
Οι πέντε τελευταίοι μήνες συνιστούν μια ακόμη "περίοδο χάριτος" σε περιβάλλον συστημικής κρίσης, 
αυτή τη φορά της νέας «προοδευτικής-αριστερής»  πολιτικής διαχείρισης. Στην πραγματικότητα, η 
τρέχουσα περίοδος συνοψίζεται σε ένα πλήθος υποσχέσεων, σύγχυσης και ασάφειας. Σε αυτό το 
πολιτικό σκηνικό η εμβάθυνση της ανάλυσής μας προκειμένου να κατανοήσουμε, με τα δεδομένα που 
ήδη έχουμε, τη νέα μορφή διακυβέρνησης καθίσταται επιτακτική ανάγκη, μιας που το νέο πολιτικό 
περιβάλλον απαιτεί επαναπροσδιορισμούς στη διεξαγωγή των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων με 
χaρακτηριστικά αντιθεσμικά-αντιιεραρχικά-αδιαμεσολάβητα.

Στο περιβάλλον διαρκούς συστημικής κρίσης -με τη φτώχεια να κυκλώνει όλο και περισσότερα 
κοινωνικά κομμάτια, εργασιακά κεκτημένα και στοιχειώδεις δομές πρόνοιας να έχουν εξαϋλωθεί, την 
εξουσία να μην έχει τίποτα ουσιαστικό να υποσχεθεί και μια εξέγερση του Δεκέμβρη του '08 με 
παρακαταθήκες  αμφισβήτησης και ανυποταξίας- μια κατάσταση γενικευμένης ανυπακοής δεν είναι 
διόλου απίθανη. Η νέα σοσιαλδημοκρατική διαχείριση φαίνεται να είναι πλέον η καταλληλότερη στην 
προσαρμογή των κρατικών θεσμών σε αυτή τη συνθήκη,  για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 
δυσφορίας  των από τα κάτω. 

Η καταστολή συνολικά προς ό,τι κινείται δεν αποτελεί πια εύκολη υπόθεση, αφού αντί να καταπνίξει τις 
όποιες αντιστάσεις, ενδέχεται να αναζωπυρώσει μια εξέγερση. Στο μόνιμο καθεστώς «έκτακτης 
ανάγκης», το «κράτος ασφάλειας»  εξελίσσεται,  καθώς το πανοπτικό μοντέλο άσκησης της εξουσίας 
θεωρείται μάλλον παρωχημένο. Η νέα στρατηγική της εξουσίας επιδιώκει να διαχειριστεί τους 
"παρείσακτους" και εχθρικούς προς το σύστημα όχι μόνο μέσω της τιμωρίας και του φόβου, αλλά με την 
βιοπολιτική εξουσίασή τους. Όσοι/όσες δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις κυρίαρχες νόρμες, τίθενται 
σε καθεστώς  εξαίρεσης ως “περισσευούμενοι.”  Η βιοεξουσία οδηγεί και εγκαταλείπει στο θάνατο 
όσους δεν είναι βιώσιμοι, όσους/ες δεν αναπτύσσουν τις απαραίτητες ικανότητες, δεν προσπαθούν 
επαρκώς να ανταποκριθούν και να ενσωματωθούν, δεν προσαρμόζονται στις ολοένα αυξανόμενες 
απαιτήσεις του συστήματος ή το πολεμούν. Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια πιο 
άγρια από ποτέ κατά κύριο λόγο στους μετανάστες. Στα χνάρια της βιοπολιτικής εξουσίασης, παρότι 
ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη συγκαταλέγεται και ο δομιστής Μπαλτάς, συνεχίζει και η αριστερή 
κυβέρνηση (ενδεικτικό είναι ότι οι αποθήκες μεταναστών, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, συνεχίζουν να 
υπάρχουν παρά τις θερμές αρχικές εξαγγελίες για κλείσιμό τους).
Η σημερινή πολιτική διαχείριση δείχνει να είναι η εγγύηση για την εξασφάλιση της συνέχειας του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο διάστημα εκφράζεται από 
κομμάτια του μπλοκ των κυρίαρχων μια δυσφορία, λόγω του "φρακαρίσματος" της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης που προκαλούν και οι πολιτικές λιτότητας, και αρχίζει να διαμορφώνεται ευρωπαϊκά η 
δυνατότητα μιας συστημικής εναλλακτικής, στη βάση "ρεαλιστικών μεταρρυθμιστικών προτάσεων". 
Στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό δεν θα μπορούσε να διεκπεραιωθεί καλύτερα από αυτούς που 
έχουν διατελέσει μέλη οργανώσεων, με εμπειρία στις διεκδικήσεις, και που μπορούν να 
αντεπεξέλθουν με τέχνη στην εκπαίδευση για συμβιβασμούς και συνδιαλλαγές στο πλαίσιο της 
δημοκρατικής νομιμότητας. Οι ρητορικές κορόνες  αμφισβήτησης της αστικής νομιμότητας προεκλογικά 
από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκαν  πολύ σύντομα στην έκλυση για προσφυγή σε αυτή. Με το 
ιστορικό «θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα», δόθηκε το εχέγγυο στους κεφαλαιοκρατικούς 
πυλώνες πως όλα θα συνεχιστούν ομαλώς, πως  οι ισορροπίες όχι μόνο θα διατηρηθούν αλλά και θα 
βελτιωθούν. Με την ολοένα αυξανόμενη συντηρητικοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής, 
επικοινωνιακά και ουσιαστικά, καθώς και με την επιλογή ακροδεξιών συνιστωσών για τη σύνθεση της 
κυβέρνησης, η «πρώτη φορά αριστερά στην εξουσία» διεκδικεί επάξια το ρόλο του θεματοφύλακα του 
καπιταλιστικού κράτους. Η ενεργοποίηση των συντηρητικών αντανακλαστικών της κοινωνίας μέσω της  
καλλιέργειας ενός εθνικού-πατριωτικού λόγου, που οικοδομήθηκε με τόση φροντίδα το προηγούμενο 
διάστημα, κατασκευάζοντας κοινωνική συνοχή βασισμένη σε εθνικές αφηγήσεις, εξακολουθεί να 
συμβαίνει εντατικά και υπό την αριστερή διαχείριση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για 
αναγκαία συστημική επιλογή. Η κυβερνοαριστερά μπορεί να καμαρώνει στο πεδίο αυτό και για το 
προ-κυβερνητικό της έργο, όταν πριμοδοτούσε την εθνική ομοψυχία στρέφοντας την κριτική της στη 
σχέση της τότε κυβέρνησης με τους δαιμονικούς, ξένους δανειστές, αφήνοντας στο απυρόβλητο το 
εγχώριο κεφάλαιο και τις εταιρίες που υλοποιούσαν τις πολιτικές εξαθλίωσης, συχνά πριν ακόμα 
ψηφιστούν. 



Αλλά και ως κυβέρνηση, έχει στο ενεργητικό της μια μάλλον "παγκόσμια πρωτοτυπία" και 
αναφερόμαστε σε εκείνη τη "μεγαλειώδη" συγκέντρωση στις αρχές Φλεβάρη "για τη στήριξη της... 
διαπραγματευτικής δύναμης της κυβέρνησης", όπου πλήθος κόσμου άσκησε το "εθνικό του καθήκον", 
να διαδηλώσει υπέρ του ελληνικού κράτους...
Ταυτόχρονα, με τη «μετονομασία» της συστημικής  κρίσης σε «ανθρωπιστική» και τον «ανθρωπισμό»  
ως υπέρτατη αξία των σοσιαλδημοκρατών, ως  φιλάνθρωπης και ελεήμονης ιδεολογίας και πρακτικής 
απέναντι σε όσους/ες «περισσεύουν», η εκμετάλλευση αναπαράγεται κανονικά χωρίς να 
δημιουργούνται τριγμοί στην κυρίαρχη τάξη πραγμάτων, ενώ εγκλωβίζεται ή περιθωριοποιείται όποια 
άλλη μορφή πρότασης και δράσης ξεπεράσματος της υπάρχουσας κανονικότητας. 
Η όποια  πρόταση για αλλαγή από τη νέα διακυβέρνηση βρίσκεται ευθυγραμμισμένη  με την πολιτική 
της νέας ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών του αστικού κράτους: 
η σοσιαλδημοκρατική πρόταση που τοποθετεί στη θέση της πάλης των τάξεων  τη διαπραγμάτευση των 
τάξεων, στη θέση της σύγκρουσης το συμβιβασμό, με τις ταξικές ανισότητες  να υφίστανται, αλλά να 
λειαίνονται μόνο στη φαινομενικότητά τους, με τη σταδιακή εξέλιξη και μεταρρύθμιση του 
καπιταλισμού. 
Σε αυτή τη συνοπτική σκιαγράφηση των νέων χαρακτηριστικών της εξουσίας, αξίζει να 
υπογραμμίσουμε  τις ιδιαίτερες προβληματικές που γεννάει αυτή η νέα "περίοδο χάριτος". Η ανάδειξη 
του Σύριζα τον περασμένο Γενάρη μέσα από τις εκλογικές κάλπες στο ρόλο του νέου πολιτικού 
διαχειριστή, καταφέρνει να παγώσει για μια ακόμη φορά το χρόνο εν αναμονή μιας νέας 
διαπραγμάτευσης, από μια κυβέρνηση που τάσσεται στο πλάι των φτωχών, των κατατρεγμένων, των 
αποκλεισμένων. Αυτό που ζητείται εναγωνίως από τους νέους διαχειριστές είναι χρόνος για να 
επιτύχουν τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες προς όφελος των από τα κάτω. Η συνεχής έγκλιση σε μια 
παράταση χρόνου επιτυγχάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγραφή κοινωνικά της περιόδου 
που διανύουμε ως μια μεταβατική περίοδο, ως μια εκ βάθρων αλλαγή στο τοπίο της εξαθλίωσης, κατά 
κύριο λόγο μια αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσα από τα ιδεώδη του ανθρωπισμού, 
των δικαιωμάτων και της νομιμότητας. Η κυβέρνηση αυτή, έρχεται να ανακουφίσει από τη μακρά 
περίοδο της ακροδεξιάς διακυβέρνησης και των νεοφιλελεύθερων προγραμμάτων εξανδραποδισμού 
μεγάλων κοινωνικών κομματιών, να διοχετεύσει μια νέα αισθητική στο δημόσιο πεδίο, να 
αποκαταστήσει τις χαμένες ελπίδες.
Και το κάνει με επιτυχία αλλά και με αρκετή, θα λέγαμε, ειλικρίνεια. Στους πέντε μήνες από την εκλογή 
της κατάφερε να διαμορφώσει αυτή την ουσιώδη τομή στο χρόνο και να κατοχυρώσει στα επιφαινόμενα 
διαφορετικότητες στο πριν και το τώρα. Σε μια τέτοια συνθήκη που η φαινομενολογία συγχέεται με το 
πραγματικό, που οι κυριαρχικές συνέχειες μέσα από την νέα ιδεολογική προπαγάνδα γίνονται 
δυσδιάκριτες, που οι διαφοροποιήσεις εξαγνίζονται από τα κυριαρχικά τους στοιχεία αλλά κυρίως  που 
η αναπτέρωση του ρημαγμένου ηθικού και της αξιοπρέπειας λειτουργούν ως θαυμαστοί 
συναισθηματικοί τόποι για τη διαμόρφωση ψευδών κοινοτήτων και κατοχύρωση συναινέσεων, είναι 
απαραίτητο να συνεισφέρουμε στην ενίσχυση της ορατότητας ότι αυτή η περίοδος δεν είναι μεταβατική 
και ότι δεν συντελείται κανένας κοινωνικός μετασχηματισμός (όπως αρέσκονται όλο και λιγότερο να 
ψελλίζουν οι σοσιαλδημοκράτες κυβερνώντες), τουλάχιστον όχι προς τις κατευθύνσεις που θέτει το 
ανταγωνιστικό κίνημα.

Σε ό,τι αναλογεί στη συγκεκριμένη συζήτηση, θα επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τις συνέχειες και τα 
διαφοροποιά στοιχεία όσον αφορά στις αναπτυξιακές πολιτικές στο νέο καθεστώς διακυβέρνησης. 
Αφενός γιατί βλέπουμε, όπως ήταν αναμενόμενο μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και από 
τα δεδομένα που ήδη έχουμε τους τελευταίους 5 μήνες, ότι η ανάπτυξη συνεχίζει να παίζει 
προεξάρχοντα ρόλο στην ανάδυση του ελληνικού κράτους από τα "μνημονιακά σκοτάδια" και 
αφετέρου στο πεδίο των αγώνων, βλέπουμε ότι οι αντι-αναπτυξιακοί αγώνες είναι οι μόνοι -πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων- που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, κάτι που αναμφίβολα αναδεικνύει τα 
κυρίαρχα αναπτυξιακά σχέδια, πέραν του οικονομικού, σε βασικό ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων 
και εντέλει των ίδιων των χαρακτηριστικών της ζωής, ικανών ωστόσο να εγείρουν αντιστάσεις ακόμα και 
σε καιρούς γενικευμένης καθίζησης των κοινωνικών αγώνων. Το παράδειγμα των αγωνιζόμενων στη 
Β.Α. Χαλκιδική ενάντια στην καταστροφή του όρους Κάκαβος από τις επιχειρήσεις της Ελληνικός 
Χρυσός, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό. 



Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο επίπεδο της σημασιολογίας του όρου ανάπτυξη δεν υπάρχουν 
ουσιώδεις μετατοπίσεις. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, μιας που ως όρος καταφέρνει να προσδώσει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο αισιόδοξα, κοινωφελή συμφραζόμενα στα σχέδια κράτους και κεφαλαίου. 
Η ανάπτυξη και κατ' επέκταση τα αναπτυξιακά έργα απολαμβάνουν διαχρονικά μιας "ασυλίας" στην 
κοινωνική συνείδηση κι αυτό δεν είναι παρά αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας κατοχύρωσης 
θετικοτήτων ως προς τα περιεχόμενα και τις συνέπειές τους μέσα από τους κυρίαρχους μηχανισμούς 
παραγωγής λόγου. Η ανάπτυξη και η πρόοδος, αντλώντας τις καταβολές τους από τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην μετά το διαφωτισμό εποχή, αποτελώντας βασικό 
ιδεολογικό εργαλείο του καπιταλισμού. Η κατασκευή του μύθου μιας ενιαίας, οικουμενικής 
ανάπτυξης, που προκαλεί συνεχώς μετακίνηση από μια προηγούμενη ελλειπτική θέση προς μια 
επόμενη βελτιωμένη, αποτέλεσε τη νέα μεταφυσική, το μεσσιανικό όραμα του καπιταλισμού για την 
τελείωση του ανθρώπινου είδους. 

Ο στόχος της ανάπτυξης ανάχθηκε σε πανανθρώπινο ζητούμενο -η κατασκευή ενός τέτοιου 
συλλογικού φαντασιακού εξυπηρετεί την απαλοιφή από τη μνήμη ότι ζούμε πάντα σε ταξικές κοινωνίες 
δομημένες στη βάση φυλετικών, εθνικών, έμφυλων κλπ. διαχωρισμών. Οι Λόγοι περί ανάπτυξης 
διαχρονικά συμπλέκονται με εκείνους της εθνικής ολοκλήρωσης, αποτελώντας στο σύνολό τους 
βασικά ιδεολογήματα κατασκευής συνοχής μεταξύ των υπηκόων και κατ' επέκταση διαμόρφωσης 
πεδίων απόσπασης κοινωνικών συναινέσεων. Η ανάπτυξη γίνεται εξισωτικό ιδεώδες. Έχοντας πλήρως 
ουδετεροποιηθεί και αποστραγγιστεί από τις καταστροφικές της συνέπειες (ποτέ δεν γίνεται λόγος για 
το ποιοι/ες διεκπεραιώνουν τα αναπτυξιακά έργα, υπό ποιο εργασιακό καθεστώς, ποιες περιοχές 
ερημοποιούνται, ποιες είναι οι συνέπειες στη ζωή των περιοχών κλπ), τοποθετείται, φυσικοποιημένη, 
στον άμβωνα μιας συνθήκης εξαίρεσης. Ας μην ξεχνάμε επιπλέον ότι με τα "αναπτυξιακά έργα" 
ικανοποιείται και ένας ακόμη σκοπός: η ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με την κίνηση, την απορρόφηση 
εργασιακού δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οπότε έτσι καλύπτεται και μια θεμελιώδης 
αξίωση του υπάρχοντος συστήματος: να διατηρεί τους υπηκόους του σε εργασιακές θέσεις, να τους 
υπόσχεται εργασία, αγοραστική δύναμη και συνακόλουθα καταναλωτική ικανότητα. 

Για την κυβέρνηση Σύριζα η ανάπτυξη τίθεται ως πρωταρχικός στόχος. Για την ακρίβεια, πολύ ψηλά 
στην ατζέντα της μπαίνει η αύξηση της εγχώριας παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να 
βρεθούν εκείνα τα πεδία που θα δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως λένε, στο ελληνικό κράτος, 
ώστε να αναδειχθεί σε αξιόμαχο παίχτη στο διεθνή διακρατικό και επιχειρηματικό ανταγωνισμό. Η 
επιμονή του υπουργού παραγωγικής ανασυγκρότησης για ανάπτυξη μέσω των (κατ' ευφημισμόν) 
Α.Π.Ε., δηλαδή η αξιοποίηση των ανέμων, του νερού, του φωτός και ό,τι άλλου θεωρείται ανεξάντλητη 
πηγή κερδοφορίας, δεν είναι τυχαία. Όπως επίσης και οι εκτεταμένες δημοσιεύσεις για έρευνα 
υδρογονανθράκων στην Κρήτη, Πελοπόννησο κ.α. Θα θεωρούσε κάποιος/α ότι ουδέν άλλαξε στην 
κυρίαρχη προπαγάνδα υπέρ των αναπτυξιακών. Ωστόσο, ακόμα και οι Λόγοι περί ανάπτυξης σε 
καθεστώς σοσιαλδημοκρατίας ενδύονται τον ανθρωπιστικό μανδύα. Η ανάπτυξη τάζει κερδοφορία, 
έξοδο από την εξαθλίωση, οικονομική ευημερία. Σε καμία σχετική ανακοίνωση δεν παραλείπεται 
αναφορά στον άνθρωπο, στο περιβάλλον του και στην οικονομία. Ουσιαστικά, οι αναπτυξιακές 
πολιτικές επενδύουν και πάλι σε τελεολογικούς σκοπούς, άυλους και ηθικούς, κατασκευάζοντας  το 
νέο όραμα σωτηρίας. Η ανάπτυξη θα μας βγάλει από την κρίση και θα αποκαταστήσει τη χαμένη 
αξιοπρέπεια. Σε δήλωσή του Κοτζιά, λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την εξωτερική "αποκατάσταση" του 
κράτους, τονίζεται με έμφαση ότι "η έξοδος της χώρας μας από την κρίση δεν είναι μόνον υπόθεση 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Είναι και υπόθεση ο άνθρωπος να νιώθει καλά, να νιώθει ο Έλληνας ότι 
μπορεί να συμβάλει, να έχει ο πολίτης τα δικαιώματά του και να μπορεί να ονειρεύεται για το μέλλον". 
Μια λελογισμένη ανάπτυξη με μπόλικο σεβασμό στο περιβάλλον και μπόλικη οικολογία. Ουδείς λόγος 
ωστόσο για το πώς αυτού του είδους η ανάπτυξη θα επιτευχθεί. Γιατί οι μεγάλες επενδυτικές εταιρίες, 
εγχώριες και πολυεθνικές, δεν φημίζονται για την αγάπη τους για το περιβάλλον. 



Ούτε η Eldorado Gold της Ελ. Χρυσός είναι η εξαίρεση στις εταιρίες, που θέλει να ισοπεδώσει ένα 
ολόκληρο βουνό για λίγα γραμμάρια χρυσού. Η ανάπτυξη όμως είναι συνώνυμη της κερδοφορίας, 
συμβαίνει με διαρκή επέκταση σε νέες αγορές και δεν μπορεί παρά να είναι ρυπογόνα και 
καταστροφική για τη ζωή των κατά τόπους "έργων". Και είναι οφθαλμοφανές ότι η επιμελής αναφορά 
στο περιβάλλον και την οικολογία δεν ξεφεύγει από τα επιφαινόμενα, από μια αισθητική φροντίδα των 
πραγμάτων και σε αυτό τον τομέα. Η ανάπτυξη θα συνεχίσει απρόσκοπτα, μαζί με τις καταστροφικές 
συνέπειές της, σύμφωνα με τα τρέχοντα νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Ωστόσο, τα έργα των εταιριών 
θα ελέγχονται προκειμένου να αποδίδουν το μέγιστο της παραγωγικότητας, τηρώντας τους νόμους 
που προβλέπονται, και με τις λιγότερο δυνατές κοινωνικές αντιστάσεις. Αυτή είναι η θαυμαστή 
συνεισφορά της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας στην ανάπτυξη του καπιταλισμού. Αφενός λοιπόν το 
κράτος επαναορίζεται ως ο μοναδικός εγγυητής για την τήρηση της νομιμότητας, για τον έλεγχο των 
κερδοσκοπικών εταιριών, και αφετέρου επαναπροσδιορίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο 
κεφάλαιο και τους από τα κάτω, παρέχοντας κοινωνική ειρήνη. Το παράδειγμα των μεταλλείων της Β.Α. 
Χαλκιδικής έχει να πει πολλά και σε αυτή την περίπτωση. Από τις πρώτες κινήσεις του Λαφαζάνη ήταν 
να παραγγείλει τη διακοπή της επέκτασης του έργου στη Χαλκιδική1, συντεταγμένος με τον "δίκαιο" 
αγώνα των κατοίκων, ανοίγοντας μια νομικίστικη παρτίδα διεκδικήσεων μεταξύ κράτους και εταιρίας, με 
το ΣτΕ να παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου στη διένεξη2. Πολύ βολική η ανάδειξη ενός 
υπερδικαστηρίου σε ρόλο γενικού ρυθμιστή, που παίζει ταυτόχρονα το ρόλο του "καλού και του 
κακού", που δίνει την ευχέρεια στους πολιτικούς διευθυντές αφενός να "στέκονται" στο πλάι των 
αγωνιζόμενων και αφετέρου να παραμένουν εξαγνισμένοι από τα τρέχοντα, καταστροφικά, 
αναπτυξιακά προγράμματα3. Ο χειρισμός της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι τροχιοδεικτικός της 
διευθέτησης των ζητημάτων από πλευράς της νέας κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος 
αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο του τοποεπιτηρητή, σκορπώντας αυταπάτες στους αφελείς για αλλαγή 
μέσω των θεσμικών οδών ενώ απονευρώνει τη μαχητικότητα των αγώνων των από τα κάτω. 

Η πολιτική του Σύριζα, όσον αφορά στο περιβάλλον, θα λέγαμε ότι κρατάει αποστάσεις ακόμα και από 
τον μεταρρυθμιστικό περιβαλλοντισμό, της συνεκτίμησης δηλαδή κάποιων περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στη λήψη των αποφάσεων. Η συνύπαρξη οικολογίας και καπιταλισμού παράγει τον 
πράσινο καπιταλισμό, χωρίς ούτε καν αυτό να είναι το μοναδικό μέλημα του αντίστοιχου υπουργείου. 
Λίγο μετά την ανάληψη του πόστου στο υπουργείο περιβάλλοντος, ο Λαφαζάνης συναντήθηκε με τον 
επικεφαλής της ρωσικής Gazprom για την έρευνα υδρογονανθράκων σε ελληνικά εδάφη, κάτι που 
υποδηλώνει ότι οι στοχεύσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης δεν είναι μόνο προς την κατεύθυνση της 
λεγόμενης "αειφόρου ανάπτυξης". Η όποια επίμονη αναφορά στο περιβάλλον επενδύει στην 
ιδεολογική θωράκιση και νομιμοποίηση του νέου καθεστώτος, που το αναδεικνύουν ως κράτος 
δικαίου, υπέρμαχο μιας ρομαντικής κοινότητας ανθρώπων που "κοιτάζουν" προς μια μεταφυσική 
εξύψωση. 

Η μετονομασία του ΥΠΕΚΑ (υπουργείο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής) σε Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. (υπουργείο 
παραγωγικής ανασυγκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας) δεν είναι μια τυπική αλλαγή ονόματος. 
Σηματοδοτεί μια αλλαγή η οποία θέλει να είναι ουσιώδης. Αν κανείς ανατρέξει στο παρελθόν, θα δει 
ότι το ίδιο υπουργείο την περίοδο '80-'85 ονομαζόταν υπουργείο χωροταξίας, οικισμού και 
περιβάλλοντος, την περίοδο '85-'09 υπουργείο περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημόσιων έργων, από 
το '09-'15 ΥΠΕΚΑ για να μετονομαστεί με την κυβέρνηση Σύριζα σε ΥΠΑΠΕΝ. Πρόκειται για 
ονοματολογικές μεταλλάξεις που παρακολουθούν τις αντίστοιχες πολιτικές των κυβερνητικών 
προγραμμάτων, ενώ "το περιβάλλον" βλέπουμε ότι εισάγεται από το '85 και μετά, όταν ο 
εκδημοκρατισμός της ελληνικής κοινωνίας έχει συντελεστεί και αρχίζουν να εισάγονται και εντός της 
ελληνικής πραγματικότητας θεσμικές διευθετήσεις για την λεγόμενη προστασία του. Από το 2009 κι 
έπειτα εισάγεται και η ενέργεια στα σκοπούμενα του υπουργείου, μιας που όλες οι κυβερνήσεις σε 
περιβάλλον κρίσης επενδύουν στους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, και ας είναι μηδαμινοί, 
προκειμένου να κατασκευάσουν στην κοινωνική συνείδηση το ελληνικό μερίδιο στην αγορά ως 
αξιόμαχο. Από την άλλη, η ενέργεια, είτε ως έρευνα για υδρογονάνθρακες είτε ως αγωγοί για τη 
μεταφορά φυσικού αερίου (ΤΑV κλπ) χρησιμοποιείται για να αναδείξει το ελληνικό κράτος σε 
γεωπολιτικό παίχτη στην περιοχή (αυτό φαίνεται και από τη διεκδίκηση των ΑΟΖ εκ μέρους του 
ελληνικού κράτους).  



Το νέο δεδομένο στη μετονομασία του υπουργείου είναι "η παραγωγική ανασυγκρότηση", όρος που 
περικλείει μια ουσιώδη παραδοχή: αφενός αποδέχεται ότι η προηγούμενη συγκρότηση όσον αφορά 
στην παραγωγή είναι ελλιπής και χρειάζεται ανασυγκρότηση. Αποδέχεται, με άλλα λόγια, τα ήδη 
πεπραγμένα από προηγούμενες κυβερνήσεις και έρχεται να παρέμβει διορθωτικά, να ανασυγκροτήσει 
την παραγωγή. Προφανώς, η ανα-συγκρότηση νοηματοδοτείται ως εκλογικευμένη επιστροφή στο παλιό 
καθεστώς εκμετάλλευσης, αλλά αυτή τη φορά ως μια «ορθολογική» ανασύνταξη του συστήματος 
επενδυμένη με διάφορες φλυαρίες περί βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης και ανθρώπινου 
καπιταλισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εθνική-καπιταλιστική ανασυγκρότηση. Αφετέρου, δείχνει 
την πολιτική βούληση να υπογραμμιστεί ένα νέο ξεκίνημα όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή και μια 
αποτίναξη της εσωτερικευμένης μειονεξίας του "φτωχού συγγενή" της Ε.Ε. Το χτίσιμο της νέας 
"Μεγάλης Ελλάδας" θα έρθει με την ορθολογικοποίηση στην παραγωγή των εξαγώγιμων προϊόντων: 
ναυτιλία, τουρισμός, μέταλλα (μαγνήσιο, αλουμίνιο, βωξίτης, σμηκτίτες, νικέλιο, ακόμη και χρυσός μιας 
που με δηλώσεις Λαφαζάνη-Τσιρώνη διαβεβαιώνονται καναδοί επιχειρηματίες και Μπόμπολας ότι τα 
μεταλλεία της Χαλκιδικής δεν θα πάψουν να λειτουργούν), λάδι, κρόκο (Κοζάνης), βαμβάκι, τυριά κλπ. 
Η "ανασυγκρότηση" αυτή αναμφίβολα θα συμβεί με τις ίδιες επιστημονο-τεχνικές μεθόδους που χρόνια 
τώρα η καπιταλιστική μηχανή χρησιμοποιεί και εξελίσσει, με όλες τις "παράπλευρες" απώλειες στη ζωή 
των υπηκόων και των αντίστοιχων εκτάσεων γης. Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι μεταβατική αλλά 
μόνιμη και ενδεικτική του πώς γίνονται τα πράγματα σε καιρό σοσιαλδημοκρατίας. Η ίδια η βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Ιγγλέση αποκαλύπτει ότι η καταστροφή στο όρος Κάκαβος της Β.Α. Χαλκιδικής είναι 
πολλαπλάσια τους τελευταίους μήνες σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί επί ακροδεξιάς διακυβέρνησης.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η ένταση στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης αγαθών και 
"κοινών" χώρων θα συνεχίσει απρόσκοπτα. Πέρα από την οικονομική αξιοποίηση-εκμετάλλευση γης 
και ανθρώπων, υπάρχει και μια άλλη πτυχή όσον αφορά τα λεγόμενα αναπτυξιακά έργα, ως προς την 
οποία η σοσιαλδημοκρατική διαχείριση δεν έχει σε τίποτα να διαφοροποιηθεί ως προς τους 
προκατόχους της: η με βομβαρδιστικό τρόπο περίφραξη κάθε κομματιού γης που σκοπό έχει να 
εκπαιδεύσει σε έναν άλλο τρόπο πρόσληψης του χώρου και του τρόπου που βρισκόμαστε εντός του. 
Οι περιφράξεις πάντα κατοχυρώνουν και ιδεολογικά ενσωματώνουν την καθαρή πολιτιστική αξία της 
καπιταλιστικής κοινωνίας, την ιερότητα και το απαράβατο της ιδιωτικής ιδιοκτησίας επί της γης και 
επιτελούν τελικά τη νομιμοποιητική λειτουργία για όλες τις μορφές ιδιοκτησίας. Κανένας χώρος δεν 
μπορεί να υφίσταται χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους: θα είναι είτε κρατική ή ιδιωτική περιουσία, είτε τίποτα. 
Με άλλα λόγια, η ιδιοκτησία και η περίφραξη θέλει να γίνει κομμάτι της "κοινής λογικής" για τους 
δημόσιους χώρους, να κανονικοποιηθεί ως βασικό χαρακτηριστικό της ζωής. Η ανάπτυξη που προωθεί 
το ΥΠΑΠΕΝ, ακόμα και στην περίπτωση που οι συνέπειες δεν είναι αυτές της τάξης των κρατήρων που 
έχουν ανοίξει από τις δραστηριότητες της Ελ. Χρυσός, θα αντικατασταθεί από μια άλλου τύπου, π.χ. 
τουριστική. Νέες περιφράξεις λοιπόν, νέοι ιδιοκτησιακοί τίτλοι, και πάλι άλωση του χωροχρόνου από τα 
κυρίαρχα νοήματα, αυτά του εμπορεύματος, του κέρδους, του θεάματος. Με αυτόν τον τρόπο, 
ολόκληρες εκτάσεις γίνονται αβίωτες για τους κατοίκους ή βιωμένες με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. 

Κλείνοντας, να αναφερθούμε και σε μια ακόμη πτυχή: την ιδιαίτερη σύμμειξη εθνικών-αναπτυξιακών 
λόγων για τη διαμόρφωση της απαιτούμενης εθνικής ομοθυμίας στην υλοποίηση των νεοφιλελεύθερων 
προγραμμάτων και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επιχειρούνται σε περιβάλλον συστημικής 
κρίσης. Όλο το φάσμα των θεσμικών παραγόντων εξακολουθεί να επικαλείται το "εθνικό" συμφέρον: 
"να βάλουμε όλοι πλάτη να σωθεί η Ελλάδα", "η χώρα δεν χρειάζεται νέα μέτρα λιτότητας, αλλά 
ανάκαμψη και ανάπτυξη" κ.ο.κ.. Η νέα εθνική αφήγηση είναι ένα τεράστιο ζήτημα από μόνο του. Εδώ, 
απλά σημειώνεται η αποκαλυπτική, για τις προεκτάσεις της, συνάντηση όλων των καθεστωτικών φορέων 
στην επίκληση του έθνους- με τις ιδιαίτερες αποχρώσεις τους βεβαίως. Και κάτι ακόμα που στη 
φαινομενικότητά του παράγει σύγχυση και αμφισημίες. Παρακολουθήσαμε, το προηγούμενο διάστημα, 
έντονους αφορισμούς ως προς τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα της "δημόσιας περιουσίας" από 
όλο το φάσμα της τότε αντιπολίτευσης. Για τις ιδιωτικοποιήσεις συστάθηκε το ΤΑΙΠΕΔ και 
ανασυγκροτήθηκε και η Κτηματική εταιρία (ακόμη και η φασιστική χρυσή αυγή καταφέρθηκε ανέξοδα 
εναντίον του ΤΑΙΠΕΔ: "ο ρόλος του Ταμείου είναι καταστροφικός και εθνοκτόνος"). Αν και τα λογύδρια 
εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, στα οποία πρωτοστατούσαν οι σημερινοί κυβερνώντες, έχουν κοπάσει 
το τελευταίο διάστημα, μιας που όπως ειπώθηκε τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα είναι αδιανόητο να 



μην συμπεριλαμβάνουν τέτοιες, να σημειώσουμε ότι οι λογικές που προκρίνουν την παραμονή της 
ιδιοκτησίας στα χέρια του κράτους, με τη μορφή της κρατικής περιουσίας τελικά καταφέρνουν να 
δημιουργούν ατμόσφαιρα εξαγνισμού για το "καλό κράτος", από το οποίο η όποια διαχείριση εμπίπτει 
πάντα ευνοϊκότερης αποδοχής. Πέρα από το ότι το κράτος (και πρόκειται για το νεοφιλελεύθερο κράτος) 
αποκαθάρεται και αποκαθίσταται ως ο επιθυμητός ηγεμόνας του δημοσίου, με την έννοια του "κοινού", 
σαν να ξεχνάμε κάτι ουσιώδες: ότι το κράτος, ως υπερθεσμός, οργανώνει το κοινωνικό με βάση τα 
καπιταλιστικά συμφέροντα. Υλοποιεί δηλαδή τη θεμελιώδη λειτουργία του, τη  διατήρηση της συνοχής 
ενός συστήματος ταξικής κυριαρχίας, με το να αναπαριστά και να εγκαθιδρύει τα κεφαλαιοκρατικά 
συμφέροντα ως γενικά κοινωνικά συμφέροντα. Και φυσικά, κινείται επίσης με λογικές 
ανταποδοτικότητας, είτε υλικής είτε με παραγωγή κυρίαρχων νοημάτων για το χώρο, το δημόσιο, "τα 
κοινά". Επομένως, η διατήρηση της διαχείρισης του "φυσικού πλούτου" στα χέρια του κράτους, υπό το 
μάλλον κούφιο "δημόσια περιουσία", σε καμία των περιπτώσεων δεν συνιστά  ριζοσπαστικό πρόταγμα.

Η νέα εξουσία δείχνει τις προθέσεις της  για τους αγώνες που εκτυλίσσονταν στο προηγούμενο 
διάστημα και στους οποίους επένδυσε προεκλογικά μοιράζοντας ελπίδα. Επιδεικνύει μια γενική και 
αόριστη συμπάθεια προς το δίκιο των αγωνιζόμενων, προτρέποντας σε νόμιμες διαδικασίες 
διεκδικητικού χαρακτήρα. Μέσω συνδιαλλαγής και υποσχέσεων για κοινωνική-φιλοπεριβαλλοντική 
πολιτική με γνώμονα το «κοινό όφελος», επιχειρείται ο εγκλωβισμός των αντιστεκόμενων στην 
παρούσα συνθήκη, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους σε αυτούς που «ξέρουν» να διαπραγματεύονται 
καλύτερα. 
Όσοι/ες δεν αποδέχονται τους όρους των θεσμών αλλά συνεχίζουν στο δρόμο της σύγκρουσης και 
ρήξης με αυτούς, λοιδορούνται  με τη γνωστή τακτική της προβοκατορολογίας, ότι παίζουν το παιχνίδι 
της δεξιάς, ότι πρόκειται περί ακραίων στοιχείων κλπ. με σκοπό την περιθωριοποίησή τους.  Στις 
κρίσιμες στιγμές θα διαφανεί σε όλη της τη γύμνια και αγριότητα η νέα στρατηγική των κυβερνώντων.  
Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε ότι η νέα μορφή διακυβέρνησης, όσο δεν συμπεριλαμβάνουμε τα νέα 
εργαλεία καταστολής, κατά κύριο λόγο τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που έχει ενεργοποιήσει και 
που δρουν και στην κατεύθυνση ισοπέδωσης οποιασδήποτε άλλης φωνής, αποτελεί πλήγμα για τους 
αυτόνομους  χώρους αγώνα. Οι αντιθεσμικές, αντιιεραρχικές, αδιαμεσολάβητες αντιστάσεις με λόγο 
και δράσεις θα γίνονται όλο και πιο ενοχλητικές στη γενικευμένη σιωπή και καθυπόταξη που 
επιχειρείται. Και μέσα στον μακρύ μονόλογο της νέας εξουσίας, σε ρόλο κυβερνώντα και 
αντιπολίτευσης, μέσα από τους βαθιά κυριαρχικούς, ανθρωπιστικούς λόγους, και με τις ιδεολογικές 
μηχανές σε δράση, οι όποιες κινήσεις μας απαιτούν συμπερίληψη της νέας συνθήκης, σαφήνεια στις 
θέσεις, σαφή διακριτότητα  και λόγο προκειμένου να ρηγματώνουν πραγματικά το λόγο των νέων 
διαμεσολαβητών της ζωής μας (η πρεμούρα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, με συριζαίους και 
ανθρώπους της "τέχνης" σε επιτελικά πόστα, δείχνει ότι κύριο μέλημα της κυβερνοαριστεράς είναι να 
μονοπωλήσει ιδεολογικά στο δημόσιο πεδίο).
Σε μια προσπάθεια απονοηματοδότησης των δικών μας εργαλείων, το κράτος υιοθετεί τις δράσεις  και 
το λόγο μας, απονευρώνοντάς τα από τα επαναστατικά τους νοήματα δια της συστημικής τους 
ενσωμάτωσης. Έτσι  εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα προγράμματα από δήμους και ΜΚΟ που 
αντιγράφουν με κακέκτυπο τρόπο αντιδομές εγχειρημάτων, ενώ  βλέπουμε να πριμοδοτούνται  
κινητοποιήσεις  με κάθετο τρόπο, στο πλαίσιο της πολιτικής των κυρίαρχων. Αυτές οι  κινητοποιήσεις, 
στο πλαίσιο της νομιμότητας και των θεσμών, προσεκτικές και ελεγχόμενες, επιχειρούν να εκτονώσουν 
τη δυσαρέσκεια για να μείνουν τελικά στο αιτηματικό πεδίο της συνδιαλλαγής. Με την ασάφεια και τη 
σύγχυση που προκαλείται επιτηδευμένα επιχειρείται από το νέο καθεστώς να γίνει δυσχερής η 
διάκριση ανάμεσα στους αγώνες των από τα κάτω που στοχεύουν στην εξέγερση απέναντι σε ό,τι 
λεηλατεί τις ζωές μας και τις καθοδηγούμενες από τα πάνω κινητοποιήσεις. Γίνεται ζητούμενο η 
απόπειρα αφομοίωσης των αγώνων ενσωματώνοντας στις κάθετα οργανωμένες κινητοποιήσεις μορφές 
και κώδικες των από κάτω.

Σε αυτά το πολιτικό πλαίσιο, κινήσεις αλληλεγγύης των από κάτω ως ίσο προς ίση, με χαρακτηριστικά 
ξένα προς τα κυρίαρχα,  θα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως «ακραίες» και επικίνδυνες για την 



"πατρίδα" (είτε είναι κάτοικος της Β.Α. Χαλκιδικής, είτε είναι ο Μπόμπολας), και να συκοφαντούνται με 
σκοπό την περιθωριοποίησή τους. Με μια σύντομη ματιά στον παρελθόντα χρόνο (με τις συγκρούσεις 
στις Σκουριές) καθώς και σήμερα (με βουλευτές του Σύριζα να πρωτοστατούν σε διαμαρτυρίες 
εγκαλώντας την κυβέρνηση να μαζέψει τα ΜΑΤ που «αυτοβούλως» επιτίθενται στους αγωνιζόμενους 
κατοίκους, ζητώντας  της ταυτόχρονα να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, ενώ El dorado 
Gold και  Μπόμπολας συνεχίζουν απρόσκοπτα τη καταστροφή  του βουνού),  γίνεται κατανοητό γιατί 
αυτή η μορφή διακυβέρνησης  είναι αποτελεσματικότερη στην παρούσα συγκυρία να εξουδετερώσει 
τον αντισυστημικό χαρακτήρα των αντιστάσεων από τα κάτω.

Απέναντι στην θολούρα του νέου πολιτικού σκηνικού και την καλλιέργειας μιας προσδοκίας για 
βελτίωση των συνθηκών των από κάτω είναι απαραίτητο να αντιτάξουμε τα δικά μας περιεχόμενα. Τα 
προτάγματα της αντιθεσμικής, αντιιεραρχικής, αδιαμεσολάβητης δράσης και η διαφύλαξη των 
περιεχομένων μας  από τον κυρίαρχο λόγο για θέσεις και αξίες όπως  η αλληλεγγύη μεταξύ των από 
κάτω, θα πρέπει να γίνονται ξεκάθαρα και διακριτά σε κάθε μας κίνηση με τη διαρκή κατάθεση των 
διαφορών μας με τον «ανθρωπισμό» και τον οικολογίζοντα «σεβασμό» προς τη φύση μέσω μιας 
νομιμότητας ραμμένης και κομμένης στα μέτρα των εκμεταλλευτών. 
Η αταλάντευτη στάση μας δίπλα σε ανθρώπους που αγωνίζονται για την προάσπιση φύσης και ζωής 
θα πρέπει να εμπεριέχει την σαφή άρνησή μας να εμπλακούμε στην όποια απόπειρα διαμεσολάβησης 
και χειραγώγησης (κόμματα, συνδικάτα, αριστερές οργανώσεις, μ.μ.ε., ΜΚΟ), να συνεργαστούμε ή να 
συμπράξουμε με οποιοδήποτε φορέα τους. Απέναντι στην τακτική της ενσωμάτωσης με την επιμέρους 
ικανοποίηση αιτημάτων των αγωνιζομένων, θα πρέπει να βρίσκεται η βούλησή μας να μην 
«νομιμοποιήσουμε» θεσμικούς ρόλους ως ρυθμιστές των σχέσεων εκμετάλλευσης. Απέναντι στην 
προσπάθεια της νέας σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης να ενταχθούμε στην ατζέντα της, διεκδικώντας 
μια πιο ήπια λειτουργία του καπιταλισμού και μιας σταδιακής μεταρρύθμισής του προς το «καλύτερο», 
να προχωρήσουμε την δική μας ατζέντα, αυτή της συνολικής καταστροφής του πολιτισμού της 
λεηλασίας γης και ανθρώπων.
Να εκμηδενίσουμε την «περίοδο χάριτος» που αποτελεί την μόνιμη συνθήκη τα τελευταία χρόνια για 
τη διατήρηση των κυρίαρχων ομάδων στη θέση τους. Να οξύνουμε τα αντανακλαστικά μας  απέναντι 
στην  νέα κανονικοποίηση της υποταγής.  Με τη συνέχιση των πολύμορφων αγώνων απέναντι σε 
κράτος και κεφάλαιο για τη γη και την ελευθερία,  με την ενίσχυση σχέσεων αλληλεγγύης και τη 
δικτύωση των αγώνων, να πάρουμε θέση απέναντι στο ζοφερό παρόν και μέλλον που μας ετοιμάζουν.



Μια συνοπτική ματιά στο πολιτικό πρόγραμμα του Σύριζα για  το περιβάλλον και την ενέργεια, δίνει 
περαιτέρω διευκρινίσεις για την κατεύθυνση των πολιτικών του και υποβοηθάει στη διερεύνηση της 
παρούσας πολιτικής συγκυρίας όσον αφορά στις αναπτυξιακές πολιτικές. 
(* τα αποσπάσματα εντός εισαγωγικών προέρχονται αυτούσια από το επίσημο πολιτικό πρόγραμμα του 
Σύριζα για το περιβάλλον και την ενέργεια)
«Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί όρο ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών αφού έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας (είτε άμεσα στην προστασία, είτε έμμεσα στους τομείς 
ανάπτυξης που έχουν σχέση με αυτό) και την εξοικονόμηση πόρων για την οικονομία»
Στο πρόγραμμα, υπάρχει πλάνο για το νερό, τη γη, τη θάλασσα, την ενέργεια, τα σκουπίδια, τις 
εξορύξεις και τους δημόσιους χώρους, όλα με κοινή λογική και στόχευση.  Σε όλους τους τομείς 
τονίζεται η έννοια του δημόσιου χαρακτήρα και εντάσσεται στη στόχευση η παύση ή ακύρωση κάθε 
ιδιωτικοποίησης, η ακύρωση των fast track, ο σεβασμός στο περιβάλλον, η αποκέντρωση με την 
αντικατάσταση κάθε μεγάλης μπίζνας από πολλές, μικρές εταιρίες, η δημιουργία πολλών και διαφόρων 
φορέων ελέγχου, μετρήσεων, καταγραφής και διαχείρισης και η αυξημένη εμπλοκή των ΟΤΑ, των 
περιφερειών και των τοπικών ομάδων (αν υπάρχουν). Και πάνω απ’ όλα, η βασική γραμμή λαϊκισμού: η 
ανθρωπιστική κρίση που επιβάλλει κάθε τιμολόγηση «δημόσιου αγαθού»  να γίνεται με κοινωνικά 
κριτήρια.

Πιο αναλυτικά:
ΝΕΡΟ

Το νερό αναγνωρίζεται ως δημόσιο αγαθό, υπεραξία, ανήκει σε όλους κλπ. και γι’αυτό θα 
επανεξεταστούν οι άδειες των δικαιωμάτων άντλησης εταιρειών.  Παρ’όλ αυτά τιμολογείται (κλιμακωτά 
με κοινωνικά κριτήρια φυσικά) για... αποθάρρυνση της σπατάλης. Και εδώ σχεδιάζονται ασαφώς μικρά, 
τοπικά και εκσυγχρονισμένα αρδευτικά συστήματα.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Βόλου για τις προθέσεις του Σύριζα σχετικά με το δημόσιο 
χαρακτήρα του νερού αλλά και την εμπλοκή των κινήσεων κατοίκων και των ΟΤΑ στις αποφάσεις, αφού 
η δέσμευση του νερού συνεχίζεται κανονικότατα με κεντρικό διαχειριστή το Δήμο, η καταστολή 
συνεχίζεται επίσης κανονικότατα με συλλήψεις, ξύλο και δακρυγόνα στους αγωνιζόμενους κατοίκους 
και η επίσημη στάση είναι να καταδικαστούν τα επεισόδια και να γίνει έρευνα για την αστυνομική 
αυθαιρεσία. Ένα παραμύθι που πλασάρουν σε οτιδήποτε συμβαίνει από την επόμενη των εκλογών και 
έπειτα (το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από κάθε κυβέρνηση ανεξαιρέτως), στην προσπάθεια να 
αποποιηθούν της πολιτικής ευθύνης της καταστολής, ότι η αστυνομία δρα αυθαίρετα, ανεξάρτητα από 
τις ανώτερες πολιτικές εντολές και ότι ο Σύριζα δεν έχει ακόμα τον έλεγχο του κράτους. 
Προσπαθούν να δείξουν ένα κοινωνικό προσωπείο, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα κυβερνητικό και 
αντιπολιτευτικό ρόλο και να οικειοποιηθούν τους αγώνες των από κάτω ως επίδοξοι «πατέρες» των 
κινημάτων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ομάδας βουλευτών του Σύριζα που έθεσαν  ερώτηση στη 
Βουλή για το τί θα γίνει με το νερό και την κατάσταση στο Βόλο εκθειάζοντας ως μοναδική ενεργήσασα 
συλλογικότητα στην περιοχή το συντονιστικό του Σύριζα!

ΔΑΣΗ
Μακροπρόθεσμα σχέδια. Ορισμός δάσους και δασικής έκτασης, αναγνώριση δημόσιου χαρακτήρα 
εκτάσεων με φυσική βλάστηση, κατάργηση αντιδασικών διατάξεων, προστασία περιοχών natura (γιατί 
όσο και αν "αλλάζει" η πολιτική διαχείριση οι φυσικές περιοχές που πρέπει να προστατευτούν είναι 
πάντα οι οριοθετημένες από την ΕΕ). 
Τα δάση επίσης «παρέχουν πληθώρα ανανεώσιμων φυσικών πόρων που μπορούν να συμβάλλουν 
στην αειφορική ανάπτυξη της υπαίθρου και της εθνικής οικονομίας». Και κατ’ επέκταση στα σχέδια 
εντάσσεται  και «η εκμετάλλευση δασών από το δημόσιο στο πλαίσιο της ορεινής οικονομίας».
«Τα ελληνικά δάση με την ομορφιά και την ποικιλομορφία τους γεμίζουν τα βουνά της χώρας μας, αλλά 
αποτελούν ταυτόχρονα και έναν ακόμα παραγωγικό τομέα που μπορεί να συμβάλλει στην διέξοδο της 
χώρας» Τσιρώνης, 21-3-2015



ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ 
«Οι θεωρίες περί τεράστιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχουν κύριο στόχο να διαμορφώσουν 
κλίμα αποδοχής του “εξορυκτισμού” ως διαδικασία αποπληρωμής του χρέους και ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας……… η μεταστροφή του παραγωγικού προσανατολισμού της χώρας στο μοντέλο 
του “εξορυκτισμού” εντείνει τη στρατιωτικοποίηση και τη γεωπολιτική ένταση»
(να αναφερθεί επίσης ότι γίνεται αναφορά και στις εξορύξεις στη λατινική Αμερική καταλήγοντας ότι το 
μοντέλο αυτό απέτυχε).
Και εδώ γίνεται λόγος για κατάργηση αδειών εξορύξεων περιβαλλοντικά επιζήμιων, 
ορθολογικοποίηση περιβαλλοντικών όρων εξορύξεων και έλεγχος της υποχρεωτικής περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης (περιγράφοντας και ένα σύστημα ποινών όπου οι εταιρείες θα πληρώνουν πρόστιμα 
σε περιπτώσεις παραβάσεων τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση περιβαλλοντικών 
ζημιών άλλων έργων), κατάργηση νομοθετημάτων που ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες, εμπλοκή και 
πάλι ΟΤΑ, περιφερειών και κινημάτων.
Ένα βασικό σημείο είναι η συνεχής αναφορά στον ξεπερασμένο αλλά ισχύων μεταλλευτικό κώδικα 
(1973) όπου αναγνωρίζει κάθε εκμετάλλευση μεταλλευμάτων ως υπόθεση εθνικής ωφέλειας. Και σ ‘ 
αυτόν τον τομέα όμως οι κυβερνητικές προτάσεις τελικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά 
εκφρασμένο με περισσότερη διακριτικότητα. 

« Βασική αρχή του Σύριζα για τις εξορύξεις είναι ότι μπορούν να έχουν από επωφελή ως 
καταστρεπτική επίδραση ανάλογα με το επιστημονικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους ».
Κάπως έτσι γίνεται η στροφή από την απόλυτη άρνηση στην αποδοχή με άλλα λόγια, που ίσως και να 
μπορούν να χαϊδέψουν τα αυτιά όσων αγωνίζονται δυναμικά εδώ και χρόνια ενάντια στις εξορύξεις. 
Στόχος η δημιουργία ενός κρατικού φορέα έρευνας, καταγραφής και χαρτογράφησης αποθεμάτων με 
αρμοδιότητα σε όλους τους ορυκτούς πόρους, με σκοπό τη χάραξη μελλοντικής στρατηγικής. 
Η μελλοντική στρατηγική έχει πιο άμεσο σχεδιασμό στις Σκουριές. Ένα τόπο για τον οποίο υπάρχει 
ειδικό κεφάλαιο στην κυβερνητική πολιτική και όχι τυχαία. Ενώ προεκλογικά εκμεταλλευόμενοι 
ψηφοθηρικά αυτόν τον αγώνα διαλαλούσαν στα μμε την ακύρωση του έργου, η στόχευση, ήταν και 
είναι να πάρουν μερίδιο από την πίτα. Στο πολιτικό πρόγραμμα το πλάνο είναι να ακυρωθεί η 
επένδυση αλλά να συνεχιστεί το έργο με δημόσιο/κοινωνικό έλεγχο των παραδοσιακών 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη σταδιακή αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όπου θα 
απασχοληθούν και οι ήδη εργαζόμενοι στην υπάρχουσα εξορυκτική δραστηριότητα. Πάντα υπό τους 
3 βασικούς όρους: δημόσιο όφελος, περιβαλλοντική προστασία και  αποκατάσταση της κοινωνικής 
συνοχής. Επίσης ταχύρρυθμη αναπτυξιακή ανόρθωση της περιοχής με κίνητρα απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας με βάση τα φυσικά της πλεονεκτήματα (δάσος, θάλασσα, φυσικά τοπία, πολιτιστική 
κληρονομιά κλπ -βλ. τουριστική ανάπτυξη). Το δόλωμα της ανάπτυξης, του τουρισμού, των θέσεων 
εργασίας κλπ θα πεταχτεί σε κάθε πλευρά προσπαθώντας να εξαφανιστεί κάθε πιθανή αντίδραση. 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Στον τομέα αυτό δεν υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει ένα “όραμα” τοπικής διαχείρισης απορριμάτων με 
εξειδικευμένη διαλογή σε επίπεδο δήμων με πολλούς κάδους, κομποστοποίηση και ενεργειακή 
αξιοποίηση, ανακύκλωση και τέλος ΧΥΤΥ σε επίπεδο περιφέρειας. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εδώ ισχύει ό,τι και για το νερό. Ακύρωση ιδιωτικοποιήσεων και fast track, κλιμακούμενη δίκαιη 
τιμολόγηση, όχι πυρηνικά, βιοκαύσιμα και εξορύξεις σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου, ίδρυση 
φορέα έρευνας και συντονισμού υλοποίησης του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος 
έχει στόχο την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα και στροφή προς τις βαπε και το 
φυσικό αέριο (να σημειωθεί ότι για την κατακραυγή των μέχρι τώρα έργων αναφέρονταν ως βαπε στο 
μελλοντικό σχεδιασμό αναφέρονται ως απε). Οι νέες βαπε λοιπόν αποτελούν τον πυρήνα του 
ενεργειακού μετασχηματισμού του σύριζα. Μιλούν για εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας 
χωροθετημένες καταρχήν στο δομημένο αστικό περιβάλλον (σχολεία, νοσοκομεία, εγκαταλειμμένα 



στρατόπεδα, κατά μήκος εθνικών οδών κλπ), με όριο μεγέθους και ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης. Φυσικά τα έργα αυτά δεν θα αναληφθούν από ξένες εταιρείες, αλλά σκοπός είναι η 
ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας.
Ο ο τομέας της ενέργειας ήταν και είναι από τους μεγαλύτερους οικονομικής και γεωπολιτικής 
σημασίας τομείς σε παγκόσμια κλίμακα. Και κατ’επέκταση η κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να μην 
αιτείται κομμάτι και από αυτή την πίτα. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της κυβέρνησης Σύριζα ξεκίνησαν 
οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για διέλευση από την Ελλάδα και δεύτερου μεγάλου έργου 
μεταφοράς φυσικού αερίου (πέραν του tap ο οποίος θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται εντός του ’15). 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στόχος η αναδιανομή των χώρων πράσινου σε όλη την πόλη με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμων 
αναλογιών πράσινου ανά κάτοικο αλλά και εύκολη προσβασιμότητα όλων. 
Ακύρωση των συμβάσεων που αλλάζουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των δημόσιων χώρων, 
χρηματοδότηση για υπερτοπικά πάρκα επί εκτάσεων που απελευθερώνονται από προηγούμενες 
χρήσεις (πχ Ελληνικό), υπό τη διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης  και μετά από συμμετοχικές 
διαδικασίες.
Καμία σύμβαση δεν ακυρώθηκε, αντιθέτως, η έγκριση από το ΣτΕ στον όμιλο Λάτση για το Ελληνικό 
δόθηκε άμεσα, η τσιμεντοποίηση του πατινάζ στο Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω επανήλθε επί 
δημαρχίας Σύριζα, η έναρξη των εργασιών «ανάπλασης» και «αξιοποίησης» στο πάρκο Τατοΐου 
ανακοινώθηκε, το πάρτυ των συμφερόντων στο Άλσος Φιλαδέλφειας συνεχίζεται και πολλά άλλα 
παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η λογική και η στρατηγική για  τους ελεύθερους χώρους ήταν 
και παραμένει η ίδια. Δεν θεωρούνται ελεύθεροι αλλά αναξιοποίητοι. 

ΘΑΛΑΣΣΑ
«Για την αριστερά, το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν ενδογενείς αξίες και δεν έχουν 
απλά μια αξία χρήσης. Κατά συνέπεια, οι έννοιες της “εκμετάλλευσης”, “αειφορικής ανάπτυξης”, 
“ορθολογικής αξιοποίησης” είναι αποπροσανατολιστικές, αντιεπιστημονικές και δεν αποτελούν βάση 
για μια αριστερή πολιτική για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον».
Η αριστερή θεωρία λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Καμία εκμετάλλευση σε ακτές και θάλασσα! Εξίσου 
ξεκάθαρη είναι και η αριστερή πράξη. Στις 14 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για 
την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα 20 "θαλάσσια οικόπεδα" που εκτείνονται σε 
όλο το Ιόνιο και στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Σύμφωνα με το Λαφαζάνη, η δίμηνη παράταση που 
δόθηκε στο διαγωνισμό, δόθηκε με στόχο να καταστεί πιο έντονο το ενδιαφέρον χωρών και 
εταιρειών.
«Αφού κλείσουν οι διαπραγματεύσεις το μεγάλο ζητούμενο - πρόταγμα - προτεραιότητα είναι η 
ανάπτυξη...είναι οι πραγματικές επενδύσεις...η ανάπτυξη θα έρθει και από τον ιδιωτικό τομέα».

Πάνω στο παραπάνω κείμενο βασίστηκε η εισήγηση της εκδήλωσης:
“Οι αναπτυξιακές πολιτικές και οι αγώνες ενάντια στη λεηλασία της 
φύσης στο νέο καθεστώς διακυβέρνησης”.

7/6/15

Αυτοδιαχειριζόμενο Κατειλημμένο Έδαφος Αγρός
στο πάρκο τρίτση


