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Ιστορίες για γουρουνάκια 

Μια φορά και ένα καιρό ήταν τρία γουρουνάκια. Για την ακρίβεια τα έλεγαν 

PIGS και δεν ήταν µόνο τρία.  Υποτίθεται ότι ήταν τέσσερα, όσα και τα γράµµατα 

του αρκτικόλεξου, αλλά στην πραγµατικότητα  ήταν περισσότερα.  Τα γουρουνάκια 

πάντα τα κυνηγάει ένας κακός λύκος, και στην συγκεκριµένη περίπτωση  έλεγαν ότι 

ήταν λύκαινα και τα εχθρευόταν για τα χρέη τους. Λύκαινα από τα µέρη της 

Ποµερανίας.   Το παραµύθι είναι γνωστό, αλλά µεγαλύτερο ενδιαφέρον   είχαν  οι 

ιστορίες που διηγούνταν τα γουρουνάκια. Κάθε γουρουνάκι έλεγε και µια 

διαφορετική ιστορία για τους λόγους που έπεσε στην ανάγκη του λύκου.   Το ένα 

έλεγε ότι είχε κάνει ακριβώς ό,τι του είχαν ζητήσει για να γίνει καλό γουρουνάκι, 

αλλά φαίνεται πώς δεν τα είχε κάνει όλα στην εντέλεια, κι έτσι δεν γλύτωσε το σπίτι 

του. Το άλλο έλεγε ότι έφταιγε η απληστία των τραπεζών, τα στεγαστικά δάνεια και 

τα καταναλωτικά χρέη που συσσώρευαν τα άλλα άφρονα γουρουνάκια της πατρίδας 

του. Ένα τρίτο κατηγορούσε το δηµόσιο, το υπερτροφικό κράτος και τα ελλείµµατα 

που είχε δηµιουργήσει.  Όλα συµφωνούσαν σε ένα πράγµα. Ότι οι ιστορίες τους, 

δηλαδή οι λόγοι που τα οδήγησαν στην  τωρινή τους κατάσταση, ήταν εντελώς, µα 

εντελώς διαφορετικές. Καµία σχέση η µία περίπτωση µε την άλλη. To καθένα είχε 

διαπράξει εντελώς διαφορετικές αµαρτίες, για τις οποίες θα άξιζε να τιµωρηθεί. 

Μάταιο, εντελώς µάταιο, να κοιτάει το ένα γουρουνάκι τι συνέβη και γκρεµίστηκε το 

σπίτι του άλλου. «Να κοιτάει ο καθένας την καµπούρα του», έλεγαν και 

επαναλάµβαναν σοβαροί  άνθρωποι της επιστήµης, που µιλούσαν για την κρίση 

υπεύθυνα.  

«Η κρίση στην Ελλάδα είναι “made in Greece” και διαφέρει ριζικά 

από τις κρίσεις στις άλλες χώρες, καθώς η κρίση στις λοιπές χώρες είναι 

κυρίως ή αποκλειστικά κρίση δηµοσιονοµική ή οικονοµική, ενώ στην Ελλάδα 

είναι φαινόµενο πολύ πιο ευρύτερο, περίπλοκο, πολυδιάστατο.(…) Ευρώπη 

και Ελλάδα βρίσκονται σε κρίση. Αλλά η κρίση στην Ελλάδα είναι σαφώς 

διαφορετική. Είναι διαφορετική δηλαδή από την κρίση που αντιµετωπίζουν οι 

άλλες περιφερειακές χώρες-µέλη της Ευρωζώνης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία).»
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Κάθε γουρουνάκι λοιπόν θα κρεµόταν στο τσιγκέλι από το ποδαράκι του. 

Αλλά και ο λύκος έλεγε την δική του εκδοχή της ιστορίας. Τα γουρουνάκια 

του Νότου, και κυρίως εκείνα που κατάγονταν από ένδοξους κάπρους, έπρεπε να 

τιµωρηθούν παραδειγµατικά γιατί συνέχιζαν να διάγουν βίον τριφηλόν,  ζούσαν 

ανήθικα, παραβιάζοντας τους κανόνες της ενάρετης ζωής. Η παραβίαση της ηθικής 

ως αιτία της οικονοµικής χρεοκοπίας συγκροτούσε έναν ισχυρό κανονιστικό λόγο. Τα 

δηµόσια ελλείµµατα είναι αµαρτία, δηλώνουν έκλυτα ήθη, ειπώθηκε στην αγέλη όταν 

                                                 
1
  Π. Κ. Ιωακειµίδης, “Κρίση και ελληνικός εξαιρετισµός», ARB   15, Φεβρ. 2011 
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συναντήθηκε µε τα γουρουνάκια για να συζητήσουν  τη συγκρότηση µόνιµου 

µηχανισµού διάσωσης. Βέβαια τα γουρουνάκια θυµούνταν ότι όχι πολλά χρόνια πριν, 

όσοι κουνούν επιτιµητικά το δάκτυλο τώρα, διαφήµιζαν πιστωτικές κάρτες, δάνεια 

για διακοπές,  καταναλωτικά δάνεια εν γένει, ευκολίες πληρωµών για κάθε τι. «Πάρε 

κόσµε τώρα και πλήρωνε αργότερα», έλεγαν τότε, όσοι τώρα ολοφύρονται ότι 

«φάγαµε το µέλλον των παιδιών µας». Πάντως τα γουρουνάκια είχαν πιστέψει ότι 

έπρεπε δικαίως να τιµωρηθούν. Είχαν εγκολπωθεί µάλιστα τόσο βαθειά αυτή την 

αντιπαράθεση ανάµεσα   στην  «υγιή» οικονοµία και τις ανθυγιεινές πρακτικές, ώστε 

είχαν αγωνία µήπως  «µολύνουν» και µεταδώσουν την ασθένειά τους και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη. «Πώς η Ελλάδα δεν θα µεταδώσει την ασθένειά της;» 

αναρωτιούνταν σε συνέδρια οργανωµένα στην αλλοδαπή, αλλά µε χρήµατα από το 

κοµπόδεµά τους.
2
    

Όπως λοιπόν κάθε γουρουνάκι έχει την ξεχωριστή  ιστορία του, έτσι  και στην 

Ελλάδα αποκτήσαµε την  δική µας, κατά-δική µας ιστορία. Η µάλλον δυο ιστορίες   

µε παραλλαγές για δεξιοτέχνες και ατζαµήδες. Στη µία ιστορία «φταίνε» οι ξένοι που 

επιβουλεύονται, όπως πάντα, την Ελλάδα, και οι “ξεφτιλισµένοι” πολιτικοί που µας 

«έκλεψαν». Αποσπασµατικό αφήγηµα, θολό και  θυµωµένο. Στην άλλη ιστορία, την 

παγκαλική,  «τα φάγαµε όλοι µαζί». Στην παραλλαγή της για βιρτουόζους, αυτή η 

ιστορία αποδίδει  την κρίση στην κουλτούρα της µεταπολίτευσης και στον 

πολιτισµικό-πολιτικό δυϊσµό που κατατρύχει τη χώρα από την ίδρυση του κράτους, 

καθώς και σε χρόνιες ελληνικές δοµικές αδυναµίες. Κι αυτή η ιστορία, όχι λιγότερο 

από την άλλη, απευθύνεται στο θυµικό και κυρίως καλλιεργεί  µια µαζική αυτό-

ενοχοποίηση. Βρίσκει µάλιστα µεγαλύτερο έρεισµα στις οργισµένες µεσαίες τάξεις 

και στους διανοούµενους που πάντοτε φαντάζονται για τον εαυτό τους µιαν άλλη 

µοίρα, καλύτερη από αυτή που τους έλαχε σ’ αυτή την ελεεινή χώρα.  Και οι δυο 

ιστορίες εσωτερικεύουν το «στίγµα» της οικονοµικής αποτυχίας: Αναζητώντας 

αποδιοποµπαίους τράγους  σε διεθνείς συνωµοσίες, το πρώτο· µε την αυτοµαστίγωση, 

το δεύτερο.    
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Η   κρίση παράγει την περιγραφή της 

   

Ας εξετάσουµε  το   αφήγηµα που εσωτερικεύει την ενοχή, και το οποίο είναι 

το ηγεµονικό στην Ελλάδα.  Τι υποστηρίζει; Εκτεταµένο και σπάταλο κράτος, 

χαµηλή παραγωγικότητα, τεράστια φοροδιαφυγή, µαύρη οικονοµία, συντεχνιακά 

στεγανά, χαριστικές ρυθµίσεις, γραφειοκρατία, διαφθορά, αποτελούν όλες εκείνες τις 

αιτίες των οποίων η συσσώρευση θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην κρίση γιατί η χώρα 

ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της, και ξόδευε περισσότερα από τα διαθέσιµα 

εισοδήµατά της.  Eκείνο το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται στις αιτίες της δηµιουργίας 

ελλειµµάτων, είναι ο τρόπος µε τον οποίο συγκροτήθηκε το πολιτικό σύστηµα µετά 

την µεταπολίτευση: πελατειακότητα και λαϊκισµός.       Για τους αισιόδοξους,   η 

οικονοµική κρίση θεωρήθηκε ως αρχή µιας   Νέας Μεταπολίτευσης. ∆εν είναι λίγοι 

µάλιστα όσοι υπερασπίζουν   ότι αν δεν µας είχε επιβληθεί από το ∆ΝΤ και το 

µηχανισµό στήριξης της ΕΕ η πολιτική του Μνηµονίου, θα έπρεπε να την 

εφαρµόσουµε µόνοι µας. Μερικοί µάλιστα προεκτείνουν αναδροµικά αυτή τη 

σωστική χειρονοµία, επιστρέφοντας σε  ένα µοντέλο ελληνικής εξέλιξης το οποίο 

νοµίζαµε ότι στις ιστορικο-κοινωνικές τουλάχιστον  αναλύσεις είχε εγκαταλειφθεί 

                                                 
2
   «What is Greece’s new responsibility in the Euro zone and can contagion be avoided?», Φράση από 

το σκεπτικό συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Οξφόρδη τον Μάιο.   
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από καιρό. Σύµφωνα µε το ερµηνευτικό αυτό σχήµα,   Ελλάδα και   Ευρώπη ανήκουν 

σε ένα δίπολο όπου  η πρώτη εκφράζει τις αδράνειες, η δεύτερη τον δυναµισµό. Κάθε 

φορά που η Ελλάδα καταφέρνει κάτι, αυτό οφείλεται στην πίεση της Ευρώπης. Κάθε 

φορά που εκτροχιάζεται, πάλι προσκρούει στις µπάρες της Ευρώπης και ξαναµπαίνει 

εποµένως στην σωστή ρώτα. Αυτό το διπολικό σχήµα περιγράφει και το εσωτερικό 

της χώρας. Υπάρχουν δυο πολιτικές κουλτούρες, η underdog  και η εξορθολογιστική, 

δυο εθνικισµοί, ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής, δυο πολιτισµικές τάσεις, η µία που 

κοιτάζει ανατολικά και η άλλη δυτικά.   

Εδώ µια παρένθεση: Από την εποχή της εισόδου στη ζώνη του Ευρώ  και έως 

τους Ολυµπιακούς,  το επικρατούν ερµηνευτικό σχήµα της ελληνικής ιστορίας ήταν 

ακριβώς αντίθετο από το σηµερινό: Το ζήτηµα τότε ήταν πώς τα κατάφερε η Ελλάδα 

να πηδήξει στο τελευταίο βαγόνι, του τελευταίου τραίνου την τελευταία στιγµή.  Πώς   

κατάφερε και από µια χώρα της βαλκανικής περιφέρειας ξεχώρισε και µπήκε στον 

εσωτερικό πυρήνα της Ευρώπης, στο club των ισχυρών. Αυτά λέγονταν και 

γράφονταν, στα ίδια έντυπα, σε µεγάλο βαθµό από τους ίδιους ανθρώπους πριν δέκα 

χρόνια. Τώρα φαίνεται ότι το βαγόνι αποκόπηκε  από την ατµοµηχανή. Είναι πάντως 

ενδιαφέρουσα η αιώρηση του λόγου των Ελλήνων διανοουµένων ανάµεσα σε δυο  

εκδοχές της ελληνικής ιστορίας, µια αισιόδοξη και µια απαισιόδοξη.       

Η κριτική για την παθολογία της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πειστική, 

κρίνοντας από την καθηµερινή  εµπειρία. Πράγµατι κανείς δεν µπορεί να 

αµφισβητήσει τα φαινόµενα διαφθοράς, αλλά και ένα ολόκληρο πλέγµα αποµύζησης 

πόρων από οµάδες µε ειδικές προσβάσεις στους µηχανισµούς   της πολιτικής  

εξουσίας.  Ωστόσο, αξίζει να µας βάλει σε σκέψεις µια αποσιώπηση  για τις αιτίες της 

αιµορραγίας των πόρων που γονάτισαν τη χώρα: Οι αµυντικές δαπάνες. Οι κατά 

κεφαλήν  εξοπλιστικές δαπάνες στην Ελλάδα και το   ποσοστό τους επί του ΑΕΠ 

είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.    Την περίοδο 2005-2009 η Ελλάδα ήταν ο 

πέµπτος µεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον κόσµο! Η Ελλάδα έχει τον πέµπτο σε 

µέγεθος  στόλο πολεµικών αεροπλάνων Μιράζ στον πλανήτη, και έναν από τους 

µεγαλύτερους στόλους   F16 στην Ευρώπη.   Παρά τη βύθιση της χώρας στην κρίση, 

το 2009 ο αµυντικός προϋπολογισµός της Ελλάδας ανέβηκε κατά 6.9% σε σχέση µε 

τον προηγούµενο χρόνο και έφτασε  από τα  5.81 δις € στα    6.24 δις. Ενώ το 2010 

υπήρξαν πολλές περικοπές στις συντάξεις, στους µισθούς, στην υγεία και στην 

εκπαίδευση, δεν υπήρξαν περικοπές στις αµυντικές δαπάνες µετά το δάνειο των 110 

δις. Την ίδια χρονιά µόνο έξι από τις 26 ευρωπαϊκές χώρες έπιασαν τους στόχους που 

είχε βάλει το ΝΑΤΟ, να µην µειωθούν οι εξοπλισµοί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

2%. Ανάµεσά τους βέβαια η βαριά χρεωµένη Ελλάδα.      Το 2009, η Ελλάδα ήταν ο 

δεύτερος µεγαλύτερος  πελάτης της Γερµανίας σε όπλα, ακολουθώντας την Τουρκία 

στην πρώτη θέση, και ο τρίτος σηµαντικότερος πελάτης της Γαλλίας.
3
 Συνήθως οι 

αποσιωπήσεις λένε περισσότερα από όσα θέλουν να κρύψουν. Η αποσιώπηση των 

στρατιωτικών δαπανών µας εξηγεί πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε ανάλυση λόγου, 

την προθετικότητα της κριτικής που ασκείται στις παθογένειες της ελληνικής 

                                                 

3
 Yiannis Kokkinakis, «Grasping for the thread: Greece and the ongoing global crisis», Logos, 10,1 

(2011) http://www.logosjournal.com/ (21.01.11) 
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κοινωνίας που οδήγησαν στην κρίση.  Μας εξηγεί το µη προφανές ‘γιατί’ αυτής της 

κριτικής. 

Ας συζητήσουµε όµως κάπως συστηµατικότερα το φαινόµενο «παθογένειες 

της ελληνικής κοινωνίας». Στην   ιστοριογραφία, η κυρίαρχη τάση, εδώ και δυο 

δεκαετίες, είναι η συγκριτική ιστορία. Οι ιστορικοί έχουν αναπτύξει διάφορες 

µεθόδους και θεωρίες σύγκρισης, των οποίων κοινό υπόβαθρο είναι πως οι εξηγήσεις 

για τα φαινόµενα τα οποία µελετούµε πρέπει να είναι αναγώγιµες.  Θεωρώντας 

δηλαδή ότι οι κοινωνίες δεν αναπτύσσονται σε αποµόνωση, αναζητούν τις εξηγήσεις 

τους σε συγκρίσιµες πλευρές οι οποίες δεν είναι απλώς παράλληλες, αλλά µερικές 

φορές διαπλέκονται η µια µε την άλλη. Αναζητούν τις µεταφορές, οι οποίες µπορεί να 

είναι ιδέες, τεχνολογίες, θεσµοί, πολιτισµικά στοιχεία, και οι οποίες συγκροτούν    

φαινόµενα δια-εθνικά. Χρησιµοποιούν τον όρο transnational (δια-εθνικός) που 

αναφέρεται σε φαινόµενα τα οποία  διαπερνούν, κατά κάποιο τρόπο, οριζόντια τις 

κοινωνίες. Από την άποψη αυτή τα διάφορα εξηγητικά σχήµατα που επικαλούνται 

παθογένειες,  ιδιοπροσωπείες και    ιδιαιτερότητες, δεν µας εξηγούν τίποτε, γιατί όλες 

οι κοινωνίες και παθογένειες έχουν και ιδιαιτερότητες. Παρόµοιες εξηγήσεις όχι πια 

µέσα, ούτε καν   έξω από τις αίθουσες των ιστορικών σεµιναρίων δεν ακούγονται πια.  

Πώς έχει παραδοθεί ο δηµόσιος λόγος σ’ αυτές;  

Αλήθεια, µπορεί κανείς σήµερα να εξηγήσει το φαινόµενο Μπερλουσκόνι 

στην Ιταλία µε την θεωρία  του ανολοκλήρωτου εκσυγχρονισµού µε την οποία 

ερµηνεύτηκε η περίοδος από το Risorgimento  έως τον Μουσσολίνι µε γκραµσιανούς 

όρους; Μπορεί να  χρησιµοποιήσει την θεωρία του Sonderweg   για τη γερµανική 

ιστορία, από  την Μέρκελ, έως πίσω στον  Μπίσµαρκ;  Είναι δυνατόν   να 

ερµηνεύονται στην   σύγχρονη Ελλάδα  φαινόµενα όπως   η φοροδιαφυγή, µε την 

αµφισβήτηση της νοµιµότητας από τους  Κλεφταρµατωλούς και τον  Μακρυγιάννη;   

Το σκάνδαλο Siemens  οφείλεται στο πεσκέσι και στην κουµπαριά της 

προνεωτερικής Ελλάδας; Η διχοτόµηση της ιστορίας της ελληνικής πολιτικής σε 

εκσυγχρονιστικές και αντι-εκσυγχρονιστικές  γενεαλογίες , όπου από τη µια   

παρατάσσονται   Καποδίστριας, Τρικούπης,   Βενιζέλος,  Καραµανλής (θείος) και   

Σηµίτης, και από την άλλη, υποθέτω,  όλοι οι υπόλοιποι, από τον Θεόδωρο 

∆ηληγιάννη    έως   τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Καραµανλή-ανηψιό, 

µπορεί να µας προσφέρει πειστικές εξηγήσεις για την πορεία στην κρίση; Μετά τη 

δηµοσίευση του Λεξικού της ∆εκαετίας του ’80 (µε την επιµ. των Παναγιωτόπουλου-

Βαµβακά), είναι δυνατόν να επαναλαµβάνονται ακόµη οι θεωρίες για το λαϊκισµό 

που ακούγονταν πριν από 30 χρόνια;  Στις ιστορικές µελέτες, παρόµοια διχοτοµικά 

σχήµατα έχουν υποστεί κριτική και  έχουν εγκαταλειφθεί, από κοινού µε σχήµατα 

τύπου «κέντρο–πρότυπο versus  περιφέρεια-κεκέκτυπο». Βέβαια, πρέπει να 

αναγνωρίσουµε ότι παρά τον διανοητικό κόρο που µας δηµιουργούν τα σχήµατα 

αυτά, έχουν συνυφανθεί στενά µε τον τρόπο που σκεπτόµαστε, έχουν γίνει κάτι σαν 

το δέρµα της σκέψης µας.   Εκφράζουν ένα βαθύ αυτό-οριενταλισµό, έναν διχασµό 

δηλαδή του υποκειµένου που αναπαράγει στο εσωτερικό του   διακρίσεις, των οποίων 

είναι ήδη θύµα.  

«Αν η Ελλάδα δεν προσέξει, κινδυνεύει να επιστρέψει στα Βαλκάνια», 

έγραφε ο Λ. Τσούκαλης  (Καθηµ. 23.1.2011). Η φράση    θυµίζει τη φράση µε την 

οποία ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ζελιου Ζέλεφ    προσφώνησε τον Μιτεράν: 

«Κάντε  µας   γρήγορα Ευρωπαίους για να µην βαλκανιοποιηθείτε» ( Le Monde, 

26.11.1994). Προφανώς   η µεγάλη συζήτηση για τον Οριενταλισµό, τις µετα-

αποικιακές σπουδές, καθώς και τα Βαλκάνια ως αντικείµενο οριενταλιστικής 

προσέγγισης, εδώ και δυο δεκαετίες, δεν προβληµάτισε την εφαρµοσµένη πολιτική 
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επιστήµη στην Ελλάδα.
4
 Ο αυτό-οριενταλιστικός λόγος ενδηµεί σ’ αυτήν ως 

συστατικό µέρος του σκεπτικού της.  Είναι γεγονός βέβαια ότι ο δυτικοκεντρικός 

κανονιστικός λόγος, παρά την κριτική που υπέστη,  επέστρεψε επί των πτερύγων της 

νέας οικονοµικής διευθέτησης και των διεθνών οργανισµών που ανέλαβαν να την 

επιβάλλουν, από τη δεκαετία του ’90, και όχι µόνο στην Αφρική, την Ασία και τη Λ. 

Αµερική, αλλά και στην ίδια τη ∆ύση, όπου η έννοια του «εκσυγχρονισµού» 

απέκτησε το νόηµα των µεταρρυθµίσεων που απαιτούσε η συνθήκη της 

παγκοσµιοποίησης. 
5
  

Εποµένως  η επιβίωση παρόµοιων εξηγητικών σχηµάτων σήµερα, ιδιαίτερα σε 

περιβάλλοντα πολιτικών επιστηµόνων δεν  βασίζεται σε ανεπαρκή γνώση των 

προβληµατισµών της ιστοριογραφίας. Οι εξηγήσεις αυτές διατυπώνονται σε ένα 

ρητορικό  πλαίσιο, σε αντιπαράθεση µε τις «µεταρρυθµίσεις».  Φτάσαµε στην κρίση 

επειδή αυτές τις αρχαϊκότητες  δεν τις αναίρεσαν οι µεταρρυθµίσεις. ∆ηλαδή 

φτάσαµε ως εδώ ακριβώς γιατί τέτοιου είδους αρχαϊκότητες χρειάζονται οι 

'µεταρρυθµίσεις’. Συµπέρασµα:  ο λόγος των µεταρρυθµίσεων, για να υπάρξει και να 

νοµιµοποιηθεί, χρειάζεται να ονοµάσει και να περιγράψει τέτοιου είδους 

αρχαϊκότητες. 

Αλλά τι είναι οι µεταρρυθµίσεις;  Οι ιστορικοί έχουν µια αρχή: Αρχή σοφίας η 

των ονοµάτων επίσκεψις. Ας δούµε τις λέξεις που χρησιµοποιούµε.   Κάθε φορά ο 

όρος µεταρρυθµίσεις αντλούσε   διαφορετικό νόηµα από το µοντέλο κοινωνίας στο 

οποίο αναφερόταν. Πες µου τι κοινωνία θέλεις για να καταλάβω που µε πάνε οι 

µεταρρυθµίσεις που µου προτείνεις.    Εποµένως, τις  µεταρρυθµίσεις  δεν θα πρέπει 

να τις δούµε γενικά, ως διορθώσεις ή βελτιώσεις εν γένει, ως «διόρθωση των κακώς 

κειµένων», αλλά ως στοιχεία µιας ολοκληρωµένης πολιτικής πρότασης η οποία 

εµπεριέχει και ένα τρόπο να αντιλαµβάνεται κανείς την κοινωνία και την οικονοµία, 

εποµένως και τα κακώς κείµενα. Κάθε φορά πρέπει να ‘από-φυσικοποιούµε’ τους 

όρους και τις έννοιες, για να µπορούµε να καταλαβαίνουµε τι παίζει. ∆ιαφορετικά θα 

έχουµε παγιδευτεί στις προθέσεις εκείνου που τις χρησιµοποιεί. Ακόµη και αν  

συµφωνούµε, πρέπει να καταλαβαίνουµε, προκειµένου  να παραχωρήσουµε τη 

συγκατάθεσή µας. Θα δούµε παρακάτω τί µεταρρυθµίσεις και για ποιο λόγο. Εδώ 

όµως θα κλείσουµε αυτή την πρώτη ενότητα µε το εξής ερώτηµα: Μας   επαρκούν για 

να καταλάβουµε το γιατί της κρίσης, οι εξηγήσεις που συγκεντρώνουν επιλεκτικά την 

προσοχή τους στην ελληνική κοινωνία, ή, αντίστροφα,   η περιγραφή της κρίσης είναι 

µέρος της κρίσης; 

  

3 

Οι ενέσεις κορτιζόνης   

Αν κοιτάξουµε σήµερα το χάρτη της κρίσης στην Ευρώπη,  βλέπουµε ότι το 

µεγαλύτερο βάρος της πέφτει σε  µια ζώνη που περιλαµβάνει Ιρλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Ελλάδα (εντός ευρωζώνης) και Ρουµανία, Ουγγαρία, Λετονία (εκτός). ∆εν 

είναι πολλές από τις υπόλοιπες χώρες, εκείνες που βρίσκονται εκτός του κύκλου της 

κρίσης, παίρνοντας οδυνηρά µέτρα λιτότητας. Πρόκειται για µια γεωγραφική 

περιφέρεια, µε χώρες που είχαν πρόσφατα πολύ διαφορετική µεταξύ τους ιστορία και 

                                                 

4
 Μαρία  Τοντόροβα, Βαλκάνια: Η δυτική φαντασίωση, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2000·  Milica 

Bakic-Hayden, “Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia”, Slavic Review 54, 4 (1995) 

917-931  

 
5
 Achille Mbembe, On the Postcolony, Berkeley, University of California Press, 2001   
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οικονοµική πολιτική. Κοινό είναι το εξωτερικό χρέος, αλλά  οι αιτίες δηµιουργίας του 

ποικίλουν. Σε µερικές περιπτώσεις  προέρχεται από δηµόσιες δαπάνες, σε άλλες  από 

χρέη στον ιδιωτικό τοµέα.   

Αλλά τόσο τα χρέη του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα έχουν κάτι 

κοινό. Ανεξαρτήτως του  τρόπου µε τον οποίο δηµιουργούνται, έχουν µια κοινή 

λειτουργία: είναι πόροι που αυξάνουν τη ζήτηση. ∆εν εξετάζουµε εδώ την προέλευση 

τους. Χωρίς αυτούς η κίνηση της αγοράς θα ήταν µικρότερη. Εποµένως οι πρόσθετοι 

αυτοί πόροι  ενισχύουν και  αυξάνουν τη ζήτηση, πέρα από τα όρια που θα επέτρεπε 

η λειτουργία της αγοράς, χωρίς αυτούς.  Είτε το κράτος δανείζεται από το εξωτερικό 

για να πληρώσει περισσότερους υπαλλήλους και µε µεγαλύτερους µισθούς από τον 

ιδιωτικό τοµέα, είτε   οι τράπεζες δανείζονται και δίνουν µε περισσή ευκολία 

πιστώσεις και δάνεια στους ιδιώτες, είτε άµεσα είτε µέσω του πλαστικού χρήµατος ή  

τη χρήση παραγώγων,   το κοινό αποτέλεσµα είναι ένα: ενέσεις   ενίσχυσης της 

ζήτησης στην αγορά για καινούργια σπίτια, αυτοκίνητα, υπηρεσίες, καταναλωτικά 

προϊόντα.  Υπάρχει βεβαίως διαφορά ανάµεσα στην κατευθυνόµενη κρατική 

χρηµατοδότηση της οικονοµίας και στην ανεξέλεγκτη ιδιωτική. Κάθε µια έχει τα 

προβλήµατά της, κάθε µια λειτουργεί ως το αντίδοτο στην κρίση που δηµιουργεί η 

άλλη, αλλά και για αυτό το λόγο, επειδή λειτουργούν συµπληρωµατικώς 

ανταγωνιστικά, και οι δυο αποτελούν εν δυνάµει αιτίες  κρίσης. Αλλά αν η ενίσχυση 

της  ζήτησης θεωρείται  µια τυπικά κεϋνσιανή πολιτική, τότε αυτή η πολιτική, µε ή 

χωρίς κρατικό σχεδιασµό, µε ή χωρίς αναφορές στον Κέϋνς, µε ή χωρίς κράτος 

πρόνοιας, είναι πολύ ευρύτερη, και λειτουργεί όπως η κορτιζόνη στον οργανισµό. 

∆εν ήταν κορτιζόνη για την αµερικανική οικονοµία η επινόηση  των 

χρηµατοπιστωτικών παραγώγων, που είχαν σαν αποτέλεσµα την κατάρρευση της 

Lehman Brothers to 2008; Αλλά και οι ασιατικές οικονοµίες  που δείχνουν πολύ 

µεγαλύτερο δυναµισµό, δεν έχουν λιγότερη κορτιζόνη στο αίµα τους.   Στην Κίνα, 

επειδή ακριβώς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει ντοπάρει στο έπακρο τις 

επιχειρήσεις, η ισορροπία του συστήµατος οφείλεται στη συνεχή µεγέθυνση της 

οικονοµίας. Ενδεχόµενη επιβράδυνση θα προκαλούσε κατάρρευση και ένα 

επιστηµονικής φαντασίας ντόµινο στην παγκόσµια οικονοµία, µε ασύλληπτες 

επιπτώσεις.   

     Αν δούµε τώρα ιστορικά αυτή την πολιτική  ενίσχυσης της ζήτησης, θα 

διαπιστώσουµε ότι οι ενέσεις κορτιζόνης άρχισαν µετά την κρίση    του 1929-32 και 

κυρίως  µε τις ανάγκες που δηµιούργησε ο πόλεµος. Οι εξοπλισµοί ήταν µια πρώτη 

γερή-γερή δόση. Οι ενέσεις  συνεχίστηκαν και µετά τη λήξη του µεγάλου πολέµου µε 

την πολιτική της ανοικοδόµησης των κατεστραµµένων από τον πόλεµο χωρών, 

καθώς και από τους διαδοχικούς εξοπλισµούς της εποχής του ψυχρού πολέµου, µε 

την Κορέα, το Βιετνάµ, τους πολέµους εναντίον της τροµοκρατίας. Αλλά η κύρια 

ώθηση δόθηκε  µε την  ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα   και µε φθίνοντα 

επιτόκια. Η µαζική καθιέρωση των πιστωτικών καρτών και του πλαστικού χρήµατος 

προκάλεσε µια έκρηξη καταναλωτισµού, συσσωρεύοντας δανειακές υποχρεώσεις σε 

νοικοκυριά, τράπεζες, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς. Η ηλεκτρονική 

τεχνολογία και η επανάσταση στις επικοινωνίες, µε τις ανάγκες που δηµιούργησε 

τόσο στον ιδιωτικό τοµέα και στα νοικοκυριά,  όσο και στον δηµόσιο τοµέα, υπήρξε 

µια από τις  µεγαλύτερες µηχανές ενίσχυσης ζήτησης.  Κάθε κράτος, αλλά και η ΕΕ 

ξόδεψαν αµύθητα  ποσά για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού και την είσοδο των 

κοινωνιών στο τεχνο-επιστηµονικό περιβάλλον της πληροφορίας και του 

αυτοµατισµού. Μπορούµε να συµπεράνουµε εποµένως ότι οι µηχανές της αγοράς, σε 

όλο αυτό το διάστηµα, δεν δούλεψαν χωρίς εξωτερική τροφοδότηση. Τροφοδότηση 

που έπαιρνε τη µια ή την άλλη µορφή. Τα ελλείµµατα και τα χρέη, ανεξαρτήτως της 
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µορφής που είχαν, λειτούργησαν ενισχύοντας την αγορά.  Σε αυτή την ιστορία του 

ενισχυτικού µοτέρ της ζήτησης, το κράτος είχε  ρόλο κλειδί. Καθάριζε κάθε τόσο το 

µοτέρ (εξυγίανση και αποπληθωρισµός) και εξασφάλιζε σταθερά τη λειτουργία του. 

Κοιτάζοντας ως ιστορικοί στη µεγάλη περίοδο, εκείνο που βλέπουµε είναι ότι 

ο αποφασιστικά ενισχυτικός ρόλος του κράτους ως προς την οικονοµία δεν 

περιορίστηκε µόνο στην µεταπολεµική περίοδο. Στην περίοδο αυτή πήρε έκφραση µε 

τον κευνσιανισµό που σήµαινε επιδίωξη πλήρους απασχόλησης και κράτος πρόνοιας. 

Αλλά οι µακροϊστορικές αναλύσεις   (που αφορούν κυρίως την οικονοµική ιστορία σε 

παγκόσµια κλίµακα) δείχνουν ότι η οικονοµία ποτέ δεν υπήρξε ένα αυτοτελές 

σύστηµα της αγοράς όπως την περιγράφουν τα εγχειρίδια νεοκλασικής οικονοµίας. 

Οι εξω-οικονοµικοί παράγοντες, από την πειρατεία έως την λαφυραγώγηση 

κατακτηµένων περιοχών,  είχαν πάντοτε τον ενεργό ρόλο ενός εξωτερικού µοτέρ, στη 

λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος. Πρόκειται για δοµικό στοιχείο του 

καπιταλισµού. Αλλά όπως γνωρίζουµε, οι ενέσεις κορτιζόνης καταστρέφουν τα 

νεφρά.  

4 

Γιατί χρωστάµε;   

Ας δούµε ιστορικά τώρα µιαν άλλη παράµετρο, που σχετίζεται µε τα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Η καµπύλη των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων 

παρουσιάζεται µακροχρονίως ανοδική. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν αυξάνονται 

µόνο από τις σπατάλες ή τις παροχές, αλλά από τα συνολικά έξοδα λειτουργίας και 

διατήρησης των κοινωνιών. ∆υο   παραδείγµατα: Ας σκεφτούµε πόσο κόστιζε πριν 40 

χρόνια και πόσο κοστίζει σήµερα, από την άποψη  της ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης κάθε πρόσθετο έτος στη ζωή ενός συνταξιούχου, πόσο επιµηκύνθηκε ο 

χρόνος ζωής πάνω από τα 80, όταν οι άνθρωποι εξαρτώνται από ιατρικές 

παρακολουθήσεις και θεραπείες υψηλού κόστους, και επίσης πόσο αυξήθηκε  ο 

αριθµός των συνταξιούχων   τόσο σε απόλυτο µέγεθος όσο και σε ποσοστό επί του 

πληθυσµού, και κυρίως επί του πληθυσµού που βρίσκεται στην εργάσιµο περίοδο της 

ζωής του.  Ας συγκρίνουµε, επίσης,   το κόστος, 40 χρόνια πριν και σήµερα, της 

αποκοµιδής ενός κιλού σκουπιδιών  µε όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές που 

προστέθηκαν στο µεταξύ διάστηµα για να προστατέψουν τη δηµόσια υγιεινή και το 

περιβάλλον· ας υπολογίσουµε ότι αυξήθηκε κατ’ άτοµο η παραγωγή  απορριµµάτων 

και ότι όλα αυτά πολλαπλασιάζονται µε την πληθυσµιακή µεγέθυνση.  Ας σκεφτούµε 

την ανάπτυξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 60 έως τώρα. Στη 

δεκαετία του 60 ακόµη και στο λύκειο έµπαινε κανείς µε εξετάσεις και υπήρχαν 

πολλά παιδιά που εξέρχονταν από τη διαδικασία εκπαίδευσης και έµπαιναν στη 

δουλειά µετά το δηµοτικό. Το Πανεπιστήµιο ήταν για τους λίγους και στοίχιζε πολύ. 

Μετά την υιοθέτηση της δωρεάν παιδείας – πόσοι από µας θα σπουδάζαµε χωρίς 

αυτήν; - και κυρίως µετά τη µαζικοποίηση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές δαπάνες 

εκτινάχτηκαν προς τα πάνω. Τι στοίχιζε πριν από το ‘80 µια αίθουσα διδασκαλίας 

(θρανία και µαυροπίνακας) και τι στοιχίζει τώρα που είναι ηλεκτρονικά εξοπλισµένη; 

 Όλα αυτά τα έξοδα, για την υγεία, την παιδεία, την καθαριότητα, και για 

πολλά άλλα που αφορούν τα κοινά έξοδα αναπαραγωγής των ανθρώπινων 

συλλογικοτήτων, ήταν καρπός εκδηµοκρατισµού της κοινωνίας. Είναι το κόστος που 

συνόδευσε την αναβάθµιση της κατάστασης του πληθυσµού, την αναδιανοµή  στους 

πολλούς των αγαθών των λίγων, την ευρωπαϊκή αναβάθµιση της χώρας που στη 

δεκαετία του ‘50 είχε ακόµη τριτοκοσµικά χαρακτηριστικά. Ας ρωτήσουµε τώρα: 

∆ιαπιστώνουµε µια  ανάλογη   αύξηση της φορολογίας;  Παρατηρώντας αυτές τις δύο 

καµπύλες, των δηµόσιων δαπανών και των δηµόσιων εσόδων, στις περισσότερες 

χώρες- εκείνο που διαπιστώνει ακόµη και ο αδαέστερος περί τα οικονοµικά 
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αναγνώστης είναι µια συνεχώς διευρυνόµενη απόκλιση. Μεγαλύτερες και 

ανελαστικότερες οι δαπάνες, µικρότερα και ελαστικότερα  τα έσοδα. Βεβαίως 

αυξήθηκε η παραγωγικότητα, εποµένως ο όγκος της φορολογητέας ύλης. Αλλά η 

απόκλιση υπήρξε προοδευτικά διευρυνόµενη. Στην προηγούµενη της κρίσης περίοδο, 

από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα κέρδη των επιχειρήσεων και οι αµοιβές των 

ανώτατων στελεχών είχαν αυξηθεί σε αστρονοµικά επίπεδα. Αν αυτά 

φορολογούνταν, όπως στις σκανδιναβικές χώρες, δεν   θα υπήρχε αυτή η απόκλιση, ή 

θα ήταν µικρότερη.   Όµως η απονοµιµοποίηση της φορολογίας ως αντιµετώπισης 

των συλλογικών εξόδων αναπαραγωγής µιας κοινωνίας, η απαξίωση του κράτους ως 

ρυθµιστικού µηχανισµού, µαζί µε τη   δυνατότητα µεταφοράς των επενδύσεων από τη 

µια χώρα χαµηλού κόστους σε άλλες ακόµη χαµηλότερου κόστους, η µεταφορά 

εταιρειών στους φορολογικούς παραδείσους,  οδήγησε στην πλήρη αδυναµία των 

κρατών να φορολογήσουν την οικονοµική δραστηριότητα. Εποµένως, το µέλλον 

προοιωνιζόταν και αποδείχτηκε ελλειµµατικό. Και όχι  µόνο στην Ελλάδα, αλλά στις 

περισσότερες χώρες του κόσµου. Η  Ελλάδα βέβαια είχε και τους πρόσθετους λόγους 

που είπαµε για να είναι µια από τις πρώτες χώρες που λύγισαν, και δεν πρέπει να 

ελαχιστοποιούµε τα προβλήµατα κακοδιαχείρησης και µεροληπτικής δαπάνης, ό,τι 

ονοµάζουµε διαφθορά και σπατάλη. Αν όµως το ελληνικό πρόβληµα βρίσκεται στα 

πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου είναι επειδή   αποτυπώνει ένα υπαρκτό παγκόσµιο 

πρόβληµα. Χωρίς να χάνουµε από τα µάτια µας τον τρόπο µε τον οποίο διατέθηκαν 

στην Ελλάδα οι δηµόσιες δαπάνες, ας µην µας διαφεύγει ο διεθνής   ορίζοντας και το 

χρονικό βάθος αυτής της διάστασης απόκλισης εσόδων- δαπανών.  Η επιµονή 

αποκλειστικά σε ελληνικές παθολογίες, δεν δηλώνει µόνο νοητικές αδράνειες. 

Επισκιάζει το πρόβληµα σκόπιµα. 

5 

Για ποιες µεταρρυθµίσεις µιλάµε; 

Αυτή η απόκλιση και η αυξανόµενη χρέωση του δηµοσίου, οδήγησε σε µια 

εκτεταµένη, και εν πολλοίς σκανδαλοθηρική   κριτική του ∆ηµοσίου τοµέα, σε µια 

αµφισβήτηση του λόγου ύπαρξής του,  της λογικής και των αξιών που υπηρετούσε. 

Το βεµπεριανό µοντέλο δηµόσιας διοίκησης αµφισβητήθηκε. Τη θέση του πήραν η 

public choice theory, η νεοκλασσική οικονοµική θεωρία που κυριάρχησε τόσο στις 

οικονοµικές σχολές όσο κα στην πολιτική επιστήµη, η κριτική που εκπορευόταν από 

τα think tanks της νέας, αγγλικής και αµερικανικής, ∆εξιάς.  Εν τέλει το νέο µοντέλο 

διακυβέρνησης συγκροτήθηκε σε µια  ολοκληρωµένη πολιτική, η οποία ονοµάστηκε  

New Public Management (NPM), ή χαϊδευτικά «µεταρρυθµίσεις». Τι είναι αυτές οι 

µεταρρυθµίσεις; ∆εν είναι η βελτίωση των κακώς εχόντων, αλλά µια νέα φιλοσοφία. 

Μια φιλοσοφία αντίληψης και διεύθυνσης της κοινωνίας µε βάση τη νεοκλασική 

οικονοµική φιλοσοφία.    Υιοθέτηση  κριτηρίων της αγοράς και των συµπράξεων του 

δηµόσιου και του ιδιωτικού, όπου το δηµόσιο προσοµοιάζει όλο και περισσότερο στις 

λειτουργίες του προς τους ιδιωτικούς οργανισµούς και υιοθετεί τις αρχές λειτουργίας 

τους. Η αλλαγή αυτή ήταν µια παραδειγµατική αλλαγή (paradigmatic shift –κατά το 

θεωρητικό υπόδειγµα του T.H.Kuhn), µε την έννοια ότι περιλάµβανε µια αλλαγή σε 

αξίες και κριτήρια, στον τρόπο να βλέπουµε τα πράγµατα. Υιοθετήθηκε στη δεκαετία 

‘80 από τις αγγλοσαξονικές χώρες, και προωθήθηκε από διεθνείς οργανισµούς (∆ΝΤ, 

Παγκόσµια Τράπεζα, ΟΟΣΑ), αρχικά στις χώρες της υποσαχάρειας Αφρικής, στη 

συνέχεια στη Ν.Α. Ασία.  Το  ΝΡΜ ήταν µέρος του πακέτου των µεταρρυθµίσεων 

που προτάθηκε στις πρώην χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού, και εν τέλει 

υιοθετήθηκε από την ΕΕ µετά το Μάστριχτ, ως στοιχείο προσαρµογής στο νέο 

περιβάλλον που δηµιούργησε η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Ας επισηµάνουµε 

εδώ το ρόλο των οικονοµικών κρίσεων σ’ αυτή την παραδειγµατική µετακίνηση από 
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το ένα µοντέλο πολιτικής στο άλλο. Λειτούργησαν ως τα απαραίτητα ‘παράθυρα 

ευκαιρίας’, τόσο στην υπο-σαχάρεια Αφρική όσο και στη και Ν.Α. Ασία, µε την 

παρέµβαση του ∆ΝΤ, της  Παγκ. Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Στόχος η εξυγίανση των 

δηµόσιων οικονοµικών, ελαχιστοποίηση του κράτους, ιδιωτικοποιήσεις για να 

µπορέσουν οι χώρες αυτές να δανείζονται από την αγορά. Επρόκειτο για  µια αλλαγή 

της τέχνης του κυβερνάν,  για µια νέα φιλοσοφία του κράτους και της πολιτικής. Νέο 

λεξιλόγιο, λ.χ. διακυβέρνηση, νέα αντίληψη της κοινωνικής συµβίωσης. 

Εγκαθιδρύθηκε µια νέα µορφή governmetality, µια σύνθετη µορφή που περιλαµβάνει 

όχι µόνο την ικανότητα της διακυβέρνησης, αλλά επίσης και την κατασκευή 

κυβερνήσιµων υποκειµενικοτήτων. Εσωτερίκευση νέων αξιών ώστε να γίνουµε 

κυβερνήσιµοι, συµµετέχοντας στην διαδικασία της διακυβέρνησής µας. Όπως και 

στην εναλλαγή των επιστηµονικών παραδειγµάτων το ζήτηµα δεν είναι ποιο είναι πιο 

αληθινό από το άλλο, έτσι και στην αλλαγή του παραδείγµατος διακυβέρνησης το 

ζήτηµα δεν είναι πιο είναι πιο σωστό, ή πιο καλό, ή πιο κατάλληλο από το άλλο.  

Αυτές είναι οι περίφηµες ‘µεταρρυθµίσεις’ τις οποίες και η Ελλάδα πρέπει να 

ενστερνιστεί, ως τη µόνη σωτηρία για όλα τα προπατορικά της αµαρτήµατα. Η 

συνήθης επωδός: ∆εν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον εµείς τον τροχό, τον 

ανακάλυψαν οι άλλοι πριν από εµάς.  Και εδώ χρειάζεται να επισηµάνει κανείς την 

αλληλοδιαπλοκή ανάµεσα σε κυβερνητικές επιλογές και επιστηµονικά περιβάλλοντα 

που λειτουργούν ως βραχίονες αυτής της µεταβολής, χωρίς αναστοχασµό, χωρίς 

κριτική, χωρίς αποστάσεις.  Πρόκειται για απόψεις που «φυσικοποιούν» τις 

µεταρρυθµίσεις αυτές και συσκοτίζουν τις πολιτικές επιλογές που τις νοηµατοδοτούν. 

Και εδώ καταλαβαίνει κανείς γιατί όλη η συζήτηση της κρίσης περιορίζεται στις 

ελληνικές παθογένειες.
6
   

6 

Η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους 

Μια από τις δραµατικότερες συνέπειες της κρίσης ήταν η αλλαγή του πλαισίου των 

εργασιακών σχέσεων. H πολιτική του ∆ΝΤ στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες 

προηγουµένως, συνιστά µια κοινωνική ανακατασκευή της χώρας   µε βάση µια 

φιλοσοφία:  Η κοινωνία οφείλει να λειτουργεί µε τους κανόνες της οικονοµίας της 

αγοράς. Κάθε τι που συµµορφώνεται είναι καλό. Κάθε τι που δεν συµµορφώνεται, 

τους απειλεί γιατί συνιστά εξωοικονοµική παρέµβαση. Πρόκειται για έναν αυστηρό 

αξιακό κώδικα, στον οποίο ούτε η πολιτική – ως συλλογική βούληση- αλλά  ούτε η 

ιστορία –που σχετικοποιεί τους κώδικες και τους εντάσσει σε ευρύτερα 

συµφραζόµενα-  έχει θέση. Παρ΄όλα αυτά, ας σκεφτούµε   την υπόθεση της αλλαγής 

των εργασιακών σχέσεων  µέσα από µια ιστορική οπτική.  Ας δούµε την εποχή που 

σχηµατίζονταν οι σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες· δεν υπήρχε τότε θέση για τους 

πληθυσµούς που ήταν αναγκασµένοι να αφήσουν τα χωράφια και τα βοσκοτόπια τους 

για να γίνουν εργάτες στην πόλη. ∆εν είχαν δικαιώµατα, ούτε υπόσταση.  

Αντιµετωπίζονταν ως «επικίνδυνες τάξεις»,   µε ένα πλέγµα απέχθειας, φόβου, 

καταστολής, και ελεηµοσύνης. Η έννοια του ‘κοινωνικού’ αναδύθηκε στο δηµόσιο 

χώρο µέσα από την ανάγκη να βρει η κοινωνία κάποιο τρόπο για να βολέψει αυτές  

τις καινούργιες µάζες. Άλλες χώρες προηγήθηκαν, άλλες καθυστέρησαν, πάντως ο 

τρόπος απάντησης στο πρόβληµα  έδωσε µορφή στο πολιτικό της σύστηµα και στους 

ανταγωνισµούς του 20
ου
 αιώνα.  Η  µεγάλη και µακροπρόθεσµη  αλλαγή που συνέβη 

                                                 
6
 Christopher Pollit & Geert Bouckaert, Public Management Reform, A Comparative Analysis, Oxford 

UP, 2000· Patricia Kennett (Editor), Governance, Globalization and Public Policy, Cheltenham, 

Edward Elgar, 2008· Stephen Osborne (Editor), The New Public Governance, Routledge 2010 
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στον  20
ου
 αιώνα σε Ευρώπη και   Αµερική    ήταν η ενσωµάτωση αυτών των νέων 

πληθυσµών στην οργανωµένη πολιτικά κοινωνία, στην πολιτεία. Το ‘κοινωνικό’   

αναδύθηκε στον πολιτικό χώρο, απέκτησε τη µορφή της κοινωνικής πολιτικής που 

διευθετούσε σχέσεις ανάµεσα σε ισότιµα πολιτικά υποκείµενα. Οι άγριοι 

ανταγωνισµοί, οι καταστροφές µηχανών, οι εξεγέρσεις και οι απεργίες 

πολιτικοποιήθηκαν και θεσµοποιήθηκαν. Οι εργασιακές σχέσεις υποβλήθηκαν σε 

κανονισµούς. Ζητήµατα όπως η βρεφική ηλικία, η αρρώστια, τα γηρατειά, έγιναν για 

πρώτη φορά αντικείµενα δηµόσιου ενδιαφέροντος. Οι µεγάλοι ευρωπαϊκοί πόλεµοι 

και ο φόβος  επαναστάσεων έπαιξαν ρόλο καταλύτη στη δηµιουργία του κράτους 

πρόνοιας και της ενσωµάτωσης των   εργατικών στρωµάτων στις αστικές 

δηµοκρατίες της δυτικής Ευρώπης. Αυτές άλλωστε οι ενσωµατωτικές διαδικασίες  

δηµιούργησαν τις  σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες,   τον ευρωπαϊκό τύπο  πολιτείας. 

Καρδιά   του κοινωνικού συµβολαίου ήταν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίες, όπου η 

οικονοµική δύναµη αντισταθµιζόταν από την δύναµη της συλλογικότητας, δηλαδή 

από την πολιτική δύναµη.    Τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν επικρατούσε η 

σηµερινή λογική που θέλει την οικονοµία της αγοράς ως την αποκλειστική δύναµη 

κοινωνικής θέσµισης.   

Τι παρατηρούµε λοιπόν τώρα, και όχι µόνο στην Ελλάδα, σε σχέση µε αυτή 

την ιστορική διαδικασία;  Μια αντίστροφη πορεία. Έναν κοινωνικό αναθεωρητισµό 

ευρύτατης κλίµακας. Την απορροή πληθυσµιακών οµάδων από την πολιτικά 

οργανωµένη κοινωνία, την απίσχναση του ‘κοινωνικού’    ως έννοιας και πολιτικής. 

Απίσχναση  σταδιακή. Πρώτα η αδυναµία ενσωµάτωσης των µεταναστών. Ύστερα 

των νέων που µπήκαν στην αγορά εργασίας µε έωλα ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε 

ρυθµίσεις διαφορετικές  από τις προηγούµενες γενιές.   Συνολικά η αγορά εργασίας 

άρχισε να γλιστρά έξω από την έννοια της πολιτείας, παράγοντας εργαζόµενους που 

ήσαν άτοµα (γι αυτό και η επιµονή στις ατοµικές συµβάσεις εργασίας) αλλά σε καµιά 

περίπτωση πολίτες (γι αυτό και η αφαίρεση οποιασδήποτε δυνατότητας συλλογικής 

δράσης όπως οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις).   Τώρα, µε τα καινούργια µέτρα, και 

επίσηµα,  σπρώχνεται στον χώρο της χωρίς θεσµούς εργασιακής αγοράς η 

πλειοψηφία του πληθυσµού. Πρόκειται για  τεκτονικές µεταβολές.   Οι αλλαγές αυτές 

είναι µόνιµες γιατί εκφράζουν µια νέα αντίληψη  κοινωνικής συµβίωσης. Η 

καταστροφή θεσµών που χρειάστηκε σχεδόν ενάµιση αιώνας θυσιών και 

προσπαθειών για να δηµιουργηθούν είναι   µέγα ζήτηµα. Η διαδικασία της απορροής 

του κοινωνικού από το πολιτικό είναι  κεντρικό ζήτηµα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Πρόκειται για την απίσχναση του πολιτικού και για την διαρροή του κοινωνικού έξω 

από τη σφαίρα της πολιτικής διαµεσολάβησης.  

Αλλά ο όρος για να θεσµοποιηθεί η αγορά εργασίας και να δηµιουργηθεί το 

κράτος πρόνοιας ήταν, πρώτο,   ένα κράτος το οποίο µπορούσε να ελέγχει το νόµισµα 

και τους όρους της οικονοµίας, και δεύτερο µια σχετικά περιορισµένη προσφορά 

εργατικής δύναµης. Στη µεταπολεµική Ευρώπη υπήρχαν και οι δυο παράγοντες. Η 

µεταπολεµική ανάπτυξη δηµιουργούσε µεγάλη ζήτηση   εργασίας, δίνοντας σχετική 

διαπραγµατευτική δύναµη στα συνδικάτα, τα οποία, στηρίζοντας το κράτος πρόνοιας, 

περιόριζαν την προσφορά εργασίας, ανεβάζοντας του µισθούς και τα προνοιακά 

ωφελήµατα.  Την ισορροπία αυτή θα την ανέκοπτε, ή καλύτερα θα την κατάστρεφε η 

παγκοσµιοποίηση, για έναν πολύ απλό λόγο. Αν το κράτος πρόνοιας βασίστηκε στην 

ελεγχόµενη προσφορά εργατικής δύναµης, µε την παγκοσµιοποίηση κανείς δεν 

µπορούσε να ασκήσει έλεγχο. Ήταν ευκολότερο   να βρει κανείς φτηνότερη εργασία 

εκτός θεσµικού πλαισίου, είτε στο εξωτερικό, µε τη µεταφορά επιχειρήσεων, είτε στο 

εσωτερικό, µε την νέα µετανάστευση. Αντίδοτο στην πορεία αυτή υποβάθµισης της 

εργασίας θα ήταν η θέσπιση διεθνών κανόνων που να αφορούν τον εργάσιµο χρόνο, 
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την παιδική εργασία και τα όρια συνταξιοδότησης, την κατώτατη αµοιβή, τους 

κανονισµούς υγιεινής της εργασίας.  Όλα αυτά προσπάθησε να τα πραγµατοποιήσει η 

∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας κάποτε, όταν και ο ΟΗΕ ήταν ισχυρότερος, και ακόµη 

όταν υπήρχε ο φόβος του κοµουνισµού και η ανάγκη στήριξης των µετριοπαθών 

συνδικαλιστικών ηγεσιών. Τίποτε από όλα αυτά δεν υπάρχει πλέον.  

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών συνέτριψε, δεν ισχυροποίησε  τα αδύναµα 

δίκτυα ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων και κράτησε κατακερµατισµένες τις 

αγορές εργασίας. Αυτό συνέβη γιατί  η ηλεκτρονική επανάσταση και ο αυτοµατισµός, 

αυτό το πλέγµα των τεχνολογικών αλλαγών και ρήξεων  δεν πέρασε από τον κόσµο 

της εργασίας, σε αντίθεση µε την εποχή της εκβιοµηχάνισης η οποία στηρίχτηκε, και 

εντέλει ισχυροποίησε τον κόσµο αυτόν, δηµιουργώντας υλικά και συνειδησιακά µια 

συγκροτηµένη κοινωνική τάξη.  Η τεχνολογική επανάσταση και ο αυτοµατισµός 

«εξοικονοµεί» εργασία, και αυτή η εξοικονόµηση δεν έγινε προς όφελος των πολλών, 

ελαττώνοντας το χρόνο εργασίας τους. Έγινε προς όφελος των επιχειρήσεων οι 

οποίες ξοδεύοντας όλο και περισσότερα για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού, 

εξοικονοµούσαν περιορίζοντας την απασχόληση  και την αµοιβή  της εργασίας. Η νέα 

τεχνολογία µεγένθυνε την οικονοµία, αλλά η απασχόληση υπολειπόταν από αυτή τη 

µεγένθυνση.  Έτσι βρισκόµαστε στην παράξενη κατάσταση οι άνθρωποι να 

εργάζονται όλο και περισσότερο χρόνο, µε αρρύθµιστα ωράρια που διαλύουν τους 

ρυθµούς της οικογενειακής ζωής, ενώ δίπλα τους  αυξάνονται συνεχώς οι άνεργοι και 

λιγοστεύουν οι πιθανότητές τους να βρουν δουλειά. Στήθηκε µια τεράστια µηχανή 

απαξίωσης της εργασίας, η οποία περιλάµβανε θεωρίες και πολιτικές, οι οποίες   

φυσικοποίησαν αυτή την απαξίωση και την παρουσίασαν ως την µοναδική και 

αναγκαστική συνέπεια του πλέγµατος των τεχνο-επιστηµονικών µεταβολών του 

περάσµατος από τον εικοστό στον εικοστό-πρώτο αιώνα. Η τραγική ειρωνία είναι ότι 

αυτή η θεωρητικοθεσµική µηχανή στήθηκε υποτίθεται για να πολεµήσει τα στεγανά 

και να ελαστικοποιήσει την αγορά εργασίας ώστε να αυξήσει την απασχόληση. 

Κατάφερε ακριβώς το αντίθετο.  

  

7 

Η κρίση ως το τέλος της απο-αποικιοποίησης 

Έως τώρα είχαµε δει την πρώτη φάση της παγκοσµιοποίησης, την οποία 

καθοδηγούσε η ∆ύση. Ωστόσο η παγκοσµιοποίηση στα τέλη του 20
ου
 αιώνα δεν 

σήµαινε  µόνο διασπορά της τεχνολογίας, αλλά επίσης µεταφορά των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων στις ζώνες που αποτελούνται από χώρες που δεν απολάµβαναν ποτέ 

το επίπεδο ευηµερίας, υγιεινής, εκπαίδευσης και κοινωνικής ασφάλειας των 

µητροπολιτικών χωρών της Ευρώπης και της Αµερικής. Η Κίνα και η Ινδία, και 

κοντά σε αυτές και οι πρώην τίγρεις της Ν. Ανατολικής Ασίας, αλλά και οι χώρες του 

BRIK, αναδεικνύονται σε µια µεγάλη ζώνη της οικονοµίας του 21
ου
 αιώνα, 

ανταγωνιστική προς τις χώρες τον άξονα Ευρώπης-ΗΠΑ-Ιαπωνίας που κυριάρχησε 

τον 20
ο
 αι. Η ∆ύση πίστευε πως θα εξάγει στις χώρες αυτές τις εργατοβόρες 

βιοµηχανίες και θα κρατήσει την υψηλή τεχνολογία. Τώρα οι χώρες αυτές την 

ανταγωνίζονται επίσης και στον τοµέα αυτό. Η Κίνα αναµένεται στην επόµενη διετία 

να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στο µέγεθος της οικονοµίας της, και µαζί µε την Ινδία και τις 

χώρες της  Άπω Ανατολής  να αποτελέσουν µια οικονοµική ζώνη κατά πολύ 

µεγαλύτερη της Βόρειο-Ατλαντικής ζώνης. Το 2030, η κινέζικη οικονοµία 

αναµένεται να είναι διπλάσια της αµερικανικής. Πού και πως θα ανταγωνιστεί η 

Ευρώπη αυτές τις χώρες; Η περιφέρεια δεν παράγει µόνο προϊόντα ανειδίκευτης 

εργασίας, αλλά και υψηλής τεχνολογίας, συσσωρεύοντας πλεονάσµατα έναντι µιας 

∆ύσης, που αναγκάζεται να υποκύψει στον ανταγωνισµό, κατεδαφίζοντας όροφο τον 
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όροφο, διαδοχικά, το βιοτικό επίπεδο των πληθυσµών της, κλονίζοντας τις δοµές 

αναγνώρισης και ισότητας που είχε δηµιουργήσει, διαβαίνοντας τη διαφορά µε την 

περιφέρεια προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της φτώχειας. Όλες 

οι κρίσεις χρέους και οι συνακόλουθες ρυθµίσεις στην Ευρώπη (λ.χ. τα   «σύµφωνα 

ανταγωνιστικότητας»),  δείχνουν τα ασφυκτικά στενά περιθώρια της οικονοµίας της. 

Έχει ένα πληθυσµό γερασµένο, συγκριτικά µε τις χώρες των αναδυοµένων αγορών,   

µεγαλύτερο ποσοστό   εξαρτηµένο  από συντάξεις και περίθαλψη, µε συγκριτικά   

πολύ µεγαλύτερες αµοιβές εργασίας. Πώς θα αποφύγει η Ευρώπη την καυτή ανάσα 

των ανταγωνιστών της στο σβέρκο της;     Οι εργατικές κατακτήσεις και το βιοτικό 

επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων θα αναγκαστούν να χαµηλώσουν προκειµένου να 

συναντήσουν το βιοτικό επίπεδο εκείνων των χωρών, το οποίο αντίστοιχα θα ανεβεί. 

Αλλά θα χαµηλώσει πολύ περισσότερο από όσο φανταζόµαστε. Γιατί σε χώρες όπου 

δεν υπάρχει ίχνος δηµοκρατίας, όπως η Κίνα, ή όπου οι οάσεις της ανάπτυξης 

βρίσκονται σε πελάγη φτώχειας,  όπως   η Ινδία, ο ανταγωνισµός δεν επιτρέπει παρά 

η  συνάντηση να γίνει σε ένα επίπεδο πολύ χαµηλότερο από το αναµενόµενο. Με 

αποκλίσεις κοινωνικής ανισότητας πολύ µεγαλύτερες από όσες έχουµε γνωρίσει.   

Εκείνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που ακόµη κρατάει η   Αµερική, είναι η 

επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία. Γι’ αυτό άλλωστε   και η µεγάλη µάχη για 

την εκπαίδευση, προσανατολισµένη   µονόπλευρα  προς την τεχνολογική κενοτοµία.  

Αλλά η καινοτοµία δεν γεννά νέα απασχόληση, ή τουλάχιστον νέα απασχόληση στον 

αναµενόµενο βαθµό, που να µπορεί δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες των κοινωνιών 

που χάνουν θέσεις εργασίας µε πολύ µεγαλύτερο ρυθµό από την εφαρµογή των 

καινοτοµιών.  

Αυτός ο νέος ανταγωνισµός περικλείει  ανυπολόγιστους κινδύνους για τη 

δηµοκρατία. Έως τώρα, παρά τις περιόδου δικτατοριών και φασισµού, παρά τις 

χώρες µε δικτατορίες στην περιφέρεια, στα µεγάλα κέντρα του καπιταλισµού 

επικρατούσε η φιλελεύθερη δηµοκρατία. Με την περίπτωση της Κίνας, η    ανάπτυξη 

του καπιταλισµού στο πλαίσιο µιας  κοµµουνιστικής δικτατορίας, σε τόσο µεγάλη 

έκταση και µέγεθος, αλλάζει τα δεδοµένα. Θύµα του ανταγωνισµού δεν θα είναι µόνο 

το βιοτικό επίπεδο στη ∆ύση, αλλά πολύ πιθανόν και η φιλελεύθερη δηµοκρατία, τα 

δικαιώµατα, η συµµετοχή των πολιτών. Για τις εξω-ευρωπαϊκές µεγάλες δυνάµεις, 

σηµαντικά γεγονότα που δηµιούργησαν πολιτικές αξίες και παραδώσεις της ∆ύσης, 

όπως η Γαλλική Επανάσταση, το Ολοκαύτωµα, το 1968 και το 1989, δεν έχουν παρά 

τη σηµασία επαρχιακών συµβάντων. Η Ευρώπη, από κέντρο του κόσµου 

επαρχιοποιήθηκε, επιβεβαιώνοντας τον  γνωστό τίτλο Ινδού ιστορικού.
7
 

Εποµένως θα πρότεινα να δούµε την κρίση που ξέσπασε το 2008  και 

συνεχίζεται στις περισσότερες χώρες  ως µια διαδικασία  ολοκλήρωσης της από-

αποικιοποίησης, ως την αντίστροφη διαδροµή από εκείνη που έδωσε παγκόσµια 

υπεροχή στη ∆ύση πριν από µισή χιλιετία.
8
  Ζούµε δηλαδή µια γιγαντιαία κρίση 

αναπροσαρµογής των οικονοµικών και κοινωνικών σε πλανητικό επίπεδο. Τώρα 

αντιλαµβανόµαστε ότι η παγκοσµιοποίηση δεν είναι η παιδική χαρά όπου τα 

παιγνίδια δεν συνεπάγονται µηδενικό άθροισµα. Στην κρίση αυτή αναπροσαρµογής η 

οικονοµία διαπλέκεται µε την ισχύ. Αν δεν πέθανε το αµερικανικό τραπεζιτικό 

σύστηµα το 2008, ήταν εξαιτίας των µαζικών ενέσεων ρευστότητας της 

Οµοσπονδιακής τράπεζας, που διόγκωσαν το χρέος. Αλλά χώρες όπως οι ΗΠΑ, έχουν 

                                                 
7
 Dipesh Chakrabarty,   Provincializing Europe, Postcolonial Thought and Historical Difference 

(Princeton, 2000). 

 
8
 Ίσως και ως αντιστροφή της πορείας της µεταποικιακής επέκτασης, αν σκεφτούµε την πολιτική της 

Κίνας στην Αφρική. 
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τη δυνατότητα της δηµιουργίας χρέους τρισεκατοµµυρίων δολαρίων πολύ πέραν των 

δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων αποπληρωµής του εξαιτίας της υπεροπλίας που 

διαθέτουν.  Τι εγγυάται αυτό το χρέος πέραν της στρατιωτικής υπεροχής; Και τι 

µπορεί να σηµαίνει   αυτή    η διαπλοκή χρέους και ισχύος;     

H κρίση ως ολοκλήρωση της από-αποικιοποίησης  δεν σηµαίνει απλώς 

έκλειψη της δυτικής ηγεµονίας προς χάριν µιας δηµοκρατικότερης κατανοµής της 

ισχύος. Σηµαίνει βαθµιαία ερήµωση  του δυτικού οικοδοµήµατος, και µαζί µε αυτό 

εκείνων των ρυθµίσεων, των κατακτήσεων και των αξιών που η δυτική κυριαρχία 

επέτρεπε να αναπτυχθούν στο εσωτερικό της δυτικής κυριαρχίας. Ακόµη και αν οι 

διαδικασίες της ευρωπαϊκής οικονοµικής ενοποίησης πυκνώσουν υπό την πίεση του 

ανταγωνισµού, η καινούργια Ευρώπη, µπορεί να έχει µια πιο σφιχτή οικονοµική 

διεύθυνση, θα αποµακρύνεται όµως από την Ευρώπη που γνωρίζαµε, από την 

Ευρώπη της δηµοκρατίας, του κράτους πρόνοιας, των δικαιωµάτων, της πολιτικής 

των πολιτών. 

 

8 

Τι να κάνουµε; 

Έως τώρα η γραµµή αυτής της σκέψης οδηγεί σε απαισιόδοξα συµπεράσµατα.  

Βρισκόµαστε   ανάµεσα σε δυο µεγάλες µεταβάσεις. Η µία είναι η µετάβαση από µια 

οικονοµία που κέντρο της ήταν ο δυτικός κόσµος σε µια οικονοµία που έχει πολλά 

ανταγωνιστικά κέντρα, µερικά από τα οποία µε εξαιρετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο,  

ανοχύρωτη εργασία, απουσία κράτους δικαίου και δηµοκρατικών διαδικασιών. 

Πρόκειται για µια διαδικασία διεθνούς ανακατανοµής εισοδήµατος   και τρόπων 

ζωής. Η άλλη, είναι µια µετάβαση   από έναν  τύπο κοινωνίας-κράτους-πολιτικής 

(δηλαδή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους µε τα  τρία  επίπεδα δικαιωµάτων) σε 

έναν άλλο, στον οποίο ο ρόλος της  πολιτικής διαβούλευσης στη θέσµιση της 

κοινωνίας, καθώς και ο δηµόσιος χώρος  περιορίζονται δραστικά. Πρόκειται δηλαδή 

για µια αναδιάταξη του τρόπου ζωής στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας και για τη 

δηµιουργία ενός άλλου τύπου κοινωνίας. Τι µπορούµε να κάνουµε; Τι κάνει κανείς σε 

περιπτώσεις υπέρτερες, λ.χ. σε ένα τσουνάµι; Η πρώτη αντίδραση είναι ο σώζων 

εαυτόν σωθήτω. Αυτή την αντίδραση βλέπουµε γύρω µας. Σε µια κρίση όπου 

λιγοστεύουν οι διαθέσιµοι πόροι, καθένας θα προσπαθήσει µε νύχια και µε δόντια να 

χάσει όσο δυνατό λιγότερα. Όλοι εναντίον όλων. Καθένας εναντίον του πιο 

αδύναµου, του πιο τρωτού.  Μια κοινωνία γενικευµένης δυσανεξίας, τροµαγµένων 

πολιτών, στα όρια της υστερίας.   Κάτι που το βλέπουµε να ξετυλίγεται καθηµερινά, 

κυρίως εναντίον της πιο ευπαθούς κοινωνικής οµάδας: των µεταναστών. Ο φόβος, η 

ρητορική για το αδικηµένο έθνος που βάλλεται από τα παιχνίδια των αγορών, οι 

ολοένα και αυξανόµενες αναφορές στην ανάγκη διαφύλαξης της εδαφικής 

κυριαρχίας, η βράβευση εκπαιδευτικών συµπεριφορών που υποθάλπουν διχασµούς 

και αντιπαραθέσεις, είναι µηνύµατα που προοιωνίζουν δυστυχώς επικράτηση 

φασιστικών συµπεριφορών που θα συγκρούονται µε άλλες εξίσου ανάλγητες και 

αντιδηµοκρατικές  συµπεριφορές στο όνοµα των οικονοµικών επιταγών και των 

µεταρρυθµίσεων.    

Ωστόσο  η   µεταφορά   ‘τσουνάµι’, πέρα από την σωστή κατακλυσµιαία 

εντύπωση που δηµιουργεί,   φοβάµαι ότι «φυσικοποιεί»   τις µεταβολές αυτές. Το 

ερώτηµα που έρχεται στα χείλη όλων είναι: Οι µεγάλες τεκτονικές µεταβολές στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό των κοινωνιών, µπορούν να αντισταθµιστούν από την 

ανθρώπινη δράση;  Μπροστά σε µια οικονοµική κρίση η οποία θα τερµατίσει 

ανεπιστρεπτί την ευηµερία στην οποία ζούσε ο δυτικός κόσµος, στην οποία θα 

υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες και λιγότερες απολαβές, όπου ακόµη και την 
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ανάπτυξη θα πρέπει να τη σκεφτούµε µε οικολογικούς όρους – γιατί ζούσαµε πάνω 

από τους µέσους όρους αντοχής του πλανήτη, τι µπορούν να κάνουν οι άνθρωποι; 

Βεβαίως το πρώτιστο ζήτηµα είναι να ξέρουµε τι µας γίνεται, να βλέπουµε κριτικά 

και να αποδοµούµε τα κυρίαρχα αλλά και τα υπεξούσια αφηγήµατα, να σκεφτόµαστε 

µε δια-εθνικούς (transnational) και ιστορικούς  όρους αυτά που   συµβαίνουν γύρω 

µας. Αλλά αρκεί µια διανοητική στάση;   

Ενώ είχε γραφεί αυτό το κείµενο, και είχε µάλιστα σταλεί στο Books’ Journal 

για το τεύχος Φεβρουαρίου, συνέβησαν οι σεισµοί που συγκλονίζουν τον αραβικό 

κόσµο.  Ποιός τους περίµενε, ποιος τους είχε προβλέψει σε τέτοια µορφή και έκταση; 

Η εξέγερση στην Αίγυπτο   επανέφερε στα πρακτορεία ειδήσεων µια ξεχασµένη 

ελληνική λέξη: ∆ήµος. Η παρουσία του δήµου, στην µεγάλη πλατεία της 

Απελευθέρωσης στο Κάϊρο. Η παρουσία του δήµου που έρχεται να διακόψει τη ροή 

της πολιτικής, των ειδήσεων, της καθηµερινότητας, των χρηµατοπιστωτικών 

αλλαγών, µε δυο λόγια τις ροές της παγκοσµιοποίησης.   Τι µπορούν να σηµαίνουν 

όλα αυτά για µας; Στην κουρασµένη ευρωπαϊκή διανόηση δεν µένουν βέβαια πολλά 

αποθέµατα ενθουσιασµού. Έχουµε δει πολλά στον εικοστό αιώνα, έχουµε δει πολλές 

επαναστάσεις µε ελπίδες να εξανεµίζονται ή να γίνονται εφιάλτες. Αλλά αυτό δεν 

ακυρώνει καθόλου την ενεργή παρουσία των πολιτών στο δηµόσιο χώρο. ∆εν 

ακυρώνει το ήθος αυτής της πράξης, ακόµη και αν το µέλλον είναι άδηλο. Ένας 

ιστορικός, ο Mark LeVine, που βρέθηκε κι αυτός στην πλατεία Ταχριρ, έγραψε, σε 

ένα άρθρο που ανέβηκε στην ιστοσελίδα του Al Jazeera,  πως  οι επαναστάσεις που 

σαρώνουν τον αραβικό κόσµο δείχνουν επίσης την κινούµενη άµµο των  µεταβολών 

στην παγκόσµια ισορροπία της δύναµης των πολιτών και των λαών. Οι ξεχασµένοι 

πολίτες, που τους είχαν αφήσει  στο περιθώριο τα επιτελεία, τα λόµπυ  και οι 

δεξαµενές σκέψεις, δηλαδή όλα αυτά τα δίκτυα που αποφάσιζαν ότι µόνο αυτά 

µπορούν να χαράζουν πολιτική, επανήλθαν στη σκηνή.    Επανέρχονται ακυρώνοντας 

τις αναλύσεις που συνέδεαν το µαζικό µε το παράλογο και το σκοταδιστικό. Κυρίως 

επανέρχονται όχι σαν µικρές ηρωικές πρωτοπορίες που έτρεφαν µόνο περιφρόνηση 

για το πλήθος των φιλήσυχων ειρηνικών ανθρώπων (όπως οι διάφορες δικές µας 

«σέχτες»), αλλά ακριβώς ως το πλήθος αυτό.  

Για να υπάρξουν αλλαγές στην πορεία αυτή του κόσµου, οι παρεµβάσεις των 

πολιτών θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν ανάλογες µε το τσουνάµι διαστάσεις. Όπως 

αυτές που σαρώνουν τώρα τον αραβικό κόσµο από τον Ατλαντικό έως τον Eιρηνικό 

ωκεανό. Με ανάλογες διαστάσεις θα πρέπει να σκεφτόµαστε το ερώτηµα «τι να 

κάνουµε;».  Όταν ο Λένιν   διατύπωσε το ερώτηµα αυτό, το 1903, στο οµώνυµο 

βιβλίο του, το οποίο  δηµιούργησε µια σχολή σκέψης και παρέµβασης, η απάντηση 

του ήταν «οργανώστε την πρωτοπορία». Η πρωτοπορία θα έφερνε τη «συνείδηση» 

στις «αυθόρµητες µάζες».   Ωστόσο οι µεγάλες αλλαγές, εκείνες που επηρεάζουν 

πλέον ηπείρους,  δεν είναι και δεν µπορεί να είναι πλέον ζήτηµα πρωτοπορίας γιατί ο 

κόσµος δεν είναι πλέον οργανωµένος ιεραρχικά, δεν έχει ένα κέντρο, και δεν είναι, 

ούτε µπορεί να γίνει, οµοιογενής. Οι µεγάλες αλλαγές θα είναι υπόθεση πολλών 

ποταµών που συρρέουν µαζί, ανθρώπων κάθε λογής, µε διαφορετικές κουλτούρες,  

υπόθεση ενός µωσαϊκού στο οποίο συναρµόζονται πολλά πράγµατα µαζί, όπως 

άνθρωποι κάθε λογής, δράσεις, δίκτυα, ιδέες, τεχνολογίες επί µέρους ανάγκες και 

νέες γενικές ιδέες, στάσεις και νοοτροπίες. Υπόθεση πολλών και διαφορετικών  

γεγονότων και εξελίξεων. Όχι ενός «συµβάντος» όπως ισχυρίζεται ο Μπαντιού και οι 

νεο-κοµµουνιστές, όσοι λειτουργούν ακόµη µε το παράδειγµα του 1903, µε ή χωρίς 

κόκκινη σηµαία. Οι αραβικές εξεγέρσεις δηµιούργησαν ένα νέο παράδειγµα, παρά το 

γεγονός ότι βρίσκονται ακόµη στην αρχή.  
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Αλλά αυτή η πράξη της δηµόσιας δήλωσης του δήµου προϋποθέτει µια βαθειά 

αλλαγή στη σκέψη. Γιατί ο νέο-φιλελευθερισµός ή όπως αλλιώς θέλουµε να 

ονοµάσουµε αυτό τον τρόπο σκέψης,  έχει γίνει δυστυχώς φυσικός τρόπος σκέψης, 

και κυρίως στους δυτικούς διανοούµενους. Σκεπτόµαστε τον κόσµο µε τις κατηγορίες 

που µας έχει επιβάλλει. Για ολόκληρες διανοητικές πειθαρχίες, όπως η εφαρµοσµένη 

πολιτική επιστήµη και τα οικονοµικά έχει γίνει η mainstream, η ‘κανονική’ (κατά 

Kuhn) επιστήµη. Για την πολιτική, έχει γίνει ο κανόνας σκέψης. Έχει δηµιουργήσει 

µια worldview που περιλαµβάνει αξίες, κριτήρια, προτεραιότητες. Τίποτε φαίνεται να 

µην µπορεί να ξεφύγει, χωρίς να εξοριστεί στη σφαίρα του  αδιανόητου, χωρίς να 

επισύρει την απειλή   του εξοστρακισµού.  Πώς µπορεί να υπάρξει µια  αντιστροφή; 

Το µεγαλύτερο πρόβληµά µας είναι ότι έχουµε χάσει την όρεξη και την 

ικανότητά µας να σκεπτόµαστε τον κόσµο αλλιώς, διαφορετικά. Μεγάλο µέρος από 

µας, και εννοώ τη γενιά µου, είτε  κάψαµε κάποτε τα δάχτυλά µας και σερνόµαστε 

ακόµη µε τις γάζες και τις αλοιφές, είτε, στο ζήλο  να πάει κάτι µπροστά σ’ αυτή την 

κοινωνία, σκεφτόµαστε κυβερνητικά, σαν να έχουµε στην πλάτη µας κυβερνητικές 

ευθύνες.  Έχουµε χάσει την ικανότητα του sapere aude (Καντ), του τόλµησε να 

σκεφτείς, σκέψου τολµηρά, θέσε ερωτήµατα χωρίς προϋποθέσεις, ερωτήσεις ολικής 

άγνοιας.  Αυτή την διανοητική τόλµη να σκεφτούµε πέραν του εφικτού, πέραν του 

πλαισίου που µας επιτρέπεται, πρέπει να ξαναβρούµε. Όχι ως επιλογή, αλλά ως 

ανάγκη. Γιατί βρισκόµαστε σε µια εποχή που οι µεταµορφώσεις της πραγµατικότητας 

ξεπερνούν ακόµη και την πιο τολµηρή σκέψη. 
 
  
 


