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Υπάρχουν δυο διαστάσεις που προτείνουμε να προστεθούν στην αυριανή συζήτηση.
Η πρώτη αφορά το ΣΧΟΟΑΠ και το Σχέδιο Δράσης κατά της Απερήμωσης.
Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης αφορά πολλά από τα νησιά της χώρας μας και άλλες
περιοχές που απειλούνται από τις βιομηχανικές ΑΠΕ (βλ. χάρτη) και σύμφωνα μ'
αυτό δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή ο καθορισμός χρήσεων γης (διαφορετικών από τις
παραδοσιακές) χωρίς ευρεία κοινωνική συναίνεση (που φυσικά δεν επιτυγχάνεται με
ένα απλό δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο) και χωρίς τη συγκατάθεση αρκετών
φορέων, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Επιτροπή κατά της Απερήμωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευμα από μια ημερίδα
που διοργανώθηκε στην Ικαρία για το θέμα, πατώντας εδώ. Το ΣΧΟΟΑΠ -
τουλάχιστον αυτό που γίνεται για την Ικαρία- δε λαβαίνει το Σχέδιο αυτό υπόψη του,
τουλάχιστον όχι επί της ουσίας, διότι αν το έκανε, δε θα καθόριζε ποτέ βιομηχανικές
ζώνες. Επίσης μέρος των βιομηχανικών ζώνων ή ακόμα και των Ζώνων Ειδικής
Προστασίας είναι κοινοτικές εκτάσεις (πλέον δημοτικές) και συνδέονται με
συγκεκριμένες χρήσεις (όπως βοσκοτόπια, βότανα, ξυλεία, πηγές νερών), οι οποίες
δεν αναγνωρίζονται όταν 'ανοίγονται' στην αγορά ή 'κλείνονται' ως προστατευόμενες
περιοχές (π.χ. σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας, κανείς μπορεί να βγάλει άδεια για
λατομείο περίπου για παντού(!) με το σκεπτικό ότι αυτό θα δώσει κίνητρο για
δημιουργία αγοράς πέτρας στην Ικαρία).

Η δεύτερη διάσταση αφορά το θέμα των κοινών αγαθών και της πράσινης ανάπτυξης
-θέμα που πιστεύουμε ότι πρέπει να θέσουμε ρητά ώστε να μην αιωρούμαστε
πολιτικά (με δεδομένο ότι δεχόμαστε ότι η προάσπιση των τόπων μας είναι βαθιά
πολιτική πράξη). Στη περίπτωση της Ικαρίας, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας,
το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν οι
ανεμογεννήτριες, είναι κοινοτικές. Επίσης, ο άνεμος συγκαταλέγεται μεταξύ των
παγκόσμιων κοινών (όπως ο ήλιος, το οξυγόνο κ.α.) και η ενέργεια αποτελεί
κοινωνικό αγαθό. Περιφράξεις ή εγκλεισμοί των κοινών ορίζονται οι διαδικασίες
εμπορευματοποίησης πλευρών της ζωής, και συνδέονται με την απώλεια του ελέγχου
πόρων από τις κοινότητες (π.χ. νερά) και τη συγκέντρωση της εξουσίας σε δομές από
τις οποίες οι πολλοί αποκλείονται. Σύγχρονες μορφές εγκλεισμών είναι
αναμεμειγμένες με πράσινο νεοφιλελευθερισμό -δηλαδή με την ιδέα ότι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος να "σώσουμε" τη φύση είναι να την εμπορευματοποιήσουμε
και να αφήσουμε την αγορά να καθορίσει την αξία της (βλ. 'πράσινο χρηματιστήριο'
που τιμολογώντας το διοξείδιο του άνθρακα, εμπορευματοποιεί την ατμόσφαιρα). Η
εμπορευματοποίηση των κοινών έχει συνδεθεί ιστορικά με μετακινήσεις πληθυσμών,
ερημοποίηση (από ανθρώπους αυτή τη φορά), κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική
αδικία. Σχετικά μπορείτε να διαβάσετε για το θέμα πατώντας εδώ (Τα κοινά, οι
εγκλεισμοί των κοινών και η "ανάπτυξη") εδώ (Για την εμπορευματοποίηση της
φύσης). και εδώ (A farewell to the Aegean)

Αυτή η δεύτερη διάσταση πιστεύουμε ότι μπορεί να μας δείξει τη κατεύθυνση για την
οικοδόμηση βιώσιμων εναλλακτικών προτάσεων που θέτουν στο επίκεντρο τη
παμπάλαια πραγματικότητα των κοινών και που ξεφεύγουν από
τα ψευτοδιλήμματα που θέτει η ηγεμονική ρητορική (π.χ. να βάλουμε
ανεμογεννήτριες στα βουνά μας για να μην πεθαίνουν στη Πτολεμαϊδα). Κάποιες από



τις κατευθύνσεις που έχουν ήδη τεθεί από τοπικά κινήματα είναι η απo-ανάπτυξη και
οι πρακτικές τοπικοποίησης της οικονομίας.

με τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς
Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση του Πράμνειου Όρους

* Ευχαριστούμε τον Ηλ.Γιαννίρη που ανέλαβε να μεταφέρει το κείμενο της
παρέμβασης στη συνάντηση της 20ης Οκτωβρίου 2012.


