'  �������'.  /&��  � �  5�����,    Amazon  ������)�  ������&���  ��&  ���
����		!���  ������%&	���  ��	��  ������.  8�������	�  &�    Amazon  ������%��  ��� 	��������
�����:  �""�  ���  ��������	�   '  "��&	�� '  ����&�	��'  «�"�����'  �$��'».  5�&  ��������"�!��  �
�!� 	�  ��������#'  ��%�"�� '  ���  �  ����"���  ������	��  ���  ������!�����'  �����&	����'���
�'  ����������'  ��'  ��&  ����!���'  ���  ���������  	�   �  �����  �������'��(��  �"���  ��������.  ���
�����  �(���  &�  ����%�"��'  �	���'  &��'  �  ������  ��"���  -  gilet-jaunes  -  � �8�""��������������
���  ��  ���	���� ��!�  ���  ��'  "��&	����'  ����"�����!'  %&���'  �����!��	�  ���  �������� �  ��'
���  (���������  ���  ��  ����  �  ���"���  ��'  (�""��)����$���������� 	&�����������������),  ���   
�"�  (������  ���   �  ����� �  ��  %&���  ���������'����  �����%���"&� �  ���&"�  ��  �&�	�.
���(���  &�  ��  &��  ������ �'  	���( 	������'��""���'  �������#����  �����#���������#
����#��$  	&��  ���  ���
�
������	�  &�  �����'  ���  ���	�����  ����.  .  	��
��  ��  �����������  #  ���
��  �����.

8��  ��  ����	�����#���	�  	��  �����  	��
�� ,  (�����&	���  	��  ��� 	��#  ���������  ���  ��
��!	�  �'  ��������'  ���  �'  �"" "���������'  	��$!  %����	�����  ��!�����  �����&��  �����$�"�$���.
`�����  ��&  	��  ������#  ���&��  ���  ��������  	��  �������#  ��������"��	��  ���	�""��.  * 
����#  4���� ,  �  ����'  ��&����'  �(��  	�������  ��&    �������  ��  1980  �������'
���%�"�"�������	�!.  5�&  �(��  �������#���   �  ��
��� �  �'  ������#  ��(#������#� � '  ���
������� '   '  ��������'  	�   �  ��(#   '  �����'  ���  
�������  ������������	&.  *�  ��#�   �
�"����  ��$��&	��  ������	����� 	��  ������	��  ]���  �$���"��������  ����	�"��  �  ����
�""��]  
	��  ��$��&	��  �	���  �" ���	�!  ���������  �����"�"��		�� .  5�&  ����  ����  �$�������  &"�  ���
������&����'  ��������'  	�  �  � 	������&  �!� 	�.  1'����� � ,  ) %�����  "������'   ���'
�������  �����%������  ���   �  �"�	���#  ��"���#  #  ���  ��""���""�.  *�'  ���������'  (���',  ��&
����"�	
����  ����    "�������#  � ����#  &�  &"�  �����
"#	��  �����(����  ��&  �'  «2��$�""�'».
5�&  �� ���  ��  ��&	  	���"!��  �
�
��& �  �����  	�""��.  0��  ���    4����  ��"�!��  	�   
	�������� ,  ���  ����(��  �(��&�  ��	��  ���# � ����  ��'  ��� 	���!'  ���	�!'  	��$!   '  �����'
	�'  ���  �����  ��!��	�,   '  �������'   '  /�� '�5���"#',   '  �"�	���#'  �""��#'  ���  ��
����%!���.  *������,  (�����&	���  	��  �%#� �  ���  	������  ���(#:  	��  0�������  ���	�����	�!  ���
����%����  4"�������  ���  5�%�"���:  	��  ��"#  ��#  ����&"��'.  >�����&	���  ���  &��	�  &���  ���
0���'  4����'  ��  �����������  	�  �  ��(��  �!	���%����	����  ��"���   '  ��������',
���� 	��������'  �  �����  ���  ��������'  ����  ��&   ��������#�������'�	&�����'������'
����& �'��'����������	�"��� ��&���������� '�� �����������	�'6
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4�  �  	��$!,  	����!	�  ��  ��"#���	�  ���  
�����  	��#	��  ��&   �  ����  ��  Covid-19.
3����:  ������  ��  ���!	�  �  	�'  "���    ����#	 ,  ���  ��&(����  �����������	�  �'  ����"����'
� �  ���� 	����#  ���# �  ���  �'  �$�"���&	���'  ����'.  4��  ��  ����#	���'  	�'  �����!����  ��
����������	�   �  ��	�!"  ��  �"�	��',  ��"!���  ��  "�
��	�  ���������  ���  �����#  ���� .
��!����:    ��"���#  ���  ��  � 	&���'  �� �����'  �(���  � 	����  (���    ��������   '  ,��������
�����  	������).  ,�  ��
���#���'  	����!�  ���  ������  ��  �����!����   �  ��������  ���  ��
���������������   �  ������	��  ���'  �  ��"!���  &"��  ��&'  �"�� ����  �����.  �����:   
��� $   '  �	�"��#'  ��  ��"���  � �  ���� ,  ��&  ��������'  ���  ��
���  	����'  ��'  �	���'
�"" "���! '  ���  %��������  &���'  	�����  ����  ��'  �&"��',  �����  ��%�'  � 	���  &�,  ���  � �
����%#,  ��  � 	������'  	�'  ����"�!���  ��&  "��������  �&		��  ���  �  
��  �������,    �	�"��#
��  ��"���  �����  ���  ����#'  � 	����'  ��&  ���.

Εισαγωγή  στην ελληνική  έκδοση

.�4���� �����(����	������� ���������� ������ �	��$!���%�"���'������"�������'���������#���
������������������	��!����6�.��!������ �� ��,������������$���&����
�
���'���������
���� �����'��"�������'�� ��5���"��#�4���� ��	��������� ���������������&�	�������������#�
����"����#�����������	��#����� �����������)����&� ������#����
�"#6�5�#� ������"���#����� 
�� �������� 	������ �������(#� '�5���"��#'�4���� '������������'������$��"��	�!���$�� � '
��&���������!��	������������$ '��!���" '����#� '���������"!�����!��'������ ��4""����
��������'���#� �� 	������ ���&	 ������������ ������&��������&��"�����6

/�������" ������� ����������%�������&����	&��'��&��'���������'�����"�����������
�����������(�����������	��&�"�������������#�����#��$ 6�.�)���#'���(�&	 � �	��$!
�"�������'�������%�"���'����	������	#����� '�	����������!��"�������%�"�����'�
����#
���=�&��� � '��"�������'6�5��'����������'������"�!�����%����'���&'����3��������A��������
����������'���
���#���'B6�* ��������� � '�4""���'�� ����# � ����� ����%�"�����������%���
�!�����&� �������"�� ������"���#� '���� 6�.������"�� ��(�� � '�	�� �a����������(������&
 ������#��� �����������'�������&����	����(�&����%&
��	��'��!������ '�	�� ��������������
���������������&��'��% �#���'� '��"" ���#'�"�������#'���
��� � '�������������(��	���
�� 	���� '6

4���������
�'����'�������	�'����� '�&	�'�������(���� �����& �����������!��������(������'
������!���'��&��'���#� '�4""���'����� '��������'��	������������������	���������
� � ����	���'
�������'���� ������'���������'�������'��!���"����'6�*��5����������"��� ��!������ ����
� 	������������&� ����(����� ��������%������������� ���&��� ���	��""��� '����%�����!
�"�!��� '������(#'������������!��	��&(��	&�������"��� �
����	& ������������#	��'���""�
"��������������'���������'�������	
�""���� ���!$ � ������������	��$!�����!�����������
�����"���(����6���&��'����&	����	�����'����"������(�&���6�5�&�����(������������� �
���	����� ��������� ��(�������� ����%�"���������� ��"����#���������� � '���"���#'
����"����'�����
"����	��&"�'��'�������'��'��"" "�����'����������������	���������'����
����������'������������'6�8�����������	��� ���
��#����	��� �����	������������#�	��
�� 
����%�������������'�����������'�����(���'�&��'� �4""�������� ����������������	�����������	����
����	���'�����'��������%���������	��������������	������&��'��!��(���'6�5��'��������������'
�(�������� '� �����& ���������%�"����� �
����	& �� '����#� '�� �������(#6
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Το  παράδειγμα  του  παραδότη  δεμάτων  στον  οποίο  επιβλήθηκε  πρόστιμο  αποτυπώνει  τον  πυρήνα
του  τρέχοντος  «κράτους  πρόνοιας»,  του  κοινωνικού  σχεδίου  των  δυτικών  βιομηχανικών  χωρών  του
20ού  αιώνα.  Η  κατασκευή  του  αποτελείται  από  δύο  φάσεις:  περίπου  μία  πριν  και  μία  μετά  τον
Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Ήταν  συγκεκριμένα  κατά  τη  διάρκεια  του  δεύτερου  παγκόσμιου
πολέμου  που  η  βρετανική  κυβέρνηση  ζήτησε  από  τον  Λόρδο  Beveridge  να  αναπτύξει  ένα  σχέδιο
για  ένα  εθνικό  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης  που  θα  παρείχε  περισσότερη  διασφάλιση  από  το
υπάρχον  συνονθύλευμα  μικρών  τομεακών  ταμείων  στήριξης.  Η  έκθεση  του  Beveridge  από  το
1944,  Full Employment in a Free Society,  έθεσε  τα  θεμέλια  για  το  κράτος  κοινωνικής  ασφάλισης
και  εισήγαγε  τον  κεντρικό  ρόλο  της  εθνικής  κυβέρνησης  στη  διαμόρφωση  αυτού  του  νέου  κράτους
πρόνοιας.  Καθώς  πολλοί  πολιτικοί  από  την  ηπειρωτική  Ευρώπη  είχαν  καταφύγει  στο  Λονδίνο  κατά
τη  διάρκεια  του  πολέμου,  μετέφεραν  τις  ιδέες  του  στο  σπίτι  μετά  το  τέλος  του  πολέμου.

Χρησιμοποιώντας  το  παράδειγμα  του  Βελγίου,  μπορούμε  να  δείξουμε  πώς  ο  στόχος  της  ασφάλειας
ήταν  κεντρικός  στην  εγκαθίδρυση  του  κράτους  πρόνοιας.  Ο  νόμος  που  εισάγει  το  κράτος  πρόνοιας
θέτει  κυριολεκτικά  τον  κεντρικό  του  στόχο  «να  εγγυηθεί  την  κοινωνική  ασφάλιση  σε  όλους».  Αυτός  ο
νόμος  του  1944  διευθέτησε  πολλά  πράγματα:  μια  σωστή  σύνταξη  («να  φροντίζει  τους
ηλικιωμένους»).  την  υποχρεωτική  ασφάλιση  ανεργίας  («ο  φόβος  να  μείνεις  άνεργος  λόγω  έλλειψης
εργασίας»).  υψηλότερο  επίδομα  παιδιού·  την  υποχρεωτική  ασφάλιση  κατά  της  ασθένειας  και  της
αναπηρίας  («ο  φόβος  ατυχήματος  ή  ασθένειας»).  Ήταν  κυριολεκτικά  θέμα  άρσης  του  φόβου,
θεμελιώδης  αβεβαιότητας.  Είναι  μια  πικρή  ειρωνεία  της  ιστορίας  ότι,  ενώ  γράφουν  αυτό  το  δοκίμιο,  οι
οδηγοί  του  Deliveroo  που  υποστηρίζονται  από  συνδικάτα  διαμαρτύρονται  για  το  γεγονός  ότι  δεν
έχουν  ασφάλιση  σε  περίπτωση  ατυχήματος,  κάτι  που  είναι  πολύ  πιθανό,  αφού  οδηγούν  τα
ποδήλατά  τους  όλη  μέρα  στην  πολυσύχναστη  κίνηση  της  πόλης.  2

Ο  νόμος  του  1944  βασίστηκε  στο  έργο  των  εκπροσώπων  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων,  των
εργοδοτικών  οργανώσεων  και  ορισμένων  ανώτατων  αξιωματούχων  και  αντικατόπτριζε  ένα  κοινό
όραμα  για  τη  διανομή  του  πλούτου.  Οι  εργοδότες  δεσμεύτηκαν  να  συμβάλουν  στην  κοινωνική
ασφάλιση  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  εργαζομένων  και  των  οικογενειών  τους.  Οι
εργαζόμενοι  κέρδισαν  μια  προοπτική  υψηλότερων  μισθών.  Από  την  άλλη  πλευρά,  τα  συνδικάτα
δεσμεύτηκαν  να  διατηρήσουν  την  κοινωνική  τάξη,  κάτι  που  καθησύχασε  τους  εργοδότες  επειδή
ανησυχούσαν  για  την  αυξανόμενη  ελκυστικότητα  του  κομμουνισμού.  Οι  κυβερνήσεις  εγκατέστησαν  ένα
δίκαιο  φορολογικό  σύστημα  που  επισημοποίησε  τη  διανομή  του  πλούτου,  συμπεριλαμβανομένων  των
υψηλών  προοδευτικών  φόρων  επί  του  κεφαλαίου.

Κατά  τις  επόμενες  τρεις  δεκαετίες  (1945-1975),  το  σύστημα  κοινωνικής  ασφάλισης  εξελίχθηκε  από
ασφάλιση  έναντι  κοινωνικών  κινδύνων  σε  εγγύηση  αξιοπρεπούς  διαβίωσης  για  όλους.  Ο  στόχος  δεν
ήταν  πλέον  απλώς  η  υποστήριξη  ατόμων  σε  συγκεκριμένες  προβληματικές  καταστάσεις.  Όλοι  οι
πολίτες  είχαν  πλέον  ίσο  δικαίωμα  σε  μια  αξιοπρεπή  ζωή  και  ήταν  στο  χέρι  της  κυβέρνησης  να  το
φροντίσει.  Μια  βασική  διάσταση  αυτής  της  κοινωνικής  ασφάλισης  ήταν  ο  παγκόσμιος  χαρακτήρας  της,
ο  οποίος,  σύμφωνα  με  τους  κοινωνικούς  επιστήμονες,  έχει  αποδείξει  την  εγκυρότητά  του: «Η  εμπειρία
στις  δυτικές  δημοκρατίες  ευημερίας  διδάσκει  ότι  ένας  χαμηλός  βαθμός  φτώχειας  συνδέεται  με  έναν
παγκόσμιο  χαρακτήρα,  που  στοχεύει  σε  όλα  τα  επίπεδα  τον  πληθυσμό,  και  όχι  μόνο  τους  φτωχούς.  Σε
χώρες  όπου  η  κυβέρνηση  θέλει  να  φροντίσει  μόνο  τους  άπορους,  η  φτώχεια  είναι  η  υψηλότερη,
κοιτάξτε,  για  παράδειγμα,  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Η  εξήγηση  για  αυτό  είναι  απλή:  η  καθολική
προσέγγιση  λειτουργεί  προληπτικά:  δεν  περιμένει  κανείς  να  γίνει  φτωχός  για  να  επέμβει».  3

1.  Ελευθερία και Aσφάλεια στον
20ο  Aιώνα:  Το  Κράτος  Πρόνοιας
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Η  ασφάλεια  ζωής  και  η
χειραφέτηση  ήταν  οι  κλασικοί

στόχοι  του  κοινωνικού  κράτους.
Η  προσωπική  ανάπτυξη
συνδέθηκε  με  αυξημένη
ελευθερία.  Ωστόσο,  είναι

σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  αυτό
το  όραμα  προϋπήρχε  του

σοσιαλισμού.  Όπως  δείχνει  η
φιλόσοφος  Martha Nussbaum
στο  Creating Capabilities,  είναι

επίσης  αναπόσπαστο  μέρος  της
  φιλελεύθερης  σκέψης.

    
    
   
   
   
     
   
     

  
    
  
    
   
    
    
    
     
  

Αυτός  ήταν  ο  πυρήνας  του  μεταπολεμικού  έργου:  μια  δίκαιη  κατανομή  του  παραγόμενου  πλούτου,
ώστε  να  μπορούν  όλοι  να  τον  απολαμβάνουν.  Εξετάζοντας  τις  τρέχουσες  πολιτικές  συζητήσεις,
είναι  ξεκάθαρο  πόσα  έχουμε  χάσει  στη  φιλοδοξία  για  κοινωνική  ισότητα.  Ποια  κυβέρνηση  στη
Δυτική  Ευρώπη  τολμά  να  ζητήσει  περισσότερη  ισότητα  (και  συνεπώς  αναδιανεμητικούς  φόρους), 
για  καθολικά  συστήματα,  αντί  της  περιορισμένης  ανακούφισης  της  φτώχειας  που  εγκαθιστούν  τα
δεξιά  κόμματα;

1.1  Ελευθερία  λόγω  ασφάλειας

Η  ίδρυση  του  κράτους  πρόνοιας  οδήγησε  σε  μια  περίοδο  αυξανόμενης  ασφάλειας:  εργασίας,
υγείας,  στέγασης  και  συνταξιοδότησης.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου,  οι  άνθρωποι
απέκτησαν  επίσης  περισσότερη  ελευθερία.  Αυτό  οφειλόταν  εν  μέρει  στην  αυξημένη  αγοραστική
δύναμη,  αλλά  και  μέρος  του  πολιτικού  σχεδίου:  ειδικότερα,  της  ιδεολογικής  αναμόρφωσης  του
σοσιαλισμού.  Όπως  δήλωσε  ο  Ολλανδός  πολιτικός  ηγέτης  εκείνης  της  εποχής, Joop den Uyl:  «Ο
σοσιαλισμός  ήταν  πάντα  ένα  κίνημα  που  οραματιζόταν  την  απελευθέρωση  του  ατόμου».  Αυτό
αντικατοπτρίστηκε  στην  έκθεσή  του  το  1951,  με  τίτλο  «The Road to Freedom»,  σε  σχέση  με  την
αντι-ισότιμη  οπτική  για  την  ελευθερία  από  τον  Hayek  (Hayek 1944).  Ο  δημοσιογράφος  Marcel ten 
Hooven  συνοψίζει  αυτή  τη  μεταπολεμική  πολιτική:  «Ο  Den Uyl  διαμόρφωσε  ένα  πρόγραμμα  για
να  δώσει  στους  ανθρώπους  μεγαλύτερη  λαβή  στην  ύπαρξή  τους  και  περισσότερη ελευθερία.  Με
υψηλότερες  δημόσιες  επενδύσεις,  ήθελε  να  φέρει  την  ευημερία,  τον  πολιτισμό,  την καλή
εκπαίδευση,  την  αξιοπρεπή  φροντίδα  και  την  καλή  στέγαση  στην  προσιτότητα  όλων,  ώστε  να
αυξηθούν  οι  πιθανότητες  αυτοανάπτυξης.  Η  υποκείμενη  σκέψη  ήταν  ότι  οι  άνθρωποι  θα  είχαν
περισσότερη  ελευθερία  να  αναπτυχθούν  εάν  το  κράτος  πρόνοιας  τους  απελευθέρωνε  από  τις
οικονομικές  αβεβαιότητες  της  ζωής».  4

Η  ασφάλεια  διαβίωσης  και  η
χειραφέτηση  ήταν  οι  κλασικοί  στόχοι
του  κοινωνικού  κράτους.  Η
προσωπική  ανάπτυξη  συνδέθηκε  με
αυξημένη  ελευθερία.  Ωστόσο,  είναι
σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  αυτό  το
όραμα  προϋπήρχε  του  σοσιαλισμού.
Όπως  δείχνει  η  φιλόσοφος  Martha 
Nussbaum  στο  Creating Capabilities,
είναι  επίσης  αναπόσπαστο  μέρος  της
φιλελεύθερης  σκέψης.  Αναφέρεται
στον  Thomas Paine,  έναν  από  τους
συντάκτες  του  Συντάγματος  των
ΗΠΑ.  Ο  Paine  ζήτησε  προοδευτικούς
φόρους,  με  συντελεστή  100  τοις
εκατό  για  τα  υψηλότερα  εισοδήματα,
και  μείωση  της  ανεργίας  με  την
υλοποίηση  δημόσιων  έργων.
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1.2  Θέτοντας τα θεμέλια του Κράτους Πρόνοιας

10000

  Συνεταιρισμοί
(συμπεριλαμβανομένων των διμερών
warbonds)

Εγγεγραμμένες ενώσεις

Συνδικάτα
Σύνολο

    

   

 

 

 

  

 

           
            

              
           

          
             

          
             

            
            

             
               

  

     
    

        
   

Δεκαετίες  πριν  από  τη  γέννηση  των
συστημάτων  εθνικής  ασφάλειας, οι
πολίτες  είχαν  ήδη  οργανωθεί  γύρω
από  δύο  συνδεδεμένους  στόχους.Το 
ένα ήταν ο κοινωνικός αγώνας για 
καλύτερη πολιτική, ασκώντας

πίεση  στους  πολιτικούς  να  θεσπίσουν  νόμους  για  τις  μέγιστες  ώρες  εργασίας, τις  συνθήκες
εργασίας  και  τον  τερματισμό  της  παιδικής  εργασίας. Ταυτόχρονα, εμφανίστηκε  ένα  τεράστιο
φάσμα  αυτοοργάνωσης. Οι  εργαζόμενοι  δημιουργούν  τις  δικές  τους  τοπικές  τράπεζες
αποταμίευσης, συνεταιρισμούς  για  προσιτό  ψωμί, τοπικές  μορφές  ασφάλισης  υγείας (ταμεία
ασθενείας), συνδικάτα  και  άλλες  μορφές  αμοιβαιοποίησης. Όπως  δείχνει  η  έρευνα, υπήρχε  ένα
κύμα  τέτοιων  πρωτοβουλιών  πολιτών  για  πάνω  από  έναν  αιώνα  πριν  από  την  εισαγωγή  του
κράτους  πρόνοιας. Η  καθηγητής  Ιστορίας Tine De Moor το  εξηγεί  ως  αντίδραση  του  πληθυσμού 
ενάντια  σε  μια  κατάσταση  ανασφάλειας, ως  αποτέλεσμα  του  συνδυασμού  της  κυβέρνησης  και 
της  αποτυχίας  της  αγοράς. Οι  κυβερνήσεις  δεν  ρύθμιζαν  επαρκώς  τις  νέες  αναδυόμενες  μορφές 
εργασίας  και  συνθηκών  διαβίωσης, οι  οποίες  οδηγούσαν  σε  πολύ  άνισες  αλλαγές  στη  ζωή, 
καθώς  οι  αγορές  ήταν  αποκομμένες  από  τον  κοινωνικό  ιστό  από  τον  οποίο  εξαρτώνταν.

Εξέλιξη  του  αριθμού  των  νέων

ιδρυμάτων  για  συλλογική  δράση

(συνεταιρισμοί

(συμπεριλαμβανομένων  των

διμερών  warbonds),  συνδικάτα  και

εγγεγραμμένες  ενώσεις)  ανά

δεκαετία  στην  Ολλανδία, 1850-1950

(λογαριθμική  κλίμακα).  Πηγή: De 

Moor,T, 2013: 17.

Όπως  δείχνει  η  έρευνα,  υπήρχε  ένα
κύμα  τέτοιων  πρωτοβουλιών  πολιτών

για  πάνω  από  έναν  αιώνα  πριν  από  την
εισαγωγή  του  κράτους  πρόνοιας

Η  ανάπτυξη  ενός  εθνικού  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης  μετά  τον  Δεύτερο  Παγκόσμιο
Πόλεμο  δεν  προέκυψε  από  το πουθενά.  Φυσικά,  οι  κυβερνήσεις  ένιωσαν  την  ανάγκη  να
ανταμείψουν τους  πληθυσμούς  τους  για  την  τεράστια  θυσία  που  έκαναν  κατά  τη  διάρκεια  του
πολέμου.  Και φοβόντουσαν  τα  κομμουνιστικά  κόμματα  να  γίνουν  πολύ  ισχυρά.  Όμως,  όπως
έδειξε  η  Έκθεση Beveridge,  η  διαδικασία  αντικατάστασης  των  τοπικών  συστημάτων  από  ένα
παγκόσμιο  εθνικό σύστημα  δεν  ξεκίνησε  από  το  μηδέν.  Από  την  αρχή  της  βιομηχανικής
επανάστασης  οι  άνθρωποι οργανώθηκαν  για  να  καταγγείλουν  τις  απάνθρωπες  συνθήκες
εργασίας  και  διαβίωσης.  Αυτό οδήγησε  μερικές  φορές  σε  βίαιες  διαδηλώσεις  στους  δρόμους  και
σε  νέα  πολιτικά  κινήματα.  Αυτά τόνισαν  πώς  ο  άγριος  καπιταλισμός  της  βιομηχανικής
επανάστασης  είχε  εξαθλιώσει  την  εργατική τάξη  και  είχε  εκτοπίσει  τους  αγρότες:  μετατρέποντας
τις  αστικές  περιοχές  σε  θλιβερά  και ανθυγιεινά  γκέτο.  Θα  δεχόμασταν  τώρα  να  δουλεύουμε
δώδεκα  ώρες  σε  ένα  εργοστάσιο  και  να πληρωνόμαστε  ελάχιστα  γι'  αυτό  και  να  ζούμε  σε
φτωχογειτονιές  και  τα  παιδιά  μας  να  δουλεύουν αντί  να  μαθαίνουν;
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Στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  εβδομήντα,  η  παραδοσιακή  πολιτική  της  αριστεράς  ήταν  σε  κακή
κατάσταση,  χωρίς  καινοτόμες  απαντήσεις  για  τη  βαθιά  οικονομική  κρίση.  Αυτό  οδήγησε  στην
εκλογή  νέων  ηγετών  με  μια  ριζικά  διαφορετική  άποψη  για  το  πώς  να  οργανωθεί  η  κοινωνία.
Στις  ΗΠΑ,  ο  ρεπουμπλικανός  Ronald Reagan  κέρδισε  τις  εκλογές  με  το  όραμα  ότι  «η
κυβέρνηση  δεν  είναι  μέρος  της  λύσης,  αλλά  είναι  μέρος  του  προβλήματος».  Στο  Ηνωμένο
Βασίλειο,  η  συντηρητική  Margaret  Thatcher  εξελέγη  πρωθυπουργός  με  ξεκάθαρη  άποψη ότι
«Δεν  υπάρχει  κοινωνία,  υπάρχουν  μόνο  μεμονωμένοι  άνδρες  και  γυναίκες  που  πρέπει να
φροντίζουν  τον  εαυτό  τους».

1.3  Ξεχνώντας  τον  Νότο  και  τη  Γη

Σε  αυτές  τις  τρεις  μεταπολεμικές  δεκαετίες,  υπήρχε  ευρεία  συναίνεση  ότι  η  κυβέρνηση  και  ο
δημόσιος  τομέας  ήταν  κεντρικοί  για  τον  καθορισμό  του  μέλλοντος  της  χώρας.  Οι  αγορές  ήταν
αυστηρά  ρυθμισμένες,  οι  οποίες  περιλάμβαναν  τις  χρηματοπιστωτικές  αγορές.  Ενώ
επικεντρώθηκαν  στη  συνεχή  οικονομική  ανάπτυξη,  οι  κυβερνήσεις  ήταν  συνένοχοι  και  παρόλα
αυτά  τυφλές  σε  δύο  θεμελιώδη  σφάλματα  του  συστήματος:  την  εκμετάλλευση  του  Νότου  και
της  Γης.  Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  στο  τέλος  αυτής  της  περιόδου,  η  πρώτη  έκθεση  της  Λέσχης  της
Ρώμης  με  τίτλο  «Limits to Growth»  δημοσιεύτηκε  το  1972.  Έδειξε  ότι  η  τυφλή  εκμετάλλευση
και  η  ρύπανση  της  γης  οδηγούν  σε  σοβαρά  προβλήματα  περιβάλλοντος  και  δημόσιας  υγείας.
Η  έκθεση  περιείχε  το  σαφές  μήνυμα  ότι  χωρίς  μια  ριζική  αλλαγή,  η  ανθρωπότητα  δεν  θα
μπορούσε  να  ζήσει  εντός  των  ορίων  του  πλανήτη  μας  στο  μέλλον.  Η  οικονομική  πρόοδος
στον  Παγκόσμιο  Βορρά  βασίστηκε  επιπλέον  στην  εκμετάλλευση  των  χωρών  του  Παγκόσμιου
Νότου,  από  τον  ιμπεριαλισμό  στο  παρελθόν  μέχρι  τις  άνισες  σχέσεις  κέντρου-περιφέρειας  στη
σημερινή  εποχή.  Όπως  και  στους  αιώνες  πριν,  προϊόντα  από  το  Νότο  φτάνουν  με  αίμα
κολλημένο.  Η  τεράστια  ανάπτυξη  της  δυτικής  μεταποίησης  έγινε  εις  βάρος  των  χωρών  και  των
κοινοτήτων  του  Νότου,  εξορύσσοντας  όλο  και  περισσότερους  φυσικούς  πόρους  και,  με  αυτόν
τον  τρόπο,  χτίζοντας  ένα  τεράστιο  οικολογικό  χρέος.

Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου  του  καπιταλισμού  της  πρόνοιας,  υπήρχε  ένα  ιδιαίτερο
αίσθημα  βεβαιότητας  στη  Δύση.  Όχι  ότι  όλοι  είχαν  μια  καλύτερη  ζωή  αμέσως,  αλλά  η
προσδοκία ήταν  ότι  κάποιος  θα  μπορούσε  να  κάνει  πρόοδο  στη  ζωή  ή  θα  μπορούσε
τουλάχιστον  να προσφέρει  στα  δικά  του  παιδιά  ένα  καλύτερο  μέλλον.  Αυτή  η  αίσθηση  ενός
καλού  μέλλοντος μεταφράστηκε  στην  επαγγελματική  σταδιοδρομία  40/40.  Μεγάλα  εργοστάσια
-σκεφτείτε  την αυτοκινητοβιομηχανία-  πρόσφεραν  μόνιμη  εργασία  σε  ανθρώπους  με
διαφορετική  εκπαίδευση.  Η προοπτική  να  δουλέψεις  για  σαράντα  χρόνια,  σαράντα  ώρες  την
εβδομάδα,  με  το  ίδιο  αφεντικό,  με τους  ίδιους  συναδέλφους,  ήταν  μια  ελκυστική  προσφορά
μετά  τη  σκοτεινή,  εργασιακή  ανασφάλεια των  δεκαετιών  του  1930  και  του  1940.  Στις  μέρες
μας,  αυτό  φαίνεται  δύσκολο  να  το  φανταστεί κανείς.  Ποιος  θέλει  να  υπογράψει  ως
25χρονος  συμβόλαιο  ζωής;

Αυτή  η  περίοδος  τριάντα  ετών  προόδου  έληξε  κατά  τη  δεκαετία  του  εβδομήντα.  Η
υπερπαραγωγή,  δύο  πετρελαϊκές  κρίσεις  που  έκαναν  την  ενέργεια  ακριβή,  το  κλείσιμο  παλαιών
βιομηχανιών  και  ο  αυξανόμενος  ανταγωνισμός  νέων  περιοχών  παραγωγής  -όπως  η  Ιαπωνία-
βάζουν  τις  βιομηχανικές  χώρες  σε  βαθιά  κρίση.

2.  Ο  Αβέβαιος  Αγώνας  για  την  Ελευθερία:
Το  Κράτος  του  Νεοφιλελευθερισμού
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Αυτά  τα  δύο  στοιχεία  είναι  κρίσιμα  για  τη  νέα  νεοφιλελεύθερη  περίοδο  που  επρόκειτο  να  διαρκέσει
τουλάχιστον  τα  επόμενα  τριάντα  χρόνια.  Θεωρείται  πλέον  δεδομένο  ότι  η  αρχή  της  αγοράς
(ανταγωνισμός)  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος  οργάνωσης  διαφορετικών  τομέων  της  κοινωνίας,  που
σημαίνει  απελευθέρωση,  απορρύθμιση  και  ιδιωτικοποίηση  πρώην  δημοσίων  τομέων.  Έτσι,  για
παράδειγμα,  στην  Ολλανδία,  η  εθνική  δημόσια  ασφάλιση  υγείας  έχει  αντικατασταθεί  από  ένα
σύστημα στο  οποίο  οι  ιδιωτικές  ασφαλιστικές  εταιρείες  διαδραματίζουν  κεντρικό  ρόλο.  Η  ελευθερία
καθώς  και  η ασφάλεια  είναι  από  εδώ  και  στο  εξής  ατομικό  καθήκον,  καθώς  ο  καθένας  πρέπει  να  γίνει
ο επιχειρηματίας  της  ζωής  του.  Σε  αυτή  την  περίοδο,  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  τον  αγώνα
μεταξύ δύο  εννοιών  ελευθερίας.  Ή  για  να  είμαστε  πιο  ακριβείς:  δύο  διαφορετικοί  συνδυασμοί
ελευθερίας-ασφάλειας,  τους  οποίους  χαρακτηρίζουμε  «χειραφέτηση»  και  «νεοφιλελευθερισμό».

2.1  Το  πλάνο  της  χειραφέτησης

Το  πρώτο  σχέδιο  ελευθερίας,  αν  και  οι  ρίζες  του  είναι  πολύ  παλιότερες,  γίνεται  πολύ  ορατό  το
συμβολικό  έτος  1968  με  το  κίνημα  για  τα  πολιτικά  δικαιώματα  στις  ΗΠΑ,  τις  διαδηλώσεις  των
φοιτητών  σε  όλο  τον  κόσμο  και  την  Άνοιξη  της  Πράγας.  Αυτές  οι  εκδηλώσεις  υπερασπίστηκαν  τη
χειραφέτηση  και  εξελίχθηκαν  σε  κοινωνικά  κινήματα  που  επικεντρώθηκαν  σε  θέματα  όπως  η  ειρήνη,
το  περιβάλλον  και  τα  δικαιώματα  των  γυναικών.  Η  αντίληψή  τους  για  την  ελευθερία  ήταν  σαφής:  ο
καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  αυτοκαθοδηγείται,  να  κάνει  τις  δικές  του  επιλογές,  χωριστά  από  τον
ζυγό  εκκλησίας  και  κράτους.  Αυτό  συνεπάγεται  πιο  οριζόντιες  και  άλλες  σχέσεις  εξουσίας  μέσω
θεσμών  όπως  τα  σχολεία,  τα  ιατρικά  κέντρα  και  η  ίδια  η  δημοκρατία.  Από  τη  δεκαετία  του  1980  και
μετά,  τα  κόμματα  των  Πρασίνων  αντανακλούσαν  αυτόν  τον  αγώνα  για  περισσότερη  αυτονομία  και
μια  καλή  ζωή  για  όλους  στην  πολιτική.  Κατάφεραν  να  μεταφράσουν  σημαντικές  απαιτήσεις  του  νέου
κύματος  χειραφέτησης  σε  διακριτές  πολιτικές,  όπως  καινοτομίες  στην  κοινωνική  ασφάλιση  και
ελευθερίες  (όπως  το  δικαίωμα  για  γονική  άδεια,  πίστωση  χρόνου,  ίσα  δικαιώματα  και  γάμος
ομοφυλοφίλων)  και  περιβαλλοντική  ασφάλεια  (περιβαλλοντικά  και  υγειονομικά  πρότυπα  και  τις
κλιματικές  πολιτικές),  μεταξύ  άλλων.

Ο  κοινωνιολόγος  Blühdorn  περιέγραψε  αυτό  το  σχέδιο  ελευθερίας  ως  «χειραφέτηση  πρώτης
τάξης»,  το  οποίο  μπορεί  να  γίνει  κατανοητό  από  «Αναφερόμενοι  στις  δεκαετίες  του  1970  και  του
1980,  όταν  οι  πολίτες  με  ολοένα  και  μεγαλύτερη  αυτοπεποίθηση,  βλέποντας  τους  εαυτούς  τους  ως
υποκείμενο  του  αυθεντικού  λόγου,  αγωνίστηκαν  για  την  απελευθέρωση  από  την  κηδεμονία.  των
παραδοσιακών  ελίτ  και  ήταν  αποφασισμένοι  να  αναλάβουν  την  ευθύνη  για  το  κοινό  καλό,  το  οποίο
στόχευαν  να  διαπραγματευτούν  και  να  εφαρμόσουν  με  συμμετοχικούς-δημοκρατικούς  τρόπους».5

Αυτό  είναι  σύμφωνο  με  την  ανάλυση  ενός  από  τους  ιδρυτές  της  οικολογικής  σκέψης,  του  André 
Gorz.  Τονίζει  ότι  το  οικολογικό  κίνημα  από  την  αρχή  δεν  ήταν  απλώς  η  προστασία  του
περιβάλλοντος  ή  της  φύσης.  Η  αντίσταση  στην  καταστροφή  της  αυτονομίας  ατόμων  ή  ομάδων
βρίσκεται  γι'  αυτόν  στις  απαρχές  του  ίδιου  του  οικολογικού  κινήματος:  «Το  υποκείμενο  κίνητρο  είναι
πάντα  η  υπεράσπιση  του  «κόσμου  της  ζωής»  ενάντια  στην  εξουσία  των  ειδικών,  ενάντια  στην
ποσοτική  και  νομισματική  αξιολόγηση,  ενάντια  η  ανταλλαγή  της  αυτονομίας  και  της  ικανότητας
αυτοδιάθεσης  του  ατόμου  για  εμπορικές,  εξαρτημένες  πελατειακές  σχέσεις».6  Χωρίς  να  αρνείται  τα
τεράστια  επιτεύγματά  του,  το  οικολογικό  κίνημα  ήταν,  από  την  αρχή,  επικριτικό  για  την  πατερναλιστική
διάσταση  του  κράτους  πρόνοιας,  βασισμένο  στην  υπόθεση  μιας  βασικής  οικογένειας  με  τον  άνδρα  ως
τροφοδότη.  Αμφισβητεί,  με  θεμελιώδη  τρόπο,  την  εργασιακή  ηθική  που  συνδέεται  με  μια  οικονομία
ανάπτυξης  που  βασίζεται  στον  ατελείωτο  κύκλο  περισσότερης  παραγωγής  και  περισσότερης
κατανάλωσης.
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2.2  Η  νεοφιλελεύθερη  έννοια  της  ελευθερίας

Εάν το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση και δεν υπάρχει κοινωνία για να δεσμευτείτε, η έννοια της
αυτονομίας αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.  Τώρα ο καθένας είναι μόνος του, σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ζωή γίνεται ένας μόνιμος διαγωνισμός.  Η καλύτερη εικόνα για να
συλλάβει αυτή την άποψη της ανθρωπότητας είναι ένας ιστιοπλοϊκός αγώνας σόλο σκαφών.  Για να
κινηθείτε γρήγορα στο μικρό σας σκάφος, πρέπει να κάνετε δύο πράγματα:  πρώτον, να βρείτε τον
καλύτερο άνεμο και δεύτερον, να απομακρύνετε τους ανταγωνιστές σας από τον άνεμο.  Σε αυτή τη ζωή,
μια τέτοια  στρατηγική/οπορτουνιστική πλοήγηση  δεν αφήνει περιθώρια για ενσυναίσθηση ή συνεργασία.
Συγγραφείς όπως ο  Richard  Sennett  έχουν περιγράψει τα αποτελέσματα της εισαγωγής αυτής της
εικόνας σε εταιρείες, σχολεία και ανθρώπινες σχέσεις, κ.λπ.  Αυτό που ήταν μια σταθερή δουλειά τώρα
αντικαθίσταται με το καθήκον της ευελιξίας.  Ο  Sennett  αμφισβητεί τι σημαίνει εάν η αποστασιοποίηση
και η επιφανειακή συνεργασία είναι καλύτερα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πραγματικότητας από
τη συμπεριφορά που βασίζεται σε αξίες πίστης και υπηρεσίας.  7

Ο  νεοφιλελευθερισμός  δεν  αφορά  (μόνο)  τις  κυβερνήσεις  που  υποχωρούν  ή  το  laissez faire,  αλλά
περιέχει  ενεργές  πολιτικές  που  στοχεύουν  στην  αποδυνάμωση  του  δημόσιου  τομέα  και  στη  στήριξη των
πρωτοβουλιών  του  ιδιωτικού  τομέα.  Η  νεοφιλελεύθερη  πολιτική  αναπτύσσει  τώρα  νομικά συστήματα  που
επιτρέπουν  τον  μέγιστο  χώρο  στις  διεθνείς  εταιρείες  (με  σαφές  παράδειγμα  τις συμφωνίες  ελεύθερων
συναλλαγών  και  το  σύστημα  επίλυσης  διαφορών  επενδυτή-κράτους).  Αυτό ισχύει  ιδιαίτερα  για  τον
χρηματοπιστωτικό  τομέα,  όπου  οι  τράπεζες  έχουν  πλέον  τη  δυνατότητα  να κερδοσκοπούν  με  τις
αποταμιεύσεις  των  πολιτών  και  να  αρχίζουν  να  αναπτύσσουν  ένα  ατελείωτο φάσμα  κερδοσκοπικών
προϊόντων.  Η  νεοφιλελεύθερη  έννοια  της  ελευθερίας  δεν  στοχεύει  στην ενίσχυση  των  πολιτών  ώστε  να
μπορούν  να  κάνουν  τις  δικές  τους  επιλογές.  Θέλει  μέγιστη  ελευθερία για  τις  εταιρείες,  για  την  αρχή  του
ανταγωνισμού.

Αυτή  η  προσέγγιση  της  αγοράς  είναι  επίσης  ενσωματωμένη  στην  οικοδόμηση  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον  Φεβρουάριο  του  1992,  λίγο  μετά  την  πτώση  του  Τείχους  του  Βερολίνου,  η  Συνθήκη του  Μάαστριχτ
οδήγησε  σε  περαιτέρω  ολοκλήρωση  μέσω  της  ίδρυσης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Τα  κράτη  μέλη  πρέπει
τώρα  να  ακολουθούν  τους  λεγόμενους  «κανόνες  του  Μάαστριχτ»  στη νομισματική  πολιτική,  ενώ  οι
κανόνες  για  την  κοινωνική  πολιτική  απουσίαζαν  εντελώς.  Ο  καθηγητής  Patrick Deboosere  το  περιγράφει
ως  ένα  νεοφιλελεύθερο  πείραμα  χωρίς  δίχτυ  ασφαλείας δηλώνοντας  ότι:  «... διαφορετικοί αναλυτές
επεσήμαναν τον κίνδυνο συστηματικής κατεδάφισης του κράτους πρόνοιας με μια αναπόφευκτη
ισοπέδωση απουσία σαφών προτύπων για μια κοινωνική Ευρώπη».  Το  2004  και  το  2007,  ο  ευρωπαϊκός
οικονομικός  χώρος  επεκτάθηκε  σε  27  χώρες  με πολύ  μεγάλες  διαφορές  στους  μισθούς  και  στα
συστήματα  κοινωνικής  ασφάλισης.  Ο  Deboosere  καταλήγει:  «Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες κέρδισαν
τη μάχη τους: ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών και ιδιαίτερα μια αγορά εργασίας
με μεγάλο πλεόνασμα εργασίας όπου θα μπορούσε να παίξει ο ελεύθερος ανταγωνισμός».  8

Πιο  θετικοί  αναλυτές  επισημαίνουν  τα  πλεονεκτήματα  μιας  ενοποιημένης  αγοράς  της  ΕΕ  χωρίς  σύνορα.
Δηλώνουν  ότι  η  οικονομική  ώθηση  που  προέρχεται  από  την  ευρύτερη  αγορά  θα  τονώσει  την  οικονομική
ανάπτυξη  που  με  τη  σειρά  της  θα  επιτρέψει  στις  νέες  χώρες  που  θα  εισέλθουν  στην  ΕΕ  να  αυξήσουν  τους
μισθούς  και  το  βιοτικό  τους  επίπεδο  στο  επίπεδο  χωρών  όπως  η  Γερμανία.  Το  ίδιο  ισχύει  για  τα
περιβαλλοντικά  πρότυπα,  όπου  οι  κανόνες  της  ΕΕ  έχουν  οδηγήσει  σε  ισχυρότερες  εθνικές  πολιτικές.

Σε  ατομικό  επίπεδο,  η  προσέγγιση  της  αγοράς  παρουσιάζει  τη  σημασία  της  υπερβολικής  κατανάλωσης
για  την  επικοινωνία  του  τι άτομο  είσαι.  Η  κυρίαρχη  καταναλωτική  μας  κουλτούρα  μάς  λέει  ότι  υπάρχουν
μόνο δύο  πράγματα  σημαντικά  στη  ζωή:  εμείς  και  η  αγοραστική  μας  δύναμη.  Εάν  εργάζεσαι  σκληρά  και
βγάζεις αρκετά  χρήματα,  μπορείς  να  αγοράσεις  ό,τι  θέλεις.  Αν  έχεις  μια  κακή  μέρα,  το  κέντρο  ευεξίας
σε καλωσορίζει.  Γιατί  το  αξίζεις,  σου  ψιθυρίζει  η  διαφήμιση  στα  αυτιά.  Η ταυτότητά μας επικοινωνείται
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από τα πράγματα που αγοράζουμε. Και με την εφεύρεση της καταναλωτικής πίστης, η λαχτάρα δεν
χρειάζεται να περιμένει: τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Αυτό που είναι εμφανές στις μέρες μας -δεν
φοράς πουλόβερ αλλά μάρκα- είναι μια εφεύρεση αυτής της περιόδου. Η καταναλωτική κουλτούρα
λέει ότι δεν αγοράζετε πλέον αθλητικά παπούτσια, αλλά λαχταράτε ένα νέο ζευγάρι Nike.

Αυτή  η  νέα  πραγματικότητα  δημιουργεί  επίσης  νέες  μορφές  ανασφάλειας:  εάν  δεν  είστε  σε  θέση  να
αγοράσετε  τις  πιο  εκφραστικές  μάρκες  ή  να  κάνετε  τις  σωστές  επιλογές,  έχετε  το  αίσθημα  της
χαμηλής  απόδοσης.  Τα  καταναλωτικά  αγαθά  και  οι  εμμονές  μας  έχουν  εκτοπίσει  τις  σχέσεις  μας
μεταξύ  μας  και  το  περιβάλλον  μας  ως  πηγή  της  ταυτότητάς  μας.  Η  αγάπη,  η  οποία  αντανακλά  αυτό
με  το  οποίο  συνδεόμαστε,  έχει  παραμεριστεί  από  μια  συνεχώς  διαφημιζόμενη  δίψα  για  αυτό  που  δεν
κατέχουμε  ακόμη.  Αυτή  είναι  μια  περίοδος  νέων  λέξεων  και  συντομογραφιών  που μπορείς  ήδη  να
ακούσεις  στην  παιδική  χαρά:  loser  (αν  δεν  κερδίσεις  τον  αγώνα)  και  YOLO  (ζεις μόνο  μία  φορά).

Ο  Blühdorn  το  περιγράφει  ως  δεύτερης  τάξης  ή  αντανακλαστική  χειραφέτηση.  Αναφέρεται  σε  «μια
τάση  αποδεικτικών  στοιχείων  από  τη  δεκαετία  του  1990,  που  συνεπάγεται  μερική  απαλλαγή  από  τις
ίδιες  τις  ευθύνες  για  τις  οποίες  οι  πολίτες  αγωνίστηκαν  στο  παρελθόν  με  ενθουσιασμό.  Ειδικότερα,
επιδιώκει  την  απελευθέρωση  από  την  ηθική  και  πνευματική  υπερφόρτωση  και  καλεί  για
επαναξιολόγηση  των  περιοριστικών  κοινωνικών  ή  οικολογικών  επιταγών».  9  Θα  μπορούσε  κανείς  να
αμφισβητήσει  αν  το  επίθετο  «αντανακλαστικό»  είναι  το  καταλληλότερο.  θα  μπορούσε  επίσης  να  είναι
«διεστραμμένο»,  με  βάση  τις  αθετημένες  υποσχέσεις  του  νεοφιλελευθερισμού,  τις  οποίες  θα
συζητήσουμε  αργότερα.

2.3  Οι  ριζοσπαστικοί  καινοτόμοι

Αυτή  η  κυρίαρχη  εξέλιξη  δεν  πρέπει  να  επισκιάσει  το  γεγονός  ότι  οι  ενεργοί  πολίτες  έκαναν  κρίσιμες
καινοτομίες  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου.  Ποιος  κατασκεύασε,  για  παράδειγμα,  την  πρώτη
ανεμογεννήτρια  σύγχρονης  εποχής  για  την  παραγωγή  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας
ή  τα  εκ  νέου  δημοφιλή  καταστήματα  λιανικής  πώλησης,  τον  πρόδρομο  της  τοπικής  «κυκλικής
οικονομίας»;  Αυτοί  ήταν  αφοσιωμένοι  πολίτες,  σε  διάφορες  χώρες,  που  ήδη  έχτιζαν  μια  άλλη
Ευρώπη.  Επίσης,  η  οικονομία  του  διαμοιρασμού  επαναλαμβανόταν  εκείνη  την  εποχή  από  πολίτες
που  έκαναν  εκστρατείες  για  τρόπους  αποκατάστασης  της  καλής  ποιότητας  του  αέρα  στις  πόλεις
τους:  πολύ  πριν  οι  εταιρείες  ή  οι  κυβερνήσεις  το  σκεφτούν,  οι  provo’s  (προβοκάτορες)  εισήγαγαν  τα
λεγόμενα  λευκά  ποδήλατα  στο  Άμστερνταμ με σκοπό  να  χρησιμοποιούνται  ελεύθερα  από  όλους.

5�&  	�'  ��������  ���  � 	����&  	�� 	�d  ��  �����	�'  ���������'  ������	��'  ���  ����!������
��  ���� 	����  ���!	��  #  	���"�'  �������'  ���'  ������'6  ���  ������  ���  ��  ����	�!	�  �
�����  ������  ������������  ���������	��  ��"��'6  4���"����  ��  ��"����'  ��'  ��������'  
�����)�������������  �(�����  &��'    ��"�)   '  4���� '  	�  ��� ����!'  ���	�!'6  *  
�����  ���   ��<�"������  ��  ���� "����'  ��#� ���   �  ��
��� �  ��  �����"��)��  �  �(����  ���  
 �  �������#���'6  *�  2�"����  ������&����  ��&  ��'  	���!'  ��&  ��'  ������  ��� ����!'  
���	�!'  ���  ��(���������		������  ��	����"�	
���	����  ��  �����  � �  ��#  ����  �  
/�����  ������������� ���  ���6

Με  άλλα  λόγια,  προσπαθώντας  να  απελευθερωθούν  από  τη  νεοφιλελεύθερη  κυριαρχία,  οι  πολίτες
όχι  μόνο  διαμαρτυρήθηκαν,  αλλά  ανέπτυξαν  εναλλακτικές  ταυτόχρονα.  Πειραματίστηκαν  με  πολύ
ενεργό  τρόπο  με  μια  ολόκληρη  σειρά  κοινωνικών  καινοτομιών.  Διαμαρτυρήθηκαν  για  τους
πυρηνικούς  σταθμούς  ενώ  έβαλαν  τα  θεμέλια  για  το  Energiewende  (Γερμανικό  σχέδιο  μετάβασης
για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας.  Ένα  παράδειγμα  είναι  το  Φράιμπουργκ,  το  οποίο  εξακολουθεί
να  είναι  πρωτοπόρος  της  βιωσιμότητας).  Πολλοί  από  αυτούς  που  δραστηριοποιούνται  στο  πράσινο
κίνημα  ήταν  αργότερα  επίσης  ενεργοί  στην  Πολιτική  Οικολογία.
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Συνοψίζοντας, μιλάμε για πολλά περισσότερα από την κληρονομιά των παιχνιδιάρικων φοιτητικών
διαμαρτυριών και της δύναμης των λουλουδιών. Επεκτείνεται σε μια κριτική αμφισβήτηση των
θεμελίων του κράτους πρόνοιας και στη διατύπωση του (οικολογικού) ερωτήματος εάν
περισσότερη ευημερία οδηγεί ακόμα σε περισσότερη ευημερία.

2.4  Ο  Τρίτος  Δρόμος:  το  κενό  της  Αριστεράς

Περιγράψαμε παραπάνω πώς, στη δεκαετία του 1970, η πολιτική δεξιά είχε επιλέξει τον 
νεοφιλελευθερισμό ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Επίσης, από αυτή τη δεκαετία, η αριστερά 
χρειαζόταν μια ανανέωση του οράματός της για την κοινωνία, ή τουλάχιστον μια νέα πραγματιστική 
πορεία για να παραμείνει στην εξουσία ως κεντρώο κόμμα. Αυτό έγινε γνωστό ως ο «τρίτος 
δρόμος»: μια εναλλακτική λύση τόσο στις κεϋνσιανές πολιτικές όσο και στον νεοφιλελευθερισμό. Τα 
κεντρώα Εργατικά κόμματα έχουν υιοθετήσει τη νεοφιλελεύθερη υπόθεση ότι η αγορά είναι πιο 
αποτελεσματική από την κρατική παρέμβαση. Ενώ η δημιουργία κοινωνικού πλούτου παραμένει 
ένας σημαντικός στόχος, πλέον αποδίδονται περισσότερες ευθύνες στο άτομο. Η σχέση μεταξύ 
κινδύνου και ασφάλειας έχει αλλάξει τόσο πολύ που η ενεργή ανάληψη κινδύνου θεωρείται πλέον 
βασικό στοιχείο μιας δυναμικής οικονομίας και της προσωπικής σας ζωής. Οι σοσιαλδημοκράτες 
εξακολουθούν να μην αποδέχονται την ανισότητα, αλλά έχουν επαναπροσδιορίσει την ισότητα, 
εστιάζοντας τώρα στην ισότητα ευκαιριών, σε αντίθεση με την ισότητα του αποτελέσματος. Ο Peter 
Mandelson (πολιτικός του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου) είπε περίφημα ότι ήταν 
«έντονα χαλαρός όταν οι άνθρωποι πλουτίζουν βρώμικα» το 1998. Αυτή η εστίαση στην προσωπική
ευθύνη αντικατοπτρίστηκε, μεταξύ άλλων, στη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, 
καθιστώντας τα επιδόματα εξαρτώμενα από το καθήκον εργασίας.

Μια τέτοια σκέψη του «Τρίτου 
Δρόμου» συμμερίζεται την κριτική 
του χειραφετητικού κινήματος στο 
ασφυκτικό πλαίσιο του κοινωνικού 
κράτους. Ωστόσο, αυτό δεν οδηγεί 
σε επιλογή νέων, 
απελευθερωτικών κοινωνικών 
μορφών σύνδεσης. Αντίθετα, η 
εστίαση είναι στην ατομική ευθύνη 
και στις δυνάμεις της αγοράς.

Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην περιβαλλοντική πολιτική που υιοθέτησε αυτό το «Νέο» 
Εργατικό Κόμμα, με την έννοια του «οικολογικού εκσυγχρονισμού» στην Ευρώπη και του 
«φυσικού καπιταλισμού» στις ΗΠΑ. Αυτή η άποψη δεν αμφισβητεί πλέον το οικονομικό μοντέλο. 
Προβλέπει μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική που βασίζεται στην τεχνολογική 
καινοτομία, την αυξημένη δραστηριότητα της αγοράς και την εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση. 
Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κόσμο: θα γίνει πιο πράσινος.

Στο τι οδήγησε ο Τρίτος Δρόμος είναι πλέον γνωστό. Εκλογικά, αρχικά φάνηκε μια έξυπνη 
κίνηση (για παράδειγμα, για το Εργατικό κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1997 έως το 
2010). Ωστόσο, αυτή η πολιτική οδήγησε σε αυξανόμενη ανισότητα και μεγάλο ξεπούλημα 
τμημάτων του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό τομέα. Ιδεολογικά σήμαινε αποχαιρετισμός της 
αριστεράς από τις ρίζες της. Μετονόμασαν τους εαυτούς τους σε «προοδευτικούς», ώστε να 
μπορέσουν να λυτρωθούν από το ηθικό καθήκον να αγωνιστούν για τους πιο αδύναμους στην 
κοινωνία. Η χειραφέτηση δεύτερης τάξης ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Ενώ  η  δημιουργία  κοινωνικού  πλούτου
παραμένει  ένας  σημαντικός  στόχος, πλέον

αποδίδονται  περισσότερες  ευθύνες  στο
άτομο. Η  σχέση  μεταξύ  κινδύνου  και

ασφάλειας  έχει  αλλάξει  τόσο  πολύ  που  η
ενεργή  ανάληψη  κινδύνου  θεωρείται  πλέον

ως  βασικό  στοιχείο  μιας  δυναμικής
οικονομίας  και  της  προσωπικής  σας  ζωής.
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Επιπλέον,  η  μονομερής  εστίαση  στο  άτομο  (περισσότερα  δικαιώματα  σε  ηθικό  επίπεδο,  όπως  ο  γάμος
ομοφυλόφιλων,  παράλληλα  με  περισσότερες  υποχρεώσεις  σε  οικονομικό  επίπεδο,  όπως  το  καθήκον
εργασίας)  οδήγησε  σε  ένα  πολιτικό  ταμπού  σε  οτιδήποτε  σχετίζεται  με  τη  συλλογική  αξία,  την
κοινότητα-  συνεργασία  με  βάση  και  ούτω  καθεξής.  Αυτό  το  κενό  της  αριστεράς  δίνει  μέγιστο  ελεύθερο
χώρο  στα  δεξιά  κόμματα  σε  πολιτικό-ιδεολογικό  επίπεδο.

2.5  Μια  νηφάλια  ισορροπία

Από  απόσταση,  είναι  σαφές  ότι  οι  νεοφιλελεύθερες  έννοιες  της  «ελευθερίας»  και  της  «ασφάλειας»
έγιναν  κυρίαρχες  (τουλάχιστον  στη  Δύση)  μέχρι  το  τέλος  του  20ού  αιώνα.  Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  στον
τομέα  του  διεθνούς  εμπορίου  και  της  οικονομίας,  μέσω  της  οικονομικής  παγκοσμιοποίησης.  Η
απίστευτη  ανάπτυξη  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  οδήγησε  στην  χρηματιστικοποίηση  σχεδόν  των
πάντων  (μπορείτε  τώρα  να  κάνετε  εικασίες  για  τη  μελλοντική  τιμή  των  τροφίμων)  και  μετατόπισε  την
εξουσία  από  τις  δημοκρατικές,  εκλεγμένες  κυβερνήσεις  στις  παγκόσμιες  ελίτ  και  εταιρείες.  Αλλά  έχει
επίσης  παρεισφρήσει  περαιτέρω  στη  ζωή  κάθε  πολίτη.  Για  παράδειγμα,  τα  δημόσια  αγαθά  που  ήταν
διαθέσιμα  για  τους  περισσότερους  πολίτες  τη  δεκαετία  του  εβδομήντα  (π.χ.  καλές  και  προσιτές
υπηρεσίες  δημόσιας  υγείας  και  δημόσια  εκπαίδευση)  έχουν  γίνει  υπηρεσίες  με  χαμηλότερο  επίπεδο
ποιότητας  και  είναι  πιο  ακριβά  και  επιλεκτικά  σε  πολλές  χώρες.  Έχουμε  λιγότερη  ασφάλεια,  αλλά  και
την  «ελευθερία»  να  επιλέγουμε  σε  αυτά  τα  συστήματα  που  διατίθενται  όλο  και  περισσότερο  στην
αγορά.

Αυτή  η  εξέλιξη  συμβαδίζει  με  την  εισαγωγή  ενός  μοντέλου  προσωπικής  ευθύνης  και  υπαιτιότητας.
Είναι  προσωπικό  σου  καθήκον  να  «τα  καταφέρεις»  στη  ζωή,  να  επιτύχεις.  Έχουμε  πολλές
ευκαιρίες  (ή  φαίνεται  να  είναι  έτσι).  Αν  τα  καταφέρεις,  είσαι  φανταστικό άτομο.  Αν  αποτύχεις,  υπάρχει
μόνο ένα  άτομο  που  φταίει.  Το  πώς  η  κοινωνική  ασφάλιση,  παραμορφωμένη  από  τη  λιτότητα  και  τις
αρχές της  αγοράς,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  κοινωνικές  καταστροφές  φαίνεται  στην  ταινία  «I, Daniel 
Blake»  του  Ken Loach.  Ο  Blake,  ένας  ξυλουργός  που  δεν  είχε  δουλέψει  ποτέ  με  υπολογιστές,
αρρωσταίνει  και κυριολεκτικά  συντρίβεται  από  τις  υγειονομικές  αρχές  που  πρέπει  να  εργάζονται
σύμφωνα  με  τις  αρχές της  αγοράς  (όλη  η  επικοινωνία  με  το  σύστημα  είναι  ψηφιακή).  Η  ταινία  δείχνει
πώς  η  αλληλεγγύη  και  η συμπόνια  αντικαθίστανται  από  μοναχικούς  ανθρώπους  και  ανελέητα
συστήματα.

Η  ιστορία  του  Daniel Blake  δεν  αφορά  μόνο  την  κοινωνική  ασφάλιση.  Η  οικονομική  μετάβαση  στην
οικονομία  των  υπηρεσιών  σήμαινε  επίσης  την  απώλεια  πολλών  θέσεων  εργασίας  για  τους
εργαζόμενους.  Για  τους  άνδρες  στη  Δυτική  Ευρώπη  με  μόνο  πτυχίο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,
η  απασχόληση  μειώθηκε  από  70%  το  1976  σε  33%  το  1997.  Σχεδόν  οι  μισοί  από  αυτούς  τους
ανέργους  θα  ζούσαν  στη  φτώχεια  χωρίς  κρατική  παρέμβαση.  Είναι  κάτι  περισσότερο  από  μια
ρητορική  ερώτηση:  συνδέεται  αυτό  με  την  άνοδο  των  δεξιών  λαϊκιστικών  κομμάτων  στην  Ευρώπη;

Τόσο  για  τα  κινήματα χειραφέτησης  όσο  και  για  την  πολιτική  τους  μετάφραση,  τα  κόμματα  των
Πρασίνων,  η  δεκαετία  του  1990  είναι  τα  χρόνια  της  άνθησης  και  της  υποτροπής.  Για  παράδειγμα,
υπήρξε  η  επιτυχημένη  Διάσκεψη  του  Ρίο  για  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη  το  1992,  και  τα  κόμματα  των
Πρασίνων  άρχισαν  να  συμμετέχουν  σε  κυβερνήσεις  σε  πολλές  ευρωπαϊκές  χώρες.  Αναπτύχθηκαν
ισχυρές  περιβαλλοντικές  πολιτικές,  προστατεύονται  οι  φυσικές  περιοχές,  εισάγονται  νέες  μορφές
πίστωσης  χρόνου,  που  αύξησαν  την  αυτονομία  των  πολιτών.  Ωστόσο,  η  έννοια  της ελευθερίας με 
χειραφέτηση,  δεν  έχει  κατακτήσει  την  κοινωνία:  είναι  επιτυχημένη  σε  κάποιο  βαθμό  αλλά  δεν  
πετυχαίνει τον  στόχο  της.  Αυτή  η  στροφή  στην  κοινωνία  και  την  πολιτική,  με  επιτυχία  και  υποτροπή  
του ιδεώδους χειραφέτησης,  συνδέεται  με  τη  μεγαλύτερη  επιτυχία  της  νεοφιλελεύθερης  έννοιας  της
ελευθερίας.  Αυτή  η  έννοια  της  ελευθερίας  καταφέρνει  να  μειώσει  τη  συσσώρευση  ταυτότητας  σε  ένα
ατομικιστικό  έργο,  όπου  η  κατανάλωση  παίζει  σημαντικό  ρόλο.
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Ωστόσο, η  έννοια  της  ελευθερίας με χειραφέτηση 
δεν έχει  κατακτήσει  την  κοινωνία: είναι  επιτυχημένη  
σε κάποιο  βαθμό  αλλά  δεν  πετυχαίνει  τον  στόχο  της.

Πώς  συνέβη?  Μια  πρώτη
εξήγηση  αφορά  τον
αγώνα  για  τον
απελευθερωμένο
κοινωνικό  χώρο.

Το  αλυτρωτικό  κίνημα  ήθελε  περισσότερο  χώρο  για  τους  πολίτες  μειώνοντας  την  εμβέλεια
του  κράτους  και  άλλων  πειθαρχικών,  γραφειοκρατικών  και  πατερναλιστικών  παραδοσιακών
δομών.  Η  νεοφιλελεύθερη  ιδεολογία  υποστηρίζει  επίσης  έναν  άλλο  ρόλο  της  κυβέρνησης:  όχι
τόσο  υποχώρηση,  αλλά  δημιουργία  ενεργού  χώρου  για  επιχειρήσεις  -  σχεδιασμό  για  την
αγορά  (Hayek, 1978).  Οι  δεκαετίες  του  1980  και  του  1990  είναι  το  πεδίο  μάχης  αυτών  των
δύο  εννοιών  που  βασίζονται  στην  ελευθερία,  των  δύο  άλλων  παραγόντων  εκτός  από  το
κράτος:  της  κοινωνίας  των  πολιτών  και  των  επιχειρήσεων.  Μια  κρίσιμη  διαφορά  έγκειται  στην
κλίμακα:  ενώ  οι  επιχειρήσεις  είναι  οργανωμένες  παγκοσμίως,  αυτό  είναι  λιγότερο  εμφανές  για
νέα  κινήματα  πολιτών  και  συνδικάτα.  Μόνο  το  κίνημα  κατά  της  παγκοσμιοποίησης  θα
δέσμευε  αργότερα  δυνάμεις  πέρα  από  τα  σύνορα.  Εν  τω  μεταξύ,  οι  μεγάλες  εταιρείες  έχουν
καταλάβει  τον  ελεύθερο  χώρο  ως  επί  το  πλείστον  και  η  συγκέντρωση  της  ισχύος  στην  αγορά
έχει  φτάσει  σε  ένα  άνευ  προηγουμένου  υψηλό  (UNCTAD 2017).

Μια  δεύτερη  εξήγηση  αφορά  την  εξέλιξη  των  περισσότερων  από  τα  νέα  κοινωνικά  κινήματα.
Ξεκινώντας  κυρίως  από  μια  θέση  ριζοσπαστικής  κριτικής,  ο  επαγγελματισμός  και  η
οικοδόμηση  μιας  σχέσης  με  τους  σημερινούς  εκλεγμένους  πολιτικούς  οδηγεί  σε  μια
ρεαλιστική  στάση.  Οι  προτάσεις  πρέπει  πλέον  να  είναι  εφικτές  στο  πλαίσιο  της  τρέχουσας
πολιτικής.  Η  αυξανόμενη  εξάρτηση  από  τις  επιδοτήσεις,  καθώς  και  τις  συνδρομές  μελών  των
κυρίαρχων  πολιτικών  ψηφοφόρων  πολλών  μη  κυβερνητικών  οργανώσεων,  έχει  οδηγήσει
μερικές  φορές  σε  άκριτη  εγγραφή  στις  επιλογές  κυβερνητικής  πολιτικής.  Τα  κινήματα
μετατρέπονται  σε  μη  πολιτικοποιημένες  ΜΚΟ,  συχνά  με  σαφή  συμβουλευτική  προσέγγιση.
Επειδή  εστιάζουν  έντονα  στις  τρέχουσες  πολιτικές,  δεν  θέτουν  πλέον  υπό  αμφισβήτηση  το
συνολικό  σύστημα.  Φυσικά,  όλες  αυτές  οι  κινήσεις  είναι  παιδιά  της  εποχής  τους.  Δεν
εστιάζουν  αυθαίρετα  στο  εφικτό  και  δεν  θέλουν  να  τρομάξουν  κανέναν.  Η  ριζοσπαστική  τους
βάση  των  κριτικών  πολιτών  έχει  εξελιχθεί  σε  αυξανόμενους  καταναλωτές  με  την  πάροδο  των
ετών,  εκφράζοντας  το  δεύτερο  είδος  χειραφέτησης.

Η  ανάλυση  αυτή  οδηγεί  σε  δύο  συμπεράσματα.

Πρώτον,  η  ριζοσπαστική  έρευνα  της  βιομηχανικής  καταναλωτικής  κοινωνίας  και  η  ιδεολογική  της
μετάφραση  στον  οικολογισμό  έχει  επεξεργαστεί  και  εξαντληθεί  σε  διάφορες  φάσεις,  από
ριζοσπαστικές  ιδέες  έως  εφικτές  προτάσεις  έως  πρακτικές  πραγματοποιήσεις.  Δεν  πρόκειται  για
καταστροφή  -αντίθετα,  έχουν  επιτευχθεί  πολλά  για  να  είμαστε  περήφανοι-  αλλά  για  μια
παρατήρηση  που  απαιτεί  τα  σωστά  συμπεράσματα:  επιστροφή  στις  ρίζες.  Η  πολιτική  οικολογία
αναμένεται  να  επικαιροποιηθεί,  ενώ  τα  βασικά  ερωτήματα  και  οι  αρχές  της  δεν  έχουν  χάσει  την
αξία  τους.  Θα  μπορούσατε  να  πείτε  ότι  ο  κύκλος  έχει  κλείσει.  Είναι  καιρός  για  μια  δεύτερη
κυκλική  κίνηση  που  ξαναρχίζει  μια  ριζοσπαστική  έρευνα  της  σημερινής  κοινωνίας,  των  σχέσεων
εξουσίας  της,  της  αυξανόμενης  ανισότητας  και  της  οικολογικής  καταστροφής.

Δεύτερον,  το  όνειρο  της  αυτοδιαχείρισης  από  αυτόνομους  πολίτες  δεν  έχει  επιτευχθεί.  Η  ελπίδα
του  κινήματος  της  χειραφέτησης  ήταν  ότι  όλο  και  περισσότερες  δραστηριότητες  θα  μπορούσαν
να  αποσπαστούν  από  τη  λαβή  της  αγοράς  και  του  κράτους.  Αυτό  σίγουρα  έχει  γίνει  σε  πολλά
επίπεδα,  αλλά  υπάρχει  και  ένα  υψηλό  τίμημα  που  έχει  πληρωθεί.  Το  ίδιο  ισχύει  και  σε  ατομικό
επίπεδο.  Ενώ  το  οικολογικό  κίνημα  ήθελε  να  εργαστεί  για  την  προσωπική ανάπτυξη στο
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στο  πλαίσιο  της  αμοιβαίας  φροντίδας,  η  εξατομίκευση  αναπτύχθηκε  με  τη  μορφή  της  ευκαιριακής
πλοήγησης  αντί  της  αυτονομίας  σε  σύνδεση.  Σε  ένα  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  μας  ενθαρρύνει  να
μην είμαστε  πλέον  δομικά  συνδεδεμένοι,  αλλά  να  επιλέξουμε  βραχυπρόθεσμα  κέρδη  σε  ένα  πλαίσιο
πολλαπλών  αβεβαιοτήτων.  Αυτό  οδηγεί  σε  μια  ισχυρή  αποστολή  για  ένα  ελπιδοφόρο  κοινωνικό
έργο:  την  αύξηση  του  πήχη  μεταξύ  της  προσωπικής  ελευθερίας  επιλογής  και  της  κοινωνικής
ευθύνης και  δέσμευσης.

Ευτυχώς, μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτήν την ανάλυση ότι η κυκλική κίνηση έχει ξεκινήσει.
Εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε δει πώς τα νέα κινήματα αμφισβητούν με ριζοσπαστικούς τρόπους
την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί προς τον στόχο μιας καλής ζωής για όλους εντός των
πλανητικών ορίων. Τα κινήματα  Youth  for  Climate  and  Extinction  Rebellion  σωστά επισημαίνουν ότι
οι κλιματικές πολιτικές δεν έχουν επαρκή φιλοδοξία, ενώ η βιοποικιλότητα εξακολουθεί να καταρρέει.
Και το κίνημα  Black  Lives  Matter  καταγγέλλει τις δομικές διακρίσεις και τη βία εναντίον των μη
λευκών ανθρώπων, που αγωνίζονται για τη φυλετική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, πολλές διαφορετικές
ομάδες σε όλο τον κόσμο επιμένουν στην ανάγκη αποαποικιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της
δυτικής κοσμοθεωρίας της εξορυκτικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να κλέβει τους πόρους του
από τον Νότο.

2.6  Η  αθετημένη  υπόσχεση  της  νεοφιλελεύθερης  ανάπτυξης

Καθώς το μεταπολεμικό οικονομικό μοντέλο της  ���������	
�������  κατέρρευσε, η
νεοφιλελεύθερη πολιτική υποσχόταν καλύτερες εποχές με την εμφάνιση της  ���������
�����������. Η μετεγκατάσταση της παραγωγής  (και της ρύπανσης)  στην Κίνα θα μας παρείχε
φθηνά προϊόντα ενώ θα μπορούσαμε να επενδύσουμε σε καθαρές τεχνολογίες και καλά αμειβόμενη
οικονομία υπηρεσιών στο σπίτι. Με την εικόνα της ανθρωπότητας ως  ����	����������, όλοι σε
ανταγωνισμό με όλους, ο κόσμος θα γινόταν ένα καλύτερο μέρος για όλους μας. Αλλά αυτή η
υπόσχεση αθετείται από δύο απόψεις, κοινωνικά και οικολογικά.

Το  κράτος  πρόνοιας,  ως  το  μεγαλύτερο  κοινωνικό  έργο  του  20ου  αιώνα,  μπόρεσε  να  μειώσει  την
κοινωνική  ανισότητα  στο  χαμηλότερο  επίπεδο  που  έχει  μετρηθεί  ποτέ  στις  καπιταλιστικές
οικονομίες  της  αγοράς.  Ο  Γάλλος  κοινωνιολόγος  Rosanvallon  τον  αποκαλεί,  όχι  χωρίς  λόγο,  �����
���  ��������.  Όπως  έχει  δείξει  ο  Thomas Piketty  στο  �� �!�"���	��	!��	#$!�	���!�%&,  αυτό  το
μεγάλο  επίτευγμα  έχει  πλέον  χαθεί  σε  χώρες  όπως  οι  ΗΠΑ  και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και,  σε
μικρότερο  βαθμό,  σε  χώρες  όπως  η  Γερμανία.  Αυτό  που  μερικές  φορές  περιγράφεται  ως  «νικητές
και  ηττημένοι  της  παγκοσμιοποίησης»  είναι  αρκετά  ορατό  σε  αυτό  το  γράφημα.  Εάν,  στο  Ηνωμένο
Βασίλειο,  το  10%  των  ατόμων  με  τα  υψηλότερα  εισοδήματα  λάμβανε  λιγότερο  από  το  30%  του
συνολικού  εισοδήματος,  αυτό  αυξήθηκε  κατά  τη  νεοφιλελεύθερη  περίοδο  στο  αόρατο  μέχρι  τώρα
επίπεδο  σχεδόν  του  μισού  του  συνολικού  εισοδήματος.  Ακόμη  και  με  μια  αυξανόμενη  αγοραστική
δύναμη  κατά  μέσο  όρο,  αυτό  σημαίνει  ότι  τα  χαμηλά  εισοδήματα  παραμένουν  πλέον  στάσιμα  εδώ
και  δεκαετίες.  Θα  μπορούσαμε  να  προσθέσουμε  σε  αυτό  το  γράφημα  έναν  χάρτη  της  Γαλλίας,  με
τις  περιοχές  με  πολλούς  ανθρώπους  με  χαμηλή  ειδίκευση  και  άνεργους  και  τις  περιοχές  όπου  το
ακροδεξιό  κόμμα  της  LePen  είναι  πολύ  επιτυχημένο.  Η  συσχέτιση  μεταξύ  των  δύο  είναι  πολύ
μεγαλύτερη  από  ό,τι  θα  μπορούσε  να  επιτρέψει  η  σύμπτωση.

Επίσης,  δεν  είναι  τυχαίο  ότι  οι  πλούσιοι  γίνονται  πλουσιότεροι:  συνδέεται  άμεσα  με  τις  βασικές
νεοφιλελεύθερες  πολιτικές  -  μείωση  των  φόρων  στις  εταιρείες  και  το  κεφάλαιο,  με  ταυτόχρονη
μείωση  ή/και  ιδιωτικοποίηση  των  δημόσιων  υπηρεσιών  όπως  η  υγεία,  οι  συντάξεις  και  η
εκπαίδευση.

Η  οικολογική  καταστροφή  δεν  σταμάτησε  ούτε  αυτή  την  περίοδο.  Η  πεποίθηση  ότι  �  ���
�'(�	)����
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*��  
��������  
�'  ��'+��)�  ���  ��  ���,� (Kuznets) - ότι  η  οικονομική  ανάπτυξη  είναι  καλή  για  την
κοινωνία  και  την  κοινωνικο-οικολογική  ανάπτυξη - ήταν  λανθασμένη. Παρά  την  ανάπτυξη  εθνικών
περιβαλλοντικών  πολιτικών  και  τον  οικολογικό  χαρακτήρα  του  επιχειρηματικού  κόσμου  και  της
κατανάλωσης, η  οικονομική  ανάπτυξη  έχει  οδηγήσει  σε  περαιτέρω  αύξηση  της  συνεχούς
υποβάθμισης  τόσο  των  τοπικών  οικοσυστημάτων  όσο  και  του  συνολικού  πλανήτη. Είμαστε  πλέον
πέρα  από  τα  όρια  μιας  ασφαλούς  ζώνης  λειτουργίας  στους  τομείς  της  κλιματικής  αλλαγής, της
απώλειας  βιοποικιλότητας  και  των  βιοχημικών  κύκλων  στους  ωκεανούς  μας. Άρα, πρέπει  να
αντικαταστήσουμε  το  αξίωμα  με  το  νέο  ρητό  ότι  �  ���
�'(�  )����  *��  
��������  
�'  -�  
��**'���)�
���  ��  
����. Μπορούμε  να  περιγράψουμε  τη  νεοφιλελεύθερη  περίοδο  ως  την  εποχή  όπου, ως
ανθρωπότητα, χάσαμε  την  ευκαιρία  να  αλλάξουμε  την  κοινωνία  μας  με  έναν  πραγματικό, ισχυρό
βιώσιμο  τρόπο, παραμένοντας  εντός  των  ορίων  της  φέρουσας  ικανότητας  της  ανθρώπινης  γης. Τα
μαθήματα  της  έκθεσης  της  Λέσχης  της  Ρώμης  παραμελήθηκαν.

Η.Π.Α.
αερμανίΓ 

Σουηδία

ρετανίαΒ
λλίααΓ

              

             

      

 

 
 

 
 

 

 
 

 

              

               

        

    

  
 
  

 

 

  
  

 

              

               

        

     

           
         

           
             

               
  

            
         

            
             
               

  

Το  μερίδιο  εισοδήματος  των  ανώτατων  δεκαετιών  στην  Ευρώπη  και  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες, 1900-2000.  Στη  δεκαετία  του

1950-1970,  το  μερίδιο  εισοδήματος  στην  κορυφή  του  δεκαημέρου  ήταν  περίπου  30-35  τοις  εκατό  του  συνολικού  εισοδήματος

στην  Ευρώπη  όπως  και  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Πηγή:  http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G9.7.pdf

2.7  Ευρώπη,  ένα  σπίτι  χωρίς  στέγη

Η  Ευρώπη  είναι  ένα  σπίτι  χωρίς  στέγη:  υπάρχουν  πολλά  πολιτικά  και  οικονομικά  δωμάτια,  αλλά
δεν  υπάρχει  κοινωνική  προστασία  για  τους  πολίτες.  Μεταφορικά,  όταν  έχει  κακοκαιρία,  πολύς
κόσμος  βρέχεται.  Η  Ευρώπη  έχει  δημιουργήσει  μια  κοινή  αγορά,  αλλά  δεν  την  έχει  ενσωματώσει
σε  ισχυρό  οικολογικό  και  κοινωνικό  πλαίσιο  ρύθμισης.  Αυτό  οδήγησε  σε  μια  κούρσα  προς  τα
κάτω.  μια  παιδική  χαρά  όπου  οι  εταιρείες  βάζουν  τα  έθνη  σε  ανταγωνισμό  μεταξύ  τους  για  να
ελαχιστοποιήσουν  τους  φόρους.

Η  Ευρώπη  είναι  ένα  σπίτι  χωρίς  στέγη:  υπάρχουν  πολλά  πολιτικά  και  οικονομικά  δωμάτια,  αλλά
δεν  υπάρχει  κοινωνική  προστασία  για  τους  πολίτες.  Μεταφορικά,  όταν  έχει  κακοκαιρία,  πολύς
κόσμος  βρέχεται.  Η  Ευρώπη  έχει  δημιουργήσει  μια  κοινή  αγορά,  αλλά  δεν  την  έχει  ενσωματώσει
σε  ισχυρό  οικολογικό  και  κοινωνικό  πλαίσιο  ρύθμισης.  Αυτό  οδήγησε  σε  μια  κούρσα  προς  τα  κάτω.
μια  παιδική  χαρά  όπου  οι  εταιρείες  βάζουν  τα  έθνη  σε  ανταγωνισμό  μεταξύ  τους  για  να
ελαχιστοποιήσουν  τους  φόρους.

http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/pdf/G9.7.pdf
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Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  μια  πρόσθετη  διάσταση  προστέθηκε  στο  σύστημα:  η  λεγόμενη
«χρηματιστικοποίηση» (ως  κλιμάκωση  της  εμπορευματοποίησης  και  της  νομισματικοποίησης).
Περισσότερα  κέρδη  μπορούν  να  γίνουν  κερδοσκοπικά  με  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  παρά  μέσω
του  εμπορίου  και  της  παραγωγής  πραγματικών  αγαθών  ή  της  παροχής  πραγματικών  υπηρεσιών.
Αυτό  υπονομεύει  θεμελιωδώς  τις  προσπάθειες  επίτευξης  ενός  σταθερού  και  ασφαλούς  οικονομικού
συστήματος.  Η  χρηματοδότηση  πρέπει  να  εξυπηρετεί  την  πραγματική  οικονομία.  Στο  πλαίσιο  της
χρηματιστικοποίησης,  ωστόσο,  ελάχιστη  σχέση  έχει  με  την  πραγματική  οικονομία.  Η
χρηματιστικοποίηση  είναι  μια  πραγματικότητα  στην  οποία  οι  χρηματοπιστωτικές  αγορές,  οι  θεσμοί  και
οι  ελίτ  αποκτούν  σημασία.  Ένα  στεγαστικό  δάνειο  δεν  είναι  πλέον  (απλώς)  ένα  μέσο  για  να  αγοράσεις
ένα  σπίτι,  αλλά  είναι  ένα  χρηματοοικονομικό  προϊόν  που  χωρίζεται  και  επανασυσκευάζεται  σε  νέα
προϊόντα  που  πωλούνται  στις  χρηματοπιστωτικές  αγορές.  Οι  ίδιες  μορφές  κερδοσκοπίας
αντικατοπτρίζονται  σχεδόν  σε  όλους  τους  τομείς  -  σκεφτείτε  τη  μελλοντική  παραγωγή  σιτηρών  ή  τις
τιμές  του  αργού  πετρελαίου  εντός  τριών  ετών.  Αν  πάει  στραβά,  όπως  το  2008,  το  χρηματοοικονομικό
σύστημα  μπορεί  να  πλησιάσει  στην  κατάρρευση.  Σε  εκείνο  το  στάδιο,  η  Ευρώπη  έχασε  μια  μοναδική
ευκαιρία  να  εγκαταστήσει  δίκαιους  και  ισχυρούς  χρηματοπιστωτικούς  κανονισμούς  που  θα  συνδύαζαν
τη  μείωση  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα  με  τον  πραγματικό  της  στόχο  (υποταγή  σε  δημοκρατικούς
στόχους  και  υποστήριξη  της  κοινωνίας  και  της  οικονομίας)  με  την  εισαγωγή  ενός  δίκαιου  φορολογικού
συστήματος.  καθιστώντας  αδύνατη  τη  φοροδιαφυγή).

3.  Η  Ευρώπη  σε  σταυροδρόμι

3.1  Το  Τέλος  ή  το  Μέλλον  της  Ιστορίας

Το  1989,  τη  χρονιά  της  πτώσης  του  Τείχους  του  Βερολίνου,  ο  Αμερικανός  συντηρητικός  στοχαστής
Fukuyama  δημοσίευσε  ένα  δοκίμιο  (και  αργότερα  το  βιβλίο):  .��	/�0	�1	2��!�%&.  Αναφέρθηκε  παντού
ως  η  δίκαιη  ερμηνεία  της  νέας  εποχής  που  είχε  έρθει.  Οι  χώρες  που  έφτασαν  στο  στάδιο  του
συνδυασμού  μιας  κοινοβουλευτικής  δημοκρατίας  και  μιας  οικονομίας  ελεύθερης  αγοράς  κρίθηκαν  ως  ο
καλύτερος,  πιο  σταθερός  και  τελικός  τόπος  πολιτισμικής  εξέλιξης.  Είναι  σαν  να  βρίσκεσαι  στον
παράδεισο,  γιατί  να  φύγεις  από  το  μέρος;

Ωστόσο,  μια  απορυθμισμένη  οικονομία  με  απεριόριστη  πίστωση  από  έναν  εκτροχιασμένο
χρηματοπιστωτικό  τομέα  είναι  εξαιρετικά  ασταθής.  Η  οικονομική  κρίση  το  απέδειξε  για  άλλη  μια
φορά.  Δημιούργησε  τη  μεγαλύτερη  οικονομική  κρίση  από  τη  δεκαετία  του  1930  και  απαίτησε  αφανείς
δημόσιες  δαπάνες  για  την  επανασταθεροποίηση  του  τραπεζικού  τομέα:  το  ιδιωτικό  χρέος
μετατράπηκε  σε  δημόσιο  χρέος.  Για  να  πάρουμε  το  παράδειγμα  του  Βελγίου,  μιας  μικρής  χώρας,  το
εθνικό  χρέος,  που  πρέπει  να  αποπληρώσουν  οι  πολίτες  του,  αυξήθηκε  κατά  το  απίστευτο  ποσό  των
100  δισ.  ευρώ.  Έκανε  την  ευρωζώνη  ασταθή  και  ανάγκασε  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  να
ξεκινήσει  με  τη  δημιουργία  αφάνταστων  χρηματικών  ποσών,  από  τα  οποία  οι  πόλεις  και  οι  πολίτες
της  Ευρώπης  δεν  έβλεπαν  ούτε  ένα  λεπτό  του  ευρώ.  Ταυτόχρονα,  αυτό  το  άφθονο  χρήμα  πιέζει  την
αξία  των  περιουσιακών  στοιχείων,  δημιουργώντας  πληθωρισμό  περιουσιακών  στοιχείων,  ειδικά  με
τη  μορφή  ραγδαίας  αύξησης  των  τιμών  των  ενοικίων  και  των  κατοικιών.

Το  2012,  ο  Fukuyama  έγραψε  ένα  άλλο  δοκίμιο  που  αναφέρθηκε  πολύ  λιγότερο  σε συχνότητα:.��	
B�!�%�	�1	2��!�%&.  Σε  αυτή  την  ανάλυση,  ο  συγγραφέας  παραδέχεται  τη  δική  του  πλήρηεσφαλμένη  
κρίση  20  χρόνια  πριν:  9:�  *���6��  ���  *���*��  ������*���  ���
�'(��  ���  *��	+)'5���-���  
�'  
;���3����  ���  ���  ��  �*)�������  ���������6�  5��)�3�����  *�3)�  7��*����<	=	�5)������  ���  
)�)4-)���  ������  6���)  -����)��<	>'��  5�*��4����)  *��  )�,��*6��  )��4
���
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Ήταν επίσης επικριτικός με το άλλο μισό του ντουέτου που είχε επαινέσει το 1989. Οι ανεπτυγμένες 
δημοκρατίες αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμα προβλήματα για τα οποία το πολιτικό τους σύστημα 
δεν έχει απάντηση: «Η τρέχουσα πολιτική οργάνωση δεν επιτρέπει πραγματικά στις φιλελεύθερες 
δημοκρατίες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα , και σε ορισμένες περιπτώσεις, επιδεινώνει την 
κατάσταση. Εν όψει της αποτυχίας της αγοράς, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη σημασία της 
πολιτικής, να αναλογιστούμε τους πολιτικούς μας θεσμούς.»  10

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

    

  
  

  

  

  
 
  

 

 

  
 
  

  
  

  
  

 

 

3.2  Η γη  των  δύο  ρευμάτων

Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι 
δύο διαφορετικών ρευμάτων. Κυρίαρχο ρεύμα ήταν το νεοφιλελεύθερο ρεύμα, που εφαρμόστηκε από
κυβερνήσεις που εστιάζονταν στις πολιτικές λιτότητας. Τις ίδιες πολιτικές εφάρμοσε και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όπου η αντιμετώπιση της Ελλάδας έδειξε δογματική εστίαση στη λιτότητα, στους 
νομισματικούς στόχους και μια απάνθρωπη τύφλωση στις συνέπειες της διάλυσης των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Και, ως αποτέλεσμα δεκαετιών απορρύθμισης και συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών, οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν πλέον περισσότερη δύναμη από τα μικρά εθνικά κράτη.

Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε σε ένα νεοφιλελεύθερο σενάριο είναι μια αυξανόμενη 
εμπορευματοποίηση της κοινωνίας και η συστηματική μείωση των δημόσιων υπηρεσιών σε έναν 
πλανήτη που βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα λαμβάνουμε συνεχώς το μήνυμα ότι η ζωή είναι ένα πάρτι αν 
την πάρουμε στα χέρια μας, ενώ οι συλλογικές εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που το
καθιστούν δυνατό μειώνονται. Ναι, πολλοί άνθρωποι θα έχουν smartphone, θα υπάρχει δωρεάν WIFI 
παντού και το ταξίδι στην πόλη στη Βαρκελώνη θα είναι, για αρκετό καιρό, σχεδόν δωρεάν. Αυτή η 
ελευθερία προφανώς σας χαμογελά με ένα ωραίο emoticon. Εν τω μεταξύ, η τιμή της ιατρικής 
περίθαλψης αυξάνεται, όπως και τα δίδακτρα εγγραφής στα πανεπιστήμια, και όλο και περισσότερα 
μικρά παιδιά παθαίνουν άσθμα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε αυτό το σενάριο, η ανασφάλεια
σέρνεται κάτω από το πετσί όλων, με αποτέλεσμα να είναι ανήσυχοι και διαρκώς αγχωμένοι.

Οι νεοφιλελεύθεροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μέλλον θα είναι απλώς η συνέχεια του σήμερα. 
Ξεχνούν ότι βρισκόμαστε και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυξανόμενα στρες και κραδασμούς για τα 
οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. ή, ακόμα καλύτερα, είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει. Όλοι αυτοί οι 
συστημικοί κίνδυνοι συνδέονται: το ασταθές χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει ξανά. 
Οι ταχέως αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσουν σε κλιματικά σοκ. Τα 
μεταναστευτικά κινήματα μπορούν να ανατρέψουν τις επισφαλείς δημοκρατίες σε αυταρχικά 
καθεστώτα. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή ήδη μειώνει την επισιτιστική ασφάλεια στην Αφρική 
και ενισχύει την αστάθεια και τη βία στη Μέση Ανατολή, ενώ η υπερτίμηση των αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων απειλεί τη χρηματιστηριακή αποτίμηση των πετρελαϊκών εταιρειών. Και όλες αυτές οι 
αβεβαιότητες δίνουν καύσιμο στους πολιτικούς που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τους φόβους μας 
και να επικεντρωθούν στις απαντήσεις τους στην ανασφάλεια. Αυτό συνήθως οδηγεί σε έκκληση για 
περισσότερη εστίαση στον νόμο και την τάξη, με περισσότερο προϋπολογισμό για την αστυνομία, τον 
στρατό και την πειθαρχία, που με τη σειρά του εγείρει νέους φόβους, ενώ δεν αντιμετωπίζει καμία από 
τις βαθύτερες αιτίες. Αυτοί οι τσαρλατάνοι επιδιώκουν να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την εξουσία 
αποτυγχάνοντας να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα ζητήματα της εποχής μας.
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Ο  νεοφιλελευθερισμός  ήταν  το  κυρίαρχο  ρεύμα  στην  Ευρώπη  μέχρι  το  2019,  με  τις  κυβερνήσεις  και
την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να  φυλακίζονται  (και  να  μας  φυλακίζουν)  σε  μια  νεοφιλελεύθερη  πολιτική:
η  πεποίθηση  ότι  οι  απελευθερωμένες  αγορές  είναι  ο  καλύτερος  τρόπος  για  την  αντιμετώπιση  των
κοινωνικών  προκλήσεων,  ενώ  ταυτόχρονα  είναι  σκεπτικιστές  για  την  κυβέρνηση  παρέμβαση.  Είναι
το  ρεύμα  των  μελλοντικών  ξεχαστών.  Η  ένθερμη  υποστήριξη  για  τη  CETA  και  τη  MERCUSOR  έδειξε
τη  συνεχή  προσήλωση  στην  ψευδαίσθηση  ότι  μια  οικονομία  ελεύθερης  αγοράς  που  καλύπτει
ολόκληρο  τον  κόσμο  -βασισμένη  στο  κέρδος  και  τον  ανταγωνισμό-  μας  επιτρέπει  να
οικοδομήσουμε  έναν  ανθρώπινο  κόσμο,  με  στόχο  την  ευημερία.  Υπέθεσε  ότι  η  μεγαλύτερη
οικονομική  ολοκλήρωση  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  σε  συμφωνία  με  τη  χρηματιστικοποίηση  και  τη
συγκέντρωση  της  αγοράς  θα  υποστήριζε  την  αύξηση  της  πολιτικής  συνεργασίας  εντός  και  εκτός  της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Αλλά  το  αντίθετο  πρέπει  να  γίνει  πραγματικότητα,  με  το  θλιβερό  παράδειγμα
που  δείχνει  το  Brexit.

Εν  τω  μεταξύ,  έγιναν  δύο  αλλαγές  παιχνιδιού.  Πρώτον,  οι  ευρωπαϊκές  εκλογές  το  2019  οδήγησαν  σε
μια  νέα  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  που  δίνει  ουσιαστικά  μεγαλύτερη  έμφαση  σε  καθοριστικές  πολιτικές
στον  τομέα  της  κλιματικής  αλλαγής,  της  κυκλικής  οικονομίας  και  της  βιοποικιλότητας.  Η  νέα
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  άλλαξε  πραγματικά  πορεία  με  την  έναρξη  της  Ευρωπαϊκής  Πράσινης
Συμφωνίας.  Έχει  σαφείς  στόχους,  όπως  ο  στόχος  για  την  κλιματική  ουδετερότητα  του  2050,  η
μετάβαση  σε  μια  κυκλική  οικονομία  και  η  διατήρηση  του  φυσικού  κεφαλαίου  της  Ευρώπης.  Αυτό
μόνο  επικροτείται,  αν  και  απαιτείται  κριτική  υποστήριξη.  Εξακολουθεί  να  δίνει  μεγάλη  έμφαση  στην
ανταγωνιστικότητα  και  την  ανάπτυξη,  πιστεύοντας  ότι  η  τελευταία  μπορεί  να  αποσυνδεθεί  από  τη
χρήση  των  πόρων.  Όμως,  όπως  επισημαίνει  η  έκθεση  «Ανάπτυξη  χωρίς  οικονομική  ανάπτυξη»  του
Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Περιβάλλοντος,  αυτό  είναι  μια  ψευδαίσθηση.  Ένα  άλλο  αδύνατο  σημείο
είναι  το  χάσμα  μεταξύ  των  πολιτικών  φιλοδοξιών  και  των  συγκεκριμένων  προϋπολογισμών.  Η
Ευρωπαϊκή  Πράσινη  Συμφωνία  απέχει  πολύ  από  το  να  είναι  τέλεια.  εξετάστε,  για  παράδειγμα,  το
χάσμα  μεταξύ  του  προοδευτικού  οράματός  του  «Farm to Fork»  για  τη  γεωργία  και  τα  τρόφιμα,  και
την  πραγματικότητα  ότι  η  Κοινή  Γεωργική  Πολιτική  θα  τονώσει  επίσης  τα  επόμενα  χρόνια  τις
αγροεπιχειρήσεις,  με  το  80%  των  επιδοτήσεων  να  πηγαίνουν  στο  20%  μεγαλύτερο  αγρόκτημα.

Ωστόσο,  την  ίδια  στιγμή,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θέλει  και  πάλι  να  ηγηθεί  στην  παγκόσμια  πολιτική
σκηνή  για  το  κλίμα  και  έχει  αυξήσει  τις  φιλοδοξίες  της.  Το  μεγάλο  πλεονέκτημα  της  Ευρωπαϊκής
Πράσινης  Συμφωνίας  είναι  ότι  είναι  μια  συστημική  προσέγγιση:  αναγνωρίζει  ότι  εάν  θέλουμε
πραγματικά  να  πραγματοποιήσουμε μετασχηματιστικές  αλλαγές,  πρέπει  να  κάνουμε  ουσιαστικές
αλλαγές  σε  όλους  τους  τομείς,  από  την  κινητικότητα  μέχρι  τη  χρηματοδότηση,  την  οικονομία  και  τη
στέγαση.

Η  δεύτερη  αλλαγή  παιχνιδιού  ήταν,  φυσικά,  η  κρίση  του  Covid-19.  Η  παγκοσμιοποιημένη  οικονομία
μας,  με  γνώμονα  την  ανάπτυξη  και  το  κέρδος  και  βασισμένη  σε  παγκόσμιες  αλυσίδες  εφοδιασμού
και  χωρίς  αποθέματα,  αποδείχθηκε  ξαφνικά  εξαιρετικά  ευάλωτη.  Ανακαλύψαμε  οδυνηρά  ότι  η
εξωτερική  ανάθεση  της  οικονομίας  έχει  υψηλό  τίμημα:  δεν  μπορείς  πλέον  να  παράγουμε  στη  δική
μας  βιομηχανία  μάσκες  ή  παυσίπονα,  με  τα  περισσότερα  από  αυτά  να  έρχονται  στην  Ευρώπη  από
την  Κίνα  και  την  Ινδία  αντίστοιχα.  Ξαφνικά,  οι  Διευθύνοντες  Σύμβουλοι  εταιρειών  που  πάντα
ζητούσαν  απορρύθμιση  και  όσο  το  δυνατόν  λιγότερη  κρατική  ανάμειξη  ζήτησαν  τη  στήριξη  του
κοινού  για  τις  εταιρείες  τους  το  συντομότερο  δυνατό.  Οι  κυβερνήσεις  ανακάλυψαν  ξανά  τη  δύναμή
τους  να  κατευθύνουν  την  οικονομία  και  να  κλείσουν  τις  μεταποιητικές  εταιρείες  εάν  απειλούνταν  η
δημόσια  υγεία.  Ανακάλυψαν  ξανά  ότι  η  ευημερία  πρέπει  να  έχει  προτεραιότητα  έναντι  του  κέρδους.
Άλλα  ταμπού  πέθαναν  πολύ  γρήγορα,  όπως  η  αντίληψη  ότι  οι  κυβερνήσεις  αναλαμβάνουν  χρέη
είναι  πολύ  κακό  και  επικίνδυνο  πράγμα.  Και,  παρόλο  που  τα  πράγματα  δεν  κυλούν  ομαλά,  η
συνεργασία  της  ΕΕ  για  την  αγορά  εμβολίων  απέτρεψε  έναν  απεριόριστο  εθνικισμό  εμβολίων,  έναν
αγώνα  όπου  οι  πλουσιότερες  χώρες  θα  κέρδιζαν  και  οι  διαφορές  στην  ΕΕ  θα  γινόταν  μεγαλύτερες.
Ταυτόχρονα,  οι  σχέσεις  μεταξύ  της  ΕΕ  και  των  εθνικών  κυβερνήσεων  και  από  τη  μια  πλευρά,  και
των  μεγάλων  φαρμακευτικών  εταιρειών  από  την  άλλη,  πλησιάζουν.
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Είναι  αναίσχυντο  που  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δεν  έχει  το  θάρρος  να  θέσει,  τουλάχιστον  για
περιορισμένο  χρονικό  διάστημα,  τις  πατέντες  για  τα  εμβόλια  σε  αναμονή,  ώστε  τα  εργοστάσια  σε  όλο
τον  κόσμο  να  μπορούν  να  παράγουν  αρκετά  εμβόλια  για  κάθε  άνθρωπο  στη  γη.  Ωστόσο,  όπως
ακριβώς  συμβαίνει  και  με  τη  γεωργική  πολιτική,  η  συζήτηση  είναι  ότι  ο  πίνακας  επικεντρώνεται  στο  πώς
πρέπει  να  βαθμονομήσουμε  εκ  νέου  τη  σχέση  εξουσίας  μεταξύ  του  δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα.

Η  κρίση  του  Covid-19  έχει  επίσης  αναδείξει  ένα  άλλο  κρίσιμο  σημείο:  την  προθυμία  και  την  ικανότητα
των  πολιτών  να  αυτοοργανώνονται.  Σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  οι  άνθρωποι  άρχισαν  να  παράγουν
τις  δικές  τους  μάσκες  και  να  αναπτύσσουν  ομάδες  αλληλοβοήθειας  σε  πόλεις  και  γειτονιές.  Για  τους
ερευνητές  που  εξετάζουν  την  άνοδο  των  πρωτοβουλιών  πολιτών,  αυτό  δεν  ήταν  έκπληξη.  Ήδη
περιέγραφαν  ένα  νέο  κύμα  αυτών  των  λεγόμενων  κοινών.  Είναι  αυτή  η  νέα  πραγματικότητα  που
αποτελεί  το  δεύτερο  ρεύμα  του  σταυροδρόμι  στο  οποίο  βρίσκεται  η  Ευρώπη  από  την  οικονομική  κρίση
του  2008.

Αυτό  το  δεύτερο  ρεύμα  από  αυτά  τα  σταυροδρόμια  μπορεί  να  αναφερθεί  ως  ένα  υπόγειο  ρεύμα,  που
αυξάνεται  σταθερά  χρόνο  με  το  χρόνο,  αλλά  λαμβάνει  σημαντική  ώθηση  το  2020  με  την  εμφάνιση  της
κρίσης  λόγω Covid-19.  Αποτελείται  από  πρωτοβουλίες  πολιτών  από  όλη  την  Ευρώπη,  που
αναπτύσσουν  τους σπόρους  νέων  συστημάτων  για  την  παραγωγή  τροφίμων,  τις  μεταφορές,  την
ενέργεια,  τα  χρήματα  κ.λπ. Εξετάστε  το  παράδειγμα  της  Κοινοτικής  Υποστηριζόμενης  Γεωργίας  (CSA),
όπου  οι  πολίτες αποκαθιστούν  τη  σχέση  τους  με  τους  τοπικούς  παραγωγούς.  Στη  Φλαμανδική  περιοχή
του  Βελγίου,  η πρώτη  φάρμα  ξεκίνησε  το  1997  και  χρειάστηκαν  δύο  χρόνια  για  να  εμφανιστεί  η  δεύτερη.
Αυτό  συνέβη πολύ  πριν  από  την  οικονομική  κρίση  του  2008  και  τέτοιες  πρωτοβουλίες  θεωρούνταν
αφελείς.  Ωστόσο,  το 2015,  μετρήσαμε  περισσότερες  από  40  εκμεταλλεύσεις  CSA,  παράλληλα  με  ένα
φάσμα  άλλων πρωτοβουλιών  πολιτών  στον  τομέα  της  γεωργίας  μικρού  κύκλου.  Το  2020,  περισσότερες
από  80  φάρμες CSA  δραστηριοποιούνται  στη  Φλάνδρα,  συχνά  με  μια  μικρή  έως  ανύπαρκτη  λίστα
αναμονής  για  νέες οικογένειες  που  θέλουν  να  γίνουν  μέλη.

Αυτό  είναι  κάτι  περισσότερο  από  μια  απλή  εντύπωση.  Η  έρευνα  στην  Ολλανδία  και  τη  Φλάνδρα  δείχνει
σημαντική  αύξηση  στις  πρωτοβουλίες  πολιτών:  το  2014,  υπήρχαν  δέκα  φορές  περισσότερες
πρωτοβουλίες  που  υπήρχαν  στη  Φλάνδρα  δέκα  χρόνια  νωρίτερα.  Και  τα  χρόνια  μετά  η  ανάπτυξη
συνεχίστηκε.  Όπως  θα  συζητήσουμε  αργότερα,  είναι  εξαιρετικά  σημαντικό  για  τους  Πράσινους  να
κατανοήσουν  τη  σημασία  και  τις  ευκαιρίες  αυτού  του  νέου  κύματος  πρωτοβουλιών  πολιτών,  όχι  μόνο
επειδή  ενσωματώνουν  μια  βασική  αξία  της  πολιτικής  οικολογίας  -την  αυτονομία-  αλλά  και  επειδή  τις
περισσότερες  φορές  συμβάλλουν  σε  μια  πραγματική  μετάβαση  προς  μια  κοινωνικο-οικολογική  κοινωνία.

Δίπλα  στους  πολίτες,  είναι  εκπληκτικό  πώς  οι  τοπικές  κυβερνήσεις  αναπροσανατολίζουν  τις  πολιτικές 
τους προς  ένα  βιώσιμο  μέλλον.  Λαμβάνοντας  το  παράδειγμα  της  κινητικότητας,  μπορεί  κανείς  να  δει  ότι 
σε πολλές  χώρες,  οι  εθνικές  κυβερνήσεις  εξακολουθούν  να  επενδύουν  σε  νέους  δρόμους,  ενώ  οι  πόλεις
κάνουν  ό,τι  μπορούν  για  να  κάνουν  τα  κέντρα  τους  χωρίς  αυτοκίνητα.  Κοιτάζοντας  την  Κοπεγχάγη,  η
ισχυρή  πολιτική  τους  για  βιώσιμους  τρόπους  κινητικότητας  οδήγησε  στην  αξιοσημείωτη  κατάσταση  όπου,
το  2016,  περισσότεροι  άνθρωποι  πήγαν  με  ποδήλατο  παρά  με  αυτοκίνητο  στην  εργασία  τους  για  πρώτη
φορά  εδώ  και  πολύ  καιρό.  Λαμβάνοντας  ένα  άλλο  παράδειγμα  της  πόλης  της  Γάνδης,  η  οποία  υλοποίησε
με  επιτυχία  το  2016  ένα  πολύ  φιλόδοξο  σχέδιο  κινητικότητας  για  την  καταπολέμηση  της  κυκλοφοριακής
συμφόρησης  και  τη  διευκόλυνση  ενός  πιο  υγιεινού  και  βιώσιμου  περιβάλλοντος  διαβίωσης  για  όλους.
Τέτοια  παραδείγματα  αποδεικνύουν  ότι  είναι  δυνατή  η  ριζική  αλλαγή.  Μια  έκθεση  αξιολόγησης  που
δημοσιεύθηκε  τον  Μάιο  του  2019  έδειξε  ότι  η  χρήση  βιώσιμων  τρόπων  μεταφοράς  έχει  αυξηθεί  αισθητά
από  τότε  που  εισήχθη  το  σχέδιο  κινητικότητας  της  Γάνδης.  Η  έκθεση  αναφέρει  μείωση  κατά  17%  στη
χρήση  αυτοκινήτου  και  αύξηση  της  καθημερινής  χρήσης  των  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  κατά  μέσο  όρο
6%  που  ανέρχεται  στο  25%  κατά  την  απογευματινή  ώρα  αιχμής.  Η  χρήση  ποδηλάτου  έχει  αυξηθεί
περισσότερο  από  50%.  Άλλες  πόλεις,  όπως  το  Μιλάνο  και  η  Νάντη,  επένδυσαν  πολλά  στην  ανάπτυξη
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ψήφισε  ομόφωνα  το  2017  μια  νέα  στρατηγική  για  την  πόλη  που  περιελάμβανε  τον  στόχο  να  γίνει  η
πόλη  ουδέτερη  από  τον  άνθρακα  έως  το  2035.  Ο  Δήμαρχος  το  παρακίνησε  δηλώνοντας  ότι  «το
Ελσίνκι  πρέπει  να  είναι  ο  πρόδρομος  στην  εξεύρεση  τοπικών  λύσεων  για  την  κλιματική  δράση».

Ταυτόχρονα,  βλέπουμε  τα  κόμματα  των  Πρασίνων  να  γίνονται  όλο  και  πιο  επιτυχημένα  σε  έναν
αυξανόμενο  αριθμό  πόλεων  σε  όλη  την  Ευρώπη.  Βλέπουμε  τους  Πράσινους  να  εκλέγονται  για  να
γίνουν  μέλη  των  κυβερνήσεων  της  πόλης  και  των  πόλεων.  και,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις,
βλέπουμε  Πράσινους  να  εκλέγονται  σε  δημαρχίες.  Για  παράδειγμα,  μετά  τις  τοπικές  εκλογές  στη
Γαλλία  το  2020,  μεγάλες  πόλεις  όπως  η  Μασσαλία  και  το  Μπορντό  εξέλεξαν  έναν  Πράσινο
δήμαρχο.

Όπως  δείχνουν  επιτυχημένα  ντοκιμαντέρ  όπως  το  D����� (2015),  οι  άνθρωποι  και  οι  τοπικές
κυβερνήσεις  χτίζουν  ήδη  το  μέλλον  σήμερα.  Πριν  αναπτύξουμε  ελπιδοφόρα  σενάρια  για  το  μέλλον,
πρέπει  να  κοιτάξουμε  πίσω  για  άλλη  μια  φορά  για  να  κατανοήσουμε  σε  ποια  κρίσιμη  και  επικίνδυνη
κατάσταση  έχουμε  βρεθεί.

4.  Η  Μεγάλη  Μεταμόρφωση

4.1  Ο  ιστορικός  φακός  του  Karl Polanyi

Αγωνιζόμαστε  για  μια  κοινωνία  που  μπορεί  να  παρέχει  στους  ανθρώπους  την  ασφάλεια  ότι  μπορούν
να  αναπτύξουν  ελεύθερα  τη  ζωή  τους  εντός  των  ορίων  του  πλανήτη. Για  αυτό, πρέπει  να  αλλάξουμε
σχεδόν  τα  πάντα, επομένως  δεν  ξέρουμε  σήμερα  πώς  θα  μοιάζει  η  κοινωνία  αύριο. Ένα  παράδειγμα
από  τη  φύση  καθιστά  σαφές  πόσο  ριζική  είναι  μια  τέτοια  μετάβαση: η  κάμπια  που  κλειδώνεται  σε  μια
νύμφη  για  να  αλλάξει  σε  διαφορετικό  σχήμα  και  δομή. Αυτό  συμβαίνει  όταν  αρχίζουν  να 
σχηματίζονται «φανταστικοί  δίσκοι» και  αντιστέκονται  στην  ορμή  της  κάμπιας  για  συνεχή  επέκταση
και  αναδομούν  τον  οργανισμό  για  να  βάλει  την  ενέργειά  του  στη  δημιουργία  μιας  πεταλούδας. Όταν  η
νύμφη  ανοίγει  και  η  πεταλούδα  πετάει  μακριά, ο  ίδιος  οργανισμός  έχει  μεταμορφωθεί  σε  έναν  νέο
τρόπο  ύπαρξης.

Ο  Ούγγρος  συγγραφέας Karl Polanyi περιγράφει  με  αυτή  την  εικόνα  την  προηγούμενη  ανατροπή
της  κοινωνίας  μας. Στο  βιβλίο  του .��	E%��!	.%���1�%��!���, αναλύει  τη  μετάβαση  της  
ευρωπαϊκής φεουδαρχικής  αγροτικής  κοινωνίας  στην  βιομηχανοποιημένη  κοινωνία  της  αγοράς. Η  
άφιξη μεγάλων  μηχανών  μετέτρεψε  την  οικιακή  παραγωγή  σε  εργοστάσια  που  απαιτούσαν  πολύ
κεφάλαιο  και  εργασία. Η  μαζική  παραγωγή  τους  απαιτούσε  περισσότερες  εξαγωγές  και  παγκόσμιο
εμπόριο. Δημιουργήθηκε  μια  νέα  πραγματικότητα  που  θα  ήταν  κυριολεκτικά  αδιανόητη  για  έναν
εργάτη  της  υπαίθρου  ή  έναν  ευγενή  έναν  αιώνα  πριν. Ο Polanyi τόνισε  τη  σύνδεση  μεταξύ  της
οικονομίας  και  των  κοινωνικών  σχέσεων: τα  οικονομικά  συστήματα  επηρεάζουν  τον  τρόπο  με  τον
οποίο  οι  άνθρωποι  συνδέονται  μεταξύ  τους. Αυξάνουν  ή  μειώνουν  την  ποιότητα  της  κοινωνίας. 
Ένας  μετασχηματισμός  αρχικά  διαταράσσει  μια  κοινωνία  επειδή  οι  παλιοί  τρόποι  διαχείρισης
προβλημάτων  δεν  λειτουργούν  πλέον  ενώ  προκύπτουν  νέα  προβλήματα. 
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Μετά την αποδοχή του κανόνα του 
χρυσού στη δεκαετία του 1870, τα 
αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα 
αντίθετα από αυτά που επιδιώκονταν. 
Οι χώρες που δεν ήταν αρκετά 
ανταγωνιστικές και είχαν στρεβλό 
εμπορικό ισοζύγιο δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να περιμένουν να

μειωθούν αρκετά οι μισθοί και οι δημόσιες δαπάνες στη χώρα τους για να μειώσουν την 
κατανάλωση. Αυτό είχε αφόρητες συνέπειες για τους εργάτες και τους αγρότες. Αλλά και οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν το δέχτηκαν αυτό, έτσι ολόκληρες κοινωνίες συνεργάστηκαν
για να αποφύγουν τις επιπτώσεις του κανόνα του χρυσού. Ο προστατευτισμός είναι ένα λαϊκό 
αντικίνημα ενάντια στην υπερ-παγκοσμιοποίηση. Αυτό έγινε με τον καθορισμό εισαγωγικών 
φόρων και ποσοστώσεων, αλλά και με την κατάκτηση αποικιών. Και όταν αυτό το γεμάτο 
αντίθετα σύστημα κατέρρευσε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πίστη στον κανόνα του

Συγγραφείς  όπως  ο  Κάρολος  Ντίκενς  μας  θυμίζουν  την  ακραία  φτώχεια  που  προέκυψε  από  τη
μεταμόρφωση  του  19ου  αιώνα.

Ο  Polanyi  θέλει  να  καταλάβουμε  γιατί  ένας  αιώνας  χωρίς  μεγάλους  πολέμους  (1815-1914)
περνά  στον  Α'  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  την  οικονομική  κατάρρευση  τη  δεκαετία  του  1930,  την  άνοδο
του  φασισμού  και  τον  Β'  Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Στην  απάντησή  του,  επισημαίνει  τους  Άγγλους
στοχαστές  που  ανέπτυξαν  τη  θεωρία  laissez-faire  του  φιλελευθερισμού  της  αγοράς  ως
απάντηση  στην  αποδιοργανωτική  οικονομία  της  αγοράς,  με  τη  βασική  πεποίθηση  ότι  η  κοινωνία
πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  αυτορυθμιζόμενες  αγορές.  Αυτή  η  άποψη,  όταν  η  Αγγλία  ήταν
το  εργοστάσιο  του  κόσμου,  παρείχε  τις  οργανωτικές  αρχές  της  παγκόσμιας  οικονομίας:  τον
κανόνα  του  χρυσού,  το  ελεύθερο  παγκόσμιο  εμπόριο  και  μια  ανταγωνιστική  αγορά  εργασίας.

Μια  σημαντική  ιδέα  του  Polanyi  είναι  αυτή  της  5�
��  �������:  επειδή  μια  αυτορυθμιζόμενη
οικονομία  της  αγοράς  δεν  μπορεί  να  επιβιώσει  -θα  διατάραζε  την  κοινωνία  και  θα  κατέστρεφε  τη
φύση-  εμφανίζονται  «αντικινήματα»  που  θέλουν  να  εξουδετερώσουν  τις  αρνητικές  επιπτώσεις.  Ενώ
η  αυτορυθμιζόμενη  αγορά  οδηγεί  σε  «βελτιώσεις»  και  ανάπτυξη,  τα  αντι-κινήματα  υπερασπίζονται
την  ευημερία.  Η  εισαγωγή  της  οικονομίας  της  ελεύθερης  αγοράς  ήταν  το  αποτέλεσμα  μιας
συνειδητής  κυβερνητικής  πολιτικής,  που  οδήγησε  σε  ένα  αυθόρμητο  αντι-κίνημα,  το  οποίο
περιλάμβανε  το  εργατικό  κίνημα  και  άλλες  κοινωνικές  ομάδες.  Μια  τέτοια  αντικουλτούρα  μπορεί  να
αναπτυχθεί  με  δύο  διαφορετικούς  τρόπους.  Αν  ο  στόχος  είναι  η  ασφάλεια  ενώ  θυσιάζει  την
ελευθερία,  οδηγεί  στον  φασισμό.  Εναλλακτικά,  εάν  ο  στόχος  είναι  να  διατηρηθεί  επίσης  το  αίτημα
της  ελευθερίας,  οδηγεί  σε  έναν  δημοκρατικό  σοσιαλισμό  που  σέβεται  τον  μη  κομφορμισμό.  Ο
Polanyi  ορίζει  το  τελευταίο  ως  9���  ����  
�'  )����  )��)��  �)  ��-)  ;��*�7����  ��������  ��
'
)�;���)�  ���  �����  �'����4-*����  '
����������  ���
�*�  �)  *��  5�*�������  ��������A.  Αλλά
το  κυρίαρχο  δεύτερο  κίνημα  στη  δεκαετία  του  1930  ήταν  η  άνοδος  του  φασισμού.  Και  αν  δούμε
τώρα  ορισμένες  χώρες,  η  ίδια  προσφορά  «ασφάλειας  ως  συμβιβασμός  για  την  ελευθερία»  είναι
πολύ  γνωστή.

Για  τον  Polanyi,  είναι  σαφές  ότι  μια  μεμονωμένη  χώρα  δεν  μπορεί  απλώς  να  αποφασίσει  πώς  θα
συμφιλιώσει  τα  δύο  κινήματα,  καθώς  μια  χώρα  πρέπει  να  προσαρμοστεί  στους  κανόνες  που
διέπουν  την  παγκόσμια  οικονομία.  Η  ανάλυσή  του  για  την  άνοδο  του  φασισμού  περιστρέφεται
γύρω  από  το  ρόλο  του  διεθνούς  προτύπου  χρήματος  που  «περιορίζει  τις  πολιτικές  επιλογές  που
ήταν  διαθέσιμες  στις  διάφορες  χώρες».  Ο  κανόνας  του  χρυσού  ήταν  μια  τεράστια  θεσμική
καινοτομία:  έδωσε  μια  απάντηση  στο  πρόβλημα  που  αντιμετώπισαν  οι  φιλελεύθεροι  της  αγοράς
επιδιώκοντας  όλο  και  μεγαλύτερες  διεθνείς  αγορές:  πώς  μπορούν  οι  άνθρωποι  σε  διαφορετικές
χώρες  με  διαφορετικά  νομίσματα  να  πραγματοποιούν  ασφαλείς  και  δωρεάν  συναλλαγές;  11
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χρυσού  παρέμεινε  τόσο  ισχυρή  που  οι  πολιτικοί  έκαναν  ό,τι  μπορούσαν  για  να  τον  επαναφέρουν.
Μετά  από  αυτό  το  όλο  δράμα  επαναλήφθηκε  στις  δεκαετίες  του  1920  και  του  1930:  χώρες  που
πρέπει  να  επιλέξουν  αν  θα  προστατεύσουν  τη  συναλλαγματική  τους  ισοτιμία  ή  τους  πολίτες  τους.  Σε
αυτό  το  αδιέξοδο,  ο  φασισμός  έγινε  επιτυχημένος:  προστατεύοντας  την  κοινωνία  από  την  αγορά
θυσιάζοντας  την  ανθρώπινη  ελευθερία.

Δύσκολα  μπορείς  να  ξεπεράσεις  τη  συνάφεια  του  Polanyi  για  τη  σημερινή  συζήτηση,  καθώς  οι
νεοφιλελεύθεροι  διακηρύσσουν  το  ίδιο  όραμα  που  ενέπνευσε  τον  κανόνα  του  χρυσού.  Η  έλευση  της
παγκόσμιας  οικονομίας  έχει  κάνει  τα  εθνικά  σύνορα  ξεπερασμένα.  Εάν  όλες  οι  χώρες  υιοθετήσουν
αυτό  το  σύστημα  και  ανοίξουν  τις  οικονομίες  τους  για  ελεύθερη  κυκλοφορία  αγαθών  και  κεφαλαίων,
οι  διεθνείς  συγκρούσεις  θα  αντικατασταθούν  από  γόνιμο  ανταγωνισμό  για  την  παραγωγή
περισσότερων  αγαθών  και  υπηρεσιών.  Φυσικά,  το  τρέχον  σύστημα  διαφέρει  από  αυτό  του  κανόνα
του  χρυσού  (αν  και  συγγραφείς  όπως  ο  Wolfgang Streeck  συγκρίνουν  τον  αντίκτυπό  του  με  αυτόν
του  ευρώ).  Το  νόμισμα  και  οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  έχουν  πλέον  αποσυνδεθεί  από  την  αξία  του
χρυσού.  Υπάρχουν  διεθνείς  θεσμοί  όπως  το  ΔΝΤ  και  η  Παγκόσμια  Τράπεζα  που  ρυθμίζουν  το
παγκόσμιο  σύστημα.  Ωστόσο,  υπάρχει  επίσης  η  υποκείμενη  ομοιότητα  -δηλαδή  η  πεποίθηση  ότι  εάν
δώσουμε  σε  άτομα  και  επιχειρήσεις  τη  μέγιστη  ελευθερία  να  επιδιώκουν  το  οικονομικό  τους
συμφέρον-  η  παγκόσμια  αγορά  θα  διασφαλίσει  ότι  όλοι  θα  είναι  καλύτερα.

Το  θεμελιώδες  σημείο  του  Polanyi  είναι  ότι  αυτή  η  αυτορρύθμιση  οδηγεί  σε  αφόρητες  καταστάσεις
για  τους  απλούς  ανθρώπους:  οι  εργαζόμενοι,  οι  αγρότες  και  οι  μικρές  επιχειρήσεις  δεν  μπορούν  να
χειριστούν  τις  μεγάλες  διακυμάνσεις  του  συστήματος  -  στις  οποίες,  για  παράδειγμα,  χάνουν  το
εισόδημά  τους.  Αυτό  οδηγεί  σε  διαμαρτυρίες  και  κοινωνικές  αναταραχές,  αποσύνθεση  των
κοινωνιών  και  περισπασμούς  από  πολιτικούς  που  κατηγορούν  τους  αποδιοπομπαίους  τράγους.  Για
παράδειγμα,  οι  δεξιοί  πολιτικοί  που  υπερασπίζονται  τώρα  τη  νεοφιλελεύθερη  οικονομία  -με  την
οποία  δεκάδες  χιλιάδες  οδηγοί  φορτηγών  στη  Δυτική  Ευρώπη  χάνουν  δουλειές  από
κακοπληρωμένους  φορτηγατζήδες  της  Ανατολικής  Ευρώπης-  διακηρύσσουν  ταυτόχρονα  έναν
λαϊκιστικό  εθνικισμό  που  κατηγορεί  τους  ξένους  για  τη  νεοφιλελεύθερη  μιζέρια.

Συμπερασματικά,  μπορούμε  σίγουρα  να  μάθουμε  πολλά  από  την  κατάσταση  των  δεκαετιών  του  1920
και  του  1930.  Υπήρχε  επίσης  μια  παγκοσμιοποιημένη  οικονομία  που  ώθησε  το  ελεύθερο  εμπόριο  και
τις  ελεύθερες  αγορές  εργασίας  πέρα  από  τον  δημοκρατικό  έλεγχο  και  την  κοινωνική  ενσωμάτωση.  Και
μιλάμε  για  μια  κατάσταση  χωρίς  τις  οικολογικές  και  κλιματικές  απειλές  που  πλέον  αιωρούνται  πάνω
από  τα  κεφάλια  μας.

Στην  ανάλυση  του  Polanyi,  η  εργασία,  η  γη  και  το  χρήμα  παίζουν  ιδιαίτερο  ρόλο.  Τα  περιγράφει  ως
εικονικά  εμπορεύματα,  ορίζοντας  τα  εμπορεύματα  ως  είδη  που  παράγονται  για  πώληση  σε  μια
αγορά.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  πλασματικά  επειδή  δεν  είχαν  αρχικά  κατασκευαστεί  για  να  πωληθούν
στην  αγορά.  Η  εργασία  είναι  απλώς  ανθρώπινη  δραστηριότητα,  η  γη  είναι  διαιρεμένη  φύση  και  το
χρήμα  συνδέεται  με  την  κυβερνητική  πολιτική.  Η  υπόθεση  ότι  αυτά  τα  πράγματα  συμπεριφέρονται
σαν  πραγματικά  εμπορεύματα  έχει  μοιραίες  συνέπειες.  Για  τον  Polanyi,  αυτή  η  εμπορευματοποίηση
είναι  ηθικά  απαράδεκτη  και  αγνοεί  τις  «αναπόφευκτες»  κυβερνητικές  παρεμβάσεις.  Ακόμη  και  αν
υποτεθεί  ότι  η  αγορά  είναι  αυτορυθμιζόμενη,  το  κράτος  
�6
)�  να  διαχειριστεί  την  προσφορά
χρήματος,  καθώς  και  την  κυμαινόμενη  ζήτηση  εργασίας  (για  παράδειγμα,  επιδόματα  ανεργίας  και
θωρακίζοντας  τους  αγρότες  από  υπερβολικές  διακυμάνσεις  στις  τιμές  της  αγοράς  και  τις  αποδόσεις
των  καλλιεργειών).  Αν  μειώσουμε  πάρα  πολύ  αυτές  τις  κρατικές  παρεμβάσεις  και  διαλύσουμε  την
οικονομία,  οι  απλοί  άνθρωποι  πληρώνουν  το  τίμημα.  Οι  εργαζόμενοι  και  οι  οικογένειές  τους
πλήττονται  από  την  ανεργία  και  δεν  διαθέτουν  την  απαραίτητη  αγοραστική  δύναμη,  οι  αγρότες
χάνουν  την  αγορά  τους  λόγω  των  εισαγωγών.  Αυτό  ακριβώς  συνέβη  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της
Αμερικής  τις  τελευταίες  δεκαετίες  και  από  όπου  πολιτικοί  όπως  ο  Trump  αντλούν  τη  βασική  τους
λαϊκιστική  υποστήριξη.
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Είναι  σημαντικό  να  θυμηθούμε  ένα  σημαντικό  σημείο  του  Polanyi:  δεν  υπάρχει  τίποτα  κακό  με  μια
αγορά  από  μόνη  της.  Η  αγορά  είναι  μόνο  μέρος  της  ευρύτερης  οικονομίας,  η  οποία  με  τη  σειρά  της
πρέπει  να  ενσωματωθεί  στην  κοινωνία.  Σε  μια  τέτοια  κατάσταση,  η  οικονομία  της  αγοράς  δεν  είναι
αυτοσκοπός,  απλώς  ένα  μέσο  για  ανθρώπινους  σκοπούς.  Αγορές  υπήρχαν  πάντα.  Αυτό  που  ήταν
ριζικά  νέο  κατά  τη  διάρκεια  του  «μεγάλου  μετασχηματισμού»  είναι  ότι  αυτές  οι  αγορές  έγιναν
διεθνείς,  οι  περισσότερες  οικονομικές  δραστηριότητες  καθοδηγούνταν  από  το  κέρδος  και  η  αγορά
θεωρήθηκε  ως  ο  μόνος  αποτελεσματικός  οικονομικός  οργανισμός.  Η  δημοκρατική  πολιτική,  ωστόσο,
εξαρτάται  από  μια  οικονομική  τάξη  που  βασίζεται  σε  μια  μικτή  οικονομία.  Το  εύρος  και  η  κλίμακα  της
αγοράς  πρέπει  να  ρυθμιστούν.  διαφορετικοί  οικονομικοί  θεσμοί  όπως  οι  αγορές,  τα  κοινά  και  οι
δημοτικές  υπηρεσίες  και  οι  πρωτοβουλίες  πολιτών  που  βασίζονται  στην  αμοιβαιότητα  πρέπει  να
συνυπάρχουν  για  να  αυξήσουν  την  ανθεκτικότητα  των  οικονομικών  συστημάτων.

Επιστρέφοντας  στον  Polanyi,  θα  πίστευε  κανείς  ότι  επειδή  έγραψε  το  βιβλίο  το  1944,  πρέπει  να
τελειώσει  απαισιόδοξα.  Στην  πραγματικότητα,  είναι  ακριβώς  το  αντίθετο:  το  βιβλίο  είναι
ιντριγκαδόρικο  λόγω  του  αισιόδοξου  τέλους  του.  Το  1944,  ο  Polanyi  είδε  την  ευκαιρία  να
συνειδητοποιήσει  την  «ελευθερία  σε  μια  πολύπλοκη  κοινωνία».  Η  ελευθερία  για  αυτόν  είναι
ταυτόχρονα  «απελευθέρωση  από  την  πείνα  και  τη  δίψα»  ως  πολιτικές  ελευθερίες  και  το  δικαίωμα
να  είσαι  ο  εαυτός  σου  ως  μοναδικό  άτομο.  Με  άλλα  λόγια,  η  ελευθερία  είναι  για  αυτόν  τόσο
αρνητική  όσο  και  θετική  ελευθερία:  ελευθερία  από  τον  εξαναγκασμό  και  το  δικαίωμα  στον  μη
κομφορμισμό,  καθώς  και  θετική  ελευθερία  που  βασίζεται  σε  ένα  σύνολο  κανόνων  που
ενδυναμώνουν  και  τα  μειονεκτούντα  τμήματα  της  κοινωνίας.  Ενώ  ο  Hayek  προνομιάζει  την
οικονομική  ελευθερία  έναντι  της  πολιτικής  ελευθερίας,  ο  Polanyi  αναγνωρίζει  τη  σημασία  και  των
δύο  μορφών  ελευθερίας.  Ο  Polanyi  είναι  αισιόδοξος  γιατί  υποθέτει  ότι  ο  κύκλος  των  διεθνών
συγκρούσεων  μπορεί  να  σπάσει.  Το  κλειδί  είναι  να  υπονομεύσουμε  την  πεποίθηση  ότι  πρέπει  να
καταστήσουμε  την  κοινωνική  μας  ζωή  υποταγμένη  στους  μηχανισμούς  της  αγοράς.  Με  αυτόν  τον
τρόπο,  η  οικονομία  μπορεί  να  έρθει  ξανά  υπό  δημοκρατικό  έλεγχο.  Αυτό  το  στήριξε  στην  πολιτική
New Deal  του  Προέδρου  των  ΗΠΑ  Roosevelt.  Ο  Roosevelt  επέτρεψε  την  ύπαρξη  των  αγορών,
αλλά  προστάτευσε  τους  ανθρώπους  από  τις  δυνάμεις  της  αγοράς,  για  παράδειγμα,  με  συντάξεις
για  ηλικιωμένους  που  δεν  είναι  πλέον  σε  θέση  να  αποκτήσουν  εισόδημα  από  την  αγορά  εργασίας.

Το  γράψιμο  του  Polanyi  για  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  χωρών  μοιάζει  πολύ  με  αυτό  που  γράφει  ο
Streeck  για  την  Ευρώπη  (και  την  ευρωπαϊκή  νομισματική  ένωση).  Χωρίς  μια  ασφυκτική
νεοφιλελεύθερη  δύναμη  αγοράς,  οι  χώρες  μπορούν  να  αποφασίσουν  ελεύθερα  να  συνεργαστούν,
μεταξύ  άλλων  μέσω  εμπορικών  συμφωνιών  που  συνδυάζουν  το  έντονο  εμπόριο  με  την  προστασία
των  κοινωνιών.  Και  οι  αναπτυσσόμενες  χώρες  μπορούν  να  επιλέξουν  τον  δικό  τους  δρόμο  για  να
βελτιώσουν  την  ευημερία  των  λαών  τους.

Το  μάθημα  του  Polanyi  για  την  εποχή  μας  είναι  σαφές:  ακριβώς  με  τη  δημοκρατική  ρύθμιση  της
οικονομίας,  υπάρχει  περισσότερη  ελευθερία  που  μας  παρέχει  την  απαραίτητη  βεβαιότητα:
98,����	G�  ��-��
��H	)����  
�����  ���  ��-���  ��'  ��  5�*��'���)�  
)������)��  �,-���
)�)'-)���  ���  ���'�?	5)�  7�)��3)���  ��  ,�;����  ���  )��)  �  )(�'���  )��)  �  �7)5���*��  -�  ����,�4�
)�������  ��'  ���  -�  �������6+�'�  ���  )�)'-)���  
�'  ����5�*)�  *)  ��  )����)��  ��'�<	>'��  )����  ��
���*�  ���  )�)'-)����  �)  *��  
��4
����  ��������<	*��  5��)�  ���  ��  ;);�������  
�'  7�)��3�*���)A.

Ο  στόχος  του  Polanyi  είναι  επομένως  σαφής:  να  μας  δεσμεύσει  παγκοσμίως  σε  μια  κοινή
προσπάθεια  να  υποτάξουμε  την  οικονομία  σε  δημοκρατική  πολιτική  και  να  ανοικοδομήσουμε  την
παγκόσμια  πολιτική  με  βάση  τη  διεθνή  συνεργασία,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  διατηρήσουμε  το  νέο  κύμα
πρωτοβουλιών  πολιτών  και  προοδευτικών,  οικολογικών  κοινωνικές  τοπικές  κυβερνήσεις.
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4.2  Η  πρωτοπορία  και  η  μεγάλη  μεταμόρφωση

Την  τελευταία  δεκαετία,  είδαμε  μια  ακμάζουσα  πρωτοπορία  στην  κοινωνία  μας  που  επανεξετάζει
και  αναζωογονεί  την  κοινωνία  και  την  οικονομία  μας:  από  τις  κοινοτικές  φάρμες  μέχρι  τα  τοπικά
νομίσματα  και  τους  κοινωνικούς  επιχειρηματίες,  όλες  αυτές  οι  πρωτοβουλίες  επιτρέπουν
εναλλακτικές  λύσεις  να  γίνουν  πραγματικότητα  -  τουλάχιστον  σε  τοπική  κλίμακα.  Παρουσιάζουν
νέες  απαντήσεις  όπως  εναλλακτικά  δικαιώματα  ιδιοκτησίας  και  χρήσης,  ανοιχτούς  συνεταιρισμούς
και  τράπεζες  χρόνου.

Το  κρίσιμο  ερώτημα,  όπως  έθεσε  ο  Αυστριακός  στοχαστής  Andreas Novy,  είναι  πώς  μπορούμε  να
σκεφτούμε  μια  άλλη  κοινωνία  που  προσφέρει  μια  καλή  ζωή  για  όλους,  παγκοσμίως.  Αυτός  ο
ουτοπικός  ορίζοντας  πρέπει  να  είναι  η  πυξίδα  μας  για  να  σκεφτούμε  τον  κρίσιμο  μετασχηματισμό,
με  τον  οποίο  μπορούμε  να  κάνουμε  τη  μετάβαση  από  μια  καφετέρια  επισκευής  σε  μια  κοινωνική
και  οικολογικά  βιώσιμη  (δηλαδή  τοπική)  κυκλική  οικονομία,  από  έναν  συνεταιρισμό  τροφίμων  σε
ένα  τοπικό  σύστημα  τροφίμων,  από  ένα  έργο  κοινής  χρήσης  αυτοκινήτου  σε  μια  πόλη  με  μηδενικές
εκπομπές  άνθρακα  -  που  λειτουργεί  σε  έναν  καθαρό  κόσμο  μηδενικού  άνθρακα.

Αυτός  ο  μετασχηματισμός  απαιτεί  ανανεωμένες  ������6�  '
�5�*6�  που  μας  απελευθερώνουν  από
την  επιτακτική  ανάγκη  ανάπτυξης  και  επιτάχυνσης,  καθώς  και  από  τον  νεοφιλελεύθερο
καταναγκασμό να  ανταγωνιζόμαστε  χάρη  στις  επανασχεδιασμένες  ��������6�  '
�5�*6�  που
επιτρέπουν  την αναδημιουργία  μιας  κοινωνίας  αλληλεγγύης  και  τις  εγκαταστάσεις  πρόνοιας  και  τις
δημόσιες υπηρεσίες  που  επιτρέπουν  την  ελευθερία  του  καθενός  είναι  συμβατό  με  την  ελεύθερη
ανάπτυξη  του καθενός.  και  ανανεωμένες  '���6�  '
�5�*6�  για  μια  οικονομία  μετά  τα  ορυκτά  που
σέβεται  τα  όρια  του πλανήτη.

Μια  τέτοια  επανάσταση  βιωσιμότητας  στον  21ο  αιώνα,  μετά  τον  προηγούμενο  μετασχηματισμό,
μπορεί  να  γίνει  μόνο  αφήνοντας  πίσω  τους  βασικούς  θεσμούς  της  παλιάς  κοινωνίας  -  τη  σκέψη  της
ανάπτυξης  και  του  καταναλωτισμού.  Περιλαμβάνει  νέες  υποδομές,  θεσμούς  και  περιφερειοποίηση
της  οικονομίας.  Δεν  πρόκειται  μόνο  για  την  πράσινη  οικονομία,  η  πρόκληση  έγκειται  στη  μετάβαση
από  την  ανάπτυξη  σε  μεγαλύτερη  κάμπια,  στη  μετασχηματιστική  προσαρμογή  σε  μια  πολύχρωμη
πεταλούδα,  μια  πεταλούδα  που  δεν  ξέρουμε  λεπτομερώς  πώς  θα  μοιάζει.

5.  Ελευθερία & Ασφάλεια στον
21ο Αιώνα:  ο  δρόμος  προς μια
Κοινωνικο-Οικολογική  κοινωνία
Ξεκινώντας  από  το  σταυροδρόμι  δύο  διαφορετικών  ρευμάτων,  η  πρόκληση  είναι  τρομακτική:  πώς  η
δημιουργία  μιας  κοινωνικο-οικολογικής  κοινωνίας,  που  προσπαθεί  για  μια  καλή  ζωή  για  όλους  εντός
περιβαλλοντικών  ορίων,  μπορεί  να  γίνει  το  κυρίαρχο  ρεύμα.  ένα  «νέο  κανονικό».  Όπως  και  στον  
20ο αιώνα,  αυτό  απαιτεί  ένα  κοινωνικό  σχέδιο  που  στοχεύει  σε  έναν  νέο  συνδυασμό  ελευθερίας  και
ασφάλειας.  Καθώς  οι  τοπικές  και  εθνικές  οικονομίες  έχουν  παγκοσμιοποιηθεί  και  η  ισχύς  των
εθνικών  κρατών  μειώθηκε,  χρειαζόμαστε  έναν  καινοτόμο  τύπο  πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης.  Σε
αυτό,  το  ευρωπαϊκό  επίπεδο  θα  πρέπει  να  διαδραματίσει  αποφασιστικό  ρόλο.  Έχει,  καταρχήν,  την
κλίμακα  για  τη  ρύθμιση  της  οικονομίας,  να  την  ενσωματώσει  εκ  νέου  σε  ένα  δημοκρατικό πλαίσιο και
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πολιτιστικές  νόρμες.  Αυτό  που  λείπει,  ωστόσο,  είναι  ένα  ελπιδοφόρο  όραμα  που  δίνει  τη  δυνατότητα
στους  πολίτες  να  συμμετάσχουν  διασφαλίζοντας  ότι  οι  κυβερνήσεις  (συμπεριλαμβανομένης  της  ΕΕ)
παρέχουν  τον  προστατευτικό  και  απελευθερωτικό  χώρο  εντός  του  οποίου  συνδημιουργούνται  νέες
έννοιες  ελευθερίας  και  ασφάλειας  στη  σημερινή  εποχή.  Αυτό  θα  συνεπαγόταν  την  αναδιαμόρφωση
της  ΕΕ  σε  ένα  νέο  πολυεπίπεδο  μοντέλο  διακυβέρνησης  με  πολύ  περισσότερα  περιθώρια  ελιγμών
«από  τα  κάτω  προς  τα  πάνω».  Σήμερα,  τα  δίκτυα  πόλεων-περιφερειών  εντοπίζουν  τη  λήψη
πολιτικών  και  οικονομικών  αποφάσεων  και  η  περιφερειοποίηση  έχει  τεράστιες  δυνατότητες  για  μια
θεμελιώδη  οικονομία  (Bowman et al. 2014).  Αυτό  ανοίγει  χώρο  για  να  αναλάβει  η  ΕΕ  έναν  ρόλο
μεσολάβησης  και  κοινής  χρήσης,  αντί  να  ελέγχει  και  να  εμπορεύεται,  όπως  στον  20ό  αιώνα.  Για
παράδειγμα,  όχι  οι  εθνικές  κυβερνήσεις  αλλά  οι  πόλεις  ήταν  οι  πρώτες  που  ανέπτυξαν  νέους
τρόπους  ρύθμισης  για  ενοχλητικές  ψηφιακές  πλατφόρμες  όπως  η  Airbnb  και  η  Uber.  Το  Βερολίνο  και
η  Βαρκελώνη  πρωτοστατούν  εδώ,  όχι  οι  εθνικές  τους  κυβερνήσεις.

Αν  θέλουμε  να  αλλάξουμε  την  κοινωνία,  τα  όμορφα  όνειρα  δεν  αρκούν.  Είναι  θέμα  ανάπτυξης  μιας
ξεκάθαρης  στρατηγικής  αλλαγής  -η  οποία  μπορεί  να  μεταφραστεί  σε  τοπικά  διακριτά  σχέδια
δράσης-  που  να  αντικατοπτρίζει  την  πραγματική  φύση  και  την  κλίμακα  των  σημερινών
προκλήσεων.  Μπορεί  κανείς  να  συγκρίνει  την  απαραίτητη  μεταμόρφωση  με  ένα  ταξίδι  σε  μια
άγνωστη  περιοχή.  Για  αυτό  το  ταξίδι,  χρειάζεσαι  τρία  πράγματα:  έναν  ταξιδιωτικό  οδηγό  με  χάρτη,
μια  πυξίδα  και  ένα  όχημα.  Με  αυτό,  μπορείς  να  ξέρεις  ποια  γη  να  διασχίσεις,  να  δείς  τη  σωστή
κατεύθυνση  και  να  κινηθείς  αρκετά  γρήγορα.  Αν  το  μεταφράσουμε  αυτό  στα  δομικά  στοιχεία  της
στρατηγικής  αλλαγής  μας,  ο  χάρτης  είναι  η  άποψη  που  έχουμε  για  τον  κόσμο  και  τον  εαυτό  μας,  η
πυξίδα  είναι  η  ιδεολογία  μας  (ή  η  αφήγηση  του  μέλλοντος  που  θέλουμε)  και  το  όχημα  είναι  η
αντίληψή  μας  για  την  αλλαγή.

Στη  συνέχεια  χρησιμοποιούμε  την  πολιτική  οικολογία  (οικολογισμός)  ως  πολιτική  πυξίδα.  Αυτή
είναι μια  σύγχρονη  προοδευτική  ιδεολογία  που  προέκυψε  από  το  κίνημα  του  1968.  Εγγράφεται
στην παράδοση  του  Διαφωτισμού  αλλά  υποδηλώνει  επίσης  την  ανάγκη  για  μια  νέα  κατεύθυνση.
Ο ταξιδιωτικός  οδηγός  είναι  η  οικολογική  ανθρώπινη  κοσμοθεωρία  που  βλέπει  τα  ανθρώπινα
όντα ως  ενσωματωμένα,  σχεσιακά  και  κοινωνικά.  Η  σχέση  τους  με  τους  άλλους  ανθρώπους  και
το περιβάλλον  βρίσκεται  στο  επίκεντρο.

Το  πλαίσιο  δράσης  περιστρέφεται  γύρω  από  τον  επαναστατικό  ρεφορμισμό  που  συνδέει  την
Realpolitik  και  την  επανάσταση  με  παραγωγικό  τρόπο.  Δεν  είναι  μέσω  μιας  πολιτικής
επανάστασης  που  μπορούμε  να  εφαρμόσουμε  μια  προσχεδιασμένη  ουτοπική  κοινωνία.  Πρέπει
να  αλλάξουμε  όχι  μόνο  το  πολιτικό  σύστημα,  αλλά  πρέπει  να  μεταμορφώσουμε  και  τα
οικονομικά,  κοινωνικά  και  πολιτιστικά  συστήματα.

5.1  Η  Οικολογία  ως  αφήγηση  παθιασμένων  αρχών

Μια  κοινωνία  που  βρίσκει  έννοιες  όπως  η  ιδεολογία  και  η  ουτοπία  ξεπερασμένες,  έχει  δυσκολίες
να  φανταστεί  έναν  καλύτερο  κόσμο.  Εδώ  και  πολύ  καιρό,  ζούμε  σε  μια  τέτοια  κοινωνία  χωρίς
βλέψεις  για  τις  μελλοντικές  επιθυμίες.  Αλλά  μια  κοινωνία  που  βασίζεται  καθαρά  στη  διατήρηση  του
παλιού  γίνεται  αναπόφευκτα  αυτοπροσανατολισμένη  -  ακόμη  και  αμυντική  και  αντιδραστική.  Αυτό
είναι  το  ιδανικό  έδαφος  αναπαραγωγής  φόβου  και  ανασφάλειας.  Αυτός  είναι  ο  πυρήνας  της
σημερινής  αποπολιτικοποιημένης  κοινωνίας  μας:  υπάρχει  ακόμα  κομματική  πολιτική,  αλλά  δεν
υπάρχουν  σχεδόν  καθόλου  συλλογικά  σχέδια  για  ένα  εναλλακτικό  μέλλον.

Αν  θέλουμε  να  διασφαλίσουμε ένα όμορφο μέλλον,  θα  πρέπει  να  ξαναβρούμε  την  ιδεολογία  και  
να δημιουργήσουμε  χώρο  για  την  ουτοπική  επιθυμία,  χωρίς  να  αγνοήσουμε  τα  μαθήματα  της
ιστορίας.  Γνωρίζουμε  ότι  η  ουτοπική  σκέψη  ως  τυφλή  πίστη  έχει  προκαλέσει  στην  ανθρωπότητα
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μεγάλη  ζημιά.  Αλλά  η  ιστορία  της  ιδεολογίας  είναι  πιο  πλούσια  από  αυτές  τις  σκοτεινές  σελίδες.
Λόγω  και  των  δύο  πλευρών  του  νομίσματος,  περιγράφουμε  την  ιδεολογία  ως  μια  ιστορία
παθιασμένων  αρχών.  Μια  ιστορία  γράφεται  πάντα  από  ανθρώπους  και  επομένως  είναι  ανοιχτή
στην  αλλαγή,  η  ιστορία  θα  μπορούσε  επίσης  να  γραφτεί  διαφορετικά  και  κάθε  φορά  είναι  δυνατές
νέες  εκδόσεις.  Μια  καλή  ιστορία  τραβάει  επίσης  την  προσοχή  μας,  έχει  νόημα  και  δίνει  νόημα.
Τελευταίο  αλλά  εξίσου  σημαντικό:  υπάρχουν  διάφορες  ιστορίες  που  μπορούν  να  συζητηθούν
δημόσια.  Οι  αρχές  είναι  όμορφες:  υποκινούν,  με  μια  μόνο  λέξη,  μια  συζήτηση  για  την  επιθυμητή
κοινωνική  τάξη.  Αυτή  είναι  η  δύναμη  της  Γαλλικής  Επανάστασης:  να  συλλάβει  μια  εικόνα  του
μέλλοντος  σε  τρεις  αρχές, «ελευθερία,  ισότητα  και  αδελφοσύνη».  Ας  μην  ξεχνάμε  τη  σημασία  του
πάθους.  Μπορεί  επίσης  να  είναι  το  παράδοξο  του  Διαφωτισμού:  ένα  έργο  που  τονίζει  τη  σημασία
της  λογικής  μπορεί  να  πείσει  τους  ανθρώπους  μόνο  όταν  τους  αγγίζει  με  συναισθηματικό  τρόπο.
Επομένως,  μια  ισχυρή  αρχή  θα  λειτουργήσει  μόνο  αν  μας  κινήσει,  σε  ένα  διαφορετικό  επίπεδο
δίπλα  στον  λόγο.  Αρχές  με  τη  μορφή  νέων  συλλογικών  πρακτικών  (όπως  η  επισκευή  σπασμένων
αντικειμένων  που  μας  ενδιαφέρουν  σε  μια  καφετέρια  επισκευής)  που  μας  ενώνουν  επίσης
συναισθηματικά  μπορούν  να  είναι  μια  εναλλακτική  λύση  στην  πολιτική  λαγνείας  που  διοχετεύει  τις
επιθυμίες  μας  μονομερώς  σε  συσσώρευση  και  κατανάλωση.

Ίσως  είναι  το  παράδοξο  της  εποχής  μας.  Νομίζαμε  ότι  πλέον  ζούμε  χωρίς  «μεγάλες  ιστορίες» (το
τέλος  της  ιστορίας)  ενώ  στην  πραγματικότητα  ζούμε  κάτω  από  την  κυριαρχία  της  μοναδικής  ισχυρής
ιδεολογίας  της  εποχής  μας:  του  νεοφιλελευθερισμού.  Επειδή  αυτή  η  μοναδική  σκέψη  G ���I�	
���J��H  αντιπροσωπεύει  την  υπάρχουσα  τάξη,  φαίνεται  σχεδόν  αόρατη.  Ωστόσο,  επηρεάζει  σχεδόν
όλες  τις  πτυχές  της  ζωής  μας.  Αν  θέλουμε  να  αλλάξουμε  τον  κόσμο,  χρειαζόμαστε  συνεκτικές
ιστορίες  αλλαγής.  Συμπερασματικά:  πρέπει  να  άρουμε  το  μορατόριουμ  στην  ιδεολογία.

Μια  ιδεολογία  δεν  εμφανίζεται  ποτέ  ξαφνικά.  Αναπτύσσεται  ως  απάντηση  σε  σημαντικές  αλλαγές
στην  κοινωνία  και  στις  σχετικές  συγκρούσεις  και  προκλήσεις.  Βήμα  προς  βήμα,  νέες  ιδέες  και  ιδέες
εξελίσσονται  σε  ένα  συνεκτικό  σύνολο.  Έτσι,  ο  φιλελευθερισμός  και  ο  σοσιαλισμός,  για  να  το  θέσω
ωμά,  είναι  οι  απαντήσεις  στους  αιματηρούς  θρησκευτικούς  πολέμους,  όπου  μια  ζωή  δεν  μετρούσε,
και  στην  εκμετάλλευση  των  εργατών  κατά  τη  διάρκεια  της  βιομηχανικής  επανάστασης.  Και  οι  δύο
ιδεολογίες  αποτελούν  μέρος  της  προοδευτικής  παράδοσης  της  σκέψης  του  Διαφωτισμού  που
χαρακτηρίζει  τη  νεωτερικότητα.

Οι  φιλελεύθεροι  φιλόσοφοι  του  17ου  αιώνα  ανέπτυξαν  τα  θεμέλια  της  δημοκρατίας  μας.  Εξέτασαν
πώς  θα  μπορούσαν  να  πραγματοποιήσουν  την  ελευθερία  του  ατόμου  στο  πλαίσιο  του  πολιτικού
συστήματος.  Τι  είδους  ίδρυμα  μπορεί  να  προστατεύσει  τη  ζωή,  την  ελευθερία  και  την  ιδιοκτησία;
Ανέπτυξαν  την  ιδέα  ενός  «κοινωνικού  συμβολαίου».  Σε  μια  τέτοια  έννοια,  ο  πολίτης,  με  αντάλλαγμα
την  προστασία/ασφάλεια  και  την  ασφάλεια,  μεταβιβάζει  ένα  ορισμένο  μέρος  της  εξουσίας  και  της
αυτοδιάθεσής  του  στο  κράτος.

Οι  σοσιαλιστές  στοχαστές  του  19ου  αιώνα  θεώρησαν  ως  ψέμα  τη  φιλελεύθερη  ιδέα  ενός
ουδέτερου  κράτους  που  νοιάζεται  μόνο  για  το  κράτος  δικαίου.  Ποια  είναι  η  αξία  της  ελευθερίας
της  έκφρασης  εάν  τα  παιδιά  σας  υποφέρουν  από  πείνα;  Για  να  επιτευχθεί  η  ελευθερία,  υπάρχει
ανάγκη  για  ισότητα  που  υπερβαίνει  τα  πολιτικά  δικαιώματα.  Πρώτον:  το  εργατικό  κίνημα  ήταν
βασικός  μοχλός  για  την  εφαρμογή  της  φιλελεύθερης  δημοκρατίας,  συχνά  ενάντια  στην  αντίσταση
των  φιλελεύθερων  που  φοβούνταν  «την  τυραννία  της  πλειοψηφίας» (Mill 1985).  Δεύτερον,  η
κοινωνική  ασφάλιση,  τα  καινοτόμα  μοντέλα  τοπικών  καθεστώτων  πρόνοιας  και  οι  καθολικές
κοινωνικές  υπηρεσίες  έγιναν  η  ραχοκοκαλιά  της  κοινωνικής  ιδιότητας  του  πολίτη  (Marshall 1950).
Μόνο  η  κοινωνική  ιδιότητα  του  πολίτη  και  η  ίση  ελευθερία  για  όλους  επιτρέπουν  στους
ανθρώπους  να  χειραφετηθούν.  Οι  σοσιαλιστές  στοχεύουν  στην  παροχή  ασφάλειας
επιτυγχάνοντας  τη  μέγιστη  κοινωνική  ισότητα.  Ωστόσο,  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα
πραγματοποιηθεί  αυτό  θα  επηρεάσει  φυσικά  τον  βαθμό  ελευθερίας  για  κάθε  πολίτη  -  σκεφτείτε
την  πρώην  Σοβιετική  Ένωση.
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Έτσι,  φτάνουμε  στο  δεύτερο  μισό  του  20ού  αιώνα,  όταν  οι  οικολόγοι  αρχίζουν  να  προβληματίζουν
αυτό  που  οι  φιλελεύθεροι  και  οι  σοσιαλιστές  ασπάζονται  παραδοσιακά  ως  την  ιδέα  ότι  είναι  καλό  να
παράγουμε  όλο  και  περισσότερα.  Μόνο  όταν  η  τούρτα  γίνει  μεγαλύτερη,  όλοι  μπορούν  να  έχουν  ένα
χορταστικό  κομμάτι.  Αλλά  οι  οικολόγοι  ισχυρίζονται  ότι  η  παραγωγή  ολοένα  και  περισσότερων  σε
έναν  πεπερασμένο  πλανήτη  επηρεάζει  επίσης  την  ποιότητα  της  πίτας.  Εισάγουν  την  έννοια  των
ορίων  έναντι  της  τυφλής  πίστης  στον  
��������*�.  Περισσότερη  υλική  ευημερία  οδηγεί,  όταν
ξεπερνάμε  ορισμένα  όρια,  σε  λιγότερη  κοινωνική  ευημερία  και  μη  αναστρέψιμη  ζημιά  στον  ζωντανό
πλανήτη  μας.

Έτσι,  θεωρούμε  τον  ���������*�  ως  το  τρίτο  παιδί  του  Διαφωτισμού  και  τον  βασικό  καινοτόμο  στον
21ο  αιώνα.  Είναι  η  νεότερη  πολιτική  γραμμή  σκέψης  της  σύγχρονης  εποχής,  αλλά  ασκεί  κριτική  σε
ορισμένες  πτυχές  της  ταυτόχρονα:  στοχάζεται  στη  διαλεκτική  του  Διαφωτισμού  (Horkheimer/Adorno 
2003/1944).  Απαιτεί  μια  δεύτερη  νεωτερικότητα  γιατί  η  νεωτερικότητα  έχει  δύο  πρόσωπα.  Πρώτον,  η
θετική  πλευρά  είναι  η  χειραφέτηση  του  ατόμου,  η  «απελευθέρωση»  από  τη  φύση,  η  σημασία  της
λογικής  και  της  ελευθερίας,  της  επιστήμης  και  της  κριτικής  σκέψης  και  των  καθολικών  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.  Είναι  το  πρότυπο  του  πολιτισμού  μας  με  το  νομικό  του  σύστημα,  τη  δημοκρατία,  την
εκπαίδευση  και  την  υγειονομική  περίθαλψη.  Ωστόσο,  ο  20ός  αιώνας  μας  έδειξε  και  την  αρνητική
πλευρά  με  το  πιο  σκοτεινό  σημείο:  το  Ολοκαύτωμα.  Ο  Horkheimer  και  ο  Adorno,  ιδρυτές  της  κριτικής
θεωρίας,  περιέγραψαν  αυτή  τη  σκοτεινή  πλευρά  ως  «εργαλειώδη  λόγο»:  την  τάση  που  δεν  στοχεύει
στην  απελευθέρωση  του  ατόμου,  αλλά  απαιτεί  από  κάθε  άτομο  να  προσαρμοστεί  στην  τεχνολογία  και
την  αγορά.  Όλα  περιορίζονται  σε  μια  οικονομική  προσέγγιση  των  πραγμάτων,  οι  άνθρωποι
αντικειμενοποιούνται,  τα  φυσικά  όρια  αρνούνται  και  όλα  εστιάζονται  στη  μεγιστοποίηση  του  κέρδους
και  στη  συσσώρευση  πλούτου.  Για  τους  οικολόγους,  αυτά  τα  μειονεκτήματα  είναι  οι  δομικές  συνέπειες
της  μονόπλευρης  υλοποίησης  της  ιδέας  της  προόδου.  Οι  οικολόγοι  αποστασιοποιούνται  από  αυτό 
γιατί οδήγησε  στην  τρέχουσα  οικολογική  κρίση,  ενώ  υποφέρει  περισσότερο  από  τους  φτωχούς.  Με 
άλλα λόγια,  η  πρόοδος  δεν  προχωρά  πλέον.  Αν  θέλουμε  να  αναβιώσουμε  ξανά  την  ιδέα  της 
χειραφέτησης, πρέπει  να  αναπτύξουμε  μια  δεύτερη  νεωτερικότητα.  Τι  σημαίνει  αυτό  γίνεται  σαφές 
όταν  εξετάζουμε  τις νέες  αξίες  που  εισάγει  το  πράσινο  κίνημα.

Οι  βασικές  ιδέες  του  οικολογισμού  αναπτύσσονται  από  τα  οικολογικά  κινήματα  και  τους  στοχαστές
που  αντιστέκονται  στον  αποικισμό  του  κόσμου  της  ζωής  των  ανθρώπων.  Όπως  ακριβώς  δήλωσε  ο
André Gorz,  το  υποκείμενο  κίνητρο  ήταν  πάντα  η  υπεράσπιση  του  «κόσμου  της  ζωής»:  ενάντια  στην
εξουσία  των  ειδικών,  ενάντια  στην  ποσοτικοποίηση  και  τη  νομισματική  αξιολόγηση,  ενάντια  στην
ανταλλαγή  της  αυτονομίας  και  της  ικανότητας  αυτοδιάθεσης  του  ατόμου  για  εξαρτώμενη  από  το
εμπόριο.  πελατειακές  σχέσεις.  Οι  ενέργειες  κατά  της  ανάπτυξης  πυρηνικών  σταθμών,  για  παράδειγμα,
έχουν  ως  εκ  τούτου  πολλαπλούς  λόγους:  δεν  υπάρχουν  μόνο  κίνδυνοι  ραδιενεργού  υλικού  για  τον
άνθρωπο  και  τη  φύση,  αλλά  και  η  αυταρχική  δομή  του  δεν  γίνεται  αποδεκτή  (οι  πυρηνικοί  σταθμοί
είναι  εξαιρετικά  συγκεντρωτικές  μορφές  παραγωγή  ενέργειας).

Η  θεμελιώδης  κριτική  της  οικονομίας  ανάπτυξης  -ή,  γενικότερα,  η  κριτική  του  παραγωγισμού  ως
μέρος  μιας  μονόπλευρης  προοδευτικής  ιδέας-  οδηγεί  στο  αναπόφευκτο  συμπέρασμα  ότι
υπάρχουν  ����  σε  αυτά  που  μπορεί  να  χειριστεί  η  ανθρωπότητα  και  η  γη.  Αυτή  η  κριτική
αργότερα θα  εξελιχθεί  σε  θετικές  αρχές,  όπως  η  ηθική  της  φροντίδας.  Επιπλέον,  δίνεται  προσοχή
στη σημασία  των  *)���������  �)�)��  ���  )�)����  
�'  3�'�  ����4:  δεν  έχουμε  το  δικαίωμα  να
περιορίσουμε  τις  πιθανότητές  τους  να  ζήσουν.  Αυτό  αντιμετωπίζει  ένα  θεμελιώδες  μειονέκτημα
των  σημερινών  δημοκρατικών  και  οικονομικών  συστημάτων:  οι  μελλοντικές  γενιές  και  όλοι  οι
σημερινοί  άνθρωποι  δεν  εκπροσωπούνται  εξίσου.  Αυτό  συνδέεται  με  την  ανησυχία  για  την
κατάσταση  της  δημοκρατίας,  η  οποία  δεν  καταφέρνει  να  συμφιλιώσει  την  οικονομία  και  την
οικολογία.  Χρειάζεται η  �'**)��7  ���  
������  για  να  ενισχυθεί  η  δημοκρατία,  με  περισσότερο
χώρο για  τη  χειραφέτηση  κάθε  πολίτη.
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Εν  ολίγοις,  ο  οικολογισμός  αντιπροσωπεύει  τη  διατήρηση  της  γης  πάνω  στην  οποία  θα  χτιστεί
ένας  ανθρώπινος  κόσμος  όπου  κάθε  άτομο  μπορεί  να  ευδοκιμήσει  και  να  αναπτυχθεί  συλλογικά
αυτόνομα  μέσω  διαφόρων  τρόπων  χειραφέτησης.  Κρίσιμη  εδώ  είναι  η  έμφαση  στη  σύνδεση,  τόσο
με  τους  άλλους  ανθρώπους  όσο  και  με  τη  φύση.  Αυτή  η  έμφαση  του  ανθρώπου  ως  κοινωνικού
όντος  διακρίνει  την  οικολογική  σκέψη  από  τη  φιλελεύθερη  ιδεολογία,  η  οποία  έχει  ως  αφετηρία  τον
άνθρωπο,  που  ως  άτομο,  αρκείται  στον  εαυτό  του.  Το  να  είμαστε  και  να  νιώθουμε  συνδεδεμένοι
μεταφράζονται  σε  μορφές  αλληλεγγύης,  μεγάλες  και  μικρές,  σε  επίσημες  δομές  και  άτυπα  δίκτυα
που  παρέχουν  την  διεγερτική  βεβαιότητα  που  απαιτείται  για  να  αναπτύξουμε  τον  εαυτό  μας.  Αυτό
περιλαμβάνει  μια  αναγνώριση  και  αξιοπρέπεια  για  τη  διαφορετικότητα  και  τη  διαφορετικότητα.  Δεν
είναι  τυχαίο  ότι  το  οικολογικό  κίνημα  υπερασπίστηκε  το  δικαίωμα  ψήφου  των  μεταναστών  από  την
αρχή.

Επομένως,  αυτές  είναι  σημαντικές  αρχές  του  οικολογισμού:  οικολογία  (εννοούμενη  ως  προστασία
της  φύσης  και  του  περιβάλλοντος,  αναγνώριση  της  πολλαπλής  σημασίας  της  φύσης  πέρα  από  τη
χρησιμότητά  της  -  δεν  στέκεται  κάθε  δέντρο  εκεί  για  να  κοπεί),  αυτονομία  σε  σχέση  (που  παρέχει
βεβαιότητα)  και  χειραφέτηση  (την  ελευθερία  της  αυτο-ανάπτυξης).  Το  να  είσαι  συνδεδεμένος  είναι
και  δεδομένο  -η  ανθρωπότητα  είναι  κοινωνικό  ζώο-  και  συνειδητή  επιλογή.  Και  χρησιμοποιούμε
την  ελευθερία  μας  για  να  καθορίσουμε  με  δημοκρατικό  τρόπο  μαζί  πώς  να  δομήσουμε  τα  δικά  μας
όρια  και  όρια.  Το  να  τεθούν,  για  παράδειγμα,  όρια  στην  ελευθερία  των  αυτοκινήτων  σε  μια  πόλη
μπορεί  να  είναι  μια  πραγματικά  απελευθερωτική  πολιτική,  καθιστώντας  την  πιο  ασφαλή  για  τους
ποδηλάτες  και  τους  πεζούς.

Αυτό  το  συνεκτικό  σύνολο  αρχών  αποτελεί  ως  οικολογισμό  το  σύγχρονο  πλαίσιο  των  σιαμαίων
διδύμων  που  παρέχει  το  πλαίσιο  για  αυτό  το  δοκίμιο:  ελευθερία  και  ασφάλεια.  Αυτό  που  τους
συνδέει  είναι  η  σημασία  των  σχέσεων:  μπορούμε  να  είμαστε  ελεύθεροι  μόνο  μαζί  και  σε  σχέση  με
άλλους  ανθρώπους.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  ανάπτυξη  νέων  μορφών  βεβαιότητας.  Έτσι,  ο  νέος
στόχος  ενός  πολιτισμένου  κόσμου  από  εδώ  και  στο  εξής  περιλαμβάνει  τον  σεβασμό  των
πλανητικών  ορίων,  περιλαμβάνει  τις  μελλοντικές  γενιές  στις  σκέψεις  μας  και  αντανακλά  εάν  το
σημερινό  δημοκρατικό  μας  μοντέλο  είναι  κατάλληλο  για  αυτήν  την  πρόκληση.  Άρρηκτα
συνδεδεμένη  με  αυτό  είναι  μια  άλλη  άποψη  του  κόσμου  μας  και  της  ανθρωπότητας.

5.2  Μια  οικολογική  ανθρώπινη  οπτική  και  κοσμοθεωρία

Εάν  ταξιδεύεις  σε  άλλη  χώρα  συνήθως  παίρνεις  έναν  ταξιδιωτικό  οδηγό  μαζί  σου:  οι  χάρτες  και  τα
κείμενα  σε  βοηθούν  να  σχεδιάσεις  μια  εικόνα  του  κόσμου  που  πρόκειται  να  εξερευνήσεις,
ανακαλύπτοντας  συναρπαστικά  μέρη  και  αποφεύγοντας  τα  ενοχλητικά.  Ομοίως,  κάθε  άνθρωπος  έχει
μια  κοσμοθεωρία:  ένα  νοητικό  μοντέλο  που  μας  επιτρέπει  να  μετακινηθούμε  σε  όλο  τον  κόσμο,  να
προσαρμόσουμε  τις  εμπειρίες  μας  και  να  κατανοήσουμε  τα  πράγματα  που  συμβαίνουν.  Κάθε  
κοινωνία έχει  επίσης  μια  κοινή  κοσμοθεωρία,  που  βασίζεται  σε  ένα  μείγμα  γνώσεων,  παραδόσεων  και
ηθικών πεποιθήσεων.  Η  κοσμοθεωρία  της  σύγχρονης  κοινωνίας  μας  διαμορφώνεται  γύρω  στον  17ο  
αιώνα  με την  άνοδο  της  σύγχρονης  επιστήμης.  Πριν  από  εκείνη  την  εποχή,  τα  ανθρώπινα  όντα  
θεωρούνταν μέρος  του  σύμπαντος  με  τη  θρησκεία  ως  τη  σημαντικότερη  πηγή  ενόρασης.  
Επιστήμονες  όπως  ο Isaac Newton  αναγνωρίζουν  ότι  η  φύση  δημιουργήθηκε  από  τον  Θεό,  αλλά  
δείχνουν  ότι  οι  άνθρωποι μπορούν  να  αποκαλύψουν  τους  νόμους  της  φύσης.  Αυτό  εισάγει  έναν  
διαχωρισμό  μεταξύ  ανθρώπου και  φύσης.  Οι  γυναίκες/άντρες  φαίνονται  πλέον  ως  ξένοι  στη  φύση  ως  
μια  μηχανή,  ένα  αντικείμενο που  μπορεί  να  χειριστεί  χωρίς  ντροπή.
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Σε  οικονομικό  επίπεδο,  ο Adam Smith  ακολούθησε  τα  βήματα  του  Newton.  Εάν  οι  άνθρωποι
μπορούν  να  κατανοήσουν  τους  νόμους  της  φύσης,  τότε  αυτό  είναι  επίσης  εφικτό  για  τους  κανόνες
που  καθορίζουν  την  κοινωνία  μας.  Ο  Smith  εισάγει  αυτό  που  περιγράφουμε  με  τον  νόμο  του
«αόρατου  χεριού»:  αν  ο  καθένας  αγωνίζεται  για  το  δικό  του  συμφέρον,  αυτόματα  όλοι  είμαστε
καλύτερα.  Αυτό  που  διατύπωσε  ως  οικονομική  θεωρία  ενσωματώνει  τη  βάση  της  σύγχρονης
εικόνας  μας  για  την  ανθρωπότητα:  καθένας  από  εμάς  καθοδηγείται  από  το  προσωπικό  συμφέρον
και  κανείς  δεν  χρειάζεται  να  ανησυχεί  γι'  αυτό.  είναι  ακόμη  και  το  καλύτερο  για  όλη  την  κοινωνία.
Με  τον  νεοφιλελευθερισμό,  αυτή  η  εικόνα  οξύνεται  ακόμη.  Κάθε  άνθρωπος  είναι  πλέον
επιχειρηματίας,  με  ανταγωνιστική  στάση  σε  κάθε  τομέα  της  ζωής.  Το  να  περνάμε  καλά  έχει
αντικατασταθεί  από  το  άγχος  της  κατάστασης  -  δεν  θέλουμε  να  έχουμε  μικρότερη  απόδοση  από
τους  συνομηλίκους  μας.  Ο  ανταγωνισμός  είναι  το  νέο  πράγμα  που  πρέπει  να  προωθήσει  η
κυβέρνηση  σε  κάθε  τομέα  μέσω  της  εμπορευματοποίησης.  Αυτό  που  μένει  είναι  μια  πενιχρή  εικόνα
της  ανθρωπότητας:  η  αφετηρία  και  η  ιδανική  εικόνα  είναι  ο  μοναχικός  άνθρωπος.

Αυτή  η  άποψη  υπάρχει  και  στην  πολιτική  φιλοσοφία  εκείνης  της  εποχής.  Το  σημείο  εκκίνησης  του
Thomas Hobbes  ήταν  αυτό  των  ανθρώπων  ως  ατόμων  που  επιδιώκουν  μόνο  το  δικό  τους
συμφέρον.  Και  για  τον  Hobbes,  αυτό  δεν  οδηγεί  αυτόματα  στην  ευημερία.  Αντίθετα,  οι  άνθρωποι
είναι  «σαν  λύκοι  ο  ένας  για  τον  άλλον».  Επομένως,  χρειάζεται  ένα  ισχυρό  κράτος  που  να
προστατεύει  τους  ανθρώπους  ο  ένας  από  τον  άλλον.  Είναι  εκπληκτικό  πώς  αυτές  οι  αρχαίες  ιδέες
κυριαρχούν  ακόμη  στην  κοινωνία  μας.  Η  οικονομική  κρίση  έδειξε  πώς  ο  χρηματοοικονομικός
κόσμος  είναι  συνδεδεμένος  με  το  συμφέρον  και  την  απληστία.  Ποιος  δεν  μπορεί  να  σκεφτεί  τον
Hobbes  όταν  βλέπουμε  πολιτικούς  να  ζητούν  πόλεμο  κατά  της  τρομοκρατίας,  πολιτικούς  να  
βγάζουν στρατό  στους  δρόμους;  Το  θέμα  δεν  είναι  μόνο  ότι  αυτές  οι  απόψεις  είναι  ανησυχητικές,  
απλώς  δεν είναι  σωστές.  Το  αποδεικνύουν  τόσο  οι  δικές  μας  παρατηρήσεις  στην  καθημερινή  μας  
ζωή  όσο  και η  επιστημονική  έρευνα.  Ας  ξεκινήσουμε  από  την  αρχή  του  καθενός  μας:  τι  κάνουν  οι  
άνθρωποι  όταν αποκτούν  παιδί;  Βλέποντας  το  παιδί  σαν  ένα  νεαρό  free rider  που  πρόκειται  να  
καταχραστεί  την κατάσταση;  Θα  υπολογίσουν  ως  ����	����������  πόσα  χρήματα  θα  κοστίσει  
αυτός  ο νεοφερμένος;  Ή  θα  αγαπήσουν  αυτή  τη  νέα  ζωή  ως  γονείς  και  θα  τη  φροντίσουν;  Και  για  να
διευρύνουμε  το  θέμα:  ποιος  δεν  έχει  κάνει  ποτέ  τίποτα  ανιδιοτελώς  για  έναν  συγγενή,  φίλο  ή
γείτονα;

Η  σύγχρονη  εικόνα  της  ανθρωπότητας  ξεφεύγει  από  τους  ενήλικους  ανθρώπους   -ας  πούμε
απλώς  τους  άνδρες-  που  είναι  εντελώς  ανεξάρτητοι.  Το  αν  μεγάλωσαν  ποτέ  και  ποιος  τους
έδωσε  την  απαραίτητη  υποστήριξη  παραμένει  άγνωστο.  Επίσης,  η  ανισότητα  και  οι  σχέσεις
εξουσίας  δεν  καλύπτονται  στην  τυπική  εικόνα  που  λέει  μόνο  τη  μισή  ιστορία:  9K����  ,�����5�?	��
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Η  επιστημονική  έρευνα  δείχνει  ότι  δεν  είμαστε  προορισμένοι  να  ανταγωνιστούμε.  Αντίθετα,
άφθονη  έρευνα  δείχνει  ότι  οι  άνθρωποι  (και  άλλα  πρωτεύοντα  θηλαστικά)  είναι  πιο  πιθανό  να
συνεργάζονται,  είναι  ενσυναίσθητοι  και  έχουν  μια  βασική  αίσθηση  δικαιοσύνης  (ή  ακριβέστερα,  μια
εντερική  αίσθηση  για  καταστάσεις  που  τους  φέρονται  άδικα).  Αλλά  καθώς  χτίζουμε  την  ταυτότητά
μας  μέσω  της  αλληλεπίδρασής  μας  με  άλλους  ανθρώπους  και  το  περιβάλλον,  εξελισσόμαστε  με
συγκεκριμένους  τρόπους  και  ωθούμαστε  από  κυρίαρχες  δυνάμεις  και  σήματα  στην  κοινωνία  μας.
Έτσι,  το  καθήκον  είναι  να  οικοδομήσουμε  θεσμούς  και  περιβάλλοντα  που  μας  βοηθούν  να
εξελιχθούμε  ως  ����	��� �%���.  Αυτή  δεν  είναι  αφελής  πρόταση:  η  εξελικτική  βιολογία  δείχνει  ότι
η συνεργασία  είναι  τις  περισσότερες  φορές  μια  πιο  επιτυχημένη  στρατηγική.

Άντρες  και  γυναίκες  είναι  ένα  βαρέλι  αντιθέτων,  αλλά  η  ικανότητα  και  η  επιθυμία  για  συνεργασία  και
αλτρουισμό  ανήκει  σε  εμάς  που  είμαστε  άνθρωποι.  Είναι  το  θεμέλιο  ενός  νέου  οράματος  της
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κοινωνίας. μια  κοινωνίας  που  δεν  βασίζεται  σε
μοναχικούς  ανθρώπους  σε  μια  ελεύθερη  αγορά,
αλλά  σε  ανθρώπους  που  συνεργάζονται  ���
�����.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο 
οικολογισμός εισάγει μια νέα εικόνα του 
κόσμου και της ανθρωπότητας, με έμφαση στη
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συνεργασία  και  τη  διασύνδεση.  Οι  σχέσεις  -με  τον  συνάνθρωπο,  με  το  φυσικό  μας  περιβάλλον-
καθορίζουν  την  ποιότητα  της  ζωής  μας  και  τις  ευκαιρίες  μας  για  δράση.  Κανείς  δεν  δημιουργεί
νόημα  και  νόημα  σε  αυτόν  τον  κόσμο  εάν  συμπεριφέρεται  ως  νησί  στον  κόσμο.  Με  αυτόν  τον  νέο
ταξιδιωτικό  οδηγό  και  την  οικολογική  πυξίδα  στα  χέρια  μας,  βλέπουμε  πλέον  διαφορετικά  τις
κοινωνικές  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουμε.

5.3  Επαναστατικός  Ρεφορμισμός

Έτσι, φτάνουμε στο τρίτο και τελευταίο στοιχείο της στρατηγικής αλλαγής μας: ένα ρεαλιστικό 
μοντέλο δράσης που μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε έναν άλλο κόσμο και μας δίνει 
την ευκαιρία να τον πραγματοποιήσουμε. Βασιζόμαστε σε αυτό που ο André Gorz περιγράφει ως
επαναστατικό ρεφορμισμό  13. Οι δύο λέξεις είναι η καθεμία ανεπαρκής από μόνη της. Μια πολιτική 
επανάσταση που θα αλλάξει τα πάντα για τα καλά αμέσως - δεν πρέπει να ελπίζουμε σε αυτό. Και 
μερικές μεταρρυθμίσεις του υπάρχοντος συστήματος δεν θα οδηγήσουν σε πραγματική διαρθρωτική
αλλαγή. Για παράδειγμα, αν και είναι καλό που οι άνθρωποι μοιράζονται αυτοκίνητα, αυτό από μόνο 
του δεν θα μας οδηγήσει σε βιώσιμη προσβασιμότητα και κινητικότητα. Αυτό χρειάζεται στρατηγική 
συνεργασία και σχεδιασμό.
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Από συστημική άποψη, πρόκειται για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που είναι 
συμπληρωματικές και αλληλοενισχύονται. Αυτό θα δημιουργήσει συνέργεια και ακόμη και θετικά
σχόλια: ενάρετους κύκλους. Για παράδειγμα, εάν η κυκλοφορία σε μια πόλη γίνει πιο ασφαλής 
λόγω των μέτρων πολιτικής, περισσότεροι άνθρωποι θα παίρνουν το ποδήλατο. Αυτό με τη 
σειρά του θα μειώσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ενώ η αύξηση του αριθμού των 
ποδηλατών ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αυτό που τώρα 
αισθάνεται φυσιολογικό. Αυτό θα δώσει επίσης αυξημένη εμπιστοσύνη στο δημοτικό συμβούλιο 
να λάβει πρόσθετα μέτρα για να κάνει το ποδήλατο ασφαλέστερο και πιο άνετο, ενώ θα 
αποθαρρύνει τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο πόλεις
όπως το Γκρόνινγκεν και η Κοπεγχάγη (με μέτρα δεκαετιών που αλληλοενισχύονται) είναι πλέον
πραγματικές πόλεις για ποδηλασία.

Για να επιτευχθεί μια τέτοια συνέργεια, η στιγμή της εισαγωγής είναι επίσης σημαντική: η ορμή 
δεν πρέπει να χαθεί. Επειδή κάθε μεταρρύθμιση οδηγεί σε αντίσταση, το καπιταλιστικό σύστημα 
είναι πολύ ικανό να εξουδετερώσει τις μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά τη σκέψη του συστήματος: 
μια μεταρρύθμιση φέρνει ένα σύστημα εκτός ισορροπίας και χωρίς επαρκή δύναμη, το σύστημα 
θα επιδιώξει την αρχική κατάσταση ισορροπίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρηθούν και 
να αυξηθούν τα κέρδη των πρώτων μεταρρυθμίσεων μέσω νέων μεταρρυθμίσεων που 
ενισχύουν επίσης την αυτονομία των πολιτών.

Εάν, σε διαφορετικούς κοινωνικούς τομείς, ληφθούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορούν να 
ενισχύσουν το ένα το άλλο ώστε να γίνουν μια ισχυρή κοινωνική αλλαγή. Αυτή σίγουρα δεν είναι μια 
ομαλή διαδικασία. Η κοινωνική αλλαγή συμβαίνει με χτυπήματα και χτυπήματα: παράλληλα με την
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επιτυχημένη  συνεργασία,  υπάρχουν  επίσης  συγκρούσεις  και  κρίση.  Η  επιτυχής  μεταρρύθμιση  δεν
είναι  ποτέ  απλώς  μια  βελτίωση  του  υπάρχοντος  συστήματος:  επιτρέπει  διαρθρωτικές  αλλαγές
ενθαρρύνοντας  και  προκαλώντας  άλλες  μεταρρυθμίσεις  που,  σε  συνέργεια,  οδηγούν  σε  πραγματικό
μετασχηματισμό.  Μια  μεταρρύθμιση  δεν  είναι  ποτέ  μόνη  της.  είναι  μόνο  ένα  βήμα  προς  τον
μετασχηματιστικό  στόχο.

Μια  διαρθρωτική  μεταρρύθμιση  αποκτά  δύναμη  σε  κοινές  πρακτικές  που  κάνουν  τους  πολίτες
ισχυρότερους  όσον  αφορά  τη  διορατικότητα,  την  οργανωτική  ικανότητα  κ.λπ.,  έτσι  ώστε  να  είναι
«πρόθυμοι  και  ικανοί»  να  ξεκινήσουν,  να  υποστηρίξουν  ή  να  συνδεθούν  με  άλλες  μεταρρυθμίσεις.  Οι
πολίτες  που,  για  παράδειγμα,  ιδρύουν  έναν  συνεταιρισμό  για  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,
σύντομα  μαθαίνουν  πώς  λειτουργούν  οι  σχέσεις  εξουσίας.  Από  αυτά,  ακούμε  την  πιο  αντιρομαντική
ανάγνωση  των  κατωφλιών  και  των  παγίδων,  ενώ  χαράσσουμε  έναν  δρόμο  προς  τα  εμπρός.

Ενώ  η  κατεύθυνση  του  επαναστατικού  ρεφορμισμού  είναι  ξεκάθαρη  -σε  μια  κοινωνικο-οικολογική
κοινωνία-  δεν  υπάρχει  διαθέσιμο  σχέδιο  ή  τελική  εικόνα.  Αυτό  πηγάζει  από  την  ιδέα  μας  για  μια
ιδεολογία  ως  ανοιχτή  αφήγηση.  Οι  επαναστάσεις  στις  οποίες  στοχεύουμε  είναι  τόσο  εκτεταμένες  που
δεν  μπορούμε  να  συλλάβουμε  μια  σαφή  εικόνα  για  τις  μελλοντικές  κοινωνίες  και  οικονομίες.
Τουλάχιστον  όχι  ακόμα.  Είναι  σαν  την  κάμπια  που  μεταμορφώνεται  σε  πεταλούδα.  Μπορούμε  μόνο  να
χαράξουμε  μονοπάτια  μετασχηματισμού  με  βάση  τις  θετικές  πρακτικές  που  αναπτύσσονται  από  την
τρέχουσα  μεταβατική  κατάσταση.  Εδώ  περιγράφουμε  τρία  από  αυτά.  Μπορεί  να  υπάρχουν
περισσότερα.

Πρώτον,  σε  έναν  συγκεκριμένο  τομέα,  μια  πληθώρα  πρωτοβουλιών  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ριζικές
αλλαγές.  Σκεφτείτε  τον  ενεργειακό  τομέα  και  την  ανάπτυξη  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας.  Στη
Φλάνδρα,  οι  ενεργειακοί  συνεταιρισμοί  ενώθηκαν  και  δημιούργησαν  την  ομοσπονδία  RESCoop.  Αυτό
είναι  ένα  σημαντικό  βήμα  προς  τα  εμπρός,  αλλά  υπάρχει  ακόμη  πολλή  δουλειά  να  γίνει.  Στην
Ολλανδία  υπάρχουν  ήδη  περισσότεροι  από  110  ενεργειακοί  συνεταιρισμοί.  Ακόμη  πιο  ισχυρό,  το
γερμανικό  /��%O��P��0�  αντανακλά  τη  φιλοδοξία  να  αλλάξει  ολόκληρο  το  ενεργειακό  σύστημα  σε
βιώσιμο.  Λόγω  ενός  σταθερού  ρυθμιστικού  πλαισίου,  με  ενεργό  εταίρο  την  κυβέρνηση,  το  μερίδιο  της
ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές  στη  Γερμανία  αυξήθηκε  από  3,4%  το  1990  σε  πάνω
από  25%  σήμερα.  Και  κάθε  μήνα  δημιουργούνται  νέες  πρωτοβουλίες  πολιτών  και  πόλης.  Για
παράδειγμα,  το  2013,  μετά  από  δημοψήφισμα,  το  Αμβούργο  αποφάσισε  να  ξαναπάρει  το  ηλεκτρικό
του  δίκτυο,  μετά  από  προηγούμενη  ιδιωτικοποίηση.  Με  αυτό  το  παράδειγμα,  φτάνουμε  στο  επόμενο
σημείο.

Δεύτερον,  χρειαζόμαστε  νέα  πολυεπίπεδα  μοντέλα  διακυβέρνησης.  Συμπληρωματικά  προς  τον
εθνικό  και  διεθνή  τομέα,  υπάρχει  το  τοπικό  επίπεδο.  Σε  όλο  τον  κόσμο,  οι  δήμοι  και  ιδιαίτερα  οι  πόλεις
αναλαμβάνουν  την  πρωτοβουλία  να  εργαστούν  για  τη  μετάβαση  σε  μια  βιώσιμη  κοινωνία.  Στην
Ευρώπη  υπάρχουν  τα  γνωστά  παραδείγματα  της  Κοπεγχάγης  ή  του  Φράιμπουργκ.  Σχεδόν  σε  όλες
τις  ευρωπαϊκές  χώρες,  οι  πόλεις  υπέγραψαν  τη  σύμβαση  του  Δημάρχου,  η  οποία  αντιπροσωπεύει  μια
πολύ  φιλόδοξη  πολιτική  για  το  κλίμα.  Μαζί,  αυτές  οι  πόλεις  αντιπροσωπεύουν  περισσότερους  από
100  εκατομμύρια  Ευρωπαίους.  Οι  πόλεις  αναλαμβάνουν  σαφή  ηγετική  θέση  όσον  αφορά  την
κλιματική  ουδετερότητα,  τη  βιώσιμη  κινητικότητα  και  τα  εναλλακτικά  συστήματα  διατροφής.  Καθώς
αυτά  τα  δίκτυα  γίνονται  πιο  ισχυρά,  μπορείτε  να  οραματιστείτε  μια  Ευρώπη  που  γίνεται  βιώσιμη  από
κάτω,  ενώ  τα  δίκτυα  αποκτούν  ισχύ  σε  σχέση  με  τις  εθνικές  κυβερνήσεις  και  την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Εκτός  από  τις  φιλόδοξες  τοπικές  κυβερνήσεις,  υπάρχουν  και  πρωτοβουλίες  τοπικών  πολιτών.  Οι
πρωτοβουλίες  πολιτών  αντιμετωπίζουν  την  πρόκληση  να  ενωθούν  μαζί  με  τις  υπάρχουσες
οργανώσεις  της  κοινωνίας  των  πολιτών  που  θέλουν  να  εμπλακούν  σε  μια  νέα  τοπική  και  υβριδική
κοινωνία  των  πολιτών  που  μπορεί  να  κινητοποιήσει  ανθρώπους.  Και  αυτό  είναι  πιο  σημαντικό  από
όσο  φαίνεται.  Τον  20ο  αιώνα,  το  εθνικό  κράτος  ήταν  η  πιο  σημαντική  κλίμακα  χειραφέτησης  και
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απόκτησης  αυτονομίας,  με  τα  συνδικάτα  ως  κρίσιμο  παράγοντα  κοινωνικής  πάλης.  Ο  ρόλος  τους
δεν  έχει  ακόμη  εκπληρωθεί.  Όμως  στον  21ο  αιώνα,  η  σημασία  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  εκτός
από  το  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  διακυβέρνησης,  αυξάνεται.  Επομένως,  υπάρχει  επίσης
ανάγκη  για  συνδικάτα  πόλεων  -μια  νέα  κοινωνία  των  πολιτών  που  ενώνει  όλους  τους
αφοσιωμένους  κατοίκους  των  πόλεων  γύρω  από  μια  κοινή  ατζέντα-  συμπληρωματική  προς  τη
δράση  των  ΜΚΟ  σε  όλη  την  Ευρώπη.

Τρίτον,  οι  κοινότητες  πρωτοβουλιών  πρακτικής  δεν  είναι  μόνο  τοπικές  στον  21ο  αιώνα.  Στην
ψηφιακή  μας  εποχή,  μπορούν  να  είναι  ανοιχτά  και  να  συνδέονται  με  άλλες  πρωτοβουλίες
ταυτόχρονα.  Ένα  έργο  αστικής  γεωργίας  στο  Ρότερνταμ  θα  μπορούσε  να  εμπνευστεί  από  αυτό
που  συμβαίνει  στο  Τορόντο.  Εάν  οι  ειδικοί  υπολογιστών  σχεδιάσουν  μαζί  το  λειτουργικό  σύστημα
Linux  έτσι  ώστε  η  IBM  να  σταματήσει  να  αναπτύσσει  τα  δικά  της  συστήματα,  τότε  δεν  μιλάμε
πλέον  για  μικρά  πειράματα  στην  περιφέρεια.  Και  τώρα  δεν  υπάρχουν  μόνο  συστήματα  λογισμικού
ανοιχτού  κώδικα,  αλλά  υπάρχουν  και  πρωτοβουλίες  στον  κατασκευαστικό  τομέα,  όπως  το  ανοιχτό
υλικό  και  ο  ανοιχτός  σχεδιασμός.  Οι  σύγχρονες  τεχνολογίες  δεν  περιορίζουν  τη  δυνατότητα
τοπικής  διαχείρισης  μικροεργοστασίων.  Μυθιστόρημα;  Στην  Αμερική,  οι  αγρότες  παράγουν  τα
δικά  τους  γεωργικά  εργαλεία  για  να  παρακάμψουν  τις  πολυεθνικές  με  τα  ακριβά  κατοχυρωμένα  με
δίπλωμα  ευρεσιτεχνίας  εργαλεία  τους.

Οι  κοινωνιολόγοι  περιγράφουν  τις  κοινότητες  πρακτικής  ως  «ομάδες  που  έχουν  κοινό  ενδιαφέρον  ή
πάθος  για  αυτό  που  κάνουν  και  που  μαθαίνουν  μαζί  πώς  να  το  κάνουν  καλύτερα».  Δεν  πρόκειται
για  ένα  χαλαρό  δίκτυο,  αλλά  για  μια  κοινότητα  που  χαρακτηρίζεται  από  συγκεκριμένη  ταυτότητα
(καθώς  όλοι  επιδιώκουν  τον  ίδιο  στόχο),  ανοιχτό  διάλογο  και  δημιουργία  συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων.  Πρόκειται  για  ομάδες  που  παρέχουν  ταυτότητα  και  ευχαρίστηση,  τους  ισχυρότερους
κινητήρες  δέσμευσης.  14

5.4  Μια  πόλη  που  επανεφευρίσκει  τον  εαυτό  της

Για  να  ολοκληρώσουμε  αυτό  το  μέρος,  ας  κάνουμε  ένα  πείραμα  σκέψης.  Τι  θα  μπορούσε  να  σημαίνει
ο  επαναστατικός  ρεφορμισμός  για  μια  πόλη;  Για  παράδειγμα,  σε  μια  οικολογική  πόλη,  οι  δημιουργικοί
πολίτες  δημιουργούν  μια  νέα  επιχείρηση  για  βιώσιμες  τοπικές  μεταφορές:  το  Cargo Vélo.  Η  εταιρεία
μεταφέρει  πακέτα,  μικρά  και  μεγάλα,  με  ποδήλατο  σε  όλη  την  πόλη.  Κατά  συνέπεια,  υπάρχουν
λιγότερα  φορτηγά  και  φορτηγά.  Επιπλέον,  η  εταιρεία  συνεργάζεται  με  κέντρο  που  καθοδηγεί
μακροχρόνια  ανέργους  σε  εργασία.  Ταυτόχρονα,  άλλοι  πολίτες  ξεκινούν  γεωργικά  έργα  με  τοπικές
αλυσίδες  εφοδιασμού:  οι  κάτοικοι  της  πόλης  αγοράζουν  προϊόντα  απευθείας  από  αγρότες  από  την
ευρύτερη  περιοχή  της  πόλης,  δημιουργώντας  επίσης  πρόσθετες  θέσεις  εργασίας  για  άτομα  που
αγωνίζονται  να  βρουν  τη  θέση  τους  στην  αγορά  εργασίας.  Για  τη  διανομή  τροφίμων  χρησιμοποιείται
το  Cargo Vélo,  έτσι  ώστε  και  πάλι  λιγότερα  φορτηγά  να  εισέρχονται  στην  πόλη.  Αυτό  δημιουργεί
χώρο  για  το  δημοτικό  συμβούλιο  να  αντικαταστήσει  τα  αυτοκίνητα  με  νέες  γραμμές  τραμ  σε
ορισμένους  πολυσύχναστους  δρόμους.  Έτσι,  τα  πετρελαιοκίνητα  λεωφορεία  αντικαθίστανται  από
τραμ.  Και  αυτά  τα  τραμ  παίρνουν  την  ενέργειά  τους  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τον  αστικό  ενεργειακό
συνεταιρισμό  που  κατασκευάζει  ένα  τεράστιο  ενεργειακό  πάρκο  -ανεμόμυλους  με  ηλιακούς
συλλέκτες-  στην  άκρη  της  πόλης.  Αυτό  το  ενεργειακό  πάρκο  όχι  μόνο  παρέχει  ηλεκτρική  ενέργεια
από  ανανεώσιμες  πηγές  στους  κατοίκους  των  πόλεων,  αλλά  ως  μέτοχοι  λαμβάνουν  επίσης  μέρισμα
κάθε  χρόνο.  Έτσι,  η  οικονομική  του  προστιθέμενη  αξία  παραμένει  στην  πόλη.

Αυτή  είναι  μόνο  η  αρχή  μιας  μεγάλης  ιστορίας.  η  αρχή  μιας  τροχιάς  συνεργίας  και  ανθεκτικότητας  σε
διαφορετικά  επίπεδα.  Η  συνέργεια  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  οι  διάφορες  βιώσιμες  πρωτοβουλίες
αλληλοενισχύονται  και  μαζί  παρέχουν  κλίμακα  για  την  οικονομική  βιωσιμότητα.  Παρέχουν  επίσης
ανθεκτικότητα.  Τέτοιες  νέες  πρωτοβουλίες  καθιστούν  την  πόλη  λιγότερο  εξαρτημένη  από  παγκόσμια
συστήματα  όπως  τα  ορυκτά  καύσιμα  και  οι  παγκόσμιες  αλυσίδες  τροφίμων,  που  ανήκουν
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σε  πολυεθνικές  και  υπόκεινται  σε  κερδοσκοπία.  Υπάρχουν  επίσης  λιγότερες  ροές  χρημάτων  έξω  από
την  περιοχή  της  πόλης  λόγω  της  μειωμένης  αγοράς  καυσίμων  και  των  μεγάλων  αλυσίδων  εφοδιασμού
τροφίμων.  Όχι  μόνο  αυτό,  αλλά  το  οικονομικό  κέρδος  των  συνεταιρισμών  τροφίμων  και  ενέργειας
παραμένει  στους  κατοίκους  της  πόλης  και  εν  μέρει  επανεπενδύεται  στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  βιώσιμων
υποδομών.

Αυτό  το  παράδειγμα  δεν  είναι  μια  έκκληση  να  μετατραπούν  οι  πόλεις  σε  νησιά,  αντιθέτως,  πρόκειται  για
την  οργάνωση  των  σωστών  πραγμάτων  στη  σωστή  κλίμακα.  Ο  καφές  θα  συνεχίσει  να  προέρχεται  από
την  Αφρική,  τα  τρένα  συνδέονται  με  μεγάλες  περιοχές  οικισμών  στην  περιοχή  και  πόλεις  πέρα  από  αυτήν
και  ειδικά  οι  ιδέες  θα  ανθίσουν  στα  ψηφιακά  φόρουμ  παγκοσμίως.  Μπορούμε  να  ακολουθήσουμε  μια
εμπνευσμένη  πρωτοβουλία  πολιτών,  για  παράδειγμα  στον  Ισημερινό,  και  να  εμπνεύσουμε  ο  ένας  τον
άλλον  σε  όλο  τον  κόσμο.

5.5  Συνδεδεμένη  Αυτονομία  ως  Οργανωτική  Αρχή

Υπάρχουν  πάντα  περισσότερες  λύσεις  στις  κοινωνικές  προκλήσεις  από  όσες  φανταζόμαστε.  Τα
σταθερά  μοτίβα  συχνά  εμποδίζουν  το  δρόμο  προς  ανεξερεύνητα  μονοπάτια.  Και  ποιος  φωνάζει  πιο
δυνατά  φαίνεται  να  έχει  την  καλύτερη  πρόταση.  Για  παράδειγμα,  εξετάζοντας  απόψεις  σχετικά  με  τον
τρόπο  οργάνωσης  της  στέγασης,  αυτές  τείνουν  να  βρίσκονται  σε  ένα  φάσμα  μεταξύ  δύο  αντίθετων
απόψεων.  Αριστερά  υπάρχει  η  άποψη  ότι  η  κυβέρνηση  είναι  ο  καλύτερος  παράγοντας  για  να  το
οργανώσει  με  δίκαιο  τρόπο.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  δεξιά  υποστηρίζει  ότι  μόνο  η  αγορά  μπορεί  να
διαθέσει  σπίτια  με  τον  βέλτιστο  τρόπο.  Πολλοί  σχολιαστές  ερμήνευσαν  την  πτώση  του  Τείχους  του
Βερολίνου  το  1989  ως  τη  νίκη  της  δεξιάς  σε  πιο  παγκόσμιο  επίπεδο.  Σε  χώρες  όπως  το  Ηνωμένο
Βασίλειο,  το  σύστημα  κοινωνικής  στέγασης  έχει  καταργηθεί  και  οι  οίκοι  φροντίδας  έχουν  μεταφερθεί  από
τον  δημόσιο  στον  ιδιωτικό  τομέα.

Συζητήσεις  σαν  αυτές  παγιδεύονται  σε  μια  διχοτόμηση  αριστερά-δεξιά,  μέσα  στην  οποία  η  ριζοσπαστική
αριστερά,  χωρίς  καμία  κριτική  ανάλυση,  ωθεί  πάντα  την  κυβέρνηση  ως  λύση  και  η  δεξιά,  εξίσου  τυφλή,
βλέπει  μόνο  την  αξία  στην  προσέγγιση  της  αγοράς  από  ιδιωτικές  εταιρείες.  Λες  και  ο  πολίτης  -φορέας
της  δημοκρατίας-  μπορεί  να  παρακολουθεί  μόνο  από  το  περιθώριο  και  να  μην  μπορεί  να  προτείνει
λύσεις  για  τις  κοινωνικές  ανάγκες.  Λαμβάνοντας  το  παράδειγμα  της  στέγασης  για  ηλικιωμένους,
πρωτοβουλίες  πολιτών  όπως  τα  Abbeyfield Houses  σπάνια  ακούγονται  στην  κύρια  συζήτηση.  Αυτή  η
πρωτοβουλία  γεννήθηκε  το  1956  στη  Βρετανία  ως  απάντηση  σε  ένα  αυξανόμενο  κοινωνικό  πρόβλημα:
ένας  αυξανόμενος  αριθμός  ηλικιωμένων  στις  φτωχότερες  γειτονιές  του  Λονδίνου  δεν  ήταν  πλέον  σε
θέση  να  ζήσουν  ανεξάρτητα  με  αξιοπρεπή  τρόπο.  Σήμερα,  η  British Abbeyfield Society  διαχειρίζεται  700
σπίτια  με  7.000  ηλικιωμένους  κατοίκους  με  τη  βοήθεια  10.000  εθελοντών.  Είναι  μια  έννοια  συλλογικής
συμβίωσης  με  ένα  εθελοντικό  κίνημα  που  έχει  ήδη  ριζώσει  σε  πολλές  χώρες.

Αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  οι  πρωτοβουλίες  πολιτών  είναι  η  πανάκεια  για  όλες  τις  προκλήσεις,  αλλά
μπορούν  να  αποτελέσουν  σημαντικό  μέρος  του  μέλλοντος  εάν  είμαστε  πρόθυμοι  να  διευρύνουμε  το
βλέμμα  μας.  Ουσιαστικά,  έχουμε  τρεις  βασικές  επιλογές  για  να  αντιμετωπίσουμε  τις  προκλήσεις  και  να
οργανώσουμε  την  κοινωνία.  Αυτή  η  διευρυμένη  άποψη  της  κοινωνίας  μπορεί  να  απεικονιστεί  στο
ακόλουθο  τρίγωνο.  Το  φάσμα  που  συζητήθηκε  παραπάνω  είναι  στην  πραγματικότητα  μόνο  η  γραμμή
στη  βάση  του  τριγώνου.

Κάθε  γωνιά  δείχνει  ένα  άκρο  του  τρόπου  οργάνωσης  της  κοινωνίας:  μια  κοινωνία  πλήρως
προσανατολισμένη  στην  αγορά,  μια  100  τοις  εκατό  κρατική  κοινωνία,  ή  μία  που  διοικείται  αποκλειστικά
από  αυτόνομους  πολίτες.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  μια  δεδομένη  κοινωνία  διαμορφώνει  μια  απάντηση  σε
μια  κοινωνική  ανάγκη  -όπως  οι  οίκοι  ευγηρίας-  μπορεί  να  βρίσκεται  οπουδήποτε  μέσα  σε  αυτό  το
τρίγωνο.
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Οι  τρεις  θεμελιώδεις  τρόποι  οργάνωσης  στην  κοινωνία.

  Πηγή: Holemans, D, 2016: 140.

Με  αυτή  τη  διευρυμένη  άποψη,  ερχόμαστε  στον  πυρήνα  της  πολιτικής  οικολογίας,  όπως  έχει
επισημανθεί  από  τον  φιλόσοφο  Philippe Van Parijs.  15  Γιατί  αυτή  η  παρουσίαση  δείχνει  τη  στενότητα
του  κυρίαρχου  λόγου  στην  κοινωνία  μας  (που  ταλαντεύεται  ανάμεσα  σε  περισσότερο  κράτος  ή
περισσότερη  αγορά),  καθώς  λαμβάνει  χώρα  μόνο  στην  οριζόντια  πλευρά  του  τριγώνου.  Μόλις
αντιληφθεί  κανείς  τα  τρία  γωνιακά  σημεία,  με  την  αυτονομία  παραπάνω  ως  κάθετη  διάσταση,  γίνεται
αμέσως  σαφές  ότι  όταν  οι  φιλελεύθερες  και  σοσιαλιστικές  λογικές  επαινούν  τη  σημασία  της  αγοράς
ή  του  κράτους,  όχι  μόνο  υποστηρίζουν  λιγότερο  κράτος  ή  λιγότερη  αγορά,  αντίστοιχα,  αλλά  και  για
μια  μικρότερη  αυτόνομη  σφαίρα.  Υπάρχει  όμως  μια  τρίτη  προοπτική  που  δίνει  έμφαση  στις
αυτόνομες  δραστηριότητες  και,  ως  εκ  τούτου,  σε  μικρότερη  συμμετοχή  τόσο  του  κράτους  όσο  και
της  αγοράς.  Ο  οριζόντιος  άξονας  «κρατική  γραφειοκρατία  -  ελεύθερη  αγορά»  είναι  χαρακτηριστικός
της  σύγχρονης  βιομηχανικής  κοινωνίας.  Η  μετάβαση  από  αυτή  τη  γραμμή  στην  κορυφή  του
τριγώνου  είναι  χαρακτηριστικό  της  σημερινής  μεταβιομηχανικής  κοινωνίας  που  προωθεί  άλλες
μορφές  συμμετοχής  στην  κοινωνική  ζωή  από  την  προοπτική  της  αυτονομίας  και  όχι  από  την
προοπτική  του  χρήματος  και  της  εργασίας.

Η  προοπτική  της  αυτονομίας  είναι  βασικό  στοιχείο  του  πολιτικού  οικολογισμού.  Όσον  αφορά  τους
άλλους  δύο  τρόπους  σκέψης,  δεν  είναι  επιθυμητό,  από  την  σκοπιά  των  Πρασίνων,  να  οδηγηθεί  η
κοινωνία  σε  οποιαδήποτε  γωνία  του  τριγώνου.  Σε  αντίθεση  με  τους  φονταμενταλιστές
φιλελεύθερους  της  αγοράς,  οι  οικολόγοι  αναγνωρίζουν  ότι  πρέπει  να  κατασκευαστεί  ένας  νέος
συνδυασμός  των  συνιστωσών  της  αγοράς,  του  κράτους  και  της  αυτονομίας.  Ταυτόχρονα,  η  άποψη
των  οικολόγων  διακρίνεται  σαφώς  από  τη  φιλελεύθερη  και  σοσιαλιστική  προσέγγιση.  Για  τους
φιλελεύθερους,  η  αυτονομία  είναι  η  ελευθερία  να  μην  εξαναγκάζεται  κανείς  από  την  κρατική  εξουσία
-  είναι  μια  καθαρά  αρνητική  έννοια  της  ελευθερίας.  Για  τους  οικολόγους,  η  αυτονομία  είναι  θετική
ελευθερία  και  ����
����
)4)�	��	7���4*)��	5'��������	��	5��*��,���'�	���	���*�	*�3�	)����

)��;����������	�����.  Η  αυτονομία  έρχεται  σε  αντίθεση  με  μια  μονομερή  εξατομίκευση:  η
χαρούμενη  διαμόρφωση  γίνεται  πάντα  σε  συνεργασία  με  άλλους.  Επομένως,  οι  οικολόγοι  μιλούν
για  �'�5)5)*6��	�'����*��?	)�)'-)���	*)	�����)��4�?	5��,��)��������	*�3�	*)	�������:  Μπορώ  να
βρω  την  ολοκλήρωση  και  να  οικοδομήσω  έναν  κόσμο  για  να  ζήσω  μέσα  από  μια  γόνιμη  σύνδεση
με  τους  άλλους,  η  οποία  συνεπάγεται  επίσης  τη  διάσταση  της  φροντίδας,  ο  ένας  για  τον  άλλον,  για
τους  κόσμο  στον  οποίο  ζούμε  και  για  τον  ζωντανό  πλανήτη  μας.  Αυτή  η  προοπτική  φροντίδας  και
φροντίδας  σχετίζεται  με  την  έννοια  της  διαχείρισης:  η  ελευθερία  μας  να  ενεργούμε  και  να  αλλάξουμε
τον  κόσμο  συνεπάγεται,  ταυτόχρονα,  την  αίσθηση  ευθύνης  για  αυτόν.

Ως  πηγή  κοινωνικής  καινοτομίας,  η  σημασία  της  αυτόνομης  σφαίρας  δεν  μπορεί  να  υποτιμηθεί.
Πολλές  λύσεις  στις  κοινωνικές  προκλήσεις  δεν  προήλθαν  από  την  κυβέρνηση  ή  από  τις  μεγάλες
επιχειρήσεις,  αλλά  από  δημιουργικούς  πολίτες.  Το  προαναφερθέν  Abbeyfield Housing  είναι  ένα
καλό  παράδειγμα,  όπως  και  οι  κοινωνικές  καινοτομίες  όπως  η  κοινή  χρήση  αυτοκινήτων,
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οι  πρωτοβουλίες  βιολογικής
γεωργίας  και  οι  ενεργειακοί
συνεταιρισμοί. Και  ποιος
κατασκεύασε  τις  πρώτες  σύγχρονες
ανεμογεννήτριες  για  την  παραγωγή
ηλεκτρικής  ενέργειας; Ήταν  πολίτες
που  ανέπτυξαν  μια  θετική
εναλλακτική  λύση  στα  πυρηνικά
εργοστάσια  σε  χώρες  όπως  η  Δανία
και  η  Ιρλανδία.

               
             

           
             

           

 

 
 
 
 
 
  
   
   
 
  
 
  
 
 
 
   

              
             
           
              
           

        
  

 
 
 
 
 
  
   
   
 
  
 
  
 
 
 
   

              
             
           
              
           

      
     

               
           

             
             

           
                

          
       
            

             
             

             
          

        
          

             
              

           
         

         

οργάνωσης  της  κοινωνίας. Με  επίκεντρο  τη  βασική  αρχή  της  αυτονομίας, έχει  τη  δική  του  λογική, 
που  αποτελείται  από  συγκεκριμένες  μορφές  κοινωνικών  σχέσεων  που  βασίζονται  στην
αμοιβαιότητα  και  τη  συνεργασία. Είναι  περισσότερο  από  πιθανό  ότι  τέτοιες  νέες  πρωτοβουλίες
κοινών  θα  αποτελέσουν  κρίσιμο  μέρος  του  μετασχηματισμού  προς  μια  κοινωνικοοικολογική
κοινωνία. Ενώ  δεν  θα  ήταν  συνετό  να  αγωνιστούμε  για  έναν  καθαρό «κοινοτισμό». Ακριβώς  όπως
συμβαίνει  με  τον  κομμουνισμό  ή  τον  νεοφιλελευθερισμό, μια  κοινωνία  που  βασίζεται  μόνο  σε  μία 
από τις τρεις προσεγγίσεις της οργάνωσης δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το ευρύ φάσμα των 
σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. Τούτου λεχθέντος, η τόνωση και η 

Με  την  αναβίωση  των
κοινών, κατέστη  σαφές 
ότι υπάρχει  ένας  τρίτος
θεμελιώδης  τρόπος

N)  ���  ���;����  ���  ������, 6���)  ��,6�  ���  '
��7)�
6���  ������  -)*)���5��  ���
��  ���������  ���

���������.
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Το  τρίγωνο  δείχνει  ότι  η  πολιτική  οικολογία  υπερβαίνει  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  τον  απλό
οικολογικό  εκσυγχρονισμό.  Οι  οικολόγοι  θέλουν  όχι  μόνο  να  σέβονται  τα  όρια  του  οικοσυστήματος  της
γης.  αγωνίζονται  ταυτόχρονα  για  μια  ευρύτερη  συνεξαρτώμενη  κοινωνική  σφαίρα  όπου  οι  άνθρωποι
μπορούν  να  αναπτύξουν  τις  δυνατότητές  τους  μαζί,  χωρίς  την  παρέμβαση  της  αγοράς  ή  του  κράτους.
Ο  τελικός  στόχος  είναι  μια  καλή  ζωή  για  όλους  εντός  περιβαλλοντικών  ορίων.

5.6  Από  τις  συμπράξεις  δημόσιου-ιδιωτικού  τομέα
στις  συμπράξεις δημοσίου-πολιτικού  |  Το  Κράτος  Εταίρος

Η  έρευνα  δείχνει  ότι  οι  περισσότερες  πρωτοβουλίες  πολιτών  βασίζονται  με  τον  ένα  ή  τον  άλλο  τρόπο
στη  συνεργασία  με  το  κράτος.  Αυτό  δεν  είναι  πρόβλημα:  είναι  το  μέλλον.  Το  νεοφιλελεύθερο
καθεστώς  των  τελευταίων  τριάντα  ετών  υπαγόρευσε  ότι  η  καλύτερη  προσέγγιση  για  την  οργάνωση
οτιδήποτε  στην  κοινωνία  ήταν  αυτή  που  βασίζεται  στις  αγορές  και  τον  ανταγωνισμό.  Αυτό  οδήγησε
σε  ένα  ευρύ  φάσμα  συμπράξεων  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα,  οι  οποίες,  τις  περισσότερες  φορές,
οδηγούν  σε  μια  κυβέρνηση  να  χάσει  τον  έλεγχο  της  στους  τομείς  πολιτικής  και  στους  πολίτες  να
πληρώνουν  υπερβολικά  μεγάλους  φόρους  για  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Και  πάλι,  το  τρίγωνο
δείχνει  ξεκάθαρα  τον  εναλλακτικό,  μελλοντικό  τρόπο  ανάπτυξης:  τις  συμπράξεις  δημοσίου-πολιτικού.
Καθώς  όλο  και  περισσότεροι  πολίτες  αναλαμβάνουν  τις  δικές  τους  πρωτοβουλίες,  η  πρόκληση  για
τις  κυβερνήσεις  είναι  να  μετατραπούν  σε  κράτος-εταίρο,  όπως  συμβαίνει  ήδη  σε  πόλεις  όπως  η
Μπολόνια  και  η  Γάνδη.  Εδώ,  οι  πολιτικοί  δεν  βλέπουν  την  πολιτική  τους  εκλογική  περιφέρεια  ως
περιοχή  που  πρέπει  να  διαχειρίζονται  από  ψηλά,  αλλά  ως  κοινότητα  πολιτών  με  μεγάλη  εμπειρία  και
δημιουργικότητα.  Αφήνοντας  πίσω  την  πολιτική  από  πάνω  προς  τα  κάτω,  αναπτύσσουν  μορφές
συνδημιουργίας  και  συμπαραγωγής.  Στη  Γάνδη,  οι  πολίτες  ανέπτυξαν,  στο  πλαίσιο  μιας
συμμετοχικής  πολιτικής  για  το  κλίμα,  την  έννοια  των  «ζωντανών  δρόμων».  Αποφάσισαν  μόνοι  τους
να  ανακτήσουν  τους  δρόμους  τους  -  να  λειτουργήσουν  χωρίς  αυτοκίνητα  για  έναν  ή  δύο  μήνες.  Η
κυβέρνηση  της  πόλης  έλαβε  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  να  πραγματοποιηθεί  με  νόμιμο  και
ασφαλή  τρόπο.  Εάν  η  τοπική  αυτοδιοίκηση  είχε  πραγματοποιήσει  αυτό  το  πείραμα  μονομερώς,  θα
είχε  προκαλέσει  τεράστιες  διαμαρτυρίες.  Μέσω  των  συμπράξεων  δημοσίου  και  πολιτών,  μια
υποτιμημένη  περιοχή  του  τριγώνου  των  κοινωνικών  δυνατοτήτων,  διερευνήθηκε  με  θετικό  τρόπο.
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διατήρηση  των  κοινών  απαιτεί  ένα  ενεργό  κράτος  που  αναπτύσσει  νέους  θεσμούς  που
επιτρέπουν  στους  πολίτες  να  συμμετέχουν  σε  έργα  μετάβασης  με  ασφαλή  τρόπο,  έτσι  ώστε  η
αυτονομία  και  η  δημιουργικότητά  τους  να  μπορούν  να  ανθίσουν.

Η  απαραίτητη  αξία  του  κινήματος  των  κοινών  είναι  ότι  ενισχύει  και  προσθέτει  στη  θεσμική
ποικιλομορφία  των  κοινωνιών  -  ένα  από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  ανθεκτικότητας.  Στο
επίπεδο  του  ποιοι  είμαστε  και  πώς  σχετιζόμαστε,  διεγείρει  τη  βασική  ανθρώπινη  ικανότητα  να
συνεργάζεται  και  να  φροντίζει  τον  εαυτό  μας  και  ο  ένας  τον  άλλον.  16

     

               
       

            
 

            
            

       
          

              
          

          
        
            

            
       

          
             
           

         
            

          
             

         

            
             

            
          

         
             

           
           
         

           
      

5.7  Το  περίγραμμα  μιας  νέας  οικονομίας

Το  οικονομικό  μοντέλο  που  μας  έφερε  ευημερία  στο  παρελθόν  δεν  μπορεί  πλέον  να  είναι  ο
δρόμος  του  μέλλοντος.  Αυτό  το  μοντέλο  Take-Make-Use-Waste  δεν  είναι  πλέον  βιώσιμο,  καθώς
υπερβαίνει  τη  φέρουσα  ικανότητα  της  γης,  καταστρέφει  τα  προς  το  ζην  και  δημιουργεί
περισσότερη  ανισότητα.

Πάρτε  το  παράδειγμα  της  βιομηχανίας  κρέατος  στη  Μπενελούξ.  Ξεκινά  με  ορυκτά  καύσιμα  που
εισάγονται  από  τη  Μέση  Ανατολή,  από  τα  οποία,  στα  λιμάνια  της  Αμβέρσας  και  του  Ρότερνταμ,
λιπαίνονται,  όπου,  με  τεράστια  εισροή  ενέργειας,  παράγονται  λιπάσματα.  Αυτά,  με  τη  σειρά
τους,  μεταφέρονται  με  πλοίο  στη  Βραζιλία,  όπου  χρησιμοποιούνται  για  την  καλλιέργεια  σόγιας
(για  την  οποία  κόπηκαν  τα  τροπικά  δάση),  η  οποία,  με  τη  σειρά  της,  επιστρέφει  στο  Βέλγιο  για
να  ταΐσει  χοίρους,  τους  οποίους  οι  αγρότες  προσπαθούν  να  εξάγουν  στην  Κίνα.

Στην  πραγματικότητα,  ο  κύκλος  ζωής  του  προϊόντος  εικονιδίου  της  εποχής  μας  -του
smartphone-  είναι  εξίσου  τρελός.  Σπάνια  μέταλλα  ανασκάπτονται  από  νεαρούς  στο  Κονγκό,
χρησιμοποιούνται  στην  Κίνα  για  την  παραγωγή,  και  οι  δυτικοί  καταναλωτές  αγοράζουν  αυτά  τα
τηλέφωνα  μέχρι  να  κυκλοφορήσει  το  νέο  μοντέλο  και  μια  σημαντική  ποσότητα  των  παλαιών  -και
συνήθως  λειτουργούν  ακόμα-  τηλεφώνων  καταλήγουν  ως  ηλεκτρονικά  απόβλητα,  που
απορρίπτονται  στο  στις  ακτές  των  φτωχών  αφρικανικών  χωρών.  Αυτά  τα  παραδείγματα
δείχνουν  ότι  είναι  μια  ψευδαίσθηση  ότι  μπορούμε  να  έχουμε  μια  πραγματική  βιώσιμη  οικονομία
κάνοντας  απλώς  την  τρέχουσα  οικονομία  μας,  που  βασίζεται  στην  ανάπτυξη  και  τον
ανταγωνισμό,  λίγο  πιο  πράσινη.  Πρέπει  να  απαλλαγούμε  από  αυτήν  την  )(��'����	������*��
που  απορροφά  αξία  από  κοινότητες  και  τόπους.  Στην  πραγματικότητα,  σε  αυτού  του  είδους  την
οικονομία  ανήκουν  και  οι  νέες  μεγάλες  ψηφιακές  εταιρείες,  όπως  η  Uber  ή  η  Airbnb.  Θα
μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  αποτελούν  ένα  είδος  ψηφιακής  εξόρυξης:  εξόρυξη  ή  εξαγωγή  αξίας  
σε όλο  τον  κόσμο  για  χάρη  των  επενδυτών  επιχειρηματικών  συμμετοχών  στη  Silicon Valley.

Πρέπει  να  οικοδομήσουμε  μια  κοινωνικο-οικολογική  οικονομία  που  όχι  μόνο  σέβεται  τα  όρια
του  πλανήτη,  αλλά  και  επιτρέπει  σε  κάθε  άνθρωπο  στη  γη  να  ζήσει  μια  καλή  ζωή.  Ευτυχώς,
αρκετοί  στοχαστές  έχουν  αναπτύξει  εμπνευσμένες  προτάσεις  για  μια  τέτοια  νέα  οικονομία  και
τα  μονοπάτια  για  το  πώς  να  φτάσετε  εκεί.  Στο  βιβλίο  του  S%�� �%�!&	P�!���!	E%�P!�,  ο  Tim 
Jackson,  για  παράδειγμα,  υποστηρίζει  την  απομάκρυνση  από  την  υλική  κατανόηση  της
προόδου  που  ευθυγραμμίζεται  μόνο  με  το  χρήμα  ή  την  ανταλλακτική  αξία.  Αντί  να  μειώνουμε
την  κάλυψη  των  αναγκών  μας  στη  στιγμιαία  κατανάλωση,  χρειαζόμαστε  μια  ευρύτερη  άποψη
του  τι  σημαίνει  ότι  οι  άνθρωποι  μπορούν  να  ανθίσουν,  συμπεριλαμβανομένης  της  σημασίας
των  σχέσεων  και  των  κοινοτήτων.  Σε  διαρθρωτικό  επίπεδο,  χρειαζόμαστε  περισσότερες  πολύ
περισσότερες  επενδύσεις  σε  υποδομές  που  επιτρέπουν  μια  βιώσιμη  ζωή,  όπως  οι  δημόσιες
συγκοινωνίες  και  ένα  σύστημα  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας.
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Το  Ντόνατ: μια  πυξίδα  του  εικοστού  πρώτου  αιώνα. Ανάμεσα  στα  κοινωνικά  θεμέλια  της

ανθρώπινης  ευημερίας  και  στο  οικολογικό  ανώτατο  όριο  της  πλανητικής  πίεσης

βρίσκεται  ο  ασφαλής  και  δίκαιος  χώρος  για  την  ανθρωπότητα. 

Πηγή: Raworth, K, 2017: 44.

      
             
   

            
          
             
 

Ανάμεσα  στους  δύο  κύκλους  βρίσκεται  ο  ασφαλής  και  δίκαιος  χώρος  για  την  ανθρωπότητα, τον 
οποίο μπορούμε  να  συνειδητοποιήσουμε  μόνο  με  μια  οικονομία  που  είναι  παραγωγική  και 
διανεμητική  από το  σχεδιασμό της. Σε  αντίθεση  με  μια  εξορυκτική  οικονομία, αυτή  η  οικονομία 
παράγει πολύ  περισσότερα ���-�  από  απλώς  κέρδος. Σκεφτείτε  έναν  αγρότη  που, μέσω  των 
πρακτικώντου, ενισχύει  τη βιοποικιλότητα  και  την  κοινοτική  ζωή. Η διανομή βάσει σχεδίου  ξεκινά με
το ερώτημα: σε  ποιον  ανήκει ο  πλούτος; Η  εστίαση  δεν  είναι  πλέον  μόνο  στην  αναδιανομή  της αξίας
που είχε  παραχθεί, αλλά  στο μοίρασμα  από  την  αρχή  των  πηγών  πλούτου. Και  αυτό  δεν 
περιλαμβάνει μόνο  τα  χρήματα, αλλά  και τη  γη, τις  εταιρείες, τη  δυνατότητα  δημιουργίας χρημάτων. 
Τι  γίνεται, για παράδειγμα, με  την ιδιοκτησία  της  τεχνολογίας, σε  ποιον  θα  ανήκουν  τα  ρομπότ; Τα
τρέχοντα  θετικά παραδείγματα περιλαμβάνουν  ενεργειακό  συνεταιρισμό  που  ανήκει  σε  πολίτες  και
γεωργία  που υποστηρίζεται  από την  κοινότητα.

H  θεωρεία της  Donut Economy  της  Kate Raworth  έχει  πολύ  ενδιαφέρον.  Ο  τίτλος  αναφέρεται  σε
ένα  διάγραμμα  σε  σχήμα  ντόνατ  που  σε  μια  εικόνα  ενσωματώνει  οικολογικά  όρια  και  κοινωνικούς
στόχους  μιας  κοινωνικο-οικολογικής  οικονομίας.

Ο  εξωτερικός  κύκλος  του  ντόνατ  αντιπροσωπεύει  τα  όρια  των  ζωτικών  συστημάτων  της  Γης  -  το
οικολογικό  ανώτατο  όριο  που  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  η  ανθρώπινη  οικονομία.  Ο εσωτερικός
κύκλος  αντιπροσωπεύει  το  κοινωνικό  θεμέλιο  του  τι  πρέπει  να  παρέχει  η  οικονομία σε  κάθε  άτομο
στη  γη.
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παραγωγής  που  μπορεί  να εμπλουτίσει  
το  οικονομικό  μας  μοντέλο  σε ένα  πιο  
υβριδικό. Ταιριάζει  στη  ριζική εξέλιξη  που  
υφίσταται  η  κοινωνία  μας  ως αποτέλεσμα
του  τελευταίου  κύματος τεχνολογικών  
καινοτομιών. 
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Όπως  υποστήριξα  νωρίτερα  (Holemans, 2013),  αυτό  συνεπάγεται  ότι  η  παγκόσμια  οικονομία
γίνεται  μικρότερη  και  οι  αστικές  και  περιφερειακές  οικονομίες  αναπτύσσονται  με  οικολογικό  τρόπο
σε  κοινωνικές  κυκλικές  οικονομίες.  17  Με  αυτό,  μπορούμε  να  αλλάξουμε  ένα  από  τα  μεγάλα
παράδοξα  της  οικονομίας  μας.  Έχουμε  οργανώσει  την  οικονομία  μας  στη  βάση  κεντρικών
εγκαταστάσεων  παραγωγής,  μεταφέροντας  σε  όλο  τον  κόσμο  ό,τι  είναι  βαρύ  και  εντάσεως
άνθρακα  (σκεφτείτε  το  παράδειγμα  παραγωγής  κρέατος).  Και  από  την  άλλη,  αυτό  το  σύστημα
περικλείει  ό,τι  είναι  φως,  ειδικά  ιδέες  και  γνώσεις.  Αντιστρέφοντας  αυτή  τη  λογική  -μοιραζόμαστε
ιδέες  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  παράγουμε  περισσότερα  τοπικά-  έχουμε  τη  βάση  μιας  εντελώς
νέας  οικονομίας.  Στη  συνέχεια,  μιλάμε  για  ����7�  �������*��  και  ��������  ������  σε  παγκόσμιο
επίπεδο,  προκειμένου  να  επανατοποθετηθεί  η  παραγωγή.  Οι  εταιρείες  ήδη  εξερευνούν  αυτό  το  νέο
μέλλον.  Ο  Βέλγος  κατασκευαστής  οικολογικών  προϊόντων  καθαρισμού  Ecopower  ξεκίνησε  ένα
έργο  στο  νησί  Μαγιόρκα  για  να  δει  πώς  είναι  δυνατή  η  τοπική  παραγωγή  για  τοπική  κατανάλωση,
με  βάση  τα  τοπικά  υλικά  και  τα  ρεύματα  απορριμμάτων.  Ο  στόχος  είναι  να  εξελιχθεί  σε  έναν
παγκόσμιο  εταίρο  γνώσης  με  ένα  ευρύ  δίκτυο  περιφερειακών  συνεργατών  που  θα  επιτρέψει  την
κατανεμημένη  βιώσιμη  παραγωγή.  18

Ο  Gorz  είναι  ένας  από  τους  πρώτους  στοχαστές  που  επεσήμανε  ότι  η  εξέλιξη  των  μέσων
παραγωγής  οδηγεί  στην  υπονόμευση  του  καπιταλισμού.  Η  ανάπτυξη  τεχνιτών  «υψηλής
τεχνολογίας» (3D  εκτυπωτές)  καθιστά  δυνατή  την  αποτελεσματική  παραγωγή  σε
*����)���������  σε  τοπική  κλίμακα  ορισμένων  ειδών  που  χρειάζονται  οι  άνθρωποι.  Συνδέοντας
αυτά  τα  μικροεργοστάσια  παγκοσμίως  σε  δίκτυα  που  μοιράζονται  λογισμικό  και  σχεδιασμό,  δεν
χρειαζόμαστε  πλέον  την  κλασική  παραγωγή  για  να  έχουμε  κέρδη  στην  αγορά.  Μπορούμε  τώρα
από  κοινού  να  καθορίσουμε  τι  και  πώς  και  για  ποιο  σκοπό  χρειάζεται  η  παραγωγή  σε  τοπικό
επίπεδο.  Αυτή  η  νέα  προσέγγιση  θα  μείωνε  την  ανάγκη  για  μεταφορά,  μάρκετινγκ  και
συναρμολόγηση,  γεγονός  που  θα  μείωνε  σημαντικά  το  κόστος.  Ο  Gorz  το  αποκαλεί  «συμπαγή
ουτοπία»:  βασίζεται  σε  υπάρχουσες  εξελίξεις  (όπως  το  δωρεάν  λογισμικό  ανοιχτού  κώδικα,  η
αυτοματοποίηση  που  οδηγεί  σε  λιγότερες  θέσεις  εργασίας)  σε  συνδυασμό  με  ένα  άνευ  όρων
βασικό  εισόδημα  που  αντανακλά  την  ουτοπία  της  συνεργατικής  αυτοπαραγωγής  στο  τοπικό
κοινοτικό  επίπεδο.  Φυσικά,  αυτή  η  ουτοπία  δεν  θα  πραγματοποιηθεί,  αλλά  επιτρέψτε μας  να
οραματιστούμε  έναν  ριζοσπαστικό  άλλο  κόσμο.  Οι  ιδέες  του  Gorz  έχουν  αναπτυχθεί  περαιτέρω
από  στοχαστές  όπως  ο  Michel Bauwens  και  ο  Yochai Benkler.  Αν  και  χρησιμοποιούν  πολλά
παραδείγματα  από  την  οικονομία  της  γνώσης,  οι  έννοιές  τους  όπως  η  ομότιμη  παραγωγή
G�������UV���0	 ��%	 %�0��!���H  που βασίζεται στα κοινά, μας παρέχουν μια νέα μορφή

Όπως  οι  προηγούμενες  καινοτομίες  -σκεφτείτε  τον  ατμό  ή  τον  ηλεκτρισμό-  αυτές  οι
τεχνολογίες  πληροφοριών  και  επικοινωνιών  προκαλούν  αναστάτωση:  διαστρεβλώνουν  την
κοινωνική  τάξη,  κάνουν  νέα  πράγματα  δυνατά  και  καταστρέφουν  άλλα.  Για  να  δείτε  πώς
λειτουργεί,  σκεφτείτε  την  εγκυκλοπαίδεια  του  πατέρα  μου.

Όταν  ξεκίνησα  το  γυμνάσιο,  ο  πατέρας  μου  αγόρασε  την  T!��0��%0	/��&�"� ��0��,  η  οποία
αποτελούνταν  από  δώδεκα  βιβλία  σε  κόκκινο  δέρμα.  Η  εγκυκλοπαίδεια  είναι  σύμβολο  του
μεταπολεμικού  κράτους  πρόνοιας  στο  οποίο  η  μεσαία  τάξη  απολαμβάνει  αυξανόμενη  αγοραστική
δύναμη  και  εκπαίδευση.  Η  δημιουργία  μιας  εγκυκλοπαίδειας  είναι  δουλειά  μιας  επιλεγμένης
ομάδας  ειδικών.  Έχεις  τις  ακριβές  εμπορικές  εκδόσεις.  Επιπλέον,  υπάρχει  το  πανεπιστήμιο  για
ανθρώπους  που  ξέρουν  τον  δρόμο  τους  εκεί.
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Και τότε, τώρα: μια γενιά αργότερα, με τους εφήβους μου στο σπίτι. Η βαριά εγκυκλοπαίδεια έχει 
αντικατασταθεί από το ελαφρύ iPod και κάθε ερώτημα απαντάται ασύρματα πέντε δευτερόλεπτα 
αργότερα από τη Wikipedia. Αυτή η εγκυκλοπαίδεια αντιπροσωπεύει ένα εντελώς διαφορετικό 
μοντέλο γνώσης και παραγωγής, χτισμένο από διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις. Δεν συντάσσεται
πλέον από μια μικρή ομάδα ειδικών, αλλά μέσω ενός μεγάλου δικτύου πολιτών. Και δεν 
συνεισφέρουν για χρήματα ή για ακαδημαϊκό τίτλο, αλλά από εγγενή κίνητρα. Όλοι μπορούν να 
συνεισφέρουν στη Wikipedia. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στη συνέχεια από άτομα που έχουν τα 
πλεονεκτήματα για αυτόν. Αυτό το προϊόν δημιουργείται από τις συνεισφορές ίσων ή peer-to-peer
(p2p).

Για τον Bauwens, η Wikipedia είναι ένα σύμβολο για τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, θα εξελιχθεί στη μορφή συνεργασίας και παραγωγής του 21ου αιώνα. Και βλέπει 
παραδείγματα σε πολλούς τομείς, όπως το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (του οποίου ο κώδικας 
είναι δημόσιος). Επίσης εδώ, το λογισμικό p2p Linux δεν ανταγωνιζόταν μόνο μεγάλες εταιρείες 
όπως η IBM. Οχι; με πιο θεμελιώδη τρόπο οδήγησε στην κατάσταση ότι αυτού του είδους το 
λογισμικό διεύθυνσης δεν είναι πλέον προϊόν της αγοράς. Αντίθετα, λειτουργεί ως πάροχος 
υπηρεσιών. μια πλατφόρμα για το σχεδιασμό συγκεκριμένων εφαρμογών. Αλλά ο πηγαίος 
κώδικας του Linux παραμένει προσβάσιμος σε όλους: είναι ένα παράδειγμα των νέων ψηφιακών 
κοινών. Και επίσης στον τομέα της παραγωγής εμπορευμάτων, η Bauwens βλέπει τις μεγάλες 
κάθετες εταιρείες να εξαφανίζονται υπέρ των μικροεργοστασίων στα δίκτυα.

Βεβαίως, αυτή δεν είναι στην πραγματικότητα η κυρίαρχη τάση, καθώς, για παράδειγμα, η 
τελευταία έκθεση της UNCTAD επισημαίνει την αύξηση της συγκέντρωσης στην αγορά και την 
επιστροφή του ενοικιαστή. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο ως δομή αποκέντρωσης, καθώς 
εξελισσόμαστε περαιτέρω με την Bauwens. Η πραγματικότητα στις μέρες μας είναι ότι το 
διαδίκτυο επιτρέπει τον ακραίο συγκεντρωτισμό (NSA, Silicon Valley, καπιταλισμός 
πλατφόρμας, μεγάλα δεδομένα). Έτσι, η προοπτική του Bauwens είναι ένα ελπιδοφόρο σημείο 
εισόδου για στρατηγική παρέμβαση, χωρίς να είμαστε αφελείς σχετικά με τον πραγματικό 
κίνδυνο συγχώνευσης NSA-Silicon Valley. της συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής 
εξουσίας.

Για την Bauwens, η δύναμη του Διαδικτύου έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει την οριζόντια 
επαφή μεταξύ των εθελοντών χρηστών για επικοινωνία ή αλληλεπίδραση. Και "τοπικό" σημαίνει
"παγκόσμιο" από εδώ και στο εξής: τοπικές πρωτοβουλίες, όπως η αστική γεωργία, μπορούν 
να συνεργαστούν σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και να μοιραστούν τη γνώση που αποκτήθηκε... 
Εδώ, μπορείτε να αναβαθμίσετε και να αναπαράγετε ό,τι ήταν προηγουμένως μόνο δυνατό σε 
μικρές ομάδες. Χάρη στο διαδίκτυο, η κοινή χρήση αυτοκινήτων ή ποδηλάτων έχει γίνει 
παιχνιδάκι, όπως και η μεταπώληση μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Μπορεί κανείς να δει το μοντέλο της ομοτίμου παραγωγής που βασίζεται στα κοινά ως δομικό 
στοιχείο ενός νέου μετακαπιταλιστικού συστήματος. Ο Bauwens σκιαγραφεί αυτόν τον νέο 
οικονομικό θεσμό που θα πρέπει να καταλάβει μεγαλύτερο χώρο στη χάραξη οικονομικής 
πολιτικής, βασισμένος σε δύο επίπεδα. Στο βασικό επίπεδο, οι άνθρωποι συνεισφέρουν σε 
ορισμένα κοινά (για παράδειγμα, λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή συλλογική γη). Τέτοια κοινά 
συνδέονται κυρίως με ενώσεις που έχουν κοινωνικό στόχο (ένα ίδρυμα ή μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση) και με οργανισμούς που προστατεύουν και διαχειρίζονται την υποδομή των κοινών. 
Στο δεύτερο επίπεδο, οι παίκτες της αγοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κοινά για να 
κερδίσουν χρήματα μέσω όλων των ειδών συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση, 
συντήρηση, προσαρμοσμένη προσαρμογή λογισμικού και ούτω καθεξής. Το εάν αυτές οι 
εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για τη χρήση των κοινών προϊόντων εξαρτάται από τους 
στόχους τους. Οι κλασικές καπιταλιστικές εταιρείες πρέπει ακόμα να πληρώσουν.
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Αυτό  είναι  δυνατό  με  νέες  μορφές  αδειών  που  προστατεύουν  τη  δημιουργημένη  αξία  χρήσης.  Οι
επιχειρήσεις  που  επικεντρώνονται  σε  κοινωνικούς  στόχους,  που  περιγράφονται  επίσης  ως
ηθικές  εταιρείες,  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  ελεύθερα  τα  κοινά,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
συμβάλλουν  στη  διαχείριση  και  την  επέκταση  των  κοινών.  Για  παράδειγμα,  οι  πολίτες  μπορούν
να  ενωθούν  για  να  ιδρύσουν  τις  δικές  τους  οργανώσεις,  όπως  συνεταιρισμούς,  οι  οποίοι
επιτρέπουν  να  κερδίζονται  χρήματα  για  τη  διατήρηση  των  κοινών.

Στον  τομέα  της  γεωργίας,  επιτυχημένα  έργα  μπορούν  να  βρεθούν  στη  Γερμανία  (Regionalwert 
AG),  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  (SA Land Trust),  στη  Γαλλία  (Terre de Liens)  και  στο  Βέλγιο
(Terre-en Vue  και  .��	X��0��!��).  Δείχνουν  πώς  ένας  συνασπισμός  παραγόντων  του
περιβάλλοντος  και  της  βιολογικής  γεωργίας,  μαζί  με  τους  πολίτες,  μπορεί  να  αναπτύξει  ένα
εναλλακτικό  μοντέλο  παραγωγής.  Το  τρέχον  γεωργικό  και  διατροφικό  μοντέλο  καθιστά
ανίσχυρους  τόσο  τους  πολίτες  όσο  και  τους  αγρότες:  η  ελευθερία  επιλογής  της  πρώτης
ομάδας  περιορίζεται  στα  ράφια  των  σούπερ  μάρκετ  και  οι  αγρότες  είναι  πιόνια  στη  σκακιέρα
των  παγκόσμιων  εταιρειών  τροφίμων  -  μια  κατάσταση  ολιγοπωλιακής  αγοράς.  Στο
εναλλακτικό  σύστημα,  πελάτες  και  συμπαθούντες  αγοράζουν  από  κοινού  αγροκτήματα  για  να
εξασφαλίσουν  όχι  μόνο  τη  χρηματοδότηση,  αλλά  και  τη  συνέχεια  της  εταιρείας.  Έτσι,  βγάζουν
τη  γεωργική  γη  από  την  κερδοσκοπική  οικονομία  και  τη  φέρνουν  σε  μια  συλλογική  ιδιοκτησία.
Διαχειρίζονται  τη  γη  ως  κοινό  αγαθό  και  διασφαλίζουν  ότι  χρησιμοποιείται  ως  γεωργική  γη  για
βιολογική  γεωργία.  Αυτό  αντηχεί  με  την  κριτική  του  Polanyi  ότι  αντιμετωπίζει  τη  γη  ως
πλασματικό  εμπόρευμα.

Το  .��	X��0��!��,  ένα  ίδρυμα  και  ένας  συνεταιρισμός,  είναι  ένα  καλό  παράδειγμα  αυτής  της
νέας  οικονομίας.  Το  ίδρυμα  παρακολουθεί  το  όραμα,  λαμβάνει  δωρεές  και  διαθέτει  τις
αποκτηθείσες  εκτάσεις  μέσω  του  συνεταιρισμού  στους  αγρότες.  Ο  συνεταιρισμός  αποκτά
οικονομικούς  πόρους  με  την  έκδοση  μετοχών.  Αγοράζει  επίσης  γεωργική  γη  και  παρέχει
επαφές  με  χρήστες  και  αγρότες.  Αλλά  είναι  πολύ  περισσότερο  από  ένα  εναλλακτικό
χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα.  Είναι  ένα  αγροτικό  μοντέλο  που  είναι  βιώσιμο  σε  όλες  του  τις
πτυχές:  οικολογική,  κοινωνική  και  οικονομική.  Οικολογική  σημαίνει  αγρο-οικολογική  επιχείρηση
με  προσοχή  σε  ένα  υγιές  έδαφος.  κοινωνικά  σημαίνει  παραγωγή  για  πελάτες  στην  περιοχή
τους·  οικονομική  σημαίνει  ότι  μια  τιμή  που  επιτρέπει  μια  δίκαιη  κερδοφορία.  Σύμφωνα  με  αυτήν
την  άποψη,  η  γεωργική  γη  είναι  κοινή:  ο  αγρότης  μοιράζεται  την  ευθύνη  του  μέσω  της
υποστήριξης  από  μια  ομάδα  αφοσιωμένων  πολιτών  και  λαμβάνει  αποζημίωση  για  υπηρεσίες
οικοσυστήματος  (για  παράδειγμα,  βιοποικιλότητα).  Ο  αγρότης  εργάζεται  με  συντομότερες
πωλήσεις  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  μέσω  συστημάτων  συνδρομής,  αυτο-συλλογής,  πωλήσεων
αγροκτημάτων  και  αγορών  αγροτών.  Σε  αυτό  το  σύστημα,  ο  αγρότης  καθορίζει  πιο  ανεξάρτητα
την  τιμή  του,  ο  καταναλωτής  παίζει  μεγαλύτερο  ρόλο  σε  ένα  τοπικό  και  βιώσιμο  σύστημα
τροφίμων.  Η  ελευθερία  του  δεν  περιορίζεται  πλέον  στην  προσφορά  του  σούπερ  μάρκετ.  είναι
σίγουρος  για  μια  τοπική  προσφορά  βιώσιμων  τροφίμων.  Ο  βιοκαλλιεργητής  πληρώνει  τη
συνεταιριστική  αποζημίωση  για  τη  γη.  Αυτό  πρέπει  τελικά  να  εξασφαλίσει  την  αυτονομία  του
συστήματος.

Το  .��	X��0��!��  είναι  ένα  ισχυρό  παράδειγμα  αυτού  του  είδους  νέου  μοντέλου
συνεργασίας.  Αντί  να  αποδεχόμαστε  ένα  παγκοσμιοποιημένο  σύστημα  τροφίμων,  που
ελέγχεται  από  μερικές  μεγάλες  εταιρείες  και  τον  παγκόσμιο  ανταγωνισμό,  αποτελεί  δομικό
στοιχείο  στο  μεσο-επίπεδο  ενός  νέου  και  ανθεκτικού  συστήματος  τροφίμων.  Περιλαμβάνει  τη
δυαδικότητα  του  περιγραφόμενου  μοντέλου:  το  ίδρυμα  που  παρακολουθεί  το  όραμα  και
διαχειρίζεται  τα  κοινά  και  την  ηθική  επιχείρηση  (συνεταιρισμός)  που  παρέχει  προϊόντα,  θέσεις
εργασίας  και  εισόδημα  από  βιώσιμη  προοπτική.

Ένας  κόσμος  στον  οποίο  τέτοιες  επιχειρήσεις,  μαζί  με  άλλες  καινοτομίες,  εξελίσσονται  σε  ένα
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πραγματικό  εναλλακτικό  σύστημα  είναι  μια  πιθανότητα,  αλλά  σίγουρα  δεν  είναι  αυτονόητο.
Οποιοδήποτε  τεχνολογικό  σοκ  διαταράσσει  την  καθιερωμένη  τάξη  και  προσφέρει  χειραφετητικές
δυνατότητες  δημιουργίας  περισσότερων  ευκαιριών  για  περισσότερους  ανθρώπους.  Ταυτόχρονα,  η
καθιερωμένη  τάξη  προσπαθεί  να  κυριαρχήσει  στην  ίδια  τεχνολογία.  Το  μέλλον  είναι  αναποφάσιστο
και  εξαρτάται  από  μια  σειρά  παραγόντων,  συμπεριλαμβανομένων  των  κοινωνικών  αγώνων  και  των
σχέσεων  εξουσίας.  Η  χειραφέτηση  των  πολιτών  θα  εξαρτηθεί  από  τον  βαθμό  στον  οποίο  θα
κατακτήσουν  τον  ψηφιακό  κόσμο,  καθώς  δεν  οδηγεί  κάθε  σύστημα  p2p  σε  κοινά.  Αντιθέτως,
παραδείγματα  όπως  το  Facebook,  η  Airbnb,  η  Amazon,  η  Google  είναι  υπερκαπιταλιστικά.  Ενώ  τα
περισσότερα  από  1  δισεκατομμύριο  μέλη  διασκεδάζουν  και  απολαμβάνουν  την  αξία  χρήσης  που
παράγουν  οι  ίδιοι  (η  φωτογραφία  των  διακοπών  που  μόλις  δημοσιεύσατε,  δουλεύοντας  δωρεάν  για
πολυεθνικές),  υπάρχει  η  μικρή  ομάδα  μετόχων  που  πλουτίζουν  εκμεταλλευόμενοι  την  ανταλλακτική
αξία  (  πώληση  των  προσωπικών  σας  στοιχείων  σε  άλλες  εταιρείες).  Και,  επιπλέον,  οι  δημοκρατικές
αρχές  δεν  παίζουν  ρόλο  εδώ,  καθώς  ο  κώδικας  και  ο  σχεδιασμός  του  Facebook  είναι  αυστηρά
μυστικοί.  Δεν  είναι  καιρός  για  παρότρυνση  για  δράση;  Η  κυβέρνηση  μπορεί  να  αποφασίσει  ότι  είναι
μια  υποδομή  γενικού  ενδιαφέροντος  ή  οι  χρήστες  μπορούν  να  οργανωθούν  για  να  εξαγοράσουν  το
Facebook.

Το  παράδειγμα  του  The Landmates  χαρακτηρίζει  την  εστίαση  στη  σημασία  των  νέων  τεχνολογιών.  Αν
δεν  πρέπει  να  υποτιμήσουμε  τον  αντίκτυπό  τους,  δεν  είναι  μόνο  οι  εργαζόμενοι  στη  γνώση  που
μετακινούν  πέτρες  στο  ποτάμι.  Ο  συνεταιρισμός  δεν  στέκεται  ούτε  πέφτει  με  το  διαδίκτυο.  Το
Διαδίκτυο  διευκολύνει  το  crowdfund  και  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  έναν  αγρότη  να  επικοινωνεί  με  τους
πελάτες  δωρεάν.  Και  σε  άλλους  τομείς  -σκεφτείτε  την  τοπικά  βιώσιμη  κυκλική  οικονομία-  το
Διαδίκτυο  διευκολύνει  την  εύρεση  πληροφοριών  σχετικά  με  τον  τρόπο  επισκευής  ορισμένων
σπασμένων  συσκευών  σας  (αλλά  δεν  παρέχει  τη  φυσική  θέση  για  να  πραγματοποιηθεί  από  κοινού).
Στο  τέλος,  πρόκειται  πάντα  για  τη  γόνιμη  ένωση  τεχνολογικών  και  κοινωνικών  καινοτομιών.  Το  ίδιο
ισχύει  και  για  τις  ψηφιακές  πλατφόρμες  όπως  το  Facebook,  το  Uber  ή  το  Airbnb.  Δεν  είναι  απαραίτητο
αυτές  οι  πλατφόρμες  που  χρηματοδοτούνται  από  επιχειρηματικά  κεφάλαια  και  με  γνώμονα  τα  κέρδη
να  κυριαρχούν  στη  νέα  οικονομία  -  δεν  είναι  ο  μόνος  τρόπος  χρήσης  των  ψηφιακών  τεχνολογιών.  Το
2014  ιδρύθηκε  ένα  νέο  κίνημα  με  το  όνομα  Platform Cooperatism.  Οραματίζονται  νέες  μορφές
ψηφιακών  πλατφορμών  που  αποτελούν  μέρος  της  παραγωγικής  οικονομίας,  με  την  οικονομική  και
κοινωνική  αξία  να  κυκλοφορεί  μεταξύ  των  χρηστών.  Ένας  συνεταιρισμός  πλατφόρμας  είναι  μια
συνεταιριστική  επιχείρηση,  η  οποία  διοικείται  δημοκρατικά. 19  Όταν,  για  παράδειγμα,  στο  Ντένβερ
εισήχθη  το  Uber,  πολλοί  οδηγοί  αυτοκινήτων  έχασαν  τη  δουλειά  τους.  Αντί  να  αποδεχτούν  μια
επισφαλή  «δουλειά»  ως  οδηγός  Uber,  οργανώθηκαν  με  επιτυχία  σε  μια  εναλλακτική  ψηφιακή
πλατφόρμα  Y����	.�Z�.

Όπως  γράφουν  οι  ιδρυτές  του  νέου  κινήματος  στο  Ours to Hack and to Own:  9[	*���*)	���	����
5���';6�����	���	����	�5��������	���	*�7���	��74��	��'	\��5���4�'	U	���	
���,��*��	���	���

����������	��'<	][]	C	�'�)������*��	
���,��*��	[	�
���)�	6��	5��,��)����	)�5��
�����'��*����	U*)	��������)�	*��,6�	7��*���5������?	��*�'?	
�������	���	
������*�4U	���	��
'
������()�	���	���
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�7)���)��<	>'��	��*���)�	
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���,��*��	���

�������	���	���	������*��	���	
���,��*��	��	()
)���)�	���	)**��	���	*)	��	;��7'
��-)�*�
�6�5��		��	����A. (Scholz & Schneider 2016:12).

5.8  Η  ανθεκτικότητα  ως  μέρος  μιας  νέας  κοινωνικο-οικολογικής  νομοθεσίας

Είναι  περίεργο  πράγμα:  αν  και  τα  ευρωπαϊκά  κράτη  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  ως  ιδιαίτερα
ανεπτυγμένα,  πολιτισμένα  και  έξυπνα,  ήταν  εντελώς  απροετοίμαστα  για  την  κρίση  του  Covid-19.
Τυφλωμένες  από  τα  νεοφιλελεύθερα  δόγματα,  οι  κυβερνήσεις  της  Γαλλίας  και  του  Βελγίου,  για
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παράδειγμα,  κατέστρεψαν  -στα  χρόνια  πριν  από  την  κρίση-  στρατηγικά  αποθέματα  μασκών.
Στο  ίδιο  πνεύμα,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  άσκησε  ενεργά  πίεση  στα  κράτη  μέλη  να
ιδιωτικοποιήσουν  τμήματα  των  συστημάτων  υγείας  τους  και  να  υιοθετήσουν  πολιτικές
λιτότητας,  μειώνοντας  έτσι  τις  δαπάνες  για  δημόσιες  υπηρεσίες,  όπως  ο  τομέας  της  υγείας.
Τέτοιες  πολιτικές  βασίζονται  όλες  στην  πεποίθηση  ότι  οι  ιδιωτικές  εταιρείες  και  οι  αγορές  είναι
ο  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος  αντιμετώπισης  των  κοινωνικών  προκλήσεων.  Ένα  χρόνο  μετά,
όμως,  ξέρουμε  καλύτερα.  Σε  περιόδους  κρίσης,  χρειαζόμαστε  ισχυρές  δημοκρατίες  και
κυβερνήσεις  που  κατευθύνουν  την  οικονομία,  με  βάση  την  αρχή  ότι  η  ευημερία  προηγείται  του
κέρδους.  Η  κρίση  του  Covid-19  έχει  θεμελιωδώς  αμφισβητήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πρέπει
να  οργανωθεί  η  κοινωνία  για  να  εξασφαλίσει  καλή  υγεία  και  ευημερία  για  όλους.  Αντιμέτωποι
με  ένα  συστημικό  σοκ,  μία  από  τις  κατευθυντήριες  αρχές  για  την  ανάκαμψη  θα  πρέπει  να  είναι
η  ανθεκτικότητα.  Ωστόσο,  η  ανθεκτικότητα  από  μόνη  της  είναι  μια  ουδέτερη  έννοια.  Για
παράδειγμα,  ο  εξορυκτικός  καπιταλισμός  έχει  δείξει  ότι  είναι  πολύ  ανθεκτικός.  Ωστόσο,  στο
πλαίσιο  των  κοινωνικοοικολογικών  πολιτικών,  η  ανθεκτικότητα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως
μια  κρίσιμη  αρχή  για  να  καταστούν  οι  προοδευτικές  πολιτικές  πιο  αξιόπιστες  και
αποτελεσματικές  μακροπρόθεσμα.

Ως  αφετηρία,  συνειδητοποιήσαμε  ότι  ο  Covid-19  είναι  ένα  σοκ  που  δεν  είδαμε  να  έρχεται,  αν  και
ήταν,  ουσιαστικά,  γραμμένο  στα  αστέρια.  Πολλές  αναφορές  προειδοποιούσαν  γι'  αυτό  τα  χρόνια
πριν  από  το  χτύπημα.  Η  έρευνα  έχει  συνδέσει  νέους  ιούς  με  την  καταστροφή  φυσικών
περιοχών,  οι  οποίες,  όταν  συνδυάζονται  με  ένα  οικονομικό  μοντέλο  που  εξαρτάται  από  το
παγκόσμιο εμπόριο  και  τα  ταξίδια,  είναι  μόνο  δύο  προβληματικές  πτυχές  του  σημερινού
παγκόσμιου  συστήματος.  20  Σε  αυτό  προστίθενται  οι  αμελείς  κυβερνήσεις.  Σύμφωνα  με  τον
Βέλγο  ιολόγο  Johan Neyts,  αυτή  η  πανδημία  θα  μπορούσε  να  είχε  αποφευχθεί  αν  οι
κυβερνήσεις  είχαν  επενδύσει  σε  αντιικά  φάρμακα  πριν  από  δέκα  χρόνια.  Η  κρίση  του  Covid-19 
είναι  ένας  άλλος  ισχυρός  λόγος  για  τον  οποίο  είναι  καιρός  για  μια  αλλαγή  παραδείγματος:  από
μια  κοινωνία  υπνοβάτη,  εστιασμένη  στο  κέρδος,  τον  ανταγωνισμό  και  την  κατανάλωση,  σε  μια
κοινωνία  προσανατολισμένη  στο  μέλλον  που  δίνει  προτεραιότητα  στις  επενδύσεις,  τη
συνεργασία  και  την  ευημερία.  Αυτή  η  μετάβαση  είναι  επιτακτική  προκειμένου  να  αποφευχθεί
αυτό  που  η  Naomi  Klein  περιγράφει  ως  «δόγμα  σοκ».  21  Όπως  παρατήρησε,  οι  νεοφιλελεύθεροι
της  ελεύθερης  αγοράς  είναι  πάντα  έτοιμοι  να  χρησιμοποιήσουν  καταστροφές  για  να
απογυμνώσουν  το  κράτος  και  προς  όφελος  των  δικών  τους  συμφερόντων.  Αυτό,  με  τη  σειρά
του,  καθιστά  τις  κοινωνίες  μας  ακόμη  πιο  ευάλωτες  σε  κραδασμούς.  Γνωρίζοντας  ότι
εξακολουθούν  να  μας  περιμένουν  σοκ  όσον  αφορά  το  κλίμα,  τη  βιοποικιλότητα  και  τον
εφοδιασμό  τροφίμων,  η  έννοια  της  ανθεκτικότητας  μπορεί  να  χρησιμεύσει  ως  κατευθυντήρια
αρχή,  εάν  ενσωματωθεί  σε  ένα  χειραφετικό  πλαίσιο.  Τι  ορίζει  την  ανθεκτικότητα;  Ένα  σύστημα
είναι  ανθεκτικό  εάν  συνεχίζει  να  λειτουργεί  μετά  από  ένα  σοκ.  Επιπλέον,  ένα  ελαστικό  σύστημα
αποφεύγει  τους  κραδασμούς  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.

Η  ανθεκτικότητα  είναι  κάτι  περισσότερο  από  το  να  είσαι  απλά  ισχυρός.  Πρόκειται  για
κοινωνικο-οικολογικά  συστήματα  που  είναι  σε  θέση  να  αναδιοργανωθούν  χωρίς  να  χάσουν  τη
λειτουργία  και  τη  δομή  τους.  Αν  και  δεν  αναγνωρίζεται  συχνά,  η  παγκόσμια  κοινωνία  μας  είναι  ένα
κοινωνικο-οικολογικό  σύστημα.  Όπως  έδειξε  η  κρίση  του  Covid-19,  όλη  η  ανθρώπινη
δραστηριότητα  εξαρτάται  και  επηρεάζει  τα  φυσικά  συστήματα.  Με  αυτή  την  έννοια,  η  φύση  έχει
γίνει  ηθοποιός.  Δεν  μπορεί  πλέον  να  θεωρηθεί  ως  ένα  στατικό  σκηνικό  ή  ως  ένας  πόρος  για
απεριόριστη  εκμετάλλευση.  Όπως  διευκρινίζει  ο  Γάλλος  στοχαστής  Bruno Latour,  η  φύση  και  ο
πολιτισμός  είναι  αλληλένδετα  και,  ως  εκ  τούτου,  η  εκτίμηση  της  συνεξαρτώμενης  σχέσης  της
κοινωνίας  με  τη  φύση  αποτελεί  μέρος  της  επίτευξης  μιας  ανθεκτικής  κοινωνίας.

Ένα  ανθεκτικό  σύστημα  είναι  αυτό  που  μπορεί  να  μεταμορφωθεί  όταν  αλλάζουν  οι  συνθήκες
για  να  συνεχίσει  να  παρέχει  τις  απαραίτητες  υπηρεσίες.  Σκεφτείτε,  για  παράδειγμα,  μια  κοιλάδα
ποταμού:  οι  νέες  δεξαμενές  απορροφούν  αυξημένες  βροχές  το  χειμώνα  για  να  αποτρέψουν  τις

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe?CMP=share_btn_tw
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πλημμύρες,  ενώ  τα  πιο  ξηρά  καλοκαίρια,  οι  ίδιες  λεκάνες  παρέχουν  νερό  για  τα  τοπικά  συστήματα
τροφίμων.  Το  πιο  σημαντικό,  ένα  ανθεκτικό  σύστημα  είναι  αυτό  που  προβλέπει  προληπτικά  και  δεν
παραιτείται  από  την  αντίδραση  στα  αναδυόμενα  γεγονότα.

Η  ανθεκτικότητα  περιλαμβάνει  τέσσερις  συνιστώσες:  σύντομους  βρόχους  ανατροφοδότησης,
σπονδυλωτότητα,  ποικιλομορφία  και  κοινωνικό  κεφάλαιο.  Ο  πρώτος  όρος  αναφέρεται  στο  πόσο  γρήγορα
ερχόμαστε  αντιμέτωποι  με  τις  συνέπειες  των  πράξεών  μας.  Οι  μακροχρόνιοι  και  αργοί  βρόχοι  ανάδρασης
αποτελούν  πρόβλημα  τόσο  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  όσο  και  για  την  εξάπλωση  νέων
ασθενειών.  Και  στις  δύο  αυτές  περιπτώσεις,  η  περίοδος  μεταξύ  της  αιτιώδους  δράσης  και  των
αποτελεσμάτων  είναι  σχετικά  μεγάλη.  Πολλοί  άνθρωποι  δικαίως  αναρωτιούνται  γιατί  οι  κοινωνίες  μας
μπορούν  να  αντιδράσουν  αποφασιστικά  ως  απάντηση  στον  ιό  Covid-19,  όταν  δεν  το  έχουμε  κάνει  στην
περίπτωση  της  κλιματικής  κρίσης.  Η  πραγματικότητα,  όμως,  είναι  πιο  σύνθετη.  Ενώ  αντιδρούμε  γρήγορα
στην  έκτακτη  ανάγκη  για  την  υγεία,  στην  ουσία,  ο  Covid-19  και  το  κλίμα  είναι  συνέπειες  του  ίδιου
οικονομικού  συστήματος.

Τόσο  για  τον  Covid-19  όσο  και  για  την  κλιματική  αλλαγή,  ο  ένοχος  είναι  η  εθισμένη  στην  ανάπτυξη
οικονομία  που  διεισδύει  όλο  και  πιο  βαθιά  στη  φύση  για  να  εξορύξει  πρώτες  ύλες  και  να  εκμεταλλευτεί
τη  γη.  Η  κοπή  δασών  για  τη  βιομηχανοποιημένη  γεωργία  μειώνει  τους  οικοτόπους  για  τα  ζώα,
αναγκάζοντάς  τα  να  αναζητούν  τροφή  σε  ανθρώπινους  οικισμούς.  Παράλληλα  με  την  καταστροφή  των
οικοσυστημάτων  τους,  οι  νυχτερίδες  στην  Ασία  και  την  Αφρική  έρχονται  όλο  και  περισσότερο  σε  επαφή
με  τους  ανθρώπους.22  Οι  νυχτερίδες  φέρουν  πολλούς  ιούς,  στους  οποίους  οι  ίδιες  είναι  ανθεκτικές.
Όταν  οι  νυχτερίδες  υφίστανται  άγχος  λόγω  της  καταστροφής  των  οικοτόπων  τους,  το  ιικό  φορτίο  στο
σώμα  τους  αυξάνεται  και  γίνονται  πιο  μεταδοτικές.  Εν  ολίγοις,  ένα  οικονομικό  σύστημα  που  βασίζεται
στην  επέκταση  και  την  οικολογική  αποικιοκρατία  καταστρέφει  τη  φύση  εδώ  και  δεκαετίες.  Αλλά  μόνο
τώρα,  λόγω  των  αργών  βρόχων  ανάδρασης  σε  όλο  τον  πλανήτη,  γίνονται  ξεκάθαρες  οι  σκληρές
επιπτώσεις στην  υγεία  και  το  κλίμα.

Η  σπονδυλωτότητα  αναδεικνύει  ένα  άλλο  θεμελιώδες  πρόβλημα  της  κοινωνίας  μας.  Ένα  αρθρωτό
σύστημα  αποτελείται  από  πολλά  υποσυστήματα  που  δεν  είναι  υπερβολικά  διασυνδεδεμένα  ώστε  να
είναι  αρκετά  αυτόνομα.  Μια  οικονομία  που  βασίζεται  σε  παγκόσμιες  αλυσίδες  παραγωγής  στα  χέρια
των  πολυεθνικών  είναι  ακριβώς  το  αντίθετο.  Πολλές  δυτικές  χώρες  δεν  είναι  πλέον  σε  θέση  να
κατασκευάζουν  προστατευτικές  μάσκες.  Η  Κίνα  κατασκευάζει  επί  του  παρόντος  περίπου  τις  μισές
μάσκες  του  κόσμου:  αυτό  είναι  το  αντίθετο  της  αρθρωτής.  Η  δομοστοιχειότητα  συνεπάγεται  ότι
μεγάλες  ποσότητες  μασκών  πρέπει  να  παράγονται  σε  διαφορετικά,  σχετικά  ξεχωριστά  μέρη  σε  όλο
τον  κόσμο.  Η  αμερικανική  εταιρεία  3M,  γνωστή  κυρίως  για  τα  post-it notes  αλλά  και  ως  μεγάλη
παραγωγός  μασκών,  έχει  ήδη  δείξει  ότι  αυτό  είναι  εφικτό.  Όταν  η  οικονομία  παγκοσμιοποιήθηκε,  η  3M
δεν  έκλεισε  τη  μητρική  της  εταιρεία  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  αλλά  έχτισε  επιπλέον  εργοστάσια  στην
Κίνα  και  τη  Νότια  Κορέα.  Κάθε  εργοστάσιο  έχει  τη  δική  του  αλυσίδα  εφοδιασμού  και  η  μητρική  εταιρεία
κατασκευάζει  επίσης  τα  εξαρτήματα  που  χρειάζονται  για  τις  προστατευτικές  μάσκες.  Και  παρόλο  που
οι  τρεις  μονάδες  παραγωγής  προτιμούν  να  παραδίδουν  στις  περιοχές  όπου  βρίσκονται,
δραστηριοποιούνται  και  στην  παγκόσμια  αγορά.

Οι  αυτόνομες  ενότητες  συμβάλλουν  επίσης  στη  διασφάλιση  επαρκούς  αποθέματος,  μια  κρίσιμη
αδυναμία  των  νεοφιλελεύθερων  οικονομιών  που  επικεντρώνονται  στη  μείωση  του  κόστους  και  στη
μεγιστοποίηση  του  κέρδους.  Οι  χθεσινές  αποθήκες  έχουν  αντικατασταθεί  με  φορτηγά,  αεροπλάνα  και
πλοία  μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων.  Αυτή  η  οικονομία  χωρίς  buffer  είναι  εξαιρετικά  ευάλωτη  όταν
σταματούν  οι  μεταφορές  ή  κλείνουν  τα  σύνορα.  Ενόψει  της  τρέχουσας  κρίσης,  αξίζει  να  θυμηθούμε  ότι
παρόλο  που  χώρες  όπως  το  Βέλγιο  και  η  Γαλλία  συνήθιζαν  να  έχουν  στρατηγικές  προμήθειες  μάσκες
προσώπου,  τις  απέσυραν  σταδιακά  λόγω  των  πολιτικών  λιτότητας.  Η  αύξηση  των  ταξιδιών  και  των
μεταφορών  υπονομεύει  επίσης  τη  σπονδυλωτή.  Εάν  τα  υποσυστήματα  είναι  πολύ  διασυνδεδεμένα,  ένα
σοκ  μπορεί  εύκολα  να  ταξιδέψει  σε  ολόκληρο  το  σύστημα.  Ένα  σύστημα  με  υψηλό  βαθμό
αρθρωτότητας  έχει  περισσότερα  αυτόνομα  εξαρτήματα  και  ένα  σοκ  σε  ένα  υποσύστημα  θα  προκαλέσει
λιγότερη  ζημιά  στα  άλλα.  23
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Η  αξία  της  ανάπτυξης  πιο  αυτόνομων  κυκλικών  οικονομιών,  λοιπόν,  δεν  πρέπει  να  υποτιμάται.

Η  σημασία  της  ποικιλομορφίας  είναι  γνωστή  από  τη  γεωργία:  ένας  αγρότης  που  καλλιεργεί  μόνο μία
καλλιέργεια  είναι  ευάλωτος  στα  παράσιτα.  Η  ίδια  λογική  μπορεί  να  εφαρμοστεί  και  στην οικονομία:  μια
ενιαία  προσέγγιση  στην  παραγωγή  πλούτου  -εδώ,  η  νεοφιλελεύθερη  προσέγγιση που  βασίζεται
στην  παγκόσμια  αγορά-  αντιπροσωπεύει  μια  μονοκαλλιέργεια  με  όλους  τους κινδύνους  που
συνεπάγεται.  Η  περισσότερη  υποστήριξη  σε  ηθικές  επιχειρήσεις,  όπως  οι ενεργειακοί  συνεταιρισμοί  24

και  τα  αγροκτήματα  αυτοσυγκομιδής,25  μπορεί  να  καταστήσει  δυνατή  την οικονομική  ποικιλομορφία.

Την άνοιξη του 2020, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανακάλυψαν τι σημαίνει να εξαρτάσαι από
την παγκόσμια αγορά. Η βελγική κυβέρνηση έδωσε παραγγελία για προστατευτικές μάσκες, αλλά
αναγκάστηκε να την ακυρώσει όταν οι προμηθευτές ανέβασαν την τιμή. Η ολλανδική κυβέρνηση
έστειλε μια μεγάλη προμήθεια μασκών πίσω στην Κίνα καθώς η κακή ποιότητα θα έθετε σε κίνδυνο
τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες και σε πολλές πόλεις, οι
πολίτες ξεκινούν τοπικές πρωτοβουλίες για την κατασκευή μάσκες υψηλής ποιότητας. Η FabLabs 
παράγει πλαστικές ασπίδες προσώπου, διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες στην παγκόσμια αγορά.
Σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση της ποικιλομορφίας σημαίνει κινητοποίηση ευέλικτης
παραγωγικής ικανότητας. Τα νέα μηχανήματα, όπως οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές και οι ισχυροί
υπολογιστές, το καθιστούν πολύ πιο εφικτό σήμερα από ό,τι πριν από είκοσι χρόνια.

Το  τελευταίο  συστατικό  -το  κοινωνικό  κεφάλαιο-  συχνά  ξεχνιέται.  Αφορά  τα  κοινωνικά  δίκτυα στην
κοινωνία  μας  και  τους  πόρους  που  μπορούν  να  παράγουν.  Το  κοινωνικό  κεφάλαιο αποδεικνύεται
τώρα  εξαιρετικά  σημαντικό:  σκεφτείτε  τους  μοναχικούς  ηλικιωμένους  ή  τους άστεγους.
Αντιπροσωπεύει  την  πρακτική  βοήθεια  καθώς  και  για  αξίες  όπως  η  αλληλεγγύη  και  η συμμετοχή.
Αυτό  ακριβώς  το  κοινωνικό  κεφάλαιο  είναι  που  δέχεται  τρομερές  πιέσεις  τις τελευταίες  δεκαετίες  και
τώρα  ανακαλύπτεται  ξανά.  Ο  αριθμός  των  ανθρώπων  που  θέλησαν  να συνεισφέρουν  κατά  τη
διάρκεια  αυτής  της  κρίσης του  Covid-19,  καθώς  και  το  εύρος  των πρωτοβουλιών,  είναι  συντριπτικό.
Στο Ηνωμένο  Βασίλειο,  η  Εθνική  Υπηρεσία  Υγείας  κάλεσε εθελοντές  να  βοηθήσουν  τα  1,5 
εκατομμύρια ευάλωτα  άτομα  της  χώρας  με  υποκείμενα προβλήματα  υγείας.  Σχεδόν  αμέσως,
περισσότεροι  από μισό  εκατομμύριο  άνθρωποι ανταποκρίθηκαν  θετικά  στο  κάλεσμα.  παραδίδουν
φάρμακα  στα  σπίτια, πηγαίνουν  ασθενείς  σε ιατρικά  ραντεβού  ή  απλώς  παίρνουν  το  τηλέφωνο  και
τηλεφωνούν  στους ανθρώπους  για  να βεβαιωθούν  ότι  είναι  καλά.  Στο  Βέλγιο,  ο  συνεταιρισμός
Partago,  μια  πλατφόρμα κοινής  χρήσης ηλεκτρικών  αυτοκινήτων  για  πολίτες,  συνεργάζεται  με  την
Food Teams,  μια πρωτοβουλία  που οργανώνει  ομάδες  πολιτών  για  να  αγοράσουν  υγιεινά  τρόφιμα
από  ντόπιους αγρότες.  Η  Partago  και  η  Food Teams  ξεκίνησαν  μια  επιτυχημένη  εκστρατεία
crowdfunding  που ενθάρρυνε  τους ανθρώπους  να  δωρίσουν  μια  πλήρως  φορτισμένη  ηλεκτρική
μπαταρία  στους εθελοντές  που φέρνουν  τοπικά  και  φρέσκα  προϊόντα,  δωρεάν,  στα  σπίτια  των
παρόχων  φροντίδας και  των εργαζομένων.

Η  οικοδόμηση  αυτών  των  διαστάσεων  ανθεκτικότητας  απαιτεί  περισσότερα  από  απλώς  αλλαγές στα
περιθώρια.  Η  υπερθέρμανση  του  πλανήτη  επιταχύνεται  και  η  βιοποικιλότητα  βρίσκεται  σε ελεύθερη
πτώση.  Η  κρίση  του  Covid-19  χρησιμεύει  ως  μια  κλήση  αφύπνισης  που  βάζει  τέλος  στην υπνοβασία
των  λεγόμενων  έξυπνων  χωρών  μας.  Αυτό  απαιτεί  αλλαγές  στις  χώρες  μας,  στην Ευρώπη  και  σε
παγκόσμια  κλίμακα.  Σύμφωνα  με  τον  οικονομολόγο  Dani Rodrik,  μια  πλήρως  παγκοσμιοποιημένη
οικονομία  δεν  συμβαδίζει  με  τη  δημοκρατική  πολιτική  και  την  εθνική  κυριαρχία.  Τέσσερις  δεκαετίες
νεοφιλελεύθερης  παγκοσμιοποίησης  έχουν  απογυμνώσει  το  εθνικό  κράτος  από  την  ουσία  του  και
έχουν  παραμελήσει  τη  δημοκρατική  πολιτική.  Ο  Rodrik  προτείνει  μια  ανατροπή:  μια  νέα  εστίαση  στη
δημοκρατική  πολιτική  και  την  κυριαρχία  (η  ΕΕ  μπορεί  να  αναλάβει εν μέρει τον ρόλο των εθνών εδώ)
για να επιτευχθεί μια μερική και δημοκρατική αποπαγκοσμιοποίηση. Η αποπαγκοσμιοποίηση δεν
χρειάζεται να σταθεί εμπόδιο στην ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία. Εν μέσω των ερειπίων του
πολέμου το 1944, οι Σύμμαχοι συνήψαν τις συμφωνίες του Bretton Woods για να ρυθμίσουν αυστηρά 
την παγκόσμια οικονομία με σκοπό την ταχεία ανασυγκρότηση.
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εργασία  και  αυτοαπασχόληση. 
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Αυτό περιλαμβάνει εργασία φροντίδας 
που μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή 
μας, όπως η προετοιμασία φαγητού, η 
ανατροφή παιδιών, η φροντίδα των

Οι  σημερινές  πολλαπλές  κρίσεις  του  Covid-19,  του  κλίματος  και  της  βιοποικιλότητας  απαιτούν μια
κοινωνικο-οικολογική  ρύθμιση  που  μπορεί  να  μας  αναστήσει  από  τα  ερείπια  του νεοφιλελεύθερου
παγκοσμιοποιημένου  καπιταλισμού.  Η  εξασφάλιση  μιας  καλής  ζωής  για  όλους εντός  των  πλανητικών
ορίων  έχει  καθυστερήσει  πολύ  και  η  έννοια  της  ανθεκτικότητας  μπορεί  να αποτελέσει  πηγή  έμπνευσης
για  τη  θέσπιση  αυτής  της  νέας  κοινωνικο-οικολογικής  ρύθμισης.

6.  Μια  Καλή  Ζωή  για  Όλους

6.1  Απελευθερωμένος  χρόνος

Βασική  πτυχή  της  οικολογικής  θεώρησης  της  κοινωνίας  μας  είναι  η  κριτική  της  στον  παραγωγισμό.  Είναι
αδύνατο  να  διατηρηθεί  ο  διάδρομος  της  αύξησης  της  παραγωγής  και  της  κατανάλωσης.  Η εξουθένωση
και  η  υπερκατανάλωση  δείχνουν  ότι  το  «περισσότερο»  δεν  ισοδυναμεί  πλέον  με  το  «καλύτερο».  Δεν
έχει  νόημα  η  σκληρότερη  μισθωτή  εργασία  και  η  αμειβόμενη  εργασία  για  να παράγουμε  ακόμη
περισσότερα.  Λόγω  της  αυτοματοποίησης,  παράγουμε  περισσότερα  με λιγότερα  άτομα,  γεγονός  που
αυξάνει  τη  διαρθρωτική  ανεργία.  Αλλά  αυτό  δεν  χρειάζεται  να συμβαίνει.  Μπορείτε  επίσης  να  έχετε
θετική  άποψη  και  να  πείτε  ότι  δεν  πρέπει  όλοι  να  κάνουν αμειβόμενη  εργασία  με  πλήρη  απασχόληση.
Υπάρχουν  τόσα  πολλά  σημαντικά  και  ικανοποιητικά πράγματα  να  κάνουμε-  στην  κοινότητα,  στην
οικογένεια,  να  φροντίζουμε  ο  ένας  τον  άλλον  ή  να διαμορφώνουμε  συλλογικά  τη  γειτονιά  και  τον  κόσμο.
Επομένως,  μπορεί  κανείς  να  επιμείνει  στη ριζική  μείωση  του  κανονικού  χρόνου  που  αφιερώνεται  στη
μισθωτή  εργασία  ή  στην  αμειβόμενη εργασία.

Δεδομένου  ότι  έχουμε  να  κάνουμε  με  σφάλματα  συστήματος,  η  λύση  μπορεί  να  συνίσταται  μόνο  σε μια
θεμελιώδη  αλλαγή  (μεταμόρφωση)  του  υπάρχοντος  συστήματος.  Αυτό  σημαίνει,  μεταξύ  άλλων,
διαφορετική  άποψη  για  την  εργασία,  πέρα  από  την  κυριαρχία  της  αμειβόμενης  εργασίας.  Η  «εργασία»
δεν  είναι  συνώνυμο  της  «εργασίας»,  όπως  το  «δικαίωμα  σε  «δουλειά»/«μισθός»  δεν  είναι το  ίδιο  με  το
«δικαίωμα  σε  εισόδημα».

Αυτά  τα  ερωτήματα  γίνονται  πιο  επίκαιρα  καθώς  η  σταθερή  εργασία  40/40  σε  ένα  εργοστάσιο  (40  ώρες
την  εβδομάδα  για  40  χρόνια)  αντικαθίσταται  από  μια  αγορά  εργασίας  που  χαρακτηρίζεται  από  ευελιξία,
μονοήμερες  συμβάσεις  και  συμβάσεις  μηδενικής  ώρας,  διακριτές  εργασίες  σε  ψηφιακές  πλατφόρμες,
όλα  οδηγούν  σε  πιο  επισφαλείς  και  ανασφαλείς  μορφές  εργασίας  και,  κατά  συνέπεια,  σε  βιοπορισμό.
Ταυτόχρονα,  η  ψηφιοποίηση  και  η  ρομποτοποίηση  αντικαθιστούν  τις  υπάρχουσες  θέσεις  εργασίας  σε
όλους  σχεδόν  τους  τομείς  της  κοινωνίας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μία  από  τις  σημαντικές  προοδευτικές
προτάσεις  -  μια  μικρότερη  εργάσιμη  εβδομάδα  και  η  κατανομή  της  αμειβόμενης  εργασίας  (την  οποία  θα
αναλύσουμε  αργότερα) -  θα  πρέπει  να  διευρυνθεί  σε  ζητήματα  όπως  η  αξιοπρεπής  εργασία  και  η
ασφάλεια  μιας  αξιοπρεπούς  ζωής,  ανεξάρτητα  από  το  άτομο  που  δραστηριοποιείται  επί  του  παρόντος.
στην  αγορά  εργασίας.

Προκειμένου  να  αναπτύξουμε  μια  πραγματικά  μεταμορφωτική  απάντηση,  διακρίνουμε  με  τον  André Gorz 
τρεις  τύπους  εργασίας.  Πρώτα  απ  'όλα,  αυτό  που  συνήθως  μιλάμε:  αμειβόμενη  εργασία  ή  μισθωτή
εργασία.  Πρέπει  να  κερδίζουμε  τα  προς  το  ζην  και  άρα  να  δουλεύουμε  για  οικονομικούς  λόγους.  Σίγουρα,
αυτού  του  είδους  η  δουλειά  μπορεί  να  είναι  εμπλουτιστική  και  ουσιαστική.  Δεύτερον,  υπάρχει  οικιακή
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των  ασθενών  και  των  ηλικιωμένων  κ.λπ.  Οι  γυναίκες  εξακολουθούν  να  παίρνουν  το  μεγαλύτερο
μέρος  από  αυτό,  και  μεγάλο  μέρος  αυτής  της  εργασίας  είναι  απλήρωτη.  Η  τρίτη  μορφή  εργασίας
είναι  οι  αυτόνομες  δραστηριότητες.  Τα  εκτελούμε  ελεύθερα,  ως  αυτοσκοπός.  Αυτές  είναι  οι
δραστηριότητες  που  βιώνουμε  ως  εμπλουτιστικές,  πηγές  νοήματος  και  ευτυχίας:  παίζοντας
μουσική,  εθελοντισμός,  αυτοκατασκευή  ή  επισκευή  κ.λπ.  Αυτές  οι  δραστηριότητες  είναι  επίσης
«εργασία».  Απαιτούν  κόπο  και  συγκεκριμένες  γνώσεις,  καθώς  και  αρκετό  χρόνο.  Η  ίδια
δραστηριότητα  μπορεί  να  είναι  αγχωτική  και  καταπιεστική  ή  ευχάριστη,  ανάλογα  με  το  αν  είσαι
αγχωμένος  από  την  έλλειψη  χρόνου  ή  μπορείς  να  την  κάνεις  στον  ελεύθερο  χρόνο  σου,  να
συνεργάζεσαι  με  άλλους  και  να  μοιράζεστε  εργασίες  σε  εθελοντική  βάση.

Αυτοί  οι  τρεις  τύποι  εργασίας  υπογραμμίζουν  ότι,  από  τη  σκοπιά  των  οικολόγων,  η  κοινή  χρήση
εργασίας  δεν  είναι  απαραίτητη  μόνο  για  την  αντιστάθμιση  των  θέσεων  εργασίας  που  χάθηκαν  λόγω
της  αυτοματοποίησης.  Επιλέγοντας  ριζικά  να  αμείβομαι  για  λιγότερες  ώρες  ���  αναπτύσσοντας
αυτόνομες  δραστηριότητες,  μπορούμε  να  αποδώσουμε  νόημα  στη  μείωση  των  ωρών  μισθωτής
εργασίας,  όπως  λόγω  των  τεχνολογικών  εξελίξεων.  Από  αυτή  την  άποψη,  η  προοδευτική  μείωση  των
ωρών  εργασίας  θα  μπορούσε  επίσης  να  αποτελέσει  προϋπόθεση  για  την  ανακατανομή  της  μισθωτής
εργασίας  μεταξύ  αυτών  που  θέλουν  να  εργαστούν  και  μια  δικαιότερη  ανακατανομή  της  απλήρωτης
εργασίας  στην  ιδιωτική  σφαίρα,  ώστε  οι  γυναίκες  να  αποκτήσουν  περισσότερο  αυτόνομο  χρόνο.
Μόνο  τότε  μπορούμε  να  σταματήσουμε  την  αυξανόμενη  διαίρεση  στην  κοινωνία,  τόσο  από  πλευράς
πλούτου,  εισοδήματος  όσο  και  με  συρρικνούμενο  μερίδιο  ατόμων  με  καλή  δουλειά  και  αυξανόμενο
αριθμό  ατόμων  με  επισφαλείς  και  προσωρινές  θέσεις  εργασίας.

Αυτό  το  όραμα  είναι  σύμφωνο  με  το  τρίγωνο:  οι  αυτόνομες  δραστηριότητες  βρίσκονται  φυσικά  στην
κορυφή.  Η  κρίσιμη  έννοια  από  αυτή  την  άποψη  είναι  ο  �
)�)'-)��*6���	7�����.  Για  να  το
καταλάβουμε  αυτό,  εξετάζουμε  τη  σύγχρονη  κοινωνία  μας.  Για  οικογένειες  και  όσους  έχουν  ασφαλή
δουλειά  και  αξιοπρεπές  εισόδημα  τείνει  να  ακολουθεί  ρυθμό  έξι  εβδομάδων.  Για  παράδειγμα,  μετά  τις
διακοπές  του  τέλους  του  έτους,  επιστρέφουμε  στη  δουλειά  γεμάτοι  θάρρος,  μέχρι  να  χαλαρώσουμε
με  διακοπές  για  σκι  ή  πεζοπορία  στις  αρχές  της  Άνοιξης.  Στη  συνέχεια,  μετά  από  άλλες  έξι
εβδομάδες  στη  δουλειά  (ή  στο  σχολείο),  ανυπομονούμε  για  ένα  άλλο  διάλειμμα  γύρω  από  το  Πάσχα.
Μετά  άλλες  έξι  εβδομάδες  πριν  από  ένα  διάλειμμα  στα  τέλη  Μαΐου  και  μετά  καλοκαιρινές  διακοπές.
Το  δεύτερο  εξάμηνο  του  έτους  δεν  είναι  διαφορετικό.  Αυτός  ο  λεγόμενος  αγώνας  αρουραίων
«απασχολημένος  στη  δουλειά»  αντισταθμίζεται  και  επαναλαμβάνεται  στον  λεγόμενο  ελεύθερο  χρόνο
μας.  Φανταστείτε  μια  συζήτηση  με  συναδέλφους,  που  δείχνει  ότι  δεν  γνωρίζετε  το  πιο  πρόσφατο
εστιατόριο,  δεν  πηγαίνετε  ποτέ  ταξίδι  στην  πόλη  κ.λπ.  Σε  αυτήν  την  κοσμοθεωρία,  που  αποδίδει
σημαντική  αξία  στις  επιλογές  αναψυχής  μας,  είσαι  loser…

6.2  Όταν  τα  ρομπότ  δημιουργούν  την  αξία  μας

Λόγω  της  διαρθρωτικής  ανεργίας,  σε  συνδυασμό  με  την  εξαφάνιση  των  θέσεων  εργασίας  λόγω  της
ρομποτοποίησης,  η  κοινή  χρήση  εργασίας  από  μόνη  της  δεν  θα  είναι  αρκετή  για  να  προσφέρει  ένα
αξιοπρεπές  εισόδημα  σε  όλους.  Ο  αυτοματισμός  δημιουργεί  έναν  διαχωρισμό  μεταξύ  του  κοινωνικά
παραγόμενου  πλούτου  και  του  τι  μπορούν  να  κερδίσουν  οι  άνθρωποι  από  τη  μισθωτή  εργασία  (καθώς
και  τα  έσοδα  από  τον  φόρο  εισοδήματος  που  λαμβάνουν  οι  κυβερνήσεις).  Είναι  ένας  λόγος  για  την
άνοδο  μιας  οικονομίας  rentier,  βασισμένης  στα  ιδιωτικά  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και  σε
άλλα  συγκεντρωμένα  ενοίκια  (π.χ.  ακίνητα).  Φανταστείτε  μια  χώρα  όπου  τα  εργοστάσια  λειτουργούν
μόνο  με  ρομπότ:  μπορεί  να  παράγει  πολύ  πλούτο,  ενώ  κανένας  εργαζόμενος  δεν  κερδίζει  μισθό.
Φυσικά,  αυτή  η  ακραία  κατάσταση  δεν  θα  συμβεί  ποτέ,  αλλά  κάνει  ξεκάθαρη  την  πρόκληση.

Η  λύση,  επομένως,  σε  αυτό  που  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  τη  βάση  του  «πακέτου  ασφαλείας  του
21ου  αιώνα»,  είναι  ένας  συνδυασμός  κοινής  χρήσης  εργασίας  και  ενός  Καθολικού  Βασικού
Εισοδήματος  (Y��^�%��"	_����	`�����).  Εάν  η  οικονομία  δεν  μπορεί  πλέον  να  εγγυηθεί  σε  όλους  μια
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αξιοπρεπή δουλειά, η πρόκληση έγκειται στην τόνωση της εργασίας εκτός της καπιταλιστικής 
οικονομίας που περιλαμβάνει κάθε άτομο. Μέσω της αυτοματοποίησης, η μισθωτή εργασία δεν 
μπορεί πλέον να είναι το πιο σημαντικό μέρος της ζωής όλων - αν αυτό θα θέλαμε (φυσικά, η 
αμειβόμενη εργασία παραμένει σημαντική και θα πρέπει να είναι ικανοποιητική και να δίνει στους 
εργαζομένους αυτονομία στη δουλειά). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υποστηρίζονται οι 
άνθρωποι στην ανάπτυξη αυτόνομων δραστηριοτήτων.

Αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μια
διαφορετική  κατασκευή  ταυτότητας
λιγότερο  βασισμένη  στη  μισθωτή  εργασία
και  κατανάλωση. Οι  άνθρωποι  τότε
αποτελούν  μέρος  μιας  κοινωνίας  που
βασίζεται, περισσότερο  από  σήμερα,  στις
αυτόνομες  δραστηριότητές  τους  παρά
στην  κατανάλωση  ή  στις  δραστηριότητες
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  που  σχετίζονται  με  την  εργασία.  Μιλάμε
για  μέρη  και  πρωτοβουλίες  όπου  οι  άνθρωποι  αναπτύσσουν  την  ικανότητα  να  αναλαμβάνουν την
ευθύνη  για  τη  ζωή  τους  και  το  παγκόσμιο  αλλά  και  το  τοπικό  μας  περιβάλλον.  Περισσότερος  χρόνος
σημαίνει  περισσότερη  δημιουργικότητα  και  καινοτόμες  ιδέες.  Αυτό  γεννά μια  νέα  εκδοχή
χειραφέτησης  την  οποία  περιγράφουμε  ως  χειραφέτηση  τρίτης  τάξης.  Πρόκειται για  πολίτες  που
μεγάλωσαν  σε  μια  εποχή  χωρίς  τις  συντριπτικές  σχέσεις  της  οικογένειας,  του χωριού  ή  της  ενορίας.
Εκτιμούν  την  )�)'-)���  τους,  αλλά  αισθάνονται  και  κατανοούν  ότι  δεν  θα υπάρξει  λαμπρό  μέλλον
χωρίς  κοινές  ενέργειες  που  στοχεύουν  σε  νέους  σίγουρους  τύπους.  Συνειδητοποιούν  ότι  η
καταναλωτική  κοινωνία  δεν  θα  προσφέρει  αυτό  το  μέλλον,  ενώ  η  πίστη στις  κυβερνήσεις  και  την
Ευρωπαϊκή  Ένωση  είναι  μικρή.

Ένας  νέος  στόχος  θα  μπορούσε  να  είναι  ο  εμπλουτισμός  της  ζωής  μας  με  δραστηριότητες  που  δεν
ταιριάζουν  απαραίτητα  στο  καπιταλιστικό  μοντέλο  κέρδους  και  ανάπτυξης.  για  την  καλλιέργεια  του
περιβάλλοντός  μας  αντί  να  το  γεμίζουμε  με  όλο  και  περισσότερα  πράγματα.  Μπορείς  επίσης  να  το
ονομάσεις  ανάπτυξη  νέων  πολιτιστικών  ονείρων.  Τον  20ο  αιώνα,  το  αυτοκίνητο  ήταν  η  ελευθερία
μου.  Ίσως  το  ποδήλατο  να  είναι  ένα  σύμβολο  ελευθερίας  του  21ου  αιώνα  -  συμπεριλαμβανομένης
της  ποδηλατικής  κουζίνας  όπου  απολαμβάνεις  νόστιμη  σούπα  από  τον  κοντινό  λαχανόκηπο  και
μαθαίνεις  να  επισκευάζεις  το  ποδήλατό  σου.  Μπορεί  να  ακούγεται  απαλό,  αλλά  αυτό  ήταν  και  το  car
sharing  πριν  από  δέκα  χρόνια.

Φυσικά,  μια  αμειβόμενη  εργασία  παραμένει  σημαντικό  μέρος  της  ζωής  των  περισσότερων
ανθρώπων.  Οι  πολύτιμες  θέσεις  εργασίας  προσφέρουν  στους  ανθρώπους,  εκτός  από  εισόδημα,
ικανοποίηση  και  ουσιαστικές  κοινωνικές  επαφές.  Εν  ολίγοις,  πρόκειται  για  την  εύρεση  μιας  καλής
ισορροπίας  μεταξύ  των  τριών  μορφών  εργασίας.  Στην  τρέχουσα  κατάσταση,  οι  αυτόνομες
δραστηριότητες  έχουν  ακόμη  δρόμο  να  καλύψουν  τη  διαφορά.  Υπάρχει  ένα  ισχυρό
κοινωνικο-οικονομικό  κέρδος  δυνατό,  ειδικά  με  πρωτοβουλίες  που  περιλαμβάνουν  κοινή  χρήση
αγαθών.

6.3  Δουλεύοντας  διαφορετικά  για  έναν  καλύτερο  κόσμο

Τα  άτομα  με  υψηλότερα  εισοδήματα  έχουν  γενικά  μεγαλύτερο  οικολογικό  αποτύπωμα.  Φαντάσου:
μετά  από  μια  αγχωτική  εργάσιμη  μέρα,  βρίσκεσαι  στο  σούπερ  μάρκετ  χωρίς  να  σου  απομένει
ενέργεια  για  συνειδητές  επιλογές.  Παίρνεις  λοιπόν  εκείνο  το  έτοιμο  προς  κατανάλωση  γεύμα  με
συστατικά  του  οποίου  δεν  γνωρίζεις  την  προέλευση.  Και  μάντεψε:  δεν  είσαι το  μόνο άτομο.  Από  τη  
μία πλευρά,  βλέπουμε  πολλές  διαφημίσεις  για  υπέροχες  κουζίνες,  ενώ  από  την  άλλη,  τα  ράφια  των
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των  καταστημάτων  με  τα  γεύματα  του  φούρνου  μικροκυμάτων  αυξάνονται  μόνο. Το  ίδιο  ισχύει
και  για  τις  μεταφορές: θέλουμε  να  πάρουμε  το  ποδήλατο, αλλά  αν  το  αυτοκίνητο  είναι  στην
πόρτα  μας, μια  εύκολη  λύση  είναι  δελεαστική. Και  παρόλο  που  υπάρχει  τρένο  εξπρές  από  τις
Βρυξέλλες  στη  Βαρκελώνη, το  αεροπλάνο  είναι  πιο  επιτυχημένο. Όσο  ένας  τύπος  εργασίας, η
αμειβόμενη  εργασία, κυριαρχεί  στη  ζωή  μας, η  οικολογικά  ευαίσθητη  εργασία  για  τη  φροντίδα, 
την  κοινότητα  και  το  περιβάλλον, καθώς  και  η  οικολογική  κατανάλωση, παραμένει  σε  δεύτερη
μοίρα. Αυτό  οδηγεί  σε  κοινωνικό  κατακερματισμό  και  αυξημένο  οικολογικό  αποτύπωμα  λόγω
του  καταναλωτισμού.

Το  πόσες  ώρες  εργαζόμαστε  σχετίζεται  σαφώς  με  τις  περιβαλλοντικές  μας  επιπτώσεις. Μια
ανάλυση  σε  τριάντα  χώρες  του OECD δείχνει  τη  σύνδεση  μεταξύ  των  μεγαλύτερων  εργάσιμων
ημερών  και  των  υψηλότερων  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων. Οι  χώρες  όπου  οι  άνθρωποι
εργάζονται  περισσότερες  ώρες  έχουν  υψηλότερα  επίπεδα  εκπομπών  και  ρύπανσης. Όταν  ο
ετήσιος  αριθμός  ωρών  μισθωτής  εργασίας  μειώνεται  κατά  δέκα  τοις  εκατό (μισή  ημέρα  την
εβδομάδα), το  αποτύπωμα CO2 μειώνεται  κατά  δεκαπέντε  τοις  εκατό. Από  την  άλλη  πλευρά, 
εάν  εργαζόμαστε  περισσότερες  ώρες  για  έναν  μισθό, παράγουμε  επίσης  περισσότερα  αγαθά
και  υπηρεσίες. Στη  συνέχεια  πρέπει  να  προωθηθούν, να  πωληθούν  και  να  καταναλωθούν, 
κάνοντας  τον  οικονομικό  κινητήρα  να  λειτουργεί  πιο  γρήγορα, με  αποτέλεσμα  μεγαλύτερη
κατανάλωση  ενέργειας  και  πρώτων  υλών  και  περισσότερα  απόβλητα  και  αέρια  θερμοκηπίου.  26

Η  λύση  είναι  να  προχωρήσουμε  πέρα  από  τον  καταναλωτισμό  εισάγοντας  *��	�6�	��������	
*)��(4	7����'	���	7�*����. Το  σύνθημα «τα  χρήματα  δεν  σε  κάνουν  ευτυχισμένο» έχει
τεκμηριωθεί  επιστημονικά. Από  ένα  συγκεκριμένο  επίπεδο  εισοδήματος, η  ποιότητα  ζωής  δεν
ανεβαίνει  πλέον. Χώρες  όπως  η  Κόστα  Ρίκα  και  η  Ουρουγουάη  έχουν  υψηλή  ποιότητα  ζωής  με
πολύ  χαμηλότερο  μέσο  εισόδημα (και  σχετική  περιβαλλοντική  υποβάθμιση) από  ό,τι  σε  πολλά
κράτη  της  Δυτικής  Ευρώπης. Εκτός  από  την  αύξηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  της
αποδοτικότητας  των  πόρων, πρέπει  να  μειώσουμε  τον  αριθμό  των  ωρών  μισθωτής  εργασίας
μετατρέποντας  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  στο  χρόνο  και  όχι  στα  ενοίκια  και  τα  χρήματα. 
Κατά  τη  διάρκεια  του  καπιταλισμού  της  πρόνοιας, η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  είχε  ως
αποτέλεσμα  υψηλότερα  κέρδη  και  υψηλότερους  μισθούς. Κατά  τη  διάρκεια  του
νεοφιλελευθερισμού, η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  αύξησε  κυρίως  τους  μισθούς  των
κορυφαίων  και  τα  ενοίκια  των  πλουσίων. Το  αποτέλεσμα  ήταν  η  αυξανόμενη  ανισότητα.

Από  αυτή  την  άποψη, υποστηρίζουμε  την 30ωρη (αμειβόμενη) εβδομάδα  εργασίας  ως  τη  νέα
κανονικότητα, όπως  προωθείται  από  φεμινιστικά  κινήματα  όπως  το Femma. Η  μέση  εβδομάδα
εργασίας  των  γυναικών  της  σημερινής  ημέρας  χρησιμεύει  ως  αφετηρία: οι  γυναίκες  μάλλον
εργάζονται  με  μερική  απασχόληση, ώστε  να  μπορούν  να  συνδυάσουν  τη  δουλειά  τους  με  τις
διάφορες  εργασίες  φροντίδας. Το Femma τονίζει  ότι  μόνο  μια  μικρότερη  αμειβόμενη  εβδομάδα
εργασίας  επιτρέπει  έναν  καλύτερο  συνδυασμό  των  ρόλων  στη  ζωή  μας: αμειβόμενη  εργασία, 
εθελοντική  εργασία, φροντίδα  εντός  και  εκτός  της  οικογένειας  και  αυτο-ανάπτυξη. Επιτρέπει  την
ανακατανομή  της  αμειβόμενης  εργασίας  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι
άνθρωποι  να  εργάζονται  με  μισθό  ή  αυτοαπασχολούμενους  και  κανείς  να  μην  είναι
υπερφορτωμένος.

Στην  πρότασή  μας  αυτή  η  ριζική  μείωση  των  ωρών  εργασίας  δεν  θα  κρατούσε  τον  ίδιο  μηνιαίο
μισθό. Ωστόσο, αυτό  δεν  χρειάζεται  να  επηρεάσει  άτομα  με  χαμηλά  και  μέτρια  εισοδήματα. Τα
συστήματα  αναδιανομής  πρέπει  να  διασφαλίζουν  ότι  η  κοινωνική  ανισότητα  θα  μειωθεί  και  ο
καθένας  έχει  ένα  αντάξιο  εισόδημα  για  να  ζήσει  καλά. Ένα  σημαντικό  δομικό  στοιχείο  είναι  το
Καθολικό Βασικό Εισόδημα (UBI) ως  μέρος  του  νέου  πακέτου  ασφαλείας.
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6.4  Ασφάλεια:  περισσότερο  από  ένα  βασικό  εισόδημα

Πολλοί από τους υποστηρικτές του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος (UBI) το βλέπουν ως τη λύση σε 
όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Οι αντίπαλοι συχνά αμφισβητούν την προσιτότητα τους ως το κύριο 
αντεπιχείρημα. Και οι δύο ομάδες κάνουν λάθος: το βασικό εισόδημα δεν είναι μια πρόταση για την 
ενίσχυση του σημερινού κοινωνικού κράτους του 20ού αιώνα. Είναι μέρος του κοινωνικού συμβολαίου 
του 21ου αιώνα που πρέπει ακόμα να αναπτύξουμε. Το UBI διαφέρει κατά τρεις τρόπους από την 
κοινωνική βοήθεια για την εργασία (π.χ. το ημερομίσθιο διαβίωσης) που το γνωρίζουμε σήμερα. Είναι 
αυστηρά ατομικό, αποκομμένο από άλλα εισοδήματα και άνευ όρων (μας απαλλάσσει από την 
απαίτηση να είμαστε διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας). Για τον Philippe Van Parijs, το βασικό 
επιχείρημα για ένα βασικό εισόδημα δεν είναι η αλληλεγγύη, αλλά η δικαιοσύνη: είναι μια δίκαιη 
κατανομή του πλούτου που έχουμε δημιουργήσει ως κοινωνία σε πολλές γενιές.

Το UBI ενισχύει τόσο την ελευθερία όσο και την ασφάλεια. Αυξάνει την προσωπική αυτονομία να 
επιλέγουν ελεύθερα ποιες δραστηριότητες θέλουν να κάνουν. Για άτομα με ανασφάλεια ή χαμηλό 
εισόδημα, ένα UBI σημαίνει πιο ασφαλές συναίσθημα σε αβέβαιες στιγμές. Συνδυάζει την προστασία 
και την κοινωνική καινοτομία σε μια νέα μορφή κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, μια UBI απαντά 
στην κριτική που ασκεί ο Polanyi για την εμπορευματοποίηση της εργασίας: δεν είναι μόνο ότι οι 
άνθρωποι εξαρτώνται πλήρως από την αγορά εργασίας του βιοπορισμού τους. Ένα UBI δίνει τη 
δυνατότητα στους ανθρώπους να διαπραγματεύονται στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, ένα UBI 
επιτρέπει νέες δραστηριότητες εκκίνησης χωρίς να βγάζει τόσα πολλά χρήματα από αυτές. Τελευταίο 
αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ένα UBI αποσυνδέει το εισόδημα από μια εργασία. Αυτό είναι σημαντικό 
υπό το πρίσμα της αυτοματοποίησης που απειλεί να καταστήσει περιττές πολλές θέσεις εργασίας.

Η πλήρης αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης από ένα (υψηλό) UBI, όπως προτείνουν οι 
νεοφιλελεύθεροι, είναι κακή ιδέα: θα εγκατέλειπε τις σχέσεις κοινωνικής εξουσίας, που χτίστηκαν μετά 
από δεκαετίες κοινωνικού αγώνα. Μπορείς να είσαι επικριτικός με τα συνδικάτα, αλλά λειτουργούν ως 
εγγύηση για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Το βασικό εισόδημα σε κάνει να ονειρεύεσαι... 
Φανταστείτε να λαμβάνετε 2000 ευρώ κάθε μήνα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Τον Ιούνιο του 2016,
οι Ελβετοί το ψήφισαν σε δημοψήφισμα, με το ένα πέμπτο των ψήφων υπέρ. Ένα τόσο υψηλό ποσό 
είναι, στην πραγματικότητα, απλήρωτο. Προκύπτουν δύο σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, είναι 
απαραίτητο ένα τόσο υψηλό ποσό για να εξασφαλιστεί μια καλή ζωή για όλους; Δεύτερον, συνδέεται 
ένα απλό χρηματικό ποσό με τον στόχο της αύξησης των ικανοτήτων των ανθρώπων; Η απάντηση 
συνδέεται με το ποιες μορφές υποστήριξης παρέχουμε στη ζωή των πολιτών. Ας πάρουμε δύο 
παραδείγματα.

Πρώτον, ας υποθέσουμε ότι εισάγουμε αύριο ένα UBI 1000 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται 
ότι μπορούν επομένως να επενδύσουν λιγότερα σε ορισμένους τομείς όπως η εκπαίδευση. Αυτό 
μπορεί να ακούγεται εύλογο, αλλά μια ματιά στη Μεγάλη Βρετανία μας δείχνει σε τι μπορεί να 
οδηγήσει μια νεοφιλελεύθερη πολιτική ακόμη και χωρίς την UBI. Την εποχή που ο νεαρός Ντέιβιντ 
Κάμερον πήγαινε στο πανεπιστήμιο, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν ακόμα δωρεάν. 
Το 1998, εισήχθη ένα τέλος συνδρομής, το οποίο σταδιακά αυξήθηκε σε περισσότερες από 9000 £. 
Ποιος είναι ο καλύτερος; Ο φοιτητής που δεν χρειάστηκε να πληρώσει τέλος εγγραφής ή ο φοιτητής 
που πρέπει να ξοδέψει ολόκληρο το UBI του για τις σπουδές του, ενώ η κυβέρνηση κάνει τη ζωή πιο 
ακριβή σε κάθε τομέα; Εν ολίγοις: όταν εισάγεται ένα UBI ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες μειώνονται και οι 
βασικές υπηρεσίες γίνονται πιο ακριβές, μπορεί να χάσετε περισσότερα από όσα κερδίζετε. Στην 
πραγματικότητα, το UBI σας θα χρησιμεύσει ως τρόπος εξόφλησης του δανείου σπουδών σας για 
χρόνια. Αυτό είναι κάτι που οι τράπεζες θα βρουν εξαιρετικό. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με τις νεοφιλελεύθερες προτάσεις για ένα UBI που θα 
οδηγήσει μόνο σε περισσότερη ανισότητα και κατακερματισμό.
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Πόσο  πρέπει  να  είναι  ένα  μηνιαίο  βασικό  εισόδημα;  Η  ιστορία  μας  διδάσκει  ότι  το  πιο  δύσκολο
βήμα  ενός  κοινωνικού  ή  δημοσιονομικού  μέτρου  είναι  η  εισαγωγή  της  αρχής.  Μόλις  εισαχθεί,
μπορείτε  να  αυξήσετε  σταδιακά  την  ποσότητα.  Αυτό  είναι  μια  έκκληση  για  ένα  φαινομενικά  χαμηλό
ποσό  -  αλλά  συνολικά,  είναι  ένα  τεράστιο  ποσό,  αφού  κάθε  ενήλικας  θα  δικαιούταν  κάποιο.  Για  να
είμαστε  σαφείς,  προτείνουμε  UBI 500  ευρώ  το  μήνα  για  μια  χώρα  όπως  το  Βέλγιο,  διατηρώντας
παράλληλα  την  κοινωνική  ασφάλιση  (πρόσθετα  επιδόματα  ασθενείας  και  ανεργίας  κ.λπ.).  Αυτό
επεκτείνουμε  σε  ένα  πακέτο  ασφαλείας  προσανατολισμένο  στο  μέλλον  με  δύο  επιπλέον  δομικά
στοιχεία.  Αυτά  είναι  απαραίτητα,  γιατί  ένα  χρηματικό  ποσό  δεν  λέει  πολλά  για  κρίσιμες
δυνατότητες  χειραφέτησης  όπως  η  εκπαίδευση  ή  η  υγειονομική  περίθαλψη.

Στην  κοινωνία  της  γνώσης  μας,  η  εκπαίδευση  είναι  η  κινητήρια  δύναμη  ή  το  κατώφλι  για  τη
χειραφέτηση.  Με  ένα  UBI 500  ευρώ  το  μήνα,  μπορείς  να  πληρώσεις  το  κόστος  εγγραφής  και  τα
μαθήματά  σου  στο  Βέλγιο  ως  φοιτητής.  Αλλά  αν  η  εισαγωγή  συνδυάζεται  με  την
εμπορευματοποίηση  της  εκπαίδευσης,  τότε  το  UBI  σε  εξουσιοδοτεί  ελάχιστα.  Και  η  εκπαίδευση
είναι  πολύ  περισσότερα  από  το  πανεπιστήμιο.  Η  έρευνα  τονίζει  την  κρίσιμη  σημασία  της  καλής
φροντίδας  των  παιδιών,  ειδικά  για  παιδιά  από  μειονεκτούσες  ομάδες.  Μια  κοινωνία  που  θέλει  να
εγγυηθεί  στα  μέλη  της  τις  μεγαλύτερες  πιθανότητες  αυτο-ανάπτυξης  προσφέρει  τη  διασφάλιση  της
χειραφέτησης  και  δωρεάν  εκπαίδευσης  και  φροντίδας  των  παιδιών.

Η  τελευταία  προσθήκη  στην  εγγύηση  είναι  η  προσιτή  πρόσβαση  σε  ποιοτική  υγειονομική
περίθαλψη,  με  δωρεάν  βασική  περίθαλψη.  Χωρίς  αυτή  τη  διάταξη,  επιστρέφει  μια  πολύ
υπαρξιακή  μορφή  αβεβαιότητας:  η  ιδέα  ότι  η  κοινωνία  δεν  θα  νοιάζεται  για  σένα  όταν
αρρωστήσεις.  Καμία  περιττή  πολυτέλεια  σε  περιόδους  που  οι  κυβερνήσεις  που  έχουν  εμμονή  με
τη  λιτότητα  στοχεύουν  ιδιαίτερα  την  κοινωνική  ασφάλιση.

Γιατί  αυτό  το  ποσό  των  500  ευρώ  το  μήνα  για  μια  χώρα  όπως  το  Βέλγιο;  Καλύπτει  περίπου  το  ένα
τέταρτο  του  χαμηλού  έως  μέσου  εισοδήματος.  Το  ποσό  αυτό  αντισταθμίζει  τη  μισθολογική
απώλεια  που  προκύπτει  από  τη  μετάβαση  σε  μια  εβδομάδα  εργασίας  30  ωρών,  με  τα  χαμηλότερα
εισοδήματα  να  είναι  βέβαιο  ότι  θα  προχωρήσουν.  Στη  Γαλλία,  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  ένα
παρόμοιο  UBI  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σαφή  βελτίωση  των  χαμηλότερων  εισοδημάτων  στη  χώρα,
χωρίς  πρόσθετο  κόστος  και  διατήρηση  των  σημαντικότερων  κοινωνικών  υπηρεσιών.

Το  τελευταίο  είναι  πολύ  σημαντικό. Δεν  βοηθάς  τους  ανθρώπους  που  βρίσκονται  στη  φτώχεια
μόνο  με  χρήματα.  Εάν  αυξήσετε  σημαντικά  τον  τρέχοντα  μισθό  τους  αλλά  μειώσετε  την  κοινωνική
προστασία, πολλοί  θα  ήταν  σε  χειρότερη  θέση. Αυτό  συμβαίνει  επειδή  πρόκειται  επίσης  για
ψυχολογική  βοήθεια,  αντιμετώπιση  θεμάτων  εθισμού,  διαμεσολάβηση  για  το  χρέος,  εκπαίδευση
για  εύρεση  εργασίας,  πολιτιστική  συμμετοχή  και  πολλά  άλλα.

Το  UBI  θα  μπορούσε  να  αποτελείται  τόσο  από  εθνικό  όσο  και  από  ευρωπαϊκό  στοιχείο.  Αυτό
ταιριάζει  επίσης  με  την  οικοδόμηση  ενός  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης  προσανατολισμένου
στο  μέλλον  που  υπερβαίνει  το  έθνος-κράτος.  Το  πρώτο  στοιχείο  θα  μπορούσε  να  είναι  το
ευρωπαϊκό  μέρισμα.  Αυτό  θα  εξασφάλιζε  σε  κάθε  κάτοικο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  μηνιαίο
εισόδημα  200  ευρώ.  Το  ποσό  αυτό  μπορεί  να  διαφέρει  ανάλογα  με  την  αγοραστική  δύναμη  των
διαφόρων  χωρών  -  στο  Βέλγιο,  για  παράδειγμα, 250  ευρώ  το  μήνα  και  στη  Ρουμανία, 150  το
μήνα.  Υπάρχουν  νόμιμοι  λόγοι  για  αυτό  το  μέρισμα.  Το  πρώτο  αφορά  την  ευρωζώνη.  Από  την
αρχή,  οι  οικονομολόγοι  δήλωσαν  ότι  μια  νομισματική  ένωση  χωρίς  δημοσιονομική  αλληλεγγύη
είναι  ασταθής.  Το  μέρισμα  αυξάνει  επίσης  τις  πιθανότητες  ζωής  των  ανθρώπων  που  ζουν  σε
φτωχότερες,  περιφερειακές  περιοχές  της  Ευρώπης.  Αυτό  θα  μειώσει  τους  οικονομικούς  λόγους
για  τη  μετανάστευση  στα  πλουσιότερα  μέρη.  Τέλος,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δεν  διαθέτει  επί  του
παρόντος  την  απαραίτητη  νομιμότητα  με  τον  πληθυσμό  της.  Εάν  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θέλει  να
στηρίξει  μια  Ευρώπη  που  νοιάζεται,  τότε  χρειάζεται  κοινωνική  πολιτική.  Αυτό  το  ευρωπαϊκό
μέρισμα  θα  στηρίξει  τα  εθνικά  συστήματα  κοινωνικής  ασφάλισης.
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Το  δεύτερο  στοιχείο  -  στην  προκειμένη  περίπτωση,  για  ποσό  250  ευρώ  -  χρηματοδοτείται  σε  εθνικό
επίπεδο.  Αυτό  παραμένει  ένα  σημαντικό  ποσό,  αλλά  είναι  εφικτό,  καθώς  αποτελεί  μέρος  των
υφιστάμενων  κοινωνικών  παροχών,  που  συγχρηματοδοτούνται  από  υψηλότερα  εισοδήματα  (με
την  αλλαγή  του  φορολογικού  συστήματος).

6.5  Ρομπότ  αντί  για  δουλειές;

Μπορείτε  να  διαβάσετε  τόσο  ουτοπικά  μηνύματα  όσο  και  προβλέψεις  καταστροφής  σχετικά  με  τη
ρομποτοποίηση.  Για  παράδειγμα,  τα  ρομπότ  θα  μπορούσαν  να  αναλάβουν  τις  μισές  δουλειές  μας.
Αυτή  η  προοπτική  είναι  ένα  ισχυρό  επιχείρημα  τόσο  για  μια  μικρότερη  εβδομάδα  εργασίας  όσο  και
για  ένα  UBI.  Εάν  τα  ρομπότ  αναλάβουν  την  εργασία,  εξακολουθούμε  να  παράγουμε  πλούτο,  αλλά
δεν  μπορούμε  πλέον  να  τον  αναδιανείμουμε  μέσω  της  αμειβόμενης  εργασίας.  Καθώς  οι  θέσεις
εργασίας  εξαφανίζονται,  είναι  χρήσιμο  να  διαιρέσετε  τις  υπόλοιπες  εργασίες  σε  όσο  το  δυνατόν
περισσότερα  άτομα.

Είναι  όμως  ρεαλιστικό  αυτό  το  ακραίο  σενάριο;  Τα  κύματα  αυτοματισμού  έχουν  σίγουρα
καταστρέψει  θέσεις  εργασίας  στο  παρελθόν  -  σκεφτείτε  απλώς  την  αυτοκινητοβιομηχανία.  Ωστόσο,
εξελισσόμενοι  από  μια  κοινωνία  παραγωγής  σε  μια  κοινωνία  υπηρεσιών,  δημιουργήθηκαν  επίσης
πολλές  νέες  θέσεις  εργασίας.  Στις  περισσότερες  βιομηχανικές  χώρες,  σχετικά  λίγοι  άνθρωποι
κερδίζουν  το  ψωμί  τους  από  την  παραγωγή  αυτοκινήτων,  αλλά  οι  περισσότεροι  εξακολουθούν  να
μπορούν  να  αγοράσουν  αυτοκίνητο.  Αυτό  το  παράδειγμα  δείχνει,  ωστόσο,  ότι  η  αυτοματοποίηση
μπορεί  να  διαταράξει  την  αγορά  εργασίας  μειώνοντας  τη  διαθεσιμότητα  ορισμένων  τύπων  θέσεων
εργασίας.  Από  τη  δεκαετία  του  1970,  έχουμε  δει  μια  απότομη  μείωση  του  αριθμού  των  αξιοπρεπών
θέσεων  εργασίας  για  άτομα  με  χαμηλή  ειδίκευση.  Δεν  προκαλεί  έκπληξη  το  γεγονός  ότι  πολλοί  από
αυτούς  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  χαμένους  της  παγκοσμιοποίησης  και  αναγνωρίζουν  ότι  δεν
εκπροσωπούνται  πλέον  από  παραδοσιακά  πολιτικά  κόμματα.  Για  να  μείνουμε  στο  παραπάνω
παράδειγμα,  το  car sharing  αυξάνεται  ραγδαία,  γεγονός  που  επιφέρει  αλλαγές  και  δυνατότητες.  Τι
γίνεται  αν,  για  παράδειγμα,  όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι  δεν  αγοράζουν  αυτοκίνητο  και
ξοδεύουν  τα  χρήματα  που  εξοικονομούν  με  αυτόν  τον  τρόπο  στην  τοπική  οικονομία,  όπως  για  να
συντηρήσουν  τον  κήπο  τους  ή  να  βάφουν  το  σπίτι  τους;  Αυτό  το  μικρό  παράδειγμα  δείχνει  ότι  η
εξέλιξη  μιας  πιο  συνεργατικής  οικονομίας  δεν  χρειάζεται  να  ωφελήσει  μόνο  άτομα  με  υψηλή
εξειδίκευση,  ειδικά  αν  μεταθέσουμε  τη  φορολογική  επιβάρυνση  της  εργασίας  στους  κεφαλαιακούς
και  περιβαλλοντικούς  φόρους.

Αλλά  σίγουρα,  η  ψηφιοποίηση  και  η  ρομποτοποίηση  θα  εξαφανίσουν  τις  θέσεις  εργασίας.
Ταυτόχρονα,  υπάρχει  πολλή  δουλειά  να  γίνει  για  να  καταστεί  η  κοινωνία  μας  αδιάβλητη  στο
μέλλον.  Θα  μπορούσαν  τα  ρομπότ  να  κάνουν  τα  σπίτια  ενεργειακά  αποδοτικά  απομονώνοντας
στέγες  και  προσόψεις;  Θα  μπορούσαν  να  έρθουν  να  τοποθετήσουν  φωτοβολταϊκά  πάνελ  στις
στέγες  μας;  Το  ίδιο  ισχύει  για  την  αποσυναρμολόγηση  ή  την  ανακαίνιση  αντικειμένων  στην  κυκλική
οικονομία  που  στοχεύουμε.  Και  θα  πάμε  ποτέ  στην  τοπική  αγορά  αγροτών  για  να  κάνουμε  μια
ωραία  κουβέντα  με  ένα  ρομπότ;  Η  ανθρώπινη  επαφή  είναι  επίσης  ένας  αναμφισβήτητος
παράγοντας  στις  εμπορικές  ενέργειες.

Αντί  να  εξετάζουμε  τις  πιθανές  επιπτώσεις  της  ρομποτοποίησης,  καλύτερα  να  ανατρέψουμε  τα
πράγματα.  Η  στροφή  σε  μια  κοινωνικο-οικολογική  κοινωνία  προσφέρει  πολλές  ευκαιρίες  για  τη
δημιουργία  νέων  θέσεων  εργασίας,  μεταξύ  άλλων  για  άτομα  με  χαμηλή  ειδίκευση  και  τεχνικά
προσόντα.  Ταυτόχρονα,  χρειάζεται  πολύ  μεγαλύτερη  προσοχή  για  την  ποιότητα  των  θέσεων
εργασίας  και  για  τη  διατήρηση  της  αξιοπρεπούς  εργασίας.  Αυτό  αφορά  αυτό  που  ακολουθεί  ως
ένα  άλλο  σημαντικό  μέρος  ενός  πακέτου  ασφαλείας,  όπως  ήταν  ήδη  στον  20ο  αιώνα  και  πρέπει
να  παραμείνει  στο  μέλλον.
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6.6  Επισφαλείς  θέσεις  εργασίας:  ευελιξία  και  ψηφιοποίηση

Στη  μεταπολεμική  περίοδο  οικονομικής  ανάπτυξης  και  ισχυρών  ρυθμίσεων,  οι  δυτικές  κοινωνίες
πέτυχαν  να  παρέχουν  στους  περισσότερους  εργαζόμενους  ασφαλείς  θέσεις  εργασίας,  με
πλήρη  απασχόληση  για  έναν  εργοδότη  με  προβλέψιμες  ώρες,  μισθούς  και  επιδόματα.  Αυτό  έχει
αλλάξει  ριζικά  από  τη  δεκαετία  του  1970.  Οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι  είναι  πιο  πρόθυμοι  να  αλλάξουν
για  μια  νέα,  συναρπαστική  δουλειά,  ακόμη  και  όταν  πρέπει  να  αφήσουν  πίσω  τους  μια  σταθερή
θέση.  Ταυτόχρονα,  οι  κυβερνήσεις  έχουν,  σε  διάφορους  βαθμούς,  απορρύθμιση  της  αγοράς
εργασίας,  επιτρέποντας  πολύ  μεγαλύτερη  ευελιξία  στους  εργοδότες.  Ταυτόχρονα,  η
παγκοσμιοποίηση  έχει  επίσης  αυξήσει  τον  ανταγωνισμό  με  τις  διεθνείς  αλυσίδες  παραγωγής.
Μαζί  με  τις  νέες  τεχνολογίες  πληροφοριών  και  επικοινωνιών,  οι  εταιρείες  μπορούν  τώρα,
περισσότερο  από  ποτέ,  να  μεταφέρουν  γραμμές  παραγωγής  από  τη  μια  χώρα  στην  άλλη  και  να
αναθέτουν  σε  τρίτους  περισσότερα  καθήκοντα  σε  όλο  τον  κόσμο.

Ενώ  για  ορισμένους  τύπους  εργαζομένων  αυτό  δημιούργησε  νέες  ευκαιρίες,  την  ίδια  στιγμή,  ένας
αυξανόμενος  αριθμός  ατόμων  εργάζεται  τώρα  σε  επισφαλείς  θέσεις  εργασίας  στην  Ευρώπη,
παρόμοια  με  την  μακροχρόνια  κατάσταση  σε  μεγάλο  μέρος  του  υπόλοιπου  κόσμου.  Όλο  και
περισσότεροι  άνθρωποι  στην  Ευρώπη  έχουν  τώρα  προσωρινές  θέσεις  εργασίας,  συμβάσεις
μηδενικών  ωρών  ή  κακοπληρωμένες  θέσεις  εργασίας,  επομένως  η  Ευρώπη  δυστυχώς  έχει  τώρα
επίσης  έναν  αυξανόμενο  αριθμό  φτωχών  εργαζομένων  (άτομα  που  δεν  μπορούν  να  ζήσουν
αξιοπρεπώς  με  μια  δουλειά).

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  αυτοματοποίηση  όχι  μόνο  δημιουργεί  νέες  δυνατότητες,  αλλά  απειλεί  επίσης
να  δημιουργήσει  πολύ  πιο  επισφαλείς  και  ανασφαλείς  θέσεις  εργασίας.  Όπως  δηλώνει  διαυγής
παρατηρητής  των  συνδικάτων:  9=	����,���	)������	67)�	���)�	���
��	3��	���	
���	
����4�
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Οι  νέες  τεχνολογίες  αλλάζουν,  με  ριζικό  τρόπο,  τον  τρόπο  οργάνωσης  και  ρύθμισης  της  εργασίας.
Η  νέα  αυξανόμενη  κατηγορία  εργαζομένων  στην  ψηφιακή  τεχνολογία  απασχολείται  όλο  και
λιγότερο  από  μια  εταιρεία  με  πλήρη  απασχόληση  και  σταθερή  θέση.  Όλο  και  περισσότερες
εταιρείες  δεν  αναζητούν  εργαζομένους  αλλά  για  �"��cP�%c�%�,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι
εργαζόμενοι  ανταγωνίζονται  στο  διαδίκτυο  σε  παγκόσμια  βάση  για  (μικρές)  εργασίες.  Αυτό  μειώνει
την  εμβέλεια  των  κανονισμών  για  τις  ώρες  εργασίας,  τους  κατώτατους  μισθούς,  τις  αναρρωτικές
άδειες,  τις  συντάξεις  κ.λπ.  Είναι  ένας  από  τους  παράγοντες  που  διαβρώνουν  τη  μεσαία  τάξη.  Αυτό
συνδέεται  επίσης  με  το  γεγονός  ότι  λόγω  της  ψηφιοποίησης  και  της  αυτοματοποίησης,  βλέπουμε
την  εμφάνιση  παγκόσμιων  εταιρειών  που  επιδιώκουν  μονοπωλιακές  θέσεις  και  επιτυγχάνουν
τεράστιες  στροφές  με  σχετικά  λίγους  υπαλλήλους.  Ορισμένα  από  αυτά  (Uber, Airbnb)  ακυρώνουν
σκόπιμα  τους  εθνικούς  κανονισμούς  και  χρησιμοποιούν  όλα  τα  μέσα  για  να  αποφύγουν  την
πληρωμή  φόρων  και  ως  εκ  τούτου  να  διαβρώσουν  την  οικονομική  βάση  των  εθνικών  συστημάτων
κοινωνικής  ασφάλισης.  Αυτή  η  εξέλιξη  οδηγεί  με  τη  σειρά  της  σε  μια  αυξανόμενη  δυσπιστία  από
τον  πληθυσμό  για  τη  δική  του  κυβέρνηση.

Αυτό  μας  φέρνει  πίσω  στην  αρχή  αυτού  του  δοκιμίου  με  το  παράδειγμα  των  εργαζομένων  στο
Deliveroo  -  ή  είναι  οι  νέοι  ψηφιακοί  σκλάβοι;  Κάθε  χρόνο,  όλο  και  περισσότεροι  καταναλωτές
χρησιμοποιούν  ψηφιακές  πλατφόρμες  όπως  το  Uber,  το  Clickworker  και  το  Taskrabbit,  ενώ  ο
αριθμός  των  ανθρώπων  που  προσπαθούν  να  ζήσουν  από  αυτές  αυξάνεται  επίσης  γρήγορα.
Αλλά  συγκρίνετε  έναν  οδηγό  Uber  με  έναν  οδηγό  ταξί  ως  υπάλληλος  μιας  κανονικής  εταιρείας:
πρέπει  να  χρησιμοποιεί  το  δικό  του  αυτοκίνητο,  να  πληρώνει  τη  δική  του  ασφάλεια,  να  μην  έχει
καμία  εγγύηση  για  εργασία,  να  μην  γνωρίζει  τους  «συναδέλφους»  του  ή  να  γνωρίζει  πιθανούς
πελάτες  .  Είναι  ένα  παράδειγμα  της  μετάβασης  ενός  αλληλέγγυου  εργατικού  δυναμικού  σε  έναν
μοναχικό  ψηφιακό  εργάτη.
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Οι θέσεις εργασίας σε πολλούς τομείς αναλύονται
(ή θα μπορούσαν να αναλυθούν) σε μικρές 
εργασίες και ανατίθενται στον πλειοδότη, ο 
οποίος στη συνέχεια θα θεωρείται 
αυτοαπασχολούμενος με λίγα δικαιώματα και 
ακόμη λιγότερη ασφάλεια ή σταθερότητα.

             
           
          
             
            
   

         
            
           
   

         
           
          
           
         
             
           
           
      

  
            
             
           
           
         
          
          
           
           
     

 

Αυτό  μας  φέρνει  πίσω  σε  ένα  βασικό  στοιχείο  αυτού  του  δοκιμίου:  τις  προοπτικές  του  Polanyi  για  τους
N)����'�  N)���7�*����*�4�.  Οι  ανατρεπτικές  τεχνολογίες  όχι  μόνο  αλλάζουν  τον  τρόπο  με  τον οποίο
παράγουμε  πράγματα,  αλλά  οδηγούν  επίσης  σε  ριζικές  αλλαγές  στην  αγορά  εργασίας,  τη διαθεσιμότητα
και  την  οργάνωση  της  εργασίας  και  �*,��;���4�  ��  '
��7��  ��-)����  ���  )-�����	*��  ������
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Οι  έννοιες  του  κοινωνικο-οικολογικού  μετασχηματισμού  και  της  βιομηχανικής  επανάστασης  μας
επιτρέπουν  να  συλλάβουμε  τις  ριζικές  κοινωνικές  προκλήσεις  προς  τις  οποίες  οδεύουμε.  Θα  πρέπει  να
προσαρμόσουμε  την  οικονομία  μας,  την  αγορά  εργασίας  και  το  κράτος  πρόνοιας  στην  μεταβαλλόμενη
και  δυναμική  παγκόσμια  οικονομία.

Μια  βιομηχανική  επανάσταση  επιτρέπει  στις  δυνάμεις  της  αγοράς  -  χρησιμοποιώντας  νέες  τεχνολογίες
αλλά  και  σχέσεις  εξουσίας  που  σχετίζονται  με  νέους  τρόπους  παραγωγής  -  να  απελευθερωθούν  από
τους  υπάρχοντες  κανονισμούς  και  να  διαταράξουν  τους  θεμελιώδεις  κοινωνικούς  δεσμούς.  Αυτό  το
πρώτο  κίνημα  διαταραχής  πυροδοτεί  πάντα  ένα  δεύτερο  κίνημα:  άνθρωποι  και  οργανισμοί  που  θέλουν
να  προστατεύσουν  τον  κοινωνικό  ιστό,  δίνοντας  αντίβαρο  στις  δυνάμεις  της  αγοράς,  αναπτύσσοντας
νέους  τρόπους  για  τη  ρύθμισή  τους.  Το  καθήκον  είναι  τώρα  πάλι  να  αναπτυχθεί  μια  δημοκρατική
απάντηση  που  μπορεί  να  επικρατήσει.  Για  αυτό  πρέπει  να  δημιουργήσουμε  νέες  μορφές  ασφάλειας
αναπτύσσοντας  νέες  ισχυρές  μορφές  δημοκρατικής  ρύθμισης,  με  στόχο  την  εκ  νέου  ενσωμάτωση  της
νέας  βιομηχανικής  οικονομίας  σε  μια  δημοκρατική  κοινωνία.
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�����)��d  Ποιες  νέες
μορφές  ρύθμισης  μπορούν  να  ενσωματώσουν  τη  νέα  οικονομία;  Είναι  σαφές  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση
είναι  η  κλίμακα  στην  οποία  πρέπει  να  αναπτυχθεί  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  νέου  κανονισμού,  σε
διάλογο  με  τις  εθνικές  κυβερνήσεις.  Χρειαζόμαστε  νέες  πολιτικές  και  ρύθμιση  της  αγοράς  εργασίας,
δημοσιονομική  πολιτική  και  καινοτόμο  κοινωνική  ασφάλιση.  Αυτό  συνδέεται  επίσης  με  τη  σημασία  της
φροντίδας  και  των  νέων  μορφών  αυτόνομης  εργασίας  (ή,  με  άλλα  λόγια:  αποεμπορευματοποίηση  και
λιγότερο  καταναλωτισμός).  Έχουμε  ήδη  αναπτύξει  μερικά  από  αυτά  τα  δομικά  στοιχεία:  μια  μικρότερη
εβδομάδα  εργασίας,  ένα  καθολικό  βασικό  εισόδημα,  ποιοτική  εκπαίδευση  για  όλους  τους  πολίτες  και
οικονομικά  προσιτή  υγειονομική  περίθαλψη.  Θα  πρέπει  τώρα  να  διασφαλίσουμε  την  προστασία  και  την
ευημερία  των  ανθρώπων  που  εργάζονται  στην  οικονομία  των  συναυλιών  και  των  πλατφορμών,  καθώς
και  σε  άλλους,  ήδη  εξαιρετικά  απορυθμισμένους  τομείς.

Μετά από μια αρχική περίοδο που κατακλύζονταν από εξαιρετικά γρήγορες αλλαγές, η  Uber πρόσφερε
τις πρώτες της υπηρεσίες μόλις το 2010, και μελετητές, συνδικάτα και προοδευτικοί πολιτικοί αναλύουν
τώρα τις επιπτώσεις της και δομούν στοιχεία για μια επαρκή πολιτική απάντηση. Η πρόκληση εδώ δεν
είναι να καταπολεμήσουμε, αλλά να κατακτήσουμε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εργαστούμε
για μια βιώσιμη κοινωνία με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Πώς μοιάζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που
μπορεί να εγγυηθεί τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα στους εργαζόμενους στις πλατφόρμες; Σε ένα
πρόσφατο άρθρο, οι ερευνητές απαρίθμησαν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στην πλατφόρμα ως εξής:  «...χαμηλά ποσοστά αμοιβής, έλλειψη εργασίας και αγώνας
προς τα κάτω στην περίπτωση εικονικής εργασίας χαμηλής ειδίκευσης». Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι
να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους όταν οι εργοδότες  (ή οι ψηφιακές πλατφόρμες)  μπορούν απλώς
να επιλέξουν να μην τους προσφέρουν εργασίες ή ώρες την επόμενη εβδομάδα;
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1.

2.  

          
       
         
          
        
         

0���'  
����&	���  ��  	��  	��
���#  �������,  ���  	����!	�  ��&	  ��  � 	�����#���	�  ���
�$��" ��&  ���  ���	����&  �"�����.  1�&��,  ���%������'  	�"��'  ���  � "����'  ���(����  &"�  �  ����
� 	���  �� ��(��'  ���  ������  ��  ���	������!�.  28   2"����	�  �$�  � 	�����  � #	��,  �'  �$#':

 3.

4.

5.

Διαφάνεια  πλατφορμών.  3�'  	����!	�  ��  ��(�!	�  �'  � 	������  &�  ��  �������',  ���
�������������  �'  «��"�'  	��  ) %���#  �"�%&�	�»,  ���������  	�  �"#�  	����& �;  4��
�  ����	���  ���  ��'  ) %����!'  �����&	����'  �������� ��!�  ��  �������#���'  �������',
������	����'  ���  ��������,  ��&  ��  	����!��  ��  �����)��   �  ���
�"#   '  ������#'
��	������'.  0��  ���  �������'  &��'    Airbnb  ���(�����!�  ��  �����  ���%����',  ��  ��
���#���'
��  	����!���  ��  ����%�"�����  &�  �" ������  �  ���&  ���&  %&���.
����# 	����&'������'  πολιτικής κατώτατου μισθού6�/����!	�������(�!	��&����
�����������(������������'���&�	���) %���#��"�%&�	������������#�������&7�5�&����
�� ���������������������'��������	����������'�������������������������	���
���#�����	�������'���&�&"������&�	���������������������"��&������&���������� �
�����(���'���	�����������#���%�"�� 7
5����% �������������'�����(&" � '����������	���������
�������������"�%&�	������
�%#����'����	�����'���(�'����������	&����������	����&��"�����������(�������	����
������	������������	����6�,�������&	������ ���"�%&�	���(�����(�� ��������'�	�� ��
) %���#��"�%&�	�7�5��������	
��������&���( 	��������� �	��%#�(���"�����
�������(�"�!	����'7)6�3�'�	����!	�������'������	��� 	������	���"!�� ��!��	 ����
�������	��!�������'�&���'��$�� �� � '�	����'���"��'7
����%�"����&����������&	���������
�������������"�%&�	���(������&�
�� �� ����������#�
������������$�� ����&���������'�����(&" � '6�5�&������������������"�	
�����
��%�"�� ��������'����%�"�� ������'���!��$ ��������� 	��� ����������� ���������'�#�
���	���	�!������(�������	�� ���������6������	
�������������������	���&������'�	�� #'��
�������������������Deliveroo���(���������
��&���(�����!( 	��������#"�&��������������
���� �����������&"����� '���#'���7
.������	#��������!�����""��) '��������	 '��������'6���������	
�������������������	���	���
��&�	#��'��) "#'����� ��& �'�� �Uber���������%������"�������"���������������	����'�
�� ��!'7�/��������& �����	����!������������������� ������&����'��'�) %����'�
�"�%&�	�'��������%������	������"��#���%�"�� '6�5�&����# 	�� '�����%�"���'� '�
�������'��(����������� '�	���$�"�$��'�����""��'��	��'��&��'����"��&	���'���	
����'�
	 �����#'����'�(ZHC)��	����'������&	����'�����(�����!	
�� ���������	���'�� ��
���(���� ���������� ����"�������������	&��������������& '���'����������"���6

��������	
��������������������������������������
������	������������������������������
����	���������  ���  ����������  ������	����  ��������� ��  ���  �� !����  ���" �  ���
��������#  ����������  	��$!  ������	����,  ����������  ������	����,  ��"���  �"�%&�	�',
(�������  �"�%&�	�'  ���  ���	������  ��(��  ���  ��  ����%�"���!�  ������'  ����#��'  �������'  ���
��		��(#  ��  ������	����  �  �����
��� �  ��  ��$��&	����  �&�	��  ��  ) %�����
�"�%��	��  �������'.  *  "��&	��  «����#��$   '  +����%�!� '  ���   �  �������  
����
�"�%&�	�'» (Frankfurt Declaration on Platform-Based Work),  �#"����  &�, «Οι  επιχειρήσεις,  οι  
εργαζόμενοι  και  οι  ρυθμιστικές  αρχές  έχουν  κοινό συμφέρον  να  διασφαλίσουν  ότι  τα  οφέλη  της  
ψηφιοποίησης  μοιράζονται  ευρέως  και  δίκαια  –  και  η συμμετοχή  των  εργαζομένων  στη  
διακυβέρνηση  της  εργασίας  είναι  ένας  ιστορικά  αποδεδειγμένος μηχανισμός  για  να  γίνει  αυτό».  
/��&  (�&��  ���&���,  ���&� ��  ��&  	�"� �'  ���  «/���%���  ���  	����!�	��   '  
������	��'  ��  �����"���».  ,�  ������%��'  ���%����  ����  &�    ���# � ���   �  ������	��   '  
�"�%&�	�'  ��������  ����  	�  �  �# 	�   '  � 	�������'  ��������  �������������'.  /���"�  
	���'  ��  �����������!  �"�����#	��'  ��  ������  ����  �"�%��	���(�%��	����)  
�����(���  ��&  �  �����&'  &�  ���  �����  ��&��	��  ��  ��		��%���!�  	�  ��'�������	�!'  
�������'  ���  ��������#'  ��%�"�� '  (�.(.  �������#'  �	��
#,  (���'  �����  	���&�."�.).  27
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6. ,�  �����&	����  ������  ��  �(���   �  ��������  ��  ����������!�  �  ��	%�����  ��',  ��  �(���  �
������	�  ��  ����������  ���  ��  �������	��!����  ��""�����'  ��	
����'  	�  (������'  �"�%&�	�'
#/���  ��"��'  (��  �����  ����&�,  ��  ����������  	�  �  ��������).

               
             

          
           

 
            
             
            

          
            

    
              
              

            
              

           
           

  

  

 
 
 
  

 
  

 
  

5�#    "���  ���  �����  %�����  �$��" ��#,  �""�  �����(��  #�  �  ���(���  ��&'  ����  ���������!  ��	
�"����
���   �  ) %���#  ���(#,  	���  	�  �""��'  �	��'  ���  ��&������  ��  ������  �����!�	�� .  8��  ��������	�,  �
2016,    9��  : "�����  ����&�����  �'  ZHC  ���,  ��&(����,  ��������    �����#  �����  	�'  �����(��  ���
���#����  ��� �&���'  �������'  ���  ��'  �����&�'  ���  ����
������  �  �"�(���  ��&���
����(&" � '.  29

4�  �  	��$!,    4�������#  ;���  �(��  ����!$��  	��  «4�������#  5����  ���    ���������#  ������	��».
���  <�!���  ��  2017,  �  4�������&  0����
�!"��  ��������  )#%��	�  	�  �  �����  �����!��   �  �����$ 
��&'  ���	�����!  �"������   '  44,  �  �����  ��  �������  �) "&  
��	&  ��������'  ��  �����"���,  ���,
��&(����,  ���	����  �  %���"����#  ��		&�%��  ���  ��  ������	��  ��  ������	����.  ��  )#%��	�
������		����   �  !)��  � 	����   '  ����%�"�� '  ��  ������	���  ��  ������	����  ��'  ����������'
�� �����':  «Πρώτα και κύρια, το δικαίωμα των εργαζομένων στην οργάνωση, το δικαίωμα συλλογικών
διαπραγματεύσεων και δράσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική».  0�"���   �  4�����#  ��
��"!)��  �  ���	�����  ����  ���  �	��   '  ����(&" � '  ���   '  ��������#'  ��%�"�� '.  5�  ���  ���
)#%��	�  ���(��  ��"!  ��&  �  ��  �����  ���	����&'  �������	&',  �����  ���  � 	����&  ����  
#	�,  �""�  �
���	���  ��  ) %��	��'  �$���"�����  ��  
�������  � �  ���=�&���  &�  �  ����(�	���'  ��������	&'
�� ���  ��  	��  ��"!��  ��������,  ����
"�����'  ���  �  �����&'  &�    &���   '  ����������'  ��
	����!��  ��  �����  ��"!  ��"!��  ���"��#  .  5�&'  �����  �  �&(�'  ��  ����  0��#	��'  Platform 
Cooperativism  (�.(.  ��  ������!���  ��'  �� ��!'  �$�  ��  � 	�����#����    ���#  ��'  ) %���#  �"�%&�	�,
������	��  �'  ���������	&').

6.7  Ένα νέο πακέτο ασφαλείας για τον 21ο αιώνα

.  ����	���#  ��%�"���  	�����  ��  ����!)��  	&��  ��&    	���"  ����������   '  	�����#'  ��  	��
���������-����"����#  ��������. ��  ��	�&  ���  ��  ������  ��#    	���"  �""��#  ���  �	�'. 5�&  	�����
��  �����  	&��  �  ����"��	�  ��&'  ������ �!  ��"����!  �(�����  ���  �	�"����  ������  ��""�!'
��������'. ,�  ��������  ���  ����  ��  �
�
��& �  	�����  ��"�'  ��  ���"�$���  ��  	 �  ��		��(���. 1'
��  �!��, �(��	�  ��������  ���  ���  ��	��&  �"�����  ���  ����(��  ���'  ��������'  �"�������  ���
��%�"���. .  �
��	���  �������'  �� 30 ����  ���""�����  ��'  ��������'  ��&  ����
�"���!'  %&���'
�������'. �� UBI ��  	����!��  ��  �������#���  �  �����"���  ���#	��  ����� '  (�&���  ���  �����'
%������', �  �����  ��(��  �����  ��&  &���'. 5�&  ��  #��  ���  ���  ������  �!� 	�  �����#  �����  ���� '
�������	�  ��  ��	�  ���  ���  ���� �������!���  � �  �����  �������'. ;��, � 	�������  ��&��	�  (�&��
���  &"��', ��������'  �'  ����& �'  ���  ���-�����$  ���  ����
��"��'  ���  ����� ��!���  ��&   �
����& �. 1'  ��  �!��, ����(��  (���  ���    � 	�������  ���%�������  	�""����, 	���  	�  �""�, ���
	������  ��  
��	&  ���  �����  ����  ����
��"��  (��������  ���  ��  �����  ������	���  �����%&��.

          
      
        
       
     

Η  προοπτική  που  παρουσιάζεται  εδώ
ταιριάζει  μετην  έννοια  του  επαναστατικού

ρεφορμισμού: διαφορετικές  αλλαγές
συστήματος  που  ενισχύουνκαι

επιταχύνουν  η  μία  την  άλλη.

          
      
       
      
       

��&	�  (���  ���  (�&��  ��  ��		��(��	�  �������
��"��'  ��"����	���.  4����#�����'�
���� ��& �'  ����%�����  ���������  �����(�����& 	�,  ������   ����& �  	�'�"��&����
�$�� 	��  ��&   �  �������#  ���   �������"�� .  4�����  ����
��"��'�����#'�(�#� '  	�'�
���������  ��  �����	��������&����	�  "��&��  ��������#��!��	 ,  �	%��������	��  !���$  	��
��"!�� ����& �  ��#',  �"����&��  ��������#  ��#  ����	���&��������"����&����!��	�.

.��������#�������������������������������	��
 ����������������������!���%��	��	�!: 
���%������'��""���'����#	��'���������(!����
��������(!����� �	��� ���"" 6�4���
������&	������"!����� ����"��������
	����!	��������������	�� ����"����	�'�(���'�
��(�'�	�� �������������#���#���������(��	�
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7.  Επίλογος: Ευρώπη, το νέο 
κουτί ελευθερίας και ασφάλειας

           
            
            
           
      

          
             

            
            

               
           
         
          

          
             

            
          

       
            

             
         

              
            

              
             
             
            

       

              
              

           
            

            
            
              

��� ������  . 0�� 	&�� ����. Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα στην πολιτική, όπου 
η κυβέρνηση να θεωρεί τον εαυτό της εταίρο των 

πολιτών και των ενώσεων της και να λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες κάθε πολίτη.

4����  	��  ���  �������'  �"�������'  ���  ��%�"���'  ����
��'  �&���,  	��  ����������#  �����& �  #
	��  �%��#  ������  ���  ��  	����!��  ��  ��������"����   �  3�"���#  ,���"����;  4����  ��  ��"��'
����(�" 	����  	�    � 	�������  	��'  ���'  ���(#';  ���  �����  ���"�'  �%�"�'  #  ����������  ��
�$��&	���  ��&  ��'  ��"��',  ��'  ����!'  	�',  ���  ���  ��  ��
���#���'  ���  ��  	���"�'
�������'  ����(��  ��  ����%�����  ���  
����	�  	�""��;

8��  ��  	�"#���	�  ��"������:  ���  ����(��  �""  ���"��#.  ,�  ����������'  �"����%&��'  ���������'
�""���'  �����(����  ��&    ��		��(#  ��  ��"���.  ��  ���(�'  ��  2���"����  ���  �����  	��
��&  	����'  ��� #���'  	��$!  ���"�	���  #  ��"�����.  ��  ����'  ��&����'  ���!� ��  �%�!  �
���������  ���#	��  #��  ������  ���  ��""�'  �������'.  +�����,    ��"���#  �(��  � 	����  ���  #��
������   ���   �  ��������   '  8��	����'  ���    ������  �&	��  ���  ���	��  ���  ������   �
��������#  ��%�"��  ����	���& �  ���  &"��'  ��'  ��"��'.  4����  ���  ���  ��  �������.  * �
��� ,  ��  	����"�	���'  ��
���#���'  ���	����'  ������ ���� ���    	���"!��  �!$ �   '
��������#'  ��& �'  ���  �����  ���  ��'  �!�(����'  �����"�����'  ������	��'   '  �����'.
� 	��!�� ���  ���  
���&  ��%�"���'  ���  �"�������'.  0��    ��!��  �������  (���  ��"�,  ����  ��&
���'  �������'),  ��  ��
���#���'  ����(�� ���  &�  	��  ��������   '  �����'  ��  �� ��!��  ��  	��
��"!��  ��������  ���  &"��'.  5�&  �  ���%�"�"�!����  &�����  �"�����  �'  �%��" '  ���  ��""�!'  	�
  	���"!��  (� 	��������	��#  ����  ��&    �������  ��  1930  ���   �  ��$��&	�� 
����%�"���.  ;���,  �(��	�  ��� �#���  	��  ������	��  ��  ���������,  ��������	���'  ������
(��  ���  ����(�����'  �'  ���� ��& �'  	�'  �'  ���#��':  ���  ��&�����  ���   �  ��
��� � ,  ���
���  �������'  ���  ���  ����������'.  0��  ��  �!�  ��������  (���� ��� ���  ��&   �  ��� �  ��
����"������  �����,    �����  	�'  �%���  ��  &���   '  �"�	���#'  ������$ '.

4����  ��%�'  &�  ���  ��  ����������'  ��"����'  �% �#���'  ���  �(���  ���  ��#( �  ���  �" ���	&,  ��
��� � ����  ��  (� ��	����#����  ����  	���  ���  ��  ������  �'  ���������	���'  ������'  ��'
� 	�%�"��'.  5�&  �����  ���"!�'  ��%�'  ���   �  4�������#  ;���  ���  ��""�  ��&  �  ���  	�"   '.
1'  ��  �!��,  ��  ��������  �����������  ��"�����  ������  ��  ����(�����  ��  	�"�!�  ���   �  �"�������,
���  ����"" "�    ��������  � �  	�   �  ��%�"���.  ��  
����&  	�� 	�  ��&    �������  ��  1930,
���  ���������  �  «+����	&  –  ���  $���»,  �����  &�  ��	��  ����	���#  �"�������  ���  (�����  � �
����!	��  �		�   '  ����%�"���',   '  ����%�"���'  ���   '  �
�
��& �'.

>�����&	���  ���  ���  &��	�  � �  ��"���#,  &���    ��
��� �  ��  ������  ��  ���&   '  �����
��  ��"���  ���  ��  �������   '  ���  ��  "�	
����  ��
���  ��&)  �'  �� ��(��'  ����  ��"� .  ;��
� 	������&  ����'  ��  21��  �����  ���  �����!���  	��  	��#  ������	��,  ���	����  ����  �'
�����'  ���  �����  ��� ��  ��  ���""�����!'  ������	���!'  ���	�!',  &��'  �  �����  ���  ��
���������	��.  ���  ��&�����  ���  ���" �  ���   '  �����'  ]���  �����  ��"��&��  ��&   
� 	������]  �""�  ���  ��  %���	���"��	�!   '  �����'  ���   '  �����"��) '  	��'  ������	��#'
�����& � '  	��'  	��#'  ������	��'  ���  ����������    "����#   '  �����'  ����  &���  �����  (�#��	 
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3������)�	�   �  4����  �'  ���  ����  (���'  ��� .  0����'  ���  ��"��  ��  �#���  ��  ���  ����  	���'.  .
4�������#  ;���  �(��  ���'  	��  �"�����  ��������  ��  $�����������  �  	��"�  ���  �'  ������'  ��
��������.  >�����&	���  ���  �"����%&��  �������  	��'  4���� '  ���  ����(!��  �  ������	��  ��
��"���  ���  ��  �$�� ����  &��  ��(��  	���"�'  ���(���#���'  (�.(.  �  ������"�  Dieselgate,    Monsanto 
���    Glysophate?).  /����!	�  ���  ������  ��  ��	���  ����������  �������  � �  4�������#  ;��� .
4����  �����&'  &�    44  
�������,  	�  �'  ����#��'   ',  � �  «�����»  ���  &(�  � �  «��������».  5�&
� 	�����  ���� '  &�  ��&  ��	��#  ���) ,  ����(��  (���'  ���  �""��#  ��  ���� ���  ���  ��"������� � 
 '  4.4.  5��  ���  	��  ;���  ��������"��	��  � �  �����,  	����!	�  ��   �  �����	�
��������"��	��  ���'  	��  ��"#  ��#  ���  &"��'.  4$�""��,  ���  ������  ��  $�(��	�  &�    44  ]��
������ ,  ���  ��������	�,  	�  ��  3,4  #    �����#  ,������  4������']  �����  �  	&��'  �"��" ��	���'
�����#'  �������	&':  	�����  ��  ��(�" ���  	�  ��""�!'  �	��'  ��"���#'  ��&(����.  ;��,  	������  ��
����!$��  ����(#  	��$!  ����  ��  �	���  ��"���#'  ]  ���%���,  ���  ��������	�,  ��"����'  ���
����������   �  ��������#  �������!�  ���   �  ��"���#  ���  �  �"�	�.  /�  	��  &��  �"��" ��	��  �����,
  44  �(��  ���� '  �'  ��	���& �'  ���    �!�	��   '  �����',  ��	����"�	
���	����  ��  ��"��������
���,  ��  ��	��	����!'  &���',  �����  	���"!���'  ��&  ����	���  ���  	�"   '  44.  5�&  ��(!��  ���  ���   
� 	������	��#  ��"���#.  3" ��%����'  ��&  Luxleaks, Panama Papers  �."�.  ���(����  &�  ��  	���"�'
�������'  &(�  	&��  ��%����!�  ��  �����  ���'  �  ���  	��$!  ��  �����  	�"��   '  44  ���   
	����  ��  �������!  %&���  �����#	��',  �""�  �'  ����  ���� '  ��  ��������	&  ���  &(�  ���  &��  �&	�	�
���#	��  %������%��#'  ���  ������!���    (�#�  %���"������  ����������.  /&��    4�������#
;���  	�����  ��  ����(!���    � 	������	��#  ����������  ���  ��  ��������	�!  ���  ��  �����  	��
������  �������  	���"��  ��������.  8��  ��������	�,    4�������#  4�����#  ���%�����  �  2016  &�   
Apple  ������  ��  �" �����  � �  <�"�����  ��"#����'  %&���'  ��'  ���  13  �������		�����  ����6�Ή
ό��'  ���%��    Oxfam  ��  ��&�%��  �����%�,  «...οι  εταιρικοί  φορολογικοί  συντελεστές  πρέπει  να
οριστούν  σε  ένα  επίπεδο  δίκαιο, προοδευτικό  και  να  συμβάλλει  στο  συλλογικό  καλό. Αυτό  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνει  την  εξέταση  του  τρόπου  διασφάλισης  ότι  όλες  οι  χώρες  είναι  σε  θέση  να  εκπληρώσουν  τις
δεσμεύσεις  τους  στο  πλαίσιο  των  ΣΒΑ, να  μειώσουν  την  εξάρτησή  τους  από  την  οπισθοδρομική
φορολογία  και  να  καθορίσουν  αποτελεσματικά  τις  δημόσιες  δαπάνες  -  συμβάλλοντας  έτσι  στη  κάλυψη
του  χάσματος  ανισότητας».  30

��"�',  %������  &�    4�������#  4�����#  �������  ��"�(����  &�  ��  �(��������'  	������	����'
���  ��  ������!�.  .  ���������  ��&   �  4�����#  ��  5���"��  ��  2017   '  ��&��#'   '  ���  ����
4�������&  3�"���  0���������  ������	���  ���  <��������'  	��$!  4�����"	���#'  ���  3�������#'
:�#'�AEuropean Pillar of Social Rights and Work-Life BalanceB  #��  	��  ����#  �""��#.  3���"�	
����
������  ��(�'  ���  �$��������!�  ��"!���   �  ����(&" �  ���  �  ���������  ������	��,
��	����"�	
���	����  ��  	�����,  ��  �"�(����  �����#	��',   '  ����� '  ���   '  ������") '.
3���"�	
���  ����  ���  ��������&  ������  ����"��	���  ���  ��  ������$��    �(���#  ��&���  ��
���%&���  �����  	�"��.  1�&��,  ���  ��(�  �������'  (���  ���	���'  � 	&���  (�#	�)  ���  ���  	���,
&��'  ���  ��  �����  	���&,  ���    ���
�!"���  ��������&��  ��  ��	�  	�  �	��
&	��  �������.  31  5�#
  ��&��  ���(��  ��&	  ��"!  ��&  ���  ���  ����'  *���#� '  ��  /�����(  ���  �������  ���	�����!'
���&��'  ��  ��������&  �������  (���"�  ��  «���#���  �!��"�� '  ��  ����»).  5�����������'  	��  *���#� 
���,  ���"�  � �  ���(����  ���  	�����  "&��  ������!  (����'  ���'  543  60%,  �������  ����  �����
	���&  60%  ��  	����  ������!  	����!  ���  &"��'  ��'  �����&	����'.  0��  ����  ���"�  ��  �����&  	�����
3%  ��  � 	������	���!  �""��		��',���  	�����  �����&  �����&  %�(���'  �  ��"!  3%.  5��  �
�������������#���  �!��"�� '���  ��������  �'  ������'  ��  ����������  ���� "�����6

.  ����  �����#  ��(!��  ���  ���  �  ����  �������  ���  ����������  �  Jean-Claude Juncker  ��  /����
��  2017.  C���$�    ���# � ,  ������������'  ���%������  	�""���  ���   �  4���� ,  �""�  ������
��&  �  	�""���  ���  ��������� ���  ���  #��  ���&  #  ���  #��"�  ����	����  ��  �""�$��   �  ��"���#
���  �����"���  �  ���
"#	��  	�'  ��&����  �#	���.  3&���  ��"��'  ���������  ����	����  ��#   �
����
��"��;  .  D���#  2�
"�'  ���  �(��    %�"���$��  ���  ���
���  ��  ���������!  ���!	��'  �'
��"�����&  �(����  ���   �  ��&���  ��  ����(���!  �������	�!  ���  ���
�����  ��  �"&�" �   �
#�����.  *���"���,    �% 	�����  ���  �������   �  �����	  ���  ���������  ���	#  � �  �����

����&	���  #  ��  ��"!���  �&��  ���  ��  ����������!	�  � �  ��������#  �(��"����#-������	��#
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Εξέλιξη  του  αριθμού  των  νέων  συνεταιρισμών  ανά  κλάδο  από  το 1990 έως  το 2012.

Πηγή: De Moor T, 2013: 11.

 
 

 
  

 
 

 

        
          
         
         

           
         
         
            

            
           

             
          

           
       

             
           

           
        

            
              
       

           
              
            
             
             
            
              
              
            
          
         

4�������%�'�&�������	����&�����
 '�44�����������!���������
���� ��!������$��&	����������
��!	������������"�������
�������������&"���6�5�����""�
������������(�����������%��	�
��&��	������� ���#������
	�����( 	�������	��
	���( 	�����#���� � ����'�	��
���������-����"����#���������6�4����
� 	����&����� 	�������&�����
	�"�	��	&�������	�����#�	�	���	���
����6�3�����������������	����'����
	���"������'����	�����#���'�� �
������		#� '�0����(�� '6�5�&
�������$���� �����&�	����	���
�������� '��&" '����������$��
 ����������� ���#�������
E�����&�4�������'���'6�5�������
��� ����#���������"�
���� 

��
��� �  ���%�����  ��  $����#���  	��  ����������  ���-� 	�������'.  ,�  � 	&����  ���"" "���
����(���  �(����'  ���  ��������'  ��	
��"�'.  ,�  	���'  	��(�'  ��#���  ��  ���������	&  ��"���, 
	��   �  �"��"#��� ,  (�"����'  ����������'  "�	
�����  ����  (�&��  ���  ������	��&  	����	�. ,	���',
	��  �  Energiewende  �  8��	����,  ��  	���'  ��&  �'  ����������'  ��������	��  � ������������'
��#����  ��  ��"��'  ���  ��'  ���������	�!'  ��'.  5�&	  ���  ��  	���&���'  �&"��',  �����
���#���'  
���� ������  ��  ����&  �" ���	&  �  � 	�������  �����  ��������	��  � ������������'.  5�&  
���������  ��  ����	����  	���"�'  ���(���#���'.  ;��,  ��  ��"��'  ���  ��  �����'���
���#���'  
	����!�  ����	����  ��  ������    ���%���  ���  ��  ������	#����  	���  �  ���������!	�.

/����!	�  ��  
�"��	�  ��&  �  ��$��&	���  ������  ��!	�  ��  	��  ������#  �������#.  ,
��� � #'  Tine De Moor  �����  "&��  ���  ���  ���  �!	�  ����
��"���  #  ������  ��"���,  	��  �
����  ���  /�������  ���  �  ��!���  ���    2��	 (����#  4������� .  5�#  ���  �����  	���#
�!����� .  1�&��,    ������  � �  ,""�����  ���(���  	��  ���������#  �!$ �  ��  ����
��"���
��"���  ��  ��"!  ���%������!'  �	��'  ��&  �  2004,  �����&'  ���  �����"!���  $�������  	��
���%�"�"�!���  ��"���#  ���  �����&���  �'  � 	&���'  �� �����'.  32

/��  ���  ������� ��#  ������  �  +"�����  ���  �'  2��$�""�'  ���(���  � 	����#  �!$ �  ��'
����
��"��'  ��"���  ���'  �	��'   '  �������',   '  ����� '  ���   '  ��������',  	�  � 	����#
�!$ �  ��&  �  2009.  ��	��	����  &��    ������	��#  ����  ��(�  ��  	���"!���  �������.  ��
�������  ���% 	�  ���(���  	��  ����(#  �!$ �  ��'  ����
��"��'  ��"���.

������(#.  4���"���,  &��'  ���� ��!�  ��  3�������  ���� � �',  �  8��!����,  «...ποτέ  δεν  προτείνει  τα
θεσμικά  όργανα  της  ΕΕ  να  εμπλακούν  απευθείας  με  ευρωπαίους  πολίτες  ή  με  την  οργανωμένη  κοινωνία
των  πολιτών  για  να  συζητήσουν  αυτά  τα  θέματα».

4��(�',    ��������#  ��������  ��  ��"���  ��������� ��  	�  � 	�������&  �&��  ���������'  �
���&   '  ���  �������  ���  �  	�""��   '  4���� '.  5�&  �  �������,  ���  ���� ������  ��&
������&���'  ��&  250  ���������'  (���  ���������  ���  �  ���������  ������	��,   �  �����$ ,  �
����
�""��,   �  �����  �."�.)  ���	������  «	��  ���  � 	������#,  �����  ���  
����	  4���� ».  5�&  �
�������  ����   �  ��������#  ���  ����
�""����#  �� 	����  ���  ���#��  ���  �(�������  ���  	�""��  ���
�$�� ����  ��'  ��������'  ���  ��  �"��#  ���  ���  ��� 	���  ��	%�����.  ��  &��	�  ���%����: «*�
���  �������  &���    
����	& �  
�������  ������  ��  ��������  ��  ���������!  �(�����,    4427  ��
�����  �������& �  ��  ��	%�����  ��  ��"���  � �  44  ���  ����  ��&  ��#�.  .  4����  ��
�����������  �����  ��'  
�����'  ���������'  �$��'   '  4���� '  ]  � 	������  ���  ��		��(#,  ��������#
�������!� ,  �"" "���!  ���  
����	& �,  ��
��	&'  ��  �����'  �������  ���  ��  ����������
������	���,  &��  � �  4����  &��  ���  ��  &"�  ��  �&�	�».
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F�  	����!��  ��  �����    ��(#  ��&'  ����  
����!  �"�������'  ���  ��%�"���', ������  ��  
�"��	�  ��#
 �  �����  ���"�  � �  ���&	���  �!$ �  ��  ����
��"���  ��  �""�'  ���������'  (���'.

.  �%�"���  &	�'  ����"�����. 3��&"�  ���  ����(���  ��""�'  ���'  ����
��"��'  ���  �  ����	&'  ��'
��$�����  	�  ���" ���&  �&��, ����	�����  ������	���	���'  ���, ��&	  ���  � �  ����  �&" , 
���������  �"�(���  	��$!  ��'. ��  ����  ��(!��  ���  ���  �'  �&"��': ����	���'  �����  	�"  ��""��
���!��, �""�  ��(��  ���  �������������  ������&���  � �  ���""��#  �������  ����  � �
�	��
���  ���""��#  ��  �����#��  ��'  ���  ��  �������!�  ���  ���  
����	�  	�""��.

;�� ��(��& 	���"� �""��#', � ���������&' ��%��	��	&', ������   � 	������� ���� ���!��, 
������� ��� ��������	�� ������ �� ������	#����  � �$�����. . �$����� ��� ����� 	�� 
��	��  
"�$ . ��&����� ���  � ����& � �""��#' ��� �&�	�. ��� (�����&	��� ����' ���	�!' ��� 
�����!� �$����� ���� ���' ��������'. � �&(�' �����   ������	��  �� ��������. 5��' �� 
���' �"������' ��	�' �� ������ �� ����!$��� ���' 	��%�' �!�	�� ' ��� ����������', ����' ���
�	��  ' ������	��#' �������#'. 5��' �� �����������' ����������' �� ������ �� �����)���, 
��� ��������	�,  � �������� /�$�"�$  ��& 	����� fab-labs �� 	�� �&" � �� ����	����' fab-cities 
������	��'� ��& � ������������ ��%� ��' �' ����%�������' ���"���' ������	��'.

�� ��"� ��� ����� &� � ���&��� ���! �� ���� 	���"�� �""��#' #�  ����!������. 8�� 
��������	�, ���%���  � ����
��"�� Fab City, ��� ��� ����& 	���"� ��� �������' �&"��'. 5�& 
� ����, ��� $���� �� ��& �����!� � � <������ ��� �' .35, ����"�	
���� �&"��' &��'   
2����"�� ,   0���"� ��� � *�������. . Fab City ��(�!�� �� ������	���� ��' ��"��' 	� 
	������������� �� ���� �������, �����&' ��� ��������   ������# 	����   ' �����"�� ' 
��������' ���  ' 	��%���' �"���� ��� ������. /�(�� � 2054, �&(�' ����� �� �����(��!� ����� 
����������' ��� ������	��' �������	���' �������' �&"��'. 1' �� �!��, �� �&"��' �������� &"� 
&�� �����"�����. 	� ��� ����&�	�� �����#��� �(����� ����(�! ������ ��� "!���' ��' �&"��'.

;�� �""� ��""� ����(&	��� ���&��� ����� � ��������	&' ��� � 	�����#� �� ��& �&"��', 
��"����', /0,, �������' ��� �������#	�� �� .35 ���  � ������	����  ' ������) ' �� ,.4 
���  � 0"�	���# 5""��# �  2&�� . 4�� � ��&����' GHIJK ��"�� �� .35 �� ��������!� ��&   
*�	%���� �� 3������! ���  � �"�	���# �""��#, ��&' � ��������	&' ��&�(��� �� ����	����� 
���� "�	���' �� ��#�. 5�&' � ��������	&' We Are Still I ����������!�� ������&����' ��& 
130 ����		!��� 5	�������!'. ;�� ��& �  ����� ��"�(  �� ��������	�!, � ��
���# '  ' 
0�"�%&���� LMHHN�OHPQR, ������ &� �� υποεθνικές οντότητες -��"����' ��� �&"��'- 	����!� �� 
������   ���%���. 1' �� �!��, � 	��!�� �� � 2014, 	��� 	� �� �"��� 3������ ����������& 
�� ���	�����! �������� Baden-Würtenberg, �� Συνασπισμό Under2, � �����' ����"�	
���� �"���
188 ����%�����' ��� �&"��' ��& 6  ������'. *�""�����, ��&' � ��������	&' ����������!�� 
������&����' ��& 1,2 �������		!��� ��������', ��� �������	�� 	� � 16 ��' ���& �� 
����&�	��� �" ���	�! ��� � 39 ��' ���&  ' ����&�	��' ������	��'.

F��	����!��	��������������	��������&������������	��������&��������"�����"����%&����
����!��������	���������"���#6����&�������"��'�(����������&����"��������&���������%�"����
��������������������	���$������������� &���&������������5�&	 ���3&"����(Fearless 
Cities)6�*�������&���������&"������&�	�������������������!��������������������	���� �
� 	�����������������&���"&6�4�����	���$������ ����� � ����'�"������'���"����!'�����
(� ��	�����!�����%&
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*���������#  �$�"�$  ��  ����	�!  ��  ����  ����
��"���  ��"���  �  +"�����/2��$�""�', 2000-2014.

  3 �#: Noy F. & Holemans D, 2016:80

���""��#'  %�� ��,  	�  ���  ��&���		�  �����%���  	���( 	���	�!.  5�&  ��  �������  ���'
����'  «��"����!'  ���(��� 	���'»  ��  ����!$���  	���( 	������  ����  � �  ����& �  ��'  #
��  ����!$���   �  �	������  ��  �$�����&  ��  #�  ����(���  ����.  0��  ��!����,  ���  ��  �������
�'  	���"�'  ������'  	���   '  ��	��	���#'   '  ��"���#',    44  ��  	����!��  ��  ���� ��$��   
� 	�������  ������  ����"�� ����  �&"���  ���  ����'  ������	���!'  ���	�!',  &��'  �  �����  ���
��  ����(��  ���������	��.

*������,  �����'  ���  	�����  ��  ���
"�)��  ��  ����&�	��  �������  ��  ��$��&	����  ���!  ��
����
��"���  ��"���  ���  ��  �����������  �&"���.  ���  �(��	�  ���! �  ����(��',  ����'  ��&'
�����  �  ���#��'   '  �������� '  �"�������'.  ��  	�""��  �����  ���&
"���,  �""�  ��&  ���  ������
���  ��  	�'  �	�������  ��  �����	�  �  	�""��  ��  (����  	�'.
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Oikos Denktank

Grüne Bildungswerkstatt (GBW)

  Το Ίδρυμα  Οικόπολις  ιδρύθηκε  από  το  ουγγρικό  πολιτικό  κόμμα  των 
Πρασίνων  LMP (Politics Can Be Different)  το  2010.  Το  Ίδρυμα  είναι  μια  αυτόνομη και 
ανεξάρτητη  νομική  οντότητα της οποίας ο στόχος είναι να λειτουργήσει ως

  Η  Oikos  είναι  μια  Φλαμανδική  δεξαμενή  σκέψης  που  αγωνίζεται  για
κοινωνικο-οικολογική  αλλαγή  συμβάλλοντας  στον  δημόσιο  διάλογο  από  οικολογική  άποψη.
Η  Oikos  εστιάζει  σε  μακροπρόθεσμες  προκλήσεις  που  συζητούνται  ελάχιστα  στον
κοινωνικό  διάλογο,  αλλά  που  είναι  κρίσιμες  για  το  μέλλον  της  κοινωνίας  μας  και  των
επόμενων  γενεών.
Η  Oikos  θέλει  να  προσφέρει  ένα  εμπνευσμένο  πλαίσιο  για  θετικές  πρακτικές.  Σε  σεμινάρια,
διαλέξεις,  δημοσιεύσεις  και  απόψεις  της  Oikos,  εξετάζονται  οι  διαφορετικές  διαστάσεις  αυτής
της  φιλοδοξίας  για  αλλαγή:  η  υποκείμενη  ηθική,  η  ανάλυση  της  τρέχουσας  κατάστασης  και  η
ανάπτυξη  εναλλακτικών  λύσεων,  μαζί  με  συγκεκριμένες  στρατηγικές  για  να  φτάσουμε  εκεί.
www.oikos.be

        
    
         
        
        
         
       
     
           
          
       
    
 

Πράσινο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα (GEF)
Το  Πράσινο  Ευρωπαϊκό  Ίδρυμα  είναι  ένα  πολιτικό  ίδρυμα  σε
Ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Συνδέεται,  αλλά είναι  ανεξάρτητο  από  άλλους

Ευρωπαίους  Πράσινους  παράγοντες,  όπως  το  Ευρωπαϊκό  Κόμμα  των  Πρασίνων  και  η
Ομάδα  των  Πρασίνων  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.  Με  πρότυπο  πολλά  επιτυχημένα
εθνικά  πράσινα  πολιτικά  θεμέλια,  το  GEF  εργάζεται  για  να  ενθαρρύνει  τους  ευρωπαίους
πολίτες  να  συμμετέχουν  στις  ευρωπαϊκές  πολιτικές  συζητήσεις  και  να  σφυρηλατήσουν
τελικά  μια  ισχυρότερη,  πιο  συμμετοχική  ευρωπαϊκή  δημοκρατία.  Η  κύρια  πηγή
χρηματοδότησης  του  GEF  είναι  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο.  Το  GEF  προσπαθεί  να
ενσωματώσει  τις  συζητήσεις  για  τις  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και  πολιτικές  τόσο  εντός  όσο
και  εκτός  της  πολιτικής  οικογένειας  των  Πρασίνων.  Το  ίδρυμα  λειτουργεί  ως  εργαστήριο
νέων  ιδεών,  προσφέρει  διασυνοριακή  πολιτική  εκπαίδευση  και  πλατφόρμα  συνεργασίας
και  ανταλλαγής  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο.
www.gef.eu,  www.greeneuropeanjournal.eu

  Το  Αυστριακό  Πράσινο  Ίδρυμα  (GBW)  εργάζεται  σε  τέσσερις  τομείς:  εκπαίδευση,
μέσα  ενημέρωσης,  οργάνωση  εκδηλώσεων  και  αρχεία.  Μέσω  του  έργου  του,  το  GBW 
υποστηρίζει  άτομα  και  οργανισμούς  που  σχετίζονται  με  το  πράσινο  και  το  πράσινο  με στόχο  την
τόνωση  μιας  διαδικασίας  «μάθησης  για  μάθηση»  για  έναν  κόσμο  που  αλλάζει ριζικά.  Αυτή  η
διαδικασία  εμπνέεται  από  έναν  προβληματισμό  για  αμφιλεγόμενες  θέσεις,  συνδέοντας
ουσιαστικά  ζητήματα  με  δημιουργικές  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις,  καθώς  και μεταδίδοντας
δεξιότητες  και  ικανότητες  που  είναι  σημαντικές  για  τη  διαμόρφωση  του μέλλοντος.  Ως  εθνικός
οργανισμός,  η  GBW  συνεργάζεται  σε  στενή  επαφή  με  τα περιφερειακά  Πράσινα  Ιδρύματα  της
Αυστρίας.  Από  τις  αρχές  του  2020,  το  Αυστριακό Πράσινο  Ίδρυμα  ονομάζεται  FREDA - Die
Akademie.  https://freda.at/

Περιγραφή των οργανισμών εταίρων

http://www.gef.eu
http://www.greeneuropeanjournal.eu
http://www.oikos.be
https://freda.at/
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https://www.greenfoundationireland.ie/

  
         

      
            

     

Πράσινο Ίδρυμα Ιρλανδία
  Το Πράσινο Ίδρυμα ιδρύθηκε  επίσημα  το  2011  στην Ιρλανδία ως  φόρουμ
έρευνας  και  επιρροής  της  κοινής  γνώμης.  Επιδιώκει  να  εντοπίσει  πρόσθετα  μέσα  για  
τη συμμετοχή  του  κοινού  στον  περιβαλλοντικό  διάλογο.

δραστηριοποιείται  από  τον  Μάρτιο  του  2011  στην Ελλάδα.  Στόχος  του  είναι  η  μελέτη,  ανάλυση και
διάδοση  όλων  των  πτυχών  της  οικολογικής  σκέψης  και  της  πολιτικής  οικολογίας.  Το Ινστιτούτο 
δημιουργήθηκε  μετά  από  πρωτοβουλία  του  Πολιτικού  Κόμματος  των  Πρασίνων «Οικολόγοι 
Πράσινοι»  (Οικολόγοι  Πράσινοι)  Ελλάδας.  Αν  και  συνδέονται  με  το  Κόμμα  των Πρασίνων, 
διατηρούν  έναν  ανεξάρτητο  χαρακτήρα.  Εργάζονται  για  την  προώθηση  της  έρευνας και  της 
τεκμηρίωσης  για  το  περιβάλλον,  την  κοινωνία,  την  οικονομία  και  την  πολιτική  από  την άποψη  της 
πολιτικής  οικολογίας.
http://www.greeninstitute.gr/

  Πράσινο Ινστιτούτο Ελλάδα
 Το Πράσινο Ινστιτούτο  είναι  ένα  μη  κυβερνητικό,  μη  κερδοσκοπικό  επιστημονικό  Ίδρυμα, που

  
  Το Ινστιτούτο Πολιτικής Οικολογίας είναι ένας ερευνητικός και 
εκπαιδευτικός οργανισμός στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) που φιλοδοξεί να διαμορφώσει εναλλακτικά 
μοντέλα ανάπτυξης και καινοτόμες δημοκρατικές λύσεις για πολιτικούς και οικονομικούς 
μετασχηματισμούς της κοινωνίας. Το IPE διεξάγει διεπιστημονικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Με βάση αυτό,
το IPE εξασφαλίζει μια ανάλυση εμπειρογνωμόνων και μια πλατφόρμα για συζήτηση για 
κοινωνικά κινήματα, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που αντιπροσωπεύουν μια 
οικολογικά βιώσιμη, δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία της Κροατίας και πέρα από αυτήν.  
http://ipe.hr/

    
             
          
          
          
      

        
  είναι η  προώθηση  της  εκπαίδευσης  και  η  ανάληψη  έρευνας  στην  πολιτική και την 

οικονομία  της  οικολογικής  βιωσιμότητας.  Το  κάνει  κυρίως  με  τη  δημοσίευση  εκθέσεων  για
            
           

   

            
           

        

           
           

          
              

           
             

 

            
           
            
           

Δεξαμενή Σκέψης  Green House
Η  δεξαμενή  σκέψης  Green House  ιδρύθηκε  το  2011.  Πρωταρχικός  στόχος της

Ινστιτούτο  Πολιτικής  Οικολογίας  (IPE)

σχετικά  θέματα,  καθώς  και  με  τη  διοργάνωση  εκδηλώσεων,  τη  λειτουργία  ενός  ιστότοπου  που
περιλαμβάνει  μικρότερα  κομμάτια  για  επίκαιρα  θέματα,  την  παρέμβαση  σε  συζητήσεις  στα  μέσα
ενημέρωσης και τη διατήρηση ενός δικτύου υποστηρικτών.
http://www.greenhousethinktank.org/

υπόβαθρο  ίδρυμα  για  το  μητρικό  του  κόμμα,  το  LMP.  Στόχος  του  Ecopolis  είναι  να  διερευνήσει  τις
οικοπολιτικές  ιδέες  και  προσεγγίσεις  του  κόμματος,  σε  διάλογο  με  σημαντικά  δημόσια  πρόσωπα
που  συμμερίζονται  τις  απόψεις  του  κόμματος.  Επιπλέον,  ο  οργανισμός  στοχεύει  να  δημιουργήσει
μια  ανοιχτή  κοινωνία,  να  αυξήσει  τον  αριθμό  των  υποστηρικτών  του  κόμματος  και  να  διευρύνει  τη
δυνητική  βάση  ψηφοφόρων  του  κόμματος,  ενώ  προωθεί  την  ύπαρξη  μιας  κοινωνικής  και
οικονομικής  δομής  βασισμένης  στη  συμμετοχή  των  πολιτών  και  στις  αρχές  της  βιωσιμότητας  και
της  δικαιοσύνης.
http://okopoliszalapitvany.hu/hu

http://okopoliszalapitvany.hu/hu
http://www.greenhousethinktank.org/
http://ipe.hr/
https://www.greenfoundationireland.ie/
http://www.greeninstitute.gr/
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gef.eu
Ακολούθησε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για  να ενημερώνεσαι για τις τελευταίες μας 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη

GEF_Europe

GreenEuropeanFoundation

GEF_Europe

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Rue du Fossé 3, L-1536 Luxembourg 
Γραφείο  Βρυξελλών: Mundo Madou,
Avenue des Arts 7-8,
1210 Βρυξέλλες – Βέλγιο

t:  +32 2 329 00 50
e:  info@gef.eu

Συνδέσου
μαζί  μας:

Επισκέψου  την  ιστοσελίδα  μας  για  να  μάθεις
περισσότερα  για  εμάς

Επικοινώνησε
μαζί  μας:

mailto:info@gef.eu
http://gef.eu
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