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Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τις εισηγήσεις του πανελλαδικού 
τριημέρου εκδηλώσεων και συζητήσεων για την αντίσταση στη βιοτεχνολογία της κυρι-
αρχίας, που διοργάνωσε ο Κοινός Τόπος στην κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ στη Θεσ-
σαλονίκη στις 14, 15 και 16 Μαΐου 2009, καθώς και δύο εισηγήσεις (για τη διατροφι-
κή κρίση και τα αγροκαύσιμα) από αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Αθήνα. Αποτελεί μια 
προσπάθεια καταγραφής και διάχυσης της συλλογικής δουλειάς που έγινε στο πλαίσιο 
των συναντήσεων του Κ.Τ., οι οποίες είχαν ως στόχο τη ζύμωση, την επικοινωνία και 
την αυτομόρφωση γύρω από ζητήματα που άπτονται της βιοτεχνολογίας και της επί-
δρασής της στο γενικότερο πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. Σε μεγάλο βαθμό διατηρήσαμε 
την προφορικότητα των εισηγήσεων, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να περιλάβουμε 
τον πλούτο των συζητήσεων που ακολούθησαν. Ο διάλογος παραμένει ανοιχτός.
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ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ
Ελευθεριακό Δίκτυο Αντίστασης στη Βιοτεχνολογία  

και την Τεχνοεπιστήμη της Κυριαρχίας

O Κοινός Τόπος είναι ένα Ελευθεριακό Δίκτυο Αντίστασης στη Βιοτεχνολογία και 
την Τεχνοεπιστήμη της Κυριαρχίας. Η δικτύωση ασχολείται κυρίως με τα ζητή-

ματα που προκύπτουν από την εφαρμογή/επιβολή της βιοτεχνολογίας αλλά και γενι-
κότερα της τεχνοεπιστήμης στην κοινωνία. Στόχος μας είναι μια γενικότερη πολιτική 
στάση για την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων κυριαρχίας και εκμετάλλευσης 
και κάθε εξουσιαστικού κοινωνικού σχηματισμού. Στο φάσμα της κυρίαρχης ιδεολογί-
ας, η βιοτεχνολογία μέσα από ένα σύμπλεγμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων, στρα-
τών και κυβερνήσεων, και με διάφορες μεταμφιέσεις (π.χ. σήμερα ως «συνθετική βιο-
λογία» ή ως μέρος της νανοτεχνολογίας), έρχεται ως νέα θρησκεία να διαχειριστεί τον 
ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη ελπίδα, αποσκοπώντας στον ολοκληρωτικό έλεγ-
χο της ζωής και στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η κριτική μας σε αυτήν τη νέα ιδεο-
λογία, σε αυτήν τη νέα σχέση κυριαρχίας και εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται σε θέμα-
τα βιοηθικής, αλλά αποτελεί πτυχή μιας συνολικότερης κριτικής και αντιπαράθεσης με 
το σύστημα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας. Η προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας δι-
κτύωσης ενάντια στην τεχνοεπιστήμη της κυριαρχίας, που εδώ και αρκετό καιρό έχει 
ξεκινήσει από συλλογικότητες και συντρόφους/ισσες του ελευθεριακού – αντικαπιτα-
λιστικού κινήματος, παραμένει μια ανοικτή διαδικασία, που όμως δεν μπορεί να ξεκι-
νάει κάθε φορά από την αρχή, χωρίς να παίρνει υπ’ όψιν της τα όσα ήδη έχουν κατα-
κτηθεί ως κοινός τόπος στην διάρκεια αυτής της διαδρομής. Πρόκειται για μια δικτύ-
ωση στην οποία συμμετέχουν συλλογικότητες με αυτοοργανωμένο αντιιεραρχικό χα-
ρακτήρα καθώς και μεμονωμένοι/ες σύντροφοι/ισσες που διαπνέονται από αυτά τα χα-
ρακτηριστικά. Η συμμετοχή των συλλογικοτήτων και των μεμονωμένων συντρόφων/
ισσών γίνεται επί ίσοις όροις, χωρίς οι συλλογικότητες να διεκδικούν έναν ηγεμονικό 
ρόλο απέναντι στα άτομα. Είναι στόχος του Κοινού Τόπου να δημιουργήσει το κατάλ-
ληλο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να εκφραστούν, να δράσουν και να πάρουν πρω-
τοβουλίες και τα άτομα. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι δεν μπορούν να συμμετέ-
χουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κόμματα, θεσμοί και κρατικοί ή ημικρατικοί ορ-
γανισμοί ανεξάρτητα από την εγγύτητα στις θεματικές ή τη “μαχητικότητά” τους ενά-
ντια στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κλπ. Ο Κοινός Τόπος, πέρα από 
τον αντισυστημικό του χαρακτήρα, προσπαθεί να διαχύσει τον λόγο και την κριτική 
του αδιαμεσολάβητα και χωρίς σχέσεις εξάρτησης από τα αγοραία ΜΜΕ.
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Προς την κατεύθυνση πραγματοποίησης των στόχων του Κοινού Τόπου έχουμε απο-
φασίσει ότι:
–  Στόχος μας είναι να ανοίξει ο διάλογος γύρω από τα ζητήματα της βιοτεχνολογίας. 

Να επικοινωνήσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας (μέσα από εκδηλώσεις, αντισυ-
νέδρια κλπ) και να ακούσουμε άλλες. 

–  Επιδιώκουμε τη διάχυση της αντιπληροφόρησης στα θέματα της βιοτεχνολογίας 
και της τεχνοεπιστήμης, όπως και την ενημέρωση για τις κοινωνικές αντιστάσεις 
που αναπτύσσονται τοπικά και παγκόσμια ενάντια στην επέκταση της κυριαρχίας 
μέσω των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας. 

–  Επιδιώκουμε να ξαναθέσουμε το αγροτικό ζήτημα (σχέσεις πόλης – υπαίθρου, πώς 
διαχειριζόμαστε τη γη, τι παράγεται, πώς παράγεται και από ποιον, πώς διακινού-
νται τα αγαθά και από ποιους) στην κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης και της αυ-
τοδιαχείρισης. 

–  Θεωρούμε σημαντική την παρέμβαση μέσα στα πανεπιστήμια, εκεί δηλαδή όπου 
η προπαγάνδα των κυριάρχων προσπαθεί αφενός να νομιμοποιήσει τα σχέδιά της 
στους μελλοντικούς επιστήμονες και ερευνητές, και αφετέρου να κατευθύνει την 
παραγωγή γνώσης σύμφωνα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του βιοτεχνολο-
γικού τομέα. 

–  Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη θεωρητική και έμπρακτη εναντίωση στο λόμπι 
της βιοτεχνολογίας και τους μηχανισμούς με τους οποίους κάθε φορά εκφράζεται. 
Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζουμε σήμερα στο πρόσωπο της Bionova τον κύριο 
μέχρι στιγμής εκπρόσωπο του λόμπι της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. 

–  Τέλος, προσπαθούμε να επεξεργαστούμε αντιπροτάσεις ώστε η αντίστασή μας στη 
βιοτεχνολογία να μην περιορίζεται μόνο στην κριτική, αλλά να δημιουργεί γόνιμο 
έδαφος για την ανάπτυξη θέσεων και πρακτικών που να μας επιτρέπουν να υπάρ-
χουμε με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που προσπαθούν να μας επιβάλουν. 

Απόρροια των παραπάνω στόχων ήταν και η πραγματοποίηση του πανελλαδικού 
τριημέρου εκδηλώσεων και συζητήσεων για την αντίσταση στη βιοτεχνολογία της κυ-
ριαρχίας, που έλαβε χώρα στις 14,15 και 16 Μαΐου στην κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ 
στη Θεσσαλονίκη. Το τριήμερο αυτό αποτέλεσε ένα κομμάτι από μια σειρά κινήσεων 
και δράσεων (εκδηλώσεις πάνω σε σχετικές θεματικές, παρεμβάσεις σε ημερίδες και 
συνέδρια, πορείες ενάντια στη Bionova) του Κ.Τ. από την αρχή της σύστασής του μέ-
χρι σήμερα. Ο τόπος του πρώτου αυτού τριημέρου επιλέχθηκε με πολιτικό γνώμονα 
το γενικότερο ελευθεριακό πρόταγμα που προσπαθεί να προωθήσει ο Κ.Τ.

Η επιλογή των θεματικών και της διάστασης των εισηγήσεων έγινε μέσα από κοι-
νές διαδικασίες αυτοοργάνωσης, πολιτικής ζύμωσης και αυτομόρφωσης. Οι εισηγήσεις 
προετοιμάστηκαν από ομάδες εργασίας, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες στο πλαί-
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σιο του Κ.Τ. και σε δεύτερο χρόνο τις επεξεργάστηκε συνολικά η δικτύωση, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει πως αποτελούν κοινή θέση όλων. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν στο πρό-
ταγμά τους κοινός τόπος για όλες και όλους μας.
Οι εισηγήσεις του τριημέρου περιελάμβαναν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

BΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ 
1. Τι είναι η βιοτεχνολογία. Γιατί είμαστε ενάντια στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας
2. O πρόδρομος: «Πράσινη επανάσταση», εκβιομηχάνιση της γεωργίας
3. Γιατί λέμε όχι στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας στη γεωργία
4. Η οικολογική γεωργία. Μια άλλη προοπτική

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟ
1. Ούτε Θεός ούτε Γονίδιο – Κριτική στο κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα
2. Υπερανθρωπισμός, τεχνολογική σύγκλιση, άνθρωπος και φύση

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1.  Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική. Κριτική στο θεσμό της ιατρικής 

(Μια πρώτη ματιά)
2.  Παλαιά και νέα ευγονική

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1.  Bionova: Ο ρόλος των αντιπροσώπων του ευρωπαϊκού βιοτεχνολογικού λόμπι
2.  Κανονικοποίηση της ζωής
3.  Η επιλογή για αντίσταση στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας είναι πολιτική
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8 Βιοτεχνολογία και γεωργία

Τι είναι η βιοτεχνολογία
Γιατί είμαστε ενάντια στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας

Ένας από τους μύθους της κουλτούρας μας είναι πως η επιστήμη βρίσκεται στην 
υπηρεσία της ανθρωπότητας. Όπως πολλοί μύθοι, έχει μια χαλαρωτική-ηρεμιστική 

δράση στη συνείδηση του κόσμου. Από τη μια στη συνείδηση των επιστημόνων, οι 
οποίοι σκέφτονται ικανοποιημένοι πως επιτελούν μια σημαντική και κοινωφελή εργα-
σία, και από την άλλη στη σκέψη της “κοινής γνώμης” που κοιτά με σεβασμό και εμπι-
στοσύνη την επιστήμη σαν να πρόκειται για μια μητέρα γεμάτη φροντίδα που δεν έχει 
άλλο λόγο ύπαρξης από το να λύσει τα προβλήματά τους και να εξαλείψει κάθε πόνο 
και δυστυχία. Μυθολογίες, ιδεολογίες δηλαδή που νομιμοποιούν την εξουσία και εκ-
παιδεύουν τους ανθρώπους στο να την αποδέχονται.

Ένας τέτοιος μύθος προσπαθεί να γίνει και η σύγχρονη βιοτεχνολογία.
Είναι γνωστή πια σε όλους η δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου στην γενε-

τική αλυσίδα διαφόρων οργανισμών, με σκοπό την κατασκευή αυτών που αποκαλού-
με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (γ.τ.ο.) ή «μεταλλαγμένα». Η έρευνα και 
η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, είτε αυτή αναφέρεται σε φυτά και ζώα είτε σε αν-
θρώπους, ονομάζεται βιοτεχνολογία και έγινε ευρέως γνωστή μέσω της δημοσιοποίη-
σης του πρώτου επίσημα κλωνοποιημένου οργανισμού, της προβατίνας Dolly (ο θάνα-
τος της οποίας μετά από έξι χρόνια από πρόωρο γήρας, φυσικά και αποσιωπήθηκε) και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα με δημοσιεύματα για κλωνοποιημένα παιδιά στην Ιταλία.

Η τεχνολογία της γενετικής μηχανικής είναι ριζοσπαστική: δεν έχει ανάγκη αποδεί-
ξεων, δεν πρόκειται για «εργαστηριακά πειράματα». Πράγματι, αυτό που παρουσιάζε-
ται ως πείραμα είναι ήδη περατωμένο και αμετάκλητο, είναι η πραγμάτωση μιας μετα-
τροπής του οικοσυστήματος.

Η τεχνολογία της γενετικής μηχανικής εκτός από τον αγροτικό τομέα (γενετικά τρο-
ποποιημένα φυτά) εφαρμόζεται και στον ιατροφαρμακευτικό τομέα, ένα πεδίο που κα-
νείς δεν τολμά να θέσει υπό συζήτηση. Ο διάχυτος και εξ επαγωγής φόβος των «ατόμων» 
είναι το κλειδί με το οποίο το κράτος (η κυριαρχία) προτίθεται να ανοίξει την πόρτα στη 
βιοτεχνολογική έρευνα. Φόβος για το θάνατο, την αρρώστια, τη διαφορετικότητα, με 
συνέπεια την εύκολη απαλλοτρίωση του σώματος ανδρών και γυναικών, του οποίου βέ-
βαια δεν είναι καν ικανοί να νιώσουν και να διαχειριστούν την αλλαγή και τη μοναδικό-
τητά του. Οι βιοτεχνολογίες από την άλλη υπόσχονται θαυματουργές περιποιήσεις: με 
θέληση και αποφασιστικότητα θα θεραπεύσουν τις αρρώστιες, που δεν είναι άλλο από 
φυσιολογική κατάληξη ενός τρόπου ζωής που η ίδια η σύζευξη εξουσίας-επιστήμης δη-
μιούργησε. Είμαστε καθημερινά εξαναγκασμένoι να ζούμε σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα, 
που ναρκοθετούν τη ζωή του καθένα, χώροι που επινοήθηκαν και ζητήθηκαν από τις 
ίδιες φιγούρες που τώρα αξιώνουν να μας πουλήσουν τις θεραπείες και τις λύσεις.

8



9Ο πρόδρομος: «Πράσινη Επανάσταση»

Ο πρόδρομος: «Πράσινη Επανάσταση»
Εκβιομηχάνιση της γεωργίας

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 εμφανίστηκε και προωθήθηκε από τους διάφο-
ρους υπερεθνικούς οργανισμούς, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ, ΟΗΕ, η πολιτική της 

«πράσινης επανάστασης» σαν μια προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας και της 
πείνας ιδιαίτερα στον λεγόμενο τρίτο κόσμο. Αφορούσε την εφαρμογή νέων τεχνολο-
γιών, όπως τη χρήση βελτιωμένων σπόρων και ποικιλιών, τη χρήση φυτοφαρμάκων και 
χημικών λιπασμάτων, την εκτεταμένη εκμηχάνιση και τα μεγάλα αρδευτικά έργα.

Βασική προϋπόθεση αυτής της πολιτικής ήταν η επιβολή μιας νέας καλλιεργητι-
κής αντίληψης, της μονοκαλλιέργειας. Δηλαδή της καλλιέργειας τεράστιων γεωργι-
κών εκτάσεων με ένα συγκεκριμένο είδος, κυρίως βιομηχανικών, φυτών. Το συγκε-
κριμένο μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα επιβλήθηκε στηριζόμενο στην ιδε-
ολογική τρομοκρατία του αναπόφευκτου και του μονόδρομου. Εκατομμύρια αγρότες 
πετάχτηκαν έξω από τη γεωργική δραστηριότητα, οι σχέσεις παραγωγής μετασχημα-
τίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, η γη και η παραγωγή πέρασαν στα χέρια νεοτσιφλι-
κάδων και η γεωργία ενσωματώθηκε οργανικά στις ανάγκες της βιομηχανίας εισρο-
ών και τροφίμων.

Αφού για την επιστήμη σήμερα η πείνα έγκειται σε έλλειψη μέσων, γιατί δεν έλυσε 
το πρόβλημα η «πράσινη επανάσταση» που εξόπλισε με τόσα “υγιεινά” και “χρήσιμα” 
εφόδια όλο τον αγροτικό πληθυσμό;

Τα 30-40 χρόνια εφαρμογής-επιβολής των αξιωμάτων της «πράσινης επανάστα-
σης» είχαν σαν αποτέλεσμα μια προδιαγραφείσα τραγική κατάληξη, όπως το ξέσπα-
σμα εκατοντάδων ένοπλων συρράξεων λόγω απορρύθμισης και καταστροφής των το-
πικών κοινωνιών και οικονομιών, με τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και βιο-
μηχανική πια παραγωγή προσφύγων και εκτοπισμένων.

Αυτό που χαρακτήρισε τα τελευταία 50 χρόνια ανάπτυξης είναι η τέλεση οικολο-
γικών εγκλημάτων με εκατομμύρια εκτάρια υποβαθμισμένης και ακατάλληλης τώρα 
πια αγροτικής επιφάνειας (1580 εκατομμύρια στρέμματα στη Β. Αμερική, 2190 εκατομ-
μύρια στρέμματα στην Ευρώπη, 2430 στη Λατινική Αμερική, 4940 στην Αφρική, 7470 
στην Ασία), η εξάντληση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή η υφαλμύρωσή του, 
όπως και τα 150 εκατομμύρια στρέμματα που καταστράφηκαν μόνο στη δεκαετία του 
1980 προς αναζήτηση νέων καλλιεργήσιμων γαιών και βοσκοτόπων.

Προφανώς, τα παραπάνω δεν είναι αρκετά. Αναδύονται λοιπόν εκ νέου οι καλές 
προθέσεις και τα ευγενή αισθήματα της υπερεθνικής κυριαρχίας για τη σωτηρία των μη 
κατεχόντων από τη φτώχεια και την ανέχεια. Αυτή τη φορά, λύση αποτελεί το «έσχατο 
τεχνολογικό σύνορο», η βιοτεχνολογία που και πάλι αξιωματικά θα πρέπει να εφαρμο-
στεί-επιβληθεί από τους κύριους υπεύθυνους της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής 
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και εν γένει οικολογικής χρεοκοπίας, την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, τους ΟΗΕ-
FAO, τις υπερεθνικές εταιρείες του αγροχημικού τομέα και τα συνεργαζόμενα biotech 
ερευνητικά κέντρα (δημόσια και ιδιωτικά). Προπαγανδιστικοί πυλώνες αυτής της νέ-
ας επίθεσης τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα-μυθεύματα: η καταπολέμηση της φτώχειας 
και η εξάλειψη της πείνας, αυτή τη φορά γαρνιρισμένα με οικολογική ευαισθησία και 
life-style παραινέσεις για υποκαλορικές δίαιτες στους χαμπουργκερωμένους κάφρους 
του Βορρά.

Γιατί λέμε όχι στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας  
στη γεωργία

Στον αγροτικό τομέα, η βιοτεχνολογία επικεντρώνεται στην αποκοπή γονιδίου από 
έναν οργανισμό και τη μεταφορά του σε ένα φυτό, το οποίο δεν είναι συγγενικό 

προς το πρώτο, με σκοπό να σπάσει το φράγμα των ειδών. Η προώθηση της βιοτεχνο-
λογίας στις καλλιέργειες γίνεται από μια σειρά πολυεθνικών εταιρειών, όπως η Bayer, 
η Monsanto, η Syngenta, η Advanta, η DuPont, τους κολοσσούς που κινούν τα νήμα-
τα και στον ιατροφαρμακευτικό τομέα.

Τα «οφέλη» της βιοτεχνολογίας…
Όπως συμβαίνει με κάθε κυριαρχία, έτσι και στην περίπτωση της βιοτεχνολογίας χρει-
άζεται μια ηθική βάση για τη δικαιολόγησή της. Έτσι, αυτά που παρουσιάζει η επιστή-
μη της βιοτεχνολογίας και οι υποστηριχτές της (εταιρείες, πολιτικοί, επιστήμονες, δη-
μοσιογράφοι κλπ.) ως οφέλη από τους γ.τ.ο. συνοψίζονται στα εξής:

Μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων – εντομοκτόνων
Ωστόσο, μετά από έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ σε «μεταλλαγμένες» καλλιέργειες με 
εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνου RoundUp, αποδείχτηκε ότι η κατανάλωσή του αυ-
ξήθηκε κατά 50%. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η Monsanto ζήτησε να αυξηθούν κα-
τά 200 φορές τα όρια υπολειμμάτων glyphosate (συστατικό του RoundUp) που εγκρί-
νει η FDA (Food & Drug Association – Ένωση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ), 
στην γενετικά τροποποιημένη RoundUp ready σόγια που προωθεί.
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Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα εντομοκτόνα. «Μεταλλαγμένες» ποικιλίες πα-
τάτας, καλαμποκιού και βαμβακιού παράγουν συνεχώς την εντομοκτόνα ουσία 
δ-ενδοτοξίνη του βακίλου Θουριγγίας. Η συνεχής έκκριση της εντομοκτόνου ουσί-
ας και η παρουσία της σε όλους τους ιστούς των γ.τ. φυτών είχε σαν αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα έντομα που προσβάλλουν το καλαμπόκι και το βαμβά-
κι. Μετά από τρία χρόνια επαφής με τα γ.τ. φυτά, η ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη 
εντομοκτόνο τοξίνη αυξήθηκε μέχρι και 5.000 φορές, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί 
μετά από 38 χρόνια χρήσης του φυσικού μικροοργανισμού από βιολογικούς και συμ-
βατικούς καλλιεργητές. Τελικά, η καλλιέργεια «μεταλλαγμένων» ποικιλιών συνεπάγε-
ται περισσότερα και ισχυρότερα εντομοκτόνα και σαφώς υψηλότερο κόστος.

Αύξηση της παραγωγής
Είναι, όμως, αυτό το ερώτημα; Το ερώτημα είναι με ποιες επιπτώσεις και με τι κόστος. 
Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής, καθώς και οι μεγαλύτερες αποδόσεις ανά στρέμ-
μα, αυτόματα σημαίνουν υπερπαραγωγή και πτώση της τιμής του προϊόντος. Έτσι, ενώ 
το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί, η τιμή του προϊόντος πέφτει και οι αγρότες ανα-
γκάζονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή για να μη μείνουν χρεωμένοι.

Εξάλειψη της πείνας στον τρίτο κόσμο
Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι τα γ.τ. προϊόντα και η αύξηση της παραγωγής θα λύσουν 
το πρόβλημα της πείνας στον τρίτο κόσμο είναι ένας μύθος. Το πρόβλημα είναι κατα-
σκευασμένο και δημιουργείται από την ασύδοτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
από τις ανεπτυγμένες χώρες. Μια επίσκεψη στις χωματερές επιβεβαιώνει τον λάθος 
τρόπο διαχείρισης των χιλιάδων τόνων αγροτικών προϊόντων.

Η καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων και φυτών είναι ασφαλής για το περιβάλλον
Άλλος ένας κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από την καλλιέργεια γ.τ.ο. είναι η επι-
μόλυνση των γειτονικών χωραφιών, όπου υπάρχουν συμβατικές και βιολογικές καλλι-
έργειες. Η γύρη των γ.τ. φυτών μεταφέρεται και επιμολύνει άλλα συγγενικά είδη, δη-
μιουργώντας πρόβλημα στην παραγωγή των γειτονικών καλλιεργειών.

Γενετική ρύπανση – Α(να)σφάλεια
Η φύση διαθέτει χώρους και χρόνους σαφώς πέραν του ανθρώπινου πεπερασμένου. 
Όμως η γενετική ρύπανση είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη και οπωσδήποτε μη προ-
βλέψιμη. Η ποιοτική ιδιαιτερότητα του κινδύνου στη γενετική μηχανική οφείλεται στο 
γεγονός πως η πηγή αυτού του κινδύνου ζει και αναπαράγεται, επιτρέποντας έτσι την 
οριζόντια μεταφορά γονιδίων. Τα γονίδια των γενετικά τροποποιημένων φυτών μπο-
ρούν να μεταφερθούν στους άγριους συγγενείς τους προσδίδοντάς τους ανθεκτικότη-
τα και μετατρέποντάς τους σε super ζιζάνια. Πειράματα σε ελεγχόμενες περιοχές ή ερ-
γαστήρια δεν αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς κινδύνους και δεν είναι αντιπρο-
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σωπευτικά, καθώς δεν είναι δυνατόν να θέσουν αντικειμενικές παραμέτρους όπως ο 
χρόνος, η ποσότητα, η διαθέσιμη επιφάνεια, οι καιρικές συνθήκες, η πίεση από φυσική 
επιλογή και οι δυνατότητες ελέγχου.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της γενετικά τροποποιημένης ελαιοκράμβης (Σκω-
τία, Δανία), της οποίας η γύρη μεταφέρεται για πολλά χιλιόμετρα επιμολύνοντας τους 
άγριους συγγενείς της άγριο ραπανάκι, λευκόφαιο σινάπι, ρόκα κλπ. Ενστάσεις υπάρ-
χουν και για το γονίδιο Bt. Τι θα συμβεί όταν γενικευθεί η ήδη ανεπτυγμένη ανθεκτικό-
τητα των εντόμων; Τι θα συμβεί με τα γενετικά τροποποιημένα ψάρια που αντέχουν στο 
κρύο ή τους υπερμεγέθεις σολομούς, οι αποδράσεις των οποίων από τα ιχθυοτροφεία 
τους καθιστούν σίγουρα περισσότερο ανταγωνιστικούς σε ελεύθερο περιβάλλον;

Το σημαντικότερο, ίσως τεχνικό, πρόβλημα προέρχεται από την άγνοιά μας γύρω 
από τη ρυθμιστική λειτουργία του DNA. Η υπεραπλουστευτική θεωρία σύμφωνα με 
την οποία τα γονίδια καθορίζουν απευθείας τις δυνατότητες και τη συμπεριφορά των 
διαφόρων οργανισμών, μπορεί να παραμένει διαδεδομένη, είναι όμως άστοχη και μη 
επιστημονική. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια απλή μηχανιστική σχέση προσφοράς και 
ζήτησης. Οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο σημείο της αλυσίδας του DNA επιφέρει αλ-
λαγές στη γονιδιακή έκφραση και λειτουργία, κάτι που φυσικά οι φωστήρες της βιο-
τεχνολογίας δεν μπορούν να προβλέψουν ούτε στα γ.τ. φυτά, αφού κατά τη δημιουρ-
γία τους η ενσωμάτωση στο γονιδίωμα γίνεται σε τυχαίες θέσεις και μπορεί να οδηγή-
σει στην αδρανοποίηση ή ενεργοποίηση κάποιων γονιδίων ή στην παραγωγή τοξικών 
ή αλλεργιογόνων ουσιών. Αγνοούνται, προφανώς εσκεμμένα, βασικές διεργασίες στην 
έκφραση της γενετικής πληροφορίας, όπως η μεταφραστική τροποποίηση των πρωτεϊ-
νών που πραγματοποιείται μετά από την έκφραση/μετάφραση του μεταφερόμενου γο-
νιδίου στον ξενιστή. Τα ζώα, τα φυτά, τα βακτήρια χρησιμοποιούν διαφορετικούς μη-
χανισμούς γι’ αυτές τις τροποποιήσεις.

Η ψευτο-αντικειμενική θέση/άποψη των αργυρώνητων κραχτών της αγοράς πως 
αν μια εφεύρεση, μια ανακάλυψη ή ένα νέο προϊόν θα αποβούν ωφέλιμα ή βλαβερά για 
την ανθρωπότητα εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, δεν είναι παρά υστερόβου-
λη. Οι αποφάσεις για τη μαζική χρήση χημικών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ή για 
τη ρίψη της ατομικής βόμβας σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι, την κούρσα των εξοπλισμών 
και τον ψυχρό πόλεμο με τις ατέλειωτες τοπικές συρράξεις, την πράσινη επανάστα-
ση και τους γ.τ.ο, δεν πάρθηκαν από τη μυθιστορηματική αφαίρεση «άνθρωπος» αλ-
λά από πολύ συγκεκριμένα κέντρα της δυτικής κυριαρχίας. Είναι μια καλοσχεδιασμέ-
νη εκστρατεία marketing και δημόσιων σχέσεων που εκθέτει επιλεκτικά και επιφανει-
ακά τα μειονεκτήματα του προϊόντος για να καταστήσει αδιαφιλονίκητη την αξιοπι-
στία των πλεονεκτημάτων του.

Η επιστήμη που συγκαλύπτει, που δικαιολογεί, που καταντά απλά τεχνική για την 
χειραγώγηση του ζώντος, η επιστήμη που αδειάζει την πραγματικότητα από την ου-
σία και τη ζωτική ροή της και καταξιώνεται ως απόρριψη, δηλ. μίσος για τη φύση, εί-
ναι απλά μέρος της παθολογίας της οποίας είναι θύματα οι επιστήμονες του τέλους 
της χιλιετίας.
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Η βιοτεχνολογική στροφή της μεταβιομηχανικής κοινωνίας είναι ένα μακροπρόθε-
σμο πρότζεκτ στο οποίο δραστηριοποιούνται από χρόνια ερευνητές, πολυεθνικές, μη-
χανισμοί προπαγάνδας και κυβερνήσεις. Ο απώτερος σκοπός έχει πολλαπλές όψεις αλ-
λά μία μοναδική βάση πάνω στην οποία οργανώνεται: τον όλο και πιο στενό και απρο-
κάλυπτο έλεγχο επί του κάθε τι ζωντανού. O αγώνας ενάντια στη βιοτεχνολογία δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να αναβάλλεται, ούτε και να αναμένει καλύτερες συνθήκες. Είτε 
είμαστε πειραματόζωα εξασκούμενων σαμάνων είτε προτάσσουμε την απελευθέρωση 
από την κυριαρχία του ανθρώπου στον άνθρωπο και στη φύση.

Δεν είμαστε αρνητές της τεχνολογίας, ούτε τεχνοφοβικοί, ούτε και θέλουμε να 
αποδώσουμε ευθύνες στην τεχνολογία για τη δυστυχία του είδους μας. Η τεχνολο-
γία όπως και η τέχνη είναι αντανάκλαση της κοινωνίας που τις παράγει. Δεν πρόκει-
ται για ουδέτερο φαινόμενο, ούτε για μια αυτόνομη δύναμη ή για κάτι το ανεξέλεγκτο. 
Θα μπορούσαμε ακόμη και να υποστηρίξουμε ότι η «επιστημονική μέθοδος» παραμένει 
έξω από ιδεολογίες, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους διευθυντές των ινστιτούτων και 
των ερευνητικών εργαστηρίων, ούτε για τις «επιστημονικές» συντεχνίες, πόσο μάλλον 
γι’ αυτούς που επιδοτούν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα. Η κατεύθυνση 
και οι στόχοι των διαφόρων επιστημονικών ερευνών αντικατοπτρίζουν τις αναγκαιό-
τητες και τα ενδιαφέροντα μιας παγκόσμιας τεχνογραφειοκρατικής ελίτ, που έχει δια-
μορφώσει ένα πολύπλοκο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων που υπερβαί-
νουν τα σύνορα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, συνεργάζονται και λεηλατούν, απο-
σκοπώντας σε ένα μέγιστο οικονομικό και πολιτικό συμφέρον, δηλαδή στην κυριαρ-
χία. Κυριαρχία σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, η δικιά μου αντίληψη είναι τώρα πια η από-
λυτα ορθή αντίληψη. Είναι το απαύγασμα της μισαλλοδοξίας. Η άρνηση της όποιας 
εναλλακτικής προσέγγισης, της όποιας εργονομικής λύσης χωρίς καμία ουσιαστική αι-
τιολογία, ετσιθελικά, αυθαίρετα. Για τα μάτια του κόσμου, βέβαια, υποτίθεται πως η 
επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κηρύξει πόλεμο στη «βιολογική αβεβαιότητα»! Πέρα 
από το επιστημονικοφανές των επιστημονικών δημοσιεύσεων, κύριο ρόλο στην πρώ-
τη γραμμή αυτού του πολέμου έπαιξαν και παίζουν τα ΜΜΕ, που καθημερινά μας βομ-
βαρδίζουν με εκλαϊκευμένες εκδόσεις αυτής της επιστήμης. Η βιοτεχνολογία δεν εί-
ναι απλά καπιταλισμός. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν 
κυρίως εξαιτίας της ιδέας, της αντίληψης που έχουν για την τεχνολογία, των φόβων 
και των ελπίδων ή ιδεοληψιών που αυτή προκαλεί, παρά εξαιτίας της τεχνολογίας της 
ίδιας. Είναι τελικά πολλοί οι άνθρωποι που προσμένουν τη συμβολή της βιοτεχνολο-
γίας αγωνιώντας για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

13



14 Βιοτεχνολογία και γεωργία

Η οικολογική γεωργία: Μια άλλη προοπτική

Η οικολογική γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη αντίληψη γύρω από τη ζωή και όχι 
μια μορφή γεωργίας στην οποία απλά δεν χρησιμοποιούνται χημικά φυτοπρο-

στατευτικά σκευάσματα και ανόργανα λιπάσματα. Συνήθως στο μυαλό μας η οικο-
λογική γεωργία έχει αρνητικό πρόσημο αφού είναι μια γεωργία γεμάτη απαγορεύσεις 
και περιορισμούς, με τους βιοκαλλιεργητές να είναι συνεχώς αναγκασμένοι να αποδει-
κνύουν στους πιστοποιητικούς οργανισμούς και στο κράτος ότι κάνουν καλά τη δου-
λειά τους. 

Και φυσικά δεν είναι αυτό που σήμερα έχει ντυθεί σαν βιολογική γεωργία μέσα στο 
πλαίσιο του πράσινου καπιταλισμού, ο οποίος δίνει την ψευδαίσθηση ότι προσφέρει 
λύσεις σε οικολογικά προβλήματα και κατά συνέπεια σε προβλήματα υγείας. Η σημε-
ρινή βιολογική γεωργία είναι εξαρτημένη από τους νόμους της Ε.Ε., από τις επιδοτή-
σεις, επιβαλλόμενη από τα πάνω, με υγιεινιστικό και μοδάτο προφίλ, και βγαίνει στην 
αγορά σε υπέρογκες τιμές σαν ένα must του σύγχρονου τρόπου ζωής, με το οποίο μπο-
ρούμε να εξαλείψουμε τις ανησυχίες για την υγεία μας και για αυτή των παιδιών μας. 
Τα κέρδη αυτής της καλοστημένης επιχείρησης πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες των 
ίδιων ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον αγροτικό χώρο σε όλες του τις εκφάνσεις. 
Όλα λοιπόν παραμένουν σχεδόν ίδια. Η εξάρτηση από εταιρείες πιστοποίησης σπό-
ρων και καλλιέργειας, η εξόντωση των ντόπιων ποικιλιών από υβρίδια, η διάβρωση και 
υποβάθμιση του εδάφους, ο μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής σε μια σειρά 
από εργοστάσια που ανήκουν σε λίγους μεγαλοτσιφλικάδες ή εταιρείες, η εναρμόνιση 
με τα κεντρικά πλάνα παραγωγής, η καταστροφή δασών και φυσικού κόσμου για τη 
δημιουργία χωραφιών, αποτελούν κοινή πραγματικότητα τόσο για τη βιολογική, όσο 
και για τη συμβατική γεωργία. Γι’ αυτό ίσως και τα βιολογικά προϊόντα που κατακλύ-
ζουν τα σουπερμάρκετ του αναπτυγμένου κόσμου, δείχνουν όλο και περισσότερο σαν 
τα συμβατικά. Και έχουν και την ίδια ανούσια γεύση.

Αυτού του τύπου τη βιολογική γεωργία την ονομάζουμε νεο-συμβατική.
Η διαπίστωση αυτή φυσικά δεν περιλαμβάνει τους πάντες, αφού δεν θεωρούμε τους 

παραγωγούς - βιοκαλλιεργητές μία συμπαγή ομάδα, με ομοιογενείς τρόπους λειτουρ-
γίας.

Στη νεο-συμβατική μορφή γεωργίας ο παραγωγός συνεχίζει να εφαρμόζει συμβα-
τικά μοντέλα με υψηλές αλλά «εναλλακτικές» εισροές. Κανονισμοί και νόμοι δεν μπο-
ρούν να αποδώσουν την ουσία της οικολογικής γεωργίας, γιατί αυτή βρίσκεται στον 
τρόπο με τον οποίο ο καθένας καταλαβαίνει τη φύση και στη σχέση την οποία ανα-
πτύσσει με αυτήν. Αυτό που εμείς προτάσσουμε ως οικολογική γεωργία είναι μια γε-
ωργία που θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της:
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–  Τη θεώρηση ότι οι αγροί είναι αγροτικά οικοσυστήματα που στηρίζονται στην 
ποικιλότητα και στην πολυπλοκότητα. Δεν είναι ένας αγώνας κυριαρχίας και 
εκμετάλλευσης της φύσης η οποία δαμάζεται μέσα από την τακτοποίηση και την 
κατηγοριοποίηση των οργανισμών σε «καλούς» και κακούς». Στην οικολογική 
γεωργία δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η λογική του πολέμου. 

–  Την κατάργηση της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, είτε πρόκειται 
για τη σχέση παραγωγού-εργάτη γης είτε τη σχέση εμπόρων και παραγωγών. 
Για την πραγματοποίηση αυτών των σχέσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται 
συλλογικά και αντιιεραρχικά η γεωργική παραγωγή. 

–  Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη χρήση μικρών υποδομών για την 
παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές μορφές. (Σε μια οικολογική γεωργία δεν 
νοείται η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών εκτός εποχής, η μεταφορά βιολο-
γικών προϊόντων από την άλλη άκρη του πλανήτη και η μαζική  παραγωγή κτη-
νοτροφικών προϊόντων). Το μοντέλο αυτό γεωργίας χαρακτηρίζεται ως χαμη-
λοεισροϊκό και βασίζεται στην ολιστική αντίληψη. Αποφεύγει να χρησιμοποιεί 
μη ανανεώσιμα υλικά και μη ανανεώσιμους πόρους. Στη συμβατική αντίληψη ο 
ήλιος, το νερό, το έδαφος και οτιδήποτε προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον 
δεν αποτιμώνται οικονομικά, δεν αξιολογούνται για τις οικονομικές τους απο-
δόσεις και για το λόγο αυτό  χρησιμοποιούνται αυθαίρετα και υποβαθμίζονται. 
Η οικολογική γεωργία βασίζεται στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανικές 
ουσίες (χούμο), το οποίο δεν το θεωρεί απλά «πόρο» αλλά ζωντανό οργανισμό, 
που είναι και η βάση για την παραγωγή υγιών φυτών.

–  Τον επαναπροσδιορισμό των σχέ - σεων εργασίας στον αγροτικό τομέα, ώστε να 
υπάρχουν σχέσεις ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση στα χωρά-
φια, στις υπόλοιπες αγροτικές εργασίες και στη διανομή των προϊόντων.

–  Τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών και μεταξύ κα-
ταναλωτή και παραγωγού. Η ανασφάλεια σχετικά με τη διατροφή οδηγεί στην 
ύπαρξη πιστοποιητικών οργανισμών, που είναι οι «φύλακες» της καθαρότητας 
των βιολογικών προϊόντων. Η δημιουργία άμεσων σχέσεων και δικτυώσεων με-
ταξύ παραγωγών και καταναλωτών και η προσπάθεια αποδόμησης αυτού του 
δίπολου καταναλωτή-παραγωγού, φαίνεται να είναι η μόνη αξιοπρεπής και λο-
γική κίνηση σε μια χρονική συγκυρία που το ίδιο σύστημα που παρήγαγε τις δι-
ατροφικές και οικολογικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων, επιχειρεί να τις πα-
ρακάμψει βάφοντάς τες «πράσινες».

–  Την καλλιέργεια ντόπιων σπόρων και τη διατήρησή τους. 

Αφού έχουν περάσει πλέον οι χρυσές εποχές της «πράσινης επανάστασης» και ζώ-
ντας ως κοινωνία τον εφιάλτη της προσπάθειας επιβολής των γενετικά τροποποιημέ-
νων από τις εταιρείες, το βασικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι αν 
μπορεί τελικά η οικολογική γεωργία να θρέψει τον κόσμο. Βασικό επιχείρημα εξάλλου 
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16 Βιοτεχνολογία και γεωργία

των πολέμιών της είναι ότι αν γίνει όλη η παραγωγή βιολογική θα ξεσπάσει ο τρίτος 
παγκόσμιος πόλεμος… Χρειάζεται όμως εδώ να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε 
«να θρέψει» και τι εννοούμε με τον όρο «κόσμος»;

Σε όλο τον κόσμο οι μικροί παραγωγοί οργανώνονται καταθέτοντας ξεκάθαρες ιδέ-
ες για την οργάνωση της παραγωγής τους, όπως για παράδειγμα οι οργανώσεις Mon-
lar στη Σρι Λάνκα, το MST στη Βραζιλία, η Via Campesina και η International Union of 
Food Workers. Υπάρχει μια απέραντη σειρά συγκεντρωμένων προτάσεων και εμπειριών 
για τις μεθόδους καλλιέργειας που δεν είναι βασισμένες στο πετρέλαιο, είναι παραγωγι-
κές και υπό τον έλεγχο των μικρών αγροτών. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να είναι παρα-
γωγικότερες από τη βιομηχανοποιημένη γεωργία και σίγουρα πιο βιώσιμες. Εάν υποστη-
ρίζονται κατάλληλα, τέτοια τοπικά συστήματα καλλιέργειας μάς δείχνουν τους τρόπους 
να βγούμε από τη διατροφική κρίση. Πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε τους εμπειρο-
γνώμονες της E.E., της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου και να αρχίσουμε αντ’ αυτού να μιλάμε με τις τοπικές κοινότητες. Πρέπει όχι μόνο 
να χτίσουμε νέες στρατηγικές και να συνεργαστούμε με διαφορετικούς φορείς, αλλά και 
να βάλουμε ένα τέλος στην ποινικοποίηση της ποικιλομορφίας, έτσι ώστε οι αγρότες να 
μπορούν ελεύθερα να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν σπόρους και εμπειρία. 

Πιστεύουμε ότι μόνο η συλλογική σκέψη και δράση μπορούν να δώσουν απαντή-
σεις και όχι οι εξατομικευμένες καταναλωτικές συμπεριφορές

Η κριτική στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς εντάσσεται στη γενικό-
τερη κριτική μας στη βιοτεχνολογία, μία από τις ισχυρότερες σήμερα τεχνολογίες της 
κυριαρχίας

Η κριτική μας στη βιοτεχνολογία είναι αδιαχώριστη από τη συνολικότερη κριτική 
και δράση μας ενάντια στον καπιταλισμό. 
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Ούτε Θεός ούτε Γονίδιο 
Κριτική στο κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα

Το ζήτημα της επιστήμης παραμένει ταμπού. Αφορά το επιστημονικό ιερατείο. 
Ακόμη και σήμερα κυριαρχεί η γνώμη ότι τα ζητήματα που εγείρει η ανάπτυξη της 

τεχνοεπιστήμης αφορούν τους ειδικούς επιστήμονες. Θεωρούμε, λοιπόν, πολύ σημα-
ντικό να ανοίξει η συζήτηση πέρα από τους χώρους της επιστημονικής εξειδίκευσης. 
Να απεγκλωβιστεί από το κλειστό και περιχαρακωμένο περιβάλλον της επιστημολο-
γίας, από το ιεραρχικά διαχωρισμένο πεδίο των ειδικών επιστημόνων. Πρώτη μας επι-
δίωξη είναι να σπάσουμε την εξουσία της εξειδίκευσης, του φαντασιακού του επιστη-
μονισμού, που πάνω-κάτω λέει «μην ανησυχείτε, το θέμα αφορά τους ειδικούς», «πρέ-
πει να είσαι ειδικός για να αναφέρεσαι σε αυτά τα θέματα». Η αλήθεια είναι ότι καθέ-
νας μπορεί να διαμορφώσει άποψη, στηριζόμενος σε κοινά αποδεκτές επιστημονικές 
αποδείξεις.

Το ζήτημα της επιστήμης δεν είναι μονοσήμαντο, αλλά πολύπλοκο και εγγενώς 
αντιφατικό. Αφορά τη γνώση και τη σχέση των ανθρώπινων κοινωνιών με τους εκά-
στοτε θεσμούς-φορείς της που την εφαρμόζουν. Είναι δηλαδή βασικά πολιτικό.

Η επιστήμη, η ιδέα της επιστήμης, της επιστημονικής αλήθειας, αποτελούν θεμελι-
ώδεις λίθους-μύθους του νεωτερικού οικοδομήματος και του καπιταλιστικού συστή-
ματος.

Η νεώτερη εποχή εδραιώνεται πάνω στις ιδέες της ασταμάτητης προόδου (η οποία 
ταυτίζεται με την τεχνολογική ανάπτυξη) και του ορθολογικού ελέγχου-κυριαρχίας 
πάνω στη φύση και την ανθρώπινη κοινωνία. Η επιστήμη της δεν μπορούσε παρά να 
είναι ανάλογη: μαθηματικοποίηση – ποσοτικοποίηση του κόσμου, με στόχο την ορθο-
λογική του κυριαρχία.

Σε μια πρώτη προσέγγιση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα η επιστήμη, πέρα 
από ισχυρός κοινωνικός θεσμός, είναι και μια κυρίαρχη νομιμοποιητική σημασία. Μια 
σημασία ζωής. Ένα κυρίαρχο φαντασιακό που έχει μολύνει τα μυαλά (και όχι μόνο) 
των σημερινών κοινωνιών. Η εξουσία του ειδικού επιστήμονα είναι όχι μόνο αδιαμφι-
σβήτητη αλλά και ζητείται επίμονα. Με αυτή την έννοια, η τεχνοεπιστήμη έχει όντως 
αυτονομηθεί ως ισχυρός κυρίαρχος λόγος, έχει γίνει αυτοσκοπός εν πολλοίς ανεξέλε-
γκτος. Η θρησκειοποίησή της είναι χαρακτηριστικό της.

Σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας κύριος θεσμός κοινωνικής νομιμοποίη-
σης ήταν η εκκλησία. Στις δυτικές κοινωνίες εδώ και καιρό η επιστήμη διαδέχθηκε την 
εκκλησία, με νέους βέβαια όρους, ως κυρίαρχος νομιμοποιητικός λόγος. Σχετικοποι-
ώντας την πηγή του νοήματος και της σημασίας της ζωής, γκρεμίζοντας το θρησκευ-
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τικό ιερατείο από το θρόνο του, ανέλαβε να παίξει η ίδια το ρόλο του εγγυητή του 
νοήματος για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Πίσω από την αντιμεταφυσική της κριτική, 
όμως, υπέκρυπτε τις δικές της μεταφυσικές θεμελιώσεις. Προήγαγε την εγκατάλειψη 
της θρησκείας, χάριν όμως ενός εξορθολογισμένου εργαλειακού Λόγου. Ενός Λόγου 
που διεκδικούσε την παντογνωσία και την παντοδυναμία, και εν τέλει την κυριαρχία 
επί παντός επιστητού. Όταν λέμε ότι κάτι «το λέει η επιστήμη», είναι για να υποστηρί-
ξουμε μια αδιάσειστη αλήθεια.

Η Επιστήμη, ως Νέα Επιστήμη, αναπτύχθηκε από τον 17ο αιώνα ως δραστηριότητα 
διαχωρισμένη, επιβάλλοντας τους δικούς της διαχωρισμούς, μονοπολώντας το πεδίο 
της γνώσης. Από το ξεκίνημά της, ιδρύει μια εργαλειακή σχέση με την πραγματικότη-
τα, στοχεύει στην ποσοτικοποίησή της, υποβιβάζοντάς την σε κάτι μετρήσιμο. Αποτε-
λεί λοιπόν και κεντρική φαντασιακή συνιστώσα της καπιταλιστικής κοινωνίας, παίζο-
ντας πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη του τρόπου παραγωγής που βασίζεται στη μέ-
τρηση του εργασιακού χρόνου και της παραγωγικότητας.

Η φυσική του Νεύτωνα, η οποία κυριάρχησε από το τέλος του 17ου ως το τέλος 
του 19ου αιώνα, περιγράφει το σύμπαν σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, όπου τα πά-
ντα γίνονται με ακρίβεια και σύμφωνα με συγκεκριμένους νόμους. Κυρίαρχο επιστη-
μονικό παράδειγμα αυτήν την περίοδο είναι η μαθηματική φυσική, η οποία σχεδόν 
αμέσως μετατρέπεται σε υπόδειγμα επιστήμης. Η γέννηση του θετικισμού τον 19ο αι-
ώνα δεν αποτελεί ρήξη με το καθεστώς της μηχανιστικής σκέψης, αλλά εκσυγχρονι-
σμό της, μέσω του οποίου αναδιευθετείται και ανασυντάσσεται αποτελεσματικότερα. 
Ο θετικιστικός ορθολογισμός κυριαρχεί από τότε στην επιστήμη, και πάνω του βασί-
ζεται η τεχνοκρατική ιδεολογία των σύγχρονων βιομηχανικών - καπιταλιστικών κοι-
νωνιών.

Στο πεδίο της σύγχρονης τεχνοεπιστήμης βασιλεύει ο ίδιος επιστημονιστικός μύθος 
με τον πιο χυδαίο τρόπο. Ενώ ο δογματικός εργαλειακός ορθολογισμός δέχθηκε σφο-
δρή κριτική στο επίπεδο της θεωρίας,i στην πράξη θριαμβεύει μέσω της κυριαρχίας της 
τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες. Το κυρίαρχο σημερινό επιστημονιστικό πα-
ράδειγμα βασίζεται πάνω σε αυτό το παράδοξο: Παρ’ όλο που στο θεωρητικό επίπεδο, 
το μηχανιστικό - αναγωγιστικό - ντετερμινιστικό μοντέλο δέχθηκε ανηλεή κριτική και 
παρ’ όλο που ολόκληρο το οικοδόμημα της επιστήμης από τις αρχές του περασμένου 
αιώνα κολυμπάει μέσα στην αβεβαιότητα, στο επίπεδο της εφαρμοσμένης επιστήμης, 
της τεχνοεπιστήμης δηλαδή, είναι σα να μην συνέβη τίποτα. (Στις διαφημίσεις των βι-

i.  Αυτή η κριτική ξεσπάει στο εσωτερικό της ίδιας της επιστήμης από τα τέλη του 19ου αιώνα και κο-
ρυφώνεται στις αρχές του 20ού αιώνα με τη θεωρία της σχετικότητας, την ανάδειξη της δημιουργι-
κής παρέμβασης του παρατηρητή, την αρχή της απροσδιοριστίας και όλων των θεωριών που ανέ-
τρεψαν το κλασικό μηχανιστικό μοντέλο εκ θεμελίων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ( κάτι που π. χ. 
ο Φουκώ αγνοεί στις αναλύσεις του) ότι η κριτική στον εργαλειακό ορθολογισμό στην ουσία πρω-
τοεμφανίζεται και συγκροτείται μέσα στους κόλπους του φιλοσοφικού μοντερνισμού από τα τέλη 
του 18ου αιώνα, με την αντικαρτεσιανή επανάσταση που ξεκινάει από τον Καντ και συνεχίζεται από 
τους επιγόνους του, τον Φίχτε, τον Χέγκελ, τους αριστερούς χεγκελιανούς, τον Μαρξ.
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οτεχνολογικών εταιρειών, παραδείγματος χάρη, αναπαράγεται η χαρούμενη θετικιστι-
κή αφέλεια του 17ου αιώνα.)

Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού, η επιστήμη, ως κεντρική συνιστώσα του, ανα-
πτύσσεται ως καπιταλιστική επιστήμη. Ενσωματώνεται ως ένας ιδιαίτερος κυρίαρχος 
θεσμός μέσα στη γιγάντια κίνηση εξάπλωσης του εμπορεύματος, της εμπορικής συναλ-
λαγής, της διείσδυσης της οικονομίας σε όλες τις όψεις της ανθρώπινης και μη ζωής.

Η επιστήμη, λοιπόν, δεν είναι ουδέτερη, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψου-
με οι μέντορές της, γιατί είναι ένας κοινωνικός θεσμός με την πλήρη σημασία του όρου 
και σαν τέτοιος είναι φτιαγμένος από τις αξίες και τις στοχεύσεις της κοινωνίας την 
οποία θεμελιώνει. Είναι μια έκφραση του συνολικού προσανατολισμού της κοινωνίας 
στην οποία ανήκει, προσφέρει λύσεις στα ερωτήματα και τα προβλήματα του πολιτι-
σμού μέσα στον οποίο εντάσσεται. Η μηχανιστική επιστημονική αντίληψη της Φύσης 
ή ο «ορθολογισμός» π.χ. είναι θεμελιώδεις σημασίες του καπιταλιστικού κόσμου.

Στο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα, κυρίαρχη επιστημονική 
ιδεολογία είναι ο επιστημονισμός, η θρησκειοποίηση της επιστήμης, η αναγωγή της σε 
απόλυτο και μόνο νόμιμο κριτή της αλήθειας. Αυτός ο νέος -ισμός αποτελεί έναν από 
τους θεμελιωτικούς μύθους της καπιταλιστικής κοινωνίας. Στον επιστημονισμό κορυ-
φώνεται η δογματική-ρασιοναλιστική τάση του διαφωτισμού η οποία προωθεί την επι-
στήμη με σωτηριολογική φρασεολογία. Κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα παραμέ-
νει ο μηχανιστικός ορθολογισμός παρ’ όλες τις εκλεπτύνσεις που του επέβαλε ο θετι-
κισμός, ο θετικιστικός ορθολογισμός. Το μηχανιστικό μοντέλο λειτουργεί με κύρια με-
θοδολογικά εργαλεία τον αυστηρό αναγωγισμό και τον ντετερμινισμό.

Όψιμο παράδειγμα χυδαίας μηχανιστικής-αναγωγιστικής επιστήμης είναι η ιδεολο-
γία του βιολογισμού που νομιμοποιεί τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, αλλά και θεωρί-
ες όπως η κοινωνιοβιολογία. Η πεποίθηση δηλαδή ότι όλη η ανθρώπινη ύπαρξη ελέγ-
χεται από το DNA μας.

Η κοινωνιοβιολογία π.χ. προσπαθεί να εξηγήσει τα πολιτισμικά φαινόμενα και την 
ανθρώπινη ιστορία γενικότερα, με βάση τις βιολογικές ανάγκες που ικανοποιούν. Η 
ανθρώπινη συμπεριφορά, η ιστορία και η κοινωνική οργάνωση ερμηνεύονται υπό το 
πρίσμα της εξελικτικής θεωρίας. Έτσι, μέσα σε αυτόν τον γενικευμένο γενετικό ντετερ-
μινισμό, όπου τα πάντα καθορίζονται από τις εγωιστικές (αυτομεγιστοποιητικές) επι-
λογές των γονιδίων, ακόμη και τα πολιτισμικά φαινόμενα ανάγονται στις δήθεν βιο-
λογικές αναγκαιότητες που τα καθορίζουν. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε στις οφθαλ-
μοφανείς ρατσιστικές και ευγονικές καταλήξεις τέτοιων θεωριών. Θα σημειώσουμε μό-
νο ότι ένα βασικό σφάλμα της κοινωνιοβιολογίας, αλλά και όλων των φυσιοκρατι-
κών θεωριών, είναι ο ανθρωπομορφισμός τους. Η φυσικοποίηση κοινωνικών θεωριών 
και η χρησιμοποίησή τους κατόπιν ως φυσικών επιστημονικών μοντέλων που επιβε-
βαιώνουν τις συγκεκριμένες κοινωνικές θεωρίες. Στην Κοινωνιοβιολογία του Wilson 
διαβάζουμε για κοινωνίες ζώων που έχουν «πολυγυνία», «κάστες», «δούλους», «δε-
σπότες», «μητρογραμμική κοινωνική οργάνωση», «βασίλισσες», «οικογενειακό σωβι-
νισμό», «πολιτισμικές καινοτομίες», «γεωργία», «φόρους» και «επενδύσεις», καθώς επί-
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σης «δαπάνες» και «οφέλη». Η κλασική δαρβινική θεωρία φυσικοποιεί σε πολλά της 
σημεία τα επιχειρήματα της οικονομικής θεωρίας του Adam Smith. Αντίστροφα, η εξή-
γηση της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής χρησίμευσε ως ιδεολογική βάση για τον 
ανταγωνιστικό καπιταλισμό του laissez-faire και την αθέμιτη αποικιοκρατική κυριαρ-
χία επί των υποδεέστερων φυλών.

Τα παραδείγματα όμως της κοινωνιοβιολογίας, όπως και των επεμβάσεων της γε-
νετικής μηχανικής, αλλά και της ιατρικής, αποδεικνύουν ότι το κυρίαρχο ακόμη και 
σήμερα επιστημονικό παράδειγμα βασίζεται στο μηχανιστικό μοντέλο. Όλοι οι κλά-
δοι, θα λέγαμε, της σύγχρονης εφαρμοσμένης επιστήμης θα μπορούσαν να κατηγορη-
θούν ως νεώτερες εξειδικεύσεις της μηχανιστικής νοοτροπίας απέναντι στη φύση και 
τον άνθρωπο. Την εποχή της κατάρρευσης κάθε βεβαιότητας στις θεωρητικές επιστή-
μες, η τεχνοεπιστήμη θριαμβεύει χειραγωγώντας ό,τι θεωρεί χειραγωγήσιμο.

Όμως, αν από τη μία η θεοποίηση της επιστήμης, ως ενσαρκωμένου μύθου της προ-
όδου, οδηγεί σε έναν νέο σκοταδισμό, το ίδιο ισχύει και για πολλά από τα σύγχρονα 
νεομυστικιστικά και διάφορα πρωτογονιστικά αναθέματα εναντίον της επιστήμης. Τις 
περισσότερες φορές το παραδοσιακό δυιστικό σχήμα φύση/άνθρωπος αντιστρέφεται 
υπέρ του ενός ή του άλλου όρου.

Δεν δαιμονοποιούμε την επιστήμη και την τεχνολογία εν γένει. Το ζήτημα είναι πο-
λύπλοκο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αντιστρέφοντας απλώς τον κυρίαρχο δυι-
σμό. Το ζήτημα είναι να βρούμε τους τρόπους να υπερβούμε τους διαχωρισμούς πάνω 
στους οποίους εδραιώνεται η κυριαρχία της σύγχρονης τεχνοεπιστήμης. Τους διαχω-
ρισμούς που επιβάλλει στη φύση και την κοινωνία για να τις χειραγωγήσει.

Αναφερόμενοι στη φύση και την κοινωνία πρέπει να εγκαταλείψουμε όλα τα απλο-
ϊκά δυιστικά ή γραμμικά σχήματα που προσπαθούν να τις συνδέσουν ή να τις απο-
συνδέσουν. Οι σχέσεις μέσα στη φύση, όπως και οι σχέσεις φύσης - κοινωνίας δεν εί-
ναι πλήρως εξορθολογίσιμες. Η πραγματικότητα διατρέχεται από συνέχειες και ασυ-
νέχειες, αλληλεξαρτήσεις και ετερογένειες, δημιουργίες νέων μορφών και καταστροφή 
ή αλλοίωση παλαιότερων, τυχαιότητα, τάξη, αταξία, χάσματα, οργάνωση. Εγκαταλεί-
ποντας τη δογματική τύφλωση του επιστημονισμού, πρέπει να βρούμε τους τρόπους 
με τους οποίους η αναζήτηση της γνώσης θα αναγνωρίσει την ανυπαρξία έσχατων θε-
μελίων που δήθεν τη θεμελιώνουν. Αυτή η παραδοχή μπορούμε να πούμε ότι υπήρ-
ξε τραυματική στον 20ό αιώνα και οδήγησε στον πεσιμισμό του μεταμοντέρνου σχε-
τικιστικού λόγου, σε πλήρη συμφωνία με τον κομφορμισμό και την απάθεια των σύγ-
χρονων κοινωνιών απέναντι στα προβλήματα που εγείρει η καπιταλιστική ανάπτυξη 
και πρόοδος.

Ο κυρίαρχος επιστημονικός λόγος, προτάσσοντας την ουδετερότητά του ως ερ-
γαλείου, οδηγεί στη συγκάλυψη και απόκρυψη της πολιτικής ρίζας του προβλήμα-
τος. Στη συγκάλυψη των δικών του πολιτικών προεκτάσεων καθώς αποτελεί το “λο-
γικό” θεμέλιο της καπιταλιστικής κοινωνίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ετερό-
νομη θέσμισή της. Δεν μπορούμε να αναμένουμε καμία πραγματική λύση όσο οι σημε-
ρινές κοινωνίες δεν αναλαμβάνουν ρητά το ζήτημα του αυτομετασχηματισμού τους. 
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Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όσο θα κυριαρχεί η ιδιώτευση και ο ατομικισμός, οι οικο-
νομικές-πολιτικές-επιστημονικές ολιγαρχίες θα επεκτείνουν τη λεηλασία τους στη φύ-
ση και την ανθρώπινη κοινωνία. Δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα λοιπόν η αμφισβήτηση 
της σύγχρονης επιστήμης χωρίς την αμφισβήτηση της θεσμισμένης κοινωνίας. Κι αυτή 
η αμφισβήτηση θα είναι ριζική μόνο αν συμβάλλει σε μια βαθιά κριτική της οργάνωσης 
της επιστημονικής γνώσης και της επιστημονικής πρακτικής που τη συνοδεύει.

Χρειαζόμαστε ένα ήθος της θνητότητας για να απεγκλωβιστούμε από την τυραννία 
της θρησκείας, και μια αυθυπέρβαση του λόγου που θα μας οδηγεί πέρα από τον ανα-
γωγισμό και τον ντετερμινισμό, αναλαμβάνοντας την πρόκληση να σκεφτούμε κρι-
τικά και αναστοχαστικά την πολυπλοκότητα του υπάρχοντος, εγκαταλείποντας την 
προσπάθεια να την εγκλείσουμε μέσα σε μια καλά περιφραγμένη και εξορθολογισμέ-
νη επιστημονική εξήγηση.

Είναι επιτακτική η ανάγκη, από την πλευρά του προτάγματος της αυτονομίας, να 
ανανεώσουμε το πάθος για τα κοινά και το πάθος για γνώση, που δεν μπορούν να 
έχουν άλλη «θεμελίωση» από τη βούλησή μας για ελευθερία, την αμφισβήτηση των πα-
ραδεδομένων αληθειών και τη συνεχή διερώτηση γύρω από τα ζητήματα της γνώσης 
και της εξουσίας της μέσα στην κοινωνία.

Μαύρο Πιπέρι
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Υπερανθρωπισμός, τεχνολογική σύγκλιση,  
άνθρωπος και φύση

Το «κίνημα»

Οι υποστηρικτές του, περιγράφουν τον υπερανθρωπισμόi ως ένα κίνημα συμβατό με 
το σύνολο του πολιτικού φάσματος, που στοχεύει στην απελευθέρωση του ανθρώπου 
από την τυραννία των περιορισμών που του επιβάλλει η φύση. Ο στόχος θα επιτευ-
χθεί μέσω της «βελτίωσης» του συνόλου των διανοητικών, φυσιολογικών και ψυχολο-
γικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου όντος, με την εφαρμογή των υφιστάμενων και 
μελλοντικών τεχνολογικών μέσων και σε τέτοιο βαθμό που θα οδηγήσει στη δημιουρ-
γία ενός ή περισσοτέρων νέων ειδών μεταανθρώπου.

Οι υπερανθρωπιστές θεωρούν τις ιδέες τους ως προέκταση του εκκοσμικευτικού 
ανθρωπιστικού εγχειρήματος του Διαφωτισμού, με το οποίο διατείνονται ότι μοιρά-
ζονται το στόχο της βελτίωσης της ανθρώπινης συνθήκης με τη χρήση του λόγου, της 
επιστήμης και της τεχνολογίας. Ωστόσο, συχνά κατηγορούν τον ανθρωπισμό για έλ-
λειψη θάρρους και οράματος, εφόσον αποδέχεται τους περιορισμούς που η φύση θέτει 
στο ανθρώπινο σώμα και δεν επιδιώκει την υπέρβασή τους, σε αντίθεση με τον υπεραν-
θρωπισμό.ii Σε αυτή τη βάση, ο υπερανθρωπισμός συμβολίζεται ως Ανθρωπισμός Συν 
(Α+) [Humanism Plus (H+)] και μεταφράζει τον διακηρυγμένο στόχο του διαφωτιστι-
κού ανθρωπισμού, δηλαδή την απελευθέρωση του ανθρώπου, στην υπερανθρωπιστι-
κή υπέρβαση των βιολογικών περιορισμών του ανθρώπινου σώματος. 

Τεχνοανθρωπότητα
Σύμφωνα με τους υπερανθρωπιστές, το να πάρουμε την εξέλιξη στα χέρια μας και να 
αντικαταστήσουμε την τυχαιότητα με τον σκόπιμο σχεδιασμό, αποτελεί μια αναγκαι-
ότητα, καθώς ο άνθρωπος, ως προϊόν της φυσικής εξελικτικής διαδικασίας, είναι γε-
μάτος ατέλειες και ανεπάρκειες, τις οποίες θεωρούν ιδιαίτερα απαγορευτικές για το ευ 
ζην στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής. Οι τελευταίες συνοδεύονται απο ραγδαίες αλ-
λαγές, ανθρωπογενούς κατά βάση προέλευσης, που συμβαίνουν στα διάφορα ανθρώ-

i. Στα ελληνικά, ο όρος “transhumanism” έχει αποδοθεί ως «Διανθρωπισμός», «Υπερβατικός ανθρω-
πισμός», «Υπερανθρωπισμός», «Νεοουμανισμός», «Νεοανθρωπισμός», «Ανθρωπισμός +» και «Μετα-
ανθρωπισμός».
ii.   Π.χ. στο More, M. (1994), “On Becoming Posthuman”, Free Inquiry, vol. 14, no. 4, σσ. 38-41, στο 

www.maxmore.com/becoming.htm
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πινα περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το φυσικό και το τεχνολογικό περιβάλλον, 
οι ραγδαίες μεταβολές ασκούν πιέσεις στο ανθρώπινο είδος, καθιστώντας την ανάγκη 
για την εξέλιξή του επιτακτική. Με άλλα λόγια, οι υπερανθρωπιστές λένε ότι πρέπει 
να εξελιχθούμε ως είδος προκειμένου να επιβιώσουμε της περιβαλλοντικής κρίσης που 
έχουμε προκαλέσει, αλλά και να προσαρμοστούμε στις νέες πραγματικότητες που κα-
τασκευάζονται στο πλαίσιο της εκθετικά επιταχυνόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. 

Το ψευδοδίλημμα που θέτει ο υπερανθρωπισμός στην ανθρωπότητα είναι απόλυτο: 
είτε θα γίνουμε υπεράνθρωποι (και σε επόμενο στάδιο μεταάνθρωποι) τεχνολογικο-
ποιώντας την εξελικτική διαδικασία, είτε υπάνθρωποι, αφού η στασιμότητα της φυσι-
κής ανθρώπινης εξέλιξης θα οδηγήσει στον εκφυλισμό του ανθρώπινου όντος και επο-
μένως, νομοτελειακά, και στο μαρασμό των ανθρώπινων κοινωνιών. 

Ορισμένοι υπερανθρωπιστές υποστηρίζουν ρητά ότι ο άνθρωπος είναι, είτε μας 
αρέσει είτε όχι, μια μηχανή.i Όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης που διαφεύ-
γουν του απόλυτου έλεγχου και της χειραγώγησης, όπως τα συναισθήματα, επανερμη-
νεύονται ως μηχανικές ατέλειες που αποδίδονται στον υποτιθέμενο παρωχημένο φυ-
σικό σχεδιασμό και τους φυσικούς περιορισμούς του ανθρώπινου είδους. Στο πλαίσιο 
της υπερανθρωπιστικής σκέψης, ακόμη και ο θάνατος ανανοηματοδοτείται ως «ασθέ-
νεια» η οποία δεν είναι πλέον ανεκτή, καθώς περιορίζει την ατομική ελευθερία στεκό-
μενος εμπόδιο στην απόλαυση των πλεονεκτημάτων και των ανέσεων που προσφέρει 
η αέναη κατανάλωση τεχνολογικών εμπειριών και δυνατοτήτων. 

Εφόσον όλα τα δεινά της ανθρωπότητας αποδίδονται στην ατελή βιολογική εξέλι-
ξη του ανθρώπινου όντος, θα ξεπεραστούν με τον επανασχεδιασμό του σε μια τεχνο-
λογική βάση. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο με ευγονικές «βελτιώσεις» σε γενετικό επίπε-
δο, όσο και με σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας, που θα αντικαθιστά τα φθαρ-
τά φυσικά τμήματα του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφά-
λου. Εκτός από την απελευθέρωση από το θνητό φυσικό σώμα, σύμφωνα με τη λεγόμε-
νη «υπερανθρωπιστική επιταγή»ii η τεχνολογική αθανασία ανοίγει μπροστά μας και ένα 
απεριόριστο σύνολο νέων εξαιρετικών αξιών που καθιστούν επιτακτική τη διερεύνησή 
τους. Με λίγα λόγια, το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκεται στον ορίζο-
ντα κάποιου μέλλοντος συγχώνευσης του ανθρώπου με την υψηλή τεχνολογία του. 

Ευρύτερη τεχνοζωή
Περιέργως, αν σκεφτούμε ότι ο υπερανθρωπισμός κατάγεται από τον διαφωτιστικό 
ανθρωπισμό, που εξύμνησε εκτενέστατα τη μοναδικότητα του ανθρώπου, οι οργανω-

i.  Π.χ. στο More, M. (1997), “Beyond the Machine: Technology and Posthuman Freedom”, Paper in 
Proceedings of Ars Electronica 1997, Ars Electronica Center, Wien, New York: Springer στο www.
maxmore.com/machine.htm.

ii.  Bostrom, N. (undated), “Transhumanist Ethics”,  
στο http://www.nickbostrom.com/ethics/transhumanist.pdf.
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μένοι οπαδοί του διακηρύσσουνi ότι δεν είναι ανθρωποκεντριστές ή σπισιστέςii:
«Από την υπερανθρωπιστική σκοπιά, οι άνθρωποι, τα τεχνουργήματά τους και τα 

εγχειρήματά τους αποτελούν τμήμα της διευρυμένης βιόσφαιρας. Δεν υπάρχει θεμελι-
ώδης διχοτομία μεταξύ της ανθρωπότητας και του υπόλοιπου κόσμου».iii 

Και ενώ όντως τα όρια μεταξύ του φυσικού και του τεχνητού, καθώς και του φυ-
σικού και ανθρώπινου (πολιτισμικού και κοινωνικού), γίνονται ολοένα και πιο δυσδι-
άκριτα, δεν μπορεί αυτό να στηρίξει το υπερανθρωπιστικό αίτημα για την γενική κα-
τάργηση του φυσικού όπως το γνωρίζουμε, και την αντικατάστασή του από το τεχνο-
λογικό. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που επιχειρείται. Μια βαθύτερη ματιά στην υπεραν-
θρωπιστική φιλοσοφία, καθιστά ορατό το γεγονός ότι ουσιαστικά η μόνη ιδιότητα (ως 
ικανότητα) που αξιολογείται θετικά από τους υπερανθρωπιστές είναι η νοημοσύνη, και 
μάλιστα όχι όπως τη γνωρίζουμε, αλλά όπως θα διαμορφωθεί σε κάποιο μέλλον όπου 
θα έχει επαυξηθεί μέσω της συγχώνευσης με την τεχνολογική νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντι-σπισισμός των υπερανθρωπιστών εξαντλείται στην ανα-
γνώριση του δικαιώματος και άλλων ειδών στην τεχνολογική βελτίωση. Όταν οι υπε-
ρανθρωπιστές διακηρύσσουν ότι δεν είναι ανθρωποκεντριστές, το κάνουν στην προ-
σπάθεια να λειάνουν το έδαφος για την ηθική αντιμετώπιση κάποιας «τεχνολογικής 
συνείδησης» που υποτίθεται πως θα έχουν τα μελλοντικά τεχνο(προϊ)όντα που θα φέ-
ρουν τεχνητή νοημοσύνη και συνθετικό σώμα, και όχι ως ευρεία αναγνώριση μορφών 
συνείδησης σε μη ανθρώπινα όντα. 

Τεχνοφύση
Ως γενική οντολογική κατηγορία, η Φύση, κατά τον υπερανθρωπισμό, είναι ανεπαρ-
κής και ατελής, αλλά και τυραννικήiv καθώς επιβάλλει περιορισμούς στον άνθρωπο. 
Ωστόσο, ορισμένοι «μεγαλόψυχοι» υπερανθρωπιστές τη δικαιολογούν αφού, όπως λέ-
νε, δεν διέθετε τα σύγχρονα και μελλοντικά τεχνολογικά εργαλεία ώστε να παράξει μια 
περισσότερο αποτελεσματική φυσική εξέλιξη.v 

Από την άλλη, οι υπερανθρωπιστές πασχίζουν να φυσικοποιήσουν το όραμά τους,vi 
στη βάση του ότι προκύπτει ως αναπόφευκτη ανταπόκριση στην ανθρώπινη ανάγκη 

i.  Transhumanist Declaration,  
στο http://humanityplus.org/learn/philosophy/transhumanist-declaration

ii.  Ειδιστές ή εκφραστές του ανθρώπινου σωβινισμού.
iii.  Bostrom, N., (2003), The Transhumanist FAQ, World Transhumanist Association, σ. 38.
iv.  Hughes, J. (2005), “(Trans)humanism & Biopolitics”, στο www.transhumanism.org/resources/

biopolitics.ppt, διαφάνεια 35.
v.  Bostrom, N. and Sandberg, A. (2007b), “The Wisdom of Nature: An Evolutionary Heuristic for Hu-

man Enhancement”, in Savulescu, J. and Bostrom, N. (eds.) (forthcoming), Enhancing Humans, Ox-
ford, Oxford University Press, στο www.nickbostrom.com/evolution.pdf.

vi.  More, M. (1994), “On Becoming Posthuman”, Free Inquiry, vol. 14, no. 4, σσ. 38-41,  
στο www.maxmore.com/becoming.htm.
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να τροποποιεί –όπως άλλωστε κάθε είδος– το περιβάλλον του, αλλά και την αποκλει-
στικά ανθρώπινη αρχέγονη ανάγκη για διαρκή βελτίωση και υπέρβαση των ορίων και 
των περιορισμών. 

Τελικά, η φαντασιωμένη από τους υπεραθρωπιστές συγχώνευση της Φύσης με την 
Τεχνολογία πραγματοποιείται ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση εξάλειψης της πρώτης, 
και η τεχνολογική σύγκλιση, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, προτείνεται 
ως μέσο για την πραγματοποίηση της ενοποίησης μεταξύ των φυσικών και τεχνητών 
όντων, και την εξασφάλιση του ελέγχου όλων των επιπέδων της ανόργανης και οργα-
νικής ύλης.

Έχοντας αποστερήσει από τη φύση οποιαδήποτε αξία, αυτό που υπολείπεται είναι η 
θεώρησή της ως πρόβλημα, που εκτός από τις διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, συμπε-
ριλαμβάνει και το περιβαλλοντικό ζήτημα. Βέβαια, για την ακραία τεχνοοπτιμιστική κο-
σμοαντίληψη του υπερανθρωπισμού, αυτά είναι ψιλοπράγματα: οι ίδιες τεχνολογίες που 
θα χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη του φυσικού, και αποτελούν πανάκεια και μονό-
δρομο, αυτές και θα εξαλείψουν όλα τα συμπτώματα της περιβαλλοντικής κρίσης.i 

Όπως μας παροτρύνουν να αντιληφθούμε επιτέλους:
«Δεν υπάρχει μέρος στη Γη που να μην έχει “πατήσει πόδι” ο άνθρωπος. Πρέπει να 

το καταλάβουμε αυτό και να αποδεχτούμε τα συνεπακόλουθά του. Το βασικό μάθημα 
είναι το εξής: Είναι πάρα πολύ αργά για να προσπαθήσουμε να “διατηρήσουμε τη φύ-
ση”. Η μοναδική μας επιλογή είναι να μάθουμε πώς να “κυβερνήσουμε την εξέλιξη”».ii 

Η Φύση πέθανε, όλα επιτρέπονται. 

Τεχνοεπιστημονική σύγκλιση
Κάτι που πρέπει να γίνει σαφές σε αυτό το σημείο, είναι ότι οι υπερανθρωπιστές δεν 
αποτελούνται μόνο από διαφόρων ειδών τεχνοφρικιά με φαντασιώσεις ενός μέλλοντος 
επιστημονικής φαντασίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό από «επιφανείς», δυτικούς ως επί το 
πλείστον επιστήμονες και φιλόσοφους, πολλοί απο τους οποίους κατευθύνουν τις εξε-
λίξεις, είτε ως επικεφαλής των πεδίων έρευνας και ανάπτυξης που αντιστοιχούν στις 
τεχνολογίες που βασίζουν το υπερανθρωπιστικό όραμα, είτε ασκώντας συμβουλευτι-
κή δραστηριότητα στις διάφορες κυβερνήσεις.

Έτσι, η υπερανθρωπιστική φιλοσοφία κατάφερε να βρει έκφραση ως πολιτικός στό-
χος στην τεχνολογική ατζέντα των ΗΠΑ, πυροδοτώντας μια σειρά από αλυσιδωτές 
αντιδράσεις στις αντίστοιχες ατζέντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το πέτυχε με όχη-
μα την ιδέα της σύγκλισης της νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της πληροφορι-
κής και της γνωσιακής επιστήμης, τη λεγόμενη «σύγκλιση NBIC». 

i.  Bostrom, N., (2003), The Transhumanist FAQ, World Transhumanist Association, στο http://www.
transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf, σ. 38.

ii.  Jim Dator, Five Futures for Governance, POST 20th Anniversary Conference & European Technology 
Assessment Network, 2009 Conference November 2, 2009 στο http://www.eptanetwork.org/EPTA/
documents/conference-2009.php3.
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27Υπερανθρωπισμός, τεχνολογική σύγκλιση, άνθρωπος και φύση

Το ορόσημο τίθεται το 2001 με την έκδοση της χρηματοδοτούμενης από το Εθνι-
κό Ινστιτούτο Ερευνών (NSF) και το Τμήμα Εμπορίου (DoC) των ΗΠΑ, έκθεσης με 
τίτλο «Συγκλίνουσες Τεχνολογίες για τη Βελτίωση της Ανθρώπινης Απόδοσης: Νανο-
τεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική και Γνωσιακή Επιστήμη».i Όπως καθίστα-
ται προφανές ακόμη και από τον τίτλο, ο κεντρικός στόχος που βασίζει τη σύγκλιση 
NBIC είναι η βελτίωση των φυσιολογικών, διανοητικών και ψυχολογικών δυνατοτή-
των του ανθρώπινου όντος, εκφράζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το υπερανθρωπιστικό 
αίτημα, και υιοθετώντας κατ’ επέκταση τις υπερανθρωπιστικές παραδοχές για τη σχέ-
ση της ανθρωπότητας με τον εαυτό της και την υπόλοιπη φύση. 

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, μια σειρά από χώρες έσπευσαν να υι-
οθετήσουν τη σύγκλιση ως κεντρική έννοια για την κατεύθυνση της ερευνητικής τους 
πολιτικής και φυσικά της ανάλογης χρηματοδότησης. 

Η μετριοπαθέστερη ευρωπαϊκή προσέγγιση, που σκιαγραφείται το 2004 σε έκθεση 
με τον τίτλο «Συγκλίνουσες Τεχνολογίες, Διαμορφώνοντας το Μέλλον των Ευρωπα-
ϊκών Κοινωνιών»,ii επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τον υπερανθρωπισμό, τον ισχυρό 
θετικισμό και τον ατομικισμό που αποδίδει στο περιεχόμενο της σύγκλισης NBIC. Ει-
σάγεται έτσι ο όρος Συγκλίνουσες Τεχνολογίες για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Γνώ-
σης (CTEKS). Υποτίθεται ότι αναγνωρίζεται ο «εγγενώς πολιτικός και ανοιχτός στην 
κοινωνική διαμόρφωση χαρακτήρας της τεχνολογικής ανάπτυξης», ο οποίος και επι-
βάλλει τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στη μετάφραση της ατζέντας της τε-
χνολογικής σύγκλισης σε συγκεκριμένες εφαρμογές, στη βάση των κοινωνικών ανα-
γκών που θα εκφραστούν μέσω «δημοκρατικών διαδικασιών». 

Καλλιεργείται, δηλαδή, ρητορικά η ψευδαίσθηση ότι υπάρχει, ή ότι μπορεί να υπάρ-
ξει θεσμικά κοινωνικός έλεγχος στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των συγκλινουσών 
τεχνολογιών. Μια τέτοια ρητορική, ωστόσο, εξυπηρετεί αποκλειστικά την προσπάθεια 
αφομοίωσης της όποιας αντίστασης στα εγχειρήματα τεχνολογικής επιβολής, όπως 
συμπεραίνεται και από τη συχνή αναφορά στην κοινωνική αντίσταση που αντιμετώπι-
σαν τα μεταλλαγμένα, και που χρησιμοποιείται συνεχώς ως παράδειγμα προς αποφυ-
γή, προκειμένου να προστατευτούν οι διάφορες επενδύσεις. 

Και αν υποτίθεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν ώστε με «συμμετοχικές δι-
αδικασίες» να «συνδιαμορφώσουν» μαζί με εταιρείες, επιστήμονες και πολιτικούς, την 
κατεύθυνση της τεχνολογικής σύγκλισης και τις εφαρμογές της, δηλαδή την αγορά 
των νέων τεχνολογικών προϊόντων που προτίθενται να καταναλώσουν, αυτή καθ’ αυ-
τή η ανάπτυξη των επιμέρους τεχνολογιών δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή δια-
πραγμάτευσης. Είναι προαποφασισμένο και εγγεγραμμένο στα κείμενα των αντίστοι-

i.  M. Roco and W. Bainbridge, eds. (2002), Converging Technologies for Improving Human Perform-
ance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, and Cognitive Science, NSF/DOC-
sponsored report, Arlington.

ii.  Nordmann, A. (rapporteur) (2004), Converging Technologies – Shaping the Future of European 
Societies, HLEG Foresighting the New Technology Wave, Directorate-General for Research, 
European Commission.
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28 Κριτική στον επιστημονισμό

χων ευρωπαϊκών στρατηγικών, ότι η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία θα προω-
θηθούν και ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει παγκόσμια ηγετική δύναμη στην ανάπτυξή 
τους, καθώς θα χτίζει τη νέα «οικονομία βασισμένη στη γνώση» που περιγράφεται στη 
συνθήκη της Λισσαβόνας.

Εν ολίγοις, στο πεδίο του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού συγκρούονται 
βασικά δυο παραδείγματα της εννοιολόγησης της τεχνοεπιστημονικής κεφαλαιοποί-
ησης της γνώσης, που συνιστούν οι συγκλίνουσες τεχνολογίες. Το μεν αμερικάνικο, η 
«σύγκλιση NBIC», πουλάει τεχνολογική πανάκεια και υπερανθρωπιστική αθανασία, το 
δε ευρωπαϊκό, οι «CTEKS», πουλάει δημοκρατία και κοινωνική υπευθυνότητα. Στην 
εννοιολογική μάχη, αλλά και σε αυτή των δεικτών και των αριθμών, επί του παρόντος 
προηγείται παγκοσμίως η υπερανθρωπιστική εκδοχή, αυτή των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι ο εξελικτικός δρόμος της αυτομορφοποίησηςi του 
παγκόσμιου καπιταλισμού και της κυριαρχίας, περνάει μέσα από τις δυνατότητες κερ-
δοφορίας και ελέγχου που παρέχει η διαμόρφωση και η εφαρμογή της υψηλής τεχνο-
λογίας, κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησής της σε κάθε σχέση του ανθρώπου –με 
το σώμα του, τον εαυτό του, με τους υπόλοιπους ανθρώπους και την υπόλοιπη φύ-
ση–, ορίζοντας έτσι την τεχνολογικοποίηση του ανθρώπινου και του φυσικού όπως 
τα γνωρίζουμε.

Από μεμονωμένο μέλος της δικτύωσης

i.  Automorphing (αυτομορφοποίηση): κεντρική έννοια του υπερανθρωπισμού. Το δικαίωμα στην αυ-
τομορφοποίηση, δηλαδή την οποιαδήποτε τροποποίηση του σώματος με τη χρήση της τεχνολογίας, 
εξαντλεί την αντίληψη για την έννοια της ελευθερίας που έχουν αρκετοί/ες οπαδοί του υπερανθρω-
πισμού.
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Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική
Κριτική στο θεσμό της ιατρικής (Μια πρώτη ματιά)

«Το ιατρικό κατεστημένο έχει γίνει σημαντικότατη απειλή για την υγεία. Το ιατρικό 
επάγγελμα εξουσιάζει την ιατρική. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό κι έχει πάρει 
διαστάσεις επιδημίας. Την καινούργια αυτή επιδημία την ονομάζω ιατρογένεση… Η 
ιατρική γίνεται μια από τις επιδημίες των καιρών μας που εξαπλώνονται με τον τα-
χύτερο ρυθμό. Απ’ όλες τις φονικές θεσμικές βλάβες, μόνον η σύγχρονη κακή διατρο-
φή βλάπτει περισσότερους ανθρώπους απ’ όσο η ιατρογενής αρρώστια στις διάφορες 
εκδηλώσεις της».i

Το ζήτημα των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στην ιατρική είναι πολύπλοκο. Η 
βιοτεχνολογία παρουσιάζεται ως φυσική επιστημονική πρόοδος, σαν το μονοπά-

τι που πρέπει να ακολουθηθεί στην ιατρική και τη φαρμακευτική τεχνολογία, το οποίο 
θα οδηγήσει στη θεραπεία των ασθενειών που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Καθημε-
ρινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις νέων φαρμάκων και εφαρμογών (κυρίως βιοτεχνο-
λογικών) που υπόσχονται την ίαση των σοβαρότερων σήμερα ασθενειών. Πίσω όμως 
από τη θριαμβολογία και την προπαγάνδα των φαρμακευτικών εταιρειών, κρύβεται 
όχι μόνο η επικινδυνότητα αυτών των εφαρμογών, αλλά κυρίως η βαθιά κρίση και τα 
αδιέξοδα της σύγχρονης ιατρικής. 

Τη βιοτεχνολογία στην ιατρική δεν πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά και αποκομμένα 
από τον ιατρικό θεσμό στο σύνολό του. Για να εξετάσουμε σοβαρά το θέμα της βιοϊα-
τρικής πρέπει να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ίδια η ιατρική. 
Ποιο είναι το επιστημονικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται, ποιες είναι οι στοχεύ-
σεις της, με ποιο τρόπο τις υλοποιεί, ποια είναι η αντιστοιχία ανάμεσα στους σκοπούς 
και τα αποτελέσματα; Και το κυριότερο: τι είδους σχέσεις εγκαθιδρύει, αυτονομίας ή 
ετερονομίας και χειραγώγησης;

Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική είναι η φυσική κατάληξη της επι-
στημονιστικής νοοτροπίας που κυριάρχησε στην ιατρική. Είναι η λογική του συστήμα-
τος: προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα αδιέξοδά του και, αν τα πράγματα δεν τρα-
πούν διαφορετικά, στο τέλος θα επιβληθεί. Αν, παραδείγματος χάρη, η συμβατική ια-
τρική συνεχίσει ανενόχλητη την πορεία της (δηλαδή χωρίς να δίνει καμία σημασία 

i.  Ίβαν Ίλιτς, Περιορισμοί στην Ιατρική - Ιατρική Νέμεση: Η απαλλοτρίωση της υγείας, Εκδοτική Ομά-
δα 1988, σ. 13.
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στη μη ιατρικοποιημένη πρόληψη, αντιμετωπίζοντας μηχανιστικά το ανθρώπινο σώ-
μα, απορρίπτοντας ασυζητητί τις ολιστικές θεωρήσεις, χειραγωγούμενη πλήρως από 
τη φαρμακοβιομηχανία), η κατάληξή της θα είναι η βιοτεχνολογία. Θα έχει όλο και πε-
ρισσότερο ανάγκη τη βιοτεχνολογία. Μέσα στο κοινωνικό - πολιτικό πλαίσιο του κα-
πιταλισμού η βιοτεχνολογία παρουσιάζεται ως η έσχατη λύση, μερικές φορές μάλιστα 
ίσως είναι, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί 
απλά να αντικατασταθεί ή και να καταργηθεί. 

Η επιστήμη προσφέρει λύσεις στα ερωτήματα και τα προβλήματα του πολιτισμού 
μέσα στον οποίο εντάσσεται. Οι περισσότερες μάλιστα από αυτές τις υποτιθέμενες λύ-
σεις σήμερα, είναι λύσεις εκτάκτου ανάγκης μπροστά στα αδιέξοδα της λεγόμενης επι-
στημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Συνήθως, όμως, σκεπάζουν ένα πρόβλημα, 
δημιουργώντας νέα προβλήματα. Αυτό είναι πια πασιφανές στην ιατρική. Δαιμονο-
ποιεί την αρρώστια, επουλώνει το σύμπτωμα και αδιαφορεί προκλητικά για την πολυ-
πλοκότητα των αιτίων.

Το θέμα της επιστήμης σήμερα παραμένει ταμπού. Η ίδια η ιατρική περιβάλλεται 
από μια αίγλη και μια μυθολογία με θρησκευτικά χαρακτηριστικά.

Η ιατρική ως «τέχνη του θεραπεύειν», αλλά και ως ηθικό εγχείρημα, έχει χάσει το 
δρόμο της, με νοσηρές συνέπειες για την ίδια μας τη ζωή. 

Ο λόγος της κυρίαρχης τεχνοεπιστήμης έχει θρησκευτικές ρίζες. Είναι δογματι-
κός, εξουσιαστικός, βασίζεται συνήθως σε απλοϊκά δυϊστικά σχήματα και πάνω τους 
χτίζει μια νέα μυθολογία. Αντί να μιλάμε για επιστήμη θα ήταν σωστότερο να μιλάμε 
για «επιστημονισμό», ο οποίος είναι ένας από τους δογματισμούς πάνω στους οποί-
ους στηρίζεται η ιεραρχική οργάνωση της κοινωνίας. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια 
ολοκληρωτική, εξουσιαστική επιβολή, καθώς ο επιστημονισμός δεν είναι παρά ένα από 
τα (τελευταία;) κρησφύγετα της μεταφυσικής. Μιας μεταφυσικής της επιστήμης και 
της μεσσιανικής λατρείας της τεχνολογίας. 

Η ιερατική φύση της ιατρικής γίνεται περισσότερο φανερή μέσα από το τρίπτυχο 
γιατρός - νοσοκομείο - ασθενής, σε σχέση με το παραδοσιακό παπάς - εκκλησία - πι-
στός, που αναλάμβανε κάποτε τη σωτηρία του σώματος και της ψυχής. Ο ιατρικός θε-
σμός είναι ένας ιεραρχικός θεσμός. Ο ρόλος του γιατρού μέσα σε αυτό το σύστημα εί-
ναι κυριαρχικός. Είναι ο διευθύνων νους. Κατέχει το λόγο, κατέχει και την εξουσία.i Η 
επιστημονική γνώση που διαχειρίζεται δεν τίθεται στη διάθεση και κυρίως προς όφε-
λος της κοινωνίας. Βρίσκεται σε θέση εξουσίας ως ειδικός, του οποίου η αυθεντία δεν 
αμφισβητείται, αφού είναι υπεράνω ηθικής ευθύνης. Ο ειδικός γιατρός, κάτοχος μιας 
αδιαμφισβήτητης γνώσης, χρησιμοποιεί ειδική ορολογία και χειρίζεται την ανάλογη 
τεχνολογία. Η ιεραρχική σχέση, έκδηλη σε κάθε πτυχή της ιατρικής πρακτικής, απο-
καλύπτεται κυρίως στον προνομιακό χώρο εφαρμογής της που είναι το νοσοκομείο. 

i.  «Αυτοί κατέχουν τις λέξεις, κατέχουν την εξουσία», γράφει η Andrea Doria για τους γιατρούς, στην 
εξαιρετικά διαυγή και συνάμα οργισμένη καταγγελία της ενάντια στη σύγχρονη ιατρική και τις με-
θόδους της φαρμακοβιομηχανίας. Andrea Doria, Η εξαιρετική περίπτωση μιας συνηθισμένης ιστορί-
ας, εκδόσεις των ξένων, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 38.

31



32 Βιοτεχνολογία, ιατρική και έλεγχος του σώματος

Το νοσοκομείο, πέρα από ναός της σύγχρονης θρησκείας της ιατρικής επιστήμης, εί-
ναι και χώρος εγκλεισμού κι επιτήρησης, όπως είναι το σχολείο, η φυλακή, το εργο-
στάσιο. Η ιεραρχική του δομή αντικατοπτρίζεται ακόμη και στην αρχιτεκτονική του. 
Ο ασθενής, τέλος, αντιμετωπίζεται καθαρά ως αντικείμενο, πολλές φορές ως πειρα-
ματικό αντικείμενο, χωρίς να το ξέρει. Τα συνηθέστερα αισθήματα όποιου έρχεται σε 
επαφή με τους υγειονομικούς θεσμούς είναι απομόνωση, υποβάθμιση της αξιοπρέπει-
άς του, η αίσθηση ότι έχει χάσει την αυτονομία του σώματός του, η αίσθηση ότι έχει 
μετατραπεί σε πειραματικό αντικείμενο. «Ο άρρωστος περιορίζεται σε αντικείμενο: εί-
ναι ένα κορμί που το επιδιορθώνουν. δεν είναι πια ένα υποκείμενο, που κάποιος το βο-
ηθάει να γιατρευτεί».i

Πάνω σε αυτό το φαντασιακό αναπτύσσεται εμπορικά η βιοτεχνολογία. Ένα φα-
ντασιακό που θέλει να μας πείσει όχι μόνο ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά και ότι 
δεν γίνεται αλλιώς. 

Πρέπει να ξεσκεπάσουμε την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από τη ρητορική της 
επιστημονικής προπαγάνδας. Αυτό το μοντέλο πρέπει να καταρρεύσει, ούτως ή άλ-
λως κλυδωνίζεται σε αρκετά του σημεία.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι για να εξετάσουμε κριτικά τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές 
στην ιατρική πρέπει να ασκήσουμε κριτική στον ίδιο το θεσμό της ιατρικής και στις 
στοχεύσεις του. Ο ίδιος ο ιατρικός θεσμός βρίσκεται σε πολύπλευρη κρίση αλλά και 
ηθική σήψη, πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται επιτέλους κι από ορισμένους γιατρούς. 

Καταρχήν, η θρυλούμενη αποτελεσματικότητα των γιατρών είναι μια πλάνη. Ο 
Ίβαν Ίλιτς απέδειξε ότι η εξαφάνιση των θανατηφόρων επιδημιών του 19ου αιώνα και 
των αρχών του 20ού δεν οφείλεται στην εξάπλωση της ιατρικής. Γράφει: «Η μελέτη 
της εξέλιξης των τύπων της αρρώστιας μάς δείχνει ότι, κατά τον περασμένο αιώνα, οι 
γιατροί δεν επηρέασαν τις επιδημίες καθόλου πιο σοβαρά απ’ όσο τις είχαν επηρεάσει 
σε παλαιότερους καιρούς οι παπάδες. Οι επιδημίες έρχονταν και παρέρχονταν, τις ανα-
θεμάτιζαν και οι δύο, μα δεν τις επηρέαζε κανένας».ii

Στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών υπήρξαν μερικές επιτυχίες. Οι περισσό-
τερες μολυσματικές ασθένειες, όμως, είχαν ήδη γιατρευτεί πριν από τον έλεγχο της ια-
τρικής. «Την εποχή που έγινε κατανοητή η αιτιολογία τους κι εξειδικεύτηκε η θερα-
πεία τους, οι αρρώστιες αυτές είχαν ήδη χάσει σε μεγάλο βαθμό τη δραστικότητα και, 
κατά συνέπεια, την κοινωνική τους σπουδαιότητα».iii Εξετάζει τις περιπτώσεις της φυ-
ματίωσης, της χολέρας, της δυσεντερίας, του τύφου και υποστηρίζει με στατιστικές ότι 
«έφτασαν σε ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο, έξω από τον έλεγχο των γιατρών. Το συν-
δυασμένο ποσοστό θνησιμότητας, από οστρακιά, διφθερίτιδα, κοκκύτη και ιλαρά σε 
παιδιά μέχρι δεκαπέντε χρόνων, δείχνει ότι περίπου 90% της συνολικής μείωσης της 
θνησιμότητας μεταξύ 1860 και 1965 είχε επέλθει πριν την εισαγωγή των αντιβιοτικών 

i.  Ίβαν Ίλιτς, ό.π., σ. 303.
ii.  ό.π., σ. 27.
iii.  ό.π., σ. 29.
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και της πλατιά χρησιμοποιούμενης ανοσοποίησης».i Οι κύριοι παράγοντες που συνέ-
βαλαν στην καταπολέμηση των επιδημιών στον εικοστό αιώνα είναι η βελτίωση της 
στέγασης, η καλύτερη διατροφή, ο καθαρισμός των υδάτων, το αποχετευτικό σύστημα, 
η χρήση του σαπουνιού και του ψαλιδιού και όχι η ιατρική. Επίσης, σε σχέση με το επι-
χείρημα ότι η ιατρική έχει επιμηκύνει τη ζωή των ανθρώπων, η αλήθεια είναι ότι «πο-
λύ μεγάλο μέρος της μεταβολής στο μέσο προσδόκιμο ζωής δεν οφείλεται στις ιατρο-
φαρμακευτικές επεμβάσεις, αλλά στην τεράστια μείωση της βρεφικής θνησιμότητας… 
Στην πραγματικότητα, η επιστημονική ιατρική έχει βοηθήσει ελάχιστα στην παράταση 
του χρόνου ζωής των ανθρώπων που έχουν ήδη φθάσει στην ωριμότητα. Κατά τα τε-
λευταία 50 χρόνια, το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου που είναι ήδη 60 ετών έχει αυξη-
θεί μόνο κατά τέσσερις μήνες».ii Από την άλλη, τα τελευταία είκοσι χρόνια εμφανίστη-
καν τουλάχιστον τριάντα νέες ασθένειες, όπως το AIDS, νέες μορφές ηπατίτιδας, και 
άλλοι θανατηφόροι ιοί, ενώ παλιές μολυσματικές ασθένειες, επανεμφανίστηκαν.iii

Ακόμη πιο αμφισβητήσιμη είναι η αποτελεσματικότητα της ιατρικής παρέμβασης 
στην καταπολέμηση των μη μολυσματικών ασθενειών. Σε αυτές τις ασθένειες η θερα-
πευτική αγωγή ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζεται στα οξέα περιστατικά, εφαρμόζεται (υπό 
την πίεση των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και λόγω της νοοτροπίας των γιατρών) 
σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, χωρίς να γίνεται πραγματική αποτίμηση των 
παρενεργειών. Παραδείγματος χάρη, σε σχέση με τη θεραπευτική αγωγή των καρδιαγ-
γειακών παθήσεων, [ο Ίλιτς?] γράφει: «Η ιατρική θεραπευτική αγωγή της κοινής καρ-
διαγγειακής πάθησης και η εντατική θεραπευτική αγωγή των καρδιοπαθειών, ωστόσο, 
είναι αποτελεσματικές μόνον όταν συντρέχουν μάλλον εξαιρετικές περιστάσεις, που 
βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του γιατρού. Η θεραπευτική αγωγή της υψηλής πί-
εσης του αίματος με φάρμακα είναι αποτελεσματική και δικαιολογεί τον κίνδυνο από 
παρενέργειες στους λίγους, στους οποίους υπάρχει μια κακοήθης κατάσταση. αντιπρο-
σωπεύει έναν σημαντικό κίνδυνο για σοβαρή βλάβη, που ξεπερνά κατά πολύ κάθε απο-
δεδειγμένο όφελος, για τα δέκα με είκοσι εκατομμύρια Αμερικανούς, στους οποίους 
απερίσκεπτα δοκιμάζονται ταχείας κίνησης υδραυλικά αρτηριακά συστήματα».iv

Τίποτα λοιπόν δεν μας αποδεικνύει ότι υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στην 
εξαφάνιση ή την επανεμφάνιση των επιδημιών και στη λεγόμενη πρόοδο της ιατρικής, 
το αντίθετο μάλιστα θα λέγαμε.

Η αλήθεια κι εδώ είναι ότι, παρά τις ρητορικές τυμπανοκρουσίες, η ιατρική όχι μό-
νο δεν κατάφερε να δώσει λύση, όπως χίλιες φορές έχει προαναγγείλει, στις σημαντι-
κότερες ασθένειες που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά έγινε και η ίδια δομι-
κή αιτία του προβλήματος, δημιουργός δηλαδή νέων ασθενειών. Αυτό που ονομάζεται 
«ιατρογένεση της αρρώστιας» ως αποτέλεσμα της ιατρικοποίησης της ζωής. 

i.  ό.π., σ. 29.
ii.  Richard Lewontin, Η βιολογία ως ιδεολογία, Σύναλμα, Αθήνα 2000.
iii.  Mae - Wan Ho, Genetic  Engineering. Dream or Nightmare?, Third World Network, 1998.
iv.  Ίβαν Ίλιτς, ό.π., σσ. 42-43.
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Το επιστημονικό μοντέλο που κυριαρχεί ακόμη και σήμερα στην ιατρική είναι το 
καρτεσιανό αναγωγιστικό - μηχανιστικό μοντέλο, όπου το σώμα διαχωρισμένο από 
την ψυχή αντιμετωπίζεται σαν μηχανή. Αυτό το επιστημονικό παράδειγμα επικράτησε 
στη Δύση από τον Διαφωτισμό και μετά, κυρίως μέσα από την ιδεολογία του επιστη-
μονισμού και της βλέψης για ορθολογική κυριαρχία πάνω στη φύση και τον άνθρωπο. 
«Βεβαιώνοντας την επιστημονικότητα ενός εγχειρήματος, συνήθως θέλουμε να δεί-
ξουμε την εξοχότητά του».i 

Μέσα σε αυτό το μοντέλο οι βλάβες είναι εντοπίσιμες στα επιμέρους όργανα που 
δυσλειτουργούν και επιδιορθώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις κοινές μηχανές. 
Τα κομμάτια που χρειάζονται προσφέρονται από εκείνους που δεν έχουν τίποτα άλ-
λο να πουλήσουν παρά το ίδιο τους το σώμα ή κατασκευάζονται προς πώληση στα ερ-
γαστήρια φαρμακευτικών εταιρειών. Πάνω σε αυτό το εμπόριο ανθεί μια βιομηχανία 
όχι μόνο εγκληματική αλλά και “νόμιμη”. Το σώμα είναι μαζί ευκαιρία για εκμετάλλευ-
ση αλλά και όργανο εκμετάλλευσης όπως και η ίδια η ζωή. Ακόμη όμως και σε αυτό 
το επίπεδο, παρά τις ελάχιστες επιτυχίες, η βιοϊατρική αντιμετωπίζει πολλές δυσκολί-
ες στην εφαρμογή της. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι οι μηχανισμοί απο-
μάκρυνσης και απόρριψης που θέτει σε λειτουργία το ανθρώπινο σώμα απέναντι σε ξέ-
να αντικείμενα όπως είναι τα τροποποιημένα κύτταρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
επίσης, οι θεραπείες οδήγησαν στην εμφάνιση όγκων, δηλαδή σε πραγματικές κυτταρι-
κές δυσλειτουργίες. Το πρόβλημα όμως δεν εξαντλείται εδώ. Αυτό που οδηγεί την ια-
τρική και τη φαρμακευτική στη βιοτεχνολογία είναι η ίδια τους η εσωτερική λογική ως 
καπιταλιστικών θεσμών και τεχνολογιών. Η ιατρική σήμερα είναι μια καπιταλιστική 
επιστήμη και έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των θεσμών της βιομηχανικής 
κοινωνίας, αντικατοπτρίζει την κρίση και τα αδιέξοδα των θεσμών της. Κοινό τους χα-
ρακτηριστικό είναι ο ανορθολογισμός, η αντιπαραγωγικότητα, η εμπορευματοποίηση 
των αναγκών, η δημιουργία ψευδών αναγκών, η εξουσιαστική θέση των ειδικών. 

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε εκτενέστερα στην ανάλυ-
ση του Ίβαν Ίλιτς. Ο Ίβαν Ίλιτς υπήρξε από τους κορυφαίους και αυθεντικότερους κρι-
τικούς της βιομηχανικής κοινωνίας. Η κριτική του είναι βαθιά και περιλαμβάνει το σύ-
νολο των βιομηχανικών θεσμών. Κυρίαρχο μοτίβο σε όλο το έργο του είναι η πεποίθη-
ση ότι η βιομηχανική ανάπτυξη, η ανάπτυξη γενικότερα, δεν αυξάνει τον πλούτο, αλ-
λά στην πραγματικότητα «εκμοντερνίζει τη φτώχεια». 

Οι θέσεις του περιστρέφονται γύρω από την ιδέα ότι οι θεσμοί της βιομηχανικής 
κοινωνίας (σχολείο, νοσοκομείο, μεταφορές, επικοινωνία κτλ.) είναι αντιπαραγωγικοί 
και ετερόνομοι. Βασικό στοιχείο της κριτικής του Ίλιτς είναι η αμφισβήτηση του ρό-
λου και της εξουσίας των ειδικών μέσα στην κοινωνία. Αμφισβητεί επίσης την έννοια 
της προόδου και των υποτιθέμενων αναγκών που υποτείνουν την ανάπτυξη. Στο βι-
βλίο του Για τις ανάγκες του ανθρώπου σήμερα υποστηρίζει ότι η σύγχρονη εποχή δη-

i.  Κ. Καστοριάδης, Τα σταυροδρόμια του λαβυρίνθου, σ. 185, Ύψιλον, Αθήνα 1991.
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μιουργεί ψευδείς ανάγκες και αδιαφορεί στην ουσία για τα πραγματικά προβλήματα, 
παράγοντας μια ελίτ νέων επαγγελματιών των οποίων κύρια λειτουργία είναι να επι-
βάλλουν στους ανθρώπους ψευδείς ανάγκες. 

Στο βιβλίο του Περιορισμοί στην Ιατρική - Ιατρική Νέμεση: Η απαλλοτρίωση της 
υγείας κατηγορεί το ιατρικό κατεστημένο για τα δεινά που προκαλεί, και αμφισβητεί 
το επαγγελματικό μονοπώλιο και τον επιστημονισμό στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ιατρική αντιμετωπίζεται ως εγχείρημα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα της βιομηχανικής κοινωνίας. Την ίδια κριτική ματιά εφαρμόζει και σε άλλους 
θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας όπως είναι οι μεταφορές, η παιδεία, η υγεία, οι επι-
κοινωνίες, και λέει ότι παρά τη ρητορεία που τους στηρίζει είναι όλοι τους αντιπαρα-
γωγικοί, δυσλειτουργικοί και φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα οποία 
φτιάχτηκαν.

Η αντιπαραγωγικότητα (αρνητική θεσμική ανάδραση) είναι η έννοια κλειδί, μέσω 
της οποίας αποκαλύπτει την εγγενή δυσλειτουργία και αρνητικότητα των θεσμών που 
στηρίζουν τη βιομηχανική κοινωνία. Εκδηλώνεται όταν τα «επιστρεφόμενα αποτελέ-
σματα [είναι] αντίθετα από τις αρχικές προθέσεις ή που γεννούν νέα προβλήματα και 
αποκαλύπτουν έλλειψη πραγματικού ελέγχου επί των αποτελεσμάτων… Είναι ένα μέ-
τρο της σύγχυσης που σκορπούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της ανικανότητας που 
καλλιεργούν οι εκπαιδευτικοί ή της χρονοτριβής που αντιπροσωπεύει ένα πιο γρήγορο 
αυτοκίνητο».i Παραλληλίζοντας τους σημαντικότερους σύγχρονους θεσμούς, γράφει:

«Η απειλή που αντιπροσωπεύει για την υγεία των πληθυσμών η σύγχρονη ιατρι-
κή είναι ανάλογη με την απειλή που αντιπροσωπεύουν για την κινητικότητα ο όγκος 
και η ένταση της κυκλοφορίας, με την απειλή που αντιπροσωπεύουν για τη μάθηση το 
εκπαιδευτικό σύστημα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με την απειλή που αντι-
προσωπεύει για την ικανότητα να φτιάχνουμε το σπιτικό μας η αστική συγκέντρωση. 
Στην καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις, μια σημαντική θεσμική προσπάθεια έχει 
γίνει αντιπαραγωγική. Χρονοβόρα επιτάχυνση στην κυκλοφορία, επικοινωνίες με θο-
ρύβους που προκαλούν σύγχυση, εκπαίδευση που καταρτίζει ολοένα και περισσότε-
ρους ανθρώπους για ολοένα και πιο υψηλά επίπεδα τεχνικής επιδεξιότητας και εξειδι-
κευμένες μορφές γενικευμένης ανικανότητας: όλα αυτά είναι φαινόμενα ανάλογα με 
την παραγωγή ιατρογενούς αρρώστιας από την ιατρική. Στην καθεμιά από τις παρα-
πάνω περιπτώσεις, ένας σημαντικός θεσμικός τομέας έχει απομακρύνει την κοινωνία 
από τον ειδικό σκοπό, για τον οποίο έχει δημιουργηθεί και τεχνικά εφοδιαστεί ο το-
μέας εκείνος».ii

Η ιατρική είναι εξέχον παράδειγμα της αντιπαραγωγικότητας και της ψευδοορθο-
λογικότητας των καπιταλιστικών θεσμών. «Θα πρέπει τώρα να καταλάβουμε καλά ότι 
αυτό που μετέτρεψε την υγειονομική περίθαλψη σε μιαν επιχείρηση που παράγει αρ-
ρώστια είναι η ένταση ενός μηχανικού εγχειρήματος, που έχει μετατρέψει την επιβί-

i.  Ίβαν Ίλιτς, ό.π., σ. 18.
ii.  ό.π., σ. 18.

35



36 Βιοτεχνολογία, ιατρική και έλεγχος του σώματος

ωση των ανθρώπων από έργο ζωντανών οργανισμών σε αποτέλεσμα τεχνικής χειρα-
γώγησης».i

Η ιατρογένεση της αρρώστιας είναι αποτέλεσμα/εκδήλωση της αντιπαραγωγικό-
τητας της ιατρικής. Ο όρος ιατρογένεση περιλαμβάνει τις βλάβες που παθαίνει ο άρ-
ρωστος εξαιτίας της θεραπευτικής αγωγής που του παρασχέθηκε από τον γιατρό και 
οφείλεται στο ότι σήμερα «η επιβίωση των ανθρώπων» θεωρείται ζήτημα «τεχνικής 
χειραγώγησης» από τους ειδικούς γιατρούς. «Η σύμφυτη στην ιατρική ιατρογένεση 
προσβάλλει τώρα όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Είναι το αποτέλεσμα του εσωτερικευμέ-
νου αποικισμού της ελευθερίας από την ευημερία».ii Η ιατρογένεση διαιρείται από τον 
Ίλιτς σε κλινική ιατρογένεση, κοινωνική ιατρογένεση και πολιτισμική ιατρογένεση (οι 
τρεις διαστάσεις «του γεγονότος ότι η ιατρική αποτελεί άρνηση της υγείας»).

Η κλινική ιατρογένεση εμφανίζεται όταν οι ιατρικές θεραπείες, αντί να θεραπεύουν 
την αρρώστια, λειτουργούν ως παθογόνοι παράγοντες. Περιλαμβάνει όλες τις κλινικές 
καταστάσεις για τις οποίες οι παθογόνοι ή «νοσογόνοι» παράγοντες είναι τα φάρμακα, 
οι γιατροί ή τα νοσοκομεία. Αφορά, δηλαδή, τις αρνητικές παρενέργειες των ιατρικών 
πράξεων (την έλλειψη αποτελεσματικότητας, τα λάθη, την τοξικότητα των φαρμάκων, 
τη δαπανηρή και επικίνδυνη ιατρική). Ο Ίλιτς επιτίθεται επίσης στο νοσοκομειακό σύ-
στημα (είναι γνωστή η στατιστική με την οποία απέδειξε ότι, μετά από μια απεργία των 
νοσοκομειακών γιατρών στη Γαλλία, χωρίς γιατρούς οι θάνατοι μειώθηκαν). «Τα δυ-
στυχήματα που γίνονται σε νοσοκομεία είναι περισσότερα απ’ όσα γίνονται σ’ όλα τα 
άλλα εργοστάσια, με εξαίρεση τα ορυχεία και τις πανύψηλες οικοδομές… Έχει επίσης 
αποδειχτεί ότι ένας στους πέντε αρρώστους που εισάγεται σε ένα τυπικό ερευνητικό 
νοσοκομείο παθαίνει μια ιατρογενή αρρώστια».iii Συνήθως τα φάρμακα, οι γιατροί και 
τα νοσοκομεία προξενούν διάφορες ασθένειες περισσότερο από ό,τι άλλες αιτίες.

Η κοινωνική ιατρογένεση είναι σύμπτωμα της υπεριατρικοποίησης της κοινωνίας 
και της μετατροπής της υγείας σε βιομηχανικό προϊόν. Χαρακτηρίζει ένα κοινωνικό πε-
ριβάλλον στερημένο από τη γνώση και την πρακτική να τα βγάζει πέρα με τις εσωτε-
ρικές του καταστάσεις και τον περίγυρό του, όπου τα άτομα, οι οικογένειες, οι γειτο-
νιές έχουν παραχωρήσει την εξουσία των σωμάτων και της ζωής τους στους ιατρικούς 
θεσμούς (κοινωνική οργάνωση που προτρέπει τους ανθρώπους να γίνουν καταναλω-
τές της ιατρικής, νοσηρή κοινωνία που παράγει και η ίδια αρρώστια).

Η πολιτισμική ιατρογένεση αφορά την κουλτούρα, το κοινωνικό φαντασιακό, που 
τροφοδοτεί τον ιατρικό θεσμό. Η ιατρική ιδεολογία, έχει διαποτίσει την κοινωνία, το 
πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε είναι μολυσμένο από τον ιατρικό επι-
στημονισμό. «Η πολιτισμική ιατρογένεση αναιρεί την αυτονομία του ατόμου και τη 
δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του, και ιατρικοποιεί βασικά ανθρώπινα βιώματα, 
όπως είναι η γέννηση, ο πόνος, ο θάνατος». Το νοσοκομείο έχει γίνει ο χώρος στον 

i.  ό.π., σ. 17.
ii.  ό.π., σ. 19.
iii.  ό.π., σσ. 49-50.
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οποίο γεννιούνται και πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα. Η γέννηση, ο πόνος και ο θάνα-
τος έχουν μετατραπεί σε τεχνικά φαινόμενα που διαχειρίζεται η ιατρική και αυτό έχει 
γίνει μέρος του πολιτισμού μας, δεν φανταζόμαστε καν ότι μπορεί να γίνει κι αλλιώς. 
Ο ιατρικοποιημένος πολιτισμός ανάγει την υγεία σε τεχνικό πρόβλημα που το χειρί-
ζεται με τον ίδιο τρόπο προς όλους, αδιαφορώντας για το ότι η υγεία είναι σύμπτωμα 
μιας σχέσης με την πραγματικότητα που δεν μπορεί να είναι αντικειμενικά μετρήσιμη. 
Στο φιλοσοφικό επίπεδο, η βασική επιχειρηματολογία του Ίλιτς είναι ότι ο θάνατος, ο 
πόνος και οι ασθένειες αποτελούν κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και ότι οι άνθρωποι 
με την ανάπτυξη του πολιτισμού τους βρήκαν τρόπους να αντεπεξέρχονται στα δεινά 
που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Η σύγχρονη ιατρική κατέστρεψε αυτούς τους τρό-
πους. Οι άρρωστοι λοιπόν είναι ανυπεράσπιστοι και στα τρία επίπεδα, και στο κλινικό 
και στο κοινωνικό και στο πολιτισμικό.

Το βιβλίο του Ίλιτς όταν γράφτηκε το 1976 θεωρήθηκε υπερβολικό, σήμερα τα επι-
χειρήματά του έχουν επιβεβαιωθεί από την εξέλιξη της ιατρικής και έχουν προστεθεί 
νέα. Σήμερα, ο κυριαρχικός ρόλος των φαρμακευτικών εταιρειών και οι ύπουλες μεθο-
δεύσεις τους στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων είναι περισσότερο προφανείς 
από ό,τι ήταν την εποχή που έγραψε ο Ίλιτς. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ των φαρμα-
κευτικών κολοσσών σκοπεύουν όλο κι περισσότερο στους υγιείς, με στόχο τη διεύρυν-
ση της αγοράς του φαρμάκου. Η Lynn Payer, συγγραφέας ιατρικών βιβλίων, ονόμα-
σε αυτή τη στρατηγική «εμπόριο ασθενειών»: γιατροί και φαρμακευτικές εταιρείες δι-
ευρύνουν τα όρια των ασθενειών χωρίς λόγο, για να έχουν περισσότερους πελάτες και 
να πουλάνε περισσότερα φάρμακα.i Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην προσπάθεια να 
αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο κόσμος συνηθισμένες αλλαγές στο σώμα του, 
μετατρέποντας «φυσιολογικές διαδικασίες» σε παθολογικές καταστάσεις. Οι άνθρωποι 
πρέπει να πειστούν ότι προβλήματα που πριν θεωρούνταν απλώς ενοχλητικά, όπως η 
φαλάκρα, οι ψυχολογικές μεταβολές της καθημερινής ζωής, οι ρυτίδες και οι σεξουα-
λικές δυσκολίες, χρήζουν ιατρικής παρέμβασης. Γύρω από ασθένειες όπως η χοληστε-
ρίνη, η υπέρταση, η εμμηνόπαυση, το λεγόμενο προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, η οστε-
οπόρωση, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, έχει στηθεί ένα εμπόριο τεράστιων 
διαστάσεων. Τα όρια επικινδυνότητας με βάση τα οποία χορηγούνται φάρμακα, συνέ-
χεια μειώνονται ώστε περισσότεροι άνθρωποι να θεωρούνται άρρωστοι. 

Το ζήτημα για εμάς είναι πολιτικό. Η ιατρική είναι κοινωνικός θεσμός, διαποτισμέ-
νος όμως από τις βλέψεις και τους στόχους των κυρίαρχων πολιτικών - οικονομικών 
εξουσιών. Είναι επιστήμη καπιταλιστική. Η κριτική του Ίλιτς είναι βαθιά και ριζοσπα-
στική γιατί δεν μένει στο επίπεδο της τεχνολογίας ως τέτοιας, αλλά τονίζει ότι το ζή-
τημα είναι στο βάθος του πολιτικό και όχι απλά επαγγελματικό. Αφορά την αυτονο-
μία μας και την πάλη ενάντια στην ετερονομία. Το να απολαμβάνεις καλή υγεία σημαί-
νει να έχεις την αυτόνομη προσωπική ικανότητα να ελέγχεις τις καταστάσεις της ζω-

i.  L. Payer, Disease – Mongers: How Doctors, Drug Companies and Insurers are Making You Feel Sick, 
Wiley & Sons, 1992.
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ής σου, να προσαρμόζεσαι στις τυχαίες μεταβολές του περιβάλλοντός σου και να αρ-
νείσαι τυχόν εχθρικά περιβάλλοντα. «Κατά τη γνώμη μου», λέει, «η εξυγίανση της ια-
τρικής αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού». 
«Η δύναμη που έχει αυτό το επάγγελμα είναι το αποτέλεσμα μιας εκχώρησης αυτόνο-
μης εξουσίας στα υγειονομικά επαγγέλματα από μέρους των κυβερνώντων της πολι-
τείας». «Η ιατρική θα μπορούσε να γίνει ένας πρώτιστης σημασίας στόχος για την πο-
λιτική δραστηριότητα που επιδιώκει την ανατροπή της βιομηχανικής κοινωνίας». Επί-
σης, στον ορισμό της υγείας που δίνει, την περιγράφει καθαρά με όρους αυτονομίας σε 
αντιπαράθεση με τη διαχείριση της ζωής μας από ετερόνομους θεσμούς. Γράφει:

«Η “υγεία”, στο κάτω-κάτω, είναι απλώς μια λέξη της καθημερινής ζωής, που την 
χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε σε ποιoν βαθμό τα βγάζουν πέρα τα άτομα με 
τις εσωτερικές τους καταστάσεις και με τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Στον 
homo sapiens, το “υγιής” είναι ένα επίθετο που χαρακτηρίζει ηθικές και πολιτικές ενέρ-
γειες. Εν μέρει τουλάχιστον, η υγεία ενός πληθυσμού εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο οι πολιτικές ενέργειες διαμορφώνουν τον περίγυρο και δημιουργούν τις περι-
στάσεις εκείνες, που ευνοούν την αυτοδυναμία, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια 
για όλους, κυρίως για τους αδύνατους. Κατά συνέπεια, το επίπεδο της υγείας θα είναι 
το καλύτερο δυνατό όταν το περιβάλλον βοηθά να εκδηλωθεί η αυτόνομη, προσωπι-
κή, υπεύθυνη ικανότητα των ανθρώπων να τα βγάζουν πέρα με τις δυσκολίες τους. Το 
επίπεδο της υγείας μπορεί να πέσει μόνον όταν η επιβίωση φτάνει να εξαρτάται πέρα 
από ένα ορισμένο σημείο από την ετερόνομη (διευθυνόμενη από άλλους) ρύθμιση της 
ομοιοστασίας του οργανισμού. Πέρα από ένα κρίσιμο επίπεδο έντασης, η θεσμική υγει-
ονομική περίθαλψη –ανεξάρτητα από το αν παίρνει τη μορφή νοσηλείας, πρόληψης ή 
περιβαλλοντικής μηχανικής– ισοδυναμεί με συστηματική άρνηση της υγείας».

Στην ουσία ακυρώνει τις ίδιες τις προϋποθέσεις και τους δηλωμένους στόχους της, 
παράγοντας ιατρογενή ασθένεια μέσω της συνεχούς ιατρικοποίησης της ατομικής και 
της κοινωνικής ζωής. Η κριτική του Ίβαν Ίλιτς ήταν σαρωτική εναντίον της ιατρικής 
ως αντιπαραγωγικής και δυσλειτουργικής. «Η ιατρική και οι μύθοι της καταστρέφουν 
την υγεία», γράφει. Για τον Ίλιτς η ιατρική δεν προκαλεί μόνο αρρώστια αλλά γίνεται η 
ίδια μια μηχανή που παράγει καταναλωτές ανίκανους να αυτοδιαχειριστούν την υγεία 
τους. Παράγει συνεχώς νέες θεραπευτικές ανάγκες, και καθώς αυξάνεται η προσφορά 
υγείας δημιουργούνται νέα προβλήματα και αρρώστιες.

Η αλλαγή της κατάστασης θα έρθει μόνο όταν αποδυναμωθεί η εξουσία των ειδι-
κών, όταν ανακτήσουμε την αυτονομία μας και πάρουμε την υγεία στα χέρια μας.

«Η ιατρογένεση δεν μπορεί να σταματήσει με ιατρικά μέσα: αποτελεί χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα σύμφυτο με την προσπάθεια της ιατρικής… Νέα επινοήματα, νέες μέ-
θοδοι και νέες οργανωτικές ρυθμίσεις, που θεωρούνται μέσα τα οποία θα θεραπεύσουν 
την κλινική και την κοινωνική ιατρογένεση, εμφανίζουν κι αυτά τα ίδια την τάση να γί-
νουν παθογόνα και να συμβάλουν κι αυτά στην εξάπλωση της νέας επιδημίας. Τεχνι-
κά και διοικητικά μέτρα, που λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο, προκειμένου η θεραπευτι-
κή αγωγή να μην κάνει κακό στον άρρωστο, εμφανίζουν την τάση να δημιουργήσουν 
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έναν ιατρογενή κύκλο, που ενισχύεται από μόνος του, και που είναι αντίστοιχος με την 
ολοένα μεγαλύτερη ρύπανση που προκαλούν τα αντιρρυπαντικά μέσα».i

Η κατάσταση μπορεί «να αναστραφεί μόνο αν οι μη ειδικοί αποκτήσουν πάλι την 
επιθυμία να αυτονοσηλεύονται και μόνο αν οι απλοί άνθρωποι κατοχυρώσουν νομο-
θετικά, πολιτικά και θεσμικά το δικαίωμα στην περίθαλψη, που θα περιορίζει το επαγ-
γελματικό μονοπώλιο των γιατρών».ii

Αυτό δεν σημαίνει κατάργηση της ιατρικής, θα ήταν παράλογο, αλλά να μπει στη 
θέση της. Υπερβολική ιατρική, σημαίνει πραγματική εισβολή στην ατομική και κοινω-
νική ζωή. 

Η εναλλακτική ιατρική αποτελεί εναλλακτική πρόταση απέναντι στη συμβατική ια-
τρική, η οποία, όμως, για να επιβιώσει μέσα στο υπάρχον σύστημα, προσπαθεί να κινη-
θεί χωρίς να αμφισβητεί το κατεστημένο πλαίσιο. Ζητάει μερίδιο στην αγορά της υγεί-
ας. Για να γίνει αποδεκτή, έστω και εν μέρει, υποχρεώθηκε να οργανωθεί όπως η κλα-
σική ιατρική. Εδώ η απάτη είναι η λέξη «ολιστική». Μια πραγματικά ολιστική άποψη 
τονίζει, σέβεται και προωθεί την αυτοδυναμία του ατόμου, το οποίο αντιμετωπίζει ως 
ένα αυτόνομο «όλον». Η αντιμετώπιση του ασθενούς από τους θεσμούς της εναλλα-
κτικής ιατρικής, όμως, μιμείται –με άλλα μέσα και όρους– το κυρίαρχο ιατρικό μοντέ-
λο. Η εναλλακτική ιατρική στην πλειοψηφία της απέτυχε να απεγκλωβιστεί από την 
κατεστημένη άποψη για την υγεία και ενσωματώθηκε, αν και όχι πλήρως. Τα κύρια πα-
θογόνα συστατικά της συμβατικής ιατρικής έχουν αφομοιωθεί και από μεγάλο τμήμα 
της εναλλακτικής λεγόμενης ιατρικής: Ιεραρχική σχέση, μονοπώλιο της γνώσης, εμπο-
ρευματοποίηση, αποδυνάμωση της αυτονομίας. 

Η κριτική, λοιπόν, που κάνουμε εμείς κινείται πάνω στο δίπολο αυτονομία - ετερο-
νομία. Δηλαδή στην ανάγκη μας για άμεση συμμετοχή για τα πράγματα που αφορούν 
τη ζωή μας και άρνηση της απάθειας και του ετεροκαθορισμού. Αν επιδιώκουμε αλ-
λαγή της κατάστασης, δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά από τους ειδικούς της υγεί-
ας, αλλά είμαστε εμείς που πρέπει να διεκδικήσουμε την αυτονομία μας θέτοντας πε-
ριορισμούς στο ιατρικό κατεστημένο, παίρνοντας την υγεία στα χέρια μας. Αυτό ση-
μαίνει να αποδυναμωθεί ο λόγος των επαγγελματιών της υγείας. Αρχικός μας σκοπός 
πρέπει να είναι το άνοιγμα της συζήτησης δημόσια, η αντιπληροφόρηση, η διάχυση της 
γνώσης μέσα στην κοινωνία, η αλλαγή της στάσης μας έστω και με μικρές πράξεις. Οι 
επιλογές μας πρέπει να γίνουν πραγματικές, κι όχι αυτές που μας σερβίρουν ως δήθεν 
δικές μας, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής μας, των πράξεών μας, να μην 
αφήνουμε άλλους να σκέφτονται για μας, δήθεν για το καλό μας εξυπηρετώντας δικά 
τους συμφέροντα.iii

i.  Ίβαν Ίλιτς, ό.π., σσ. 52-53.
ii.  ό.π., σ. 54
iii.  «Ο αγώνας μας για να υπάρξουμε είναι αδιαχώριστος από μια στάση εξέγερσης ενάντια στο ιατρικό 

σύστημα. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η συστηματική αμφισβήτηση της εξουσίας του, που πάει μα-
ζί με την απαίτηση να τρυπήσει ο τοίχος του ιατρικού απορρήτου για να οικειοποιηθείτε τις πληρο-
φορίες που διαθέτουν για την περίπτωσή σας… Στη συνέχεια, να αναζητούμε το διάλογο με άλλους 
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Οι εκβάσεις της επιστήμης πρέπει να συζητούνται πολιτικά, κι αυτό σημαίνει ότι 
αυτή η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο τους 
ειδικούς επιστήμονες και τους επαγγελματίες πολιτικούς. Η πραγματικότητα που βι-
ώνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι υλοποιήσεις της τεχνολογίας και της επιστήμης 
επιβάλλονται με ύπουλο και υπόγειο τρόπο και χωρίς καμία σοβαρή πολιτική συζήτη-
ση. Μια τέτοια συζήτηση θέλουμε να ανοίξουμε κι εμείς. 

Η αντιπροπαγάνδα για εμάς είναι πολύ σημαντική, μπορεί να οδηγήσει στο σχημα-
τισμό μιας αμφισβητησιακής συνείδησης. Αυτό που πρέπει λοιπόν αρχικά να κάνουμε 
είναι να ανοίξουμε κοινωνικά το θέμα (μέσα από εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συζητή-
σεις) και να αμφισβητήσουμε το status quo της ιατρικής. Η αληθινή επιστήμη προϋπο-
θέτει την ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών και την ελεύθερη αντιπαράθεση ανά-
μεσα σε διαφορετικές απόψεις. Στο χώρο της ιατρικής αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Στο 
θέμα των διεκδικήσεων δεν αρνούμαστε τα μεταρρυθμιστικά αιτήματα, αφού αφορούν 
κοινωνικές ανάγκες. Αυτό όμως που ξεχνάει με αφέλεια και παιδαριώδη τρόπο ο με-
ταρρυθμιστικός λόγος, είναι ότι οι διεκδικήσεις συνήθως σχετίζονται με τις αντιφάσεις 
και την ανορθολογικότητα του καπιταλιστικού συστήματος, άρα για εμάς είναι περισ-
σότερο ουτοπικό να επικεντρώνεις τον αγώνα σου μέσα στις υπάρχουσες δομές. Μπο-
ρούμε δηλαδή να υποστηρίξουμε μεταρρυθμιστικά αιτήματα, μέσα όμως σε μια οπτική 
που θα δείχνει ότι πραγματική λύση θα βρεθεί μόνο μέσα από την επαναστατική υπέρ-
βαση της υπάρχουσας κατάστασης. Oι μεταρρυθμιστικές ενέργειες στην ουσία δυνα-
μώνουν τους θεσμούς και την εξάρτηση από αυτούς, γιατί στην ουσία είναι ενδογενείς 
απαντήσεις του συστήματος. Δεν προτείνουμε βέβαια «φωτιά και τσεκούρι» (η κοινω-
νική - πολιτική κατάσταση που βιώνουμε είναι διαφορετική από εκείνη του 19ου και 
των αρχών του 20ού αιώνα, όπου η επανάσταση ήταν στα χείλη και στην πράξη χιλιά-
δων ανθρώπων), αλλά τη διάχυση πραγματικά αυτοδιαχειριζόμενων αντιθεσμών, συ-
νευρέσεων, στεκιών, επιτροπών γειτονιάς, κοινοτήτων, συνδικαλιστικών ομάδων βά-
σης και ό,τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί με βασική προϋπόθεση την αντιιεραρχία, την 
αυτοοργάνωση, την ισότητα και την αμοιβαιότητα στις σχέσεις, μέσα στην κοινωνία 
και έξω από κάθε συναλλαγή/διασύνδεση με το κράτος και τον καπιταλισμό. Αυτό που 
κάποιοι ονομάζουν «εποικοδομητικό αναρχισμό» κι εμείς «πρόταγμα της ατομικής και 
κοινωνικής αυτονομίας»: ένα θετικό όραμα για το μέλλον, που προσπαθεί, με όσα μέ-
σα έχει και χωρίς να προδίδει τις αρχές του, να ριζώσει στο παρόν. Να πάρουμε στα χέ-
ρια μας την υγεία μας και ολόκληρη τη ζωή μας.

αρρώστους, να ανταλλάσουμε πληροφορίες, μια στάση εντελώς διαφορετική από αυτήν που περιμέ-
νει κανείς από έναν άρρωστο νοσοκομείου… Το νοσοκομείο θεωρεί τον άρρωστο αντικείμενο πει-
ραματισμού. Αντίθετα, ο μόνος πειραματισμός που επιτρέπει στον άρρωστο να επανοικειοποιηθεί 
την ατομικότητά του είναι η επικοινωνία της εμπειρίας του, γεγονός που προϋποθέτει να έχει φρο-
ντίσει από πριν για τα ανοίγματά του στον κόσμο». Andrea Doria, Η εξαιρετική περίπτωση μιας συ-
νηθισμένης ιστορίας, εκδόσεις των ξένων, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 58-59.
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Παλαιά και νέα ευγονικήi

Η ευγονική: ένας όρος που θα προτιμούσαν να εξοριστεί, να ξεχαστεί. Επειδή έχει 
δυσφημιστεί εξαιτίας της εφαρμογής της από το ναζιστικό καθεστώς. Βεβαίως, 

δεν αποτελούσε εφεύρεση των ναζί.
Το 1870 ο Francis Galton, ξάδελφος του Δαρβίνου, θεμελιώνει την επιστήμη της 

γενετικής κληρονομιάς, την ευγονική (από τις ελληνικές λέξεις ευ: καλώς, ορθώς, και 
γένος), αντλώντας τα πρότυπά του από την εκτροφή των ζώων και την καλλιέργεια 
των φυτών.

Το πρώτο κύμα της ευγονικής, από την εμφάνισή της μέχρι το τέλος του Βʹ Παγκο-
σμίου Πολέμου, απλώνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες και βρίσκει 
υποστηρικτές από ένα ευρύ φάσμα ιδεολογικών αντιλήψεων (από συντηρητικούς και 
φιλελεύθερους έως ορισμένες φεμινίστριες και σοσιαλιστές). Ευγονικές επιστημονικές 
εταιρείες αναπτύσσονται στη Βρεττανία, τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γερμανία και τις 
ΗΠΑ. Κοινές παραδοχές των ευγονιστών είναι ότι:

1. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, και οι διαφορές αυτές 
έχουν τις ρίζες τους στην κληρονομικότητα.

2. Πρόκειται για διαφορές στην «ποιότητα», σε χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν 
να ιεραρχηθούν σε καλά και κακά. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι κρίνονται ως φυσιολογικοί, 
κάποιοι είναι καλύτεροι (πιο δυνατοί, πιο υγιείς, πιο έξυπνοι, πιο υπεύθυνοι κοινωνι-
κά) – και κάποιοι είναι κατώτεροι.

3. Η αξία και η φυσιολογικότητα ενός ανθρώπου ορίζονται, εντέλει, με οικονομι-
κά κριτήρια. Οι πλούσιοι και οι δημιουργικοί θεωρούνται «υψηλότερης αξίας», ενώ οι 
φτωχοί, οι εγκληματίες, όσοι υποφέρουν από κληρονομικά “ελαττώματα” θεωρούνται 
«κατώτερης αξίας».

Ο Αμερικανός ευγονιστής Harry Laughlin θα δηλώσει το 1913: «Η ευγονική είναι 
απλώς η εφαρμογή των επιχειρηματικών μεθόδων στην ανθρώπινη αναπαραγωγή».

Το παράδειγμα των ΗΠΑ
Από τις αρχές του 20ού αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 1920, αποτελεί κεντρικό πο-
λιτικό ζήτημα στις ΗΠΑ η μετανάστευση και τα συναφή με αυτήν προβλήματα του βι-
οτικού επιπέδου στις πόλεις και της έντασης των εργατικών αγώνων, που συχνά κα-

i.  Μία διαφορετική εκδοχή αυτού του κειμένου έχει δημοσιευτεί στον συλλογικό τόμο της Ομάδας 
Αυτομόρφωσης ενάντια στη Βιοτεχνολογία της Κυριαρχίας, Περί Κενών Δαιμονίων, Θεσσαλονίκη 
2008.
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ταλήγουν σε βίαιες συγκρούσεις. Οι φωνές που ακούγονται για περιορισμό της μετα-
νάστευσης έχουν συχνά “επιστημονικό” επίχρισμα και μιλούν για την “κατωτερότη-
τα” των Πολωνών, Ιταλών, Ιρλανδών…i Υπό την πίεση των οπαδών της ευγονικής, 
δεκαπέντε πολιτείες των ΗΠΑ, την περίοδο μέχρι τον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο, θεσπί-
ζουν νόμους για την υποχρεωτική στείρωση. Θα ακολουθήσουν άλλες δεκαπέντε πο-
λιτείες μέχρι το 1931. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήμα-
τα, διανοητικά καθυστερημένοι, παιδιά τρόφιμοι των κρατικών ιδρυμάτων θα στειρω-
θούν χειρουργικά. Ένα νομοσχέδιο της πολιτείας Μισούρι θεσπίζει τη στείρωση εκεί-
νων που «είχαν καταδικαστεί για φόνο, βιασμό, ληστεία του δρόμου, κλοπή ορνίθων, 
βομβιστική ενέργεια ή κλοπή αυτοκινήτων». Η ευγονική ιδεολογία θα δεχτεί ισχυρό 
πλήγμα από το οικονομικό κραχ του 1929, οπότε εκατομμύρια άνθρωποι ανεξαρτή-
τως φυλετικής καταγωγής θα βρεθούν σε κατάσταση έσχατης φτώχιας. Η άνοδος του 
ναζισμού στη Γερμανία και η επιβολή εκτεταμένων ευγονικών πρακτικών θα συντελέ-
σουν επίσης στην παρακμή του ευγονικού κινήματος στις ΗΠΑ.ii

Το παράδειγμα της Γερμανίας
Η ευγονική πολιτική του ναζιστικού καθεστώτος έχει συζητηθεί εκτενώς – και συχνά 
κρίνεται ως ένα μοναδικό, αποτρόπαιο γεγονός. Η ευγονική συνείδηση, ωστόσο, ανα-
πτύσσεται στη Γερμανία ήδη πριν την κυριαρχία των ναζί, με την εδραίωση της σημα-
σίας της κληρονομικότητας, τον στιγματισμό των “κατώτερων”, την επικράτηση των 
οικονομικών κριτηρίων στην αξιολόγηση της ανθρώπινης ύπαρξης, και βρίσκει, περι-
ορισμένη έστω, εφαρμογή στην ψήφιση από ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια νόμων για 
τη στείρωση όσων πάσχουν από κληρονομικά ή ψυχικά νοσήματα. Το έδαφος για την 
εφαρμογή της «φυλετικής υγιεινής» είναι εύφορο όταν έρχεται στην εξουσία το Τρίτο 
Ράιχ, και ένας από τους πρώτους νόμους του το 1933 «για την Υγεία και την Κληρο-
νομικότητα» έχει ως αποτέλεσμα την υποχρεωτική στείρωση 400.000 ανθρώπων. Θα 
ακολουθήσουν οι νόμοι για τις ευγονικές εκτρώσεις (το 1935) και για την ευθανασία 
(το 1939, με αποτέλεσμα τη θανάτωση 70.000 ανθρώπων). Και, βεβαίως, τα μαζικά ευ-
γονικά πειράματα στα στρατόπεδα εξόντωσης – κυρίως στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 
«[Α]ντίθετα με μια διαδεδομένη προκατάληψη, ο ναζισμός δεν περιορίστηκε απλώς να 

i.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία αντιτίθετο στην ευγονική. αφε-
νός διότι ήταν δύσκολο να δεχτεί τον ανθρώπινο αντί του θεϊκού σχεδιασμού στην αναπαραγω-
γή, αλλά ίσως κυρίως για να μην χάσει την “πελατεία” της, αφού οι εθνότητες που πλήττονταν από 
την ευγονική πολιτική ανήκαν στην πλειοψηφία τους παραδοσιακά στο ποίμνιό της (Ιταλοί, Ιρ-
λανδοί, Πολωνοί). Όταν αργότερα τα ναζιστικά ευγονικά μέτρα αφορούσαν κυρίως τους Εβραίους 
της Ευρώπης, η Καθολική Εκκλησία παρέμεινε εν πολλοίς σιωπηλή. Βλ και Critical Art Ensemble, 
“The Promissory Rhetoric of Biotechnology in the Public Sphere” στο βιβλίο τους Digital Resistance, 
Autonomedia, 2001.

ii.  Για μια εκτενέστερη αναφορά στο ευγονικό παρελθόν των ΗΠΑ, βλ. Jeremy Rifkin, Ο αιώνας της 
βιοτεχνολογίας, «Νέα Σύνορα» Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998, και ειδικότερα το κεφάλαιο «Ένας ευγο-
νικός πολιτισμός».
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χρησιμοποιήσει και να διαστρεβλώσει προς όφελος των δικών του πολιτικών βλέψεων 
τις επιστημονικές έννοιες που είχε ανάγκη. η σχέση μεταξύ εθνικοσοσιαλιστικής ιδεο-
λογίας και ανάπτυξης των κοινωνικών και βιολογικών επιστημών του καιρού εκείνου, 
ιδιαιτέρως της γενετικής, είναι περισσότερο μύχια και πολύπλοκη και, συνάμα, περισ-
σότερο ανησυχητική. […] [Τ]ο εθνικοσοσιαλιστικό Ράιχ σηματοδοτεί τη στιγμή στην 
οποία η ενοποίηση ιατρικής και πολιτικής, που αποτελεί ένα από τα ουσιώδη χαρα-
κτηριστικά της νεωτερικής βιοπολιτικής, αρχίζει να προσλαμβάνει την ολοκληρωμένη 
μορφή της. Το στοιχείο αυτό συνεπάγεται ότι η κυρίαρχη απόφαση περί γυμνής ζωής 
μετατοπίζεται από στενά πολιτικές επιταγές και σφαίρες σε ένα περισσότερο ασαφές 
πεδίο, όπου ο ιατρός και ο κυρίαρχος φαίνεται να ανταλλάσσουν ρόλους.»i

Το δεύτερο κύμα
Η ήττα των ναζί στον Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο αποτροπιασμός για την πολιτική 
της «φυλετικής καθαρότητας» είχαν ως αποτέλεσμα την αμαύρωση του ονόματος της 
ευγονικής. Κανείς, πλέον, επιστήμονας ή πολιτικός δεν φαινόταν διατεθειμένος να την 
υπερασπιστεί – και οι φιλελεύθεροι έπρεπε επίσης να κρύψουν και να “ξεχάσουν” τη δι-
άδοση της ευγονικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στις δημοκρα-
τίες τους. Ωστόσο, οι βάσεις της επιστημονικής “λογικής” της δεν ξεχάστηκαν – και 
δεν είναι απαραίτητες οι συνωμοσιολογικού τύπου επισημάνσεις ότι τα πειράματα του 
Μένγκελε στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, χρηματοδοτημένα από τα μεγάλα φαρμακευτι-
κά εργαστήρια της IG Farben, συνεχίστηκαν, και Γερμανοί επιστήμονες, όπως και σε 
άλλους τομείς, πέρασαν στην υπηρεσία των συμμάχων. Προφανώς και έγιναν αυτά. Εί-
ναι όμως η ίδια η λογική του ανταγωνισμού, της κυριάρχησης επί της φύσης, της “ορ-
θολογικής” διαχείρισης και του ελέγχου, η λογική της καπιταλιστικής αξίαςii που κα-
θιστά στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη μιας ευγονικής – έστω και χωρίς διακηρυγ-
μένους ευγονιστές. Τη δεκαετία του 1950, τα ιδρύματα Κάρνεγκι και Ρόκφελλερ, που 
πριν τον πόλεμο ήταν από τους βασικούς χρηματοδότες των ευγονικών ερευνών στις 
ΗΠΑ, εισάγουν εφαρμογές των μαθηματικών και της φυσικής στη βιολογία και υπο-
στηρίζουν την ανάπτυξη μιας νέας επιστήμης: της μοριακής βιολογίας. Κι αυτή με τη 
σειρά της θα οδηγήσει τη δεκαετία του 1970 στη γενετική μηχανική. 

Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι η ευγονική ετάφη οριστικά ύστερα από τη φρί-
κη του ολοκαυτώματος, ειδικά αν μόνο κριτήριο ήταν η συχνότητα με την οποία χρη-
σιμοποιείται έκτοτε ο όρος. Αλλά αυτό το σενάριο αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από 
ουτοπικό. Κατά τα λόγια του Jaques Testard «το να μιλάς σήμερα για ευγονισμό ή για 
κοινωνική υγιεινή ή για ανθρώπινη επιλογή παραπέμπει κατευθείαν στο πρόσφατο να-
ζιστικό παρελθόν... Αρκεί όμως να βρεις καινούριες λέξεις για να υποδηλώσεις τον ευ-

i.  Giorgio Agamben, Homo sacer, Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, Scripta, Αθήνα 2005, σ. 227 και σ. 
224.

ii.  Βλ. και Anselm Jappe, Γονίδια, αξίες και αγροτικές εξεγέρσεις, ξ τεύχος 5, Θεσσαλονίκη 2003.
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γονισμό και να κλείσεις το κτήνος σε ένα μαντρί δικαιωμάτων, ώστε να χάσει τα νύχια 
του και να ξαναγίνει εξημερώσιμο από τη δημοκρατία, για να ξαναβρεί τη θέση του και 
να γίνει και πάλι το αναπόφευκτο υποζύγιο της προόδου». Ενώ λοιπόν ο όρος ευγονική 
εξαφανίστηκε από το λεξιλόγιο κάθε επιστήμονα που σεβόταν τον εαυτό του και φοβό-
ταν την κοινωνική κατακραυγή, οι πρακτικές της συνέχισαν να υφίστανται κάτω από 
διαφορετικά ονόματα και μακριά από τα μάτια του “πολιτισμένου” κόσμου (ακριβέστε-
ρα, κάτω από την μύτη του εθελοτυφλούντος δυτικού κόσμου και πολλές φορές μέσα 
στα άδυτα των μεγαλουπόλεών του). Και, ω τι έκπληξη, τα πιο αδύναμα (από άποψη 
τάξης, φύλου και φυλής) στρώματα του πληθυσμού συνέχισαν να είναι ο στόχος.

Σύμφωνα με μια εργασία του Γραφείου του Πανεπιστήμιου του Princeton για τον 
έλεγχο του πληθυσμού, ως το 1970 είχε καταγραφεί η στείρωση του 20% των παντρε-
μένων μαύρων γυναικών και ένα ανάλογο ποσοστό των τσικάνος στις ΗΠΑ. Σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου μιας έρευνας του 
Sedavo, ως το 1976 είχε στειρωθεί το 24% των ινδιάνων γυναικών της Β. Αμερικής σε 
γόνιμη ηλικία. Στην Ιαπωνία ο νόμος περί ευγονικής προστασίας ψηφίστηκε το 1948 
και μέχρι το 1956 στειρώθηκαν περίπου 300.000 άτομα.

Αλλά το (συντριπτικά) μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας ανήκε στον λεγόμενο “Τρί-
το Κόσμο”. H μαγική λέξη εδώ ήταν ο «υπερπληθυσμός», η «δημογραφική βόμβα», δη-
λαδή αυτό το πλεόνασμα “άχρηστων” πληθυσμιακών κομματιών που η δυτική κυριαρ-
χία δεν μπορούσε να απορροφήσει σαν (φτηνό και αναλώσιμο) εργατικό δυναμικό και 
η άμεση αντιμετώπισή του απαιτούσε τις πρακτικές της “αποτρόπαιας” ευγονικής. Η 
ορολογία δεν ήταν πια η ίδια, αλλά όροι όπως «δημογραφική πολιτική» ή αλλιώς «πλη-
θυσμιακή πολιτική» 

 
έθεταν ακριβώς τους ίδιους στόχους: να ελέγξουν και να μειώσουν 

αυτά τα πληθυσμιακά κομμάτια που αποτελούσαν δυνάμει απειλή για τον «ανώτερο 
δυτικοκεντρικό πολιτισμό».

Το 1962 ο ΟΗΕ διακήρυξε ότι το Νο 1 παγκόσμιο πρόβλημα είναι ο υπερπληθυ-
σμός των υπανάπτυκτων χωρών… Ένας από τους όρους για τη δανειοδότηση των 
φτωχών κρατών ήταν πλέον η συμμόρφωση και η υιοθέτηση από μέρους τους μέτρων 
δημογραφικής πολιτικής, και η διάδοση-επιβολή της δημογραφικής πολιτικής που 
ασκούν οι διεθνείς οργανισμοί. Ειπωμένο ξεκάθαρα: οι φτωχές χώρες όφειλαν να μει-
ώσουν δραστικά τον δείκτη γεννητικότητάς τους… Πέντε χρόνια μετά, η ανθρωπι-
στική βοήθεια είχε ήδη περιοριστεί μόνο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και 
λιμών, και δινόταν πάντα μόνο υπό τον όρο ότι στον κόσμο που υποφέρει από πείνα 
θα δοθεί τροφή αν δεχτεί να στειρωθεί… Στο Μπαγκλαντές μετά τις καταστροφικές 
πλημμύρες του Μαΐου του 1984, χορηγήθηκε ανθρωπιστική βοήθεια με την υποχρέ-
ωση να στειρωθούν όλες οι γυναίκες της περιοχής. Αποτέλεσμα ήταν να στειρωθεί το 
80% των γυναικών. Εκτός βέβαια από την “ανθρωπιστική” στείρωση, οι γυναίκες του 
“Τρίτου Κόσμου” αποτέλεσαν τα επί έτη πειραματόζωα των αντισυλληπτικών φαρμά-
κων που στον “ανεπτυγμένο” κόσμο είχαν κριθεί ως επικίνδυνα και είτε απαγορεύο-
νταν είτε προωθούνταν στα νοσοκομεία των φτωχογειτονιών, φάρμακα που αργότε-
ρα αποκαλύφτηκε ότι ήταν υπεύθυνα για μία σειρά τραγικών επιπτώσεων όπως δρα-
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ματική απώλεια βάρους, βαριές αιμορραγίες, ανωμαλίες στον κύκλο, σοβαρές διατα-
ραχές στο νευρικό σύστημα.

Είναι πλέον σαφές ότι οι πρακτικές της ευγονικής ποτέ δεν σταμάτησαν – αυτό 
που σταμάτησε ήταν η ανοιχτή και δημόσια χρήση του όρου και η υπεράσπισή της ως 
επιστήμη. Η ευγονική είχε υποστεί την δημόσια απονομιμοποίηση και άρα έπρεπε να 
δρα διά μέσου άλλων οδών. Τώρα οι ιθύνοντες θεωρούν ότι η ευγονική πρέπει σιγά-
σιγά να βγει από το παρασκήνιο, αλλά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρέ-
πει να επανεισαχθεί σε αυτό το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που μέχρι τώρα άφη-
νε εκτός. Και ο τρόπος για να το κάνει είναι να επανέλθει ως θετική ευγονική και φυ-
σικά ως εμπόρευμα.

Από τον Herman J. Muller, (κομμουνιστή και βραβευμένο με Νόμπελ το 1946) 
που, ως προφήτης της «νέας ευγονικής», ευαγγελιζόταν το 1936 μια «ευγονική της 
μελλοντικής κοινωνίας, απελευθερωμένη από τις παραδόσεις της κάστας, της δουλεί-
ας, της αποικιοκρατίας… [που θα είναι] αυθεντική και ριζοσπαστική», όπου «η επιλο-
γή του γενετικού υλικού θα είναι εθελοντική» έτσι ώστε να προκύψουν τα «εκλεκτά 
παιδιά», έως το 1985, οπότε «ο Kelves υποστηρίζει πειστικότατα ότι το κίνημα της ευ-
γονικής, αφού κατέστη ανυπόληπτο ως κίνημα για κοινωνική βελτίωση, κυρίως λόγω 
του ακραίου ρατσισμού των ναζί, μετατράπηκε σε κλινική γενετική του ανθρώπου, της 
οποίας ο στόχος δεν είναι να καλυτερεύσει την κοινωνία ως σύνολο, αλλά να παρά-
σχει σε άτομα και οικογένειες διάγνωση, συμβουλευτική και θεραπείες ώστε να απαλύ-
νει τα βάσανα κάθε ατόμου χωριστά», η «εναλλακτική», «θετική» ευγονική μορφοποι-
ούνταν σταδιακά σε μια ολοκληρωμένη θεωρία. Η τελευταία συνυπήρχε και επικαλυ-
πτόταν από την επικρατούσα θεωρία της «αρνητικής» ευγονικής, και η κυριαρχία την 
έβγαλε από την αφάνεια, όταν της χρειάστηκε.

Από την ευγονική στον επιστημονισμό
Η πρόοδος και η κοινωνική ευταξία μπορούν να επιτευχθούν χάρη στην επιστήμη και 
την τεχνολογία. Όπως μπορούμε επιστημονικά να κυριαρχήσουμε επί της φύσης, έτσι 
μπορούμε να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε και την κοινωνία. Αυτή την πίστη 
της νεωτερικότητας ότι η πρόοδος είναι αναπόφευκτη και επιθυμητή, προβάλλει ο 
δαρβινισμός στη φύση. Και η ευγονική, που προϋποθέτει τον δαρβινισμό, πάει ένα βή-
μα παραπέρα: Προτείνει τον άμεσο έλεγχο της ανθρώπινης αναπαραγωγής με επιστη-
μονικούς, ορθολογικούς τρόπους. «Για τον σύγχρονο εκφυλισμό δεν φταίει το κοινω-
νικό περιβάλλον, αλλά η κακή κληρονομιά», λέει ο Γκάλτον, «κι αυτή πρέπει να ξερι-
ζωθεί με τεχνικά μέσα».

Σ’ αυτόν τον “ορθολογικό” έλεγχο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, προϋποτίθεται 
η καρτεσιανή θεώρηση του σώματος ως μηχανικού συστήματος. 

Η καρτεσιανή σύλληψη του σώματος ως μηχανικού συστήματος στοιχειώνει τη δυ-
τική επιστήμη. Το μοντέλο της μηχανής έχει πολλαπλή χρησιμότητα διότι είναι απλό 
και ευρέως κατανοητό. εξυπηρετεί τις πωλήσεις βιοπροϊόντων και βολεύει τον θεαμα-
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τικό μηχανισμό προπαγάνδας: μπορεί να εντοπίζει ένα πρόβλημα, να ανακαλύπτει μία 
αιτία και να προβάλλει μία θεραπεία. Ευτυχώς, οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί 
από τις μηχανές ή τα μηχανικά συστήματα, και οι κοινωνίες τους πολύ πιο πολύπλο-
κες και χαοτικές.

Η γενετική λαμβάνει συνεχώς ευγονικές αποφάσεις: αποφασίζει για το «ευ» – για 
το τι είναι καλό και τι είναι κακό, για το ποια γονίδια είναι καλά και ποια βλαβερά. Οι 
αποφάσεις αυτές είναι πολιτικές – και πρωτίστως πολιτική είναι η επιλογή να προωθη-
θεί η συγκεκριμένη τεχνολογία που επιτρέπει τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Στην 
ανάδυση της νέας ευγονικής συναντώνται τα παλιά προβλήματα περί του «ευ» –περί 
του ποιος και πώς καθορίζει τι είναι καλό και τι κακό– με τα νέα προβλήματα του «γέ-
νους» – όπως αυτά αναδεικνύονται από τη δυνατότητα ξεπεράσματος της ενικότητας 
του ανθρώπινου είδους, τη δυνατότητα ανάπτυξης πληθυντικών ανθρωπίνων ειδών 
και τον απόλυτο ιεραρχικό διαχωρισμό τους.

Αν το πρώτο κύμα της ευγονικής στηριζόταν κυρίως στην επιβολή ευγονικών πολι-
τικών από το κράτος, το δεύτερό της κύμα στηρίζεται κατά βάση στην ελεύθερη αγο-
ρά: η νέα ευγονική αποτελεί μία καταναλωτική επιλογή.i Διαφοροποιείται, επίσης, στο 
ζήτημα της «κληρονομιάς»: Ενώ το πρώτο κύμα της ευγονικής επεδίωκε τη διατήρη-
ση και ενίσχυση ανθρώπινων φυλετικών χαρακτηριστικών, η νέα ευγονική προσβλέπει 
στον “εμπλουτισμό” με γενετικό υλικό από όλα τα έμβια όντα – ό,τι τα χρήματα κά-
ποιου μπορούν να αγοράσουν. Αν μπορεί κανείς να έχει “ενισχυθεί” από γονίδια Ινδι-
άνων, Μαύρων ή και σκορπιών, ο φυλετικός ρατσισμός δεν έχει κανένα νόημα. Τη θέ-
ση του μπορεί να καταλάβει πλέον ένας, προφανώς ταξικός, υπερ-ρατσισμός που θα 
κατατάσσει τους ανθρώπους σε υπεράνθρωπους και υπάνθρωπους. Απαραίτητη, βέ-
βαια, είναι η πίστη στην επιστήμη, τη νέα θρησκεία, η πίστη στην “ανωτερότητα” και 
την “κατωτερότητα”, και η παραδοχή ότι η απόκτησή τους είναι ζήτημα μιας “ορθολο-
γικής” επιστημονικής επέμβασης – η αποδοχή της αναγωγής στην ποσότητα.

Το τι θεωρεί «ποιοτικό» η νέα ευγονική διαμορφώνεται τόσο από επιστημονικούς 
όσο και από θεαματικούς μηχανισμούς. Παράδειγμα: όπως στην περίπτωση μιας γενε-
τικά παρασκευασμένης αυξητικής ορμόνης για παιδιά που έπασχαν από νανισμό και η 
οποία, χάρη στη διαφήμιση των εταιρειών, τη βοήθεια γιατρών αλλά και τη συγκατά-
θεση των κρατικών θεσμών υγείας στις ΗΠΑ, έφτασε να κάνει πωλήσεις εκατομμυρί-
ων δολαρίων και να απευθύνεται σε ένα ευρύ αγοραστικό κοινό παιδιών που δεν έπα-
σχαν μεν από ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, αλλά ήταν πιο κοντά από τα συνομήλι-
κά τους – και “πείστηκαν” ότι αυτό δεν ήταν υγιές.ii

Αλλά και οι «παραδοσιακές αξίες» υπηρετούνται: υπάρχει μία ολόκληρη βιομηχα-
νία ευγονικών εκτρώσεων Ασιατών (που συχνά ταξιδεύουν γι’ αυτό το σκοπό σε χώ-
ρες της Δύσης) για την απόκτηση αρσενικών παιδιών.

i.  Βλ. και το κεφάλαιο «Ευγονική: Το δεύτερο κύμα» στο βιβλίο της Critical Art Ensemble Η μηχανή 
της σάρκας, εκδόσεις των ξένων, Θεσσαλονίκη 2006.

ii.  Βλ. Jeremy Rifkin, Ο αιώνας της βιοτεχνολογίας, «Νέα Σύνορα» Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 1998, σσ. 279-
283.
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Ακόμη, παρ’ ότι φαίνεται ότι οι θεαματικοί μηχανισμοί και οι οικονομικές επιταγές 
παίζουν τον πρώτο ρόλο στη νέα ευγονική, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την επι-
βολή της ευγονικής ως κρατική επιλογή: Στην Κίνα, εκτός από την πολιτική του «ενός 
παιδιού ανά οικογένεια», εφαρμόζεται επίσης από το 1995 ένας ευγονικός νόμος που 
επιβάλλει την προγαμιαία ιατρική εξέταση για την εξακρίβωση γενετικών ασθενειών, 
μολυσματικών ασθενειών και σχετικών ψυχικών νοσημάτων. Αν διαπιστωθεί η ύπαρ-
ξή τους, απαγορεύεται ο γάμος, εκτός αν το ζευγάρι υποβληθεί σε στείρωση ή από-
φραξη σαλπίγγων.

Η επιβολή της ευγονικής απαιτεί βεβαίως την καλλιέργεια και ενίσχυση ευγονικής 
συνείδησης στον πληθυσμό.

Έξοδος
Η ευγονική αποτελεί κεντρική βιοτεχνολογική εφαρμογή και βασικό εργαλείο βιοπο-
λιτκού ελέγχου. Όπως γενικότερα η βιοτεχνολογία, υπόσχεται υγεία, μακροημέρευ-
ση και επιτυχία εντός του καπιταλιστικού πλαισίου. Και φυσικά «κλείνει το μάτι» στην 
ιδέα της αθανασίας – της υπέρβασης του θανάτου (και του φόβου του). Και μ’ αυτή 
την έννοια, υπόσχεται το εγελιανό «τέλος της ιστορίας», το ξεπέρασμα του ανθρώπι-
νου χρόνου και της συνείδησής του, την επικράτηση ενός αιώνιου παρόντος. Ή, διαφο-
ρετικά διατυπωμένο, την υπέρβαση των κοινωνικών συγκρούσεων, αφού ο άνθρωπος 
στο πλαίσιό της αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο «διορθώσιμων» γονιδίων.

Είναι λογικό να διατηρούμε επιφυλάξεις για την επιτυχία των σχεδίων της νέας ευ-
γονικής. Ακόμη και σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, δεν είναι λίγες, και σίγουρα κα-
θόλου αμελητέες, οι φωνές επιστημόνων που επισημαίνουν το μέγεθος της άγνοιας και 
την πληθώρα γνωσιολογικών ελλείψεων στα ερευνόμενα πεδία. Η σημερινή έρευνα, 
για παράδειγμα, δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια τι είναι και τι κάνει ένα γονίδιο.i 
Παρ’ όλα αυτά, η big science προχωρά. Στα τυφλά; Ναι. Για τη δόξα και το χρήμα; Βε-
βαίως. Το γεγονός ότι το σχέδιό τους πιθανότατα θα αποτύχει, δεν μπορεί να μας κά-
νει αισιόδοξους αν αναλογιστούμε τις συνέπειες.

i.  Βλ. και Evelyn Fox Keller, Ο αιώνας του γονιδίου, Τραυλός, Αθήνα 2004.
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Στη στρατηγική της νέας ευγονικής για την παραγωγή καπιταλιστικά λειτουργι-
κών σωμάτων χρειάζεται να αντιτάξουμε τη δική μας στρατηγική. Βρισκόμαστε ανα-
γκαστικά εντός του πεδίου της βιοπολιτικής, όπου ο έλεγχος των σωμάτων και ο έλεγ-
χος των πληθυσμών είναι ένα και το αυτό αδιαίρετο σχέδιο: το δόγμα της ιατρικοποί-
ησης είναι το δόγμα της ασφάλειας – και αντιστρόφως. Δεν αρκεί, λοιπόν, μονάχα ο 
κριτικός λόγος ενάντια στα καπιταλιστικά «ευ» – αν και προφανώς είναι απαραίτητος. 
Χρειάζεται να στοχαστούμε αλλά και να δημιουργήσουμε τους δικούς μας αντιθεσμούς 
– στην οικογένεια, στη σεξουαλικότητα, στην αντιμετώπιση της ασθένειας, στον τρό-
πο που βιώνουμε τη φθορά και το πέρασμα του χρόνου, στη στάση απέναντι στο θά-
νατο και τη ζωή.

Συνέργεια για τον γιγαντισμό της ευζωίας
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Bionova. Ο ρόλος των αντιπροσώπων  
του ευρωπαϊκού βιοτεχνολογικού λόμπι

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας φορέας που απροκάλυπτα έχει επωμιστεί το ρό-
λο του υπεύθυνου εκπροσώπου των εταιρειών βιοτεχνολογίας. Η ατζέντα του πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση των γ.τ.ο., τις βιοτεχνολογικές καινοτομί-
ες σε ιατρική και βιολογία, το πατεντάρισμα γονιδιακού υλικού και συνεργασίες του 
επιχειρηματικού με τον ακαδημαϊκό κόσμο. Αυτός ο φορέας δεν είναι παρά η Bionova 
Ε.Ε., η οποία ως EuropaBio Hellas εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό λόμπι βιοτεχνολογίας 
EuropaBio και με τις προφάσεις επιστημονικής και κοινωνικής ανάπτυξης προπαγαν-
δίζει και υποβοηθά με ποικίλα μέσα την εδραίωση της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα σε 
τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο.

Όπως Αμερική…
Συμβαίνει εδώ και καιρό. Το κυριότερο λόμπι γκρουπ της βιοτεχνολογίας στην αμερι-
κάνικη ήπειρο είναι ο Οργανισμός Βιομηχανιών Βιοτεχνολογίας BIO (Biotechnology 
Industries Organization, www.bio.org) ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερες από 1000 
εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Κάθε χρόνο η BIO διοργανώνει αντί-
στοιχο συνέδριο με σκοπό την προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών και των δημο-
σίων σχέσεων των εταιρειών που συμμετέχουν. Τα συνέδρια αυτά είναι για τις ομάδες 
αντίστασης κατά της βιοτεχνολογίας το αντίστοιχο των διασκέψεων των G8 για τους 
πολέμιους της παγκοσμιοποίησης. Κάθε χρόνο συναντούν πάμπολλες αντιδράσεις με 
αντι-συνέδρια και διαδηλώσεις κατά την διάρκειά τους. 

Στην Ευρώπη, η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας αντιπροσωπεύεται από την αντί-
στοιχη EuropaBio (European Association of Bio-Industries, www.europabio.org), η 
δράση της οποίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την «προώθηση ενεργειών (lobbying) 
στα ανώτερα κέντρα λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, Συμβούλιο Υπουργών και Συναντήσεις Κορυφής)».

Αποκαλυπτικό για τον τρόπο δράσης της EuropaBio είναι το σκάνδαλο που είχε 
ξεσπάσει το 1997 όταν διέρρευσε η αναφορά της Burson Marsteller, κορυφαίας εται-
ρείας συμβούλων δημοσίων σχέσεων, η οποία είχε αναλάβει να σχεδιάσει τη στρατηγι-
κή που έπρεπε να χαραχθεί ώστε να δημιουργηθεί μια αρεστή εικόνα για τα γ.τ. τρόφι-
μα στην Ευρώπη. Οι οδηγίες που δίνονταν ήταν ξεκάθαρες: «Πρέπει να αποφεύγονται 
ανοιχτά debate στα Μ.Μ.Ε. σχετικά με τους κινδύνους των γ.τ.ο. γιατί είναι μάχες που 
εύκολα θα χαθούν. (…) Χρησιμοποιήστε πολιτικά πρόσωπα και έγκυρους δημοσιογρά-
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φους για να μεταφέρουν το μήνυμα και αποφεύγετε επίσης κατ’ ιδίαν εμφανίσεις. Αυτό 
κάνει πιο έγκυρο το μήνυμα και δεν συνδέει την αξιοπιστία της πληροφορίας με τον χώ-
ρο των βιομηχανιών βιοτεχνολογίας και την επιδίωξη κέρδους. (…) Μέσω των Μ.Μ.Ε. 
πρέπει να παρέχουν υλικό με θετικά, ανθρώπινα μηνύματα που να γεννούν ελπίδα, ικα-
νοποίηση, φροντίδα». Η παραπάνω εταιρεία δημοσίων σχέσεων είναι ειδική στο να κα-
θαρίζει βρωμιές αφού η ίδια είχε προσπαθήσει να “ξελασπώσει” και την πολυεθνική 
εταιρεία χημικών Union Carbide μετά από την έκρηξη εργοστασίου της στην Ινδία που 
έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα μέχρι και σήμερα.

The Greek connection. O ρόλος της Bionova
Η Bionova Ε.Ε. (www.bionova.gr) από το 2002 που ιδρύθηκε έχει αυτοπροσδιοριστεί 
ως «εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκδόσεων η οποία δραστηριο-
ποιείται στον τομέα των βιο-επιστημών, κυρίως της βιοτεχνολογίας, και με συστημα-
τικές, συνεχώς αναπτυσσόμενες και πολύμορφες δραστηριότητες καλύπτει ουσιαστι-
κές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων παραγόντων του χώρου». Το 2004 ανέλαβε την 
αντιπροσώπευση της EuropaBio, ως EuropaBio Hellas –ή Αστική Εταιρεία Βιοτεχνο-
λογίας, Βιοεπιστημών και Πολιτισμού– με σκοπό να προπαγανδίζει και να υποβοηθά 
την εισαγωγή και εδραίωση της βιοτεχνολογίας σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο 
και στην Ελλάδα. Μέλη της είναι, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακοί καθηγητές από τα 
πανεπιστήμια Κρήτης και Αθηνών ενώ η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ατό-
μων που εμπλέκει αντιπροσώπους εταιρειών και σύμβουλους επιχειρήσεων με πανε-
πιστημιακούς και ερευνητές προσπαθώντας να «προάγει την συνεργασία μεταξύ της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και του κόσμου των επιχειρήσεων». Όλα αυτά, βέβαια, με το 
αζημίωτο…

Η Bionova, διαθέτοντας ως ανεξάντλητη πηγή υποστήριξης τις εμπλεκόμενες εται-
ρείες βιοτεχνολογίας και κρατικές παροχές, συμβουλεύει, εκδίδει το λουσάτο επιστη-
μονικό-επιχειρηματικό περιοδικό BIO, διοργανώνει πανεπιστημιακά σεμινάρια για τη 
βιοτεχνολογία και, το πιο σημαντικό, πραγματοποιεί κάθε χρόνο το διεθνές συνέδριό 
της (www.igbf.gr) όπου επιχειρήσεις και ακαδημαϊκός κόσμος τα βρίσκουν σε θέματα 
βιοτεχνολογίας στην Γεωργία, Ιατρική, Φαρμακευτική κ.ά.

Όταν ο λύκος ταΐζει τα πρόβατα
Τον τελευταίο χρόνο η Bionova έχει επωμιστεί επίσης τον ρόλο του «μεσίτη» στο μοί-
ρασμα του κοινοτικού χρήματος για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη των θε-
ματικών Τρόφιμα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία μέσω του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου, 
τις επιδοτήσεις δηλαδή από τις οποίες εξαρτώνται πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα για να πραγματοποιήσουν έρευνα. Τα οφέλη που θα προκύψουν κατ’ αυτούς 
είναι ότι «η κοινωνία, η επιστήμη και η βιομηχανία θα επωφεληθούν της προόδου της 
βιοτεχνολογίας στους μικροοργανισμούς, τα φυτά και τα ζώα, για να αναπτύξουν νέα, 
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πιο υγιή, οικολογικά αποδοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα» ενώ η έρευνα θα περι-
λαμβάνει «εφαρμογές των βιοεπιστημών και βιοτεχνολογιών στην παραγωγή αειφό-
ρων μη εδώδιμων προϊόντων και διαδικασιών που θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν 
τις καλλιέργειες».

Οι χορηγοί 
Η Bionova φαίνεται να έχει πολλούς καλούς φίλους σε ανώτερα κρατικά κλιμάκια, 
αλλιώς δεν εξηγείται πώς –πέρα από το να αναλαμβάνει «μεσιτείες» μοιράσματος ευ-
ρωπαϊκού χρήματος– μεταξύ των χορηγών της φιγουράρουν αρκετά υπουργεία όπως 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Παιδείας και το 
Υπουργείο Πολιτισμού… Επιπλέον, ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές των 
συνεδρίων της εμφανίζεται κάθε χρόνο κάποιος υπουργός όπου στις εναρκτήριες ομι-
λίες τονίζει το σημαντικό έργο που επιτελείται σε αυτά τα συνέδριο. Στο 3ο συνέδριο 
της Bionova χορηγοί ήταν και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προφανώς λόγω 
κάποιων συμφερόντων, κατανοητών μιας και είναι χώρες με μεγάλες επενδύσεις στον 
βιοτεχνολογικό τομέα.

Φερέγγυα Συνέδρια - Καθαρή Επιστήμη;
Τα Διεθνή Συνέδρια Βιοτεχνολογίας της Bionova δεν είναι κατ’ ουσία επιστημονικά 
αλλά μια υβριδική μορφή προώθησης της ατζέντας των εμπλεκόμενων εταιρειών που 
περιλαμβάνει την έρευνα και πιο πολύ την εφαρμογή των γενετικά τροποποιημένων 
φυτών, την επιχειρηματική διάσταση της επιστημονικής έρευνας με διασύνδεση των 
ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων με δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, και την 
προπαγάνδα μέσω των Μ.Μ.Ε. Όλα αυτά με την επικάλυψη επιστημονικοφανούς “σο-
κολάτας” που να γλυκαίνει τους λιγότερο υποψιασμένους νέους επιστήμονες αλλά και 
τους κοινούς θνητούς.

Βιοτεχνολογικό Πάρκο - Βιοτεχνολογικό Cluster
Την τελευταία διετία η Bionova πρωτοστατεί επίσης στη δημιουργία του 1ου Βιοτε-
χνολογικού Πάρκου στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα, με τη συνεργασία του τοπικού πανε-
πιστημίου και του πανεπιστημίου του Cranfield (γνωστό για τις έρευνες του στη γενε-
τική τροποποίηση), όπου θα αναπτύσσεται η βιοτεχνολογική έρευνα και θα παρέχεται 
μεταξύ άλλων η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στη βιοτεχνολογική βιομηχανία 
και τις bio-business… Επίσης, τους τελευταίους μήνες ανακοινώθηκε η πρόθεση να δη-
μιουργηθεί ένα βιοτεχνολογικό cluster (όμιλος - επιμελητήριο) με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη για την προώθηση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μελών του.
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Αγνές προθέσεις
Η Bionova, ως EuropaBio Hellas ακολουθεί ξεκάθαρα τις πάγιες τακτικές των μηχανι-
σμών της βιοτεχνολογίας όπως ήδη έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας 
έτσι την προπαγάνδα που θέλει να παρουσιάζει την επικράτηση της βιοτεχνολογίας ως 
αναπόφευκτο βήμα για ανάπτυξη. Καλεσμένοι της είναι “αμερόληπτοι” επιστήμονες, 
πολλοί από αυτούς πρώην εργαζόμενοι σε πολυεθνικές όπως η Monsanto. Απροκάλυ-
πτα παρουσιάζονται και ως οι φορείς που θα μεσολαβήσουν για τη νομική κάλυψη και 
τη μεσιτεία εξεύρεσης διεθνών προστατών που θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα και 
το πατεντάρισμά της. Δίνουν με αυτό τον τρόπο την απαραίτητη παρότρυνση στους 
επιστήμονες του χώρου να μπουν για τα καλά στον παζάρι της συνεργασίας με μεγά-
λες εταιρείες που θα τους καλύψουν οικονομικά και φυσικά θα επωμιστούν τα οφέλη 
και την εγκυρότητα της ερευνητικής τους δουλειάς. Η επιρροή των εταιρειών στους 
κρατικούς μηχανισμούς αποκτά λοιπόν ένα θεσμοθετημένο άλλοθι, αποφεύγοντας το 
να δοθεί η ρετσινιά της συνεργασίας με «μεγάλες βρώμικες πολυεθνικές που προωθούν 
τα μεταλλαγμένα» και ενδύεται με το ενάρετο καθήκον για την «επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, την οικονομική και επιστημονική πρόοδο σε συνεργασία με την ελληνική 
ακαδημαϊκή κοινότητα». Έτσι, η Bionova Ε.Ε. επωμίζεται καθαρά τον ρόλο του θιασώ-
τη της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση των γ.τ.ο., με ό,τι αυτά μπο-
ρούν να επιφέρουν, πρεσβεύοντας τους διεθνείς βιοτεχνολογικούς μηχανισμούς στην 
προσπάθεια επιβολής των συμφερόντων τους.

Order 81
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Η κανονικοποίηση της ζωής
(από την καταστολή στη διαχείριση)

Η συμμόρφωση της ζωής με τις επιταγές της αγοράς απαιτεί την ικανοποίηση δυο 
βασικών ιδεολογημάτων. Της κανονικοποίησης και της διαχείρισης. Αυτά τα 

αλληλοσυμπληρούμενα ιδεολογήματα διέπουν τόσο την ανθρώπινη, όσο και τη φυσι-
κή σχέση, διαρρηγνύοντας και εξουσιάζοντάς τη. Ένα προϊόν οφείλει να έχει τις ίδιες 
ιδιότητες ανεξαρτήτως περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οι ιδιότητες αυτές να καθο-
ρίζονται από το φορέα εκμετάλλευσής του. Παρομοίως και η ζωή – το πλέον πρόσφα-
το λάφυρο του καπιταλισμού. Το άγριο εκριζώνεται ως συνθήκη, η τάξη και ο έλεγχος 
εισρέουν σε όλες τις πτυχές της.

Η εμμονή του χριστιανικού δόγματος με τα ζιζάνια και η διαρκής παρομοίωση της 
βασιλείας του θεού με ένα καλά οργωμένο χωράφι, αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθ-
μό την επικρατούσα ιδεολογία των κοινωνιών ελέγχου. Το πάθος με το οποίο οι μο-
ναχοί εξοντώνουν τα ζιζάνια από τους υφαρπαγμένους κήπους τους, είναι στην ου-
σία του το ίδιο με αυτό των ιεραπόστολων που σφάγιασαν, κατέστρεψαν, αλλοίωσαν 
κάθε άγρια κουλτούρα την οποία συνάντησαν. Το άγριο, η βρωμιά, το ζιζάνιο αποτε-
λούν ιδεολογικές κατασκευές που σηματοδοτούν έναν πόλεμο του ελέγχου ενάντια 
στο ζωικό.

Και αν μέχρι την εποχή της νεωτερικότητας η κανονικοποίηση επιχειρούταν με μια 
εξωτερική πειθάρχηση –τον αφανισμό των ζιζανίων, το κάψιμο των δασών, τις σωμα-
τικές ποινές στους ανθρώπινους παραβάτες–, η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνα-
τότητα εσωτερίκευσης του ελέγχου. Η εσωτερικότητα της ζωής, αναλύεται, εξομαλύ-
νεται και εξορθολογίζεται στα αναρίθμητα εργαστήρια ελέγχου. Ο θυμός, ο φόβος, η 
κατάθλιψη ισοπεδώνονται, τα «κακά» γονίδια αντικαθίστανται με άλλα, πιο λειτουρ-
γικά, η ζωή απελευθερώνεται επιτέλους από το βάρος της ανορθολογικής ζωικότητάς 
της και εξυψώνεται, θεραπευμένη και γενετικά τροποποιημένη στις υψηλότερες σφαί-
ρες της αγοραίας πραγματικότητας.

Αυτή η καινούργια δυνατότητα πειθάρχησης αλλάζει και τα υποστηρικτικά της ιδε-
ολογήματα. Η εξόντωση του ανθρώπινου ή μη ζιζανίου αντικαθίσταται από την κανο-
νικοποίησή του, και η κακόβουλη άγρια ζωικότητα που διαφθείρει τις αγαθές καλλιέρ-
γειες με ένα μοντέλο μιας ζωής συμπονετικά ιδωμένης, που όμως δε μπορεί να τα βγά-
λει πέρα μόνη της. Καταρρέει κάτω από το βάρος των επιβλαβών γονιδίων της, των μι-
κροβίων και των ιών, κάτω από το βάρος της ίδιας της ζωικότητάς της. Ο δήμιος αντι-
καθίσταται από τον ανθρωπιστή ή οικολόγο επιστήμονα, πρεσβευτή της καλόβουλης 
και ευεργετικής ανθρώπινης επέμβασης. Όχι πλέον για να καταστείλει, όπως σε αλλο-
τινούς πιο βάρβαρους καιρούς, αλλά για να βοηθήσει.
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Νομιμοποιείται έτσι η αναγκαία εισβολή της εξουσίας σε κάθε πτυχή του ζωικού. 
Από την απαγόρευση του καπνίσματος και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς μέχρι 
το σχεδιασμό νέων δασών στη θέση των μη λειτουργικών παλιών, και από το σχεδια-
σμό νέων πιο υγιεινών καλλιεργειών στα εργαστήρια μέχρι τη δημιουργία του νέου και 
πλέον ευτυχισμένου είδους σκυλιού και γατιού πόλης, του στειρωμένου δηλαδή, κά-
νει την εμφάνισή του το ίδιο αποτρόπαιο ιδεολόγημα της διαχείρισης. Ως ανθρωπιστι-
κής μάλιστα αναγκαιότητας.

Μερικές δεκαετίες επιδοτούμενης έρευνας επιχειρούν να αντικαταστήσουν δυο δι-
σεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης. Η ζωή κατατέμνεται και ξεγυμνώνεται στα σύγχρονα 
εργαστήρια, και κρίνεται ανεπαρκής: γεμάτη ανορθολογικότητα, βρωμιά και αταξία. 
Πώς στο διάολο να πουλήσει κανείς ένα τέτοιο προϊόν; Η νέα, βελτιωμένη ζωή –και 
συνάμα, ο νέος, βελτιωμένος άνθρωπος– θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ανά-
γκες του σύγχρονου κόσμου. Ανθεκτική στα φυτοφάρμακα των πολυεθνικών, παρα-
γωγική, χωρίς αμφιθυμίες και μαραζώματα, έτοιμη να εκπληρώσει τον ιστορικό της ρό-
λο: αυτόν της αγοραπωλησίας.

Κάπως έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι του επιστημονικού κόσμου βάζει τα δυνατά 
του για να σερβίρει έναν απίστευτο οχετό ψεμάτων και ηλιθιοτήτων. Τα μεσογειακά 
δάση κρίνονται ανεπιτυχή και υπερβολικά ευπαθή και αντικαθίστανται από τακτοποι-
ημένα αλσύλλια κέδρου, ευκάλυπτου, ακακίας και αείλανθου. Πληθώρα ξεδιάντρο-
πων δημοσιεύσεων αποδεικνύουν πως τα ζώα της πόλης υποφέρουν αφάνταστα, έχο-
ντας γεννητικά όργανα και τυραννικές ορμές, και οι πονόψυχοι φιλόζωοι και γιατροί 
τα απαλλάσσουν για πάντα από δαύτα με μια απλή κίνηση του νυστεριού. Όσο για το 
ανθρώπινο ζώο, τόσο το περιβάλλον του όσο και τα ίδια τα δομικά του συστατικά ανα-
καλύπτεται ότι βρίθουν ολέθριων κινδύνων. Ιοί, αλλεργίες, τρομοκράτες, ψυχολογικά 
προβλήματα, γονιδιακές ατέλειες, ανασφαλή φυσικά περιβάλλοντα, βλαβερές συνήθει-
ες, συνθέτουν έναν διαρκή και αυξανόμενο κίνδυνο για την αποφυγή του οποίου ο άν-
θρωπος καλείται να παραδώσει υπάκουα το σώμα του και να το ανοίξει διάπλατα στις 
ευεργετικές παρεμβάσεις των διαφόρων ειδικών της κανονικότητας.

Τα ιδεολογήματα της διαχείρισης και του ελέγχου λειαίνουν το έδαφος για την 
εμφάνιση του μετα-ανθρώπου. Οι χαώδεις καιρικές συνθήκες κρατούνται μακριά με 
την επέλαση των κλιματιζόμενων ερήμων, το γκαζόν επιδεικνύεται ως ύψιστο δείγ-
μα πολιτισμού έναντι της ανοιξιάτικης αταξίας αλλά και της φθινοπωρινής μελαγχο-
λίας ενός λιβαδιού, το απρόβλεπτο του ταξιδιού αντικαθίσταται από κάτι σαν τηλεμε-
ταφορά από τον ένα μη τόπο στον άλλο, και ο φυσικός κόσμος τροποποιείται, ξεριζώ-
νεται, σφαγιάζεται, πυρπολείται και αποψιλώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες του πικ νικ. Έτσι ώστε, το νέο ανθρώπινο ζώο να μπορεί να απολαύσει παρέα με 
το ευνουχισμένο και καταθλιπτικό κατοικίδιό του όλη την εξέχουσα ασφάλεια που μό-
νο ο θάνατος μπορεί να εγγυηθεί, συνεχίζοντας στο ακέραιο τις –γενετικά τροποποιη-
μένες βεβαίως– βιολογικές του λειτουργίες. Χωρίς άγχη, φόβους, καταθλίψεις, αρρώ-
στιες και ανησυχίες, φρέσκος και καλοδιατηρημένος, όπως τα προϊόντα του μελλοντι-
κού φυσικού του περιβάλλοντος: του εμπορικού κέντρου.
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Η επιλογή για αντίσταση στη βιοτεχνολογία  
της κυριαρχίας είναι πολιτική

Για το σύστημα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας μέσα στο οποίο ζούμε σήμερα η βιο-
τεχνολογία έχει αποκτήσει κομβικό ρόλο, ως εκείνη η τεχνολογική και επιστημονι-

κή προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν, να ταξινομηθούν καθώς και να τροποποιηθούν 
σε τέτοιο βαθμό οι γονιδιακές ιδιότητες της έμβιας ζωής, ώστε να μετατραπούν σε ιδι-
οκτησία και να ενταχθούν στην σφαίρα του εμπορεύματος ως κάτι που ανήκει, πουλιέ-
ται, αγοράζεται και πάνω από όλα κυριαρχείται από τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Οι δυο βασικοί πόλοι στους οποίους κατευθύνεται η «ερευνητική - παραγωγική» 
προσπάθεια της βιοτεχνολογίας είναι η γεωργία και η ιατρική.

Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στη γεωργία και η επιβολή των ΓΤΟ δεν έχει να 
κάνει λοιπόν με τον “αυθορμητισμό” του επιστημονικού ερευνητικού πνεύματος ή 
τους “πιονέρους” των επιστημονικών εργαστηρίων, ούτε φυσικά με την καταπολέμη-
ση της πείνας, της φτώχιας και της εξαθλίωσης που σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος ο κα-
πιταλισμός δημιούργησε. Έχει να κάνει με την καθολική υπαγωγή του τομέα της αγρο-
τικής παραγωγής στην καπιταλιστική διαδικασία.

Με την επιβολή των ΓΤΟ, οι αγροτικοί πληθυσμοί θα αναγκαστούν να υπαχθούν 
στην καπιταλιστική διαδικασία μέχρι που κάποια στιγμή θα μετατραπούν οι ίδιοι σε 
προλετάριους και η εργασία τους σε εμπόρευμα. Η επιβολή των ΓΤΟ σε πρώτη φάση 
θα μετατρέψει τους αγροτικούς πληθυσμούς σε άμεσα εξαρτώμενους από τις εταιρείες 
και το κεφάλαιο σε όλη την διαδικασία της αγροτικής παραγωγής (από τον σπόρο, τα 
φυτοφάρμακα, την επιλογή της καλλιέργειας, τη διάθεση των προϊόντων κλπ).

Η βιοτεχνολογία αποτελεί το τελευταίο στάδιο της βιομηχανοποίησης της αγρο-
τικής - κτηνοτροφικής παραγωγής. Αν και στα προηγούμενα στάδια αυτής της παρα-
γωγής είχαμε σοβαρά προβλήματα διακινδύνευσης της υγείας των κοινωνιών (φυτο-
φάρμακα, διοξίνες, νόσος των τρελών αγελάδων λόγω των ζωοτρόφων κλπ), στο στά-
διο των ΓΤΟ αυτές οι διακινδυνεύσεις γίνονται ανεξέλεγκτες, αφού οι εταιρείες και τα 
συμφέροντα που εκπροσωπούν πειραματίζονται μετατρέποντας ολόκληρες κοινωνίες 
σε πειραματόζωα, χωρίς μάλιστα να έχουν την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού με 
τον οποίο πειραματίζονται.

Από την άλλη, στην ιατρική, μέσω της «βιολογικοποίησης» του βίου προωθούνται 
πολλαπλά και άμεσα οφέλη για τον καπιταλισμό. Από τα κέρδη των ασφαλιστικών εται-
ρειών που δεν θα ασφαλίζουν, ή των αφεντικών που θα μπορούν να απολύουν τους γε-
νετικά “ύποπτους” για κάποιες ασθένειες, από το εμπόριο μιας νέου τύπου θρησκευτι-
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κής ελπίδας της αιώνιας ζωής (που θα αντικαταστήσει το σημερινό εμπόριο της θρη-
σκευτικής ελπίδας για την μετά θάνατο ζωή) μέχρι την “ανασκευή” των ανθρώπινου 
σώματος ώστε να γίνει πιο παραγωγικό (να κουράζεται λιγότερο, να έχει ανάγκη λιγό-
τερο ύπνο, να αντέχει σε περισσότερη ακτινοβολία κλπ). Θα μπορούσε μάλιστα το “φα-
ντασιακό” των καπιταλιστών να ελπίσει μέχρι και στην “εξειδίκευση” των ανθρώπινων 
σωμάτων, όπως σώματα για ανθρακωρύχους, για γραμματείς, για οδηγούς διαστημο-
πλοίων, πολεμιστές στις εσχατιές της καπιταλιστικής αυτοκρατορίας κλπ, ή όσο μακριά 
θα μπορούσε να φτάσει η φαντασία της εργαλειοποίησης του ανθρώπινου σώματος.

Αν λοιπόν λέμε όχι στο βιοτεχνολογικό μέλλον που μας ετοιμάζουν αυτό είναι 
Επειδή οι βιοτεχνολογικές επεμβάσεις είναι ενδογενώς επικίνδυνες για την υγεία 

και τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων μέσα στα οποία ζούμε.
Επειδή είναι το πιο χυδαίο όραμα της εμπορευματικής κοινωνίας. Η προσπάθεια να 

μετατραπεί η ίδια η ζωή ακόμη και στα στοιχειώδη της –τα γονίδια– σε εμπόρευμα, σε 
αντικείμενο αγοραπωλησίας κατοχυρωμένο από πατέντες, που θα ελέγχεται από τα 
συμφέροντα μερικών πανίσχυρων οικονομικά βιοτεχνολογικών εταιρειών. Στο βωμό 
του κέρδους όλα διακυβεύονται.

Επειδή λέμε όχι στη «νέα ευγονική» και τον ρατσισμό που θα βασίζεται στα γονί-
δια. Σε μια λογική που «ιατρικοποιεί» ανθρώπινες συμπεριφορές, βαφτίζοντάς τες απο-
κλίσεις και νόσους.

Επειδή θεωρούμε ότι η μόνη λύση σχετικά με την οικολογική κρίση του πλανήτη 
είναι η αρμονική επανενσωμάτωση στη φύση και όχι η υποκατάστασή της. Πραγματι-
κά ελεύθερη κοινωνία δεν είναι η ασύδοτη κοινωνία, αλλά εκείνη που αναγνωρίζει τα 
όριά της.

Επειδή το αρνούμαστε ως ιδεολογία και όραμα. Είναι η θρησκεία του σύγχρονου 
καπιταλισμού. Υπόσχεται έναν παράδεισο που θα έρθει στο άμεσο μέλλον, τελειοποι-
ώντας το ανθρώπινο είδος και διορθώνοντας τη φύση. Πάνω σε αυτό το παραμύθι χτί-
ζεται μια επιβολή εδώ και τώρα.

Η αντίθεσή μας στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας είναι αντίθεση στη διαχείρι-
ση πληθυσμών και σωμάτων από εταιρείες, στρατούς και κυβερνήσεις, είναι αντίθε-
ση στους πολέμους και τις γενοκτονίες ενάντια στους φτωχούς, είναι αντίθεση στη με-
τάλλαξη (και κατόπιν την κλωνοποίηση) όλων μας σε πειθήνια όργανα φανερών και 
κρυφών εξουσιών.

Ιδιαίτερα ο Κοινός Τόπος, ως ελευθεριακό δίκτυο συλλογικοτήτων και ατόμων, 
συνδέει την κριτική του (σε επίπεδο λόγου και δράσης) στη βιοτεχνολογία και την τε-
χνοεπιστήμη με τη συνολικότερη προσπάθεια για το ξεπέρασμα του εκμεταλλευτικού 
– εξουσιαστικού - ιεραρχικού κοινωνικοπολιτικού μοντέλου του καπιταλισμού.

Μέσα στον σύγχρονο καπιταλισμό η τεχνοεπιστήμη ανάγεται όλο και πιο πολύ σε 
μια από τις κυρίαρχες πλευρές της εξουσίας, η οποία (όπως και κάθε εξουσία άλλωστε) 
τείνει να αυτονομηθεί από κάθε κοινωνική λογοδοσία, επεμβαίνοντας κυριαρχικά στο 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, ασκώντας βιοπολιτική, από τη γεωργία και την τρο-
φή μέχρι την υγεία και την επιτήρηση του παγκόσμιου πληθυσμού.
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Αν η βιοτεχνολογία και η τεχνοεπιστήμη μπαίνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο 
στόχαστρο της κριτικής μας, αυτό έχει να κάνει με την κεντρικότητα που αποκτάει 
στον σύγχρονο καπιταλισμό η φιγούρα του γκουρού - επιστήμονα - τεχνοκράτη - ει-
δικού. Την κεντρικότητα που αποκτάει αυτή η πλευρά της εξουσίας, που καλυπτόμε-
νη με τον μανδύα του επιστημονισμού, διεκδικεί για τον εαυτό της την «μοναδική αλή-
θεια», απορρίπτοντας κάθε δυνατότητα κριτικής από την κοινωνία. Επιβάλλοντας με 
αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό της κοινωνίας από τις αποφάσεις που την διαμορφώ-
νουν.

Η κριτική μας λοιπόν στη βιοτεχνολογία και την τεχνοεπιστήμη γενικότερα, όντας 
από τη σκοπιά του ελευθεριακού κινήματος, δεν μπορεί παρά να έχει σαν σημεία ανα-
φοράς:

Την αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείριση, την αυτονομία, την άμεση δημοκρατία, 
τον ελευθεριακό κοινοτισμό, τη ριζική αντίθεση στην εκμετάλλευση, την εξουσία, την 
ιεραρχία, το κράτος…
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Ενεργειακή και διατροφική κρίση
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Διατροφική αυτάρκεια και κρίση

Βρισκόμαστε σήμερα, με αφορμή τον καύσωνα και την καταστροφή μέρους της σο-
δειάς σιτηρών στη Ρωσία, μπροστά στην επανάληψη αυτού που το 2008 ονομά-

στηκε επισιτιστική κρίση;
Είναι στην πραγματικότητα η έλλειψη τροφίμων και οι δραματικές αυξήσεις των 

τιμών τους, αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών ή μήπως πρέπει να αναζητήσουμε τις 
αιτίες στη δομική λειτουργία του καπιταλισμού και της εμπορευματοποίησης της πα-
ραγωγής της τροφής;

Αποτελεί ο έλεγχος της τροφής από ολοένα μικρότερο αριθμό πολυεθνικών εται-
ρειών, έλεγχο του κεφαλαίου πάνω στις κοινωνίες;

Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες της διατροφικής εξάρτησης σε κοινωνίες που 
βρίσκονται στην περιδίνηση της κρίσης, όπως είναι αυτή την περίοδο η Ελλάδα;

Καταρχάς, θα θέλαμε να πούμε ότι η Διατροφική Αυτάρκεια μιας κοινωνίας δεν έχει 
να κάνει με ένα ολοκληρωτικά κλειστό κύκλωμα παραγωγής, στο οποίο μια κοινωνία 
καταναλώνει μονάχα ό,τι παράγει, χωρίς κανενός είδους ανταλλαγές με άλλες κοινω-
νίες. Έχει όμως να κάνει με το ότι η συγκεκριμένη κοινωνία δεν εξαρτάται για την επι-
βίωσή της από αυτού του είδους τις ανταλλαγές. Ότι έχει την ικανότητα να παράγει 
–με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας και όχι τα συμφέροντα των 
εταιρειών– τα βασικά είδη διατροφή της και δεν είναι αναγκασμένη να εισάγει προϊό-
ντα που θα μπορούσε να παράγει η ίδια.

Ο παραλογισμός των επισιτιστικών κρίσεων και των δραματικών αυξήσεων των τι-
μών των τροφίμων σκόπιμα κρύβεται πίσω από φυσικές καταστροφές και από κακές 
σοδειές, ενώ θα έπρεπε κάνεις να ψάξει αλλού για να βρει τα πραγματικά τους αίτια. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι εν μέσω του καλοκαιρινού καύσωνα στη Ρωσία, που συνέβα-
λε στις μεγάλες πυρκαγιές και την καταστροφή μέρους της σοδειάς, ξεκίνησε στην Ε.Ε. 
μια κούρσα αύξησης στις τιμές των σιτηρών: Το σιτάρι σημείωσε άνοδο 70% ξεπερνώ-
ντας τα 230 ευρώ ανά τόνο, την ίδια στιγμή που η Ε.Ε. εισάγει λιγότερο από 1 εκατομ-
μύριο τόνους σιτηρών από τη Ρωσία και η εσωτερική της παραγωγή ανέρχεται σε 280-
300 εκατομμύρια τόνους. Στην πραγματικότητα, η επίπτωση από το ρωσικό εμπάργκο 
στις εξαγωγές σιταριού θα έπρεπε να είναι μηδαμινή.

Το 2008 σημαδεύτηκε από μια σειρά λαϊκών εξεγέρσεων οι οποίες οφείλονταν στις 
αυξήσεις των τιμών των τροφίμων. Εκείνη τη χρονιά η τιμή του σταριού αυξήθηκε 
130%, η τιμή του ρυζιού διπλασιάστηκε στην Ασία και η τιμή του καλαμποκιού αυξή-
θηκε υπέρογκα στο Μεξικό. Αποτέλεσμα ήταν εξεγέρσεις στην Αϊτή, το Καμερούν, το 
Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και αλλού.
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Οι λαϊκές εξεγέρσεις λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων δεν είναι κάτι 
σπάνιο:
1984: Στην Τυνησία ξεσπούν γενικευμένες ταραχές εξαιτίας της αύξησης της τιμής του 

ψωμιού με πρωταγωνιστές τους άνεργους νέους.
1989: Στο Καράκας της Βενεζουέλας ο στρατός εισβάλει στις παραγκουπόλεις που εί-

χαν εξεγερθεί λόγω της αύξησης της τιμής του ψωμιού κατά 200% και δολοφο-
νεί 1000 ανθρώπους.

1990: Στο Περού ο κόσμος εξεγείρεται μετά από αύξηση της τιμής του ψωμιού 12 φο-
ρές μέσα σε μια νύχτα κάτω από τις επιταγές του ΔΝΤ και καταστέλλεται άγρια 
από το στρατό.

Αυτά είναι μόνο μερικά επεισόδια από την μακριά αλυσίδα των εξεγέρσεων των πει-
νασμένων.

Από τη δεκαετία του ’50 με την «πράσινη επανάσταση» αλλάζει το μοντέλο παρα-
γωγής προϊόντων. Στη δεκαετία του ’70 η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ επιβάλ-
λουν στις αναπτυσσόμενες χώρες το ελεύθερο εμπόριο στα αγροτικά προϊόντα. Η επι-
βολή αυτή συστηματοποιήθηκε τη δεκαετία του ’90 με τη δημιουργία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των επενδυτικών και διμερών συμφωνιών για το 
ελεύθερο εμπόριο, που οδήγησαν στην άρση κάθε μέτρου προστασίας των τοπικών 
παραγωγών.

Η ΠΤ, σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές οικονομικές και πολιτικές ελίτ, προ-
κειμένου να δανείσει τις χώρες που “πέφτουν” στα χέρια της, απαιτεί την άρση των 
εμπορικών δασμών στα εισαγόμενα διατροφικά είδη, οδηγώντας τους μικρούς τοπι-
κούς παραγωγούς στην χρεωκοπία, καταστρέφοντας την τοπική αγροτική οικονομία 
και υπονομεύοντας τη διατροφική αυτάρκεια. Το Μαλάουι, η Ζιμπάμπουε, η Ρουάντα, 
η Κένυα, ήταν χώρες αυτάρκεις σε τροφή μέχρι που αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν τις 
πολιτικές του ΔΝΤ. Οι παραγωγοί ωθούνταν να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια τρο-
φίμων και να στραφούν σε σοδιές «υψηλής εμπορευματικής απόδοσης» για εξαγωγές, 
οδηγούμενοι πολλές φορές στην απώλεια ακόμα και της προσωπικής τους διατροφι-
κής αυτάρκειας (με «παράπλευρη» την απώλεια του 75% της παγκόσμιας αγροτικής 
ποικιλότητας μέσα στον 20ό αιώνα). Οι χώρες αυτές οδηγούνταν στην εξάρτηση από 
την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων και από την «ανθρωπιστική βοήθεια» που αποτε-
λεί μια ακόμα μορφή εξάρτησης από τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Ταυτόχρονα, μέσω 
των πολυεθνικών εταιρειών παραγωγής σπόρων και φυτοφαρμάκων, αλλά και μέσω 
προγραμμάτων δανείων για τον «εκσυγχρονισμό» των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η 
θηλιά του χρέους μπήκε για τα καλά στο λαιμό των μικρών παραγωγών, αφαιρώντας 
τους κάθε ανεξαρτησία, οδηγώντας τους πολλές φορές ακόμα και στην απώλεια της 
γης τους. Είναι χαρακτηριστικό πως στόχος της ΠΤ, όπως αναφέρει και ο πρόεδρός 
της R. Zollick, είναι ο διπλασιασμός των δανείων στους αφρικανούς γεωργούς.

Η απόδοση των επισιτιστικών κρίσεων στην έλλειψη των τροφίμων, τις φυσικές 
καταστροφές και τον «υπερπληθυσμό», δεν είναι παρά μια συστηματική προπαγάν-
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δα που συνδέεται με την απόκρυψη της προσπάθειας για τον καθολικό έλεγχο της πα-
γκόσμιας αγροτικής παραγωγής από το διεθνές κεφάλαιο και τον προσανατολισμό της 
σε εκείνα τα προϊόντα-εμπορεύματα (μονοκαλλιέργειες, βιοκαύσιμα, ζωοτροφές, εξα-
γώγιμα προϊόντα κλπ) και εκείνες της μορφές παραγωγής (ΓΤΟ, βιομηχανοποιημένη-
συγκεντρωτική παραγωγή, αγροχημικά κλπ) που μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο 
κέρδος αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες των πληθυσμών.

Στην πραγματικότητα, η παγκόσμια προσφορά τροφίμων είναι παραπάνω από 
επαρκής για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες όλου του πληθυσμού της γης, όμως 
1 δισ. άνθρωποι υποσιτίζονται, από τους όποιους πάνω από το 60% ζει στην υποσα-
χάρια Αφρική και την Νότιο Ασία, και τα 845 εκατομμύρια είναι μικροκαλλιεργητές. 
Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο όχι με την έλλειψη των τροφίμων αλλά με το ότι στον 
ανεπτυγμένο κόσμο η διατροφή απορροφά το 10-20% του εισοδήματος των ανθρώ-
πων, ενώ στις πιο φτωχές χώρες απορροφά έως και το 90% του εισοδήματός τους. Και 
ενώ μεταξύ 2000-2006 η αύξηση της ζήτησης των δημητριακών ήταν 6%, η τιμή τους 
αυξήθηκε κατά 50%.

Το γεγονός ότι μια χώρα παράγει περισσότερα τρόφιμα από όσα χρειάζεται δεν ση-
μαίνει και ότι τρέφει καλύτερα τον πληθυσμό της. Οι ΗΠΑ παράγουν 40% περισσότε-
ρα τρόφιμα από όσα χρειάζεται ο πληθυσμός, αλλά 26 εκατομμύρια αμερικάνοι επιβιώ-
νουν μόνο με τα συσσίτια και τις φιλανθρωπίες. Η Ινδία έχει πλεόνασμα σιταριού, αλλά 
το 50% των παιδιών υποσιτίζεται όπως και δεκάδες εκατομμύρια ενηλίκων.

Η τεχνητή έλλειψη των τροφίμων και η αύξηση των τιμών τους που οδηγούν στις 
επισιτιστικές κρίσεις, αντίθετα από ό,τι διατυμπανίζουν τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτη-
σης, σχετίζονται άμεσα με την καπιταλιστικοποίηση της παγκόσμιας αγροτικής παρα-
γωγής που οδηγεί τις τοπικές κοινωνίες να χάνουν τη διατροφική τους αυτάρκεια και 
ο έλεγχος της παραγωγής και της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων να περνάει στα 
χέρια των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Η ίδια η αγροτική εκβιομηχάνιση, ως τμήμα 
της εντατικοποίησης της γεωργίας στο πλαίσιο της εμπορευματικής παραγωγής, ση-
μαίνει μια τεράστια συγκεντροποίηση σε όλα τα στάδια (παραγωγή, διανομή, κατανά-
λωση), μία συγκεντροποίηση που καταλήγει αναπόφευκτα στον έλεγχο της διατροφής 
του παγκόσμιου πληθυσμού:

•	 30 πολυεθνικές ελέγχουν το 1/3 των επεξεργασμένων τροφών
•	 5 ελέγχουν το 75% του διεθνούς εμπορίου σιτηρών
•	 6 διευθύνουν το 75% της παγκόσμιας αγοράς παρασιτοκτόνων
•	 2 ελέγχουν το 50% της παγκόσμιας παραγωγής μπανάνας
•	 3 εμπορεύονται το 85% της παγκόσμιας παραγωγής τσαγιού

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 2007 η Monsanto αύξησε τα κέρδη της κατά 44% 
και η Cargill κατά 30%.

Τα τελευταία χρόνια ένας ακόμα παράγοντας έρχεται να εντείνει το πρόβλημα της 
διατροφικής αυτάρκειας σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τεράστιες εκτάσεις γόνιμων 
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εδαφών σε διάφορες χώρες αγοράζονται από ιδιωτικά ή κρατικά κεφάλαια άλλων χω-
ρών και αξιοποιούνται για τις δικές τους ανάγκες ή παραμένουν αναξιοποίητα ως «πα-
ραγωγική εφεδρεία» ανάλογα με τις οικονομικές στρατηγικές που χαράζουν οι οικο-
νομικοί μάνατζερ, αφαιρώντας αγροτικούς πόρους από τις τοπικές κοινωνίες και επε-
κτείνοντας ακόμα πιο πολύ το μοντέλο της μεγάλης κλίμακας εταιρικής παραγωγής 
τροφίμων και με βασικό στόχο τις εξαγωγές:
•	 	Η Κίνα εξασφάλισε στη δημοκρατία του Κονγκό την εκμετάλλευση 2.800.000 εκτα-

ρίων, όπου θα εγκαταστήσει τη μεγαλύτερη φυτεία φοίνικα στον κόσμο (το φοινι-
κέλαιο χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο).

•	 	Ο Φίλιπ Χάιμπεργκ, πρόεδρος του νεοϋορκέζικου ταμείου επενδύσεων ενοικίασε 
400.000 εκτάρια στο νότιο Σουδάν.

•	 	Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας έχει παραχωρήσει σε ιδιωτικά και κρατικά κεφάλαια 
από τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία 600.000 εκτάρια αγροτικής γης και ετοιμά-
ζεται να βγάλει στο σφυρί άλλα 3.000.000 εκτάρια.

•	 	Τα δυο τελευταία χρόνια 20.000.000 εκτάρια γης σε τουλάχιστον 30 χώρες και κυ-
ρίως στην Αφρική πουλήθηκαν ή νοικιάστηκαν για περιόδους από 30 έως 100 χρό-
νια. Ανάμεσα στις χώρες όπου οι ξένες εταιρείες ή κράτη αποκτάνε τον έλεγχο της 
γης είναι: Πακιστάν, Καμπότζη, Φιλιππίνες, Μαδαγασκάρη, Κένυα, Σουδάν, Αιθι-
οπία.

Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας για τη διατροφική κρίση είναι η εισαγωγή των τροφί-
μων στη χρηματιστηριακή αγορά και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που γίνονται σε αυτή. 
Οι τιμές των σιτηρών και των άλλων τροφίμων αυξάνονται τεχνικά από κερδοσκοπι-
κές κινήσεις μεγάλης κλίμακας στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Οι συμβαλλόμενοι 
μπορεί να επενδύσουν σε δείκτες εμπορευμάτων ρυθμίζοντας έτσι υπό τη μορφή τζό-
γου τη γενική ανοδική ή καθοδική πορεία των τιμών. Πολλές φορές αυτός ο παράγο-
ντας προβάλλεται επιλεκτικά από τα ΜΜΕ, ως βασικός για τη διατροφική κρίση, όπως 
άλλωστε τα κερδοσκοπικά κεφάλαια σε σχέση με τη συνολική κρίση. Προφανώς αυτή 
η προβολή έχει να κάνει με την καταδίκη των «κακών κερδοσκοπικών κεφαλαίων» και 
την απενοχοποίηση του «υγιούς παραγωγικού καπιταλισμού».

Διατροφική αυτάρκεια, κρίση και Ελλάδα

Αν σήμερα στην Ελλάδα όλοι μιλάμε για (και βιώνουμε) την οικονομική κρίση και τις 
επιπτώσεις που έχει στην κοινωνία, και κυρίως στα λαϊκά στρώματα, η πολιτική του 
μνημονίου με τη συμπίεση του εργατικού εισοδήματος και την ιδιωτικοποίηση των 
κρατικών υποδομών, δεν φαίνεται να έχουμε συνειδητοποιήσει καθόλου τον ρόλο που 
μπορεί να παίξει μέσα σε αυτή τη συγκυρία η διατροφική εξάρτηση στην οποία βρίσκε-
ται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ζούμε σε μια χώρα που το 40% των διατροφικών της 
αναγκών καλύπτεται από εισαγωγές, που ο αγροτικός παραγωγικός ιστός είναι είτε δι-
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αλυμένος είτε προσανατολισμένος στην εμπορευματική γεωργία και εξαρτημένος άμε-
σα από τις επιδοτήσεις της ΕΕ (δηλαδή των δανειστών του ελληνικού κράτους). Βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα αγροτική αναδιάρθρωση που θα οδηγήσει στην εξο-
λοκλήρου επιχειρηματική γεωργία.

Μέσα σε 30 χρόνια η Ελλάδα από εκεί που είχε θετικό εμπορικό ισοζύγιο βρέθηκε 
σήμερα να εισάγει το 40% των τροφίμων που καταναλώνει.

Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν εκτοπιστεί από τα χωράφια και τους μπαξέδες, και έχουν 
επικρατήσει, σχεδόν ολοκληρωτικά, λίγες βελτιωμένες ποικιλίες ανά είδος και ορισμέ-
να υβρίδια. Μέχρι τη δεκαετία του ’50 στην Ελλάδα καλλιεργούνταν 111 ντόπιες ποι-
κιλίες μαλακού, 139 σκληρού σιταριού, 99 κριθαριού, 294 καλαμποκιού και 39 βρώμης. 
Από αυτές δεν έχει διασωθεί πάνω από 2-3%. Πρόκειται για ποικιλίες που είχαν για αι-
ώνες προσαρμοστεί στις συνθήκες κάθε περιοχής και για αυτό είχαν μεγάλη αντοχή 
σε ασθένειες και μικρές απαιτήσεις σε νερό ή φυτοφάρμακα. Αυτές λοιπόν έχουν δώ-
σει πια τη θέση τους σε «βελτιωμένες» ποικιλίες που θέλουν πιο πολύ νερό, φυτοφάρ-
μακα, λιπάσματα.

Ο κυρίως όγκος των επιδοτήσεων της ΚΑΠ ευνόησε τις μεγάλες καλλιέργειες (βαμ-
βάκι, τεύτλα, σιτηρά, βιομηχανική ντομάτα, ροδάκινα, καπνά). Η εντατικοποίηση των 
καλλιεργειών έγινε σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, με εξάντληση των υδάτινων 
πόρων και σε βάρος της ποιότητας των προϊόντων. Η παραγωγή εξελίχθηκε σε κυνήγι 
των επιδοτήσεων και σε αδιαφορία για τα δεδομένα της πραγματικής σχέσης της πα-
ραγωγής με την κατανάλωση. Στις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας και άλλων περιο-
χών η παραγωγή βασίστηκε στην εντατικοποίηση, τη μονοκαλλιέργεια, στην αύξηση 
των βιομηχανικών εισροών (εκμηχάνιση, αγροχημικά), την αυξημένη χρήση λιπασμά-
των και φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα τη ρύπανση και την εξάντληση των υδάτων 
και του εδάφους. Ταυτόχρονα, η επιβολή ποσοστώσεων στην παραγωγή των αγροτι-
κών προϊόντων οδήγησε στην εισαγωγή μιας σειράς προϊόντων τα οποία ωστόσο θα 
μπορούσαν να παράγονται στη χώρα. Μέσω των επιδοτήσεων οι αγρότες στράφηκαν 
σε συγκεκριμένες καλλιέργειες για να φτάσουν σήμερα να επιλέγουν την εγκατάλειψη 
της παραγωγής αφού επιδοτούνται άσχετα με το εάν παράγουν ή όχι (φυσικά αυτό μέ-
χρι το 2013 οπότε και τελειώνει κάθε μορφή επιδότησης).

Το 1992 με την αναθεώρηση της ΚΑΠ έγινε μείωση της τιμής ορισμένων αγροτικών 
προϊόντων και για αντιστάθμισμα χορηγήθηκαν στους αγρότες εισοδηματικές ενισχύ-
σεις ανά καλλιεργήσιμο στρέμμα ή εκτρεφόμενο ζώο.

Το 1994 η ΕΕ προχωράει σε νέα μείωση της στήριξης της αγροτικής παραγωγής.
Με την AGENDA του 2000 διευρύνθηκε η συγκεκριμένη πολιτική για περαιτέρω 

μείωση των εγγυημένων τιμών των παραγόμενων προϊόντων και αντικατάστασή τους 
από τις στρεμματικές ενισχύσεις.

Το 2003 εισάγεται η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση, η οποία αντικαθιστά τις πε-
ρισσότερες ενισχύσεις (ανά κιλό, ανά στρέμμα, ή ανά ζώο) και χορηγείται άσχετα προς 
το ύψος και το είδος παραγωγής, καθορίζεται όμως από τις στρεμματικές αποδόσεις 
των προηγούμενων ετών που είχε ο κάθε παραγωγός.
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Αυτές οι αναδιαρθρώσεις και το παιχνίδι με τις επιχορηγήσεις είχε ως αποτέλεσμα 
την τεράστια μείωση της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα.

Παραγωγή των κυριότερων αγροτικών προϊόντων
(σε χιλιάδες τόνους)

προϊόν Έτος 2000 Έτος 2006 διαφορά
Ρύζι 169.000 174.000 +5.000
Στάρι μαλακό 408.000 251.000 –157.000
Στάρι σκληρό 1.450.000 1.219.000 –231.000
Καλαμπόκι 1.850.000 1.710.000 –140.000
Καπνός 125.000 25.000 –95.000
Βαμβάκι 1.235.000 850.000 –385.000
Ντομάτα βιομ. 1.149.000 800.000 –349.000
Ζαχαρότευτλα 3.146.000 1.600.000 –1.546.000
Ελαιόλαδο 430.000 370.000 –60.000
Λεμόνια 139.000 37.000 –102.000
Πορτοκάλια 903.000 880.000 –23.000
Μήλα 309.000 263.000 –43.000
Ροδάκινα 1.020.000 700.000 –320.000
Κρέας σύνολο 492.000 464.000 –28.000
Κρέας Αιγοπρόβιο 123.000 111.200 –12.100
Κρέας βοδινό 61.000 61.700 +700
Γάλα σύνολο 1.896.000 1.866.000 –30.000
Γάλα Αιγοπρόβιο 1.106.800 1.115.000 +8.600
Γάλα Αγελαδινό 789.000 750.200 –38.800

Ταυτόχρονα, εισάγουμε κρεμμύδια από την Ινδία, λεμόνια-πορτοκάλια από τη 
Ν. Αφρική, δαμάσκηνα και αχλάδια από τη Χιλή, φακές από τον Καναδά, φασόλια 
από την Κίνα, ρεβίθια από το Μεξικό, φιστίκια Αίγινας από την Τουρκία, μπάμιες-
φασολάκια-πατάτες από την Αίγυπτο. Μειώσαμε την παραγωγή ζαχαρότευτλων... για 
να εισάγουμε 200.000 τόνους ζάχαρη. Για την εισαγωγή σιτηρών δαπανούμε 250 εκα-
τομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που 150.000 μικρομεσαίοι αγρότες εγκατέλειψαν την 
παραγωγική διαδικασία. Το ποσοστό των αγροτών στο σύνολο του οικονομικά ενερ-
γού πληθυσμού μειώνεται συνεχώς, από 31% που ήταν το 1981 στο 9,5% το 2009. 

Οι αγρότες είναι ουσιαστικά οι αποδέκτες των τιμών των αγροτικών προϊόντων 
που διαμορφώνουν οι μεταπράτες και τα καρτέλ των βιομηχανιών μεταποίησης. Οι κα-
ταναλωτές πληρώνουν τιμές 4-6 φορές μεγαλύτερες από αυτές που εισπράττουν οι πα-
ραγωγοί: το λάδι πληρώνεται στον παραγωγό 2 ευρώ για να φτάσει στον καταναλω-
τή 5 ευρώ, το στάρι πληρώνεται στον παραγωγό 0,14 ευρώ το κιλό για να φτάσει στον 
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καταναλωτή γύρω στα 2 ευρώ, το αγελαδινό γάλα πληρώνεται στον παραγωγό 0,40 
λεπτά για να φτάσει στον καταναλωτή 1,20 ευρώ.

Τα 2/3 των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών δεν ασκούν καμία δραστηρι-
ότητα, πέραν της εκλογής της συνδικαλιστικής ηγεσίας, ενώ μια σειρά από συνεταιρι-
στικές βιομηχανίες όπως η ΑΓΝΟ, η ΟΛΥΜΠΟΣ, η ΡΟΔΟΠΗ χρεοκόπησαν ή πουλή-
θηκαν σε ιδιώτες (την ίδια μοίρα θα έχει σε λίγο και η ΔΩΔΩΝΗ).

Το νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής που προωθείται από το κεφάλαιο μέσω της 
ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης θεωρεί ότι το βασικό διαθρωτικό πρόβλημα της ελ-
ληνικής γεωργίας είναι η κατακερματισμένη αγροτική ιδιοκτησία (ο μέσος όρος είναι 
μικρότερος από 50 στρέμματα όταν στην ΕΕ είναι στα 160 στρέμματα), που καθιστά 
την επιχειρηματική ανασυγκρότηση σχεδόν αδύνατη. Θέτει ως στόχο την επιχειρημα-
τική αγροτική παραγωγή, που δεν θα βασίζεται ούτε στον ατομικό αγρότη ούτε στους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά στην αγροτική ανώνυμη εταιρεία, στην οποία οι κά-
τοχοι του κλήρου δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητοι ή συνεταιρισμένοι παραγωγοί αλλά 
μέτοχοι. Το βασικό όπλο για αυτή τη νέα αναδιάρθρωση θα είναι η αντικατάσταση των 
κοινοτικών επιδοτήσεων και των χρηματοδοτήσεων από την Αγροτική Τράπεζα, από 
την τραπεζική χρηματοδότηση με νέα «ευέλικτα χρηματοπιστωτικά εργαλεία».

Μια τέτοιου τύπου αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συγκεντρο-
ποίηση του συνολικού παραγωγικού δικτύου γύρω από την τροφή (ήδη σήμερα 7 μύλοι 
διακινούν το 70% των αλεύρων στη χώρα) και την εξάρτηση της διατροφής του πλη-
θυσμού από αυτές τις εταιρείες, στη ρύπανση και την εξάντληση εδαφών και υδάτων 
στις εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις, καθώς και στην ερημοποίηση των αγροτικών εκτάσε-
ων που δεν θα είναι κατάλληλες για αυτού του τύπου την εκμετάλλευση.
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Εμείς μπροστά στη διατροφική αυτάρκεια και την κρίση
Η διατροφική εξάρτηση της χώρας θα συμβάλει ακόμα πιο πολύ στην οικονομική ανέ-
χεια κομματιών της κοινωνίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα μοχλό κοινω-
νικής πειθάρχησης και απομόνωσης ριζοσπαστικών πολιτικών εγχειρημάτων και προ-
οπτικών. Σε αντίθεση με αυτή την κατεύθυνση, αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα η συνει-
δητοποίηση από κομμάτια της κοινωνίας και του αντικαπιταλιστικού πολιτικού ρεύμα-
τος της κρισιμότητας του ζητήματος της διατροφικής αυτάρκειας και του ελέγχου της 
τροφής και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με την ανάκτησή τους από τις τοπικές 
κοινωνίες, έξω από το πλαίσιο της εταιρικής παραγωγής και αμφισβητώντας παράλλη-
λα περισσότερο και αμεσότερα την ίδια την εμπορευματική παραγωγή της τροφής.

Οι μορφές της κοινωνικής αντίστασης απέναντι στον ολοκληρωτικό έλεγχο της 
τροφής και της παραγωγής της από το κεφάλαιο περνάνε μέσα από μια σειρά δομών 
που αμφισβητούν τους τρόπους παραγωγής και τα κριτήρια που βάζει η καπιταλιστι-
κή οικονομία. Μερικές από αυτές θα μπορούσαν να είναι:
•	 	Ίδρυση δικτύων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών που βασίζονται στην αμοι-

βαιότητα και την εμπιστοσύνη σε σχέση με την ποιότητα και τις τιμές των προϊό-
ντων. Πρόκειται για μικρά και διαφανή, εύκολα διαχειρίσιμα δίκτυα όπου όλοι γνω-
ρίζονται και οδηγούν στην παράκαμψη των μεσαζόντων.

•	 	Δημιουργία κολεκτιβίστικων δομών αγροτικής παραγωγής από τους ίδιους τους 
αγρότες και προσπάθεια διακίνησης των προϊόντων τους έξω από τα εταιρικά κυ-
κλώματα σε άμεση συνεργασία με κοινωνικά δίκτυα και κινήματα στα αστικά κέ-
ντρα.

•	 	Καταλήψεις κρατικής και εκκλησιαστικής γης από κινήματα ανέργων σε μια προ-
σπάθεια αυτοαξιοποίησης της παραγωγικής τους δυνατότητας.

•	 	Καταλήψεις γης και καλλιέργειά της μέσα στα αστικά κέντρα από κινήματα γειτο-
νιάς, ώστε να ενισχυθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επι-
βίωσης.

•	 	Ανασύσταση της αγροτικής παραγωγής στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, με 
συλλογικές αγροτικές καλλιέργειες που βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών 
ποικιλιών, των ντόπιων σπόρων, τη βιολογική καλλιέργεια, στην ποικιλία των πα-
ραγόμενων προϊόντων.
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Τα αγροκαύσιμα και ο ενεργειακός ιμπεριαλισμός

Τα αγροκαύσιμα σηματοδοτούν τον ανταγωνισμό ανάμεσα σ’ αυτούς που πεινάνε 
και αυτούς που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας.

Τις τελευταίες δεκαετίες τα αγροκαύσιμα εμφανίζονται δυναμικά στο προσκήνιο 
της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Οι λόγοι που επικαλούνται οι κυβερνήσεις, οι πο-
λυεθνικές και τα ερευνητικά κέντρα για την προώθησή τους έχουν να κάνουν:

1) Με την απεξάρτηση των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών από την παραγωγή 
και την κατανάλωση του πετρελαίου και των άλλων ορυκτών καυσίμων.

2) Με την αλματώδη αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών του σημερι-
νού καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης.

3) Με την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της αύξησης της θερ-
μοκρασίας του πλανήτη λόγω των εκπομπών ρύπων όπως CO2, CO, SO2 κλπ.

Τα αγροκαύσιμα προωθούνται ως μια καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Εί-
ναι όμως πράγματι έτσι;

Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και η εκπομπή ρύπων
Στην επιχειρηματολογία των υπερασπιστών των αγροκαυσίμων (όπως αντίστοιχα των 
υπερασπιστών της πυρηνικής ενέργειας ή των γ.τ.ο.) οι παγκόσμιες ενεργειακές ανά-
γκες (ή αντίστοιχα οι παγκόσμιες ανάγκες σε τρόφιμα ή άλλα αγαθά) και η αντίστοι-
χη κατανάλωση παρουσιάζονται αδιαφοροποίητες και ενιαίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτε-
ρος μύθος από αυτόν.

Όπως και στα υπόλοιπα αγαθά (το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού καταναλώνει 
το 20% των αγαθών), έτσι και με την ενέργεια η κατανάλωση προσδιορίζεται ταξικά 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

ΠΕΡΙΟΧΗ                          % ΠΑΓΚΟΣΜ. ΠΛΗΘΥΣΜ.  % ΚΑΤΑΝ. ΕΝΕΡΓ.
Β. ΑΜΕΡΙΚΗ+ ΕΥΡΩΠΗ 13,6%  50%
ΑΦΡΙΚΗ              11,9% 2,7%
Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ                           8,4% 2,9%

Ενώ οι ΗΠΑ καταναλώνουν 10 φορές περισσότερη ενέργεια από την Κίνα που έχει 4,3 
φορές μεγαλύτερο πληθυσμό:

Ανά κάτοικο Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ αντιστοιχούν 12 kw
 ΕΥΡΩΠΗΣ                                  7 kw
 ΙΝΔΙΑΣ                                        0,3 kw
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Και όλα αυτά όταν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρι-
κή ενέργεια. Μέχρι το 2025 η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα έχει διπλασιαστεί, 
ενώ μέχρι το 2075 θα έχει τετραπλασιαστεί, χωρίς όμως να ανατραπεί η αναλογία σε 
σχέση με τους φτωχούς και πλούσιους πληθυσμούς του πλανήτη.

Ανάλογα, δεν είναι αδιαφοροποίητη και ενιαία η ευθύνη για το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, αφού το 70% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τις βι-
ομηχανικές χώρες στις οποίες κατοικεί το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι εκπο-
μπές CO2 στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το ¼ των παγκόσμιων εκπομπών.

Ανά δραστηριότητα η εκπομπή CO2 κατανέμεται ως εξής:
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  40%
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  31%
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  22%
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  4%
  ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  3%

Σε τέτοιο βαθμό λοιπόν οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και οι αιτίες του φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου, αφορούν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και ανάπτυξης 
και σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες. Παρ’ όλα αυτά οι 
συνέπειες και οι επιπτώσεις από τα προβλήματα (ως συνήθως) θα θίξουν κυρίως τους 
φτωχούς και τους αποκλεισμένους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποί-
οι δεν απολαμβάνουν παρά τα ψίχουλα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Τι είναι τα αγροκαύσιμα;
Τα αγροκαύσιμα είναι τα καύσιμα που παράγονται από την επεξεργασία της βιομάζας. 
Η βιομάζα δεν είναι παρά οργανικά βιο-αποδομήσιμα προϊόντα ή υλικά. Τη βιομάζα 
μπορούμε να την πάρουμε είτε από ενεργειακές καλλιέργειες είτε από οργανικά από-
βλητα (απόβλητα γεωργικής, δασικής, αγροτοβιομηχανικής προέλευσης καθώς και οι-
κιακά απόβλητα).

Τα βασικά πλεονεκτήματα των αγροκαυσίμων σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα εί-
ναι:

1) Οι μειωμένες εκπομπές CO2, SO2, CO κατά την καύση τους.
2) Ότι βιοδιασπώνται αποφεύγοντας τη ρύπανση του εδάφους και του νερού.
Όσον αφορά το πρώτο, υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά σε σχέση με το συνολικό 

ισοζύγιο των εκπομπών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και τις εκπομπές κατά την 
παραγωγή των αγροκαυσίμων και όχι μόνο κατά την κατανάλωσή τους. Ταυτόχρονα, 
κάποια από αυτά, π.χ. βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, έχουν υψηλά ποσοστά εκπομπής υδρο-
γονανθράκων και τοξικών συστατικών, όπως αλδεΰδες.

Οι βασικοί τύποι αγροκαυσίμων που έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη εμπορική χρή-
ση είναι:
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1) Βιοαιθανόλη
Παράγεται με αλκοολική ζύμωση ενεργειακών φυτών όπως είναι το ζαχαροκάλαμο, 
το καλαμπόκι, τα δημητριακά κλπ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ και η Βραζιλία κατέχουν 
το 70% της παγκόσμιας παραγωγής βιοαιθανόλης, ενώ στην ΕΕ το 2005 η παραγωγή 
ανήλθε στους 771.000 τόνους.
Το κόστος της βιοαιθανόλης το 2006 ήταν:
1) Από ζαχαροκάλαμο (Βραζιλία) 0,21-0,29 ευρώ/lt
2) Από καλαμπόκι (ΗΠΑ) 0,33-0,50 ευρώ/lt
3) Από δημητριακά (ΕΕ) 0.44-0,60 ευρώ/lt
4) Από κυτταρίνη 0,66-1,00 ευρώ/lt

Η χονδρική τιμή της βενζίνης ανά lt ήταν 0,33-0,54 ευρώ.

Η καύση της βιοαιθανόλης από καλαμπόκι παράγει 21% λιγότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από την βενζίνη, ενώ από ζαχαροκάλαμο 56%. Όμως κατά τη διαδικασία πα-
ραγωγής της βιοαιθανόλης εκπέμπονται μεγάλες ποσότητες CO2. Το ίδιο συμβαίνει και κα-
τά την παραγωγή των αζωτούχων λιπασμάτων που είναι απαραίτητα για τις ενεργειακές 
καλλιέργειες, αλλά και από την εκτεταμένη χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Πολλοί επι-
κριτές των αγροκαυσίμων υποστηρίζουν ότι για την παραγωγή της βιοαιθανόλης απαιτού-
νται περισσότερα ρυπογόνα καύσιμα από αυτά που υποκαθιστά. Πριν τη συγκομιδή του ζα-
χαροκάλαμου για την παραγωγή της βιοαιθανόλης, γίνεται καύση του χωραφιού, απελευθε-
ρώνοντας έτσι μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου (N2O), επίσης αέρια του θερμοκηπίου.

2) Βιοντίζελ
Παράγεται από φυτικά έλαια (ελαιοκράμβη, σόγια, ηλιοτρόπιο, φοινικέλαιο, σιναπό-
σπορος, κλπ). Το βιοντίζελ είναι το κύριο αγροκαύσιμο που παράγεται στην ΕΕ, αλλά 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Ρουμανία, Ουκρανία κλπ), καθώς και στην Ινδονη-
σία όπου παράγεται από φοινικέλαιο.
Το κόστος του βιοντίζελ το 2006 ήταν:
1) Από υπολείμματα λαδιών (ΗΠΑ) 0,21-0,38 ευρώ/lt
2) Από σόγια (ΗΠΑ) 0,33-0,68 ευρώ/lt
3) Από ελαιοκράμβη (ΕΕ) 0,33-0,54 ευρώ/lt

Η χονδρική τιμή της βενζίνης ανά lt είναι 0,33-0,54 ευρώ.

Κατά την καύση του βιοντίζελ έχουμε 68% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπί-
ου από ό,τι με το ντίζελ. Στην Ευρώπη το 2005 η παραγωγή ανήλθε σε 3.100.000 τόνους 
βιοντίζελ, ενώ η Γερμανία από μόνη της παράγει 1,89 δισεκατομμύρια lt βιοντίζελ.

3) Βιοαέριο 
Παράγεται από αστικά απορρίμματα και κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριές ζώων, 
εντόσθια, λίπη κλπ). Μπορεί να καθαριστεί και να αναβαθμιστεί σε επίπεδο φυσικού 
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αερίου. Στην Ευρώπη υπάρχουν 3000 παραγωγικές μονάδες βιοαερίου. Στην Ελλάδα 
υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην χωματερή των 
Α. Λιοσίων με πρώτη ύλη σκουπίδια.

Πολλές φορές παρουσιάζονται ως αγροκαύσιμα διάφορα “εναλλακτικά” καύσι-
μα τα όποια δεν είναι πλήρως βιοδιασπώμενα και επίσης δεν έχουμε πλήρη στοι-
χεία (αφού δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες έρευνες) σε σχέση με το τι εκπέμπουν κα-
τά την καύση τους. Ένας τέτοιος τύπος καυσίμου είναι το RDF που παράγεται στο 
εργοστάσιο της ΕΣΔΚΝΑ στα Α. Λίοσια, περιέχει 60-70% χαρτί, 20-30% πλαστικό, 
5-7% ύφασμα και άλλα ανακυκλώσιμα σκουπίδια και θα καίγεται στα εργοστάσια 
της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι και τη Χαλκίδα. Κατά την καύση του εκτός από CO2, CO εκ-
πέμπει και διοξίνες.

Αγροκαύσιμα δεύτερης γενιάς
Τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΟΣΑ εκφράζουν ανησυ-
χίες γύρω από την εξάπλωση των αγροκαυσίμων, τονίζοντας τη συμβολή τους στο δι-
ατροφικό πρόβλημα και στην καταστροφή τεράστιων εκτάσεων με τροπικά δάση για 
την εξάπλωση των καλλιεργειών. Φυσικά οι καπιταλιστές αντί να αναθεωρήσουν τις 
στρατηγικές τους, φροντίζουν να επεκτείνουν την κερδοφορία τους και την επιρροή 
τους προτείνοντας τα αγροκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Τα κύρια πλεονεκτήματα που 
προβάλλονται για την προώθησή τους είναι:
1.  Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με αυτή των αγροκαυσίμων πρώ-

της γενιάς.
2.  Η χρήση νέων μορφών βιομάζας, η οποία θα προέρχεται από πηγές που δεν χρησι-

μοποιούνται ως τρόφιμα. Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται πρώτες ύλες οι οποίες 
είναι πλούσιες σε κυτταρίνη (λιγνοκυτταρινικές).

Τα καινούρια δεδομένα που προκύπτουν είναι:
1.  Δημιουργία καινούριων μεθόδων παραγωγής αγροκαυσίμων (μέθοδος Fischer-

Tropsch, πυρόλυση, αεριοποίηση).
2.  Παραγωγή βιομάζας από ένα ευρύτερο πεδίο πρώτων υλών, πλούσιων σε κυττα-

ρίνη (υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών, αστικά απόβλητα, βιομηχανικά από-
βλητα, π.χ. απο βιομηχανίες ξύλου και χάρτου). Επιπλέον προώθηση νέων γ.τ. φυ-
τών για ενεργειακές καλλιέργειες, όπως switchgrass, μίσχανθος, γαϊδουράγκαθο, 
αλλά και δέντρων όπως ευκάλυπτος, λεύκα, ιτιά, τα οποία αφενός δεν χρησιμοποι-
ούνται στη διατροφή, αφετέρου έχουν την ικανότητα να φυτρώνουν σε εκτάσεις 
υποβαθμισμένες και ακατάλληλες για καλλιέργεια άλλων ειδών και να μην απαι-
τούν πολύ νερό.

3.  Στα αγροκαύσιμα δεύτερης γενιάς συγκαταλέγεται και το φυτό jatropha, ένας θά-
μνος πλούσιος σε έλαια, ο οποίος ευδοκιμεί ακόμα και σε άγονα εδάφη, χωρίς να 
χρειάζεται εντατική άρδευση.
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Όμως η ανάπτυξη των αγροκαυσίμων δεύτερης γενιάς κρύβει αρκετές παγίδες και μει-
ονεκτήματα. Αρχικά, τα φυτικά υπολείμματα (πράσινα μέρη του φυτού) που χρησι-
μεύουν ως φυσικό λίπασμα και εμπλουτίζουν τα εδάφη, πλέον θα απομακρύνονται και 
θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Επιπλέον, προωθείται η εισα-
γωγή και νέων γ.τ.ο. στις καλλιέργειες με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη επιμόλυνση, 
ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή αγροχημικών και σποροπαραγωγικών κολοσσών όπως η 
Monsanto, ακόμα χειρότερες συνέπειες για το οικοσύστημα και τον άνθρωπο. Φυσικά, 
εννοείται πως οι καλλιέργειες για αγροκαύσιμα πρώτης γενιάς δεν πρόκειται να εγκα-
ταλειφθούν, καθώς μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες και επιχει-
ρηματικοί κολοσσοί κερδοφορούν από αυτές. Επίσης, το επιχείρημα ότι τα αγροκαύ-
σιμα δεύτερης γενιάς δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στην παραγωγή τροφής είναι μύ-
θος, καθώς τεράστιες εύφορες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες τρο-
φίμων μπορούν κάλλιστα να φυτευθούν με π.χ. μίσχανθο, jatropha ή ευκάλυπτο εφό-
σον προκύπτουν μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Βιοκαύσιμα τρίτης γενιάς
Τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει εκτεταμένες έρευνες γύρω από την δυνατότητα 
παραγωγής βιοκαυσίμων από μικροάλγες, οι οποίες μετατρέπουν μέσω της φωτοσύν-
θεσης το διοξείδιο του άνθρακα και το φως του ήλιου σε ενέργεια. Πιστεύεται ότι, με-
τά από κατάλληλη γενετική τροποποίηση, οι μικροάλγες θα δίνουν τη δυνατότητα για 
αποδόσεις ενέργειας έως και 30 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τις ενεργειακές καλλι-
έργειες δεύτερης γενιάς. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία της ExxonMobil με 
την Synthetic Genomics (την εταιρεία γενετικής μηχανικής που έγινε ευρέως γνωστή 
για τη δημιουργία του πρώτου συνθετικού βακτηρίου με το όνομα synthia) με στό-
χο την ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων μικροαλγών για την παραγωγή βιοκαυ-
σίμων.

Τα αγροκαύσιμα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα αγροκαύσιμα παρουσιάζονται ως μια ανανεώσιμη 
και καθαρή μορφή ενέργειας· είναι όμως πράγματι έτσι;

Καταρχήν τα αγροκαύσιμα δεν κατατάσσονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας, αφού η πρώτη ύλη για την παραγωγή τους ούτε ανεξάντλητη είναι, ούτε δωρεάν 
όπως συμβαίνει με την ηλιακή, την αιολική και τη γεωθερμική ενέργεια, τις κύριες μορ-
φές των ΑΠΕ.

Σε σχέση με το πόσο καθαρή ή πράσινη μορφή ενέργειας μπορεί να είναι τα αγρο-
καύσιμα, οι ενστάσεις είναι πολλές. Μπορεί τα αγροκαύσιμα όταν καταναλώνονται 
να έχουν μικρότερες εκπομπές CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου (έως και 68% 
στην καλύτερη περίπτωση), όμως σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε τις εκπομπές CO2 
από την διαδικασία παραγωγής των αγροκαυσίμων και των λιπασμάτων που χρειάζο-
νται.
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Βασικότερο όμως είναι ότι κάτω από την πίεση της ζήτησης για αγροκαύσιμα τε-
ράστιες εκτάσεις τροπικών δασών στη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ασία θα κα-
ταστραφούν. Το γεγονός αυτό θα εντείνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, που υποτίθεται ότι θα μας επιλύσουν τα αγροκαύσιμα. Σύμφωνα με τον 
ΟΗΕ, το 98% των τροπικών δασών της Ινδονησίας θα καταστραφούν έως το 2020. 
Ένας σοβαρός λόγος της καταστροφής είναι η παραγωγή φοινικέλαιου. Η παραγωγή 
του φοινικέλαιου αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια τόνους (41%) μεταξύ 2003-2007. Η 
αύξηση λόγω των αγροκαυσίμων το 2007 υπολογίζεται σε 30.000 τόνους.

Στην Βραζιλία αυξάνονται οι εκχερσώσεις των δασών του Αμαζονίου για την καλ-
λιέργεια σόγιας προκειμένου να παραχθούν αγροκαύσιμα, μετά από συμφωνία που 
υπογράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Βραζιλίας. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως 140 εκατομμύ-
ρια στρέμματα εδάφους οριακής απόδοσης, που για την ώρα φυλάσσονται στο πλαίσιο 
της συντήρησης εδαφών και της προστασίας για την άγρια φύση, θα καλλιεργηθούν 
για να καλύψουν τις ανάγκες σε ενεργειακές καλλιέργειες. Η έκθεση του ΟΟΣΑ για τα 
αγροκαύσιμα που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2007 υποστηρίζει ότι τα αγροκαύ-
σιμα μπορούν να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το πολύ κατά 3%.

Καύσιμα αντί για τρόφιμα
Όμως το πιο εξωφρενικό με τα αγροκαύσιμα είναι ότι σ’ έναν κόσμο όπου 850 εκατομ-
μύρια άνθρωποι υποσιτίζονται, τεράστιες αγροτικές εκτάσεις αντί να παράγουν τρό-
φιμα θα παράγουν ενεργειακά φυτά με στόχο την παραγωγή αγροκαυσίμων, και μάλι-
στα πολλές φορές ακριβώς στις χώρες αυτές που έχουν πρόβλημα υποσιτισμού. Το πρό-
βλημα είναι τόσο σημαντικό ώστε ο επικεφαλής του επισιτιστικού προγράμματος του 
ΟΗΕ ζήτησε διεθνές μορατόριουμ στην παραγωγή αγροκαυσίμων, αφού όπως τόνισε, 
για να παρασκευαστούν 50 λίτρα βιοαιθανόλη απαιτούνται 232 κιλά καλαμπόκι.

Μία αντικατάσταση του 5% του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ θα απαιτήσει το 
15% της διαθέσιμης αγροτικής γης για την παραγωγή ενεργειακών φυτών. Η ΕΕ έως 
το 2020 θα χρειαστεί 30 εκατομμύρια τόνους βιομάζας για την παραγωγή αγροκαυσί-
μων, το περισσότερο μέρος από την οποία θα πρέπει να εισάγει. Ο στόχος της ΕΕ για 
την αντικατάσταση του 5,75% των καυσίμων από αγροκαύσιμα μέχρι το 2010 αντι-
στοιχεί σε 80 εκατομμύρια στέμματα καλλιεργειών.

Στις ΗΠΑ το 2006 το 20% της σοδείας καλαμποκίου χρησιμοποιήθηκε για παραγω-
γή αγροκαυσίμων, ενώ στόχος των ΗΠΑ είναι να επταπλασιάσουν την παραγωγή αγρο-
καυσίμων μέχρι το 2020 και ως το 2017 το 24% των καυσίμων στις εθνικές μεταφορές 
να προέρχεται από αγροκαύσιμα. Επίσης θα επενδύονται κάθε χρόνο 7 δισεκατομμύρια 
δολάρια για την προώθηση της βιοαιθανόλης. Όλη η παραγωγή της βιοαιθανόλης στις 
ΗΠΑ (18,7 δισεκατομμύρια lt) παράγεται από καλαμπόκι. Μόνο στην πολιτεία της Νε-
μπράσκα των ΗΠΑ καλλιεργήθηκαν άλλα 4 εκατομμύρια στέμματα καλαμπόκι για πα-
ραγωγή βιοαιθανόλης. Αντίστοιχα στη Βραζιλία (παραγωγή βιοαιθανόλης 14,99 δισεκα-
τομμύρια lt) θα καλλιεργηθούν ενεργειακά φυτά σε 912 εκατομμύρια στρέμματα.
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Στην Ινδία η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει 140 εκατομμύρια στέμματα για τις 
ενεργειακές καλλιέργειες. Στην Ν. Αφρική καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά σε 4 εκα-
τομμύρια στέμματα. Στην Ινδονησία έως το 2025 για την παραγωγή φοινικέλαιου θα 
διατεθούν 260 εκατομμύρια στέμματα.

Εάν στον 19ο και στον 20ό αιώνα η πείνα στον “τρίτο κόσμο” οφειλόταν σε μεγά-
λο βαθμό στην επιβολή των μονοκαλλιεργειών (τσάι, καφές, ζαχαροκάλαμο, κακάο, 
σόγια για ζωοτροφές κλπ) για την ικανοποίηση των αναγκών του ανεπτυγμένου κό-
σμου και την απληστία των τοπικών ελίτ, στον 21ο αιώνα ένας από τους πιο σοβαρούς 
λόγους θα είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες με στόχο την παραγω-
γή αγροκαυσίμων έχουν σοβαρό αντίκτυπο συνολικά στους φτωχούς πληθυσμούς του 
πλανήτη, αφού αφαιρώντας σημαντικές ποσότητες από το παγκόσμιο απόθεμα τροφί-
μων, συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών τους.

Το 2007 τα αποθέματα σταριού είχαν αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 
25ετίας και η τιμή του ήταν η υψηλότερη των 10 τελευταίων ετών. Την τελευταία βδο-
μάδα μάλιστα του Αυγούστου 2007 το στάρι έφτασε τα 7,44$ το μπούσες (36,4 lt), τι-
μή ρεκόρ. Μέσα σε 2 χρόνια η τιμή του καλαμποκιού διπλασιάστηκε. Άλλα προϊόντα 
των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των ενεργειακών καλλιεργειών είναι 
η ζάχαρη, το γάλα, το κακάο, ο χυμός πορτοκάλι κλπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τιμή 
των τροφίμων θα αυξηθεί 20-50% την επόμενη δεκαετία.

Στην Ινδία οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 11%. Στο Μεξικό τετραπλασι-
άστηκε η τιμή της τορτίγιας (πίτας από καλαμπόκι). Στη Ν. Αφρική οι τιμές των τρο-
φίμων αυξήθηκαν κατά 17%. Στις ΗΠΑ το κοτόπουλο αυξήθηκε κατά 10%, το ψωμί 
7,5%, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται στο μοσχάρι, τα αυγά, το γάλα.

Η Κίνα ανέβαλε το πρόγραμμα ενεργειακών καλλιεργειών γιατί είχε οδηγήσει σε 
αύξηση 42% του χοιρινού.

Μερικές ακόμα πλευρές του ζητήματος των αγροκαυσίμων
Η καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών για την παραγωγή αγροκαυσίμων είναι υπεύ-
θυνη για τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις ιθαγενικές και τις αγροτι-
κές κοινότητές τους. Τα εδάφη που χρησιμοποιούσαν για να παράγουν την τροφή τους 
και άλλα χρήσιμα για την επιβίωσή τους αγαθά, τώρα θα χρησιμοποιούνται για την πα-
ραγωγή καυσίμων για όσους μπορούν να τα αγοράσουν. Οι κάτοικοι θα μετατραπούν 
σε ακτήμονες εργάτες γης ή θα καταλήξουν στις παραγκουπόλεις των μητροπόλεων, 
σε συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές που ζούσαν.

Στο όνομα της μεγαλύτερης απόδοσης των ενεργειακών καλλιεργειών, γίνεται προ-
σπάθεια να γίνουν αποδεκτές οι γ.τ. καλλιέργειες, που συναντούσαν σοβαρή αντίστα-
ση στις κοινωνίες όταν αφορούσαν το ζήτημα της διατροφής. Οι ενεργειακές καλλιέρ-
γειες χρησιμοποιούνται σαν δούρειος ίππος για να επιτραπεί η καλλιέργεια γ.τ. φυτών 
δίπλα σε οργανικά και βιολογικά. Έτσι αυξάνονται οι κίνδυνοι επιμόλυνσης οργανικών 
και βιολογικών καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφής.
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Τα αγροκαύσιμα στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των στόχων της με αυτούς της ΕΕ, η Ελλάδα πρέπει και 
αυτή μέχρι το τέλος του 2010 να αντικαταστήσει το 5,7% των καυσίμων με αγροκαύ-
σιμα, ενώ μέχρι το 2020 το 10% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές 
πρέπει να αποτελείται από αγροκαύσιμα. Μέχρι στιγμής ο στόχος για το 2010 δεν έχει 
επιτευχθεί, λόγω διάφορων προβλημάτων που προκύπτουν από τις χαμηλές αποδόσεις 
ορισμένων ενεργειακών καλλιεργειών (ξηρό και θερμό κλίμα), από την ασυμφωνία με-
ταξύ αγροτών και υπουργείου για το ποσοστό της επιδότησης ανά στρέμμα και από 
την καθυστέρηση στη διαδικασία κατανομής των αγροκαυσίμων στα διυλιστήρια.

Παρ’ όλα αυτά γίνεται από το κράτος μια συστηματική προπαγάνδιση των αγρο-
καυσίμων στους αγρότες όλης της χώρας με τη διοργάνωση διάφορων ημερίδων με τη 
συνεργασία ιδιωτικών φορέων, κρατικών οργανισμών, πανεπιστημίων και αγροτικών 
συνεταιρισμών. Τέτοιες προπαγανδιστικές ημερίδες έχουν γίνει σε Πρέβεζα, Θράκη, 
Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ήπειρο και άλλες περιοχές.

Επιπλέον, εφαρμόζεται στρατηγική προώθησης τόσο των ενεργειακών καλλιεργει-
ών, όσο και της δημιουργίας μονάδων παραγωγής αγροκαυσίμων, που περιλαμβάνει 
κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και κρατικές 
παρεμβάσεις, όπως π.χ. στην κατανομή των αγροκαυσίμων στα διυλιστήρια, έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί ότι τα αγροκαύσιμα θα απορροφούνται πλήρως από την αγορά.

Μονάδες επεξεργασίας βιομάζας:

Παραγωγή βιοντίζελ:

Δικαιούχος Προέλευση κατανεμόμενης ποσό-
τητας αυτούσιου βιοντίζελ

Δυναμικότητα μο-
νάδας παραγωγής 

(τόνοι/έτος)
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣ-
ΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ»

Βιστωνίδα Ξάνθης -

«ΕΤΒ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ» Εισαγωγή από εταιρεία «CREMER 
ENERGY GMBH» (Γερμανία) -

«ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ» ΒΙΠΕ Πατρών 100.000
«ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΕΠΕ» Άσσηρος Θεσσαλονίκης 24.000

«BIODIESEL AE»

Εισαγωγή από εταιρείες 
«CARGILL NV» (Βέλγιο) και 
«BIOFUELS PARTNERS SRL» 
(Ιταλία)

-

«VERT OIL AE» Αγ. Αθανάσιος Θεσσαλονίκης 45.000
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Δικαιούχος Προέλευση κατανεμόμενης ποσό-
τητας αυτούσιου βιοντίζελ

Δυναμικότητα μο-
νάδας παραγωγής 

(τόνοι/έτος)
«AGROINVEST AEBE» Αχλάδι Φθιώτιδας 285.000
«STAFF COLOUR - ENERGY 
ABEE» ΒΙΠΕ Λάρισας 15.000

«ΕΛ.ΒΙ. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ» Σταυροχώρι Κιλκίς 50.000

«ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ» ΒΙΠΕ Βόλου 40.000
«MIL OIL HELLAS AE» ΒΙΠΕ Κιλκίς –

«DP LUBRIFICANTI SRL» Εισαγωγή από εργοστάσιό της 
στην Απρίλια (Ιταλία) –

«ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ ΑΕ» ΒΙΠΑ Λάκκωμα Χαλκιδικής –

Επίσης στην Ελασσόνα η τοπική ένωση αγροτικών συνεταιρισμών παρήγαγε δοκι-
μαστικά βιοντίζελ απο ελαιοκράμβη που καλλιεργούν οι αγρότες της περιοχής. Στον 
Έβρο ξεκίνησε δοκιμαστική παραγωγή καυσίμων από τεύτλα. Στην Κοζάνη ιδρύθηκε 
μονάδα παραγωγής βιοντίζελ με παραγωγή 500 τόνους ετησίως.

Παραγωγή βιοαιθανόλης:
Το 2009 η αμερικανικών συμφερόντων Cal West Investment Corp. ανακοίνωσε σχέδια 
για την κατασκευή έξι εργοστασίων παραγωγής βιοαιθανόλης σε Καβάλα, Ξάνθη, Κιλ-
κίς, Ηλεία, Αγρίνιο και Αλεξανδρούπολη. Η πρώτη βιομηχανική μονάδα στην Καβάλα 
αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2010 και θα χρησιμοποιεί βιομάζα προερχόμενη 
από καλαμπόκι, σιτάρι, καρπούζι, σταφύλια και πορτοκάλια. Ειδικά για το καλαμπόκι, 
υπάρχει η προοπτική εισαγωγής γ.τ. καλαμποκιού από τις ΗΠΑ.

Ενεργειακές καλλιέργειες
Σήμερα οι μεγαλύτερες καλλιέργειες ενεργειακών φυτών στην Ελλάδα βρίσκονται σε 
Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όπου καλλιεργούνται κυρίως ηλίανθος, ελαιοκράμ-
βη, γλυκό σόργο και ζαχαρότευτλα, και σε μικρότερα ποσοστά άλλα είδη. Η νέα ΚΑΠ 
αναγκάζει πολλούς αγρότες να καταργήσουν, λόγω διακοπής επιδοτήσεων, καλλιέρ-
γειες τεύτλων, καπνού, βαμβακιού, μαλακού και σκληρού σιταριού, καθώς και καλα-
μποκιού σε 6 εκατομμύρια στρέμματα σε 21 νομούς στην Ελλάδα. Για να επιτευχθούν 
οι στόχοι της Ελλάδας σε αγροκαύσιμα πρέπει το 60% από αυτά, δηλαδή 3,7 εκατομμύ-
ρια στρέμματα να καλλιεργηθούν με ενεργειακά φυτά.

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια προώθησης των αγροκαυσίμων δεύτερης γενιάς, με 
στόχο την εξοικονόμηση νερού, αλλά και την επέκταση των καλλιεργειών σε μέχρι 
πρότινος άγονες και ακατάλληλες ορεινές περιοχές (στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές). 
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Έτσι προωθούνται νέες καλλιέργειες όπως της αγριοαγγινάρας, όπως επίσης εξετάζε-
ται και η εκμετάλλευση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών, όπως τα υπολείμμα-
τα από το κλάδεμα δέντρων.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί ότι αντί για την προώθηση μονάδων παραγωγής αγρο-
καυσίμων από σκουπίδια και γεωργικά απόβλήτα προωθούνται οι ενεργειακές καλλι-
έργειες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η καύσιμη ύλη από τα υπολείμματα μπαμπα-
κιού στον θεσσαλικό κάμπο αντιστοιχεί σε 2.000.000 βαρέλια πετρελαίου. Από τα λιο-
τρίβια δημιουργούνται 1.500.000 τόνοι απόβλητα το χρόνο. Η συντριπτική πλειοψη-
φία τους καταλήγει σε χωματερές, χαράδρες, ποτάμια και λίμνες ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αγροκαυσίμων, χωρίς να καταλαμβάνουν αγροτι-
κή γη και να καταναλώνουν νερό για άρδευση.

Αντί αυτού, προωθούνται ενεργειακές καλλιέργειες, στερώντας έτσι γη και νερό 
από την παραγωγή τροφίμων και συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών των τροφί-
μων. Το κριτήριο του κέρδους μπαίνει πιο πάνω όχι μόνο από αυτό της προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και από την ίδια τη ζωή.

Μερικά ακόμα συμπεράσματα για τα αγροκαύσιμα

1)  Γίνεται αντιληπτό ότι η επιλογή των αγροκαυσίμων δεν έχει να κάνει τόσο με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου (που χρησιμοποιείται περισσότερο ως μια καλή δικαι-
ολογία) όσο με την απεξάρτηση από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και την βαθ-
μιαία αντικατάσταση του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και των άλ-
λων ορυκτών καυσίμων από άλλες μορφές ενέργειας, αφού τα αποθέματα των καυ-
σίμων έχουν μπει εδώ και καιρό σε τροχιά εξάντλησης. Αντί να αμφισβητηθούν και 
να ανατραπούν τα μοντέλα παραγωγής μεταφορών και μετακίνησης που δημιουρ-
γούν όλο και πιο μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, αντί να αναιρέσουμε π.χ. τον λόγο 
ύπαρξης των 4Χ4 ή των πολεμικών αεροπλάνων, αναζητούμε νέες πηγές καυσίμων. 
Η συμβολή των αγροκαυσίμων στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις συνέπειες που προκαλεί σε όλο τον πλανήτη.

2)  Είναι φανερό ότι η αγορά και το κέρδος καθορίζουν τι θα παραχθεί. Γιατί λοιπόν να 
καλλιεργούνται τρόφιμα για τους φτωχούς που δεν μπορούν να τα αγοράσουν και 
όχι καύσιμα που θα πουληθούν σε καλή τιμή; Η “λογική” του καπιταλισμού δεν χω-
ράει συναισθηματισμούς, πρώτα οι μπίζνες και μετά η φιλανθρωπία. Η γη και το νε-
ρό υπάρχουν για να ικανοποιήσουν την ακόρεστη μανία για κέρδος και όχι τις πα-
γκόσμιες ανθρώπινες ανάγκες.

3)  Οι ενεργειακές καλλιέργειες μεγαλώνουν ακόμα πιο πολύ την εξάρτηση των αγρο-
τών από το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Τώρα δεν είναι αναγκασμένοι να αγο-
ράζουν μόνο το σπόρο, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα από αυτές. Η διάθεση 
των ενεργειακών φυτών δεν μπορεί παρά να γίνει προς τις βιομηχανίες παραγω-
γής αγροκαυσίμων, οι οποίες θα καθορίζουν και τις τιμές τους. Ακόμα και η κρα-
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τική επιδότηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ δίνεται στους αγρότες που έχουν υπογράψει 
συμβόλαια με τις βιομηχανίες και για τις ποσότητες που αναφέρουν τα συμβόλαια. 
Η παραγωγή αγροκαυσιμών προωθεί ακόμα πιο πολύ την συγκέντρωση της γης στα 
χέρια λίγων μεγαλογαιοκτημόνων ή εταιρειών, αφαιρώντας από τους αγρότες τα μέ-
σα παραγωγής και επιβίωσης, μετατρέποντάς τους σε εργάτες γης, που εργάζονται 
κάτω από άθλιες συνθήκες, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις στα όρια της δου-
λείας.

4)  Με την προώθηση των αγροκαυσίμων καταρρέει όλη η επιχειρηματολογία ότι οι 
γ.τ. καλλιέργειες είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση της πείνας στον πλανή-
τη. Αντίθετα, γίνεται ακόμα πιο φανερό ότι η πείνα έχει να κάνει με την επιβο-
λή των καπιταλιστικών αναγκών πάνω στις κοινωνικές ανάγκες, με την κυριαρχία 
των εμπορευμάτων έναντι των αγαθών. Οι μονοκαλλιέργειες –αυτή τη φορά για 
την παραγωγή αγροκαυσίμων– είναι που καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό που 
μπορεί να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών κάθε περιοχής. 
Η απαίτηση για ενεργειακές καλλιέργειες θα αυξήσει την διάδοση των γ.τ. καλλι-
εργειών στο όνομα της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταλλαγμένων φυτών, 
αλλά και για να καλυφθεί το κενό στην παραγωγή τροφίμων που θα αφήσει η διά-
θεση αγροτικής γης για την παραγωγή αγροκαυσίμων. Ταυτόχρονα, θα επιβαρυν-
θεί το περιβάλλον με την αύξηση της χρήσης αγροχημικών προϊόντων (φυτοφάρ-
μακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα κλπ).

5)  Η «ενεργειακή κρίση», εκτός από την κατανομή της κατανάλωσης της ενέργειας 
που έχουμε αναφέρει παραπάνω, έχει να κάνει και με την παραγωγή της ενέργει-
ας ως εμπόρευμα. Έτσι επιλέγονται μορφές παραγωγής που προωθούν αυτήν την 
εμπορευματοποίηση (μεγάλα έργα, βιομηχανικές μονάδες κλπ) και αποτρέπονται 
μορφές παραγωγής ενέργειας που μέσω του μικρού και τοπικού μεγέθους θα προω-
θούσαν την αυτοκατανάλωση και την ανταλλαγή της παραγόμενης ενέργειας, συμ-
βάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων. Αντίθετα, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας, ο γιγαντισμός των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι εμπορικά κερ-
δοφόρες (μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα βιομηχανικού τύπου, τεράστια αιολικά 
πάρκα κλπ), δημιουργεί μια σειρά από αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο η παραγωγή αγροκαυσιμών από εκεί που θα μπορούσε να συμ-
βάλλει στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών και των αγροκτηνοτροφικών και 
αστικών απόβλητων, μετατρέπεται σε μια υπερ-βιομηχανία, που οδηγεί στην πείνα 
και την εκμετάλλευση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αφαιρώντας τους 
τη δυνατότητα να κατέχουν τα μέσα παραγωγής για τη διατροφή και την επιβίωσή 
τους.
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Εταιρείες Γ.Τ.Ο. και Βιοκαυσίμων 
στη Διατροφική Κρίση

H διατροφική κρίση άφησε έντονα ίχνη παγκοσμίως μέσα στο 2008 και δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη. Aν δει κανείς το ζήτημα μακροπρόθεσμα, μπορεί να δια-

κρίνει όχι μόνο μια ακόμα συνέπεια της χρηματοπιστωτικής “κρίσης”, αλλά ένα τερά-
στιο ζήτημα διαχείρισης καθώς και ελέγχου της πρόσβασης στους ενεργειακούς και δι-
ατροφικούς πόρους, από το νερό ως το σιτάρι και από τα καύσιμα ως την περαιτέρω δι-
άδοση  της φονικής τεχνοεπιστήμης της ατομικής ενέργειας, ένα τεράστιο ζήτημα λε-
ηλασίας, κατασπατάλησης και καταστροφής πηγών: Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να μι-
λάμε για διατροφική κρίση όταν το πλεόνασμα είναι τόσο μεγάλο και όταν είναι τόσο 
σοβαρό πρόβλημα από μόνα τους τα λύματα και οι ρύποι από τα τρόφιμα. Η διατροφι-
κή κρίση για την οποία έγινε λόγος το 2007 συνδέθηκε με τη σπάνη σε διατροφικά είδη 
και την ιλιγγιώδη αύξηση των τιμών τους. Παρατηρούμε εντωμεταξύ ότι η δημιουργία 
σπάνης και η άνοδος της τιμής των τροφίμων ήταν η καταλληλότερη μέθοδος επιβο-
λής ορισμένων τεχνικών και προϊόντων που, παρά την επιθετική τους προώθηση, εί-
χαν αρχίσει να χάνουν έδαφος: τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και τα βιοκαύσι-
μα. Η Monsanto, αγροβιομηχανικός κολοσσός στα εντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα, 
καθώς και στους σπόρους σόγιας, κανόλα, καλαμποκιού και βαμβακού, ήταν το ισχυ-
ρότερο από τα λόμπυ στην Ουάσινγκτον που μιλούσε για τη διατροφική κρίση. Μέ-
σα από την κρίση καταδεικνύεται ο βαθμός στον οποίο συμπλέκονται μεταξύ τους το 
ενεργειακό και το διατροφικό ζήτημα, αφού ουσιαστικά πηγές ενέργειας και διατροφι-
κές πηγές εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ένα ολιγοπώλιο εταιρειών. 

Η διατροφική κρίση με αριθμούς καταδεικνύει τα διπλά στάνταρντς με τα οποία 
έχει περιγραφεί: Πείνα για κάποιος, αυξημένη κερδοφορία για κάποιους άλλους.  Στους 
πρώτους τρεις μήνες του 2008, η τιμή του ρυζιού στην Ασία είχε διπλασιαστεί. Σε ένα 
χρόνο, η τιμή του σιταριού παγκοσμίως ανέβηκε κατά 130%. Οι χώρες εξαγωγής δη-
μητριακών έκλεισαν τα σύνορά τους για να προστατεύσουν την εγχώρια αγορά, ενώ 
οι χώρες εισαγωγής αγόραζαν πανικόβλητες ό,τι έβρισκαν. Εντωμεταξύ όμως το 2007 
ήταν χρονιά-ρεκόρ για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ξεπερνώντας τους 2,3 
δισ. τόνους και παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πώς 
ήταν λοιπόν το πρόβλημα η σπάνη των τροφίμων;

Οι δικαιολογίες για την κρίση ήταν πολλές: δυσμενή καιρικά φαινόμενα που προ-
κάλεσαν ξηρασία και πλημμύρες και καταστρέφουν τα σπαρτά, αύξηση της κατανάλω-
σης κρέατος σε Ινδία και Κίνα, η δέσμευση γης για αγροκαύσιμα κ.ο.κ. Το ενδιαφέρον 
όμως είναι ότι πολλές εταιρείες, μέσα στο μεγάλο κύμα της διατροφικής κρίσης ως τα 
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μέσα του 2008, αύξησαν ιλιγγιωδώς τα κέρδη τους. Αυτό ισχύει τόσο για τις πολυεθνι-
κές των λιπασμάτων, όσο και για τα μεγάλα σουπερμάρκετ.

Πράγματι, οι χρονιές της «διατροφικής κρίσης» είναι ταυτόχρονα και οι χρονιές 
που οι κολοσσοί διατροφικών προϊόντων σημείωσαν κέρδη-ρεκόρ: Τα μεγαλύτερα 
αφορούν δύο τομείς, που ελέγχονται πλήρως από ένα ολιγοπώλιο πολυεθνικών: τα λι-
πάσματα και το σιτάρι. Η Cargill, η Con-Agra, η ADM,  η Bunge (όλες από HΠΑ), η 
Νoble Group της Σιγκαπούρης, η Charoen της Ταϊλάνδης σημείωσαν αύξηση των κερ-
δών μέχρι και πάνω από 90%, ενώ η πολυεθνική λιπασμάτων Sinochem (Κίνα) αύξηση 
κερδών 95% και η Μοsaic (HΠΑ) 141%.

Δεν είναι βέβαια μόνον αυτοί. 
Οι παρασκευαστές τροφίμων κάναν κι εκείνοι χρυσές δουλειές. Η Nestlé ανακοί-

νωσε αύξηση κερδών κατά 7% – «είδαμε την κρίση να ’ρχεται, οπότε προαγοράσαμε 
πρώτες ύλες» δήλωσε ο Φρανσουά Χαβιέ Περούντ, εκπρόσωπος Τύπου της Nestlé. Η 
Unilever, η οποία επίσης σημείωσε μεγάλα κέρδη τις τελευταίες δύο χρονιές ανακοίνω-
σε παράλληλα: «Η πίεση έχει αυξηθεί πολύ, την έχουμε όμως προλάβει με έγκαιρες ανα-
τιμήσεις και χρήση των αποθεμάτων μας για τη μη διακοπή της ροής της διανομής μας». 
Εντωμεταξύ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι τέτοια κέρδη οφείλονται σε επιβάρυνση των 
διανομέων και της λιανικής: Τεράστια αύξηση στα κέρδη της σημείωσε και η βρετανι-
κή αλυσίδα σουπερμάρκετ Tesco (της τάξης του 12,3% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά). Το ίδιο και η γαλλική αλυσίδα Carrefour και η Wal-Mart των ΗΠΑ, οι οποίες 
μάλιστα επιμένουν ότι τα κέρδη βασίζονται στα διατροφικά είδη. Η ειρωνεία είναι ότι η 
το μεξικανικό τμήμα της Wal-Mart, η Wal-Mex, η οποία διαχειρίζεται το 1/3 όλων των 
διατροφικών προϊόντων στο Μεξικό ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της κατά 11% 
τους πρώτους τρεις μήνες του 2008, την ίδια στιγμή που οι Μεξικανοί είχαν πάρει τους 
δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις απρόσιτες τιμές στο καλαμποκάλευρο.

Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή σπάνη μετατράπηκε σε αμύθητα κέρδη, πώς η αύ-
ξηση των τιμών τελικά ωφέλησε τους μεσάζοντες οι οποίοι τις τελευταίες 2 με 4 δεκα-
ετίες έχουν καταφέρει να ελέγξουν πλήρως την αλυσίδα της παραγωγής, της διανομής 
και της κατανάλωσης. Η μεγαλύτερη εταιρεία σπόρων στον κόσμο, η Monsanto, αύξη-
σε τα κέρδη της κατά 44% το 2007. Η DuPont, η δεύτερη μεγαλύτερη, κατά 19% από 
τις πωλήσεις σπόρων και η τρίτη, η Syngenta (που είναι ταυτόχρονα και η πρώτη στα 
εντομοκτόνα) είδε αύξηση των πωλήσεών της κατά 28% το πρώτο τέταρτο του 2008.

Οι ίδιες εταιρείες εντωμεταξύ είχαν κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα από το 2004 ως 
το 2007 στις επενδύσεις τους για βιοκαύσιμα:

Από το 2004 ως το 2007 οι επενδύσεις κεφαλαίων στα βιοκαύσιμα αυξήθηκαν οκτώ 
φορές. Ιδιωτικές επενδύσεις κατακλύζουν αυτήν τη στιγμή τα δημόσια ερευνητικά κέ-
ντρα, όσο δημόσια είναι αυτά στην Αμερική, και πέρσι η BP απένειμε βραβείο μισού 
εκατομμυρίου δολαρίων στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Επιπλέον παραβαίνοντας 
τους νόμους εναντίον του σχηματισμού καρτέλ και τραστ, οι μεγάλες εταιρείες πετρε-
λαίου, σπόρων και γενετικής μηχανικής εισέρχονται σε ισχυρές συμμαχίες: Η ADM με 
τη Monsanto, η Chevron με τη Volkswagen, η ΒP με την Dupont και την Toyota. Οι 
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εταιρείες αυτές σταθεροποιούν μια αλυσίδα έρευνας, παραγωγής, επεξεργασίας και δι-
ανομής τροφίμων και καυσίμων κάτω από μία κοινή στέγη, εξασφαλίζουν δηλαδή τον 
κεντρικό έλεγχο της διατροφής και της ενέργειας για τεράστια κομμάτια του πληθυ-
σμού παγκοσμίως.

Παρά τις καταστροφές που επέφεραν οι καλλιέργειες για βιοκαύσιμα (και πολλές 
φορές αυτές οι καταστροφές, από την Ινδονησία του ελαιοφοίνικα, έως την Ινδία της 
γιατρόφας, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τεράστιες αυξήσεις των τιμών), τα άμεσα 
κέρδη δεν φαίνεται να ήταν τα αναμενόμενα: Αρχικά τα βιοκαύσιμα λεγόταν ότι θα 
παράσχουν 5,75% των καυσίμων στις μεταφορές στην Ευρώπη μέχρι το 2010 και 10% 
έως το 2020. Η αμερικανική φιλοδοξία έφτανε τα 35 δισ. γαλόνια το χρόνο. Για να επι-
τευχθεί το ευρωπαϊκό όραμα βέβαια θα χρειαζόταν η Ευρώπη να παραχωρήσει το 70% 
της καλλιεργήσιμης γης της σε καλλιέργειες αγροκαυσίμων. Ολόκληρη η παραγωγή 
των ΗΠΑ σε σόγια και καλαμπόκι θα έπρεπε να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας τους 
σε αιθανόλη και 

βιοντήζελ. Με άλλα λόγια, όλες οι χώρες του Βορρά θα περίμεναν να καλύψει τις 
ενεργειακές ανάγκες τους ο Νότος. Πράγματι, η Μαλαισία και η Ινδονησία αποψίλω-
σαν τεράστιες δασικές τους εκτάσεις για να σπείρουν ελαιοφοίνικες που θα παράσχουν 
20% της ευρωπαϊκής αγοράς βιοντήζελ. Στη Βραζιλία, όπου τα αγροκαύσιμα καλλιερ-
γούνται σε εκτάσεις που συνολικά υπερβαίνουν το μέγεθος της Ολλανδίας, του Βελ-
γίου, του Λουξεμβούργου και της Μεγάλης Βρετανίας, η κυβέρνηση το 2007 προτίθε-
το να πενταπλασιάσει τις εκτάσεις καλλιεργειών ζαχαροκάλαμου για να παραγάγει το 
10% της παγκόσμιας παραγωγής αερίου ως το 2025.

Πολύ γρήγορα όμως ο μύθος των δήθεν οικολογικών βιοκαυσίμων κατέρρευσε. 
Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε μύθοι που αποτελούσαν τα επιχειρήματα υπέρ των αγρο-
καυσίμων έχουν όλοι καταρριφθεί: πρώτον, τα αγροκαύσιμα δεν είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον γιατί ενώ η φωτοσύνθεσή τους υποτίθεται ότι απομακρύνει αέρια του θερ-
μοκηπίου, για κάθε τόνο ελαιοφοίνικα που παράγεται παράγονται π.χ. 33 τόνοι εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, 10 φορές παραπάνω απ’ όσες με το πετρέλαιο – και πο-
λύ περισσότεροι αν λάβει κανείς υπόψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας αγροκαλλι-
έργειας μέχρι να γίνει καύσιμο. Δεύτερον, εννοείται ότι δεν αξιοποιούν την ανενερ-
γή, χέρσα γη – στη Βραζιλία χρησιμοποιήθηκαν γονιμότατες εκτάσεις στη Μάτα Ατ-
λάντικα, το Σεράδο και την Παντανάλ. Χαριστική βολή για τον Αμαζόνιο. Τρίτον, δεν 
φέρνουν αγροτική ανάπτυξη, αφού καταστρέφουν τις μικρότερες οικονομίες τόσο δι-
ατροφικών καλλιεργειών όσο και αγροκαυσίμων. Η Cargill και η ADM που ελέγχουν 
το 65% της παγκόσμιας αγοράς σπόρων, η Syngenta και η Monsanto το ένα τέταρτο 
της βιομηχανίας γ.τ. γενικώς – αυτές αναλαμβάνουν τη σόγια της Λατινικής Αμερικής. 
Τέταρτον, δεν θεραπεύουν την πείνα – είναι σαφές ότι η πείνα δεν είναι ζήτημα σπά-
νης. Πέμπτον, η “δεύτερη γενιά” αγροκαυσίμων, που υποτίθεται πως δεν ανταγωνί-
ζεται τις διατροφικές καλλιέργειες, π.χ. γιατρόφα, δεν πρόκειται να βελτιώσει την κα-
τάσταση. Η καταστροφή από την πρώτη είναι ήδη μεγάλη και άλλωστε για την ξηρι-
κή καλλιέργεια της γιατρόφας δαπανώνται τόνοι νερού, αφού απότιστο και σε χέρσα 
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γη το φυτό δεν αποδίδει όπως  θα το ήθελαν οι εταιρείες. Η κρίση λοιπόν βοήθησε τις 
εταιρείες και να μην αναγκαστούν να προβούν σε αποζημιώσεις (στη Βραζιλία για πα-
ράδειγμα) αλλά και να ορθοποδήσουν (με τα τεράστια ποσοστά που αναφέραμε παρα-
πάνω) σε άλλους τομείς όπου δραστηριοποιούνται.

Η διατροφική κρίση, που πήρε τη μορφή των λεγόμενων food riots σε Αφρική (Ζι-
μπάμπουε, Τυνησία, Σενεγάλη, Μοζαμβίκη, Σομαλία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Μαδαγα-
σκάρη, Γουινέα, Αίγυπτο, Ακτή Ελεφαντοστούν, Καμερούν, Μπουρκίνα Φάσο), Ασία 
(Μπαγκλαντές, Ινδία, Ινδονησία, Φιλιππίνες), Νότια Αμερική και Καραϊβική (Αργε-
ντινή, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Περού, Αϊτή, Μεξικό) και Μέση Ανατολή (Υεμένη, 
Ιορδανία), ανέδειξε ορισμένα χαρακτηριστικά της διεθνούς πραγματικότητας.  Σε αυ-
τές τις χώρες, οι πρακτικές που φαίνεται να δημιούργησαν την έκρηξη των τιμών σε 
βαθμό που ήταν εντελώς απρόσιτες από μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εκτός Ευ-
ρώπης και Βόρειας Αμερικής δεν ξεκίνησαν το 2007, τη χρονιά που ξεκίνησε η “κρίση”. 
Έχουν τις ρίζες τους στην πράσινη επανάσταση του 1950 και στις δομικές αλλαγές που 
επιβλήθηκαν στις φτωχές χώρες από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ τη δεκαε-
τία του ’70 και που εντατικοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, με τη χαριστική βολή 
από τον ΠΟΕ τη δεκαετία του ’90 και με την πλήρη απελευθέρωση δασμών και περιο-
ρισμών στο εμπόριο τροφίμων, με αποτέλεσμα το 70% των λεγόμενων υπό ανάπτυξιν 
χωρών να είναι κυρίως εισαγωγείς τροφίμων. 

Οι πρακτικές αυτές οδήγησαν τις τοπικές καλλιέργειες (από την επιλογή της καλλι-
έργειας, μέχρι τη διαχείριση και τις τεχνικές της) στα χέρια πολυεθνικών, προσανατό-
λισαν την παραγωγή σε προϊόντα πολυτελείας για εξαγωγή στη Δύση, εξάπλωσαν τε-
ρατωδώς τη βιομηχανική κτηνοτροφία, την παρασκευή και την κατανάλωση κρέατος, 
εμπορευματοποίησαν πλήρως τις πρώτες ύλες – το έδαφος, το νερό, την ατμόσφαι-
ρα (π.χ. καθιερώνοντας την αγορά των δικαιωμάτων ρύπανσης!), τους έμβιους οργα-
νισμούς (π.χ. επιτρέποντας τις  πατέντες στα γονίδια), καθιέρωσαν την αστυνόμευση 
των σπόρων (μέχρι και μειώνοντας τεχνητά τους αποθηκευμένους σπόρους), καθιέρω-
σαν παρά την αποδεδειγμένη τους επικινδυνότητα τη γενετική τροποποίηση και επέ-
βαλαν τη χρήση (την τελευταία τριετία) μεγάλων αγροκαλλιεργειών για βιοκαύσιμα. 

Η έκρηξη της πρόσφατης διατροφικής κρίσης είχε συνέπειες πραγματικές και αιτί-
ες στη διαρκή, ολοένα και ανανεούμενη κρίση της κοινωνίας που είναι οι καπιταλιστι-
κές σχέσεις – η πολιτική του κέρδους και του θανάτου. 

...από το βιοτεχνολογικό λόμπυ  
στο διατροφικό /ενεργειακό σύμπλεγμα -τώρα και στην Ελλάδα...

Mέσα στην τελευταία δεκαετία, ένα πολύ ισχυρό βιοτεχνολογικό λόμπι (η μετωπική 
προπαγάνδα μιας παγκόσμιας βιομηχανίας με κεφαλαιοποίηση πάνω από 1 τρισ. ευρώ, 
με περισσότερους από 500.000 ειδικευμένους εργαζόμενους και με τουλάχιστον 6.000 
εταιρείες – που ελέγχονται από ένα ολιγοπώλιο πολυεθνικών), εξελίχθηκε σημαντικά. 

82



83Εταιρείες Γ.Τ.Ο. και Βιοκαυσίμων στη Διατροφική Κρίση

Σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν νέο σχηματισμό, μια νέα μορφή που έχει λάβει η ενότητα 
της κυριαρχίας. Σε αυτόν τον νέο σχηματισμό, με αντικείμενο την καλλιέργεια, παραγω-
γή, διανομή και το μάνατζμεντ των αγροκαυσίμων, στο ίδιο βιοτεχνολογικό λόμπι συμ-
μετέχουν τώρα ακόμα δύο πολύ σημαντικοί παίκτες, ίσως μεγαλύτεροι ο καθένας ξεχω-
ριστά από όλους τους προηγούμενους. Οι βιοτεχνολογικές και νανοτεχνολογικές εται-
ρείες που πειραματίζονται με σπόρους, φάρμακα και λιπάσματα τώρα έχουν ενωθεί με 
πετρελαϊκές, εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια και κυρίως με χρηματιστηρια-
κές και με τράπεζες. 

Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα νέο παγκόσμιο μέτωπο εταιρειών το οποίο αποτελεί-
ται από τους κολοσσούς που ελέγχουν όχι μόνο τη διατροφή και τα φάρμακα, αλλά 
και την ενέργεια. Όταν λέμε βιομηχανία της διατροφής και των φαρμάκων, συμπεριλαμ-
βάνουμε όλη τη γεωργοκτηνοτροφία, από την παρασκευή και διανομή του σπόρου, του 
λιπάσματος και του ζιζανιοκτόνου και από την πατέντα του γονιδίου και της ζωικής πα-
ραγωγής μέχρι το μάρκετινγκ του τελικού προϊόντος, καθώς και τις φαρμακοχημικές και 
βιοϊατρικές εφαρμογές. 

Πέρα από τις αγροτικές και αγροχημικές εταιρείες, υπάρχουν νέοι παίκτες στο τρα-
πέζι των αγροκαυσίμων, όπου συναντιούνται η «πιο βάναυση τάξη γαιοκτημόνων στον 
Νότο με τις πιο ισχυρές πολυεθνικές του Βορρά»: Οι ίδιες οι τράπεζες και οι χρηματι-
στηριακές (Rabobank, Barclays, Société Générale, Morgan Stanley, Kleiner Perkins Cau-
field & Byers, Goldman Sachs, Carlyle Group, Kohsla Ventures, George Soros) και οι πε-
τρελαϊκές (British Petroleum, Eni, Shell, Mitsui, Mitsubishi, Repsol, Chevron, Titan, Lu-
koil, Petrobrás, Total, PetroChina, Bharat Petroleum, PT Medco, Gulf Oil) που ενσωμα-
τώνουν “πράσινες λύσεις” στον κύκλο εργασιών τους, αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η 
Daimler, εταιρείες πράσινης ανάπτυξης κ.ο.κ. Η κίνηση λοιπόν της παγκοσμιοποίησης 
του κεφαλαίου έχει πάρει μια νέα τροπή με άξονες τη λεηλασία περισσότερης γης για 
την “πράσινη ενέργεια” και την ανανέωση χρήσεων για τις τεχνολογίες της επέμβασης 
στο γονίδιο ή στο φυτό, για τη συνθετική βιολογία, τη βιοπληροφορική, τη νανοτεχνο-
λογία. Τόσο στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, το κράτος υπήρξε ενθουσιώδης χορηγός των φιλο-
δοξιών των εταιρειών. Το ίδιο και οι πιο καταπιεστικές τάξεις γαιοκτημόνων σε νοτιο-
ανατολική Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική, που έσπευσαν να συνάψουν συμφωνίες 
αρπαγής των πόρων και εκδίωξης μικρών αγροτών από τη γη και τα χωριά τους.

Πού όμως συμπλέκονται η βιοτεχνολογία και τα ενεργειακά ζητήματα στην Ελ-
λάδα; Συνοπτικά, στην Ελλάδα της μίζας, του “ανύπαρκτου κράτους” και της άκρι-
της αποδοχής κάθε κερδοφόρου ψευτο-νεωτερισμού, προωθείται η βιοτεχνολογία από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η Biohellas SA, που ιδρύθηκε το 1984 ως επίσημο σώ-
μα κρατικής πολιτικής για τη βιοτεχνολογική έρευνα, είχε ελάχιστη επιτυχία μέχρι το 
2001, παρά τους παχυλούς προϋπολογισμούς του τομεακού προγράμματος στη γεωρ-
γία (1988-2000). Ωστόσο, άρχισαν να εμφανίζονται οι πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις 
βιοτεχνολογικών καινοτομιών, κυρίως στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών (CBL, 
Biogenomica, Biomedica και πολλές άλλες) που συνεργάζονται τόσο με το ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος όσο και με μεγάλες βιοτεχνολογικές εταιρείες. 
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Τα βιοκαύσιμα κι αυτά πρωτοεισάγονται με κρατική πρωτοβουλία. Η προώθησή 
τους στην Ελλάδα ξεκινά το 1999 με το πιλοτικό πρόγραμμα διάθεσης αυστριακού βιο-
ντίζελ σε αγροτικά μηχανήματα στη Θράκη. Η συστηματική προπαγάνδιση μέσω εντύ-
πων, ημερίδων και κινήτρων οδηγεί την ελληνική παραγωγή βιοντίζελ από τα 470 κυ-
βικά μέτρα το 2005 σε 91.000 το 2006, ενώ οι απίστευτα ψηλές απαιτήσεις της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής για καλλιέργειες ενεργειακών φυτών (κυρίως ελαιοκράμβης για 
παραγωγή βιοαιθανόλης) όχι μόνο δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, αφού και θέλουν πο-
λύ υψηλή χρηματοδότηση και δεν αποδίδουν, αλλά θα αναγκάσουν τους αγρότες να 
εγκαταλείψουν πολλές από τις υπάρχουσες καλλιέργειες. Μονάδες παραγωγής βιο-
ντίζελ στην Ελασσόνα, στο Κιλκίς και στο Βόλο, στον Έβρο, τη Μεσσηνία και αλλού, 
στερούν ακόμη περισσότερη γη και νερό από την παραγωγή τροφίμων, όσο κι αν γί-
νεται λόγος πλέον για «δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα» και για δήθεν «ανανεώσιμη ενέρ-
γεια»…

Στην Ελλάδα λοιπόν, το διατροφικό/ενεργειακό μέτωπο προωθείται από την πρό-
σφατα ιδρυθείσα Ένωση Βιοτεχνολoγίας Ελλάδας (Ε.ΒΙ.Ε), η οποία από το 2009 δια-
κηρύττει ότι «σκοπεύει να εργαστεί συστηματικά για την προώθηση της Βιοτεχνολο-
γίας, αλλά και των Βιοεπιστημών σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους όπως η Υγεία, 
η Γεωργία, το Περιβάλλον και η Βιο-οικονομία». Η ΕΒΙΕ, που έχει μέλη και εταιρείες 
όπως η Merck ΑΕ, η Genesis Pharma, η Biogenea-Cellgenea και η Genzyme, εκπροσω-
πεί στην Ελλάδα, μέσω της Bionova Group SA, την EuropaBio, που με τη σειρά της εκ-
προσωπεί την παγκόσμια BIO (Biotechnology Industry Organization). Στο τελευταίο 
της συνέδριο στην Αθήνα, που τελούσε υπό την αιγίδα έξι υπουργείων, αλλά μετα-
ξύ άλλων και της European Biomass Industry Association, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθη-
κε στα βιοκαύσιμα και την περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, ειδικά σε σχέση με τη «βιο-
οικονομία και όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο χώρος, με έμφαση 
στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή».

Οι εφαρμογές της τεχνοεπιστήμης, όπως είναι η βιοτεχνολογία και οι νέες ενεργει-
ακές τεχνολογίες (από την έρευνα ως την αγορά και από την προπαγάνδα ως τις ρυθ-
μιστικές νομοθεσίες), δεν είναι απλώς αποδεδειγμένα άχρηστες ή συχνά βλαπτικές για 
την «υγεία» ή το «περιβάλλον». Είναι πρώτιστα ιδεολογικά όπλα, χωρίς τα οποία οι κα-
πιταλιστικές σχέσεις θα δυσκολεύονταν πολύ να ανανεωθούν. 

Οι συνεχείς κρίσεις που παράγει ο καπιταλισμός ως αναπόσπαστο στοιχείο της λει-
τουργίας του φαίνεται ότι έχουν διπλό ρόλο όσον αφορά στις τεχνοεπιστημονικές αυ-
τές εφαρμογές: Από τη μια οι κρίσεις προσφέρουν ευκαιρίες για λεηλασία και κερδοφο-
ρία σε ορισμένους νέους τομείς (όπως η βιοτεχνολογία, όπως τα βιοκαύσιμα), ενώ από 
την άλλη εγκαθιδρύουν νέους κοινούς μύθους για τους καταναλωτές, μύθους που νο-
μιμοποιούν αυτήν τη λεηλασία (όπως ο μύθος ότι η βιοτεχνολογία θα σβήσει την πεί-
να, την ασχήμια ή την κατάθλιψη, όπως ο μύθος ότι η πράσινη ανάπτυξη θα σώσει τον 
πλανήτη από την απειλή της κλιματικής αλλαγής και της σπάνης των πόρων)...

Υπάρχει η ανάγκη κοινών αιτημάτων που να σταθούν απέναντι στους τεχνοεπι-
στημονικούς εμπορευματικούς χειρισμούς της πράσινης συζήτησης διεθνώς. Πολλές 
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οργανώσεις που κινούνται κριτικά προς τα συμπτώματα της καπιταλιστικής λεηλασί-
ας, αλλά εμπιστεύονται την οικολογική ρητορική των διεθνών οργανισμών, ένιωσαν 
την υποχρέωση να εισέλθουν στην πλαστή συζήτηση περί «κλιματικού χρέους», περί 
«λελογισμένης χρήσης των αγροκαυσίμων, δηλαδή του περιορισμού τους, με αρωγή 
της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας» – μια συζήτηση η οποία αφορά διευθε-
τήσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολυεθνικών που δεν διστάζουν να χρησιμο-
ποιήσουν τη φύση, τους ανθρώπους, την ιστορία ως νούμερα στους πίνακες των ισολο-
γισμών της αγοράς ρύπων. Είναι ωστόσο φανερό το ποιος χρωστάει σε ποιον. Και είναι 
γνωστό ποιος θα ωφεληθεί από τις όποιες συμφωνίες που εντάσσονται στο «κλιματικό 
χρέος» ή την πράσινη διαχείριση των αγροκαυσίμων: εκείνοι που θα έχουν την ετοιμό-
τητα να συνεργαστούν με τις πολυεθνικές σε πράσινες επενδύσεις στον Νότο.

Το αίτημα για απεξάρτηση από τις εταιρείες, για διατροφική αυτοδυναμία και χρή-
ση της ενέργειας με αποκεντρωμένο τρόπο, μέσα από σχέσεις παραγωγής που να εν-
θαρρύνουν την κοινοτική αυτοδιεύθυνση, την ισονομία, τον αλληλοσεβασμό, τη συ-
νεργασία και την αυτάρκεια, μαζί με την κοινωνική αντίσταση ενάντια στα μεγάλα 
“πράσινα” αναπτυξιακά και επενδυτικά έργα θέτουν στο επίκεντρο μια άλλη συζήτη-
ση. Οι κοινωνικοί αγώνες και οι συμμαχίες των κινημάτων βάσης έγιναν ένας σοβαρός 
αντίπαλος στην κυριαρχία, ίσως ο μοναδικός που αναδύθηκε από το λεγόμενο κίνημα 
της αντιπαγκοσμιοποίησης. Μας ενδιαφέρει να τον δυναμώσουμε;
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