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ΠΡΟλΟγΟς
Το παρόν βιβλίο είναι το προϊόν μιας μακροχρόνιας έρευνας με κάπως ιδιόμορφα 
χαρακτηριστικά: από τη μια μεριά έλκει την καταγωγή του σε μια μακρά πορεία 
πολιτικής συνειδητοποίησης και ιδεολογικής διαμόρφωσης που ξεκίνησε στα μαθη-
τικά μου χρόνια, έλαβε δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις στα φοιτητικά μου χρόνια 
–τότε που η «φοίτηση» στα «τραπεζάκια» των φοιτητικών παρατάξεων ήταν μια 
πραγματικά αποκαλυπτική διαδικασία, συχνά πολύ πιο γόνιμη από τα ίδια τα πανε-
πιστημιακά μαθήματα– πέρασε από μια «πραγματιστική» φάση, ειδικά στα πρώτα 
χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας στη Μέση Εκπαίδευση, για να ανα-
νεωθεί μέσα από την αναβάπτισή της στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό στοχα-
σμό, με την αναγκαία πάντοτε συμμετοχικότητα στα κοινά. Όπως θα διαπιστώσει 
ο αναγνώστης, είναι ένα βιβλίο με σαφή πολιτική τοποθέτηση, ωστόσο αυστηρά 
κριτική προς κάθε κατεύθυνση και αμετανόητα καχύποπτη, σε αναζήτηση ενός πο-
λιτικού οράματος που δείχνει να είναι ιδιαίτερα ομιχλώδες στην εποχή της «ύστερης 
νεωτερικότητας». 

Εύλογα, όμως, θα αναρωτηθεί κανείς: και τότε ποια είναι η ακαδημαϊκή του αξία; 
Μήπως είναι καθαρή προπέτεια να κατατίθεται με τη μορφή μιας ακαδημαϊκής μο-
νογραφίας; Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ιδιομορφία του. Το βιβλίο αυτό συνιστά 
ταυτόχρονα το προϊόν μιας μακράς και επίπονης επιτόπιας έρευνας –περισσότερο 
από δέκα συναπτά έτη στην τελική σύλληψη του πυρήνα του– στη διάρκεια της 
οποίας η πολιτική αφετηρία αυστηροποιήθηκε ακόμη περισσότερο: ως ερευνητικό 
εγχείρημα συντελέστηκε κατά κύριο λόγο σ’ έναν πολύ «μικρό τόπο», συγκεκριμέ-
να στον κήπο και το περιβόλι μου, στο Μονοδέντρι του Ζαγορίου, και δεν είναι η 
πρώτη φορά που το Ζαγόρι στεγάζει φιλόξενα τις ερευνητικές μου ανησυχίες. Τα 
«μεγάλα ζητήματα», όμως, που επιχειρεί να συζητήσει είναι διαχρονικά και ταυτό-
χρονα εξαιρετικά επίκαιρα, παγκόσμια κι ωστόσο ιδιαίτερα τοπικά, μακρόπνοα κι 
όμως τετριμμένα και συχνά βαρετά, αν και ποτέ ανούσια. Με δυο λόγια, επιχειρεί να 
συζητήσει το ζήτημα της σύγχρονης κρίσης μέσα από τη «μεγάλη» της αφετηρία, το 
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του καπιταλισμού και την αριστερή κριτική για 
την υπέρβασή του, αλλά και μέσα από τη «μικρή» της διάσταση, τη βιωμένη εμπει-
ρία των ανθρώπων. ύπό την έννοια αυτή επιδιώκει να διαβαστεί αφενός ως μια 
συμβολή στην οικονομική ανθρωπολογία, ταπεινή και ελλιπής οπωσδήποτε –δε-
δομένου ότι η οικονομική ανθρωπολογία δεν περιλαμβάνεται στις σπουδές μου, αν 
και διάβασα πολύ για να υπερβώ αυτό το εμπόδιο– αφετέρου ως μια εθνογραφική 
συμβολή στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης στην Ελλάδα, και μάλιστα μέσα 
από τη μεθοδολογική επιλογή της αυτοεθνογραφίας. 

Το εμπειρικό υλικό και ταυτόχρονα η αφετηρία της επιτόπιας έρευνας είναι η 
άτυπη αυτοπαραγωγή των οικιακών λαχανόκηπων, μια δραστηριότητα που συχνά 
εκφεύγει εντελώς από την προσοχή μας, αν και από βιβλιογραφική άποψη έχει απο-
κτήσει μεγάλη ορατότητα τα τελευταία χρόνια, όταν με αφορμή την κρίση «φορτώ-
θηκε» με πολιτικές προεκτάσεις δυσανάλογες, εκτιμώ, με την αποτελεσματικότητά 
της. Εν πάση περιπτώσει, ας μην προκαταλαμβάνω εδώ την ανάγνωση, αλλά –πριν 
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προχωρήσω– ας παραθέσω μια αναλυτική περίληψη των όσων περιέχει αυτό το 
βιβλίο και με τα οποία θα χρειαστεί να αναμετρηθεί ο αναγνώστης. 

Το βιβλίο, λοιπόν, δομείται σε δύο μέρη. το πρώτο μέρος, που φέρει τον τίτλο 
Εννοιολογώντας την κρίση και χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, αποτελεί μια εκτενή 
θεωρητική συζήτηση για την κρίση / τις κρίσεις του καπιταλισμού και τις απόπειρες 
εξόδου απ’ αυτήν μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών και αντιτιθέμενων προ-
γραμμάτων με πολιτικά χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο με τον τίτλο τα δομικά χαρακτηριστικά των 
καπιταλιστικών κρίσεων επιχειρείται με συνολικό –αν και αναγκαία συνοπτικό– τρό-
πο μια συζήτηση για τις αντιφάσεις του συστήματος του καπιταλισμού, οι οποίες κα-
θιστούν τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις του δομικές και αναπόφευκτες. Ξεκινώντας 
από τις επισημάνσεις του Μαρξ, διακρίνονται αφενός η υλική εκδοχή των κρίσεων 
αυτών και οι συνέπειές τους στην κοινωνία αλλά και το κεφάλαιο (με το σταδιακό 
μετασχηματισμό της λειτουργίας του, δηλαδή, σε τοκοφόρο κεφάλαιο), αφετέρου η 
ιδεολογική και φιλοσοφική βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται ο δομικός και ανα-
πόφευκτα επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας τους (ο εργαλειακός ορθολογισμός του 
homo economicus). ωστόσο, αν οι κρίσεις του καπιταλισμού, οποιαδήποτε μορφή 
και αν λαμβάνουν, είναι –όπως έχει δείξει η Ιστορία– υπερβάσιμες, τότε θα πρέπει 
να προσδιοριστεί ειδικότερα η σκοπιά από την οποία καθίστανται υπερβάσιμες και 
να προσδιοριστεί ιστορικά και πολιτικά ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η υπέρ-
βαση της σύγχρονης κρίσης, την οποία βιώνουμε στο παρόν. Με άλλα λόγια, όπως 
το τοποθετεί ο γκορζ (1986), οι έξοδοι από τις κρίσεις –και κατά συνέπεια από την 
τωρινή– είναι «δεξιά» ή «αριστερά»; «Πίσω» ή «μπροστά», όπως θα μπορούσε να το 
τοποθετήσει κανείς κάπως διαφορετικά, με την έννοια της αναπαραγωγής και εξέ-
λιξης του συστήματος ή, αντίστοιχα, την υπέρβασή του. Στα επόμενα δύο κεφάλαια 
το βιβλίο ασχολείται με το ζήτημα αυτό, ανιχνεύοντας τα εργαλεία και τις πρακτικές 
που έχουν επινοηθεί, και ως ένα βαθμό εφαρμοστεί, τόσο προς τη μία όσο και προς 
την άλλη κατεύθυνση. 

Στο δεύτερο, λοιπόν, κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Έξοδος δεξιά»: από την 
κεϋνσιανή ρύθμιση και το κράτος πρόνοιας στα «μπαλώματα επιθυμίας», κατα-
δεικνύονται ορισμένες από τις διαδικασίες (ιστορικές και σύγχρονες) με τις οποίες 
επιχειρείται η υπέρβαση της δομικής κρίσης της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» του 
καπιταλισμού προς όφελος της αναπαραγωγής του ίδιου του συστήματος. Στις δι-
αδικασίες αυτές περιλαμβάνονται το «κράτος πρόνοιας», όπως εκδηλώθηκε ιστορι-
κά σε Αμερική και Ευρώπη μέσω της λεγόμενης «κεϋνσιανής ρύθμισης», αλλά και 
τα «χωρικά μπαλώματα», δηλαδή η ιστορική διαδικασία της εξασφάλισης πρώτων 
υλών και αγορών για το κεφάλαιο είτε εξωτερικά (με την παγκοσμιοποίηση της καπι-
ταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας) είτε εσωτερικά (με την αναδιάρθρωση και τον 
περιορισμό των δημόσιων δαπανών για τομείς κοινής ωφέλειας που ιδιωτικοποιού-
νται). ωστόσο, στη συγχρονία, τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα «μπαλώ-
ματα» στο σκισμένο ρούχο της κρίσης φαίνεται να είναι τα «μπαλώματα επιθυμίας», 
η διαδικασία δηλαδή με την οποία ο ίδιος ο σύγχρονος άνθρωπος κατασκευάζεται 
και λειτουργεί ως «καταναλωτικός άνθρωπος» (homo consumens). Πάντως, πέρα 
από τις πραγματιστικές αυτές διαπιστώσεις, μπορούμε να διακρίνουμε επίσης έναν 
συστηματικό στοχασμό (και αντίστοιχα συστηματικές απόπειρες για την εφαρμογή 
του) προς την αντίθετη πλευρά, προς την υπέρβαση δηλαδή της κρίσης μέσα από 
την υπέρβαση του ίδιου του συστήματος που τη διαμορφώνει. Αν και ο στοχασμός 
αυτός δεν παρουσιάζει πάντοτε ομοιογένεια ή σύμπνοια ούτε ως προς την ανάλυση 
του προβλήματος ούτε ως προς την αντιμετώπισή του, συνιστά παρά ταύτα μια 
κρίσιμη παρακαταθήκη για όσους αντιλαμβάνονται το μέλλον διαφορετικά. 

Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Έξοδος αριστερά»: από την 
από-ανάπτυξη στην επανεπινόηση του κράτους επιχειρείται μια σύνοψη αυτού 



Η 
ου
το
πί
α 

το
υ κ
ηπ
ου
ρο
υ

15

ακριβώς του στοχασμού στην κατεύθυνση μιας «εξόδου αριστερά» από την κρίση. 
Εδώ ο συλλογισμός εκκινεί αναγκαστικά από έναν αναπροσδιορισμό της έννοιας 
της «Αριστεράς», για να φτάσει σταδιακά, μέσα από την κριτική προσέγγιση του 
κινήματος της «αποανάπτυξης» και του κοινωνικού αυτοπροσδιορισμού των «ανα-
γκαίων», στην πολιτική διαχείριση του ζητήματος αυτής της «εξόδου». Ποιο είναι 
το κοινωνικό υποκείμενο ενός τέτοιου μετασχηματισμού και ποιο το πολιτικό; Πώς 
παρουσιάζεται η ταξικότητα στις σύγχρονες συνθήκες της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης; Είναι, αναγκαίο αλλά και εφικτό ένα «άλλο» κράτος; Ή μήπως η ύπαρξή του δεν 
συνάδει σε καμία περίπτωση με μια «έξοδο αριστερά» από την κρίση; Αποτελεί έναν 
στρατηγικό στόχο ο μετασχηματισμός του στην προοπτική μιας οριστικής απαλλα-
γής, ή μήπως η αναγκαιότητα μιας κεντρικής πολιτικής διαχείρισης θα το καθιστά 
αναγκαίο στο διηνεκές; Καθώς η «ουτοπία της αποανάπτυξης» δεν είναι καθόλου 
δεδομένη ως κυρίαρχη παραγωγική εκδοχή σήμερα, ανάλογα και μια πολιτική απά-
ντηση στα ερωτήματα αυτά είναι εξίσου αμφίθυμη και ελαστική. Αυτό που σήμερα 
παρουσιάζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας αποτελεσματικής 
«εξόδου αριστερά» από την κρίση είναι η συνολική –οικονομική, κοινωνική, πολιτι-
κή αλλά και πολιτισμική– ρήξη με τον ανθρωπολογικό τύπο του καπιταλισμού, τον 
homo economicus, και τον εργασιακό χρόνο. Και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο (παρά 
τη διαρκή θεωρητική αναζήτηση) δεν υπάρχουν διαθέσιμες «συνταγές» αλλά μια 
πλειάδα από μικρότερες ή μεγαλύτερες, σταδιακές ή απότομες, ειρηνικές αλλά και 
–κάποτε αναγκαία– βίαιες, τυπικές αλλά και άτυπες, νόμιμες ή «παράνομες» (αν και 
συχνά νομιμοποιημένες στη συνείδηση όσων τις ακολουθούν) πρακτικές διαδικασί-
ες αυτής της ρήξης που απαιτούν συντονισμό. Αν αυτό η κοινωνία το καταφέρει με 
ή χωρίς κράτος μένει να αποδειχθεί. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους που τιτλοφορείται 
από την «ηθική» και την «άτυπη» στην «ανθρώπινη» οικονομία παρακολουθούμε 
μια σειρά από πρακτικές, τόσο διαχρονικά / ιστορικά όσο και συγχρονικά, που ενώ 
αποτελούν κατά μια έννοια απόπειρες διαχείρισης του εκάστοτε προβλήματος που 
ενσκύπτει από μια οικονομική κρίση, δε φαίνεται να συμμερίζονται απαραίτητα τις 
κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες, όπως τέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 
Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν διακρίνονται από πολιτικές αφετηρίες ή ότι στε-
ρούνται πολιτικών στοχεύσεων· αντίθετα, θα λέγαμε ότι έχουν ενσωματωμένο το 
πολιτικό κριτήριο, χωρίς ωστόσο να διαπνέονται από ολιστικά οράματα πολιτικής 
διαχείρισης. Οι σημαντικότερες έννοιες που συνοψίζουν τέτοιου είδους πρακτικές 
και εκκινούν από την κοινωνία και όχι από την πολιτική, είναι η «ηθική οικονομία» 
(moral economy), η «άτυπη οικονομία» (informal economy) και η «ανθρώπινη οικονο-
μία» (human economy), που αναλύονται στη συνάφειά τους και στο πλαίσιο του αν-
θρωπολογικού στοχασμού για την οικονομία. ωστόσο, ο ρόλος του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου, όπως και του πρώτου μέρους γενικότερα, δεν είναι να αποτελέσει ένα 
«εγχειρίδιο» πολιτικής ή οικονομικής ανάλυσης από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας. 
Αντίθετα, καθώς ο πυρήνας του βιβλίου στη βάση του παραμένει ένα εθνογραφικό 
εγχείρημα που αποσκοπεί να προσφέρει εμπειρικό υλικό για μια βαθύτερη κατανό-
ηση ορισμένων όψεων του φαινομένου της οικονομικής κρίσης, όπως το βιώνουμε 
στο παρόν και μάλιστα στο ελληνικό πλαίσιο, τα κεφάλαια αυτού του πρώτου μέ-
ρους συνιστούν την sine qua non συνθήκη της θεωρητικής και ιστορικής πλαισίω-
σης για τη διαχείρισή του. Σε τι συνίσταται, όμως, αυτή η εθνογραφική διερεύνηση; 
Ποιο είναι το κύριο ερευνητικό της ερώτημα και με ποια μεθοδολογική θωράκιση 
θα διεκπεραιωθεί; Ποιος είναι ο «μικρός τόπος» που θα απαντήσει στο «μεγάλο 
ζήτημα», όπως οριοθετεί εμφατικά τη σχέση εθνογραφίας και ανθρωπολογίας ο 
Eriksen (2007); Τα ζητήματα αυτά, όπως και μια «πυκνή περιγραφή» (Geertz 2003) 
του εθνογραφικού υλικού στο φόντο τής μέχρι τώρα θεωρητικής συζήτησης παρα-
τίθενται στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου, όπως και μια στενότερη θεωρητική 
και ιστορική πλαισίωση για την ελληνική κρίση και το πεδίο της έρευνας. 
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το δεύτερο μέρος του βιβλίου, υπό τον τίτλο η ουτοπία της αυτοπαραγωγής 
στην Ελλάδα της κρίσης, συνιστά την εθνογραφική του συνεισφορά στα ζητήματα 
που τέθηκαν στην ιστορική και θεωρητική συζήτηση του πρώτου μέρους και συ-
γκροτείται επίσης σε τέσσερα κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο Ερμηνεύοντας την ελληνική εκδο-
χή της κρίσης καταγράφονται συνοπτικά, αλλά και όσο περιεκτικά ήταν δυνατόν, 
οι εμφανείς αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κρίση, είτε αυτές 
εκπορεύονται από μια «εκσυγχρονιστική» αφετηρία είτε επιχειρούν να δομήσουν, 
θεσμικές και μη, «εναλλακτικές» αποκρίσεις. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία γίνεται 
αναλυτική και κριτική συζήτηση για τις απόπειρες προσέγγισης της ελληνικής κρί-
σης τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή εθνογραφική παραγωγή, για 
να διαπιστωθεί ότι η μέχρι τώρα εθνογραφική οπτική έχει κατά κύριο λόγο επικε-
ντρωθεί σε παραδείγματα που είτε είχαν σαφείς πολιτικούς / ριζοσπαστικούς προ-
σανατολισμούς είτε αφορούσαν θεσμικές απόπειρες στο πλαίσιο της λεγόμενης 
«κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας». Είναι, όμως, μόνο αυτές οι αντιδράσεις 
που εκδηλώθηκαν, ή θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως απέναντι στην κρίση 
μια μεγάλη, αφανής και σιωπηρή, πλειονότητα επέλεξε άλλους τρόπους αντίδρα-
σης (όπως η άτυπη αυτοπαραγωγή); Κι αν ναι, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε 
τις πρακτικές της και να τις προσεγγίσουμε; Κι ακόμη, σε ποια χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας εδράζονται 
οι πρακτικές αυτές; 

Τα ερευνητικά αυτά ερωτήματα επιχειρείται να απαντηθούν στο τρίτο κεφά-
λαιο του δευτέρου μέρους, ωστόσο, ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, στο οποίο 
κατατίθενται οι Μεθοδολογικές προϋποθέσεις για μια εθνογραφία της αυτοπα-
ραγωγής. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου των οικι-
ακών κήπων με έμφαση σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα: τους κήπους στην 
Αγγλία των Α΄ και Β΄ Παγκοσμίων Πολέμων, τους organoponicos της Κούβας μετά 
την κατάρρευση του σοβιετικού κόσμου, κατά κύριο λόγο, αλλά και τους δημοτικούς 
λαχανόκηπους της ελληνικής περίπτωσης της κρίσης. Με την επισήμανση ότι όλα 
τα παραπάνω παραδείγματα συνιστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θεσμικά συ-
γκροτημένες απόπειρες, άρα κατά κάποιον τρόπο «μετρήσιμες» ποσοτικά, έρχεται 
στο προσκήνιο το ζήτημα αυτό: πώς μπορεί να μετρηθεί και για ποιο σκοπό η άτυπη 
«αυτοπαραγωγή» των οικιακών κήπων; Μετά από αναλυτική και κριτική παράθεση 
των εργαλείων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα διεθνή συστήματα 
μέτρησης της άτυπης οικονομίας (και αυτοπαραγωγής) διαπιστώνεται αφενός μια 
πραγματιστική αδυναμία μέτρησης (δεδομένου ότι εκδηλώνεται στο πλαίσιο ενός 
οικονομικού τρόπου σκέψης που συσχετίζεται πάντοτε με το ΑΕΠ), αφετέρου η ανα-
γκαιότητα της «μέτρησης» ως πολιτικής στάσης αποχής από την αγορά. Δηλαδή, 
στο μέγεθος αυτής της «αποχής» μπορεί κανείς να «μετρήσει» ένα είδος κοινωνικής 
αντίστασης απέναντι στη συμμόρφωση προς την αγορά. Έτσι, η «ποσότητα» αυτής 
της άτυπης αυτοπαραγωγής είναι σημαντικό να είναι σε γενικές γραμμές μετρήσι-
μη και γνωστή, προκειμένου να συγκροτηθεί ένας αποτελεσματικός κριτικός στο-
χασμός απέναντι στην κυριαρχία των κανόνων της «αυτορρύθμισης». Η αναγκαι-
ότητα αυτή, οδήγησε στην επιλογή της αυτοεθνογραφίας ως κύριας ερευνητικής 
στρατηγικής, με την επισήμανση ότι το εμπειρικό υλικό συμπληρώνεται από οκτώ 
αναλυτικές συνεντεύξεις και αξιοποίηση προηγούμενων ερευνών για λόγους τριγω-
νοποίησης και μεγαλύτερης εγκυρότητας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, που είναι και το εκτενέστερο, συνοψίζεται και σχολιάζε-
ται το κυρίως εθνογραφικό υλικό που προέρχεται από τις συνεντεύξεις και την αυ-
τοεθνογραφική παρατήρηση. Φέρει τον τίτλο Με αφορμή ένα αυτοεθνογραφικό 
εμπειρικό παράδειγμα και χωρίζεται σε 5 υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο 
(Ο «κήπος που ζει οικογένεια») η συζήτηση αφορά πρωτίστως τα είδη των λαχανι-
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κών και τις ποσότητες που παράγονται στους κήπους της άτυπης αυτοπαραγω-
γής σε συσχετισμό με την κατανάλωση / ανταλλαγή στα οικογενειακά, συγγενικά 
ή ευρύτερα φιλικά και κοινωνικά δίκτυα των παραγωγών. Η βασική επισήμανση 
εδώ σχετίζεται με το γεγονός ότι ενώ οι συγκεκριμένοι κήποι αφορμώνται ως κοι-
νωνική εμπειρία από το προ-νεωτερικό πλαίσιο της αγροτικής αυτοκαταναλωτικής 
οικονομίας της διευρυμένης οικογένειας, στο νεωτερικό πλαίσιο έχουν τελείως δια-
φορετικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι ως πρακτική έχουν προσαρμοστεί στις νε-
ωτερικές εξελίξεις της «οικογένειας», περιλαμβάνοντας μια ευρύτατη ποικιλία συν-
δυασμών που προσιδιάζει περισσότερο σ’ ένα «δίκτυο αλληλοϋποστήριξης» παρά 
σε «οικογένεια» με τη στενή της εννοιολόγηση. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο (Απόπει-
ρες αγοράς) συζητούνται δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά κυρίως την έμμεση σχέση 
με την «αγορά», δηλαδή αφενός μια «μέτρηση» της αυτοπαραγωγής με κριτήριο 
την αγοραία αξία των προϊόντων, αφετέρου –και κυρίως αυτό– μια «μέτρηση» που 
σχετίζεται με την πολιτική αφετηρία της «αυτάρκειας», με άλλα λόγια της δυνατό-
τητας που προσφέρει η αυτοπαραγωγή για μερική αποδέσμευση από την αγορά. 
Το δεύτερο ζήτημα αφορά μια πιο άμεση σχέση της άτυπης αυτοπαραγωγής με την 
εκχρηματισμένη οικονομία μέσα από τη δυνατότητα διοχέτευσης των προϊόντων 
στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Ζαγόρι της αλληλεγγύης», που λει-
τούργησε για το σκοπό αυτό στο Ζαγόρι ένα καφενείο – παντοπωλείο, τον «Ορει-
βάτη», από το 2016 μέχρι το 2020. Ενώ η λειτουργία του «Ορειβάτη» υπήρξε γενικά 
επιτυχημένη από την άποψη της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων (σε μια κρίσιμη 
δημοσιονομικά περίοδο) και τη στήριξη της εργασίας, ειδικά των νέων ανθρώπων, 
ένα πειραματικό / «εναλλακτικό» μοντέλο (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας, ανέδει-
ξε ταυτόχρονα και τα όρια του εγχειρήματος: στην πραγματικότητα η επιβίωση μιας 
κοινωνικής επιχείρησης με (νέο)φιλελεύθερους όρους της αγοράς δεν είναι εφικτή, 
καθώς είτε αντιμετωπίζεται με όρους συμβατικής επιχείρησης από το κράτος είτε 
εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αγοράς με δυσμενείς προϋποθέσεις. Στο τρίτο 
υποκεφάλαιο (γιατί οι άνεργοι δεν «βάζουν κήπο»;) προβληματοποιείται το υλικό 
από δύο συνεντεύξεις με άνεργους πληροφορητές που δεν «βάζουν κήπο», κάτι που 
φαίνεται «παράδοξο» σε σχέση με τις γενικότερες τάσεις την περίοδο της σύγχρονης 
κρίσης, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται από τη βιβλιογραφία. Με αφετηρία ένα 
καταξιωμένο σχήμα για την περιγραφή των αντιδράσεων των άνεργων σε περιό-
δους κρίσης, το υλικό των συνεντεύξεων αναδεικνύει ότι οι δύο πληροφορητές δεν 
επιδίδονται στην άτυπη αυτοπαραγωγή (αν και συμμετέχουν στην άτυπη οικονομία 
γενικότερα), επειδή την αντιλαμβάνονται ως μια συμπληρωματική πηγή εισοδήμα-
τος που, ωστόσο, «μηδενίζεται», όταν δεν υπάρχει ένα τακτικό εισόδημα από μια τυ-
πική εργασιακή δραστηριότητα. Το τέταρτο υποκεφάλαιο εμπεριέχει μια συζήτηση 
για τις βασικές συνιστώσες του χώρου και του χρόνου, όπως εκδηλώνονται στην 
άτυπη αυτοπαραγωγή των κήπων. Εδώ διατυπώνεται η διαπίστωση ότι ο «χρόνος 
του κήπου» συνιστά αφενός μια σύνθετη και πολυεπίπεδη έννοια (είναι ταυτόχρονα 
προ-νεωτερικός, νεωτερικός και μετά-νεωτερικός), αφετέρου μια δυναμική αναλυ-
τική κατηγορία για την κατανόηση της ίδιας της κρίσης, δεδομένου ότι η πρόσληψη 
και η εννοιολόγησή του δε γίνονται «εν κενώ» αλλά συνιστούν ιδεολογικά προσανα-
τολισμένες πρακτικές. Από την άλλη μεριά, η μελέτη της χωροθέτησης των κήπων 
της άτυπης αυτοπαραγωγής γίνεται μια ενδιαφέρουσα αφορμή για να κατηγοριο-
ποιηθούν τρεις διαφορετικές εκδοχές της «αστο-χωρικής» συνθήκης: η πρώτη αφο-
ρά την κλασική περίπτωση που μελέτησε και ο Δαμιανάκος, ο κήπος στο «χωριό» και 
η κατοικία στην «πόλη». Εδώ η συζήτηση μετατίθεται στην προσβασιμότητα του κή-
που από τον κάτοικο του άστεως και, μέσα από τις αφηγήσεις των πληροφορητών, 
αναδεικνύεται και το όριο αυτής της διαδικασίας. Στη δεύτερη εκδοχή συζητείται το 
ζήτημα της περιαστικής γεωργίας στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και διαπιστώνε-
ται ότι η ήπια αστικοποίηση της περιαστικής υπαίθρου μάλλον ευνοεί παρά περιο-
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ρίζει τη λεγόμενη «γεωργία του ελεύθερου χρόνου»: εδώ ο κάτοικος του άστεως έχει 
άμεση πρόσβαση και αξιοποιεί τους ελεύθερους χώρους της οικιστικής ανάπτυξης, 
λόγω της διαθεσιμότητας του νερού από το δίκτυο. Τέλος, η καθαρά αστική αυτο-
παραγωγή αναδεικνύει την τρίτη εκδοχή της «αστο-χωρικής» συνθήκης: παρά την 
εγκατάσταση στην «πόλη», η διατήρηση κήπου σε παρτέρια και ελεύθερους χώρους 
(κυρίως μονοκατοικιών) δείχνει τη μεταφορά ενός habitus από το «χωριό» στο άστυ. 
Στο πέμπτο και τελευταίο υποκεφάλαιο (Ενάντια στον ορθολογισμό; Ένας κήπος 
600 χιλιόμετρα μακριά…) επιχειρείται –κυρίως μέσα από την αξιοποίηση αυτοεθνο-
γραφικών δεδομένων– να ανασκευαστεί μια προφανής πρόκληση της «κοινής λο-
γικής»: πώς είναι δυνατόν να διατηρεί κάποιος τον κήπο της αυτοπαραγωγής του 
600 χιλιόμετρα μακριά από την επαγγελματική του έδρα; Με αφετηρία τη μελέτη 
της κοινωνικής μνήμης, τις πολιτικές συνυποδηλώσεις του εγχειρήματος αλλά και 
τη διάσταση της συμμετοχής στην «τοπικότητα» που αναβαθμίζεται μέσα από μια 
τέτοια παραγωγική δραστηριότητα, διαπιστώνεται ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη 
«λογική» που αντιβαίνει όχι μόνο στον «ορθολογισμό» της αγοράς αλλά συχνά και 
στη –θεωρούμενη ως– «κοινή λογική» του μέσου ανθρώπου: η –κάπως πιεστική 
προς τους πληροφορητές– ερώτηση «τι κερδίζουν από την αυτοπαραγωγή» επε-
δίωκε ακριβώς αυτό, να τους φέρει ενώπιον αυτής της «κοινής λογικής». Τόσο στις 
απαντήσεις τους όσο και στη αναστοχαστική διερώτηση απέναντι στο ίδιο ζήτημα, 
αναδεικνύεται αυτό το ίδιο τρίπτυχο ως μια «ηθική της αυτοπαραγωγής», όχι με την 
ιδεαλιστική της εκδοχή αλλά με την πολιτική της εννοιολόγηση.

Αυτή ακριβώς η «ηθική της αυτοπαραγωγής» φαίνεται να συγκροτεί και τον πυ-
ρήνα της ταξικότητας των άτυπων κηπουρών, όπως διαπιστώνεται στο τελευταίο 
κεφάλαιο του βιβλίου που φέρει τον τίτλο ςυμπεράσματα. η ουτοπία του κηπου-
ρού. Εδώ, με την αξιοποίηση της μεταφοράς του Bauman για την (προ-νεωτερική) 
«ουτοπία του θηροφύλακα», τη (νεωτερική) «ουτοπία του κηπουρού» και τη (μετά-νε-
ωτερική) «ουτοπία του κυνηγού», διαπιστώνεται η συγκρότηση μιας ιδιόμορφης και 
δυναμικής τάξης, αυτής των «αστοχωρικών», που με εργαλεία την υβριδοποίηση 
του χώρου και του χρόνου προσαρμόζονται στις διαρκείς κρίσεις των εισαγόμενων 
«εκσυγχρονισμών», χωρίς ωστόσο, απαραίτητα να διατυπώνουν μια πολιτική πρό-
ταση μακροκοινωνικής αποτελεσματικότητας. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει 
είναι μια «συνεννόηση» στο μικροκοινωνικό επίπεδο, που θυμίζει τον «κοινοτισμό» 
του Καραβίδα, αλλά τον υπερβαίνει σημαντικά, δεδομένου ότι το πρόταγμα δεν εί-
ναι η πολιτική αντίσταση αλλά η κοινωνική. Με την έννοια αυτή, ενώ συγκροτούν 
μια τάξη «καθ’ εαυτήν» δεν συγκροτούν κατ’ ανάγκη και μια τάξη «δι’ εαυτήν». Αυτός 
είναι, άλλωστε, και ο λόγος που η πρακτική της άτυπης αυτοπαραγωγής μπορεί να 
συνιστά μια εκδοχή αμυντικής «ηθικής οικονομίας» και ταυτόχρονα μια ιδιόμορφη 
«ανθρώπινη οικονομία», σε τελική ανάλυση μια κοινωνικά δυναμική αντίσταση που 
υπό όρους θα μπορούσε να αποτελέσει και μια «προοδευτική» πολιτική συνιστώσα 
αλλαγής. 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας και το Παράρτη-
μα, στο οποίο κατατίθενται οι οδηγοί συνέντευξης, τα πρότυπα των παραχωρητηρί-
ων, ορισμένοι πίνακες που προέκυψαν από τις «μετρήσεις» της αυτοπαραγωγής του 
κήπου και ενδεικτικές φωτογραφίες. 

Η έκδοση του βιβλίου υπήρξε ένα ζήτημα που με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Οι 
συμβουλές φίλων και συναδέλφων ήταν εξίσου αμφίθυμες με το δικό μου προβλη-
ματισμό: δικαιούμαι να εκδώσω ένα βιβλίο που ασκεί κριτική στον «καταναλωτικό 
άνθρωπο» και στη διαδικασία της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» και ταυτόχρονα να 
μπω στους κανόνες της απευθυνόμενος σε μια εκδοτική επιχείρηση, για να το κα-
ταστήσει εμπορική «υλικότητα»; Ή μήπως το θολό τοπίο των «εκδοτικών Κοινών» 
στην Ελλάδα –σε διεθνές επίπεδο τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά το βιβλίο 
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απευθύνεται στην παρούσα φάση στο ελληνόφωνο αναγνωστικό κοινό– θα το κα-
θιστούσε «αφανές», αν και δωρεάν; Τελικά επικράτησε η πρώτη άποψη για δύο κυ-
ρίως λόγους: πρόκειται για ένα βιβλίο που θέλω να διαβαστεί χωρίς τη διαμεσολά-
βηση της «αγοράς», δεδομένου μάλιστα ότι ένα μεγάλο μέρος από τη βιβλιογραφία 
που το τροφοδότησε μου προσφέρθηκε γενναιόδωρα μέσα από έγκυρες ανοιχτής 
πρόσβασης διαδικτυακές πηγές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης. Από την άπο-
ψη αυτή είναι ένα «αντί-δωρο» από τη μεριά μου. Κατά δεύτερο λόγο, ένας έγκυρος 
πανεπιστημιακός ιστότοπος δέχτηκε να το φιλοξενήσει: πρόκειται για τον ιστότοπο 
του Εργαστηρίου λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Εθνολογίας, όπου σεμνύνομαι ότι υπηρετώ. Οφείλω εδώ να ευχαριστήσω, 
για άλλη μια φορά και δημόσια, τον Διευθυντή του, τον Καθηγητή λαογραφίας Μα-
νόλη Βαρβούνη και αγαπητό συνάδελφο, για την τιμή που μου έκανε. Κι επίσης, 
τον αγαπητό φίλο –και συνάδελφο– Θανάση Κούγκουλο για την εξασφάλιση για 
λογαριασμό του Εργαστηρίου των απαραίτητων γραφειοκρατικών πιστοποιητικών 
(ISBN κ.λπ.) μιας ηλεκτρονικής έκδοσης. Ο ιστότοπος αυτός, αν και δεν είναι απο-
θετήριο με τη στενή έννοια, διασφαλίζει, ωστόσο, τη μακροβιότητα της ανάρτησης 
και την ακαδημαϊκότητα του εγχειρήματος. Όπως μάλιστα μπορεί να διαπιστώσει 
κανείς, δεν είναι η πρώτη αλλά η δέκατη έκτη έκδοση στη σειρά, και έπεται συνέχεια.

 
Ένας πρόλογος είθισται να κλείνει με ευχαριστίες, κι αφού ήδη πέρασα σ’ αυ-

τές, ας συνεχίσω. Με τη διευκρίνιση ότι δεν πρόκειται για τυπικότητες αλλά για βα-
θιές από καρδιάς ευχαριστίες, για το βιβλίο αυτό οφείλω πολλά σε πολλούς. Ας με 
συγχωρήσουν που δεν αναφέρω τις ακαδημαϊκές τους ιδιότητες, το κάνω γιατί δεν 
θέλω να φανεί ως μια απόπειρα να αντλήσω από το αναγνωρισμένο κύρος τους. 
Και πρώτα-πρώτα στις δασκάλες μου (χωρίς εισαγωγικά, κι ας μην είχαμε ποτέ μια 
τέτοια τυπική σχέση), τη Δήμητρα γκέφου-Μαδιανού, την Κωνσταντίνα Μπάδα και 
τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν για τα δημιουργικά τους σχόλια και τις διορθώσεις, αλλά 
και τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποδέχτηκαν το χειρόγραφο που τους έστειλα. 
Τους οφείλω πολύ περισσότερα, και τους το ’χω ήδη πει… Εννοείται, φυσικά, πως το 
τελικό κείμενο βαρύνει απολύτως εμένα για τυχόν αβλεψίες ή ελλείψεις.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κι ας μην μπορεί να το ακούσει, οφείλω στον αείμνηστο 
Σωτήρη Δημητρίου και στους φίλους και συναδέλφους από τον κύκλο της Κριτικής 
Διεπιστημονικότητας. Στον Σωτήρη για την ενθάρρυνση να προχωρήσω, στον αγα-
πημένο φίλο Πάρη Ποτηρόπουλο για την ανάγνωση του χειρόγραφου και την υπο-
δοχή του, στον Σταύρο Σταυρίδη και στον Δημήτρη λάλλα για τη δημιουργική μας 
αλληλογραφία, σε όλες και όλους για τις υπέροχες ευκαιρίες που μου έδωσαν να 
συζητήσω μαζί τους, κάθε φορά που συναντιόμασταν, διά ζώσης ή διαδικτυακά, τα 
τελευταία δύο χρόνια. Ο προσανατολισμός του βιβλίου τους οφείλει πολλά. Αφήνω 
για το τέλος την Ανδρομάχη Οικονόμου και τον Μάνο Σπυριδάκη: η συμβολή τους 
υπήρξε καταλυτική για τη σύλληψη, το σχεδιασμό και τη συγγραφή του βιβλίου 
μέσα από τις συζητήσεις μας, τις συνεργασίες και τη βιβλιογραφική υποστήριξη, 
αλλά και το κλίμα συντροφικότητας που διακρίνει πάντοτε την επαφή μας. 

Οφείλω ακόμη μεγάλες ευχαριστίες σε αγαπημένους ανθρώπους από το Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας. Και πρώτον απ’ όλους στον Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, 
που με τιμά με την αδελφική του φιλία και με καθοδηγεί, όταν χάνομαι σε ανούσιες 
διαδρομές. Ξέρω ότι περιμένει το βιβλίο με ανυπομονησία. Στον Κυριάκο Σγουρό-
πουλο, για τις ατέρμονες νυχτερινές συζητήσεις μας, για τη θετικιστική του καχυπο-
ψία, για τη φρεσκάδα με την οποία εμπλουτίζει τις άχαρες στιγμές της ακαδημαϊκής 
/ πανεπιστημιακής ζωής. για την αντισυμβατικότητά του, και ας μην το καταλαβαίνει 
πάντα. Κι ακόμη στη Βάλια Κράββα και την Κατερίνα Μάρκου για την πολύχρονη 
φιλία μας, τις ακαδημαϊκές μας αναζητήσεις και τη συνοδοιπορία τους στο Τμήμα 
όλα αυτά τα χρόνια.
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Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στους πληροφορητές μου. Η έκθεσή τους 
σ’ αυτή την εθνογραφική περιπέτεια δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Με προθυμία 
δέχτηκαν να μου μιλήσουν, συχνά για πολύ προσωπικά πράγματα, και υπέγραψαν 
τα παραχωρητήρια για την αρχειοθέτηση των συνεντεύξεών τους χωρίς δεύτερη 
σκέψη. Η εμπιστοσύνη τους με τιμά και με γεμίζει ευθύνη απέναντι στα λεγόμενά 
τους. Ελπίζω πως έχω μεταφέρει στο κείμενο πιστά τις απόψεις τους και τους δια-
βεβαιώνω πως έχω τηρήσει απαρέγκλιτα την επιθυμία όσων δήλωσαν πως θέλουν 
να παραμείνουν ανώνυμοι. 

Αυτά ως προς το ακαδημαϊκό κομμάτι. Οι ευχαριστίες, όμως, είναι ακόμη πολ-
λές, γιατί η πολιτική μου διαμόρφωση είναι μια παράμετρος καθοριστική για το 
συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι πολλοί και πολλές οι συνοδοιπόροι αυτής της πορείας, 
δεκαετίες τώρα, μερικοί από τους οποίους, εκτιμώ, δε θα ήθελαν καν να δουν το 
όνομά τους εδώ για διάφορους λόγους – κάποιοι μάλιστα με διαβεβαίωσαν γι’ αυτό. 
Είναι τα πρόσωπα που «κρυφά περπάτησαν μαζί μου» και στα οποία δικαιωματικά 
αφιερώνεται αυτό το βιβλίο. 

Μονοδέντρι, 14 ιουλίου 2022



Μέρος Α:
Εννοιολογώντας  
την κριςη



1 ΚΕΦΑλΑΙΟ

τα δομικά χαρακτηριστικά  
των καπιταλιστικών κρίσεων
οι περιοδικές κρίσεις του βιομηχανικού παραγωγισμού

Ακόμα και σε μια κοινωνική κατάσταση πολύ ευνοϊκή για τον εργάτη, η 
αναπότρεπτη συνέπεια γι’ αυτόν είναι η υπερβολική εργασία και ο πρόω-
ρος θάνατος, η υποβάθμισή του σε απλή μηχανή, η υποδούλωσή του στο 
κεφάλαιο που συσσωρεύεται απειλητικά εναντίον του, ο νέος ανταγωνι-
σμός και η πείνα ή η ζητιανιά για ένα τμήμα της τάξης του. 

Μια αύξηση των μισθών προκαλεί στον εργάτη την ίδια επιθυμία από 
την οποία κατέχεται ο κεφαλαιοκράτης: να γίνει πλούσιος. Η επιθυμία του, 
όμως, αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο θυσιάζοντας το νου του και το 
σώμα του. Μια αύξηση των μισθών προϋποθέτει και επιφέρει, τη συσσώ-
ρευση του κεφαλαίου. Έτσι, το προϊόν της εργασίας εναντιώνεται προς τον 
εργάτη σαν κάτι ολότελα και περισσότερο ξένο προς αυτόν. Παρόμοια, ο 
καταμερισμός της εργασίας καθιστά τον εργάτη ολοένα και περισσότερο 
μονόπλευρο και εξαρτημένο εισάγοντας τον ανταγωνισμό από τις μηχανές 
αλλά και από τους ανθρώπους. Αφού ο εργάτης έχει υποβιβαστεί σε μηχα-
νή, η μηχανή μπορεί να τον αντιμετωπίσει σαν ανταγωνιστή. Τελικά, όπως 
η συσσώρευση του κεφαλαίου αυξάνει τον όγκο της βιομηχανίας και για το 
λόγο αυτό και τον αριθμό των εργατών, με τον ίδιο τρόπο καθιστά τον ίδιο 
αυτό όγκο της βιομηχανίας να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων. 
Αυτό οδηγεί στην υπερπαραγωγή και καταλήγει είτε στον παραμερισμό 
από την εργασία μεγαλύτερου αριθμού εργατών, είτε στη μείωση του μι-
σθού τους στο επίπεδο του επιδόματος. 

Αυτές είναι οι συνέπειες της κοινωνικής κατάστασης που είναι πολύ 
ευνοϊκή για τον εργάτη, δηλαδή μια κατάσταση αναπτυσσόμενου πλού-
του. Αλλά θα έρθει κάποτε ο καιρός που η κατάσταση αυτή θα φτάσει στο 
κορύφωμά της. Ποια θα είναι τότε η θέση του εργάτη;

Με αυτά τα λόγια ο νεαρός Μαρξ των Χειρογράφων του 1844 (Μαρξ 1975: 49-50) 
μας εισάγει από πολύ νωρίτερα σε μια ιδιαίτερα γνώριμη –κατά τον 20ο αιώνα– έν-
νοια, εκείνη της κρίσης του βιομηχανικού καπιταλισμού. Ήδη από το πρώιμο αυτό 
κείμενο μπορεί κανείς να διαπιστώσει ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά αυτής της 
διαδικασίας όπως η αντίφαση ανάμεσα στην υπερεργασία και την ανεργία ή εκείνη 
ανάμεσα στην υπερπαραγωγή και την υποκατανάλωση, που χαρακτηρίζουν τις δια-
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δοχικές φάσεις ανάπτυξης της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Κυρίως όμως μπορεί 
κανείς να εντοπίσει την επαναληψιμότητα της διαδικασίας αυτής, ως φάσεων «ανα-
πτυσσόμενου πλούτου» που εναλλάσσονται με φάσεις «κοινωνικής παρακμής», που 
για τον Μαρξ ισοδυναμούν με «πολύπλοκη αθλιότητα» και «αυξανόμενη αθλιότητα» 
αντίστοιχα (Μαρξ 1975: 50). 

Ας επιχειρήσουμε, όμως, μια συστηματικότερη προσέγγιση αυτού που σήμερα 
από πολλές πλευρές χαρακτηρίστηκε ως «δομική κρίση» του βιομηχανικού –κατ’ 
αρχήν– καπιταλισμού. Ο εντοπισμός, για παράδειγμα, από τον Μαρξ του ανταγω-
νισμού ανάμεσα στους εργάτες και τις μηχανές, μας εισάγει σε μια πρώτη διάσταση 
της δομής της καπιταλιστικής συσσώρευσης, εκείνη της τεχνολογικής προόδου. Ο 
David Harvey, αναλύοντας το πιο συστηματικό έργο του Μαρξ, το Κεφάλαιο, επιση-
μαίνει τα δύο διαφορετικά «δυναμικά μοντέλα του “γενικού νόμου της καπιταλιστι-
κής συσσώρευσης”», στο δεύτερο από τα οποία ο Μαρξ ενσωματώνει την τεχνολο-
γική εξέλιξη. Οι συνέπειες της ενσωμάτωσης αυτής δεν είναι απλώς «να φτωχαίνει 
τον εργάτη μέσα στην παραγωγική διαδικασία», όσο κυρίως «έξω απ’ αυτήν», καθώς 
διαμορφώνεται ένα μεγάλο κομμάτι υποαπασχολούμενων ή άνεργων που οδηγού-
νται στις παρυφές της κοινωνικής ζωής (Harvey 2019: 49-50). Στη γραμμή αυτής 
της διατύπωσης από τον Μαρξ, ο Σωτήρης Δημητρίου από τη μεριά του εντοπίζει 
ότι η τεχνολογική πρόοδος συνιστά –μαζί με τον ελεύθερο ανταγωνισμό– βασική 
πηγή των αντιφάσεων του βιομηχανικού μοντέλου, που οδηγούν «στις ανά εικοσι-
πενταετία περιοδικές κρίσεις που καταλήγουν σε νέα συγκέντρωση και επέκταση 
του κεφαλαίου» (2017: 129), δεδομένης της ενσωμάτωσης στη βιομηχανική παρα-
γωγή νέων κάθε φορά καινοτομιών, που καταλήγουν να περιορίζουν την ανάγκη 
για βιομηχανική χειρωνακτική εργασία. 

Θα μπορούσε, βέβαια, εδώ να αντιτείνει κανείς το επιχείρημα ότι η τεχνολογική 
εξέλιξη που ενσωματώνεται στη βιομηχανική παραγωγή δεν καταργεί θέσεις εργα-
σίας, αλλά, αντίθετα, αντικαθιστά τις θέσεις που χάνονται από τη σταδιακή αυτομα-
τοποίηση της παραγωγής με νέες θέσεις εργασίας, περισσότερο απαιτητικές, ασφα-
λώς, ως προς την εκπαίδευση και την τεχνολογική εξοικείωση των εργατών.1 Ακόμη, 
όμως, κι αν κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί, δεν αναιρείται ο δομικός χαρακτήρας 
της κρίσης που παράγεται από την ενσωμάτωση της τεχνολογικής εξέλιξης. Όπως 
επισημαίνει ο Αντρέ γκορζ,2 πρόκειται για μια κρίση σε μακροοικονομικό επίπεδο, 
αφού ο τελικός στόχος, που είναι η αύξηση της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση 
του κόστους (εργασίας), τείνει στη διαρκή μείωση της ίδιας της τιμής του παραγό-
μενου προϊόντος, διαμορφώνοντας την ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση από τη 
μεριά του κεφαλαίου, προκειμένου το κέρδος, αντί να περιορίζεται, να αυξάνεται.

Ο δομικός χαρακτήρας αυτού του τύπου κρίσης έχει, φυσικά, επισημανθεί και 
ιστορικά, μέσα από την ανάλυση της περίφημης κρίσης του 1929.3 Η διαδικασία 

1  Η άποψη αυτή φαίνεται να πηγάζει από τον τεχνολογικό οπτιμισμό του ίδιου του John Maynard 
Keynes διατυπωμένη στη δεκαετία του 1930, σύμφωνα με τον οποίο ενώ η τεχνολογία φαινομενικά 
παράγει ανεργία, σε σύντομο βάθος χρόνου θα είναι ο παράγοντας που θα επιλύσει το «οικονομικό 
πρόβλημα της ανθρωπότητας». για τον οπτιμισμό του Keynes αναφορικά με τη δυνατότητα αυτό-α-
νάκαμψης του καπιταλισμού από τις κρίσεις του και τη διάψευσή του από την ιστορική εξέλιξη βλ. 
Spyridakis 2018: 1-2.

2  «Η εισαγωγή της πληροφορικής και η αυτοματοποίηση της παραγωγής επέτρεψαν την παραγωγή 
αυξανόμενων ποσοτήτων εμπορευμάτων με μειωνόμενες ποσότητες εργασίας. Το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος περιορίζεται διαρκώς και η τιμή των προϊόντων τείνει προς τα κάτω. Κι όμως, 
όσο η ποσότητα εργασίας για μια δεδομένη παραγωγή μειώνεται τόσο η αξία που παράγεται ανά 
εργαζόμενο –η παραγωγικότητά του– πρέπει να αυξάνεται ούτως ώστε ο όγκος του εισπράξιμου κέρ-
δους να μη μειώνεται. Έχουμε συνεπώς αυτό το φαινομενικό παράδοξο: όσο περισσότερο αυξάνεται 
η παραγωγικότητα, τόσο περισσότερο πρέπει να αυξάνεται επιπλέον [η τιμή] για να αποφευχθεί η 
μείωση του όγκου του κέρδους» (γκορζ 2009: 25).

3  για μια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή της εκδήλωσης αυτής της κρίσης βλ. Galbraith 2000 και 
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της ενσωμάτωσης της τεχνολογικής ανάπτυξης και του αυτοματισμού οδήγησε σε 
υπερσυσσώρευση, «δηλαδή την επένδυση κεφαλαίων σε ποσότητες μεγαλύτερες 
από εκείνες που μπορούσαν να γίνουν αποδοτικές από την πώληση, στην τιμή της 
αγοράς, της πραγματοποιήσιμης παραγωγής» και συνοδεύτηκε από την υπο-κατα-
νάλωση, «δηλαδή την αδυναμία, εξαιτίας της έλλειψης αγοραστικής δύναμης, στην 
οποία βρίσκεται ένα τμήμα του πληθυσμού να ικανοποιήσει τη δυνητική του ζήτηση. 
ύπερσυσσώρευση και υπο-κατανάλωση είναι προφανώς συνδεδεμένες», σημειώνει 
ο γκορζ (1986: 20). Έτσι, όμως, η αξία των παραγόμενων προϊόντων δεν μπορούσε 
να μετασχηματιστεί σε κέρδος, οδηγώντας σε στάση την ίδια την οικονομική δρα-
στηριότητα. για την αντιμετώπιση της κρίσης εκείνης επινοήθηκαν πολιτικές λύσεις 
αντιφατικές μεταξύ τους, όπως ο Ναζισμός και το New Deal σε Ευρώπη και Αμερική 
αντίστοιχα (γιαλκέτσης 2012: 37-41), ωστόσο ούτε η ακραία καταστροφή που προ-
κάλεσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ούτε η εισαγωγή του κρατικού παρεμβατισμού, 
ζήτημα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, κατόρθωσαν να αποτελέσουν δι-
αρκή και ουσιαστική λύση ως «αναπτυξιακές» προοπτικές. Η ίδια δομική αντίφαση 
οδήγησε το μοντέλο του βιομηχανικού καπιταλισμού σε νέες επαναλαμβανόμενες 
κρίσεις με κορυφαία εκείνη της δεκαετίας του 1970. 

η αλλαγή Παραδείγματος και το τοκοφόρο κεφάλαιο 
Τι άλλαξε, ωστόσο, στη λογική του συστήματος κατά την κρίση της δεκαετίας του 
1970; Και τι προηγήθηκε κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες; Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο μεταπολεμικός κόσμος υπήρξε –από «αναπτυξιακή» άποψη– ένας 
παράδεισος: η ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης Ευρώπης αλλά και άλλων πε-
ριοχών του πλανήτη, (τουλάχιστον όσων ελέγχονταν από τον «ελεύθερο κόσμο», 
δηλαδή εκείνον της «ελεύθερης αγοράς» στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου), βιώ-
θηκε ως μια φάση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου που συνοδεύτηκε από εκτόξευση 
τόσο της εργασίας όσο και της κατανάλωσης. Παρόλα αυτά, τα μηνύματα πως η 
διαδικασία αυτή έφτανε σύντομα στα όριά της ήταν έντονα. Όπως σχολιάζει ο γκορζ 
(1986: 27), 

η «επέκταση μέσω της ζήτησης» προσέκρουσε στον κορεσμό της αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων που μέχρι τότε αποτελούσαν τους κύριους πα-
ράγοντες της επέκτασης: τον οικιακό εξοπλισμό και το αυτοκίνητο (…) το 
ποσοστό των νοικοκυριών που δεν τα διαθέτουν [διέθεταν] εξηγείται πολύ 
περισσότερο από λόγους πολιτιστικών συνηθειών, ηλικίας ή χώρου παρά 
από χρηματικές αιτίες: (…) οι κατοικίες (ιδιαίτερα οι κουζίνες) δεν διαθέτουν 
πάντα τον απαραίτητο χώρο για να δεχτούν το σύνολο του οικιακού ηλε-
κτρικού εξοπλισμού (…).

Χρειαζόταν, επομένως, μια νέα, «γενναιότερη» ρύθμιση της αγοράς, που να ενισχύει 
τις ίδιες τις υποδομές για την υποδοχή της υπερπαραγωγής προϊόντων από μια 
κατανάλωση που αποδεικνυόταν όλο και περισσότερο περιθωριακή, οδηγώντας σε 
μια νέα κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Έπρεπε, επομένως, να αναβαθμιστεί 
η ίδια η δομική αντοχή του συστήματος, κάτι που συνέβη με την αλλαγή Παραδείγ-
ματος από τη μεριά του κεφαλαίου. Πρόκειται για μια μεταβολή που οδηγεί στην 
εγκαθίδρυση μιας χρηματοοικονομικής βιομηχανίας, 

που τελειοποιεί συνεχώς την τέχνη της δημιουργίας χρήματος μέσα από 
την αποκλειστική αγοραπωλησία διαφόρων μορφών χρήματος. Το ίδιο 
το χρήμα είναι το μοναδικό εμπόρευμα που η χρηματοοικονομική βιομη-

Harvey 2019: 208.
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χανία παράγει με ολοένα και περισσότερο παρακινδυνευμένες και ολοέ-
να και λιγότερο ελεγχόμενες ενέργειες στις χρηματιστικές αγορές (…). Η 
κεφαλαιοποίηση των προσδοκιών κέρδους και μεγέθυνσης συντηρεί το 
μεγεθυνόμενο δανεισμό, εκτρέφει μια οικονομία της οποίας η ρευστότητα 
οφείλεται στην τραπεζική ανακύκλωση εικονικών υπερ-αξιών και επιτρέπει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μια «οικονομική ανάπτυξη» που, καθώς βασίζεται 
στον εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό, απέχει πολύ από το να είναι ο κύ-
ριος κινητήριος μοχλός της παγκόσμιας ανάπτυξης (περιλαμβανόμενης και 
της κινεζικής ανάπτυξης). Η πραγματική οικονομία γίνεται ένα παράρτημα 
των κερδοσκοπικών φουσκών που συντηρούνται από τη χρηματοοικονο-
μική βιομηχανία. Μέχρι που, αναπόφευκτα, οι φούσκες θα σκάσουν, θα 
παρασύρουν τις τράπεζες σε αλυσιδωτές χρεοκοπίες απειλώντας το πα-
γκόσμιο πιστωτικό σύστημα με κατάρρευση και την πραγματική οικονομία 
με μια σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση (η ιαπωνική ύφεση κρατάει ήδη 
δεκαπέντε χρόνια), (γκορζ 2009: 26).

Η λειτουργία του λεγόμενου «τοκοφόρου κεφαλαίου», όπως την περιγράφει εδώ ο 
γκορζ, δεν είναι, ασφαλώς, καινούργια. Αυτό, ωστόσο, που καθιστά τη δράση του 
ένα νέο Παράδειγμα καπιταλιστικής συσσώρευσης είναι η γενικευμένη χρήση του 
ως «πλασματικού κεφαλαίου», όπως το χαρακτήριζε ο Μαρξ (Harvey 2019: 63): ενώ 
στον βιομηχανικό καπιταλισμό –κυρίαρχο μέχρι και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκα-
ετίες– η συσσώρευση επιτυγχάνεται με την οικειοποίηση από το κεφάλαιο της αξίας 
των παραγόμενων προϊόντων, στην περίπτωση του χρηματοπιστωτικού καπιταλι-
σμού η διαδικασία είναι διαφορετική.4 Ο τρόπος, επομένως, της αντιμετώπισης της 
κρίσης της δεκαετίας του 1970, με το μετασχηματισμό ενός μεγάλου τμήματος του 
παραγωγικού κεφαλαίου σε τοκοφόρο, φαινομενικά ώθησε την οικονομική δρα-
στηριότητα σε αναπαραγωγή, βασισμένη ωστόσο στην κυκλοφορία ενός «πλασμα-
τικού κεφαλαίου» που διαμόρφωσε αντίστοιχα μια «πλασματική κατανάλωση» μέσα 
από τη γενίκευση του δανεισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας (αν και με 
την παρέλευση περισσότερων από εικοσιπέντε έτη, για λόγους που θα εξετάσουμε 
στη συνέχεια) είναι η εκδήλωση μιας νέας σφοδρότερης αυτή τη φορά κρίσης, την 
οποία τοποθετούμε χρονικά στην εποχή μας, με έναρξη το 2008, όπως επισημαίνει 
ο Harvey. Οι συνέπειες από την αλλαγή Παραδείγματος για τη λειτουργία του κε-
φαλαίου κατά τις τελευταίες δεκαετίες (και κατ’ ανάγκη οι συνέπειες της τρέχουσας 
κρίσης) είναι μάλλον πολύ οξύτερες από κάθε προηγούμενη. 

4  Εδώ, όπως το θέτει ο Harvey, «μοχλεύοντας τις καταθέσεις που έχουν στα θησαυροφυλά-
κιά τους οι τράπεζες δανείζουν πολλαπλάσιους πόρους απ’ όσους πράγματι διαθέτουν. Τα 
δάνεια που δίνουν μπορεί να είναι τριπλάσια από τα αποθεματικά που διαθέτουν ή και τρι-
άντα φορές περισσότερα, σε καιρούς “παράλογης ευφορίας”. Πρόκειται για τη δημιουργία 
χρήματος πολύ πέρα από εκείνο που χρειάζεται για να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες 
παραγωγής και πραγματοποίησης της αξίας. Το συσσωρευμένο χρέος είτε καλύπτεται από 
33 παραγωγή αξίας είτε απαξιώνεται στην πορεία μιας κρίσης. Φυσικά όλη η καπιταλιστι-
κή παραγωγή είναι κερδοσκοπική, αλλά μέσα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τούτο το 
χαρακτηριστικό της κορυφώνεται ώσπου γίνεται φετίχ (…). Στην κορυφή του παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού και νομισματικού συστήματος βρίσκονται οι κεντρικές τράπεζες, οπλι-
σμένες με φαινομενικά απεριόριστες δυνάμεις δημιουργίας χρήματος (…). Η κυκλοφορία 
τοκοφόρου κεφαλαίου δεν διεκδικεί το μερίδιό της από την υπεραξία με βάση την ενεργή 
συμβολή της στην παραγωγή, αλλά ως καθαρό ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Τούτο το δικαίωμα 
δίνεται από την ιδιοκτησία του χρήματος ως εμπορεύματος, η χρηστική αξία του οποίου 
δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξει περισσό-
τερο χρήμα (…). Το αποτέλεσμα είναι να χειροτερεύει η μακροπρόθεσμη στασιμότητα στην 
παραγωγή αξίας, που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας μετά 
τη μεγάλη αναταραχή του 2007-2008» (Harvey 2019: 63-66).



ΒΑ
ΣΙ

ΛΗ
Σ 
ΔΑ
ΛΚ
ΑΒ
ΟΥ
ΚΗ

Σ

26

Μια πρώτη συνέπεια αφορά στην ίδια την «οπισθοδρόμηση» της λειτουργίας 
του κεφαλαίου:  ο (ιστορικός, όπως τον προσδιορίζει ο Μαρξ) ρόλος του κεφαλαίου 
είναι να παράγει αξία, δηλαδή να οργανώνει την «κοινωνική εργασία που κάνουμε για 
άλλους (…) μέσα από εμπορευματικές ανταλλαγές σε αγορές όπου οι τιμές ορίζονται 
ανταγωνιστικά» ή, περισσότερο απλά, να καθορίζει τον «κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 
εργασίας (…) που ξοδεύω φτιάχνοντας αγαθά τα οποία προορίζονται να πουληθούν 
ώστε να χρησιμοποιηθούν από κάποιους άλλους (…) είναι μια κοινωνική σχέση. 
Επομένως (…) όπως η βαρύτητα, μια δύναμη άυλη αλλά αντικειμενική» (Harvey 
2019: 26-27). Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, φαίνεται να υποχωρεί μέσα από τη 
μετεξέλιξη του κεφαλαίου σε τοκοφόρο κεφάλαιο, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο 
μια σχετικά «λησμονημένη» –και παρωχημένη στη φάση του βιομηχανικού 
καπιταλισμού– οικονομική λειτουργία, εκείνη της γαιοπροσόδου, προσαρμοσμένη 
στις νέες συνθήκες. 

Με τον όρο «γαιοπρόσοδο» ο Μαρξ περιέγραφε το μετασχηματισμό της φε-
ουδαλικής γαιοκτησίας από «αριστοκρατική» σε «καπιταλιστική», μέσα από τη με-
ταβολή του παλιού καθεστώτος διαχείρισης της γης και των ανθρώπων της από 
τον «αφέντη» σε μια μορφή ενοικίασης της γης προς όποιον επιθυμούσε και ήταν 
σε θέση να την αξιοποιήσει. Έτσι, με την καταστροφή των παλιών φεουδαλικών 
σχέσεων,5 η γη μετατράπηκε σε κεφάλαιο που απέφερε κέρδος με τη μορφή ενοι-
κίου / προσόδου. Παρόλο που η διαδικασία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη ανά-
πτυξη του κεφαλαίου από τον Μαρξ (με συνέπεια η γαιοκτητική τάξη να εντάσσε-
ται οργανικά στους κεφαλαιοκράτες), η έννοια της «προσόδου» γενικότερα και της 
γαιοπροσόδου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντιμετωπίστηκε στο έργο του ως 
μάλλον μια παρασιτική, διαμεσολαβημένη διαδικασία παρά ως μια κοινωνικά δυ-
ναμική λειτουργία του κεφαλαίου (Μαρξ 1975: 75-90). Είναι για το λόγο αυτό που η 
γενικότερη αντιμετώπιση της «προσόδου» παρουσιάζεται ως αρνητική, δεδομένου 
ότι αποτελεί ένα τμήμα κεφαλαίου που δεν προέρχεται από την «κοινωνική σχέση» 
που διαμορφώνει η «παραγωγή αξίας», όπως την ορίσαμε πιο πάνω, αλλά από μια 
ιδιοποίηση πόρων που αποστερούνται από τον κύκλο της όποιας κοινωνικής τους 
σημασίας, για να λειτουργήσουν αποκλειστικά προς όφελος των κατόχων τους. 

οι κρίσεις ως «κρίσεις χρέους» 
Το τοκοφόρο κεφάλαιο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Harvey, λειτουργεί αποκλειστικά 
με αυτόν τον τρόπο: πρόκειται για «άεργο χρήμα» που δημιουργεί «αντιαξία» και 
επιβάλλει «δουλοπαροικία χρέους», όπως ακριβώς λειτουργούσε το γαιοκτητικό 
κεφάλαιο απέναντι στους ενοικιαστές-οφειλέτες της γαιοπροσόδου. Όπως, μάλιστα, 
σημειώνει, 

η μετατροπή του πλεονασματικού χρήματος σε μορφή αντικεφαλαίου (…) 
διεκπεραιώνεται στο εσωτερικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο 
δανειστής διατηρεί εξαρχής μέχρι τέλους το περιουσιακό δικαίωμα πάνω 
στο χρήμα που δάνεισε, και περιμένει να του επιστραφεί αυτή η χρηματική 
αξία σ’ ορισμένο χρόνο, συν το πλεόνασμα που είναι ο τόκος, κι επίσης το 
κεφαλαιουχικό κέρδος από ενδεχόμενη αυξημένη αποτίμηση των εταιρι-

5  Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και η αμοιβαιότητα γαιοκτημόνων και καλλιεργητών / δουλοπά-
ροικων σε ζητήματα επιβίωσης ή ασφάλειας, στο πλαίσιο ενός «πατερναλιστικού» σχήμα-
τος το οποίο τροφοδότησε αντιδράσεις από τη μεριά των «προστατευόμενων» κατά το 
φιλελεύθερο μετασχηματισμό της οικονομίας, ειδικά στην Αγγλία του 18ου αιώνα. Η όλη 
διαδικασία περιγράφηκε ως «ηθική οικονομία του πλήθους» από τον E.P. Thompson (2020). 
Στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
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κών μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Η συνολική διαχείριση τούτης 
της επιχείρησης μετατροπής (ή μάλλον μεταμόρφωσης, όπως προτιμούσε 
να την ονομάζει ο Μαρξ) του κεφαλαίου σε αντιαξία εν πολλοίς εναποτίθε-
ται στο «κρατικοχρηματιστικό πλέγμα» (Harvey 2019: 230).6 

ωστόσο, η σχέση «δουλοπαροικίας χρέους» δεν περιορίζεται μόνο σε επιμέρους 
άτομα, αλλά πολύ συχνά, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας ή της Αργεντινής, 
περιλαμβάνει ολόκληρα κράτη, για τους πληθυσμούς των οποίων υπονομεύεται η 
ευημερία αλλά και σημαντικά πεδία της ελευθερίας τους, όπως πολύ πρόσφατα 
διαπιστώσαμε, καταλήγει ο Harvey (2019: 228-229).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως θα διακρίνουμε αν συμβουλευτούμε την 
ανάλυση του David Graeber, ο μηχανισμός αυτής της «μεταμόρφωσης» δεν είναι 
καινούργιος. Με αφετηρία τη διαπίστωση πως οι ανθρωπολόγοι δεν ασχολούνται 
όσο θα χρειαζόταν με τη σχέση αξίας- χρέους, επιχειρεί μια επανερμηνεία του Δώρου 
του Marcel Mauss7 διατυπώνοντας την άποψη ότι το δώρο είναι μια μορφή δανεί-
ου στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, αφού απαιτεί ανταπόδοση και δημιουργεί την 
έννοια της «συμβολαιακής υποχρέωσης» (Graeber 2009: 111-112). Η ανταπόδοση, 
όμως, δεν είναι πάντοτε εφικτή, με αποτέλεσμα η συμβολαιακή αυτή υποχρέωση 
να καταλήγει σε υποδούλωση για το δωρολήπτη, κάτι που έχει αποδειχθεί ιστορικά 
για κάθε μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης –ή, όπως το συμπυκνώνει 
με εμφατικό τρόπο η παροιμία των Ινουίτ, «το δώρο φτιάχνει σκλάβους όπως το 
μαστίγιο σκυλιά» (Graeber 2009: 114, 125)– παρά το γεγονός ότι στις «ανθρώπινες 
οικονομίες» –έτσι αποκαλεί ο Graeber τις «οικονομίες του δώρου»– κυριαρχούν οι 
ανθρώπινες σχέσεις έναντι των αντικειμένων στις αντίστοιχες οικονομίες της αγο-
ράς. Τότε, όμως, σε τι συνίσταται η διαφορά τους ή, για να το διατυπώσουμε ακρι-
βέστερα, γιατί η σχέση χρέους δεν είναι μια πανανθρώπινη διαχρονική σταθερά, η 
οποία στην εποχή μας έχει λάβει απλώς τη μορφή του τοκοφόρου κεφαλαίου-δα-
νειολήπτη; Και ποιο είναι το στοιχείο που καθιστά την ίδια σχέση μια σχέση κρίσης 
στο καπιταλιστικό παρόν; 

Οι άξονες πάνω στους οποίους ο Graeber χτίζει το επιχείρημά του είναι δύο: ο 
πρώτος αφορά τη διαπίστωση ότι η αντίθεση άτομο-κοινωνία είναι αποτελεσματι-
κότερο να επαναδιατυπωθεί ως αντίθεση αξίας – χρέους, με την επισήμανση όμως 
ότι η έννοια της «αξίας» έχει τελείως διαφορετικό νόημα στις προκαπιταλιστικές κοι-
νωνίες σε σχέση με τις κοινωνίες της καπιταλιστικής «αγοράς»: στις πρώτες, ο όρος 
χρησιμοποιείται πληθυντικά («αξίες») για να περιγράψει ένα ολόκληρο σύστημα στη 
βάση του οποίου μια κοινωνία λειτουργεί (οικογενειακές, πολιτικές, θρησκευτικές 
αξίες κ.ο.κ.), ενώ στις τελευταίες ο όρος περιορίζεται σε ενική χρήση και με οικο-
νομικό αποκλειστικά περιεχόμενο. Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική, γιατί 
ενώ η «αξία» μπορεί να μετρηθεί με ποσοτικά κριτήρια, οι «αξίες» δεν μπορούν να 
μετρηθούν, με αποτέλεσμα να μένουν έξω από το σύστημα της «αγοράς». Και παρά 
το γεγονός ότι σε κάθε κοινωνική συνθήκη, κεντρικά ως ένα βαθμό οργανωμένη, 
υπάρχει ένα είδος «αγοράς» και ένα είδος «χρήματος» που μετρά τις συναλλαγές ως 
μορφές «χρέους» (του ενός προς τον άλλο και του καθενός προς την εξουσία), αυτό 

6 Και αλλού: «Κάνοντάς σε χρεωμένο (…) το πεδίο της διανομής εσωτερικεύει ένα τρομερό κίνητρο για 
τη διαιώνιση της κυκλοφορίας κεφαλαίου μέσω της αξιοποίησης. Δεν θα ήταν αδύνατο να ισχυρι-
στούμε ότι το κίνητρο να ξεχρεώσεις παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με την αναζήτηση κέρδους στο 
να επιβάλλει μελλοντική παραγωγή αξίας. Τα χρέη είναι αξιώσεις πάνω στη μελλοντική παραγωγή 
αξίας, και ως εκ τούτου προκαταλαμβάνουν τη μελλοντική αξιοποίηση. Όταν τα χρέη δεν μπορούν 
να πληρωθούν, τότε εξαπολύεται η μητέρα όλων των κρίσεων για όλο το σύστημα της ροής του 
κεφαλαίου» (Harvey 2019: 45-46). Όλοι όσοι έχουμε να αποπληρώσουμε τραπεζικά δάνεια, αντιλαμ-
βανόμαστε με ιδιαίτερα βιωματικό τρόπο αυτή τη διατύπωση.

7  Στα ελληνικά βλ. Mauss 1999. 
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που καθιστά σήμερα τη διαφορά είναι η αποδέσμευση του χρήματος από την υλική 
του αντιστοίχιση (κάτι που συνέβη για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, όταν 
αποδεσμεύτηκε το δολάριο από τη μετατρεψιμότητά του σε χρυσό). Εδώ ακριβώς 
βρίσκεται ο δεύτερος άξονας του επιχειρήματός του: το πρόβλημα στο παρόν είναι 
η επινόηση του εικονικού χρήματος, που οδηγεί σε γιγάντωση της κατανάλωσης 
και του καταναλωτικού χρέους, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή απουσία μηχανι-
σμών ελέγχου, καθώς οι οικονομικοί θεσμοί προστατεύουν τους δανειστές και όχι 
τους δανειζόμενους. Έτσι, όμως, η κρίση φαίνεται να είναι το νομοτελειακό απο-
τέλεσμα, αφού οι κοινωνικές σχέσεις μετατρέπονται σε σχέσεις χρέους εντός μιας 
«αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» που δεν μετρά μόνο τα μετρήσιμα μεγέθη αλλά κάθε 
μορφή κοινωνικότητας (Graeber 2009: 107-111, 130-132).

Οι συνέπειες, λοιπόν, μιας τέτοιας κρίσης είναι ιδιαίτερα επαχθείς για την ίδια 
την κοινωνία, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι για το κεφάλαιο. Η επιλογή της συρρί-
κνωσης του κοινωνικού κράτους και γενικότερα του κρατικού παρεμβατισμού, εξέ-
λιξη που είχε εκτεταμένη εφαρμογή μετά την κρίση του 1929 και κυρίως μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είδαμε, ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επι-
στροφής στον οικονομικό (νέο)φιλελευθερισμό της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», 
η οποία ωστόσο εργαλειοποίησε για τους σκοπούς της το κράτος ως διοικητικό και 
εξουσιαστικό μηχανισμό: η συρρίκνωση της εργασίας, η συμπίεση των αμοιβών 
και η σταδιακή κατάργηση συλλογικών συμβάσεων σε μεγάλα τμήματα των ερ-
γαζομένων οδήγησε σε μια γενικευμένη εργασιακή επισφάλεια (Spyridakis 2013, 
Καρακιουλάφη & Σπυριδάκης 2017, Σπυριδάκης 2018), η οποία εντάθηκε από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 τα δύο τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας 
ακόμη περισσότερο τις ήδη οικονομικά και δανειακά βεβαρυμμένες κοινωνίες και 
ειδικά τις «περιφερειακές», όπως και η ελληνική. Από την άλλη μεριά, αυτή η σταδι-
ακή «εκτόπιση του ανθρώπου από την εργασία», η οποία συντελείται συστηματικά 
από τη δεκαετία του 1970, αλλά επιταχύνεται σημαντικά όσο πλησιάζουμε στο πα-
ρόν, οδηγεί με τη σειρά της σε μια γενικότερη αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, 
των πολιτικών προϋποθέσεων της κοινωνικής συνύπαρξης και εν τέλει ενός ηθικού 
και ιδεολογικού οικοδομήματος σχετικά σταθερού και δομημένου στη διάρκεια της 
μεταπολεμικής περιόδου (Δημητρίου 2017: 131-132), διαδικασία που αντιστρατεύ-
εται την ίδια την κοινωνική αναπαραγωγή στο σύνολό της (Καρακιουλάφη & Σπυ-
ριδάκης 2017), όπως θα δούμε στη συνέχεια με πιο αναλυτικό τρόπο.

η επιδίωξη της αέναης ανάπτυξης και το «κακό άπειρο»
ωστόσο, αυτή η αδρή περιγραφή των υλικών όψεων της κρίσης του καπιταλισμού 
δεν είναι αρκετή για να κατανοήσουμε σε βάθος το δομικό της χαρακτήρα. Θα πρέ-
πει να εστιάσουμε επίσης στον ιδεολογικό και θεωρητικό της πυρήνα, στην ίδια τη 
λογική από την οποία εκπορεύεται –και μέσω της οποίας «εκλογικεύεται»– η διαδι-
κασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης και οι συνακόλουθες πρακτικές της, που 
οδηγούν σ’ αυτή τη «διαρκή», μετά το 1971, κρίση. 

Ο ανθρωπολογικός τύπος πάνω στον οποίο δομείται ο καπιταλισμός ως σύστη-
μα είναι σε γενικές γραμμές ό,τι προσδιορίζεται ως «οικονομικός άνθρωπος» ή homo 
economicus, όπως τον ονόμασε ο ιταλός κοινωνιολόγος Vilfredo Pareto το 1906 
(Hann 2018: 99). Στην πραγματικότητα, ο homo economicus παρουσιάζεται ως ένας 
ιδεότυπος συμπεριφοράς που βασίζεται στην επιδίωξη του οικονομικού κέρδους 
σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, είτε αυτή αφορά την κερδοφορία 
μιας «επένδυσης» είτε την καθημερινή πρακτική προσπορισμού των αγαθών και 
της κατανάλωσής τους. Διακρίνεται, επομένως, από μια οικονομική «λογική» που 
χαρακτηρίζεται «ορθολογική» και «νεωτερική», καθώς βασίζεται σε εμπειρικά δε-
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δομένα μετρήσιμα και υπολογίσιμα με φόντο την επικερδή συμπεριφορά σε κάθε 
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πράξη: από την «έρευνα αγο-
ράς» για τον προσπορισμό των καθημερινών προϊόντων ενός νοικοκυριού μέχρι το 
σχεδιασμό των επενδύσεων σε οποιονδήποτε τομέα, ο homo economicus πράττει 
με κριτήριο το όφελος, την εξοικονόμηση πόρων (με πρώτιστους τους χρηματικούς 
ή όσους μπορούν να μετατραπούν σε χρήμα) και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Ανεξάρτητα από τις κοινωνιολογικές ερμηνείες για την καταγωγή αυτού του 
ανθρωπολογικού τύπου, π.χ. την περίφημη προτεσταντική ηθική του Weber (2006), 
ο συγκεκριμένος ιδεότυπος παρουσιάζεται αφενός ιδιαίτερα αποστερημένος σε 
σχέση με την πραγματική κοινωνική εμπειρία, αφετέρου εξαιρετικά εξατομικευ-
μένος σε σχέση με τη συγκρότηση της συλλογικής δράσης στο επίπεδο του πο-
λιτικού υποκειμένου. για παράδειγμα, όπως μας έχει δείξει ο E.P. Thompson (2020) 
για τις κινητοποιήσεις του πλήθους στην Αγγλία του 18ου αιώνα, είναι εξαιρετικά 
επισφαλές να ερμηνεύουμε την κοινωνική ανυπακοή με όρους αποκλειστικά οικο-
νομικού προσανατολισμού (Hann 2018: 190), με κριτήριο δηλαδή την «κοιλιά» των 
ανθρώπων (Thompson 2020: 23). Αντίθετα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ως υπό-
βαθρο μιας τέτοιου είδους συμπεριφοράς ένα ευρύτερο σύστημα αξιών που έρχε-
ται αντιμέτωπο με ένα άλλο. Από την άλλη μεριά, η γενίκευση του ιδεότυπου του 
homo economicus έρχεται σε αντίφαση με το εμπειρικό υλικό που συγκέντρωσε και 
εξακολουθεί να συγκεντρώνει η εθνογραφική έρευνα στο πλαίσιο της οικονομικής 
ανθρωπολογίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη (Hart, Laville & Cattani 2010: 2, Hann 
2018), αναδεικνύοντας ότι η ερμηνευτική αξία ενός τέτοιου μοντέλου είναι εξαιρετι-
κά περιορισμένη τόσο στο μη δυτικό κόσμο όσο και στον ίδιο το δυτικό. Πρόκειται, 
με άλλα λόγια, για ένα ιδιαίτερα «στενό» ερμηνευτικό σχήμα, το οποίο συρρικνώνει 
το ανθρώπινο κίνητρο για δράση στο άτομο που σκέφτεται ωφελιμιστικά με κριτή-
ριο το οικονομικό κέρδος. 

ύπάρχουν, ωστόσο, δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν να πα-
ραγνωρίσει κανείς την ευρύτητα του συγκεκριμένου ιδεότυπου. Το ένα σχετίζεται 
με την αποδοχή εκ μέρους της «ορθόδοξης» μαρξιστικής αριστεράς της πρωταρχι-
κότητας του οικονομικού στη συγκρότηση τόσο των τάξεων όσο και του ίδιου του 
ταξικού αγώνα.8 Εδώ ο homo economicus ως ανθρωπολογικός τύπος γίνεται επί 
της ουσίας αποδεκτός από την «ορθόδοξη» μαρξιστική αριστερά, στο βαθμό που 
αφενός η συγκρότηση της ταξικής πάλης γίνεται με διακύβευμα την «αξία» που πα-
ράγεται από την καπιταλιστική δραστηριότητα διαμέσου της εργασίας, αφετέρου η 
ίδια η διαδικασία της οικονομικής συγκρότησης της πράξης δεν αμφισβητείται κα-
θεαυτή αλλά εξαιτίας του ότι γίνεται αντιληπτή ως εκμετάλλευση. Στη βάση αυτή, 
άλλωστε, δηλαδή ενός οικονομικού «παραγωγισμού», λειτούργησε για δεκαετίες και 
το σύστημα του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Εδώ εδράζεται και η κριτική 
που απευθύνεται προς την «ορθόδοξη» αριστερά τόσο από τα ριζοσπαστικά κινή-
ματα που συγκροτούνται μέσα από το πρόταγμα της λεγόμενης «αποανάπτυξης» 
(λατούς 2008) όσο και από την οικονομική ανθρωπολογία απέναντι σε μια φαντα-
σιακή καπιταλιστική «ολοκλήρωση» του «Τρίτου Κόσμου» πριν εκδηλωθεί οποιαδή-
ποτε συγκροτημένη απόπειρα «ανατροπής» (Hart, Laville & Cattani 2010: 11, Yusuff 
2011: 628-629). Αλλά και στη συζήτηση αυτή θα επανέλθουμε. 

Το δεύτερο ζήτημα που καθιστά τον ιδεότυπο του homo economicus κρίσιμο 
για τη συζήτησή μας είναι η ιδεολογική του απήχηση και στις δύο όχθες του κοινω-

8 Το ζήτημα έχει τροφοδοτήσει μια μεγάλη και μακροχρόνια συζήτηση στους κόλπους των μαρξιστών 
στοχαστών, με αφετηρία τη μονοσήμαντη ή μη σχέση βάσης – εποικοδομήματος. για μια ενδεικτική 
προσέγγιση αυτής της συζήτησης βλ. Αλτουσέρ 1978, Αξελός 2000, Παπαϊωάννου 2009, 2012, Που-
λαντζάς 1982. Επίσης, περισσότερο συνοπτικά βλ. Χαραλάμπης 1984, Μηλιός 2001, 2018, Χρύσης 
2016, αλλά και λατούς 2010.
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νικού και ταξικού ανταγωνισμού. για το κεφάλαιο, ο οικονομικός άνθρωπος είναι 
ο φορέας μιας «διαρκούς ανάπτυξης» με χαρακτηριστικά αριθμητικής ακολουθίας: 
πρόκειται για το λεγόμενο «κακό άπειρο», όπως το προσδιορίζει ο Χέγκελ, δηλαδή 
μιας διαδικασίας διαρκούς διεύρυνσης χωρίς τέλος, η οποία στο οικονομικό επίπεδο 
υλοποιείται με φορέα της τον homo economicus ως επενδυτή. Σε αντίθεση με το 
λεγόμενο «ενάρετο άπειρο», τη διαρκή επανάληψη του κύκλου, η οποία στην πε-
ρίπτωσή μας θα αντιστοιχούσε σε μια διαρκή αναπαραγωγή της κοινωνίας χωρίς 
συσσώρευση κεφαλαίου, το «κακό άπειρο» ενδύεται τη μορφή του κεφαλαίου, και 
ειδικά του τοκοφόρου κεφαλαίου, που επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της κερδοφορί-
ας για να μετασχηματίσει τον εαυτό του σε χρήμα που εντέλει αναπαράγει χρήμα 
στο διηνεκές. Είναι μια μορφή φετιχισμού, όπως επισημαίνει ο Μαρξ, για να συ-
μπληρώσει πως στην πραγματικότητα το τοκοφόρο κεφάλαιο είναι «η μητέρα κάθε 
μορφής παραλογισμού», και κατά συνέπεια η ρίζα κάθε κρίσης στο σύγχρονο καπι-
ταλιστικό κόσμο (Harvey 2019: 200-201).9 

Το ζήτημα, βέβαια, γίνεται προβληματικό όχι στη βάση της φιλοσοφικής του 
θεώρησης καθεαυτής, αλλά στο βαθμό που παράγει μια ιδεολογική και ηθική νο-
μιμοποίηση για τη στήριξη της ίδιας της οικονομικής δράσης του τοκοφόρου κε-
φαλαίου: ο παραλογισμός βαφτίζεται «ορθολογισμός», ο φετιχισμός του χρήματος 
«πρόοδος», ο ανταγωνιστικός άνθρωπος «προοδευτικός» και «σκαπανέας», η «αυ-
τορρυθμιζόμενη αγορά» γίνεται το μέτρο της κοινωνικής επιτυχίας και το χρήμα ο 
μετρητής της «αξίας».10 

Τον ίδιο παραλογισμό, όμως, εντοπίζει από τη μεριά της και η κοινωνική ανθρω-
πολογία, εστιάζοντας στην πολιτισμική του εκδοχή. Το ίδιο το οικονομικό οικοδόμη-
μα της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» βασίζεται σε ένα αξιακό δίπολο αντιστροφής 
της λογικής: πού συναντιούνται οι αξιακές προτεραιότητες του ατόμου και της κοι-
νωνίας; Αν υποθέσουμε ότι το άτομο ευημερεί μέσα στην κοινωνία και διά αυτής, 
όπως υποστηρίζει η κοινωνιοκεντρική φιλοσοφία, τότε οι κοινωνικές ανάγκες θα 
πρέπει να ιεραρχούνται υψηλότερα από τις ατομικές. Αν, αντίθετα, υιοθετήσουμε 
τις αρχές της ατομοκεντρικής φιλοσοφίας, τότε οι ατομικές ανάγκες έχουν προτε-
ραιότητα, καλύπτονται και επαν-ανακαλύπτονται, και η όποια κοινωνική ωφέλεια 
προκύπτει ως αναγκαία συνέπεια αυτής της εξατομικευμένης επινόησης, εξυπηρέ-
τησης και επανεπινόησης ατομικών αναγκών.

η «εργαλειακή ορθολογικότητα»  
και ο παραλογισμός του ατομικού ευδαιμονισμού 
Μέχρι εδώ, καλά. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο φιλοσοφικό ούτε αφορά μια συζή-
τηση σε διανοητικό επίπεδο: τα εμπειρικά –εδώ εθνογραφικά– δεδομένα αποκαλύ-

9  Σε μια άλλη του μορφή, το ίδιο ιδεολόγημα της «προόδου», όπως το έχει συλλάβει η εγελιανή φιλο-
σοφία, έχει εκδηλωθεί με το σχήμα του Εξελικτισμού, τα παρεπόμενα του οποίου στη δικαιολόγηση 
της αποικιοκρατίας έχει ήδη αποδομήσει η κοινωνική ανθρωπολογία (Wolf 2008, γκέφου – Μαδια-
νού 2011α).

10  Όπως το θέτει ο Harvey (2019: 201-202), «οι οικονομολόγοι ποτέ δεν αναμετρήθηκαν με το “κακό 
άπειρο” του ατελείωτου ανατοκισμού, που αναγκαστικά κορυφώνεται φέρνοντας απαξίωση και κα-
ταστροφή. Αντίθετα εξυμνούν τις αρετές μιας αστικής τάξης που δήθεν θριάμβευσε “υποτάσσοντας 
την ιστορική πρόοδο στην υπηρεσία του πλούτου”. Φροντίζουν πάντοτε να αποφεύγουν το ερώτημα 
αν οι κρίσεις είναι εγγενείς σ’ ένα τέτοιο σύστημα. Οι κρίσεις, μας λένε, οφείλονται σε θέλημα Θεού, 
ή της φύσης, ή σε ανθρώπινα λάθη και στραβούς υπολογισμούς (ιδίως σ’ όσους μπορούν ν’ αποδο-
θούν σε σφαλερές κρατικές παρεμβάσεις). Όλα αυτά μπορούν να εκτροχιάσουν την ασφαλώς τέλεια 
μηχανή του απεριόριστου καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς. Αλλά η ίδια η μηχανή, δεν αμφιβάλ-
λουν ούτε στιγμή οι οικονομολόγοι, είναι η επιτομή της τελειότητας».
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πτουν11 το μέγεθος των συνεπειών της υιοθέτησης ενός ατομοκεντρικού μοντέλου 
που βασίζεται στη διαχείριση της δύναμης. Σύμφωνα με τον Δημητρίου (2017: 52-
63) η «δύναμη» ως ρυθμιστής των κοινωνικών σχέσεων εκδηλώνεται με δύο βασικές 
μορφές, τη «δύναμη για» και τη «δύναμη επί». Στην πρώτη περίπτωση η δύναμη 
εκδηλώνεται μέσα από σχέσεις συνεργατικές, αποκτά δηλαδή κοινωνική δυναμική 
που ενδυναμώνει τον κοινοτισμό και προϋποθέτει –αλλά και ενισχύει στην πρά-
ξη– τον εξισωτισμό των υποκειμένων. Στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, η δύναμη 
εκδηλώνεται μέσα από σχέσεις επιβολής της θέλησης του ενός πάνω στον άλλο, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κάτι τέτοιο νομιμοποιείται. Η «δύναμη επί», 
επομένως, είναι η βασική αφετηρία των σχέσεων ανισότητας που εντοπίζονται τόσο 
ιστορικά όσο και συγχρονικά, δηλαδή στη σύγχρονη εκδοχή του καπιταλισμού. 

Έτσι, από την άλωση των κοινωνικών δομών και των μηχανισμών κοινωνικού 
ελέγχου από την ατομική ιδιοκτησία του κεφαλαίου μέχρι την αδυναμία όλων των 
ατόμων να έχουν πρόσβαση στις «αποφάσεις» που λαμβάνονται, η κυριαρχία συ-
γκεκριμένων ατομικών αναγκών, όσων διαχειρίζονται δηλαδή κεφάλαιο, αντιστρέ-
φει τη λογική σχέση, μέσα από την κυριαρχία ατομικών αναγκών που εδράζονται 
στην επιδίωξη κερδοφορίας. Με άλλα λόγια, «κοινωνικά ωφέλιμο» είναι αυτό που 
καθορίζεται από την κερδοφορία συγκεκριμένων ατόμων, και όχι όλων, μια διαδι-
κασία που για την ατομοκεντρική θεωρία καλύπτεται από την επινόηση της «ατο-
μικής αξίας», με την επισήμανση ότι η «αξία» αυτή δεν μπορεί να μοιράζεται εξίσου 
στα κοινωνικά υποκείμενα. Πρόκειται για μια αφετηρία από την οποία προκύπτει 
ο παραλογισμός, όπως σχολιάζει ο Σπυριδάκης (Spyridakis 2018: 6), του «πώς είναι 
δυνατόν να συνδυαστούν σε θεωρητικό επίπεδο η λογική της μεγιστοποίησης του 
κέρδους του ενός με την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική αρμονία;».

Το ζήτημα, βέβαια, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, με την έννοια ότι η κυ-
ριαρχία ενός εξισωτικού κοινωνιοκεντρικού μοντέλου κινδυνεύει να αφοπλίσει την 
ατομική ιδιαιτερότητα, επικυρώνοντας αντίστοιχα την κυριαρχία της «δύναμης για» 
πάνω στην ατομική δημιουργικότητα, το «ταλέντο», την ιδιομορφία και εν τέλει ό,τι 
προσδιορίστηκε ως «αυτονομία» του υποκειμένου, τόσο του ατομικού όσο και του 
συλλογικού, απέναντι σε κάθε πιθανή ή βέβαιη αυθαιρεσία της εκάστοτε συλλογικά 
διαχειριζόμενης «δύναμης για».12 Πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να αποτραπεί, αν 
όχι με την απελευθέρωση της «αξίας» του ατόμου, σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στο 
επίπεδο της επιχειρηματικής πράξης;

Ο συλλογισμός του γκορζ έρχεται, κατά την άποψή μου, να τοποθετήσει τη 
σχέση αυτή στην ουσιαστική πραγματιστική της βάση: θα πρέπει να διακρίνουμε, 
σημειώνει (γκορζ 1986: 85-88 και 95-110), αλλά και να οριοθετήσουμε τη σφαίρα 
του «αναγκαίου» από εκείνη του «προαιρετικού»: η πρώτη αφορά τη δραστηριότη-
τα του ατόμου που ετεροκαθορίζεται από την αναγκαιότητα της επιβίωσης και της 
κοινωνικής αναπαραγωγής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, εντός δηλαδή 
του πλαισίου στο οποίο συντελείται. Η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαστικά αλ-

11  Στο Β΄ μέρος του βιβλίου θα γίνει εκτενέστερη αναφορά και αξιοποίηση των εθνογραφικών δεδομέ-
νων.

12  Η «αυτονομία» ως πολιτική έννοια και ως κίνημα έλκει την καταγωγή της από την αμφισβήτηση 
της δεκαετίας του 1960 που κορυφώθηκε με τις κινητοποιήσεις του γαλλικού Μάη του 1968 και 
τη λεγόμενη «ιταλική αυτονομία» ή «ιταλικό Μάη» λίγο αργότερα, αλλά ενέπνευσε μια γενικότερη 
αμφισβήτηση και εξεγερσιακή διάθεση στη δεκαετία του 1970. Τόσο για τη γαλλική όσο και για την 
ιταλική εκδοχή της αυτονομίας, αλλά και για το στοχασμό που ενέπνευσε βλ. αναλυτική βιβλιογρα-
φία στο Κακουργιώτης 2018. Βλ., επίσης, το συλλογικό τόμο Sylvere Lotrlnger & Christian Marazzi 
(Eds.), Autonomia. Post-Political Politics, semiotext(e), Columbia University, New-York, χ.χ., όπου και το 
περίφημο κείμενο του Τoni Negri, “Domination and Sabotage” (σσ. 62-71). Στα ελληνικά βλ. Negri & 
Guattari 1986. Επίσης, για μια συνοπτική αναφορά στο νεολαιίστικο κίνημα στην Ιταλία, το κείμενο 
του Marvi Maggio (1995).
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λοτριωμένη, αφού το άτομο δεν είναι σε θέση να επιβιώσει ή να αναπαραχθεί εκτός 
κοινωνίας, επομένως στερείται αυτονομίας. Από την άλλη μεριά, στη σφαίρα του 
«προαιρετικού» η ατομική δραστηριότητα απελευθερώνεται ανάλογα με τις ιδιαι-
τερότητες, τα «ταλέντα» ή τις προτιμήσεις του ατόμου, αλλά δεν εντάσσεται απα-
ραίτητα στη σφαίρα του «αναγκαίου», με την έννοια ότι το άτομο –μόνο του ή σε 
αυτόβουλες συλλογικές συμπράξεις– δεν αποσκοπεί αναγκαστικά με τις δραστηρι-
ότητές του αυτές να επιδράσει πάνω στη σφαίρα του «αναγκαίου». Έτσι, η «δύναμη 
επί» των ατόμων περιορίζεται στο τμήμα εκείνο της ατομικής δραστηριότητας που 
έχει αναγκαία κοινωνικό και «υποχρεωτικό» χαρακτήρα, ενώ η «δύναμη για» έχει τη 
δυνατότητα να εκδηλωθεί αυτόνομα στη σφαίρα του «προαιρετικού». 

Το πρόβλημα, λοιπόν, και ο δομικός ανορθολογισμός του συστήματος της «αυ-
τορρυθμιζόμενης αγοράς» του καπιταλισμού θα μπορούσε τώρα να οριοθετηθεί 
ως εξής: πρόκειται για μια σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στη σφαίρα του «αναγκαίου» 
και σ’ εκείνη του «προαιρετικού», μέσω της οποίας η «αυτονομία» της δράσης δεν 
αναγνωρίζεται ως δικαίωμα για το σύνολο των υποκειμένων, αλλά μόνο για τους 
«άξιους», ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται να εκδηλωθεί μέσω της μεταφοράς της από 
τη σφαίρα του «προαιρετικού» σ’ εκείνη του «αναγκαίου», επηρεάζοντας την κοινω-
νία στο σύνολό της και καταργώντας επί της ουσίας τη διάκριση ανάμεσα στα δύο 
είδη δύναμης. Όσο, λοιπόν, παραμένει η ασάφεια μεταξύ «αναγκαίου» και «προαι-
ρετικού» στο πλαίσιο της συλλογικής κοινωνικής σημασιοδότησης, αλλά και όσο η 
κοινωνική δυναμική της «δύναμης για» υποσκελίζεται από την εξατομικευμένη –και 
όχι συλλογική– εκδήλωση της «δύναμης επί», ο ανορθολογισμός «της μεγιστοποί-
ησης του κέρδους του ενός» θα συγχέεται αναγκαία με «την κοινωνική πρόνοια και 
την κοινωνική αρμονία». 

Ένα προνομιακό πεδίο για την εκδήλωση αυτής της σύγχυσης, με ισχυρό ταξικό 
πρόσημο στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του, είναι εκείνο του καταναλωτισμού.13 
Σε αντίθεση με την κατανάλωση ως πρακτική, η οποία είναι, φυσικά, πανταχού 
παρούσα όχι μόνο στην ανθρώπινη συνθήκη της ύπαρξης αλλά και σε κάθε έμβιο 
οργανισμό, ο καταναλωτισμός λαμβάνει την έκταση και την ισχύ ενός μοντέλου 
ύπαρξης όχι πια των ατόμων αλλά της ίδιας της κοινωνίας, καθορίζοντας μια σειρά 
από συγκεκριμένες παραμέτρους των ατομικών στρατηγικών στις επιλογές και τη 
συμπεριφορά. Με τον καταναλωτισμό ως κατευθυντήρια αρχή, τα άτομα αναπα-
ράγουν τους εαυτούς τους ως εμπορεύματα προς πώληση, αναλαμβάνοντας μάλι-
στα το έργο της προώθησης αυτού του «εμπορεύματος» τα ίδια, όπως σχολιάζει ο 
Bauman (2008: 13-17), μέσω ενός μηχανισμού υπερέκθεσης του εαυτού ή «έφεσης 
στη δημόσια εξομολόγηση», διαδικασία η οποία στο παρόν έχει πραγματικά απο-
γειωθεί μέσα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα άτομα, λειτουρ-
γώντας στο πλαίσιο των επιταγών του καταναλωτισμού ως κοινωνικού μοντέλου, 
έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς το μοντέλο αυτό. 
Προκειμένου να 

εισέλθουν στην κοινωνία των καταναλωτών και να τους δοθεί μόνιμη 
άδεια παραμονής, οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις εκλογιμότητας που ορίζουν τα κριτήρια της αγοράς. Αναμένεται 
από αυτούς να είναι διαθέσιμοι στην αγορά και να επιδιώκουν, ανταγωνι-
ζόμενοι όλα τα υπόλοιπα μέλη, την πλεονεκτικότερη «αγοραία αξία» τους 
(…), (Bauman 2008: 85).

13  Διακρίνοντας μεταξύ κατανάλωσης και καταναλωτισμού, ο Zygmunt Bauman (2008: 44) υποστηρίζει 
ότι «ο καταναλωτισμός είναι ένας τύπος κοινωνικής διαρρύθμισης που προκύπτει από την ανακύ-
κλωση πεζών, μόνιμων και “πολιτειακά ουδέτερων”, ούτως ειπείν, ανθρώπινων αναγκών, επιθυμιών 
και πόθων σε πρωτεύουσα κινητήρια και λειτουργική δύναμη της κοινωνίας, σε μια δύναμη η οποία 
συντονίζει τη συστημική αναπαραγωγή, την κοινωνική ενσωμάτωση, την κοινωνική διαστρωμάτω-
ση και τη διαμόρφωση των ατόμων (…)».
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Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να απορριφθούν, να ενταχθούν στο θολό 
κοινωνικό κατασκεύασμα της «υποτάξης» (underclass14 – Bauman 2005), ένα όρος 
που σε αντίθεση με εκείνους της «εργατικής τάξης» ή της «κατώτερης τάξης» δεν 
υπονοεί καμιά οργανική σύνδεση με την κοινωνία ούτε δυνατότητα κινητικότητας, 
αλλά συνοψίζει μια ανομοιόμορφη μάζα ανθρώπων που καθίσταται «άχρηστη» 
από την απουσία της συμμετοχής της στο μοντέλο του καταναλωτισμού. Δεν είναι 
«άνεργοι» ή «φτωχοί», είναι «μη καταναλωτές», με αποτέλεσμα η καταναλωτική τους 
συμπεριφορά να καθίσταται το μέτρο της κοινωνικής τους συμπερίληψης (Bauman 
2008: 157-162). 

Αν και το ζήτημα του καταναλωτισμού θα μας απασχολήσει εκτενέστερα, κυ-
ρίως στο επόμενο κεφάλαιο, η αναφορά του εδώ αποσκοπεί στην επισήμανση της 
κυριαρχίας του ανορθολογισμού της «αγοράς» στην αντίπερα όχθη του κεφαλαίου, 
στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Εδώ ο homo economicus εκδηλώνεται με 
τη μορφή του «ανθρώπου καταναλωτή» (homo consumens15), ενός ανθρωπολογικού 
τύπου που αφενός λειτουργεί περιοριστικά και αποκλειστικά ως προς τη συνολική 
κοινωνική ταυτότητα εκάστου των υποκειμένων (η συνολική κοινωνική φυσιογνω-
μία του ατόμου συμποσούται στην καταναλωτική του συμμόρφωση, διαφορετικά 
δεν αναγνωρίζεται) αφετέρου αναδεικνύει τη σύγχυση ανάμεσα στη σφαίρα του 
«αναγκαίου» και εκείνη του «προαιρετικού»: επιτρέποντας στο κεφάλαιο ως «δύνα-
μη επί» να διαχειρίζεται την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά στο σύνολό της, ο 
καταναλωτισμός μεγιστοποιεί το ελάχιστο και συρρικνώνει το μέγιστο, καθορίζει το 
γούστο και το μέτρο του «ωραίου», ενδύει ή εκδύει τα ανθρώπινα σώματα κατά το 
δοκούν της κερδοφορίας, οικειοποιείται τον ελεύθερο χρόνο για να του δώσει μονο-
σήμαντη σημασία, συνυφαίνει την έννοια της αγάπης με τα προϊόντα που προωθεί 
κ.ο.κ. Με μια φράση, επανακαθορίζει το περιεχόμενο της ευτυχίας μέσα από μια 
ανοίκεια σύγκριση «ευημερίας» με το παρελθόν, τα κριτήρια της οποίας κατέχει ο 
ίδιος (Bauman 2008: 62-67). 

Κυρίως όμως αποκρύπτει με συστηματικό τρόπο ότι στην κοινωνία των κατα-
ναλωτών η ατομική επιλογή έχει μια ιδιομορφία: ενώ είναι κατακτημένη για όλους, 
δεν ισχύει το ίδιο και για τα μέσα της επίτευξής της. Έτσι, είναι άλλο η επιλογή και 
άλλο η ρεαλιστική επιλογή. Το αποτέλεσμα είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός να επι-
καλείται εμφατικά το δικαίωμα της ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να καθιστά προσι-
τές σε όλους τις πηγές της άσκησής της (Bauman 1997: 196). Οι Block and Somers 
(όπως παρατίθεται στο Streinzer 2018: 108) ονομάζουν αυτή την αντικατάσταση 
του εξαναγκασμού με την επίφαση επιλογής «φονταμενταλισμό της αγοράς», ενώ 
σε ιδεολογικό επίπεδο ένας αποκλεισμός από τον καταναλωτισμό παρουσιάζεται ως 
ισοδύναμος με τον αποκλεισμό από την ίδια την «ευρωπαϊκή ταυτότητα» του δυτι-
κού ανθρώπου, στο πλαίσιο ενός ιδιόμορφου «oξιντενταλισμού»: στο καθημερινό 
μικροοικονομικό επίπεδο, η κατανάλωση ισοδυναμεί με τη συμμετοχή στο δυτικό 
τρόπο ζωής και τον Πολιτισμό (Civilization) τον ίδιο, σύμφωνα με τον Carrier (όπως 
παρατίθεται στο Streinzer 2018: 109).

Στο πλαίσιο της λογικής της αγοράς, η επιβολή του καταναλωτισμού ως εργα-
λείου χειραγώγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς στο μικροοικονομικό επίπεδο 
εντάσσεται σ’ εκείνη τη μορφή «ορθολογικότητας» την οποία ο Καστοριάδης (1998: 

14  Ο Κ. γεώρμας, στην ελληνική έκδοση του βιβλίου (Μπάουμαν 2004: 181) αποδίδει τον όρο ως «τάξη 
των παριών». 

15  Ο όρος, όπως χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες, ανάγεται στον Erich Fromm (1965: 214) 
και χρησιμοποιήθηκε αρκετά νωρίς από πολλούς συγγραφείς μεταξύ των οποίων από τους πρώτους 
ήταν ο  Mihailo Marković  (1969: 452). για τη χρήση του από τον Bauman βλ. Bajda 2020. Απαντά 
και με την εκδοχή homo consumericus, η οποία όμως κατά κύριο χρησιμοποιείται από εξελικτικούς 
βιολόγους.
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12) ονομάζει «εργαλειακή»: εκκινώντας από την επισήμανση ότι «ο καπιταλισμός 
είναι το πρώτο κοινωνικό σύστημα, που παράγει ιδεολογία σύμφωνα με την οποία 
το ίδιο αυτό το καθεστώς είναι “ορθολογικό” (και όχι ως καθιερωμένο από την πεί-
ρα ή την παράδοση, ως δοσμένο από τους ήρωες, ή τους θεούς κ.λπ.)» ανάγει την 
καταγωγή αυτής της «ορθολογικότητας» στον εγελιανό ορισμό του «λόγου». Όπως 
σημειώνει (Καστοριάδης 1998: 12-13),

τι είναι επιτέλους η ορθολογικότητα, και περί τίνος ορθολογικότητας πρό-
κειται; Ο καπιταλισμός μπορεί να επικαλείται την εγγύηση ενός κάποιου 
εγελιανισμού: λόγος, είναι η πράξη η σύμφωνη προς ένα σκοπό, έλεγε ο 
γερο-δάσκαλος του Marx. Η συμφωνία λοιπόν της πράξης με το σκοπό της 
αποτελεί το κριτήριο της ορθολογικότητας. Όμως αυτό σε τίποτα δεν μας 
εμποδίζει να αναρωτηθούμε για την ορθολογικότητα του σκοπού. Αυτή η 
ορθολογικότητα που περιορίζεται στα μέσα, και που ο Max Weber αποκα-
λούσε περιέργως (…) ορθολογικότητα σε σχέση με έναν υποτιθέμενο απο-
δεκτό σκοπό, ορθολογικότητα εργαλειακή, δεν έχει προφανώς καμιά αξία 
καθ’ εαυτήν. Η επιλογή (…) της αποτελεσματικότερης υδρογονοβόμβας για 
να εξοντώσεις εκατομμύρια ανθρώπους, εξαιτίας ακριβώς της ορθολογι-
κότητας (…) αυτής αυξάνει τη φρίκη που μας προκαλεί, όχι μόνο για τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά και για τα μέσα που επέτρεψαν να επιτευχθεί η 
μέγιστη αποτελεσματικότητα (…).

Με δεδομένο, όμως, τον εντοπισμό αυτού του σκοπού στην επίτευξη της ευημερίας, 
όπως διατείνεται ο καπιταλισμός «στις πιο φιλάνθρωπες στιγμές» του, συνεχίζει ο 
Καστοριάδης (1998: 13), η ορθολογικότητα αυτή αναγκαία συρρικνώνεται σε μια 
ορθολογικότητα «οικονομική», που σχετίζεται δηλαδή με την ποσοτικοποίηση (με-
γιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση) ενός «προϊόντος» και του «κόστους» του. Πρόκειται, 
όμως, για μια «ορθολογικότητα» που, αν και αφορμάται από την οικονομική της 
συρρίκνωση, δεν εφαρμόζεται μόνο στην παραγωγή αλλά «και στην κατανάλωση, 
το δίκαιο, την πολιτική ζωή κ.λπ.», αποτελώντας ένα από τα χαρακτηριστικά της 
κυριαρχίας του καπιταλισμού, καθώς απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνικής ζωής 
(Καστοριάδης 1998: 27). Προϊόν, άλλωστε, αυτής της ιδιόμορφης και επιλεκτικής 
«ορθολογικότητας» είναι η επιδίωξη της «αέναης ανάπτυξης» του «κακού απείρου», 
η οποία καταδεικνύει επιπλέον τα όριά της στην καταστροφική διαχείριση των φυ-
σικών πόρων, όπως επισημαίνει η τάση της «αποανάπτυξης» και θα μας απασχολή-
σει στη συνέχεια. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήσαμε να συζητήσουμε με συνολικό –αν και 
αναγκαία συνοπτικό– τρόπο τις αντιφάσεις του συστήματος του καπιταλισμού, οι 
οποίες καθιστούν τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις του δομικές και αναπόφευκτες. 
Ξεκινώντας από τις επισημάνσεις του Μαρξ, επιχειρήσαμε να διακρίνουμε αφενός 
την υλική εκδοχή των κρίσεων αυτών και τις συνέπειές τους στην κοινωνία αλλά και 
το κεφάλαιο (με το σταδιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του), αφετέρου την 
ιδεολογική και φιλοσοφική βάση πάνω στην οποία θεμελιώνεται ο δομικός και ανα-
πόφευκτα επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας τους. ωστόσο, αν οι κρίσεις του καπι-
ταλισμού, οποιαδήποτε μορφή και αν λαμβάνουν, είναι –όπως έχει δείξει η Ιστορία– 
υπερβάσιμες, τότε θα πρέπει να αναφερθούμε ειδικότερα στη σκοπιά από την οποία 
καθίστανται υπερβάσιμες και να επιχειρηματολογήσουμε ανάλογα για τη σύγχρονη 
κρίση, την οποία βιώνουμε στο παρόν. Με άλλα λόγια, όπως το τοποθετεί ο γκορζ 
(1986), οι έξοδοι από τις κρίσεις –και κατά συνέπεια από την τωρινή– είναι «δεξιά» 
ή «αριστερά»; «Μπροστά» ή «πίσω», όπως θα μπορούσε να το τοποθετήσει κανείς 
κάπως διαφορετικά, με την έννοια της αναπαραγωγής και εξέλιξης του συστήματος 
ή, αντίστοιχα, την υπέρβασή του. Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα ασχοληθούμε με το 
ζήτημα αυτό, ανιχνεύοντας τα εργαλεία και τις πρακτικές που έχουν επινοηθεί, και 
ως ένα βαθμό εφαρμοστεί, τόσο προς τη μία όσο και προς την άλλη κατεύθυνση. 



2 ΚΕΦΑλΑΙΟ 

«Έξοδος δεξιά»: από την κεϋνσιανή ρύθμιση 
και το κράτος πρόνοιας στα «μπαλώματα 
επιθυμίας»
το κράτος ως «ρυθμιστής»: τα όρια του παρεμβατισμού και ο διπλός κρα-
τικός καπιταλισμός

Σε μια αποστροφή του, ο Michel Rautenberg (2018: 286) επικαλείται τον όρο «νο-
σταλγική μνήμη», όπως τον εισηγήθηκε ο Sennett (2006: 37), για να περιγράψει μια 
κατάσταση στην οποία,

οι εργάτες και οι εργάτριες, που συνιστούσαν όχι μόνο την εργατική δύ-
ναμη αλλά επιπλέον ένα βασικό τμήμα των πολιτών και κατοίκων, έχουν 
χάσει την καθοριστική τους θέση στην παραγωγή. Η καθημερινή ζωή ενός 
μεγάλου μέρους της μεσαίας τάξης έχει περιέλθει σε τέλμα, ενώ οι καπιτα-
λιστές γίνονται όλο και πλουσιότεροι. Ο προηγούμενος κοινωνικός καπιτα-
λισμός μετατράπηκε σε μια «νοσταλγική μνήμη», στην ανάμνηση δηλαδή 
μιας περιόδου κατά την οποία οι άνθρωποι είχαν τον έλεγχο του χρόνου 
και οι προσωπικές ικανότητες ήταν πλούτος. Η κοινωνία θεωρούνταν προ-
στατευτική και καθησυχαστική.

Χρησιμοποιώ το απόσπασμα αυτό, γιατί νομίζω πως πρόκειται κατ’ αρχήν για μια 
εύστοχη και ευσύνοπτη παρουσίαση για την κατάρρευση αυτού που έχει ονομα-
στεί από διάφορες πλευρές ως «κοινωνικός καπιταλισμός», όπως εδώ, «κοινωνικό 
κράτος / κράτος πρόνοιας» (welfare state – Esping-Andersen 1996, Andersen 2012, 
Dostal 2010) ή «κεϋνσιανή ρύθμιση» (γκορζ 1986, De Regil 2001). Κυρίως, όμως, 
γιατί μέσα από τη «νοσταλγική μνήμη» με την οποία περιβάλλεται αυτή η συνθή-
κη κατατίθεται μια ιδεολογικοποιημένη διάσταση της «απώλειας» στο πλαίσιο της 
σύγχρονης κρίσης. Τι είναι, όμως, αυτό που απωλέσαμε; Τι εξυπηρετούσε και πώς 
εξυπηρετήθηκε; γιατί έφτασε στα όριά του και από τι αντικαταστάθηκε; 

Η έννοια της «πρόνοιας» είναι, ασφαλώς, μια διαρκής σταθερά σε κάθε οργα-
νωμένη κοινωνική συνθήκη, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται. 
Προκύπτει από την ανάγκη είτε της ίδιας της κοινωνίας είτε της εκάστοτε εξουσίας 
που τη διαχειρίζεται να αμβλύνει ανισότητες και οπωσδήποτε να εξασφαλίσει με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο τη φυσική και κοινωνική αναπαραγωγή των μελών της. Πρό-
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κειται για μια «δημόσια πρόνοια» (public welfare), όπως την χαρακτηρίζει ο Bauman 
(2005: 45-46). Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αυτού του τύπου μας περιγράφει ο E.P. 
Thompson (2020), μέσα από τη διαπάλη για την εφαρμογή των «πατερναλιστικών» 
υποσχέσεων πρόνοιας προς το αγγλικό πλήθος του 18ου αιώνα, σε μια εποχή ανάλο-
γης «κρίσης», όταν δηλαδή το θεσπισμένο μοντέλο πρόνοιας κατέρρεε υπό το βάρος 
της εμφάνισης ενός νέου τύπου κοινωνικής διαχείρισης, του καπιταλιστικού. ωστό-
σο, το «κράτος πρόνοιας» είναι το προϊόν μιας στοχευμένης παρέμβασης απέναντι 
στην πρώτη μεγάλης κλίμακας κρίση που βίωσε ο καπιταλισμός, με αποκορύφωμα 
το Κραχ του 1929. Εδώ η έννοια της «πρόνοιας» έλαβε ευρύτερα χαρακτηριστικά, 
καθώς οι αρρυθμίες του φιλελεύθερου μοντέλου της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» 
είχαν φτάσει στο όριό τους, διακινδυνεύοντας την ίδια την ύπαρξη του συστήματος, 
με φόντο μάλιστα τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής (Ρωσική Επανάσταση και διάδο-
ση των σοσιαλιστικών ιδεών για κοινωνική ανατροπή κ.ο.κ.). Στο πλαίσιο αυτό είναι 
ουσιώδες να δούμε πώς η λεγόμενη «κεϋνσιανή ρύθμιση» οδήγησε σε αναπαραγω-
γή του ίδιου του συστήματος κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και μέχρι 
την επόμενη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 1970. 

Όμως, τι ακριβώς ρυθμίστηκε με την παρέμβαση του John Maynard Keynes; Η 
κρίση του 1929, όπως έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται εξαιτίας της εκδήλωσής 
της με το χρηματιστηριακό κραχ, έχει τις ρίζες της στις ταυτόχρονες διαδικασίες 
της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, από τη μια μεριά, και της υποκατανάλωσης των 
παραγόμενων προϊόντων, από την άλλη. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο διαδι-
κασιών οφειλόταν στην εφαρμογή του λεγόμενου «άγριου καπιταλισμού», δηλαδή 
τη διαρκή επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους όχι μόνο μέσω της επέκτα-
σης της κατανάλωσης αλλά κυρίως μέσω της συρρίκνωσης του εργατικού κόστους, 
των αμοιβών των εργατικών στρωμάτων, η εργασία των οποίων χρησιμοποιούνταν 
για την παραγωγή αυτή. Επιπλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση στην παραγωγή νέας 
τεχνολογίας καταργούσε με ταχύτατους ρυθμούς θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα 
απολύσεις εργατών, και κατά συνέπεια περαιτέρω μείωση της συνολικής αγορα-
στικής δύναμης της κοινωνίας. Το ίδιο το βιομηχανικό / παραγωγικό μοντέλο, επο-
μένως, είχε μπει σ’ έναν φαύλο κύκλο διαρκούς αύξησης της παραγωγής, μείωσης 
της κατανάλωσης και συνακόλουθα μείωσης της εργασίας, καθώς τα στοκαρισμένα 
προϊόντα που δεν μπορούσαν να πουληθούν οδηγούσαν σε νέες απολύσεις. Το απο-
τέλεσμα αυτής της διπλής διαδικασίας ήταν το 1933 οι ΗΠΑ να έχουν 15 εκατομμύ-
ρια ανέργους και η γερμανία 10 εκατομμύρια αντίστοιχα (γιαλκέτσης 2012: 37), και 
η συνολική οικονομική παραγωγή να τείνει στο μηδέν, με δεδομένες την υπερπαρα-
γωγή προϊόντων, την αδυναμία πώλησης / κατανάλωσής τους και ταυτόχρονα την 
αδιαλλαξία των εμπορευματικών επιχειρήσεων να ρίξουν τις τιμές. 

Η σκέψη του Κέυνς, η οποία οδήγησε, μεταξύ άλλων, στη διατύπωση από τον 
Πρόεδρο Ρούσβελτ του λεγόμενου New Deal στην αμερικανική περίπτωση, συνί-
στατο στην παρέμβαση του κράτους για να υπερκεραστεί το συγκεκριμένο αδιέξο-
δο. Ο Κέυνς δε φαίνεται να ασπαζόταν πλήρως την κλασική οικονομική θεωρία της 
«αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» μέσω της προσφοράς και της ζήτησης. Αριστοκρα-
τικής καταγωγής ο ίδιος, αν και ανοιχτά φιλελεύθερος, διατηρούσε αμφιβολίες για 
την «ορθολογικότητα» ενός συστήματος που βασιζόταν στο χρήμα και, ασφαλώς, 
ενεργοποιούσε πολύ περισσότερα στοιχεία από την ανθρώπινη λογική και συνεί-
δηση, με σαφείς αναφορές στην ψυχαναλυτική κατηγορία του «ασυνείδητου». Στη 
βάση αυτή, ο κρατικός παρεμβατισμός τον οποίο εισηγήθηκε δεν είχε απλώς «τεχνι-
κό» χαρακτήρα –δηλαδή ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της αμερικανικής οι-
κονομίας με τη δέσμευση του κράτους να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα υποδομής, 
ώστε η οικονομική μηχανή να ξαναπάρει μπροστά–, αλλά απέβλεπε σε μια διαρκή 
ρύθμιση της ροής του συσσωρευμένου κεφαλαίου. Στο επίκεντρο της σκέψης του 
βρισκόταν ο περιορισμός των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων μέσα από 
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την τροφοδότηση της κατανάλωσης από το «συμπληρωματικό εισόδημα» της καπι-
ταλιστικής κερδοφορίας. Έτσι, πίστευε, θα τονώνεται διαρκώς η «ενεργός ζήτηση» 
και η συνολική καταναλωτική δυνατότητα της κοινωνίας μέσα από την αύξηση των 
μισθών και το ριζικό περιορισμό της ανεργίας, καθώς το χρήμα –ένα επαρκές τμήμα 
του, τουλάχιστον– θα επανέρχεται σε κυκλοφορία (γιαλκέτσης 2012: 488-489, Τρι-
τζίλια 2004: 269-281, Keynes 2001).

Η παρακαταθήκη του Κέυνς, αν και ουσιαστικά η θεωρία του εφαρμόστηκε 
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε σημαντική και στις δύο «όχθες» 
του ατλαντικού καπιταλισμού. Στην αμερικανική εκδοχή του κεϋνσιανισμού, όπου 
επικράτησαν οι «φιλελεύθεροι κεϋνσιανοί» –ή, με άλλη ορολογία, οι οπαδοί ενός 
«“αδύναμου” κεϋνσιανού μοντέλου»– το κράτος ανέλαβε να «ρυθμίσει» τη ζήτηση 
(τονώνοντας ή περιορίζοντάς την αντίστοιχα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή 
ανάπτυξης, με την αξιοποίηση των εργαλείων του δημόσιου δανεισμού και της φο-
ρολογίας, μέσα από το μοντέλο “stop and go”), αλλά οι κοινωνικές δαπάνες παρέ-
μειναν χαμηλά. Αντίθετα, στην ευρωπαϊκή του εκδοχή και ειδικά εκείνη των σκανδι-
ναβικών κρατών, υιοθετήθηκε ένα «“ισχυρό” κεϋνσιανό μοντέλο» –των κεϋνσιανών 
«της ρήξης»– όπου η κρατική παρέμβαση συγκροτήθηκε ως «οικονομική πολιτική 
του κράτους» σε συνδυασμό με την ισχυρή κοινωνική εκπροσώπηση των εργαζο-
μένων από τα συνδικάτα, και αποσκοπούσε στην αύξηση των κοινωνικών δαπα-
νών και τη διασφάλιση πλήρους απασχόλησης μέσα από φιλεργατικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις (γιαλκέτσης 2012: 490, Τριτζίλια 2004: 269-281). 

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που ο Κέυνς θεωρήθηκε άλλοτε ως «ο μεγάλος νικητής 
στην αναμέτρηση με τον Μαρξ» και ο «σωτήρας του καπιταλισμού και της ατομικής 
ιδιοκτησίας», άλλοτε πάλι «ένα ξεπερασμένο κατάλοιπο των χρόνων της μεγάλης 
κρίσης» ή ένας «επικίνδυνος κρυπτοσοσιαλιστής» που «είχε παντρευτεί τη λύδια 
λοπόκοβα, μια μπαλαρίνα από τη Σοβιετική Ένωση (…)» (γιαλκέτσης 2012: 491) κι 
άλλοτε ταυτίστηκε με τις κοινωνικές πολιτικές της σοσιαλδημοκρατίας (γκορζ 1986: 
20). Σε κάθε περίπτωση, και πάντως με αφετηρία την ανάκαμψη του (νέο)φιλελευ-
θερισμού στη δεκαετία του 1970, η παρακαταθήκη του Κέυνς φάνηκε ξεπερασμένη, 
και άρχισε σταδιακά να αναθεωρείται, όχι μόνο από τη φιλελεύθερη σκοπιά όσο 
κυρίως από μια κριτική μαρξιστική σκέψη που δεν πείστηκε ποτέ από την αποτελε-
σματικότητα της «κεϋνσιανής ρύθμισης». 

Οι αρχές αυτής της κριτικής, που αφορμάται από την αδυναμία της κεϋνσιανής 
ρύθμισης να διαχειριστεί τις δομικές αντιφάσεις του καπιταλισμού, είναι σε γενικές 
γραμμές δύο. Η πρώτη αφορά τη δυνατότητα να αποδεχτεί το σύστημα της «αυ-
τορρυθμιζόμενης αγοράς» τον αναδιανεμητικό ρόλο του κράτους, στο βαθμό που 
μια τέτοια ρύθμιση συγκροτεί μεσοπρόθεσμα ένα «αντί-επενδυτικό» περιβάλλον. 
Με τα λόγια του γκορζ (1986: 20-21),

η αφαίρεση από το κράτος ενός τμήματος των κερδών και η ανακατανο-
μή τους υπό μορφή κοινωνικών δαπανών, επιχορηγήσεων και δημοσίων 
επενδύσεων έχει μια στρατηγική σημασία κατά πολύ ανώτερη από εκείνη 
της ανακατανομής ενός μέρους των ατομικών εισοδημάτων. Πράγματι, η 
πρώτη δεν αφήνει τη μάζα των κερδών να αυξηθεί περισσότερο από τις 
δυνατότητες αποδοτικής επένδυσης και άρα να καταρρεύσει η αγορά κε-
φαλαίων μετά από μια φάση υπερεπενδύσεων, με αποτέλεσμα αυτές τις 
τεράστιες καταστροφές κεφαλαίων όπως το κλείσιμο επιχειρήσεων και η 
εξάντληση των αποθεμάτων.

Οι κεϋνσιανές πολιτικές είναι πράξεις εξωτερικής ρύθμισης τις οποίες 
διενεργεί η κρατική τεχνοκρατία για να συγκαλύψει την ανεπαρκή ικανό-
τητα αυτορρύθμισης της οικονομίας της αγοράς. Αυτές οι πράξεις είναι 
σύμφωνες προς το συμφέρον της καπιταλιστικής οικονομίας στο σύνολό 
της. Είναι όμως αντίθετες προς το συμφέρον του κάθε καπιταλιστή, της 
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κάθε εταιρείας ξεχωριστά, στο βαθμό που περιορίζουν, μέσα από «επιβα-
ρύνσεις» και φορολογικές επιβολές τη μάζα των δυνητικών κερδών πριν 
καν αυτά πραγματοποιηθούν (…). [Έτσι] η κεϋνσιανή ρύθμιση δεν μπορεί 
να λειτουργήσει παρά μόνο σε περίοδο υψηλών κερδών, και άρα έντονης 
ροπής προς επενδύσεις, ισχυρής δυνητικής ανάπτυξης. Η κεϋνσιανή ρύθ-
μιση μπορεί να ομαλοποιήσει και να συντηρήσει την ανάπτυξη, δεν μπορεί 
όμως από μόνη της να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις γι’ αυτήν.

Άλλωστε, μια ρύθμιση που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εργασίας μέσα από 
τη φιλεργατική νομοθεσία και τη διασφάλιση της μονιμότητας με το δραστικό 
περιορισμό της ανεργίας, λειτουργεί ενισχυτικά στη διαμόρφωση ενός τέτοιου 
«αντί-επενδυτικού» περιβάλλοντος. Η διατάραξη του (προπολεμικά) καθιερωμένου 
συσχετισμού δύναμης ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία, διατάραξη που επιτεύ-
χθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη δράση των συνδικάτων και των ευρύτερων 
εργατικών στρωμάτων της μεταπολεμικής κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να γίνει για 
πολύ ανεκτή από το κεφάλαιο. Όπως σημειώνει ο γκορζ (1986: 25), η διαπίστωση 
από το κεφάλαιο της μείωσης του κέρδους μέσα από την αύξηση της φορολογίας 
και κυρίως των μισθών, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, καθιστούσε επιτακτική 
μια τεχνολογική εξέλιξη που θα αντικαθιστούσε το δαπανηρό εργατικό κόστος με 
την εισαγωγή του αυτοματισμού στην παραγωγή. Έτσι, θα επανέφερε σε ισχύ τη 
δομική «λειτουργικότητα» της ανεργίας, προκειμένου να συμπιέζεται το εργασιακό 
κόστος, ενώ ταυτόχρονα θα ενίσχυε τους ρυθμούς της παραγωγικότητας. Η δομική 
αυτή αντίδραση του κεφαλαίου οδήγησε, επί της ουσίας, στην «κρίση» της δεκαετί-
ας του 1970 και την αναθεώρηση του αναπτυξιακού Παραδείγματος, όπως είδαμε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία επιδείνωση των εργα-
σιακών σχέσεων, ειδικά μετά την κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού», και η εκδήλωση, ήδη από τη δεκαετία του 1990, της πιο πρόσφατης κρίσης 
(Spyridakis 2018: 2-4).

Από την άλλη μεριά, η κεϋνσιανή ρύθμιση όχι μόνο δεν αμφισβήτησε στην ου-
σία του το ίδιο το δομικό στοιχείο της «αέναης ανάπτυξης» του καπιταλισμού, αλλά 
μάλλον το ενίσχυσε μέσα από την επίτευξη της αναπαραγωγής του συστήματος 
στην πιο κρίσιμη, ίσως, καμπή της ιστορίας του τη δεδομένη στιγμή. Εξασφαλίζο-
ντας προσωρινά την εργασία και «επιδοτώντας» την κατανάλωση, είτε ευθέως (με 
αυξήσεις μισθών) είτε έμμεσα (με επιδοματική πολιτική και παροχές πρόνοιας από 
το κράτος)16 μέσα από ένα συσσωρευμένο καπιταλιστικό υπερπλεόνασμα, στην ου-
σία αποδέχτηκε και ενίσχυσε το μοντέλο του παραγωγισμού (productivism)17 και τη 
ρυθμιστική αξία του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στον καθορισμό μιας 
ιδεολογικοποιημένης έννοιας όπως η «πρόοδος».18 

16  Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Bauman (2008: 18), «προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ας ξεκαθα-
ρίσουμε ότι το “κοινωνικό κράτος” στην κοινωνία των καταναλωτών ούτε προορίζεται ούτε εφαρμό-
ζεται ως εναλλακτική εκδοχή στην αρχή της καταναλωτικής επιλογής (…). Οι χώρες που εμπέδωσαν 
σθεναρά αρχές και θεσμούς κοινωνικού κράτους συμβαίνει να είναι επίσης χώρες με εντυπωσιακά 
υψηλό επίπεδο κατανάλωσης (…)».

17  Στα ελληνικά ο όρος έχει αποδοθεί και ως «προντουκτιβισμός», κυρίως όμως χρησιμοποιείται ως 
όρος της ιστορίας της τέχνης στο πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού. Βλ. σχετικά Ρηντ 1978.

18  Σύμφωνα με τον γκι Ρουστάγκ (2008: 64), «το να μιλά κανείς σήμερα για την απο-ανάπτυξη σημαίνει 
ότι επιτίθεται στο ταμπού που θεωρεί την επ’ άπειρον αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης 
ως κάτι αυτονόητο. ύποτίθεται ότι δίχως οικονομική ανάπτυξη θα γυρνούσαμε την πλάτη στην πρόοδο 
και πως κάτι τέτοιο θα σηματοδοτούσε την οπισθοδρόμηση και το σταμάτημα της δημιουργικότητας 
των κοινωνιών μας. Στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται είναι να τοποθετηθούμε έξω από 
την προβληματική ανάπτυξη/απο-ανάπτυξη, η οποία έχει νόημα μόνο σε σχέση με την πορεία του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). ωστόσο το ΑΕΠ δε μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ευημερία 
των κοινωνιών μας. Αυτός ο συνθετικός δείκτης είναι απαραίτητος για τη διαχείριση της νομισματικής 
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Αν, όμως, το μοντέλο του παραγωγισμού δε συνιστά απλώς μια οικονομική / 
αναπτυξιακή επιλογή, αλλά επιπλέον φορτίζεται ιδεολογικά και πολιτικά ως «πρόο-
δος», θα πρέπει εδώ να εντοπίσουμε τις συνολικές νεωτερικές του ρίζες. Έτσι μόνο 
μπορεί να εξηγηθεί η συνακόλουθη πρόσδεση της αριστεράς σ’ αυτό το μοντέλο, 
μέσα από μια κριτική οπωσδήποτε και διεκδικητική –όσον αφορά το διανεμητικό 
αποτέλεσμα του κέρδους– στη βάση της, όμως, συναινετική διαδικασία: με κατα-
γωγή έναν επιλεκτικό μαρξισμό, όπως σχολιάζει ο λατούς (2010: 50), η αριστερά, 
κομμουνιστική και σοσιαλιστική, αποδέχτηκε ασμένως τον παραγωγισμό και μετά-
φερε το πεδίο της «μάχης» στην ταξικότητα της αναδιανομής του αποτελέσματός 
του και το ρόλο του κράτους στη διαδικασία αυτή.19 για τη μεν σοσιαλιστική αρι-
στερά, η «κεϋνσιανή ρύθμιση» αποτέλεσε όχι μόνο ένα θεμιτό μέσο για τη μείωση 
του ταξικού χάσματος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αλλά μάλλον τον «θρίαμβό» 
της στον μεταπολεμικό πολιτικό στίβο του «ελεύθερου κόσμου», κάτι που, άλλωστε, 
επιβεβαιώνεται από τη μακροχρόνια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση μεγάλου 
μέρους της (Δυτικής) Ευρώπης τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και σήμερα. για τη 
δε κομμουνιστική αριστερά, το ιδεατό του σοβιετικού παραγωγισμού τροφοδότησε 
(και τροφοδοτεί) τη στάση της ακόμη και μετά την κατάρρευση του συγκεκριμένου 
μοντέλου. 

Η «κεϋνσιανή ρύθμιση», επομένως, παρά την ιδεολογική και πολιτική υπεραξία 
με την οποία επενδύθηκε, υπήρξε στην ουσία της μια προσωρινή «έξοδος δεξιά» 
για τον καπιταλισμό, μια διαχειριστική απόπειρα απέναντι στον παραλογισμό της 
«αέναης ανάπτυξης», που σκαρφίστηκε παραγωγική διασφάλιση και καταναλωτική 
συμμετοχικότητα για περίπου δύο γενιές σε Αμερική και κυρίως Ευρώπη. Είναι ακρι-
βώς αυτές οι γενιές που εκδηλώνουν σήμερα τη «νοσταλγική μνήμη» στην οποία 
αναφερθήκαμε, εξιδανικεύοντας μια συνθήκη που είχε εξ αρχής τα όριά της. 

ωστόσο, θα διαπιστώσουμε ότι ο ρόλος του κράτους στην υπέρβαση της κρίσης 
με φόντο την αναπαραγωγή του συστήματος υπήρξε πολύ πιο σύνθετος, αν συμ-
βουλευτούμε την ανάλυση που επιχειρεί ο Νίκος Πουλαντζάς. Με βάση την προσέγ-
γιση του Πουλαντζά (1984, 2019) θα λέγαμε ότι η διευθέτηση των εκάστοτε οικο-
νομικών κρίσεων και ο ρόλος του κράτους σ’ αυτή τη διαδικασία (ως καταπιεστικού 
μηχανισμού αλλά και ως ιδεολογικού μηχανισμού, σύμφωνα με την γκραμσιανή 
οριοθέτηση) εντάσσονται στη γενικότερη σχέση του κράτους με το κεφάλαιο. Αν και 
συνοπτική και αναγκαστικά αφαιρετική, όπως τη μεταφέρουμε εδώ, η άποψη του 
Πουλαντζά προσδιορίζει το κράτος όχι ως ουδέτερο, σε σχέση με το κεφάλαιο, αλλά 
ως σχετικά «αυτόνομο», με την έννοια ότι, παρόλο που ελέγχεται από το κεφάλαιο, 
οφείλει να διαχειριστεί αντιτιθέμενα μεταξύ τους κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα και 

οικονομίας, αλλά δεν έχει κανένα νόημα στο πολιτικό επίπεδο. Το λάθος του έγκειται στο ότι μας κάνει 
να εξομοιώνουμε την πρόοδο της εμπορευματοποίησης με την ποιότητα ζωής». 

19  για μια ενδιαφέρουσα κριτική του κράτους πρόνοιας από τα αριστερά, που ωστόσο δεν αναιρεί 
την πρόσδεση στον παραγωγισμό, βλ. Μηλιός & Σωτηρόπουλος 2011: 234-235, όπου αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: «Το κράτος δε συμπυκνώνει μόνο το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα σε μερίδες 
του συνασπισμού εξουσίας αλλά και το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στον τελευταίο και τις 
δυναστευόμενες τάξεις (…). Η μορφή της εκάστοτε “κοινωνικής” πολιτικής αφορά τη σύνθετη εξέλιξη 
της ταξικής πάλης. Αυτή η “κοινωνική” πολιτική, όσο και αν σημαδεύεται από πραγματικές οικονομικές 
παραχωρήσεις που επιβάλλονται στις κυρίαρχες τάξεις από την πάλη των κυριαρχούμενων τάξεων 
– χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τόσο οι κεϋνσιανού τύπου πολιτικές που εφαρμόστηκαν στον 
δυτικό καπιταλισμό κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 όσο και οι πολιτικές του “New Deal” αμέσως 
μετά την κρίση του 1929 –, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσει τις καπιταλιστικές 
δομές εξουσίας και σίγουρα δεν μπορεί να κατανοηθεί ως περιορισμός της πολιτικής εξουσίας των 
κυρίαρχων τάξεων. Η εγγύηση ορισμένων οικονομικών συμφερόντων των “από κάτω” έχει ως βασικό 
στόχο την πολιτική αποδιοργάνωσή τους και πολλές φορές είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για 
να εξασφαλιστεί η ηγεμονία των κυρίαρχων τάξεων (εφόσον η εξέλιξη της ταξικής πάλης δεν είναι 
ευνοϊκή για το κεφάλαιο)».
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ταυτόχρονα τη σχέση του κεφαλαίου με την ευρύτερη κοινωνία που βρίσκεται υπό 
την καπιταλιστική ηγεμονία. Στη σχέση αυτή το κράτος έχει να διαχειριστεί έναν –
διαφορετικό σε κάθε δεδομένη ιστορική στιγμή– συσχετισμό δυνάμεων εξουσίας, 
γι’ αυτό και η στάση του δεν είναι ενιαία: άλλοτε μπορεί να εκφραστεί ως «κράτος 
πρόνοιας» και άλλοτε ως «φιλελεύθερο» κράτος που εξυπηρετεί και προκρίνει ιδι-
αίτερες εκδοχές του κεφαλαιοκρατικού φάσματος.20 Αυτός, άλλωστε, φαίνεται να 
είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι διαχειριστές του κράτους είναι όλο και 
συχνότερα όχι πολιτικοί αλλά τεχνοκράτες με εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το κράτος γίνεται ο βασικός μηχανισμός για την επί-
τευξη της κυριαρχίας του κεφαλαίου τόσο στο εσωτερικό ενός κράτους όσο και σε 
ευρύτερο –ή και παγκόσμιο– επίπεδο, μέσα από κρατικομονοπωλιακές μορφές και 
τον ιμπεριαλισμό. 

Στην προέκταση της διαπίστωσης αυτής, είναι άραγε δυνατό να αναφέρεται 
κανείς στην «αυτορρυθμιζόμενη αγορά», παραγνωρίζοντας τη δομική σχέση εξάρ-
τησης του κράτους από το κεφάλαιο και της αντίστοιχης δομικής λειτουργίας του 
κεφαλαίου μέσα απ’ αυτό; Η βασική αυτή αντίφαση οδήγησε τον Keith Hart να δι-
ατυπώσει την άποψη ότι, σε κάθε περίπτωση, στον μεταπολεμικό κόσμο η «αυτορ-
ρυθμιζόμενη αγορά» είναι φενάκη, καθώς μπορούμε να διακρίνουμε μόνο τύπους 
ενός «κρατικού καπιταλισμού» (state capitalism), βασισμένου στη «λογική του βιομη-
χανισμού» (logic of industrialism) και οργανωμένου είτε από το ίδιο το κράτος (όπως 
στην περίπτωση του σοβιετικού μοντέλου, όπως και του πιο σύγχρονου κινεζικού) 
είτε από τον ιδιαίτερο συνδυασμό τμημάτων του κεφαλαίου που έχουν κάθε φορά 
το προβάδισμα. Ακόμα και στην περίπτωση της διακήρυξης του νεοφιλελευθερι-
σμού της δεκαετίας του 1980 κ. εξ. για «ιδιωτικοποιήσεις», σχολιάζει ο Hart (2000: 
143-144), ο ρόλος του κράτους υπήρξε κομβικός. 

Αυτή μάλιστα η ιδιόμορφη σχέση κεφαλαίου και κράτους εκδηλώθηκε με ακόμη 
πιο ακραίο τρόπο στην περίπτωση του λεγόμενου «αναπτυσσόμενου» κόσμου, από 
τον οποίο προέρχεται και η βασική εθνογραφική εμπειρία του Hart. Με αφετηρία τη 
βεμπεριανή προσέγγιση της «ορθολογικής επιχείρησης» και της κρατικής γραφειο-
κρατίας που εγγυάται την αποφυγή του ρίσκου κατά την καπιταλιστική δραστηριό-
τητα, ο Hart εντοπίζει την εξαγωγή ενός πλαισίου οικονομικής δραστηριότητας που 
επινοήθηκε στο δυτικό κόσμο αλλά μεταφέρθηκε –τόσο μέσω της αποικιοκρατίας 
όσο κυρίως με την ίδρυση των μετααποικιακών κρατών– σε ολόκληρο τον πλανήτη, 
για να προσδώσει «τυπικότητα» (formality) στην οικονομική ζωή (Hart 2005: 5-7). 
Έτσι, όμως, παραγκωνίστηκαν μεγάλα τμήματα μιας οικονομικής δραστηριότητας 
που μέχρι τότε είχε λειτουργικό χαρακτήρα στις μη δυτικές κοινωνίες, όπως η «οι-
κονομία του παζαριού» (bazaar economy) την οποία εντόπισε και ανέλυσε ο Geertz 
(1963), καθώς βρέθηκαν έξω από τον συγκεκριμένο «τύπο» (form) της «ορθολογικής 
επιχείρησης» και της κρατικής γραφειοκρατίας και αρχικά περιγράφηκαν από τον 
ίδιο το Hart ως «άτυπη οικονομία» (informal economy, Hart 1973).

Σε αντίθεση με την «οικονομία του παζαριού», οι εγκαθιδρυμένες κρατικές γρα-
φειοκρατίες επέλεξαν να πριμοδοτήσουν μια «οικονομία της επιχείρησης» (“firm-
type” economy) και να καταστούν καθοριστικός παράγοντας της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης στο μη δυτικό κόσμο και ειδικά στις χώρες της Αφρικής και του λε-
γόμενου «Παγκόσμιου Νότου» (Hart 2005: 7). ωστόσο, η παραγνώριση ενός τόσο 
μεγάλου τομέα δραστηριότητας όπως αυτός της «άτυπης οικονομίας» –κάποτε μά-
λιστα μέσα από την εξελικτική αντίληψη ότι συνιστά «απομεινάρια υποανάπτυξης» 
(Benson et al. 2014: 6, Green 2009)– είναι βασική παράμετρος για την κρίση, τουλά-
χιστον στις κοινωνίες αυτές, δεδομένου ότι οι κρατικές γραφειοκρατίες αδυνατούν 

20  Εδώ εδράζεται και η συζήτηση για τα «στάδια» της εξέλιξης του κράτους που είναι μεγάλη στο πλαί-
σιο της μαρξιστικής συζήτησης. Βλ. ενδεικτικά Μηλιός & Σωτηρόπουλος 2011: 132, 228, 233.
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να προσεγγίσουν την «άτυπη» οικονομική δραστηριότητα με τα ποσοτικοποιημένα 
μοντέλα μέτρησης που εφαρμόζουν (Hart 2000: 144). Έτσι, ειρωνικά σε σχέση με τη 
διακήρυξη μιας «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», όπως επισημαίνει ο Geertz (Geertz 
et. al. 1979), ο καπιταλισμός της εκμετάλλευσης του «αναπτυσσόμενου» κόσμου 
δεν είναι νεοφιλελεύθερος αλλά νέο-μερκαντιλιστικός, καταλήγει ο Hart (2005: 14), 
μέσα από τη μονοπωλιακή και προστατευτική διαμόρφωση της δράσης του από τις 
μετααποικιακές κρατικές γραφειοκρατίες. 

τα «χωρικά μπαλώματα» και η εξαγωγή της κρίσης 
Στο ζήτημα της «άτυπης οικονομίας», όμως θα επιστρέψουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 
Αυτό που μέχρι εδώ επιχειρήσαμε να καταδείξουμε είναι το γεγονός ότι η εμπλοκή 
του κράτους στην καπιταλιστική δραστηριότητα, ακόμη και στη –θεωρούμενη ως– 
«ευνοϊκή» εκδοχή του κράτους πρόνοιας, δε συνιστά παρά έναν παράγοντα ενισχυ-
τικό στην αναπαραγωγή του καπιταλισμού και, κατά συνέπεια, στην «έξοδο δεξιά» 
από τις εκάστοτε κρίσεις του. ωστόσο, ο ρόλος του κράτους παραμένει μία μόνο 
από τις τεχνικές δυνατότητες για μια τέτοια αναπαραγωγή, βοηθητική και καθορι-
στική οπωσδήποτε, αλλά για να την κατανοήσουμε πληρέστερα χρειάζεται να ανα-
φερθούμε σε μια περισσότερο δομική διαδικασία, αυτήν που ο Harvey προσδιορίζει 
ως «χωρικά μπαλώματα» στο σκισμένο ρούχο της καπιταλιστικής κρίσης. 

Τι είναι, όμως, αυτά τα «χωρικά μπαλώματα»; Στην ανάλυση της ανάπτυξης του 
καπιταλισμού από τον Μαρξ και τους μαρξιστές γίνεται συχνά αναφορά στην ανά-
γκη της διαμόρφωσης ενός προστατευμένου χώρου για την άσκηση της καπιταλι-
στικής δραστηριότητας. Ο χώρος αυτός υπήρξε αρχικά το έθνος – κράτος, γι’ αυτό 
και οι αστικές επαναστάσεις του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη 
του εθνικισμού, αποσκοπούσαν κυρίως στη διαμόρφωση και την κατοχύρωσή του 
από τις εκάστοτε εθνικές αστικές τάξεις (Hobsbawm 1994).21 ωστόσο, η επιδίωξη 
της «αέναης ανάπτυξης», αφενός δεν υπήρξε ποτέ καθαρά «εθνικό» ζήτημα (δεδο-
μένης της λεγόμενης «πρωταρχικής συσσώρευσης» πλούτου / κεφαλαίου μέσω 
της πειρατείας και της αποικιοκρατίας των αυτοκρατορικών κρατών – Μηλιός & 
Σωτηρόπουλος 2011: 127), αφετέρου κατέδειξε τα ασφυκτικά όρια του κρατικού 
πλαισίου: καθώς επιτυγχανόταν σταδιακά μια σχετική εξάντληση των ενεργειακών 
πόρων και των πρώτων υλών και ταυτόχρονα ένας καταναλωτικός κορεσμός στο 
πλαίσιο της αγοράς του έθνους – κράτους, η δομική κρίση της υπερσυσσώρευσης 
του κεφαλαίου έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τη χωρική / γεωγραφική επέκταση της 
δραστηριότητας, άλλοτε με τη διεκδίκηση εδαφών και πολεμικών επιχειρήσεων22 
και άλλοτε, τουλάχιστον από τα παλιά αποικιοκρατικά κράτη, με την ένταση της 
αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης στον εξωευρωπαϊκό χώρο. Έτσι, η «αέναη ανάπτυ-
ξη» παγκοσμιοποιήθηκε σταδιακά με το φαινόμενο του «νέου ιμπεριαλισμού», αν 

21  Βλ. και Πουλαντζάς 1984: 167, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Όλα τούτα μας επιτρέπουν να 
εξηγήσουμε πρώτα πρώτα την οργανική σχέση της κάθε αστικής τάξης με το έθνος, σχέση που ακο-
λουθεί τόσο τους ρυθμούς και τις φάσεις της συσσώρευσης και της διευρυνόμενης αναπαραγωγής 
του κεφαλαίου, όσο και τις γενικές γραμμές της αλλαγής της πολιτικής της αστικής τάξης. Το σύγχρο-
νο έθνος φέρει τη σφραγίδα και το διακριτικό γνώρισμα της ανάπτυξης της αστικής τάξης και των 
σχέσεων ανάμεσα στις μερίδες της. Αυτό αφορά τόσο τη μετάβαση στον καπιταλισμό με την πρω-
ταρχική συσσώρευση του κεφαλαίου, όσο και τον ρόλο της εμπορικής αστικής τάξης στο σχηματισμό 
του έθνους, τόσο το στάδιο του ανταγωνιστικού καπιταλισμού όσο και το στάδιο του ιμπεριαλισμού, 
μαζί και στη σημερινή του φάση της διεθνοποίησης του κεφαλαίου».

22  Πρόκειται αφενός για τη λεγόμενη «εθνική ολοκλήρωση», στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι 
«εθνικοαπελευθερωτικοί» πόλεμοι του 19ου αιώνα – μεταξύ αυτών και η «Μεγάλη Ιδέα», αφετέρου 
για την ακραία διατύπωση του λεγόμενου «ζωτικού χώρου», όπως χρησιμοποιήθηκε από το Ναζισμό 
(Mazower 2008)
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και όχι χωρίς αντίσταση από τους πληθυσμούς που την υφίσταντο (Harvey 2019: 
158-159). 

Η αναζήτηση, ωστόσο, αυτών των «χωρικών μπαλωμάτων» στην αντιμετώπιση 
της δομικής κρίσης της «αέναης ανάπτυξης» δε φαίνεται να παράγει μόνιμα απο-
τελέσματα, σύμφωνα με τον Μαρξ, παρά το γεγονός ότι πολλοί μαρξιστές, όπως η 
Ρόζα λούξεμπουργκ, τη θεωρούσαν απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση του 
συστήματος (Harvey 2019: 158).23 Ανεξάρτητα, πάντως, από την εσωτερική συζήτη-
ση στη μαρξιστική βιβλιογραφία, τα «χωρικά μπαλώματα» φαίνεται να δίνουν, εκτός 
από χώρο, κυρίως χρόνο στο σύγχρονο καπιταλισμό να προσαρμοστεί και να αντι-
μετωπίσει τις αντιφάσεις του με την αναζήτηση νέων αγορών. Στην αντιμετώπιση, 
για παράδειγμα, της κρίσης του 1970, η κατάρρευση του λεγόμενου «υπαρκτού σο-
σιαλισμού» και η ανάπτυξη της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» στις περιοχές αυτές, 
υπήρξε σημαντικό «χωρικό μπάλωμα» που μετέθεσε τη νέα κρίση σχεδόν τριάντα 
χρόνια αργότερα. Αντίστοιχα «χωρικά μπαλώματα» μπορεί να διακρίνει κανείς στην 
παλαιότερη ανάπτυξη περιφερειακών οικονομιών, όπως αυτές που χαρακτηρίστη-
καν ως «ασιατικοί δράκοντες» (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη κ.λπ. – 
Κουρλιούρος 2011: 147-148) ή στο παρόν στις αναδυόμενες οικονομίες της Ινδίας 
και ειδικά της Κίνας.24

Έτσι, αυτά τα εξωτερικά «χωρικά μπαλώματα» συνιστούν μια τεχνική εξαγωγής 
της κρίσης με την προνομιακή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και φτηνού εργατι-
κού δυναμικού ανά τον κόσμο και την ταυτόχρονη κατασκευή νέων καταναλωτικών 
αγορών. Το ζήτημα, βέβαια, γίνεται πολύ πιο σύνθετο, αν εισάγουμε στη συζήτηση 
την έννοια των χωρικών ανισοτήτων. Παρόλο που συνιστούν ένα ακανθώδες και 
ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για να το εξαντλήσουμε εδώ, θα πρέπει να παρατηρή-
σουμε ότι οι χωρικές ανισότητες βασίζονται –πέρα από συγκεκριμένους «αντικει-
μενικούς» περιβαλλοντικούς και τεχνικούς παράγοντες– στην ασυμμετρία που πα-
ρατηρείται στην κινητικότητα των δύο βασικών συντελεστών της παραγωγής, του 
κεφαλαίου και της εργασίας. Έτσι, ενώ το κεφάλαιο μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα 
από το εκάστοτε «κέντρο» προς την «περιφέρειά» του, δε συμβαίνει το ίδιο και με την 
αντίστροφη διαδρομή της εργασίας, οι ροές της οποίας είτε καθορίζονται αυστηρά 
από τα κράτη υποδοχής με συμφωνίες (όπως π.χ. οι παλιότερες μεταναστευτικές 
ροές από τον ευρωπαϊκό νότο προς τον ευρωπαϊκό βορρά ή οι σύγχρονες από τη 
νοτιοανατολική Ασία προς το Κατάρ για την κατασκευή αθλητικών υποδομών) είτε 
παρεμποδίζονται συστηματικά, όπως συμβαίνει στις μέρες μας με τους μετανάστες 

23  για τους σύγχρονους μαρξιστές, βέβαια, συμπεριλαμβανομένου του Harvey, το ζήτημα της «εξαγωγής» 
της κρίσης του καπιταλισμού μέσω του ιμπεριαλισμού δεν είναι ούτε εύκολο ούτε λυμένο ζήτημα, 
αναφορικά με το επίπεδο του ανταγωνισμού: πρόκειται για «(α) έναν οικονομικό ανταγωνισμό 
ανάμεσα σε κεφάλαια, (β) έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε κράτη» ή για το συνδυασμό 
τους στη σύγχρονη εκδοχή του ιμπεριαλισμού, αναρωτιούνται οι Μηλιός & Σωτηρόπουλος (2011: 
131). Ταυτόχρονα, ασκούν κριτική στον Harvey για «βεμπεριανή απόκλιση», καθώς ο τελευταίος 
«ασπάζεται τη θεσμική προβληματική, σύμφωνα με την οποία το κράτος εμφανίζεται ως αυτόνομο 
από την ταξική πάλη και επιδιώκει τη δική του ιδιαίτερη “εδαφική λογική της εξουσίας” που υλοποιείται 
από τους κρατικούς αξιωματούχους» (Μηλιός & Σωτηρόπουλος 2011: 125).

24  για την Κίνα ο Harvey (2019: 207) σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ένας από τους λόγους που ο παγκόσμιος 
καπιταλισμός επιβίωσε τόσο απρόσκοπτα μετά το 2007-2008, παρόλα τα προβλήματά του, ήταν 
η σταθερή μεγέθυνση της παραγωγικής κατανάλωσης στην Κίνα. Η ηγεσία του Κομμουνιστικού 
Κόμματος στο Πεκίνο μάλλον δεν είχε στο νου της να σώσει τον παγκόσμιο καπιταλισμό, αλλά 
πρακτικά αυτό ακριβώς έκανε». Σε άλλο βιβλίο του ο Harvey (2005) χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στη Κίνα 
ως «νεοφιλελευθερισμό με κινεζικά χαρακτηριστικά», ενώ για τον Chris Hann (2018: 114-115), αυτές 
οι εξελίξεις στην Κίνα ξεκινούν από το 1979 και περιγράφονται ως «μεταρρυθμιστικός σοσιαλισμός», 
δηλαδή «μεγάλες μεταρρυθμίσεις, παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στην Ουγγαρία μετά 
τις μεταρρυθμίσεις του 1968. Οι γενικότερες επιπτώσεις τους είναι ευρέως γνωστές: εντός τριών 
δεκαετιών η Κίνα έχει γίνει σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια οικονομία, ενώ έως τώρα βγαίνει 
σχεδόν αλώβητη από την πρόσφατη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση». 
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και τους πρόσφυγες. Κάτι τέτοιο, όμως, δηλαδή μια ανισότητα στο επίπεδο των πα-
ραγωγικών συντελεστών, διαμορφώνει πολύ ισχυρότερες γεωγραφικές ανισότητες 
καθιστώντας την «ανάπτυξη» μια επιλεκτική διαδικασία για το κεφάλαιο, ανάλογα 
με τους παγκοσμιοποιημένους χωρικούς του σχεδιασμούς (Κουρλιούρος 2011: 146, 
198-201). 

ωστόσο, η λύση της επέκτασης δεν εκδηλώνεται μόνο στην παγκοσμιοποιημέ-
νη γεωγραφική της εκδοχή από τον σύγχρονο καπιταλισμό. Η «έξοδος δεξιά» από 
την κρίση μπορεί την ίδια στιγμή να περιλαμβάνει την εξάπλωση της «αυτορρυθ-
μιζόμενης αγοράς» και σε μια σειρά από ευαίσθητες οικονομικές δραστηριότητες 
άμεσου κοινωνικού χαρακτήρα (εντός του έθνους – κράτους ή και των εσωτερικών 
περιφερειών του) που μέχρι τώρα βρίσκονταν σε δημόσιο, δηλαδή κρατικό, έλεγχο. 
Πρόκειται για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που εντάσσονται γενικά 
στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών.

Αν και μια ασφαλής και οριστική ταξινόμηση του τομέα των υπηρεσιών δεν 
είναι δυνατή, εξαιτίας των ποικίλων και πολλαπλών κριτηρίων που εφαρμόζονται 
από τις θεωρητικές οπτικές της οικονομικής γεωγραφίας (Κουρλιούρος 2011: 393-
399), είναι σαφές ότι στον τομέα αυτό μια διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου 
υπήρξε εμφανής κατά την περίοδο ισχύος της «κεϋνσιανής ρύθμισης», δεδομένου 
ότι τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η ύδρευση, η μετακίνηση, η απο-
κομιδή απορριμμάτων κ.λπ. αλλά σε μεγάλο βαθμό και η εκπαίδευση και η υγεία, 
παρέχονταν –είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο– μέσα από 
δημόσια ελεγχόμενες ή κρατικές επιχειρήσεις και φορείς για δεκαετίες. Στο πλαίσιο 
αυτό, το κράτος με τις υπηρεσίες του αναλάμβανε ένα σημαντικό κοινωνικό κόστος, 
διαχειριζόμενο τμήματα του κεφαλαίου που κατευθύνονταν σε «πάγιες φυσικές δο-
μές» και «εγκιβωτίζονταν στο χώρο με τη μορφή υποδομών και κοινωνικού εξοπλι-
σμού», προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, ειδικά 
στο βαθμό που αυτές προέκυπταν από την πληθυσμιακή συσσώρευση στις πόλεις. 
Κάτι τέτοιο, όμως, συνιστούσε «ακινητοποίηση» ενός σημαντικού τμήματος του κε-
φαλαίου, προκειμένου κυρίως να εξυπηρετηθεί ένα άλλο στην κινητικότητά του για 
την επίτευξη της κερδοφορίας (Κουρλιούρος 2011: 281). 

Τα «χωρικά μπαλώματα», επομένως, μπορούν εδώ να λειτουργήσουν με πολύ 
μικρότερο κόστος και σε πιο περιορισμένη χωρική κλίμακα μέσω της μεταβίβασης 
από το δημόσιο στον ιδιωτικό έλεγχο μιας σειράς από ανάλογες δραστηριότητες. Η 
είσοδος της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» στο πεδίο της δημόσιας ωφέλειας ξεκίνη-
σε με τις τηλεπικοινωνίες, για να προχωρήσει σταδιακά στην ενέργεια και πρόσφα-
τα σε υπηρεσίες που προσφέρονταν από τους Δήμους, όπως η καθαριότητα και η 
ύδρευση, ενώ ήδη βιώνουμε ανάλογους μετασχηματισμούς που αφορούν την υγεία 
και την εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία δεν καταργεί πλήρως τη 
δημόσια εκδοχή των υπηρεσιών αυτών, φροντίζει ωστόσο μέσα από τη συστημα-
τική τους υποβάθμιση (π.χ. την έλλειψη εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού) να 
εκχωρεί στον «αποτελεσματικότερο» ιδιωτικό τομέα τμήματα αλλά και ολόκληρους 
φορείς υπηρεσιών που σταδιακά χάνουν μ’ αυτό τον τρόπο το δημόσιο χαρακτήρα 
τους και μαζί το δημόσιο έλεγχο. Αναδιατάσσεται, έτσι, η ισορροπία της οικονομίας, 
καθώς, αφενός απελευθερώνεται ένα σημαντικό κομμάτι κόστους για το κράτος και 
το κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια νέα αγορά με πολλαπλές όψεις.25 

25  Στο πλαίσιο αυτής της αγοράς θα πρέπει να εντάξουμε και την όλο και διογκούμενη δραστηριότητα 
του λεγόμενου «τρίτου τομέα» της οικονομίας, δηλαδή την κοινωνική οικονομία, στην οποία θα ανα-
φερθούμε διεξοδικότερα στη συνέχεια. Εδώ θα περιοριστούμε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αγοραίας λειτουργίας της στο οποίο αναφέρεται η Catherine Alexander (2009): συζητάει με εθνογρα-
φικά παραδείγματα από την κοινοτική ανακύκλωση την υποτιθέμενη ανεξαρτησία του «τρίτου τομέα 
της οικονομίας» από κράτος και αγορά. Διαπιστώνει ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς, μέσα από 
τη ρητορική της αυτόνομης αγοράς και αντίστοιχα αυτόνομης κοινωνίας των πολιτών, η δραστηρι-
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Με τα λόγια του γκορζ (1986: 45),
παρατηρείται επέκταση της σφαίρας της καπιταλιστικής παραγωγής σε 
δραστηριότητες που, μέχρι προ τινός, ανήκαν στην (ανα)παραγωγή της 
εργατικής δύναμης. Το κόστος αυτής της (ανα)παραγωγής (διατήρηση στη 
ζωή, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, περίθαλψη) μειώνεται σαφώς ενώ 
ταυτόχρονα ανατίθεται, εν μέρει, σε άτομα ένα σύνολο υπηρεσιών που (…) 
χρηματοδοτούνταν από κοινωνικές συνδρομές ή από φόρους. Έτσι, λοι-
πόν, η βιομηχανοποίηση αυτών των υπηρεσιών επιτρέπει να μειωθούν οι 
υποχρεωτικές επιβαρύνσεις [για το κεφάλαιο και το κράτος] και ταυτόχρο-
να να αυξηθούν οι ατομικές αγορές βιομηχανικών εμπορευμάτων νέου τύ-
που. Δημιουργεί μια νέα αγορά. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει «μείωση του 
κόστους εργασίας δίχως μείωση της κατανάλωσης», «αύξηση του κέρδους 
δίχως πτώση της ζήτησης».

Η διαδικασία αυτή, φυσικά, έχει δύο ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες. Αφενός, 
μετακυλύει ένα κόστος κοινωνικό από το κεφάλαιο στην κοινωνία, και με τον τρό-
πο αυτό συνιστά μια όλο και πιο εκτεταμένη εκδοχή της φτωχοποίησης, αφού ένα 
σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής και ατομικής κατανάλωσης κατευθύνεται 
πλέον προς αυτή την καινούργια αγορά: το αυξημένο κόστος της επικοινωνίας τα 
τελευταία χρόνια μέσα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων, «έξυπνων» συσκευών και 
δικτύων, η εκτεταμένη χρήση εμφιαλωμένου νερού στην εστίαση και την οικιακή 
κατανάλωση, η ιδιωτική δαπάνη για τον προσπορισμό «πράσινης» ενέργειας, οι δα-
πάνες για ιδιωτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη κ.ο.κ. είναι μερικά μόνο 
από τα παραδείγματα αυτής της «νέας αγοράς» που προέκυψε από τα εσωτερικά 
«χωρικά μπαλώματα» και στην οποία όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
έχει περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση.26 Αφετέρου, η λειτουργία όλων αυτών 
των τομέων κοινής ωφέλειας με τη λογική της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» εκτι-
νάσσει την κατανάλωση των υπηρεσιών αυτών μέσα από τη λογική της «προσφο-
ράς και της ζήτησης», καταλήγει ο γκορζ (1986: 45). Φτάνουμε, όμως έτσι, σε μια 
από τις κεντρικότερες, ίσως, διαδικασίες αυτής της «εξόδου δεξιά» από την κρίση, 
τον καταναλωτισμό. 

οποίηση αυτή στην πραγματικότητα εμπλέκεται τόσο με την αγορά όσο και με το κράτος, αφού με 
επαχθείς εργασιακές σχέσεις (π.χ. οι «εθελοντές» εκτίουν ποινές κοινωνικής εργασίας) καταλήγουν να 
«ανακυκλώνουν» ανθρώπους όπως και αντικείμενα (στο παράδειγμά της έπιπλα). Εξυπηρετούν, έτσι, 
τόσο την αγορά (που δεν αναλαμβάνει τέτοιες κοστοβόρες επενδύσεις, δηλαδή τη συγκέντρωση των 
υλικών) όσο και το κράτος που αποποιείται την ευθύνη και τη μεταθέτει.

26  Ορισμένα ακόμη παραδείγματα, όπως τα παραθέτει ο Ρουστάγκ (2008: 66): «Τη στιγμή όμως που 
όλα αυτά τα προβλήματα επιδεινώνονται, αφθονούν τα παραδείγματα υπερκατανάλωσης των πλού-
σιων χωρών. Ένας από τους περισσότερο ανθηρούς και υποσχόμενους τομείς για τις πολυεθνικές 
των αγροδιατροφικών βιομηχανιών είναι η παγκόσμια αγορά κατοικίδιων ζώων. Το 2003 η αγορά 
τροφής, αξεσουάρ και προϊόντων υγιεινής για σκύλους και γάτες ακολούθησε μια αξιοσημείωτη αύ-
ξηση 7,7% με τζίρο της τάξης των 50 δις δολαρίων. Η παροχή υπηρεσιών για κατοικίδια βρίσκεται 
επίσης σε περίοδο μεγάλης άνθησης. Άλλο ένα παράδειγμα αγοράς σε πλήρη επέκταση είναι αυτό 
της αισθητικής χειρουργικής και των προϊόντων κατά των συνεπειών της γήρανσης. Σχεδόν διπλα-
σιάστηκε ανάμεσα στο 1997 και το 2003, για να ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ παγκοσμίως με αύξηση 
11,4% μέσα στο 2003. Ο προσανατολισμός της ιατρικής έρευνας απεικονίζει τη λογική υπέρ των 
πλουσιοτέρων που επικρατεί. Πράγματι, μόνο ένα 10% των δαπανών στην ιατρική έρευνα και πρό-
οδο στοχεύει στην καταπολέμηση των ασθενειών που αγγίζουν το 90% των φτωχότερων κατοίκων 
του πλανήτη. Μόλις 8% των φαρμακευτικών δαπανών πραγματοποιούνται στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, οι οποίες, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού».
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τα «μπαλώματα επιθυμίας» και ο καταναλωτισμός 
Αν και τα «χωρικά μπαλώματα» αποτελούν μια συνήθη πρακτική αναπαραγωγής 
του συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπερσυσσώρευ-
σης, όπως σχολιάζει ο Harvey (2019: 217), αυτό που φαίνεται να έχει διαρκέστε-
ρα αποτελέσματα ως «έξοδος δεξιά» είναι ένα άλλο είδος «μπαλώματος» που θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε «μπάλωμα επιθυμίας». Τα «μπαλώματα επιθυμίας» 
δεν είναι κατ’ ανάγκη χωρικά, αλλά βασίζονται στην παραγωγή εκ μέρους της «αυ-
τορρυθμιζόμενης αγοράς» ενός ανθρωπολογικού τύπου που έχει ήδη χαρακτηρι-
στεί ως homo consumens (βλ. κεφάλαιο 1). Η διαδικασία της κατασκευής αυτού του 
ιδεότυπου προϋποθέτει, όπως σχολιάζει ο Bauman (2008: 45), την ίδια την παρα-
γωγή του ως καταναλωτή, δηλαδή τη συρρίκνωση της ανθρώπινης ιδιότητας στην 
καταναλωτική συμπεριφορά μέσω της διαμόρφωσης της επιθυμίας. Πώς, όμως, 
πραγματοποιείται μια τέτοια διαδικασία; 

Η παρέμβαση στο επίπεδο της επιθυμίας συνίσταται κατ’ αρχήν στην ταύτιση 
της «ευτυχίας» με την ικανοποίηση αναγκών και την κατοχή αγαθών. Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν είναι αρκετό για να διαμορφώσει τον «καταναλωτικό άνθρωπο», δεδομέ-
νου ότι η κατοχή αντικειμένων είναι σε γενικές γραμμές μια διαχρονική πολιτισμική 
πρακτική που διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, παρά το 
γεγονός ότι η ιδιοκτησία δεν είχε πάντοτε και παντού την ίδια μορφή. Αυτό που με-
τατρέπει τον άνθρωπο από καταναλωτή αγαθών σε φορέα του καταναλωτισμού ως 
ιδεολογικής αντίληψης είναι η μετατροπή της «ανθρώπινης επιθυμίας για σταθε-
ρότητα» σε επιθυμία για «εσπευσμένη αντικατάσταση των αντικειμένων που προ-
ορίζονται, και αναμένεται από αυτά, να ικανοποιούν τις ανάγκες». Έτσι, η επιθυμία 
συνδυάζεται με μια «προδιαγεγραμμένη βραχυβιότητα» των αντικειμένων (Bauman 
2008: 48), η οποία αφενός υποστηρίζεται από μια διαρκή προσφορά «νέων» αντι-
κειμένων εκ μέρους της βιομηχανίας, αφετέρου διαμορφώνει έναν ιδιαίτερο κλά-
δο της, εκείνον της «διάθεσης απορριμμάτων» ως νέα αγορά, όπως επισημαίνει ο 
Bauman (2008: 54-55). 

Φυσικά, στη βάση της όλης διαδικασίας βρίσκεται η ίδια η κατασκευή «νέων 
αναγκών», στις οποίες ανταποκρίνονται τα νέα αντικείμενα. Αυτές οι ανάγκες, όμως, 
προκειμένου να έχουν διαρκές αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι ανάλογα βραχύβιες, 
όπως και τα αντικείμενα που τις υποστηρίζουν. Όπως το θέτει ο Harvey (2019: 226), 
«στο σπίτι μου τρώω ακόμα με τα μαχαίρια και τα πιρούνια που είχαν ο παππούς 
και η γιαγιά μου. Αν το κεφάλαιο παρήγαγε μόνο τέτοια αντικείμενα, εδώ και πολύ 
καιρό θα είχε βυθιστεί σε μόνιμη κρίση». Χρειάζεται, επομένως, κάτι περισσότερο 
εφήμερο και ταυτόχρονα καταναλώσιμο μαζικά, και δεν είναι τυχαίο ότι ανάλογα 
προϊόντα παράγονται, πέρα από τη συμβατική βιομηχανία, κυρίως από τη λεγόμενη 
μαζική πολιτιστική βιομηχανία που συγκροτεί έτσι την κοινωνία ως «κοινωνία του 
θεάματος» (Ντεμπόρ 1979).27 

Η εξέλιξη αυτή, όμως, έχει μια σειρά από αποτελέσματα που θα μπορούσαμε 
να συνοψίσουμε σε δύο άξονες αλληλένδετους μεταξύ τους: ο πρώτος έχει να κάνει 
με την κατασκευή όλων εκείνων των συστατικών που συγκροτούν τον καταναλωτή 
ως «εργαλείο» του καταναλωτισμού και ο δεύτερος με την ίδια την παραγωγή του 

27  Σύμφωνα με τον Ντεμπόρ (1979: 141), «απ’ τη στιγμή που η κουλτούρα μετατράπηκε εξολοκλήρου 
σε εμπόρευμα, πρέπει επίσης να γίνει το εμπόρευμα-βεντέτα της θεαματικής κοινωνίας. Ο Κλαρκ 
Κερ, ένας από τους πρωτοπόρους ιδεολόγους αυτής της τάσης, υπολόγισε ότι το πολύπλοκο προ-
τσές παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης γνώσεων, απορροφά ήδη το 29% του ετήσιου εθνικού 
προϊόντος των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει ότι η κουλτούρα θα παίξει το ρόλο κινητήριας 
δύναμης στην οικονομική ανάπτυξη κατά το δεύτερο ήμισυ του [20ου] αιώνα, παρόμοιο με το ρόλο 
του αυτοκινήτου, στο πρώτο ήμισύ του και του σιδηροδρόμου, στο δεύτερο ήμισυ του προηγούμε-
νου αιώνα». 
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πολιτισμού του καταναλωτισμού:28 ο «καταναλωτικός άνθρωπος» είναι πρωτίστως 
αυτός που αμφιβάλλει (και προκαλείται συστηματικά για την αμφιβολία του αυτή) 
αναφορικά με τα ήδη κατοχυρωμένα «πολιτισμικά νοήματα» που φέρει. Όσα ήδη 
γνωρίζει, συχνά ένα μακροχρόνιο απόσταγμα κοινωνικής γνώσης και συμπεριφο-
ράς κι ένας αξιακός κώδικας μακροχρόνια λειτουργικός με την έννοια του habitus 
(Bourdieu 2006), τίθενται τώρα εν αμφιβόλω ως «παραδοσιακά», «ξεπερασμένα», 
«αναχρονιστικά» κ.ο.κ. και σίγουρα αναποτελεσματικά και «ανορθολογικά» εργαλεία 
ενώπιον μιας «παροδικής φαντασίωσης» για άμεση ικανοποίηση που είναι ταυτό-
χρονα άμεσα διαθέσιμη, για να τη διαδεχθεί μια αμέσως επόμενη μετά την ικανο-
ποίησή της κ.ο.κ. 

Έτσι, η διαμόρφωση του καταναλωτικού ανθρώπου, ενώ συντελείται πρωτί-
στως στο μικροεπίπεδο της επιθυμίας, προϋποθέτει μια μακροχρόνια και συστη-
ματική αναδιαμόρφωση του μακροεπιπέδου του πολιτισμού. Ένα βασικός συντελε-
στής αυτής της μεταβολής είναι η πρόσληψη του χρόνου, όπως τον συλλαμβάνει 
ο καταναλωτικός άνθρωπος, σύμφωνα με τον Bauman (2008: 49). Πρόκειται για 
τον λεγόμενο «πουαντιγιστικό χρόνο». Ενώ στις προνεωτερικές κοινωνίες το βασικό 
χαρακτηριστικό του χρόνου ήταν η κυκλικότητα της επανάληψης (δεδομένου ότι 
ήταν κατά βάση κοινωνίες αγροτικές και συνεπώς εξαρτώμενες από την εναλλαγή 
των εποχών), στις νεωτερικές κοινωνίες, ο χρόνος απέκτησε ένα νόημα γραμμικό, 
μέσα από την εννοιολόγηση της «προόδου», της «εξέλιξης» κ.λπ., που αντιστοιχεί 
στο βιομηχανικό πολιτισμό και την ιστορικότητα.29 ωστόσο, ο χρόνος «στη ρευστή 
μοντέρνα κοινωνία των καταναλωτών» δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά 
μάλλον ένας χρόνος στιγμιαίος, διακεκομμένος σε κουκίδες ανερμάτιστες μεταξύ 
τους, γεμάτος «ρήξεις, ασυνέχειες και παρεμβολές» που δεν επιτρέπουν να διακρίνει 
κανείς τις συνέχειες και τους δεσμούς ανάμεσα σ’ αυτά τα χρονικά σημεία. Έτσι, 
για παράδειγμα, ο χρόνος του καταναλωτή αποκτά νόημα μόνο ως η χρονική στιγ-
μή της ικανοποίησης της επιθυμίας, χωρίς να συνδέεται οργανικά με το χρόνο, ας 
πούμε, της προσπάθειας για την απόκτηση του αντίστοιχου αντικειμένου για την 
ικανοποίησή της. Στη ρίζα αυτής της συμπεριφοράς μπορούμε, ίσως, να διακρίνου-
με γιατί τόσο η προνεωτερική «αρετή» της αυτοκατανάλωσης όσο και η νεωτερική 
«αρετή» της αποταμίευσης έχουν, για τον καταναλωτικό άνθρωπο, αντικατασταθεί 
από την καταναλωτική εξωστρέφεια του δανεισμού. 

Η προϋπόθεση, όμως, για να επισυμβεί η διαδικασία αυτή είναι η μετατροπή 
του ίδιου του εμπορεύματος σε θέαμα, η υπερέκθεση δηλαδή ενός κόσμου προς 
κατανάλωση σε κοινή θέα μέσω της διαφήμισης και γενικότερα της πολιτιστικής 
βιομηχανίας. Ακόμη κι αυτό, όμως, δεν επαρκεί, αν το προς κατανάλωση εμπόρευμα 
δεν αντιστοιχεί στην πολιτισμική προσδοκία του καταναλωτή, μια προσδοκία που 
καλλιεργείται μέσα από τον ίδιο τον πολιτισμό της κατανάλωσης. Αυτός φαίνεται να 
είναι και ο λόγος για τον οποίο το εμπόρευμα φετιχοποιείται, δηλαδή αξιοδοτείται 
μέσα από συνυποδηλωτικές ιδιότητες που κατά κανόνα δεν κατέχει ως αντικείμε-
νο.30 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, 

28  «Ο τρόπος που είναι ριζωμένα τα πολιτισμικά νοήματα γίνεται ολοένα λιγότερο ασφαλής και μένει 
έκθετος σ’ απίθανες περιστασιακές αναψηλαφήσεις εξαρτημένες από την κάθε παροδική φαντασίωση. 
Αν το κεφάλαιο θέλει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του για ατελείωτη μεγέθυνση στο ρυθμό του 
ανατοκισμού, είναι υποχρεωμένο να φτιάχνει ανθρώπους και προϊόντα που αντιστοιχούν ακριβώς 
σ’ αυτό. Ορίστε λοιπόν η όψη της λεγόμενης “ορθολογικής κατανάλωσης” σύμφωνα με την αέναη 
συσσώρευση κεφαλαίου», τοποθετείται ο Harvey (2019: 226), απέναντι σ’ αυτή την «εργαστηριακή» 
λογική του καπιταλισμού.

29  για μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση του κυκλικού με τον γραμμικό χρόνο στην ιστορική τους εξέλιξη βλ. 
Ντεμπόρ 1979: 99-114. 

30  Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της σύγχρονης διαφήμισης των εμπορευμάτων όχι ως «αντικειμένων» 
αλλά ως «παραγόντων» που επιτελούν βαθύτερες πολιτισμικές διαδικασίες όπως η εξυπηρέτηση 
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σ’ αυτή την ουσιαστική κίνηση του θεάματος, που συνίσταται στο ν’ απορ-
ροφά όσα υπήρχαν μέσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα σε ρευστή κα-
τάσταση, για να τα κατέχει σε στέρεη κατάσταση, σαν αντικείμενα που 
έγιναν η αποκλειστική αξία με το να διατυπώνουν στο αρνητικό τη βιωμέ-
νη αξία, αναγνωρίζουμε τον παλιό μας εχθρό, που ξέρει τόσο καλά να εμ-
φανίζεται με την πρώτη ματιά σαν κάτι τελείως κοινό και αυτονόητο, ενώ 
αντίθετα είναι τόσο πολύπλοκο και τόσο γεμάτο από λεπτές μεταφυσικές 
αποχρώσεις, το εμπόρευμα. Η αρχή του φετιχισμού του εμπορεύματος, η 
κατακυρίευση της κοινωνίας από αντικείμενα «υπεραισθητά, αν και γίνο-
νται αισθητά» ολοκληρώνεται απόλυτα μέσα στο θέαμα, όπου ο αισθητός 
κόσμος αντικαθίσταται από μια επιλογή εικόνων, που υπάρχει πάνω απ’ 
αυτόν και που, παράλληλα, έχει κατορθώσει να αναγνωριστεί σαν το κα-
τεξοχήν αισθητό,

μας πληροφορεί ο Ντεμπόρ (1979: 38) ανάγοντας την ίδια στιγμή την υλικότητα 
του καταναλωτικού πολιτισμού στην κατασκευασμένη «εικόνα»31 του αισθητού κό-
σμου μέσα από την πολιτιστική βιομηχανία και στη συνακόλουθη κατανάλωσή της 
από τον homo consumens. 

Ο τελευταίος, μάλιστα, απαρτίζεται από άτομα που «ωθούνται να θέλουν να 
κάνουν ό,τι χρειάζεται» μέσα από την πειθώ ενός διπλού μηχανισμού: είτε την επί-
κληση ενός «όλου» που αντιστοιχεί στο γενικό συμφέρον μιας μη κατάρρευσης του 
πολιτισμού και βασίζεται γενικά στην ενοχή, είτε την επιστράτευση όλων εκείνων 
των φορέων κοινωνικοποίησης, από την εκπαίδευση μέχρι τα ΜΜΕ και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υιοθετηθούν συγκεκριμένα πρότυπα επίλυσης 
προβλημάτων που οδηγούν «στη μονότονη αναπαραγωγή του συστήματος», όπως 
σχολιάζει ο Bauman (2008: 92), για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μυστι-
κό κάθε ανθεκτικού κοινωνικού συστήματος είναι η μετατροπή των “λειτουργικών 
προαπαιτούμενών” του σε συμπεριφορικά κίνητρα δράσης». Έτσι, όμως, επιτυγχά-
νεται συνολικά η διαδικασία της διπλής και παράλληλης εργαλειοποίησης που ανα-
φέραμε πιο πριν, τόσο του καταναλωτή όσο και του πολιτισμού της κατανάλωσης 
εντός του οποίου αποκτά νόημα και έχει αποτέλεσμα η δράση του homo consumens 
ως αναγκαίο τμήμα και στήριγμα στη λειτουργία του homo economicus. 

Προς μια νέα δυστοπία
Επιχειρήσαμε μέχρι εδώ να προσεγγίσουμε ορισμένες από τις όψεις της διαχειρι-
στικής απόπειρας εκ μέρους του καπιταλισμού της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» 
απέναντι στις δομικές και επαναλαμβανόμενες κρίσεις του, απόπειρες που αποσκο-
πούν στην υπέρβαση των κρίσεων αυτών μέσα από την αναπαραγωγή του, και για 
το λόγο αυτό τις χαρακτηρίσαμε ως «έξοδο δεξιά» από την κρίση. ωστόσο –και με 
την επισήμανση ότι η περίοδος της «κεϋνσιανής ρύθμισης» αποτέλεσε μια περίοδο 

αξιακών επιταγών: π.χ., η προσφορά της σοκολάτας ταυτίζεται με την αγάπη του ερωτευμένου, η 
χρήση μια συγκεκριμένης σκόνης πλυντηρίου με τη συζυγική αφοσίωση κ.ο.κ. για μια σημειωτική 
ερμηνεία των διαφημίσεων στη βάση αυτής της λογικής βλ. Danesi 2017: 277-295. για τη γενικότερη 
καταναλωτική συμπεριφορά των συναισθημάτων και ιδιαίτερα των ερωτικών σχέσεων βλ. Bauman 
2006.

31  για τον Δημήτρη λάλλα (2012: 156), πρόκειται για «αντεστραμμένες εικόνες της πραγματικότητας 
[που] παρουσιάζονται ως αντανακλάσεις της πραγματικής αλήθειας», ενώ η Βασιλική Κράββα δίνει 
ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μέσω της «γαστρολαγνείας και της ηδονοβλεπτικής γαστρονομίας», 
όπως χαρακτηρίζει την αντεστραμμένη αυτή εικόνα του φαγητού, με τον τρόπο που παρουσιάζεται 
στην τηλεόραση σε μια εποχή γενικευμένης στέρησης (Κράββα 2020: 192-193). για μια περισσότερο 
επικαιροποιημένη εικόνα των προτύπων κατανάλωσης και των κυρίαρχων λόγων γι’ αυτήν βλ., 
λάλλας 2022α, και λάλλας 2022β.
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παραπλανητικής «ευωχίας»– αυτή η «έξοδος δεξιά» φαίνεται να παράγει μια δυστο-
πική πραγματικότητα στο παρόν, έναν κόσμο «οργής», μια «παράλληλη τρέλα», μια 
«νέα αλλοτρίωση» σε παγκοσμιοποιημένη εκδοχή, όπως την ορίζει ο Harvey (2019: 
221). Σε τι συνίσταται, όμως, αυτή η δυστοπία; Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει σ’ 
αυτή τη συνθήκη δύο βασικές παραμέτρους, μια ιδιόμορφη κοινωνική οργάνωση 
με χαρακτηριστικά σκληρού αποκλεισμού και μια ταυτόχρονη διαδικασία πολλα-
πλής καταστολής κάθε απόπειρας για αντίδραση. Ας τα δούμε, όμως, με τη σειρά. 

Το πρώτο και οπωσδήποτε δομικό χαρακτηριστικό του αποκλεισμού είναι η 
δραματική αύξηση της ανεργίας και η μετατροπή της εργασίας σε «απασχόληση», 
μερική ή περιστασιακή, ή υποαπασχόληση, με τη γενικευμένη πλέον επικράτηση 
της εργασιακής επισφάλειας (Σπυριδάκης 2018). Παρόλο που η ανεργία και η επι-
σφαλής εργασία δεν είναι το ίδιο από την άποψη των τυπικών ορισμών, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αυτές τις δύο συνθήκες, αν μεταθέσει την κλίμακα 
παρατήρησης από τη μεγάλη εικόνα των αριθμών και των στατιστικών προσεγγί-
σεων σ’ εκείνη των ίδιων των εργασιακών / κοινωνικών υποκειμένων που βιώνουν 
περιόδους ανεργίας και υποαπασχόλησης, παράλληλης απασχόλησης που συχνά 
έχει τυπικά και άτυπα χαρακτηριστικά κ.ο.κ. για το λόγο αυτό, οι Καρακιουλάφη & 
Σπυριδάκης (2017: 35) προτείνουν ως αποτελεσματικότερο εργαλείο ανάλυσης την 
αναγνώριση «ενός δίπολου αποτελούμενου από την πρότερη κατάστασή τους και 
τη σημερινή τους, το οποίο εμπεριέχει μια ποικιλία μορφών υποβαθμισμένης και 
χαμηλού κύρους εργασίας, καθώς και πολλές ετεροαπασχολήσεις». Η εστίαση αυτή  
αφενός από τη μεγάλη εικόνα στο εργασιακό βίωμα και αφετέρου από έναν «τυπι-
κό» καθορισμό της κατάστασης στην αναγνώριση του βιωμένου αισθήματος της 
επισφάλειας («πριν» – εξασφαλισμένη εργασία, «μετά» – ρευστή εναλλαγή ανεργί-
ας και επισφαλούς εργασίας), μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε όχι στην εργασία 
καθεαυτή ως οικονομική πράξη αλλά στη διάσταση της κοινωνικής αναπαραγωγής 
στην οποία συντελεί.

Η κοινωνική αναπαραγωγή, αναφέρει η Susanna Narotsky (2017: 139-140), εί-
ναι μια μορφή συνέχειας που συνδέει διαδοχικές γενιές τόσο στο μικρο-επίπεδο της 
επιβίωσης όσο και στο μακρο-επίπεδο της κατανομής εξουσίας και πλούτου. Και στις 
δύο αυτές περιπτώσεις η κοινωνική αναπαραγωγή περιγράφεται ως μια διαδικασία 
«εξισορρόπησης του συστήματος αξιών», είτε αυτό αφορά τις καθημερινές προσπά-
θειες των ανθρώπων για επιβίωση είτε τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πλαισίου 
ευταξίας στην κοινωνία που αποτυπώνεται σε γενικές γραμμές δημόσια και συνιστά 
ό,τι θα ονομάζαμε «κοινό καλό». Θα μπορούσε κανείς εδώ, όπως και η Narotsky 
(ό.π.), να διαχωρίσει τις επιπτώσεις των καπιταλιστικών κρίσεων στα δύο επίπεδα: η 
εργασιακή κρίση ενός νοικοκυριού (δηλαδή η αδυναμία αναπαραγωγής των μελών 
του στο πλαίσιο του δικού του καθορισμένου συστήματος αξιών, όπως και του ίδιου 
του συστήματος αξιών) δε σημαίνει αναγκαστικά και κρίση του γενικότερου «κοινού 
καλού» και, αντίστροφα, ένας γενικότερος μετασχηματισμός του «κοινού καλού» 
δεν επηρεάζει αναγκαστικά κάθε νοικοκυριό. ωστόσο, με δεδομένο ότι τα υποκείμε-
να δρουν διαμέσου των κοινωνικών δομών, ως κοινωνικά δηλαδή προσδιορισμένα 
υποκείμενα, η αναπαραγωγή των εργαζομένων δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τον 
τρόπο αναπαραγωγής της ίδιας της κοινωνίας, και η αντιμετώπιση του ζητήματος 
της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι ανέφικτη με αναγωγή στην οικονομική μόνο 
ερμηνεία του φαινομένου (Καρακιουλάφη & Σπυριδάκης 2017: 26-27). Έτσι, μια 
κρίση στο ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο δεν είναι δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστο 
το μικροεπίπεδο του νοικοκυριού, με αποτέλεσμα, «για εκείνους που προσπαθούν 
να αναδιοργανώσουν τη ζωή τους σε αυτές τις συγκυρίες κατάρρευσης των “συνη-
θισμένων προσδοκιών” (…) το μέλλον γίνεται μια μόνιμη απειλή που πλήττει τους 
υπάρχοντες πόρους, εκβάλλοντας σε αμυντικές στρατηγικές προσβλέπουσες στην 
αποτροπή της προδιαγραφόμενης ζημίας», σημειώνει η Narotsky (2017: 140).
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Αυτές οι «αμυντικές στρατηγικές», ωστόσο, δεν είναι ενιαίες και συχνά καθορί-
ζονται από δύο κρίσιμους παράγοντες, που αφορούν είτε τη γενικότερη εικόνα της 
αγοράς εργασίας, δηλαδή τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρονται, είτε 
τα δίκτυα προστασίας, τόσο τα επίσημα όπως το κοινωνικό κράτος όσο και τα ανε-
πίσημα όπως η οικογένεια, τα δίκτυα συγγένειας, οι φίλοι κ.ο.κ. Σ’ ένα τέτοιο τοπίο, 
η αντιμετώπιση της ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας φαίνεται να διαφο-
ροποιείται από τη μεριά των κοινωνικών υποκειμένων με μια γκάμα πρακτικών και 
μοντέλων που εκτείνονται από την «προσπάθεια», τον «αγώνα» και την «επινοητικό-
τητα» μέχρι την «αποθάρρυνση» και την πλήρη παραίτηση (Καρακιουλάφη & Σπυ-
ριδάκης 2017: 28-30).32 Αν, όμως, θεωρήσουμε ότι ισχύει η επισήμανση της Picchio 
(1992: 119) πως σε «ιδιαίτερες χρονικές περιόδους», όπως π.χ. αυτές των κρίσεων, 
δεν μπορούν όλοι να έχουν εργασία ούτε να διασφαλίσουν ένα δεδομένο επίπεδο 
ζωής με το μισθό τους, καθώς καμιά μορφή εργασίας δεν εξασφαλίζει «αυτόνομη 
πρόσβαση στα μέσα διαβίωσης» (άλλωστε, ο κρίσιμος παράγοντας στην κοινωνική 
αναπαραγωγή μέσω της εργασίας παραμένει η αγορά), τότε βρισκόμαστε πολύ κο-
ντά στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού μορφώματος αποκλεισμένων που ο Bauman 
χαρακτήρισε με τη λέξη «υποτάξη» (underclass), όπως ήδη αναφέραμε:

η υποτάξη παραπέμπει στην εικόνα ενός αθροίσματος ανθρώπων που 
έχουν κηρυχθεί εκτός ορίων σε σχέση με όλες τις τάξεις και με την ίδια 
την ταξική ιεραρχία, κι έχουν ελάχιστες πιθανότητες και καμιά ανάγκη να 
ξαναγίνουν δεκτοί στους κόλπους της: άνθρωποι χωρίς ρόλο, άνθρωποι 
που δεν συνεισφέρουν τίποτα χρήσιμο στη ζωή των υπολοίπων και επί της 
αρχής δεν έχουν ελπίδες σωτηρίας. Άνθρωποι οι οποίοι, σε μια ταξικά διαι-
ρεμένη κοινωνία, δεν σχηματίζουν δική τους τάξη, αλλά τρέφονται από την 
ενέργεια όλων των άλλων τάξεων, υπονομεύοντας έτσι την ταξική βάση 
της κοινωνικής συγκρότησης (…). Η ίδια η ελαστικότητα του ορισμού βάσει 
της συμπεριφοράς είναι αυτή που επιτρέπει στον όρο να γίνεται ετικέτα η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στιγματιστούν φτωχοί άνθρωποι, 
ανεξάρτητα από την πραγματική συμπεριφορά τους (…). Είναι άνθρωποι 
χωρίς αγοραία αξία, είναι οι μη εμπορευματοποιημένοι άντρες και γυναί-
κες, η δε αποτυχία τους να αποκτήσουν το καθεστώς σωστού εμπορεύμα-
τος συμπίπτει (πηγάζει μάλιστα) από την αποτυχία τους να επιδοθούν σε 
ολόπλευρη καταναλωτική δραστηριότητα. Είναι αποτυχημένοι καταναλω-
τές (…). Μεταμορφωμένοι σε παράπλευρες απώλειες του καταναλωτισμού, 
οι φτωχοί σήμερα, και για πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία, εί-
ναι απλή σκοτούρα και μπελάς (…). Οι φτωχοί της κοινωνίας των κατανα-
λωτών είναι εντελώς άχρηστοι (Bauman 2008: 160-162).

Καταφεύγουμε σ’ αυτήν την αναλυτική περιγραφή του Bauman, γιατί αποδίδει με 
ανάγλυφο τρόπο αυτό που θεωρητικά έχει διατυπωθεί για τις δυτικές κοινωνίες ως 
«κοινωνίες των δύο τρίτων» (Ναξάκης 1997): ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτού του 
είδους δεν αφορά την «πλειονότητα» του κοινωνικού σώματος, με αποτέλεσμα συ-
χνά να αποκτά κοινωνική αποδοχή, αν και συνιστά μια πρωτοφανή διαδικασία. Στην 
όποια «συναίνεση» του σχετικά εξασφαλισμένου κοινωνικού σώματος συμβάλλουν 
οπωσδήποτε υποτιθέμενες «ψυχολογικές» ή «πολιτισμικές» ερμηνείες, όπως αυτή 
του Mead (1992), σύμφωνα με την οποία οι αποκλεισμένοι ευθύνονται οι ίδιοι για 
τον αποκλεισμό τους, καθώς «αδυνατούν να αρπάξουν τις ευκαιρίες» ή επιδεικνύουν 
εκούσια «παθητικότητα», στο πλαίσιο ενός (νέο)φιλελεύθερου αξιακού συστήματος 
που εξατομικεύει τη συλλογική και κοινωνική ευθύνη. Έτσι, όμως, διαμορφώνεται 
ένα ιδιότυπο «εμείς», των κοινωνικά «καταξιωμένων» και «αξιοπρεπών», απέναντι 
σ’ ένα ετερογενές «αυτοί», που περιλαμβάνει τους «ανεύθυνους» της υποτάξης 
(Bauman 2008: 176-177).

32  για μια αναλυτικότερη προσέγγιση των πρακτικών αυτών βλ. Demazière 2013, 2017.
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Φτάνουμε, έτσι, στη διατύπωση του «κινδύνου» και στην αναγκαιότητα της 
«επιτήρησης», τη λειτουργία δηλαδή μηχανισμών καταστολής προς την «υποτά-
ξη» που συμπυκνώνει τον σύγχρονο κίνδυνο απέναντι στη συμμετοχικότητα στον 
πολιτισμό του καταναλωτισμού.33 Η επιτήρηση αυτή, όμως, που κάποτε αγγίζει τα 
όρια της «κατάστασης εξαίρεσης» (Agamben 2013), δεν εκδηλώνεται μόνο μέσα από 
τους προφανείς μηχανισμούς καταστολής του κράτους ούτε αφορά πάντοτε την 
ίδια την «υποτάξη». Αντίθετα, και ίσως περισσότερο αποτελεσματικά, εισχωρεί στο 
«μοριακό» κοινωνικό επίπεδο, όπως θα το προσδιόριζε ο Guattari (1990), συνιστά με 
άλλα λόγια ένα είδος αυτό-επιτήρησης. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Deleuze (2001: 
9-10), οι «πειθαρχικές κοινωνίες» που βασίστηκαν, σύμφωνα με τον Φουκώ, στον 
εγκλεισμό και οι «κοινωνίες της κυριαρχίας» που τις διαδέχτηκαν, βιώνουν στο πα-
ρόν σημαντική μεταλλαγή, καθώς οι χώροι εγκλεισμού και πειθάρχησης («φυλακή, 
νοσοκομείο, εργοστάσιο, σχολείο και οικογένεια») βρίσκονται σε γενικευμένη κρίση. 
Στο παρόν, αυτό που βιώνουμε ως διαδικασία επιτήρησης επιτελείται από τις «κοι-
νωνίες του ελέγχου» (που αντικατέστησαν τις «πειθαρχικές κοινωνίες») στο ατομικό 
επίπεδο, μετασχηματίζοντας συνολικά τον κοινωνικό χώρο δράσης σε χώρο ελέγ-
χου. Εδώ, σύμφωνα με τον Deleuze (2001: 12-15),

το ουσιώδες δεν είναι πια ούτε μια υπογραφή ούτε ένας αριθμός, αλλά ένα 
ψηφίο (…). Η ψηφιακή γλώσσα του ελέγχου είναι φτιαγμένη από ψηφία 
που σηματοδοτούν ή την πρόσβαση στην πληροφόρηση, ή την απόρριψη. 
Δεν βρισκόμαστε πλέον μπροστά στο ζεύγος μάζα/άτομο. Τα άτομα δημι-
ουργούνται από τις «διαιρέσεις» και οι μάζες από τα στατιστικά δείγματα, 
τα δεδομένα, τις αγορές ή τις «τράπεζες πληροφοριών» (…). Είναι εύκολο να 
αντιστοιχίσουμε σε κάθε κοινωνία τύπους μηχανών (…) στις κοινωνίες του 
ελέγχου λειτουργούν μηχανές τρίτου τύπου, μηχανές πληροφορικής και 
υπολογιστές, στις οποίες ο παθητικός κίνδυνος είναι το θόλωμα του μυα-
λού και ο ενεργητικός εκείνος της πειρατείας και της εισαγωγής των ιών 
(…). Δεν χρειαζόμαστε την επιστημονική φαντασία για να κατανοήσουμε 
έναν μηχανισμό ελέγχου, που θα έδινε σε κάθε στιγμή τη θέση ενός στοι-
χείου σε ανοιχτό περιβάλλον, ζώο σε προστατευόμενη περιοχή, άνθρωπος 
σε επιχείρηση φορώντας ένα ηλεκτρονικό κολλάρο. Ο Φελίξ γκουατταρί 
φαντάστηκε μια πόλη στην οποία ο καθένας μπορεί ν’ αφήσει το διαμέρι-
σμά του, το δρόμο του, τη γειτονιά του, χάρις στην ηλεκτρονική του κάρτα 
που θα σήκωνε τον ένα ή τον άλλο φράκτη, ενώ με τον ίδιο τρόπο η κάρτα 
θα μπορούσε να απορριφθεί σε μια δεδομένη μέρα ή μεταξύ συγκεκριμέ-
νων ωρών· αυτό που μετρά δεν είναι ο φράκτης, αλλά ο υπολογιστής που 
αποκαλύπτει τη θέση του καθενός, θεμιτή ή αθέμιτη, και επιδρά σ’ έναν 
οικουμενικό μετατονισμό.

Τη δυστοπική αυτή προσέγγιση του Deleuze, πάντως, δε φαίνεται να τη συμμερί-
ζεται ο Τόφλερ (1982). Το «τρίτο κύμα» της τεχνολογικής επανάστασης της πληρο-
φορικής είναι γι’ αυτόν μια τεράστια δυνατότητα μεταβολής, καθώς η διάχυση της 
ψηφιακής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να διασπάσει την παλιά καπιταλιστική 
διαίρεση ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, ανανεώνοντας την (προκαπι-
ταλιστική) σφαίρα της παραγωγής για αυτό-κατανάλωση μέσα από τη διαμόρφω-

33  Όπως το διατυπώνει ο Bauman (2008: 168-169), «με δεδομένη τη φύση του παιχνιδιού που παίζεται 
σήμερα, η αθλιότητα αυτών που μένουν έξω, η οποία θεωρούνταν κάποτε συλλογικά προκαλούμενη 
συμφορά που έχρηζε αντιμετώπισης και θεραπείας με συλλογικά μέσα, πρέπει να μεθερμηνευτεί ως 
απόδειξη ενός ατομικά διαπραχθέντος αμαρτήματος ή εγκλήματος. Οι επικίνδυνες (καθότι δυνητικά 
στασιαστικές) τάξεις αναπροσδιορίζονται επομένως ως συνάξεις επικίνδυνων (καθότι εγκληματικών) 
ατόμων. Οι φυλακές αντικαθιστούν τώρα τους υπό κατάργηση και φθίνοντες θεσμούς πρόνοιας, και 
κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αναπροσαρμόζονται στην επιτέλεση αυτής 
της νέας λειτουργίας, καθώς οι παροχές πρόνοιας θα συνεχίσουν να αποψιλώνονται».
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ση των «παραγωγαναλωτών»:34 εδώ η διάχυση της τεχνολογίας διαμορφώνει έναν 
ιδιόμορφο οικονομικό χώρο, αυτόν των «Wikinomics» (Tapscott & Williams 2006), οι 
άμεσοι παραγωγοί της τεχνολογίας δεν καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των τεχνολο-
γικών τους επινοήσεων, αλλά αυτό επαφίεται στη δημιουργικότητα των καταναλω-
τών, που μετασχηματίζονται σε παραγωγούς – καταναλωτές, δηλαδή «παραγωγα-
ναλωτές» (Ritzer & Jurgenson 2010). Η δυνατότητα αυτή έχει προβληθεί από πολλές 
πλευρές ως μια κρίσιμη διαδικασία μετασχηματισμού του κλασικού καπιταλισμού σε 
«παραγωγαναλωτικό καπιταλισμό» (prosumer capitalism – Ritzer & Jurgenson 2010: 
20-27) –ακόμη και υπέρβασής του– καθώς η τυπική μορφή της εκμετάλλευσης δεν 
υφίσταται: οι «παραγωγαναλωτές» υποτίθεται ότι εργάζονται πρωτοβουλιακά, χω-
ρίς αμοιβή, ενώ ταυτόχρονα διαχέουν τις εφαρμογές των επινοήσεών τους για κοινή 
και ελεύθερη χρήση. ωστόσο κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει εντελώς: σύμφωνα 
με τους Tapscott & Williams (2006: 193), η «γενναιοδωρία» των Wikinomics δεν εί-
ναι τίποτε περισσότερο από μια διαδικασία διαμόρφωσης μιας νέας καπιταλιστικής 
αγοράς που σύντομα θα απολέσει τα χαρακτηριστικά του ερασιτεχνισμού και θα 
καταστεί πιο ανοιχτά καπιταλιστική.35

Ανάλογη αμφιθυμία απέναντι σ’ αυτή την τεχνολογική δυνατότητα παρατηρού-
με να διατυπώνει και ο γκορζ. Ενώ σε ορισμένα σημεία του έργου του η τεχνολογική 
εξέλιξη της πληροφορικής και της τηλεματικής γίνονται αντιληπτές ως επαναστατι-
κές διαδικασίες που θα ενισχύσουν την αυτοπαραγωγή και θα «δυναμιτίσουν το οι-
κονομικό μας σύστημα και την κλίμακα αξιών μας» (γκορζ 1986: 123-124),36 σε άλλα 
σημεία διατυπώνει σημαντικές αμφιβολίες, καθώς εντάσσει την όλη εξέλιξη της 
απελευθέρωσης του χρόνου, που επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, σε 
μια διαδικασία εκμετάλλευσης από την «εμπορευματική τάξη». Αυτή, προειδοποιεί, 
μπορεί να χρησιμοποιήσει «την επιθυμία για αυτονομία και έλεγχο του κοινωνικού 
περιβάλλοντος», με αποτέλεσμα –αντί την πραγματική επίτευξη της αυτονομίας– 
έναν ετερόνομο «τηλεπρογραμματισμό μέσω ενός εξοπλισμού πληροφορικής». 
Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει τα άτομα «να αυτό-παράγονται, να αυτομορφώνο-
νται, να αυτό-συντηρούνται σύμφωνα με μια κανονικότητα που θα προγραμματίζε-
ται από τα πριν με τα εργαλεία αυτοπαραγωγής που χρησιμοποιούν». Έτσι, όμως η 
όλη διαδικασία μπορεί να εκφυλιστεί σε μια «μοναχική αυτοκατανάλωση» αντί για 
την «αυτοκυριαρχία» που υποτίθεται ότι προσφέρει (γκορζ 1986: 45-46). 

Αν και διατυπωμένες δεκαετίες πριν, οι απόψεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώ-
νονται σε μεγάλο βαθμό σήμερα, καθώς βιώνουμε την ανάπτυξη μιας τεράστιας 
αγοράς τεχνολογίας και υπηρεσιών που υποστηρίζεται από την καλλιέργεια της επι-
θυμίας των υποκειμένων για «αυτονομία»: π.χ. η αγορά τεχνολογικών προϊόντων 
και υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας (όπως το Netflix, όπως επισημαίνει ο 
Harvey – 2019: 226) έχει καταστεί σήμερα κυρίαρχη, όχι μόνο μέσα από τον ανα-
γκαία εφήμερο χαρακτήρα της που ανανεώνει την αγορά με «μπαλώματα επιθυ-
μίας» όσο κυρίως μέσω μιας διαδικασίας αυτοελέγχου την οποία επιφέρει· επιπλέ-

34  Πρόκειται για την αρχική ελληνική μετάφραση του όρου prosumer (συμφυρμός των λέξεων producer 
και consumer, παραγωγός και καταναλωτής). Αντίστοιχα, ο όρος «παραγωγανάλωση» – prosumption. 
ωστόσο, στα ελληνικά έχει αποδοθεί επίσης ως «παραγανάλωση» (γκορζ 1986: 45) και «παραγωγική 
κατανάλωση» / «παραναλωτές» (Κράββα 2020: 74-75). 

35  Σύμφωνα, μάλιστα, με τους Humphreys & Grayson (2008), αυτό συμβαίνει ήδη, όταν στη διαδικασία 
αυτή εμπλέκονται εταιρείες: στην πραγματικότητα εδώ δεν κάνουμε λόγο για «παραγωγαναλωτές» 
αλλά μάλλον για «προσωρινούς υπαλλήλους». για μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή από αυτή την οπτι-
κή του μοντέλου της «παραγωγανάλωσης» στην καλλιτεχνική εργασία των κόμικς βλ. Dalkavouki 
2021. 

36  Πρόκειται για απόψεις που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στο περιοδικό Nouvel Observateur στις 
29 Σεπτεμβρίου 1980, όπου ο συγγραφέας καταθέτει τις απόψεις του για το «τρίτο κύμα» του Άλβιν 
Τόφλερ.



ΒΑ
ΣΙ

ΛΗ
Σ 
ΔΑ
ΛΚ
ΑΒ
ΟΥ
ΚΗ

Σ

52

ον, τα υποτιθέμενα «πλεονεκτήματα» της τηλεργασίας (αφού, «η πλειοψηφία των 
τριτογενών απασχολήσεων και ένα ευρύ φάσμα των βιομηχανικών απασχολήσεων 
μπορούν να μεταφερθούν στην κατοικία των μισθωτών και να εκτελούνται χωρίς 
τον παραμικρό καταναγκασμό ωραρίου» – γκορζ 1986: 121), διαπιστώνουμε σήμε-
ρα, με αφορμή την πανδημία, ότι αντιστρέφονται σε σοβαρά μειονεκτήματα αδυ-
ναμίας διάκρισης του εργάσιμου από τον ελεύθερο χρόνο των υποκειμένων. Έτσι, 
το μετέωρο βήμα του «τρίτου κύματος» στη δεκαετία του 1980 φαίνεται σήμερα 
να χρησιμοποιείται ως ένα ακόμη «μπάλωμα» στο ρούχο της δομικής κρίσης του 
καπιταλισμού. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρήσαμε να καταδείξουμε ορισμένες από τις 
διαδικασίες (ιστορικές και σύγχρονες) με τις οποίες επιχειρείται η υπέρβαση της 
δομικής κρίσης της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» του καπιταλισμού. Όμως, όπως 
διαπιστώσαμε, η κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης δεν αποσκοπεί και στην 
υπέρβαση του συστήματος αλλά στην αναπαραγωγή του. Με άλλα λόγια, ό,τι ονο-
μάσαμε εξ αρχής ως «έξοδο δεξιά» από την κρίση. ωστόσο, πέρα από τις πραγμα-
τιστικές αυτές διαπιστώσεις, μπορούμε να διακρίνουμε επίσης έναν συστηματικό 
στοχασμό (και αντίστοιχα συστηματικές απόπειρες για την εφαρμογή του) προς την 
αντίθετη πλευρά, προς την υπέρβαση δηλαδή της κρίσης μέσα από την υπέρβαση 
του ίδιου του συστήματος που τη διαμορφώνει. Αν και ο στοχασμός αυτός δεν πα-
ρουσιάζει πάντοτε ομοιογένεια ή σύμπνοια ούτε ως προς την ανάλυση του προβλή-
ματος ούτε ως προς την αντιμετώπισή του, συνιστά παρά ταύτα μια κρίσιμη παρα-
καταθήκη για όσους αντιλαμβάνονται το μέλλον διαφορετικά. Στο επόμενο, λοιπόν, 
κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη αυτού του στοχασμού στην κατεύθυνση 
μιας «εξόδου αριστερά» από την κρίση. 



3 ΚΕΦΑλΑΙΟ 

«Έξοδος αριστερά»: από την αποανάπτυξη 
στην επανεπινόηση του κράτους
Στο προηγούμενο κεφάλαιο συζητήσαμε τις διάφορες εκδοχές μιας «εξόδου δεξιά» 
από την κρίση, και καταλήξαμε στη διαπίστωση μιας πολλαπλά διαμορφούμενης 
δυστοπίας από την εφαρμογή αυτών των «λύσεων». Αν, επομένως, η «έξοδος δεξιά» 
παρουσιάζεται αναποτελεσματική για τα κοινωνικά υποκείμενα, τότε θα πρέπει να 
αναζητήσουμε τις απαντήσεις σε άλλη κατεύθυνση, στην «έξοδο αριστερά». Τι είναι, 
όμως, «αριστερά»; Πώς συγκροτεί τις στάσεις της απέναντι στην κρίση ως «θέσεις» 
και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτές οι «θέσεις» μπορούν να εφαρμοστούν; Στο 
παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να ανασυστήσουμε με συνοπτικό και συνεκτικό 
τρόπο αυτή τη συζήτηση.

Ανεξάρτητα από τη νεωτερική καταγωγή της αριστεράς (και ειδικά της μαρξι-
στικής) ως φιλοσοφικού και πολιτικού στοχασμού αλλά και ως πολιτικού προγράμ-
ματος,37 μπορούμε οπωσδήποτε να διακρίνουμε διαφορετικές εκδοχές της. Όπως το 
θέτει ο Σερζ λατούς (2008: 59),

βρισκόμαστε αναμφίβολα αντιμέτωποι με την ύπαρξη πολλών Αριστερών 
με αναγκαστικά ασαφείς διαδρομές: η κυβερνητική Αριστερά (εκείνη που 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στα πράγματα) και η Αριστερά της αμφισβήτη-
σης. Η πρώτη, η Αριστερά των κομμάτων, η διαχειριστική Αριστερά, περι-
λαμβάνει διάφορες αποχρώσεις, ενώ η δεύτερη, η Αριστερά της «κοινωνίας 
των πολιτών», διαιρείται με τη σειρά της στους υποστηρικτές της «εναλλα-
κτικής παγκοσμιοποίησης», οι οποίοι θεωρούν πως είναι εφικτή μια διαφο-
ρετική παγκοσμιοποίηση, ένας νέος συμβιβασμός με το καπιταλισμό, και σ’ 
εκείνους που είναι πεπεισμένοι πως ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός μόνο 
βγαίνοντας από την οικονομία. Εγώ τοποθετούμαι χωρίς δεύτερη σκέψη σ’ 
αυτήν την τελευταία τάση της Αριστεράς.

Αν δεχτούμε την παραπάνω ταξινόμηση, τότε σ’ αυτό το «πανόραμα» της αριστεράς 
θα διαπιστώσουμε διάφορες συγκλίσεις (με) αλλά και αποκλίσεις από τη δεξιά. ως 
«διαχειριστική αριστερά», ας πούμε, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κατ’ αρχήν 
τη σοσιαλδημοκρατική εκδοχή της αριστεράς, η οποία, όπως είδαμε, εκφράστηκε 
πολιτικά σε μεγάλο βαθμό μέσω του κράτους πρόνοιας. για τον λατούς, όπως και 

37  για μια ευσύνοπτη συζήτηση του ζητήματος αυτού βλ. Βανδώρος 2015: 75-86.
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για τον Revelli (1996) που κάνει λόγο για «δύο εκδοχές της δεξιάς», στην πραγμα-
τικότητα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με «αριστερά», αλλά με μια «πολιτικάντικη» 
εκδοχή της που συνιστά στην πράξη μια «ευφυή δεξιά», ικανή να διαχειριστεί πρό-
σκαιρα, εξ ονόματος της αριστεράς, την κρίση (λατούς 2008: 59). Από την άλλη 
μεριά, η «αριστερά της αμφισβήτησης» δεν παρουσιάζεται ως ενιαία. Στο εσωτερικό 
της μπορεί κανείς αφενός να διακρίνει μια τάση συμβιβασμού με τον καπιταλισμό 
με τη μορφή μιας «εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης» αφετέρου να διαπιστώσει την 
έκφραση ενός μεγαλύτερου ριζοσπαστισμού, που για τον λατούς εκδηλώνεται ως 
«έξοδος από την οικονομία», με την έννοια της ανατροπής του δίπολου παραγωγι-
σμός / καταναλωτισμός. Εδώ, παρότι δεν αμφισβητείται η γενικότερη ένταξη όλων 
αυτών των ρευμάτων σκέψης στην αριστερά, διακρίνεται μια στάση κριτικής μέσα 
από δύο «άρσεις». Η πρώτη «άρση» για μια τέτοια εξέλιξη βρίσκεται στην κριτική 
της οικονομίας και αφορά την ανατροπή μιας λογικής της «ανάπτυξης». Η δεύτερη 
αφορά την πολιτική διαχείριση του ζητήματος και συνιστά μια κριτική στην πρω-
τοκαθεδρία του κράτους και του κόμματος. Ας προσπαθήσουμε να δούμε κάπως 
αναλυτικότερα τους άξονες αυτούς. 

η από-ανάπτυξη ως οικολογική και κοινωνική στρατηγική 
Η αμφισβήτηση της «ανάπτυξης» έχει οδηγήσει στη διατύπωση του όρου «αποα-
νάπτυξη» (degrowth), του οποίου τόσο το περιεχόμενο όσο και η ίδια η διατύπωση 
απαιτούν ιδιαίτερη αποσαφήνιση. Σύμφωνα με το Research & Degrowth,38 ένα άτυπο 
φόρουμ για την αποανάπτυξη, αυτή θα μπορούσε να οριστεί ως εξής: 

Η βιώσιμη αποανάπτυξη είναι η συρρίκνωση της παραγωγής και κατανά-
λωσης που αυξάνει την ανθρώπινη ευημερία και ενισχύει τις οικολογικές 
συνθήκες και την ισότητα στον πλανήτη. Απευθύνει έκκληση για ένα μέλ-
λον όπου οι κοινωνίες θα ζουν μέσα στις οικολογικές τους δυνατότητες, με 
ανοιχτές, τοπικοποιημένες οικονομίες και πιο ισομερώς κατανεμημένους 
πόρους, μέσα από νέες μορφές δημοκρατικών θεσμών. Τέτοιες κοινωνίες 
δεν θα χρειάζεται πλέον να «αναπτύσσονται ή να πεθαίνουν». Η υλική συσ-
σώρευση δεν θα κατέχει προνομιακή θέση στο πολιτιστικό φαντασιακό 
του πληθυσμού. Η έμφαση στην αποδοτικότητα θα αντικατασταθεί από 
μια έμφαση στην επάρκεια, ενώ η καινοτομία δεν θα επικεντρώνεται πλέον 
στην τεχνολογία για χάρη της τεχνολογίας, αλλά σε νέες κοινωνικές και 
τεχνικές πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να ζούμε λιτά και συμβιωτικά. 
Η αποανάπτυξη δεν αμφισβητεί μόνο την κεντρικότητα της αύξησης του 
ΑΕΠ ως πρωταρχικού στόχου της πολιτικής, αλλά προτείνει ένα πλαίσιο 
για τη μετάβαση σε ένα μικρότερο και περισσότερο βιώσιμο επίπεδο πα-
ραγωγής και κατανάλωσης, τη συρρίκνωση του οικονομικού συστήματος 
που θα αφήσει περισσότερο χώρο για την ανθρώπινη συνεργασία και τα 
οικοσυστήματα.

Παρά το γεγονός ότι ως έννοια η αποανάπτυξη οφείλει τη διατύπωσή της στον 
γαλλικό κριτικό στοχασμό της δεκαετίας του 1970 (με προεξάρχοντες τους Αντρέ 
γκορζ και Ιβάν Ίλλιτς), η ουσιαστική της χρήση εντοπίζεται πολύ πρόσφατα, αφενός 
στα κοινωνικά κινήματα σε γαλλία (décroissance) και Ιταλία (decrescita) στις αρχές 
του 21ου αιώνα και αφετέρου στον ακαδημαϊκό χώρο μέσα από μια σειρά συνεδρίων 
από το 2008 μέχρι σήμερα (Πετρίδης 2013: 96). Η διττή αυτή καταγωγή της έννοιας 
στο παρόν οδήγησε στη διατύπωση ότι πρόκειται για μια «επιστήμη εμπνευσμένη 

38  Βλ. http://www.degrowth.org/definition-2. Η ελληνική απόδοση όπως παρατίθεται από τον Πετρίδη 
(2013: 96). 
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από τον ακτιβισμό» ή για μια «οικολογική οικονομία» και «περιβαλλοντική δικαιοσύ-
νη» (Martinez-Alier et. al. 2011).39

ωστόσο, δεν αρκεί το να εντοπίσει κανείς είτε τις οικολογικές είτε τις ακτιβιστι-
κές αφετηρίες της αποανάπτυξης. Μια πρώτη επισήμανση αφορά τις παρεξηγήσεις 
που προέρχονται από την ίδια την «αρνητική» διατύπωση της έννοιας ως «από-α-
νάπτυξης»: για τους θιασώτες της αποανάπτυξης αυτή δεν ισοδυναμεί με το στόχο 
μιας «αρνητικής ανάπτυξης», δεν είναι δηλαδή επικεντρωμένη στην απομείωση του 
ΑΕΠ αυτή καθεαυτή, όπως τους καταλογίζουν. Άλλωστε, όπως το τοποθετεί ο λα-
τούς (2008: 61), αυτή είναι δυνατή μόνο σε μια «κοινωνία της αποανάπτυξης».40 Σε 
τι συνίσταται, όμως, μια «κοινωνία της αποανάπτυξης»; Η βασική αφετηρία μιας 
τέτοιας κοινωνίας είναι η αναγνώριση των ορίων της «ανάπτυξης», δηλαδή των 
σημείων εκείνων που καθορίζουν την «υπερβολή» τόσο σε ατομικό όσο κυρίως σε 
κοινωνικό επίπεδο και αφορούν το αδύνατο της «αέναης ανάπτυξης». Τα όρια αυτά 
καθορίζονται τόσο σε οικολογική βάση (οι αντοχές των οικοσυστημάτων) όσο και σε 
κοινωνική (η εκτόξευση των κοινωνικών ανισοτήτων) και προϋποθέτουν την άρση 
της τρέχουσας ιδεολογικής πρόταξης της «προόδου»: καθώς η έννοια της προόδου 
συμπυκνώνεται στην οικονομική της διάσταση, τα όρια της ανάπτυξης καθίστα-
νται δυσδιάκριτα στον καπιταλισμό, που απενεργοποιεί τις ασφαλιστικές δικλείδες 
της πολιτικής και του πολιτισμού. Έτσι, μια πρώτη εννοιολόγηση της κοινωνίας της 
αποανάπτυξης σχετίζεται με την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων οριοθέτησης 
(Αριές 2009: 115-116). 

Στην προέκταση αυτού του καθορισμού, μια κοινωνία της αποανάπτυξης βασί-
ζεται στην παραδοχή ότι η τρέχουσα κυρίαρχη οικονομική, κοινωνική και οικολογική 
αντίληψη για την ανάπτυξη δεν παράγει βιώσιμα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, 
εφόσον η αποανάπτυξη είναι «αναπόφευκτη», το ζητούμενο είναι να επινοηθούν 
τρόποι ώστε να γίνει και κοινωνικά βιώσιμη μέσα από τις διανοητικές δεξαμενές 
της οικολογίας, του αντι-ωφελιμισμού, της άμεσης δημοκρατίας και του πολιτικού 
ελέγχου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των οικολογικών οικονομικών κ.λπ. (Πετρίδης 
2013: 97). Μια «βιώσιμη αποανάπτυξη», επομένως, θα μπορούσε να βασιστεί στο 
κρίσιμο ερώτημα: «πόσο και πώς να παράγουμε και για να ανταποκριθούμε σε ποιες 
ανάγκες;» (Ρουστάγκ 2008: 64). 

Η εξυπηρέτηση ενός τέτοιου ερωτήματος, ωστόσο, προϋποθέτει μια σειρά 
από αναθεωρήσεις τις οποίες οι εισηγητές της αποανάπτυξης συμπυκνώνουν σε 
οκτώ διαφορές στρατηγικές, τα περίφημα 8 «r» (re- στα γαλλικά): επαναξιολόγηση 
(Reevaluer), επανεννοιολογικοποίηση (Reconceptualiser), αναδόμηση (Restructurer), 
επανεντοπισμός (Relocaliser), αναδιανομή (Redistribuer), μείωση (Reduire), επαναχρη-
σιμοποίηση (Reutiliser), ανακύκλωση (Recycler). για τον λατούς (2010: 51-52), οι κρι-
σιμότερες και πλέον επείγουσες από αυτές τις στρατηγικές είναι η επαναξιολόγηση 
και η αναδιανομή: 

Επαναξιολόγηση σημαίνει αναθεώρηση των αξιών στις οποίες πιστεύουμε 
και πάνω στις οποίες οργανώνουμε τη ζωή μας και, ταυτόχρονα, αλλαγή 

39  για το ακαδημαϊκό κομμάτι της αποανάπτυξης βλ. https://degrowth.org/research/ όπου και ανα-
λυτική βιβλιογραφία διαθέσιμη διαδικτυακά. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του Πε-
τρίδη απέναντι στη διττή αυτή διάσταση της αποανάπτυξης και στο https://www.youtube.com/
watch?v=CR_Z1Qs5TIc

40  Μετα λόγια του λατούς (ό.π.), «γνωρίζουμε ότι η απλή επιβράδυνση της ανάπτυξης βυθίζει τις κοι-
νωνίες μας στη σύγχυση, εξαιτίας της ανεργίας και της εγκατάλειψης των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ένα μίνιμουμ στην ποιότητα ζωής. 
Μπορούμε να φανταστούμε τι καταστροφή θα ήταν ένας συντελεστής αρνητικής ανάπτυξης! Όπως 
ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια εργατιστική κοινωνία χωρίς εργασία, έτσι δεν υπάρχει 
τίποτα χειρότερο και από μια κοινωνία της ανάπτυξης χωρίς ανάπτυξη. Συνεπώς, η αποανάπτυξη 
είναι δυνατή μόνο σε μια “κοινωνία της αποανάπτυξης”». 
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εκείνων των αξιών που οδηγούν στην καταστροφή. (…) Πρόκειται, πολύ 
απλά, για μια αλλαγή κοινωνικού παραδείγματος. Η αναδιανομή, από την 
άλλη πλευρά, σημαίνει τον καταμερισμό του πλούτου και της πρόσβασης 
στους φυσικούς πόρους ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο όπως επίσης 
και στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας (…) ακριβώς επειδή η ισότιμη διανομή 
των αγαθών αποτελεί την κεντρική ηθική αξία της Αριστεράς.

Η πρόταξη των στρατηγικών αυτών σχετίζεται πρωτίστως με την κριτική των ει-
σηγητών της αποανάπτυξης απέναντι σε μια ενσωματώσιμη στον καπιταλισμό 
οικολογία. Από όλες τις πλευρές τονίζεται με έμφαση η απόρριψη «πράσινων ρε-
φορμιστικών ιδεών» (Πετρίδης 2013: 98), δεδομένου ότι η απάντηση εκ μέρους του 
συστήματος ότι μπορεί να υπάρξει ένας «καλός» καπιταλισμός (π.χ. ο «βιώσιμος» ή 
«πράσινος» καπιταλισμός) και μια συνακόλουθη «καλή εκμετάλλευση», δεν γίνεται 
αποδεκτή: μια υποτιθέμενη αποδοχή ότι μπορεί να υπάρξει μια «βιώσιμη» ή «πρά-
σινη» ανάπτυξη δεν αντιβαίνει στη λογική του συστήματος της «αέναης συσσώρευ-
σης», αντίθετα επιχειρεί να την εξορθολογίσει μέσα από διορθωτικές κινήσεις που 
δεν αναιρούν την ιδεολογική βάση και την εννοιολογική υπόσταση της «προόδου» 
(λατούς 2010: 53-54).41 Έτσι, η επιλογή της επαναξιολόγησης και της αναδιανο-
μής ως θεμελιακών αρχών σχετίζεται με τη συνολική κριτική του καπιταλισμού ως 
«πνεύματος του καπιταλισμού» με τη βεμπεριανή του εκδοχή. Ανάλογες επιφυλά-
ξεις, άλλωστε, διατυπώνονται από τους οπαδούς της αποανάπτυξης και απέναντι 
στην παραδοσιακή μαρξιστική αριστερά, αφού παρά τη σύμπνοια ως προς την 
αρχή της αναδιανομής, η παραδοσιακή αριστερά δείχνει να μην αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα της «επαναξιολόγησης» του μοντέλου της «αέναης ανάπτυξης». Με 
την επισήμανση ότι «θα μπορούσαμε να δούμε την απο-ανάπτυξη ως ένα πρόταγ-
μα ουσιωδώς μαρξιστικό, ως ένα πρόταγμα που ο μαρξισμός (ενδεχομένως όμως 
και ο ίδιος ο Μαρξ) ουσιαστικά πρόδωσε», αφού «η ανάπτυξη δεν είναι παρά μια 
αγοραία ονομασία για αυτό που ο Μαρξ αποκαλούσε “απεριόριστη συσσώρευση 
του κεφαλαίου”», ο λατούς (2010: 52-54) καλεί αυτή την αριστερά «αν δε θέλει να 
απαρνηθεί τον ίδιο της τον εαυτό, (…) να προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στις θέσεις 
της απο-ανάπτυξης». 

η κριτική του καταναλωτισμού  και η «λιτή αφθονία» 
για να κατανοηθούν, όμως, αυτές οι «θέσεις της αποανάπτυξης» είναι απαραίτητο 
να περάσουμε στον άλλο πόλο της διαδικασίας της παραγωγής, τον καταναλωτι-

41  για ένα παράδειγμα τέτοιας ενσωματώσιμης λογικής αλλά και των ορίων της βλ. την άποψη του 
Ραλφ Φικς (2009: 45-46), ο οποίος διατείνεται ότι «ως απάντηση σε αυτό το δίλημμα της οικολογι-
κής πολιτικής, στο πώς, με άλλα λόγια, να επιδιώξουμε μια ριζική μείωση της εκμετάλλευσης των 
φυσικών πόρων, δίχως να απαιτηθεί από τον πληθυσμό η αποχή από την κατανάλωση, εμφανίζεται 
η μαγική φόρμουλα της “πράσινης ανάπτυξης”. Να μην λύνονται δηλαδή τα οικολογικά προβλή-
ματα μέσω του υλικού αυτοπεριορισμού, αλλά διαμέσου μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης: δεν 
ασκούμε πλέον κριτική στη μανία να αγοράζουμε και να χρησιμοποιούμε παντού αυτοκίνητα, αλλά 
θέτουμε ως βραχυπρόθεσμο στόχο τη χρήση αποτελεσματικών φίλτρων καυσαερίων, ως μεσοπρό-
θεσμο στόχο το αυτοκίνητο των 3 λίτρων [ενν: καυσίμων ανά 100 χμ] και ως μακροπρόθεσμο στόχο 
το αυτοκίνητο υδρογόνου. Δεν αντιτιθέμεθα στη ραγδαία αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά 
ζητάμε το σχεδιασμό αεροπλάνων φτωχών σε ρίπους. Αυξάνεται ο χώρος κατοικίας ανά άτομο; Η 
απάντησή μας είναι το σπίτι δίχως εκπομπές. Αυξάνεται η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος; 
Κανένα πρόβλημα, αρκεί να χρησιμοποιούμε αιολική και ηλιακή ενέργεια. Εν ολίγοις: αντί να μαχό-
μαστε, σαν Δον Κιχώτης της κριτικής του καταναλωτισμού, για μια αλλαγή του τρόπου ζωής μας, 
το μήνυμά μας είναι: “Μπορείς αν θες, αρκεί να το κάνεις οικολογικά!”. Παρακαλούμε, όμως, να χρη-
σιμοποιείς οικολογική τεχνολογία και να καταναλώνεις βιολογικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο ακούγεται 
μοντέρνο, καινοτόμο και αποδεκτό για την ευρεία μάζα του πληθυσμού… Ακούγεται όμως και λίγο 
σαν την παροιμία “πλύνε μου τη γούνα, χωρίς να με βρέξεις”…»
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σμό. Μια κοινωνία της αποανάπτυξης δεν είναι δυνατόν να στραφεί μόνο εναντίον 
της «αέναης» μεγιστοποίησης της παραγωγής αφήνοντας αλώβητα τα όρια απένα-
ντι στην κατανάλωση. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, να «υπόσχεται συνταγές για να 
ζούμε με λιγότερα και ελπίδες για να μπορέσουμε να ξανακαταναλώνουμε αύριο 
όπως πριν», όπως το θέτει ο Αριές (2009: 117). Αντίθετα, ως απάντηση στο ερώ-
τημα «πόσο και πώς να παράγουμε και για να ανταποκριθούμε σε ποιες ανάγκες;», 
που ήδη αναφέραμε, προτάσσει την έννοια της ολιγάρκειας όπως την προσδιορίζει 
ο Καστοριάδης:

Ας το πούμε ακόμα πιο καθαρά: το τίμημα που πληρώνουμε για την ελευ-
θερία, είναι η καταστροφή της οικονομίας ως κεντρικής, και στην πραγ-
ματικότητα ως μοναδικής, αξίας. Είναι ένα τόσο υψηλό τίμημα; για μένα 
φυσικά και όχι. Προτιμώ πολύ περισσότερο να αποκτήσω έναν καινούριο 
φίλο από ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Προτίμηση υποκειμενική, χωρίς αμ-
φιβολία. Αλλά αντικειμενικά; Εγκαταλείπω οικειοθελώς στους πολιτικούς 
φιλόσοφους το έργο του να «θεμελιώσουν» την (ψευτο) κατανάλωση ως 
υπέρτατη αξία.42

Η έννοια της ολιγάρκειας για τον Καστοριάδη δεν είναι μια επιβεβλημένη άνωθεν 
διαδικασία, με τη μορφή δηλαδή της λιτότητας. Είναι αντίθετα ένα ζήτημα ελεύ-
θερης επιλογής που συναρτάται μάλλον με τη δυνατότητα του υποκειμένου να 
επιτυγχάνει την απελευθέρωση από τον ψυχαναγκασμό της οικονομίας μέσα από 
τη διοχέτευση της δραστηριότητας στη δημιουργικότητα μιας «αυτόνομης κοινω-
νίας». ωστόσο, κάτι τέτοιο παραμένει μάλλον εξαιρετικά ασαφές –και οπωσδήποτε 
απωθητικό– για τον μέσο άνθρωπο και τις καταναλωτικές «επιθυμίες» του (Ντιμενίλ 
2012: 162-163), διαμορφωμένες, όπως είδαμε, από τη διαδικασία κατασκευής του 
homo consumens, καθώς επιπλέον η αντί-ολιγάρκεια γίνεται συστατικό στοιχείο του 
σύγχρονου καπιταλισμού των «μπαλωμάτων επιθυμίας».43 Απαιτείται, λοιπόν, μια 
περισσότερο δομική αντιμετώπιση της «απωθητικότητας» απέναντι στην ολιγάρ-
κεια, η οποία περνά αναγκαία μέσα από την αποδόμηση του κοινωνικού φαντασια-
κού του καταναλωτισμού, αν μάλιστα ακολουθήσουμε την προτροπή του Αϊνστάιν 
ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται με τον τρόπο σκέψης που τα γέννησε…» (Bauman 
2013: 81, Αριές 2009: 116).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια τέτοια αποδόμηση ξεκινά από τη επισήμανση 
ενός όλο και πιο ορατού κινδύνου, εκείνου της οικολογικής καταστροφής. ωστόσο, 
η διάσταση του κινδύνου δεν είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, όσο «αποτελεσμα-
τική» θα περίμενε κανείς, είτε γιατί ο κίνδυνος μοιάζει ακόμη μακρινός και αφορά 
«άλλους» είτε γιατί η ρητορική μιας «πράσινης» ανάπτυξης φαίνεται πειστική απέ-
ναντι σε μια κοινή γνώμη που εφησυχάζει, καθώς το μόνο που της προτείνεται να 
κάνει είναι όχι να αλλάξει καταναλωτικό μοντέλο αλλά να προσαρμοστεί σ’ έναν 
«πράσινο» καταναλωτισμό (Φικς 2009). Σε τελική ανάλυση, ο κίνδυνος ανακαλεί μια 
«αμυντική» στάση, στη βάση της οποίας δεν μπορούν να στηριχτούν διαρκέστερες 
απαντήσεις. 

Αυτό που φαίνεται να εμπεριέχει τέτοιες απαντήσεις είναι η σταδιακή δόμηση 
ενός διαφορετικού μοντέλου ζωής, ενός άλλου αξιακού συστήματος. Ποιες είναι, 
όμως, οι παράμετροι ενός τέτοιου συστήματος; Πρώτα απ’ όλα, μια «κοινωνία της 
αποανάπτυξης» αξιοδοτεί εντελώς διαφορετικά το χρόνο. Σε αντίθεση με τον καπι-
ταλισμό που μετέστρεψε την παλαιότερη (προνεωτερική) αξιοδότηση του χρόνου 

42  Βλ. Castoriadis 2010, όπως μεταφέρεται από τον Latouche 2013: 150. 

43  «Τι θα γινό ταν αν ο καταναλωτής επέλεγε την ολιγάρκεια;», αναρωτιούνται οι Roustang & Bernard (1993), 
για να τονίσουν ακριβώς τη σημασία της ολιγάρκειας ως αντικαπιταλιστικής στρατηγικής απέναντι στον 
εργαλειοποιημένο καταναλωτισμό.
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των παραδοσιακών κοινωνιών εισάγοντας το χρονόμετρο ως μέτρο του παραγωγι-
κού χρόνου (Τόμσον 1994), μια αριστερή αντιμετώπιση του χρόνου βασίζεται στην 
αναβάθμιση και επέκταση του ελεύθερου χρόνου έναντι του εργάσιμου: ο ελεύ-
θερος χρόνος δεν είναι ένας χρόνος για «χάσιμο» ή για κατανάλωση ψυχαγωγίας, 
όπως μας κοινωνικοποιεί ο καπιταλισμός, αλλά αντίθετα ένας χρόνος δημιουργικός 
και παραγωγικός έξω από τον καταναγκασμό του παραγωγισμού αλλά και του κα-
ταναλωτισμού. Ο χρόνος που διαθέτουμε στην αναγκαστική εργασία είναι χρόνος 
αλλοτριωμένος, αποξενωμένος από την ουσιαστική μας ύπαρξη, καθώς δαπανάται 
για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών έξω από μας ως «εαυτούς» στο πλαίσιο 
της κοινής μας συνύπαρξης. ως «ελεύθερος χρόνος», λοιπόν, ορίζεται ό,τι απομένει 
από την εργασία αυτή, και στο πλαίσιο του καπιταλισμού οργανώνεται με κριτήριο 
τη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης εκείνου του αντιτίμου της εργασίας μας που 
γενικά ονομάζουμε μισθό. Έτσι η αλλοτριωμένη καπιταλιστική οργάνωση του χρό-
νου μάς ελέγχει συνολικά, είτε ως εργαζόμενους είτε ως καταναλωτές, στον εργασι-
ακό και τον «ελεύθερο» χρόνο μας αντίστοιχα (Τόμσον 1994: 14-15, Bauman 2008).

Ένα κρίσιμο ερώτημα φαίνεται να αναδύεται εδώ: είναι δυνατό να καταργηθεί 
ο αλλοτριωμένος χρόνος της εργασίας; Το ζήτημα είναι, φυσικά, αρκετά περίπλοκο 
για να απαντηθεί συστηματικά, ωστόσο μια πρώτη απάντηση μπορεί να δοθεί με 
ασφάλεια. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε συνολικά την κοινωνία σε αποδιοργάνωση, δε-
δομένου ότι η αναγκαστική αλλοτριωμένη εργασία –και η συμμετοχή μας σ’ αυτήν– 
μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε και να απολαμβάνουμε αγαθά που δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να παράγουμε μόνοι μας. Ο γκορζ την ονομάζει «ετερόνομη εργασία» 
και παραπέμπει στον ίδιο τον Μαρξ που μιλούσε με σαφήνεια για τη «σφαίρα της 
αναγκαιότητας» (γκορζ 1986: 81). Έτσι, μια γενικευμένη κατάργηση της εργασίας 
αυτής θα οδηγούσε σε ραγδαία οπισθοδρόμηση το βιοτικό επίπεδο και πολλές από 
τις κατακτήσεις του βιομηχανικού μοντέλου, μια πραγματικά απωθητική δυστοπία. 
Αυτό, όμως, δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η ποσότητα της αναγκαστικά παρεχόμενης 
αλλοτριωμένης εργασίας, όπως την καθορίζει ο καπιταλισμός, είναι απαραίτητη για 
την αξιοπρεπή διαβίωσή μας. Αντίθετα, το ότι γενικά αυτή η υπερβολική ποσότη-
τα εργασίας παρέχεται (και μάλιστα όχι από το σύνολο των πιθανών εργαζόμενων, 
καθώς ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα τους είναι «άνεργοι»), διαμορφώνει τις 
προϋποθέσεις της υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου και τη γενικότερη λειτουργία 
της «αέναης» ανάπτυξης για την επιδίωξη μεγαλύτερου κέρδους και άρα υψηλότε-
ρης συσσώρευσης κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, διαμορφώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
της δομικής κρίσης, όπως τις αναφέραμε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο. 

Στη βάση αυτή, λοιπόν, απαιτείται –και προτείνεται από τους εισηγητές της 
αποανάπτυξης– μια πολιτική ριζικής μείωσης του εργάσιμου χρόνου και μια ανάλο-
γη ενίσχυση του «ελεύθερου» χρόνου, μια διαδικασία, μάλιστα, που θα επιτρέψει σε 
όλους να εργάζονται (συμμετέχοντας ενεργητικά στην παραγωγή ενός συνολικού 
πλούτου και στην αναδιανομή του – λατούς 2008: 61) και ταυτόχρονα να εργάζο-
νται λιγότερο, πλουτίζοντας τη ζωή τους σε ελεύθερο χρόνο που θα αξιοποιείται σε 
διαδικασίες πρωτοβουλιακές, παραγωγικές με την έννοια της δημιουργικότητας και 
εν τέλει «αυτόνομες».44 Σύμφωνα, μάλιστα, με τον γκορζ (1986: 67), ο απαραίτητα 
αλλοτριωμένος εργασιακός χρόνος που θα όφειλε σε μια τέτοια κοινωνική οργάνω-
ση ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ώρες στη διάρκεια της 
ζωής του, αν πρέπει να μπούμε στον κόπο ενός υπολογισμού:

Η διάρκεια της εργασίας του ενεργού μισθωτού πληθυσμού φτάνει σήμε-
ρα (υπολογίζοντας τις διάφορες άδειες, τη μερική και πλήρη ανεργία, τα 

44  για τον Μαρξ, άλλωστε, ο ελεύθερος χρόνος με αυτή την έννοια είναι το μέτρο του πλούτου σε μια 
κοινωνία που ο ίδιος θα χαρακτήριζε κομμουνιστική, δηλαδή απαλλαγμένη από την εργασιακή αλ-
λοτρίωση. Βλ. σχετικά Ρούσης 2017.
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εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.) τις 40.000 ώρες περίπου ανά ζωή για ένα 
μέσο διαθέσιμο εισόδημα 11.000 φράγκων το μήνα για κάθε νοικοκυριό, 
το 1980,

σημειώνει ο γκορζ, για να προτείνει μια άμεση μείωσή τους στο μισό και μια ενδε-
χόμενη περαιτέρω μείωση «σε μια εξισωτική κοινωνία που θα επέλεγε έναν τρόπο 
ζωής λιγότερο ανταγωνιστικό και πιο χαλαρό». Αυτό που επιπλέον έχει σημασία σε 
μια τέτοια οραματική σύλληψη του εργάσιμου χρόνου είναι να αντιληφθούμε ότι

η κοινωνικά χρήσιμη εργασία δεν θα μπορεί πια να είναι μια πλήρης απα-
σχόληση ούτε και ο κύριος πόλος της ζωής του καθενός. Αυτή η τελευταία 
θα πρέπει να είναι πολυπολική, όπως ακριβώς είναι και η κοινωνία. Θα 
συνυπάρχουν πολλαπλοί τρόποι παραγωγής όπως και τρόποι και ρυθμοί 
ζωής, στο βαθμό που το κάθε άτομο θα εξελίσσεται σε πολλές διαστάσεις 
και το πέρασμα από τη μια στην άλλη θα δίνει το ρυθμό της ζωής του. Η 
μισθωτή εργασία θα πάψει να αποτελεί την κύρια δραστηριότητα αλλά, 
μέσα από το εγγυημένο εισόδημα που θα εξασφαλίζει στον καθένα για όλη 
του τη ζωή, θα παραμείνει η οικονομική βάση μιας απεριόριστης ποικιλίας 
δυνατών δραστηριοτήτων που δεν θα έχουν ούτε οικονομική ορθολογικό-
τητα ούτε οικονομικό στόχο (γκορζ 1986: 67).

ωστόσο, η σύλληψη της κοινωνικής ζωής με τέτοιο τρόπο δείχνει να παραγνωρίζει 
μια σειρά από σημαντικά εμπόδια. Μια δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου χω-
ρίς ουσιαστική μείωση των απολαβών –αλλά πιθανότατα αύξησή τους– σκοντάφτει 
στη λογική του καπιταλιστικού κέρδους και της συσσώρευσης, καθώς απαιτείται 
κοινωνική και συλλογική, όχι ατομική και ιδιωτική, διαχείριση τόσο του εργασιακού 
φόρτου όσο και του συνακόλουθου παραγόμενου προϊόντος. Τίθεται, με άλλα λό-
για, το ζήτημα της ταξικής συγκρότησης της καπιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης 
και της υπέρβασής της.45 Ταυτόχρονα, μια τέτοιου είδους οραματική σύλληψη της 
κοινωνικής ζωής προϋποθέτει μια συνολικότερη κοινωνική συναίνεση, αν υποθέ-
σουμε ότι είναι με βεβαιότητα ελκυστική για όσους δεν βρίσκονται με τη μεριά των 
εξασφαλισμένων. Τι συμβαίνει όμως με τον λεγόμενο «εργατικό συντηρητισμό», 
όπως τον χαρακτηρίζει ο γκορζ (1986: 56-58); Τέλος, μπορεί κανείς να διατυπώσει 
μια σειρά από ενστάσεις απέναντι στα οργανωτικά ζητήματα μιας τέτοιας κοινωνι-
κής συνθήκης: ποιος καθορίζει τι είναι αναγκαίο και τι περιττό και ποιος οργανώνει 
τις εργασιακές συνθήκες, αν δεχτούμε –έστω– ότι οι πρωτοβουλιακές δραστηριό-
τητες του ελεύθερου χρόνου θα αυτό-οργανωθούν; Ας προσπαθήσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε τα ζητήματα αυτά με τη σειρά. 

Η έννοια της ταξικότητας, αν και ανιχνεύεται ιστορικά σε κάθε κοινωνία, αποκτά 
για τον καπιταλισμό μια ιδιαίτερη σημασία, μέσα από τα δύο κυρίαρχα μέχρι τώρα 
μοντέλα ανάλυσης, το μαρξιστικό που βασίζει την αναγνώριση των τάξεων στην 
κατοχή ή μη των μέσων παραγωγής και το βεμπεριανό που βασίζεται πρωτίστως 
στην έννοια του κοινωνικού status. Σε κάθε περίπτωση, και τα δύο αυτά μοντέλα, αν 
και προέρχονται από την ανάλυση διαφορετικών μορφών καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης (τη βρετανική και τη γερμανική αντίστοιχα), συγκλίνουν στην αναγνώριση των 
τάξεων ως κοινωνικών συσσωματώσεων που γίνονται διακριτές από τη θέση τους 

45  Η μείωση του εργάσιμου χρόνου μπορεί να θεωρηθεί τόσο από την ανατρεπτική της σκοπιά, όπως 
εδώ, όσο και από μια ενσωματώσιμη, στην αναγκαιότητα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. για 
παράδειγμα, η συζήτηση περί μείωσης της εργάσιμης εβδομάδας στην Ισπανία γίνεται σήμερα με 
όρους αναδιανομής όχι του παραγόμενου πλούτου αλλά της δραματικά αυξανόμενης ανεργίας, 
λόγω και της έντασης της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19, και προϋποθέτει είτε την 
κρατική επιδότηση του κόστους του πιλοτικού προγράμματος είτε μια υπονοούμενη μείωση των 
αμοιβών. Βλ. ενδεικτικά λιάτσικου 2021. για τις πραγματικές αντιδράσεις του κεφαλαίου απέναντι σε 
μια μείωση των εργάσιμων ωρών με ριζοσπαστικό προσανατολισμό (π.χ. στη γαλλία της δεκαετίας 
του 1980) βλ. γκορζ 1986: 170.
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στην οικονομική ζωή και ταυτόχρονα από τη δραστηριότητα της καθεμιάς προς τις 
υπόλοιπες. Έτσι, η εννοιολόγηση των τάξεων δεν είναι μια στατική και ουσιοκρατική 
σύλληψη, αλλά βασίζεται πρωτίστως στην ταξική διεπαφή (νοούμενη ασφαλώς και 
ως «ταξική πάλη»), τη δραστηριότητά τους δηλαδή για την κυριαρχία (ή την απο-
φυγή της) στη συνολική κοινωνική δομή. Με την έννοια αυτή η «τάξη» είναι μια 
σύλληψη δυναμική που προσαρμόζεται στις συνολικότερες μεταβολές αυτής της 
δομής (Carrier 2015: 28-40). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα διακρίνει κανείς στην 
αφετηριακή εμφατική δήλωση του E.P. Thompson (1963: 9) για την τάξη, σύμφωνα 
με την οποία,

με τον όρο τάξη αντιλαμβάνομαι ένα ιστορικό φαινόμενο, που ενώνει ένα 
πλήθος ανομοιόμορφων και φαινομενικά ασύνδετων γεγονότων (…). Δεν 
βλέπω την τάξη ως μια «δομή» ούτε ως μια «κατηγορία», αλλά ως κάτι που 
στην πράξη συμβαίνει (και μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει συμβεί) στις αν-
θρώπινες σχέσεις. Κι ακόμη περισσότερο, η έννοια της τάξης προϋποθέτει 
την έννοια της ιστορικής σχέσης (…). Η σχέση πρέπει πάντοτε να σωμα-
τοποιείται σε πραγματικούς ανθρώπους και σ’ ένα πραγματικό πλαίσιο. 
Επιπλέον, δεν μπορούμε να έχουμε δύο διακριτές τάξεις, κάθε μια ως ανε-
ξάρτητη οντότητα, και ύστερα να τις φέρουμε σε σχέση τη μια με την άλλη. 

Μια τέτοιου είδους εννοιολόγηση, όμως, που οριοθετεί την τάξη σχεσιακά και που 
αντιλαμβάνεται την έννοιά της δυναμικά, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίζει και τη 
συνάρτηση της ταξικότητας από τις μεταβολές της συνολικής κοινωνικής δομής 
και ειδικά τους μετασχηματισμούς του τρόπου παραγωγής. Επομένως, αν ο καπι-
ταλισμός μετασχηματίζεται, όπως είδαμε, αλλάζοντας Παράδειγμα ανάπτυξης στο 
παρόν, τότε αναγκαία θα πρέπει να μετασχηματίζεται και η σχεσιακή συνθήκη που 
συγκροτεί την ταξικότητα στο πλαίσιο αυτής της μεταβολής.46 Πρόκειται, επομένως, 
για μια σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης «διπλής κίνησης» (double movement), όπως 
την ορίζει ο Πολάνυι (2007), αναφερόμενος στη θεσμοθέτηση της «αυτορρυθμι-
ζόμενης αγοράς» και την κατ’ επίφαση «ορθολογικότητά» της, η οποία προκάλεσε 
αντιδράσεις αυτοπροστασίας από την κοινωνία. Αν, ιστορικά, την περίοδο δηλαδή 
του Μεγάλου Μετασχηματισμού, αυτή η κοινωνική αντίδραση εκφράστηκε με μια συ-
γκεκριμένη ταξικότητα, σήμερα, σχολιάζουν οι Hart & Hann (2009: 9), 

η τρέχουσα παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού της αγοράς έχει συνο-
δευτεί από μια παρόμοια τάση για κοινωνικά κινήματα. Η κοινωνία τώρα 
δεν προστατεύει τον εαυτό της μέσω των συνδικαλιστικών ενώσεων στο 
πλαίσιο των εθνών-κρατών αλλά μέσω διεθνικών δικτύων ακτιβιστών που 
διαμαρτύρονται ενάντια στην εξουσία των κρατών του G8. Ο Πολάνυι θα 
συμμεριζόταν προφανώς όλες αυτές τις προσπάθειες που αναζητούν να 
αναπτύξουν νέες και πιο ριζοσπαστικές μορφές δημοκρατίας. Αυτές οι συ-
μπράξεις δυνάμεων μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο που επιβάλλεται 
από την «αγορά» πάνω στους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Οι 
παγκόσμιες αγορές και η «παγκόσμια κοινωνία των πολιτών» εμπλέκουν 
η μία την άλλη. 

Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι στο εσωτερικό των εθνών – κρατών, και ειδικά εκεί-
νων της μητροπολιτικής καπιταλιστικής Δύσης, η παλιά (μαρξιστική) ταξική ταξι-
νόμηση δεν αντιστοιχεί στις νέες εξελίξεις: ο μετασχηματισμός του παραγωγικού 
κεφαλαίου σε χρηματιστικό, ήδη από τη δεκαετία του 1970, όπως είδαμε, αλλά 

46  Θα πρέπει, πάντως, να επισημάνουμε εδώ ότι στο έργο των Μαρξ και Έγκελς έχει επισημανθεί η δι-
αδικασία της δημιουργίας «περιττών εργαζόμενων» από τον καπιταλισμό, ανεξάρτητα από τη φάση 
ανάπτυξής του. Έτσι, με μια έννοια, η «αποβολή» από την εργασία και την κοινωνική αναπαραγωγή 
μπορεί να νοηθεί και ως δομικό στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Βλ. σχετικά Jonna and Foster 
2016: 32.
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κυρίως από τη δεκαετία του 1980 κ.εξ., οδήγησε σε δραματική μείωση της βιομη-
χανικής παραγωγής στο δυτικό κόσμο, σε πλήρη παρακμή το μοντέλο της καθετο-
ποιημένης παραγωγής του φορντισμού και, κατά συνέπεια, σε πλήρη παρακμή την 
παλιά σχέση κεφαλαίου – εργασίας και την αντίστοιχη ταξικότητα που την εξέφρα-
ζε. Στη βάση αυτή, και με δεδομένη την αθρόα προσέλευση προς τη Δύση φτηνού 
εργατικού δυναμικού είτε από την πρώην σοβιετική περιφέρεια είτε από τις χώρες 
του λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου», 

αυτή η αναδιαμόρφωση αντιστοιχεί με μια ανάλογη αναδιαμόρφωση της 
πολιτικής κουλτούρας, τη συγχώνευση αριστεράς και δεξιάς και τον ταυ-
τόχρονο εμπλουτισμό των πολιτικών ελίτ, καθώς και, συνακόλουθα, την 
αποξένωσή τους από το λαό τον οποίο κυβερνούν. Στην Ευρώπη αυτό πα-
ρουσιάζεται ως μια τάση αυτοπροσδιορισμού της πολιτικής ελίτ ως κο-
σμοπολίτικης και πολυπολιτισμικής, προκειμένου να κρατήσει αποστάσεις 
από τη χυδαιότητα των υπολειμμάτων των κατώτερων τάξεων,

σχολιάζει ο Friedman (2015: 194), για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως, από την 
άλλη μεριά, η πολιτική έκφραση της ταξικότητας του παλιού παραγωγικού καπι-
ταλισμού μετασχηματίζεται τώρα σε ρατσισμό, ξενοφοβία και συντηρητισμό που 
βρίσκει απήχηση σε στρώματα των γηγενών πρώην εξασφαλισμένων εργαζόμενων. 
Έτσι, όμως, η ταξική τοποθέτηση στο σύνθετο καπιταλιστικό σύστημα δε φαίνεται 
να σχετίζεται με τα μέσα παραγωγής, όπως υποστηρίζει η πλειονότητα της μαρξι-
στικής βιβλιογραφίας, αλλά μάλλον με τη διανομή του συνολικού εισοδήματος και 
τον έλεγχο του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η ταξικότητα να καθορίζεται από την 
κατανομή των θέσεων στο πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής και των πολιτικών 
διενέξεων (Friedman 2015: 192).

Το παράδοξο ενός τέτοιου «εργατικού συντηρητισμού» έχει εντοπιστεί, βέβαια, 
ήδη από τις απαρχές του μετασχηματισμού του καπιταλιστικού Παραδείγματος στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970, γίνεται όμως περισσότερο κατανοητό σήμερα μέσα 
από τις συνέπειες της κρίσης, καθώς διαμορφώνεται όλο και πιο φανερά ένας εργα-
σιακός δυϊσμός, όπως τον προσδιορίζει ο γκορζ, ανάμεσα σε μια «ελίτ προστατευό-
μενων και σταθερών εργαζόμενων» και μια «μάζα ανέργων και εργαζόμενων χωρίς 
ειδίκευση και χωρίς συγκεκριμένο καθεστώς, που απασχολείται προσωρινά και κατά 
διαστήματα σε αδιάφορες θέσεις». Στη δεύτερη αυτή κατηγορία εργαζόμενων πρ-
σβλέπει ο γκορζ για τη διαμόρφωση ενός υποκειμένου που θα έχει τη δυνατότητα 
να «αναλάβει τον αγώνα για την κατανομή της απασχόλησης, και ταυτόχρονα τη 
γενικευμένη μείωση του χρόνου εργασίας, τη σταδιακή κατάργηση της μισθωτής 
εργασίας μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων αυτοπαραγωγής, και την 
εξασφάλιση για όλους ενός ζωτικού εισοδήματος» (γκορζ 1986: 57-58).

Αν και ο γκορζ μας δίνει ήδη μια πρώιμη άποψη, το ερώτημα ωστόσο παραμένει 
για την πρόταση της αποανάπτυξης: σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, πώς θα μπορούσε να 
οριστεί το πολιτικό και κοινωνικό υποκείμενό της; Σύμφωνα με τον Πετρίδη (2013: 
99), που φαίνεται να ακολουθεί τον σχεσιακό προσδιορισμό της τάξης στον οποίο 
αναφερθήκαμε, 

παρόλο που η αποανάπτυξη είναι μια ξεκάθαρα αριστερή ιδέα, το πολι-
τικό υποκείμενο της αποανάπτυξης δεν είναι ανιχνεύσιμο κατά μήκος των 
συμβατικών ταξικών διαχωρισμών, αλλά αποτελείται από μια μεγαλύτερη 
συμμαχία μεταξύ ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, περιβαλλοντικά συνειδητο-
ποιημένων πολιτών, ανέργων και υποαπασχολούμενων, περιλαμβάνοντας 
όλους εκείνους που αγωνίζονται για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη στον 
Παγκόσμιο Νότο. Άλλοι φορείς περιλαμβάνουν ερευνητικά ιδρύματα και 
κοινωνικά κινήματα, που διαμορφώνουν τον δημόσιο λόγο, δημιουργώ-
ντας χώρους, πειραματιζόμενοι με εναλλακτικές θεσμικές δομές.
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Η τοποθέτηση αυτή χρειάζεται, ωστόσο, έναν σύντομο σχολιασμό. Κατ’ αρχάς, ενώ 
χαρακτηρίζει το υποκείμενο ως πολιτικό, στην πραγματικότητα προσπερνά την το-
ποθέτησή του ως κοινωνικού, με την έννοια της νέας ταξικότητας. Έτσι, π.χ., η συ-
μπερίληψη των «ανέργων και υποαπασχολούμενων» στο πολιτικό υποκείμενο της 
αποανάπτυξης, μαζί με «ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς, περιβαλλοντικά συνειδητοποιη-
μένους πολίτες» αλλά και «ερευνητικά ιδρύματα και κοινωνικά κινήματα», δεν συμ-
βαίνει στη βάση της κοινής τους ταξικής τοποθέτησης στο νέο περιβάλλον, αλλά 
στη βάση μια πολιτικής συνειδητοποίησης που, ενώ είναι ζητούμενο, στην πραγμα-
τικότητα παρουσιάζεται ως δεδομένο. Άνεργοι και υποαπασχολούμενοι, όπως ήδη 
έχουμε δει, εντάσσονται από κοινωνική άποψη στα μη εξασφαλισμένα στρώματα 
του «πρεκαριάτου»47 ή και της «υποτάξης», ανάλογα με την ορολογία που θα ακο-
λουθήσει κανείς, και η σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα τμήματα, που προέρχονται 
ασφαλώς από ένα μάλλον εξασφαλισμένο κομμάτι της κοινωνίας, δεν είναι καθό-
λου δεδομένη. 

για να το πούμε διαφορετικά, η αντίρρηση εδώ έχει να κάνει με το κλασικό ερώ-
τημα που έθεσαν τόσο ο Μαρξ όσο και ο Βέμπερ για την τάξη: τι είναι εκείνο που 
καθιστά μια κοινωνική συσσωμάτωση «τάξη», και κάνει τους ανθρώπους που την 
απαρτίζουν να έρχονται σε αντίθεση με άλλες ανάλογες συσσωματώσεις; για τον 
Μαρξ, όπως τουλάχιστον διατυπώθηκε στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος 
το 1848, έργο που συνέταξε από κοινού με τον Έγκελς, η «τάξη καθεαυτή» (class in 
itself) είναι διαφορετική συνθήκη από την «τάξη δι’ εαυτήν» ή «τάξη για τον εαυτό 
της» (class for itself): στην πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται μια κοινωνική συσσω-
μάτωση όπως προκύπτει από τη θέση της στην παραγωγή, στη δεύτερη περίπτωση 
έχει προηγηθεί η ταξική συνειδητοποίηση και ο μετασχηματισμός ενός υποκειμένου 
κοινωνικού σε υποκείμενο πολιτικό που διεκδικεί (Carrier 2015: 30). Ανεξάρτητα από 
τον τρόπο του σχηματισμού των κοινωνικών υποκειμένων, δηλαδή της ταξικότητας 
καθεαυτής ως συστήματος θέσεων στην παραγωγή και την κοινωνία γενικότερα, 
η διαμόρφωση ενός πολιτικού υποκειμένου προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη 
συνειδητοποίηση αυτής της ταξικότητας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Στη βάση 
αυτή, ο προσδιορισμός του πολιτικού υποκειμένου της αποανάπτυξης παρουσιάζει 
σημαντικά προβλήματα. Αλλά το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει διεξοδικότερα 
στο ερευνητικό κομμάτι αυτού του βιβλίου.

Προς το παρόν, ας επιστρέψουμε στο πρόταγμα της «πολιτικής ουτοπίας» της 
αποανάπτυξης (λατούς 2010: 51) για να δούμε τις συγκεκριμένες θέσεις που απορ-
ρέουν από τις γενικές της τοποθετήσεις και ειδικά αυτές που αφορούν τη δραστική 
αναδιάρθρωση του τρόπου της εργασίας. Η απελευθέρωση του χρόνου από τα δε-
σμά της αναγκαστικής εργασίας (καθώς όπως είδαμε υπάρχει πλέον η θεωρητική 
δυνατότητα της ριζικής απομείωσής της) θα αναδείξει μια σειρά από παραγωγι-
κές δραστηριότητες που δε θα εντάσσονται στη σφαίρα της αναγκαιότητας αλλά 
σ’ εκείνη του προαιρετικού, σύμφωνα με τον γκορζ (1986: 85-88). Η «παραγωγι-
κότητα» αυτή δεν έχει, ασφαλώς, να κάνει με την αγορά, δεν αφορά δηλαδή τις 
λεγόμενες «ανταλλακτικές αξίες» που μπορούν να εκτιμηθούν με βάση το χρήμα, 
αλλά εκείνες που ο Μαρξ ονομάζει «αξίες χρήσης» (1975: 161-167), αντικείμενα ή 
υπηρεσίες δηλαδή που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν είτε υλικές είτε κοινωνικές 
ανάγκες στο πλαίσιο της κοινωνικότητας, της αλληλεγγύης, της ανταλλαγής και 
του «δώρου» κ.ο.κ., και συγκροτούν με τη φράση του Καστοριάδη την «καλή ζωή».48 

47  για τον συνολικό τρόπο δόμησης της νέας κοινωνικής πυραμίδας, στο τέλος της οποίας τοποθετείται 
το πρεκαριάτο βλ. αναλυτικά Standing 2011, 2014. για μια κριτική στον επιλεκτικό τρόπο με τον 
οποίο συγκροτεί την πυραμίδα αυτή ο Standing βλ. Kasmir 2018.

48  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ντιμενίλ (2012: 164), «σε διάφορα σημεία –και κυρίως στις συ-
νεντεύξεις που έδωσε– μπορούμε να διακρίνουμε κάποια ίχνη αυτού που θα μπορούσε να είναι, 
σύμφωνα με την αντίληψή του [του Καστοριάδη], η “καλή ζωή”. Πα ραθέτω μερικά από μνήμης: Ένας 
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Αυτή η πρακτική, αν και σήμερα αναγνωρίζεται ως «ανατρεπτική», δεν είναι άγνω-
στη στην ιστορική της εκδοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό κυριαρχούσε στις οικονομίες 
μικρής κλίμακας βασισμένες στο νοικοκυριό και τον «οίκο» (Πολάνυι 2007) ή στις 
κοινοτιστικές μορφές οργάνωσης49 αλλά και ευρύτερα στις λεγόμενες «οικονομίες 
του δώρου», όπως μας τις ανέλυσε ο Μαρσέλ Μως (Mauss 1999). Παρότι σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις του παρελθόντος η παραγωγή αξιών χρήσης εντασσόταν με 
βεβαιότητα στη σφαίρα της αναγκαιότητας και όχι του προαιρετικού, σήμερα μια 
διαφορετική οργάνωση για περιορισμό του κοινωνικά αναγκαίου εργάσιμου χρό-
νου θα μπορούσε να τις ανανεώσει τόσο από την άποψη της κοινωνικής τους αξίας 
όσο και ως πολιτικό εργαλείο για τον περιορισμό της οικονομίας της αγοράς και την 
ανακάλυψη των «χαρών της συμβιοτικότητας».50 

Πριν, ωστόσο, δούμε ποιες είναι οι απόπειρες προς την κατεύθυνση αυτή, θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία περνά μέσα από την αναγνώριση και εξυ-
πηρέτηση μιας πολύ συγκεκριμένης αναγκαιότητας. Αν οι «αξίες χρήσης» είναι η 
κοινωνική μας προτεραιότητα, τότε ο περιορισμός των «ανταλλακτικών αξιών» προ-
ϋποθέτει τον μισθολογικό εξισωτισμό: για τον λατούς αυτό εκφράζεται ως «θέσπι-
ση βασικού αλλά και ανώτατου εισοδήματος», και συνοδεύεται από «μείωση των 
ωρών εργασίας και κατανομή της εργασίας» και «δημόσιο έλεγχο της παραγωγής 
χρήματος» (Πετρίδης 2013: 100).51 Η διατύπωση του ζητήματος του μισθολογικού 
εξισωτισμού παραπέμπει, βέβαια, ευθέως στη σκέψη του Προυντόν.52 «ύποθέστε», 
σχολιάζει ο Προυντόν (Proudhon 1840: 81 – σσ. 70-71 στην ελληνική έκδοση),

καινούριος φίλος προτιμότερος από ένα καινούριο αυτοκίνητο· η γη σαν τους κήπους των σπιτιών 
στην Αγγλία· η γαλλία ως εξοχή και όχι ως πεδιάδα γεωμετρικά κατανεμημένη και μολυ σμένη από 
την προσπάθεια μεγιστοποίησης της παραγωγής· η μεσαιωνι κή πόλη ως ιστορική δημιουργία άξια 
θαυμασμού· η κουλτούρα του μοιρά σματος προτιμότερη από εκείνη της ιδιοποίησης κ.λπ. Αυτή η 
σύντομη, ελλιπής και εκτός γενικότερου πλαισίου απα ρίθμηση επαρκεί ωστόσο για να υποδείξει μια 
ερμηνεία του “πλούτου”, η οποία δεν θα ήταν αντινομική προς την ολιγάρκεια και για την οποία “αξία 
χρήσης”, δεν θα σήμαινε απαραίτητα ιδιοποίηση και καταστροφή από και για τη χρήση».

49  για την ιστορική διάσταση του κοινοτισμού και τις σημερινές εκδοχές του ενδιαφέρουσα είναι η 
προσέγγιση του Κολέμπα (2015), χωρίς, ωστόσο, να απουσιάζει εντελώς μια νέο-ρομαντική 
αντιμετώπιση, ειδικά όσον αφορά τις προεπαναστατικές κοινότητες του Ελληνισμού. για τον 
κοινοτισμό στο Ζαγόρι θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο εθνογραφικό μέρος του βιβλίου. 

50  O Bauman (2013: 78), αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό, σχολιάζει: «Το ζητούμενο συνεπώς είναι –
ένα ζητούμενο στο οποίο δεν έχουμε ακόμα μια πειστική και εμπειρικά θεμελιωμένη απάντηση– 
κατά πόσον οι χαρές της συμβιωτικότητας μπορούν να αντικαταστήσουν την επιδίωξη του πλούτου, 
την απόλαυση των καταναλωτικών αγαθών που παρέχει η αγορά, και την ατομική επικράτηση: όλα 
αυτά συναρμόζονται δε στην ιδέα της απεριόριστης οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς θεωρούνται οι 
σχεδόν οικουμενικά αποδεκτές συνταγές για έναν ευτυχισμένο βίο. για να το πούμε απερίφραστα, 
γίνεται άραγε η επιθυμία μας για τις χαρές της συμβιωτικότητας, όσο “φυσικές”, “ενδημικές” και “αυ-
θόρμητες” κι αν είναι, να επιζητούνται μέσα στη μορφή της κοινωνίας που δεσπόζει σήμερα, παρα-
κάμπτοντας τη διαμεσολάβηση του μάρκετιγκ και αποφεύγοντας την παγίδα του ωφελιμισμού; Στην 
εποχή μας γίνονται απόπειρες τέτοιου τύπου».

51  Βλ. αναλυτικότερα λατούς 2008β και Τζάκσον 2011. για την «Πολιτική ομάδα για την αυτονομία» 
(2011: 151-152), κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, «προκειμένου να εξέλθουμε από το σύμπαν της εκμε-
τάλλευσης. Χρειάζεται να τεθεί ευθύς εξαρχής ένα εισοδηματικό πλαφόν, το οποίο θα καθιστά αδύ-
νατη τη συσσωρευτική μανία και θα προσπαθεί –στα πλαίσια, φυσικά, και της εξισωτικής παιδείας 
που θα προωθεί μια δημοκρατική κοινωνία– να εκριζώσει από την ψυχή των ατόμων τα καταναλω-
τικά ένστικτα και την τάση να συγκροτείται η προσωπικότητά μας με βασικό άξονα το κυνήγι της 
ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία». 

52  Οι βασικές θέσεις του Προυντόν για το ζήτημα του μισθολογικού εξισωτισμού διατυπώθηκαν στο 
έργο του Qu’est-ce que la propriété ? ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement, που εκ-
δόθηκε το 1840. Η ψηφιακή έκδοση του έργου είναι διαθέσιμη στο http://classiques.uqac.ca/
classiques/Proudhon/la_propriete/La_propriete.pdf. Στα ελληνικά κυκλοφορεί η μετάφραση του 
3ου κεφαλαίου του έργου – βλ. Π. Ζ. Προυντόν, χ.χ., Περί ιδιοκτησίας, Θεσσαλονίκη: Κατσάνος, μτφρ. 
Κ. Δεσποινιάδης. Από τη μετάφραση αυτή χρησιμοποιούνται εδώ τα αποσπάσματα. 
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ότι αυτό το καθημερινό κοινωνικό έργο είναι είτε όργωμα, είτε ξεβοτάνισμα, 
είτε θέρισμα διακοσίων τετραγωνικών μέτρων, και ότι ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για να πραγματοποιηθεί είναι εφτά ώρες: λοιπόν, ένας εργάτης 
θα το τελειώσει σε έξι ώρες, κάποιος άλλος σε οχτώ και η πλειονότητα σε 
εφτά. Παρ’ όλ’ αυτά, αφού ο καθένας παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα 
εργασίας, όση ώρα κι αν του παίρνει, δικαιούται ίσο μισθό. Θα ’πρεπε ο ερ-
γαζόμενος που είναι ικανός να τελειώσει το έργο του σε έξι ώρες να είχε το 
δικαίωμα, εξαιτίας της μεγαλύτερής του δύναμης και ενεργητικότητας, να 
σφετεριστεί την απασχόληση του λιγότερο επιδέξιου εργαζόμενου και να 
του κλέψει έτσι τη δουλειά και το ψωμί του; Ποιος τολμά να υποστηρίξει 
μια τέτοια πρόταση; Αυτός που τελείωσε νωρίτερα απ’ τους άλλους μπο-
ρεί, αν θέλει, να ξεκουραστεί και να αφιερωθεί σε χρήσιμες ασκήσεις και 
εργασίες για τη διατήρηση της δύναμής του, την καλλιέργεια του πνεύμα-
τός του, καθώς και στις χαρές της ζωής. Μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να 
βλάψει κανέναν: αλλά ας περιοριστεί σε δραστηριότητες που επηρεάζουν 
μόνο αυτόν.

Αυτός ο εξισωτισμός, όμως, είναι μόνο ενδο-εργατικός, αφορά δηλαδή την ίση 
αμοιβή για την παροχή ίσου έργου από τους εργαζόμενους στο πλαίσιο μιας γε-
νικότερης υποχρέωσης απέναντι στη «σφαίρα της κοινωνίας», καθώς «η κοινωνία 
ανταλλάσσει μόνο ίσα προϊόντα˙ δηλαδή, πληρώνει όλους τους εργάτες εξίσου. Το 
τι παράγουν έξω από τη σφαίρα της κοινωνίας δεν έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι 
η διαφορά στη φωνή τους ή στα μαλλιά τους» (Proudhon 1840: 80-81 – σ. 69 στην 
ελληνική έκδοση). Τι συμβαίνει με το κομμάτι της υπεραξίας που παράγεται από την 
εργασία και το ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτης ως «ιδιοκτησία»; Με άλλα λόγια, ένας 
εξισωτισμός των μισθών / αμοιβών δεν αναιρεί την εκμετάλλευση της εργασίας 
από το κεφάλαιο, απλώς εξισώνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. για να απα-
ντήσει στην αντίρρηση αυτή ο Προυντόν (Proudhon 1840: 77 – σ. 61 στην ελληνική 
έκδοση) επεκτείνει το επιχείρημά του στην κριτική της ιδιοκτησίας, καθώς, σε μια 
εξισωτική κοινωνία, 

ένα απ’ τα τρία πρέπει να γίνει: είτε να μοιραστεί ο εργάτης το προϊόν με 
τον εργοδότη του ως συμπλήρωμα του μισθού του, μια κράτηση που έχει 
γίνει από όλους τους μισθούς, είτε ο εργοδότης θα πρέπει να αποδώσει 
στον εργαζόμενο ένα ισοδύναμο παραγωγικών υπηρεσιών, είτε θα πρέ-
πει να υποσχεθεί ότι θα απασχολεί τον εργαζόμενο για πάντα. Μοίρασμα 
του προϊόντος, ανταπόδοση των υπηρεσιών του ή εγγυημένη δουλειά για 
πάντα: ο καπιταλιστής δεν μπορεί να γλυτώσει απ’ αυτές τις τρεις εναλλα-
κτικές λύσεις. Όμως είναι αποδεδειγμένο ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει 
τη δεύτερη και την τρίτη απ’ αυτές τις προϋποθέσεις: δεν μπορεί ούτε να 
βάλει τον εαυτό του στην υπηρεσία χιλιάδων εργατών, οι οποίοι, άμεσα ή 
έμμεσα, τον έχουν βοηθήσει να γίνει αυτό που είναι, ούτε μπορεί να τους 
απασχολεί όλους για πάντα. Απομένει μόνο το μοίρασμα της ιδιοκτησίας. 
Αλλά αν η ιδιοκτησία μοιραστεί, όλες οι συνθήκες θα είναι ίσες και δεν θα 
υπάρχουν πια ούτε μεγάλοι καπιταλιστές ούτε μεγάλοι ιδιοκτήτες. 

Παρά το γεγονός ότι η πρώιμη αυτή τοποθέτηση μοιάζει κάπως αφελής στις σύνθε-
τες τεχνολογικές, παραγωγικές και χρηματιστικές συνθήκες του καπιταλισμού στο 
παρόν, η ουσιαστική της επιχειρηματολογία δεν αναιρείται ούτε ακόμη και από τη 
σφοδρή κριτική που δέχτηκε ο Προυντόν από τον Μαρξ (1975: 104).53 Ο Μαρξ εντο-

53  Σύμφωνα με τον Μαρξ, «ακόμα και η εξίσωση των μισθών που αξιώνει ο Προυντόν, το μόνο που θα 
έκανε θα ήταν να μεταμορφώσει τη σχέση του σημερινού εργάτη προς την εργασία του σε σχέση 
όλων των ανθρώπων προς την εργασία. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνία θα μπορούσε να νοηθεί 
σαν αφηρημένος κεφαλαιοκράτης».
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πίζει, ασφαλώς, το ζήτημα της συνολικής αλλοτρίωσης της κοινωνικά προσδιορι-
σμένης αναγκαστικής εργασίας, η οποία –σωστά– δεν αναιρείται από την εξίσωση 
των μισθών ή της ιδιοκτησίας· ωστόσο, ο ίδιος, επισημαίνοντας την αδυναμία της 
ανθρωπότητας να καταργήσει τη «σφαίρα της αναγκαιότητας», αναγνωρίζει την 
εγγενή αδυναμία οποιασδήποτε κοινωνικά οργανωμένης κοινωνίας να καταργήσει 
πλήρως και την αλλοτρίωση, όπως ήδη είδαμε να επισημαίνει και ο γκορζ. Επομέ-
νως, το επιχείρημα του Προυντόν, αν και απαιτείται να προσαρμοστεί στα σύγχρονα 
τεχνολογικά,54 οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, δεν αφορά την κατάργηση της 
αλλοτριωμένης εργασίας αλλά τον κοινωνικό της έλεγχο, τόσο μέσω του περιορι-
σμού της (όπως υπαινίσσεται) όσο κυρίως μέσω του εξισωτικού διαμοιρασμού του 
«βάρους». 

Στη βάση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η επαναφορά στο προσκήνιο 
ενός αιτήματος για μισθολογικό εξισωτισμό, όπως προτείνεται από το κίνημα της 
αποανάπτυξης, έχει κομβική σημασία, αν φυσικά συνοδεύεται από μια σειρά δομι-
κών αλλαγών που θα επιτρέψουν την εφαρμογή του. για τον Πετρίδη (2013: 99-
100), απαιτούνται επιπλέον, αφενός «δημιουργικές αντιστάσεις», όπως 

συνεταιρισμοί κατοικίας, δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών, πρωτοβουλί-
ες βιολογικής καλλιέργειας και περμακουλτούρας,55 οικοχωριά και οικοκοι-
νότητες, τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, συστήματα τοπικών μη χρηματικών 
ανταλλαγών, τοπικά νομίσματα κ.λπ. Αυτά τα παραδείγματα προτείνουν 
πρακτικές εναλλακτικές λύσεις και έχουν τη δυνατότητα της αλλαγής αξι-
ών και αντιλήψεων, 

αφετέρου, «ανώτατα όρια εξόρυξης και χρήσης φυσικών πόρων (…) κοινωνικές εγγυ-
ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια, περιορισμός των διαφημίσεων, ηθικές τράπεζες, 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.λπ.». Συνολικότερα, θα λέγαμε, ότι όλες αυτές οι τομές 
συνιστούν δόκιμες πρακτικές ώστε να διαμορφωθεί ένα μεταβατικό παρόν,56 από μια 
κοινωνία της εκμετάλλευσης σε μια κοινωνία της «αυτονομίας». για το λόγο αυτό, 

από τη σκοπιά της αποανάπτυξης, το αντικείμενο του μετασχηματισμού 
είναι η σημερινή (δυτική) καταναλωτική-καπιταλιστική κοινωνία, συμπε-
ριλαμβανομένης της θεσμικής δομής της και του συστήματος αξιών που 
αυτή αναπαράγει (…) [και] το σημερινό καπιταλιστικό κοινωνικό φαντασι-

54  για το ζήτημα της τεχνολογίας, το κίνημα της αποανάπτυξης παρουσιάζεται επιφυλακτικό, δεδομένου 
ότι αυτή δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό ούτε τον κυρίαρχο στόχο μιας κοινωνίας (Demaria, 
Schneider, Sekulova & Martinez-Alier 2013 και Πετρίδης 2013: 98) αν και, σύμφωνα με τον γκορζ 
(2009: 27-32), τα τεχνολογικά επιτεύγματα, και ειδικά η επανάσταση της πληροφορικής, μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς χειραφέτησης. 

55  Σύμφωνα με τον εισηγητή της Bill Morison, «Permaculture (περμακουλτούρα) [από το permanent 
agriculture] είναι η συνειδητή σχεδίαση και διατήρηση των γεωργικά παραγωγικών οικοσυστημάτων 
που έχουν την ποικιλομορφία, τη σταθερότητα και την αντοχή των φυσικών οικοσυστημάτων. Είναι 
η αρμονική ενσωμάτωση του τοπίου και των ανθρώπων – την παροχή τροφής, ενέργειας, στέγης, και 
άλλων υλικών, καθώς και μη υλικών αναγκών με βιώσιμο τρόπο. Χωρίς μόνιμη γεωργία δεν υπάρχει 
δυνατότητα μιας σταθερής κοινωνικής τάξης. Η μέθοδος σχεδιασμού, που υποδεικνύει η περμακουλ-
τούρα, λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία και δημιουργεί μοτίβα που λειτουργούν προς όφελος της 
ζωής σε όλες τις μορφές της. Η φιλοσοφία πίσω από την περμακουλτούρα είναι αυτή που μας προ-
τρέπει για συνεργασία με τη φύση, μέσα από συνεχή και προσεκτική παρατήρηση αντί για συνεχή 
και απερίσκεπτη δράση. Όλα τα φυσικά συστήματα έχουν κάποιες λειτουργίες που πρέπει να παρα-
τηρούμε και να τα αφήνουμε να μας επιδεικνύουν την εξέλιξή τους και όχι απλά να τους ζητάμε μια 
σοδειά. Βλ. ενδεικτικά http://permaculturemag.gr/ 

56  Το ζήτημα της «μετάβασης» από τη μια μορφή οργάνωσης στην άλλη θα μας απασχολήσει περισ-
σότερο στο επόμενο κεφάλαιο. Εδώ να αναφέρουμε μόνο ότι για τους Hart, Laville & Cattani (2010: 
11), το ζήτημα της μετάβασης είναι κρίσιμο, γιατί θα πρέπει να τοποθετηθούμε ανάμεσα στην ενσω-
μάτωση της κριτικής στο σύστημα και τον ταυτόχρονο ριζοσπαστισμό της ανατροπής του που όμως 
στερείται ενός προγράμματος μετάβασης. 
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ακό που βασίζεται στις έννοιες της προόδου και της ανάπτυξης, αλλά και 
στην κυριαρχία του «οικονομισμού» σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής 
ζωής (Πετρίδης 2013: 98, με αναφορά στον Latouche 2009).

Μια διατύπωση όμως, όπως αυτή, με τόσο συνολικούς στόχους, μας φέρνει ενώπι-
ον του ζητήματος της πολιτικής διαχείρισης αυτού του μετασχηματισμού.

από τη «δύναμη επί» στη «δύναμη για»: η ενεργοποίηση της 
communitas
Ας επιχειρήσουμε εδώ, πριν προχωρήσουμε, μια σύνοψη του ζητήματος της πο-
λιτικής διαχείρισης, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα μας: το βασικό 
πρόβλημα είναι η κυριαρχία της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», η οποία, ενώ είναι 
οικονομικός θεσμός, στην πραγματικότητα παράγει πολιτική και ελέγχει προς όφε-
λός της τη λειτουργία του κράτους, όπως επισημαίνεται από πολλές πλευρές, με 
αποτέλεσμα μια ανοχύρωτη απέναντι στην εκμετάλλευση κοινωνία. Από την άλλη 
μεριά, το κράτος επιχείρησε να λειτουργήσει παρεμβατικά / προστατευτικά τόσο 
προς την επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και προς την κοινωνία ως «κράτος 
πρόνοιας», χωρίς όμως διαρκέστερα αποτελέσματα λόγω της δομικά προβληματι-
κής φύσης της παρέμβασής του στο καπιταλιστικό περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για 
ένα συλλογικό κράτος – επιχειρηματία, όπως περίπου λειτούργησε στην περίπτωση 
του σοβιετικού μοντέλου. ως ένας «τρίτος πόλος» ανάμεσα στους δύο προηγούμε-
νους (και ιστορικά κυρίαρχους στη νεωτερική εποχή) παρουσιάζεται η «κοινωνία των 
πολιτών», μέσα από διάφορες εκδοχές αυτό-οργάνωσης μεγαλύτερης ή μικρότερης 
εμβέλειας και δυναμικής.57 Είναι, όμως, μια τέτοια εκδοχή αποτελεσματική και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις; Ας παρακολουθήσουμε τις απαντήσεις που επιχειρεί να 
δώσει προς αυτή την κατεύθυνση μια «έξοδος αριστερά» από την κρίση. 

Μια πρώτη δυναμική απάντηση μπορούν να αποτελέσουν οι χώροι αυτό-ορ-
γάνωσης της παραγωγής και ταυτόχρονα αυτοδιαχείρισης της λειτουργίας τους, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της εμβέλειάς τους. Όπως σημειώνει ο Μαρκόπουλος 
(2012: 100-102),

αυτό που απαιτείται είναι μια νέα θεμελίωση της τεχνικής, των σχέσεων 
παραγωγής και κατανάλωσης και των τρόπων διανομής των αγαθών (…). 
Ο μετασχηματισμός της σχέσης μας με τα εργαλεία και τις μηχανές και 
η συνεχής οριοθέτηση και επιλογή του παραγωγικού προϊόντος από την 
ίδια την ενδιαφερόμενη συλλογικότητα μέσω αμεσοδημοκρατικών διαδι-
κασιών συνιστούν την ουσία των νέων εργασιακών δομών (δημοκρατικές 
κολεκτίβες, αλληλέγγυοι συνεταιρισμοί, οριζόντιες συνελεύσεις παραγω-
γών). Νέοι τρόποι διανομής των αγαθών και μοιράσματος του πλούτου 
μπορούν να συγκροτήσουν μια οικονομία της αλληλοβοήθειας και της 
συνεργατικότητας (…). Η ανάπτυξη αυτόνομων ζωνών κοινωνικού πειρα-
ματισμού ή χώρων οικονομικής χειραφέτησης δε φτάνει από μόνη της για 
να κάνει τη ζημιά στον καπιταλισμό (…). Οι οριζόντιες, αντιιεραρχικές και 
δημοκρατικές δομές των κολεκτίβων που (έστω και σε εμβρυακό επίπεδο) 
δημιουργούνται χρειάζεται να πλαισιωθούν από τις ανάλογες κινήσεις σε 
κάθε περιοχή (τοπικές συνελεύσεις, δίκτυα αλληλεγγύης, χαριστικά παζά-
ρια, πρωτοβουλίες γειτονιάς, σωματεία βάσης κ.λπ.), ώστε να κοινωνικο-
ποιηθούν με την ευρύτερη έννοια του όρου. Μια τέτοια διαδικασία κοι-
νωνικοποίησης της εργασιακής ζωής θα αποσκοπεί σε ένα άνοιγμα και σε 

57  Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η λεγόμενη «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία», που θα μας 
απασχολήσει όμως αναλυτικά στο εθνογραφικό μέρος αυτού του βιβλίου.
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άλλες δραστηριότητες μιας γειτονιάς, ενός δήμου ή του χωριού και της 
πόλης, όπως είναι η ψυχαγωγία, οι γιορτές, τα λαϊκά έθιμα, η καλλιτεχνική 
δημιουργία, η εκπαίδευση των παιδιών (…). Η ισότητα στη λήψη των απο-
φάσεων και των εισοδημάτων και η κυκλικότητα στην ανάθεση των καθη-
κόντων μπορεί να τροφοδοτήσει μια αντίστοιχη δημοκρατική κουλτούρα 
συμμετοχής στα κοινά.

ωστόσο, παρά την κάπως μαξιμαλιστική και οπωσδήποτε «προβολική» αυτή δια-
τύπωση, η πολιτική εμβέλεια τέτοιων εγχειρημάτων είναι μάλλον περιορισμένη: αν 
εξαιρέσει κανείς το πολιτικό διακύβευμα του κινήματος των Ζαπατίστας στο Με-
ξικό,58 στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα εγχειρήματα αυτό-οργάνωσης και 
αυτοδιαχείρισης έχουν περισσότερο κοινωνικό παρά πολιτικό χαρακτήρα.59 Όπως 
επισημαίνει ο Σταύρος Σταυρίδης (De Angelis & Σταυρίδης 2011: 44-45), 

Είμαι (…) επιφυλακτικός όσον αφορά την ιδέα ότι εμείς μπορούμε να χτί-
σουμε τους δικούς μας μικρούς θύλακες της ετερότητας, τα δικά μας μικρά 
απελευθερωμένα οχυρά, τα οποία θα μας προστατεύουν από την εξουσία 
του κράτους. Δεν εννοώ ότι δεν είναι σημαντικό να χτίζουμε κοινότητες 
αντίστασης αλλά, αντί να τις διαμορφώνουμε ως απομονωμένους θύ-
λακες, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να τις δούμε ως δυνητικά δίκτυα 
αντίστασης, που συλλογικά εκπροσωπούν ένα μέρος του αγώνα. Εάν επι-
μένετε να πιστεύετε ότι μια μεμονωμένη κοινότητα με τα δικά της κοινά και 
τη δική της κλειστή περίμετρο μπορεί να αποτελεί το φρούριο μιας απε-
λευθερωμένης ετερότητας, τότε είναι βέβαιο ότι θα ηττηθείτε. Δεν μπορείς 
να αποφύγεις την καταστροφή που έρχεται από τη ισχύ του κράτους και 
των μηχανισμών του. γι’ αυτό, εμείς χρειάζεται να παράγουμε συνεργασίες 
μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας 
όχι μόνο ως μέλη αυτών των κοινοτήτων. Εμείς πρέπει περισσότερο να 
κατανοήσουμε τους εαυτούς μας ως μέλη διαφορετικών κοινοτήτων που 
βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάδυσης, διάπλασης. 

Η ένσταση του Σταυρίδη σχετίζεται με τη γενικότερη απόπειρα της θεμελίωσης και 
ανάπτυξης των λεγόμενων «Κοινών» (Commons) σε παγκόσμια κλίμακα. Με τον όρο 
Κοινά περιγράφεται μια τριπλή διαδικασία, που περιλαμβάνει α) την εννοιολόγη-
ση των κοινών πόρων, δηλαδή φυσικών πηγών διαβίωσης που θα πρέπει να περι-
φρουρούνται από την εμπορευματοποίηση γιατί επιτρέπουν την ανθρώπινη ανα-
παραγωγή, β) τις «κοινότητες» ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους κοινούς αυτούς 
πόρους και καθορίζουν τους κανόνες πρόσβασης και χρήσης και γ) την κοινωνική 
διαδικασία που συγκροτεί τους δύο παραπάνω παράγοντες, δηλαδή την έννοια του 
ρήματος «to common» (κοινωνώ, μοιράζομαι), μέσω της οποίας εννοιολογούνται 
οι κοινοί πόροι και οριοθετούνται οι κοινότητες περιφρούρησης της χρήσης (De 
Angelis & Σταυρίδης 2011: 28). Αναφορικά με την πρώτη παράμετρο των Κοινών, 
θα πρέπει να εξειδικεύσουμε ότι δεν αφορούν μόνο τους λεγόμενους «φυσικούς» 
πόρους (αέρα, νερό, έδαφος, δάση κ.λπ.) αλλά και μια σειρά από κοινωνικές υποδο-
μές όπως δρόμοι και δίκτυα συγκοινωνίας, πάρκα και πλατείες, ακτές κ.ο.κ., καθώς 
επίσης και κοινωνικές και πολιτισμικές κατακτήσεις όπως η επιστήμη, το διαδίκτυο, 
οι τέχνες, οι γλώσσες και οι παραδόσεις κ.λπ. (Duru 2018: 12). 

ωστόσο, οι «κοινότητες» διαχείρισης των Κοινών δε βρίσκονται πάντοτε σε μια 
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Τσαβδάρογλου (2016: 23-33), τις 

58  για τους Ζαπατίστας βλ. ενδεικτικά Hayden 2002, όπως και Σταυρίδης 2010. 

59  Ένα τέτοιο σημαντικό παράδειγμα αποτελούν οι αστεακοί κήποι, στους οποίους θα αναφερθούμε δι-
εξοδικότερα σε άλλο σημείο του βιβλίου. Στον ελλαδικό αστεακό χώρο στην ίδια κατεύθυνση λειτουρ-
γούν αφενός μια πληθώρα από αυτό-διαχειριζόμενα καφενεία (βλ. ενδεικτικά http://kolektivagerminal.
blogspot.com/) αλλά και το σημαντικότερο ίσως παράδειγμα βιομηχανικής αυτοδιαχείρισης, αυτό 
της ΒΙΟΜΕ (βλ. ενδεικτικά https://tvxs.gr/news/sinema/sto-ergostasio-tis-biome-epomenos-stathmos-
oytopia). για ανάλογα παραδείγματα, κυρίως από το βαλκανικό χώρο, βλ. Simonič 2019. 
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τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να διακρίνουμε δύο «προσεγγίσεις» για την αντιμε-
τώπιση των Κοινών, εκείνη «υπέρ των περιφράξεων» και εκείνη «υπέρ του κομμουνι-
σμού των κοινών». Στην πρώτη περίπτωση κυριαρχεί ένα «ποροκεντρικός» λόγος, με 
την έννοια της εμπορικής εκμετάλλευσης (ιδιωτικής, κρατικής ή και μεικτής), αφού 
σύμφωνα με τη θεωρία της «τραγωδίας των κοινών»,60 αυτοί οι πόροι κινδυνεύουν 
από καταπατήσεις και καταστροφές, αν δεν περιφραχθούν και δεν «αξιοποιηθούν» 
για την παραγωγή «κοινού πλούτου». Στη βάση αυτού του (νέο)φιλελεύθερου επι-
χειρήματος αναπτύσσεται μια πρακτική αποκλεισμού από την κοινή χρήση που θυ-
μίζει την ιστορικά γνωστή περίπτωση των περιφράξεων στην Αγγλία του 17ου αιώ-
να, καθώς συσχετίζεται με τη λεγόμενη «πρωταρχική συσσώρευση» του κεφαλαίου 
και την ανάπτυξη του καπιταλισμού μέσα από την αποκλειστική χρήση φυσικών 
πόρων. ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν έχει μόνο ιστορικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τον De Angelis (De Angelis & Σταυρίδης 2011: 29-32), αλλά προεκτείνεται διαρκώς 
και μέχρι το παρόν, μέσα από νέες «περιφράξεις», δηλαδή προστατευμένες δραστη-
ριότητες του κεφαλαίου που αφορούν την εκμετάλλευση τέτοιων κοινών πόρων, 
όπως ήδη επισημάναμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στη δεύτερη περίπτωση, επιχειρείται να αναδειχθούν «κοινωνικές σχέσεις και 
κοινωνικές δυνάμεις» που υπερβαίνουν το κράτος και την αγορά, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ανάκτηση και αυτοδιαχείριση των Κοινών, ως κοινών (υλικών και άυ-
λων) πόρων, αλλά ταυτόχρονα και η δημιουργία νέων μορφών διαχείρισης, που με 
μια έννοια συνιστούν οι ίδιες Κοινά, δηλαδή «κοινότητες», είτε έχουν συγκεκριμένη 
τοπική αναφορά είτε όχι. Στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζεται ο συσχετισμός της 
εννοιολόγησης αυτού του «κομμουνισμού των κοινών» με την Παρισινή Κομμούνα 
του 1871 και την παράδοση της αυτοδιαχείρισης που συντηρείται και επεκτείνεται 
έκτοτε και μέχρι το παρόν, μέσα από πολιτικές χειραφέτησης και μετασχηματισμού 
στο πλαίσιο των οποίων συχνά προβληματοποιείται και η βία (Boonen 2018). ωστό-
σο, ο σημαντικότερος προβληματισμός εδώ –για να επιστρέψουμε στον Σταυρίδη– 
αφορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός δικτύου τέτοιων «κοινοτήτων» που θα 
υπερβαίνει έναν περίκλειστο χώρο αναφοράς της «κοινότητας» και θα λειτουργεί 
στο ευρύτερο πλαίσιο της «δημόσιας σφαίρας».61 

για να κατανοήσουμε, ωστόσο, βαθύτερα το νόημα των Κοινών, θα επιχειρή-
σουμε εδώ μια αναφορά στην έννοια της communitas, όπως την αξιοποίησε ο Σω-
τήρης Δημητρίου (2017), δανειζόμενος από τον Turner (1969). Σύμφωνα με τον τε-
λευταίο η communitas προκύπτει ως μια διαδικασία «αντί-δομής» στη διάρκεια των 
τελετουργιών και ειδικά εκείνων που περιλαμβάνουν διάβαση. Ο Turner διακρίνει 
τρεις φάσεις στις τελετουργίες διάβασης, τον «αποχωρισμό» (separation), τη «μετά-
βαση» (transition) και την «επανενσωμάτωση» (reincorporation) των μυημένων στο 
σώμα της ομάδας. Έτσι ολοκληρώνεται μια μετάβαση από μια αρχική κατάσταση 

60  Τον όρο, ο οποίος περιγράφει τον κίνδυνο της υπερεκμετάλλευσης και καταστροφής των «κοινών 
πόρων», εισηγήθηκε ο Garrett Hardin στα τέλη της δεκαετίας του 1960 (Τσαβδάρλογλου 2016: 24). 
ωστόσο, η θεωρία έχει βρει σημαντικούς υποστηρικτές στη βάση της ανάπτυξης ενός «πράσινου κα-
πιταλισμού» μέσα από την ανανέωσή της από τον Joseph Stiglitz και την Elinor Ostrom, που εισηγού-
νται τη χρήση περιβαλλοντικών φόρων και επενδύσεις στην «πράσινη τεχνολογία» κ.λπ. (De Angelis 
2011: 64-66). γενικότερα, η θεωρία της «τραγωδίας των κοινών» εντάσσεται στη νεοφιλελεύθερη 
ρητορική. 

61  Όπως σημειώνει ο Σταυρίδης, «προέχει να δημιουργείται το έδαφος για τη διάπλαση μιας δημόσιας 
σφαίρας και την ανάπτυξη ευκαιριών συζήτησης και διαπραγματεύσεων σε σχέση με το τι είναι καλό 
για όλους αντί να ισχυροποιούνται μόνο οι κοινότητες στο αγώνα τους να καθορίσουν τα δικά τους 
κοινά. Η αναφορά των κοινών σε ομάδες ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά εμπεριέχει τον κίνδυνο 
να ενισχύονται έτσι κοινότητες κλειστές (…). Αντιλαμβανόμενοι την έννοια των κοινών στη βάση του 
δημόσιου, σημαίνει ότι δεν εστιάζουμε στις ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία αλλά στις πολλές διαφο-
ρές μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι ενδέχεται να συναντηθούν σε ένα πεδίο που αποφασίζουν από 
κοινού» (De Angelis & Σταυρίδης 2011: 36).
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(status 1) σε μια τελική (status 2), στην οποία τα άτομα γίνονται αποδεκτά ως πλήρη 
μέλη της ομάδας. Στη διάρκεια, όμως, της δεύτερης φάσης («μετάβαση») τα άτομα 
που βρίσκονται υπό μύηση δεν κατέχουν κανένα status, βρίσκονται επομένως σε 
μια κατάσταση «οριακότητας» (liminality). Σύμφωνα με τον Turner (1969: 96) εδώ 
αναπτύσσεται μια ιδιόμορφη «κοινότητα» χαρακτηριστικών που προέρχεται από το 
κοινό βίωμα των συμμετεχόντων, την οποία ονομάζει communitas για να τη διακρί-
νει από την τυπική κοινότητα (community), δεδομένου ότι δε σχετίζεται με κάποια 
εδαφική περιοχή κοινής κατοίκησης. 

Η ιδιόμορφη κατάσταση «οριακότητας» και το αίσθημα «κοινοτισμού», όπως 
εντοπίστηκαν από τον Turner, οδήγησαν τον Δημητρίου (2017: 243) να χρησιμοποιή-
σει την έννοια της communitas προκειμένου να διαπιστώσει ότι «ο αρχετυπικός εαυ-
τός βυθίζεται στο αίσθημα του κοινοτισμού communitas, όπου διακατέχεται από τη 
μαγεία της ενότητας με τον κόσμο η οποία τον χαρακτηρίζει, και βιώνει τη μετάβαση 
στο όραμα, μετάβαση σε διαφορετικό κόσμο, που τον κάνει ικανό για πράξεις ηρω-
ισμού», μέσα από μια εξισωτική διαδικασία. Το γεγονός, όμως, ότι η εξισωτική αυτή 
διαδικασία «αναδύεται πίσω από το κενό που αφήνει η υπέρβαση του κοινωνικού 
εαυτού, στο όριο του μηδενισμού της ατομικής ύπαρξης» (Δημητρίου 2017: 105), 
μπορεί να ενεργοποιήσει με δυναμικό τρόπο όχι πλέον τη λεγόμενη «δύναμη επί», 
δηλαδή την εξουσία επιβολής που προέρχεται από την κοινωνική διαφοροποίηση, 
αλλά τη «δύναμη για», μια διαδικασία συνεργασίας, αλληλεγγύης και διανομής από 
την εξισωτική βάση της απώλειας του κοινωνικού status (Δημητρίου 2017: 55-58). 

Μια παρατήρηση ακόμη είναι εδώ απαραίτητη: η εξισωτική συνθήκη από την 
οποία παράγεται το αίσθημα του κοινοτισμού για τον Turner διακρίνεται αφενός 
από μια καθοδική διαδικασία απώλειας κοινωνικών χαρακτηριστικών (του status 1 
δηλαδή) αφετέρου από τον πρόσκαιρο και προκαθορισμένο χρονικά χαρακτήρα της 
μεταβατικής φάσης της τελετουργίας. Τι συμβαίνει, όμως, αν η διαδικασία της μετά-
βασης αποκτά μονιμότερα χαρακτηριστικά και αόριστη χρονική διάρκεια, όπως π.χ. 
σε μια περίοδο κρίσης; Εδώ η απώλεια των χαρακτηριστικών του status 1 μπορεί να 
οδηγήσει σε μια μόνιμη «οριακότητα», όπως αυτή που περιγράφεται από τον Σπυρι-
δάκη για τους επισφαλώς εργαζόμενους της κρίσης (Spyridakis 2013). Εδώ ακριβώς 
είναι που η communitas έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει για την παραγωγή μο-
νιμότερων πολιτικών συμπεριφορών βασισμένων στον εξισωτισμό, λειτουργώντας 
ως «δύναμη για» μέσα από το Κοινά στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα. Να καταστεί 
με άλλα λόγια, όπως την ορίζει ο Δημητρίου (2017: 10), «κοινωνικός ιστός».

Ο εντοπισμός της «δημόσιας σφαίρας» ως προαπαιτούμενου για την εκδήλωση 
του κοινοτισμού και τη λειτουργία των Κοινών στη βάση όχι της ομοιότητας αλλά 
της διαφοράς, όπως είδαμε να εντοπίζει ο Σταυρίδης, φαίνεται να οδηγεί και τον 
Bauman σε αντίστοιχες σκέψεις. Στην προσέγγιση που επιχειρεί για τον κοινοτισμό 
(Bauman 1997: 194-195) εντοπίζει μια βασική αντίφαση: παρόλο που ο κοινοτισμός 
βρίσκεται σε αντίθεση με το κράτος, κάτι που προκύπτει γενικότερα από τους δια-
νοητές που τον έχουν επεξεργαστεί, στην πραγματικότητα η συγκρότησή του βα-
σίζεται στην ίδια αρχή με εκείνη του κράτους, δηλαδή την «κοινή ταυτότητα». Η 
επιλογή όμως είτε της «κοινότητας» είτε του κράτους, όπως τίθεται διχαστικά από 
τους διανοητές του κοινοτισμού, στην ουσία διαμορφώνει μια κατάστασης αποστέ-
ρησης, δεδομένου ότι το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής αποτελεί κατοχυρωμένο 
δικαίωμα μέσω του (νεωτερικού) κράτους, ενώ η επιλογή του κοινοτισμού, παρότι 
παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της ελευθερίας, το οδηγεί σε εμπλο-
κή σε συγκεκριμένες αξιακές επιλογές και ανεπαρκείς πόρους για την επίτευξή τους. 
Πολύ συχνά μάλιστα η επίκληση ενός προ-νεωτερικού παρελθόντος για την ενίσχυ-
ση του εξισωτικού επιχειρήματος του κοινοτισμού ωραιοποιεί ορισμένες εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες για την ατομική ελευθερία, όπως ιστορικά έχει διαπιστωθεί για 
τις προ-νεωτερικές κοινότητες. 
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Παρά το γεγονός ότι ο Bauman στηρίζει εν μέρει το επιχείρημά του για την 
κριτική του κοινοτισμού σε μια συνθήκη που μοιάζει κάπως «τεχνητή», με την έν-
νοια ότι οι μετά-νεωτερικές «κοινότητες» είναι τελείως διαφορετικές από τις προ-νε-
ωτερικές, η επισήμανση της αντίφασης στην κριτική απέναντι στο κράτος έχει τη 
σημασία της: η εννοιολόγηση του «κράτους» δε γίνεται εδώ από τη σκοπιά μια πο-
λιτικής «δύναμης επί» (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κράτος δεν είναι η έκφραση 
μιας τέτοιας δύναμης) αλλά από τη σκοπιά της διαμόρφωσης και διατήρησης ενός 
ευρύτερου δημόσιου χώρου ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει το δικαίωμα της ελεύ-
θερης επιλογής που επικαλείται ο κοινοτισμός (επαναφέροντας από άλλη μεριά την 
αναγκαιότητα της «δημόσιας σφαίρας» που αναφέρει ο Σταυρίδης). Οι ενστάσεις 
αυτές δεν αφορούν κατ’ ανάγκη την υπεράσπιση του νεωτερικού «έθνους – κρά-
τους», αλλά διατυπώνουν τον προβληματισμό για μια συνολική πολιτική μορφή 
συλλογικής διαχείρισης των κοινοτικών και ατομικών αναγκών, ένα «κοινωνικό κρά-
τος», όπως το αντιλαμβάνεται ο Bauman (2008: 178), που «προάγει την αρχή της 
κοινοτικά αναλαμβανόμενης, συλλογικής διασφάλισης από την ατομική δυστυχία 
και τις συνέπειές της. Αυτή πρωτίστως η αρχή (…) μεταπλάθει την άλλως αφηρημέ-
νη ιδέα της “κοινωνίας” σε εμπειρία μιας αισθητής και βιωμένης κοινότητας». Μας 
φέρνουν, επομένως, ενώπιον ενός σημαντικού –και άλυτου μέχρι στιγμής– ζητή-
ματος αναφορικά με την «έξοδο αριστερά» από την κρίση: πέρα από την αυτό-ορ-
γάνωση και την αυτό-διαχείριση, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του κράτους και τι 
είδους κράτος θα ήταν αυτό;62 

Είναι αναγκαίο και εφικτό ένα «άλλο κράτος»; 
Μια «έξοδος αριστερά» από την κρίση απορρίπτει με βεβαιότητα όχι μόνο την εκ-
δοχή ενός κράτους που ελέγχεται από την «αυτορρυθμιζόμενη αγορά» ή επιχειρεί 
να την αντικαταστήσει μέσω του κρατικού καπιταλισμού, αλλά επιπλέον και την εκ-
δοχή του κεϋνσιανού «κράτους πρόνοιας», όπως είδαμε. ωστόσο, ακόμη κι αν αυτή 
η απόλυτη στάση συνιστά μια θεωρητική αφετηρία, δεν συνοδεύεται πάντοτε από 
την υιοθέτηση μιας αντίστοιχα απόλυτης στρατηγικής, δεδομένων και των συσχε-
τισμών δύναμης στο παρόν. Αντίθετα, λοιπόν, στο επίπεδο της στρατηγικής, είναι 
πολύ συχνές οι φωνές εκείνες που κάνουν λόγο για μεικτές τακτικές, από τη μια 
μεριά αμυντικές απέναντι στην υποχώρηση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως 
για παράδειγμα αυτό της εργασίας, από την άλλη «επιθετικές», στη βάση της καθι-
έρωσης θεσμικών συμμαχιών και προώθησης μικρότερων αλλά τακτικά χρήσιμων 
στόχων στη συγκρότηση μιας διαφορετικής προοπτικής, όπως το θέτει τουλάχι-

62  Αντιλαμβάνομαι ότι θα χρειαζόταν εδώ μια διεξοδικότερη συζήτηση για το κράτος ως μορφή πολιτικής 
διακυβέρνησης (και μάλιστα σε σχέση με άλλες μορφές) στο πλαίσιο της πολιτικής φιλοσοφίας και 
της πολιτικής ανθρωπολογίας. ωστόσο, κάτι τέτοιο υπερβαίνει κατά πολύ τις προθέσεις και τις 
δυνατότητες ενός εισαγωγικού μέρους σε μια κατά βάση εθνογραφική προσέγγιση. Παρόλα αυτά, 
αν ο αναγνώστης το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να συμβουλευτεί ενδεικτικά τους Clastres 1999, 
Lewellen 2009 και Δημητρίου 2017. 
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στον ο λατούς.63 Αντίστοιχα για τον Πετρίδη (2013: 99-100),64 οι «στρατηγικοί στό-
χοι της αποανάπτυξης» μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα με τον ακτιβισμό, 
τις εναλλακτικές δομές αλλά και την υιοθέτηση «ρεφορμιστικών προτάσεων» σε 
όλα τα επίπεδα από το τοπικό μέχρι τα παγκόσμιο. Η οικοδόμηση μιας νέας κοινω-
νίας περνά μέσα από την ενεργοποίηση τρόπων που οφείλουν να δοκιμαστούν στο 
παρόν, ακόμη κι αν προϋποθέτουν θεσμικό πολιτικό αγώνα για τη «μεταρρύθμιση 
υφιστάμενων πολιτικών θεσμών», σε μια απόπειρα να συγκροτηθεί το κοινωνικό 
υποκείμενο της αποανάπτυξης και να μετασχηματιστεί σε πολιτικό εντός του καπι-
ταλισμού.65 

Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, ο Hart (2018: 179), αν και εκκινεί από μια δια-
φορετική αφετηρία, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, σημειώνει ότι,

οι περιορισμένες αγορές μπορούν να γίνουν δίκαιοι διανομείς αγαθών και 
ότι τα κράτη είναι χρήσιμα για την αναδιανομή και εγγυητές των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων, εφόσον αφήνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους αντλώντας από την αμοιβαιότητα που απορ-
ρέει από τη συμβίωση, όχι μόνο από τα συμβόλαια και την υπηκοότητα.

Επιχειρώντας να συνδυάσει ολόκληρο το φάσμα της θεσμοποιημένης ανθρώπινης 
παραγωγής, δηλαδή την αγορά, το κράτος και την άτυπη οικονομία, ο Hart διαβλέ-
πει μια διπλή αναγκαιότητα: αφενός τον πολιτικό περιορισμό της κυριαρχίας της 
«αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» μέσω ενός «χρήσιμου» κράτους, αφετέρου την ανά-
πτυξη μιας κοινωνικής δυναμικής βασισμένης στην αμοιβαιότητα και τη συμβίωση. 
Χωρίς αμφιβολία, εδώ διαβλέπουμε μια δημιουργική αναδιάταξη του επιχειρήματος 
του Πολάνυι (2007) για τη συμπληρωματικότητα της αγοράς και του νοικοκυριού, 
της τυπικής –με άλλα λόγια– και της άτυπης οικονομίας, στο βαθμό που η πρώτη 
θα ρυθμίζεται θεσμικά ώστε να διασφαλίζεται η «αμοιβαιότητα της ανταλλαγής» 
και η «συμμετρία της αναδιανομής», όπως το θέτει ο Gregory (2009: 135), για να 
διαπιστώσει ότι μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει «κεντρικότητα» (centricity), την 
πολιτική ύπαρξη δηλαδή ενός είδους κράτους. Αλλά στα ζητήματα αυτά θα επιστρέ-
ψουμε, για να επιχειρήσουμε μια «πυκνή περιγραφή» του εθνογραφικού μας υλικού 
στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου. 

Είναι, λοιπόν, αναγκαίο αλλά και εφικτό ένα «άλλο» κράτος; Ή μήπως η ύπαρξή 
του δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με μια «έξοδο αριστερά» από την κρίση; Απο-
τελεί έναν στρατηγικό στόχο ο μετασχηματισμός του στην προοπτική μιας οριστι-
κής απαλλαγής, ή μήπως η αναγκαιότητα μιας κεντρικής πολιτικής διαχείρισης θα 
το καθιστά αναγκαίο στο διηνεκές; Καθώς η «ουτοπία της αποανάπτυξης» δεν είναι 
καθόλου δεδομένη ως κυρίαρχη παραγωγική εκδοχή σήμερα, ανάλογα και μια πο-
λιτική απάντηση66 στα ερωτήματα αυτά είναι εξίσου αμφίθυμη και ελαστική. Αυτό 

63  Με τα λόγια του λατούς (2008: 62-63), «εκ πρώτης όψεως, οι πιθανότητες μιας εναλλακτικής 
λύσης είναι ελάχιστες, αλλά πρόκειται για οφθαλμαπάτη. Ο καλύτερος σύμμαχος του εναλλακτικού 
πολιτισμού δεν είναι άλλος από την ίδια τη Δύση. Οφείλουμε ακόμη να αντιληφθούμε ότι το 
παιδαγωγικό αποτέλεσμα αμέτρητων καταστροφών (από το Τσερνομπίλ μέχρι τις τρελές αγελάδες) 
αποτελεί τη βάση της διαδικασίας συνειδητοποίησης (…). Η Αριστερά του αύριο θα έπρεπε να 
συνδυάσει τους πρακτικούς συμβιβασμούς των ρεαλιστικών προγραμμάτων με μια αυστηρή και 
ασυμβίβαστη ανάλυση των επιθυμητών τελικών στόχων, οι οποίοι θα την καθοδηγήσουν και θα 
φωτίσουν το δρόμο της».

64  Με αναφορές στους Demaria, Schneider, Sekulova & Martinez-Alier 2013: 192-193.

65  Όπως αναφέρει ο Trainer (2012: 597), «δεν χρειάζεται να απαλλαγούμε από την καπιταλιστική-κα-
ταναλωτική κοινωνία, πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε την οικοδόμηση μιας νέας. Ο τρόπος για να 
ξεπεράσουμε το καταναλωτικό-καπιταλιστικό σύστημα, μακροπρόθεσμα, είναι να το αγνοήσουμε 
μέχρι θανάτου». Βλ. και Πετρίδης 2013: 99.

66  Είναι ενδεικτική η εφεκτικότητα με την οποία διαχειρίζονται το ερώτημα της αναγκαιότητας ενός 
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που σήμερα παρουσιάζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση μιας απο-
τελεσματικής «εξόδου αριστερά» από την κρίση είναι η συνολική –οικονομική, κοι-
νωνική, πολιτική αλλά και πολιτισμική– ρήξη με τον ανθρωπολογικό τύπο του κα-
πιταλισμού, τον homo economicus, και τον εργασιακό χρόνο. Και για να επιτευχθεί 
κάτι τέτοιο (παρά τη διαρκή θεωρητική αναζήτηση) δεν υπάρχουν διαθέσιμες «συ-
νταγές»67 αλλά μια πλειάδα από μικρότερες ή μεγαλύτερες, σταδιακές ή απότομες, 
ειρηνικές αλλά και –κάποτε αναγκαία– βίαιες, τυπικές αλλά και άτυπες, νόμιμες ή 
«παράνομες» (αν και συχνά νομιμοποιημένες στη συνείδηση όσων τις ακολουθούν) 
πρακτικές διαδικασίες αυτής της ρήξης που απαιτούν συντονισμό. Αν αυτό η κοινω-
νία το καταφέρει με ή χωρίς κράτος μένει να αποδειχθεί. 

κεντρικού πολιτικού φορέα – «κόμματος» οι διανοητές αυτής της αριστερής οπτικής που συζητούμε 
εδώ. Βλ. ενδεικτικά γκορζ 1986: 108-110 και Latouche 2009: 95-96.

67  Όπως το διατύπωσαν οι Μαρξ και Έγκελς, δεν υπάρχουν «συνταγές για τις κουζίνες του μέλλοντος». 
Βλ. Βανδώρος 2015: 80.



4 ΚΕΦΑλΑΙΟ 

από την «ηθική» και την «άτυπη»  
στην «ανθρώπινη» οικονομία
Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια συζητήσαμε το ζήτημα της οικονομικής κρίσης σε 
συνάρτηση με τις βασικές πολιτικές επιλογές για μια «έξοδο» από το φαινόμενο, την 
«έξοδο δεξιά» –που περιλαμβάνει την αναπαραγωγή του συστήματος της «αυτορ-
ρυθμιζόμενης αγοράς» σε βάρος της κοινωνίας– και την «έξοδο αριστερά», που συ-
γκροτείται στη βάση της αντίθετης πολιτικής επιλογής, της υπέρβασης δηλαδή του 
ίδιου του συστήματος. ωστόσο, μπορεί κανείς να διακρίνει μια σειρά από πρακτικές, 
τόσο διαχρονικά / ιστορικά όσο και συγχρονικά, που ενώ αποτελούν κατά μια έννοια 
απόπειρες διαχείρισης του εκάστοτε προβλήματος που ενσκύπτει από μια οικονομι-
κή κρίση, δε φαίνεται να συμμερίζονται απαραίτητα τις κεντρικές πολιτικές προτε-
ραιότητες, όπως τέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι 
δεν διακρίνονται από πολιτικές αφετηρίες ή ότι στερούνται πολιτικών στοχεύσεων· 
αντίθετα, θα λέγαμε ότι έχουν ενσωματωμένο το πολιτικό κριτήριο, χωρίς ωστόσο 
να διαπνέονται από ολιστικά οράματα πολιτικής διαχείρισης. Οι σημαντικότερες έν-
νοιες που συνοψίζουν τέτοιου είδους πρακτικές και εκκινούν από την κοινωνία και 
όχι από την πολιτική, είναι η «ηθική οικονομία» (moral economy), η «άτυπη οικονο-
μία» (informal economy) και η «ανθρώπινη οικονομία» (human economy). 

η «ηθική οικονομία» ως εργαλείο άμυνας 
Η έννοια της ηθικής οικονομίας υπήρξε μια σημαντική καινοτομία του E.P. Thompson 
στην προσπάθειά του να κατανοήσει πτυχές τόσο από τη συγκρότηση της αγγλικής 
εργατικής τάξης όσο και από τη μετάβαση από μια φθίνουσα οικονομική και κοι-
νωνική οργάνωση σε μια πιο δυναμική, εκείνη της ελεύθερης αγοράς του καπιταλι-
σμού, όπως συντελέστηκε στη διάρκεια του 18ου αιώνα στην Αγγλία. Κατά κάποιον 
τρόπο θα μπορούσε κανείς να εντάξει την απόπειρα αυτή στη μακρά συζήτηση των 
κριτικών μαρξιστών ιστορικών για το ζήτημα της μετάβασης από το φεουδαλισμό 
στον καπιταλισμό, όπως καταγράφηκε κυρίως στο περιοδικό Science and Society με 
αφετηρία το 1946 και μέχρι τη δεκαετία του 1980 και έγινε γνωστή με τον τίτλο 
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“The Dobb-Sweezy Debate” ή “The Transition Debate”.68 Τι ορίζει, όμως, ο Thompson 
ως ηθική οικονομία του πλήθους; Με αφετηρία την κριτική του απέναντι στις χο-
ντροκομμένες απόψεις πολλών «ιστορικών της ανάπτυξης», όπως τους χαρακτηρί-
ζει, να ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά με μια «περιορισμένη αντίληψη 
περί οικονομικού ανθρώπου» (Thompson 2020: 24-25), υποστηρίζει ότι 

οι ταραχές για τα τρόφιμα του 18ου αιώνα στην Αγγλία ήταν μια ιδιαίτε-
ρα σύνθετη μορφή άμεσης λαϊκής κινητοποίησης, πειθαρχημένης και με 
ξεκάθαρες επιδιώξεις (…). Τα παράπονα γι’ αυτά τα φαινόμενα διατυπώ-
νονταν στο πλαίσιο μιας λαϊκής συναίνεσης για το ποιες πρακτικές ήταν 
θεμιτές και ποιες αθέμιτες σε ό,τι αφορούσε την πώληση στην αγορά, την 
άλεση των σιτηρών, την αρτοποιία κ.λπ. Αυτή η συναίνεση με τη σειρά 
της θεμελιωνόταν πάνω σε μια συνεκτική παραδοσιακή αντίληψη περί του 
τρόπου με τον οποίο όφειλαν να λειτουργούν στην οικονομική ζωή τα διά-
φορα μέρη που αποτελούσαν την κοινότητα, και όλοι αυτοί οι κανόνες μαζί 
μπορεί να ειπωθεί ότι συγκροτούσαν την ηθική οικονομία των φτωχών. Η 
προσβολή αυτών των ηθικών αντιλήψεων αποτελούσε, σε ίσο βαθμό με 
την πραγματική αποστέρηση, τη συνήθη αιτία για την ανάληψη άμεσης 
δράσης (Thompson 2020: 26-27).

Αξιοποιώντας ένα εντυπωσιακό πλήθος τεκμηρίων από τις πηγές, ταξινομημένο 
μάλιστα με τρόπο που να αναδεικνύει τις ιδιαίτερες πτυχές αυτών των λαϊκών κινη-
τοποιήσεων (π.χ. τη συμβολή των γυναικών και των ανθρακωρύχων ή τις ποικίλες 
αντιδράσεις των ευγενών και των αρχών κ.λπ.), εισηγείται ένα ενδιαφέρον ερμηνευ-
τικό σχήμα: οι κινητοποιήσεις για την τιμή του ψωμιού μπορούν να γίνουν κατανο-
ητές μόνο στο πλαίσιο της υπεράσπισης ενός δεδομένου συστήματος προστασίας 
που δεχόταν συγκεκριμένη και διογκούμενη πίεση από την ανερχόμενη καπιταλι-
στική αντίληψη. για το αγγλικό πλήθος του 18ου αιώνα το «πατερναλιστικό» κοι-
νωνικό συμβόλαιο μεταξύ αρχόντων και αρχομένων περιελάμβανε την προστασία 
της επιβίωσης των τελευταίων σε περιόδους σιτοδείας ή τεχνητής απόκρυψης των 
σιτηρών προκειμένου να πωληθούν σε υψηλότερες από τις «νόμιμες» τιμές.69 

Στη βάση αυτή, επομένως, δεν επρόκειτο για «ταραχές» ή για «εξεγέρσεις» πει-
νασμένων, αλλά μάλλον για μια συνειδητή κοινωνική κινητοποίηση για την υπε-
ράσπιση ενός δεδομένου (και ιστορικά αποτελεσματικού, μέχρι τη στιγμή εκείνη) 
συστήματος αξιών, ενός κοινωνικού συμβολαίου, από το οποίο απέρρεε το δικαίω-
μα της υπεράσπισης του δικαίου της επιβίωσης. Σε ολόκληρο το 18ο αιώνα η ηθική 
αυτή κατοχύρωση των κινητοποιήσεων έλαβε τον συγκεκριμένο «αμυντικό» χαρα-
κτήρα πριν αρχίσει, σταδιακά, να μετασχηματίζεται από τον αγώνα για την τιμή 
του ψωμιού (και των αγαθών) στον αγώνα για το ημερομίσθιο, που μας μεταφέρει 
με μεγαλύτερη ασφάλεια στην ταξική πάλη εντός του καπιταλισμού. ωστόσο, αν 
«αφήνουμε τη μονοπώληση και το δόγμα της τιμής στον 17ο αιώνα» και «πιάνουμε 
το νήμα της ιστορίας της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς από τον 19ο», σχολιά-
ζει ο Thompson (2020: 130), τότε ο 18ος αιώνας γίνεται το πραγματικά ενδιαφέρον 
πεδίο για την κατανόηση αυτού του μεταβατικού σταδίου του μετασχηματισμού. 

68  Βλ. https://politicalmarxism.wordpress.com/debates/dobb-sweezy-debate/. Στα ελληνικά η συζή-
τηση αυτή συνοψίστηκε στην έκδοση Ντομπ, Σουήζυ κ.ά., 1986.

69  Όπως σημειώνει (Thompson 2020: 129), «είναι δύσκολο να φανταστούμε τις ηθικές παραδοχές ενός 
διαφορετικού κοινωνικού σχηματισμού. Δεν μας είναι εύκολο να συλλάβουμε το γεγονός ότι ίσως 
υπήρξε μια εποχή, στο εσωτερικό μιας μικρότερης και πιο ολοκληρωμένης κοινότητας, που φαινόταν 
“αφύσικο” οποιοσδήποτε να επωφελείται από τις ανάγκες των άλλων, και που ήταν παραδεκτό ότι, 
σε εποχές σιτοδείας, οι τιμές των “ειδών πρώτης ανάγκης” θα έπρεπε να μένουν σταθερές στα εθιμι-
κά τους επίπεδα, παρόλο που τα διαθέσιμα προϊόντα ήταν γενικά λιγότερα».
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Οι απόψεις του Thompson δέχτηκαν σημαντική κριτική από ομοτέχνους του. 
Ο ίδιος, μάλιστα, προκειμένου να απαντήσει, χρειάστηκε να επανέλθει στο ζήτημα 
με μεταγενέστερο κείμενό του (Thompson 1991). ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι 
ο ίδιος ο Thompson εξέφρασε την αμφιβολία του για την αναλυτική αξία του όρου 
έξω από τα συγκεκριμένα συμφραζόμενα (π.χ. το αίτημα της ρύθμισης των αγορών, 
το εθιμικό ως πηγή νομιμοποίησης των διεκδικήσεων και η σημασία της αμοιβαιό-
τητας κυρίαρχων και κυριαρχούμενων), η έννοια της ηθικής οικονομίας αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα γόνιμη στην αξιοποίησή της από ένα ευρύ φάσμα των κοινωνικών επι-
στημών. Συνδέοντάς την, μάλιστα, με τις αντίστοιχες απόψεις του Καρλ Πολάνυι, ο 
Chris Hann (2010) υποστηρίζει μια εμφανή συσχέτιση του όρου με την έννοια της 
«κοινωνικής έδρασης» της οικονομίας (embeddedness), η οποία κατά τον Μεγάλο 
μετασχηματισμό και την επικράτηση της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» μεταλλάσσε-
ται σε «από-έδραση» με την απόπειρα της αυτονόμησης του οικονομικού στοιχείου 
από την κοινωνική του συνάφεια. Όπως μάλιστα το διατυπώνει ο Hann (2010: 189), 
«[ο Πολάνυι] δεν χρησιμοποίησε στην πραγματικότητα τον όρο ηθική οικονομία, 
πολύς κόσμος ωστόσο θεωρεί ότι το έκανε».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ηθική οικονομία, ξεφεύγοντας από τα στενά ιστο-
ρικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια στα οποία διατυπώθηκε από τον E.P. 
Thompson, αποτέλεσε ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για μεταγενέστερες προ-
σεγγίσεις απέναντι σε περιβάλλοντα παρόμοια ή και πολύ διαφορετικά από εκεί-
να που τη δημιούργησαν. Από τις πλέον αξιοσημείωτες προσεγγίσεις αυτού του 
είδους είναι εκείνη του James Scott (1976), στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει 
τις αντιδράσεις των αγροτών απέναντι στον «καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό» στη 
ΝΑ Ασία, του Adrian Randall (1984) για τις κινητοποιήσεις των υφαντών του 18ου 
αιώνα και του William Reddy (1984) για την ανάδυση μιας «κουλτούρας της αγο-
ράς» στην κλωστοϋφαντουργία του 18ου αιώνα στη γαλλία. γενικότερα, η έννοια 
της ηθικής οικονομίας απέκτησε μεγάλη απήχηση και διεπιστημονική αξιοποίηση,70 
αποτελώντας μάλιστα μια έννοια που αυτή τη φορά δεν προήλθε από τις κοινωνι-
κές επιστήμες και υιοθετήθηκε από την ιστορία, αλλά το αντίθετο, όπως σημειώνει 
ο Ποταμιάνος (2021: 15). 

Ειδικότερα από τη σκοπιά της οικονομικής ανθρωπολογίας, με αφετηρία κυ-
ρίως τη μελέτη του Scott, η έννοια απέκτησε σημαντική αναλυτική αξία αναγόμε-
νη άλλοτε στον «ανθρωπολογικό τρόπο για να μελετάται η πολιτική οικονομία» 
(Palomera & Vetta 2016), κι άλλοτε στο αναλυτικό εκείνο εργαλείο που μας επιτρέ-
πει να μελετήσουμε πεδία όπου κυριαρχούν οι «ηθικές οικονομικές δραστηριότη-
τες», όπως επισημαίνει ο Carrier (2018), δίνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση 
των «υποχρεώσεων» που δημιουργεί για τους μικρούς καταστηματάρχες η αμοιβαία 
στήριξη της κατανάλωσης έναντι των μεγάλων πολυκαταστημάτων. ωστόσο για 
τον Hann (2010), παρά το γεγονός ότι η έννοια κατάγεται από τον Πολάνυι, όπως 
είδαμε να επισημαίνει, η αναλυτική της αξία έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας της 
διεύρυνσής της, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κάνει λόγο περισσότερο για την «ηθική 
διάσταση στην οικονομία» παρά για την ηθική οικονομία καθεαυτή (Ποταμιάνος 
2021: 35-36). Πάντως, παρά την κριτική, η έμπνευση που προκάλεσε οδήγησε με 
βεβαιότητα στην ανάπτυξη ιδιαίτερων εθνογραφικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο 
είτε της οικονομικής είτε της «ηθικής» ανθρωπολογίας, όπως σημειώνει η Κόφτη 
(2021: 346-347), καθώς η αναγκαιότητα να κατανοηθεί σε βάθος ένα φαινόμενο 
όπως η σύγχρονη οικονομική κρίση αναδιατάσσει τα εννοιολογικά εργαλεία, από το 
δώρο του Mauss και την «από-έδραση» της οικονομίας του Πολάνυι μέχρι την ηθική 
οικονομία των Thompson και Scott. 

70  Από τη διεπιστημονική αυτή συζήτηση απουσιάζει η οικονομική επιστήμη, όπως εμφατικά επισημαί-
νει ο Ποταμιάνος (2021: 16-17).
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Σε κάθε περίπτωση, το «τέντωμα» μιας τέτοιας έννοιας δεν είναι ο καλύτερος οι-
ωνός για την αξιοδότησή της ως αναλυτικού εργαλείου. Από την άλλη μεριά, όμως, 
χωρίς τις εφαρμογές αυτές (κι ακόμη περισσότερες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα 
εκδηλωθούν, ενδεχομένως, στο μέλλον) δεν είναι καθόλου εύκολο να διερευνηθεί 
το αναλυτικό της εύρος και μια «διορθωτική» αποσαφήνισή της. Άλλωστε, έχουμε 
εισέλθει, όπως όλα δείχνουν, σε μια ανάλογη μεταβατική φάση, σαν κι αυτές με τις 
οποίες ασχολήθηκαν τόσο ο Thompson όσο και ο Πολάνυι, και η αναγκαιότητα για 
τη διαμόρφωση αποτελεσματικών αναλυτικών εργαλείων, όχι μόνο για ακαδημαϊκή 
αλλά και για πολιτική χρήση, είναι παρούσα περισσότερο από ποτέ. Σε μια τέτοια 
κατεύθυνση θα πρέπει να εντάξουμε την απόπειρα του Ποταμιάνου να ορίσει εκ 
νέου την ηθική οικονομία τόσο με τη στενή της έννοια όσο και με την ευρεία, ακο-
λουθώντας τη διάκριση που προτείνει η Siméant (2015). Σημειώνει συγκεκριμένα ο 
Ποταμιάνος (2021: 50):

Θα ορίσω, λοιπόν, την ηθική οικονομία με τη στενή έννοια με βάση τα ακό-
λουθα τέσσερα χαρακτηριστικά: τις ιδέες περί δικαιοσύνης και το ιδεώδες 
μιας μη-ωφελιμιστικής συμπεριφοράς, την αντίθεση προς τη λογική της 
αγοράς, τη σύνδεση με τις λαϊκές τάξεις και την κοινωνική διαμαρτυρία, 
και τον αμυντικό προσανατολισμό προς την υπεράσπιση του υπάρχοντος. 

Και σε άλλο σημείο (Ποταμιάνος 2021: 60-61):
Σ’ έναν ευρύ ορισμό της ηθικής οικονομίας προφανώς δεν θα διατηρη-
θούν όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία προσδιορίσαμε τον στενό. ωστό-
σο, θα κρατήσουμε κάποια, ώστε να διατηρείται μια σχέση τόσο με τον 
στενό ορισμό όσο και με τις συνδηλώσεις που ιστορικά είχε η έννοια. Συ-
γκεκριμένα, δύο θεωρούμε ότι είναι αναγκαία στοιχεία και του ευρέος ορι-
σμού. Πρώτον, το ότι η ηθική οικονομία στέκεται απέναντι σε ορισμένες 
τουλάχιστον πλευρές της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς (καθώς 
και στην επέκταση της κυριαρχίας της λογικής της αγοράς σε άλλες σφαί-
ρες)· περιέχει, επομένως, αντιλήψεις και αξίες που προωθούν οικονομικές 
συμπεριφορές που δεν κινούνται μόνο από τον στόχο επίτευξης του στενά 
ατομικού συμφέροντος. Δεύτερον, το ότι αποτελεί ένα σύνολο αντιλήψε-
ων και αξιών που χαρακτηρίζουν κατά βάση τις λαϊκές τάξεις και που αντλεί 
σε περιορισμένο μόνο βαθμό από τη λόγια παράδοση και από συγκροτη-
μένα συστήματα πολιτικών και οικονομικών ιδεών. Επομένως, στην ηθική 
οικονομία (και) με την ευρεία έννοια δεν περιλαμβάνονται το καπιταλιστικό 
ηθικό σύστημα αξιών, ο λόγος των ελίτ για την οικονομία (και πρακτικές 
όπως η φιλανθρωπία), ή ο φιλοσοφικός στοχασμός για το ποιες οικονομι-
κές πρακτικές είναι ηθικές: όλα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ότι ανήκουν 
στο ευρύτερο πεδίο των σχέσεων ηθικής και οικονομίας, αλλά όχι στην 
ηθική οικονομία.

Ας επιχειρήσουμε μια σύντομη συζήτηση των ορισμών αυτών. Κατ’ αρχάς η δι-
άκριση ανάμεσα σε έναν «στενό» και έναν «ευρύ» ορισμό της ηθικής οικονομίας 
αντικατοπτρίζει την αναγκαιότητα για τη διατήρηση αυτής της διεπιστημονικής 
συζήτησης που έχει ήδη δώσει σημαντικούς καρπούς. Αν ο στενός ορισμός αναφέ-
ρεται πρωτίστως στα κριτήρια που έθεσε ο Thompson στο πλαίσιο της ιστορικής 
ερμηνείας, τότε ο ευρύς επιχειρεί να διατηρήσει το περιθώριο της αναλυτικής αξίας 
της έννοιας πέρα από τον συγκεκριμένο ορίζοντα και μάλιστα προσανατολισμένο 
στο παρόν. Πρόκειται, άραγε, για μια «αμυντική» λογική της ίδιας της Ιστορίας που 
για πρώτη φορά βλέπει τη δική της θεωρία να μεταφέρεται στις άλλες κοινωνικές 
επιστήμες; Κάτι τέτοιο δε φαίνεται να συμβαίνει. Αντίθετα, η ηθική οικονομία ως έν-
νοια έρχεται από την Ιστορία για να επισημάνει μια άλλη αναγκαιότητα: να ξεκινάμε 
την αναλυτική μας προσέγγιση όχι από τα επιστημολογικά μοντέλα και τις –μεγα-
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λύτερες ή μικρότερες– θεωρίες μας αλλά από την ίδια την εμπειρία των κοινωνικών 
δεδομένων, στην περίπτωσή μας των «λαϊκών τάξεων», και να αναγνωρίζουμε τα 
κίνητρα της δράσης όχι στις θεωρητικές και πολιτικές μας προβολές πάνω στα δε-
δομένα αυτά αλλά, αντίστροφα, να παράγουμε θεωρητικές προτάσεις από τα δεδο-
μένα αυτά. Με αυτή την έννοια, η «ηθική οικονομία» είναι το έμπρακτο αποτέλεσμα 
μιας εφαρμογής της «θεμελιωμένης θεωρίας» (grounded theory – Leavy 2017: 124-
163), που μας ξαναθυμίζει έντονα πως «ο θάνατος του θετικισμού είναι υπερβολή» 
(Loizos 2011). 

Από την άλλη μεριά, βέβαια, μια θεωρητική διατύπωση οφείλει να διακρίνε-
ται από γενίκευση, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί επιστημολογικά από τη μια 
περιοχή του επιστητού στην άλλη. Στη βάση αυτή, ο «ευρύς» ορισμός είναι στην 
πραγματικότητα πιο περιορισμένος από πραγματολογική άποψη, καθώς συνιστά 
αφαίρεση σε σχέση με τον «στενό», όπως παραδέχεται ο Ποταμιάνος. Είναι, άραγε, 
αυτό απότοκο της απόπειρας να κατασκευάσουμε άλλη μια «μεγάλη θεωρία» με γε-
νικευμένη εφαρμογή, σε μια εποχή, μάλιστα, που οι μεγάλες θεωρίες δοκιμάζονται 
σκληρά; Δεν μπορούμε, φυσικά, να δώσουμε ούτε σαφή ούτε οριστική απάντηση σ’ 
ένα τέτοιο ερώτημα, χωρίς να δοκιμάσουμε την αναλυτική αξία μιας έννοιας μέσα 
από την εφαρμογή της με εμπειρικό τρόπο. Κι εδώ ακριβώς βρίσκεται η αξία της 
εθνογραφικής επιτόπιας έρευνας, αν μείνουμε στην ανάγκη της αξιοποίησης της 
ηθικής οικονομίας από την Ανθρωπολογία. Η διαπίστωση αυτή θα μας βοηθήσει να 
οριοθετήσουμε και το δικό μας εθνογραφικό ερευνητικό ερώτημα στο τέλος αυτού 
του κεφαλαίου (και βέβαια όχι μόνο σε συνάρτηση με την ηθική οικονομία). 

Τέλος, ένα σχόλιο σχετικά με την «αμυντική» διάσταση της έννοιας, όπως τη 
συναντούμε στον «στενό» ορισμό, σε σχέση με την τοποθέτησή της «απέναντι σε 
ορισμένες τουλάχιστον πλευρές της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς», όπως 
διατυπώνεται στον ευρύτερο ορισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, τόσο από την ιστορι-
κή όσο και από τη συγχρονική παράθεση του εμπειρικού υλικού, ότι η ηθική οικονο-
μία περιγράφει πρακτικές υπεράσπισης κεκτημένων που δοκιμάζονται. Κάτι τέτοιο, 
ενταγμένο μάλιστα στη λογική ενός «εξελικτισμού», θα μπορούσε να ταξινομήσει 
την ηθική οικονομία ανάμεσα σ’ εκείνες τις έννοιες που θα ονομάζαμε «συντηρητι-
κές», καθώς περιγράφει και αναλύει φαινόμενα αντίδρασης απέναντι στην αλλαγή. 
Το να εμπλακούμε σε μια συζήτηση περί «συντήρησης» και «προόδου», παγιδευμέ-
νοι στον ιστό του εξελικτισμού, δεν είναι βέβαια στις προθέσεις μας ούτε και στις 
δυνατότητες ενός τέτοιου κειμένου. ωστόσο, ο ίδιος ο ευρύτερος ορισμός εμπερι-
έχει ήδη μια απάντηση σ’ αυτό: η ηθική οικονομία δεν είναι ένα διανοητικό κατα-
σκεύασμα για να μετρήσουμε την «προοδευτικότητα» ή τον «συντηρητισμό» όσων 
την επικαλούνται. Πριν και πέρα από κάθε θεωρητικοποίηση, η ηθική οικονομία 
επινοήθηκε για να περιγράψει μια γνήσια κοινωνική αντίδραση υπεράσπισης αυτού 
που στην κοινή συνείδηση θεωρείται αυτονόητα «νομιμοποιημένο»71 και, κυρίως, 
λειτουργικό για την επιβίωση και την κοινωνική αναπαραγωγή όχι μόνο ενός αφη-
ρημένου «συστήματος αξιών» καθεαυτού αλλά ενός κόσμου που βάλλεται εξαιτίας 
μιας μονόπλευρης μεταβολής του συστήματος αυτού. ύπό την έννοια αυτή, «η ηθι-
κή οικονομία (… ) δεν έχει απαραίτητα ως σημείο αναφοράς την παράδοση, αλλά 
“αναγεννάται διαρκώς ως αντικαπιταλιστική κριτική”», όπως αναφέρει σε άλλο ση-
μείο ο Ποταμιάνος (2021: 29) επικαλούμενος τον Thompson (1991: 340-341) – θυ-
μίζοντάς μας ξανά τη «διπλή κίνηση» του Πολάνυι, θα προσθέταμε. 

71  για τη νομιμοποίηση των εκάστοτε αιτημάτων του πλήθους στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος 
βλ. Ποταμιάνος 2021: 28. 
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η «άτυπη οικονομία» ως παράλληλο και τεμνόμενο σύμπαν 
Οι επισημάνσεις αυτές μας φέρνουν τώρα πιο κοντά σε μια ακόμη έννοια που ει-
σήλθε στον εννοιολογικό εξοπλισμό των κοινωνικών επιστημών την ίδια περίπου 
χρονική περίοδο με την ηθική οικονομία. Πρόκειται για τον όρο «άτυπη οικονομία» 
τον οποίο εισηγήθηκε ο Keith Hart το 1973. Διεξάγοντας για λογαριασμό του Διε-
θνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) την εθνογραφική του έρευνα στην Αφρική, και 
συγκεκριμένα στην εμβληματική συνοικία της Nima, στην πρωτεύουσα της γκάνα 
Άκκρα, ο Hart διαπίστωσε πως ένα εξαιρετικά μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δρα-
στηριότητας διεξαγόταν εκτός της γραφειοκρατικής έννοιας της «τυπικής» οικονο-
μίας όπως τη γνωρίζουμε. Εκκινώντας την προσέγγισή του από την επισήμανση ότι 
η κατανόηση μιας μη δυτικής οικονομικής συνθήκης, όπως αυτή των αφρικανικών 
πόλεων, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική με την εφαρμογή δυτικών εννοιολο-
γικών εργαλείων, επιχείρησε να περιγράψει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο που 
ανοιγόταν μπροστά του: τι ήταν αυτό που έβλεπε; Μια «υπανάπτυκτη» οικονομία, 
που αρνιόταν πεισματικά να «εκσυγχρονιστεί» μέσα από την αδυναμία απασχόλη-
σης ενός πλήθους ανθρώπων που συνέρρεαν από την ύπαιθρο, ή μήπως ένα δυνα-
μικό σύστημα διαφορετικής διαχείρισης από εκείνο που επαγγελλόταν να εφαρμό-
σει μια δυτικής κοπής γραφειοκρατία (Hart 1973: 61); 

Η απόπειρα του Hart να κατανοήσει ένα φαινομενικό χάος στη Nima τον οδή-
γησε να επινοήσει τον όρο «άτυπος τομέας» για την οικονομία. Με οδηγό την 
πρακτική της συμπληρωματικότητας των οικονομικών δράσεων, που διαπίστωνε 
να συμβαίνει παντού (καθώς η επιβίωση των ανθρώπων στη Nima εξαρτιόταν σε 
μεγάλο βαθμό από την ευελιξία τους να προσπορίζονται τα μέσα της επιβίωσης 
και ταυτόχρονα να απασχολούνται σε διαφορετικές μεταξύ τους δραστηριότητες), 
περιέγραψε τις μορφές προσπορισμού εισοδήματος μέσα από το εξής σχήμα (Hart 
1973: 68-69): οι «τυπικές» πηγές εισοδήματος περιελάμβαναν τους μισθούς στην 
απασχόληση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις συντάξεις και τα 
επιδόματα κοινωνικού χαρακτήρα. ωστόσο, ο «τυπικός» αυτός τομέας ήταν εξαιρε-
τικά περιορισμένος για να εξασφαλίσει την επιβίωση του πλήθους. Κοντά, λοιπόν, 
σ’ αυτές τις πηγές εισοδημάτων διέκρινε αντίστοιχες «άτυπες» δραστηριότητες σε 
όλους τους τομείς, άλλοτε «νομιμοποιημένες» (legitimate) κι άλλοτε όχι. Στις πρώ-
τες, εντάσσονταν η καλλιέργεια κηπευτικών, η αυτοαπασχόληση των τεχνιτών σε 
δραστηριότητες μεταποίησης, η δραστηριοποίηση «επιχειρήσεων» στον τριτογενή 
τομέα σε μεσιτείες, μεταφορές και άλλες κερδοσκοπικές μεσολαβήσεις, αλλά και μια 
σειρά από δραστηριότητες που συνθέτουν το φάσμα της αγοράς όχι με τη δυτική 
της εννοιολόγηση αλλά με εκείνη του «παζαριού», όπως θα το έθετε ο Geertz (1963): 
μουσικοί, ζητιάνοι, μικροπωλητές, λούστροι, μεσάζοντες, θαυματοποιοί, αλμπάνη-
δες κ.ο.κ. Στις «απονομιμοποιημένες» (illegitimate) δραστηριότητες ο Hart ενέτασσε 
εκείνες που απέφεραν εισόδημα μέσω της κλοπής και της κλεπταποδοχής, μικρό-
τερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, της πορνείας και της ποικιλώνυμης «προστασίας», 
του τζόγου κ.λπ. 

Αν και η τυπολογία αυτή δε φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι μια αποκλειστι-
κότητα της αφρικανικής πόλης, όπως επισημαίνει και ο Hart (1973: 68), αυτό που 
έχει σημασία να σημειώσουμε εδώ είναι δύο κατ’ αρχήν παρατηρήσεις: η πρώτη 
αφορά την εννοιολόγηση της «νομιμοποίησης».72 Ο Hart υπαινίσσεται με σαφήνεια 

72  Όπως το διατυπώνει ο ίδιος, (Hart 1973: 74), «πρέπει να αποσαφηνιστεί η διάκριση μεταξύ “απονομι-
μοποίησης” (illegitimacy) και “παρανομίας” (illegality). Το σύστημα των αστικών αξιών που κατοχυρώ-
νονται σ’ έναν εθνικό κώδικα νόμων μπορεί να μην αντιστοιχεί με εννοιολογήσεις της νομιμοποίησης, 
κυρίαρχες σε συγκεκριμένες υποκουλτούρες της κοινωνίας αυτής. Η έννοια της νομιμοποίησης όπως 
χρησιμοποιείται σ’ αυτό το άρθρο πηγάζει ουσιαστικά από τους νόμους της γκάνα, και πιθανότατα 
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την ταυτόχρονη ισχύ δύο διαφορετικών συστημάτων αξιών στην ίδια κοινωνία: το 
ένα, όπως αποτυπώνεται στην τυπική εκδοχή των νόμων, είναι κατ’ ουσίαν εισηγ-
μένο και αντιστοιχεί στον «εκσυγχρονισμό» μιας μη δυτικής κοινωνίας με δυτικές 
εννοιολογήσεις του Δικαίου. Εδώ βρίσκεται ασφαλώς η πηγή της «νομιμότητας» 
(legality) και της «παρανομίας» (illegality). ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου δικαι-
ακού συστήματος δεν είναι εύκολη σε μια κοινωνία που μοιράζεται διαφορετικά 
–και μακραίωνα– συστήματα αξιών και μάλιστα στη βάση εντελώς διαφορετικών 
συνθηκών διαβίωσης σε σχέση με τη δυτική (αστική) εμπειρία: για παράδειγμα, η 
υιοθέτηση συμπληρωματικών πρακτικών προσπορισμού εισοδήματος με τη χρήση 
πολλαπλών πηγών ήταν ένα habitus που μπορούσε κανείς εύκολα να διαπιστώσει 
στους νεοφερμένους αγρότες στη Nima, που προσπαθούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
να αποφύγουν το ρίσκο της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας στο νέο περιβάλλον 
(Hart 1973: 78). Ανάλογα μπορούν να ισχύουν και για την έννοια της «προστασίας», 
η οποία για τους ίδιους πληθυσμούς κρινόταν αναποτελεσματική όταν προερχό-
ταν από το κράτος, σε σύγκριση με παραδοσιακές πατερναλιστικές πρακτικές. Έτσι, 
όμως, η «νομιμότητα» δεν συμπίπτει με τη «νομιμοποίηση», με αποτέλεσμα μια σει-
ρά από δραστηριότητες –εδώ με «οικονομικό» χαρακτήρα– ενώ είναι σταθερά νομι-
μοποιημένες (όχι μόνο στη συνείδηση όσων τις ακολουθούν αλλά και γενικότερα ως 
πολιτισμικές νόρμες της δράσης), θεωρούνται τυπικά παράνομες. Αυτή τη σύγχρο-
νη εκδοχή μιας «ηθικής οικονομίας», απέναντι σε μια τυπική «πολιτική οικονομία», ο 
Hart την χαρακτήρισε ως «άτυπη».

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τον «αρνητικό» χαρακτήρα του όρου. Όταν μια 
οικονομία είναι «ά-τυπη» (in-formal), τότε είναι εμφανές ότι ετεροκαθορίζεται με 
βάση μια άλλη συνθήκη (την «τυπικότητα») και όχι αυτοτελώς. Με άλλα λόγια, δεν 
υφίσταται από μόνη της αλλά λειτουργεί «ελλειμματικά» σε σχέση με μια άλλη η 
οποία πληροί τους όρους της αυτοτέλειας και, κατά συνέπεια, καθορίζει και τα στοι-
χεία εκείνα που «λείπουν» από την ετεροκαθοριζόμενη έννοια (Williams & Lansky 
2013: 356). Απολογούμενος, κατά κάποιον τρόπο, γι’ αυτό, ο Hart (2005: 8-10) ση-
μειώνει πως ο όρος «άτυπη οικονομία» επινοήθηκε με σκοπό την κινητοποίηση του 
ενδιαφέροντος από τη μεριά των οικονομολόγων, ώστε να ληφθεί υπόψη στους 
σχεδιασμούς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ένας τεράστιος και αχαρτογρά-
φητος τομέας δραστηριοτήτων επιβίωσης αλλά και διαβίωσης στον μη δυτικό 
κόσμο. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι οι οικονομολόγοι αντιλαμβάνονται την οι-
κονομική δραστηριότητα με ποσοτικούς όρους, με αποτέλεσμα να χάνεται το πολι-
τισμικό πλεονέκτημα της «άτυπης» οικονομίας όπως το περιγράψαμε ήδη, καθώς 
μάλιστα η αρνητική διατύπωση κατασκευάζει μια «παθητική» και «συντηρητική» έν-
νοια, που εκλαμβάνεται ως «πρόβλημα» που πρέπει να εντοπιστεί, να ελεγχθεί και 
να περιοριστεί. ωστόσο, για τον Hart (2005: 10), ο όρος περιγράφει ξεκάθαρα τρό-
πους με τους οποίους οι άνθρωποι «ξεφορτώνονται τη γραφειοκρατία με ελάχιστη 
βία», όπως στην ανατολική Ευρώπη του κρατικού καπιταλισμού, καθώς αναφέρεται 
σε αυτό-οργανωμένες ενέργειες των ανθρώπων που αποκλείονται από την κρατική 
διακυβέρνηση, όπως αυτές που συνέβαιναν στη Nima στη δεκαετία του 1960. 

Ανεξάρτητα από το πόσο συμφωνεί κανείς με αυτή την εννοιολόγηση εκ μέρους 
του Hart (η οποία, πάντως, όπως θα δούμε, μετεξελίσσεται στη συνέχεια), η «άτυπη 
οικονομία» –σε αντίθεση με την «ηθική οικονομία» του Thompson– κινητοποίησε 
πράγματι τους οικονομολόγους αλλά και γενικότερα τους κοινωνικούς επιστήμονες. 
Στις αμέσως επόμενες δεκαετίες –και σχεδόν μέχρι και την εκδήλωση της πρόσφα-
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης– η άτυπη οικονομία (όχι μόνο ως φαινόμενο 
των αφρικανικών πόλεων αλλά ως παγκόσμιο), αφού χρωματίστηκε μέσα από διά-
φορους εναλλακτικούς όρους, περισσότερο ή λιγότερο αρνητικούς, όπως «άρρυθ-

αντιστοιχεί με την ηθική των “ευυπόληπτων” γκανέζων».
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μη» (irregular), «υπόγεια» (subterranean, underground), «αόρατη» (invisible), «κρυφή» 
(hidden), «σκιώδης» (shadow), «μη επίσημη» (non-official), «μη καταγεγραμμένη» 
(unrecorded), «ατελώς καταγεγραμμένη στα επίσημα εθνικά συστήματα καταμέτρη-
σης» (imperfectly recorded in the official national accounting systems) κ.ο.κ. (Yusuff 
2011: 624),73 αντιμετωπίστηκε μέσα από τέσσερις κυρίως διαφορετικές οπτικές. 

Η πρώτη οπτική, αυτή της θεωρίας του εκσυγχρονισμού (modernization – 
Yusuff 2011: 626) ή εκσυγχρονιστική προοπτική (Williams & Lansky 2013: 362), 
αντιμετωπίζει την άτυπη οικονομία ως πρόβλημα καθυστερημένης προσαρμογής 
των χωρών του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου στη δυτική εκδοχή της οικο-
νομίας. Προϋποθέτει, επομένως, μια ισοδύναμη σχέση (οικονομικού / καπιταλιστι-
κού) κέντρου και περιφέρειας και χρεώνει την «αποτυχία» του εκσυγχρονισμού στην 
αδυναμία των περιφερειακών κοινωνιών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα 
αποτελεσματικό μοντέλο «ανάπτυξης». Από περισσότερο τεχνική άποψη, η θεωρία 
του εκσυγχρονισμού αποτυγχάνει διπλά, δεδομένου ότι αφενός αδυνατεί να διακρί-
νει το δυναμισμό του «πλεονάζοντος» εργατικού δυναμικού των πόλεων74 αφετέρου 
δεν επιχειρεί να επεξεργαστεί εναλλακτικούς τρόπους παραγωγικής αξιοποίησης 
του δυναμικού αυτού. Στην ίδια λογική, μια δεύτερη οπτική, η λεγόμενη θεωρία 
της εξάρτησης (dependency – Yusuff 2011: 626-627) αντιμετωπίζει την άτυπη οι-
κονομία ως εξαρτημένη από την τυπική, στο βαθμό που η συσσώρευση αγροτι-
κών πληθυσμών στην πόλη δημιουργεί μεν συνθήκες επιβίωσης, αλλά διατηρεί σε 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο τους διαθέσιμους πόρους αναπαράγοντας τη φτώχεια. 
Σύμφωνα με τον Hart (1973), πάντως, αλλά και άλλους ερευνητές (π.χ. Portes et 
al., 1989) οι εργαζόμενοι στην άτυπη οικονομία δεν είναι πάντοτε «φτωχοί» ή «πε-
ριθωριοποιημένοι», αλλά συχνά επιτυγχάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 
Ανεξάρτητα από το αν αυτό ισχύει και με ποιους όρους, και η θεωρία της εξάρτησης 
αδυνατεί να διακρίνει στην άτυπη οικονομία εναλλακτικές διεξόδους οικονομικής 
διαχείρισης και οποιονδήποτε δυναμισμό. 

Η τρίτη οπτική, εκείνη του δομισμού (structuralism – Yusuff 2011: 628-629) ή 
της πολιτικής οικονομίας (Williams & Lansky 2013: 363-364), παρότι εκπορεύεται 
από την ίδια αφετηρία, του «προβλήματος», το βλέπει ωστόσο από διαφορετική 
οπτική γωνία. Η άτυπη οικονομία δεν είναι πρόβλημα ατελούς «προσαρμογής» 
στον δυτικό οικονομικό κανόνα αλλά μάλλον δομικό στοιχείο της περιφερειακής κα-
πιταλιστικής συσσώρευσης. Καθώς παρουσιάζει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για 
την οικονομία της αγοράς, τον περιορισμό του εργασιακού κόστους (π.χ. μέσω της 
απουσίας εργοδοτικών εισφορών κ.λπ.) και τη συνακόλουθη επίτευξη «ανάπτυξης» 
μέσω υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, αντιμετωπίζεται κριτικά ως μια ευέλικτη μορ-
φή εργασιακών σχέσεων που παρουσιάζει ένταση της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο 
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1970 και εξής 
αλλά ακόμη εντονότερα μετά το 1990. Έτσι, η άτυπη οικονομία δεν είναι παρά μια 
μορφή οικονομικής επιλογής για το διεθνές κεφάλαιο, προσαρμοσμένη στις συνθή-
κες των εκάστοτε περιφερειακών οικονομιών, που μας παρουσιάζει την άλλη όψη 
των «χωρικών μπαλωμάτων» στα οποία ήδη αναφερθήκαμε.75 ωστόσο, παρόλο που 

73  Βλ. επίσης τον όρο «αόρατη οικονομία» (non observed economy) στο Measuring the Non-Observed 
Economy – A Handbook (2002), τον όρο «αδήλωτη εργασία» (undeclared work – Williams & Renooy 
2013), καθώς και τους όρους «σκιώδης», «γκρίζα» ή «μαύρη» αγορά (shadow, grey, or black markets – 
Benson et al. 2014: 6).

74  Μάλιστα για τον Hart η συρροή αγροτών στην πόλη είναι διέξοδος επιβίωσης και όχι «πρόβλημα» 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δεδομένου ότι θα έπρεπε να αναρωτηθεί κανείς για τις άθλιες συνθή-
κες της αγροτικής οικονομίας στις περιοχές αυτές του πλανήτη, όπως σχολιάζει (Hart 1973: 88).

75  για ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η άτυπη οικονομία ελέγχεται από τα 
κέντρα του διεθνούς καταμερισμού κεφαλαίου και εργασίας και αντί να παράγει επιβίωση παράγει 
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μια ανάλυση αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για περιφερειακές οι-
κονομίες όπως εκείνες των πόλεων της λατινικής Αμερικής ή της Ινδίας, δηλαδή 
οικονομίες με «παραγωγικό» ιστό και βιομηχανικές υπεργολαβίες, δεν μπορεί να έχει 
την ίδια αναλυτική ισχύ για οικονομίες όπως αυτές της Αφρικής, σχολιάζει η Yusuff 
(2011: 629).

Τέλος, η τέταρτη οπτική, εκείνη του «νέο-φιλελευθερισμού», όπως ονομάζεται 
(neo-liberalism – Yusuff 2011: 627-628, Williams & Lansky 2013: 365), αποτελεί τη 
μόνη –από τις τέσσερις που αναφέρουμε εδώ– που διαβλέπει στην άτυπη οικονομία 
έναν θετικό και «επαναστατικό» ρόλο. Με αφετηρία έναν μάλλον επιλεκτικό αναρ-
χικό φιλελευθερισμό, ο εισηγητής της, ο Περουβιανός οικονομολόγος Hernando 
De Soto (1989), υποστηρίζει ότι η άτυπη οικονομία αναπτύσσεται ως αντίδραση 
στους υπερβολικούς κανόνες του κράτους, απαιτείται, λοιπόν, «αποκανονικοποίη-
ση» (deregulation) της οικονομίας, με «πρωτοπόρους, γενναίους και επαναστατικούς» 
τους μικρούς επιχειρηματίες της άτυπης οικονομίας. Με την «αποκανονικοποίηση», 
μέσω της οποίας οι άτυποι επιχειρηματίες αποφεύγουν κόστη, γραφειοκρατία κ.λπ., 
η άτυπη οικονομία θα μπορούσε να γίνει εκείνη ο «κανόνας», στο πλαίσιο μιας νέας 
αυτορρύθμισης της αγοράς. Αν και ο Hart (2005: 14-15) βλέπει με συμπάθεια την 
ανάλυση του De Soto, δεδομένου ότι αντιτίθεται σε ό,τι ο ίδιος έχει ονομάσει «κρατι-
κό καπιταλισμό» ή «νέο-μερκαντιλισμό» αντί για «νέο-φιλελευθερισμό», όπως είδα-
με, οι εμπειρικές έρευνες που επικαλείται η Yusuff (2011: 628) τόσο από τη λατινική 
Αμερική όσο και από τη Νιγηρία, δείχνουν ότι όσοι μένουν εκτός τυπικής οικονομίας 
δέχονται αποκλεισμούς στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι οποίοι μάλλον 
εντείνονται από την «αποκανονικοποίηση» που προτείνει η νέο-φιλελεύθερη θεω-
ρία. Επιπλέον, ένα ακόμη αδύναμο σημείο της συνδέεται με το γεγονός ότι η άτυπη 
οικονομία δεν είναι προϊόν της ίδιας της κρίσης, για την οποία κάνει λόγο ο De Soto, 
αλλά ένα δομικό στοιχείο της προκαπιταλιστικής κοινωνικής και οικονομικής δομής 
των «αναπτυσσόμενων» κοινωνιών. 

Η σύνοψη που επιχειρήσαμε μέχρι εδώ, αν και όχι εξαντλητική, είναι πάντως εν-
δεικτική των τάσεων που επικράτησαν απέναντι στην ανάδειξη του «άτυπου τομέα» 
ως σημαντικού –αν και παραγνωρισμένου– παράγοντα ανάλυσης από τον Hart. 
ωστόσο, η άτυπη οικονομία δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του «αναπτυσ-
σόμενου» κόσμου, όπως ήδη υπαινιχθήκαμε. Αντίθετα, το εύρος του ορισμού των 
άτυπων οικονομικών δραστηριοτήτων την καθιστά ένα φαινόμενο παγκόσμιο που 
απαντάται πολύ συχνά και στον ανεπτυγμένο κόσμο, και με την έννοια αυτή αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία για τους οικονομολόγους: πόση είναι η άτυπη οικονομία στον 
(αναπτυσσόμενο και τον ανεπτυγμένο) κόσμο; Πώς μπορεί να μετρηθεί; Σε ποιες 
δραστηριότητες αναφέρεται και ποιες συνέπειες έχει; 

Ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα επιχείρησαν να απαντήσουν δύο διεθνή συ-
νέδρια των στατιστικολόγων της εργασίας. Στο 15ο Διεθνές Συνέδριο (15th ICLS) του 
1993 η άτυπη εργασία ορίστηκε ως 

απασχόληση στον άτυπο τομέα που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες σε επι-
χειρήσεις του άτυπου τομέα ή όλα τα άτομα που, στη διάρκεια μιας δεδο-
μένης περιόδου αναφοράς, απασχολήθηκαν σε τουλάχιστον μια επιχείρη-
ση του άτυπου τομέα ανεξάρτητα από το status της απασχόλησης και από 
το αν αυτή ήταν η κύρια ή η δευτερεύουσα εργασία.

Σε αντίθεση με αυτόν τον ορισμό, που τοποθετεί την επιχείρηση στο κέντρο της 
άτυπης οικονομίας, ο ορισμός του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου (17th ICLS) του 2003 

ανταγωνισμό και αποκλεισμούς βλ. Meagher 2015. ωστόσο, η προσέγγιση αφορά κυρίως την παρά-
νομη άτυπη οικονομία, επιβεβαιώνει όμως τη συχνή σύνδεση των δύο τομέων και την αλληλοδιείσ-
δυση.
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υιοθέτησε έναν ορισμό που θέτει στο κέντρο την εργασιακή δραστηριότητα και όχι 
την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό,

η άτυπη απασχόληση (…) περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που περικλείο-
νται στην έννοια της απασχόλησης στον άτυπο τομέα, εκτός από εκείνες 
που ταξινομούνται ως τυπικές εργασίες σε επιχειρήσεις του άτυπου τομέα, 
και αναφέρεται σε εργασίες που γενικά στερούνται βασικής κοινωνικής ή 
νομικής προστασίας ή εργασιακών ευεργετημάτων και μπορούν να βρί-
σκονται στον τυπικό τομέα, στον άτυπο τομέα ή στα νοικοκυριά.

Στην αναλυτική, μάλιστα, λίστα των άτυπων αυτών εργασιακών δραστηριοτήτων 
εντάσσονται πλέον επίσημα μεταξύ άλλων «(vi) αυτοαπασχολούμενοι εργάτες που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγαθών αποκλειστικά για δική τους τελική 
χρήση από το νοικοκυριό τους» (Williams & Lansky 2013: 356-357).

Αν και στις μεθόδους μέτρησης της άτυπης οικονομίας από τους οικονομολό-
γους θα αναφερθούμε διεξοδικά στο σχετικό μεθοδολογικό κεφάλαιο αυτού του 
βιβλίου, θα πρέπει να σημειώσουμε ορισμένα ζητήματα που αναδεικνύονται από 
τις τάσεις αυτές. Το πρώτο –και σημαντικότερο, ίσως– αφορά την αναγνώριση της 
άτυπης οικονομίας ως μιας ιδιαίτερα διαδεδομένης δραστηριότητας που απαιτείται 
να υπολογιστεί, καθώς βρίσκεται έξω από κάθε επίσημη στατιστική και βέβαια έξω 
από τον υπολογισμό του ιδιαίτερα αγαπητού στους οικονομολόγους Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ). Το ζήτημα δεν είναι πρωτίστως επιστημονικό αλλά 
μάλλον «λειτουργικό», σχετίζεται δηλαδή αφενός με την αναγκαιότητα του κράτους 
να φορολογεί δραστηριότητες που του διαφεύγουν, αφετέρου με ένα πάγιο αίτη-
μα «κοινωνικής δικαιοσύνης» που αφορά την επίσημη κοινωνική κατοχύρωση της 
εργασιακής δραστηριότητας με την αναγνώριση δικαιωμάτων (ασφαλιστικής κάλυ-
ψης, επιδότησης, συνταξιοδότησης κ.ο.κ.).76 

ωστόσο, ο ρόλος του κράτους σε μια τέτοια διαδικασία είναι τουλάχιστον αμ-
φίσημος και, ασφαλώς, εξαρτάται από τη φύση του ίδιου του κράτους (π.χ. αν είναι 
κράτος του δυτικού «κέντρου» ή της «περιφέρειας», εγγύτερης ή μη προς αυτό το 
κέντρο κ.λπ.). Οι κρατικές πολιτικές, λοιπόν, απέναντι στην άτυπη οικονομία φαίνε-
ται να διακρίνονται στις εξής: σε πολλές περιπτώσεις δεν περιλαμβάνουν απολύτως 
τίποτε, ανεχόμενες το φαινόμενο και έμμεσα επιβεβαιώνοντας το λειτουργικό ρόλο 
του κράτους στη διευκόλυνση της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Επιβεβαιώνεται, 
έτσι, η βασική κριτική διαπίστωση της θεωρίας του δομισμού (ή της πολιτικής οι-
κονομίας), που ήδη σχολιάσαμε. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ρόλος του κράτους φαίνε-
ται να είναι ακόμη πιο ενεργητικός προς αυτή την κατεύθυνση, αφού περιλαμβάνει 
πρακτικές «αποκανονικοποίησης» της οικονομίας, σύμφωνα με το «νέο-φιλελεύθε-
ρο» μοντέλο του De Sotto. Άλλοτε, πάλι, το κράτος προσπαθεί να προσαρμοστεί 
στις προτάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) και να διευκολύνει μια «κα-
νονικοποίηση» της άτυπης οικονομίας. Από τις στάσεις αυτές παράγονται συνήθως 
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: η πρώτη αφορά τη λεγόμενη «σκληρή» πολιτική 
που βασίζεται στην καταστολή της άτυπης οικονομίας, με στόχο να αλλάξει το ισο-
ζύγιο κόστους – κέρδους, που καθιστά την άτυπη οικονομία ελκυστική. Κάτι τέτοιο, 
όμως, φαίνεται να έχει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα.77 Με τη λεγόμενη «μαλα-

76  για ένα ενδιαφέρον ερευνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά βλ. Mehran 2015, όπου 
γίνεται επεξεργασία δεδομένων από 7 αφρικανικές πόλεις για την άτυπη υπαλληλική εργασία. Η 
ερευνητική αναφορά θίγει σημαντικά ζητήματα, όπως η μη φορολόγηση της άτυπης υπαλληλικής 
εργασίας, η απουσία κοινωνικής ασφάλισης για τους άτυπα εργαζόμενους κ.λπ. αλλά, σε κάθε περί-
πτωση, διαφοροποιεί την άτυπη από την κρυφή ή υπόγεια οικονομία.

77  Οι Portes & Haller (2005: 409-410), π.χ., εντοπίζουν με έμφαση το λεγόμενο «παράδοξο του κρατι-
κού ελέγχου»: το κράτος, μέσα από την πρακτική του να γίνει «αρπακτικό» (στην πραγματικότητα 
μέσα από τη μετατροπή του σε κράτος της αγοράς) μειώνει τη διάκριση μεταξύ άτυπης και τυπικής 
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κή» προσέγγιση ενεργοποιείται η πειθώ απέναντι στους συντελεστές της άτυπης 
οικονομίας (επιχειρήσεις και εργαζόμενους), ώστε σε συνδυασμό με προγράμματα 
διάχυσης της γνώσης να ενταχθούν σε περισσότερο «κανονικοποιημένα» πλαίσια 
απασχόλησης. Στην προέκταση αυτής της προσέγγισης βρίσκεται και η λεγόμενη 
«ευρεία» (broad), που συνιστάται από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και περιλαμ-
βάνει κοινωνικό διάλογο, ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής, εφαρμογή προγραμμά-
των με προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες κ.λπ., μέσα από την αναγνώριση 
της αδυναμίας να εξαλειφθεί συνολικά η άτυπη εργασία ως φαινόμενο (Williams 
& Lansky 2013: 366-371).78 Σε κάθε περίπτωση, όμως, η άτυπη οικονομία για τους 
οικονομολόγους παραμένει ένα «πρόβλημα», μια αντίφαση της ανάπτυξης της «αυ-
τορρυθμιζόμενης αγοράς» την οποία η ίδια η αγορά είτε προκαλεί είτε αξιοποιεί. 

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, μετά απ’ όλα αυτά, να αναγνωρίσουμε θετικές όψεις 
στην άτυπη οικονομία; ύπάρχουν, άραγε, διαστάσεις της που θα μπορούσαν να την 
καταστήσουν «συνομιλητή» σε μια απόπειρα γενικότερης εναλλακτικής απάντησης 
απέναντι όχι στο δικό της «πρόβλημα», αλλά στο πρόβλημα του ανορθολογισμού 
της οικονομίας της αγοράς; Κι ακόμα περισσότερο, υπάρχουν πτυχές της που θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν «επαναστατικές» σε μια διαδικασία υπέρβασης του συ-
στήματος της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς»; 

Μια πρώτη απάντηση μας δίνει ο Hart ήδη με την εισαγωγή της έννοιας (1973: 
61-68), αναγνωρίζοντας στην άτυπη οικονομία τη δυνατότητα να παράγει «συ-
μπληρωματικό εισόδημα» (supplementary income) για ανθρώπους μερικά ή ολικά 
αποκλεισμένους από την τυπική οικονομία και την «κανονικότητα». Έτσι, η άτυπη 
οικονομία φαίνεται να παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό την ίδια «αμυντική» λογική 
που διαπιστώσαμε και για την ηθική οικονομία του Thompson. Μάλιστα ο Hart 
επεξεργάζεται αργότερα την αμυντική αυτή λογική προσθέτοντας πως είναι εξίσου 
ηθικό δικαίωμα για τη μεσαία τάξη η πρακτική της φοροδιαφυγής: εφόσον οι πλού-
σιοι δεν μπορούν να πιεστούν να πληρώσουν φόρους περισσότερο απ’ όσο οι ίδιοι 
επιθυμούν και οι φτωχοί δεν πληρώνουν ούτως ή άλλως, τότε η βασική φορολο-
γική επιβάρυνση για τη λειτουργία του κράτους εναποτίθεται στη λεγόμενη «με-
σαία τάξη». Η τελευταία, αντί να επιχειρεί να τα βάλει με τους πλούσιους ώστε να 
πληρώνουν αυτά που τους αναλογούν, καλύτερα θα ήταν, προτείνει ο Hart (2000: 
290), να τους μιμηθεί, με άλλα λόγια να φοροδιαφεύγει! Η ηθική βάση μιας τέτοιας 
πρότασης βρίσκεται, βέβαια, στον ελλειμματικό ρόλο του κράτους απέναντι στην 
κοινωνία: αν δεχτούμε, σχολιάζει ο (Hart 2000: 200-201) ότι στον πυρήνα της ηθι-
κής οικονομίας του καπιταλισμού βρίσκεται ένας δυισμός της εργασίας ανάμεσα σ’ 
εκείνη που παρέχεται με αμοιβή και αντιστοιχεί στη δημόσια σφαίρα, και σ’ εκείνη 
που διενεργείται χωρίς αμοιβή στην ιδιωτική σφαίρα, τότε αυτό που συνδέει τις 
δύο περιοχές είναι το χρήμα στην παραγωγική και την καταναλωτική του διάσταση. 
Όταν, όμως, η ηθική αυτή ισορροπία διαταράσσεται –ας θυμηθούμε εδώ ξανά την 

οικονομίας, σε βάρος της δεύτερης. Έτσι, όσο οργανώνουμε την κοινωνία, τόσο εκείνη αντιστέκεται 
στην οργάνωση αυτή, με αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες που υποτίθεται ότι εξαλείφουν την αποκα-
νονικοποίηση με ταχεία αναπαραγωγή κανόνων και ελέγχων, στην πραγματικότητα επεκτείνουν την 
άτυπη οικονομία. Σε άλλο σημείο (2005: 409-410) τεκμηριώνουν ένα ακόμη «παράδοξο» της άτυπης 
οικονομίας, που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητά της για το κράτος που υποτίθεται ότι καλείται 
να την ελέγξει: η άτυπη οικονομία αποτελεί μια ασφαλιστική δικλείδα αναχαίτισης των ανεπαρκών 
πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας, ειδικά για τα ανεπτυγμένα κράτη. 

78  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων η άτυπη οικονομία είναι εξαιρετικά λει-
τουργική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ το παράδειγμα της Ινδίας, όπως το παραθέτουν οι Williams 
& Lansky (2013: 368), όπου το 90% περίπου του εργατικού δυναμικού απασχολείται άτυπα, όπως 
και εκείνο κρατών της λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που ενώ σημείωσαν μεγάλη άνοδο 
ετήσιας ανάπτυξης (μεταξύ 2000 και 2012), το μισό περίπου της εργασίας που δαπανήθηκε γι’ αυτό 
παρέμεινε άτυπη στο ίδιο χρονικό διάστημα. Με την έννοια αυτή, η ένταξη έστω τμημάτων της άτυ-
πης οικονομίας σ’ έναν κανονικοποιημένο πλαίσιο φαίνεται να είναι προτεραιότητα για τον ILO.
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«υποτάξη» του Bauman– και το κράτος αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να διαχειριστεί τη 
διαταραχή αυτή, τότε η άτυπη εξοικονόμηση πόρων (π.χ. μέσω της φοροδιαφυγής ή 
της διόγκωσης της άτυπης παραγωγής, που για το κράτος σημαίνει επίσης απώλεια 
φορολογικών εσόδων) είναι νομιμοποιημένη ως «αμυντική» λογική επιβίωσης. 

Μια δεύτερη θετική διάσταση της άτυπης οικονομίας σχετίζεται με αυτό που 
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «φυσική» της υπόσταση. Η οικονομία του νοικο-
κυριού,79 για παράδειγμα, ή οι αυτονόητες ενέργειες αλληλοβοήθειας μεταξύ συγ-
γενών, γειτόνων ή φίλων βρίσκονται στον πυρήνα των οικονομικών δράσεων των 
ανθρώπων για συντριπτικά περισσότερο χρόνο στην Ιστορία απ’ όσο ο εκχρηματι-
σμός κάθε ανθρώπινης πράξης, όπως επιτάσσει η οικονομία της αγοράς (Williams & 
Lansky 2013: 365). Με την έννοια αυτή, η άτυπη οικονομία δεν είναι μια «ανορθο-
λογική» πρακτική, όπως παρουσιάζεται από τις εκσυγχρονιστικές ή ατομικιστικές / 
ωφελιμιστικές θεωρίες, αλλά μάλλον μια αυτονόητη συμπεριφορά που συγκροτεί 
την ίδια την ανθρώπινη διάσταση της πράξης, συμπεριλαμβανομένης και της οικο-
νομικής. Στη βάση αυτή, είναι αδύνατον να «ξεριζωθεί» ο πολιτισμικός της χαρακτή-
ρας και να «ορθολογικοποιηθεί» μέσα από τη λογική του homo economicus. Έτσι, 
όμως, ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας δεν 
θα είναι ποτέ μετρήσιμο,80 φορολογήσιμο ή «αξιοποιήσιμο» από τη μεριά του κρά-
τους και της αγοράς, αλλά θα παραμένει στον πυρήνα αυτού που, όπως θα δούμε 
αμέσως μετά, χαρακτηρίζει τη λεγόμενη «ανθρώπινη οικονομία» ( Hart 2018). 

Τέλος, μια διάσταση όχι πια αμυντική αλλά με προοπτική μετασχηματισμού 
αναγνωρίζουν η Emily Benson και οι συνεργάτες της (Benson et al. 2014) στην 
άτυπη οικονομία. Παρά το γεγονός ότι συχνά ορισμένες πρακτικές της άτυπης οι-
κονομίας σχετίζονται με περιβαλλοντική μόλυνση (ειδικά στις παράνομες εκδοχές 
της) ή με γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση (όπως για παράδειγμα με τη δι-
αμόρφωση των παραγκουπόλεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο), μπορεί κανείς να 
διακρίνει οικολογικές διαστάσεις τις οποίες στερείται η τυπική οικονομία. Έτσι, οι 
φορείς της άτυπης οικονομίας είναι συχνά περισσότερο ευαίσθητοι στη σπάνη των 
φυσικών πόρων και στην κλιματική αλλαγή και, κάποτε, πιο ευρηματικοί σε λύσεις 
(Benson et al. 2014: 6). Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα αυτού του είδους, όπως 
παρουσιάζονται από τους συγγραφείς, αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
τις τεχνικές εξόρυξης που βασίζονται σε χειρωνακτική και όχι μηχανική εργασία (και 
για το λόγο αυτό είναι λιγότερο επιβαρυντικές ως μικρής κλίμακας παρεμβάσεις), 
την ενίσχυση και πιστοποίηση μικρών παραγωγών με οικολογικά χαρακτηριστικά, 
με απεύθυνση σε τοπικές αγορές, την άτυπη χρήση βιομάζας ως ενεργειακή επι-
λογή κ.ο.κ. (Benson et al. 2014: 20-32). Παρά το γεγονός ότι ανάλογες πρακτικές 
δεν έχουν μελετηθεί προσεκτικά από τη μέχρι τώρα έρευνα, επισημαίνουν οι συγ-
γραφείς, υπάρχει η δυνατότητα αυτό το «αόρατο» μικρο-οικονομικό επίπεδο της 
άτυπης οικονομίας να λειτουργήσει όχι ως πρόβλημα αλλά ως απάντηση σε άλλα 
δομικά προβλήματα της «ανάπτυξης» που παράγει εξαθλίωση και οικολογικά ανε-
πανόρθωτη βλάβη. 

79  Να σημειώσουμε ξανά εδώ ότι για τον Πολάνυι το νοικοκυριό, μαζί με την αμοιβαιότητα της ανταλ-
λαγής και την αναδιανομή, ανήκει στις βασικές αρχές της οικονομικής πράξης, ενώ η αγορά έχει 
περιορισμένο ρόλο (Hann & Hart 2009: 3-5). ωστόσο, όπως σημειώνει ο Gregory (2009: 135-136), 
παρότι χρειάζεται να διατυπώσουμε με θετικό τρόπο την αναγκαιότητα μιας «οικονομίας της μη-α-
γοράς» (“non-market economy”), το νοικοκυριό ως αναλυτικό εργαλείο εισηγμένο από τον Πολάνυι 
χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί στις συνθήκες του σύγχρονου καπιταλισμού, προκειμένου να μας 
βοηθήσει σε μια τέτοια διατύπωση.

80  Παρά την επιφύλαξη της δυνατότητας καταμέτρησης ενός τέτοιου φαινομένου, ένα ζήτημα στο 
οποίο θα επανέλθουμε, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι για τους Williams & Lansky (2013: 365, με 
αναφορά στους Williams & Renooy 2013) η σφαίρα αυτών των δραστηριοτήτων αγγίζει το 55% της 
συνολικής άτυπης απασχόλησης στην Ευρώπη. 
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η «ανθρώπινη οικονομία»  
και ο πληθυντικός της χαρακτήρας 
Η αναγνώριση του θετικού αποτυπώματος της άτυπης οικονομίας υπήρξε η ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη διατύπωση ενός περισσότερο επεξεργασμένου προ-
γράμματος όχι μόνο από τον Hart, αυτή τη φορά, αλλά από ένα διεθνές δίκτυο 
ακτιβιστών και ακαδημαϊκών, που συστήθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου 
Κοινωνικού Φόρουμ (World Social Forum) στο Πόρτο Αλέγκρε λίγο μετά το 2000 
και οργανώθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις (Hart 2018: 145): η πρώτη φάση (2002-
2009) περιελάμβανε κυρίως διανοητική προεργασία και εκδοτική δραστηριότητα σε 
διάφορες γλώσσες σχετικά με την «άλλη (εναλλακτική) οικονομία» (other economy), 
όπως ονομάστηκε αρχικά. Αυτό το λεξικό της άλλης οικονομίας (Laville & Cattani 
2002) περιελάμβανε μεταξύ άλλων (θεωρητικών) ζητημάτων και μερικές «πρακτικές 
εφαρμογές ιδεών σχετικών με την οικοδόμηση μιας οικονομικής δημοκρατίας». Στη 
δεύτερη φάση του προγράμματος το δίκτυο διευρύνθηκε, καθώς στη νέα εκδοτική 
απόπειρα ενεπλέκησαν, εκτός από τη γαλλία και τη λατινική Αμερική, και συγγρα-
φείς από τη Βρετανία, τη Βόρεια Αμερική και τη Σκανδιναβία (Hart, Laville & Cattani 
2010). Η αλλαγή στον τίτλο είναι αξιοσημείωτη: η «άλλη» οικονομία της πρώτης 
φάσης γίνεται τώρα με έμφαση «ανθρώπινη οικονομία» (human economy), κι αυτό 
αντανακλά επίσης μια αλλαγή κατεύθυνσης, τόσο εννοιολογικής, όσο και πολιτι-
κής. Προτεραιότητα φαίνεται να λαμβάνει «ό,τι οι άνθρωποι ήδη πράττουν, ακόμη 
κι αν αυτό είναι ασαφές, περιθωριοποιημένο ή καταπιεσμένο από τους κυρίαρχους 
θεσμούς», ενώ είναι σαφέστερη η άμβλυνση της διάθεσης για ρήξη, σε σχέση με 
ό,τι διατυπωνόταν στην πρώτη φάση. Παρά τη διεύρυνση, πάντως, και στη δεύτερη 
αυτή φάση δεν είχαν καθόλου εμπλακεί συγγραφείς από την Ασία και την Αφρι-
κή, τις πλέον δηλαδή πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη (αλλά ταυτόχρονα 
και τις κυρίως περιοχές αναφοράς του κινήματος). Αυτό επιδιώχθηκε να διορθωθεί 
κατά την τρίτη φάση του σχεδιασμού που έλαβε την τυπική του μορφή μέσω του 
«ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Πρετόρια».81 

Βέβαια, αυτή η ιστορική σκιαγράφηση της μετάβασης από την «άτυπη» στην 
«ανθρώπινη» οικονομία δεν είναι αρκετή για να κατανοήσουμε τόσο το εννοιολογι-
κό όσο και το πολιτικό της περιεχόμενο. γι’ αυτό, με αναφορά στα κείμενα των ειση-
γητών της, και κυρίως σ’ εκείνα της δεύτερης φάσης, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη 
κριτική παρουσίαση των δύο αυτών παραμέτρων. 

Είναι αλήθεια ότι οι Hart, Laville & Cattani (2010: 1-17) στην εισαγωγή του συλ-
λογικού τόμου που εισηγείται για πρώτη φορά την έννοια, επιχειρούν να την προσ-
διορίσουν ταυτόχρονα τόσο ως αναλυτικό όσο και ως πολιτικό εργαλείο. Εμπνευ-
σμένοι από τον Πολάνυι, ο οποίος συχνά χρησιμοποίησε την έννοια (Hann & Hart 
2009: 9), ως «ανθρώπινη» οικονομία αντιλαμβάνονται καταρχάς «ό,τι κάνουν οι 
άνθρωποι για τους εαυτούς τους», όχι όμως με βάση την οικονομική λογική του 

81  Βλ. σχετικά https://www.up.ac.za/human-economy-programme. Σύμφωνα με τον Hart (2018: 146), 
«είναι μια νέα αρχή από πολλές απόψεις. Πρώτον, προσθέτοντας έναν νοτιοαφρικανικό κόμβο στο 
αναπτυσσόμενο δίκτυο των ερευνητών και των ακτιβιστών που μέχρι τώρα κινητοποιούνταν στο 
χώρο των εκδόσεων, επιδιώκουμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις αφρικανικές και ασιατικές 
φωνές και να διευρύνουμε τη γεωγραφική εμβέλεια του διαλόγου ανάμεσα στις χώρες του Νότου 
αλλά και ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Δεύτερον, αυτό είναι το πρώτο συντονισμένο ερευνητικό ακα-
δημαϊκό πρόγραμμα μιας διαδικασίας που εγκαινιάστηκε από το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Οι 
προηγούμενοι τόμοι απευθύνονταν σ’ ένα γενικό κοινό ακτιβιστών, ενώ η δική μας προτεραιότητα 
είναι να συνεισφέρουμε με ακαδημαϊκή έρευνα αφιερωμένη στο κίνημα για μεγαλύτερη οικονομική 
δημοκρατία. Τρίτον, ξεκινώντας από έναν πυρήνα κοινωνικών ανθρωπολόγων, το πρόγραμμα έχει 
επεκτείνει την εμβέλειά του ώστε να συμπεριλάβει την κοινωνιολογία, την ιστορία, την πολιτική επι-
στήμη, την οικονομική επιστήμη, τη γεωγραφία, την εκπαίδευση και τη γεωργία».
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homo economicus, αλλά την εκάστοτε πολιτισμική και κοινωνική πλαισίωση. Αυτό 
σημαίνει ότι η περιοριστική λογική της δυτικής οικονομικής «ορθολογικότητας» δεν 
απαντάται παντού· αντίθετα, μια οικονομία που φιλοδοξεί να είναι «ανθρώπινη», 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα όσα οι άνθρωποι πράττουν «για τους εαυτούς 
τους», αναγνωρίζοντας και συμπεριλαμβάνοντας μια απίστευτη ποικιλία μορφών 
δράσης, που εναντιώνονται με σαφήνεια στη μονομέρεια της δυτικής εννοιολόγη-
σης της οικονομίας. Έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά της συνοψίζονται στα παρακά-
τω (Hart, Laville & Cattani 2010: 5):

1. Κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται από ανθρώπους: τα οικονο-
μικά θα πρέπει να έχουν πρακτική χρήση για όλους μας στην καθη-
μερινή μας ζωή.

2. Θα πρέπει να περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων κατα-
στάσεων σε όλο το φάσμα της θεσμικής τους πολυπλοκότητας.

3. Θα πρέπει να βασίζεται σε μια περισσότερο ολιστική σύλληψη των 
αναγκών και των ενδιαφερόντων του καθενός.

4. Πρέπει να αντιμετωπίζει την ανθρωπότητα ως ολότητα, όπως και 
την παγκόσμια κοινωνία την οποία συγκροτούμε.82

ωστόσο, αυτή η γενική «ιδέα και οπτική, παρά κοινωνική συνταγή» (Idem: 8), που 
έλκει εμφανώς την καταγωγή της από την άτυπη οικονομία, δε στερείται ενός πο-
λιτικού προγράμματος. Αντίθετα, αυτό φαίνεται να εκπορεύεται από τρεις βασικές 
αρχές, σύμφωνα με τους εισηγητές του (Idem: 9-11): η πρώτη από αυτές φαίνεται να 
εμπνέεται από το κίνημα της αποανάπτυξης, καθώς γίνεται λόγος για την ανάγκη 
μιας οικονομίας «αειφορικής» (sustainable), με οικολογικούς και κοινωνικούς όρους, 
χωρίς πάντως να χρησιμοποιείται ο όρος «αποανάπτυξη». Η δεύτερη αφορά την 
ανάγκη για μια διαγενεακή και ενδογενεακή αλληλεγγύη («οριζόντια και κάθετη»), 
που να αφορά τόσο τους ανθρώπους του παρόντος όσο και τις επερχόμενες γε-
νιές. Η τρίτη, τέλος, αρχή που είναι «μεθοδολογική» σχετίζεται με τη συνεργασία 
«θεωρίας και πράξης», δηλαδή το συνδυασμό του διεπιστημονικού στοχασμού και 
της έρευνας με την ακτιβιστική πρακτική για την εφαρμογή δημοκρατικών λύσε-
ων. Η έμφαση στις «δημοκρατικές λύσεις» ή τον «εκδημοκρατισμό της οικονομίας» 
βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής πρότασης της ανθρώπινης οικονομίας που, 
επιπλέον, συνιστά την αποφυγή τόσο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών από τη δε-
ξιά και την κεντροαριστερά όσο και την «ψευδαίσθηση» (illusion) μιας επανάστασης 
χωρίς μεταβατικό σχεδιασμό. 

Αυτή η «συμπεριληπτική», μετριοπαθής μάλλον, και «ρεαλιστική» αντίληψη για 
το εύρος και το ρόλο της ανθρώπινης οικονομίας αντανακλάται στα περιεχόμενα του 
εμβληματικού τόμου της «δεύτερης φάσης». Επιχειρείται εδώ να κατατεθούν συνει-
σφορές που να κατοχυρώνουν μια «πληθυντική οικονομία» (plural economy), όπως 
την χαρακτηρίζει ο Laville (2010), με εμφανείς αναφορές στον Πολάνυι. Στο πλαίσιο 
αυτό συνυπάρχουν κείμενα83 που συνδέουν την οικονομία με το «ανθρώπινο πρό-
σωπό» της, όπως αυτά της Sabine U. O’Hara για την οικολογική οικονομία, της Julie 
A. Nelson, για τη φεμινιστική οικονομία, των Alfonso Cotera Fretel και Humberto 
Ortiz Roca, για το δίκαιο εμπόριο, του José Luis Coraggio, για την πιστοληπτικότητα 
στο μικρό-επίπεδο (microcredit) κ.ο.κ. Ταυτόχρονα σε άλλη ενότητα με τίτλο «πέρα 
από την αγορά και το κράτος», υπάρχουν σημαντικές συνεισφορές που πραγματεύ-
ονται τον λεγόμενο «τρίτο τομέα» της οικονομίας με αναφορές στην αλληλέγγυα 
οικονομία (από τον Laville), την κοινωνική επιχείρηση (από τους Jacques Defourny 

82  Σε άλλο σημείο ο Hart (2018: 144) προσδιορίζει ως εξής τις προτεραιότητες της ανθρώπινης οικονο-
μίας: «1. Να επανασυνδέσουμε τη μελέτη της οικονομίας με τον πραγματικό κόσμο. 2. Να καταστή-
σουμε τα πορίσματά της περισσότερο προσιτά στο κοινό. Και 3. να τοποθετήσουμε την οικονομική 
ανάλυση σε ένα πλαίσιο που να περιλαμβάνει την ανθρωπότητα ως όλον».

83  Σε ορισμένα από τα κείμενα αυτά, και ειδικά όσα πραγματεύονται την κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία, θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο εθνογραφικό μέρος αυτού του βιβλίου.
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και Marthe Nyssens) και επιχειρηματικότητα (από τον Lars Hulgård) κ.ο.κ., ενώ στην 
τελευταία ενότητα με τίτλο «νέες κατευθύνσεις» κατατίθενται μεταξύ άλλων κείμενα 
για τα εναλλακτικά νομίσματα (κοινοτικά και συμπληρωματικά – Jérôme Blanc), τα 
ψηφιακά Κοινά (Felix Stalder), την εναλλακτική ενέργεια (Arnaud Sales και Leandro 
Raizer) κ.λπ.

Παρά το γεγονός ότι ο πλουραλισμός των συνεισφορών και των οπτικών μάς 
βοηθά πραγματικά να κατανοήσουμε το εννοιολογικό εύρος της «ανθρώπινης οι-
κονομίας», προκειμένου να αντιληφθούμε πληρέστερα και το πολιτικό της αποτύ-
πωμα, θα ήταν χρήσιμο να μείνουμε κάπως περισσότερο σε δύο χαρακτηριστικά 
κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τόμο (στην ενότητα «ηθική πο-
λιτική») και υπογράφονται από τους Cris Hann και David Graeber αντίστοιχα, καθώς 
και ένα του Cattani στην τελευταία ενότητα του τόμου. Το πρώτο (Hann 2010) με 
τίτλο «Ηθική οικονομία» επιχειρεί να συνδέσει ευθέως την έννοια που εισηγήθη-
καν και επεξεργάστηκαν οι Thompson και Scott, με τον τρόπο που ήδη συζητήσαμε 
στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, με την «ανθρώπινη οικονομία». Το μάλλον παρά-
δοξο είναι ότι το κείμενο αυτό ακολουθείται από εκείνο του Graeber (2010), με τίτλο 
«Κομμουνισμός», στο οποίο ο συγγραφέας επεξεργάζεται την έννοια ενός «κομμου-
νισμού της καθημερινής ζωής» που ανιχνεύεται στη μικροκλίμακα κάθε κοινωνικής 
συνθήκης και κοινωνικών σχέσεων, και οδηγεί στη συνοχή τους. Αν και στη μεγάλη 
κλίμακα της κοινωνίας ως συνόλου δεν μπορούμε να μιλάμε για «υπαρκτό σοσια-
λισμό», αναγνωρίζει ο Graeber, αν τον ορίσουμε ως αρχή με βασικές παραμέτρους 
τη συνεργασία και την κοινωνικότητα βάσης που απαιτούνται για κάθε συλλογικό 
εγχείρημα, ακόμη και στο πλαίσιο του καπιταλισμού, τότε ο κομμουνισμός είναι το 
θεμέλιο όλης της ανθρώπινης κοινωνικότητας.

Η συμπερίληψη του Graeber στο συγκεκριμένο συλλογικό τόμο για την «αν-
θρώπινη οικονομία» αντανακλά αφενός τη βαθιά διαλεκτική συζήτηση, που ήδη 
υπαινιχθήκαμε, για τις πολιτικές επιλογές της ανθρώπινης οικονομίας, αφετέρου 
την πολυσυλλεκτικότητά της αναφορικά με το πολιτικό της υποκείμενο. Δεν είναι 
τυχαία η επιστροφή του Hart (2018: 172-173) στο δίπολο «αναθεώρηση και επα-
νάσταση», με αφορμή τη σκέψη του Graeber τον οποίο αναγνωρίζει ως συν-ειση-
γητή της έννοιας «ανθρώπινη οικονομία», ούτε επίσης τυχαία η αναγνώριση του 
γεγονότος ότι «η βία είναι αδιαχώριστη από το χρήμα και το χρέος, ακόμη και στις 
πλέον “ανθρώπινες” οικονομίες, όπου το ξερίζωμα των ανθρώπων από το οικείο 
τους πλαίσιο είναι κοινός τόπος» (Hart 2018: 171). Έτσι, επιχειρεί να περιορίσει το 
«χάσμα» ανάμεσα στις δύο αυτές «προσεγγίσεις στο πρόβλημα της δημοκρατικής 
αλλαγής», ακόμη κι αν «εκ πρώτης όψεως είναι ασύμβατες». 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η στάση του Hart ως απόπειρα επανασύνδεσης 
της «ανθρώπινης οικονομίας» με ένα πολιτικό ριζοσπαστισμό84 δε φαίνεται να τους 
βρίσκει όλους σύμφωνους, αφού

το όραμα του Graeber είναι δελεαστικό αλλά ουτοπικό και εντέλει διαστρε-
βλωμένο με τέτοιον τρόπο που ενδεχομένως να σχετίζεται με την αμερικα-
νική του καταγωγή. γι’ αυτόν, υπάρχει μόνο ένα «γένος» καπιταλισμού, το 
οποίο πάντα αυξάνει τον κοινωνικό αποκλεισμό· (…). Η ρεαλιστική εναλ-
λακτική στον ουτοπισμό του Graeber είναι μια αναζωογόνηση των κοινω-
νικών δημοκρατικών προγραμμάτων της αναδιανεμητικής μεταρρύθμι-
σης. Εικάζω ότι τέτοια προγράμματα υποστηρίζονται ακόμη ευρέως από 
τα εκλογικά σώματα τόσο της γερμανίας όσο και της Ελλάδας, παρά τις 
μεγάλες διαφορές στην οικονομική τους ιστορία και τη θρησκευτική τους 
παράδοση,

84  Από ανάλογο πολιτικό ριζοσπαστισμό διακρίνονται οι προτάσεις πολιτικής διαχείρισης της οικονομί-
ας που καταθέτει ο Hart σε παλαιότερο κείμενό του (Hart 2000: 289-297).
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σχολιάζει σε άλλο κείμενό του ο Hann (2018: 111-112), υποστηρίζοντας, κατά τα 
φαινόμενα, μια «νέο-κεϋνσιανή ρύθμιση», παλαιάς –πάντως– «σοσιαλδημοκρατι-
κής» κοπής. Αντίθετα, στο κείμενο του Cattani, που έχει κατά κάποιον τρόπο και τη 
θέση ενός «Επίμετρου» στον τόμο, το ζήτημα της χειραφέτησης τοποθετείται στην 
πρώτη γραμμή της ανθρώπινης οικονομίας: εδώ ο Cattani (2010: 354), αφού ασκεί 
κριτική στους δεξιούς και αριστερούς κρατισμούς, με θεωρητική αφετηρία τον ου-
τοπικό σοσιαλισμό κάνει λόγο για την «αληθινή ουτοπία» που

είναι μια δημιουργική απεικόνιση που αναμειγνύει το «κρύο ρεύμα της 
επιστημονικής σκέψης με το ζεστό της ελπίδας» (Ernst Bloch). Τα ανα-
μορφωτικά της [reformist] προγράμματα δεν είναι απλώς καταπραϋντικά 
και αναισθητικά για μηχανισμούς που γεννούν ανισότητα και αδικία. Μια 
εκπολιτιστική ουτοπία [civilizing utopia] δεν είναι θεατής της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Αποσκοπώντας σ’ έναν κόσμο ιδρυμένο από την αρχή, 
απορρίπτει θεωρίες του φυσικού δικαίου (περιλαμβάνοντας το δίκαιο της 
κοινωνικά αρμόζουσας ιδιωτικής παραγωγής) και τοποθετεί τον εαυτό της 
στην υπέρβαση των ορίων του χώρου και του χρόνου. Μια πραγματική, 
συνεπής χειραφέτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο να μαζεύει θεωρη-
τική γνώση με σκοπό μια αφηρημένη ελευθερία στην πολιτική σφαίρα. 
Η κατηγορική προσταγή της είναι να παραμείνει θεμελιωμένη στην υλική 
επιβίωση. 

Έτσι, όμως, το πολιτικό πρόγραμμα της «ανθρώπινης οικονομίας» –αν μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι κάτι τέτοιο υπάρχει– δε φαίνεται να διακρίνεται από ρεαλισμό και 
σαφήνεια και κυρίως από ξεκάθαρα πολιτικά προτάγματα. 

 Επιχειρήσαμε μέχρι εδώ μια, κατά το δυνατόν, συνοπτική, περιεκτική και κρι-
τική ανασύνθεση του πολιτικού και ανθρωπολογικού στοχασμού απέναντι στα ζη-
τήματα που αναδεικνύονται όχι μόνο από τη σύγχρονη οικονομική κρίση αλλά από 
το δομικό της χαρακτήρα στο πλαίσιο του συστήματος της «αυτορρυθμιζόμενης 
αγοράς», του καπιταλισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι απόψεις που συζητήσαμε 
θα μπορούσαν να αναλυθούν περισσότερο ή να πλαισιωθούν και με άλλες ακόμη, 
παραπλήσιες ή αντιθετικές. ωστόσο, το διακύβευμα αυτού του βιβλίου δεν είναι να 
αποτελέσει ένα «εγχειρίδιο» πολιτικής ή οικονομικής ανάλυσης από τη σκοπιά της 
ανθρωπολογίας. Αντίθετα, στη βάση του παραμένει ένα εθνογραφικό εγχείρημα 
που αποσκοπεί να προσφέρει εμπειρικό υλικό για μια βαθύτερη κατανόηση ορισμέ-
νων όψεων του φαινομένου της οικονομικής κρίσης, όπως το βιώνουμε στο παρόν 
και μάλιστα στο ελληνικό πλαίσιο. Με αυτή την αφετηρία, τα κεφάλαια αυτού του 
πρώτου μέρους συνιστούν τη sine qua non συνθήκη της απαραίτητης θεωρητικής 
και ιστορικής πλαισίωσης για να το διαχειριστούμε. 

Σε τι συνίσταται, όμως, αυτή η εθνογραφική διερεύνηση; Ποιο είναι το κύριο 
ερευνητικό της ερώτημα και με ποια μεθοδολογική θωράκιση θα διεκπεραιωθεί; 
Ποιος είναι ο «μικρός τόπος» που θα μας προμηθεύσει με απαντήσεις στο «μεγάλο 
μας ζήτημα», όπως οριοθετεί εμφατικά τη σχέση εθνογραφίας και ανθρωπολογίας 
ο Eriksen (2007); Τα ζητήματα αυτά, όπως και μια «πυκνή περιγραφή» (Geertz 2003) 
του εθνογραφικού υλικού στο φόντο τής μέχρι τώρα θεωρητικής συζήτησης θα 
μας απασχολήσουν στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου, όπως και μια στενότερη 
θεωρητική και ιστορική πλαισίωση για την ελληνική κρίση και το πεδίο της έρευνας. 
Αυτό που συνοπτικά θα αναφέρουμε εδώ είναι ότι κύριος στόχος μας είναι η διερεύ-
νηση της αυτοπαραγωγής (για την αγορά αλλά κυρίως για αυτοκατανάλωση) στους 
μικρούς κήπους, ένα ζήτημα που ενώ έχει αποκτήσει σημαντική επικαιρότητα λόγω 
της κρίσης, στην πραγματικότητα έχει πολύ περισσότερες διαστάσεις να αναδείξει, 
όπως θα διαπιστώσουμε. Πρόκειται, άραγε, για μια «αληθινή ουτοπία», σαν αυτές 
που ορίζει ο Cattani στο πλαίσιο της «ανθρώπινης οικονομίας»; Μήπως συνιστά μια 
σύγχρονη μορφή «ηθικής οικονομίας» στο πλαίσιο της άτυπης αυτοπαραγωγής ή 
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μπορεί να «σηκώσει» μεγαλύτερη συζήτηση, με πολιτικά προτάγματα και επαναστα-
τικές προβολές; Πώς λειτουργεί στη σύγχρονη καταναλωτική δυστοπία; Χρειάζεται 
(και για ποιον;) να «μετρηθεί», κι αν ναι, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Το ζήτημα, 
λοιπόν, το οποίο στη συνέχεια θα υποβάλλουμε στην εθνογραφική βάσανο είναι η 
«ουτοπία του κηπουρού» (Bauman 2017: 162-167).





Μέρος Β:
η ουτοΠια της 
αυτοΠαραγώγης 
ςτην Ελλαδα  
της κριςης
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1 ΚΕΦΑλΑΙΟ

Ερμηνεύοντας την ελληνική εκδοχή 
της κρίσης
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, δηλαδή στο θεωρητικό μέρος αυτού του βιβλίου, 
συζητήσαμε, όσο αναλυτικά ήταν δυνατόν, τις διεθνείς διαστάσεις της κρίσης και 
τις απόπειρες διαχείρισής της τόσο προς τα «δεξιά» όσο και προς τα «αριστερά». 
ωστόσο, όπως είναι φυσικό, η κρίση, πέρα από τα δομικά της στοιχεία, εκδηλώνεται 
κατά κανόνα και με βάση τις ιδιαιτερότητες μιας κοινωνίας, στις οποίες θα πρέπει 
να συμπεριλάβουμε τις ειδικότερες οικονομικές, κοινωνικές αλλά και ιστορικές και 
πολιτισμικές συνιστώσες που συγκροτούν μια κοινωνική συνθήκη συνύπαρξης και, 
κατά συνέπεια, εξειδικεύουν τη μορφή με την οποία εκδηλώνονται τόσο ένα παγκό-
σμιο και δομικό φαινόμενο, όπως αυτό της σύγχρονης κρίσης, όσο και οι σχετικές 
απαντήσεις. 

η στατιστική εικόνα της ελληνικής κρίσης 
Η ελληνική περίπτωση, με την οποία και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, φαίνεται 
πως προσέλκυσε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, το διεθνές ερευνητικό και πολιτικό 
ενδιαφέρον,85 δεδομένου ότι εκδηλώθηκε με οξύ τρόπο και ταυτόχρονα αντιμετω-
πίστηκε ως «πείραμα» οικονομικής και πολιτικής διαχείρισης με προβολές τόσο από 
τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Μια περιεκτική σύνοψη των ιδιαίτερων οικο-
νομικών, κατ’ αρχάς, συνθηκών που προκάλεσαν την ελληνική εκδοχή της κρίσης 
παρουσιάζει ο Σπυριδάκης (Spyridakis 2018b: 116-117): κατά πρώτο λόγο, ο συγ-
γραφέας αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας εντο-
πίζοντας τη χαμηλή φορολόγηση της καπιταλιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 
(16,5% έναντι 28,8% στην ΕΕ), κάτι που εκφράστηκε επί της ουσίας με δανεισμό του 
κράτους από το μεγάλο κεφάλαιο, αντί για τη φορολόγησή του όπως συμβαίνει στο 
πλαίσιο της ΕΕ. Στην ίδια κατηγορία αιτιάσεων εντάσσει και το γεγονός ότι η επιχει-
ρηματικότητα αυτού του είδους είναι στην Ελλάδα κρατικοδίαιτη, όπως απέδειξαν 
τόσο τα «μεγάλα έργα» –και ειδικά εκείνα που αφορούσαν τους Ολυμπιακούς Αγώ-

85  Βλ. ενδεικτικά Τζογόπουλος 2011, για τη συχνότητα των διεθνών δημοσιευμάτων περί της ελληνι-
κής οικονομίας και της κρίσης τη διετία 2009-2010.
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νες– όσο και η πολλαπλή ανακεφαλαίωση των συστημικών τραπεζών με κρατικά 
κεφάλαια. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τον συνακόλουθο 
φαύλο κύκλο του εξωτερικού δανεισμού, που οδήγησε την ελληνική οικονομία σε 
πλήρη εξάρτηση από μη εθνικές πολιτικές επιλογές.

Μια δεύτερη ομάδα αιτιάσεων προκύπτει, ωστόσο, από τις εθνικές πολιτικές 
επιλογές διαχείρισης της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας: η επιλογή πρόσ-
δεσης της χώρας στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα στη ζώνη του 
ευρώ, αφενός οδήγησε σε εκτεταμένη αποβιομηχάνιση (στο πλαίσιο διαμόρφωσης 
μιας «εσωτερικής» ευρωπαϊκής αγοράς όπου η βιομηχανική παραγωγή αφορού-
σε σχεδόν αποκλειστικά τον ευρωπαϊκό Βορρά) αφετέρου –ειδικά η αμφιλεγόμενη 
ένταξη στη ζώνη του ευρώ– αφαίρεσε από την ελληνική οικονομία τη δυνατότητα 
της νομισματικής ευελιξίας, όταν εκδηλώθηκε η παγκόσμια κρίση.86 Ταυτόχρονα, οι 
ιδιαίτερα υπέρογκες αμυντικές δαπάνες της χώρας αφαιρούσαν (και εξακολουθούν 
να αφαιρούν) σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για τη στήρι-
ξη περισσότερο ευαίσθητων οικονομικών τομέων. Τέλος, μια περίοδος «ανάπτυξης» 
του ελληνικού καπιταλισμού φαίνεται να σταματά απότομα το 2008, όταν εξαιτίας 
της ανάγκης για μια παγκόσμια ανακατεύθυνση κεφαλαίων ο –εξαρτώμενος από 
διεθνή κεφάλαια– ελληνικός καπιταλισμός ακολούθησε τις διεθνείς επιταγές και κα-
τευθύνσεις, μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς υπέβοσκε από τη δεκαετία του 1970 
και ήταν προβλέψιμη στο πλαίσιο εκδήλωσης των περιοδικών δομικών κρίσεων, 
όπως έχουμε ήδη επισημάνει. 

Οι συνέπειες αυτών των οικονομικών και πολιτικών επιλογών υπήρξαν πολλα-
πλές. Κατ’ αρχάς οδήγησαν σε εισαγόμενες συνταγές λιτότητας από τους δανειστές 
–ή τους «θεσμούς»– στο πλαίσιο μιας ιδέας ότι υπεύθυνος είναι ο «κανένας» (Arendt 
1969, όπως αναφέρεται στο Spryridakis 2018b: 121) καθιερώνοντας μια «διακυ-
βέρνηση χωρίς κυβέρνηση». Στο ίδιο πλαίσιο, η συστηματική και ταχεία πρεκαρι-
οποίηση των εργαζομένων εντάχθηκε σε μια γενικότερη απόπειρα αναθεώρησης 
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία, φυσικά, εντάθηκε ακόμη περισ-
σότερο αργότερα, την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
που παραθέτει ο Σπυριδάκης (Spryridakis 2018b: 114-115) το 2015 η ελληνική κοι-
νωνία παρουσίαζε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (22,5%), ενώ η εικόνα 
ειδικότερων κατηγοριών εργαζομένων και πολιτών, όπως οι γυναίκες μεταξύ των 
οποίων και οι μετανάστριες, αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως αναφέ-
ρει η Βαΐου (Vaiou 2014: 84): ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ειδικά των 
νεότερων γυναικών (61% ανεργία στις ηλικίες κάτω των 25 ετών), η διαμόρφωση 
ενός «παράνομου», δηλαδή οικονομικά άτυπου και αφανούς εργασιακού προφίλ, 
για τις περισσότερες και βέβαια η έξαρση της βίας εναντίον τους υπήρξαν ορισμένες 
από τις εξελίξεις αυτές. 

ωστόσο, η ειρωνική επίκληση στον «κανένα» ως υπεύθυνο για την κρίση δεν 
είναι, βέβαια, επαρκής, όταν κανείς επιχειρεί να ερμηνεύσει αλλά και να παρέμβει 
διορθωτικά σε μια κατάσταση παθογένειας. Όπως και στο διεθνές επίπεδο, έτσι και 
στην ελληνική περίπτωση αναπτύχθηκαν διαφορετικές μεταξύ τους ρητορικές και 
επιστημονικές αιτιάσεις για την κρίση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπορεύ-
ονται από την ήδη κατατεθειμένη διάκριση «δεξιά» – «αριστερά». ωστόσο, επειδή, 
όπως έχουμε ήδη δει, οι έννοιες αυτές δεν είναι συμπαγείς, θα ήταν ίσως ακριβέ-
στερο να διακρίνουμε ανάμεσα σε «εκσυγχρονιστικές» αιτιάσεις και αιτιάσεις που 
ενοχοποιούν την καπιταλιστική λογική της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και 
στοχεύουν στην υπέρβασή της. Ας τις παρακολουθήσουμε με τη σειρά. 

86  Ανάλογες αιτιάσεις για την ελληνική εκδοχή της κρίσης επικαλείται και ο Knight 2015: 11-15.
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η εκσυγχρονιστική εκδοχή 
για μια ενδεχόμενη ελληνική κρίση είχε μιλήσει ήδη από το 1993 ο Κωνσταντίνος 
Τσουκαλάς (Τσουκαλάς 2008 [1993]). γι’ αυτόν, η «κρίση» είναι το νομοτελειακό 
αποτέλεσμα της δομικής αδυναμίας της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας να 
προσαρμοστούν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα μέσα από την ανάπτυξη πραγ-
ματικών καπιταλιστικών δομών και σχέσεων. Ανάμεσα σε άλλους παράγοντες που 
ευθύνονται γι’ αυτό (όπως π.χ. το πελατειακό σύστημα, η εκτεταμένη διαφθορά 
κ.λπ.) ο Τσουκαλάς τοποθετεί την πρακτική της «πολυαπασχόλησης», μέσω της 
οποίας ενισχύεται η ανάπτυξη αφανών και ανεπίσημων μορφών εισοδήματος και 
απασχόλησης και η πολλαπλότητα δραστηριοτήτων για τον καθένα, που οδηγεί 
στην «πολυσθένεια και εναλλαξιμότητα των ειδικοτήτων, των ρόλων και των τόπων 
εργασίας». Έτσι, «συνεχίζει να αναπαράγεται μια μη παραγωγική και “παραδοσιακή” 
κοινωνική δομή χωρίς –μέχρι πρόσφατα φυσικά– σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις 
στα προσωπικά εισοδήματα» (Τσουκαλάς 2008: 230).

ωστόσο ο Τσουκαλάς δεν περιορίζεται στην οικονομική όψη αυτής της πρακτι-
κής, αλλά επεκτείνεται στην κοινωνική της εκδοχή και στην ηθική της σημασία. Όσον 
αφορά το πρώτο, το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται στο χάσμα που υπάρχει στην 
ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, μεταξύ της «εργαλειακής ορθολογικότητας» 
στο επίπεδο της ατομικής οικονομικής συμπεριφοράς και την ανορθολογικότητα σε 
συλλογικό επίπεδο, κάτι που σχετίζεται με τη νοοτροπία των «Ελλήνων hommines 
economici που δεν λειτούργησαν ποτέ ως hommines civili [sic]». Τα «εκσυγχρονιστικά» 
προγράμματα, που κάθε τόσο αναγγέλλονται, δεν έχουν καμία επιρροή πάνω στη 
«συλλογική» Ελλάδα. Έτσι, ενώ «οι Έλληνες ως άτομα έχουν να επιδείξουν (εντός 
και εκτός Ελλάδος) σημαντικά επιτεύγματα, το αντίθετο συμβαίνει στο επίπεδο των 
συλλογικών στοχεύσεων» (Τσουκαλάς 2008: 218). Όσον αφορά το δεύτερο, ο Τσου-
καλάς διαπιστώνει ότι υπάρχει μια γενική απροθυμία συμβολής στο γενικό καλό και 
μια ατομική συμπεριφορά, που την ονομάζει συμπεριφορά «τζαμπατζή» (free rider 
– Τσουκαλάς 2008: 220). Στην Ελλάδα παρατηρείται μια αξιοσημείωτη «κοινωνική 
αντίσταση» στις τυπικές μορφές που παίρνει ο καταμερισμός εργασίας στη σύγχρο-
νη εποχή. Κι ακόμη περισσότερο, «το καλβινιστικό εργασιακό ήθος, η απρόσωπη 
αγοραία εντιμότητα, η προσωπική αξιοπιστία και η συμμόρφωση σε συλλογικούς 
κανόνες αποτελεσματικότητας ή η προσήλωση στην ιδέα του πολίτη δεν έγιναν 
ποτέ κανόνες ως αξίες καθ’ εαυτές σεβαστές», με συνέπεια να υπάρχει κενό αξιών και 
η κοινωνία να εξακολουθεί να λειτουργεί με βάση το free ridership («τζαμπατζιλίκι»).

Αυτή η σχετικά πρώιμη διατύπωση, η οποία διαμόρφωσε μια ευδιάκριτη τάση 
στην ελληνική βιβλιογραφική παραγωγή (Βούλγαρης 2006, Αλεξάκης 2008, Πα-
ναγιωτοπούλου 2008 κ.λπ.), αξιοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό μετά το ξέσπασμα 
της οικονομικής κρίσης για τη διατύπωση προτάσεων προς την υπέρβασή της. για 
παράδειγμα, στην έκθεση των Βαληνάκη, Καζάκου & Μαραβέγια το 2013, με τίτλο 
Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες εναλλακτικές προτάσεις, που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Αριστείας Jean Monet, διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο (Οι πραγματικές αιτίες της κρί-
σης – προβλήματα θεσμών και αξιών, σσ. 19-21):

Το πελατειακό σύστημα συνυφαίνεται με μια διάχυτη δυσπιστία έναντι της 
αγοράς και του ανταγωνισμού (anti-market bias). Η αρνητική προδιάθεση 
έναντι της αγοράς είναι μια τάση υποτίμησης του οικονομικού οφέλους 
της οικονομίας της αγοράς. Εκδηλώνεται π.χ. με τη μορφή θεμελιώδους 
δυσπιστίας έναντι της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Επίσης, 
μπορεί να προέρχεται από ψυχρούς υπολογισμούς προσωπικών ωφελειών 
ή κόστους, αλλά συχνά αυτονομείται, δεν γεννιέται μέσα από διαδικασίες 
μάθησης, πληροφόρησης ή πολύπλοκους στρατηγικούς υπολογισμούς. Οι 
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διεργασίες αυτές καταλήγουν σε έναν ακατέργαστο αντιφιλελευθερισμό, ο 
οποίος με τη σειρά του νομιμοποιούσε ιδεολογικά τις αντιδράσεις εναντίον 
κάθε μεταρρύθμισης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

Όλα αυτά συναρθρώνονται με μια οικονομική δομή, στην οποία κυρι-
αρχεί η μικρή οικογενειακή μονάδα, τα μέλη της οποίας αναζητούν τη στα-
θερότητα σε πολλαπλές πηγές εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης και 
της απασχόλησης ενός ή περισσότερων μελών στο κράτος. Αν δεν λάβου-
με υπόψη όλα αυτά –άτυπους θεσμούς, κυρίαρχες ιδέες, οικονομικές δομές 
κ.λπ.– η κλίμακα της ελληνικής κρίσης και οι δυσλειτουργίες σε κράτος και 
οικονομία (…) μένουν ανεξήγητα φαινόμενα ή, στην καλύτερη περίπτωση, 
αποδίδονται σε «λάθη». Ούτε μπορεί τότε επίσημη πολιτική και επιστήμη 
να βρουν λύσεις που να αντέξουν στον χρόνο. 

ωστόσο, η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η πολυαπασχόληση, 
καθώς συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικότερες «παθογένειες» της ελληνικής περί-
πτωσης που οδήγησαν στην κρίση,87 δεν περιορίζεται στην οικονομική, κοινωνική 
και ηθική της σημασία. για την Έρση Ζακοπούλου (2011: 86-90), το πρόβλημα εντο-
πίζεται στη διαμόρφωση ενός «εθνοτοπικού κινήματος», το οποίο συντηρεί και ανα-
παράγει αυτές τις συμπεριφορές, ενώ ταυτόχρονα η ανθρωπολογική επιστημονική 
κοινότητα τις δικαιολογεί και τις απενοχοποιεί ως «πολιτισμικές σταθερές»: 

Η μεταπολεμική φυγή του αγροτικού πληθυσμού δεν σήμανε την αποξέ-
νωσή του από τους τόπους καταγωγής του. Ακόμη και οι αποδημούντες 
στο εξωτερικό σπάνια πουλούσαν την αγροτική τους περιουσία. Οι εσω-
τερικοί μετανάστες έφτιαξαν κοινότητες στις πόλεις και κράτησαν τους δε-
σμούς, τις ανταλλαγές και την επικοινωνία με τις αγροτικές περιοχές προέ-
λευσης. Ολόκληρες συνοικίες της Αθήνας δημιουργήθηκαν και απέκτησαν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα από την εκεί συγκέντρωση συντοπιτών ή προσφύ-
γων. Και οι μεν και οι δε, ενσωματώθηκαν στον αστικό χώρο στηριζόμενοι 
στην κοινωνικότητα που ανέπτυσσαν στο εσωτερικό των κοινοτήτων τους. 
Με τον τρόπο αυτόν υποβαθμίστηκε η κοινωνική διαφοροποίησή τους και 
αναπτύχθηκαν διαπροσωπικές σχέσεις ανταλλαγής μεταξύ κατόχων άνι-
σων κοινωνικών κεφαλαίων. (…)

Παράλληλα, η διάχυτη άμβλυνση της τήρησης των θεσμικών κανό-
νων προκάλεσε ένα είδος «νομιμοποίησης» της συμμετοχής ατόμων και 
ομάδων σε εξωθεσμικές, παράτυπες ή καθαρά παράνομες ενέργειες, με 
εδραιωμένη την πεποίθηση ότι «έτσι λειτουργεί η ελληνική κοινωνία» και 
αξιοποιώντας την ανοχή που αναγκαστικά, σε τελική ανάλυση, αναπτύσ-
σεται μεταξύ συνενόχων. Και παρά το γεγονός ότι η αναιδής τάση από 
την πλευρά μέρους του πολιτικού κόσμου να εξισώσει τις ευθύνες της λει-
τουργίας του πολιτικού συστήματος στη μεταπολίτευση, μεταξύ δρώντων 
και συμμετεχόντων, ήταν θρασύτατη και ορθά προκάλεσε μέγιστη οργή, 
η συμμετοχή του μεγαλύτερου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας στο 
πελατειακό σύστημα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις νοοτροπίες που 
συγκροτήθηκαν και οι οποίες θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να αλλά-
ξουν. Έτσι, όμως, εξασθενούν σοβαρά και οι δυνατότητες αντίδρασης της 
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ονομαζόμενες «ελληνικές παθογένειες» 
που λόγω της επίμονης επιβίωσής τους τείνουν να θεωρούνται –και έτσι 
συγχρόνως να αποενοχοποιούνται – ως πολιτισμικές σταθερές.

87  Ελαφρώς παραλλαγμένες παρατηρήσεις σημειώνονται και στη λεγόμενη «Έκθεση Πισσαρίδη» (Πισσαρί-
δης et al. 2020), όπου οι αιτιάσεις απευθύνονται πλέον και στην «άτυπη οικονομία» ως παράγοντα «χαμη-
λής παραγωγικότητας» (σ. 10), που συσχετίζεται άλλοτε με τις «άτυπες πληρωμές στις υπηρεσίες υγείας» 
(σ. 89-93) και άλλοτε με τη φοροδιαφυγή (σ. 101-104) ή την «άτυπη αγορά εργασίας» (σ. 145-147). Σε κάθε 
περίπτωση, η έννοια του όρου δεν αποσαφηνίζεται, αλλά μάλλον περιορίζεται στην παραοικονομία. 
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Στα αποσπάσματα που προηγήθηκαν, διαπιστώνουμε ότι η απασχόληση στο πλαί-
σιο της οικογένειας ή της οικογενειακής αγροτικής περιουσίας ταυτόχρονα με την 
απασχόληση ενός ή περισσότερων από τα μέλη της οικογένειας στο δημόσιο τομέα 
ή στην αυτό-απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογίζεται στις βασι-
κές αιτίες της κρίσης και συνεξετάζεται με φαινόμενα παθογένειας όπως το πελατει-
ακό σύστημα, η πολιτική διαφθορά, η φοροδιαφυγή και η αδυναμία επέκτασης των 
υπαλληλικών σχέσεων στην ελληνική κοινωνία, όπως θα ταίριαζε σε μια ευρωπαϊκή 
χώρα. 

Αν μπορεί να διατυπωθεί εδώ μια πρώτη αμφιβολία απέναντι στην αναλυτική 
αξία αυτής της επιχειρηματολογίας (που θυμίζει έντονα το εκσυγχρονιστικό μοντέ-
λο ερμηνείας της άτυπης οικονομίας, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο – 
Yusuff 2011, Williams & Lansky 2013), αφορά σε γενικές γραμμές μια προϋπόθεση 
που προκαταλαμβάνεται ως δεδομένη: εννοώ το γεγονός ότι η Ελλάδα, κυρίως από 
οικονομική άποψη, τοποθετείται αυτονόητα στον πυρήνα των «ανεπτυγμένων» ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών λόγω της –πολιτικής της, πρωτίστως– ένταξης στη Ευρω-
παϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ. ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβε-
βαιώνεται ούτε από τους «ρυθμούς ανάπτυξης» που θα περίμενε κανείς, δηλαδή τα 
λεγόμενα «σκληρά» οικονομικά δεδομένα (τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του ελληνικού χρέους, για παράδειγμα, και τις προοπτικές δομικής «ανάπτυξης» – 
Πισσαρίδης et al. 2020: 16-31) ούτε, βέβαια, από την ίδια τη διαμόρφωση δύο άτυ-
πων ζωνών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη διάκριση μεταξύ «Βορ-
ρά» και «Νότου».88 Η ελληνική οικονομία, ενταγμένη αυτονόητα στην ευρωπαϊκή 
«περιφέρεια» και εκτοπισμένη στην περιοχή της «παροχής υπηρεσιών», που οδήγη-
σε σταδιακά στην πλήρη αποβιομηχάνιση και σε μια επιλεκτική αγροτική παραγω-
γή μέσω των διαδοχικών αναθεωρήσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πέτρου 
& Κουτσού 2014: 8-9), δεν φαίνεται να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής 
ευρωπαϊκής περίπτωσης, όπως λανθασμένα εκλαμβάνεται στην προηγηθείσα επι-
χειρηματολογία. Αντίθετα, αν, όπως υποτίθεται από την κλασική και νεοκλασική οι-
κονομική θεωρία, θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν τα λεγόμενα «συγκριτικά της πλε-
ονεκτήματα»89 στο διεθνή οικονομικό στίβο, τα περισσότερα από αυτά συνίστανται 
ακριβώς στις κοινωνικές και πολιτισμικές της ιδιαιτερότητες, οι οποίες όμως εδώ 
εκλαμβάνονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης παθογένειας που εμποδίζει την «καπι-
ταλιστική ολοκλήρωση». Αλλά στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε.

κοινωνικές απαντήσεις  
με πολιτικά χαρακτηριστικά 
Από την άλλη μεριά, απέναντι σ’ αυτή τη σκληρή και επώδυνη επιλογή της «καπιτα-
λιστικής ολοκλήρωσης» για την ελληνική περίπτωση, αναπτύχθηκαν ρητορικές και 

88  Παρουσιάζει ενδιαφέρον η προσέγγιση του γκιντίδη (Gkintidis 2016), σχετικά με τον τρόπο που η 
ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική αντιμετωπίζει την περίπτωση της Ελλάδας μέσω μιας ιδιόμορφης 
πατερναλιστικής «ηθικής οικονομίας» που, αφού πρώτα ενεργοποίησε τη «γενναιοδωρία» από τη 
δεκαετία του 1980 κ. εξ., στη συνέχεια παρεμβαίνει, το ίδιο πατερναλιστικά, με την επιβολή προ-
γραμμάτων αυστηρής «λιτότητας», στο πλαίσιο ίσως του «καλβινιστικού ήθους» (που επικαλείται ο 
Τσουκαλάς) όχι πια της εργασίας αλλά της επιχειρηματικότητας. Έτσι, όμως, αποδεικνύεται de facto 
αυτή η ανισομερής σχέση. Επίσης βλ. την προσέγγιση της λεοντίδου (Leontidou 2014), σύμφωνα με 
την οποία ο ευρωπαϊκός νότος αντιμετωπίζεται με οριενταλιστικά στερεότυπα από τις βορειοευρω-
παϊκές πολιτικές ελίτ, με αποτέλεσμα η κρίση να μην ορίζεται μόνο ως οικονομική και κοινωνική αλλά 
επιπλέον ως πολιτισμική, που αφορά τις κουλτούρες του ευρωπαϊκού νότου και τον τρόπο ζωής (π.χ. 
τον αυθορμητισμό).

89  Βλ. συνοπτικά για το ζήτημα Τσούνης 2015: 17-73. 
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πρακτικές που επιχείρησαν να κεφαλαιοποιήσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια και 
πρότειναν μια διαφορετική διαχείριση, οικονομική και πολιτική. για τη συστηματικό-
τερη εξέτασή τους, θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε δύο ειδικότερες ενότητες: 
εκείνη που αφορά τις πρωτοβουλίες αυτοθέσμισης και αυτοδιαχείρισης της κρίσης 
–μέσω και της διαμόρφωσης Κοινών– και εκείνη που αφορά τη λεγόμενη «κοινωνι-
κή και αλληλέγγυα οικονομία». 

Με αφετηρία τη νεολαιίστικη εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, που εκδηλώ-
θηκε μετά τη δολοφονία γρηγορόπουλου, αλλά και το λεγόμενο «κίνημα της πλατεί-
ας Συντάγματος» / «κίνημα των πλατειών» (Poylimenakos & Dalakoglou 2018: 173, 
Morales-Bernardos 2019: 84), ο χώρος των αυτοδιαχειριζόμενων συλλογικοτήτων 
ήρθε περισσότερο δυναμικά στο προσκήνιο: οι κατειλημμένοι χώροι πολλαπλασιά-
στηκαν, κυρίως στην Αθήνα (με εβληματικότερο εκείνον του πάρκου Ναυαρίνου στα 
Εξάρχεια – Chatzidakis 2014, 2018, Stavrides 2014) και τη Θεσσαλονίκη, και μαζί με 
τις ήδη υπάρχουσες δομές δραστηριοποιήθηκαν εκτός των άλλων σ’ έναν ακτιβι-
σμό που αφορούσε την παρέμβαση στο ζήτημα των τροφίμων. Άλλωστε, η ένταση 
με την οποία εκδηλωνόταν η κρίση αφενός δημιουργούσε άμεσες επισιτιστικές ανά-
γκες, αφετέρου έθετε με επείγοντα τρόπο την προτεραιότητα μιας διαχείρισης έξω 
από τον τυπικό τρόπο της αγοράς. Με σύνθημα το «να πάρουμε τις ζωές μας στα 
χέρια μας» διαμορφώθηκε μια νέα «γεωγραφία της τροφής» πέρα από τα πολιτικά 
κόμματα, τις ΜΚΟ και τις αλυσίδες παραγωγής και διανομής, που υποστηρίχθη-
κε από αστεακούς κήπους, συλλογικές κουζίνες, αυτοοργανωμένες τράπεζες τρο-
φίμων, παραγωγικές συλλογικότητες κ.ο.κ. με κέντρο τις γειτονιές και τα «στέκια» 
(Morales-Bernardos 2019: 87) ή εκδηλώθηκε με τη στήριξη των μικρών παραγωγών 
από το μαζικό κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», με την υποστήριξη αυτοσχέδιων υπαί-
θριων αγορών και περισσότερο γνωστό το λεγόμενο «κίνημα της πατάτας» (Kravva 
2014, Agelopoulos 2018). 

Οι πολιτικές αφετηρίες αυτού του ακτιβισμού ήταν σαφείς: από την αμφισβή-
τηση της «τελεολογίας της κρίσης», δηλαδή του αναπόφευκτου χαρακτήρα της και 
συνακόλουθα της επιλογής του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου για τη διαχείρισή 
της (Dalakoglou, Agelopoulos & Poulimenakos 2018) μέχρι την εφαρμογή των εναλ-
λακτικών εγχειρημάτων της αυτοδιαχείρισης «μέσω της αυτό-οργάνωσης, χωρίς 
σεξισμό και ιεραρχίες, χωρίς ρατσιστικές σχέσεις, με πολύ-ταξικούς χώρους αλλά και 
αντιφασιστικές καθημερινές πρακτικές» (Morales-Bernardos 2019: 88), επιχειρήθη-
κε να δομηθεί ένα πολλαπλό πολιτικό επιχείρημα εναλλακτικής διαχείρισης της κρί-
σης που ως ένα βαθμό οδήγησε –αλλά και υποστηρίχθηκε απ’ αυτήν– στην πρώτη 
και σύντομη (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2015) διακυβέρνηση από τον ΣύΡΙΖΑ. 

ωστόσο, το ίδιο το εθνογραφικό υλικό που παρήχθη από την επικέντρωση της 
ανθρωπολογικής, κυρίως, έρευνας στην περίπτωση αυτής της «εναλλακτικής» δια-
χείρισης αναδεικνύει και τα όριά της. Μια κατ’ αρχήν κριτική προσέγγιση επιχειρεί ο 
Σταυρίδης (Stavrides 2014) θεωρώντας πως η διαχείριση αυτών των «Κοινών» δε θα 
πρέπει να περνάει μέσα από περίκλειστους θύλακες αυτονομίας αλλά από την εν-
νοιολόγησή τους ως «κατωφλιών», που επιτρέπουν την επικοινωνία του «μέσα» με 
το «έξω». Αντίθετα από αυτή την ενοιολόγηση, οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι συχνά 
περιχαρακώθηκαν συγκροτώντας μια πόλη-αρχιπέλαγος «αυτόνομων θυλάκων», 
όπου οι θεσμικές πρακτικές αυτοδιαχείρισης δεν διαφοροποιούνταν ιδιαίτερα από 
εκείνες των κυρίαρχων θεσμών, όσον αφορά την ιεραρχική τους δομή και τον ομο-
γενοποιημένο χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Έτσι, όμως, επιτελούνταν και εντός 
των χώρων αυτών οι δύο βασικές προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής διαχείρισης 
από τις ελίτ: τα άτομα εξακολουθούσαν να λειτουργούν σε θεσμικά πλαίσια με προ-
βλέψιμες και «μετρήσιμες» δραστηριότητες και συνέχιζαν να δρουν χωρίς σύνδεση 
και συνεργασία με άλλους, χωρίς πολλαπλότητα που να οδηγεί σε μια πόλη-πρό-
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κληση για τις κυρίαρχες ταξινομήσεις των χώρων και των τύπων ζωής.90

Από την άλλη μεριά, πολύ συχνά η επίκληση της «αλληλεγγύης» και του «ακτι-
βισμού» δεν ανταποκρινόταν πάντοτε σε μια ανάλογα πολιτική επεξεργασία. Οι έν-
νοιες αυτές άλλοτε προκαλούσαν ισχυρή αμφιθυμία εκλαμβανόμενες ως μια έκφρα-
ση του «ανθρωπισμού» απέναντι σε αναξιοπαθούντες (Theodossopoulos 2020, με 
εθνογραφικό υλικό από την Πάτρα) και άλλοτε συνδέονταν με προσωπικά κίνητρα, 
όπως επισημαίνει ο Ρακόπουλος (Rakopoulos 2018): κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε 
«μόχθο» (labour) και «βιοποριστική εργασία» (work), διαπιστώνει ότι οι αλληλέγγυ-
οι ακτιβιστές του εθνογραφικού του παραδείγματος στη Θεσσαλονίκη στράφηκαν 
σταδιακά –από την πολιτική και ακτιβιστική παρέμβαση στο επίπεδο της διανο-
μής τροφίμων «χωρίς μεσάζοντες»– σε σχεδιασμούς βιοπορισμού από την ίδια δι-
αδικασία, με το μετασχηματισμό της παρέμβασης σε συνεταιρισμό. Άλλες φορές, 
πάλι, οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν πάντοτε έναν ξεκάθαρο πολιτικό προσανα-
τολισμό, αλλά συχνά βρίσκονταν δέσμιες θεσμικών παραγόντων όπως οι Δήμοι, 
οι ΜΚΟ και η εκκλησία, που είτε αποπολιτικοποίησαν την έννοια της αλληλεγγύης 
και την ανακατεύθυναν σε περισσότερο «ανθρωπιστική» διάσταση (Kravva 2014, 
Theodosopoulos 2016) είτε την χειραγώγησαν πολιτικά και την αποπλαισίωσαν 
από τον αμεσοδημοκρατικό της χαρακτήρα (Morales-Bernardos 2019: 92). Το άμεσο 
αποτέλεσμα ήταν η έννοια της αλληλεγγύης να φαντάζει πολύ πιο αποτελεσματική 
όχι στην πολιτική της διάσταση αλλά μάλλον στην κοινωνική, που ταυτίστηκε με 
αναδίπλωση στην οικογένεια και άλλους παραδοσιακούς θεσμούς πρόνοιας. Έτσι, 
η ζωή έγινε πράγματι πιο «λιτή», όπως σημειώνει ο Χατζηδάκης (Chatzidakis 2014: 
38-39), χωρίς όμως αυτό να είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής επιλογής, στη βάση 
της σκέψης του λατούς, αλλά μάλλον μια λύση ανάγκης. 

Τη δημοφιλία της «αλληλεγγύης» εντοπίζει και ο Παπαταξιάρχης (Papataxiarchis 
2018: 229), για να υποστηρίξει ότι ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο απώλεσε τον αυστη-
ρό κοινωνιολογικό και θεωρητικό της χαρακτήρα μέσα από μια διευρυμένη χρήση 
που αντιστοιχεί σε μια απολιτική «ανθρωπιστική» εννοιολόγηση. Το ίδιο, άλλωστε, 
συνέβη και με την έννοια της «αντίστασης», που από αναλυτική κατηγορία με βα-
ριά ιδεολογική κληρονομιά μετασχηματίστηκε σε «όχημα ρομαντικής εξιδανίκευ-
σης» (Papataxiarchis 2018: 228), όπως επιβεβαιώνει και η εθνογραφική συνεισφορά 
του Streinzer (2018). Με πεδίο έρευνας την πόλη του Βόλου επιχείρησε μια κριτική 
προσέγγιση της καθημερινής ζωής της κρίσης στον καπιταλισμό, για να διαπιστώ-
σει αντιφατικές συμπεριφορές: από τη μια μεριά απόρριψη των νεοφιλελεύθερων 
αντιλήψεων της αγοράς εκ μέρους των αλληλέγγυων ακτιβιστών, από την άλλη 
ταυτόχρονη ενίσχυση των αντιλήψεων αυτών, μέσα από την προσφυγή στις αλυ-
σίδες διανομής τροφίμων με κριτήριο τη φθηνότερη τιμή. Στη βάση αυτή, όμως, 
«αλληλεγγύη», «αντίσταση» και «ακτιβισμός» στοιχειοθετούν μάλλον πολιτικές προ-
βολές πάνω σε μια πολύ πιο σύνθετη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγ-
ματικότητα.91 

90  Όπως το θέτει ο Harvey (2013: 228), «οι προσωρινές φούσκες της αυτονομίας πρέπει σταδιακά να 
πάρουν τη μορφή μόνιμων ελεύθερων κοινοτήτων. για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν οι 
κοινότητες αυτές να υπάρξουν σε πλήρη απομόνωση· και ούτε μπορούν να βρίσκονται σε σχέση 
καθαρής αντιπαράθεσης με τους γύρω τους. Πρέπει να βρουν κάποιον τρόπο να συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα που τις περιβάλλουν. Αυτό είναι το πιο 
περίπλοκο ζήτημα, γιατί έχει αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο για εκείνους που είναι οργανωμένοι με 
ριζοσπαστικά δημοκρατικό τρόπο να ενταχθούν με ουσιαστικό τρόπο σε μεγαλύτερες δομές χωρίς 
να αναγκαστούν να κάνουν ατελείωτους συμβιβασμούς στις βασικές τους αρχές».

91  Από την άποψη αυτή έχει ενδιαφέρον να σχολιάσουμε τη θέση του Αγγελόπουλου (Agelopoulos 
2018: 222-223) ότι το «κίνημα της πατάτας» δεν ήταν ούτε μια μορφή “buycotting” (δηλαδή επιλε-
κτική αγορά προϊόντων από εταιρείες που επιδεικνύουν κοινωνική υπευθυνότητα – βλ. https://qui-
zlet.com/58059760/american-government-test-flash-cards/) ούτε πάλι μια μορφή καταναλωτικού 
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Η προβληματοποίηση της έννοιας της αλληλεγγύης στο –θεωρητικά τουλάχι-
στον– πιο «ριζοσπαστικό» κομμάτι της αντίδρασης απέναντι στην κρίση μας φέρνει 
τώρα πιο κοντά σε μια άλλη εκδοχή της, περισσότερο θεσμική, εκείνη που εκφρά-
στηκε μέσα από τη λεγόμενη «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία».92 ωστόσο, οι 
δύο έννοιες, παρότι συνεκφέρονται, δεν ταυτίζονται. Ας επιχειρήσουμε σύντομα να 
αποσαφηνίσουμε τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητές τους. 

Με βάση τον ορισμό που παραθέτει ο Ψημίτης (2015: 759), η αλληλέγγυα οι-
κονομία φαίνεται να προσιδιάζει περισσότερο ως λογική με τα προαναφερθέντα 
εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, αφού

συνίσταται ουσιαστικά σε υψηλής κοινωνικής ποιότητας ανθρώπινους δε-
σμούς στους οποίους συναρτώνται σε εξαρτημένη μορφή ήπιες διευθε-
τήσεις οικονομικού τύπου. Εδώ κοινωνικές σχέσεις που στηρίζονται στις 
καθοδηγητικές αρχές της αμοιβαιότητας, της αναδιανομής και της κοινοτι-
κής υποχρέωσης (…) γίνονται όχι μόνο βασικά συστατικά της οικονομικής 
πρακτικής, αλλά δημιουργούν επίσης συλλογικότητες που συγκρούονται 
με τη λογική της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της αγοράς. (…) Συνιστά 
ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που συνειδητά αναπτύσσουν συλλογικές 
αντιστάσεις στην παγκοσμιοποίηση και δημιουργούν συλλογικές ριζοσπα-
στικές πρακτικές συγκριτικά με τις διεκδικήσεις παραδοσιακών μορφών 
συλλογικής δράσης (πολιτικών ή συνδικαλιστικών). Έτσι, ευνοεί τη με βάση 
τα κοινά ισότιμη παραγωγική διαδικασία και την ίση πρόσβαση στα αποτε-
λέσματά της, την οριζόντια συνεργασία, την αμεσοδημοκρατική λειτουρ-
γία των ομάδων, τη λογική του δώρου στην παραγωγική διαδικασία, το 
μοίρασμα της γνώσης, κ.ο.κ.

Έτσι, η αλληλέγγυα οικονομία συνδέεται με έννοιες όπως η «ομότιμη παραγωγή» 
και η «αποανάπτυξη», ενώ το διακύβευμά της είναι η «επανατοπικοποίηση» της αντί-
στασης απέναντι στην «απεδαφικοποίηση» της παγκοσμιοποίησης. Όψεις αυτής 
της διαδικασίας είναι η «εδαφικοποίηση», δηλαδή η διαμόρφωση συλλογικοτήτων 
που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και συναρτούν μεταξύ τους ποικίλους 
δεσμούς στην κλίμακα του τοπικού, η «προεικόνιση», δηλαδή η παραδειγματική δι-
αμόρφωση τρόπων συμβίωσης με μελλοντική προοπτική σε οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό επίπεδο και τέλος η «κοινότητα», όχι με τη διοικητική ή την ιστορική 
της εννοιολόγηση, αλλά μέσα από τη νοηματοδότηση κοινών αξιακών κωδίκων και 
δεσμών (Ψημίτης 2015: 759-762, Ψημίτης 2018). Αντίθετα, η κοινωνική οικονομία, 
σύμφωνα με τον Ψημίτη (2015: 758-759),

αναφέρεται κατά βάση σε εγχειρήματα οικονομικής φύσης με «κοινωνικό 
πρόσωπο», δηλαδή σε πρωτοβουλίες ιδιωτικού χαρακτήρα που αποσκο-
πούν σε οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση των συντελεστών παρα-
γωγής με ταυτόχρονη εισαγωγή κοινωνικών «αρετών» στην οικονομία, 
όπως είναι η επιμεριστική δικαιοσύνη, η ισότητα ευκαιριών, η αξιοκρατία 
και τα ατομικά δικαιώματα. Αν και συναρτάται σαφώς με μια επιχειρηματι-
κά νέα αντίληψη της επένδυσης και της συνεργασίας, η κοινωνική σημασία 
της σε επίπεδο αρχών εξαντλείται σε μια ρητορική αποχής από καπιταλι-
στικά επιθετικές στρατηγικές οικονομικής πρακτικής που εκμεταλλεύονται 

ακτιβισμού ως σύμπτωμα της αύξησης της απογοήτευσης από την πολιτική, όπως υποστηρίζει ο 
Bauman, αλλά ένας άλλο τρόπος σκέψης για την οργάνωση της οικονομίας. Στην πράξη, ωστόσο, 
δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια «ρυθμιστική» παρέμβαση στην ίδια την αγορά, με εξορθολογι-
σμό της τελικής τιμής του προϊόντος, που άφηνε άθικτη την ίδια τη δομή της παραγωγής – κατανά-
λωσης παρεμβαίνοντας στο μεταπρατικό επίπεδο. 

92  Σε κάποιες περιπτώσεις οι όροι «κοινωνική» και «αλληλέγγυα» οικονομία τίθενται διαζευκτικά και 
προστίθεται ο όρος «συνεργατική» οικονομία. Βλ. σχετικά λιερός 2012.
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άγρια την εργασία και καταστρέφουν τους φυσικούς πόρους. Η κοινωνική 
οικονομία εντάσσεται στη λογική του «τρίτου τομέα» που σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης βρίσκει περιθώρια ανάπτυξης επειδή αντιπροσωπεύει 
δυνάμεις οι οποίες δεν κινδυνεύουν τόσο από τους περιορισμούς είτε των 
δημόσιων προϋπολογισμών (κρατικός τομέας) είτε των επενδύσεων της 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (ιδιωτικός τομέας). Αποτελείται από «κοι-
νωνικές επιχειρήσεις» οι οποίες οφείλουν, παρά το κοινωνικό πρόσωπο 
που καλούνται να επιδείξουν, να είναι παραγωγικές, ανταγωνιστικές, ευ-
έλικτες, καινοτόμες, οικονομικά βιώσιμες και συνήθως επιδοτούμενες από 
εξωτερικούς θεσμικούς φορείς (κράτος, Ε.Ε.). Συχνά συνδυάζουν την ερ-
γασία στην επιχείρηση με την «εθελοντική» δράση, με αποτέλεσμα να πα-
ράγονται δυναμικές διαμόρφωσης ενός πρεκαριάτου ευέλικτου, εποχικού 
και κακοπληρωμένου. για το νεοφιλελεύθερο κράτος αυτές οι επιχειρήσεις 
αποτελούν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα των πολιτικών απασχόλησης 
και άμβλυνσης του κοινωνικού αποκλεισμού, στο μέτρο που συνδυάζουν 
ευελιξία, προσωρινότητα και έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας. Δη-
λαδή, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο φορείς της προνοιακής πολιτικής του 
καπιταλισμού σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και εξαθλίωσης ευρέων κοι-
νωνικών στρωμάτων.

ωστόσο, παρά τη σαφή αυτή διάκριση πολιτικής στόχευσης ανάμεσα σε κοινωνική 
και αλληλέγγυα οικονομία, ο Laville (2010b) χρησιμοποιεί τον όρο «αλληλέγγυα οι-
κονομία» (Solidarity Economy – Economie solidaire) ως μια γενικότερη ομπρέλα και 
για τις δύο εκδοχές, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι απορρέουν από την ευρωπαϊκή 
παράδοση εννοιολόγησης του λεγόμενου «τρίτου τομέα», δηλαδή της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας που εδράζεται στην κοινωνική συλλογικότητα, πέρα 
από το κράτος και τους ιδιώτες, και που αναζωπυρώνεται σε Αμερική και Ευρώπη 
μετά το 1980. Αυτό που φαίνεται, κατά τον ίδιο, να διαφοροποιεί την αλληλέγγυα 
οικονομία είναι δύο επιπλέον διαστάσεις τις οποίες διαθέτει: η πρώτη αφορά τη 
δημοκρατία, που εκδηλώνεται ως μια πολιτική αυτοπροστασίας της κοινωνίας από 
την αγορά, ειδικά όταν οι οργανώσεις του «τρίτου τομέα» γίνονται η πρώτη γραμμή 
άμυνας μέσω της αναδιαπραγμάτευσης της σχέσης ανάμεσα στους οργανισμούς 
και τους φορείς εξουσίας. Καθώς οι ενώσεις / οργανισμοί δεν είναι μόνο φορείς 
οικονομικής δραστηριότητας αλλά και σημαντικοί παράγοντες πολιτικής και κοινω-
νικής οργάνωσης, συγκροτούν έναν πολιτικό πόλο αντίστασης στην ουτοπία της 
αγοράς. Η δεύτερη διάσταση συνίσταται στη διαφορετική, δηλαδή «πληθυντική», 
εννοιολόγηση της οικονομίας, καθώς πέρα από την αγορά αναγνωρίζονται ως ση-
μαντικές οικονομικές πρακτικές η αναδιανομή και η ανταλλαγή,93 στην παράδοση 
της προσέγγισης του Πολάνυι (Laville 2010b: 230-233).

Σε μια απόπειρα ανά-σύνθεσης των δύο εννοιών οι Νικολόπουλος & Καπογιάν-
νης (2012: 30-31) σημειώνουν πως στην περίπτωση της κοινωνικής οικονομίας «οι 
δρώντες “θέτουν από κοινού” ή αμοιβαιοποιούν (την εργασία, το χρόνο, τα εργα-
λεία, το χρήμα)» ενώ στην περίπτωση της αλληλέγγυας οικονομίας 

πρωτίστως δημιουργούν ή ενισχύουν τον κοινωνικό δεσμό (…) ή δημιουρ-
γούν στοιχεία σχέσης που προϋποθέτουν οικειότητα. Τέλος, η αλληλέγγυα 
οικονομία φιλοδοξεί να υπηρετήσει το γενικό συμφέρον και όχι μόνο το 
συμφέρον των μελών της, όπως η κοινωνική οικονομία. Στην πραγματι-

93  Οι Νικολόπουλος & Καπογιάννης (2012: 26-28) ασκούν κριτική σε παλαιότερες προσεγγίσεις του 
Laville για τη διάκριση ανάμεσα σε οικονομία (εμπορευματοποιημένη, εγχρήματη) και παραγωγή 
(συνδυασμό εμπορευματοποιημένης με μη εμπορευματοποιημένη και εγχρήματη) «ως αόριστη ή 
έχουσα ρευστά όρια». ωστόσο, η αναφορά του Laville στην ανταλλαγή και την αναδιανομή παρα-
πέμπει ευθέως στην αξιοποίηση του σχήματος του Πολάνυι για την οικονομία, όπου με σαφήνεια 
εντάσσεται και το νοικοκυριό. Βλ. και Laville 2010 για την «πληθυντική οικονομία».
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κότητα όμως, όπως επίσης έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές του 
φαινομένου, πολλές πρωτοβουλίες μετέχουν και της αλληλέγγυας (λόγω 
των τύπων και του είδους των δραστηριοτήτων τους – κυρίως «υπηρεσίες 
εγγύτητας») και της κοινωνικής οικονομίας (λόγω του καταστατικού τους).

Η σύντομη αυτή παρέκβαση για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δεν απο-
σκοπεί, φυσικά, να εξαντλήσει το ζήτημα, αλλά μάλλον να σκιαγραφήσει το τοπίο 
εντός του οποίου φαίνεται να αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης μια 
αξιοσημείωτη δραστηριότητα τέτοιου τύπου οικονομίας με θεσμικά χαρακτηριστι-
κά. Επειδή το ζήτημα θα μας απασχολήσει διεξοδικότερα στο καθαρά εθνογραφικό 
μέρος αυτού του βιβλίου, με αφορμή την προσέγγιση μιας συγκεκριμένης Κοινω-
νικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) και του ρόλου της, εδώ θα περιορι-
στούμε σε μια σύντομη πραγμάτευση δύο διαστάσεων του φαινομένου. Η πρώτη 
διάσταση αφορά την έκτασή του: πόσες είναι οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα 
στην κρίση και αφορούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Η δεύτερη αφο-
ρά ένα περισσότερο ακανθώδες ζήτημα: ποια είναι η σχέση αυτών των επιχειρήσε-
ων με το συνεταιριστικό κίνημα; 

Η ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό νομοθετικό 
πλαίσιο από τον νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ τ. Β 216/31-9-2011), όπου εννοιολογείται 
μεταξύ άλλων από νομική άποψη και ο όρος «κοινωνική οικονομία» (άρθρο 1, εδ. 1), 
ενώ διακρίνονται 3 τύποι ΚΟΙΝΣΕΠ, («ένταξης», «κοινωνικής φροντίδας» και «συλ-
λογικού και παραγωγικού σκοπού» – άρθρο 2, εδ. 2). Παρά τις ειδικότερες διατάξεις 
που τις διέπουν ανά κατηγορία, η βασική νομολογία που αφορά την ίδρυση και τη 
λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ διέπεται από το νόμο 1667/1986, δηλαδή το νόμο που 
αφορά τους συνεταιρισμούς, αφού σε γενικές γραμμές οι ΚΟΙΝΣΕΠ χαρακτηρίζο-
νται ως «αστικοί συνεταιρισμοί» (άρθρο 3, εδ. 2α). Στον ίδιο νόμο προβλεπόταν η 
ίδρυση Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε με την από-
φαση 2.2250/οικ. 4.105 (ΦΕΚ τ. Β 221/9-2-2012). Εδώ διευθετούνται περισσότε-
ρο νομοτεχνικά ζητήματα τυπικής λειτουργίας και γενικότερα θεσμοποίησης των 
ΚΟΙΝΣΕΠ ως οργανισμών. ωστόσο, ουσιαστικά λειτουργικά ζητήματα ρυθμίστηκαν 
λίγο αργότερα: με τον νόμο 4399/2016 (ΦΕΚ τ. Β. 117/22-6-2016), γνωστό και ως 
«αναπτυξιακό νόμο», οι ΚΟΙΝΣΕΠ βρίσκονται μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδο-
τικών ενισχύσεων, εφόσον καταθέτουν επιχειρηματικό σχέδιο τουλάχιστον 50.000 
ευρώ (άρθρο 5, εδ. 2ε), και μεταξύ των δικαιούχων «ειδικών κατηγοριών ενισχύσε-
ων» (άρθρο 12, εδ. ε). λίγο αργότερα, με το νόμο 4430/2016 (ΦΕΚ τ. Β. 205/31-10-
2016), η «κοινωνική οικονομία» του νόμου 4019/2011 γίνεται τώρα «κοινωνική και 
αλληλέγγυα οικονομία» και ορίζεται νομικά εκ νέου μαζί με έννοιες όπως «συλλο-
γική ωφέλεια», «κοινωνική ωφέλεια», «κοινωνική καινοτομία», «βιώσιμη ανάπτυξη», 
«αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία», «δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο» κ.ο.κ. (άρ-
θρο 2), ενώ τυποποιείται με το ακρωνύμιο «ΚΑλΟ» (άρθρο 3, εδ. δδ). 

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του 2016 αφενός απηχούν ένα «διαφορετικό πο-
λιτικό κλίμα» απέναντι σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες –αρκετά διαφορετικό από 
εκείνο του 2011– αφετέρου επιχειρούν να ρυθμίσουν ένα φαινόμενο που από το 
2014 έπαψε να είναι «στα χαρτιά»: οι μαζικές αιτήσεις για τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ 
προς το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας απαιτούσαν όχι μόνο τη στελέχωσή του σε 
ανθρώπινο δυναμικό, αλλά επιπλέον τη στενότερη νομοθετική ρύθμιση του φαινο-
μένου. Πιο συγκεκριμένα, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στην έκθεση της CICOPA,94 

94  Πρόκειται για τον Διεθνή Οργανισμό Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Προ-
σφοράς ύπηρεσιών και Βιοτεχνών, τομεακό οργανισμό της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας 
(ICA) από το 1947. Η συγκεκριμένη έκθεση χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Εργα-
σίας (ILO) και δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 υπό τον τίτλο Συνεταιρισμοί & κοινωνική οι-
κονομία για την Ελλάδα. Βλ. αναλυτικότερα https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/03/
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το 2013 «οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που υπάγονται στον νόμο 4019/2011 για την 
“Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες παροχές” είναι 
ήδη 97 επιχειρήσεις, με 920 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία είναι υποκατη-
γορίες της “Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού 
Σκοπού”». Αντίθετα, στην έκθεση της γενικής γραμματείας Εργασίας του ύπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών ύποθέσεων για την ΚΑλΟ κατά τα έτη 2019-2020,95 
διαβάζουμε ότι στο γενικό Μητρώο Φορέων ΚΑλΟ κατατέθηκαν συνολικά 9.154 
«ηλεκτρονικές αιτήσεις όλων των κατηγοριών (εγγραφής, τροποποίησης, πιστοποι-
ητικού μέλους, διαγραφής, κ.λπ.)», από το Φεβρουάριο του 2018 –όταν και η έγ-
γραφη αίτηση αντικαταστάθηκε με την ηλεκτρονική– μέχρι τις 31/5/2020. Φυσικά, 
όλες αυτές οι αιτήσεις δεν αφορούν ίδρυση νέων ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ επιπλέον συμπερι-
λαμβάνουν και τις ήδη ιδρυμένες μέχρι το Φεβρουάριο του 2018. ωστόσο, για μια 
συγκριτική αποτίμηση του μεγέθους ας προσθέσουμε την πληροφορία, και πάλι 
από την έκθεση της CICOPA (2013: 12), ότι «το 2009 ο αριθμός των συνεταιρισμών 
στην Ελλάδα ανερχόταν στους 6.376 και είχαν 713.714 μέλη, έναντι των 948.965 
μελών που είχαν το 1985». Με άλλα λόγια, η θεσμοθετημένη εκδοχή της κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας φαίνεται πως απέκτησε στα χρόνια της κρίσης αξιοση-
μείωτη απήχηση στην ελληνική κοινωνία, οπωσδήποτε μεγαλύτερη από την άτυπη 
εκδοχή της κοινοτιστικής αλληλεγγύης, συγκρίσιμη και μάλιστα ανταγωνιστική με 
εκείνη του συνεταιριστικού κινήματος. 

Ποιες, όμως, είναι οι σχέσεις της «νέας» συνεταιριστικής κίνησης με την «πα-
λαιά» κατά την περίοδο που μας απασχολεί; Οι Σπυριδάκης & Φεφές (2018), αν και 
δεν αναφέρονται καθόλου στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, κάνουν 
ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις. Εκκινώντας από την κοινή96 διαπίστωση ότι οι 
συνεταιρισμοί, «βάσιζαν μέχρι πολύ πρόσφατα τη λειτουργία τους σ’ ένα στρεβλό 
αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο είχε ως συνέπεια μια κομματική και πελατειακή επή-
ρεια και μια κρατικοδίαιτη οικονομική δραστηριότητα» (idem: 69), ασκούν κριτική 
στο νομοθετικό πλαίσιο που τους χειραγωγούσε διαμορφώνοντας ό,τι ονομάζουν 
«παλαιά οικονομία» (idem: 72-74). Η «νέα οικονομία», εμπνευσμένη από την κοινω-
νική καινοτομία και τη διευρυμένη συζήτηση για τη (θεσμοθετημένη) εκδοχή της 
κοινωνικής οικονομίας, φαίνεται να εκπορεύεται από την ανάγκη για μια «οικονο-
μία της επιβίωσης» (Scott 1976: 15) και από ένα κοινωνικό υποκείμενο που αφενός 
επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα «σταθερό επίπεδο συντήρησης» στον αγροτικό χώρο, 
αφετέρου απαρτίζεται από άτομα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκεί-
να των «παλαιών» συνεταιρισμών.97 

CICOPA-ILO-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%C
E%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9A%CE%B-
F%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CE%B9%CE%BA
%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-2013.pdf 

95  Βλ. σχετικά https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A4%CE%
97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-
%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F-2019-2020-TELIKO-docx.pdf – Πίνακας 1, σ. 13.

96  Βλ. και έκθεση CICOPA 2013: 11-12, για τη χειραγώγηση του συνεταιριστικού κινήματος από την 
πολιτική ήδη από τη δεκαετία του 1930 και μέχρι πρόσφατα. 

97  «Άνθρωποι απογοητευμένοι από το παρόν κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα (…) προσπα-
θούν ν’ αποφύγουν οποιαδήποτε σχέση με τους παρωχημένους και διεφθαρμένους συνεταιρισμούς. 
Συνήθως μετέχουν νέων ιδεών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομιών μέσω της μόρφω-
σης και της πείρας τους και πιστεύουν στη συνεργασία ως ένα τρόπο να αποκοπούν από το παρελ-
θόν μέσω της παγίωσης ενός είδους νέου κοινωνικού συμβολαίου εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης» 
(Σπυριδάκης & Φεφές 2018: 75). 
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Θα περίμενε κανείς αυτή η «νέα οικονομία», ενδυναμωμένη από τα νέα θεσμικά 
εργαλεία και τη διαφορετική αντίληψη διαχείρισης, τόσο από τη μεριά της πολι-
τικής όσο και από τη μεριά της κοινωνίας, να αποφέρει σημαντικά αποτελέσμα-
τα. ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι συγγραφείς –υπαινισσόμενοι μάλιστα μια νέα 
μορφή πολιτικής χειραγώγησης, στην οποία αναφέρονται περισσότερο άμεσα και 
άλλοι συγγραφείς–98 

με εξαίρεση μερικούς συνεταιρισμούς, η συντριπτική πλειονότητα είναι 
μόνο κατ’ όνομα συνεταιρισμοί χωρίς πραγματικές οικονομικές, παραγω-
γικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Ένας μικρός αριθμός συνεταιρισμών οι 
οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν την πολιτική χειραγώγηση εκτός της ορ-
γάνωσής τους, κατάφεραν να λειτουργούν κανονικά και να παρουσιάζουν 
επιτυχή και οικονομικά λυσιτελή αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό αποτε-
λεί ένα σημαντικό παράδειγμα, ότι δηλαδή εάν οι συνεταιρισμοί αφεθούν 
στην ελευθερία τους, μπορεί να βρουν το δικό τους δρόμο (Σπυριδάκης & 
Φεφές 2018: 76).

Θα ταίριαζε εδώ, κατά την άποψή μου, μια αναφορά στη διαπίστωση που κάνει ο 
David Harvey (2013: 221-223) σχετικά με την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των 
(θεσμικών και μη) τύπων οικονομικής και κοινωνικής παρέμβασης με κατά βάση 
αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά: το γεγονός ότι «υπόκεινται στους “καταναγκα-
στικούς νόμους του ανταγωνισμού” που στηρίζουν τους καπιταλιστικούς νόμους 
της παραγωγής και της πραγματοποίησης της αξίας» τους υποχρεώνει να λειτουρ-
γούν στο πλαίσιο της αγοράς και, παρά το γεγονός ότι ορισμένες μικρές επιχει-
ρήσεις αυτού του τύπου «μπορούν να λειτουργούν περνώντας απαρατήρητες και 
παραμένοντας πέρα από την επιρροή των νόμων του ανταγωνισμού», οι περισσό-
τερες δεν τα καταφέρνουν. Το αποτέλεσμα είναι είτε να υπολειτουργούν και να δια-
λύονται, είτε να υποκύπτουν σε μια νέου τύπου πολιτική χειραγώγηση, είτε ακόμη 
και να λειτουργούν μέσα από διαδικασίες «συλλογικής αυτοεκμετάλλευσης, η οποία 
είναι εξίσου καταπιεστική με εκείνη που επιβάλλει το κεφάλαιο».

Επιχειρήσαμε μέχρι εδώ να διεξέλθουμε, συνοπτικά αλλά και όσο περιεκτικά 
ήταν δυνατόν, τις εμφανείς αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κρί-
ση, είτε αυτές εκπορεύονται από μια «εκσυγχρονιστική» αφετηρία είτε επιχειρούν 
να δομήσουν, θεσμικές και μη, «εναλλακτικές» αποκρίσεις. Είναι, όμως, μόνο αυτές 
οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, ή θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως απέναντι 
στην κρίση μια μεγάλη, αφανής και σιωπηρή, πλειονότητα επέλεξε άλλους τρόπους 
αντίδρασης; Κι αν ναι, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τις πρακτικές της και να τις 
προσεγγίσουμε; Κι ακόμη, σε ποια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομικής, κοι-
νωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας εδράζονται οι πρακτικές αυτές; 

98  Βλ. για παράδειγμα, την προσέγγιση της Morales-Bernardos (2019: 92), σχετικά με το ρόλο του Σύ-
ΡΙΖΑ, της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη για όλους» (https://www.solidarity4all.gr/) αλλά και άλλων θεσμικών 
φορέων, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που οδήγησαν σε μια νέα εξάρτηση από την πολιτική τα 
αυθόρμητα κινήματα που επιζητούσαν «να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους». Βλ. επίσης Ψημίτης 
2015, 2018. Από την άποψη αυτή η θέση του Mauss (όπως παρατίθεται στο Rakopoulos 2018: 211-
212) για το συνεταιριστικό κίνημα ως κριτική του καπιταλισμού και βάση για μια μελλοντική οργά-
νωση της οικονομίας και εν τέλει ως ένα φιλικό νόμιμο περιβάλλον, κάτι σαν «κράτος εν κράτει», δε 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον από την ελληνική συνεταιριστική εμπειρία, παλιότερη και 
σύγχρονη. 
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το «ελληνικό παράδοξο»  
και η περίπτωση του «αστοχωρικού» 
Ο Στάθης Δαμιανάκος, στην απόπειρά του να διεισδύσει σ’ αυτή την πραγματικό-
τητα, εισηγείται, κατά πρώτο λόγο, μια σημαντική εννοιολογική ανανέωση, καθώς 
κάνει λόγο για μια «γενικότερη επιστημολογική κρίση που οφείλεται στην απου-
σία ενός θεωρητικού πλαισίου, πρόσφορου για τη μελέτη της αγροτικής εργασίας» 
(Δαμιανάκος 2002: 57). Στην προσέγγισή του όροι όπως «αγροτική εκμετάλλευση», 
«αστός» / κάτοικος του άστεως, «χωρικός», «νόμιμος πληθυσμός» κ.λπ. που υιοθε-
τούνται από επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η αγροτική πολιτική οικονομία και η 
δημογραφία, παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα, όταν επιχειρείται να εφαρμο-
στούν ως αναλυτικά εργαλεία. Ενδεικτικά σημειώνει (Δαμιανάκος 2002: 58-59):

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός μικρεμπόρου ο οποίος, εδώ και μια εικο-
σιπενταετία, είναι εγκατεστημένος μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του 
σε ένα μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα ή στην πρωτεύουσα του νομού 
από όπου κατάγεται. Επισκέπτεται πολλές φορές το χρόνο το χωριό όπου 
γεννήθηκε (είναι ιδιοκτήτης –εξ αδιαιρέτου– μιας οικίας και μερικών αγρο-
τεμαχίων) άλλοτε για να εργαστεί, με τη βοήθεια του γιου του, στην «του-
ριστική επιχείρηση» που θέτει σε λειτουργία κάθε καλοκαίρι, άλλοτε για να 
δώσει κι αυτός ένα χεράκι στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση, την 
οποία διευθύνει ο μεγαλύτερος αδελφός του, άλλοτε για να λάβει μέρος 
στα σημαντικά γεγονότα που σημαδεύουν την κοινωνική ζωή του χωριού: 
εθνικές ή δημοτικές εκλογές, εκλογές στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο, 
γιορτές, γάμοι, βαφτίσια ή κηδείες των συγγενών που έμειναν στο χωριό. 
Ας προσθέσουμε ότι αυτή η διαμονή διαρκεί συνολικά τέσσερις ή πέντε 
μήνες το χρόνο και ότι το ετήσιο εισόδημα που πραγματοποιεί στο χωριό 
ξεπερνά όσα κερδίζει από τις δραστηριότητές του στην πόλη. Έτσι θα είναι 
αυθαίρετο να θεωρηθεί αυτός ο μικρέμπορος ως κάτοικος είτε του χωριού 
είτε της πόλης, με κριτήριο είτε τον τόπο της «κύριας εργασίας» του είτε το 
χρονικό διάστημα παραμονής του στο χωριό ή την πόλη (…). Η αβεβαιότη-
τα ως προς την ταξινόμηση (αστική ή αγροτική) αυτού του ρευστού τμή-
ματος του πληθυσμού οφείλεται στην πραγματική ισοδυναμία ανάμεσα 
σε δύο χώρους κοινωνικής και τοπικής ένταξης, που καλύπτουν το σύνολο 
των συνθηκών κοινωνικής ύπαρξης των ατόμων: οικονομικές δραστηριό-
τητες, πολιτικές σχέσεις, κοινωνικοπολιτισμικές ταυτότητες.

Αυτή η πρόταση του Δαμιανάκου για μια διαφορετική επιστημολογική προσέγγιση 
της σχέσης αστικού και αγροτικού χώρου, βασισμένη στον παλαιότερο όρο «αστο-
χωρικός» που είχε εισάγει ο Καραβίδας από το 1931 ή στους πιο σύγχρονους όρους 
«αστικό-αγροτικό συνεχές» και «ύπαιθρος χώρα» που εισηγήθηκαν σύγχρονοι ερευ-
νητές (Κασίμης & λουλούδης 1999, Ανθοπούλου & Μωυσίδης 2001, Σπυριδάκης 
2005), μπορεί να μας φανεί πολύ περισσότερο χρήσιμη όχι μόνο ως όχημα για την 
κατανόηση της κρίσης αλλά και ως μοντέλο για την υπέρβασή της. 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι η τοποθέτηση της έναρξης της 
κρίσης το 2009 είναι εξαιρετικά προβληματική, αν λάβουμε υπόψη μας τα εθνο-
γραφικά δεδομένα. για παράδειγμα, ο Σπυριδάκης (2005) μελετώντας την περίπτω-
ση της επαρχίας Σητείας στην ανατολική Κρήτη, διαπιστώνει πως η πρακτική της 
πολυαπασχόλησης αποκτά δομικό χαρακτήρα στην περιοχή ήδη από τη δεκαετία 
του 1990, ως η τοπική απόκριση στην αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτική της 
ΕΕ: η περιορισμένη πρόσβαση των αγροτικών προϊόντων στις τοπικές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές αγορές, το μεγάλο κόστος της παραγωγής τους και οι εδαφικές και κλι-
ματικές ιδιαιτερότητες, οδήγησαν αφενός στην καλλιέργεια κηπευτικών για αυτο-
κατανάλωση, αφετέρου στην εκτεταμένη επιλογή της καλλιέργειας ελαιόδεντρων, 
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η οποία απαιτεί μικρότερο κόστος σε χρόνο και αγροτικά εφόδια, και κατά συνέπεια 
επιτρέπει την παράλληλη απασχόληση σε αστικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τον 
τουρισμό κ.λπ. Έτσι η εκδήλωση μιας «άγνωστης» και περιορισμένης έκτασης «κρί-
σης»99 δημιούργησε –ήδη πολύ πριν αυτή εκδηλωθεί ως γενικευμένο φαινόμενο– 
και τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή της. 

Ανάλογες διαπιστώσεις προκύπτουν και από τη μελέτη της Ραψάνης, μιας μι-
κρής ημιορεινής κωμόπολης στο νομό λάρισας γνωστής για τα αμπέλια και το κρα-
σί της, όπου το 2008 και 2009 συμμετείχα σε εργαστήριο επιτόπιας έρευνας μικρής 
διάρκειας: εδώ η κεντρική έννοια που αναδείχτηκε ήταν εκείνη της «συμπληρωμα-
τικότητας». Αντιγράφω από τα συμπεράσματα του ανέκδοτου ερευνητικού report 
του 2008:100

Η πρακτική αυτή φαίνεται να διαπερνά όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
ζωής στη Ραψάνη (…). Ειδικότερα θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για:
• συμπληρωματικότητα ως προς τις παραγωγικές επιλογές / αποφυγή 

της «μονοκαλλιέργειας»,
• συμπληρωματικότητα ως προς τις εισοδηματικές πηγές του οικισμού 

(πόλη / ύπαιθρος),
• συμπληρωματικότητα ως προς τις οικονομικές δομές αυτής της παρα-

γωγής (συνεταιριστική διαδικασία – μικρή παραγωγική μονάδα – μεγά-
λη παραγωγική μονάδα / Τσάνταλης κ.λπ.),

• συμπληρωματικότητα ως προς τη διάταξη του εβδομαδιαίου χρόνου ως 
παραγωγικής χρονικής μονάδας (π.χ. «καθημερινές» και «σαββατοκύρια-
κα»),

• συμπληρωματικότητα ως προς τους οικονομικούς πόρους (ιδιωτικοί – 
πόροι μεταναστευτικής προέλευσης, κεφάλαιο και εργασία – ευρωπα-
ϊκοί κ.λπ.),

• συμπληρωματικότητα ως προς τη διαμόρφωση μιας (καταναλωτικής) 
αγοράς (επιτόπου / ευρύτερη κοινωνία – κοντινές πόλεις / ευρωπαϊκή 
αγορά κ.λπ.).

• συμπληρωματικότητα ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού. Η έξοδος 
γηγενών αντισταθμίζεται εν μέρει με την είσοδο μεταναστών από το 
εξωτερικό.

Οφείλουμε πάντως να επισημάνουμε ότι αυτές οι όψεις συμπληρωματι-
κότητας στην πλειοψηφία τους ενέχουν κοινωνικά συγκρουσιακές διαδι-
κασίες και αρκετές θυσίες σε ατομικό επίπεδο. Ο κατάλογος των παραπά-
νω επιπέδων λειτουργίας της «συμπληρωματικότητας» δεν είναι φυσικά 
εξαντλητικός αλλά μάλλον ένας ενδεικτικός οδηγός για περαιτέρω έρευνα 

99  Σύμφωνα με τους Πέτρου & Κουτσού (2014: 8-9), «αυτοί που παρέμειναν στην ύπαιθρο και το γε-
ωργικό επάγγελμα –και ιδιαίτερα οι ισχυρά επιδοτούμενοι κλάδοι της παραγωγής (π.χ. καπνά)– αντι-
μετωπίζουν ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 την κρίση του παραγωγιστικού μοντέλου της 
γεωργίας και τις συνέπειες των σχετικών αναθεωρήσεων της ΚΑΠ (μείωση του προστατευτισμού 
στη γεωργία, φιλελευθεροποίηση των αγορών). για τους αγρότες, η πρόσφατη οικονομική κρίση θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως “μια κρίση μέσα στην κρίση”, με την έννοια ότι αποτελεί γι’ αυτούς γνώριμο 
πεδίο αδιεξόδων, συγκρούσεων παραγωγικών επιλογών και στρατηγικών επιβίωσης».

100 Βλ. αναλυτικά: Αριάδνη Αντωνιάδου, Ελένη Ζουπανιώτου, Κώστας Καρβέλης, Χρήστος Μητσιόπου-
λος, Άννα Μουσούλη, Νικολέτα Προβατά & Νίκη Τσατσάνη, «Αν δεν αγιάσεις στον τόπο σου δεν πρό-
κειται να αγιάσεις πουθενά! Παραγωγικές Σχέσεις και Τοπική Κοινωνία στην Ελληνική Ύπαιθρο κατά 
την Περίοδο της Μεταπολίτευσης. Το Παράδειγμα της Ραψάνης», ερευνητικό report της επιτόπιας 
έρευνας που διεξήχθη από τη συγγραφική ομάδα στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Μεθοδολογία της Επι-
τόπιας Έρευνας: Εθνογραφική Χαρτογράφηση – Τεχνικές & Εφαρμογές» που συνδιοργανώθηκε από 
τον τομέα λαογραφίας του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & του 
Δήμου Κάτω Ολύμπου στη Ραψάνη το διάστημα 28 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2008. Την Ομάδα Διδασκαλίας 
συγκροτούσαν οι Δρ. γιώργος Αγγελόπουλος (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Δρ. Βασίλης Δαλκαβούκης 
(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και Δρ. Βάλια Κράββα (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης). Η επιμέλεια του κειμέ-
νου έγινε από τον γράφοντα. για μια ανάλογη επεξεργασία του υλικού αυτού βλ. και Dalkavoukis 2018. 
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στην κοινότητα (…). ωστόσο αυτό που φαίνεται να προκύπτει από τη μέχρι 
τώρα προσέγγισή μας, αναφορικά με τα ζητήματα που μας απασχόλησαν, 
είναι η ιδιαίτερη ικανότητα προσαρμογής της τοπικής αυτής κοινωνίας στις 
–άλλοτε αντιφατικές και αντικρουόμενες, άλλοτε βιαστικές και επείγουσες, 
άλλοτε πάλι μεγαλόπνοες και μακροπρόθεσμες– επιταγές του εκάστοτε 
ευρύτερου πλαισίου (περιφερειακού, εθνικού ή ευρωπαϊκού) με έναν δικό 
της τρόπο, πέρα και έξω από τους κεντρικούς σχεδιασμούς. Η διαπίστωση 
αυτή είναι, κατά την άποψή μας, ιδιαίτερα σημαντική, γιατί καταδεικνύει 
αφενός τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο που 
διαφεύγουν από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αφετέρου το γεγονός ότι η 
ύπαιθρος διαθέτει ακόμη την αναγκαία δυναμικότητα να διαχειριστεί απο-
τελεσματικά τις περιοδικές ή μόνιμες «κρίσεις» ενός κεντρικού οικονομικού 
μηχανισμού που αγνοεί την πολλαπλότητα των σχέσεων που τη διέπουν. 
ύπό την έννοια αυτή η επιλογή της «συμπληρωματικότητας» για τη Ραψά-
νη δεν είναι μόνο μια πρακτική οικονομικής επιβίωσης αλλά μια πολιτική 
επιλογή με υψηλή αξία. 

Η αναπαραγωγή αυτής της σύνθετης δομής της συμπληρωματικότητας φαίνεται 
(εκτός από την άμεση εμπλοκή των «αστοχωρικών» στις δραστηριότητες της υπαί-
θρου) να επιτελείται επιπλέον μέσα από μια «διαχείριση από απόσταση (ενοικίαση, 
μισθωτές ή υπεργολαβικές σχέσεις)», με αποτέλεσμα τη διατήρηση των μικροα-
γροτικών δομών, σύμφωνα με τους Πέτρου & Κουτσού (2014: 4). Στην προέκτα-
ση, μάλιστα, των διαπιστώσεων του Δαμιανάκου (1999) αποδεικνύεται εν τέλει ότι 
το «μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα απέτυχε να μετατρέψει τους 
αγρότες σε μια ξεχωριστή κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία» (Πέτρου & Κου-
τσού 2014: 7). Όταν, όμως, η γενικευμένη κρίση εκδηλώνεται ως «κρίση μισθωτής 
εργασίας και αυτο-απασχόλησης» στον αστεακό χώρο (Πέτρου & Κουτσού 2014: 8), 
η συμπληρωματικότητα του «αγροτικού-αστικού συνεχούς» επιτρέπει μια ομαλότε-
ρη διαχείριση των δυσκολιών και μια ηπιότερη επίπτωση των συνεπειών της. Έτσι, 
αυτή η «δομική αδυναμία» της ελληνικής κοινωνίας να «ολοκληρωθεί» –μετασχη-
ματίζοντας την ύπαιθρο σε πεδίο καπιταλιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας– 
αναδεικνύεται σε ασφαλιστική δικλείδα επιβίωσης. 

ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τη συγκεκριμένη πρακτική από την «ενοχή» που 
της αποδίδεται από την εκσυγχρονιστική ρητορική σχετικά με την πρόκληση της 
κρίσης. Αντίθετα, φαίνεται να ενισχύει το επιχείρημα με το οποίο η πολυδραστηρι-
ότητα συνδέεται με την εκδήλωση της κρίσης. Ας εξετάσουμε, λοιπόν, με συντομία 
δύο ενδεικτικά παραδείγματα από την ελληνική και τη διεθνή εθνογραφική εμπει-
ρία, για να ελέγξουμε πώς λειτούργησαν οι αντίρροπες δομές, εκεί δηλαδή όπου ο 
επιχειρηματικός εκσυγχρονισμός της υπαίθρου είτε είχε συντελεστεί είτε επιχειρή-
θηκε να συντελεστεί, ώστε να συγκρίνουμε με υποθετικό τρόπο τι θα μπορούσε να 
έχει συμβεί στην περίπτωση που μας απασχολεί. 

Το πρώτο παράδειγμα προέρχεται από την Ισπανία (Reigada 2017, 2018). Στην 
περιοχή της Huelva, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας, η δομή της πολυδρα-
στηριότητας που διέκρινε τους μικρούς καλλιεργητές της υπαίθρου, μετασχημα-
τίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960, στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής του 
καθεστώτος Φράνκο, σε μια εξειδικευμένη και δυναμική παραγωγή φράουλας για 
την αγορά, με αποτέλεσμα η φράουλα να γίνει ο «κόκκινος χρυσός» και η Huelva η 
«Καλιφόρνια της Ευρώπης». Η όλη παραγωγική δομή, βασισμένη στην οικογενεια-
κή απασχόληση, οδήγησε τους –πρώην πολυδιασπασμένους παραγωγικά– αγρότες 
στην ανάπτυξη μιας πολιτισμικής ταυτότητας βασισμένης στο αυτοδημιούργητο, 
που αποσκοπούσε στην αναπαραγωγή του νοικοκυριού με αξιοπρέπεια, όπως και 
σε άλλους αντίστοιχους τομείς επιχειρήσεων μικρής κλίμακας αγροτικής παραγω-
γής στην περιοχή (Reigada 2018: 230-232). ωστόσο, οι αναδιαρθρώσεις της αγο-
ράς, όπως συντελέστηκαν με την είσοδο στον 21ο αιώνα, δηλαδή την εμπλοκή των 
αλυσίδων διανομής και των εισαγόμενων εργατών χαμηλού κόστους –προκειμένου 
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να εντατικοποιηθεί η παραγωγή και να διευρυνθεί το περιθώριο κέρδους– αλλά 
και η διαφοροποίηση της κρατικής / ευρωπαϊκής πολιτικής μέσω της φιλελευθε-
ροποίησης, οδήγησαν σύντομα σε κρίση το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο: 
οι επιτυχημένοι οικογενειακοί επιχειρηματίες, χωρίς αποτελεσματική εναλλακτική 
επιχειρηματική πρόταση, βρέθηκαν να υποστηρίζουν την επιστροφή στο προηγού-
μενο μοντέλο ανάπτυξης, που αντιστοιχεί στον αξιακό τους κώδικα, μέσα από την 
επίκληση μιας «ηθικής οικονομίας» ως «θυμάτων» (Reigada 2018: 233, 244) και την 
απόπειρα οργάνωσης της νέας ταξικής συνθήκης (Reigada 2017).101 

Το δεύτερο παράδειγμα, που αφορά την ελληνική περίπτωση, σχετίζεται με 
τις απόπειρες παραγωγικού εξορθολογισμού της υπαίθρου μέσω της ανανέωσης 
του ανθρώπινου δυναμικού της και της αξιοποίησης σχετικών προγραμμάτων, με 
σημαντικότερο εκείνο των «Νέων Αγροτών» (Πέτρου & Κουτσού 2014). Αν και οι 
απόπειρες αυτές χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, η ένταση της κρίσης 
που εκδηλώθηκε στη συνέχεια επικέντρωσε περισσότερο το ενδιαφέρον στις πε-
ριπτώσεις εκείνες των «νέων αγροτών» που θα εγκατέλειπαν το άστυ για να δρα-
στηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην αγροτική παραγωγή αξιοποιώντας μια ανε-
νεργή ή σχολάζουσα περιουσία, από την οποία δεν είχαν αποκοπεί ποτέ εντελώς 
οι οικογένειές τους. Η τάση αυτή, που ωραιοποιήθηκε με συστηματικό τρόπο από 
τα ΜΜΕ και τους επίσημους αγροτικούς – συνδικαλιστικούς φορείς (όπως π.χ. η 
ΠΑΣΕγΕΣ – Πέτρου & Κουτσού 2014: 6) ως «επιστροφή στο χωράφι», δεν είχε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα: η συντριπτικά μεγαλύτερη ομάδα των ωφελουμένων 
δεν ήταν οι «αστοί» αλλά οι ήδη αγρότες, που διαδέχτηκαν την προηγούμενη γενιά 
σε μια ήδη ενεργή παραγωγικά περιουσία. Μάλιστα, οι μεταγενέστερες θεσμικές 
μεταβολές στο πρόγραμμα οδήγησαν στο παράδοξο φαινόμενο οι μη ενταγμένοι 
στο πρόγραμμα νέοι αγρότες

να βιώνουν τη λιγότερη ρευστότητα ως προς την επαγγελματική τους του-
λάχιστον ταυτότητα, εξαιτίας της απόλυτα συνειδητής επιλογής επαγγελ-
ματικής ενασχόλησης με τη γεωργία, η οποία ήταν ανεξάρτητη από την 
προκήρυξη του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τέλος (…) τους νέους που 
θέλουν να επιστρέψουν από την πόλη στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν 
επαγγελματικά με τη γεωργία, αυτοί υφίστανται το σοκ μιας ρευστότητας 
ενσωμάτωσης στον αγροτικό χώρο. ύπό το βάρος των αδιεξόδων, επιλέ-
γουν την επιστροφή στις πόλεις όπου φαίνεται να εντάσσονται και πάλι σε 
μια διαδικασία επανα-προλεταριοποίησης, αντίστοιχη με εκείνη που είχαν 
βιώσει κατά την αρχική είσοδό τους στην αστική αγορά εργασίας (Πέτρου 
& Κουτσού 2014: 29).

Αν και, όπως επισημάναμε, τα εθνογραφικά αυτά παραδείγματα είναι ενδεικτικά, 
φαίνεται να διαμορφώνουν μια σταθερή υπόθεση εργασίας που δεν είναι αμελητέα: 
το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ίδια την απουσία του «εκσυγχρονισμού» αλλά 
στη δομική αδυναμία της εφαρμογής του, σε κοινωνίες όπως αυτές του ευρωπαϊ-
κού νότου που απέχουν σημαντικά από το να χαρακτηρίζονται ως «ολοκληρωμένες» 
καπιταλιστικές αγορές. Εξάλλου, οι περιοδικές «αναδιαρθρώσεις» της αγοράς δεν 
εκπορεύονται από δικούς τους σχεδιασμούς αλλά από «κέντρα» που, παρά τη γε-
ωπολιτική συνάφεια (όπως π.χ. η ΕΕ), απέχουν πολύ από οικονομική, κοινωνική και 
πολιτισμική άποψη. Το φαινομενικό αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται «ασθμαί-
νουσες» απέναντι στις ταχύτητες «μεταβολής» των όρων της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας που επιβάλλει η «αυτορρυθμιζόμενη αγορά», και ως εκ τούτου να χρει-
άζονται πολιτικές «επιτήρησης» και «σωφρονισμού». Όπως το θέτει η λεοντίδου, με 

101 για ένα περισσότερο αισιόδοξο παράδειγμα εργασιακής «αυτονομίας» και «προσαρμοστικότητας» 
που σχετίζεται με τις μικρές κτηνοτροφικές φάρμες στη γαλλία βλ. Büdel 2018. για ένα παράδειγμα 
άτυπης διαχείρισης βλ. Pardo 2018. 
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αφορμή την ιστορική εξέλιξη των μεσογειακών πόλεων,102 φαίνεται πως ο γκραμ-
σιανής έμπνευσης «αυθορμητισμός» του ευρωπαϊκού νότου αποτελεί μια πολιτι-
σμική σταθερά (Leontidou 2014: 108-109), που αφενός βρίσκεται στο στόχαστρο 
των «εκσυγχρονιστικών» εγχειρημάτων γενικότερα, αφετέρου φέρνει πιο κοντά τις 
νοτιοευρωπαϊκές κοινωνίες (μαζί και την ελληνική) σ’ εκείνες του παγκόσμιου Νότου, 
όπως τις ανέλυσε ο Hart και το κίνημα της «ανθρώπινης οικονομίας». Σ’ ένα τοπίο 
όπως αυτό, όμως, ο «ανολοκλήρωτος» και «νόθος» εκσυγχρονισμός της ελληνικής 
κοινωνίας μοιάζει να παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιβίωσης απέναντι 
στην «ουτοπία (της ολοκλήρωσης) της αγοράς». 

ωστόσο, αυτές είναι ερευνητικές υποθέσεις που επιβάλλεται να διερευνηθούν 
με επικαιροποιημένο εθνογραφικό υλικό, καθώς σχετίζονται με μια κοινή διαπίστω-
ση για την Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης: ενώ τα ποσοτικά δεδομένα αναδει-
κνύουν μια χώρα σε κατάρρευση, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιοχές στις μεγάλες 
πόλεις –και κυρίως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη– η ελληνική κοινωνία δείχνει να 
αντεπεξέρχεται στην ασφυκτική πραγματικότητα των αριθμών με έναν «ανεξήγη-
το» τρόπο, και μάλιστα χωρίς την ανάπτυξη ιδιαίτερα αποτελεσματικών πολιτικών 
πρωτοβουλιών ή θεσμικών ρυθμίσεων, όπως είδαμε στο παρόν κεφάλαιο.103 Πώς 
ερμηνεύεται αυτή η αντινομία; Ποιος είναι ο ρόλος της άτυπης πολυαπασχόλησης 
σ’ αυτό το πολλαπλό «παράδοξο» και ειδικότερα της άτυπης αυτοπαραγωγής; Πριν, 
όμως, καταθέσουμε μια επεξεργασμένη εκδοχή αυτού του ερευνητικού ερωτήμα-
τος, καθώς και τη μεθοδολογία με την οποία θα το υπηρετήσουμε (στο επόμενο 
κεφάλαιο), ας επιχειρήσουμε έναν συνολικό απολογισμό της μέχρι τώρα εθνογρα-
φικής παραγωγής για την ελληνική κρίση. 

Ένας απολογισμός
Αν η «εκσυγχρονιστική» εκδοχή της ερμηνείας της ελληνικής κρίσης, που βασίζεται 
σε «σκληρά» ποσοτικά δεδομένα και αφορμάται από μια λογική ατελούς «προσαρ-
μογής» στην «αυτορρυθμιζόμενη αγορά», αποτυγχάνει γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 
να συλλάβει την ιδιομορφία και την πολλαπλότητα που χαρακτηρίζει το φαινόμενο, 
θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η εθνογραφική παραγωγή έχει επισημάνει ορι-
σμένες από τις ιδιαιτερότητες αυτές και τις έχει προσεγγίσει συστηματικά. ωστόσο, 
η βασική της επικέντρωση στις πολιτικές αυτοδιαχείρισης, από τη μια μεριά, και τις 
θεσμικές εκδοχές μιας εναλλακτικής παραγωγικής συγκρότησης (κοινωνική / συ-
νεταιριστική οικονομία) από την άλλη, δείχνουν να εκπορεύονται από μια διάθεση 
προβολής πάνω στην ελληνική κρίση ενός –κατά βάση– πολιτικού ερωτήματος: 
μπορεί η ελληνική περίπτωση να οριοθετήσει και να προτείνει ένα νέο (και αποτελε-
σματικό) Παράδειγμα είτε πολιτικής «ανυπακοής» απέναντι στην «αυτορρυθμιζόμε-
νη αγορά» είτε αποτελεσματικής αξιοποίησης των «επενδυτικών εργαλείων» μέσα 
από μια ποικιλία μορφών ακτιβιστικής και οικονομικής συμπεριφοράς αντίστοιχα; 

Η απάντηση που δίνει η ίδια εθνογραφική παραγωγή δεν είναι ενθαρρυντική 
ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μήπως, όμως, με τον τρόπο 
αυτό, αν δηλαδή ο στόχος είναι η πολιτική προβολή πάνω στο φαινόμενο προκα-

102 Βλ. Leontidou (2014: 107), σύμφωνα με την οποία αυτές «έχουν διαψεύσει την αγγλο-αμερικανι-
κή θεωρία» σχηματισμού και εξέλιξης του αστεακού χώρου όπως τη γνωρίζουμε από τα μοντέλα 
ανάπτυξης του Βορρά, και μάλιστα διαχρονικά: το 19ο αιώνα παρουσιάζουν αστικοποίηση χωρίς εκ-
βιομηχάνιση, τον 20ο αιώνα αναπτύσσονται μέσα από αυθόρμητες καταπατήσεις και δημιουργία 
προαστίων ως έκφραση του «δικαιώματος στην πόλη», ενώ τον 21ο διακρίνονται από διαμαρτυρίες 
και καταλήψεις στις πλατείες με αφορμή την κρίση. 

103 Βλ. ενδεικτικά τις εθνογραφικές παρατηρήσεις του Knight (2015a, 2015b) από την επιτόπια έρευνά 
του στη Θεσσαλία και ειδικά τα Τρίκαλα. 
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τασκευασμένων απαντήσεων για τις οποίες αναζητούμε επιβεβαίωση ή απόρριψη, 
χάνουμε το ίδιο το φαινόμενο και τις ιδιομορφίες του που δεν αναδεικνύονται επαρ-
κώς; Όπως επισημαίνει ο Παπαταξιάρχης, χρειαζόμαστε αφενός ένα «αποστασιο-
ποιημένο» λεξιλόγιο (vocabulary of distance) για να προσεγγίσουμε το φαινόμενο, 
ικανό να μας απομακρύνει από προκατασκευασμένα ερωτήματα και να μας βοηθά 
να αποφύγουμε τη σύγχυση μεταξύ ητικής και ημικής προοπτικής, επομένως, να 
αναδεικνύει τον πλούτο του ημικού λεξιλογίου για την κρίση (Papataxiarchis 2018: 
229), αφετέρου μια «ταπεινή εθνογραφία» (humble ethnography) που να περιλαμ-
βάνει, πέρα από τους «ακτιβιστές» και τους «εθελοντές» (ή τους κάθε λογής «αλλη-
λέγγυους» και κοινωνικούς επιχειρηματίες θα πρόσθετα εδώ) όλα εκείνα τα μοτί-
βα που συγκροτούν ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο αποκρίσεων και προσλήψεων εκ 
μέρους της κοινωνίας (Papataxiarchis 2018: 236). Και βέβαια, όχι μια «βραχυπρό-
θεσμη» προσέγγιση (short-term approach) αλλά μια «μακροπρόθεσμη» (long-term 
approach), που εντάσσει τα φαινόμενα που μελετά στο χρονικό τους βάθος και αξι-
οποιεί τις ιστορικές αιτιάσεις (Papataxiarchis 2018: 232).

Από την άλλη μεριά, βέβαια, μια συνολική αποδόμηση της «επείγουσας» 
(engaged) ή «ακτιβιστικής» (activist) ανθρωπολογίας (Papataxiarchis 2018: 229) δε 
βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση: η εθνογραφική έρευνα δεν είναι κάτι ανεξάρτητο 
από τον ίδιο τον ανθρωπολόγο – ερευνητή, επομένως μια εθνογραφική προσέγγι-
ση «οίκοι» (at home, γκέφου – Μαδιανού 2011) συμπεριλαμβάνει τόσο το ερευνητι-
κό ερώτημα όπως το βιώνει ο ίδιος ο ερευνητής, μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες 
της συνολικής του διαμόρφωσης, όσο και την επιλογή του εθνογραφικού πεδίου 
όπου καλείται να το υπηρετήσει (Δαλκαβούκης 2015: 15-26). Ο χαρακτηρισμός, 
επομένως, της «επείγουσας» ή «ακτιβιστικής» ανθρωπολογίας ως «σκοτεινής» (dark 
anthropology) –σε αντιδιαστολή με άλλες προσεγγίσεις, «ανθρωπολογίες του κα-
λού» (anthropologies of the good), όπως τις χαρακτηρίζει η Ortner (2016)– δεν προ-
σφέρει μεγαλύτερη «αντικειμενικότητα» ή «αξιοπιστία» στην προσέγγιση, μέσα από 
την αδιόρατη επίκληση ενός «νέο-θετικισμού». Αυτό που περισσότερο αναδεικνύει 
είναι την ίδια την ταξική, πολιτική και πολιτισμική συγκρότηση του ανθρωπολόγου 
και τη θέση του ως ερευνητικού υποκειμένου ανάμεσα στα άλλα ερευνητικά υπο-
κείμενα που μελετά. ύπό την έννοια αυτή, η «τάση να προσδιορίζουμε την κρίση 
μέσα από τις υλικές της εκδηλώσεις στην καθημερινή ζωή (ανεργία, μετανάστευση 
επιστημόνων, αυτοκτονίες, φτώχεια κ.λπ.) ή τις υποτιθέμενες αιτίες της (νεοφιλε-
λευθερισμός, καπιταλισμός, το ελληνικό παράδοξο κ.λπ.)» δεν είναι «εμπόδιο» ούτε 
προκαλεί «σύγχυση», όπως υποστηρίζεται (Dalakoglou, Agelopoulos & Poulimenakos 
2018: 1), αλλά είναι μια σαφής θέση θέασης του πεδίου και του ερωτήματος. Εξίσου 
«θέσης θέασης» είναι και να αγνοήσουμε τόσο τις συγκεκριμένες «υλικές εκδηλώ-
σεις» όσο και τις «υποτιθέμενες αιτίες»· απλώς προδίδει ταυτόχρονα μια διαφορε-
τική κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση και, ας μου επιτραπεί εδώ, μια ελιτίστι-
κη στάση. Στη λογική αυτή η «κρίση» είναι κρίση και όχι «πρόβλημα» ή «μπελάς» 
(trouble – Papataxiarchis 2018: 228-229) για τους ανθρώπους που την βιώνουν. 
Τουλάχιστον, αυτό θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε –μεταξύ άλλων– με τη συ-
γκεκριμένη εθνογραφική απόπειρα που προβληματοποιεί το ζήτημα της αυτοπα-
ραγωγής των μικρών κήπων της κρίσης. 
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2 ΚΕΦΑλΑΙΟ

Μεθοδολογικές προϋποθέσεις για μια 
εθνογραφία της αυτοπαραγωγής
οι «κήποι της κρίσης». Μια εθνογραφική σύνοψη

Το ζήτημα της άτυπης καλλιέργειας για αυτοκατανάλωση ή περιορισμένη πρόσβα-
ση στην αγορά δεν είναι, φυσικά, καινούργιο ούτε παρουσιάζει ενιαίο χαρακτήρα. 
Ήδη, όπως έχουμε δει, επισημάνθηκε από τον Hart (1973) ως ένα από τα βασικά 
λειτουργικά τμήματα της άτυπης οικονομίας στην περίπτωση της γκάνα. ωστόσο, 
η καλλιέργεια για αυτοκατανάλωση –ή αυτοπαραγωγή– είναι μάλλον ένα πολύ πα-
λαιότερο φαινόμενο, τουλάχιστον στη νεωτερική του εκδοχή, η έκταση, η ένταση 
και οι εκδοχές του οποίου ποικίλουν και απαιτούν σχολιασμό. 

Βιβλιογραφικά, μια από τις παλαιότερες εκδοχές του φαινομένου εντοπίζεται 
στην Αγγλία. Σύμφωνα με την Acton (2011: 48), μια μορφή αυτοπαραγωγής ανι-
χνεύεται ήδη από το 18ο αιώνα στις περιφέρειες μεγάλων πόλεων της Αγγλίας (όπως 
το Birmingham, το Coventry, το Nottingham, το Sheffield και το Southampton) με τη 
μορφή της ενοικίασης μικρών τεμαχίων γης για καλλιέργεια (allotment gardens). 
Παρά το γεγονός ότι από τη σχετική βιβλιογραφία το φαινόμενο θεωρείται κυρίαρ-
χο στον αγροτικό χώρο, η πρώιμη αυτή περιαστική του εκδοχή υπήρξε σημαντική, 
παρότι σύντομα απορροφήθηκε από την αστεακή ανάπτυξη των συγκεκριμένων 
πόλεων με τη βιομηχανική επανάσταση. Έτσι, το 1873 καταγράφεται ένας σημα-
ντικός αριθμός ενοικιαζόμενων κήπων (242.542) σε ολόκληρη την Αγγλία (αγροτι-
κοί και περιαστικοί ενοικιαζόμενοι κήποι), ο οποίος αυξάνεται θεαματικά το πρώτο 
μισό του 20ου αιώνα, μέσα από συγκυριακά γεγονότα όπως ο Α και ο Β Παγκόσμιος 
Πόλεμος, η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930, αλλά κυρίως η πολιτική απο-
δέσμευσης γης από τις δημοτικές αρχές, τις ενορίες και τις κυβερνήσεις: λίγο πριν 
την έναρξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και κατά τη διάρκειά του, η πολιτική 
«Σκάβω για τη νίκη» (Dig for Victory), που είχε ως στόχο την αυτάρκεια τροφής στη 
διάρκεια του πολέμου, οδήγησε στα τέλη του 1942 στη διαμόρφωση «1.400.000 
επίσημα καλλιεργημένων τεμαχίων και ενός αδιευκρίνιστου αριθμού οικιακών κή-
πων, καθώς και άτυπα καλλιεργημένων τεμαχίων γης» (Thorpe 1969: 48, όπως πα-
ρατίθεται στο Acton 2011: 50-51). 

Η γρήγορη μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη στη Βρετανία οδήγησε, βέ-
βαια, σε ανάλογα γρήγορο περιορισμό του φαινομένου, ειδικά μετά το 1957, όταν 
η κυβέρνηση απέσυρε τη στήριξη στο πρόγραμμα. Με εξαίρεση τα χρόνια που ακο-
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λούθησαν την οικονομική κρίση του 1974 –οπότε και το φαινόμενο των ενοικια-
ζόμενων κήπων αναθερμάνθηκε, λόγω και της συγκυριακής αύξησης των τιμών 
στα λαχανικά από την ξηρασία του 1975 και του 1976– όταν, δηλαδή, το 1977 τα 
ενοικιαζόμενα τεμάχια ανήλθαν σε 498.000, τα επόμενα χρόνια ο περιορισμός του 
αριθμού τους ήταν σημαντικός: στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο αριθμός των τε-
μαχίων περιορίστηκε στα 296.923, ενώ άλλαξε και ο χαρακτήρας του φαινομένου: 
δεν επρόκειτο πλέον κατά κύριο λόγο για την κάλυψη βιοτικών και επισιτιστικών 
αναγκών αλλά μάλλον για μια δραστηριότητα αναψυχής, οικολογικού προβλημα-
τισμού ή ιδιαίτερων εθνοτικών ή άλλων προτιμήσεων σε ζητήματα πρώτων υλών 
μαγειρικής (Acton 2011: 51-52). 

Παρά τον εμβληματικό της χαρακτήρα λόγω της σύνδεσης με την κατάσταση 
του πολέμου στην Αγγλία, η καλλιέργεια ενοικιαζόμενων τεμαχίων γης (allotment 
gardens) για αυτοπαραγωγή δεν είναι η μοναδική εκδοχή αστεακής καλλιέργειας 
κήπων,104 όπως ήδη υπαινίχθηκε η Acton, αλλά μάλλον συνιστά την ελεγχόμενη 
(και ρυθμιζόμενη) από το κράτος έκφανση αυτής της πρακτικής (Ioannou et al. 2016: 
65), σε αντίθεση με άλλες περισσότερο άτυπες εκδοχές. Σύμφωνα με τους Drescher, 
Holmer & Iaquinta (2012), στην αστεακή γεωργία μπορούμε να εντάξουμε επιπλέ-
ον τους οικιακούς κήπους (homegardens) και τους κοινοτικούς κήπους (community 
gardens), ενώ η έκταση του φαινομένου παρουσιάζεται παγκόσμια: από τους οι-
κιακούς κήπους στην Παπούα Νέα γουινέα μέχρι τους αντίστοιχους στη λίμα του 
Περού, με ενδιάμεσες «στάσεις» στην Ιάβα, το Μπαγκλαντές, την Κεράλα της Ινδίας, 
το Νεπάλ και τη λουσάκα της Ζάμπια, η αυτοπαραγωγή των κήπων διαμορφώνει 
έναν ιδιόμορφο χώρο ενταγμένο σε μια μορφή «αγροτικού – αστικού συνεχούς» 
που μπορεί να λάβει τη μορφή περιαστικής καλλιέργειας, κάθετης καλλιέργειας σε 
εγκαταλελειμμένα κτίρια (vertical farming – Mirchandani 2015) ή καλλιέργειας στις 
ταράτσες (rooftop farming – Kumar et al. 2019) σε πυκνοκατοικημένες αστεακές πε-
ριοχές, ενώ οι διαστάσεις αυτών των καλλιεργημένων χώρων μπορούν να ποικίλουν 
από 10m2 μέχρι 2,5 στρέμματα, ανάλογα με τις χωρικές διαθεσιμότητες, τις ανάγκες 
των νοικοκυριών και τις πολιτισμικές πρακτικές (Drescher, Holmer & Iaquinta 2012: 
319-320).

Στη δυτική του εκδοχή, πάντως, όπως ανέδειξε και το πρώιμο παράδειγμα της 
Αγγλίας, η σύνδεση της αστεακής γεωργίας με τις εκάστοτε κρίσεις είναι στενή. 
Σύμφωνα με τον Ιωάννου (Ioannou et al. 2016: 65-66) η αστεακή γεωργία λαμβάνει 
συχνά τη μορφή των κοινοτικών κήπων, όπως στην περίπτωση της πετρελαϊκής 
και οικονομικής κρίσης του 1970 στη Νέα ύόρκη ή στην περίπτωση της πρόσφα-
της οικονομικής κρίσης στο Detroit105 και στον ευρωπαϊκό νότο και τη Μεσόγειο106 
(Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, αλλά και Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια),107 

104 για μια σύνοψη του ιστορικού των ερευνών στην αστεακή γεωργία αλλά και τις προκλήσεις της για 
το μέλλον βλ. την ερευνητική αναφορά του Luc Mougeot (1999), σύμφωνα με την οποία οι παλαι-
ότερες (γεωγραφικής αφετηρίας) έρευνες χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960 σε πόλεις της 
κεντρικής Αφρικής και εκτείνονται μέχρι σήμερα με διεπιστημονική πλέον συγκρότηση. 

105 Ο Ιωάννου (Ioannou et al. 2016: 66) κάνει λόγο για περισσότερους από 1000 κοινοτικούς κήπους στο 
σύγχρονο Detroit (το οποίο πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία) που αποσκοπούν «να εξασφαλί-
σουν διατροφική δικαιοσύνη, περιβαλλοντική αναγέννηση, εκπαίδευση και κοινοτική ενδυνάμωση». 

106 Αναλυτικά παραδείγματα μιας προσέγγισης «από την άποψη των δρώντων / actors» για τον ευρω-
παϊκό νότο και τη Μεσόγειο μπορεί κανείς να βρει στο Soulard, Perrin & Valette 2017.

107 Ο Ιωάννου (Ioannou et al. 2016: 66) συνδέει τα εγχειρήματα αυτά με τη φτωχοποίηση, την έλλειψη 
τροφίμων αλλά και την περιθωριοποίηση των μεταναστών στις δυτικές κοινωνίες την περίοδο της 
σύγχρονης κρίσης. ωστόσο, ο κήπος στη δυτική εννοιολογική παράδοση είναι συνδεδεμένος με ευ-
ρύτερες συνυποδηλώσεις «ευτυχίας», όπως σημειώνουν οι Giesecke & Jacobs (2012), κάτι που άλλω-
στε καταδεικνύει και η αναγεννησιακή τέχνη. ύπό την έννοια αυτή, γίνεται περισσότερο κατανοητή η 
ένσταση της Acton (2011: 48), σύμφωνα με την οποία το φαινόμενο των κήπων αφορά ευρύτερα και 
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στον απόηχο μιας αντί-κουλτούρας που εγκαθιδρύθηκε από την κριτική του Μάη 
του 1968 και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, αντιθεσμικές πρωτοβουλίες και περι-
βαλλοντικό προβληματισμό. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και ενδιάμεσες χρονικά 
απόπειρες όπως αυτές στο Βερολίνο τις δεκαετίες του 1980 και 1990 αλλά και πε-
ριπτώσεις αντίστοιχων εναλλακτικών εγχειρημάτων σε Ιταλία και Ισπανία την ίδια 
περίοδο, που αναδεικνύουν την ανάγκη συνολικής αναπροσαρμογής της διαδικασί-
ας της αγροτικής επάρκειας με έμφαση όχι στην κατανάλωση αλλά στην παραγω-
γή στο αστεακό περιβάλλον, αφού το φαινόμενο της «χωρικής πύκνωσης» (spatial 
densification – Drescher, Holmer & Iaquinta 2012: 318) με την επέκταση των πόλεων 
διαμορφώνει ιδιαίτερα δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι η αστεακή γεωρ-
γία λαμβάνει περισσότερο «πολύ-λειτουργικό» χαρακτήρα και δε σχετίζεται μόνο με 
μια βραχυπρόθεσμη επισιτιστική επιβίωση, αλλά θέτει ζητήματα κοινωνικής αναδι-
οργάνωσης και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης (Ανθοπούλου 2009, KoroĮova & 
Treija 2018). 

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα, πάντως, που εμπερικλείει συνολικά 
τόσο τη διάσταση της επιβίωσης στην κρίση όσο και τους γενικότερους προβλη-
ματισμούς που προκύπτουν από την αστεακή ανάπτυξη και την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση αποτελεί η διαχείριση της μετασοσιαλιστικής μετάβασης στους κήπους 
της Αβάνα στην Κούβα, τους γνωστούς ως organoponicos. Η οικονομία της Κούβας 
ήταν στενά συνδεδεμένη με τον λεγόμενο σοσιαλιστικό κόσμο μέχρι και την κατάρ-
ρευση του τελευταίου το 1989, καθώς το 85% των συναλλαγών της αφορούσε τις 
χώρες αυτές και κυρίως τη Σοβιετική Ένωση. Βασιζόταν, για παράδειγμα, στις εισα-
γωγές πετρελαίου (13 εκατομμύρια τόνοι το 1989, που έπεσαν στο μισό το 1992), 
μηχανημάτων κα ανταλλακτικών όπως και λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων από 
τη Σοβιετική Ένωση, ενώ εξήγαγε προς αυτήν το 66% του συνόλου της παραγωγής 
ζάχαρης και το 98% των εσπεριδοειδών της. Ήταν, επομένως, μια οικονομία υψηλής 
αγροτικής εξειδίκευσης στα όρια της μονοκαλλιέργειας και ταυτόχρονα απόλυτης 
εξάρτησης σε πρώτες ύλες και τεχνολογία.108 Η κατάρρευση του σοβιετικού κόσμου 
και η ταυτόχρονη μακροχρόνια επιβολή εμπορικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ οδήγησε 
σύντομα την κατάσταση σε κρίση, όχι μόνο πολιτική αλλά κυρίως επισιτιστική: η 
εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης τρο-
φίμων κατά 20% σε θερμιδική απόδοση και κατά 27% σε πρωτεΐνες, ενώ συνολικά 
η μείωση της οικιακής παραγωγής έφτασε το 35% το 1993. Ταυτόχρονα, ένα κύμα 
εσωτερικής μετανάστευσης προς τις μεγάλης πόλεις αλλά κυρίως προς την Αβά-
να επιδείνωσε το επισιτιστικό πρόβλημα (Altieri et al. 1999: 131-132, Σεκλιζιώτης 
2016).

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση που επίσημα προσδιορίστηκε ως «Ειδική Πε-
ρίοδος στον Καιρό της Ειρήνης» (Special Period in Time of Peace – Altieri et al. 1999: 
132), η Κούβα άλλαξε με ταχείς ρυθμούς το μοντέλο της αγροτικής της ανάπτυξης 
από προσανατολισμένο στη μονοκαλλιέργεια για εξαγωγές σε αστεακή, κυρίως, 
γεωργία για την επιβίωση. Με νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που ξε-
κίνησαν το Σεπτέμβριο του 1993, η πλειονότητα των κρατικής ιδιοκτησίας μεγά-
λων εκτάσεων γης κατατμήθηκε σε «Βασικές Μονάδες Συνεταιριστικής Παραγω-

περισσότερο εξασφαλισμένα στρώματα του πληθυσμού και συνδέεται με πολιτισμικά πρότυπα. Ενι-
σχυτικά προς αυτή την άποψη λειτουργεί και η τοποθέτηση της Stevenson (2003: 22-23 και αλλού) η 
οποία συζητά την επίδραση που άσκησε στην ανάπτυξη των κήπων το βιβλίο του Ebenezer Howard, 
Garden Cities of Tomorrow ([1902] 1965), μέσα από μια αναπαραγωγή της Ουτοπίας του Μορ. 

108 Σύμφωνα με τη Vesterinen (2015: 7), «μεταξύ του 1960 και τις αρχές του 1990 η Κούβα εξαρτιόταν 
από εισαγωγές τροφίμων για να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της. Περισσότερο από το 30% της 
καλλιεργήσιμης γης διατίθετο για τη μονοκαλλιέργεια της ζάχαρης, που ήταν και το βασικό εξαγώγι-
μο προϊόν. Η χώρα εξήγαγε τη ζάχαρη και τα εσπεριδοειδή στους εταίρους της στην COMECON (…) 
και εισήγαγε πετρέλαιο, λιπάσματα (…). Οι Σοβιετικοί πλήρωναν πέντε φορές την τιμή της αγοράς για 
τη ζάχαρη και αγόραζαν το 95% της παραγωγής εσπεριδοειδών».
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γής» (Unidades Básicas de Producciόn Cooperativa – UBPCs), κολεκτίβες δηλαδή τις 
οποίες κατείχαν και διαχειρίζονταν οι εργαζόμενοι σ’ αυτές. Ταυτόχρονα έγινε άρση 
των απαγορεύσεων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών αγροτικών προϊόντων, με 
αποτέλεσμα το 1994 να λειτουργούν 121 τέτοιες αγορές στις οποίες οι κολεκτίβες 
(μετά από σχετικές νομοτυπικές διευθετήσεις) διέθεταν απευθείας τα πλεονάσματά 
τους χωρίς την παρέμβαση της κεντρικής γραφειοκρατίας. Επιπλέον, δόθηκε έμ-
φαση στην ανάγκη περιορισμού της απόστασης ανάμεσα στον παραγωγό και τον 
καταναλωτή. για να συμβεί αυτό, οι συγκεντρωμένοι στις πόλεις –και ειδικά την 
Αβάνα– πληθυσμοί, έπρεπε να ενθαρρυνθούν να παράγουν τα δικά τους προϊόντα, 
με τη διάθεση τμημάτων καλλιεργήσιμης γης στον αστεακό χώρο. Το νεοσυστα-
θέν Τμήμα Αστεακής Καλιέργειας (Urban Agriculture Department) συνεργάστηκε 
με το Νομοθετικό Συμβούλιο για τη διευκόλυνση της χρήσης κενών τεμαχίων γης 
στις πόλεις και γύρω απ’ αυτές από όσους επιθυμούσαν να καλλιεργήσουν (Novo & 
Murphy 2001: 333-334).

ωστόσο, πέρα από τις νομικές αυτές ρυθμίσεις, η βασική μεταβολή αφορούσε 
τον τύπο της καλλιέργειας: στις μικρότερης κλίμακας φάρμες, όπως και στα αστεα-
κά τεμάχια γης, εφαρμόστηκαν συστήματα οργανικής και ημι-οργανικής βιολογικής 
γεωργίας με τη χρήση φθηνών οργανικών λιπασμάτων που περιγράφηκαν με τον 
όρο “organopόnic”. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και γεωργίας (FAO) 
του ΟΗΕ,109 

η «οργανοπονική καλλιέργεια» [organopόnic] είναι μια επινόηση της Κού-
βας. Ο όρος επινοήθηκε για να διακρίνει το συγκεκριμένο σύστημα –που 
χρησιμοποιεί ένα οργανικό υπόστρωμα, αποτελούμενο από υπολείμματα 
καλλιεργειών, οικιακά απορρίμματα και ζωικής προέλευσης κοπριά– από 
άλλα, εντατικής και υψηλής αποδοτικότητας καλλιεργητικά συστήματα. 
Με απαρχή την «Ειδική Περίοδο» οι οργανοπονικής καλλιέργειας κήποι 
αποδείχτηκαν ιδανικοί για την καλλιέργεια σε φτωχά εδάφη σε μικρούς 
αστεακούς χώρους. Η ποιότητα του εδάφους αναβαθμίστηκε σταδιακά με 
την εναπόθεση οργανικού υλικού (…). Η οργανοπονική τεχνολογία μπορεί 
να εφαρμοστεί σε κενά οικόπεδα ή σε διαθέσιμους κενούς χώρους γύρω 
από κτήρια και δρόμους, καθώς και με αναβαθμίδες σε επικλινή εδάφη (…). 
Με την εφαρμογή συστημάτων άρδευσης στάγδην, με περιοδική προσθή-
κη κομποστοποιημένων υλικών και με καλές καλλιεργητικές πρακτικές, 
όπως η χρήση καλά προσαρμοσμένων ποικιλιών φυτών, η μεικτή καλλι-
έργεια, η εναλλαγή καλλιεργειών και ο έλεγχος των ζιζανίων, τα υπερυψω-
μένα παρτέρια μπορούν να παράγουν λαχανικά όλο το χρόνο και να απο-
δίδουν ποσότητες μεγαλύτερες από 20 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο (…). 

Το αποτέλεσμα της ριζικής αυτής αναθεώρησης ήταν να διαμορφωθούν μέχρι το 
1994 μόνο στην Αβάνα περισσότερα από 8.000 αστικά αγροκτήματα και κήποι, οι 
οποίοι καταλάμβαναν συνολικά έκταση 299 από τα 721 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
της έκτασης της πόλης, ενώ απασχολούσαν περί τους 30.000 εργαζόμενους, η με-
γάλη πλειονότητα των οποίων (80%) ήταν άνδρες. Μέχρι το 1998 σε όλη την Κού-
βα εκτιμάται ότι παράγονταν γύρω στους 160.000 τόνους αγροτικών προϊόντων,110 
από τους οποίους περισσότεροι από 113.000 τόνοι προέρχονταν από τους κήπους 
της Αβάνα (Novo & Murphy 2001: 234, 238). Αν και η παραγωγή αυτή αφορούσε 
διαφορετικούς τύπους111 αγροτικής καλλιέργειας, θα είχε ενδιαφέρον να σταθούμε 

109 Βλ. σχετικά http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/GGCLAC/havana.html 

110 Ο Σεκλιζιώτης (2016) ανεβάζει την εκτίμηση της παραγωγής σε 540.000 τόνους, προσθέτοντας ότι 
ορισμένες γειτονιές της Αβάνα ήταν σε θέση να καλύπτουν το 30% της τροφής τους.

111 Οι Novo & Murphy (2001: 234-237) αναφέρονται συνοπτικά στην τυπολογία αυτών των καλλιεργη-
μένων χώρων ως εξής: πρόκειται για α) «λαϊκούς κήπους» (popular gardens / grupos de parceleros), β) 
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στο πιο άτυπο κομμάτι αυτής της παραγωγής που προερχόταν από τους λεγόμε-
νους «λαϊκούς κήπους» (popular gardens / grupos de parceleros) της Αβάνα. Σύμφω-
να με τους Novo & Murphy (2001: 334-335), 

οι λαϊκοί κήποι τους οποίους διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι καλλιεργητές είναι ο 
πιο δημοφιλής τύπος καλλιέργειας στην Αβάνα. Αυτοί οι κήποι διαμορφώ-
θηκαν λίγο-πολύ αυθόρμητα σε αυλές και μπαλκόνια, αίθρια και ταράτσες, 
ως απάντηση στα προβλήματα της «Ειδικής Περιόδου». Στα πρώτα χρόνια 
της κρίσης σχεδόν το σύνολο της διατροφικής παραγωγής σ’ αυτούς τους 
κήπους της Αβάνα πήγαινε απευθείας στις οικογένειες, σε στενούς φίλους 
και σε γείτονες των παραγωγών. Με τη χαλάρωση των νόμων περί πώλη-
σης της αστεακής παραγωγής, η παραγωγή αυξήθηκε και απέφερε μερικά 
επιπλέον κέρδη στους κηπουρούς. Από την άλλη μεριά, οι καλλιεργητές 
έκαναν σημαντικές δωρεές στις γειτονιές, ειδικά σε σχολεία και κέντρα μέ-
ριμνας (…) δεδομένου ότι οι κοινότητες παρείχαν τους καλλιεργήσιμους 
χώρους χωρίς χρέωση. Σήμερα [2001] περισσότεροι από 26.000 λαϊκοί 
κήποι καλύπτουν έκταση 2.438,7 εκταρίων112 στην Αβάνα και παράγουν 
25.000 τόνους τροφής κάθε χρόνο. Η πλειονότητα των κηπουρών έχει ήδη 
μια άλλη επίσημη εργασία και η καλλιέργεια γίνεται στον ελεύθερο χρό-
νο τους. Ένας μεγάλος αριθμός κηπουρών είναι συνταξιούχοι, άνδρες και 
γυναίκες (…). Πολλοί κηπουροί είναι οργανωμένοι σε Σωματεία Κηποκαλ-
λιεργητών (Grupos de Horticultores) – εθελοντικές ενώσεις κηπουρών που 
εργάζονται στην ίδια γειτονιά. Σήμερα υπάρχουν 908 τέτοιες συσσωματώ-
σεις με 17.900 μέλη. 

Η διαπίστωση, επομένως, ότι «μέχρι το 1997, οι Κουβανοί έτρωγαν σχεδόν εξίσου 
καλά όπως έκαναν πριν από το 1989» (Σεκλιζιώτης 2016) αντιμετωπίζοντας την 
επισιτιστική κρίση, δε φαίνεται να απέχει από την πραγματικότητα, ενώ το κέρδος 
αυτής της αναδιάρθρωσης υπήρξε, ασφαλώς, πολύ ευρύτερο.113

Η περίπτωση της Κούβας, αρκετά παρόμοια, θα ’λεγε κανείς, με την περίπτω-
ση της εμπόλεμης Αγγλίας αναφορικά με το ζήτημα της άμεσης επισιτιστικής αντί-
δρασης, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία θεσμικών και κοινωνικών 
υποκειμένων. Αυτός, πιθανότατα, (μαζί με μια μακρά, πλέον, παράδοση κεντρικού 
σχεδιασμού) είναι και ο λόγος για τον οποίο το κομμάτι της άτυπης παραγωγής των 
«λαϊκών κήπων» μπορεί να υπολογιστεί και να συνυπολογιστεί, μαζί με το τυπικό, 
στη συνολική εθνική παραγωγή αγροτικών προϊόντων της Κούβας. Ας έρθουμε, 
όμως, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική εθνογραφία έχει καλύψει την 
αντίστοιχη τυπική και άτυπη καλλιεργητική δραστηριότητα των κήπων στο πλαίσιο 
της ελληνικής κρίσης. 

Αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες συνοπτικές και μάλλον γενικόλογες αναφορές, 
που αφορούν κυρίως τις πολιτικές πρωτοβουλίες αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων, 
όπως τις είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το ζήτημα των κήπων της κρίσης δεν 
απασχόλησε συστηματικά την ελληνική εθνογραφία. ωστόσο, αξίζει εδώ να μνη-

για «Βασικές Μονάδες Συνεταιριστικής Παραγωγής» (Basic production co-operative units / Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa, UBPCs) στις οποίες αναφερθήκαμε ήδη, γ) για φάρμες που ιδρύ-
θηκαν στις ήδη υπάρχουσες κρατικές επιχειρήσεις (Farms of the State Co-operative Supply Units), 
δ) για «ατομικές φάρμες» (individual farms / Campesinos particolares) όπου καλλιεργήθηκαν κυρίως 
δέντρα φρουτοπαραγωγής, ε) για «κρατικές φάρμες» (state farms), που διατήρησαν την προηγούμε-
νη της νομοθετικής μεταβολής μορφή λειτουργίας (3 επιχειρήσεις) και στ) για “organopónicos and 
intensive gardens”, στους οποίους επίσης αναφερθήκαμε και οι οποίοι χρησιμοποιούνταν κυρίως για 
την εντατική παραγωγή λαχανικών.

112 Ένα εκτάριο αντιστοιχεί με δέκα στρέμματα επιφάνειας. 

113 για μια συνολική αποτίμηση αυτής της απόπειρας με τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που 
διαχειρίστηκε βλ. αναλυτικά Murphy 1999. 
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μονεύσουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες απόπειρες. Η πιο συστηματική, ίσως, από 
αυτές αφορά την προσέγγιση των «κήπων της κρίσης», όπως χαρακτηρίζονται 
(Anthopoulou et al. 2017: 181), και συνιστά μια μεικτή –ποσοτική και ποιοτική– με-
λέτη ενδεικτικών παραδειγμάτων από τους δημοτικούς λαχανόκηπους (municipal 
vegetable gardens) που ιδρύθηκαν μετά το 2011, όταν πολλοί Δήμοι, άλλοτε με δική 
τους πρωτοβουλία και άλλοτε μετά από απαίτηση δημοτών,114 παραχώρησαν ένα-
ντι χαμηλού αντιτίμου αστικές ή περιαστικές εκτάσεις για καλλιέργεια λαχανικών σε 
δημότες που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικής πίεσης (τεμάχια καλ-
λιεργήσιμης γης από 25-50 τετραγωνικά μέτρα), με υποχρέωση των καλλιεργητών 
να στηρίζουν το κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων μέσω της παραχώρησης ενός 
μικρού τμήματος της παραγωγής τους. Ενταγμένο σε μια ευρύτερη προβληματική 
για την αστική γεωργία, το κείμενο συμπεραίνει πως παρά τη δημοφιλία που απέ-
κτησαν οι δημοτικοί λαχανόκηποι –καθώς εξασφάλιζαν για τους καλλιεργητές όχι 
μόνο ποιοτικά προϊόντα για ένα τμήμα της διατροφής τους αλλά και ψυχική ανα-
κούφιση– στην πραγματικότητα δε συνιστούν μια μόνιμη εναλλακτική χρήση γης 
στο αστεακό περιβάλλον, καθώς αφενός δε βασίζονται σε μια παράδοση αστικής 
γεωργίας αφετέρου προέκυψαν μέσα από μια συγκυρία οξείας αναγκαιότητας σε 
συνδυασμό με την προσωρινή καθίζηση της αξίας της αστικής γης (Anthopoulou et 
al. 2017: 196-198). 

ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση αφενός αφορά πρωτίστως θεσμικές από-
πειρες115 αφετέρου κινείται εννοιολογικά σ’ ένα πλαίσιο που η ίδια θέτει σε αμφι-
σβήτηση: όπως σημειώνουν οι συγγραφείς (Anthopoulou et al. 2017: 182),

(…) στην Ελλάδα η αστική γεωργία δεν υπήρξε ποτέ παράδοση (…). Η απου-
σία προηγούμενης εμπειρίας στην καλλιέργεια αστεακών κήπων εξηγείται 
κυρίως από το γεγονός ότι οι κάτοικοι των πόλεων δεν διέρρηξαν ποτέ 
τους δεσμούς τους με την ύπαιθρο, με δεδομένο το ότι η αγροτική έξο-
δος και η αστεακή συγκέντρωση είναι σχετικά πρόσφατα φαινόμενα στη 
χώρα (…). Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένα μεγάλο τμήμα των κατοίκων των πόλεων 
έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη πρόσβαση σε αγροτικά προϊόντα και τοπικής 
προέλευσης τρόφιμα (ελαιόλαδο, τυρί, ζυμαρικά, φρέσκα λαχανικά κ.λπ.) 
μέσω συγγενικών ή φιλικών δικτύων διατηρώντας επαφές (πραγματικές 
και συμβολικές) με αγροτικά περιβάλλοντα, καθώς και με υγιεινές και νό-
στιμες τροφές και αυθεντικές γεύσεις «του χωριού».

Η παραδοχή αυτή, που εκπορεύεται από την εννοιολόγηση του «αστοχωρικού» από 
τον Δαμιανάκο (2002: 58), όπως έχουμε δει, υπονομεύει την ίδια την έννοια του 
«κατοίκου της πόλης» και ευρύτερα την έννοια της «αστικής γεωργίας», αν το εύ-
ρος της είναι τέτοιο που να εξασφαλίζει την πολλαπλή (πραγματική ή συμβολική) 
«επαφή» των «κατοίκων της πόλης» με «το χωριό». Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε 
πρόκειται μάλλον για μια άτυπη «αστο-χωρική» γεωργία, που ενώ από παραγωγική 
άποψη συντελείται «στο χωριό» –και εν μέρει με τη συμμετοχή των «κατοίκων της 
πόλης»– σε μεγάλο βαθμό καταναλώνεται «στην πόλη». ύπό την έννοια αυτή, το ζη-
τούμενο δεν είναι το αν η (καθαρή) «αστική γεωργία» έχει παράδοση, αλλά οι ιδιαι-
τερότητες που την καθιστούν, επί της ουσίας, περιθωριακό φαινόμενο, τουλάχιστον 
στη θεσμική του εκδοχή. Άλλωστε, όπως σημειώνει η Μπάδα (Bada 2016: 140) με 
αφετηρία επίσης την προσέγγιση του Δαμιανάκου, αυτή η άτυπη διάσταση σχετίζε-

114 Στο κείμενο γίνεται λόγος και για τις περισσότερο πολιτικές πρωτοβουλίες ίδρυσης κοινοτικών κή-
πων, όπως αυτός στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού (Αθήνα, 2,6 εκτάρια) ή εκείνος στο παλιό 
στρατόπεδο Καρατάσου στη Θεσσαλονίκη (Περιαστικές καλλιέργειες – ΠΕΡΚΑ, 68,9 εκτάρια), οι 
οποίες εντάσσονται στο «επαναστατικό παράδειγμα» των κήπων (guerilla gardening paradigm), χωρίς 
ωστόσο να αναλύονται περισσότερο. Βλ. Anthopoulou et al. 2017: 184-185.

115 για μια ακόμη μελέτη του (θεσμικού) φαινομένου των δημοτικών λαχανόκηπων βλ. Partalidou & 
Anthopoulou 2016.
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ται με την είσοδο του κόσμου της υπαίθρου στον καπιταλισμό όχι αποκλειστικά με 
όρους αγοράς αλλά με προσαρμογή του πολιτισμικού τους φορτίου μέσα από τρεις 
τρόπους διαχείρισης από τους τοπικούς πληθυσμούς: τοπικός πολιτισμός, οικείες 
κοινωνικές δομές (οικογένεια, συγγένεια) και διαπροσωπικές σχέσεις στον αστεα-
κό χώρο μετακίνησης. Έτσι, ενώ κατά τον Mendras (1967) η αστική συγκέντρωση 
έτεινε να εξαλείψει τους πληθυσμούς της υπαίθρου, τους «χωρικούς», στην πραγ-
ματικότητα ο μετακινούμενος στο άστυ πληθυσμός εξακολούθησε να παραμένει 
«χωρικός» (κοινωνικά και πολιτισμικά, εν μέρει παραγωγικά αλλά και δημογραφικά 
ή από την άποψη του εκλογικού δικαιώματος), με αποτέλεσμα όχι το «τέλος» του 
αλλά το «θρίαμβό» του.116 

ωστόσο, η ανάλυση αυτή προϋποθέτει μια κρίσιμη παράμετρο, την εγγύτη-
τα του χωρικού και του αστεακού πλαισίου εντός του οποίου συντελείται αυτός ο 
τύπος «αστο-χωρικής» σχέσης και ειδικά γεωργίας. Το επιχείρημα του Δαμιανάκου, 
όπως το έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο και το αξιοποιούμε εδώ, αφορά 
πρωτίστως τις πόλεις της περιφέρειας, «τα κοντινά αστικά κέντρα» δηλαδή, όπου 
η πρόσβαση από την πόλη στο χωριό είναι εύκολή, σύντομη και γι’ αυτούς τους 
λόγους συχνή και διαρκής. Η περίπτωση της Αθήνας (και δευτερευόντως της Θεσ-
σαλονίκης) δεν παρέχει πάντοτε ως αστικό πλαίσιο αυτή τη δυνατότητα, δεδομένου 
ότι συγκεντρώνει πληθυσμούς από μακρινές αφετηρίες της υπαίθρου, εξαιρετικά 
δυσπρόσιτες για τη διατήρηση μιας τέτοιας σχέσης με φυσική παρουσία. Εδώ ακρι-
βώς βρίσκεται μια πραγματική δυνατότητα διαμόρφωσης «αστικής γεωργίας» από 
τους πληθυσμούς αυτούς.

Όπως σημειώνει ο Οικονόμου (Economou 2014: 13-14), η πολεοδομική ανά-
πτυξη της Αθήνας την περίοδο 1950-1970 συντελέστηκε σε μεγάλο βαθμό στα 
«προάστια», τα οποία διατηρούσαν έναν «ημι-αγροτικό» χαρακτήρα, καθώς αφενός 
χρησιμοποιούνταν ως μόνιμη κατοικία πολλών νεοφερμένων, αφετέρου φιλοξε-
νούσαν δεύτερες κατοικίες κατοίκων του πολεοδομικού κέντρου, σε κάθε περίπτω-
ση μονοκατοικίες που περιβάλλονταν από κήπο. Αυτή η εικόνα των προαστίων της 
πρωτεύουσας, η οποία θύμιζε έντονα «χωριό», διαταράχθηκε από τη δεκαετία του 
1980 και κυρίως τις δεκαετίες του 1990 και 2000,117 καθώς μετασχηματίστηκαν σε 
περιφερειακά κέντρα με μεταφορά δραστηριοτήτων από το κέντρο (οικονομικών, 
διοικητικών κ.λπ.) και αναπροσαρμογή του τύπου κατοικίας: από το μοντέλο του 
μεμονωμένου σπιτιού με κήπο, πέρασαν στο μοντέλο της μεζονέτας, υιοθετώντας 
γενικότερα ένα νέο πρότυπο αστικής ζωής, περισσότερο πολυτελές και εξατομικευ-
μένο και ταυτόχρονα προσανατολισμένο στην κατανάλωση παρά στην παραγωγή. 
Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, όμως, ο «ημι-αγροτικός» χαρακτήρας των πρώ-
των δεκαετιών συνιστά μια «παράδοση» που επανέρχεται στο προσκήνιο τόσο πριν 
όσο και στη διάρκεια της κρίσης. Σύμφωνα με την Ανθοπούλου (2009: 1281-1283), 
παρά τον περιορισμό της καλλιεργήσιμης γης στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, 
το διακύβευμα μιας περιαστικής γεωργίας παρέμεινε ζωντανό μέσω της ανάπτυξης 

116 Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ποτηρόπουλος (Potiropoulos 2012: 202-203) επισημαίνει την αναθέρμαν-
ση της σχέσης αυτής την περίοδο της κρίσης και δίνει παραδείγματα προσαρμογής της απασχόλη-
σης στο «αστοχωρικό» πλαίσιο.

117 Στο πλαίσιο αυτής της αστεακής επέκτασης της Αθήνας εντάσσονται και μερικά από τα λεγόμενα 
«μεγάλα έργα» της περιόδου (π.χ. το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος, η Αττική Οδός κ.λπ.), μέσω των 
οποίων ένα μεγάλο τμήμα των περιαστικών χώρων της πρωτεύουσας άλλαξε χαρακτήρα με βίαιο 
τρόπο στο βωμό του «εκσυγχρονισμού». Βλ. ενδεικτικά Gefou – Madianou 2014, για την περίπτωση 
των Μεσογείων Αττικής, καθώς και Soulard et al. (2018: 657), όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι 
«μεταξύ του 1996 και του 2006 ο πληθυσμός των Μεσογείων αυξήθηκε κατά 42% και η επιφάνεια 
καλλιεργήσιμης γης περιορίστηκε κατά 36%. Ιδιαίτερα τα εμβληματικά αμπέλια (η περίφημη “ρετσίνα 
Αττικής” – παραδοσιακή ονομασία) μειώθηκαν κατά 52%, ειδικά στην εκτεταμένη περιοχή του νέου 
αεροδρομίου». 
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μιας «γεωργίας του ελεύθερου χρόνου» –παρά της αγοράς– μέσα από οικογενεια-
κά αγροκήπια που πρόσφεραν προϊόντα αυτοκατανάλωσης, περιστασιακό τρόπο 
αγροτικής ζωής και διατήρηση της οικογενειακής περιουσίας. Η δραστηριότητα 
αυτή, όμως, παρέμεινε άτυπη και ταυτόχρονα (ίσως και για το λόγο αυτό) δεν έλαβε 
όση προσοχή θα της αντιστοιχούσε από την εθνογραφική έρευνα.118 Με αυτή την 
άτυπη και υποερευνημένη περιοχή της αυτοπαραγωγής θα ασχοληθούμε στη συ-
νέχεια. 

το ζήτημα της «μέτρησης» της αυτοπαραγωγής 
Όπως διαπιστώσαμε από τα σημαντικότερα παραδείγματα που συζητήσαμε πιο 
πάνω κάπως αναλυτικότερα (Αγγλία, Κούβα και δημοτικοί λαχανόκηποι στην Ελ-
λάδα), το ζήτημα της μέτρησης τόσο της καλλιεργήσιμης έκτασης των αστεακών 
αυτών εγχειρημάτων όσο και του παραγόμενου προϊόντος υπήρξαν σημαντικές 
προτεραιότητες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την ίδια τη θεσμική φύση 
των εγχειρημάτων και την εμπλοκή –άλλοτε αποφασιστική κι άλλοτε ενισχυτική– 
θεσμικών φορέων όπως το κράτος, οι δήμοι, η εκκλησία κ.ο.κ. Έτσι, η αστεακή γε-
ωργία, παρότι αφορμάται από την άτυπη αυθόρμητη διάθεση των ανθρώπων για 
αυτοπαραγωγή, συχνά σε περιόδους κρίσης τυποποιείται, και για το λόγο αυτό είναι 
σε γενικές γραμμές μετρήσιμη. ωστόσο, ένα αδιευκρίνιστο τμήμα αυτής της δρα-
στηριότητας εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των θεσμικών / τυπικών πλαισίων, κι 
αυτό είναι επίσης ένα φαινόμενο με παγκόσμια εξάπλωση, αν και στη βιβλιογραφία 
πρωτίστως συζητείται για τον αναπτυσσόμενο κόσμο (SNA 1993: 133, 152, 532 κ.α.) 
Πώς, όμως μπορεί να «μετρηθεί» μια τέτοια δραστηριότητα; Ποια είναι τα εργαλεία 
αυτής της απόπειρας; Και κυρίως, για ποιο λόγο είναι σημαντικό να «μετρηθεί»; 

Η διάσταση της «μέτρησης», ειδικά του παραγόμενου προϊόντος, είναι διάχυτη 
σε όλες τις απόπειρες προσέγγισης της άτυπης οικονομίας. Αυτό, βέβαια, σχετίζεται 
πρωτίστως με τις προτεραιότητες υπολογισμού του ΑΕΠ κάθε χώρας, διερευνάται 
δηλαδή η συμμετοχή της άτυπης οικονομίας σ’ αυτό προκειμένου να περιοριστεί και 
να προσαρμοστεί ή, ακόμη, να ενσωματωθούν στην τυπική οικονομία τομείς άτυ-
πων δραστηριοτήτων μεγάλης έκτασης. ωστόσο, ένα από τα βασικά κίνητρα των 
μετρήσεων αφορά τη φοροδιαφυγή, καθώς και την αύξηση των εισφορών στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ειδικά όταν πρόκειται για άτυπη υπαλληλική εργασία 
(Mehran 2015). Στην περίπτωση της αυτοπαραγωγής των νοικοκυριών, όμως, αν 
και με σαφήνεια αυτή εντάσσεται στην άτυπη οικονομία, διαπιστώνεται μια δομική 
αδυναμία: σύμφωνα με το Σύστημα Εθνικών λογαριασμών119 (System of National 
Accounts / SNA 1993: 5-6) δραστηριότητες όπως η παραγωγή αγροτικών αγαθών 
από τα νοικοκυριά, όπως και δραστηριότητες που αφορούν την εξυπηρέτηση αυτής 

118 Σημαντική, αν και περιφερειακή στη συνολική του απόπειρα, είναι η συνεισφορά του Knight (2015a, 
2015b) προς αυτή την κατεύθυνση, ειδικά όταν συζητά με τους πληροφορητές του στα Τρίκαλα τους 
τρόπους διαχείρισης των άτυπων κήπων τους (βλ. την περίπτωση της Φανής – Knight 2015a: 237). 

119 Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών είναι ένας διεθνής «κανόνας» που εισηγείται μεθόδους μέτρησης 
των εθνικών οικονομιών, προκειμένου να υπάρχουν διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα από τις επιμέ-
ρους εθνικές μετρήσεις. Δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτική η χρήση του, αν και συστήνεται από τους 
διεθνείς οργανισμούς που τον εκδίδουν. Το πιο πρόσφατο Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών εκδόθηκε το 
2008, για να αναθεωρήσει περιορισμένα το προηγούμενο του 1993, αναφορικά με ορισμένες εκδο-
χές της οικονομίας που δεν περιλαμβάνονταν εκεί ή έχουν λάβει μεγαλύτερη προβολή έκτοτε, όπως 
αναφέρεται (SNA 2008: 581). Η πιο ενδιαφέρουσα για την προσέγγισή μας μεταβολή είναι η διαπί-
στωση ότι «όταν άρχισε η αναθεώρηση του SNA του 1993, υπήρξε η παραδοχή ότι η ταυτοποίηση 
του άτυπου τομέα αφορούσε κατά κύριο λόγο ένα πρόβλημα των αναπτυσσόμενων χωρών. Όμως, 
ακόμη και τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση, ήταν προφανές ότι το πρόβλημα επηρέαζε 
όλες τις οικονομίες, ανεξάρτητα από το βαθμό ανάπτυξης» (SNA 2008: 474). 
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της παραγωγής αλλά διενεργούνται από τα μέλη του νοικοκυριού (π.χ. η κατασκευή 
εγκαταστάσεων, ο ρουχισμός, η παροχή υπηρεσιών εντός του νοικοκυριού κ.λπ.), 
επειδή σε γενικές γραμμές δεν είναι εκχρηματισμένες σχέσεις, συνακόλουθα δε σχε-
τίζονται και με την αγορά. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η συμπερίληψη 
στο Σύστημα των Εθνικών λογαριασμών μεγάλης κλίμακας μη εκχρηματισμένων 
ροών αυτού του είδους μαζί με εκχρηματισμένες ροές μπορεί να συσκοτίσει το τι 
συμβαίνει στις αγορές και να περιορίσει την αναλυτική χρήση των δεδομένων» 
(SNA 1993: 6). ωστόσο, στο βαθμό που η αυτοπαραγωγή μπορεί να απευθύνεται 
και στην αγορά, συστήνεται η συμπερίληψή τους στις μετρήσεις. 

Οι βασικές, λοιπόν, μέθοδοι μέτρησης διακρίνονται γενικά σε δύο κατηγορίες, 
τις έμμεσες και τις άμεσες (Williams & Lansky 2013: 359-360): οι έμμεσες μέθο-
δοι (που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις «ανεπτυγμένες» οικονομίες) παρέ-
χουν ενημέρωση για την άτυπη οικονομία γενικότερα, μέσα από πληροφορίες που 
προέρχονται από μακροοικονομικά δεδομένα που συλλέγονται για άλλο σκοπό, και 
ασφαλώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην περίπτωση της αυτοπαραγωγής. Οι 
άμεσες μέθοδοι, όμως, (που προτιμώνται στις περιπτώσεις των «υπό ανάπτυξη» οι-
κονομιών) περιλαμβάνουν ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές προσεγγίσεις όπου το 
νοικοκυριό ή η άτυπη επιχείρηση συνιστούν τη μονάδα ανάλυσης με εργαλεία όπως 
κλειστά ερωτηματολόγια που συλλέγονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφω-
νικές συνεντεύξεις, διαδικτυακές έρευνες επισκόπησης ή συνεντεύξεις πρόσωπο με 
πρόσωπο με δομημένα ή ημι-δομημένα ερωτηματολόγια. 

Μια ενδιαφέρουσα και λεπτομερή εικόνα των άμεσων μεθόδων μπορούμε να 
αντλήσουμε από το σχετικό εγχειρίδιο μέτρησης της «αόρατης οικονομίας» (non 
observed economy) που εξέδωσαν από κοινού το 2002 στο Παρίσι ο Οργανισμός 
για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (OECD), το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο (IMF), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και η Διακρατική Στατιστική 
Επιτροπή Κοινού Πλούτου των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS STAT). Κατ’ αρχάς, επα-
ναλαμβάνοντας τις συστάσεις του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών, το εγχειρίδιο 
προτείνει η αυτοπαραγωγή των νοικοκυριών να προσμετράται μόνο όταν, από 
ποσοτική άποψη, είναι σημαντική σε σχέση με τη συνολική παραγωγή της χώρας, 
(εισάγοντας και πάλι το κριτήριο του ΑΕΠ), και ταυτόχρονα συνοψίζει μια λίστα τέ-
τοιων δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται: η παραγωγή και 
αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, η συλλογή καρπών, η δασική δραστηριότητα 
(ξύλευση και συλλογή καύσιμης ύλης), το κυνήγι και το ψάρεμα, η παραγωγή κο-
μποστοποιημένου λιπάσματος, η μεταποίηση αγροτικών πρώτων υλών, η απο-
ξήρανση και διατήρηση φρέσκων φρούτων, η παραγωγή και εμφιάλωση αλκοο-
λούχων ποτών (μπύρα, κρασί, τσίπουρο και γενικότερα “spirits”) κ.ο.κ. (OECD et al., 
2002: 179). ωστόσο, σε σχέση με το Σύστημα Εθνικών λογαριασμών παρατηρείται 
μια σημαντική διαφοροποίηση: η οικονομία της αυτοπαραγωγής του νοικοκυριού, 
αν και σε γενικές γραμμές εντοπίζεται στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο, αποκτά ιδιαί-
τερη σημασία σε περιόδους κρίσης και στον «ανεπτυγμένο» κόσμο, ενώ βρίσκεται 
σε διόγκωση στις κοινωνίες της «μετάβασης» του πρώην σοσιαλιστικού κόσμου ως 
οικονομία επιβίωσης. Έτσι, η μέτρησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εκά-
στοτε εθνική οικονομία με βάση την ιστορική συγκυρία και τις βιοτικές ιδιαιτερότη-
τες (OECD et al., 2002: 179-180). 

Η προσέγγιση αυτή, που οπωσδήποτε προσιδιάζει με τους ερευνητικούς στό-
χους αυτού του βιβλίου που ασχολείται με τους άτυπους «κήπους της κρίσης», εξει-
δικεύεται σε τρεις βασικές στρατηγικές μέτρησης. Η πρώτη από αυτές αφορά την 
εκτίμηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Εδώ, το εγχειρίδιο αν και γενικά 
αποδέχεται μια διαδικασία σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς, όπως 
προτείνεται και από το Σύστημα Εθνικών λογαριασμών, αναγνωρίζει ότι αυτή εί-
ναι τεχνητή, λόγω του ότι για μια σειρά από προϊόντα στις αγροτικές περιοχές δεν 



Η 
ου
το
πί
α 

το
υ κ
ηπ
ου
ρο
υ

119

υπάρχει αντίστοιχη αγορά (π.χ. η συλλογή καύσιμης ύλης ή ο προσπορισμός του 
νερού – OECD et al., 2002: 180). ωστόσο, κατά την άποψή μου το πρόβλημα της 
σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς προσκρούει και σε άλλα, περισσό-
τερο ουσιαστικά προβλήματα: αν υποθέσουμε ότι η αυτοπαραγωγική καλλιέργεια 
στον κήπο του νοικοκυριού ακολουθεί μεθόδους βιολογικής ή ημι-βιολογικής καλ-
λιέργειας με κομποστοποίηση κ.λπ. και χωρίς τη χρήση των (ακριβών) βιολογικών 
ή μη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, τότε η σύγκριση της τιμής αυτών των προϊ-
όντων θα γίνει με βάση τα συμβατικά ή τα βιολογικά προϊόντα της αγοράς; Αν, λο-
γικά, υποθέσουμε το δεύτερο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η άτυπη παραγωγή 
της αυτοκαλλιέργειας στερείται τυπικής πιστοποίησης, δεδομένου ότι αυτή είναι 
μια διαδικασία που αφορά την αγορά, επομένως ποσοτικά μεγαλύτερη παραγωγή 
και μάλιστα τυποποιημένη. Κατά δεύτερο λόγο, αν υποθέσουμε ότι η αυτοπαρα-
γωγή του νοικοκυριού που τροφοδοτεί την αυτοκατανάλωση δεν είναι σε θέση να 
καλύψει μια ευρεία γκάμα προϊόντων (για αντικειμενικούς λόγους – π.χ. δεν μπορεί 
να παράγει όλα τα είδη λαχανικών ή φρούτων της αγοράς, αλλά και για υποκειμε-
νικούς λόγους – π.χ. η αυτοπαραγωγή αποσκοπεί στην επιβίωση), τότε παράγονται 
προϊόντα σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτά που θα κατανάλωνε το ίδιο νοικοκυ-
ριό από την αγορά: αν, π.χ., σ’ έναν οικιακό κήπο καλλιεργούνται δέκα κολοκυθιές, 
τότε η κατανάλωση του νοικοκυριού σε κολοκυθάκια είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη κατανάλωση που θα προερχόταν από την αγορά. Το ίδιο ισχύει 
με μια σειρά από άλλα προϊόντα (π.χ. ντομάτες, αγγουράκια, φασολάκια, μελιτζάνες 
κ.λπ.). Έτσι, όμως, το κριτήριο της αγοραίας αξίας του παραγόμενου προϊόντος της 
αυτοπαραγωγής δεν είναι έγκυρο, γιατί το νοικοκυριό βασίζεται στην καταναλωτική 
αρχή «ό,τι έχει ο μπαξές».120 Να σημειώσουμε εδώ ότι η παραγωγή αυτή δεν μπορεί 
να συνδεθεί με την αγορά ούτε με κριτήριο την «πώλησή» της, δεδομένου ότι η 
ποσότητα, αν και υπερβολική για το νοικοκυριό (με βάση τα αγοραία κριτήρια κατα-
νάλωσης) είναι εξαιρετικά περιορισμένη για να απευθυνθεί στην αγορά. 

Η δεύτερη στρατηγική αφορά τη μέτρηση της εργασίας που απαιτείται να 
δαπανηθεί στην άτυπη οικονομία. ωστόσο, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, η δαπάνη 
εργασίας αυτού του είδους γενικά υποεκτιμάται από τις σχετικές έρευνες (labour 
force surveys), τουλάχιστον στην αυτοπαραγωγή, γιατί θεωρείται ότι αφορά δευ-
τερεύουσα γυναικεία εργασία στο πλαίσιο του νοικοκυριού, με αποτέλεσμα σπάνια 
να προσμετράται. Αντίθετα, θεωρούνται πολύ πιο αποτελεσματικές οι μέθοδοι που 
βασίζονται στη μέτρηση του δαπανώμενου χρόνου (time use surveys) τόσο στην 
άτυπη οικονομία γενικότερα όσο και στην αυτοπαραγωγή –και την αυτοκατασκευή 
πιο ειδικά–121 αφού επιτρέπουν να γίνει στενότερη εκτίμηση τόσο της παραγωγής 
των προϊόντων όσο και της αξίας του εργάσιμου χρόνου, με αποτέλεσμα να καθί-
στανται συγκρίσιμα προς το ΑΕΠ μεγέθη (OECD et al., 2002: 180-181). Παρόλα 
αυτά, και παρά το γεγονός ότι οι μετρήσεις που βασίζονται στη χρήση του εργάσι-
μου χρόνου φαίνεται να έχουν αποτελέσματα σε περιοχές μελέτης με εκτεταμένη 
άτυπη εργασία, ειδικά των γυναικών, και απουσία αγοράς στις αγροτικές περιοχές 
(π.χ. Ινδία, Μπενίν, Νιγηρία, Φιλιππίνες κ.ά.), στην πραγματικότητα εντοπίζονται με-
ρικά σημαντικά προβλήματα. Όπως σημειώνεται στο εγχειρίδιο (OECD et al., 2002: 
182), στην άτυπη εργασία, και ειδικά σ’ εκείνη που αφορά την αυτοπαραγωγή, η 
ποσότητα εργασίας δε συνδέεται αποκλειστικά με μια «δουλειά», ούτε μια «δουλειά» 
είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εργασίας. Επιπλέον, η σύγκριση της δαπά-
νης χρόνου με τη μέση ωριαία / ημερήσια αποζημίωση είναι μη ρεαλιστική, από τη 
στιγμή που ο άτυπα εργαζόμενος θα δυσκολευόταν εξαιρετικά να βρει μια αντίστοι-

120 για μια ενδιαφέρουσα εννοιολόγηση του «μπαξέ» ως όρου βλ. Οικονόμου 2015.

121 Στην Ελλάδα ένα είδος τέτοιας αρχής εφαρμόζεται συχνά στην οικοδομή, με τον υπολογισμό των 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων ως ποσοστού του συνολικού κόστους μιας κατασκευής. 
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χης διάρκειας και εργασιακής δαπάνης αμειβόμενη εργασία. Έτσι, ο άτυπα δαπανώ-
μενος εργασιακός χρόνος δε συνιστά συγκρίσιμο μέγεθος με τον αμειβόμενο χρόνο 
της τυπικής εργασίας. Με άλλα λόγια, όπως και στην περίπτωση της μέτρησης της 
αξίας των προϊόντων, εφαρμόζονται κριτήρια μέτρησης του χρόνου με βάση την 
αγορά, δηλαδή τον αστικό / εργασιακό χρόνο που γίνεται ο ίδιος προϊόν αγοραπω-
λησίας στο πλαίσιο της νεωτερικής εννοιολόγησης. Η άτυπη αυτοπαραγωγή, όμως, 
αλλά και άλλες εκφάνσεις της άτυπης εργασίας, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές 
και κατανοητές μέσω της εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων, γιατί συνιστούν πολύ 
πιο σύνθετες συνθήκες. 

Τέλος, μια τρίτη στρατηγική που χρησιμοποιείται συχνά, ειδικά στα νοικοκυριά 
του αγροτικού χώρου στον «αναπτυσσόμενο» κόσμο, είναι σύμφωνα με το εγχει-
ρίδιο (OECD et al., 2002: 181-182) οι έρευνες επισκόπησης που συνδέουν το εισό-
δημα με τις δαπάνες των νοικοκυριών (household income-expenditure surveys) και 
κάποτε ευθείες έρευνες επισκόπησης με θέμα τη μέτρηση της κατανάλωσης (direct 
surveys of consumption). Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα των νοικοκυριών που 
περιλαμβάνονται στην έρευνα θα πρέπει να πληροί γεωγραφικές και πολιτισμικές 
προϋποθέσεις, δεδομένου ότι τα πρότυπα κατανάλωσης διαφέρουν από περιοχή 
σε περιοχή, από εποχή σε εποχή αλλά και ανά εθνοτική ομάδα ή ομάδα ειδικών 
καταναλωτικών προτιμήσεων (π.χ. φυτικής διατροφής, κυνηγών κ.λπ.), εφόσον πε-
ριλαμβάνονται τέτοιες ομάδες στην έρευνα. Στην περίπτωση αυτών των ερευνών 
συνιστάται οι μετρήσεις της κατανάλωσης της αυτοπαραγωγής να γίνονται τη στιγ-
μή που συμβαίνει, και τα προϊόντα θα πρέπει να ζυγίζονται στο χρόνο της συγκομι-
δής ενώ ταυτόχρονα να υπολογίζονται τα γεύματα στα οποία απολήγουν. Η τεχνική 
αυτή θεωρείται αποτελεσματικότερη από το να ερωτώνται οι ίδιοι οι παραγωγοί 
για το μέγεθος της (αυτό)παραγωγής τους και το ποσοστό κατανάλωσης που αυτή 
καλύπτει. Φυσικά, οι έρευνες αυτές απαιτούν μεγάλες ερευνητικές ομάδες, αντιπρο-
σωπευτικά δείγματα και ετήσια παρακολούθηση των νοικοκυριών. 

ωστόσο, πέρα από αυτές τις δυσκολίες, αυτό που δε σημειώνεται στο εγχειρί-
διο είναι η απαιτούμενη συναίνεση των ερευνώμενων σε τέτοιου είδους έρευνες:122 
εννοώ ότι πολύ συχνά στην αυτοπαραγωγή τα τοπικά, εθνοτικά ή γενικότερα κατα-
ναλωτικά πρότυπα εμπεριέχουν στιγμές τελετουργικής κατανάλωσης που δεν μπο-
ρεί –και σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται– να παρατηρηθεί, γιατί συνιστά 
ασέβεια (π.χ. δείπνα μνημόσυνων ή κηδειών κ.λπ.). Άλλες φορές, πάλι, το προϊόν 
που καταναλώνεται μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυπικά παράνομης ενέργειας (π.χ. 
λαθραίου κυνηγιού ή μη αδειοδοτημένης απόσταξης κ.λπ.) ή να συνιστά αποτέλε-
σμα λεπτών ηθικών αποφάσεων στο πλαίσιο μιας ενδοκοινοτικής ηθικής που δεν 
μπορεί να κοινοποιηθεί σε άλλους εκτός κοινότητας (π.χ. ζητήματα αλληλεγγύης 
απέναντι σε άτομα ακραίας ένδειας που σιτίζονται από τους γείτονες) ή και να μην 
γίνεται αποδεκτή εκτός αυτής (π.χ. τι χαρακτηρίζει ένα νοικοκυριό ως «αποφάγια» 
και πώς τα διαχειρίζεται). Συνοπτικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το να «μετρά τις 
μπουκιές» των ανθρώπων ένας ερευνητής δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια δεο-
ντολογικά αποδεκτή ερευνητική συμπεριφορά, ακόμη κι αν δε συντρέχει κανείς από 
τους παραπάνω λόγους. 

Μια εντελώς διαφορετική διαδικασία αξιολόγησης της άτυπης αυτοπαραγω-
γής υιοθετούν οι Παρταλίδου και Ανθοπούλου (Partalidou & Anthopoulou 2017). Με 
αφετηρία τη θεωρία των κινήτρων και ειδικότερα το σχήμα ιεράρχησης των ανα-

122 Τέτοιου είδους έρευνες είναι δεοντολογικά αποδεκτές μόνο στην περίπτωση που βασίζονται στην 
κοινοτική συμμετοχή και συναίνεση, στο πλαίσιο μιας προβληματοκεντρικής προσέγγισης που ανα-
γνωρίζεται και συνδιαμορφώνεται ερευνητικά από όλους τους ενδιαφερόμενους και πρωτίστως τους 
ίδιους τους ερευνώμενους. Βλ. αναλυτικά Leavy 2021: 307-345 (συμμετοχική έρευνα βασισμένη 
στην κοινότητα). 
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γκών του Maslow (1954), αξιολόγησαν την άτυπη ενασχόληση με την αυτοπαραγω-
γή των κήπων στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, όχι όμως από την άποψη της γραφειο-
κρατικής διάστασης που διακρίνει τις προηγούμενες προσεγγίσεις που αναφέραμε. 
Ο Maslow ιεραρχεί τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε επίπεδα: στο πρώτο εντάσσει 
τις υλικές και σωματικές ανάγκες (π.χ. φαγητό, νερό, αέρας, άσκηση, ποιοτική δια-
τροφή κ.λπ.), στο δεύτερο κατατάσσει τις ανάγκες που σχετίζονται με την ασφάλεια 
(απασχόληση, οικονομική ασφάλεια, σταθερότητα κ.λπ.), στο τρίτο τοποθετεί ανά-
γκες που σχετίζονται με την αγάπη και το αίσθημα του ανήκειν (π.χ. φιλία, αποδο-
χή, ανάγκη για μοίρασμα κ.λπ.) και στο τέταρτο την ανάγκη για αυτοεκτίμηση. Τα 
τέσσερα αυτά επίπεδα, που συνιστούν τις βασικές ανάγκες, ακολουθούνται από ένα 
πέμπτο που σχετίζεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας και επιμερίζεται σε 
διάφορες δευτερογενείς ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο μετά την κάλυ-
ψη των βασικών. Τέτοιες είναι οι ανάγκες για γνώση, για αισθητική καλλιέργεια, για 
αυτοπραγμάτωση κ.ο.κ. (Partalidou & Anthopoulou 2017: 213-214). 

Με την εφαρμογή μια μεικτής (ποσοτικής και ποιοτικής) μεθοδολογίας, οι Παρ-
ταλίδου και Ανθοπούλου, αν και δεν «μετρούν» ποσότητες προϊόντων, ώρες εργα-
σίας ή «γεύματα», ποσοτικοποιούν τόσο το δείγμα τους (δύο ομάδες κηπουρών, οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο έμπειροι με την καλλιέργεια, οι νεώτεροι σε ηλικία 
και «πρωτάρηδες») όσο και τις απαντήσεις των πληροφορητών τους, προκειμένου 
να αναδείξουν τις προτεραιότητες κάλυψης των αναγκών, σύμφωνα με το θεωρη-
τικό σχήμα του Maslow. Στα συμπεράσματά τους διαπιστώνουν ότι ο κήπος της 
αυτοπαραγωγής δεν αφορά μόνο την κάλυψη των βασικότερων από τις βασικές 
ανάγκες (διατροφή), αλλά συμβάλλει σημαντικά στην ισορροπημένη ανάπτυξη 
των κηπουρών σε όλα τα επίπεδα των αναγκών, ειδικά της αυτοεκτίμησης που για 
πολλούς επλήγη από την ανεργία. Όσον αφορά, μάλιστα, τους νεώτερους, διαπί-
στωσαν ότι ο αυτοπαραγωγή του κήπου συνιστά πηγή απόκτησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων (όχι μόνο καλλιεργητικές αλλά και επικοινωνιακές μέσω της κοινοτικής 
δράσης), διαδικασία πολύ σημαντική για την αυτοπραγμάτωσή τους (Partalidou & 
Anthopoulou 2017: 224-225). ωστόσο, το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη με κηπου-
ρούς που συμμετείχαν στο οργανωμένο από το Δήμο Θέρμης πρόγραμμα δημοτι-
κών λαχανόκηπων, καθιστά τα ευρήματα κάπως ευάλωτα σε σχέση με την άτυπη 
αυτοπαραγωγή: η ένσταση αφενός σχετίζεται με το γεγονός ότι πρόκειται για μια 
ελεγχόμενη θεσμικά απόπειρα, όπως επισημάναμε γενικότερα για τους δημοτικούς 
λαχανόκηπους, αφετέρου δε διευκρινίζεται αν και κατά πόσον οι συμμετέχοντες 
συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως το «κίνημα της 
πατάτας», στις οποίες κάτοικοι της Θέρμης είχαν σημαντικό ρόλο. Αυτό, φυσικά δε 
σημαίνει ότι τα ευρήματα δεν είναι έγκυρα. Αφορούν όμως ένα συγκεκριμένο τμήμα 
της αυτοπαραγωγής με το οποίο δε θα ασχοληθούμε στη συνέχεια.

η αναγκαιότητα της αυτοεθνογραφίας 
Από τη μέχρι εδώ μεθοδολογική συζήτηση αναδεικνύεται ότι η άτυπη αυτοπαρα-
γωγή των «κήπων της κρίσης» απαιτεί μια σύνθετη μεθοδολογία προκειμένου να 
ερευνηθεί. Η επικέντρωση στη «μέτρηση» προϊόντων, εργασίας και κατανάλωσης 
δεν μπορεί από μόνη της να είναι πρόσφορη μέθοδος, ειδικά όταν αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση των μεγεθών με κριτήριο το ΑΕΠ: στην περίπτωση αυτή η αυτοπαρα-
γωγή χάνει την αυτοτέλειά της ως σύνθετο γεγονός που εμπερικλείει οικονομικές, 
κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και ψυχολογικές και πολιτικές όψεις –που την καθι-
στούν ένα «ολικό κοινωνικό φαινόμενο» (Mauss 1999)– και υποβιβάζεται σ’ ένα «πα-
θογενές» γεγονός υπό κριτική παρατήρηση, με στόχο την αναίρεση ή την προσαρ-
μογή του. Χάνει, με άλλα λόγια, την πολυσύνθετη κοινωνική του συνάφεια, ενώ το 
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κοινωνικό υποκείμενο που την ασκεί υποβαθμίζεται ως φορέας κοινωνικής δράσης, 
αφού τα μοναδικά κίνητρά του που ενδιαφέρει να διερευνηθούν είναι «οικονομι-
κά». Όπως, όμως, διαπιστώσαμε, η αυτοπαραγωγή μπορεί να κινητοποιείται από 
μια σειρά δευτερογενών μεν αναγκών, εξίσου ωστόσο σημαντικών και οπωσδήποτε 
πολύ πιο σύνθετων. Σε κάθε περίπτωση, η ποσοτικοποίηση αυτού του είδους εκκινεί 
από μια αφετηρία της πολιτικής οικονομίας που αδυνατεί να συλλάβει την «οικονο-
μία» στην πολλαπλή της κοινωνική συνάφεια και αναζητεί «ορθολογισμούς», όπως 
ήδη δείξαμε στη θεωρητική συζήτηση στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

Από την άλλη μεριά, η παραγνώριση της διάστασης του «μεγέθους» της άτυπης 
αυτοπαραγωγής αφήνει εκτός συζήτησης μια σημαντική παράμετρο: αν η αυτοπα-
ραγωγή συνιστά ως ένα βαθμό «αποχή» από την «αγορά», τόσο ως παραγωγική όσο 
και ως καταναλωτική διαδικασία, τότε η σημασία της είναι πολύ ευρύτερη από την 
επίδρασή της στο ΑΕΠ. Εννοώ μ’ αυτό ότι αποκτά από την άποψη της κοινωνικής 
συμπεριφοράς μια διάσταση κριτική απέναντι στον καταναλωτικό επικαθορισμό και 
στη συνακόλουθη ιδεολογική και συμβολική κυριαρχία της «αγοράς» απέναντι στην 
κοινωνία, όπως μας έδειξαν τόσο ο Bauman όσο και άλλοι διανοητές στο θεωρητικό 
μέρος αυτού του βιβλίου. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε ότι στο μέγεθος 
αυτής της «αποχής» μπορεί κανείς να «μετρήσει» ένα είδος κοινωνικής αντίστασης 
απέναντι στη συμμόρφωση προς την αγορά. Έτσι, η «ποσότητα» αυτής της άτυπης 
αυτοπαραγωγής είναι σημαντικό να είναι σε γενικές γραμμές μετρήσιμη και γνω-
στή, προκειμένου να συγκροτηθεί ένας αποτελεσματικός κριτικός στοχασμός απέ-
ναντι στην κυριαρχία των κανόνων της «αυτορρύθμισης». Και παρά το γεγονός ότι 
συχνά η κοινωνική αυτή αντίσταση αφορμάται από πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως 
μας δείχνει η εθνογραφική προσέγγιση της ελληνικής κρίσης, αυτό δεν είναι ούτε η 
κυρίαρχη εκδοχή αλλά ούτε και προαπαιτούμενο για να συγκροτηθεί η άτυπη αυ-
τοπαραγωγή ως κοινωνική αντίσταση. Είναι μάλλον πιθανότερο ότι προϋπάρχει ως 
πρακτική και ενδεχομένως αλλάζει χαρακτηριστικά την περίοδο της κρίσης. 

Όλες αυτές οι σκέψεις, μαζί με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μια εκτεταμένη 
έρευνα «μέτρησης» της άτυπης αυτοπαραγωγής αυτού του τύπου είναι πρακτικά 
αδύνατη, με οδήγησαν στην επιλογή της αυτοεθνογραφίας ως κύριας μεθοδολογικής 
αιχμής. Η αυτοεθνογραφία (auto-ethnography αρχικά και autoethnography στη συνέ-
χεια – Leavy 2021: 205-208) είναι μια σχετικά πρόσφατη μεθοδολογική και αναστο-
χαστική επιλογή της ανθρωπολογίας, η ιστορία της ωστόσο είναι κάπως παλαιότερη. 
Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1966 από τον Raymond Firth, σ’ ένα σεμινάριο για 
τον στρουκτουραλισμό, αλλά ως πρακτική εμφανίστηκε νωρίτερα, στα αναστοχαστι-
κά ημερολόγια αυτοπαρατήρησης του Anthony Wallace (1956) μέσα από τη χρήση 
του όρου «mazeway», που περιγράφει οτιδήποτε γνωρίζουμε σχετικά με το πώς να 
ζήσουμε εντός του πολιτισμού μας (ο όρος περιγράφει την «παράδοση», κατά κάποιον 
τρόπο). για τον Wallace η πρακτική της αυτοπαρατήρησης για την προσαρμογή και 
τη χρήση της «mazeway» είχε νόημα στο πλαίσιο της «αναβίωσης», δηλαδή της δι-
αχείρισης μέσω οικείων πολιτισμικών στρατηγικών της πίεσης που προκύπτει από 
τον περιορισμό των πλαισίων διαβίωσης εντός ενός πολιτισμού. Η αφετηρία αυτή, 
σε συνδυασμό με τη σταδιακή από-αποικιοποίηση (και της ανθρωπολογίας) ανέδειξε 
σύντομα την αυτοεθνογραφία ως μια βασική μεθοδολογική επιλογή στο πλαίσιο της 
«ανθρωπολογίας οίκοι»:123 για τον David Hayano (1979), μάλιστα, «σε αντίθεση με 
τα αποστασιοποιημένα χαρακτηριστικά του εξωτερικού παρατηρητή της αποικιακής 
ανθρωπολογίας, οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι θα πρέπει συχνά να είναι μέλη των πο-
λιτισμών τους οποίους μελετούν» (Marak 2015: 2). 

123 για την ανθρωπολογία οίκοι και τη συζήτηση που έχει προκαλέσει βλ. και στο τέλος του προηγούμε-
νου κεφαλαίου. Οι Collins & Gallinat (2010: 3-12) συσχετίζουν την αυτοεθνογραφία με το κίνημα της 
Πολιτισμικής Κριτικής, την ανθρωπολογία οίκοι αλλά και την αυτοβιογραφική μνήμη. 
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Από τη δεκαετία του 1980 και εξής οι αυτοανθρωπολογικές μελέτες πληθαίνουν 
και η μέθοδος προσδιορίζεται ακριβέστερα και ασφαλέστερα ως μια «επιλογή χρή-
σης της προσωπικής εμπειρίας και του αναστοχασμού προκειμένου να εξεταστούν 
πολιτισμικές εμπειρίες ειδικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας» (Adams, Ellis & Holman 
Jones 2015: 16-19, 2017: 2). ωστόσο, οι βασικοί σκοποί της αυτοεθνογραφίας σχε-
τίζονται είτε με την ανάγκη του εθνογράφου να τοποθετηθεί ενάντια σε κυρίαρ-
χες, δεδομένες και επιβλαβείς πολιτισμικές ερμηνείες και στερεότυπα (ειδικά όσον 
αφορά ζητήματα φύλου, τάξης, σωματικής εικόνας και γενικότερα «κανονικότητας» 
στον πολιτισμό και την κοινωνία) είτε να αρθρώσει μια ερμηνεία της πολιτισμικής 
εμπειρίας εκ των έσω, από μια δική του βιωματική σκοπιά και ως εκ τούτου περισ-
σότερο έγκυρη (Adams, Ellis & Holman Jones 2017: 3).124 Όπως το τοποθετεί η Leavy 
(2021: 205-206), πρόκειται για μια ποιοτική μέθοδο που βασίζεται στην αξιοποίηση 
των αυτό-δεδομένων, δηλαδή προσωπικών και αυτοβιογραφικών εμπειριών που 
αναδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες, όταν ο ερευνητής έχει προσωπική εμπειρία με 
το θέμα που ερευνά και, βέβαια, αποδέχεται την πρόκληση να χρησιμοποιήσει τα 
δεδομένα αυτά ως ερευνητικά. Αυτό που καθιστά την αυτοεθνογραφία μια αξιόπι-
στη ερμηνευτική προσέγγιση είναι η «κατάσταση μυημένου» (insider status) στην 
οποία βρίσκεται αυτονόητα ο ερευνητής, καθώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ταυ-
τόχρονα ως «πληροφορητή» και ως «ερευνητή». 

Η εκδοχή της αυτοεθνογραφίας την οποία ακολουθώ ως μεθοδολογική επιλο-
γή στη συγκεκριμένη εθνογραφική περίσταση αφορμάται ασφαλώς από όλα τα 
παραπάνω, αλλά πρωτίστως από τη διπλή ιδιότητα του εθνογράφου και του εθνο-
γραφούμενου ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σ’ 
αυτήν τη θέση. Η επιλογή του τόπου καταγωγής μου (το Ζαγόρι στην Ήπειρο) –και 
περιστασιακής διαμονής μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα– ως πεδίου εθνογρα-
φικής έρευνας ξεκίνησε από την εποχή των μεταπτυχιακών μου σπουδών, στη δι-
άρκεια των οποίων επιχείρησα να κατανοήσω την ιστορική συγκυρία της εισόδου 
του Ζαγορίου στη νεωτερικότητα και την «κληρονομιά» που αυτή η διαδικασία έχει 
κληροδοτήσει στο παρόν (Δαλκαβούκης 1999). Στη συνέχεια ο στόχος μου ήταν να 
ερμηνεύσω ιστορικά και συγχρονικά τον εθνοτικό ανταγωνισμό στην περιοχή στη 
διάρκεια του 20ου αιώνα, για να αντιληφθώ πληρέστερα και τις δικές μου αντιφά-
σεις και προκαταλήψεις απέναντι σ’ αυτόν (Δαλκαβούκης 2005). Τέλος, η κυρίως 
αναστοχαστική πραγμάτευση αυτής της διπλής ιδιότητας στεγάστηκε σ’ ένα τρίτο 
εγχείρημα (Δαλκαβούκης 2015), όπου η κύρια αγωνία μου ήταν να προσδιορίσω τις 
διάφορες εκδοχές του «ανάμεσα» τις οποίες βιώνει ένας ανθρωπολόγος που διεξά-
γει εθνογραφία οίκοι. Το παρόν ερευνητικό και συγγραφικό εγχείρημα θα πρέπει 
ασφαλώς να ενταχθεί σ’ αυτή τη σειρά που καταγράφει, μεταξύ άλλων ευρύτερων 
στόχων, μια επίμονη και επίπονη διαδικασία σταδιακής αυτογνωσίας.

ωστόσο, υπάρχουν σαφώς πολύ πιο πρακτικοί λόγοι για την επιλογή της αυ-
τοεθνογραφίας στο θέμα της αυτοπαραγωγής των κήπων. Εδώ και μερικά χρόνια, 
διαχειρίζομαι τον «οικιακό κήπο» που πρωτοξεκίνησαν να καλλιεργούν οι γονείς μου 
στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο Μονοδένδρι του Ζαγορίου. Ο κήπος αυτός δεν 
υπήρχε πιο πριν, αλλά δημιουργήθηκε από το μηδέν όταν οι γονείς μου, επιστρέφο-
ντας ως αντίστροφοι εσωτερικοί μετανάστες από την Αθήνα στα Ιωάννινα, αποφά-
σισαν να αξιοποιήσουν την οικογενειακή περιουσία (και την αγροτική τους εμπειρία) 
στο Μονοδένδρι: ένα προικώο σπίτι ανακαινίστηκε με πολλή προσωπική εργασία 
για να γίνει «εξοχικό» (και τελικά πολύ σύντομα μόνιμη κατοικία για τους γονείς μου) 
και ένα μέρος της δραστηριότητας αυτής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
οικιακού κήπου μέσα σε περιβόλι από οπωροφόρα δέντρα που φρόντισαν να φυ-
τέψουν. Θυμάμαι συχνά με ανάμεικτα συναισθήματα τη δική μου εμπλοκή σε όλο 

124 για αναλυτικά παραδείγματα ανάλογων μελετών βλ. Holman Jones, Adams & Ellis 2013.
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αυτό το εγχείρημα: τα σαββατοκύριακα, οι διακοπές και τα καλοκαίρια της παιδικής 
και εφηβικής μου ηλικίας περιστρέφονταν αποκλειστικά γύρω από το «χωριό», το 
«σπίτι», τον «κήπο» και το «περιβόλι», συχνά μέσα και από τη δική μου δραστηριο-
ποίηση, ανάλογα με τις εκάστοτε ηλικιακές δυνατότητες. Τελικά, παρά τη αποστασι-
οποίηση των σπουδών και της μετέπειτα επαγγελματικής δραστηριότητας, εκείνη η 
αρχική «mazeway» αναβίωσε, όταν πλέον οι γονείς μου δεν ήταν σε θέση να συνεχί-
σουν: αρχικά η ασθένεια και αργότερα η απώλειά τους με κατέστησαν «κηπουρό», σ’ 
έναν κήπο που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από την επαγγελματική μου έδρα… 

ωστόσο αυτή είναι η αναγκαία συνθήκη για τη διεξαγωγή μιας αυτοεθνογρα-
φίας της αυτοπαραγωγής· η ικανή συνθήκη παρουσιάστηκε μέσα από το ξέσπασμα 
της σύγχρονης κρίσης. Η γενικότερη ρητορική περί κρίσης, και ειδικότερα η εκσυγ-
χρονιστική άποψη που χρεώνει μέρος της ευθύνης στην «πολυδραστηριότητα» και 
την άτυπη αυτοπαραγωγή, αλλά και από την άλλη μεριά τα –αντίθετης πολιτικής 
αφετηρίας– εγχειρήματα για αυτοδιαχείριση της κρίσης μέσω και της αυτοπαρα-
γωγής, όπως ήδη είδαμε, υπήρξαν σημαντικές αφετηρίες αναστοχασμού: έχουν, 
άραγε, οι οικιακοί και συλλογικοί κήποι τη δυναμική είτε να προκαλέσουν είτε να 
επιλύσουν το πρόβλημα; Και σε ποιο βαθμό; Είναι, εν τέλει, μια πολιτική στάση ή 
μια κοινωνική πρακτική, ή μήπως και τα δύο αλλά με μια διάσταση που υπερβαίνει 
και τις δύο αφετηρίες και χρειάζεται να επισημανθεί; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και 
η δική μου προσέγγιση έχει την αφετηρία της στην πολιτική σκέψη. Ήδη ο όρος 
«αυτοπαραγωγή» που χρησιμοποιώ είναι πολιτικά φορτισμένος, όπως είδαμε στο 
θεωρητικό μέρος, ωστόσο η πολιτική συνειδητοποίηση των άτυπων κηπουρών δεν 
είναι σε καμιά περίπτωση δεδομένη. Αυτός είναι, ίσως, και ο λόγος που οι εθνογρα-
φικές προσεγγίσεις της αυτοδιαχείρισης επιλέγουν να μελετήσουν συγκεκριμένα 
εγχειρήματα με σαφέστερα, οπωσδήποτε, πολιτικά χαρακτηριστικά. Όμως, η πολι-
τική στάση δεν προκύπτει πάντοτε από τις προθέσεις και την ιδεολογία, αντίθετα 
συχνά εκδηλώνεται ως μια ασυνείδητη εν πολλοίς πρακτική που καθιστά ένα κοι-
νωνικό υποκείμενο φορέα αντίστασης και, ενδεχομένως, αλλαγής.125 Αλλά όλα αυτά 
είναι ερωτήματα που μένει να διερευνηθούν μέσα από την αυτοπαρατήρηση και 
την αυτοπαραγωγή του ίδιου του ερευνητή. Έτσι, η αυτονόητη εμπλοκή μου στην 
άτυπη αυτοπαραγωγή συνάντησε την ανάγκη της αυτοεθνογραφίας. 

Επίσης, πολύ συγκεκριμένοι μεθοδολογικοί περιορισμοί με οδήγησαν στην αυ-
τοεθνογραφία. Εδώ και μερικά χρόνια «μετράω» συστηματικά την παραγωγή του 
κήπου μου και καταγράφω αναλυτικά την παραγωγή του. Επιχείρησα, είναι αλή-
θεια, να πείσω και άλλους να κάνουν το ίδιο, ωστόσο κατέστη πρακτικά αδύνατο: 
οι αντιρρήσεις τους είχαν να κάνουν αφενός με το πόσο βαρετή διαδικασία είναι να 
καταγράφεις, ας πούμε, πόσες ντομάτες ή κολοκυθάκια πήρες κάθε μέρα, αφετέ-
ρου, και κυρίως αυτό, με την άρνησή τους να «κατανοήσουν» τι σημασία έχει όλο 
αυτό: για τους άτυπους κηπουρούς, όπως θα δούμε, οι νοηματοδοτήσεις που απο-
κτούν αυτά τα προϊόντα βρίσκονται πολύ πέρα από τους αριθμούς, τις ποσότητες 
και τις «μετρήσεις». Έτσι, η εμμονή μου στη «μέτρηση» έπρεπε να εξυπηρετηθεί με 
άλλο τρόπο, και αυτός δεν ήταν άλλος από μια αυτοαναφορική και εξαντλητική 
καταγραφή προϊόντων ανά ημέρα σε ένα ειδικό υπολογιστικό φύλλο. Έτσι, η αυ-
τοεθνογραφία έλαβε μια επιπλέον διάσταση «μικρο-ποσοτικής» έρευνας126 που δι-

125 Στο πλαίσιο αυτό θα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο αναλυτικά την πρόταση «παραγωγικής 
ανασυγκρότησης» που κατατέθηκε από τη δημοτική κίνηση στην οποία συμμετείχα από το 2013 και 
μετεξελίχθηκε σε ΚΟΙΝΣΕΠ επιχειρώντας, μεταξύ άλλων, να συνδέσει την άτυπη αυτοπαραγωγή με 
την «αγορά». 

126 Σκέφτηκα να χαρακτηρίσω αυτή την τεχνική ως «εθνομετρία», ωστόσο αυτό θα παρέπεμπε ευθέως 
στο αγγλόφωνο ethnometry, έναν όρο ιδιαίτερα φθαρμένο, που αποσκοπεί, σύμφωνα με τη βιβλιο-
γραφία, στη μέτρηση της «νοοτροπίας» (mentality) εθνικών και εθνοτικών ομάδων σε σχέση με την 
οικονομική τους συμπεριφορά ή τα πολιτισμικά πρότυπα που ακολουθούν (βλ. σχετικά Hernandez 
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ήρκεσε από το 2017 μέχρι και το 2021, σε ειδικά υπολογιστικά φύλλα με τον τίτλο 
«καλλιεργητική περίοδος» ανά χρονιά. Τα φύλλα αυτά μου επέτρεψαν να έχω μια 
λεπτομερή εικόνα των προϊόντων που μου δίνουν ο κήπος και το περιβόλι (ανά εί-
δος) και ταυτόχρονα να προσδιορίζω και την καταναλωτική δυνατότητα που μου 
προσφέρεται από τη διαδικασία αυτή. Ο συσχετισμός αυτής της «παραγανάλωσης» 
με την «αγορά» θα γίνει με λεπτομέρεια στο επόμενο κεφάλαιο. 

ωστόσο, η αυτοεθνογραφική προσέγγιση παραμένει μία μόνο από τις πηγές 
άντλησης εθνογραφικού υλικού στην παρούσα έρευνα. Στο πλαίσιο μιας τριγωνο-
ποίησης δεδομένων (Leavy 2021: 218) διενήργησα 8 συνεντεύξεις127 με επιλεγμέ-
νους πληροφορητές, προκειμένου να επιβεβαιώσω ή να συμπληρώσω πληροφορί-
ες για συμπεριφορές που είχα ήδη καταγράψει στο πλαίσιο της αυτοεθνογραφίας. 
Ανάμεσα στους πληροφορητές αυτούς εντάσσονται άτυποι καλλιεργητές σαν κι 
εμένα που διατηρούν τους κήπους τους είτε στο Ζαγόρι είτε στα Ιωάννινα. Ιδιαίτερη 
αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συνέντευξη ενός επαγγελματία – επιχειρηματία 
γεωπόνου, ο οποίος εκτός των άλλων πληροφοριών που κατέθεσε, με εφοδίασε 
με μια ρεαλιστική εκτίμηση του μεγέθους της άτυπης καλλιέργειας κήπων στο 
νομό Ιωαννίνων αλλά και με μια πραγματιστική προσέγγιση των αποδόσεων των 
κηπευτικών φυτών. ύπό την έννοια αυτή, και ο οδηγός συνέντευξης που χρησιμο-
ποιήθηκε ήταν εξειδικευμένος σε σχέση με εκείνον των υπόλοιπων συνεντεύξεων 
(βλ. Παράρτημα). Ανάλογα, φυσικά, διαμορφώθηκε και το πεδίο της έρευνας. Έτσι, 
πέρα από τον δικό μου κήπο στο Μονοδένδρι, πεδίο εθνογραφικής έρευνας έγιναν 
και άλλοι ανάλογοι κήποι στο Ζαγόρι και τα Ιωάννινα. Αυτή η «πολυτοπική» κατά 
κάποιον τρόπο εθνογραφία (multi-sited ethnography, Marcus 1995) είναι συνειδη-
τή μεθοδολογική επιλογή, στο βαθμό που ενδιαφέρει να διερευνηθεί το εύρος της 
άτυπης αυτοπαραγωγής, αλλά στο φόντο όχι μόνο της αστεακής γεωργίας αλλά και 
του «αστικού – αγροτικού συνεχούς» και, βέβαια, του «αστοχωρικού» ως κοινωνικού 
υποκειμένου, όπως ήδη έχουμε δει. Τέλος, εθνογραφικό υλικό αντλήθηκε και από 
προηγούμενες απόπειρες διερεύνησης της άτυπης αυτοπαραγωγής (π.χ., σεμινάρια 
επιτόπιας έρευνας στη Ραψάνη, την περίοδο 2008-09, και το Συρράκο, το καλοκαίρι 
του 2019) αλλά, φυσικά, και από άλλες εθνογραφικές προσεγγίσεις στον ελλαδικό 
ειδικά χώρο, όπως ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

1983, Gorshkov, Krumm & Tikhonova 2010, Klementev 2015, Berishvili 2016). Σύμφωνα, μάλιστα με 
τον Barrett (2016: 3), έχει χρησιμοποιηθεί ως ψευδοεπιστημονικός όρος στη χειραγώγηση των γηγε-
νών πληθυσμών της Νότιας Αφρικής στην περίοδο του Απαρτχάιντ. για τους λόγους αυτούς επιλέγω 
τον όρο «μικρο-ποσοτική έρευνα». 

127 Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν διά ζώσης, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. Προτίμησα να τις διεξάγω από τις 22/6/2021 και μετά, με την παρέλευση δηλαδή 
μιας εβδομάδας μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού μου, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση μετά-
δοσης του ιού COVID-19. Οι πληροφορητές μου είχαν κι εκείνοι εμβολιαστεί μέχρι εκείνη τη χρονική 
στιγμή, πλην ενός. 



3 ΚΕΦΑλΑΙΟ

Με αφορμή ένα αυτοεθνογραφικό εμπειρικό 
παράδειγμα 
ο «κήπος που ζει οικογένεια»

Τη φράση «αυτός ο κήπος ζει οικογένεια» την έχω ακούσει πολλές φορές από γείτο-
νες, φίλους ή συγχωριανούς μου, κατά κανόνα μεγαλύτερης ηλικίας, στο Μονοδέν-
δρι. Συνήθως διατυπώνεται ως σχόλιο, όταν με βλέπουν να τον περιποιούμαι, από 
την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο, ανάμεσα σε άλλες κουβέντες που κάνουμε για 
το «πώς πήγε φέτος η πατάτα;» ή «το κρεμμύδι» ή «τι σπόρο πήρες φέτος;» «πόσες 
φυταριές έβαλες;» κ.λπ. Η φράση συνδέεται ασφαλώς με το μέγεθος του κήπου 
(γύρω στα 200 τ.μ. συνολικά) και το περιβόλι που τον περιβάλλει, αλλά στην πραγ-
ματικότητα υποκρύπτει πολύ περισσότερες συνυποδηλώσεις. 

Τι σημαίνει, αλήθεια, το να «ζει» μια οικογένεια από έναν κήπο; Είναι δυνατόν 
να εξασφαλιστεί η επιβίωσή της μόνο μέσω των λαχανικών που παράγονται σ’ έναν 
κήπο, όσο μεγάλος και αποδοτικός κι αν είναι; Είναι, νομίζω, προφανές ότι η φράση 
συνυποδηλώνει εδώ ένα ευρύτερο πλαίσιο επιβίωσης εντός του οποίου ο κήπος 
είχε κυρίαρχη θέση. Πριν προχωρήσω, όμως, είναι χρήσιμο να καταθέσω εδώ τη 
μαρτυρία από μια συνέντευξη που είχα κάνει παλαιότερα με τον πατέρα μου (Κων-
σταντίνος Δαλκαβούκης, 20/7/1999), στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής 
μου διατριβής. Αφορούσε τη διατροφή των Ζαγορίσιων και πώς αυτή εξασφαλιζό-
ταν στο πλαίσιο μιας προπολεμικής αυτάρκειας στο χωριό του (Βραδέτο Ζαγορίου). 
Αντιγράφω (Δαλκαβούκης 2005: 93-94):

Εμείς το πρωί τρώγαμαν γάλα απ’ τα ζώα μας. Όταν δεν είχαμαν γάλα, 
ψέναμαν γκίζα: είχαμαν το μασιά και βάζαμαν γκίζα απάνω και ψένονταν. 
Το μεσ(η)μέρ’ μπορεί να βράζαμαν καμιά φασ(ο)λάδα ή έφκιαναν συνήθως 
πίτα οι γυναίκες. Πίτες από κολοκύθια, από λάχανα, από μανιτάρια, από 
κρέας, από τυρί... διάφορες πίτες. Έφκιαναν μπλατσόπ(ι)τα με καλαμπο-
κίσιο αλεύρ’, χωρίς φύλλο, με λάχανα στ’ μέσ’ και τυριά. Φκιάναμαν κρομ-
μύδια «ορθά» που τα ’λεγαν, στο τηγάν’. γένονταν ένα πράμα σα στιφάδο 
χωρίς το κρέας. (...) Ρεβίθια βράζαμαν, κάνα μπριάμ με πατάτες και λάχα-
να... αυτά. Πατάτες είχαμαν και δεν τ(ι)ς σπέρναμαν χωριστά: ανάμεσα στα 
καλαμπόκια βάζαμαν πατάτες, κολοκ(υ)θιές, ρεβύθια... Ήταν ένα πράμα σα 
μπαξές. Πάεναν οι γυναίκες στο μπαξέ, μάζευαν λίγα κολοκ(υ)θάκια, λίγα 
φασουλάκια, έβγαζαν και μια ρίζα πατάτες, έφκιαναν ένα «τουρλού». Περ-
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νούσαμαν το μεσ(η)μέρ’ (...). Ύστερα, κάθε χινόπωρο, τ’ Αϊ Φιλίππ’, σφάζα-
μαν μια γίδα ή μια προβατίνα, ό,τ’ είχε ο καθένας. Και το κρέας το βάναμαν 
παστουρμά, τον πατσιά τον φκιάναμαν και τον τρώγαμαν τότε, τ’ άντερα 
τα φκιάναμαν πλεξούδες με τα σ(υ)κωτάκια μαζί, με ρύζ’... ωραία φαγητά 
ήταν. Το κρέας πολλές φορές το βάζαμαν σε καρδάρ’ ξύλινο, τ’ αλατίζαμαν 
και βάζαμαν και μια πλάκα από πάνω. Πολλές φορές όμως το βάζαμαν στο 
τομάρ’ το ίδιο του ζώου που σφάζαμαν (...). Ύστερα το βγάζαμαν από το 
ασκί και το μαγειρεύαμαν, κομμάτ’ – κομμάτ’, θες με πράσο, θες με ρύζ’ ή 
με άλλo κάτ’. Είχε μια μυρωδιά όμως το κρέας... δεν έφευγε. Αλλά βέβαια 
μια φορά το μήνα τρώγαμαν, κι αν... Σε καμιά γιορτή. Συνήθως (τη)ν πίτα 
είχαμαν πρόχειρ’ εμείς. Και μουσαφίρ(η)ς να ’ρχονταν «Τι θα φκιάκω; Πίτα». 
Οι γυναίκες ήταν για (τη)ν πίτα...πεταλούδες! Σε μ(ι)σή ώρα (τη)ν είχαν έτ(οι)
μ’ στο γάστρο. Και γίνονταν με βούτ(υ)ρο και μοσχοβολούσε όταν έβγαινε 
απ’ το γάστρο. Όλο με βούτ(υ)ρο περνούσαμαν τότε, είχαμαν δυο καρδάρια 
με βούτ(υ)ρο. Εμείς λάδι, για να περάσουμε όλον το χειμώνα, αγοράζαμαν 
δυο οκάδες: για καμιά σαλάτα, για καμιά λαχανόπ(ι)τα... Δούλευε το βούτ(υ)
ρο τρεις παράδες σε όλα... Και δε μας πείραζε τότε. 

Είναι σαφές από το απόσπασμα που προηγήθηκε ότι ο στόχος της επιβίωσης εξυ-
πηρετούνταν πρωτίστως μέσω της καταναλωτικής αυτάρκειας της οικογένειας: 
λίγα ζώα, από τα οποία εξασφαλίζονταν γαλακτοκομικά προϊόντα και οριακά το κρέ-
ας της χρονιάς, λίγα κηπευτικά φυτεμένα με συμπληρωματικό τρόπο στον «μπαξέ» 
και ελάχιστη προσφυγή στην αγορά για προϊόντα που δεν μπορούσαν να εξασφα-
λιστούν επί τόπου, από τη δική τους παραγωγή. Έτσι, η επιβίωση εξασφαλιζόταν 
μέσω ενός «δόγματος» που θα μπορούσε να διατυπωθεί ως «ό,τι έχει ο μπαξές» 
ή –όπως ο ίδιος πληροφορητής έχει διατυπώσει σε άλλο σημείο της συνέντευξής 
του– «το ψωμί της χρονιάς [από την ξερική καλλιέργεια σιταριού], το λάδι της χρο-
νιάς [από την αγορά] κι ένα δεμάτι πράσα [που συμπυκνώνει συνεκδοχικά την πα-
ραγωγή του ‘‘μπαξέ’’]».

ωστόσο, το πλαίσιο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί με ασφάλεια ως προ-νεωτε-
ρικό: με κοινωνιολογικούς όρους, εδώ δεν περιγράφονται «αγρότες» αλλά «χωρικοί» 
(Δαμιανάκος 2002), οι οποίοι «ζουν» στο πλαίσιο της επιδίωξης μιας καταναλωτικής 
αυτάρκειας που τροφοδοτεί (και τροφοδοτείται από) μια εξαιρετικά περιορισμένη 
προσφυγή στην αγορά, η οποία άλλωστε βρίσκεται «μακριά» για τα δεδομένα της 
εποχής, αν εξαιρέσει κανείς το «μπακάλικο» / καφενείο που μπορεί να βρίσκεται 
στο χωριό. Επομένως, το να «ζει» μια οικογένεια μέσω ενός κήπου είναι περισσότε-
ρο μια μεταφορική έκφραση για την έκταση και τη σημασία του ίδιου του κήπου, 
ένα σύνθετο ημικό μέτρο τάξης μεγέθους, παρά μια πραγματιστική διαπίστωση στο 
παρόν, μια έκφραση που διατυπώνεται επιπλέον ως προ-νεωτερική προβολή πάνω 
σ’ αυτό το παρόν. Εξάλλου, οι πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες ενός τέτοιου 
προ-νεωτερικού κήπου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, με δεδομένη την αντίστοι-
χα περιορισμένη πρόσβαση στο νερό. Όπως το διατυπώνει ένας άλλος, σύγχρονος 
πληροφορητής μου, 

Β. Κήπους κ.λπ. βάζανε στο Καπέσοβο; 
γ. Ελάχιστα πράγματα τότε… Εκείνη την εποχή [1950-1970] ελάχιστα 
πράγματα. Ασχολούμασταν περισσότερο με την κτηνοτροφία… γίδια, πρό-
βατα γελάδια… και λιγότερο με τα κηπευτικά. γιατί δεν υπήρχε νερό… 
Β. Νερό πώς προσπορίζονταν στο Καπέσοβο; 
γ. … με το δελτίο. Δηλαδή σε καθημερινή βάση από Ιούλιο μέχρι και Σε-
πτέμβριο… άνοιγαν οι κοινοτικές βρύσες… είχε κοινοτικές βρύσες… κάθε 
γειτονιά ανά ώρα, και μας επέτρεπαν να παίρνουμε… ανάλογα με τα άτομα 
που ήμασταν στο σπίτι και τόσους τενεκέδες νερό, για να πλυθούμε ή για 
να πιούμε. Δεν υπήρχε νερό για κήπους και για λαχανικά κ.λπ. (…). Το νερό 
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στο Καπέσοβο… άργησε. Ήρθε… 1977-78. Είχαμε νερό… είχε νερό, αλλά 
δεν έφτανε. Δεν είχε δίκτυο. Δεν έφτανε το νερό, ήταν ελάχιστο. Σήμερα 
το Καπέσοβο παίρνει νερό… έχει νερό. Βέβαια σήμερα λιγόστεψαν και οι 
κάτοικοι.
Β. Πού έβαζαν κήπο οι δικοί σου; 
γ. Βάζανε σε τενεκέδες στην αυλή του σπιτιού. Βάζανε δυο ντοματιές, δυο 
αγγουριές… λίγα πράγματα, δεν υπήρχε… Η μεγάλη καλλιέργεια, ας πούμε, 
άρχισε από το 2000, που ασχοληθήκαμε εμείς, η επόμενη γενιά… (…). [Στα 
αχούρια] έβαζαν κάτι κολοκυθιές, αλλά ούτε να τις ποτίσουν ούτε τίπο-
τα… Και πατάτες ξερικές, χωρίς νερό… κρεμμύδι ό,τι βγει κ.λπ. Περισσότερο 
ασχολούνταν με τ’ αμπέλια… Είχαμε τ’ αμπέλια κ.λπ. (γιώργος, συνέντευξη 
5/7/2021).

Η διαβίωση, βέβαια, στο Ζαγόρι δεν μπορεί να περιγραφεί αποκλειστικά μέσω αυ-
τής της αυτοκαταναλωτικής συνθήκης. Ιστορικά, και για μια περίοδο που διαρκεί 
από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι και την περίοδο του μεσοπολέμου, στον 20ο αιώ-
να, η οικονομία της περιοχής υπήρξε ιδιαίτερα εξωστρεφής ως προς την ανεύρεση 
πόρων. Η «μετοικεσία», ο ξενιτεμός, με άλλα λόγια, σχεδόν του συνόλου του –ενερ-
γού εργασιακά– ανδρικού πληθυσμού υπήρξε θεσμός ολόκληρη αυτή την περίοδο, 
με αποτέλεσμα όχι απλώς την επιβίωση αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μια πολυτελή 
διαβίωση σε «αρχοντικά» σπίτια, σε οργανωμένους «αυτοδιοικούμενους» οικισμούς, 
με προνοιακές προβλέψεις για όσους δεν τα κατάφερναν κ.ο.κ. (Δαλκαβούκης 1999). 
ωστόσο, ο συμπληρωματικός χαρακτήρας αυτής της αυτοκαταναλωτικής γεωργίας 
/ κηποκαλλιέργειας δε σταμάτησε ποτέ, και αφορούσε το παραμένον τμήμα του 
πληθυσμού (γυναίκες, ηλικιωμένους, παιδιά – Στάρα, Δαλκαβούκης κ.ά. 2015: 27-
38) και σταδιακά, από το μεσοπόλεμο και μετά, σχεδόν το σύνολο του μόνιμου πλη-
θυσμού, δεδομένης της δραματικής αλλαγής των συνθηκών από τον Α Παγκόσμιο 
Πόλεμο και εντεύθεν. Έτσι, από ιστορική άποψη, η συμπληρωματικότητα του «μπα-
ξέ» μπορούσε να ενταχθεί σ’ ένα γενικότερα συμπληρωματικό ομόκεντρο εισοδη-
ματικό κύκλο της οικογενειακής δραστηριότητας, τόσο στο πλαίσιο της κοινότητας 
όσο και σ’ έναν –«παγκοσμιοποιημένο» για τα μέτρα της εποχής– κύκλο της συνολι-
κής οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας στη ΝΑ Ευρώπη και ευρύτερα.128

 Η εξαιρετικά αποτελεσματική αυτή δομή, που άρχισε σταδιακά να καταρρέει 
με το κλείσιμο των εμπορικών αγορών εξαιτίας της ανάδυσης του νεωτερικού φαι-
νομένου των εθνών-κρατών στην κεντρική και ΝΑ Ευρώπη, κατέρρευσε οριστικά 
στην οριακή δεκαετία του 1940, όταν η περιοχή, ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσε-
ων στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και ιδιαίτερα στον Εμφύλιο, πλήρωσε βαρύ δημο-
γραφικό τίμημα (Δαλκαβούκης 2005: 151-184), «επιστρέφοντας» σε μια αυτοκατα-
ναλωτική κατά βάση οικονομία, όπως αποδίδεται βιωματικά στα αποσπάσματα των 
πληροφορητών που προηγήθηκαν. Έτσι, όμως, οι κήποι, αν και δεν έπαψαν ποτέ να 
έχουν τη σημασία τους, απέκτησαν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην αυτοκαταναλωτική 
επιβίωση, και μάλιστα με δυσμενέστερους όρους. Αποτέλεσαν ένα, κατά κάποιον 
τρόπο, προ-νεωτερικό επιβίωμα, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε φάσεις της νεωτε-
ρικότητας στο Ζαγόρι και υπό την έννοια αυτή συνιστούν μια διαρκή πρακτική που 
επί της ουσίας δε σταμάτησε ποτέ. 

Οι σύγχρονοι, ωστόσο, κήποι, «της επόμενης γενιάς», της δικής μας, όπως ση-
μειώνει ο προηγούμενος πληροφορητής σε μια αποστροφή του, έχουν εντελώς 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκτός από το νερό που είναι πλέον άφθονο, η καλλι-
έργειά τους δεν αφορά κατά κύριο λόγο τους ελάχιστους μόνιμους κατοίκους αλλά 

128 Ανάλογες διαπιστώσεις και μάλιστα για το παρόν στο Ζαγόρι διατυπώνονται και από τον Ποτηρό-
πουλο (Potiropoulos 2012), ενώ δεν περιορίζονται μόνο στο Ζαγόρι. για μια ανάλογη συζήτηση για τα 
Τζουμέρκα βλ. Bada 2016. 
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μετακινούμενους, σε εβδομαδιαία βάση –όπως κι εκείνος– «αστοχωρικούς» από τα 
Ιωάννινα ή συνταξιούχους που ζουν στην Αθήνα και διαμένουν μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα στο χωριό:

Β. το 2000 [όταν ξεκίνησες τον κήπο] δεν είχες πάρει σύνταξη ακόμα…
γ. Όχι, ήμουν κανονικά υπάλληλος. Αλλά μου άρεγε αυτό που έβλεπα, δη-
λαδή τις ντομάτες, να παίρνεις τον καρπό, τις αγγουριές, τις κολοκυθιές… 
να παίρνεις τα κολοκύθια κ.λπ. Μ’ άρεγε. (…).
Β. Τι βάζεις εκεί στον κήπο; Από το 2000 περίπου τα ίδια βάζεις… 
γ. …σχεδόν τα ίδια. Βάζω πατάτες, κρεμμύδι, ντομάτες, ντοματίνια, αγγου-
ριές, κολοκυθιές, φασουλιές, πιπεριές… πάσης φύσεως πιπεριές, δηλαδή 
γεμιστές… κέρατο και Φλωρίνης… σπανάκι, άνηθο, μαϊντανό… καρότα… τα 
πάντα. 
Β. Πόσο είναι ο κήπος σε έκταση; 
γ. γύρω στα 300 τετραγωνικά. Χωρίς την καλύβα. 360 μαζί με την καλύβα. 
Είναι περίπου 300 μέτρα καθαρός κήπος. 
Β. Θυμάσαι ποσότητες; Πόσες φυταριές πήρες φέτος, ας πούμε; 
γ. Φέτος έχω πάρει γύρω στις 60 ντοματιές, όχι λάθος, συγνώμη… 40 
ντοματιές και 20 ντοματίνια… αυτά είναι στη γη… έχω γύρω στις 20 αγ-
γουριές… 20 μελιτζάνες… 40 πιπεριές κέρατο σε τενεκέδες… 15 πιπεριές 
Φλωρίνης σε τενεκέ… κι έχω και γύρω στις 20 πιπεριές γεμιστές στο χώμα. 
Εεε… έχω… καμιά 10αριά κολοκυθιές μικρές, όχι τις «περπατιάρες»… μάλι-
στα πήρα και 2 κολοκυθάκια, τα πρώτα, και 5 πιπεριές… και όλα τα άλλα: 
λάχανα… καρότα… μαϊντανό, άνηθο, μαρούλια… Αυτά. (…)
Β. Δε μου λες, πόσοι είναι στο Καπέσοβο οι κήποι αυτή τη στιγμή; 
γ. …με κήπους μπορεί να ασχολούνται… να βάζουν και 10-15 άτομα. Κή-
πους, έτσι, μεγάλους, με ποσότητες… 3-4 είμαστε. Όλοι συνταξιούχοι… 
Β. …και όλοι αφού πήρατε σύνταξη; Εσύ, είπες, άρχισες νωρίτερα…
γ. Όχι, και πριν… αλλά, τώρα, εντάξει… κάποιοι ήταν στην Αθήνα, τώρα ήρ-
θαν απ’ την Αθήνα και ασχολούνται… Ο Αντρέας…
Β. Ο Αντρέας πότε πρωτόβαλε κήπο; 
γ. Ο Αντρέας βγήκε στη σύνταξη το 2004 νομίζω, κι από τότε άρχισε και 
ασχολείται συστηματικά…
Β. Μέχρι τότε δεν μπορούσε…
γ. Ε, ήταν στην Αθήνα… Ερχόταν το καλοκαίρι για ένα μήνα, δύο μήνες… 
δε γίνεται. Περνάει η περίοδος. Αλλά τώρα το κάνει συστηματικά και μένει 
στο χωριό 7-8 μήνες το χρόνο. Όσο κρατάει η σεζόν… Έρχεται και η γυναί-
κα του, είμαστε και γειτονιά, λέμε και τα καλαμπούρια μας… πίνουμε κα-
νένα τσίπουρο, καμιά μπύρα το καλοκαίρι… εντάξει (γιώργος, συνέντευξη 
5/7/2021).

ωστόσο, η πλέον βασική διαφορά αυτών των «σύγχρονων» / «νεωτερικών» κήπων, 
όπως τουλάχιστον τους παρουσιάζει ο πληροφορητής, φαίνεται να συνίσταται σε 
μια σημαντική διαφοροποίηση από ποσοτική άποψη: ενώ οι παλαιότεροι κήποι 
αποσκοπούσαν στη συμπληρωματική αυτοκατανάλωση μέσα από μια περιορι-
σμένη ποσότητα, οι ποσότητες που παράγονται στους σύγχρονους κήπους είναι 
οπωσδήποτε άλλης τάξης: τα δεκάδες φυτάρια τα οποία αναφέρει ο συνομιλητής 
μου ότι καλλιεργεί –να σημειώσω εδώ ότι στην περίπτωση του Ανδρέα, ενός άλλου 
πληροφορητή, είναι πολλαπλάσια και μάλιστα τα παράγει ο ίδιος από σπόρους–129 

129 «Η συνέντευξη με τον Ανδρέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, παρά τις ιδιαιτερότητές της και τις συχνές 
διακοπές από γείτονες και συγχωριανούς (δεν θα τις απομαγνητοφωνήσω, επισημαίνω όμως ότι 
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων συγχωριανών που ήρθε να πει καλημέρα στην αυλή, τον ρώτησε αν έχει 
καρότα… “Από τον κήπο μου έχει φάει όλο το χωριό, ειδικά μαρούλι”», σχολιάζει ο Ανδρέας). Επίσης, η 
συζήτηση για τους “νεωτερικούς κήπους”, όπως έχω σημειώσει και σε άλλα ημερολόγια: και οι κήποι 
του Ανδρέα δεν έχουν να κάνουν με την “παράδοση” αν και αφορμώνται απ’ αυτήν. Ο Ανδρέας με 
διαβεβαιώνει πως η ενασχόλησή του δεν έχει σχέση με την κρίση, άλλωστε την ξεκίνησε πολύ νωρί-
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παράγουν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες για 
να καταναλωθούν «επί τόπου». Ένας άλλος πληροφορητής μου, ο λευτέρης, γεω-
πόνος που διατηρεί σχετικό κατάστημα στα Ιωάννινα, ήταν εξαιρετικά ακριβής στη 
συζήτησή μας αναφορικά με τη διακίνηση των φυταρίων και την αποδοτικότητα 
των φυτών:

Β. Μαζί με τα φυτώρια, πόσα μαγαζιά υπολογίζεις…
λ. γύρω στα 50 καταστήματα είναι στα γιάννενα.
Β. Μόνο στα Γιάννενα ή στο νομό; 
λ. Ναι, στο νομό… (…)
Β. Μου ’χες πει την άλλη φορά που κουβεντιάζαμε ότι το 90% των πελατών σου 
είναι ερασιτέχνες…
λ. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο… κι από δική μας επιλογή. γιατί εδώ στα 
γιάννενα πρέπει να στηριχτείς σ’ αυτό το κομμάτι το ερασιτεχνικό, γιατί δεν 
υπάρχουν καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες είναι πολύ… περιορισμένες. (…) Οι 
επαγγελματίες… να σου δώσω να καταλάβεις μια τάξη μεγέθους… δηλα-
δή ένα γεωπονικό κατάστημα στην Πρέβεζα μπορεί να κάνει περισσότερο 
τζίρο απ’ όσο όλα τα μαγαζιά μαζί στα γιάννενα στους επαγγελματίες (…). 
Κάποια παλιά γεωπονικά έχουν κάποιους επαγγελματίες… αλλά θεωρεί-
ται πάρα πολύ μικρή η καλλιέργεια στα γιάννενα. Δηλαδή, αν δε στηρίξει 
το ερασιτεχνικό κομμάτι… Εκεί επιβιώνουν όλα τα καταστήματα. Από τον 
ερασιτέχνη… (…)
Β. Ωραία. Για πάμε λίγο στα συγκεκριμένα τώρα. Ας πούμε, κατ’ εκτίμηση, ντο-
ματιές πόσες έδωσες φέτος; 
λ. Τώρα, δεν έχω ακριβή εικόνα λόγω τιμολογίων… αλλά θα σου πω λίγο 
πώς πηγαίνουν τα κηπευτικά. Το νούμερο ένα κηπευτικό είναι η ντομάτα, 
αν και υπάρχει μεγάλη διασπορά πολλαπλασιαστικού υλικού, γιατί πολ-
λοί βάζουν δικά τους σπόρια ή… παίρνουν από παραδοσιακές ποικιλίες και 
τους δίνει ο γείτονας… Δηλαδή στην ντομάτα τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
μια πτώση, γιατί ο ένας με τον άλλο μοιράζουν τα φυτά και το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό μόνοι τους. Εεε… να πούμε μια τάξη μεγέθους… Άμα βάλου-
με όλα τα φυτά στις… 15.000 ντομάτες έχω πουλήσει.
Β. Μελιτζάνες; 
λ. Οι μελιτζάνες… (…) αν ένας αγοράζει 20 ντομάτες, παράδειγμα, σ’ αυ-
τόν αντιστοιχούν 6 μελιτζάνες… δηλαδή γύρω στο 30-40%... δηλαδή θα 
πούλησα φέτος γύρω στις 6.000 μελιτζάνες. Αγγουριές γύρω στις 8.000, 
κολοκυθιές γύρω στις 4.000, πιπεριές γύρω στις 10.000… όλων των ει-
δών πιπεριές. Τώρα τα μαρούλια (…) είναι ένας κωδικός που δουλεύει όλο 
το χρόνο (…). Ο αριθμός των μαρουλιών, εντάξει, μπορεί να φτάνει και τις 
50.000… Δεν έχει κοστολόγιο για τον πελάτη… (…)
Β. Κρεμμύδι;
λ. (…) Κρεμμύδι… μπορούμε να υπολογίσουμε γύρω στον ενάμιση τόνο. 
γύρω στα 400 – 500 κιλά σκόρδο, μισό τόνο.
Β. Σπόρο φασόλια;
λ. Σπόρο φασόλια… Όλες οι ποικιλίες, να πούμε γύρω στα 300 κιλά (…).
Β. για πες μου, τώρα, μέσες αποδόσεις για κάθε ένα… εκτίμηση, πάντα, 
γιατί αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων…

τερα. Νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την “εντοπιότητα” του Ανδρέα στο χωριό του: 
αποδεικνύεται πως δεν υστερεί καθόλου σε σχέση με τους “μόνιμους” αλλά μάλλον είναι σε θέση να 
υποστηρίξει πολλούς απ’ αυτούς (…). Ανανεώνει συνεχώς τα φυτά του με νέα φυτάρια. Να επισημάνω 
εδώ ότι διατηρεί σπόρους και απευθύνεται ελάχιστα στην αγορά φυτωρίων. Επίσης, λιπαίνει με κο-
πριά καλής ποιότητας τους κήπους του και αποφεύγει εντελώς τα φυτοφάρμακα. Οι 4 κήποι του είναι 
πραγματικά εντυπωσιακοί, φροντισμένοι και εντελώς βοτανισμένοι. Τον ρωτώ πόσες ώρες ποτίζει και 
γελάει… “Ώρες; Μέρες να λες καλύτερα” σχολιάζει» (από το ημερολόγιο συνέντευξης, 26/8/2021).
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λ. Κοιτάξτε… Τα φυτά που πουλάμε εμείς (…) είναι όλα υβρίδια. Όλα τα 
υβρίδια έχουν κάποιες προδιαγραφές ότι ένα φυτό μπορεί να φτάσει σε 
αυτά τα κιλά. Ο ερασιτέχνης δεν έχει τις τεχνικές των επαγγελματιών, αλλά 
ούτε προσπαθεί κι όλα να φτάσει σε αυτές τις ποσότητες, γιατί δε χρησιμο-
ποιεί χημικά λιπάσματα… ή δε χρησιμοποιεί και τόσο συχνά. Άρα δηλαδή η 
απόδοση μπορεί να είναι και στο ¼ της παραγωγής που θα έβγαζε σ’ έναν 
επαγγελματία… το 1/5… Εξαρτάται όμως και από τις καιρικές συνθήκες και 
τις καλλιεργητικές φροντίδες. Μια ντοματιά μπορεί να φτάσει… συνήθως 
εδώ αγοράζουν την ψηλή την ντομάτα… που έχει μεγάλη διάρκεια… μπο-
ρεί να φτάσει από 7 έως 10 κιλά. για τον ερασιτέχνη μιλάμε πάντα… 
Β. Μια μελιτζάνα;
λ. Εεε… μια μελιτζάνα… εξαρτάται (…). Η εμβολιασμένη έχει πολύ μεγαλύ-
τερη απόδοση και μπορεί να φτάσει άνετα τα 10 κιλά (…)
Β. Οι αγγουριές…
λ. Οι αγγουριές έχουν κι αυτές μεγάλη απόδοση… Βέβαια, είναι πολύ ευ-
αίσθητες, χαλάν σε πάρα πολλούς (…). Αυτό με την αγγουριά είναι ότι θα 
πάρεις στην αρχή μεγάλη απόδοση, θα πάρεις δηλαδή 20-30 αγγουράκια 
μέχρι να χαλάσουν. Μετά εξαρτάται αν το φυτό παραμείνει η όχι. Συνήθως 
δεν παραμένει, αλλά αν παραμείνει, οι αποδόσεις είναι μεγάλες… Μπορεί 
να πάρει δηλαδή και 50-70 αγγούρια στην αγγουριά (…)
Β. Μάλιστα. Κολοκυθιές; 
λ. Εεε… κολοκυθιές (…) αν δε χαλάσει η κολοκυθιά, μπορεί να έχει 5-6 κολο-
κύθια ημερησίως για μεγάλο χρονικό διάστημα, για δυο μήνες (…)
Β. Πιπεριές; 
λ. Πιπεριές… Συνήθως στο «κέρατο», που είναι και η κλασική πιπεριά, μπο-
ρεί να πάρει και 100 πιπεριές στο φυτό (…).
Β. Η πατάτα;
λ. (…) Η πατάτα… εδώ ο ερασιτέχνης κυμαίνεται γύρω στο 10%, δηλαδή 
από ένα τσουβάλι 25 κιλών130 η απόδοση είναι 250. Αυτό εξαρτάται πάλι 
αν ποτίζει, αν δεν ποτίζει… τι καλλιεργητικές φροντίδες κάνει (λευτέρης, 
συνέντευξη 23/6/2021).

Η τοποθέτηση του λευτέρη δεν αφήνει, νομίζω, περιθώρια αμφιβολίας, ειδικά αν 
κάποιος πάρει «μολύβι και χαρτί», για να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς:131 
οι «ερασιτεχνικοί» κήποι παράγουν σε ετήσια βάση ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 
της συνολικής ποσότητας λαχανικών (αλλά και φρούτων, όπως θα δούμε) που πα-
ράγεται ή καταναλώνεται στην περιοχή, και μάλιστα –υπό όρους– θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε ότι είναι σε θέση να καλύψουν τη συνολική ζήτηση. ωστόσο, κάτι 
τέτοιο είναι μόνο μια υπόθεση ποσοτικής διερεύνησης. Στην πραγματικότητα, το 
να υπολογίσει κανείς τις παραγόμενες ποσότητες αλλά και τον τρόπο της κατα-
νάλωσής τους καθίσταται ένα δύσκολο πρόβλημα που απαιτεί άλλες διαδικασίες. 
Σύμφωνα με τον γιώργο, 

130 για τις πατάτες, σύμφωνα με τον λευτέρη, η μέση ποσότητα σπόρων που διακινεί ένα γεωπονικό 
κατάστημα είναι περίπου 5 τόνοι, δηλαδή 200 τσουβάλια των 25 κιλών.

131 Αν υποθέσουμε, π.χ., ότι η ποσότητα των φυτωρίων είναι περίπου σταθερή για όλα τα καταστήματα 
γεωπονικών και οι μέσες αποδόσεις ισχύουν, τότε ενδεικτικά έχουμε τα εξής: 15.000 ντοματιές Χ 50 
γεωπονικά καταστήματα Χ 7 κιλά ανά φυτό = 5.250.000 κιλά, δηλαδή κάτι λιγότερο από 5,5 τόνους 
ντομάτας. Αυτή η ποσότητα, επιμερισμένη στους 170.000 περίπου κατοίκους του νομού, μας δίνει 
περίπου 30 κιλά ανά άτομο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καλλιεργούν όλοι ή ότι οι ποσότητες αυτές 
αφορούν όλους. Επιπλέον, ειδικά για τις ντομάτες, οι ποσότητες φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερες, 
λόγω των σπόρων που διακινούνται άτυπα μεταξύ των παραγωγών. Αντίστοιχα, μπορεί κανείς να 
υπολογίσει τις ποσότητες που παράγονται και για τα υπόλοιπα λαχανικά της λίστας. 
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γ. Τι βγάζω δε θα σου πω… θα σου πω μόνο ότι αν ήμουνα στο χωριό, εγώ 
προσωπικά, δε θα πήγαινα ούτε στη λαϊκή ούτε στο κρεοπωλείο. Αν έμενα 
μόνιμα… γιατί θα ’χα ζώα. Δηλαδή, 20 κότες, 5 αρνιά, 5 κατσίκια κ.λπ., 1 
μοσχάρι…
Β. Τώρα που δεν είσαι στο χωριό, πας στο μανάβικο;
γ. Ναι, κάποιους μήνες πάω. Από 20 Ιουλίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου όχι. Τα 
’χω όλα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής… Μπορεί αύριο να ρίξει ένα χαλάζι και 
να τελειώσουμε… Ναι, ναι. 
Β. Στον καταψύκτη βάζεις; 
γ. …γεμάτος. 
Β. Άρα πας και μετά το Δεκέμβριο. 
γ. Εντάξει, ό,τι περισσέψει…
Β. (…) Από αυτόν τον κήπο πόσοι περίπου άνθρωποι υπολογίζεις ότι τροφοδο-
τούνται, εκτός από σένα και τη γυναίκα σου;
γ. Δίνω στ’ αδέρφια μου, δύο αδερφές κι ένας αδερφός, και δίνω και σε 4-5 
φίλους. Δεν μπορώ να υπολογίσω ότι θα δώσω 1 κιλό ντομάτα ή 2 κιλά 
ντομάτες, αλλά δίνω… εντάξει (…). Πέρυσι πέταξα γύρω στα 50-60 κιλά 
ντομάτα… Μ’ έπιασε ο χειμώνας. Δεν είχαν ωριμάσει… Βάλαμε και λίγο 
τουρσί. Και μετά, [τα υπόλοιπα] τα δώσαμε να τα φάνε οι κότες. Πήγε η 
χρονιά… Μπορεί μια χρονιά να μη σε πάει. Δηλαδή… πέρυσι δε φάγαμε 
φασολάκι. Εγώ δεν έφαγα φασολάκι. Πρόπερσι, είχα φασολάκια στην κα-
τάψυξη, στον καταψύκτη, μέχρι τον Απρίλιο. Όπως πάει η χρονιά… Πέρυσι 
είχα μεγάλη ποσότητα σε ντομάτα, πρόπερσι δεν έφαγα ούτε μία ντομάτα. 
Από τόσες ντοματιές και παραπάνω… (γιώργος, συνέντευξη 5/7/2021).

Σύμφωνα με τον Βαγγέλη, έναν άλλο «αστοχωρικό» πληροφορητή μου από τα Άνω 
Πεδινά, 

Βα. Από τον Απρίλιο και μετά… ελάχιστες φορές πήρα [αγόρασα] μαρού-
λια για σαλάτα… Τώρα θα ξεκινήσουν οι ντομάτες. Επειδή έχω βάλει αρ-
κετές και πάνε καλά, πιστεύω ότι δε θα χρειαστεί… μετά θα ξεκινήσουν 
πάλι τα μαρούλια… Δηλαδή, από σαλατικά τουλάχιστον πάω καλά. Κολο-
κύθια βγάζω για όλη τη χρονιά, δηλαδή μέχρι και το Μάρτιο τρώγαμε κο-
λοκύθια περσινά. Πατάτες… πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι, δεν αγόρασα. 
Κρεμμύδια δεν αγόρασα… Είναι χρονιές που θ’ αγοράσω. Φέτος δεν μου 
πήγε καλά ο υπολογισμός, τέλος πάντων (…). Τώρα βάζω χλωρό, ανάμεσα 
στις ντοματιές, τις αγγουριές… εκεί βάζω κρεμμύδια και για να τις προστα-
τεύουνε από διάφορα έντομα. Αλλά ξερό κρεμμύδι δε θα έχω (…). Επειδή 
έχουμε κάποιες μηλιές, μήλα έχω… τρώω από το Σεπτέμβριο μέχρι και τα 
Χριστούγεννα περίπου. Εεε… όταν πάει καλά ο καιρός, βγάζω τα καρύδια 
της χρονιάς, αλλά συνήθως δε συμβαίνει αυτό… Αλλά βγάζω μια ποσότητα 
καλή. Κεράσια… λιγότερα (…). Έχω και κάποιες κρανιές, μαζεύω και κράνια, 
βούρβαλα (…). Φτιάχνω λικέρ από κράνια και από βούρβαλα… Φτιάχνω 
και μαρμελάδες, αν και προτιμώ το μέλι και δεν τις τρώω και πολύ… Οπότε 
προτιμώ να τρώω το φρούτο (…). Αποξηραίνω κράνια… (…)
Β. Ωραία. Δε μου λες, αυτή την ποσότητα πώς την χρησιμοποιείς; Σίγουρα καλύ-
πτεις τις δικές σου ανάγκες, της οικογένειάς σου… έχεις δυο αδερφές… 
Βα. Τρεις αδερφές… και… δίνω σε φίλους και γνωστούς… και πουλάω με-
ρικές ποσότητες, άτυπα (…). Ουσιαστικά έχουμε κάνει έναν άτυπο συνε-
ταιρισμό εγώ με τους δύο τους γαμπρούς μου. Και εμείς οι τρεις με τα 
δύο αδέρφια Δ… οπότε είμαστε πέντε μέσα στο κόλπο… (γέλια) (Βαγγέλης, 
συνέντευξη 4/7/2021).

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποσπάσματα, η άτυπη παραγωγή αυτών των 
κήπων έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: κατ’ αρχάς είναι πολύ συχνά εξαρτώμενη 
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από τις καιρικές συνθήκες που άλλοτε επιτρέπουν μεγάλες αποδόσεις και άλλοτε 
είναι ικανές να τις μηδενίσουν. Κατά δεύτερο λόγο, αφορούν μια μεγάλη γκάμα λα-
χανικών ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σε 
κάθε περίπτωση όσων μπορούν να καλλιεργηθούν στις συγκεκριμένες συνθήκες, 
ανεξάρτητα από την ποσότητα που θα παραχθεί. Έτσι, ανανεώνουν, κατά κάποιον 
τρόπο, το δόγμα «ό,τι έχει ο μπαξές» με την προσθήκη προϊόντων που χρησιμοποι-
ούνται τόσο στην παραδοσιακή δίαιτα όσο και στη σύγχρονη. Κατά τρίτο λόγο, οι 
ίδιοι οι άτυποι παραγωγοί δεν μπαίνουν σε καμία περίπτωση στον κόπο να υπο-
λογίσουν τις ποσότητες αυτές, όπως ήδη επισημάναμε στη μεθοδολογική συζήτη-
ση: αν υπάρχει εδώ ένα κριτήριο, αφορά τη χρονική διάρκεια της «αυτάρκειας», της 
αποδέσμευσης από την «αγορά», κι αυτό το διάστημα κυμαίνεται μεταξύ Απριλίου 
και Δεκεμβρίου κάθε χρονιάς, στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή αφορά περίπου 
8-9 μήνες το χρόνο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας (όσα από τα προϊόντα, δηλαδή, 
διατηρούνται σε καταψύκτη). Τέλος, είναι μια καλλιεργητική δραστηριότητα που, 
κατά κανόνα, πληροί πολλές από τις προϋποθέσεις της «βιολογικής» ή ακόμη και 
«φυσικής» παραγωγής: η χρήση λιπασμάτων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ειδικά 
στις καλλιέργειες του χωριού, ενώ πλήρως απαγορευτική, σύμφωνα με τα λεγόμενά 
τους, είναι η χρήση φυτοφαρμάκων:132

Β. Δε χρησιμοποιείς λιπάσματα και φυτοφάρμακα και τέτοια… 
Βα. Όχι. Όχι, το μόνο λίπασμα είναι κοπριά από πρόβατα, στάχτη και δι-
άφορες ουσίες από κομπόστ που φτιάχνω μόνος μου. Χλωρή λίπανση 
τσουκνίδα (…). Βάζεις χλωρή τσουκνίδα μέσα σ’ ένα δοχείο με νερό για 7 
με 10 μέρες. Τώρα που είναι πολλή η ζέστη δε θέλει παραπάνω από 7 μέ-
ρες. Εεε… το ανακατεύεις κάθε μέρα, αυτό γίνεται ένα πράσινο… με έντονη 
άσχημη μυρωδιά ένα υγρό… το οποίο το σουρώνεις μετά και το αραιώνεις 
με τετραπλάσια ποσότητα νερού και ραντίζεις. Μπορείς να το ρίξεις και 
στις ρίζες (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).
γ. Τίποτε, τίποτε… δε βάζω. Δε βάζω, γιατί δε θέλω να βάλω, θέλω να είναι 
καθαρό. Καλύτερα να βγάλω 5 κιλά λιγότερο κρεμμύδι ή πατάτες, αλλά 
θέλω να είναι καθαρές (…). Δε χρησιμοποιώ λίπασμα… ούτε φυτοφάρμα-
κα, τίποτα… μόνο κοπριά. Και κοπριά από το βουνό, όχι από κάτω, από τα 
1350 υψόμετρο. γελαδινή, από κει, και πάμε και παίρνουμε… Κι αυτή είναι 
δωρεάν και καθαρή… (γιώργος, συνέντευξη 5/7/2021).

ωστόσο, κι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, τα παραπάνω αποσπάσματα μας δί-
νουν την ευκαιρία να συζητήσουμε το δεύτερο δίπολο της αφετηριακής μας φράσης 
«ο κήπος που ζει οικογένεια»: πώς εννοιολογείται εδώ η «οικογένεια»; Στην προ-νε-
ωτερική του εκδοχή ο κήπος υποστήριζε την αυτοκατανάλωση ενός νοικοκυριού 
με γνωστά χαρακτηριστικά: συνήθως ήταν μια διευρυμένη οικογένεια που αποτε-
λούνταν από δύο ή περισσότερες πυρηνικές της ίδιας ή διαδοχικών γενεών, ενώ 
συχνά μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και άλλους πλάγιους συγγενείς, αδελφούς 
και αδελφές των συζύγων των πυρηνικών οικογενειών που δεν είχαν δικές τους 

132 Μόνο σε μία από τις συνεντεύξεις που έκανα η ηλικιωμένη πληροφορήτρια (ανδρομάχη, συνέντευξη 
26/6/2021), η οποία καλλιεργεί τα λαχανικά της σε περιορισμένη έκταση στην αυλή του σπιτιού της 
στα Ιωάννινα (σε παρτέρια) παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί βιολογικό λίπασμα που προμηθεύεται από 
γεωπονικό κατάστημα: 
«Α. Βάζω λίγο οικολογικό λίπασμα… αυτό μυρίζει σα κοτσλιά, ωρέ παιδί μου… άμα το πιάσεις στα 
χέρια, τα χέρια δεν μπορείς να τα ξεμυρίσεις, αν δε βάλεις λίγο λάδι. Τέτοια μυρωδιά έχει… Άμα ρίξεις 
και περάσει άλλος απ’ έξω… Φαίνεται ότι είναι οικολογικό, μετά, αυτό… 
Β. Σου είπε κανένας τίποτε, διαμαρτυρήθηκε… εδώ γύρω;
Α. Δε βάζω πολύ… Όταν βρέχει το βάζω, όταν καταλαβαίνω ότι θα βρέξει. Το βάζω στη ρίζα… ποτίζω 
κιόλας και φεύγει».
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οικογένειες.133 Στη βάση αυτής της σύνθεσης, το νοικοκυριό αποτελούσε μια πλήρη 
οικονομική μονάδα, δηλαδή τόσο καταναλωτική όσο και παραγωγική: η εργασία 
που αφορούσε τη φροντίδα των κήπων και των ζώων ήταν επιμερισμένη σε όλα τα 
μέλη του νοικοκυριού, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τις σωματικές ικανότη-
τες. Αυτό το μοντέλο οικογένειας στο Ζαγόρι το συναντούμε μέχρι πολύ πρόσφατα, 
όταν και οι τελευταίοι φορείς του, οικογένειες Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων, εγκα-
τέλειψαν τη νομαδική κτηνοτροφία και είτε εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα χωριά ή 
τα χειμαδιά τους είτε, ακόμη, πέρασαν στην τουριστική επιχειρηματικότητα. Επο-
μένως, δεν είναι εκτός του βιωμένου χρόνου των πληροφορητών μου. Αντίθετα, 
ανακαλούν με πολύ μεγάλη ακρίβεια στη μνήμη τους ανάλογες εμπειρίες:

Θυμάμαι μια φορά… γύρισα απ’ το σχολείο, γιατί το δημοτικό το τελείω-
σα στο χωριό, είχαμε και τ’ απόγευμα σχολείο… γύρισα απ’ το σχολείο 5 η 
ώρα, 5 και μισή, νύχτωνε… χειμώνας. Ένα μέτρο χιόνι… Ε, πήγα στο σπίτι, 
άφησα την… το σακούλι, όχι την τσάντα… και πήγα μέσα στο δωμάτιο να 
ξεκουραστώ. Και μ’ λέει ο πατέρας «Εδώ είσαι ακόμα; –λέει– Πήγαινε κάτω, 
γέννησε η γίδα να πάρεις το κατσίκι»…. Νύχτα… Ε, αυτά δε γίνονται σήμε-
ρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις σε παιδί 6 χρονών σήμερα να πάει στο 
δάσος… Δεν, δεν… Άλλα χρόνια, καλά χρόνια, χωρίς το άγχος το σημερινό, 
χωρίς κινητά και τηλεοράσεις… Όταν καθόμασταν, μιλούσαμε μεταξύ μας, 
δε στέλναμε μηνύματα… άλλα χρόνια… Καλά χρόνια, μεγαλώσαμε καλά… 
Φτωχά χρόνια, φτώχεια… αλλά, εντάξει, μεγαλώσαμε καλά (γιώργος, συνέ-
ντευξη 5/7/2021).
(…) αυτό πώς ξεκίνησε: ανέκαθεν… καλλιεργούσαμε τριφύλλι και κριθάρι τα 
χωράφια… ο πατέρας μου ήταν κτηνοτρόφος, είχε αγοράσει κάποια χωρά-
φια για τις ανάγκες του κοπαδιού. Έβαζε τριφύλλι και κριθάρι. Εμείς, όταν 
πέθανε ο πατέρας μου, συνεχίσαμε και σπέρναμε… τριφύλλι κατ’ εξοχήν 
και όταν τέλειωνε το τριφύλλι το αλλάζαμε με κριθάρι… και πουλούσαμε 
στους κτηνοτρόφους της περιοχής τα δέματα αυτά… όπως και δέματα με 
αγριοχόρταρο από άλλα χωράφια (…). To 2007 θεώρησα ότι δε βολεύει με 
τίποτα πλέον, εφόσον δεν έχουμε δικά μας μηχανήματα, να κάνουμε αυτή 
τη διαδικασία. Δεν ήθελα όμως να μείνουν έτσι τα χωράφια (…). γι’ αυτό 
το λόγο έψαξα κάτι άλλο να κάνω… εεε… και σκέφτηκα το σιτάρι (…). Όλα 
σχεδόν τα νοικοκυριά στο χωριό, όσοι τουλάχιστον είχανε χωράφια, βάζα-
νε όσπρια, ξερικά όσπρια, δηλαδή φακές και ρεβίθια, εεε… βάζανε στάρι 
και καλαμπόκι… στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου… Και μάλιστα ένα ενδιαφέρον 
(…) πολλοί… ένα χωράφι που θέλαν να βάλουν δημητριακά, ας πούμε, το 
χωρίζανε στη μέση και βάζανε μισό στάρι μισό καλαμπόκι… για το αλεύρι, 
για το ψωμί τους δηλαδή. Αν ήταν ξερική χρονιά όπως είναι η φετινή, θα 
γινόταν το στάρι, αν ήταν βροχερή, θα γινόταν και το καλαμπόκι. Οπότε… 
το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά που έβαλα σιτάρι… (Βαγγέλης, συνέντευξη 
4/7/2021).

ωστόσο, αυτός ο τύπος οικογένειας φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στο μοντέλο 
των «νεωτερικών» κήπων. Κατ’ αρχάς, στη συντριπτική τους πλειονότητα οι άτυ-
ποι παραγωγοί δε διαμένουν μόνιμα στο χωριό (παρότι σε κάποιες περιπτώσεις 
μέλη της ευρύτερης οικογένειας εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα εκεί), αλλά στο 
αστεακό περιβάλλον (Ιωάννινα, Αθήνα κ.λπ.), όπου και κατά κανόνα απασχολούνται 
στο κύριο επάγγελμά τους (π.χ. ο Βαγγέλης είναι πυροσβέστης) ή είναι συνταξιούχοι 
(όπως ο γιώργος και ο Ανδρέας). Κατά δεύτερο λόγο, όπως είδαμε, παρά ο γεγονός 
ότι η διευρυμένη οικογένεια δεν υφίσταται, τόσο η παραγωγή όσο και –συχνότερα– 

133 για μια σύνοψη της ελληνόγλωσσης και μη βιβλιογραφίας για την οικογένεια στον ελλαδικό χώρο 
βλ. Δαμιανάκος 2002: 281-287.
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η κατανάλωση των κηπευτικών και των άλλων προϊόντων δεν αφορά μόνο τη στε-
νή / πυρηνική οικογένεια: τα αδέλφια των άτυπων παραγωγών (και οι οικογένειές 
τους) άλλοτε βοηθούν περιστασιακά στις απαιτούμενες εργασίες και, πάντως, καρ-
πώνονται σε κάθε περίπτωση προϊόντα αυτής της εργασίας. ωστόσο, κάτι τέτοιο 
δε γίνεται στο πλαίσιο του ίδιου νοικοκυριού, αλλά μέσα από τη συγκρότηση άτυ-
πων συγγενειακών ομάδων που, στην περίπτωση ειδικά του Βαγγέλη, είναι ιδιαίτε-
ρα διευρυμένη και προσομοιάζει με άτυπη «ομάδα παραγωγών».134 Τα παιδιά των 
άτυπων παραγωγών, πάντως, φαίνεται να κοινωνικοποιούνται σ’ αυτή τη σχέση με 
πολύ προσεκτικότερο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν:

Ο μεγάλος μου ο ανεψιός, που είναι 23 χρονών, πέρυσι ανέλαβε μόνος του 
την πρωτοβουλία και φύτεψε 7 δέντρα. Αυτό δείχνει ότι του αρέσει αυτό 
το πράγμα. Του αρέσει, το πονάει και τον ενδιαφέρει… Τα μικρά μου τα 
ανήψια, που μένουνε μόνιμα στο χωριό, γιατί η μικρότερη από τις αδερ-
φές μου μένει στο χωριό μόνιμα, βοηθούν τη μάνα τους στον κήπο, από 
μικρή ηλικία, οπότε θεωρώ… θα τους μείνει κάτι. Κι έρχονται… όταν βάζω 
πατάτες, ας πούμε, έρχονται κι αυτά και βάζουν πατάτες… συμμετέχουν. 
Εεε… θεωρώ σε βάθος χρόνου… εξαρτάται, βέβαια, πού θα βρίσκεται κάθε 
άνθρωπος, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι κάποιοι θα το συνεχίσουν. Και πιο 
οργανωμένα… Και ίσως εμείς βάλουμε τις βάσεις να είναι και πιο εύκολο 
στο μέλλον (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

Άλλωστε, οι σπουδές ή η όποια εργασιακή τους απασχόληση, για τα μεγαλύτερα, 
φαίνεται να διαμορφώνουν σημαντικές αποστάσεις από την εμπειρία της τρέχου-
σας γενιάς. Όπως το τοποθετεί ο γιώργος,

γ. Στην αρχή βέβαια, πήγα να σκάψω τον κήπο… φώναζε ο μακαρίτης ο 
πατέρας μου «δεν το σκάβεις καλά, δεν το κάνεις… όχι έτσι, όχι αλλιώς…», 
λέω, «πατέρα θα μάθω…». Το οποίο, αυτό κάνω κι εγώ τώρα με το γιο μου. 
Έρχεται κι ο γιος μου επάνω… εεε… τον ζορίζω λίγο «δεν το κάνεις καλά» 
κ.λπ. «θα μάθω πατέρα…». Εντάξει, σιγά-σιγά μαθαίνει κι αυτός.
Β. Θέλει να μάθει;
γ. Θέλει… Θέλει και ν’ ασχοληθεί. Είναι… αγάπη. Να το αγαπάς… Άμα δεν 
το αγαπάς, δε γίνεται τίποτε. Εγώ είμαι στην πόλη, μένω στα γιάννενα, και 
πηγαίνω 2 φορές την εβδομάδα. Κι ασχολούμαι με τον κήπο από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. Βέβαια, έχω τον αδερφό μου που ποτίζει… βασικό… ο οποί-
ος είναι μόνιμος εκεί, στο χωριό… Αλλά μου αρέσει αυτό που κάνω (γιώρ-
γος, συνέντευξη 5/7/2021).

Ο Ανδρέας, πάλι, δεν είναι καθόλου αισιόδοξος. Παρότι ο ίδιος δραστηριοποιείται 
έντονα ως συνταξιούχος πλέον, αναγνωρίζει ότι για την επόμενη γενιά ο κήπος είναι 
αδιέξοδος:

Β. Τι μέλλον βλέπεις σ’ αυτή την ιστορία, Αντρέα, όχι μόνο για σένα αλλά γενι-
κότερα…
Α. γενικά το μέλλον είναι άσχημο (…). Είναι αυτό που λέμε νίλα… Έρχεται 
Αρμαγεδδών (…). Εμένα, παράδειγμα… είχα το επάγγελμα [δάσκαλος], 
καλό… καλοκαίρι, τρεις μήνες το χρόνο, θα πάρω τη σύνταξη, θα πάω στο 
χωριό (…). Τώρα το επάγγελμα και η γυναίκα… και η κοπέλα… να πας να 
βγάλεις [Πανεπιστήμιο]… να διοριστείς… διαδίκτυο… πάμε εκεί, κι εκεί κι 
εκεί κ.λπ. … Τι να σκεφτεί ο γιος μου τώρα, το σκαλιστήρι; Δε βγαίνει τίποτε 
απ’ το σκαλιστήρι. Εμένα, αν μου βάλεις ό,τι φύλλο θες, ό,τι δέντρο θες, 
ξερό, θα σου πω τι είναι… Ξερό, χωρίς φύλλα. Ο γιος μου δεν ξέρει, δεν 

134 για τις «ομάδες παραγωγών» και τη θεσμική πρόβλεψη της λειτουργίας τους βλ. ενδεικτικά τους 
νόμου; 4384 και 4399 του 2016. 
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μπορεί να πει…
Β. Θα τον βοηθούσε αν ήξερε; Τι πιστεύεις; 
Α. Όχι… Θα τον βοηθούσε λίγο, αλλά… αφού η δουλειά…
Β. Αυτό που κάνεις εσύ, ας πούμε, θα μπορούσε να το κάνει ο γιος σου βιοπορι-
στικά; 
Α. Όχι. Όχι, πάει… το μέλλον πήγε στην τεχνολογία (ανδρέας, συνέντευξη 
26/8/ 2021).

Από την άλλη μεριά, μια άλλη νεωτερική παράμετρος αυτής της άτυπης διαδικα-
σίας φαίνεται να είναι το φιλικό περιβάλλον. Σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις οι φί-
λοι –και μαζί τους οι συγχωριανοί, οι γείτονες, οι συνάδελφοι– παρουσιάζονται ως 
βασικός αποδέκτης των πλεονασματικών προϊόντων των κήπων, ενώ κάποτε συ-
νεπικουρούν την καλλιεργητική διαδικασία, όταν είναι αναγκαίο, ή ανταλλάσσουν 
συμβουλές και προϊόντα μεταξύ τους. Διαμορφώνεται έτσι ένα διευρυμένο πλαίσιο 
(αντικαθιστώντας την άλλοτε διευρυμένη οικογένεια) που ανταποκρίνεται στη νέα 
«αστοχωρική» συνθήκη της διπλής διαβίωσης σε πόλη και χωριό, μέσα από την αξι-
οποίηση και της ανάλογα διπλής κοινωνικής εμπειρίας. Η περίπτωση του Βαγγέλη 
και η σχέση του με το περιβάλλον της εργασίας του είναι εδώ ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στική:

Βα. για δυο χρονιές, την ίδια πάνω – κάτω περίοδο [2012 κ. εξ.], δε θυμάμαι 
ποιες χρονιές, πήρα μαζί μ’ έναν άλλο φίλο μου και συνάδελφο από την 
πυροσβεστική, ένα κήπο στο Πανεπιστήμιο. γιατί τότε είχαν κάνει μια προ-
σπάθεια στο Πανεπιστήμιο… είχαν δώσει 50 κομμάτια σε ιδιώτες, όποιος 
θέλει να τα καλλιεργήσει (…) βοηθάω κι ένα φίλο μου που έχει στην Καρί-
τσα… είναι συνάδελφος κι αυτός… που έχει ένα πολύ καλό αμπέλι… Πη-
γαίνω στον τρύγο, μου δίνει κι αυτός όταν βγαίνει το κρασί. Μου φέρνει 
κι ένα μπουκάλι κρασί (…). Κεράσια αγοράζω από έναν παραγωγό συνά-
δελφο από τα γρεβενά, και γενικά εδώ, από την περιοχή… Κάστανα απ’ τη 
Ροδαυγή…
Β. Έχεις πει μέχρι τώρα για 4-5 συναδέλφους: ένας έχει κεράσια στα Γρεβενά, 
ένας άλλος έχει αμπέλι στην Καρίτσα, ένας άλλος έχει μέλι… εκεί… Δηλαδή, η 
δική σου η στάση, θέλω να πω, δεν είναι μοναδική, ιδιόμορφή… είναι μάλλον 
μια στάση κοινή (…). Κι ένας συνάδελφος, είπες, έχει ελιές, και παίρνεις λάδι με 
ανταλλαγή φακής κ.λπ.
Βα. Ναι, ναι, ναι… λάδι, μέλι, κεράσια, κρασί…
Β. …η πυροσβεστική μου φαίνεται είναι γιάφκα… της άτυπης οικονομίας (γέλια)
Βα. Ναι, ναι, ναι. Ασχολούνται αρκετοί συνάδελφοι και… οι μισοί ασχολού-
μαστε κι οι άλλοι μισοί μας κοροϊδεύουν… (γέλια) Κάνουμε αλλαγή υπηρε-
σίας δηλαδή… πηγαίνουμε εμείς για υπηρεσία, αυτοί που φεύγουν μας ρω-
τάνε: «Πώς πάνε οι φασολιές;»… μας κοροϊδεύουν… «καλά, ρε, πρωί-πρωί, 
δεν ήρθαμε ακόμα, για τις φασολιές θα ρωτάτε;» (γέλια) «Δεν έχετε άλλο 
θέμα;» (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

Το «δίκτυο» που περιγράφει ο Βαγγέλης θυμίζει κάποιες από τις προϋποθέσεις που 
τίθενται –κάπως οραματικά– από τη σκοπιά της αποανάπτυξης αναφορικά με τον 
«ανθρωπολογικό τύπο» και τη «διευρυμένη οικογένεια» του παρόντος και του μέλ-
λοντος (Κολέμπας & Μπίλας 2013: 70-75), καθώς η αναγκαιότητα που προκύπτει 
από τον δυσμενή συνδυασμό της ανεργίας των νέων, των μειωμένων αμοιβών και 
των περικοπών των συντάξεων δεν επιτρέπει να εκδηλωθεί η «παραδοσιακή» οι-
κογενειακή αλληλεγγύη στο στενό της πλαίσιο. Τέτοια «δίκτυα», με «πολυλειτουρ-
γικές» συνεργασίες, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, μαζί με αλ-
λαγές στον τόπο και τον τύπο κατοίκησης κ.ο.κ. ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε, ο 
πυρήνας αυτών των σχέσεων παραμένει η οικογένεια / συγγενική ομάδα –ακόμη κι 
αν δεν διατηρεί πάντοτε τα τυπικά της χαρακτηριστικά– μέσω της οποίας συγκρο-
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τείται το ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών και συμπράξεων. Έτσι, η «κοινότητα», στην 
τοπικοποιημένη της εκδοχή, δεν είναι απαραίτητα ο αυτονόητος χώρος ανάπτυξης 
αυτών των συνεργασιών ούτε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που παραπέμπει σε ανά-
λογες προ-νεωτερικές απόπειρες συνεργατικής συμβίωσης (π.χ. οι κοινότητες της 
οθωμανικής περιόδου), αλλά μάλλον ένα πολύ-τοπικό εγχείρημα, μια «κοινότητα 
χαρακτηριστικών» επιλεκτικά συνδεδεμένων σ’ αυτή την άτυπη εκδοχή της. 

Εδώ, για να γίνω περισσότερο κατανοητός, είναι νομίζω απαραίτητη μια σύντο-
μη προσφυγή στην αυτοεθνογραφική εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια της ενασχό-
λησής μου με την αυτοπαραγωγή του κήπου στο Ζαγόρι, ένα σημαντικό κομμάτι 
των προϊόντων διοχετεύεται προς τις δύο κόρες μου που σπουδάζουν / κατοικούν 
στην Αθήνα και τη Φλώρινα. Επιπλέον, περνούν μεγάλα διαστήματα στο σπίτι που 
συντηρούμε από κοινού με την πρώην σύζυγό μου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλε-
σμα να διαμορφώνεται ένα χωρικό τετράγωνο παραγωγής και κατανάλωσης πολύ 
πέρα από μια (χωρικά) προσδιορισμένη «κοινότητα». Ταυτόχρονα, όταν οι υποχρε-
ώσεις τους το επιτρέπουν, μετασχηματίζονται σε «βοηθούς» στον πατρικό κήπο, 
βοτανίζοντας ή συλλέγοντας καρπούς, μια διαδικασία στην οποία μυήθηκαν από 
πολύ μικρές. ωστόσο, το κύριο κομμάτι αυτής της παραγωγής συντηρεί τη σχεδόν 
ετήσιας διάρκειας αυτοκατανάλωση ενός «νοικοκυριού» που αποτελείται από μένα 
και τη νυν σύντροφό μου: τα προϊόντα καταναλώνονται είτε στα Ιωάννινα, όπου για 
μεγάλα διαστήματα διαβιούμε, είτε στην Κομοτηνή, όπου εργάζομαι. Από την άλλη 
μεριά, η νυν σύντροφός μου, που έχει κι εκείνη δύο κόρες από το γάμο της, δραστη-
ριοποιείται από την αρχή της κρίσης (πλέον με τη βοήθειά μου) στην άτυπη αυτοπα-
ραγωγή σ’ έναν χώρο που διατηρεί σε περιαστική περιοχή των Ιωαννίνων. Τα προ-
ϊόντα, λοιπόν, αυτής της διπλής αυτοπαραγωγικής δραστηριότητας διοχετεύονται 
προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις: τροφοδοτούν την κοινή μας κατανάλωση, την 
κατανάλωση στο δικό της νοικοκυριό, καθώς διαμένει με τις δύο κόρες της, αλλά και 
την κατανάλωση των δικών μου παιδιών, ενώ όταν είναι πλεονασματικά, μπορούν 
να απευθύνονται και σ’ ένα ευρύτερο περιβάλλον (συγγενείς, φίλοι, γείτονες κ.λπ.) 
αλλά σε εμφανώς μικρότερες ποσότητες και μάλλον με τον τελετουργικό χαρακτή-
ρα της «υποχρέωσης», του «δώρου – αντίδωρου» κ.λπ. Τι είδους «οικογένεια» είναι 
αυτή; Η απάντηση της συντρόφου μου, αν και κάπως αμήχανη, νομίζω ότι δίνει 
πολύ χαρακτηριστικά το στίγμα:

Β. [Οι κόρες σου] καταναλώνουν προϊόντα από αυτά που παράγεις; 
Ε. Ε, η μία η κόρη μου που τρώει αρκετά πράγματα, ναι. Δηλαδή, αν τις 
δώσεις το αχλάδι θα το φάει. Και τα φαγητά που έχουνε κηπευτικά θα τα 
φάει. Η άλλη, έτσι κι αλλιώς, δεν τρώει…
Β. Οπότε, είναι μια συνθήκη εκεί λίγο… πώς θα την περιγράφαμε… Αυτός είναι 
ένας κήπος που είναι οικογενειακή ιδιοκτησία… Ο μπαμπάς σου όσο ζούσε εργά-
στηκε –η μαμά σου τώρα δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να τον φροντίσει κ.λπ. τον 
φροντίζουμε μαζί– τα παιδιά σου δε συμμετέχουν στη φροντίδα, συμμετέχουν 
μερικώς στην κατανάλωση… από κει εξασφαλίζουμε πρώιμα προϊόντα τα οποία 
μοιραζόμαστε κ.λπ…. Πώς θα περιέγραφες αυτό το δίκτυο; 
Ε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον… (γέλια). Ό,τι έχει ο 
καθένας κι ό,τι μπορεί να προσφέρει είτε σε προϊόν, είτε σε εργασία, είτε 
σε σπόρους…
Β. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια περίεργη μορφή… ας την πούμε «οικογένει-
ας»; Πώς το αντιλαμβάνεσαι; 
Ε. Ναι, «οικογένειας»; … 
Β. Εμείς είμαστε μαζί, αλλά δεν είμαστε οικογένεια με τη στενή, την τυπική έν-
νοια του όρου..
Ε. Ναι, ναι, ναι… Εμ… τι να πω τώρα; Ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης, τι 
να πω; Αυτό! Δηλαδή, τώρα, και γιατί δεν είναι ίδια η εμπειρία ολωνών 



ΒΑ
ΣΙ

ΛΗ
Σ 
ΔΑ
ΛΚ
ΑΒ
ΟΥ
ΚΗ

Σ

138

μας, εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία… Εγώ ρωτάω, προσπαθώντας 
να βοηθήσω όσο μπορώ πιο καλά, να πάρω μια πρωτοβουλία… (Ελένη, 
συνέντευξη 27/7/2021).

Έτσι, το «εύρος» αυτής της διευρυμένης στο παρόν «οικογένειας» ή, ασφαλέστερα, 
«κοινότητας χαρακτηριστικών» ποικίλλει μέσα από την επέκτασή της προς διάφο-
ρες κατευθύνσεις. ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται να είναι ο κεντρι-
κός της πυρήνας είναι η συγγένεια, κατά κανόνα φυσική. Ας δούμε πώς το τοποθετεί 
στην εκτίμησή του ο λευτέρης, ο γεωπόνος πληροφορητής μου»:

Β. Πόσα άτομα, πιστεύεις ότι νέμονται έναν κήπο, δηλαδή πόσοι ζουν από έναν 
κήπο, να το πούμε έτσι…
λ. Κοίταξε, ο καθένας υπολογίζει τις οικογένειές του. Αν ο άλλος έχει… 
παράδειγμα είναι δυο συνταξιούχοι κι έχουν δυο παιδιά, δυο οικογένειες, 
υπολογίζουν τα φυτά και τις πατάτες γι’ αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. 
Εξαρτάται δηλαδή τον αριθμό των ατόμων που έχουν… Δηλαδή όλοι συ-
μπεριφέρονται με βάση αυτό… Όχι όλοι, να μην είμαι κατηγορηματικός, 
η μεγάλη πλειοψηφία. ύπάρχει και κόσμος που είναι παθιασμένος με τον 
κήπο, εννοώ για συνταξιούχους που δεν έχουν πού να τα δώσουν… αλλά… 
κάνουν υπερβολές. Δηλαδή, μπορεί να έχει δυο άτομα [η οικογένεια] κι ο 
άλλος να αγοράσει 50 ντομάτες… κι είναι δυο άτομα στο σπίτι. Αλλά έχει 
«αρρώστια» με τον κήπο… Καλύπτουν, πάντως, τις ανάγκες όλες. Δηλα-
δή, από τη στιγμή που ξεκινάει η παραγωγή… εεε… των κηπευτικών… μέ-
χρι 3-4 μήνες εδώ στα γιάννενα… εννοώ για ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα 
και τέτοια… δεν παν μανάβη… για μανάβη θα παν για φρούτα, για τέτοια 
πράματα… για το κηπευτικό δε θα πάνε καθόλου (λευτέρης, συνέντευξη 
23/6/2021). 

απόπειρες αγοράς
Στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα μπορεί κανείς να 
διακρίνει ότι, αφενός η πολλαπλή εννοιολόγηση του «νοικοκυριού» από τους πλη-
ροφορητές, αφετέρου το εύρος της ίδιας της αυτοπαραγωγής αναφορικά με τις 
ποσότητες των προϊόντων, καθιστούν τη συγκεκριμένη άτυπη εκδοχή οικονομίας 
έναν «συνομιλητή» της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως είχε διατυπωθεί ήδη 
από τον Πολάνυι (2007). ωστόσο, όπως επίσης μπορεί κανείς να διαπιστώσει, η αυ-
τοπαραγωγή των κήπων συνδέεται τόσο έμμεσα όσο και, περισσότερο εμφανώς, με 
άλλες πιο άμεσες μορφές της αγοράς, όταν τα προϊόντα διοχετεύονται ευθέως προς 
αυτήν. Ποιες είναι, λοιπόν, οι σχέσεις αυτές και πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε 
εθνογραφικά; Σε τι συνίσταται η καθαρά έμμεση σχέση της αυτοπαραγωγής με την 
αγορά και σε τι οι πιο άμεσες εκδοχές της; Στα ερωτήματα αυτά θα επικεντρωθούμε 
στην παρούσα ενότητα, με βάση τις εθνογραφικές και αυτοεθνογραφικές πληρο-
φορίες του εγχειρήματός μας. 

I. Μετρώντας την άτυπη αυτοπαραγωγή σε σχέση με την αγορά

Ας ξεκινήσουμε με το ζήτημα του «υπολογισμού» της άτυπης παραγωγής για αυ-
τοκατανάλωση, όπως ήδη προαναγγείλαμε στο μεθοδολογικό κεφάλαιο αυτού του 
βιβλίου, όπου και διαπιστώσαμε τα αδιέξοδα μιας «ποσοτικοποιημένης» προσέγγι-
σης. Στα ίδια, όμως, αδιέξοδα μας οδηγεί και το εθνογραφικό υλικό: αν και οι συ-
νομιλητές μου μοιράστηκαν μαζί μου δεδομένα που αφορούν τις ποσότητες των 
καλλιεργούμενων φυτών, δεν έδειξαν την ίδια προθυμία να αναφερθούν στις πα-
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ραγόμενες ποσότητες παρά μόνο έμμεσα, σε σχέση δηλαδή με το χρονικό διάστημα 
«κάλυψης» ορισμένων διατροφικών αναγκών στη διάρκεια του έτους. ωστόσο, στο 
πλαίσιο της διερεύνησης του εύρους της άτυπης οικονομίας, το ζήτημα αυτό καθί-
σταται κρίσιμο: πόση είναι η δυνατότητα αποφυγής της αγοράς μέσω της άτυπης 
οικονομίας της αυτοπαραγωγής; Είναι η δυνατότητα αυτή επαρκής –και σε ποιο 
βαθμό– να επιτρέψει την επιβίωση σε ακραίες συνθήκες κρίσης; Κι ακόμα, αν το 
ζήτημα τεθεί από πολιτική άποψη, πόση είναι η «αντίσταση» απέναντι στην αγορά 
που παράγεται μέσα από τη διαδικασία αυτή; Επειδή, όπως είδαμε στο θεωρητικό 
μέρος αυτού του βιβλίου, τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά, κατέφυγα από μεθο-
δολογική άποψη σε μια αυτοεθνογραφική «μικρο-ποσοτική» διερεύνηση στον δικό 
μου κήπο, προκειμένου να έχω μια σχετικά ασφαλή εικόνα. 

Τα τελευταία χρόνια πέντε χρόνια (2017-2021) η απόπειρα αυτή τροφοδότη-
σε μια συστηματική καταγραφή τύπου «εσόδων – εξόδων» με ζύγισμα των προϊό-
ντων σε καθημερινή βάση. Η προσφυγή στην αγορά για την εξασφάλιση φυταρίων 
(πέρα από τις καλλιέργειες που έγιναν με ντόπιους σπόρους, π.χ. οι ντόπιες «περ-
πατιάρες» κολοκυθιές και κάποιες ντοματιές) κυμάνθηκε μεταξύ 70 και 100 ευρώ 
ετησίως,135 συνυπολογισμένης και της δαπάνης κατανάλωσης νερού για πότισμα, η 
οποία είναι μεικτή, προέρχεται δηλαδή κυρίως από το δίκτυο (επομένως χρεώνεται) 
αλλά και από 2 δεξαμενές νερού στις οποίες αποθηκεύω βρόχινο νερό. Με δεδομέ-
νη τη χρήση δωρεάν βιολογικού λιπάσματος, από κοπριά ζώων ελεύθερης βοσκής 
(άλλοτε από αιγοπρόβατα κι άλλοτε από αγελάδες), την οποία συγκεντρώνουμε και 
μεταφέρουμε με άλλους καλλιεργητές (π.χ. το γιώργο), ή από κομποστοποίηση, και 
την πλήρη αποφυγή τεχνητών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ακόμα κι όταν τα 
φυτά αρρωσταίνουν, τα «έξοδα» περιορίζονται σημαντικά. Από την άλλη μεριά, οι 
αποδόσεις ενός κήπου που βρίσκεται σε υψόμετρο 1100 μέτρων είναι περιορισμέ-
νες: η ωφέλιμη περίοδος είναι σημαντικά μικρή λόγω των καιρικών συνθηκών, αν 
και οι αντίστοιχες αποδόσεις που κατέγραψαν οι συνομιλητές μου είναι πολύ μεγα-
λύτερες από τις δικές μου (όπως διαπίστωσα, άλλωστε, κατά την επιτόπια έρευνα με 
φωτογράφιση στους κήπους του γιώργου, του Ανδρέα και του Βαγγέλη). Στη δική 
μου περίπτωση, η παραγωγή πατάτας, για παράδειγμα, κυμάνθηκε ετησίως από τα 
40 μέχρι και τα 200 κιλά, η αντίστοιχη της ντομάτας από τα 26 μέχρι και τα 70 κιλά, 
του κρεμμυδιού από τα 12 έως και τα 24 κιλά, των χλωρών φασολιών από τα 11 μέ-
χρι και τα 40 κιλά. Την ίδια περίοδο έπαιρνα από 30 μέχρι και 46 κιλά κολοκυθάκια 
ετησίως, ενώ οι ποσότητες σε κολοκύθες, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε πίτες, 
κυμάνθηκαν από τα 17 μέχρι και τα 100 κιλά. για τα υπόλοιπα λαχανικά του κήπου, 
οι αποδόσεις είτε ήταν εμφανώς μικρότερες –όχι μόνο από τις προβλεπόμενες (από 
τον λευτέρη) για έναν ερασιτέχνη παραγωγό (π.χ. τα αγγουράκια ποτέ δεν ξεπέ-
ρασαν τα 70, δηλαδή 10 ανά φυτό), αλλά και σε σύγκριση με άλλους ερασιτέχνες 
παραγωγούς– είτε τροφοδοτούσαν την επί τόπου κατανάλωση της καλλιεργητικής 
περιόδου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) κάθε χρονιάς. ωστόσο, οι ποσότητες στις οποίες 
αναφέρομαι αναλυτικά αποθηκεύονταν και τροφοδοτούσαν τη διατροφή του «δι-
κτύου αλληλοϋποστήριξης» για αρκετό διάστημα μέσα στη χρονιά και σε ορισμένες 
περιπτώσεις για ολόκληρη τη χρονιά. 

Κοντά στα προϊόντα αυτά, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και μερικά ακόμη 
που δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα καλλιέργειας. Σ’ ένα μικρό μέρος του κήπου, για 
παράδειγμα, έχουν φυτευτεί εδώ και χρόνια λάπατα, πολυετής καλλιέργεια, που τις 

135 Σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση τα φυτώρια ήταν σταθερά, αν και εναλλασσόταν ο χώρος της 
καλλιέργειάς τους: 15-25 κιλά σπόρος πατάτας, 1-2 κιλά σπόρος κρεμμυδιού, 10-12 ντοματιές, 5-7 
αγγουριές, 5-10 πιπεριές, 5 μελιτζανιές, περίπου 100 φυτώρια πράσου, 5-10 υβρίδια κολοκυθιάς, 
λίγα γραμμάρια σπόρος φασολιών, μαϊντανού, σέλινου, καρότου και παντζαριού και 10 ρίζες μα-
ρουλιού. Επίσης, έχει συνυπολογιστεί το κόστος αγοράς ζάχαρης για την παρασκευή γλυκών του 
κουταλιού και μαρμελάδων. 
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περιόδους του έτους με ήπιες θερμοκρασίες και υγρασία (άνοιξη και φθινόπωρο) 
αποδίδουν σημαντικές ποσότητες που χρησιμοποιούνται κυρίως για χορτόπιτες 
(«λαχανόπιτες») και αποθηκεύονται εύκολα στον καταψύκτη. Μαζί με τα συγγενικά 
τους παζά (σέσκουλα), τα οποία είναι αυτοφυή σε όλο τον κήπο και χρησιμοποι-
ούνται μαγειρικά με τον ίδιο τρόπο, την περίοδο της μέτρησης οι ποσότητες αυ-
τές κυμάνθηκαν από 18 μέχρι και 25 κιλά ανά έτος. Το ίδιο ισχύει και για τα άγρια 
χόρτα: χωρίς να καλλιεργούνται (αλλά και χωρίς να εμποδίζονται από υφάσματα 
εδαφοκάλυψης, όπως στις περιπτώσεις του γιώργου και του Ανδρέα) συλλέγονται 
από ολόκληρο τον κήπο, από νωρίς το φθινόπωρο μέχρι και τον Ιούνιο, ραδίκια, 
πικροράδικα, ζοχοί και άλλα άγρια χόρτα που χρησιμοποιούνται είτε για σαλάτα είτε 
ενισχυτικά στις χορτόπιτες. Μαζί με τα, επίσης αυτοφυή, βλίτα που συλλέγονται 
κατά κανόνα στο βοτάνισμα του καλλιεργημένου κομματιού από τον Ιούλιο μέχρι 
και τις αρχές του Οκτώβρη, η ποσότητα αυτών των λαχανικών κυμάνθηκε από τα 
25 μέχρι και τα 58 κιλά ετησίως. 

Τέλος, σημαντικές υπήρξαν και ορισμένες ποσότητες φρούτων, καθώς ο κήπος 
είναι και περιβόλι. Τον Ιούνιο κάθε χρονιάς καρπίζουν οι φραουλιές που καλλιεργώ 
σ’ ένα άλλο μικρό κομμάτι του κήπου αποδίδοντας 3-5 κιλά το χρόνο, ενώ τα κε-
ράσια, τριών μικρών σχετικά κερασιών, τις 3 από τις 5 χρονιές έφτασαν τα 20 – 30 
κιλά ανά έτος (από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου). Τα σύκα μιας μεγά-
λης συκιάς στην άκρη του κήπου κυμάνθηκαν από τα 6 μέχρι και τα 21 κιλά ανά 
έτος, τα δαμάσκηνα ενός μεγάλου δέντρου και δύο μικρότερων (που επίσης δεν 
καρπίζουν κάθε χρόνο) έφτασαν τις 4 χρονιές καρποφορίας από 12 έως 40 κιλά, τα 
μήλα μιας μηλιάς έφτασαν τα 25 και 30 κιλά τις δύο χρονιές της καρποφορίας της, 
ενώ οι δύο φουντουκιές απέδωσαν από 2,5 μέχρι και 22 κιλά ανά έτος (Αύγουστος 
– Σεπτέμβριος). Επίσης, τα καρύδια μιας μεγάλης καρυδιάς –η οποία στο τέλος της 
περιόδου μέτρησης ξεράθηκε– κυμάνθηκαν από 1 μέχρι και 13 κιλά και τα κάστανα 
δύο μικρών καστανιών κυμάνθηκαν από 2 μέχρι και 20 κιλά (Οκτώβριος – αρχές 
Νοεμβρίου). 

Άφησα για το τέλος δύο κάπως ιδιόμορφα προϊόντα, τα σταφύλια και τα κρά-
να (στην Ήπειρο τα λέμε «κράνια»). Παλιότερα στο Ζαγόρι υπήρχαν, όπως είδαμε, 
σημαντικές εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας που πλέον διατηρούνται κάπως μόνο στο 
γρεβενίτι του ανατολικού Ζαγορίου. Στα υπόλοιπα χωριά, όπως και στο Μονοδένδρι, 
η αμπελοκαλλιέργεια γίνεται με κληματαριές στις αυλές των σπιτιών, επομένως δεν 
πρόκειται για προϊόντα του «κήπου» ή του «περιβολιού». ωστόσο, σε κάθε περίπτω-
ση, αποτελούν ένα προϊόν του νοικοκυριού που σε ορισμένες περιπτώσεις αποβαί-
νει σημαντικό. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στο Ζαγόρι και είναι προσαρμοσμέ-
νες στις κλιματικές ιδιαιτερότητες είναι κυρίως η «ντεμπίνα», παλιά ποικιλία που 
απαντά σε ολόκληρη την Ήπειρο και το «κορίθι», κλήμα για επιτραπέζιο σταφύλι 
που εισήχθηκε σχετικά πρόσφατα, λίγο νωρίτερα από την «Ιζαμπέλα/Ζαμπέλα» που 
καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή των Τζουμέρκων και στο Ζαγόρι χρησιμοποιείται 
πρωτίστως για σκίαση, γιατί αναπτύσσεται γρήγορα. Η καρποφορία των κλημάτων 
αυτών είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση του ζεστού και ξηρού καλοκαιριού, το 
οποίο στο Ζαγόρι είναι, έτσι κι αλλιώς, ιδιαίτερα σύντομο. Την περίοδο μέτρησης 
είχαμε τρία τέτοια καλοκαίρια, το 2017, το 2020 και το 2021. Στην αυλή (αλλά και 
στο περιβόλι μου) υπάρχουν συνολικά 7 κληματαριές για «ντεμπίνα» και «κορίθι» 
και μία για «Ζαμπέλα», που την περίοδο της μέτρησης απέδωσαν από 130 μέχρι και 
170 κιλά σταφύλι για καθεμιά από τις 3 χρονιές της καρποφορίας τους. Ένα κομμάτι 
αυτής της παραγωγής καταναλώθηκε ως επιτραπέζιο σταφύλι από τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου (γιατί διατηρείται στις δροσερές θερμοκρασίες 
του κελαριού), το κύριο μέρος όμως απέφερε μια σημαντική ποσότητα τσίπουρου 
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για αυτοκατανάλωση (20-25 λίτρα ετησίως), η απόσταξη του οποίου πραγματοποι-
ήθηκε σε αδειοδοτημένα αποστακτήρια.136 

Οι κρανιές, από την άλλη μεριά, απαντούν στο Ζαγόρι μόνο ως αυτοφυή άγρια 
δέντρα και προς το παρόν δεν καλλιεργούνται. Τα κράνα, που ωριμάζουν κάθε χρό-
νο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου, έχουν τα τελευταία 
χρόνια αναγνωριστεί ως πλούσια και υγιεινή τροφή,137 παρόλα αυτά στο Ζαγόρι 
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μόνο για την παρασκευή λικέρ. Μόνο σχετικά πρό-
σφατα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαρμελάδας που 
ειδικά από ορισμένους ξενώνες προσφέρεται στο πλαίσιο του πρωινού. ωστόσο, 
ο καρπός του άγριου δέντρου είναι λιπόσαρκος και γίνεται δύσκολα αντικείμενο 
επεξεργασίας, σε βαθμό που από τους ντόπιους να αντιμετωπίζεται μάλλον υπο-
τιμητικά.138 Στο δικό μου περιβόλι υπάρχει, εδώ και δεκαετίες, μία μόνο αυτοφυής 
κρανιά. για χρόνια δεν έδινα σημασία στον καρπό της, μέχρι που στην αρχή της 
περιόδου μέτρησης αποφάσισα να αξιοποιήσω το χώρο γύρω από τη ρίζα της για 
κομποστοποίηση των ζιζανίων που αφαιρούσα από τον κήπο με το βοτάνισμα. Το 
αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: ο καρπός του δέντρου αυξήθηκε τόσο σε ποσότητα 
όσο και σε ποιότητα, και –σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που έλαβα για την 
αξία του– προχώρησα στη συγκομιδή του. Κατά την περίοδο μέτρησης, λοιπόν, τα 
κράνα που συνέλεξα κυμάνθηκαν από 10 μέχρι 26 κιλά ανά έτος. 

Τι σημαίνουν, ωστόσο, αυτές οι «ποσότητες» για την αγορά; Θα μπορούσα, 
άραγε, να τις πουλήσω; Ή, μήπως, θα τις αγόραζα; Στην πραγματικότητα, ούτε το 
ένα μπορεί να συμβεί ούτε το άλλο. Όπως και σε άλλο σημείο αναφέρθηκε, οι πο-
σότητες αυτές είναι πρακτικά ασήμαντες για να κινηθούν σε μια τυπική διαδικα-
σία εμπορευματοποίησης με προώθηση στην εκχρηματισμένη αγορά, δεδομένου 
ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή να συγκροτήσουν μια στοιχειώδη ζήτηση. 
Από την άλλη μεριά, είναι εξαιρετικά υπερβολικές για να τις αγοράσει ένα νοικοκυ-
ριό, ακόμη και τις πιο μικρές από αυτές. Παρόλα αυτά, στα μοντέλα μέτρησης της 
άτυπης οικονομίας, όπως είδαμε στο μεθοδολογικό κεφάλαιο, συστήνεται ο υπο-
λογισμός των ποσοτήτων αυτών με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, εφόσον 
υπάρχει σχετική δυνατότητα προσφυγής στην αγορά. ωστόσο, ακόμη και στην πε-
ρίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η αγοραία τιμή με την οποία θα 
πρέπει να γίνει ο υπολογισμός δεν είναι σαφής: εννοώ ότι τα προϊόντα ενός τέτοιου 
κήπου αφενός δεν μπορούν να συγκριθούν με τα συμβατικά, γιατί προέρχονται από 
βιολογική ή φυσική καλλιέργεια, αφετέρου δεν μπορούν να συγκριθούν με τα βιο-
λογικά, γιατί δεν είναι πιστοποιημένα ούτε και μπορούν να πιστοποιηθούν, αφού 
δεν απευθύνονται στην αγορά. 

για να προσπεράσω αυτό το εμπόδιο, συνέκρινα τις τρέχουσες τιμές της αγοράς 
και για τις δύο περιπτώσεις. Κρατώντας, συμβατικά, τις ελάχιστες και τις μέγιστες 
αποδόσεις ολόκληρης της περιόδου ανά προϊόν και διερευνώντας εποχιακά τις τρέ-
χουσες τιμές σε δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ των Ιωαννίνων (αλλά και στο διαδίκτυο) 
κατέληξα στα εξής αποτελέσματα, χωρίς να θέλω να γίνω περισσότερο κουραστι-

136 Έχει εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σχολιάσω την άποψη του Φανίτσιου, ενός ιδιόμορφου Ζαγορίσιου 
λόγιου, ο οποίος στο 3ο φύλλο της εφημερίδας που εξέδιδε στην Αθήνα με τίτλο Βουνίσια Χαμπέρια το 
Μάιο του 1964 (στα «χωριάτικα», όπως ονόμαζε την ντοπιολαλιά στην οποία έγραφε), συμπυκνώνο-
ντας τα αιτήματα των βουνίσιων ανθρώπων, μεταξύ άλλων σημειώνει: «Τα καζάνια λέφτερα (…) γιατί 
στα β’νίσια μας χωριά τα σταφύλια δεν έχουν κανένα άλλο διάφορο από τσίπουρο». Βλ. αναλυτικό-
τερα Δαλκαβούκης 2015: 76-77.

137 Βλ. ενδεικτικά https://www.mednutrition.gr/portal/efarmoges/leksiko-diatrofis/13132-krana 
(ημερομηνία πρόσκτησης 17/12/2021) 

138 Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος έχει στενότητα χρήματος: 
«με τι να πληρώσω, με κράνια;». Η φράση υποδηλώνει αφενός την πληθώρα του καρπού, αφετέρου 
τη χαμηλή του αξία. 
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κός.139 Οι ελάχιστες αποδόσεις των παραπάνω προϊόντων αθροίζουν 469,85 ευρώ 
με βάση τις συμβατικές τιμές και 1055,51 ευρώ με βάση τις τιμές των αντίστοιχων 
βιολογικών προϊόντων. Οι μέγιστες αποδόσεις αθροίζουν 1294,9 ευρώ με βάση τις 
συμβατικές τιμές και 2641,8 ευρώ με βάση τις τιμές των αντίστοιχων βιολογικών 
προϊόντων. 

Είναι αλήθεια ότι τα νούμερα αυτά μπορεί να τα διαβάσει κανείς με διάφορους 
τρόπους. ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δε θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι τιμές 
αυτές είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την επιβίωση ενός νοικοκυριού ούτε σε συ-
νήθεις συνθήκες ούτε σε συνθήκες κρίσης. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι 
με βάση την αγοραία συσχέτιση της αυτοπαραγωγής, αυτή υπολείπεται σημαντικά 
ενός στόχου «αυτονόμησης» από αυτό το είδος αγοράς. ωστόσο, είναι διαφορετικής 
τάξης ζητήματα οι «ανταλλακτικές» τιμές της αγοράς και η «αξία χρήσης» αυτών των 
προϊόντων: αν και το κριτήριο που εισάγω εδώ είναι εμφανώς μαρξιστικής προέλευ-
σης, το συναντούμε και στα μοντέλα μέτρησης της άτυπης οικονομίας. Σχετίζεται, 
με λίγα λόγια, με τα γεύματα που προκύπτουν από τις ποσότητες αυτές, επομένως 
μετρούν από άλλη οπτική γωνία την αποχή από την αγορά. Επειδή κι αυτό το είδος 
μέτρησης είναι ιδιαίτερα ακανθώδες, καταφεύγω και πάλι σε αυτοεθνογραφικά δε-
δομένα, σε συνομιλία –αυτή τη φορά– με τις πληροφορίες από τους συνομιλητές 
μου, όπως κατατέθηκαν παραπάνω.

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το ζήτημα της παραγωγής για αυτοκατανάλωση 
σχετίζεται άμεσα με την αφετηρία «ό,τι έχει ο μπαξές». Από την άποψη αυτή, ό,τι 
παράγεται καταναλώνεται κατά προτεραιότητα είτε αμέσως (κάτι που συστήνεται 
να μετράται στις ποσοτικοποιημένες προσεγγίσεις) είτε σε βάθος χρόνου, δεδομέ-
νης της δυνατότητας αποθήκευσης. ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει αφενός την 
πλήρη συμμετοχή ενός νοικοκυριού στη διαδικασία, αφετέρου τη δυνατότητα πλή-
ρους κάλυψης των γευμάτων μέσω της αυτοπαραγωγής, προϋποθέσεις που μόνο 
θεωρητικά μπορούν να εξυπηρετηθούν. Στη δική μου περίπτωση αφενός το «νοικο-
κυριό» παρουσιάζει τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά ενός «δικτύου αλληλοϋποστήρι-
ξης», αφετέρου η ίδια η αυτοπαραγωγή έχει τα όριά της: δεν είναι σε θέση να καλύ-
ψει βασικά συστατικά μιας ισορροπημένης διατροφής όπως τα γαλακτοκομικά, το 
κρέας / τα αυγά κ.λπ., το ψωμί και τα αλευροσκευάσματα / ζυμαρικά και κυρίως το 
ελαιόλαδο, κάτι που δε συμβαίνει, ωστόσο, στον ίδιο βαθμό στην περίπτωση άλλων 
αυτοπαραγωγών που προβαίνουν σε ανταλλαγές προϊόντων, όπως ο Βαγγέλης. 
ύπό την έννοια αυτή, ο προσδιορισμός των «μερίδων» είναι πρακτικά αδύνατος. 
Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε έστω και κατά προσέγγιση μια 
ποσοτικοποιημένη διάσταση αυτής της αυτοκατανάλωσης.

Αν υποθέσουμε ότι η εβδομαδιαίας βάσης διατροφή μιας τετραμελούς οικογέ-
νειας περιλαμβάνει δύο ημέρες κατανάλωσης λαδερού φαγητού (φασολάκια, με-
λιτζάνες, ντομάτες-πιπεριές, κολοκυθάκια, μπριάμ κ.λπ.), τότε μια μέση παραγωγή 
σαν αυτή του δικού μου κήπου είναι σε θέση να την καλύψει για μια τετραμελή 
οικογένεια όλον το χρόνο. Αυτό σημαίνει σε αριθμούς 832 πλήρη γεύματα (2 γεύμα-
τα Χ 2 ημέρες Χ 4 άτομα Χ 52 εβδομάδες), κάτι που έχει επιβεβαιωθεί εμπειρικά τα 
τελευταία πέντε χρόνια που διαρκεί η συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία μέτρη-
σης. Επιπλέον, στην –πολιτισμικά προσδιορισμένη– διατροφή που ακολουθώ, μία 
με δύο ημέρες την εβδομάδα περιλαμβάνουν πίτες (κατά βάση κολοκυθόπιτες και 
«λαχανόπιτες») τις οποίες η παραγωγή του κήπου είναι επίσης σε θέση να υποστη-
ρίξει, με την επισήμανση, βέβαια, ότι τα λαχανικά και οι κολοκύθες είναι περίπου τα 
μισά υλικά της παρασκευής τους. Έτσι δεν θα μπορούσαμε να τις καταχωρήσουμε 
ως «πλήρη γεύματα», αλλά μόνο κατά το ήμισυ. Με την προϋπόθεση αυτή, οι πίτες 
με υλικά του κήπου μπορούν να καλύψουν άλλα 416 γεύματα της υποθετικά τε-

139 Ο πίνακας παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα.
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τραμελούς οικογένειας. Τέλος, η παραγωγή της πατάτας, του κρεμμυδιού αλλά και 
των άλλων λαχανικών που έχουν μικρότερες αποδόσεις (π.χ. τα πράσα, τα παντζά-
ρια κ.λπ.) μπορούν να υποστηρίξουν ως συνοδευτικό υλικό τα μισά γεύματα άλλων 
δύο ημερών, κατά τις οποίες το κύριο συστατικό των γευμάτων είναι κρέας ή ψάρι 
κ.λπ. Με την προϋπόθεση αυτή, μπορούν εδώ να προστεθούν άλλα 416 γεύματα 
ετησίως. Το σύνολο αυτού του υπολογισμού αποδίδει 1664 γεύματα από τα 2912 
γεύματα που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια στη διάρκεια του έτους, ποσοστό 
που φτάνει το 57% της ετήσιας κατανάλωσης. Σ’ αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε 
τη σχεδόν ετήσια κάλυψη σε λαχανικά σαλάτας (από την εμπειρία μου η κάλυψη 
ισχύει για περίπου 10 μήνες το χρόνο, αλλά για κάποιους από τους πληροφορητές 
μου θα μπορούσε να καλύπτει συνολικά το έτος, όπως είδαμε) και ένα μεγάλο ποσο-
στό κάλυψης των υλικών του πρωινού (με μαρμελάδες, ξηρούς και αποξηραμένους 
καρπούς και σχετικά παρασκευάσματα) αλλά και μεγάλο ποσοστό των αναγκών σε 
φρούτα, ειδικά από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, όπως τουλάχιστον προκύπτει 
από τη δική μου εμπειρία αλλά και από τις συνεντεύξεις των συνομιλητών μου. 

Τι σημαίνουν, όμως, όλοι αυτοί οι αριθμοί σ’ ένα δεύτερο επίπεδο; Στην πράξη, 
«μετρούν» τη δυνατότητα των αυτοπαραγωγών να αποφύγουν ένα σημαντικό μέ-
ρος της «αγοράς» εξασφαλίζοντάς τους μια μερική «αυτάρκεια». Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι, χωρίς να το ρωτήσω στις συνεντεύξεις, το στοιχείο αυτό αναδεικνυό-
ταν αργά ή γρήγορα. για την Ελένη, ας πούμε, το ζήτημα τοποθετείται ως εξής:

Β. (…) μόνη σου πρώτη φορά βάζεις [κήπο] το 2011… Φοβήθηκες κάτι το 2011; 
Ε. Ναι, την κρίση… (…) Βασικά ήθελα να εξασφαλίσω τις πατάτες και τα 
κρεμμύδια και ίσως το στάρι… μ’ ένα φόβο, ρε παιδί μου, ότι… αν μας λεί-
ψουν τα πάντα, να μπορούμε να κάνουμε κάτι. 
Β. Θέλω να πω το εξής: η δουλειά σου είναι σταθερή (…), έχεις σπουδάσει, έχεις 
δύο πτυχία (…) κ.λπ. Είχες μείωση μισθού, στερήθηκες κάτι και δεν μπορούσες 
να το αναπληρώσεις και είπες… ξέρω ’γω… θα πεινάσουμε, θα κάνουμε…; Πώς 
το σκέφτηκες; 
Ε. Μου πέρασε κι αυτό απ’ το μυαλό. γιατί τότε πολλά λεγόταν… και δια-
θεσιμότητες φημολογούνταν ότι θα γίνουνε και περικοπές μεγάλες μπορεί 
να γινόταν… Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, η 
αλήθεια είναι ότι υπήρχε και μία… ένα ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα, 
γιατί ενδεχομένως αν δεν υπήρχε να έκανα και κάτι άλλο… (…). Εμένα μ’ 
αρέσει και το πλεκτό, ας πούμε, θα μπορούσα να κάνω και κάτι σ’ αυτό το 
στυλ… δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά το θεωρούσα βάση, είχα εικόνες… ήθελα 
να ’μαι αυτάρκης έτσι κι αλλιώς. Ίσως μάλλον λειτούργησε σαν αφορμή η 
κρίση. (…)
Β. Απ’ την εικόνα που έχεις από άλλους ανθρώπους, γιατί πιστεύεις ότι το κά-
νουν αυτό; Από συναδέλφους, από γνωστούς… Υπάρχουν συνάδελφοι [σου] αρ-
κετοί (…) που κάνουν κήπο, έτσι δεν είναι;
Ε. Ναι, ναι, ναι. Εεε… Κοίτα, θεωρώ ότι είναι αυτή μια επιθυμία των περισ-
σοτέρων να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκεις, σε συνδυασμό με το χρό-
νο που έχει ο καθένας… γιατί αυτοί που έχω στο μυαλό μου έχουν κάποιο 
χρόνο. Και υπάρχει και η παράμετρος του χωριού που πάνε να δουν τους 
γονείς. Πολλοί απ’ αυτούς δηλαδή συνδυάζουν… βλέπουμε τους γονείς και 
κάνουμε και κάτι στο χωριό. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι να θες να 
είσαι λίγο αυτάρκης σε κάποια πράγματα (Ελένη, συνέντευξη 27/7/2021).

για τον Βαγγέλη, πάλι, η αυτάρκεια συνδέεται με την τοπικότητα, την προσφυγή 
δηλαδή στη αγορών των ντόπιων παραγωγών:

Β. Αυτό, Βαγγέλη, εκτός από το υγιεινιστικό κομμάτι έχει και πολιτικό κίνητρο; 
Δηλαδή το να αποφεύγεις την αγορά; 
Βα. Ναι, ναι, βεβαίως! Η επιδίωξη της μέγιστης αυτάρκειας… Και φυσικά, 
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δεν είναι μόνο το θέμα… της αγοράς… είναι και το θέμα της τοπικότητας. 
Δηλαδή, να αγοράζεις προϊόντα απ’ τον τόπο σου. Είναι αμαρτία, δηλαδή, 
να παίρνεις αρνί απ’ τη Νέα Ζηλανδία, που είναι η άλλη άκρη του κόσμου… 
πράγματι… και να μην πάρεις από δίπλα, που έχει εξαιρετικά αρνιά. Και 
αγοράζω και κρέας από δω, από παραγωγούς… εεε… πρόβειο, χοιρινό, μο-
σχάρι… τυριά εδώ από την περιοχή, ηπειρώτικα… και όσο το δυνατόν ηπει-
ρώτικα προϊόντα. Χτες πήρα μύρτιλα, αγόρασα μύρτιλα από έναν φίλο μου 
καλλιεργητή (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

Οι διαδικασίες της σχετικής αυτάρκειας και της τοπικοποίησης της κατανάλωσης 
ασφαλώς συνδέονται έμπρακτα με τη διάσταση της «λιτής αφθονίας», όπως την 
προσδιορίζει ο λατούς (2013) και το κίνημα της αποανάπτυξης (Πετρίδης 2013). 
ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε, η αποφυγή της αγοράς δεν έχει έναν φετιχιστικό 
χαρακτήρα, όπως θα περίμενε κανείς στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής ακαμψίας: αντί-
θετα, η ίδια ή έννοια της αγοράς εκλογικεύεται και πολιτικοποιείται ως εργαλείο 
απέναντι σε μια παγκοσμιοποιημένη νεοφιλελεύθερη εκδοχή της. Στο πλαίσιο αυτό 
μπορούμε να αντιληφθούμε πληρέστερα είτε τις «ανταλλαγές» προϊόντων ανάμεσα 
σε άτυπους παραγωγούς είτε την αξιοποίηση προσωπικών, επαγγελματικών ή άλ-
λων δικτύων για την άτυπη προώθηση τυχόν πλεονασμάτων στην «αγορά», όπως 
είδαμε να επισημαίνει σε πολλά σημεία της συνέντευξής του ο Βαγγέλης.140

Από την άλλη μεριά, η διαδικασία της αυτοπαραγωγής, σχετίζεται με την αγορά 
και με έναν άλλο έμμεσο τρόπο. Ο προσπορισμός των φυτωρίων και των γενικό-
τερων εφοδίων της καλλιέργειας γίνεται κατά κανόνα από την αγορά και, παρά τις 
εξαιρέσεις –όπως αυτές του Βαγγέλη και του Ανδρέα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό 
εξασφαλίζουν σπόρια και εφόδια εκτός αυτής– η προσφυγή στην αγορά είναι ση-
μαντική, όπως τονίζει ο λευτέρης: 

Β. Το κομμάτι του τζίρου σου που αφορά αυτό το κομμάτι, των κήπων, πόσο το 
εκτιμάς; […] Το μαγαζί σου πουλάει διάφορα πράγματα. Αυτό που αφορά τους 
οικιακούς κήπους πόσο θα το εκτιμούσες; 
λ. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αγορά των σπόρων και των φυτών, 
αλλά και των φαρμάκων;
Β. Ναι.
λ. Ε, ο τζίρος είναι… μπορεί να φτάνει… επειδή έχω και πολύ ανθοκομικό 
εγώ… σαν μαγαζί… μπορεί να φτάνει στο 60%. Μπορεί και στο 70%... αλλά 
συνυπολογίζουμε τα πάντα. 
Β. Εντάξει, δεν αγοράζουν όλοι φάρμακα και λιπάσματα…
λ. Δεν αγοράζουν όλοι φάρμακα και λιπάσματα, αλλά είναι όλα συνοδευτι-
κά, δηλαδή κάθε εποχή έχει το δικό της. Αν θα πάρει ο άλλος πατάτα, 99% θα 
αγοράσει και το λίπασμα. Μπορεί στην ντομάτα να μη βάλει, παράδειγμα, 
αλλά… εάν το βάλουμε γενικά, είμαστε 70%. Απλά, έχω μεγάλο κομμάτι και 
στο ανθοκομικό. Αν δεν είχα αυτό το κομμάτι, μπορεί να έφτανε το 90% (…)

140 Ανάλογες διαπιστώσεις μπορεί να κάνει κανείς και από τη συνέντευξη με τον Ανδρέα. Αντιγράφω 
από το ημερολόγιο συνέντευξης: «Ο Ανδρέας έχει ψάξει παρά πολύ το ζήτημα της αυτοπαραγωγής, 
έχει υποδομές στο χωριό (κελάρια, ψυγεία κ.λπ.) για να την υποστηρίξει και ουσιαστικά η μέρα του 
κινείται γύρω απ’ αυτό. Τονίζει την έννοια της αυτάρκειας, κι αυτό με κάνει να σκεφτώ τα δύσκολα 
χρόνια που πέρασε, ορφανεύοντας σχετικά μικρός κι από τους δυο γονείς του (…). ύπάρχουν ορι-
σμένα σημεία ενδεικτικά, εκτιμώ, του γεγονότος ότι η αυτοπαραγωγή του έχει σταθερή απεύθυνση 
στην (άτυπη) αγορά. Το πρώτο αφορά μια άμεση πληροφορία που καταθέτει για αποστολή συσκευ-
ασμένου τσαγιού του βουνού (το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται συστηματικά) σε κάποιον γνωστό 
γνωστού στην Κρήτη, ο οποίος του έβαλε στο λογαριασμό την αμοιβή (…). Τη ρίγανη τη συσκευάζει 
σε σακουλάκια για να τη δώσει… Δε νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται χωρίς αντίτιμο ή έστω αντάλλαγμα. 
Τέλος, πολλές φορές τον ρωτώ αν η έκταση της δραστηριότητάς του στους κήπους θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αξιοπρεπή επιβίωση κάποιον. Συμφωνεί ανεπιφύλακτα, τονίζοντας, βέβαια, ότι ο ίδιος 
από τη μαστορική κυρίως θα έβγαζε 150 ευρώ τη μέρα αν έμενε μόνιμα στο χωριό…» (Ημερολόγιο 
συνέντευξης Ανδρέα, 26/8/2021).
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Β. […] Θα μπορούσες να υπολογίσεις ένας πελάτης σου τι τζίρο σου κάνει; Όχι 
μόνο με τις φυταριές, με τα φάρμακα, με τα βιολογικά κ.λπ. 
λ. Κοίταξε… εεε… Διαφοροποιείται λίγο ο πελάτης, γιατί υπάρχει ο πελάτης 
που μπορεί να πάρει την πατάτα και το κρεμμύδι από μένα και να πάρει το 
φυτώριο από κάποιο άλλο μαγαζί. Αν και στο δικό μας το μαγαζί, το 80% 
των πελατών, μπορώ να το πω με βεβαιότητα πλέον μετά από τόσα χρό-
νια, ότι αγοράζουν όλα τα πράγματα όλη τη χρονιά από μένα. Δηλαδή είναι 
λίγοι αυτοί που θα πάρουν, παράδειγμα… πέρσι πήραν μια ντομάτα, για 
τον α ή β λόγο δε βγήκε, και μπορεί φέτος τη ντομάτα να την πάρουν κά-
που αλλού. Αλλά το πελατολόγιο είναι σταθερό όλη τη χρονιά… Αν βάλου-
με το κοστολόγιο της πατάτας που είναι λίγο πιο μεγάλο, ένας μέσος όρος 
όλη τη χρονιά είναι στα 250 με 300 ευρώ. Φυτώρια, φάρμακα, όλα… Τα 
φάρμακα είναι πολύ λίγα στον ερασιτέχνη, συνήθως είναι βιολογικά… λίγο 
χαλκό… Δεν ανεβάζουν το τζίρο τα φάρμακα, γιατί δεν… αποφεύγουμε κι 
εμείς σαν μαγαζί τα φάρμακα στον ερασιτέχνη… Τα αποφεύγουμε γιατί… 
εντάξει… ξέρουμε πού… απευθύνεται η παραγωγή… προσπαθούμε με τις 
λιγότερες επεμβάσεις, μπορεί και καθόλου, για να μπορέσει να βγάλει ένα 
προϊόν… (λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021).

Εξάλλου, ο ίδιος πληροφορητής, αν και επισημαίνει μια σχετική πτώση του τζίρου 
που οφείλεται συγκυριακά στην πανδημία και τους περιορισμούς στη μετακίνηση, 
παραδέχεται πως ο κλάδος των γεωπονικών καταστημάτων όχι μόνο δεν υπέστη 
φθορά στη διάρκεια της κρίσης αλλά μάλλον επεκτάθηκε: «Εμείς είμαστε τα τελευ-
ταία 11 χρόνια… δηλαδή αν είναι 50 τα μαγαζιά του νομού, στα γιάννενα, οι 5 τελευ-
ταίοι… οι 6… ανοίξαμε από το 2010 και μετά. Όλα τα άλλα τα μαγαζιά προϋπήρχαν» 
(λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021). ωστόσο, κι αυτό ακόμη το κομμάτι της αγοράς, 
αν και «τυποποιεί» ένα τμήμα του άτυπου τζίρου της αυτοπαραγωγής, διατηρεί επί-
σης τα χαρακτηριστικά της εκλογίκευσης που εντοπίσαμε πιο πριν, δεδομένου ότι 
υποστηρίζει έναν παραγωγικό πολλαπλασιασμό που τροφοδοτεί και ανατροφοδο-
τείται από την ευρύτερη τοπική αγορά. Παρόλα αυτά, η παγκόσμια αγορά είναι πά-
ντοτε παρούσα, ειδικά στην περίπτωση της πατάτας: 

λ. … ο κόσμος έχει μάθει τον ολλανδικό σπόρο. ύπάρχουν και κάποιες ποι-
κιλίες με γερμανικό και γαλλικό… επί το πλείστον όμως, το 75 με 80% είναι 
ολλανδικός. Βέβαια, δεν ξεχωρίζει, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι μια εταιρεία 
που είναι στην Ολλανδία έχει χωράφια στη γερμανία ή στη γαλλία, κι απλά 
την πιστοποίηση την κάνει απ’ την Ολλανδία… σαν εταιρεία δηλαδή. Αλλά 
είναι ολλανδικός.
Β. Ελληνικό καθόλου;
λ. Ελληνικό… δεν υπάρχει πολλαπλασιαστικό υλικό. Έγινε μια προσπάθεια 
πριν δυο χρόνια, απ’ ό,τι είχα ακούσει, από μια εταιρεία κάτω στην Πελο-
πόννησο… για μία ποικιλία συγκεκριμένα, για τη σπούντα… δεν ξέρω αν 
προχώρησε. Αλλά δεν υπάρχει… Μόνο στην καλοκαιρινή φύτευση γίνε-
ται εισαγωγή από πατάτα Κύπρου… Άλλες περιοχές, όχι τα γιάννενα, εδώ 
δεν έχει ενδιαφέρον… άλλες περιοχές κάνουν καλοκαιρινή φύτευση και το 
φθινόπωρο, και η πατάτα που προμηθεύονται είναι από την Κύπρο ή από 
τη Νάξο. Βγάζει την πατάτα… ολλανδική είναι κι αυτή… αλλά διακινεί και 
σπόρο και από τη στιγμή που μπαίνει στα χωράφια της Νάξου, ονομάζεται 
Νάξου (λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021).

Η αδυναμία, μάλιστα, των υβριδίων γενικότερα (και όχι μόνο της πατάτας) να απο-
δώσουν αποτελεσματικά γόνιμους σπόρους, καθιστά την προσφυγή στην αγορά 
μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Έτσι, σε κάποιο βαθμό, η ίδια η 
διαδικασία της αυτοπαραγωγής εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο κύκλο εργασιών της 
παγκοσμιοποιημένης νεοφιλελεύθερης αγοράς, η οποία, εκτός των άλλων, κινεί-
ται προς διαδικασίες μονοπώλησης των σπορίων και των φυτωρίων. Απέναντι στις 
απόπειρες αυτές έχουν συγκροτηθεί, βέβαια, ανάλογες απαντήσεις, όπως σημειώνει 



ΒΑ
ΣΙ

ΛΗ
Σ 
ΔΑ
ΛΚ
ΑΒ
ΟΥ
ΚΗ

Σ

146

στη συνέντευξή του ο Βαγγέλης,141 ωστόσο τα δεδομένα από την προσφυγή στην 
αγορά, όπως ενδεικτικά τα περιγράφει ο λευτέρης, αναδεικνύουν το εύρος της δυ-
ναμικής της. 

Τέλος, μια έμμεση σχέση με την αγορά θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στη 
διαχείριση των χρημάτων που εξοικονομούνται από την αυτοκατανάλωση των πα-
ραγόμενων προϊόντων, μέσω της μερικής αποφυγής δηλαδή της αγοράς τροφίμων. 
Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους συνομιλητές μου δεν εστιάζει σ’ ένα τέτοιο 
είδος «κέρδους» από την αυτοπαραγωγή –αντίθετα, όλοι τονίζουν τον υγιεινό χα-
ρακτήρα των παραγόμενων λαχανικών κ.λπ. ως βασικό πλεονέκτημα / «κέρδος» 
της όλης διαδικασίας– τα αυτοεθνογραφικά δεδομένα μπορούν να υποστηρίξουν 
εν μέρει το αντίθετο: όλα αυτά τα χρόνια της πειραματικής «μέτρησης» των προϊό-
ντων της αυτοπαραγωγής στον κήπο μου έχω διαπιστώσει ότι μου επιτρέπεται να 
εξοικονομώ κάποια ποσά, ειδικά σε περιόδους που δεν μετακινούμαι, όπως οι κα-
λοκαιρινοί μήνες, τα οποία πάντως διοχετεύονται στην κάλυψη πάγιων ή έκτακτων 
αναγκών που παρουσιάζονται, με άλλα λόγια και πάλι στην αγορά. ωστόσο, ακό-
μη κι έτσι, η διαδικασία αυτή μου έχει επιτρέψει να συμμετέχω συμπεριληπτικά σε 
καταναλωτικές πρακτικές που διαφορετικά θα διαμόρφωναν πεδία αποκλεισμού. 
Έτσι, από τις πρακτικές αυτές φαίνεται να στοιχειοθετούνται διαδικασίες αποφυγής 
της ένταξης ενός αυτοπαραγωγού στην «υποτάξη», όπως είδαμε να την προσδιο-
ρίζει ο Bauman (2005). Το ζήτημα, βέβαια, σχετίζεται με τη συμπληρωματικότητα 
και όχι με την αποκλειστικότητα της δραστηριότητας, κι αυτός είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, που ένας άνεργος κατά κανόνα «δεν 
βάζει κήπο». ωστόσο, με το ζήτημα της αγοράς δεν έχουμε ακόμη τελειώσει. 

ιι. «οι στρογγυλές οι πέτρες»…  Θεσμοποιώντας το άτυπο μέσω της κοινω-
νικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Πώς θα μπορούσε, αλήθεια, η άτυπη αυτή αυτοπαραγωγή να βγει από την «αφά-
νεια» και την «αορατότητα» και να συμπεριληφθεί με τυπικό τρόπο στην αγορά; Στο 
Ζαγόρι, όταν οι πιο ευαίσθητοι από τους επισκέπτες ρωτούν «τι παράγει ο τόπος» 
η σταθερή απάντηση που λαμβάνουν είναι «τίποτε», δηλαδή τίποτε για την αγορά. 
Πραγματικά, αν εξαιρέσει κανείς την παραγωγή κρέατος από βοοειδή, που αναπτύσ-
σεται τα τελευταία χρόνια (η γαλακτοπαραγωγή των βοοειδών είναι ανύπαρκτη στο 

141 Αντιγράφω από τη συνέντευξη του Βαγγέλη (4/7/2021): 
«Β. Σπόρους, τέτοια… φυταριές, πώς τα βρίσκεις, Βαγγέλη; Αγοράζεις ή…
Βα. Εεε… Πλέον κρατάω τους δικούς μου. Από την εποχή του 2012-13 που υπήρχε αυτή η τάση… 
γενικά μια τάση αλληλεγγύης ή… νοικοκυρέματος τέλος πάντων των οικογενειών… όσον αφορά τα 
οικονομικά τους κ.λπ. που ήταν ζόρικα… παράλληλα με αυτό, δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο της κρίσης, 
είναι ζήτημα… όπως και η ενασχόληση με τη γη, μιας επιλογής νέων ανθρώπων να ασχοληθούν 
μ’ αυτό το πράγμα… εεε… η συγκέντρωση, μάλλον η συντήρηση και παραγωγή παραδοσιακών 
ποικιλιών σπόρων άρχισε να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμείς είχαμε προσκαλέσει τον Παναγιώτη 
Σαϊνατούδη που έφτιαξε μια τέτοια ομάδα, την ομάδα Πελίτι, στα Σουδενά πάνω… Ήρθε, μας μίλησε, 
έφερε σπόρους… Κάποια άλλη χρονιά έγινε μια μεγαλύτερη εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο όπου 
ήρθαν και μίλησαν μέλη του Πελίτι Ιωαννίνων… 
Β. …και σας έδειξαν πώς να κρατάτε σπόρους…
Βα. Ναι, ναι… οπότε… πρώτα απ’ αυτό, ας πούμε, από το Πελίτι, αλλά και από την αναζήτηση σπόρων 
από κάποιους που έχουν κρατήσει παλιούς σπόρους… εεε… υπήρξε ένα δίκτυο ανταλλαγής σπόρων. 
Κι εγώ έχω κρατήσει από πολλά λαχανικά: ντομάτες, αγγουριά, πιπέρι, κολοκύθι… φασολάκια, 
πατάτα…
Β. Αυτά πότε τα βάζεις; Μου ’λεγες χτες ότι έχεις από την Αλβανία μια ποικιλία πατάτας…
Βα. … πατάτα έχω από την Αλβανία μία ποικιλία και μία πήρα από τον (…). Είναι η κόκκινη που είχαν 
στο Ζαγόρι, ουσιαστικά…». 
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Ζαγόρι, ενώ η αντίστοιχη των αιγοπροβάτων φθίνει με γοργούς ρυθμούς)142 και, βέ-
βαια, τον τουρισμό, η σχέση της περιοχής με την τυπική αγορά είναι σταθερά προ-
σανατολισμένη όχι προς την παραγωγή αλλά μάλλον προς την κατανάλωση. Στις 
απαρχές της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, μια πολιτική κίνηση που συγκροτήθη-
κε τυπικά το 2013-14, σε μεγάλο βαθμό πρωτοβουλιακά, επιχείρησε να ανατρέψει 
αυτή τη λογική. Σύντομα μετεξελίχθηκε σε δημοτική παράταξη με τον εμβληματικό 
τίτλο «Το Κοινόν των Ζαγορισίων», η απήχησή της όμως υπήρξε περιθωριακή από 
εκλογική άποψη, αφού κατάφερε μόλις και μετά βίας να καταλάβει μία από τις 17 
έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου στις δημοτικές εκλογές του 2014, μια έδρα την 
οποία διαχειρίστηκα ως εκπρόσωπος της κίνησης για ένα ημερολογιακό έτος. 

Αν και στα ζητήματα αυτά έχω αναφερθεί εκτενέστερα σε άλλο κείμενο (Δαλ-
καβούκης 2021) συζητώντας ένα ρόλο για την τοπική αυτοδιοίκηση που εμπνέεται 
από μια «επείγουσα ανθρωπολογία» στη διαχείριση της κρίσης, εδώ υπάρχει σημα-
ντικός χώρος για αναστοχασμό και αποτίμηση της όλης απόπειρας. Πολύ περισσό-
τερο, που εδώ η πραγμάτευση γίνεται στο φόντο ενός στόχου θεσμοποίησης τόσο 
της άτυπης αυτοπαραγωγής όσο και της ενίσχυσης της τυπικής παραγωγής στο 
επίπεδο του τοπικού μέσω της προσφυγής στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικο-
νομία. 

Η τάση αυτή είχε ήδη διαφανεί στα προγραμματικά κείμενα της κίνησης στην 
προσπάθεια να διατυπωθούν προτάσεις «ανάπτυξης» του τόπου, είτε με άμεση είτε 
με έμμεση εμπλοκή του Δήμου, και ενδεχομένως με τη σύσταση Κοινωνικής Συνε-
ταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ).143 Αντιγράφω ορισμένα χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα από το προγραμματικό φυλλάδιο της κίνησης:

Στο νέο διεθνές και εθνικό περιβάλλον (οικονομική κρίση, νέα ΚΑΠ, ανερ-
γία κτλ) θα πρέπει να υπάρχει συγκροτημένο όραμα και ειδικές προτάσεις 
για δράσεις, με στόχο να μεταστραφεί τοπικά η κρίση σε ευκαιρία για δομι-
κές και ουσιαστικές αλλαγές. (…) 

Βασικό μέλημά μας, ως Δημοτικής Αρχής, θα είναι η προσπάθεια σύ-
στασης συνεργατικού φορέα, ενδεχομένως υπό τη μορφή μιας κοινωνικής 
συνεταιριστικής επιχείρησης του νόμου Ν. 4019/2011, που θα επιτρέψει 
τη δημιουργία υποδομών μεταποίησης για τα ζωικά προϊόντα της περιο-
χής μας (τυροκομεία, μονάδα τυποποίησης, σφαγεία, κρεοπωλείο κ.λπ.) με 
αμέτρητα οφέλη για τον παραγωγό, το Ζαγόρι και τον τουριστικό τομέα 
μας. Τέλος, απαραίτητη και άμεση προτεραιότητα είναι η συντήρηση των 
πεπαλαιωμένων ή μερικώς κατεστραμμένων υποδομών και ο εκσυγχρο-
νισμός των κτηνοτροφικών μονάδων, (βρύσες, λούτσες, ομβροδεξαμενές, 
στάβλοι, ηλιακά συστήματα, ηλεκτροφόροι φράχτες για σαρκοφάγα κ.λπ.), 
καθώς και η ενιαία αντιμετώπισή τους σχετικά με τις αναγκαίες άδειες (…)

Αναφορικά με τις καλλιέργειες που θα πρέπει να προωθηθούν, εκτι-
μούμε ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί η πλήρης καταγραφή των ήδη 
ασκούμενων καλλιεργειών και των τοπικών ποικιλιών, με παράλληλη 
δημιουργία τράπεζας ντόπιων σπόρων, και η παράλληλη εξέταση προώ-
θησης νέων έξυπνων καλλιεργειών που θα εκμεταλλεύονται ευέλικτα τις 
ανάγκες της ελληνικής κατ’ αρχάς αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς, σε 
εποχιακή και ετήσια βάση. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της μεγά-

142 Κάποιο δυναμισμό εμφανίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών μέσω 
επιδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά το εύρος της είναι για την ώρα εξαιρετικά περιορισμένο. 

143 Στην ουσία του, το προγραμματικό κείμενο της κίνησης εξειδικεύει και προσαρμόζει στις ιδιαιτε-
ρότητες του τοπικού όλες εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες, στην κοινωνιολογία της ανάπτυξης, 
συζητούν το ζήτημα της τοπικής οικονομίας σε μειονεκτούσες περιοχές. Σε μεγάλο βαθμό το κείμενο 
εμπνέεται από τις πολιτικές που προτείνονται και, σε γενικές γραμμές, δεν έχουν ανατρεπτικό αλλά 
διαχειριστικό χαρακτήρα στο πλαίσιο μιας ήπιας ανάπτυξης, όπως έχουμε ήδη δει. Βλ. σχετικά και 
Τσομπάνογλου & Βλαχοπούλου 2014.
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λης εποχιακής ζήτησης φρέσκων πράσινων λαχανικών σε τουριστικούς 
προορισμούς κατά τους θερινούς μήνες που ελλείψει τοπικής παραγωγής 
εισάγονται από ψυχρές περιοχές των Ιταλικών Άλπεων. για να υλοποιηθεί 
όμως οποιοδήποτε πρόγραμμα ανασυγκρότησης θα πρέπει να υπάρξει 
αναστροφή του κλίματος εγκατάλειψης των χωριών μας και εγκατάσταση 
νέων που θα δραστηριοποιηθούν στη γεωργική παραγωγή. για να συμβεί 
αυτό εκτιμούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά από μέτρα και κίνητρα. 
Θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα προς νέους αγρότες διάθεση δημοτικών 
και εκκλησιαστικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ιδιωτικών εκτάσεων που 
θα διατεθούν στο Δήμο μας με σύμβαση παραχώρησης χρήσης ή ενδεχο-
μένως δωρεά-μεταβίβαση γειτονικών εγκαταλειμμένων αγρών για αντιμε-
τώπιση του προβλήματος των διάσπαρτων και μικρών κλήρων.

Ένα δεύτερο μέτρο οργάνωσης και προσέλκυσης νέων αγροτών θα 
είναι η σύσταση ενός συνεργατικού και υποστηρικτικού φορέα από το 
Δήμο, υπό τη μορφή ενδεχομένως μιας κοινωνικής επιχείρησης, ώστε να 
δημιουργηθούν οι απαραίτητες  μεταποιητικές υποδομές με σκοπό να με-
γιστοποιηθεί το οικονομικό όφελος και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (…).

Επεξεργαζόμαστε (…) μια σειρά από σχεδιασμούς, που συνδέουν τον 
τουρισμό με τις λοιπές δραστηριότητες του τόπου μας αλλά και την κοινω-
νία του Ζαγοριού ως σύνολο. Κατ’ αρχήν θεωρούμε πως, μέσα σ’ ένα σύ-
ντομο πλην εύλογο χρονικό ορίζοντα, ο τουρισμός θα πρέπει να συνδεθεί 
με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο με την τοπική παραγωγή αγροτο-κτηνο-
τροφικών και άλλων προϊόντων. Τα οφέλη μιας τέτοιας σχέσης είναι πολ-
λαπλασιαστικά για τον τόπο μας αλλά και ειδικά για τον τουριστικό κλάδο. 
Εκτός του ότι ένα μεγάλο μέρος των χρηματικών εισροών θα παραμείνει 
στην τοπική αγορά και κοινωνία, θα υπάρξει και μια κατακόρυφη εκτόξευ-
ση της ποιότητας του Ζαγοριού ως τουριστικού προϊόντος αλλά και της 
φήμης της περιοχής και των επιχειρήσεών μας. για την οργάνωση αυτής 
της αλληλεπίδρασης με την τοπική παραγωγή αλλά και για τη σημαντι-
κή μείωση των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων, σχεδιάζουμε τη 
σύσταση προμηθευτικών συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων του 
νόμου Ν. 4019/2011 στις οποίες θα κληθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις 
να συμμετάσχουν. Όπως επίσης και ανάλογων μεταποιητικών για τα τοπι-
κά προϊόντα (…). 

Η αδυναμία της δημοτικής κίνησης να παραγάγει ουσιαστική πολιτική μέσω του Δή-
μου, εξαιτίας φυσικά της αδύναμης παρουσίας της, οδήγησε σύντομα στην εφαρμο-
γή ενός εναλλακτικού σχεδίου με την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ που θα περιελάμβανε στους 
«σκοπούς» της σχεδόν το σύνολο των προγραμματικών προτάσεων της κίνησης. 
Πράγματι, ο σχεδιασμός επισημοποιήθηκε με την ίδρυση στις 9 Μαρτίου 2015 μιας 
ΚΟΙΝΣΕΠ «συλλογικού και παραγωγικού σκοπού» υπό την επωνυμία «ΚΟΙΝωΝΙΚΗ 
ΣύΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ ΖΑγΟΡΙ ΤΗΣ ΑλλΗλΕγγύΗΣ» και το διακριτικό 
τίτλο « ΖΑγΟΡΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» (άρθρο 1), με 27 ιδρυτικά μέλη, όλοι συνυποψήφιοι 
ή φίλοι της δημοτικής κίνησης, οι οποίοι σύντομα ανήλθαν στους 40 για λόγους 
κυρίως πρακτικούς: η συνεταιριστική μερίδα είχε καθοριστεί στα 100 ευρώ (άρθρο 
11), επομένως απαιτούνταν να συγκεντρωθεί ένα βασικό αρχικό κεφάλαιο κίνησης. 
Η ΚΟΙΝΣΕΠ εγκρίθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2015, εγγράφηκε στο γενικό Μητρώο Κοι-
νωνικής Οικονομίας του ύπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με ΑΜΚΕ 
Δ00910.

Αναφορικά με τη γεωργική παραγωγή, οι στόχοι της νέας ΚΟΙΝΣΕΠ κωδικοποι-
ήθηκαν στους 3 πρώτους αλλά και στον 35ο σκοπό (από τους 35), όπως καταγρά-
φηκαν αναλυτικά στο άρθρο 3:
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Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση 
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
α) την παραγωγή τοπικών γεωργικών προϊόντων στο Ζαγόρι με τη χρήση 
είτε παραδοσιακών, είτε φυσικών, είτε βιολογικών μεθόδων, με σεβασμό 
στο περιβάλλον και με αειφορικό τρόπο
β) την πιστοποίηση των παραπάνω τοπικών γεωργικών προϊόντων, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις
γ) την τυποποίηση, προβολή, διακίνηση και εμπορία τοπικών γεωργικών 
προϊόντων, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, στο Ζαγόρι και σε 
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού 
(…)
λε) τη δημιουργία τράπεζας σπόρων τοπικών ποικιλιών φυτών και τοπικών 
φυλών ζώων.

Στην πράξη, βέβαια, όλες αυτές οι διακηρύξεις δεν ήταν καθόλου εύκολο να πραγ-
ματοποιηθούν, δεδομένων των δομικών προβλημάτων που παρουσιάζει μια τυπική 
«μειονεκτούσα» περιοχή όπως το Ζαγόρι και η Ήπειρος γενικότερα, με προεξάρχο-
ντα τον γερασμένο πληθυσμό της περιοχής –το ελάχιστο δυναμικό παραγωγικής 
ηλικίας απασχολούνταν ήδη αποκλειστικά ή συμπληρωματικά στον τουρισμό– και 
την αδυναμία εξεύρεσης πόρων. Η πρώτη (και ουσιαστικά μοναδική,144 όπως απο-
δείχτηκε) δραστηριότητα της ΚΟΙΝΣΕΠ προσαρμόστηκε, λοιπόν, σ’ αυτό το πλαί-
σιο: την άνοιξη του 2016 προχωρήσαμε στην ενοικίαση ενός καφενείου – παντο-
πωλείου στο Μονοδένδρι με την επωνυμία «Ορειβάτης», η διπλά αδειοδοτημένη 
λειτουργία του οποίου εξυπηρετούσε κατ’ αρχήν τη σκοποθεσία μας. Η τουριστική 
κίνηση στο Μονοδένδρι εκτιμούσαμε ότι θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα της επιχεί-
ρησης, ενώ μια ενδεχόμενη κερδοφορία της θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τους 
άλλους αναπτυξιακούς στόχους της ΚΟΙΝΣΕΠ. Από την άλλη μεριά, η διπλή άδεια 
του καταστήματος θα επέτρεπε τη διακίνηση τοπικών προϊόντων, τυπικά ή και άτυ-
πα παραγόμενων, προς τους επισκέπτες και κάθε ενδιαφερόμενο. Σ’ ένα δεύτερο 
επίπεδο, η κίνηση αυτή εξασφάλιζε την απρόσκοπτη λειτουργία μιας επιχείρησης 
που επρόκειτο να κλείσει, με διατήρηση μιας εργασιακής θέσης σε μόνιμη βάση 
και την επέκταση της απασχόλησης με τη δημιουργία μερικών ακόμη εποχιακών 
θέσεων εργασίας, στις περιόδους τουριστικής αιχμής. Επιπλέον, με βάση και το σχε-
τικό θεσμικό πλαίσιο για την εθελοντική εργασία στις ΚΟΙΝΣΕΠ, εκτιμούσαμε ότι η 
πολυπληθής παρουσία των μελών της θα εξασφάλιζε σε κάθε περίπτωση τη βιωσι-
μότητα της δράσης. 

Αυτό, ωστόσο, που κυρίως ενδιαφέρει εδώ είναι η διάσταση της διακίνησης 
των τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση της παραγωγής τους. Στα τέσσερα περίπου 
χρόνια λειτουργίας του «Ορειβάτη», σε σταθερή βάση ελάχιστοι τοπικοί παραγω-
γοί διακίνησαν ορισμένα προϊόντα τους μέσω του παντοπωλείου: οι δύο απ’ αυ-
τούς είναι μελισσοκόμοι, ένας ακόμη παράγει και συσκευάζει αρωματικά φυτά (τσάι 
του βουνού, ιπποφαές κ.λπ.), ένας είναι παραγωγός βιολογικών ζυμαρικών και ένας 
ακόμη γλυκών του κουταλιού, οι δύο τελευταίοι εκτός Ζαγορίου. Οι περισσότεροι 
από τους παραγωγούς αυτούς είναι μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ, ωστόσο η κύρια (εμπορι-

144 Στο πλαίσιο μιας πρώτης επέκτασης των δραστηριοτήτων εκπονήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για μαθητές όλων των βαθμίδων, προκειμένου να εφαρμοστούν κατά την περίοδο των μαζικών 
μαθητικών εκδρομών προς το Ζαγόρι, κυρίως τους μήνες Μάρτιο με Μάιο κάθε χρονιάς. Το προ-
γράμματα αυτά καταγράφηκαν σε ειδικό φυλλάδιο που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης πολλών περιοχών της Ελλάδας, προκειμένου οι μαθητές που επισκέπτονται το 
Ζαγόρι να λαμβάνουν ουσιαστικές εμπειρίες και όχι μόνο μια τυπική και επιφανειακή τουριστική 
«γεύση». για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν εθελοντές προς σχετική εκπαίδευση, δηλαδή άνεργοι πτυ-
χιούχοι «καθηγητικών» σχολών που θα μπορούσαν να απασχοληθούν περιστασιακά και με αμοιβή 
στις εκπαιδευτικές αυτές «ξεναγήσεις». Η εκπαίδευση των εθελοντών διήρκεσε ολόκληρο το καλοκαί-
ρι του 2016. Στην πράξη, μόνο μία εκδρομή πραγματοποιήθηκε από σχολείο της Κομοτηνής.



ΒΑ
ΣΙ

ΛΗ
Σ 
ΔΑ
ΛΚ
ΑΒ
ΟΥ
ΚΗ

Σ

150

κή) δραστηριότητά τους δεν διεξαγόταν μέσω του συνεταιρισμού, αλλά με άλλους 
τρόπους. Ορισμένα ακόμη μέλη του συνεταιρισμού επιχείρησαν να διακινήσουν 
ανάλογα προϊόντα, τα οποία παράγουν άτυπα και συμπληρωματικά προς το κύριο 
εισόδημά τους, όπως κηραλειφές, γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, ακόμη και 
νωπά προϊόντα όπως πατάτες, άλλοτε με προσφορά του κέρδους τους προς το πα-
ντοπωλείο και άλλοτε όχι. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το εγχείρημα δεν κατόρθωσε να πείσει ούτε τους 
τυπικούς παραγωγούς να διακινήσουν τα προϊόντα τους μέσω του παντοπωλείου, 
ούτε –πολύ περισσότερο– τους άτυπους αυτοπαραγωγούς: οι τελευταίοι συνέχισαν 
να αξιοποιούν τα δικά τους άτυπα δίκτυα διανομής και ανταλλαγής είτε γιατί τα 
πλεονάσματα των κηπευτικών ήταν μικρά για να εμπορευματοποιηθούν (άλλωστε 
το καταναλωτικό κοινό των επισκεπτών δεν ήταν σε θέση να καταναλώσει κηπευ-
τικά επί τόπου, αφού η συντριπτική πλειονότητα των ξενώνων δε διαθέτει δωμάτια 
με κουζίνα) είτε γιατί η θεσμική τους διακίνηση μέσω του παντοπωλείου ανέβαζε 
την τιμή και περιόριζε το δικό τους όφελος. Τέλος, οι τοπικοί κτηνοτρόφοι, παρότι 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν, δεν ανταποκρίθηκαν, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι 
η ΚΟΙΝΣΕΠ –παρά τις εξαγγελίες της για ίδρυση τυροκομείου, σφαγείου κ.λπ. (σκο-
ποί δ),ε) και στ) του άρθρου 3)– δεν διέθετε κανενός είδους υποδομή για επεξεργα-
σία και διακίνηση προϊόντων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, όπως τα κτηνοτροφικά. 

Αυτό που έμενε, λοιπόν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο διπλός στόχος της τοπι-
κής γεωργικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα της διακίνησης τοπικών προϊόντων ήταν 
να μετατραπούν τα ίδια τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ σε άτυπους παραγωγούς. Η ιδέα, 
παρότι έβρισκε αρκετούς θιασώτες την περίοδο της κρίσης, όταν δηλαδή τα τυπικά 
οικογενειακά εισοδήματα συρρικνώνονταν με ταχείς ρυθμούς, ατόνησε σημαντικά 
και εγκαταλείφθηκε οριστικά για μια σειρά από λόγους. Κατ’ αρχάς η διαθέσιμη 
καλλιεργήσιμη γη είναι διασκορπισμένη και στην πλειονότητά της ιδιωτική, επομέ-
νως θα χρειάζονταν συμφωνητικά ενοικίασης ή παραχώρησης. ωστόσο, αυτό ήταν 
το μικρότερο εμπόδιο, καθώς ο συνεταιρισμός δεν είχε στη διάθεσή του καθόλου 
μηχανολογικό εξοπλισμό για καλλιέργεια. Απόπειρες που έγιναν για συνεργασίες με 
επαγγελματίες αγρότες δεν καρποφόρησαν ιδιαίτερα, όπως αντίστοιχα άλλες για 
επιδοτούμενο δανεισμό και αγορά βασικών μηχανημάτων που δεν διαθέτει καθό-
λου η περιοχή (π.χ. θεριζοαλωνιστική μηχανή φακής). Το σημαντικότερο, πάντως, 
εμπόδιο για μια τέτοια εξέλιξη αποδείχτηκε τελικά το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό 
του συνεταιρισμού. Ας δούμε πώς το τοποθετεί ο Βαγγέλης, από τους πλέον συμμε-
τοχικούς στις διαδικασίες του συνεταιρισμού:

Βα. Τελικά… δεν έγινε τίποτα, γιατί… για μια σειρά από λόγους. 
Β. Για πες μου τι σκέφτεσαι γι’ αυτό…
Βα. Ναι… Κατ’ αρχάς δεν ξέρω κατά πόσο… περιμέναμε κατ’ αρχάς το νο-
μικό αυτό πλαίσιο, πότε θα ’ρθουν αυτές οι επιδοτήσεις… Ένα ζήτημα είναι 
αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι… οι περισσότεροι απ’ όσους ασχοληθήκαμε εί-
χαμε μια έμμεση σχέση με την καλλιέργεια, δεν ήμασταν επαγγελματίες… 
Οι περισσότεροι εξ ημών ήμασταν δημόσιοι υπάλληλοι, είχαμε μεράκι μ’ 
αυτό που κάναμε, αλλά… δεν είχαμε την ανάγκη…
Β. … δε ζούσαμε απ’ αυτό. Όπως το λες, δεν είχαμε την ανάγκη… 
Βα. Πέραν αυτού, όμως, φαντάζομαι ότι δεν είχαμε και κοινό όραμα. Δηλα-
δή ο καθένας το σκέφτονταν μ’ έναν διαφορετικό τρόπο και ενδεχομένως, 
άλλοι πιο ρεαλιστικά, άλλοι πιο ρομαντικά… Δυστυχώς… εκείνη την εποχή 
κατ’ αρχάς, το 2013, υπήρχανε, αν θυμάσαι καλά, πάρα πολλές προσπά-
θειες για την ίδρυση συλλογικοτήτων για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Εγώ συμμετείχα σε διάφορες, μέχρι και στο εικονικό νόμισμα. ύπήρχανε 
διάφορα… Φυσικά, συμμετείχα και σε μία άλλη προσπάθεια που απέτυχε 
εδώ πέρα, σ’ έναν συνεταιρισμό καταναλωτικό, το «Τρόφιμα χωρίς μεσάζο-
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ντες»… οπότε τότε υπήρχε μια μεγάλη κίνηση, δηλαδή γινόταν διάφορες 
ζυμώσεις και υπήρχε ενδιαφέρον για τέτοιες προσπάθειες. Θεωρώ όμως 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το βλέπανε θεωρητικά, πολύ ρομαντικά και 
δεν ήταν έτοιμοι. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι μαζεύτηκαν «όλες οι 
στρογγυλές οι πέτρες»… με στρογγυλές πέτρες δε φτιάχνεις τοίχο… (γέλια). 
Δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν τη διάθεση συνεργασίας, δεν είχαν τη 
διάθεση να κάνουν πίσω, δεν είχαν καταλάβει ακριβώς, ίσως, τι θέλαμε οι 
περισσότεροι, οπότε δημιουργήθηκαν εντάσεις, απογοητεύσεις, προστρι-
βές… (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

Ο «Ορειβάτης» ανέστειλε οριστικά τις εργασίες του το Φεβρουάριο του 2020, λίγες 
μέρες πριν το πρώτο «λοκ ντάουν» της πανδημίας, με συνολική ζημία για τα τέσσε-
ρα σχεδόν χρόνια της λειτουργίας του τα 8.000 ευρώ περίπου, ποσό που κλήθηκαν 
να καλύψουν τα μέλη του συνεταιρισμού. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό 
–πέρα από την πλημμελή δραστηριοποίηση του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους 
των μελών του συνεταιρισμού– είναι κατά κύριο λόγο τα δυσβάσταχτα λειτουργικά 
έξοδα (κυρίως αυτό του ενοικίου) αλλά επιπλέον η πλήρης κάλυψη του εργασιακού 
κόστους και η σταθερή είσπραξη και κατάθεση του συνόλου του ΦΠΑ (ακόμη κι 
όταν αφορούσε αγορές των μελών του συνεταιρισμού που εργάζονταν εθελοντι-
κά…): αυτές, άλλωστε, ήταν βασικές προϋποθέσεις της λειτουργίας του ως δραστη-
ριότητας μιας συνεταιριστικής επιχείρησης που δεν επεδίωκε κατ’ ανάγκη το κέρδος 
αλλά την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων (σε μια κρίσιμη δημοσιονομικά περίοδο) 
και τη στήριξη της εργασίας, ειδικά των νέων ανθρώπων. Από την άποψη αυτή, η 
λειτουργία του «Ορειβάτη» υπήρξε επιτυχημένη, ένα πειραματικό / «εναλλακτικό» 
μοντέλο (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας, που ωστόσο αναδεικνύει ταυτόχρονα 
και τα όριά του: όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην πραγματικότητα η επιβίωση μιας 
κοινωνικής επιχείρησης με (νέο)φιλελεύθερους όρους της αγοράς δεν είναι εφικτή, 
καθώς είτε αντιμετωπίζεται με όρους συμβατικής επιχείρησης από το κράτος είτε 
εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αγοράς με δυσμενείς προϋποθέσεις (Ψημίτης 
2015, 2018). Στην πρώτη περίπτωση αναδεικνύεται με σαφήνεια η ιδεολογική λει-
τουργία του κράτους στο πλαίσιο της αγοράς· στη δεύτερη περίπτωση, η «κοινωνι-
κή» οικονομία δεν έχει χώρο για τους μη επαγγελματίες. Όπως το διατυπώνει ένας 
συνεταιρισμένος αγρότης, πληροφορητής των Σπυριδάκη & Φεφέ (2018:87), αυτός 
ο «επαγγελματισμός» περνάει μέσα από την επέκταση της τυπικής καλλιέργειας 
στο συλλογικό επίπεδο του συνεταιρισμού:

Ο επόμενος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε για πάντα, στο βαθμό που 
αυτό είναι δυνατό, πως στο μέλλον θα κατέχουμε μια συγκεκριμένη περι-
οχή καλλιεργημένων αγροτεμαχίων. Αυτό σημαίνει πως μέσω της κοινής 
κεντρικής καλλιέργειας ο συνεταιρισμός καλλιεργεί ο ίδιος μια συγκεκρι-
μένη αγροτική περιοχή ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες αυτής της γης δεν είναι 
αγρότες οι ίδιοι ή δεν την καλλιεργούν καθόλου. Το μέλλον μας είναι η ενο-
ποίηση των αγροτεμαχίων το οποίο κατ’ ουσία είναι ένα εθελοντικό κολχόζ.

Όσο για την άτυπη αυτοπαραγωγή, η παραμονή της στην «αφάνεια» είναι και ο 
ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη της λειτουργικότητάς της. 

γιατί οι άνεργοι δεν «βάζουν κήπο»; 
Κεντρική προβληματική του παρόντος βιβλίου είναι, φυσικά, η συζήτηση της αυ-
τοπαραγωγής των κήπων στο πλαίσιο της κρίσης. ύπό την έννοια αυτή, σημαντι-
κή παράμετρος παραμένει η διερεύνηση της αξιοποίησης αυτής της παλιάς, όπως 
είδαμε, πρακτικής στο νέο πλαίσιο, αυτό της κρίσης. ωστόσο, όπως διαπιστώσαμε 
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μέχρι τώρα, οι συνομιλητές μου ελάχιστα συνδέουν τα δύο φαινόμενα μεταξύ τους. 
Παρά το γεγονός ότι όλοι τους έχουν βιώσει ένα επίπεδο εργασιακής επισφάλειας, 
εμού συμπεριλαμβανομένου ως αυτοεθνογραφούμενου, η δραστηριότητα της αυ-
τοπαραγωγής στους κήπους παρουσιάζεται μάλλον ως μια διαδικασία αυτοπραγ-
μάτωσης έξω από τον εργασιακό χώρο και χρόνο, κάτι σαν «χόμπι» ή ακόμη και 
πολιτική επιλογή, παρά σαν μια υποστηρικτική πράξη για την αποφυγή της επισφά-
λειας. Παρόλα αυτά, όλοι παραδέχονται πως τα πλεονεκτήματα αυτής της άτυπης 
δραστηριοποίησης είναι μεγάλα, ακόμη κι αν δεν μπορούν –ή δε θέλουν– να τα 
προσδιορίσουν με μετρήσιμους όρους, όπως «υποχρεώθηκα» να κάνω εγώ. Τι συμ-
βαίνει, όμως με τους άνεργους της κρίσης; Πώς διαχειρίζονται την επείγουσα συν-
θήκη «εξαίρεσης» στην οποία βρέθηκαν και κατά πόσο καταφεύγουν στην πρακτική 
της αυτοπαραγωγής; Όπως ήδη υπαινίχθηκα στο τέλος του δεύτερου υποκεφαλαί-
ου, οι άνεργοι δε φαίνεται να «βάζουν κήπο».

Πριν προχωρήσω στην ανάλυση της συζήτησης με δύο συνομιλητές μου που 
βιώνουν μακροχρόνια τη συνθήκη της ανεργίας, είναι, θεωρώ, χρήσιμο να παραθέ-
σω κάπως αναλυτικότερα145 το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής αναπαραγωγής, 
εντός του οποίου επιχειρείται αυτή η ανάλυση. Σύμφωνα με τους Καρακιουλάφη 
& Σπυριδάκη (2017: 26-28) η εργασία, όχι ως οικονομική πράξη μόνο αλλά ως ένα 
ολικό κοινωνικό φαινόμενο, συνιστά τον καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής 
αναπαραγωγής. Η τελευταία συνίσταται σε μια σειρά από διαδικασίες, στις οποίες 
η «φυσική» αναπαραγωγή του εργαζόμενου, δηλαδή η επιβίωσή του, είναι μία μόνο 
διάσταση: μέσω της εργασίας αναπαράγονται επίσης η γνώση και οι τεχνολογικές 
δεξιότητες αλλά και συνολικότερα η κοινωνική οργάνωση και οι πολιτισμικές και 
ιδεολογικές δομές που τη συγκρατούν. ύπό την έννοια αυτή, η αυτοπαραγωγή των 
κήπων δεν θα πρέπει να εξεταστεί αυτόνομα αλλά στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
διαδικασίας κοινωνικής αναπαραγωγής που συνδέεται με τις κοινωνικές δομές, τις 
πολιτικές πρόνοιας, τις επικρατούσες «έξεις» (habitus) κ.ο.κ., εν συντομία, με τις γε-
νικότερες οικονομικές και κοινωνικές δομές και τις ιδεολογικές και πολιτισμικές πε-
ποιθήσεις. Σε πρακτικό επίπεδο, οι προϋποθέσεις αυτές μεταβάλλουν σημαντικά το 
ερώτημα: κάτω από ποιους όρους η αυτοπαραγωγή των κήπων μπορεί να συνιστά 
μια θετική πρακτική κοινωνικής αναπαραγωγής; Σε ποιες συνθήκες, και για ποιους 
λόγους, η επιλογή της δεν φέρει επιθυμητό αποτέλεσμα; 

Στην περίπτωση των ανέργων έχουν επισημανθεί (Καρακιουλάφη & Σπυριδά-
κης 2017: 28-30) τρεις βασικοί τρόποι αντίδρασης εκ μέρους των υποκειμένων: η 
αποθάρρυνση, η προσπάθεια και ο αγώνας, η επινοητικότητα. Στην πρώτη περί-
πτωση, οι άνεργοι άλλοτε βιώνουν με αφόρητο τρόπο την απώλεια της εργασίας 
και οριακά παραιτούνται εντελώς, άλλοτε πάλι συνεχίζουν τις προσπάθειες εύρεσης 
εργασίας αλλά χωρίς κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό. Σε περιπτώσεις, μάλιστα, ηλι-
κιωμένων ανθρώπων ή γυναικών με οικογενειακές υποχρεώσεις, η αποθάρρυνση 
οδηγεί στην οριστική έξοδο από την εργασία. Στη δεύτερη περίπτωση, οι άνεργοι 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο θεσμικών δομών, για να αναζητήσουν αναβάθ-
μιση των εργασιακών τους προσόντων και να επανενταχθούν δυναμικά. Η στάση 
τους χαρακτηρίζεται γενικά από αισιοδοξία, ωστόσο η αποτελεσματικότητα της 
αναζήτησης σχετίζεται άμεσα με τις επιδοματικές πολιτικές και με ένα γενικότερο 
υποστηρικτικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι πάντοτε δεδομένο. Τέλος, η επι-
νοητικότητα σχετίζεται με μια «πραγματιστική» μεν στάση (αναζήτηση προσωρινών 
εισοδηματικών διεξόδων, δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την επιβίωση, πρακτι-
κές «αυτοπραγμάτωσης» από τις οποίες αντλείται ευχαρίστηση κ.λπ.), ωστόσο, με 
κοινωνιολογικούς όρους κάτι τέτοιο δε συνιστά «αναζήτηση εργασίας» ούτε μηχανι-

145 Μια σύντομη σχετική συζήτηση προηγήθηκε στο τελευταίο υποκεφάλαιο του 2ου κεφαλαίου του 
πρώτου μέρους.
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σμό κοινωνικής αναπαραγωγής, αλλά μάλλον μια «αμυντική» στάση αναμονής. Σε 
κάθε περίπτωση, η επιλογή στάσης δεν είναι μια απολύτως προσωπική υπόθεση, 
αλλά συνάρτηση των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν σε μια κοινωνία και 
σχετίζονται με τον τύπο του κοινωνικού κράτους, τα κοινωνικά δίκτυα (οικογενειακά, 
συγγενικά φιλικά κ.λπ.) αλλά και τη γενικότερη κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι οι τρεις αυτοί ιδεότυποι αντίδρασης των ανέργων μπορούν 
να συνυπάρχουν –όλοι ή κατά ζεύγη– σε μια εθνογραφική περίσταση, αυτός που 
φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την άτυπη οικονομία είναι ο τρίτος τύπος. 
Εδώ τα πλεονεκτήματα από μια άτυπη δραστηριοποίηση (και βέβαια όχι μόνο μέσω 
της αυτοπαραγωγής των κήπων) μπορούν να συνοψιστούν στο γεγονός ότι συν-
θέτουν μια στρατηγική επιβίωσης με βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα (Vlase 
2014), μέχρι οι γενικότερες συνθήκες να στοιχειοθετήσουν ευνοϊκότερη αναζήτηση 
εργασίας ή, τουλάχιστον, να επιτρέψουν μια περιοδική εναλλαγή τυπικής εργασί-
ας και άτυπης απασχόλησης. Επιπλέον, μια τέτοια στάση μπορεί να επιτρέπει στον 
άνεργο να διατηρεί τις εργασιακές του δεξιότητες, καθώς και τα δίκτυά του, όπως 
επισημαίνεται (Pardo 2017). ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι μάλλον περισσότερα, 
από την άποψη ότι η άτυπη απασχόληση περιλαμβάνει γενικά αβέβαια εισοδήματα 
από κακοπληρωμένες και ανασφάλιστες εργασίες, κίνδυνο απώλειας των επιδομά-
των, όταν υπάρχουν, και γενικότερα αναπαράγει επί το χείρον τις «απαγορεύσεις» 
της τυπικής αγοράς εργασίας (Loison 2004). 

Στο πλαίσιο αυτό επιχείρησα να διερευνήσω τις στάσεις δύο άνεργων συνομι-
λητών μου, που παρουσιάζουν πολλά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε σχέση 
με τον τρόπο αντιμετώπισης της άτυπης απασχόλησης και ειδικότερα της αυτοπα-
ραγωγής των κήπων. 

Ο Κώστας,146 60 ετών σήμερα, εργάστηκε χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος στα 
Ιωάννινα και υπερπληροί τα απαιτούμενα για σύνταξη ένσημα. ωστόσο ηλικιακά 
όχι. Ο ίδιος αφηγείται την εργασιακή του πορεία συνοπτικά και γραμμικά:

Β. Για πες μου, λίγο, πώς ξεκίνησες τη δουλειά; 
Κ. Δουλειά πρωτοξεκίνησα το… 1980… Πρωτοξεκίνησα σ’ ένα μαγαζί με 
είδη υγιεινής. Μετά το 1982 πήγα φαντάρος. γύρισα από φαντάρος… δού-
λεψα περίπου ένα χρόνο σε ένα κατάστημα με γυαλικά και μετά, 1,5 χρόνο, 
στον Α. με τα υδραυλικά. Και μετά, απ’ το 1989, πήγα στη «Δωδώνη» μέχρι 
το… 2000, 11 χρόνια… μετά, μέχρι το 2007 πήγα σ’ ένα πρατήριο με κοτό-
πουλα… και μετά, 7-8 χρόνια στη «Δωδώνη», μέχρι το 2014.
Β. Στη «Δωδώνη» έκανες κυλιόμενες συμβάσεις…
Κ. Ναι, ναι. Εποχιακός. Τα πρώτα χρόνια, 4-5 μήνες, μετά καθιερώθηκε το 
οχτάμηνο. Το 2014, μετά, περίπου 2,5 χρόνια το μαγαζί εδώ στο χωριό, το 
καφενείο…
Β. Αυτό ήταν ΟΓΑ ή ΤΕΒΕ;
Κ. Αυτό ήταν ΟγΑ. ΤΕΒΕ ήταν το μαγαζί που ’χε ανοίξει ο αδερφός μου πριν 
διοριστεί… (…). Είναι περίπου 7,5 χιλιάδες ένσημα ΙΚΑ, 2 χρόνια ΟγΑ και 1,5 
χρόνος ΤΕΒΕ (κώστας, συνέντευξη 27/8/2021). 

για κάποια χρόνια, το οικογενειακό εισόδημα του Κώστα περιελάμβανε συμπληρω-
ματικά τόσο τον κήπο όσο και την απασχόληση στην κτηνοτροφία, στο χωριό της 
πρώην γυναίκας του, ένα προάστιο των Ιωαννίνων:

Κ. Είχαμαν κήπο, είχαμαν τα πρόβατα… Ο κήπος ήταν μόνο για το σπίτι 
[για αυτοκατανάλωση], το ξέρεις, εκείνο το κομμάτι κάτω απ’ το σπίτι. Εκεί 
βάζαμαν κάτι λίγα… ντομάτες, πιπεριές, τέτοια… για το σπίτι, για τίποτε 
άλλο.

146 Τα ονόματα και των δύο συνομιλητών μου δεν είναι τα πραγματικά τους. 
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Β. Και τα πρόβατα; 
Κ. Τα πρόβατα ήταν στο όνομα της γυναίκας μου, δεν μπορούσα να τα ’χω 
εγώ στ’ όνομά μ’. Ήταν 70 πρόβατα… Μετά αναγκαστήκαμαν… μας έκαναν 
καταγγελία ότι τα ’χουμε μες στο χωριό. (…) Μέχρι 30 μπορούσες να τα 
κρατήσεις. 30… ίσον τίποτα… Κάποια στιγμή… κι έτσι που έγινε το χωριό 
αυτό τώρα… σπίτια καινούργια, κι αυτά… δεν μπορούσες… (…)
Β. …οπότε τα πρόβατα τελείωσαν…
Κ. …τελείωσαν, τα πουλήσαμαν. Πηγαίναμαν το γάλα στη «Δωδώνη»… 
τότε ήταν κοντά 1 ευρώ το κιλό… καλά. Και πληρωμή κάθε τέλη του μηνός, 
ενώ τώρα απ’ ό,τι μαθαίνω δυο μήνες, τρεις… Είχε προκαταβολές, μπορού-
σες να πάρεις προκαταβολή. Πήγαινες, έλεγες, εγώ θέλω να πάρω τριφύλ-
λι, παράδειγμα, θέλω δυο χιλιάδες, τρεις χιλιάδες… Σ’ τα ’δινε, και τα κρα-
τούσε μετά από το γάλα. Δηλαδή, σου έδινε ανάλογα… για να καλυπτόταν, 
να μπορούσες να τα καλύψεις [με το αντίτιμο του γάλακτος] (…). Δούλευα 
κι εγώ στη «Δωδώνη» τότε… (κώστας, συνέντευξη 27/8/2021).

Στην αφήγηση του Κώστα η εργασία του στο εργοστάσιο γάλακτος «Δωδώνη» απο-
τελεί συχνή και επαναλαμβανόμενη αναφορά, κι αυτό δε σχετίζεται μόνο με τον μα-
κρό χρόνο απασχόλησής του εκεί αλλά και με μια δυνατότητα που την εννοιολογεί 
ως «χαμένη». Με τα λόγια του ίδιου,

Κ. Εγώ θα ήμουν… εάν το 1992, τότε που ’χε μονιμοποιήσει 70 άτομα, στα 
50 χρόνια [μου] θα ’χα βγει στη σύνταξη… Βγήκαν πολλά παιδιά.
Β. Γιατί δεν μπόρεσες τότε; Δεν είχες συνεχόμενες συμβάσεις; 
Κ. Όχι… δεν με πήραν ούτε εποχιακό εκείνη τη χρονιά. Ήταν τότε… πότε 
είχε βγει ο Μητσοτάκης;… το 1990 (…). Έκανα κι εγώ τη βλακεία μου, γιατί… 
να δεις τι ήταν. Ερχόταν… όταν βγήκε ο Μητσοτάκης… ο προϊστάμενος και 
λέει, βάλτε μια υπογραφή να στείλουμε ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα 
στον Μητσοτάκη. γιατί;… Ας στείλει η «Δωδώνη», του λέω… Θα βάλου-
με εμείς υπογραφή; Κατάλαβε… Τώρα, σ’ λέει, τούτος εδώ δεν είναι δικός 
μας… Όχι ότι ήταν σίγουρο [ότι θα διοριζόμουν αν υπέγραφα], αλλά υπήρ-
χε μεγάλη πιθανότητα… (κώστας, συνέντευξη 27/8/2021). 

Στην εργασιακή βιογραφία147 του Κώστα μια δεύτερη κρίσιμη καμπή είναι η επι-
στροφή στο δικό του χωριό, με το οποίο κρατούσε πάντοτε μια αυξημένη επαφή, 
χωρίς όμως να έχει επαγγελματική σχέση. Το 2014 γίνεται για πρώτη (ουσιαστική) 
φορά «επιχειρηματίας», αναλαμβάνοντας το καφενείο του χωριού: 

Β. Το μαγαζί δεν «πήγαινε» και το ’κλεισες;
Κ. Πολλά τα έξοδα… 130 ενοίκιο κι 100 η ασφάλεια 230. Βάλε και το ρεύ-
μα… ένα 300άρι και… Πούθε να βγάλεις; Το χειμώνα με δυο άτομα; Και 
μετά, άμα δεν έχεις κάποιον για βοήθεια… Τον πρώτο χρόνο ήταν οι θυ-
γατέρες μου, το δεύτερο χρόνο, λέει, δε γίνεται να ερχόμαστε εμείς και να 
καθόμαστε μέχρι τις 2 η ώρα στο μαγαζί… Η μόνη λύση που μπορούσα να 
το κρατήσω… και βοήθεια θα είχα… αν ερχόταν τότε η (…). Της είπα… και 
φαγητά θα μαγείρευε… ήταν διαφορετικά. Δε θέλησε τότε… Θα το κρα-
τούσα. Κουτσά-στραβά θα τα ’βγαζε… Εντάξει, τώρα ήρθε κι αυτό με τον 
κορωνοϊό, δεν υπολογίζαμαν… (κώστας, συνέντευξη 27/8/2021).

147 Παρότι η επεξεργασία των συγκεκριμένων συνεντεύξεων δε γίνεται με συστηματικό τρόπο στο πλαί-
σιο της βιογραφικής μεθόδου, αξιοποιούνται εδώ ορισμένες από τις υποδείξεις της (π.χ. δεν πρόκειται 
για «διαδρομή του βίου», αλλά για «βιογραφία», δηλαδή «“επιλεκτική αναπαράσταση της επιλεκτι-
κότητας γεγονότων του βίου”. Επιλεκτική γιατί δεν περιλαμβάνει το σύνολο των γεγονότων του βίου. 
Επιλεκτικότητα διότι εμπεριέχει το στοιχείο της ενδεχομενικότητας (είναι δυνατόν να λάβει κι άλλες 
μορφές)» – Τσιώλης 2006: 142).
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Από την άνοιξη του 2016, όταν έκλεισε το καφενείο, ο Κώστας βιώνει ένα καθεστώς 
μακροχρόνιας ανεργίας. Η διαχείριση αυτής της κατάστασης, παρά την ενεργοποίη-
ση πολλαπλών δικτύων, συγγενικών και φιλικών, αλλά και τη δυνατότητα περιστα-
σιακής άτυπης απασχόλησης, τον έχει οδηγήσει σ’ ένα τυπικό status παραίτησης: 

Β. Δε σου μπήκε στο μυαλό να κάνεις κάτι για να ’χεις, ας πούμε, αυτάρκεια δική 
σου;… Να ’χεις, ξέρω ’γω δυο κότες, να ’χεις δυο γίδια, έναν κήπο…
Κ. Κατ’ αρχήν θέλεις χώρο… για ζώα κι αυτά… Δεν υπάρχει, αφού τώρα 
έπεσαν όλα [τα «αχούρια» που είχε παλιά ο πατέρας του τα γίδια]… Και, να 
σ’ πω και την αλήθεια, δεν έχω και τη διάθεση… Άμα είσαι μόνος, όλα σ’ 
φαίνονται βουνό… Εντάξει, τώρα, 10 κότες… πας εκεί το πρωί τις ταΐζεις… 
αλλά τώρα για ζώα κι αυτά… Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει χώρος κι ούτε και 
έχω την όρεξη… Καμία…
Β. Δηλαδή, τι θα περίμενες εσύ να συμβεί… τι θα ’θελες; 
Κ. Τίποτε… να μπορούσα να βγω στη σύνταξη, να παίρνω… ένα 500άρικο, 
παράδειγμα, και να ’μαι εδώ… και λίγο στα κορίτσια [στις κόρες του].
Β. Αν δεν καταφέρεις να βγει η σύνταξη, θέλεις άλλα 5 χρόνια… Αυτά τα χρόνια 
θα ’θελες να ’χεις μια δουλειά… μια κανονική δουλειά, έστω και εποχιακή; 
Κ. Κοίταξε, εγώ τώρα δε θέλω να κάτσω γιάννενα… και δεν μπορώ να κά-
τσω γιάννενα… Πού να κάτσω; Και πέρα απ’ αυτό, δε θέλω… Όπως πέρα-
σαν όλα τα χρόνια, θα περάσουν κι αυτά τα πέντε… Κανένα μεροκάματο… 
Είναι κι αυτό [το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης]… δεν ξέρω κατά πόσο 
διαρκεί εφ’ όρου ζωής… μέχρι να βγεις στη σύνταξη. Αλλά κι αυτό, άμα 
μπουν τα λεφτά εδώ [εννοεί ένα βοήθημα 1400 ευρώ από το τοπικό κλη-
ροδότημα]… γιατί δε γίνεται… πρέπει να περάσει ένα εξάμηνο μετά, για να 
μπορείς να το πάρεις… (…) Εντάξει, είναι και ο (…), δε μ’ αφήνει…
Β. Τον βοηθάς κι εσύ, όμως… 
Κ. …χτες γι’ αυτόν πήγα [στα γιάννενα]… Ψώνια, σεντόνια, τροφές… Τίγκα τ’ 
αμάξι. Καρφίτσα να ’ριχνες δεν έπεφτε. Είναι και δωρεάν κούρεμα… (γέλια)
Β. Έχεις, τέλος πάντων, ένα δίκτυο αλληλεγγύης… (…) 
Κ. Εντάξει, να βάλω εγώ τον κήπο, είναι μια ασχολία, ασχολείσαι με κάτι… 
Αλλά από τη στιγμή που είμαι μόνος μου, να κάνω τι; Να πάρω δυο ντομά-
τες; Να ’χα την οικογένεια, εντάξει… Τώρα ν’ ασχοληθώ για δυο ντομάτες; 
(…) Αλλά δεν έχω και τη διάθεση, την όρεξη ν’ ασχοληθώ…
Β. Άμα είχες μια δουλειά, έναν τακτικό μισθό, κάπως, θα ’βαζες κήπο; Τα απογεύ-
ματά σου, ας πούμε…
Κ. Όχι. Κοίταξε, άμα είχα τη δουλειά, θα ’ρχόμουν εγώ απ’ τη δουλειά το 
μεσημέρι και τ’ απόγευμα θα πήγαινα κήπο; Ένα πότισμα… κι άμα θέλετε! 
Εγώ θα το ’χα γκαζόν… (γέλια) και θα ’παιζα μπάλα… (κώστας, συνέντευξη 
27/8/2021).

Από τη μια μεριά, η εργασιακή πορεία του Κώστα έχει καθοριστεί εν πολλοίς από 
μια εξαρτημένη σχέση υπαλληλικής εργασίας, η απουσία της οποίας επιχειρείται 
να καλυφθεί –χωρίς αποτέλεσμα– με μια επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Από 
την άλλη μεριά, βιώνει ένα υπόρρητο αίσθημα αδικίας, όχι τόσο απέναντι στη μη 
υπαλληλική του «μονιμοποίηση» όσο απέναντι σε μια «πλήρη» από την άποψη των 
συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων εργασιακή πορεία. Τα δεδομένα αυτά φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα κρίσιμα στην απόφασή του να υιοθετήσει μια στάση «παραίτη-
σης», μαζί με το γεγονός ότι είναι «μόνος», έξω δηλαδή από ένα στενό οικογενειακό 
πλαίσιο. Έτσι, η ανεργία του δεν είναι απλώς ένα σύνθετο κοινωνικό και οικονομικό 
φαινόμενο αλλά ταυτόχρονα ανατροφοδοτείται απ’ αυτό. Στη βάση αυτή, η όποια 
«επινοητικότητά» του καθίσταται περιορισμένη, και η διαβίωσή του, μέχρι τη σύντα-
ξη, εκδηλώνεται «ανάμεσα» στην εμπειρία της δικής του γενιάς (μια εξασφαλισμένη 
έμμισθη εργασία) και την εμπειρία της προηγούμενης (μια κατάσταση επιβίωσης 
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που θα ταίριαζε σ’ έναν «χωρικό»), χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να υποστηρίξει ούτε τη 
μία ούτε την άλλη συνθήκη. Ας κρατήσουμε αυτή τη διαπίστωση, για να επιστρέ-
ψουμε συνολικότερα στο ζήτημα γιατί ένας άνεργος δεν «βάζει κήπο», αφού πρώτα 
δούμε και την περίπτωση του Θανάση. 

Η εργασιακή βιογραφία του Θανάση, 65 χρονών σήμερα, καθορίζεται σε μεγά-
λο βαθμό από την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ας παρακολουθήσουμε το 
νήμα της αφήγησής του:

Β. Τι εμπορευόσουν; 
Θ. Είχα αντιπροσωπείες με είδη σούπερ μάρκετ, καλή δουλειά είχα (…)
Β. Είχες σπουδάσει κάτι σχετικό;
Θ. Όχι, τίποτε απολύτως. Απλώς, ας πούμε, η όλη υπόθεση που έγινα 
έμπορος ήταν το εξής, ότι… ήμουνα υπάλληλος σε μια εταιρεία… έφυγα 
από την εταιρεία, πήγα με τα διπλά λεφτά σε μια άλλη εταιρεία, εδώ στην 
Ήπειρο – Κέρκυρα… και μετά… το 1980 ξεκίνησα υπάλληλος, το γενάρη 
του 1986 έγινα αντιπρόσωπος. Με δύο καλές εταιρείες για μένα, με δύο 
καλά ονόματα, που αν ήμουν με την τσάντα στο χέρι και δεν διακινούσα 
κι εγώ χρήμα δικό μου, θα ’μουν άρχοντας… Δηλαδή αν δεν έκανα κανένα 
εμπόριο… Βρήκα ένα άτομο, το οποίο το 1987 του είπα ότι θα είμαι κι εγώ 
25% μέσα, απλώς για να βοηθάω με τις εταιρείες που έχω, τις αντιπροσω-
πείες. Να βοηθάω την κατάσταση, καμιά έκπτωση παραπάνω, λίγο παρα-
πίσω πληρωμή… τέτοια πράγματα (…). Αυτός όμως ήταν πέρα βρέχει! Είχε 
πιάσει το γραφείο και δεν κουνιόταν να πάει σε μαγαζί. Άμα δεν πας σε 
μαγαζί, δεν κάνεις τίποτα. Οπότε, έτρεχα εγώ για όλες τις δουλειές (…). Είχα 
και τα μακαρόνια τα «Στέλλα», κι αυτή καλή εταιρεία… Αυτή την πήρα με 5 
τόνους το μήνα και την έφτασα 50… Πουλήθηκε όμως στη «Μέλισσα» και 
μου την πήραν, την πήρε ο αντιπρόσωπος της «Μέλισσα». Έφαγα όλο το 
αγγούρι εγώ, την έκανα εταιρεία και την πήρε άλλος… Κατάλαβες; (Θανά-
σης, συνέντευξη 9/8/2021).

Όταν τον ρωτώ αν τον επηρέασε η κρίση, ο Θανάσης πιάνει το νήμα μιας καθοδικής 
οικονομικής πορείας από πολύ παλιότερα: 

Θ. Με επηρέασε όταν… Εγώ έκανα μια άλλη δουλειά, το 1996. Δεν ξέρω, 
τα θυμάσαι τα «Hambo», απέναντι απ’ την Ακαδημία; Αυτά τα είχα εγώ μ’ 
έναν φίλο μου. Τότε ήταν «τουφέκι» αυτή η δουλειά… Αλλά αυτή η εταιρεία 
είχε κάθοδο… εγώ είχα franchise… και λέγαμε τότε με το συνέταιρο, ο συ-
νέταιρος την ίδια δουλειά κάνει ακόμα, και την κάνει γιατί είναι σκληρός… 
Εγώ τον είχα αφήσει αυτόν, ξέρεις… ελεύθερα… είμαστε και κουμπάροι, και 
φίλοι, τον είχα και στη δουλειά παλιά… ήξερα τι άνθρωπος είναι. λοιπόν… 
δεν «αλλάξαμε κουβέντα» με το συνέταιρο, ποτέ… για το θέμα τι έγινε, τι 
κάναμε, τι ράναμε… γιατί εμείς λέγαμε στην αρχή να το κάνουμε το μισό 
καφέ (…) ήταν μεγάλο μαγαζί, 6 μέτρα φάτσα είχε το ένα και 6,5 το άλλο… 
κι εμείς λέγαμε αυτό με τα 6,5 να το κάνουμε «Hambo» και το άλλο να 
το κάνουμε καφετέρια. Δηλαδή ερχόσουν εσύ, ας πούμε, έφερνες τα παι-
διά, τα παιδιά τρώγανε κι εσύ έπινες τον καφέ, το ποτό σου με τη γυναίκα 
σου κ.λπ. Όχι, είπαν αυτοί, θα χαλάσουμε το μαγαζί. Εμείς είχαμε ένα καλό: 
ακούγαμε τις εταιρείες… ό,τι μας λέγαν οι εταιρείες το κάναμε και βγάζαμε 
παραπάνω λεφτά. γιατί κι αυτές ανεβάζαν το τζίρο τους, έτσι; Και θέλαμε 
να τους ακούσουμε κι αυτούς, αυτοί ξέραν… Μαλακίες ξέραν! Μπήκε μέσα 
η «Hambo», τελείωσε το πράγμα… Κι αυτοί λέγαν γιατί δεν πάει το μαγα-
ζί… Όταν συμφώνησαν να το κάνουμε το μισό καφετέρια, τότε δεν είχαμε 
φράγκο. Ήθελε 25 εκατομμύρια [δραχμές] τότε να γίνει η αλλαγή. Οπότε 
λέμε δεν υπάρχει… και μοιρολατρικά φτάσαμε να το πουλήσουμε 40 εκα-
τομμύρια στα «Goody’s» τότε… τα οποία ήδη τα χρωστάγαμε και χρωστά-
γαμε κι άλλα… μη ρωτάς τι έγινε… Και χάσαμε «3,5 ταξί» ο καθένας τότε, το 
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1998… Είχε 20 εκατομμύρια το ταξί… 70 εκατομμύρια μέσα… (…) 
Β. Τόσα πολλά λεφτά; Αυτά τα είχες, όμως, εσύ από τις δουλειές…
Θ. Τα είχα, κι είχα πάρει και δάνεια… Και κάτι κωλόπαιδα από τράπεζες, τα 
οποία στην αρχή ερχόταν και παρακάλαγαν να πάρουμε δάνεια, να γίνουμε 
πελάτες… και γίναμε πελάτες… τότε παλιά ήταν πώς ο τραπεζικός θα φέρει 
άτομα στην τράπεζα… (…) κι όταν μου είπε «δεν υπάρχει περίπτωση να σας 
δώσω φράγκο»… (…) του λέω, «δε φταις εσύ, εγώ φταίω που σ’ έκανα εδώ 
μέσα…» (…). Από τότε, που λες, από το 1997-98, δεν μπόρεσα να πάρω 
μπροστά, να σηκώσω κεφάλι (Θανάσης, συνέντευξη 9/8/2021). 

Στην αφήγηση του Θανάση το προσωπικό «λάθος» εναλλάσσεται με τις δομικές 
αιτιάσεις της «αγοράς» και κυρίως με την παραδοχή ότι δεν ήταν «καλός» έμπορος, 
δηλαδή «σκληρός», όπως απαιτεί η «αγορά». ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο που 
απέκτησε με τη μακρά επιχειρηματική του δραστηριότητα (και τα συγγενικά του 
δίκτυα) επιχείρησε να το αξιοποιήσει διαφορετικά: 

Πήγα [το 2012] στην Αυστραλία, δεν μπόρεσα να… Άκου, ρε γαμώτο! Θυ-
μάμαι, μ’ έστελνε ο πατέρας μ’ να μάθω αγγλικά, εγώ… δεν τα πήρα με 
καλό μάτι… Θυμόμουν καμιά λέξη, τώρα… και δεν ήξερα αγγλικά και δεν 
μπόρεσα να… Αν ήξερα αγγλικά, θα ’μενα. Θα μ’ έπαιρνα ο ξάδερφος, θα 
δούλευα λίγο εκεί στην ψησταριά που είχε και σιγά-σιγά… Θα ’χα πάρει 
σύνταξη τώρα και θα ’ρχόμουν (…)
Β. Πότε γύρισες απ’ την Αυστραλία;
Θ. Οκτώβριο του 2012.
Β. Δηλαδή πήγες μερικούς μήνες…
Θ. Έκατσα λίγο ακόμα εκεί στην επιχείρηση της κόρης μου… δεν… έβλε-
πα… δεν τα βρίσκαμε. λέω, πρέπει να φύγω. Τέλος του 2014 έκανα ένα 
μπακάλικο [στα Ιωάννινα], το οποίο… μέχρι τα capital control ανέβαινε σι-
γά-σιγά… Μετά, όμως, που έγινε το capital control πήρε μια βούτα… Εκεί 
που λέγαμε απ’ τα 3 θα φτάσουμε τα 5 κατοστάρικα τη μέρα, πέσαμε στα 
150… Δεν πήρε απάνω τ’ με τίποτα. 15 Δεκέμβρη [2015] το ’κλεισα κι ήρθα 
εδώ… Πέρασαν και τα χρόνια τώρα, δεν μπορώ να κάνω δουλειά, όπως τη 
θέλω εγώ… (Θανάσης, συνέντευξη 9/8/2021). 

Το «εδώ» και το «τώρα» του Θανάση είναι το χωριό στο οποίο μεγάλωσε, σε μια κτη-
νοτροφική οικογένεια που είχε όλες τις προϋποθέσεις της συνθήκης του «χωρικού»: 
λίγα πρόβατα, ένας κήπος και μεγάλη άτυπη αυτό-δραστηριότητα στην κάλυψη 
των αναγκών. Ένα κομμάτι αυτού του «ξεχασμένου» habitus το ανακαλύπτει ξανά, 
όταν οι συνθήκες το απαιτούν, τόσο στην πρώτη φάση της απόσυρσής του στο χω-
ριό, πριν φύγει για την Αυστραλία, όσο και στη δεύτερη, στο αφηγηματικό παρόν:

Θ. …που δεν είχα στον ήλιο μοίρα εδώ! Το 2012 που ήρθα εγώ εδώ… μετά 
ξαναμαζεύτηκα στα γιάννενα αλλά δεν είδα προκοπή και μετά… λέω, έχω 
πριόνι, έχω τσεκούρι, θα κόβω ξύλα και θα πουλάω. Στη μαύρη, τώρα… 
γι’ αυτό σου είπα μη βάζεις ονόματα… (…) Τι έκανα τότε: πήγαινα, έκοβα 
ξύλα… είχα την αδερφή μου στα γιάννενα, δόξα τω Θεώ με βοήθησε με 
αρκετά άτομα, να βρω δυο τόνους να πάω… έπαιρνα 120 ευρώ τον τόνο… 
240 ευρώ. Φόρτωνα το φορτηγό… εν τω μεταξύ, εδώ, για να μη με κα-
ταλάβουν… γιατί ρωτούσαν, φορτωμένο το φορτηγό, «πού πας;»… «Πάω 
να κόψω ξύλα στην Αγία Παρασκευή…». Άδειο το φορτηγό, «πού πας;»… 
«Πάω ξύλα στα γιάννενα…». Ανάποδα… γιατί έχουν πέσει και «καρφωτές»… 
Σε χωράφια δικά μου [έκοβα], όχι στου Δημοσίου… Όταν μου ’πε ο άλλος 
[ξυλέμπορος] 30 ευρώ τον τόνο… τι να κάνω με 30 ευρώ τον τόνο;… «Κι 
εγώ τα παίρνω σβάρνα –λέει– δεν αφήνω τούτο γιατί είναι μικρό…». «Τι 
λες, ωρέ, του λέω, εσύ θα μ’ κατεβάσεις το χωράφι όλο όπως είναι απ’ τον 
όχτο…» (…). Έτσι είχα ξεκινήσει… (…)
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Εγώ είχα και αρνιά, τα οποία τώρα δεν μπορώ να τα ’χω, τώρα που ’χω τη 
δουλειά. Αν δεν είχα τη δουλειά, όμως, θα ’παιρνα 50… για να ζήσω, έτσι; 
γιατί δεν είχα να ζήσω… Τα 50 αυτά αρνιά θα τα ’παιρνα… Όπως είναι με-
ρικοί που έχουν μέσα τα πρόβατα [όταν γεννήσουν] στη βδομάδα πάνω τα 
πετάνε [τα αρνιά], για να παίρνουν το γάλα… μόλις ξεκινάει, για την «κλι-
άστρα» που λέμε… πάνω στη βδομάδα που σταματάει η «κλιάστρα», τα 
πετάνε, για να παίρνουν το γάλα να το πάνε στη «Δωδώνη». λοιπόν, θα 
’παιρνα τέτοια αρνιά… τα οποία, βέβαια, ύστερα ήθελα την καλύτερη γάλα 
σκόνη που υπάρχει στην αγορά… η οποία έχει 5 ευρώ το κιλό (…)
Β. Και συμφέρει να το ταΐζεις το αρνί…
Θ. Δεν είναι αν συμφέρει… Προτιμάς αυτά που πετάνε, παρά να πάω να 
πάρω ένα το οποίο είναι έτοιμο να τρώει… γιατί τη σημερινή εποχή θα μου 
ζητήσουν… είναι ακριβό (…). [Έχει μια διαδικασία]… να βράσεις το νερό, να 
αραιώσεις το γάλα, να το βάλεις στον κουβά, να πάνε αυτά, 5-6, να πιούν 
από το ραγοβύζι [ρωγοβύζι – κάθε ειδικός κουβάς έχει έξι τέτοιες θηλές] 
που λέγαμε παλιά… Και πρέπει να ’σαι απίκο! Μέχρι να μεγαλώσει, να μπο-
ρεί να φάει το χορτάρι… 40 μέρες κρατάει αυτό… 40 μέρες, δηλαδή σου 
στοιχίζει κατευθείαν 40 ευρώ το ένα… (…). Δηλαδή θέλεις δυο χιλιάρικα για 
να βάλεις 50 αρνιά. (…) Από κει και πέρα, όταν αρχίσει να τρώει, πρέπει να 
βρεις τον τρόπο… τι θα του δώσεις να φάει… Να ’χεις το κουμάντο… Και 
πότε; Όχι μόνο τώρα, εδώ, εγώ έπρεπε να ’χω το χορτάρι, να το ’χω βάλει 
μέσα… Ποια εποχή όμως; Αν αγοράσεις το τριφύλλι, π.χ., μέσα απ’ το χω-
ράφι, θα το πάρεις 4 ευρώ το «ντέκι» [δεμάτι μηχανής], αν τ’ αγοράσεις το 
χειμώνα, θα το πάρεις 9… διπλή τιμή… γιατί αποθηκεύεται. Όπως κι αυτή 
τη στιγμή το καλαμπόκι… Έχει ακριβύνει πολύ (…) πρέπει να το πάρεις αμέ-
σως με την αποξήρανση, το Νοέμβριο… (…)
Θ. Άμα τα πάρεις όλα στην παραγωγή, τα παίρνεις με πολύ χαμηλή τιμή… 
Έχεις, όμως, τα λεφτά να τα πάρεις; Θέλεις κεφάλαιο… Δηλαδή εγώ πήρα 
χορτάρι το Νοέμβριο μήνα, πήγα εγώ και το φόρτωσα μέσα απ’ την απο-
θήκη του… γιατί και το φόρτωμα-ξεφόρτωμα θέλουν μισό ευρώ το «ντέκι», 
έτσι; Είναι κοστολόγιο αυτό… (…) Το πιο ακριβότερο ζυγούρι που πούλησα 
τώρα, ήταν 186 ευρώ. Ο μέσος όρος είναι 140 ευρώ… Αλλά κοίταξε, είχε 
καλή τιμή όμως… πούλησα με 8 ευρώ το κιλό, κρέας… Με 4 ευρώ το κιλό 
αγοράζανε για Πάσχα, ζωντανό… Άμα ήτανε το αρνί 40 κιλά [ζωντανό], 
έβγαζε κρέας 18, λιγότερο απ’ το μισό… Δεν ήθελα να βγάλει κρέας πολύ, 
αλλά να ’χει νόστιμο κρέας. (…) 140 ευρώ το ένα, 50 αρνιά είναι 7 χιλιάρικα. 
Βγάλε τα 2 χιλιάρικα το γάλα… Βγάλε κι ένα χιλιάρικο για τροφή και κα-
λαμπόκι… Παίρνεις 7 χιλιάρικα, ξοδεύεις τρία, μένουν 4 χιλιάρικα… Αλλά, 
πρέπει να ξέρεις πώς θα ταϊστούν αυτά για να ’χουν καλό κρέας. Εγώ δεν 
ήξερα, τώρα έμαθα… (Θανάσης, συνέντευξη 9/8/2021). 

Το προηγούμενο απόσπασμα από την αφήγηση του Θανάση είναι σκόπιμα εκτενές, 
γιατί θέλω να καταδείξω μ’ αυτό τη διάσταση της «επινοητικότητάς» του: δεν επιστρέ-
φει στο χωριό άδειος από εμπειρίες, αλλά συνδυάζει δύο «παραδόσεις», εκείνη της 
«χωρικής» διαβίωσης με εκείνη που απέκτησε ως επιχειρηματίας. Παρά το γεγονός 
ότι σήμερα (και για το σύντομο διάστημα που του απομένει ως τη συνταξιοδότησή 
του) εργάζεται ως συμβασιούχος υπάλληλος σε πρόγραμμα της Περιφέρειας, ο εργα-
σιακός του βίος καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματικότητα, κι αυτό 
είναι σαφές στην απάντησή του, όταν τον ρωτώ γιατί δεν ασχολείται με τον κήπο:

Θ. Θα σου πω τώρα ένα πράγμα για τον κήπο. Η μάνα μου ακριβώς από 
κάτω είχε κήπο. Μεγάλο. Όταν λέμε μεγάλο… 12 επί 10 μέτρα… το οποίο 
είχε διάφορα μέσα. Εμείς ερχόμασταν Σαββατοκύριακο απ’ τα γιάννενα, ας 
πούμε, και την περιμέναμαν την Κυριακή το μεσημέρι να τελειώσει τα πρό-
βατα, για να ’ρθει να φάμε, να ’μαστε όλοι μαζί δηλαδή. Εκεί που κοιτάγα-
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μαν απ’ το παράθυρο, έμπαινε η μάνα στην πόρτα [της αυλής] κι εξαφανι-
ζόταν… στον κήπο… (…) Ήθελε να τελειώσει με τα αγροτικά… Κι έλεγες πού 
πήγε τώρα; Τακ, έβγαινε αυτή, μετά από 5 λεπτά… 10 βαριά… Να βγάλει 
κανά χορτάρι… «Πού ήσουν, ρε μάνα;». «Να, κάτω στον κήπο, το ’χω κάθε 
μέρα αυτό…». Αν εγώ το ’κανα κάθε μέρα αυτό, δε θα ήταν έτσι εδώ πέρα 
[χορταριασμένος ο κήπος]. Αφού τώρα έρχεται κανάς φίλος… και τους λέω 
«προσέξτε μη πατάτε το πράσινο…» (γέλια).
Β. Εσύ δεν έβαλες ποτέ σ’ αυτόν τον κάτω τον κήπο που έβαζε η μάνα σου;
Θ. Έβαλα κάποτε πατάτες, αλλά δεν… (…)
Θ. Εδώ που έμπλεξα, έμπλεξα ήθελα-δεν ήθελα… γιατί… για να επιζήσω, 
όχι γιατί μ’ άρεγε αυτή η δουλειά που κάνω. Οποιαδήποτε δουλειά… [του 
χωριού].
Β. Σε βοήθησε ο κήπος να επιζήσεις; 
Θ. Ο κήπος όχι, όχι… Οι πατάτες κι οι ντομάτες ήταν τότε που έρρεε το χρή-
μα. Κι εδώ τώρα, που ’βαλα καμιά ντομάτα και καμιά πιπεριά… κολοκύθια! 
Είχα βάλει κι ένα αυτόματο πότισμα και ποτίζονταν μοναχά τους… Και τις 
είχα μακριά τη μία απ’ την άλλη, για να κόβω τα χορτάρια ενδιάμεσα με το 
χορτοκοπτικό! (γέλια) Θα κάτσω εγώ να σκάβω τώρα… (Θανάσης, συνέ-
ντευξη 9/8/2021).

Παρά τις αντίστροφες κατευθύνσεις τους από την υπαλληλική σχέση στην επιχει-
ρηματικότητα, οι εργασιακές πορείες και η διαχείριση της ανεργίας των δύο συνο-
μιλητών μου παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν ενδιαφέρον 
για το ζήτημα που μας απασχολεί. γιατί, λοιπόν, σε πείσμα των γενικότερων βιβλι-
ογραφικών και εθνογραφικών δεδομένων, όπως έχουμε δει (Drescher, Holmer & 
Iaquinta 2012, Ioannou et al. 2016, Partalidou & Anthopoulou 2017, Anthopoulou et 
al. 2017 κ.ά. ) οι δικοί μου άνεργοι συνομιλητές δεν «βάζουν κήπο»; Κατά την άποψή 
μου, η στάση αυτή δεν συνιστά εξαίρεση αλλά μάλλον έναν ιδιόμορφο κανόνα που 
καθορίζεται από μια σειρά αιτιάσεων. 

Μια πρώτη διαπίστωση σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Κώστας και ο Θανάσης 
«δεν αγαπούν» τον κήπο, όπως άλλοι συνομιλητές μου (π.χ. ο γιώργος ή ο Ανδρέας). 
Η ιδιοσυγκρασία, λοιπόν, του χαρακτήρα θα μπορούσε να δικαιολογεί την αποχή 
ή να εξηγεί, αντίστοιχα τη δραστηριοποίηση. ωστόσο, η ενασχόλησή τους με τον 
κήπο υπήρξε γεγονός σε κάποια φάση της ζωής τους, ενδεχομένως όταν βίωναν ένα 
επίπεδο εργασιακής εξασφάλισης και, κυρίως, όταν αισθάνονταν μέλη μιας «κοι-
νότητας» –της στενότερης ή ευρύτερης οικογένειάς τους– η οποία συμμετείχε επί-
σης στην παραγωγική και καταναλωτική διαδικασία. Η μοναχικότητα, λοιπόν, την 
οποία βιώνουν στο παρόν, φαίνεται να τους αποτρέπει. Κατά δεύτερο λόγο, παρά 
την απουσία της άτυπης αυτοπαραγωγής, η προσφυγή τους στην άτυπη εργασία 
παρουσιάζεται έντονα: για τον μεν Κώστα, διατηρεί ορισμένα χαρακτηριστικά επι-
βίωσης και αναμονής μέχρι τη σύνταξη, για το Θανάση από την άλλη παρουσιάζει 
στοιχεία επινοητικότητας που θα μπορούσαν να τον κρατήσουν στο «επάγγελμα» 
του εμπόρου με κάποιον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο στόχος της επιβί-
ωσης, εφόσον δεν επιτυγχάνεται με τυπικό, επιδιώκεται με άτυπο τρόπο. ωστόσο, 
είναι, νομίζω, εμφανές στα λόγια τους κάτι περισσότερο δομικό: η επιδίωξή τους να 
(επαν)ενταχθούν στην αγορά εργασίας όχι με όρους επιβίωσης αλλά με όρους επαγ-
γελματικής «καταξίωσης», σύμφωνα με την εργασιακή τους βιογραφία. Να βρουν, 
με άλλα λόγια, μια «δουλειά» που να συνάδει με αυτό που ξέρουν να κάνουν και τους 
έχει προσδώσει στο παρελθόν έναν αξιοπρεπή από κάθε άποψη βίο. 

Αν η παρατήρηση αυτή είναι έγκυρη, τότε οι άνεργοι συνομιλητές μου αντιμε-
τωπίζουν την ανεργία τους στο πλαίσιο της συνολικής κοινωνικής αναπαραγωγής 
τους και όχι μόνο ως εμπόδιο για τη βιολογική τους αναπαραγωγή. Στοχάζονται δη-
λαδή, όπως σημειώνει η Narotsky (2017: 139-144), με μια διπλή εννοιολόγηση της 
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κοινωνικής τους αναπαραγωγής που περιλαμβάνει τόσο τη φυσική τους αναπα-
ραγωγή ως εργαζόμενων όσο και την αξιακή αναπαραγωγή ενός τρόπου ζωής που 
πλήττεται από την κρίση. Στη βάση αυτή, δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μιας 
«ηθικής οικιακής οικονομίας» (Gregory 2009), στην οποία θα συμπεριλαμβάναμε και 
την αυτοπαραγωγή των κήπων –γι’ αυτούς, άλλωστε, η έννοια του «νοικοκυριού» 
δεν υφίσταται με την κλασική της μορφή, αφού ζουν μόνοι τους– αλλά επιδιώκουν 
τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στην «αγορά» με έναν τρόπο παγιωμένο κατά 
το (εργασιακό) παρελθόν (τους). Στη βάση αυτή, τα προϊόντα του κήπου τους είναι 
«άχρηστα», γιατί ενώ αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά με 
πολλούς τρόπους προς ένα σταθερό εισόδημα, το γινόμενό τους είναι μηδέν, όταν 
το σταθερό αυτό εισόδημα απουσιάζει.148 Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί σε μια 
γενικευμένη υπόθεση εργασίας για την άτυπη αυτοπαραγωγή των κήπων: η κοινω-
νική της απήχηση ως πρακτικής δε σχετίζεται με την ίδια την επιβίωση των υποκει-
μένων που την ασκούν, αλλά μάλλον με μια πολλαπλά συμπληρωματική διαδικα-
σία (εισοδηματική, παραγωγική, κοινωνική, πολιτική κ.λπ.), που αποκτά νόημα μόνο 
όταν ασκείται ως τέτοια. Αλλά, νομίζω, είναι κάπως πρώιμο να την αναπτύξουμε 
εδώ. Ας περιμένουμε, πρώτα, την παράθεση και άλλου ακόμη εθνογραφικού υλικού.

οι συνιστώσες του χρόνου και του χώρου

ι. ο «χρόνος του κήπου»

Το ζήτημα της αυτοπαραγωγής των κήπων, ειδικά σε συνάρτηση με το βίωμα της 
ανεργίας όπως το είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, μας οδηγεί αναπόφευκτα σε 
μια ευρύτερη συζήτηση και από άλλη σκοπιά: αν οι άνεργοι έχουν άπλετο «ελεύθε-
ρο» χρόνο στη διάθεσή τους, γιατί να μην τον «αξιοποιήσουν» παραγωγικά σ’ έναν 
οικιακό κήπο; Ή ακόμη, οι εργαζόμενοι που «βάζουν κήπο» πώς καταφέρνουν να 
διαχειρίζονται τόσο τις εργασιακές τους υποχρεώσεις όσο και τον κήπο μέσα στα 
δεδομένα χρονικά όρια που καθορίζονται από την πρώτη παράμετρο, την τυπική 
εργασία τους; Σε τελική ανάλυση, πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσει κανείς στην 
άτυπη αυτοπαραγωγή του κήπου, πώς μπορούμε να τον «μετρήσουμε» και, πέρα 
από την ποσοτική διάσταση, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του; 

Το ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου είναι βέβαια εξαιρετικά περίπλοκο για 
να το εξαντλήσουμε εδώ. ωστόσο, αν κάτι είναι βέβαιο, αυτό σχετίζεται με το ότι 
ο χρόνος δεν είναι ένα «αντικειμενικό» μέγεθος, αλλά μάλλον αφενός παράγεται 
κοινωνικά από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, αφετέρου τις επηρεάζει δρα-
ματικά οργανώνοντας την κοινωνική ζωή σε μια αξεδιάλυτα διαλεκτική σχέση. ύπό 
την έννοια αυτή, όπως και σε άλλο σημείο αναφέραμε,149 η έννοια του «ελεύθερου» 
χρόνου σχετίζεται άμεσα με τη νεωτερική διάσταση της κατασκευής του που δι-
χοτομεί τη συνολική του «ποσότητα» στο κομμάτι της εργασιακής απασχόλησης 
και σ’ εκείνο της κατανάλωσης (Τόμσον 1994, Bauman 2008). Αυτή, όμως, είναι η 

148 Όπως σημειώνει η Narotsky (2017: 144), «τα νοικοκυριά, προκειμένου να συντηρηθούν, εξαρτώνται 
επίσης από τα εισοδήματα που κερδίζουν στην αγορά με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και σχέσεις 
(τυπικές ή άτυπες), καθώς και από τις παροχές ή τα επιδόματα που διεκδικούν από το κράτος ως θε-
σμό και από την προσωπική επαφή με τους κρατικούς λειτουργούς ως άμεσους εκπροσώπους του. 
Από τη σκοπιά κατά την οποία δίδεται έμφαση στην κοινωνική αναπαραγωγή, οι εμπορευματοποι-
ημένες και οι απο-εμπορευματοποιημένες διαστάσεις διασταυρώνονται στις καθημερινές πρακτικές 
και αξίες ενεργοποιώντας τη συνοχή της κοινωνικής ζωής. Με τη σειρά τους, αυτές οι πρακτικές και 
οι αξίες συμβάλλουν στη δημιουργία ιδιαίτερων κοινωνικών σχέσεων και παράγουν από κοινού συ-
γκεκριμένους τρόπους ζωής».

149 Βλ. κεφάλαιο 3 του Α΄ μέρους.
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νεωτερική διάσταση του χρόνου, όπως αυτός παρήχθη στο πλαίσιο του βιομηχα-
νικού καπιταλισμού. Ο Ε.Π. Τόμσον, για παράδειγμα, (1994: 6-15) μας δίνει από τις 
πηγές του εντυπωσιακά παραδείγματα αφενός για την ύπαρξη ενός προ-νεωτερικού 
χρόνου (όπου η έννοια της «οργάνωσης της εργασίας» βασίζεται σε μια μεγάλη ποι-
κιλία ημικών προσδιορισμών του χρόνου, καθορισμένων από φυσικές ή κοινωνικές 
συνθήκες της εκάστοτε προβιομηχανικής κοινωνίας), αφετέρου για τη βαθμιαία επι-
κράτηση ενός εργασιακού χρόνου που βασίζεται αυτή τη φορά όχι στο «έργο» αλλά 
στην «αξιοποίηση» του εργάσιμου χρόνου από τον εργοδότη μέσω του ρολογιού, 
μιας τεχνολογικής επινόησης για την οργάνωση του χρόνου στη βιομηχανική εποχή. 

ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει και μια τρίτη εννοιολόγηση, αυτή που 
αφορά την υπέρβαση του νεωτερικού χρόνου μέσα από την «καταστροφή» του και 
στην οποία επίσης έχουμε αναφερθεί ήδη: η δραστική μείωση του εργάσιμου χρό-
νου –στο άρμα της «αποανάπτυξης»– και η «απελευθέρωσή» του από την «ανάγκη», 
μπορεί να διαμορφώσει ένα χρονικό πλαίσιο αυτοπραγμάτωσης των υποκειμένων 
που να καθορίζει την «αυτοπαραγωγή» ως μια απελευθερωτική από την αλλοτρίωση 
εργασία διαμορφώνοντας έναν μετά-νεωτερικό χρόνο από την άποψη της «εξόδου 
αριστερά» από την κρίση (γκορζ 1986). ωστόσο, ο μετά-νεωτερικός χρόνος παραμέ-
νει διακύβευμα, αφού μια τέτοια «απελευθέρωση» θα μπορούσε να αποδεσμεύσει 
συνολικά την «αγορά» από τις νεωτερικές της υποχρεώσεις απέναντι στους τυπικά 
εργαζόμενους, συνιστώντας μια «έξοδο δεξιά» από την κρίση με την πρεκαριοποίηση 
μεγάλων τμημάτων του εργατικού δυναμικού (Σπυριδάκης 2018). Τι είδους «χρό-
νος», λοιπόν, είναι ο «χρόνος των κήπων»; 

Με βάση το εμπειρικό υλικό από τις συνεντεύξεις με τους συνομιλητές μου, 
αλλά και τις αυτοεθνογραφικές μου παρατηρήσεις, θα έλεγα ότι κατ’ αρχήν μπο-
ρούμε να διακρίνουμε και τα τρία επίπεδα εννοιολόγησης του χρόνου στους κήπους 
της αυτοπαραγωγής. Ο προ-νεωτερικός χρόνος εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την 
περιοδικότητα της καλλιέργειας, καθώς μια τυπική καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει 
από τα τέλη Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου περίπου. ωστόσο, 
κάποιοι από τους συνομιλητές μου επεκτείνουν τη διάρκεια αυτή τόσο πριν όσο 
και μετά τα τυπικά της όρια, απασχολούμενοι επί της ουσίας σχεδόν ολόκληρο το 
χρόνο: από τα τέλη Ιανουαρίου φυτεύουν τα σπόρια για τις φυταριές τους (όπως ο 
Βαγγέλης και ο Ανδρέας), ενώ συχνά, με τις φθινοπωρινές καλλιέργειές τους (μπρό-
κολο, κουνουπίδι, πράσο κ.λπ. αλλά και το μαρούλι που μπορεί να καλλιεργείται όλο 
το χρόνο) η καλλιεργητική περίοδος μπορεί να φτάνει και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, 
«τα Χριστούγεννα», όπως οι ίδιοι το προσδιορίζουν, χρησιμοποιώντας ένα προ-νε-
ωτερικό τελετουργικό όριο.150 Στο Ζαγόρι τουλάχιστον αυτό φαίνεται να είναι και 
το απώτατο όριο, δεδομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που ισχύουν τους 
κυρίως χειμερινούς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 

Η βασική, όμως, προνεωτερική διάσταση του χρόνου στον κήπο σχετίζεται με 
την καθημερινή καλλιεργητική φροντίδα. Όπως είδαμε στο μεθοδολογικό κεφά-
λαιο, η «μέτρηση» του εργάσιμου χρόνου στην άτυπη οικονομία γενικότερα είναι 
αδιέξοδη (αν θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα νεωτερικό κριτήριο), επομένως ο χρό-
νος φροντίδας μπορεί να είναι από «5 έως 10 λεπτά, βαριά», σε καθημερινή βάση, 
συμπληρωματικά με άλλες ασχολίες, όπως είδαμε να καταθέτει ο Θανάσης για την 
απασχόληση της μητέρας του, έως «από νύχτα σε νύχτα», όταν πρόκειται για τις 

150 Ο Βαγγέλης επισημαίνει την τελετουργική διάσταση του επαναλαμβανόμενου ενιαύσιου χρόνου σε 
μια πολύ ενδιαφέρουσα βιωμένη εκδοχή: «Κερδίζω… το ότι μπαίνω στους συμπαντικούς ρυθμούς, 
ας το πούμε έτσι… ότι μπαίνω στον τελετουργικό κύκλο του έτους, που είναι ένα πολύ ωραίο πράγ-
μα, όχι μόνο με την καλλιέργεια αλλά και με την τροφοσυλλογή… δηλαδή, α, ήρθε ο καιρός για τα 
σπαράγγια τώρα, α, βγήκανε οι μούρες, βγήκανε τα κράνια… οπότε είσαι σ’ αυτόν τον τελετουργικό 
ρυθμό του έτους, το λειτουργικό ρυθμό… (…) Χορεύεις, ας πούμε, σ’ αυτό το ρυθμό, της εναλλαγής 
των εποχών» (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).
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κυρίως εργασίες σκαψίματος και λίπανσης, φύτευσης, ποτίσματος ή περιοδικού βο-
τανίσματος κ.λπ., όπως είδαμε να το θέτει ο γιώργος. Από την άποψη αυτή, ο χρόνος 
του κήπου δεν μπορεί να οργανωθεί στη βάση ενός «επαγγελματικού» χρόνου με 
αντιστοίχιση «δαπάνης – ωφέλειας», όπως γίνεται με τον μετρήσιμο / εργάσιμο χρό-
νο της «αγοράς».151 Αυτός ο «γρίφος» της διάρκειας της εργασίας στον κήπο έχει την 
απάντησή του στη ημική διατύπωση «ο κήπος σε θέλει δυο ώρες τη μέρα», με τη συ-
νυποδηλωτική προσθήκη ότι πρόκειται για «κάθε μέρα» του καλλιεργητικού κύκλου. 

Αν και η διατύπωση αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί τοις μετρητοίς –άλλωστε 
γενικότερα τα ημικά συστήματα μέτρησης δεν μετρούν με ακρίβεια αλλά μάλλον 
τονίζουν τη σημασία, μικρή ή μεγάλη, ενός μεγέθους–152 η αξία της είναι σημαντική 
στον προσδιορισμό του χρόνου του κήπου: πρόκειται ασφαλώς για μια καθημερινή 
απασχόληση που όμως μπορεί να γίνεται συμπληρωματικά, δεδομένου ότι οι «δυο 
ώρες» είναι ένα υπολογίσιμο μεν, αλλά όχι ικανό χρονικό όριο ώστε να «κλείσει με-
ρόκαμα» ένας απασχολούμενος, κάτι που στην προ-νεωτερική αγροτική κοινωνία 
συμβαίνει «από νύχτα σε νύχτα» ή αλλιώς «όσο φέγγει». Η χρήση, μάλιστα, ενός 
νεωτερικού μέτρου όπως η «ώρα» επιτείνει εδώ την αμφισημία. για να γίνει, λοιπόν, 
απολύτως κατανοητό πόσος χρόνος είναι «δυο ώρες» στον προ-νεωτερικό κώδικα 
νοηματοδότησης, έχει σημασία πώς θα το προφέρει / ακούσει κανείς: για κάποιον 
που λειτουργεί με το νεωτερικό κριτήριο του χρόνου, η φράση «δυο ώρες» ακούγε-
ται ως «δύο ώρες από τις οκτώ ενός πλήρους εργασιακού ωραρίου» ή ως «δύο ώρες 
αμειβόμενες επί Χ ευρώ» στο σύστημα της ωριαίας αποζημίωσης, στο πλαίσιο ενός 
«συγχρονισμού της δουλειάς», όπως σημειώνει ο Τόμσον (1994: 26). ωστόσο, «δυο 
ώρες» –όπως λέμε «δυο λεπτά», «δυο δράμια ψωμί» ή «δυο στάλες κρασί»– στην 
προ-νεωτερική εννοιολόγηση του αγροτικού κόσμου είναι λίγο, από την άποψη ότι 
συνιστούν μόνο ένα μικρό, συμβατικό μέρος του ημερήσιου μόχθου από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. «Όσο χρειαστεί κάθε φορά», προσθέτει η Ελένη. 

ωστόσο, όσος χρόνος κι αν είναι πραγματικά «δυο ώρες», δεν παύουν να απαι-
τούνται «κάθε μέρα» στην εργασιακή απασχόληση της αυτοπαραγωγής των κήπων. 
Πώς μπορεί, άραγε να ανταποκριθεί σ’ αυτό ένας τυπικά εργαζόμενος στο νεωτερι-
κό πλαίσιο εννοιολόγησης του χρόνου; για τον Θανάση η σχέση αυτή είναι αδύνατη:

Θ. Εγώ, από την εμπειρία μου εδώ στο χωριό, πέντε χρόνια τώρα, πρέπει 
να κάνεις μία δουλειά: έχω πρόβατα; Έχω πρόβατα… Έχω γίδια; Έχω γίδια… 
Εντάξει, αυτός που ’χει τα πρόβατα μπορεί να ’χει και λίγα γίδια. Αλλά αυτός 
που έχει τα γίδια, δεν μπορεί να ’χει και πρόβατα. Τώρα θα μου πεις, γιατί…
Β. Αυτόν τον κήπο που έχεις τώρα, δεν θα μπορούσες να τον έχεις και να κάνεις 
και μια δουλειά άλλη; 
Θ. Να, κάνω κι άλλες δουλειές και δεν προλαβαίνω να καθαρίσω το… [χορ-
τάρι].
Β. Έχεις διοριστεί με πρόγραμμα στην Περιφέρεια για δύο χρόνια… Κάνεις το 
ωράριό σου, 07:00 – 15:00… Μετά, το απόγευμα; 
Θ. Πιάνω δουλειά 7:00, ξυπνάω 5:00. Μόλις έρχομαι το μεσημέρι, πώς να 
φάω κάτι γρήγορα και θα πέσω για ύπνο. (…) Με το που ξυπνάς, μιλάμε 
γι’ αυτή την εποχή τώρα, που ’ναι καλοκαίρι, πας να βγεις έξω και σε καίει 
η ζέστη… ξαναμπαίνεις πάλι μέσα. Και κάθεσαι μέχρι 7:30 – 8:00 η ώρα 

151 Κάτι τέτοιο, φυσικά, ισχύει γενικότερα για την αγροτική εργασία, αλλά επιπλέον στον κήπο η ερ-
γασία δεν εξειδικεύεται στην παραγωγή για την «αγορά», επομένως δεν έχει άμεσο εισοδηματικό 
αντίκρισμα ως δαπανόμενος / εργασιακός χρόνος.

152 για ένα τέτοιο παράδειγμα από το Ζαγόρι βλ. την αδημοσίευτη ανακοίνωση του Βαγγέλη Παπιγκιώτη 
«Μονάδες μέτρησης στο ζαγορίσιο ιδίωμα», στην Ημερίδα Το γλωσσικό ιδίωμα του Ζαγορίου, Ασπράγ-
γελοι, 23/8/2015, διαθέσιμη στο youtube (https://www.youtube.com/watch?v=s3m_yGFVQTs – 
από 1.45.00 έως 1.57.00). Το ζήτημα σχετίζεται επίσης με τα λεγόμενα «εθνομαθηματικά» (βλ. ενδει-
κτικά Rosa & Orey 2011).
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που θ’ αρχίσει να ρίχνει λίγο… Αν και γληγορότερα, έχει λίγο αέρα, τώρα δε 
φυσάει καθόλου… Θα το πω κι αυτό: είναι 9:00 η ώρα [το βράδυ], είμαστε 
έξω κι αναγκαστήκαμε να βγάλουμε τον ανεμιστήρα, γιατί δεν μπορούμε 
να σταθούμε (…). Εγώ είχα και αρνιά, τα οποία τώρα δεν μπορώ να τα ’χω 
τώρα που ’χω τη δουλειά (Θανάσης, συνέντευξη 9/8/2021).

Ο Θανάσης, όπως και ο Κώστας άλλωστε, όπως είδαμε, λειτουργούν αποκλειστικά 
στο πλαίσιο της νεωτερικής εννοιολόγησης του χρόνου, παρόλο που ζουν «στο χω-
ριό». γι’ αυτούς ο «χρόνος του κήπου» είναι εντελώς αδιάφορος, δεδομένου ότι αφε-
νός βρίσκεται έξω από τον «τιμολογημένο» εργασιακό χρόνο της νεωτερικότητας, 
αφετέρου, δεν ανήκει ούτε σ’ εκείνο το κομμάτι που θα ονομάζαμε «ελεύθερο χρό-
νο». Τον τελευταίο, βέβαια, τον αντιλαμβάνονται ως χρόνο σχόλης –αν και όχι απα-
ραίτητα «κατανάλωσης»– με αποτέλεσμα η συνθήκη της ανεργίας την οποία βίωσαν 
/ βιώνουν να τον μηδενίζει: ο άπλετος χρόνος της ανεργίας δεν είναι «ελεύθερος», 
δεν προσφέρεται για «σχόλη» αλλά ούτε μπορεί να αξιοποιηθεί στον κήπο, γιατί το 
γινόμενό του σε σχέση με τον μηδενικό χρόνο της εργασίας είναι επίσης μηδέν. 

Το ζήτημα του «ελεύθερου» χρόνου και η διάθεσή του για την αυτοπαραγωγή 
των κήπων, ωστόσο, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να τεθεί και με διαφορετικούς 
όρους. Τι συμβαίνει με τους τυπικά εργαζόμενους που βρίσκουν, τελικά, τις «δυο 
ώρες» για να τις διαθέσουν; Τι είδους χρόνος είναι αυτός και πώς αξιοδοτείται; Κι 
ακόμη, ο χρόνος που αφιερώνουν οι συνταξιούχοι στον κήπο είναι «ελεύθερος», στο 
πλαίσιο της νεωτερικής εννοιολόγησης; 

Ας ξεκινήσουμε με τους τελευταίους, οι οποίοι είναι, όπως φαίνεται, το σημα-
ντικότερο τμήμα των αυτοπαραγωγών που μας απασχολούν. Κατ’ αρχάς, για τον 
λευτέρη αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της πελατείας του:

λ. Το πελατολόγιο, μπορώ να πω σε ποσοστό 80%, είναι όλοι συνταξιούχοι. 
Είναι άνθρωποι που βάζουν κήπο κατά κύριο λόγο… για να ’ναι λίγο πιο 
βιολογικά τα προϊόντα, να έχουν αποθηκευμένα προϊόντα, όπως είναι η 
πατάτα και το κρεμμύδι για το χειμώνα, για να τα δίνουν στα παιδιά τους. 
Δηλαδή θέλουν να κάνουν μια πιο βιολογική καλλιέργεια… γιατί έχουν τα 
εγγόνια και αυτά… Δηλαδή επί το πλείστον είναι συνταξιούχοι. λίγοι είναι 
κάτω από τα 60 που είναι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα 
αυτοί που θα ασχοληθούν με τον κήπο. Δηλαδή ένα 15% μπορώ να πω… 
κι αυτό εντός εισαγωγικών (…) …πεθαίνει ο συνταξιούχος και δεν υπάρχει 
αναπλήρωση. Εγώ, τα 11 χρόνια που έχω το μαγαζί… πάνω από 150 – 200 
άτομα πελάτες μου… έχουν φύγει. Πεθαίνουν οι άνθρωποι και τα παιδιά 
δεν ασχολούνται… ένα 15% από τα παιδιά ασχολείται… που έβαζαν κήπο. 
Οι πιο πολλοί δεν ασχολούνται. Δηλαδή θα υπάρξει κενό. Αλλά εγώ λέω 
ότι υπάρχει κενό, γιατί ο κόσμος ο νέος δεν έχει χρόνο. Τώρα, αν κάποιος 
βγει στη σύνταξη… δεν ξέρουμε αν θα ασχοληθεί με αυτό. Το ερασιτεχνικό 
δέχεται πιέσεις πανελλαδικά και λόγω γήρατος και λόγω ότι… επειδή τα 
πράγματα τώρα με τις καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολα… απογοητεύ-
εται… τα έξοδα είναι πάρα πολλά (…) (λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021).

Η εννοιολόγηση του χρόνου των συνταξιούχων ως «ελεύθερου» / νεωτερικού χρό-
νου είναι εδώ σαφής, δεδομένου, βέβαια, του συνταξιοδοτικού εισοδήματος. ωστό-
σο, και πάλι, ο χρόνος αυτός δεν έχει τα χαρακτηριστικά της «σχόλης» αλλά μετα-
σχηματίζεται σε χρόνο «παραγωγικό» και μάλιστα με προσανατολισμό διαγενεακής 
αλληλεγγύης: είναι ο χρόνος που δεν μπορεί να διατεθεί από τα εργαζόμενα παι-
διά τους στην εξασφάλιση μιας (ποιοτικότερης, ασφαλώς) διατροφής για τα παι-
διά εκείνων κ.ο.κ.· και μάλιστα με την επισήμανση ότι η απρόσκοπτη συνέχεια της 
πρακτικής αυτής είναι ένα διακύβευμα που μένει να εξακριβωθεί και πάλι μέσω του 
«χρόνου», ενός χρόνου μελλοντικού που μένει μετέωρος όσον αφορά την ενασχό-
ληση της επόμενης γενιάς συνταξιούχων. Νομίζω πως κι εδώ η προσφυγή στη συσ-
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σωρευμένη ιστορική εμπειρία που αξιοποιεί ο Ε.Π. Τόμσον μπορεί να μας βοηθήσει 
να ερμηνεύσουμε. Περιγράφοντας τη «μετάβαση» από τον προ-νεωτερικό στον νε-
ωτερικό βιομηχανικό κόσμο ο Τόμσον (1994: 41) διαπιστώνει ότι 

δεν υπήρξε ποτέ ένας και μοναδικός τρόπος γι’ αυτή τη «μετάβαση». Η 
μετάβαση έχει να κάνει με ολόκληρη την κουλτούρα: η αντίσταση στην 
αλλαγή, ή η αποδοχή της αλλαγής, προέρχεται από το σύνολο της κουλ-
τούρας. Κι αυτή η κουλτούρα περιλαμβάνει τα συστήματα διακυβέρνησης, 
τις σχέσεις ιδιοκτησίας, τους θρησκευτικούς θεσμούς κ.λπ. που δεν θα 
μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε (…). Πάνω απ’ όλα, αυτή η μετάβαση 
δε γίνεται απλώς προς την «εκβιομηχάνιση», αλλά προς τον βιομηχανικό 
καπιταλισμό.

Αν στα «κ.λπ.» του Τόμσον προσθέσουμε την ισχύ των προ-νεωτερικών οικογενει-
ακών θεσμικών δικτύων, το επιχείρημά του μπορεί εδώ να μας φανεί πολύτιμο: 
ο «χρόνος των συνταξιούχων» είναι ένας μερικά νεωτερικός χρόνος, δηλαδή ένας 
πολιτισμικά προ-νεωτερικός χρόνος προσαρμοσμένος από τα υποκείμενά του στις 
εργασιακές αλλά όχι και στις καταναλωτικές συνθήκες της νεωτερικότητας. Είναι, 
επομένως, ένας χρόνος που βρίσκεται σ’ αυτή τη μακρά και πολυσύνθετη διαδικα-
σία «μετάβασης», ένας χρόνος ασφαλώς υβριδικός. 

ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνομιλητών μου, ο ίδιος αυτός χρόνος 
εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία «αυτοπραγμάτωσης», ανεξάρτητα από την προ-νεω-
τερική πολιτισμική του προέλευση ή τη νεωτερική «τιμολογημένη» αξία του. Καθί-
σταται έτσι ένας χρόνος μετά-νεωτερικός, επιπρόσθετα στις προηγούμενες διαστά-
σεις του και χωρίς να εκφεύγει απ’ αυτές. για τον γιώργο, για παράδειγμα, η εργασία 
στον κήπο είναι μια διαδικασία «ηρεμίας» και διαχείρισης χρόνου:

Β. Είχες κάνει κι άλλες συνεργασίες εδώ στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι; 
γ. Ναι. Είχα κάνει έξω απ’ τα γιάννενα, για 4-5 χρόνια, μ’ ένα φίλο μου 
σ’ ένα αγρόκτημα 4 στρέμματα, (…) και πήγαμε πολύ καλά, πάρα πολύ 
καλά… Αλλά εντάξει, κι εδώ κι εκεί δε γίνεται, ας πούμε… Έπρεπε να απο-
φασίσω…
Β. Το είχες ανάγκη αυτό, δηλαδή σε βοηθούσε σε προϊόντα, σε βοηθούσε…
γ. Δεν είμαι ο τύπος που θα καθίσω να δω τηλεόραση… απ’ το πρωί μέχρι 
το βράδυ… δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πιω καφέ και τσίπουρο απ’ 
το πρωί μέχρι το βράδυ… θέλω να ασχοληθώ με κάτι… Και επειδή μου 
αρέσει αυτή η δουλειά, γι’ αυτό και ασχολήθηκα. Ο Π. ήθελε βοήθεια… και 
παρέα… (…)
Β. Κι όλα αυτά δεν τα κάνεις για να αυξήσεις την παραγωγή…
γ. Όχι, μου αρέσει να ασχολούμαι, δε θέλω να κάθομαι… (…) Πέρσι τσακώ-
θηκα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαμε πολλά αγγούρια… αγγουριές… Δεν 
είχα τι να τα κάνω, μοίραζα στους φίλους… «γιατί βάζεις τόσα πολλά;» λέει 
η γυναίκα «Ε, έτυχε, λέω, βγήκαν πολλά…». Όπως και οι πιπεριές. Πάρα 
πολλές πιπεριές… πέρυσι… Φέτος δεν ξέρω, μπορεί η χρονιά να μας δώσει 
άλλα… Δεν ξέρω. 
Β. Πάντως, δε σε απασχολεί να πεις: «θα το μειώσω, ρε παιδί μου, αφού τόσα 
χρειάζομαι…»
γ. Όχι, όχι, όχι… να το αυξήσω, ναι. Να βάλω κανά δυο παραπάνω ναι… Και 
θα δώσω, δίνω στους φίλους… Το να δώσω σ’ ένα φίλο μου, το ευχαρι-
στιέμαι. Και δεν το κάνω από… υπολογισμό… τίποτα, τίποτα. Καμιά φορά, 
παίρνουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε, πίνουμε και κανά τσίπουρο με τους 
φίλους εκεί… Ξεκουραζόμαστε περισσότερο (…)
Β. Αυτό κερδίζεις δηλαδή εσύ από αυτή την ιστορία… την ψυχική σου ισορροπία…
γ. …την ηρεμία μου… την αγάπη μου στα φυτά, στα ζώα κ.λπ… και ότι έχω 
κι ασχολούμαι. Δεν κάθομαι να προβληματιστώ, δηλαδή, ν’ ανοίξω την τη-
λεόραση (γιώργος, συνέντευξη 5/7/2021).
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Ο λευτέρης, από την εμπειρία του με τους πελάτες του, επιβεβαιώνει αυτή τη στάση:
λ. Η χαρά που παίρνει ο άλλος… παράδειγμα, να πάει σήμερα στον κήπο 
να κόψει 2 αγγούρια, 2 κολοκύθια, 2 ντομάτες και 2 πιπεριές και να τα πάει 
στο παιδί, στο εγγόνι του. Κι αυτά… είναι… ανεκτίμητο. Δεν έχει να κάνει, 
δηλαδή, το τι γλιτώνει… πέρα από το ότι τρώει κάτι πιο βιολογικό… αλλά 
δεν έχει να κάνει μόνο μ’ αυτό. Έχει να κάνει ότι ο συνταξιούχος κάνει την 
ψυχοθεραπεία του… στον κήπο. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος 
που έχει. Δεν το βάζω καθόλου δηλαδή τι κερδίζει από χρήματα. (…) Αυτό 
το κάνει πιο πολύ… για την πνευματική του ανάταση… και γενικά για τη 
χαρά που παίρνει μέσα από τη δημιουργία αυτή. Αυτό εγώ θεωρώ. Βλέ-
πω ότι είναι πολύ… οι ερασιτέχνες ασχολούνται πάρα πολύ… δηλαδή αυτοί 
που ασχολούνται με τον κήπο… εεε… έχουν «αρρώστια» με τον κήπο, να το 
πω έτσι. Δηλαδή, ένα φύλλο να χαλάσει… ένα εκείνο… σαν παιδιά τους. […] 
Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν μια απόδοση, η οποία αυτή απόδοση μετά 
μοιράζεται και… φαίνονται ότι δημιουργούν… ότι ακόμα είναι στη δημιουρ-
γία… ότι ακόμα δημιουργούν. Δεν είναι ότι… θα πάω στο σούπερ μάρκετ 
να πάρω 5 πράματα να δώσω στα παιδιά… [είναι] ότι εγώ έκανα όλη τη 
διαδικασία για σας, για να φάτε κάτι πιο υγιεινό… Κι αυτό πιστεύω ότι είναι 
το μεγαλύτερο κέρδος (λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021).

Αν, όμως, για τους συνταξιούχους ο χρόνος του κήπου εμπεριέχεται σ’ έναν διευ-
ρυμένο «ελεύθερο» χρόνο αυτοπραγμάτωσης, για τους τυπικά εργαζόμενους και 
ταυτόχρονα αυτοπαραγωγούς τα χρονικά περιθώρια δεν είναι τα ίδια, προκειμένου 
να φέρουν σε πέρας το ίδιο «έργο». Ο Βαγγέλης, που όπως είδαμε εργάζεται ως πυ-
ροσβέστης, δίνει ένα στίγμα των στρατηγικών διαχείρισης του τυπικού χρόνου της 
εργασίας του και του άτυπου χρόνου που απαιτεί ο κήπος: 

Β. Τα προλαβαίνεις όλα αυτά; Δηλαδή, πόσο χρόνο σου τρώει ο κήπος και όλη 
αυτή η δραστηριότητα… από το χρόνο σου… Να σημειώσουμε ότι κατοικείς στα 
Γιάννενα. 
Βα. Ναι, κατοικώ στα γιάννενα. Κατά διαστήματα [απαιτεί] πολύ χρόνο… 
Εξαρτάται από… δηλαδή εποχιακή απασχόληση, είναι δουλειές που χρειά-
ζεται να γίνουν συγκεκριμένες εποχές του έτους… Ο κήπος που είναι δικός 
μου, φυσικά, μου τρώει περισσότερο χρόνο… Τώρα αυτό το διάστημα και 
λόγω της ζέστης αλλά και επειδή είναι μεγάλη η μέρα προτιμάω να βάζω 
ξυπνητήρι 4, 4:30 η ώρα το πρωί, πηγαίνω απ’ τις 5 η ώρα… μία στις τρεις 
μέρες γίνεται αυτό. Ποτίζω, βοτανίζω κ.λπ. Τη δεύτερη μέρα… δηλαδή μία 
μέρα πάω και κάνω αυτή τη δουλειά από το πρωί, μία μέρα είμαι 24ωρη 
υπηρεσία, την άλλη μέρα, μετά από 24ωρη υπηρεσία θα πεταχτώ πάλι στο 
χωριό 2-3 ώρες. Αυτά, ας πούμε, αυτή την περίοδο. 
Β. Αυτά μέχρι το Σεπτέμβρη, ας πούμε…
Βα. Ναι… 
Β. …αλλά και πιο μετά, γιατί τα ζαρζαβάτια σε θέλουν όλη την ώρα… Είναι και 
τα κολοκύθια…
Βα. Ναι, εντάξει, το λάχανο και το μπρόκολο όχι τόσο πολύ, τα υπόλοιπα σε 
θέλουν. Και κάποιες άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν… Κάποια στιγ-
μή πρέπει να προσέξεις το φράχτη… το ηλεκτροφόρο σύρμα που βάζουμε 
κάτω… ή όποια άλλη περίφραξη κάνουμε: δηλαδή έχω ξεκινήσει ένα μικρό-
τερο χωράφι να το περιφράσσω με πλέγμα, κανά-δυο χρονιές χρησιμοποί-
ησα και λινάτσα για τα αγριογούρουνα… ως φράχτη για να μη βλέπουν τι 
υπάρχει μέσα. Όταν δε βλέπουν, φοβούνται και δεν κάνουν επίθεση. Εεε… 
διάφορες άλλες δουλειές… κόψιμο βάτων και διάφορα άλλα πράγματα 
(Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).
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Η περιγραφή, όμως, του Βαγγέλη, στον αντίποδα εκείνων που μας δίνουν ο Θανά-
σης και ο Κώστας, θέτει μια σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα. ύπάρχει ανάλογη 
δυνατότητα «διαστολής» του ελεύθερου χρόνου από έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό 
τομέα ή μήπως η αυτοπαραγωγή των κήπων είναι σχεδόν αποκλειστική ενασχό-
ληση «συνταξιούχων» και «δημοσίων υπαλλήλων» («δημοσίων λειτουργών», στην 
περίπτωσή μου), κάτι που κατά μια έννοια εγείρει από άλλη μεριά ένδο-εργασιακές 
ιεραρχήσεις;153 Κι ακόμα, αν ο «ελεύθερος» χρόνος δαπανάται σε μια τόσο κοπιαστι-
κή δραστηριότητα, η αποδοτικότητα του διπλά εργαζόμενου είναι η αναμενόμενη 
κατά την επιτέλεση της τυπικής του εργασίας;154 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν είναι ασφαλώς ούτε εύκολες ούτε μο-
νοσήμαντες. Αυτό που είναι βέβαιο, όμως, είναι πως είτε ως ερωτήσεις είτε ως απα-
ντήσεις εμπεριέχουν ιδεολογία και πολιτική στάση: αν τις δούμε στο πλαίσιο μιας 
«διαχειριστικής» λογικής, θυμίζουν έντονα τον λεγόμενο «εργατικό συντηρητισμό» 
(γκορζ 1986: 56-58) και μια διαδικασία νοητικής, πάνω απ’ όλα, αυτοπειθαρχίας 
στις εκάστοτε νόρμες της νεωτερικότητας. Αν, πάλι, τις δούμε σ’ ένα πλαίσιο αμφι-
σβήτησης και ανατροπής, έξω δηλαδή από τη «σφαίρα της αναγκαιότητας» ή της 
«ετερόνομης εργασίας» (γκορζ 1986: 81), τότε θα πρέπει να τις συζητήσουμε σε μια 
προοπτική υπέρβασης της τρέχουσας «αγοραίας» εννοιολόγησης της εργασίας, του 
χρόνου κ.ο.κ.155 Στο θέμα αυτό, όμως, θα επανέλθουμε στο τελευταίο κεφάλαιο αυ-
τού του βιβλίου, εντάσσοντάς το σε μια ευρύτερη προβληματική για την ταξικότητα. 
Προς το παρόν, ας κρατήσουμε τη διαπίστωση ότι ο «χρόνος του κήπου» συνιστά 
αφενός μια σύνθετη και πολυεπίπεδη έννοια, αφετέρου μια δυναμική αναλυτική 
κατηγορία για την κατανόηση της ίδιας της κρίσης. 

ιι. Πού βρίσκονται οι κήποι των άτυπων αυτοπαραγωγών; 

Μια άλλη, εξίσου πολυεπίπεδη και δυναμική, όπως θα δούμε, αναλυτική κατηγορία 
στο εγχείρημά μας είναι ο χώρος. Πού βρίσκονται, λοιπόν, οι κήποι των άτυπων αυ-
τοπαραγωγών και τι σημαίνει η χωροθέτησή τους για το ζήτημα που μας απασχολεί; 
Όπως ήδη έχουμε δει, από τα αυτοεθνογραφικά δεδομένα και τις συνεντεύξεις, ένας 
μεγάλος αριθμός κήπων βρίσκεται «στα χωριά», αποτελούν δηλαδή οικογενειακές 
περιουσίες, κατά κανόνα αδρανείς από οικονομική άποψη, δίπλα σε σπίτια ή κάπως 

153 Θυμίζω εδώ τις αντιδράσεις των εργατικών σωματείων και της Αριστεράς γενικότερα στην πρόσφα-
τη νομοθέτηση της ελαστικοποίησης του εργασιακού ωραρίου (αλλά και των εργασιακών σχέσεων 
γενικότερα) και του υποτιθέμενου χρόνου που «απελευθερώνεται» προκειμένου ο εργαζόμενος «να 
μαζέψει τις ελιές του» (Νόμος 4808/2021, «για την προστασία της εργασίας» – βλ. https://www.
kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2021/a/fek_a_101_2021.pdf&t=2f84a444ac539a84b
e8e40236fb2306e). Από την άποψη αυτή, παρουσιάζει ενδιαφέρον η «αντίφαση» να επικαλείται 
το κράτος –διά του ύπουργού Χατζηδάκη– την εξυπηρέτηση μιας άτυπης (αγροτικής / συμπληρω-
ματικής) εργασίας για τους τυπικά εργαζόμενους, ενώ στα αφετηριακά κείμενα της οικονομικής της 
πολιτικής (βλ. «Έκθεση Πισσαρίδη»), να τη θεωρεί πρόβλημα. 

154 Τα ερωτήματα αυτά τα έθεσε έντονα σε μια άτυπη συζήτησή μας, πριν τη διενέργεια της συνέντευ-
ξης, ο Θανάσης.

155 Έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε την τοποθέτηση του Ε.Π. Τόμσον, διατυπωμένη μάλιστα σε μια χρο-
νική στιγμή (1967) που η νεωτερική προσέγγιση του χρόνου βρισκόταν στο απόγειό της: «Αν, σ’ ένα 
αυτοματοποιημένο μέλλον, αποκτήσουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, το πρόβλημα δεν θα τίθεται 
με το ερώτημα “πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να καταναλώσουν αυτό τον επιπλέον ελεύθερο 
χρόνο;” αλλά με το ερώτημα “τι θα μπορούσαν να κάνουν στη ζωή τους οι άνθρωποι αν τους δινό-
ταν αυτός, ο, μη διευθυνόμενος από άλλους, χρόνος;” (…). Οι άνθρωποι να πρέπει να ξαναμάθουν 
ορισμένες τέχνες του ζην, που τις έδιωξε η Βιομηχανική Επανάσταση: πώς να γεμίσουν τα κενά των 
ημερών τους με πιο πλούσιες και πιο χαλαρές προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις· πώς να γκρεμί-
σουν, για μια ακόμη φορά, τα εμπόδια που χωρίζουν την εργασία από τη ζωή» (Τόμσον 1994: 64). 
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μακρύτερα, στην περίμετρο των οικισμών.156 Πολλοί απ’ αυτούς αποτελούσαν βα-
σική πηγή για την επιβίωση στις προ-νεωτερικές συνθήκες ζωής των χωρικών, και 
η νεωτερική τους αναβάθμιση (με την αφθονία του νερού, όπως είδαμε) δεν συμβα-
δίζει με τη μέγιστη αξιοποίησή τους, δεδομένης της μεταπολεμικής δημογραφικής 
αιμορραγίας. Η καλλιέργεια «στο χωριό» από τους ανθρώπους «της πόλης» γίνεται, 
επομένως, μια από τις βασικές εκδοχές της «αστοχωρικής» συνθήκης, όπως τη δι-
ατύπωσε ο Δαμιανάκος (2002), ή μια από τις διαστάσεις που περιλαμβάνονται στη 
φράση «αγροτικό – αστικό συνεχές» (Κασίμης & λουλούδης 1999, Ανθοπούλου & 
Μωυσίδης 2001, Σπυριδάκης 2005).

ωστόσο, ένα από τα βασικά ζητήματα που εγείρονται στη σχέση αυτή αφορά 
την προσβασιμότητα. για να είναι προσβάσιμοι οι κήποι που βρίσκονται «στο χωριό» 
από τους «αστοχωρικούς» καλλιεργητές τους, θα πρέπει οι τελευταίοι να διαθέτουν 
ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, αυτοκίνητο δηλαδή, προκειμένου να μπορούν να αξιο-
ποιούν τον «ελεύθερο» χρόνο τους –και ενδεχομένως να μεταφέρουν απαραίτητα 
εφόδια– πέρα από τους περιορισμούς της συγκοινωνίας. Η συζήτηση για τη χρήση 
του αυτοκινήτου, ειδικά στην ελληνική περίπτωση, επίσης δεν γίνεται έξω από τις 
ιδεολογικές της διαστάσεις: από τη μια μεριά, η χρήση ιδιωτικού μέσου μεταφοράς 
–ήδη από τη δεκαετία του 1950 και μετά, αλλά κυρίως μετά τη μεταπολίτευση– έχει 
ταυτιστεί με μια ανοδική κοινωνική κινητικότητα και ζητήματα κύρους από τη μεριά 
των μεσοαστικών και μικροαστικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, ενώ επέ-
τρεψε την ανάπτυξη του τουρισμού στην ελληνική περιφέρεια, συνδέθηκε με την 
αναβάθμιση του οδικού δικτύου και γενικότερα με την πολιτιστική και τουριστική 
βιομηχανία της αναψυχής (Παπαζαφειροπούλου 2015: 387-494).

Από την άλλη μεριά, η μαζικοποίηση της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται αντι-
ληπτή ως μια διαδικασία μαζικής κατανάλωσης που, εκ των πραγμάτων, ματαιώνει 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, και συνιστά ένα είδος «μπαλώματος επιθυμίας» 
για την αγορά, όπως έχουμε δει.157 Όμως, ακόμη περισσότερο, το αυτοκίνητο αντιμε-
τωπίζεται, ήδη από τη δεκαετία του 1970 (Gorz 1973), ως ένας παράγοντας πολλα-
πλής επιβάρυνσης του αστεακού χώρου και των κοινωνικών του υποκειμένων, πολύ 
περισσότερο που η επέκταση της χρήσης του προηγείται της διαμόρφωσης σχετι-
κών υποδομών, όπως στην περίπτωση της μεταπολεμικής Αθήνας (Παπαζαφειρο-
πούλου 2015: 330-362). Το αποτέλεσμα είναι να αναπτύσσονται προσεγγίσεις που 
αφορούν τη λεγόμενη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», προκειμένου η χρήση του να 
περιοριστεί, με την επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών και εναλλακτικών τρό-
πων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο ή το βάδισμα, στο πλαίσιο της μείωσης του οι-
κολογικού αποτυπώματος.158 γενικότερα, πάντως, το φαινόμενο της χρήσης του ιδι-
ωτικού αυτοκινήτου έχει επιτρέψει να αναπτυχθεί μια θεωρητική προσέγγιση που 
αφορά τις «κινητικότητες» (mobilities), δηλαδή την πολιτική διάσταση των μετακι-
νήσεων στο σύνολό τους, ως εργαλείο κατανόησης και μελέτης της νεωτερικότητας 
(Urry 2007). Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου γίνεται η «ικανή» 
συνθήκη για την εκδήλωση της ταυτότητας του «αστοχωρικού» (Δαμιανάκος 2002: 

156 Ο Βαγγέλης είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός στη συνέντευξή του για τη χωροθέτηση των κήπων στο 
χωριό του και γενικότερα στο Ζαγόρι: «Σε αντίθεση με άλλα Ζαγοροχώρια… δηλαδή βλέπεις άλλα 
Ζαγοροχώρια τα οποία είχαν ένα τέτοιο ανάγλυφο που τα σπίτια ήταν μαζεμένα, τα κηπάρια ήταν 
σε άλλο σημείο… εεε… και τα σπίτια δεν είχαν τόσο μεγάλους κήπους. Αν διαβάσεις κι αυτά που 
λέει ο λαμπρίδης… λέει ότι “τα σπίτια στα Σουδενά [Άνω Πεδινά] είναι εν είδει εξοχικών πύργων 
περιφραττόμενα” κ.λπ. κ.λπ. Έχει δίκιο, γιατί πολλά σπίτια έχουν μια έκταση ενός στρέμματος περίπου 
όπου υπάρχουν κηπάρια αρκετά. Μέσα στο χώρο του σπιτιού… Δε χρειάζεται να πάει κάποιος, ας 
πούμε, να φύγει μακριά για να βάλει… γι’ αυτό κι εγώ στην αρχή είχα περιοριστεί στο χώρο του 
σπιτιού, δεν είχα πάει στον κάμπο» (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

157 Βλ. κεφάλαιο 2 του Α΄ μέρους. 

158 Βλ. σχετικά https://www.svak.gr/sbak, για τα λεγόμενα «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
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306-307) σ’ έναν ενοποιημένο από την άποψη της «κινητικότητας» νεωτερικό χώρο: 
εδώ το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο γίνεται ένα απαραίτητο εργαλείο για την εξα-
σφάλιση της πρόσβασης «στο χωριό» και συνακόλουθα στον κήπο, επομένως δεν 
σχετίζεται με ζητήματα κύρους ή κοινωνικής ανόδου, αλλά μάλλον με μια ιδιόμορ-
φη «αναψυχή» που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την αυτοπαραγωγή των κήπων. 

Επιπλέον, όμως, θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε τη διάσταση της απόστασης. 
Σε ποια απόσταση από την «πόλη» βρίσκεται ένα τέτοιο «χωριό»; Είναι δυνατή η 
–σχεδόν καθημερινή, ορισμένες περιόδους του χρόνου– πρόσβαση «στο χωριό», 
όταν αυτό βρίσκεται σε «μεγαλύτερη» απόσταση; Και ποια είναι η απόσταση αυτή; 
Στην περίπτωση του Δαμιανάκου, ο οποίος μελέτησε το γρεβενίτι, χωριό του ανα-
τολικού Ζαγορίου, προκειμένου να επεξεργαστεί τη συνθήκη του «αστοχωρικού», η 
απόσταση από το «κοντινό αστικό κέντρο» (τα Ιωάννινα) είναι 44 χιλιόμετρα, πράγ-
μα που σημαίνει ότι ακόμη και με τις σημερινές συγκοινωνιακές δυνατότητες (ένα 
τμήμα της διαδρομής περιλαμβάνει την Εγνατία Οδό) απαιτείται περίπου μία ώρα 
οδήγησης (και άλλη μία ώρα για την επιστροφή). Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα 
υπόλοιπα χωριά στα οποία δραστηριοποιούνται ορισμένοι από τους συνομιλητές 
μου (Καπέσοβο – 43 χιλιόμετρα, Άνω Πεδινά – 35 χιλιόμετρα) ή για το Μονοδένδρι, 
όπου βρίσκεται ο δικός μου κήπος (38 χιλιόμετρα). Φαίνεται, λοιπόν, να διαμορφώ-
νεται ένας ομόκεντρος κύκλος γύρω από το «κοντινό αστικό κέντρο» με μια συγκε-
κριμένη λίγο-πολύ ακτίνα που μπορεί να επεκτείνεται κάπως περισσότερο, ανάλογα 
με τις εδαφολογικές συνθήκες και τις οδικές υποδομές: για το Ζαγόρι, το όριο αυτής 
της ακτίνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60-70 χιλιόμετρα, όπως φαίνεται από την 
αδυναμία της συχνής πρόσβασης σε πιο απομακρυσμένα χωριά (όπως π.χ. η Βω-
βούσα – 70 χιλιόμετρα ή η λάιστα – 79 χιλιόμετρα).159

Είναι, άραγε, «απαγορευτική» μια τέτοια απόσταση και συνακόλουθα μια αντί-
στοιχη δαπάνη σε καύσιμα; Από την άποψη μιας «ορθολογικής» αντίληψης συνυ-
πολογισμού «ωφέλειας – δαπάνης» στο πλαίσιο της «αγοράς», η απάντηση θα ήταν 
καταφατική. ωστόσο, κανείς από τους συνομιλητές μου δεν την «υπολογίζει»: όπως 
λέει ο γιώργος για το Καπέσοβο, 

γ. …στο χωριό θα πήγαινα! Δε με πειράζει η βενζίνα, γιατί το να πας να 
πιεις έναν καφέ μ’ ένα φίλο σου, θέλεις 8-10 ευρώ… Ε, τόσο είναι η βενζίνα 
πήγαινε-έλα.
Β. Επομένως, δεν το θεωρείς έξοδο αυτό…
γ. Όχι, δεν το υπολογίζω. Εκεί που θα πάμε για καφέ, παίρνω τ’ αυτοκίνη-
το και πάω στο χωριό… δύο φορές την εβδομάδα (γιώργος, συνέντευξη 
5/7/2021).

Ο Βαγγέλης από τη μεριά του, ο οποίος πηγαίνει πιο συχνά στα Άνω Πεδινά δίνει 
μια πληρέστερη εικόνα της «αστοχωρικής» του συνθήκης: 

Β. Αυτό το έξοδο, το πηγαινέλα, ας πούμε, το θεωρείς σημαντικό ή θα πήγαινες 
έτσι κι αλλιώς στο χωριό;
Βα. …ναι, επειδή έχω πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, θέλω 5 ευρώ περίπου να 
πάω και να έρθω (…). Δεν το θεωρώ έξοδο σημαντικό. Θα πήγαινα… 
Β. Είσαι και μέλος στο σύλλογο τον πολιτιστικό…

159 Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει ότι στα χωριά αυτά δεν υπάρχουν κήποι άτυπων αυτοπαραγωγών. Κατά 
κανόνα, εδώ οι κήποι αφορούν είτε τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους είτε συνταξιούχους που εγκα-
θίστανται στα χωριά από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο, όσο διαρκεί δηλαδή η καλλιεργητική 
περίοδος (όπως και στην περίπτωση του Ανδρέα). Το ίδιο ισχύει και για άλλα δυσπρόσιτα, κατά κά-
ποιον τρόπο, χωριά της ευρύτερης περιοχής, όπως το Συρράκο, το οποίο απέχει 53 χιλιόμετρα από 
τα Ιωάννινα και συνολικά 135 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα, αστικό κέντρο που φιλοξενεί σημαντική 
κοινότητα Συρρακιωτών (Αυδίκος 1991). Όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια σεμιναρίου επιτόπιας 
έρευνας στο Συρράκο, το καλοκαίρι του 2019, στο χωριό (το οποίο είναι σχεδόν ακατοίκητο το χειμώ-
να), υπήρχαν περισσότεροι από 30 θαλερούς λαχανόκηπους. 
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Βα. Ναι, κάτι θα έκανα. Θα έκανα δουλειές στο σπίτι, θα έκανα… στο χωριό 
με το σύλλογο… θα έπινα καφέδες και τσίπουρα… κάτι θα έκανα.
Β. …θα ανέβαινες πάντως. Δηλαδή, δεν είναι ότι το κάνεις για τον κήπο αυτό το 
πράγμα, θα πήγαινες έτσι κι αλλιώς…
Βα. Ναι, γιατί θέλω και μ’ αρέσει να πηγαίνω επάνω… Κι ενδεχομένως, μου 
τρώει χρόνο πολύ ο κήπος κι αυτές οι καλλιέργειες, και δεν ασχολούμαι όσο 
παλιότερα με το χωριό. Δηλαδή λέμε τώρα να ανοίξουμε τρία μονοπάτια 
που έχουνε κλείσει στο χωριό… δεν υπάρχει χρόνος. Ελπίζω τον Αύγουστο 
που θα ’ναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα να το κάνουμε (…) (Βαγγέλης, 
συνέντευξη 4/7/2021).

Αν, όμως, οι κήποι «στα χωριά» απαιτούν μια προσέγγιση της απόστασης, δεν ισχύει 
το ίδιο και για τους περιαστικούς κήπους, που –στην περίπτωση των Ιωαννίνων 
τουλάχιστον– αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της αυτοπαραγω-
γής.160 Η καλλιέργεια αυτή, και ειδικά εκείνη που προσδιορίζεται ως «γεωργία του 
ελεύθερου χρόνου» (Ανθοπούλου 2009: 1281-1283),161 είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 
στην περιαστική περιοχή των Ιωαννίνων, παρά την αστική επέκταση, την ένταξη 
μεγάλων τμημάτων στο σχέδιο πόλης και την οικοπεδοποίηση παραγωγικών εκτά-
σεων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Πέρα από το γιώργο (που δραστηριοποιήθηκε 
στην περιοχή βοηθώντας έναν φίλο του) και τον Βαγγέλη (που συμμετείχε συνεργα-
τικά στους δημοτικούς λαχανόκηπους σε χώρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), δύο 
από τις συνομιλήτριές μου είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές για τον τρόπο αυτής της 
αυτοπαραγωγής. Ας ακούσουμε πρώτα την αφήγηση της Ελένης:

Β. Πού έβαζες [κήπο]; 
Ε. Σε μια περιοχή έξω από τα γιάννενα, στα Σεισμόπληκτα… εκεί που βάζω 
και τώρα (…). λίγες ντομάτες, λίγες πιπεριές… Μια φορά είχαμε βάλει και 
φασολάκια… Τα έβαζα με τον πατέρα μου και με τη μάνα μου αυτά, πότι-
ζαν εκείνοι. Τι άλλο; Ε, και διάφορα άλλα σπέρναμε… Κανένα καλαμπόκι… 
μελιτζάνες, ας πούμε, δεν είχα βάλει… αυτά. Και πατάτες, και πατάτες! Και 
δύο χρονιές πατάτες.
Β. Αυτό γιατί το έκανες το 2011;
Ε. γιατί τότε βρήκα χώρο, δεν υπήρχε χώρος μέχρι τότε… Το 2010 βάλαμε 
πρώτα τα δέντρα, 3-4 δέντρα, και την επόμενη χρονιά (…) …αχλαδιά, ελιά, 
μηλιά και ροδιά… Τα κλήματα τα έβαλε η μάνα μου μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, 
δεν ασχολήθηκα εγώ, και τα έβαζε σταδιακά. Έβρισκε, εκεί, τα… από κλα-
δέματα που της είχαν δώσει, τα έβαζε κανένα χρόνο στη γλάστρα και μετά 
σιγά-σιγά τα έβαζε (…) 5 κλήματα, περιμετρικά στην αυλή.
Β. Αυτό, τώρα, είναι ένας κήπος σε μια «πίσω αυλή», ας πούμε, μιας διώροφης 
οικοδομής, έτσι δεν είναι; 
Ε. Ναι, αυτό… που βρίσκεται στα Σεισμόπληκτα. Το δώσαμε αντιπαροχή 
και πήραμε αυτό το διώροφο με τον κήπο από πίσω κι ένα μικρό κομμάτι 
μπροστά που κι εκεί έχει κλήμα. Κι αυτό μπήκε μετά, τώρα τελευταία. Εκεί 
που είναι η ροδιά (…). Ήθελα να έχω κάτι δικό μου, να παράγω κάτι, να βγά-
ζω κάτι για να το χρησιμοποιώ… να το τρώω εγώ. 
Β. Μέχρι τότε; 

160 Σε μια από τις επισκέψεις μου, στα μέσα Μαΐου, στο γεωπονικό κατάστημα του λευτέρη, προκειμέ-
νου να αγοράσω φυτώρια για τον κήπο μου, αστειεύτηκα πως το κάνω τη δεδομένη στιγμή που τε-
λείωσε το μεγάλο «κύμα» των γιαννιωτών πελατών του (που αγοράζει φυτώρια από τα τέλη Μαρτίου 
μέχρι και τα μέσα Μαΐου). Ο λευτέρης μου αντιγύρισε το αστείο λέγοντας: «Ναι, ήρθε η ώρα για τους 
μεγάλους παραγωγούς του Ζαγορίου…», εννοώντας, φυσικά, ότι η παραγωγή στο λεκανοπέδιο των 
Ιωαννίνων είναι πολλαπλάσια από εκείνη του Ζαγορίου. 

161Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων αναπτύσσεται, φυσικά, και μεσαίας ή μικρής έκτασης γεωργία με 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτή δεν μας απασχολεί στη συγκεκριμένη μελέτη. 
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Ε. Και μέχρι τότε το ήθελα, αλλά δεν υπήρχε χώρος που να έχει νερό. ύπήρ-
χαν κάποιες εκτάσεις αλλά έπρεπε να κάνω άλλη διαδικασία, μετά… να 
βρω νερά, να… Εντάξει ήθελε κάποια δαπάνη… ήταν και σε πιο μακρινή 
απόσταση, γιατί ήταν ή στο χωριό [Μάρμαρα] ή στο χωράφι που είναι κι 
αυτό πιο μακριά… Εκεί [στα Σεισμόπληκτα] υπήρχε κι ένας χώρος, λίγο να 
ακουμπήσεις κάτι, να μην κουβαλάς και τα εργαλεία όλη την ώρα στο αυ-
τοκίνητο πήγαινε-έλα, οπότε…
Β. Πόση έκταση έχει εκείνη η πίσω αυλή; 
Ε. 40 με 50 τετραγωνικά περίπου… από το οποίο όμως δεν καλλιεργείται 
όλο… Ένα κομμάτι δεν έχει καθόλου ήλιο, αλλά όμως εκεί είχα βάλει πα-
τάτες και καλά είχαν πάει… Οπότε, ναι… μπαίνει ο μισός, περίπου 20-25 
μέτρα (…)
Β. Εκεί [στα Σεισμόπληκτα] συνορεύει αυτό ο κήπος με άλλους δύο κήπους, με 
άλλες δύο πίσω αυλές. Η μία απ’ ό,τι είδα είναι πλήρως καλλιεργημένη…
Ε. Ναι, είναι μια οικογένεια μεγάλων ανθρώπων εκεί, ένα ζευγάρι παππού-
δων… από πάνω μένουν τα παιδιά τους… κι οι παππούδες πολύ συστημα-
τικά από την αρχή καλλιέργησαν αυτό τον κήπο. Κι αυτοί κάναν αλλαγές, 
κι αυτοί πειραματίζονται, όμως, γιατί δυστυχώς δεν… ο εργολάβος δε μας 
είχε ρίξει καλό χώμα. Κι αυτούς τους δυσκολεύει πολύ αυτό το πράγμα, 
μολονότι έχουνε ρίξει πολλή κοπριά κ.λπ., παραπονιέται η γειτόνισσα εκεί 
πέρα ότι δεν είναι ευχαριστημένη από αυτή την κατάσταση (…)
Β. Ο άλλος ο κήπος είναι γκαζόν…
Ε. Ούτε καν, τίποτα… χορτάρια. Δεν ασχολούνται αυτοί καθόλου.
Β. Αυτοί έχουνε παιδάκια, βγαίνουν παίζουν εκεί στα χορτάρια… Ψήνουν, κάνουν, 
ράνουν…
Ε. Ναι, εκείνοι έχουν μικρά παιδάκια. Δεν ενδιαφέρθηκαν ακόμα, γιατί θέ-
λουν χώρο για το παιχνίδι. Είναι σ’ αυτή τη φάση… Και πολλοί κήποι γύ-
ρω-γύρω στην περιοχή αυτή (Ελένη, συνέντευξη 27/7/2021).

Η αφήγηση της Ελένης επισημαίνει ορισμένα κρίσιμα σημεία αυτής της διαδικασί-
ας. Το πρώτο έχει να κάνει με την εγγύτητα: οι περιαστικοί κήποι είναι προσβάσιμοι 
ακόμη και με τα πόδια από τους καλλιεργητές τους, ώστε να μη χρειάζεται να χρησι-
μοποιούν το αυτοκίνητο. Ένα δεύτερο σημείο σχετίζεται με τις καλλιεργητικές υπο-
δομές: το νερό, η απουσία του οποίου162 λειτουργεί αποτρεπτικά ως μειονέκτημα, 
τελικά εξασφαλίζεται μέσα από την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και το κεντρικό 
δίκτυο ύδρευσης. Έτσι, όμως, ενώ η οικιστική ανάπτυξη των προαστίων θεωρείται 
γενικά παράγοντας υποχώρησης της περιαστικής γεωργίας, τουλάχιστον για την 
Αθήνα για την οποία έχουμε σχετικές μελέτες (Economou 2014: 13-14), στην περί-
πτωση που εξετάζουμε επέδρασε μάλλον θετικά στη δραστηριότητα της αυτοπα-
ραγωγής. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή αφορά τον πρωτοβουλιακό χαρακτήρα 
της διαδικασίας: τα Σεισμόπληκτα, ως προάστιο των Ιωαννίνων, δεν έχουν σχεδια-
στεί στη λογική μιας «κηπούπολης», όπως για παράδειγμα αντίστοιχες περιοχές του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,163 απουσιάζει δηλαδή μια στοιχειωδώς 
συμπεριληπτική πολιτική για την αυτοπαραγωγή από τη σκοπιά του Δήμου και των 
υπηρεσιών του· αντίθετα, η αξιοποίηση των ελεύθερων ιδιωτικών εκτάσεων εναπό-
κειται στην πρωτοβουλία των ίδιων των κατοίκων, ενοικιαστών ή ιδιοκτητών (κατά 
κανόνα) των νέων κατοικιών που διαθέτουν τον στοιχειώδη χώρο για κηποκαλλιέρ-
γεια. Τέλος, στην αφήγηση της Ελένης οριοθετείται έμμεσα και η «περιαστική» πε-

162 Στην περιαστική περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων υπάρχει υπόγειο νερό, αλλά για μια μι-
κρής κλίμακας τέτοια καλλιέργεια η δαπάνη της άντλησής του δεν είναι πάντοτε διαχειρίσιμη.

163 Βλ. για παράδειγμα, την περιοχή «Κηπούπολη» του Δήμου Πετρούπολης, αλλά και άλλες περιοχές 
στο https://petroupoli.gov.gr/2008/08/28/mia-kipoupoli-dytika-tis-athinas-2/. γενικότερα για τις 
κηπουπόλεις ως πολεοδομικό σχεδιασμό βλ. Καυκούλα 1990 και Αθανασίου 2015.
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ριοχή των Ιωαννίνων, άρα και ο χώρος δυνητικής ανάπτυξης της αυτοπαραγωγής: 
πρόκειται για τον ελεύθερο, προς το παρόν, χώρο που αρχίζει από το δυτικό άκρο 
της πόλης, στην αντίθετη με τη λίμνη κατεύθυνση (δηλαδή από βορρά προς νότο: 
τα Καρδαμίτσια, το Τσιφλικόπουλο και τα Σεισμόπληκτα), και τελειώνει στους πρώ-
τους μη αστικούς οικισμούς της περιοχής (δηλαδή επίσης από βορρά προς νότο: 
την Ελεούσα, τη Βουνοπλαγιά, τα Μάρμαρα, το Σταυράκι, το Νεοχωρόπουλο κ.λπ.), 
έναν χώρο με αγροτικό χαρακτήρα παλιότερα,164 ο οποίος σήμερα στέκει μετέωρος 
ανάμεσα στο αγροτικό του παρελθόν και μια ήπια οικιστική ανάπτυξη. 

Στην αφήγηση της Ανδρομάχης, της άλλης μου συνομιλήτριας, παρακολου-
θούμε –μεταξύ άλλων– ορισμένες σημαντικές όψεις από τη διαδικασία αυτής της 
μετάβασης, από τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής στον «ημι-αγροτικό» / «πε-
ριαστικό»: 

Β. Λοιπόν, είπαμε ήσουνα στη Γερμανία μαζί με τον άντρα σου…
Α. Ναι, παντρευτήκαμαν και φύγαμαν για γερμανία (…)
Β. …και ήρθες σε τούτο το σπίτι, μετά…
Α. Δεν ήρθα σε τούτο το σπίτι, φκιάνουμε εκείνο εκεί… Ήταν δυο δωμάτια 
απάν’ κι ένα μικρό… Το φκιάξαμε εκείνο, και κάτ’ μια κουζίνα και το μαγαζί. 
Δουλέψαμε εκεί πόσα χρόνια… Δουλέψαμαν 33 χρόνια νομίζω σ’ εκείνο το 
μαγαζί. Δεν ήταν πολλά τα λεφτά, ήταν κάθε μέρα το μεροκάματο όμως… 
Με τα γιαούρτια και με το γάλα δεν έβγαζες πολλά λεφτά, το μεροκάματο 
[όμως] ήταν κάθε μέρα, δεν κάθοσουν χωρίς λεφτά. Από κείνο το μαγαζί 
ζήσαμαν (…). Μετά θέλαμαν να φκιάξουμε ένα σπίτι, το παιδί άρχισε να με-
γαλώνει, ήθελε κι αυτό το σπίτι… (…) Από κει, μετά, λέμε (…). Να φτιάξουμε 
στα Καρδαμίτσια; Εγώ δεν ήθελα στα Καρδαμίτσια.
Β. Στα Καρδαμίτσια είχες οικόπεδο από τους γονείς σου;
Α. Από τον πεθερό μου… Θέλαμαν να φτιάξουμε στα Καρδαμίτσια… δεν 
ήθελα στα Καρδαμίτσια. Ούτε κι η κοπέλα ήθελε στα Καρδαμίτσια. Μετά… 
εγώ τη γνώριζα την Κασσιανή, την κοπέλα αυτή που ’χε το σπίτι [στο οποίο 
βρίσκεται τώρα]… γνωριζόμασταν. (…) Πήραμαν το σπίτι, τα δώσαμαν τα 
λεφτά, πουλήσαμαν κι ένα οικόπεδο στα Καρδαμίτσια, μαζέψαμαν κι εμείς 
κάτι… το πήραμαν το σπίτι. Το ’θελα όμως το σπίτι, το ’θελα… Ξέρεις γιατί 
το ’θελα; Ήμασταν απάν’ κλεισμένοι, δεν είχαμαν λίγο να πάρεις αέρα, ήσαν 
μέσα κλεισμένος. Ενώ εδώ ήρθα και μ’ φαίνονταν παράδεισος εμένα (…)
Β. Δηλαδή κήπο εδώ πρωτόβαλες εσύ…
Α. Έβαζα στα Μάρμαρα… Έκανα κήπο στα Μάρμαρα, έκανα καπνά στα 
Μάρμαρα... Έκανα, έκανα στα Μάρμαρα κήπους. Θυμάμαι, είχα βάλει πρά-
σα στο χωριό… Δεν είχε βάλει καμία πράσα, κι εγώ φύτεψα πράσα, κι ήλε-
γαν οι γυναίκες: «μωρέ, πώς τα ’βαλε αυτά τα πράσα και πώς γίνκαν αυτά 
τα πράσα!». 
Β. Ήξερες δηλαδή…
Α. Ήξερα, ναι… Αυτά κοιτάγαμαν, παιδί μ’, εμείς, εγώ δεν ήξερα άλλη δου-
λειά, δεν ήξερα γράμματα κι αυτά… Μέχρι Τρίτη Δημοτικού πήγα… (…)
Β. Εσύ εδώ τον κήπο τον άρχισες πριν πάρεις σύνταξη… Ή μόλις πήρες σύνταξη 
και μετά; 
Α. Πριν τη σύνταξη… Εγώ πριν τη σύνταξη έβαζα και στα Καρδαμίτσια αυτό 
το χωράφι που έδωσα της κόρης μου το ’σπερνα σιτάρι… Το ’σπειρα την τε-
λευταία χρονιά κι έβγαλα χίλια κιλά στάρι… Είχαμαν και το μαγαζί. Το είχε ο 

164 Στην περιοχή αυτή, όπου σήμερα έχει διανοιχτεί η περιφερειακή οδός της πόλης, υπάρχουν πεδινές 
εκτάσεις που λειτουργούσαν διπλά, ως βοσκοτόπια το φθινόπωρο και το χειμώνα και ως καλλιεργή-
σιμοι χώροι την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η λεγόμενη «βλαχόστρατα», 
ο δρόμο της περιοδικής νομαδικής κίνησης των κοπαδιών από και προς τα θέρετρα και τα χειμαδιά 
της Ηπείρου. 
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άντρας μου κι εγώ ήμουν στον ΟγΑ γραμμένη. Το πήραμαν το στάρι μετά, 
πάει η μηχανή το πήρε, και το πήγαμαν στο μύλο… Το πήγαμαν στο μύλο 
και το πήραμαν αλεύρι και το πουλήσαμαν στο μαγαζί… (…)
Α. Θέλει να ’ναι κι επιτήδειος ο άνθρωπος… Μόνο της κουνιάδας μου ο 
άντρας είναι επιτήδειος… Κείνος είναι για όλα… (…) Απ’ όλα ξέρει εκείνος και 
φκιάνει… Εκείνος δεν πρόκειται να πεινάσει. Έχει 4 στρέμματα [στα Καρδα-
μίτσια], το βάζει καλαμπόκι… Τι καλαμπόκι βγάζει, δε λέγεται! (ανδρομάχη, 
συνέντευξη 26/6/2021)

Η Ανδρομάχη, 82 ετών σήμερα, συμπυκνώνει στην αφήγησή της μια σειρά από 
εξελίξεις, τυπικές, θα λέγαμε, για τη μεταπολεμική περίοδο στην ελληνική ύπαιθρο, 
αλλά κυρίως στη συγκεκριμένη περιοχή που μας αφορά: πρωτίστως, περιγράφει 
μια διαδικασία αστικοποίησής της, η οποία ξεκίνησε μέσω της μετανάστευσης της 
δεκαετίας του 1960,165 ολοκληρώθηκε όμως μέσω της οικιστικής ανάπτυξης και την 
οικοπεδοποίηση πρώην αγροτικών περιοχών, όπως τα Καρδαμίτσια. ωστόσο, όπως 
διαπιστώνουμε, οι εξελίξεις αυτές διατηρούν έναν μεικτό χαρακτήρα: η αγροτική 
περιουσία δεν εκποιείται εντελώς, αλλά ένα μέρος της αξιοποιείται για καλλιέργεια 
που αποφέρει συμπληρωματικά –προς τα κυρίως– εισοδήματα τόσο για τη στενή 
όσο και για την ευρύτερη οικογένειά της, ακόμη και σήμερα. Αναδεικνύεται έτσι, 
κατά την άποψή μου, ο «πολυλειτουργικός» (Ανθοπούλου 2009) και εν τέλει υβριδι-
κός χαρακτήρα των περιαστικών περιοχών που μας απασχολούν εδώ, μια συνθήκη 
που επιτρέπει μεταξύ άλλων και την άτυπη αυτοπαραγωγή. 

Η σημαντικότερη, όμως, πληροφορία στην αφήγηση της Ανδρομάχης είναι η 
δική της «υβριδική» ταυτότητα. Προερχόμενη από αγροτική οικογένεια και αστι-
κοποιημένη μέσα από τη διπλή διαδικασία που περιγράφει, διατήρησε –παρόλα 
αυτά– όχι μόνο ένα επίσημο status αγρότη (ασφαλισμένη στον ΟγΑ) αλλά και ένα 
αντίστοιχο habitus: «ασφυκτιά» στο μικρό της διαμέρισμα και βρίσκει τον «παρά-
δεισό» της στην ιδιόκτητη μονοκατοικία, που συμπυκνώνει υλικά το αποτέλεσμα 
της εργασιακής της βιογραφίας. Στη μονοκατοικία αυτή, που βρίσκεται πλέον στον 
αστικό ιστό της πόλης, και μάλιστα στο ιστορικό της κέντρο, στο Κάστρο των Ιω-
αννίνων, η Ανδρομάχη διατηρεί, με επιμονή και φροντίδα, τον δικό της «κήπο», στα 
παρτέρια και τις γλάστρες της αυλής: 

Α. Έβαλα 7 ρίζες [πατάτα] από κείνο το μέρος και 10-15 έβαλα από τ’ άλλο 
το μέρος [εννοεί τα δύο μεγαλύτερα παρτέρια στην κύρια είσοδο του σπι-
τιού] (…). Έβαλα αυτά… μετά έβαλα κρεμμυδάκια… αλλά θέλει να ’χεις μέ-
ρος για το κρεμμύδι… το λίγο μέρος που έβαλα εγώ δεν είναι για να βγάλει 
«κεφάλι». Είναι για χλωρό. για «κεφάλι» άμα το ’βαζα κι είχα λίγο μέρος, θα 
’κανε ωραίο «κεφάλι». Άφησα κανά δυο και βγήκαν καλά… Έβαλα το κρεμ-
μύδι… μετά σπανάκι έβαλα… παζιά έβαλα… έβαλα… ρόκα έβαλα, ρόκα έβα-
λα τελευταία, βγαίνει αμέσως (…). Εκεί σε δυο γλάστρες έχω τις μπαλάσκες 
[λάπατα]. Μια γλάστρα, γίνονται… κόβω απ’ την άλλη… εγώ τρώω όλο τον 
καιρό. Έβαλα τις σαλάτες μετά… Μετά άρχισαν αγγουριές, ντομάτες, πιπε-
ριές… δεν… έκανε κρύο φέτος, δεν έγιναν αγγουράκια… Φασολάκια… Τώρα 
θα γίνουν τα φασόλια… κάθε χρόνο έβαζα φασόλια, έτρωγα… έβαζα και 
2-3 ψησιές στην κατάψυξη. Όλα θέλουν τη δουλειά τους, μωρέ… Τι άλλο 
βάζω; Μαϊντανό… 
Β. Δουλεύει κανένας άλλος εδώ; Σε βοηθάει ή μοναχή σου…
Α. Όταν θέλει να φάει… κανένας… με βοηθάει (γέλια) (…). Και το πιο δύ-

165 Η σύντομη παραμονή της εκεί σχετίζεται ασφαλώς με το καθεστώς του «φιλοξενούμενου εργάτη», 
ένα status μετανάστευσης που απέτρεψε πολλούς από τους μετακινούμενους να αφομοιωθούν και 
τους εξανάγκασε σε επιστροφή (για μια συνοπτική συζήτηση της μετανάστευσης αυτής στη γερμανία 
βλ. Βεντούρα 2006). ωστόσο, στην περίπτωση της συνομιλήτριάς μου σημαντικό ρόλο έπαιξαν και 
διάφορες οικογενειακές εξελίξεις. 
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σκολο είναι όταν πας να το πετάξεις… τότε οι ντομάτες, οι αυτές… οι κολο-
κυθιές… Θα περάσετε αργότερα που θα γίνουν οι κολοκυθιές, γιατί βάζω 
γύρω-γύρω στον τοίχο… όπως έγινε μία μεγάλη εκεί πέρα, έτσι γίνονται 
όλες τούτες οι κολοκυθιές (…) κι είναι τα κολοκύθια απάν’ στον τοίχο, είναι 
μέχρι τα Χριστούγεννα εκεί. Να περνάν’ [οι επισκέπτες], να τραβάν φωτο-
γραφίες… Στέκονται όλος ο τουρισμός απέναντι να πάρει φωτογραφίες 
τα κολοκύθια. Μου λέει μία πο ’χει το ξενοδοχείο «Ε, καλά, σ’ όλα τα μέρη 
βλέπουμε τα κολοκύθια τα δικά σου» λέει… (γέλια)
Β. Δεν έχεις και χώρο να τα κάνεις κομπόστ… Εκτός αν σου φέρουμε ένα βαρέλι… 
να τα ρίχνεις μέσα στο βαρέλι. Αυτά σαπίζουν και γίνεται ωραίο λίπασμα μετά. 
Α. Το ξέρω, είναι το καλύτερο αυτό… Τα κάνει η Σταματία, μια φιλενάδα 
μου, αυτή τα κάνει έτσι. Αλλά δε θέλω… (…)
Β. Δε μου λες κυρά Μάχη, αυτό το ακτινίδιο υπήρχε ή το ’βαλες εσύ; 
Α. Εγώ το ’βαλα… Εδώ σ’ αυτό το μέρος γίνονται πολύ τα δέντρα, πάρα 
πολύ… Ξέρεις πόσα δέντρα έκοψα; Είχα βάλει μια κερασιά εδώ απέναντι, 
είχε γίνει θηρία μέχρι απάνω… Είχα βάλει μια συκιά πιο κάτω… Έγιναν θη-
ρία… Δεν μπορούσες να τα κρατήσεις αυτά τα δέντρα εδώ, είναι στενός ο 
χώρος… Κι από κει σου κάνουν παράπονα… Κι έβαλα μόνο από δω. Αυτή 
βγήκε μόνη της [δείχνει μια ροδιά], να δω τι ρόδο θα κάνει… Ρόδο δικό μου 
πρέπει να ’πεσε… Εκείνη εκεί από πίσω που έχω είναι καλή ροδιά, αλλά τα 
γκρέμισε ο αέρας… Δεν ξέρω, έχει δυο χρόνια δεν κάνει… Θέλει λίγο κλά-
δεμα τώρα αυτή (…).
Β. Πόσες ώρες τη μέρα ασχολείσαι μ’ αυτά γύρα-γύρα; 
Α. Καμιά ώρα, δυο, την ημέρα… το πρωί. (…) Μωρέ, ο κήπος σε θέλει όλη 
την ώρα… Βγάλε χορτάρι από δω, δέσε από κει … Κοίταξε, ένα σεντόνι το 
’κοψα ροδέλες… (γέλια) για να δένω. Κοίταξε να δεις… Το σκοινί όσο να ’ναι 
το κόβει… Αυτό είναι κι από βαμβάκι και δεν παθαίνει τίποτα. Να σου δώσω 
άμα θέλεις… Το πετάω και κάθε χρόνο βάζω καινούργιο. Έχω εδώ μία, μου 
φέρνει σεντόνια απ’ το ξενοδοχείο, εγώ τα κάνω ροδέλες… (γέλια) (ανδρο-
μάχη, συνέντευξη 26/6/2021).

Η αφήγηση της Ανδρομάχης μας δίνει, λοιπόν, το στίγμα μιας ακόμη «στενότερης» 
χωροθέτησης των κήπων της αυτοπαραγωγής, στην πορεία από το «χωριό» στην 
«πόλη». Εδώ ο «κήπος» είναι το αποτέλεσμα μια επινοητικής αξιοποίησης κάθε δι-
αθέσιμου χώρου (αλλά και εξεύρεσης τέτοιου, δεδομένου ότι η συνομιλήτριά μου 
καλλιεργεί φράουλες μέσα σε ένα κομμάτι τσιμεντένιου αγωγού που έχει μεταφέρει 
στην αυλή της και το έχει γεμίσει με χώμα) αλλά και προσεκτικής διαχείρισης αυτής 
της υβριδικής της ταυτότητας σ’ ένα περιβάλλον ελάχιστα φιλικό για τέτοιες δρα-
στηριότητες, καθώς, κατά κανόνα η όποια απόπειρα καλλιέργειας ταυτίζεται με το 
«πράσινο» και τον «καλλωπισμό». Παρά το γεγονός ότι η στάση αυτή είναι μάλλον 
περιθωριακή πλέον στον αστικό χώρο, δεν έχει εκλείψει εντελώς,166 και οπωσδήπο-

166 Από την επιτόπια έρευνά μου στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων έχω εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις 
σαν και αυτές της Ανδρομάχης, τόσο στις συνοικίες όσο και στο κέντρο της πόλης, κυρίως σε 
αυλές μονοκατοικιών και άδεια οικόπεδα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές, ίσως, είναι ο μικρός 
λαχανόκηπος που εντόπισα στον προαύλειο χώρο της εκκλησίας του Αρχιμανδρειού, μιας από 
τις παλιότερες των Ιωαννίνων, δίπλα σε εμβληματικά ταφικά μνημεία ευεργετών της πόλης. Μια 
ακόμη ενδιαφέρουσα, αν και πειραματική, εκδοχή μου έδωσε ο λευτέρης στη δική του αφήγηση, 
όταν τον ρώτησα αν διατηρεί ο ίδιος λαχανόκηπο: «Εγώ όχι. Δεν έχω χώρο. Τα πρώτα χρόνια που 
είχαμε το μαγαζί και είχαμε χρόνο… είχαμε λίγο χρόνο που το στήναμε το μαγαζί… είχαμε βάλει… είχα 
λαχανόκηπο στην ταράτσα, γύρω στους εκατό τενεκέδες… πιο πολύ και για να βλέπω τα υβρίδια… 
πώς δουλεύουν, κι αυτά… αλλά, μετά απ’ αυτό ανέλαβε ένας πελάτης παππούς, φίλος πλέον, εκεί που 
έβαζε τα δικά του, για τα παιδιά του, έβαζε και τα δικά μας… δηλαδή του ’δινα ένα τσουβάλι πατάτες, 
5 ντομάτες… τις έβαζε και μας έδινε αυτός. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν μπορεί να τα βάλει… 
Ε, μας φέρνει κανένας πελάτης στο μαγαζί και τρώμε, εντάξει… (γέλια). Πάμε, βλέπουμε και κανέναν 
κήπο και παίρνουμε… (γέλια). Δεν έχω το χρόνο, όμως, πλέον…» (λευτέρης, συνέντευξη 23/6/2021).
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τε μας δίνει μια άλλη εκδοχή της «αστοχωρικής» συνθήκης: εδώ ο κάτοικος «της πό-
λης» δεν μεταφέρεται «στο χωριό», αλλά, αντίστροφα, μεταφέρει «το χωριό» στον 
χώρο «της πόλης». 

Ενάντια στον ορθολογισμό;  
Ένας κήπος 600 χιλιόμετρα μακριά… 
Οι περιπτώσεις χωροθέτησης των κήπων της άτυπης αυτοπαραγωγής που είδαμε 
μέχρι εδώ συνιστούν παραδείγματα αστοχωρικών που αξιοποιούν την εγγύτητα του 
«χωριού» και της «πόλης» με διάφορους τρόπους στο πλαίσιο μιας στάσης που, αν 
και δεν είναι εναρμονισμένη με τη λογική της «αγοράς», σε κάθε περίπτωση δεν 
αντιβαίνει στη σχέση «δαπάνης – ωφέλειας»: εννοώ εδώ ότι, ενώ δεν είναι βέβαιο 
αν δημιουργεί «κέρδος», πόσο και τι είδους, οπωσδήποτε δεν προκαλεί «ζημίες». 
ωστόσο, τα δεδομένα που μπορώ να καταθέσω από την αυτοεθνογραφική διαδικα-
σία δείχνουν να προκαλούν κάθε έννοια «ορθολογισμού»: ενώ η έδρα της εργασίας 
μου είναι στη Θράκη (Κομοτηνή), διατηρώ τον κήπο της αυτοπαραγωγής μου στο 
Ζαγόρι, δηλαδή περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά… Κάτω από ποιες προϋποθέσεις 
μια τέτοια διαδικασία μπορεί να επικαλείται –όχι τη λογική της «αγοράς», αυτή την 
έχουμε ήδη αποδομήσει–167 αλλά την «κοινή λογική», στο πλαίσιο της οποίας η πρα-
κτική που ακολουθώ φαντάζει μη διαχειρίσιμη; 

Κατ’ αρχάς, θα μπορούσα να επικαλεστώ τους «ερευνητικούς» λόγους:168 η δι-
αχείριση της αυτοπαραγωγής του κήπου μου έχει σαφώς έναν χαρακτήρα «πειρα-
ματικό», με την έννοια ότι με βοηθά να έχω μια άποψη «εκ των έσω» για την έρευνα 
που διεξάγω, επομένως η σχέση «δαπάνης-ωφέλειας» δεν είναι «γνήσια», αφού η 
«ωφέλεια» αφορά το μετά-παραγωγικό επίπεδο, την παραγωγή δηλαδή ακαδημαϊ-
κής γνώσης κ.λπ. Θα μπορούσα, επιπλέον, να επικαλεστώ τις ιδιαιτερότητες της ερ-
γασιακής μου συνθήκης: το «ωράριο» ενός πανεπιστημιακού (όπως και οι απολαβές 
του, ως ένα βαθμό) αφενός επιτρέπει τέτοιου είδους μεταβάσεις από το ένα άκρο 
της Ελλάδας στο άλλο, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα παραμονής στο «πεδίο» για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, που σε γενικές γραμμές συμπίπτουν με την καλλιερ-
γητική περίοδο στο Ζαγόρι. Οι διακοπές του Πάσχα, για παράδειγμα, αξιοποιούνται 
για σκάψιμο, λίπανση και φύτευση των πιο πρώιμων κηπευτικών, μια διαδικασία 
που ολοκληρώνεται με μια επιπλέον επίσκεψη στα τέλη Μαΐου κάθε χρονιάς, ενώ οι 
καλοκαιρινοί μήνες –εφόσον κανείς αποφασίσει να τους περάσει «στο χωριό του»– 
επιτρέπουν τις καλλιεργητικές φροντίδες, τη συγκομιδή κ.λπ. ωστόσο, όλα αυτά, 
παρότι εξασφαλίζουν την «αναγκαία» συνθήκη αυτής της ιδιόμορφης αυτοπαραγω-
γής, δεν είναι «ικανά» να την ερμηνεύσουν από την άποψη των «πυκνών» σημασιών 
που τη διακρίνουν. Σ’ αυτές τις «πυκνές» σημασίες της αυτοπαραγωγής θα επιχειρή-
σω να αναφερθώ στη συνέχεια. 

Παρότι δεν γεννήθηκα ούτε έζησα συστηματικά «στο χωριό», η σχέση μου μ’ 
αυτό διαμορφώθηκε μέσα από μια σταθερή επαφή από την πρώιμη παιδική μου 
ηλικία: όπως και σε άλλο σημεία ανέφερα, οι γονείς μου, που υπήρξαν εσωτερικοί 
μετανάστες στην Αθήνα αλλά σύντομα αποφάσισαν να επιστρέψουν στα Ιωάννινα, 
επισκεύαζαν επί χρόνια το «σπίτι» στο Μονοδένδρι με πολλή προσωπική εργασία και 
φυσική παρουσία σ’ αυτό –σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και σταθερά σε περιόδους 
διακοπών της δικής μου σχολικής ζωής– μια πρακτική την οποία ενίσχυσε και επέ-

167 Βλ. κεφάλαιο 1 του Α΄ μέρους, για τη λογική που διέπει τον homo economicus.

168 Την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 αιτήθηκα και έλαβα ερευνητική άδεια από το ΔΠΘ, προκειμένου, 
όπως εξηγούσα στην αίτησή μου, να διεξάγω επιτόπια εθνογραφική έρευνα στο Ζαγόρι με συμμετο-
χική παρατήρηση. Η άδεια αυτή μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω, για μια καλλιεργητική περίοδο, 
πλήρη παρουσία στον κήπο μου. 
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κτεινε σημαντικά η απόκτηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου από την οικογένεια, το 
1978, όταν ήμουν 11 χρονών. Στην πραγματικότητα, οι γονείς μου δεν έπαψαν ποτέ 
να λειτουργούν ως «αστοχωρικοί» –άλλωστε από το 1983 μετακόμισαν μόνιμα στο 
χωριό– και η δική μου παρουσία εκεί, εκόντος – άκοντος, διαμόρφωσε αντίστοιχα 
και την «αστοχωρική» μου φυσιογνωμία: η παιδική και εφηβική ζωή μου εκτυλισ-
σόταν «ανάμεσα» στα Ιωάννινα και το Μονοδένδρι, όπως και η δραστηριότητά μου, 
αφού πολύ συχνά είχα άμεση εμπλοκή στις εργασίες του χωριού ανάλογα με τις σω-
ματικές μου δυνατότητες. Έτσι ο «κήπος», μεταξύ άλλων, υπήρξε από την αρχή μια 
σταθερά της ζωής μου, και τα χρόνια που πέρασα μακριά από το χωριό (σπουδές, 
εργασιακή απασχόληση, οικογένεια κ.λπ.), ποτέ δεν διέρρηξαν επί της ουσίας αυτή 
τη σχέση. Αντίθετα, καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι γονείς μου είχαν περισσό-
τερες ανάγκες φροντίδας, η επαφή μου με το χωριό μάλλον ενισχύθηκε παρά ατό-
νησε. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, ιδιαίτερα μετά την απώλεια του πατέρα μου, η 
σχέση με το χωριό έγινε σχεδόν «νομαδική»: από τα τέλη Μαρτίου κάθε χρονιάς –και 
μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου– μετάφερα τη μητέρα μου στο χωριό (η οποία στο μεταξύ 
ζούσε μαζί μου), για να «φροντίζει τον κήπο και το σπίτι». Περιττό να σημειώσω ότι 
αυτή η «νομαδική» κίνηση συνέπιπτε με την καλλιεργητική περίοδο στο Ζαγόρι και, 
ακόμη, ότι οι βασικές φροντίδες του κήπου βάραιναν εμένα και όχι εκείνη, που δρα-
στηριοποιούνταν κυρίως στην επεξεργασία των προϊόντων της συγκομιδής.

για να μην παρεξηγηθώ, η «εξομολογητική» αυτή παράγραφος δεν έχει ούτε την 
αξία ούτε τη σημασία μιας ψυχαναλυτικής κατάθεσης. Έκρινα σκόπιμο να την παρα-
θέσω, προκειμένου να διευκρινίσω ορισμένες από τις παραμέτρους που διαμόρφω-
σαν την ιδιόμορφη «αστοχωρική» μου συνθήκη. Και παρά το γεγονός ότι αυτές οι 
παράμετροι εξηγούν την οικειότητα που απέκτησα με το «χωριό», δεν ερμηνεύουν 
την τωρινή μου πρόσδεση μ’ αυτό. για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει, θεωρώ, 
να επιστρατεύσω κατ’ αρχάς τα εργαλεία της κοινωνικής μνήμης. Στη βάση της, 
αυτή η συνθήκη συνιστά, κατά την άποψή μου, ένα «μνημονικό περιβάλλον» (milieu 
de mémoire) όπως θα το προσδιόριζε ο Pierre Nora (1989). Ας εξηγήσουμε, όμως, 
αυτή τη διατύπωση λεπτομερέστερα. 

Στο έργο του ο Nora επιχειρεί να διακρίνει την έννοια της μνήμης σε αντιδια-
στολή με εκείνη της ιστορίας: πιστώνοντας από τη μια μεριά την ιστορία στις νεω-
τερικές κοινωνίες και θεωρώντας την ως μια «ανακατασκευή του παρελθόντος, πά-
ντοτε προβληματική και ατελή» που παρόλα αυτά συνιστά ένα προϊόν «διανοητικό 
και εκκοσμικευμένο (secular) [που] καλεί σε ανάλυση και κριτική», συνδέει από την 
άλλη μεριά τη μνήμη με τις προ-νεωτερικές κοινωνικές συνθήκες αποδίδοντάς της 
συγκεκριμένες ιδιότητες:

Η μνήμη είναι ζωή η οποία μεταφέρεται από ζώσες κοινωνίες που έχουν 
ιδρυθεί στο όνομά της. Παραμένει σε καθεστώς μόνιμης ανάπτυξης, ανοι-
κτή σε διαδικασίες ενθύμησης και λήθης, χωρίς συνείδηση των διαδοχικών 
της παραμορφώσεων, ευαίσθητη στη χειραγώγηση και την εκμετάλλευση, 
επιρρεπής στη μακροχρόνια αδράνεια και την περιοδική αναβίωση (Nora 
1989: 8-9). 

Η διαπίστωσή του, ωστόσο, ότι η νεωτερικότητα έχει καταστρέψει τις θεσμικές συν-
θήκες κάτω από τις οποίες η μνήμη υπήρξε λειτουργική (οικογένεια, εθνοτισμός, 
αγροτικός πολιτισμός, θρησκεία κ.λπ., τα «κοινωνικά πλαίσια της μνήμης», με άλλα 
λόγια, όπως θα τα προσδιόριζε ο Halbwachs 2013), τον οδηγεί να διακρίνει δύο 
διαστάσεις της μνήμης: η πρώτη, που αντιστοιχεί στις προ-νεωτερικές συνθήκες, 
αποδίδεται με τον όρο «μνημονικά περιβάλλοντα» (milieux de mémoire), στα οποία 
η μνήμη έχει κυρίαρχο χαρακτήρα και διαμορφώνει στάσεις, συμπεριφορές και πρα-
κτικές των ανθρώπων που την φέρουν. Με άλλα λόγια, ένα περιβάλλον ζώσας μνή-
μης. Από την άλλη μεριά, η αναγκαιότητα για τη διατήρηση της μνήμης στις νεωτε-
ρικές συνθήκες, όπου όμως ο λειτουργικός της χαρακτήρας έχει χαθεί, διαμορφώνει 
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τους λεγόμενους «μνημονικούς τόπους» (lieux de mémoire), πρακτικές που σε γενικές 
γραμμές εκπορεύονται από το «άγχος» της μνήμης και τροφοδοτούν διαφορετικούς 
θεσμούς, από μνημεία, μουσεία, οπωσδήποτε αρχεία κ.λπ. μέχρι και δημόσιες τελε-
τουργίες, ενώ άλλοτε μεταφέρουν την τάση «αρχειοθέτησης» και «μουσειοποίησης» 
σε στενότερο –εθνοτικό, οικογενειακό ή και ιδιωτικό– επίπεδο με ελάσσονες για το 
δημόσιο χώρο διαδικασίες όπως τετράδια ή βιβλία με «παραδοσιακές» συνταγές, 
ενθύμια οικογενειακά, ηχογραφημένες αφηγήσεις με τους προγόνους κ.λπ. Σε κάθε 
περίπτωση, για τον Nora η μνήμη αυτή δεν είναι «αληθής μνήμη» (true memory – σ. 
13), αλλά «μοντέρνα μνήμη», διαμεσολαβημένη δηλαδή από τη νεωτερικότητα και 
την απαίτηση για την υποστήριξη της ιστορικής αναπαράστασης στο παρόν. 

Στο πλαίσιο αυτό, τι σημαίνει, άραγε, η καλλιέργεια ενός κήπου που κληρονό-
μησα από τους γονείς μου, είτε ως υλικό σημείο είτε ως πρακτική; Διατηρεί τον τελε-
τουργικό χαρακτήρα μιας αναμνηστήριας τελετής, ένα «αρχειακό» ίχνος που συγκρο-
τεί την «ιστορία» μου στο παρόν θυμίζοντάς μου (με τιμητικό τρόπο) το παρελθόν 
ή μήπως κάτι περισσότερο; Πριν απαντήσω οριστικά, να σημειώσω ότι η πρακτική 
αυτή εντοπίστηκε σε δύο169 τουλάχιστον από τους συνομιλητές μου. Όπως αφηγείται 
ο Βαγγέλης, 

Βα. (…) ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα, βασικά, ένας εκ των λόγων… θα 
μπορούσα να τα παρατήσω ή να τα νοικιάσω… αλλά από τη στιγμή που 
πέθανε ο πατέρας μου, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ… δηλαδή δεν ήθελα 
να πάνε χαμένα όλα αυτά. Και γι’ αυτό συνέχισα… Δηλαδή θυμάμαι κάποια 
στιγμή τότε που γυρίσαμε στο σπίτι μετά από ένα μήνα που πέθανε ο πα-
τέρας μου, που είχαμε κατεβεί στα γιάννενα και γυρίσαμε, κι είδα χορταρια-
σμένη την αυλή, που δεν την είχα δει ποτέ…. το σπίτι έτσι… Και λέω, «δε 
θα το ξαναδώ ποτέ το σπίτι έτσι». Έτσι και τα χωράφια… είναι κατά κάποιο 
τρόπο, όπως το ’χα ξεκινήσει κι ένα μνημόσυνο για τον πατέρα μου, που… 
έπαιρνε μία ποδιά κι έβαζε τις πέτρες να ξεπετριάσει το χωράφι, ας πούμε… 
είχε ρίξει πολύ ιδρώτα… Ή καθάριζε με τα χέρια, με το κλαδευτήρι τα βάτα. 
Και… ουσιαστικά δεν μπορώ να κάνω… δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι, δεν 
μπορώ να κάνω χωρίς αυτό, και λέω… κι έχω σχέδιο να καθαρίσω και τ’ 
άλλα τα χωράφια δηλαδή… (γέλια). 
Β. Βαγγέλη, τα συμμερίζονται αυτά οι άνθρωποι που κάνουν κήπο, και αυτοί με 
τους οποίους έχεις εσύ τη σύμπραξη αλλά και γενικότερα; Τι πιστεύεις; 
Βα. Αρκετοί εξ αυτών… Δηλαδή, κουβεντιάζοντας με πολλούς χωριανούς 
βλέπω ότι λένε «όλοι στενοχωριόμαστε όταν… ένα χώρος, ξέρω ’γω, αγρι-
εύει…». Όταν πέφτει ένα σπίτι, όταν πέφτει μια καλύβα… Στενοχωριόμαστε 
κι ας μην είναι δικιά μας. Ή όταν καθαρίζει κάποιος ένα χωράφι, χαιρό-
μαστε κι ας μην είναι δικό μας… γιατί είναι αυτό το βίωμα, ας πούμε, τα 
βιώματα που έχουμε απ’ το χωριό μας (Βαγγέλης, συνέντευξη 4/7/2021).

169 Στην περίπτωση της Ελένης έχει ενδιαφέρον να σημειώσω ένα περιστατικό που σχετίζεται με την 
πρόσκαιρη απώλεια ενός τσαπιού που είχε από τον πατέρα της: «Ε. Έχω ένα τσαπί πολύ ωραίο, φαρ-
δύ, ό,τι πρέπει για τις πατάτες. Αυτό το τσαπί το έχω από τον πατέρα μου. Το χρησιμοποιούσε εκείνος, 
το χρησιμοποιώ κι εγώ, βέβαια. Εγώ πήρα και μπέλι, γιατί με δυσκολεύει το τσαπί, δεν μπορώ μεγάλη 
έκταση να τη σκάψω (…). Τέλος πάντων… Το τσαπί που έχασα; Μάλλον που ξέχασα… Το ξέχασα, αλλά 
δε θυμόμουν πού και νόμισα ότι το έχασα… (…) ότι το άφησα στο δρόμο και κάποιος το πήρε… Είχα 
αυτή την εικόνα. Έψαξα δύο απογεύματα που ήμουν στο ίδιο σημείο, όπου είχε σουρουπώσει και δεν 
το είδα και δεν το μάζεψα… κάπου το άφησα μέσα στα χορτάρια και δεν το είδα… και παίρνω ένα 
καινούργιο…
Β. Πώς ένοιωσες που έχασες το τσαπί; 
Ε. Πάρα πολύ άσχημα… γιατί ήταν απ’ τον πατέρα μου. Επειδή ήταν παλιό τσαπί, δεν ξέρω κι ο πατέρας 
μου πού το βρήκε, γιατί φαντάζομαι ότι κι αυτός… [από κάποιον το βρήκε]. Ένοιωσα πολύ άσχημα. 
Ότι έχασα ένα κομμάτι… πώς να σου πω… του πατέρα μου. Πολύ άσχημο! Στεναχωρέθηκα…» (Ελένη, 
συνέντευξη 27/7/2021). 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αφετηρία, τόσο η δική μου όσο και του Βαγγέλη, είναι 
η μνήμη, και μάλιστα μια μνήμη «αρχειακή» και «τελετουργική», θα μπορούσε να πει 
κανείς. ωστόσο, μια τέτοια μνήμη τροφοδοτεί με σαφήνεια περιορισμένες από την 
άποψη της χρονικής διάρκειας πράξεις και οπωσδήποτε τελετουργικά ενταγμένες 
στον κύκλο του χρόνου ως «μνημόσυνα»: εδώ, όμως, το «μνημόσυνο» που επικα-
λείται ο Βαγγέλης είναι διαρκές, μακροχρόνιο και ευρύτερα αποδεκτό από ένα τμή-
μα, τουλάχιστον, της κοινότητας ως «βίωμα». Αλλά αυτά, είναι χαρακτηριστικά μιας 
«αληθούς μνήμης» που επιβιώνει σε νεωτερικές συνθήκες όχι για να ταλανίσει ή να 
αποπροσανατολίσει τους φορείς της, όπως υπαινίσσεται ο Nora, αλλά μάλλον για 
να τους επανατοποθετήσει απέναντι σε μια νεωτερική μνήμη που εκφεύγει από τον 
έλεγχο των επιμέρους υποκειμένων και καθίσταται διαμεσολαβημένη από υπερκεί-
μενες οντότητες όπως το έθνος, το κράτος, η «αγορά» κ.ο.κ. Με την έννοια αυτή, 
εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με «μνημονικούς τόπους» αλλά με «μνημονικά περιβάλ-
λοντα», προσαρμοσμένα δυναμικά στις νεωτερικές συνθήκες (δεδομένου ότι τις αξι-
οποιούμε ως «αστοχωρικοί») και ταυτόχρονα τοποθετημένα κριτικά απέναντί τους. 

Αν, λοιπόν, ως πρώτη αφετηρία της ενασχόλησής μου (αλλά και άλλων συνο-
μιλητών μου) με την αυτοπαραγωγή μπορούμε να διακρίνουμε την ενεργοποίηση 
μιας «ζώσας μνήμης» με δυναμικό και κριτικό τρόπο, τότε είναι πιο εύκολο να περά-
σουμε σε μια δεύτερη, στην οποία εμφανίζονται ευκρινέστερα πολιτικές επιλογές. 
Ήδη, το βιβλίο αυτό, ως συγγραφική απόπειρα, όχι μόνο τις περιλαμβάνει αλλά και 
τοποθετείται απέναντί τους: η αυτοπαραγωγή των κήπων ως υποκατηγορία της 
άτυπης οικονομίας μπορεί να θεωρηθεί είτε στο πλαίσιο μιας «εξόδου δεξιά» από 
την κρίση, ως «πρόβλημα» προς αντιμετώπιση, είτε αντίθετα στο πλαίσιο μιας «εξό-
δου αριστερά», ως δυνατότητα για πολιτικό ριζοσπαστισμό και αμφισβήτηση. Και 
παρά το γεγονός ότι και οι δύο εκδοχές αντιμετωπίζονται κριτικά, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι η δική μου οπτική προσβλέπει στη δεύτερη εκδοχή, μέσα από δύο ση-
μαντικά ενδεχόμενα: μια παρέμβαση με οικολογικά χαρακτηριστικά αποανάπτυξης 
και, εν τέλει, μια προβληματοποίηση της κοινωνικής λειτουργίας της αυτοπαραγω-
γής. Και εδώ, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερη αποσαφήνιση. 

Όπως ήδη είδαμε στο κεφάλαιο 3 του Α΄ μέρους, η έννοια της αποανάπτυξης 
περνά μέσα από μια λογική «λιτής αφθονίας» (λατούς 2013), η οποία στην περί-
πτωση του κήπου διατυπώνεται με την προ-νεωτερική έκφραση «ό,τι έχει ο μπαξές». 
ωστόσο, η πρακτική της παραγωγής για αυτοκατανάλωση δεν είναι μια αυτονόητα 
πολιτικοποιημένη εκδοχή: μπορεί να εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας συμπεριφοράς 
εξατομικευμένης, π.χ. ως χόμπι, ή ακόμη στο πλαίσιο μιας αναγκαιότητας για συ-
μπληρωματικό εισόδημα, και στην περίπτωση αυτή η λογική της παραγανάλωσης 
του «ελεύθερου χρόνου» είναι προβληματική, αφού η διαδικασία εντάσσεται στη 
«σφαίρα της αναγκαιότητας». Μια πολιτικοποιημένη εκδοχή της αυτοπαραγωγής 
των κήπων, επομένως, αν και αφορμάται από τις αφετηρίες αυτές ως κοινωνικές 
πρακτικές, απαιτεί μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τόσο της διαδικασίας παραγωγής 
και κατανάλωσης (π.χ. μείωση του οικολογικού αποτυπώματος με τη μειωμένη προ-
σφυγή στην αγορά κ.λπ.) όσο και του κοινωνικού συντονισμού των επιμέρους εγ-
χειρημάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές έκρινα ότι έπρεπε να δοκιμαστούν στην πράξη 
από τον ίδιο τον εθνογράφο, ώστε να έχω μια βιωμένη αποτύπωση της κατάστασης. 

Στην πράξη, αυτό που διαπίστωσα –τόσο από τα αυτοεθνογραφικά δεδομένα 
όσο και από τις συνεντεύξεις με τους συνομιλητές μου– είναι ότι η αυτοπαραγωγή 
των κήπων είναι μια διαδικασία περισσότερο κοινωνική παρά πολιτική: η πολιτική 
αφετηρία είναι λανθάνουσα στους αυτοπαραγωγούς, όταν υπάρχει, με την έννοια 
ότι δεν φαίνεται να εκκινούν από μια στάση έμπρακτης πολιτικής εφαρμογής ενός 
«σχεδίου». Με εξαίρεση τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει επεξεργαστεί μια συνολικότερη 
στάση, η πολιτική αφετηρία εξαντλείται στην επιδίωξη μιας «αυτάρκειας» που εκκι-
νεί άλλοτε από μια ενστικτώδη αντικαταναλωτική συμπεριφορά κι άλλοτε από μια 
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εισοδηματική πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις, η πολιτικοποίηση δεν είναι δεδομένη 
ούτε συνοδεύεται από μια θεωρητική επεξεργασία, κάτι που αντιβαίνει σημαντικά 
στα πολιτικοποιημένα εγχειρήματα των πρωτοβουλιών που συζητήσαμε στο κεφά-
λαιο 1 του Β΄ μέρους. Πολύ συχνά, στη διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας επιτόπιας 
έρευνας, βρέθηκα στη θέση να αναστοχάζομαι τη δική μου συμπεριφορά απένα-
ντι σ’ αυτό το διακύβευμα: παρά τις σαφείς πολιτικές μου αφετηρίες, η αποτελε-
σματικότητα υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη και, ειδικά μετά τη συνειδητοποίηση 
της οριακής θεσμικής παρέμβασης μέσω της ΚΟΙΝΣΕΠ, η όποια πολιτική διάστα-
ση περιορίστηκε στα άτυπα δίκτυα ανταλλαγής. Στην πραγματικότητα, βίωσα το 
αίσθημα της «απομονωμένης νησίδας» εντός ενός αρχιπελάγους απομονωμένων 
νησίδων, όπου η πρακτική της αυτοπαραγωγής συνιστά περισσότερο μια εξατομι-
κευμένη μεν, κοινωνική παρόλα αυτά, μορφή «ανυπακοής», παρά μια πολιτικά επε-
ξεργασμένη –και πολύ λιγότερο συντονισμένη– πολιτική κίνηση. 

ωστόσο, το εννοιολογικό περιεχόμενο της «πολιτικής» δεν ταυτίζεται κατ’ ανά-
γκη με μια «πολιτική κίνηση». για παράδειγμα, το αίσθημα της «πληρότητας» που 
βιώνουν οι αυτοπαραγωγοί των κήπων σε σχέση με την όποια «αυτάρκεια» επι-
τυγχάνουν εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία πολιτικής επιβεβαίωσης: το αίσθημα εξα-
σφάλισης μιας υγιεινής διατροφής για τους ίδιους, τα παιδιά και τα εγγόνια τους 
καταδεικνύει μια καχυποψία βάσης απέναντι στην «αγορά» και την κεντρική «πολι-
τική» της διαχείριση· επιπλέον, η παραγωγική και όχι καταναλωτική διαχείριση του 
«ελεύθερου χρόνου» είναι στοιχείο πολιτικής ανυπακοής απέναντι στον καταναλω-
τισμό, ακόμη κι αν δεν διακρίνεται από συντονισμό ή πολιτικό σχεδιασμό· σε τελι-
κή ανάλυση, η «αστοχωρική» τους συνθήκη επιβεβαιώνει μια δυναμική κοινωνική 
αντίδραση απέναντι στους κεντρικούς πολιτικούς σχεδιασμούς ενός εξαιρετικά αμ-
φίβολου «εκσυγχρονισμού». Όλα αυτά συνθέτουν μια πολιτική στάση αναμονής, 
μια κοινωνική άμυνα απέναντι στην κρίση που θα τη συζητήσουμε συνολικότερα 
στο επόμενο κεφάλαιο. 

Όσο με αφορά, τέλος, πέρα από τα προαναφερθέντα, η πολιτική διάσταση της 
αυτοπαραγωγής εκδηλώνεται με έναν ακόμη, κάπως ιδιόμορφο, τρόπο. Στο Ζαγόρι, 
ορισμένοι μόνιμοι κάτοικοι συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να χαρακτηρίζουν ως 
«πετροχελίδονα» τους περιστασιακά ή εποχιακά ερχόμενους σ’ αυτό συγχωριανούς 
(υπάρχει μάλιστα κι ένα τοπικό σωματείο που φέρει αυτή την επωνυμία). Η μεταφο-
ρά, βέβαια, εκτός από το ότι αισθητοποιεί μια κοινότητα «απεδαφοποιημένη» από 
το φυσικό της χώρο (Νιτσιάκος 2003), κυρίως συνυποδηλώνει μια περιορισμένη 
δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στο γενέθλιο τόπο από τη μεριά αυτού του 
«απεδαφοποιημένου» τμήματος του πληθυσμού και, ακόμη, μια ειρωνική διάθεση 
απέναντι στην «πολιτιστική δραστηριότητα» στο Ζαγόρι, που κατά κανόνα λαμβάνει 
χώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν και δεν συμμερίζομαι πλήρως αυτόν το χαρα-
κτηρισμό, όπως και αλλού έχω σημειώσει (Δαλκαβούκης 2021: 125), πολύ συχνά 
μπήκα στον πειρασμό να σκεφτώ ότι σε τελική ανάλυση με αφορούσε: με εξαίρεση 
τις δύο περιόδους που έχω λάβει ερευνητική άδεια από το ΔΠΘ (2013-14 και 2020-
21), δεν έχω περάσει ποτέ «χειμώνα» στο Ζαγόρι ούτε η επαγγελματική δραστηρι-
ότητά μου είχε ποτέ σχέση με τις βασικές επαγγελματικές απασχολήσεις των «μό-
νιμων» συγχωριανών μου (γεωργία – κτηνοτροφία, τουρισμός). Έτσι, αναγκαστικά 
ταξινομούσα τον εαυτό μου στα «πετροχελίδονα» (χωρίς απαραίτητα να μου απευ-
θύνουν τέτοιο χαρακτηρισμό οι συγχωριανοί μου), κι αυτό ήταν ένα ακόμη κίνητρο 
για την αυτοπαραγωγή: στην ουσία ήταν ο μοναδικός τρόπος που μπορούσα να 
βρω αφενός για να μπω «συμμετοχικά» σε μια εθνογραφική προσέγγιση της παρα-
γωγικής διαδικασίας στο Ζαγόρι, αφετέρου για να αναπτύξω μια κοινωνική παρου-
σία με «σχεσιακά» χαρακτηριστικά που θα με διαφοροποιούσε από τους «τουρίστες» 
ή τους «επισκέπτες του Σαββατοκύριακου», με άλλα λόγια μια εκδοχή τοπικότητας ή 
και «(επανα)τοπικοποίησης», όπως θα το έθετε μια περισσότερο πολιτικά επεξεργα-
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σμένη εκδοχή της «αποανάπτυξης» (Κολέμπας & Μπίλλας 2013, Ψημίτης 2015). Το 
θεωρούσα, και εξακολουθώ να το θεωρώ, απαραίτητη προϋπόθεση μιας πολιτικής 
παρέμβασης οποιασδήποτε εμβέλειας, και με την έννοια αυτή μια πολιτική πράξη. 

Στο σύνολό τους αυτές οι τρεις διαστάσεις που συζητήσαμε εδώ, μνήμη – πο-
λιτική παρέμβαση – τοπικότητα, φαίνεται να διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη «λογική» 
που αντιβαίνει όχι μόνο στον «ορθολογισμό» της αγοράς αλλά συχνά και στη –θεω-
ρούμενη ως– «κοινή λογική» του μέσου ανθρώπου, όπως συχνά είδαμε να διατυπώ-
νουν και οι συνομιλητές μου, όταν η –κάπως πιεστική από τη μεριά μου– ερώτηση 
«τι κερδίζουν από την αυτοπαραγωγή» επεδίωκε ακριβώς αυτό, να τους φέρει δη-
λαδή ενώπιον αυτής της «κοινής λογικής». Τόσο στις απαντήσεις τους όσο και στη 
δική μου αναστοχαστική διερώτηση απέναντι στο ίδιο ζήτημα, έχω την εντύπωση 
ότι αναδεικνύεται αυτό το ίδιο τρίπτυχο ως μια «ηθική της αυτοπαραγωγής», όχι με 
την ιδεαλιστική της εκδοχή αλλά με την πολιτική της εννοιολόγηση. Αλλά κι αυτό το 
ζήτημα θα το αντιμετωπίσουμε συνολικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 



4 ΚΕΦΑλΑΙΟ

ςυμπεράσματα. η ουτοπία του κηπουρού
αυτοπαραγωγή και ταξικότητα

«Και λοιπόν;» αναρωτιέται ο Thomas Hylland Eriksen στον επίλογο του βιβλίου του 
Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, (Eriksen 2007), μετά από μια αναλυτική παράθεση 
της περιπέτειας της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας από την εμφάνισή 
της ως επιστημονικής πειθαρχίας μέχρι και σήμερα. Δανείζομαι εδώ την ίδια απο-
ρία, προκειμένου να συνοψίσω την περιπέτεια της άτυπης αυτοπαραγωγής των 
κήπων, όπως την παρακολουθήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Τι έχει, λοιπόν, 
να μας πει εν τέλει αυτή η εξιστόρηση; 

Κατ’ αρχάς, σε πολλά σημεία αυτού του βιβλίου συζητήσαμε τη σχέση της 
άτυπης αυτοπαραγωγής με την πολιτική της σημασιοδότηση: είναι, άραγε, μια 
«συντηρητική» πρακτική που οφείλεται σε έναν «καθυστερημένο» εκσυγχρονισμό 
της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, δικαίως ενοχοποιείται για 
την κρίση; Είναι, μήπως, από την άλλη μεριά, μια πολιτική πράξη υπέρβασης του 
συστήματος της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», και επομένως μια αιχμή αλλαγής; 
Είναι, εν τέλει μια «μάχη» του «πολέμου» ανάμεσα σε «παράδοση και νεωτερικότη-
τα» όπου ο «χωρικός κόσμος, χάρη στη χιλιόχρονη τέχνη του (…) χάρη στις στρα-
τηγικές υποχωρήσεις του (…) ως προς κάποιο στρατηγικό σημείο, κατορθώνει να 
υιοθετεί εύστοχους συμβιβασμούς που αφήνουν χώρο στην κίνηση διατηρώντας 
παράλληλα το ουσιώδες: την ακεραιότητα και τη στερεότητα της αρχέγονης ομά-
δας», όπως το τοποθετεί ο Δαμιανάκος (2002: 316); 

Στην πραγματικότητα, για να μπορέσουμε να αποφανθούμε τι ισχύει στο πο-
λιτικό επίπεδο, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τις σχέσεις ταξικότητας που διέπουν 
την άτυπη αυτοπαραγωγή των κήπων. Αλλά μια τέτοιου είδους αναζήτηση περνά 
αναγκαστικά μέσα από δύο προϋποθέσεις, την εννοιολόγηση της «τάξης» και της 
«ταξικότητας» από τη μια μεριά, την επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνι-
κής κοινωνίας από την άλλη. Στην ουσία και τα δύο ζητήματα τα έχουμε διεξέλ-
θει αρκετά αναλυτικά, απλώς εδώ τα συνοψίζω: η έννοια της «τάξης», όπως την 
χρησιμοποιώ, έλκει την καταγωγή της στο δυναμικό προσδιορισμό που της προ-
σέδωσε ο E.P. Thompson (1963: 9),170 προσδιορίζοντάς την ως «ιστορική σχέση» 
που αφορά και εκδηλώνεται μεταξύ «πραγματικών ανθρώπων» σε ένα «πραγματι-
κό πλαίσιο». Δεν είναι επομένως «δομή» ή «κατηγορία» αφηρημένη που παράγεται 

170 Βλ. αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 3 του Α΄ μέρους. 
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ως γενίκευση και μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τις ιστορικές και πραγ-
ματολογικές της συντεταγμένες. Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε η ταξικότητα στη 
Ελλάδα είναι μια ιδιόμορφη κοινωνική σχέση που δεν παρακολουθεί με συνέπεια τις 
«δυτικές» εξελίξεις, αλλά αντίθετα εκδηλώνεται στο πλαίσιο μιας «περιφερειακής» 
οικονομίας, η οποία βρίσκεται «ανάμεσα» στον «ανεπτυγμένο» καπιταλιστικά δυτικό 
κόσμο και τις «υπό ανάπτυξη» οικονομίες του πρώην Τρίτου Κόσμου,171 σε πείσμα 
της πολιτικής και οικονομικής πρόσδεσής της με το «καπιταλιστικό κέντρο». 

Σ’ ένα τέτοιο τοπίο η ταξικότητα εκδηλώνεται, ασφαλώς, με έναν ανάλογα υβρι-
δικό τρόπο. Η «ατελής» μεταπολεμική αγροτική έξοδος της ελληνικής μεταπολεμικής 
κοινωνίας δεν συνίσταται στη μη «αστικοποίηση» του πληθυσμού από την άποψη 
της εγκατάστασης: αντίθετα, ο υδροκεφαλισμός της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και 
άλλων περιφερειακών κέντρων το αποδεικνύει. Η «ατέλεια» σχετίζεται περισσότερο 
με την αδυναμία αστικοποίησης σ’ ένα οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που δεν 
προσέφερε ποτέ τις δυνατότητες της εξάλειψής της μέσω μια τυπικής ενσωμάτω-
σης στο καπιταλιστικό μοντέλο: οι «φυγόντες» χωρικοί να ενταχθούν στις βιομηχα-
νικές υποδομές ως εργατικό δυναμικό, οι «παραμένοντες» να μετασχηματιστούν σε 
«επιχειρηματίες» αγρότες σύμφωνα με το «δανέζικο μοντέλο» αγροτικής ανάπτυξης 
που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Δαμιανάκος 2002: 80). Αυτό που συνέβη 
στην ελληνική περίπτωση θυμίζει περισσότερο την εκδοχή μιας αγροτικής εξόδου 
σαν κι αυτές που περιγράφονται για τον «Παγκόσμιο Νότο» (Hart 1973), με την επι-
σήμανση ότι η λειτουργικότητα της άτυπης οικονομίας βασίστηκε σε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία είναι και η συνθήκη του «αστοχωρικού». Έτσι, 
όμως, η ελληνική ταξική συγκρότηση δεν βασίστηκε ποτέ σε μια γενικευμένη «προ-
λεταριοποίηση» (με την οικονομική σημασία του όρου) του πλεονάζοντος αγροτικού 
πληθυσμού των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά μάλλον σε μια γενικευμένη πο-
λυστρωματική «μικροαστικοποίηση» των πρώην αγροτικών πληθυσμών με «διπλή 
ένταξη»: αφενός στο αστεακό περιβάλλον, αφετέρου στο αφετηριακό αγροτικό (Δα-
μιανάκος 2002: 57-80). 

Πώς, όμως, διαγράφεται στην περίπτωση αυτή η τάξη «καθ’ εαυτήν»; Στην 
ουσία, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με αστικοποιημένους «προλετάριους» ούτε με 
αγρότες, αλλά μάλλον με μια υβριδική ταξική τοποθέτηση «ανάμεσα» στην πόλη 
και το χωριό, που τις τελευταίες δεκαετίες εκδηλώνεται μέσα από τις σύγχρονες 
ιδιομορφίες του «αστοχωρικού»: αν η αστοχωρική συνθήκη υπήρξε κατά τις πρώτες 
τρεις μεταπολεμικές δεκαετίας μια υπόθεση περισσότερο «συνείδησης ταυτότητας» 
(identification – Yinger 1994) που εκδηλώθηκε μέσω μιας νοσταλγίας για «το χωριό» 
(Νιτσιάκος 2003) και μιας αντίστοιχης οργάνωσης «στην πόλη» με τους λεγόμενους 
«εθνοτοπικούς συλλόγους» (Κακάμπουρα 1999),172 τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται 
να λαμβάνει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά: με μηχανισμούς μεταφοράς είτε 
του «αστού» στο χωριό είτε του «χωριού» στην πόλη, όπως είδαμε, οι «αστοχωρι-
κοί» εκδηλώνουν μια περισσότερο δυναμική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα αφενός 
αυτής της «διπλής ένταξης», αφετέρου της αξιοποίησης μιας νεωτερικής τεχνολο-
γίας, όπως το ιδιωτικό μέσο μεταφοράς κ.λπ., που δίνει τη δυνατότητα της σχεδόν 
καθημερινής επαφής με το «χωριό». Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να υπαινίσσεται το 
φαινόμενο των «νεωτερικών κήπων», όπως τους ονομάσαμε στο εθνογραφικό μέ-
ρος αυτού του βιβλίου. 

171 Η εικόνα που μας μεταφέρουν τόσο ο Δαμιανάκος (2002: 80-98) όσο και ο Σπυριδάκης (Spyridakis 
2018b: 116-117) αλλά και άλλοι συγγραφείς (π.χ. Leontidou 2014, Gkintidis 2016) συνάδει προς 
αυτή τη διαπίστωση. 

172 Εδώ θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εντάξουμε και τις πρακτικές της συμβολικής επαφής των 
αστικοποιημένων αγροτικών στρωμάτων με το χωριό μέσω των πρακτικών που εξετάζει ο Δαμια-
νάκος, δηλαδή τη σταθερή απογραφή ενός σημαντικού αριθμού απ’ αυτούς στη «γενέτειρα» και τη 
μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων «στο χωριό». Βλ. Δαμιανάκος 2002: 62-73. 
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Αν, όμως, τα παραπάνω συνιστούν μια σκιαγράφηση της «τάξης καθ’ εαυτήν», 
πώς εκδηλώνεται η ταξική συνθήκη «δι’ εαυτήν»; Με άλλα λόγια, πώς συγκροτείται 
η ταξική συνείδηση του «αστοχωρικού» και απέναντι σε ποιον «ταξικό αντίπαλο»; Αν 
ακολουθήσουμε την ανάλυση του Δαμιανάκου, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε 
πως η «αναπαραγωγή της χωρικής κοινωνικότητας στο αστικό περιβάλλον» συνι-
στά μια μορφή αντίστασης στην αφομοίωση σε «εξωτερικές δυνάμεις της στιγμής» 
και στις εθνικές πολιτικές που τις εξυπηρετούν, με άλλα λόγια σ’ έναν εισαγόμενο 
«εκσυγχρονισμό» που δεν συνάδει με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
συνιστώσες της ελληνικής κοινωνίας (Δαμιανάκος 2002: 318). ύποθέτω πως ο Δα-
μιανάκος εδώ αντιλαμβάνεται αυτή την «αντίσταση» ως μια εκδοχή της «παράδο-
σης ανταρσίας» (Δαμιανάκος 2003), την οποία έχει επεξεργαστεί διεξοδικά και την 
οποία προεκτείνει κατά κάποιον τρόπο στο παρόν. ωστόσο, κατά την άποψή μου, 
στην «αντίσταση» αυτή μπορούμε να διακρίνουμε επιπλέον μια σειρά από ιδιαιτε-
ρότητες που υπερβαίνουν τον «αρνητισμό» που εμπεριέχεται στη λέξη «αντίσταση» 
και συνιστούν πρακτικές δόμησης μιας εναλλακτικής πρότασης. Ποια είναι όμως τα 
δυναμικά στοιχεία αυτής της «ταξικότητας»; 

Το βασικότερο, ίσως, στοιχείο εμπεριέχεται σε μια «επιθετική» και όχι «αμυντι-
κή» στάση απέναντι στον καταναλωτισμό. Πρόκειται για δυο διαδικασίες, όπως τις 
ανιχνεύσαμε στο εθνογραφικό υλικό, οι οποίες συμβαίνουν ταυτόχρονα και σχετί-
ζονται με την ποιότητα ζωής και την αξιοποίηση του «ελεύθερου» χρόνου. Η πρώτη 
έχει να κάνει με την αναβάθμιση της διατροφής ενός δικτύου ανθρώπων που άλ-
λοτε εντάσσονται στις σύγχρονες εκδοχές μιας ιδιόμορφα «εκτεταμένης» οικογέ-
νειας κι άλλοτε συγκροτούν πυρήνες συνεργατικότητας και ανταλλαγής· σε κάθε 
περίπτωση, πάντως, δίκτυα εμπιστοσύνης στο μικροκοινωνικό επίπεδο που επιχει-
ρούν να αναδιατάξουν μια –«έξωθεν» και «άνωθεν» επιβεβλημένη– υποβάθμιση της 
διατροφικής συνθήκης. Απέναντι στους καταναγκασμούς της «αυτορρυθμιζόμενης 
αγοράς» που εξωθεί τον –ανήμπορο να αντιδράσει– καταναλωτή στην κατανάλωση 
μιας βιομηχανοποιημένης τροφής, αντιτάσσουν την πρακτική της αυτοπαραγωγής 
για την κάλυψη ενός σημαντικού τμήματος αυτής της διατροφικής ανάγκης και 
ταυτόχρονα εννοιολογούν με ανάλογο τρόπο την «αγορά» απευθυνόμενοι σ’ ένα 
τοπικοποιημένο δίκτυο εναλλακτικών παραγωγών, πολλοί από τους οποίους είναι 
ήδη τμήμα αυτού του «δικτύου εμπιστοσύνης». Έτσι, ένα σημαντικό κομμάτι της 
κατανάλωσης συντελείται «εκτός αγοράς», παρ’ όλες τις αντιφάσεις που είδαμε να 
διακρίνουν το φαινόμενο (π.χ. η μεγάλη εξάρτηση σε φυτώρια, σπόρους κ.λπ.). Εδώ 
μπορούμε με σαφήνεια να αναγνωρίσουμε στοιχεία μιας τοπικοποιημένης «αποα-
νάπτυξης», χωρίς ωστόσο το ιδεολογικό και πολιτικό της ένδυμα να είναι πάντοτε 
παρόν. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τη λειτουργικότητα της πρα-
κτικής. 

Η δεύτερη διαδικασία σχετίζεται με τη χρονική δαπάνη της αυτοπαραγωγής 
αυτής. Με εκπληκτικά υψηλό βαθμό συνειδητότητας της αξίας του νεωτερικού χρό-
νου, η κοινωνία των «αστοχωρικών» αντιλαμβάνεται τη διάσταση ανάμεσα στον 
«εργάσιμο» και τον «ελεύθερο» χρόνο παρεμβαίνοντας και πάλι «ανάμεσά» τους: 
αν ο «ελεύθερος» χρόνος στον οποίο εκδηλώνεται η αυτοπαραγωγή των κήπων 
είναι μια ρευστή συνθήκη που συναρτάται με τον αμειβόμενο χρόνο της «αναγκα-
στικής» εργασίας, τότε η αυτοπαραγωγή δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αποτέ-
λεσμα αυτού του «αναγκαίου» χρόνου. Δεν εκδηλώνεται ποτέ, με άλλα λόγια, έξω 
από ένα συμπληρωματικό πλαίσιο εργασιακής απασχόλησης ούτε υποκαθιστά με 
κανέναν τρόπο την «κύρια» εργασία. Αντίθετα, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά προς 
αυτήν στο πλαίσιο της αξιοποίησης της πολυαπασχόλησης, μιας βιωματικά ενσω-
ματωμένης πρακτικής στο κοινωνικό σώμα των «αστοχωρικών». Το habitus της πο-
λυαπασχόλησης, μια ρεαλιστική και αποτελεσματική «δομούσα δομή» στο χωρικό 
περιβάλλον, μεταφέρεται και αναδεικνύεται εξίσου αποτελεσματική στο αστεακό 
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περιβάλλον για να το μετασχηματίσει σε «αστο-χωρικό». Κι αυτή η διαδικασία απο-
κτά διαγενεακά χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώνουμε από τη μεγάλη συμμετοχή 
των συνταξιούχων στην πρακτική της αυτοπαραγωγής. Το διακύβευμα, φυσικά, της 
αναπαραγωγής της διαδικασίας αυτής στο άμεσο μέλλον είναι ανοιχτό, όπως είδα-
με, και μένει να φανεί η διάρκεια και ενδεχομένως η εκ νέου προσαρμογή της.

ωστόσο, η χρονική παράμετρος της αυτοπαραγωγής συνδέεται, ασφαλώς, και 
με την παραγωγική αξιοποίηση αυτού του «ελεύθερου» χρόνου: σε πείσμα της επι-
ταγής της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» για κατανάλωση στον ελεύθερο χρόνο, οι 
«αστοχωρικοί» κηπουροί τον αξιολογούν εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι ένας χρό-
νος «προδιαγεγραμμένης σχόλης», αλλά ένας χρόνος έξω από τη νεωτερική αξιο-
δότηση, ένας χρόνος στο φάσμα του «προαιρετικού», που αντί να καταναλώνεται 
λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παράλληλης «παραγανάλωσης» με την αξιοποίηση 
μιας προ-νεωτερικής έξης κι ενός νεωτερικού πλαισίου κοινωνικής οργάνωσης. Ο 
«θρίαμβος του χωρικού», όπως θα το έλεγε κι ο Δαμιανάκος (2002: 305), από την 
άποψη της προσαρμογής. Έτσι όμως διαμορφώνεται ένα πλαίσιο νοηματοδότησης 
τόσο της «λιτής αφθονίας» (λατούς 2013) όσο και της «καλής ζωής» όπως την αντι-
λαμβάνεται ο Καστοριάδης (Ντιμενίλ 2012: 164).

Και πάλι, όμως, αυτή η ανάλυση δεν καλύπτει πλήρως την ταξική συνθήκη «δι’ 
εαυτήν», καθώς μάλλον επικεντρώνεται στις διαδικαστικές πρακτικές ενός κοινωνι-
κού και όχι απαραίτητα πολιτικού υποκειμένου. Τη διάσταση αυτή, άλλωστε, τη δι-
απιστώσαμε στο εθνογραφικό υλικό που παρατίθεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Τι συμβαίνει, λοιπόν, εδώ; Ποιος είναι ο βαθμός ταξικής συνείδησης των «αστοχωρι-
κών» και ποιες δυνατότητες πολιτικής δράσης τούς παρουσιάζονται, ώστε να εκδη-
λώσουν τη συνείδηση αυτή; 

Η συζήτηση αυτή δεν είναι, ασφαλώς, καινούργια ούτε αφορά πρωτίστως το 
ελληνικό πλαίσιο.173 για να παραμείνουμε, ωστόσο, στο ελληνικό πλαίσιο, δεν μπο-
ρούμε να μην αναφερθούμε συνοπτικά στη σκέψη του Κωνσταντίνου Καραβίδα για 
την υπεροχή του «κοινοτικού μοντέλου», μια θεωρία παράλληλη με εκείνη του λεγό-
μενου ποπουλισμού: ο ποπουλισμός (αγροτισμός ή πεϋζανισμός)174 σε γενικές γραμ-
μές δεν αποτέλεσε ένα συμπαγές ιδεολογικό και πολιτικό εγχείρημα (γι’ αυτό συχνά 
απαντάται σε πληθυντικό αριθμό – «ποπουλισμοί»), με αποτέλεσμα να διακρίνεται 
συχνά από σημαντικές ασυνέπειες στη ρητορική του. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε 

173 Ο Δαμιανάκος (2002: 219-221) συνοψίζει τις πολιτικές διαστάσεις που έλαβαν τα αγροτικά κινήματα 
στην προεπαναστατική Ρωσία και τη ΝΑ Ευρώπη κυρίως από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και τη 
δεκαετία του 1930, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί και έναν κριτικό συσχετισμό τους με τις σύγχρονες 
τάσεις «επιστροφής στην τοπικότητα που εμφανίζονται στη γαλλία και σε άλλες χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης», όμως και στην αυτό-οργάνωση του λούμπεν προλεταριάτου στις χώρες της Αφρικής.

174 για τον ποπουλισμό, την ιδεολογική του καταγωγή από τον κοινοτισμό και τη σχέση του με τον κοι-
νωνισμό βλ. Καρκατσούλης 2000. ωστόσο, αν αποδώσουμε τον όρο ως «λαϊκισμό», τότε η συζήτηση 
διευρύνεται για να συμπεριλάβει τόσο τα λεγόμενα «λαϊκιστικά καθεστώτα» της Ευρώπης (συμπερι-
λαμβανομένων των αυταρχικών καθεστώτων του Μεσοπολέμου – Δαμιανάκος 2002: 239-240) όσο 
και εκείνα της μεταπολεμικής λατινικής Αμερικής, με σύγχρονη αναφορά το καθεστώς της Βενεζου-
έλας (Πιπίνης 2014). Στην ελληνική περίπτωση ο ποπουλισμός εκφράστηκε μέσω του Κωνσταντίνου 
Καραβίδα (1931 και κυρίως 1935) και παρά τη σημαντική κριτική που δέχτηκε (Mouzelis 1986), μια 
ψυχραιμότερη αποτίμησή του μπορούμε να βρούμε στο Κομνηνού & Παπαταξιάρχης 1990. Σύμ-
φωνα με τον Δαμιανάκο (2002: 229 υποσ. 11), ο αριστερής προέλευσης κοινοτισμός / ποπουλισμός 
θα μπορούσε να εδράζεται στην «περίφημη παράγραφο του Προλόγου στη δεύτερη έκδοση του 
Κομμουνιστικού μανιφέστου (1882) που αναφέρεται στις μορφές μετάβασης στο σοσιαλισμό», όπου 
οι Μαρξ και Έγκελς συμπεριλαμβάνουν «την κοινότητα και τις συλλογικές μορφές ιδιοκτησίας και 
χρήσης της γης» ως εναλλακτικό τρόπο μετάβασης. Η παράγραφος απορρίφθηκε αργότερα από τον 
Έγκελς και οδήγησε τον λένιν σε σφοδρή επίθεση απέναντι στους κοινοτιστές και το ποπουλιστικό 
κίνημα στη Ρωσία. 
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να δούμε και τη σκέψη του Καραβίδα: στο επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης, με 
αφετηρία μια πολιτική και ηθική ανωτερότητα του αγροτικού κόσμου, ο Καραβίδας 
τοποθετείται απέναντι τόσο στον καπιταλισμό ως αναπτυξιακή προοπτική όσο και 
στο σοσιαλισμό, τον οποίο θεωρεί εξαιρετικά πρώιμο. Έτσι ο «κοινοτισμός», αξιο-
ποιώντας ηθικές αξίες που εμπεδώνονται αποτελεσματικότερα και συμπαγέστερα 
στο επίπεδο του τοπικού / της κοινότητας, μπορεί μέσα από το τρίπτυχο πολιτική και 
οικονομική αποκέντρωση – άμεση δημοκρατία – οικονομική αυτάρκεια βασισμένη στην 
«καλλιεργητική διαφοροποίηση» (η τελευταία μπορεί να εξασφαλίσει όχι μόνο την επι-
βίωση σε περιόδους κρίσης αλλά και την ολόπλευρη ανάπτυξη του καλλιεργητή 
έναντι της εξάρτησης του «αγελαίου παραγωγού» της μονοκαλλιέργειας), έχει να 
δυνατότητα να αποδώσει το αληθινό τους νόημα σε αξίες όπως η «πραγματική» 
ελευθερία, η αδελφοσύνη «που βιώνεται καθημερινά μέσα από τη συνεργασία και 
τη συλλογικότητα», η «πραγματική ισότητα», όπως σημειώνει ο Δαμιανάκος (2002: 
231-232), για να καταλήξει:

Εν συντομία, η Κοινοτική πολιτεία του Καραβίδα δεν είναι παρά μια ελεύ-
θερη ένωση ανάμεσα σε ελάσσονες συμβιωτικές ομάδες, οιονεί κυρίαρ-
χες, οι οποίες οργανώνονται με βάση τις αρχές (και τις αρετές) που είχε 
επισημάνει ο συγγραφέας όταν αναφερόταν στους βαλκανικούς οικονο-
μικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς (idem, σ. 232).

ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η σκέψη του Καραβίδα φέρνει στο προσκήνιο την 
ανθρώπινη εργασία, στο πλαίσιο μάλιστα ενός ιδανικού συνδυασμού συλλογικότη-
τας και ατομικής πρωτοβουλίας, η πολιτική αξία της πρότασης υπονομεύεται από 
σημαντικές αντινομίες: η βασικότερη αφορά την αμφίθυμη στάση απέναντι στο 
κράτος, καθώς από τη μια μεριά εγκαλείται, από την άλλη μεριά η όλη απόπειρα 
προσβλέπει σ’ έναν κεντρικό σχεδιασμό για την εφαρμογή του πολιτικού προγράμ-
ματος (Δαμιανάκος 2002: 233). Ταυτόχρονα, φαίνεται να αγνοείται παντελώς η κυ-
ριαρχία των πελατειακών πολιτικών σχημάτων, τουλάχιστον την εποχή του Καραβί-
δα, στην ελληνική ύπαιθρο,175 και βέβαια η σύνδεση του τοπικού με το κεντρικό, που 
θα απαιτούσε μια λεπτομερέστερη επεξεργασία και έναν συνεπέστερο σχεδιασμό. 
Η συλλογιστική αυτή χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές ως «βολονταριστική» από 
τον Δαμιανάκο (idem, σ. 233).176 

Από πολλές απόψεις θα μπορούσε κανείς να πει ότι το πολιτικό πρόταγμα του 
κοινοτισμού επανέρχεται στη συγχρονία μέσα από τις προσαρμοσμένες στο πα-
ρόν πολιτικές προτάσεις τόσο της «ανθρώπινης οικονομίας» (Hart, Laville & Cattani 
2010) όσο και της «αποανάπτυξης» (Πετρίδης 2013), και μάλιστα μέσα από έναν 
επικαιροποιημένο και περισσότερο τεκμηριωμένο στοχασμό. ωστόσο, η βασική αμ-
φιθυμία απέναντι στο «κράτος» παραμένει: από τη μια μεριά, με βεβαιότητα εντο-
πίζονται, αναλύονται και εγκαλούνται οι κρατικές πολιτικές και γενικότερα ο θεσμός 
ως φορέας καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και μάλιστα κρίσιμος για την αναπαρα-
γωγή του συστήματος· από την άλλη, υιοθετείται μια μεικτή κατά κάποιον τρόπο 
στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος έχει να παίξει έναν σημαντικό οργα-
νωσιακό ρόλο στην κοινωνική –και όχι καπιταλιστική– αναδιάρθρωση, μέσα από 
πολιτικές συμμαχίες, «ρεφορμιστικές» πρακτικές, διεκδικήσεις και μικρές τακτικές 

175 για μια ενδεικτική καταγραφή και ερμηνεία των πελατειακών αυτών σχημάτων και στην πρώιμη 
μεταπολεμική περίοδο βλ. ενδεικτικά Campbell 1964. 

176 Ο Δαμιανάκος συμπεριλαμβάνει στην κριτική του και εκείνη του Μουζέλη, σύμφωνα με την οποία 
διαπιστώνεται ο «ουτοπικός χαρακτήρας της διάρθρωσης βιομηχανικού καπιταλισμού και μικροε-
μπορευματικής παραγωγής» (Δαμιανάκος 2002: 233). ωστόσο, η κριτική αυτή εκπορεύεται από την 
προϋπόθεση της λειτουργίας του κοινοτισμού εντός του καπιταλιστικού / βιομηχανικού μοντέλου 
παραγωγής και κατανάλωσης, επομένως αδυνατεί να αντιληφθεί την κριτική στάση του κοινοτισμού 
απέναντί του. 
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«νίκες» της κοινωνίας απέναντι στην «αυτορρυθμιζόμενη» αγορά, όπως είδαμε στο 
κεφάλαιο 3 του Α΄ μέρους. Με άλλα λόγια, ένα «άλλο κράτος», στην υπηρεσία της 
κοινωνικής χειραφέτησης. Απέναντι σ’ αυτήν την, κάπως «θολή», οριοθέτηση, ποια 
θα μπορούσε να είναι η πολιτική τοποθέτηση του κοινωνικού σώματος που εδώ χα-
ρακτηρίζουμε ως «τάξη των αστοχωρικών» και ιδιαίτερα του τμήματος εκείνου που 
προσδιορίζουμε ως άτυπους αυτοπαραγωγούς των κήπων; 

Νομίζω πως η «περιπέτεια» της ΚΟΙΝΣΕΠ «Το Ζαγόρι της αλληλεγγύης», όπως 
τη συζητήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να μας δώσει ένα μέτρο κοινω-
νικής αντίδρασης με πολιτικά χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγά-
λο κομμάτι αυτής της κοινωνικής δύναμης δεν κατέχει την τεχνογνωσία της πρό-
σβασης σε πολιτικές προτάσεις, όπως αυτές της «ανθρώπινης οικονομίας» και της 
«αποανάπτυξης», δεν φαίνεται να είναι κατ’ αρχήν αρνητικό σε τέτοιες απόπειρες με 
πολιτικά χαρακτηριστικά, πολύ περισσότερο, μάλιστα, στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
ριζοσπαστικοποίησης που υποτίθεται ότι επιτυγχάνεται σε περιόδους κρίσης. ωστό-
σο, η πολιτική ρευστότητα, οι τεχνικές αδυναμίες μιας «εναλλακτικής» πρότασης και 
κυρίως η «αναποτελεσματικότητα» των υβριδικών σχημάτων που την εξυπηρετούν 
φαίνεται να συγκροτούν μια συνθήκη γενικότερης απόρριψης: ο άτυπος αυτοπα-
ραγωγός των κήπων διαπιστώνει ότι η προϋπόθεση μιας «μακροκοινωνικής» συ-
νεννόησης που υπερβαίνει το δικό του «μικροκοινωνικό» δίκτυο εμπιστοσύνης δεν 
είναι σε θέση να τροφοδοτήσει με αποτελεσματικότητα μια «εναλλακτική» πολιτική 
πρόταση. Ίσως, βέβαια, επειδή δεν έχει να κερδίσει κάτι περισσότερο από αυτό που 
έχει ήδη κατοχυρώσει με το μικροκοινωνικό του δίκτυο εμπιστοσύνης. για το λόγο 
αυτό αναδιπλώνεται και συνεχίζει να «αμύνεται» με τον τρόπο που ξέρει. «Μικροα-
στός»; Μπορεί. «Ήρωας»; Σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ένας 
«μάστορας» της επιβίωσης μέσα σ’ ένα ρευστό και επικίνδυνο τοπίο οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτικής ανασφάλειας.177 

Το αποτέλεσμα είναι νομοτελειακό: οι πολιτικές πρωτοβουλίες φαντάζουν «ατε-
λείς» και «αποσπασματικές», σε τελική ανάλυση δηλαδή πυροτεχνήματα (πολύ 
συχνά με κομματική καθοδήγηση) που σύντομα σβήνουν ή σιγοκαίνε, όπως μας 
έδειξαν οι πρωτοβουλίες που συγκροτήθηκαν με θεσμικό τρόπο (δημοτικοί λαχα-
νόκηποι, «τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες», «κίνημα της πατάτας» κ.ο.κ.). Κατά κάποιον 
τρόπο, επομένως, ολόκληρη η ρητορική για τη συγκρότηση ενός πολιτικού πόλου 
με «εναλλακτικά» χαρακτηριστικά φαντάζει ως μια αντίστοιχα (με τον «κοινοτισμό» 
του Καραβίδα) «βολονταριστική» προβολή πολιτικών «πρωτοποριών» πάνω σ’ ένα 
κοινωνικό σώμα που, ενώ διαθέτει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά για μια τέτοια πο-
λιτική, δεν επικοινωνεί με τους πολιτικούς όρους των πρωτοποριών αυτών. Και η 
ευθύνη γι’ αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας, ας μου επιτραπεί να το πω εδώ, είναι σε 
κάθε περίπτωση αμφίδρομη… 

«ηθική», «άτυπη» ή «ανθρώπινη» οικονομία;
Χωρίς, λοιπόν, τον πολιτικό της μανδύα αλλά «με τα ρούχα της δουλειάς», η άτυπη 
αυτοπαραγωγή των κήπων έχει να μας πει πολύ περισσότερα. Δύσκολα μετρήσιμη 
με τα νεωτερικά μέτρα και σταθμά, συνιστά μάλλον την πιο άτυπη εκδοχή της άτυ-
πης οικονομίας, δεδομένου ότι εμπλέκεται με την τυπική οικονομία μέσω μιας ιδι-

177 Δανείζομαι εδώ τον όρο “lay normativity” («απλοϊκή κανονιστικότητα») τον οποίο εισηγήθηκε ο An-
drew Sayer (2011) για να περιγράψει τις αξίες εκείνες που παρουσιάζονται ως «αντιφατικές» και «ανο-
μοιόμορφες» σχετικά με το «πώς αξίζει κανείς να ζει και για ποιο πράγμα να μοχθεί». για τον Sayer 
αυτή η συνθήκη συγκροτεί τον πυρήνα της ταξικής ταυτότητας. Βλ. αναλυτικότερα Christodoulou & 
Spydidakis 2019: 1-3.
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όμορφης συνθήκης που η νεωτερικότητα αδυνατεί να συλλάβει. Κι αυτό οφείλεται 
σε μια σειρά από λόγους.

Ο πρώτος αφορά μια αταξινόμητη χρήση του χώρου: όπως είδαμε αναλυτι-
κά, η άτυπη αυτοπαραγωγή των κήπων συντελείται κατ’ αρχήν σ’ έναν υβριδικό 
χώρο που προϋποθέτει μια προ-νεωτερική έξη και μια νεωτερική τεχνολογία και 
τεχνογνωσία. Η εννοιολόγηση αυτού του χώρου απαιτεί την επιστράτευση τόσο 
εργαλείων όπως το «αγροτικό – αστικό συνεχές» ή η «αστοχωρική» συνθήκη, όπως 
την προσδιορίσαμε, όσο και μικροσκοπικών χωρικών αναλύσεων και στα δύο άκρα 
αυτού του συνεχούς. Άδεια οικόπεδα και παρτέρια αστικών κατοικιών, περιαστικοί 
κήποι σε περιφερειακές κατοικίες ή και σε «αγροτεμάχια» που δεν μετεξελίχθηκαν 
σε «οικόπεδα», κι ακόμα, «κήποι», «περιβόλια» και «χωράφια» εγκαταλελειμμένα στη 
φάση της νεωτερικής αγροτικής «εξόδου», μετασχηματίζονται σ’ έναν ιδιόμορφο 
χώρο χλεύης του νεωτερικού «ορθολογισμού». Ανεξάρτητα από την «αντικειμενική» 
(για τη φορολόγησή τους από το κράτος) ή την «αγοραία» τους αξία (στο πλαίσιο 
της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς»),178 οι χώροι αυτοί γίνονται πεδία επιτέλεσης δια-
δικασιών «μη κατανοητών», «επιζήμιων» ίσως, όπως η πολυδραστηριότητα και η μη 
«αξιοποίηση», και σε κάθε περίπτωση πλήρως «ανορθολογικών» για τη νεωτερική 
αξιοδότησή τους: διασφαλίζουν με άτυπο τρόπο ένα τμήμα ποιοτικής διατροφής, 
συνιστούν χώρους «παραγανάλωσης» και αποχής από τον καταναλωτισμό, συγκρο-
τούν «περιβάλλοντα μνήμης», ενισχύουν διαδικασίες μικροκοινωνικής δικτύωσης 
και κοινοτικής αλληλεγγύης. Είναι, κατά συνέπεια, χώροι αταξινόμητοι και γι’ αυτό 
το λόγο εν δυνάμει «επικίνδυνοι» (Douglas 2006 [1966]).

Ανάλογες είναι και οι διαπιστώσεις για τη χρήση του χρόνου. Αν και προσαρμο-
σμένος απολύτως στη λογική του νεωτερικού «ελεύθερου» χρόνου, ο χρόνος των 
άτυπων κηπουρών τον υπονομεύει ανοιχτά: κατά πρώτο λόγο, δεν λειτουργεί στο 
πλαίσιο του καταναλωτισμού, δε συνιστά δηλαδή έναν τυπικό χρόνο «σχόλης» από 
την αναγκαστική εργασία, στη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος «καταναλώνει» 
την αμοιβή του. Οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι άτυποι κηπουροί δεν «σκοτώ-
νουν το χρόνο τους» σε δραστηριότητες που προτείνονται ως «τυπικές» από την 
καταναλωτική συνθήκη, αλλά αντίθετα συγκροτούν πυρήνες αυτοπαραγωγής που 
διαρρηγνύουν την οργάνωση της αστικής καθημερινότητας: εργάζονται ή εργάστη-
καν στην «πόλη», αλλά –ανεξάρτητα από τη διαμονή τους– ο χρόνος της αυτοπα-
ραγωγής στον κήπο τούς μεταφέρει στο «χωριό», σε μια δυναμική επαναφορά της 
προ-νεωτερικής συνθήκης που υβριδοποιεί την ύπαρξή τους. Έτσι, ενώ συνιστούν 
περιπτώσεις (επιτυχημένης) αστικής ένταξης, ταυτόχρονα υπονομεύουν την προσ-
δοκία της «αγοράς» να λειτουργήσουν ως πλήρη αστικά υποκείμενα, δηλαδή επι-
πλέον ως καταναλωτές του «ελεύθερου χρόνου». Από την άλλη μεριά, η αδυναμία 
μέτρησης αυτής της χρονικής «δαπάνης» με νεωτερικά μέτρα (αντιστοίχιση δηλαδή 
«δαπανώμενου χρόνου» και «ωφέλειας» με εκχρηματισμένο αντίτιμο ή έστω «υλικό 
κέρδος») καθιστά τους άτυπους κήπους ένα συνολικότερο ρήγμα στη λογική της 
«αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», η οποία αδυνατεί να κατανοήσει τον «ανορθολογι-
σμό» της δραστηριότητας: οι άτυποι κηπουροί γίνονται, έτσι, ένα διπλά προσδιορι-
σμένο «επικίνδυνο» κοινωνικό υποκείμενο που συχνά, όπως είδαμε, «χρεώνονται» 
από την κυρίαρχη ανάλυση μέρος της κρίσης με την πολυδραστηριότητά τους.

178 Ο κήπος και το περιβόλι μου, για παράδειγμα, βρίσκονται σ’ ένα «χωράφι» 848 τ.μ., το οποίο επειδή 
έχει περιέλθει «εντός οικισμού» στο Μονοδένδρι, δεν είναι πλέον «αγροτεμάχιο» αλλά «οικόπεδο» 
και, σύμφωνα με τη φορολογική μου δήλωση, έχει «αντικειμενική αξία» 98.792 ευρώ, κάτι που με-
ταφράζεται σε ετήσιο ΕΝΦΙΑ 210 ευρώ περίπου. Η «αγοραία» αξία αυτού του χώρου, εκτιμάτο, πριν 
την «κρίση», σε τουλάχιστον 200.000 ευρώ (αυτή ήταν η αξία της τελευταίας προ κρίσης αγοραπω-
λησίας αντίστοιχου οικοπέδου στο Μονοδένδρι, λόγω της τουριστικής «ανάπτυξης» και ζήτησης). 
Η «αξιοποίηση» ενός τέτοιου χώρου για την άτυπη παραγωγή λαχανικών αντιβαίνει σαφώς στον 
«ορθολογισμό της αγοράς». 
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Είναι, άραγε, δυνατόν η πρακτική αυτή να αποκτήσει κυρίαρχα χαρακτηριστικά 
ενός εναλλακτικού μοντέλου κοινωνικής συνύπαρξης και οικονομικής ανάπτυξης; 
Οι ίδιοι οι άτυποι αυτοπαραγωγοί των κήπων δίνουν την απάντηση: κατηγορημα-
τικά όχι. Κοινωνικοποιημένοι διπλά στο χωρικό και το αστεακό περιβάλλον, επιχει-
ρούν με διακριτικότητα να κάνουν το ίδιο και για την επόμενη γενιά, στο πλαίσιο 
μάλιστα μιας διαγενεακής αλληλεγγύης, μέσα όμως από τη ρεαλιστική διαπίστωση 
ότι η «αναγκαστική» εργασιακή δαπάνη του «αναγκαίου» χρόνου είναι η καταλυτι-
κή συνθήκη της επιβίωσης. Διαπιστώνουν, ωστόσο, όπως μας έδειξαν οι δύο περι-
πτώσεις των άνεργων συνομιλητών μου, ότι η απουσία αυτής της «αναγκαστικής 
εργασίας» μηδενίζει κάθε αποτέλεσμα στο επίπεδο του «προαιρετικού». Έτσι, η άτυ-
πη αυτοπαραγωγή των κήπων γίνεται μια ιδιόμορφη συνθήκη επιβεβαίωσης και 
ταυτόχρονα υπονόμευσης του κυρίαρχου μοντέλου, μια μορφή «διαπραγμάτευσης» 
ενός χωροχρονικού πλαισίου ελευθερίας από τη μεριά της κοινωνίας.

Από την άποψη αυτή, η αυτοπαραγωγή των κήπων προσιδιάζει οπωσδήπο-
τε προς την ηθική οικονομία με τη διευρυμένη της εκδοχή, όπως είδαμε να την 
προσδιορίζει ο Ποταμιάνος (2021: 60-61) στο 4ο κεφάλαιο του Α΄ μέρους. Διατη-
ρεί τα χαρακτηριστικά μιας «αμυντικής» λογικής, μια «λαϊκής πρακτικής» και την 
ίδια στιγμή μιας δυναμικής αντίδρασης. ωστόσο δεν επιχειρεί ούτε μια «επιστρο-
φή» σ’ ένα ρομαντικά ωραιοποιημένο προ-νεωτερικό παρελθόν ούτε, από την άλλη 
μεριά, μια συνολική ρήξη με το αστικό μοντέλο. Πορεύεται μέσα από μια «ηθική 
της αυτοπαραγωγής», όπως την εννοιολογήσαμε στο τέλος του προηγούμενου κε-
φαλαίου μέσα από το τρίπτυχο μνήμη – πολιτική – τοπικότητα, προσαρμοσμένη 
όμως σε μια πραγματιστική βάση. Δυο λόγια ακόμη χρειάζονται εδώ. Αν η λογική 
της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς» απαιτεί έναν ανθρωπολογικό τύπο σαν κι αυτόν 
που περιγράφει ο Bauman (2008), δηλαδή έναν πειθήνιο άνθρωπο που εργάζεται 
με ελαστική προσαρμοστικότητα και κατασκευάζει αυτόβουλα τον εαυτό του ως 
καταναλωτή και καταναλισκόμενο έξω και πέρα από τη μνήμη, την ταυτότητα και 
την αμφισβήτηση, τότε η αυτοπαραγωγή των κήπων εμπεριέχει όλα τα αντίθετα 
χαρακτηριστικά: έναν χρόνο συνεχόμενο από τη μνήμη, χωρίς «πουαντιγισμό», έναν 
χώρο «τοπικοποιημένο» στη συνδυαστική λογική του «αστοχωρικού» και, γι’ αυτούς 
ακριβώς τους λόγους, μια στάση πολιτικής απάντησης απέναντι στις ρητορικές της 
«αγοράς». Συγκροτεί επομένως ένα υποκείμενο κοινωνικής «αντίστασης» (χωρίς 
έκπτωση του όρου) που δεν έχει ακόμη μετασχηματιστεί σε υποκείμενο πολιτικής 
«αντίστασης», και αν το εκλάβουμε ως τέτοιο, θεωρώ, συμφωνώντας με τον Πα-
παταξιάρχη (Papataxiarchis 2018: 228), ότι ο όρος εκπίπτει. Κι ακόμη, χωρίς καμιά 
βεβαιότητα ότι θα μπορούσε κάποτε να μετασχηματιστεί σε τέτοιο.

Είναι, εν τέλει, μια ενδιαφέρουσα εκδοχή της «ανθρώπινης οικονομίας», εννοι-
ολογημένης διπλά: κατά πρώτο λόγο αποτελεί τη δράση πραγματικών ανθρώπων, 
προσδιορισμένων ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, που αντιπαραβάλλεται απέ-
ναντι σ’ έναν ιδεοτυπικό τρόπο επικαθορισμού του «ανθρώπου» στη μετά-νεωτε-
ρική εποχή ή, αν προτιμάτε, στην «ύστερη» ή «ρευστή» νεωτερικότητα, μέσω του 
οποίου επιχειρείται να αποκαθαρθούν οι «πραγματικοί» άνθρωποι από τα πολλα-
πλά φορτία τους. Επίσης, απέναντι σ’ έναν άλλο ιδεότυπο που προβάλλει πάνω 
στους «πραγματικούς» ανθρώπους ιδεολογικά και πολιτικά προτάγματα. Οι άτυποι 
αυτοπαραγωγοί των κήπων στέκουν, λοιπόν, «ανάμεσα» σε μια σύγχρονη διαπά-
λη χωρίς να λαμβάνουν απαραίτητα μια ιδεολογικά επεξεργασμένη πολιτική θέση, 
όπως ίσως θα αναμενόταν, αλλά και χωρίς να συνθηκολογούν άνευ όρων με την 
εξουσιαστική ρητορική της «αγοράς». Αποτελούν, άραγε, μια εκδοχή της «διπλής 
κίνησης», όπως την προσδιόρισε ο Πολάνυι (2007); Η άποψή μου είναι καταφατική, 
με την προϋπόθεση ότι σ’ αυτό το «διπλό κίνημα» θα αναγνωρίσουμε εκατέρωθεν 
πρωτίστως οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές και δευτερευόντως θέσεις κεντρι-
κής πολιτικής διαχείρισης. 
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και η κρίση;
Στο βιβλίο αυτό έγινε πολύς λόγος για την «κρίση», ειδικά στο θεωρητικό του κομ-
μάτι. ωστόσο, στο εθνογραφικό υλικό της ερευνητικής μου απόπειρας μια τέτοια 
εκτεταμένη αναφορά φαντάζει αδικαίωτη: οι κηπουροί συνομιλητές μου ελάχιστα 
αναφέρθηκαν σ’ αυτήν, δήλωσαν ξεκάθαρα πως η δραστηριότητά τους ως άτυπων 
αυτοπαραγωγών γενικά προϋπήρξε της «κρίσης» κι ακόμη πως η στάση τους δεν 
είχε απαραίτητο στόχο την αντιμετώπισή της. Η εικόνα αυτή δεν αλλάζει σε γενικές 
γραμμές ούτε από την παράθεση των αυτοεθνογραφικών δεδομένων, παρόλο που 
στη δική μου περίπτωση ως αυτοπαραγωγού η κρίση υπήρξε σημαντική αφετηρία, 
κοινωνική και ερευνητική συγχρόνως. Είναι, όμως, τα πράγματα έτσι; 

Τη σύγχρονη εκδοχή της «κρίσης» δεν θα πρέπει να τη δούμε αποκομμένη από 
την ιστορικότητά της, όπως μας υπενθυμίζει ο Παπαταξιάρχης (Papataxiarchis 2018: 
229).179 Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για το οποίο στο θεωρητικό μέρος αυτού 
του βιβλίου αναφερθήκαμε στον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των κρίσεων στο 
πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και στις εκάστοτε απόπειρες για 
υπέρβαση. Αλλά, αν η «κρίση» είναι μια σταθερή και σχεδόν περιοδική συνέπεια του 
ίδιου του συστήματος, όπως άλλωστε υποστηρίζουν και οι οικονομολόγοι (Τσουλ-
φίδης 1999), τότε και οι κοινωνικές της συνέπειες αποκτούν ανάλογο χαρακτήρα 
και, κατά κάποιον τρόπο, εντάσσονται στο συλλογικό φαντασιακό της κοινωνίας 
και ειδικά του αγροτικού κόσμου, που όπως είδαμε, βιώνει περισσότερες και πολλα-
πλότερες εκδοχές τους (Σπυριδάκης 2005, Πέτρου & Κουτσού 2014). Με την έννοια 
αυτή, η «κρίση» αποκτά διαρκέστερα χαρακτηριστικά, γίνεται μια «μόνιμη κρίση» με 
φάσεις ύφεσης και όξυνσης, μια «ρευστή» συνθήκη που πυροδοτεί διαρκείς μετα-
βολές και προσαρμογές.180

Επιχειρώντας να περιγράψει αυτή τη διαρκή «ρευστότητα» ο Bauman (2017: 
157-181) επινοεί μια εντυπωσιακή, ομολογουμένως, μεταφορά με βάση την «ου-
τοπία» του Μορ: για να αποδώσει την κοσμοεικόνα της προ-νεωτερικής, της νεω-
τερικής και της μετά-νεωτερικής συνθήκης δανείζεται τρεις θεμελιακές / ιδρυτικές 
εικόνες που τις ονομάζει αντίστοιχα «ουτοπίες» του «θηροφύλακα», του «κηπουρού» 
και του «κυνηγού». Ας μου επιτραπεί να τις μεταφέρω εδώ με συντομία. Όπως ση-
μειώνει, λοιπόν, ο Bauman (2017: 163-166),

εάν μπορούμε να πούμε ότι η προνεωτερική στάση προς τον κόσμο ήταν 
αυτή του θηροφύλακα, η καλύτερη μεταφορά για την κοσμοεικόνα της 
νεωτερικότητας και την πρακτική της είναι αυτή του κηπουρού. Το κύριο 
καθήκον του θηροφύλακα είναι να υπερασπιστεί τη γη που του έχει ανατε-
θεί προς φύλαξη εναντίον της ανθρώπινης παρέμβασης, με στόχο να προ-
ασπιστεί και να διατηρήσει, ας πούμε, τη «φυσική ισορροπία της», αυτή 
την ενσάρκωση του Θεού ή την άπειρη σοφία της Φύσης (…). Τα πράγματα 
δεν είναι έτσι για τον κηπουρό. Αυτός θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει 
καθόλου τάξη στον κόσμο (…) χωρίς τη συνεχή προσοχή και προσπάθειά 

179 για μια συνηγορία υπέρ της ιστορικότητας της προσέγγισης βλ. και Δαμιανάκος 2002: 21-22. 

180 Στο Ζαγόρι, για παράδειγμα, αυτή η «ρευστή» συνθήκη προσαρμογής τροφοδότησε ιστορικά την 
κινητικότητα που ονομάσαμε «μετοικεσία» του ανδρικού πληθυσμού από τα μέσα του 18ου αιώνα και 
μέχρι το Μεσοπόλεμο και, στη συνέχεια, την εσωτερική και εξωτερική «μετανάστευση», ειδικά από τη 
δεκαετία του 1950 κ.εξ. Οι διαρκείς αυτές μεταβολές της οριζόντιας κινητικότητας του πληθυσμού 
αφενός προσλαμβάνονταν στο πλαίσιο μιας διαρκούς «κρίσης» που νοηματοδοτήθηκε ως «ταξίδι» 
και «ξενιτιά», αφετέρου εξισορροπούνταν από μια διαρκή ροή εξωγενούς προέλευσης «αγαθών», 
κυρίως όμως από τη σταθερή συμπληρωματική δραστηριότητα των «μπαξέδων», των «χωραφιών» 
και των «ζωντανών», που αφορούσε το παραμένον τμήμα του πληθυσμού και προσέδιδε αγροτικό 
χαρακτήρα στη ζωή τους (Δαλκαβούκης 1999, Στάρα, Δαλκαβούκης κ.ά. 2017). για μια ανάλογη πε-
ρίπτωση «προσαρμογών» και «κρίσεων» από την ανατολική Κρήτη βλ. Δερμιτζάκης 1995.
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του (…). Πρώτα επεξεργάζεται το επιθυμητό σχέδιο στο μυαλό του και μετά 
μεριμνά ώστε αυτή η εικόνα να εμφυτευθεί στο κομμάτι γης (…). Οι κη-
πουροί τείνουν να είναι οι πιο ενθουσιώδεις και δεξιοτέχνες (μπαίνω στον 
πειρασμό να χρησιμοποιήσω τον όρο «επαγγελματίες») κατασκευαστές 
ουτοπιών. Η εικόνα της ιδανικής αρμονίας προϋπάρχει ως σχέδιο στο μυα-
λό των κηπουρών, οι οποίοι δημιουργούν κήπους υλοποιώντας αυτή την 
εικόνα (…). Σήμερα ακούγονται φράσεις όπως «η αποτυχία της ουτοπίας», 
«το τέλος της ουτοπίας» ή «η εξαφάνιση της ουτοπικής φαντασίας». (…) 
Αυτό συμβαίνει γιατί η στάση του κηπουρού σήμερα δίνει τη θέση σε αυτή 
του κυνηγού. (…) Ο κυνηγός ενδιαφέρεται ελάχιστα για τη συνολική «ισορ-
ροπία των πραγμάτων», είτε αυτή είναι «φυσική» είτε σχεδιασμένη και κα-
τασκευασμένη. Ο μοναδικός σκοπός των κυνηγών είναι ένα ακόμα «θανα-
τηφόρο πλήγμα», τόσο μεγάλο ώστε να γεμίσουν πλήρως οι τσάντες του 
κυνηγιού (…). Εάν τα δάση μείνουν άδεια από κυνήγι λόγω μιας ιδιαίτερα 
κερδοφόρας εκστρατείας, οι κυνηγοί θα μετακινηθούν σε μια απείραχτη 
άγρια περιοχή, που βρίθει ακόμη από μελλοντικά κυνηγετικά έπαθλα (…).

Πόση σχέση έχει, αλήθεια, η μεταφορική «ουτοπία του κηπουρού» με την πραγμα-
τική εικόνα του κηπουρού που συζητούμε σ’ αυτό το βιβλίο; Είναι, πράγματι, ένας 
θεματοφύλακας της τάξης του κόσμου απέναντι στην αρπακτική διάθεση των εκά-
στοτε «κυνηγών» κι ένας κριτικός αναδιαμορφωτής της «φυσικής» τάξης των πραγ-
μάτων; Θα μπορούσε, ασφαλώς, να διακρίνει κανείς πολλά κοινά ανάμεσα στους 
ουτοπικούς κηπουρούς του Bauman και τους άτυπους αυτοπαραγωγούς των κήπων 
που μας απασχολούν εδώ. ωστόσο, ο δικός μας κηπουρός φαντάζει κάπως διαφο-
ρετικός.

Κατ’ αρχάς, μοιάζει συχνά να αιωρείται ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις ιδεότυ-
πους. Η προ-νεωτερική αγροτική του αφετηρία τον εφοδιάζει με μια κατ’ αρχήν 
αδράνεια απέναντι στην αλλαγή, όπως εκείνη του «θηροφύλακα», αλλά απέναντι 
σε μια αναπόδραστη μεταβολή που τον υπερβαίνει μετασχηματίζεται, ασφαλώς, σ’ 
έναν νεωτερικό «κηπουρό» που επιδιώκει μια νέα αρμονία γύρω του: αστικοποιείται, 
«αποδέχεται την προωθημένη ένταξή του στη συνολική κοινωνία, υπό τον όρο ότι 
αυτή η ενσωμάτωση δεν μεταφράζεται σε διάλυση των στοιχειωδών κοινωνικών 
δομών, στην οποία οδηγεί ο εκσυγχρονισμός», όπως το τοποθετεί ο Δαμιανάκος 
(2002: 316). γίνεται, έτσι, ένας υβριδικός νεωτερικός «κηπουρός», που όμως δεν πα-
ραιτείται εντελώς κι από το θάμβος του «κυνηγού»: το «να πιάσει την καλή», μ’ ένα 
εύκολο θήραμα είναι πάντα ένας πειρασμός, αλλά κάτι η φυσική του ατολμία, κάτι 
οι ενοχές, κάτι ο φόβος να μετατραπεί από «κυνηγό» σε «θήραμα» και να αποκλει-
στεί εντελώς στην «υποτάξη», τον αποτρέπουν.

Άλλοτε, πάλι, παίρνει στα σοβαρά το ρόλο του ρυθμιστή της τάξης και της αρ-
μονίας που του αναλογεί από την ουτοπία του νεωτερικού «κηπουρού» και μπαίνει 
στα πιο βαθιά νερά της πολιτικής, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Η δράση 
του είναι απείρως αποτελεσματικότερη στο μικροκοινωνικό επίπεδο που το ελέγ-
χει. Έτσι, αφήνει τους γενικότερους σχεδιασμούς στους πιο «επαγγελματίες κηπου-
ρούς», αυτούς που ενσαρκώνουν καλύτερα την ουτοπία του Bauman, και προτιμά το 
ρόλο του κριτικού υποστηρικτή: δεν θέλει με κανέναν τρόπο να εγκαταλείψει εντε-
λώς τον πάντα ενεργό στο βάθος της συνείδησής του «θηροφύλακα», γιατί θεωρεί 
ότι εκεί βρίσκεται η πραγματική ουσία της δικής του ουτοπίας: μια παρακαταθήκη 
επιβίωσης που υπνώτει σε φάσεις ύφεσης, ενεργοποιείται, όμως, με δραστικό τρό-
πο σε φάσεις όξυνσης.

Η ιδιόμορφη αυτή ουτοπία –κάποιος θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει ταυ-
τόχρονα «ετεροτοπία» και «ετεροχρονία», ακολουθώντας την ανάλυση του Foucault 
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(2012)–181 καθιστά τον σύγχρονο άτυπο αυτοπαραγωγό των κήπων ένα ιδιόμορφο 
κοινωνικό και πολιτικό υποκείμενο, έναν «μάστορα» της κοινωνικής του συνθήκης, 
τόσο με την τεχνική έννοια του bricolage (Lévi-Strauss 1977: 114-132), δηλαδή της 
δυνατότητας να παράγει σύνθετες χρήσεις με συνδυασμούς δεδομένων μορφών, 
φυσικών ή κατασκευασμένων νεωτερικά, όσο και με την αξιολογική έννοια του ικα-
νού «τεχνίτη». Η συνθήκη αυτή, όμως, ακριβώς λόγω του υβριδικού της χαρακτήρα, 
καθίσταται αταξινόμητη, με βάση τις αρχετυπικές «ουτοπίες», και συνακόλουθα γι’ 
αυτό το λόγο άλλοτε «αδιάφορη» για τους νεωτερικούς οραματιστές «κηπουρούς» 
κι άλλοτε «επικίνδυνη», στην παράδοση του ορθόδοξου μαρξιστικού στοχασμού.182 
Μια ενδιάμεση «οριακότητα», σύμφωνα με το σχήμα του Turner (1969) που ενεργο-
ποιεί, ωστόσο, ένα πανόραμα από ιδιόμορφες και διαρκείς εκδοχές της communitas 
(Δημητρίου 2017: 105), ικανές να απορροφούν τους κραδασμούς των μετασχημα-
τισμών, με άλλα λόγια, των κρίσεων. Αυτός είναι, πιθανότατα, και ο λόγος για τον 
οποίο οι συνομιλητές μου άτυποι κηπουροί δεν συνδέουν τη σύγχρονη «κρίση» με 
την αυτοπαραγωγική τους δραστηριότητα, αφού οι έννοιες «κρίση» και «αυτοπαρα-
γωγή» εντάσσονται σ’ έναν μακροχρόνιο διαγενεακό σχεδιασμό που τους διατρέχει 
διά βίου. 

Είναι, άραγε, μια «συντηρητική» ή μια «προοδευτική» κοινωνική κατηγορία οι 
άτυποι αυτοπαραγωγοί των κήπων; Η βιωμένη μου απάντηση θα ήταν «προοδευ-
τική», αλλά αυτό δεν μετρά, γιατί καθίσταται μια απάντηση εμφανώς επηρεασμένη 
από την αυτονόητη ένταξή μου στην κατηγορία αυτή. Αν μπορώ εδώ να διατυπώσω 
μια πιο αποστασιοποιημένη απάντηση, ως ερευνητής, θα έλεγα «υπό προϋποθέσεις 
προοδευτική», και οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τόσο τους ίδιους τους αυτοπα-
ραγωγούς όσο και την εννοιολόγηση της «προόδου»: η «πρόοδος» ταυτίζεται εδώ 
με την υπέρβαση του συστήματος της «αυτορρυθμιζόμενης αγοράς», μια «έξοδος 
αριστερά» από την «κρίση», όπως είδαμε, και επιπλέον με τη σύνθεση ενός στοχα-
σμού που θα εδράζεται σε «πραγματικές» και όχι ιδεοτυπικές ταξικές συνθήκες. Μια 
ανάλυση αυτού του τύπου θα αναβαθμίσει, άλλωστε, και το έλλειμμα επικοινω-
νίας ανάμεσα στους στοχαστές «κηπουρούς» του Bauman και τους πραγματικούς 
κηπουρούς της άτυπης αυτοπαραγωγής. Όσο για τους τελευταίους, η ταξική τους 
συνείδηση παραμένει ένα διαρκές έλλειμμα, όση συμπάθεια κι αν τους έχει χαρίσει 
αυτό το βιβλίο. Κι αυτό το έλλειμμα κάποτε μπορεί, όντως, να αποβεί επικίνδυνο…

181 «Ετεροτοπία», από την άποψη ότι ο «χώρος» των κήπων είναι αποτέλεσμα «σχέσεων θέσης», όπως 
τις αποκαλεί ο Φουκώ, και μάλιστα αφορά θέσεις που «αναιρούν», «εξουδετερώνουν» ή «αντιστρέ-
φουν» το σύνολο των σχέσεων τις οποίες τυγχάνει να «καθορίζουν», να «καθρεφτίζουν» ή να «αντα-
νακλούν» ανάμεσα στο «χωριό» και την «πόλη». «Ετεροχρονία», πάλι, από την άποψη της «παγίωσης» 
ενός χρόνου προ-νεωτερικού, ολοκληρωμένου, μέσα στον νεωτερικό χρόνο, αλλά και αντίστροφα, 
μέσω της διάλυσης του νεωτερικού χρόνου στις προ-νεωτερικές απασχολήσεις στους κήπους. 

182 για τον «συντηρητισμό» των αγροτών αλλά και την «επικινδυνότητά» τους στο πλαίσιο του λεγόμε-
νου «λούμπεν προλεταριάτου» των πόλεων βλ. Μαρξ 2012. Στην παράδοση του «ορθόδοξου» μαρ-
ξισμού ο Δαμιανάκος ( 2002: 43) σημειώνει: «(…) είναι διασκεδαστική η διαπίστωση ότι η παλιά συ-
νενοχή (…) ανάμεσα στους φιλελεύθερους και ορισμένους μαρξιστές στοχαστές δεν έχει χάσει τίποτα 
από την επικαιρότητά της. Σε πρόσφατο βιβλίο του, ο R. O. Paxton συμβαδίζει με τον S. Amin για να 
καταδικάσει ανέκκλητα κάθε πρόθεση αντίστασης των περιφερειακών κοινωνιών στην καπιταλιστι-
κή αφομοίωση. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στους δύο συγγραφείς έγκειται στα κίνητρα αυτής της 
καταδίκης, η οποία για τον πρώτο εκφέρεται εν ονόματι της GATT και της τήρησης των νόμων της 
καπιταλιστικής αγοράς, ενώ για τον δεύτερο το κύριο επιχείρημα παραπέμπει στο όραμα της σοσι-
αλιστικής κοινωνίας του μέλλοντος, την έλευση της οποίας προετοιμάζει η καπιταλιστική παγκοσμι-
οποίηση» (υποσημείωση 11). Στην τάση αυτή θα πρέπει να εντάξουμε και τους Έλληνες διανοητές 
που εκ μέρους μιας ορθόδοξης μαρξιστικής συλλογιστικής συναινούν στη διαδικασία του «εκσυγχρο-
νισμού», όπως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (2008 [1993]) και άλλοι (βλ. κεφάλαιο 1 του Β΄ μέρους).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) οΔηγοι ΣυνΕντΕυξηΣ

1.1) οδηγός συνέντευξης 

ςυντακτης: 
Βασίλης δαλκαβούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  6947175611 / vdalkavo@he.duth.gr 

το ΘΕΜα της ΕρΕυνας: 
H μελέτη της κρίσης σε σχέση με την άτυπη οικονομία και ειδικά τους οικιακούς / 
ερασιτεχνικούς λαχανόκηπους

Μ έ ρος  Α : 
Bιογραφικά στοιχεία πληροφορητή

Ονοματεπώνυμο
Ηλικία
Σπουδές
Επάγγελμα

Μ έ ρος  Β : 
Πληροφορίες σχετικές με την έρευνα

1) το κατάστημα
Πόσα χρόνια εργάζεσαι ως γεωπόνος;

Πότε άνοιξες / ανοίξατε το κατάστημα με τα γεωπονικά είδη;

Πόσα καταστήματα γεωπονικών υπάρχουν στο Νομό Ιωαννίνων; Πόσα μέσα στο πολεοδομικό 
συγκρότημα; 

Το κατάστημά σας είναι από τα μεγαλύτερα / από τα μικρότερα / ενός μεσαίου μεγέθους (με 
βάση τον κατ’ εκτίμηση κύκλο εργασιών); 

2) τα προϊόντα
Τι είδους προϊόντα εμπορεύεστε; 

Τα είδη που εμπορεύεστε τα παράγετε οι ίδιοι ή τα μεταπωλείτε (από φυτώρια κ.λπ.); 

Από την άποψη του κύκλου εργασιών (τζίρου) τι ποσοστό (περίπου) καταλαμβάνουν τα φυτά 
που προορίζονται για λαχανόκηπους;

Πόσους περίπου «ερασιτέχνες» πελάτες έχετε; Τι ποσοστό των συνολικών πελατών σας είναι αυ-
τοί; Ποιας ηλικίας και επαγγελματικής ιδιότητας (π.χ. συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, άνερ-
γοι κ.λπ.); Είναι περισσότεροι άνδρες ή γυναίκες; 
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Ειδικότερα, πόσα περίπου φυτά / φυταριές διακινούνται από το κατάστημά σας σε ετήσια βάση; 
Αναλυτικά: 
 Ντοματιές
 Μελιτζανιές
 Αγγουριές
 Κολοκυθιές
 Πιπεριές

 Μαρούλια
 Πατάτες
 Κρεμμύδι
 Άλλα

Ποια είναι μια μέση τιμή απόδοσης (κατ’ εκτίμηση σε κιλά) για κάθε ένα φυτό από τα παραπάνω 
(για έναν ερασιτέχνη καλλιεργητή);
 Ντοματιές
 Μελιτζανιές
 Αγγουριές
 Κολοκυθιές
 Πιπεριές
 Μαρούλια

 Πατάτες
 Κρεμμύδι
 Άλλα
………..
………..

Μπορείς να υπολογίσεις περίπου τον τζίρο σε γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα (βιολογικά και 
μη βιολογικά) του καταστήματός σου που αντιστοιχεί σε κάθε ερασιτέχνη καλλιεργητή / πελάτη 
σου; 

3) απόψεις 

Έχεις διαπιστώσει αλλαγές στη συμπεριφορά των ερασιτεχνών πελατών σου πριν και κατά τη 
διάρκεια της κρίσης (αύξηση του τζίρου – μείωση του τζίρου – αλλαγή στα φυτά που γενικά 
προτιμούν να αγοράσουν – αύξηση της πώλησης γεωργικών εφοδίων κ.λπ.); 

Πώς εξηγείς τη (μάλλον μεγάλη) δραστηριότητα ερασιτεχνικής καλλιέργειας σε μια περιοχή σαν 
τα Ιωάννινα (που γενικά δεν έχει πολλές διαθέσιμες γεωργικές εκτάσεις και χώρους για κήπους); 
Πού «βάζουν κήπο» γενικά οι ερασιτέχνες καλλιεργητές – πελάτες σου; 

Πώς βλέπεις το μέλλον αυτής της ερασιτεχνικής καλλιέργειας; Πώς ανανεώνεται το πελατολό-
γιό σου; 

Διατηρείς ο ίδιος λαχανόκηπο; Αν όχι, γιατί; Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο για κάποιον με τα δικά 
σου εργασιακά ωράρια (επιχειρηματίας ή εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα) να διατηρεί λαχα-
νόκηπο; 

Τι πιστεύεις ότι κερδίζει κάποιος που διατηρεί λαχανόκηπο;  

Σ’ ευχαριστώ θερμά!
Βασίλης Δαλκαβούκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του ελλαδικού χώρου
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – ΔΠΘ
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1.2) οδηγός συνέντευξης 

ςυντακτης: 
Βασίλης Δαλκαβούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 6947175611 / vdalkavo@he.duth.gr 

το ΘΕΜα της ΕρΕυνας: 
H μελέτη της κρίσης σε σχέση με την άτυπη οικονομία και ειδικά τους οικιακούς / 
ερασιτεχνικούς λαχανόκηπους

Μ έ ρος  Α : 
Bιογραφικά στοιχεία πληροφορητή

Ονοματεπώνυμο
Ηλικία
Σπουδές
Επάγγελμα

Μ έ ρος  Β : 
Πληροφορίες σχετικές με την έρευνα

1) ο κήπος
Πόσα χρόνια «βάζεις κήπο»; Πώς ξεκίνησες; Έβαζαν και οι δικοί σου παλαιότερα; Πού ήταν ο 
κήπος εκείνος;

Πού βρίσκεται ο δικός σου κήπος; Πόση περίπου έκταση έχει; Είναι ιδιόκτητος / νοικιασμένος / 
παραχωρημένος; 

Υπάρχουν άλλοι κήποι τριγύρω στη γειτονιά; Πόσοι; Τι είδους επαφή έχεις με τους άλλους κη-
πουρούς; Κάνετε, ας πούμε, ανταλλαγές; 

Έχεις μόνο κήπο ή και περιβόλι με οπωροφόρα δέντρα; 

Ποιοι άλλοι σε βοηθούν στην καλλιέργεια του κήπου σου; 

Πόσο χρόνο χρειάζεσαι για την καλλιέργειά του; Τον βρίσκεις αυτόν το χρόνο ή δυσκολεύεσαι; 

Πώς προμηθεύεσαι σπόρους και φυτώρια; Τι άλλα εφόδια χρησιμοποιείς (λιπάσματα, φάρμακα 
κ.λπ.); 

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις; Πώς τις διαχειρίζεσαι; 

Πόσο διαρκεί η καλλιεργητική περίοδος (μήνες); Από πότε μέχρι πότε; 

2) τα προϊόντα
Τι φυτώρια καλλιεργείς; Πόσα είναι φέτος ανά είδος; 

Τι είδους προϊόντα παράγεις; Μπορείς να υπολογίσεις / εκτιμήσεις ποσότητες; 

Τα προϊόντα αυτά πώς καταναλώνονται; Τα καταναλώνει η οικογένεια, τα μοιράζεσαι με συγγε-
νείς, φίλους, γείτονες κ.λπ.; 
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Τα επεξεργάζεσαι και τα αποθηκεύεις; Τι τρόπους επεξεργασίας χρησιμοποιείς (κομπόστα – γλυ-
κά – κατάψυξη – αποξήρανση – αποθήκευση κ.λπ.)

Πώς προμηθεύεσαι τα είδη μαναβικής που δεν παράγεις μόνος / μόνη σου; Από συγγενείς, 
φίλους, γείτονες ή από την αγορά; 

Εκτός από αυτά που παράγεις, συλλέγεις αυτοφυή φυτά (π.χ. ραδίκια, χόρτα, ρίγανη, τσάι κ.λπ.); 
Αυτό γίνεται στον κήπο σου ή αλλού; 

Μπορείς να υπολογίσεις περίπου σε ποσοστό επί τοις εκατό πόση από την ετήσια κατανάλωση 
της οικογένειας καλύπτεις από τον κήπο σου; 

Πόσο σου κοστίζει σε ετήσια βάση η καλλιέργεια του κήπου;

3) απόψεις 
Έχεις αλλάξει συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης (έναρξη καλλιέργειας του κή-
που – επέκταση  – αλλαγή στα φυτά που καλλιεργείς  – αύξηση της παραγωγής κ.λπ.); 

Πώς εξηγείς τη (μάλλον μεγάλη) δραστηριότητα ερασιτεχνικής καλλιέργειας σε μια περιοχή σαν 
τα Ιωάννινα (που γενικά δεν έχει πολλές διαθέσιμες γεωργικές εκτάσεις και χώρους για κήπους); 
Πού «βάζουν κήπο» γενικά οι ερασιτέχνες καλλιεργητές που ξέρεις; 

Πώς βλέπεις το μέλλον αυτής της ερασιτεχνικής καλλιέργειας; Πώς πιστεύεις ότι θα ανανεωθεί; 

Τι πιστεύεις ότι κερδίζει κάποιος που διατηρεί λαχανόκηπο;  

Σ’ ευχαριστώ θερμά!
Βασίλης Δαλκαβούκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του ελλαδικού χώρου
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – ΔΠΘ
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2) ΠΑρΑχωρητηριΑ

2.1) ςυΜΦώνητικο ΠαραΧώρηςης ςυνΕντΕυΞης

δηΜοκριτΕιο ΠανΕΠιςτηΜιο Θρακης
τΜηΜα ιςτοριας και ΕΘνολογιας – Εργαςτηριο λαογραΦιας και 
κοινώνικης ανΘρώΠολογιας – αρΧΕιο οΠτικοακουςτικών Μαρτυριών

ςυμφωνητικό Παραχώρησης ςυνέντευξης

Το έγγραφο αυτό εξηγεί πώς θα αρχειοθετηθεί στο Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η ηχογραφημένη / βιντεοσκοπημένη συνέντευ-
ξή σας για την κρίση σε σχέση με την άτυπη οικονομία και ειδικά τους οικιακούς / ερασι-
τεχνικούς λαχανόκηπους. Με την υπογραφή σας συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε τη 
συνέντευξή σας και μας επιτρέπετε να την αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα τώρα και στο μέλλον, προκειμένου να ενσωματωθεί η μαρτυρία 
σας στο αρχείο μας.
Μετά τη συνέντευξη θα σας ζητήσουμε να υπογράψετε ένα δεύτερο παραχωρητήριο στο 
οποίο θα οριστούν οι όροι κάτω από τους οποίους η συνέντευξή σας θα είναι διαθέσιμη 
στο κοινό, είτε στους χώρους του Αρχείου είτε στο Διαδίκτυο. Στο έγγραφο τούτο μπορείτε 
να ζητήσετε να μείνει κλειστή για δημόσια πρόσβαση η συνέντευξή σας ή τμήμα της. 

το αρχείο 

Το Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενσωματώ-
θηκε το 2015 στο Εργαστήριο λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας στην Κομοτηνή, όπου και στεγάζεται. Σκοπός του Αρχείου είναι η 
δημιουργία «Τράπεζας Μνήμης» για τη διάσωση της ζωντανής μνήμης του τόπου για τις 
μελλοντικές γενιές. Στην Τράπεζα Μνήμης αυτή αποθηκεύονται ηχογραφημένες και βιντε-
οσκοπημένες αφηγήσεις ζωής και συνεντεύξεις, καθώς και φωτογραφικό και αρχειακό υλι-
κό. Οι συλλογές μας διατίθενται στο ευρύτερο κοινό για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

τα προσωπικά σας δεδομένα 

Τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο θα μείνουν στην αποκλειστική διάθεση του Αρχείου. Τα δεδομένα που θα αναφέ-
ρονται στη συνέντευξη θα τεθούν στη διάθεση του κοινού από το Αρχείο, σύμφωνα με τις 
δικές σας επιθυμίες. Το Αρχείο θα διαφυλάξει τα δεδομένα αυτά για το μέλλον ως τμήμα 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και ως σημαντική πηγή γνώσης του παρελθό-
ντος για τις μελλοντικές γενιές. 
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ςυΜΦώνητικο ΠαραΧώρηςης ςυνΕντΕυΞης

Το συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ του Αρχείου Οπτικοακουστικών Μαρτυριών, Εργαστήριο 
λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης, Π. Τσαλδάρη 1, Κομοτηνή («Το Αρχείο») και του αφηγητή/της αφη-
γήτριας:

• Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………..

• Διεύθυνση κατοικίας ……………………………………………………………………

• Δια του παρόντος συμφωνώ να παραχωρήσω συνέντευξη στο Αρχείο Οπτικοακουστικών 
Μαρτυριών, έχοντας επίγνωση ότι το περιεχόμενο της συνέντευξης θα είναι διαθέσιμο 
στο ενδιαφερόμενο κοινό, με την επιφύλαξη των περιορισμών που μπορώ να ζητήσω, 
όταν θα έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη.

ύπογραφή: 

……………………………………………………………………….

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………..
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2.2) ςυΜΦώνητικο ΠαραΧώρηςης Μαρτυριών και τΕκΜηριών

δηΜοκριτΕιο ΠανΕΠιςτηΜιο Θρακης
τΜηΜα ιςτοριας και ΕΘνολογιας – Εργαςτηριο λαογραΦιας και κοινώνι-
κης ανΘρώΠολογιας – αρΧΕιο οΠτικοακουςτικών Μαρτυριών

ςυμφωνητικό παραχώρησης μαρτυριών και τεκμηρίων

Το Εργαστήριο λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, θέλοντας να συμβάλει στη διάσωση της ζωντανής μνήμης 
του τόπου μας, δημιούργησε ένα αρχείο προφορικών μαρτυριών. Σ’ αυτή την «Τράπεζα Μνήμης» 
έχουν κατατεθεί ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις ζωής και συνεντεύξεις, καθώς και 
φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Σκοπός της συλλογής είναι να διασωθούν για τις μελλοντικές γε-
νιές σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας και να διατεθούν στο ευρύτερο κοινό για ερευνητικούς 
και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες των αφηγητών. Εκτιμώντας την αξία 
της μαρτυρίας σας για τη μελέτη της κρίσης σε σχέση με την άτυπη οικονομία και ειδικά τους οι-
κιακούς / ερασιτεχνικούς λαχανόκηπους, σας παρακαλούμε να την παραχωρήσετε στο Αρχείο μας, 
υπογράφοντας το παρακάτω παραχωρητήριο.

Βασίλης δαλκαβούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής,  
μέλος του Εργαστηρίου λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΠαραΧώρητηριο 
Διά του παρόντος παραχωρώ στο Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών Εργαστηρίου λαο-
γραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης («το Αρχείο») την ηχογραφημένη/βιντεοσκοπημένη μαρτυρία μου και 
τα συνοδευτικά τεκμήρια. Το Αρχείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για ερευνητικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (συμπεριλαμβανομένου 
και σε CD και στο Διαδίκτυο), σε διαλέξεις, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και σε 
μουσειακές εκθέσεις.
ΠΕριοριςΜοι
 Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου
 Επιτρέπω τη χρήση της συνέντευξής μου μόνο ύστερα από ….. χρόνια
 Δεν επιτρέπω την ανάρτηση της συνέντευξής μου στο Διαδίκτυο
 Δεν επιτρέπω την πρόσβαση στα παρακάτω τμήματα της συνέντευξης
……………………………………………………………………………….
 Άλλο

Όνομα του αφηγητή Ημερομηνία
Διεύθυνση και  

τηλ. του αφηγητή

ύπογραφή

Εκ μέρους του Αρχείου

Όνομα Ημερομηνία

ύπογραφή
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3) ΣυγκριτικοΣ ΠινΑκΑΣ ΑΠοΔοΣηΣ κηΠου

Προϊόν

Ελάχιστη 
απόδοση 
σε κιλά /
τεμάχια

Μέγιστη 
απόδοση 
σε κιλά /
τεμάχια

Μέση τιμή 
συμβατικής 

καλλιέργειας 
σε ευρώ

Μέση τιμή 
βιολογικής 

καλλιέργειας 
σε ευρώ

Ελάχιστη 
απόδοση 

συμβατικής 
καλλιέργειας  

σε ευρώ

Μέγιστη 
απόδοση 

συμβατικής 
καλλιέργειας  

σε ευρώ

Ελάχιστη 
απόδοση 

βιολογικής 
καλλιέργειας  

σε ευρώ

Μέγιστη 
απόδοση 

βιολογικής 
καλλιέργειας  

σε ευρώ
Πατάτες 40 200 0,60 1,50 24 120 60 300

Κρεμμύδια 12 24 0,60 1,60 7,2 14,4 19,2 38,4

Ντομάτες 26 70 1,30 2,10 33,8 91 54,6 147

Φασολάκια 11 40 2,75 2,75 30,25 110 30,25 110

Κολοκυθάκια 30 46 1,00 1,65 30 46 49,5 75,9

Κολοκύθες 17 100 0,50 2,40 8,5 50 40,8 240

Αγγουράκια 35 (τεμ.) 70 (τεμ.) 0,50 3,30 17,5 35 115,5 231

Λάπατα / σέσκουλα 18 25 1,50 2, 50 27 37,5 45 62,5

Ραδίκια / ζοχοί/ 
βλίτα

25 58 1,40 2,50 35 62,5 81,2 145

Φράουλες 3 5 4,00 12,00 12 20 36 60

Κεράσια 20 30 4,00 8,50 80 120 170 255

Σύκα 6 21 3,50 4,00 21 73,5 24 84

Δαμάσκηνα 12 40 1,30 3,00 15,6 52 36 120

Μήλα 25 30 1,50 3,50 37,5 45 87,5 105

Φουντούκια 2,5 22 5,00 8,00 12,5 110 20 176

Καρύδια 1 13 5,00 8,00 5,00 65 8,00 104

Κάστανα 2 20 4,00 7,00 8,00 80 14,00 140

Σταφύλια 130 170 0,50 1,00 65 85 130 170

Κράνα 10 26 3,00 3,00 30 78 30 78

ΣΥΝΟΛΑ 469,85 1294,9 1051,55 2641,8
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