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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι απασχολούν όλο και περισσότερο στη σηµερινή εποχή
τους λαούς, την επιστηµονική κοινότητα και τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές. Αυτό
γίνεται σαφές στον τρόπο µε τον οποίο εκφράζεται το δόγµα της αειφόρου ανάπτυξης
στην Agenda 21, η οποία επιχειρεί να φέρει σε ισορροπία τις στρατηγικές
οικονοµικής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα προβλήµατα ωστόσο είναι υπαρκτά και δεν διαφαίνεται άµεση λύση. Η
αλλαγή του κλίµατος, η τρύπα του όζοντος, η απερήµωση και η διάβρωση του
εδάφους, η ρύπανση των θαλασσών, η µαζική καταστροφή των δασών, η εξαφάνιση
ειδών χλωρίδας και πανίδας, η διάχυση ανθεκτικών ρύπων σε όλη την ατµόσφαιρα
της Γης αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ευηµερία. Η παρούσα εργασία
στόχο έχει να παρουσιάσει τα κύρια σηµεία της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης,
κυρίως από την πλευρά της Πολιτικής Οικονοµίας, από οικονοµική και κοινωνική
σκοπιά.
Η εξέταση των πολιτικών, εθνικών ή Ευρωπαϊκών, δεν αποτέλεσε µέρος της
εργασίας αυτής. Επιχειρείται µια εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου της αειφόρου
ανάπτυξης, καθώς και η σύνδεση των στρατηγικών ανάπτυξης από την αρχή του
προηγούµενου αιώνα ως και τις µέρες µας µε την έννοια της αειφορίας και την
περιβαλλοντική ανησυχία, και πώς αυτή έχει επιδράσει στη διαδικασία της ανάπτυξης
διαχρονικά. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εντοπισµού των αιτίων της περιβαλλοντικής
κρίσης, από την πλευρά της Πολιτικής Οικονοµίας, όπου διαπιστώνεται αδυναµία της
κυρίαρχης νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας στον εντοπισµό τoυς, πόσο δε µάλλον
στην αντιµετώπισή τους. Ειδικότερα εξετάζεται η περίπτωση της γεωργίας, ως
πρωτογενούς τοµέα παραγωγής που συνδέεται άµεσα µε την περιβαλλοντική
αειφορία, καθώς και τα διάφορα µοντέλα βιώσιµης γεωργίας τα οποία προτείνονται ή
και εφαρµόζονται στην πράξη. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας τόσο σε
σχέση µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, όσο και σε σχέση µε τη γεωργία.
Σ΄ αυτό το πλαίσιο, και µετά τον εντοπισµό των αδυναµιών της κυρίαρχης
οικονοµικής νεοκλασικής προσέγγισης, παρουσιάζεται η Mαρξιστική θεώρηση για τη
σχέση ανθρώπου και φύσης, καθώς και για την ανάπτυξη που συντελείται από τον
κυρίαρχο τρόπο παραγωγής. Παρουσιάζεται η προβληµατική για τη βιωσιµότητα ή
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µη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που
αυτός o τρόπος παραγωγής προκαλεί και οι κοινωνικές προοπτικές που θα
µπορούσαν να αναπτυχθούν. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
καθηγητές µου για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση που µου προσέφεραν,
καθώς και όσους συνέβαλλαν στην εργασία αυτή.
Χανιά, Σεπτέµβρης 2006
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1. Το Περιεχόµενο της Βιώσιµης Ανάπτυξης
1.1 Εισαγωγή

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και ιδιαίτερα ο καθορισµός και η εφαρµογή «της
ικανότητας διατήρησης» των φυσικών πόρων, αποτελεί βασικό θέµα πολλών
διοικητικών διαδικασιών και ιδεολογικών εκστρατειών. Αυτή η ασαφής ιδέα
χρησιµοποιείται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία και κατευθύνει πολυάριθµες
δηµόσιες πρακτικές σε πολλές χώρες, µε την καθιέρωση συµπεριφορών για τη
συλλογική ηθική, την προσωπική ευθύνη, και τη χάραξη εθνικής πολιτικής στα
θέµατα της οικονοµικής ανάπτυξης (Luke 2001). Ωστόσο, η συζήτηση του άξονα
περιβάλλον-ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει µετασχηµατιστεί. Η ερώτηση που
τίθεται πλέον δεν είναι αν «η ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έρχονται σε
αντίθεση µε κάτι άλλο», αλλά «πώς µπορεί η βιώσιµη ανάπτυξη να επιτευχθεί». Η
φράση βιώσιµη ανάπτυξη έχει γίνει κυρίαρχη, χρησιµοποιείται από τις διεθνείς
αντιπροσωπείες, υιοθετείται ως η επαγγελµατική γλώσσα των αρµόδιων για το
σχεδιασµό της ανάπτυξης, αποτελεί το θέµα διασκέψεων και εργασιών και φυσικά το
σύνθηµα των περιβαλλοντικά ενεργών στελεχών (Lélé 1991).
1.2 Ορισµοί της Βιώσιµης Ανάπτυξης

Μια σηµαντική συµβολή στη συζήτηση για την περιβαλλοντική ανάπτυξη είναι η
συνειδητοποίηση ότι εκτός από, ή σε σχέση µε, τις οικολογικές συνθήκες, υπάρχουν
και κοινωνικές συνθήκες που πρέπει να λάβουµε υπόψην στην έννοια της
οικολογικής ικανότητας διατήρησης. Ακούγονται επίσης φωνές απογοήτευσης και η
ερώτηση «Τι είναι βιώσιµη ανάπτυξη» ρωτιέται όλο και περισσότερο χωρίς σαφείς
απαντήσεις. Η βιώσιµη ανάπτυξη διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει cliche όπως η
κατάλληλη τεχνολογία — µια φράση της µόδας στην οποία αποδίδεται σεβασµός
αλλά κανένας δεν ορίζει µε σαφήνεια. Μια πλευρά θεωρεί ότι δεν πρέπει να
καθοριστεί η βιώσιµη ανάπτυξη πολύ αυστηρά, επειδή, ως ένα ορισµένο βαθµό, η
αξία της φράσης βρίσκεται στην ευρεία ασάφειά της. Ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια
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«βιώσιµη

ανάπτυξη» χρησιµοποιείται και ερµηνεύεται ποικίλλει από εκείνους τους
ορισµούς που τη χαρακτηρίζουν αντίφαση σαν όρο, έως ότι µπορεί να είναι «µια
άλλη κοινοτοπία ανάπτυξης». Οι περισσότεροι χρησιµοποιούν τη φράση «βιώσιµη
ανάπτυξη» εναλλακτικά µε τις φράσεις «οικολογικά βιώσιµη» ή «περιβαλλοντικά
υγιής ανάπτυξη». Ακόµα, η βιώσιµη ανάπτυξη ερµηνεύεται συχνά ως «διατηρήσιµη
αύξηση», «βιώσιµη αλλαγή», ή απλά «επιτυχής» ανάπτυξη (Lélé 1991).
Άλλοι συγγραφείς Buckley 1994: 1, Hewitt 1992: 232-3) εξισώνουν την
ανάπτυξη µε τη µεγέθυνση του ΑΕΠ, ενώ άλλοι περιλαµβάνουν οποιαδήποτε
επιθυµητά κοινωνικά φαινόµενα (Biswas and Biswas 1985, McCormick 1995: 56). Το
σηµείο που υπογραµµίζεται είναι ότι η ανάπτυξη είναι µια διαδικασία
κατευθυνόµενης αλλαγής. Οι ορισµοί της ανάπτυξης ενσωµατώνουν έτσι και τους
στόχους αυτής της διαδικασίας, και τα µέσα επίτευξης αυτών των στόχων. Η έννοια
της βιωσιµότητας δηµιουργήθηκε στα πλαίσια των ανανεώσιµων πόρων, όπως τα
δάση ή η αλιεία, και έχει υιοθετηθεί ως σύνθηµα από το περιβαλλοντικό κίνηµα. Οι
περισσότεροι υπερασπιστές της, εποµένως, εννοούν ότι «η ύπαρξη των οικολογικά
απαραίτητων συνθηκών που υποστηρίζουν την ανθρώπινη ζωή σε ένα συγκεκριµένο
επίπεδο ευηµερίας µέσω του σεβασµού της ευηµερίας των µελλοντικών γενεών»
καλείται οικολογική βιωσιµότητα (Lélé 1991).
Η βιώσιµη ανάπτυξη, εποµένως, αναφέρεται στη διατήρηση της ανάπτυξης στη
διάρκεια του χρόνου. Ακόµα, εµπεριέχει την έννοια της εξισορρόπησης ανάµεσα
στην ποιότητα του περιβάλλοντος, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
δικαιοσύνη (Καυκαλάς 2000). Σύµφωνα µε τους Holmberg και Sandbrook (1992),
υπάρχουν περισσότεροι από εβδοµήντα ορισµοί της βιώσιµης ανάπτυξης στη διεθνή
βιβλιογραφία. Οι ορισµοί είναι σηµαντικοί, καθώς αποτελούν τη βάση στην οποία
διαµορφώνονται οι αντιλήψεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη στο µέλλον. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τους εξής ορισµούς και ερµηνείες της βιώσιµης ανάπτυξης:
«Μια τέτοια βέλτιστη πολιτική µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη θα επιδίωκε να
διατηρήσει ένα “αποδεκτό” επίπεδο στο κατά κεφαλήν πραγµατικό εισόδηµα χωρίς
µείωση του εθνικού αποθέµατος φυσικών πόρων» (Turner 1988:12).
«Μια δηµιουργικά διφορούµενη φράση ... µια διαισθητικά ελκυστική αλλά
ολισθηρή έννοια» (Mitchell 1997: 28).
«Όπως τη µητρότητα, και το Θεό, είναι δύσκολο να µην την εγκρίνουµε.
Συγχρόνως, η ιδέα της βιώσιµης ανάπτυξης είναι γεµάτη µε τις αντιφάσεις» (Redclift
1997: 438).
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«Είναι συγκρίσιµη µε τη συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας» (Barbier
1987:103).
«Η

ίδια η ασάφειά της επιτρέπει σε το για να ξεπεράσει τις εντάσεις έµφυτες
κατά την έννοιά της» (O'Riordan 1995: 21).
Αν και υπάρχουν σηµάδια προόδου για τον τρόπο που διαµορφώνεται ο τρόπος
σκέψης των ανθρώπων, υπάρχει επίσης µεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις πιο
κατάλληλες στρατηγικές για τη βιώσιµη αλλαγή. Τι οι διαφοροποιήσεις αυτές µπορεί
να σηµαίνουν, και πώς οι άνθρωποι µπορούν να εργαστούν προς αυτή, γίνεται φανερό
σε µια συνοπτική ανάλυση του ευρύτατα αναφερόµενου ορισµού της βιώσιµης
ανάπτυξης, αυτή της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη1
(Elliott 1999: 19).

Η Παγκόσµια Επιτροπή στην Έκθεση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, στη
συχνά αναφερόµενη στη βιβλιογραφία ως έκθεση Brundtland, αναφέρει τον
παρακάτω ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης: «Βιώσιµη είναι η ανάπτυξη που
ικανοποιεί τις παρούσες ανθρωπινές ανάγκες, χωρίς να στερεί από τις µελλοντικές
γενεές τη δυνατότητα να καλύπτουν τις δίκες τους ανάγκες». Πολλοί άλλοι ορισµοί
είναι παραλλαγές αυτού, που απεικονίζει την πειθαρχική σκοπιά του συντάκτη του.
Αυτός ο προφανώς απλός ορισµός έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση µεταξύ των
θεωρητικών και των επαγγελµατιών του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, καθώς
µοιάζει να έχει ανθρωποκεντρική θέση, δηλαδή την ικανοποίηση των ανθρώπινων
αναγκών, παρά, παραδείγµατος χάριν, την προστασία του περιβάλλοντος γενικά.
Όµως, καταρχήν, δεν προσδιορίζει ακριβώς τι σηµαίνει ο όρος ανθρώπινες ανάγκες.
Προφανώς συµπεριλαµβάνονται οι βασικές ανάγκες για την επιβίωση, τη διατροφή,
την υγεία και τη στέγη, αλλά δεν είναι σαφές τι περισσότερο από την επιβίωση
περιλαµβάνεται «στις ανάγκες» (Kirkby,O'Keefe & Timberlake 1995: 27).
1.3 Αδυναµίες των Ορισµών της Βιώσιµης Ανάπτυξης

∆ιαφαίνεται, εποµένως, ότι µερικές έννοιες, όπως εκείνη της µεταξύ γενεών
δικαιοσύνης, των αναγκών και των φυσικών ορίων της ανάπτυξης µοιάζουν να µην
καλύπτονται από τον προφανώς απλό και σύντοµο ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης
του WECD. Έτσι, δηµιουργούνται ερωτήσεις όπως: τι κληροδοτεί η µια γενιά στην
1

Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη: WECD
9

άλλη. Απλώς φυσικό κεφάλαιο ή στοιχεία της ανθρώπινης κουλτούρας και του
πολιτισµού; Η βιώσιµη ανάπτυξη καλύπτει όχι µόνο τις οικονοµικές και κοινωνικές
δραστηριότητες, αλλά και το εισόδηµα του πληθυσµού, τη χρήση των φυσικών
πόρων και τις προκύπτουσες επιδράσεις στο περιβάλλον. Πώς καθορίζεται το σύνολο
των ορίων στην ανάπτυξη, από την τεχνολογία, την κοινωνία ή την οικολογία; Πώς
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα ότι, σήµερα, οι ανάγκες µεταξύ των συγκεκριµένων
οµάδων εκπληρώνονται συχνά σε βάρος οµάδων του αναπτυσσόµενου κόσµου; Είναι
φανερό ότι οι «ανάγκες» σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικές οµάδες
και συνδέονται µε τη δυνατότητά µας να τις ικανοποιήσουµε. Έτσι, ο σύγχρονος
τρόπος ζωής καθορίζει και δηµιουργεί νέες «ανάγκες» για ορισµένες οµάδες, χωρίς
προηγουµένως να ικανοποιήσει ακόµη και τις βασικές ανάγκες άλλων οµάδων
(Elliott 1999: 21).

Η δόµηση των ανθρώπινων αναγκών, που έχει εξελιχθεί από κοινού µε τις
απαιτήσεις ή τις πιέσεις που ασκούνται από το κεφάλαιο, έρχεται σε αντίθεση µε τη
φυσική ισορροπία. Οι προκύπτουσες «ανάγκες» είναι καθαρά καταναλωτικές, και
από τη σκοπιά του µεµονωµένου ανθρώπου δεν παρέχουν προσωπική εκπλήρωση. Σε
αντίθεση, οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες για υγεία, δηµιουργικότητα και ζωή στην
κοινότητα δεν απειλούν τη φυσική ισορροπία, αλλά ενισχύονται από αυτή (Wallis
2001). Η προσπάθεια να ικανοποιηθεί το πλήρες φάσµα των ανθρώπινων αναγκών
µέσω της παραγωγής και της κατανάλωσης αγαθών έχει αποτύχει. Τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της ζωής των ανθρώπων που είναι σηµαντικά σε παγκόσµιο επίπεδο,
όπως οι δεσµοί της αγάπης µε άλλους ανθρώπους και µιας αίσθησης εκτίµησης και
αποδοχής από την κοινωνία, δεν µπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από την υλική
κατανάλωση. Οι οµάδες των παιδιών και των ηλικιωµένων, των πασχόντων και των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, εισπράττουν κοινωνική ψυχρότητα ως αποτέλεσµα της
έλλειψης χρόνου των ανθρώπων της βιοµηχανικής κοινωνίας. Η ευτυχία του
ανθρώπου, σύµφωνα µε τον Marx, έχει σχέση µε τη σφαιρική ολοκλήρωση της
προσωπικότητας του, µε την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του. Το ευ ζην αφορά
το «είναι» σε αντίθεση µε το «έχειν», και αυτού του είδους η συνειδητοποίηση θα
τείνει να απελευθερώσει τον σύγχρονο άνθρωπο από τις εσωτερικές του συγκρούσεις.
Επιπλέον, η απεριόριστη δυναµική της παραγωγής στη βιοµηχανική κοινωνία είναι
έτσι δοµηµένη που οι υλικές ανάγκες δηµιουργούνται γρηγορότερα από τα µέσα για
την ικανοποίησή τους. Προκύπτει, εποµένως, το φαινόµενο των µόνιµα
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αποθαρρηµένων ανθρώπων που παγιδεύονται σε µια ατέρµονη σπείρα αναγκών
(Ullrich 1992: 274).

Από την άλλη πλευρά, το κριτήριο για τη µεταξύ των γενεών δικαιοσύνη που
περιέχεται στον ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης του WECD, δηλαδή η ανησυχία για
την εξισορρόπηση των συµφερόντων µεταξύ των σηµερινών και των µελλοντικών
γενεών, είναι ένα ηθικό ζήτηµα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι υπεροπτικό να γίνονται
υποθέσεις για τις µελλοντικές ανθρώπινες ανάγκες πέρα από τις απλές βιολογικές
ανάγκες (Kirkby, O'Keefe & Timberlake 1995: 31). Κατά συνέπεια, µια επιλογή
µεταξύ εναλλακτικών πηγών ενέργειας, µπορεί να σηµαίνει ποικίλες ηθικές και
πολιτικές κρίσεις, όπως για τη µεταξύ των γενεών δικαιοσύνη, εποµένως τέτοιες
επιλογές δεν µπορεί να γίνονται µέσω µιας τεχνικής διαδικασίας, χρησιµοποιώντας
κάποια ενιαία µονάδα, είτε νοµισµατική είτε µη νοµισµατική (O'Neill 2002).
∆ιαπιστώνεται εποµένως, ότι η επικρατούσα διατύπωση της βιώσιµης
ανάπτυξης πάσχει σηµαντικά στα ακόλουθα σηµεία: στον χαρακτηρισµό και επαρκή
προσδιορισµό των αίτιων του προβλήµατος της ένδειας και της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, στη σύλληψη των στόχων της ανάπτυξης, της ικανότητας διατήρησης
και της συµµετοχής και σ΄ αυτή την ίδια τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει παρά την
ελλιπή γνώση και την αβεβαιότητα. Θεµελιώδης προϋπόθεση για τη βελτίωση και τη
διεύρυνση της επικρατούσας θεωρίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι η διπλής
κατεύθυνσης σύνδεση µεταξύ της ένδειας και της περιβαλλοντικής υποβάθµισης
(Lélé 1991). Στην πραγµατικότητα, ακόµη και µια βιαστική εξέταση του ερευνητικού
έργου που αφορά τη σύνδεση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φαινοµένων,
αποδεικνύει ότι και τα δυο έχουν βαθιές αιτίες, µια προσπάθεια εξέτασης των οποίων
θα επιχειρηθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
Ο ισχυρισµός ότι η επικρατούσα θεωρία για τη βιώσιµη ανάπτυξη αγνοεί
εντελώς αυτές τις αδυναµίες θα ήταν άδικος. Αλλά θα ήταν δίκαιο να ειπωθεί ότι έχει
εστιαστεί εκλεκτικά σε λίγα σηµεία. Ειδικότερα, η ανεπάρκεια στην τεχνογνωσία και
στις διευθυντικές ικανότητες, η διαχείριση των πόρων κοινής ιδιοκτησίας και η
τιµολόγηση και οι πολιτικές επιχορήγησης είναι τα µείζονα θέµατα που
αντιµετωπίζονται, ενώ οι λύσεις που προτείνονται είναι
ουσιαστικά
τεχνοοικονοµικές. Ο διάλογος πρέπει να αρχίσει µε µια αναγνώριση της συνολικής
εικόνας, και έπειτα να προχωρήσει στην ανάπτυξη των αναλυτικών µεθόδων για να
εκτιµηθεί η ανάλογη σηµασία του κάθε αιτιώδη παράγοντα και τα µέσα για την
αλλαγή (Lélé 1991).
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1.4 Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Ανησυχίας

Παράλληλα µε την εξέλιξη των αναπτυξιακών τάσεων διαµορφώνονται τα
περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα, η ιστορία των οποίων είναι παρόµοια. Μόλις στη
δεκαετία του '60 διατυπώνεται µια συγκεκριµένη φιλοσοφία στη σχέση των
ανθρώπων µε τη φύση. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, η ανησυχία για το
περιβάλλον προερχόταν κατά ένα µεγάλο µέρος από τις µεσαίες τάξεις. Τα
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα της βιοµηχανικής και οικονοµικής ανάπτυξης άρχιζαν να
φαίνονται στον ορίζοντα µέσω των διάφορων «περιστατικών ευδιάκριτης ρύπανσης»
και υπήρχε ανησυχία για τα αποτελέσµατα στον τρόπο ζωής τους και την υγεία τους:
µετά από δύο αιώνες εκβιοµηχάνισης και αστικοποίησης, οι άνθρωποι άρχισαν τώρα
να ανακαλύπτουν πάλι την ιδέα ότι αποτελούν µέρος της φύσης. Οι οικολόγοι έκαναν
εκστρατείες για ζητήµατα όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση και το κυνήγι φάλαινας, και
είχαν συχνά ουσιαστική διατήρηση από τα ΜΜΕ. Η ανησυχία για το περιβάλλον
ήταν πολιτικό ζήτηµα. Ο συνδυασµός των πραγµατικών αλλαγών στο περιβάλλον και
των αντιλήψεων των ανθρώπων έφερε τη δηµόσια υποστήριξη για το περιβαλλοντικό
κίνηµα, ιδιαίτερα µεταξύ των νεώτερων ηλικιακά οµάδων, εφαρµόστηκαν άµεσες
δραστηριοποιήσεις (ιδιαίτερα ο έλεγχος πληθυσµών στον λιγότερο αναπτυγµένο
κόσµο) και από ορισµένες πλευρές απαιτήθηκε «µηδενική ανάπτυξη» στην
παγκόσµια οικονοµία. Όπως ήταν αναµενόµενο, αυτό το περιβαλλοντικό κίνηµα
βρήκε µικρή απήχηση στα λιγότερο αναπτυγµένα έθνη. Πολλά λιγότερο αναπτυγµένα
έθνη µόλις είχαν κερδίσει την ανεξαρτησία τους και ήταν δύσπιστα σχετικά µε τα
κίνητρα των προτάσεων αυτών που φάνηκαν να περιορίζουν τους στόχους ανάπτυξής
τους και να τους αφαιρούν τον κυριαρχικό έλεγχο των πόρων. Εκείνα τα λιγότερο
αναπτυγµένα έθνη αντιπαρέβαλαν τα προβλήµατα ανάπτυξής τους σε σχέση µε τη
βιοµηχανία των αναπτυγµένων χωρών, που χρησιµοποιούν το µεγαλύτερο όγκο των
φυσικών πόρων και συντελούν πιο πολύ στη βιοµηχανική ρύπανση.
Η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζονταν ως
ασυµβίβαστες: οι φυσικοί πόροι ήταν πεπερασµένοι, και η ρύπανση και η
περιβαλλοντική επιδείνωση θεωρήθηκαν αναπόφευκτες συνέπειες της βιοµηχανικής
ανάπτυξης. Οι προβλέψεις, όπως τα όρια στην οικονοµική µεγέθυνση, δεν έλαβαν
υπόψη τους κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες ή τα ζητήµατα
περιβαλλοντικής πολιτικής που έχουν επιπτώσεις στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Σε συνέχεια τέτοιας περιβαλλοντικής αιτιοκρατίας, αυτές οι θεωρήσεις ήταν α12

ιστορικές υπό την έννοια ότι δεν έδωσαν καµία προσοχή στις αιτίες ή τον τρόπο που
ο κόσµος διαιρείται σε πλούσιους ή φτωχούς, για παράδειγµα. Ήταν επίσης απολιτικές ως προς την εξέταση του µέλλοντος, δεν υπήρχε εκτίµηση για τον τρόπο
που οι λύσεις που προτείνονται θα ευνοούσαν µερικά έθνη ή οµάδες του πληθυσµού.
Στα µέσα της δεκαετίας του '70, που οι Λ.Α.Χ. διατύπωσαν ανησυχίες για τη
ποιότητα του περιβάλλοντος, εξασφαλίστηκε µεγαλύτερη συµµετοχή αυτών των
εθνών στην περιβαλλοντική συζήτηση (Elliott 1999: 61).
Με τη ∆ιακήρυξη του Ρίο το 1992 (αλλιώς γνωστή ως Ατζέντα 21) η βιώσιµη
ανάπτυξη αποτελεί παγκόσµια επιδίωξη, ενώ η διατύπωση αντανακλά την
προσπάθεια σύνθεσης της οικονοµικής µεγέθυνσης µε τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, τη διατήρηση της βιοποικοιλότητας και την παραγωγικότητα της φύσης.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην αρµονική συµβίωση ανάµεσα στις διαφορετικές
ανθρώπινες κοινότητες και στη σχέση τους µε το περιβάλλον και τη φύση (Καυκαλάς
2000).

1.5 Ιστορική Αναδροµή των Αναπτυξιακών Τάσεων

Η ανάπτυξη συζητείται συχνά σε σχέση µε τις Λ.Α.Χ.2, αλλά στην πραγµατικότητα
είναι µια έννοια που αφορά όλα τα µέρη του κόσµου σε κάθε επίπεδο, από το άτοµο
µέχρι ευρύτερους κοινωνικούς σχηµατισµούς. Η «ανάπτυξη» είναι εποµένως κάτι το
οποίο όλοι επιδιώκουν. Οι ιδέες για τα καλύτερα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθούν οι
φιλοδοξίες και οι ανάγκες είναι ενδεχοµένως τόσο παλαιές όσο και ο ανθρώπινος
πολιτισµός. Η µελέτη της ανάπτυξης, εντούτοις, έχει µια σχετικά σύντοµη ιστορία,
ξεκινώντας τη δεκαετία του '50. Από τότε, ο διεπιστηµονικός τοµέας των µελετών
ανάπτυξης έχει γνωρίσει πολλές αλλαγές στη σκέψη σχετικά µε την έννοια και το
σκοπό της ανάπτυξης (Elliott 1999: 45). Η κυβερνώσα ελίτ στις προηγµένες
κεφαλαιοκρατικές χώρες διατύπωσε το αναπτυξιακό πρόγραµµα για τις χώρες του
Νότου3 µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Εξαρχής, δηµιουργήθηκαν εναλλακτικές
προτάσεις για την ανάπτυξη από τη σκοπιά των λιγότερο προνοµιούχων ανθρώπων. Η
συζήτηση για τη διαδικασία ανάπτυξης δηµιούργησε ορισµένα δίπολα—όπως:
Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες – για χάριν συντοµίας στο κείµενο θα αναφέρεται ως Λ.Α.Χ.
Οι αναφορές σε όλο το κείµενο σε Νότο - Βορρά ή Ανατολή – ∆ύση δεν ακολουθούν τη γεωγραφική
διαίρεση, αλλά χρησιµοποιούνται σχηµατικά για να τονίσουν την αντίθεση Αναπτυγµένων και
Λιγότερο Αναπτυγµένων Χωρών
2

3
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ανάπτυξη από επάνω προς τα κάτω σε αντίθεση µε την από κάτω προς τα επάνω
ανάπτυξη, εσωτερική σε αντίθεση µε εξωτερική ανάπτυξη, κεντρικός
προγραµµατισµός σε αντίθεση µε την ελεύθερη αγορά, αυτόνοµη σε αντίθεση µε την
εξαρτώµενη ανάπτυξη. Αυτά τα αντιτιθέµενα πρότυπα δηµιούργησαν τη βάση για µια
κοινωνική διαίρεση στη θεωρία και την πρακτική της ανάπτυξης (Canterbury 2004).
Η δεκαετία του ’60 χαρακτηρίστηκε από αισιοδοξία και καθολική συνεργασία,
µέσα στις οποίες υποτίθεται ότι πολλά προβλήµατα ανάπτυξης του λιγότερο
ανεπτυγµένου κόσµου θα λύνονταν γρήγορα µέσω της µεταφοράς της
χρηµατοδότησης, της τεχνολογίας και της εµπειρίας από τις αναπτυγµένες χώρες.
Κυρίαρχη επιρροή στις στρατηγικές της ανάπτυξης ασκούσαν οι αντιλήψεις της
νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας. Στη βάση της εµπειρίας των αναπτυγµένων
κοινωνιών προτάθηκε ότι, µέσω της βοήθειας στην επίτευξη ενός κρίσιµου σταδίου
απογείωσης στα επίπεδα αποταµίευσης και επένδυσης, τα οφέλη της ανάπτυξης και
του εκσυγχρονισµού αναπόφευκτα θα έρεαν από τον πυρήνα προς τις λιγότερο
ανεπτυγµένες περιοχές. Λόγω του τρόπου που η ανάπτυξη διαµορφώθηκε στη ∆ύση,
µέσω των διαδικασιών της χωρικής διάχυσης, τέτοιες σκέψεις έχουν αναφερθεί ως
«θεωρίες εκσυγχρονισµού» ή διάχυσης της ανάπτυξης.
Μέχρι τη δεκαετία του '70, η ανισότητα µεταξύ και µέσα στις χώρες είχε
επιδεινωθεί. Πολλές αναπτυσσόµενες χώρες είχαν επιτύχει την οικονοµική ανάπτυξη,
όπως µετριέται από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), αλλά αυτή η «ανάπτυξη»
δεν κατανεµήθηκε οµοιόµορφα µεταξύ των πληθυσµών αυτών των εθνών.
Παραδείγµατος χάριν, στη Βραζιλία το 1970, στο φτωχότερο 40% του πληθυσµού
αντιστοιχούσε το 6,5% του συνολικού εθνικού εισοδήµατος, σε αντίθεση µε τα 66,7%
του συνολικού εθνικού εισοδήµατος που παραλήφθηκε από τα πλουσιότερα 20% του
πληθυσµού.
Παράλληλα, στις θεωρίες για την ανάπτυξη κυριάρχησε ο ισχυρισµός ότι η
υπανάπτυξη ήταν η άµεση συνέπεια της ανάπτυξης άλλων περιοχών και των
διαδικασιών του διεθνούς κεφαλαιοκρατικού συστήµατος. Θεωρήθηκε ότι η
ανάπτυξη και η υπανάπτυξη αποτελούν δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Αυτό το
αναπτυξιακό ρεύµα ονοµάστηκε «θεωρίες της εξάρτησης» και αντιµετώπισε τις
αποµακρυσµένες ή δορυφορικές περιοχές και χώρες ως ενσωµατωµένες στο
παγκόσµιο σύστηµα µέσω των διαδικασιών της άνισης ανταλλαγής και των σχέσεων
εξάρτησης µε το µητροπολιτικό πυρήνα. Τα εµπόδια στην ανάπτυξη, σύµφωνα µε
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αυτή τη θεωρία, βρίσκονται µάλλον στο διεθνή καταµερισµό της εργασίας παρά στην
έλλειψη κύριων ή επιχειρηµατικών δεξιοτήτων.
Μέχρι τη δεκαετία του '80, ζητήµατα όπως η βελτίωση του εισοδήµατος των
πληθυσµών, έγιναν αποδεκτά ως θεµελιώδη µέρη οποιασδήποτε στρατηγικής
ανάπτυξης. Οι θέσεις όπως «η ανάπτυξη µε δικαιοσύνη» ή η «ανάπτυξη µε
ανακατανοµή» προέκυψαν στη δεκαετία του '70. Η οικονοµική ανάπτυξη παραµένει
θεµελιώδες συστατικό στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, αλλά η θέση ότι τα οφέλη
πρέπει να κατανέµονται και στις φτωχότερες µερίδες του πληθυσµού παραµένει.
Αυτή η στρατηγική, όπως και οι θεωρίες της εξάρτησης, έχει επικριθεί ότι δίνει
υπερβολική έµφαση στις οικονοµικές διαστάσεις της ανάπτυξης (Elliott 1999: 49). H
ανάπτυξη που επιδιώκουν οι µητροπόλεις στις δορυφορικές οικονοµίες τους στον
λιγότερο αναπτυγµένο κόσµο έχει ταξική φύση, δεδοµένου ότι πλουτίζει τον πλούσιο
και φτωχαίνει το φτωχό. Η ταξική προκατάληψη του αναπτυξιακού προγράµµατος
συνδέεται µε την αποτυχία να αναµορφώσει θετικά τις οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες των εργαζόµενων, οι οποίες είναι οι κύριες κατευθυντήριες δυνάµεις πίσω
από την επίπονη αναζήτηση των εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης (Canterbury
2004).

εµπειρία από τις Λ.Α.Χ. κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 ήταν
«αντίστροφη της ανάπτυξης»: Για πολλές Λ.Α.Χ. υπήρξε ένας συνδυασµός
µειωµένης διεθνούς ζήτησης, µε συνέπεια την αύξηση του προστατευτισµού του
ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και την Ανάπτυξη), την
επιδείνωση των όρων του εµπορίου, τις αρνητικές ροές κεφαλαίου, τα υψηλά
επιτόκια και τους δυσµενείς όρους δανεισµού. Το κατά κεφαλήν Εθνικό Εισόδηµα
στη Λατινική Αµερική και την Αφρική µειώθηκε, η επένδυση µειώθηκε, µε άµεση
συνέπεια την επιδείνωση των υποδοµών, των µεταφορών, των επικοινωνιών, της
εκπαίδευσης και της υγειονοµικής περίθαλψης, ενώ η ανεργία και η υποαπασχόληση
αυξήθηκαν. Η παγκόσµια ύφεση, στο πρώτο µέρος της δεκαετίας του 80’, και της
«κρίσης του χρέους», ιδιαίτερα στον λιγότερο αναπτυγµένο κόσµο, επιβεβαίωσε τους
περιορισµούς των προηγούµενων στρατηγικών ανάπτυξης στην προώθηση και
διάδοση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Στη δεκαετία του '90, µετά από τρεις δεκαετίες «ανάπτυξης», πολλές
αναπτυσσόµενες χώρες είχαν χρέη πολλαπλάσια του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος
τους. Εννέα από τις δέκα χρεωµένες χώρες βρίσκονται στην Αφρική. Οι
εισοδηµατικές ανισότητες έχουν αυξηθεί επίσης παρά έχουν µειωθεί. Ο αριθµός των
H
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φτωχότερων κατοίκων των χωρών αυτών σε σχέση µε τον αριθµό των πλουσιότερων
έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (Elliott 1999: 52).
Οι νεοφιλελεύθεροι µεταρρυθµιστές του 20ου και 21ου αιώνα υποστηρίζουν ότι
δεν υπάρχει καµία εναλλακτική λύση στη διαρθρωτική προσαρµογή και την
παγκοσµιοποίηση. Σύµφωνα µε τη νεοφιλελεύθερη θεώρηση, οι Λ.Α.Χ. πρέπει να
αναδιαµορφώσουν τις οικονοµίες τους µε βάση τις αρχές της αγοράς και να
εκδηµοκρατίσουν τα πολιτικά συστήµατά τους έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα
οφέλη τους από την παγκοσµιοποίηση. Οι χώρες που αποτυγχάνουν σ΄ αυτές τις
µεταρρυθµίσεις θα περιθωριοποιηθούν ή θα αποκλειστούν από την οικονοµική,
πολιτική, και κοινωνική ανάπτυξη. Όπως επίσης η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση της
ανάπτυξης προτείνει, η ευηµερία των λαών στις Λ.Α.Χ. συνδέεται µε την παγκόσµια
ελεύθερη αγορά και τη φιλελεύθερη δηµοκρατία. Αυτή η νεοφιλελεύθερη άποψη για
τον τρόπο µε τον οποίο η ανθρώπινη πρόοδος εµφανίζεται και ποιοι είναι οι
δικαιούχοι, σηµαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που οι λαοί στις Λ.Α.Χ. θα µπορούσαν
να κάνουν για να βελτιωθεί η ζωή τους. Με βάση αυτήν την πιο πρόσφατη
αναπτυξιακή τάση, η ανάπτυξή τους πρέπει να προγραµµατιστεί ή να φιλτραριστεί
µέσω των καθολικών οικονοµικών και πολιτικών δοµών δύναµης για να είναι
βιώσιµη. Περαιτέρω, η νεοφιλελεύθερη θεωρία απορρίπτει την ιδέα ότι οι Λ.Α.Χ.
απαιτούν θεωρίες ανάπτυξης που τροφοδοτούν συγκεκριµένα τις ανάγκες των λαών
σε εκείνες τις περιοχές (Canterbury 2004).
1.6 Εναλλακτική Πρόταση για τον Ορισµό της Βιώσιµης Ανάπτυξης

Σε αντίθεση µε τον ορισµό της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη βρίσκεται ο παρακάτω: «Η βιώσιµη ανάπτυξη επιδιώκει να ανταποκριθεί
σε πέντε απαιτήσεις: (1) την ολοκληρωµένη διατήρηση και ανάπτυξη, (2) την
ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, (3) την κοινωνική δικαιοσύνη, (4)
την παροχή κοινωνικής αυτοδιάθεσης και πολιτιστικής ποικιλοµορφίας, και (5) τη
διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας» (Lélé 1991).
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένα δύσκολο πολιτικό και κοινωνικό εγχείρηµα, που
κινδυνεύει από τις αντιφάσεις που η ίδια η έννοια της εµπεριέχει: ενώ θα µπορούσε
κανείς να ισχυριστεί ότι η µείωση των υψηλών επιπέδων κατανάλωσης του
ανεπτυγµένου Βορρά θα οδηγούσε αντίστοιχα σε λιγότερη βιοµηχανική ρύπανση και
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εξοικονόµηση πόρων, θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί η ανεργία και η οικονοµική
ύφεση. Παράλληλα, για τις Λ.Α.Χ. η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελεί
κύρια πηγή εσόδων τους (Καυκαλάς 2000).
Ειδικότερα, προτείνεται (WECD 1987) ότι η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης
προϋποθέτει την ύπαρξη µιας σειράς συστηµάτων όπως: ένα πολιτικό σύστηµα που
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, ένα
οικονοµικό σύστηµα που να προβλέπει τις λύσεις για τις εντάσεις που προκύπτουν
από το δυσαρµονικό σύστηµα παραγωγής και που να σέβεται την υποχρέωση να
συντηρηθεί η οικολογική βάση για την ανάπτυξη, ένα τεχνολογικό σύστηµα που
ενθαρρύνει τα βιώσιµα σχέδια του εµπορίου και χρηµατοδοτεί ένα διοικητικό
σύστηµα που να είναι εύκαµπτο και να έχει την ικανότητα για αυτοδιόρθωση.
Σύµφωνα µ΄ αυτήν τη θεώρηση, το µέλλον εξαρτάται από νέους κανόνες
συµπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα και προς όφελος όλων. Οι προϋποθέσεις για ένα
τέτοιο µέλλον καλύπτουν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, την
παραγωγή, το εµπόριο, την τεχνολογία και την πολιτική, ενώ καλύπτουν και τις
συνεταιριστικές και αµοιβαία ενθαρρυντικές ενέργειες, ατοµικές ή εθνικές, σε όλα τα
επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης. Ενώ το κοινό αίσθηµα είναι ότι η ανάπτυξη των
τωρινών γενεών δεν θα έπρεπε να συντελείται εις βάρος αυτής των µελλοντικών
γενεών, οι προκλήσεις είναι στην πράξη ουσιαστικές. Προκειµένου να
προσδιοριστούν οι προκλήσεις της εφαρµογής των ενεργειών βιώσιµης ανάπτυξης
και για να υλοποιηθούν, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές στη
σκέψη και στις πρακτικές από τις οποίες η βιώσιµη ανάπτυξη έχει αναπτυχθεί. Η
βιώσιµη ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει κατανοητή «σε έναν ιστορικό κενό» (Elliott
1999: 37). Για να έχει νόηµα οποιαδήποτε συζήτηση για βιώσιµη ανάπτυξη προέχει,
εποµένως, να προσδιοριστούν και στη συνέχεια να διευκρινιστούν οι στόχοι της
ανάπτυξης και πώς αυτοί έχουν επεκταθεί ή έχουν τροποποιηθεί για να
συµπεριλάβουν τη βιωσιµότητα. Η επιστηµονική γνώση για τα φυσικά και κοινωνικά
φαινόµενα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είτε η ανησυχία για την ένδεια είτε η
ανησυχία για δικαιοσύνη πρέπει να υποστηρίξουν τους λειτουργικούς στόχους της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Συνοψίζοντας, η επικρατούσα αντίληψη για τη βιώσιµη ανάπτυξη, που περιέχει
και τη σύνδεση περιβάλλοντος-κοινωνίας είναι βασισµένη στις ακόλουθες
διαπιστώσεις: Η περιβαλλοντική υποβάθµιση είναι εµφανέστερη στις Λ.Α.Χ. και
είναι πιθανό να µειώσει σοβαρά την ανθρώπινη ευηµερία στις επόµενες γενιές. Η
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περιβαλλοντική υποβάθµιση πολύ συχνά προκαλείται από την ένδεια, επειδή οι
φτωχοί δεν έχουν καµία επιλογή παρά να εκµεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους για
επιβίωση. Η περιβαλλοντική υποβάθµιση έχει επιπτώσεις σε όλους αν και τα
φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού ή τα έθνη υποφέρουν περισσότερο και πιο
άµεσα από τα πλουσιότερα (Lélé 1991).
Περαιτέρω, στους παραδοσιακούς στόχους ανάπτυξης περιλαµβάνεται η
ικανοποίηση των βασικών αναγκών και η αύξηση της παραγωγικότητας όλων των
πόρων (ανθρώπινων και φυσικών) στις Λ.Α.Χ. και η διατήρηση του βιοτικού
επιπέδου στις αναπτυγµένες χώρες. Τα σχέδια επίτευξης της βιώσιµης χρήσης των
πόρων είναι απαραίτητα για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους σε µόνιµη βάση. Η
διαδικασία της ανάπτυξης πρέπει να είναι συµµετοχική για να πετύχει, ακόµα και
βραχυπρόθεσµα. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις παραδοχές, είναι προφανής η ανάγκη
για την προώθηση της συµµετοχικής διαδικασίας της ανάπτυξης, που επιτυγχάνει
τους παραδοσιακούς στόχους και οδηγεί σε οικολογικά βιώσιµα σχέδια χρήσης των
πόρων.
Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη υποστηρίζει
τη θέση ότι αυτή η διαδικασία είναι εφικτή και µπορεί να γίνει ελκυστική. Η βιώσιµη
ανάπτυξη αποτελείται από µια δέσµη συγκεκριµένων θέσεων όπως: τεχνολογικές
αλλαγές που κάνουν τις βιοµηχανικές διαδικασίες παραγωγής λιγότερο εντατικές και
επιβαρυντικές για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι παραγωγικότερες και
κερδοφόρες, οικονοµική πολιτική των φυσικών πόρων που ενσωµατώνει τα
περιβαλλοντικά κόστη και επιτυγχάνει µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, αγροτικές
αλλαγές οι οποίες στηρίζονται σε τοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) ώστε
να εξασφαλίζεται η συµµετοχή σε επίπεδο βάσης, και γεωργία που είναι λιγότερο
επιβλαβής, λιγότερο εντατική ως προς τους πόρους που χρησιµοποιεί, και ωστόσο
είναι παραγωγικότερη (Lélé 1991).
Η ελπίδα για βιώσιµη ανάπτυξη στο µέλλον θα απαιτήσει συνολική δέσµευση
για την υπερνίκηση της ένδειας και τον εντοπισµό των βαθύτερων αιτιών της,
εστιάζοντας στα ζητήµατα ευηµερίας των φτωχότερων τοµέων της κοινωνίας,
ιδιαίτερα στις Λ.Α.Χ.. Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι αναπτυξιακές ανάγκες
των χωρών αυτών, στην άκαµπτη αντίθεση µε τις «πλούσιες» ή «βόρειες»
προτεραιότητες, συνδέονται µε την εξασφάλιση των πιο βασικών επιπέδων
οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας. Η ένδεια, και οι αιτίες που την αναπαράγουν,
στερεί από τα εκατοµµύρια των ανθρώπων βασικά δικαιώµατα και τη δυνατότητα να
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επιτευχθούν οι φιλοδοξίες ανάπτυξης στο µέλλον. Η αυξανόµενη συγκέντρωση της
ένδειας σε µερικές από τις Λ.Α.Χ. σηµαίνει ότι µόνο µια καθολική δέσµευση για την
εξέταση αυτών των αλληλοεξαρτώµενων ανησυχιών των φτωχών µπορεί να οδηγήσει
σε οποιαδήποτε µορφή βιώσιµης ανάπτυξης (Elliott 1999: 63).
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µια επισκόπηση των ορισµών και του περιεχοµένου
της βιώσιµης ανάπτυξης που απατώνται στη βιβλιογραφία, ενώ η συνοπτική αναφορά
στα αναπτυξιακά ρεύµατα και τις αντίστοιχες τάσεις που διαµορφώνονται για το
περιβάλλον, µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, επιχείρησε να αναδείξει την
ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης. Τέλος, από την ανάλυση των κριτηρίων που
συνθέτουν την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτή έχει γίνει αποδεκτή,
διαπιστώθηκαν αδυναµίες και εννοιολογικές ανεπάρκειες στον προσδιορισµό της.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µια προσέγγιση στα ζητήµατα των προοπτικών για
βιώσιµη ανάπτυξη στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και µια
συζήτηση για τη βιωσιµότητα του ίδιου του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής. Επίσης,
θα παρουσιαστεί συνοπτικά η έννοια της βιωσιµότητας στη Mαρξιστική ανάλυση και
θα εξεταστεί αν µπορεί να επιτευχθεί βιώσιµη ανάπτυξη µέσω ενός άλλου τρόπου
παραγωγής.
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2. Προϋποθέσεις Βιωσιµότητας και Προοπτικές
2.1

Η Νεοκλασική Θεωρία και οι Αιτίες της Περιβαλλοντικής Κρίσης

Η οικολογική κρίση σήµερα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο,
καθώς οδεύουµε προς ένα οριακό σηµείο εξάντλησης των φυσικών πόρων και
υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Σ' αυτήν την εξέλιξη σηµαντικό ρόλο έπαιξε όχι
µόνο η βιοµηχανική παραγωγή, αλλά και η σύγχρονη αγροτική παραγωγή. Ο
καπιταλισµός µπορεί να µην ξεκίνησε τη χρήση και κατάχρηση του οικοσυστήµατος,
αλλά την επιτάχυνε τόσο σε µέγεθος όσο και σε ένταση µε αποτέλεσµα η οικολογική
αποδιοργάνωση να είναι περισσότερο διάχυτη από ποτέ και να απειλεί την ίδια την
ύπαρξή µας.
Υπάρχει τεράστια διαφορά στην εκµετάλλευση και χρήση των φυσικών πόρων
των προκαπιταλιστικών και καπιταλιστικών κοινωνιών. Στις προκαπιταλιστικές
κοινωνίες οι ήπιες µορφές και η εναλλαγή στις καλλιέργειες συντηρούσαν τη
γονιµότητα του εδάφους και εξασφάλιζαν µια ισορροπία στη σχέση ανθρώπου –
φύσης. Στις καπιταλιστικές κοινωνίες το πρόσταγµα είναι η άκρατη οικονοµική
µεγέθυνση µε κάθε κόστος και αυτό προκαλεί την οικολογική αποδιοργάνωση και
την ανατροπή της ισορροπίας στη σχέση αυτή.
Σαν αποτέλεσµα, η Φύση συχνά και µε ποικίλους τρόπους εκδικείται τον
άνθρωπο για την «κατάκτηση» της και την παραβίαση των νόµων της. Σε πολλές
περιπτώσεις η ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας σε περιφερειακό ή πλανητικό
επίπεδο απειλεί µε δραµατικό τρόπο τόσο τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της
παραγωγικής διαδικασίας, όσο και την ίδια την ύπαρξη και επιβίωση του ανθρώπου.
Η συζήτηση που αφορά την ποιότητα ζωής και την υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος καταλήγει στη διαπίστωση ότι το πρόβληµα έχει µεγάλες κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις. Η επιδείνωση της κατάστασης αυτής
προκύπτει από την παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου και το συγκεκριµένο
χαρακτήρα της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης που ακολουθείται (Λιοδάκης
1995). Αν κατά την ανάπτυξη του ένα τρόπος παραγωγής τείνει να καταστρέψει τους
φυσικούς όρους ύπαρξης του, τότε τείνει να καταστρέψει την ίδια την ύπαρξη του. Η
οικολογική κρίση, λοιπόν, συνδέεται µε την οικονοµική κρίση και, στο βαθµό που
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δεν αντιµετωπίζεται, µπορεί να πάρει διαστάσεις γενικής κρίσης του κοινωνικού
συστήµατος (Βλάχου 1993: 99).
Η κυρίαρχη οικονοµική θεωρία δεν µπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι η µεγάλη
αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης εµπορευµάτων βασίστηκε στην
αλόγιστη χρήση πρώτων υλών και ενέργειας, ώστε σήµερα να υπάρχει κίνδυνος
εξάντλησης τόσο των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων όσο και των ανανεώσιµων,
στο βαθµό που ο ρυθµός χρήσης των τελευταίων υπερβαίνει τον ρυθµό της φυσικής
τους ανάπτυξης. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση του περιβάλλοντος σαν αποδέκτη
διαφόρων καταλοίπων της παραγωγής, απορριµµάτων κατανάλωσης και επικίνδυνων
ρύπων αναγνωρίζεται ότι έχει επιφέρει σοβαρές διαταραχές στο οικοσύστηµα µε
απρόβλεπτες συνέπειες για το µέλλον. Αιτιολογηµένα λοιπόν µπορούµε να
ισχυριστούµε ότι ο καπιταλισµός µε όχηµα την τεχνολογία έχει πάρει µια ξέφρενη και
µη αντιστρέψιµη πορεία στις µέρες µας. Σύµφωνα µε τη νεοκλασική προσέγγιση,
µε τον όρο κεφαλαιοποίηση εννοείται η παρουσίαση του βιοφυσικού κοινωνικού
περιβάλλοντος ως «κεφαλαίου» πολύ χρήσιµου και ανταλλάξιµου στην αγορά αλλά
και ικανού να πωληθεί σε µια συγκεκριµένη τιµή η οποία αυτόµατα υποδεικνύει την
αξία των αγαθών και των υπηρεσιών. Με την κεφαλαιοποίηση της φύσης ο τρόπος
λειτουργίας του κεφαλαίου υπόκειται σε µια µετάλλαξη. Αυτό που µέχρι πρότινος
αντιµετωπιζόταν ως ένα δευτερεύον εκµεταλλεύσιµο στοιχείο αναπροσαρµόστηκε
και ορίστηκε ως µια σταθερή αξία κεφαλαίου. Το κεφάλαιο υιοθετείται ως
αυτοσκοπός από τους ανθρώπους και ρυθµιστής πλέον της εκµετάλλευσης της φύσης.
Παρ' όλο που το σύστηµα του καπιταλισµού µπορεί να είναι βιώσιµο για αρκετά
χρόνια ακόµα, το κόστος που θα υπάρξει σε όρους ανθρώπινης διαµάχης και
απώλειας ανθρωπισµού, κουλτούρας αλλά και οικολογικού πλούτου θα είναι σίγουρα
τεράστιο. Την ίδια ώρα που το καπιταλιστικό σύστηµα διέρχεται κρίση οι συζητήσεις
για τη βιωσιµότητα και την ισορροπία στις συνθήκες της ζωής πληθαίνουν. Η
σηµερινή κατάσταση όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αντιπροσωπεύει
όχι µόνο µια βαθύτερη και ευρεία οικονοµική κρίση, αλλά και µια κρίση στην
ορθότητα και εγκυρότητα του οικονοµικού συστήµατος (O’ Connor 1993).
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι ο καπιταλιστικός τρόπος οργάνωσης της
παραγωγής και η ασυµµετρική συµπεριφορά των καπιταλιστικών επιχειρηµατικών
µονάδων, που επιτείνεται από την κρίση υπερσυσσώρευσης των τελευταίων
δεκαετιών, συνεπάγεται µια αυξανόµενη εξωτερίκευση του κόστους παραγωγής.
Αυτό το κόστος, και η δυνατότητα ιδιωτικής ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων της
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εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης και των φυσικών πόρων σε µη καπιταλιστικές
συνθήκες γενικότερα, συνιστούν τους κύριους υπευθύνους της υποβάθµισης της
ποιότητας ζωής και της ραγδαίας οικολογικής καταστροφής. Το πρόβληµα της
ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος έχει αποδοθεί σε παράγοντες όπως η αύξηση
του πληθυσµού, η ταχεία ανάπτυξη της βιοµηχανίας και η αντίστοιχη ανάπτυξη της
τεχνολογίας. Επίσης, η έντονη ανάπτυξη ορισµένων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων,
όπως η ενεργοβόρρος παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών πολυτελείας, αποδίδεται
στη διεύρυνση των καταναλωτικών αναγκών, η οποία, συχνά συνδέεται µε µια
µεταφυσική αντίληψη για την ακόρεστη ανθρώπινη φύση. Κατ΄ αρχήν, η αύξηση του
παγκόσµιου πληθυσµού προσδιορίζει αναµφίβολα την έκταση του προβλήµατος,
καθώς επίσης και η πεπερασµένη διαθεσιµότητα ή µη ανανέωση ορισµένων φυσικών
πόρων. Όµως, τα δεδοµένα δεν οδηγούν σε απόλυτα απαισιόδοξα συµπεράσµατα,
ανάλογα µε τα συµπεράσµατα του Μάλθους σχετικά µε τις δυνατότητες διατροφής
του αυξανόµενου πληθυσµού (Λιοδάκης 1995). Όµως η ανάπτυξη της τεχνολογίας
δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν µια ταξικά ουδέτερη διαδικασία που απλώς ακολουθεί
την ουδέτερη εξέλιξη των επιστηµών, ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις της στο
περιβάλλον να εκλαµβάνονται ως τυχαία γεγονότα. Η ταξική συνιστώσα
υπεισέρχεται στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο ως πίεση για αύξηση
της παραγωγικότητας, όσο και ως ανάγκη για διασφάλιση πολιτικών και ιδεολογικών
συνθηκών αναπαραγωγής των ταξικών σχέσεων, όπως είναι ο έλεγχος της παραγωγής
από το κεφάλαιο και η νοµιµοποίηση της εκµετάλλευσης. Τέλος, όσον αφορά τη
δηµιουργία των αναγκών, η διευρυνόµενη καπιταλιστική παραγωγή, µέσω της
συσσώρευσης, έχει ανάγκη από µια συνεχώς διευρυνόµενη σφαίρα κυκλοφορίας. Για
κάθε µεµονωµένο καπιταλιστή, όλοι οι εργάτες, εκτός από εκείνους που απασχολεί ο
ίδιος, εκλαµβάνονται όχι µόνο σαν εργάτες, αλλά και σαν καταναλωτές, οι οποίοι µε
τη ζήτησή τους θα ρευστοποιήσουν την αξία των παραγόµενων προϊόντων. Έτσι οι
εργάτες παρακινούνται να αγοράσουν τα προϊόντα, ή τους δηµιουργούνται νέες
ανάγκες (Βλάχου 1993: 103).
Επιπλέον, η νεοκλασική οικονοµική θεωρία συχνά συσχετίζει θετικά την
ποιότητα ζωής και τη δυνατότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος µε το
επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης. Με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού
και την απελευθέρωση του εµπορίου, αρκετοί συγγραφείς και διεθνείς οργανισµοί
συσχετίζουν θετικά το ελεύθερο εµπόριο µε την οικονοµική ανάπτυξη και τείνουν να
υποστηρίζουν µια αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης
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(και

εµπορίου) και το πρόβληµα του περιβάλλοντος. ∆ιατυπώνεται δηλαδή συχνά η
άποψη ότι οι αναπτυγµένες χώρες έχουν σχετικά µεγαλύτερες δυνατότητες
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ για τις Λ.Α.Χ. υποστηρίζεται ότι η φτώχεια του
πληθυσµού είναι υπεύθυνη για την υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων ή την
ουσιαστική αποψίλωση των τροπικών δασών που συνεπάγεται µια σηµαντική
καταστροφή του περιβάλλοντος (Λιοδάκης 1995).
Υπάρχει αναµφισβήτητα αντικειµενική ανάγκη ποσοτικής εκτίµησης των
διαφόρων µορφών ή διαστάσεων του προβλήµατος του περιβάλλοντος, ωστόσο αυτό
συχνά οδηγεί σε µονόπλευρη ποσοτική θεώρηση του προβλήµατος από τη
νεοκλασική σκοπιά. Η νεοκλασική αυτή θεώρηση υποβαθµίζει ή αποσιωπά εντελώς,
πιθανότατα σκόπιµα, τον προσδιορισµό των αιτιών και την ποιοτική διάσταση του
προβλήµατος που αφορά τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής παραγωγής και τη
σύνθεση των παραγωγικών σχέσεων. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η
ποσοτική προσέγγιση του προβλήµατος από τη νεοκλασική θεωρία οδηγεί σε ένα
επιφανειακό συσχετισµό των προβληµάτων του περιβάλλοντος σε σχέση µε την
ανάπτυξη, που συνεπάγεται διαιώνιση του προβλήµατος (Λιοδάκης 1995).
Ειδικότερα, το θέµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος εξετάζεται, από τη νεοκλασική
σκοπιά, ως εξωτερική οικονοµία που δηµιουργεί απόκλιση µεταξύ ιδιωτικού και
κοινωνικού κόστους. Η βασική αυτή θεώρηση της ρύπανσης διαπνέει όλη τη θεωρία
της «θετικής» οικονοµικής ανάλυσης. Αυτές οι αξιολογικές κρίσεις, επιπλέον, δεν
αναφέρονται ρητά, έτσι ώστε η νεοκλασική προσέγγιση να διαφοροποιείται από την
Πολιτική Οικονοµία, όπου οι κοινωνικοί θεσµοί και µηχανισµοί παίζουν σπουδαίο
ρόλο στην οργάνωση της οικονοµικής ζωής και οι δεοντολογικές προτάσεις
αποτελούν σαφώς αναπόσπαστο τµήµα της οικονοµικής θεωρίας. Για να το αποφύγει
αυτό, η νεοκλασική οικονοµική προσέγγιση τείνει να επενδύει και να βασίζει τις
αναλύσεις της σε κατηγορίες που «αντικειµενικά» διαµορφώνει ο µηχανισµός της
αγοράς, δεδοµένου ότι ο τελευταίος γίνεται αποδεκτός από το κύριο σώµα της
νεοκλασικής θεωρίας ως ο καλύτερος µοχλός οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης
(Βλάχου 1993: 95).
Ταυτόχρονα, παρατηρείται µια εσωτερική διαµάχη στα πλαίσια της κυρίαρχης
νεοκλασικής θεωρίας, αλλά και µια αναδίπλωση της αστικής προσέγγισης, που
στοχεύει µερικά στην ενσωµάτωση του ανερχόµενου οικολογικού κινήµατος. Σαν
αποτέλεσµα αυτής της διαµάχης προωθούνται οι αντιλήψεις της «βιώσιµης
ανάπτυξης» και της «βιώσιµης γεωργίας» ειδικότερα, η ανάπτυξη ορισµένων
23

σύγχρονων προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων, και ορισµένες αταξικές προσεγγίσεις για τη συστράτευση της κοινωνίας και
του κεφαλαίου προκειµένου να αντιµετωπιστεί το κοινό πρόβληµα. Από την άλλη
πλευρά, λόγω της συνεχιζόµενης περιβαλλοντικής κρίσης, ορισµένες µερίδες του
κεφαλαίου και το αστικό κράτος συνειδητοποιούν σε ένα βαθµό, έστω, τις συνθήκες
εκείνες που αποτελούν προϋποθέσεις για την κερδοφόρα αναπαραγωγή του
κεφαλαίου και την επιβίωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (Λιοδάκης
1995). Αυτό συµβαίνει επειδή η απεριόριστη αύξηση της κεφαλαιοκρατικής
παραγωγής οδήγησε σε εξάντληση των φυσικών πόρων και σε υποβάθµιση του
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η ταχεία ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατίας, ιδιαίτερα στην
πρώτη µεταπολεµική περίοδο, βασισµένη ουσιαστικά στην ελεύθερη και
ανεξέλεγκτη ιδιοποίηση του εδάφους και των φυσικών πόρων, έχει οδηγήσει σε µια
γρήγορη υποβάθµιση του περιβάλλοντος και εκτενή καταστροφή της φύσης.
Μπορούν επιγραµµατικά να αναφερθούν οι βασικές αρχές της κεφαλαιοκρατίας που
συντελούν στη συστηµατική υποβάθµιση και καταστροφή του περιβάλλοντος:
(α) Ο συγκεκριµένος χαρακτήρας της σχέσης κοινωνίας-φύσης που προέρχεται
από το χαρακτήρα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και ο ιδιαίτερος ρόλος
του θεσµού της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στο έδαφος και τους φυσικούς πόρους. (β) Ο
ανταγωνιστικός χαρακτήρας της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, που στοχεύει στις
ανταλλακτικές αξίες παρά στις αξίες χρήσης για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
άµεσων παραγωγών, και ο σκοπός του στη συσσώρευση υπεραξίας. (γ) Η ιστορικά
συγκεκριµένη µορφή της εργασίας ως αξίας και ο συγκεκριµένος χαρακτήρας της
κεφαλαιοκρατικής αξιοποίησης, η οποία κατά ένα µεγάλο µέρος αγνοεί τη συµβολή
της φύσης και είναι απλώς βασισµένη στην εκµετάλλευση της µισθωτής εργασίας. (δ)
Οι αρνητικές εξωτερικότητες (εξωτερικοποίηση µέρους του κόστους παραγωγής από
το ιδιωτικό κεφάλαιο) που αυξάνονται µέσω της ενδυνάµωσης του ανταγωνισµού
(Liodakis 2001).

Οι αντιλήψεις της «βιώσιµης ανάπτυξης» και της «βιώσιµης γεωργίας» που
προωθούνται, εποµένως, οδήγησαν σε αυξανόµενη συνειδητοποίηση του
επιδεινούµενου οικολογικού προβλήµατος και σε άνοδο των οικολογικών κινηµάτων
τη δεκαετία του '70. Οι προσπάθειες έχουν εξελιχθεί ακόµη και προς µια οικολογική
(«πράσινη») αναδιάρθρωση της κεφαλαιοκρατίας (Liodakis 2001). Ένα ευρύ φάσµα
µη κυβερνητικών καθώς επίσης και κυβερνητικών οργανώσεων έχει αγκαλιάσει το
νέο παράδειγµα της ανάπτυξης. Μια συνοπτική έρευνα της βιβλιογραφίας γύρω από
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την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης δείχνει, εντούτοις, µια έλλειψη συνέπειας στην
ερµηνεία της. Ενώ η φύση της έννοιας της προσδίδει πολιτική δύναµη, η διατύπωση
της από την επικρατούσα τάση της βιώσιµης ανάπτυξης περιέχει σηµαντικές
αδυναµίες. Αυτές περιλαµβάνουν µια ελλιπή αντίληψη για τα προβλήµατα της
φτώχειας και της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, και µια σύγχυση σχετικά µε το ρόλο
της οικονοµικής ανάπτυξης και τις έννοιες της ικανότητας διατήρησης και της
συµµετοχής. Το πώς αυτές οι αδυναµίες µπορεί να οδηγήσουν σε ανεπάρκειες και
αντιφάσεις στη χάραξη πολιτικής καταδεικνύεται στα πλαίσια της βιοµηχανίας, του
διεθνούς εµπορίου και της γεωργίας (Lélé 1991).
Εκτός από τις ιδέες για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ενσωµάτωση του
οικολογικού κινήµατος, ενδεικτικό της προσπάθειας να ανταποκριθεί ο καπιταλισµός
στην οικολογική κρίση αποτελεί και η άνοδος, τα τελευταία χρόνια, των διάφορων
µορφών κοινωνικών θεωριών. Παρατηρείται προσπάθεια να προσαρµοστούν στην
οικολογική σκέψη, η οποία έχει υποστεί σηµαντικές αλλαγές µέσα στα διαφορετικά
κοινωνικά επιστηµονικά παραδείγµατα, τα οποία έχουν επιδιώξει να ενσωµατώσουν
µερικές πράσινες ανησυχίες. Σε κάθε περίπτωση, η τάση αυτή απορρίπτει κάθε
προηγούµενη κοινωνική σκέψη σαν οικολογικά ασθενή ή ακόµα και εκµεταλλευτική.
Αυτή η διαδικασία, που συνδέεται µε την αναδηµιουργία της κοινωνικής θεωρίας,
ώστε να συµπεριλάβει την οικολογική ανάγκη, µπορεί να θεωρηθεί ότι
πραγµατοποιείται µε άνισους βαθµούς επιτυχίας µέσα σε κάθε µια από τις παραδόσεις
της κοινωνικής θεωρίας, όπως ο συντηρητισµός, ο φιλελευθερισµός και ο
σοσιαλισµός (Foster 1997). Από την πλευρά του κεφαλαίου, η γενική προσπάθεια να
αποκριθεί ο καπιταλισµός στην οικολογική κρίση, συνεπάγεται εκτενή ανακύκλωση,
εξοικονόµηση φυσικών πόρων, ανάπτυξη νέων υλικών και µη ρυπαντικών
τεχνολογιών, και γενική αναδόµηση προς µια «πράσινη κεφαλαιοκρατία». Αυτή η
αναδιάρθρωση καλύπτει έναν «ηθο-κανονισµό», ο οποίος αποτελείται κυρίως από µια
προσπάθεια να διατυπώσει «οικολογικά ρυθµισµένες τιµές». Αυτές οι προσπάθειες
και οι κανονισµοί, εντούτοις, αποδεικνύονται συνήθως ατελέσφοροι στο µέτρο που
λειτουργούν µέσα στη λογική του συστήµατος, εστιάζουν λεπτοµερώς στη σφαίρα
της ανταλλαγής της αγοράς, ενώ αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι όλα τα σχετικά
φαινόµενα (ανταγωνισµός, εξωτερικότητες, κ.λπ.) ενσωµατώνονται στην
κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Αντιµετωπίζουν επίσης µεγάλες δυσκολίες στην
εσωτερίκευση του κόστους παραγωγής (Liodakis 2001). Επιπλέον, η λογική της
µεγιστοποίησης του κέρδους δεν υιοθετεί επενδύσεις που δεν αποδίδουν άµεσα κέρδη
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στο µεµονωµένο καπιταλιστή. Η µείωση της ρύπανσης, µέσω τεχνολογιών
αντιρρύπανσης, επεξεργασίας αποβλήτων ή στερεών απορριµµάτων, ανακύκλωσης ή
εξοικονόµησης φυσικών πόρων, δεν αναλαµβάνεται από τα ατοµικά κεφάλαια, χωρίς
κρατική παρέµβαση, διότι αυξάνουν το κόστος περισσότερο από όσο αυξάνουν το
άµεσο κέρδος του καπιταλιστή, όταν, βέβαια, το αυξάνουν. Είναι, λοιπόν, η
καπιταλιστική συσσώρευση και η υιοθετούµενη από αυτήν τεχνολογία που έρχεται σε
αντίθεση µε την προστασία του περιβάλλοντος (Βλάχου 1993: 93).

2.2

Τα Αίτια της Περιβαλλοντικής Κρίσης Σύµφωνα µε τη
Μαρξιστική Ανάλυση

Η περιβαλλοντική κρίση µπορεί να ερµηνευθεί ακολουθώντας δυο διαδροµές, η µια
από τη σκοπιά της πολιτικής οικονοµίας και η άλλη από την άποψη της ιστορικής
έρευνας, που εξετάζει την άµεση ανάλυση του Marx της οικολογικής υποβάθµισης
και της σύνδεσής της µε τα ζητήµατα της κρίσης και της βιωσιµότητας. Αυτό που
διακρίνει τις δύο διαδροµές δεν είναι οποιαδήποτε θεµελιώδης διαφορά στην
προοπτική αλλά µόνο ότι η πρώτη διαδροµή υπογραµµίζει τις αντιφάσεις που
προκύπτουν στη µορφή της αξίας, ενώ η δεύτερη στρέφεται στο οργανικό ξεδίπλωµα
της κρίσης από την άποψη της µεταβολικής αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπου και
φύσης. Η συγκεκριµένη θεωρία του Marx για την οικολογική κρίση, στα πλαίσια
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, τον οδήγησε σε µια εξέταση της
βιωσιµότητας ως ανάγκη για την ανθρώπινη παραγωγή, ενώ παράλληλα αυτή η
έννοια της βιωσιµότητας έπαιξε κρίσιµο ρόλο στη σύλληψη της µελλοντικής
κοµµουνιστικής κοινωνίας. Η πρώτη κριτική της κεφαλαιοκρατίας χαρακτηρίστηκε
από την κριτική της αλλοτρίωσης της φύσης, ενώ η αλλοτρίωση της φύσης
θεωρήθηκε ως εξωτερικό σώµα της ανθρωπότητας. Ο κοµµουνισµός παρουσιάστηκε
από τον Marx ως εµφάνιση ενός κόσµου στον οποίο ο νατουραλισµός και ο
ανθρωπισµός δεν αντιτάσσονται πλέον αλλά κάθε ένας προϋποθέτει τον άλλο. «Ο
άνθρωπος ζει από τη φύση, δηλαδή η φύση είναι το σώµα του, και πρέπει να
διατηρήσει έναν συνεχή διάλογο εάν δεν πρόκειται να πεθάνει». Η ανθρώπινη
φυσική και διανοητική ζωή συνδέεται µε τη φύση. Η αλλοτρίωση σήµανε την
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παραβίαση και της φυσικής ουσίας του ατόµου και της ανθρώπινης ουσίας της φύσης
(Foster 1997).

Συµπερασµατικά, η φύση της ίδιας της κεφαλαιοκρατίας, στο µέτρο που
συνεπάγεται συνεχή ιδιοποίηση των φυσικών πόρων ως δώρο της φύσης στο
κεφάλαιο, ευθύνεται για την περιβαλλοντική υποβάθµιση και την οικολογική κρίση.
Οι περιορισµένες περιβαλλοντικές µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την οικολογική ικανότητα
διατήρησης. Στην ιστορική προοπτική, υποστηρίζεται ότι ο κοµµουνισµός θα
µπορούσε να προσφέρει τους όρους για οικολογική ικανότητα διατήρησης, και
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για υπέρβαση της εργασιακής θεωρίας της αξίας
(Liodakis 2001). Οικολόγοι, επικριτές του Mαρξισµού (Bookchin 1989, Morrison
1994), υποστηρίζουν έντονα ότι ο τελευταίος είναι ασυµβίβαστος µε µια οικολογική
προοπτική και µια αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Για πολλούς
άλλους (Schmidt 1971, Parsons 1977, Lee 1980, Smith, 1984, Benton 1989, Harvey
1993, Burkett 1996), εντούτοις, ο Mαρξισµός προσφέρει ένα ικανοποιητικό, ή το πιο
κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη µιας κοινωνικο-φιλοσοφικής προσέγγισης
στο οικολογικό πρόβληµα. Η επιδείνωση της οικολογικής κρίσης έχει τροφοδοτήσει
τη σχετική διαµάχη και αναγνωρίζεται συχνά, ακόµη και από µια νεοκλασική ή
νεοµαλθουσιανή σκοπιά, ότι, ένα µεγάλο µέρος της αύξησης του κεφαλαίου και της
αποδοτικότητας της εργασίας ήταν εις βάρος της αποδοτικότητας των πόρων
(Goodland and Daly 1993).

Η τεχνολογία που αναπτύσσεται κάτω από την κεφαλαιοκρατία τείνει να
εξοικονοµήσει εργασία παρά φυσικούς πόρους. Οι κλασικοί του Mαρξισµού
(Goodland and Redclift 1991) έχουν, πράγµατι, αντίθετα προς την επικρατούσα
µεταφυσική, ανιστορική και µηχανιστική αντίληψη για τη σχέση ανθρώπου-φύσης,
συµβάλλει αναµφισβήτητα στην κατανόηση αυτής της σχέσης ως κοινωνικής,
ιστορικής και διαλεκτικής. Η φύση γίνεται κατανοητή, όχι µόνο ως εξωτερικός
φυσικός κόσµος, αλλά ως µια πραγµατικότητα, η οποία περιλαµβάνει τους
ανθρώπους και αναπτύσσεται µε την ανθρώπινη επέµβαση και την ανάπτυξη της
επιστήµης και της τεχνολογίας. Κάτω από τις τρέχουσες περιστάσεις, η τεχνολογία
επιτρέπει ακόµα και ένα εµπορικά προοριζόµενο χειρισµό των γενετικών κωδίκων
και ανοίγει νέες προοπτικές για τον επαναπροσδιορισµό και την αναδιαµόρφωση της
φύσης ως πηγή κέρδους και καπιταλιστικής συσσώρευσης. Πρέπει να σηµειωθεί,
εντούτοις, ότι η ανθρώπινη δυνατότητα για την αναπαραγωγή της φύσης έχει µόνο
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οριακό και τοπικό χαρακτήρα. Η φύση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εξωτερικός
παράγοντας προς κατάκτηση, επειδή για κάθε τέτοια νίκη η φύση παίρνει την
εκδίκησή της. Η εργασία βρίσκεται στο κέντρο της σχέσης άνθρωπος-φύση, σαν µια
διαµεσολαβηµένη διαδικασία που στοχεύει στο σφετερισµό απαραιτήτων προϊόντων
(αξιών χρήσης) από τη φύση και το σχηµατισµό των φυσικών όρων. Ο Marx
χαρακτήρισε αυτή τη µεσολάβηση ως µεταβολισµό, για να υπογραµµίσει ότι αφορά
τη φυσική διαδικασία και θεωρώντας ότι η εργασιακή διαδικασία αποτελεί µια
αιώνια ανάγκη επιβεβληµένη. Η εργασία και η γη πιο συγκεκριµένα, αποτελούν τα
απαραίτητα υλικά στοιχεία κάθε παραγωγικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από τη
συγκεκριµένη κοινωνική οργάνωση. Με την ιστορική εξέλιξη της εργασιακής
διαδικασίας και την ανάπτυξη των µέσων παραγωγής, οι άνθρωποι οι ίδιοι
αναπτύσσονται και µέσα σε αυτήν την διαδικασία διαµορφώνουν την ίδια τη φύση
τους (Liodakis 2001).
Σήµερα διάφοροι συγγραφείς (Wallis 2001, Pretty 1999) αναφέρονται στην
ανάγκη µιας οικολογικής επαναθεώρησης ή αναθεώρησης του Mαρξισµού, ενός
οικολογικού Mαρξισµού, ή ενός πράσινου ιστορικού υλισµού, ενώ άλλοι (Redclift
1984) επιµένουν ότι το κόκκινο και πράσινο δεν αναµιγνύονται. Η οικονοµική
αξιολόγηση αποτελεί µια κρίσιµη πτυχή αυτής της συζήτησης δεδοµένου ότι αφορά
και τη θεωρητική κατανόηση της σχέσης άνθρωπου φύσης και τις πραγµατικές αιτίες
της περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Το ερώτηµα είναι, εποµένως, εάν η εργασιακή
θεωρία της αξίας που αναπτύσσεται από τον Marx παρέχει µέρος µιας βιώσιµης
θεωρητικής βάσης για το οικολογικό πρόβληµα. Εναλλακτικά, αυτό µπορεί να αφορά
τη σχέση µεταξύ της εργασιακής θεωρίας της αξίας και της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης (Liodakis 2001).
Υποστηρίζεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία (Foster 1997, Altvater 1993,
Burkett 1996, 1998) ότι η Mαρξιστική ανάλυση είναι ικανή να ερµηνεύσει τα
οικολογικά προβλήµατα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνικο-οικολογική
ανάλυση και διατηρώντας την έννοια της τάξης στο κέντρο των αναλύσεων της
αλληλεπίδρασης φύσης και κοινωνίας. Στη σηµαντική συµβολή του, ο Burkett (1999:
56) έχει καταδείξει την ανάγκη της εργασιακής θεωρίας της αξίας για την κατανόηση
της σχέσης άνθρωπος-φύση υπό την κεφαλαιοκρατία. Ένα άλλο σκέλος της
βιβλιογραφίας (Pelerman 1993) αναπτύσσεται από τον Marx και αφορά την
οικολογική σηµασία από την άποψη µιας ιστορικής ανάλυσης της κεφαλαιοκρατίας
(Liodakis 2001).
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Σε αντίθεση µε τη νεοκλασική προσέγγιση, η ιστορική επίδραση της
ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας στο περιβάλλον προσεγγίζεται από τη
Mαρξιστική θεωρία µέσα στα πλαίσια της σχέσης ανθρώπου- φύσης. Στο επίκεντρο
της ανάλυσής των κλασικών του Mαρξσµού (Engels 1940) βρίσκονται τα ιστορικά
ειδικά χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Εντοπίζονται και
αποδίδονται, έτσι, στον καπιταλισµό σηµαντικά φαινόµενα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος που παρατηρούνται µέχρι την εποχή του Marx, µέσω της ιστορικά
συγκεκριµένης αυτής προσέγγισης. Η εκρηκτική όξυνση του οικολογικού
προβλήµατος µπορεί να ερµηνευτεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέσω του
ποιοτικού χαρακτήρα αυτής της προσέγγισης, που αφορά τον τρόπο οργάνωσης των
παραγωγικών σχέσεων, τα κίνητρα της καπιταλιστικής παραγωγής, τις ταξικές
συγκρούσεις και τον ανταγωνισµό. Αυτές οι θεωρητικές βάσεις του Mαρξισµού
απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, µπορούν να συµβάλλουν στον
επαναπροσδιορισµό της κοινωνικής ανάπτυξης, στην επανεξέταση του περιεχοµένου
της τεχνολογίας και των επιστηµών και στη θεωρητική εδραίωση του οικολογικού
κινήµατος (Λιοδάκης 1994).

2.3

Η Περιβαλλοντική Επίδραση της Κεφαλαιοκρατικής Παραγωγής

Γενικά, το κεφάλαιο ιδιοποιείται ελεύθερα τις µεµονωµένες και συλλογικές
ικανότητες που είναι το προϊόν όχι απλά της κατανάλωσης προϊόντων αλλά και της
εσωτερικής (οικογενειακής) ζωής των εργαζοµένων και του ευρύτερου κοινωνικού
περιβάλλοντός τους. Ισχύει από αυτή την άποψη ότι «ο εργαζόµενος δεν πληρώνεται
για την ικανότητα να σκεφτεί», για παράδειγµα. Είναι επίσης η αίσθηση την οποία ο
Marx περιγράφει ως «την αύξηση του πληθυσµού», ως «φυσική δύναµη της
εργασίας, για την οποία τίποτα δεν πληρώνεται» από το κεφάλαιο. Ο Marx αναλύει
την ελεύθερη ιδιοποίηση από το κεφάλαιο των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών
στα πλαίσια της γενικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων του κεφαλαίου. Ένα
σηµαντικό κίνητρο γι΄ αυτήν την ανάλυση είναι ότι το κεφάλαιο ελεύθερα
χρησιµοποιεί τους φυσικούς και κοινωνικούς όρους «στο βαθµό στον οποίο η χρήση
τους δεν προκαλεί οποιεσδήποτε δαπάνες» (Burkett1999: 87).
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Αναλύοντας την περιβαλλοντική επίδραση της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, ο
Marx τόνισε ότι η αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας συνεπάγεται την
επεξεργασία ενός αυξανόµενου ποσού πρώτης ύλης, και ως εκ τούτου µια
αυξανόµενη µείωση των φυσικών πόρων. Η γαιοπρόσοδος µόνο σε µερικές
περιπτώσεις ασκεί καθοριστική επίδραση στις τιµές των φυσικών πόρων και των
γεωργικών προϊόντων, ενώ η ίδια καθορίζεται συνήθως από το επίπεδο τιµών.
Επειδή µέρος των φυσικών πόρων µετατράπηκαν σε αντικείµενο αγοραπωλησίας, ή
ιδιωτική ιδιοκτησία, η γαιοπρόσοδος και οι τιµές των φυσικών πόρων δεν αποτελούν
επαρκείς µορφές της συµβολής της φύσης στην παραγωγή, έτσι ώστε να
εξασφαλίσουν µια αποτελεσµατική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Liodakis
2001). Ειδικότερα, ο οικολογικός χαρακτήρας του οράµατος του Marx είναι
ευδιάκριτος, ενώ ταυτόχρονα επισηµαίνει την αντίφαση βιωσιµότηταςκαπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. «Η πρόοδος στην κεφαλαιοκρατική γεωργία είναι
µια πρόοδος στην τέχνη, όχι µόνο της ληστείας του εργαζοµένου, αλλά και της
ληστείας του εδάφους. Η πρόοδος στην αύξηση της γονιµότητας του εδάφους για
έναν δεδοµένο χρόνο είναι µια πρόοδος προς την καταστροφή των πιο µακράς
διαρκείας πηγών εκείνης της γονιµότητας. Όσο περισσότερο µια χώρα στηρίζεται στη
µεγάλης κλίµακας βιοµηχανία ως υπόβαθρο της ανάπτυξής της, όπως οι Ηνωµένες
Πολιτείες, τόσο γρηγορότερη είναι η διαδικασία της καταστροφής», έγραψε ο Marx.
Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή, εποµένως, αναπτύσσει µόνο τις τεχνικές και το
βαθµό συνδυασµού της κοινωνικής διαδικασίας της παραγωγής µε ταυτόχρονη
υπονόµευση των αρχικών πηγών όλου του πλούτου —του εδάφους και του
εργαζόµενου (Foster 1997).
Το τελευταίο σηµείο της κριτικής του Marx και του Engels για τον
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και την ανάγκη για τον κοµµουνισµό είναι η
σχέση των ανθρώπινων όντων µε το έδαφος (Foster 1997). Στην υλιστική διαλεκτική
του Marx, των οργανικών/ανόργανων σχέσεων, βρίσκεται ο πυρήνας µιας
οικολογικής κριτικής της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας —µια κριτική που ενδέχεται
να επιτρέψει τη µετατροπή της οικολογίας σε επαναστατική πράξη (Foster & Burkett
2001).

Ως τµήµα της γενικής κριτικής του για τις µαλθουσιανές και ρικαρντιανές
έννοιες του υπερπληθυσµού (που υποστήριζαν ότι ο πληθυσµός θα αυξανόταν
γρηγορότερα από τον ανεφοδιασµό τροφίµων) και της προέλευσης της
γαιοπροσόδου, ο Marx και ο Engels αρχικά ανέπτυξαν µια ανάλυση για την αντίθεση
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µεταξύ πόλης και υπαίθρου, δίνοντας έµφαση στον παράλογο χαρακτήρα της
µεταβολικής σχέσης βιοµηχανίας και εκµετάλλευσης του εδάφους, στα πλαίσια του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (Foster 1997). Ο Marx υπογράµµισε τη σηµασία
αυτών των ζητηµάτων στην ανάπτυξη της κριτικής της πολιτικής οικονοµίας στο
Κεφάλαιο, ιδιαίτερα στο τµήµα σχετικά µε τη βιοµηχανία µεγάλης κλίµακας και τη
γεωργία και στη συζήτηση για την πρωταρχική συσσώρευση. Ο ανταγωνισµός
µεταξύ πόλης και υπαίθρου και το µεταβολικό ρήγµα που συνεπάγεται, εντοπίζεται
και σε πιο καθολικό επίπεδο: ολόκληρες αποικίες είδαν τη γη τους, τους πόρους τους
και το έδαφός τους να λεηλατούνται για να υποστηριχτεί η βιοµηχανοποίηση των
µητροπολιτικών χωρών (Foster 1999). Το σηµαντικότερο για τη συζήτησή µας είναι
το γεγονός ότι ο Marx σαφώς αναγνώρισε την οικολογική κρίση της
κεφαλαιοκρατικής οικονοµίας, όπως φανερώνεται στην καταστροφή των συνθηκών
αναπαραγωγής του εδάφους. Αυτό ώθησε την ανάλυσή του προς µια ανησυχία για τη
βιωσιµότητα, η οποία επρόκειτο να δώσει έναν οικολογικότερο χαρακτήρα στην
αντίληψή του για τον Κοµµουνισµό (Foster 1997).
Η συνειδητοποίηση µιας αναπτυσσόµενης οικολογικής κρίσης οδήγησε τον
Marx στην κατεύθυνση µιας συγκεκριµένης εξέτασης της σχέσης µεταξύ της
ανάπτυξης της βιοµηχανίας και της εκµετάλλευσης του εδάφους. Αυτό ήταν η κρίση
του εδάφους. Ακόµα, µέχρι τις αρχές του 1860, ο Marx πίστευε ότι η πρόοδος της
κεφαλαιοκρατικής γεωργίας θα ήταν τόσο γρήγορη που θα ξεπερνούσε τη βιοµηχανία
και µίλησε για τη «γενική αύξηση στη γονιµότητα που συνοδεύει την ανάπτυξη της
κοινωνίας». Λίγα χρόνια αργότερα, ο Marx αντέστρεψε αυτήν την άποψη για την
κρίση της γεωργικής παραγωγικότητας και υιοθέτησε µια πιο ρεαλιστική από τη
ρικαρντιανή εξήγηση ότι η µειούµενη παραγωγικότητα στη γεωργία οφείλεται στην
καλλιέργεια λιγότερο εύφορης γης. Θεώρησε ότι η µεγάλη ιδιοκτησία µειώνει το
γεωργικό πληθυσµό σε ένα πάντα µειούµενο ελάχιστο και τον αντιµετωπίζει µε έναν
συνεχώς αυξανόµενο βιοµηχανικό πληθυσµό στις µεγάλες πόλεις. Έτσι,
δηµιουργούνται οι συνθήκες που προκαλούν ανεπανόρθωτο ρήγµα στην
αλληλοεξαρτώµενη διαδικασία του κοινωνικού µεταβολισµού, ενός µεταβολισµού
που ορίζεται από τους φυσικούς νόµους της ίδιας της ζωής. Επακόλουθο είναι µια
σπατάλη της ζωτικότητας του εδάφους, η οποία µεταφέρεται από το εµπόριο αρκετά
πέρα από τα όρια µιας ενιαίας χώρας (Foster 1997).
Εποµένως, η οικολογική κρίση της κεφαλαιοκρατικής οικονοµίας, που
φανερώνεται στην καταστροφή των συνθηκών αναπαραγωγής του εδάφους, ώθησε
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την Mαρξιστική ανάλυση προς τη βιωσιµότητα, η οποία επρόκειτο να δώσει έναν
περισσότερο οικολογικό χαρακτήρα στην αντίληψή για τον Κοµµουνισµό. Η
βιωσιµότητα θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί ως µια επιβαλλόµενη από τη φύση
ανάγκη για την ανθρώπινη παραγωγή. Αυτός ο τρόπος σκέψης για την κρίση του
εδάφους οδήγησε τον Marx στην εκτίµηση της σχέσης των ανθρώπινων όντων σε
ολόκληρο πλανήτη. Αυτή η άποψη πήρε έναν κεντρικότερο ρόλο στην ανάλυση του
Marx, που ήλπισε θα µπορούσε να επεκταθεί σε ένα αναπτυγµένο σύστηµα,
«οργανωµένο σε µια απέραντη κλίµακα και διοικούµενο από τη συνεταιριστική
εργασία» µέσω της εισαγωγής των σύγχρονων αγρονοµικών µεθόδων». Ένα τέτοιο
σύστηµα της γεωργικής παραγωγής, υποστήριξε, θα ήταν «σε θέση να ενσωµατώσει
όλες τις θετικές κατακτήσεις του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος» χωρίς να πέσει
θύµα στην εκµεταλλευτική φύση (σχέση και µε τα ανθρώπινα όντα και µε το
έδαφος) των τελευταίων. (Foster 1997).
Τα ανθρώπινα όντα και οι κοινωνίες δεν είναι ιδιοκτήτες της γης, η ιδιοκτησία
των µερών της οποίας είναι εξίσου παράλογη σαν την ανθρώπινη σκλαβιά, απλώς
είναι υπεύθυνοι για την κληροδότηση µιας βελτιωµένης κατάστασης (Foster 1997).
Ο καπιταλισµός, επειδή συνδέεται µε τη βραχυπρόθεσµη απόκτηση του πλούτου
βασισµένου στις τιµές αγοράς, αδυνατεί να διαδραµατίσει έναν τέτοιο ρόλο, ο οποίος
απαιτεί την παραγωγή σε κοινοτική βάση. Το µεγάλης απόστασης εµπόριο, που έχει
αναπτυχθεί µαζί µε τη µεγάλης κλίµακας βιοµηχανία, είναι εµπόδιο στη συντήρηση
των σχέσεων αλληλεξάρτησης µεταξύ της φύσης και της κοινωνίας, και ειδικά της
γεωργικής παραγωγικότητας. Αυτή η διαδικασία συσχετίζεται µε την
προλεταριοποίηση του αγροτικού πληθυσµού και την αποµάκρυνση των αστών
εργαζοµένων από οποιαδήποτε σχέση µε το έδαφος, ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει
τον αυξανόµενο ανταγωνισµό πόλης και υπαίθρου. Η διαλεκτική υπέρβαση αυτής της
αντίφασης µεταξύ πόλης και υπαίθρου — η οποία είναι δυνατή µόνο κάτω από τον
κοµµουνισµό —απαιτεί µια µετατόπιση από τις κεφαλαιοκρατικές µορφές
ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης, µαζί µε την ανάπτυξη µιας κοινωνίας ελεύθερα
σχετιζόµενων παραγωγών. Για τον Marx, η βιωσιµότητα δεν είναι ποτέ ένα µόνο
τεχνικό πρόβληµα αλλά απαιτεί για την εφαρµογή της το µετασχηµατισµό των
κοινωνικών σχηµατισµών και των µορφών ιδιοποίησης (Foster 1997).
Η πιθανότητα οικολογικής κρίσης, που µπορεί να εξελιχθεί σε γενική κοινωνική
κρίση, έγκειται στις πολύµορφες αντιφάσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης που
διαπλέκονται µε τα οικολογικά προβλήµατα. Έτσι, ενώ ο καπιταλισµός διασφαλίζει
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τις φυσικές συνθήκες αναπαραγωγής του, διαθέτοντας σηµαντικά τµήµατα υπεραξίας
για την προστασία του περιβάλλοντος, θέτει σε κίνδυνο άλλες ζωτικές συνθήκες
αναπαραγωγής του, τις οποίες δεν είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει πλήρως χωρίς
περαιτέρω συρρίκνωση των κερδών του. Εδώ βρίσκεται η βάση της σύγχρονης
συζήτησης ότι ένας υψηλός βαθµός προστασίας του περιβάλλοντος εξασφαλίζεται σε
βάρος της παραγωγικότητας, αφού τείνει να απορροφά επενδύσεις που σε αντίθετη
περίπτωση θα διαθέτονταν στην καθαυτό συσσώρευση και την τεχνολογική
αναδιάρθρωση του κεφαλαίου.
Η Mαρξιστική ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ριζική αντιµετώπιση των
οικολογικών προβληµάτων απαιτεί µια νέα οικονοµική φιλοσοφία που να καθιστά
τον άνθρωπο και όχι το κέρδος οργανωτική αρχή της παραγωγής και της κοινωνικής
ζωής. Απαιτεί αλλαγές στις αξίες, στους πολιτικούς θεσµούς, αλλά και στην
οργάνωση της παραγωγής - αλλαγές που αναγκαστικά θα καταστρέψουν τους όρους
ύπαρξης του καπιταλισµού, ενώ, παράλληλα, θα διαµορφώνουν τον κοινωνικό ιστό
µιας νέας συνεργατικής και αλληλέγγυας ανθρώπινης κοινωνίας. Η διασφάλιση των
συνθηκών της νέας κοινωνίας πρέπει να στηρίζεται στη διαµόρφωση νέων ανθρώπων
µέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που προσφέρει όχι µόνο νέες γνώσεις και
δεξιοτεχνίες, αλλά και νέες κοινωνικές αξίες (Βλάχου 1993: 109).
Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη της
γεωργίας ειδικότερα, και τις σοβαρές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του σύγχρονου γεωργικού τρόπου παραγωγής. Τέλος, αναφορά θα γίνει
στα µοντέλα βιώσιµης γεωργίας που προτείνονται σήµερα ως λύση στα αδιέξοδα της
συµβατικής γεωργίας, στην εξέλιξη των τάσεων αυτών, καθώς και στις αντίστοιχες
πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3.

3.1

Αειφόρος Ανάπτυξη και Γεωργία

Τα Αδιέξοδα Των Πολιτικών Γεωργικής Ανάπτυξης και η
Βιώσιµη Γεωργία

Η αειφόρος ανάπτυξη στη γεωργία είναι µια µάλλον παλιά έννοια που εµπεριέχεται
στη ρήση των παλαιοτέρων γενεών, «µην τρως ποτέ το σπόρο µε τον οποίο θα
σπείρεις τη σοδειά της επόµενης χρονιάς» (Αλλέγρας 2003). Η ιδέα της «διαρκούς»
ή «αειφόρου» ή «διατηρήσιµης» ανάπτυξης στη γεωργία και την ύπαιθρο
εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου στα όρια που θέτει η φύση. Κύριες
τάσεις της εξέλιξης των αντιλήψεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι, αφενός, η
προσπάθεια σφαιρικότερης αντιµετώπισης των αναπτυξιακών προβληµάτων
(ολοκληρωµένη ανθρώπινη ανάπτυξη) και, αφετέρου, η ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης («οικο-ανάπτυξη» της δεκαετίας του 1970 και
«αειφόρος» ανάπτυξη της δεκαετίας του '90). (Μπεριάτος & Ψαλτόπουλος 2003).
Ο στόχος της επίτευξης συνεργασίας µεταξύ των περιβαλλοντικών πολιτικών
και των αντίστοιχων µέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι επίκαιρος αλλά και
επίπονος όσο ποτέ. Κι αυτό γιατί ο συγκεκριµένος στόχος απαιτεί τόσο την ύπαρξη
πολιτικής βούλησης όσο και την εξειδίκευση και αποτελεσµατική λειτουργία
σύγχρονων θεσµικών και οργανωτικών σχηµάτων, ικανών να ανταποκριθούν στις
ανάγκες για διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών και (γενικότερα) για τη
δηµιουργία µιας αρµονικής ισορροπίας µεταξύ περιβάλλοντος και οικονοµικής
δραστηριότητας.
H γεωργική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της γενικής
αναπτυξιακής διαδικασίας. Η γεωργία είναι ο πρωτογενής παραγωγικός τοµέας που
αξιοποιεί έναν ανανεώσιµο πόρο, την ηλιακή ενέργεια, προκειµένου να παραχθούν
χρήσιµα προϊόντα για τον άνθρωπο. Ο σηµερινός πολιτισµός έχει οικοδοµηθεί µε
βάση την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και συµβάλλει
στη διατήρηση της ζωής. Όλες οι αναπτυξιακές διαδικασίες, και µάλιστα µε
προοπτική βιωσιµότητας περιλαµβάνουν την αξιοποίηση της. Τα ορυκτά καύσιµα
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που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος, είναι προϊόντα που έχουν σχηµατιστεί µε τη
δέσµευση ηλιακής ενέργειας µέσω της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών
που πραγµατοποιήθηκε πριν εκατοµµύρια χρόνια και αποθηκεύτηκε στο εσωτερικό
της γης (Αγγελόπουλος 2003). Πέρα από τη σηµασία της γεωργίας ως πρωτογενούς
τοµέα παραγωγής, η σηµασία της έγκειται επίσης στο γεγονός ότι τροφοδοτεί µε
πρώτες ύλες το δευτερογενή αγροτικό τοµέα, δηλαδή τις γεωργικές βιοµηχανίες, και
ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες διατροφής του πληθυσµού, αποτελώντας
έτσι τη φυσική (υλική). βάση για την κοινωνική αναπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο.
(Λιοδάκης 1987: 15).
Αυτά τα δεδοµένα τεκµηριώνουν τη θέση ότι δεν µπορεί να υπάρξει
οποιαδήποτε συζήτηση για την ανάπτυξη χωρίς συµµετοχή του αγροτικού τοµέα σ'
αυτήν. Η συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στη συζήτηση για την αναπτυξιακή
διαδικασία είναι αναγκαία, αλλά η ύπαρξή του και µόνο δεν αρκεί για το
χαρακτηρισµό της ανάπτυξης ως βιώσιµης. Η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα εξ
ορισµού νοείται ως η ανθρώπινη παρέµβαση στα οικοσυστήµατα και γενικά στη
βιόσφαιρα. Ο τρόπος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων τα τελευταία 50 χρόνια,
µε οδηγό το µοντέλο της «πράσινης επανάστασης», αύξησε δραµατικά µεν τις
αποδόσεις των καλλιεργούµενων ειδών, δηµιούργησε όµως προβλήµατα στο
περιβάλλον και τον άνθρωπο (Αγγελόπουλος 2003).
Η πολύ γνωστή σε όλους Πράσινη Επανάσταση στη δεκαετία 1965-1975, µε
την οποία επιδιώχτηκε η κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού των
Λιγότερο Αναπτυγµένων Χωρών µε βελτιωµένες ποικιλίες φυτών υψηλής απόδοσης,
έφερε στις αρχές της εφαρµογής της θεαµατικά αποτελέσµατα — µέχρι τριπλασιασµό
των αποδόσεων — ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εξασφάλισε για πολλές χώρες την
αυτάρκεια σε τρόφιµα. Όµως, ενώ τα εισοδήµατα των φτωχότερων σχετικά γεωργών
αυξήθηκαν κατά µέσο όρο κατά 50%, τα αντίστοιχα των πλουσιότερων γεωργών
τριπλασιάστηκαν. Με τη βαθµιαία αύξηση των τιµών των παραγωγικών µέσων και
εφοδίων (λιπάσµατα, φάρµακα, κ.λ.π.) των οποίων η χρήση συνδεόταν µε τη χρήση
των βελτιωµένων ποικιλιών φυτών, οι οικονοµικά αδύναµοι γεωργοί γρήγορα
αντιµετώπισαν προβλήµατα στην παραγωγή, έτσι που βαθµιαία άρχισαν να
επιτυγχάνουν χαµηλότερα πραγµατικά εισοδήµατα απ' ότι προηγουµένως. Μεγάλος
αριθµός από αυτούς αναγκάστηκε τελικά να χρεωθεί και στη συνέχεια να πωλήσει τη
γη του σε µεγαλοπαραγωγούς για να αντεπεξέλθει στις οικονοµικές υποχρεώσεις που
είχε αναλάβει. Παράλληλα, οι σύγχρονοι τρόποι και µέθοδοι γεωργικής παραγωγής
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στις βιοµηχανικές χώρες, µε στόχο το µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος και την κάλυψη
των αυξηµένων αναγκών έχουν προκαλέσει ρύπανση του γεωργικού εδάφους και κατ'
επέκταση ρύπανση των τροφίµων µε χηµικά κατάλοιπα. Η ερηµοποίηση των
γεωργικών εδαφών και η ρύπανση του υπεδάφιου ύδατος είναι επίσης σηµαντική.
Απρόσµενες κλιµατικές µεταβολές, πληµµύρες, ξηρασία, κ.λ.π. έχουν επηρεάσει τη
ζωή ιδιαίτερα των ανθρώπων της υπαίθρου και οι δυσµενείς επιπτώσεις στα
οικοσυστήµατα και τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι έντονες, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις έχουν καταστεί ανεξέλεγκτες (Σιάρδος & Κουτσούρης 2002: 35).
Η ανάπτυξη και η διάδοση της πράσινης επανάστασης έθεσε, εποµένως, θέµατα
επιβίωσης της ανθρωπότητας αλλά και του οικοσυστήµατος. Το µοντέλο αυτό
στηρίχθηκε ιδεολογικά στην υπόσχεση ότι θα λυθεί αποτελεσµατικά και οριστικά ένα
από τα σηµαντικότερα και διαχρονικά παγκόσµια προβλήµατα: το πρόβληµα της
πείνας. Από το 1970 και µετά υπήρξε έντονη κριτική όσον αφορά τις οικολογικές και
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις και τα ελάχιστα οφέλη της πράσινης επανάστασης.
Υπήρξαν έντονες διαµαρτυρίες και κινητοποιήσεις από ειδικούς επιστήµονες αλλά
και από απλούς πολίτες σε παγκόσµιο επίπεδο µε αίτηµα την αντιµετώπιση της
οικολογικής κρίσης. Με στατικά, τεχνολογικά και περιορισµένου εύρους κριτήρια, η
οικονοµική ανάπτυξη κάθε άλλο παρά έχει βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των
ανθρώπων. Η ποιότητα ζωής έχει υποβαθµιστεί επικίνδυνα, το νερό και ο αέρας
ρυπαίνονται κάθε µέρα και περισσότερο, η υγεία απειλείται σοβαρά, η οικονοµία
βλάπτεται ανεπανόρθωτα, η κοινωνική ένταση µεγεθύνεται.
Πολλές συζητήσεις και προσπάθειες έχουν καταγραφεί για να αρθούν τα
περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά αδιέξοδα που η πρακτική της συµβατικής
γεωργίας ή της γεωργίας που µέχρι σήµερα εφαρµόζεται έχει δηµιουργήσει. Σαν
κυρίαρχη τάση επικρατεί το µοντέλο της βιώσιµης γεωργίας, του οποίου
καταγράφονται και αρκετές παραλλαγές. Πολλοί διαφορετικοί όροι4
χρησιµοποιούνται από τη βιβλιογραφία για να περιγράψουν τα διάφορα γεωργικά
συστήµατα που προτείνονται στα πλαίσια της βιώσιµης γεωργίας, ωστόσο κανένας
δεν είναι εξ ολοκλήρου ικανοποιητικός, επειδή σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για
διαφορετικούς ανθρώπους. Τα γεωργικά συστήµατα καθορίζονται µερικές φορές µε
κριτήριο τις δυνατότητες της γεωργικής παραγωγής (υψηλή ή χαµηλή δυνατότητα),
την τεχνολογική συγκέντρωση (πράσινη επανάσταση), την ετοιµότητα να
Αγροοικολογία, βιολογική ή οργανική γεωργία, πολυλειτουργική γεωργία, γεωργία χαµηλών εισροών
κλπ.

4
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υιοθετηθούν νέες εξωτερικά παραγόµενες τεχνολογίες (σύγχρονες ή παραδοσιακές),
την ποιότητα των διαθέσιµων φυσικών πόρων και τη χρήση εξωτερικών εισαγωγών
(υψηλών ή χαµηλών εισροών).
Υπάρχουν επίσης πολλοί όροι που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν τις
εναλλακτικές λύσεις στη σύγχρονη γεωργία. Αυτοί περιλαµβάνουν τη βιώσιµη, την
εναλλακτική, την αναπαραγωγική, τη γεωργία χαµηλών εισροών, τη βιώσιµη γεωργία
χαµηλών εισροών, τη βιολογική, τη φυσική, την ηθο-γεωργία, την αγροοικολογία,
την οργανική και τη βιοδυναµική. Αυτές οι µορφές γεωργίας παρουσιάζονται συχνά
σε αντίθεση µε την εκσυγχρονισµένη γεωργία, η οποία περιγράφεται από όρους όπως
συµβατική, βιοµηχανοποιηµένη, εντατική ή υψηλών εισροών.
Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί η θέση της οργανικής γεωργίας σε αυτή τη
φάση. Η οργανική γεωργία αποφεύγει τη χρήση όλων των συνθετικών λιπασµάτων
και των φυτοφαρµάκων. Ο όρος «συνθετικός» χρησιµοποιείται συνήθως για να
διαφοροποιήσει µεταξύ των φυσικά εµφανιζόµενων ουσιών, όπως το λίπασµα, ο
βράχος φωσφορικού άλατος ή το θείο, και των ενώσεων που έχουν παρασκευαστεί ή
έχουν συντεθεί, όπως το ανόργανο λίπασµα αζώτου ή τα ζιζανιοκτόνα. Μερικοί
υποστηρίζουν ότι η µόνη µορφή βιώσιµης γεωργίας είναι η οργανική και προτείνουν
ότι οποιαδήποτε γεωργία που χρησιµοποιεί εξωτερικές εισροές είναι µη αποδεκτή.
Υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει ότι οι οργανικές πρακτικές µπορούν επίσης να
βλάψουν το περιβάλλον. Εντούτοις, η οργανική γεωργία είναι γενικά µια µορφή
βιώσιµης γεωργίας, αν και δεν είναι όλη η βιώσιµη γεωργία οργανική (Πολυράκης
2003: 25).

Μια σηµαντική επίπτωση των πολιτικών γεωργικής ανάπτυξης αποτελεί η
αύξηση των εξωτερικών εισροών ως µέσων για να αυξηθεί η παραγωγή τροφίµων.
Αυτό έχει προκαλέσει την αξιοπρόσεκτη αύξηση της χρήσης φυτοφαρµάκων,
ανόργανου λιπάσµατος, τρακτέρ και άλλων µηχανηµάτων. Τα φυτοφάρµακα έχουν
αντικαταστήσει τις βιολογικές, πολιτιστικές και µηχανικές µεθόδους για τα παράσιτα,
τα ζιζάνια και τις ασθένειες, τα ανόργανα λιπάσµατα έχουν αντικαταστήσει τα
οργανικά λιπάσµατα, ενώ οι πληροφορίες για τις διοικητικές αποφάσεις προέρχονται
από τους προµηθευτές και τους ερευνητές, παρά από τις τοπικές πηγές, και τα ορυκτά
καύσιµα έχουν αντικαταστήσει τις τοπικά παραγµένες πηγές ενέργειας. Η ειδίκευση
της γεωργικής παραγωγής και η σχετική υποχώρηση του µικτού αγροκτήµατος έχει
συµβάλει επίσης σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι παρατηρείται το παράδοξο ότι
εσωτερικοί πόροι του παρελθόντος συχνά τώρα αποτελούν προϊόντα αποβλήτων.
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Η βασική πρόκληση για τη βιώσιµη γεωργία είναι να γίνει καλύτερη χρήση
αυτών των εσωτερικών πόρων. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την
ελαχιστοποίηση των εξωτερικών εισροών, µε την αποτελεσµατικότερη αναπαραγωγή
των εσωτερικών πόρων, ή από τους συνδυασµούς και των δύο. Εποµένως, βιώσιµη
γεωργία, συνοπτικά, προτείνεται ότι είναι οποιοδήποτε σύστηµα παραγωγής
τροφίµων ή ινών που ακολουθεί συστηµατικά τους ακόλουθους στόχους: Πιο
λεπτοµερή ενσωµάτωση των φυσικών διαδικασιών, µείωση της χρήσης των
εξωτερικών και µη ανανεώσιµων εισροών µε παράλληλη µείωση της πιθανότητας να
βλαφτεί το περιβάλλον ή να υποστεί βλάβη η υγεία των αγροτών και των
καταναλωτών, και ελαχιστοποίηση των µεταβλητών δαπανών.
Περαιτέρω, στόχο της βιώσιµης γεωργίας αποτελεί η δικαιότερη πρόσβαση
στους παραγωγικούς πόρους και τις ευκαιρίες, καθώς επίσης και η πρόοδος προς τις
περισσότερο κοινωνικά δίκαιες µορφές γεωργίας. Η µεγαλύτερη χρήση στην
παραγωγή, της βιολογικής και γενετικής δυνατότητας, των εγκαταστάσεων και των
ζωικών ειδών, η ευρύτερη χρήση της τοπικής γνώσης και των πρακτικών,
συµπεριλαµβανοµένων των καινοτόµων προσεγγίσεων και η αύξηση της αυτάρκειας
των αγροτών, αποτελεί ακόµα µια προτεραιότητα της βιώσιµης γεωργίας, Τέλος,
στόχος της βιώσιµης γεωργίας είναι η κερδοφόρα και αποδοτική παραγωγή, µε
έµφαση στην ολοκληρωµένη αγροτική διαχείριση, καθώς και η συντήρηση του
χώµατος, της ύδρευσης, της ενέργειας και των βιολογικών πόρων (Pretty 1995: 17).
Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη βιώσιµη γεωργία οδηγείται από τρεις κύριες
ανησυχίες: (1) ότι οι παρούσες γεωργικές πρακτικές ασκούν αρνητική επίδραση στην
περιβαλλοντική ποιότητα και στη διαθεσιµότητα και χρήση των πόρων (2) ότι αυτές
οι πρακτικές συµβάλλουν σε µια επιδείνωση στην ανθρώπινη υγεία και (3) ότι η
οικονοµική κατάσταση για τους παραγωγούς συνεχίζει να επιδεινώνεται. Η ερώτηση
που συχνά υποβάλλεται είναι εάν παράγουµε τα τρόφιµα µε τρόπους που µπορούν να
συνεχιστούν επ΄ αόριστο (Biggelaar & Suvedi 2000).
Η βιώσιµη γεωργία, εποµένως, προτείνεται ως µια φιλοσοφία βασισµένη στους
ανθρώπινους στόχους και στην κατανόηση του µακροπρόθεσµου αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων µας στο περιβάλλον και σε άλλα είδη. Η χρήση αυτής της
φιλοσοφίας καθοδηγεί την προγενέστερη εµπειρία και τις πιο πρόσφατες
επιστηµονικές προόδους για να δηµιουργήσει ενσωµατωµένα, µε εξοικονόµηση
πόρων, συστήµατα καλλιέργειας. Αυτά τα συστήµατα προτείνεται ότι µειώνουν την
περιβαλλοντική υποβάθµιση, διατηρούν τη γεωργική παραγωγικότητα, προωθούν την
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οικονοµική βιωσιµότητα, τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, και
παράλληλα διατηρούν σταθερές τις τοπικές κοινωνίες και την ποιότητα ζωής.
Σύµφωνα µε έναν άλλο ορισµό, βιώσιµη γεωργία είναι και φιλοσοφία και σύστηµα
καλλιέργειας που απεικονίζει µια συνειδητοποίηση των τοπικών οικολογικών,
οικονοµικών, και κοινωνικών πραγµατικοτήτων, και που επιδιώκει να ισορροπήσει
την περιβαλλοντική συντήρηση, τη γεωργική παραγωγή, το αγροτικό κέρδος, και την
κοινοτική ευηµερία. Ένα αγρόκτηµα χαρακτηρίζεται βιώσιµο αν επιτυγχάνει και τους
οικονοµικούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους, χωρίς να παραγνωρίζονται οι
κοινωνικές πτυχές που αυτές οι δραστηριότητες συνεπάγονται (όπως η οικογένεια, η
κοινοτική ευηµερία και η ποιότητα ζωής, ανθρώπινης υγείας, εργασίας κ.λπ.).
(Biggelaar & Suvedi 2000).

3.2

Στόχοι και Οφέλη από τη Βιώσιµη Γεωργία

Στην επιδίωξη της βιώσιµης γεωργίας, ένα πρώτο ζήτηµα-πρόβληµα που προτείνεται
είναι η προστασία των εδαφικών πόρων, δηλαδή η διασφάλιση της ποσότητας και της
ποιότητας τους. Το έδαφος ως δύσκολα ανανεώσιµος φυσικός πόρος και ως στοιχείο
του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα τρία θεµελιώδη συστατικά (νερό, έδαφος,
αέρας) της βιόσφαιρας, µέσα στην οποία εξελίσσεται η ανθρώπινη ζωή και δράση. Το
γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία στη δηµιουργία του εδάφους — χρειάζονται αιώνες για
να σχηµατιστεί — ενώ, αντιθέτως, καταστρέφεται µε µεγάλη ευκολία, εξηγεί την
αυξανόµενη σηµασία που δίδεται τα τελευταία χρόνια στην προστασία του. Είναι
πολλοί οι λόγοι που συντελούν στην υποβάθµιση των εδαφικών πόρων. Η διάβρωση
από το νερό και τον αέρα, η αλάτωση, η απερήµωση, η ρύπανση, είναι σήµερα
συνήθεις καταστάσεις και φαινόµενα που µαστίζουν τόσο τις Μεσογειακές όσο και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να τονιστεί ότι τα φαινόµενα αυτά έχουν πρωτίστως
ανθρωπογενή προέλευση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι υπάρχει άµεση σχέση µε τις
περιοχές όπου υπάρχουν µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες. Στον πυρήνα της
προβληµατικής για την υποβάθµιση του εδάφους βρίσκονται οι µεταβολές της γης
που εκφράζουν κάθε φορά τον τρόπο διαχείρισης του χώρου και του περιβάλλοντος
από τις τοπικές κοινωνίες. Για να τονιστεί η σηµασία της προστασίας των εδαφικών
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πόρων, αναφέρουµε ότι αρχαίοι πολιτισµοί εικάζεται ότι κατάρρευσαν λόγω της
διάβρωσης του εδάφους, της αποδάσωσης και της πληθυσµιακής αύξησης.
Το έδαφος αντιµετωπίστηκε από την βιοµηχανική γεωργία ως η ανόργανη
στήριξη των φυτών. Η υποβάθµιση του εδάφους αφορά την διάβρωση αλλά και την
χηµική του υποβάθµιση. Η διάβρωση αποτελεί ένα σηµαντικό οικολογικό πρόβληµα,
αφού κάνει αδύνατη την επιβίωση των φυτών και οδηγεί στην ερηµοποίηση και την
καταστροφή της χλωρίδας. Το έδαφος υφίσταται υποβάθµιση και από την εναπόθεση
χηµικών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, ζιζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων τα οποία
αποτελούν τους βασικούς συντελεστές παραγωγής της βιοµηχανικής γεωργίας. Η
προστασία του εδάφους συνδέεται άµεσα µε την προστασία της φύσης, δηλαδή των
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας αλλά και των οικοσυστηµάτων ως χωρικών
ενοτήτων (προστατευόµενες φυσικές περιοχές). Τα υγροτοπικά, λιµναία και ποτάµια
συστήµατα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Σήµερα οι βιογενετικοί πόροι
αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της φυσικής κληρονοµιάς.
Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα που η βιώσιµη γεωργία καλείται να αντιµετωπίσει
είναι αυτό της διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων που συνδέονται
άρρηκτα µε τους εδαφικούς και αποτελούν τη βάση για την ύπαρξη της ζωής και
ειδικότερα της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη. Το νερό υπάρχει σε
πεπερασµένη ποσότητα, γι' αυτό και η παρατηρούµενη σε αρκετές περιοχές έλλειψη
του τείνει να αναδειχθεί σε µείζον περιβαλλοντικό και πολιτικό πρόβληµα από το
πρώτο ήµισυ του 21ου αιώνα. Ειδικά στη Μεσόγειο και στην ανατολική Ευρώπη, η
κατάσταση των υδάτινων πόρων παρουσιάζει σηµαντικές διαταραχές που οφείλονται
στη µείωση και στην εξάντληση των επιφανειακών και υπόγειων αποθεµάτων ή/ και
τη ρύπανσή τους κυρίως από αγροτικές δραστηριότητες. Η διαφοροποίηση των
κλιµατικών και γεωγραφικών συνθηκών και της πληθυσµιακής κατανοµής στο χώρο
δεν επιτρέπει την πλήρη εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων. Η καταστροφή των
υδάτινων πόρων είναι µια σοβαρή συνέπεια της πράσινης επανάστασης. Η
καταστροφή αυτή αφορά τόσο την µόλυνση των υδάτων από τα λιπάσµατα και τα
φυτοφάρµακα όσο και την υπερεκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων, την άρδευση
και την αλατοποίηση. Τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα ξεπλένονται από το έδαφος
και διοχετεύονται στα υπόγεια νερά, στα ποτάµια, στις λίµνες και στις θάλασσες. Τα
επικίνδυνα φυτοφάρµακα δεν ανιχνεύονται µόνο στα υπόγεια νερά και τις θάλασσες
αλλά και στην βροχή, την υγρασία του αέρα και το χιόνι. Οι τοξικές ουσίες αυτές
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καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα και τελικά στο πιάτο µας. Οι επιπτώσεις στους
υδροβιότοπους καθώς και στη δηµόσια υγεία είναι τεράστιες (Πολυράκης 2003: 32).
Ακόµα ένας από τους βασικούς στόχους της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος είναι η διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Οι ίδιες οι αγροτικές
δραστηριότητες καταστρέφουν συχνά αυτό τον πλούτο των βιολογικών ειδών και
µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους προς χάριν της ποσοτικής απόδοσης. Η
µόλυνση των υδάτινων πόρων και του εδάφους καθώς και η διάβρωση από τις
πρακτικές που χρησιµοποιεί η βιοµηχανική γεωργία (µονοκαλλιέργειες, χηµικά
λιπάσµατα και φυτοφάρµακα) προκάλεσαν σηµαντική µείωση ή και εξαφάνιση
φυτικών και ζωικών ειδών. Τα φυτοφάρµακα δεν δρουν επιλεκτικά, αλλά
καταστρέφουν αδιάκριτα «βλαβερούς» και «χρήσιµους» οργανισµούς, π.χ.
εντοµοφάγα πουλιά, σαρκοφάγα έντοµα που τρέφονται µε επιβλαβή έντοµα κτλ. Έτσι
καταστρέφεται η τροφική αλυσίδα και ισορροπίες που χρειάστηκαν εκατοµµύρια
χρόνια για να δηµιουργηθούν. Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσονται νέες γενιές
εντόµων και παρασίτων που είναι ανθεκτικά στα φυτοφάρµακα, τα οποία
χρειάζονται ισχυρότερα φυτοφάρµακα και δηµιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος.
Επειδή δεν υπάρχουν «βλαβερά» παράσιτα και «ωφέλιµα» φυτά και όλοι οι
οργανισµοί είναι ανεξαιρέτως ωφέλιµοι, η διαχείριση και διατήρηση της
βιοποικιλότητας αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σηµασίας για τα αγροτικά
οικοσυστήµατα. Οι διάφοροι οργανισµοί παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ποιότητα και
υγεία του εδάφους και στην παραγωγικότητα των φυτών. Επίσης, είναι γνωστή η
οικονοµική αξία ορισµένων ζωικών οργανισµών, δεδοµένου ότι κάποια είδη είναι
επιβλαβή για τις καλλιέργειες, ενώ άλλα είναι φυσικοί εχθροί των επιβλαβών.
Επιπλέον, αρκετοί οργανισµοί που χαρακτηρίζονται ως κορυφαίοι καταναλωτές στην
τροφική αλυσίδα (π.χ. θηλαστικά, πτηνά), µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
βιολογικοί δείκτες της υγείας των οικοσυστηµάτων, καθώς επηρεάζονται από τις
µεταβολές του περιβάλλοντος. Η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής που
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει στην εξάπλωση του συστήµατος
της µονοκαλλιέργειας και στη µείωση των εκτάσεων µε φυσική βλάστηση που
παίζουν σπουδαίο ρόλο στη βιοποικιλότητα.
Για να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας ας σηµειωθεί ότι η
οµογενοποίηση της βιόσφαιρας και της επακόλουθης απειλής στη βιολογική
ποικιλοµορφία είναι ένα υποπροϊόν των γενικότερων δυνάµεων µέσα στην ανθρώπινη
κοινωνία προς την αυξανόµενη τυποποίηση και την οµοιοµορφία. Με τις
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τεχνολογικές προόδους στους τοµείς της επικοινωνίας και τις µεταφορές, εκείνη η
ετερογένεια που έχει υπάρξει στο παρελθόν υποχωρεί, παρά την αυξανόµενη
τυποποίηση των συστηµάτων της παραγωγής, της επικοινωνίας και ακόµη και της
γνώσης. Αυτό αναγκάζει τα δευτεροβάθµια χαρακτηριστικά (ή την πολιτιστική
ποικιλοµορφία) στις ανθρώπινες κοινωνίες να υποχωρήσουν. Φυσικά, ο βιολογικός
κόσµος είναι τώρα ένα συστατικό του "ανθρώπινου κόσµου", υπό την έννοια ότι η
σύνθεσή του καθορίζεται από τις ανθρώπινες επιλογές. Οι ανθρώπινες κοινωνίες
συνεχίζουν να ασκούν αυτήν την επιλογή προκειµένου να µετατραπεί η βιόσφαιρα
στο ίδιο σύνολο τυποποιηµένων (εξηµερωµένων και καλλιεργηµένων) ειδών σε όλη
την υδρόγειο. Κατά συνέπεια, οι δυνάµεις για την αύξηση της οµοιογένειας στην
ανθρώπινη κοινωνία φαίνονται σε πολυάριθµα επίπεδα: πολιτιστικό, θεσµικό και
βιολογικό (Swanson 1995: 12).
Τέλος, πρόκληση για τη βιώσιµη γεωργία αποτελεί η προστασία των δασικών
και ορεινών ζωνών, των παραθαλάσσιων οικοσυστήµατων, των υγρότοπων, καθώς
και άλλων ευαίσθητων περιοχών του αγροτικού περιβάλλοντος που συνιστούν
αντικείµενα ιδιαίτερης φροντίδας λόγω ακριβώς των ζωτικής σηµασίας λειτουργιών
τους. Ανάλογης σηµασίας µε την προστασία της φυσικής κληρονοµιάς είναι η
φροντίδα για τη συνετή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου που
συνυπάρχει στο ίδιο περιβάλλον (αγροτική κληρονοµιά).
3.2.1 Βιολογική (Οργανική) Γεωργία

Βασική παράµετρο της βιώσιµης γεωργίας για την υγεία και την ποιότητα ζωής στο
σύγχρονο κόσµο αποτελεί η ποιοτική διάσταση των γεωργικών προϊόντων και, κατ'
επέκταση, της υγιεινής διατροφής. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες να οριστεί
τι είναι οργανική γεωργία, οι οποίες όµως δεν περιγράφουν πλήρως το αντικείµενο.5
Ο συνήθης ορισµός που δίδεται βασίζεται στο τι δεν κάνουν ή δεν χρησιµοποιούν οι
οργανικοί καλλιεργητές, και µπορεί να αποδοθεί µε την έκφραση «Οργανική γεωργία
είναι η γεωργία χωρίς χηµικά». Η οργανική γεωργία έχει, επίσης, διαφέρει από τα
άλλα συστήµατα γεωργίας στο ότι χρησιµοποιεί «οργανικά λιπάσµατα» όπως
κοπριά, κοµπόστες, για να προστατεύσει το περιβάλλον και στο ότι ασκείται χωρίς
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων, βιολογική είναι η γεωργία που συµβάλλει στην αύξηση της
βιοποικιλότητας, της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών, στη διατήρηση της γονιµότητας των
εδαφών, στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης, στη χρήση ανανεώσιµων
πόρων, στην προώθηση ορθής χρήσης του εδάφους, του αέρα και του νερού, στο χειρισµό των
γεωργικών προϊόντων κατάλληλα ώστε να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα κλπ.

5
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την εφαρµογή χηµικώς συνθετικών λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
ρυθµιστικών ουσιών, και η οποία συνδυάζει παραδοσιακή γνώση µε νέες τεχνικές και
βασίζεται σε ένα µικτό γεωργικό σύστηµα (Καλµπουρτζή 2003).
Προτείνεται ωστόσο η ιδέα ότι, η ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών για
την παραγωγή βιολογικών προϊόντων δεν πρέπει να εκληφθεί µόνον ως αντίδραση
στην υποβάθµιση της ποιότητας των αγαθών της συµβατικής γεωργικής
δραστηριότητας, αλλά και ως κίνηση προς µια άλλου τύπου παραγωγική διαδικασία
στο πλαίσιο ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι κριτικές ότι η βιολογική
γεωργία όχι µόνο δεν είναι πανάκεια για την έξοδο από την κρίση αλλά δηµιουργεί
επιπλέον ανισότητες, αφού τα προϊόντα της προορίζονται για ευπορότερες κοινωνικές
οµάδες, βρίσκονται στον αντίποδα αυτής της θεώρησης. Ακόµα ένα σηµείο τριβής
αποτελεί το γεγονός ότι το κόστος, η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων δε
συµβαδίζουν κατ' ανάγκη µε τη βιολογική προέλευση των προϊόντων. Στα κυριότερα
πλεονεκτήµατα της αναµφισβήτητα κατατάσσονται, ο περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος
παραγωγής των προϊόντων, ο οποίος αποφεύγει την εντατική χρήση των
παραγωγικών συντελεστών, και η συµβολή της στην προστασία και τη διατήρηση του
περιβάλλοντος. Επιπλέον, η βιολογική γεωργία για ορισµένους αγρότες αποτελεί µια
ανταγωνιστική µορφή οικονοµικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο, ενώ παράλληλα
συµβάλλει στη διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αφού στηρίζεται σε παραγωγικές
τεχνικές εντάσεως εργασίας. Ακόµα, υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη της βιολογικής
γεωργίας µε την ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού τείνει να συµβάλλει
αποφασιστικά στην αναγκαία διαφοροποίηση της υπαίθρου, στη βελτίωση των
εισοδηµάτων, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και τελικά στην προώθηση του
στόχου της ενδογενούς ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Η οργανική γεωργία µπορεί να
συντελέσει στην καλύτερη διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Η
ποικιλότητα της χλωρίδας (ζιζάνια) στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν υψηλότερη
στα οργανικά αγροκτήµατα όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 (Καλµπουρτζή 2003).
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ΣΧΗΜΑ 1

Πηγή: Καλµπουρτζή 2003
Συγκριτικά στοιχεία όσον αφορά την παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας στην
καλλιέργεια φυτών δεν υπάρχουν σε συγκεντρωτική µορφή. Τα ποσοστά αυτά είναι
πολύ µικρά σε σύγκριση µε αντίστοιχα άλλων δραστηριοτήτων. Το µικρό,
συγκριτικά, µέγεθος των ενεργειακών πόρων που καταναλώνει η γεωργία, δε
σηµαίνει όµως ότι είναι ασήµαντο και θα πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι
εξοικονόµησης των ενεργειακών πόρων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία
(Καλµπουρτζή 2003).
Από τα προηγούµενα συµπεραίνεται ότι, στο βαθµό που η πρακτική µπορεί να
γενικευτεί, η βιολογική παραγωγή αγροτικών προϊόντων αναµένεται να µειώσει την
υποβάθµιση και την εξάντληση των φυσικών πόρων, καθώς και την εξάρτηση από µη
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και εξωτερικές εισροές των αγροοικοσυστηµάτων. Οι
βελτιώσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις µεθόδους διαχείρισης των
αγροοικοσυστηµάτων καθώς και στη µη (ή µειωµένη) χρήση συνθετικών εισροών
(Καµπουράκης & Βασιλείου 2003).
Ο τοµέας της βιολογικής γεωργίας είναι σήµερα ένας από τους πιο δυναµικούς
στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ζήτηση των βιολογικών προϊόντων
παρουσιάζει αύξηση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Βόρεια Αµερική, την
Ιαπωνία, την Αυστραλία και σε µερικές από τις Λ.Α.Χ.. Στο εµπόριο τροφίµων, τα
βιολογικά προϊόντα έχουν αυξήσει το µερίδιο τους από 1% σε 3%, ενώ οι ειδικοί
της αγοράς περιµένουν το ποσοστό αυτό να διπλασιαστεί ή ακόµη και να
τριπλασιαστεί µέσα στα επόµενα χρόνια. Από το 1993 µέχρι το 1997 οι εκτάσεις
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που καλλιεργούνταν βιολογικά αυξήθηκαν από 890.000 σε 2.200.000 εκτάρια
περίπου. Την ίδια περίοδο ο αριθµός των αναγνωρισµένων γεωργικών µονάδων που
παρήγαγαν βιολογικά προϊόντα ή βρίσκονταν σε µεταβατικό στάδιο για να παράγουν
βιολογικά αυξήθηκε από 35.000 σε 97.000 εκτάρια περίπου. Η εξέλιξη αυτή είναι
απόρροια µιας νέου τύπου σχέσης µεταξύ των καταναλωτών και της γεωργίας,
καθώς η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων αποτελούν τα πιο σηµαντικά
κριτήρια των καταναλωτών (Fissler 1999).

ΠΙΝΑΚΑΣ

1

Εκτάσεις που καλλιεργούνταν σύµφωνα µε τον οργανικό τρόπο παραγωγής στα
κράτη-µέλη της Ε.Ε., σε εκτάρια (1 εκτάριο=10 στρέµµατα).

Χώρα
Γερµανία
Γαλλία
Ηνωµένο
Βασίλειο
∆ανία
Ιταλία
Ολλανδία
Ισπανία
Βέλγιο
Ιρλανδία
Πορτογαλία
Λουξεµβούργο
Αυστρία
Σουηδία
Φινλανδία
Ελλάδα

Σύνολο

1985

1989

1993

1996

29.100

42.365

228.000

310.484

45.000

60.000

90.000

98.000

6.000

18.500

30.000

47.901

4.340

9.553

18.600

42.184

5.000

9.000

15.000

204.238

2.450

6.544

10.000

13.486

2.140

3.300

8.500

28.130

500

1.000

1.600

5.000

1.000

1.500

1.600

11.104

200

420

1.500

10.192

350

150

500

625

8.300

12.320

84.000

249.662

4.500

34.192

46.390

105.000

1.000

1.500

15.859

44.732

-

100

200

5.269

109.880

200.744

551.749

1.176.007

Πηγή: Καλµπουρτζή 2003
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Παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία δεν είναι ανεπτυγµένη όσο
είναι στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ωστόσο υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών συνθηκών,
ειδικά σε παραδοσιακές καλλιέργειες (ελιά, αµπέλι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά και
αρωµατικά), λόγω της µακραίωνης παράδοσης στο γεωργικό τοµέα (αγροτική
παράδοση και πολιτισµικό περιβάλλον), της συνεισφοράς της γεωργίας στη
διατήρηση του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου (που αποτελούν σηµαντικό
µέρος του τουριστικού προϊόντος της χώρας), του σηµαντικού ποσοστού του
πληθυσµού που απασχολείται στο γεωργικό τοµέα, της σπουδαιότητας του γεωργικού
τοµέα στην οικονοµία της χώρας και της αξιόλογης εµπειρίας και τεχνογνωσίας,
κυρίως στις παραδοσιακές καλλιέργειες (Καµπουράκης & Βασιλείου 2003).
Παρόλα αυτά, η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ελάχιστα και
αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα. Σηµειώνεται ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της
βιολογικής γεωργίας και η συµβολή της στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής
εξαρτάται από µια σειρά παράγοντες όπως: το γνωστικό πλαίσιο που θα υιοθετηθεί
από τους παραγωγούς, τους καλλιεργητές και τους καταναλωτές, τις κοινωνικές
απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος, το
πολιτικό πλαίσιο και το διεθνές ανταγωνιστικό οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον
και την ανάπτυξη των διεθνών αγορών, τις επενδύσεις σε κεφάλαια και ανθρώπινο
δυναµικό, τον επαγγελµατισµό των εµπλεκοµένων, τις προόδους της τεχνογνωσίαςτεχνολογίας, τη διάρθρωση του γεωργικού τοµέα και τις υπάρχουσες υποδοµές
στήριξης της γεωργικής παραγωγής και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την καλή
οργάνωση και συντονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την ταχύτητα
µετασχηµατισµού και αναδιοργάνωσης του αγροτικού κλήρου (Καµπουράκης &
Βασιλείου 2003). Η ανάπτυξη της γεωργίας δεν µπορεί να στηριχτεί µόνο στις
υπάρχουσες δυνατότητες, αλλά απαιτεί την ύπαρξη τεχνογνωσίας από µέρους των
αγροτών, ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και
σύγχρονων συστηµάτων µεταποίησης και εµπορίας αλλά και ενηµέρωσης του
καταναλωτή.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των
βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων στην Ελλάδα κατά το έτος 2001. Παρατηρούµε ότι
τα ποσοστά είναι πολύ µικρά σε σχέση µε τις συµβατικές καλλιέργειες, µε εξαίρεση
ίσως των περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Γεωγραφική κατανοµή των βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων στην Ελλάδα (2001).

Περιφέρεια

% της βιοκαλλιεργούµενης έκτασης

Πελοπόννησος

26,73

∆υτική Ελλάδα

17,6

Κεντρική Μακεδονία

12,10

Κρήτη

9,05

Κεντρική Ελλάδα

7,70

∆υτική Μακεδονία

5,70

Νησιά Βορείου Αιγαίου

5,24

Αττική

3,94

Θεσσαλία

3,47

Ιόνια νησιά

3,22

Ήπειρος

2,36

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

1,95

Νησιά Νοτίου Αιγαίου
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 2001

0,58

Είναι γεγονός ότι οι συνήθειες και τα πρότυπα διατροφής των καταναλωτών
µεταβάλλονται διαχρονικά. Σήµερα, οι καταναλωτές είναι καλύτερα πληροφορηµένοι
σχετικά µε την υγεία και τη διατροφή, ενδιαφέρονται περισσότερο για την ασφάλεια
και την ποιότητα των τροφίµων σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Ταυτόχρονα, η υποβάθµιση και η µόλυνση του περιβάλλοντος, που προκαλούνται
από τη χρήση αγροχηµικών στη γεωργία, θέτουν την ασφάλεια των τροφίµων ως ένα,
πρωτεύουσας σηµασίας, ζήτηµα σε επίπεδο πολιτικής.
Οι αντιλήψεις και το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τους κινδύνους που
απειλούν την υγεία από τη χρήση αγροχηµικών στην παραγωγή τροφίµων, µπορεί να
οδηγήσουν σε αλλαγή της αγοραστικής συµπεριφοράς και, συνεπώς, σε µεταβολή της
ζήτησης τροφίµων. Έρευνες που έχουν γίνει στις ΗΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια των
τροφίµων έδειξαν ότι παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον από τους
καταναλωτές για ασφαλή τρόφιµα και περιβαλλοντική ποιότητα. Τα κύρια
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χαρακτηριστικά της αγοράς βιολογικών προϊόντων σήµερα είναι το µικρό µέγεθος
(µερίδιο) και οι υψηλές τιµές. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν ταυτόχρονα
και τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης της αγοράς των βιολογικών
προϊόντων, τόσο από την πλευρά προσφοράς όσο και από αυτήν της ζήτησης. Επειδή
τα καταναλωτικά πρότυπα µεταβάλλονται συνεχώς, η πλειοψηφία των καταναλωτών
σήµερα ενδιαφέρεται και ζητεί πληροφόρηση για τα τρόφιµα που καταναλώνει. Η
πλειοψηφία των καταναλωτών εκφράζει µια θετική στάση απέναντι στα
συγκεκριµένα προϊόντα αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρούν ότι
τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ασφαλή για την υγεία, και καλύτερης ποιότητας σε
σύγκριση µε τα συµβατικά (Μάττας & Tσακιρίδου 2003).
3.2.2 Πολυλειτουργική Γεωργία

Η πολυλειτουργική γεωργία προτείνεται ως λύση στα αδιέξοδα της πολιτικής
στήριξης των τιµών και των εισοδηµάτων στο γεωργικό τοµέα, αλλά και στην τάση
απελευθέρωσης των αγορών. Αφορά στη σταδιακή µετατόπιση της αναπτυξιακής
πολιτικής για την ύπαιθρο χώρα από τη στήριξη των τιµών των γεωργικών προϊόντων
προς ενέργειες διαρθρωτικής φύσης, οι οποίες προωθούν την πολυλειτουργική
γεωργία και γενικότερα, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Σηµείο αναφοράς της νέας
αυτής προσέγγισης είναι η εκάστοτε χωρική ενότητα µε τα χαρακτηριστικά, τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τις ιδιαιτερότητες της. Με την ευρεία έννοια του
όρου, η πολυλειτουργική γεωργία στοχεύει στη µεταβολή των κοινωνικοοικονοµικών
διαρθρώσεων και χαρακτηριστικών του αγροτικού χώρου. Η πολιτική αυτή
περιλαµβάνει µία ευρύτατη δέσµη κρατικών παρεµβάσεων οι οποίες σχετίζονται µε
τον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα και, κυρίως, στοχεύουν στη βελτίωση των
εισοδηµάτων και την αύξηση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης
είναι κοινά αποδεκτό, ότι η -κατά το δυνατόν- ακριβής αποτίµηση και η ορθή
διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί κρίσιµο στοιχείο της, αφού το περιβάλλον
εκλαµβάνεται πλέον ως σηµαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών της
υπαίθρου και κρίσιµο στοιχείο της προσπάθειας για οικονοµική διαφοροποίηση και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στις διαρθρωτικές δράσεις και η προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων
φιλικών προς το περιβάλλον αποτελούν πλέον άρρηκτα στοιχεία της πολιτικής για τη
διαφοροποίηση και ανάπτυξη της οικονοµίας της υπαίθρου (Μπεριάτος &
Ψαλτόπουλος 2003).
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3.2.3 Αγροοικολογία

Το κίνηµα της αγροοικολογίας προτείνει ότι τεχνολογίες που έχουν θετικά
αποτελέσµατα στη διανοµή του πλούτου, των εισοδηµάτων και των περιουσιακών
στοιχείων µπορούν αληθινά να µειώσουν την ένδεια στις Λ.Α.Χ.. Υποστηρίζεται ότι
τέτοιες τεχνολογίες υπάρχουν, και µπορούν να οµαδοποιηθούν στην κατηγορία της
αγροοικολογίας, η οποία αναφέρεται στην κατά µέτωπο επίθεση στην ανισότητα
µέσω της µεταρρύθµισης της γης και υπόσχεται κέρδη παραγωγικότητας που
ξεπερνούν τα κέρδη της γεωργικής βιοτεχνολογίας. Σύµφωνα µε ορισµένους
συγγραφείς, και ενώ οι υπερασπιστές του κλάδου βιοτεχνολογίας ισχυρίζονται ότι
µπορεί να αποκοµίσουν 15%, 20%, ή ακόµα και 30% κέρδη παραγωγής από τη
βιοτεχνολογία, υπάρχουν µικρότερα αγροκτήµατα που παράγουν σήµερα από 200
έως 1.000 τοις εκατό περισσότερο ανά περιοχή από τα µεγαλύτερα αγροκτήµατα,
παγκοσµίως. Οι µεταρρυθµίσεις γης που διαµορφώνουν τις ιδιοκτησίες γης κατά
µέσο όρο στο βέλτιστο (µικρό) µέγεθός τους, από τις µη παραγωγικές υπερβολικά
µεγάλες µονάδες που χαρακτηρίζουν ένα µεγάλο µέρος της παγκόσµιας γεωργίας, θα
µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την αύξηση της παραγωγής (Αltieri &
Rosset 1999).

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές τα αγροοικολογίας, υπάρχουν στοιχεία από
εκατοντάδες αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο βάσης, τα οποία δείχνουν αυξηµένη
παραγωγικότητα σε µικροαγροκτήµατα µε παραδοσιακές τεχνικές αλλά και στα
εισοδήµατα των µικροκτηµατιών, που µειώνουν την ένδεια, αυξάνουν την πρόσβαση
σε τρόφιµα, µειώνουν τον υποσιτισµό και βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης των
φτωχών. Επίσης, σύµφωνα µε τους συγγραφείς αυτούς, στοιχεία από χιλιάδες επιτυχή
εγχειρήµατα βιώσιµης γεωργίας που εφαρµόζονται σε τοπικό επίπεδο δείχνουν ότι µε
την πάροδο του χρόνου οι παραδοσιακές καλλιέργειες είναι σταθερότερες σε επίπεδα
συνολικής παραγωγής ανά περιοχή παρά οι µονάδες υψηλών εισροών, παράγουν
ικανοποιητικά εισοδήµατα, ικανοποιητικές αποδόσεις εργασίας για τους
µικροκτηµατίες και τις οικογένειές τους, και εξασφαλίζουν την προστασία του
εδάφους και την διατήρηση της βιοποικιλότητας (Αltieri & Rosset 1999).
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3.3 Η Εξέλιξη της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή

Ένωση
Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεσθεί µια αλλαγή στη θεώρηση του
αγροτικού χώρου από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγροτικός χώρος δε
νοείται πια ως ένας παραδοσιακός ή υπολειµµατικός χώρος, ούτε επίσης ως ένας
χώρος που είναι καταδικασµένος να φθίνει. Αντίθετα, αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο ότι ο αγροτικός χώρος είναι ο τόπος όπου υπάρχει η δυνατότητα
συµπαραγωγής του ανθρώπου και της φύσης. Με άλλα λόγια, ο αγροτικός χώρος
είναι το αποτέλεσµα αλλά και η έκφραση αυτής της συµπαραγωγής. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, η γεωργία παράγει και καταναλώνει µε το δικό της τρόπο τον αγροτικό
χώρο. Η αγροτική ανάπτυξη εκτείνεται πέρα από την ανάπτυξη της γεωργίας,
περιλαµβάνοντας και άλλους τοµείς (π.χ. αγροτουρισµός, περιβαλλοντική προστασία,
παρασκευή προϊόντων ονοµασίας προελεύσεως), στοιχειοθετώντας ένα σύνθετο
σύνολο ακόµα και αντιφατικών µεταξύ τους χαρακτηριστικών.
Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηριζόταν το µοντέλο του «εκσυγχρονισµού»,
οδηγούσαν στην πεποίθηση, ότι το «αγροτικό» οδεύει προς το οριστικό του τέλος,
λόγω κυρίως της άλωσης της γεωργίας (ως παραδοσιακής παραγωγικής
δραστηριότητας) από τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό και τη βιοµηχανοποίηση της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας.
Παρόλα αυτά, η ύπαιθρος, αντί να «αποαγροτοποιηθεί», διατήρησε τα «αγροτικά»
χαρακτηριστικά της, ενσωµατώνοντας και µη αγροτικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε το
ζήτηµα της αγροτικής ανάπτυξης να παραµένει σήµερα περισσότερο επίκαιρο από
ποτέ. Το περιεχόµενο των όρων «αγροτικό» και «αγροτική ανάπτυξη» παραµένει
διαφιλονικούµενο, την ίδια στιγµή που η σηµασία τους διατηρείται ακέραια για το
σχεδιασµό και την άσκηση πολιτικών στον αγροτικό χώρο (Παπαδόπουλος &
Πατρώνης 2003).
Ο αγροτικός χώρος καταλαµβάνει την κυρίαρχη θέση και περιλαµβάνει τη
γεωργία, της οποίας η σηµασία πια µειώνεται, ενώ υπογραµµίζονται τρία βασικά
προβλήµατα: (α) αγροτικές περιοχές που αντιµετωπίζουν την πίεση της σύγχρονης
ζωής εξαιτίας της εισροής πληθυσµού και του ανταγωνισµού για τη χρήση των
εδαφικών πόρων µεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών τοµέων, (β) αγροτικές
περιοχές που αντιµετωπίζουν γεωργικό µαρασµό εξαιτίας της συρρίκνωσης του
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πληθυσµού και των µειωµένων ευκαιριών απασχόλησης, αν και η γεωργία παίζει
ακόµα σηµαντικό ρόλο και (γ) αγροτικές περιοχές αρκετά περιθωριακές που χαρακτηρίζονται από σηµαντικό µαρασµό και πληθυσµιακή κατάρρευση και όπου
υπάρχουν µικρές δυνατότητες για οικονοµική διαφοροποίηση. Ο αγροτικός χώρος
περιλαµβάνει µια σειρά ετερογενών δραστηριοτήτων και γεωγραφικών τύπων.
Υπάρχει, έτσι, µια µετατόπιση του ενδιαφέροντος από µια τοµεακή προσέγγιση, που
στηρίζει τη γεωργία, σε µια χωρική προσέγγιση που στηρίζει διαφορετικού τύπου
δράσεις (γεωργία, υποδοµές, κλπ.) σε συγκεκριµένες περιοχές (Παπαδόπουλος &
Πατρώνης 2003).
Κατά τις δεκαετίες του '50-'70, οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο χαρακτηρίζονταν από την προσέγγιση, ότι η ευηµερία του αγροτικού χώρου
ισοδυναµεί µε την ευηµερία του γεωργικού τοµέα, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία
των κατοίκων των αγροτικών περιοχών απασχολείτο στη γεωργία, η οποία
παράλληλα, µέσω των διασυνδέσεων της συνέβαλε αποφασιστικά και στην ανάπτυξη
της υπόλοιπης οικονοµίας. Με βάση τη συγκεκριµένη αναπτυξιακή προσέγγιση, οι
αγροτικές περιοχές ήταν «αρµόδιες» για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, έτσι
ώστε να καλυφτούν οι διατροφικές ανάγκες των πόλεων, οι οποίες µεγάλωναν
συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπτυξιακή πολιτική στον αγροτικό χώρο αναφερόταν
κυρίως στην τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα ως βασικού
παραγωγικού κλάδου της οικονοµίας (τοµεακή διάσταση).
Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το κύριο µέσο δηµόσιας αρωγής για την
οικονοµική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών ήταν ο τοµέας αγορών των γεωργικών
προϊόντων της ΚΑΠ6, ο οποίος στήριζε το εισόδηµα των παραγωγών µέσω µηχανισµών που παρείχαν ενισχύσεις στην παραγωγή και εξαγωγικές επιδοτήσεις και,
παράλληλα, επέβαλαν εισαγωγικά τέλη στα γεωργικά προϊόντα των τρίτων χωρών.
Στις αρχές της δεκαετίας του '80, η συγκεκριµένη αναπτυξιακή προσέγγιση άρχισε να
παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα, κάτι που οδήγησε στην άποψη ότι η ΚΑΠ δεν
µπορούσε να επιλύσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα του γεωργικού τοµέα και να
επιδράσει δυναµικά στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα δε εκείνων µε
φτωχές και µειονεκτικές διαρθρώσεις (χαµηλά εισοδήµατα, φτωχούς φυσικούς
πόρους, αποµόνωση, φθίνον πληθυσµιακό δυναµικό, κλπ.).

6

Κοινή Αγροτική Πολιτική
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Αναλυτικότερα, η µέχρι τότε εφαρµογή της ΚΑΠ είχε πολύ µικρή
αποτελεσµατικότητα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των διαρθρώσεων και τον
περιορισµό των ανισοτήτων µεταξύ των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Η βασική κριτική που αντιµετώπιζε η ΚΑΠ ήταν ότι οι µεγαλύτεροι
παραγωγοί και οι πλουσιότερες αγροτικές περιοχές, µε τις µικρότερες ανάγκες σε
στήριξη, απολάµβαναν το µεγαλύτερο µέρος ων Κοινοτικών πόρων, ενώ οι µικροί
παραγωγοί και οι φτωχότερες αγροτικές περιοχές, που είχαν ανάγκη στήριξης, δεν
απολάµβαναν επαρκείς πόρους για την επίλυση των διαρθρωτικών τους
προβληµάτων.
Παράλληλα, τη δεκαετία του '80, η διεύρυνση της Κοινότητας, µε την ένταξη
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, οδήγησε στην αύξηση των
περιφερειακών ανισοτήτων και ειδικότερα, µεταξύ των αγροτικών περιοχών όσον
αφορά το εισόδηµα και την απασχόληση. Η εφαρµογή της ΚΑΠ, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, όχι µόνο δε µείωσε τις αναπτυξιακές αποκλίσεις, αλλά αντίθετα τις
ενέτεινε. Μία άλλη σηµαντική αιτία που οδήγησε στη σταδιακή µετατόπιση προς µια
πολιτική ολοκληρωµένης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ήταν οι βασικές
διαρθρωτικές αλλαγές που υπέστη τα τελευταία χρόνια η γεωργική δραστηριότητα.
Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών '60-'80, ο όγκος της γεωργικής
παραγωγής διπλασιάστηκε, ενώ οι απασχολούµενοι στη γεωργία µειώθηκαν
σηµαντικά στο 8% του εργατικού δυναµικού. Η σηµαντική αύξηση της γεωργικής
παραγωγής δε συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση της ζήτησης, µε αποτέλεσµα να
προκύψουν εµπορικές διενέξεις, να «γιγαντωθεί» το δηµοσιονοµικό βάρος της ΚΑΠ
και να δηµιουργηθούν χρόνια διαρθρωτικά πλεονάσµατα. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη
περιορισµού της στήριξης των τιµών και των επιδοτήσεων. Τέλος, η εντατική
γεωργία δηµιούργησε µια σωρεία προβληµάτων στο περιβάλλον µέσω της µόλυνσης
των υδάτων και του εδάφους, την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, και τη
διάβρωση των εδαφών. Όλα αυτά συντέλεσαν στην αναγνώριση της ανάγκης
διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας στις αγροτικές περιοχές.
Η σηµαντικότερη αναθεώρηση της ΚΑΠ έγινε το 1992. Η συγκεκριµένη
αναµόρφωση σκόπευε πρωταρχικά στη µείωση των πλεονασµάτων και στην
εξισορρόπηση των γεωργικών αγορών προωθώντας την προάσπιση της γεωργικής
γης και του περιβάλλοντος. Το µερίδιο της γεωργίας στον Κοινοτικό προϋπολογισµό
συνέχισε να µειώνεται, ενώ στους περισσότερους τοµείς σηµειώθηκε ουσιαστική
µείωση των αποθεµάτων και των πλεονασµάτων. Την αναθεώρηση του 1992
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ακολούθησε η συµφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης (1993), στο πλαίσιο της
οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην αναθεώρηση ορισµένων Κοινών
Οργανώσεων Αγορών και ανέλαβε δεσµεύσεις (µε περίοδο υλοποίησης 1995-2000).
για µείωση της στήριξης του γεωργικού τοµέα κατά 20%, µείωση της εξωτερικής
προστασίας (εισαγωγικά τέλη) κατά 36%, µείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων κατά
36%, και µείωση του όγκου των επιδοτούµενων εξαγωγών κατά 21%. Παράλληλα,
κατά την ίδια χρονική περίοδο η σταδιακή «κυριαρχία» της προσέγγισης της
ενδογενούς ανάπτυξης αλλά και τα αδιέξοδα της ΚΑΠ οδήγησαν στην ένταση της
προσπάθειας ενίσχυσης της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και στην υιοθέτηση του
«στόχου» της ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου (Μπεριάτος & Ψαλτόπουλος
2003).

Αναλυτικότερα, η προσέγγιση της ενδογενούς ανάπτυξης βασίζεται στην θέση
ότι οι ενδογενείς (φυσικοί και ανθρώπινοι) πόροι είναι το κλειδί για τη βιώσιµη
ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Αντικείµενο της προσέγγισης αυτής είναι ο
χώρος, και κύριος στόχος η βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, µέσα στα
πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ισορροπίας. Η
συγκεκριµένη αναπτυξιακή προσέγγιση δεν αφορά την ανάπτυξη του γεωργικού
τοµέα, αλλά όλο το πλέγµα των παραγωγικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών λειτουργιών που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο. Έτσι, η έννοια της
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου αφορά µια διαδικασία µετασχηµατισµού
της αγροτικής οικονοµίας και κοινωνίας, και συνεπάγεται την ουσιαστική µεταβολή,
τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, των διαρθρώσεων και των µηχανισµών
αναπαραγωγής, µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του αγροτικού
πληθυσµού και τη δηµιουργία αναπτυξιακών µηχανισµών και θεσµών που προωθούν
την ανάπτυξη, καθώς και αναπτυξιακής νοοτροπίας στα µέλη της αγροτικής
κοινωνίας.
Εκτός από το θέµα αν η πολιτική δραστηριότητα είναι κατάλληλη, πρέπει
επίσης να επισηµανθεί το ότι η αγροτική περιοχή είναι επίσης πολιτικά σύνθετη: στις
περισσότερες χώρες, και ειδικά στην Ευρώπη, η επαρχία είναι µετά βίας παρθένο
έδαφος για παρέµβαση. Η αγροτική πολιτική, εθνική και διεθνής, π.χ. µε τη µορφή
της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ), έχει εξουσιάσει από
καιρό την κυβερνητική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, µε ουσιαστικό
µέληµα την εθνική ασφάλεια τροφίµων και τη διατροφή, και το «πρόβληµα της
προσόδου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» ως µακροπρόθεσµο κοινωνικό
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πρόβληµα. Η αγροτική πολιτική όπως η ΚΑΠ µαζί µε την εθνική πολιτική στην
καλλιέργεια και τους αγρότες, έχει αναπτυχθεί σε ένα πλούσιο θεσµικό πλαίσιο, που
κυµαίνεται από τη δηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας, εκπαιδευτικά ιδρύµατα
επέκτασης µέχρι στα σχέδια για την επεξεργασία τροφίµων. Όπως και η αγροτική
πολιτική, άλλες πολιτικές ανάπτυξης φθάνουν επίσης στα άκρα και έχουν επιπτώσεις,
άµεσα ή έµµεσα, στις υποδοµές (µεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ανθρώπινο δυναµικό,
υγεία, εκπαίδευση, στέγαση) και στο περιβάλλον (άγρια φύση, νερό).
Μένει, εποµένως, να εξεταστεί εάν και πώς οι νέες αυτές πολιτικές
συµπληρώνουν ή, εάν και πώς µπορούν να προσαρµοστούν στις ειδικές ανάγκες του
αγροτικού τοµέα, εάν και πώς οι νέες πολιτικές µπορούν να υιοθετηθούν ως
υποκατάστατα. θα υπάρξει σύνθετο θεσµικό και οργανωτικό σχέδιο, παραδείγµατος
χάριν τα επίπεδα και η χρηµατοδότηση, οι δυνάµεις και οι ευθύνες των διάφορων
σχέσεων συνεργασίας, και ο καθορισµός των στόχων. Η προσέγγιση στην πολιτική
συντήρησης και ανάπτυξης περιλαµβάνει και το γεγονός ότι η πολιτική της ΕΕ είναι
ήδη προκατειληµµένη από την ιστορική ανάπτυξη της ένωσης της Ευρώπης
(Thomson 2003).

Στο επόµενο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί µια κριτική προσέγγιση των
εναλλακτικών µορφών γεωργίας και του ζητήµατος αν µπορούν να χαρακτηριστούν
βιώσιµες, µε µεθοδολογικό εργαλείο τη Mαρξιστική θεώρηση της γεωργίας, καθώς
και του παραδείγµατος της Κούβας, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε το επιχείρηµα
ότι δεν µπορεί να αναπτυχθεί µια εναλλακτική βιώσιµη γεωργία.
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4. Βιώσιµη Γεωργία – Προοπτικές
4.1 Κριτική Προσέγγιση

Η γεωργία αποτελεί θεµέλιο της ανθρώπινης κοινωνίας και µια σηµαντική
δραστηριότητα στη σχέση άνθρωπος-περιβάλλον. Οι προσπάθειες στην οικολογική
ικανότητα διατήρησης έχουν µετατοπίσει το βάρος στη γεωργία. Σαν µια
εναλλακτική σκοπιά και συχνά οικολογική προοπτική, αυξανόµενο ενδιαφέρον
δίνεται στη βιώσιµη γεωργία και στην οικολογική ή βιολογική γεωργία και στην
εναλλακτική γεωργική τεχνολογία. Η βιβλιογραφία (Pretty 1995, Friedland et al.
1993), ωστόσο, που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη «βιώσιµη ανάπτυξη» ή τη «βιώσιµη
γεωργία», παρουσιάζει ιδιαίτερη ασάφεια ως προς την έννοια «της ικανότητας
διατήρησης», δεδοµένου ότι δεν διευκρινίζεται ακριβώς ποιο είναι το περιεχόµενο
της βιώσιµης ανάπτυξης και ποιους αφορά, ενώ αποτελεί ανεπαρκή θεωρητική βάση
για την αντίστοιχη αναπτυξιακή προοπτική (Liodakis 1997).
Ενώ όµως η βιβλιογραφία για τη βιώσιµη γεωργία ή τη βιώσιµη ανάπτυξη στη
γεωργία πολλαπλασιάζεται, χαρακτηρίζεται από την ίδια σύγχυση που αφορά την
ευρύτερη συζήτηση σχετικά µε την ικανότητα διατήρησης. Αυτή η σύγχυση είναι
προφανής από τον τρόπο µε τον οποίο οι όροι «βιώσιµη γεωργία», «γεωργία χαµηλών
εισροών» και «οργανική γεωργία» χρησιµοποιούνται για διαφορετικά πράγµατα. Οι
εναλλακτικές µορφές γεωργίας που προτείνονται ως προϋπόθεση της βιώσιµης
γεωργίας στερούνται ενός σταθερού, συναινετικού θεωρητικού και πρακτικού
πλαισίου. Επιπλέον, η δυνατότητα ενός προτύπου της γεωργίας που θα παρέχει
ταυτόχρονα δίκαιες επιστροφές στον αγρότη και τον εργάτη, και που θα ικανοποιήσει
τις ανάγκες του µη γεωργικού πληθυσµού κατά τρόπο οικολογικά ορθό εξαρτάται
όχι µόνο από τις οικολογικές αλληλεπιδράσεις αλλά και από τους σύνθετους
κοινωνικούς όρους — όροι που γίνονται κατανοητοί καλύτερα σήµερα.
Λόγω αυτών των ανεπαρκειών, δεν έχει διατυπωθεί ένας σαφής ορισµός «για τη
βιώσιµη γεωργία». Αυτό έχει, όχι µόνο εµποδίσει τον επαναπροσανατολισµό των
πολιτικών της γεωργικής ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο αλλά, σηµαντικότερα, έχει
επιτρέψει επίσης στους συµβατικούς «πράσινους» εµπειρογνώµονες να
επαναδιατυπώσουν τις παλιές ιδέες τους µε τη µορφή της βιώσιµης γεωργίας. Οι
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περισσότεροι «εµπειρογνώµονες» ερµηνεύουν τη βιώσιµη ανάπτυξη στη γεωργία ως
την αύξηση της γεωργικής παραγωγής.
Άλλες ερευνητικές προσπάθειες περιορίζονται κατά ένα µεγάλο µέρος στο
σχεδιασµό και την επικύρωση των συµβατικών προτύπων γεωργικής παραγωγής, µε
τις απλές περιβαλλοντικές ανατροφοδοτήσεις που προστίθενται εν των υστέρων.
Όπως ήταν αναµενόµενο, οι αγροτικές πολιτικές της επικρατούσας τάσης της
βιώσιµης ανάπτυξης δίνουν συχνά αντιφατικά µηνύµατα. Για παράδειγµα, η έκθεση
του WCED (World Commission for Environment and Development) αναγνωρίζει ότι
οι αυξήσεις στη γεωργική παραγωγή κατά την πράσινη επανάσταση
πραγµατοποιήθηκαν µέσω µιας εννιαπλάσιας αύξησης στην κατανάλωση
λιπάσµατος, µε µείωση των οριακών κερδών, και µε κόστος τη σηµαντική αλάτωση
και ρύπανση του εδάφους. Ωστόσο, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πολλές χώρες
πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή µε µεγαλύτερη χρήση χηµικών λιπασµάτων και
φυτοφαρµάκων, αγνοώντας το γεγονός ότι οι χώρες µπορούν επίσης να βελτιώσουν
τη γεωργική παραγωγή βοηθώντας τους αγρότες να χρησιµοποιήσουν τις οργανικές
θρεπτικές ουσίες αποτελεσµατικότερα (Lélé 1991).
Ίσως η σηµαντικότερη εκδοχή της «βιώσιµης γεωργίας» απορρίπτει το
κυρίαρχο πρότυπο της ανάπτυξης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού της
γεωργίας, και υπογραµµίζει τη χρησιµοποίηση των βιολογικών κύκλων, τη
συντήρηση των οικοσυστηµάτων, τη χρήση των εσωτερικών (τοπικών) εισροών, τη
µείωση της γεωργικής εξάρτησης στις εξωτερικές εισαγωγές (που παρέχονται µέσω
της αγοράς), και τη χρησιµοποίηση της γηγενούς τεχνολογίας και της τοπικής
γεωργικής τεχνογνωσίας. Αυτή η προσέγγιση παραλληλίζει τη γενικότερη τάση της
άρσης του ελέγχου και τονίζει τη σηµασία της τοπικής ανάπτυξης. Η στενή εστίαση
στα τοπικά, βιολογικά και τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, περιορίζει τη χρησιµότητά της
ως εναλλακτικής πρότασης. Η συνέπεια αυτού του περιορισµού είναι ότι κρύβει τη
σηµασία των κοινωνικών σχέσεων της παραγωγής, του κοινωνικού προσδιορισµού
της τεχνολογίας και της διαδικασίας µετάβασης σε ένα διαφορετικό οργανωτικό
πρότυπο, αγνοώντας τον ενδεχοµένως ευεργετικό αντίκτυπο της κοινωνικής
αλληλοεξάρτησης σε διεθνές επίπεδο (Liodakis 1997).
Μια κριτική προσέγγιση του σύγχρονου τρόπου γεωργικής παραγωγής
απαντάται στο έργο του Marx. Αναφορικά µε την κεφαλαιοκρατική γεωργία, ο Marx
αναφέρει ότι «Η ηθική ιστορία... σχετικά µε τη γεωργία... είναι ότι το
κεφαλαιοκρατικό σύστηµα λειτουργεί ενάντια σε µια ορθολογική γεωργία, ή ότι µια
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ορθολογική γεωργία είναι ασυµβίβαστη µε το κεφαλαιοκρατικό σύστηµα (αν και το
τελευταίο προάγει τεχνικές βελτιώσεις στη γεωργία), και χρειάζεται είτε το χέρι του
µικρού αγρότη που ζει από την εργασία του ή τον έλεγχο των συνεταιρισµένων
παραγωγών». (Foster 2000). Αλλού σηµειώνει ότι «όλη η πρόοδος για την αύξηση
της γονιµότητας του εδάφους είναι µια πρόοδος προς την καταστροφή των µόνιµων
πόρων αυτής της γονιµότητας και ότι «η σπαταληµένη ζωτικότητα του εδάφους
µεταφέρεται από το εµπόριο αρκετά πέρα από σύνορα ενός ιδιαίτερου κράτους»
(όπως παρατίθεται στο Liodakis 2001).
Η γεωργική έρευνα του Marx τον οδήγησε τελικά στη διαπίστωση, που σήµερα
είναι επίκαιρη περισσότερο από ποτέ, ότι η κεφαλαιοκρατική γεωργία «αφήνει
ερήµους πίσω της». Το τµήµα «σύγχρονη βιοµηχανία και η γεωργία» στον πρώτο
τόµο του Κεφαλαίου µοιάζει µε µερικές από τις πιο οξυδερκείς σελίδες της
βιβλιογραφίας του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήµατος: «η κεφαλαιοκρατική
παραγωγή συγκεντρώνει τον πληθυσµό στα µεγάλα κέντρα, και ωθεί τον αστικό
πληθυσµό στο να επιτύχει µια συνεχώς αναπτυσσόµενη υπεροχή. Αυτό έχει δύο
αποτελέσµατα. Πρώτον, συγκεντρώνει την ιστορική κινητήρια δύναµη της κοινωνίας
και δεύτερον, διαταράσσει τη µεταβολική αλληλεπίδραση µεταξύ του ατόµου και της
γης, δηλ αποτρέπει την επιστροφή στο έδαφος των συστατικών στοιχείων του από το
άτοµο µε τη µορφή τροφίµων και ιµατισµού. Κατά συνέπεια καταστρέφει συγχρόνως
τη φυσική υγεία του αστικού εργαζόµενου, και τη διανοητική ζωή του αγροτικού
εργαζοµένου…» (όπως παρατίθεται στο Foster 2000).
Πολλοί συγγραφείς προτείνουν ότι η λύση βρίσκεται στην εφαρµογή ενός
άλλου τρόπου γεωργικής παραγωγής. Κι αυτό γιατί πολλές νέες πρωτοβουλίες έχουν
προκύψει που καταδεικνύουν ότι η γεωργία στις Λ.Α.Χ. µπορεί να βελτιωθεί σε
µεγάλο βαθµό (Pretty et al. 2006). Χρησιµοποιούνται παραδείγµατα όπως αυτό της
οργανικής επανάστασης στην Κούβα, όπως αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία
(Warwick 1999, Chaplowe 1996, Rosset 1997), για να υποστηριχτεί η θέση ότι
µπορούν να υπάρξουν οι κοινωνικές συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν την
ανάπτυξη βιώσιµων µορφών καλλιέργειας και γι΄ αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιµη µια
αναφορά στο παράδειγµα της Κούβας.
4.2 Η Οργανική Επανάσταση στην Κούβα
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Εν γένει, η Κούβα αντιµετώπισε µια τεράστια κρίση τροφίµων µε την κατάρρευση
των σοσιαλιστικών χωρών και την ταυτόχρονη σκλήρυνση του Αµερικανικού
αποκλεισµού. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων δίνει έµφαση στη δύσκολη
πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας. Η κυβέρνηση Castro υιοθετώντας
τους κήπους αστικής γεωργίας επέφερε έναν µετασχηµατισµό στη θεώρηση των
Κουβανών ως προς την ασφάλεια τροφίµων µέσω της ενισχυµένης αυτάρκειας και
της οικολογικής βιωσιµότητας. Η Κούβα υπερηφανεύεται για την οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική ικανότητα διατήρησης, µε εστίαση σε ένα εθνικό
όραµα, σε αντιδιαστολή µε το καθολικό νεοφιλελεύθερο πρότυπο. Παραδείγµατος
χάριν, οι συγκοµιδές εξαγωγών περιορίζονται πρώτιστα στον καπνό και τη ζάχαρη,
ενώ η εσωτερική παραγωγή εστιάζει στην παραγωγή τροφίµων που ελέγχεται από τις
τοπικές κυβερνήσεις και τους γεωργικούς συνεταιρισµούς. Αυτός ο καταµερισµός της
παραγωγής τροφίµων παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια. Επειδή 80% του πληθυσµού
είναι αστικό, οι κήποι έχουν αποδειχθεί µια σχετικά επιτυχής προσέγγιση στην
αυξανόµενη ασφάλεια τροφίµων των κουβανών (Rosset &Cunningham 1994).
Ο αµερικανικός εµπορικός αποκλεισµός της Κούβας, σε συνδυασµό µε την
κατάρρευση της σοβιετικής αγοράς του νησιού σήµαινε ότι ήταν ουσιαστικά αδύνατο
για τη χώρα να εισαγάγει τις απαραίτητες χηµικές ουσίες και τα µηχανήµατα για να
ασκήσουν τη σύγχρονη, εντατική γεωργία. Αντ' αυτού, η Κούβα στράφηκε στην
οργανική καλλιέργεια ενός µεγάλου µέρους του εδάφους της - µε αποτελέσµατα που
ανατρέπουν τις απόψεις για την ανεπάρκεια της οργανικής καλλιέργειας. Η
κουβανική επανάσταση του 1959 θεωρείται η πιο δηµιουργική στιγµή στη σύγχρονη
ιστορία του νησιού. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, δεδοµένου ότι οι ΗΠΑ
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συντρίψουν το νέο, επαναστατικό πνεύµα της Κούβας
µε τον πιο εκτεταµένο εµπορικό αποκλεισµό στην ιστορία, η Κούβα έπρεπε να
σφυρηλατήσει ισχυρές συνδέσεις µε τη σοβιετική οµάδα προκειµένου να επιζήσει.
Μέχρι το 1989, η Κούβα κατείχε την 11η θέση στον κόσµο στο δείκτη ποιότητας
ζωής (που περιλαµβάνει τη θνησιµότητα νηπίων, τη βασική εκπαίδευση και την
υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής), ενώ οι ΗΠΑ κατείχαν τη 15η θέση.
Η βοήθεια στην Κούβα λάµβανε πολλές µορφές, το Σοβιετικό Κράτος αγόραζε
την κουβανική ζάχαρη, παραδείγµατος χάριν, πάνω από πέντε φορές στην τιµή της
αγοράς. Για 30 έτη, από το 1959 ως το 1989, το 85% του εµπορίου της Κούβας
γινόταν µε το Σοβιετικό Κράτος. Αλλά το 1989, το σοβιετικό σύστηµα άρχισε να
καταρρέει. Οι εισαγωγές στην Κούβα µειώθηκαν συνολικά κατά 75% και οι
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εισαγωγές πετρελαίου κατά 53%. Ο σηµαντικότερος αντίκτυπος αυτής της µεταβολής
ήταν στα τρόφιµα. Περίπου 57% της θερµιδικής αξίας σε τρόφιµα εισαγόταν. Η
κατάρρευση του Σοβιετικού Κράτους οδήγησε επίσης άµεσα σε µια µείωση 80% των
εισαγωγών λιπάσµατος και φυτοφαρµάκων. Πριν από το 1989, το µεγαλύτερο µέρος
της εντατικής γεωργίας της Κούβας εξαρτιόταν από αυτές τις εισαγωγές - η
εξαφάνισή τους ήταν µια καταστροφή για το γεωργικό σύστηµά της χώρας. Η
κατάσταση επιδεινώθηκε από την εφαρµογή το 1992 του νόµου της Αµερικάνικης
κυβέρνησης, ο οποίος έσφιξε τον κλοιό του προϋπάρχοντος εµπορικού αποκλεισµού
της Κούβας. Για ένα λιγότερο πολυµήχανο και αποφασισµένο έθνος από την Κούβα,
µια τέτοια πράξη της µόνης παγκόσµιας υπερδύναµης θα µπορούσε να έχει σηµάνει
την καταστροφή. Αλλά η Κούβα άρχισε να ενθαρρύνει µια νέα επανάσταση και το
έθνος αποκρίθηκε στην κρίση µε µια αναδιάρθρωση της γεωργίας. Άρχισε σαν ένας
µετασχηµατισµός από τη συµβατική, υψηλών εισροών, εντατική γεωργία
µονοκαλλιεργειών, στα µικρότερα οργανικά και ηµι-οργανικά αγροκτήµατα (Rosset
1997).

Καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου σταµάτησαν, οι Κουβανοί έψαξαν τρόπους να
µειώσουν την εξάρτησή τους απ΄ αυτό. Στη γεωργία, αυτό σήµανε την ελάττωση των
δαπανών µεταφορών, ψύξης και αποθήκευσης µε την µεταφορά της γεωργικής
παραγωγής πιο κοντά στις πόλεις. Η Αβάνα έχει περίπου το 20% του πληθυσµού της
Κούβας, και µε 2,5 εκατοµµύρια ανθρώπους είναι η µεγαλύτερη πόλη στην
Καραϊβική. Η σίτιση του πληθυσµού της ήταν προφανώς µια προτεραιότητα και η
αστική γεωργία ήταν µια από τις λύσεις.7 Πριν από το 1989, εν τούτοις, η αστική
γεωργία ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη στην Αβάνα. Χάρη στην κρατική παροχή,
υπήρχαν επαρκή τρόφιµα για όλους. Η µετα-σοβιετική κρίση υποκίνησε µια ογκώδη
δηµοφιλή απάντηση από τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αρχικά υπό µορφή
κηπουρικής γύρω από το σπίτι. Σε αυτό δόθηκε σύντοµα µια ώθηση από το
κουβανικό Υπουργείο γεωργίας, που δηµιούργησε ένα αστικό τµήµα γεωργίας, µε
στόχο να εντάξει στην αγροτική παραγωγή το ανοικτό έδαφος όλης της πόλης. Μέχρι
το 1998, ως άµεσο αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής, υπήρξαν πάνω από 8.000
επίσηµα αναγνωρισµένοι κήποι στην Αβάνα, που καλλιεργήθηκαν από πάνω από
Η αστική γεωργία διαδραµάτισε έναν σηµαντικό ρόλο στη σίτιση των αστικών πληθυσµών σε όλο
τον κόσµο µέχρι τη βιοµηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα, όταν σχεδόν άρχισαν όλα τα τρόφιµα να
εισάγονται από την ύπαιθρο. Οι εύφορες αστικές περιοχές χάθηκαν στην ανάπτυξη. Αλλά από τη
δεκαετία του '70, έχουν υπάρξει στοιχεία µιας καθολικής αντιστροφής αυτής της τάσης. Υπολογίζεται
ότι περίπου 14% των παγκόσµιων τροφίµων παράγεται τώρα σε αστικές περιοχές
7
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ανθρώπους και κάλυπταν περίπου το 30% της διαθέσιµης γης. Η πιο κοινή
καλλιεργήσιµη έκταση είναι οι δηµοφιλείς κήποι, οι οποίοι κυµαίνονται στο µέγεθος
από µερικά τετραγωνικά µέτρα ως τρία εκτάρια. Τα µεγαλύτερα οικόπεδα
υποδιαιρούνται συχνά σε µικρότερους µεµονωµένους κήπους. Συνήθως οι κήποι
εγκαθίστανται στα κενά ή εγκαταλειµµένα αγροτεµάχια στη γειτονιά των κηπουρών,
ενώ η κυβέρνηση διαθέτει το έδαφος χωρίς κόστος εφ' όσον χρησιµοποιείται για
καλλιέργεια (Rosset 1998).
Η κατάρρευση των γεωργικών εισαγωγών οδήγησε επίσης σε µια γενική
διαφοροποίηση της καλλιέργειας στο νησί. Τα βόδια αναπαράγονται για να
αντικαταστήσουν τα τρακτέρ, η ολοκληρωµένη διαχείριση παρασίτων αναπτύσσεται
για να αντικαταστήσει τα φυτοφάρµακα που δεν είναι πλέον διαθέσιµα, η καλύτερη
συνεργασία µεταξύ των αγροτών και ανάµεσα στις κοινότητες προωθείται και η
αγροτική έξοδος των προηγούµενων δεκαετιών αντιστρέφεται µε την ενθάρρυνση
των ανθρώπων να παραµείνουν σε αγροτικές περιοχές. Αλλά η σηµαντικότερη πτυχή
της µετα-σοβιετικής γεωργικής επανάστασης είναι η απάντηση στην αφαίρεση του
χηµικού λιπάσµατος από τις εισαγωγές των φυτοφαρµάκων, των ζιζανιοκτόνων, κ.λπ.
Ενώ η Κούβα έχει µόνο 2% του πληθυσµού στην Καραϊβική, έχει περίπου το 11%
των επιστηµόνων. Πολλοί από αυτούς, που είχαν επηρεαστεί από το κίνηµα της
οικολογίας, είχαν αναπτύξει ήδη µια κριτική για το εντατικό σύστηµα γεωργίας της
Κούβας και είχαν αρχίσει επίσης να αναπτύσσουν εναλλακτικές λύσεις στη χηµική
εξάρτηση. Σχεδόν µεµονωµένα, η Κούβα έχει αρχίσει να αναπτύσσει ένα βιολογικό
πρόγραµµα ελέγχου των παρασίτων (Pretty 1995: 54).
Το αποτέλεσµα αυτών των καινοτοµιών ήταν ότι το κουβανικό τοπίο, που
κάποτε εξουσιαζόταν από τις χηµικές εισαγωγές, να έχει αλλάξει, ενώ πολλές από τις
νέες µεθόδους ελέγχου είναι αποδοτικότερες από τα φυτοφάρµακα. Υπάρχουν 173
κέντρα σε ολόκληρη την Κούβα που παράγουν 93.000 τόνους φυσικού λιπάσµατος
ετησίως. Οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό έχουν επιδιώξει επίσης να ενθαρρύνουν τους
κατοίκους των πόλεων να κινηθούν προς την επαρχία, δεδοµένου ότι οι ανάγκες
εργασίας για την εναλλακτική γεωργία είναι τώρα ένας περιορισµός στην αύξησή της
(η οργανική καλλιέργεια είναι γενικά έντασης εργατικού δυναµικού παρά χηµικών
ουσιών). Τα προγράµµατα στοχεύουν τώρα να δηµιουργήσουν ελκυστικότερη
κατοικία στην επαρχία, που συµπληρώνεται µε τις υπηρεσίες, και να ενθαρρύνουν
τους κατοίκους των πόλεων να εργαστούν στα αγροκτήµατα για περιόδους 2
εβδοµάδων έως 2 χρόνων (Rosset & Cunningham 1994).
30.000
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Σύµφωνα µε τη συµβατική θεώρηση, θα αναµενόταν ότι η αποµάκρυνση από τη
χηµικής έντασης γεωργία θα οδηγούσε τελικά σε πτώση της παραγωγής. Στην
Κούβα, ο εντατικός κρατικός τοµέας, που ελέγχει τη µεγάλη πλειοψηφία του
εδάφους, υπέστη µια πτώση στην παραγωγή, αλλά οι µικρής κλίµακας αγρότες ήταν
σε θέση σε µερικές περιπτώσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Ο P. Rosset
(1998) γράφει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αγρότες θυµήθηκαν τις παλαιές
µεθόδους και τις εφάρµοσαν σχεδόν σε κάθε περίπτωση. Πολλά από τα προβλήµατα
µε τα µεγάλα αγροκτήµατα έχουν αποδοθεί στην αποσύνδεση των ανθρώπων από το
έδαφος, έτσι η κυβέρνηση οργάνωσε ένα πρόγραµµα που στόχο έχει την
επανασύνδεση των ανθρώπων µε το έδαφος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν
στο ότι η στροφή της Κούβας στην λιγότερο-εντατική γεωργία θα πετύχει. Ο J. Pretty
έχει αναλύσει 45 µη-χηµικές γεωργικές πρωτοβουλίες που διαδίδονται σε 17
Αφρικανικές χώρες. Από αυτές, περίπου 730.000 οικογένειες έχουν ουσιαστικά
βελτιώσει την παραγωγή τροφίµων και την ασφάλεια τροφίµων τους. Στο 95% των
προγραµµάτων όπου οι αυξήσεις παραγωγής ήταν ο στόχος, οι παραγωγές
δηµητριακών έχουν βελτιωθεί κατά 50-100%. Τέλος, η συνολική παραγωγή
αγροτικών τροφίµων έχει αυξηθεί (Pretty 1999). Και ενώ τα µεγάλα αγροκτήµατα δεν
έχουν παραγάγει ακόµα τις επιτυχίες που αναµενόταν — που µπορεί να οφείλεται στο
µέγεθός τους — η άµεση κρίση στην Κούβα έχει περάσει. Από τα µέσα του 1995, οι
ελλείψεις τροφίµων που προκλήθηκαν από τη σοβιετική κατάρρευση ξεπεράστηκαν,
και στην καλλιεργητική περίοδο του 1996-7 η συγκοµιδή ήταν η µεγαλύτερη που
σηµειώθηκε ποτέ στην παραγωγή των 10 βασικών τροφίµων. Σηµειώνεται ότι οι
µικροί αγρότες πρώτιστα έχουν επιτύχει αυτές τις αυξήσεις.
Η Κούβα έχει κάνει άλµατα προς τη γεωργική αυτάρκεια χωρίς χηµικές
εισαγωγές και χωρίς µεγάλης κλίµακας εταιρικό ή κρατικό έλεγχο, και έχει δείξει ότι
η διεθνής επισιτιστική βοήθεια δεν είναι η µόνη εναλλακτική λύση στις ελλείψεις
τροφίµων. Ενώ όµως η Κούβα µπόρεσε να είναι ένα πρότυπο στον υπόλοιπο κόσµο,
υπάρχει ο κίνδυνος που ο Pretty περιγράφει ως «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται»
(Pretty 1995: 60). Και η Κούβα εµπλέκεται επίσης στην ανάπτυξη της
βιοτεχνολογίας. Ήδη χρησιµοποιείται σε τοπικό επίπεδο, και υπάρχουν στοιχεία ότι η
Κούβα θα υποστηρίξει έναν κόσµο ελεύθερο από GMO (γενετικά τροποποιηµένους
οργανισµούς), αφού τουλάχιστον στην Κούβα δεν υφίσταται ο εταιρικός έλεγχος που
κηλιδώνει την επιστήµη αλλού. Υπάρχει επίσης ανησυχία για αυτό που θα συνέβαινε
εάν ο αµερικανικός αποκλεισµός σταµατούσε. Στην περίπτωση του ελεύθερου
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εµπορίου, τα δοκιµαστικά βήµατα της Κούβας προς την περιβαλλοντική ικανότητα
διατήρησης θα µπορούσαν να ποδοπατηθούν από τους κουβανούς εξόριστους που θα
επέστρέφαν για να απαιτήσουν το έδαφος και τα σπίτια τους, και από τις
αµερικάνικες εταιρίες που θα πληµµύριζαν το νησί µε τα αγαθά τους. Αλλά τέτοιες
ανησυχίες πρέπει ίσως να τεθούν κατά µέρος προσωρινά, µε τις ειδήσεις ότι η
εργασία που πραγµατοποιείται στην Κούβα έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή
κοινότητα (Warwick 1999).
Aξιοσηµείωτο είναι ότι µεγάλο µέρος της βιολογικής καλλιέργειας γίνεται µέσα
στις πόλεις. Mια από τις αποκαλύψεις της τελευταίας δεκαετίας ήταν η δυναµικότητα
των µικρών βιολογικών αγρών, κάτι που έχει πολύ µεγάλη σηµασία και για χώρες
σαν την Eλλάδα µε µικρό κλήρο. Οι Κουβανοί υποστηρίζουν ότι τώρα πια η οργανική
καλλιέργεια αποτελεί οργανικό µέρος της επανάστασής τους. Εάν αρθεί το εµπάργκο,
αυτό που θα χρειαστούν θα είναι επενδύσεις για να αναπτύξουν ό,τι ήδη κάνουν και
όχι για να εισάγουν φτηνά, αλλά αµφιβόλου ποιότητας προϊόντα, αλλά ούτε και για
να εξαγοράσουν οι Αµερικανοί ό,τι καλύτερο από αυτούς (Sinan 2004).
4.3 Βιώσιµη Γεωργία στα Πλαίσια του Καπιταλιστικού Τρόπου

Παραγωγής
Οι υποστηρικτές της ιδέας (Rosset 1998, Warwick 1999, Rosset P. and S.
Cunningham 1994, Chaplowe 1996, Rosset 1997) ότι η βιώσιµη γεωργία µπορεί να
αποτελέσει λύση στο πρόβληµα της ανεπάρκειας τροφίµων, αναφέρονται και στην
περίπτωση της Αφρικής, όπου αντιµετωπίζονται τεράστιες προκλήσεις ασφάλειας
τροφίµων. Οι περισσότεροι σχολιαστές συµφωνούν ότι, παρά τις περιπλοκές της
αβεβαιότητας τροφίµων, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή τροφίµων από το υπάρχον
γεωργικό έδαφος. Οι περισσότεροι, επίσης, είναι απαισιόδοξοι για το µέλλον, που
κρίνει την πιθανότητα της επιτυχίας βάσει της προηγούµενης απόδοσης της
σύγχρονης γεωργικής ανάπτυξης. Υποστηρίζεται εν τούτοις, ότι η βιώσιµη γεωργία
προσφέρει νέες ευκαιρίες, δίνοντας έµφαση στις παραγωγικές τιµές του φυσικού,
κοινωνικού και ανθρώπινου δυναµικού, προτερήµατα που η Αφρική είτε έχει σε
αφθονία ή που µπορούν να αναπαραχθούν µε χαµηλό οικονοµικό κόστος (Pretty
1999).
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Επιπλέον, οι υποστηρικτές της βιώσιµης γεωργίας θεωρούν ότι υπάρχουν
ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτή µπορεί να παρέχει και τα περιβαλλοντικά και
οικονοµικά οφέλη για τους αγρότες, τις κοινότητες και τα έθνη. Υπάρχουν στοιχεία
που προέρχονται από τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής,
όπου άµεση προτεραιότητα είναι η αύξηση της παραγωγής τροφίµων στις περιοχές
που η καλλιέργεια είναι κατά ένα µεγάλο µέρος άθικτη από τις σύγχρονες, εξωτερικά
παρεχόµενες τεχνολογίες, όπως τα φυτοφάρµακα, τα λιπάσµατα, τα µηχανήµατα, και
το σύγχρονο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Σε αυτά τα εδάφη, µερικοί αγρότες και
κοινότητες που υιοθετούν τις αναπαραγωγικές τεχνολογίες έχουν βελτιώσει
ουσιαστικά τις γεωργικές παραγωγές, συχνά χρησιµοποιώντας µικρές (ή καµία)
εξωτερικές εισροές και έχουν αποκοµίσει έµµεσα κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη.
Υπάρχει λιγότερη ανάγκη για επέκταση σε µη γεωργικές περιοχές, εξασφαλίζοντας
έτσι ότι οι πολύτιµες άγριες εκτάσεις και τα ζωικά είδη δε θα χαθούν. Υπάρχει
µειωµένη µόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος, µε αντίστοιχη µείωση των
δαπανών που αναλαµβάνονται από τις οικογένειες των καλλιεργητών, των
καταναλωτών των τροφίµων και των εθνικών οικονοµιών συνολικά. Υπάρχει
λιγότερη πιθανότητα διακοπής του αγροτικού πολιτισµού. Τέλος, υπάρχει τοπική
αναγέννηση, συχνά µε την αντιστροφή των σχεδίων µετανάστευσης, καθώς η ζήτηση
για την εργασία αυξάνεται εντός των κοινοτήτων και, ψυχολογικά, υπάρχει µια
µεγαλύτερη αίσθηση της ελπίδας προς το µέλλον (Pretty 1995: 3).
Σύµφωνα µε την παραπάνω άποψη, η βιώσιµη γεωργία για να είναι οικονοµικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιµη, χρειάζεται συντονισµένη δράση από τις
εθνικές κυβερνήσεις για να ενθαρρυνθεί και να παγιοποιηθεί η µετάβαση από τα
εκσυγχρονισµένα συστήµατα προς τις περισσότερο βιώσιµες εναλλακτικές λύσεις.
Υπάρχουν πολλά βήµατα που οι κυβερνήσεις µπορούν να κάνουν µε τους υπάρχοντες
πόρους. Αυτά είναι οι τεχνολογίες που ενθαρρύνουν πρακτικές συντήρησης των
πόρων, η ενθάρρυνση της τοπικής κοινοτικής δράσης και η µεταρρύθµιση των
εξωτερικών θεσµών. Υπάρχουν οικονοµικές, ρυθµιστικές και θεσµικές προσεγγίσεις
που µπορούν να τακτοποιηθούν για να επιτύχουν την πρόοδο προς µια πιο βιώσιµη
γεωργία. Πριν καθοριστούν αυτές οι πολιτικές, είναι σηµαντικό να γίνει σαφές πώς οι
πολιτικές πρέπει να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα της ικανότητας διατήρησης.
Ακριβείς και απόλυτοι ορισµοί της ικανότητας διατήρησης, και εποµένως της
βιώσιµης γεωργίας, είναι αδύνατοι. Η ίδια η ικανότητα διατήρησης είναι µια σύνθετη
και αµφισβητούµενη έννοια, ενώ είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί το που στηρίζεται,
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για πόσο χρόνο, για ποίου το όφελος, ποια περιοχή αφορά και µε ποια κριτήρια
µετράται. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι δύσκολη, όπως και τα αγροτικά
προβλήµατα είναι πάντα ανοικτά σε διάφορες ερµηνείες. ∆εδοµένου ότι όλοι οι
συµµετέχοντες έχουν µεµονωµένα διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το τι αποτελεί
πρόβληµα και τι αποτελεί βελτίωση στη γεωργία. Τι προσπαθούµε να πετύχουµε µε
τη βιώσιµη γεωργία είναι µέρος του προβλήµατος, δεδοµένου ότι κάθε άτοµο έχει
διαφορετικούς στόχους (Pretty 1995: 265). Τέτοιες προσπάθειες σε κοινοτικό επίπεδο
είναι σηµαντικές και χαρακτηριστικά πιο βιώσιµες όταν περιλαµβάνουν και
εξουσιοδοτούν τους κατοίκους των περιοχών αυτών (Chaplowe 1996).
Καταδεικνύεται η ανάγκη για εναλλακτικές στρατηγικές, όπως οι τοπικής
προσαρµογής, µικρής κλίµακας τεχνολογίες, που συνδέονται µε µέτρα κοινοτικού
προσανατολισµού για να προστατευθεί η οικολογική ακεραιότητα των πόρων
διαβίωσης (Kurien 2003).
Καθώς πληθαίνουν οι ισχυρισµοί ότι τα προβλήµατα της υπανάπτυξης ή του
υποσιτισµού, καθώς και της µόλυνσης του περιβάλλοντος, θα βρουν απάντηση µε
κατάλληλες µορφές τεχνολογίας, αλλά και τα επιχειρήµατα υπέρ της βιώσιµης
ανάπτυξης, στο επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε το περιεχόµενο και το ρόλο
της τεχνολογίας. Η ιστορική διαµόρφωση του ρόλου της τεχνολογίας, στα πλαίσια
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, µας επιτρέπει να κατανοήσουµε γιατί κάτι
τέτοιο δεν είναι εφικτό, αλλά και να προσεγγίσουµε τις πραγµατικές αιτίες των
προβληµάτων αυτών.
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5. Το Περιεχόµενο και ο Ρόλος της Τεχνολογίας
5.1 Αξιοποίηση και Εκµετάλλευση της Φύσης

Στη Λατινική Αµερική και στο Νότο, οι λαοί αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τα
δεσµά της ένδειας, της πείνας και της άγνοιας. Στο Βορρά και την Ανατολή είναι
ορατή η αφθονία που φέρνει η σύγχρονη επιστήµη και οι λαοί γνωρίζουν ότι τα
εργαλεία της προόδου τους είναι προσιτά. Τον προηγούµενο αιώνα, η επιστήµη και η
τεχνολογία ανέλαβαν ένα κυρίαρχο ρόλο και θεωρήθηκαν ο λόγος για την
ανωτερότητα του Βορρά, και εγγύηση για ανάπτυξη. Αυτό ήταν το κλειδί για την
οικονοµική ευηµερία που θα απελευθέρωνε το υλικό πλεόνασµα και το «εργαλείο της
προόδου», που θα οδηγούσε τις χώρες του κόσµου σε ένα λαµπρό µέλλον.
Πολυάριθµες διασκέψεις σε όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα στα Ηνωµένα Έθνη
στρέφονται, µέσα σε ένα πνεύµα που βρίσκεται κοντά στη θρησκευτική ελπίδα, στις
«παντοδύναµες δυνάµεις της επιστήµης και της τεχνολογίας». Αυτές τις ελπίδες για
τις µελλοντικές ευλογίες της προόδου τις µοιράστηκαν σχεδόν όλοι οι λαοί των
Λ.Α.Χ.
Νέες συνθήκες έχουν διαµορφωθεί παγκοσµίως, οι δυνάµεις της παραγωγής,
που βασίζονται στη σύγχρονη επιστήµη και τεχνολογία, και οι οποίες παράγουν τα
«βασικά αγαθά», έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι απαραίτητοι όροι για την
οικονοµική ευηµερία υποτίθεται ότι έχουν δηµιουργηθεί µέσω της εργασίας, της
επιστήµης και της τεχνολογίας. Με βάση αυτό το σκεπτικό, προϋπόθεση της
οικονοµικής ευηµερίας είναι η σταθερή πρόοδος στην παραγωγή των υλικών αγαθών,
η συνεχής εκµετάλλευση της φύσης και οι τεχνολογικά και διοικητικά
κατευθυνόµενες διαδικασίες, οι οποίες αυτόµατα και ταυτόχρονα θα παράγουν τους
όρους της ανθρώπινης ευτυχίας και της χειραφέτησης. Σήµερα αυτό πλέον
αναγνωρίζεται ως «η µεγάλη παραίσθηση της εποχής», η επιστηµονιστική τεχνολογία
ήταν ένα όνειρο της ευτυχίας χωρίς θυσίες. Οι βιοµηχανικές χώρες εφάρµοσαν
αρχικά αυτήν την ιδέα της ανάπτυξης. Η κεντρική υπόθεση του βιοµηχανισµού, ότι η
αδιάλειπτη ανάπτυξη των δυνάµεων της παραγωγής θα δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για ευηµερία, έχει αποδειχθεί ψεύτικη (Ullrich 1992). ∆εδοµένου ότι οι
όροι της επιβίωσης στο βιοµηχανικό σύστηµα αναλώνονται στον επίµονο και
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συντριπτικό εξαναγκασµό να πωληθεί η δύναµη εργασίας κάποιου σε ανταγωνισµό µε
άλλους πωλητές, προκύπτει ένας µανιώδης αγώνας όλων ενάντια σε όλους. Επιπλέον,
ο «βιοµηχανικός άνθρωπος» πρέπει να ικανοποιήσει µια ατελείωτη σειρά αναγκών
και παράλληλα υποβάλλεται σε µια επιταχυνόµενη χρονική πίεση, η οποία επιτρέπει
ελάχιστο χώρο για συναισθήµατα και ενδοσκόπηση. Τελικά, αυτή η προσπάθεια να
δηµιουργηθούν οι όροι για ευηµερία αποδεικνύεται ανώφελη. Μέσω της ανάπτυξης
των δυνάµεων της παραγωγής, η οικονοµική ευηµερία πρέπει να πραγµατοποιηθεί
βάσει µιας αυξανόµενης ροής υλικών, ενέργειας και πληροφοριών, που λεηλατούν και
καταστρέφουν τον πλανήτη µας. Η οικονοµική ευηµερία, εποµένως, συνεπάγεται
αυξανόµενη χρήση των διαθέσιµων πόρων και το µετασχηµατισµό της κοινωνίας και
της φύσης. Για να γίνει ο µετασχηµατισµός αυτός εφικτός, µια πηγή ενέργειας
χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον, ο άνθρακας. Στα πλαίσια της βιοµηχανικής
κεφαλαιοκρατίας που είχε αρχίσει µε το ξύλο ως πηγή ενέργειας, χωρίς όµως τη
δυνατότητα µιας πιο συγκεντρωµένης και άφθονα διαθέσιµης πηγής όπως ο άνθρακας,
η παραγωγική χιονοστιβάδα δε θα είχε εξελιχθεί. Χωρίς αυτούς τους πόρους, η
Ευρωπαϊκή κοινωνία θα είχε παραµείνει «ξύλινη» παρ’ όλους τους µύθους
παραγωγής της, ενώ η ένταση παραγωγής της δεν θα ήταν τόσο µεγάλη. Η δυναµική
επέκταση της βιοµηχανικής κεφαλαιοκρατίας θα είχε προσκρούσει πάνω σε ένα
φυσικό εµπόδιο, αλλά καθώς τα φυσικά καύσιµα ήταν διαθέσιµα, η οικονοµία δεν
οδηγήθηκε στους ανανεώσιµους πόρους και το σταθερό ανεφοδιασµό της ενέργειας
από τον ήλιο, αλλά βασίστηκε αντ' αυτού στην κατανάλωση των φυσικών
αποθεµάτων ενέργειας. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ τα φυσικά καύσιµα δε
δηµιουργήθηκαν από αυτούς που τα καταναλώνουν, ταυτόχρονα αυτοί αδιαφορούν
για τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης τους.
Ήδη στην αρχή του 19ου αιώνα, καταναλώθηκε τόσο µεγάλη ποσότητα
άνθρακα στην Αγγλία, που ολόκληρη η επιφάνεια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα
έπρεπε να είναι δασική για να αντιστοιχεί σε κατανάλωση ενέργειας ίση µε το ξύλο
που κάηκε. Σήµερα καταναλώνονται ετήσια τόσα φυσικά καύσιµα όσα έχουν
αποθηκευτεί µέσα σε µια περίοδο σχεδόν 1 εκατοµµυρίου ετών. Η µερίδα του
λέοντος, περίπου 80%, καταναλώνεται στις βιοµηχανικές χώρες, όπου µόνο περίπου
25% του παγκόσµιου πληθυσµού ζουν. Αυτή η αδηφάγος κατανάλωση για τους
πόρους καταδεικνύεται σαφέστερα στο παράδειγµα των Η.Π.Α. που, αν και
αποτελούν λιγότερο από το 6% του παγκόσµιου πληθυσµού, καταναλώνουν περίπου
το 40% των παγκόσµιων φυσικών πόρων. Εάν υιοθετηθεί αυτός ο βιοµηχανικός
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τρόπος παραγωγής και τρόπος ζωής από όλους τους ανθρώπους, τότε θα έπρεπε να
κατοικούσαµε σε πέντε ή έξι επιπλέον πλανήτες όπως η γη.
Η κατανάλωση φυσικών ενεργειακών αποθεµάτων απειλεί τη ζωή στη γη µε
διάφορους τρόπους. Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι καταστρέφουν την ισορροπία της γήινης
προστατευτικής ατµόσφαιρας. Η ζωή µας βασίζεται στην ενέργεια, η οποία
µετασχηµατίζεται σε «ουσιαστικά αγαθά» µόνο µε τη βοήθεια των φυσικών καυσίµων.
Στη διαδικασία οι γήινοι πόροι µετασχηµατίζονται µε µεγαλύτερο ρυθµό σε, συνήθως,
δηλητηριώδη απόβλητα. Η παραγωγική µανία της πετροχηµικής βιοµηχανίας,
ειδικότερα, παράγει γιγαντιαίες ποσότητες µη-βιοδιασπάσιµης ρύπανσης υπό µορφή
συνθετικών ενώσεων υδρογονανθράκων που αποτελούν συνεχή απειλή για τη ζωή σε
ολόκληρη τη γη. Η ρύπανση είναι τόσο διεισδυτική ώστε, είναι δυνατό να
προσδιοριστεί από την εξέταση ενός πιγκουΐνου στο Νότιο Πόλο, ποιες ουσίες
χρησιµοποιούνται στο βόρειο ηµισφαίριο για να δηµιουργήσουν την οικονοµική
ανάπτυξη. Αυτό το στοιχείο παραγνωρίζεται όταν αναφερόµαστε στην αποδοτικότητα
του βιοµηχανικού συστήµατος και τη, σύµφωνα µε ορισµένους ισχυρισµούς, υψηλή
παραγωγικότητα της βιοµηχανικής τεχνολογίας. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι δυνατά
µέσω της λεηλασίας των προϋπαρχόντων επιτευγµάτων της φύσης, της
εσωτερίκευσης των αποκαλούµενων ελεύθερων αγαθών της γης, και της τεράστιας
µεταβίβασης κόστους προς τη φύση, προς τις Λ.Α.Χ., και προς τις µελλοντικές
γενεές, µε την εξωτερίκευση του κόστους υπό µορφή ρύπων. Το ιδιαίτερα
παραγωγικό βιοµηχανικό σύστηµα, σύµφωνα µε τους ίδιους ισχυρισµούς, είναι στην
πραγµατικότητα «ένα παράσιτο στη γη, που όµοιο του δεν υπήρξε ποτέ πριν στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Μοιάζει µε την παραγωγικότητα ενός ληστή τραπεζών
που καταφεύγει σε γρήγορες, βίαιες επιθέσεις, σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει
ταχύτατα µια ζωή ευηµερίας µε κόστος άλλες» (Ullrich 1992).
Αυτή η κατάσταση και οι επιπτώσεις της είναι σε λανθάνουσα µορφή στη
συνείδηση της πλειοψηφίας των ανθρώπων στις βιοµηχανικές κοινωνίες. Μπορεί να
χαρακτηριστεί ως το ουσιαστικό ψέµα του βιοµηχανικού συστήµατος, η προσποίηση
ότι η οικονοµική ευηµερία που κατακτήθηκε µέσω της λεηλασίας και της µεταφοράς
του κόστους, είναι δηµιούργηµα της βιοµηχανικής παραγωγής, της επιστήµης και της
τεχνολογίας, δηλαδή από τα ίδια τα εργαλεία της ευηµερίας. Με βάση αυτήν τη
αυταπάτη, προκύπτει η βεβαιότητα ότι τα προβλήµατα της προφανούς καταστροφής
της φύσης µπορούν να αντιµετωπιστούν χωρίς θυσία της ευηµερίας, αποκλειστικά µε
τεχνολογικά µέσα, και ότι η εξαγωγή αυτών των «παραγωγικών» τεχνολογιών θα
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επιτρέψει επίσης στις Λ.Α.Χ. να έχουν µερίδιο στην καθυστερηµένη οικονοµική
ευηµερία.
Με µια προσεκτικότερη µατιά στις τεχνολογίες και τα τεχνολογικά
δηµιουργηµένα «βασικά αγαθά» που εµφανίζονται τόσο δελεαστικά, γίνεται σαφές
ότι λαµβάνουν συντριπτικά τη µορφή τεχνικών που λεηλατούν τους γήινους πόρους
και εξωτερικεύουν το κόστος τους. Αυτό ισχύει για τις εγκαταστάσεις φυσικών
καυσίµων και πυρηνικής ενέργειας, τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια
ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων, τα εργοστάσια για την παραγωγή των πλαστικών
και τα αµέτρητα πλαστικά προϊόντα, τη βιοµηχανοποιηµένη γεωργία, τη βιοµηχανία
για τη «βελτίωση» των τροφίµων κ.λπ. Κανένα επίτευγµα της βιοµηχανικής
τεχνολογίας δεν έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς την ογκώδη κατανάλωση των ελεύθερων
φυσικών πόρων και χωρίς την αποβολή αποβλήτων, δηλητηρίων, θορύβου και
δυσωδίας. Απαιτείται µεγάλη έρευνα για να βρεθούν κάπου σ΄ αυτόν τον όγκο των
βιοµηχανικών διαδικασιών τεχνικές που δεν λεηλατούν και που να εισαχθούν χωρίς
επιφύλαξη στις Λ.Α.Χ. Γι' αυτό τον λόγο γίνεται συζήτηση για την κατάλληλη
τεχνολογία για τις Λ.Α.Χ., αλλά επίσης συζήτηση για µια κατάλληλη τεχνολογία για
τις ίδιες τις βιοµηχανικές χώρες. Η κρίσιµη συζήτηση για την τεχνολογία στις
βιοµηχανικές χώρες έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το µόνο µέλλον για µια σειρά
επιτευγµάτων της επιστηµονικό-τεχνολογικής προόδου βρίσκεται στην εγκατάλειψή
τους. Η ανάγκη να εγκαταλειφτεί η χρήση της ατοµικής ενέργειας, η βιοµηχανία
χλωρίου, οι περισσότερες εφαρµογές της χηµείας, η εξάρτηση από το αυτοκίνητο και
η βιοµηχανοποιηµένη γεωργία έχει γίνει αυτονόητη στους οικολογικά
συνειδητοποιηµένους ανθρώπους.
Η πλειοψηφία των βιοµηχανικών τεχνολογικών προϊόντων αποτελεί στοιχεία
πολυτέλειας για τους κατοίκους των αναπτυγµένων χωρών, τα οποία χάνουν την αξία
χρήσης τους στη µαζική διανοµή, ενώ οι αριθµοί τους τα καθιστούν συγχρόνως
υπεύθυνα για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί το
αυτοκίνητο, το οποίο αν και µόνο ένα µέρος των κατοίκων των πόλεων χρησιµοποιεί
καθηµερινά ως µέσο µετακίνησης, πολλές πόλεις ασφυκτιούν ήδη από τους ρύπους.
Εάν, για παράδειγµα, το ποσοστό των αυτοκινήτων στην Κίνα ήταν ίσο µε αυτό των
βιοµηχανικών χωρών, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τα αποθέµατα πετρελαίου θα
εξαντλούνταν και η γήινη ατµόσφαιρα θα καταστρεφόταν. Κάτι παρόµοιο ισχύει για
όλες σχεδόν τις άλλες βιοµηχανικές τεχνικές που παράγουν ευηµερία και άνεση
(Ullrich 1992).
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5.2

∆ιαλεκτική Θεώρηση της ∆ιαδικασίας Ανάπτυξης και
Παραγωγικής Αξιοποίησης Νέας Τεχνολογίας

Η Mαρξιστική θεώρηση της ιστορίας µελετά την εξέλιξη των κοινωνιών, οι οποίες
στηρίζονται και αναπτύσσονται µε βάση την ανθρώπινη εργασία. Ο άνθρωπος µέσω
της εργασίας του µετασχηµατίζει τη φύση για να διασφαλίσει την ύπαρξη του. Το
ανθρώπινο γένος συναντά τη φύση «εκ των έσω», µέσω της ανθρώπινης εργασίας, η
οποία, εντούτοις, διαµεσολαβείται και µορφοποιείται από όλες τις υπάρχουσες
κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό σηµαίνει ότι ερχόµαστε σε επαφή µόνο µε ιστορικά
παραγµένες µορφές φύσης, ενώ, παράλληλα, η κοινωνική πραγµατικότητα αποτελεί
µια ολότητα αµοιβαία καθοριζόµενων φυσικών και κοινωνικών διαδικασιών. Η
Mαρξιστική θεωρία, λοιπόν, µπορεί να διατηρήσει την κεντρικότητα της ταξικής
σχέσης κατά την ανάλυση της αλληλεπίδρασης της κοινωνίας µε τη φύση, αφού η
αλληλεπίδραση διαµεσολαβείται από την κοινωνική εργασία, η οποία συντελείται
µέσα σε ταξικές κοινωνικές σχέσεις σε όλες τις ταξικές κοινωνίες.
Η φύση αποτελεί, κατά τη Mαρξιστική θεωρία, την υλική βάση κάθε
παραγωγής που συντελείται µέσα στο πλέγµα των ταξικών ή µη σχέσεων (Βλάχου
1993: 101). Η γη, ο αέρας, το νερό, η καθαρή ατµόσφαιρα είναι απαραίτητες
συνθήκες ύπαρξης µιας ταξικής παραγωγικής διαδικασίας είτε ως µέσα εργασίας, είτε
ως αντικείµενα εργασίας, είτε ως πηγή ζωής που συντηρούν και αναπαράγουν την
εργατική δύναµη. Η ιδιοποίηση από τον καπιταλιστή της υπερεργασίας που
προσφέρει ο εργάτης, δηλαδή η ιδιοποίηση της υπεραξίας, συγκροτείται από πολλές
κοινωνικές συνθήκες, µεταξύ των οποίων είναι η ατοµική κατοχή των µέσων
παραγωγής από τους καπιταλιστές, η ύπαρξη της εργατικής δύναµης ως
εµπορεύµατος, οι διευρυµένες εµπορευµατικές σχέσεις και η πολιτική κατοχύρωση
της ελευθερίας του ατόµου-πολίτη. Οι φυσικές συνθήκες που λειτουργούν ως
προϋποθέσεις συγκρότησης της ταξικής εκµετάλλευσης είναι, επίσης, πολύ
σηµαντικές. Για το κεφάλαιο είναι απαραίτητο οι φυσικές συνθήκες και οι φυσικοί
πόροι να είναι διαθέσιµοι σε συγκεκριµένες ποσότητες και ποιότητες, και, στο βαθµό
που αποτιµούνται χρηµατικά, σε φθηνές τιµές.
Οι φυσικοί πόροι αποτελούν τόσο στοιχεία του σταθερού κεφαλαίου (υλικό
κεφάλαιο, πρώτες ύλες), όσο και του µεταβλητού κεφαλαίου (αναπαραγωγή
εργατικής δύναµης). Αποτελούν, επίσης, τον τόπο ή το µέσο πραγµατοποίησης
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φυσικών διεργασιών που αποτελούν τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ οι
φυσικές συνθήκες και οι φυσικοί πόροι δεν παράγονται από κάποια καπιταλιστική
παραγωγική διαδικασία ως εµπορεύµατα, εντούτοις, το κεφάλαιο τα διαχειρίζεται είτε
ως απλά παραγόµενα εµπορεύµατα, είτε τείνει να τα θεωρεί σαν αξίες χρήσης
διαθέσιµες από τη φύση σε αφθονία. Η διαχείριση αυτή του φυσικού περιβάλλοντος
εκπηγάζει από την ίδια τη λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και έχει
καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον (Βλάχου 1993: 103).
Κάτω από την πίεση του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισµού, το κεφάλαιο
συσσωρεύει τα κέρδη του προκειµένου να επιβιώσει. Κατά τη διαδικασία της
συσσώρευσης ο καπιταλιστής εισάγει τεχνολογία που αυξάνει την παραγωγικότητα,
αφού γνωρίζει ότι ο καπιταλιστής µε την υψηλότερη παραγωγικότητα ιδιοποιείται
πρόσθετη υπεραξία. Όταν η τεχνολογική πρόοδος µειώνει, µε σταθερή τη διάρκεια
της εργάσιµης ηµέρας, το τµήµα της εργάσιµης ηµέρας κατά το οποίο παρέχεται ο
αναγκαίος χρόνος εργασίας για την αναπαραγωγή του εργάτη και της οικογένειας
του, τότε δηµιουργείται σχετική υπεραξία. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, λοιπόν, µέσω
της συσσώρευσης και της χρήσης νέας τεχνολογίας, αποβλέπει στην ιδιοποίηση
σχετικής και πρόσθετης υπεραξίας (Βλάχου 1993: 103).
Στη Mαρξιστική ανάλυση της δυναµικής της ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας, η
µόνιµη πίεση για τη µηχανοποίηση και την εισαγωγή των τεχνολογικών καινοτοµιών
προέρχεται από τη φύση του κεφαλαιοκρατικού ανταγωνισµού και συνεπάγεται την
ιδιοποίηση του πλεονάσµατος από τον καινοτόµο παραγωγό, καθώς επίσης και το
µεγαλύτερο έλεγχο (Liodakis 1997).
Ο τεράστιος ρόλος της τεχνολογίας στην παραγωγή ενισχύεται ακόµα παραπέρα
στη σηµερινή φάση της επιστηµονικοτεχνικής επανάστασης. Η παρατεταµένη κρίση
του καπιταλισµού οδηγεί σε δραστικές ανακατατάξεις της παγκόσµιας οικονοµίας και
η σηµασία και οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στη φάση αυτή παίρνουν ιδιαίτερες
διαστάσεις (Λιοδάκης 1987: 15).
Οι σοβαρές συνέπειες της κρίσης έχουν οδηγήσει επίσης σε αναζήτηση λύσεων
στα σχετικά προβλήµατα. Από την κυρίαρχη πολιτική άποψη, επιδιώκεται συνήθως
εντονότερος τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, στοχεύοντας στη βελτιωµένη
ανταγωνιστικότητα της γεωργικής παραγωγής. Η τεχνολογία θεωρείται εξωγενής και
κοινωνικά ουδέτερη, ενώ στην πραγµατικότητα το ίδιο το κυρίαρχο τεχνολογικό
πρότυπο φέρει ένα σηµαντικό µέρος της ευθύνης για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε σήµερα. Αυτή η πολιτική βασίζεται στην κυρίαρχη αιτιοκρατική
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σύλληψη της τεχνολογίας, η οποία πρέπει να απορριφθεί επειδή εξετάζει την
τεχνολογία ως κοινωνικά ουδέτερη και ως ανεξάρτητη, εξωγενή µεταβλητή,
εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στον αντίκτυπό της στην παραγωγή και την
κοινωνία (Liodakis 1997).
Αυτή η θετικιστική αντίληψη εξετάζει την τεχνολογική αλλαγή ως γραµµική
εξέλιξη, αποδίδει έναν απόλυτο ρόλο στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, και
νοµιµοποιεί ιδεολογικά το τεχνολογικό σχέδιο της δυτικής κεφαλαιοκρατίας
(Liodakis 1997). Αυτή η θεώρηση της τεχνολογικής αλλαγής κρύβει τις πραγµατικές
επιπτώσεις οποιασδήποτε ιδιαίτερης τεχνολογίας, ενώ αποκλείει κάθε εναλλακτικό
πρότυπο. Στην πραγµατικότητα φυσικά, η ανάπτυξη οποιασδήποτε τεχνολογίας
συνεπάγεται κέρδη για µερικούς ανθρώπους και κόστος για άλλους, και από αυτή την
άποψη δεν µπορεί να θεωρηθεί ως κοινωνικά ουδέτερη. Από την ίδια την φύση της
περιλαµβάνει ένα κοινωνικό και πολιτικό στοιχείο, που αλλάζει την πορεία από την
τεχνολογική αιτιοκρατία ή τις παραλλαγές της και που µεταχειρίζεται την ανάπτυξη
της τεχνολογίας απλά ως τεχνικό ζήτηµα ή ως σχέση µεταξύ των εισροών και της
παραγωγής (Liodakis 1997).
Η τεχνολογία δεν αποτελεί εξωτερικό δεδοµένο, ή αλλιώς την ανεξάρτητη
µεταβλητή της παραγωγικής διαδικασίας. Η αντίληψη αυτή έχει παραπέρα επιπτώσεις
στο ρόλο που αποδίδεται στην τεχνολογία και στις αναπτυξιακές προοπτικές που
χαράζονται σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη και την εφαρµογή της. Στο σηµείο αυτό
µπορεί κανείς να διακρίνει µια απαισιόδοξη και µια αισιόδοξη προσέγγιση του
ζητήµατος. Η απαισιόδοξη άποψη στηρίζεται κατά βάση σε µία αποσπασµατική
θεώρηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή µιας δεδοµένης τεχνολογίας, δίδει
ιδιαίτερη έµφαση σ' αυτές ακριβώς τις επιπτώσεις της τεχνολογίας (στην
απασχόληση, τη διανοµή του εισοδήµατος, κλπ.), και σε τελευταία ανάλυση θεωρεί
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό σαν παράγοντα όξυνσης της οικονοµικής κρίσης. Η
άποψη αυτή ταυτόχρονα υπογραµµίζει ιδιαίτερα το ζήτηµα της καταλληλότητας ή µη
της εισαγόµενης τεχνολογίας (Λιοδάκης 1987: 16).
Αντίθετα, η αισιόδοξη άποψη του ζητήµατος δίδει ιδιαίτερη έµφαση στις
επαναστατικές επιπτώσεις στους τοµείς της βιοτεχνολογίας, µικροηλεκτρονικής και
πληροφορικής, θεωρεί την τεχνολογία σαν µεταβλητή (ανεξάρτητη) που µπορεί να
αποτελέσει ελεύθερα ρυθµιζόµενο µέσο αναπτυξιακής πολιτικής, και µ’ αυτή την
έννοια υποδηλώνει έµµεσα ή ρητά ότι η σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να αποτελέσει
βασικό παράγοντα διεξόδου από την κρίση. Η αντίληψη όµως αυτή γενικά, αλλά και
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ειδικά όσον αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της γεωργίας, παραβλέπει σε
µεγάλο βαθµό τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες ανάπτυξης και πολύ περισσότερο
εφαρµογής της σύγχρονης τεχνολογίας. Στην πραγµατικότητα, η τεχνολογία είναι η
(εξαρτηµένη) µεταβλητή που προσδιορίζεται από τις αντικειµενικές
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ανάπτυξης της παραγωγής και ειδικότερα τις
συνθήκες συσσώρευσης του κεφαλαίου σε εθνική και διεθνή κλίµακα. Για να
εκτιµηθούν όµως αντικειµενικά οι δυνατότητες, οι προοπτικές, και οι επιπτώσεις του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού της γεωργίας είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να
αποσαφηνισθεί εννοιολογικά το περιεχόµενο της τεχνολογίας και να αναλυθούν οι
κοινωνικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στη
γεωργία (Λιοδάκης 1987: 16).
Η ανθρώπινη εργασία στην παραγωγική της επίδραση πάνω στα αντικείµενα
εργασίας, δηλαδή το έδαφος και υπέδαφος σαν γενικό αντικείµενο εργασίας,
συνδυάζεται και συνεπικουρείται από διάφορα µέσα εργασίας. Τα µέσα αυτά
εργασίας (εργαλεία, µηχανήµατα, κτίρια, σπόροι, κλπ.) µαζί µε τα αντικείµενα
εργασίας αποτελούν τα λεγόµενα µέσα παραγωγής. Η ποιότητα, ο λειτουργικός
χαρακτήρας, και ο συνδυασµός των µέσων παραγωγής που αξιοποιούνται από την
ανθρώπινη εργασία στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας προσδιορίζουν την
τεχνολογία που χαρακτηρίζει κάθε συγκεκριµένο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας.
Ταυτόχρονα η τεχνολογία κατανοείται σαν το σύνολο των παραγωγικών τεχνικών
που χρησιµοποιούνται σε µια δοσµένη κοινωνία (Λιοδάκης 1987: 18).
Η τεχνολογία µε την έννοια της παραγωγικής υποδοµής και γνώσης των
σχετικών διαδικασιών και η ποιότητα της εργασίας από άποψη γνώσης και
εξειδίκευσης, καθορίζουν από κοινού την παραγωγικότητα της εργασίας, την
ικανότητα δηλαδή της εργασίας να παράγει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας
προϊόντα. Η βελτίωση των µεθόδων παραγωγής, ο καθορισµός δηλαδή του τρόπου
οργάνωσης και αλληλουχίας των διαφόρων παραγωγικών διαδικασιών µε βάση τη
γνώση των φυσικών επιστηµών και στόχο την επίτευξη ενός παραγωγικού
αποτελέσµατος έχει επίσης σαν αποτέλεσµα την άνοδο της παραγωγικότητας της
εργασίας (Λιοδάκης 1987: 19). Θα θεωρήσουµε από κοινωνική άποψη µια
κατάσταση σαν οικονοµικά αποτελεσµατική αν εντάσσεται στα πλαίσια µιας
διαχρονικά πλήρους και ορθολογικής αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πόρων
της κοινωνίας και αριστοποιεί τη θέση (ευηµερία) της πλειοψηφίας του λαού.
Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή η οικονοµική αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος
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(σε

κοινωνικό επίπεδο περιλαµβάνει παραγωγή - διανοµή-κατανάλωση) συνδέεται
άρρηκτα µε τη δηµοκρατία, δηλαδή το οικονοµικό και πολιτικό στοιχείο είναι
αλληλένδετα (Λιοδάκης 1987: 20).
Η εκµηχάνιση της παραγωγής αποτελεί µια µόνο µορφή του τεχνολογικού
εκσυγχρονισµού που έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία επειδή σχετίζεται στενά µε την
υλικοτεχνική υποδοµή της παραγωγής και συνεπάγεται µια υποκατάσταση της
ζωντανής ανθρώπινης εργασίας µε υλοποιηµένη (αποκρυσταλλωµένη) εργασία
ενσωµατωµένη σε διάφορα µηχανικά µέσα, η οποία έχει τεράστια επίδραση στην
παραγωγικότητα της εργασίας και την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της
παραγωγής (Λιοδάκης 1987: 21).
Οι όψεις της κοινωνικής αναπαραγωγής συνδέονται στενά µεταξύ τους και
αλληλοεπηρεάζονται. Η παραγωγή έχει τον καθοριστικό ρόλο, αφού η διανοµή,
ανταλλαγή και κατανάλωση µπορούν να υπάρχουν µόνο µε την προϋπόθεση ότι κάτι
έχει παραχθεί (Λιοδάκης 1987: 22). Οι παραγωγικές σχέσεις βρίσκονται σε διαρκή
αλληλεπίδραση µε τις παραγωγικές δυνάµεις.
Για να γίνει κατανοητή η οικονοµική ζωή και η κοινωνική ανάπτυξη στο
σύνολο της πρέπει να θεωρηθεί η τεχνική και τεχνολογική ανάπτυξη µέσα στα
πλαίσια των παραγωγικών σχέσεων. Η κοινωνική οργάνωση της παραγωγής (ο
τρόπος παραγωγής) διαδραµατίζει τεράστιο ρόλο στον καθορισµό του χαρακτήρα και
των ρυθµών της τεχνολογικής προόδου και του εκσυγχρονισµού, επειδή προσδιορίζει
τις προϋποθέσεις και τους στόχους της παραγωγής καθώς και τα κριτήρια και κίνητρα
για τεχνολογικό εκσυγχρονισµό (Λιοδάκης 1987: 23).
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που κυριαρχεί στη σηµερινή κοινωνία θα
πρέπει να θεωρηθεί σαν µια συγκεκριµένη ιστορικά µορφή ανάπτυξης των
παραγωγικών σχέσεων, γενίκευση της εµπορευµατικής παραγωγής, και αξιοποίηση
από τους κατόχους των µέσων παραγωγής της εργατικής δύναµης της εργατικής
τάξης. Το κεφάλαιο δεν είναι παρά ένας συγκεκριµένος τύπος παραγωγικής σχέσης
που εκφράζεται σαν αυτο-επεκτεινόµενη αξία µε βάση την άντληση και συσσώρευση
υπεραξίας (Λιοδάκης 1987: 23). Σκοπός της καπιταλιστικής παραγωγής δεν είναι η
κατανάλωση, αν και έµµεσα η παραγωγή εξυπηρετεί την κατανάλωση, αλλά η
συσσώρευση υπεραξίας, στόχος που εκφράζεται από το κίνητρο του κέρδους. Το
κεφάλαιο είναι αναγκασµένο να εκσυγχρονίζει διαρκώς την παραγωγή προκειµένου
να διασφαλίζει την ύπαρξη και επέκταση του. Με δεδοµένο το στόχο της
µεγιστοποίησης του κέρδους, γίνεται φανερό ότι η αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή
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εφαρµογή µιας καινοτοµίας είναι, η νέα τεχνική να διασφαλίζει ψηλότερο του
κανονικού ποσοστού κέρδους, υποθέτοντας σταθερές τις τιµές των εισροών και των
προϊόντων (Λιοδάκης 1987: 24).
Στα υποδείγµατα της νεοκλασικής θεωρίας, µη ενσωµατωµένης ή
ενσωµατωµένης τεχνολογίας, στα πλαίσια συναρτήσεων παραγωγής, η τεχνολογία
θεωρείται σαν εξωγενής µεταβλητή, ανεξάρτητη από το κοινωνικό υπόβαθρο
(οργάνωση) της παραγωγής, τους στόχους και τις ανάγκες της παραγωγής, αν και σε
τελευταία ανάλυση υποτίθεται ότι η νέα τεχνολογία αντανακλά την σχετική
στενότητα των παραγωγικών συντελεστών (Λιοδάκης 1987: 27).
Από την προηγούµενη ανάλυση και τις κριτικές παρατηρήσεις προκύπτει µια
εναλλακτική και διαλεκτική (σφαιρική και λειτουργικά ολοκληρωµένη) θεώρηση της
διαδικασίας ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης νέας τεχνολογίας. Στα πλαίσια
αυτής της θεώρησης ενδιαφέρει το πού και κάτω από ποιες κοινωνικές προϋποθέσεις
και κίνητρα παράγεται η νέα τεχνολογία, οι συνθήκες και προϋποθέσεις παραγωγικής
αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, και οι οικονοµικο-κοινωνικές επιπτώσεις από την
εφαρµογή της νέας τεχνολογίας. Οι επιπτώσεις αυτές διαλεκτικά διαµορφώνουν τις
νέες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες µέσα στις οποίες αναπτύσσεται παραπέρα η
τεχνολογία (Λιοδάκης 1987: 28).
5.3 Ο Χαρακτήρας της Τεχνολογίας

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας θεωρείται ότι εξαρτάται από το επίπεδο και τη
διάρθρωση των παραγωγικών δυνάµεων, τον χαρακτήρα και διάρθρωση των
παραγωγικών σχέσεων και τους ειδικότερους στόχους και προϋποθέσεις της
παραγωγής που προκύπτουν από την αντιστοιχία και αλληλεξάρτηση παραγωγικών
δυνάµεων και σχέσεων. Με την έννοια αυτή η τεχνολογία δεν µπορεί να θεωρηθεί
σαν ανεξάρτητη «εξωγενής» µεταβλητή. Εξετάζοντας τη συνολική κοινωνική
αναπαραγωγή σήµερα θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό
σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας συσσώρευσης του κεφαλαίου. Κι
αυτό γιατί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, που συνεπάγεται την υποκατάσταση της
ζωντανής εργασίας από ενσωµατωµένη (υλοποιηµένη) σε µέσα παραγωγής εργασία,
έχει σαν στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και τη µείωση του
κόστους παραγωγής (Λιοδάκης 1987: 29). Η υποκατάσταση της εργασίας αυξάνει την
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οργανική σύνθεση του κεφαλαίου (ο λόγος του σταθερού προς το µεταβλητό
κεφάλαιο), το οποίο αποτελεί αναγκαιότητα για τον καπιταλισµό. Υπό αυτή την
έννοια η τεχνολογική πρόοδος δεν µπορεί να είναι ουδέτερη. Ο Marx συγκέντρωσε
την προσοχή του στην τεχνολογική µεταβολή (πρόοδο) που συντελείται µέσα στα
πλαίσια του µηχανισµού συσσώρευσης του κεφαλαίου και απέδωσε την τεχνολογική
καινοτοµία στους νόµους αξιοποίησης του κεφαλαίου (Λιοδάκης 1987: 29).
Ο ενδογενής χαρακτήρας της τεχνολογίας, όπως αναλύθηκε παραπάνω, αφορά
ασφαλώς µια συνολική θεώρηση της κοινωνικής αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Στο
βαθµό που είναι σκόπιµος ο διαχωρισµός της γεωργίας από τη βιοµηχανία, και στο
βαθµό που η νέα τεχνολογία που χρησιµοποιείται στη γεωργία παράγεται σε δηµόσια
ερευνητικά ιδρύµατα και βιοµηχανίες (παραγωγής µέσων παραγωγής) που
βρίσκονται έξω από τον αγροτικό χώρο, ή εισάγεται από το εξωτερικό, η εισαγωγή
νέας τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή αποκτά ένα σχετικά εξωγενή (αυτόνοµο)
ρόλο. Στις περιπτώσεις αυτές έχει ιδιαίτερη σηµασία η επιλογή από το φορέα της
αγροτικής παραγωγής, ή σε εθνικό επίπεδο, ανάµεσα στις γνωστές και διαθέσιµες
εναλλακτικές τεχνολογικές δυνατότητες, µε άλλα λόγια η επιλογή της «κατάλληλης»
ή µη τεχνολογίας, καθώς και η διάδοση µιας νέας τεχνολογίας (Λιοδάκης 1987: 31).
Με την επέκταση της εξειδίκευσης στην παραγωγή γενικά, και ειδικότερα της
καπιταλιστικής παραγωγής, η παραγωγή τεχνολογίας έχει γίνει η ίδια µια βιοµηχανία,
ένα συστατικό στοιχείο της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας. Η τεχνολογία σε
µεγάλη έκταση έχει γίνει η ίδια ένα εµπόρευµα (µε ανταλλακτική αξία) που µπορεί να
πουληθεί στην αγορά και να αποφέρει κάποια πρόσοδο. Η παραγωγή τεχνολογίας
σηµαίνει δύο πράγµατα: την παραγωγή της γνώσης και την παραγωγή εµπορευµάτων
που ενσωµατώνουν τη νέα τεχνολογία (ή την εφαρµογή νέων µεθόδων παραγωγής),
πράγµα που συνιστά µια καινοτοµία (Λιοδάκης 1987: 32).
Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά σε ζητήµατα όπως η γεωργική
ανάπτυξη, το αγροδιατροφικό ζήτηµα, το διανεµητικό ζήτηµα και πώς αυτά
εξελίχθηκαν παράλληλα µε την αγροτική ανάπτυξη, η γεωργία ως αλληλεπίδραση
ανθρώπου - φύσης, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα, ο µη ουδέτερος
χαρακτήρας της τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή και οι αρνητικές επιπτώσεις της
τεχνολογίας (διατροφικό παράδοξο, απασχόληση, περιβάλλον, υγεία).
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6. Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στη ∆ιασφάλιση της

Βιωσιµότητας της Γεωργίας
6.1 Γεωργική Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Τάσεις και Συνέπειες

Η γεωργική οικονοµική δραστηριότητα αποτελεί το τµήµα εκείνο της συνολικής
παραγωγικής διαδικασίας για το οποίο η φύση διαδραµατίζει ένα άµεσο και ιδιαίτερα
καθοριστικό ρόλο. Αποτελεί µια διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον άνθρωπο
και τη φύση στην οποία ο άνθρωπος σαν υποκείµενο της παραγωγικής διαδικασίας,
και µε µέσο τη σκόπιµη και συνειδητή εργασία του, προσπαθεί να ελέγξει, να
διαχειριστεί, και να αναπτύξει το φυσικό πλούτο (φυτικό και ζωικό) µε στόχο την
παραγωγή προϊόντων αναγκαίων για την ανθρώπινη ζωή. Κινητήρια δύναµη της
παραγωγικής διαδικασίας και κύριο καθοριστικό παράγοντα του αποτελέσµατος της
παραγωγής αποτελεί η ίδια η ανθρώπινη εργασία (Λιοδάκης 1987: 18).
Η γεωργία αποτέλεσε ιστορικά τον πρώτο τοµέα ανάπτυξης οικονοµικής
δραστηριότητας του ανθρώπου. Στην ιστορική εξέλιξη, µε την εµπορευµατοποίηση
της παραγωγής, την εξειδίκευση, και τη βαθµιαία βιοµηχανική ανάπτυξη, η
παραγωγή γενικά πήρε ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Έτσι, η κοινωνική παραγωγή
από τη µια χαρακτηρίζει τις σχέσεις τον ανθρώπου µε τη φύση και αφορά τις
παραγωγικές δυνάµεις της κοινωνίας, ενώ από την άλλη µέσα στην παραγωγή
αναπτύσσονται παραγωγικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν ένα περίπλοκο σύστηµα
που καλύπτει τον τρόπο ιδιοποίησης των προϊόντων της ανθρώπινης εργασίας και
ειδικότερα τις σχέσεις που οι άνθρωποι δηµιουργούν µεταξύ τους στη διαδικασία
παραγωγής, διανοµής, ανταλλαγής και κατανάλωσης των αγαθών της ζωής
(Λιοδάκης 1987: 22).
Μέχρι πρόσφατα, η έννοια της γεωργικής ανάπτυξης συνδεόταν µε το
µετασχηµατισµό της γεωργίας από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο τρόπο ζωής.
Άµεση επιδίωξη ήταν — και εξακολουθεί να είναι σε πολλές χώρες του κόσµου — η
αύξηση της παραγωγής µέσω της αναπτυσσόµενης τεχνολογίας και της καλύτερης
χρήσης των τεχνολογικών επιτευγµάτων. Κάτω από την κοινωνική πίεση µε βάση
τις αρχές της ισότητας, της ισονοµίας των αγαθών, της απασχόλησης και της κατοχής
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γης, και γενικότερα τις αρχές της πολιτικής οικονοµίας, ανεφύησαν ερωτήµατα «ποιο
είναι το κόστος για τις επόµενες γενεές για να επιτευχθεί επιταχυνόµενη ανάπτυξη»,
«ποιος ωφελείται από την ανάπτυξη αυτή και για πόσο χρονικό διάστηµα». Αρκετές
τεχνολογίες σήµερα κρίνονται µε σκεπτικισµό ως προς τη σκοπιµότητα, τη
σηµαντικότητα ή και την προσδοκώµενη αποτελεσµατικότητα τους (π.χ. η
σκοπιµότητα της επέκτασης της εκµηχάνισης που έχει πραγµατοποιηθεί στην
ελληνική γεωργία σήµερα τίθεται υπό αµφισβήτηση). Εντωµεταξύ, επειδή το τελικό
αποτέλεσµα της ανάπτυξης είναι νέες γεωργικές βελτιώσεις, οι στενοί δεσµοί µεταξύ
της γεωργικής έρευνας, των γεωργικών εφαρµογών και των γεωργών θεωρήθηκαν
ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη γεωργική ανάπτυξη (Σιάρδος & Κουτσούρης
2002).

Ο εκσυγχρονισµός της γεωργίας θα πρέπει να οριστεί σαν οργανωτική
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη που αξιοποιεί τα νέα οικονοµικά, επιστηµονικά,
τεχνολογικά και κοινωνικά δεδοµένα µε στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας και την αναβάθµιση της κοινωνίας, ενώ περιλαµβάνει την
επινόηση και αξιοποίηση στην παραγωγή νέων µέσων και νέων παραγωγικών ή
οργανωτικών µεθόδων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας και την αναβάθµιση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας της γεωργικής
παραγωγής. Περιλαµβάνει επίσης την εµπειρία, την τεχνογνωσία, και τη βελτίωση
της ποιότητας της εργασίας που συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία (Λιοδάκης
1987: 21).

Από την άλλη πλευρά, τεχνολογία γενικά ή γεωργική τεχνολογία ειδικότερα,
σηµαίνει το σύνολο των συγκεκριµένα και σκόπιµα διαµορφωµένων µέσων και των
αντικειµένων της εργασίας, οι οργανωτικές µορφές και οι µέθοδοι παραγωγής,
ανθρώπινης γνώσης και προγραµµατισµένης διοίκησης των µέσων και των µεθόδων,
τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ορισµένων προϊόντων ή σκοπούµενων
αποτελεσµάτων. Με τον όρο τεχνολογική καινοτοµία, εννοείται αντίστοιχα
οποιαδήποτε αλλαγή (βελτίωση) στα ανωτέρω στοιχεία που συνθέτουν την
τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αλλαγής (βελτίωσης) στα µέσα, τα
αντικείµενα, τις µεθόδους και την οργάνωση της παραγωγής -µεταφοράς-διανοµής
και της κατανάλωσης, την εφεύρεση και την παραγωγή των νέων προϊόντων, και την
ανάπτυξη των νέων αγορών. Γίνεται σαφές, από τον ανωτέρω ορισµό της
τεχνολογίας, ότι µπορεί να έχει έναν ενσωµατωµένο χαρακτήρα, όπως στην
περίπτωση ορισµένων προϊόντων ή µέσων της παραγωγής, ή έναν εξαϋλωµένο
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χαρακτήρα (π.χ., µέθοδοι, οργάνωση, τεχνογνωσία). Πιο συγκεκριµένα, η παραγωγή
των προϊόντων που προέρχονται από τις επιστηµονικές εξελίξεις και τις αλλαγές στην
τεχνολογία παραγωγής, αλλά και από µια αντίστοιχη αλλαγή στην ταξική δοµή και
τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, συνεπάγεται ταυτόχρονα έναν
µετασχηµατισµό και των δυνάµεων και των παραγωγικών σχέσεων (Liodakis 1997).
Οι ιδιαίτερες µορφές γεωργικής τεχνολογίας έχουν υποστεί ιστορικά ταχείες
αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτού του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα τη µεταπολεµική
περίοδο. Ποικίλλουν επίσης γεωγραφικά, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τους τύπους γεωργικών παραγωγών. Αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές
περιλαµβάνουν τη µηχανοποίηση, την ανάπτυξη συστηµάτων άρδευσης, νέες
µεθόδους καλλιέργειας ή συστηµατικής αναπαραγωγής αποθεµάτων, τη χρήση των
χηµικών λιπασµάτων, των ζιζανιοκτόνων ή των εντοµοκτόνων και των βελτιωµένων
ποικιλιών του σπόρου ή των ζωικών ειδών, κλπ. Ένα αποτέλεσµα αυτής της
γρήγορης τεχνολογικής προόδου σε παγκόσµιο επίπεδο, και της πράσινης
επανάστασης ειδικότερα, ήταν η εκτεταµένη βελτίωση της παραγωγικότητας της
γεωργικής εργασίας και της αύξησης παραγωγής. Οι σύγχρονες µικροηλεκτρονικές
τεχνολογίες καθώς και η βιοτεχνολογία και η πληροφορική, έχουν αποκτήσει µεγάλη
σηµασία και στον αγροτροφικό τοµέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.
Η σηµασία τους θα είναι ακόµα µεγαλύτερη στο µέλλον. Η βαθµιαία διάδοση της
πληροφορικής και της χρήσης των υπολογιστών σε όλες τις δραστηριότητες που
συνδέονται µε την παραγωγή, τη µεταφορά, την επεξεργασία και το µάρκετινγκ των
γεωργικών προϊόντων συνεπάγεται ένα σηµαντικό ρόλο στο µετασχηµατισµό των
γεωργικών διαδικασιών και σχέσεων (Liodakis 1997).
Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο γεωργικό τοµέα και οι παράλληλες
βιοµηχανίες των γεωργικών εισαγωγών και της επεξεργασίας τροφίµων έχουν
οδηγήσει στη δηµιουργία δύο πολύ σηµαντικών τάσεων. Η πρώτη τάση αφορά την
υποκατάσταση βιοµηχανικών υλικών ή των συνθετικών στοιχείων για τις
προηγουµένως χρησιµοποιούµενες γεωργικές πρώτες ύλες. Η δεύτερη τάση
αναφέρεται σε έναν µετασχηµατισµό των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων στους τοµείς
του αγροβιοµηχανικού συγκροτήµατος της συσσώρευσης και στην επανασυγχώνευσή
τους στη γεωργία υπό µορφή παραχθεισών βιοµηχανικών εισαγωγών. Κατ' αυτό τον
τρόπο, η σηµασία της φύσης και η σχετική αβεβαιότητα στις διαδικασίες γεωργικής
παραγωγής είναι πιθανώς περιορισµένες, ενώ η εξάρτηση της γεωργικής παραγωγής
από τη βιοµηχανία αυξάνεται (Liodakis 1997).
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Παράλληλα, ο χαρακτήρας της τεχνολογίας επιφέρει µερικές αρνητικές
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως αυτές του κυρίαρχου
προτύπου της γεωργικής τεχνολογικής ανάπτυξης ή της πράσινης επανάστασης πιο
συγκεκριµένα. Ο µεγαλύτερος αντίκτυπος των τεχνολογικών αλλαγών στη γεωργική
δραστηριότητα είναι η έξοδος εκατοµµυρίων αγροτών από τον αγροτικό χώρο.
Ειδικότερα, η τεχνολογική πρόοδος έχει συµβάλει στη συγκέντρωση της γεωργικής
παραγωγής και του κεφαλαίου, οδηγώντας έναν µεγάλο αριθµό κυρίως µικρών και
µέσων οικογενειακών αγροκτηµάτων στην περιθωριοποίηση και την οικονοµική
καταστροφή. Η εκµηχάνιση της γεωργίας µπορεί να χαρακτηριστεί σαν τεχνολογική
αλλαγή υποκατάστασης εργασίας. Βέβαια, τα µηχανήµατα µπορεί να αποτελούν
συµπληρωµατικά µέσα χωρίς να υποκαθιστούν σε σηµαντικό βαθµό την γεωργική
εργασία, κατά κανόνα όµως οδηγούν στην υποκατάσταση της ανθρώπινης εργασίας
(Λιοδάκης 1987: 37). Ακολούθως, οι σηµαντικές τεχνολογικές αλλαγές, από την
πράσινη επανάσταση στην πιο πρόσφατη βιοτεχνολογική επανάσταση, έχουν
οδηγήσει περαιτέρω σε σηµαντικές αλλαγές στη χρήση του εδάφους, ιδιαίτερα σε
µερικές χώρες όπου η ειδίκευση και η µονοκαλλιέργεια είναι εντονότερες, και στο
διεθνή καταµερισµό της εργασίας, καθώς επίσης και στο µερικό µετασχηµατισµό των
αγροτικών παραγωγικών σχέσεων, στην ιδιαίτερη αστάθεια στις παγκόσµιες αγορές,
και στη διαφοροποίηση της διαδικασίας εξειδίκευσης (Liodakis 1997).
Τέλος, στις αρνητικές συνέπειες περιλαµβάνεται η εκτενής χρήση των
αγροχηµικών ουσιών και των φυτοφαρµάκων που έχει όχι µόνο αυξήσει την
εξάρτηση των αγροτών από την αγορά, αλλά και οδήγησε στην αποειδίκευση της
γεωργικής εργασίας. Όπως είναι γνωστό, οι τεχνολογικές εξελίξεις στο γεωργικό
τοµέα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν οδηγήσει επίσης
σε κάποια καταστροφή ή σοβαρή υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η
περιβαλλοντική επίδραση περιλαµβάνει την εδαφολογική διάβρωση, τη µόλυνση του
ύδατος από τα φυτοφάρµακα, νιτρικά άλατα και απόβλητα ζωικού κεφαλαίου, µε
αποτέλεσµα την καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, των οικοσυστηµάτων και
των ανθρώπινων όντων, καθώς επίσης και τη µόλυνση των τροφίµων και της
χορτονοµής από τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και αντιβιοτικών. Ευθύνεται και για
την ατµοσφαιρική µόλυνση, µε όλες τις γνωστές συνέπειες, την κατάχρηση και τη
µείωση των φυσικών και υδάτινων πόρων, και τη δραµατική µείωση της
βιοποικιλότητας (Pretty 1995).

79

Αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα έχουν προέλθει από την εφαρµογή του
αµερικανικού προτύπου της γεωργικής τεχνολογίας έντασης πόρων και ενέργειας. Τα
αρνητικά αποτελέσµατα έχουν προκύψει επίσης από την εφαρµογή της πράσινης
επανάστασης, αρχικά στις Λ.Α.Χ., αλλά ως ένα ορισµένο βαθµό επίσης στις
αναπτυγµένες χώρες. Κρατικές αντιπροσωπείες, διεθνείς οργανισµοί και πολυεθνικές
συνεχίζουν να προβάλλουν τα θετικά αποτελέσµατα της πράσινης επανάστασης, αλλά
η πραγµατική εµπειρία µετά από 20 έως 30 έτη εφαρµογής είναι όχι µόνο αντιφατική,
αλλά σε µερικές χώρες εξαιρετικά κακή (Liodakis 1997).
Έχει γίνει ήδη προφανές ότι κανενός είδους τεχνολογία δεν µπορεί να είναι
κοινωνικά ουδέτερη, και γενικά, κατηγορηµατικά προοδευτική. Μια ορισµένη
τεχνολογία µπορεί να εξυπηρετήσει τις προτεραιότητες και τα συµφέροντα εκείνων
που την παράγουν και την ελέγχουν, αλλά µπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες
για άλλες κοινωνικές τάξεις ή οµάδες και για το περιβάλλον. Ο συµβατικός
προσδιορισµός, εποµένως, της ανάπτυξης από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, είναι
τουλάχιστον παραπλανητικός (Liodakis 1997). Βάση των ιστορικών στοιχείων, η
χρήση κατάλληλης τεχνολογίας δεν προσφέρει λύση στο πρόβληµα της
υπανάπτυξης, αλλά στην πραγµατικότητα µπορεί να την επιδεινώσει αφού η ένδεια
και η υπανάπτυξη είναι η έκβαση µιας καταστροφής των οικοσυστηµάτων ή φυσικών
πόρων απαραίτητων για την επιβίωση των ανθρώπων (Liodakis 1997).
6.2 Τεχνολογία και Αγροδιατροφικό Ζήτηµα

Ενώ µια σηµαντική αλλαγή συντελείται στην αναδιάταξη της γεωργίας, ο ρόλος της
οποίας τείνει να συρρικνωθεί απλώς σε µία δραστηριότητα παραγωγής φυτών και
ζώων, συντελείται µια αλλαγή και στη µορφή του παγκόσµιου αγροδιατροφικού
συστήµατος. Η αλλαγή αυτή συνίσταται στη µεγαλύτερη βαρύτητα που αποκτά
πλέον το «καταναλωτικό άκρο» του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος, ενώ η
βιοµηχανία τροφίµων και η διακίνηση καρπούνται πολύ µεγαλύτερο ποσοστό της
προστιθέµενης αξίας σ΄ αυτό το σύστηµα. ∆ύο βασικοί παράγοντες συνετέλεσαν στην
αλλαγή της µορφής του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος και την αναδιάταξη της
γεωργίας µέσα σε αυτό. Πρώτον, η τεχνολογική πρόοδος, µε την ανάπτυξη των
αγροχηµικών και µηχανικών τεχνολογιών και σήµερα µε τη βιοτεχνολογία στο
προσκήνιο, ικανή να µετατρέψει γεωργικά προϊόντα σε στοιχειώδεις και εύκολα
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υποκαθιστάµενες εισροές της βιοµηχανίας τροφίµων, και δεύτερον η ενδυνάµωση
των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των µεγάλων αλυσίδων διακίνησης των
προϊόντων. Οι δύο αυτοί παράγοντες εξασκούν µια αυξανόµενη πίεση προς την
κατεύθυνση της απορρύθµισης των παγκόσµιων αγορών αγροτικών προϊόντων.
Η ολοένα και µεγαλύτερη ενσωµάτωση του αγροδιατροφικού συστήµατος στην
παγκόσµια οικονοµία, µαζί µε τις ειδικότερες συνέπειες της κρίσης του σύγχρονου
µοντέλου ανάπτυξης της γεωργίας , προδικάζουν τη µείωση του προστατευτισµού της γεωργικής παραγωγής . Στη σύγχρονη κοινωνία των αναπτυγµένων
χωρών, δύο κυρίως αντίθετες τάσεις διαγράφονται στη διατροφική
συµπεριφορά : Από τη µια πλευρά υπάρχει µια συνεχιζόµενη επέκταση της
αγοράς των ετοίµων τροφίµων και της παραγωγής «τροφίµων ευκολίας ». Από
την άλλη πλευρά , ένας αυξανόµενος αριθµός καταναλωτών ζητεί τρόφιµα
υγιεινά, υψηλής ποιότητας, µε ιδιαίτερες µεθόδους παραγωγής, συσκευασίας και
διακίνησης που εκφράζουν την τοπική παραγωγή και δεξιοτεχνία ( Αραχωβίτη
1999).

Στις Λ. Α. Χ., όπου ο βιοµηχανικός τοµέας δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς,
αυτή η πορεία ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συµπλέγµατος υιοθετήθηκε
κατά ένα µόνο µέρος, αφού η βιοµηχανία δεν υπήρξε ο «υποκινητής » της
αναδιάταξης της γεωργίας γύρω από τη βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων
προοριζοµένων για µαζική κατανάλωση. Οι πολιτικές διατροφικής βοήθειας
καθώς και προγράµµατα εκσυγχρονισµού της γεωργίας έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην περιθωριοποίηση της τοπικής γεωργίας. Επειδή δεν υπήρξε
αυτάρκεια σε τρόφιµα, δηµιουργήθηκε εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίµων.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η εξάρτηση από εισαγωγές
βασικών ειδών διατροφής, µεταφέρει «αποτελεσµατικά » τον έλεγχο των
φυσικών αποθεµάτων σε διεθνείς αγορές και αγροδιατροφικά συστήµατα
ελεγχόµενα από µικρό αριθµό πολυεθνικών επιχειρήσεων ( Αραχωβίτη 1999).
Η χωρίς προηγούµενο τεχνολογική πρόοδος του προηγούµενου µισού αιώνα δεν
απεικονίστηκε µε σηµαντικές µειώσεις της πείνας και της ένδειας στις
αναπτυσσόµενες χώρες (Pretty et al. 2005). Αποτελεί, εποµένως, κοινή διαπίστωση
ότι η πείνα και η ένδεια εξακολουθούν να παραµένουν από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα της ανθρωπότητας και επίσης ότι η περιβαλλοντική ζηµία σε αγροτικό
επίπεδο είναι µεγάλη. Ωστόσο, στις σύγχρονες συζητήσεις σχετικά µε τη γεωργική
βιωσιµότητα, υποστηρίζεται ότι η λύση βρίσκεται στο να αναπτυχθούν τεχνολογίες
81

και πρακτικές που δεν έχουν δυσµενή αποτελέσµατα στα περιβαλλοντικά αγαθά και
υπηρεσίες, και που οδηγούν σε βελτιώσεις στην παραγωγικότητα τροφίµων.
Τα προβλήµατα του υποσιτισµού και της φτώχειας, που αποτελούν δυο από τα
πιο σηµαντικά ζητήµατα για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και που
απασχόλησαν διαχρονικά την ανθρωπότητα, διογκώνονται καθηµερινά, µε
αποτέλεσµα να αποµακρύνεται κάθε ελπίδα επίλυσής τους. Επίσηµα στοιχεία
δείχνουν ότι πάνω από 850 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο υποσιτίζονται
και ότι ο αριθµός των ανθρώπων που τρώνε λιγότερο από όσο χρειάζεται ο
ανθρώπινος οργανισµός αυξάνει περισσότερο από 10 εκατοµµύρια το χρόνο, ενώ οι
θάνατοι από την πείνα υπολογίζονται στα 40 εκατοµµύρια ετησίως (FAO 2005). Η
ακραία ένδεια παραµένει µια καθηµερινή πραγµατικότητα για περισσότερους από 1
δισεκατοµµύριο ανθρώπους που ζουν µε λιγότερο από $1 ηµερησίως. Για τα µικρά
παιδιά, η έλλειψη τροφίµων µπορεί να είναι επικίνδυνη δεδοµένου ότι καθυστερούν
τη φυσική και διανοητική ανάπτυξή τους και απειλούν την ίδια την επιβίωσή τους.
Περισσότερο από το 1/4 των παιδιών κάτω από την ηλικία 5 ετών στις Λ.Α.Χ.
υποσιτίζεται. Στον παγκόσµιο χάρτη που ακολουθεί απεικονίζονται οι περιοχές του
πλανήτη, σε ποσοστά του πληθυσµού, που υποσιτίζονται: η χρωµατική κλίµακα
διαµορφώνεται από λευκό για τις αναπτυγµένες χώρες, ενώ κίτρινο, πορτοκαλί,
κόκκινο και σκούρο κόκκινο χρώµα αντιστοιχούν σε ποσοστά υποσιτιζόµενου
πληθυσµού 15%, 25%, 35, 50% και άνω, αντίστοιχα.
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Υποσιτιζόµενος Πληθυσµός (2001 - 2003).

Πηγή: FAO 2005
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει ότι οι φτωχοί γίνονται ακόµα φτωχότεροι:
Μέσο εισόδηµα των ανθρώπων που ζουν µε λιγότερο από $1 ηµερησίως, το 1990 και
το 2001 (δολάρια ΗΠΑ).
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Πηγή: FAO 2005
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Στις περισσότερες περιοχές, το µέσο καθηµερινό εισόδηµα εκείνων που ζουν µε
λιγότερο από $1 ηµερησίως αυξήθηκε µόνο περιθωριακά στη δεκαετία του '90, ενώ
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το µέσο εισόδηµα των εξαιρετικά φτωχών της υποσαχάριας Αφρικής µειώθηκε. Και
όλα αυτά συµβαίνουν ενώ παράγονται παγκοσµίως ηµερήσια 2.400 θερµίδες κατά
κεφαλή, περισσότερο δηλαδή από τις ηµερήσιες ανάγκες ενός µέσου ανθρώπου, και
στις χώρες της ∆ύσης το σύγχρονο διατροφικό πρότυπο εµφανίζεται µε την µορφή
υπερκατανάλωσης λιπών και υδατανθράκων. Στην πραγµατικότητα δηλαδή οι
διατροφικοί πόροι ξεπερνούν τις ανάγκες. Σήµερα η παγκόσµια γεωργία είναι
παραγωγικότερη από ποτέ. Στις χώρες του Νότου αλλά και στις Λ.Α.Χ., οι άνθρωποι
δεν πεθαίνουν από την πείνα λόγω έλλειψης τροφής, αλλά λόγω έλλειψης χρηµάτων.
Έτσι, ενώ η παραγωγή έχει αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις η
πείνα εξακολουθεί να σκοτώνει όλο και περισσότερους ανθρώπους, επειδή η τροφή
διανέµεται άνισα σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα τελευταία 50 χρόνια ο πληθυσµός της γης
διπλασιάστηκε, το ίδιο και η παραγωγή τροφίµων, αλλά η φτώχεια και η πείνα
παραµένουν άλυτα προβλήµατα που οφείλονται σε άλλα αίτια και όχι στην
εξάντληση των δυνατοτήτων της γεωργίας.
Με τα τρέχοντα σχέδια της κατανάλωσης και της χρήσης των πόρων, καθώς το
έδαφος εξαντλείται σε ανησυχητικό ποσοστό, η αλιεία και άλλοι θαλάσσιοι πόροι
γίνονται αντικείµενο υπερεκµετάλλευσης, όχι µόνο δε θα επιτευχθεί η βιωσιµότητα,
αλλά η κατάσταση των φτωχών αγροτών επηρεάζεται άµεσα, επειδή οι πιθανότητες
επιβίωσής τους εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους. Επίσης, παρατηρείται το
φαινόµενο η αστυφιλία να έχει µειώσει την πίεση στα αγροτικά εδάφη, ενώ αντίστοιχα
έχει αυξήσει τον αριθµό ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς και επιβαρηµένες αστικές
τρώγλες. Κοινό χαρακτηριστικό της περιφέρειας και των µεγάλων πόλεων είναι ότι
δισεκατοµµύρια ανθρώπων στερούνται ασφαλές πόσιµο νερό και βασική υγιεινή. Η
υπερνίκηση αυτών και άλλων περιβαλλοντικών προβληµάτων θα απαιτήσει
µεγαλύτερη προσοχή για τη δύσκολη θέση των φτωχών και φυσικά καθολική
συνεργασία (FAO 2005).
Ένα σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί το γεγονός ότι το µέρος του πληθυσµού στις
Λ.Α.Χ. που δεν µπορεί να παράγει ή να αγοράσει την απαραίτητη καθηµερινή τροφή
εξαρτάται από την διατροφική βοήθεια της ∆ύσης. Αρκεί όµως η διατροφική βοήθεια
για να λύσει το πρόβληµα της πείνας; Η διατροφική βοήθεια προσφέρει απλώς µια
προσωρινή κάλυψη του προβλήµατος της πείνας και όχι ριζική αντιµετώπιση του, και
µάλιστα γνωρίζοντας ότι ένα µικρό µόνο µέρος της φτάνει στον προορισµό του. Αυτό
συµβαίνει επειδή υπάρχουν εµπόδια στη διανοµή της τροφής, προβλήµατα
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αποθήκευσης και έλλειψη υποδοµής. Ακόµα ένα µεγάλο µέρος της διατροφής
διοχετεύεται στην µαύρη αγορά από την τοπική ελίτ ή τα υψηλά ιστάµενα
κυβερνητικά στελέχη (Μοδινός 1988: 112). Ωστόσο, η διατροφική βοήθεια
εξυπηρετεί σκοπούς των χωρών της ∆ύσης. Η διατροφική βοήθεια λειτουργεί σαν
µέσο απειλής, ελέγχου και χειραγώγησης εξεγερµένων και µη λαών. Εντούτοις οι
οικονοµίες και οι πολιτικές των δυτικών κοινωνών εµφανίζονται ως σωτήρες στα
µάτια των πεινασµένων, ενώ στην πραγµατικότητα είναι αυτές που δηµιουργούν τις
ανισότητες στην πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και στα εισοδήµατα, ανισότητες
που δηµιουργούν το πρόβληµα της πείνας καθώς «η πείνα είναι το σύµπτωµα, η
ασθένεια είναι η ίδια η ανάπτυξη». Οι χώρες της ∆ύσης διαθέτουν το πλεόνασµα, ενώ
οι πεινασµένοι πληθυσµοί των υποανάπτυκτων χωρών είναι πιθανοί πελάτες
(Μοδινός 1988: 180).
Οι υποστηρικτές της πράσινης επανάστασης διατείνονταν ότι αυτή θα έλυνε το
πρόβληµα του υποσιτισµού, η αλήθεια είναι εκ διαµέτρου αντίθετη. Στα πλαίσια του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, το επίτευγµα της πράσινης επανάστασης, η
αύξηση της παραγωγής, δεν είχε στόχο την διατροφική κάλυψη του συνεχώς
αυξανόµενου πληθυσµού, αλλά την µεγιστοποίηση του κέρδους. Έτσι, τα τρόφιµα
έχουν πλήρως µετατραπεί «από µέσον ικανοποίησης της βασικότερης ανάγκης, σε
πολιτικό όπλο, σε εργαλείο επιβολής, σε µηχανισµό εξαγωγής κέρδους και άσκησης
ελέγχου. Η µετατόπιση της χρησιµότητας τους είναι καίρια. Ανταποκρίνεται στην
περιρρέουσα ιδεολογία της αύξησης της παραγωγικότητας που είδε την παραγωγή ως
αυτοσκοπό, θέτοντας σε παρένθεση τις διανεµητικές αναγκαιότητες (Μοδινός 1988:
106).

6.3 Βιοτεχνολογία και ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (IPR’s)8.
6.3.1 Τα Επιχειρήµατα Υπέρ της Βιοτεχνολογίας

Επιχειρήµατα που η πράσινη επανάσταση χρησιµοποίησε για την επίλυση του
διατροφικού ζητήµατος, σήµερα χρησιµοποιεί η βιοτεχνολογία και οι υποστηρικτές
της. Όπως ακριβώς συνέβη και µε την πράσινη επανάσταση, το βασικό επιχείρηµα
του κλάδου της βιοτεχνολογίας είναι ότι, ακόµα κι αν περισσότερα τρόφιµα δεν
8
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απαιτούνται σήµερα, θα απαιτηθούν στο µέλλον. Αυτό µπορεί να είναι σωστό, όµως
εάν διδαχτήκαµε κάτι από τις δεκαετίες της πράσινης επανάστασης, είναι ότι
µπορούµε να µεταπέσουµε στο «παράδοξο της αφθονίας»: περισσότερα τρόφιµα που
συνοδεύονται από µεγαλύτερη πείνα. Επειδή η αληθινή και πρωταρχική αιτία της
πείνας είναι η ανισότητα, κάθε µέθοδος παραγωγής τροφίµων που εµβαθύνει την
ανισότητα θα αποτύχει να µειώσει την πείνα (Altieri & Rosset 1999).
6.3.2 Κίνδυνοι από την Καθοδηγούµενη Έρευνα

Τη διεθνή γεωργική ανάπτυξη απασχολούν τεχνικά ζητήµατα, ενώ αγνοούνται
θεµελιώδεις κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες, παραβλέπονται ανταγωνιστικά
είδη γνώσης όπως η παραδοσιακή αγροτική γνώση και οι προτάσεις των κοινωνικών
επιστηµών. Το αποτέλεσµα είναι η επιβολή ανεπαρκών προτύπων ανάπτυξης, απ΄ τα
οποία η βιοτεχνολογία είναι η πιο πρόσφατη παραλλαγή. Η τεχνολογία έχει
χρησιµοποιηθεί σε όλη την ιστορία της κεφαλαιοκρατίας όχι µόνο ως µέσο
ανταγωνισµού και οργάνου εκµετάλλευσης του εργατικού δυναµικού και των
φυσικών πόρων, αλλά και για να αντιµετωπίσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα όπως η
πείνα στον αποκαλούµενο τρίτο κόσµο ή τη συγκράτηση της κοινωνικής εξέγερσης.
Η σύγχρονη βιοτεχνολογία έχει εκτεταµένες επιπτώσεις, όχι µόνο για τη γεωργία και
την παραγωγή τροφίµων, αλλά και για τη βιοµηχανική παραγωγή, την υγειονοµική
περίθαλψη και το περιβάλλον. Οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία δηµιουργούν εξ
ολοκλήρου νέους όρους για τη συσσώρευση του κεφαλαίου, και ωθούν νέες
οικονοµικές αντιφάσεις και σηµαντικές κοινωνικές διασπάσεις (Liodakis 2003). Αυτό
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν θεωρήσουµε ότι η βιολογική έρευνα στη γεωργία δεν
ανήκει πλέον στο δηµόσιο τοµέα. Η νέα τεχνολογία είναι υπό την καθοδήγηση των
εταιριών που επηρεάζουν την κατεύθυνση της έρευνας του δηµόσιου τοµέα µε
τρόπους που ανήκουν στο παρελθόν. Η βιοτεχνολογία αποκτά ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία. Η µοριακή βιολογία και η εφαρµοσµένη γενετική µηχανική έχουν οδηγήσει
ήδη σε επαναστατικές αλλαγές, που ανοίγουν µεγάλους ορίζοντες για τη γεωργία και
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (Liodakis 1997). Μέχρι σήµερα οι
εφαρµογές της βιοτεχνολογίας αφορούν κυρίως τις γεωργικές εισροές και τη
βιοµηχανική επεξεργασία τροφίµων, αν και η ανάπτυξη νέων ποικιλιών σπόρου και
ειδών ζωικού κεφαλαίου έχει επιφέρει στον πρωτογενή γεωργικό τοµέα πολύ
σηµαντικές αλλαγές (Liodakis 1997). Η προκατάληψη σχετικά µε την έρευνα και τη
βιοτεχνολογική ανάπτυξη προέρχεται από το γεγονός ότι αυτά ελέγχονται από
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πολυεθνικές εταιρίες, που οδηγούν σε κατευθύνσεις όχι πολύ χρήσιµες. Οι
πολυεθνικές εταιρίες όχι µόνο ελέγχουν την έρευνα και τη νέα τεχνολογία προϊόντων,
αλλά και τους τοµείς της παραδοσιακής τεχνολογίας και επεξεργασίας τροφίµων,
επεκτείνοντας κατά συνέπεια τον έλεγχό τους προς τα κάτω µέχρι τον τοµέα της
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. Οι πολυεθνικές, εποµένως, εξελίσσονται σε
σηµαντικούς παράγοντες της διεθνοποίησης και της συσσώρευσης µέσα στο ευρύ
πλαίσιο του αγροδιατροφικού συστήµατος. Συγχρόνως, αποτελούν τους
αποφασιστικούς παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό, το χαρακτήρα και τον
προσανατολισµό της γεωργικής τεχνολογικής ανάπτυξης. Αυτός ο ρόλος των
εταιριών ενισχύεται από την αυξανόµενη διασύνδεση των πανεπιστηµίων µε τα
βιοµηχανικά συγκροτήµατα και την κυριαρχία του µηχανισµού της αγοράς και
συµβάλλει σε µια συστηµατικά προκατειληµµένη και µονόπλευρη ανάπτυξη της
έρευνας και της τεχνολογίας (Liodakis 1997).
Ένας πρόσθετος κίνδυνος, που δηµιουργείται από την κεφαλαιοκρατική
εκµετάλλευση της βιοτεχνολογίας, είναι η τάση να καθιερωθούν τα ιδιωτικά
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και ο µονοπωλιακός έλεγχος των νέων ποικιλιών ή των
µορφών ζωής (Liodakis 1997). Στο βαθµό που µια τέτοια συµφωνία (TRIP's)9 θα
εφαρµοστεί στην πράξη, συνεπάγεται για τις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες
µια καταστρεπτική εµπλοκή στις παγίδες της υποχρέωσης και της υπανάπτυξης. Ο
µύθος ότι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας συµβάλλουν στην υποκίνηση της
δηµιουργικότητας και της ευρηµατικότητας και η απουσία τους στην έλλειψη
δηµιουργικότητας και ευστροφίας είναι βασισµένος σε µια τεχνητή κατασκευή της
γνώσης και της καινοτοµίας — του µύθου της γνώσης που αποµονώνεται στο χρόνο
και στο χώρο, χωρίς σύνδεση µε τον κοινωνικό ιστό και συνεισφορές από το
παρελθόν. Με βάση αυτό το κατασκεύασµα, η γνώση θεωρείται έτσι ως κεφάλαιο,
προϊόντα και µέσα για τον αποκλειστικό έλεγχο της αγοράς. Ως κεφάλαιο προδίδει
στον ιδιοκτήτη του ανταγωνιστικότητα, και οι κατοχυρωµένες µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας πληροφορίες πωλούνται σαν προϊόντα Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, σαν
όργανο αποκλειστικού ελέγχου της αγοράς, εξασφαλίζει ότι κανένας δεν µπορεί να
εισέλθει σε εκείνη την αγορά. Με αυτούς τους τρόπους, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
επιβάλλουν τον κυρίαρχο και αποκλειστικό έλεγχο (Shiva 2001: 22).

9

Trade Related Intellectual Property Rights
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Στη βιοµηχανία µεταποίησης αγροτικών προϊόντων οι µικροί αγρότες δεν
αντιπροσωπεύουν µια ενδιαφέρουσα αγορά, και εάν, όπως αναµένεται, τα προϊόντα
της βιοτεχνολογίας συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να εµπορευµατοποιούνται
αποκλειστικά από τις ιδιωτικές εταιρίες (µε τα αποκλειστικά δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας (IPRs), οι µικροί αγρότες θα εξαρτώνται από την ετήσια αγορά των
σπόρων. Οι επιλογές τους θα περιοριστούν από τις ιδιωτικές εταιρίες που επιµένουν
σε IPRs που αρνούνται τον πολλαπλασιασµό των σπόρων στο αγρόκτηµα, µια βασική
πτυχή για τους αγρότες οι οποίοι για γενιές φύλαγαν και αντάλλασσαν σπόρους.
Υπάρχει δύναµη στα µικρά αγροτικά συστήµατα και στόχος θα έπρεπε να είναι να
βεβαιωθούµε ότι θα αντέξουν προς όφελος του αναπτυσσόµενου κόσµου (Αltieri &
Rosset 1999).

6.3.3 Βιοτεχνολογία και ∆ιατροφικό Ζήτηµα

Παράλληλα µε την αυξανόµενη προσπάθεια από τους διεθνείς οργανισµούς για την
καθιέρωση των IPRs µε τη βοήθεια των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έχει προχωρήσει
και η προσπάθεια ανάπτυξης και νοµιµοποίησης της βιοτεχνολογίας. Ωστόσο, µια
εκτενής συζήτηση είναι αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη όσον αφορά τον αντίκτυπο της
βιοτεχνολογίας στο αγροδιατροφικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τους συνηγόρους της
απεριόριστης ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας, η γενετική εφαρµοσµένη µηχανική
επιτρέπει αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στη γεωργία, µείωση των
δαπανών παραγωγής, παραγωγή φυτών και ζώων µε καθορισµένα χαρακτηριστικά,
και ως εκ τούτου την παραγωγή «ποιοτικών προϊόντων» (Brush 1996; Patel 1996).
Επίσης υποστηρίζεται (Bhat 1999, Szarka 1999) ότι η γενετική µηχανική είναι
κρίσιµη για τη σίτιση του παγκόσµιου πληθυσµού, βοηθά στην αποκατάσταση, µέσω
των µειωµένων απαιτήσεων για φυτοφάρµακα, ενός υγιούς περιβάλλοντος και κατά
συνέπεια αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθµιση. Επίσης παρέχει στους αγρότες και
καταναλωτές παγκοσµίως περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες. Επιπλέον,
υποστηρίζεται ότι, µε την αύξηση της παραγωγικότητας, η βιοτεχνολογία αυξάνει την
κοινωνική ευηµερία. Όσον αφορά τα IPRs, η βιοµηχανία βιοτεχνολογικών και
φαρµακευτικών προϊόντων ισχυρίζεται ότι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας θα
ενθαρρύνουν την έρευνα, ενώ θα ενθάρρυναν τις εισροές τεχνολογίας και επένδυσης
στις Λ.Α.Χ., προωθώντας κατά συνέπεια τη συµµετοχή τους στο εµπόριο και την
οικονοµική ανάπτυξη (Liodakis 2003).
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Τα διαθέσιµα στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι ευνοούνται οι αυξανόµενες
εξαγωγές από τις αναπτυγµένες χώρες, ενώ η απώλεια ευηµερίας είναι ήδη προφανής
στις Λ.Α.Χ., καθώς οι καινοτόµες εταιρίες είναι απρόθυµες να µεταφέρουν εκεί την
τεχνολογία τους. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα, αντίθετα από τα
επιχειρήµατα των υποστηρικτών της βιοτεχνολογίας, οι κριτικοί της σύγχρονης
βιοτεχνολογίας σωστά επισηµαίνουν ότι υπάρχουν λιµοκτονούντες επειδή δεν έχουν
πρόσβαση στα τρόφιµα και όχι επειδή δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιµα. Θεωρείται ότι η
γενετική µηχανική θα ελαττώσει πιθανότατα τη γενετική βάση των τροφίµων και θα
απειλήσει την ίδια την βάση της ανθρώπινης διατροφής, ενώ αµφισβητείται ο θετικός
αντίκτυπος στη γεωργική παραγωγικότητα. Οι γενετικά κατασκευασµένες συγκοµιδές
δεν παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, και σε µερικές περιπτώσεις η παραγωγή είναι
µικρότερη έναντι συµβατικών της ίδιας συγκοµιδής. Ένα άλλο επακόλουθο είναι ότι
ενώ οι πλούσιοι αγρότες µπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα προϊόντα βιοτεχνολογίας,
οι φτωχοί αγρότες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κίνδυνους πτώχευσης, ακτηµοσύνης
και προλεταριοποίησης.
6.3.4.Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Κίνδυνοι για την Υγεία

Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι η γενετική εφαρµοσµένη µηχανική δηµιουργεί νέους
κινδύνους υγείας και µπορεί να έχει δυσµενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις που θα
υπονόµευαν την οικολογική βάση της παραγωγής τροφίµων. Επιπλέον, ενδέχεται οι
γενετικά κατασκευασµένες συγκοµιδές να επιδράσουν στα παράσιτα έτσι ώστε να
αναπτύξουν αντίσταση στις παράσιτο-ανθεκτικές συγκοµιδές σε λιγότερο από δέκα
έτη, ενώ µερικά νέα γονίδια ενδέχεται να µολύνουν άλλες καλλιέργειες µε επιπτώσεις
στα οικοσυστήµατα. Αντίθετα προς τους ισχυρισµούς για ποιοτικά προϊόντα, τα
υπάρχοντα στοιχεία και τα συχνά σκάνδαλα τροφίµων δείχνουν ότι η χρήση της
σύγχρονης βιοτεχνολογίας ιδιαίτερα αλλά και τεχνολογίας γενικότερα, οδηγεί σε
χαµηλότερης ποιότητας τρόφιµα, και ως εκ τούτου σε πτώση της ποιότητας ζωής. Η
σύγχρονη βιοτεχνολογία µπορεί να συνεπάγεται όχι µόνο απώλεια βιοποικιλότητας
αλλά και µεγαλύτερη εξάρτηση και περιορισµένη επιλογή για τον αγρότη και τον
καταναλωτή.
Η σχέση βιοποικιλότητας και οικοσυστηµάτων είναι απείρως πιο σύνθετη —
ένας πραγµατικός γρίφος για τους θεωρητικούς, µαθηµατικούς και πειραµατιστές
οικολόγους — από την απλοποιηµένη εικόνα την οποία χρησιµοποίησαν οι µοριακοί
βιολόγοι και οι γενετιστές για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
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βιοποικιλότητας µετά την εισαγωγή, σε µαζική παραγωγική-εµπορική κλίµακα, των
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Οι ίδιες διαδικασίες της νέας βιοτεχνολογίας
µπορούν να ιδωθούν από δυο διαφορετικές οπτικές: ως η αναδίπλωση του
εγκατεστηµένου βιοµηχανικού µοντέλου υπέρ µιας δήθεν περισσότερο βιώσιµης,
περιβαλλοντικά-φιλικής ανάπτυξης ή σαν µια περαιτέρω επέκταση του κυρίαρχου
βιοµηχανικού παραδείγµατος ώστε να ενσωµατώσει τη βιολογική ύπαρξη των
ζώντων οργανισµών (Λουλούδης 2000).
Οι 130 χώρες που πρόσφατα υπέγραψαν τη συνθήκη που θα καθορίζει το
εµπόριο των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών, σοφά υιοθέτησαν την «αρχή
της προφύλαξης», σύµφωνα µε την οποία, όταν µια νέα τεχνολογία είναι ύποπτη για
να προκαλέσει βλάβες, η επιστηµονική αβεβαιότητα ως προς το εύρος και το µέγεθος
της βλάβης δε θα έπρεπε να εµποδίζει την προληπτική δράση. Αυτό σηµαίνει ότι θα
έπρεπε οι δηµιουργοί της να φέρουν το βάρος της απόδειξης ότι η τεχνολογία είναι
ασφαλής, και όχι οι επικριτές της (Αltieri & Rosset 1999). Η υιοθέτηση αυτής της
συνθήκης, γνωστής ως το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, ένα διεθνές κείµενο
υποχρεωτικού χαρακτήρα, αποτελεί επίσηµη παραδοχή ότι οι Γενετικά
Τροποποιηµένοι Οργανισµοί αποτελούν πηγή ενδεχόµενων κινδύνων για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Επιπλέον, για πρώτη φορά υιοθετείται α αρχή
της προφύλαξης από ένα τέτοιο κείµενο, έτσι η λήψη προληπτικών µέτρων θα τη
λαµβάνει υπόψη µε ευθύ και άµεσο τρόπο (Μπάλιας 2000). Υπάρχει µεγάλη ανάγκη
σήµερα για ανεξάρτητο έλεγχο που θα εξετάζει αν τα δεδοµένα της έρευνας
παραβιάζονται ή διαστρεβλώνονται για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της
βιοµηχανίας. Επιπλέον επιβάλλεται να υπάρξει µια παγκόσµια ανάπαυλα µέχρι τα
ερωτήµατα που προβάλλονται από τους επιστήµονες που ερευνούν τις οικολογικές
και τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία των διαγενετικών προϊόντων, και από το
κοινό, απαντηθούν από τους ανεξάρτητους οργανισµούς των επιστηµόνων. Τέλος,
µια σειρά ζητηµάτων που πρέπει να εξεταστούν περιλαµβάνουν τα εξής: Ποια είναι η
δυνατότητα των γενετικών παραλλαγών να εισαχθούν οι επικίνδυνες ξένες ουσίες
στην τροφική αλυσίδα και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσµατα έναντι των
αλλεργιογόνων ή των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά γονιδίων και πόσο σοβαρά είναι
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προτείνονται από την έρευνα οικολόγων, που
έχουν τεκµηριώσει ότι η συσσώρευση των τοξινών παραµένει ενεργή στο χώµα µετά
από τη συγκοµιδή και έχει επιπτώσεις στα αρπακτικά ζώα και απρόβλεπτα
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αποτελέσµατα στα χορτοφάγα έντοµα µέσω της απόθεσης της διαγενετικής γύρης
στο φύλλωµα που περιβάλει την άγρια βλάστηση (Αltieri & Rosset 1999).
Συνοψίζοντας, η κρίση του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής συνεπάγεται και την
κρίση που αντιµετωπίζει ο γεωργικός τοµέας και ο τοµέας των τροφίµων.
Ειδικότερα, η κρίση αυτή προέρχεται από µια επέκταση της δοµικής κρίσης υπερσυσσώρευσης της παγκόσµιας κεφαλαιοκρατίας, η οποία ποικίλλει φυσικά στο
γεωργικό τοµέα, από την άποψη των µορφών και της έντασης, σύµφωνα µε τις
φυσικές ιδιότητες και τα κοινωνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σε περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο (Liodakis 1997). Από την πλευρά της κρίσης του
αγροδιατροφικού συστήµατος, το πρόβληµα δεν εστιάζεται στην ανεπάρκεια των
παραγόµενων τροφίµων, αλλά στη διανοµή τους, η οποία ακολουθεί τους κανόνες της
ελεύθερης αγοράς και του εµπορίου και κατανέµεται κατά τον ίδιο άνισο τρόπο που ο
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής µεταχειρίζεται όλο τον παραγόµενο πλούτο,
εποµένως και οι ισχυρισµοί των οπαδών της άποψης ότι η τεχνολογία και ειδικότερα
η βιοτεχνολογία θα λύσουν το πρόβληµα της ανεπάρκειας των τροφίµων είναι,
εποµένως, αβάσιµοι.
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7. Συµπεράσµατα και Κοινωνικές Προοπτικές
7.1 Συµπεράσµατα

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης διακηρύσσεται σε διεθνή νοµικά και πολιτικά
κείµενα και αποτελεί προτεραιότητα των στρατηγικών ανάπτυξης εδώ και αρκετές
δεκαετίες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ίδιων δεκαετιών, τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα οξύνονται αντί να βελτιώνονται, όπως κανείς θα περίµενε, µετά τόσες
προσπάθειες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών.
Αυτό δε σηµαίνει ότι βήµατα προόδου δεν υπάρχουν σε µεµονωµένα περιβαλλοντικά
ζητήµατα, αλλά η συνολική εικόνα παραµένει απαισιόδοξη: η σφαιρικότητα της
βιώσιµης ανάπτυξης, οι άξονες περιβάλλον, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη, µε
όρους ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, παραµένουν ευχολόγια και οι στόχοι
αυτοί όλο και περισσότερο αποµακρύνονται στη σηµερινή πραγµατικότητα. Το
χάσµα των χωρών Βορρά — Νότου βαθαίνει και οι αντιθέσεις ευηµερίας και
εξαθλίωσης µεγαλώνουν.
Ο προβληµατισµός που επιχείρησε να θέσει η παρούσα εργασία είναι ο εξής: αν
υπάρχουν «βιώσιµα» συστήµατα παραγωγής, ειδικότερα στη γεωργία που αποτέλεσε
τον υπό εξέταση τοµέα, δηλαδή τρόποι να παράγουµε χωρίς να προκαλούµε βλάβη
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ένας ακόµα σοβαρότερος
προβληµατισµός, ο οποίος διατυπώνεται και στις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης,
είναι το αν η παραγωγή αυτή µπορεί να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η απάντηση και στα δυο ερωτήµατα, τουλάχιστο µε
τα σηµερινά δεδοµένα, είναι αρνητική.
Ένα τρίτο ζήτηµα που προσεγγίστηκε µέσα από αυτή την εργασία αποτελεί το
αν η τεχνολογία µπορεί να παρέχει τα εχέγγυα για «καθαρότερη» παραγωγή µε
µικρότερες συνέπειες για το περιβάλλον, ή αν υπάρχουν µορφές τεχνολογίας
«ηπιότερες», περισσότερο κατάλληλες για την ανάπτυξη των Λ.Α.Χ. Η ανάπτυξη,
ωστόσο, οποιασδήποτε τεχνολογίας σηµαίνει κέρδη για κάποιους και κόστος για
κάποιους άλλους στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και υπό αυτήν
την έννοια δεν µπορεί να θεωρηθεί κοινωνικά ουδέτερη. Το ερώτηµα, εποµένως, που
τίθεται είναι αν για τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν και που όλοι γνωρίζουµε
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ευθύνονται οι τεχνολογικοί τρόποι παραγωγής τους ή ο ίδιος ο χαρακτήρας των
κοινωνικών σχέσεων της παραγωγής.
Στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ειδικότερα, η αύξηση της
γεωργικής παραγωγής σαν άµεσο αποτέλεσµα της Πράσινης Επανάστασης, µε όλες
τις αρνητικές συνέπειες που παρουσιάστηκαν και µε δεδοµένη την αδυναµία σίτισης
των φτωχών λαών, στόχο είχε τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Τα τρόφιµα
µετατράπηκαν από µέσο σίτισης σε όργανο άσκησης ελέγχου και σε µηχανισµό
εξαγωγής κέρδους. Αποδεικνύεται έτσι ότι η ιδεολογία της αύξησης της
παραγωγικότητας θεωρεί την παραγωγή ως αυτοσκοπό, ενώ οι διανεµητικές ανάγκες
παραβλέπονται. Η σύγχρονη τεχνολογία, στο βαθµό που ανταποκρίνεται στο στόχο
αύξηση της παραγωγικότητας, δε θα λύσει τα ζητήµατα της φτώχειας και του
υποσιτισµού, αφού ο αιτίες τους πρέπει να αναζητηθούν στην ανισότητα και όχι στην
ανεπάρκεια παραγωγής τροφίµων. Παρόµοια επιχειρήµατα χρησιµοποιεί σήµερα και
η βιοτεχνολογία. Στο βαθµό όµως που µάλλον θα εµβαθύνει την ανισότητα, µε την
αποστέρηση του δικαιώµατος ιδιοκτησίας από τον αγρότη στο σπόρο, µε την
ενδεχόµενη προλεταριοποίηση του φτωχού αγρότη και τη δηµιουργία ακόµα
µεγαλύτερων κερδών για τους κατόχους της, θα αποτύχει να συµβάλλει στην
ανάπτυξη των Λ.Α.Χ. Πόσο δε µάλλον στη βιώσιµη ανάπτυξη συνολικά, αφού και
σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία ανακύπτουν
από τη χρήση της βιοτεχνολογίας
Ειδικότερα για το θέµα της γεωργίας, προτείνονται αρκετές εναλλακτικές
µορφές της εντατικής ή της γεωργίας υψηλών εισροών σαν προϋπόθεση της βιώσιµης
γεωργίας. Ωστόσο, η βιωσιµότητα ενός γεωργικού τρόπου παραγωγής εξαρτάται από
τις κοινωνικές σχέσεις στην παραγωγή και όχι µόνο από τη συγκεκριµένη µέθοδο που
εφαρµόζεται. Στον ευρύτερο ορισµό της βιώσιµης ανάπτυξης που διατυπώθηκε σ΄
αυτήν την εργασία, η βιώσιµη γεωργία αποκτά και την έννοια των δικαιότερων
εισοδηµάτων για τον αγρότη και τον εργάτη, παράλληλα µε τη διατήρηση του
φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η γεωργική παραγωγή στην
Κούβα, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά τον Αµερικάνικο αποκλεισµό, αποτελεί ένα
παράδειγµα βιώσιµης γεωργίας, που µπορεί να χαρακτηριστεί έτσι επειδή στόχο έχει
την αυτάρκεια στην παραγωγή τροφίµων, το δίκαιο τρόπο διανοµής των προϊόντων,
την ουσιαστική µεταρρύθµιση του εδάφους προς όφελος όλης της κοινότητας και το
βιολογικό τρόπο παραγωγής µε χαµηλές εισροές.
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Όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη στις Λ.Α.Χ., η σύγχρονη αναπτυξιακή τάση
που τις αφορά, πρεσβεύει ότι για τις χώρες αυτές είναι αναγκαία η διαρθρωτική
προσαρµογή των οικονοµιών τους µε βάση τις αρχές της αγοράς, µε παράλληλο
εκδηµοκρατισµό των πολιτικών τους συστηµάτων, έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν τα
οφέλη τους από την παγκοσµιοποίηση. Αν κάποιες χώρες δεν πραγµατοποιήσουν
αυτές τις αλλαγές δε θα µετέχουν στα οφέλη της οικονοµικής, κοινωνικής και
πολιτικής ανάπτυξης, Όµως, αυτή η άποψη στην ουσία πρεσβεύει ότι λίγα ή σχεδόν
τίποτα µπορούν να κάνουν οι λαοί στις Λ.Α.Χ. για να αναστρέψουν αυτήν την
κατάσταση και να οδεύσουν προς ην ευηµερία. Αν αυτή η αναπτυξιακή τάση
υπερισχύσει, θα σηµαίνει ότι η ανάπτυξή τους εξαρτάται από τις παγκόσµιες δοµές
πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας. Όµως, όπως υποστηρίχτηκε στην εργασία αυτή,
η ελπίδα για βιώσιµη ανάπτυξη, όπως εναλλακτικά την ορίσαµε, προϋποθέτει
εντοπισµό των αιτίων της ένδειας και στη συνέχεια καθολική δέσµευση για την
υπερνίκησή της. Η ένδεια και οι αιτίες που την αναπαράγουν αφαιρούν το δικαίωµα
από τους λαούς των Λ.Α.Χ. τα βασικά τους δικαιώµατα και τη δυνατότητα
µελλοντικής ανάπτυξης.
7.2 Κοινωνικές Προοπτικές

Η απλή διαπίστωση ότι ο ανταγωνισµός και η ανάπτυξη παραµένουν αµετάβλητα
συνθήµατα της οικονοµικής πολιτικής στις αναπτυγµένες χώρες, ενώ η γενική
υποβάθµιση του περιβάλλοντος (µείωση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένου
του οξυγόνου, του καθαρού νερού, του καλλιεργήσιµου εδάφους και του όζοντος)
συνεχίζεται, θέτει προβληµατισµούς για το µέλλον, αλλά και για τους τρόπους
δράσης που χρειάζεται να υιοθετηθούν.
∆εν είναι ωστόσο αποδεκτή η άποψη ότι η ανάπτυξη είναι ιδεολογία ή ότι η
κινητήρια δύναµη της µέγιστης ανάπτυξης είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Η
ανάπτυξη σ' όλες τις ταξικές — αλλά και µη ταξικές — κοινωνίες είναι µια δυναµική
διαδικασία που συγκροτείται πολύπλοκα και µη ντετερµινιστικά από φυσικές,
οικονοµικές, πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές συνιστώσες. Η ανάπτυξη που
αφορά την αναπαραγωγή ή την αλλαγή µιας κοινωνίας δεν είναι δυνατόν να αναχθεί
µονοµερώς ούτε στους φυσικούς πόρους, ούτε στα φυλετικά χαρακτηριστικά των
ατόµων, ούτε στις ιδέες που έχουν τα άτοµα για τη ζωή τους και τη θέση τους στον
94

κόσµο. Όσο ουµανιστική και αν φαίνεται η θέση ότι αρκεί να αλλάξουµε τον τρόπο
σκέψης µας για να αλλάξουµε την κοινωνία µας, είναι, εντούτοις, άκρως ιδεαλιστική
και απολήγει τελικά σε ηθικολογίες. Γιατί το ουσιαστικό ερώτηµα είναι πώς
διαµορφώνονται οι αντιλήψεις των ανθρώπων γενικά και η οικολογική συνείδηση
ειδικά και στη συνέχεια ποια η σηµασία τους για τη συγκρότηση της κοινωνικής
πραγµατικότητας.
«∆εν είναι η συνείδηση των ανθρώπων που καθορίζει την ύπαρξη τους, αλλά
αντίθετα είναι η κοινωνική ύπαρξη που καθορίζει την συνείδηση τους», ανέφερε ο
Marx (όπως παρατίθεται στο Wallis 2001). Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουµε από το
κοινωνικό γίγνεσθαι και να αναλύσουµε πώς σε µια κοινωνία αναπτύσσεται και
συναρθρώνεται η ιδεολογία µε τις άλλες, οικονοµικές και πολιτικές διαδικασίες ώστε
να ερµηνεύσουµε την προσκόλληση των ανθρώπων σε κάποιες ιδέες που εκτρέφουν
την «αναπτυξιοµανία». Αναλύοντας, για παράδειγµα, τη διαµόρφωση της ιδεολογίας
του καταναλωτισµού στις συνιστώσες της είναι ο µόνος τρόπος για να
προσδιορισθούν και να ενεργοποιηθούν οι δυνάµεις για την ανατροπή της. Αυτή η
προσέγγιση της ιδεολογικής πλευράς της µέγιστης ανάπτυξης αποφεύγει τις
ηθικολογίες και έχει πραγµατικές δυνατότητες να καταστήσει την ιδεολογία µια
σηµαντική συνιστώσα για την κοινωνική αλλαγή.
Για παράδειγµα, η ιδεολογία του καταναλωτισµού, της κοινωνικής προβολής
και επιβολής µέσω της απόκτησης εµπορευµάτων και θέσεων εξουσίας, έχει άµεση
σχέση µε την αναπαραγωγή της υλικής παραγωγής στον καπιταλισµό. Η παραγωγή
στον καπιταλισµό δεν παράγει προϊόντα απλά για την κάλυψη των βασικών αναγκών
του ανθρώπου. Η καπιταλιστική παραγωγή εκκινεί και οργανώνεται µε στόχο την
ιδιοποίηση του κέρδους. Η διεύρυνση της παραγωγής και η αύξηση της
παραγωγικότητας µέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού, στόχο έχουν την αύξηση
της µάζας του κέρδους. Η διευρυνόµενη παραγωγή έχει ανάγκη και διευρυνόµενης
κατανάλωσης προκειµένου να ρευστοποιηθεί η αξία της. Μια σοβαρή αιτία της
αύξησης της κατανάλωσης απορρέει από την ίδια την παραγωγή. Έτσι, όπως έχουµε
δει στα προηγούµενα, δηµιουργούνται πρότυπα και αξίες που συγκροτούν τον
καταναλωτισµό και απολήγουν σε σοβαρές πιέσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος
αλλά και προσδένουν τα άτοµα στο κεφάλαιο.
Η άλλη ρίζα της καταναλωτικής κουλτούρας µας βρίσκεται στην αλλοτρίωση
του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι πάσης φύσεως καταναγκασµοί, η
αδυναµία ουσιαστικών επιλογών σε βασικά θέµατα στη ζωή µας και οι συνεχώς
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περιοριζόµενες δυνατότητες ανθρώπινης επικοινωνίας µας ωθούν στην άβυσσο και
όχι στην όαση της κατανάλωσης. Η ιεραρχική κοινωνική δοµή «διαστρωµατώνει»
την κατανάλωση µέσω της ανάδειξης ενός αριθµού εµπορευµάτων σε σύµβολα
κοινωνικής θέσης που, ενώ προβάλλονται ως κοινωνικά πρότυπα, είναι αδύνατο να
αποκτηθούν από τους πολλούς.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι, εποµένως, αν είναι δυνατόν να αλλάξουν οι ιδέες
των ανθρώπων όταν τα άλλα στοιχεία της κοινωνικής πραγµατικότητας που τις
συγκροτούν αλλά και στων οποίων (στοιχείων) την αναπαραγωγή συντελούν οι ιδέες,
παραµένουν αµετάβλητα. Ενώ, λοιπόν, εκφράζεται πολλές φορές η ελπίδα ότι τα
άτοµα µπορούν να αλλάξουν τις ιδέες τους ώστε να δηµιουργήσουν µια αρµονική
σχέση φύσης-ανθρώπου, δεν συναρθρώνεται αυτή η αλλαγή µε την κατάργηση της
ατοµικής ιδιοκτησίας, της ατοµικής ιδιοποίησης του πλεονάσµατος και των
εξουσιαστικών πολιτικών δοµών. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά εκπηγάζει από µια
ιδεαλιστική αντίληψη της εξέλιξης των κοινωνιών. Εκπηγάζει από θεωρήσεις που δεν
είναι τίποτα άλλο από φαινοµενολογία. Το πρόβληµα αφορά στο πώς συγκροτεί η
οικολογία το θεωρητικό της πεδίο και πώς αντιλαµβάνεται την κοινωνική πρακτική
της. ∆ιατυπώνονται από ορισµένους απόψεις ότι η οικολογία ασχολείται περισσότερο
µε τη φύση απ' ό,τι µε τον άνθρωπο. Πολλοί οικολόγοι προσπαθούν να προσδώσουν
στη φύση µια θεϊκή υπόσταση και εγκαλούν τους ανθρώπους να την λατρέψουν.
Προκειµένου να αντιµετωπίσουν την οµολογουµένως σκληρή κοινωνική
πραγµατικότητα, «αναχωρούν» από αυτή: θεωρητικά θεοποιούν τη φύση,
συµπεριλαµβανοµένης και της ανθρώπινης φύσης.
Σήµερα, η ανάγκη να οργανώσουµε τη ζωή µας διαφορετικά, µας στρέφει προς
τη φύση. Αλλά αν θέλουµε να πετύχουµε την απελευθέρωση µας, πρέπει να
καταλάβουµε ότι η αγάπη για τη φύση δεν µπορεί παρά να είναι αγάπη για τον
άνθρωπο µέσα στο χρόνο και το χώρο που ζούµε και λαµβάνοντας υπ' όψη την υλική
µας κατάσταση. Αυτό θα έπρεπε να είναι το επιστηµολογικό υπόβαθρο της
Οικολογικής Αριστεράς σήµερα αφού κάθε κατανόηση και προσέγγιση της φύσης δεν
µπορεί παρά να πραγµατοποιείται µε θεωρητικά παραδείγµατα και κοινωνικούς
θεσµούς που αναπτύχθηκαν ιστορικά από τις κοινωνίες των ανθρώπων (Βλάχου
1993: 108).

Ακόµα κι αν υπάρχουν περισσότεροι αυτοαποκαλούµενοι οικολόγοι από τους
συνειδητούς σοσιαλιστές, το οικολογικό κίνηµα µπορεί µετά βίας να ισχυριστεί ότι
σηµείωσε µεγάλες προόδους. Εάν ο «σοσιαλισµός» χωρίς οικολογική
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συνειδητοποίηση παρήγαγε περιβαλλοντικές καταστροφές που όλοι έχουµε ακούσει,
(Λίµνη της Βαϊκάλης, Τσέρνοµπυλ, κλπ.) είναι εξίσου αλήθεια ότι η περιβαλλοντική
ανησυχία χωρίς σοσιαλιστική πολιτική έχει αφήσει τον φυσικό καθώς επίσης και
ανθρώπινο κόσµο κατά ένα µεγάλο µέρος στο έλεος εκείνων που µεταχειρίζονται και
τα δύο κινήµατα ως παράγοντες κέρδους.
Τι µπορεί η σοσιαλιστική σκέψη να προσφέρει στους «οικολόγους»; Σε
µερικούς από αυτούς, όπως στις επικρατούσες περιβαλλοντικές οργανώσεις, των
οποίων οι εταιρικές διασυνδέσεις αποκλείουν οποιεσδήποτε προσεγγίσεις που
παραβιάζουν τα επιχειρησιακά δικαιώµατα, δεν προσφέρει τίποτα. Για αυτούς, η
πολιτική για το περιβάλλον είναι πρώτιστα θέµα κινήτρων ή/ και κανονισµών αγοράς.
Η κρατική εξουσία περιορίζεται έτσι σε επεµβάσεις έκτακτης ανάγκης και
οποιαδήποτε έννοια κοινωνικού ελέγχου των αποφάσεων για την παραγωγή
αποκλείεται εντελώς, ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα.
Η δυσάρεστη κατάσταση που τώρα όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ακόµη
και στον επιχειρησιακό κόσµο, είναι ότι οι αντιφάσεις της κεφαλαιοκρατίας, όχι µόνο
δεν έχουν µειωθεί από την εποχή του Marx, αλλά έχουν ενταθεί. Ζητήµατα όπως ο
καθορισµός του οικολογικού σοσιαλισµού, το περίγραµµα µιας οικολογικής
σοσιαλιστικής κοινωνίας και η µετάβαση στην κοινωνία αυτή είναι µείζονος
σηµασίας. Ο οικολογικός στόχος είναι να ζήσουν οι άνθρωποι σε ισορροπία µε το
υπόλοιπο της φύσης. Ως «ισορροπία» θεωρείται όχι οποιαδήποτε απόλυτη ή άχρονη
έννοια, αλλά η διατήρηση της βιοποικιλότητας, µε παράλληλη τήρηση σε ένα
ελάχιστο όριο των τοξινών και των εκποµπών θερµοκηπίου. Μια τέτοια ισορροπία
είναι επιθυµητή και ως όρος για την επιβίωση των ανθρώπινων ειδών (Wallis 2001).
Η οικολογική κριτική βρίσκει έτσι κοινό έδαφος µε µια ριζοσπαστική παράδοση
ευρύτερη από αυτή του Μαρξισµού. Εδώ περιλαµβάνεται το όραµα των
αποκεντρωµένων κοινοτήτων, που προτείνεται κυρίως από τους αναρχικούς αλλά εν
τούτοις συµβατό σύστηµα µε την Mαρξιστική άποψη µιας ενδεχόµενης άνευ
υπηκοότητας κοινωνίας, δηλαδή µιας κοινωνίας στην οποία η οργάνωση της
παραγωγής (και άλλων θεµάτων) θα περιλαµβανόταν όχι σε ένα όργανο καταστολής
— το κράτος
— αλλά στους οργανισµούς των ελεύθερα συσχετιζόµενων
εργαζοµένων / πολιτών. Άλλες πτυχές της οικολογικής κριτικής που αρθρώθηκαν
αµεσότερα από τον Marx και τον Engels, περιλαµβάνουν: 1) την ανάλυση του Marx
για τον χωρισµό µεταξύ της διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, µε την
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υπονοούµενη αντίθεση στην ιεραρχία και την διατήρηση της δηµοκρατικής αυτοοργάνωσης της εργασίας, 2) τη συνειδητοποίηση των οικολογικών διαστάσεων του
καταστρεπτικού αντίκτυπου του κεφαλαίου στο περιβάλλον, και 3) το σεβασµό —
που εκφράζεται από τον Marx προς την Κοµµούνα του Παρισιού — για την
ικανότητα των εργαζοµένων να ενεργήσουν αποτελεσµατικά για λογαριασµό τους.
Ο έλεγχος των εργατών και τα οικολογικά κριτήρια συγκλίνουν γύρω από το
στόχο της διοικητικής αποκέντρωσης (που συνεπάγεται τη διαφοροποίηση της
οικονοµικής δραστηριότητας και της ζωής των ειδών µέσα σε κάθε τοποθεσία). Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µια αυθεντική ρύθµιση ελέγχου των εργατών θα
απέβαλλε την απειλή της ανεργίας που χρησιµοποιείται από το κεφάλαιο για να
στρέψει τους εργαζοµένους ενάντια στους οικολόγους. Όπως οι κατηγορίες
εργαζοµένου και καταναλωτή, εκείνες του εργαζοµένου και του οικολόγου σε γενικές
γραµµές (δηλαδή, έξω από τη διαστρεβλωτική προοπτική του κεφαλαίου) είναι όχι
µόνο µη-ανταγωνιστικές, αλλά αντιπροσωπεύουν απλά τις διαφορετικές ικανότητες,
τις ανησυχίες, ή τις δραστηριότητες που συνυπάρχουν σε κάθε άτοµο.
Αναγνωρίζοντας αυτό, συγχρόνως, γίνεται κατανοητό ότι µια «πράσινη» προοπτική
συνεπάγεται πολύ περισσότερα από την προηγούµενη πρωτόγονη κατάσταση της
φύσης. Σε συνδυασµό µε τις σαφώς σκιαγραφηµένες θετικές εναλλακτικές λύσεις,
εµπλουτίζεται οποιοδήποτε σοσιαλιστικό κίνηµα παρέχει την αναπόφευκτη αφετηρία
για ένα πρόγραµµα που µπορεί να µιλήσει στις παρούσες ανησυχίες.
Η οικολογική δυνατότητα οποιασδήποτε µελλοντικής σοσιαλιστικής
επανάστασης έχει σταθερότερες βάσεις. Στηρίζεται αφενός στα εκατοµµύρια
ανθρώπων που ανησυχούν καθηµερινά για την φυσική κατάσταση που αυτοί και οι
απόγονοί τους θα υποµείνουν (όροι που θα πρέπει να συνδέονται µε την ασθένεια, τη
σπανιότητα, την κοινωνική αποσύνθεση και τη φυσική καταστροφή), και αφετέρου
στη συνειδητοποίηση που ενσωµατώνεται από εκείνα τα ενεργά στελέχη που
αντιλαµβάνονται τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς και που επιδιώκουν αυτή τη
γνώση να την εκφράσουν µε έργα.
Αυτός ο συλλογισµός δείχνει γιατί µια αταξική κοινωνία θα έπρεπε να είναι
«πράσινη», δείχνει επίσης γιατί µια οικολογικά υγιής κοινωνία θα έπρεπε να είναι
αταξική — που στο παρόν στάδιο της ιστορίας σηµαίνει: χωρίς την κυριαρχία του
κεφαλαίου. Έχουµε ήδη αναφερθεί στην καπιταλιστική συσσώρευση της άρχουσας
τάξης. Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της συσσώρευσης και των καταναλωτικών
συνηθειών της κυρίαρχης τάξης και της επιβολής του καταναλωτισµού από αυτή στις
98

οικονοµικά ασθενέστερες τάξεις. Από τη µια µεριά υπάρχει η κατάσταση των
εκατοντάδων εκατοµµυρίων στις Λ.Α.Χ., που, αφού έχουν αφεθεί άποροι µετά απ΄
αυτή τη διαδικασία, δεν είναι σε θέση να δουν τη χρήση των πόρων σαν τίποτα άλλο
παρά ως άµεση κάλυψη των αναγκών επιβίωσής τους. Τόσο η επέκταση της
κεφαλαιοκρατικής τάξης όσο και ο απελπισµένος αγώνας για την ασφάλεια ή για την
επιβίωση είναι αντίθετα µε το σεβασµό των φυσικών ορίων. Οι άνθρωποι δεν
µπορούν να σεβαστούν αυτά τα όρια αν δεν έχουν απελευθερωθεί από αυτές τις
κινητήριες δυνάµεις (Wallis 2001).
Ειδικότερα, τα εναλλακτικά θεωρητικά πλαίσια για τη σε κοινοτικό επίπεδο
αγροτική ανάπτυξη µας βοηθούν να εκτιµήσουµε αληθινά την αναζήτηση για µια
άλλη ανάπτυξη, τη δυναµική της τάξης και της κοινότητας, τη διοικητική
αποκέντρωση και την τοπική κυβέρνηση, παρά τη βιώσιµη ανάπτυξη του
νεοφιλελευθερισµού. Ταυτόχρονα, µας δίνουν µια πραγµατική αίσθηση των
προοπτικών για τη σε κοινοτικό επίπεδο ανάπτυξη σε συγκεκριµένες ανά χώρα
περιπτώσεις. Η αναζήτηση για µια άλλη µορφή ανάπτυξης έχει παράγει, όπως
παρουσιάστηκε στα προηγούµενα, κατά τη διάρκεια των ετών ένα ευρύ φάσµα
προτύπων που ήταν, είτε σχηµατοποιηµένα, είτε είχαν σχέση µε τη Λατινική
Αµερική. Αυτά τα πρότυπα περιλαµβάνουν την οικονοµία της αλληλεγγύης, τα
οικονοµικά της αυτοδιαχείρισης των εργαζοµένων, τη συνεργασία και τη δικαιοσύνη,
τη συµµετοχή ως κοινωνική ενδυνάµωση, τη συµµετοχικότητα σαν τη σύνδεση στη
διαδικασία ανάπτυξης, την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη από τη
βάση, και τα βιώσιµα αναγκαία προς το ζην (Canterbury 2004). Οι ανωτέρω
αναλύσεις είναι, φυσικά, πολύ µερικές και αφηρηµένες. Στρέφονται προς τις
εργασιακές διαδικασίες γενικά, και την κεφαλαιοκρατική παραγωγή ειδικότερα. ∆εν
περιλαµβάνουν καµία απόπειρα να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η οικολογική
κρίση εξ αιτίας της παραγωγής, παραδείγµατος χάριν. Ούτε έχει γίνει εκτεταµένη
ανάλυση των οικολογικών επιπτώσεων των µορφών και της δυναµικής της υλικής
κατανάλωσης, οι οποίες είναι σηµαντικές, δεδοµένου ότι αυτή καθορίζει οποιαδήποτε
πολιτική στρατηγική που ενσωµατώνει µια οικολογική προοπτική. Ούτε πράγµατι,
έχουν αποτιµηθεί οι δυνάµεις της οικονοµικής παρέµβασης των κεφαλαιοκρατικών
κρατών, στο ρόλο τους ως ρυθµιστές των συνθηκών της κεφαλαιοκρατικής
παραγωγής και της αναπαραγωγής. Εάν οι κεφαλαιοκρατικές οικονοµίες έχουν
εγγενείς µηχανισµούς που αποτελούν παράγοντες της οικολογικής κρίσης, παραµένει
να φανεί εάν αυτές οι κρίσεις, µαζί µε τις ευρύτερα αναγνωρισµένες µορφές
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οικονοµικής κρίσης, µπορούν να ρυθµιστούν αποτελεσµατικά µέσω των επεµβάσεων
της νοµοθεσίας και του κράτους. Μπορεί επίσης αληθοφανώς να υποστηριχτεί ότι
µερικοί από τους µεγάλους οικολογικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουµε τώρα δεν
είναι ούτε άµεσα ούτε µεσολαβηµένα αποτελέσµατα των οικονοµικών σχέσεων και
της δυναµικής, αλλά προκύπτουν από τις σχετικά αυτόνοµες στρατηγικές και
στρατιωτικές πολιτικές των εθνών κρατών και των συµµαχιών. Τέλος, η ανάλυση
αυτή συµβάλλει προς την αναγνώριση του πιο διακριτικού και επικίνδυνου
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος της σύγχρονης οικολογικής κρίσης: τον καθολικό
χαρακτήρα της. Η ερώτηση δεν είναι απλώς µια ερώτηση προσδιορισµού των
οικολογικών τάσεων και των συγκεκριµένων τρόπων κοινωνικής και οικονοµικής
ζωής. Είναι σύνθετη από άποψη ερµηνείας των συνδυασµένων και προκαθορισµένων
ενεργειών αυτών των διαφορετικών µηχανισµών στο επίπεδο της οικολογικής
σφαίρας (Benton 1989).
Το όραµα του Marx, όπως ήδη έχει αναφερθεί, βρίσκεται σ’ έναν κόσµο που
βασίζεται σε µια κοινοτική ηθική και είναι συµβατός µε τη γη και το βιότοπό του.
Είναι δυνατό (µια δυνατότητα που έχει ρίζες στον παραλογισµό και τη µηβιωσιµότητα του παρόντος κοινωνικού συστήµατος) να έχει πολύπλευρο
προσδιορισµό, που χαρακτηρίζεται από την οικολογική και πολιτιστική
ποικιλοµορφία — ως εκ τούτου ένας κόσµος πληρέστερης και οικουµενικά
ανθρώπινης (και οικολογικής) ελευθερίας. Μια τόσο απίθανη υπό αυτήν τη µορφή
κοινωνική συνέπεια µπορεί να µην είναι πάρα πολύ αργά να επιτευχθεί για την
ανθρωπότητα — υπό µορφή ενός συνασπισµού ευρείας βάσης για κοινωνική και
περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Καθώς η οικολογική κρίση ωριµάζει µαζί µε την
ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού παγκόσµιου συστήµατος, η επιλογή πορείας θα
βρίσκεται όλο και πιο πολύ µπροστά µας (Foster 1997).
Ένα τελευταίο αλλά µεγάλης σηµασίας ζήτηµα που συζητήθηκε στην παρούσα
εργασία είναι το εξής: αν αποτελεί η τεχνολογία (και εποµένως και η βιοτεχνολογία)
ένα ουδέτερο και κατάλληλο παράγοντα για την επιδίωξη των βασικών στόχων της
ανθρωπότητας. Αυτοί που υποστηρίζουν την ουδετερότητα της τεχνολογίας, την
βλέπουν ως «µέσο» για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου, το οποίο πρέπει απλώς
να χρησιµοποιηθεί για τους σωστούς στόχους, για να λυθεί το οικολογικό πρόβληµα,
αλλά και γενικότερα τα κοινωνικά προβλήµατα. Υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία έχει
πέσει σε κακά χέρια και κάποιοι την έχουν αποµακρύνει από τους αυθεντικούς της
στόχους.
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Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, η τεχνολογία βρίσκεται σε στενή συνάρτηση
και σχέση εξάρτησης µε τις κοινωνικές δοµές. Η τεχνολογία είναι κοινωνικά
καθοριζόµενος παράγοντας, ενδογενής, µε συγκεκριµένα κίνητρα ανάπτυξης και
συγκεκριµένους στόχους, και όχι εξωγενής και αυτόνοµος. Τα κίνητρα και οι στόχοι
του κυρίαρχου τρόπου παραγωγής επηρεάζουν τους στόχους της τεχνολογίας και τα
κίνητρα ανάπτυξης της. Εποµένως δεν µπορούµε να λέµε ότι η τεχνολογία είναι
κοινωνικά ουδέτερη, ούτε αυτόνοµη. Επιπλέον, η τεχνολογία δεν µπορεί να είναι
ουδέτερη εφόσον οι βασικοί φορείς ανάπτυξης της είναι οι πολυεθνικές εταιρίες, οι
ιδιώτες και τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα τα οποία είναι εξαρτηµένα
οικονοµικά από τις επιχειρήσεις. Οι φορείς αυτοί κάνουν επιλεκτικό σχεδιασµό,
επιλεκτική ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας για λόγους σκοπιµότητας και
κυριαρχίας τους πάνω στον άνθρωπο και στη φύση. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι οι
καπιταλιστές έχουν αγνοήσει πολύ σηµαντικές τεχνολογίες και έχουν επιλέξει
τεχνολογίες που οδηγούν στην µεγιστοποίηση του κέρδους.
Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός δεν ανταποκρίθηκε µέχρι στιγµής στις
αισιόδοξες προβλέψεις, αλλά οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα: την
οικολογική αποδιοργάνωση και την άνιση κατανοµή των αρνητικών επιπτώσεων και
των οφελών σε παγκόσµιο επίπεδο. Το ερώτηµα είναι πόσοι και ποιοι έχουν
πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Η εφαρµογή οποιασδήποτε τεχνολογικής καινοτοµίας
αναδεικνύει οµάδες ή χώρες που ευνοούνται και άλλες που υφίστανται όλες τις
αρνητικές συνέπειες. Η ψαλίδα ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, στις
αναπτυγµένες χώρες του Βορρά και στις χώρες το Νότου, µεγαλώνει ολοένα και
περισσότερο.
∆ε θα έπρεπε, ωστόσο, να καταλήξουµε στην συλλήβδην απόρριψη της
τεχνολογίας και της τεχνικής προόδου ως τη βασική αιτία όλων των προβληµάτων.
Εδώ µπαίνει το ερώτηµα αν οι διάφορες µορφές αγροτικής παραγωγής, που
χρησιµοποιούν σύγχρονη τεχνολογία, και οι µεταρρυθµίσεις που αυτές προτείνουν,
είναι άχρηστες και θα πρέπει να τις απορρίψουµε ή θα τις εκµεταλλευτούµε µε τρόπο
που θα λειτουργούν προς όφελος του ανθρώπου και του οικοσυστήµατος.
Οι εναλλακτικές µορφές αγροτικής ανάπτυξης µπορεί να µην λύνουν το
πρόβληµα της οικολογικής αποδιοργάνωσης και να δρουν µέσα στα πλαίσια του
κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήµατος, και σε τελική ανάλυση να το εξυπηρετούν,
αυτό όµως δε σηµαίνει ότι οι µεταρρυθµίσεις που προτείνουν είναι άχρηστες ή
αποπροσανατολιστικές. Η επιστήµη έπαιξε το σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη
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και διάχυση τόσο της Πράσινης Επανάστασης όσο και των άλλων µορφών αγροτικής
ανάπτυξης. Το πρόβληµα όµως δεν είναι µόνο η εξοικονόµηση φυσικών αποθεµάτων
ή η προστασία του οικοσυστήµατος. Το πρόβληµα είναι ο ίδιος ο σηµερινός
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, οι ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και
κοινωνιών. Ο σεβασµός της φύσης και των ανθρώπων προϋποθέτει ένα νέο τρόπο
παραγωγής που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και θα δηµιουργεί αγαθά για την
ανθρώπινη κοινότητα.
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