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Οι συντάκτες της έκθεσης
Ο Δηµήτρης Δαλάκογλου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Vrije του Άµστερνταµ, όπου
κατέχει την έδρα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε έµφαση στις υποδοµές, την αστεακή
πολιτική και την ανθρωπολογία της ανάπτυξης. Διευθύνει επίσης το ερευνητικό πρόγραµµα
infra-demos του Ολλανδικού Οργανισµού Επιστηµονικής Έρευνας (NWO) που µελετάει τη
σχέση υποδοµών και δηµοκρατίας στην Ελλάδα. Έχει πάνω από 60 δηµοσιεύσεις που
περιλαµβάνουν µονογραφίες, συλλογικούς τόµους, άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά,
ντοκιµαντέρ κ.λπ. Διδάσκει τα µαθήµατα «Ανάπτυξη και παγκοσµιοποίηση» και «Ανάπτυξη και
ανθρώπινη ασφάλεια» σε πάνω από 350 διεθνείς και Ολλανδούς φοιτητές κάθε χρόνο.
Ο Δηµήτρης Μπορµπουδάκης είναι µεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Ανθρωπολογίας και
Διατήρησης του Πανεπιστηµίου του Κεντ στην Αγγλία. Στην έρευνά του καταγράφει και µελετά
τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης στη χρήση και διακυβέρνηση της φύσης
µέσα από το πρίσµα της πολιτικής οικολογίας. Έχει διδάξει «Ανθρώπινη οικολογία»,
«Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών» και «Ποσοτικές µέθοδοι στην οικολογία» σε
µεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Η παρούσα έκθεση γράφτηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος infra-demos του Ολλανδικού Οργανισµού
Επιστηµονικής Έρευνας (NWO), πενταετούς προγράµµατος έρευνας και καινοτοµίας το οποίο µελετά τη σχέση
υποδοµών και δηµοκρατίας στην Ελλάδα (δες ιnfra-demos.net).
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Εισαγωγή
Η περιοχή της Ηπείρου έχει έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και
πανευρωπαϊκά τον τελευταίο καιρό λόγω της έναρξης ερευνών για υδρογονάνθρακες στο
πλαίσιο συµβάσεων έρευνας και εξόρυξης που υπέγραψε το ελληνικό δηµόσιο µε ιδιωτικές
εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων. Μεγάλο µέρος των κατοίκων διαµαρτύρεται και
δραστηριοποιείται ενάντια στις εξορύξεις (βλ. πορεία διαµαρτυρίας 2.000 ατόµων στις 3 Ιουνίου
του 2018 άλλα και την ανάλογη πορεία διαµαρτυρίας του Μάιου του 2019 στα Ιωάννινα καθώς
και µια σειρά πρωτοβουλιών ενάντια στις εξορύξεις τόσο τοπικά όσο και πανελλαδικά). Από την
άλλη πλευρά, µεγάλο κοµµάτι επίσηµων φορέων (Περιφέρεια Ηπείρου, κεντρική κυβέρνηση,
Ακαδηµία Αθηνών κ.λπ.) καθώς και µια οµολογουµένως µικρή µερίδα κατοίκων προτείνουν την
εξόρυξη ως αναπτυξιακή λύση στη χρόνια οικονοµική υποανάπτυξη της Ηπείρου όπως
διαγράφεται µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ακολουθώντας αυτήν τη µέτρηση, η ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Ηπείρου περιγράφοντας τη φυσιογνωµία της περιφέρειας αναφέρει ότι είναι η
φτωχότερη της Ελλάδας.1 Στο πλαίσιο όλης αυτής της συζήτησης, στο παρόν κείµενο έχουµε
δύο στόχους: Α) Να κατανοήσουµε κατά πόσο οι ανησυχίες των κατοίκων για τις εξορύξεις
είναι βάσιµες˙ και Β) Να προβούµε σε µια πρώτη απόπειρα κατανόησης του αναπτυξιακού
πολιτικού πλαισίου όπως λαµβάνει χώρα στην Ήπειρο σε σχέση µε την εξόρυξη
υδρογονανθράκων µέσα από τις µεταβολές στη διεθνή θεωρία και πρακτική της ανάπτυξης. Για
να απαντήσουµε στο πρώτο ερώτηµα θα εξετάσουµε εν συντοµία τη διεθνή βιβλιογραφία
σχετικά µε τις εξορυκτική οικονοµία, το υπάρχον µητρώο µίας εκ των εµπλεκοµένων εταιρειών
εξόρυξης κτλ. Για να απαντήσουµε στο δεύτερο ερώτηµα θα παρουσιάσουµε µια σειρά
σύγχρονων προσεγγίσεων που επικρατούν σήµερα στην επιστήµη της ανάπτυξης και στην
πρακτική της εφαρµογή και θα τις συγκρίνουµε µε τις επίσηµες πολιτικές απόψεις περί
υποανάπτυξης της Ηπείρου.

1 http://www.epirus.gov.gr/2009/region/face.html
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Εξορύξεις στη βιβλιογραφία
Σχετικά µε τα επακόλουθα της εξορυκτικής βιοµηχανίας µπορεί κανείς να βρει δύο τύπους
µελετών στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία:
A. Αυτές που σε θεωρητικό ή/και οικονοµετρικό επίπεδο παρουσιάζουν συχνά την εξόρυξη
υδρογονανθράκων ως µέσο αύξησης του εθνικού ή τοπικού ΑΕΠ και συµπεραίνουν ή
υπονοούν ότι αυτό σηµαίνει και γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη (Lewis 1955, Rostow
1960, Gallup κ.ά. 1999, Billmeier & Massa 2009, Capros κ.ά. 2015). Αυτές οι απόψεις δε
χρειάζονται πολύ ανάλυση είναι µάλλον αυθαίρετά τα συµπεράσµατα τους µιάς και
υπονοούν ότι έχουµε δίκαιη και ίση κατανοµή του ΑΕΠ ή των κρατικών εσόδων µιας
χώρας, κάτι που είναι σαφές ότι δεν υφίσταται.
B. Έπειτα είναι αυτές οι µελέτες που µελετούν συγκεκριµένα και συχνά κατά περίπτωση τις
εξορύξεις και τα αποτελέσµατά τους. Αυτή η δεύτερη κατηγορία βιβλιογραφίας µάς δίνει
παραδείγµατα κατά τα οποία η εξορυκτική βιοµηχανία υδρογονανθράκων προκαλεί
ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία τον κατοίκων (Osofsky κ.ά. 2011, Castro de la Mata
κ.ά. 2014, Macey κ.ά. 2014) και αυξηµένες επισκέψεις σε νοσοκοµεία (στις κλινικές
ουρολογίας, ογκολογίας και δερµατολογίας, δες Jemielita κ.ά. 2015), καταστροφή του
περιβάλλοντος (Grossman 1995, World Bank 2000, Hindery 2004, Raubach κ.ά. 2007),
καταστροφή των τοπικών οικονοµιών (Watts 2004, Maconachie & Hilson 2013),
µεταβολή της εθνικής νοµοθεσίας, ακόµη και δοµική αναδιάρθρωση του πολιτικού
συστήµατος προς όφελος των ιδιωτικών εταιρειών εξόρυξης (Watts 2004, Grugel &
Riggirozzi 2012), παράνοµη και εκτός σύµβασης εκµετάλλευση των φυσικών πόρων,
φοροδιαφυγή και λαθραία εξαγωγή του παραγόµενου προϊόντος (Shaxson 2007,
Otusanya 2011), µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη µείωση των θέσεων εργασίας στις
περιοχές εξόρυξης (Halliday 1977), εθνική και περιφερειακή κοινωνική ανισότητα
(Buccellato & Alessandrini 2009) κ.λπ.
Εποµένως, από µια πρώτη ανάγνωση της βιβλιογραφίας το εµπειρικό υλικό συνηγορεί
συντριπτικά στο συµπέρασµα ότι οι εξορύξεις έχουν µάλλον πολλαπλά αρνητικά επακόλουθα
για τις περιοχές που τις υφίστανται.
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Το ταραγμένο ιστορικό των εξορυκτικών πολυεθνικών
Προσπαθώντας να κατανοήσουµε γιατί η πλειονότητα της διεθνούς βιβλιογραφίας επιδεικνύει
τέτοια δυσπιστία στις εξορύξεις υδρογονανθράκων επικεντρωθήκαµε σε δύο µελέτες
περίπτωσης δύο εξορυκτικών εταιριών, η µία εκ των οποίων εµπλέκεται στις εξορύξεις της
Ηπείρου.
Η ισπανική Repsol, έχει αρκετά ταραγµένο ιστορικό. Το 2015 εκδιώχθηκε κακήν κακώς από τα
Κανάρια

Νησιά,

της

Ισπανίας,

όπου

οι κάτοικοι

δεν

επιθυµούσαν

την

εξόρυξη

υδρογονανθράκων και στο τέλος η εταιρεία αποσύρθηκε από την περιοχή µετά το κύµα
διαµαρτυριών (Minder 2015). Το 2000 είχε εκδιωχθεί από την Αργεντινή λόγω της εµπλοκής της
σε σκάνδαλο χρηµατισµού πολιτικών, ενώ τελικά η εταιρεία εξανάγκασε την αργεντίνικη
κυβέρνηση να της καταβάλει υπέρογκο ποσό (5 δισ. δολάρια ΗΠΑ) ως αποζηµίωση για εκείνη
την εκδίωξη, µιας και οι όροι των συµβάσεων ήταν τόσο ανισοβαρείς που είχαν δεσµεύσει τη
χώρα να αποζηµιώσει την εταιρεία παρόλο που παρανοµούσε (Rucinski κ.ά. 2014). Επίσης η
εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη για περιστατικά εκτεταµένης µόλυνσης, βίας κατά ντόπιων,
παράνοµες πρακτικές εξόρυξης και γενικότερα παράνοµες εταιρικές πρακτικές (µη δήλωση
κερδών και µη πληρωµή ποσοστών στο κράτος και βλάβες στην υγεία ντόπιων πληθυσµών). Στη
Βολιβία έχει συνδεθεί µε τη νεοαποικιοκρατία, την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων και µε
εκτεταµένη φοροδιαφυγή και ως εκ τούτου το 2003 ήρθε αντιµέτωπη µε ευρύτερες λαϊκές
αντιδράσεις (που ονοµάστηκαν «πόλεµος του αερίου» και κατέληξαν στον θάνατο 80
ανθρώπων) (Gavaldà 2003, Perreault 2006)˙ στο Περού, όπου η εταιρεία κερδίζει
δισεκατοµµύρια από τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου Camisea, οι ντόπιοι κάτοικοι υποφέρουν
από υποσιτισµό, τα ψάρια και άλλα ζώα έχουν µειωθεί δραµατικά, υπάρχει διάχυτη
περιβαλλοντική ρύπανση (υδράργυρος) και ελάχιστο καθαρό νερό (Castro de la Mata κ.ά.
2014)˙ και στο Εκουαδόρ η εταιρεία εκµεταλλεύεται πετρελαιοπηγές µέσα στον διάσηµο εθνικό
δρυµό Yasuni, στον οποίο κατά το παρελθόν έχουν συµβεί διαρροές πετρελαίου (Reuters staff
2008) και οι ντόπιοι κάτοικοι, µέλη της φυλής Waorani, έχουν αποδεκατιστεί (Enström 2008).
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Βέβαια τέτοιο ιστορικό συναντάται συχνά µεταξύ των πετρελαϊκών εταιριών. Μία άλλη εταιρία
που ακούστηκε στην Ήπειρο ως πιθανός ανάδοχος του έργου η γαλλική Total καταδικάστηκε
αµετάκλητα στη Γαλλία για µια από τις µεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες στη σύγχρονη ιστορία
της χώρας, η οποία κατέστρεψε τις ακτές της Βρετάνης, ενώ της επιβλήθηκαν πρόστιµα και
αποζηµιώσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων υπέρ των θυµάτων της µόλυνσης, του γαλλικού
δηµοσίου αλλά και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία ακόµη χρωστάει (Saltmarsh 2010).
Επίσης η Total καταδικάστηκε για την έκρηξη στο χηµικό εργοστάσιο της θυγατρικής της στην
Τουλούζη της Γαλλίας το 2001. Η βρετανική της θυγατρική, Total UK, καταδικάστηκε για τη
µεγάλη έκρηξη στις εγκαταστάσεις που διαθέτει µαζί µε την Texaco στο Χέρτφορντσαϊρ της
Βρετανίας – σύµφωνα µε τον βρετανικό «Guardian» αυτή ήταν η µεγαλύτερη φωτιά στην
Ευρώπη σε καιρό ειρήνης, µε 43 τραυµατίες (Lewis και Macalister 2005). Η Total
καταδικάστηκε ως υπεύθυνη, λόγω ελλιπών µέτρων προστασίας και στις δύο περιπτώσεις
(French Ministry of Sustainable Development 2013, Lewis και Macalister 2005). Επίσης η Total
έχει κατηγορηθεί για σκάνδαλα χρηµατισµού πολιτικών στην Ιταλία (Dinmore 2008) και τη
Μάλτα (Scicluna 2013), ενώ έχει καταδικαστεί για το ίδιο αδίκηµα όσον αφορά το Ιράν (Boselli
και Stempel 2013) και το Ιράκ (Stothard και Sheppard 2016). Σκάνδαλο προκάλεσαν η
συνεργασία της µε την αιµοσταγή χούντα της Μιανµάρ και η εκµετάλλευση καταναγκαστικής
εργασίας, µε συνέπεια η υπόθεση να φτάσει στα βελγικά δικαστήρια (η Total χωρίς να
αποδεχθεί υπαιτιότητα πλήρωσε 5,2 εκατ. ευρώ υπό τη µορφή ταµείου αλληλεγγύης) («New
York Times» 2005).
Είναι σαφές από τις δύο σύντοµες µελέτες περίπτωσης ότι η εξόρυξη και επεξεργασία
υδρογονανθράκων είναι συχνά επικίνδυνές παρά κερδοφόρες για τους κατοίκους των περιοχών
όπου λαµβάνουν χώρα.

Η υποανάπτυξη της Ηπείρου
Η εξόρυξη υδρογονανθράκων προτείνεται ως λύση για την ανάπτυξη της Ηπείρου. Επίσης
προωθείτε σε επίσηµα έγγραφα άλλα κι από εµπλεκόµενους φορείς η ιδέα ότι η ευηµερία –
ακόµη και η υγεία, σύµφωνα µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΜΠ 2012)– των
κατοίκων συνδέεται άµεσα µε την εξόρυξη του πετρελαίου και την οικονοµική ανάπτυξη που θα
επιφέρει.
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Δυστυχώς όµως τέτοιες απόψεις µπορούν να στηριχτούν µόνο σε απαρχαιωµένες επιστηµονικές
µεθοδολογίες (π.χ. τη µέτρηση του ΑΕΠ) των οποίων η εφαρµογή έχει αποτύχει και θεωρούνται
ξεπερασµένες όχι µόνο από τις κοινωνικές επιστήµες και την επιστήµη της τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά ακόµη και από τους περισσότερους οικονοµολόγους ήδη από τη
δεκαετία του 1970 (Nordhaus και Tobin 1972, Hicks 1997, Stiglitz κ.ά. 2009, Σεν 2000).
Για να γίνει πιο κατανοητό πόσο αστήρικτες είναι τέτοιες απόψεις, αρκεί απλώς κάποιος να
θυµίσει ότι ήδη από το 2010 το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του ΟΗΕ –ο µεγαλύτερος
χρηµατοδότης της διεθνούς ανάπτυξης– έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης αλλά και πολλαπλής
αποτυχίας των οικονοµικο-κεντρικών αναπτυξιακών προγραµµάτων του, δεν θεωρεί το ΑΕΠ ως
επαρκή δείκτη και τρόπο µέτρησης της ανάπτυξης. Στη θέση του υιοθέτησε έναν νέο δείκτη, τον
Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, ο οποίος συµπεριλαµβάνει πιο κοινωνικο-κεντρικά στοιχεία.
Επιπλέον της ανεπαρκούς µέτρησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (για την οποία ακόµη και ο Σάιµον
Κούζνετς, ο νοµπελίστας επιστήµονας που την εισήγαγε, θεωρούσε ότι κακώς συνδέεται µε την
ευηµερία), ο ΟΗΕ πλέον υπολογίζει στοιχεία όπως η εκπαίδευση ενός πληθυσµού µα και η υγεία
του, η δυνατότητα επιλογών κ.λπ., ενώ πιο πρόσφατα κεντρικοί δείκτες έγιναν και αυτοί που
µετρούν την κοινωνική ανισότητα2 σε µία χώρα (Stewart 2013). Επιπλέον, δείκτες ευρείας
χρήσης είναι αυτοί της Ανθρώπινης Ασφάλειας, η οποία ορίστηκε ήδη από την ιστορική Έκθεση
Ανθρώπινης Ασφαλείας του 1994 του ΟΗΕ ως η απελευθέρωση των ανθρώπων από τον φόβο
και τις ελλείψεις και περιλαµβάνει την περιβαλλοντική ασφάλεια, καθώς και ασφάλεια της
τροφής3. Βλέπουµε δηλαδή ότι επιστήµονες και διεθνείς οργανισµοί, που κατά κανόνα, δεν
διακρίνονται για τη ριζοσπαστικότητά τους, όχι µόνο θε θεωρούν την αύξηση του ΑΕΠ
συνώνυµη της ανάπτυξης και της ευηµερίας άλλα µάλλον το αντίθετο.
Για να γίνει σαφές πόσο παρωχηµένες και άχρηστες είναι οι µέθοδοι µέτρησης της ανάπτυξης
που επικεντρώνονται στα βιοµηχανικού τύπου εγχειρήµατα και στην επακόλουθη µεγέθυνση του
2 Ο ΟΗΕ χρησιµοποιεί, εκτός από τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ) που αναφέρθηκε παραπάνω, και τον
«σταθµισµένο για την ανισότητα» ΔΑΑ, που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές ανισότητες στην
πρόσβαση σε υγεία, παιδεία κ.λπ. Βλέπε http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-developmentindex-ihdi.
3
UN Human Security Report 1994: New Dimensions of Human Security
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ΑΕΠ µιας περιοχής, πλέον µια από τις κύριες σχολές στην επιστήµη και την εφαρµογή της
ανάπτυξης, που υιοθετείται ευρέως από διάφορους διεθνείς οργανισµούς,4 είναι η λεγόµενη
σχολή της «αποµεγέθυνσης» (degrowth). Η θεωρία της αποµεγέθυνσης προτείνει πως όχι µόνο
δεν πρέπει να στοχεύουµε σε αύξηση του ΑΕΠ αλλά αντιθέτως να δοθεί έµφαση στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παραγωγής µιας περιοχής και στους όρους µε τους οποίους η οικονοµική
δραστηριότητα λαµβάνει χώρα, πώς µοιράζεται το κέρδος, πώς ορίζεται η κερδοφορία, τι
τεχνολογίες θα χρησιµοποιηθούν, τι σηµαίνει ευηµερία και άλλα κοινωνικοκεντρικά στοιχεία.
Δηλαδή οι σχολές της αποµεγέθυνσης επικεντρώνουν σε τοµείς της οικονοµίας που δεν
µετριούνται σε όρους ΑΕΠ (Martínez-Alier et al. 2010, Kallis 2011). H αύξηση του ΑΕΠ ή και
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν µας λέει τίποτε για την κατανοµή του προϊόντος και του πλούτου, η
οποία είναι κατά κανόνα άνιση (Nordhaus και Tobin 1972, Stiglitz κ.ά. 2009).
Ήδη από τη δεκαετία του 1970 η καθηγήτρια Οικονοµίας του Πανεπιστηµίου της Ιντιάνα των
ΗΠΑ Elinor Ostrom (Νόµπελ Οικονοµίας 2009, δες Όστροµ 2002) µας έδειξε πως η
απρόσκοπτη –αλλά µε κοινώς αποδεκτούς όρους– πρόσβαση στα «κοινά», δηλαδή στους
κοινούς πόρους (π.χ. δάσος, βουνό, νερό, αέρα κ.λπ.), αποτελεί πλούτο που δεν λαµβάνεται
επαρκώς υπόψη στις µετρήσεις ανάπτυξης και ευηµερίας. Η αξία τους όµως επιβεβαιώνεται όχι
µόνο εθνογραφικά και εµπειρικά στην καθηµερινή ζωή, άλλα και από το γεγονός ότι οι
ανθρώπινες κοινωνίες για χιλιετίες αντιµετώπισαν αυτούς τους πόρους ως κοινά αγαθά που δεν
θα πρέπει να περιοριστούν σε ιδιωτική χρήση. Εξάλλου, πολλά νοµικά συστήµατα θεωρούν
κατά καιρούς αυτά τα στοιχεία δηµόσια ή κοινά (π.χ. στην Ιρλανδία το νερό θεωρείται κοινό και
ελεύθερο αγαθό, για το οποίο δεν πληρώνεται λογαριασµός από τους χρήστες).
Εποµένως, οι σύγχρονες σχολές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης πλέον αντιπροτείνουν
δείκτες όπως η ευηµερία ή η ευτυχία ενός πληθυσµού (Helliwell κ.ά. 2018), η πρόσβασή του σε
καθαρό περιβάλλον (ΟΟΣΑ 2017), η σχέση µισθού και κόστους ζωής (European Statistical
System 2011), η γενικότερη ποιότητα ζωής (ο πολυπαραγοντικός Δείκτης Ευηµερίας του
ΟΟΣΑ)

άλλα

και

η

συµπερίληψη

στοιχείων

πού

δεν

είναι

µετρήσιµα

4 Δες για παράδειγµα τους οργανισµούς που συµµετέχουν στη διοργάνωση του συνεδρίου PostGrowth2018 στις
Βρυξέλλες, στα γραφεία της ΕΕ, https://www.postgrowth2018.eu/organizers: από µέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου µέχρι την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων, το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο,
ερευνητικούς φορείς και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος.
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µε

οικονοµικούς/ποσοτικούς όρους, όπως τα προαναφερθέντα κοινά αγαθά που είναι διαθέσιµα σε
όλους τους κατοίκους µιας περιοχής. Για παράδειγµα, πώς µπορούµε να µετρήσουµε την αξία
της βιοποικιλότητας µιας περιοχής και την άφθονή παροχή τροφής (µανιτάρια, χόρτα, βότανα,
κυνήγι, καρποί, σπόροι κ.λπ.) ή τον καθαρό υδροφόρο ορίζοντα (όπως π.χ. στη περίπτωση της
Ηπείρου) τη δωρεάν πρόσβασης στο δάσος, τον καθαρό αέρα και την ευεξία που προσφέρει;
Επιπλέον, τέτοια στοιχεία που είναι αδύνατο να προσµετρηθούν σε παλιότερες αλλά και
σύγχρονες µετρήσεις της ανάπτυξης είναι πολιτισµικά στοιχεία, π.χ. γνώση τροφοσυλλογής,
γνώση του τοπίου, γνώση των µεθόδων της παραδοσιακής κτηνοτροφίας µικρής κλίµακας,
γνώση κατασκευής κτισµάτων και τοπικών δοµικών υλικών, ανάλογων εργαλείων, τοπική
γνώση καλλιέργειας τροφής, των θεραπευτικών ιδιοτήτων φυτών που αφθονούν στο περιβάλλον,
µουσικής και άλλων τεχνών που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες κ.λπ.
Άρα για τις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολύ πιο
διευρυµένη από τους στενούς ορισµούς που ταυτίζουν την ανάπτυξη µε βιοµηχανικού τύπου
παραγωγή και την απλοϊκή αύξηση του ΑΕΠ.

Ό,τι δεν μετριέται σε λεφτά
Η υγεία για παράδειγµα πώς µετριέται; Είναι πια κοινώς αποδεκτό στην επιστηµονική κοινότητα
(λ.χ. Srinivasan κ.ά. 2003, Mitchell και Popham 2008) ότι η υγεία ενός πληθυσµού, και
ιδιαιτέρως των παιδιών (Landrigan κ.ά. 2004), είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το περιβάλλον στο
οποίο ζει (ή περνάει χρόνο), το νερό και την τροφή που καταναλώνει, τον αέρα που αναπνέει,
την ηχορύπανση ή τη φωτορύπανση, τη µόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, την
ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα ή στο δάσος κ.λπ.
Εποµένως η λεγόµενη βιοµηχανική υποανάπτυξη είναι π.χ. συγκριτικό πλεονέκτηµα για τις λίγες
ζώνες της Ευρώπης που παρέµειναν «υποανάπτυκτες». Στοιχεία τα οποία κατά το παρελθόν –
αλλά και στο παρόν, ειδικά π.χ. για την Ήπειρο– παρουσιάζονταν ως ενδείξεις υποανάπτυξης (η
έλλειψη βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, η αραιή και χαµηλή δόµηση µε φυσικά υλικά, [Votsi
2014, 2017]), στην ουσία είναι ενδείξεις ανάπτυξης σύµφωνα µε τους δείκτες ανθρώπινης
ανάπτυξης τους οποίους έχει υιοθετήσει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών.
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Ασφαλώς σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, µε την αύξηση της ανεργίας και τη φτωχοποίηση της
τελευταίας δεκαετίας, που σαφώς επηρεάζουν και την Ήπειρο, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η
ευρύτερη έννοια της ανάπτυξης δεν είναι ξεκοµµένη από την οικονοµική ευηµερία. Συνδέεται
άµεσα ακόµα και µε τη στενά εννοούµενη οικονοµική ανάπτυξη, όπως προκύπτει από τα
διάφορα παραδείγµατα ανάλογων «υποανάπτυκτων» περιοχών ανά τον κόσµο που αποτελούν
τουριστικό προορισµό, αλλά ακόµη και τόπο µόνιµης µετοίκησης για πλειάδα ανθρώπων
ακριβώς λόγω αυτής της «υποανάπτυξής» τους. Επιπλέον, τα προϊόντα τέτοιων περιοχών
αντιστοίχως θεωρούνται τόσο ανώτερης ποιότητας που πλέον βρίσκουν µεγάλη ζήτηση σε
τοπικές και στην παγκόσµιες αγορές. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ευρέως γνωστά
λ.χ. τα ορεινά της Τοσκάνης, τα αποµακρυσµένα από χιονοδροµικά κέντρα ορεινά της Ελβετίας,
περιοχές του Μέιν των ΗΠΑ η δυτική Ιρλανδία, ακόµη και τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου.
Είναι σπουδαίο να σηµειωθεί ότι η Ήπειρος αποτελεί ήδη διεθνώς γνωστό προορισµό
ορειβατικού και φυσιολατρικού τουρισµού κλπ. Εποµένως ένα µοντέλο ανάπτυξης βασισµένο
στα υπάρχοντα εθνογραφικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα µπορεί να εστιάσει σε
µια πιο ολιστική και κυκλική λογική η οποία να σχετίζεται µε την άµεση διασύνδεση µιας σειράς
τοπικών οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση ευρύτερης
ευηµερίας, παρά στην ολική και βίαιη ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης, τζογάρωντας
στην εξορυκτική οικονοµία, η οποία µε βάση το ιστορικό προηγούµενο αποδεικνύεται συνήθως
καταστροφική για τις τοπικές κοινότητες.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας αυτήν τη σύντοµη προκαταρτική έκθεση θα πούµε ότι δυστυχώς οι συγκρίσεις µε
τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και άλλες που θεωρούνται λιγότερο ευνοούµενες από την
Ελλάδα είναι αναπόφευκτες. Σε συνδυασµό µε άλλα «αναπτυξιακά» έργα (Ελληνικό, Σκουριές,
πετρέλαια Κρήτης, εκτροπή Αχελώου, ανανέωση µονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ), η περίπτωση των
εξορύξεων στην Ήπειρο φαίνεται να δείχνει ότι η Ελλάδα βαίνει γοργά προς την κατάσταση
εξαίρεσης, τυπική των χωρών τις οποίες η βιβλιογραφία ονοµάζει «νεο-εξορυκτικές» (Savino
2016, «neo-extractivist state»). Δηλαδή χώρες που η οικονοµία τους είναι βασισµένη στην
πρωτογενή παραγωγή και την εξαγωγή φυσικών πόρων (πολύτιµα µέταλλα, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο) µε ταυτόχρονη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, συχνά σε συνδυασµό µε
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αυταρχικές µεθόδους διακυβέρνησης. Αυτή η πορεία όµως δεν είναι αναπόφευκτη, καθώς η
άλλη σύγκριση που µπορεί να γίνει είναι π.χ. µε την Ισπανία (Κανάρια Νησιά), όπου οι
εξορυκτικές εταιρείες εκδιώχθηκαν από τοπικές κοινωνικές συµµαχίες οι οποίες αντιστάθηκαν
στις υποσχέσεις για τοπική και εθνική ανάπτυξη και απαίτησαν τον σεβασµό στην υπάρχουσα
τοπική οικονοµία κάνοντας και εν µέρει µια ευρύτερη κριτική στα µοντέλα ανάπτυξης.
Ασφαλώς στο πλαίσιο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας της αγοράς είναι δύσκολο να
βρεθούν λύσεις αν δεν γίνει µια ευρύτερη κριτική των τρόπων που παράγουµε, καταναλώνουµε
και ζούµε. Για παράδειγµα µπορεί διάφορες «υποανάπτυκτες» περιοχές της Ευρώπης να έχουν
αύξηση του τοπικού ΑΕΠ εξαιτίας ακριβώς της καθαρότητας του περιβάλλοντος και των
προϊόντων τους, άλλα εκεί τίθενται µια σειρά άλλα ερωτήµατα σχετικά µε τις τεχνολογίες και τις
τοπικές σχέσεις παραγωγής ως συνολικός κύκλος. Για παράδειγµα, µια ολιγοπωλιακή
εκµετάλλευση τέτοιων τοπικών πόρων µε όρους φτηνής εργασίας δεν µπορεί να είναι απάντηση
ευηµερίας. Ούτε η εξαγωγή «καθαρών» προϊόντων σε λίγους πλούσιους ενώ ταυτόχρονα οι
µεταφορές βασίζονται στο πετρέλαιο και προκαλούν ευρύτερη µόλυνση, κλιµατική αλλαγή κ.λπ.
µπορεί να δώσει λύσεις, ακόµη κι αν προσφέρει µερική ευηµερία σε ευρύτερα τοπικά στρώµατα.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουµε και παραδείγµατα όπου οι τοπικές κοινοτιστικές σχέσεις
κινητοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο, η Ήπειρος ήδη αναφέρεται αρκετά στη βιβλιογραφία για τις
παραδοσιακές κοινοτιστικές της πρακτικές (Νιτσιακός 2015; Green 2005; Dalakoglou 2017) οι
οποίες αποτελούν µια κληρονοµιά την οποία βλέπουµε σήµερα να αξιοποιείται εκ νέου, αλλά
µπορεί να αποτελέσει και σπορά για το µέλλον µιας διαφορετικής οικονοµικής λογικής.
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι στην Ήπειρο έχουµε και παραδείγµατα οµότιµής παραγωγής
διεθνούς κλίµακας, όπως οι δραστηριότητες του peer2peer lab, το πρόγραµµα Tzoumakers
µεταξύ αγροτών στα Τζουµέρκα κλ.π.
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