
Οπαδοί της αποανάπτυξης, ακόμη μια προσπάθεια…!

Ο λόγος περί «αποανάπτυξης»* είναι μία από τις σπάνιες σχετικά νέες θεωρητικές 

προτάσεις  που εμφανίστηκαν τις  τελευταίες  δεκαετίες.  Το τμήμα του κοινού που 

είναι  σήμερα  δεκτικό  στο  λόγο  περί  «αποανάπτυξης»  είναι  ακόμη  αρκετά 

περιορισμένο.  Ωστόσο,  είναι  αναμφίβολα αναπτυσσόμενο.  Αυτό οφείλεται  σε μια 

συνειδητοποίηση  μπροστά στην  ολοφάνερη  πραγματικότητα  ότι  η  ανάπτυξη  του 

καπιταλισμού  μας  οδηγεί  σε  μια  οικολογική  καταστροφή,  και  δεν  θα  λύσουν  το 

πρόβλημα λίγα παραπάνω φίλτρα ή λίγο λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα. Διαχέεται 

μια δυσπιστία απέναντι  στην ίδια την ιδέα ότι  μια διαρκής οικονομική μεγέθυνση 

είναι πάντοτε επιθυμητή. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η δυσαρέσκεια σε σχέση με μια 

κριτική στον καπιταλισμό η οποία ουσιαστικά τον κατηγορεί για την άδικη κατανομή 

των  προϊόντων  του  ή  μόνο  για  τις  «καταχρήσεις»  του,  όπως οι  πόλεμοι  και  οι  

παραβιάσεις των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  Το ενδιαφέρον για την έννοια της 

«αποανάπτυξης»  εκφράζει  την  ολοένα  και  εντονότερη  εντύπωση  ότι  το  λάθος 

βρίσκεται στην ίδια την κατεύθυνση του ταξιδιού που έχει αναλάβει η κοινωνία μας, 

τουλάχιστον  εδώ  και  μερικές  δεκαετίες,  και  ότι  βρισκόμαστε  μπροστά  σε  μια 

«πολιτιστική κρίση» η οποία αφορά όλες τις αξίες της, ακόμη και στο επίπεδο της 

καθημερινής ζωής (λατρεία της κατανάλωσης, της ταχύτητας, της τεχνολογίας, κ.ά.). 

Έχουμε  εισέλθει  σε  μια  κρίση  που  είναι  οικονομική,  οικολογική  και  ενεργειακή 

ταυτόχρονα,  και  η  «αποανάπτυξη»  λαμβάνει  υπόψη  της  όλους  αυτούς  του 

παράγοντες και την αλληλεπίδρασή τους, αντί  να επιδιώκει να «αναθερμάνει  την 

ανάπτυξη» με τις «πράσινες τεχνολογίες», όπως κάνει ένα μέρος του οικολογισμού, 

ή να προτείνει απλά μια διαφορετική διαχείριση της βιομηχανικής κοινωνίας, όπως 

κάνει ένα μέρος της κριτικής που προέρχεται από το μαρξισμό.

Η  «αποανάπτυξη»  είναι  επίσης  αρεστή  επειδή  προτείνει  ατομικά  πρότυπα 

συμπεριφοράς τα οποία μπορούμε να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε εδώ και τώρα, 

και επειδή ανακαλύπτει εκ νέου ουσιαστικές αρετές, όπως η αρμονική συμβίωση, η 

γενναιοδωρία, η εκούσια απλότητα και η δωρεά. Ωστόσο, προσελκύει το ενδιαφέρον 

και  λόγω  του  ευγενούς  ύφους  της  το  οποίο  μας  επιτρέπει  να  πιστεύουμε  ότι 

μπορούμε  να  πραγματοποιήσουμε  μια  ριζοσπαστική  αλλαγή  με  μια  γενική 

συναίνεση χωρίς να περάσουμε μέσα από ανταγωνισμούς και έντονες συγκρούσεις. 

Πρόκειται για ένα ρεφορμισμό που εμφανίζεται ως ριζοσπαστικός.

Η ιδέα της «αποανάπτυξης» έχει αναμφίβολα την αξία ότι θέλει πραγματικά να έρθει 

σε ρήξη με τον παραγωγισμό και τον οικονομισμό οι οποίοι για μεγάλο διάστημα 



αποτέλεσαν το κοινό υπόβαθρο της αστικής κοινωνίας και της μαρξιστικής κριτικής 

της.  Μια  βαθιά  κριτική  του  καπιταλιστικού  τρόπου  ζωής  μοιάζει,  κατ’  αρχήν, 

περισσότερο εμφανής στους οπαδούς της αποανάπτυξης παρά, για παράδειγμα, 

στους  οπαδούς του  νεο-εργατισμού  οι  οποίοι  εξακολουθούν  να  πιστεύουν  ότι  η 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (ιδιαίτερα η ανάπτυξη της πληροφορικής) 

θα  οδηγήσει  στην  κοινωνική  απελευθέρωση.  Οι  οπαδοί  της  αποανάπτυξης 

επιχειρούν  επίσης  να  ανακαλύψουν  στοιχεία  μιας  καλύτερης  κοινωνίας  στη 

σημερινή ζωή, τα οποία έχουν συχνά αφήσει ως κληρονομιά οι προκαπιταλιστικές 

κοινωνίες, όπως η διαθεσιμότητα για δωρεά. Κατά συνέπεια, δε διακινδυνεύουν να 

βασίσουν  τις  ελπίδες  τους  -όπως  κάνουν  κάποιοι  άλλοι-  στη  συνέχιση  της 

αποσύνθεσης  όλων των παραδοσιακών μορφών ζωής και  στη  βαρβαρότητα,  οι 

οποίες υποτίθεται ότι προετοιμάζουν μια θαυμαστή αναγέννηση.

Το  πρόβλημα  είναι  ότι  οι  θεωρητικοί  της  αποανάπτυξης  παραμένουν  αρκετά 

αόριστοι όσον αφορά τα  αίτια του ανταγωνισμού για την οικονομική μεγέθυνση. Ο 

Μαρξ,  στην  κριτική  της  πολιτικής  οικονομίας,  απέδειξε  ότι  η  αντικατάσταση  της 

ανθρώπινης εργατικής δύναμης με τη χρήση της τεχνολογίας μειώνει  την «αξία» 

που αντιπροσωπεύει κάθε προϊόν, πράγμα που ωθεί τον καπιταλισμό στη διαρκή 

αύξηση  της  παραγωγής.  Σ’  αυτό  το  μηχανισμό  βρίσκουμε  τη  διττή  φύση  του 

«παλαιού εχθρού» μας,  του προϊόντος:  την αξία  και  την αξία χρήσης,  οι  οποίες 

παράγονται  από  την  αφηρημένη  και  τη  συγκεκριμένη  πλευρά  της  εργασίας 

αντίστοιχα.  Αυτές  οι  δύο πλευρές  δε  συνυπάρχουν ειρηνικά,  αλλά διαπερνώνται 

από μια βίαιη αντίφαση. Ας πάρουμε (όπως κάνει και ο ίδιος ο Μαρξ) το παράδειγμα 

ενός ράφτη πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Για να φτιάξει ένα πουκάμισο, 

και για την παραγωγή των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, χρειαζόταν περίπου μία 

ώρα. Επομένως, η «αξία» αυτού του πουκάμισου ήταν η αξία μίας ώρας. Όταν για 

την παραγωγή του υφάσματος και το ράψιμο εισήχθησαν οι μηχανές, αντί για ένα 

πουκάμισο, μπορούσε κανείς να φτιάξει δέκα σε μία ώρα. Αυτός που κατέχει αυτές 

τις μηχανές, οι οποίες λειτουργούν με απλούς εργάτες, θα προωθήσει στην αγορά 

τα πουκάμισα που παράγονται μ’ αυτόν τον τρόπο με μια τιμή πολύ χαμηλότερη 

από αυτή  που μπορεί  ο  ράφτης.  Στην  πραγματικότητα,  από τη  στιγμή  που μια 

μηχανή επιτρέπει την κατασκευή δέκα πουκάμισων σε μία ώρα, κάθε πουκάμισο 

δεν αντιπροσωπεύει παρά το ένα δέκατο της μίας ώρας εργασίας, δηλαδή έξι λεπτά. 

Η αξία του, και τελικά η νομισματική αποτίμησή του, μειώνονται σε τεράστιο βαθμό. 

Ο ιδιοκτήτης  του  κεφαλαίου  έχει  κάθε  συμφέρον  ο  εργάτης  να  παράγει  όσο  το 

δυνατόν  περισσότερο  στην  ώρα  εργασίας  για  την  οποία  πληρώνεται.  Αν  τον 



υποχρεώσει  να  εργάζεται  με  μια  μηχανή,  όπως  στο  παραπάνω  παράδειγμα,  ο 

εργάτης κατασκευάζει πολύ περισσότερα πουκάμισα και επομένως αποφέρει πολύ 

υψηλότερο  κέρδος  στο  αφεντικό  του.  Ολόκληρος  ο  καπιταλισμός  υπήρξε  μια 

διαρκής επινόηση νέων τεχνολογιών των οποίων ο στόχος ήταν να εξοικονομήσουν 

εργατική δύναμη, δηλαδή να παράγουν περισσότερα προϊόντα με λιγότερη εργατική 

δύναμη.  Όμως, σε ένα καθεστώς όπου η αξία δίνεται  από την εργασία,  από τη 

«δαπάνη μυών, νεύρων και εγκεφάλου» (Μαρξ), αυτό εμπεριέχει ένα πρόβλημα: η 

αξία κάθε προϊόντος μειώνεται και, κατά συνέπεια, μειώνονται επίσης η υπεραξία 

και τελικά το κέρδος που μπορεί να αποδώσει το εν λόγω προϊόν. Είναι μια κεντρική 

αντίφαση που συνόδευσε τον καπιταλισμό από τις απαρχές του και η οποία δεν 

επιλύθηκε ποτέ. Ο καπιταλισμός δεν είναι μια οργανωμένη κοινωνία, αλλά βασίζεται 

σ’ ένα διαρκή ανταγωνισμό, όπου κάθε οικονομικός φορέας δεν ενεργεί παρά για 

λογαριασμό  του.  Κάθε  ιδιοκτήτης  κεφαλαίου  που  εισάγει  μια  καινούρια  μηχανή 

πραγματοποιεί  ένα  κέρδος  πολύ  μεγαλύτερο  από  τους  ανταγωνιστές  του, 

εξασφαλίζοντας  περισσότερα  προϊόντα  από  τους  εργάτες  του.  Είναι  επομένως 

αναπόφευκτο  κάθε νέα  εφεύρεση  που εξοικονομεί  εργασία να εφαρμόζεται  στην 

πράξη. Ο ιδιοκτήτης κεφαλαίου που το κάνει  αυτό, πραγματοποιεί  σε μια πρώτη 

φάση ένα επιπλέον κέρδος. Σύντομα ωστόσο, οι άλλοι καπιταλιστές τον μιμούνται, 

και ένα νέο, πιο υψηλό, επίπεδο παραγωγικότητας καθιερώνεται. Έτσι, το επιπλέον 

κέρδος  εξαφανίζεται  μέχρι  την  επόμενη  εφεύρεση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αν  ένα 

πουκάμισο δεν «εμπεριέχει» πια μία ώρα εργασίας, αλλά μόνο έξι λεπτά, το κέρδος 

που αποφέρει αυτό το πουκάμισο μειώνεται επίσης. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα 

ποσοστό  υπερεργασίας,  και  άρα  κέρδους,  10%  (1).  Ένα  πουκάμισο,  για  την 

παραγωγή του οποίου χρειάζεται μία ώρα, εμπεριέχει έξι λεπτά υπερεργασίας και 

ένα  αντίστοιχο  κέρδος  με  νομισματικούς  όρους.  Όμως,  αν  μόνο  έξι  λεπτά  είναι 

απαραίτητα  για  να  παραχθεί  ένα  πουκάμισο,  αυτό  δεν  εμπεριέχει  παρά  36 

δευτερόλεπτα υπερεργασίας, που είναι η πηγή του κέρδους. Ο καπιταλιστής που 

εισάγει  μια  τεχνολογία  η  οποία  αντικαθιστά  τη  ζωντανή  εργασία  πραγματοποιεί 

άμεσα ένα κέρδος για τον εαυτό του, αλλά συμβάλλει επίσης αθέλητα στη μείωση 

του ποσοστού του γενικού κέρδους. Κατά συνέπεια, η ίδια η καπιταλιστική λογική 

που ωθεί στη χρήση των τεχνολογιών καταλήγει να πριονίζει  το κλαδί πάνω στο 

οποίο κάθεται ολόκληρο το σύστημα.    

Αν  δεν  υπήρχαν  άλλοι  εμπλεκόμενοι  παράγοντες,  ο  τρόπος  καπιταλιστικής 

παραγωγής  δε  θα  διαρκούσε  για  μεγάλο  διάστημα.  Ωστόσο,  υπάρχουν 

αντισταθμιστικοί  μηχανισμοί.  Ο  πιο  σημαντικός  ανάμεσά  τους  είναι  η  διαρκής 



αύξηση  της  παραγωγής.  Αν,  στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα,  κάθε  ξεχωριστό 

πουκάμισο εμπεριέχει το ένα δέκατο του κέρδους που εξασφάλιζε στο παρελθόν το 

πουκάμισο που κατασκεύαζε ο ράφτης, τότε αρκεί  να παραχθούν όχι δέκα, αλλά 

δώδεκα πουκάμισα, αντί  για ένα, προκειμένου να αντισταθμιστεί,  ή ακόμη και να 

υπερ-αντισταθμιστεί,  η  μείωση  του  κέρδους.  Σε  ολόκληρη  την  ιστορία  του 

καπιταλισμού υπήρχε μια διαρκής αύξηση της παραγωγής προϊόντων, έτσι ώστε η 

μείωση του παραγόμενου κέρδους σε κάθε μεμονωμένο προϊόν να αντισταθμίζεται 

και  με το παραπάνω από τη συνολική αύξηση της  μάζας των προϊόντων.  Έτσι, 

δώδεκα πουκάμισα, από τα οποία το καθένα εμπεριέχει  ένα ελάχιστο μέρος του 

κέρδους,  αποφέρουν  τελικά  μεγαλύτερα  κέρδη  από  ένα  πουκάμισο  με  μεγάλο 

κέρδος.  Αυτό  εξηγεί  επίσης  την  ατέρμονη  αναζήτηση  όλο  και  πιο  νέων τομέων 

αξιοποίησης.  Το  πιο  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  αυτό  της 

αυτοκινητοβιομηχανίας:  ένα  προϊόν  που,  αρχικά,  ήταν προϊόν  πολυτελείας,  έγινε 

κοινής χρήσης μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανοίγοντας ένα τεράστιο πεδίο νέων 

κερδών. Ωστόσο, όλα αυτά μόλις που κατάφερναν να αντισταθμίζουν την ενδημική 

τάση της παραγωγής όχι μόνο για τη μείωση του ποσοστού κέρδους (μόνο με αυτόν 

τον  περιορισμένο  τρόπο  συζητήθηκε  το  πρόβλημα  από  τους  παραδοσιακούς 

μαρξιστές), αλλά και της μάζας της αξίας ως τέτοια.

Σ’ αυτή τη λογική βρίσκεται  η βαθιά αιτία της οικολογικής κρίσης. Ο οικολογικός 

λόγος εξηγεί  συχνά αυτή την κρίση ως συνέπεια  μιας λανθασμένης ανθρώπινης 

συμπεριφοράς  απέναντι  στη  φύση,  ένα  είδος  απληστίας  ή  αρπακτικότητας  του 

ανθρώπινου  όντος  ως  τέτοιο.  Ή  ακόμη,  η  οικολογία  παρουσιάζεται  ως  ένα 

πρόβλημα που μπορεί να λυθεί στο εσωτερικό του καπιταλισμού, με τον «πράσινο 

καπιταλισμό».  Έτσι,  γίνεται  λόγος  για  τη  δημιουργία  θέσεων  εργασίας  στον 

οικολογικό τομέα, για μια πιο καθαρή βιομηχανία, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

για  φίλτρα,  για  πιστώσεις  άνθρακα…  Στην  πραγματικότητα,  πολύ  σπάνια 

σημειώνεται ότι η ίδια η οικολογική κρίση συνδέεται βαθιά με την ίδια τη λογική του 

καπιταλισμού.  Γι’  αυτόν  ακριβώς  το  λόγο,  αναφέρουμε  παραπάνω:  αν  δέκα 

πουκάμισα που παράγονται από τη βιομηχανία εμπεριέχουν το ίδιο κέρδος με ένα 

χειροποίητο πουκάμισο, τότε πρέπει να παραχθούν (τουλάχιστον) δέκα.  Τα δέκα 

βιομηχανικά πουκάμισα αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερες πρώτες ύλες, αλλά 

όλα  μαζί  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  αξία  με  ένα  χειροποίητο  πουκάμισο  -στην 

πραγματικότητα,  απαιτείται  πάντοτε  μία  ώρα  για  να  παραχθούν.  Σ’  ένα 

καπιταλιστικό  καθεστώς,  είναι  απαραίτητο  να  παραχθούν  και  στη  συνέχεια  να 



πουληθούν δέκα πουκάμισα -και άρα να καταναλωθούν δεκαπλάσιοι πόροι για να 

εξασφαλιστεί τελικά η ίδια ποσότητα αξίας, επομένως και χρημάτων.

Εδώ και δέκα χρόνια, ο καπιταλισμός αποφεύγει το τέλος του τρέχοντας διαρκώς 

λίγο ταχύτερα από την τάση του να καταρρεύσει, χάρη σε μια διαρκή αύξηση της 

παραγωγής.  Όμως,  αν  και  η  αξία  δεν  αυξάνεται,  για  την  ακρίβεια  μειώνεται, 

αντίθετα,  αυτό  που  αυξάνεται,  είναι  η  κατανάλωση  πόρων,  η  μόλυνση  και  η 

καταστροφή. Ο καπιταλισμός είναι σαν ένα μάγο που αναγκάζεται να ρίχνει όλον 

τον υλικό κόσμο στο  μεγάλο καζάνι  της παγκοσμιοποίησης,  για  να αποφύγει  το 

σταμάτημα των πάντων. Η οικολογική κρίση δεν μπορεί να βρει τη λύση της στο 

πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο έχει την ανάγκη να μεγεθύνεται 

διαρκώς, να καταναλώνει όλο και περισσότερες πρώτες ύλες, μόνο και μόνο για να 

αντισταθμίσει τη μείωση της μάζας της αξίας του. Γι’ αυτό το λόγο, οι προτάσεις για 

μια  «βιώσιμη  ανάπτυξη»  ή  για  έναν  «πράσινο  καπιταλισμό»  δεν  μπορούν  να 

οδηγήσουν  πουθενά:  προϋποθέτουν  ότι  το  καπιταλιστικό  κτήνος  μπορεί  να 

εξημερωθεί,  δηλαδή  ότι  ο  καπιταλισμός  έχει  την  επιλογή  να  σταματήσει  την 

ανάπτυξή  του  και  να  παραμείνει  στάσιμος,  περιορίζοντας  έτσι  τις  ζημίες  που 

παράγει. Όμως, αυτή η ελπίδα είναι μάταιη: όσο συνεχίζεται η αντικατάσταση της 

εργατικής δύναμης από τις τεχνολογίες, ενώ η αξία ενός προϊόντος έγκειται  στην 

εργασία  που  αντιπροσωπεύει,  θα  υπάρχει  πάντοτε  ανάγκη  να  αναπτύσσεται  η 

παραγωγή με υλικούς όρους, και άρα να χρησιμοποιούνται περισσότεροι πόροι και 

να αυξάνεται η μόλυνση σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μπορούμε να επιθυμούμε μια άλλη 

μορφή  κοινωνίας  -αλλά  όχι  ένα  είδος  καπιταλισμού  διαφορετικού  από  τον 

«πραγματικά υπαρκτό καπιταλισμό».

Είναι  οι  βασικές κατηγορίες  του καπιταλισμού -η αφηρημένη εργασία,  η αξία,  το 

προϊόν,  το  χρήμα,  που  δεν  ανήκουν  σε  καμία  περίπτωση  σε  κάθε τρόπο 

παραγωγής, αλλά μόνο στον καπιταλισμό- αυτές οι οποίες προκαλούν τον τυφλό 

δυναμισμό του. Εκτός από το  εξωτερικό όριο, που συνίστατο στην εξάντληση των 

πόρων,  το  καπιταλιστικό  σύστημα  εμπεριείχε  εξαρχής  ένα  εσωτερικό όριο:  την 

υποχρέωση  να  μειώνει  -λόγω  του  ανταγωνισμού-  τη  ζωντανή  εργασία  η  οποία 

αποτελεί ταυτόχρονα τη μοναδική πηγή αξίας. Εδώ και μερικές δεκαετίες, αυτό το 

όριο μοιάζει να έχει ξεπεραστεί, και η παραγωγή της «πραγματικής» αξίας έχει σε 

μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί  από την προσομοίωσή της  στη χρηματοπιστωτική 

σφαίρα. Εξάλλου, το εξωτερικό και το εσωτερικό όριο άρχισαν να είναι ολοφάνερα 

την ίδια στιγμή: περίπου το 1970. Αν ο καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρχει παρά 

ως  φυγή  προς τα  εμπρός  και  διαρκής  υλική  μεγέθυνση  για  να  αντισταθμίζει  τη 



μείωση της αξίας, μια πραγματική «αποανάπτυξη» δε θα είναι εφικτή παρά μόνο με 

το τίμημα μιας συνολικής ρήξης με την παραγωγή προϊόντων και χρήματος.

Οι  «οπαδοί  της  αποανάπτυξης»  σε  γενικές  γραμμές  οπισθοχωρούν μπροστά σ’ 

αυτή τη συνέπεια, που μπορεί να τους φαίνεται υπερβολικά «ουτοπική». Ορισμένοι 

συντάσσονται  με  το  σύνθημα  «Να  βγούμε  από  την  οικονομία».  Όμως,  οι 

περισσότεροι παραμένουν στο πλαίσιο μιας «εναλλακτικής οικονομικής επιστήμης» 

και μοιάζουν να πιστεύουν ότι η τυραννία της ανάπτυξης δεν είναι παρά ένα είδος 

παρεξήγησης  την  οποία  θα  μπορούσαμε  να  καταπολεμήσουμε  δραστικά  με  τη 

βοήθεια  επιστημονικών  συνεδρίων  που  συζητούν  για  τον  καλύτερο  τρόπο 

υπολογισμού  του  ακαθάριστου  εσωτερικού  προϊόντος.  Πολλοί  οπαδοί  της 

αποανάπτυξης  πέφτουν  στην  παγίδα  της  παραδοσιακής  πολιτικής,  θέλουν  να 

συμμετέχουν  στις  εκλογές  ή  να  υποχρεώσουν  τους  βουλευτές  να  υπογράψουν 

καταστατικούς χάρτες. Μερικές φορές, η αποανάπτυξη γίνεται μάλιστα ένας λόγος 

λίγο  σνομπ,  με  τον  οποίο  οι  αστοί  καταπραΰνουν  το  ενοχικό  αίσθημά  τους 

μαζεύοντας επιδεικτικά τα πεταμένα λαχανικά στο τέλος της αγοράς.  Και  πρέπει 

επίσης  να  αναρωτηθούμε  για  το  λόγο  που  έχει  δείξει  ενδιαφέρον  για  την 

αποανάπτυξη μια ορισμένη «νέα δεξιά», καθώς και για τον κίνδυνο να υποπέσουμε 

σε  ένα  μονόπλευρο  εγκώμιο  των  «παραδοσιακών»  κοινωνιών  στον  παγκόσμιο 

νότο.

Είναι  κάπως  ανόητο  να  πιστεύουμε  ότι  η  αποανάπτυξη,  ή  κάτι  παρόμοιο,  θα 

μπορούσε  να  καταστεί  η  επίσημη  πολιτική  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Ένας 

«αποαναπτυσσόμενος  καπιταλισμός» θα ήταν μια  ετυμολογική αντίφαση,  το  ίδιο 

ανέφικτος  με  έναν  «οικολογικό  καπιταλισμό».  Αν  η  αποανάπτυξη  δε  θέλει  να 

περιοριστεί στο να συνοδεύει και να δικαιολογεί την «αναπτυσσόμενη» πτώχευση 

της κοινωνίας -και αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός: μια ρητορική της λιτότητας 

θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμεύσει για να χρυσώσει το χάπι των νεόπτωχων και 

να  μετατρέψει  αυτό  που  είναι  εξαναγκασμός  σε  φαινομενική  επιλογή,  για 

παράδειγμα το να ψάχνει κανείς μέσα στα σκουπίδια-, πρέπει να προετοιμαστεί για 

συγκρούσεις και ανταγωνισμούς. Όμως, αυτοί οι ανταγωνισμοί δε θα συμπίπτουν 

πλέον με τις  παλαιές γραμμές διαχωρισμού που όριζε η «πάλη των τάξεων».  Η 

απαραίτητη  υπέρβαση  του  παραδείγματος  του  παραγωγισμού  -και  των  τρόπων 

ζωής που το συνοδεύουν- θα συναντήσει αντιστάσεις σε όλους τους κοινωνικούς 

τομείς. Ένα μέρος των σημερινών «κοινωνικών αγώνων», σ’ ολόκληρο τον κόσμο, 

είναι ουσιαστικά αγώνας για την πρόσβαση στον καπιταλιστικό πλούτο, ο οποίος 

δεν αμφισβητεί  το  χαρακτήρα αυτού του υποτιθέμενου πλούτου.  Ένας κινέζος  ή 



ένας ινδός εργάτης έχει σοβαρούς λόγους να ζητάει έναν καλύτερο μισθό, αλλά, αν 

τον εξασφαλίσει,  είναι  πιθανό να αγοράσει  ένα αυτοκίνητο και να συμβάλλει έτσι 

στην  «ανάπτυξη»  και  στις  ολέθριες  συνέπειές  της  στο  οικολογικό  και  κοινωνικό 

πεδίο. Πρέπει να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια προσέγγιση ανάμεσα στους αγώνες 

που  διεξάγονται  για  να  βελτιωθεί  η  θέση  των  εκμεταλλευόμενων  και  των 

καταπιεσμένων  και  τις  προσπάθειες  που  καταβάλλονται  για  να  ξεπεραστεί  ένα 

κοινωνικό μοντέλο που βασίζεται στην υπερβολική ατομική κατανάλωση. Πιθανόν 

ορισμένα κινήματα αγροτών του παγκόσμιου νότου να κινούνται ήδη προς αυτή την 

κατεύθυνση,  κυρίως ανακτώντας  κάποια στοιχεία  των παραδοσιακών κοινωνιών, 

όπως η συλλογική κατοχή της γης ή η ύπαρξη μορφών αναγνώρισης του ατόμου οι 

οποίες δε συνδέονται με την επίδοσή του στην αγορά.   

*  Σ.τ.Μ.:  Στην  ελληνική  γλώσσα  συχνά  συγχέεται  η  οικονομική  μεγέθυνση 

[croissance  (fr),  growth  (en)]  και  η  ανάπτυξη  [développement  (fr),  development 

(en)]. Στο κείμενο, ο όρος αποανάπτυξη αναφέρεται στη décroissance, δηλαδή στη 

μείωση της  οικονομικής  μεγέθυνσης  (ποσοτικό  χαρακτηριστικό,  ενώ  η  ανάπτυξη 

αναφέρεται σε περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά).

(1) Σ’ αυτό το παράδειγμα,  δε λαμβάνουμε υπόψη τη διαφορά μεταξύ υπεραξίας και 

κέρδους.


