Πολιτικι και κοινωνικι ςυμμετοχι: πραγματικότθτα και αυταπάτθ
Η αντοχι του κυρίαρχου παραδείγματοσ: ανιςότθτα και μετα-δθμοκρατία1
Του Δθμιτρθ Χαραλάμπθ
Κακθγθτι Πολιτικισ Επιςτιμθσ
Στο Τμιμα Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ
Τθσ Σχολισ Οικονομικών και Πολιτικών Επιςτθμών
Του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών και
Προζδρου τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Πολιτικισ Επιςτιμθσ

Η ςτροφι ςτθν ακραία εκδοχι τθσ αγοράσ
Θ λεγόμενθ «νεοφιλελεφκερθ ςτροφι» ι «ςτροφι τθσ ανιςότθτασ» ςφμφωνα με τον
Atkinson2 χαρακτθρίηεται κακοριςτικά από τθ ςταδιακι ζκπτωςθ τθσ μεταπολεμικισ
κεχνςιανισ ςυναίνεςθσ, τθν με αυτιν ςυνδυαςμζνθ επιταχυνόμενθ ζξαρςθ τθσ κοινωνικισ
ανιςότθτασ και τθν προϊοφςα αςυμμετρία τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανιςορροπίασ, όπωσ
και τθ ςταδιακι μετάκεςθ του κζντρου βάρουσ τθσ παγκόςμιασ μεταποιθτικισ διαδικαςίασ
ςτθν Κίνα.
Σο τζλοσ του κεχνςιανοφ οικονομικο-κοινωνικοφ παραδείγματοσ ειςάγεται ιςτορικά με το
τζλοσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ του Bretton Woods το 1971 λόγω του πολζμου του
Βιετνάμ. Θ ςυμφωνία είχε κεμελιϊςει και ςτακεροποιιςει το διεκνζσ καπιταλιςτικό
ςφςτθμα και είχε κάνει δυνατι τθ ςυγκρότθςθ του κοινωνικοφ κράτουσ ςε εκνικό πλαίςιο
ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ του Δυτικοφ κόςμου μετά τον ΛΛ Παγκόςμιο Πόλεμο.
Σο πρϊτο ςυγκεκριμζνο πολιτικό βιμα προσ το νζο παράδειγμα τθσ ακραίασ εκδοχισ τθσ
αυτορυκμιηόμενθσ αγοράσ γίνεται ςτθ Χιλι το 1973 με το πραξικόπθμα Pinochet εναντίον
τθσ κυβζρνθςθσ Allende και τθν επιβολι τθσ πιο ωμισ μορφισ τθσ νεοφιλελεφκερθσ
πολιτικισ.
τον μθτροπολιτικό κόςμο θ εςαγωγι ςτo νζο παράδειγμα γίνεται πανθγυρικά με τθν
εκλογι τθσ Margaret Thatcher ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο το 1979 και με τθν εκλογι του Ronald
Reagan το 1980 ςτισ Θ.Π.Α.
Θ κεντρικι ιδζα τθσ νεοφιλελεφκερθσ ςτροφισ εςτιάηεται ςτο μικρότερο κράτοσ και τθν
απορφκμιςθ. Θ υποχϊρθςθ των ρυκμιςτικϊν κανονιςτικϊν δεςμεφςεων τθσ αγοράσ,
κακορίηει πλζον, από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 και μετά και ακόμθ πιο απόλυτα
μετά τθν κατάρρευςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ/κομμουνιςμοφ το 1989/90, τθν πορεία
των κοινωνιϊν ςε πλανθτικό επίπεδο, αφοφ το τζλοσ του Ψυχροφ Πολζμου ανζδειξε το
καπιταλιςτικό ςφςτθμα, τθν οικονομία τθσ αγοράσ ςτο μοναδικό οικονομικό ςφςτθμα του
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πλανιτθ. Θ ζνταξθ τθσ Κίνασ ςε αυτό μετά τθ νζα οικονομικι ςτρατθγικι του Teng-XiaoPing το 1978 και τθ ςυμμετοχι τθσ Κίνασ ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Εμπορίου (WTO) το
2001 ολοκλιρωςε ουςιαςτικά τθν κακολικι διάςταςθ του φαινομζνου.
Χωρίσ να προχωριςουμε βακφτερα ςτθν ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ απορφκμιςθσ, κα
πρζπει να παρατθριςουμε τρία ςτοιχεία που εμφανίηονται ωσ κακοριςτικά για τθν πορεία
τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ:
A. θ ξαφνικι και ιςτορικά μοναδικι ςε μζγεκοσ αναδιανομι πόρων ςε παγκόςμια κλίμακα
λόγω τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ πετρελαϊκισ κρίςθσ, που αποδζςμευςαν κεφάλαια
από τθν παραγωγικι διαδικαςία, τα οποία αναηιτθςαν τάχιςτθ και άμεςθ κερδοφορία
εκτοξεφοντασ τον όγκο των χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν ςτα φψθ (πετροδολάρια),
αυξάνοντασ με εκπλθκτικό τρόπο τθν παγκόςμια κυκλοφορία των κεφαλαίων και τον
πλθκωριςμό των χρθματιςτθριακϊν αξιϊν και οδιγθςαν ςτθν αντιπαραγωγικι και
κερδοςκοπικι κατεφκυνςθ των επενδφςεων. Θ διαδικαςία αυτι υποβοθκικθκε
κακοριςτικά από τθν αποδζςμευςθ του δολαρίου από τον κανόνα χρυςοφ ςτθν οποία
προχϊρθςε θ κυβζρνθςθ Νίξον, λόγω του γιγάντιου κόςτουσ του πολζμου του Βιετνάμ,
ωςτόςο ςτθν πράξθ θ αποδζςμευςθ ιταν ιδθ πραγματικότθτα πριν από τθ ςχετικι
απόφαςθ τθσ αμερικανικισ κυβζρνθςθσ3. Αυτι θ αποδζςμευςθ απελευκζρωςε τισ
νομιςματικζσ ιςοτιμίεσ (το τζλοσ του διεκνοφσ ςυςτιματοσ ςτακερϊν ιςοτιμιϊν, που
ιταν ο κεντρικόσ πυλϊνασ τθσ παγκόςμιασ ςτακερότθτασ τθσ ςυμφωνίασ του Bretton
Woods) και διεφρυνε με μοναδικό τρόπο το πεδίο τθσ κερδοςκοπίασ.
B. Θ από τα μζςα/τζλθ τθσ δεκαετίασ του εξιντα και κυρίωσ από τθ δεκαετία του
εβδομιντα και μετά, εμφάνιςθ ςτθν παγκόςμια οικονομία ανταγωνιςτικϊν, προσ τισ
κλαςικζσ βιομθχανικζσ κοινωνίεσ τθσ Δφςθσ, οικονομιϊν. Αρχικά εμφανίηεται ςτο
προςκινιο θ Λαπωνία και ςτθ ςυνζχεια οι λεγόμενεσ τίγρεισ τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ
(ενδεικτικι θ ιαπωνο-φοβία ςτισ Θ.Π.Α. τθ δεκαετία του ογδόντα), οι οποίεσ
κατζρρευςαν με τθν κρίςθ του 1997/98 (οι «χάρτινεσ τίγρεισ» όπωσ ονομάςτθκαν μετά
τθν κρίςθ), για να φτάςουμε ςιμερα ςτον κακοριςτικό ρόλο των αναδυόμενων
οικονομιϊν των χωρϊν του BRIC (Βραηιλία, Ρωςία, Λνδία, Κίνα) και ιδιαίτερα τθσ Κίνασ.
Αυτζσ οι νζεσ ανταγωνιςτικζσ οικονομίεσ, εκ των οποίων θ Βραηιλία είναι θ πιο
προβλθματικι, διζκεταν ζνα κακοριςτικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των
δυτικϊν οικονομιϊν. Θ βιομθχανικι παραγωγι τουσ, εκτόσ από τθ χριςθ φκθνισ
εργατικισ δφναμθσ, ιταν απαλλαγμζνθ από το κόςτοσ των λεγόμενων ζμμεςων μιςκϊν,
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αφοφ το κράτοσ πρόνοιασ, το κοινωνικό κράτοσ, ιταν άγνωςτο ς' αυτζσ. Αντίκετα, οι
ςυνκικεσ εργατικισ πεικαρχίασ (Λαπωνία), ι οι ςυνκικεσ ανελευκερίασ, επζτρεπαν τθν
υπερεκμετάλλευςθ του εργατικοφ δυναμικοφ και μάλιςτα υπό όρουσ κοινωνικισ
αποδοχισ, αφοφ θ ενςωμάτωςθ ςτθν παγκόςμια αγορά παρουςιάηεται για τισ
κοινωνίεσ αυτζσ για πρϊτθ φορά ωσ μοναδικι ευκαιρία εξόδου από τθν απόλυτθ
φτϊχεια.
Αποτζλεςμα αυτοφ του νζου διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ ιταν θ πίεςθ ςτα ςυνδικάτα και
θ ςταδιακι ανάςχεςθ των μθχανιςμϊν πρόνοιασ και αποδυνάμωςθσ του κοινωνικοφ
κράτουσ, ϊςτε να πιεςτεί προσ τα κάτω το άμεςο και ζμμεςο κόςτοσ τθσ εργαςίασ και
γενικότερα το κόςτοσ υλικισ αναπαραγωγισ τθσ κοινωνίασ.
Γ. Θ εμφάνιςθ του φαινομζνου του ςταςιμοπλθκωριςμοφ, ο οποίοσ οδιγθςε ςτθν αλλαγι
τθσ χρθματοπιςτωτικισ πολιτικισ των κεντρικϊν τραπεηϊν με τθν αντιπλθκωριςτικι
αφξθςθ των επιτοκίων (FED υπό τθν διοίκθςθ Volcker), ςτθ ςυρρίκνωςθ του κοινωνικοφ
κράτουσ και ςτθν πορεία προσ τθν απορφκμιςθ – απελευκζρωςθ του κεφαλαίου από
τουσ όρουσ τικάςευςθσ τθσ βίασ τθσ αγοράσ που είχε διαμορφωκεί κατά τθν περίοδο
τθσ «χρυςισ» μεταπολεμικισ τριακονταετίασ4.
Σο κεφάλαιο δεν ιταν διατεκειμζνο να αποδεχκεί πια το κόςτοσ των άμεςων και
ζμμεςων μιςκϊν, αφοφ μάλιςτα, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, παρουςιάηονται νζα πεδία με
γιγάντιεσ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ μζςα από τθν αναδιάρκρωςθ του παγκόςμιου
καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ.
Οι προοπτικζσ κζρδουσ των επενδφςεων ςε χϊρεσ χαμθλοφ κόςτουσ τθσ εργαςίασ
(αργότερα αυτό ιςχφει και για επενδφςεισ υψθλισ τεχνολογίασ, ιδιαίτερα ςτθν Λνδία και
ςτθν Κίνα) και ανφπαρκτου κοινωνικοφ κράτουσ ιταν και είναι τεράςτιεσ και ςυγχρόνωσ
διαμορφϊνουν ςυνκικεσ διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ που εξουδετερϊνουν βακμιαία τθ
διαπραγματευτικι δφναμθ των ςυνδικάτων ςτισ μθτροπολιτικζσ κοινωνίεσ.
Θ μετεγκατάςταςθ τθσ παραγωγισ ςε χϊρεσ όπου δεν υφίςταται διαπραγμάτευςθ
μεταξφ των πόλων κεφάλαιο-εργαςία εφόςον α) και μόνο το γεγονόσ τθσ απαςχόλθςθσ
εξαςφαλίηει καλυτζρευςθ των ςυνκθκϊν ηωισ ςε ςχζςθ με τθν απζραντθ φτϊχεια του
πρόςφατου παρελκόντοσ και β) κάκε φωνι διαμαρτυρίασ από πλευράσ των
εργαηομζνων πνίγεται από το κράτοσ βίασ των ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων πράγμα
που είναι προφανζσ ςε χϊρεσ όπου θ διατιρθςθ του κομμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ
ςυμβαδίηει με τθν ενςωμάτωςθ ςτο παγκόςμιο καπιταλιςτικό ςφςτθμα. Θ περίπτωςθ
τθσ Κίνασ είναι θ κατεξοχιν ενδεικτικι, γιατί λόγω α) και β) ζχει μεταβλθκεί ςτο
παγκόςμιο κζντρο βιομθχανικισ παραγωγισ. Αυτι θ κζςθ τθσ Κίνασ ςτον παγκόςμιο
καταμεριςμό τθσ εργαςίασ ςταδιακά οδθγεί ςτθ βακμιαία αφξθςθ των μιςκϊν και,
λόγω αυτοφ, ςτθν υποκατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ από ρομπότ προκειμζνου
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ζτςι να διατθρθκεί το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του χαμθλοφ κόςτουσ, να
αντιμετωπιςτεί θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και ταυτοχρόνωσ να αυξθκεί θ
ανταγωνιςτικότθτα με τθ χριςθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ ανατρζπεται ουςιαςτικά θ κεμελιϊδθσ λογικι τθσ λειτουργίασ
του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ ωσ ςυςτιματοσ ανταγωνιςτικισ – διαπραγματευτικισ
ςχζςθσ δφο αντικετικϊν πόλων, οι οποίοι λφνουν τθν ανταγωνιςτικι τουσ αντίκεςθ
μζςω τθσ επίτευξθσ ενόσ νζου επίπεδου αναδιαμόρφωςθσ τθσ ανταγωνιςτικισδιαπραγματευτικισ ςχζςθσ. Αυτι θ ακολουκία ςφγκρουςθσ και ςυναίνεςθσ που
κακορίηει τθν ανταγωνιςτικι ςχζςθ των δφο πόλων αποτζλεςε τθν κεντρικι ιδζα τθσ
κατανόθςθσ του κεφαλαίου ωσ κοινωνικισ ςχζςθσ ςτο Kεφάλαιο του Marx (ο
Πουλαντηάσ, ςτο τελευταίο ζργο του, αναφζρεται ςε μια «relation relationaire»).
Κα μποροφςε να πει κανείσ ότι και ςυμβολικά πλζον θ ιττα των εργατικϊν ςυνδικάτων
ορυχείων και μετάλλου, υπό τθν θγεςία του Scargill το 1984 μετά από τθ μοναδικι
ιςτορικά αντιπαράκεςι τουσ με τθν κυβζρνθςθ Thatcher ςιμανε το τζλοσ τθσ εργατικισ
τάξθσ ωσ διαπραγματευτικισ δφναμθσ ςτο δίπολο κεφάλαιο – εργαςία.
Θ ςχζςθ κεφαλαίου – εργαςίασ, όπωσ τθν αναλφει ο Marx βιϊνοντασ τθ βιομθχανικι
επανάςταςθ και τθν καταγράφει ςτον πρϊτο τόμο του Κεφαλαίου ςτο κεφάλαιο για τθν
εργάςιμθ μζρα, φαίνεται να τελειϊνει ωσ θ κλαςικι περίοδοσ τθσ βιομθχανικισ
κοινωνίασ με αυτι τθν εργατικι ιττα του 1984 και πάλι ςτθ χϊρα-μιτρα τθσ
βιομθχανικισ επανάςταςθσ.
Σο κοινωνικό κράτοσ υποχωρεί, όχι απαραίτθτα ι τουλάχιςτον όχι άμεςα, ωσ ποςοςτό
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αλλά κυρίωσ ωσ μθχανιςμόσ λιψθσ αποφάςεων, αφοφ
θ τριμερισ ενορχθςτρωμζνθ δράςθ εργοδοςίασ-ςυνδικάτων-κράτουσ αποτζλεςε τθν
κορφφωςθ5 του κοινωνικοφ κράτουσ ωσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων. Θ πίεςθ ςτα
ςυνδικάτα και θ υποχϊρθςθ του ρόλου τουσ ςτθν τριμερι αυτι διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων ςιμανε τθ ςταδιακι αναδιάρκρωςθ τθσ ιςορροπίασ ςυμφερόντων, όπωσ
αυτι είχε διαμορφωκεί, ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό, ςτισ βιομθχανικζσ
κοινωνίεσ ςτθν τριακονταετία μετά τον πόλεμο ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ ςτακερότθτασ
που είχε εξαςφαλίςει θ ςυμφωνία του Bretton Woods.
Θ αναδιάρκρωςθ τθσ (άνιςθσ) ιςορροπίασ ςυμφερόντων (τθσ κεςμικισ ενςωμάτωςθσ
τθσ πάλθσ των τάξεων, κατά τον Dahrendorf) ςθμαίνει ότι θ ιςορροπία αυτι
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μεταλλάςςεται και διαμορφϊνεται ςταδιακά ςε μία όλο και μεγαλφτερθ ανιςορροπία
ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, ενϊ οι κεςμοί του κοινωνικοφ κράτουσ απαξιϊνονται.
Θ πλευρά του κεφαλαίου επιβάλλει όλο και πιο αποτελεςματικά τουσ όρουσ τθσ και τον
μονοπολικό χαρακτιρα των αποφάςεων, ενϊ θ κρατικι πολιτικι (ςυντθρθτικι ι
ςοςιαλδθμοκρατικι) εντάςςεται ςτουσ νζουσ όρουσ κοινωνικισ ανιςότθτασ. Αυτι θ
ςταδιακι διαδικαςία είναι αςφαλϊσ μια διαδικαςία εξάρκρωςθσ των κεςμϊν και
μθχανιςμϊν τικάςευςθσ τθσ βίασ τθσ αγοράσ. Είναι μια διαδικαςία απορρφκμιςθσ των
όρων λειτουργίασ τθσ αγοράσ, δθλαδι μια διαδικαςία απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ από
τουσ ρυκμιςτικοφσ, δεςμευτικοφσ όρουσ λειτουργίασ τθσ. Αυτι θ απελευκζρωςθ
ειςάγει πλζον τθ διαδικαςία παγκοςμιοποίθςθσ, αφοφ μόνο μζςω τθσ απορρφκμιςθσ
μπορεί το κεφάλαιο να λειτουργιςει ουςιαςτικά ανεξζλεγκτα, πζρα από εκνικζσ
δεςμευτικζσ ρυκμίςεισ και ςε ζνα εκ των πραγμάτων αρρφκμιςτο διεκνζσ περιβάλλον6.
Η κυριαρχία του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου
Αυτι θ ςταδιακι απελευκζρωςθ του κεφαλαίου, θ απελευκζρωςθ του δθλαδι από τουσ
όρουσ παραγωγισ και διανομισ-αναδιανομισ που επζβαλε θ ιςορροπία κοινωνικϊν
ςυμφερόντων τθν οποία εξζφραηε το κοινωνικό κράτοσ, επζτρεψε μια νζα επενδυτικι
ευελιξία και ζκεςε ςε λειτουργία δφο νζεσ κερδοφόρεσ τάςεισ τθσ επενδυτικισ
δραςτθριότθτασ: α) τον αυξανόμενο προςανατολιςμό των επενδφςεων ςε οικονομίεσ με
ελάχιςτο κοινωνικό κόςτοσ (χαμθλό εργατικό κόςτοσ, χαμθλό κόςτοσ εργατϊν και
επιςτθμόνων, ανφπαρκτο κόςτοσ κοινωνικισ πρόνοιασ, αυταρχικζσ πολιτικζσ δομζσ
κοινωνικισ πεικαρχίασ κλπ.), τάςθ κακοριςτικά ςυνεπικουροφμενθ από τισ νζεσ τεχνολογίεσ
που επιτρζπουν τθν απελευκζρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ από χωροχρονικά όρια7
και, κυρίωσ β) αυτι θ απαγγίςτρωςθ από τισ δεςμεφςεισ τθσ ανάγκθσ διατιρθςθσ
ιςορροπιϊν και ςυνοχισ, ανοίγει τον δρόμο για μαηικζσ επενδφςεισ ζξω από τθν
παραγωγικι διαδικαςία και πολλαπλαςιάηει και μάλιςτα με γεωμετρικι πρόοδο, τισ
κερδοςκοπικζσ

επενδφςεισ

ςτον

χρθματοπιςτωτικό

τομζα.

Επενδφςεισ

γιγάντιασ

κερδοφορίασ, οι οποίεσ πολλαπλαςιάηουν τα κζρδθ, τα οποία ςυςςωρεφονται και
επανεπενδφονται

κερδοςκοπικά.

Αφοφ

περικωριοποιείται

πλζον

ο

κοινωνικόσ

ανταγωνιςμόσ, οι επενδφςεισ ςτθν χρονοβόρα, αςφαλϊσ όχι τόςο κερδοφόρα και
μακροπρόκεςμου αποτελζςματοσ, παραγωγικι διαδικαςία εγκαταλείπονται, ι υποχωροφν
κακοριςτικά. Σα λεγόμενα «καινοτόμα» προϊόντα του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ που
χαρακτθρίηουν τθν χρθματοπιςτωτικι επενδυτικι δραςτθριότθτα ςτο τζλοσ του 20οφ
6

Δεσ και Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ, Δημοκρατία και Παγκοςμιοποίηςη. Πραγματική αφαίρεςη και
ορθόσ λόγοσ: Η ζννοια του ανθρϊπου ςτη Νεωτερικότητα, Μδρυμα άκθ Καράγιωργα/Εξάντασ, Ακινα
1998. Επίςθσ για τθν αποδζςμευςθ τθσ οικονομικισ διαδικαςίασ από το πολιτικό(εκνικό) πλαίςιο και
τισ επιπτϊςεισ, α.α. Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World
Economy, W.W. Norton, New York 2011 και για τθν αναγκαία επανενεργοποίθςθ τθσ πολιτικισ ωσ
απάντθςθ ςτθν χρθματοπιςτωτικι και δθμοςιονομικι κρίςθ α.α.: Gordon Brown, Beyond The Crash.
Overcoming the first crisis of Globalization, Simon and Schuster. London-New York 2010.
7
α.α. πρβλ. Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ (1998) κυρίωσ ςελ. 191 κ.επ.
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αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 21ου, είναι ςυνζπεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ απορφκμιςθσ και
ζκπτωςθσ τθσ εξιςορροπθτικισ αναδιάρκρωςθσ των κοινωνικϊν ςχζςεων που είχε
επιτευχκεί με το New Deal ςτισ Θ.Π.Α. και κατά τθν πρϊτθ μεταπολεμικι τριακονταετία ςε
ολόκλθρο τον βιομθχανικό κόςμο.
Σο χρθματοπιςτωτικό κεφάλαιο κυριαρχεί. Αςφαλϊσ το χρθματοπιςτωτικό κεφάλαιο
αποτελεί κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ πραγματικισ οικονομίασ, γιατί χωρίσ αυτό, θ πραγματικι
οικονομία δε μπορεί να κινθκεί8. Όμωσ μζςα από αυτζσ τισ ςυνκικεσ υπζρβαςθσ των
μεταπολεμικϊν όρων κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ διαμορφϊνεται αυτι θ νζα μορφι
επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων. Πρόκειται για τθν υποχϊρθςθ τθσ κλαςικισ λειτουργίασ των
τραπεηϊν ςτο πλαίςιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ9 και τθν ανάδειξθ τθσ άμεςθσ
τραπεηικισ επζνδυςθσ ςε χρθματοπιςτωτικά προϊόντα κατεξοχιν κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα10, ςτθν κυρίαρχθ και υψθλότατθσ απόδοςθσ μετάλλαξθ του τραπεηικοφ
ςυςτιματοσ. Αυτι θ κυρίαρχθ τάςθ, που χαρακτθρίηει πλζον το χρθματοπιςτωτικό
ςφςτθμα, οδθγεί ςτθν αποδζςμευςθ τθσ λειτουργίασ των τραπεηϊν και των
χρθματοπιςτωτικϊν επενδφςεων από τθν πραγματικι οικονομία και οδθγεί ςτθν
ανορκολογικι11 κερδοςκοπικι υςτερία, αποτζλεςμα και ςυνζπεια τθσ οποίασ ιταν θ κρίςθ
8

Για τθ ςχζςθ παραγωγισ και τραπεηικοφ κεφαλαίου και το ρόλο των τραπεηϊν ςτθν οικονομία και
τθν οικονομικι ανάπτυξθ αναλυτικά: Niall Ferguson, Der Aufstieg des Geldes.Econ/ Ullstein, Berlin
2009 και Thomas Piketty (2013)
9
Σθν κλαςικι λειτουργία των τραπεηϊν ωσ τροφοδότθ των επενδφςεων ςτο πλαίςιο τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ κατά το απόγειο τθσ βιομθχανικισ περιόδου αναλφει ο Ferguson ςτθ
βιογραφία του Siegmund Warburg, Niall Ferguson, High Financier. The Lives and Time of Siegmund
Warburg, Allen Lane, London 2010.
10
Θ κερδοςκοπικι ςτροφι πραγματοποιείται ουςιαςτικά και μεταβάλλεται ςε κυρίαρχθ μορφι τθσ
λειτουργίασ του κεφαλαίου ςτισ Θ.Π.Α. και ςτον δυτικό κόςμο γενικότερα μετά τθν κατάργθςθ του
Glass-Steagall Act του 1933 το 1999 από τθν κυβζρνθςθ Clinton (Gramm – Leach – Billey Act του
1999). Ο νόμοσ του 1933, κεντρικι μεταρρφκμιςθ τθσ κυβζρνθςθσ Roosevelt, προζβλεπε τον
διαχωριςμό των κλαςικϊν τραπεηϊν από τισ επενδυτικζσ τράπεηεσ (investment banks), ωσ μζτρο για
τθν αποφυγι τθσ επανάλθψθσ τθσ κρίςθσ του 1929. Θ κατάργθςθ του νόμου αυτοφ άνοιξε τον δρόμο
ςτθν «καινοτομία» των δομθμζνων παραγϊγων και ςτθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008. Σο 2010
ο Πρόεδροσ Οbama ανζκετε ςτον Paul Volcker, πρόεδρο τθσ FED μεταξφ 1979 και 1987 και
οικονομολόγο διεκνοφσ κφρουσ, ο οποίοσ, ωσ πρόεδροσ τθσ FED, είχε πετφχει να ελζγξει τον
καλπάηοντα πλθκωριςμό ςτισ Θ.Π.Α., να διατυπϊςει μια νζα ρφκμιςθ, θ οποία κα επανζφερε τον
διαχωριςμό που είχε καταργθκεί το 1999. Θ πρόταςθ του Volcker, ενςωματωμζνθ ςτον ρυκμιςτικό
νόμο Dodd-Frank Act, για τθν επαναρφκμιςθ των τραπεηϊν, γνωςτι ωσ Volcker-Rule, δεν
υλοποιικθκε πλιρωσ λόγω τθσ τεράςτιασ πίεςθσ των lobbies των επενδυτικϊν τραπεηϊν.
Ουςιαςτικά οι επενδυτικζσ τράπεηεσ πζτυχαν να περιοριςτεί θ ρφκμιςθ μόνο ςτθν αφξθςθ των
αναγκαίων ιδίων κεφαλαίων, πράγμα που οδιγθςε τον Volcker ςε παραίτθςθ. Θ κατάργθςθ ακόμθ
και αυτϊν των περιοριςμζνων ρυκμίςεων του Volcker είναι κεντρικόσ ςτόχοσ του Trump. Για το ρόλο
του Volcker πρβλ. και Ottο Faller, “Der alte Mann und das Mehr” ςτο “Zeit Magazin”, “die Zeit”,
4.8.2011, Nr. 32 ςελ. 24-27 και Jeff Madrick, The Wall Street Leviathan ςτο: The New York Review of
Books, April 28 – May 11, 2011, ςελ. 70-73.
11
O Αdam Smith κεωροφςε ότι ο άνκρωποσ ακολουκεί οικονομικοφσ ςτόχουσ και για να πετφχει τουσ
ςτόχουσ αυτοφσ λειτουργεί ορκολογικά ςε ζνα πλαίςιο αγοράσ, όπου όλοι λειτουργοφν ορκολογικά
προσ ίδιον όφελοσ με κετικά αποτελζςματα για όλουσ. Παρ’ όλο που ο ορκολογιςμόσ του Adam
Smith δεν μπορεί να εκλθφκεί εκτόσ κοινωνίασ και εκτόσ τθσ θκικισ τθσ κοινωνικισ αναπαραγωγισ,
όςο εγωκεντρικό και αν είναι το ίδιον ςυμφζρον (θ «κεωρία των θκικϊν ςυναιςκθμάτων» αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ φιλοςοφίασ του Adam Smith), ο υποτικζμενοσ ορκολογιςμόσ τθσ αγοράσ
προχποκζτει ζνα αυτοποιοφμενο (Luhmann) αυτοαναφερόμενο κλειςτό ςφςτθμα, το οποίο είναι μία
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του 2007/2008. Αυτι θ απορφκμιςθ τθσ αγοράσ, ωσ ζκφραςθ τθσ δραματικισ ζκπτωςθσ τθσ
κοινωνικισ ενςωματωτικισ ιςορροπίασ και τθσ κεμελίωςθσ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ,
εξω-κοινωνικι, εξω-πολιτικι καταςκευι. Για τθν «κλειςτι» αυτι ςυςτθμικι καταςκευι, όπου τα
πραγματικά υποκείμενα δεν υπάρχουν και υποκείμενο του πράττειν είναι θ καταςκευι του homo
economicus, θ κοινωνικι πραγματικότθτα των ςχζςεων εξουςίασ και τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ,
όπωσ και οι όποιεσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ είναι αποκλίςεισ από το μοντζλο του ορκολογιςμοφ τθσ
αγοράσ. Όμωσ αυτό το μοντζλο – παράδειγμα τθσ λογικισ τθσ ατομικισ ιδιοποίθςθσ είναι ζνα
παράδειγμα ανιςότθτασ και δια τθσ (οικονομικισ) βίασ αποδοχισ των όρων που κζτει. Επειδι το ίδιο
το κεφάλαιο ωσ θ ειδοποιόσ κοινωνικι ςχζςθ που ςυγκροτεί τθν καπιταλιςτικι κοινωνία και τθν
υπαγωγι τθσ κοινωνικισ παραγωγισ – αναπαραγωγισ ςε ζνα ιςτορικά ςυγκεκριμζνο παράδειγμα
υλικισ παραγωγισ και διανομισ είναι μια ανταγωνιςτικι ςχζςθ, θ οποία λειτουργεί μζςω
ςυγκροφςεων και ςυναινζςεων που επιτυγχάνουν οι εξιςορροπιςεισ αντιτικεμζνων ςυμφερόντων
(όπωσ ενδεικτικά αναλφει ο Marx ςτο κεφάλαιο για τθν εργάςιμθ θμζρα ςτον πρϊτο τόμο του
«Κεφαλαίου»), ο ορκολογιςμόσ πραγματϊνεται μόνον εφόςον κεμελιϊνεται ςτθν αποτελεςματικι,
ιτοι λειτουργικι, ζςτω και (πάντα) άνιςθ, ιςορροπία ςυμφερόντων, θ οποία εντάςςεται ςτθ
διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του πολιτικοφ.
Θ εκτόσ κοινωνίασ κεωρθτικι καταςκευι των κλαςικϊν οικονομικϊν μοντζλων ιςορροπίασ
ανακαταςκευάηει ςυνεχϊσ τον μφκο τθσ ορκολογικισ αγοράσ, ο οποίοσ ιςχφει μόνο ςτο πλαίςιο τθσ
ίδιασ τθσ (εξωπραγματικισ) καταςκευισ (Για το τι ςθμαίνει αυτι θ ςχζςθ οικονομικισ καταςκευισ
και οικονομικισ πραγματικότθτασ ςτθν πράξθ δεσ και: Justin Fox, Σhe Myth of the Rational Market.
Harper Collins, New York 2009).
υγχρόνωσ, βάςει τθσ κοινωνικισ κεωρίασ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ εφαρμογισ τθσ ςτθν
οικονομικι πράξθ (behavioral economics), οι άνκρωποι λειτουργοφν, λόγω αναςφάλειασ,
προςδοκιϊν, επιςφαλϊν προβλζψεων κ.λπ. μζςα από ςυμπεριφορζσ, τισ οποίεσ ο Keynes ονόμαςε
animal spirits – spiritus animalis και τα οποία πόρω απζχουν από τθν καταςκευι του κλειςτοφ
μοντζλου τθσ αγοράσ. (Αναλυτικά δεσ και: George A. Akelrof, Robert J. Schiller, Animal Spirits. How
human psychology drives the economy and why it matters for global capitalism, Princeton University
Press, Princeton New Jersey 2009).
O εργαλειακόσ ορκολογιςμόσ τθσ κερδοςκοπίασ, που οδθγεί ςτα «καινοτόμα» χρθματοπιςτωτικά
παράγωγα, μπορεί να αποφζρει ςτιγμιαίο και άμεςο κζρδοσ, που είναι και ο λόγοσ επινόθςισ τουσ,
μακροπρόκεςμα όμωσ δεν αποτρζπει τθ κατάρρευςθ τθσ καταςκευισ (π.χ. των επιςφαλϊν
ενυπόκθκων δανείων και τθσ τιτλοποίθςισ τουσ ωσ βάςθσ των παραγϊγων), όπωσ ςτθν περίπτωςθ
Lehman το 2008, που υπιρξε θ κορυφι του παγόβουνου τθσ ανορκολογικισ λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ τθσ αποδζςμευςθσ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κερδοςκοπίασ από τθν πραγματικι
οικονομία (Ενδεικτικι θ μελζτθ: Lawrence G. McDonald, Patrick Robinson, A Colossal Failure of
Common Sense. The Inside Story of the Collapse of Lehman Brothers, Random House, New York
2009). Aςφαλϊσ θ ανάλθψθ του κόςτουσ τθσ χρεωκοπίασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ι / και θ
διάςωςι του από τα κράτθ (τουσ φορολογοφμενουσ) δεν αποτελεί επιβεβαιϊςθ τθσ
ορκολογικότθτασ του ςυςτιματοσ, αλλά τθ μορφι τθσ επιβολισ τθσ κυριαρχίασ του
χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου (πρβλ. και Andrew Ross Sorkin, Too Big to Fail: The Inside Story of
How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System – and Themselves, Random
House, New York 2009, Hank Paulson, On the Brink. Inside the Race to Stop the Collapse for the
Global Financial System, Business Plus, New York 2001.
Θ κοινωνικι διάχυςθ του ανορκολογιςμοφ, τθν οποία με τον πιο ωμό τρόπο αναδεικνφει θ εμφάνιςθ
του κινιματοσ των tea-parties και θ αντίδραςθ των Ρεπουμπλικανϊν ςε κάκε προςπάκεια
επαναρφκμιςθσ τθσ οικονομίασ, ςυγκροτεί τον ςυγκρουςιακό-διχαςτικό χαρακτιρα του πολιτικοφ
πεδίου. Θ λεγόμενθ “extreme-free-market-ideology” αποτελεί τον πυρινα του ανορκολογικοφ
χαρακτιρα τθσ πίςτθσ ςε ζνα ςφςτθμα αυτορφκμιςθσ, το οποίο μόνο ωσ ςφςτθμα γεωμετρικισ
προόδου τθσ ανιςότθτασ μπορεί να λειτουργιςει και το οποίο τελικά υποςκάπτει, απονομιμοποιεί
και ακυρϊνει το ίδιο το κεςμικό πλαίςιο, που του επιτρζπει να λειτουργιςει (Πρβλ. και: Richard A.
Posner, The Crisis of Capitalist Democracy. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 2010
και Jeff Madrick, Age of Greed. The Triumph of Finance and the Decline of America, 1970 to the
Present. Alfred A. Knopf New York 2011). Θ «παρακμι τθσ Αμερικισ», τθν οποία περιγράφει ο
Madrick, είναι ακριβϊσ αυτι θ αυτοκαταςτροφικι διάςταςθ τθν οποία ζχει κζςει ςε κίνθςθ θ
χαοτικι και απρόβλεπτθ προεδρία Trump.
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οδιγθςε ςτθ διαδικαςία αποβιομθχάνιςθσ και ςτθν κυριαρχία του χρθματιςτθριακοφ
κεφαλαίου ωσ κυρίαρχου τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ (αρχικά ςτθ Μεγάλθ Βρετανία
και ςτισ Θ.Π.Α., αλλά ςτθ ςυνζχεια και ςτθν Ε.Ε.). Επζβαλε τθν παγκοςμιοποίθςθ των
αγορϊν και οδιγθςε, μζςα ςε μια τριακονταετία (1970-2000), κατά τθν οποία θ
κατάρρευςθ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ ενζτεινε κακοριςτικά τθν ομογενοποίθςθ των αγορϊν,
ςτθν αναδιάρκρωςθ του παγκόςμιου καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ, μετακζτοντασ το κζντρο
βάρουσ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ από τθ Δφςθ ςτθν Ανατολι και κυρίωσ ςτθν Κίνα.
τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ, θ ςταδιακι ζξοδοσ από τθ φτϊχεια και θ, ςυγκριτικά προσ το
παρελκόν, καλυτζρευςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, ειδικά ςτθν Κίνα, ωσ του νζου τόπου
(νζο)χομπςιανϊν όρων κοινωνικισ ςυναίνεςθσ, υπό τον αυταρχικό ζωσ ολοκλθρωτικό ρόλο
του κράτουσ, επζτρεψε τθν ενςωμάτωςθ μιασ κρατικά ελεγχόμενθσ οικονομίασ ςτον
παγκοςμιοποιθμζνο χϊρο τθσ ελεφκερθσ αγοράσ, θ οποία για αυτό το λόγο είναι
ουςιαςτικά μονόπλευρα ελεφκερθ (ενδεικτικό παράδειγμα θ τεχνθτι ιςοτιμία του γουάν
και θ ελεγχόμενθ εξωςτρζφεια τθσ κινεηικισ οικονομίασ).
Κατάςταςθ θ οποία, ςε παγκόςμια κλίμακα, ςυμπλθρϊνεται από τθ ςυνζργεια
διαφορετικϊν

χρθματοπιςτωτικϊν

ςυςτθμάτων.

υςτθμάτων

δθλαδι

-ςχετικισ-

λειτουργικισ διαφάνειασ (Θ.Π.Α., Μεγάλθ Βρετανία, Ε.Ε.) και αδιαφανϊν ςυςτθμάτων που
χαρακτθρίηουν όλουσ ςχεδόν τουσ άλλουσ διεκνείσ παίκτεσ, όπου ο ρόλοσ του κράτουσ και
θ ζλλειψθ κεμελιωδϊν ελευκεριϊν ςυγκροτοφν τον ουςιαςτικό πυρινα τθσ αδιαφάνειασ.
υνζπεια αυτισ τθσ ςυνζργειασ είναι θ διάχυςθ τθσ αδιαφάνειασ -μζςω τθσ υποχϊρθςθσ
τθσ ρφκμιςθσ- και ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα των βιομθχανικϊν κοινωνιϊν, όπωσ με
κακαρό τρόπο ανάδειξε θ ζκκεςθ του Κογκρζςου, θ ςχετικι με τθν ζρευνα για τουσ λόγουσ
που οδιγθςαν ςτθν ζκρθξθ τθσ κρίςθσ το 200812. Θ ενςωμάτωςθ ςτθν παγκόςμια
καπιταλιςτικι οικονομία δεν ςθμαίνει όμωσ, ότι μεταξφ τθσ αναδυόμενθσ υπερδφναμθσ
(Κίνα) και τθσ ακόμθ κυρίαρχθσ (Θ.Π.Α.) παφει να υπάρχει ο κίνδυνοσ ςφγκρουςθσ. Αντίκετα
θ αντιπαράκεςθ ενεργοποιεί τθ λεγόμενθ παγίδα του Κουκυδίδθ (που οδιγθςε τθν Ακινα
και τθ πάρτθ ςτον πελοποννθςιακό πόλεμο) και κακιςτά τθν απειλι πολζμου ιδιαίτερα
επικίνδυνθ.
Οι εξελίξεισ αυτζσ ςθμαίνουν ότι τα οικονομικά πλεονεκτιματα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτον
μεν βιομθχανικό κόςμο13 διανζμονται και αναδιανζμονται ςυνεχϊσ όλο και πιο άνιςα, γιατί
δεν ελζγχονται πλζον από κεςμικοφσ μθχανιςμοφσ αναπαραγωγισ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ,
ςτον δε κόςμο των αναδυόμενων οικονομιϊν και νζο βιομθχανικό κόςμο οι όροι διανομισ
και αναδιανομισ, ζςτω και υπό όρουσ ςυνεχϊσ αυξανόμενθσ ςυςτθμικισ αναςφάλειασ

12

Πρβλ. Σhe Financial Crisis Inquiry Report. Final Report of the National Commission of the Causes of
the Financial and Economic Crisis in the United States, Authorized Edition, Public Affairs, New York
2011.
13
H χριςθ του όρου ςφμφωνα με τον Rajan, ςτο: Raghuram G. Rajan, Fault Lines, Princeton University
Press, Princeton and Oxford 2010, ο οποίοσ εξακολουκεί να ακολουκεί τθ διαφοροποίθςθ
βιομθχανικόσ κόςμοσ / αναδυόμενεσ οικονομίεσ, αν και θ διαφοροποίθςθ αυτι ςχετικοποιείται
ςυνεχϊσ ςτο οικονομικό επίπεδο, αλλά διατθρείται ακόμθ ςτο αξιακό και το πολιτιςμικό πεδίο.
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λόγω τθσ τεράςτιασ ανιςότθτασ, ορίηονται αυταρχικά, μζςω ςτοχοκετθμζνθσ ανοχισ
(διαφκορά) και ςυνεχοφσ ωμισ παρζμβαςθσ του κράτουσ.
υμπεραςματικά, θ προϊοφςα απορφκμιςθ οδιγθςε ςτθν οικονομικι κρίςθ. Θ κοινωνικι
ανιςορροπία, που αποτζλεςε το κοινωνικό υπόςτρωμα των όρων τθσ μετάλλαξθσ τθσ
λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, ςυνζπεια τθσ οποίασ ιταν θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ με
κορφφωςθ τθν χρεωκοπία τθσ Lehman τον επτζμβριο του 2008, διαμόρφωςε και τον
τρόπο αντίδραςθσ ςτθν κρίςθ αυτι, ο οποίοσ ιταν θ μεγαλφτερθ αναδιανομι πόρων που
είχε γνωρίςει το καπιταλιςτικό ςφςτθμα, τουλάχιςτον μετά τον πόλεμο. Σο κράτοσ, δθλαδι
οι φορολογοφμενοι, διζςωςε το τραπεηικό ςφςτθμα μεταφζροντασ το βάροσ τθσ
χρεωκοπίασ του ιδιωτικοφ ςτον δθμόςιο τομζα, κακιςτϊντασ με αυτό τον τρόπο το κράτοσ,
δθλαδι τθν κοινωνία φορζα του γιγάντιου δθμοςίου χρζουσ που δθμιουργικθκε για τθ
διάςωςθ των τραπεηϊν. Ζτςι θ κοινωνία κατζςτθ αςφυκτικά ευάλωτθ απζναντι ςτθν
κερδοςκοπικι δραςτθριότθτα, αφοφ θ υπερχρζωςθ μετζφερε ςτο επίκεντρο τθσ
κερδοςκοπίασ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των κρατϊν, δθλαδι των κοινωνιϊν.
Η ζκπτωςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και ο αναπροςανατολιςμόσ τθσ πολιτικισ
Θ εφαρμογι αυτισ τθσ αρχισ ιδιωτικοποίθςθσ του κζρδουσ και κοινωνικοποίθςθσ του
κόςτουσ αναδεικνφει ουςιαςτικά τθν ταφτιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ με το ςυμφζρον
του 1% ςτο οποίο αναφζρεται ο Stiglitz και άλλοι. Δθλαδι οδθγεί ςτθν ιδιωτικοποίθςθ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ωσ εκ τοφτου και ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των δθμοςίων αγακϊν.
Αυτι θ διαδικαςία οδθγεί ςτθν επιτάχυνςθ/κεμελίωςθ τθσ ανιςότθτασ ςε βάροσ τθσ
κοινωνικισ πλειοψθφίασ αφοφ μάλιςτα αυτό το βάροσ αποτζλεςε, ςτθ ςυνζχεια, πεδίο
κερδοςκοπικοφ εκβιαςμοφ των κοινωνιϊν.
Αυτι τθν πορεία μπορεί να ςυνοψίςει κανείσ ωσ εξισ :
1) Θ απελευκζρωςθ των αγορϊν, θ οποία αποτελεί τθν αναγκαία προχπόκεςθ τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ, οδιγθςε

ςτθν επιβολι του

ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ τθσ

πλουτοκρατίασ ζναντι του δθμοςίου και ωσ εκ τοφτου ςτθν αποδζςμευςι του από τθν
κοινωνικι του ζνταξθ. Θ αποδζςμευςθ αυτι ςιμανε το τζλοσ των αυτοδεςμευτικϊν
κανόνων πολιτικισ-κεςμικισ ζνταξθσ τθσ υλοποίθςθσ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ, το
τζλοσ δθλαδι ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν υποχρεϊςεων ωσ υλικϊν προχποκζςεων και
όρων τθσ αναπαραγωγισ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, που είχαν αποτελζςει τθν υποδομι
και το πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ και τθσ κεμελιϊδουσ νομιμοποίθςθσ του
δθμοκρατικοφ-φιλελεφκερου καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ μετά τον πόλεμο. Σα πιο
άμεςα αποτελζςματα αυτισ τθσ εξζλιξθσ είναι θ κατάρρευςθ τθσ διανεμθτικισ
δικαιοςφνθσ που χαρακτιριηε τθ φορολογικι κλίμακα, θ ακφρωςθ ι μετάλλαξθ του
ρυκμιςτικοφ κεςμικοφ πλαιςίου14 που κακόριηε τθ ςχζςθ κράτουσ-οικονομίασ και θ, ςε
14

Paul Krugman, Θ ςυνείδθςθ ενόσ προοδευτικοφ. Πόλισ, Ακινα 2008 και οι ςχετικζσ αναφορζσ για
τθν κατάργθςθ τθσ Class-Steagall – Act του 1933 το 1999 πρβλ. και Joseph Stiglitz , Freefall America.
Free Markets and the Sinking of the World Economy, Norton and Company, New York 2010,κυρίωσ
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ςυνδυαςμό με τα δφο προθγοφμενα, καταγγελία των κεχνςιανϊν πολιτικϊν, τθσ
κεχνςιανισ ςυναίνεςθσ και του ςυνδικαλιςμοφ (ιδιωτικοφ και δθμοςίου) ωσ εμποδίων
τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ παραγωγικότθτασ και ωσ υποτικζμενων φαινομζνων
κρατικοφ αυταρχιςμοφ και ανελευκερίασ. Καταγγελία θ οποία εκφράηεται είτε απόλυτα
και κυριολεκτικά, κυρίωσ ςτισ Θ.Π.Α. και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, είτε με πιο ζμμεςο
τρόπο, ςτθν Ε.Ε. και ιδιαίτερα ςτθν «γερμανικι» - ordoliberal - λογικι τθσ Ευρωηϊνθσ,
με κφριο ςθμείο αναφοράσ τθν ανάγκθ εξιςορρόπθςθσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ
και περιοριςμοφ των δθμοςίων ελλειμμάτων που είναι ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ
αντικεχνςιανισ επίκεςθσ. Ο αυκαίρετοσ και ςχεδόν ανεφάρμοςτοσ χαρακτιρασ του
ποςοτικοφ περιοριςμοφ του δθμοςίου χρζουσ ςτο 60% του ΑΕΠ και του ελλείμματοσ
του προχπολογιςμοφ ςτο 3% του ΑΕΠ, ο οποίοσ αποτζλεςε τον πυρινα τθσ ςυνκικθσ
του Maastricht, και θ προςπάκεια ςυνταγματικισ κατοχφρωςθσ αυτισ τθσ ςχζςθσ ςτα
εκνικά ςυντάγματα των χωρϊν τθσ Ε.Ε., αναδεικνφουν πανθγυρικά τθν προςπάκεια
κεςμικισ κατοχφρωςθσ των αντικεχνςιανϊν πολιτικϊν. Λδιαίτερα ο αυκαίρετοσ
χαρακτιρασ τθσ ςυγκρότθςθσ των δθμοςιονομικϊν ορίων ςτθ ςυνκικθ του Maastricht,
που δεν κεμελιϊνεται πουκενά, αναδεικνφει τον βακφτατα ιδεολογικό χαρακτιρα
αυτισ τθσ απόφαςθσ εξοςτρακιςμοφ των κεχνςιανϊν πολιτικϊν15.

κεφ.1,5 και 6, όπωσ και Ronald Dworkin, Θ αμερικανικι Δθμοκρατία ςε κίνδυνο, Πόλισ, Ακινα 2010,
κεφ. 4 Φόροι και νομιμότθτα ςελ.152 κε.
15
Θ απαίτθςθ για ςυνταγματικι κατοχφρωςθ τθσ νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ αποτελεί μοναδικό
φαινόμενο προςπάκειασ κεςμικισ κατοχφρωςθσ του νεοφιλελευκεριςμοφ και μάλιςτα με
ςυνταγματικό κφροσ. Ποτζ δεν είχε επιχειρθκεί θ ςυνταγματικι επικφρωςθ-κεμελίωςθ του
παραδείγματοσ από ςοςιαλδθμοκρατικζσ κυβερνιςεισ τθν εποχι τθσ επικράτθςθσ τθσ
ςοςιαλδθμοκρατίασ και των κεχνςιανϊν πολιτικϊν. Ιδθ ο ιςοςκελιςμζνοσ προχπολογιςμόσ και οι
απαιτιςεισ του Maastricht ζχουν ενςωματωκεί ςτο γερμανικό φνταγμα και θ απαίτθςθ τθσ
Γερμανίασ είναι αυτό να ιςχφςει για όλα τα ευρωπαϊκά υντάγματα, πράγμα, το οποίο ζχει
δρομολογθκεί, ι ιδθ υλοποιθκεί ςε υντάγματα πολλϊν χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Ο Ordoliberalismus,
δθλαδι θ κεωρία τθσ ενταγμζνθσ ςε αυςτθρά δεςμευτικά πλαίςια ελεφκερθσ αγοράσ είναι μια
κεωρθτικι καταςκευι, θ οποία από το τζλοσ του πολζμου και μετά αποτζλεςε το ευαγγζλιο τθσ
γερμανικισ οικονομικισ επιςτιμθσ και τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ. Σο κεμζλιο του ordoliberal
ςκεπτικοφ είναι ζνα κανονιςτικό δεςμευτικό πλαίςιο που δεν επιτρζπει τθ ςυγκζντρωςθ
υπερβολικισ δφναμθσ οφτε ςτθν εργοδοςία (ιδιωτικά μονοπϊλια, ολιγοπϊλια, καρτζλ), οφτε ςτα
ςυνδικάτα. Τποτίκεται, ότι μζςω αυτϊν των και για τουσ δφο πόλουσ τθσ κεφαλαιοκρατικισ ςχζςθσ
δεςμευτικϊν κανόνων κα αποτραπεί θ αςφμμετρθ ςυγκζντρωςθ δφναμθσ και θ δι’αυτισ
μονόπλευρθ υπαγόρευςθ των όρων κοινωνικισ ςυμβίωςθσ και λειτουργίασ τθσ οικονομίασ. Αυτι θ
κανονιςτικι δεςμευτικότθτα κεωρικθκε ωσ το κακοριςτικό εμπόδιο για τθν ανεξζλεγκτθ λειτουργία
τθσ αγοράσ, αλλά και το εμπόδιο για τθν κρατικι παρζμβαςθ, αφοφ το μοντζλο υποτίκεται, ότι
εςωτερίκευε αποτρεπτικά τθ κομμουνιςτικι, τθ ναηιςτικι, αλλά και τθν εμπειρία τθσ ανεξζλεγκτθσ
αγοράσ που είχε οδθγιςει ςτθν κρίςθ του 1929/30. Θ οικονομία θ οποία ςτθρίχτθκε ςτο μοντζλο
αυτό ονομάςτθκε από τουσ επινοθτζσ του Walter Eucken και Mueller-Armack Soziale Marktwirtschaft
« κοινωνικι οικονομία τθσ αγοράσ» και αποτζλεςε τθ βάςθ του πρϊτου γερμανικοφ οικονομικοφ
καφματοσ μετά τον πόλεμο, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τουσ απολογθτζσ του. Τπό αυτοφσ τουσ όρουσ
θ κεχνςιανι προςζγγιςθ παρζμεινε πάντοτε ξζνο ςϊμα ςτο γερμανικό ακαδθμαϊκό χϊρο και για
τουσ αγγλοςάξονεσ κεωρθτικοφσ θ γερμανικι οικονομικι λογικι κεωρείτο και κεωρείται ζνα
ιδιότυπο κράμα νομικισ προςζγγιςθσ και θκικολογίασ. Είναι βζβαια γεγονόσ ότι ο Ordoliberalismus
προςζγγιςε απόλυτα το κεχνςιανό ςκεπτικό κατά τθν περίοδο των ςοςιαλδθμοκρατικϊν
κυβερνιςεων των Brandt και Schmidt, ενϊ μετά τθν ανάλθψθ τθσ κυβζρνθςθσ από τθν Merkel και
κυρίωσ μετά τθν ανάλθψθ του Τπουργείου Οικονομικϊν από τον Schaeuble θ ordoliberal λογικι
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2) Θ απελευκζρωςθ και θ εξ αυτισ προκφπτουςα παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν, θ
αποδζςμευςθ δθλαδι των αγορϊν από το κεςμικό και οργανωτικό πλαίςιο ςτο οποίο
ιταν ενταγμζνεσ ςε εκνικό (κοινωνικό κράτοσ) και ςε διεκνζσ επίπεδο (ςυμφωνία του
Bretton Woods) δθμιοφργθςε ζνα αυτοαναφερόμενο και αυτοποιοφμενο ςφςτθμα ςτο
οποίο όλεσ οι κοινωνίεσ κα πρζπει να προςαρμοςτοφν. Κα μποροφςε κανείσ να
κεωριςει τθν καταςκευι αυτοφ του παραδείγματοσ, ωσ τθ ςυνάντθςθ τθσ «αόρατθσ
χειρόσ» του Adam Smith με τθ λογικι τθσ κυβερνθτικισ του Karl Deutsch. Κεμελιωμζνο
ςτθ βεβαιότθτα του υποτικζμενου ορκολογικοφ και αλάνκαςτου χαρακτιρα τθσ
λειτουργίασ τθσ αγοράσ και επιβλεπόμενο από τισ εταιρείεσ αξιολόγθςθσ, ωσ τον
κατεξοχιν εκφραςτι τθσ κυριαρχίασ του νζου παραδείγματοσ τθσ απολυτοποίθςθσ του
ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ16, το ςφςτθμα αυτό κακόριςε τα όρια άςκθςθσ τθσ κρατικισ
πολιτικισ και περιόριςε κακοριςτικά τθν ζννοια του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, αφοφ
περιόριςε το ουςιαςτικό και υλικό περιεχόμενο τθσ.
Ενδεικτικό για τον χαρακτιρα αυτοαναφοράσ και αυτοποίθςθσ που ορίηει τθ μορφι
τθσ αξιολόγθςθσ των επιχειριςεων που επιτελοφν οι εταιρείεσ αξιολόγθςθσ, είναι το
γεγονόσ

ότι

οι

αξιολογοφμενουσ

εταιρείεσ
και

αυτζσ

λειτοφργθςαν

είναι
ωσ

οικονομικά
εργαλεία

εξαρτϊμενεσ
-υποτίκεται

από

τουσ

αντικειμενικισ

κεμελίωςθσ- τθσ κερδοςκοπικισ ςτρατθγικισ των αξιολογοφμενων, με αποκορφφωμα
τθν απολφτωσ κετικι αξιολόγθςθ των αμερικανικϊν ενυπόκθκων δανείων, τθσ
τιτλοποίθςισ τουσ και των παραγϊγων τουσ, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ τράπεηασ Lehman,
ακόμθ και τθν παραμονι τθσ κατάρρευςθσ τθσ ςυνολικισ «καινοτόμου» καταςκευισ. Θ
ανάλθψθ του κόςτουσ τθσ διάςωςθσ των τραπεηϊν από το κράτοσ, δθλαδι από το
κοινωνικό ςφνολο, ςθματοδότθςε και τθν ανάδειξθ των φρουρϊν τθσ ακραίασ εκδοχισ
τθσ αγοράσ, των εταιρειϊν αξιολόγθςθσ, κακ' υπζρβαςθ τθσ μζχρι τότε κφριασ
λειτουργίασ τουσ, ωσ εςωτερικϊν κριτϊν/αξιολογθτϊν των ιδιωτικϊν επιχειριςεων, ςε
κακοριςτικό αξιολογθτι τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των κρατϊν. Δθλαδι
ςθματοδότθςε τθν ανάδειξι τουσ ςε κακοριςτικό τρίτο, ςε αξιολογθτι τθσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, τθσ δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ και τθσ δθμοςιονομικισ
πολιτικισ των κρατϊν με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ των κυρίαρχων ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων, δθλαδι των ςυμφερόντων του κυρίαρχου χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ και τθσ κερδοςκοπικισ του ςτρατθγικισ επί του δθμόςιου χρζουσ.

εντάςςεται πλιρωσ ςτο κυρίαρχο παράδειγμα ενςωματϊνοντασ ςτο κεςμικό, δεςμευτικό,
κανονιςτικό του πλαίςιο τθν αποδοχι τθσ κυριαρχίασ του λόγου τθσ αγοράσ ωσ του δεςμευτικοφ
περιεχομζνου που θ αυςτθρότθτα των δεςμεφςεων υπθρετεί ωσ προχπόκεςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ
λογικισ τθσ προςαρμοςμζνθσ ςτθν αγορά Δθμοκρατίασ…
16
Ο ρόλοσ αυτόσ των οίκων αξιολόγθςθσ και θ φποπτθ ςτάςθ τουσ, επιςθμαίνεται και ςτθν ζκκεςθ
τθσ Επιτροπισ του Κογκρζςου για τθν κρίςθ του 2008 και αποτζλεςε αντικείμενο ζρευνασ τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (SEC) των ΘΠΑ μετά τθν υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των
ΘΠΑ από τθν Standard and Poor’s ςτισ 6.8.2011, θ οποία είχε «διαρρεφςει» ςτουσ ζχοντασ
προνομιακι πλθροφόρθςθ προτοφ ανακοινωκεί επίςθμα. Πρβλ. επίςθσ το άρκρο του Krugman
ςχετικά με τθν «αξιοπιςτία» και τθν «αντικειμενικότθτα» των οίκων αξιολόγθςθσ: Paul Krugman,
Αξιοπιςτία, κράςοσ και χρζοσ (από τουσ “New York Times” ςτθν «Κακθμερινι» 11.8.2011 ςελ. 3).
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Σελικά θ λογικι τθσ απορφκμιςθσ και τθσ αποδοχισ των όρων κοινωνικισ
αναπαραγωγισ που κζλουν οι αγορζσ, ςθμαίνει τθν πολιτικι αποδοχι τθσ αυκεντίασ
των αυτοαναφερόμενων μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ. Θ πιο ενδεικτικι περίοδοσ
δρομολόγθςθσ τθσ επιβολισ τθσ λογικισ τθσ αγοράσ και τθσ ακραίασ επιβολισ του
ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ επί του δθμοςίου ιταν θ περίοδοσ κατά τθν οποία ο Greenspan
ιταν Πρόεδροσ τθσ FED17, περίοδοσ κατά τθν οποία επιβλικθκε θ κυριαρχία αυτισ τθσ
λογικισ.
3) Θ απελευκζρωςθ των αγορϊν από το πλαίςιο ςτο οποίο ιταν ενταγμζνεσ ςε εκνικό και
υπερεκνικό επίπεδο δε ςιμανε απλϊσ τθν υποχϊρθςθ του κράτουσ, ι τθ
περικωριοποίθςθ του ζναντι τθσ οικονομίασ, ι τθσ πολιτικισ ζναντι τθσ οικονομίασ,
ζςτω και αν αυτι είναι θ

εικόνα που παρουςιάηεται, ι ωσ τζτοια ερμθνεφεται.

Πρόκειται για τθν υποταγι των κρατϊν ςτα διεκνοποιθμζνα οικονομικά ςυμφζροντα,
τθσ πολιτικισ ςτθν οικονομία, θ οποία υποταγι ςθματοδοτεί κάτι πολφ ουςιαςτικότερο.
Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν υποχϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ ολοκλιρωςθσ του πολιτικοφ
και, από τθ δεκαετία του εβδομιντα και μετά18 για τον αναπροςανατολιςμό τθσ
πολιτικισ, αποτζλεςμα τθσ αναδιάταξθσ των κοινωνικϊν δυνάμεων και τθσ ςταδιακισ
αποςάκρωςθσ τθσ κοινωνικισ ιςορροπίασ.
Θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ είναι αδφνατον να γίνει κατανοθτι χωρίσ τθν κατανόθςθ του
πολιτικοφ τθσ περιεχομζνου. Θ αποδιάρκρωςθ των κεςμϊν τθσ κοινωνικισ
εξιςορρόπθςθσ, που είχε επιτευχκεί μετά τον πόλεμο -από τθν απαξίωςθ των
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων μζχρι τθν καταγγελία τθσ κρατικισ/εκνικισ ςυνοχισ
(ενδεικτικά παραδείγματα, εκτόσ τθσ εξζλιξθσ τθσ αναβίωςθσ του εκνικιςμοφ που
οδιγθςε ςτο Brexit, το Βζλγιο, θ Λίγκα του Βορρά ςτθν Λταλία, θ Καταλωνία και θ χϊρα
17

Ο Greenspan παραδζχκθκε, μετά τθν κρίςθ του 2008, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Κογκρζςου που
εξζταςε τουσ λόγουσ τθσ κρίςθσ ότι ζςφαλε ζχοντασ απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν αυτορυκμιςτικι και
αυτοδιορκωτικι λειτουργία τθσ αγοράσ, ςτάςθ τθν οποία μάλλον ςχετικοποίθςε λίγο αργότερα όπωσ
φαίνεται από πιο πρόςφατεσ δθλϊςεισ του. Ενδεικτικι για τον νεοφιλελεφκερο δογματιςμό του
Greenspan είναι θ βιογραφικι του κατάκεςθ: Αlan Greenspan, The Age of Turbulence. The Penguin
Press, New York 2007. Θ επιρροι του Greenspan ιταν πολφ ουςιαςτικι γιατί κακόριςε τθν πολιτικι
τθσ FED για όλο το επίμαχο διάςτθμα τθσ επιβολισ του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου, αφοφ
υπιρξε Πρόεδρόσ τθσ από το 1987 μζχρι το 2006.
18
Θ δεκαετία του ’70 ςθματοδοτεί το τζλοσ του μεταπολεμικοφ κόςμου και ειςάγει όλεσ τισ νζεσ
ου
διαφοροποιιςεισ που ωρίμαςαν ςτθν πρϊτθ δεκαετία του 21 αιϊνα και χαρακτθρίηουν τθν
απροςδιοριςτία του ςφγχρονου κόςμου: Σο τζλοσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ του Bretton Woods, τθν
αποδζςμευςθ του δολαρίου από τον κανόνα χρυςοφ και τθν ζναρξθ τθσ «νζασ» διαδικαςίασ
παγκοςμιοποίθςθσ, τθν ζναρξθ τθσ πολιτικισ (Deng-Χiao-Ping) ζνταξθσ τθσ Κίνασ ςτθν παγκόςμια
αγορά, τθν αναγζννθςθ τθσ ζννοιασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων με απαίτθςθ οικουμενικισ
ιςχφοσ, (ωσ ωρίμανςθσ τθσ πολιτιςμικισ επανάςταςθσ ςτον βιομθχανικό κόςμο από τθν Καλιφόρνια
μζχρι τθν Πράγα κατά τθ δεκαετία του ’60), τθν ιςλαμικι επανάςταςθ ςτο Λράν και τον δι ‘αυτισ
ςυγκρουςιακό επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ δυνάμεων μεταξφ των ιιτϊν και των ουνιτϊν
μουςουλμάνων, τθν ζναρξθ του jihad κατά του εκκοςμικευμζνου δυτικοφ κόςμου, τθν αρχι τθσ
παρακμισ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ κ.λπ. Θ δεκαετία του ’70 είναι θ δεκαετία ζναρξθσ τθσ
αναδιάρκωςθσ του καπιταλιςμοφ ςε παγκόςμια κλίμακα. Πρβλ. ενδεικτικά: Ferguson, Maier, Manela,
Sargent (eds.), The Shock of the Global. The 1970’s in Perspective. Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, London, England 2010 και Χαραλάμπθσ (1998).
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των Βάςκων, θ κωτία) και τθν καταγγελία τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ- δεν αποτελοφν
υποχϊρθςθ τθσ πολιτικισ, αλλά πολυπριςματικι επικετικι πολιτικι αναδιανομισ υπζρ
των πλουςιοτζρων ςτρωμάτων και μάλιςτα υπζρ μιασ μειοψθφίασ του πλοφτου ςε
βακμό μοναδικό ςτθν πορεία των τελευταίων ετϊν19.
19

Αυτι θ επικετικι πολιτικι

Tον κακοριςτικό ρόλο τθσ φορολογικισ αςυλίασ των πλουςίων και των φοροαπαλλαγϊν που
αποτζλεςαν τον πυρινα τθσ πολιτικισ τθσ ανιςότθτασ που εφάρμοςε ο υιόσ Βush και τισ επιπτϊςεισ
που είχε αυτι θ πολιτικι για τθν γιγάντια διόγκωςθ του δθμοςίου χρζουσ των Θ.Π.Α., ενϊ
παράλλθλα θ Αμερικι εμπλζκετο ςε δφο πολζμουσ, αναλφει ο Krugman ςτο: Θ ςυνείδθςθ ενόσ
προοδευτικοφ . Αναλυτικά για τθν κατάςταςθ τθσ φορολογικισ ανιςότθτασ ςτισ Θ.Π.Α., τθν
λυςςαςμζνθ αντίδραςθ των Ρεπουμπλικανϊν εναντίον κάκε φορολόγθςθσ των υψθλϊν
ειςοδθμάτων και τθν κετικι επίδραςθ που κα είχε θ επαναφορά τθσ φορολογικισ κλίμακασ ςτθν
προ-Bush περίοδο, πράγμα που ςε ζνα βακμό είχε πετφχει ο Obama μετά τισ εκλογζσ του 2012 :
Michael Tomasky, The Budget Battles on Which his Reelection Depends, ςτο: The New York Review of
Books, May 26 – June 8, 2011 Vol. LVIII, Number 9 ςελ. 12-14. Ενδεικτικι είναι θ παρατιρθςθ του
Tomasky, βάςει των φορολογικϊν ςτοιχείων 1990-2010, ότι θ επιςτροφι ςτθν προ-Bush φορολογικι
κλίμακα κα περιόριηε το δθμόςιο ζλλειμμα των Θ.Π.Α. κατά 75% μζςα ςε 4 χρόνια (Tomasky ςελ. 12).
Αυτό και μόνο αναδεικνφει τον ανορκολογικό και αντιδραςτικό χαρακτιρα των προτεινόμενων
περικοπϊν του δθμοςίου προχπολογιςμοφ από τουσ Ρεπουμπλικανοφσ με μόνο γνϊμονα τθν
αποτροπι κάκε φορολογικισ επιβάρυνςθσ των εταιριϊν και των πλουςιοτζρων ςτρωμάτων που
είναι και ο ουςιαςτικόσ λόγοσ αποδοχισ του Trump από τθν θγεςία του ρεπουμπλικανικοφ
κόμματοσ.. Για τθν φορολογικι πολιτικι του υιοφ Bush πρβλ. και Paul Krugman, Der grosse
Ausverkauf. Wie die Busch-Regierung Amerika ruiniert, Campus Frankfurt a.M/New York, 2003 και για
τον αυτοκαταςτροφικό ςυνδυαςμό φοροαπαλλαγϊν και πολζμων πρβλ. Joseph Stiglitz, Linda Bilmes,
The Three Trillion Dollar War. The true Cost of the Iraq Conflict, Norton, London 2008.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχουν τα κοινά ςτοιχεία, τα οποία αναδεικνφονται από τθν ανάλυςθ τθσ
αμερικανικισ και τθσ ελλθνικισ δθμοςιονομικισ κρίςθσ. Παρ’ όλο που θ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ
μεγαλφτερθσ οικονομίασ ςτον κόςμο και τθσ για τθν διεκνι οικονομία αμελθτζασ ελλθνικισ
οικονομίασ μοιάηει αδφνατθ, υπάρχουν ενδιαφζρουςεσ ομοιότθτεσ.
Θ Ελλάδα δεν ζχει εμπλακεί βζβαια ςε πόλεμο, αλλά και ςτισ δφο χϊρεσ θ γιγάντια αφξθςθ του
δθμοςίου χρζουσ, που ςτθν Ελλάδα, ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ, είναι αςφαλϊσ πολφ υψθλότερο από τισ
Θ.Π.Α., είναι και αποτζλεςμα τθσ φορολογικισ πολιτικισ και του εξ αυτισ προερχόμενου
περιοριςμοφ των δθμοςίων εςόδων. τισ Θ.Π.Α. ο περιοριςμόσ τθσ φορολογίασ και θ ακφρωςθ του
διανεμθτικοφ χαρακτιρα τθσ φορολογικισ κλίμακοσ ιταν και είναι θ κφρια ςτοχοκεςία των
ςυντθρθτικϊν. τθν Ελλάδα θ φοροαςυλία των ευπορότερων ςτρωμάτων υπιρξε το κατ’ εξοχιν
περιεχόμενο του φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςε ολόκλθρθ τθν πορεία του ελλθνικοφ κράτουσ
ανεξαρτιτωσ κυβερνιςεων, για να ςυςτθματικοποιθκεί από τθν κατάρρευςθ τθσ δικτατορίασ και
μετά και ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια, με απόγειο τθν περίοδο τθσ ςυντθρθτικισ κυβζρνθςθσ
του Κ. Καραμανλι (2004-2009) και χωρίσ να διακοπεί μετά το 2010. Με αυτό τον τρόπο θ ανιςότθτα
διευρφνεται και ενιςχφεται κακοριςτικά από τθν ανιςότθτα μεταξφ αυτϊν που πλθρϊνουν φόρουσ
και αυτϊν που δεν πλθρϊνουν.
Αποβιομθχάνιςθ, δανειςμόσ (ςτισ Θ.Π.Α. μζςω τθσ γιγάντιασ αφξθςθσ τθσ αγοράσ κρατικϊν
ομολόγων ουςιαςτικά από όλο τον κόςμο και ιδιαίτερα από τθν Κίνα και Λαπωνία) και αποχι από τθν
φορολόγθςθ χαρακτιριςαν και τισ δφο χϊρεσ τθν τελευταία τριακονταετία και ιδιαίτερα τθν περίοδο
των κυβερνιςεων Bush και Καραμανλι.
τισ Θ.Π.Α. θ τεράςτια ρευςτότθτα, λόγω τθσ ειςροισ κεφαλαίων για τθν αγορά κρατικϊν ομολόγων,
οδιγθςε ςτθν κατά γεωμετρικι πρόοδο αφξθςθ των επιςφαλϊν ενυπόκθκων δανείων
(αξιολογθμζνων με ΑΑΑ από τουσ οίκουσ αξιολόγθςθσ) και δθμιοφργθςε τθν εικονικι
πραγματικότθτα του διευρυμζνου πλοφτου χωρίσ να κιγεί θ πραγματικι ανιςότθτα. Ανιςότθτα, θ
οποία οδιγθςε ςτθν κατάρρευςθ του ςυςτιματοσ, όταν θ αφξθςθ των επιτοκίων λόγω τθσ αφξθςθσ
τθσ αξίασ των ακινιτων ανάδειξε τθν ςακρι βάςθ του όλου ςυςτιματοσ τιτλοποίθςθσ οφειλϊν και
διαμόρφωςθσ τθσ διεκνοφσ αγοράσ δομθμζνων παραγϊγων, με αποτζλεςμα τθν κατάρρευςθ των
τραπεηϊν, οι οποίεσ ωσ επενδυτικζσ τράπεηεσ είχαν «εφεφρει» αυτι τθν «καινοτόμο» παγκόςμια
αγορά (ςτθν οποία ςυμμετείχαν κακοριςτικά και οι ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ) παραγϊγων,
αςφαλίςτρων, ανοικτϊν πωλιςεων μετοχϊν, ςτοιχθμάτων κ.λπ., για να ςυνεχίςουν τθν ίδια
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εκφζρεται άμεςα από το αδίςτακτο νεοςυντθρθτικό, ι από ωμό πολιτικό οπορτουνιςμό
κακοδθγοφμενο πολιτικό προςωπικό.
4) Θ μετάλλαξθ τθσ κρίςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ (χωρίσ αυτι να ζχει
ξεπεραςτεί, όπωσ φαίνεται από τθν κρυμμζνθ «τοξικότθτα» των τραπεηικϊν

ςτρατθγικι μετά τθ διάςωςι τουσ. Δεσ και: Paul Krugman and Robin Wells, The Slump Goes On:
Why? ςτo: The New York Review of Books September 30 – October 13, 2010 ςελ. 57-60 και των ιδίων,
Why Greed Gets Worse ςτο: Σhe New York Review of Books, July 14 – August 17 2011 ςελ. 28-29 και
Nouriel Roubini, Stephen Mihn, Crisis Economics, A Crash Course in the Future of Finance Pengium
Press, New York 2010.
τθν Ελλάδα, όπου θ φορολογικι φλθ ςυρρικνϊκθκε και λόγω τθσ δραματικισ υποχϊρθςθσ τθσ
παραγωγικισ βάςθσ του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα τθσ οικονομίασ και θ οποία
κατζςτθςε τθν οικονομία τθσ χϊρασ μετζωρθ και ςακρι, θ αφξθςθ τθσ ρευςτότθτασ, λόγω των
χαμθλϊν επιτοκίων δανειςμοφ μετά τθν είςοδο ςτθν ΟΝΕ και θ εγκατάλειψθ κάκε παραγωγικισ
δραςτθριότθτασ του ιδιωτικοφ, ι του δθμοςίου τομζα (δθμόςια επενδυτικι δραςτθριότθτα που είχε
με επιτυχία επιχειριςει θ κυβζρνθςθ θμίτθ), ςε ςυνδυαςμό με τθν διόγκωςθ του αςφαλιςτικοφ,
εκτίναξε το δθμόςιο χρζοσ ςτα φψθ και οδιγθςε τθ χϊρα ςτθν de facto χρεωκοπία.
Και ςτισ δφο χϊρεσ, αλλά ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, λόγω τθσ απουςίασ παραγωγικισ βάςθσ, το φψοσ
του δθμοςίου δανειςμοφ ταυτιηόταν με το φψοσ του ελλείμματοσ των δθμοςίων εςόδων. Αυτό
ςθμαίνει ότι ο δθμόςιοσ δανειςμόσ ιταν, ειδικά τθν περίοδο 2004-2009 αντίςτοιχοσ προσ τα ποςά
που δεν ειςζπραττε το κράτοσ λόγω φοροαςυλίασ (εξωχϊριεσ εταιρείεσ, μζτοχοι εφοπλιςτικϊν
εταιριϊν, κατακερματιςμόσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ και προνομιακζσ ρυκμίςεισ για κάκε
επαγγελματικι κατθγορία, χαμθλά τεκμιρια διαβίωςθσ, απουςία ελζγχου, φοροαπαλλαγζσ,
φορολογικι αμνθςτία, ςυμψθφιςμοί, αγνόθςθ οφειλϊν προσ το δθμόςιο κ.λπ.) των ευπορότερων
ςτρωμάτων (επιχειρθματίεσ, ειςοδθματίεσ, αυτοαπαςχολοφμενοι, κλειςτά επαγγζλματα κ.λπ. αλλά
και αγρότεσ). Δθλαδι ο δείκτθσ αφξθςθσ του δθμοςίου ελλείμματοσ (και θ δι’ αυτοφ ςυςςϊρευςθσ
του δθμοςίου χρζουσ) ιταν ανάλογοσ προσ τον δείκτθ αφξθςθσ του ιδιωτικοφ πλοφτου και τθσ
ιδιωτικισ κατανάλωςθσ, ενϊ θ ςυνεχϊσ δθμόςια καταγγελλόμενθ – αλλά μθ ελεγχόμενθ –
φοροδιαφυγι και ειςφοροδιαφυγι είναι οργανικά ςυνδεδεμζνθ με τθν παραοικονομία. Θ άμεςθ
φορολογία προζρχεται κατά κφριο λόγο από μιςκωτοφσ και ςυνταξιοφχουσ (3/4 τθσ φορολογικισ
φλθσ) και αποτελεί μια ςυνεχι διαδικαςία αναδιανομισ υπζρ των μθ φορολογουμζνων. Θ
πρωτοφανισ ζνταςθ των περικοπϊν μιςκϊν και ςυντάξεων και τθσ φορολόγθςθσ αυτϊν που ζτςι κι
αλλιϊσ ςυγκροτοφν το ςϊμα των φορολογουμζνων, ωσ προςπάκεια διεξόδου από τθν
δθμοςιονομικι χρεωκοπία, αποτελεί ςιμερα τθ μεγαλφτερθ αναδιανομι πόρων ςτο πλαίςιο τθσ
μεταπολεμικισ ιςτορίασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, αφοφ οι φορολογοφμενοι καλοφνταν να καλφψουν
και τουσ μθ καταβλθκζντεσ και τουσ μθ καταβαλλόμενουσ φόρουσ (πράγμα τελικά αδφνατο, και ζνασ
επιπλζον λόγοσ γιατί δεν είναι διαχειριςιμο το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ) των μθ ι ελάχιςτα
φορολογουμζνων. φμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Τπουργείου Οικονομικϊν το 19,2% των
πολιτϊν πλθρϊνει το 83,2% του ςυνολικοφ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και το 68% των
φορολογουμζνων δθλϊνει ειςόδθμα κατϊτερο των 10.000 το χρόνο, ενϊ μόνο το 8% δθλϊνει 20.000
και πάνω το χρόνο. Και μόνο αυτά τα ςτοιχεία αποδεικνφουν το φψοσ τθσ
φοροδιαφυγισ/φοροαποφυγισ. Θ ςυρρίκνωςθ τθσ μεςαίασ τάξθσ είναι γεγονόσ, αλλά αφορά μόνο
τουσ ςυνεπείσ φορολογοφμενουσ, που είναι ο ςτόχοσ τθσ φορολογικισ πολιτικισ.
Πρβλ. και Γ. Β. Δερτιλισ, Ατελζςφοροι ι τελζςφοροι; Φόροι και εξουςία ςτο Νεοελλθνικό Κράτοσ,
Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια, Ακινα 1993, Γιϊργοσ τακάκθσ, Θ δθμοςιονομικι κρίςθ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ ςτο: Βλάχου, Κεοχαράκθσ, Μυλωνάκθσ (επιμ.), Οικονομικι Κρίςθ και Ελλάδα, εκδόςεισ
Gutenberg, Ακινα 2011. Για τον πελατειακό πυρινα του ελλθνικοφ κοινοβουλευτιςμοφ (πελατειακζσ
ςχζςεισ versus κοινωνικό ςυμβόλαιο) και τθν πακολογία τθσ ςχζςθσ δθμοςίου – ιδιωτικοφ ςτθν
Ελλάδα δεσ : Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ, Πελατειακζσ ςχζςεισ και λαϊκιςμόσ. Θ εξωκεςμικι ςυναίνεςθ
ςτο ελλθνικό πολιτικό ςφςτθμα, Εξάντασ, Ακινα 1989.
Για τισ φοροαπαλλαγζσ, τισ «τρφπεσ» (loopholes) του αμερικανικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ κ.λπ.
δεσ και το ειδικό αφιζρωμα του Bloomberg Business Week: How to pay no taxes April 11 – April 17,
2011, ςελ. 45-52.
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διακεςίμων) ςε δθμοςιονομικι κρίςθ εκφράηει τθν πορεία αναδιάταξθσ τθσ πολιτικισ
που είχε χαρακτθρίςει τθ «χρυςι» τριακονταετία, μετά τθν εφαρμογι των πολιτικϊν
των κυβερνιςεων του Reagan και τθσ Thatcher. Εκφράηει τθν επικράτθςθ των πολιτικϊν
τθσ ανιςότθτασ και τθν επιβολι του άκαμπτου νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ.
Οι φορολογοφμενοι, διζςωςαν το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, ςτο πλαίςιο μιασ
ορκολογικισ ενορχθςτρωμζνθσ αντίδραςθσ των κρατϊν των κυριοτζρων βιομθχανικϊν
χωρϊν για τθ διάςωςθ τθσ οικονομίασ και ςε αντιδιαςτολι προσ τισ λανκαςμζνεσ και
καταςτροφικζσ πολιτικζσ επιλογζσ μετά τθν κρίςθ του 1929, που τισ επαναφζρουν
ςιμερα οι ακραίοι που επικρατοφν ςτο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ςτισ κεντροδεξιζσ
κυβερνιςεισ ςτθν Ε.Ε. αλλά και θ αδυναμία τθσ ευρωπαϊκισ ςοςιαλδθμοκρατίασ να
αντιςτακεί ςτισ νεοφιλελεφκερεσ επιταγζσ, ςτθν πολιτικι επικράτθςθ των οποίων είχε
βζβαια κακοριςτικό ρόλο (Schröder, Blair). αρκαςτικά μπορεί κανείσ να παρατθριςει
ότι ο κεχνςιανιςμόσ των κυβερνιςεων περιορίςτθκε ςτθν κρατικι παρζμβαςθ για τθ
διάςωςθ των τραπεηϊν, ωσ ζνασ ιδιότυποσ κεχνςιανιςμόσ εγγφθςθσ/διαςφάλιςθσ τθσ
κοινωνικισ ανιςότθτασ, τθσ προςταςίασ τθσ οικονομικά ιςχυρότερθσ κοινωνικισ
μειοψθφίασ.
Σο αποτζλεςμα αυτισ τθσ «διάςωςθσ» ιταν ζνα γιγάντιο δθμοςιονομικό κόςτοσ
(δθμόςιο χρζοσ, ελλείμματα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ) το οποίο καλείται να
αντιμετωπίςει θ κοινωνία ςε όλα τα επίπεδα: Αφξθςθ τθσ φορολογίασ των μεςαίων και
κατϊτερων κοινωνικϊν ςτρωμάτων, ι όςων δεν μποροφν να φοροαποφφγουν, εκτίναξθ
τθσ ανεργίασ, περικοπζσ μιςκϊν και ςυντάξεων, περικοπζσ κοινωνικϊν παροχϊν,
ιδιωτικοποιιςεισ

δθμοςίων

οργανιςμϊν,

κατάργθςθ

ςυλλογικϊν

ςυμβάςεων,

μακροχρόνιεσ πολιτικζσ λιτότθτασ, εξακλίωςθ μεγάλων ομάδων του πλθκυςμοφ,
μείωςθ των δθμοςίων επενδφςεων κλπ.
Θ προςαρμογι αυτι ςτθν πιο επιτυχθμζνθ οικονομία τθσ Ε.Ε., ςτθ Γερμανία, είχε
ςυςτθματικά προετοιμαςτεί, ιδθ από τθν κυβζρνθςθ Schröder (1998-2005) κατά τθ
δεφτερθ κθτεία τθσ, και για αυτό θ Γερμανία απζφυγε ξαφνικοφσ κλυδωνιςμοφσ,
προςαρμόςτθκε ςταδιακά, και διαχειρίςτθκε εξ αρχισ τθν κοινωνικι αναδιάρκρωςθ με
ιδιαίτερθ επιτυχία και αποτελεςματικότθτα αναδεικνφοντασ τθν θγεμονικι τθσ κζςθ
ςτθν εςωτερικι αγορά τθσ Ζνωςθσ ωσ κεμζλιο του διεκνοφσ ρόλου τθσ γερμανικισ
οικονομίασ.
Μόνο ζνα μικρό τμιμα τθσ κοινωνίασ ζμεινε ςτο απυρόβλθτο, το πλουςιότερο. Αυτό
μζνει ουςιαςτικά ανεπθρζαςτο από τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ. Άλλωςτε, ςφμφωνα με
όλα τα υπάρχοντα ςτοιχεία, θ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου αυξικθκε ακόμθ πιο ζντονα
μετά το 2008, ενϊ το πλουςιότερο τμιμα τθσ κοινωνίασ πρζπει να εξαιρεκεί τθσ
φορολογίασ ϊςτε οι κεφαλαιοφχοι αυτοί να «ζχουν τθ δυνατότθτα» να επενδφςουν20.
20

Πρβλ. Michael Hudson, Warum die globale Wirtschaft uns zerstoert, Klett-Gotta, Stuttgart 2016,
Andrew Sayer, Warum wir uns die Reichen nicht leisten koennen, C.H.Beck, Muenchen 2017, όπου
αναλυτικά καταγράφονται όλα τα διεκνι ςτοιχεία για τθν ανιςότθτα και και Rana Foroohar, Makers
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ε μεγάλο βακμό επενδφςεισ όντωσ υλοποιοφνται, όχι όμωσ παραγωγικά, αφοφ
οποιαδιποτε ςχετικι δζςμευςθ είναι ανφπαρκτθ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, αλλά και
πάλι, με τεράςτια κζρδθ, ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα ι ςτθν κερδοςκοπία τθσ αγοράσ
πρϊτων υλϊν, ενζργειασ και τροφίμων (δθμιουργϊντασ ςυχνά επιςιτιςτικζσ κρίςεισ
δθλαδι ςκοτϊνοντασ εκατομμφρια ανκρϊπουσ), ι αποκθςαυρίηοντασ γιγάντια
κεφάλαια. Δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ καταδικάηουν τθν αναπτυξιακι διαδικαςία ςε
ςταςιμότθτα, ι ςε ανάςχεςθ τθσ δυναμικισ τθσ, γιατί αφαιροφν μαηικά αναγκαία
επενδυτικά κεφάλαια από τθν παραγωγικι διαδικαςία και αυτό παρά τθν επζλαςθ τθσ
βιομθχανικισ επανάςταςθσ 4.0. Τπ’ αυτοφσ τουσ όρουσ επανεμφανίηεται πικανι μια
καινοφρια κρίςθ, μια καινοφρια φοφςκα των παραγϊγων, τθν οποία κα κλθκεί και πάλι
να αντιμετωπίςει θ μάηα των φορολογουμζνων, το κοινωνικό ςφνολο.
Θ ιδιωτικοποίθςθ του κζρδουσ και θ κοινωνικοποίθςθ των ηθμιϊν και του ευρφτερου
κόςτουσ διαςφάλιςθσ αυτοφ του κζρδουσ είναι θ πεμπτουςία τθσ νζασ λογικισ, του
νζου περιεχομζνου τθσ πολιτικισ. Σο νζο αυτό περιεχόμενο, το νζο παράδειγμα ςτθ
λογικι του οποίου λειτουργεί ςιμερα θ πολιτικι και θ πλειοψθφία των εκπροςϊπων
τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ των οικονομολόγων21 καταχρθςτικά ονομάηεται νζο. Νζο
πραγματικά δεν είναι αφοφ πατζρεσ αυτισ τθσ νεοφιλελεφκερθσ λογικισ είναι οι von
Mieses και Hayek και θ ςυνάντθςθ ςυγκρότθςθσ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ τθσ
and Takers. The rise of Finance and the Fall of American Business,Penguin Random House, New York
2016.
21
O Paul Krugman ιταν για χρόνια μια μοναχικι εξαίρεςθ κεχνςιανισ προςζγγιςθσ ς’ αυτι τθν
κυριαρχία του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ. Δεσ και: Benjamin Wallace-Wells, The Loneliness of
the American Liberal: Paul Krugman’s Lonely Crussade. το New York, May 2 2011, ςελ. 22-27 και
Francis Fukuyama, Seth Colby, What Were They Thinking? The Role of Economists in the Financial
Debacle ςτο: The American Interest. Vol V, No 1 September/October 2009. φμφωνα με τον Joseph
Vogl θ κρίςθ του 2007/2008 κα ζπρεπε να ζχει ανάλογεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομικι πολιτικι και
τθν οικονομικι κεωρία, όπωσ ο ςειςμόσ τθσ Λιςαβόνασ του 1755 για τθν αντίλθψθ τθσ κεοδικίασ.
Όπωσ τότε θ αξιοπιςτία των φιλοςοφικϊν προςπακειϊν κεμελίωςθσ του καλφτερου δυνατοφ
κόςμου τθσ κεϊκισ δθμιουργίασ κατζρρευςε, ι τουλάχιςτον θ κεμελίωςθ απεδείχκθ αναξιόπιςτθ,
ζτςι και τϊρα θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ κα ζπρεπε να οδθγιςει ςε ζνα νζο οικονομικό Διαφωτιςμό
χειραφζτθςθσ από τισ ουςιαςτικά μεταφυςικζσ αντιλιψεισ του αλάνκαςτου χαρακτιρα τθσ
αυτορυκμιηόμενθσ αγοράσ. Δεσ και ςυνζντευξθ του Joseph Vogl ςτο: “Die Zeit” 11.8.201 Νr. 33 ςελ.
37 και 38. Για τθν ιδιαίτερθ «μεταφυςικι» του κεφαλαίου: Joseph Vogl, Das Gespenst des Kapitals,
diaphanes, Zürich 2010. Μελζτθ, θ οποία είναι ίςωσ θ καλφτερθ προςπάκεια ανάλυςθσ του
ανορκολογιςμοφ τθσ «αγοράσ των αγορϊν» (Vogl). Ο ίδιοσ ο λογιςτικόσ όγκοσ αυτισ τθσ
εξωπραγματικισ αγοράσ αναδεικνφει τον επικίνδυνο και ανορκολογικό τθσ χαρακτιρα: Σο φψοσ των
νομιςματικϊν ςυναλλαγϊν (αγοραπωλθςίεσ νομιςμάτων) ανιλκε το 2010 ςε 955 τρις. δολ. Σο φψοσ
των εκτόσ του χρθματιςτθρίου ςυναλλαγϊν δομθμζνων παραγϊγων ςε 601 τρις. δολ., το φψοσ των
ςυναλλαγϊν μετοχϊν και ομολόγων ςε 86 τρις. δολ., ενϊ κατά το ίδιοσ ζτοσ το παγκόςμιο ΑΕΠ (όλα
δθλαδι τα παραγόμενα αγακά και υπθρεςίεσ) ιταν 63 τρις. δολ. τθν πράξθ θ διαδικαςία των
ςυναλλαγϊν πραγματοποιείται από υπερταχείσ υπολογιςτζσ, οι οποίοι αντιδροφν ςε μθδενικοφσ
χρόνουσ, ενϊ ζνασ μικρόσ αρικμόσ μθχανικϊν και μακθματικϊν «επιβλζπει» το ςφςτθμα. Πρόκειται
δθλαδι για τθν κυβερνθτικι (Cybernetics) ςτθν πράξθ. Για τα ςτοιχεία: “Der Spiegel” 22.8.2011, Νο
34, ςελ. 60-68. Όπωσ ςθμειϊνει ο Vogl, χρειαηόμαςτε μια νζα εκκοςμίκευςθ, αυτι τθ φορά τθν
εκκοςμίκευςθ των αγορϊν. Θ κατάςταςθ αυτι ζχει εν τω μεταξφ επιδεινωκεί.Πρβλ. Hudson, Der
Sektor. Warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstoert, Klett-Gotta, Stuttgart 2016, Wolfgang
Streeck, Die gekaufte Zeit, Suhrkamp, Berlin 2013 και Andrew Sayer, Warum wir uns die Reichen nicht
leisten koennen, C.H.Beck, Muenchen 2017
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νεοφιλελεφκερθσ κεωρίασ γφρω από τον Hayek ςτο Mont Pellerin τθσ Ελβετίασ ζγινε
τθν ίδια εποχι με τθ ςυμφωνία του Bretton Woods μζνοντασ όμωσ ςτο παραςκινιο
λόγω τθσ κυριαρχίασ του κεχνςιανοφ παραδείγματοσ, για να ζλκει ςτο προςκινιο με
τον Milton Friedman και τθ χολι του ικάγου από τθ δεκαετία του ’60 και μετά. Είναι
όμωσ νζο γιατί καλείται να αντιμετωπίςει το νζο περιβάλλον το οποίο είχε
διαμορφϊςει θ επικράτθςθ τθσ κεχνςιανισ ςυναίνεςθσ μετά τον πόλεμο. Ο ςτόχοσ
είναι θ ανακεϊρθςθ τθσ κεχνςιανισ ςυγκρότθςθσ του πολιτικοφ. Ανακεϊρθςθ θ οποία
φζρνει ςε αντιπαράκεςθ τθ Δθμοκρατία με το καπιταλιςτικό ςφςτθμα, υπό τθν
κυριαρχία του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου και τθν εξωφρενικι ςυγκζντρωςθ του
πλοφτου που αυτι ζχει επιφζρει. Αυτι θ εξζλιξθ παρουςιάηεται με τον πιο κακαρό
τρόπο ςτο κζντρο του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ, ςτισ Θ.Π.Α. το πλαίςιο του
αμερικανικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ θ ςυγκρουςιακι κατάςταςθ που επικράτθςε ςτο
κομματικό ςφςτθμα, κυρίωσ μετά τθν εμφάνιςθ του κινιματοσ των «tea parties», και θ
παράλυςθ ςτθν οποία ζχει ςυνειδθτά οδθγθκεί το ςφςτθμα των «checks and balances»,
ζχει ωσ ςτόχο τθν με κάκε τρόπο ανατροπι των κεχνςιανϊν πολιτικϊν, τθν με κάκε
τρόπο ανατροπι τθσ υπεράςπιςθσ του πολιτικοφ22.
22

H αμερικανικι προεδρικι Δθμοκρατία ςτθρίηεται ςτο λεγόμενο ςφςτθμα των checks and balances
(ελζγχων και εξιςορροπιςεων), το οποίο ςτοχεφει ςτθν αποτροπι τθσ επιβολισ τθσ μιασ εξουςίασ
επί τθσ άλλθσ και κεμελιϊνει με αυτό τον τρόπο μάλλον ουςιαςτικότερα, από ότι ςτο
κοινοβουλευτικό ςφςτθμα, τθν διάκριςθ των εξουςιϊν. Όμωσ επειδι αυτό δυνάμει είναι ζνα
ςφςτθμα αλλθλοεξουδετζρωςθσ των εξουςιϊν, για να λειτουργιςει χρειάηεται υπερκομματικζσ
ςυναινζςεισ. Ο Πρόεδροσ ζχει μεν αποφαςιςτικζσ εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ, αλλά για να τισ
αςκιςει χρειάηεται τθν απαραίτθτθ νομοκετικι κάλυψθ και γι’ αυτό λειτουργεί ωσ διαιτθτισ τθσ
διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ ςυναινετικϊν, υπερκομματικϊν, νομοκετικϊν πλειοψθφιϊν (με δικαίωμα
veto κ.λπ.). Αυτό το ςφςτθμα λειτουργοφςε αποτελεςματικά μζχρι τθ ςτιγμι, που θ κομματικι
πόλωςθ οδιγθςε ςε μια αγεφφρωτθ ςκλιρυνςθ των κομματικϊν μετϊπων, θ οποία κατζςτθςε τθν
υπερκομματικι ςυναίνεςθ ουςιαςτικά αδφνατθ. Διαδικαςία, θ οποία δρομολογικθκε κατά τθν
οκταετία G. W. Bush και αποκρυςταλλϊκθκε πλιρωσ με τθ καταλυτικι επιρροι των tea-parties ςτο
ρεπουπλικανικό κόμμα. τθν πράξθ το αμερικανικό κομματικό ςφςτθμα πιρε τθ μορφι που ζχει το
κομματικό ςφςτθμα ςτισ κοινοβουλευτικζσ Δθμοκρατίεσ δικομματικοφ πλειοψθφικοφ τφπου. Σο
αποτζλεςμα είναι θ αδυναμία λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, θ παράλυςι τθσ νομοκετικισ εξουςίασ
και θ αντίκετθ προσ τθν παράδοςθ και τθν λογικι του ςυςτιματοσ κομματικοποίθςι του.
Αυτι θ ζνταξθ λογικϊν κομματικισ πεικαρχίασ και κομματικισ αντιπαράκεςθσ κοινοβουλευτικοφ
ςυςτιματοσ ςε ζνα προεδρικό ςφςτθμα αναίρεςε τον πυρινα τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. Γιατί
ενϊ ςτο κοινοβουλευτικό ςφςτθμα ο πρωκυπουργόσ είναι ςυγχρόνωσ αρχθγόσ τθσ εκτελεςτικισ και
τθσ νομοκετικισ εξουςίασ, άρα ζχοντασ τθν κοινοβουλευτικι πλειοψθφία μπορεί να κυβερνιςει επί
τθ βάςει νόμων τθσ νομοκετικισ πλειοψθφίασ τθσ οποίασ θγείται, ςτισ Θ.Π.Α. είναι δζςμιοσ τθσ
ςυγκρότθςθσ ι μθ ςυγκρότθςθσ υπερκομματικισ πλειοψθφίασ. Σο αδιζξοδο γίνεται ακόμθ πιο
εμφανζσ, αν ςκεφκεί κανείσ ότι ςτθ Γερουςία χρειάηονται τα 60% των ψιφων, θ λεγόμενθ
«αντικωλυςιεργικι πλειοψθφία» - filibaster proof majority για τθν ζκδοςθ ενόσ νόμου ι το 67% των
γερουςιαςτϊν για τθν επικφρωςθ μιασ διεκνοφσ ςυμφωνίασ. Αυτό κα ςιμαινε, για μια
κοινοβουλευτικι Δθμοκρατία, ότι το κυβερνθτικό κόμμα κα ζπρεπε να ζχει το 60% ι ακόμθ και το
67% των εδρϊν για να νομοκετιςει, πράγμα ουςιαςτικά αδφνατο ςτισ ςφγχρονεσ Δθμοκρατίεσ. Αλλά
θ de facto αναίρεςθ τθσ δθμοκρατικισ αρχισ γίνεται ακόμθ πιο εμφανισ, αν ςκεφκεί κανείσ ότι κάκε
Πολιτεία αντιπροςωπεφεται ςτθ Γερουςία από 2 Γερουςιαςτζσ αςχζτωσ του πλθκυςμοφ τθσ
(υνικωσ οι πολιτείεσ με μεγάλεσ πόλεισ και μεγάλουσ πλθκυςμοφσ εργαηομζνων ζχουν
δθμοκρατικζσ πλειοψθφίεσ, ενϊ οι μικρζσ πολιτείεσ με αγροτικοφσ ι/και μικροαςτικοφσ πλθκυςμοφσ
ρεπουμπλικανικζσ). Σο πραγματικό αποτζλεςμα είναι ότι οι αντιπρόςωποι του 10% του
αμερικανικοφ λαοφ μποροφν να μπλοκάρουν κάκε νομοκετικι πρωτοβουλία, ι τον διοριςμό ςτισ
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Αυτό ςυμβαίνει ςτισ Θ.Π.Α. όπου θ αντιπαράκεςθ εμπλζκει και τισ τρεισ λειτουργίεσ του
κράτουσ και ολοκλθρϊνεται με τθν εκλογι Trump. Ο κφριοσ λόγοσ είναι, ότι θ Προεδρία
Obama υποςτιριξε, αν όχι μια ριηοςπαςτικι, τουλάχιςτον όμωσ μια ςτοχοκετθμζνθ
αντίςταςθ ςτισ πολιτικζσ τθσ ανιςότθτασ23, παρά τουσ επϊδυνουσ ςυμβιβαςμοφσ ςτουσ
οποίουσ είχε αναγκαςτεί.
το Θνωμζνο Βαςίλειο κυρίωσ, αλλά και ςτθ Γερμανία και ςτθν Ε.Ε. γενικότερα, οι
αντιςτάςεισ ζχουν ςχετικοποιθκεί ςταδιακά και ςυςτθματικά, ιδθ από τθν περίοδο των
ςοςιαλδθμοκρατικϊν κυβερνιςεων του Blair και του Schröder, λόγω τθσ αποδοχισ τθσ
πολιτικισ τθσ ανιςότθτασ ωσ ανάγκθσ αναπροςαρμογισ που επιβάλλεται από το διεκνι
οικονομικό ανταγωνιςμό, τθν κινθτικότθτα των κεφαλαίων και τον ανταγωνιςμό τθσ
προςζλκυςθσ επενδφςεων. Όμωσ, τουλάχιςτον ακόμθ, και ειδικά ςτισ πλουςιότερεσ
χϊρεσ τθσ Ζνωςθσ με προεξζχουςα τθ Γερμανία: α) δεν ζχει εγκαταλειφκεί θ
βιομθχανικι βάςθ τθσ υλικισ αναπαραγωγισ τθσ κοινωνίασ και β) το δίχτυ προςταςίασ
και αςφάλειασ του κοινωνικοφ κράτουσ ζχει ακόμθ – αν και ςυνεχϊσ περιοριηόμενο αποκζματα αντοχισ, ζςτω και αν π.χ. το Εκνικό φςτθμα Τγείασ (ΝHS) ςτθν Αγγλία
καταρρζει.

πολιτικζσ κζςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ ςτθν περίοδο Obama. (Θ ςχετικι βιβλιογραφία είναι
αχανισ, ενδεικτικά πρβλ. το άρκρο του Freed Zakaria, The Debt Deal’s Failure, ςτο “Time”, Αugust 15,
2011, ςελ. 12-15). Αυτό αφορά με τον ίδιο αρνθτικό τρόπο και τθν εξωτερικι πολιτικι (Πρβλ.
ενδεικτικά: Walter Russell Mead, The Tea Party and American Foreing Policy, ςτο: Foreign Affairs
March/April 2011. Vol 90 Nr. 2 ςελ. 28-44).
Ενδεικτικό είναι επίςθσ το γεγονόσ, ότι ςτο παρελκόν θ μζκοδοσ τθσ κωλυςιεργίασ (filibuster)
χρθςιμοποιείτο περίπου μια φορά ςτθ δεκαετία, ενϊ π.χ. το 2009 80% των νομοκετικϊν προτάςεων
ακυρϊκθκαν μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ (Πρβλ. Ηakaria ςτο ίδιο). Σο αποτζλεςμα είναι θ παράλυςθ
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ αδυναμία τθσ δθμοκρατικισ αντίδραςθσ απζναντι ςτθν επιβολι των
όρων του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου.
Λόγω τθσ ανάγκθσ επιβολισ του εκλεκτοφ του Trump ςτο υνταγματικό Δικαςτιριο, Neil Gorsuch,
ςτισ αρχζσ του 2017, οι Ρεπουμπλικανοί πζτυχαν με τθν πλειοψθφία τουσ ςχετικοποίθςθ του
filibaster ωσ προσ το δικαίωμα χρόνου επιχειρθματολογίασ, πράγμα που δείχνει και τθν ευελιξία που
τουσ επιτρζπει θ πλειοψθφία τουσ ςτθ Γερουςία και τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων..
23
Σο μεγαλφτερο λάκοσ του Obama ιταν, κατά τθ γνϊμθ μου, ότι κεϊρθςε – κυρίωσ τα δφο πρϊτα
χρόνια τθσ Προεδρία του -, ότι κα ιταν δυνατό, μετά τθν οκταετία Bush και τα καταςτροφικά
αποτελζςματα που είχε αυτι για τθν οικονομικι και πολιτικι κζςθ των Θ.Π.Α. ςτον κόςμο, να
εκφράςει μια νζα ορκολογικι πολιτικι, θ οποία κα μποροφςε να ζχει τθν υποςτιριξθ και μεγάλου
τμιματοσ των Ρεπουμπλικανϊν, αφοφ το διακφβευμα ιταν θ αποτροπι τθσ παρακμιακισ πορείασ
των Θ.Π.Α. Προφανϊσ υποτίμθςε τθ δυναμικι του αμζςωσ μετά τθν εκλογι του εμφανιςκζντοσ
κινιματοσ των tea-parties, τθν μακρά παράδοςθ του πολιτικοφ ανορκολογιςμοφ ςτθν αμερικανικι
πολιτικι, τθν δφναμθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων που χρθματοδοτοφν και κατευκφνουν τα teaparties και τον ζλεγχο που αςκοφν αυτά τα ςυμφζροντα ςε μεγάλο μζροσ των ΜΜΕ. Δεσ και
Elisabeth Drew, Obama and the Republicans, ςτο: The Νew York Review of Books, March 10-23, 2011,
ςελ. 46-49.
Ενδεικτικι θ ςχετικι παρατιρθςθ του Ronald Dworkin “We now have a president we can admire and
respect. But he seems unaware that his opponents are not patriots anxious to help govern through a
descent consensus but fanatics who would destroy the country if that would lead to his defeat. We
think he should understand that this is a time for confrontation, not compromise…” Δεσ: Andrew
Hacker, The Next Election: The Surprising Reality, ςτο: The New York Review of Books, Vol LVIII No 13,
August 18 – September 28, 2011, ςελ. 80.
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τισ Θ.Π.Α., τθν επαφριο τθσ κρατικισ παρζμβαςθσ για τθ ςωτθρία των τραπεηϊν και τθσ
οικονομίασ γενικότερα, και εν όψει τθσ ανάγκθσ διατιρθςθσ – διεφρυνςθσ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ (και λόγω τθσ κετικισ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ), ζγινε θ προςπάκεια
επιςτροφισ ςτθ λογικι του New Deal, από τθν κυβζρνθςθ Obama. Ζγινε δθλαδι θ
προςπάκεια

κοινωνικισ

επαναςτοχοκζτθςθσ

τθσ

κυβερνθτικισ

πολιτικισ

και

δθμοκρατικισ μεταςτροφισ τθσ καταςτροφικισ πολιτικισ των κυβερνιςεων Bush,
μζςω τθσ διεφρυνςθσ του δικτφου αςφαλείασ και τθσ επαναρφκμιςθσ του τραπεηικοφ
τομζα. Αυτι θ προςπάκεια τθσ ιδιαίτερα μετριοπακοφσ κεχνςιανισ απάντθςθσ ςτθ
κρίςθ και άμεςθσ αντίδραςθσ ςτθν πορεία των πολιτικϊν ανιςότθτασ, ζφερε ςτθν
επιφάνεια το ουςιαςτικό πολιτικό διακφβευμα τθσ αμερικανικισ πολιτικισ από τθν
εποχι του Reagan και μετά: διανεμθτικι δικαιοςφνθ vs. πολιτικζσ ανιςότθτασ και
οδιγθςε ςτθ λυςςαλζα και πολυεπίπεδθ αντίδραςθ τθσ Δεξιάσ, κακοδθγοφμενθσ και
επιχορθγοφμενθσ από το πιο αντιδραςτικό τμιμα των κεφαλαιουχικϊν ςυμφερόντων 24.
24

Κφριοι υποςτθρικτζσ των tea-parties είναι οι αδελφοί Charles και David Koch από το Κάνςασ, ςτουσ
οποίουσ ανικει θ δεφτερθ μεγαλφτερθ επιχείρθςθ των Θ.Π.Α. (Koch Industries) και οι οποίοι
βρίςκονται ςτθν πζμπτθ κζςθ των πλουςιότερων Αμερικανϊν, ςφμφωνα με το ςχετικό κατάλογο του
Forbes, ενϊ ο διςεκατομμυριοφχοσ Mercer είναι θ οικονομικι μθχανι πίςω από τον Trump . Οι
αδελφοί Koch χρθματοδοτοφν τθν οργάνωςθ Americans for Prosperity, θ οποία είναι οργάνωςθ
ςυντονιςτισ – χρθματοδότθσ του κινιματοσ τθν tea-parties (Bαςικοί ςτόχοι, που χαρακτιριηαν και
τον παρανοϊκό μαξιμαλιςμό τθσ προεκλογικισ εκςτρατείασ του Trump, είναι θ κατάργθςθ όχι μόνο
των νόμων για τθν αςφάλιςθ, τθν δθμόςια υγεία και τθν ρφκμιςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, αλλά
τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ (FED), του Τπουργείου Τγείασ, του Τπουργείου Ενζργειασ και ουςιαςτικά του
μεγαλφτερου μζρουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ). τθ χρθματοδότθςθ των tea-parties ςυμμετζχουν
καπνοβιομθχανίεσ (μζςω τθσ οργάνωςθσ Citizens for a Sound Economy), εταιρείεσ πετρελαίου,
φαρμακοβιομθχανίεσ κ.λπ. Γι’ αυτό άλλωςτε το κίνθμα κεωρεί ότι το φαινόμενο του κερμοκθπίου
είναι προπαγάνδα των κομμουνιςτϊν, ι κινεηικι προπαγάνδα κατά τον Trump. Σο διοξείδιο του
άνκρακοσ π.χ., ςφμφωνα με τθν θγετικι προςωπικότθτα των tea-parties και κατά κάποιο τρόπο
διάδοχο τθσ Sara Palin, Michele Bachman, αλλά και ςφμφωνα με τον ακροδεξιό Rick Perry,
κυβερνιτθ του Σζξασ, αφοφ είναι ςτοιχείο τθσ φφςθσ, είναι δθμιοφργθμα του Κεοφ και ωσ εκ τοφτου
εντάςςεται ςτθ κετικότθτα τθσ Κείασ Δθμιουργίασ και δεν μπορεί να είναι επικίνδυνο. Άλλωςτε οι
εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ κεωροφνται καταςτροφικζσ για τθν Αμερικι και θ υποςτιριξι τουσ
αποτελεί ςυντονιςμζνθ προςπάκεια καταςτροφισ τθσ Αμερικισ.
Οι αδελφοί Koch βαςίηονται και ςτθν οικογενειακι παράδοςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ
αντιδραςτικισ/φαςιςτικισ Δεξιάσ. Ο πατζρασ Koch ιταν χρθματοδότθσ τθσ Κου-Κλουξ-Κλαν και
ιδρυτισ/χρθματοδότθσ τθσ ρατςιςτικισ John Beard Society. Κεωροφςε τον Αϊηενχάουερ κομμουνιςτι
και υποςτιριηε ότι όλοι οι μαφροι των Θ.Π.Α. ιταν πράκτορεσ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ. Τπιρξε και ο
μεγαλφτεροσ χρθματοδότθσ των κινθτοποιιςεων εναντίον του Franklin Roosevelt. Δεσ α.α. το άρκρο
τθσ Jane Mayer, Billionaires against Obama, ςτο: The New Yorker August 30, 2010 ςελ. 44-53 και τα
άρκρα των Scherer και Crowley ςτο “Time”, September 27, 2010 ςελ. 16-23. ιμερα το κίνθμα των
tee-parties ζχει μεταλλαχκεί ςε ζνα πλατφτερο κίνθμα κατά του «κατεςτθμζνου», το οποίο ωσ «αντιςυςτθμικό» δεν υπάρχει μόνο ςτισ Θ.Π.Α., αλλά εμφανίηεται παντοφ ςτισ δυτικζσ Δθμοκρατίεσ
αναπαράγοντασ εκνικιςτικά και ρατςιςτικά ιδεολογιματα. Ο κατ’εξοχιν εφραςτισ αυτοφ του
εκνικιςτικοφ και κρυπτορατςιςτικοφ «αντιςυςτθμιςμοφ» ςτισ Θ.Π.Α. είναι ο μζχρι πρότινοσ κφριοσ
πολιτικόσ ςφμβουλοσ του Trump, Steve Bannon, o πατζρασ του εκνικιςτικοφ ςυνκιματοσ «Make
America great again», ιδρυτισ το 2007 του ιςτότοπου Breitbart News . Ο Bannon εκπαρακυρϊκθκε
πρόςφατα, προφανϊσ λόγω τθσ αντίκεςισ του με τθν θγεςία του ρεπουμπλικανικοφ κόμματοσ, αλλά
και λόγω τθσ δυςκολίασ του να αποδεχκεί τθν ακόμθ αδιευκρίνιςτθ ςχζςθ του Trump με τισ ρωςικζσ
μυςτικζσ υπθρεςίεσ και το ρόλο τουσ ςτον επθρεαςμό τθσ κοινισ γνϊμθσ για τθν προετοιμαςία τθσ
υποψθφιότθτάσ του και τθν εκλογι του. Γι ‘αυτι τθν ςχεδόν απίςτευτθ ςχζςθ του Trump, του
οικογενειακοφ του περιβάλλοντοσ και ςυμβοφλων του με τον Putin, θ οποία είναι αδιανόθτθ για
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Αντιπαράκεςθ που οδιγθςε ςτθν εκλογι Trump με μοναδικό ςτόχο τθν ακφρωςθ όλων
των προςπακειϊν τθσ οκταετίασ Obama.
5) Θ απελευκζρωςθ των αγορϊν, θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, θ δθμοςιονομικι τθσ
μετάλλαξθ και θ πολιτικι τθσ ανιςότθτασ που αναδεικνφεται ραγδαία, ωσ αποτζλεςμα
του ςυνδυαςμοφ, τθσ αλλθλοεπικάλυψθσ αλλά ουςιαςτικά τθσ οργανικισ ςυνφφανςθσ
αυτϊν των εξελίξεων οδθγεί ςτθν αναδιαμόρφωςθ τθσ δομισ, του ςχιματοσ, κα
μποροφςε να πει κανείσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.
Θ μεςαία τάξθ, τα μεςαία ςτρϊματα ςυρρικνϊνονται. Θ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου
είναι πρωτοφανισ και τα οικονομικά αςκενζςτερα ςτρϊματα διευρφνονται τάχιςτα,
οδθγϊντασ μεγάλα τμιματα του πλθκυςμοφ ςτθ φτϊχεια, ςτο κοινωνικό περικϊριο, ςε
μόνιμθ κατάςταςθ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ο οποίοσ φαίνεται πλζον να είναι μθ
αναςτρζψιμοσ.
Κατά τθν προβιομθχανικι περίοδο θ κοινωνία25είχε τθ μορφι πυραμίδασ. τθν πορεία
τθσ εκβιομθχάνιςθσ και τθσ ωρίμανςθσ του πολιτικοφ (τθσ ανάδειξθσ – ωρίμανςθσ
δθλαδι τθσ ζννοιασ τθσ κοινωνίασ των ελευκζρων και ίςων) θ μεςαία τάξθ διευρφνεται
δίνοντασ ςτθν κοινωνία τθ μορφι ενόσ αυγοφ ι ενόσ αχλαδιοφ (αναλόγωσ του βακμοφ
ανιςότθτασ), όπου τα δφο αντίκετα άκρα αποτελοφςαν το ςτενότερο, το πιο
περιοριςμζνο, ςθμείο του ςχιματοσ. ιμερα θ εξζλιξθ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ
οδθγεί το ςχιμα τθσ κοινωνίασ ςτθ μορφι τθσ κλεψφδρασ λόγω τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ
μεςαίασ τάξθσ, ι ακόμθ και ςε μια νζα πυραμίδα ανιςότθτασ26.
’ αυτά τα 5 ςθμεία, μπορεί να ςυνοψίςει κανείσ πολφ ςχθματικά τισ διεργαςίεσ, οι οποίεσ
χαρακτιριςαν: α) τθ διαδικαςία τθσ απορφκμιςθσ και τθσ απελευκζρωςθσ των αγορϊν, β)
τθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και γ) τθ μετάκεςθ τθσ κρίςθσ από τον τραπεηικό ςτον
δθμοςιονομικό τομζα. Αυτά τα 5 ςθμεία ζχουν κακοριςτικι επίδραςθ ςτθ ςχζςθ μεταξφ
ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ και δθμοςίου αγακοφ και διαμορφϊνουν τουσ όρουσ και τθ μορφι
ζκπτωςθσ των αξιακϊν περιεχομζνων και των κατευκυντθρίων αρχϊν που είχαν το
κανονιςτικό περιεχόμενο τθσ πολιτικισ κεωρίασ.
αμερικανό Πρόεδρο και τθν οποία ερευνά ο ειδικόσ ανακριτισ Robert Mueller που ίςωσ αποτελζςει
το μεγαλφτερο πολιτικό πρόβλθμα του Trump, δεσ: Luke Harding, Verrat. Geheime Treffen,
schmutziges Geld und wie Russland Trump ins Weisse Haus brachte, Siedler, Muenchen 2017.
25
Ο όροσ κοινωνία καταχρθςτικά εδϊ, διότι θ κοινωνία διαμορφϊνεται ωσ ειδοποιόσ ζννοια κατά
τθν Νεωτερικότθτα και το εγχείρθμα τθσ Νεωτερικότθτασ διαμορφϊνει το γνωςιοκεωρθτικό τθσ
ςθμαντικό περιεχόμενο. Δεσ και: Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ, Θ ςυγκρότθςθ του πολιτικοφ ωσ τζλοσ,
αλλά όχι ωσ ζςχατον του κανονιςτικοφ εγχειριματοσ τθσ Νεωτερικότθτασ ςτο: Λ. τράγγασ, Χαρ.
Παπαχαραλάμπουσ, κοπόσ, τελεολογία και δίκαιο, άκκουλασ, Ακινα – Κεςςαλονίκθ, Nomos,
Berlin, L’ Harmattan, Paris 2010, ςελ. 297-341 και Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ: Δθμοκρατία και
Παγκοςμιοποίθςθ (1998).
26
Πρβλ. Herfried Münkler. Spaltet sich die Mitte? Über soriale and politische Stabilität ςτο:
Recherche. Zeitung für Wissenschaft. Nr. 1. 2011 ςελ. 1 και 26-27. Αναλυτικά θ γενικότερθ
προβλθματικι: Herfried Münkler, Mitte und Mass. Der Kampf um die richtige Ordnung. Rowohlt,
Berlin 2010 και θ μελζτθ του Daniel Cohen για τισ μορφζσ τθσ ανιςότθτασ ςτθ προβιομθχανικι, ςτθν
βιομθχανικι και ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ: Daniel Cohen, Θ ευθμερία του κακοφ, Πόλισ,
Ακινα 2010.
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Η αντοχι του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ
Α. Η παράλυςθ του αμερικανικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ
Κα περίμενε κανείσ (και πολλοί αςφαλϊσ το κεωροφςαν δεδομζνο), ότι θ επανεργοποίθςθ
κεχνςιανϊν πολιτικϊν κοινωνικισ ςυνοχισ κα αποτελοφςε τθν πολιτικι απάντθςθ ςτθν
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2007-2008.
Αςφαλϊσ θ πρϊτθ και ορκι αντίδραςθ ιταν, όπωσ ιδθ αναφζραμε, κεχνςιανοφ τφπου.
Παρζμβαςθ του κράτουσ ϊςτε να διαςωκεί το τραπεηικό και δι’ αυτοφ γενικότερα το
οικονομικό ςφςτθμα. Θ πρϊτθ εντφπωςθ ιταν ότι το πολιτικό ςφςτθμα είχε μάκει από τθν
κρίςθ του 1929 και δεν επρόκειτο να επαναλάβει τα λάκθ που οδιγθςαν ςτθν
καταςτροφικι Μεγάλθ Υφεςθ τθσ δεκαετίασ του 1930. Θ πολιτικοποίθςθ κυρίωσ τθσ
αμερικανικισ κοινωνίασ και θ εκλογι Obama ςτθν Προεδρία των ΘΠΑ27 ζμοιαηε να δείχνει,
27

Θ αρκρογραφία θ ςχετικι με τθν εκλογι Obama, το τι ςιμαινε, πωσ άλλαξε θ μορφι του
προεκλογικοφ αγϊνα και τι αντιμετϊπιςε μετά τθν εκλογι του είναι αχανισ. Ενδεικτικά για τθν
προεκλογικι εκςτρατεία και τθν εκλογι: John Heilemann και Mark Θalperin, Game Change, Harper
Collins, New York 2010, για το πρϊτο ζτοσ τθσ Προεδρίασ και τισ προςπάκειεσ υλοποίθςθσ μιασ
ςοςιαλδθμοκρατικοφ τφπου πολιτικισ: Jonathan Alter, The Promise. President Obama. Year One,
Simon and Shuster, New York 2010. Ο Jonathan Alter είχε αναλφςει διεξοδικά και τθ πρϊτθ περίοδο
τθσ Προεδρίασ του Φραγκλίνου Ροφςβελτ, δεσ Jonathan Alter, The Defining Moment, Simon and
Shuster, New York 2006.
Οι δφο αυτζσ μελζτεσ επιτρζπουν μια ιδιαίτερα αποκαλυπτικι ςφγκριςθ των δφο εποχϊν.
υμπεραςματικά θ ςφγκριςθ επιτρζπει δφο ουςιαςτικζσ παρατθριςεισ: α) Ο Ροφςβελτ ανζλαβε
αφοφ θ κρίςθ είχε ξεςπάςει ςε όλο τθσ το εφροσ με καταςτροφικά αποτελζςματα για τθν
αμερικανικι οικονομία και κοινωνία. Γι’ αυτό το λόγο οι αντιδράςεισ ιταν πολφ πιο περιοριςμζνεσ
και εμφανϊσ αδιζξοδεσ, πράγμα που κακιςτοφςε τθν εναλλακτικι πρόταςθ Ροφςβελτ αποδεκτι ωσ
μόνθ διζξοδο από τθν καταςτροφι. Ο Obama ανζλαβε ουςιαςτικά τθ ςτιγμι που ξζςπαγε θ κρίςθ
και πρόλαβε, μζςω τθσ επεκτατικισ πολιτικισ που ακολοφκθςε, τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ τθσ.
(Ασ κυμθκοφμε ότι το Stimulus για τθν βιομθχανία των 700 δισ δολαρίων ζγινε αποδεκτό, παρ’ όλθ
τθν τότε πλειοψθφία των Δθμοκρατικϊν ςε Γερουςία και Βουλι των Αντιπροςϊπων, με τθν
πλειοψθφία μιασ ψιφου). Σο παράδοξο prima facie είναι ότι θ αποτροπι των καταςτροφικϊν
επιπτϊςεων ζδωςε τθν ευκαιρία τθσ ακραίασ αντίδραςθσ ςτθ Δεξιά, θ οποία μπόρεςε, ακριβϊσ
επειδι θ καταςτροφι είχε αποφευχκεί, να υποςτθρίξει ότι μόνο το νεοφιλελεφκερο μοντζλο
αποτελεί λφςθ για τισ Θ.Π.Α. (ζςτω αν αυτό ιταν θ αιτία τθσ κρίςθσ), β) Πρόκειται ουςιαςτικά για
δφο διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Ο Ροφςβελτ είχε μπροςτά του,
παρ’ όλθ τθ δφναμθ του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου, μια χϊρα ςτθν οποία ο βιομθχανικόσ
τομζασ ιταν κυρίαρχοσ, οπότε θ επεκτατικι οικονομικι πολιτικι μποροφςε να ζχει αποτελζςματα,
ζςτω και αν χρειάςτθκε μια δεκαετία και ο πόλεμοσ για να ξεπεραςτεί θ κρίςθ. Ο Obama
αντιμετϊπιςε μια κατάςταςθ ςτθν οποία ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ είναι κυρίαρχοσ, θ αγορά και
θ παραγωγι ζχουν παγκοςμιοποιθκεί ςε βακμό υψθλότερο απ’ ότι ςτθν προ New Deal εποχι και ο
δευτερογενισ τομζασ υποχωρεί ραγδαία ι και ζχει μετεγκαταςτακεί ςτθν Αςία. Τπ’αυτοφσ τουσ
όρουσ θ επεκτατικι οικονομικι πολιτικι ζχει πολφ πιο περιοριςμζνα αποτελζςματα (ανεργία, jobless
growth, χαμθλι αφξθςθ του ΑΕΠ κ.λπ.), αφοφ τα υπερςυγκεντρωμζνα κεφάλαια κινοφνται
κερδοςκοπικά διεκνϊσ, εκτόσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και εκτόσ των κοινωνικϊν ιςορροπιϊν
που χαρακτιριηαν τθν ϊριμθ βιομθχανικι κοινωνία. Για τισ αντιδράςεισ, τισ πιζςεισ, και τουσ
εκβιαςμοφσ των lobbies και των Ρεπουμπλικανϊν δεσ α.α Richard Wolffe, Revival. The Struggle for
Survival inside the Obama White House. Crown Publishers, New York 2010. Ο Trump και ο
μθχανιςμόσ τθσ εκλογισ του ςτθρίχτθκαν επίςθσ ςτθν ψθφιακι τεχνολογία, ςτα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, ςτθ χριςθ αλγορίκμων, ςε bots, ςτισ φοφςκεσ διικθςθσ (filter-bubbles). Ουςιαςτικά
ςτθρίχτθκαν ςε όλεσ τισ δυνατότθτεσ που δίνει θ ςφγχρονθ ψθφιακι τεχνολογία (παράνομθσ)
διείςδυςθσ ςτθν ιδιωτικι ςφαίρα (data mining) και θ (ουςιαςτικά παράνομθ) χριςθ αυτϊν των
δεδομζνων με τθ βοικεια αλγορίκμων για τον επθρεαςμό τθσ διαδικαςίασ λιψθσ απόφαςθσ των
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ότι αυτι τθ φορά θ απάντθςθ ςτθν κρίςθ κα ιταν διαφορετικι28. Όμωσ θ λυςςαλζα
αντίδραςθ των Ρεπουμπλικανϊν, κυρίωσ μετά τισ ενδιάμεςεσ εκλογζσ του 2010, επανζφερε
επικετικά τθν ανορκολογικι παράδοςθ τθσ αμερικανικισ ςυντθρθτικισ πολιτικισ29 μζςω
εκλογζων, είτε κετικά υπζρ του Trump, είτε αρνθτικά διαβάλλοντασ με καταιγιςμό ψευδϊν
ειδιςεων και πλθροφοριϊν τθν αντίπαλό του και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ. φμφωνα με πλθροφορίεσ
ςτον τφπο, πάνω από 200εκ. αμερικανοί βρζκθκαν με αυτό τον τρόπο ςτο ςτόχαςτρο τθσ
προεκλογικισ εκςτρατείασ του Trump.
28
Για τον επαναλαμβανόμενο χαρακτιρα των δθμοςιονομικϊν κρίςεων και των κρίςεων του
(εξωτερικοφ) δθμοςίου χρζουσ: Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff , This Time is Different. Eight
Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2009. Αςφαλϊσ ο
επαναλαμβανόμενοσ χαρακτιρασ των κρίςεων ςτον καπιταλιςμό, κρίςεων υπερπροςφοράσ, κρίςεων
υπερπαραγωγισ και χρθματοπιςτωτικϊν κρίςεων δεν είναι ανακάλυψθ των Rogoff και Reinhart,
αλλά αποτελεί τον πυρινα τθσ ανάλυςθσ τθσ αναπαραγωγικισ διαδικαςίασ του κεφαλαίου από τον
Μαρξ, του οποίου το ζργο είναι ουςιαςτικά μια κεωρία ανάλυςθσ του τρόπου παραγωγισ και
ερμθνείασ των οικονομικϊν κρίςεων. Θ ζννοια τθσ κρίςθσ είναι κακοριςτικι για τθν ερμθνεία τθσ
λειτουργίασ και τθσ μορφισ τθσ αναπαραγωγισ του κεφαλαίου ςτο μαρξικό ζργο. Άλλωςτε ο
Grossmann (Henryk, Grossmann, Das Akkumulations – und Zusammensbruchs – gesetz des
Kapitalistischen Systems, ΕVA, Frankfurt a.Μ. 1970) βαςιςμζνοσ ςτθν ανάλυςθ του Hilferding (1910)
για τθν κυριαρχία του χρθματιςτικοφ κεφαλαίου (Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital, EVA, Frankfurt
a.M. 1973) τθν εποχι που θ εκβιομθχάνιςθ τθσ παραγωγισ ζφτανε ςτο απόγειό τθσ (και που θ
επεκτακτικι πολιτικι και θ ρφκμιςθ των αγορϊν ιταν άγνωςτεσ λζξεισ) και ςτθν κεωρία τθσ
πτωτικισ τάςθσ του ποςοςτοφ κζρδουσ του Μαρξ υπολόγιςε με εκπλθκτικι ακρίβεια ότι θ
κατάρρευςθ του καπιταλιςμοφ κα επζρχετο ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’20. Βζβαια θ κρίςθ του
1929, δεν ςιμανε τθν κατάρρευςθ του καπιταλιςμοφ (οφτε θ κρίςθ του 2008, το αντίκετο μάλιςτα),
αλλά τθν αναδιάρκρωςι του. Ο Grossmann, δζςμιοσ των «ςιδθρϊν» νόμων του μαρξιςτικοφ
οικονομιςμοφ και τθσ εργαλειακισ αντίλθψθσ για το κράτοσ, υποβάκμιςε το πολιτικό, κοινωνικό,
αλλά και ψυχολογικό πλαίςιο τθσ καπιταλιςτικισ ςυςςϊρευςθσ και δεν μπόρεςε να αντιλθφκεί, ι
να προβλζψει τθν δυνατότθτα πολιτικϊν ενςωματωτικϊν αντιδράςεων αναδιάταξθσ των όρων
ςυςςϊρευςθσ και αναπαραγωγισ, αφοφ θ κοινωνιολογικι κατανόθςθ του κεφαλαίου ωσ relation
relationaire (Πουλαντηάσ) είναι ξζνθ προσ τθν οικονομιςτικι – εργαλειακι και ςυγχρόνωσ
βολονταριςτικι ανάλυςθ του καπιταλιςμοφ τθσ λενινιςτικισ παράδοςθσ.
29
Ο ανορκολογιςμόσ ςτθν αμερικάνικθ πολιτικι ζχει μακρά παράδοςθ. Δεν εμφανίςκθκε με τουσ
Rush Limbaugh, Glenn Beck, Sarah Palin, Michelle Bachmann, Ron Paul κ.α., ι με τον Steve Bannon
ςιμερα (αποκαλυπτικό για τθ λυςςαλζα αντίδραςθ και τον ανορκολογικό χαρακτιρα τθσ Δεξιάσ το
άρκρο του David Bromwich, Rush Limbaugh’s Rage, ςτο The New York Review of Books, November
25- December 8, 2010 ςελ. 4-8, όπωσ και οι ςυνωμοςιολογικζσ ερμθνείεσ τθσ ςτάςθσ του Obama
απζναντι ςτισ επιχειριςεισ, ενδεικτικά: Dinesh D’ Sousa, How He Thinks. The Root of Obama’s Big
Problem with Business, ςτο: Forbes, September 27, 2010 ςελ. 84-94. Οι ρίηεσ του ανορκολογιςμοφ
βρίςκονται παρ’ όλο τον λαϊκό (εκκοςμικευμζνο) χαρακτιρα του αμερικανικοφ κράτουσ ςτα
κεοκρατικά ςτοιχεία που χαρακτιριςαν τθν αμερικανικι πολιτικι ιδθ από τθν αρχι. Πρβλ. και:
Manfred Brocker (Hrsg), God Bless America. Politik und Religion in den USA, Primus Verlag, Darmstadt
2005, Kevin Phillips, American Theocracy, Penguin New York 2006 κ.α. Ο παρανοϊκόσ-φανατικόσ
χαρακτιρασ τθσ άκρασ Δεξιάσ εμφανίςτθκε μετά τον πόλεμο με τον φανατικό αντικομμουνιςμό τθσ
εποχισ τθσ «Επιτροπισ Αντιαμερικανικϊν Τποκζςεων» του McCarthy. Επανεμφανίςτθκε με τθν
υποψθφιότθτα Barry Goldwater ςτθ δεκαετία του ’60, με τθν ρεπουμπλικανικι «επανάςταςθ» του
Gingrich, με τθν υποκριτικι θκικολογία του Kenneth Star ςτθν ζρευνα για τθ υπόκεςθ Lewinski για
να κυριαρχιςει ςτθν Αμερικανικι Δεξιά με τον «αναγεννθκζντα» υιό Bush, το κίνθμα των tea-parties
και ςιμερα με το “αντιςυςτθμικό» κίνθμα του Trump. Για τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ των
παρανοϊκϊν ςτοιχείων τθσ αμερικανικισ πολιτικισ κορυφαία είναι θ μελζτθ του Richard Hofstadter,
The Paranoid Style in American Politics, Vintage Books/Random House, New York 2008. Δεσ επίςθσ
και: Robert Reich, Populism Rising, ςτο: The American Interest, Vol. VI No 2 November/ December
2010 ςελ. 6-28. Για μια ουςιαςτικι ανάλυςθ του ρατςιςτικοφ υπόβακρου του αμερικανικοφ
ςυντθρθτιςμοφ δεσ κυρίωσ : Ibram X. Kendi , Stamped from the Beginning. The Definitive History of
Racist Ideas in America, Nation Books, New York 2016.
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τθσ υςτερικισ επίκεςθσ εναντίον τθσ κεχνςιανισ ςυναίνεςθσ και καταδίκαςε τθν
αμερικανικι πολιτικι ςε ζνα αυτοκαταςτροφικό πόλεμο χαρακωμάτων, παρά τθν εκλογικι
νίκθ του Obama το 2012. Ουςιαςτικά οδιγθςε ςτθν ιδιόμορφθ απαίτθςθ επανάλθψθσ των
καταςτροφικϊν πολιτικϊν τθσ δεκαετίασ του 1930. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ αντίδραςθσ ιταν θ
κατάργθςθ των μθχανιςμϊν πρόνοιασ που με φοβερζσ δυςκολίεσ μπόρεςε να πετφχει ο
Obama, κατά τθν πρϊτθ διετία τθσ Προεδρίασ του, και αςφαλϊσ, εν ιδθ κρθςκευτικοφ
δόγματοσ30, θ αποτροπι τθσ επαναφοράσ τθσ φορολογικισ κλίμακασ ςτθν προ- Bush
κατάςταςθ.
Χωρίσ τθν ίδια δθμόςια λυςςαλζα αντιπαράκεςθ, αλλά με απόλυτθ ςυνζπεια, θ αντίδραςθ
απζναντι ςε κεχνςιανζσ πολιτικζσ επανεργοποίθςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και
αλλθλεγγφθσ και θ αναβίωςθ τθσ οικονομικισ ορκοδοξίασ του ςκλθροφ μονεταριςμοφ και
των ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν χαρακτθρίηει τθν ευρωπαϊκι αντίδραςθ, ζςτω και
αν αυτι μοιάηει θπιότερθ, λόγω τθσ ευρφτερα αποδεκτισ λειτουργίασ του κοινωνικοφ
κράτουσ και τθσ ιςτορικά κεμελιωμζνθσ (τουλάχιςτον ακόμθ) αποτελεςματικότθτάσ του.
τισ Θ.Π.Α. τα τεράςτια ελλείμματα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και θ γιγάντια αφξθςθ
του δθμοςίου χρζουσ, ωσ αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ χρθματοδότθςθσ δφο πολζμων
(Λράκ, Αφγανιςτάν) και τθσ μοναδικισ ςτθν ιςτορία των Θ.Π.Α. μετά τον ΛΛ Παγκόςμιο
Πόλεμο ςυρρίκνωςθσ τθσ φορολογίασ, χαρακτιριηαν ιδθ καταλυτικά τθ δθμοςιονομικι
κατάςταςθ τθσ χϊρασ. υγχρόνωσ θ κυριαρχία του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου
ςυμβαδίηει με τθν αποβιομθχάνιςθ, τθν απόλυτθ ανιςότθτα τθσ κατανομισ των
αποτελεςμάτων τθσ όποιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ωσ εκ τοφτου με τθν ανεργία και
τθν οικονομικι αςυμμετρία ςτο παγκόςμιο οικονομικό ςφςτθμα. Θ παρζμβαςθ για τθ
διάςωςθ των τραπεηϊν, μετά τθν κατάρρευςθ των ενυπόκθκων δανείων, και τον ζλεγχο τθσ
τοξικότθτάσ των τραπεηικϊν διακεςίμων, όπωσ και θ παρζμβαςθ ςτθν πραγματικι
λεγόμενθ οικονομία για τθν αποτροπι τθσ κατάρρευςθσ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ και
τθσ απογείωςθσ τθσ ανεργίασ, ενζτεινε αρχικά το πρόβλθμα του χρζουσ και του
ελλείμματοσ. Όμωσ αυτι θ παρζμβαςθ, θ οποία όντωσ απζτρεψε τα χειρότερα, ςε
ςυνδυαςμό κυρίωσ με τθν προςπάκεια διαμόρφωςθσ ενόσ ςτοιχειϊδουσ δικτφου
30

Θγετικι φυςιογνωμία ςτον πόλεμο κατά τθσ φορολόγθςθσ των πλουςίων (και κατά του Obama)
είναι ο Grover Norquist, ο οποίοσ εδϊ και 25 χρόνια προΐςταται των lobbies των επιχειριςεων
(Πρόεδροσ τθσ Οργάνωςθσ Americans for Tax Reform ) που ςτοχεφουν ςτθν ςυρρίκνωςθ του
δθμοςίου τομζα των Θ.Π.Α. και ςτον περαιτζρω περιοριςμό τθσ φορολογίασ. Θ πολιτικι δφναμθ και
επιρροι του είναι πρωτοφανισ. Πζτυχε το 2009, με κοινωνικό ςφμμαχο το κίνθμα των tea-parties,
εκτόσ των άλλων, να υπογράψουν 234 ρεπουμπλικανοί βουλευτζσ από τουσ 242 που αποτελοφςαν
τθν ομάδα των ρεπουμπλικανϊν ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων και 40 από τουσ 47
ρεπουμπλικανοφσ γερουςιαςτζσ ζναν όρκο (Taxpayer Protection Pledge), ότι δεν πρόκειται ποτζ και
με κανζνα τρόπο και για κανζνα λόγο να υποςτθρίξουν αφξθςθ τθσ φορολογίασ για τα φυςικά
πρόςωπα και τισ επιχειριςεισ (ςτθν Αμερικι ι ζμμεςθ φορολογία είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ γιατί δεν
υπάρχει ςε ομοςπονδιακό επίπεδο ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ παρά μόνο δθμοτικοί φόροι). Για
το ρόλο του Norquist δεσ και: Who’s Afraid of Grover Norquist? ςτο Bloomberg Business week,
August 1-7, 2011 ςελ. 28-30. Θ επανεκλογι Obama το 2012 ςχετικοποίθςε τθν επιρροι του Norquist
και επζτρεψε τθν μερικι επαναφορά τθσ φορολογικισ κλίμακασ τθσ προ George W. Bush περιόδου.
Όμωσ θ εκλογι Trump άνοιξε και πάλι τον δρόμο τθσ φορολογικισ απαλλαγισ του κεφαλαίου μζςω
των αλλαγϊν ςτθ φορολογικι κλίμακα.
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ ϊςτε να αποτραπεί θ απόλυτθ περικωριοποίθςθ μεγάλων τμθμάτων
του πλθκυςμοφ, κεωροφνται από τθν ρεπουμπλικανικι Δεξιά βάροσ, το οποίο με κανζνα
τρόπο δεν πρζπει να επιβαρφνει τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και τα πλουςιότερα τμιματα τθσ
αμερικανικισ κοινωνίασ.
Με κανζνα τρόπο δεν πρζπει να επανζλκει θ φορολογία των πλουςιοτζρων ςτρωμάτων
ςτθν προ υιοφ Bush περίοδο και με κάκε τρόπο πρζπει να καταργθκοφν οι ρυκμιςτικοί
κανόνεσ για τισ τράπεηεσ, τουσ οποίουσ, μζςα από ζνα κυκεϊνα ςυμβιβαςμϊν, μπόρεςε να
επιβάλει ζςτω και με ιδιαίτερα ιπιο τρόπο, αλλά ουςιαςτικότερο από τον ιςχφοντα ςτθν
Ευρϊπθ, θ προεδρία Obama. Ιδθ θ προεδρία Trump εν μζςω αντιδράςεων του
δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ, κυρίωσ από τθν πλευρά τθσ δικαςτικισ εξουςίασ, αλλά και τθσ
αμερικανικισ κοινωνίασ, ζχει αρχίςει τθν αποψίλωςθ των επιτευγμάτων τθσ οκταετίασ
Obama.
Αυτι θ απόλυτα προνομιακι κεϊρθςθ τθσ πρωτοκακεδρίασ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ
ζναντι του δθμοςίου, τθσ ατομικότθτασ ζναντι τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ ατομοκεντρικισ
αντίλθψθσ του ςυμφζροντοσ ζναντι τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςτθρίηεται ςτθ βίαιθ
αναηωπφρωςθ τθσ παράδοςθσ του ιδιότυπου ατομικιςτικοφ λαϊκιςμοφ που χαρακτιριηε
πάντοτε τθν αμερικανικι Δεξιά και θ οποία, από τθν εκλογι του Reagan και μετά,
προςπάκθςε με κάκε τρόπο να καταςτρατθγιςει τα επιτεφγματα του New Deal. Αυτόσ ο
τυπικά αμερικανικόσ αντιδραςτικόσ λαϊκιςμόσ, ο οποίοσ είχε εκφραςτεί ζναντι τθσ
κυβζρνθςθσ Clinton με τθ ςυντθρθτικι επανάςταςθ του Gingrich και τθ ςυνφφανςθ τθσ
ςυντθρθτικισ με τθ κεοκρατικι Δεξιά κατά τθν περίοδο τθσ Προεδρίασ του υιοφ Bush και
τθσ επικράτθςθσ των νεοςυντθρθτικϊν31 οδθγείται με τθν εκλογι Trump ςε μια πρωτοφανι
ανορκολογικι ζξαρςθ και καταγγελία κάκε μορφισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, θ άρνθςθ τθσ
οποίασ κεωρείται άλλωςτε για τθ κρθςκευτικι Δεξιά ςτοιχείο τθσ κεϊκισ βοφλθςθσ.
’ αυτι τθ δογματικι απολυτοποίθςθ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ κάκε κοινωνικό κόςτοσ
(δθλαδι φορολογία) που κα αποςκοποφςε ςτθν προςταςία του άλλου και τθν αποφυγι τθσ
εξακλίωςισ του είναι ζγκλθμα κακοςιϊςεωσ ζναντι τθσ ατομικισ ελευκερίασ, αφοφ
ςφμφωνα με αυτι τθν αντίλθψθ ο εξακλιωμζνοσ ευκφνεται ο ίδιοσ για τθν εξακλίωςι του,
ενϊ θ αλλθλεγγφθ είναι ζνα κακοριςτικά αρνθτικό και αντιπαραγωγικό φαινόμενο, διότι
απομυηά πόρουσ (φόροι) και εμποδίηει τθν πραγμάτωςθ τθσ ατομικισ (οικονομικισ)
ελευκερίασ, ενϊ ςυγχρόνωσ εμβακφνει τθ φυςικι τάςθ προσ τθ ρακυμία των κατϊτερων
κοινωνικϊν τάξεων…
Τπό τουσ όρουσ αυτοφ του δόγματοσ θ προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ Obama για τθ
διαμόρφωςθ ενόσ δικτφου προςταςίασ, περίκαλψθσ και οικονομικισ υποςτιριξθσ των
φτωχϊν και των ανζργων ερμθνεφεται ωσ ςοςιαλιςτικόσ ι φαςιςτικόσ ολοκλθρωτιςμόσ που
περιορίηει τθν οικονομικι ελευκερία. Ο όρκοσ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των
ρεπουμπλικανϊν βουλευτϊν να μθν δεχκοφν ποτζ μια νομοκεςία που κα προβλζπει
31

Για το κίνθμα των νεοςυντθρθτικϊν αναλυτικά: Justin Vaisse, Neo-conservatism. The Biography of
a Movement, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 2010
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φορολογικζσ επιβαρφνςεισ κακιςτά τθν ζννοια του πολίτθ όχι ιδιότθτα, θ οποία
ςθμαςιολογικά εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ αυτοδζςμευςθσ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ τθσ
ελευκερίασ εν κοινωνία, αλλά ιδιότθτα υπθρετικι τθσ ακραίασ εκδοχισ τθσ ατομικισ
ελευκερίασ, τθσ οποίασ μόνθ λειτουργία είναι θ διαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ, ουςιαςτικά
αντικοινωνικισ, οικονομικισ ελευκερίασ τθσ πλουτοκρατίασ. H οργανικι ςχζςθ ελευκερίασ
και ιςότθτασ, που χαρακτθρίηει τθ Νεωτερικότθτα, αντιςτρζφεται και ερμθνεφεται ωσ θ
κακοριςτικι αντίκεςθ που κεμελιϊνει τθν οικονομία τθσ αγοράσ και τθν υλοποίθςθ τθσ
ελευκερίασ. Ο λαϊκιςμόσ τθσ πλθβειακισ άρνθςθσ του «κατεςτθμζνου» καταγγζλλει τθν
ίδια τθν ιδιότθτα του πολίτθ, τθ ςυγκρότθςθ του πολιτικοφ, τθ ςυγκρότθςθ – αναπαραγωγι
τθσ κοινωνίασ, γι’ αυτό και καταγγζλλει τουσ κεςμοφσ τθσ οργανωμζνθσ κοινωνίασ που
ςυμβολίηει θ Ουάςιγκτον και θ διάκριςθ των εξουςιϊν (Trump). Καταγγζλλει τθν κεντρικι
εξουςία, τθν ίδια δθλαδι τθν φπαρξθ του δθμοκρατικοφ κράτουσ – εγγυθτι τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ κεωρϊντασ τθ λειτουργία του ολοκλθρωτιςμό που επιβάλλεται ςτο ατομικόιδιωτικό ςυμφζρον. Άλλωςτε ςτο Νότο είναι νωπι ακόμθ θ ανάμνθςθ των επεμβάςεων τθσ
Εκνικισ Φρουράσ, οι οποίεσ επζβαλαν τθν πρόςβαςθ των αφροαμερικανϊν ςτα
Πανεπιςτιμια κατά τθ δεκαετία του 1950 και του 1960 ενάντια ςτισ πολλζσ φορζσ
αμεςοδθμοκρατικζσ πλειοψθφικζσ, βακειά ρατςιςτικζσ αποφάςεισ ςε πολιτειακό και ςε
τοπικό επίπεδο που απαγόρευαν τθν πρόςβαςθ των αφροαμερικανϊν ςτα Πανεπιςτιμια
(Segregation). Όπωσ νωπι είναι και θ επιβολι του δικαιϊματοσ τθσ ψιφου των
αφροαμερικανϊν πολιτϊν το 1964 και ςτισ νότιεσ Πολιτείεσ μζςω τθσ νομοκεςίασ που
πζτυχε θ Προεδρία Johnson32ολοκλθρϊνοντασ ζτςι τθν αμερικανικι Δθμοκρατία,
τουλάχιςτον ωσ προσ τθν τυπικι ιςχφ τθσ, διαδικαςία που θ προεδρία Trump κζλει
ουςιαςτικά να αναςτρζψει.
Πρόκειται για ζναν ιδιότυπο φαςίηοντα, ι ακόμθ και φαςιςτικό αμερικανικό λαϊκιςμό, ο
οποίοσ δεν αναγνωρίηεται ωσ τζτοιοσ, γιατί αντίκετα προσ τθ ςχετικι ευρωπαϊκι εμπειρία
(ιταλικόσ φαςιςμόσ, γερμανικόσ ναηιςμόσ και τα ςχετικά αντίγραφά τουσ) δεν αποηθτά το
ολοκλθρωτικό κόμμα-κράτοσ. Αντίκετα ταυτίηει το κράτοσ με ολοκλθρωτιςμό (εννοείται, ότι
αναφζρεται ςτισ κοινωνικζσ του λειτουργίεσ και όχι π.χ. τθν ςτρατιωτικι του ιςχφ) εν
ονόματι τθσ ατομικισ ελευκερίασ, θ οποία μζςω αυτισ τθσ ακραίασ απολυτοποίθςισ τθσ
μεταβάλλεται ςε μζςο απαξίωςθσ, άρνθςθσ, περικωριοποίθςθσ, εξοςτρακιςμοφ του άλλου,
λογικι ςυνζπεια τθσ οποίασ είναι θ φοβικι και επικετικι ςτάςθ του Trump απζναντι ςτουσ
μετανάςτεσ και τουσ πρόςφυγεσ και θ λανκάνουςα υποςτιριξι του ςε νεοναηιςτικά
κινιματα. Σα αρνθτικά αποτελζςματα άλλωςτε αυτισ τθσ περικωριοποίθςθσ κα τα λφςει
προφανϊσ τελικά το, ωσ υπζρτατο νοοφμενο, ατομικό δικαίωμα ςτθν οπλοκατοχι. Ο
πολίτθσ, τον οποίο επαγγζλλονται τα tea-parties και οι φανατικοί οπαδοί του Trump είναι
ενεργόσ, ψθφίηει, ςυμμετζχει ςε διαδθλϊςεισ, ςε κινθτοποιιςεισ, είναι φορζασ μιασ
κοινοτιςτικισ αμεςοδθμοκρατικισ αντίλθψθσ, με ςτόχο πάντοτε τθν επιβολι μιασ
32

Ενδεικτικά: Gene Roberts, Hank Klibanoff, The Race Beat, The Press, The Civil Rights Struggle and
the Awakening of a Nation, Random House, New York 2006, David R. Roediger, How Race survived US
History, Verso, London, New York 2008, Dennis W. Johnson, The Laws that Shaped America,
Routledge, New York 2009 και Kendi (2017).
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ςυρρικνωμζνθσ κρατικισ οργάνωςθσ (με όςο το δυνατόν αςκενζςτερο κζντρο), θ οποία
αποδεςμεφεται από όλουσ τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ, καταγγζλλει το δθμόςιο
ςυμφζρον, απορρίπτει τουσ μθχανιςμοφσ και το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςισ του και
απαιτεί μόνο τθν απρόςκοπτθ επιβολι τθσ ατομικισ ελευκερίασ, τθν απρόςκοπτθ
υλοποίθςθ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ και τθν ιδιωτικοποίθςθ του δθμοςίου.
τθν πράξθ ο ςχιηοφρενισ αυτόσ παραλογιςμόσ (κίνθμα πολιτϊν εναντίον τθσ ίδιασ τθσ
ελεγκτικισ και δεςμευτικισ λειτουργίασ του πολίτθ, ουςιαςτικά εναντίον τθσ ίδιασ τθσ
αρμοδιότθτασ τθσ αρμοδιότθτασ του πολίτθ) ζχει ζνα ουςιαςτικό και πραγματικό
αποτζλεςμα: Σθν επιβολι των ςυμφερόντων τθσ πλουτοκρατικισ μειοψθφίασ και των
κερδοςκοπικϊν ςτόχων των μεγάλων επιχειριςεων, που αποτελοφν άλλωςτε, και τουσ
χορθγοφσ των tea-parties και του «αντιςυςτθμικοφ» κινιματοσ33. Είναι ιδιαίτερα
ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι το κίνθμα εναντίον του «κατεςτθμζνου» τθσ Ουάςινγκτον – ςε
απόλυτθ ςυμφωνία με τα «κλαςικά» φαςιςτικά μορφϊματα – είναι επίςθσ πολζμιο –
υποτίκεται – του μεγάλου κεφαλαίου (Main Street against Wall Street). Θ Ουάςιγκτον και θ
Νζα Τόρκθ είναι οι εχκροί του κινιματοσ γιατί ςυγκεντρϊνουν θ μια τθν κεντρικι εξουςία,
θ άλλθ τθν οικονομικι εξουςία. Προφανϊσ δεν εκλαμβάνεται ωσ αντίφαςθ, οφτε ότι ο
κφριοσ ςτόχοσ είναι θ κατάργθςθ τθσ φορολογίασ, και θ κατάργθςθ κάκε μορφισ ελζγχου
τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, οφτε ότι οι χορθγοί του κινιματοσ ανικουν ςτθν
κορυφι των διςεκατομμυριοφχων τθσ χϊρασ, οφτε ότι ο Murdoch μζςω του Fox News ζχει
δϊςει πανεκνικι φωνι ςτο κίνθμα, οφτε ότι κφριοι εκπρόςωποι του κινιματοσ (Beck, Palin
κ.ά. εκτόσ του Bannon) είναι κανονικοί υπάλλθλοι του Murdoch, αφοφ είχαν ι ζχουν
εκπομπζσ ςτο Fox News. Aυτόσ ο ςυνδυαςμόσ, θλικιότθτασ, δογματικισ ιδεολθψίασ,
μνθςικακίασ και ιδιωτικϊν μικροςυμφερόντων (των εκφραςτϊν και εκπροςϊπων του
κινιματοσ, όχι των χορθγϊν που ζχουν μεγάλα ςυμφζροντα) χαρακτθρίηει άλλωςτε όλα τα
λαϊκιςτικά κινιματα και αςφαλϊσ τον φαςιςμό και το ναηιςμό34.
Θ απόρριψθ τθσ νεωτερικισ ςφλλθψθσ τθσ κοινωνίασ των ελευκζρων και ίςων
υποκειμζνων, οδθγεί, εν ονόματι τθσ ατομικισ ελευκερίασ, ςτον κοινωνικό δαρβινιςμό και
ςτθν πραγματικι επιβολι τθσ ελευκερίασ μόνο των οικονομικά ιςχυρότερων. Ο, μζςω των
θλεκτρονικϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ (FOX News κ.λπ.) 35 αλλά και μζςω του Σφπου,
33

Πρβλ. υπος. 33. Για τον κακοριςτικό ρόλο των lobbies ςτο αμερικανικό πολιτικό ςφςτθμα (πάνω
από 3 δισ δολ. ξόδεψαν τα lobbies για να αποτρζψουν τθν ψιφιςθ του νόμου για τθ διερεφνθςθ του
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα τθν απάλειψθ των διατάξεων που προζβλεψαν τθν
ίδρυςθ ενόσ ομοςπονδιακοφ κρατικοφ αςφαλιςτικοφ ταμείου, όπωσ και για τθν ανατροπι ενόσ νζου
πλαιςίου ρφκμιςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, με αποτζλεςμα τθν άμβλυνςθ των ρυκμίςεων
που προζβλεπε ο Dodd-Frank Act) και τισ ςυνζπειεσ τθσ επιρροισ τουσ: Jacob S. Hacker, Paul Pierson,
Winner-Take-All Politics. How Washington made the Rich Richer-And Turned its Back on the Middle
Class. Simon and Shuster, New York, 2010.
34
Δεσ αναλυτικά: Götz Aly, Hitler’s Volksstaat, Raub, Rassenkrieg and nationaler Sozialismus, S. Fisher,
Frankfurt a. M. 2005 και του ιδίου, Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und
Rassismus bis 1933, S. Fisher, Frankfurt a. M. 2011.
35
Θ αρκρογραφία για το ρόλο του Murdoch ςτθ διαμόρφωςθ τθσ αγγλικισ ςυντθρθτικισ πολιτικισ
και τισ ςτρατθγικζσ που ακολουκεί με αφορμι το ςκάνδαλο τθσ λαϊκισ εφθμερίδασ “News of the
World” είναι τεράςτια, αλλά και για τθν επιρροι που άςκθςε υπζρ του Brexit, όπωσ επίςθσ και για το
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τθσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και κυρίωσ μζςω των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ,
κακοδθγοφμενοσ όχλοσ των tea-parties και των αρνθτϊν του κατεςτθμζνου οπαδϊν του
Trump, δεν είναι παρά το λαϊκό εργαλείο επικράτθςθσ των μεγάλων οικονομικϊν
ςυμφερόντων – ι τουλάχιςτον του πιο ακραίου τμιματόσ τουσ36 – ϊςτε αυτά να
απελευκερωκοφν από το κόςτοσ τθσ δζςμευςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ
και τελικά από το κόςτοσ που ζχει ο πολιτιςμόσ τθσ φπαρξθσ του δθμοκρατικοφ Κράτουσ
Δικαίου. Κα μποροφςε να πει κανείσ ότι βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν απειλι ενόσ νζου
βοναπαρτιςμοφ, ι μιασ ιδιόμορφθσ αμερικανικισ Βαϊμάρθσ με ςτόχο όχι τον κομματικόκρατικό ολοκλθρωτιςμό και τθ φυλετικι ιεράρχθςθ τθσ αξίασ και απαξίασ του ανκρϊπου,
αλλά με ςτόχο τθν επικράτθςθ του κοινωνικοφ δαρβινιςμοφ και τθν δι’ αυτισ απαξίωςθ του
άλλου και τελικά τθσ ίδιασ τθσ αμερικανικισ κοινωνίασ. χθματικά θ εκβιαςτικι πολιτικι
τθσ αμερικανικισ ακροδεξιάσ δεν οδθγεί, τουλάχιςτον ςε πρϊτθ φάςθ, ςτθ φυλετικά
οριηόμενθ απαξίωςθ τθσ ηωισ – ζςτω και αν ο λανκάνων ρατςιςμόσ αποτελεί ςυςτατικό
ςτοιχείο του ακροδεξιοφ κινιματοσ37 - αλλά ςτθν οικονομικά επιβαλλόμενθ απαξίωςθ τθσ
ηωισ και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ.
Πρόκειται για ενορχθςτρωμζνθ δράςθ απζναντι ςε κάκε υποψία κεχνςιανισ πολιτικισ,
ενςωματωμζνθσ ς’ ολόκλθρο το φάςμα του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και των λειτουργιϊν του
κράτουσ.
Ενδεικτικζσ είναι οι αποφάςεισ τθσ ςυντθρθτικισ πλειοψθφίασ του Ανωτάτου
υνταγματικοφ Δικαςτθρίου των Θ.Π.Α. (ςυντθρθτικι πλειοψθφία που επετεφχκθ από τισ
επιλογζσ του υιοφ Bush και ολοκλθρϊκθκε με τισ επιλογζσ Trump). Οι ςχετικζσ αποφάςεισ
ρόλο τθσ παγκόςμιασ-εκδοτικισ του αυτοκρατορίασ (New Corp.) ςτισ Θ.Π.Α. κυρίωσ μζςω του
τθλεοπτικοφ καναλιοφ FOX News, που ανικει ςτθν News Corporation του Murdoch. Μζςω αυτοφ το
κίνθμα των tea-parties ανεδείχκθ ςε πανεκνικό κίνθμα ςτισ Θ.Π.Α., ιλεγξε το ρεπουμπλικανικό
κόμμα και το προετοίμαςε για τθν επζλαςθ του Trump και εναντίον του ιδίου του «κατεςτθμζνου»
του ρεπουμπλικανικοφ κόμματοσ. Για τθ ςχζςθ FOX News και ρεπουμπλικανικοφ κόμματοσ πρβλ.
ενδεικτικά το αφιζρωμα τθσ επικεϊρθςθσ “New York” με τίτλο: FOX News made a circus out of the
Republican Party ςτο: New York, Μay 30, 2011 ςελ. 20-31. Για το μζγεκοσ και τα μζςα επιρροισ τθσ
News Corp. δεσ και “Der Spiegel” Nr 29/18.7.2011 ςελ. 128-130. Για τθν επιτυχία του Trump
ευκφνεται αςφαλϊσ και θ ίδια θ προςωπικότθτά του ωσ πολιτικό ςκάνδαλο, που τραβάει ςυνεχϊσ το
ενδιαφζρον των Μζςων, όπωσ επίςθσ και θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και το
ανορκολογικό περιβάλλον που ςε μεγάλο βακμό ζχουν τα ίδια δθμιουργιςει.
36
Είναι εντυπωςιακό και ενδεικτικό για τθν αποςταςιοποίθςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ από τθν
κοινωνία, είναι το γεγονόσ ότι πάμπλουτοι αμερικανοί (Buffet κ.α.), αλλά και γάλλοι κεφαλαιοφχοι
εμφανίηονται με το αίτθμα για φορολόγθςι τουσ, γιατί αναγνωρίηουν τθν πρωτεφςα ανάγκθ
διατιρθςθσ του κοινωνικοφ ιςτοφ, γατί διαφορετικά καταρρζουν οι κοινωνίεσ ςτισ οποίεσ ηουν. Σο
οξφμωρο είναι ότι θ πολιτικι τάξθ, αποδεχόμενθ τουσ όρουσ του κερδοςκοπικοφ χρθματοπιςτωτικοφ
κεφαλαίου, αναδεικνφεται πιο νεοφιλελεφκερθ, απ’ ότι οι κεφαλαιοφχοι.
37
Ενδεικτικι θ προπαγάνδα ότι ο Πρόεδροσ Obama δεν είναι Αμερικανόσ, αλλά Κενυάτθσ (γι’ αυτό
και παρανόμωσ εξελζγθ Πρόεδροσ), ότι ικελε να επιβάλλει τθ Sharia ςτθν Αμερικι, ότι είναι
ςοςιαλιςτισ, κομμουνιςτισ ι φαςίςτασ, ότι είναι όλα αυτά και ςυγχρόνωσ όργανο τθσ Wall Street,
ότι μζςω του ςυςτιματοσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ κα ςυγκροτοφςε επιτροπζσ που κα
ςκότωναν τουσ θλικιωμζνουσ Αμερικανοφσ κ.λπ., κ.λπ. (Προφανϊσ μόνο θ δφναμθ του εβραϊκοφ
lobby ςτισ Θ.Π.Α. απζτρεψε τθν ανακιρυξθ του Obama ςε όργανο του διεκνοφσ ςιωνιςμοφ…
Άλλωςτε τα tea parties είναι φιλικά προσ τισ φονταμενταλιςτικζσ ιδζεσ των ορκοδόξων Εβραίων και ο
Trump ο καλφτεροσ φίλοσ του Netanyahu.
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κεμελιωμζνεσ πάντα ςτο δόγμα, ότι θ ελευκερία και θ ιςότθτα αποτελοφν απόλυτα
αντικετικζσ ζννοιεσ, ταυτίηουν π.χ. τθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ με τθν άρνθςθ και τθσ
ελάχιςτθσ δυνατότθτασ επίτευξθσ ςχετικισ ιςότθτασ πρόςβαςθσ ςτθ δθμοςιότθτα. Ιτοι,
ςυγκεκριμζνα, κεωροφν ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ τθν απόρριψθ
του ςχετικοφ περιοριςμοφ τθσ ανιςότθτασ οικονομικϊν πόρων που διακζτουν για τθν
προεκλογικι τουσ εκςτρατεία οι υποψιφιοι (ςε πολιτειακό επίπεδο) μζςω μικρισ κρατικισ
επιχοριγθςθσ τθσ προεκλογικισ εκςτρατείασ οικονομικά αςκενζςτερων υποψθφίων38.
Ακόμθ πιο ενδεικτικι είναι θ απόφαςθ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου θ οποία ταυτίηει τα
φυςικά και νομικά πρόςωπα ουςιαςτικά ωσ πολιτικά ενεργά υποκείμενα (!), ϊςτε να
επιτραπεί θ άμεςθ, ανϊνυμθ και άνευ επιβολισ ανωτάτου ορίου οικονομικι παρζμβαςθ
των μεγάλων επιχειριςεων ςτισ προεκλογικζσ εκςτρατείεσ μζςω ανωνφμων εταιριϊν μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (Political Action Committees- PACs), οι οποίεσ αγοράηουν
τθλεοπτικό χρόνο, ετοιμάηουν τθλεοπτικά ςποτ, υποςτθρίηουν οικονομικά όλεσ τισ πικανζσ
μορφζσ προπαγάνδασ εναντίον των αντιπάλων, οργανϊνουν μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ
υπζρ των υποψθφίων τθσ αρεςκείασ τουσ39κλπ.
Θ προςφυγι ςτο Ανϊτατο υνταγματικό Δικαςτιριο με ςτόχο τθν κατάργθςθ τθσ
δυνατότθτασ τθσ νομοκετικισ εξουςίασ (του Κογκρζςου, αλλά ουςιαςτικά θ επιδίωξθ
παράλυςθσ και απαξίωςθσ των Δθμοκρατικϊν και τθσ προεδρικισ εξουςίασ του Obama) να
ρυκμίηει τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ, ιτοι των τραπεηϊν, τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ και του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα, των ςυνκθκϊν εργαςίασ κ.λπ.
38

Δεσ και τθν τότε ςτάςθ τθσ ςυντθρθτικισ πλειοψθφίασ του Ανωτάτου υνταγματικοφ Δικαςτθρίου
(Πρόεδροσ του Δικαςτθρίουν ο John Roberts και μζλθ Kennedy, Scalia, Thomas, Alito) ςτο : Ronald
Dworkin, the Court’s Embarrassingly Bad Decision May, 12-26, 2011, Vol. CV III No 8 ςελ. 51-55. Θ
βαςικι γνϊμθ των ςυντθρθτικϊν δικαςτϊν είναι τελικά ότι κάκε αναφορά ςτθν ιςότθτα και κάκε
νομικι ρφκμιςθ που προςπακεί να διαςφαλίςει ζςτω και ςχετικι ιςότθτα πρόςβαςθσ ςτθ
δθμοςιότθτα και ωσ εκ τοφτου πρόςβαςθ ςτουσ ψθφοφόρουσ είναι αντίκετθ με τθν Πρϊτθ
Σροποποίθςθ (ελευκερία του Λόγου) γιατί τελικά θ ιςότθτα των υποκειμζνων ωσ φορζων
δικαιωμάτων κεωρείται, βάςει αυτισ τθσ ερμθνείασ, per se αντίκετθ προσ τθν ελευκερία. (Σελικά
και πάλι ωσ μορφι πολιτικισ παρζμβαςθσ ςτθν ελευκερία τθσ αγοράσ).
39
Δεσ ειδικά: Ronald Dworkin, The Devastating Decision ςτο: The New York Review of Books,
February 12-25, 2010 CV II, No 3 ςελ. 63-67 και του ιδίου, The Decision that Threatens Democracy
ςτο: the New York Review of Books, May 13-26, 2010, Vol. CV II, No 8. Όπωσ αναλφει ο Dworkin,
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ ςυντθρθτικισ πλειοψθφίασ του δικαςτθρίου: “Corporations must be
treated like real people under the First Amendment”…, but “Corporation’s are legal fictions. They
have no opinions of their own to contribute and no right to participate with equal voice or vote on
politics”. Αυτι θ ταφτιςθ τθσ νομικισ καταςκευισ του νομικοφ προςϊπου με το φυςικό πρόςωπο και
μάλιςτα με αναφορά ςτθν ελευκερία τθσ ζκφραςθσ δεν ειςάγει απλϊσ ςτθν ςυνταγματικι ερμθνεία
παρανοϊκά ςτοιχεία, αλλά υποςτθρίηει τθν ειςαγωγι τουσ για να επιτευχκεί θ επιβολι των
επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων και τθσ αντιδραςτικισ Δεξιάσ. Θ απόφαςθ αυτι είναι, ςφμφωνα με
τον Dworkin, χειρότερθ και από τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου το 2000 (Bush versus Gore), θ οποία
επζτρεψε ςτον Bush να αναλάβει τθν Προεδρία, απαγορεφοντασ τθ ςυνζχιςθ τθσ καταμζτρθςθσ των
ψιφων ςτθ Φλόριντα (όπου προφανϊσ ο Gore είχε τθν πλειοψθφία, όπωσ και ςε ομοςπονδιακό
επίπεδο, που υπερτεροφςε κατά κατά περίπου 500χιλ.), με τα γνωςτά καταςτροφικά αποτελζςματα
που επζφερε αυτι θ Προεδρία ςτθν αμερικανικι Δθμοκρατία, και όχι μόνον. Θ ακόμθ πιο μεγάλθ
υπεροχι ψιφων τθσ Clinton ζναντι του Trump, θ οποία ςε ομοςπονδιακό επίπεδο πιρε 3 εκ.
ψιφουσ περιςςότερουσ από τον Trump ςτισ εκλογζσ του 2016 κακιςτά το όλο ςφςτθμα όλο και
περιςςότερο αντίκετο προσ τθν δθμοκρατικι λογικι τθσ αντιπροςϊπευςθσ.
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ιταν θ πρϊτθ πανθγυρικι επίκεςθ τθσ Δεξιάσ εςτιαςμζνθ ςτο κζντρο των κεςμϊν τθσ
Δθμοκρατίασ.
Σο εξωφρενικό επιχείρθμα, του οποίου είχε γίνει ιδθ χριςθ από πολιτειακά δικαςτιρια,
ιταν, ότι ςφμφωνα με το πνεφμα και τθ κζλθςθ των Πατζρων του υντάγματοσ, θ μόνθ
ρφκμιςθ τθν οποία επιτρζπει το φνταγμα είναι αυτι του οριςμοφ των τεχνικϊν μζςων
μεταφοράσ εμπορευμάτων μεταξφ των Πολιτειϊν. Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ τθσ αμερικανικισ
Δθμοκρατίασ ονομάηεται αυτι θ ςτάςθ, τθν οποία οι ςυντθρθτικοί δικαςτζσ ιςχυρίηονται
ότι κζλουν να επαναφζρουν μζςω τθσ ερμθνείασ κατά το πνεφμα των Πατζρων του
υντάγματοσ. Λςχυρίηονται δθλαδι, ότι θ ςθμερινι ερμθνεία του υντάγματοσ πρζπει να
ανατρζχει ςτο πνεφμα του 178740και να είναι ςφμφωνθ με τθν αυκεντικι ςυνταγματικι
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Αυτι είναι θ αδιανόθτθ ερμθνεία που ζχει δοκεί, από ςυντθρθτικζσ πλειοψθφίεσ Ανωτάτων
ου
πολιτειακϊν Δικαςτθρίων, ςτο εδάφιο 3, του 8 Σμιματοσ του πρϊτου άρκρου του αμερικανικοφ
υντάγματοσ. Αυτό ορίηει ότι το Κογκρζςο ζχει τθν εξουςία να ρυκμίηει το εμπόριο με τα ξζνα Κράτθ,
μεταξφ των διαφόρων Πολιτειϊν και με τισ φυλζσ των Λνδιάνων (to regulate Commerce… among the
several states…). Βάςει αυτισ τθσ ερμθνείασ θ νομοκετικι εξουςία δεν μπορεί να ρυκμίςει οφτε το
ςφςτθμα περίκαλψθσ και αςφάλιςθσ, οφτε τθ λειτουργία των Σραπεηϊν οφτε και να επιβάλει π.χ.
ρυκμίςεισ για τον ζλεγχο των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακοσ. Μζςω αυτισ τθσ εμθνείασ
ενορχθςτρϊκθκε αρχικά θ προςπάκεια κατάργθςθσ του λεγόμενου Obamacare, ζτςι ϊςτε το κζμα
να ζρκει ενϊπιον του Ανωτάτου Δικαςτθρίου των Θ.Π.Α. κατά το δεφτερο ιμιςυ τθσ προεκλογικισ
χρονιάσ 2012. Θ βαςικι προςδοκία ιταν, ότι θ ςυντθρθτικι πλειοψθφία του Δικαςτθρίου, βάςει
αυτοφ του περιοριςτικοφ επιχειριματοσ, κα ζκρινε ωσ αντιςυνταγματικι τθ νομοκεςία για τθν
περίκαλψθ και αςφάλιςθ και κα μθδενίηε ζτςι το ουςιαςτικότερο επίτευγμα τθσ πρϊτθσ προεδρικισ
κθτείασ του Οbama (και ςυγχρόνωσ κάκε κεχνςιανι ςοςιαλδθμοκρατικοφ τφπου πολιτικι) με ςτόχο
τθν αποτροπι τθσ επανεκλογισ του. Δεσ και: Fighting Regulation with a Constitutional Weapon, ςτο:
Bloomberg Businessweek, February 14-20, 2011, ςελ. 50-53. Για τον δογματικό ςυντθρθτιςμό
(δθλαδι τθν υποςτιριξθ των ςτόχων των επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων και τθσ αντιδραςτικισ
Δεξιάσ) του Προζδρου του Ανωτάτου υνταγματικοφ Δικαςτθρίου Roberts δεσ και: Roger Parloff, The
Rigorous Mind of Chief Justice John Roberts” ςτο: Fortune (Europe Edition) January 28, 2011 ςελ. 3448. Για τθν επιςτροφι τθσ ερμθνείασ ςτο πνεφμα των Πατζρων του υντάγματοσ, που αποτελεί
αςφαλϊσ τον πιο αυκαίρετο τρόπο καταςτρατιγθςθσ των ςυνταγματικϊν ρυκμίςεων και τθν ιςχφ
τουσ ςε μια ςφγχρονθ κοινωνία, όπωσ και προςπάκεια εξοςτρακιςμοφ και των τελευταίων ςτοιχείων
τθσ ρουςβελτιανισ περιόδου δεσ και: Richard Stengel, Does the U.S. Constitution Still Matter? One
Document Under Siege ςτο: Time, July 4, 2011 ςελ. 24-33. φμφωνα με τον Ron Paul μζλοσ τθσ
Βουλισ των Αντιπροςϊπων και μζχρι πρόςφατα γκουροφ τθσ ακροδεξιάσ ςτο Κογκρζςο θ κυβζρνθςθ
δεν ζπρεπε να βοθκιςει τα κφματα του τυφϊνα Κατρίνα, γιατί, βάςει του υντάγματοσ, το Κογκρζςο
δεν ζχει καμία δικαιοδοςία να επεμβαίνει ςε τζτοια κζματα. Πρβλ. Alex Alman/Concord, The
Prophet. How Ron Paul became one of the most influential voices in Republican Politics, ςτο: Time,
September 5 2011, ςελ. 32-34. Θ παρακμι του Ανωτάτου υνταγματικοφ Δικαςτθρίου και θ
εργαλειοποίθςι του από τθ Δεξιά είναι δραματικι χάρισ ςτθν υπερςυντθρθτικι πλειοψθφία που
πζτυχαν οι διοριςμοί από τουσ Bush και Trump (μετά τον κάνατο του Scalia) και μάλιςτα δικαςτϊν,
των οποίων θ κεωρθτικι κατάρτιςθ αςφαλϊσ και δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ανωτάτου
υνταγματικοφ Δικαςτθρίου (Alito, Thomas, Scalia, αλλά και ο Roberts). το πλαίςιο τθσ δεξιάσ
ενορχθςτρωμζνθσ επίκεςθσ θ υπερςυντθρθτικι πλειοψθφία του Δικαςτθρίου ζχει αναλάβει
κεντρικό ρόλο. Όπωσ ςθμειϊνει ο Antony Lewis: «Today’s conservatives act again and again on behalf
of a narrow, powerful interest: the rich. The apotheosis was the Citizens United case, overruling a
hundred years of constitutional law to give corporations unlimited power to contribute to election
Campaigns”. ςτο: Antony Lewis, The Most Skillful Liberal (Justice Brennan), ςτο The New York Review
of Books, April 7-27, 2011, Vol LVIII, No 6, ςελ. 74-76.
Σο δικαςτιριο είχε γνωρίςει περιόδουσ υψθλότατου κφρουσ λόγω και των προςωπικοτιτων που
ιταν Πρόεδροι ι μζλθ του (Warren, Earl Burger, Frankfurter, Brennan, Rehnquist κ.λπ.). Αςφαλϊσ και
υπιρξαν ςυγκροφςεισ μεταξφ του υνταγματικοφ Δικαςτθρίου και των Προζδρων. Ειδικότερα
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ερμθνεία, για να επαναφζρει τθ Δθμοκρατία ςτισ ρίηεσ τθσ (όταν π.χ. ίςχυε ακόμθ θ
δουλοκτθςία)… Σο ότι το εγχείρθμα δεν ολοκλθρϊκθκε το 2012 δεν ςθμαίνει τίποτα άλλο
παρά ότι ο αγϊνασ για τθν άλωςθ των δικαςτθρίων (και τθν κατάργθςθ τθσ διάκριςθσ των
εξουςιϊν) από τον ανορκολογιςμό ςυνεχίηεται, όπωσ ςυνεχϊσ αποδεικνφουν οι
ςυγκεκριμζνοι διοριςμοί δικαςτϊν από τον Trump.
Νομίηω, ότι δεν υπάρχει καλφτερθ και κακαρότερθ απεικόνιςθ τθσ προςπάκειασ
απορφκμιςθσ τθσ οικονομίασ, απαξίωςθσ τθσ πολιτικισ εξουςίασ, ζκπτωςθσ του
δθμοκρατικοφ Κράτουσ Δικαίου, κεμελίωςθσ των πολιτικϊν ανιςότθτασ – και μάλιςτα με
ςυνταγματικι κατοχφρωςθ – από τθ ςτάςθ τθσ ακροδεξιάσ πλειοψθφίασ του Ανωτάτου
υνταγματικοφ Δικαςτθρίου, του φψιςτου και πρακτικά ανεξζλεγκτου όργανου ερμθνείασ
των κανόνων λειτουργίασ τθσ αμερικανικισ Δθμοκρατίασ. Πρόκειται τελικά για τθν
ενορχθςτρωμζνθ προςπάκεια εξαφάνιςθσ από τθν αμερικανικι πολιτικι και των
τελευταίων ςτοιχείων του New Deal, θ προςπάκεια επανενεργοποίθςθσ των οποίων από
τον Obama, οδιγθςε ς’ αυτι τθ λυςςαλζα ζξαρςθ τθσ αντίδραςθσ.
Β. Η επανεμφάνιςθ του εκνικιςμοφ: θ ΕΕ ςε κρίςιμθ καμπι
τθν Ε.Ε. τα φαινόμενα τθσ απαξίωςθσ του πολιτικοφ δεν παίρνουν αυτι τθν ακραία μορφι.
Ο λόγοσ είναι θ ιςτορικι εμπειρία των δφο πολζμων και τθσ κρίςθσ του μεςοπολζμου όπωσ
και θ ζνταξθ τθσ λογικισ και των πρακτικϊν του κοινωνικοφ κράτουσ και των μθχανιςμϊν
πρόνοιασ ςτον τρόπο λειτουργίασ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, ςτουσ όρουσ κεμελίωςθσ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ και τελικά ςτισ προχποκζςεισ νομιμοποίθςθσ τθσ πολιτικισ εξουςίασ.
Όμωσ θ κρίςθ τθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ, θ οποία είναι πανευρωπαϊκι, προμθνφει
πικανότατα εξελίξεισ που ίςωσ ςχετικοποιιςουν, ι και καταργιςουν αυτι τθν ευρωπαϊκι
ιδιαιτερότθτα. Παρά τθν κρίςθ τθσ το βάροσ πζφτει ςτθν γερμανικι ςοςιαλδθμοκρατία,
γιατί είναι θ μόνθ ςτθν Ευρϊπθ που κα μποροφςε ίςωσ να αποτρζψει τθν απόλυτθ υπεροχι
του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ, μετά τθν πανωλεκρία των ςοςιαλιςτϊν ςτθ Γαλλία
και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ, το Brexit και τθν ακόμθ αδιευκρίνιςτθ πορεία των Εργατικϊν
υπό τθν θγεςία Corbyn.
Παρ’ όλα αυτά, εμφανίηονται εμπόδια, ακόμθ και δυςκόλωσ καλυπτόμενα αδιζξοδα, τα
οποία προζρχονται από τθν εκνοκεντρικι παράδοςθ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν και τισ

ςυγκροφςεισ μεταξφ του Δικαςτθρίου και του Προζδρου Roosevelt, λόγω των κοινωνικϊν τομϊν που
επεχείρθςε ο Roosevelt. Παρ’ όλα αυτά και το επίπεδο και τα αποτελζςματα δεν ςυγκρίνονται με τθν
ωμι και άκομψθ υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ πλουτοκρατικισ μειοψθφίασ, όπωσ ςυμβαίνει
ςιμερα. Δεσ και: Jeff Shesol, Supreme Power. Fraklin Roosevelt vs. the Supreme Court, Norton and
Company, New York 2010 και Noah Feldman, Scorpions. The Battles and Triumphs of FDR’s Great
Supreme Court Justices. Twelve/Hachette, New York 2010. Θ αλλαγι τθσ ςτάςθσ του Προζδρου του
Ανωτάτου Δικαςτθρίου Roberts τθν τελευταία ςτιγμι απζφυγε τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ μιασ
ωμισ και προφανζςτατθσ ταφτιςθσ του Δικαςτθρίου με το ρεπουμπλικανικό κόμμα και αςφαλϊσ και
τθ γελοιοποίθςθ του Δικαςτθρίου, αλλά οι βαςικζσ ςυντεταγμζνεσ τθσ αντιδραςτικισ και
νεοφιλελεφκερθσ λογικισ παραμζνουν κυρίαρχεσ, παρά τθν αναπάντεχθ και πολιτικά ϊριμθ ςτάςθ
του Roberts, που οδιγθςε ςτθν αποδοχι τθσ ςυνταγματικότθτασ του Obamacare από το Ανϊτατο
Δικαςτιριο.
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αδυναμίεσ υπζρβαςισ τθσ. Σθ ςτιγμι μάλιςτα που θ αςυμμετρία μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν
οικονομιϊν, μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Βορρά, με κφριο φορζα τθ Γερμανία, και του
ευρωπαϊκοφ Νότου των PIGS, όπου θ Ελλάδα είναι θ ακραία προβλθματικι περίπτωςθ,
κακιςτά το κοινό νόμιςμα τθσ Ευρωηϊνθσ από ενοποιθτικό ιμάντα ςε απειλι
κατακερματιςμοφ τθσ Ζνωςθσ.
υνοπτικά τρεισ είναι οι κφριοι παράγοντεσ, οι οποίοι, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ αςυμμετρίασ
προσ τθ νότια αλλά και προσ τθν ανατολικι Ευρϊπθ δθμιουργοφν, εντείνουν και
αναπαράγουν τθν οικονομικι και πολιτικι κρίςθ τθσ Ε.Ε. και τα «τεχνικά» προβλιματα τθσ
οργάνωςθσ τθσ Ευρωηϊνθσ, όπωσ τα διαφορετικά φορολογικά ςυςτιματα, τα διαφορετικά
επιτόκια, οι διαφορετικζσ δθμοςιολογικζσ πολιτικζσ κλπ., αλλά και οι υπαρξιακοί φόβοι
ςχετικά με τθν εκνικι υπόςταςθ και τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα :
α) Θ αδυναμία υπζρβαςθσ τθσ λογικισ του ζκνουσ-κράτουσ. Ζςτω και αν τα ευρωπαϊκά
κράτθ λόγω τθσ Ε.Ε. και ιδιαίτερα λόγω τθσ ΟΝΕ χαρακτθρίηονται από μια μετακλαςικι
αντίλθψθ τθσ λαϊκισ / εκνικισ κυριαρχίασ, θ βάςθ νομιμοποίθςθσ του πολιτικοφ
ςυςτιματοσ εξακολουκεί να είναι εκνοκρατικισ λογικισ και ευεπίφορθ ςτθν εμφάνιςθ
του – κατ’ αρχάσ – οικονομικοφ εκνικιςμοφ και εντόσ των εκνικϊν οντοτιτων και μεταξφ
των εκνϊν - κρατϊν που ςυγκροτοφν τθν Ε.Ε. Άλλωςτε το άρκρο 50 τθσ ςυνκικθσ τθσ
Λιςςαβόνασ που επανζφερε ουςιαςτικά τθν κλαςικι μεταβεςτφαλικι ζννοια τθσ
εκνικισ κυριαρχίασ ςτο κεςμικό υπόβακρο τθσ Ζνωςθσ και ζδωςε τθ κεςμικι βάςθ ςτθ
διαδικαςία του Brexit είναι ενδεικτικό τθσ λογικισ που ςταδιακά επιβάλλεται και
κεςμικά ςτθν μετά-Maastricht Ε.Ε.
Ιδθ τα δθμοψθφίςματα του 2005/2006 ςτθ Γαλλία και Ολλανδία ςχετικά με τθν
υιοκζτθςθ Ευρωπαϊκοφ υντάγματοσ υπιρξαν αρνθτικά και απζδειξαν ότι θ
εκνοκεντρικι λογικι παραμζνει κυρίαρχθ ςτθ ςυνείδθςθ των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ. Σο
δθμοψιφιςμα για το Brexit είναι αςφαλϊσ θ πιο ακραία - μζχρι ςιμερα- ζκφραςθ
αυτισ τθσ εξζλιξθσ, αν και το Θνωμζνο Βαςίλειο υπιρξε πάντα μια ειδικι περίπτωςθ
μζςα ςτθν Ζνωςθ. Είναι όμωσ ενδεικτικό για τθ ςτάςθ των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ απζναντι
ςτθν Ζνωςθ, ιδιαίτερα αν αναλογιςκεί κανείσ και τθν αναβίωςθ του εκνικιςμοφ ςτθν
κεντρικι και ανατολικι Ευρϊπθ.
β) Ο οικονομικόσ εκνικιςμόσ. ε ςυνδυαςμό με τθν αναβίωςθ του οικονομικοφ εκνικιςμοφ
(που εντείνεται, ωσ γενικι ςτάςθ, λόγω των προςφυγικϊν ροϊν), του αυξανόμενου
ευρωςκεπτικιςμοφ και τθσ επανεκνικοποίθςθσ τθσ πολιτικισ, φαινόμενα που αφοροφν
το ςφνολο των κρατϊν τθσ Ε.Ε. ειδικά ςτο χϊρο τθσ ΟΝΕ, αναδεικνφεται θ αδυναμία
υπζρβαςθσ των κακοριςτικϊν οργανωτικϊν και κεςμικϊν ελλειμμάτων τθσ
νομιςματικισ ενοποίθςθσ. Aναδεικνφεται δθλαδι θ αδυναμία μεταρφκμιςθσ τθσ
ςυνκικθσ του Maastricht μζςω τθσ λειτουργικά, πολιτικά αλλά και οικονομικά
αναγκαίασ ενοποίθςθσ τθσ οικονομικισ και δθμοςιονομικισ πολιτικισ υπό όρουσ
υπζρβαςθσ του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ, γιατί διαφορετικά ο ςτόχοσ τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ δεν εξαςφαλίηεται.
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Παρ’ όλο που το δθμοκρατικό ζλλειμμα τθσ Ε.Ε. είναι υπαρκτό, αυτό, δεν μπορεί να
αποτρζψει το γεγονόσ ότι θ εμβάκυνςθ τθσ ενοποίθςθσ είναι αναγκαία όπωσ απζδειξε
θ οικονομικι κρίςθ. Χωρίσ τθν πολιτικι και δθμοςιονομικι ενοποίθςθ, το μζλλον τθσ
Ε.Ε είναι αβζβαιο. Όμωσ το ηθτοφμενο δεν είναι θ ενοποίθςθ υπό τουσ όρουσ τθσ
πλιρουσ αποδοχισ τθσ ordoliberal γερμανικισ λογικισ, γιατί αυτό κα καταςτιςει ακόμθ
πιο ιςχυρι τθ γερμανικι θγεμονία, πράγμα άλλωςτε που είναι και ο ςτόχοσ του τόςο
ζνκερμου

«ευρωπαϊςμοφ»

του

Schaeuble.

Θ

ςυνειδθτοποίθςθ

αυτισ

τθσ

πραγματικότθτασ οδιγθςε ιδθ, κυρίωσ τον Macron, ςε κάποιεσ αντιδράςεισ, οι οποίεσ
όμωσ ακόμθ περιορίηονται ςε προςπάκειεσ να κερδθκεί χρόνοσ και δεν διαμορφϊνουν
μια εναλλακτικι ςτοχοκετθμζνθ ςτρατθγικι μακράσ πνοισ41. Εξαίρεςθ ίςωσ είναι θ
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Eνδεικτικι είναι και θ απόφαςθ του δεφτερου τμιματοσ του Ομοςπονδιακοφ υνταγματικοφ
Δικαςτθρίου τθσ Καρλςροφθσ, κατά τον ςυνταγματικό ζλεγχο τθσ υπογραφισ τθσ υνκικθσ τθσ
Λιςαβόνασ από τθ γερμανικι κυβζρνθςθ. Σο υνταγματικό Δικαςτιριο τθσ Γερμανίασ βάςει μιασ
όντωσ ζξοχθσ επιχειρθματολογίασ, θ οποία αναδεικνφει τθν οργανικι, ςφνδεςθ των πολιτικϊν
δικαιωμάτων με τθν αξία του ανκρϊπου, κυριολεκτικά εςτιάηει ςτο δθμοκρατικό ζλλειμμά τθσ Ε.Ε.
και υπεραμφνεται τθσ αποφαςιςτικισ αρμοδιότθτασ των εκνικϊν κοινοβουλίων ςτο πλαίςιο τθσ Ε.Ε.
Παρ’ όλο που θ απόφαςθ είναι δογματικά και δθμοκρατικά ορκι δεν παφει να διακατζχεται από μια
εκνοκεντρικι οπτικι, από μια κλαςικι αντίλθψθ τθσ κυριαρχίασ, θ οποία μπορεί να αποτελζςει το
κεωρθτικό και νομικό κεμζλιο τθσ επανεκνικοποίθςθσ τθσ πολιτικισ και φραγμό ςε πικανζσ επιλογζσ
τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ με ςτόχο τθν εντατικοποίθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ωσ διζξοδο
από τθν κρίςθ. Άλλωςτε το επιχείρθμα ότι το υνταγματικό Δικαςτιριο κα αντιδράςει είναι μόνιμθ
επωδόσ τθσ –πάντα-διςτακτικισ πολιτικισ τθσ Merkel. ’ αυτι τθν τοποκζτθςθ του Δικαςτθρίου
αντζδραςαν άλλωςτε με άρκρα ςτον τφπο ο Jürgen Habermas, o Joschka Fischer και πολλοί άλλοι,
κεωρϊντασ ότι το Δικαςτιριο επιδεικνφει αντιευρωπαϊκι ςτάςθ και εκνοκεντριςμό. Άλλωςτε ο
Πρόεδροσ του Δικαςτθρίου Vosskuhle εκφράηοντασ τθ γενικότερθ ςτάςθ του Δικαςτθρίου κεωρεί ότι
τα όρια τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ ζχουν ιδθ εξαντλθκεί. (Όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτον
ιςτότοπο Bundesverfassungsgericht.de).
H απόρριψθ των προςφυγϊν εναντίον τθσ απόφαςθσ παροχισ οικονομικισ βοικειασ προσ τισ
δοκιμαηόμενεσ χϊρεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ (το κζμα αφοροφςε κυρίωσ ςτα πακζτα διάςωςθσ τθσ
Ελλάδασ), οι οποίεσ είχαν ςτθριχτεί ςτισ διατάξεισ τθσ ςυνκικθσ του Maastricht που απαγορεφουν τθ
ςυνδρομι και διάςωςθ χρεωκοπθμζνων κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (Keine Transferunion Απαγόρευςθ μεταβολισ τθσ Ζνωςθσ ςε Ζνωςθ δθμοςιονομικϊν μεταβιβάςεων), διατάξεισ οι οποίεσ
ζχουν ψθφιςκεί από το γερμανικό Κοινοβοφλιο και δεν μποροφν να αναιρεκοφν από τθν εκτελεςτικι
εξουςία, ςφμφωνα με τισ προςφυγζσ αυτζσ, είναι ενδεικτικι τθσ κατ’ αρχιν ςτάςθσ του
Δικαςτθρίου. Σο υνταγματικό Δικαςτιριο τον επτζμβριο του 2011 απζρριψε τισ προςφυγζσ, γιατί θ
ςυνδρομι υπιρξε απόφαςθ του εκνικοφ Κοινοβουλίου του οποίου τθν αρμοδιότθτα κεωρεί το
Δικαςτιριο τθν πεμπτουςία του δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ, ςε απόλυτθ ςυνζπεια με το πνεφμα τθσ
απόφαςισ του ςχετικά με τθ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ.
Θ υποβολι, για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του BVG, προδικαςτικοφ ερωτιματοσ προσ το Δικαςτιριο
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ), πριν λθφκεί τελεςίδικθ απόφαςθ ςχετικά με τισ νζεσ προςφυγζσ κατά
τθσ ΕΚΣ και τθσ πολιτικισ τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ (Quantitative Easing) του Draghi δείχνει ότι το
Δικαςτιριο ςκζπτεται πολιτικά και δεν κζλει να οδθγιςει τα πράγματα ςτα άκρα. Σο Δικαςτιριο
ενϊπιον του διακυβεφματοσ για τθν ίδια τθν φπαρξθ τθσ Ε.Ε. δεν κζτει εμπόδια ςτθν ΕΚΣ, αλλά
αναφζρεται ςτουσ περιοριςτικοφσ όρουσ ςτο πλαίςιο των ςυνκθκϊν, και δεν υποςτθρίηει, όπωσ ιταν
αναμενόμενο, μια επιχειρθματολογία επανεκνικοποίθςθσ ι/και ςυρρίκνωςθσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά οφτε
και τθν περαιτζρω εμβάκυνςθ τθσ ενωςιακισ διαδικαςίασ Άλλωςτε μπορεί τμιματα του
ςυντθρθτικοφ χϊρου (κυρίωσ αυτοί που εκπροςωποφνται από τουσ ςυνεχϊσ προςφεφγοντεσ) ςτθ
Γερμανία να αποηθτοφν αυτι τθν επανεκνικοποίθςθ ι τθ ςυρρίκνωςθ τθσ Νομιςματικισ Ζνωςθσ,
αλλά τουλάχιςτον θ παράνοια τθσ αμερικανικισ Δεξιάσ δεν ζχει ακόμθ ειςβάλει ςτο γερμανικό
πολιτικό και δικαιϊκό ςφςτθμα. Για τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Καρλςροφθσ ςχετικά με τθ
ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ: Urteil des Zweiten Senats vom 30 Juni 2009 link:
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ςτάςθ τθσ ΕΚΣ υπό τθ διοίκθςθ Draghi, θ οποία προςπακεί να δρομολογιςει κάποιεσ
μορφζσ οικονομικισ ενοποίθςθσ, ζςτω και υπό τθν πίεςθ κυρίωσ τθσ Γερμανίασ και τθσ
Bundesbank (υπό τθ διεφκυνςθ του Weidmann, ο οποίοσ είναι ο κατ’εξοχιν εκφραςτισ
τθσ νεοφιλελεφκερθσ εκδοχισ του γερμανικοφ δόγματοσ του Ordoliberalismus και
πικανότατα ο διάδοχοσ του Draghi), που κεωρεί ότι θ ΕΚΣ ζχει ξεφφγει από τον
(μονεταριςτικό) ρόλο τθσ και με τισ πρωτοβουλίεσ τθσ (μαηικι αγορά ομολόγων και
εξαςφάλιςθ ρευςτότθτασ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα) ακυρϊνει τθ ςυνκικθ του
Maastricht.
γ) Θ διεφρυνςθ τθσ Ε.Ε. προσ Ανατολάσ, πολιτικά αναγκαία για να ςτακεροποιθκεί θ νζα
ιςορροπία ςτθν Ευρϊπθ που προζκυψε από τθν κατάρρευςθ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ,
ενζταξε ςτθν Ε.Ε. κράτθ ςτα οποία θ απελευκζρωςθ από τον ςοβιετικό ηυγό
λειτοφργθςε πολιτιςμικά και ιδεολογικά ωσ διαδικαςία επαναπόκτθςθσ τθσ εκνικισ
κυριαρχίασ και αναγζννθςθσ του εκνικιςμοφ.
Θ απόκτθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ μετά τθν κατάρρευςθ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ,
λειτοφργθςε ωσ υπαρξιακι φόρτιςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ και όχι ωσ εφαλτιριο
μετάβαςθσ ςτθν μεταβεςτφαλικι αντίλθψθ τθσ κυριαρχίασ του ζκνουσ-κράτουσ, θ
οποία ςε ζνα βακμό είχε επιτευχκεί και νομιμοποιθκεί – τουλάχιςτον πριν τθν ζκρθξθ
τθσ κρίςθσ – ςτισ πυρθνικζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., πράγμα το οποίο αγνοικθκε πλιρωσ από

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es_20090630_2bve_000208.html
09/07/2009.
Θ κατ’ αρχιν αποδοχι από το γερμανικό υνταγματικό Δικαςτιριο τθσ απάντθςθσ του Δικαςτθρίου
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το οποίο δζχκθκε περιοριςτικοφσ όρουσ για τθ λειτουργία τθσ ΕΚΣ, ϊςτε να
μθν ζλκει ςε αντιπαράκεςθ με τθν Καρλςροφθ, αλλά και να μθν ανατρζψει τθν πολιτικι Draghi,
αποδεικνφει, ότι και το γερμανικό υνταγματικό Δικαςτιριο δεν κζλει να ζρκει ςε αντιπαράκεςθ με
το ΔΕΕ, οφτε να υποςκάψει τα κεμζλια τθσ Ζνωςθσ, αλλά να επιςθμάνει τα κακοριςτικά όρια που
κζτει θ γερμανικι ερμθνεία τθσ δεςμευτικότθτασ των ςυνκθκϊν. Παρ’ όλα αυτά το Δικαςτιριο τθσ
Καρλςροφθσ απθφκυνε και πάλι προδικαςτικό ερϊτθμα ςτο ΔΕΕ, αν αυτό κεωρεί, ότι οι και από το
ΔΕΕ αποδεκτοί ωσ από τισ ςυνκικεσ περιοριςτικοί υποχρεωτικοί όροι τθροφνται όντωσ από τθν
πολιτικι παροχισ ρευςτότθτασ που ακολουκεί θ ΕΚΣ. Αυτό το προδικαςτικό ερϊτθμα δεν ζχει ακόμθ
απαντθκεί από το ΔΕΕ. Θ όλθ όμωσ διαδικαςία δείχνει, όχι μόνο τον λανκάνοντα ανταγωνιςμό των
δφο δικαςτθρίων, ανταγωνιςμό περί τθσ πρωτοκακεδρίασ των αποφάςεων που προζρχεται κυρίωσ
από το Δικαςτιριο τθσ Καρλςροφθσ και ο οποίοσ ςχετικοποιείται κάπωσ μετά τθν υποβολι
προδικαςτικϊν ερωτθμάτων, αλλά και τθ δυςκολία του υνταγματικοφ Δικαςτθρίου τθσ Γερμανίασ
να υπερβεί τθν εκνοκεντρικι λογικι του. Αυτι θ εκνοκεντρικι λογικι του Δικαςτθρίου εςτιάηεται
ςτο γεγονόσ ότι αγνοεί επιδεικτικά τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Δεν κεωρεί τθν Επιτροπι πολιτικό
κεςμό, αφοφ αυτι δεν νομιμοποιείται δθμοκρατικά. Κυρίωσ όμωσ δεν κεωρεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο πραγματικό δθμοκρατικό κοινοβουλευτικό κεςμό, γιατί αυτό δεν νομιμοποιείται από
ζναν – πολιτικά αρμόδιο – ευρωπαϊκό Διμο με αρμοδιότθτεσ ανάλογεσ των εκνικϊν κοινοβουλίων.
φμφωνα με τθν απόφαςι του για τθ ςυνκικθ τθσ Λιςαβόνασ, οι αποφαςιςτικζσ νομοκετικζσ
αρμοδιότθτεσ παραμζνουν ςτα εκνικά Κοινοβοφλια, γιατί ο κεμελιωτικόσ κανόνασ τθσ Ζνωςθσ,
ςφμφωνα με το πρωτογενζσ Δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, παραμζνει ότι: «Σα κράτθ είναι οι εγγυθτζσ –
φφλακεσ των υνκθκϊν» και δεν κίγει τον πυρινα τθσ εκνικισ κυριαρχίασ.
Αυτι θ αντίλθψθ περί τθσ εκνικισ κυριαρχίασ δεν αφορά προφανϊσ κράτθ υπό δανειακι εξάρτθςθ,
αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο του Δικαςτθρίου τθσ Καρλςροφθσ… Σελικά το Δικαςτιριο
αποδζχεται μόνο τθ διακυβερνθτικι ωσ πολιτικό κεςμό και μόνον εφόςον θ δράςθ τθσ εγκρίνεταινομιμοποιείται από τα εκνικά νομοκετικά ςϊματα, αν και θ Καρλςροφθ φαίνεται να αναγνωρίηει
μόνο το γερμανικό νομοκετικό ςϊμα ωσ πραγματικά κυρίαρχο…
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τθν «παλιά» Ε.Ε. Θ ζνταξθ των χωρϊν αυτϊν ςυνετζλεςε όμωσ και ςτθν αναηωπφρωςθ
των τάςεων αναγζννθςθσ του εκνικιςμοφ και ςτισ «παλιζσ» χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Θ Πολωνία, θ
Ουγγαρία, θ Σςεχία, αλλά και θ Αυςτρία, με αφορμι το μεταναςτευτικό αναδεικνφουν
τον εκνικιςμό και τον λανκάνοντα ρατςιςμό και πάλι ωσ κφριο εμπόδιο – πρόβλθμα τθσ
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ, το οποίο όμωσ δεν περιορίηεται μόνο ςε αυτζσ τισ χϊρεσ.
Λανκάνει και ςτισ υπόλοιπεσ, όπωσ αποδεικνφει το Brexit, θ αντιμετϊπιςθ του
προςφυγικοφ ςτθ βόρεια Ευρϊπθ ςε ςυνδυαςμό με τον κακοριςτικό ρόλο εκνικιςτικϊν
κομμάτων, ι θ επιμονι τθσ Γερμανίασ ςτθ γερμανοκεντρικι ερμθνεία τθσ διαδικαςίασ
τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ και θ ςυνεχισ προςπάκεια επιβολισ φραγμϊν ςτισ
προςφυγικζσ ροζσ και ακφρωςθσ τθσ κετικισ πολιτικισ του 2015.
υμπεραςματικά, θ ιδζα και θ υλοποίθςθ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ είναι θ απόρροια
τθσ ιςτορικισ εμπειρίασ των πολεμικϊν ςυγκροφςεων, των ςφαγϊν, τθσ κατάλυςθσ τθσ
Δθμοκρατίασ και των γενοκτονιϊν που ςτιγμάτιςαν τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ, τθσ μιτρασ
του ζκνουσ-κράτουσ από τον τριακονταετι πόλεμο (1610-1648) και μετά και κυρίωσ κατά
τθ διάρκεια του πρϊτου μιςοφ του 20ου αιϊνα. Παρά τα ςυνεχι εμπόδια και τισ
εκνικοκεντρικοφ χαρακτιρα αντιδράςεισ, αυτι παραμζνει θ κεμελιωτικι λογικι τθσ
πορείασ τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Λογικι, θ οποία, μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον,
απζτρεψε τον επανακατακερματιςμό τθσ Ευρϊπθσ και οδιγθςε ςτθν μζχρι τϊρα
εμβάκυνςθ τθσ ενωςιακισ διαδικαςίασ.
Οι αποκλίςεισ από αυτι τθ λογικι τθσ ενοποίθςθσ εκδικοφνται γιατί ενεργοποιοφν
καταλυτικά κεντρόφυγεσ δυνάμεισ. Σο δίλθμμα είναι προφανζσ. Θ ςτατικι του
οικοδομιματοσ ι ενιςχφεται, ι ολόκλθρο το κτίριο καταρρζει. ’ αυτό το πλαίςιο θ κρίςθ
από το 2008/2010 και μετά κζτει ςτο προςκινιο το πυρθνικό δίλθμμα: Εμβάκυνςθ τθσ
ενοποιθτικισ διαδικαςίασ , ι διάλυςθ τθσ Ζνωςθσ;
Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι και θ πιο πετυχθμζνθ οικονομία τθσ Δφςθσ, θ
γερμανικι, ζχει ενταχκεί και αυτι ςτθ λογικι τθσ πολιτικισ τθσ ανιςότθτασ. Μετά τθ
δεκαετία τθσ αναπροςαρμογισ, τθσ ςταςιμότθτασ των μιςκϊν και τθσ υποχϊρθςθσ του
κοινωνικοφ κράτουσ ( Agenda 2010), θ Γερμανία είναι και πάλι θ παραγωγικι ατμομθχανι
τθσ Ευρϊπθσ και απαιτεί τθ «γερμανοποίθςθ» τθσ Ευρωηϊνθσ και τθσ Ε.Ε.. Αλλά και ςτθ
Γερμανία θ ανιςότθτα και θ πρωτοφανισ ςυγκζντρωςθ πλοφτου τα τελευταία χρόνια ζχει
πάρει πρωτόγνωρεσ μορφζσ, καλυμμζνθ από τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ (ζςτω
και αν ςτισ τράπεηζσ τθσ, κυρίωσ ςτισ τράπεηεσ των «Länder» και όχι μόνο ςτθν Deutsche
Bank, υπάρχουν ακόμθ κρυμμζνεσ «μαφρεσ τρφπεσ») λόγω τθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ
και τθσ εξαγωγικισ δυναμικισ τθσ. Θ ανεργία είναι για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα ιδιαίτερα
χαμθλι (7% περίπου ιτοι 3 εκ. άνκρωποι, το οποίο μζςω «δθμιουργικισ ςτατιςτικισ»
επιςιμωσ παρουςιάηεται ωσ κάτω από το 5%), αλλά θ μονιμοποίθςθ ενόσ τεράςτιου
κοινωνικοφ περικωρίου που ηει από χαμθλζσ κοινωνικζσ παροχζσ (οι λεγόμενοι αποδζκτεσ
Θartz-4 που είναι περίπου 5,5 εκ.), ο υπζρογκοσ αρικμόσ των χαμθλόμιςκων εργαηομζνων
(περίπου 7 εκ. εργαηόμενοι ςτο λεγόμενο χϊρο των «mini jobs») και ο γιγάντιοσ αρικμόσ
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του περιςταςιακά ενοικιαηόμενου εργατικοφ δυναμικοφ, περίπου το 1/3 των εργαηομζνων,
παρουςιάηει τθν άλλθ εικόνα τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ γερμανικισ κοινωνίασ. Σο
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Γερμανίασ είναι ότι διατιρθςε τθ βιομθχανικι τθσ βάςθ (ςε
αντίκεςθ προσ τισ Θ.Π.Α. και ιδιαίτερα το Θνωμζνο Βαςίλειο) και το εφροσ των μεςαίων
επιχειριςεων (το λεγόμενο Μittelstand) διατθρϊντασ τθν πρωτοκακεδρία τθσ ςτθν
παραγωγι μθχανϊν, αυτοκινιτων και ςτθ χθμικι βιομθχανία. Ουςιαςτικά λόγω τθσ
επιτυχθμζνθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Agenda 2010 που κράτθςε ςε μεγάλο βακμό
τθ βιομθχανικι παραγωγι ςτθ χϊρα και περιόριςε τθ ροι των κεφαλαίων προσ τισ
κερδοςκοπικζσ χρθματοπιςτωτικζσ επενδφςεισ. υγχρόνωσ το μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ
Γερμανίασ είναι ότι παράγει βιομθχανικά προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ με ςχετικά χαμθλό
κόςτοσ εργαςίασ και προνομιακό τομζα παραγωγισ τθν αυτοκινθτοβιομθχανία. Σα
γερμανικά αυτοκίνθτα αποτελοφν, χωρίσ υπερβολι, το όνειρο των καταναλωτϊν ςε όλο τον
κόςμο και αςφαλϊσ το επιςτζγαςμα τθσ οικονομικισ επιτυχίασ, τθν υπζρτατθ απόδειξθ
επιτυχίασ και κοινωνικισ ανόδου των νεόπλουτων ςτρωμάτων ςτισ αναδυόμενεσ
οικονομίεσ.42
Εντόσ τθσ γερμανικισ κοινωνίασ και κυρίωσ ςε επιχειρθματικοφσ κφκλουσ ςτον κεντροδεξιό
και ςτον ςυντθρθτικό χϊρο θ πολιτικι αντανάκλαςθ αυτισ τθσ οικονομικισ επιτυχίασ είναι
θ εντφπωςθ, ότι θ Γερμανία, ςτο πλαίςιο νζων ςυνεργαςιϊν, κυρίωσ με τθν Κίνα (αλλά και
με τθ Ρωςία όταν ξεπεραςτεί θ ουκρανικι κρίςθ), και λόγω τθσ ςταδιακισ εκκρόνιςθσ των
Θ.Π.Α. ωσ του παγκόςμιου οικονομικοφ και πολιτικοφ ρυκμιςτικοφ πόλου, κα μπορζςει να
αναλάβει ρόλο διεκνοφσ θγετικισ οικονομικισ δφναμθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν τάςθ
επανεκνικοποίθςθσ τθσ γερμανικισ ςτάςθσ και τθν αντίλθψθ ςε πλατφτερα γερμανικά
κοινωνικά ςτρϊματα, ότι οικονομικι επιτυχία κακιςτά τθ Γερμανία μια διαφορετικι
περίπτωςθ από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Ότι μόνο υπό όρουσ «γερμανοποίθςθσ», αποδοχισ
δθλαδι του γερμανικοφ ordoliberal μοντζλου δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, παραγωγικισ
διαδικαςίασ και μείωςθσ του εργατικοφ κόςτουσ υπάρχει θ μακροπρόκεςμθ δυνατότθτα
φπαρξθσ τθσ Ε.Ε. Πρόκειται για τθ λογικι τθσ οικονομίασ τθσ προςφοράσ που αποτελεί από
ςυςτάςεωσ του γερμανικοφ ζκνουσ-κράτουσ το 1871 τον πυρινα τθσ γερμανικισ
ανταγωνιςτικισ οικονομικισ ςτρατθγικισ και θ οποία ςυμπλθρϊκθκε μετά τον πόλεμο με
τθ κεωρία του Ordoliberalismus. Όποια χϊρα δεν μπορεί να ακολουκιςει αυτό το μοντζλο
υπονομεφει τθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ και κα πρζπει αρχικά να υποςτεί κυρϊςεισ και αν κι
αυτζσ δεν φζρουν αποτζλεςμα κα πρζπει να εγκαταλείψει τθν Ζνωςθ.
τθν πράξθ θ γερμανικι ςυντθρθτικι πολιτικι κινείται μεταξφ επαρχιωτιςμοφ, φόβου
απζναντι ςτο εκνικοκεντρικό πνεφμα που ζχει θ ίδια απελευκερϊςει (και που λειτουργεί
υπζρ των ακροδεξιϊν εναλλακτικϊν «αντιςυςτθμικϊν» γερμανϊν του κρυπτοφαςιςτικοφ
AfD) και εκφράηεται ωμά ςτο χϊρο των λαϊκϊν ΜΜΕ, και – διςτακτικϊν – φανταςιϊςεων
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Αναλυτικά για τθν ανιςότθτα ςτθ Γερμανία κυρίωσ μετά τθν Agenda 2010 και τθν υλοποίθςι τθσ
από τθν κυβζρνθςθ Merkel, θ οποία ςτθρίχτθκε ςτισ «μεταρρυκμίςεισ» Schroeder/Hartz, δεσ α.α. :
Hans-Ulrich Wehler, Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland, C.H.Beck,
Muenchen 2013
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ανάλθψθσ παγκόςμιου ρόλου οικονομικισ υπερδφναμθσ. Σο κετικό είναι ότι υπάρχει ακόμθ
θ ςοςιαλδθμοκρατία και θ ορκολογικι προςζγγιςθ ςτα πράγματα, θ οποία γνωρίηει ότι: α)
αν θ Γερμανία εγκαταλείψει το Ευρϊ το νζο (δεφτερο) «οικονομικό καφμα» κα
καταρρεφςει λόγω τθσ ίδιασ τθσ επιτυχίασ του (δραματικι ανατίμθςθ του νζου/παλιοφ
εκνικοφ νομίςματοσ και ςυνακόλουκθ αφλογιςτία των εξαγωγικϊν πλεονεκτθμάτων) με
άδθλεσ πολιτικζσ και κοινωνικζσ επιπτϊςεισ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, β) θ Κίνα κα
αναδυκεί ωσ θ κυρία δφναμθ ςε μια τζτοια αναδιάταξθ τθσ διεκνοφσ ιςορροπίασ
(ενςωματϊνοντασ και τθ γερμανικι βιομθχανικι τεχνογνωςία) και γ) μια κεντρικι κζςθ
ςτον κόςμο, με απαίτθςθ ρυκμιςτικοφ/διαχειριςτικοφ διεκνοφσ ρόλου, απαιτεί πραγματικι
πολιτικι αυτοπεποίκθςθ και μια γιγάντια ςτρατιωτικι μθχανι, τθν οποία θ γερμανικι
κοινωνία, λόγω του παρελκόντοσ τθσ, δεν πρόκειται να αποδεχκεί, ενϊ το κόςτοσ τθσ κα
ςχετικοποιοφςε τα γερμανικά οικονομικά πλεονεκτιματα μιασ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ
τθσ προςφοράσ.
Σα γερμανικά θγεμονικά οικονομικά ςυμφζροντα κεωροφν ότι οι οικονομικζσ ιςορροπίεσ
δυνάμεων λειτουργοφν υπζρ τουσ. Γι’ αυτό άλλωςτε θ «προςαρμοςμζνθ ςτθν αγορά
Δθμοκρατία»-(die marktkonforme Demokratie), ςφμφωνα με τθν Merkel, είναι θ μόνθ
βιϊςιμθ μορφι Δθμοκρατίασ απζναντι ςτθν οποία δεν υπάρχει εναλλακτικι δυνατότθτα.
Και πάλι There is no Alternative, όπωσ ιδθ από τθν αρχι τθσ νεοφιλελεφκερθσ ςτροφισ είχε
υποςτθρίξει θ κυβζρνθςθ Thatcher. Σο ευρωπαϊκό δθμόςιο ςυμφζρον, όςο ιςχυρό και αν
είναι ακόμθ λόγω τθσ ιςτορικισ ανάγκθσ υπεράςπιςθσ του ευρωπαϊκοφ εγχειριματοσ τθσ
ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ και τθσ ανάγκθσ ουςιαςτικισ παρουςίασ τθσ Ευρϊπθσ ςτον
παγκοςμιοποιθμζνο πολυπολικό κόςμο, είναι κατακερματιςμζνο ςε επιμζρουσ εκνικά
δθμόςια ςυμφζροντα, εκνικοκεντρικοφ

χαρακτιρα τα οποία δεν μποροφν να

αντιμετωπίςουν τθ δράςθ των αγορϊν, και αποδζχονται ωσ μόνθ εγγφθςθ οικονομικισ και
πολιτικισ αςφάλειασ τθ δθμοςιονομικι πεικαρχία και λιτότθτα που επιβάλλει θ γερμανικι
θγεμονία ςτο πλαίςιο τθσ neoliberal ερμθνείασ του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ τα
τελευταία 12 χρόνια.
Η αντοχι του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ
Θ επιβολι και θ κυριαρχία του παραδείγματοσ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ εςτιάηεται ςτθν
αναδιάταξθ τθσ κοινωνικισ ιςορροπίασ και ςτθν δι’ αυτισ επιβολι των πολιτικϊν τθσ
λιτότθτασ. Όμωσ θ γενεαλογία και θ κυριαρχία αυτοφ του παραδείγματοσ δεν αρκοφν για να
εξθγιςουν τθν τεράςτια ανκεκτικότθτά του. Κα πρζπει να εξεταςτοφν οι λόγοι και τα
ςτοιχεία τθσ αντοχισ που αυτό επιδεικνφει και μετά τθ μεγαλφτερθ οικονομικι κρίςθ που
γνϊριςε ο ανεπτυγμζνοσ κόςμοσ, μετά τον ΛΛ Παγκόςμιο Πόλεμο το 2007/2008.
Και αυτό παρ’ όλον που :
α) θ απορρφκμιςθ τθσ οικονομίασ και θ βάςει αυτισ ανεξζλεγκτθ λειτουργία και κυριαρχία
του χρθματοπιςτωτικοφ κεφαλαίου και θ απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν αυτορυκμιςτικι
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ικανότθτα τθσ αγοράσ και δθ τθσ αγοράσ των καινοτόμων χρθματοπιςτωτικϊν
παραγϊγων οδιγθςαν ςτθν οικονομικι κρίςθ.
β) θ επιβολι τθσ λογικισ τθσ ακραίασ εκδοχισ τθσ αγοράσ αναπαράγει και εμβακφνει τθν
κοινωνικι ανιςότθτα, περικωριοποιϊντασ ι και αποκλείοντασ μεγάλα τμιματα τθσ
κοινωνίασ, κυριολεκτικά επί μόνιμθσ βάςθσ, διαλφοντασ ουςιαςτικά τουσ εκνικοφσ
κοινωνικοφσ ιςτοφσ και αναπαράγοντασ τεράςτια προβλιματα για τθ δθμόςια
αςφάλεια και τθν φπαρξθ του δθμοκρατικοφ Κράτουσ Δικαίου.
γ) θ απολυτοποίθςθ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ εκφράηει πρακτικά και ςυγκεκριμζνα όχι
μόνο τθν καταγγελία τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ, αλλά και τθν
κακοριςτικι για τθ Δθμοκρατία ςυνζπεια αυτισ τθσ καταγγελίασ: Σθν υποχϊρθςθ του
πολιτικοφ και τθ μετάλλαξθ τθσ – δθμοκρατικισ – πολιτικισ από διαδικαςία
ςχεδιαςμοφ και διαςφάλιςθσ τθσ ςτοιχειϊδουσ, ζςτω, διανεμθτικισ δικαιοςφνθσ, ωσ
όρο διαςφάλιςθσ τθσ τικάςευςθσ των κοινωνικϊν αντικζςεων, ςε διαδικαςία επιβολισ
των ςυμφερόντων τθσ μειοψθφίασ του πλοφτου και διαςφάλιςθσ τθσ αναπαραγωγισ
των όρων τθσ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςισ του. Ιτοι, ςτθν περικωριοποίθςθ τθσ κοινωνικισ
πλειοψθφίασ και, μζςω αυτισ, ςτθν αποςτακεροποίθςθ τθσ Δθμοκρατίασ.
Αυτό το οποίο διαπιςτϊνει κανείσ, είναι ότι το πρόβλθμα δεν εςτιάηεται μόνο ςτο πρϊτο
ςκζλοσ του φιλελεφκερου / δθμοκρατικοφ δίπτυχου, δθλαδι ςτθν οικονομικι ελευκερία,
αλλά κυρίωσ ςτο δεφτερο, ςτθν ιςότθτα, θ οποία αναφζρεται ςτθ λειτουργία του ιδιϊτθ ωσ
πολίτθ. Ουςιαςτικά θ ιςορροπία μεταξφ των δφο αυτϊν πλευρϊν του Λανοφ ζχει ανατραπεί
και οι πολιτικζσ επιλογζσ πριμοδοτοφν αυτι τθν ανατροπι. Θ οικονομικι ελευκερία, θ
ελευκερία των αγορϊν, ταυτίηεται με το δθμόςιο ςυμφζρον, αφοφ θ απρόςκοπτθ και
ανεξζλεγκτθ λειτουργία τθσ ανακθρφςςεται ςε υπζρτατο αγακό. Σο ατομικό ςυμφζρον δεν
υπερτερεί απλϊσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, αλλά ουςιαςτικά τείνει να το
αντικαταςτιςει.
Αυτόσ είναι ο πυρινασ τθσ λογικισ των ςτρατθγικϊν ιδιωτικοποίθςθσ του δθμοςίου και
τθσ, παρ’ όλθ τθν κρίςθ, επικράτθςθσ των πολιτικϊν τθσ ανιςότθτασ ωσ του βαςιλικοφ
δρόμου τθσ επίλυςθσ τθσ κρίςθσ, ςτθν οποία αποδεδειγμζνα οδιγθςαν θ απορφκμιςθ, θ
ανιςότθτα και θ ανεξζλεγκτθ ςυγκζντρωςθ και διαχείριςθ του πλοφτου. Πρόκειται δθλαδι
για το ιδεολόγθμα τθσ εξόδου από τθν κρίςθ μζςω τθσ περαιτζρω ζνταςθσ τθσ ανιςότθτασ
και τθσ βίασ τθσ αγοράσ, αφοφ το κόςτοσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ το
αναλαμβάνει θ κοινωνία, θ οποία πρζπει να υποςτεί τισ επιπτϊςεισ μακροχρόνιασ
πολιτικισ λιτότθτασ, αφοφ αυτι πρζπει να αναλάβει και αναλαμβάνει τθν αποπλθρωμι του
χρζουσ που ςυςςωρεφτθκε και το οποίο, λόγω τθσ κερδοςκοπίασ των διαςωκζντων και
ουςιαςτικά μθ φορολογουμζνων, ςυνεχϊσ διογκϊνεται. Γεγονόσ που εντείνει με τθ ςειρά
του τθν ανιςότθτα, αφοφ μεταφράηεται, είτε ςε μια μακροχρόνια φφεςθ, είτε ςε αςκενι
ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ και αςκενι αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ι ακόμθ και ςε
ανάπτυξθ χωρίσ απαςχόλθςθ (jobless growth). Θ επιτευχκείςα ανιςότθτα τθσ ιςορροπίασ
των κοινωνικϊν δυνάμεων αποδεςμεφει τθν επενδυτικι δραςτθριότθτα από τθν ανάγκθ
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παραγωγικϊν επενδφςεων, που αν γίνουν, γίνονται είτε ςε τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ,
όπου θ εργαςία αντικακίςταται από εφαρμογζσ τθσ ρομποτικισ, είτε γίνονται ςε πιο
κερδοφόρα ςθμεία του πλανιτθ, είτε επικεντρϊνονται ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα με
κφριο ςτόχο τθν απρόςκοπτθ κερδοςκοπικι δραςτθριότθτα. Δραςτθριότθτα θ οποία οδθγεί
λογικά ςτθν επόμενθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, χωρίσ όμωσ ιδιαίτερθ διακινδφνευςθ, αφοφ
είναι δεδομζνο ποιοσ κα αναλάβει και πάλι το κόςτοσ τθσ, παρά τθν όποια φλυαρία του
πολιτικοφ προςωπικοφ περί πολζμου κατά τθσ φοροαποφυγισ, περί κατάργθςθσ των
διεκνϊν ι ευρωπαϊκϊν φορολογικϊν παραδείςων κλπ.
Αν προςπακιςουμε να ανιχνεφςουμε τισ εξελίξεισ, οι οποίεσ ζχουν διαμορφωκεί τθν
τελευταία

τεςςαρακονταετία

ςτο

πλαίςιο

τθσ

παγκοςμιοποίθςθσ,

δθλαδι

τθσ

απελευκζρωςθσ των αγορϊν, και τισ επιπτϊςεισ που ζχουν αυτζσ για τθ ςτάςθ και τθ
γενικότερθ λειτουργία τθσ πολιτικισ εξουςίασ και του πολιτικοφ προςωπικοφ κα
μποροφςαμε να αναγνωρίςουμε κάποιεσ ενδεικτικζσ εκφάνςεισ τθσ ςφγχρονθσ λειτουργίασ
τθσ πολιτικισ.
Εκφάνςεισ που χαρακτθρίηουν τθν ποιοτικι ανακεϊρθςθ του ίδιου του δθμοκρατικοφ
χαρακτιρα τθσ πολιτικισ, ωσ ιςτορικισ διαδικαςίασ εκδθμοκρατιςμοφ, ςε διαδικαςία
ςυρρίκνωςθσ του πολιτικοφ. Ποια είναι τα ςτοιχεία εκείνα ειδικότερα ςτα οποία εντοπίηεται
θ αλλαγι τθσ λειτουργίασ τθσ πολιτικισ τάξθσ; τοιχεία τα οποία λανκάνοντα προχπιρχαν,
αλλά θ ιςορροπία κοινωνικϊν δυνάμεων είχε αποτρζψει να εκφραςτοφν ωσ κακορίηοντα
καταλυτικά τθ ςτάςθ και τισ επιλογζσ του πολιτικοφ προςωπικοφ. Ποια είναι δθλαδι τα
χαρακτθριςτικά που πιρε θ αποδζςμευςθ τθσ πολιτικισ πράξθσ από τισ δεςμεφςεισ του
πολιτικοφ; Χαρακτθριςτικά τα οποία λειτουργοφν ςωρευτικά υπζρ τθσ διαδικαςίασ
απολυτοποίθςθσ του ιδιωτικοφ ςυμφζροντοσ και επιβολισ τθσ ακραίασ εκδοχισ τθσ
αγοράσ.
Οικονομικι εξουςία και πολιτικι
Κα μποροφςαμε να ςυμπτφξουμε τα χαρακτθριςτικά αυτά ςε 5 εκφάνςεισ τθσ ςφγχρονθσ
λειτουργίασ τθσ πολιτικισ, οι οποίεσ κακορίηουν τθν ζνταξθ των λειτουργιϊν του κράτουσ
ςτθ λογικι του παραδείγματοσ τθσ πολιτικισ τθσ ανιςότθτασ, οι οποίεσ είναι :
1) Σο κόςτοσ των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν για τθν ανάδειξθ τθσ νομοκετικισ και τθσ
εκτελεςτικισ εξουςίασ, το οποίο αςφαλϊσ δεν περιορίηεται ςτθν προεκλογικι περίοδο,
αφοφ θ κοινωνικι αναποτελεςματικότθτα τθσ πολιτικισ μετατρζπει τθν άςκθςθ
πολιτικισ ςε ςυνεχόμενθ προεκλογικι εκςτρατεία.
Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ αδυναμία τθσ πολιτικισ να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει
πολιτικοφσ ςτόχουσ, θ αυξανόμενθ υποταγι τθσ ςτα οικονομικά ςυμφζροντα τθσ
παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ και θ εξ αυτοφ προερχόμενθ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ των
πολιτϊν, θ οποία οδθγεί ςτθ ςτάςθ αποχισ και απάκειασ απζναντι ςτισ πολιτικζσ –
κομματικζσ διεργαςίεσ και ςε ςυρρίκνωςθ του αρικμοφ των μελϊν των κομμάτων,
κακιςτά τθν προεκλογικι διαδικαςία, αλλά και τθν κακθμερινότθτα (ςυνεχείσ
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δθμοςκοπιςεισ) τθσ πολιτικισ εξουςίασ πανάκριβθ. Οι προεκλογικζσ εκςτρατείεσ
απορροφοφν όλο και περιςςότερο οικονομικοφσ πόρουσ. Για να πείςουν οι υποψιφιοι
χρειάηονται όλο και περιςςότερα χριματα για διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ παντόσ τφπου,
τθλεοπτικά / ραδιοφωνικά ςποτ, διαφθμίςεισ ςτον τφπο, αλλά και για όλο το εφροσ τθσ
ςφγχρονθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ που επικεντρϊνεται ςτθ χριςθ τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Όςο δθλαδι πιο αναποτελεςμαςτικι
γίνεται θ πολιτικι, και ςυρρικνϊνεται ςε επικοινωνιακι πολιτικι τόςο και περιςςότερο
κοςτίηει. Αυτό το κόςτοσ διαμορφϊνει τεράςτιεσ εξαρτιςεισ από οικονομικά
ςυμφζροντα – χορθγοφσ και εξαρτιςεισ από τα ςυγκροτιματα που ελζγχουν τον Σφπο
τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ κλπ. υγχρόνωσ οι ςυνεχείσ
δθμοςκοπιςεισ, κρυφζσ ι δθμόςιεσ, από τισ οποίεσ εξαρτϊνται οι κακθμερινζσ
επιλογζσ τθσ πολιτικισ εξουςίασ αυξάνουν το κακθμερινό κόςτοσ τθσ πολιτικισ και τθν
εξάρτθςθ από τα Μζςα, αφοφ και ο τρόποσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων των
δθμοςκοπιςεων από τα Μζςα είναι κακοριςτικόσ για τθν κακθμερινι εικόνα τθσ
πολιτικισ εξουςίασ και τθ διαμόρφωςθ του πολιτικοφ κλίματοσ.
2) Θ όλο και μεγαλφτερθ ςφνδεςθ τθσ ςταδιοδρομίασ ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ, με τθ
ςταδιοδρομία

ςτο

χϊρο

των

επιχειριςεων.

Σο

λεγόμενο

ςφνδρομο

τθσ

περιςτρεφόμενθσ πόρτασ (revolving doors – syndrome) μεταξφ πολιτικισ και
επιχειριςεων ωσ ςυγκοινωνοφντων δοχείων και θ ςυνεχισ εναλλαγι ρόλων ςτο
πλαίςιο αυτό, εντείνει τθ ςυνφφανςθ των ςυμφερόντων και ςτο άμεςο προςωπικό
επίπεδο, είτε πρόκειται για ςτελζχθ των εκνικϊν κυβερνιςεων, είτε για επιτρόπουσ τθσ
Ε.Ε. είτε για ευρωβουλευτζσ, είτε για υψθλά ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ.
3) Θ με τα δφο προθγοφμενα ςθμεία ςυνδεδεμζνθ ζκρθξθ τθσ διαφκοράσ του πολιτικοφ
προςωπικοφ, θ οποία δεν περιορίηεται πλζον ςε κρατικζσ οντότθτεσ με αςκενι
επικράτθςθ του νεωτερικοφ εγχειριματοσ, αλλά ειςχωρεί με άμεςεσ ι ζμμεςεσ μορφζσ
και ςτα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ ςτισ προθγμζνεσ δθμοκρατίεσ. Θ ςυνζργεια των
ςθμείων 1 και 2 οδθγεί ςτθ διαπίςτωςθ του Stiglitz, ότι θ κορυφι του πολιτικοφ
προςωπικοφ εντάςςεται πλζον ςτο πλουςιότερο 1% τθσ κοινωνίασ43. Εξζλιξθ, θ οποία
εμβακφνει τθ ςυνφφανςθ των ςυμφερόντων και τθν ζνταξθ τθσ πολιτικισ ελίτ ςτθν
πλουτοκρατικι μειοψθφία και ςτθ λογικι τθσ ςε εκνικό και ςε διεκνζσ επίπεδο, ζςτω
και υπό το πζπλο τθσ τεχνοκρατικισ διαχείριςθσ. Εξζλιξθ θ οποία δεν περιορίηεται ςτον
κεντροδεξιό χϊρο, αλλά αφορά όλο το εφροσ του πολιτικοφ φάςματοσ.
4) Θ αποξζνωςθ των πολιτϊν από το πολιτικό ςφςτθμα και θ από αυτι προκφπτουςα
αποχι από τισ πολιτικζσ, κομματικζσ και προεκλογικζσ διεργαςίεσ, αλλά και από τθν
εκλογικι διαδικαςία ανάδειξθσ κοινοβουλίων και κυβερνιςεων, θ οποία οδθγεί
αντικειμενικά ςτθ μείωςθ, ι και ζκπτωςθ τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ πολιτικισ, αλλά και
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Δεσ και Joseph Stiglitz (2010). Για το κζμα τθσ υποτικζμενθσ α-πολιτικισ γραφειοκρατίασ δεσ:
Juergen Habermas, Im Sog der Technokratie, Edition Suhrkamp, Berlin 2013
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ςτθ μετάλλαξθ του πολιτικοφ λόγου και ςτθν ζκπτωςθ τθσ δθμόςιασ χριςθσ του ορκοφ
λόγου, όπωσ με κωμικοτραγικό τρόπο αναδεικνφουν τα tweets του Trump.
Ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ δεν αποτελεί πλζον ανομολόγθτο αντικειμενικό αποτζλεςμα
του τρόπου λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, αλλά κθρφςςεται δθμόςια ωσ ςτόχοσ τθσ
πολιτικισ. Πριν από 15-20 χρόνια κα ιταν αδιανόθτθ θ δθμόςια καταγγελία των
μθχανιςμϊν πρόνοιασ ωσ ανορκολογικϊν και αντιπαραγωγικϊν ςτοιχείων του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ, αν και θ κ. Thatcher ιδθ από το 1979 ωσ πρϊτθ διδάξαςα είχε
παρουςιάςει αυτι τθ κζςθ ωσ πεμπτουςία τθσ πολιτικισ τθσ.
Χωρίσ κανζνα ενδοιαςμό προαναγγζλλεται θ περικοπι των κοινωνικϊν δαπανϊν
ταυτιηόμενθ με τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ οικονομίασ και αυτό όχι μόνον ςτο
πλαίςιο των υποτικζμενων αναγκαίων πολιτικϊν λιτότθτασ λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ. Θ αρχι ζγινε από τισ κυβερνιςεισ Thatcher, αλλά ςυςτθματικοποιικθκε από τθ
λεγόμενθ ςυντθρθτικι επανάςταςθ του Gingrich και κακορίηει πλζον τον πολιτικό λόγο
και τισ πολιτικζσ ςκοποκεςίεσ του ρεπουμπλικανικοφ κόμματοσ ςτισ Θ.Π.Α. Θ αποδοχι
τθσ κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ ωσ φυςικοφ γεγονότοσ με τθ μορφι τθσ αγνόθςθσ
όχι μόνο των αναγκϊν αλλά και τθσ ίδιασ τθσ φπαρξθσ των περικωριοποιοφμενων
ςτρωμάτων αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο του νεοφιλελεφκερου πολιτικοφ λόγου. Θ
φορολογία των επιχειριςεων και των υψθλϊν ειςοδθμάτων κεωρείται το κατ’ εξοχιν
ανορκολογικό εμπόδιο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, ενϊ θ αποδζςμευςθ των
πλουςιοτζρων ςτρωμάτων, αν είναι δυνατόν από κάκε φορολογικι επιβάρυνςθ
παρουςιάηεται ωσ θ πεμπτουςία τθσ ελευκερίασ και τθσ επικράτθςθσ του
ορκολογιςμοφ ςτθν οικονομία ενϊ οι κάποιεσ κεχνςιανοφ τφπου προςπάκειεσ
καταπολζμθςθσ τθσ περικωριοποίθςθσ κεωροφνται ανορκολογικζσ ςοςιαλιςτικζσ ι
φαςιςτικζσ πρακτικζσ του παρελκόντοσ.
Σο ίδιο ιςχφει και για τισ προςπάκειεσ επαναρφκμιςθσ τθσ οικονομίασ. Μόνο θ
απορφκμιςθ ςυμβαδίηει, ςφμφωνα με αυτόν τον νεοφιλελεφκερο τεχνοκρατικό λόγο,
με τισ απαιτιςεισ μιασ πολιτικισ που ανταποκρίνεται ςτον κεωροφμενο ωσ κακαρό και
απόλυτο ορκολογιςμό τθσ αυτορυκμιηόμενθσ αγοράσ. Ο αμερικανικόσ και ο βρετανικόσ
νεοφιλελευκεριςμόσ αποτελοφν τθν προμετωπίδα αυτισ τθσ εξζλιξθσ, αλλά και ςτθν
θπειρωτικι Ευρϊπθ, ίςωσ ςε πιο ιπια μορφι, θ τάςθ αυτι ζχει επικρατιςει. Σο
αποτζλεςμα είναι ότι θ διανεμθτικι λειτουργία τθσ αγοράσ ταυτίηεται όλο και
περιςςότερο με τθ κεωρία του trickle-dawn (που ιταν το κφριο επιχείρθμα τθσ
φορολογικισ πολιτικισ τθσ Thatcher και του Reagan): θ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου ςτθν
κορυφι τθσ κοινωνικισ πυραμίδασ είναι απαραίτθτθ για «να ςτάξουν προσ τα κάτω»,
προσ τα υποδεζςτερα ςτρϊματα οι πόροι που κα βοθκιςουν ζτςι το κοινωνικό ςφνολο.
Βάςει του ςχιματοσ τθσ κοινωνίασ ωσ κλεψφδρασ, που επιδιϊκει θ πολιτικι τθσ
ανιςότθτασ, το γενικό ςυμφζρον δεν υλοποιείται μζςω επεκτατικϊν πολιτικϊν, ι
πολιτικϊν διανεμθτικισ δικαιοςφνθσ, αλλά θ υλοποίθςι του -ςφμφωνα με αυτι τθ
κεωρία- κα προκφψει από τθν όλο και μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου.
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5) Θ ίδια θ κυνικι υποχϊρθςθ τθσ ζννοιασ τθσ ςυλλογικότθτασ και του δθμοςίου
ςυμφζροντοσ ςτθ ςυνείδθςθ των υποκειμζνων, ωσ παράπλευρθ απϊλεια τθσ
απομυκοποίθςθσ των παραδοςιακϊν ιδεολογιϊν ςυλλογικισ ταυτότθτασ και τθσ
απομάγευςθσ των παραδοςιακϊν ιδεολογθμάτων ζνταξθσ των υποκειμζνων ςε προ – ι
παρανεωτερικά περιβάλλοντα.
Αυτι θ απομυκοποίθςθ

των προνεωτερικϊν ταυτοτιτων και θ απομάγευςθ του

κόςμου, θ οποία είχε κακορίςει τθ νεωτερικι διαδικαςία εκκοςμίκευςθσ και ςταδιακισ
ολοκλιρωςθσ του πολιτικοφ, ωσ τθσ διαδικαςίασ ςυγκρότθςθσ τθσ κοινωνίασ των
ελευκζρων και ίςων, αποκτά ζνα άλλο πρόςωπο, από τθ ςτιγμι που ςυνειδθτοποιείται
θ διαδικαςία ζκπτωςθσ του πολιτικοφ. Θ απογοιτευςθ που δθμιουργείται από τθν
εμπειρία τθσ ζκπτωςθσ του δθμοκρατικοφ εγχειριματοσ τθσ Νεωτερικότθτασ οδθγεί
ςτθν ανάδειξθ τθσ κυνικισ ςτάςθσ του εγωκεντριςμοφ, του ωμοφ ωφελιμιςμοφ και τθσ
αντικοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Χωρίσ αυτό να ςθμαίνει, ότι τα παραδοςιακά,
αντινεωτερικά, ανορκολογικά ιδεολογιματα, εκνοκεντρικοφ ι ρατςιςτικοφ τφπου, δεν
είναι ζτοιμα να ςυμπλθρϊςουν τον οικονομικό εκνικιςμό και να νομιμοποιιςουν τισ
διάφορεσ μορφζσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Ο Obama πζτυχε πολλά, αν αναλογιςκεί κανείσ τθ κεμελιακι και ζξαλλθ αντιπολίτευςθ
που αντιμετϊπιςε: απαγκίςτρωςθ των ΘΠΑ από το Λράκ και ςε ζνα βακμό και από το
Αφγανιςτάν (θ υρία μπορεί να κεωρθκεί μάλλον αποτυχία τθσ εξωτερικισ πολιτικισ
Obama και θ ςθμερινι κατάςταςθ απόδειξθ τθσ γελοιότθτασ των λεονταριςμϊν του
Trump), εκπλθκτικό περιοριςμό του δθμόςιου ελλείμματοσ, του ρυκμοφ αφξθςθσ του
δθμόςιου δανειςμοφ και τθσ αφξθςθσ του ΑΕΠ τθν οποία εκμεταλλεφεται ςιμερα ο
Trump, ενςωμάτωςθ ςτο ςφςτθμα περίκαλψθσ των φτωχότερων ςτρωμάτων
(Obamacare), ζλεγχο τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ των τραπεηϊν – μετά τθ δεφτερθ
εκλογι του – ςχετικι αφξθςθ τθσ φορολογίασ των πλουςιότερων ςτρωμάτων. Όμωσ οι
προςδοκίεσ ιταν πολφ υψθλζσ και θ ανιςότθτα παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ ουςιαςτικά
ζχει αυξθκεί. Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ γνϊριςμα των εκλογϊν του 2016 ιταν
περιςςότερο θ απογοιτευςθ παρά θ ελπίδα για εμβάκυνςθ των προςπακειϊν που
είχαν αρχίςει με τθν Προεδρία Obama, ίςωσ γιατί ο ίδιοσ δεν μποροφςε να κζςει για
τρίτθ φορά υποψθφιότθτα.
Θ απογοιτευςθ που οδιγθςε ςε μεγάλθ αποχι των ψθφοφόρων που είχαν υποςτθρίξει
τον Obama (θ Clinton ζλαβε περίπου 9 εκ. ψιφουσ λιγότερουσ από τον Obama), θ ίδια
θ προςωπικότθτα τθσ Clinton που ταυτιηόταν περιςςότερο με τθν κυρίαρχθ τάξθ ι το
«κατεςτθμζνο», θ αποςταςιοποίθςθ τθσ αμερικανικισ Αριςτεράσ από τα κεμελιϊδθ
προβλιματα τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ και θ μετάκεςθ των προβλθμάτων αυτϊν ςε
κζματα φυλετικισ, εκνοτικισ, ζμφυλθσ κλπ. ταυτότθτασ, όπωσ υποςτιριξε ο Mark Lilla
πρόςφατα και είχε προβλζψει ωσ το κφριο πρόβλθμα τθσ Αριςτεράσ ςτθν Αμερικι ιδθ
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πριν είκοςι χρόνια ο Rorty44, αποτζλεςαν το πλαίςιο τθσ προζλαςθσ του
ανορκολογιςμοφ. υγχρόνωσ α) θ ωμι επανεμφάνιςθ του ρατςιςμοφ φςτερα από 8
χρόνια Προεδρίασ του Obama, ο οποίοσ κεωρικθκε απειλι απζναντι ςτθ «λευκι
υπεροχι» (white supremacy), β) θ εμβάκυνςθ τθσ ανιςότθτασ, γ) το καταςτροφικό για
μεγάλο μζροσ τθσ εργατικισ τάξθσ τζλοσ των παραδοςιακϊν βιομθχανιϊν που ιταν το
προπφργιο τθσ λευκισ εργατικισ τάξθσ, αλλά και δ) οι ιδιομορφίεσ του ςυςτιματοσ των
εκλεκτόρων, οι οποίεσ εξαφάνιςαν τθν υπεροχι τθσ Clinton κατά 3 εκ. ψιφουσ ζναντι
του Trump, ζδωςαν τθ νίκθ και τθν Προεδρία ςτθν κατ’ εξοχιν ζκφραςθ του
ανορκολογιςμοφ δθλαδι ςτον πιο αντιδθμοκρατικό υποψιφιο που μποροφςε να
υπάρξει ςτο πλαίςιο ενόσ δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ κακολικισ ψθφοφορίασ ςτθ
δεδομζνθ πολιτικι ςυγκυρία ςτισ Θ.Π.Α. του 2016.
Δεν είναι εδϊ ο χϊροσ για λεπτομερι ανάλυςθ των εκλογϊν του 2016. Αυτό που ςχθματικά
μπορεί να ειπωκεί είναι, ότι θ πρϊτθ πολιτικι αντίδραςθ ςτθν κρίςθ του 2007/2008 ιταν,
κα λζγαμε με «ευρωπαϊκοφσ» όρουσ, ςοςιαλδθμοκρατικι ενταγμζνθ ςτθ λογικι τθσ
παράδοςθσ τθσ περιόδου του New Deal.
Θ απογοιτευςθ από αυτιν τθ ςοςιαλδθμοκρατικι προοπτικι ανζδειξε ωσ εναλλακτικι
πολιτικι επιλογι τον ανορκολογιςμό που όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ, αποτελεί
λανκάνον ςτοιχείο του αμερικανικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ με κφρια αναφορά τθν
ρατςιςτικι υςτερία και τθν ξενοφοβία.
Νομίηω ότι υπό ςυνκικεσ κακολικισ ψθφοφορίασ δφο είναι οι πικανζσ αντιδράςεισ του
εκλογικοφ ςϊματοσ ςε μια κατάςταςθ βακφτατθσ ανιςότθτασ, θ οποία αναπαράγεται και
διευρφνεται: α) ι ορκολογικι – δθμοκρατικι επιλογι και ωσ εκ τοφτου θ
ςοςιαλδθμοκρατικοφ χαρακτιρα αντίδραςθ που ζχει ωσ περιεχόμενο πολιτικζσ
αναδιανομισ και ςχετικοποίθςθσ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ, ι β) θ ανορκολογικι –
αντιδθμοκρατικι

επιλογι,

θ

οποία

αποδζχεται

τουσ

όρουσ

τθσ

ανιςότθτασ

παραγνωρίηοντασ, ι απωκϊντασ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ ςυγκρότθςθσ τουσ και τον
πραγματικό χαρακτιρα τουσ ανακθρφςςοντασ ςε αλικεια
ςτθρίηονται

ςε

μυκοπλαςία,

ςυνωμοςιολογία,

πλαςματικζσ αλικειεσ που

επικετικότθτα,

ξενοφοβία

και

αυτοεξαπάτθςθ.
τθν Αμερικι του Trump, τουλάχιςτον για τουσ οπαδοφσ του, αυτι θ παραγνϊριςθ,
απϊκθςθ και άρνθςθ τθσ πραγματικότθτασ ζχει πάρει τόςο κακαρζσ μορφζσ ϊςτε πλζον
δθμοςίωσ με κφριο εκφραςτι τον λόγο του Προζδρου θ «πλαςματικι ι εναλλακτικι
αλικεια»-(Fake

News-Alternative

Truth)

ζχει

ανακθρυχκεί

ςε

αλικεια

ενϊ

θ

πραγματικότθτα κεωρείται πλαςματικι και ψευδισ.
44

Δεσ και αναλυτικά Mark Lilla, The Once and Future Liberal. After Identity Politics, Harper Collins.
New York 2017 και Richard Rorty, Achieving Our Country, Cambridge, Cambridge University Press,
1998. Οι λεγόμενεσ πολιτικζσ τθσ ταυτότθτασ δεν υπιρχαν ωσ αναλυτικι κατθγορία κατανόθςθσ του
πολιτικοφ κατακερματιςμοφ το 1998. Ο Rorty χρθςιμοποιεί τισ ζννοιεσ cultural left vs. progressiv left
για να εξθγιςει ςτθν αρχι τθσ εμφάνιςισ του το ουςιαςτικά ίδιο φαινόμενο ςτο οποίο αναφζρεται
ο Lilla.
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Ουςιαςτικά θ νεοφιλελεφκερθ πολιτικι τθσ ανιςότθτασ, κεωρεί μοναδικό μθχανιςμό
αναδιανομισ τθν αρχι του trickle-down, θ οποία ςτθν πράξθ ςθμαίνει τθν επαναφορά των
κοινωνικϊν ςχζςεων τθσ πρωταρχικισ ςυςςϊρευςθσ υπό όρουσ υπερςυγκεντρωτικοφ
καπιταλιςμοφ. Αυτι θ απόλυτθ υποταγι τθσ κοινωνίασ ςτθ μειοψθφία του πλοφτου μπορεί
να γίνει αποδεκτι κοινωνικά μόνο μζςω τθσ επικράτθςθσ του ανορκολογιςμοφ. Κατάςταςθ
τθν οποία επιδεινϊνει θ πολιτιςμικι ςυνκικθ που διαμορφϊνουν τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ και οι ςτρατθγικζσ επθρεαςμοφ μζςω αυτϊν. Όπου ο χϊροσ του διαδικτφου
αναδεικνφεται ςτον κατ’ εξοχιν χϊρο ζκφραςθσ, διαμόρφωςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ του
ανορκολογιςμοφ και ςυγχρόνωσ το κζντρο των νζων όρων επιτιρθςθσ και ελζγχου.
τθν πράξθ είναι αδφνατον να ζχει μαηικι υποςτιριξθ μια πολιτικι που δθμόςια κα αγνοεί
το κοινωνικό ςφνολο υπζρ του ςυμφζροντοσ του 1%. Μόνο θ πλαςματικι πραγματικότθτα,
οι εναλλακτικζσ αλικειεσ κλπ. μποροφν να μετατρζψουν ςε λαϊκι, μαηικι και
«αντιςυςτθμικι» τθν υποςτιριξθ των ςυμφερόντων τθσ πλουτοκρατικισ μειοψθφίασ. Ο
ανορκολογικόσ

λόγοσ

πρζπει

να

εκφραςτεί

ωσ

μαηικόσ

και

αντιςυςτθμικόσ

εκμεταλλευόμενοσ όλουσ τουσ φόβουσ, τισ ιδεολθψίεσ και τισ πραγματικζσ υπαρξιακζσ
αγωνίεσ τθσ κοινωνίασ μεταφζροντασ τθ φανταςίωςθ τθσ λφςθσ των προβλθμάτων
κυριολεκτικά ςτο πεδίο τθσ παράνοιασ.
Αν κεωριςουμε ότι θ Δθμοκρατία δεν μπορεί να είναι μόνο τυπικι, αλλά πρζπει να είναι
και ουςιαςτικι – υλικι διαφορετικά κα πάψει να είναι και τυπικι, όπωσ είχε ςυμβεί ςτον
Μεςοπόλεμο, τότε θ ςυγκζντρωςθ του πλοφτου, ενϊ ακυρϊνει ι περικωριοποιεί
ουςιαςτικά τθν κοινωνικι ςυμμετοχι ςτθν αφξθςθ του προϊόντοσ, εμπεριζχει και τθν ίδια
τθν άρςθ τθσ Δθμοκρατίασ και ωσ εκ τοφτου του ορκοφ λόγου, γιατί πολιτικά, υπό όρουσ
κακολικισ ψθφοφορίασ, μπορεί να επιβλθκεί μόνο εν ονόματι του ανορκολογιςμοφ.
Ουςιαςτικά πρόκειται για τον ανορκολογιςμό ωσ ςυςτθμικι εκλογίκευςθ τθσ ανιςότθτασ.
Θ κεςμικι οργάνωςθ τθσ Δθμοκρατίασ και του δθμοκρατικοφ κράτουσ Δικαίου είναι ο
αντίπαλοσ του πολιτικοφ ανορκολογιςμοφ. Θ «επανάςταςθ» του Steve Bannon αυτιν είχε
και ζχει ωσ ςτόχο. Σο ηθτοφμενο τθσ πολιτικισ επιβεβαίωςθσ τθσ ανιςότθτασ είναι θ
Δθμοκρατία όχι ωσ ζνα πλζγμα κεςμικϊν εγγυιςεων και οργάνωςθσ τθσ ιςχφοσ των
αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων και ελευκεριϊν και των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ και
υλοποίθςθσ των πολιτικϊν επιλογϊν, αλλά ωσ θ πλθβειακι και βοναπαρτιςτικι
επιβεβαίωςθ του θγζτθ και τθσ κζλθςισ του.
Αςφαλϊσ πρόκειται για ζνα κλαςικό φαινόμενο λαϊκιςμοφ. Πρόκειται για τθν καταςκευι
ενόσ φανταςιακοφ -υποτίκεται- ομοιογενοφσ υποκειμζνου: λαόσ, ζκνοσ, λευκι πλειοψθφία
κλπ. απζναντι ςτθν καταςκευι ενόσ υπαρξιακά εχκρικοφ και επικίνδυνου/φπουλου
«Άλλου»: οι εβραίοι, οι εκνικά ι/και φυλετικά άλλοι, το κατεςτθμζνο κλπ. με ταυτόχρονθ –
υπό ςυνκικεσ Δθμοκρατίασ/κακολικισ ψθφοφορίασ - προνομιακι επίκλθςθ και
απολυτοποίθςθ τθσ δθμοκρατικισ αρχισ και άρνθςθ/καταγγελία τθσ φιλελεφκερθσ αρχισ,
εν ονόματι – υποτίκεται – τθσ κοινωνικισ αρχισ.
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Κεμζλιο ωρίμανςθσ των ςυνκθκϊν ανάδυςθσ αυτοφ του δεξιοφ ι αριςτεροφ λαϊκιςμοφ,
που εξαρτάται από τισ εκάςτοτε ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ, τισ τραυματικζσ ιςτορικζσ εμπειρίεσ
και τθ ςφνκεςθ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ, είναι θ ανιςότθτα, θ ςυγκζντρωςθ του
πλοφτου και θ μαηικι κοινωνικι περικωριοποίθςθ που κεμελιϊνει υπαρξιακζσ αγωνίεσ και
αδιζξοδα.
Καταγγζλλοντασ το κεςμικό και οργανωτικό πλαίςιο τθσ Δθμοκρατίασ ωσ «κατεςτθμζνο»
καταγγζλλεται ο ίδιοσ ο δθμοκρατικόσ πολιτιςμόσ τθσ Νεωτερικότθτασ, ο οποίοσ
ενοχοποιείται ωσ ο λόγοσ περικωριοποίθςθσ του «πραγματικοφ» λαοφ – φορζα τθσ εκνικισ
ταυτότθτασ. Ωσ εκ τοφτου δεν καταγγζλλεται θ ανιςότθτα του νεοφιλελεφκερου
ανεξζλεγκτου καπιταλιςμοφ, αλλά το δθμοκρατικό κεςμικό πλαίςιο τικάςευςισ του. Σο
παράδοξο αυτισ τθσ εξζλιξθσ είναι ότι θ ανιςότθτα ουςιαςτικά διαμορφϊνει τουσ όρουσ
τθσ αποδοχισ τθσ από αυτοφσ που είναι οι χαμζνοι τθσ οικονομικοκοινωνικισ
αναπαραγωγισ τθσ.
Θ νίκθ του Trump ςτθρίηεται κυριολεκτικά ςτον ανορκολογιςμό. Αυτό όχι μόνο γιατί ο ίδιοσ
είναι προφανϊσ μια προβλθματικι, πακολογικά ναρκιςςιςτικι και κοινωνιοπακισ
προςωπικότθτα, θ οποία αδυνατεί να διακρίνει μεταξφ πραγματικότθτασ και τθλεοπτικισ
εικόνασ και παραμζνει ςτο επίπεδο τθσ ψυχολογικισ ανωριμότθτασ ενόσ (προβλθματικοφ)
εφιβου. Αλλά γιατί είναι παρανοϊκό να είναι αποδεκτό, κάποιοσ ο οποίοσ δθμοςίωσ
επαίρεται ότι επί 10 χρόνια φοροδιαφεφγει και αρνείται να δθμοςιεφςει τισ φορολογικζσ
του δθλϊςεισ, ο οποίοσ ζχει αυξιςει (άγνωςτο πόςο, αν και πϊσ) τθν περιουςία που
κλθρονόμθςε πουλϊντασ αζρα, ιτοι το όνομά του το οποίο ζγινε γνωςτό και μζςω realityshows ςτθν τθλεόραςθ και κερδοςκοπϊντασ μζςω μεςιτικϊν επιχειριςεων και καηίνο, ότι
κα φροντίςει τα ςυμφζροντα τθσ (λευκισ) εργατικισ τάξθσ επαναφζροντασ τισ παραγωγικζσ
μονάδεσ από το εξωτερικό, των οποίων άλλωςτε θ παραγωγικι βάςθ ςτθρίηεται πια ςτθν
υποκατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ από ρομπότ και τεχνθτι νοθμοςφνθ, ι κζτοντασ
ανκρακωρυχεία ξανά ςε λειτουργία…
Σο ανορκολογικό κοινωνικό περιβάλλον, θ ενορχθςτρωμζνθ δράςθ τθσ αντιδραςτικισ
αντιπολίτευςθσ ςτον Obama (PACs, παραδοςιακά ακροδεξιά μζςα, αντιδραςτικά μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ κλπ), θ άρνθςθ του περιεχομζνου τθσ οκταετίασ του Obama και ο
φόβοσ των μεςαίων και κατϊτερων λευκϊν κοινωνικϊν ςτρωμάτων μπροςτά ςτθν απειλι
των τεχνολογικϊν επιπτϊςεων τθσ τρίτθσ και τζταρτθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ ςτθν
απαςχόλθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν περικωριοποίθςθ παραδοςιακϊν εργατικϊν
ςτρωμάτων, αποτελοφν τθ βάςθ και το πλαίςιο τθσ επικράτθςθσ του Trump. Όμωσ θ
πραγματικι δφναμθ πίςω από τον Trump (χωρίσ αυτό υπό απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ να
αποκλείει τθν αυτονόμθςθ του ανορκολογιςμοφ, όπωσ ζχει ςυμβεί κατά το παρελκόν και
γνωρίηουμε από τθν εμπειρία του ευρωπαϊκοφ Μεςοπολζμου) είναι θ πλουτοκρατία και οι
εκπρόςωποί τθσ ςτθ Γερουςία και ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων που κυριαρχοφν ςτο
Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
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Ουδείσ ςχεδόν από το ρεπουμπλικανικό κόμμα, ι τθν άρχουςα οικονομικι τάξθ ενοχλείται
από τθ γελοιότθτα τθσ πολιτικισ κακθμερινότθτασ που γελοιοποιεί και μακροπρόκεςμα τθν
εικόνα τθσ Αμερικισ διεκνϊσ, όςο υλοποιείται θ αλλαγι τθσ φορολογικισ κλίμακασ υπζρ
των εταιρειϊν και των πλουςιότερων τμθμάτων τθσ κοινωνίασ, όςο αποδυναμϊνονται οι
κετικζσ προςπάκειεσ του Obama για τθ ρφκμιςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ (Dodd FrankAct), όςο αποςτεϊνεται – παρ’ όλεσ τισ κάποιεσ αντιδράςεισ Ρεπουμπλικανϊν ςτθ Γερουςία
και τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων – το ςφςτθμα περίκαλψθσ-Affordable Care Act
(Obamacare), και ξθλϊνεται, τουλάχιςτον ςε ομοςπονδιακό επίπεδο, θ νομοκεςία για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ιδθ ο Dow Jones ζχει περάςει τισ 25.000 μονάδεσ ζχοντασ
κετικό αντίκτυπο και ςτα χρθματιςτιρια των «ορκολογικϊν» Ευρωπαίων, χωρίσ όμωσ
τίποτα να εξαςφαλίηει τθ ςτακερότθτα τθσ πορείασ εάν περατωκεί θ πολιτικι των χαμθλϊν
επιτοκίων τθσ FED.
υμπεραςματικά καταλιγει κανείσ ςτθ διαπίςτωςθ, ότι θ κρθςκεία, ο εκνικιςμόσ, ο
ρατςιςμόσ είναι πάντα ιδανικά ιδεολογιματα κοινωνικισ ςυςςωμάτωςθσ – ςτράτευςθσ,
γιατί παράγουν ι / και επικαιροποιοφν παρανοϊκά φοβικά είδωλα του – οποιουδιποτε –
άλλου ενϊ ςυγχρόνωσ ςυγκροτοφν πακογενείσ ναρκιςςιςτικζσ καταςκευζσ ταυτοτιτων,
ϊςτε να νομιμοποιοφνται ςχζςεισ εξουςίασ μζςω κρθςκευτικϊν, εκνικϊν και ευγονικϊν
μφκων ομοιογενοποίθςθσ και φανταςιακισ ταφτιςθσ. Θ ανιςότθτα, υπό ςυνκικεσ
κακολικισ ψθφοφορίασ, δεν είναι δυνατό να διατυπωκεί ωσ πολιτικι ςτρατθγικι και
ςτοχοκεςία τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ με απαίτθςθ μαηικισ λαϊκισ υποςτιριξθσ. Κα πρζπει
μζςω

ανορκολογικϊν

αναφορϊν

και

(παρ)ερμθνειϊν

τθσ

πραγματικότθτασ

να

νομιμοποιθκεί και να γίνει αποδεκτι από τα ίδια τα κφματά τθσ ωσ κάτι άλλο από αυτό που
είναι.
Οι πραγματικζσ απειλζσ αυτοφ του εγχειριματοσ δεν είναι κεωρθτικζσ. Είναι
ουςιαςτικότατεσ, είναι θ εμπειρία του Μεςοπολζμου και θ απειλθτικι ςκιά του
ανορκολογιςμοφ ςε ζνα κόςμο όπου θ Δθμοκρατία και το δθμοκρατικό Κράτοσ Δικαίου
βρίςκονται υπό ςυνεχι απειλι, ενϊ ολοκλθρωτικά χομπςιανισ λογικισ ςυςτιματα, όπωσ θ
Κίνα, παρουςιάηονται ωσ παράδειςοι οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ.
Ουςιαςτικά με τθν Προεδρία Trump βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν πραγμάτωςθ μιασ
πραγματικά μεταμοντζρνασ πολιτικισ: “Everything goes”. Κάκε εναλλακτικι εκδοχι τθσ
αλικειασ ζχει τθν ίδια απαίτθςθ ιςχφοσ αφοφ κριτιρια ορκότθτασ δεν υπάρχουν ι δεν
γίνονται αποδεκτά. Αποδεκτζσ γίνονται μόνο ερμθνείεσ περί του πραγματικοφ που
ςυνάδουν με τα ςυμφζροντα ι τισ ad hoc αλλαγζσ ςτάςθσ του Προζδρου. Πλαςματικά
γεγονότα και εναλλακτικζσ αλικειεσ υποκακιςτοφν τθν πραγματικότθτα. Μςωσ πρόκειται για
τθν πιο απότομθ και βίαιθ εμφάνιςθ τθσ μετα-δθμοκρατίασ με τθ μορφι τθσ μετααλικειασ.
τθν Ευρϊπθ οι δυνάμεισ του ανορκολογιςμοφ ονομάηονται Le Pen, Wilders, Kuczynski,
Petry, Hofer, Strache ι Orban και ο πρϊτοσ και κφριοσ ςτόχοσ τουσ είναι θ καταςτροφι του
εγχειριματοσ τθσ ευρωπαϊκισ ενοποίθςθσ. Ο λόγοσ τθσ δυναμικισ ανάδειξισ τουσ
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βρίςκεται κυρίωσ, όπωσ και το πλαίςιο που διαμόρφωςε τισ ςυνκικεσ για το Brexit, ςτθν
επικράτθςθ τθσ ανιςότθτασ και ςυγκεκριμζνα για τθν θπειρωτικι Ευρϊπθ ςτθ γερμανικι
ordoliberal θγεμονικι πολιτικι, θ οποία κυριάρχθςε ςτθν Ευρϊπθ, κυρίωσ από τθ εποχι τθσ
ανάλθψθσ τθσ καγκελαρίασ από τθν Merkel το 2005, χωρίσ να βρεκεί ενϊπιον μιασ
εναλλακτικισ προοπτικισ. Χωρίσ να αντιμετωπίςει τθν πίεςθ τθσ επιβολισ του άλλου
παραδείγματοσ, του παραδείγματοσ τθσ κεχνςιανισ ςυναίνεςθσ. Θ μόνθ αντίδραςθ ςτθν
γερμανικι θγεμονία και ςτθν θγεμονικι οργάνωςθ τθσ Ευρϊπθσ ςτο πλαίςιο τθσ
γερμανικισ οικονομικισ λογικισ και λανκάνουςασ εκνοκεντρικισ αντίλθψθσ, προιλκε και
προζρχεται από ζνα παραδοςιακό και γνωςτό αντιδραςτικό πλαίςιο: από τθν αναβίωςθ του
εκνικιςμοφ και του ρατςιςμοφ με αφορμι τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ.
Μεταξφ νεοφιλελευκεριςμοφ και ρατςιςμοφ θ αρχικι ιδζα τθσ προοπτικισ των Θνωμζνων
Πολιτειϊν τθσ Ευρϊπθσ, αν όντωσ υπιρξε πραγματικά ο ςτόχοσ τθσ διαδικαςίασ
ενοποίθςθσ, φαίνεται να χάνεται.
Θ ςυγκζντρωςθ τθσ ελπίδασ τθσ ευρωπαϊκισ ιδζασ ςτθν πολιτικι Macron, μάλλον δεν
αντιμετωπίηει τα μετα-δθμοκρατικά αδιζξοδα. Σελικά φαίνεται να είναι θ προςπάκεια
ςφνδεςθσ-ςφνκεςθσ μίασ κάποιασ ευρωπαϊκισ ιδζασ με τθν αποδοχι τθσ ordoliberal
λογικισ τθσ κυβζρνθςθσ Merkel που τόςο κακαρά ζχει εκφράςει ο υπουργόσ οικονομικϊν
Schaeuble45. Θ μετάκεςθ τθσ πρωτοβουλίασ ςτο επίπεδο του λόγου και τθσ μεταφοράσ του
κζντρου τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ από τθ Γερμανία ςτθ Γαλλία δεν φαίνεται να αλλάηει
πραγματικά οφτε τθν πραγματικι δομι τθσ αςυμμετρίασ ςτθν Ευρϊπθ, οφτε τθν επικίνδυνθ
πορεία ςτθν οποία βρίςκεται θ Ευρϊπθ και θ ευρωπαϊκι Δθμοκρατία αςφαλϊσ και λόγω
του ευρφτερου διεκνοφσ αντι-δθμοκρατικοφ ι / και μετα-δθμοκρατικοφ περιβάλλοντοσ46.
Αντί επιλόγου
Θ αντοχι του νεοφιλελεφκερου παραδείγματοσ47, το οποίο ςτθρίηεται ςτθ κζςθ ότι θ
κοινωνικι ανιςότθτα είναι θ μθχανι τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ καινοτομίασ είναι πλζον δεδομζνθ και αυτό παρά τθ
45

Για τθν ςυηιτθςθ περί τθσ «γερμανικισ» Ευρϊπθσ, ι τθσ ευρωπαϊκισ Γερμανίασ και τον ρόλο τθσ
Merkel δεσ α.α. Ulrich Beck, Das deutsche Europa, Suhrkamp, Berlin 2013 και Stephan Bierling,
Vormacht wider Willen, C.H.Beck, Muenchen 2014
46
Για τθν προβλθματικι των προοπτικϊν τθσ Δφςθσ και τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ πρβλ. Heinrich
August Winkler, Zerbricht der Westen? Ueber die gegenwaerige Krise in Europa und Amerika,
C.H.Beck, Muenchen 2017, Claus Offe, Europa in der Falle, Edition Suhrkamp, Berlin 2016 και Ivan
Krastev, Europadaemmerung, Edition Suhrkamp, Berlin 2017
47
Δεσ και Colin Crouch, The strange Non-Death of Neoliberalisme, Polity Press, Cambridge 2011. Για
τθν προβλθματικι τθσ μετα-Δθμοκρατίασ δεσ και Colin Crouch, Post-Democracy, Wiley, New York
2004 και Dimitris Charalambis, “Das Minky-Moment der Demokratie. Das Irrationale als
Systemrationalitaet der Ungleichheit”,ςτο : D.Charalambis/Ch.Papacharalambous (Hrsg.): Festschrift
fuer Johannes Strangas, Nomos Verlag/Sakkoulas Publications, Baden-Baden/Athen-Thessaloniki 2017
και Δθμιτρθσ Χαραλάμπθσ, “Θ ζννοια του Πολιτικοφ και τθσ Πολιτικισ: θμαςιολογικζσ αποκλίςεισ
και ςυγκλίςεισ περιεχομζνων”, ςτο: Α.-Δ.Μεταξάσ (επιμ.), Πολιτική Επιςτήμη. Διακλαδική και
ςυγχρονική διερεφνηςη τησ πολιτικήσ πράξησ, Σόμοσ VIII “Πολιτικι Κεωρία”, ςελ.129-157, Εκδόςεισ Λ.
ιδζρθσ, Ακινα 2016
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χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2007-2008 και τθ μετάλλαξι τθσ ςε ουςιαςτικά μόνιμθ και
υφζρπουςα δθμοςιονομικι κρίςθ.
υγχρόνωσ θ θγεμονία του παραδείγματοσ τθσ ακραίασ εκδοχισ τθσ αγοράσ ςθμαίνει με τον
ζνα ι τον άλλο τρόπο τθ ςταδιακι επιβολι του φαινομζνου που ζχουμε ονομάςει μεταδθμοκρατία.
Όμωσ ο κίνδυνοσ κατά τθ γνϊμθ μου, είναι μεγαλφτεροσ αυτοφ που εμφανίηεται ςτο
επίπεδο τθσ πολιτικισ κακθμερινότθτασ. Θ απειλι ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι εκλείπουν οι
ςυνκικεσ που μετά τον Β’ Παγκόςμιο Πόλεμο οδιγθςαν ςε μία παγκόςμια τάξθ ςτακερϊν
ιςοτιμιϊν και ςε μία ςχετικι προβλεψιμότθτα των ροϊν του κεφαλαίου που αποτυπϊκθκε
ςτθν ςυμφωνία του Bretton Woods, με κακοριςτικό αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ όρων
κεχνςιανισ

ςυναίνεςθσ

ι/και

ςοςιαλδθμοκρατικϊν

ςυμβολαίων

που

ςχθματικά

ονομάηουμε κοινωνικό κράτοσ.
Θ ιςτορικι ςτιγμι του τζλουσ του πολζμου και τθσ αρχισ τθσ «χρυςισ τριακονταετίασ» που
ακολοφκθςε ιταν μοναδικι: θ εμπειρία των ςυνκθκϊν που οδιγθςαν ςτθν καταςτροφι τθσ
οικονομικισ κρίςθσ του 1929-1930, θ εμπειρία των καταςτροφικϊν ςυνεπειϊν τθσ
ςυνκικθσ των Βερςαλλιϊν για τθ Γερμανία και τθν πορεία τθσ Ευρϊπθσ, θ επακόλουκθ
πολιτικι και κοινωνικι κρίςθ του Μεςοπολζμου, θ οποία ουςιαςτικά κυριάρχθςε ςε όλον
τον μθ αγγλοςαξονικό κόςμο, θ κατάρρευςθ τθσ Δθμοκρατίασ, ο φαςιςμόσ, ο ναηιςμόσ, το
Ολοκαφτωμα και ο πόλεμοσ με τα εκατομμφρια των νεκρϊν του, ιταν το «πάκθμα» που για
πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία ζγινε πολιτικό «μάκθμα» για τθ κεςμικι αναδιοργάνωςθ των
κοινωνικϊν ςχζςεων, των όρων κοινωνικισ ςυνοχισ, τον περιοριςμό τθσ ανιςότθτασ και τθ
ςχετικοποίθςθ τθσ αςυμμετρίασ των κοινωνικϊν δυνάμεων.
υγχρόνωσ αυτι θ εμπειρία του πρόςφατου παρελκόντοσ ςυνδυάςτθκε και με τθ
ςτρατθγικι περιοριςμοφ τθσ επζκταςθσ και τθσ επιρροισ του δεφτερου μεγάλου νικθτι του
Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου, τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ, που ζτεινε να οδθγιςει τθ Δυτικι Ευρϊπθ
ςε αςφυξία. Αςφυξία τθν οποία απζτρεψαν θ βορειοατλαντικι ςυμμαχία, ςτθ βάςθ τθσ
ςτρατιωτικισ, οικονομικισ και πολιτικισ δφναμθσ και κυριαρχίασ των ΘΠΑ, θ ενςωματωτικι
διάςταςθ των γιγάντιων επενδυτικϊν δυνατοτιτων και τθσ απαςχόλθςθσ που απαιτοφςε θ
ευρωπαϊκι ανοικοδόμθςθ ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ ςτακερότθτασ που εξαςφάλιςε,
τουλάχιςτον για τισ βιομθχανικζσ χϊρεσ του μθτροπολιτικοφ κζντρου, θ ςυμφωνία του
Bretton Woods και -κυρίωσ- ο περιοριςμόσ τθσ προπολεμικισ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτο
πλαίςιο του κεχνςιανοφ κοινωνικοοικονομικοφ παραδείγματοσ.
Θ εμπειρία του παρελκόντοσ και οι απειλζσ του τότε παρόντοσ, αποτζλεςαν ουςιαςτικά τισ
ιςτορικά μοναδικζσ κετικζσ ςυνκικεσ για τθ ςχετικι ζςτω αναδιατφπωςθ και
αναδιάρκρωςθ τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ και των κοινωνικϊν ςχζςεων κακιςτϊντασ
το κεχνςιανό-ςοςιαλδθμοκρατικό παράδειγμα τθ μόνθ δυνατι λφςθ-προοπτικι για μία
δθμοκρατικι κοινωνία αλλά και για τθν ςυναινετικι- ενςωματωτικι αναπαραγωγι του
καπιταλιςμοφ.
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ιμερα θ κατάςταςθ είναι τελείωσ διαφορετικι. Σο παρελκόν των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ
του 1929-1930 ςε όλο το εφροσ τουσ και οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνζπειζσ τθσ ςτισ
κοινωνίεσ του Μεςοπολζμου, ο φαςιςμόσ, ο ναηιςμόσ, το Ολοκαφτωμα και ο πόλεμοσ, είναι
πλζον πολφ μακρινό παρελκόν για να επθρεάςουν ςθμαντικά και κακοριςτικά το πολιτικό
γίγνεςκαι. Οι γενιζσ που είχαν άμεςθ βιωματικι ι ςχεδόν βιωματικι εμπειρία του
δεφτερου ευρωπαϊκοφ τριακονταετοφσ πολζμου (1914-1945) δεν υπάρχουν πια. Θ κεςμικι
μνιμθ υπάρχει αςφαλϊσ αλλά είναι πολφ αςκενισ για να επθρεάςει καταλυτικά τισ
πολιτικζσ επιλογζσ και να αντιδράςει ςτον ανορκολογιςμό.
υγχρόνωσ θ οβιετικι Ζνωςθ ζχει καταρρεφςει και μαηί τθσ τα αποτελζςματα του ΛΛ
Παγκοςμίου Πολζμου με κφριο ςτοιχείο τθν ενοποίθςθ τθσ Γερμανίασ και τθν ανεξαρτθςία
των χωρϊν τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Μπορεί το ίδιο το γεγονόσ να είναι κετικό, γιατί ζτςι
τελείωςε και θ δεφτερθ μορφι του ολοκλθρωτιςμοφ που ςτιγμάτιςε τον 20ο αιϊνα, αλλά
αυτό ςθμαίνει ότι όντωσ το καπιταλιςτικό ςφςτθμα βρίςκεται χωρίσ καμία – όποια μορφι κι
αν ζχει αυτι – πραγματικι εναλλακτικι λφςθ. There is no alternative. Όντωσ δεν υπάρχει
ζνα πραγματικό εναλλακτικό ςφςτθμα παραγωγισ και διανομισ για να εμφανιςτεί ωσ
εναλλακτικι λφςθ τθσ νεοφιλελεφκερθσ εκδοχισ του καπιταλιςμοφ. Σο παρελκόν ωσ
μάκθμα ζχει ςβιςει, το αντίπαλο δζοσ ζχει χακεί και το παρόν εμφανίηεται ωσ απόλυτο και
μοναδικό ορίηοντασ το μζλλον ωσ αυριανό παρόν. Σο νεοφιλελεφκερο παράδειγμα ωσ
«τζλοσ τθσ ιςτορίασ» απαιτεί βίαια τθ δικαίωςι του, ακόμθ και εκεί που θ Νεωτερικότθτα
αντιμετωπίηει τθν πολιτιςμικι τθσ άρνθςθ μζςα από μια προνεωτερικι νοθματοδοςία τθσ
πραγματικότθτασ.
Μςωσ εκεί να βρίςκεται και θ εξιγθςθ – απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του Colin Crouch γιατί είναι
τόςο ανκεκτικό το νεοφιλελεφκερο παράδειγμα. Γιατί θ ιςτορικι ςυγκυρία είναι άλλθ, γιατί
θ μετεγκατάςταςθ τθσ παραγωγισ ι / και θ ρομποτικι, το τζλοσ τθσ κλαςικισ βαριάσ
βιομθχανίασ, ο κατακερματιςμόσ τθσ εργατικισ τάξθσ και ό,τι πολφ ςυνοπτικά αναλφκθκε
παραπάνω, ζχουν πλζον μεταλλάξει το ςφςτθμα των δφο ανταγωνιςτικϊν πόλων που
ςυγκροτοφςαν το κεφάλαιο τθν περίοδο τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ βιομθχανικισ
επανάςταςθσ. Σο ζχουν μεταλλάξει ςε ζνα ςφςτθμα όπου θ αςυμμετρία των δυνάμεων
είναι αναπόφευκτθ και απολφτωσ άνιςθ γιατί ουςιαςτικά ο δεφτεροσ πόλοσ, ο πόλοσ τθσ
εργαςίασ, ωσ το δεφτερο κακοριςτικό ςθμείο τθσ κεφαλαιοκρατικισ ςχζςθσ δεν υφίςταται
πλζον ωσ αντίπαλο δζοσ. Πράγμα που κακιςτά ακόμθ και ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν μθ αναγκαίεσ, άχρθςτεσ και εξωπραγματικζσ.
Μιπωσ τελικά θ Δθμοκρατία ςιμερα λαμβάνει μια μορφι προςομοιωτικισ Δθμοκρατίασ48
του υπό ςυνεχι πολιτικό και ολιγοπωλιακά υπερςυγκεντρωμζνο οικονομικό

ζλεγχο
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επιτθροφμενου διαδικτφου ;
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Αναλυτικά για τθν διάςταςθ τθσ προςομοιωτικισ Δθμοκρατίασ δεσ Ingolfur Blühdorn, Simulative
Demokratie. Neue Politik nach der postdemokratischen Wende, Edition Suhrkamp, Berlin 2013
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Για τθν ιδιότυπθ ςυγχρονία ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ και επιτιρθςθσ και τθν μοναδικι ιςτορικά
ςυγκζντρωςθ ελζγχου ςτο χϊρο του διαδικτφου, όπωσ και για τθν οργανικι ςχζςθ νεοφιλελεφκερθσ
ςτροφισ, ψθφιακισ επανάςταςθσ 3.0 και 4.0 και μεταδθμοκρατικισ ςτροφισ δεσ ειδικότερα :
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Μετά τθ νεοφιλεφκερθ και τθν ψθφιακι ςτροφι θ εικονικι πραγματικότθτα εμφανίηεται
ωσ ο μόνοσ χϊροσ Δθμοκρατίασ απζναντι ςτθ μετα-δθμοκρατικι πραγματικότθτα τθσ
ανιςότθτασ. Μςωσ θ πορεία προσ αυτι τθν μορφι ζκπτωςθσ τθσ Δθμοκρατίασ να ςθμάνει και
τθν ολοκλιρωςθ τθσ μετα-δθμοκρατικισ ςτροφισ.
Σο τραγικό και απαιςιόδοξο ερϊτθμα που μπορεί να κζςει κανείσ είναι απλό :
Μιπωσ θ περίοδοσ του κοινωνικοφ κράτουσ και του κεχνςιανοφ ςυμβολαίου ιταν τελικά
ζνα ιςτορικό διάλειμμα; Μιπωσ θ ιςχφσ του κεχνςιανοφ παραδείγματοσ ιταν ιςτορικά το
τυχαίο αποτζλεςμα μίασ απόλυτα κετικισ γι’ αυτό ςυγκυρίασ που δεν υφίςταται πλζον;
Μιπωσ ιταν το αποτζλεςμα τθσ ιςτορικά μοναδικισ ςφμπτωςθσ πολλαπλϊν παραγόντων
που ςυνζκεςε μια ιδιοτροπία τθσ ιςτορίασ ;
Θ ανιςότθτα ιταν το κακοριςτικό ςτοιχείο των κοινωνικϊν ςχζςεων τουλάχιςτον μζχρι το
1914. Γιατί να μθν είναι απλά και πάλι θ κυρίαρχθ μορφι τθσ κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ
και των κοινωνικϊν ςχζςεων και μετά το τζλοσ αυτισ τθσ τόςο ειδικισ ιςτορικισ ςυγκυρίασ
που εμφανίςτθκε το 1945-1950 και ςταματά ςταδιακά να ιςχφει μετά το 1970/199050.
H προβλθματικι τθσ ανιςότθτασ ωσ ειδοποιό ςτοιχείο του κλαςικοφ φιλελεφκερου και του
νεοφιλελεφκερου καπιταλιςμοφ μετά τθ ςτροφι του 1970/90 άρχιςε να επιβάλλεται ςτθν
επιςτθμονικι και ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ μετά τθ τεράςτια διεκνι επιτυχία τθσ μελζτθσ του
Piketty για το κεφάλαιο τον 21ο αιϊνα. Παρϋ όλεσ τισ αντιρριςεισ που διατφπωςαν κυρίωσ
οι «οργανικοί» (κατά παράφραςθ τθσ γνωςτισ διατφπωςθσ του Gramsci για τουσ
διανοοφμενουσ) οικονομολόγοι και οι κεωρθτικοί του παραδείγματοσ τθσ ακραίασ εκδοχισ
τθσ αγοράσ, θ πραγματικότθτα τθσ καλπάηουςασ ανιςότθτασ είναι πλζον τόςο προφανισ
και τα ςτοιχεία τόςο αδυςϊπθτα που ακόμθ και το ΔΝΣ εμφανίηεται να κεωρεί, ότι θ
Μαρίνα Ριγου, Από την ψηφιακή επανάςταςη ςτην ψηφιακή επιτήρηςη. Νζα Μζςα, δημοςιότητα
και πολιτική, Λ. ιδζρθσ, Ακινα 2014, Evgeny Morozov, Smarte neue Welt.Digitale Technik und die
Freiheit des Menschen, Karl Blessing Verlag, 2013 και Jakob Augstein (Hrsg.), Reclaim Autonomy.
Selbstermaechtigung in der digitalen Weltordnung, Edition Suhrkamp, Berlin 2017 κυρίωσ τα άρκρα
των Evgeny Morozov(ςελ. 99-119) και Hoffmann-Riem (ςελ. 122-139)
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Ο Scheidel προχωρεί ακόμθ περιςςότερο και υποςτθρίηει, ότι θ βακφτατθ ανιςότθτα είναι μόνιμο
ςτοιχείο τθσ ανκρϊπινθσ ςυμβίωςθσ από τθν εμφάνιςθ του πολιτιςμοφ μζχρι ςιμερα. Κεωρεί
δθλαδι τθν ανιςότθτα περίπου ωσ μια ανκρωπολογικι ςτακερά που διακόπτεται μόνο λόγω
καταςτροφϊν, ι άςκθςθσ μεγάλθσ βίασ (πόλεμοι, επαναςτάςεισ, κατάρρευςθ κρατϊν, λιμοί). Όμωσ
θ μθ αναγνϊριςθ τθσ ιςτορικά και γνωςιοκεωρθτικά ειδοποιοφ διαφοράσ που κακιςτά κακοριςτικά
διακριτι τθ Νεωτερικότθτα μζςω τθσ ζννοιασ του αυτοκακοριηόμενου, αυτόνομου ατομικοφ
υποκειμζνου και τθσ μζςω αυτοφ απομάγευςθσ του κόςμου και τθσ ανάδειξθσ τθσ νεωτερικισ
αντίλθψθσ-νοθματοδότθςθσ τθσ κοινωνίασ και του πολιτικοφ, κεωρϊ ότι ςχετικοποιεί ουςιαςτικά
τθν υπόκεςθ του Scheidel και δικαιϊνει τισ μελζτεσ που επικεντρϊνονται ςτθν ανάλυςθ τθσ νζασ
κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ από τθν αυγι τθσ Νεωτερικότθτασ και μετά και ειδικότερα από τθν
εποχι τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ και μετά. Άλλωςτε μόνο τα ελεφκερα και ίςα ατομικά
υποκείμενα τθσ Νεωτερικότθτασ ζχουν τθν προοπτικι τθσ χειραφζτθςθσ από τθν προνεωτερικι
προκακοριςμζνθ ζνταξθ ςτθν ιεραρχικι πυραμίδα τθσ κεϊκισ βοφλθςθσ και ευταξίασ και μποροφν
πραγματικά να απαιτιςουν μια κοινωνία ελευκερίασ και ιςότθτασ δικαιωμάτων. Πρβλ. α.α. για τισ
μορφζσ τθσ ανιςότθτασ ςτθν προβιομθχανικι, ςτθ βιομθχανικι και ςτθν εποχι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ : Daniel Cohen, Η ευημερία του κακοφ, Πόλισ, Ακινα 2010. Δεσ αναλυτικά :
Walter Scheidel, The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the
Twenty-First Century, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2017.
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ανιςότθτα ςε εκνικι και ςε παγκόςμια κλίμακα αποτελεί ςιμερα το μεγαλφτερο κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό πρόβλθμα. Προφανϊσ ζχουμε μια επιςτροφι ςτισ ςυνκικεσ
κοινωνικισ ανιςότθτασ πριν από το 1914, οι οποίεσ αμβλφνονται μόνο λόγω τθσ-ακόμθφπαρξθσ κοινωνικϊν δικτφων αςφαλείασ που ιταν τότε ανφπαρκτα. Παρά όμωσ αυτζσ τισ
διαπιςτϊςεισ , που δεν ςυμπλθρϊνονται ποτζ από πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ
και ανιςότθτασ, αλλά παραμζνουν ςτο ςτάδιο τθσ καταγγελίασ του φαινομζνου και τθσ
ζκφραςθσ προκζςεων για τον ζλεγχο των φορολογικϊν παραδείςων μζςα και ζξω από τθν
Ευρϊπθ, θ ανιςότθτα διευρφνεται. Διευρφνεται ακόμθ και υπό ςυνκικεσ ςχετικισ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, λόγω τθσ άνιςθσ κατανομισ του αποτελζςματοσ τθσ αφξθςθσ των
εκνικϊν ΑΕΠ και τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, αφοφ το ποςοςτό ςυςςϊρευςθσ πλοφτου-υπό
όρουσ απουςίασ πολιτικϊν τικάςευςθσ τθσ βίασ τθσ αγοράσ- είναι πάντοτε μεγαλφτερο από
το ποςοςτό τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, άρα θ όποια αναδιανομι, αν υπάρχει, είναι
κραυγαλζα άνιςθ. Αυτι θ διαπίςτωςθ τθσ διεφρυνςθσ τθσ ανιςότθτασ με οδθγεί λογικά ςτθ
διατφπωςθ τθσ υπόκεςθσ, ότι θ ανιςότθτα και θ ςυνεχισ διεφρυνςι τθσ είναι κακοριςτικό
ςτοιχείο του καπιταλιςμοφ και μόνο θ ςυγχρονικι ςφμπτωςθ εξαιρετικϊν ιςτορικϊν
ςυγκυριϊν τθν απζτρεψε για μια τριακονταετία-τεςςαρακονταετία μετά τον ΛΛ Παγκόςμιο
Πόλεμο. υγχρονικι ςφμπτωςθ θ οποία ςιμερα ζχει εκλείψει.
Ο ανορκολογιςμόσ ίςωσ είναι τελικά και ο καταλφτθσ τθσ αποδοχισ αυτισ τθσ ανιςότθτασ
από αυτοφσ, οι οποίοι ωσ κοινωνικι πλειοψθφία τθν ζχουν υποςτεί και καλοφνται και πάλι
να τθν υποςτοφν.
Αλλά με αυτζσ τισ ςκζψεισ ανοίγει ζνα νζο κεφάλαιο το οποίο δεν είναι δυνατόν να
εξεταςτεί εδϊ.

50

