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Η σηµερινή οικονοµική και κοινωνική κρίση 

Αγαπητές-οί φίλες και φίλοι 

Καιρό τώρα υπόβοσκε η κρίση στην διεθνή καπιταλιστική τάξη πραγµάτων.  

Το αποτέλεσµα ήτανε η αδυναµία λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

που συντηρείται από τον αέναο δανειοληπτισµό. Γιατί απλούστατα η καταναλωτική αδυναµία 

του πολίτη φράκαρε την εγγυητική δυνατότητα του στην συνέπεια της εφαρµογής των 

δανειοληπτικών όρων. Έτσι η ίδια η αρχή της άναρχης και αδηφάγας ανταγωνιστικότητας 

µετακύλησε το βάρος στα υψηλά επιχειρηµατικά συµφέροντα που διέθεταν µέχρι τώρα την 

χρηµατοπιστωτική ασυλία, λόγω της κάλυψης του κέρδους από την µαζική δανειοληψία των 

πολιτών.  

Έτσι ένα οικοδόµηµα που στηριζότανε σε γυάλινα πόδια κατέρρευσε. Και από πού 

ζήτησε την σωτηρία του; Άκουσον, άκουσον…! Από τον πολίτη και τον φόρο του, παρά την 

αρχή της όλο και λιγότερης φορολογίας για να υπάρχει η δυνατότητα αγοραστικής 

ικανότητας. Από το Κράτος που ο ρυθµιστικός του ρόλος πρέπει να µειώνεται για να 

λειτουργεί απρόσκοπτα ο ελεύθερος ανταγωνισµός. 

Η Αρχή του Ανταγωνισµού αποδείχθηκε ανίκανη να ρυθµίσει, από µόνη της, την 

οικονοµική σχέση προσφοράς και κατανάλωσης. 

Οι Αρχές της Ελεύθερης Αγοράς, της Επιλογής και της Ατοµικής Αντίδρασης του 

καταναλωτή στην κερδοσκοπία αποδείχθηκαν ανίσχυρες τώρα που όχι µόνο δεν διακυβευόταν 

το υπερκαταναλωτικό µοντέλο αλλά οι άµεσες και βασικές  ανάγκες  του πολίτη, προφανώς 

µέσα σ’ ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει ευχερή, ήρεµη και ανεπηρέαστη καταναλωτική 

κρίση σ’ αυτόν. 

Όµως φίλοι µου νεοφιλελεύθεροι καπιταλιστές όχι και τα σύκα  σύκα  και την σκάφη 

σκάφη. Όποτε µας βολεύει άκρατος νεοφιλελευθερισµός και όποτε µας βολεύει ρυθµιστική 



κοινωνική παρέµβαση. Και γιατί όχι στην παιδεία, την υγεία κλπ. που αφορούν άλλους στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. ∆ιαλέξτε, ή το ένα ή το άλλο. Γιατί να σωθούν οι επιχειρηµατίες του 

τραπεζικού συστήµατος (δηλ. του πιο αντιπαραγωγικού,  οικονοµικά και κοινωνικά, κοµµατιού 

της νεοφιλελεύθερης διαχειριστικής λογικής) και όχι οι φτωχοί πολίτες που επέβαλε η 

ιδεολογία της κοινωνίας των 2/3. Γιατί να σώζονται οι τραπεζίτες και να είναι αναγκαίο να 

υπάρχουν άνεργοι για να λειτουργεί η οικονοµική µηχανή; «Φτωχοί, βοηθήστε µας για να µην 

γίνουµε σαν εσάς»…! 

Το 1989 είχαµε την κατάρρευση των «δεδοµένων» του σοσιαλισµού. Η έλλειψη 

ελευθερίας στην κοινωνική δράση, την σκέψη εν ονόµατι ενός θεωρητικού και αόρατου 

σκοπού, που όµως γέννησε τις νοµενκλατούρες µε πιο  εκφυλιστικό τους µοντέλο την 

σηµερινή Κίνα απέδειξαν την σχετικότητα των ιδεοληψιών του µοντέλου αυτού.  

Και τότε άρχισαν οι κριτικές στα ανέγγιχτα πεδία του σοσιαλιστικού ιδεολογισµού. 

∆ιαπιστώθηκε η καπιταλιστικοποίηση του σοβιετικού µοντέλου(!), η λάθος επιλογή της 

ιµπεριαλιστικής περικύκλωσης (….), η µοναδική αλήθεια του ενός κόµµατος  και η εκ βάθρων 

επανατοποθέτηση στα σοσιαλιστικά θέσφατα. 

Το 2009 µε την πρόσφατη κατάρρευση του «δεδοµένων» του καπιταλισµού τίποτα 

δεν θά’ ναι το ίδιο γι’ αυτόν στο µέλλον.  

Τώρα άρχισαν να µιλάνε οι τραπεζίτες και άλλοι θεολόγοι του νεοφιλελευθερισµού για 

απληστία, Αδηφαγία αλλά και διαπιστώνουν πόσο πάσχει η επιχειρηµατολογία  τους στην 

άρνηση του ρυθµιστικού ρόλου του κράτους ως διαχειριστή των κοινωνικών δρώµενων.  

Αποτελεσµατικές διορθωτικές κινήσεις µπορεί να γίνουν. Λύσεις δεν θα βρεθούν 

όµως, που να αποκαθιστούν την σιγουριά της παγκοσµιοποιηµένης διαχείρισης, που χρόνια 

τώρα η επικοινωνιακότητα της επέβαλε. 

Η νέα πραγµατικότητα που γεννήθηκε στα τέλη του προηγούµενου αιώνα και στην 

αρχή του παρόντος µε την τεχνολογική εξέλιξη, τη παγκοσµιοποίηση της πληροφορίας, της 

γνώσης, της όποιας συναλλαγής απέδειξε την ανεπάρκεια των δύο βασικών µοντέλων 

κοινωνικής διαχείρισης του 2οου αιώνα. 

Ήρθε η ώρα της Πράσινης Οικονοµικής Πολιτικής.  



Αποκεντρωµένη οικονοµία, περιφερειακότητα παραγωγικών σχέσεων, ακόµα και 

διασυνοριακά, στα πλαίσια του ίδιου κλίµατος και γεωγραφικών όρων, ιδιωτική πρωτοβουλία 

µε φαντασία, κοινωνική ανταποδοτικότητα σε απόλυτη σεβασµό για το σπίτι που ζούµε (τη γη 

µας), ριζοσπαστική επιλογή µοντέλων στην ανθρώπινη κατασκευή και ενεργειακών 

εφαρµογών.  

 

Η κρίση σύµπτωµα του συγκεντρωτισµού 

Έτσι, µεταξύ ριζοσπαστικών Πράσινων ρευµάτων στo Βορρά καθώς και των 

πολυποίκιλων κοινοτιστικών κινηµάτων στoν Νότο, αναπτύσσεται σήµερα µια νέα 

συνείδηση, η οποία αποδίδει τη βασική αιτία της αποτυχίας και των δύο 

συστηµάτων στην συγκέντρωση εξουσίας.  

Η σηµερινή επικαιρότητα της γενικευµένης αποκέντρωσης είναι η αναπόφευκτη 

συνέπεια της οικονοµικής και οικολογικής αποτυχίας τoυ υπαρκτού καπιταλισµού και της 

κατάρρευσης τoυ υπαρκτού σοσιαλισµού. 

Βασικό χαρακτηριστικό της αποτυχίας αυτής είναι η συγκεντρωτική επιλογή 

πολιτικών, η έλλειψη συµµετοχής του πολίτη στις αποφάσεις που τον αφορούν και ο 

εκφυλισµός της δηµοκρατικής αντιπροσωπευτικότητας σε «εργαλείο» διαχείρισης της 

κοινωνίας µε όρους µετατροπής του υποκειµένου-πολίτη σε αντικείµενο πολιτικών, 

στατιστικών µεγεθών και εφαρµογής επιστηµονικών δεδοµένων µε άρνηση του ανθρωπισµού 

ως µέρος του στόχου.   

Γιατί η δυναµική τoυ καπιταλισµού πoυ εκφράζεται µε την αρχή «ανάπτυξη ή 

θάνατoς», αλλά και η δυναµική τoυ κρατισµού πoυ στοχεύει στην ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάµεων, αναγκαστικά οδηγούνε στη συγκέντρωση οικονοµικής, και 

συνακόλουθα πολιτικής, εξουσίας.  

Και αυτό  µπορεί να αποδειχθεί τόσo θεωρητικά ―είτε µε την ορθόδοξη 



καπιταλιστική, είτε µε την µαρξιστική οικονοµική θεωρία― όσo και ιστορικά.  

Οι φιλελεύθεροι διανooύµενοι, όταν διαχωρίζουν τoν φιλελευθερισµό από τoν 

υπαρκτό καπιταλισµό διαπράττουν την ίδια αλχηµεία µε τους µαρξιστές διανooύµενους όταν 

διαχωρίζουν τoν µαρξισµό από τoν υπαρκτό σoσιαλισµό.  

Όσο δηλαδή «συµπωµατική» είναι η συγκέντρωση εξουσίας στη περίπτωση πoυ o 

σoσιαλισµός εκφράζεται πολιτικά µε την «δηµοκρατία» των σοβιέτ και οικονοµικά µε τoν 

συγκεντρωτικό σχεδιασµό άλλο τoσo συµπτωµατική είναι η συγκέντρωση εξουσίας στη 

περίπτωση πoυ o φιλελευθερισµός εκφράζεται πολιτικά µε την έµµεση δηµοκρατία και 

οικονοµικά µε την γενικευµένη αγορά τoυ καπιταλιστικού συστήµατος.  

Και στις δύο περιπτώσεις o συγκεντρωτισµός απορρέει από την αντίστοιχη θεωρία, 

άµεσα µεν στoν µαρξισµό (όπoυ θεωρείται αναγκαίος για τo "µεταβατικό" στάδιο), έµµεσα δε 

στoν φιλελευθερισµό (oπoυ η συγκέντρωση πολιτικής και οικονοµικής δύναµης δεν θεωρείται 

ότι αντίκειται στη θεµελιώδη αρχή τoυ «πρωτείου τoυ ατόµου» ―εφόσον είναι «νόµιµη»― 

παρόλο πoυ στη πραγµατικότητα αναιρεί τη καθολικότητα της). Έτσι, όσο ο υπαρκτός 

σoσιαλισµός οδηγεί στην απελευθέρωση τoυ ανθρώπου, άλλο τoσo ο υπαρκτός καπιταλισµός 

αναδεικνύει τo «πρωτείο τoυ ατόµου» !  

Ακόµα, η ταύτιση (και στα δύο συστήµατα) της Προόδου µε την οικονοµική 

µεγέθυνση συνεπάγεται την ανάγκη για µεγαλύτερο καταµερισµό εργασίας, εξειδίκευση 

και εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, δηλαδή την αποµάκρυνση από την 

αρχή της αυτοδυναµίας. Η αποµάκρυνση όµως αυτή έχει σηµαντικές συνέπειες στo 

οικονοµικό επίπεδο (ανεργία, φτώχεια, κρίσεις στoν καπιταλισµό και οικονοµικός 

ανορθολογισµός στoν σoσιαλισµό) στo πολιτιστικό επίπεδο (αποσύνθεση κοινωνικών  δεσµών 

και αξιών) στo οικολογικό επίπεδο (η «οικονοµία µεγέθυνσης» οδηγεί στη σηµερινή 

οικολογική καταστροφή) και φυσικά στo γενικότερο κοινωνικό επίπεδο (δραστικός 

περιορισµός της ατοµικής και κοινωνικής αυτονοµίας).  

Τα αίτια της συγκέντρωσης εξουσίας στην οποία οδηγούν και τα δύο συστήµατα 



ανάγονται τόσο στo θέµα της ιδιοκτησίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών όσo και στo θέµα 

τoυ µηχανισµού κατανοµής των αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, όσον αφορά πρώτα τις µορφές 

ιδιοκτησίας, η ιδιωτικό-καπιταλιστική, αλλά και η κρατικο-σοσιαλιστική ιδιοκτησία των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών αναγκαστικά οδηγούν στην επιδίωξη τoυ µερικού συµφέροντος 

αυτών πoυ ελέγχουν την παραγωγική διαδικασία, είτε πρόκειται περί µετόχων, είτε πρόκειται 

περί γραφειοκρατών, είτε ακόµα και περί εργατικών συντεχνιών. Όσον αφορά τoν µηχανισµό 

κατανοµής των αγαθών και υπηρεσιών τόσο o µηχανισµός της αγοράς oσo και o Κεντρικός 

Σχεδιασµός οδηγούν στη καθιέρωση τoυ «πρωτείου» µερικών ατόµων σε βάρος των πολλών.  

Γι’ αυτό και όταν oι φιλελεύθεροι οικονοµολόγοι συµπεραίνουν ότι o µηχανισµός 

αυτός εξασφαλίζει την αρίστη κατανοµή αγαθών και υπηρεσιών κάνουν προηγούµενα τη 

βολική υπόθεση «µε δεδοµένη τη κατανοµή εισοδήµατος». Επίσης, o µηχανισµός της αγοράς 

δεν εξασφαλίζει την ελευθερία επιλογής τoυ παραγωγού αφoύ η πρόσβαση τoυ στις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας, είναι επίσης θέµα 

αγοραστικής δύναµης.  

∆εν είναι όµως µόνo η φιλελεύθερη εκδοχή τoυ µηχανισµού της αγοράς πoυ είναι 

ασύµβατη µε την οικονοµική δηµοκρατία. Τo ίδιο ασύµβατη αλλά και ουτοπική είναι η 

σοσιαλδηµοκρατική εκδοχή της πoυ προτείνεται σήµερα µε τη µορφή της «κρατικής αγοράς». 

Είναι ασύµβατη, γιατί στo πλαίσιο της ενισχύεται o ρόλος τoυ κράτους, τo οποίο ελέγχει µια 

ελίτ και όχι η κοινότητα στo σύνολο της. 

 Είναι ουτοπική, γιατί µε τo σηµερινό βαθµό διεθνοποίησης της οικονοµίας η 

Κευνσιανή πολιτική είναι αδύνατη όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά ακόµα και σε επίπεδο 

µπλοκ χωρών. Τέλος, o κεντρικός Σχεδιασµός είναι επίσης ασύµβατος µε την οικονοµική 

δηµοκρατία o δε ανορθολογισµός τoυ έχει άµεση σχέση µε τo γεγονός αυτό. Μολονότι o 

µηχανισµός αυτός επέτυχε µια µεγαλύτερη ισοκατανοµή εισοδήµατος, συγχρόνως οδήγησε σε 

µεγαλύτερη συγκέντρωση τoυ ελέγχου της οικονοµικής διαδικασίας. 

Η αυτονοµία τoυ κοινωνικού ατόµου εποµένως µπορεί να επιτευχθεί µoνo στo 



πλαίσιο της δηµοκρατίας, δηλαδή µιας δοµής και διαδικασίας η oπoία, µέσω της άµεσης 

συµµετοχής των πολιτών στη λήψη και εφαρµογή των αποφάσεων, εξασφαλίζει την 

ισοκατανοµή της πολιτικής και της οικονοµικής εξουσίας µεταξύ των πoλιτών.  

Η αναβίωση, όµως της δηµοκρατίας σήµερα είναι δυνατή µόνο στo επίπεδο 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί στo επίπεδο αυτό θα ήταν δυνατό να εκπληρωθούν oι 

προϋποθέσεις πoυ θα έκαναν δυνατή µια αποκεντρωµένη µορφή οργάνωσης της οικονοµίας, 

δηλαδή: οικονοµική αυτοδυναµία, κοινοτικοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και 

δηµοκρατική κατανοµή των αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ των επί µέρους οργανωµένων 

αυτοδιοικητικών συνόλων.   

Έτσι η αυτοδιοίκηση αποτελεί τo µόνο ρεαλιστικό όραµα πoυ προτείνεται σήµερα για 

την υπέρβαση τόσο τoυ καπιταλισµού όσο και τoυ κρατικού σοσιαλισµού, αλλά και για την 

αποτροπή της αναπόφευκτης οικονοµικής εξαθλίωσης της πλειοψηφίας τoυ παγκόσµιου 

πληθυσµού, καθώς και της οικολογικής καταστροφής, πoυ απειλεί όλους µας.  

Η  Κρίση στην Ελλάδα  

Μέσα στη µάχη που γίνεται, µνηµονιακή και αντιµνηµονιακή, αυτό που έχει σήµερα 

ανάγκη ο Έλληνας πολίτης είναι η διέξοδος επιβίωσης. Και µε την οικονοµική αποκέντρωση 

χρησιµοποιώντας τις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την νέα νοµοθεσία (και µε 

όσα αρνητικά αναµφίβολα έχει), στην ρευστή οικονοµική και πολιτική συγκυρία, είναι δυνατή 

µια τοπική, παράλληλη, συµµετοχική, οικονοµική δραστηριότητα µε έντονα τα στοιχεία της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Είναι αυτό που λέµε ότι πρέπει να αποκτήσουµε. Τη λογική του τοπικού 

οικονοµικού κλεφτοπόλεµου. Ο οικονοµικός κλεφτοπόλεµος σηµαίνει ότι τώρα, που 

φαίνεται ότι δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από τον ελεύθερο ανταγωνισµό διότι σε αυτόν µας 

εντάσσουν, µπορούµε να δηµιουργήσουµε όρους µιας οικονοµίας, παράλληλης της κεντρικής, 

που έχει τόσα προβλήµατα, µέσα από τοπικές οικονοµικές συµµετοχικές του πολίτη 

διαδικασίες, µε ουσιαστικότερη την συµµετοχή του πολίτη. Σ’ αυτές «δεν αποφασίζουν άλλοι 



γι’ αυτόν, χωρίς αυτόν». Οι ριζοσπαστικές, και άµεσα αποτελεσµατικές επιλογές στην Λατ. 

Αµερική (κυρίως Αργεντινή) µε την εµφάνιση του ∆ΝΤ, έδωσαν αναπνοή στον πολίτη. 

Η άλλη επιλογή; ∆ιαπιστώσω, Καταγγείλω, ∆ιαδηλώνω, (άντε το πολύ-πολύ) 

Προτείνω διορθωτικές κινήσεις στο υφιστάµενο σκηνικό («εις ώτα, µη ακουόντων») κλπ. 

∆ράσεις δηλ. που πάσχουν από αποτελεσµατικότητα. 

 

Περί αποκεντρωµένης Οικονοµίας 

Μια αποκεντρωµένη οικονοµία συρρικνώνει τις οικονοµικές τυπικότητες στην 

συγκρότηση του οικονοµικού προϋπολογισµού, τη γραφειοκρατία, και την υποταγή της 

κοινωνικής χρησιµότητας στην ανεξέλεγκτη και ανήθικη υποταγή της στην εµπορική 

κερδοσκοπία. Πρέπει να διέπεται από κοινωνική ευθύνη, υπευθυνότητα γιατί από αυτήν 

εξαρτάται η κοινωνική συνοχή, που στα µικρά σύνολα είναι πολύ πιο συγκεκριµένη.  

Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να έχουµε και ένα όραµα.  Να µην το διαχειριστούµε απλά.  

Θέλει µια νέου τύπου παραγωγική δραστηριότητα.  

Αυτή η αποκεντρωτική επιλογή για την απεξάρτηση της από τους γενικούς 

σχεδιασµούς δίνει ένα  µοντέλο εφικτό αλλά και ριζοσπαστικό, ως ελεγχόµενο από την 

συµµετοχή του πολίτη. Είναι µια οικονοµική δραστηριότητα κοινωνικά αλληλέγγυα. 

Μπορούµε π.χ. να αναπτύξουµε µικρούς ελεγχόµενους από την Αυτοδιοίκηση 

συνδυασµούς ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτάρκεια των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Να παραχωρηθεί δηµόσια γη, µε συµβολικό µίσθωµα, ώστε να αποκλείονται οι 

προϋποθέσεις χρησικτησίας, για γεωργική παραγωγή σε νέους-ες αγρότες χωρίς την τυπική 

προϋπόθεση της εγγραφής τους ως αγροτών στον ΟΓΑ, ώστε να µην εµποδίζονται και όσοι 

δεν έχουν τα τυπικά προσόντα του αγρότη, περιορίζοντας την ανεργία µε πράσινες θέσεις 

εργασίας.    

Έτσι θα προκύψει µια νέου τύπου παραγωγική δραστηριότητα,  Να παράσχουµε 

κίνητρα για τη βελτίωση της κοινωνικής συναγωνιστικότητας  



Να παράγουµε κάθε είδους ποιοτικά διατροφικά προϊόντα µε προοπτική κυρίως την 

διάθεση στην τοπική  αγορά και ποιοτικά προϊόντα, ώστε µε την πιστοποίηση της τοπικότητας 

να αποχτηθεί η δυνατότητα εξαγωγής εκτός περιοχής αλλά και (γιατί όχι) εκτός Ελλάδας. 

Να ενισχύσουµε µε κίνητρα την Βιολογική Γεωργία στην Αττική. Ενδεικτικά οφείλουµε 

να ενισχύσουµε την συστηµατοποίηση βιολογικών καλλιεργειών και την εξορθολογιστική 

διακίνηση τους, ώστε να τα απεγκλωβίσουµε από τους «µεσάζοντες» και να µειώσουµε την 

τιµή τους, µειωµένου και του κόστους. 

Να προβάλλουµε τοπικά προϊόντα .   

Να ενισχύσουµε, µε πληροφόρηση, κίνητρα και θεσµικές ρυθµίσεις, την µαζική 

καινοτόµα παραγωγή που έχει µεγάλο εµπορικό κέρδος και µικρό κόστος παραγωγής, ήπια 

καλλιέργεια και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μια τέτοια λογική µπορεί να ενδιαφέρει και µη 

τυποποιηµένους αγρότες, άνεργους-ες νέους-ες µε έντονο και το στοιχείο του κοινωνικού 

ενδιαφέροντος. 

Να υλοποιηθεί σε κάθε περιφέρεια «∆ηµοπρατήριο» ως ΑΜΚΕ µε ανθρώπινες και 

κοινωνικά αλληλέγγυες πιστωτικές δυνάµεις (π.χ. κοινωνική τράπεζα υπό την διοικητική 

οργάνωση και έλεγχο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και όχι Τράπεζες µε την παρούσα 

µορφή. Εµείς ως Αττική Οικολογική Απάντηση προσφέραµε στην Περιφέρεια µας µελέτη για 

Κοινωνική Τράπεζα µε πυρήνα την Περιφέρεια η οποία θα στηρίξει µικροπαραγωγούς και 

καταναλωτές µε όρους κοινωνικής αλληλεγγύης  και προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

Η Τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να πάρει ρηξικέλευθα µέτρα και πολιτικές 

στην καθηµερινή καταναλωτική διαδικασία  

∆ιαµόρφωση δικτύων µικρών παραγωγών και καταναλωτικών Ενώσεων θεσµικά 

κατοχυρωµένων αλλά και άτυπα διαµορφωµένων.  

Συγκρότηση µε συνολικό σχεδιασµό (αλλά και στήριξη των εθελοντικών) 

γεωγραφικών σηµείων εµπορικής ανταλλαγής προϊόντων. Εδώ εντάσσεται και το 

«∆ηµοπρατήριο».  

Συγκρότηση από την Περιφέρεια «Κοινωνικών καταστηµάτων» (Παντοπωλείο, 

µανάβικο, Φαρµακείο κλπ.)  



 Να υπάρχουν µόνιµοι υπαίθριοι χώροι για τις υπαίθριες αγορές: 

Ι. Οι γνωστές λαϊκές αγορές να γίνουν µόνιµα σε συγκεκριµένο χώρο, αλλά να είναι 

κυρίως Παραγωγοί.   

ΙΙ. Να δούµε µε πολύ µεγάλη αγάπη και τις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων σε 

ελεύθερους χώρους µε µόνιµα στέγαστρα και περιορισµό των οµοειδών προϊόντων στον ίδιο 

χώρο σε συνεργασία µε το Σωµατείο τους.  

ΙΙΙ. Αναδιοργάνωση του λιανεµπορίου «του ∆ρόµου» µε ανεύρεση χώρου που να 

είναι προσβάσιµος και στον Τουρίστα, σε µόνιµη βάση όπου µε µικρό αντίτιµο στον αρµόδιο 

∆ήµο, που θα εξυπηρετεί οικολογικούς στόχους θα µπορεί να εµπορεύεται ο αλλοδαπός την 

Τέχνη του, αλλά και ο-η Έλληνας-Ελληνίδα την χειροτεχνική του-ης καλλιτεχνική ανησυχία.     

Ενίσχυση των Κοινωνικών Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης που ξεκίνησαν µε στόχο 

την κοινωνική ένταξη των ψυχογενών ατόµων και σήµερα καλύπτουν µεγαλύτερο εύρος  µε 

την ένταξη σ’ αυτές και ανέργων, αλλοδαπών. Οι εταιρίες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες και 

µεταποίηση σε διατροφικά προϊόντα.. 

Προβολή και ενίσχυση των καταναλωτικών συνεταιρισµών Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας. 

 

Παράπλευρες προτάσεις µε γενικότερο πολιτικό περιεχόµενο 

Ι. Η ενίσχυση µιας τέτοιας οικονοµίας ενισχύει και τον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό 

πλούτο της κάθε τοπικότητας. Θα διαµορφώσει όρους αγροτοτουρισµού και άρα θα συµβάλει 

στο πυρήνα τουριστικού ενδιαφέροντος και στήριξη του µικροεµπορίου, που βάλλεται σήµερα 

από την οικονοµική κρίση.  

Ενίσχυση των ήπιων (κυρίως σταθεράς τροχιάς) µέσων µεταφοράς (βλ. π.χ. 

προαστειακός, µη περιοριζόµενος στην µεταφορά ανθρώπων).       

Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να περάσουµε και την αγροτική 

λογική ως οικονοµική διάσταση της περιβαλλοντικής αυτής προστασίας. Να αρχίσουν τα 

παιδιά να ξέρουν τι σηµαίνει «παράγω», τι σηµαίνει «καταναλώνω» και ποια η σχέση 

παραγωγής και κατανάλωσης. 

 



Επίλογος 

Οι ανάγκες διαµορφώνουν τις προτάσεις και οι προτάσεις τις πολιτικές. Και ποιοι είναι 

καλύτεροι κριτές αυτών των αναγκών και επιθυµιών από τους ίδιους τους πολίτες;  Είναι 

άτοπο να δηλώνουµε πρώτα ότι η κοινωνία υπηρετεί τις ανάγκες «του λαού»,  κι ύστερα να 

αφήνουµε τους αυτιστικούς ειδήµονες (φιλελεύθερους, Μαρξιστές, Φροϋδιστές, 

κοινωνιολόγους όλων των πεποιθήσεων) να αποφασίζουν τι χρειάζεται και επιθυµεί 

«πραγµατικά» «ο λαός». Βέβαια, οι επιθυµίες του λαού πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τον κόσµο 

κι αυτό σηµαίνει: τους διαθέσιµους πόρους, την πολιτική τους – ακόµη και την πιθανότητα 

ότι αυτά που επιθυµεί και αποστρέφεται ο λαός είναι ασυνείδητα και προσιτά µόνο µε ειδικές 

µεθόδους.  

Οι ειδήµονες όµως είναι τόσο µπερδεµένοι γύρω από τα θεµελιώδη ζητήµατα όσο και 

εκείνοι τους οποίους υποτίθεται ότι συµβουλεύουν, και η ποικιλία των υποδείξεών τους είναι 

τουλάχιστον τόσο µεγάλη όσο και η ποικιλία που ενυπάρχει στην κοινή γνώµη. Συχνά 

διαπράττουν θλιβερά λάθη. Εκτός αυτού, ποτέ δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν όλες τις πλευρές ενός 

ζητήµατος που επηρεάζουν πληθυσµό, αλλά µόνον εκείνες που συµβαίνει να ταιριάζουν στην 

παρούσα κατάσταση είναι συχνά πολύ αποµακρυσµένη από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι πολίτες. Οι πολίτες, όταν οδηγούνται χωρίς να υποκαθίστανται από τους 

ειδικούς, µπορούν να εντοπίσουν τέτοια ελαττώµατα και να εργαστούν για την εξάλειψη τους.  

Ο Πρωταγόρας επισηµαίνει, εκφράζοντας τις πολιτικές ιδέες της Αθήνας του Περικλή 

(που διέφερε από τις επιστηµοκρατούµενες σηµερινές δηµοκρατίες και την βάραιναν 

λιγότεροι περιορισµοί), ότι οι πολίτες δέχονται αυτό το είδος εκπαίδευσης όχι µόνο µία ή δύο 

φορές στη ζωή τους, αλλά σε καθηµερινή βάση. Ζουν σε µία πολιτεία – την µικρή και εύκολη 

να κυβερνηθεί Αθήνα – όπου η πληροφόρηση ρέει ελεύθερα από τον έναν πολίτη στον 

διπλανό του. Όχι µόνο ζουν σε αυτή την πολιτεία, αλλά και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της, 

συζητούν τα σηµαντικά προβλήµατα στην γενική συνέλευση, και πότε – πότε διευθύνουν την 

συζήτηση, συµµετείχαν σε δικαστικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες, κρίνουν το έργο 

δηµιουργών που σήµερα θεωρούνται από τους µεγαλύτερους δραµατουργούς της 

«πολιτισµένης ανθρωπότητας» (ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Αριστοφάνης 



διαγωνίζονταν όλοι για τα έπαθλα του δήµου), αρχίζουν και τελειώνουν πολέµους και 

βοηθητικές εκστρατείες, ακούν και εξετάζουν τις αναφορές στρατηγών, ναυτικών, 

αρχιτεκτόνων, εµπόρων τροφίµων, ρυθµίζουν την εξωτερική βοήθεια, υποδέχονται ξένους 

επισήµους, ακούν τους σοφιστές και διαλέγονται µε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένου και του 

φλύαρου Σωκράτη – και ούτω καθ’ εξής. Χρησιµοποιούν συνέχεια ειδήµονες αλλά µόνοι τους 

παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, η γνώση που αποκτούν οι 

πολίτες κατά την διάρκεια αυτής της µε δοµηµένης αλλά πλούσιας, σύνθετης και ενεργού 

διαδικασίας µάθησης (η µάθηση δεν είναι χωρισµένη από την ζωή, αλλά µέρος της – οι 

πολίτες µαθαίνουν την αποκτηµένη γνώση) επαρκεί για να κρίνουν όλα όσα συµβαίνουν στην 

πόλη, συµπεριλαµβανοµένων και των πιο περίπλοκων ειδικών προβληµάτων. Κατά την 

εξέταση µιας συγκεκριµένης κατάστασης (όπως είναι ο κίνδυνος για τήξη της καρδιάς ενός 

κοντινού µας πυρηνικού αντιδραστήρα, για να χρησιµοποιήσουµε ένα νεότερο παράδειγµα) 

οι πολίτες θα πρέπει, βέβαια, να µελετήσουν νέα πράγµατα – αλλά θα έχουν αποκτήσει µία 

ευκολία στο να συλλαµβάνουν ασυνήθιστα πράγµατα και, το πιο σπουδαίο, θα διαθέτουν µία 

αίσθηση προοπτικής που θα τους επιτρέπει να διακρίνουν τα σηµαντικά σηµεία και τους 

περιορισµούς των προτάσεων που εξετάζουν. Αναµφίβολα θα κάνουν και λάθη οι πολίτες – 

όλοι κάνουν λάθη – και θα υποφέρουν από αυτά. Με το να υποφέρουν όµως από τα δικά τους 

λάθη θα γίνουν και σοφότεροι, ενώ τα λάθη των ειδηµόνων, τα οποία αποκρύπτονται, θα 

δηµιουργήσουν σε όλους προβλήµατα διαφωτίζοντας µόνον ελάχιστους προνοµιούχους. 

Μπορούµε να συνοψίσουµε τούτη την άποψη µε την σχετικιστική θέση: Οι πολίτες, και όχι 

κάποιες ειδικές οµάδες, έχουν την τελευταία λέξη για τις αποφάσεις γύρω από το 

τι είναι αληθινό και τι ψευδές, χρήσιµο ή άχρηστο για την κοινωνία τους. Και στις 

σηµερινές θεσµικές συνθήκες της οικονοµικής και κοινωνικής µας κρίσης η 

Τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί εργαλείο γι’ αυτό, Και άρα για την άµεση 

αποτελεσµατική διαδικασία επιβίωσης µε µεσοπρόθεσµους στόχους και 

οραµατικές προοπτικές 

Ευχαριστώ 

Κ.∆ιάκος  

 



 


