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βιογραφικό

j 0  Βρετανός γεωγράφος David Harvey αποτελεί έναν από τους
j σημαντικότερους σύγχρονους μαρξιστές διανοητές. Γεννήθη-
I κε το 1935 στο Γκίλινγκχαμ του Κεντ. στην Αγγλία. Το έργο του
ι εκκινεί από τη μελέτη του χώρου και της πόλης, αλλά εκτείνε-
! ται στην ανάλυση των οικονομικών κρίσεων, στην κριτική του j
I νεοφιλελευθερισμού και του μεταμοντερνισμού. στην έρευνα ;
! για τον σύγχρονο καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό και στην ανα- !
| ζήτηση ριζοσπαστικών επαναστατικών εναλλακτικών. Έχει j
j γράψει δεκάδες Βιβλία, άρθρα και μελέτες. j

j Είναι επίτιμος καθηγητής Ανθρωπολογίας του City Univer- j
I sity of New York, όπου διδάσκει από το 2001. Διατέλεσε κα- ί
‘ θηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των 1
: ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. t
ι Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί τα ΒιΒλία του Ο νέος ιμπερια-
ί λισμός και Νεοφιλελευθερισμός (Καστανιώτης. 2006 και 2007
ι αντίστοιχα], Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας (Μεταίχμιο,
j 2009), Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού
] (Καστανιώτης. 2011). ενώ ο ίδιος επισκέπτεται συχνά την Ελ-
| λάδα για εκδηλώσεις και δημόσιες συζητήσεις. Οι Εξεγερμέ-
| νες πόλεις είναι το πιο πρόσφατο ΒιΒλίο του (Verso. 2012) και 

τα ελληνικά η πρώτη γλώσσα στην οποία μεταφράζεται.



ευχαριστίες

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκδότες που αναφέρονται 
ακολούθως οι οποίοι μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω υλι
κό που έχει εκδοθεί υπό την αιγίδα τους.

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια ελαφρώς τροποποιημένη εκ
δοχή ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New Left 
Review 53, ΣεπτέμΒριος-ΟκτώΒριος 2008, με τίτλο «The Right 
to the City».

To Κεφάλαιο 2 αποτελεί μια ελαφρώς διευρυμένη εκδο

χή του πρώτου μέρους ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Socialist Register 2011. με τίτλο «The Urban Roots 
of Financial Crises: Reclaiming the City for Anti-Capitalist 
Struggle».

To Κεφάλαιο 3 Βασίζεται σε ένα δημοσίευμα με τίτλο «The 
Future of the Commons» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Radical History Review 109 (2011). θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τη Charlotte Hess που επισήμανε ορισμένες σοβαρές παρα
λείψεις στο αρχικό άρθρο αναφορικά με το έργο της Elinor 
Ostrom, καθώς και όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο που 
οργανώθηκε υπό την αιγίδα της ομάδας 16 Beaver στη Νέα 
Υόρκη. Οι συζητήσεις τους για το ζήτημα των κοινών με βο
ήθησαν σημαντικά ώστε να ξεκαθαρίσω τις δικές μου ιδέες 
ως προς αυτό.

Το Κεφάλαιο U αποτελεί μια ελαφρώς τροποποιημένη εκ
δοχή του άρθρου «The Art of Rent: Globalization, Monopoly 
and Cultural Production», που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 
στο περιοδικό Socialist Register 2002.

Το Κεφάλαιο 5 αποτελεί διευρυμένη εκδοχή του τελευταί

ου μέρους ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 
στο περιοδικό Socialist Register 2011. με τίτλο «The Urban ι
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Roots of Financial Crises: Reclaiming the City for Anti- 
Capitalist Struggle».

θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην ομάδα 
ανάγνωσης του «Right to the City» στη Νέα Υόρκη (ιδίως τον 
Peter Marcuse), καθώς επίσης τα μέλη του σεμιναρίου στο 
Κέντρο Χώρου, Πολιτισμού και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο 
Σίτι της Νέας Υόρκης για τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζη
τήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια.



πρόλογοςστηνελληνικήέκδοση

του Κωστή Χατζημιχάλη"

Το Βιβλίο του ΝτέιΒιντ ΧάρΒεϊ (David Harvey] είναι το πέμπτο 
που μεταφράζεται στα ελληνικά και μαζί με τις πολυάριθμες 
συνεντεύξεις και τις παλαιότερες μεταφράσεις άρθρων του 
συγκροτούν μια ικανοποιητική εισαγωγή στη σκέψη ενός από 
τους σημαντικότερους μαρξιστές διανοούμενους του καιρού 
μας. Τα περιεχόμενα του παρόντος Βιβλίου έχουν παρουσια
στεί στις τρεις διαλέξεις που έδωσε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 
2012 (Εθνικό ΜετσόΒιο Πολυτεχνείο, Χαροκόπειο Πανεπιστή
μιο, Παρκάκι της Οδού Τσαμαδού) με μεγάλη προσέλευση κό
σμου. Πολλά από τα επιχειρήματα του Βιβλίου είχε επίσης την 
ευκαιρία να αναπτύξει στις δεκάδες συνεντεύξεις που έδωσε 
εκείνες τις δύο εβδομάδες της παραμονής του στην Αθήνα, οι 
οποίες συνέπεσαν με τις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012.

Η κυκλοφορία του Βιβλίου παγκόσμια αλλά και ειδικά 
στην Ελλάδα συμπίπτει με τη συγκυρία της Βαθιάς και πολύ
πλευρης κρίσης. Η σημερινή κρίση για τον ΧάρΒεϊ ξεκινά από 

την αστικοποίηση, από τη φούσκα των ακινήτων στις ΗΠΑ το 
2007. η οποία μεταφέρθηκε στην Ευρώπη το 2009, χτυπώντας 
πρώτα τους αδύναμους κρίκους που βρίσκονταν στο Νότο. Η 
αστικοποίηση για τους μαρξιστές γεωγράφους και κοινωνιο
λόγους της πόλης' δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή κτι-

• Ομότιμος καθηγητής. Τμήμα Γεωγραφίας. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (hadji- 
michalis@hua.gr).
1. Εκτός οπό τον Ν. ΧάρΒεϊ. Βλ μεταξύ άλλων: Η. Lefebvre, Το δικαίωμα στην 
πόλη Χώρος και πολιτική. Αθήνα. Παπαζήσης. 1977 Μ. Castells. The Urban 
Question. Λονδίνο. E. Arnold. 1977- R. Peet, Radical Geography: Alterna
tive Viewpoints on Contemporary Social Issues. Λονδίνο. Methuen. 197Θ- E. 
Sheppard & T. Barnes. The Capitalist Space Economy: Geographical Analysis

mailto:michalis@hua.gr
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ρίων. δρόμων και υποδομών. Επεκτείνεται σε όλο ίο φάσμα 
της καθημερινής ζωής στην πόλη. από τη ζήτηση προϊόντων 
και υπηρεσιών και την κατανάλωση που δημιουργεί μια πόλη 
μέχρι τη δημιουργία υπεραξιών σε γη και ακίνητα από τη συ- 
γκεντροποίηση αλλά και το κόστος (κοινωνικό και περιβαλλο
ντικό) που δημιουργούν τα παραπάνω.

Τις απόψεις του για συσχέτιση των διαδικασιών συσσώ
ρευσης με την αστικοποίηση και τις πιθανότητες δημιουργίας 
κρίσεων τις έχει καταθέσει συστηματικά από τη δεκαετία του 
1980, όταν νεοφιλελεύθεροι και εκσυγχρονιστές θεωρούσαν 
ότι το «πάρτι» θα συνεχιζόταν χωρίς προβλήματα. Από τότε 
γράφει για την επιχειρηματική μετεξέλιξη στη διοίκηση και στο 
σχεδίασμά των πόλεων, για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσ
σονται, με Βίαιη υφαρπαγή του δημόσιου και του συλλογικού 
χώρου, για το ρόλο της γαιοπροσόδου και τις διαδικασίες 
gentrification, για τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Εντοπί
ζει τη σημαντική αλλαγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την 
οποία θεωρεί μοχλό που επέτρεψε τη δημιουργία της φού
σκας στα ακίνητα στα τέλη της δεκαετίας του 1980: τα νέα άυλα 
προϊόντα που δημιουργήθηκαν επιτρέπουν από τη μια πλευρά 
ενυπόθηκο δανεισμό και από την άλλη δανεισμό και πωλή- 
σεις με βάση μελλοντικά έσοδα· τη δημιουργία, με άλλα λόγια, 
πλασματικών αξιών και πλασματικού κεφαλαίου. Στις ΗΠΑ τα 
νέα προϊόντα δεν περιορίστηκαν μόνο στους «μεγάλους» παί
κτες, αλλά διαχύθηκαν στα μεσοαστικά και τα εργατικά στρώ
ματα με επισφαλή εισοδήματα, με αποτέλεσμα την αδυναμία 
αποπληρωμής των δανείων, την απότομη κάμψη της ζήτησης 

νέων κατοικιών και την υπερχρέωση των εργολάβων. Οι δια
δικασίες αυτές δημιούργησαν ανυπέρβλητα προβλήματα στις 
τράπεζες, που χορηγούσαν αφειδώς και συγχρόνως δάνεια 
σε αγοραστές και κατασκευαστές. Η αλληλεξάρτηση των περι
φερειακών και των κεντρικών τραπεζών, άλλων πιστωτικών

after Ricardo. Marx and Straffα. Λονδίνο. Unwin Hyman. 1990· D. Massey. For 
Space. Λονδίνο. Sage. 2005 (ελλ. έκδ.: D. Massey. Για το χώρο. μτφ. I. Μπι- 
μπλή. Αθήνα. Ελληνικό Γράμματα. 2008).



ιδρυμάτων εκτός ΗΠΑ και των διεθνών επενδυτικών χαρτο- πρόλογος 

φυλακίων στα οποία «έπαιζαν» και δεκάδες ασφαλιστικά τα- στην ελληνική 

μεία. δήμοι αλλά και εθνικά κράτη δεν άργησε να μεταφέρει έκδοση 

την κρίση και στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα.
0  ΧάρΒεϊ είναι γεωγράφος (και όχι ανθρωπολόγος ή οικο

νομολόγος όπως τον αναφέρουν λανθασμένα οι προηγούμε
νες ελληνικές εκδόσεις)· οι πόλεις και η αστικοποίηση ήταν 
πάντα ο πυρήνας των γεωγραφικών ενδιαφερόντων του. Δια
βάζει την αστικοποίηση μέσα από το Κεφάλαιο και τα άλλα έργα 
των κλασικών2 και συνεχώς μας καλεί να τα χρησιμοποιούμε 
για να καταλάβουμε πώς παράγονται σι πόλεις. Η προσέγγισή 
του είναι καθαρά μαρξιστική και θέτει την πόλη στο επίκεντρο 
δύο συγκρουσιακών διαδικασιών: πρώτον, των στρατηγικών 
αναδιάρθρωσης και επενδύσεων του κεφαλαίου σε συνερ
γασία με την επιβολή ελέγχου από την πολιτική εξουσία και, 
δεύτερον, των αγώνων αντίστασης στις παραπάνω διαδικασί
ες από την εργατική τάξη και τους απόκληρους των πόλεων.
Έτσι, η πόλη αναλύεται ως διαδικασία παραγωγής υπεραξίας, 
ως τόπος επένδυσης ίου πλεονάζοντος κεφαλαίου, ως τόπος 
αντίστασης και ταξικών συγκρούσεων, ως ο προνομιακός 
τόπος που προσφέρεται για συνεύρεση και οργάνωση όλων 
αυτών που εργάζονται καθημερινά (ή έχουν αποκλειστεί) για 
να λειτουργήσει μια πόλη. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
εφαρμοσμένες μελέτες του για τα παραπάνω είναι το Paris:
Capital of Modernity (2005)3, στην οποία περιγράφει την αστι

κή ανάπτυξη του Παρισιού τον 19ο αιώνα, τις οικονομικές και 
κοινωνικές αλλαγές που την κατηύθυναν, τις επεμβάσεις του 
βαρόνου Οσμόν (Haussmann). τις κυρίαρχες χωρικές ανα
παραστάσεις που τις συνοδέυσαν και τις δραματικές κοινω
νικές ανισότητες στο εσωτερικό της πόλης. Στις Εξεγερμένες 
πόλεις έχζι πολλές παρατηρήσεις από το βιβλίο αυτό τις οποί
ες συνδέει με τις επεμβάσεις του Ρόμπερτ Μόουζες (Robert

2. Βλ. μεταξύ άλλων τα θιθλία The Limits to Capital. Λονδίνο. Blackwell. 1982, 
και The Urbanization of Capital. Λονδίνο. Blackwell. 1985.
3. D. Harvey. Paris: Capital of Modernity. Λονδίνο. Routledge. 2005. 115
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Moses) στη Νέα Υόρκη το 1942, αλλά και με την πιο πρόσφατη 
έκρηξη της αστικοποίησης στην Κίνα. στο Ντουμπάι και στις 
άλλες μεγαλουπόλεις του πλανήτη. Σημειώνει όμως ότι αυτή 
η συσσώρευση κεφαλαίου μέσω της αστικοποίησης απαιτεί 
καινοτομίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες με τη 
σειρά τους επιβάλλουν ρίσκα που οδηγούν σε κρίσεις.

Μια παρόμοια κρίση στο Παρίσι του 19ου αιώνα, μετά τις 
επεμβάσεις Οσμάν και την ήττα στον πόλεμο με τη Γερμανία, 
θα οδηγήσει στην κοινωνική έκρηξη, στην Κομμούνα του Πα
ρισιού το 1871. την οποία, όπως και πριν από αυτόν ο Ανρί 
Λεφέβρ (Henri Lefebvre). τη θεωρεί όχι μόνο ένα λαϊκό/προ
λεταριακό ξέσπασμα, αλλά ένα κατεξοχήν κίνημα που αφο
ρούσε το χώρο της πόλης, ήταν μια επανάσταση της πόλης.4

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο πρόλογος του βιβλίου είναι 
αφιερωμένος στον Ανρί ΛεφέΒρ και στο βιβλίο του Δικαίωμα 
στην πόλη. Σημειώνει ότι ως αίτημα το δικαίωμα στην πόλη 

είναι κενό περιεχομένου αν δεν οριστεί ποιοι/εςτο θέτουν και 
για ποιο λόγο. Διότι, όπως σημειώνει, οι τραπεζίτες, οι εργο
λάβοι. οι δήμαρχοι έχουν και αυτοί «δικαίωμα» στην πόλη και 
μάλιστα το αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο συσσωρεύο
ντας κέρδη. Ο Λεφέβρ ωστόσο, όπως και ο Χάρβεϊ, θέτουν το 
αίτημα αυτό από την πλευρά των πολλαπλά αποκλεισμένων 
από μια αξιοπρεπή διαβίωση στις σημερινές πόλεις. Και οι 
δύο γνωρίζουν ότι τα κινήματα πόλης αφορούν δικαιώματα, 
όχι την ταξική πάλη με τη στενή έννοια, δηλαδή ως σύγκρου
ση μόνο στους τόπους δουλειάς της μισθωτής εργασίας. Τα 
κινήματα αυτά. λόγω της φύσης τους, μπορούν ωστόσο να 
αναδείξουν τις ταξικές αντιθέσεις με την προϋπόθεση έντα
ξης των αιτημάτων στο εκάστοτε πλαίσιο των ταξικών αγώ
νων και στη συγκυρία. Ο Χάρβεϊ είναι κριτικός απέναντι σε 
ισοπεδωτικές προσεγγίσεις, όπως, λόγου χάρη, τα κινήματα 
γενικώς ενάντια στις περιφράξεις, και ρωτά: Πώς μπορείς να 
προστατεύσεις κάτι αν δεν το περιφράξεις:Έχει μεγάλη σημα-

U. Βλ. και Ν. Βαΐου & Κ. Χαιζημιχάλης. Ο χώρος στην αριστερή σκέψη. Αθήνα. 
161 Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς/Νήοος. 2012.



σία λοιπόν το πλαίσιο των αντιθέσεων (ποιος περιφράσσει τι 
και γιατί), και ο αγώνας εναντίον ή υπέρ των περιφράξεων και 
τα κινήματα για το δικαίωμα στην πόλη πρέπει να είναι έτοιμα 
με επιχειρήματα και τακτικές και για τις δύο εκδοχές.

Το Βιβλίο είναι οργανωμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη, με 
τίτλο «Το δικαίωμα στην πόλη», είναι περισσότερο εκτεταμένη, 
με τέσσερα κεφάλαια, και η δεύτερη, με τίτλο «Εξεγερμένες 

πόλεις», πιο σύντομη, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία κεφάλαια που 
έχουν μορφή σχολίων εφημερίδας. Τα περισσότερα κείμενα 
έχουν εκδοθεί σε περιοδικά σε λιγότερο εκτεταμένη μορφή, 
στο ΒιΒλίο όμως έχουν εμπλουτιστεί και αποκτούν ένα συνε
κτικό και μαχητικό ειρμό. Σε αυτά συναντάμε τη γνώριμη γρα
φή του Χάρβεϊ: την προτεραιότητα στη μεγάλη εικόνα για τις 
εξελίξεις, την ανάδειξη των κοινωνικών συγκρούσεων, των 
ανισοτήτων και της Βίας του καπιταλισμού, τη συνεχή αναφο
ρά στα κλασικά κείμενα των Μαρξ (ΜθΓχ),Ένγκελς (Engels), 
Γκράμσι (Gramsci). την οξυδέρκεια της αριστερής γεωγραφι
κής σκέψης, η οποία συσχετίζει τις διαδικασίες συσσώρευσης 
και των ροών των κεφαλαίων με το χώρο, τα πολλά παραδείγ
ματα από όλο τον κόσμο (πάντα όμως από δευτερογενείς πη
γές. χωρίς δική του προσωπική έρευνα), τις επεξεργασίες για 
την ανάδυση του πλασματικού κεφαλαίου / πλασματικού κα
πιταλισμού μέσα από τις καινοτομίες των χρηματοπιστωτικών 
κεφαλαίων. Και Βέβαια τις πλατείες και τα κινήματα occupy.

Οι Εξεγερμένες πόλεις είναι ίσως το πιο «πολιτικό» από τα 
βιβλία που έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα και αναφέρονται στην 
πόλη και στην άνιση γεωγραφική ανάπτυξη. Στο Βιβλίο κυρίως 

θέτει ερωτήματα/ζητήματα παρά δίνει απαντήσεις. Συχνά έχει 
τη μορφή ενός μανιφέστου για την πόλη και το τι πρέπει να κά
νουμε. στηριζόμενος στις σχολαστικότερες αναλύσεις που έχει 
κάνει σε προηγούμενα Βιβλία, όπως, παραδείγματος χάρη, για 
τη γαιοπρόσοδο και για την καπιταλιστική συσσώρευση μέσω 
της αστικοποίησης κ.λπ. Εκτός από το ΒιΒλίο του Spaces of 
Hope (2000),5 μόνο στις Εξεγερμένες πόλεις επιχειρεί πέρα
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από την ανάλυση και ένα σχεδίασμα-πρόταση εναλλακτικών 
πρακτικών για την οργάνωση της αντίστασης στις πόλεις, επη
ρεασμένος ίσως από την προσωπική επαφή του με ακτιβιστές 
στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη το 2011.6 Στην 
Αθήνα είχε έλθει και το 2006 και ίσωςγι' αυτό, για πρώτη φορά 
σε ΒιΒλίο του, παρουσιάζονται τόσες αναφορές στην Ελλάδα 
(σύνολο 13. κυρίως σε Αθήνα και πλατεία Συντάγματος).

Ορισμένα από τα επιχειρήματα που αναπτύσσει, ακόμη 
και ο τίτλος του βιβλίου, μπορεί να εγείρουν αντιρρήσεις από 
εκείνους και εκείνες στην Αριστερά που θεωρούν το βιομη
χανικό προλεταριάτο ως τη μόνη επαναστατική δύναμη ή που 
ενδιαφέρονται μόνο για τους γενικούς νόμους κίνησης του 
καπιταλισμού, ενώ παράλληλα παραβλέπουν τη σημασία των 
κινημάτων της πόλης ως συστατικών στοιχείων για την κοι
νωνική αλλαγή. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστούν ουτοπικές 
ή και αντιμαρξιστικές οι απόψεις του για οργάνωση και πάλη 
για τη δημιουργία «των κοινών της πόλης» (εδώ οι επιρροές 
από τον Χαρντ [Hardt] και τον Νέγκρι [Negri] είναι φανερές 
παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που εκφράζει στο βιβλίο), για 
ιδιοποίηση από τους άμεσους παραγωγούς της αξίας που πα- 
ράγεται καθημερινά από τους εργαζόμενους και τις εργαζό
μενες. Και σίγουρα κάποιοι οικονομολόγοι θα διαφωνήσουν 
με την ανάλυση που κάνει για την κρίση και για το πώς η αστι
κοποίηση είναι άλλοτε διέξοδος για την απορρόφηση πλεονά- 
ζοντος κεφαλαίου και άλλοτε υπεύθυνη για τις περιοδικές κα
πιταλιστικές κρίσεις. Για όσους/ες όμως είναι εξοικειωμένοι/ 
ες με τη σκέψη και τις προτάσεις των αναρχικών γεωγράφων 
Πιστρ Κροπότκιν και Ελιζέ Ρεκλί (£lisee Reclus). της Ρόζας 
Λούξεμπουργκ (Rosa Luxemburg), του Αντόνιο Γκράμσι, του 
Ανρί Λεφέβρ. της Ντορίν Μάσεϊ (Doreen Massey) κ.ά.. αλλά 

κυρίως για όσους και όσες έχουν συμμετάσχει ενεργά όλα 
αυτά τα χρόνια σε κινήματα πόλης και αλληλέγγυες συλλο-

6. Βλ. και τη συνέντευξή του τον Ιούνιο του 2011 στα μέλη της ομάδας En
counter Athens «Οικονομική κρίση και αστικοποίηση» (συνέντευξη με τον 
γεωγράφο Ντέιθιτ Χάρβεϋ), Γεωγραφίες 19.2012. σ. 3-10.



γικότητες οι σκέψεις του Χάρβεϊ στις Εξεγερμένες πόλεις θα 
βρουν τη θέση τους δίπλα στις δικές τους εμπειρίες. c

Ασκεί επίσης κριτική στον «οργανωτικό φετιχισμό της Αρι
στερός», όπως τον αποκαλεί, στις ατέρμονες και αδιέξοδες 
αντιπαραθέσεις μεταξύ αναρχικών ή οριζόντιων-αμεσοδημο- 
κρατικών σχημάτων με την «παλαιοαριστερή» αυστηρή ιε

ραρχία από πάνω προς τα κάτω. Διαφωνεί με τις παραδοσια
κές οργανωτικές δομές της κομμουνιστικής Αριστερός και της 

Σοσιαλδημοκρατίας αλλά και με τα ρεύματα της ελευθεριακής 
Αριστερός που αρνούνται να συζητήσουν το ρόλο της διοίκη
σης και ειδικότερα θέματα κράτους και αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας. Ως γεωγράφος, μιλά για την ανάγκη προσέγγι
σης σε πολλαπλές κλίμακες, ανάλογα με το πρόβλημα και το 
πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης κάθε φορά. Για 

τις αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, κατάληψης ενός πάρ
κου ή μιας πλατείας αρκεί μια ομάδα με αμεσοδημοκρατικές 
διαδικασίες. Αλλά για τη διαχείριση των προβλημάτων ολό
κληρης της πόλης ή της περιφέρειας, καταλήγει, χρειάζονται 
άλλες αντιπροσωπευτικές δημοκρατικές οργανωτικές δομές.

Οι μαχητικές ή αγωνιστικές ιδιαιτερότητες [militant pa
rticularism. μια έννοια την οποία δανείζεται από τον Ρέιμοντ 
Γουίλιαμς [Raymond Williams]) δεν πρέπει, υποστηρίζει, να 
εμποδίζουν κοινές ριζοσπαστικές, ακτιβίστικες δράσεις ή, 
καλύτερα, ενεργητικές λύσεις. Και θέτει ακόμη μια φορά το 
θέμα του πλαισίου των αιτημάτων με παράδειγμα τη γλώσσα 
που χρησιμοποιούν οι Ζαπατίστας. που δεν είναι, με τυπικά 
αριστερά κριτήρια, ριζοσπαστική. Ζητούν σεβασμό, αξιοπρέ

πεια, δικαιοσύνη, που όμως στην περίπτωσή τους είναι επα
ναστατικά και έτσι απέκτησαν παγκόσμια υποστήριξη.

Όπως όλα τα βιβλία, έτσι και οι Εξεγερμένες πόλεις θα δια
βαστούν από διαφορετικές σκοπιές. Για όσους και όσες προ
έρχονται από συναφή πεδία με τη γεωγραφία ή έχουν άμεση 
συμμετοχή σε κινήματα που υπερασπίζονται τόπους σε κίν
δυνο στην Ελλάδα των Μνημονίων το Βιβλίο θα ενισχύσει τις 
γνώσεις και τα επιχειρήματά τους. Όσον αφορά εκείνους και 
εκείνες που βλέπουν μόνο τη μακροοικονομική εκδοχή της ι
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σημερινής κρίσης στη Νότια Ευρώπη και αναζητούν εκεί τις 
αντίστοιχες ερμηνείες, το ΒιΒλίο του Χάρβεϊ ελπίζω να τους 
προβληματίσει. Γιατί ο καπιταλισμός και οι κοινωνικές συ
γκρούσεις, πρώτον, δεν συμβαίνουν στη «μύτη μιας καρφί
τσας» και. δεύτερον, γιατί η Αριστερά επιτέλους θα πρέπει να 
πάρει στα σοβαρά το γεγονός ότι ο χώρος, και ειδικά οι πόλεις, 
δεν είναι κάτι σαν «εξωτερικό περιβάλλον», μια δευτερεύου- 
σα αντίθεση στην υπόθεση της ριζικής κοινωνικής αλλαγής 
που επικαλείται. Απαιτείται λοιπόν μια συνολική αλλαγή στον 
τρόπο σκέψης και δράσης των αριστερών και το Βιβλίο αυτό 
θα είναι ένας πολύτιμος οδηγός.

Αθήνα. Δεκέμβριος 2012



εισαγωγή

Το όραμα του Ανρί Λεφέβρ

του ΝτέιΒιντ Χάρβεϊ

Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 1970 έτυχε να δω 
στο Παρίσι μια αφίσα των Ecologistes. ενός ριζοσπαστικού 
κινήματος δράσης στις γειτονιές της πόλης που στόχο είχε τη 

δημιουργία ενός τρόπου ζωής περισσότερο οικολογικά ευαι
σθητοποιημένου ο οποίος να αντικατοπτρίζει ένα εναλλακτι
κό όραμα για την πόλη. Ήταν ένα πανέμορφο, παιχνιδιάρικο 
πορτρέτο του παλιού Παρισιού που η ζωή της γειτονιάς τού 
είχε δώσει νέα πνοή. με λουλούδια στα μπαλκόνια, πλατείες 

γεμάτες ανθρώπους και παιδιά, μικρά μαγαζιά και εργαστή
ρια ανοιχτά στον κόσμο, πλήθος από καφετέριες, σιντριβάνια, 
ανθρώπους να απολαμβάνουν την όχθη του ποταμού, δη

μόσια πάρκα εδώ κι εκεί (μπορεί αυτό να το έφτιαξα με το 

μυαλό μου), άνεση χρόνου για να απολαύσει κανείς μια συ
ζήτηση ή να καπνίσει την πίπα του (μια συνήθεια που εκείνη 

την εποχή δεν είχε ακόμα δαιμονοποιηθεί, όπως διαπίστωσα 
για κακή μου τύχη όταν πήγα σε μια από τις συναντήσεις των 
Ecologistes σε ένα δωμάτιο γεμάτο καπνό). Μου άρεσε πολύ 
αυτή η αφίσα, όμως με την πάροδο των χρόνων ξέφτισε και 
σκίστηκε τόσο πολύ. ώστε αναγκάστηκα, προς μεγάλη μου 

λύπη. να την πετάξω. Μακάρι να την έβρισκα ξανά! θα έπρεπε 
κάποιος να την ανατυπώσει.

Η αντίθεση του Παρισιού της αφίσας με το νέο Παρίσι που 
αναδυόταν και απειλούσε να καταπιεί το παλιό ήταν δραματι
κή. Τα ψηλά μεγαθήρια που είχαν χτιστεί γύρω από την Πλας 
ντ' Ιταλί απειλούσαν να εισβάλουν στην παλιά πόλη και να σφί

ξουν το χέρι εκείνου του απαίσιου Ουρανοξύστη Μονπαρνάς.
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Ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας 
στη Left Bank, τα άψυχα πανύψηλα συγκροτήματα δημόσιας 
στέγασης (High-rise Public Housing -  HLM) στο 13o διαμέρι
σμα και στα προάστια, η μονοπωλιακή εμπορευματοποίηση 
στους δρόμους, η ξεκάθαρη αποσύνθεση της άλλοτε γεμάτης 
ζωή γειτονιάς η οποία ήταν δομημένη γύρω από τους τεχνί
τες των μικρών εργαστηρίων στο Μαρέ. τα μισογκρεμισμένα 
κτίρια της ΜπελΒίλ. η φανταστική αρχιτεκτονική της Πλας ντε 
Βοζ που κοσμούσε τους δρόμους της πόλης. Ανακάλυψα ένα 
ακόμα σκίτσο (του Μπατελιέ [Batellier]). Απεικόνιζε μια θερι- 
ζοαλωνιστική μηχανή να συντρίβει και να καταβροχθίζει όλες 

τις παλιές γειτονιές του Παρισιού, αφήνοντας πίσω της όλα τα 
πανύψηλα HLM σε μια τακτοποιημένη σειρά. Χρησιμοποίησα 
το σκίτσο αυτό ως Βασική εικονογράφηση στο ΒιΒλίο μου Η 
κατάσταση της μετανεωτερικότητας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και μετά, το Παρίσι 
άρχισε ξεκάθαρα να Βιώνει μια υπαρξιακή κρίση. Το παλιό 
δεν μπορούσε να επιβιώσει, όμως το καινούργιο φαινόταν να 
είναι υπερβολικά απαίσιο, άψυχο και άδειο για να το σκεφτεί 
κανείς. Ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ (Jean-Luc Godard) στην ταινία του 
με τίτλο Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γ ϊ αυτήν, που γυρί
στηκε το 1967, αποτυπώνει με εξαιρετικό τρόπο την αισθα- 
ντικότητα της στιγμής. Παρουσιάζει παντρεμένες μητέρες που 
επιδίδονται σε μια καθημερινή ρουτίνα πορνείας, τόσο λόγω 
ανίας όσο και από οικονομική ανάγκη, με φόντο την εισβολή 
αμερικανικού κεφαλαίου στο Παρίσι, τον Πόλεμο στο Βιετνάμ 
(κάποτε μια πολύ γαλλική υπόθεση, η οποία όμως εκείνη την 
περίοδο είχε περάσει στα χέρια των Αμερικανών), μια ρα
γδαία άνθηση στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων και ψηλών 
κτιρίων και την έλευση ενός ασυλλόγιστου καταναλωτισμού 
στους δρόμους και στα μαγαζιά της πόλης. Ωστόσο, ο φιλο
σοφικός τρόπος κινηματογράφησης του Γκοντάρ -ένα είδος 

απορημένου, νοσταλγικού. Βιτγκενσταϊνικού προδρόμου του 
μεταμοντερνισμού. στο πλαίσιο του οποίου δεν θα μπορούσε 
ενδεχομένως να διατηρηθεί κανένα στοιχείο που Βρίσκεται 
στον πυρήνα του εαυτού ή της κοινωνίας- δεν με εξέφραζε.



Ήταν την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1967. που έγραψε ο Ανρί 
Λεφέβρ (Henri Lefebvre) το θεμελιώδες έργο του με τίτλο 
Δικαίωμα στην πόλη. Υποστήριξε ότι το δικαίωμα αυτό απο- 
τελούσε ταυτόχρονα κραυγή και αίτημα. Η κραυγή ήταν η 
απάντηση στον υπαρξιακό πόνο μιας κρίσης μαρασμού που 
υφίστατο η καθημερινή ζωή στην πόλη. Το αίτημα ήταν στην 
πραγματικότητα ένα πρόσταγμα να κοιτάξει κανείς κατάματα 
την κρίση και να δημιουργήσει μια εναλλακτική ζωή στην 
πόλη. λιγότερο αποξενωμένη, περισσότερο εποικοδομητική 
και παιχνιδιάρικη αλλά, όπως ισχύει πάντα με τον Λεφέβρ, 
συγκρουσιακή και διαλεκτική, ανοιχτή σε διεργασίες, σε αντι
παραθέσεις (τρομακτικές και ευχάριστες), καθώς και στην 
αέναη αναζήτηση της αδιάγνωστης καινοτομίας.1

Εμείς οι ακαδημαϊκοί είμαστε ειδικοί στο να ανακατασκευ
άζουμε τη γενεαλογία των ιδεών. Επομένως μπορούμε να 
πάρουμε τα γραπτά του Λεφέβρ από την περίοδο αυτή και να 
ανακαλύψουμε λίγο Χάιντεγκερ (Heidegger) εδώ, λίγο Νίτσε 
(Nietzsche) εκεί. λίγο Φουριέ (Fourier) παραπέρα, υπολαν- 
θάνουσες κριτικές στον Αλτουσέρ (Althusser) και τον Φουκό 
(Foucault) και, φυσικά, το αναπόφευκτο πλαίσιο που έχει θέσει 
ο Μαρξ (Marx). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρούσα πραγματεία 
γράφτηκε με αφορμή τον εορτασμό των εκατό χρόνων από την 
έκδοση του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου του Μαρξ. επειδή 
φέρει πολιτική σημασία, όπως θα δούμε. Εκείνο όμως που 
εμείς, οι ακαδημαϊκοί, τείνουμε πολύ συχνά να ξεχνάμε είναι 
ο ρόλος που παίζει η ευαισθησία που γεννιέται στους δρόμους 
γύρω μας. τα αναπόφευκτα αισθήματα απώλειας που προ- 
καλούν οι κατεδαφίσεις, αυτό που συμβαίνει όταν ολόκληρες 
συνοικίες (όπως η Λε Αλ) διαμορφώνονται εκ νέου ή μεγάλα 
συμπλέγματα κτιρίων ξεφυτρώνουν φαινομενικά από το που
θενά. σε συνδυασμό με την έξαψη ή την ενόχληση που προ-

1. Η. Lefebvre. La Proclamation de la Commune. Παρίσι. Gallimard. 1965- 
Le Droit ά la Ville. Παρίσι. Anthropos. 1968 (ελλ έκδ.: H. Lefebvre. Δικαίωμα 
στην πόλη: Χώρος και πολιτική, μτφ. Π. Τουρνικιώτης. Αθήνα. Κουκκίδα. 2007)· 
L'lrruption. de Nanterre au Sommet. Παρίσι. Anthropos. I960- La Rdvolution 
Urbaine. Παρίσι. Gallimard. 1970· Espace et Politique ILe Droit ό la Ville. 111. Πα
ρίσι. Anthropos. 1973- La Production de lEspace, Παρίσι. Anthropos. 197ύ. I
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καλούν οι διαδηλώσεις στους δρόμους για το ένα ή το άλλο 
θέμα. τις ελπίδες που κρυφοκαίνε καθώς ομάδες μεταναστών 
δίνουν και πάλι ζωή σε μια γειτονιά (όπως εκείνα τα υπέρο
χα βιετναμέζικα εστιατόρια στο 13ο διαμέρισμα στη μέση των 
HLM). ή την απόγνωση που ξεχύνεται από τη ζοφερή απελπι
σία της περιθωριοποίησης, την αστυνομική καταστολή και τους 
οκνηρούς νέους που έχουν βουλιάξει στην απόλυτη ανία της 
αυξανόμενης ανεργίας και της εγκατάλειψης στα ερημωμένα 
προάστια, που τελικά μετατρέπονται σε εστίες αναταραχών.

Είμαι σίγουρος ότι ο Λεφέβρ ήταν βαθιά ευαισθητοποιη
μένος ως προς όλα αυτά -  και όχι απλώς λόγω της εμφανούς 
πρότερης αδυναμίας του στους Καταστασιακούς και στη θεω
ρητική τους συνάφεια με την ιδέα μιας ψυχογεωγραφίας της 
πόλης, με την εμπειρία της αστικής τους παρέκκλισης [urban 
derive] στο Παρίσι και με την έκθεση στο θέαμα. Σίγουρα του 
ήταν αρκετό απλώς και μόνο να Βγει από την πόρτα του δια
μερίσματος του στην οδό Ραμπιτό για να αρχίσουν να διεγεί- 
ρονται όλες του οι αισθήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ 
ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Δικαίωμα στην πόλη γρά
φτηκε πριν από την Εισβολή (όπως το αποκάλεσε αργότερα ο 
Λεφέβρ) του Μάη του '68. Στην πραγματεία του παρουσιάζει 
μια κατάσταση στην οποία μια τέτοια εισβολή ήταν όχι μόνο 
δυνατή αλλά και σχεδόν αναπόφευκτη (ο Λεφέβρ συνέΒαλε κι 
ο ίδιος εν μέρει σ’ αυτό στη Ναντέρ). Ωστόσο, οι ρίζες που έχει 
το κίνημα του '68 στην πόλη εξακολουθούν να μην τυγχάνουν 
ικανοποιητικών αναφορών σε μεταγενέστερες περιγραφές 
του γεγονότος. Υποψιάζομαι ότι τα κοινωνικά κινήματα πόλης 
που υπήρχαν τότε -ο ι Ecologistes, για παράδειγμα- έγιναν 
κομμάτι της εξέγερσης και συνέβαλαν στη διαμόρφωση των 
πολιτικών και πολιτιστικών αιτημάτων με περίπλοκους και 
ενδεχομένως υπόγειους τρόπους. Και υποψιάζομαι επίσης, 

παρόλο που δεν έχω καμία απολύτως απόδειξη γι' αυτό. ότι 
οι πολιτιστικοί μετασχηματισμοί που προέκυψαν στη συνέχεια 
στη ζωήτης πόλης, καθώςτο γυμνό κεφάλαιο φόρεσετη μάσκα 
του καταναλωτικού φετιχισμού, των εξειδικευμένων αγορών 
και του πολιτιστικού καταναλωτισμού της πόλης, διαδραμάτι-



σαν έναν κάθε άλλο παρά αθώο ρόλο στη διαδικασία κατευ
νασμού μετά το '68 (για παράδειγμα, η εφημερίδα Liberation. 
που ιδρύθηκε από τον Ζαν-Πολ Σαρτρ [Jean-Paul Sartre] και 

άλλους, άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 να γίνεται 
πολιτιστικά ριζοσπαστική και ατομικιστική, όμως πολιτικά χλι

αρή. για να μην πούμε ανταγωνιστική απέναντι στις σοβαρές 
αριστερές πολιτικές και τις πολιτικές συλλογικής δράσης).

Τονίζω τα σημεία αυτά επειδή, εάν, όπως έχει συμβεί κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει αναβιώσει η ιδέα 
του δικαιώματος στην πόλη, τότε την εξήγηση δεν πρέπει να 

την αναζητήσουμε στην πνευματική κληρονομιά του Λεφέβρ 
(όσο σημαντική κι αν είναι αυτή). Πολύ μεγαλύτερη σημασία 
έχει αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, μεταξύ των κοινω
νικών κινημάτων της πόλης. Και σίγουρα θα συμφωνούσε 
και ο Λεφέβρ. ως σημαντικός διαλεκτιστής και εκ φύσεως 
μελετητής της καθημερινής ζωής στην πόλη. Για παράδειγμα, 
το γεγονός ότι η παράξενη σύγκρουση μεταξύ νεοφιλελευθε
ρισμού και εκδημοκρατισμού στη Βραζιλία κατά τη δεκαετία 
του 1990 παρήγαγε κάποιες ρήτρες στο Σύνταγμα της χώρας 
το 2001 οι οποίες διασφαλίζουν το δικαίωμα στην πόλη θα 
πρέπει να αποδοθεί στη δύναμη και στον σπουδαίο ρόλο που 
διαδραμάτισαν τα κοινωνικά κινήματα της πόλης, ειδικά όσον 
αφορά το ζήτημα της στέγασης, στην προώθηση του εκδημο
κρατισμού. Το γεγονός ότι αυτή η συνταγματική στιγμή συνέ
βαλε στην εδραίωση και την προώθηση μιας ενεργού έννοι
ας «στασιαστικής ιδιότητας του πολίτη» (όπως την αποκαλεί 
ο Τζέιμς Χόλστον [James Holston]) δεν έχει καμία σχέση με 
την κληρονομιά του Λεφέβρ, είναι όμως άμεσα συνδεδεμένη 
με τους συνεχιζόμενους αγώνες για το ποιος θα αναλάβει να 
διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής στην 

πόλη.2 Και το γεγονός ότι ο λεγόμενος «συμμετοχικός προ
ϋπολογισμός», σύμφωνα με τον οποίο οι απλοί κάτοικοι της 
πόλης συμμετέχουν άμεσα στην κατανομή τμήματος του προ
ϋπολογισμού του δήμου μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασί-

2. J. Holston, Insurgent Citizenship. Πρίνσχον. Princeton University Press. 2008. I
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ας λήψης αποφάσεων, αποτελεί κάτι το τόσο εμψυχωτικό έχει 
άμεση σχέση με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αναζητούν 
κάποιον τρόπο αντίδρασης στη Βάναυση φιλελευθεροποίηση 
του διεθνούς καπιταλισμού, ο οποίος από τις αρχές της δε
καετίας του 1990 εντείνει συνεχώς τις επιθέσεις του ενάντια 
στα χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής. Ούτε προκαλεί 
καμία έκπληξη το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε 

στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας -  το κεντρικό σημείο του 
Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ.

Όταν όλα τα κοινωνικά κινήματα συναντήθηκαν στο Κοι
νωνικό Φόρουμ των ΗΠΑ στην Ατλάντα, τον Ιούνιο του 2007, 
για να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα, και αποφάσισαν να σχη
ματίσουν μια εθνική Συμμαχία για το Δικαίωμα στην Πόλη (με 
ενεργά παραρτήματα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λος 
Άντζελες], εν μέρει εμπνευσμένα από τα όσα είχαν επιτύχει τα 
κοινωνικά κινήματα της πόλης στη Βραζιλία, το έκαναν χωρίς 
στο μεγαλύτερο μέρος τους να έχουν ακούσει το όνομα του 
ΛεφέΒρ.Έπειτα από αγώνες πολλών χρόνων για τα δικά τους 
ζητήματα (άστεγοι, gentrification3 και εκτοπισμός, ποινικοποί- 
ηση των φτωχών και της διαφορετικότητας κ.ο.κ.), το καθέ
να από αυτά τα κοινωνικά κινήματα κατέληξε ξεχωριστό στο 
συμπέρασμα ότι το Βασικό πλαίσιο των αγώνων τους ήταν η 
διεκδίκηση της πόλης συνολικά, θεώρησαν ότι από κοινού θα 
μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Και αν διάφορα κινήματα 
ανάλογου τύπου απαντούν και αλλού, αυτό δεν είναι απλώς 
αποτέλεσμα κάποιου είδους πίστης στις ιδέες του ΛεφέΒρ, 
αλλά οφείλεται ακριβώς στο ότι οι ιδέες του Λεφέβρ, όπως 
και οι δικές τους, γεννήθηκαν στους δρόμους και στις γειτο
νιές πόλεων που υποφέρουν. Έτσι, σε ένα πρόσφατο συλλο
γικό έργο αναφέρεται ότι κινήματα για το δικαίωμα στην πόλη 
(αν και διαφορετικών προσανατολισμών) έχουν ενεργή πα
ρουσία σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο.4

3.0 όρος gentrification αποδίδεται συχνό ως «εξευγενισμός περιοχών». Επει
δή ωστόσο αποτελεί όρο ιδεολογικοποιπμένο. επιλέγουμε να τον αφήσουμε 
αμετάφραστο (Σ.τ.Ε.)
4. A. Sugranyes & C. Mathivet (επιμ.). Cities for Alt: Proposals and Experiences



Επομένως ας συμφωνήσουμε ότι η ιδέα του δικαιώματος 
στην πόλη δεν προέρχεται Βασικά από διάφορα πνευματικά 
πάθη και μόδες (παρόλο που κυκλοφορούν πολλά τέτοια, όπως 
ξέρουμε). Γεννιέται Βασικά στους δρόμους, στις γειτονιές, ως 
κραυγή καταπιεσμένων ανθρώπων για Βοήθεια και επιβίωση 
σε εποχές απελπισίας. Ποια λοιπόν είναι η απάντηση των ακα
δημαϊκών και των διανοουμένων (τόσο των οργανικών όσο και 
των παραδοσιακών, όπως θα το έθετε ο Γκράμσι [Gramsci]) σε 
αυτή την κραυγή και σ' αυτό το αίτημα; Στο σημείο αυτό θα βο
ηθούσε να εξετάσουμε την απάντηση που έδωσε ο Λεφέβρ -  
όχι επειδή οι απαντήσεις του μπορούν να αποτελέσουν κάποιο 
λεπτομερές μοντέλο (η κατάστασή μας είναι πολύ διαφορετι
κή από εκείνη που επικρατούσε τη δεκαετία του 1960, και οι 
δρόμοι της Βομβάης, του Λος Άντζελες, του Σάο Πάολο και του 
Γιοχάνεσμπουργκ είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους του 
Παρισιού), αλλά επειδή η διαλεκτική μέθοδος της ενυπάρχου- 
σας κριτικής αναζήτησης μπορεί να προσφέρει ένα μοντέλο 
έμπνευσης για το πώς θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε στη 
συγκεκριμένη κραυγή και στο συγκεκριμένο αίτημα.

Ο Λεφέβρ κατάλαβε πολύ καλά. ιδίως μετά τη μελέτη του 
με τίτλο La Commune de Paris, η οποία κυκλοφόρησε το 1965 
(ένα έργο εμπνευσμένο, σε κάποιο Βαθμό, από τις απόψεις 
των Καταστασιακών για το ζήτημα αυτό), ότι τα επαναστατικά 
κινήματα συχνά, αν όχι πάντοτε, προσλαμβάνουν μια διάσταση 
πόλης. Αυτό τον οδήγησε αμέσως σε ρήξη με το Κομμουνιστι

κό Κόμμα, το οποίο υποστήριζε ότι το προλεταριάτο των εργο
στασίων αποτελούσε τη δύναμη που θα ηγούνταν μιας επανα
στατικής αλλαγής. Με αφορμή τον εορτασμό των εκατό χρό
νων από την κυκλοφορία του Κεφαλαίου του Μαρξ. ο Λεφέβρ 
με την μπροσούρα για το Δικαίωμα στην πόλη που δημοσίευσε 
σίγουρα ως στόχο του είχε να προκαλέσει την παραδοσιακή 
μαρξιστική συλλογιστική, η οποία ποτέ δεν είχε αποδώσει στην
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πραγματικότητα της πόλης ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο πλαίσιο 
της επαναστατικής στρατηγικής, παρόλο που προσέδωσε στην 
Παρισινή Κομμούνα μια μυθική διάσταση, θεωρώντας την κε
ντρικό γεγονός στην ιστορία του μαρξισμού.

0 Λεφέβρ, επικαλούμενος στο κείμενό του την «εργατι
κή τάξη» ως παράγοντα επαναστατικής αλλαγής, υπονοού
σε σιωπηρά ότι η επαναστατική εργατική τάξη αποτελούνταν 
από εργάτες των πόλεων και όχι αποκλειστικά από Βιομηχα
νικούς εργάτες. Αυτό, όπως επισήμανε αργότερα, είναι ένα 
πολύ διαφορετικό είδος ταξικής διαμόρφωσης -  κατακερ
ματισμένης και διαιρεμένης, με πολύπλευρους στόχους και 
ανάγκες, συχνά ρευστής, ανοργάνωτης και ασταθούς παρά 
γερά εδραιωμένης. Πρόκειται για μια άποψη με την οποία 
ανέκαθεν συμφωνούσα (ακόμα και πριν διαβάσω Λεφέβρ), 
ενώ μεταγενέστερες μελέτες στον τομέα της κοινωνιολογί- 
ας των πόλεων (κυρίως εκείνες που προέρχονται από έναν 
από τους αλλοτινούς αλλά όχι πιστούς μαθητές του Λεφέβρ, 
του Μανουέλ Καστέλς [Manuel Castells]) ενίσχυσαν αυτή την 
ιδέα. Ωστόσο μεγάλο μέρος της παραδοσιακής Αριστερός 
εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αντιληφθεί την επαναστατι
κή δυναμική κοινωνικών κινημάτων της πόλης. Συχνά απα- 
ξιώνονται ως απλώς ρεφορμιστικές προσπάθειες αντιμετώ
πισης συγκεκριμένων (και όχι συστημικών) ζητημάτων, και 

ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ούτε επαναστατικά ούτε γνήσια 
ταξικά κινήματα.

Υπάρχει επομένως μια κάποια συνέχεια μεταξύ της κατα- 
στασιακής πολεμικής του Λεφέβρ και του έργου όσων από 
εμάς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα του δικαιώ
ματος στην πόλη από επαναστατική και όχι από ρεφορμιστική 
σκοπιά. Πάντως η λογική πίσω από τις απόψεις του Λεφέβρ 
έχει ισχυροποιηθεί στις μέρες μας. Στο μεγαλύτερο μέρος 
του ανεπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου, τα εργοστάσια είτε 
έχουν εξαφανιστεί είτε έχουν συρρικνωθεί σε τέτοιο Βαθμό, 
ώστε έχουν αποδεκατίσει την κλασική βιομηχανική εργατική 
τάξη. Η σημαντική και ολοένα εξαπλωνόμενη εργασία που δι
αμορφώνει και συντηρεί τη ζωή στην πόλη επιτελείται όλο και



περισσότερο από επισφαλές, συχνά μερικής απασχόλησης 
και ανοργάνωτο χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό. Το αποκα- 
λούμενο «πρεκαριάτο» έχει αντικαταστήσει το παραδοσιακό 
«προλεταριάτο». Για να υπάρξει στην εποχή μας οποιουδή- 

ποτε είδους επαναστατικό κίνημα, τουλάχιστον στη δική μας 
πλευρά του πλανήτη (σε αντίθεση με την υπό εκβιομηχάνιση 
Κίνα), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το προβληματικό και ανορ
γάνωτο «πρεκαριάτο». Το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα που τί
θεται είναι πώς ομάδες ανθρώπων τόσο παράταιρες μεταξύ 
τους θα μπορέσουν να αυτοοργανωθούν και να αποτελέσουν 
επαναστατική δύναμη. Και μέρος της διαδικασίας αυτής είναι 
να γίνουν κατανοητές οι αιτίες και ο χαρακτήρας των κραυ
γών και των αιτημάτων τους.

Δεν είμαι σίγουρος πώς θα είχε ανταποκριθεί ο Λεφέβρ 
στο όραμα της αφίσας των Ecologistes. Πιθανόν να είχε χαμο
γελάσει, όπως κι εγώ, με το παιχνιδιάρικο όραμα που εξέφρα
ζε, όμως οι θέσεις του σχετικά με την πόλη, από το Δικαίωμα 
στην πόλη μέχρι το βιβλίο του La Revolution Urbaine (1970), 
δείχνουν ότι θα κρατούσε κριτική στάση απέναντι στη νοσταλ
γία για μια αστικότητα που δεν υπήρξε ποτέ. Διότι το Βασικό 
συμπέρασμα του Λεφέβρ ήταν ότι η πόλη που ξέραμε και 
ονειρευόμασταν κάποτε εξαφανιζόταν με γρήγορους ρυθμούς 
και δεν θα μπορούσε να επανέλθει ξανά στην παλιά της μορ
φή. θα συμφωνήσω μ' αυτό, τονίζοντάς το όμως ακόμα πιο 
εμφατικά, επειδή ο Λεφέβρ ελάχιστα φροντίζει να περιγράφει 

τις θλιβερές συνθήκες ζωής των μαζών σε ορισμένες από τις 
αγαπημένες του πόλεις του παρελθόντος (εκείνες της ιταλικής 
Αναγέννησης στην Τοσκάνη). Ούτε ασχολείται διεξοδικά με 
το γεγονός ότι το 1945 οι περισσότεροι κάτοικοι του Παρισιού 
ζούσαν σε σπίτια χωρίς υδραυλική εγκατάσταση, σε φρικτές 
συνθήκες στέγασης (όπου πάγωναν από το κρύο το χειμώνα 
και καίγονταν από τη ζέστη το καλοκαίρι) ή σε μισογκρεμισμέ- 
νες γειτονιές, και ότι κάτι έπρεπε να γίνει -και τουλάχιστον 
κατά τη δεκαετία του 1960 κάτι έγινε- για να Βελτιωθεί η κατά
σταση. Το πρόβλημα ήταν ότι έγινε μέσα από γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και εφαρμόστηκε από ένα γαλλικό χειραγωγούν ι
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κράτος χωρίς ίχνος δημοκρατικότητας ή παιχνιδιάρικης φα
ντασίας, και ότι απλώς ενέταξε σχέσεις ταξικών προνομίων 
και κυριαρχίας στο ίδιο το φυσικό τοπίο της πόλης.

0 Λεφέβρ διαπίστωσε επίσης ότι η σχέση μεταξύ αστικού 
και αγροτικού χώρου -ή  μεταξύ πόλης και υπαίθρου, όπως 
αρέσκονται να λένε οι Βρετανοί- μετασχηματιζόταν ριζικά, ότι 
οι παραδοσιακοί χωρικοί εξαφανίζονταν και ότι η ύπαιθρος 
είχε αρχίσει να αστικοποιείται -  Βέβαια, με έναν τρόπο που 
πρόσφερε μια νέα καταναλωτική προσέγγιση στη σχέση με τη 

φύση (από τα Σαββατοκύριακα και τον ελεύθερο χρόνο στην 
εξοχή μέχρι τα δενδροφυτεμένα προάστια που εξαπλώνο
νταν) και μια καπιταλιστική, παραγωγιστική προσέγγιση στην 
τροφοδότηση των αγορών των πόλεων με αγροτικά προϊόντα, 
σε αντίθεση με την αυτοσυντηρούμενη γεωργία της υπαί
θρου. Επιπλέον, προέΒλεψε ότι η διαδικασία αυτή θα «παγκο- 
σμιοποιούνταν» και ότι υπ' αυτές τις συνθήκες το δικαίωμα 
στην πόλη (που ερμηνευόταν ως ένα συγκεκριμένο πράγμα ή 

προσδιορίσιμο αντικείμενο) έπρεπε να δώσει τη θέση του σε 
κάποιο πιο ασαφές ερώτημα σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή 
της πόλης, το οποίο αργότερα πήρε τη μορφή του γενικότερου 
ζητήματος που είχε να κάνει με το δικαίωμα στην Παραγωγή 
του χώρου [La Production de I'Espace. 1974).

Η υποχώρηση του χάσματος μεταξύ αστικού-αγροτικού 
έχει εξελιχθεί με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικά 
μέρη του κόσμου, ωστόσο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει 
πάρει την κατεύθυνση που προέβλεψε ο Λεφέβρ. Η πρόσφα
τη άναρχη αστικοποίηση της Κίνας αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, με το ποσοστό των ανθρώπων που κατοικούν σε 
αγροτικές περιοχές να μειώνεται από 74% το 1990 σε περί
που 50% το 2010, και τον πληθυσμό της πόλης Τσονγκ-κινγκ 

να έχει αυξηθεί κατά 30 εκατομμύρια τα τελευταία 50 χρό
νια. Παρόλο που έχουν απομείνει στην παγκόσμια οικονομία 
πολλά μέρη όπου η διαδικασία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, 
το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας απορροφάται με όλο 
και γρηγορότερους ρυθμούς μέσα στις ζυμώσεις και τις συ
γκρούσεις της αστικοποιημένης ζωής.



Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα: η διεκδίκηση 
του δικαιώματος στην πόλη είναι, στην πραγματικότητα, διεκδί
κηση ενός πράγματος που δεν υπάρχει πλέον (αν πραγματικά 
υπήρξε ποτέ). Ακόμα περισσότερο, το δικαίωμα στην πόλη είναι 
ένα κενό σημαίνον. Όλα εξαρτώνται από το ποιος θα του προσ- 
δώσει ένα νόημα. Οι επενδυτές και οι υπερεργολάβοι μπορούν 

να το διεκδικήσουν, και έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Το 
ίδιο όμως ισχύει και για τους άστεγους και τους χωρίς χαρτιά*. 
Αναπόφευκτα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ερώτημα τίνος 
τα δικαιώματα αναγνωρίζονται, ενώ παράλληλα καθίσταται σα
φές ότι. όπως το έθεσε ο Μαρξ στο Κεφάλαιο, «μεταξύ ίσων δι
καιωμάτων κριτής είναι η δύναμη». 0  ορισμός του δικαιώμα
τος αποτελεί ο ίδιος αντικείμενο πάλης, και η πάλη αυτή πρέπει 
να συμβαδίζει με την πάλη για την υλοποίησή του.

Η παραδοσιακή μορφή της πόλης έχει εξοντωθεί από την 
αχαλίνωτη καπιταλιστική ανάπτυξη, θύμα μιας ακατάπαυστης 
ανάγκης να απορροφηθεί το υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο 
στην ατέρμονα και κατακλυσμιαία επέκταση της πόλης, ανεξάρ
τητα από κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή πολιτικές επιπτώσεις. 
0 Λεφέβρ υποστηρίζει ότι πολιτική μας υποχρέωση είναι να 
οραματιστούμε και να ανασυστήσουμε ένα εντελώς διαφορετι
κό είδος πόλης, έξω από το απεχθές χάος ενός κεφαλαίου που 
ωθεί στην ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση και αστικοποίηση. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη δημιουργία 
ενός ισχυρού αντικαπιταλιστικού κινήματος που θα έχει στόχο 
του το μετασχηματισμό της καθημερινής ζωής στην πόλη.

0 Λεφέβρ γνώριζε πολύ καλά από την ιστορία της Παρισι
νής Κομμούνας ότι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός ή ακόμα 
και ο αναρχισμός σε μία πόλη αποτελεί μια ανέφικτη πρόταση. 

Είναι απλώς πολύ εύκολο για τις δυνάμεις της αστικής αντί
δρασης να περικυκλώσουν την πόλη. να κόψουν τις γραμμές 
εφοδιασμού της και να την αφήσουν να λιμοκτονήσει, ή ακόμα 
και να εισβάλουν και να σφαγιάσουν όλους όσοι αντιστέκονται

το όραμα

ίου Ανρί

Λεφέβρ

5. Sans-popiers. 0 όρος προέρχεται από τη Γαλλία και αναφέρεται σε μετανά
στες χωρίς χαρτιά, που ζουν σε καθεστώς παρανομίας. (Σ.τ.Ε.) I 31



εξεγερμένες

πόλεις
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(όπως συνέβη το 1871 στο Παρίσι). Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στην πόλη σαν εκκο- 
λαπτήριο επαναστατικών ιδεών, ιδανικών και κινημάτων. Η 
εκδήλωση αντικαπιταλιστικών αγώνων ικανών να μεταμορ
φώσουν ριζικά την καθημερινότητα θα καταστεί εφικτή μόνο 
όταν η πολιτική επικεντρωθεί στην παραγωγή και την ανα
παραγωγή της ζωής στην πόλη ως κεντρική διαδικασία της 
εργασίας από την οποία γεννιούνται επαναστατικές διαθέσεις. 
Μόνο όταν γίνει κατανοητό ότι εκείνοι που οικοδομούν και 
συντηρούν τη ζωή της πόλης έχουν πρωταρχικό δικαίωμα σε 
εκείνο που παράγουν και ότι μια από τις διεκδικήσεις τους 
είναι το αναφαίρετο δικαίωμα να φτιάξουν μια πόλη όπως 
την επιθυμούν, μόνο τότε θα έχουμε κατακτήσει μια πολιτική 
για την πόλη που βγάζει νόημα. «Μπορεί η πόλη να πέθανε», 
μοιάζει να λέει ο Λεφέβρ. αλλά «ζήτω η πόλη!».

Είναι άραγε η αναζήτηση του δικαιώματος στην πόλη ανα
ζήτηση μιας χίμαιρας; Σίγουρα, αν μιλήσουμε με καθαρά υλι
κούς όρους. Οι πολιτικοί αγώνες όμως εμπνέονται τόσο από 
οράματα όσο και από πρακτικά ζητήματα. Στη Συμμαχία για το 
Δικαίωμα στην Πόλη (Right to the City Alliance) συμμετέχουν 
ομάδες χαμηλόμισθων κατοίκων έγχρωμων κοινοτήτων που 
αγωνίζονται για το είδος εκείνο της ανάπτυξης που θα ικανο
ποιήσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους· άστεγοι που οργα
νώνονται για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη στέγαση 
και στις Βασικές υπηρεσίες· και έγχρωμοι LGBTQ6 νέοι οι οποί
οι αγωνίζονται για το δικαίωμά τους σε ασφαλείς δημόσιους 
χώρους. Στη συλλογική πολιτική πλατφόρμα που σχεδίασε για 
τη Νέα Υόρκη. η Συμμαχία αναζήτησε έναν σαφέστερο και ευ
ρύτερο ορισμό του δημόσιου, που δεν περιλαμβάνει μόνο την 
πραγματική πρόσβαση στον λεγόμενο δημόσιο χώρο. αλλά και 
τη δημιουργία νέων κοινών χώρων για κοινωνικοποίηση και 
πολιτική δράση. 0 όρος «πόλη» έχει μια εικονική και συμβο
λική ιστορία που είναι Βαθιά ενσωματωμένη στην αναζήτηση 
πολιτικών νοημάτων. Η πόλη του θεού, η πόλη στο Βουνό,7

6. Lesbian. Gay. Bisexual. Transgender and Queer. (Ι.τ.Ε.)
7. Από τις παραβολές του Ιησού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Εσείς είστε το



η σχέση μεταξύ πόλης και ιδιότητας του πολίτη -η  πόλη ως 
αντικείμενο ουτοπικής επιθυμίας, ως ιδιαίτερος τόπος όπου 
ανήκει κανείς μέσα σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη χωροχρο- 
νική τάξη-, όλα αυτά της προσδίδουν ένα πολιτικό νόημα που 
κινητοποιεί ένα πολύ σημαντικό πολιτικό φαντασιακό. Το θέμα 
όμως που θέτει ο Λεφέβρ. και ως προς αυτό σίγουρα συμπράτ
τει με, για να μην πούμε ότι ακολουθεί, τους Καταστασιακούς, 
είναι ότι υπάρχουν πολύπλευρες πρακτικές εντός του πλαισίου 
της πόλης οι οποίες βρίθουν εναλλακτικών δυνατοτήτων.

Η έννοια της ετεροτοπίαςτου Λεφέβρ (ριζικά διαφορετική 
από εκείνη του Φουκό) σκιαγραφεί οριακούς κοινωνικούς 
χώρους δυνατοτήτων, όπου «κάτι διαφορετικό» είναι όχι 
μόνο πιθανό αλλά και θεμελιώδους σημασίας για τον προσδι
ορισμό επαναστατικών τροχιών. Αυτό το «κάτι διαφορετικό» 
δεν προκύπτει απαραιτήτως από κάποιο συνειδητό σχέδιο, 
αλλά περισσότερο από εκείνο που οι άνθρωποι κάνουν, νιώ
θουν, διαισθάνονται και κατορθώνουν να αρθρώσουν καθώς 
αναζητούν νόημα στην καθημερινότητά τους. Τέτοιου είδους 

πρακτικές δημιουργούν ετεροτοπικούς χώρους παντού. Δεν 
χρειάζεται να περιμένουμε τη μεγάλη επανάσταση για να δη
μιουργήσουμε τέτοιους χώρους. Η θεωρία του Λεφέβρ για 
τα επαναστατικά κινήματα ακολουθεί την αντίστροφη πορεία: 
την αυθόρμητη σύμπραξη σε μια στιγμή «εισβολής», τότε που 
ανόμοιες ετεροτοπικές ομάδες ξαφνικά συνειδητοποιούν, 
έστω και για μια φευγαλέα στιγμή, τις δυνατότητες που έχει η 
συλλογική δράση να δημιουργήσει κάτι ριζικά διαφορετικό.

0  Λεφέβρ συμβολίζει τη σύμπραξη αυτή στην αναζήτη
ση της κεντρικότητας. Η παραδοσιακή κεντρικότητα της πό
λης έχει καταστραφεί. Υπάρχει όμως μια παρόρμηση και μια 
επιθυμία να αποκατασταθεί, που εκδηλώνεται ξανά και ξανά 
για να δημιουργήσει μεγαλεπήθολα πολιτικά αποτελέσματα, 
όπως είδαμε πρόσφατα να συμβαίνει στις κεντρικές πλατεί-

φως του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί μια πόλη που είναι χτισμέ
νη πάνω σε Βουνό». Η φράση έχει χρησιμοποιηθεί στη σύγχρονη πολιτική 
ιστορία -  πιο γνωστή η αναφορά της από τον Αμερικανό πρόεδρο Ρέιγκαν 
(Reagan) (Σ.τ.Ε ).

το όραμα 

του Ανρί 

ΛεφέΒρ



εξεγερμένες ες  τ0υ Κάιρου, της Μαδρίτης, της Αθήνας, της Βαρκελώνης, 
πόλεις ακόμα και στο Μάντισον του Ουισκόνσιν και τώρα στο πάρκο

Ζούκοτι στη Νέα Υόρκη. Πώς αλλιώς και πού αλλού μπορού
με να συμπράξουμε ώστε να αρθρώσουμε τις συλλογικές 
κραυγές και τα αιτήματά μας;

Σε αυτό το σημείο ωστόσο, ο επαναστατικός ρομαντισμός 
της πόλης, που τόσο πολλοί έχουν αποδώσει στον Λεφέβρ και 
είναι αυτό που τους γοητεύει σ’ αυτόν, προσκρούει στον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνεται την καπιταλιστική πραγματικότη

τα και την καπιταλιστική εξουσία. Κάθε αυθόρμητη εναλλα
κτική στιγμή οραματισμού είναι φευγαλέα· αν δεν παγιδευτεί 
στο χείμαρρο, τότε σίγουρα θα περάσει (όπως είδε ο ίδιος ο 
Λεφέβρ να συμβαίνει στους δρόμους του Παρισιού το 68). Το 
ίδιο ισχύει για τους ετεροτοπικούς χώρους της διαφοράς, οι 
οποίοι αποτελούν φυτώρια επαναστατικών κινημάτων. Στο 
βιβλίο του La Revolution Urbaine διατήρησε την ιδέα της ετε- 
ροτοπίας (των πρακτικών της πόλης) σε ένταση με την (παρά 
ως εναλλακτική στην) ισοτοπία (της τετελεσμένης και εκλογι- 
κευμένης χωρικής τάξης του καπιταλισμού και του κράτους), 
καθώς και με την ουτοπία ως εκπεφρασμένη επιθυμία. «Η 
διαφορά ισοτοπίας-ετεροτοπίας» υποστήριξε «μόνο δυναμικά 
μπορεί να γίνει αντιληπτή [...]. Οι ομάδες ανομίας συγκροτούν 
ετεροτοπικούς χώρους, οι οποίοι τελικά ανακτώνται από την 
κυρίαρχη πρακτική».

0 Λεφέβρ είχε συνειδητοποιήσει πολύ καλά τη δύναμη 
και την εξουσία των κυρίαρχων πρακτικών και αναγνώρι
ζε ότι απώτατο έργο είναι η εξάλειψη των πρακτικών αυτών 
μέσα από ένα πολύ ευρύτερο επαναστατικό κίνημα. Πρέπει 
να ανατραπεί και να αντικατασταθεί ολόκληρο το καπιταλι
στικό σύστημα της αέναης συσσώρευσης, μαζί με τις συν
δεόμενες δομές της εκμεταλλευτικής ταξικής και κρατικής 
εξουσίας. Η διεκδίκηση του δικαιώματος στην πόλη είναι 
ένας σταθμός στην πορεία προς την επίτευξη αυτού του στό
χου. Δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοσκοπό, ακόμα κι αν φα
ντάζει όλο και περισσότερο σαν ένα από τα πλέον ευοίωνα 

341 μονοπάτια προς αυτό.



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Το δικαίωμα στην πόλη





κεφάλαιοπρώτο

Το δικαίωμα στπν πόλπ

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα ιδανικά των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο τόσο από πολιτική όσο 
και από ηθική άποψη. Μεγάλο μέρος της πολιτικής ενέργειας 
αφιερώνεται στην προώθηση, την προστασία και την έκφραση 
της σπουδαιότητάς τους για την οικοδόμηση ενός καλύτερου 
κόσμου. Οι έννοιες που κυκλοφορούν είναι, στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, ατομικιστικές, με βάση τους την ιδιοκτησία και, 
ως τέτοιες, δεν αμφισβητούν με κανέναν τρόπο την ηγεμο- 
νεύουσα φιλελεύθερη και νεοφιλελεύθερη λογική ή τις νε
οφιλελεύθερες μεθόδους νομιμότητας και κρατικής δράσης. 
Άλλωστε ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα της ατο
μικής ιδιοκτησίας και του κέρδους υπερισχύουν κάθε άλλης 
έννοιας δικαιώματος που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Υπάρ
χουν όμως περιπτώσεις στις οποίες το ιδανικό των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων παίρνει συλλογικό χαρακτήρα, όπως όταν 
αναδεικνύονται τα δικαιώματα των εργατών, των γυναικών, 
των ομοφυλοφίλων και των μειονοτήτων (μια κληρονομιά 
που προέρχεται από τη μακρόχρονη ιστορία του εργατικού 
κινήματος και, παραδείγματος χάρη. το κίνημα των πολιτικών 
δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1960, 
το οποίο ήταν συλλογικό και είχε παγκόσμια απήχηση). Τέ
τοιοι αγώνες για συλλογικά δικαιώματα έχουν κατά καιρούς 
αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Εδώ θέλω να εξετάσω ένα άλλο είδος συλλογικού δικαι
ώματος: το δικαίωμα στην πόλη στο πλαίσιο της αναβίωσης 
του ενδιαφέροντος για τις ιδέες του Ανρί Λεφέβρ σχετικά με 
το ζήτημα, και την εμφάνιση διάφορων κοινωνικών κίνημά-



εξεγερμένες Των σε όλο τον κόσμο τα οποία τώρα απαιτούν ένα τέτοιο δι- 
πόλεις καίωμα. Πώς λοιπόν ορίζεται αυτό το δικαίωμα;

Η πόλη, όπως έγραψε κάποτε ο διακεκριμένος κοινωνι
ολόγος της πόλης, Ρόμπερτ Παρκ (Robert Park), είναι «η πιο 
συνεπής και, συνολικά, η πιο επιτυχημένη προσπάθεια του 
ανθρώπου να ανακατασκευάσει τον κόσμο στον οποίο ζει 
ώστε να συμφωνεί με τις επιθυμίες του. Αλλά, αν η πόλη είναι 
ο κόσμος που δημιούργησε ο άνθρωπος, είναι και ο κόσμος 
στον οποίο είναι στο εξής καταδικασμένος να ζει. Έτσι, έμμε
σα. και χωρίς καμία σαφή αίσθηση της φύσης τής αποστολής 
του, φτιάχνοντας την πόλη ο άνθρωπος ξαναέφτιαξε τον εαυτό 
του».1 Αν ο Παρκ έχει δίκιο, τότε το ερώτημα τι είδους πόλη 
θέλουμε δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ερώτημα τι είδους 
άνθρωποι θέλουμε να είμαστε, τι είδους κοινωνικές σχέσεις 
αναζητάμε, τι σχέσεις με τη φύση διατηρούμε, ποιο είδος 
ζωής επιθυμούμε, ποιες αισθητικές αξίες ενστερνιζόμαστε. 
Ως εκ τούτου το δικαίωμα στην πόλη είναι κάτι πολύ περισ
σότερο από το δικαίωμα ατομικής ή ομαδικής πρόσβασης 
στους πόρους της πόλης; είναι το δικαίωμα να την αλλάξουμε 
και να την επανεφεύρουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. 
Επιπλέον, είναι περισσότερο συλλογικό παρά ατομικό δικαί
ωμα, εφόσον η επανεφεύρεση της πόλης μοιραία εξαρτάται 
από την άσκηση συλλογικής εξουσίας στις διαδικασίες αστι
κοποίησης. Η ελευθερία να δημιουργούμε και να επαναδημι- 

ουργούμε τον εαυτό μας και την πόλη μας είναι, πιστεύω, ένα 
από τα πολυτιμότερα και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παραμε- 
λημένα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Πώς λοιπόν να ασκήσει 
κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το δικαίωμα;

Εφόσον, όπως διατείνεται ο Παρκ, μέχρι τώρα δεν έχου
με συναίσθηση της φύσης τής αποστολής μας, είναι χρήσι
μο αρχικά να συλλογιστούμε με ποιους τρόπους, καθ' όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας, έχουμε κατασκευαστεί και ανακατα
σκευαστεί μέσα από μια αστική διαδικασία που τροφοδοτείται

1. R. Park. On Social Control and Collective Behavior. Σικάγο. Chicago Univer- 
381 sity Press. 1967.0.3.



από ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις. Ο εκπληκτικός ρυθμός και 
η κλίμακα της αστικοποίησης που έλαβε χώρα τα τελευταία 
εκατό χρόνια σημαίνει, για παράδειγμα, ότι έχουμε ανακατα
σκευαστεί πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε το πώς και το 
γιατί. Άραγε έχει συμβάλει αυτή η δραματική αστικοποίηση 
στην ανθρώπινη ευημερία; Μας έκανε καλύτερους ανθρώ
πους ή μας άφησε αιωρούμενους σε έναν κόσμο ανομίας και 
αλλοτρίωσης, οργής και απογοήτευσης; Έχουμε γίνει απλές 
μονάδες που παραδέρνουμε στη θάλασσα της πόλης; Τέτοιου 
είδους ερωτήματα απασχολούσαν ποικίλους κριτικούς του 
19ου αιώνα, όπως τον Φρίντριχ Ένγκελς (Friedrich Engels) 
και τον Γκέοργκ Ζίμελ (Georg Simmel). οι οποίοι επιδόθηκαν 
σε οξυδερκείς κριτικές των χαρακτήρων της πόλης που εκεί
νη την εποχή είχαν αρχίσει να αναδύονται ως απάντηση στην 
ταχεία αστικοποίηση.2 Στις μέρες μας δεν είναι δύσκολο να 
απαριθμήσει κανείς όλα τα είδη κοινωνικής δυσαρέσκειας 
και ανησυχίας, καθώς και ενθουσιασμού, που εκδηλώνονται 
εν μέσω ακόμα πιο ραγδαίων μετασχηματισμών της πόλης. 
Ωστόσο δεν φαίνεται να έχουμε το σθένος να προΒούμε σε 
συστηματική κριτική. Ο άνεμος της αλλαγής μάς συνεπαίρνει, 
παρ' ότι διαφαίνονται ορισμένα προφανή ερωτήματα. Για πα
ράδειγμα. τι μπορούμε να συμπεράνουμε για την τεράστια συ
γκέντρωση πλούτου, προνομίων και καταναλωτισμού σε όλες 
σχεδόν τις πόλεις του κόσμου εν μέσω αυτού που ακόμα και 
τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν ως έξαρση ενός «πλανήτη 
των παραγκουπόλεων»;3

Η διεκδίκηση του δικαιώματος στην πόλη με την έννοια 
που εννοώ εδώ σημαίνει διεκδίκηση κάποιου είδους δύνα
μης που μορφοποιεί τις διαδικασίες αστικοποίησης, τους τρό
πους με τους οποίους δημιουργούνται και αναδημιουργούνται

2. F. Engels. The Condition of the Working-Class in England in 1864, Λον
δίνο. Penguin Classics. 2009 (ελλ. έκδ.: F. Engels. Η κατάσταση της εργατι
κής τάξης στην Αγγλία. μτφ. Λ. Αποστόλου. Αθήνα, Δημιουργία. 1985-1989. 2 
τόμ.)· G. Simmel. The Metropolis and Mental Life', στο D. Levine (επιμ). On 
Individualism and Social Forms. Σικάγο. Chicago University Press, 1971.
3. M. Davis. Planet of Slums. Λονδίνο. Verso. 2006.
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οι πόλεις μας. κι αυτό με έναν θεμελιώδη και ριζοσπαστικό 
τρόπο. Οι πόλεις, από το ξεκίνημά τους, προέκυψαν μέσα από 
τη γεωγραφική και κοινωνική συγκέντρωση πλεονάζοντος 
προϊόντος. Ως εκ τούτου η αστικοποίηση ανέκαθεν υπήρξε, 
από μια άποψη, ταξικό φαινόμενο, μια που τα πλεονάσμα

τα αντλούνται από κάπου και από κάποιους, ενώ ο έλεγχος 
της χρήσης του πλεονάσματος Βρίσκεται συνήθως στα χέρια 
λίγων (όπως, λόγου χάρη, σε μια θρησκευτική ολιγαρχία ή 
σε κάποιον πολεμιστή ποιητή με επεκτατικές Βλέψεις). Αυτή 
η γενική κατάσταση διατηρείται, φυσικά, στον καπιταλισμό, 
όμως στην περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται από μια κάπως 
διαφορετική δυναμική. Σύμφωνα με τον Μαρξ. ο καπιταλισμός 
Βασίζεται στη συνεχή αναζήτηση της υπεραξίας (κέρδος). Για 
να μπορούν όμως οι καπιταλιστές να παράγουν υπεραξία, 
πρέπει πρώτα να παράγουν πλεονάζον προϊόν. Αυτό σημαίνει 
ότι ο καπιταλισμός παράγει ασταμάτητα το πλεονάζον προϊόν 
που απαιτεί η αστικοποίηση. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. 
Ο καπιταλισμός χρειάζεται την αστικοποίηση για να απορροφά 
τα πλεονάζοντα προϊόντα που συνεχώς παράγει. Με τον τρόπο 
αυτό, προκύπτει μια εσωτερική σχέση μεταξύ της ανάπτυξης 
του καπιταλισμού και της αστικοποίησης. Καθόλου παράξενο 
λοιπόν που οι λογιστικές καμπύλες ανάπτυξης της καπιταλι
στικής παραγωγής διαχρονικά μπορούν ευρέως να συγκρι- 
θούν με τις λογιστικές καμπύλες της αστικοποίησης του πα
γκόσμιου πληθυσμού.

Ας εξετάσουμε πιο προσεκτικά τι ακριβώς κάνουν οι κα
πιταλιστές. Ξεκινούν τη μέρα τους με ένα συγκεκριμένο ποσό 

χρημάτων και, όταν η μέρα τελειώσει, το ποσό αυτό έχει αυ
ξηθεί (με τη μορφή κέρδους). Την επομένη πρέπει να αποφα
σίσουν τι θα κάνουν το πλεόνασμα χρημάτων που κέρδισαν 
την προηγουμένη. Βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα φαουστικό 
δίλημμα: να επενδύσουν ξανά ώστε να κερδίσουν ακόμα πε
ρισσότερα χρήματα ή να καταναλώσουν το πλεόνασμα προς 
δική τους απόλαυση: Οι καταναγκαστικοί νόμοι του ανταγω
νισμού τούς αναγκάζουν να εηανεπενδύσουν. γιατί, αν δεν το 
κάνουν αυτοί, τότε σίγουρα θα το κάνει κάποιος άλλος. Για να



μπορέσει ένας καπιταλιστής να παραμείνει καπιταλιστής, κά
ποιο μέρος του πλεονάσματος πρέπει να επανεπενδυθεί ώστε 
να δώσει ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα. Οι επιτυχημένοι κα

πιταλιστές συνήθως βγάζουν υπεραρκετά ώστε και να επανε- 
πενδύσουν στην επέκταση και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν 
τον πόθο τους για απολαύσεις. Η συνεχής επανεπένδυση 
όμως οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής πλεονάσματος. Και 
το σημαντικότερο είναι ότι συνεπάγεται αύξηση στον σύνθετο 
ρυθμό ανάπτυξης -  δηλαδή σε όλες τις λογιστικές καμπύλες 
ανάπτυξης (χρήμα, κεφάλαιο, παραγωγή και πληθυσμός) που 
σχετίζονται με την ιστορία της καπιταλιστικής συσσώρευσης.

Η πολιτική του καπιταλισμού επηρεάζεται από τη συνεχή 

ανάγκη εντοπισμού κερδοφόρων πεδίων για παραγωγή και 
απορρόφηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Σε αυτό ο καπιτα
λιστής αντιμετωπίζει πλήθος εμποδίων στη συνεχή και απρό
σκοπτη ανάπτυξη. Αν υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού 
και οι μισθοί είναι πολύ υψηλοί, τότε είτε πρέπει να πειθαρχή
σει το υπάρχον εργατικό δυναμικό (δύο βασικές μέθοδοι είναι 
η αύξηση της ανεργίας μέσω της τεχνολογίας ή η επίθεση κατά 
της δύναμηςτηςοργανωμένηςεργατικήςτάξης-όπως εκείνη 
που εξαπέλυσαν η θάτσερ (Thatcher] και ο Ρέιγκαν [Reagan] 
τη δεκαετία του 1980) ή να βρεθεί καινούργιο εργατικό δυνα
μικό (μέσω της μετανάστευσης, της εξαγωγής κεφαλαίου ή 
της προλεταριοποίησης των μέχρι τότε ανεξάρτητων τμημά
των του πληθυσμού). Πρέπει γενικώς να βρεθούν νέα παρα
γωγικά μέσα και ειδικότερα νέοι φυσικοί πόροι. Το γεγονός 
αυτό ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στο φυσικό περιβάλλον 
ώστε να παράγει τις απαραίτητες πρώτες ύλες και να απορρο
φά τα αναπόφευκτα απόβλητα. Οι καταναγκαστικοί νόμοι του 
ανταγωνισμού επιβάλλουν επίσης τη συνεχή εμφάνιση νέων 

τεχνολογιών και μορφών οργάνωσης, εφόσον οι καπιταλιστές 
με την υψηλότερη παραγωγικότητα μπορούν να υπερισχύ- 
σουν εκείνων που χρησιμοποιούν κατώτερες μεθόδους. Οι 
καινοτομίες καθορίζουν νέες επιθυμίες και ανάγκες και μει
ώνουν το χρόνο του κύκλου εργασιών του κεφαλαίου και τη 
φθορά της απόστασης. Το γεγονός αυτό επεκτείνει τη γεωγρα- ι
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φική κλίμακα στην οποία ο καπιταλιστής έχει τη δυνατότητα 
να αναζητήσει εκτεταμένο εργατικό δυναμικό, πρώτες ύλες 
κ.ο.κ. Αν μια υπάρχουσα αγορά δεν διαθέτει επαρκή αγορα
στική δύναμη, τότε πρέπει να βρεθούν νέες αγορές μέσα από 
την εξάπλωση του διεθνούς εμπορίου, την προώθηση νέων 
προϊόντων και τρόπων ζωής, τη δημιουργία νέων πιστωτι
κών εργαλείων και κρατικών δαπανών χρηματοδοτούμενων 
μέσω δανείων. Τέλος, αν το ποσοστό κέρδους είναι πολύ χα
μηλό, τότε η κρατική ρύθμιση του «ολέθριου ανταγωνισμού», 
τα μονοπώλια (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και οι εξαγωγές 
κεφαλαίου σε νέους παραδείσους παρέχουν διεξόδους.

Αν καταστεί αδύνατη η υπερπήδηση κάποιου από τα ηρο- 
αναφερθέντα εμπόδια στην κυκλοφορία και την επέκταση του 
κεφαλαίου, τότε παρακωλύεται η συσσώρευση κεφαλαίου 
και οι καπιταλιστές έρχονται αντιμέτωποι με την κρίση. Το 
κεφάλαιο δεν μπορεί πλέον να επανεηενδυθεί επικερδώς. η 
συσσώρευση τελματώνει ή σταματά, ενώ το κεφάλαιο απαξι- 
ώνεται (χάνεται) και σε ορισμένες περιπτώσεις καταστρέφεται 

ακόμα και με υλικό τρόπο. Η υποτίμηση μπορεί να προσλάθει 
διάφορες μορφές. Τα πλεονάζοντα προϊόντα μπορεί να υποτι
μηθούν ή να καταστραφούν. η παραγωγική ικανότητα και τα 
στοιχεία του ενεργητικού μπορεί να απαξιωθούν και να μεί
νουν αδρανή, ή το ίδιο το χρήμα μπορεί να υποτιμηθεί μέσω 
του πληθωρισμού. Και. φυσικά, σε περιπτώσεις κρίσεων, η 
εργασία υπόκειται σε υποτίμηση μέσα από τη μαζική ανεργία. 
Επομένως με ποιους τρόπους έχει καθοδηγηθεί η καπιταλι
στική αστικοποίηση από την ανάγκη υπερπήδησης αυτών των 
εμποδίων και επέκτασης του πεδίου της κερδοφόρας καπι
ταλιστικής δραστηριότητας; Υποστηρίζω στο παρόν Βιβλίο ότι 
αυτή διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο (μαζί με άλλα 
φαινόμενα, όπως οι στρατιωτικές δαπάνες) στην απορρόφη
ση του πλεονάζοντος προϊόντος που συνεχώς παράγουν οι 
καπιταλιστές κατά την αναζήτηση υπεραξίας.4

4. Για μια πληρέστερη παρουσίαση αυτών των ιδεών θλ. D. Harvey. The 
Enigma of Capital, and the Crises of Capitalism. Λονδίνο. Profile Books. 2010



Ας εξετάσουμε αρχικά την περίπτωση του Παρισιού της 
Δεύτερης Αυτοκρατορίας. Η κρίση του 1848 ήταν μια από τις 
πρώτες σαφείς κρίσεις ανενεργού πλεονάζοντος κεφαλαίου 
και πλεονάζουσας εργασίας, και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.Έπληξε ιδιαίτερα σκληρά το Παρίσι, γεγονός που 
οδήγησε σε μια ανεπιτυχή επανάσταση εκ μέρους των άνερ
γων εργατών και των αστών ουτοπιστών. που θεώρησαν πως 
μια κοινωνική δημοκρατία θα ήταν το αντίδοτο στην καπιταλι
στική απληστία και ανισότητα. Η δημοκρατική αστική τάξη κα- 
τέστειλε με Βίαιο τρόπο τους επαναστάτες, αλλά δεν κατάφερε 
να επιλύσει την κρίση. Αποτέλεσμα ήταν η άνοδος του Λουδο
βίκου Βοναπάρτη στην εξουσία, ο οποίος το 1851 οργάνωσε 
πραξικόπημα και το 1852 αυτοανακυρήχθηκε αυτοκράτορας. 
Για να μπορέσει ο απολυταρχικός αυτοκράτορας να επιβιώσει 
πολιτικά, κατέφυγε σε ευρείας κλίμακας πολιτική καταστολή 
εναλλακτικών πολιτικών κινημάτων, γνώριζε όμως επίσης 
ότι έηρεπε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απορρόφησης του 
πλεονάζοντος κεφαλαίου, και το έκανε ανακοινώνοντας ένα 
ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων σε υποδομές τόσο στο εσωτε
ρικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό κάτι τέ
τοιο συνεπαγόταν την κατασκευή σιδηροδρόμων σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη και την Ανατολή, και επίσης στήριξη μεγάλων 
έργων, όπως η Διώρυγα του Σουέζ. Στο εσωτερικό της χώρας 
συνεπαγόταν εδραίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, κατα
σκευή λιμανιών. αποξήρανση ελών και όλα τα συναφή. Πάνω 
απ' όλα όμως προϋπέθετε την αναμόρφωση των υποδομών 

της πόλης του Παρισιού. Το 1853 ο Βοναπάρτης έφερε στο 
Παρίσι τον Ζορζ Εζέν Οσμάν (Georges Eugene Haussmann) 
και τον έθεσε επικεφαλής των δημοσίων έργων.

0 Οσμάν κατάλαβε πολύ καλά ότι αποστολή του ήταν να 
συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος του πλεονάζοντος 
κεφαλαίου και της ανεργίας μέσω της αστικοποίησης. Η 
ανοικοδόμηση του Παρισιού απορρόφησε τεράστιες ποσό-

(ελλ έκδ.: Ν. Χάρθεϊ. Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού. 
μιφ. Π. Χστζόπουλος. Αθήνο. Καστανιώτης. 2011).

ίο δικαίωμα

στην πόλη

a



εξεγερμένες χηχες εργασίας και κεφαλαίου για τα δεδομένα της εποχής 
πόλεις και, μαζί με την απολυταρχική καταστολή των Βλέψεων της

εργατικής δύναμης του Παρισιού, αποτέλεσε Βασικό όχημα 
κοινωνικής σταθεροποίησης. Για την αναμόρφωση του Παρι
σιού, ο Οσμάν Βασίστηκε στα ουτοπικά σχέδια (των οπαδών 
του Φουριέ και του Σεν-Σιμόν [Saint-Simon]) τα οποία είχαν 
συζητηθεί τη δεκαετία του 1840, όμως με μια μεγάλη διαφο
ρά: μετασχημάτισε την κλίμακα στην οποία είχε Βασιστεί το 
όραμα της διαδικασίας αστικοποίησης. Όταν ο αρχιτέκτονας 

Ιτόρφ (Hittorf) έδειξε στον Οσμάν τα σχέδιά του για μια νέα 
λεωφόρο, ο Οσμάν του τα επέστρεψε λέγοντάςτου: «Δεν είναι 
αρκετά φαρδιά [...], εσύ τη σχεδίασες με 40 μέτρα πλάτος κι 
εγώ τη θέλω 120». 0  Οσμάν οραματίστηκε την πόλη σε με
γαλύτερη κλίμακα, πρόσθεσε και τα προάστια και σχεδίασε 
εκ νέου ολόκληρες γειτονιές (όπως η Λε Αλ) αντί να αλλάξει 
επιμέρους τμήματα του αστικού ιστού. Άλλαξε την πόλη χον
δρικά και όχι με το κομμάτι. Για να το κάνει αυτό. χρειάστηκε 
νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εργαλεία δανεισμού, τα 
οποία δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Σεν-Σιμόν 
(οι τράπεζες Credit Mobilier και Immobiliere). Εκείνο που 
έκανε στην ουσία ήταν να συμΒάλει στην επίλυση του προ
βλήματος διάθεσης του πλεονάζοντος κεφαλαίου οργανώνο
ντας ένα κεϊνσιανό σύστημα δανειοδοτούμενων βελτιώσεων 
των υποδομών της πόλης.

Το σύστημα δούλεψε πολύ καλά για περίπου δεκαπέντε 
χρόνια και οδήγησε όχι μόνο στο μετασχηματισμό των υπο
δομών της πόλης αλλά και στην κατασκευή ενός ολόκληρου 

νέου τρόπου ζωής, καθώς και στην οικοδόμηση μιας νέας 
ταυτότητας της πόλης. Το Παρίσι έγινε «η Πόλη του Φωτός», 
το μεγάλο κέντρο καταναλωτισμού, τουρισμού και διασκέδα
σ η ς-τα  καφέ, τα πολυκαταστήματα, η βιομηχανία της μόδας, 
οι μεγάλες εκθέσεις, όλα αυτά άλλαξαν τον τρόπο ζωής στην 
πόλη κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απορροφηθούν τεράστια 
πλεονάσματα μέσα από άκρατο καταναλωτισμό (ο οποίος 
αποτελούσε προσβολή τόσο για τους οπαδούς της παράδο- 

441 σης όσο και για τους αποκλεισμένους εργάτες). Ωστόσο τότε.



το 1868, το υπερβολικά εκτεταμένο και κερδοσκοπικό χρη
ματοπιστωτικό σύστημα και οι πιστωτικές δομές στις οποίες 
αυτό Βασιζόταν κατέρρευσαν. 0 Οσμάν αναγκάστηκε να εγκα- 
ταλείψει την εξουσία. 0 Ναπολέων Γ \ πάνω στην απελπισία 
του, ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της Γερμανίας του Μπίσμαρκ 
(Bismarck), και έχασε. Στο κενό που ακολούθησε, αναδύθη
κε η Παρισινή Κομμούνα, ένα από τα σπουδαιότερα επανα
στατικά επεισόδια στην καπιταλιστική ιστορία των πόλεων. 
Η Κομμούνα τροφοδοτήθηκε εν μέρει από μια νοσταλγία για 
τον κόσμο της πόλης που είχε καταστρέψει ο Οσμάν (σκιές 
της Επανάστασης του 1848) και από την επιθυμία να πάρουν 
πίσω την πόλη τους εκ μέρους όσων είχαν εκδιωχθεί εξαιτίας 
των έργων του Οσμάν. Η Κομμούνα όμως εξέφρασε επίσης 
συγκρουόμενα προοδευτικά οράματα για εναλλακτικές σοσι
αλιστικές (σε αντίθεση με τις μονοπωλιακές καπιταλιστικές) 
νεωτερικότητες που οδήγησαν σε αντιπαράθεση ανάμεσα στα 
ιδανικά ενός συγκεντρωτικού ιεραρχικού ελέγχου (το ρεύμα 
των Ιακωβίνων) και σε αποκεντρωτικά αναρχικά ιδεώδη λαϊ
κού ελέγχου (στα οποία ηγούνταν οι προυντονιστές). Το 1872. 
εν μέσω αλληλοκατηγοριών σχετικά με το ποιος ευθυνόταν 
για την αποτυχία της Κομμούνας, προέκυψε η ριζική πολιτι
κή ρήξη μεταξύ των μαρξιστών και των αναρχικών, η οποία, 

δυστυχώς μέχρι και σήμερα, κρατά διαιρεμένο μεγάλο μέρος 
της αριστερής αντίστασης στον καπιταλισμό.5

Ας μεταφερθούμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες του 
1942. Το πρόβλημα της διάθεσης του πλεονάζοντος κεφαλαί
ου, που έμοιαζε τόσο δυσεπίλυτο τη δεκαετία του 1930 (μαζί 
και η ανεργία που το συνόδευε), βρήκε προσωρινά λύση 
στην τεράστια κινητοποίηση για τον πόλεμο. Όλοι όμως φο
βούνταν για το τι επρόκειτο να συμβεί μετά τον πόλεμο. Από 
πολιτική πλευρά, η κατάσταση ήταν επικίνδυνη. Ουσιαστικά, 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρούσε μια εθνικοποιημένη 
οικονομία (και μάλιστα με μεγάλη αποτελεσματικότητα), και οι

5. Αυτή η περιγραφή βασίζεται στο Βιβλίο του D. Harvey Paris. Capital of Mo
dernity. Νέα Υόρκη. Routledge. 2003.
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Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμμαχήσει με την κομμουνιστική 
Σοβιετική Ένωση στον πόλεμο ενάντια στο φασισμό. Ισχυρά 
κοινωνικά κινήματα με σοσιαλιστικές τάσεις είχαν κάνει την 
εμφάνισή τους ως απάντηση στην οικονομική ύφεση της δε
καετίας του 1930. ενώ οι φιλικά προσκείμενοι σε αυτά είχαν 
συνταχθεί με την πολεμική προσπάθεια.Όλοι γνωρίζουμε την 
ιστορία της πολιτικής του μακαρθισμού και τον Ψυχρό Πόλε
μο που ακολούθησε (άφθονες ενδείξεις του οποίου διαφαί- 
νονταν το 1942). Όπως συνέβη υπό την ηγεσία του Λουδοβί
κου Βοναπάρτη, έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση οι άρχουσες 
τάξεις της εποχής επιστράτευσαν σαφώς μια γερή δόση πο
λιτικής καταστολής προκειμένου να επιβάλουν εκ νέου την 
εξουσία τους. Τι έγινε όμως με το πρόβλημα της διάθεσης του 
πλεονάζοντος κεφαλαίου;

Το 1942 δημοσιεύτηκε μια εκτενής αξιολόγηση των προ
σπαθειών του Οσμάν σε ένα αρχιτεκτονικό περιοδικό. Τεκμη
ρίωνε λεπτομερώς όλα τα συναρπαστικά πράγματα που είχε 
υλοποιήσει και επιχειρούσε μια ανάλυση των σφαλμάτων στα 
οποία είχε υποπέσει. Συγγραφέας του άρθρου δεν ήταν άλλος 
από τον Ρόμπερτ Μόουζες (Robert Moses), ο οποίος μετά τον 
Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε σε ολόκληρη τη μητροπολιτική 
περιοχή της Νέας Υόρκης ό,τι ο Οσμάν στο Παρίσι.6 Δηλαδή ο 
Μόουζες άλλαξε την κλίμακα σκέψης όσον αφορά τη διαδικα
σία της πόλης [urban process} και -μέσα από το σύστημα των 
(δανειοδοτούμενων) αυτοκινητόδρομων και των μετασχημα
τισμών στις υποδομές, καθώς και μέσα από την προασποποί- 
ηση και τον συνολικό επανασχεδιασμό όχι μόνο της πόλης 
αλλά και ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής- καθόρι
σε έναν τρόπο απορρόφησης του πλεονάζοντος προϊόντος, 
ως εκ τούτου επίλυσης του προβλήματος απορρόφησης του 
πλεονάζοντος κεφαλαίου. Η διαδικασία αυτή, όταν ακολου- 
θήθηκε σε εθνική κλίμακα, όπως συνέβη σε όλα τα μεγάλα

6. R. Moses. "What Happened to Haussmann". Architectural Forum 77. Ιού
λιος 1912. σ. 57-66· R. Caro. The Power Broker Robert Moses and the Fait of 

441 New York. Νέα Υόρκη. Knopf. 1974.



μητροπολιτικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών (ένας ακό
μα μετασχηματισμός κλίμακας], διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο 
στη σταθεροποίηση του παγκόσμιου καπιταλισμού μετά τον 
Β ' Παγκόσμιο (επρόκειτο για μια περίοδο κατά την οποία οι 
Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την πολυτέλεια να κινούν ολόκλη
ρη την παγκόσμια μη κομμουνιστική οικονομία προκσλώντας 
εμπορικά ελλείμματα],

Η προαστιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν 
απλώς ζήτημα νέων υποδομών.Όπως συνέβη και στη Δεύτε
ρη Γαλλική Αυτοκρατορία στο Παρίσι, ενείχε έναν ριζικό μετα
σχηματισμό του τρόπου ζωής και δημιούργησε έναν εντελώς 
καινούργιο στον οποίο νέα προϊόντα -από σειρές κατοικιών 
στα προάστια μέχρι ψυγεία και κλιματιστικά ή δύο αυτοκίνητα 
στο Υκαράζ και μια τεράστια αύξηση στην κατανάλωση πετρε
λαίου- έπαιξαν το ρόλο τους στην απορρόφηση του πλεονά
σματος. Έτσι. η προαστιοποίηση (μαζί με τη στρατιωτικοποί- 
ηση) συνέβαλε σε μεγάλο Βαθμό στην προσπάθεια απορρό
φησης του πλεονάσματος κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό 
όμως έγινε εις Βάρος των κεντρικών περιοχών των πόλεων, 
οι οποίες εγκαταλείφθηκαν και στερήθηκαν μια Βιώσιμη οι
κονομική Βάση, γεγονός που οδήγησε στη λεγάμενη «κρίση 
της πόλης» της δεκαετίας του 1960, η οποία χαρακτηρίστηκε 
από εξεγέρσεις των καταπιεσμένων μειονοτήτων (κυρίως 
Αφροαμερικανών) στα κέντρα των πόλεων, οι οποίοι δεν εί

χαν πρόσβαση στη νέα ευημερία.
Οι μεγάλες πόλεις δεν βρίσκονταν μόνο σε εξέγερση. Οι 

υπέρμαχοι της παράδοσης άρχισαν να συντάσσονται όλο και 
περισσότερο με την Τζέιν Ίζέικομπς (Jane Jacobs)7 και θέλη
σαν να αντιτάξουν στον θηριώδη μοντερνισμό των μεγάλης 
κλίμακας έργων του Μόουζες ένα διαφορετικό είδος αισθητι-

7. Αμερικσνοκαναδή ακτιβίστρια και συγγραφέας. Γνωστότερο έργο της είναι 
το The Death and Life of Great American Cities (Νέο Υόρκη. Vintage. 1961). 
Αποτέλεσε μια από τις πιο γνωστές πολέμιους του πολεοδομικού σχεδιασμού 
του ύστερου μοντερνισμού των μεταπολεμικών δεκαετιών. Ιυγκρούστηκε με 
τον Ρόμπερτ Μόουζες όσον αφορά τα έργα του. Για τη δράση της υπέστη διώ
ξεις και συλλήψεις. (Σ.τ.Ε.)
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κής της πόλης, με επίκεντρο την ανάπτυξη της τοπικής γειτο
νιάς, την ιστορική διατήρηση και, τελικά, το gentrification των 
πιο παλιών περιοχών. Τα προάστια όμως είχαν ήδη χτιστεί, 
ενώ ο ριζικός μετασχηματισμός του τρόπου ζωής που προ- 
μήνυαν είχε κάθε είδους κοινωνικές επιπτώσεις, οδηγώντας, 
για παράδειγμα, τις φεμινίστριες στο να ανακηρύξουν τα προ
άστια και τον τρόπο ζωής τους ως το αντικείμενο της Βασικής 
τους δυσφορίας. Όπως είχε συμθεί με τον Οσμάν, άρχισε να 
εκδηλώνεται μια κρίση τόσο έντονη, ώστε προς τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 ο Μόουζες περιήλθε σε δυσμένεια, και οι 
λύσεις του άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως ακατάλληλες και 
απαράδεκτες. Και όπως η παρέμβαση του Οσμάν στο Παρίσι 
έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξήγηση της δυναμικής τής Παρισι
νής Κομμούνας, έτσι και τα άψυχα χαρακτηριστικά της ζωής 

στα προάστια συνέβαλαν σημαντικά στα συγκλονιστικά κινή
ματα του 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δυσαρεστημέ- 
νοι λευκοί φοιτητές της μεσαίας τάξης εξεγέρθηκαν. επιδιώ
κοντας συμμαχίες με άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες και 
τασσόμενοι κατά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού με στόχο 
να συγκροτήσουν ένα κίνημα για την οικοδόμηση ενός δια
φορετικού κόσμου όπου η εμπειρία της πόλης θα ήταν άλλου 
είδους (παρόλο που. και πάλι. τα αναρχικά και φιλελεύθερα 
ρεύματα βρίσκονταν αντιμέτωπα με αιτήματα για ιεραρχικές 
και συγκεντρωτικές εναλλακτικές).8

Μαζί με την εξέγερση του '68 ήρθε και η οικονομική κρίση. 
Εν μέρει ήταν παγκόσμια (με την κατάρρευση των Συμφωνιών 
Μπρέτον Γουντς), αλλά επίσης προκλήθηκε από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, τα οποία είχαν πυροδοτήσει την έκρηξη της ιδιο
κτησίας ακινήτων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Η κρίση 
έγινε πιο έντονη στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ώσπου ολό
κληρο το καπιταλιστικό σύστημα κατέρρευσε στο πλαίσιο μιας 
μείζονος παγκόσμιας κρίσης που ακολούθησε την έκρηξη της 
παγκόσμιας φούσκας των ακινήτων το 1973 και συνοδεύτηκε

8. Η. Lefebvre. The Urban Revolution. Μινεάπολις. University of Minnesota 
481 Press. 2003.



από τη δημοσιονομική χρεοκοπία της Πόλης της Νέας Υόρκης 
το 1975. Οι σκοτεινές μέρες της δεκαετίας του 1970 είχαν φτά- 
σει, και το ερώτημα ήταν πώς μπορούσε να σωθεί ο καπιταλι
σμός από τις ίδιες του τις αντιφάσεις. Σε αυτό. αν η ιστορία εί
ναι ενός είδους οδηγός, η πόλη επρόκειτο να παίξει σημαντικό 
ρόλο. Όπως έδειξε ο Γουίλιαμ Ταμπ (William Tabb). η έξοδος 
από τη δημοσιονομική κρίση της Νέας Υόρκης το 1975, η οποία 
ενορχηστρώθηκε από μια δύσκολη συμμαχία μεταξύ των δυ
νάμεων του κράτους και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
οδήγησε σε μια νεοφιλελεύθερη απάντηση σε αυτό το ερώ
τημα: Η ταξική ισχύς του κεφαλαίου επρόκειτο να περιφρου- 
ρηθεί σε βάρος του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης, 
ενώ ταυτόχρονα η αγορά απελευθερώθηκε για να επιτελέσει 
το έργο της. Το ερώτημα όμως ήταν πώς θα αναζωπυρωνόταν 
η ικανότητα απορρόφησης των πλεονασμάτων που ο καπιτα
λισμός έηρεπε να παράγει προκειμένου να επιβιώσει.9

Ας μεταφερθούμε ξανά, αυτή τη φορά στη σημερινή συ

γκυρία. Ο διεθνής καπιταλισμός βρισκόταν σε κατάσταση 
έντονων διακυμάνσεων, με κρίσεις και καταρρεύσεις (στην 
ανατολική και νοτιοανατολική Ασία το 1997-98. στη Ρωσία το 
1998. στην Αργεντινή το 2001 κ.ο.κ.), ώσπου βίωσε μια πα
γκόσμια κατάρρευση το 2008. Ποιος ήταν ο ρόλος της αστικο
ποίησης σε αυτή την ιστορία; Μέχρι το 2008, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες αποτελούσε αναμφισβήτητο γεγονός ότι η αγορά 
ακινήτων ήταν σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας 
της οικονομίας, ιδίως μετά την κατάρρευση της βιομηχανί
ας υψηλής τεχνολογίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η 
αγορά ακινήτων απορρόφησε άμεσα μεγάλο μέρος του πλε
ονάζοντος κεφαλαίου μέσα από νέες κατασκευές (κατοικί
ες στα κέντρα των πόλεων και στα προάστια και νέα κτίρια 
γραφείων), ενώ παράλληλα η ραγδαία αύξηση στις τιμές των

9. W. Tabb. The Long Default: New York City and the Urban Fiscal Crisis. Niou 
Κορκ. Monthly Review Press. 1982· D. Harvey. A Brief History of Neoliber- 
atism. Οξφόρδη. Oxford University Press. 2005 (ελλ. έκδ.: N. Χάρθεϊ. Νεο
φιλελευθερισμός: Ιστορία και ηαρόν. μτφ. Α. Αλαθόνου. Αθήνα. Καστανιώτης. 
2007).
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κατοικιών, ενισχυμένη από ένα απερίσκεπτο κύμα αναχρη- 
ματοδότησης των υποθηκών με νέα δάνεια με ιστορικά χα
μηλά επιτόκια, έδωσε ώθηση στην εσωτερική αμερικανική 
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Η παγκόσμια αγορά σταθε- 
ροποιήθηκε εν μέρει μέσω της εξάπλωσης των πόλεων και 
της κερδοσκοπίας στις αγορές ακινήτων στις ΗΠΑ. διατηρώ
ντας τεράστια εμπορικά ελλείμματα, ενώ δανείζονταν 2 δισ. 
δολάρια τη μέρα προκειμένου να τροφοδοτούν τον ασίγαστο 
καταναλωτισμό τους και τους δανειοδοτούμενους πολέμους 
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ κατά τη διάρκεια της πρώτης δε
καετίας του 21ου αιώνα.

Ωστόσο η διαδικασία αστικοποίησης υπέστη έναν ακόμα 
μετασχηματισμό κλίμακας. Εν ολίγοις. έγινε παγκόσμια. Άρα 
δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στις ΗΠΑ. Η έκρηξη 
της αγοράς ακινήτων στη Βρετανία, την Ιρλανδία και την Ισπα
νία καθώς και σε πολλές άλλες χώρες συνέβαλε στην τόνωση 
της καπιταλιστικής δυναμικής με τρόπους που θύμιζαν αδρά 
εκείνους στις ΗΠΑ. Η αστικοποίηση της Κίνας τα τελευταία εί
κοσι χρόνια, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 2. έχει ριζικά δι
αφορετικό χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή 
υποδομών. Ο ρυθμός της επιταχύνθηκε τρομερά έπειτα από 
μια σύντομη ύφεση που γνώρισε γύρω στο 1997. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια, περισσότερες από εκατό πόλεις έχουν ξεπερά- 
σει σε πληθυσμό το 1 εκατομμύριο, ενώ μικρά χωριά, όπως 
το Σενζέν, έχουν μετατραπεί σε τεράστιες μητροπόλεις των 6 
έως 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Η εκβιομηχάνιση συγκε

ντρώθηκε αρχικά σε ειδικές οικονομικές ζώνες, στη συνέχεια 
όμως εξαπλώθηκε γρήγορα σε όποιον δήμο ήταν πρόθυμος 
να απορροφήσει το πλεονάζον κεφάλαιο από το εξωτερικό 
και να διοχετεύσει τα κέρδη στην ταχεία επέκταση. Εκτετα
μένα προγράμματα υποδομών, όπως φράγματα και αυτοκι
νητόδρομοι -και πάλι δανειοδοτούμενα-, μεταμορφώνουν το 
τοπίο.10 Εξίσου αχανή εμπορικά κέντρα, επιστημονικά πάρκα,

10. Τ. Campanella. The Concrete Dragon: China’s Urban Revolution and What 
901 it Means for the Wortd. Πρίνστον. Princeton Architectural Press. 2008.



αεροδρόμια, λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων, χώροι αναψυ
χής και κάθε είδους νεόκοπα πολιτιστικά ιδρύματα, μαζί με 
περιφραγμένες κοινότητες και γήπεδα γκολφ, σηματοδοτούν 
το κινεζικό τοπίο εν μέσω πολυπληθών κοιτώνων για τις μα
ζικές εργατικές εφεδρείες που μεταφέρθηκαν από τις εξαθλι
ωμένες αγροτικές περιοχές στις πόλεις και προσφέρουν με- 
ταναστευτικά εργατικά χέρια. Όπως θα δούμε, οι επιπτώσεις 
αυτής της διαδικασίας αστικοποίησης ήταν τεράστιες για την 

παγκόσμια οικονομία και για την απορρόφηση του πλεονάζο- 
ντος κεφαλαίου.

Η Κίνα όμως αποτελεί ένα μόνο επίκεντρο της διαδικασίας 
αστικοποίησης, που πλέον έχει γίνει όντως παγκόσμια, εν μέ- 
ρει μέσα από την εντυπωσιακή παγκόσμια ολοκλήρωση των 
οικονομικών αγορών που χρησιμοποιούν την ευελιξία τους 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν με δάνεια προγράμματα 
αστικοποίησης από το Ντουμπάι μέχρι το Σάο Πάολο και από 
τη Μαδρίτη και τη Βομβάη μέχρι το Χονγκ Κονγκ και το Λονδί
νο. Η κινεζική Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, συμμετέχει 
στη δευτερογενή αγορά υποθηκών στις ΗΠΑ, ενώ η Goldman 
Sachs είχε εμπλακεί στις αναδυόμενες αγορές ακινήτων στη 
Βομβάη, και το κεφάλαιο του Χονγκ Κονγκ έχει επενδύσει στη 
Βαλτιμόρη. Όλες σχεδόν οι πόλεις Βιώνουν μια κατασκευα
στική έκρηξη για τους πλούσιους -πολλές φορές με χαρα
κτηριστικά που παρουσιάζουν ανησυχητικές ομοιότητες- εν 
μέσω ενός κύματος εξαθλιωμένων μεταναστών που συρρέ
ουν στις πόλεις καθώς οι αγρότες της υπαίθρου εκτοπίζονται 

εξαιτίας της εκβιομηχάνισης και της εμπορευματοποίησης 
της γεωργίας.

Αυτές οι οικιστικές εκρήξεις εκδηλώθηκαν στην Πόλη 
του Μεξικού, στο Σαντιάγο της Χιλής, στη Βομβάη, στο Γιο- 
χάνεσμπουργκ, στη Σεούλ, στην Ταϊπέι. στη Μόσχα και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη (με εντονότερη εκείνη που έλαβε 
χώρα στην Ισπανία), καθώς και σε πόλεις στον πυρήνα των 
καπιταλιστικών χωρών, όπως το Λονδίνο, το Λος Άντζελες, 
το Σαν Ντιέγκο και η Νέα Υόρκη (όπου το 2007 βρίσκονταν σε 
εξέλιξη, υπό τη διαχείριση του δισεκατομμυριούχου Μπλού- ι
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μπεργκ [Bloomberg], περισσότερα μεγάλης κλίμακας έργα 
από οποτεδήποτε άλλοτε). Εντυπωσιακά, θεαματικά και, από 
ορισμένες απόψεις, εγκληματικά παράλογα έργα αστικοποί
ησης έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη Μέση Ανατολή, σε 
περιοχές όπως το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, ως ένας 
τρόπος εκκαθάρισης των πλεοναζόντων κεφαλαίων που 
προκύπτουν από τον πετρελαϊκό πλούτο, με τους πλέον πρό
δηλα κοινωνικά άδικους και περιβαλλοντικά επιζήμιους τρό
πους (όπως, για παράδειγμα, μια στεγασμένη πλαγιά για σκι 
στο θερμό περιβάλλον της ερήμου). Στο σημείο αυτό βρισκό

μαστε μπροστά σε έναν ακόμα μετασχηματισμό στην κλίμακα 
της πόλης -  ένα μετασχηματισμό που καθιστά δύσκολο να 
συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνο που συμβαίνει παγκοσμίως 
είναι κατ' αρχήν παρεμφερές με τις διαδικασίες που με τέτοια 
δεινότητα εφάρμοσε για κάποιο διάστημα ο Οσμάν στη Δεύτε
ρη Γαλλική Αυτοκρατορία στο Παρίσι.

Αυτή η έκρηξη αστικοποίησης όμως βασίστηκε, όπως και 
όλες οι προηγούμενες, στη δημιουργία νέων χρηματοπιστω
τικών ιδρυμάτων και ρυθμίσεων για την οργάνωση των πι
στώσεων που απαιτούνταν για τη συντήρησή της. Σημαντικό 
ρόλο διαδραμάτισαν οικονομικές καινοτομίες που άρχισαν να 
εφαρμόζονται τη δεκαετία του 1980, ιδίως η τιτλοποίηση και 
το πακετάρισμα ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων με στόχο 
να πουληθούν σε επενδυτές παγκοσμίως. καθώς και η δημι
ουργία νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα διευκό
λυναν τη λειτουργία μιας δευτερογενούς αγοράς ενυπόθηκων 
δανείων και θα διατηρούσαν τις Εγγυημένες Δανειακές Υπο
χρεώσεις (Collateralized Debt Obligations -  CDO). Τα οφέλη 
που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία ήταν πάρα πολλά: δι- 
έσπειρε τους κινδύνους και έδωσε στις πλεονάζουσες κατα
θέσεις ευκολότερη πρόσβαση στην πλεονάζουσα στεγαστική 
ζήτηση· επίσης, με τη δύναμη του συντονισμού, έριξε τα συνο
λικά επιτόκια (ενώ παράλληλα απέδωσε ολόκληρες περιου
σίες στους χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες που έκαναν αυτά 
τα θαύματα). Ωστόσο η διασπορά του κινδύνου δεν συνεπάγε
ται την εξουδετέρωσή του. Επιπλέον, το γεγονός ότι η διασπο-



ρά του κινδύνου μπορεί να είναι τόσο ευρεία ωθεί σε ακόμα 
πιο επισφαλείς κατά τόπους συμπεριφορές, επειδή ο κίνδυ
νος μπορεί να μεταφερθεί αλλού. Χωρίς επαρκείς ελέγχους 
αξιολόγησης κινδύνου, η αγορά ενυπόθηκων δανείων βγήκε 
εκτός ελέγχου, κι έτσι ό,τι συνέβη στους Pereire Brothers το 
1867-68 και στη δημοσιονομική σπατάλη της Νέας Υόρκης στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 επαναλήφθηκε στη συνέχεια το 
2008 με τα ενυπόθηκα δάνεια αυξημένου κινδύνου και την 
κρίση στις αξίες των ακινήτων. Αρχικά, η κρίση επικεντρώ
θηκε μέσα και γύρω από τις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών 
(παρόλο που ανάλογα σημάδια ήταν εμφανή και στη Βρετανία), 
με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για τους Αφροαμερικανούς 
με χαμηλό εισόδημα και τις γυναίκες επικεφαλής μονογονεϊ- 
κών νοικοκυριών στα κέντρα των πόλεων. Επηρέασε επίσης 
όσους, λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις τιμές 

των ακινήτων που στα αστικά κέντρα -ειδικά στις νοτιοδυτι
κές Πολιτείες- είχαν εκτοξευθεί στα ύψη, μετακόμισαν στην 
ημιπεριφέρεια των μητροπολιτικών περιοχών και εγκατα
στάθηκαν σε σπίτια μαζικής κερδοσκοπικής κατασκευής με 
ευνοϊκούς αρχικά όρους αποπληρωμής· στη συνέχεια όμως 
οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερα 
έξοδα μετακίνησης λόγω των τιμών του πετρελαίου και με τις 
δόσεις αποπληρωμής των δανείων που ολοένα αυξάνονταν 
με την επικράτηση των επιτοκίων της αγοράς. Η κρίση αυτή, 
με βίαιες κατά τόπους επιπτώσεις στη ζωή της πόλης και στις 
υποδομές (ολόκληρες γειτονιές σε πόλεις όπως το Κλίβελαντ, 
η Βαλτιμόρη και το Ντιτρόιτ έχουν ερημώσει λόγω του κύ

ματος κατασχέσεων), έθεσε υπό απειλή ολόκληρη την αρχι
τεκτονική του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και επιπλέον πυροδότησε μια τεράστια ύφεση. Η αντιστοιχία 
με τη δεκαετία του 1970 είναι, για να το θέσουμε ήπια, παρά
δοξη (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης παροχής εύκολου 
χρήματος εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, 
κάτι που είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον 
θα προκαλέσει σοβαρούς πληθωριστικούς κινδύνους, όπως 
συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 1970).
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Η κατάσταση όμως είναι πλέον πολύ πιο περίπλοκη και 
παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν μια σοβαρή οικονο
μική κατάρρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσει να 
αντισταθμιστεί κάπου αλλού (για παράδειγμα, στην Κίνα). Η 
άνιση γεωγραφική ανάπτυξη μπορεί για μια ακόμα φορά να 
σώσει το σύστημα από μια καθολική παγκόσμια κατάρρευ
ση. όπως συνέβη τη δεκαετία του 1990, παρόλο που αυτή τη 
φορά στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκονται οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες. Παράλληλα όμως το χρηματοπιστωτικό σύστη
μα είναι πιο στενά συνδεδεμένο χρονικά σε σύγκριση με το 
παρελθόν." Από τη στιγμή που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, 
ακολουθήσουν λανθασμένη πορεία, υπάρχει πάντοτε κίνδυ
νος να δημιουργηθεί σημαντική απόκλιση στην αγορά (έχει 
προκαλέσει απίστευτη αστάθεια στα χρηματιστήρια), η οποία 
θα οδηγήσει σε μια ισχυρή κρίση που θα απαιτεί συνολική 
επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του χρηματοοικονομι
κού κεφαλαίου και των χρηματαγορών, συμπεριλαμβανομέ- 
νης της σχέσης τους με την αστικοποίηση.

Όπως συνέβη σε όλα τα προγενέστερα στάδια, έτσι κι αυτή 
η πρόσφατη ριζική επέκταση της διαδικασίας της πόλης έχει 
επιφέρει απίστευτες αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η ποιότητα της 
ζωής στην πόλη αποτελεί εμπόρευμα για όσους έχουν χρήμα

τα. όπως και η ίδια η πόλη, σε έναν κόσμο όπου ο καταναλω
τισμός, ο τουρισμός, οι βιομηχανίες πολιτισμού και γνώσης 
καθώς και η συνεχής προσφυγή στην οικονομία του θεάματος 
έχουν μετατραπεί σε Βασικές πτυχές της πολιτικής οικονομίας 
των πόλεων, ακόμα και στην Ινδία και την Κίνα. Η μεταμο
ντέρνα τάση για ενθάρρυνση της δημιουργίας εξειδικευμένων 
αγορών, τόσο στις επιλογές του τρόπου ζωής στην πόλη όσο 
και στις καταναλωτικές συνήθειες και τις μορφές πολιτισμού, 
περιβάλλει τη σύγχρονη εμπειρία της πόλης με έναν αέρα

11. R. Bookstaber. A Demon of Our Own Design: Markets. Hedge Funds, 
and the Perils of Financial Innovation. Νέα Υόρκη. Wiley. 2007- F. Partnoy. 
Infectious Greed: How Deceit and Risk Corrupted Financial Markets. Νέα Υόρ- 
κη, Henry Holt. 2003.



ελευθερίας επιλογών στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι δι
αθέτεις τα χρήματα και μπορείς να προστατέψεις τον εαυτό 
σου από την ιδιωτικοποίηση της αναδιανομής του πλούτου 
μέσα από τη ραγδαία επιδεινούμενη εγκληματική δραστηρι
ότητα και τις ληστρικές πρακτικές (οι οποίες κλιμακώνονται 
παντού). Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα κινηματογραφικών 
αιθουσών και θηριώδεις αλυσίδες καταστημάτων ανθούν (η 
παραγωγή του καθενός από αυτά αποτελεί μεγάλη επιχειρη
ματική δραστηριότητα), και κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις αγο
ρές γρήγορου φαγητού και χειροποίητων αντικειμένων, την 
κουλτούρα των μικρών επιχειρήσεων και, όπως επισημαίνει 
υπαινικτικά η Σάρον Ζούκιν (Sharon Zukin). τον «κατευνασμό 
μέσω του καπουτσίνο». Ακόμα και η χωρίς συνοχή, άχρωμη 
ανάπτυξη των προαστίων, που εξακολουθεί να κυριαρχεί σε 
πολλές περιοχές, τώρα Βρίσκει το αντίδοτό της σε ένα κίνημα 
«νέας πολεοδομίας» το οποίο διαλαλεί την πώληση της κοι
νότητας και του μπουτίκ τρόπου ζωής σαν ένα αναπτυξιακό 
προϊόν που θα ικανοποιήσει τα όνειρα για την πόλη. Πρόκειται 
για έναν κόσμο στον οποίο η νεοφιλελεύθερη ηθική του έντο
νου κτητικού ατομικισμού μηορεί να αποτελέσει τη Βάση για 
κοινωνικοποίηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο αντί
κτυπος αυξάνει την ατομικιστική απομόνωση, την αγωνία και 
τη νεύρωση εν μέσω ενός από τα σημαντικότερα κοινωνικά 
επιτεύγματα (κρίνοντας τουλάχιστον από την τεράστια κλίμακα 
και τον καθολικό χαρακτήρα του) στην ανθρώπινη ιστορία, με 
στόχο την πραγμάτωση των επιθυμιών του ανθρώπου.

Οι ρωγμές ωστόσο στο εσωτερικό του συστήματος είναι κι 
αυτές εμφανείς. Ζούμε όλο και περισσότερο σε διαιρεμένες, 
κατακερματισμένες και συγκρουσιακές πόλεις. Ο τρόπος με 
τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και ορίζουμε τις πιθανότητες 
εξαρτάται από την πλευρά με την οποία έχουμε ταχθεί και από 
το είδος του καταναλωτισμού στο οποίο έχουμε πρόσβαση. 
Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η νεοφιλελεύθερη στροφή 
επανέφερε την ταξική ισχύ στις πλούσιες ελίτ.'2 Μέσα σε έναν
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μόνο χρόνο, διάφοροι διαχειριστές hedge fund στη Νέα Υόρκη 
συγκέντρωσαν 3 δισ. δολάρια σε προσωπικές αμοιβές, ενώ 
τα προσωπικά μπόνους στη Γουόλ Στριτ έχουν εκτοξευθεί τα 
τελευταία χρόνια από περίπου 5 εκατ. δολάρια σε 50 εκατ. για 
κορυφαίους παίκτες (ανεβάζοντας σε δυσθεώρητα ύψη τις 
τιμές των ακινήτων στο Μανχάταν). Δεκατέσσερις δισεκατομ- 

μυριούχοι έχουν αναδειχθεί στο Μεξικό από τότε που ξεκί
νησε η νεοφιλελεύθερη στροφή, στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, ενώ το Μεξικό έχει πλέον να επιδείξει τον πλουσιότερο 
άνθρωπο στον κόσμο, τον Κάρλος Σλιμ (Carlos Slim), τη στιγ
μή που τα εισοδήματα των φτωχών στη χώρα είτε έχουν τελ
ματώσει είτε έχουν μειωθεί. Μετά το τέλος του 2009 (αφού τα 
χειρότερα από την κατάρρευση είχαν περάσει), υπήρχαν 115 
δισεκατομμυριούχοι στην Κίνα. 101 στη Ρωσία, 55 στην Ινδία, 
52 στη Γερμανία. 32 στη Βρετανία και 30 στη Βραζιλία, εκτός 
από τους U13 στις Ηνωμένες Πολιτείες.13 Τα αποτελέσματα αυ
τής της αυξανόμενης πόλωσης στην κατανομή του πλούτου 
και της δύναμης αποτυπώνονται ανεξίτηλα στις χωρικές μορ
φές των πόλεών μας, οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερο 
πόλεις οχυρωμένων θραυσμάτων, περιφραγμένων κοινοτή
των και ιδιωτικοποιημένων δημόσιων χώρων που Βρίσκο
νται υπό συνεχή επιτήρηση. Η νεοφιλελεύθερη προστασία 
των δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας και των αξιών τους 
μετατρέπεται σε κυρίαρχη μορφή άσκησης πολιτικής, ακόμα 
και για την κατώτερη μεσαία τάξη. Στον αναπτυσσόμενο κό
σμο συγκεκριμένα

[η πόλη] διαιρείται σε μέρη διαχωρισμένα μεταξύ τους, με 
εμφανή το σχηματισμό πολλών «μικροκρατιδίων». Πλούσι
ες γειτονιές με κάθε είδους υπηρεσίες, όπως αποκλειστικά 
σχολεία [exclusive schools], γήπεδα γκολφ, τένις και ιδιωτι
κή αστυνομία να περιπολεί στην περιοχή όλο το εικοσιτετρά
ωρο δίπλα σε παράνομους οικισμούς όπου νερό υπάρχει 
μόνο στις δημόσιες πηγές, δεν υπάρχει σύστημα αηοχέτευ-

13. J. Yardley & V. Bajaj. "Billionaires Ascent Helps India and Vice Versa". 
541 New York Times. 27 Ιουλίου 2011.



σης, το ηλεκτρικό ρεύμα το σφετερίζεται μια προνομιούχα 
ομάδα ανθρώπων, οι δρόμοι γεμίζουν λάσπες κάθε φορά 
που Βρέχει και η συγκατοίκηση αποτελεί τον κανόνα. Κάθε 
θραύσμα φαίνεται να ζει και να λειτουργεί αυτόνομα, στα
θερά προσηλωμένο σε αυτά που θα καταφέρει να αρπάξει 
στην καθημερινή μάχη που δίνει για την επιβίωση.14

Υπ' αυτές τις συνθήκες, γίνεται όλο και δυσκολότερο να 
συντηρηθούν τα ιδανικά της ταυτότητας της πόλης, της ιδιό
τητας του πολίτη, της αίσθησης του ανήκειν, μιας συνεκτικής 
πολιτικής για την πόλη, τα οποία ήδη απειλούνται από τη δι
αδεδομένη δυσφορία για την ατομικιστική νεοφιλελεύθερη 
ηθική. Ακόμα και η ιδέα ότι η πόλη μπορεί να λειτουργήσει 
ως συλλογικό πολιτικό σώμα. ως μέρος μέσα από το οποίο θα 
μπορούσαν να προκύψουν προοδευτικά κοινωνικά κινήμα
τα, φαντάζει, επιφανειακά τουλάχιστον, όλο και πιο ανέφικτη. 
Ωστόσο, υπάρχουν στην πραγματικότητα κάθε είδους κοι
νωνικά κινήματα της πόλης που επιδιώκουν να ξεπεράσουν 
τους αποκλεισμούς και να αναμορφώσουν την πόλη δίνοντάς 
της μια διαφορετική κοινωνική εικόνα σε σύγκριση με εκείνη 
που προβάλλουν οι δυνάμεις των υπερεργολάΒων, οι οποίες 
έχουν τη στήριξη του χρηματοοικονομικού, εταιρικού κεφα

λαίου και ενός όλο και πιο επιχειρηματικά προσανατολισμέ
νου κρατικού μηχανισμού. Ακόμα και σχετικά συντηρητικές 
διοικήσεις αναζητούν τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τις 
δυνάμεις τους προκειμένου να πειραματιστούν με νέους τρό
πους παραγωγής του αστικού χώρου και εκδημοκρατισμού 
της διακυβέρνησης. Υπάρχει άραγε κάποια εναλλακτική για 
την πόλη και, αν ναι, από πού θα μπορούσε να προέλθεΐ;

Η απορρόφηση του πλεονάσματος μέσω του μετασχη
ματισμού των πόλεων έχει ωστόσο μια ακόμα πιο σκοτεινή 
πλευρά. Έχει συνεπιφέρει επαναλαμβανόμενες περιόδους 
ανοικοδόμησης μέσα από τη «δημιουργική καταστροφή». 
Το γεγονός αυτό σχεδόν πάντα έχει και μια ταξική διάσταση,

14. Μ. Balbo. "Urban Planning and the Fragmented City of Developing Coun
tries'. Third World Planning Review 15 (1). 1993, o. 23-25.
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αφού οι φτωχοί, οι μη προνομιούχοι και όσοι έχουν περιθω

ριοποιηθεί από την πολιτική εξουσία είναι συνήθως εκείνοι 
που υποφέρουν κυρίως από αυτή τη διαδικασία. Για την 
πραγμάτωση του νέου κόσμου της πόλης πάνω στα συντρίμ

μια του παλιού απαιτείται Βία. 0  Οσμάν διέλυσε τις παλιές 

εξαθλιωμένες συνοικίες του Παρισιού χρησιμοποιώντας τη 
δύναμη της απαλλοτρίωσης για υποτιθέμενο δημόσιο όφελος, 

και το έκανε στο όνομα της Βελτίωσης και της αναδόμησης 
της πόλης, καθώς και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
Σκόπιμα απεργάστηκε την απομάκρυνση μεγάλου μέρους της 
εργατικής τάξης και άλλων απείθαρχων στοιχείων, μαζί με τις 

ανθυγιεινές Βιομηχανίες, από το κέντρο του Παρισιού, όπου 

συνιστούσαν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία 
και, φυσικά, για την πολιτική εξουσία. Δημιούργησε μια δομή 
της πόλης όπου θεωρούνταν (εσφαλμένα, όπως αποδείχτηκε 
το 1871) δυνατή η εφαρμογή επαρκών μέτρων επιτήρησης και 
στρατιωτικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί ότι η στρατιωτική 
εξουσία θα κατάφερνε εύκολα να πατάξει τα επαναστατικά κι

νήματα. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο'Ενγκελς το 1872:

Στην πραγματικότητα, η αστική τάξη έχει μόνο μια μέθο
δο για να λύσει το ζήτημα της κατοικίας με δικό της τρόπο 
-  να το λύσει δηλαδή έτσι που η λύση να ξαναδημιουργεί 
πάντα από την αρχή το ζήτημα. Η μέθοδος αυτή λέγεται 
«Haussmann». [...] Λέγοντας «Haussmann» εννοώ το σύ
στημα που έχει γενικευτεί στην πράξη, να δημιουργούνται 
ρήγματα στις εργατικές συνοικίες, ιδίως σ’ αυτές που Βρί

σκονται στο κέντρο των μεγαλουπόλεών μας, άσχετα αν γί

νεται αυτό για λόγους δημόσιας υγιεινής και καλλωπισμού 
ή γιατί υπάρχει ζήτηση για μεγάλα κεντρικά καταστήματα ή 

για συγκοινωνιακές ανάγκες, για σιδηροδρομικές γραμμές, 
δρόμους κ.λπ. [που μερικές φορές φαίνεται να στοχεύουν 
στο να κάνουν πιο δύσκολη τη μάχη με οδοφράγματα] [...]. 
Όσο διαφορετική κι αν είναι η αιτία, το αποτέλεσμα είναι 
παντού το ίδιο: οι πιο σκανδαλώδεις δρόμοι και δρομάκια 

εξαφανίζονται κάτω από μεγάλες εκδηλώσεις αυτοεκθει-



ασμού της αστικής τάξης για την τεράστια αυτή επιτυχία, 

αλλά... ξαναγεννιούνται αμέσως κάπου αλλού και συχνά 
στην πιο κοντινή γειτονιά. [...] Οι εστίες των λοιμωδών 

νόσων, οι πιο φριχτές σπηλιές και τρύπες, όπου ο κεφα
λαιοκρατικός τρόπος παραγωγής κλείνει κάθε νύχτα τους 
εργάτες μας, δεν εξαφανίζονται αλλά μόνο αλλάζουν θέση1. 

Η ίδια οικονομική ανάγκη που τις δημιούργησε στο πρώτο 
μέρος τις δημιουργεί και στο δεύτερο.15

Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν περισσότερα από εκα
τό χρόνια για να καταφέρει η αστική τάξη να καταλάβει το κέ
ντρο του Παρισιού, με επιπτώσεις τις εξεγέρσεις και τις ανα
ταραχές που είδαμε να λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια 
σε εκείνα τα απομονωμένα προάστια στα οποία παγιδεύονται 
όλο και περισσότερο οι περιθωριοποιημένοι μετανάστες και 
οι άνεργοι εργάτες και νέοι. Το λυπηρό σημείο σε όλα αυτά 
είναι, φυσικά, ότι οι διαδικασίες που ηεριέγραψε ο'Ενγκελς 
προκύπτουν ξανά και ξανά στην καπιταλιστική ιστορία των 
πόλεων. Ο Ρόμπερτ Μόουζες «πήρε τον μπαλτό του χασά
πη στο Μπρονξ» (σύμφωνα με την περίφημη φράση του), και 
ήταν έντονα και συνεχή τα παράπονα των ομάδων και των κι
νημάτων της γειτονιάς, τα οποία τελικά συνασπίστηκαν γύρω 
από τη ρητορική τηςΤζέιν Τζέικομπς. εξαιτίαςτης ασύλληπτης 
καταστροφής όχι μόνο του πολύτιμου αστικού ιστού αλλά και 
ολόκληρων κοινοτήτων μαζί με τα μακροχρόνια δίκτυα κοι

νωνικής ενσωμάτωσης που είχαν δημιουργήσει οι κάτοικοί 
τους.14 Στην περίπτωση της Νέας Υόρκης και του Παρισιού 
όμως, από τη στιγμή που υπήρξε επιτυχής αντίσταση και πε
ριορισμός της ωμής εξουσίας των κρατικών απαλλοτριώσε
ων με τις εξεγέρσεις του '68. ξεκίνησε μια πολύ πιο ύπουλη 
και καρκινώδης διαδικασία μετασχηματισμού μέσα από την 
επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας στις δημοκρατικές κυ-

15. F. Engels. The Housing Question. Νέα Υόρκη. International Publishers. 
1935. σ. 74-77 (ελλ έκδ.: Φ Ένγκελς. Για το ζήτημα της κατοικίας. Αθήνα. Σύγ
χρονη Εποχή. 2012. σ. 106-107.110).
16. Μ. Berman. Alt That Is Solid Melts Into Air. Λονδίνο, Penguin. 1988.
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βερνήσεις των πόλεων, τις αγορές γης. την κερδοσκοπία στα 
ακίνητα και την ταξινόμηση της γης σε χρήσεις που θα είχαν 
τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σύμφωνα με την «υψηλότερη 
και καλύτερη χρήση». ΟΈνγκελς είχε καταλάβει πολύ καλά 
ποιος ακριβώς ήταν ο χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας:

Η επέκταση των σύγχρονων μεγαλουπόλεων προκαλεί σε 
μερικά, ιδιαίτερα σε κεντρικά, τμήματα των πόλεων μια τε
χνητή αύξηση, συχνά κολοσσιαία, της αξίας ίων οικοπέδων, 
Η αξία των κτιρίων που είναι χτισμένα σ' αυτά τα οικόπεδα 
αντί να ανεβαίνει, αντίθετα πέφτει προς τα κάτω. και αυτό 
γιατί τα κτίρια δεν ανταποκρίνονται πια στις αλλαγμένες συν
θήκες. Τα γκρεμίζουν και τα αντικαθιστούν με άλλα. Αυτό 
γίνεται προπαντός με τις εργατικές κατοικίες που βρίσκονται 
στο κέντρο, που τα ενοίκιά τους. ακόμα και με τον μεγαλύτε
ρο συνωστισμό ενοικιαστών, δεν μπορούν να ξεπεράσουν 
ένα ορισμένο ανώτερο όριο ή το ξεπερνούν με εξαιρετική 
καθυστέρηση. Τα γκρεμίζουν και στη θέση τους χτίζουν μα
γαζιά, αποθήκες εμπορευμάτων, δημόσια καταστήματα.17

Προκαλεί θλίψη η σκέψη ότι όλα αυτά γράφτηκαν το 1872, 

αφού η περιγραφή τουΈνγκελς αντιστοιχεί πλήρως στις σύγ
χρονες διαδικασίες στις πόλεις σε μεγάλο τμήμα της Ασίας 
(Δελχί, Σεούλ, Βομβάη), καθώς και στο σύγχρονο gentrification, 
για παράδειγμα, του Χάρλεμ και του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρ- 
κη. Εν ολίγοις, μια διαδικασία εκτοπισμού και υφαρπαγής 
βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της διαδικασίας των πόλεων 
στον καπιταλισμό. Πρόκειται για το αντεστραμμένο είδωλο 
της απορρόφησης κεφαλαίου μέσα από την αναμόρφωση της 
πόλης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση της Βομβάης, όπου 6 
εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται επισήμως ότι είναι εγκα
τεστημένοι σε παραγκουπόλεις, χωρίς να διαθέτουν νόμιμους 
τίτλους ιδιοκτησίας (οι τοποθεσίες όπου μένουν έχουν αφεθεί 
κενές στους χάρτες της πόλης). Λόγω της προσπάθειας να με- 
τατραπεί η Βομβάη σε παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο

«01 17. F. Engels, ό.π.. σ. 23 (ελλ έκ6, Φ Ένγκελς, ό.π.. σ. 27-28).



προκειμένου να ανταγωνιστεί τη Σανγκάη, η οικιστική έκρηξη 
κερδίζει έδαφος και η γη που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι 
στις παραγκουπόλεις μοιάζει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτε
ρη αξία. Η αξία της γης στο ΝταραΒί, μια από τις πιο γνωστές 
παραγκουπόλεις της Βομβάης, ανέρχεται σε 2 δισ. δολάρια, 
ως εκ τούτου ασκείται καθημερινά όλο και μεγαλύτερη πίεση 
για να «καθαρίσει» (για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

λόγους, που χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την αρπα
γή της γης). Οικονομικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από το 
κράτος, πιέζουν για Βίαιη «εξυγίανση» της περιοχής και σε 
ορισμένες περιπτώσεις παίρνουν διά της Βίας κάποιο κομ
μάτι που είχε καταληφθεί για μια ολόκληρη γενιά από τους 
κατοίκους των παραγκουπόλεων. Η συσσώρευση κεφαλαίου 
στη γη μέσα από την κτηματομεσιτική δραστηριότητα ανθεί, 
καθώς η απόκτηση γης δεν έχει σχεδόν κανένα κόστος. Όσοι 
εκδιώκονται παίρνουν άραγε αποζημίωση; Οι τυχεροί παίρ
νουν κάτι λίγα. Αλλά, παρόλο που το Σύνταγμα της Ινδίας ορί
ζει ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τη ζωή 
και την ευημερία ολόκληρου του πληθυσμού ανεξάρτητα από 
την κάστα ή την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει και να δι
ασφαλίζει το δικαίωμα στη στέγαση, το Ανώτατο Δικαστήριο 
της Ινδίας έχει εκδώσει αποφάσεις, αλλά έχει δηλώσει και 
την αδυναμία λήψης αποφάσεων, που επαναπροσδιορίζουν 
τα σχετικά συνταγματικά προαπαιτούμενα. Εφόσον οι κάτοικοι 
των παραγκουπόλεων Βρίσκονται εκεί παράνομα και πολλοί 
από αυτούς δεν είναι σε θέση να αποδείξουν τη μακροχρόνια 
διαμονή τους στο συγκεκριμένο κομμάτι γης. δεν έχουν δικαί
ωμα αποζημίωσης. Η εκχώρηση ενός τέτοιου δικαιώματος, 
σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, θα ισοδυναμούσε με 
επιβράβευση των πορτοφολάδων για τις πράξεις τους. Έτσι, 
οι κάτοικοι των παραγκουπόλεων είτε προβάλλουν αντίστα

ση και αγωνίζονται είτε μαζεύουν τα λιγοστό τους υπάρχοντα 
και κατασκηνώνουν στις παρυφές των αυτοκινητόδρομων ή 

όπου αλλού μπορέσουν να βρουν έναν μικρό χώρο.'8 Ανάλογα
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παραδείγματα εκτοπισμού (όμως λιγότερο βίαια και περισσό
τερο νομότυπα) συναντά κανείς στις ΗΠΑ. μέσω της κατάχρη
σης του δικαιώματος απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου με 
στόχο την εκδίωξη κατοίκων που ζούσαν επί σειρά ετών σε 
φθηνές κατοικίες και τις περισσότερο αποδοτικές χρήσεις της 
γης (όπως συγκροτήματα διαμερισμάτων και αλυσίδες κατα
στημάτων). Όταν το ζήτημα έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο 
των Ηνωμένων Πολιτειών, οι φιλελεύθεροι δικαστές υπερθε
μάτισαν ως προς αυτό -εν  συγκρίσει με τους συντηρητικούς- 
υποστηρίζοντας ότι ήταν απολύτως συνταγματικό οι τοπικές 
αρχές να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο προκειμένου να 

αυξήσουν τη φορολογική Βάση της ιδιοκτησίας τους.
Τη δεκαετία του 1990 στη Σεούλ, οι κατασκευαστικές 

εταιρείες και οι υπερεργολάΒοι προσέλαΒαν αποσπάσματα 
με μπράβους που θύμιζαν αθλητές του σούμο με σκοπό να 
εισβάλουν σε ολόκληρες γειτονιές και να καταστρέφουν με 
βαριοπούλες όχι μόνο τις κατοικίες αλλά και τα υπάρχοντα 
όσων είχαν χτίσει τα σπίτια τους στους λόφους γύρω από την 
πόλη στη δεκαετία του 1950. σε μια έκταση που τη δεκαετία 
του 1990 είχε πλέον αποκτήσει μεγάλη αξία. Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους λόφους καλύπτονται πλέον από πανύψηλους 
πύργους που δεν έχουν αφήσει κανένα ίχνος από τις Βίαιες 
διαδικασίες εκτοπισμού που κατέστησαν εφικτή την ανέγερσή 
τους. Στην Κίνα. εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από 
τους χώρους που κατείχαν επί πάρα πολλά χρόνια. Εφόσον 
δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, το κράτος μπορεί απλώς 
να τους εκδιώξει από τη γη με διάταγμα, προσφέροντάς τους 
μια μικρή αποζημίωση για να τους Βοηθήσει να συνεχίσουν 
τη ζωή τους (προτού η γη παραχωρηθεί σε υπερεργολάΒους 
με υψηλό ποσοστό κέρδους). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
άνθρωποι μετακινούνται οικειοθελώς, όμως έχει παρατηρη
θεί και ευρεία αντίσταση, την οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα 
αντιμετωπίζει συνήθως με βίαιη καταστολή. Στην περίπτω-

Weekly. 22 Ιουλίου 2006· R. Shukla. "Rights of the Poor: An Overview of 
621 Supreme Court", Economic and Political Weekly. 2 Σεπτεμβρίου 2006.



ση της Κίνας, οι πληθυσμοί που συνήθως εκτοπίζονται είναι 
εκείνοι που μένουν στις αγροτικές παρυφές, γεγονός που κα
ταδεικνύει τη σπουδαιότητα του επιχειρήματος του Λεφέβρ το 
οποίο με διορατικότητα διατύπωσε τη δεκαετία του 1960. ότι 
δηλαδή η σαφής διάκριση που υπήρχε κάποτε μεταξύ πόλης 
και υπαίθρου σταδιακά κατέληξε σε μια σειρά από πορώδεις 
χώρους άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης υπό την ηγεμονι
κή κυριαρχία του κεφαλαίου και του κράτους. Στην Κίνα, οι 
αγροτικές κοινότητες που βρίσκονταν στις παρυφές της πό
λης μετέΒησαν από την εξοντωτική και εξαθλιωμένη ενασχό
ληση με την καλλιέργεια λάχανου στη ράθυμη κατάσταση του 
εισοδηματία στην πόλη (ή τουλάχιστον αυτό έκαναν οι κομ
ματικοί ηγέτες), ανεγείροντας συγκροτήματα κατοικιών εν μία 
νυκτί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ινδία, όπου η πολι
τική για τις ειδικές ζώνες οικονομικής ανάπτυξης, την οποία 
προωθούν πλέον η κεντρική και οι κατά τόπους κυβερνήσεις, 
οδηγεί σε άσκηση βίας κατά των αγροτών παραγωγών, με 
σοβαρότερο γεγονός τη σφαγή στο Νάντιγκραμ της Δυτικής 
Βεγγάλης, την οποία οργάνωσε το κυβερνών μαρξιστικό κόμ
μα προκειμένου να ευνοηθεί το μεγάλης κλίμακας κεφάλαιο 
της Ινδονησίας που ενδιαφέρεται τόσο για την οικιστική ανά
πτυξη της πόλης όσο και για τη Βιομηχανική ανάπτυξη. Στην 

περίπτωση αυτή τα δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας δεν 
παρείχαν καμία προστασία.

Το ίδιο ισχύει και με τη φαινομενικά προοδευτική πρόταση 
για παραχώρηση δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας σε πλη
θυσμούς καταληψιών προκειμένου να αποκτήσουν περιου
σιακά στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια. Αυτού του είδους η πρόταση τίθεται πλέον για τις 
φαΒέλες του Ρίο, όμως το πρόβλημα είναι ότι οι φτωχοί, οι 
οποίοι πλήττονται από την ανασφάλεια εισοδήματος και συχνά 

Βιώνουν οικονομικές δυσκολίες, μπορούν εύκολα να πει
στούν ώστε να ανταλλάξουν αυτό το περιουσιακό στοιχείο με 
μια σχετικά μικρή καταβολή αντιτίμου σε μετρητά (οι πλούσιοι 
συνήθως αρνούνται να εγκαταλείψουν τα πολύτιμα περιου
σιακά τους στοιχεία έναντι οποιουδήποτε αντιτίμου, κι αυτός ι
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είναι ο λόγος που ο Μόουζες μπόρεσε να ξεγελάσει τους χα

μηλόμισθους κατοίκους του Μπρονξ αλλά όχι τους εύπορους 

της Παρκ Άβενιου). Στοιχηματίζω ότι, αν η παρούσα τάση συ

νεχιστεί, σε δεκαπέντε χρόνια όλοι αυτοί οι λόφοι που τώρα 

καταλαμβάνονται από τις φαΒέλες θα γεμίσουν από πανύψη

λα συγκροτήματα κατοικιών με υπέροχη θέα στον κόλπο του 

Ρίο, ενώ οι πάλαι ποτέ κάτοικοι που ζούσαν στις φαΒέλες θα 

έχουν ωθηθεί προς κάποια απομακρυσμένη περιφέρεια.19 

Η μακροπρόθεσμη επίπτωση που είχε η πολιτική της ιδιω

τικοποίησης της κοινωνικής κατοικίας στο κεντρικό Λονδίνο 

που εφάρμοσε η Μάργκαρετ θάτσερ ήταν ότι δημιούργησε σε 

ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή μια τιμολογιακή δομή 

ενοικίων και στέγασης η οποία αποκλείει όσους έχουν χα

μηλό εισόδημα, και πλέον ακόμα και ανθρώπους της μεσαί

ας τάξης, από την πρόσβαση σε κατοικία οπουδήποτε κοντά 

στο κέντρο της πόλης. Το πρόβλημα της οικονομικά προσιτής 

κατοικίας, όπως άλλωστε το πρόβλημα της φτώχειας και της 

προσΒασιμότητας, έχει μεταφερθεί αλλού.

Τα παραδείγματα αυτά μας προειδοποιούν για την ύπαρ

ξη μιας ολόκληρης σειράς φαινομενικά «προοδευτικών» 

λύσεων οι οποίες όχι μόνο μεταφέρουν το πρόβλημα, αλλά 

ουσιαστικά ενισχύουν και παράλληλα επιμηκύνουν τη χρυ

σή αλυσίδα που κρατά παγιδευμένους τους ευάλωτους και 

περιθωριοποιημένους πληθυσμούς μέσα στις τροχιές της κυ

κλοφορίας και της συσσώρευσης του κεφαλαίου. Ο Χερνάντο 

ντε Σότο (Hernando de Soto) υποστηρίζει ότι ακριβώς επειδή 

δεν υπάρχουν σαφή δικαιώματα ιδιοκτησίας οι φτωχοί παρα

μένουν σε κατάσταση εξαθλίωσης σε πολύ μεγάλο τμήμα του 

παγκόσμιου Νότου (παραΒλέποντας το γεγονός ότι φτώχεια

19. Αυτή η συλλογιστική ακολουθεί στο μεγαλύτερο μέρος της το έργο του 
Η. de Soto The Mystery of Capital· Why Capitalism Triumphs in the Wesf and 
Fails Everywhere Else. Νέα Υόρκη. Basic Books. 2000 (ελλ έκδ.: H. de Soto. 
To μυστήριο του κεφαλαίου: Γart ο καπιταλισμός θριαμβεύει στη Δύση και απο
τυγχάνει οπουδήποτε αλλού. μτφ. Τ. Μίχας. επιμ. Ε. Καρτάκης. Ν. ΚουΒαράκου. 
Αθήνα. Ροές. 2003)· 0λ την κριτική παρουσίαση του Τ. Mitchell The Work of 
Economics: How a Discipline Makes its World". Archives Europeennes de 
Sociologies (2). 2005. a. 297-320.



παρατηρείται σε μεγάλο Βαθμό και σε κοινωνίες όπου έχουν 

εδραιωθεί σαφή δικαιώματα ιδιοκτησίας]. Σίγουρα θα υπάρ

ξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραχώρηση τέτοιων 

δικαιωμάτων στις φαΒέλες του Ρίο ή στις παραγκουπόλεις 

της Λίμα θα απελευθερώσει την ενέργεια των ατόμων καθώς 

και κάποιες επιχειρηματικές προσπάθειες που οδηγούν σε 

προσωπική Βελτίωση. Το φυσικό επακόλουθο ωστόσο είναι 

συχνά η καταστροφή των συλλογικών και μη κερδοσκοπικών 

μέσων κοινωνικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, 

ενώ οποιοδήποτε συνολικό αποτέλεσμα σίγουρα θα καταστεί 

άκυρο εφόσον απουσιάζει κάποια σίγουρη και επαρκώς επι

κερδής εργασία. Η Τζούλια Ελιασάρ (Julia Elyachar) επιση

μαίνει. για παράδειγμα, πώς στο Κάιρο αυτές οι φαινομενικά 

προοδευτικές πολιτικές δημιουργούν μια «αγορά υφαρπα

γής» που με τη σειρά της επιδιώκει να απομυζήσει αξία από 

μια ηθική οικονομία που Βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και 

την ανταπόδοση, προς όφελος των καπιταλιστικών θεσμών.20

Τα ίδια περίπου σχόλια μπορεί να κάνει κανείς για τις λύ

σεις μικροπίστωσης και μικροχρηματοδότησης για την κατα

πολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας, τις οποίες τόσο πειστικά 

διακηρύσσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ουάσιν- 

γκτον. Η μικροπίστωση, στην κοινωνική της υπόσταση (όπως 

την οραματίστηκε αρχικά ο κάτοχοςτου Νομπέλ Ειρήνης Γιου- 

νούς [Yunus]], δημιούργησε όντως νέες δυνατότητες και επη

ρέασε σε σημαντικό Βαθμό τις σχέσεις του κοινωνικού φύλου, 

με θετικές επιπτώσεις για τις γυναίκες σε χώρες όπως η Ινδία 

και το Μπανγκλαντές. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλει συστή

ματα συλλογικής ευθύνης για την αποπληρωμή των χρεών, 

τα οποία μπορούν να φυλακίσουν αντί να απελευθερώσουν. 

Στον κόσμο της μικροχρηματοδότησης, όπως αυτή διατυπώ

νεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ουάσινγκτον (σε 

αντίθεση με τον πιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό προσανατο

λισμό της μικροπίστωσης όπως προτάθηκε από τον Γιουνούς],
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εξεγερμένες χ0 αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται πηγές εισοδήματος 

πόλεις υψηλής απόδοσης (με επιτόκια ύψους τουλάχιστον 18%. και

ενίοτε πολύ υψηλότερα) για τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, εν μέσω μιας αναδυόμενης δομής μάρκετινγκ η 

οποία δίνει στις πολυεθνικές εταιρείες πρόσβαση στη μαζική 

ενιαία αγορά των 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν με 

λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 

πρόκειται να διεισδύσουν σε αυτή την τεράστια «αγορά στη 

Βάση της πυραμίδας», όπως αποκαλείται στους επιχειρημα

τικούς κύκλους, μέσα από τη δημιουργία εκλεπτυσμένων δι

κτύων πωλήτων (κυρίως γυναικών) τα οποία θα συνδέονται 

μέσω μιας αλυσίδας μάρκετινγκ από τις αποθήκες των πολυ

εθνικών μέχρι τους πλανόδιους πωλητές.21 Οι πωλητές συνι- 

στούν μια ομάδα κοινωνικών σχέσεων, όλοι τους υπεύθυνοι 

ο ένας για τον άλλον, η οποία σχηματίστηκε για να διασφαλίσει 

την αποπληρωμή του χρέους μαζί με τον τόκο που τους δίνει 

τη δυνατότητα να αγοράσουν τα αγαθά τα οποία στη συνέχεια 

προωθούν στην αγορά με το κομμάτι.Όσο για την παραχώρη

ση δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας, είναι σχεδόν σίγουρο 

ότι κάποιοι άνθρωποι (και στην περίπτωση αυτή κυρίως γυ

ναίκες) ενδεχομένως να αποκτήσουν μια σχετική ευμάρεια, 

ενώ ταυτόχρονα θα περιορίζονται τα περιβόητα προβλήματα 

της πρόσβασης των φτωχών σε καταναλωτικά προϊόντα με 

λογικές τιμές. Αυτό όμως δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα 

της φτώχειας στα αστικά κέντρα. Οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες στο σύστημα μικροχρηματοδότησης θα υπο

βαθμιστούν σε επίπεδο ειλωτείας προκειμένου να αποπλη

ρώσουν το χρέος τους, παγιδευμένοι σε μια οικτρά αμειβόμε- 

νη προσωρινή θέση ανάμεσα στις πολυεθνικές εταιρείες και 

στους εξαθλιωμένους πληθυσμούς των φτωχογειτονιών των 

πόλεων, με το πλεονέκτημα να είναι πάντοτε με το μέρος της 

πολυεθνικής. Αυτό το είδος δομής θα αναστείλει τη διερεύ-

21. A. Roy. Poverty Capita/. Microfinance and the Making of Development. 
Νέα Υόρκη, Routledge. 2010· C.K. Prahalad. The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits. Νέα Υόρκη, Pearson Prentice 

U I Hall. 2009.



νηση πιο παραγωγικών εναλλακτικών. Σίγουρα δεν παρέχει 

κανένα δικαίωμα στην πόλη.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η αστικοποίηση 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των πλεοναζόντων 

κεφαλαίων και το έκανε σε μια διαρκώς διευρυνόμενη γεω

γραφική κλίμακα, με τίμημα όμως τις ταχύτατα εντεινόμενες 

διαδικασίες της δημιουργικής καταστροφής οι οποίες συνε

πάγονται την αποστέρηση των μαζών της πόλης από κάθε 

δικαίωμα σε αυτήν. Κατά καιρούς, αυτό οδηγεί σε εξέγερση, 

όπως συνέβη το 1871 στο Παρίσι, όταν οι στερούμενοι κάθε 

δικαιώματος ξεσηκώθηκαν προκειμένου να διεκδικήσουν 

εκ νέου την πόλη που είχαν χάσει. Τα κοινωνικά κινήματα 

της πόλης το 1968, από το Παρίσι και την Μπανγκόκ μέχρι 

την Πόλη του Μεξικού και το Σικάγο, επιχείρησαν με ανά

λογο τρόπο να χαράξουν έναν νέο δρόμο διαβίωσης στην 

πόλη. διαφορετικό από εκείνον που τους είχαν επιβάλει οι 

καπιταλιστές υπερεργολάθοι και το κράτος. Αν. όπως μοιάζει 

πιθανό, οι δημοσιονομικές δυσκολίες ενταθούν και η μέχρι 

τούδε επιτυχημένη, νεοφιλελεύθερη, μεταμοντέρνα και κα

ταναλωτική φάση της καπιταλιστικής απορρόφησης του πλε

ονάσματος μέσω της αστικοποίησης φτάσει στο τέλος της, 

και αν προκύψει μια πιο γενικευμένη κρίση, τότε τίθεται το 

ερώτημα: Πού είναι το δικό μας '68 ή, ακόμα πιο δραματικά, 

η δική μας εκδοχή της Κομμούνας;

Κατ' αναλογία προς τους μετασχηματισμούς του δημοσι

ονομικού συστήματος, η πολιτική απάντηση υποχρεωτικά θα 

είναι περισσότερο περίπλοκη στην εποχή μας. ακριβώς επει

δή η διαδικασία της πόλης είναι πλέον παγκόσμιας εμβέλειας 

και ρημαγμένη από κάθε είδους ρωγμές, ανασφάλειες και 

περιπτώσεις άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης. Οι ρωγμές στο 

σύστημα όμως είναι αυτό που, όπως είπε κάποτε ο Λέοναρντ 

Κοέν (Leonard Cohen) σε ένα από τα τραγούδια του. «αφήνει 

το φως να μπει μέσα». Σημάδια εξέγερσης φαίνονται παντού 

(η αναταραχή στην Κίνα και την Ινδία είναι μόνιμη, εμφύλιοι 

πόλεμοι μαίνονται στην Αφρική, η Λατινική Αμερική βρίσκεται 

σε αναβρασμό, αυτονομιστικά κινήματα κάνουν την εμφάνισή
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τους παντού, και ακόμα και στις ΗΠΑ τα πολιτικά μηνύματα 

δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού λέει πλέον 

«ως εδώ» με τις άγριες ανισότητες που επικρατούν). Κάποια 

από αυτές τις εξεγέρσεις θα μπορούσε ξαφνικά να γίνει μετα

δοτική. Ωστόσο, σε αντίθεση με το δημοσιονομικό σύστημα, τα 

αστικά και περιαστικά κινήματα αντίστασης, που είναι πολλά 

ανά τον κόσμο, σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται στενά με

ταξύ τους. Πολλά μάλιστα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το 

άλλο. Ως εκ τούτου είναι απίθανο μία και μόνο σπίθα να Βάλει 

φωτιά σε ολόκληρο τον κάμπο, όπως κάποτε οραματίστηκε η 

οργάνωση Weather Underground22, θα χρειαστεί κάτι πολύ 

πιο συστηματικό από αυτό. Αν όμως αυτά τα διάφορα κινήμα

τα αντίστασης ενώνονταν με κάποιον τρόπο -συνασπίζονταν, 

για παράδειγμα, γύρω από το σλόγκαν του δικαιώματος στην 

πόλη-, τότε ποια θα ήταν τα αιτήματά τους;

Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι αρκετά απλή: 

μεγαλύτερος δημοκρατικός έλεγχος στην παραγωγή και τη 

χρήση του πλεονάσματος. Αφού η διαδικασία της πόλης απο

τελεί σημαντική δίοδο αξιοποίησης, τότε το δικαίωμα στην 

πόλη συνίσταται στην καθιέρωση δημοκρατικού ελέγχου στην 

αξιοποίηση των πλεονασμάτων μέσω της αστικοποίησης. Η 

ύπαρξη πλεονάζοντος προϊόντος δεν είναι κάτι κακό: σε πολ

λές περιπτώσεις μάλιστα το πλεόνασμα είναι απαραίτητο για 

ικανοποιητική επιβίωση. Σε ολόκληρη την πορεία της καπι

ταλιστικής ιστορίας, ένα μέρος της υπεραξίας που παράγεται 

αποδίδεται στο κράτος με τη μορφή φόρων, και σε σοσιαλδη

μοκρατικές περιόδους η αναλογία αυτή αυξήθηκε σημαντικά, 

θέτοντας μεγάλο μέρος της υπεραξίας υπό κρατικό έλεγχο. Το 

όλο νεοφιλελεύθερο σχέδιο των τελευταίων τριάντα χρόνων 

ήταν στραμμένο προς την ιδιωτικοποίηση του ελέγχου επί του 

πλεονάσματος. Ωστόσο τα δεδομένα για όλες τις χώρες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

22. Ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1969 και 
έδρασε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Μέλη της ήταν κυρίως νέοι 
και φοιτητές. (Σ.τ.Ε.)



δείχνουν ότι το μερίδιο της συνολικής παραγωγής που λαμ

βάνει το κράτος παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό από 

τη δεκαετία του 1970. Επομένως το Βασικό επίτευγμα της 

νεοφιλελεύθερης επίθεσης ήταν να αποτρέψει τη διεύρυνση 

του κρατικού μεριδίου με τον τρόπο που κατάφερε να διευ- 

ρυνθεί κατά τη δεκαετία του 1960. Μια ακόμα αντίδραση ήταν 

η δημιουργία νέων συστημάτων διακυβέρνησης τα οποία 

ενοποιούν τα κρατικά και τα εταιρικά συμφέροντα και. μέσα 

από την άσκηση της εξουσίας του χρήματος, διασφαλίζουν ότι 

η εκταμίευση του πλεονάσματος μέσω του κρατικού μηχανι

σμού θα ευνοεί το εταιρικό κεφάλαιο και τις ανώτερες τάξεις 

κατά τη διαμόρφωση της πόλης. Το μερίδιο του πλεονάσματος 

που τελεί υπό κρατικό έλεγχο θα μπορέσει να αυξηθεί μόνο 

εάν το ίδιο το κράτος ταυτόχρονα μεταρρυθμιστεί και τεθεί 

υπό λαϊκό δημοκρατικό έλεγχο.

Όλο και περισσότερο βλέπουμε το δικαίωμα στην πόλη να 

πέφτει στα χέρια ιδιωτικών και ημιιδιωτικών συμφερόντων. 

Στη Νέα Υόρκη. για παράδειγμα, έχουμε δισεκατομμυριούχο 

δήμαρχο, τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος αναδιαμορφώ- 

νει την πόλη με τρόπους που ευνοούν τους υπερεργολάβους, 

τη Γουόλ Στριτ και τα διεθνή στοιχεία της καπιταλιστικής τά

ξης, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να προωθεί την πόλη ως 

ιδανική τοποθεσία για υψηλής αξίας επιχειρήσεις και ως φα

νταστικό τουριστικό προορισμό, μετατρέποντας ουσιαστικά το 

Μανχάταν σε μια τεράστια περιφραγμένη κοινότητα για πλου

σίους. (Η ειρωνεία είναι ότι το αναπτυξιακό του σύνθημα είναι 

«Building Like Moses with Jane Jacobs in Mind» [«Χτίζοντας 

σαν τον Μόουζες έχοντας στο νου την Τζέιν Τζέικομπς»]).23 

Στο Σιάτλ κουμάντο κάνει ο δισεκατομμυριούχος Πολ Άλεν 

(Paul Allen), ενώ στην Πόλη του Μεξικού ο πλουσιότερος άν

θρωπος του κόσμου, ο Κάρλος Σλιμ, έχει λιθοστρώσει τους 

δρόμους στο κέντρο της πόλης για να είναι πιο ευχάριστοι στο

23. S. Larson. 'Building Like Moses with Jane Jacobs in Mind". Διδακτορι
κή διατριβή. Earth and Environmental Sciences Program, City University of 
New York. 2010.
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βλέμμα του τουρίστα. Δεν είναι όμως μόνο πλούσιοι ιδιώτες 

εκείνοι που ασκούν άμεση εξουσία. Στο Νιου ΧέιΒεν, το οποίο 

δεν διαθέτει δικούς του πόρους για επανεπένδυση στην πόλη, 

το Πανεπιστήμιο Γέιλ. ένα από τα πλουσιότερα πανεπιστήμια 

του κόσμου, είναι εκείνο που σχεδιάζει εκ νέου μεγάλο μέρος 

του ιστού της πόλης, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. 

Το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς κάνει το ίδιο στην ανατολική 

Βαλτιμόρη, ενώ το Πανεπιστήμιο Κολούμπια σχεδιάζει να κά

νει κάτι αντίστοιχο για κάποιες περιοχές της Νέας Υόρκης (και 

στις δύο περιπτώσεις πυροδοτούνται κινήματα αντίστασης 

γειτονιάς, όπως συνέβη με τη σχεδιαζόμενη αρπαγή της γης 

στο ΝταραΒί). Το υπαρκτό δικαίωμα στην πόλη. όπως προσ

διορίζεται τώρα, περιορίζεται υπερβολικά, τις περισσότερες 

φορές στα χέρια μιας μικρής οικονομικής και πολιτικής ελίτ 

που είναι σε θέση να διαμορφώνει την πόλη όλο και περισσό

τερο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες της.

Ας εξετάσουμε όμως την κατάσταση αυτή με πιο δομικό 

τρόπο. Κάθε Ιανουάριο δημοσιεύεται μια εκτίμηση των συνο

λικών μπόνους της Γουόλ Στριτ τα οποία δίνονται στους χρη

ματιστές για τη σκληρή δουλειά στην οποία επιδόθηκαν κατά 

τον προηγούμενο χρόνο. Το 2007, μια καταστροφική χρονιά 

για τις χρηματοπιστωτικές αγορές (αν και όχι τόσο κακή όσο 

εκείνη που ακολούθησε), τα μπόνους ανήλθαν σε 33.2 δισ. 

δολάρια, μόλις 2% λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά 

(καθόλου κακός δείκτης αμοιβών γι' αυτούς που έκαναν άνω 

κάτω το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα). Στα μέσα 

του καλοκαιριού του 2007, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενίσχυσαν το χρηματοοικο

νομικό σύστημα με βραχυπρόθεσμες πιστώσεις αξίας δισε

κατομμυρίων, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητά 

του, και καθώς η χρονιά προχωρούσε η Ομοσπονδιακή Τρά

πεζα μείωνε δραματικά τα επιτόκια κάθε φορά που οι αγορές 

της Γουόλ Στριτ απειλούνταν με καταποντισμό. Στο μεταξύ, πε

ρίπου 2 με 3 εκατομμύρια άνθρωποι -κυρ ίω ς ένα μείγμα από 

γυναίκες επικεφαλής μονογονεϊκών νοικοκυριών. Αφροα- 

μερικανούς σε κεντρικές περιοχές των πόλεων και περιθω-



ριοηοιημένους λευκούς πληθυσμούς στην ημιπεριφέρεια 

των αστικών κέντρων- έχουν μείνει ή πρόκειται να μείνουν 

άστεγοι λόγω κατασχέσεων. Πολλές γειτονιές πόλεων, ακόμα 

και ολόκληρες περιαστικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολι

τείες. ερήμωσαν και υπέστησαν Βανδαλισμούς, καταστρά- 

φηκαν εξαιτίας των ληστρικών δανειοδοτικών πρακτικών 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν 

λαμβάνουν κανένα μπόνους. Στην πραγματικότητα, εφόσον η 

κατάσχεση ισοδυναμεί με παραγραφή του χρέους, και αυτό 

με τη σειρά του θεωρείται εισόδημα, πολλοί από αυτούς που 

υπέστησαν κατάσχεση Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατα

βολή ενός καθόλου ευκαταφρόνητου φόρου εισοδήματος για 

χρήματα που ποτέ δεν περιήλθαν στην κατοχή τους. Από αυτή 

τη φρικτή ασυμμετρία προκύπτει το ακόλουθο ερώτημα: Για 

ποιο λόγο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και το Υπουργείο Οικο

νομικών των ΗΠΑ δεν πρόσφεραν μεσοπρόθεσμη Βοήθεια 

ρευστότητας στα νοικοκυριά που απειλούνταν με κατάσχεση 

ώσπου να μπορέσει να λυθεί μεγάλο μέρος του προβλήμα

τος μέσω της αναδιαπραγμάτευσης της υποθήκης με λογι

κούς όρους; Με τον τρόπο αυτό θα είχε μετριαστεί η ένταση 

της πιστωτικής κρίσης, ενώ οι εξαθλιωμένες γειτονιές και 

οι άνθρωποι θα είχαν προστατευτεί. Επιπλέον, το παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα είχε κλονιστεί, φτάνοντας 

στο χείλος της ολικής χρεοκοπίας, όπως συνέβη ένα χρόνο 

αργότερα. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα είχε διευρύνει την αποστο

λή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πέρα από το συνηθισμένο, 

αντιΒαίνοντας στον νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό κανόνα που 

λέει ότι, σε περίπτωση που έρθουν σε σύγκρουση η ευημε

ρία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η ευημερία των 

ανθρώπων, τότε εκείνοι που πρέπει να παραμεριστούν είναι 

οι άνθρωποι. Επίσης, θα είχε αντιταχθεί στις προτιμήσεις της 

καπιταλιστικής τάξης όσον αφορά την κατανομή του εισοδή

ματος και τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις περί προσωπικής 

ευθύνης. Ιδού όμως το τίμημα που καταβλήθηκε για την τή

ρηση τέτοιου είδους κανόνων και για την παράλογη δημιουρ

γική καταστροφή που προέκυψε από αυτούς. Δεν είναι άραγε ι
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Βέβαιο ότι κάτι πρέπει να γίνει για να ανατραπούν αυτές οι 

πολιτικές επιλογές;

Ακόμα όμως δεν έχουμε δει στον 21ο αιώνα να εκδη

λώνεται κάποιο συνεκτικό κίνημα αντίστασης σε όλα αυτά. 

Υπάρχει, φυσικά, ήδη πληθώρα αγώνων και κοινωνικών 

κινημάτων των πόλεων (με την ευρύτερη έννοια του όρου. 

στα οποία συμπεριλαμΒάνονται κινήματα της ενδοχώρας της 

υπαίθρου). Σε ολόκληρο τον κόσμο παρατηρείται πληθώρα 

καινοτομιών στο πλαίσιο της πόλης αναφορικά με την περι

βαλλοντική Βιωσιμότητα, την πολιτιστική ένταξη των μετανα

στών και το σχεδίασμά χώρων δημόσιας κατοικίας. Ακόμα 

όμως δεν έχουν συγκλίνει στον μοναδικό στόχο να ασκήσουν 

μεγαλύτερο έλεγχο στην αξιοποίηση του πλεονάσματος (πόσο 

μάλλον στις συνθήκες παραγωγής του). Πάντως, ένα Βήμα, 

σίγουρα όχι το τελευταίο, που θα συμβάλει στην ενοποίηση 

αυτών των αγώνων είναι να επικεντρωθούν συστηματικά 

στις στιγμές εκείνες της δημιουργικής καταστροφής κατά τις 

οποίες η οικονομία της συσσώρευσης πλούτου στηρίζεται με 

Βίαιο τρόπο στην οικονομία της υφαρπαγής, και τότε να δι

ακηρύξουν εκ μέρους όλων των στερημένων το δικαίωμά 

τους στην πόλη -  το δικαίωμά τους να αλλάξουν τον κόσμο, 

να αλλάξουν τη ζωή και να επανεφεύρουντην πόλη σύμφωνα 

με τις επιθυμίες τους. Αυτό το συλλογικό δικαίωμα, τόσο ως 

ενεργό σύνθημα όσο και ως πολιτικό ιδεώδες, μας επαναφέ

ρει στο πανάρχαιο ερώτημα του ποιος καθορίζει την εσωτερι

κή σχέση ανάμεσα στην αστικοποίηση και στην παραγωγή και 

την αξιοποίηση του πλεονάσματος.Ίσως τελικά να είχε δίκιο ο 

Λεφέβρ όταν. περισσότερο από σαράντα χρόνια πριν, επέμενε 

ότι στην εποχή μας η επανάσταση πρέπει να είναι επανάσταση 

των πόλεων -  διαφορετικά δεν θα μπορέσει να υπάρξει.
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κεφάλα ιοδεύιερο

Οι καπιταλιστικές κρίσεις έχουν ρίζες 

στην πόλη

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στους New York Times στις 5 

Φεβρουάριου 2011 με τίτλο «Housing Bubbles Are Few and 

Far Between» [«Οι φούσκες των ακινήτων είναι λίγες και η 

απόσταση μεταξύ τους μεγάλη»], ο Ρόμπερτ Σίλερ (Robert 

Shiller), ο οικονομολόγος τον οποίο πολλοί στις ΗΠΑ θεωρούν 

ειδικό στην αγορά ακινήτων δεδομένου του ρόλου του στη 

σύνταξη του ευρετηρίου Case-Shiller για τις τιμές των ακι

νήτων, διαβεΒαίωσε τους πάντες ότι η πρόσφατη φούσκα των 

ακινήτων αποτελούσε «σπάνιο γεγονός, το οποίο δεν πρόκει

ται να επαναληφθεί για πολλές δεκαετίες». Η «τεράστια φού

σκα των ακινήτων» που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετί

ας του 2000 «δεν συγκρίνεται με κανέναν εθνικό ή διεθνή κύ

κλο ακινήτων στην ιστορία. Οι προηγούμενες φούσκες ήταν 

μικρότερες και περισσότερο περιφερειακές». Υποστήριξε ότι 

λογικά μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις κτηματικές φούσκες 

που εκδηλώθηκαν στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1830 

και στη δεκαετία του 1850.'

Πρόκειται, όπως θα δείξω στη συνέχεια, για μια εκπλη

κτικά ανακριβή και επικίνδυνη ανάγνωση της καπιταλι

στικής ιστορίας. Το γεγονός ότι πέρασε τόσο απαρατήρητη 

αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό στη σύγχρονη 

οικονομική σκέψη. Δυστυχώς, αποδεικνύεται επίσης ότι το 

ίδιο υπάρχει και στη μαρξιστική πολιτική οικονομία. Η κα

ι . R. Shiller. "Housing Bubbles are Few and Far Between". New York Times.
5 Φεβρουάριου 2011.



εξεγερμένες τάρρευοπ του τομέα των ακινήτων κατά την περίοδο 2007-10 

πόλεις στις ΗΠΑ ήταν οπωσδήποτε βαθύτερη και πιο μακροχρόνια

από τις περισσότερες -μπορεί. πράγματι, να σηματοδοτήσει 

το τέλος μιας εποχής στην αμερικανική οικονομική ιστορία-, 

όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση πρωτοφανής ως προς τη 

σχέση της με τις μακροοικονομικές αναταράξεις στην παγκό

σμια αγορά, και υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι πρόκειται να 

επαναληφθεί.

Τα συμβατικά οικονομικά συνηθίζουν να αντιμετωπίζουν 

τις επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών, και ειδικότερα 

στα ακίνητα, μαζί και την αστικοποίηση, ως ήσσονος σημασί

ας σε σχέση με τα πιο σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται 

σε κάποια πλασματική οντότητα που λέγεται «εθνική οικο

νομία». Επομένως ο υποτομέας της «οικονομίας της πόλης» 

είναι ο χώρος όπου δρουν οι πιο άσημοι οικονομολόγοι, ενώ 

τα μεγάλα ονόματα αξιοποιούν τις μακροοικονομικές ικανό- 

τητές τους αλλού. Ακόμα και όταν οι τελευταίοι στρέφουν την 

προσοχή τους στις διαδικασίες της πόλης, δημιουργούν την 

εντύπωση ότι οι χωρικές αναδιοργανώσεις, η περιφερειακή 

ανάπτυξη και η οικοδόμηση πόλεων αποτελούν απλώς τα 

απότοκα στη γη των μεγάλης κλίμακας διαδικασιών οι οποίες 

δεν επηρεάζονται από αυτό που παράγουν.2 Έτσι, στηνΈκθε- 

ση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ανάπτυξη (World Bank 

Development Report) για το 2009, η οποία για πρώτη φορά 

στα χρονικά αντιμετώπισε σοβαρά την οικονομική γεωγρα

φία και την ανάπτυξη των πόλεων, οι συντάκτες δεν άφησαν 

ούτε καν μια υπόνοια ότι θα μπορούσε οτιδήποτε να πάει τόσο 

καταστροφικά λάθος, ώστε να πυροδοτήσει κρίση στο σύνο

λο της οικονομίας. Γραμμένη από οικονομολόγους (χωρίς τη 

συμβολή γεωγράφων, ιστορικών ή κοινωνιολόγων της πό

λης), στόχος της ήταν. υποτίθεται, να εξετάσει την «επιρροή

2. «Είναι πράγματι σοκαριστικό το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μικρή επικάλυ
ψη και αλληλεπίδραση μεταξύ των μακροοικονομικών και της Βιβλιογραφίας 
που αφορά τη στέγαση» γράφει ο Charles Leung στο "Macroeconomics and 
Housing: A Review of the Literature". Journal of Housing Economics 13.2004. 

741 a. 249-267.
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ρευστές αγορές γης και ακινήτων καθώς και άλλους υπο

στηρικτικούς θεσμούς -όπως η προστασία των δικαιωμά

των ιδιοκτησίας, η εκτέλεση συμβολαίων και η χρηματοδό

τηση της στέγασης-το πιθανότερο είναι πως με την πάροδο 

του χρόνου θα ευημερήσουν καθώς οι ανάγκες της αγοράς 

αλλάζουν. Οι επιτυχημένες πόλεις έχουν χαλαρώσει τους 

νόμους για τις πολεοδομικές ζώνες (zoning) προκειμένου 

να δώσουν στους πλουσιότερους χρήστες τη δυνατότητα να 

διεκδικήσουν την πολύτιμη γη -  και έχουν θεσπίσει ρυθμί

σεις για τις χρήσεις γης οι οποίες προσαρμόζονται στους 

κατά καιρούς μεταβαλλόμενους ρόλους τους.3

Η γη όμως δεν είναι εμπόρευμα με τη συνηθισμένη έν

νοια του όρου. Είναι μια πλασματική μορφή κεφαλαίου που 

προκύπτει από τις προσδοκίες μελλοντικών γαιοπροσόδων. 

Η μεγιστοποίηση της απόδοσής της έχει ωθήσει, τα τελευταία

της γεωγραφίας στην οικονομική ευκαιρία» και να αναγάγει 

«το χώρο και τον τόπο από απλά ζητήματα που υποβόσκουν 

στην πολιτική σε Βασικά σημεία εστίασης».

Ουσιαστικά, οι συντάκτες είχαν Βαλθεί να αποδείξουν πώς 

η εφαρμογή των συνηθισμένων συνταγών της νεοφιλελεύθε

ρης οικονομίας στα ζητήματα της πόλης (όπως η απεμπλοκή 

του κράτους από οποιαδήποτε διαδικασία ρύθμισης των αγο

ρών γης και ακινήτων και η ελαχιστοποίηση των παρεμβάσε

ων μέσα από αστικό, περιφερειακό ή χωρικό σχεδίασμά στο 

όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιφερειακής 

ισότητας) ήταν ο καλύτερος τρόπος για την τόνωση της οικονο

μικής μεγέθυνσης (με άλλα λόγια, της συσσώρευσης κεφαλαί

ου). Παρ- ότι είχαν την εντιμότητα να «μετανιώσουν» για το ότι 

δεν είχαν το χρόνο ή το χώρο για να εξετάσουν λεπτομερώς τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτάσεών 

τους, ωστόσο υποστήριξαν σαφώς ότι οι πόλεις που διαθέτουν

3. Wortd Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Ουά- 
σινγκτον. World Bank 2009- D. Harvey. 'Assessment: Reshaping Economic 
Geography: The World Development Report', Development and Change 
Forum 200940 (6). 2009. a. 1269-1278.
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πέντε χρόνια, νοικοκυριά με χαμηλό -ή  έστω και μέτριο- ει

σόδημα να εγκαταλείψουν το Μανχάταν και το κεντρικό Λον

δίνο, γεγονός που έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις ταξικές 

ανισότητες και στην ευημερία των μη προνομιούχων πληθυ

σμών. Αυτό είναι που δημιουργεί τόσο έντονες πιέσεις στην 

ακριβή γη του ΝταραΒί στη Βομβάη (μια αποκαλούμενη πα- 

ραγκούπολη την οποία η Έκθεση ορθώς παρουσιάζει ως ένα 

παραγωγικό ανθρώπινο οικοσύστημα). Εν ολίγοις, η Έκθεση 

υποστηρίζει το είδος εκείνο του φονταμενταλισμού της ελεύ

θερης αγοράς που έχει οδηγήσει σε έναν μακροοικονομικό 

σεισμό όπως αυτόν που μόλις βιώσαμε (μαζί με τους συνεχείς 

μετασεισμούς του) παράλληλα με κοινωνικά κινήματα της πό

λης ενάντια στην πρακτική του gentrification, την καταστροφή 

γειτονιών και τη χρήση του κυριαρχικού δικαιώματος απαλ

λοτρίωσης (ή πιο βίαιων μεθόδων) προκειμένου να εκδιω- 

χθούν οι κάτοικοι και να ανοίξει ο δρόμος για πιο οικονομικά 

κερδοφόρες χρήσεις της γης.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η νεοφιλελεύθερη 

πολιτική για την πόλη (που εφαρμόστηκε, για παράδειγμα, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αναδιανομή του πλούτου σε λιγότερο προνομιούχες γειτονιές, 

πόλεις και περιφέρειες ήταν μάταιη και ότι οι οικονομικοί 

πόροι θα μπορούσαν αντιθέτως να διοχετευτούν σε δυναμι

κούς «επιχειρηματικούς» πόλους ανάπτυξης. Στην περίπτω

ση αυτή. μια χωρική εκδοχή της «διάχυσης των οικονομικών 

ωφελημάτων προς τα κάτω» θα έδινε μακροπρόθεσμα (κάτι 

που δεν συμβαίνει ποτέ) λύση σε όλες αυτές τις ενοχλητικές 

περιφερειακές, χωρικές και αστικές ανισότητες. Η παράδοση 

της πόλης στους υπερεργολάβους και στους κερδοσκόπους 

κεφαλαιούχους αποβαίνει προς όφελος όλων! Η Έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας υποστηρίζει ότι, αν οι Κινέζοι είχαν 

επιτρέψει στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς να αξιοποιή- 

σουν ελεύθερα τη γη, τότε η οικονομία τους θα είχε αναπτυ

χθεί ακόμα γρηγορότερα!

Η Παγκόσμια Τράπεζα απλούστατα ευνοεί το κερδοσκοπι

κό κεφάλαιο εις Βάρος των ανθρώπων. Η εικόνα μιας πόλης



που ευπμερεί (από άποψη συσσώρευσης κεφαλαίου) τη στιγ

μή που οι άνθρωποί της (εκτός από μια προνομιούχα τάξη) 

και το περιβάλλον πάσχουν είναι κάτι που δεν εξετάζεται σε 

καμία περίπτωση. Και το χειρότερο είναι ότι η Έκθεση είναι 

σε μεγάλο Βαθμό συνυπαίτια μαζί με τις πολιτικές που βρί

σκονται στη ρίζα της κρίσης του 2007-09. Κάτι τέτοιο είναι ιδι

αίτερα παράξενο, δεδομένου ότι δημοσιεύτηκε έξι μήνες μετά 

τη χρεοκοπία της Lehman Brothers και σχεδόν δύο χρόνια 

αφού άρχισε να καταρρέει η αμερικανική αγορά ακινήτων 

και ήταν πλέον σαφώς αναγνωρίσιμο το τσουνάμι των κατα

σχέσεων. Για παράδειγμα, η Έκθεση μας πληροφορεί, με μια 

υπόνοια κριτικού σχολίου, ότι

μετά την απορρύθμιση των χρηματοοικονομικών συστημά

των, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. η χρη

ματοδότηση της κατοικίας με βάση την αγορά επεκτάθηκε 

ραγδαία. Οι αγορές ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του 

ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες, όμως οι αντίστοιχες αγορές 

των αναπτυσσόμενων χωρών είναι πολύ μικρότερες και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% του ΑΕΠ. Ο ρό

λος του Δημοσίου θα πρέπει να είναι η τόνωση της σωστά 

ρυθμισμένης ιδιωτικής συμμετοχής [...). Η εδραίωση των 

νομικών θεμελίων που απαιτούνται για τη σύναψη απλών, 

εφαρμόσιμων και συνετών ενυπόθηκων συμβολαίων απο- 

τελεί μια καλή αρχή. Όταν το σύστημα μιας χώρας είναι πιο 

ανεπτυγμένο και ώριμο, τότε ο δημόσιος τομέας μπορεί να 

ενισχύσει τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς υπο

θηκών, να αναπτύξει χρηματοπιστωτικές καινοτομίες και 

να επεκτείνει την τιτλοποίηση των υποθηκών. Η ιδιοκτησία 

της κατοικίας, συνήθως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοι

χείο ενός νοικοκυριού, είναι σημαντική για τη δημιουργία 

πλούτου, την κοινωνική ασφάλεια και την πολιτική. Όσοι 

έχουν ιδιόκτητο σπίτι ή εγγυημένη μίσθωση έχουν μεγα

λύτερο μερίδιο συμμετοχής στην κοινότητα, ως εκ τούτου 

είναι πιθανότερο να ασκήσουν πίεση διεκδικώντας ηερι- I
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εξεγερμένες ορισμό της εγκληματικότητας, ισχυρότερη διακυβέρνηση

πόλεις και καλύτερες τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.4

Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν μεγάλη έκπληξη αν λάβει 

κανείς υπόψη του τα πρόσφατα γεγονότα. Καλώς να ορίσει λοι

πόν ολόκληρη η επιχείρηση που Βασίζεται στις υποθήκες υψη

λού ρίσκου, ενισχυμένη από ανόητους μύθους για τα οφέλη 

που αποφέρει σε όλους η ιδιοκτησία και η κρυφή ενσωμάτω- 

ση τωντοξικών υποθηκών σε υπερτιμημένες Εγγυημένες Δα

νειακές Υποχρεώσεις (CDO) που πωλούνται σε ανυποψίαστους 

επενδυτές. Καλώς να ορίσει η ατελείωτη προαστιοποίηση που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση σε γη και σε ενέργεια, 

ξεπερνώντας κατά πολύ τα λογικά όρια που απαιτούνται προ

κειμένου ο πλανήτης να είναι Βιώσιμος για τον άνθρωπο! Οι 

συντάκτες της'Εκθεσης μπορούν να υποστηρίξουν με αληθο

φάνεια ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά τους να συσχετίσουν τις 

απόψεις τους περί αστικοποίησης με ζητήματα υπερθέρμαν

σης του πλανήτη. Όπως ο Άλαν Γκρίνσπαν (Alan Greenspan),

4. Wortd Development Report 2009. ό.π.. ο. 206. Τρεις από τους συντάκτες 
αυτής τηςΈκθεοης απάντησαν αργότερα σε κριτικές που δέχτηκαν από γεω
γράφους. αλλά απέφυγαν να λάθουν υπόψη τους τη θεμελιώδη κριτική που 
τους άσκησα (όπως. για παράδειγμα, ότι «η γη δεν αποτελεί εμπορεύσιμο 
αγαθό» και ότι υπάρχει μια μη διερευνημένη σχέση μεταξύ μακροοικονομι
κών κρίσεων και πολιτικών στέγασης και αστικοποίησης) με την απίστευτη 
δικαιολογία ότι το μόνο που υποστήριζα ήταν «πως η πρόσφατη κρίση των 
υποθηκών αυξημένου κινδύνου στις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η στεγαστική χρη
ματοδότηση δεν παίζει κανένα ρόλο στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 
των φτωχών στις αναπτυσσόμενες χώρες», και ότι αυτό. κατά τη γνώμη τους. 
«δεν ενέπιπτε στο θεματικό πεδίο της έκθεσης». Ως εκ τούτου αγνόησαν πλή
ρως το βασικό θέμα της κριτικής μου. Βλ. U. Deichmann. I. Gill και C.-C. Goh. 
Texture and Tractability: The Framework for Spatial Policy Analysis in the 
Wortd Development Report 2009'. Cambridge Journal of Regions. Economy 
and Society 4 (2). 2011, a. 163-174. Η μοναδική ομάδα οικονομολόγων που 
διέκρινε από νωρίς τη αηουδαιότητα που έχει το γεγονός της «ραγδαίας αύ
ξησης των αξιών των ακινήτων και της οικοδομικής δραστηριότητας πριν από 
εκδηλώσεις μεγάλης ύφεσης» και «του σημαντικού της ρόλου στην κορύφω
ση και στην επακόλουθη κατάρρευση» είναι υηοστηρικτές του Χένρι Τζορτζ 
(Henry George), δυστυχώς όμως οι παραδοσιακοί οικονομολόγοι τούς αγνο
ούν εντελώς και αυτούς. Βλ. F. Foldvary, "Real Estate and Business Crises: 
Henry George's Theory of the Trade Cycle", κείμενο που παρουσιάστηκε στο 

781 Lafayette College Henry George Conference. 13 Ιουνίου 1991.



έτσι κι αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν ότι εξεπλάγησαν από 

τα γεγονότα της διετίας 2007-09 και ότι δεν ήταν δυνατόν να εί

χαν προΒλέψει κάποια ανησυχητική τροπή στο ρόδινο σενάριο 

που είχαν σκιαγραφήσει. Εισάγοντας στο επιχείρημα τις λέξεις 

«συνετών» και «σωστά ρυθμισμένη», απέφυγαν, κατά κάποιον 

τρόπο, το ενδεχόμενο να τους ασκηθεί κριτική.

Εφόσον όμως παραθέτουν αμέτρητα «συνετά εηιλεγμένα» 

ιστορικά παραδείγματα για να ενισχύσουν τις νεοφιλελεύθε

ρες συνταγές τους. πώς είναι δυνατόν να τους διέφυγε ότι η 

κρίση του 1973 προκλήθηκε από την κατάρρευση της παγκό

σμιας αγοράς ακινήτων η οποία συμπαρέσυρε αρκετές τρά

πεζες; Δεν πρόσεξαν ότι η εμπορική κρίση της Savings and 

Loan στον τομέα των ακινήτων, η οποία εκδηλώθηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδήγησε στη 

χρεοκοπία πολλές εκατοντάδες χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

με κόστος 200 δισ. αμερικανικά δολάρια για τους φορολογού

μενους; (Μια κατάσταση που έθεσε σε τέτοια δοκιμασία τον 

τότε πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Ταμείου Ασφάλισης Κα

ταθέσεων [Federal Deposit Insurance Corporation] Γουίλιαμ 

Άιζακς [William Isaacs], ώστε το 1987 απείλησε την Αμερικα

νική Ένωση Τραπεζιτών [American Bankers Association] με 

κρατικοποίηση αν δεν Βελτίωναν τον τρόπο λειτουργίας τους.) 

Ή ότι το τέλος της ραγδαίας οικονομικής έκρηξης στην Ιαπω

νία το 1990 συνέπεσε με τη (συνεχιζόμενη ακόμα) κατάρρευ

ση των τιμών της γης:Ή ότι το 1992 το σουηδικό τραπεζικό 

σύστημα αναγκαστικά κρατικοποιήθηκε εξαιτίας καταχρήσε

ων που είχαν σημειωθεί στις αγορές ακινήτων;Ή ότι μια από 

τις αιτίες που πυροδότησε την κατάρρευση στην ανατολική 

και νοτιοανατολική Ασία την περίοδο 1997-98 ήταν η υπέρμε

τρη ανάπτυξη των πόλεων στην Ταϊλάνδης;5

5. G. Turner. The Credit Crunch: Housing Bubbles. Globalisation and the 
Worldwide Economic Crisis. Λονδίνο. Pluto. 2008· D. Harvey. The Condition of 
Postmodemity. Οξφόρδη. Basil Blackwell. 1989, ο. 1Α5-1ΛΑ. 169 (ελλ. έκδ.: D. 
Harvey. Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας: Διερεύνηση των απαρχών της 
πολιτισμικής μεταβολής, μτφ. Ε. Αστεριού, επιμ. X. Δερμεντζόπουλος. Μ. Σπυ- 
ριδόκης. Αθήνα. Μεταίχμιο. 2009).
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Πού ήταν οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας όταν 

συνέΒαιναν όλα αυτά; Μετά το 1973 εκδηλώθηκαν εκατοντά

δες χρηματοπιστωτικές κρίσεις (συγκριτικά, οι κρίσεις πριν 

από το 1973 ήταν πολύ λίγες), και αρκετές από αυτές σχετίζο

νταν με την ιδιοκτησία ή την ανάπτυξη των πόλεων. Και ήταν 

ξεκάθαρο σχεδόν σε όλους όσοι εξέτασαν το ζήτημα αυτό 

-συμπεριλαμβανομένου, όπως αποδεικνύεται, και του Ρό- 

μπερτ Σίλερ— ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά στις αγορές 

ακινήτων των ΗΠΑ γύρω στο 2001. Το αντιμετώπισαν όμως 

ως εξαίρεση και όχι ως συστημικό φαινόμενο.6

0 Σίλερ θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί, φυσικά, ότι 

όλα τα παραπάνω παραδείγματα ήταν απλώς περιφερειακά 

συμβάντα. Το ίδιο όμως θα μπορούσε να πει κανείς και για την 

κρίση ακινήτων της περιόδου 2007-09 εξετάζοντάς την από 

την πλευρά των κατοίκων της Βραζιλίας ή της Κίνας. Επίκε

ντρο ήταν οι νοτιοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ και η Φλόριντα 

(με κάποιες επιπτώσεις και στην Τζόρτζια). μαζί με ορισμένα 

ακόμα επίμαχα σημεία (οι επίμονες κρίσεις κατασχέσεων που 

ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε φτωχές περι

οχές παλαιότερων πόλεων, όπως η Βαλτιμόρη και το ΚλίΒε- 

λαντ, είχαν πολύ τοπικό και «ασήμαντο» χαρακτήρα, επειδή 

οι πληγέντες ήταν Αφροαμερικανοί και μειονότητες). Σε διε

θνές επίπεδο, στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν η Ισπανία και 

η Ιρλανδία, καθώς επίσης και η Βρετανία, σε μικρότερο όμως 

βαθμό. Δεν υπήρξαν όμως σοβαρά προβλήματα στις αγορές 

ακινήτων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες 

και η Πολωνία ή, εκείνη την περίοδο, σε ολόκληρη η Ασία.

Μια περιφερειακή κρίση με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πο

λιτείες έγινε παγκόσμια με τρόπους που σίγουρα δεν παρα- 

τηρήθηκαν στην περίπτωση της Σουηδίας, για παράδειγμα,

6. ΠρΒλ. 0. Harvey. The New Imperialism. Οξφόρδη. Oxford University Press. 
2003. ο. 113 (ελλ. έκδ.: N. Χάρθεϊ. Ο νέος ιμπεριαλισμός, μτφ. Ε. Αστεριού. Αθή
να. Καστανιώτης, 2006). όπου επισήμαινα ότι περίπου το 20% της αύξησης του 
ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2002 οφειλόταν σε αναχρηματοδότηση υπο
θηκών και. ακόμα και σε εκείνες τις περιστάσεις, η «πιθανή έκρηξη της φού
σκας των ακινήτων» αηοτελούοε «ζήτημα που ηροκαλεί σοβαρή ανησυχία».



ή της Ιαπωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η κρίση 

όμως της S&L το 1987 (την ίδια χρονιά που εκδηλώθηκε 

σοβαρή κατάρρευση του χρηματιστηρίου, η οποία χαρακτη

ριστικά και εσφαλμένα θεωρήθηκε ως εντελώς ξεχωριστό 

συμβάν) είχε παγκόσμιες επιπτώσεις. Το ίδιο είχε συμβεί και 

με την παγκόσμια κατάρρευση της αγοράς ακινήτων στις αρ

χές του 1973, η οποία εν πολλοίς έχει ξεχαστεί. Σύμφωνα με 

την επικρατούσα άποψη, σημαντική ήταν μόνο η άνοδος της 

τιμής του πετρελαίου το φθινόπωρο του 1973. Αποδείχτηκε 

όμως ότι η κατάρρευση στον τομέα των ακινήτων είχε προ- 

ηγηθεί κατά έξι μήνες ή περισσότερο της ανόδου στην τιμή 

του πετρελαίου, ενώ το φθινόπωρο η ύφεση είχε ήδη προ

χωρήσει για τα καλά (βλ. Διάγραμμα 1). Η κατάρρευση της 

αγοράς ακινήτων μεταφέρθηκε (για προφανείς λόγους εσό

δων) στη δημοσιονομική κρίση στο εσωτερικό κάθε Πολιτεί

ας (η οποία δεν θα είχε συμβεί αν η ύφεση σχετιζόταν μόνο 

με τις τιμές του πετρελαίου). Η μεταγενέστερη δημοσιονομική 

κρίση που εκδηλώθηκε στην Πόλη της ΝέαςΥόρκηςτο 1975 

είχε τεράστια σημασία, επειδή εκείνη την περίοδο έλεγχε 

έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους προϋπολογισμούς 

στον κόσμο (ωθώντας τον Γάλλο πρόεδρο και τον καγκελάριο 

της Δυτικής Γερμανίας να απευθύνουν έκκληση για διάσωση 

της Νέας Υόρκης προκειμένου να αποφευχθεί μια παγκόσμια 

κατάρρευση στις χρηματοοικονομικές αγορές). Έτσι, η Νέα 

Υόρκη έγινε το κέντρο της επινόησης νεοφιλελεύθερων πρα

κτικών με τις οποίες αποσοΒήθηκε ο ηθικός κίνδυνος για τις 

επενδυτικές τράπεζες, ενώ ο λαός αναγκάστηκε να πληρώσει 

τα σπασμένα μέσω της αναδιάρθρωσης των δημοτικών συμ

βάσεων και υπηρεσιών. Ο αντίκτυπος της πιο πρόσφατης κα

τάρρευσης στην αγορά ακινήτων μεταφέρθηκε επίσης στην 

εικονική χρεοκοπία Πολιτειών όπως η Καλιφόρνια, ασκώ

ντας τεράστιες πιέσεις στα οικονομικά Πολιτειών και κοινο

τήτων καθώς και στην αποασχόληση στο Δημόσιο σχεδόν σε 

όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Η ιστορία της δημοσιονομικής 

κρίσης της Νέας Υόρκης κατά τη δεκαετία του 1970 παρουσι

άζει ανατριχιαστικές ομοιότητες με αυτήν της Πολιτείας της ι
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Διάγραμμα 1
Η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το 1973

Ετήσιος ρυθμός μεταβολών στο χρέος από ενυπόθηκα δάνεια 
στις ΗΠΑ. 1955-76

Τιμές μποχών επενδυτικών εταιρειών real estate στις ΗΠΑ. 1966-75

Β2 I Πηγή: ΥπουργΕίο Εμπορίου ΗΠΑ



Καλιφόρνιας, η οποία σήμερα διαθέτει τον όγδοο μεγαλύτερο 

δημόσιο προϋπολογισμό στον κόσμο.7

Η Εθνική Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών (National 

Bureau of Economic Research) πρόσφατα αποκάλυψε ένα 

ακόμη παράδειγμα του ρόλου που παίζει η ραγδαία ανάπτυξη 

του τομέα των ακινήτων στην εκδήλωση Βαθιών κρίσεων του 

καπιταλισμού. Από μια μελέτη της κτηματαγοράς της δεκαε

τίας του 1920. ο Γουίλιαμ Γκότζμαν (William Goetzmann) και 

ο Φρανκ Νιούμαν (Frank Newman) καταλήγουν «στο συμπέ

ρασμα ότι κρατικοί τίτλοι ακίνητης περιουσίας επηρέασαν την 

οικοδομική δραστηριότητα κατά τη δεκαετία του 1920, ενώ η 

πτώση της αξίας τους. μέσω του μηχανισμού του κύκλου εγ

γυήσεων, ενδεχομένως να οδήγησε στην επακόλουθη χρημα

τιστηριακή κατάρρευση του 1929-30».Όσον αφορά τον τομέα 

της στέγασης, η Φλόριντα, τότε όπως και τώρα. αποτελούσε 

κέντρο έντονης κερδοσκοπικής ανάπτυξης, με την ονομαστι

κή αξία μιας οικοδομικής άδειας να έχει αυξηθεί κατά 8.000% 

μεταξύ 1919 και 1925. Σε εθνικό επίπεδο, οι εκτιμήσεις για την 

αύξηση της αξίας των ακινήτων κυμαίνονταν γύρω στο 400% 

την ίδια εκείνη περίοδο. Αυτό όμως ήταν δευτερεύον σε σύ

γκριση με την εμπορική ανάπτυξη που επικεντρώθηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο, όπου εξυφαίνο- 

νταν κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις και διαδικασίες τιτ- 

λοποίησης οι οποίες επρόκειτο να οδηγήσουν σε μια έκρηξη 

«που όμοιά της θα Βιώναμε μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 

2000». Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το διάγραμμα που κα

τάρτισαν ο Γκότζμαν και ο Νιούμαν σχετικά με την ανέγερση 

πολυώροφων κτιρίων στη Νέα Υόρκη (Βλ. Διάγραμμα 2). Η 

έκρηξη στον κατασκευαστικό τομέα που προηγήθηκε της οι

κονομικής κατάρρευσης του 1929. του 1973, του 1987 και του 

2000 είναι ιδιαίτερα εμφανής. Τα κτίρια που Βλέπουμε γύρω 

μας στη Νέα Υόρκη. σημειώνουν ενδεικτικά, αντιηροσωπεύ-

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

στην πόλη

7. W. Tabb, ό.π.· D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism. ό.π · A. Bardhan
& R. Walker. "California. Pivot of the Great Recession". Μπέρκλεϊ, Institute for 
Research on Labor and Employment. 2010. I 83
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Διάγραμμα 2
Πολυώροφα κτίρια που ανεγέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, 

1890-2010

ουν «περισσότερα από ένα αρχιτεκτονικό κίνημα· αποτέλεσαν 

σε μεγάλο Βαθμό την εκδήλωση ενός εκτεταμένου οικονομι

κού φαινομένου». Αφού επισημαίνουν ότι οι κτηματομεσιτικοί 

τίτλοι κατά τη δεκαετία του 1920 ήταν καθ' όλα «τόσο τοξικοί 

όσο τώρα», καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι:

Η γραμμή του ορίζοντα της Νέας Υόρκης αποτελεί κατάφω

ρη υπενθύμιση της ικανότητας που έχει η μετοχοποίηση 

να συνδέει το κεφάλαιο που προέρχεται από ένα κερδο

σκοπικό Δημόσιο με τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Η Βαθιά 

κατανόηση της πρώιμης αγοράς κτηματομεσιτικών τίτλων 

μπορεί να παράσχει πληροφορίες που θα μας φανούν πο

λύτιμες εάν θελήσουμε να κατασκευάσουμε μοντέλα των 

χειρότερων δυνατών σεναρίων στο μέλλον. Η αισιοδοξία 

στις χρηματοοικονομικές αγορές έχει τη δύναμη να λυγίζει 

σίδερα, δεν μπορεί όμως να κάνει ένα κτίριο να αποδώσει 

χρήμα.®

8. W. Goetzmann & F. Newman. "Securitization in the 1920s". Working Papers. 
841 National Bureau of Economic Research. 2010· E. White. "Lessons from the



Είναι ξεκάθαρο ότι οι περίοδοι οικονομικής έκρηξης και 

κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων είναι αναπόσπαστα συν- 

δεδεμένες με τις κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές ροές 

και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη μακροοικονομία γενικά, 

καθώς και κάθε είδους εξωτερικές επιπτώσεις στην εξά

ντληση των πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των αγορών ακι

νήτων στο ΑΕΠ. τόσο πιο σημαντική γίνεται η σύνδεση μετα

ξύ της χρηματοδότησης και των επενδύσεων στο δομημένο 

περιβάλλον ως πιθανή πηγή μακροοικονομικών κρίσεων. 

Στην περίπτωση αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Ταϊλάνδη 

-όπου οι υποθήκες κατοικιών, αν είναι σωστά τα στοιχεία 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, ισοδυναμούν μόλις με το 10% του 

ΑΕΠ- μια κατάρρευση στον τομέα των ακινήτων σίγουρα θα 

συνέβαλλε σε μια μακροοικονομική κατάρρευση (όπως εκεί

νη που εκδηλώθηκε το 1997-98), αλλά πιθανόν να μην την 

πυροδοτούσε, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το χρέος 

των ενυπόθηκων κατοικιών ισοδυναμεί με το 40% του ΑΕΠ. 

σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει μια κρίση, πράγμα που 

όντως συνέβη το 2007-09.

Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s". Working Papers. 
National Bureau of Economic Research. 2010- K. Snowden. The Anatomy of 
a Residential Mortgage Crisis: A Look Back to the 1930s". Working Papers. 
National Bureau of Economic Research. 2010.Ένα κεντρικό συμπέρασμα στο 
οποίο καταλήγουν όλοι είναι ότι η εις Βάθος κατανόηση του τι συνέβη τότε 
σίγουρα θα είχε Βοηθήσει εκείνους που χαράοσουν πολιτική ώστε να αποφύ
γουν τα χρόνια σφάλματα των τελευταίων ετών -  μια παρατήρηση που ίσως 
θα ήθελαν να λάΒουν υπόψη τους οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1940 ("Residual. Differential and Absolute 
Urban Ground Rents and Their Cyclical Fluctuations'. Econometrica6. 1940. 
o. 62-78] ο Καρλ Πρίμπραμ (Karl Pribram) έδειξε πώς «ο τομέας των κατα
σκευών στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία ηροέβλεπε περιορισμό ή επέ
κταση του κλάδου κατά ένα με τρία χρόνια» στην περίοδο πριν από τον Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
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1 Η μαρξιστική προσέγγιση

Εφόσον η αστική θεωρία [bourgeois theoryi, αν δεν είναι ολό- 

τελα τυφλή, στην καλύτερη περίπτωση δεν έχει τη διορατικό

τητα για να συνδέσει την ανάπτυξη της πόλης με τις μακροοι

κονομικές διαταράξεις, θα θεωρούσε κανείς ότι οι μαρξιστές 

κριτικοί, με τις περίφημες μεθόδους του ιστορικού υλισμού, 

θα έβρισκαν ένα εύκολο πεδίο στηλιτεύοντας αυστηρά τη ρα

γδαία αύξηση των ενοικίων και τους άγριους εκτοπισμούς, οι 

οποίοι χαρακτηρίζουν αυτό που ο Μαρξ και ο'Ενγκελς απο- 

κάλεσαν δευτερογενείς μορφές εκμετάλλευσης που ασκού

νται στους χώρους κατοικίας των εργατικών τάξεων από τους 

καπιταλιστές εμπόρους και τους γαιοκτήμονες, θα αντιπα- 

ρέθαλλαν την ιδιοποίηση του χώρου εντός της πόλης μέσω 

του gentrification. την κατασκευή πολυτελών συγκροτημάτων 

κατοικιών και τη μετατροπή χώρων σε Disneyland με τη Βάρ

βαρη αύξηση των αστέγων, την έλλειψη οικονομικά προσιτής 

κατοικίας και την υποΒάθμιση του περιβάλλοντος της πόλης 

(τόσο ως προς την υλική του πλευρά, όπως, για παράδειγ

μα, η ποιότητα του αέρα, όσο και ως προς την κοινωνική του 

πλευρά, όπως τα ετοιμόρροπα σχολεία και η λεγάμενη «ήπια 

εγκατάλειψη» της εκπαίδευσης] για τις μάζες του πληθυσμού. 

Υπάρχει μια τέτοια τάση σε έναν περιορισμένο κύκλο μαρξι

στών πολεοδόμων και θεωρητικών (υπολογίζω και τον εαυτό 

μου μεταξύ αυτών).’  Επί της ουσίας όμως η δομή της σκέψης 

στο πλαίσιο του μαρξισμού γενικά προσομοιάζει οδυνηρά σε 

εκείνη εντός της αστικής οικονομίας. Οι πολεοδόμοι θεω

ρούνται ειδικοί, ενώ ο πραγματικά σημαντικός πυρήνας της 

μακροοικονομικής μαρξιστικής θεωρίας βρίσκεται αλλού. 

Για μια ακόμα φορά. προτεραιότητα έχει ο μύθος της εθνικής 

οικονομίας, επειδή εκεί μπορούν να εντοπιστούν ευκολότε

9. Βλ. τις προσεκτικές αξιολογήσεις και τα κείμενα του Β. Christophers: 
"On Voodoo Economics: Theorising Relations of Property, Value and 
Contemporary Capitalism'. Transactions. Institute of British Geographers. 
New Series. 35. 2010, o. 94-108· "Revisiting the Urbanization of Capital". 
Annals of the Association of American Geographers 101. 2011. σ. 1-18.



ρα τα δεδομένα και, για να είμαστε δίκαιοι, εκεί λαμβάνονται °' καπιταλι- 

ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτικές αποφάσεις. 0 στικές κρίσεις 

ρόλος της αγοράς ακινήτων στη δημιουργία των συνθηκών έχουν ρίζες 

της κρίσης της περιόδου 2007-09, καθώς και τα επακόλου- °mv πόλη 

θα της ανεργίας και της λιτότητας (μεγάλο μέρος των οποίων 

εκδηλώθηκε σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο) δεν έχουν γί

νει αντιληπτά επαρκώς. επειδή δεν έχει γίνει καμία σοβαρή 

προσπάθεια να ενσωματωθεί η κατανόηση των διαδικασιών 

αστικοποίησης και διαμόρφωσης του δομημένου περιβάλλο

ντος στη γενική θεωρία των νόμων της κίνησης του κεφαλαί

ου. Ως εκ τούτου πολλοί μαρξιστές θεωρητικοί, που αγαπούν 

μέχρι θανάτου τις κρίσεις, τείνουν να αντιμετωπίζουν την 

πρόσφατη οικονομική κατάρρευση ως προφανή εκδήλωση 

της αγαπημένης τους εκδοχής της μαρξιστικής θεωρίας περί 

κρίσεων (είτε πρόκειται για πτώση των ποσοστών κέρδους 

είτε για υποκατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο).

Σε κάποιο Βαθμό ευθύνεται ο ίδιος ο Μαρξ. αν και άθελά 

του, γι' αυτή την κατάσταση. Στην Εισαγωγή των Grundrisse 
αναφέρει ότι στόχος του στο Κεφάλαιο είναι να εξηγήσει τους 

γενικούς νόμους της κίνησης του κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο σή- 

μαινε επικέντρωση αποκλειστικά στην παραγωγή και στην 

πραγματοποίηση της υπεραξίας, αφαιρώντας ταυτόχρονα 

και εξαιρώντας τις λεγάμενες «ιδιαιτερότητες» της διανομής 

(τόκους, γαιοπροσόδους. φόρους, ακόμα και πραγματικούς 

μιοθούς και ποσοστά κέρδους), εφόσον αυτά είναι τυχαία, 

συγκυριακά και ευκαιριακά στο χώρο και το χρόνο. Επίσης, 

έμεινε μακριά από τα χαρακτηριστικά των ανταλλακτικών 

σχέσεων, όπως η προσφορά, η ζήτηση και το επίπεδο του 

ανταγωνισμού. Υποστήριξε ότι, όταν η προσφορά και η ζήτη

ση Βρίσκονται σε ισορροπία, παύουν να εξηγούντο οτιδήποτε, 

ενώ οι καταναγκαστικοί νόμοι του ανταγωνισμού ενισχύουν 

αλλά δεν καθορίζουν τους γενικούς νόμους που διέπουν την 

κίνηση του κεφαλαίου. Αυτό αμέσως οδηγεί στη σκέψη του τι 

συμβαίνει σε περίπτωση που απουσιάζει ο μηχανισμός επι

βολής, όπως σε συνθήκες μονοπωλίου, και τι συμβαίνει όταν 

συμπεριλάΒουμε στην αξιολόγησή μας τον χωρικό ανταγωνι- 187
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σμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, 

αποτελεί πάντοτε μια μορφή μονοπωλιακού ανταγωνισμού 

(όπως στην περίπτωση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό των 

πόλεων). Τέλος, ο Μαρξ παρουσιάζει την κατανάλωση ως μια 

«μοναδικότητα» -εκείνες τις ξεχωριστές στιγμές που στο σύ

νολό τους συνθέτουν έναν κοινό τρόπο ζωής- η οποία, ούσα 

χαοτική, απρόβλεπτη και ανεξέλεγκτη, βρίσκεται, σύμφωνα 

με τον Μαρξ, εκτός του πεδίου της πολιτικής οικονομίας (η 

μελέτη των αξιών χρήσης, δηλώνει στην πρώτη σελίδα του 

Κεφαλαίου, είναι δουλειά της ιστορίας και όχι της πολιτικής 

οικονομίας), και είναι ως εκ τούτου δυνητικά επικίνδυνη για 

το κεφάλαιο. Τελευταία ο Μάικλ Χαρντ (Michael Hardt) και ο 

Αντόνιο Νέγκρι (Antonio Negri) καταβάλλουν προσπάθειες 

να αναβιώσουν αυτή την έννοια, επειδή διακρίνουν μοναδι

κότητες οι οποίες προκύπτουν από τη διάδοση του κοινού 

[common] και ταυτόχρονα αναφέρονται στο κοινό, ανάγοντάς 

το σε βασικό παράγοντα αντίστασης.

0 Μαρξ προσδιόρισε επίσης ένα ακόμα επίπεδο, εκείνο 

της μεταβολικής σχέσης με τη φύση, που αποτελεί οικουμε

νική συνθήκη για κάθε μορφή ανθρώπινης κοινωνίας, ως εκ 

τούτου δεν έχει καμία σχέση με την κατανόηση των γενικών 

νόμων που διέπουν την κίνηση του κεφαλαίου ως μια συγκε

κριμένη κοινωνική και ιστορική κατασκευή. Για το λόγο αυτό 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν μια σκιώδη παρουσία στο 

Κεφάλαιο (αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο Μαρξ τα θεωρούσε 

επουσιώδη ή άνευ σημασίας, τουλάχιστον όχι περισσότερο 

απ' όσο θεωρούσε την κατανάλωση άσχετη με την ευρύτερη 

οργάνωση των πραγμάτων).10

Στο μεγαλύτερο μέρος του Κεφαλαίου ο Μαρξ εμμένει σε 

γενικές γραμμές στο πλαίσιο που σκιαγραφεί στα Grundrisse. 
Επικεντρώνεται στον γενικότερο χαρακτήρα της παραγωγής 

υπεραξίας και αποκλείει καθετί άλλο. Από καιρού εις καιρόν 

παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο προξενεί προβλήματα. Επισημαίνει

10. Κ. Marx, Grundrisse. Λονδίνο. Penguin. 1973. ο. 88-100 (ελλ. έκδ.: Κ. 
881 Μαρξ. Grundrisse. μτφ.-επιμ. Γ. Χοντζέας. Αθήνα. Α/συνέχεια. 2009).



ότι υπάρχει μια «διπλή τοποθέτηση»: η γη, η εργασία, το χρήμα 

και τα αγαθά αποτελούν κρίσιμα στοο<εία της παραγωγής, ενώ 

οι τόκοι, οι γαιοπρόσοδοι, οι μισθοί και τα κέρδη εξαιρούνται 

από την ανάλυση ως ιδιαιτερότητες της διανομής.

Η αρετή της προσέγγισης του Μαρξ έγκειται στο ότι πα

ραθέτει μια πολύ ξεκάθαρη περιγραφή των γενικών νόμων 

της κίνησης του κεφαλαίου, οι οποίοι είναι δομημένοι κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εξαρτώνται από τις συγκεκριμέ

νες και ιδιάζουσες συνθήκες της εποχής του (όπως οι κρίσεις 

του 1847-48 και του 1857-58). Αυτός είναι και ο λόγος που 

μπορούμε και τον διαβάζουμε μέχρι σήμερα με τρόπο σαν να 

έχει αναφορές στη δική μας εποχή. Αυτή η προσέγγιση όμως 

έχει κόστος. Κατ' αρχάς, ο Μαρξ καθιστά σαφές ότι η ανάλυ

ση μιας όντως υπάρχουσας καπιταλιστικής κοινωνίας/κατά

στασης απαιτεί διαλεκτική ενσωμάτωση των οικουμενικών, 

των γενικών, των ειδικών και των μοναδικών πλευρών μιας 

κοινωνίας που αντιμετωπίζεται ως μια εργαζόμενη, οργανι

κή ολότητα. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα 

εξηγήσουμε πραγματικά γεγονότα (όπως η κρίση του 2007- 

09) με μόνο κριτήριο τους γενικούς νόμους της κίνησης του 

κεφαλαίου (αυτή είναι μια από τις διαφωνίες μου με όσους 

προσπαθούν να στριμώξουν τα δεδομένα της παρούσας κρί

σης σε κάποια θεωρία πτωτικού ποσοστού κέρδους). Από την 

άλλη όμως, δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε μια τέτοια εξή

γηση χωρίς να αναφερθούμε στους γενικούς νόμους κίνησης 

(παρόλο που φαίνεται να το κάνει ο ίδιος ο Μαρξ στο Κεφά
λαιο. και συγκεκριμένα στην αναφορά του στην «ανεξάρτητη 

και αυτόνομη» χρηματοοικονομική και εμπορική κρίση του 

1847-48. ή με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο στις ιστορικές 

του μελέτες Η 18η Μπρυμαίρ και Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία. 
όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στους γενικούς νόμους κί

νησης του κεφαλαίου)."

11. Για περισσότερες λεπτομέρειες Βλ. D. Harvey. 'History versus Theory: 
A Commentary on Marx's Method in Capital', στο υπό έκδ. Historical Ma
terialism.
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Δεύτερον, οι αφηρημένες έννοιες που απαντούν εντός 

του επιλεγμένου επιπέδου γενίκευσης του Μαρξ αρχίζουν να 

αποσυντίθενται καθώς προχωρά το επιχείρημά του στο Κε
φάλαιο. θα μπορούσα να παραθέσω πολλά σχετικά παραδείγ

ματα, όμως το πιο περίοπτο, και οπωσδήποτε το πιο συναφές 

με το επιχείρημα που παραθέτω εδώ. σχετίζεται με τον τρό

πο με τον οποίο ο Μαρξ αντιμετωπίζει το πιστωτικό σύστημα. 

Αρκετές φορές στον πρώτο τόμο και επανειλημμένως στον 

δεύτερο, ο Μαρξ επικαλείται το πιστωτικό σύστημα απλώς και 

μόνο για να το αντιπαρέλθει ως ένα δεδομένο της διανομής με 

το οποίο ακόμα δεν είναι έτοιμος να αναμετρηθεί. Οι γενικοί 

νόμοι της κίνησης τους οποίους εξετάζει στον δεύτερο τόμο, 

ιδίως τους νόμους της κυκλοφορίας του πάγιου κεφαλαίου 

(στο οποίο περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στο δομημένο πε

ριβάλλον) και των περιόδων εργασίας, των περιόδων παρα

γωγής. των χρόνων κυκλοφορίας και κύκλου εργασιών, όλοι 

αυτοί τελικά καταλήγουν όχι απλώς να επικαλούνται αλλά να 

καθιστούν απαραίτητο το πιστωτικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα 

σαφής ως προς αυτό το σημείο. Όταν σχολιάζει ότι το χρη

ματικό κεφάλαιο που προκαταβάλλεται πρέπει πάντοτε να 

είναι μεγαλύτερο από εκείνο που επενδύεται στην παραγω

γή υπεραξίας ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαφορικοί χρόνοι 

του κύκλου εργασιών, επισημαίνει ότι οι αλλαγές των χρόνων 

αυτών μπορούν να «απελευθερώσουν» μέρος των χρημάτων 

που έχει ήδη προκαταβληθεί. «Το χρηματικό κεφάλαιο που 

αποδεσμεύεται έτσι απλώς και μόνο χάρη στο μηχανισμό 

της περιστροφικής κίνησης (δίπλα στο χρηματικό κεφάλαιο 

που σχηματίζεται με τη Βαθμιαία επαναρροή του πάγιου κε

φαλαίου και δίπλα στο χρηματικό κεφάλαιο που απαιτείται 

σαν μεταβλητό κεφάλαιο σε κάθε προτσές εργασίας) με την 

ανάπτυξη του πιστωτικού συστήματος θα παίξει σημαντικό 

ρόλο. και ταυτόχρονα θ’ αποτελέσει μια από τις Βάσεις του».'2

12. Κ. Marx. Capital, ιόμ. 2. Λονδίνο. Penguin. 1978. σ. 357· η έμφαση δική 
μου (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. Το Κεφάλαιο, ιόμ. 2. μτφ. Π. Μαυρομμάτης. Αθήνα. 

901 Σύγχρονη Εποχή. 1987. σ. 279-280).



Σ' αυτό. όπως και σε άλλα ανάλογα σχόλια, καθίσταται σαφές 

ότι το πιστωτικό σύστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την 

κυκλοφορία του κεφαλαίου και ότι η ανάλυσή του θα πρέπει 

να ενσωματωθεί στους γενικούς νόμους κίνησης του κεφα

λαίου. Όταν όμως φτάνουμε στην ανάλυση του πιστωτικού 

συστήματος, στον τρίτο τόμο. διαπιστώνουμε ότι το επιτόκιο 

(μια ιδιαιτερότητα) ορίζεται τόσο μέσω της προσφοράς και της 

ζήτησης όσο και μέσω της επιπέδου του ανταγωνισμού -  δύο 

χαρακτηριστικά που μέχρι τότε έχουν αποκλειστεί εντελώς 

από το θεωρητικό επίπεδο γενίκευσης στο οποίο προτιμά να 

εργάζεται ο Μαρξ.

Το αναφέρω αυτό επειδή δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή 

στη σημασία των κανόνων που έθεσε ο Μαρξ στις έρευνέςτου 

στο Κεφάλαιο. Όταν οι νόμοι αυτοί αναγκαστικό όχι μόνο πα

ρακάμπτονται αλλά και παραΒιάζονται. όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση της πίστωσης και του τόκου, τότε ανοίγονται νέες 

προοπτικές θεωρητικοποίησης. οι οποίες υπερβαίνουν τις δι

ορατικές απόψεις του Μαρξ,Ήδη ξεκινώντας την προσπάθειά 

του. ο Μαρξ αναγνωρίζει ότι ενδεχομένως να συμΒεί κάτι τέ

τοιο. Έτσι, στα Grundrisse. αναφερόμενος στην κατανάλωση, 

την πιο δύσκολη προς ανάλυση κατηγορία, δεδομένων των 

ιδιαιτεροτήτων της. υποστηρίζει ότι. ενώ η κατανάλωση «στην 

πραγματικότητα δεν ανήκει στη σφαίρα της οικονομίας», όπως 

και η μελέτη των αξιών χρήσης, είναι πιθανόν να αντεπιδράσει 

«με τη σειρά της στην αφετηρία (παραγωγή) και να εγκαινιάσει 

ξανά την όλη τη διαδικασία».'3 Κάτι τέτοιο ισχύει κυρίως στην 

παραγωγική κατανάλωση, τη διαδικασία της εργασίας αυτή 

καθ' εαυτήν. Ως εκ τούτου ο Μάριο Τρόντι (Mario Tronti) και 

όσοι ακολούθησαν τα Βήματά του, όπως ο Τόνι Νέγκρι, έχουν 

απόλυτο δίκιο να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της εργασί

ας ως μια μοναδικότητα, η οποία εντάσσεται στους γενικούς 

νόμους κίνησης του κεφαλαίου.'4 Οι θρυλικές δυσκολίες που
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13. Κ. Marx, Grundrisse, ό.η.. ο. 89.
Η . Μ. Tronti. "The Strategy of Refusal". Topivo. Einaudi. 1966 (αγγλ. μτφ. στο 
Libcom.org)· A. Negri, Manr Beyond Man: Lessons on Ihe Grundrisse. Λον
δίνο, Autonomedia. 1989.
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αντιμετωπίζουν οι καπιταλιστές στην προσπάθειά τους να κι

νητοποιήσουν τα «ζωώδη ένστικτα» των εργατών ώστε να 

παράγουν υπεραξία σηματοδοτούν την παρουσία αυτής της 

μοναδικότητας στην καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας 

(αυτό είναι εμφανές περισσότερο απ' οπουδήποτε αλλού στην 

κατασκευαστική Βιομηχανία, όπως θα δούμε παρακάτω). Η 

ένταξη του πιστωτικού συστήματος και της σχέσης μεταξύ του 

επιτοκίου και του ποσοστού κέρδους στους γενικούς νόμους 

της παραγωγής, της κυκλοφορίας και της πραγματοποίησης 

του κεφαλαίου αποτελεί, επιπλέον, μια διασπαστική αναγκαι

ότητα αν σκοπεύουμε να φέρουμε τα θεωρητικά εργαλεία του 

Μαρξ πιο κοντά στα πραγματικά γεγονότα.

Ωστόσο, η ένταξη της πίστωσης στη γενική θεωρία πρέπει 

να γίνει προσεκτικά, με τρόπους που να συντηρούν, αν και με 

μετασχηματισμένη μορφή, τις θεωρητικές απόψεις τις οποίες 

έχουμε ήδη κατακτήσει. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να 

αντιμετωπίζουμε το πιστωτικό σύστημα απλώς ως μια οντό

τητα αυτή καθ' εαυτήν, ένα είδος κερδοφορίας που Βρίσκεται 

στη Γουόλ Στριτ ή στο Σίτι του Λονδίνου, η οποία κινείται ελεύ

θερα πάνω από τις δραστηριότητες που εδράζονται στη Μέιν 

Στριτ. Ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που Βασίζεται 

στην πίστωση μπορεί όντως να αποτελεί κερδοσκοπική φού

σκα και απεχθές εξάμβλωμα της ανθρώπινης δίψας για χρυ

σάφι και καθαρή χρηματική δύναμη. Είναι όμως σε μεγάλο 

Βαθμό θεμελιώδης και απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία 

του κεφαλαίου. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν τα όρια 

ανάμεσα στο τι είναι αναγκαίο και στο τι είναι (α) αναγκαία 

πλασματικό (όπως στην περίπτωση του κρατικού και του ενυ

πόθηκου χρέους) και (Β) καθαρή υπερβολή.

Σαφώς, θα ήταν γελοίο να προσπαθήσουμε να αναλύσου

με τη δυναμική της πρόσφατης κρίσης και των επιπτώσεών 

της χωρίς να αναφερθούμε στο πιστωτικό σύστημα (με τις 

υποθήκες να αντιστοιχούν στο 40% του ΑΕΠ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες), στον καταναλωτισμό (70% της κινητήριας δύναμης 

της αμερικανικής οικονομίας σε σύγκριση με αντίστοιχο πο

σοστό 35% στην Κίνα) και στον ανταγωνισμό (η δύναμη του



μονοπωλίου στη χρηματοοικονομική αγορά, στην αγορά ακι

νήτων. στο λιανικό εμπόριο και σε πολλές άλλες αγορές). Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, 1Α τρισ. δολάρια σε υποθήκες, πολλές 

από τις οποίες τοξικές, παραμένουν στις δευτερογενείς αγο

ρές των Fannie Mae και Freddie Mac, υποχρεώνοντας με τον 

τρόπο αυτό την κυβέρνηση να εκχωρήσει 400 δισ. δολάρια σε 

μια ενδεχόμενη προσπάθεια διάσωσης (έχει ήδη ξοδέψει 142 

δισ. δολάρια). Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να αναλύ

σουμε αυτό που ενδεχομένως να εννοούσε ο Μαρξ αναφερό- 

μενος στην κατηγορία «πλασματικό κεφάλαιο» και στη σύν

δεσή του με τις αγορές γης και ακινήτων. Χρειαζόμαστε μια 

μέθοδο κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η τιτλοποίηση, 

όπως υποστηρίζουν ο Γκότζμαν και ο Νιούμαν, συνδέει «το 

κεφάλαιο που προέρχεται από ένα κερδοσκοπικό Δημόσιο με 

τις οικοδομικές επιχειρήσεις». Άλλωστε η κερδοσκοπία στις 

αξίες της γης και στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων 

δεν αποτέλεσε τον παράγοντα εκείνο που έπαιξε θεμελιώδη 

ρόλο στη δημιουργία αυτής της κρίσης;

Σύμφωνα με τον Μαρξ, το πλασματικό κεφάλαιο δεν απο- 

τελεί κατασκεύασμα του κλούβιου μυαλού κάποιου κοκαϊνο

μανούς χρηματιστή της Γουόλ Στριτ. Είναι ένα φετιχιστικό οι

κοδόμημα. το οποίο σημαίνει, δεδομένου του χαρακτηρισμού 

που δίνει ο Μαρξ στο φετιχισμό στον πρώτο τόμο του Κεφα
λαίου. ότι πρόκειται για κάτι που είναι μεν πραγματικό, όμως 

αποτελεί επιφανειακό φαινόμενο που κρύβει κάτι σημαντικό 

για τις υποκείμενες κοινωνικές σχέσεις. Όταν μια τράπεζα 

δανείζει στο κράτος και λαμβάνει τόκους ως αντάλλαγμα, 

φαίνεται λες και εντός του κράτους συμβαίνει κάτι άμεσα 

παραγωγικό το οποίο όντως παράγει αξία, τη στιγμή που τα 

περισσότερα (αλλά όχι όλα, όπως θα δείξω στη συνέχεια) από 

όσα συμβαίνουν εντός του κράτους (όπως η διενέργεια πο

λέμων) καμία σχέση δεν έχουν με την παραγωγή αξίας. Όταν 

η τράπεζα δανείζει σε έναν καταναλωτή προκειμένου ο τε

λευταίος να αγοράσει σπίτι και ως αντάλλαγμα λαμβάνει μια 

εισροή τόκων, δημιουργείται η εντύπωση ότι το σπίτι παράγει 

άμεσα αξία, κάτι που δεν συμβαίνει. Όταν οι τράπεζες ανα-

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 
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εξεγερμένες

πόλεις

741

λαμβάνουν την έκδοση ομολόγων για την κατασκευή νοσοκο

μείων, πανεπιστημίων, σχολείων και άλλων συναφών ιδρυ

μάτων με αντάλλαγμα την καταβολή τόκων, δημιουργείται η 

εντύπωση ότι τα ιδρύματα αυτά παράγουν αξία. κάτι που δεν 

συμβαίνει. Όταν οι τράπεζες δανείζουν για την αγορά γης και 

ιδιοκτησίας θέλοντας να αποκομίσουν γαιοπροσόδους, τότε η 

διανεμητική κατηγορία της γαιοπροσόδου απορροφάται από 

τη ροή της κυκλοφορίας του πλασματικού κεφαλαίου.,5Όταν 

οι τράπεζες δανείζουν σε άλλες τράπεζες, ή όταν η Κεντρική 

Τράπεζα δανείζει στις εμπορικές τράπεζες που με τη σειρά 

τους δανείζουν σε κερδοσκόπους της αγοράς ακινήτων με 

στόχο την ιδιοποίηση της γαιοπροσόδου, τότε το πλασματικό 

κεφάλαιο μοιάζει όλο και περισσότερο με μια παλινδρομική 

συσσώρευση μύθων που χτίζονται πάνω σε μύθους. Η μό

χλευση σε ακόμα υψηλότερα ποσοστά (δανείζοντας 30 αντί για 

3 φορές το ποσό των καταθέσεων που βρίσκονται στο ταμείο) 

μεγιστοποιεί τα πλασματικά ποσά χρηματικού κεφαλαίου που 

βρίσκεται σε κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι παραδείγματα πλα

σματικών σχηματισμών και ροών κεφαλαίου. Κι αυτές ακρι

βώς οι ροές είναι που μετατρέπουν την αγορά ακινήτων από 

πραγματική σε μη πραγματική.

Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι ο τόκος που καταβάλλεται προ

έρχεται από την παραγωγή αξίας κάπου αλλού -  φορολογία 

ή άμεσες αποσπάσεις στην παραγωγή υπεραξίας ή εισφορές 

από τα έσοδα (μισθών και κερδών). Και, όπως είναι φυσι

κό. για τον Μαρξ το μοναδικό μέρος όπου δημιουργούνται 

αξία και υπεραξία είναι η εργασία στην παραγωγή. Αυτό που 

συμβαίνει κατά την πλασματική κυκλοφορία κεφαλαίου εν

δεχομένως να είναι κοινωνικά απαραίτητο για να συντηρηθεί 

ο καπιταλισμός. Ενδεχομένως να αποτελεί μέρος του ανα

γκαίου κόστους παραγωγής και αναπαραγωγής. Οι καπιτα

λιστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν δευτερογενείς

15. Κ. Marx. Capital, χόμ. 3. Λονδίνο. Penguin. 1981. Κεφάλαια 21* 4 25 (ελλ. 
έκ6.: Κ. Marx, Το Κεφάλαιο, ιόμ. 3. μτφ. Π. Μαυρομμάτης. Αθήνα. Σύγχρονη 
Εποχή. 1986. Κεφάλαια 24 & 25).



μορφές υπεραξίας μέσα από την εκμετάλλευση των εργατών 

που απασχολούν οι μεταπράτες, οι τράπεζες και τα hedge 

funds. Σύμφωνα όμως με την άποψη του Μαρξ. αν στην πα

ραγωγή γενικά δεν δημιουργείται αξία και υπεραξία, τότε οι 

τομείς αυτοί δεν μπορούν να υπάρξουν από μόνοι τους. Αν 

δεν παράγονταν πουκάμισα και παπούτσια, τότε τι θα που

λούσαν οι έμποροί;

Τίθεται ωστόσο ένας τρομερά σημαντικός περιορισμός. 

Μέρος της ροής αυτού που μοιάζει με πλασματικό κεφάλαιο 

μπορεί πράγματι να συμμετέχει στη δημιουργία αξίας. Όταν 

μετατρέψω το υποθηκευμένο σπίτι μου σε sweatshop όπου 

εργάζονται παράνομοι μετανάστες, τότε το σπίτι αυτό γίνεται 

πάγιο κεφάλαιο στην παραγωγή. Όταν το κράτος κατασκευά

ζει δρόμους και άλλες υποδομές που λειτουργούν ως μαζικό 

μέσο παραγωγής κεφαλαίου, τότε αυτές οι υποδομές πρέπει 

να υπαχθούν στην κατηγορία των «παραγωγικών κρατικών 

δαπανών». Όταν το νοσοκομείο ή το πανεπιστήμιο μετατρέ- 

πεται σε χώρο καινοτομίας και σχεδιασμού νέων φαρμάκων, 

εξοπλισμού κ.ο.κ., τότε αποτελεί χώρο παραγωγής. 0 Μαρξ 

δεν θα ταραζόταν καθόλου από τέτοιου είδους περιορισμούς. 

Αναφερόμενος στο πάγιο κεφάλαιο λέει ότι. αν κάτι λειτουργεί 

ή όχι ως πάγιο κεφάλαιο, εξαρτάται από τη χρήση του και όχι 

από τα φυσικά του χαρακτηριστικά.14 Το πάγιο κεφάλαιο φθί

νει όταν τα κλωστοϋφαντουργεία μετατρέπονται σε συγκρο

τήματα κατοικιών, ενώ η μικροχρηματοδότηση μετατρέπει τις 

καλύβες των χωρικών σε (πολύ φθηνότερο) πάγιο κεφάλαιο 

παραγωγής!

Μεγάλο μέρος της αξίας και της υπεραξίας που δημιουρ- 

γείται στην παραγωγή διοχετεύεται, μέσα από κάθε είδους 

περίπλοκα μονοπάτια, σε πλασματικούς διαύλους. Και όταν οι 

τράπεζες δανείζουν σε άλλες τράπεζες, με ίση μόχλευση επί 

των δύο. τότε είναι σαφές ότι καθίστανται εφικτές κάθε είδους 

κοινωνικά περιττές παράπλευρες πληρωμές και κερδοσκο

πικές κινήσεις, που Βασίζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

στην πόλη

16. D. Harvey. The Limits to Capital. Οξφόρδη. Blackwell. 1982. Κεφάλαιο 8. I 95
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έδαφος των κυμαινόμενων περιουσιακών στοιχείων. Αυτά 

εξαρτώνται από μια κρίσιμη διαδικασία «κεφαλαιοποίησης», 

την οποία ο Μαρξ αντιμετωπίζει ως μια μορφή σχηματισμού 

πλασματικού κεφαλαίου:

Κεφαλαιοποιούν κάθε εισόδημα που επαναλαμβάνεται τα

κτικά, υπολογίζοντάςτο με Βάση το μέσο επιτόκιο, σαν έσο

δο που θα απέφερε ένα κεφάλαιο μέσα σε ένα χρόνο αν το 

δάνειζαν με το επιτόκιο αυτό [...]. Για εκείνον που αγοράζει 

αυτό τον τίτλο ιδιοκτησίας το χρονιάτικο εισόδημα αντιπρο

σωπεύει πράγματι τη μετατροπή του κεφαλαίου που έχει 

επενδύσει σε τόκους. Έτσι χάνεται, χωρίς να αφήσει ίχνη, 

κάθε σχέση με το πραγματικό προτσές αξιοποίησης του κε

φαλαίου, και εδραιώνεται η αντίληψη για το κεφάλαιο σαν 
ένα αυτοαξιοποιούμενο αυτόματο.'7

Ένα ρεύμα εσόδων που προέρχεται από κάποιο περιουσι

ακό στοιχείο, όπως γη, ιδιοκτησία, μετοχές ή κάτι άλλο. απο

κτά κεφαλαιακή αξία με την οποία Βγαίνει στην αγορά, ανά

λογα με το επιτόκιο και το προεξοφλητικό επιτόκιο, τα οποία 

καθορίζονται από τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που 

επικρατούν στη χρηματαγορά. 0 τρόπος αξιολόγησης ανάλο

γων στοιχείων του ενεργητικού όταν δεν υπάρχει αγορά γι' 

αυτά αποτέλεσε τεράστιο πρόβλημα το 2008. και έκτοτε δεν 

έχει λυθεί. Το ερώτημα πόσο τοξικά είναι στην πραγματικό

τητα τα τοξικά στοιχεία που κατέχει η Fannie Mae αποτελεί 

μεγάλο πρόβλημα για όλους σχεδόν. (Ποια είναι η πραγματική 

αξία ενός σπιτιού που έχει κατασχεθεί και για το οποίο δεν 

υπάρχει αγορά;) Εδώ υπάρχει ένας σημαντικός απόηχος της 

αντιπαράθεσης σχετικά με την κεφαλαιακή αξία. η οποία ξε

κίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και κουκουλώθηκε 

εγκαίρως, όπως συμβαίνει με κάθε άβολη αλήθεια, από τη 

συμβατική οικονομική θεωρία.

17. Κ. Marx. Capital, τόμ. 3. ό.π.. σ. 597 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. Το Κεφάλαιο, τόμ. 
3. ό.π.. σ. 589)· G. Harcourt. Some Cambridge Controversies in the Theory of 
Capital. Κέιμπριτζ Cambridge University Press. 1972· η έμφαση δική μου.



Το πρόβλημα που θέτει το πιστωτικό σύστημα είναι πως οι καπιταλι- 

αηό τη μια έχει ζωτική σημασία για την παραγωγή, την κυ- στικές κρίσεις 

κλοφορία και την πραγματοποίηση των ροών κεφαλαίου και έχουν ρίζες 

ταυτόχρονα, από την άλλη, αποτελεί το αποκορύφωμα κάθε στην πόλη 

μορφής κερδοσκοπίας και «παραφροσύνης». Αυτό ακριβώς 

το χαρακτηριστικό του οδήγησε τον Μαρξ να αποφανθεί για 

τον Άιζακ Περέιρε (Isaac Pereire) -που μαζί με τον αδερφό 

του Εμίλ (£mile) ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της κερ

δοσκοπικής ανοικοδόμησης του Παρισιού υπό τις εντολές 

του Οσμάν- ότι είχε «μικτό χαρακτήρα, του αγύρτη και του 

προφήτη».18

) Συσσώρευση κεφαλαίου 
μέσω της αστικοποίησης

Έχω επανειλημμένως υποστηρίξει ότι η αστικοποίηση απο

τελεί βασικό μέσο απορρόφησης του πλεονάζοντος κεφαλαί

ου και της πλεονάζουσας εργασίας σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας του καπιταλισμού.19 Επιτελεί μια πολύ συγκεκριμέ

νη λειτουργία στο πλαίσιο της δυναμικής τής συσσώρευσης 

κεφαλαίου λόγω των μακρών περιόδων εργασίας και του 

κύκλου εργασιών, καθώς και λόγω της μακράς διάρκειας 

των περισσότερων επενδύσεων στο δομημένο περιβάλλον. 

Επίσης χαρακτηρίζεται από γεωγραφική εξειδίκευση, τέτοια 

ώστε η παραγωγή χώρου και χωρικών μονοπωλίων να απο

τελεί αναπόσπαστο μέρος της δυναμικής τής συσσώρευσης, 

όχι απλώς λόγω των μεταβαλλόμενων μορφών της ροής 

εμπορευμάτων πάνω στο χώρο, αλλά και λόγώ της ίδιας της 

φύσης των δημιουργημένων και παραγόμενων χώρων και

10. Κ. Marx. ό.π.. σ. 573 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. ό.π.. σ. 557). Συμπτωμοτικά. τόσο 
ο Άιζακ όσο και ο Εμίλ ήταν μέλη του ουτοπικού κινήματος του Σεν-Σιμόν πριν 
από το 1848.
19. D. Harvey. The Urbanization of Capital. Οξφόρδη. Blackwell. 1985- και 
The Enigma of Capital, and Ihe Crises of Capitalism, ό.π.· B. Christophers. 
'Revisiting the Urbanization of Capital', ό.π . a. 1-11.
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τόπων επί των οποίων εκδηλώνονται οι εν λόγω κινήσεις. 

Ωστόσο ακριβώς λόγω του ότι όλη αυτή η δραστηριότητα -η  

οποία, επί τη ευκαιρία, αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική 

αρένα παραγωγής αξίας και υπεραξίας- είναι τόσο μακρο

πρόθεσμη. καθιστά απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία 

της την ύπαρξη κάποιου συνδυασμού χρηματοοικονομικού 

κεφαλαίου και κρατικών δεσμεύσεων. Η δραστηριότητα αυτή 

είναι σαφώς κερδοσκοπική μακροπρόθεσμα και πάντοτε 

υπάρχει ο κίνδυνος να αναπαράγει, σε πολύ μεταγενέστε

ρο χρόνο και σε μεγεθυμένη κλίμακα, εκείνες τις συνθήκες 

υπερσυσσώρευσης που αρχικά επιδιώκει να μετριάσει. Εξού 

και ο επιρρεπής σε κρίσεις χαρακτήρας των επενδύσεων στις 

πόλεις και σε άλλες μορφές υλικών υποδομών (διηπειρωτι

κοί σιδηρόδρομοι και λεωφόροι, φράγματα και άλλα τέτοια].

0 κυκλικός χαρακτήρας τέτοιων επενδύσεων έχει περι

γράφει εμπεριστατωμένα για τον 19ο αιώνα στο ενδελεχές 

έργο του Μπρίνλεϊ Τόμας (Brinley Thomas) (0λ. Διάγραμμα 

3).20 Αλλά η θεωρία των κύκλων του κατασκευαστικού το

μέα παραμελήθηκε μετά το 1945 περίπου, εν μέρει επειδή οι 

κρατικές κεϊνσιανές παρεμβάσεις θεωρήθηκαν αποτελεσμα

τικές για την εξομάλυνσή τους. Ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ (Robert 

Gottlieb), σε μια λεπτομερή μελέτη πολλών τοπικών οικοδο

μικών κύκλων (που δημοσιεύτηκε το 1976), εντόπισε μεγά

λες διακυμάνσεις στους οικοδομικούς κύκλους κατοικιών, 

με μέση περιοδικότητα 19.7 χρόνων και σταθερή απόκλιση 5 

χρόνων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του όμως. οι διακυμάνσεις 

αυτές αμβλύνθηκαν, και ίσως εξαλείφθηκαν, κατά την περίο

δο που ακολούθησε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.21 Η εγκατάλει

ψη όμως των συστημικών κεϊνσιανών παρεμβάσεων ενάντια 

στους κύκλους μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 σε πολλά 

μέρη του κόσμου θα υποδείκνυε ότι η επιστροφή σε κάποια 

τέτοια κυκλική συμπεριφορά ήταν αρκετά πιθανή. Πρόκειται

20. Β. Thomas. Migration and Economic Growth: A Study of Great Britain and 
the Atlantic Economy. Κέιμπριτζ Cambridge University Press. 1973.
21. L. Grebler. D. Blank & L. Winnick. Capital Formation in Residential Real 
Estate. Πρίνστον. Princeton University Press. 1956.
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Διάγραμμα 3
Μακροπρόθεσμοι επιχειρηματικοί κύκλοι 

στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οικοδομική δραστηριότητα κατά κεφαλήν στις ΗΠΑ. 1810-1950 
(1.913 δολάρια κατά κεφαλήν)
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Πηγή: Β. Thomas. Migration and Economic Growth. A Study of Great Britain and the Atlantic 
Economy. Κέψπριιζ. Cambridge University Press. 1973
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γι' αυτό ακριβώς που έχουμε δει να συμβαίνει, παρόλο που 

μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι αυτές οι διακυμάνσεις συν

δέονται πλέον περισσότερο με ασταθείς φούσκες στον τομέα 

των ακινήτων σε σύγκριση με ό,τι συνέΒαινε στο παρελθόν 

(μολονότι οι εκθέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Οικονομικών 

Ερευνών για τη δεκαετία του 1920 μπορούν να θεωρηθούν 

μαρτυρίες υπέρ της αντίθετης άποψης). Αυτές οι κυκλικές 

κινήσεις - κ ι  αυτό είναι ανάλογης σημασίας- καταδεικνύουν 

επίσης έναν περισσότερο περίπλοκο γεωγραφικό σχηματι

σμό. Οικονομική έκρηξη σε έναν τόπο (στις νότιες και δυτικές 

Πολιτείες των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980) αντιστοιχεί σε 

οικονομική κατάρρευση κάπου αλλού (στις παλαιότερες απο- 

βιομηχανοποιημένες μεσοδυτικές πόλεις την ίδια περίοδο).

Χωρίς μια γενική θεώρηση τέτοιου είδους, δεν μπορούμε 

ούτε στο ελάχιστο να κατανοήσουμε τη δυναμική που οδήγη

σε στην καταστροφή των αγορών ακινήτων και της αστικο

ποίησης που παρατηρήθηκε το 2008 σε συγκεκριμένες περι

οχές και πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επίσης στην 

Ισπανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένες από τις επι

λογές που γίνονται επί του παρόντος, ειδικά στην Κίνα. με στό

χο την έξοδο από τη δύσκολη κατάσταση που κατά κύριο λόγο 

δημιουργήθηκε αλλού. Κατά τον ίδιο τρόπο που ο Μπρίνλεϊ 

Τόμας αναφέρεται σε αντικυκλικές κινήσεις μεταξύ της Βρε

τανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τον 19ο αιώνα, τέ

τοιες ώστε η έκρηξη στον τομέα της κατασκευής κατοικιών 

στη μία πλευρά του Ατλαντικού εξισορροπήθηκε από ύφεση 

στην άλλη πλευρά, έτσι και τώρα βλέπουμε τη στασιμότητα 

στην κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο μέ

ρος της Ευρώπης να αντισταθμίζεται από μια τεράστια αύξη

ση της αστικοποίησης και των επενδύσεων στις υποδομές με 

επίκεντρο την Κίνα (με αρκετά παρακλάδια σε άλλα μέρη του 

κόσμου, ιδίως στις λεγάμενες χώρες ΒΡΙΚ (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία, Κίνα)). Και αν θέλουμε να σχηματίσουμε σωστή άποψη 

της μακροεικόνας, θα πρέπει να επισημάνουμε αμέσως ότι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη βρίσκονται σε τέλμα χα



μηλής ανάπτυξης, ενώ η Κίνα καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 

της τάξης του 10% (με τις υπόλοιπες χώρες ΒΡΙΚ σε πολύ κο

ντινά επίπεδα).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άσκηση πίεσης ώστε η αγο

ρά ακινήτων και η ανάπτυξη των πόλεων να απορροφήσουν 

το πλεονάζον και υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο μέσω κερ

δοσκοπικών δραστηριοτήτων άρχισε να διογκώνεται στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ο πρόεδρος Μπιλ Κλί- 

ντον (Bill Clinton) συγκρότησε την πρωτοβουλία «Εθνικοί 

Εταίροι στην Ιδιοκτησία Κατοικίας» («National Partners in 

Homeownership»), με στόχο να προσφέρει τα υποτιθέμενα 

οφέλη της ιδιόκτητης κατοικίας σε μειονοτικούς πληθυσμούς 

και σε πληθυσμούς χαμηλού εισοδήματος. Ασκήθηκαν πο

λιτικές πιέσεις σε σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

μεταξύ των οποίων οι Fannie Mae και Freddie Mac (κρατικά 

χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις διαχείρισης και διάθεσης 

υποθηκών), προκειμένου να χαμηλώσουν τα πρότυπα δα

νεισμού τους και να στηρίξουν την εν λόγω πρωτοβουλία. Τα 

ιδρύματα υποθηκών ανταποκρίθηκαν με ζήλο, δανείζοντας 

κατά βούληση, παρακάμπτοντας κανονιστικούς ελέγχους -  

ενώ οι διευθυντές τους συσσώρευαν τεράστιες προσωπικές 

περιουσίες, και όλα αυτά στο όνομα του κοινού καλού αφού 

βοηθούσαν μη προνομιούχους ανθρώπους να απολαύσουν 

τα υποτιθέμενα οφέλη της ιδιόκτητης κατοικίας. Η διαδικα

σία αυτή επιταχύνθηκε ραγδαία μετά το τέλος της φούσκας 

στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και την κατάρρευση του 

χρηματιστηρίου το 2001. Το λόμπι των ακινήτων, με την κα

θοδήγηση της Fannie Mae, αποτελούσε πλέον ένα αυτόνομο 

κέντρο με όλο και μεγαλύτερη ευμάρεια, επιρροή και εξου

σία, ικανό να διαφθείρει τα πάντα, από το Κογκρέσο και τους 

ρυθμιστικούς φορείς μέχρι έγκυρους ακαδημαϊκούς οικο

νομολόγους (μεταξύ των οποίων ο Τζόζεφ Στίγκλιτζ [Joseph 

Stiglitz]), οι οποίοι παρήγαγαν ολόκληρους τόμους έρευνας 

για να δείξουν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες ήταν εξαιρετικά 

χαμηλού κινδύνου. Η επιρροή αυτών των ιδρυμάτων σε συν

δυασμό με τα χαμηλά επιτόκια που προώθησε ο Γκρίνσπαν



εξεγερμένες στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμφισβήτητα πυροδότησαν 

πόλεις την έκρηξη στην παραγωγή κατοικιών και τη ρευστοποίηση.22

Όπως επισημαίνουν ο Γκότζμαν και ο Νιούμαν. η χρηματοδό

τηση (με την υποστήριξη του κράτους) μπορεί να χτίσει πόλεις 

και προάστια, όμως δεν μπορεί αηαραιτήτως να τα κάνει να 

αποδώσουν. Επομένως τι ήταν εκείνο που τροφοδότησε τη 

ζήτηση;

> Πλασματικό κεφάλαιο 
και παραμύθια 

που δεν διαρκούν για πάντα

Για να κατανοήσουμε τη δυναμική, πρέπει να κατανοήσου

με με ποιον τρόπο η κυκλοφορία του παραγωγικού και του 

πλασματικού κεφαλαίου συνδυάζονται εντός του πιστωτικού 

συστήματος στο πλαίσιο των αγορών ακινήτων. Τα χρηματο

πιστωτικά ιδρύματα δανείζουν σε υπερεργολάΒους. ιδιοκτή

τες γης και κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να χτί

σουν, για παράδειγμα, σειρές κατοικιών στα προάστια του Σαν 

Ντιέγκο ή συγκροτήματα διαμερισμάτων στη Φλόριντα ή στη 

νότια Ισπανία. Η βιωσιμότητα αυτού του τομέα Βασίζεται στην 

προϋπόθεση ότι η αξία μπορεί όχι μόνο να παραχθεί αλλά και 

να πραγματοποιηθεί στην αγορά. Σε αυτό το σημείο εισέρχεται 

στο παιχνίδι το πλασματικό κεφάλαιο. Δίνονται δάνεια στους 

αγοραστές, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα να 

τα αποπληρώσουν από το εισόδημά τους (μισθοί ή κέρδη), το 

οποίο κεφαλαιοποιείται ως ροή τόκων επί του κεφαλαίου που 

έχουν δανειστεί. Απαιτείται μια ροή πλασματικού κεφαλαίου 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγωγής 

και της πραγματοποίησης της αξίας των κατοικιών και της 

εμπορικής ιδιοκτησίας.

22. Οι σχετικές συγκλονιστικές λεπτομέρειες καταγράφονται στο Βιβλίο των 
G. Morgenson & J. Rosner με τίτλο Reckless Endangerment: How Outsized 
Ambition. Greed and Corruption Led to Economic Armageddon, Νέα Υόρκη. 

1021 Times Books. 2011.



Η διαφορά αυτή θυμίζει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που °' καπιταλι- 

ο Μαρξ στο Κεφάλαιο αποκαλεί «δανειακό κεφάλαιο» για την °™<ές κρίσεις 

παραγωγή και την προεξόφληση συναλλαγματικών, η οποία έχουν ρίζες 

διευκολύνει την πραγματοποίηση των αξιών στην αγορά.23 Σε °την πόλη 

περιπτώσεις κατασκευής σπιτιών και συγκροτημάτων κατοι

κιών, για παράδειγμα στη νότια Καλιφόρνια ή στη Φλόριντα. η 

ίδια εταιρεία χρηματοδότησης μπορεί να παρέχει τη χρηματο

δότηση τόσο για την ανέγερση όσο και για την αγορά των οικο

δομημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα πουλά εκ των προτέρων τα διαμερίσματα και τα συ

γκροτήματα κατοικιών, προτού καν ολοκληρωθεί η ανέγερσή 

τους. Επομένως το κεφάλαιο ως ένα Βαθμό χειραγωγεί και 

ελέγχει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση νέων κατοικιών 

και συγκροτημάτων κατοικιών καθώς και εμπορικών κτιρί

ων (γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδέα των 

ελεύθερων αγορών οι οποίες λειτουργούν επί του παρόντος, 

σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας).24

Η σχέση όμως μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεν είναι 

ισοβαρής, επειδή ο χρόνος παραγωγής και κυκλοφορίας για 

τα στεγαστικά και τα εμπορικά ακίνητα είναι πολύ μεγάλος 

σε σχέση με τα περισσότερα άλλα αγαθά. Σε αυτό ακριβώς 

το σημείο αποκτούν ζωτική σημασία οι χρόνοι παραγωγής, 

κυκλοφορίας και κύκλου εργασιών, τους οποίους τόσο εύ

στροφα αναλύει ο Μαρξ στον δεύτερο τόμο του Κεφαλαίου. Τα 

συμβόλαια χρηματοδότησης των οικοδομικών κατασκευών 

συντάσσονται πολύ πριν ξεκινήσει η πώληση. Η χρονική κα

θυστέρηση είναι πολλές φορές μεγάλη. Αυτό ισχύει ιδίως στην 

περίπτωση εμπορικών ακινήτων. To Empire State Building 

στη Νέα Υόρκη εγκαινιάστηκε την Πρωτομαγιά του 1931, σχε

δόν δύο χρόνια μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου και

23. Κ. Marx, Capital, χόμ. 3. ό.π.. Κεφάλαιο 25.
U . Βλ Κ. Marx, Capital, τόμ. 1. Λονδίνο, Penguin. 1973. σ. 793 (ελλ έκδ.: Κ. 
Marx, Το Κεφάλαιο, τόμ. 1. μτφ. Π. Μαυρομμάτης, Αθήνα. Σύγχρονη Εποχή. 
1996). όπου επισημαίνεται κατ' ανάλογο τρόπο ότι το κεφάλαιο μπορεί να ελέγ
ξει τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά της πλεονάζουσας εργασίας, για 
παράδειγμα μέσω επενδύσεων και τεχνολογικά προκαλούμενης ανεργίας.
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πάνω από τρία χρόνια μετά την κατάρρευση του τομέα των 

ακινήτων. 0 σχεδιασμός των Δίδυμων Πύργων είχε ξεκινή

σει πριν από την κατάρρευση του 1973, όμως τα εγκαίνιά τους 

έγιναν ύστερα από αυτήν (και για κάποια χρόνια δεν μπορού

σαν να βρεθούν ιδιώτες ένοικοι). Η ανοικοδόμηση στο σημείο 

της 11 ης Σεπτεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει σε μια περίοδο 

όπου οι αξίες της εμπορικής ιδιοκτησίας υποχωρούν!

Το υπάρχον απόθεμα ακίνητης ιδιοκτησίας (ένα μέρος του 

οποίου είναι παλαιός προέλευσης) είναι επίσης μεγάλο σε 

σύγκριση με εκείνο που μπορεί να παραχθεί. Ως εκ τούτου 

η συνολική προσφορά στον τομέα της στέγασης είναι σχετικά 

ανελαστική σε σχέση με πιο ευμετάβλητες αλλαγές στη ζήτη

ση: στις ανεπτυγμένες χώρες έχει ιστορικά αποδειχτεί πολύ 

δύσκολη η ετήσια αύξηση του αποθέματος της ακίνητης ιδι

οκτησίας κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 2% ή το 3%, ακό

μα και όταν καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια (παρόλο 

που η Κίνα ενδεχομένως να καταρρίψει αυτό τον περιορισμό, 

όπως κάνει και σε καθετί άλλο).

Η τόνωση της ζήτησης μέσω της φορολογίας, μέσω τεχνα

σμάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς και μέσω άλλων κινή

τρων (όπως η αύξηση του όγκου των υποθηκών αυξημένου 

κινδύνου) δεν οδηγεί απαραιτήτως σε αυξημένη προσφορά: 

απλώς διογκώνει τις τιμές και ενισχύει την κερδοσκοπία. 

Έτσι. μπορεί να προκύψει εξίσου μεγάλο ή ίσως και μεγαλύ

τερο κέρδος από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές επί των 

υφιστάμενων ακινήτων παρά από την κατασκευή νέων. Καθί

σταται πιο επικερδής η χρηματοδότηση ύποπτων ιδρυμάτων 

που παράγουν υποθήκες, όπως το Countrywide, παρά η χρη

ματοδότηση πραγματικής παραγωγής ακινήτων. Ακόμα πιο 

δελεαστικές είναι οι επενδύσεις σε Εγγυημένες Δανειακές 

Υποχρεώσεις (CD0) που δημιουργούνται από τμήματα υποθη

κών που πακετάρονται με κάποιο υπερτιμημένο επενδυτικό 

όχημα (το οποίο υποτίθεται ότι είναι «ασφαλές όσο κι ένα σπί

τι») στο οποίο η ροή τόκων από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων 

παρέχει ένα σταθερό εισόδημα (ανεξαρτήτως από το αν οι ιδι

οκτήτες αυτοί είναι φερέγγυοι ή όχι). Αυτό ακριβώς συνέβη



στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ξεκίνησε το τρενάκι των δανεί

ων υψηλού ρίσκου. Άφθονες ποσότητες πλασματικού κεφα

λαίου άρχισαν να εισρέουν στη χρηματοδότηση ακινήτων για 

να τονώσουν τη ζήτηση, όμως μόνο ένα μικρό μέρος αυτών 

κατέληξε στην παραγωγή νέων κατοικιών. Η αγορά ενυπόθη

κων δανείων υψηλού ρίσκου, η οποία κυμαινόταν γύρω στα 

30 δισ. δολάρια στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ανήλθε σε 

130 δισ. το 2000 και έφτασε στα πρωτοφανή επίπεδα το 2005 

των 625 δισ. δολαρίων.25 Δεν υπήρχε περίπτωση μια τόσο ρα

γδαία αύξηση της ζήτησης να μπορέσει να ικανοποιηθεί από 

ανάλογη αύξηση της προσφοράς, όσο σκληρές κι αν ήταν οι 

προσπάθειες που κατέβαλλαν οι κατασκευαστές. Ως εκ τού

του οι τιμές ανέβηκαν, και φαινόταν ότι θα εξακολουθούσαν 

να αυξάνονται χωρίς σταματημό.

Όλα αυτά όμως εξαρτώντο από μια συνεχή αύξηση ροής 

πλασματικού κεφαλαίου και από τη συντήρηση της φετιχιστι- 

κής πεποίθησης «για το κεφάλαιο σαν αυτοαξιοποιούμενο 

αυτόματο».24 Φυσικά, σύμφωνα με την άποψη του Μαρξ, η 

φαντασίωση αυτή θα έχει αναπόφευκτα «άσχημο τέλος» όταν 

εκδηλωθεί αδυναμία δημιουργίας αξίας μέσω της παραγω

γής. Και πράγματι αυτό συνέβη.

Ωστόσο, τα ταξικά συμφέροντα που εμπλέκονται στην πα

ραγωγή είναι επίσης ανισοβαρή, κι αυτό έχει επιπτώσεις για 

όποιον καταλήξει στο «άσχημο τέλος». Τραπεζίτες, υπερερ- 

γολάΒοι και κατασκευαστικές εταιρείες εύκολα συμπράττουν 

προκειμένου να δημιουργήσουν μια ταξική συμμαχία (μια 

συμμαχία που συχνά κυριαρχεί τόσο πολιτικά όσο και οικονο

μικά επί της λεγάμενης «μηχανής ανάπτυξης των πόλεων»).27 

Οι καταναλωτικές στεγαστικές υποθήκες όμως είναι ατομι

κές και διεσπαρμένες και συχνά σχετίζονται με δάνεια που

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

οτην πόλη

25. Μ. Lewis. The Big Short: Inside the Doomsday Machine. Νέα Υόρκη. 
Norton, 2010. a. 3ύ (ελλ. έκδ.: M. Lewis. To μεγάλο οορτάριαμο: Ποντάροντας 
στην οικονομική καταστροφή, μτφ. Ν. Ρούσσος. Αθήνα. Παπαδόπουλος. 2010).
26. Κ. Marx, Capital, τόμ. 3. ό.π.. α. 597 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. Το Κεφάλαιο, τόμ.
3. ό.π.. α. 589).
27. J. Logan & Η. Molotch. Urban Fortunes: The Political Economy of Place. 
Μπέρκλεϊ. University of California Press. 1987.
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έχουν δοθεί σε ανθρώπους διαφορετικής κοινωνικής τάξης 

ή, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες (αν και όχι στην Ιρλανδία), 

φυλετικής ή εθνοτικής θέσης. Μέσω της τιτλοποίησης των 

υποθηκών, η εταιρεία χρηματοδότησης είχε τη δυνατότη

τα να μετακυλίσει απλώς το οποιοδήποτε ρίσκο σε κάποιον 

άλλον (για παράδειγμα, στη Fannie Mae, που ήταν πρόθυμη 

να αναλάΒει τέτοιου είδους ρίσκα ως μέρος της στρατηγικής 

ανάπτυξης που εφάρμοζε) -  και αυτό ακριβώς έγινε. αφού 

πρώτα απέσπασε όσα περισσότερα τεχνικά και νομικά έξοδα 

μπορούσε. Στην περίπτωση που ο χρηματοδότης αναγκαστεί 

να επιλέξει ανάμεσα στη χρεοκοπία μιας αναπτυξιακής εται

ρείας εξαιτίας αδυναμιών ρευστοποίησης και στη χρεοκοπία 

και κατάσχεση της περιουσίας του αγοραστή της κατοικίας 

(ειδικά αν ο αγοραστής ανήκει σε κατώτερη κοινωνική τάξη ή 

προέρχεται από κάποια φυλετική ή εθνοτική μειονότητα και η 

υποθήκη έχει ήδη μεταβιβαστεί σε κάποιον άλλον), τότε είναι 

αρκετά σαφές προς τα πού θα κλίνει το χρηματοπιστωτικό σύ

στημα. Οι ταξικές και φυλετικές προκαταλήψεις λαμβόνονται 

σταθερά υπόψη.

θεωρητικά, οι αγορέςτίτλων που αποτελούνται από ακίνη

τα και γη έχουν κάτι από το Σχήμα Ponzi28 χωρίς έναν Μπέρνι 

Μάντοφ (Bernie Madoff)29 στην κορυφή. Αγοράζω ένα ακίνητο, 

οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν και μια ανερχόμενη αγορά 

παροτρύνει τους υπόλοιπους να αγοράσουν.Όταν η δεξαμενή 

των πραγματικά φερέγγυων αγοραστών στερέψει, τι με εμπο

δίζει από το να προχωρήσω ακόμα πιο χαμηλό στις τάξεις 

εισοδήματος, προσεγγίζοντας καταναλωτές υψηλότερου ρί

28. Το «Σχήμα Πόνζι» αναφέρεται σε χρηματικές απάτες που στηρίζονται σε 
«πυραμίδες» επενδυτών. Πρόκειται για επενδυτικά σχήμα κατά το οποίο οι 
επενδυτές λαμβάνουν αποδόσεις ηου προέρχονται από άλλους επενδυτές, 
μια συνολική διαδικασία πλασματικού κεφαλαίου χωρίς πραγματικές αγορα
πωλησίες. Έχει πάρει το όνομα του από τον Τοαρλς Πόνζι (Charles Ponzi). ο 
οποίος σχεδίασε μια μεγάλη τέτοια απάτη τη δεκαετία του 1910 σης ΗΠΑ. Τελι
κά φυλακίστηκε το 1920. (Σ.ι.Ε.)
29. Ο Μηέρναρντ Μάντοφ. επενδυτής και ισχυρός άνδρας της Γουόλ Στριτ. κα
ταδικάστηκε το 2009 για τη μεγαλύτερη οικονομική απάτη (μια πυραμίδα σαν 
το Σχήμα Πόνζι) στην ιστορία των ΗΠΑ. (Σ.τ.Ε.)



σκου. ώσπου τελικά να καταλήξω σε αγοραστές που δεν δια

θέτουν κανένα εισόδημα και κανένα περιουσιακό στοιχείο, οι 

οποίοι ενδεχομένως να αποκομίσουν κέρδος πουλώντας το 

ακίνητο όσο οι τιμές ανεβαίνουν; Και η διαδικασία αυτή συ

νεχίζεται ώσπου να σκάσει η φούσκα. Τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν τεράστια κίνητρα να διατηρήσουν τη φούσκα 

για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμέ

νου να αποσπάσουν μέγιστες προμήθειες. Το πρόβλημα είναι 

ότι πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να πηδήξουν εγκαίρως 

από το τρένο προτού αυτό πέσει στον γκρεμό, ακριβώς επει

δή επιταχύνει πολύ γρήγορα. Η ψευδαίσθηση ότι το κεφάλαιο 

μπορεί να είναι «αυτοαξιοποιούμενο αυτόματο» αυτοδιαιω- 

νίζεται και αυτοπραγματώνεται. τουλάχιστον για λίγο. Όπως 

είπε και ένας από τους διορατικούς οικονομικούς αναλυτές 

του Μάικλ Λιούις (Michael Lewis), που είδε την κατάρρευση 

να έρχεται, στο βιβλίο The Big Short [Το μεγάλο σορτάρισμα)·. 
«θεέ και Κύριε, αυτό δεν είναι απλώς πίστωση. Εδώ πρόκει

ται για ένα πλασματικό Σχέδιο Ponzi».30

Υπάρχει μια ακόμα πτυχή σ' αυτή την ιστορία. Οι αυξανό

μενες τιμές των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες προκά- 

λεσαν εν γένει αύξηση στην ενεργό ζήτηση στην οικονομία. 

Μόνο το 2003 εκδόθηκαν 13.6 εκατ. υποθήκες (σε αντίθεση 

με λιγότερες από τις μισές 10 χρόνια νωρίτερα) αξίας 3.7 τρισ. 

δολαρίων. Από αυτές, υποθήκες αξίας 2.8 τρισ. εκδόθηκαν 

για λόγους αναχρηματοδότησης (συγκριτικά, το συνολικό ΑΕΠ 

των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο ήταν λιγότε- 

ρο από 15 τρισ. δολάρια). Τα νοικοκυριά επωφελούνταν από 

την αυξανόμενη αξία των ακινήτων που κατείχαν. Με τους 

μισθούς στάσιμους, κάτι τέτοιο αντιπροσώπευε για πολλούς 

έναν τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιπλέον μετρητά 

είτε για να καλύψουν βασικές ανάγκες (όπως ιατροφαρμα

κευτική περίθαλψη) είτε για αγορά καταναλωτικών αγαθών 

(ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή διακοπές). Το σπίτι μετατρά- 

πηκε σε μια επικερδή «αγελάδα μετρητών», ένα προσωπικό

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

στην πόλη

30. Μ. Lewis. The Big Short, ό.π.. σ. H I.
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μηχάνημα ATM, τονώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική 

ζήτηση, στην οποία, φυσικά, περιλαμβανόταν η περαιτέρω 

ζήτηση για κατοικίες. Ο Μάικλ Λιούις στο The Big Short εξηγεί 

αυτό που συνέβη. Η νταντά ενός από τους Βασικούς χαρακτή

ρες του κατέληξε να είναι συνιδιοκτήτρια, μαζί με την αδερφή 

της, έξι σπιτιών στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. «Αφού αγόρα

σαν το πρώτο και η τιμή του ανέβηκε, οι δανειστές τούς πρό- 

τειναν να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του δανείου, 

παίρνοντας το ποσό των 250.000 δολαρίων -  το οποίο χρησι

μοποίησαν για να αγοράσουν ένα ακόμα σπίτι». Στη συνέχεια 

ανέβηκε και η τιμή του δεύτερου σπιτιού, κι έτσι εκείνες επα- 

νέλαΒαν το πείραμα. «Στο τέλος είχαν στην κατοχή τους πέντε 

σπίτια, οι τιμές άρχισαν να πέφτουν και εκείνες δεν μπορού

σαν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων».31 Οι τιμές των 

ακινήτων δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται για πάντα.

! Η παραγωγή της αξίας 
και οι κρίσεις των πόλεων

Υπάρχουν όμως μακροπρόθεσμα και Βαθύτερα ζητήματα που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά την πλευρά της παρα

γωγής. Παρόλο που μεγάλο μέρος της δραστηριότητας γύρω 

από την αγορά ακινήτων ήταν καθαρή κερδοσκοπία, η διαδι

κασία παραγωγής αποτέλεσε σημαντικό μέρος της οικονομίας 

στο σύνολό της, με τον κατασκευαστικό τομέα να αντιστοιχεί 

στο 7% του ΑΕΠ και με τα συμπληρωματικά νέα προϊόντα (από 

έπιπλα μέχρι αυτοκίνητα) να αντιστοιχούν σε ποσοστό διπλά

σιο αυτού. Αν τα έγγραφα της Εθνικής Υπηρεσίας Οικονομι

κών Ερευνών είναι σωστά, τότε η κατάρρευση στις κατασκευ

ές μετά το 1928, η οποία εκδηλώθηκε με τη μορφή μείωσης 

ύψους 2 δισ. δολαρίων (ποσό τεράστιο για εκείνη την εποχή) 

στον τομέα της ανέγερσης ακινήτων και κατάρρευσης στον 

τομέα των υπό κατασκευή κατοικιών σε επίπεδα μικρότερα

10β I 31. Σχο ίδιο. σ. 93.



του 10% του πρότερου όγκου του στις μεγάλες πόλεις, έπαιξε οι καπιταλι- 

σημαντικό αλλά -ακόμα και σήμερα- όχι ιδιαίτερα κατανοητό κρίσεις 

ρόλο στο κραχ του 1929. Σε μια καταχώριση της Wikipedia έχουν ρίζες 

επισημαίνεται το εξής: «Η εξαφάνιση 2 εκατομμυρίων καλο- ° 'ην πόλη 

πληρωμένων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα 

ήταν ολέθρια, μαζί με την απώλεια κερδών και ενοικίων που 

οδήγησε στον ευτελισμό πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων και 

επενδυτές».32 Το γεγονός αυτό σίγουρα είχε επιπτώσεις στην 

εμπιστοσύνη του κοινού προς το χρηματιστήριο γενικότερα.

Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι στη δεκαετία 

του 1930 η κυβέρνηση ΡούζΒελτ έκανε απεγνωσμένες προ

σπάθειες να τονώσει τον στεγαστικό τομέα. Με αυτόν το στόχο 

εφαρμόστηκε μεγάλος αριθμός μεταρρυθμίσεων στη χρημα

τοδότηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, με αποκορύ

φωμα τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς για ενυπό

θηκα δάνεια μέσω της ίδρυσης της Ομοσπονδιακής Εθνικής 

Ένωσης Υποθηκών (Federal National Mortgage Association 

-  Fannie Mae). Αποστολή της Fannie Mae ήταν να διασφαλίζει 

υποθήκες και να δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες και σε άλ

λους δανειστές να μεταβιβάζουν τα δάνεια, παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτό την απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά ακινήτων.

Αυτές οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις επρόκειτο αργότερα 

να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της αστι

κοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Παρόλο που ήταν απαραίτητες, ωστόσο δεν επαρ- 

κούσαν για να θέσουν τον τομέα της κατασκευής κατοικιών σε 

διαφορετικό επίπεδο εντός της οικονομικής ανάπτυξης των 

ΗΠΑ. Επινοήθηκαν, για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, 

κάθε είδους φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της ιδιο

κτησίας, όπως η μείωση του φόρου υποθηκών, μαζί με το GI 

Bill33 και με μια πολύ θετική στεγαστική νομοθετική πράξη του 

1947, η οποία διακήρυξε το δικαίωμα όλων των Αμερικανών

32. Βλ. ιην καταχώριση «Cities in the Great Depression», στο wikipedia.org.
33. Servicemen's Readjustment Act (GI Bill): Νομοθετική πράξη του 1946 με 
την οποία παρέχονταν ευνοϊκές ρυθμίσεις σε όσους επέστρεφον από τον πό
λεμο. Μεταξύ αυτών και ευνοϊκά δάνεια για κατοικία. (Σ.τ.Ε.)
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να ζουν σε «αξιοπρεπή κατοικία σε ένα αξιοπρεπές περιβάλ

λον διαβίωσης». Η ιδιοκτησία κατοικίας προωθήθηκε ευρέως 

ως βασικό στοιχείο του «αμερικανικού ονείρου» και τα ποσο

στά ανέβηκαν από μόλις 40% του πληθυσμού κατά τη δεκαε

τία του 1940 σε περισσότερο από 60% τη δεκαετία του 1960, 

πλησιάζοντας το 70% στο αποκορύφωμά της το 2004 (μετά το 

2010 έπεσε στο 66%). Μπορεί η ιδιοκτησία κατοικίας να είναι 

μια Βαθιά ριζωμένη πολιτιστική αξία στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

όμως οι πολιτιστικές αξίες γνωρίζουν εντυπωσιακή άνθηση 

όταν προωθούνται και υποστηρίζονται από κρατικές πολιτικές. 

Οι δεδηλωμένοι λόγοι για την ύπαρξη τέτοιων πολιτικών είναι 

όλοι εκείνοι που παρατίθενται στην Έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Οι πολιτικοί λόγοι όμως ελάχιστα αναγνωρίζονται. 

Όπως επισημάνθηκε απροκάλυπτα στη δεκαετία του 1930, οι 

ιδιοκτήτες που είναι φορτωμένοι με δάνεια δεν κατεβαίνουν 

σε απεργία.34 Το στρατιωτικό προσωπικό που επέστρεψε από 

τη θητεία του μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο θα συνιστούσε 

κοινωνική και πολιτική απειλή αν επέστρεφε στην ανεργία 

και την κατάθλιψη. Αυτή λοιπόν ήταν η ιδανική ευκαιρία για 

να πιάσει κανείς μ' ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: να τονώσει την 

οικονομία μέσα από τη μαζική κατασκευή κατοικιών και την 

αστικοποίηση και να ωθήσει τους καλοπληρωμένους εργαζό

μενους στη συντηρητική πολιτική φορτώνοντάς τους με χρέη 

για την ιδιοκτησία κατοικίας! Επιπλέον, η τόνωση της ζήτησης 

μέσω δημόσιων πολιτικών οδήγησε σε σταθερές αυξήσεις 

στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών, γε

γονός που ωφέλησε τους ίδιους αλλά απέβη καταστροφικό 

για την ορθολογιστική χρήση γης και χώρου.

Κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, οι πολιτικές αυ

τές ήταν αποτελεσματικές, τόσο από πολιτική όσο και από μα

κροοικονομική άποψη, εφόσον στήριξαν δύο δεκαετίες πολύ 

ισχυρής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιπτώσεις 

της οποίας έγιναν αισθητές παγκοσμίως. Η κατασκευή κα

τοικιών πέρασε σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο σε σχέση

1101 34. Μ. Boddy. The Building Societies. Λονδίνο. Macmillan. 1980.



με την οικονομική μεγέθυνση (6λ. Διάγραμμα Λ). Σύμφωνα 

με τον Μπένγιαμιν Άπελμπαουμ (Binyamin Appelbaum). «οι 

Αμερικανοί τείνουν να ανακάμπτουν από την εκάστοτε οικο

νομική ύφεση χτίζοντας περισσότερα σπίτια καιγεμίζοντάςτα 

με πράγματα, κι αυτό αποτελεί μακροχρόνιο μοτίΒο».35 Κατά 

τη δεκαετία του 1960 το πρόβλημα ήταν ότι η διαδικασία εξά- 

πλωσης της αστικοποίησης ήταν δυναμική αλλά ταυτόχρονα 

περιβαλλοντικά μη Βιώσιμη και γεωγραφικά άνιση. Η ανι

σότητα αντικατόπτριζε σε μεγάλο Βαθμό τη διαφορετική ροή 

εισοδήματος σε διαφορετικά τμήματα της εργατικής τάξης. Τα 

προάστια βρίσκονταν σε άνθηση, ενώ τα κέντρα των πόλεων 

Βίωναν στασιμότητα και παρακμή. Η λευκή εργατική τάξη ευ

δοκιμούσε, όχι όμως και οι πληγείσες μειονότητες των πόλε

ων -  συγκεκριμένα οι Αφροαμερικανοί. Το αποτέλεσμα ήταν 

να ξεσπάσει μια ολόκληρη σειρά από εξεγέρσεις στα κέντρα 

των πόλεων -  μεταξύ των οποίων στο Ντιτρόιτ και στο Γουότς, 

με αποκορύφωμα τις αυθόρμητες εξεγέρσεις σε περίπου 40 

πόλεις των ΗΠΑ αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λού- 

θερ Κινγκ (Martin Luther King) το 1968. Κάτι που έγινε γνωστό 

ως «κρίση των πόλεων» ήταν προφανές σε όλους και εύκολα 

ηροσδιορίσιμο (παρόλο που δεν ήταν, με την αυστηρή έννοια 

του όρου. μια μακροοικονομική κρίση αστικοποίησης). Μετά 

το 1968 αποδεσμεύτηκαν μεγάλα ομοσπονδιακά κονδύλια 

για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, έως τη στιγμή 

όπου ο πρόεδρος Νίξον (Nixon) δήλωσε ότι η κρίση έλαΒε 

τέλος (για δημοσιονομικούς λόγους) στην ύφεση του 1973.34

Η πρόσθετη λεπτομέρεια σε όλα αυτά ήταν ότι η Fannie 

Mae μετατράπηκε το 1968 σε κυβερνητικά επιδοτούμενη ιδι

ωτική επιχείρηση και αφού το 1970 απέκτησε «ανταγωνιστή», 

την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Στεγαστικών Υποθηκών (Federal 

Home Mortgage Corporation -  Freddie Mac), μαζί τα δύο 

ιδρύματα έπαιξαν έναν εξαιρετικά σημαντικό και τελικά κατα-

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

στην πόλη

35. Β. Appelbaum. "A Recovery that Repeats Its Painful Precedents'. New 
York Times Business Section. 28 Ιουλίου 2011.
36. The Kerner Commission. Report of the National Advisory Commission on 
Civil Disorders. Ουάσινγκτον, Government Printing Office. 1968.
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ατροφικό ρόλο στην προώθηση της ιδιοκτησίας κατοικίας και 

στη διατήρηση της κατασκευής κατοικιών για περισσότερα από 

50 χρόνια. Το χρέος των στεγαστικών υποθηκών αντιστοιχεί 

πλέον περίπου στο 40% του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέ

ους των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μεγάλο μέρος του οποίου 

είναι, όπως έχουμε δει, τοξικό.Όσο για τη Fannie Mae και τη 

Freddie Mac, έχουν περάσει στον έλεγχο της κυβέρνησης. Το 

τι πρέπει να γίνει με αυτές αποτελεί πολιτικό ζήτημα που έχει 

γίνει αντικείμενο έντονων συζητήσεων (όπως και οι επιχορη

γήσεις για την τόνωση της ζήτησης της ιδιωτικής κατοικίας] 

αναφορικά με τα χρέη των ΗΠΑ γενικότερα. Ό,τι και αν συμβεί 

θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο μέλλον του τομέα των ακινή

των ειδικότερα και της αστικοποίησης γενικότερα σε σχέση με 

τη συσσώρευση κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τωρινά σημάδια στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εν

θαρρυντικά. Ο τομέας των ακινήτων δεν ανακάμπτει, ενώ η 

κατασκευή νέων ακινήτων βρίσκεται σε ύφεση και στασιμό

τητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι Βαδίζει προς μια φοβερή «διπλή 

ύφεση», καθώς τα ομοσπονδιακά ταμεία στερεύουν και η 

ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 0 αριθμός των νέων 

κατασκευών κατοικιών έχει κάνει για πρώτη φορά Βουτιά σε 

επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της περιόδου πριν από τη δε

καετία του 1940 (Βλ. Διάγραμμα 4). Από το Μάρτιο του 2011 

τα ποσοστά ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα ξεπέρασαν 

το 20%, σε σύγκριση με ένα ποσοστό της τάξης του 9,7% στη 

Βιομηχανία το οποίο ήταν πολύ κοντά στον εθνικό μέσο όρο. 

Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να χτιστούν νέα σπίτια και να γε

μίσουν με πράγματα τη στιγμή που τόσο πολλά σπίτια παρα

μένουν άδεια. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο 

«υπολογίζει ότι ο κατασκευαστικός τομέας ενδεχομένως να 

μην επανέλθει πριν από το 2016 στο μέσο επίπεδο δραστηριό

τητας της περιόδου πριν από τη φούσκα, περιθωριοποιώντας 

μια μεγάλη Βιομηχανία» η οποία δεν θα έχει κανέναν αντίκτυ

πο στην ανάκαμψη.37 Κατά την παγκόσμια οικονομική ύφεση

1121 37. Β. Appelbaum. ό.π.



Διάγραμμα 4 οι καπιταλι-

Κατοικίες υπό κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1890-2008 οπκές κρίσεις

του 1929, ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% όσων εργάζονταν 

στην οικοδομή παρέμειναν άνεργοι μέχρι το 1939. Βασικός 

στόχος των δημόσιων παρεμβάσεων (όπως το WPA38) ήταν να 

δοθεί ξανά δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι προσπά

θειες της κυβέρνησης Ομπάμα (Obama) να δημιουργηθεί ένα 

πακέτο κινήτρων για επενδύσεις σε υποδομές έχουν ανατρα- 

πεί σε μεγάλο Βαθμό λόγω της αντίδρασης των Ρεπουμπλικα- 

νών. Ακόμα χειρότερα, η κατάσταση στην οποία Βρίσκονται το 

κράτος και οι τοπικές οικονομίες στις ΗΠΑ είναι τόσο άσχημη, 

ώστε οδηγεί σε απολύσεις, άδειες άνευ αποδοχών και άγριες 

περικοπές στις υπηρεσίες της πόλης. Η κατάρρευση της στε- 

γαστικής αγοράς και η μείωση κατά 20% των τιμών των ακινή

των έχει καταφέρει σοβαρό πλήγμα στις τοπικές οικονομίες, οι 

οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη φορολογία ακινήτων. 

Μια δημοσιονομική κρίση των πόλεων υποβόσκει καθώς 

οι πολιτειακές και οι δημοτικές κυβερνήσεις προχωρούν σε 

περικοπές και ο κατασκευαστικός τομέας μαραζώνει. Αν όλα 

αυτά τα συνδυάσουμε, φαίνεται σαν να έχει φτάσει στο τέλος 

της η μεταπολεμική περίοδος της συγκέντρωσης πλούτου και

38. Works Progress Administration:'Eva από ία πιο μεγάλα προγράμματα στο 
πλαίσιο του New Deal με εκατομμύρια εργάτες σε δημόσια έργα. (Σ.τ.Ε.) 1113
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της μακροοικονομικής σταθερότητας μέσω της προαστιοποίη- 

σης και της ανάπτυξης της κατοικίας και της ιδιοκτησίας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εφαρμόζεται επιπλέ

ον και μια ταξική πολιτική λιτότητας για πολιτικούς και όχι για 

οικονομικούς λόγους. Οι ριζοσπαστικές δεξιές ρεπουμπλικα- 

νικές κυβερνήσεις στις Πολιτείες και σε τοπικό επίπεδο χρη

σιμοποιούν τη λεγάμενη κρίση χρέους για να εξαπολύσουν 

επίθεση στα κυβερνητικά προγράμματα και να μειώσουν την 

απασχόληση. Αυτό, φυσικά, αποτελούσε ανέκαθεν γενικότε

ρη τακτική επίθεσης του κεφαλαίου εναντίον των κυβερνη

τικών προγραμμάτων. 0 Ρέιγκαν μείωσε τη φορολογία των 

πλουσίων από 72% σε περίπου 30% και επιδόθηκε σε έναν 

δανειοδοτούμενο ανταγωνισμό εξοπλισμών με τη Σοβιετική 

Ένωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επί της θητείας του το χρέ

ος να φτάσει στα ύψη. Όπως επισήμανε αργότερα ο υπεύθυ

νος προϋπολογισμού της κυβέρνησής του Ντέιβιντ Στόκμαν 

(David Stockman), η αύξηση του χρέους αποτέλεσε Βολική 

δικαιολογία για επίθεση σε κυβερνητικές ρυθμίσεις (για πα

ράδειγμα, για το περιβάλλον] και σε κοινωνικά προγράμματα, 

εξωτερικεύοντας ως εκ τούτου το κόστος της περιβαλλοντι

κής υποΒάθμισης και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ο πρό

εδρος Μπους (Bush) ο νεότερος ακολούθησε κι αυτός στα 

ίδια χνάρια, με τον αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι (Dick Cheney) να 

διακηρύττει ότι «ο Ρέιγκαν μας δίδαξε ότι τα ελλείμματα δεν 

έχουν σημασία».3* Οι φορολογικές μειώσεις για τους πλουσί

ους, δύο μη επαρκώς χρηματοδοτούμενοι πόλεμοι στο Ιράκ 

και στο Αφγανιστάν, καθώς και ένα τεράστιο δώρο στις μεγά

λες φαρμακοβιομηχανίες μέσα από ένα κρατικά χρηματοδο

τούμενο πρόγραμμα συνταγογράφησης μετέτρεψαν το πλεό

νασμα προϋπολογισμού που είχε αφήσει πίσω του ο Κλίντον 

σε μια θάλασσα από κόκκινο μελάνι, δίνοντας τη δυνατότητα

39. J. Weisman. "Reagan Politics Gave Green Light to Red Ink", Washington 
Post. 9 Ιουνίου 2004. σ. A11· W. Greider. "The Education of David Stockman'. 

1U I Atlantic Monthly. Δεκέμβριος 1981.



στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στους συντηρητικούς Δη- οι καπιτολι- 

μοκρατικούς αργότερα να προωθήσουν τα συμφέροντα του σπκές κρίσεις 

μεγάλου κεφαλαίου, κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου έχουν ρίζες 

να μετακυλήσουν το κόστος εκείνο που το κεφάλαιο δεν θέλει στην πόλη 

ποτέ να καλύψει: το κόστος της περιβαλλοντικής υποΒάθμι- 

σης και της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η επίθεση στο περι

βάλλον και στην ευημερία των ανθρώπων είναι ολοφάνερη, 

και στις ΗΠΑ καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης 

λαμβάνει χώρα για λόγους πολιτικούς και ταξικούς, και όχι 

οικονομικούς. Ωθεί. όπως πολύ πρόσφατα επισήμανε ο Ντέι- 

Βιντ Στόκμαν. σε συνθήκες καθαρά ταξικής πάλης. Σύμφωνα 

μάλιστα με τον Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett), «και βέβαια 

υπάρχει ταξικός πόλεμος- τον διεξάγει η τάξη μου, οι πλού

σιοι. και τον κερδίζουμε».40 Το μοναδικό ερώτημα είναΐ: Πότε 

θα αρχίσει ο λαός να αντεπιτίθεταί: θα μπορούσε να ξεκινή

σει επικεντρωνόμενος στη ραγδαία υποβάθμιση της ποιότη

τας της ζωής στα αστικά κέντρα λόγω των κατασχέσεων, της 

διατήρησης των ληστρικών πρακτικών στις αγορές ακινήτων 

των πόλεων, των μειώσεων στις υπηρεσίες, και πάνω απ' όλα 

της έλλειψης Βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στην αγο

ρά εργασίας σχεδόν σε όλες τις πόλεις, με ορισμένες (όπως 

το Ντιτρόιτ, που στις αφίσες απεικονίζεται σαν ένα θλιμμένο 

παιδί) να έχουν στερηθεί πλήρως οποιεσδήποτε προοπτικές 

απασχόλησης. Η κρίση είναι σήμερα, περισσότερο από κάθε 

άλλη φορά. κρίση της πόλης.

I  Ληστρικές πρακτικές στην πόλη

Στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ο Μαρξ και ο Ένγκελς επι

σημαίνουν στη ροή του λόγου ότι, αμέσως μόλις ο εργάτης 

«έχει εισπράξει το μισθό του σε χρήμα, τότε πέφτουν πάνω

40. W. Buffett, σε συνέντευξή του στον Ben Stein. Ίη Class Warfare. Guess 
Which Class Is Winning", New York Times. 26 Νοεμβρίου 2006- D. Stockman. 
The Bipartisan March to Fiscal Madness", New York Times. 23 Απριλίου 
2011.
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του άλλες μερίδες της αστικής τάξης: ο σπιτονοικοκύρης, ο 

μπακάλης, ο ενεχυροδανειστής κ.λπ.».41 Παραδοσιακά, οι 

μαρξιστές υποβάθμιζαν τέτοιες μορφές εκμετάλλευσης, κα

θώς και τους ταξικούς αγώνες (γιατί περί τέτοιων πρόκειται) 

που αναπόφευκτα εκδηλώνονταν γύρω από αυτές, στη σκιά 

της θεώρησής τους και στο περιθώριο της πολιτικής τους. θα 

ήθελα όμως να υποστηρίξω στο σημείο αυτό ότι αποτελούν, 

τουλάχιστον στις προηγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, ένα 

τεράστιο πεδίο συσσώρευσης πλούτου μέσω της υφαρπαγής, 

μια διαδικασία μέσω της οποίας τα χρήματα απορροφώνται 

στην κυκλοφορία πλασματικού κεφαλαίου με στόχο να στηρί

ξουν τις τεράστιες περιουσίες που δημιουργήθηκαν εντός του 

πλαισίου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι ληστρικές πρακτικές που. πριν από την κατάρρευση, 

ήταν γενικά πανταχού παρούσες στη στεγαστική αγορά και ει

δικότερα στον τομέα της δανειοδότησης αυξημένου κινδύνου 

είχαν λάΒει θρυλικές διαστάσεις. Προτού ξεσπάσει η κύρια 

κρίση, είχε ήδη υπολογιστεί ότι ο χαμηλόμισθος αφροαμε- 

ρικανικός πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών είχε χάσει 

ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 71 και 93 δισ. δολαρίων σε 

τίτλους, μέσα από ληστρικές πρακτικές υψηλού ρίσκου.42 Οι 

διαδικασίες υφαρπαγής πραγματοποιήθηκαν σε δύο κύματα: 

ένα μίνι κύμα μεταξύ της ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας 

Κλίντον το 1995 και της κατάρρευσης της Long Term Capital 

Management το 1998, και το δεύτερο μετά το 2001. Παράλλη

λα, κατά την τελευταία αυτή περίοδο, τα μπόνους στη Γουόλ 

Στριτ και τα κέρδη στη Βιομηχανία υποθηκών είχαν εκτοξευ- 

θεί στα ύψη. με πρωτοφανή ποσοστά κέρδους που οφείλονταν 

σε καθαρά χρηματοοικονομικούς χειρισμούς, ειδικά όσον 

αφορά την τιτλοποίηση ακριβών αλλά επισφαλών υποθηκών. 

Το συμπέρασμα είναι ότι, μέσα από διάφορα κρυφά κανάλια,

41. Κ. Marx & F. Engels. The Communist Manifesto. Λονδίνο. Pluto Press. 
2008. ο. k (ελλ. έκδ.: Κ. Μαρξ & Φ.Ένγκελς. Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος. Αθήνο. Σύγχρονη Εποχή. 1988. σ. 29).
42. Β. Ehrenreich & D. Muhammad. The Recession's Racial Divide'. New 
York Times. 12 Σεπτεμβρίου 2009.



λάμβαναν χώρα τεράστιες μεταφορές πλούτου από τους φτω

χούς στους πλούσιους, εκτός από αυτές που ήδη τεκμηριώ

νονται στις σαφώς ύποπτες και συχνά παράνομες πρακτικές 

εταιρειών υποθηκών όπως η Countrywide, μέσα από χρημα

τοοικονομικούς χειρισμούς στις αγορές ακινήτων.43

Εκείνο που συμβαίνει μετά την κατάρρευση είναι ακόμα 

πιο εντυπωσιακό. Πολλές από τις κατασχέσεις (περισσότερες 

από 1 εκατομμύριο κατά τη διάρκεια του 2010) αποδεικνύεται 

ότι ήταν παράνομες, για να μην πούμε εντελώς δόλιες, γεγο

νός που οδήγησε ένα μέλος του Κογκρέσου από τη Φλόριντα 

να στείλει επιστολή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα 

λέγοντας: «Αν οι φήμες που ακούω είναι αληθείς, τότε οι πα

ράνομες κατασχέσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη αρπαγή ιδι

ωτικής περιουσίας που επιχειρήθηκε ποτέ από τράπεζες και 

κυβερνήσεις».44 Οι γενικοί εισαγγελείς και στις 50 Πολιτείες 

ερευνούν πλέον το ζήτημα, όμως (όπως ίσως ήταν αναμενό

μενο) οι περισσότεροι φαίνεται ότι ανυπομονούν να κλείσουν 

τις έρευνες με όσο το δυνατόν πιο συνοπτικές διαδικασίες, με 

αντίτιμο λίγους χρηματοοικονομικούς διακανονισμούς (όμως 

χωρίς καμία αποκατάσταση περιουσιών που κατασχέθηκαν 

παράνομα). Σίγουρα το πιθανότερο είναι πως κανείς δεν πρό

κειται να πάει φυλακή, παρόλο που υπάρχουν σαφή στοιχεία 

συστηματικής πλαστογράφησης νομικών εγγράφων.

Ανάλογες ληστρικές πρακτικές εφαρμόζονται εδώ και 

πολλά χρόνια, θα παραθέσω ενδεικτικά ορισμένα παραδείγ

ματα από τη Βαλτιμόρη. Λίγο μετά την άφιξή μου στην πόλη 

το 1969, συμμετείχα σε μια μελέτη σχετικά με την παροχή 

κατοικίας στο κέντρο της πόλης, η οποία επικεντρωνόταν 

στο ρόλο που έπαιζαν διάφοροι παράγοντες -σπιτονοικοκύ

ρηδες, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, μεσίτες και δανειστές, η 

FHA45, οι δημοτικές αρχές (συγκεκριμένα το Housing Code

43. G. Morgenson & J. Rosner. Reckless Endangerment. ό.π.
44. K. Chiu. 'Illegal Foreclosures Charged in Investigation". Housing 
Predictor. 24 Απριλίου 2011.
45. Federal Housing Administration: Υπηρεσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 
ιδρύθηκε το 1934. (Σ.τ.Ε.)
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Enforcement44)-  στη δημιουργία των άθλιων, απάνθρωπων 

συνθηκών διαβίωσης στο κέντρο της πόλης, σε περιοχές 

που είχαν ρημάξει εξαιτίας των εξεγέρσεων που ακολούθη

σαν τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Τα απομεινάρια 

των σημειωμένων περιοχών [red lining)1'7 που κατοικούνταν 

από πληθυσμούς Αφροαμερικανών στους οποίους δεν δι

νόταν πίστωση ήταν χαραγμένα στο χάρτη της πόλης, όμως 

μέχρι τότε οι εξαιρέσεις δικαιολογούνταν ως νομιμοποιημένη 

απάντηση στον υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και όχι ενδεχομέ

νως στη φυλή. Σε αρκετές περιοχές της πόλης εφαρμόζονταν 

πρακτικές blockbusting*. Το γεγονός αυτό απέφερε υψηλά 

κέρδη στις ανηλεείς κτηματομεσιτικές εταιρείες. Για να έχει 

αποτελέσματα η εν λόγω πρακτική όμως. έπρεπε οι Αφρο- 

αμερικανοί να αποκτήσουν με κάποιον τρόπο πρόσβαση σε 

ενυπόθηκα δάνεια τη στιγμή που είχαν κατηγοριοποιηθεί όλοι 

τους ως πληθυσμός υψηλού πιστωτικού κινδύνου. Και αυτό 

έγινε μέσω του «Land Installment Contract». Με τον τρόπο 

αυτό, οι Αφροαμερικανοί «Βοηθήθηκαν» από ιδιοκτήτες που 

έπαιξαν το ρόλο του διαμεσολαβητή με τις πιστωτικές αγο

ρές και πήραν υποθήκες στο δικό τους όνομα. Έπειτα από 

μερικά χρόνια, όταν θα είχε πλέον αποπληρωθεί ένα μέρος 

του βασικού κεφαλαίου του δανείου και των τόκων, γεγονός 

που θα αποδείκνυε τη φερεγγυότητα της οικογένειας, ο τίτλος 

ιδιοκτησίας υποτίθεται ότι θα μεταβιβαζόταν στον ένοικο, με 

τη βοήθεια του φιλικού ιδιοκτήτη και του τοπικού ιδρύματος 

υποθηκών. Ορισμένοι από τους δανειολήπτες τα κατάφεραν

46. Πρόκειται για κανονισμούς που αφορούσαν την κατασκευή κατοικιών και 
τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής κ.ά. (Σ.τ.Ε.)
47. Πρακτική κατά την οποία ορισμένες περιοχές, συνήθως με μειονοτικούς 
πληθυσμούς κατοίκων, σημειώνονται με μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη με 
αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να υφίστανται διακρίσεις ως προς την παροχή 
υπηρεσιών, επιδοτήσεων, επενδύσεων κ.ά. (Σ.τ.Ε.)
48. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική κατά την οποία οι κτηματομεσιτι
κές εταιρείες ωθούν λευκούς κατοίκους περιοχών να πουλήσουν σε χαμηλές 
τιμές τις ιδιοκτησίες τους υπό την απειλή ότι μια εθνοτική μειονοτική ομάδα 
(συνήθως Αφροαμερικανών) θα μετακομίσει στην περιοχή συντελώντας στην 
υποτίμηση της αξίας των ακινήτων (Σ.τ.Ε.)



(αν και αυτό συνέβη κυρίως σε γειτονιές όπου οι τιμές των οι καπιταλι- 

ακινήτων μειώνονταν), όμως στα χέρια αδίστακτων ανθρώ- στικες κρίσεις 

πων (και υπήρχαν πολλοί τέτοιοι στη Βαλτιμόρη -  αν και προ- έχουν ρίζες 

φανώς όχι τόσο πολλοί όσο στο Σικάγο, όπου το σύστημα αυτό οιην πόλη 

ήταν επίσης διαδεδομένο) μπορούσε να αποτελέσει μια ιδι

αίτερα ληστρική μορφή συσσώρευσης μέσω υφαρπαγής.49 0 

ιδιοκτήτης του ακινήτου είχε τη δυνατότητα να επιβάλει χρε

ώσεις για την κάλυψη των φόρων ακινήτου, για διοικητικά 

και νομικά έξοδα, και όλα τα συναφή. Οι χρεώσεις αυτές (ορι

σμένες φορές εξωφρενικές) μπορούσαν να προστεθούν στο 

βασικό κεφάλαιο της υποθήκης.Έπειτα από ολόκληρα χρόνια 

αποπληρωμής, πολλές οικογένειες βρίσκονταν να χρωστάνε 

περισσότερα για το Βασικό κεφάλαιο αγοράς του σπιτιού απ' 

όσα στην αρχή. Αν αδυνατούσαν να αποπληρώσουν έστω και 

μία από τις υψηλές δόσεις έπειτα από την αύξηση των επιτο

κίων. τότε ακυρωνόταν το συμβόλαιο αγοράς και τους γινόταν 

έξωση από το σπίτι. Τέτοιου είδους πρακτικές προκάλεσαν 

σκάνδαλο. Έγινε αγωγή εναντίον των χειρότερων από τους 

παράνομους ιδιοκτήτες. Δεν είχε όμως κανένα αποτέλεσμα 

διότι όσοι είχαν υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο απλώς δεν 

είχαν διαβάσει τα «ψιλά» γράμματα ούτε είχαν ζητήσει από 

το δικηγόρο τους (που σπανίως φτωχοί άνθρωποι έχουν) να 

τους τα διαβάσει (τα «ψιλά» γράμματα είναι, έτσι κι αλλιώς, 

κάτι το ακατανόητο για τους κοινούς θνητούς· εσείς έχετε δια

βάσει ποτέ τα «ψιλά» γράμματα στην πιστωτική σας κάρτα:).

Οι ληστρικές πρακτικές αυτού του είδους ποτέ δεν εξέλει- 

ψαν. Αυτά τα συμβόλαια για τη γη αντικαταστάθηκαν τη δεκα

ετία του 1980 από την πρακτική του flipping50 (ένας κτηματο

μεσίτης αγόραζε φτηνά ένα παλιό σπίτι, του έκανε μια κάποια

49. L. Sagalyn. 'Mortgage Lending in Older Neighborhoods'. Annals of the 
American Academy of Political and Social Science 465. Ιανουάριος 1983. σ. 98- 
108· M. Aalbers (επιμ.). Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage 
Markets. Νέα Υόρκη, John Wiley. 2011.
50.0 όρος αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου κάποιος αγοράζει ένα ακίνητο με 
στόχο την άμεση επσναπώλησή του με μικρές αλλαγές, αλλά σε πιο επικερ
δείς τιμές. (Σ.τ.Ε.)
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καλλωπιστική ανακαίνιση -κατά πολύ υπερτψολογημένη- 

και αναλάμβανε να εξασφαλίσει «ευνοϊκή» δανειοδότηση για 

τον ανυποψίαστο αγοραστή, ο οποίος ζούσε στο σπίτι αρκεί να 

μην του έπεφτε η σκεπή στο κεφάλι ή να μην ανατινασσόταν ο 

λέβητας). Και όταν τη δεκαετία του 1990 άρχισε να διαμορφώ

νεται η αγορά δανειοδότησης υψηλού ρίσκου ως αποτέλεσμα 

της πρωτοβουλίας του Κλίντον, πόλεις όπως η Βαλτιμόρη, το 

ΚλίΒελαντ, το Ντιτρόιτ. το Μπάφαλο και άλλες μετατράπηκαν 

σε σημαντικά κέντρα ενός αυξανόμενου κύματος συσσώρευ

σης κεφαλαίου μέσω υφαρπαγής (70 δισ. δολάρια ή και πε

ρισσότερα σε εθνική κλίμακα). Τελικά η Βαλτιμόρη μετά την 

οικονομική κατάρρευση του 2008 κατέθεσε αγωγή για Πολιτι

κά Δικαιώματα κατά της Wells Fargo για τις πρακτικές δανει

οδότησης υψηλού ρίσκου (διαδικασία αντίστροφου redlining. 
κατά την οποία οι άνθρωποι οδηγούνταν στο να παίρνουν δά

νεια υψηλού ρίσκου αντί για συμβατικά δάνεια, γεγονός που 

οδήγησε σε συστηματική εκμετάλλευση Αφροαμερικανών 

και μονογονεϊκών νοικοκυριών με επικεφαλής γυναίκες). 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αγωγή θα αποτύχει (παρόλο που 

κατά την τρίτη επανάληψη της διαδικασίας επιτράπηκε να 

προχωρήσει σε εκδίκαση), αφού θα είναι σχεδόν αδύνατον 

να αποδειχτεί προαίρεση με βάση τη φυλή και όχι τον πιστω

τικό κίνδυνο. Ως συνήθως, τα ακαταλαβίστικα «ψιλά» γράμ

ματα αφήνουν μεγάλα περιθώρια ελιγμών (προσοχή κατανα

λωτές!). Το ΚλίΒελαντ ακολούθησε πιο διπλωματικό δρόμο: 

υπέβαλε μήνυση κατά των εταιρειών χρηματοδότησης για 

πρόκληση δημόσιας ζημίας επειδή το τοπίο καταστράφηκε 

από τα κατασχεθέντα σπίτια, για τη σφράγιση των οποίων ήταν 

απαραίτητη η ανάληψη δημοτικής πρωτοβουλίας!

Οι ληστρικές πρακτικές που πλήττουν τους φτωχούς, τους 

ευάλωτους και τους ήδη μη προνομιούχους είναι πάρα πολ

λές. Ένας μικρός απλήρωτος λογαριασμός (για παράδειγμα, 

κάποια τέλη ή ένας λογαριασμός νερού) μπορεί να μετατραπεί 

σε δικαίωμα επίσχεσης της ιδιοκτησίας, σχετικά με το οποίο 

ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως να μη λάβει, μυστηριωδώς (και 

παράνομα), καμία ενημέρωση μέχρι τη στιγμή που κάποιος



δικηγόρος θα αγοράσει αυτό το δικαίωμα επίσχεσης και θα το 

αυξήσει σε τέτοιο σημείο ώστε ένας αρχικός απλήρωτος λο

γαριασμός ύψους 100 δολαρίων να απαιτεί, ας πούμε. 2.500 

δολάρια για την αποπληρωμή του. Για τους περισσότερους 

φτωχούς ανθρώπους κάτι τέτοιο συνεπάγεται απώλεια της 

ιδιοκτησίας τους. Κατά τον τελευταίο γύρο πωλήσεων δικαι

ωμάτων επίσχεσης στη Βαλτιμόρη, μια μικρή ομάδα δικηγό

ρων αγόρασε από το δήμο επισχέσεις ιδιοκτησιών που ανέρ

χονταν συνολικά σε περίπου 6 εκατ. δολάρια. Αν το μεικτό 

κέρδος είναι 250%, τότε θα συγκεντρώσουν σημαντικά ποσά 

αν οι επισχέσεις αποπληρωθούν, ενώ είναι δυνητικά πολύτι

μες ιδιοκτησίες για μελλοντική εκμετάλλευση αν απλώς πε- 

ράσουν στα χέρια τους.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αποδεικνύεται συστη

ματικά ότι στις πόλεις των ΗΠΑ μετά τη δεκαετία του 1960 οι 

φτωχοί συνήθως πληρώνουν περισσότερα χρήματα για κα

τώτερα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, και ότι η ελλιπής πα

ροχή υπηρεσιών στις περιοχές όπου διαμένουν κοινότητες 

με χαμηλό εισόδημα προσέθεσε επιπλέον οικονομική και 

πρακτική επιβάρυνση στους πληθυσμούς αυτούς. Η οικο

νομία της υφαρπαγής από ευάλωτους πληθυσμούς είναι όχι 

μόνο ενεργή αλλά και αέναη. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση 

προκαλεί το πόσο πολλοί χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, που 

δουλεύουν σε συνθήκες προσωρινότητας και ανασφάλειας 

σε βιομηχανίες μεγάλων πόλεων, όπως η Νέα Υόρκη, το Σι

κάγο και το Λος Άντζελες, υφίστανται παράνομες απώλειες 

στο μισθό τους. όπως μη καταβολή του κατώτατου μισθού, μη 

καταβολή υπερωριών ή απλώς καθυστέρηση καταβολής των 

δεδουλευμένων, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παρατεί- 

νεται για μήνες.51

Εκείνο που θέλω να τονίσω αναφερόμενος στις διάφορες 

μορφές εκμετάλλευσης και υφαρπαγής είναι ότι. σε πολλές

οι καπιταλι

στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 

στην πόλη

51. A. Bernhardt. R. Milkman. Ν. Theodore κ.ά.. Broken Laws. Unprotected 
Workers: Violations of Employment and Labor Laws in America 's Cities. Νέα 
Υόρκη. National Employment Law Project. 2009. 1121



εξεγερμένες μητροπολιτικές περιοχές, τέτοιου είδους μαζικές πρακτικές 

πόλεις εφαρμόζονται συχνά σε ευάλωτους πληθυσμούς. Είναι σημα

ντικό να συνειδητοποιήσουμε πόσο εύκολα μπορεί η καπιτα

λιστική τάξη να υφαρπάξει συνολικά από τους εργαζομένους 

παραχωρήσεις στον πραγματικό μισθό μέσα από ληστρικές 

εκμεταλλευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της κατανάλωσης. 

Για ένα μεγάλο μέρος του αστικοποιημένου χαμηλόμισθου 

πληθυσμού η κοινή υπέρμετρη εκμετάλλευση της εργασίας 

του και η αφαίρεση των πενιχρών περιουσιακών του στοιχεί

ω ν συνιστά συνεχή αφαίμαξη της ικανότητάς του να συντηρεί 

οριακά επαρκείς συνθήκες κοινωνικής αναπαραγωγής. Πρό

κειται για μια κατάσταση που απαιτεί οργάνωση και πολιτική 

απάντηση σε επίπεδο πόλης (6λ. παρακάτω).

) Η ιστορία της Κίνας

Στο μέτρο που έχει υπάρξει κάποια έξοδος από την παγκό

σμια κρίση του κεφαλαίου αυτή τη φορά. αξίζει να σημειωθεί 

ότι η έκρηξη των ακινήτων και της κατασκευής στην Κίνα, 

παράλληλα με ένα τεράστιο κύμα δανειοδοτούμενων επεν

δύσεων στις υποδομές εκεί. έχει αναλάΒει ηγετικό ρόλο όχι 

μόνο στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς της χώρας (και 

στην εξάλειψη της ανεργίας στις Βιομηχανίες εξαγωγών) αλλά 

και στην τόνωση των οικονομιών που είναι στενά συνδεδεμέ- 

νες με το εμπόριο της Κίνας, όπως η Αυστραλία και η Χιλή με 

τις πρώτες ύλες τους. και η Γερμανία με τις εξαγωγές της σε 

μηχανοκίνητα εργαλεία και αυτοκίνητα. Από την άλλη μεριά, 

στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κατασκευαστικός τομέας δεν πα

ρουσιάζει ανάκαμψη, ενώ η ανεργία στον τομέα αυτό, όπως 

επισημάνθηκε νωρίτερα, είναι υπερδιπλάσια του μέσου όρου 

της χώρας.

Οι επενδύσεις στην πόλη συνήθως χρειάζονται πολύ χρό

νο για να πραγματοποιηθούν και ακόμα περισσότερο χρόνο 

για να ωριμάσουν. Ως εκ τούτου είναι πάντοτε δύσκολο να κα- 

1221 θοριστεί το σημείο στο οποίο η υπερσυσσώρευση κεφαλαίου



έχει μετατραπεί ή πρόκειται να μετατραπεί σε υπερσυσσώ- °' καηιτολι- 

ρευσπ επενδύσεων στο δομημένο περιβάλλον. Όπως συνέ- στικές κρίσεις 

βαίνε σταθερά με τους σιδηροδρόμους κατά τον 19ο αιώνα έχουν ρίζες 

και όπως φαίνεται από τη μακρά ιστορία οικοδομικών κύκλων στην πόλη 

και καταρρεύσεων (συμπεριλαμΒανομένης της πανωλεθρίας 

της περιόδου 2007-09) η πιθανότητα να έχουν ξεηεραστεί τα 

όρια είναι πολύ μεγάλη.

Η αφοΒία της χαώδους αστικοποίησης και της ραγδαίας 

αύξησης των επενδύσεων στις υποδομές, η οποία αναδια- 

μορφώνει το γεωγραφικό τοπίο του κινεζικού εθνικού χώ 

ρου, οφείλεται εν μέρει στην ικανότητα της κεντρικής κυβέρ

νησης να παρεμβαίνει αυθαίρετα στο τραπεζικό σύστημα σε 

περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Μια σχετικά ήπια ύφεση 

στις αγορές ακινήτων κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 

σε μεγάλες πόλεις όπως η Σανγκάη είχε ως αποτέλεσμα οι 

τράπεζες να μείνουν με τίτλους στα χέρια τους μιας τεράστιας 

σειράς «μη κερδοφόρων περιουσιακών στοιχείων» («τοξι- 

κών», όπως τα αποκαλούμε), πολλά από τα οποία βασίζονταν 

στην πόλη και στην οικιστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με ανεπί

σημες εκτιμήσεις, το 40% των τραπεζικών δανείων ήταν μη 

κερδοφόρα.52 Η απάντηση της κεντρικής κυβέρνησης ήταν 

να χρησιμοποιήσει τα άφθονα συναλλαγματικά της αποθέ

ματα για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες (μια κινεζική 

εκδοχή αυτού που αργότερα έγινε γνωστό ως το αμφιλεγό

μενο Troubled Asset Relief Program [TARP]53 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες). Είναι γνωστό ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

το κράτος χρησιμοποίησε για το σκοπό αυτό περίπου 45 δισ. 

από τα συναλλαγματικά του αποθέματα, και ίσως έμμεσα να 

χρησιμοποίησε πολλά περισσότερα. Όσο όμως οι θεσμοί της

52. Κ. Bradsher. "China Announces New Bailout of Big Banks'. New York 
Times. 7 Ιανουρίου 2004.
53. Πρόγραμμα που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από τον πρόεδρο 
Μηους. με το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ αγόραζε τίτλους από χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα που αντιμετώπιζαν προβλήματα μετά την έναρξη της κρί
σης. Ένα από τα πρώτα προγράμματα διάσωσης του τραπεζικού και χρηματο
πιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης. (Σ.τ.Ε.)
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Κίνας εξελίσσονται με τρόπους που συνάδουν περισσότερο 

με τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, τόσο δυσκο

λότερο καθίσταται για την κεντρική κυβέρνηση να ελέγξει τι 

συμβαίνει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Από τις εκθέσεις που είναι πλέον διαθέσιμες από την Κίνα 

προκύπτουν υπερβολικές ομοιότητες με την κατάσταση που 

επικρατούσε τη δεκαετία του 2000 στις Πολιτείες της νοτιο

δυτικής Αμερικής και στη Φλόριντα ή με την κατάσταση που 

επικρατούσε στη Φλόριντα τη δεκαετία του 1920. Από το 1998, 

οπότε ξεκίνησε η γενική ιδιωτικοποίηση της στέγασης στην 

Κίνα, η κερδοσκοπία στον τομέα της κατοικίας και των κατα

σκευών έχει απογειωθεί θεαματικά. Οι τιμές των ακινήτων 

έχουν αυξηθεί κατά 140% σε πανεθνική κλίμακα από το 2007 

και μετά. και κατά 800% σε μεγάλες πόλεις, όπως το Πεκί

νο και η Σανγκάη. τα τελευταία πέντε χρόνια. Συγκεκριμένα 

στη Σανγκάη φημολογείται ότι μέσα στο 2011 οι τιμές των 

ακινήτων διπλασιάστηκαν. Η μέση τιμή ενός διαμερίσματος 

στην πόλη αυτή ανέρχεται πλέον σε 500.000 δολάρια (σε μια 

χώρα όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 7.518 δολάρια το 2010)· 

αλλά ακόμα και σε λιγότερο δημοφιλείς πόλεις μια μέσου τύ

που κατοικία «κοστίζει περίπου 25 φορές το μέσο εισόδημα 

των κατοίκων», κάτι που είναι σαφώς μη βιώσιμο. Όλα αυτά 

δείχνουν ότι η γρήγορη και εκτεταμένη κατασκευή ακινή

των ιδιωτικής και εμπορικής χρήσης δεν συμβαδίζει με την 

πραγματική και, ακόμα πιο σημαντικό, με την αναμενόμενη 

ενεργό ζήτηση.54 Μεταξύ των επιπτώσεων είναι και η εκδή

λωση ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων οι οποίες οδήγησαν 

την κεντρική κυβέρνηση στη χρήση μιας σειράς εργαλείων 

για τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων δαπανών των τοπικών 

κυβερνήσεων.

Η κεντρική κυβέρνηση εκφράζει δημοσίως την ανησυχία 

της ότι

54. Για μια γενική επισκόπηση Βλ. Τ. Campanella, The Concrete Dragon, ό.π. 
Προσπάθησα επίσης να συνθέσω μια γενική εικόνα του φαινομένου αστικο
ποίησης στην Κίνα στο Κεφάλαιο 5 του A Brief History of Neoliberalism, ό.π.



μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της χώρας εξακολουθεί να εί- οι καπιτολι- 

ναι ουνδεδεμένο με τις πληθωριστικές δαπάνες στην ανά- στικές κρίσεις 

πτύξη της κτηματαγοράς και τις κυβερνητικές επενδύσεις έχουν ρίζες 

για την κατασκευή οδικών αρτηριών, σιδηροδρόμων και στην πόλη 

άλλων έργων υποδομής που αντιστοιχούν σε πολλά δισε

κατομμύρια δολάρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. οι 

επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο -ένα ευρύτερο μέτρο υπο

λογισμού της κατασκευαστικής δραστηριότητας- εκτοξεύ- 

θηκε 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προ

ηγούμενου έτους, και οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν 

σε 37%“

Αυτή η επένδυση «αντιστοιχεί πλέον στο 70% του ΑΕΠ της 

χώρας». Στη σύγχρονη εποχή, καμία άλλη χώρα δεν έχει 

προσεγγίσει αυτό το επίπεδο. «Ακόμα και η Ιαπωνία, στο ζενίθ 

της κατασκευαστικής έκρηξης, τη δεκαετία του 1980, έφτασε 

μόλις στο 35%. και το νούμερο στις Ηνωμένες Πολιτείες κινεί

ται εδώ και δεκαετίες γύρω στο 20%».

Οι «προσπάθειες των πόλεων έχουν συμβάλει ώστε οι 

δαπάνες για κυβερνητικές υποδομές και ακίνητα να αντικα

ταστήσουν το διεθνές εμπόριο ως τον βασικότερο ενισχυτικό 

παράγοντα της ανάπτυξης της Κίνας».54 Οι εκτεταμένες εξα

γορές γης και οι εκτοπισμοί που έλαβαν τεράστιες διαστά

σεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις (στο Πεκίνο 3 

εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν τα τελευταία 3 χρόνια) 

καταδεικνύουν μια ενεργή οικονομία της υφαρπαγής που αν

θεί παράλληλα με αυτή την τεράστια ώθηση που δίνεται στην 

αστικοποίηση σε ολόκληρη την Κίνα. Οι βίαιοι εκτοπισμοί και 

οι υφαρπαγές είναι από τις σημαντικότερες αιτίες ενός εντει- 

νόμενου κύματος λαϊκών και. ορισμένες φορές, βίαιων δια

μαρτυριών.

55. D. Barboza. "Inflation in China Poses Big Threat to Global Trade". New 
York Times. 17 Απριλίου 2011· J. Anderlini. "Fate of Real Estate is Global 
Concern". Financial Times. 1 Ιουνίου 2011· R. Cookson. "China Bulls Reined 
in by Fears on Economy". Financial Times. 1 Ιουνίου 2011.
54. K. Bradsher. "China's Economy is Starting to Slow, but Threat of Inflation 
Looms". New York Times. Business Section. 31 Μαΐου 2011 1125
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Οι πωλήσεις γης στους υηερεργολάΒους αποτελούν μια 
εξαιρετικά επικερδή επιχείρηση που γεμίζει τον κορβανά των 
τοπικών κυβερνήσεων. Στις αρχές του 2011 όμως η κεντρική 
κυβέρνηση διέταξε τις τοπικές κυβερνήσεις να περιορίσουν 
τις πωλήσεις αυτού του είδους προκειμένου να συγκροτήσει 
μια ανεξέλεγκτη κτηματαγορά, καθώς και τους συχνά βάναυ
σους εκτοπισμούς που προκαλούσαν τόσο μεγάλες αντιδρά
σεις. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δημοσιονομικά προβλήματα 
σε πολλές δημοτικές αρχές. Η «απότομη αύξηση του χρέους 
των τοπικών κυβερνήσεων και ο ελλιπής έλεγχος της διαδι
κασίας δανεισμού από επενδυτικές εταιρείες» (πολλές από 
τις οποίες χρηματοδοτούνταν από τοπικές κυβερνήσεις) θε
ωρούνται πλέον σοβαροί κίνδυνοι για την κινεζική οικονομία, 
κι αυτό αναστέλλει σε μεγάλο Βαθμό τις προοπτικές για μελ
λοντική ανάπτυξη όχι μόνο στην Κίνα αλλά και παγκοσμίως. 
Από το 2011 και μετά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της κινεζικής 
κυβέρνησης, το χρέος των δημοτικών αρχών της Κίνας υπο
λογίστηκε γύρω στα 2,2 τρισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί 
«περίπου στο ένα τρίτο του ΑΕΠ της χώρας». Πιθανότατα το 
80% αυτού του χρέους να βρίσκεται στα χέρια παράνομων 
επενδυτικών εταιρειών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τις 
δημοτικές αρχές αλλά τυπικά δεν αποτελούν μέρος αυτών. 
Πρόκειται για τους οργανισμούς που χτίζουν με ιλιγγιώδη 
ταχύτητα τόσο τις νέες υποδομές όσο και τα χαρακτηριστι
κά κτίρια που κάνουν τόσο θεαματικές τις κινεζικές πόλεις. 
Το χρέος όμως που έχουν συσσωρεύσει οι δημοτικές αρχές 
είναι τεράστιο. Ένα κύμα πτωχεύσεων «θα μπορούσε να με- 
τατραπεί σε τεράστιο παθητικό για την κεντρική κυβέρνηση, 
η οποία κάθεται πάνω σε δικό της χρέος που ανέρχεται σε 
2 τρισ. δολάρια».57 Η πιθανότητα κατάρρευσης, ακολουθού
μενης από μια μακρά περίοδο «στασιμότητας όπως στην 
Ιαπωνία», είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική. Η επιβράδυνση της οι

57. W. Xiaotian. "Local Governments at Risk of Defaulting on Debt". China 
Daily. 28 Ιουνίου 2011- D. Barboza. "China's Cities Piling Up Debt to Fuel 
Boom', New York Times. 7 Ιουλίου 2011.



κονομικής ανάπτυξης της Κίνας το 2011 προκαλεί ήδη μεί
ωση των εισαγωγών, γεγονός που με τη σειρά του θα έχει 
αντίκτυπο σε όλα εκείνα τα μέρη του κόσμου που ευημερούν 
πάνω στην πλάτη της κινεζικής αγοράς, ιδίως στον τομέα των 
πρώτων υλών.

Στο μεταξύ, στην κινεζική ενδοχώρα συναντά κανείς ολό
κληρες πόλεις που ακόμα δεν έχουν σχεδόν κανέναν κάτοικο 
και καμία πραγματική δραστηριότητα, οι οποίες προωθούν 
ένα παράξενο διαφημιστικό πρόγραμμα στον επιχειρηματικό 
Τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να προσελκύ- 
σουν επενδυτές και εταιρείες σε αυτό το νέο αστικό σύνορο 
του παγκόσμιου καπιταλισμού.58 Από τα μέσα του 19ου αιώνα, 
ίσως και νωρίτερα, η ανάπτυξη των πόλεων ήταν πάντοτε κερ
δοσκοπικού χαρακτήρα, όμως η κλίμακα της κερδοσκοπίας 
της κινεζικής ανάπτυξης φαίνεται ότι είναι εντελώς διαφορε
τικής τάξης από οτιδήποτε άλλο στην ανθρώπινη ιστορία. Από 
την άλλη όμως, η πλεονάζουσα ρευστότητα της παγκόσμιας 
οικονομίας που πρέπει να απορροφηθεί, η οποία εξαπλώνεται 
με σύνθετο ρυθμό, είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

Όπως συνέβη με τη ραγδαία άνθηση της προαστιοποίησης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Β' Παγκόσμιο, αν συνυ
πολογίσουμε όλες τις βοηθητικές οικιακές συσκευές και τον 
συναφή εξοπλισμό, καθίσταται σαφές ότι η κινεζική έκρηξη 
της αστικοποίησης παίζει Βασικό ρόλο στην τόνωση της πα
γκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης για μια ευρεία γκάμα κα
ταναλωτικών αγαθών πέρα από τα αυτοκίνητα (για τα οποία η 
Κίνα πλέον έχει να επιδείξει τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμί- 
ως).«Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η Κίνα καταναλώνει 
έως και 50% των Βασικών παγκόσμιων εμπορικών αγαθών 
και υλών, όπως το τσιμέντο, ο χάλυβας και το κάρβουνο, ενώ 
ο τομέας των ακινήτων αποτελεί τον Βασικό παράγοντα αύ
ξησης της εν λόγω ζήτησης».59 Εφόσον τουλάχιστον η μισή

οι καπιταλι
στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 
στην πόλη

58. D. Barboza. "A City Born of China's Boom. Still Unpeopled'. New York 
Times. 20 Οκτωβρίου 2010.
59. J. Anderlini, ό.π. 1127
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ποσότητα χάλυβα που καταναλώνεται διοχετεύεται στο δομη
μένο περιβάλλον, τότε το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παρα
γωγής χάλυβα απορροφόται αποκλειστικά από αυτή τη δρα
στηριότητα. Η Κίνα δεν είναι το μοναδικό μέρος στο οποίο πα- 
ρατηρείται τέτοια ραγδαία έκρηξη στον τομέα των ακινήτων. 
Όλες οι αποκαλούμενες χώρες ΒΡΙΚ φαίνεται ότι ακολουθούν 
την ίδια πορεία. Έτσι, οι τιμές των ακινήτων στο Σάο Πάολο 
και στο Ρίο σχεδόν διπλασιάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο, 
ενώ ανάλογες συνθήκες επικρατούν στην Ινδία και στη Ρω
σία. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι χώρες χα
ρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς συνολικής ανάπτυξης 
και υψηλό πληθωρισμό. Τα ισχυρά ρεύματα αστικοποίησης 
σαφώς σχετίζονται σε μεγάλο Βαθμό με την ταχεία ανάκαμψη 
από τις επιπτώσεις της ύφεσης της περιόδου 2007-09.

Το ερώτημα είναι: Πόσο βιώσιμη είναι αυτή η ανάκαμψη 
δεδομένου ότι έχει τις ρίζες της κυρίως σε κερδοσκοπικές 
μορφές ανάπτυξης της πόλης; Οι προσπάθειες της κεντρικής 
κυβέρνησης της Κίνας να ελέγξει τη ραγδαία τους αύξηση και 
να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις αυξάνοντας σταδια
κά τις ανάγκες των τραπεζών σε αποθεματικό δεν στέφθηκαν 
με ιδιαίτερη επιτυχία. Προέκυψε ένα «σκιώδες τραπεζικό σύ
στημα» στενό ουνδεδεμένο με επενδύσεις σε γη και ακίνητα, 
το οποίο είναι δύσκολο να υπαχθεί σε παρακολούθηση και 
έλεγχο και επιπλέον αποτελείται από νέους επενδυτικούς φο
ρείς (ανάλογους με εκείνους που έκαναν την εμφάνισή τουςτη 
δεκαετία του 1990 στις ΗΠΑ και στη Βρετανία). Το αποτέλεσμα 
της επιτάχυνσης των υφαρπαγών γης και του πληθωρισμού 
προκαλεί αναταραχές. Καταφθάνουν αναφορές για εργατικές 
κινητοποιήσεις οδηγών ταξί και φορτηγών (στη Σανγκάη). 
ενώ παράλληλα ξεσπούν ξαφνικές μαζικές απεργίες σε ερ
γοστάσια στις βιομηχανικές περιοχές του Γκουάνγκ-ντονγκ 
ως απάντηση στους χαμηλούς μισθούς, στις άθλιες συνθήκες 
εργασίας και στην άνοδο των τιμών. Οι επίσημες αναφορές 
για αναταραχές έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ την ίδια στιγ
μή λαμβάνουν χώρα προσαρμογές μισθών και εφαρμόζονται 
κυβερνητικές πολιτικές με στόχο την αντιμετώπιση των εντει-



νόμενων αναταραχών και την τόνωση της εσωτερικής αγοράς 
ως υποκατάστατο των επισφαλών και στάσιμων εξαγωγικών 
αγορών (επί του παρόντος, η εγχώρια κατανάλωση στην Κίνα 
αντιστοιχεί μόνο στο 35% του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες στο 70%).

Ωστόσο, όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν λαμβάνοντας 
υπόψη τα συγκεκριμένα βήματα που έκανε η κινεζική κυβέρ
νηση για να αντιμετωπίσει την κρίση της περιόδου 2007-09. 
0 βασικός αντίκτυπος της κρίσης στην Κίνα ήταν η ξαφνική 
κατάρρευση των εξαγωγικών αγορών (ειδικά της αγοράς 
των Ηνωμένων Πολιτειών), καθώς επίσης η μείωση της τά
ξης του 20% στις εξαγωγές στις αρχές του 2009. Σύμφωνα με 
αρκετά αξιόπιστες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θέσεων εργα
σίας που χάθηκαν στον τομέα των εξαγωγών πλησίασε τα 30 
εκατομμύρια κατά τη διάρκεια μιας πολύ σύντομης περιόδου 
το 2008-09. Ωστόσο το ΔΝΤ στις εκθέσεις του ανέφερε ότι η 
καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας στην Κίνα το φθινόπωρο 
του 2009 ήταν μόνο 3 εκατομμύρια.ωΈνα μέρος της διαφοράς 
μεταξύ μεικτής και καθαρής απώλειας θέσεων εργασίας εν
δεχομένως να οφείλεται στην επιστροφή των άνεργων μετα
ναστών των πόλεων στους τόπους καταγωγής τους. Ένα άλλο 
μέρος οφειλόταν αναμφίβολα στη γρήγορη τόνωση των εξα
γωγών και στην επαναπρόσληψη απολυμένων εργατών. Εί
ναι όμως σχεδόν σίγουρο ότι το υπόλοιπο μέρος της διαφοράς 
οφειλόταν στην εφαρμογή, εκ μέρους της κυβέρνησης, ενός 
μαζικού κεϊνσιανού προγράμματος δημιουργίας κινήτρων για 
επενδύσεις στην πόλη και στις υποδομές. Η κεντρική κυβέρ
νηση διέθεσε το επιπλέον ποσό των 600 δισ. δολαρίων για τη 
διεύρυνση ενός ήδη μεγάλου προγράμματος επενδύσεων σε 
υποδομές (συνολικά διατέθηκαν 750 δισ. δολάρια μόνο για 
την κατασκευή αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας μή
κους 13.000 χλμ. και παραδοσιακών σιδηροδρομικών γραμ-

οι καπιταλι
στικές κρίσεις 

έχουν ρίζες 
στην πόλη
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εξεγερμένες μών μήκους σχεδόν 18.000 χλμ.. όμως οι εν λόγω επενδύ- 
πόλεις οεις αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα, καθώς ύστερα από

μια σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας αποδείχτηκε ότι 
υπήρξε ελλιπής σχεδιασμός, αν όχι διαφθορά, κατά την κατα- 
σκευή).41 Ταυτόχρονα, η κεντρική κυβέρνηση έδωσε εντολή 
στις τράπεζες να προχωρήσουν σε εκτεταμένη δανειοδότηση 
κάθε είδους τοπικού αναπτυξιακού έργου (συμπεριλαμβανο
μένων των τομέων ακινήτων και υποδομών) προκειμένου να 
απορροφηθούν τα πλεονάζοντα εργατικά χέρια. Αυτό το τε
ράστιο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να ανοίξει το δρόμο 
προς την οικονομική ανάκαμψη. Τώρα η κινεζική κυβέρνηση 
ισχυρίζεται ότι μεταξύ 2008 και 2010 δημιούργησε σχεδόν 34 
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στα αστικά κέντρα. Σίγου
ρα φαίνεται ότι πέτυχε εν πολλοίς τον άμεσο στόχο να απορρο
φήσει μεγάλο μέρος του τεράστιου πλεονάσματος εργατικών 
χεριών, αν βέβαια τα στοιχεία του ΔΝΤ σχετικά με την καθαρή 
απώλεια θέσεων εργασίας είναι σωστά.

Φυσικά, το μείζον ερώτημα είναι αν αυτές οι κρατικές 
δαπάνες μπορούν να χαρακτηριστούν «παραγωγικές» ή όχι 
-  και, αν ναι, τι παράγουν και για ποιον; Πολλές επενδύσεις, 
όπωςτο τεράστιο εμπορικό κέντρο κοντά στην Ντονγκ-γκουάν, 
στέκουν άδειες, όπως συμβαίνει και με αρκετά από τα πο
λυώροφα κτίρια που «μολύνουν» το τοπίο της πόλης σχεδόν 
παντού. Κι από την άλλη. υπάρχουν οι άδειες νέες πόλεις που 
περιμένουν την άφιξη πληθυσμών και Βιομηχανιών. Ωστόσο 
δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμφιβολία ότι ο κινεζικός εθνικός 
χώρος θα επωφελούνταν από μια Βαθύτερη και πιο αποτελε
σματική χωρική ολοκλήρωση, και επιφανειακά τουλάχιστον 
αυτό ακριβώς φαίνεται να επιτυγχάνει το τεράστιο κύμα των 
επενδύσεων στις υποδομές και των έργων αστικοποίησης, 
συνδέοντας την υπανάπτυκτη ενδοχώρα με τις πιο εύπορες 
παραθαλάσσιες περιοχές και τον ελλιπώς υδροδοτούμενο 
Βορρά με τον επαρκώς υδροδοτούμενο Νότο. Σε μητροπο-
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λιτικό επίπεδο, οι διαδικασίες επέκτασης και αναζωογόνησης οι καπιταλι- 
των πόλεων φαίνεται να εισάγουν σύγχρονες τεχνικές στη στικές κρίσεις 
διαδικασία αστικοποίησης, μαζί με μια διαφοροποίηση των έχουν ρίζες 
δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των επιΒεΒλημέ- στην πόλη 
νων θεσμών της Βιομηχανίας πολιτισμού και γνώσης -μ ε  
χαρακτηριστικό παράδειγμα το θεαματικό Shanghai Expo-, 
που είναι τόσο χαρακτηριστικά δείγματα της νεοφιλελεύθε
ρης διαδικασίας αστικοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
στην Ευρώπη).

Κατά μία έννοια, η ανάπτυξη της Κίνας μιμείται και ξεπερ
νά διά της υπερβολής την ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτει
ών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την περίοδο, το 
διαπολιτειακό οδικό δίκτυο ένωσε τον αμερικανικό Νότο με 
τη Δύση, και αυτό, σε συνδυασμό με την προαστιοποίηση, συ- 
νέΒαλε στη συνέχεια αποφασιστικά στη διατήρηση τόσο της 
απασχόλησης όσο και της συσσώρευσης κεφαλαίου. 0 πα
ραλληλισμός όμως είναι διδακτικός και ως προς άλλες πτυ
χές. Μετά το 1945 η ανάπτυξη των ΗΠΑ δεν χαρακτηρίστηκε 
μόνο από υπερβολές ως προς την αξιοποίηση της ενέργειας 
και της γης· προκάλεσε επίσης, όπως είδαμε, μια ιδιαίτερη 
κρίση στους περιθωριοποιημένους, αποκλεισμένους και εξε- 
γερμένους πληθυσμούς των πόλεων, η οποία οδήγησε στην 
εφαρμογή μιας σειράς πολιτικών κατά τα τέλη της δεκαετίας 
του 1960. Όλα αυτά υποχώρησαν μετά την οικονομική κατάρ
ρευση του 1973. όταν ο πρόεδρος Νίξον στο ετήσιο διάγγελ
μά του για την κατάσταση του έθνους δήλωσε ότι η κρίση της 
πόλης είχε τελειώσει και ως εκ τούτου θα απέσυρε την ομο
σπονδιακή χρηματοδότηση. Αποτέλεσμα ήταν να εκδηλωθεί 
στις ΗΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και μετά κρίση 
στις υπηρεσίες σε επίπεδο δήμων, με όλες τις τρομακτικές 
επιπτώσεις εκφυλισμού στη δημόσια εκπαίδευση, στη δημό
σια υγεία και στη διάθεση προσιτής κατοικίας.

Η επιταχυνόμενη στρατηγική επενδύσεων στην ανάπτυ
ξη της πόλης και στις υποδομές που εφαρμόζεται στην Κίνα 
προκαλεί κατάρρευση αυτών των δύο τάσεων μέσα σε λίγα 
χρόνια. Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που ενώνει τη Σανγκάη 1131
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με το Πεκίνο είναι ό,τι πρέπει για να εξυπηρετούνται επιχει
ρηματίες και τα μέλη της μεσαίας και της ανώτερης τάξης, 
όμως δεν αποτελεί το είδος εκείνο της φθηνής συγκοινωνίας 
που μπορεί να μεταφέρει τους εργάτες στα χωριά τους για τον 
εορτασμό της κινεζικής Πρωτοχρονιάς. Αντιστοίχως, τα πολυ
ώροφα κτίρια διαμερισμάτων, οι περιφραγμένες κοινότητες 
και τα γήπεδα γκολφ για τους πλουσίους, μαζί με τα ακριβά 
εμπορικά κέντρα, δεν βοηθούν ουσιαστικά στην αποκατάστα
ση ενός ικανοποιητικού καθημερινού Βιοτικού επιπέδου για 
τις ανήσυχες, εξαθλιωμένες μάζες. Αυτή η μονομέρεια της 
ανάπτυξης της πόλης με Βάση ταξικά κριτήρια αποτελεί στην 
πραγματικότητα παγκόσμιο φαινόμενο. Παρατηρείται προς 
το παρόν στην Ινδία καθώς και σε αμέτρητες πόλεις σε όλο 
τον κόσμο όπου υπάρχουν νεοσύστατες συγκεντρώσεις περι
θωριοποιημένων πληθυσμών παράλληλα με υπερσύγχρονη 
αστικοποίηση και καταναλωτισμό για μια όλο και πιο εύπορη 
μειοψηφία. Το ζήτημα της ανεύρεσης τρόπων για την αντιμε
τώπιση των εξαθλιωμένων, ανασφαλών και αποκλεισμένων 
εργατών που αποτελούν πλέον μια πλειοψηφική και ενδεχο
μένως κυρίαρχη δύναμη σε πολλές πόλεις έχει μετατραπεί 
σε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου ο στρατιωτικός 
σχεδιασμός επικεντρώνεται πλέον κυρίως στην αντιμετώπι
ση απείθαρχων και δυνητικά επαναστατικών κινημάτων που 
γεννιούνται στα αστικά κέντρα.

Όσον αφορά όμως την περίπτωση της Κίνας, η αφήγηση 
αυτή έχει μια ενδιαφέρουσα πτυχή. Η πορεία της ανάπτυξης 
από τότε που ξεκίνησε η φιλελευθεροποίηση, το 1979, βασί
στηκε στην αντίληψη ότι η αποκέντρωση αποτελεί έναν από 
τους καλύτερους τρόπους για άσκηση συγκεντρωτικού ελέγ
χου. Η ιδέα ήταν να μπορούν οι περιφερειακές και δημοτικές 
αρχές, ακόμα και τα χωριά και οι κωμοπόλεις, να επιδιώκουν 
να Βελτιώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεντρωτικού ελέγ
χου και συντονισμού της αγοράς. Οι λύσεις που επιτεύχθηκαν 
μέσω επιτυχημένων τοπικών πρωτοβουλιών στη συνέχεια 
αποτέλεσαν τη Βάση για την αναδιαμόρφωση κεντρικών κυ
βερνητικών πολιτικών.



Σύμφωνα με εκθέσεις που προέρχονται από την Κίνα. η οι καηιταλι- 
αλλαγή στην εξουσία που αναμένεται το 2012 έρχεται αντιμέ- °'"<ές κρίσεις 
τωππ με μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Η προσοχή έχει εστία- έχουν ρίζες 
στεί στην πόλη Τσονγκ-κινγκ. όπου εδώ και αρκετό καιρό επι- °™  πόλη 
τελείται μια, καθώς φαίνεται, ριζική στροφή από τις πολιτικές 
που Βασίζονται στην αγορά προς μια κρατικά καθοδηγούμενη 
σοσιαλιστική αναδιανομή -  η οποία υποστηρίζεται από μια 
ισχυρή ρητορική, μαοϊκής έμπνευσης. Σε αυτό το μοντέλο,
«όλα συνδέονται με το ζήτημα της φτώχειας και της ανισότη
τας». Η κυβέρνηση «έχει διοχετεύσει τα κέρδη κρατικών επι
χειρήσεων σε παραδοσιακά σοσιαλιστικά έργα. χρησιμοποι
ώντας τα έσοδά τους για τη χρηματοδότηση της κατασκευής 
οικονομικών υποδομών στέγασης και συγκοινωνίας». Η στε- 
γαστική πρωτοβουλία συνεπάγεται ένα «μαζικό κατασκευα
στικό πρόγραμμα» που «θα παρέχει φθηνά διαμερίσματα στο 
ένα τρίτο των 30 εκατομμυρίων κατοίκων» που ζουν στην 
πόλη. «Οι δημοτικές αρχές αναμένεται να χτίσουν 20 πόλεις- 
δορυφόρους με πληθυσμό 300.000 κατοίκων η καθεμιά. Σε 
αυτές, 50.000 άνθρωποι θα ζουν σε κρατικά επιδοτούμενες 
κατοικίες». Στόχος αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου σχεδίου 
(που είναι αντίθετο με τις συμβουλές της Παγκόσμιας Τράπε
ζας) είναι να μειωθούν οι Βαθμιαία αυξανόμενες κοινωνικές 
ανισότητες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία 
20 χρόνια στην Κίνα. Είναι ένα αντίδοτο στα ιδιωτικής πρω
τοβουλίας έργα κατασκευής περιφραγμένων κοινοτήτων για 
τους πλουσίους. Η αρνητική πλευρά αυτού του σχεδίου όμως 
είναι ότι επιταχύνει την απαγκίστρωση της γης από τις αγροτι
κές της χρήσεις και ωθεί τους αγροτικούς πληθυσμούς σε μια 
υποχρεωτική αστικοποίηση η οποία ενισχύει την αυξανόμενη 
διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια, που με τη σειρά της θα οδηγή
σει σε μια κατασταλτική, αν όχι απολυταρχική, απάντηση.

Αυτή η επιστροφή σε ένα σοσιαλιστικό πρόγραμμα ανα
διανομής. μέσα από τη χρήση του ιδιωτικού τομέα για δημό
σιους στόχους, παρέχει πλέον ένα μοντέλο εφαρμογής για 
την κεντρική κυβέρνηση. Σχεδιάζει να χτίσει 36 εκατομμύ
ρια οικονομικά σπίτια μέσα σε περίοδο 5 ετών. ξεκινώντας 1133



εξεγερμένες από το 2010. Με αυτό τον τρόπο η Κίνα προτίθεται να λύσει 
πόλεις χο πρόβλημα της απορρόφησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου,

προτείνοντας ταυτόχρονα έναν τρόπο για περαιτέρω αστικο
ποίηση του αγροτικού πληθυσμού, απορρόφηση του πλεο
νάζοντος εργατικού δυναμικού και (ευελπιστεί) εξάλειψη της 
λαϊκής δυσαρέσκειας προσφέροντας ασφάλεια όσον αφορά 
το θέμα της κατοικίας στους λιγότερο εύπορους.42 Οι πολιτικές 
αυτές θυμίζουν τις πολιτικές για την πόλη που εφαρμόστηκαν 
στις ΗΠΑ μετά το 1945: διατήρηση του ρυθμού οικονομικής 
ανάπτυξης και παράλληλη επίτευξη συναίνεσης των δυνητικά 
ανήσυχων πληθυσμών μέσα από τη στεγαστική εξασφάλιση. 
Η αρνητική πλευρά έγκειται στην αυξανόμενη, και ορισμένες 
φορές Βίαιη, εναντίωση στις αναγκαίες εξαγορές γης (παρόλο 
που οι Κινέζοι τηρούν σαφώς το μαοϊκό σύνθημα που λέει ότι 
«δεν μπορείς να φτιάξεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αβγά»). 

Σε κάποιες άλλες γωνιές της Κίνας όμως, ειδικά στις πα
ραθαλάσσιες πόλεις και στις πόλεις του Νότου, όπως η Σενζέν, 
υπάρχουν ανταγωνιστικά μοντέλα ανάπτυξης που Βασίζονται 
στην αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές η λύση που προτείνεται 
είναι πολύ διαφορετική. Δίνεται περισσότερη έμφαση στον 
πολιτικό φιλελευθερισμό και σε κάτι που μοιάζει περισσότερο 
με την αστική δημοκρατία των πόλεων, και παράλληλα εδραι
ώνονται περαιτέρω οι πρωτοβουλίες της ελεύθερης αγοράς. 
Στην περίπτωση αυτή. η αύξηση της κοινωνικής ανισότητας 
γίνεται δεκτή ως το αναγκαίο τίμημα μιας Βιώσιμης οικονομι
κής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Προς το παρόν είναι 
αδύνατον να προΒλέψει κανείς προς τα πού θα στραφεί η κε
ντρική κυβέρνηση.Ένα σημείο αποφασιστικής σημασίας είναι 
ο ρόλος που θα παίξουν οι πρωτοβουλίες που Βασίζονται στις 
πόλεις στη χάραξη μιας νέας πορείας προς τέτοιου είδους δια
φορετικές επιλογές για το μέλλον· φαίνεται όμως ότι ο τρόπος 
κατάκτησης ενός τέτοιου μέλλοντος είναι Βαθιά ενσωματωμέ
νος σε μια πολωμένη επιλογή μεταξύ κράτους και αγοράς.
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Τα αποτελέσματα της αστικοποίησης της Κίνας τις τελευταί
ες δεκαετίες έχουν αποδειχτεί ασυνήθιστα και συνταρακτικά 
ως προς τις επιπτώσεις τους. Η απορρόφηση της πλεονάζου- 
σας ρευστότητας και του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου 
μέσω της αστικοποίησης σε μια περίοδο όπου είναι δύσκο
λο να βρεθούν επικερδείς ευκαιρίες έχει σίγουρα συμβάλει 
στη συντήρηση της συσσώρευσης κεφαλαίου όχι μόνο στην 
Κίνα αλλά και σε μεγάλο μέρος του πλανήτη κατά τα τελευταία 
λίγα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το κατά πόσο είναι στα
θερή μια τέτοια λύση αποτελεί θέμα συζήτησης. Οι ταχύτατα 
εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες (η Κίνα είναι πλέον 3η σε 
αριθμό δισεκατομμυριούχων στον κόσμο], η περιβαλλοντική 
υποΒάθμιση (την οποία παραδέχεται δημοσίως ακόμα και η 
κινεζική κυβέρνηση) και παράλληλα οι πολλαπλές ενδείξεις 
για υπερεπέκταση και υπερτίμηση των περιουσιακών στοιχεί
ων στο δομημένο περιβάλλον δείχνουν ότι το κινεζικό «μοντέ
λο» δεν είναι σε καμία περίπτωση τέλειο, και ότι θα μπορούσε 
πολύ εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη να μετατραπεί από 
ευεργέτης σε προβληματικό παιδί της καπιταλιστικής ανάπτυ
ξης. Αν αυτό το «μοντέλο» αποτύχει, τότε το μέλλον του καπι
ταλισμού θα είναι πραγματικά ολέθριο. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι 
η μοναδική διέξοδος είναι να εξετάσουμε πιο δημιουργικά την 
επιλογή της αναζήτησης αντικαπιταλιστικών εναλλακτικών. 
Εφόσον η καπιταλιστική μορφή αστικοποίησης είναι τόσο από
λυτα ενταγμένη στην αναπαραγωγή του καπιταλισμού και τόσο 
θεμελιώδους σημασίας για αυτήν, τότε προκύπτει επίσης το 
συμπέρασμα ότι εναλλακτικές μορφές αστικοποίησης θα πρέ
πει απαραιτήτως να παίξουν κεντρικό ρόλο σε κάθε αναζήτη
ση αντικαπιταλιστικών εναλλακτικών.

I  Η αστικοποίηση του κεφαλαίου

οι καπιταλι
στικές κρίοεις

έχουν ρίζες

Η αναπαραγωγή του κεφαλαίου περνά με άπειρους τρόπους 
μέσα από διαδικασίες αστικοποίησης. Η αστικοποίηση του 
κεφαλαίου όμως προϋποθέτει την ικανότητα των δυνάμεων 1135
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της καπιταλιστικής τάξης να επιβάλλονται στη διαδικασία της 
πόλης. Κάτι τέτοιο σημαίνει κυριαρχία της καπιταλιστικής τά
ξης όχι μόνο στους κρατικούς μηχανισμούς (συγκεκριμένα σε 
εκείνες τις πτυχές της κρατικής εξουσίας που διαχειρίζονται 
και καθορίζουν τις κοινωνικές συνθήκες και τις υποδομές 
μέσα στις χωρικές δομές), αλλά και σε ολόκληρους πληθυ
σμούς -  στον τρόπο ζωής και στο εργατικό δυναμικό τους. στις 
πολιτισμικές και πολιτικές τους αξίες, καθώς και στον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Αυτό το επίπεδο 
ελέγχου είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω αδύνατον, 
να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου η πόλη και η διαδικασία που την 
παράγει αποτελούν Βασικά πεδία πολιτικών, κοινωνικών και 
ταξικών αγώνων. Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει τη δυναμι
κή αυτού του αγώνα από την πλευρά του κεφαλαίου. Επομέ
νως απομένει να εξετάσουμε τη διαδικασία της πόλης -τους 
μηχανισμούς πειθαρχίας και τους περιορισμούς της, καθώς 
επίσης τις χειραφετικές και αντικαπιταλιστικές της δυνατότη
τες - από την πλευρά όλων εκείνων που προσπαθούν να βγά
λουν τα προς το ζην και να αναπαράγουν την καθημερινή τους 
ζωή μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πόλης.



κεφάλα ιοχρίχο

Η δημιουργία των κοινών της πόλης

Η πόλη είναι το μέρος όπου όλα τα είδη και οι τάξεις των 
ανθρώπων αναμειγνύονται, πολλές φορές απρόθυμα και 
ανταγωνιστικά, για να παραγάγουν μια κοινή, αν και διαρκώς 
μεταβαλλόμενη και εφήμερη ζωή. 0 συλλογικός χαρακτήρας 
αυτής της ζωής έχει αποτελέσει από παλιά αντικείμενο σχο
λιασμού από κάθε είδους πολεοδόμους και ταυτόχρονα συ
ναρπαστικό θέμα μιας ευρείαςγκάμας υποβλητικών γραπτών 
και αναπαραστάσεων (σε μυθιστορήματα, κινηματογραφικές 
ταινίες, πίνακες ζωγραφικής. Βίντεο κ.λπ.) που επιχειρούν 
να προσδιορίσουν το χαρακτήρα της ζωής αυτής (ή τον συ
γκεκριμένο χαρακτήρα της ζωής σε μια συγκεκριμένη πόλη 
σε έναν δεδομένο χώρο και χρόνο) και τα Βαθύτερα νοήματά 
της. Και στη μακρά ιστορία του ουτοπισμού για τις πόλεις συ
ναντάμε κάθε είδους ανθρώπινες επιθυμίες να αλλάξει η ε ι
κόνα της πόλης, ώστε να προσομοιάζει περισσότερο σε «αυτό 
που ποθεί η καρδιά μας». όπως θα έλεγε ο Παρκ. Η πρόσφα
τη αναθίωση της προσοχής που δίνεται στην υποτιθέμενη 
απώλεια των κοινών αγαθών της πόλης αντικατοπτρίζει τις 
εμφανώς Βαθιές επιπτώσεις που είχε το πρόσφατο κύμα ιδι- 
ωτικοποιήσεων, περιφράξεων, πρακτικών χωρικού ελέγχου, 
αστυνόμευσης και επιτήρησης στις ποιότητες της ζωής στην 
πόλη γενικά, και συγκεκριμένα στη δυνατότητα οικοδόμησης 
ή παρεμπόδισης νέων μορφών κοινωνικών σχέσεων (ενός 
νέου τύπου κοινών) στο πλαίσιο της διαδικασίας της πόλης, 
που επηρεάζεται, ή ακόμα και κυριαρχείται, από τα συμφέρο
ντα της καπιταλιστικής τάξης. Όταν, για παράδειγμα, ο Χαρντ 1137
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και ο Νέγκρι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
«τη μητρόπολη ως ένα εργοστάσιο παραγωγής του κοινού», 
το προτείνουν ως σημείο εκκίνησης για αντικαπιταλιστική 
κριτική και πολιτική δράση. Η ιδέα αυτή ακούγεται πιασάρι- 
κη και ενδιαφέρουσα, όπως άλλωστε και το δικαίωμα στην 
πόλη· τι θα μπορούσε όμως να σημαίνει; Και πώς συνδέεται 
με τη μακρά ιστορία επιχειρημάτων και αντιπαραθέσεων που 
σχετίζονται με τη δημιουργία και την αξιοποίηση των κοινών 
ιδιοκτησιακών πόρων;

Δεν θυμάμαι πλέον πόσες φορές έχω δει να παρατίθε
ται το κλασικό άρθρο του Γκάρετ Χάρντιν (Garrett Hardin) 
με τίτλο «The Tragedy of the Commons» [«Η τραγωδία των 
κοινών») ως αδιάψευστο επιχείρημα της ανώτερης αποτε- 
λεσματικότητας των δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας όσον 
αφορά τη χρήση της γης και των πόρων, και ως εκ τούτου 
ως αδιάψευστη νομιμοποίηση της ιδιωτικοποίησης.' Αυτή η 
εσφαλμένη ερμηνεία προέρχεται εν μέρει από την προσφυγή 
του Χάρντιν στη μεταφορά με τα βοοειδή που Βρίσκονται υπό 
την ιδιωτική κατοχή αρκετών ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται 
να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους αφήνοντάς τα να 
βοσκήσουν σε ένα κομμάτι κοινόχρηστης γης. 0 κάθε ιδιοκτή
της επωφελείται ατομικά από την προσθήκη βοοειδών, ενώ 
οι τυχόν απώλειες σε γονιμότητα που οφείλονται στην κίνηση 
αυτή επιμερίζονται σε όλους τους χρήστες. Έτσι, όλοι οι Βο
σκοί συνεχίζουν να προσθέτουν Βοοειδή, ώσπου τελικά η κοι
νή γη χάνει όλη την παραγωγικότητά της. Αν τα βοοειδή ήταν 
κοινό κτήμα όλων. τότε φυσικά η μεταφορά δεν θα είχε ισχύ. 
Αυτό δείχνει ότι στην καρδιά του προβλήματος βρίσκονται η 
ατομική ιδιοκτησία των Βοοειδών και η ιδιοτελής συμπερι
φορά μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας. όχι ο χαρακτήρας 
κοινοκτημοσύνης που χαρακτηρίζει τους πόρους. Το Βασικό 
ενδιαφέρον του Χάρντιν όμως δεν εστιαζόταν σε τίποτε απ' όλα

I.G. Hardin. The Tragedy of the Commons". Science 162.1968. o. 1243-1248· 
B. McCay & J. Acheson (επιμ ). The Question of the Commons: The Culture 
and Ecology of Communal Resources. Τούσον. University of Arizona Press. 
1987.



αυτά. Βασική του μέριμνα ήταν η αύξηση του πληθυσμού. Φο
βόταν πως η προσωπική απόφαση να κάνει κανείς παιδιά θα 
οδηγούσε τελικά στην καταστροφή των παγκόσμιων κοινών 
και στην εξάντληση όλων των πόρων (όπως υποστήριξε και ο 
Μάλθους [Malthus]). Η μόνη λύση. κατά την άποψή του, είναι 
ο απολυταρχικός ρυθμιστικός έλεγχος του πληθυσμού.2

Παραθέτω το συγκεκριμένο παράδειγμα θέλοντας να 
υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο η προσέγγιση των 
κοινών πολλές φορές περιορίζεται μέσα σε ένα πολύ στενό 
σύνολο συμπερασμάτων που σε μεγάλο Βαθμό προκύπτουν 
από το παράδειγμα των περιφράξεων γης που έλαΒε χώρα 
στη Βρετανία από την ύστερη μεσαιωνική περίοδο και μετά. 
Ως εκ τούτου η σκέψη συχνά πολώνεται ανάμεσα στις λύσεις 
της ατομικής ιδιοκτησίας και της αυταρχικής κρατικής πα
ρέμβασης. Από πολιτική πλευρά, το όλο ζήτημα επισκιάζεται 
από μια ενστικτώδη αντίδραση (διανθισμένη με γερές δόσεις 
νοσταλγίας για μια αλλοτινή υποτιθέμενη ηθική οικονομία 
κοινής δράσης) είτε υπέρ είτε -συνήθως από τις αριστερές 
δυνάμεις- κατά των περιφράξεων.

Η 'Ελινορ Όστρομ (Elinor Ostrom) στο Βιβλίο της με τίτλο 
Governing the Commons [Η διαχείριση των κοινών πόρων) 3 
επιχειρεί να ανατρέψει ορισμένα από τα συμπεράσματα. Συ
στηματοποιεί τα ανθρωπολογικά. κοινωνιολογικά και ιστο
ρικά στοιχεία που ανέκαθεν υποδείκνυαν ότι. αν οι Βοσκοί 
συζητούσαν μεταξύ τους (ή είχαν θεσπίσει πολιτισμικούς κα
νόνες διαμοιρασμού). τότε ενδεχομένως να έλυναν εύκολα τα 
ζητήματα που σχετίζονταν με τα κοινά. ΗΌστρομ δείχνει, μέσα

2. Είναι εντυπωσιακό πόσο πολλοί αριστεροί αναλυτές αντιλαμβάνονται 
εντελώς λανθασμένα τη συλλογιστική του Χάρνιιν σε αυτό το σημείο. Έτσι. ο 
Massimo de Angelis στο The Beginning of History: Value Struggles and Global 
Capital (Λονδίνο, Pluto Press. 2007. σ. 134) γράφει: «Ο Χάρντιν έχει μηχανευτεί 
μια δικαιολογία για την ιδιωτικοποίηση του χώρου των κοινών με Βάση μια 
υποτιθέμενη φυσική αναγκαιότητα».
3. Ε. Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action. Κέιμπριτζ. Cambridge University Press. 1990 (ελλ. έκδ. Έ. 
Όστρομ. Η διαχείριση των κοινών πόρων. μτφ. Γ. Αρχοντας. Αθήνα. Καστανιώ
της. 2002).
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από αμέτρητα παραδείγματα, ότι τα άτομα μπορούν να εφευ
ρίσκουν, και συχνά όντως το κάνουν, μεγαλοφυείς και κατε- 
ξοχήν συλλογικούς τρόπους για να διαχειριστούν πόρους κοι
νής ιδιοκτησίας με στόχο το ατομικό και το συλλογικό όφελος. 
Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στον προσδιορισμό των λόγων 
για τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις οι προσπάθειες 
αυτές ήταν επιτυχείς και υπό ποιες προϋποθέσεις απέτυχαν. 
Οι μελέτες περίπτωσης τηςΌστρομ «καταρρίπτουν την πεποί
θηση πολλών πολιτικών αναλυτών ότι ο μοναδικός τρόπος 
επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τους πόρους 
κοινής ιδιοκτησίας είναι εξωτερικές αρχές να επιβάλουν πλή
ρη δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας ή κεντρική ρύθμιση». 
Αντιθέτως, προβάλλουν «έναν πλούσιο συνδυασμό δημόσι
ων και ιδιωτικών μέσων». Οπλισμένη με αυτό το συμπέρα
σμα, κατάφερε να αντιταχθεί στην οικονομική ορθοδοξία που 
απλώς αντιμετωπίζει την πολιτική ως μια διχοτομική επιλογή 
μεταξύ κράτους και αγοράς.

Τα περισσότερα όμως από τα παραδείγματα που παραθέτει 
περιλαμβάνουν μόλις καμιά εκατοστή συμμετέχοντες. Διαπί
στωσε πως οτιδήποτε μεγαλύτερο (το μεγαλύτερο παράδειγ
μά της αφορούσε 15.000 ανθρώπους) απαιτούσε μια «εμφω- 
λευμένη» («nested») δομή λήψης αποφάσεων, επειδή ήταν 
αδύνατη η άμεση διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των ατόμων. 
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι απαιτούνται εμφωλευμένες και ως 
εκ τούτου υπό μία έννοια «ιεραρχικές» μορφές οργάνωσης 
για την αντιμετώπιση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας, όπως 
η υπερθέρμανση του πλανήτη. Δυστυχώς ο όρος «ιεραρχία» 
αποτελεί ανάθεμα στον συμβατικό τρόπο σκέψης (η Όστρομ 
τον αποφεύγει) και δεν είναι καθόλου δημοφιλής σε μεγά
λο μέρος της σύγχρονης Αριστερός. Η μόνη πολιτικά ορθή 
μορφή οργάνωσης σε πολλούς ριζοσπαστικούς κύκλους ε ί
ναι μη κρατική, μη ιεραρχική και οριζόντια. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το συμπέρασμα ότι κάποια είδη εμφωλευμένων 
ιεραρχικών οργανώσεων ίσως να είναι απαραίτητα, τείνει να 
αποφεύγεται και το ερώτημα πώς μπορεί να γίνει διαχείριση 
των κοινών σε μεγάλες, και όχι σε μικρές και τοπικές, κλίμα-



κες (για παράδειγμα, το παγκόσμιο πλπθυσμιακό πρόβλημα 
που απασχολούσε τον Χάρντιν).

Παρατηρείται σαφώς ένα δύσκολο αναλυτικά «πρόβλη
μα κλίμακας», το οποίο απαιτεί (αλλά δεν λαμβάνει) προσε
κτική αξιολόγηση. Οι δυνατότητες συνετής διαχείρισης των 
πόρων κοινής ιδιοκτησίας που υπάρχουν σε μια κλίμακα 
(όπως κοινά δικαιώματα στο νερό μεταξύ 100 αγροτών σε 
μια μικρή λεκάνη ποταμού) δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε 
προβλήματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη ή ακόμα και 
στην περιφερειακή διάχυση όξινων εναποθέσεων από τους 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Καθώς «πηδάμε κλίμακες» 
(όπως αρέσει στους γεωγράφους να το θέτουν), αλλάζουν 
δραματικά τόσο η φύση του προβλήματος των κοινών όσο 
και οι προοπτικές ανεύρεσης λύσεων.4 Εκείνο που στη μία 
κλίμακα μοιάζει καλή λύση παύει να ισχύει μόλις η κλίμακα 
αλλάξει. Ακόμα χειρότερα, λύσεις που είναι εμφανώς σωστές 
σε μία κλίμακα (για παράδειγμα, στην «τοπική») δεν αθροί
ζονται κατ' ανάγκην προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) ώστε να 
αποτελέσουν κατάλληλες λύσεις για κάποια άλλη κλίμακα (για 
παράδειγμα, την παγκόσμια). Γϊ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι 
ιδιαίτερα παραπλανητική η μεταφορά του Χάρντιν: χρησιμο
ποιεί ένα μικρής κλίμακας παράδειγμα ιδιωτικού κεφαλαίου 
που λειτουργεί σε ένα κοινόχρηστο Βοσκοτόπι προκειμένου 
να αναλύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, σαν να μην υπάρχει 
κανένα απολύτως πρόβλημα στη μεταπήδηση από τη μία κλί
μακα στην άλλη.

Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα 
πολύτιμα μαθήματα που έχει προσφέρει η συλλογική οργάνω
ση αλληλέγγυων οικονομιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με 
τις αρχές της κοινοκτημοσύνης δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
ώστε να προκύψουν παγκόσμιες λύσεις χωρίς προσφυγή σε 
«εμφωλευμένες» και ως εκ τούτου ιεραρχικές μορφές οργά
νωσης. Δυστυχώς, στις μέρες μας, όπως έχουμε επισημάνει

η δημιουργία
ίων κοινών

της πόλης

4. Ε. Sheppard & R. McMaster (εηιμ ). Scale and Geographic Inquiry, Οξφόρ
δη. Blackwell. 2004. 1141



εξεγερμένες ήδη, η ιδέα της ιεραρχίας αποτελεί ανάθεμα για πολλά τμήμα- 
πόλεις χα της Αριστερός. Πολλές φορές ο φετιχισμός στην προτίμηση 

μορφών οργάνωσης (απόλυτης οριζοντιότητας. για παράδειγ
μα) αποτελεί εμπόδιο για την αναζήτηση κατάλληλων και απο
τελεσματικών λύσεων.5 Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, 
δεν υποστηρίζω ότι η οριζοντιότητα είναι κακή -μάλιστα τη 
θεωρώ άριστο στόχο-, αλλά ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 
τα όριά της ως ηγεμονικής οργανωτικής αρχής και να είμαστε 
πρόθυμοι να την υπερβαίνουμε όταν καθίσταται αναγκαίο.

Μεγάλη σύγχυση επικρατεί επίσης όσον αφορά τη σχέση 
που υπάρχει ανάμεσα στα κοινό και στα υποτιθέμενα δεινά 
της περίφραξης. Στη γενικότερη τάξη πραγμάτων (και ειδι
κότερα σε παγκόσμιο επίπεδο), κάποιο είδος περίφραξης 
αποτελεί συνήθως τον καλύτερο τρόπο για να διατηρηθούν 
συγκεκριμένα είδη πολύτιμων κοινών. Η δήλωση αυτή 
ακούγεται, και είναι, αντιφατική, όμως αντικατοπτρίζει μια 
πραγματικά αντιφατική κατάσταση. Για παράδειγμα, θα χρει
αστεί μια δρακόντεια πράξη περίφραξης στην Αμαζονία για να 
προστατευτούν τόσο η Βιοποικιλότητα όσο και οι κουλτούρες 
των ιθαγενών πληθυσμών ως μέρος των παγκόσμιων φυσι
κών και πολιτιστικών μας κοινών. Σίγουρα θα χρειαστεί κρα
τική εξουσία προκειμένου να προστατευτούν αυτά τα κοινά 
από τη φιλισταϊκή δημοκρατία των βραχυπρόθεσμων οικο
νομικών συμφερόντων που ρημάζουν τη γη με τις φυτείες

5. Ένας θεωρητικός του αναρχισμού που αντιμετωπίζει σοΒαρά αυτό το πρό
βλημα είναι ο Μ. Bookchin στο Remaking Society. Pathways to a Green Future. 
Βοστώνη. South End Press, 1990 (ελλ έκδ.: Μ. Μπούκτσιν. Ξαναφηάχνοντας 
την κοινωνία, μτφ. Τ. Κυηριανίδης. Αθήνα. Εξάντας χ.χ.)· και στο Urbanization 
without Cities: The Rise and Decline of Citizenship. Μόντρεαλ. Black Rose Books. 
1992. Η M. Sitrin στο Horizontalism Voices of Popular Power in Argentina. 
Όουκλαντ, AK Press, 2006 [ελλ έκ6.= M. Sitrin. Οριζοντιότητα: Φωνές λαϊκής 
εξουσίας στην Αργεντινή. Αθήνα. Ιδιωτική Έκδοση. 2011] υπερασπίζεται με 
πολύ ενδιαφέροντα τρόπο την αντιιεραρχική σκέψη. Βλ επίσης S. Motta & A.G. 
Nilson, Social Movements in the Global South: Dispossession. Development 
and Resistance. Μπέιζινγκστοουκ. Palgrave Macmillan. 2011. Ένας σημαντι
κός θεωρητικός αυτής της ηγεμονικής αντιιεραρχικής άποψης στην Αριστερά 
είναι ο J. Holloway. Change the World without Taking Power. Λονδίνο. Pluto 
Press. 2002 (ελλ έκδ.: J. Holloway. αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να καταλά- 

1421 βουμε την εξουσία, μτφ. Ά. Χόλογουεη. Αθήνα. ΙαΒΒάλας. 2006).



σόγιας και την εκτροφή Βοοειδών. Επομένως δεν μπορούμε 
να απορρίψουμε όλες τις μορφές περίφραξης ως εξ ορισμού 
κακές. Η παραγωγή και η περίφραξη μη εμπορευματοποιημέ
νων χώρων σε έναν ανηλεώς εμπορευματοποιούμενο κόσμο 
είναι σίγουρα καλή. Στην περίπτωση αυτή όμως μπορεί να 
προκύψει άλλο πρόβλημα: η εκδίωξη ιθαγενών πληθυσμών 
από τις δασικές εκτάσεις στις οποίες διαμένουν (όπως υπο
στηρίζει συχνά το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση) μπορεί να 
κριθεί απαραίτητη για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας.'Ενα 
κοινό μπορεί να προστατευτεί σε Βάρος κάποιου άλλου. Όταν 
περιφράσσεται ένας προστατευμένος Βιότοπος, απαγορεύεται 
η δημόσια πρόσβαση. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο να συμπερά- 
νουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε ένα είδος 
κοινού είναι να αρνηθούμε ένα άλλο. Από πλήθος στοιχείων 
που προέρχονται από προγράμματα κοινής διαχείρισης δα
σών, για παράδειγμα, έχει προκύψει ότι ο διττός στόχος της 
βελτίωσης των Βιότοπων και της επέκτασης των δασών με 
παράλληλη διατήρηση της πρόσβασης των παραδοσιακών 
χρηστών στους δασικούς πόρους συχνά αποβαίνει προς όφε
λος και των δύο. Ωστόσο, η ιδέα της προστασίας των κοινών 
μέσα από περιφράξεις δεν είναι πάντοτε εύκολο να τεθεί προς 
συζήτηση, ενώ πρέπει να διερευνηθεί συστηματικά ως αντι- 
καπιταλιστική στρατηγική. Στην πραγματικότητα, ένα κοινό 
αίτημα της Αριστερός για «τοπική αυτονομία» αποτελεί στην 
πραγματικότητα αίτημα για κάποιου είδους περίφραξη.

Οφείλουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα ζητή
ματα που σχετίζονται με τα κοινά είναι αντιφατικά και ως εκ 
τούτου πάντοτε αποτελούν αντικείμενο αμφισβητήσεων. Πίσω 
από αυτές τις αμφισβητήσεις κρύβονται αντικρουόμενα κοι
νωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Ουσιαστικά, η «πολιτική», 
σύμφωνα με τον Ζακ Ρανσιέρ (Jacques Ranciere), «αποτελεί 
τη σφαίρα δράσης ενός κοινού που δεν μπορεί παρά να είναι 
πάντα αντικείμενο αμφισβητήσεων».6 Τελικά, αυτό που συχνά
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6. J. Ranciere. όπως παρατίθεται στο Μ. Hardt & A. Negri Commonwealth. 
Κέιμηριτζ. Harvard University Press. 2009. σ. 350. I 143



εξεγερμένες απομένει στον αναλυτή είναι να λάβει μια απλή απόφαση: Με 
πόλεις ποια πλευρά είσαι, ποια κοινά συμφέροντα επιζητάς να προ

στατέψεις και με ποιον τρόπο:
Στις μέρες μας, οι πλούσιοι έχουν τη συνήθεια, λόγου χάρη, 

να κλείνονται σε περιφραγμένες κοινότητες μέσα στις οποίες 
οριοθετείται ένα αποκλειστικό κοινό. Αυτό σε τίποτα δεν δι
αφέρει από την περίπτωση 50 ανθρώπων που μοιράζονται 
μεταξύ τους κοινούς υδάτινους πόρους χωρίς να ενδιαφέρο- 
νται για κανέναν άλλον. Οι πλούσιοι έχουν μάλιστα το θράσος 
να διαφημίζουν τους αποκλεισμένους αστικούς χώρους τους 
ως κοινά παραδοσιακού χωριού, όπως στην περίπτωση του 
Kierland Commons στο Φοίνιξ της Αριζόνα, το οποίο ανα- 
φέρεται σε περιγραφές σαν ένα «χωριό μέσα στην πόλη, με 
χώρο για ψώνια, εστιατόρια, γραφεία» κ.ο.κ.7 Ριζοσπαστικές 
ομάδες μπορούν επίσης να βρουν χώρους (μερικές φορές 
μέσα από την άσκηση δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας, 
όπως συμβαίνει με τη συλλογική αγορά ενός κτιρίου για να 
χρησιμοποιηθεί για κάποιον προοδευτικό σκοπό) από τους 
οποίους προσπαθούν να προωθήσουν μια πολιτική κοινής 
δράσης. Ή μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια κομμού
να ή ένα σοβιέτ στο πλαίσιο ενός προστατευμένου χώρου. Τα 
πολιτικώς ενεργά «σπίτια του λαού», τα οποία η Μάργκαρετ 
Κον (Margaret Kohn) χαρακτηρίζει ως κεντρικής σημασίας 
για την πολιτική δράση στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ιταλία, 
είχαν αυτόν ακριβώς το χαρακτήρα.8

Δεν συνεπάγονται όλες οι μορφές κοινών την ανοιχτή 
πρόσβαση. Ορισμένες (όπως ο αέρας που αναπνέουμε) είναι 
ανοιχτές, ενώ κάποιες άλλες (όπως οι δρόμοι στις πόλεις μας) 
είναι κατ' αρχήν ανοιχτές, όμως ρυθμίζονται, αστυνομεύονται 
και μπορεί μάλιστα να υπόκεινται σε ιδιωτική διαχείριση υπό 
τη μορφή περιοχών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σε

7. Ε. Blackmar. "Appropriating the Common': The Tragedy of Property 
Rights Discourse", oto S. Low & N. Smith (επιμ.). The Politics of Public Space. 
Νέα Υόρκη, Routledge. 2006.
8. M. Kohn. Radical Space: Building the House of the People. Ίθακα. Cornell 

1441 University Press. 2003.



ορισμένα κοινά (όπως ένας κοινός υδάτινος πόρος που ελέγ
χεται από 50 αγρότες) έχει εξαρχής αποκλειστική πρόσβαση 
μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Τα περισσότερα από τα 
παραδείγματα που παρουσίασε η Όστρομ στο πρώτο της Βι
βλίο ανήκαν στην τελευταία κατηγορία. Επιπλέον, στις αρχικές 
της μελέτες περιόρισε την έρευνά της στους αποκαλούμενους 
«φυσικούς» πόρους, όπως η γη, τα δάση, το νερό. η αλιεία και 
άλλα συναφή. (Λέω «αποκαλούμενους» επειδή όλοι οι πόροι 
έχουν τεχνολογικό, οικονομικό και πολιτισμικό χαρακτήρα 
και ως εκ τούτου προσδιορίζονται κοινωνικά.)

Η Όστρομ μαζί με πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες 
της αργότερα προχώρησε στην εξέταση άλλων μορφών κοι
νών, όπως το γενετικό υλικό, η γνώση, ο πολιτισμός και άλλα 
συναφή. Αυτά τα κοινά δέχονται επίσης επίθεση στις μέρες 
μας μέσω της εμπορευματοποίησης και της περίφραξης. Τα 
κοινά του πολιτισμού εμπορευματοποιούνται (και συχνά λο- 
γοκρίνονται) από μια Βιομηχανία πολιτιστικής κληρονομιάς 
που τείνει, για παράδειγμα, να μετατρέπει τα πάντα σε Ντίσνε- 
ϊλαντ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτε
χνίας που αφορούν γενετικό υλικό και επιστημονική γνώση 
αποτελούν γενικότερα ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στην 
εποχή μας. Όταν οι εκδοτικοί οίκοι χρεώνουν τους αναγνώ
στες για την παροχή πρόσβασης σε άρθρα των επιστημονικών 
και τεχνικών περιοδικών που εκδίδουν, καθίσταται σαφές σε 
όλους το πρόβλημα της πρόσβασης στην κοινή γνώση που θα 
έπρεπε να είναι διαθέσιμη σε όλους. Τα τελευταία 20 χρόνια 
περίπου παρατηρείται μια έκρηξη μελετών και πρακτικών 
προτάσεων, καθώς και έντονες νομικές διαμάχες όσον αφο
ρά τη δημιουργία κοινών ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση.9

Τα πολιτιστικά και πνευματικά κοινά αυτού του είδους 
συχνά δεν ακολουθούν τη λογική της σπανιότητας ούτε υπό- 
κεινται σε αποκλειστικές χρήσεις, όπως συμβαίνει με τους 
περισσότερους φυσικούς πόρους. Μπορούμε να ακούμε όλοι
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9. C. Hess & Ε. Ostrom. Understanding Knowledge as a Commons From 
Theory to Practice. Κέιμπριτζ MIT Press. 2006. 1145
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ταυτόχρονα την ίδια ραδιοφωνική εκπομπή ή να παρακολου
θούμε την ίδια τηλεοπτική εκπομπή χωρίς να την εξαντλούμε. 
Σύμφωνα με τους Χαρντ και Νέγκρι, το πολιτιστικό κοινό «εί
ναι δυναμικό και περιλαμβάνει τόσο το προϊόν της εργασίας 
όσο και τα μέσα της μελλοντικής παραγωγής. Αυτό το κοινό 
είναι όχι μόνο η γη που μοιραζόμαστε αλλά και οι γλώσσες 
που δημιουργούμε, οι κοινωνικές πρακτικές που καθιερώ
νουμε, οι τρόποι κοινωνικότητας που ορίζουν τις σχέσεις μας 
κ.ο.κ.». Αυτά τα κοινά οικοδομούνται με την πάροδο του χρό
νου και είναι κατ' αρχήν ανοιχτά σε όλους.10

Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της πόλης αναδύονται μέσα 
από τις πρακτικές μας στους διάφορους χώρους της. ακόμα και 
σε εκείνους που υπόκεινται σε περίφραξη. κοινωνικό έλεγχο 
και ιδιοποίηση για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων/κρα
τικών συμφερόντων. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση, 
ανάμεσα στους δημόσιους χώρους και στα δημόσια αγαθά από 
τη μια και στα κοινά από την άλλη. Οι δημόσιοι χώροι και τα 
δημόσια αγαθά στην πόλη ανέκαθεν αποτελούσαν αντικείμενο 
κρατικής εξουσίας και δημόσιας διοίκησης, και τέτοιου είδους 
χώροι και αγαθά δεν συνιστούν απαραιτήτως κοινά. Σε όλη την 
ιστορία της αστικοποίησης, η παροχή δημόσιων χώρων και 
δημόσιων αγαθών (όπως υγιεινή, δημόσια υγεία, εκπαίδευση 
και τα συναφή) από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υπήρξε 
ζωτικής σημασίας για την καπιταλιστική ανάπτυξη." Στο Βαθ
μό που οι πόλεις είναι τόποι ισχυρών ταξικών συγκρούσεων 
και αγώνων, οι διοικήσεις των πόλεων συχνά αναγκάζονται να 
παράσχουν δημόσια αγαθά (όπως οικονομική δημόσια στέγα
ση. ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, επιστρωμένους δρόμους, 
υγιεινή και νερό) σε μια αστικοποιημένη εργατική τάξη. Ενώ 
αυτοί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια αγαθά συμβάλλουν 
σημαντικά στα χαρακτηριστικά των κοινών, απαιτείται πολιτική 
δράση από την πλευρά των πολιτών για να τα οικειοποιηθούν ή

10. Μ. Hardt & A. Negri. Commonwealth, o n . a. 137-139.
11. M. Melosi. The Sanitary City. Urban Infrastructure in America, from Colo
nial Times to the Present. Βαλτιμόρη. Johns Hopkins. 1999.



να τα καταστήσουν πράγματι δημόσια. Η δημόσια εκπαίδευση η δημιουργία 
γίνεται κοινό όταν οι κοινωνικές δυνάμεις την οικειοποιούνται. ιων κοινών 
την προστατεύουν ή την ενισχύουν με σκοπό το αμοιβαίο όφε- ιης πόλης 
λος (ας ζητωκραυγάσουμε τρεις φορές για την ΡΤΑ12). Η πλα
τεία Συντάγματος στην Αθήνα, η πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο και 
η Πλάσα ντε Καταλούνια στη Βαρκελώνη ήταν δημόσιοι χώροι 
που μετατράπηκαν σε κοινά της πόλης, καθώς οι άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν εκεί για να εκφράσουν τις πολιτικές τους 
απόψεις και να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. 0 δρόμος είναι 
ένας δημόσιος χώρος που ιστορικά πολλές φορές έχει μετα
τραπεί, μέσω της κοινωνικής δράσης, σε κοινό επαναστατικών 
κινημάτων, καθώς και σε τόπο αιματηρής καταστολής.13 Πά
ντοτε διεξάγεται αγώνας για το πώς, από ποιον και για την εξυ
πηρέτηση των συμφερόντων ποιων θα ρυθμιστεί η παραγωγή 
και η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και δημόσια αγαθά. 0 
αγώνας για την οικειοποίηση των δημόσιων χώρων και των 
δημόσιων αγαθών στην πόλη για έναν κοινό σκοπό είναι συ
νεχής. Αλλά. για να προστατευτεί το κοινό, είναι πολλές φορές 
απαραίτητο να προστατευτεί η ροή των δημόσιων αγαθών που 
στηρίζουν τα χαρακτηριστικά του. Όπως ακριβώς η νεοφιλε
λεύθερη πολιτική περιορίζει τη χρηματοδότηση των δημόσιων 
αγαθών, με τον ίδιο τρόπο μειώνει και το διαθέσιμο κοινό, ανα
γκάζοντας τις κοινωνικές ομάδες να βρίσκουν άλλους τρόπους 
για να το στηρίξουν (για παράδειγμα, την εκπαίδευση).

Επομένως το κοινό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένα συ
γκεκριμένο πράγμα, περιουσιακό στοιχείο ή έστω κοινωνι
κή διαδικασία, αλλά ως μια ασταθής και ρευστή κοινωνική 
σχέση ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη αυτοπροσδιοριζόμενη 
κοινωνική ομάδα, και σε εκείνες τις πτυχές της που όντως 
υπάρχουν ή αναμένεται να διαμορφωθούν, και στο κοινωνι
κό και/ή φυσικό περιβάλλον που θεωρείται απαραίτητο για τη

12. Parent-Teacher Association: Ένωση Γονέων και Καθηγητών στις ΗΠΑ. 
(Σ.τ.Ε.)
13. A. Vidler, The Scenes of the Street: Transformations in Ideal and Reality. 
1750-1Θ7Γ. στο S. Anderson. On Streets: Streets as Elements of Urban 
Structure. Κέιμηριτζ MIT Press. 1978.
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ζωή και την επιβίωσή της. Επομένως υπάρχει μια κοινωνική 
πρακτική για την ανάδειξη των κοινών [commoning). Η πρα
κτική αυτή δημιουργεί ή καθιερώνει μια κοινωνική σχέση με 
ένα κοινό, οι χρήσεις του οποίου είναι είτε περιορισμένες σε 
μια κοινωνική ομάδα ή μερικώς ή πλήρως ανοιχτές σε όλους 
ανεξαιρέτως. Στην καρδιά αυτής της πρακτικής Βρίσκεται η 
αρχή σύμφωνα με την οποία η σχέση μεταξύ της κοινωνικής 
ομάδας και εκείνης της πτυχής του περιβάλλοντος που αντι
μετωπίζεται ως κοινό θα είναι παράλληλα συλλογική και μη 
εμπορευματοποιημένη -  εκτός της λογικής της ανταλλαγής ή 
των εκτιμήσεων της αγοράς. Αυτό το τελευταίο σημείο έχει 
ιδιαίτερη σημασία επειδή συμΒάλλει στη διάκριση μεταξύ δη
μόσιων αγαθών που ερμηνεύονται ως παραγωγικές κρατικές 
δαπάνες και ενός κοινού που εδραιώνεται ή χρησιμοποιείται 
με εντελώς διαφορετικό τρόπο και για εντελώς διαφορετι
κό σκοπό, ακόμα και όταν καταλήγει να αυξάνει έμμεσα τον 
πλούτο και το εισόδημα της κοινωνικής ομάδας που το διεκ- 
δικεί. Επομένως ένας κοινοτικός κήπος μπορεί να θεωρηθεί 
καλό πράγμα αυτός καθ' ευατόν, ανεξάρτητα από το είδος των 
τροφίμων που παράγονται εκεί. Κάτι τέτοιο δεν αποτρέπει την 
πώληση ορισμένων από αυτά τα τρόφιμα.

Είναι φανερό ότι πολλές κοινωνικές ομάδες μπορούν να 
συμμετέχουν στην πρακτική της ανάδειξης των κοινών για 
πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αυτό μας οδηγεί πίσω 
στο θεμελιώδες ερώτημα ποιες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει 
να υποστηρίζονται και ποιες όχι κατά τη διάρκεια των αγώνων 
για κάτι τέτοιο. Άλλωστε οι πάμπλουτοι προσπαθούν λυσσα
λέα να προστατεύσουν τα δικά τους κοινά της πόλης, όπως και 
οποιοσδήποτε άλλος, και διαθέτουν πολύ περισσότερη δύνα
μη και επιρροή για τη δημιουργία και την προστασία τους.

Το κοινό, ακόμα και όταν δεν μπορεί να περιφραχτεί - ιδ ί
ως τότε-, μπορεί πάντοτε να αποτελέσει αντικείμενο εμπο
ρικής ανταλλαγής, παρόλο που αυτό καθ' εαυτό δεν είναι 
εμπόρευμα. Το περιβάλλον και η ατμόσφαιρα μιας πόλης, για 
παράδειγμα, αποτελούν συλλογικό προϊόν των πολιτών της, 
όμως ο τουριστικός τομέας είναι εκείνος που εκμεταλλεύ-



εται εμπορικά αυτό το κοινό για να αντλήσει μονοπωλιακή η δημιουργία 
γαιοπρόσοδο (Βλ. Κεφάλαιο 4). Τα άτομα και οι κοινωνικές τ“ ν κοινών 
ομάδες, μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες και «x πόλης 
τους αγώνες, δημιουργούν το κοινωνικό σύμπαν της πόλης 
και μέσω αυτού δημιουργούν κάτι κοινό ως πλαίσιο μέσα 
στο οποίο μπορούν να κατοικούν όλοι. Μπορεί αυτό το πο
λιτιστικό δημιουργικό κοινό να μην μπορεί να καταστραφεί 
μέσω της χρήσης, ωστόσο μπορεί να υποβαθμιστεί και να 
απαξιωθεί μέσω της υπέρμετρης κατάχρησης. Οι δρόμοι 
που μπλοκάρουν από την κυκλοφοριακή συμφόρηση καθι
στούν τον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο σχεδόν μη χρησι
μοποιήσιμο ακόμα και για τους οδηγούς (πόσο μάλλον για 
τους πεζούς και τους διαδηλωτές), οδηγώντας κάποια στιγ
μή στην επιβολή χρεώσεων για τη συμφόρηση και την πρό
σβαση. σε μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης ώστε 
να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αυτό το είδος 
δρόμου δεν συνιστά κοινό. Ωστόσο, πριν από την έλευση του 
αυτοκινήτου, οι δρόμοι συχνά αποτελούσαν κοινό -  τόπο 
κοινωνικοποίησης, χώρο παιχνιδιού για τα παιδιά (είμαι 
αρκετά μεγάλος ώστε να θυμάμαι ότι εμείς εκεί παίζαμε 
ως παιδιά). Αυτό το είδος κοινού όμως καταστράφηκε και 
μετατράπηκε σε έναν δημόσιο χώρο στον οποίο κυριαρχεί 
η διέλευση του αυτοκινήτου (γεγονός που ωθεί δημοτικές 
κυβερνήσεις να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να ανα
κτήσουν κάποιες πτυχές ενός «πιο πολιτισμένου» κοινού 
παρελθόντος, οργανώνοντας πεζοδρομημένες ζώνες, κα- 
φετέριες στα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, μικρά πάρκα 
ως χώρους παιχνιδιού και τα συναφή). Μόνο που τέτοιου 
είδους προσπάθειες να δημιουργηθούν νέα είδη κοινών της 
πόλης μπορούν πολύ εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης. Μάλιστα, μπορεί να σχεδιαστούν με αυτόν 
ακριβώς το σκοπό. Τα πάρκα της πόλης σχεδόν πάντα αυ
ξάνουν τις τιμές των περικείμενων κατοικιών (υπό τον όρο 
βέβαια ότι ο δημόσιος χώρος του πάρκου ελέγχεται και πε- 
ριπολείται ώστε να αηωθούνται ο συρφετός και οι έμποροι 
ναρκωτικών). Η δημιουργία του νέου πάρκου Χάι Λάιν στη 114?
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Νέα Υόρκη είχε τεράστιο αντίκτυπο στην αξία των περικεί
μενων κατοικιών, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε φθη
νή στέγη στην περιοχή στους περισσότερους κατοίκους της 
Νέας Υόρκης εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων. 
Η δημιουργία αυτού του είδους δημόσιου χώρου περιορίζει 
ριζικά, αντί να αυξάνει, τη δυνατότητα της χρήσης των κοι
νών για κάθε άλλον εκτός από τους πολύ πλούσιους.

Το πραγματικό πρόβλημα στην περίπτωση αυτή, όπως 
και στην ηθικοπλαστική ιστορία του Χάρντιν, δεν είναι τα 
κοινά αλλά η αποτυχία των εξατομικευμένων δικαιωμάτων 
ατομικής ιδιοκτησίας να ικανοποιήσουν κοινά συμφέροντα, 
όπως υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν. Επομένως γιατί δεν 
επικεντρωνόμαστε στην ατομική ιδιοκτησία Βοοειδών και 
στην ατομική συμπεριφορά μεγιστοποίησης της ωφελιμότη
τας. αντί να θεωρούμε ότι το Βασικό πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε είναι ο κοινός Βοσκότοπος; Η νομιμοποίηση 
των δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας στη φιλελεύθερη θε
ωρία Βασίζεται στο ότι θα πρέπει να μεγιστοποιούν το κοινό 
καλό όταν ενσωματώνονται κοινωνικά μέσω θεσμών δίκαι
ης και ελεύθερης εμπορικής ανταλλαγής. 0 κοινός πλούτος, 
είπε ο Χομπς (Hobbes), παράγεται μέσα από την ιδιωτικοποί
ηση ανταγωνιστικών συμφερόντων στο πλαίσιο μιας ισχυρής 
κρατικής εξουσίας. Η άποψη αυτή. που διατυπώθηκε από 
φιλελεύθερους θεωρητικούς όπως ο Τζον Λοκ (John Locke) 
και ο Άνταμ Σμιθ (Adam Smith), εξακολουθεί να υποστηρίζε
ται. Στις μέρες μας. το κόλπο φυσικά είναι να υποβαθμίζεται 
η ανάγκη για ισχυρή κρατική εξουσία, ενώ στην πραγματι
κότητα αυτή χρησιμοποιείται αποτελεσματικά -  και μερικές 
φορές Βίαια. Η Παγκόσμια Τράπεζα εξακολουθεί να μας δια- 
ΒεΒαιώνει (Βασιζόμενη κατά πολύ στις θεωρίες του Ντε Σότο) 
ότι η λύση στο πρόβλημα της παγκόσμιας φτώχειας είναι η 
παραχώρηση δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας σε όλους 
εκείνους που κατοικούν σε παραγκουπόλεις και η πρόσβαση 
σε μικροχρηματοδοτήσεις (οι οποίες τυγχάνει να αποφέρουν 
υψηλά ποσοστά απόδοσης στους παγκόσμιους επενδυτές, 
ενώ παράλληλα ωθούν αρκετούς συμμετέχοντες σε αυτές



στην αυτοκτονία μπροστά στο ενδεχόμενο της ειλωτείας λόγω 
χρεών).14 Ωστόσο ο μύθος καλά κρατεί: υποστηρίζεται πως, 
όταν θα απελευθερωθούν ως φυσική δύναμη τα εγγενή επι
χειρηματικά ένστικτα των φτωχών, τότε όλα θα διορθωθούν, 
το πρόθλημα της μόνιμης φτώχειας θα παταχθεί και ο κοινός 
πλούτος θα αυξηθεί. Αυτό ήταν ουσιαστικά και το επιχείρημα 
που διατυπώθηκε υπέρ του αρχικού κινήματος περιφράξεων 
στη Βρετανία από τα τέλη της μεσαιωνικής περιόδου και μετά. 
Και δεν ήταν ολότελα εσφαλμένο.

Για τον Λοκ η ατομική ιδιοκτησία είναι ένα φυσικό δικαί
ωμα που προκύπτει όταν άτομα παράγουν αξία συνδυάζοντας 
την εργασία τους με τη γη. Οι καρποί της εργασίας τους ανή
κουν αποκλειστικά και μόνο σ' αυτούς. Αυτή ήταν η ουσία της 
άποψης του Λοκ για την εργασιακή θεωρία περί αξίας.15 Η 
εμπορική ανταλλαγή κοινωνικοποιεί αυτό το δικαίωμα όταν 
κάθε άτομο παίρνει πίσω την αξία που έχει παράξει ανταλ- 
λάσσοντάς τη με μια ισοδύναμη αξία που παράγει κάποιο 
άλλο άτομο. Ως εκ τούτου τα άτομα διατηρούν, επεκτείνουν 
και κοινωνικοποιούν το δικαίωμά τους στην ατομική ιδιοκτη
σία μέσα από την παραγωγή αξίας και την υποθετικά ελεύθε
ρη και δίκαιη εμπορική ανταλλαγή. Σύμφωνα με τον Άνταμ 
Σμιθ, έτσι παράγεται ευκολότερα ο πλούτος των εθνών και 
εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο το κοινό καλό. Η άποψή 
του δεν ήταν εντελώς εσφαλμένη.

Προϋπόθεση ωστόσο είναι ότι οι αγορές μπορούν να εί
ναι δίκαιες και ελεύθερες, και η κλασική πολιτική οικονομία 
υποστήριζε ότι το κράτος θα παρενέΒαινε προς αυτόν το στό
χο (αυτή τουλάχιστον είναι η συμβουλή του Άνταμ Σμιθ προς 
τους πολιτικούς). Υπάρχει όμως ένα άσχημο επακόλουθο της 
θεωρίας του Λοκ. Τα άτομα που δεν παράγουν αξία δεν έχουν 
δικαίωμα σε ιδιοκτησία. 0 εκτοπισμός ιθαγενών πληθυσμών 
στη Βόρεια Αμερική από «παραγωγικούς» αποικιοκράτες δι-

η δημιουργία
ίων κοινών

της πόλης

Η. World Development Report 2009. ό.π.· A. Roy. ό.π.
15. R. Meek. Studies in the Labour Theory of Value. Νέα Υόρκη. Monthly 
Review Press. 1989. 1151
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καιολογούνταν από το γεγονός ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί 
δεν παρήγαν αξία.14

Πώς τα αντιμετωπίζει ο Μαρξ όλα αυτά; Ο Μαρξ αποδέχε
ται το εφεύρημα του Λοκ στα πρώτα κεφάλαια του Κεφαλαί
ου (παρόλο που το επιχείρημα είναι σίγουρα διανθισμένο με 
ειρωνεία, αφού. για παράδειγμα, εισάγει τον παράξενο ρόλο 
του μύθου του ΡοΒινσώνα Κρούσου στη συλλογιστική της πο
λιτικής οικονομίας, όπου κάποιος που βρίσκεται ξαφνικά στη 
φύση δρα ως πραγματικός Βρετανός επιχειρηματίας).17 Όταν 
όμως ο Μαρξ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εργατική δύ
ναμη μετατρέπεται σε εξατομικευμένο αγαθό το οποίο αγορά
ζεται και πωλείται σε δίκαιες και ελεύθερες αγορές, βλέπουμε 
ότι αποκαλύπτεται η πραγματική υπόσταση του εφευρήματος 
του Λοκ: ένα σύστημα που βασίζεται στην ισότητα της ανταλ
λαγής αξίας παράγει υπεραξία για τον καπιταλιστή ιδιοκτή
τη των μέσων παραγωγής μέσα από την εκμετάλλευση της 
ζωντανής εργασίας στην παραγωγή (όχι στην αγορά, όπου τα 
δικαιώματα και η συνταγματικότητα της αστικής τάξης μπορεί 
να υπερισχύουν).

Οι διατυπώσεις του Λοκ υπονομεύονται ακόμα περισσό
τερο όταν ο Μαρξ στρέφεται στο ζήτημα της συλλογικής εργα
σίας. Το εφεύρημα του Λοκ θα μπορούσε να έχει κάποιο έρει
σμα σε έναν κόσμο όπου οι μεμονωμένοι τεχνίτες-παραγωγοί 
που ελέγχουν τα μέσα της παραγωγής τους θα μπορούσαν 
να συμμετέχουν σε ελεύθερη ανταλλαγή στο πλαίσιο σχετι
κά ελεύθερων αγορών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μαρξ. η 
ανάπτυξη του συστήματος των εργοστασίων από τα τέλη του 
18ου αιώνα και μετά κατέστησε τις θεωρητικές διατυπώσεις 
του Λοκ περιττές (ακόμα κι αν δεν ήταν από την αρχή). Στο ερ
γοστάσιο η εργασία οργανώνεται συλλογικά. Αν από αυτή τη 
μορφή εργασίας μπορεί να προκύψει κάποιο δικαίωμα ιδιο
κτησίας, τότε σίγουρα θα πρέπει να είναι συλλογικό ή συνεται

16. EM. Wood. Empire of Capital. Λονδίνο. Verso. 2005 (ελλ. έκδ 'Ε.Μ. Γουντ. 
Η αυτοκρατορία του κεφαλαίου, μτφ. Α. Βάσιλα. Αθήνα. ΚΨΜ. 2008).
17. Κ. Mar*. Capital, τόμ. 1. Νέα Υόρκη, Vintage. 1977. σ. 169-170 [ελλ. έκδ.: Κ. 
Μαρξ. Το Κεφάλαιο, τόμ. 1. ό.π.. ο. 89-90).



ριστικό και όχι ατομικό. 0 ορισμός της εργασίας που παράγει 
αξία. ο οποίος στηρίζει τη θεωρία του Λοκ περί ατομικής ιδιο
κτησίας. δεν αναφέρεται πλέον στο άτομο αλλά μετατοπίζεται 
στον συλλογικό εργάτη. Επομένως ο κομμουνισμός θα πρέπει 
να αναδειχθεί στη Βάση «ενός συλλόγου ελεύθερων ανθρώ
πων, που εργάζονται με κοινά μέσα παραγωγής και ξοδεύουν 
αυτοσυνείδητα τις πολλές τους ατομικές εργατικές δυνάμεις 
σαν μια κοινωνική εργατική δύναμη».18 0 Μαρξ δεν τάσσεται 
υπέρ της κρατικής ιδιοκτησίας, αλλά υπέρ κάποιας μορφής 
ιδιοκτησίας η οποία εκχωρείται στον συλλογικό εργάτη που 
παράγει για το κοινό καλό.

0 τρόπος πραγμάτωσης αυτής της μορφής ιδιοκτησίας 
μπορεί να προσδιοριστεί αν στρέψουμε το επιχείρημα του 
Λοκ για την παραγωγή αξίας κατά του εαυτού του. Ας υποθέ
σουμε, λέει ο Μαρξ. ότι ένας καπιταλιστής ξεκινά παραγωγή 
με ένα κεφάλαιο 1.000 δολαρίων και μέσα στον πρώτο χρόνο 
καταφέρνει να αποκομίσει υπεραξία 200 δολαρίων από τους 
εργάτες που συνδυάζουν την εργασία τους με τη γη, και ότι 
στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή την υπεραξία για προσωπι
κή κατανάλωση. Επομένως, έπειτα από διάστημα 5 ετών, τα 
1.000 δολάρια θα πρέπει να ανήκουν στους συλλογικούς ερ
γαζόμενους, αφού εκείνοι είναι που συνδύασαν την εργασία 
τους με τη γη. Ο καπιταλιστής έχει καταναλώσει όλο τον αρχι
κό του πλούτο.19 Σύμφωνα με αυτή τη λογική, στους καπιτα
λιστές αξίζει να χάσουν τα δικαιώματά τους, όπως συνέβη με 
τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής, εφόσον 
οι ίδιοι δεν παράγουν καμία απολύτως αξία.

Μπορεί η ιδέα αυτή να ακούγεται εξωφρενική, ωστό
σο αποτέλεσε τη Βάση του σουηδικού Σχεδίου Μέιντνερ 
(Meidner) που προτάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του I960.20 
Οι εισπράξεις από την επιβολή ενός φόρου επί των κερδών 
των επιχειρήσεων, σε αντάλλαγμα για την επιβολή περιορι-

18. Στο ίδιο. ο. 171 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. ό.π.. σ. 91).
19. Στο ίδιο. ο 714.
20. R. Blackburn. "Rudolph Meidner. 1914-2005: A Visionary Pragmatist". 
Counterpunch. 22 Δεκεμβρίου 2005.



εξεγερμένες σμών στους μισθούς από τη μεριά των σωματείων, θα τοπο- 
πόλεις θετούνταν σε ένα ταμείο που θα ελεγχόταν από τους εργάτες

και το οποίο θα επένδυε στην επιχείρηση και τελικά θα την 
εξαγόραζε, θέτοντάς τη με τον τρόπο αυτό υπό τον κοινό έλεγ
χο των συνεταιρισμένων εργατών. Το κεφάλαιο αντιστάθηκε 
λυσσαλέα σε αυτή την ιδέα, και τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
θα έπρεπε ωστόσο να εξεταστεί εκ νέου. Το Βασικό συμπέ
ρασμα είναι ότι η συλλογική εργασία που τώρα παράγει αξία 
πρέπει να θεμελιώνει συλλογικά και όχι ατομικά δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. Η αξία -κοινωνικά απαραίτητη ώρα εργασίας- 
αποτελεί το καπιταλιστικό κοινό, και αντιπροσωπεύεται από 
χρήματα, το παγκόσμιο ισοδύναμο με Βάση το οποίο υπολογί
ζεται ο κοινός πλούτος. Επομένως το κοινό δεν είναι κάτι που 
υπήρξε μια φορά κι έναν καιρό και που τώρα πια έχει χαθεί, 
αλλά είναι κάτι που παράγεται συνεχώς, όπως τα κοινά της 
πόλης. Το πρόβλημα είναι ότι επίσης συνεχώς περιφράσσεται 
και γίνεται αντικείμενο ιδιοποίησης εκ μέρους του κεφαλαίου 
στην εμπορευματοποιημένη και νομισματική μορφή του, ακό
μα και όταν παράγεται συνεχώς από τη συλλογική εργασία.

Το πρωταρχικό μέσο με το οποίο γίνεται αντικείμενο ιδιο
ποίησης στο πλαίσιο της πόλης είναι, φυσικά, μέσω της από
σπασης ενοικίου για τη γη και τα ακίνητα.21 Μια κοινότητα που 
αγωνίζεται να διατηρήσει την εθνοτική πολυμορφία στη γει
τονιά της και να προστατευτεί από διαδικασίες gentrification 
μπορεί ξαφνικά να δει τις τιμές των ακινήτων (και τους φό
ρους) να αυξάνονται επειδή οι κτηματομεσίτες διαφημίζουν 
το «χαρακτήρα» της γειτονιάς τους στους πλούσιους ως πο- 
λυπολιτισμικό, ζωντανό και διαφορετικό.Όταν πια η αγορά θα 
έχει ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο, όχι μόνο οι αρ
χικοί κάτοικοι θα έχουν εκδιωχθεί από το συγκεκριμένο κοινό 
το οποίο οι ίδιοι είχαν φτιάξει (πολλές φορές εξαναγκάζονται 
να το εγκαταλείψουν εξαιτίας της αύξησης των ενοικίων και 
των φόρων ιδιοκτησίας), αλλά το ίδιο το κοινό θα υποβαθμι-

21.0 Χαρντ και ο Νέγκρι προσφάτως αναζωπύρωσαν το γενικότερο ενδιαφέ- 
1541 ρον για αυτή τη σημαντική ιδέα (0λ. Commonwealth, ό.π., σ. 258).



στεί σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνει αγνώριστο. Η αναζωογό
νηση γειτονιών μέσω του gentrification στη νότια Βαλτιμόρη 
αντικατέστησε μια ζωηρή καθημερινή ζωή στο δρόμο, όπου 
οι άνθρωποι καθισμένοι στα σκαμνάκια τους τις ζεστές καλο
καιρινές νύχτες συζητούσαν με τους γείτονές τους. με κλιμα
τιζόμενα και οχυρωμένα σπίτια με παρκαρισμένες BMW απέ
ξω και ταράτσες με καθιστικά, χωρίς όμως ανθρώπους στους 
δρόμους. Σύμφωνα με την άποψη των κατοίκων, αναζωογό
νηση σήμαινε απονέκρωση. Αυτή είναι η μοίρα που απειλεί 
επανειλημμένως μέρη όπως η Κριστιάνια στην Κοπεγχάγη, οι 
συνοικίες Ζανκτ Πάουλι στο Αμβούργο ή το Γουίλιαμσμπεργκ 
και το DUMBO22 στη Νέα Υόρκη. και αυτή είναι που κατέστρεψε 
τη συνοικία Σόχο στην ίδια πόλη.

Αυτή είναι σίγουρα μια πολύ καλύτερη ιστορία με την 
οποία μπορεί να ερμηνεύσει κανείς την πραγματική τραγωδία 
που θιώνουν στην εποχή μας τα κοινά της πόλης. Αυτοί που 
φτιάχνουν μια ενδιαφέρουσα και δραστήρια καθημερινότητα 
στη γειτονιά τους τη χάνουν εξαιτίας των ληστρικών πρα
κτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρηματίες του real estate, 
οι επενδυτές και οι καταναλωτές της ανώτερης τάξης, που 
δεν διαθέτουν απολύτως καμία κοινωνική φαντασία για την 
πόλη.Όσο καλύτερα είναι τα χαρακτηριστικά των κοινών που 
αναπτύσσει μια κοινωνική ομάδα, τόσο πιο πιθανό είναι να 
πέσουν θύματα επίθεσης και ιδιοποίησης από ιδιωτικά συμ
φέροντα που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Υπάρχει. ΒέΒαια. στο σημείο αυτό ένα επιπλέον σημείο 
ανάλυσης που πρέπει να επισημανθεί. Η συλλογική εργασία 
για την οποία μίλησε ο Μαρξ περιοριζόταν κυρίως στο εργο
στάσιο. Ας προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αυτή τη σύλλη
ψη, όπως προτείνουν ο Χαρντ και ο Νέγκρι, και ας σκεφτού- 
με ότι η μητρόπολη αποτελεί πλέον ένα τεράστιο κοινό που 
δημιουργείται μέσα από τη συλλογική εργασία που καταβάλ
λεται για την πόλη και μέσα σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή,
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22. Περιοχή του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. ακρωνύμιο που προέρχεται 
από το Down Under the Manhattan Bridge Overpass. (Σ.τ.Ε.) 1155
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το δικαίωμα χρήσης αυτού του κοινού θα πρέπει σίγουρα να 
παραχωρηθεί σε όλους όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία 
του. Αυτή είναι, φυσικά, η Βάση για τη διεκδίκηση του δικαι
ώματος στην πόλη από τη μεριά των συλλογικών εργαζομέ
νων που τη δημιούργησαν. 0 αγώνας για το δικαίωμα στην 
πόλη έρχεται σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαί
ου που απομυζούν ανηλεώς και εξάγουν πρόσοδο από την 
κοινή ζωή που άλλοι δημιούργησαν. Αυτό μας υπενθυμίζει 
ότι το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στον ατομικό χαρακτή
ρα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και στη δύναμη την οποία 
εκχωρούν τα δικαιώματα αυτά για ιδιοποίηση όχι μόνο της 
εργασίας αλλά και των συλλογικών προϊόντων άλλων. Για 
να το θέσουμε διαφορετικά, το πρόβλημα δεν είναι το κοινό 
αυτό καθ' εαυτό, αλλά οι σχέσεις ανάμεσα σε εκείνους που 
το παράγουν ή το καταλαμβάνουν σε διάφορες κλίμακες και 
σ' εκείνους που το ιδιοποιούνται για προσωπικό τους όφελος. 
Μεγάλο μέρος της διαφθοράς που συνδέεται με την πολιτική 
στις πόλεις έχει σχέση με το πώς τοποθετούνται οι δημόσιες 
επενδύσεις ώστε να δημιουργηθεί κάτι που μοιάζει με κοινό 
αλλά προάγει τα κέρδη που προέρχονται από την αξία ιδιω
τικών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό προνομιού
χων ιδιοκτητών ακινήτων. Η διάκριση ανάμεσα στα δημόσια 
αγαθά της πόλης και στα κοινά της είναι ταυτόχρονα ρευστή 
και επικίνδυνα «πορώδης». Πόσες φορές αναπτυξιακά έργα 
χρηματοδοτούνται από το κράτος στο όνομα του κοινού συμ
φέροντος τη στιγμή που πραγματικοί δικαιούχοι είναι κάποιοι 
γαιοκτήμονες, επενδυτές και υπερεργολάβοΐ;

Πώς λοιπόν τα κοινά της πόλης δημιουργούνται, οργανώ
νονται, χρησιμοποιούνται και γίνονται αντικείμενα ιδιοποί
ησης σε μια ολόκληρη μητροπολιτική περιοχή; 0 τρόπος με 
τον οποίο η ανάδειξη των κοινών μπορεί να λειτουργήσει σε 
τοπικό επίπεδο γειτονιάς είναι σχετικά σαφής. Χρειάζεται ένας 
συνδυασμός ατομικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ορ
γάνωση και τη σύλληψη εξωτερικών αλληλεπιδράσεων, και 
ταυτόχρονα να τεθεί κάποια πτυχή του περιβάλλοντος εκτός 
αγοράς. Το τοπικό κράτος συμμετέχει μέσα από κανονισμούς,



κώδικες, πρότυπα και δημόσιες επενδύσεις, παράλληλα με η δημιουργία 
την άτυπη και την τυπική οργάνωση της γειτονιάς (για παρά- των κοινών 
δείγμα, μια κοινοτική ένωση που μπορεί ή όχι να είναι πολιτι- πόλης
κά ενεργή και μαχητική, ανάλογα με τις συνθήκες). Υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες εδαφικές στρατηγικές και 
περιφράξεις εντός του περιβάλλοντος της πόλης μπορούν να 
αποτελέσουν όχημα για να προωθήσει η Αριστερά τον αγώνα 
της. Οι οργανωτές της χαμηλόμισθης και επισφαλούς εργα
σίας στη Βαλτιμόρη ανακήρυξαν ολόκληρη την περιοχή του 
Ίνερ Χάρμπορ «ζώνη ανθρωπίνων δικαιωμάτων» -ένα ε ί
δος κοινού- όπου κάθε εργάτης θα πρέπει να λαμβάνει έναν 
επαρκή μισθό. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Γειτονιάς (Federation 
of Neighborhood Associations) στο Ελ Άλτο αποτέλεσε μία 
από τις κύριες Βάσεις των εξεγέρσεων που έλαβαν χώρα 
εκεί το 2003 και το 2005, κατά τις οποίες ολόκληρη η πόλη 
κινητοποιήθηκε συλλογικά ενάντια στις κυρίαρχες μορφές 
πολιτικής εξουσίας.23 Η περίφραξη αποτελεί ένα προσωρινό 
πολιτικό μέσο επίτευξης ενός κοινού πολιτικού στόχου.

Ωστόσο, το γενικό αποτέλεσμα που περιέγραψε ο Μαρξ 
ισχύει ακόμα: το κεφάλαιο, που ωθείται από τους κατανα- 
γκαστικούς νόμους του ανταγωνισμού για μεγιστοποίηση της 
ωφελιμότητας (κερδοφορίας) -όπως έκαναν οι ιδιοκτήτες 
Βοοειδών στην ιστορία του Χάρντιν-, παράγει

πρόοδο όχι μόνο στην τέχνη καταλήστεψης του εργάτη, μα 
και στην τέχνη καταλήστεψης του εδάφους, κάθε πρόοδος 
στο ανέΒσσμα της γονιμότητάς του για ένα ορισμένο χρονι
κό διάστημα είναι ταυτόχρονα και πρόοδος στην καταστρο
φή των μόνιμων πηγών αυτής της γονιμότητας. Και όσο 
περισσότερο μια χώρα, όπως λ.χ. οι Ενωμένες Πολιτείες 
της Βόρειας Αμερικής, ξεκινάει από τη βιομηχανία σαν το

23. United Workers Organization & National Economic and Social Rights 
Initiative. Hidden in Plain Sight: Workers at Baltimore's Inner Harbor and the 
Struggle for Fair Development. Βαλτιμόρη-Νέα Υόρκη. 2011 ■ S. Lazar. El Alto. 
Rebel City.· Self and Citizenship in Andean Bolivia. Ντάρχαμ. Duke University
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φόντος της ανάπτυξής της. τόσο πιο γρήγορο είναι αυτό το 
προτσές της καταστροφής. Επομένως η κεφαλαιοκρατική 
παραγωγή αναπτύσσει μόνο την τεχνική και το συνδυασμό 
του κοινωνικού προτσές παραγωγής, υποσκάφτοντας ταυ
τόχρονα τις πηγές απ' όπου αναβλύζει κάθε πλούτος: τη γη 
και τον εργάτη.24

Η καπιταλιστική αστικοποίηση τείνει συνεχώς να κατα
στρέφει την πόλη ως κοινωνικό, πολιτικό και Βιώσιμο κοινό.

Αυτή η «τραγωδία» μοιάζει με εκείνη που παρουσιάζει ο 
Χάρντιν, όμως η λογική από την οποία προκύπτει είναι εντε
λώς διαφορετική. Χωρίς καμία ρύθμιση, η εξατομικευμένη 
συσσώρευση κεφαλαίου αποτελεί αέναη απειλή καταστροφής 
για τις δύο Βασικές πηγές κοινής ιδιοκτησίας που στηρίζουν 
κάθε μορφή παραγωγής: τον εργάτη και τη γη. Όμως η γη 
στην οποία κατοικούμε αποτελεί προϊόν συλλογικής ανθρώ
πινης εργασίας. Η αστικοποίηση αφορά την αέναη παραγωγή 
κοινών για την πόλη (ή της σκιώδους εκδοχής τους σε δη
μόσιους χώρους και δημόσια αγαθά] και την αέναη ιδιοποί
ηση και καταστροφή τους από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και 
με τη συσσώρευση κεφαλαίου να κινείται με σύνθετο ρυθμό 
ανάπτυξης (συνήθως στο ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο 
του 3%), αυτή η διπλή απειλή ενάντια στο περιβάλλον (τόσο 
το «φυσικό» όσο και το δομημένο) και στην εργασία κορυφώ- 
νεται, με την πάροδο του χρόνου, σε κλίμακα και σε ένταση.25 
Ρίξτε μια ματιά στα συντρίμμια της πόλης του Ντιτρόιτ για να 
πάρετε μια ιδέα για το πόσο καταστροφική μπορεί να αποΒεί 
αυτή η διαδικασία.

Εκείνο όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την 
έννοια των κοινών της πόλης είναι το ότι περικλείει όλες τις 
πολιτικές αντιφάσεις των κοινών σε μια εξαιρετικά συμπυ
κνωμένη μορφή. Ας εξετάσουμε, για παράδειγμα, το ζήτημα 
της κλίμακας εντός της οποίας κινούμαστε από το ζήτημα

24. Κ. Marx. Capital, τόμ. 1. ό.π.. α. 638 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. Το Κεφάλαιο, τόμ. 
1. ό.π.. σ. 522-523).
25. D. Harvey. The Enigma of Capital, ό.π.



των τοπικών γειτονιών και της πολιτικής οργάνωσης στη μη- 
τροπολιτική περιφέρεια συνολικά. Παραδοσιακά, ζητήματα 
των κοινών σε μητροπολιτικό επίπεδο έχουν αντιμετωπιστεί 
μέσω μηχανισμών κρατικού περιφερειακού και αστικού σχε- 
διασμού. με Βάση τη συνειδητοποίηση ότι οι κοινοί πόροι που 
απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι πληθυ
σμοί των πόλεων, όπως η παροχή ύδρευσης, η μεταφορά, το 
αποχετευτικό δίκτυο και οι ανοιχτοί χώροι αναψυχής, πρέ
πει να παρέχονται σε μητροπολιτική. περιφερειακή κλίμακα. 
Όταν όμως πρέπει να συνδυαστούν ζητήματα τέτοιου είδους, 
η αριστερή ανάλυση γίνεται συνήθως ασαφής, εκφράζοντας 
ευσεβείς πόθους για την επίτευξη κάποιου μαγικού συντονι
σμού τοπικών δράσεων οι οποίες θα φέρουν αποτελέσματα 
σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο ή απλώς επισημαίνο- 
νταςότι πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα προτού καταφύγει 
εκ νέου στην κλίμακα εκείνη -συνήθως τη μικροκλίμακα και 
την τοπική- όπου αισθάνεται περισσότερο άνετα.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να διδαχτούμε κάτι από την 
πρόσφατη ιστορία της σκέψης των πιο συμβατικών κύκλων 
γύρω από τα κοινά. ΗΌστρομ, παραδείγματος χάρη. ενώ κατά 
την ομιλία της στην τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ 
ασχολείται με περιπτώσεις μικρής κλίμακας, καταφεύγει στον 
υπότιτλο «Πολυκεντρική διακυβέρνηση περίπλοκων οικονο
μικών συστημάτων» («Polycentric Covernance of Complex 
Economic Systems») για να υποδείξει ότι διαθέτει κάποια 
λύση για τα ζητήματα των κοινών σε διάφορες κλίμακες. Ου
σιαστικά, το μόνο που κάνει είναι να φλερτάρει με την ιδέα 
ότι, «όταν μια πηγή κοινών πόρων συνδέεται στενά με ένα 
ευρύτερο κοινωνικό-οικολογικό σύστημα, οι ενέργειες της 
διακυβέρνησης οργανώνονται σε πολλαπλά εμφωλευμένα 
επίπεδα», χωρίς όμως προσφυγή, επιμένει, σε κάποια μονο- 
κεντρική ιεραρχική δομή.24
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26. Ε. Ostrom. 'Beyond Markets and States: Polycentric Governance of 
Complex Economic Systems". American Economic Review 100 (3). o. 200, 
641-672. 115»
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Το κρίσιμο πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι να δι
απιστώσουμε με ποιον τρόπο μπορεί όντως να λειτουργήσει 
ένα σύστημα πολυκεντρικής διακυβέρνησης (ή κάτι ανάλογο, 
όπως η συνομοσπονδία ελευθεριακών κοινοτήτων του Μά- 
ρεϊ Μπούκτσιν [Murray Bookchin]) και να διασφαλίσουμε ότι 
πίσω από αυτό δεν κρύβεται κάτι πολύ διαφορετικό. Το ζήτημα 
αυτό ταλανίζει όχι μόνο τα επιχειρήματα της'Οστρομ αλλά και 
μια πολύ ευρεία γκάμα ριζοσπαστικών αριστερών κομμουνα- 
λιστικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
των κοινών. Για το λόγο αυτό. έχει μεγάλη σημασία η κριτική 
να είναι σωστή.

Σε ένα συνέδριο με θέμα την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, 
η Όστρομ ανέπτυξε ακόμα πιο διεξοδικά τη φύση του επιχει
ρήματος της, που έγκειται, πράγμα βολικό για εμάς. στα απο
τελέσματα που προέκυψαν από μια μακροχρόνια μελέτη τής 
διανομής δημόσιων αγαθών σε δημοτικές περιφέρειες.27 Η 
υπόθεση ήταν από παλιά ότι η οργάνωση της παροχής δημόσι
ων υπηρεσιών σε μεγάλης κλίμακας μητροπολιτικές μορφές 
κυβέρνησης, σε αντίθεση με την οργάνωσή τους σε πολυάριθ
μες φαινομενικά χαοτικές τοπικές διοικήσεις, θα Βελτίωνε την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Ωστόσο οι μελέτες 
έδειξαν πειστικά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι λόγοι συνοψίζο
νται στο ότι ήταν ευκολότερο να οργανωθεί και να υλοποιηθεί 
συλλογική και συνεργατική δράση με ισχυρή συμμετοχή των 
ντόπιων κατοίκων σε μικρότερες διοικητικές μονάδες, καθώς 
και στο ότι η ικανότητα συμμετοχής μειώθηκε ραγδαία στην 
περίπτωση διοικητικών μονάδων μεγαλύτερου μεγέθους. Η 
Όστρομ καταλήγει επικαλούμενη τον'Αντριου Σάνκτον (Andrew 
Sancton), σύμφωνα με τον οποίο

οι δήμοι δεν είναι απλώς παροχείς υπηρεσιών. Είναι δη
μοκρατικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων κοινότητες αν
θρώπων με κοινή εδαφική Βάση κυβερνούν τον εαυτό

27. Ε. Ostrom, "Polycentric Approach for Coping with Climate Change".Έγ
γραφο εργασίας στην Έκθεοη για την Παγκόσμια Ανάπτυξη 2010. Ουάσινγκτον. 
Παγκόσμια Τράπεζα. Policy Research Working Paper 5095,2009.



τους σε τοπικό επίπεδο [...]. εκείνοι που υποχρεώνουν η δημιουργία 
τους δήμους να συγχωνευτούν μεταξύ τους χωρίς περιο- των κοινών 
ρισμούς ισχυρίζονται ότι κίνητρό τους είναι να κάνουν τους της πόλης 
δήμους ισχυρότερους. Μια τέτοια προσέγγιση -όσο καλο
προαίρετη κι αν είναι- προκαλεί τριγμούς στα θεμέλια των 
φιλελεύθερων δημοκρατιών μας επειδή υπονομεύει τη 
δυνατότητα ύπαρξης μορφών αυτοκυβέρνησης έξω από 
τα όρια των θεσμών της κεντρικής κυβέρνησης.2®

Πέρα από την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
της αγοράς, υπάρχει ένας μη εμπορευματοποιούμενος λόγος 
για να προχωρήσει κανείς σε μοντέλα μικρότερης κλίμακας.

«Ενώ οι μονάδες μεγάλης κλίμακας αποτελούσαν μέρος 
της αποτελεσματικής διακυβέρνησης μητροπολιτικών περι
φερειών» καταλήγει η'Οστρομ, «εξίσου απαραίτητα συστατικά 
αποτελούσαν και οι μονάδες μικρής και μεσαίας κλίμακας».
0 εποικοδομητικός ρόλος αυτών των μικρότερων μονάδων, 
υποστήριξε, «πρέπει να υποβληθεί σε σοβαρή επανεξέταση».
Έτσι, προκύπτει το ερώτημα πώς μπορούν να οργανωθούν 
οι σχέσεις μεταξύ μικρότερων μονάδων. Η απάντηση, λέει ο 
Βίνσεντ'Οστρομ (Vincent Ostrom). είναι σαν μια «πολυκεντρι- 
κή τάξη» στην οποία «πολλά στοιχεία είναι ικανά να κάνουν 
αμοιβαίες προσαρμογές, ιεραρχώντας τις μεταξύ τους σχέ
σεις μέσα σε ένα γενικό σύστημα κανόνων όπου κάθε στοι
χείο δρα ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα».2’

Τι δεν πάει καλά λοιπόν με αυτή την εικόνα; Το εν λόγω 
επιχείρημα έχει τις ρίζες του στην αποκαλούμενη «υπόθεση 
Ταϊμπάουτ». Εκείνο που πρότεινε ο Ταϊμπάουτ (Tiebout) ήταν 
μια κατακερματισμένη μητρόπολη στην οποία μέσα σε ένα 
πλήθος διαφορετικών δικαιοδοσιών θα προσφέρονται συ-

28. A. Sancton. The Assault on Local Government. Μόντρεαλ. McGill-Queens 
University Press 2000. a. 167 (παρατίθεται από την E. Ostrom στο 'Polycentric 
Approach for Coping with Climate Change", ό.π.}.
29. V. Ostrom. "Polycentricity-Part Γ. στο M. McGinnis (επιμ ). Polycentricity 
and Local Public Economies. Αν Αρμπορ. University of Michigan Press. 1999 
(παρατίθεται από την E. Ostrom στο "Polycentric Approach for Coping with
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γκεκριμένα τοπικά καθεστώτα φορολόγησης και συγκεκρι
μένα πακέτα από δημόσια αγαθά σε μελλοντικούς κατοίκους, 
οι οποίοι «θα ψηφίσουν με τα πόδια» («vote with their feet») 
και θα επιλέξουν εκείνον το συνδυασμό φόρων και υπηρεσι
ών που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.30 Με 
μια πρώτη ματιά, η πρόταση φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική. Το 
πρόβλημα είναι ότι, όσο πλουσιότερος είσαι, τόσο ευκολότερο 
είναι για σένα «να ψηφίσεις με τα πόδια» και να καταβάλεις 
το εισιτήριο για την απόκτηση ακινήτων και γης. Η ανώτερη 
δημόσια εκπαίδευση μπορεί να διατίθεται έναντι υψηλών τι
μών ακινήτων και φόρων, όμως οι φτωχοί είναι αποκλεισμέ
νοι από αυτήν και είναι καταδικασμένοι να ζουν σε μια φτωχή 
περιοχή με ελλιπή δημόσια εκπαίδευση. Η επακόλουθη ανα
παραγωγή των ταξικών προνομίων και της ταξικής ισχύος 
μέσω της πολυκεντρικής διακυβέρνησης ταιριάζει μια χαρά 
στις νεοφιλελεύθερες ταξικές στρατηγικές της κοινωνικής 
αναπαραγωγής.

Η πρόταση του Όστρομ κινδυνεύει να πέσει ακριβώς στην 
ίδια παγίδα, μαζί με πολλές ακόμα ριζοσπαστικές προτάσεις 
περί αποκεντρωμένης αυτονομίας. Η νεοφιλελεύθερη πολι
τική ουσιαστικά ευνοεί τόσο τη διοικητική αποκέντρωση όσο 
και τη μεγιστοποίηση της τοπικής αυτονομίας. Ενώ από τη μια 
κάτι τέτοιο δημιουργεί ένα χώρο μέσα στον οποίο οι ριζοσπα
στικές δυνάμεις μπορούν πιο εύκολα να σπείρουν τους καρ
πούς ενός πιο επαναστατικού προγράμματος, η αντεπαναστα- 
τική ανάληψη της διαχείρισης της Κοτσαμπάμπα. στο όνομα 
της αυτονομίας, από δυνάμεις της αντίδρασης το 2007 (ως 
τη στιγμή που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω λαϊκής 
εξέγερσης) υποδηλώνει ότι η υιοθέτηση του τοπικισμού και 
της αυτονομίας από μεγάλο μέρος της Αριστερός ως μιας κα
θαρής στρατηγικής είναι προβληματική. Στις Ηνωμένες Πολι
τείες, η ηγεσία της πρωτοβουλίας ΚλίΒελαντ, που θεωρείται 
παράδειγμα έμπρακτου αυτόνομου κοινοτισμού, στήριξε την

30. C. Tiebout. "A Pure Theory of Local Expenditures". Journal of Political 
1621 Economy (A (5). 1956. a. 416-424.



εκλογή ενός ριζοσπάστη δεξιού και πολέμιου των συνδικά- η δημιουργία 
των ρεπουμπλικάνου για το αξίωμα του κυβερνήτη. των κοινών

Η αποκέντρωση και η αυτονομία αποτελούν Βασικά μέσα ιης πόλης 
δημιουργίας μεγαλύτερης ανισότητας μέσω του νεοφιλελευ
θερισμού. Έτσι. στη Νέα Υόρκη η άνιση παροχή υπηρεσιών 
δημόσιας εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές με ριζικά δια
φορετικούς οικονομικούς πόρους έχει κριθεί από τα δικαστή
ρια αντισυνταγματική και. σύμφωνα με δικαστική απόφαση, 
η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε εξίσωση 
των παροχών εκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει, 
κι έτσι τώρα χρησιμοποιεί την επείγουσα δημοσιονομική κα
τάσταση ως περαιτέρω δικαιολογία για να καθυστερήσει την 
ανάληψη δράσης. Μην ξεχνάτε όμως ότι εκείνο που παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην καθιέρωση της υποχρεωτικής ισό
τιμης αντιμετώπισης ως συνταγματικού δικαιώματος είναι 
η άνωθεν και ιεραρχικά καθορισμένη εντολή των κρατικών 
δικαστηρίων. 0 Όστρομ δεν απορρίπτει μια τέτοια ανώτερης 
τάξης θέσπιση κανόνων, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να 
εδραιώνονται και να ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ κοινοτή
των που λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα (εξού και η 
αναφορά του ΒίνσεντΌστρομ σε «καθιερωμένους κανόνες»).
Δεν γνωρίζουμε όμως με ποιον τρόπο θα καθιερωθούν τέ
τοιοι κανόνες ανώτερης τάξης, από ποιον και πώς θα υπόκει- 
νται σε δημοκρατικό έλεγχο. Τέτοιου είδους κανόνες (ή πάγιες 
πρακτικές) είναι απαραίτητοι και σημαντικοί για ολόκληρη τη 
μητροπολιτική περιφέρεια. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί πρέ
πει όχι μόνο να καθιερωθούν και να υποστηριχθούν· πρέπει 
επίσης να εφαρμοστούν και να ελέγχεται ενεργά η τήρησή 
τους (όπως και σε κάθε κοινό). Η «πολυκεντρική» Ευρωζώ
νη αποτελεί εμΒληματικό παράδειγμα για το τι μπορεί να πάει 
στραβά· υποτίθεται ότι όλα τα μέλη τηρούσαν τους κανόνες 
για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους και, 
όταν τα περισσότερα από αυτά παραβίασαν τους κανόνες, δεν 
υπήρχε τρόπος να επιβληθεί συμμόρφωση προς αυτούς ή να 
αντιμετωπιστούν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες που προέ- 
κυψαν μεταξύ των κρατών. Εξίσου ανέλπιδη φαίνεται να είναι 1163
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η προσπάθεια συμμόρφωσης όλων των κρατών με τους στό
χους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ενώ η 
ιστορική απάντηση στο ερώτημα «Ποιος θέτει το "κοινό" στην 
Κοινή Αγορά;» μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ότι συγκεντρώ
νει όλα τα αρνητικά σημεία των ιεραρχικών μορφών διακυ
βέρνησης, ελάχιστα δελεαστικό είναι το εναλλακτικό όραμα 
χιλιάδων αυτόνομων κοινοτήτων που υπερασπίζονται μανι- 
ωδώς την αυτονομία και την περιοχή τους, ενώ παράλληλα 
διαπραγματεύονται ατέρμονα (και χωρίς αμφιβολία με δριμύ- 
τητα) τη θέση τους στον ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας.

Πώς είναι δυνατόν η με ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά 
αποκέντρωση -που σίγουρα αποτελεί αξιόλογο στόχο- να 
λειτουργήσει χωρίς τη δημιουργία κάποιας ανώτερης ιεραρ
χικής αρχής; Είναι απλώς αφελές να θεωρούμε ότι ο πολυκε- 
ντρισμός ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποκέντρωσης μπορεί 
να λειτουργήσει χωρίς ισχυρούς ιεραρχικούς περιορισμούς 
και ενεργή εφαρμογή. Μεγάλο μέρος της ριζοσπαστικής Αρι
στερός -κυρ ίω ς αναρχικών και αυτονομιστικών πεποιθήσε
ω ν- δεν έχει καμία απάντηση σ' αυτό το πρόβλημα. Οι κρα
τικές παρεμβάσεις (για να μην αναφερθούμε στην κρατική 
επιβολή και την αστυνόμευση) θεωρούνται απαράδεκτες και 
γενικά απορρίπτεται η νομιμότητα της αστικής συνταγματικό
τητας. Αντιθέτως, επικρατεί η ασαφής και αφελής ελπίδα ότι 
οι κοινωνικές ομάδες που έχουν οργανώσει με ικανοποιητικό 
τρόπο τις σχέσεις τους στα τοπικά τους κοινά θα κάνουν αυτό 
που είναι σωστό ή θα συμφωνήσουν σε κάποιες ικανοποιη
τικές πρακτικές μεταξύ τους μέσα από διαπραγμάτευση και 
αλληλεπίδραση. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι τοπι
κές ομάδες να μην ανησυχούν για τις εξωτερικές επιπτώσεις 
που ενδεχομένως να έχουν οι πράξεις τους στον υπόλοιπο 
κόσμο και να παραιτηθούν από τα εξασφαλισμένα πλεονε
κτήματα που είναι δημοκρατικά διανεμημένα εντός της κοι
νωνικής ομάδας, έτσι ώστε να σώσουν ή να βοηθήσουν την 
ευημερία των κοντινών (ή και των μακρινών) άλλων, που είτε 
λόγω κακών αποφάσεων είτε λόγω κακοτυχίας έχουν περι- 
έλθει σε κατάσταση πείνας και εξαθλίωσης. Από την ιστορία



προκύπτουν πολύ λίγες ενδείξεις ότι τέτοιου είδους ανακατα- η δημιουργία 
νομές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα πέρα από περιστασιακή των κοινών 
ή μεμονωμένη Βάση. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει τίποτα που της πόλης 
να αποτρέπει την κλιμάκωση των κοινωνικών ανισοτήτων 
ανάμεσα στις κοινότητες. Κάτι τέτοιο ταιριάζει μια χαρά με το 
νεοφιλελεύθερο σχέδιο, που προβλέπει όχι μόνο προστασία 
αλλά και ευνοϊκή μεταχείριση των δομών της ταξικής εξου
σίας (κάτι που φάνηκε πολύ καθαρά στο φιάσκο της χρηματο
δότησης των κρατικών σχολείων της Νέας Υόρκης).

0 Μάρεϊ Μπούκτσιν γνωρίζει πολύ καλά αυτούς τους κιν
δύνους -  το «πρόγραμμα ενός ελευθεριακού κοινοτισμού 
μπορεί εύκολα, στην καλύτερη περίπτωση, να χάσει το νόη
μά του ή, στη χειρότερη, να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη 
άκρως τοπικιστικών στόχων» γράφει. Η απάντησή του είναι 
η «συνομοσπονδιοποίηση». Ενώ οι κοινοτικές συνελεύσεις 
που λειτουργούν με άμεση δημοκρατία αποτελούν τη Βάση 
του σχεδιασμού πολιτικής, το κράτος αντικαθίσταται «από ένα 
συνομοσπονδιακό δίκτυο κοινοτικών συνελεύσεων· η επιχει
ρηματική οικονομία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά πο
λιτική οικονομία στην οποία οι κοινότητες, αλληλεπιδρώντας 
μεταξύ τους οικονομικά και πολιτικά, θα επιλύσουν τα υλι
κά τους προβλήματα ως ομάδες πολιτών μέσα από ανοιχτές 
συνελεύσεις». Αυτές οι συνομοσπονδιακές συνελεύσεις θα 
επωμιστούν το έργο της διαχείρισης και της διακυβέρνησης 
των πολιτικών που καθορίζονται από τις κοινοτικές συνελεύ
σεις. και οι αντιπρόσωποι θα είναι ανακλητοί και υπόλογοι, 
σε κάθε περίπτωση, στις κοινοτικές συνελεύσεις. Τα συνομο- 
σπονδιακά συμβούλια

γίνονται το μέσο για να αλληλοσυνδεθούν χωριά, κωμοπό- 
λεις, γειτονιές και πόλεις σε συνομοσπονδιακό δίκτυα.Έτσι, 
η εξουσία διαχέεται από τη Βάση προς την κορυφή και όχι 
από την κορυφή προς τη βάση, και στις συνομοσπονδίες η 
ροή της εξουσίας από τη 0άση προς την κορυφή περιορίζει 
το πεδίο δράσης του συνομοσπονδιακού συμβουλίου που 
κυμαίνεται εδαφικά από τις τοπικότητες στις περιφέρειες 1145
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και από τις περιφέρειες σε όλο και πιο διευρυμένες εδα
φικές περιοχές.31

Η πρόταση του Μπούκτσιν αποτελεί, με διαφορά, την πιο 
εκλεπτυσμένη ριζοσπαστική πρόταση όσον αφορά τη δημι
ουργία και τη συλλογική χρήση των κοινών σε διάφορες κλί
μακες, και αξίζει να αναλυθεί διεξοδικά ως μέρος ενός ριζο
σπαστικού αντικαπιταλιστικού προγράμματος.

Το ζήτημα αυτό γίνεται όλο και πιο πιεστικό εξαιτίας της Βί
αιης νεοφιλελεύθερης επίθεσης κατά της δημόσιας παροχής 
κοινωνικών δημόσιων αγαθών τα τελευταία 30 χρόνια ή και 
περισσότερο. Αυτό συνέπεσε με την ολοκληρωτική επίθεση 
ενάντια στα δικαιώματα και στη δύναμη της οργανωμένης ερ
γασίας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 (από τη Χιλή μέχρι 
τη Βρετανία), αλλά επικεντρώθηκε αμέσως στις δαπάνες της 
κοινωνικής αναπαραγωγής της εργασίας. Εδώ και καιρό το 
κεφάλαιο προτίμησε να αντιμετωπίζει τις δαπάνες της κοι
νωνικής αναπαραγωγής ως εξωτερικότητες -γ ια  τις οποίες 
δεν έχει ευθύνη η αγορά-, όμως μέχρι τη δεκαετία του 1970 
στον ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο, το κίνημα της Σοσι
αλδημοκρατίας και η υπαρκτή απειλή μιας κομμουνιστικής 
εναλλακτικής υποχρέωσαν το κεφάλαιο να εσωτερικεύσει 
ορισμένες από αυτές τις δαπάνες, μαζί με ορισμένες από τις 
εξωγενείς δαπάνες που αποδίδονται στην περιβαλλοντική 
υποΒάθμιση. Περίπου από το 1980 και μετά, στόχος των νε
οφιλελεύθερων πολιτικών υπήρξε η μετακύλιση αυτών των 
δαπανών στα παγκόσμια κοινά κοινωνικής αναπαραγωγής 
και στο περιβάλλον, δημιουργώντας ένα αρνητικό κοινό στο 
οποίο είναι αναγκασμένοι πλέον να κατοικούν ολόκληροι 
πληθυσμοί. Τα ζητήματα της κοινωνικής αναπαραγωγής, του 
κοινωνικού φύλου και των κοινών αλληλοσυνδέονται.32

Η απάντηση του κεφαλαίου στις συνθήκες παγκόσμιας 
κρίσης που επικράτησαν μετά το 2007 συνίστατο στην εφαρ-

31. Μ. Bookchin. Urbanization Without Cities, ό.π.. Κεφάλαια 8 & 9.
32. S. Federici. "Women. Land Struggles and the Reconstruction of the Com- 
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μογή ενός δρακόντειου σχεδίου παγκόσμιας λιτότητας το η δημιουργία 
οποίο μειώνει την παροχή δημόσιων αγαθών που στηρίζουν των κοινών 
τόσο την κοινωνική αναπαραγωγή όσο και την προστασία του της πόλης 
περιβάλλοντος, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό και στις δύο 
περιπτώσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κοινών. Επί
σης, χρησιμοποιεί την κρίση για να διευκολύνει την εφαρμο
γή ακόμα πιο ληστρικών πρακτικών στον τομέα της ατομικής 
ιδιοποίησης των κοινών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάκαμψη της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, η διά νόμου ανα
γκαστική απαλλοτρίωση με στόχο την ιδιοποίηση χώρων για 
ιδιωτική εκμετάλλευση (σε αντίθεση με την «κοινή ωφέλεια» 
στην οποία στόχευαν αρχικά οι νόμοι αυτοί) αποτελεί κλασι
κή περίπτωση επαναπροσδιορισμού του δημόσιου σκοπού 
ως κρατικά καθοδηγούμενης επιχορήγησης της ιδιωτικής 
ανάπτυξης.

Από την Καλιφόρνια μέχρι την Ελλάδα, η κρίση προκάλε- 
σε απώλειες στην αξία των περιουσιακών στοιχείων στις πό
λεις, σε δικαιώματα και παροχές για το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε η ληστρική καπιτα
λιστική εξουσία σε χαμηλόμισθους και περιθωριοποιημένους 
πληθυσμούς. Επρόκειτο για μια επίθεση ενάντια στα κοινά 
της αναπαραγωγής και του περιβάλλοντος. Ένας πληθυσμός 
περίπου 2 ή περισσότερων δισεκατομμυρίων ανθρώπων 
παγκοσμίως. ο οποίος ζει με 2 δολάρια τη μέρα, εξαπατάται 
πλέον από τη μικροχρηματοδότηση, η οποία θεωρείται ως «η 
πλέον επισφαλής από όλες τις μορφές δανεισμού αυξημένου 
ρίσκου», έτσι ώστε να αντληθεί πλούτος από τον πληθυσμό 
αυτό (όπως συνέβη στις στεγαστικές αγορές των ΗΠΑ μέσω 
του ληστρικού δανεισμού υψηλού ρίσκου ο οποίος οδήγησε 
σε κατασχέσεις) για να γεμίσουν με χρυσάφι οι επαύλεις των 
πλουσίων. Ανάλογη απειλή αντιμετωπίζουν και τα περιβαλ
λοντικά κοινά, ενώ οι προτεινόμενες λύσεις (όπως το εμπόριο 
των εκπομπών άνθρακα και οι νέες περιβαλλοντικές τεχνο
λογίες) απλώς υποδηλώνουν ότι αναζητούμε διαφυγή από το 
αδιέξοδο χρησιμοποιώντας τα ίδια εκείνα εργαλεία της συσ
σώρευσης κεφαλαίου και των κερδοσκοπικών μηχανισμών ι Η7
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της αγοράς που μας έφεραν στη δύσκολη θέση όπου βρι
σκόμαστε τώρα. Ως εκ τούτου δεν προκαλεί καμία έκπληξη 
το γεγονός ότι φτωχοί υπάρχουν ακόμα, και ότι με τον καιρό 
ο αριθμός τους αυξάνεται αντί να μειώνεται. Για παράδειγμα, 
ενώ η Ινδία φαίνεται να επιτυγχάνει έναν αξιοπρεπή ρυθμό 
ανάπτυξης εν μέσω αυτής της κρίσης, ο αριθμός των δισε- 
κατομμυριούχων εκτοξεύθηκε από 26 σε 69 τα τελευταία τρία 
χρόνια, την ίδια στιγμή που ο αριθμόςτων κατοίκων των παρα- 
γκουπόλεων σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. 0 
αντίκτυπος στις πόλεις είναι εντυπωσιακός, καθώς πολυτελή 
κλιματιζόμενα συγκροτήματα διαμερισμάτων υψώνονται εν 
μέσω μιας παραμελημένης πόλης της εξαθλίωσης, μέσα στην 
οποία οι φτωχοί αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για να 
εξασφαλίσουν κάποια ανεκτή ύπαρξη για τον εαυτό τους.

Η διάλυση των ρυθμιστικών πλαισίων και ελέγχων, που 
επιδίωκαν, ανεπαρκώς μεν, να συγκροτήσουν την τάση για 
ληστρικές πρακτικές συσσώρευσης απελευθέρωσε τη λογι
κή μετά από μένα το χάος, της αχαλίνωτης συσσώρευσης και 
της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας που έχει πλέον μετα
τραπεί σε πραγματικό χείμαρρο δημιουργικής καταστροφής, 
συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που επιτελείται μέσω της 
καπιταλιστικής αστικοποίησης. Η ζημιά αυτή μπορεί να περι
οριστεί και να ανατραπεί μόνο μέσα από την κοινωνικοποίηση 
του πλεονάσματος παραγωγής και κατανομής, και την καθιέ
ρωση ενός νέου κοινού του πλούτου, ανοιχτού σε όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναβίωση μιας ρητορικής και μιας 
θεωρίας των κοινών αποκτά επιπλέον Βαρύτητα. Αν η κρα
τική παροχή δημόσιων αγαθών περιοριστεί ή μετατραπεί 
απλώς σε μέσο ατομικής συσσώρευσης (όπως συμβαίνει 
στην εκπαίδευση), και αν το κράτος αποσυρθεί από την πα
ροχή τους, τότε υπάρχει μία μόνο πιθανή απάντηση, η αυτο- 
οργάνωση των πληθυσμών ώστε να διαθέτουν τα δικά τους 
κοινά (όπως θα δούμε ότι συνέβη στη Βολιβία, στο Κεφάλαιο 
5). Η πολιτική παραδοχή ότι τα κοινό μπορούν να δημιουργη- 
θούν, να προστατευτούν και να χρησιμοποιηθούν για κοινω
νικό όφελος μετατρέπεται σε ένα πλαίσιο αντίστασης ενάντια



στην καπιταλιστική εξουσία και επανεξέτασης της πολιτικής " δημιουργία 
για μια αντικαπιταλιστική μετάβαση. των κοινών

Εκείνο όμως που έχει σημασία δεν είναι ο συγκεκριμέ- πόλης
νος συνδυασμός θεσμικών ρυθμίσεων -ο ι περιφράξεις από 
τη μια, η επέκταση μιας σειράς από συλλογικές ρυθμίσεις 
και ρυθμίσεις κοινοκτημοσύνης από την άλλη-, αλλά το ότι 
ο ενιαίος αντίκτυπος της πολιτικής δράσης έρχεται να αντι
μετωπίσει τη συνεχή υποβάθμιση των πηγών της εργασίας 
και της γης στα χέρια του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων 
των πηγών που εντάσσονται στη «δεύτερη φύση» του δομη
μένου περιβάλλοντος). Σε αυτή την προσπάθεια, ο «πλούσιος 
συνδυασμός μέσων» που προσδιορίζει η'Ελινορ'Οστρομ -όχ ι 
μόνο δημόσιων και ιδιωτικών, αλλά επίσης συλλογικών και 
συνεταιριστικών, εμφωλευμένων. ιεραρχικών και οριζόντι
ων. αποκλειστικών (exclusionary] και ανοιχτών- θα διαδρα
ματίσει κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση τρόπων οργάνωσης 
της παραγωγής, της διανομής, της ανταλλαγής και της κατα
νάλωσης. ώστε να ικανοποιούνται οι ανθρώπινες επιθυμίες 
και ανάγκες σε μια αντικαπιταλιστική βάση. Αυτός ο πλούσιος 
συνδυασμός δεν είναι δεδομένος- πρέπει να δημιουργηθεί.

Το ζήτημα είναι να μην ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της 
συσσώρευσης για χάρη της συσσώρευσης, που επιτελείται εκ 
μέρους της τάξης που ιδιοποιείται τον κοινό πλούτο από την 
τάξη που τον παράγει. Η επιστροφή των κοινών ως πολιτικό 
ζήτημα πρέπει να ενταχθεί πλήρως και με πολύ συγκεκριμένο 
τρόπο στον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Δυστυχώς την ιδέα των 
κοινών (όπως το δικαίωμα στην πόλη) είναι εξίσου εύκολο να 
την ιδιοποιηθεί η υπάρχουσα πολιτική εξουσία όσο εύκολο 
είναι να ιδιοποιηθούν την αξία ενός υπαρκτού κοινού της πό
λης τα συμφέροντα του κτηματομεσιτικού κεφαλαίου. Ως εκ 
τούτου το ζήτημα είναι να αλλάξουν όλα αυτά, να βρεθούν δη
μιουργικοί τρόποι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις της 
συλλογικής εργασίας για το κοινό καλό και να διατηρήσουν οι 
εργάτες τον έλεγχο της αξίας που παράγουν.

Κάτι τέτοιο απαιτεί πολιτική επίθεση σε δύο μέτωπα, μέσω 
της οποίας το κράτος θα υποχρεώνεται όλο και περισσότερο 116?



εξεγερμένες να παρέχει δημόσια αγαθά για δημόσιους σκοπούς, ενώ πα- 
πόλεις ράλληλα ολόκληροι πληθυσμοί θα αυτοοργανώνονται ώστε

να μπορούν να ιδιοποιούνται, να χρησιμοποιούν και να συ
μπληρώνουν τα αγαθά αυτά με τρόπους που διευρύνουν και 
ενισχύουν τα χαρακτηριστικά των μη εμπορευματοποιημέ
νων κοινών της αναπαραγωγής και του περιβάλλοντος. Η 
παραγωγή, η προστασία και η χρήση των δημόσιων αγαθών 
και των κοινών σε πόλεις όπως η Βομβάη, το Σάο Πάολο, το 
Γιοχάνεσμπουργκ. το Λος Άντζελες, η Σανγκάη και το Τόκιο 
μετατρέπονται σε κεντρικά ζητήματα για τα δημοκρατικά κοι
νωνικά κινήματα. Και κάτι τέτοιο θα χρειαστεί πολύ περισσό
τερη επεξεργασία και φαντασία απ' όση διαθέτουν οι ηγεμο
νικές ριζοσπαστικές θεωρίες των κοινών που κυκλοφορούν 
επί του παρόντος, ειδικά εφόσον τα κοινά αυτά Βρίσκονται σε 
διαδικασία συνεχούς δημιουργίας και ιδιοποίησης μέσω της 
καπιταλιστικής μορφής αστικοποίησης. 0 ρόλος των κοινών 
στη διαμόρφωση της πόλης και στην πολιτική για την πόλη μό
λις τώρα έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτός με σαφήνεια και να 
αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας, τόσο σε θεωρητικό επί
πεδο όσο και στο πλαίσιο της ριζοσπαστικής πρακτικής. Χρει
άζεται πολλή δουλειά, όμως στα κοινωνικά κινήματα της πό
λης που εκδηλώνονται σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άφθονες 
ενδείξεις ότι πολλοί άνθρωποι και μια κρίσιμη μάζα πολιτικής 
δραστηριότητας Βρίσκονται στη διάθεση αυτού του σκοπού.
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κεφάλα ιοτέταρτο

Η τέχνη της προσόδου

0 αριθμόςτων εργαζομένων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στην πολιτιστική παραγωγή έχει αυξηθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες (στη μητροπολιτική περι
φέρεια της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
ήταν καταγεγραμμένοι περίπου 150.000 καλλιτέχνες, ενώ 
σήμερα ο αριθμός αυτός πιθανότατα έχει υπερδιπλασιαστεί], 
και εξακολουθεί να σημειώνει ανοδική πορεία. Οι άνθρωποι 
αυτοί αποτελούν τον δημιουργικό πυρήνα αυτού που ο Ντά- 
νιελ Μπελ (Daniel Bell) αποκαλεί «πολιτιστική μάζα» (όχι τους 
δημιουργούς αλλά τους φορείς μετάδοσης του πολιτισμού στα 
μέσα και αλλού),' οι πολιτικές τοποθετήσεις των οποίων έχουν 
αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Τη δεκαετία του 1960 οι 
σχολές Καλών Τεχνών αποτελούσαν εστίες ριζοσπαστικών 
συζητήσεων, όμως ο κατευνασμός και η επαγγελματοποίη- 
ση που ακολούθησαν περιόρισαν σημαντικά την κινηματική 
πολιτική. Παρόλο που η σοσιαλιστική στρατηγική και σκέψη 
ίσως πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου. η αναζωογόνηση 
τέτοιων θεσμών ως κέντρων πολιτικής συμμετοχής και κινη
τοποίησης των πολιτικών και κινηματικών δυνάμεων αυτών 
που παράγουν πολιτισμό αποτελεί σίγουρα αξιόλογο στόχο για

1. D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, Νέα Υόρκη. Basic Books.
1978. o. 20 (ελλ. έκδ.: N. Μπελ. Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης. μτφ.
Γ. Λυκιαρδόπουλος. επιμ. Σ Ροζάνης. Αθήνα, Νεφέλη. 1999]· D. Harvey, The 
Condition of Postmodemity. ό.π.. σ. 290-291. 347-349· B. Taylor. Modernism. 
Postmodernism, Realism: A Critical Perspective for Art. Γουίντοεστερ. 
Winchester School of Art Press. 1987. o. 77. I I 71
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την Αριστερά. Ενώ η εμπορευματοποίηση και τα κίνητρα της 
αγοράς κατέχουν αναμφισβήτητα κυρίαρχη θέση στην εποχή 
μας, παρατηρούνται μεταξύ των παραγωγών πολιτισμού πολ
λά επιμέρους ρεύματα διαφωνούντων και δυσαρεστημένων, 
τα οποία καθιστούν το πεδίο αυτό γόνιμο για κριτική έκφραση 
και κινηματική πολιτική με στόχο την παραγωγή ενός νέου 
είδους κοινών.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ο πολιτισμός είναι μια μορφή 
κοινού και ότι έχει μετατραπεί σε είδος εμπορεύματος. Ωστό
σο είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι 
το ιδιαίτερο σε συγκεκριμένα πολιτισμικά αγαθά και γεγονότα 
(είτε πρόκειται για τις τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον κινη
ματογράφο, την αρχιτεκτονική, είτε ευρύτερα για τον τοπικό 
τρόπο ζωής, την πολιτισμική κληρονομιά, τη συλλογική μνήμη 
και τις συναισθηματικές κοινοτήτες [affective communities]} 
που τα διαχωρίζει από συνήθη εμπορεύσιμα αγαθά, όπως 
τα πουκάμισα και τα παπούτσια. Μπορεί το όριο μεταξύ των 
δύο αυτών ειδών εμπορευμάτων να είναι εξαιρετικά ρευστό 
(και ίσως να γίνεται όλο και περισσότερο), ωστόσο υπάρχουν 
λόγοι που δικαιολογούν τον αναλυτικό διαχωρισμό. Ίσως, 
βέβαια, να διαφοροποιούμε τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα 
και τις εκδηλώσεις από τα υπόλοιπα αγαθά επειδή δεν αντέ
χουμε στη σκέψη πως μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κάτι 
άλλο εκτός από αυθεντικά και διαφορετικά, που υφίστανται 
σε ένα ανώτερο επίπεδο ανθρώπινης δημιουργικότητας και 
νοήματος από εκείνο που βρίσκει κανείς στα εργοστάσια μα
ζικής παραγωγής και κατανάλωσης. Ακόμα όμως και όταν 
απογυμνωνόμαστε από κάθε υπόλειμμα ευσεβούς πόθου 
(που συχνά στηρίζεται σε ισχυρές ιδεολογίες), μας μένει και 
πάλι κάτι πολύ ιδιαίτερο που χαρακτηρίζει τα προϊόντα εκεί
να που φέρουν τον τίτλο «πολιτιστικά». Τα καλλιτεχνικά στού
ντιο και οι γειτονιές των γκαλερί. όπως επίσης οι καφετέριες 
και τα μπαρ όπου μουσικοί συναντιούνται και παίζουν, δεν 
μοιάζουν με τα μαγαζιά ρούχων απλώς και μόνο επειδή η 
επιβίωση όλων τους εξαρτάται από το κατά πόσο θα βγάλουν 
κέρδος για να μπορέσουν να πληρώσουν το νοίκι τους. Πώς



λοιπόν η εμπορική ιδιότητα τόσο πολλών φαινομένων αυτού η τέχνη της 
του είδους μπορεί να συμβιβαστεί με τον ιδιαίτερο χαρακτή- προοόδου 
ρα τους;

) Μονοπωλιακή πρόσοδος 
και ανταγωνισμός

Για τους ίδιους τους παραγωγούς πολιτισμού, που συνήθως 
ενδιαφέρονται περισσότερο για ζητήματα που σχετίζονται με 
την αισθητική (ορισμένες φορές μάλιστα αφοσιώνονται στο 
ιδανικό της τέχνης για την τέχνη), τις συναισθηματικές αξί
ες. την κοινωνική ζωή και την ψυχή, ο όρος «μονοπωλιακή 
πρόσοδος» ενδεχομένως να φαντάζει υπερβολικά τεχνικός 
και στείρος για να έχει οποιαδήποτε άλλη βαρύτητα πέρα από 
τους πιθανούς υπολογισμούς του κεφαλαιούχου, του υπε- 
ρεργολάΒου, του κερδοσκόπου της αγοράς ακινήτων και του 
ιδιοκτήτη ακινήτων. Ελπίζω όμως να καταφέρω να δείξω ότι 
έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία: ότι δηλαδή, αν διατυπωθεί 
κατάλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε πλούσιες ερμηνείες όσον 
αφορά τα πολλά πρακτικά και προσωπικά διλήμματα που 
προκύπτουν από το πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην καπιτα
λιστική παγκοσμιοποίηση, στις τοπικές πολιτικοοικονομικές 
εξελίξεις και στην εξέλιξη των πολιτιστικών νοημάτων και 
των αισθητικών αξιών.2

Κάθε πρόσοδος βασίζεται στη μονοπωλιακή εξουσία όσων 
κατέχουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η μονοπωλια
κή πρόσοδος αυξάνεται επειδή οι κοινωνικοί δρώντες έχουν 
τη δυνατότητα να αντλούν επαυξημένη ροή εισοδήματος για 
μια παρατεταμένη χρονική περίοδο λόγω του ότι έχουν τον 
αποκλειστικό έλεγχο κάποιου άμεσα ή έμμεσα εμπορεύσιμου 
αγαθού που ως προς κάποιες καίριες πλευρές του είναι μο
ναδικό και δεν αντιγράφεται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις

2. Η γενική θεωρία της προσόδου στην οποία προσφεύγω παρουσιάζεται στο 
D. Harvey. The Limits to Capital, ό.π.. Κεφάλαιο 11. 1173



εξεγερμένες
πόλεις

οποίες αναδεικνύεται η κατηγορία της μονοπωλιακής προσό
δου. Η πρώτη προκύπτει επειδή οι κοινωνικοί δρώντες ελέγ
χουν κάποιον ξεχωριστό ποιοτικά πόρο. αγαθό ή τοποθεσία 
που, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας, 
τους δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουν μονοπωλιακές προσό
δους από όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν. Ο Μαρξ 
υποστηρίζει ότι στη σφαίρα της παραγωγής το πιο προφανές 
παράδειγμα είναι εκείνο του αμπελώνα που παράγει κρασί 
εξαιρετικής ποιότητας το οποίο μπορεί να πουληθεί σε μονο
πωλιακή τιμή. Σε αυτή την περίπτωση «την πρόσοδο τη δημι
ουργεί η μονοπωλιακή τιμή».3 Η εκδοχή της τοποθεσίας επο
μένως θα ήταν η κεντρικότητα (για τον εμπορικό καπιταλιστή) 
ως προς, ας πούμε, το δίκτυο μεταφορών και επικοινωνίας ή 
η εγγύτητα (για την ξενοδοχειακή αλυσίδα) ως προς κάποια 
άκρως συγκεντρωτική δραστηριότητα (όπως ένα οικονομι
κό κέντρο). Ο εμπορικός καπιταλιστής και ο ξενοδόχος είναι 
πρόθυμοι να καταβάλουν πρόσθετο ποσό για τη γη λόγω της 
προσΒασιμότητάς της. Αυτές είναι οι έμμεσες περιπτώσεις 
μονοπωλιακής προσόδου. Το εμπορεύσιμο είδος δεν είναι η 
γη. οι πόροι ή η τοποθεσία που διαθέτει μοναδικά χαρακτηρι
στικά αλλά το αγαθό ή η υπηρεσία που παράγεται μέσω της 
χρήσης τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, η γη. οι πόροι ή το περιουσιακό 
στοιχείο αποτελεί αντικείμενο άμεσης εμπορικής συναλλαγής 
(όπως στην περίπτωση όπου οι αμπελώνες ή τα ακίνητα υψη
λής απόδοσης πωλούνται σε πολυεθνικούς καπιταλιστές και 
κεφαλαιούχους για λόγους κερδοσκοπίας). Έλλειψη μπορεί 
να δημιουργηθεί όταν κανείς κρατά τη γη. τους πόρους ή το 
περιουσιακό στοιχείο έξω από τις τρέχουσες χρήσεις τους και 
κερδοσκοπεί με Βάση τις μελλοντικές αξίες. Τέτοιου είδους 
μονοπωλιακή πρόσοδος μπορεί να δημιουργηθεί στην ιδιο
κτησία έργων τέχνης, όπως ένα γλυπτό του Ροντέν (Rodin) ή 
ένας πίνακας του Πικάσο (Picasso), τα οποία μπορεί να αγο-

3. Κ. Marx. Capital, τόμ. 3. Νέα Υόρκη. International Publishers. 1967. σ. 774- 
1741 775 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx. Το Κεφάλαιο, τόμ. 3. ό.π.. ο. 953).



ραστούν και να πουληθούν με τη μορφή επενδύσεων (κι αυτό η τέχνη της 
είναι κάτι που συμβαίνει όλο και συχνότερα). Η μοναδικότη- προσόδου 
τα του Πικάσο ή του συγκεκριμένου μέρους είναι το στοιχείο 
εκείνο που στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί τη βάση της 
μονοπωλιακής τιμής.

Πολλές φορές, οι δύο μορφές μονοπωλιακής προσό
δου διασταυρώνονται. Ένας αμπελώνας (με τον μοναδικό 
του πύργο και το όμορφο φυσικό τοπίο που τον περιβάλλει) 
γνωστός για τα κρασιά του μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
άμεσης εμπορικής συναλλαγής, κάτι που μπορεί να συμβεί 
και με τα μοναδικής γεύσης κρασιά που παράγονται εκεί. Η 
αγορά ενός έργου του Πικάσο μπορεί να πραγματοποιηθεί 
για καπιταλιστικό κέρδος και στη συνέχεια να εκμισθωθεί 
σε κάποιον άλλο ο οποίος το εκθέτει σε μονοπωλιακή τιμή.
Η εγγύτητα σε κάποιο χρηματοοικονομικό κέντρο μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο άμεσης ή έμμεσης εμπορικής συναλ
λαγής με μια ξενοδοχειακή αλυσίδα, για παράδειγμα, η οποία 
θα το χρησιμοποιήσει για δικούς της σκοπούς. Ωστόσο η δι
αφορά ανάμεσα στις δύο μορφές προσόδου είναι σημαντική.
Για παράδειγμα, είναι απίθανο (αν και όχι αδύνατον) το αβαείο 
του Γουέστμινστερ και το παλάτι του Μπάκινγκχαμ να απο- 
τελέσουν αντικείμενα άμεσης εμπορικής συναλλαγής (ακό
μα και οι πιο ένθερμοι οπαδοί της ιδιωτικοποίησης μάλλον 
θα ορρωδούσαν μπροστά σε κάτι τέτοιο). Μπορούν όμως να 
αποτελέσουν. και σαφώς αποτελούν, αντικείμενο εμπορικής 
εκμετάλλευσης μέσω των πρακτικών μάρκετινγκ της Βιομη
χανίας τουρισμού (ή, στην περίπτωση του παλατιού του Μπά- 
κινγκχαμ. μέσω της βασίλισσας).

Η κατηγορία της μονοπωλιακής προσόδου συνοδεύεται 
από δύο αντιφάσεις. Και οι δύο είναι σημαντικές για το επι
χείρημα που ακολουθεί. Πρώτον, ενώ η μοναδικότητα και η 
ιδιαιτερότητα είναι ζωτικής σημασίας για να προσδιοριστούν 
τα «ειδικά χαρακτηριστικά», η προϋπόθεση της εμπορευσι- 
μότητας συνεπάγεται ότι κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να 
είναι τόσο μοναδικό ή τόσο ιδιαίτερο ώστε να μην μπορεί να 
ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματικού υπολογισμού. 0 Πικά- 1175
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σο πρέπει να έχει χρηματική αξία, όπως επίσης και ο Μονέ 
(Monet), ο Μανέ (Manet), η τέχνη των ΑΒορίγινων, τα αρχαι
ολογικά αντικείμενα, τα ιστορικά κτίρια, τα αρχαία μνημεία, οι 
βουδιστικοί ναοί. αλλά και η εμπειρία του να κάνεις ράφτινγκ 
στον ποταμό Κολοράντο ή να Βρίσκεσαι στην Κωνσταντινού
πολη ή στην κορυφή του Έβερεστ. Όπως είναι προφανές από 
τον κατάλογο αυτό. εδώ υπάρχει μια δυσκολία στη «διαμόρ
φωση της αγοράς». Γιατί, ενώ οι αγορές έχουν διαμορφωθεί 
γύρω από έργα τέχνης και. σε κάποιο Βαθμό, γύρω από αρ
χαιολογικά αντικείμενα, υπάρχουν σαφώς αρκετά ακόμα στον 
κατάλογο αυτό που είναι δύσκολο να ενταχθούν άμεσα σε μια 
αγορά (αυτό είναι το πρόβλημα με το αβαείο του Γουέστμιν- 
στερ). Πολλά μπορεί να μην είναι καν εύκολο να αποτελέσουν 
είδος έμμεσης εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η αντίφαση που παρατηρείται εδώ είναι ότι, όσο πιο εύ
κολα καθίστανται τα αντικείμενα αυτά εμπορεύσιμα είδη, 
τόσο φαίνεται να χάνουν τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερό- 
τητά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ίδιο το μάρκετινγκ 
τείνει να καταστρέφει τα μοναδικά χαρακτηριστικά (ειδικά 
αν εξαρτώνται από στοιχεία όπως ερημική τοποθεσία, από
σταση. αυθεντικότητα ως προς την αισθητική εμπειρία και τα 
συναφή). Γενικότερα, όσο μεγαλύτερος είναι ο Βαθμός εμπο- 
ρευσιμότητας ανάλογων αντικειμένων ή γεγονότων (και όσο 
περισσότερο υπόκεινται σε αντιγραφή μέσα από απομιμήσεις 
ή ομοιώματα), τόσο λιγότερο αποτελούν βάση για μονοπωλια
κή πρόσοδο. Στο σημείο αυτό μου έρχεται στο νου ο φοιτητής 
που διαμαρτυρήθηκε για το πόσο κατώτερη ήταν η εμπειρία 
που αποκόμισε από την Ευρώπη σε σχέση με την εμπειρία 
του από το Disney World:

Στο Disney World όλες οι χώρες είναι πολύ πιο κοντά η 
μία στην άλλη και μπορείς να δεις ό,τι καλύτερο έχει να 
επιδείξει η καθεμιά. Η Ευρώπη είναι Βαρετή. Οι άνθρωποι 
μιλούν παράξενες γλώσσες και τα πράγματα είναι βρόμικα. 
Μερικές φορές στην Ευρώπη περνάνε ολόκληρες μέρες 
χωρίς να δεις κάτι ενδιαφέρον, όμως στο Disney World



συνεχώς συμβαίνει κάτι διαφορετικό, και οι άνθρωποι εί- η τέχνη της 
ναι ευτυχισμένοι. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικά. Είναι κα- προσόδου 
λοσχεδιασμένο.Δ

Μπορεί αυτή η κριτική να ακούγεται γελοία, ωστόσο είναι 
εύλογο να αναλογιστούμε το Βαθμό στον οποίο η Ευρώπη επι
χειρεί να αναδιαμορφωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Ντί- 
σνεϊ (και όχι μόνο προς όφελος των Αμερικανών τουριστών).
Ωστόσο -κ α ι εδώ Βρίσκεται η ουσία της αντίφασης-, όσο 
περισσότερο η Ευρώπη μετατρέπεται σε Disney World, τόσο 
λιγότερο μοναδική και ιδιαίτερη γίνεται. Η ανούσια ομοιογέ
νεια που συνοδεύει την καθαρή εμπορευματοποίηση εξαλεί
φει τα μονοπωλιακά πλεονεκτήματα· τα πολιτιστικά προϊόντα 
δεν διαφέρουν πλέον σε τίποτα από τα εμπορεύσιμα αγαθά 
εν γένει. «0 εξελιγμένος μετασχηματισμός των καταναλωτι
κών αγαθών σε εταιρικά προϊόντα ή σε "εμπορικά σήματα" 
["trademark"] τα οποία μονοπωλούν την αισθητική αξία» γρά
φει ο Βόλφγκανγκ Χάουγκ (Wolfgang Haug] «έχει αντικατα
στήσει από κάθε άποψη τα Βασικά ή “γενικά" ("generic"] προ
ϊόντα» με αποτέλεσμα «η αισθητική των εμπορευμάτων» να 
εκτείνει τα όριά της «όλο και περισσότερο, εισβάλλοντας στη 
σφαίρα των Βιομηχανιών πολιτισμού».5 Από την άλλη μεριά, 
κάθε καπιταλιστής προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές για 
τις μοναδικές και αναντικατάστατες ιδιότητες των προϊόντων 
του (εξού και οι μάρκες, οι διαφημίσεις και τα συναφή). Οι 
πιέσεις που ασκούν και οι δύο πλευρές απειλούν να ξεζουμί
σουν τις μοναδικές ιδιότητες που καθορίζουν τις μονοπωλια
κές προσόδους. Επομένως, για να διατηρηθούν και να απο
δώσουν οι τελευταίες, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος 
ώστε ορισμένα προϊόντα και περιοχές να παραμείνουν μονα
δικά και αρκούντως ιδιαίτερα (και αργότερα θα αναλύσω τι 
μπορεί να σημαίνει αυτό) ώστε να διατηρήσουν ένα μονοπω-

4. Παρατίθεται στο D. Kelbaugh. Common Race. Ειάτλ. University of Wash
ington Press. 1997, o. 51.
5. W. Haug. "Commodity Aesthetics', Working Papers Series. Department of 
Comparative American Cultures. Washington State University. 2000. o. 13. 1177



εξεγερμένες λιακό προβάδισμα σε μια κατά τα άλλα εμπορευματοποιημένη 
πόλεις και πολλές φορές λυσσαλέα ανταγωνιστική οικονομία.

Για ποιο λόγο όμως ένα μονοπώλιο οποιουδήποτε είδους 
να είναι ανεκτό, πόσο μάλλον επιθυμητό, σε έναν νεοφιλελεύ
θερο κόσμο όπου υποτίθεται ότι κυριαρχούν οι ανταγωνιστι
κές αγορές; Στο σημείο αυτό συναντάμε τη δεύτερη αντίφα
ση, η οποία στη Βάση της αποδεικνύεται πιστό αντίγραφο της 
πρώτης.Όπως επισήμανε ο Μαρξ πριν από πάρα πολλά χρό
νια, ο ανταγωνισμός πάντοτε τείνει προς το μονοπώλιο (ή το 
ολιγοπώλιο), απλώς επειδή η επιβίωση του ισχυρότερου σε 
έναν πόλεμο όπου όλοι είναι εναντίον όλων εξουδετερώνει 
τις πιο αδύναμες εταιρείες.4'0σο πιο λυσσαλέος είναι ο αντα
γωνισμός, τόσο εντονότερη είναι η τάση προς το ολιγοπώλιο, 
αν όχι και προς το μονοπώλιο. Ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο 
που η απελευθέρωση των αγορών και η προώθηση του αντα
γωνισμού της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε 
μια απίστευτη συγκέντρωση κεφαλαίου (Microsoft, Ρούπερτ 
Μέρντοχ [Rupert Murdoch], Bertelsmann, χρηματοπιστωτι
κές υπηρεσίες και ένα κύμα εξαγορών, συγχωνεύσεων και 
ενοποιήσεων στις αεροπορικές εταιρείες, στο λιανικό εμπόριο, 
ακόμα και σε παλαιότερους Βιομηχανικούς κλάδους, όπως σι 
αυτοκινητοβιομηχανίες, το πετρέλαιο και τα συναφή). Η τάση 
αυτή έχει από παλιό αναγνωριστεί ως ένα ιδιαίτερα ενοχλητι
κό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής δυναμικής -  εξού και η 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 
έργο των Επιτροπών Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων στην 
Ευρώπη. Πρόκειται όμως για αδύναμες αμυντικές τακτικές 
απέναντι σε μια συντριπτική δύναμη.

Αυτή η δομική δυναμική δεν θα είχε αυτή τη σημασία αν 
οι καπιταλιστές δεν είχαν αναλάΒει ενεργό δράση στη δημι
ουργία μονοπωλιακών δυνάμεων.Έτσι, ασκούν εκτενή έλεγ
χο στην παραγωγή και την προώθηση των προϊόντων, ως εκ 
τούτου σταθεροποιούν το επιχειρηματικό τους περιβάλλον

6. Οι απόψεις του Μαρξ για τη μονοπωλιακή πρόσοδο παρουσιάζονται συνο- 
1781 πτικά στο D. Harvey. The Limits to Capital, ό.π.. Κεφάλαιο 5.



κατά τρόπο ώστε να μπορούν να επιδίδονται σε λογικούς 
υπολογισμούς και μακροπρόθεσμο σχεδίασμά, στη μείω
ση των κινδύνων και της ανασφάλειας και γενικότερα στην 
εξασφάλιση μιας σχετικά ήρεμης και απροβλημάτιστης ζωής 
για τους ίδιους. Επομένως το ορατό χέρι της εταιρείας, όπως 
το αποκαλεί ο Άλφρεντ Τσάντλερ (Alfred Chandler), έπαιξε 
πολύ σημαντικότερο ρόλο στην καπιταλιστική ιστορική γεω
γραφία σε σύγκριση με το αόρατο χέρι της αγοράς που τόσο 
υποστηρίχθηκε από τον Άνταμ Σμιθ και παρέλασε κατά κόρον 
μπροστά από τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια ως η καθοδη- 
γητική δύναμη στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της σύγχρονης 
παγκοσμιοποίησης.7

Αλλά ακριβώς σε αυτό το σημείο αρχίζει να φαίνεται πολύ 
καθαρά το είδωλο της πρώτης αντίφασης: οι διαδικασίες της 
αγοράς εξαρτώνται σε σημαντικό Βαθμό από το μονοπώλιο 
των (κάθε είδους) καπιταλιστών επί της ιδιοκτησίας των μέ
σων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικο
νομικών και της γης. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε είδους πρόσο
δος αποτελεί επιστροφή στη μονοπωλιακή ισχύ της ατομικής 
ιδιοκτησίας κάποιου σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, 
όπως η γη ή κάποια ευρεσιτεχνία. Ως εκ τούτου η μονοπωλι
ακή ισχύς αποτελεί την απαρχή και τον απώτερο στόχο κάθε 
καπιταλιστικής δραστηριότητας. Στη Βάση κάθε καπιταλιστικής 
συναλλαγής υπάρχει ένα μη εμπορεύσιμο νομικό δικαίωμα, 
το οποίο καθιστά την επιλογή τής μη εμπορευσιμότητας (απο
θησαύριση, παρακράτηση, τσιγκουνιά) σημαντικό πρόβλημα 
των καπιταλιστικών αγορών. Άρα ο καθαρός ανταγωνισμός 
της αγοράς, η ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων και ο τέλειος 
ορθολογισμός της αγοράς αποτελούν σπάνιους και μονίμως 
ασταθείς μηχανισμούς για το συντονισμό των αποφάσεων 
παραγωγής και κατανάλωσης. Το πρόβλημα είναι να διατηρη
θούν οι οικονομικές σχέσεις σε ένα επαρκώς ανταγωνιστικό 
επίπεδο, με παράλληλη διατήρηση των ατομικών και ταξικών
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7. A. Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 
Business. Κέιμπριτζ, Harvard University Press. 1977. 117?
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μονοπωλιακών προνομίων στην ατομική ιδιοκτησία, τα οποία 
αποτελούν θεμέλια του καπιταλισμού ως πολιτικοοικονομι
κού συστήματος.

Αυτό το τελευταίο σημείο απαιτεί περαιτέρω ανάλυση προ- 
κειμένου να προσεγγίσουμε περισσότερο το εν λόγω ζήτημα. 
Υπάρχει η ευρέως διαδεδομένη αλλά εσφαλμένη άποψη ότι 
η μονοπωλιακή ισχύς που έχει επιβλητικό και εξελισσόμενο 
χαρακτήρα σηματοδοτείται πλέον ρητά από τη συγκέντρω
ση και τη συσσώρευση κεφαλαίου σε εταιρείες-κολοσσούς. 
Αντιστρόφως, οι μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται ευρέως, 
αλλά και πάλι εσφαλμένα, ότι αποτελούν ένδειξη ανταγωνι
στικών συνθηκών στην αγορά. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, 
ο πάλαι ποτέ ανταγωνιστικός καπιταλισμός προσέλαΒε με την 
πάροδο του χρόνου όλο και πιο μονοπωλιακό χαρακτήρα. Το 
σφάλμα προκύπτει εν μέρει εξαιτίας μιας μάλλον υπερβολικά 
επιπόλαιης εφαρμογής των επιχειρημάτων του Μαρξ σχετι
κά με το «νόμο της τάσης συγκέντρωσης του κεφαλαίου», η 
οποία δεν λαμβάνει υπόψη της το αντεπιχείρημα που λέει ότι 
η συγκέντρωση «θα οδηγούσε σύντομα την κεφαλαιοκρατική 
παραγωγή στην κατάρρευση αν δεν δρούσαν ξανά διαρκώς 
αποκεντρωτικά αντιτιθέμενες τάσεις δίπλα στην κεντρομόλο 
δύναμη».8 Επίσης ενισχύεται από μια οικονομική θεωρία περί 
επιχείρησης που γενικά αγνοεί το πλαίσιο του χώρου και της 
χωροθέτησης, παρόλο που αποδέχεται (στις σπάνιες εκείνες 
περιπτώσεις που καταδέχεται να εξετάσει το ζήτημα) ότι το 
πλεονέκτημα στη χωροθέτηση συνεπάγεται «μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό».

Για παράδειγμα, τον 19ο αιώνα ο ζυθοποιός, ο φούρνα
ρης και ο τεχνίτης που έφτιαχνε κηροπήγια προστατεύονταν 
σε μεγάλο βαθμό από τον ανταγωνισμό των τοπικών αγο
ρών λόγω του υψηλού κόστους των μεταφορών. Οι τοπικές 
μονοπωλιακές δυνάμεις ήταν πανταχού παρούσες, από την 
ενέργεια μέχρι τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (παρόλο που οι

8. Κ. Marx. Capital, τόμ. 3, ό.π.. ο. 246 (ελλ. έκδ.: Κ. Marx, Το Κεφάλαιο, τόμ. 3. 
1801 ό.π.. σ. 312). Βλ. επίσης D. Harvey, The Limits to Capital, ό.π.. Κεφάλαιο 5.



επιχειρήσεις ήταν μικρές σε μέγεθος), και πολύ δύσκολο να 
καμφθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, τον 19ο αιώνα ο καπιταλισμός 
ήταν πολύ λιγότερο ανταγωνιστικός σε σύγκριση με σήμερα. 
Στο σημείο αυτό εισέρχονται στην εξίσωση ως κρίσιμες και 
καθοριστικές μεταβλητές οι μεταβαλλόμενες συνθήκες με
ταφοράς και επικοινωνιών. Καθώς τα χωρικά όρια εξαλεί
φονταν μέσω της τάσης του καπιταλισμού «να εκμηδενίζει το 
χώρο με το χρόνο», πολλές τοπικές Βιομηχανίες και υπηρε
σίες έχασαν την τοπική προστασία και τα μονοπωλιακά τους 
προνόμια.9 Αναγκάστηκαν να μπουν σε διαδικασία ανταγω
νισμού με τους παραγωγούς σε άλλες τοποθεσίες -  αρχικά 
σε σχετικά κοντινές αποστάσεις, αλλά στη συνέχεια πολύ πιο 
μακριά.

Η ιστορική γεωγραφία του επαγγέλματος του ζυθοποιού 
είναι από αυτή την άποψη πολύ κατατοπιστική. Κατά τον 19ο 
αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι έπιναν τοπικές μπίρες επει
δή δεν είχαν άλλη επιλογή. Στα τέλη του 19ου, η παραγωγή 
και η κατανάλωση μπίρας στη Βρετανία είχε περιφεριοποι- 
ηθεί σε μεγάλο βαθμό και παρέμεινε έτσι μέχρι τη δεκαετία 
του 1960 (οι ξένες εισαγωγές ήταν κάτι το πρωτάκουστο, με 
μόνη εξαίρεση την Guinness). Στη συνέχεια όμως η αγορά 
απέκτησε εθνικό χαρακτήρα (οι μπίρες Newcastle Brown και 
Scottish Youngers έκαναν την εμφάνισή τους στο Λονδίνο και 
στο Νότο) και κατόπιν διεθνή (ξαφνικά οι εισαγωγές έγιναν 
της μόδας). Σήμερα όποιος πίνει τοπική μπίρα το κάνει από 
επιλογή, συνήθως λόγω κάποιας ηθικής προσκόλλησης στην 
τοπικότητα και λόγω κάποιου ειδικού χαρακτηριστικού της 
συγκεκριμένης μπίρας (που Βασίζεται στην τεχνική τής παρα
γωγής, στο νερό ή σε κάτι άλλο) το οποίο τη διαφοροποιεί από 
τις υπόλοιπες. Στο Μανχάταν υπάρχουν μπαρ όπου μπορεί 
κανείς να πιει διάφορες τοπικές μπίρες απ' όλο τον κόσμο!

9. Κ. Marx. Grundrisse. ό.π.. σ. 52Λ-539, Για μια γενική ανάπτυξη αυτού του 
επιχειρήματος 0λ. D. Harvey. The Limits to Capital, ό.π.. Κεφάλαιο 12· και D. 
Harvey. The Condition of Postmodernity, ό.π.. Μέρος 3. Για μια συγκεκριμέ
νη εφαρμογή της έννοιας 0λ. W. Cronon. Nature's Metropolis. Νέα Υόρκη. 
Norton, 1991.
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Το οικονομικό πεδίο του ανταγωνισμού έχει σαφώς αλ
λάξει μέσα στο χρόνο, τόσο σε μορφή όσο και σε κλίμακα. 
Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση έχει περιορίσει σημαντικά τα 
μονοπωλιακά μέσα προστασίας που ιστορικά παρείχε το υψη
λό κόστος μεταφοράς και επικοινωνιών, ενώ η κατάργηση 
των θεσμικών περιορισμών στο εμπόριο (προστατευτισμός) 
έχει αντιστοίχως μειώσει τις μονοπωλιακές προσόδους που 
προκύπτουν από τον αποκλεισμό του ξένου ανταγωνισμού. 0 
καπιταλισμός όμως δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς 
μονοπωλιακές δυνάμεις και αναζητά απεγνωσμένα τα μέσα 
για να τις συγκεντρώσει. Έτσι. το επόμενο ζήτημα που τίθεται 
είναι πώς θα συγκεντρώσει δυνάμεις σε συνθήκες στις οποίες 
τα μέσα προστασίας που παρέχουν τα λεγάμενα «φυσικά μο
νοπώλια» του χώρου και της τοποθεσίας, καθώς και τα μέσα 
προστασίαςτων εθνικών συνόρων και των δασμών, έχουν πε
ριοριστεί σημαντικά, για να μην πούμε ότι έχουν εξαλειφθεί.

Η προφανής απάντηση είναι η συγκέντρωση του κεφα
λαίου σε εταιρείες-κολοσσούς ή στην ίδρυση πιο χαλαρών 
συμμαχιών (όπως συμβαίνει στις αυτοκινητοβιομηχανίες και 
στις αεροπορικές εταιρείες) που θα κυριαρχούν στην αγορά. 
Και το έχουμε δει σε μεγάλο Βαθμό αυτό. 0 δεύτερος τρόπος 
είναι να διασφαλιστούν με ακόμα μεγαλύτερη αυστηρότητα τα 
μονοπωλιακά δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας μέσω δι
εθνών εμπορικών νόμων οι οποίοι ρυθμίζουν το σύνολο του 
παγκόσμιου εμπορίου. Ως εκ τούτου οι ευρεσιτεχνίες και τα 
λεγάμενα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» έχουν με
τατραπεί σε σημαντικό πεδίο διαμάχης μέσω του οποίου επι
βάλλονται πιο γενικευμένα οι μονοπωλιακές δυνάμεις. Η Βι
ομηχανία φαρμάκων, για να πάρουμε ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα, έχει αποκτήσει απίστευτη μονοπωλιακή δύναμη, 
εν μέρει μέσω των μαζικών συγκεντρώσεων κεφαλαίου και 
εν μέρει μέσω της προστασίας των ευρεσιτεχνιών και των 
συμφωνιών για άδειες χρήσης. Και αναζητά λυσσαλέα ακό
μα μεγαλύτερη μονοπωλιακή ισχύ καθώς προσπαθεί να κα
θιερώσει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί κάθε είδους γενετικού 
υλικού (συμπεριλαμβανομένου του υλικού των σπάνιων φυ



τών που Βρίσκονται στα τροπικά δάση και που παραδοσιακά η τέχνη της 
συλλέγονται από ιθαγενείς της περιοχής]. Όσο περιορίζονται προσόδου 
τα μονοπωλιακά προνόμια που προέρχονται από μια συγκε
κριμένη πηγή, τόσο παρατηρούμε διάφορες προσπάθειες να 
διατηρηθούν και να περισυλλεχθούν μονοπωλιακά προνόμια 
προερχόμενα από άλλες πηγές.

Δεν μπορώ βέβαια σε καμία περίπτωση να προχωρήσω 
εδώ σε ανάλυση όλων αυτών των τάσεων, θα ήθελα ωστόσο 
να εξετάσω πιο διεξοδικά εκείνες τις πλευρές της διαδικα
σίας που προσκρούουν άμεσα στα προβλήματα της τοπικής 
ανάπτυξης και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θα ήθελα 
κατ' αρχάς να δείξω ότι εκδηλώνονται συνεχείς διαμάχες για 
τον προσδιορισμό των μονοπωλιακών δυνάμεων που έχουν 
να κάνουν με την τοποθεσία και το χώρο. και ότι η ιδέα της 
«κουλτούρας» συνυφαίνεται όλο και πιο στενά με προσπά
θειες επαναδιεκδίκησης τέτοιων μονοπωλιακών δυνάμεων, 
ακριβώς επειδή οι διεκδικήσεις της μοναδικότητας και της 
αυθεντικότητας μπορούν καλύτερα να αρθρωθούν ως δια- 
κριτές πολιτιστικές διεκδικήσεις οι οποίες δεν αντιγράφονται, 
θα ξεκινήσω με το πλέον προφανές παράδειγμα μονοπωλι
ακής προσόδου, που προέρχεται από «τον αμπελώνα που 
παράγει κρασί εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο μπορεί να 
πουληθεί σε μονοπωλιακή τιμή».

> Περιπέτειες στο εμπόριο κρασιού

Το εμπόριο κρασιού, όπως συμβαίνει και με το εμπόριο μπί
ρας. διεθνοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία τριάντα 
χρόνια, και οι πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού έχουν πε
ρίεργες επιπτώσεις.Έπειτα από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, για παράδειγμα, οι οινοπαραγωγοί σε διεθνές επίπεδο 
συμφώνησαν (έπειτα από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώ
νες και έντονες διαπραγματεύσεις) να καταργήσουν σταδια
κά τη χρήση «παραδοσιακών εκφράσεων» στις ετικέτες των 
κρασιών, που θα μπορούσαν εντέλει να περιλαμβάνουν όρους 1183
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όπως «chateau» και «domaine», καθώς και όρους γενικού 
χαρακτήρα όπως «σαμπάνια». «Βουργουνδίας», «chablis» 
ή «sauterne». Με αυτό τον τρόπο, η ευρωπαϊκή Βιομηχανία 
κρασιού, με αρχηγούς τους Γάλλους, επιχειρεί να διατηρήσει 
μονοπωλιακά ενοίκια μέσα από την εμμονή της στα μοναδι
κά προσόντα της γης. του κλίματος και της παράδοσης (εκ
πεφρασμένα όλα μαζί με τον γαλλικό όρο «terroir») και στην 
ιδιαιτερότητα του προϊόντος της το οποίο πιστοποιείται από ένα 
όνομα. Το γαλλικό εμπόριο οίνου, ενισχυμένο από θεσμικούς 
ελέγχους όπως το «appellation controlee»10, εμμένει στην 
αυθεντικότητα και τη γνησιότητα του προϊόντος του. το οποίο 
στηρίζει τη μοναδικότητα στην οποία μπορεί να Βασιστεί το μο
νοπωλιακό ενοίκιο.

Η Αυστραλία είναι μία από τις χώρες που συμφώνησαν με 
αυτή την κίνηση. To Chateau Tahbilk στη Βικτώρια προσαρ
μόστηκε αφαιρώντας τη λέξη «Chateau» από την ετικέτα του. 
ανακοινώνοντας με αέρα ότι «είμαστε υπερήφανοι που είμα
στε Αυστραλοί και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε όρους 
που κληρονομήσαμε από άλλες χώρες και πολιτισμούς πε
ρασμένων εποχών». Για να αντισταθμίσουν την απώλεια, 
προσδιόρισαν δύο παράγοντες οι οποίοι, εάν συνδυαστούν, 
«μας χαρίζουν μια μοναδική θέση στον κόσμο του κρασιού». 
Η περιοχή τους είναι μια από τις έξι μόνο οινοπαραγωγικές 
περιοχές παγκοσμίως όπου το μεσόκλιμα επηρεάζεται έντονα 
από τους υδάτινους όγκους της ενδοχώρας (οι πολυάριθμες 
λίμνες και οι τοπικές λιμνοθάλασσες κάνουν το κλίμα πιο ήπιο 
και δροσερό). Το χώμα τους είναι ιδιαίτερου τύπου (απαντάται 
μόνο σε άλλη μία περιοχή της Βικτώρια). ορίζεται ως κόκ
κινο/αμμώδες και αργιλώδες χώμα, με υψηλή περιεκτικό
τητα σε οξείδιο του σιδήρου, το οποίο «επηρεάζει θετικά την 
ποιότητα των σταφυλιών και προσθέτει έναν συγκεκριμένο 
διακριτό τοπικό χαρακτήρα στα κρασιά μας». Ο συνδυασμός 
αυτών των δύο παραγόντων δίνει στις «Λίμνες Ναγκάμπι» το 
χαρακτήρα του Αμπελώνα (που προφανώς πιστοποιείται από

1841 10. Έλεγχος για την ονομασία προέλευσης. (Σ.τ.Ε.)



την Australian Wine and Brandy Corporation s Geographical 
Indications Committee, η οποία ιδρύθηκε με στόχο να πι
στοποιεί περιοχές αμπελώνων σε ολόκληρη την Αυστραλία). 
Έτσι, το Tahbilk εδραιώνει ένα αντεπιχείρημα απέναντι στις 
μονοπωλιακές προσόδους με Βάση το μοναδικό μείγμα περι
βαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή όπου Βρίσκεται. Και το 
κάνει με έναν τρόπο ο οποίος προσομοιάζει με και ταυτόχρο
να συναγωνίζεται τις διεκδικήσεις μοναδικότητας που θέτουν 
οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί μέσα από τις σημάνσεις «terroir» και 
«domaine»."

Εκεί όμως συναντά κανείς την πρώτη αντίφαση. Κάθε εί
δος κρασιού είναι εμπορεύσιμο. ως εκ τούτου συγκρίσιμο υπό 
μία έννοια, ανεξάρτητα από την προέλευσή του. Ας εξετάσου
με την περίπτωση του Ρόμπερτ Πάρκερ (Robert Parker) και 
τον οδηγό κρασιών Wine Advocate, τον οποίο εκδίδει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 0 Πάρκερ αξιολογεί τα κρασιά ανάλογα 
με τη γεύση τους και δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο «terroir» 
ή σε κάποια άλλη πολιτισμική-ιστορική αξίωση. Είναι περι
βόητος για την ανεξαρτησία του (οι περισσότεροι οδηγοί κρα
σιών υποστηρίζονται από ισχυρούς κλάδους της βιομηχανίας 
οίνου). Κατατάσσει τα κρασιά σε μια κλίμακα ανάλογα με το 
δικό του ιδιαίτερο γούστο.Έχει πολλούς οπαδούς στη μεγάλη 
αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν Βαθμολογήσει ένα κρα
σί από το Μπορντό με 65 βαθμούς και ένα κρασί από την Αυ
στραλία με 95 Βαθμούς, τότε επηρεάζονται οι τιμές. Οι οινοπα- 
ραγωγοί του Μπορντό τον τρέμουν. Του έχουν κάνει μήνυση, 
τον έχουν σπιλώσει, τον έχουν Βρίσει, έχουν φτάσει μάλιστα 
στο σημείο να του επιτεθούν σωματικά, θέτει υπό αμφισβήτη
ση τις βάσεις των μονοπωλιακών τους προσόδων.12

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι μονοπωλιακές 
αξιώσεις όσο αποτελούν «αποτέλεσμα συζήτησης» και έκβα
ση αγώνα άλλο τόσο αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ενός

11. Tahbilk Wine Club. Tahbilk Wine Club Circular 15. Ιούνιος 2000. Tahbilk 
Winery and Vineyard. Tahbilk. Βικιώρια. Αυστραλία.
12. W. Langewiesche, The Million Dollar Nose". Atlantic Monthly 286 (6). Δε
κέμβριος 2000, σ 11-22
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προϊόντος. Αν όμως εγκαταλείψουμε τη γλώσσα του «terroir» 
και της παράδοσης, τι είδους ορολογία μπορούμε να βάλου
με στη θέση της: 0 Πάρκερ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνται στο εμπόριο κρασιών έχουν επινοήσει τα 
τελευταία χρόνια μια γλώσσα με την οποία τα κρασιά περιγρά- 
φονται με όρους όπως «γεύση από ροδάκινο και δαμάσκηνο, 
με μια υποψία από θυμάρι και λαγοκερασιά». Η γλώσσα ηχεί 
παράξενη, όμως αυτή η φλύαρη μεταστροφή, η οποία συνδυ
άζεται με τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό και το παγκο- 
σμιοποιημένο εμπόριο κρασιών, αναλαμβάνει έναν διακριτό 
ρόλο. αντανακλώντας την εμπορευματοποίηση της κατανάλω
σης κρασιού μέσα σε συγκεκριμένα πρότυπα.

Η κατανάλωση κρασιού όμως έχει πολλές διαστάσεις που 
ανοίγουν δρόμο για επικερδή εκμετάλλευση. Για πολλούς ε ί
ναι μια αισθητική εμπειρία. Πέρα από την καθαρή απόλαυση 
(για ορισμένους) ενός καλού κρασιού με το σωστό φαγητό, 
υπάρχουν στη δυτική παράδοση ένα σωρό άλλα σημεία ανα
φοράς που ανάγονται στη μυθολογία (Διόνυσος και Βάκχος], 
στη θρησκεία (το αίμα του Ιησού και το τελετουργικό της θείας 
Κοινωνίας], καθώς επίσης σε παραδόσεις που προβάλλονται 
μέσα από γιορτές, ποίηση, τραγούδια και λογοτεχνία. Η γνώ
ση των κρασιών και η «πρέπουσα» εκτίμησή τους αποτελούν 
ενδείξεις φινέτσας και μπορούν να αναλυθούν ως μια μορ
φή «πολιτισμικού» κεφαλαίου (όπως θα έλεγε ο Μπουρντιέ 
[Bourdieu]). Η σωστή επιλογή κρασιού έχει συμθάλει στο 
επισφράγισμα πάρα πολλών σημαντικών επαγγελματικών 
συμφωνιών, (θα εμπιστευόσασταν ποτέ κάποιον που δεν έχει 
ιδέα από κρασιά;) Το είδος του κρασιού συνδέεται με τοπικές 
κουζίνες, ως εκ τούτου αποτελεί μέρος των πρακτικών εκεί
νων που μετατρέπουν την περιφερειακότητα σε έναν τρόπο 
ζωής που χαρακτηρίζεται από διακριτές συναισθηματικές δο
μές (είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Ζορμπά να πίνει 
επιτραπέζιο οίνο Mondavi Californian, παρόλο που το κρασί 
αυτό πωλείται στο αεροδρόμιο της Αθήνας).

Το εμπόριο κρασιού έχει να κάνει με χρήμα και κέρδος, 
έχει όμως να κάνει και με τον πολιτισμό σε όλες του τις εκ-



φάνσεις (από τον πολιτισμό του εμπορεύματος μέχρι τις πολι
τισμικές πρακτικές που περιβάλλουν την κατανάλωση και το 
πολιτισμικό κεφάλαιο που μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα 
με αυτή μεταξύ τόσο των παραγωγών όσο και των κατανα
λωτών). Η αέναη αναζήτηση μονοπωλιακών προσόδων συ
νεπάγεται την αναζήτηση κριτηρίων ιδιαιτερότητας, μοναδι
κότητας, γνησιότητας και αυθεντικότητας σε καθένα από αυτά 
τα πεδία. Εφόσον η μοναδικότητα δεν μπορεί να εδραιωθεί 
με Βάση το «terroir» ή την παράδοση, ή μέσα από μια ειλι
κρινή περιγραφή της γεύσης, τότε πρέπει να επιστρατευθούν 
άλλοι τρόποι διάκρισης που θα στηρίζουν τις μονοπωλιακές 
αξιώσεις και τη γλώσσα που έχει επινοηθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αλήθεια αυτών των αξιώσεων (το κρασί που 
εγγυάται αποπλάνηση ή το κρασί που ταιριάζει με τη νοσταλ
γία και τη φωτιά στο τζάκι αποτελούν σύγχρονα διαφημιστικά 
τεχνάσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες). Στην πράξη, το εμπό
ριο κρασιού χαρακτηρίζεται από μια σειρά ανταγωνιστικούς 
τρόπους έκφρασης, ο καθένας τους με διαφορετικές αξιώ
σεις αλήθειας σχετικά με τη μοναδικότητα του προϊόντος. Για 
να επανέλθω όμως στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα, όλες 
αυτές οι εκφραστικές αλλαγές και τα εκφραστικά τεχνάσμα
τα. καθώς και πολλές από τις μεταβολές και τις αλλαγές που 
έχουν προκύψει στις στρατηγικές επιβολής στη διεθνή αγορά 
κρασιού, στηρίζονται όχι μόνο στην αναζήτηση του κέρδους 
αλλά και στην αναζήτηση μονοπωλιακών προσόδων. Στο 
πεδίο αυτό προβάλλει έντονα η γλώσσα της αυθεντικότητας, 
της γνησιότητας, της μοναδικότητας, καθώς και των ειδικών 
χαρακτηριστικών που δεν αντιγράφονται. 0 γενικός χαρακτή
ρας μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς παράγει, με τρόπο που 
συνάδει με τη δεύτερη αντίφαση που επισήμανα νωρίτερα, 
μια ισχυρή δύναμη που επιχειρεί να εγγυηθεί όχι μόνο τα συ
νεχιζόμενα μονοπωλιακά προνόμια της ατομικής ιδιοκτησίας 
αλλά και τα μονοπωλιακά ενοίκια που προκύπτουν από την 
παρουσίαση των εμπορεύσιμων αγαθών ως ασύγκριτων.
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) Η επιχειρηματικότητα των πόλεων 
και η αναζήτηση μονοπωλιακών προσόδων

Πρόσφατες διαμάχες στους κύκλους του εμπορίου κρασιού 
προσφέρουν ένα χρήσιμο μοντέλο για την κατανόηση μιας 
ευρείας κλίμακας φαινομένων στην παρούσα φάση της πα
γκοσμιοποίησης. Παρουσιάζουν ιδιαίτερη συνάφεια και 
ωθούν προς την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι το
πικές πολιτισμικές εξελίξεις και παραδόσεις αφομοιώνονται 
από τους υπολογισμούς της πολιτικής οικονομίας μέσα από 
προσπάθειες συγκέντρωσης μονοπωλιακών προσόδων. Επί
σης. εγείρουν το ζήτημα σε ποιο Βαθμό το τρέχον ενδιαφέρον 
για την τοπική πολιτιστική καινοτομία και για την αναΒίωση και 
επινόηση τοπικών παραδόσεων σχετίζεται με την επιθυμία για 
άντληση και ιδιοποίηση τέτοιων προσόδων. Εφόσον οι κάθε 
είδους καπιταλιστές (συμπεριλαμβανομένων των πλέον ασυ
γκράτητων διεθνών επενδυτών) σαγηνεύονται εύκολα από τις 
προσοδοφόρες προοπτικές των μονοπωλιακών δυνάμεων, 
αμέσως διακρίνουμε μια τρίτη αντίφαση: ότι οι πιο ένθερμοι 
υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης θα υποστηρίξουν τις το
πικές εξελίξεις που δίνουν τη δυνατότητα εξασφάλισης μονο
πωλιακών προσόδων, έστω κι αν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας 
στήριξης είναι να δημιουργηθεί ένα τοπικό πολιτικό κλίμα που 
στρέφεται ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Μπορεί η προβολή 
της μοναδικότητας και της καθαρότητας της τοπικής κουλτού
ρας του Μπαλί να έχει ζωτική σημασία για το ξενοδοχείο, την 
αεροπορική εταιρεία και τη Βιομηχανία του τουρισμού, τι γί
νεται όμως όταν κάτι τέτοιο ενθαρρύνει την εκδήλωση ενός 
κινήματος που αντιτίθεται Βίαια στη «μη καθαρότητα» της 
εμπορευματοποίησης; Μπορεί η Χώρα των Βάσκων να εμφα
νίζεται ως μια δυνητικά πολύτιμη πολιτισμική δομή ακριβώς 
λόγω της μοναδικότητάς της. όμως η ΕΤΑ, με το αίτημά της για 
αυτονομία και την ετοιμότητά της να αναλάβει ανά πάσα στιγμή 
Βίαιη δράση, δεν υπόκειται εύκολα σε εμπορευματοποίηση. 
Είναι ωστόσο εντυπωσιακό το πού μπορούν να φτάσουν τα 

1881 εμπορικά συμφέροντα. Μετά την προβολή στους κινηματο-



γράφους της ταινίας Πόλη του θεού. η οποία παρουσίαζε τη 
βία και τον πόλεμο των ναρκωτικών που διεξάγεται στις φα- 
Βέλες του Ρίο με αποκρουστικά παραστατικές (και ορισμένοι 
θα έλεγαν παραπλανητικές) λεπτομέρειες, η δραστήρια τουρι
στική Βιομηχανία άρχισε να διαφημίζει ξεναγήσεις σε ορισμέ
νες από τις πιο επικίνδυνες γειτονιές στις φαΒέλες (είχε κανείς 
τη δυνατότητα να επιλέξει το επίπεδο κινδύνου που προτιμού
σε). Ας εμΒαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή την αντίφαση, 
μια που επηρεάζει την πολιτική τής ανάπτυξης της πόλης. Για 
να το επιτύχουμε όμως, πρέπει να συσχετίσουμε για λίγο την 
πολιτική αυτή με την παγκοσμιοποίηση.

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιχειρηματικότητα των πόλεων 
έχει αποκτήσει σημασία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επί
πεδο. Με αυτό εννοώ εκείνο το πρότυπο συμπεριφοράς μέσα 
στη διακυβέρνηση της πόλης το οποίο συνδυάζει τις κρατικές 
εξουσίες (τοπική, μητροπολιτική, περιφερειακή, εθνική ή υπε
ρεθνική) με μια ευρεία κλίμακα οργανωτικών μορφών στην 
κοινωνία των πολιτών (εμπορικά επιμελητήρια, σωματεία, 
εκκλησίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές 
ομάδες. ΜΚΟ κ.ο.κ.) και με τα ιδιωτικά συμφέροντα (εταιρικά 
και ατομικά), με στόχο τη διαμόρφωση συνασπισμών για την 
προώθηση ή τη διαχείριση της κάθε είδους αστικής ή περιφε
ρειακής ανάπτυξης. Υπάρχει πλέον εκτεταμένη βιβλιογραφία 
γι' αυτό το ζήτημα, η οποία δείχνει ότι οι μορφές, οι δραστηρι
ότητες και οι στόχοι αυτών των συστημάτων διακυβέρνησης 
(που είναι γνωστά ως «καθεστώτα των πόλεων», «μηχανές 
ανάπτυξης» ή «συμμαχίες περιφερειακής ανάπτυξης») ποι
κίλλουν σε μεγάλο Βαθμό ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
και το συνδυασμό δυνάμεων που δρουν στο εσωτερικό τους.'3

13. Β. Jessop. "An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong's Emerging 
Strategies in Preparation for (Inter-)Urban Competition". Urban Studies 37 
(12). 2000. a. 2287-2313· D. Harvey. "From Managerialism to Entrepreneurial- 
ism; The Transformation of Urban Governance in Late Capitalism". Geografis- 
kaAnnaler 718.1989, σ.3-17- N. Brenner & N. Theodore. Spaces of Neoliber
alism: Urban Restructuring in North America and Western Europe. Οξφόρδη. 
Wiley-Blackwell. 2003
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Ο ρόλος αυτής της επιχειρηματικότητας στις πόλεις σε σχέση 
με τη νεοφιλελεύθερη μορφή παγκοσμιοποίησης υποβάλλεται 
επίσης σε εκτενή εξέταση, συνήθως στο πλαίσιο των τοπικών- 
παγκόσμιων σχέσεων και της λεγάμενης «διαλεκτικής χώ- 
ρου-τόπου». Οι περισσότεροι γεωγράφοι που έχουν εξετάσει 
το πρόβλημα έχουν δικαίως καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ε ί
ναι σφάλμα να αντιμετωπίζουμε την παγκοσμιοποίηση ως μια 
αιτιακή δύναμη σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη. Εκείνο που 
διακυΒεύεται στην περίπτωση αυτή είναι, όπως σωστά υπο
στηρίζουν. μια μάλλον πιο περίπλοκη σχέση μεταξύ διαφορε
τικών κλιμάκων, στην οποία οι τοπικές πρωτοβουλίες μπο
ρούν να διέλθουν βαθμιαία προς τα πάνω σε παγκόσμια κλί
μακα και αντιστρόφως, την ίδια στιγμή που διαδικασίες μέσα 
σε έναν συγκεκριμένο προσδιορισμό κλίμακας -μ ε  πιο προ
φανή παραδείγματα τον ενδοαστικό και τον ενδοπεριφερειακό 
ανταγωνισμό- μπορούν να αναμορφώσουν τα περιφερειακά 
σχήματα που ορίζουν τι ακριβώς είναι η παγκοσμιοποίηση.

Επομένως η παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να αντιμετω
πίζεται ως μια αδιαφοροποίητη οντότητα αλλά ως μια γεω
γραφικά διαρθρωμένη διάταξη παγκόσμιων καπιταλιστικών 
δραστηριοτήτων και σχέσεων.14 Τι ακριβώς όμως σημαίνει 
«γεωγραφικά διαρθρωμένη διάταξη»; Υπάρχουν, προφανώς, 
πολλές ενδείξεις άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης (σε διάφο
ρες κλίμακες) και τουλάχιστον κάποιες πειστικές θεωρίες για 
την κατανόηση της καπιταλιστικής λογικής. Κάποιες από αυτές 
μπορούν να γίνουν κατανοητές με συμβατικούς όρους ως μια 
προσπάθεια των κινητών κεφαλαίων (με το χρηματοοικονομι
κό, το εμπορικό και το παραγωγικό κεφάλαιο να παρουσιάζουν 
διαφορετικές ιδιότητες ως προς αυτό) να εξασφαλίσουν, μέσω 
της μετακίνησής τους, πλεονεκτήματα στην παραγωγή και την 
ιδιοποίηση υπεραξίας. Μπορεί πράγματι να εντοπίσει κανείς 
τάσεις που εντάσσονται σε απλά μοντέλα ενός «αγώνα δρόμου 
προς τον πάτο», στα οποία η φθηνότερη και ευκολότερα εκμε-

Η. Βλ. κ. Cox (επιμ ). Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the 
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ταλλεύσιμη εργατική δύναμη μετατρέπεται σε καθοδηγητικό 
φάρο για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την κινη
τικότητα και τις επενδύσεις του κεφαλαίου. Υπάρχουν όμως 
άφθονα αντισταθμιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η άποψη 
αυτή συνιστά κατάφωρη υπεραπλούστευση όταν προβάλλεται 
ως μονοαιτιακή εξήγηση της δυναμικής που έχει η άνιση γε
ωγραφική ανάπτυξη. Η ροή του κεφαλαίου γενικά είναι εξίσου 
εύκολη τόσο σε υψηλόμισθες περιοχές όσο και σε χαμηλόμι
σθες. και συχνά μοιάζει να διέπεται γεωγραφικά από κριτήρια 
αρκετά διαφορετικά από εκείνα που παραδοσιακά καθορίζουν 
τόσο την αστική όσο και τη μαρξιστική πολιτική οικονομία.

Το πρόβλημα προέρχεται κυρίως από τη συνήθεια που 
έχουμε να αγνοούμε την κατηγορία του κεφαλαίου της γης 
και την ιδιαίτερη σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύ
σεων στο δομημένο περιβάλλον, το οποίο είναι εξ ορισμού 
γεωγραφικά ακίνητο. Τέτοιου είδους επενδύσεις, ιδίως όταν 
έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προσελκύουν σταθερά 
ακόμα περισσότερα κύματα επενδύσεων εφόσον το πρώτο 
κύμα αποδειχτεί επικερδές (για να γεμίσει το συνεδριακό κέ
ντρο. χρειαζόμαστε ξενοδοχεία, τα οποία απαιτούν καλύτερη 
συγκοινωνία και επικοινωνίες, οι οποίες με τη σειρά τους δη
μιουργούν τη δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας του 
συνεδριακού κέντρου...). Επομένως υπάρχει ένα στοιχείο κυ
κλικής και αθροιστικής αιτιότητας στη δυναμική των επενδύ
σεων σε μητροπολιτικές περιοχές (ας πάρουμε, για παράδειγ
μα, την εκ νέου ανάπτυξη των Ντόκλαντς στο Λονδίνο και την 
οικονομική βιωσιμότητα του Κανάρι Γουόρφ. η οποία στηρί
ζεται σε περαιτέρω επενδύσεις στην περιοχή, τόσο δημόσιες 
όσο και ιδιωτικές). Αυτή είναι συχνά η έννοια των λεγάμενων 
«μηχανών ανάπτυξης των πόλεων»: η ενορχήστρωση της 
δυναμικής που έχει η επενδυτική διαδικασία και η παροχή 
καίριων δημόσιων επενδύσεων στον σωστό τόπο και χρόνο 
ώστε να ενισχυθεί η επιτυχία του ανταγωνισμού εντός πόλε
ων και περιφερειών.15
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Κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν τόσο ελκυστικό χωρίς τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν επίσης να εξασφαλιστούν 
μονοπωλιακές πρόσοδοι. Μια ευρέως γνωστή στρατηγική 
των υπερεργολάθων, για παράδειγμα, είναι να κρατούν το πιο 
εκλεκτό και το πιο εύκολο για ενοικίαση κομμάτι γης σε κά
ποιον οικοδομήσιμο χώρο, έτσι ώστε να αποσπάσουν μονο
πωλιακή πρόσοδο από αυτό όταν πλέον θα έχει ολοκληρωθεί 
το έργο. Οι δαιμόνιες κυβερνήσεις που έχουν τις απαραίτητες 
εξουσίες εφαρμόζουν ανάλογες πρακτικές. Όπως αντιλαμ
βάνομαι. η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ χρηματοδοτείται σε 
μεγάλο Βαθμό από ελεγχόμενες πωλήσεις δημόσιων χώρων 
προς ανάπτυξη σε πολύ υψηλές μονοπωλιακές τιμές. Αυτό με 
τη σειρά του μετατρέπεται σε μονοπωλιακά ενοίκια για ακίνη
τα. γεγονός που καθιστά το Χονγκ Κονγκ πολύ ελκυστικό για 
το διεθνές κεφάλαιο χρηματοοικονομικών επενδύσεων που 
δραστηριοποιείται στις αγορές ιδιοκτησίας. Φυσικά, το Χονγκ 
Κονγκ έχει και άλλες αξιώσεις μοναδικότητας, δεδομένης της 
τοποθεσίας του. τις οποίες μπορεί επίσης να εμπορευτεί ιδιαί
τερα δυναμικά ως προς την προσφορά μονοπωλιακών πλεο
νεκτημάτων. Παρεμπιπτόντως, η Σινγκαπούρη έθεσε ως στό
χο να αποσπάσει μονοπωλιακές προσόδους και το κατάφερε 
με ιδιαίτερη επιτυχία και με κάπως παρόμοιο τρόπο, αν και 
χρησιμοποίησε πολύ διαφορετικά πολιτικοοικονομικά μέσα.

Μια τέτοια διακυβέρνηση της πόλης προσανατολίζεται 
κυρίως στην κατασκευή προτύπων τοπικών επενδύσεων όχι 
μόνο σε υλικές υποδομές, όπως οι μεταφορές και οι επικοι
νωνίες. τα λιμάνια, το σύστημα αποχέτευσης και ύδρευσης, 
αλλά και στις κοινωνικές υποδομές της εκπαίδευσης, της 
τεχνολογίας και της επιστήμης, του κοινωνικού ελέγχου, του 
πολιτισμού και της ποιότητας ζωής. Στόχος είναι η συγκρότη
ση επαρκούς συνέργειας εντός της διαδικασίας αστικοποίη
σης ώστε να δημιουργηθούν και να υλοποιηθούν μονοπωλι
ακές πρόσοδοι εκ μέρους των ιδιωτικών συμφερόντων και 
των κρατικών δυνάμεων. Όπως είναι φυσικό, δεν στέφονται 
όλες αυτές οι προσπάθειες με επιτυχία, όμως ακόμα και τα 
ανεπιτυχή παραδείγματα μπορούν να γίνουν εν μέρει ή σε



μεγάλο Βαθμό κατανοητά λαμΒάνοντας υπόψη την αποτυχία 
τους να δημιουργήσουν μονοπωλιακές προσόδους. Η ανα
ζήτηση όμως μονοπωλιακών προσόδων δεν περιορίζεται 
στις πρακτικές ανάπτυξης της κτηματαγοράς, στις οικονομι
κές πρωτοβουλίες και στην κρατική χρηματοδότηση.Έχει μια 
πολύ ευρύτερη εφαρμογή.

) Συλλογικό συμβολικό κεφάλαιο, 
σημάδια διάκρισης 

και μονοπωλιακές πρόσοδοι

Αν οι αξιώσεις στη μοναδικότητα, την αυθεντικότητα, την 
ιδιαιτερότητα και την ειδικότητα θεμελιώνουν τη διαδικασία 
απόσπασης μονοπωλιακών προσόδων, τότε δεν υπάρχει κα
λύτερο πεδίο για τέτοιου είδους αξιώσεις από το πεδίο των 
τεχνημάτων του πολιτισμού, των πρακτικών και των ειδικών 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που έχουν ιστορική ση
μασία (στα οποία συμπεριλαμβόνεται, φυσικά, το δομημένο, 
το κοινωνικό και το πολιτιστικό περιβάλλον). Όπως και στο 
εμπόριο οίνου, έτσι κι εδώ όλες αυτές οι αξιώσεις αποτελούν 
αποτέλεσμα ορθολογικών οικοδομημάτων και αγώνων, ενώ 
παράλληλα εδράζονται σε υλική βάση. Πολλές Βασίζονται σε 
ιστορικές αφηγήσεις, ερμηνείες και νοήματα συλλογικής μνή
μης. έννοιες πολιτισμικών πρακτικών και τα συναφή: υπάρχει 
πάντοτε ένα ισχυρό κοινωνικό και ορθολογικό στοιχείο στη 
δημιουργία των αιτιών για απόσπαση μονοπωλιακών προ
σόδων. μια που τουλάχιστον στο μυαλό πολλών ανθρώπων 
δεν υπάρχει άλλο μέρος σαν το Λονδίνο, το Κάιρο, τη Βαρκε
λώνη, το Μιλάνο, την Κωνσταντινούπολη, το Σαν Φρανσίσκο, 
στο οποίο να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε το 
μοναδικό υποτίθεται ότι έχουν αυτά τα μέρη.

Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ο σύγχρονος τουρι
σμός, νομίζω όμως ότι θα ήταν λάθος να μείνει η ανάλυσή 
μας εκεί. Γιατί εκείνο που διακυΒεύεται στην περίπτωση αυτή 
είναι η δύναμη του συλλογικού συμβολικού κεφαλαίου ή τα ι
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ειδικά σημάδια διάκρισης κάποιου μέρους τα οποία ασκούν 
σημαντική έλξη στις ροές κεφαλαίου γενικότερα. Ο Μπουρ- 
ντιέ. στον οποίο οφείλουμε τη γενική χρήση αυτών των όρων. 
δυστυχώς περιορίζει την αναφορά τους σε άτομα (όπως τα 
άτομα που πλέουν σε μια θάλασσα δομημένων αισθητικών 
κρίσεων), ενώ θεωρώ ότι οι συλλογικές μορφές (και η σχέση 
των ατόμων με αυτές) ενδεχομένως να παρουσίαζαν ακόμα 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.14 Το συλλογικό συμβολικό κεφάλαιο 
που αποδίδεται σε ονόματα και μέρη όπως το Παρίσι, η Αθήνα, 
η Νέα Υόρκη, το Ρίο ντε Τζανέιρο. το Βερολίνο και η Ρώμη έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και προσφέρει στα μέρη αυτά σπουδαία 
οικονομικά πλεονεκτήματα σε σχέση, παραδείγματος χάρη. με 
τη Βαλτιμόρη, το Λίβερπουλ, το'Εσεν, τη Λιλ και τη ΓλασκώΒη. 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτά τα τελευταία μέρη ε ί
ναι η αύξηση του μεριδίου τους στο συμβολικό κεφάλαιο και 
των σημαδιών διάκρισής τους. ώστε να μπορέσουν να εδραι
ώσουν καλύτερα τιςαξιώσειςτουςστη μοναδικότητα που απο- 
φέρει μονοπωλιακή πρόσοδο. Το «λανσάρισμα» («branding») 
των πόλεων γίνεται σημαντικότατο.17 Με δεδομένη τη γενική 
απώλεια άλλων μονοπωλιακών δυνάμεων μέσω των ευκο
λότερων μεταφορών και επικοινωνιών και της μείωσης άλ
λων φραγμών στο εμπόριο, αυτός ο αγώνας για το συλλογικό 
συμβολικό κεφάλαιο έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντικός ως 
βάση για μονοπωλιακά ενοίκια. Πώς αλλιώς μπορούμε να 
εξηγήσουμε την εντύπωση που έκανε το Μουσείο Γκούγκεν- 
χαϊμ στο Μπιλμπάο με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 
Γκέρι (Gehry): Και πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε την 
προθυμία που δείχνουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
με σημαντικά διεθνή συμφέροντα για τη χρηματοδότηση ενός 
τέτοιου έργου με χαρακτηριστική υπογραφή;

16. P. Bourdieu. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. 
Λονδίνο. Routledge & Kegan Paul. 1984 (ελλ. έκδ.: P. Bourdieu. Η διάκριση: 
Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, μιφ. Κ. Καψαμπέλα Αθήνα. Πα- 
ιάκης. 2002).
17. Μ. Greenberg. Branding New York: How a City in Crisis Was Sold to the 
World. Νέα Υόρκη. Routledge. 2008.



Η ανάδειξη της Βαρκελώνης στο επίκεντρο του ευρωπα
ϊκού συστήματος πόλεων, για να πάρουμε ένα ακόμα παρά
δειγμα. βασίζεται εν μέρει στη σταθερή συσσώρευση συμβο
λικού κεφαλαίου και στη συγκέντρωση σημαδιών διάκρισης. 
Γϊ αυτό και η ανάδειξη μιας χαρακτηριστικά καταλανικής 
ιστορίας και παράδοσης, η εμπορική προβολή των σπουδαί
ων καλλιτεχνικών της επιτευγμάτων και της αρχιτεκτονικής 
της κληρονομιάς (ο Γκαουντί [Gaudi], φυσικά), και τα ιδιαίτερα 
στοιχεία του τρόπου ζωής και των λογοτεχνικών παραδόσε
ων έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, ενισχυμένα από πλη
θώρα βιβλίων, εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
καταδεικνύουν τον ξεχωριστό της χαρακτήρα. Όλα αυτά προ
βάλλονται διανθισμένα με νέες αρχιτεκτονικές υπογραφές (ο 
πύργος ραδιοεπικοινωνιών του Νόρμαν Φόστερ [Norman 
Foster] και το αστραφτερά λευκό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
του Μέιερ [Meier] στη μέση του σχετικά υποβαθμισμένου 
ιστού της παλιάς πόλης) και με μια ολόκληρη σειρά από επεν
δύσεις για διάνοιξη του λιμανιού και της παραλίας, ανάκτηση 
ερειπωμένων εκτάσεων για το Ολυμπιακό Χωριό (με χαριτω
μένες αναφορές στον ουτοπισμό των Icarians), και μετατρο
πή της άλλοτε σκοτεινής και ίσως μάλιστα επικίνδυνης νυ
χτερινής ζωής σε ένα ανοιχτό πανόραμα θεάματος. Όλα αυτά 
δέχτηκαν μεγάλη ώθηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι 
οποίοι δημιούργησαν τεράστιες ευκαιρίες για συγκέντρωση 
μονοπωλιακών προσόδων (ο Σάμαρανκ [Samaranch], πρόε
δρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, έτυχε να έχει με
γάλα κτηματικά συμφέροντα στην Βαρκελώνη).18

Η αρχική επιτυχία της Βαρκελώνης ωστόσο φαίνεται να 
είναι Βαθιά ενταγμένη στην πρώτη αντίφαση. Καθώς κάνουν 
την εμφάνισή τους ευκαιρίες για ιδιοποίηση άφθονων μονο
πωλιακών προσόδων στη Βάση ενός συλλογικού συμβολικού 
κεφαλαίου της Βαρκελώνης ως πόλης (οι τιμές των ακινήτων 
εκτοξεύτηκαν στα ύψη από τότε που το Βασιλικό Ινστιτούτο

18. D. McNeill. Urban Change and the European Left: Tates from the New 
Barcelona. Νέο Υόρκη, Routledge. 1999.
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Βρετανών Αρχιτεκτόνων απένειμε σε ολόκληρη την πόλη με
τάλλιο για τα αρχιτεκτονικά της επιτεύγματα), έτσι η ακαταμά
χητη γοητεία τους φέρνει μαζί της όλο και περισσότερη πολυ
εθνική εμπορευματοποίηση που οδηγεί στην ομογενοποίηση. 
Τα ύστερα στάδια της παραλιακής ανάπτυξης είναι ακριβώς 
ίδια με εκείνα που παρατηρεί κανείς στον υπόλοιπο δυτικό 
κόσμο: η αποχαυνωτική κυκλοφοριακή συμφόρηση οδηγεί 
σε πιέσεις να δημιουργηθούν βουλεβάρτα σε διάφορα σημεία 
της παλιάς πόλης, πολυεθνικές αλυσίδες καταστημάτων αντι
καθιστούν τα τοπικά μαγαζιά, πρακτικές gentrification απομα- 
κρύνουν πληθυσμούς από τις κατοικίες τους όπου ζούσαν επί 
σειρά ετών και καταστρέφουν τον παλιότερο αστικό ιστό, ενώ 
η Βαρκελώνη χάνει ορισμένα από τα σημάδια διάκρισής της. 
Παρατηρούνται μάλιστα ορισμένα αμυδρά ίχνη μετατροπής 
της σε Ντίσνεϊλαντ.

Αυτή η αντίφαση σηματοδοτείται από ερωτήματα και αντι
στάσεις. Η συλλογική μνήμη τίνος πρόκειται άραγε να επικρα
τήσει εδώ -  των αναρχικών, όπως οι Icarians, που διαδρα
μάτισαν έναν τόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Βαρκε
λώνης· των δημοκρατών που πάλεψαν με σθένος κατά του 
Φράνκο (Franco)· των Καταλανών εθνικιστών. μεταναστών 
από την Ανδαλουσία· ή ενός παλιού συμμάχου του Φράνκο, 
όπως είναι ο Σάμαρανκ; Ποιανού η αισθητική έχει πραγματικά 
σημασία -  των διάσημων ισχυρών αρχιτεκτόνων της Βαρκε
λώνης, όπωςτου M noxiY^(Bohigas); Γιατί να γίνειαποδεκτή 
οποιουδήποτε είδους Ντίσνεϊλαντ στη Βαρκελώνη, Τέτοιου εί
δους αντιπαραθέσεις δεν μπορούν εύκολα να κατευναστούν, 
ακριβώς επειδή είναι σαφές σε όλους ότι το συλλογικό συμβο
λικό κεφάλαιο που έχει συσσωρεύσει η Βαρκελώνη εξαρτάται 
από αξίες αυθεντικότητας, μοναδικότητας και κυρίως από χα
ρακτηριστικά που δεν αντιγράφονται. Είναι δύσκολο να συσ- 
σωρευθούν τέτοια σημάδια διάκρισης χωρίς να αναδειχθεί το 
ζήτημα της τοπικής εξουσίας, ακόμα και λαϊκών και ανταγω
νιστικών κινημάτων. Σε αυτό το σημείο, όπως είναι φυσικό, οι 
θεματοφύλακες του συλλογικού συμβολικού και πολιτιστικού 
κεφαλαίου -τα μουσεία, τα πανεπιστήμια, η τάξη των ευεργε-



ιών και ο κρατικός μηχανισμός- κλείνουν χαρακτηριστικό τις η τέχνη της 
πόρτες και επιμένουν να κρατούν έξω το «συρφετό» (αν και το προσόδου 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Βαρκελώνη, σε αντίθεση με 
τα περισσότερα ιδρύματα του είδους του, έχει παραμείνει με 
αξιοσημείωτο και εποικοδομητικό τρόπο ανουσό στις λαϊκές 
ευαισθησίες). Και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο αποτύχει, 
τότε το κράτος μπορεί να επέμβει χρησιμοποιώντας οποιο- 
δήποτε μέσο, από κάτι σαν την «επιτροπή κοσμιότητας», την 
οποία δημιούργησε ο δήμαρχος Τζουλιάνι (Giuliani) για να πα
ρακολουθεί το πολιτιστικό γούστο στην Πόλη της Νέας Υόρκης, 
μέχρι την ωμή αστυνομική καταστολή. Παρ' όλα αυτά. τα δια- 
κυβεύματα στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικά. Το ζήτημα 
έχει να κάνει με τον καθορισμό των τμημάτων εκείνων του 
πληθυσμού που πρόκειται να επωφεληθούν περισσότερο από 
το συλλογικό συμβολικά κεφάλαιο στο οποίο έχουν συμβάλει 
όλοι, ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, τόσο τώρα 
όσο και στο παρελθόν. Για ποιο λόγο λοιπόν να επιτρέψουμε 
στη μονοπωλιακή πρόσοδο που συνδέεται με αυτό το συμβο
λικό κεφάλαιο να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μόνο από 
τις πολυεθνικές ή από ένα μικρό, ισχυρό τμήμα της τοπικής 
αστικής τάξης; Ακόμα και η Σινγκαπούρη, η οποία δημιούρ
γησε και επί πολλά χρόνια ιδιοποιούνταν μονοπωλιακές προ
σόδους τόσο ανηλεώς και με τόση επιτυχία (κυρίως λόγω του 
πλεονεκτήματος στην τοποθεσία και τη χωροθέτηση), φρόντι
σε τα οφέλη να διανεμηθούν ευρέως μέσω της κατοικίας, της 
υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Για τουςλόγους που φαίνονται από τη σύγχρονη ιστορία της 
Βαρκελώνης, οι βιομηχανίες της γνώσης και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η ζωντάνια και η ζύμωση της πολιτιστικής πα
ραγωγής, η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και η καλλιέργεια 
διακριτών αισθητικών απόψεων έχουν μετατραπεί σε ισχυ
ρά συστατικά στοιχεία της πολιτικής τής επιχειρηματικότητας 
των πόλεων σε πολλούς τόπους (ειδικά στην Ευρώπη). Έχει 
ξεκινήσει ο αγώνας για τη συγκέντρωση σημαδιών διάκρισης 
και συλλογικού συμβολικού κεφαλαίου σε έναν άκρως αντα
γωνιστικό κόσμο. Κάτι τέτοιο όμως δημιουργεί όλα εκείνα τα ι w



εξεγερμένες τοπικής φύσης ερωτήματα σχετικά με το ποια συλλογική μνή- 
πόλεις μη ποια αισθητική και ποιανού τα οφέλη θα τεθούν σε προτε

ραιότητα. Κινήματα σε γειτονιές της Βαρκελώνης διεκδικούν 
αναγνώριση και εξουσία όσον αφορά το συμβολικό κεφάλαιο, 
και ως αποτέλεσμα μπορούν να επιβάλλουν μια πολιτική πα
ρουσία στην πόλη. Τα δικά τους κοινά της πόλης είναι εκείνα 
που πολύ συχνά πέφτουν στα χέρια όχι μόνο των υπερεργο- 
λάΒων αλλά και της βιομηχανίας του τουρισμού. Η επιλεκτική 
φύση τέτοιου είδους ιδιοποιήσεων όμως μπορεί να ανοίξει 
νέους δρόμους πολιτικών αγώνων. Η αρχική αποσιώπηση 
κάθε αναφοράς στο εμπόριο σκλάβων κατά την ανοικοδόμη
ση του Άλμπερτ Ντοκ στο ΛίΒερπουλ προκάλεσε διαμαρτυ
ρίες εκ μέρους του παραγκωνισμένου πληθυσμού με κατα
γωγή από την ΚαραϊΒική, και γέννησε νέες εστίες πολιτικής 
αλληλεγγύης μεταξύ ενός περιθωριοποιημένου πληθυσμού. 
Το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο έχει πυροδοτή
σει παρατεταμένες αντιπαραθέσεις. Ακόμα και μνημεία όπως 
η Ακρόπολη, της οποίας η σημασία θα πίστευε κανείς πως 
είναι πλέον καλά καθορισμένη, υπόκεινται σε αμφισβήτηση.”  
Τέτοιου είδους αμφισβητήσεις μπορεί να έχουν ευρείες. ακό
μα κι όταν είναι έμμεσες, πολιτικές επιπτώσεις. Η λαϊκή πα
ραγωγή νέων κοινών της πόλης, η συσσώρευση συλλογικού 
συμβολικού κεφαλαίου, η κινητοποίηση συλλογικής μνήμης 
και μύθων, και η προσφυγή σε συγκεκριμένες πολιτιστικές 
παραδόσεις αποτελούν σημαντικές πλευρές πολιτικής δρά
σης. τόσο στον αριστερό όσο και στον δεξιό χώρο.

Ας εξετάσουμε, για παράδειγμα, τα επιχειρήματα που πε
ριέβαλλαν την ανοικοδόμηση του Βερολίνου μετά τη γερμα
νική επανένωση. Κάθε είδους αποκλίνουσες απόψεις ήρθαν 
σε σύγκρουση στο σημείο εκείνο καθώς άρχισε να ξετυλίγε
ται ο αγώνας προσδιορισμού του συμβολικού κεφαλαίου του 
Βερολίνου. Είναι μάλλον προφανές ότι το Βερολίνο μπορεί να
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κατοχυρώσει το δικαίωμα στη μοναδικότητα, Βασιζόμενο στη η τέχνη της 
δυνατότητά του να δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ Ανατολής και προσόδου 
Δύσης. Η στρατηγική του θέση σε συνδυασμό με την άνιση 
γεωγραφική ανάπτυξη του σύγχρονου καπιταλισμού (με το 
άνοιγμα της πρώην ΣοΒιετικήςΈνωσης) παραχωρεί προφα
νή πλεονεκτήματα. Μαίνεται όμως ένα ακόμα είδος μάχης 
για την κατοχύρωση της ταυτότητάς του, η οποία επικαλείται 
συλλογικές μνήμες, μύθους, ιστορία, κουλτούρα, αισθητική 
και παράδοση, θα αναφερθώ σε μια ιδιαίτερα προβλημα
τική διάσταση αυτού του αγώνα -  μια διάσταση που δεν ε ί
ναι απαραιτήτως κυρίαρχη και της οποίας η δυνατότητα να 
εδραιώνει δικαιώματα σε μονοπωλιακή πρόσοδο στο πλαίσιο 
του παγκόσμιου καπιταλισμού δεν είναι καθόλου σαφής ούτε 
σίγουρη. Μια κλίκα ντόπιων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων 
(με τη στήριξη συγκεκριμένων τμημάτων του τοπικού κρα
τικού μηχανισμού) επιχείρησαν να προσδώσουν νέο κύρος 
στις αρχιτεκτονικές φόρμες του Βερολίνου του 18ου και 19ου 
αιώνα, και συγκεκριμένα να αναδείξουν την αρχιτεκτονική 
παράδοση του Σίνκελ (Schinkel). αποκλείοντας οτιδήποτε 
άλλο. Το γεγονός αυτό μπορεί μεν να θεωρηθεί ως ένα απλό 
ζήτημα ελιτίστικου αισθητικού γούστου, ωστόσο κουβαλά 
ένα ολόκληρο φάσμα νοημάτων που έχουν να κάνουν με τις 
συλλογικές μνήμες, τον μνημειακό χαρακτήρα, τη δύναμη 
της ιστορίας και την πολιτική ταυτότητα της πόλης. Συνδέεται 
επίσης με την άποψη εκείνη (που αρθρώνεται με διάφορους 
τρόπους) που ορίζει ποιος είναι Βερολινέζος και ποιος όχι. 
και ποιος έχει δικαίωμα στην πόλη με Βάση στενά προσδι
ορισμένα κριτήρια καταγωγής ή ενστερνισμού συγκεκριμέ
νων αξιών και πεποιθήσεων. Ανασύρει στην επιφάνεια μια 
τοπική ιστορία και μια αρχιτεκτονική κληρονομιά που φέρει 
αποχρώσεις εθνικισμού και ρομαντισμού. Σε ένα πλαίσιο στο 
οποίο είναι ευρέως διαδεδομένη η άσχημη μεταχείριση και η 
Βία εναντίον μεταναστών, ενδεχομένως να προσφέρει και μια 
σιωπηρή νομιμοποίηση σε τέτοιου είδους πράξεις. Ο τουρκι
κός πληθυσμός, πολλά μέλη του οποίου έχουν γεννηθεί στο 
Βερολίνο, έχει υηοστεί πολλούς εξευτελισμούς και σε μεγάλο ι w



εξεγερμένες βαθμό έχει εκδιωχθεί από το κέντρο της πόλης. ΠαραΒλέ- 
ηόλεις πεται η συνεισφορά του στο Βερολίνο ως πόλη. Επιπλέον.

το ρομαντικό/εθνικιστικό αρχιτεκτονικό στιλ αρμόζει σε μια 
παραδοσιακή προσέγγιση του μνημειώδους χαρακτήρα που 
σε γενικές γραμμές αναπαράγει σε σύγχρονα σχέδια (χωρίς 
Βέβαια συγκεκριμένες αναφορές και ίσως ασυναίσθητα) τα 
σχέδια που έφτιαξε ο Άλμπερτ Σπιρ (Albert Speer) για τον Χίτ- 
λερ (Hitler) τη δεκαετία του 1930 για το μνημειώδες φόντο του 
Ράιχσταγκ.

Ευτυχώς, η αναζήτηση συλλογικού συμβολικού κεφαλαί
ου στο Βερολίνο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Για παράδειγ
μα, ελάχιστα συμβαδίζουν με την τάση αυτή η ανοικοδόμηση 
του Ράιχσταγκ από τον Νόρμαν Φόστερ ή η συγκέντρωση σύγ
χρονων αρχιτεκτόνων διεθνούς φήμης τους οποίους έφεραν 
οι πολυεθνικές (κατεξοχήν σε αντίθεση προς τους ντόπιους 
αρχιτέκτονες) για να έχουν τον πρώτο λόγο στην Ποτσντάμερ 
Πλατς. Και η ντόπια ρομαντική απάντηση στην απειλή της 
πολυεθνικής κυριαρχίας θα μπορούσε, φυσικά, να καταλή- 
ξει απλώς ως ένα αθώο στοιχείο ενδιαφέροντος μέσα σε ένα 
περίπλοκο επίτευγμα ποικίλων σημαδιών διάκρισης για την 
πόλη (άλλωστε ο Σίνκελ έχει σημαντική αρχιτεκτονική αξία. 
και ένα ανακαινισμένο κάστρο του 18ου αιώνα θα μπορούσε 
εύκολα να αποκτήσει χαρακτήρα Ντίσνεϊλαντ).

Παρουσιάζει ωστόσο ενδιαφέρον η ενδεχόμενη αρνητι
κή πλευρά της ιστορίας, επειδή καταδεικνύει πόσο εύκολα 
μπορούν να αποκαλυφθούν οι αντιφάσεις της μονοπωλιακής 
προσόδου. Εάν επρόκειτο αυτά τα περιοριστικά σχέδια, η απο
κλειστική αισθητική [exclusionary aesthetics) και οι πρακτικές 
διαλόγου να αποκτήσουν κυρίαρχο χαρακτήρα, τότε το συλλο
γικό συμβολικό κεφάλαιο που θα παραγόταν θα ήταν δύσκολο 
να αποτελέσει αντικείμενο ελεύθερης εκμετάλλευσης, επειδή 
τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θα το έθεταν εν πολ- 
λοίς εκτός του πλαισίου της παγκοσμιοποίησης και εντός μιας 
προνομιακής πολιτικής κουλτούρας που απορρίπτει σε με
γάλο Βαθμό την παγκοσμιοποίηση, κάνοντάς το εσωστρεφές 
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και προς μια λυσσαλέα απόρριψη ξένων και μεταναστών στη 
χειρότερη. Οι συλλογικές μονοπωλιακές δυνάμεις τις οποίες 
μπορεί να ελέγξει η διακυβέρνηση των πόλεων ενδέχεται να 
αντισταθούν απέναντι στον κοινότοπο κοσμοπολιτισμό της 
πολυεθνικής παγκοσμιοποίησης, εδραιώνοντας όμως με τον 
τρόπο αυτό τον τοπικό εθνικισμό. Οι πολιτισμικοί όροι με τους 
οποίους το δικαστήριο της γερμανικής κοινής γνώμης απέρ- 
ριψε ευρέως την παροχή βοήθειας στους'Ελληνες προκειμέ
νου να αντιμετωπίσουν το χρέος τους δείχνει ότι η ενίσχυση 
ενός τέτοιου τοπικιστικού εθνικισμού μπορεί να έχει σοβα
ρές παγκόσμιες επιπτώσεις. Το επιτυχές «λανσάρισμα» μιας 
πόλης ενδεχομένως να απαιτεί την εκδίωξη ή την εξόντωση 
οποιουδήποτε ανθρώπου ή πράγματος δεν ταιριάζει σε αυτό.

Το δίλημμα -ανάμεσα στο να λοξοδρομεί κανείς πλησιά
ζοντας τόσο κοντά στην καθαρή εμπορευματοποίηση ώστε να 
χάνει τα σημάδια διάκρισης που στηρίζουν τα μονοπωλιακά 
ενοίκια, και στο να κατασκευάζει σημάδια διάκρισης τόσο 
ιδιαίτερου χαρακτήρα ώστε να δυσκολεύεται να τα εκμεταλ
λευτεί- είναι μονίμως υπαρκτό. Όπως όμως συμβαίνει και 
στο εμπόριο κρασιού, υπάρχουν πάντοτε ισχυροί διαπραγμα
τευτικοί ελιγμοί στον προσδιορισμό του τι είναι ή όχι ιδιαίτερο 
σε ένα προϊόν, σε ένα μέρος, σε μια πολιτιστική φόρμα, σε 
μια παράδοση, σε μια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι αντιπα
ραθέσεις εντάσσονται στο παιχνίδι, και οι υποστηρικτές (στα 
μέσα ενημέρωσης και στον ακαδημαϊκό χώρο, για παράδειγ
μα) εξασφαλίζουν το κοινό τους αλλά και την οικονομική τους 
στήριξη μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, η 
στροφή προς τη μόδα δημιουργεί πολλά περιθώρια κέρδους 
(το να μετατραπεί μια πόλη σε κέντρο της μόδας αποτελεί 
έναν από τους τρόπους συγκέντρωσης σημαντικού συλλο
γικού συμβολικού κεφαλαίου). Αυτό το γνωρίζουν καλά οι 
καπιταλιστές και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να μπαί
νουν επιθετικά στους πολιτιστικούς πολέμους καθώς και στα 
δαιδαλώδη μονοπάτια της πολυπολιτισμικότητας. της μόδας 
και της αισθητικής, επειδή με αυτούς ακριβώς τους τρόπους 
μπορούν να εξασφαλιστούν μονοπωλιακές πρόσοδοι, έστω ι
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εξεγερμένες για λίγο. Και αν, όπως υποστηρίζω, η μονοπωλιακή πρόσο- 
πόλεις 6ος αποτελεί πάντοτε το αντικείμενο του καπιταλιστικού πό

θου. τότε τα μέσα διασφάλισής του μέσω παρεμβάσεων στο 
πεδίο του πολιτισμού, της ιστορίας, της κληρονομιάς, της αι
σθητικής και των νοημάτων είναι κατ' ανάγκην πολύ σημαντι
κά για κάθε είδους καπιταλιστές. Στο σημείο αυτό προκύπτει 
το ερώτημα πώς αυτές οι πολιτιστικές παρεμβάσεις μπορούν 
να αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο ταξικής πάλης.

I  Μονοπωλιακή πρόσοδος 
και χώροι ελπίδας

Στο σημείο αυτό οι κριτικοί μάλλον θα εκφράζουν τα παρά
πονά τους εξαιτίας του οικονομικού αναγωγισμού του επι
χειρήματος. θα πουν ότι παρουσιάζω τα πράγματα λες και ο 
καπιταλισμός παράγει τοπικές κουλτούρες, διαμορφώνει αι
σθητικά νοήματα κι έτσι κυριαρχεί στις τοπικές πρωτοβουλίες 
με σκοπό να αποκλείει την ανάπτυξη κάθε είδους διαφοράς 
που δεν εντάσσεται άμεσα στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του 
κεφαλαίου. Δεν μπορώ να αποτρέψω μια τέτοια ανάγνωση, 
όμως θα αποτελούσε διαστρέβλωση του μηνύματός μου. 
Εκείνο που ελπίζω να κατέδειξα επικαλούμενος την έννοια 
της μονοπωλιακής προσόδου στη λογική της συσσώρευσης 
κεφαλαίου είναι ότι το κεφάλαιο διαθέτει τρόπους να ιδιοποι
είται και να αποσπά υπεραξία από τις τοπικές διαφορές, τις 
τοπικές πολιτιστικές παρεκκλίσεις και τα αισθητικά νοήματα, 
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες 
μπορούν πλέον να απολαμβάνουν εμπορευματοποιημένες 
ξεναγήσεις στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης (με τη συνοδεία χο
ρωδίας γκόσπελ). όπως ακριβώς ο «τουρισμός της φτώχειας» 
διαλαλεί εκδρομές σε περιοχές ακραίας φτώχειας στις παρα- 
γκουπόλεις της Νότιας Αφρικής, στο ΝταραΒί της Βομβάης 
και στις φαΒέλες του Ρίο. Η μουσική Βιομηχανία των Ηνω
μένων Πολιτειών καταφέρνει μια χαρά να οικειοποιηθεί την 
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φάσματος (σχεδόν απόλυτα προς όφελος της Βιομηχανίας και 
όχι των μουσικών). Εμπορευματοποιείται ακόμα και η μουσι
κή με σαφές πολιτικό μήνυμα η οποία αναφέρεται στη μακρά 
ιστορία της καταπίεσης (στην οποία περιλαμβάνονται ορισμέ
νες μορφές ραπ. Τζαμαϊκανής ρέγκε και μουσικής Kingston 
Dance Hall20). Άλλωστε, η εμπορευματοποίηση των πάντων 
αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι των καιρών μας.

Η μονοπωλιακή πρόσοδος όμως είναι κάτι αντιφατικό. Η 
αναζήτησή της οδηγεί το παγκόσμιο κεφάλαιο στο να δίνει αξία 
σε διακριτές τοπικές πρωτοβουλίες -  μάλιστα από ορισμένες 
απόψεις όσο πιο διακριτή και, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όσο 
πιο ακραία είναι μια πρωτοβουλία τόσο το καλύτερο. Οδηγεί 
επίσης στη θετική αξιολόγηση της μοναδικότητας, της αυθεντι
κότητας, της ιδιαιτερότητας, της πρωτοτυπίας και όλων εκεί
νων των διαστάσεων της κοινωνικής ζωής που δεν συνάδουν 
με την ομοιογένεια την οποία προϋποθέτει η παραγωγή εμπο- 
ρεύσιμων αγαθών. Και εφόσον το κεφάλαιο δεν έχει σκοπό να 
καταστρέψει εντελώς τη μοναδικότητα που αποτελεί τη βάση 
της ιδιοποίησης μονοπωλιακών προσόδων (και υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες έκανε ακριβώς αυτό και 
αποδοκιμάστηκε σθεναρά), τότε πρέπει να στηρίξει μια μορφή 
διαφοροποίησης και να επιτρέψει την εκδήλωση παρεκβατι
κών και σε κάποιο Βαθμό ανεξέλεγκτων τοπικών πολιτιστικών 
εξελίξεων οι οποίες ενδεχομένως να εναντιωθούν στη δική 
του ομαλή λειτουργία. Μπορεί μάλιστα να φτάσει στο σημείο 
να στηρίξει (παρόλο που θα το κάνει επιφυλακτικά και πολ
λές φορές με ανησυχία) παραΒατικές πολιτισμικές πρακτικές 
ακριβώς επειδή με τον τρόπο αυτό θα φανεί πρωτότυπο, δη
μιουργικό και αυθεντικό, αλλά και μοναδικό.

Ακριβώς μέσα σε τέτοιους χώρους μπορούν να αναπτυ
χθούν κινήματα αντίστασης, αν υποθέσουμε, όπως συμβαίνει 
συχνά, ότι τα κινήματα αντίστασης δεν είναι ήδη Βαθιά ενσω-
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ματωμένα εκεί. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κεφάλαιο 
είναι η ανεύρεση τρόπων ώστε να εγκρίνει, να εντάξει, να 
εμπορευματοποιήσει και να ρευστοποιήσει τις διαφορές και 
τα κοινά του πολιτισμού σε Βαθμό που να του επιτρέψει να 
ιδιοποιηθεί μονοπωλιακές προσόδους από αυτά. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία, το κεφάλαιο συχνά προκαλεί ευρεία απο
ξένωση και δυσαρέσκεια στους παραγωγούς πολιτισμού, οι 
οποίοι Βιώνουν από πρώτο χέρι την ιδιοποίηση και την εκ
μετάλλευση της δημιουργικότητάς τους και των πολιτικών 
τους δεσμεύσεων προς οικονομικό όφελος των άλλων, με 
περίπου τον ίδιο τρόπο που ολόκληροι πληθυσμοί μπορεί να 
αγανακτούν όταν βλέπουν ότι η ιστορία και η κουλτούρα τους 
γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω της εμπορευματο- 
ποίησης. Το πρόβλημα που ανακύπτει για τα κινήματα αντί
στασης είναι το να αντιμετωπίσουν αυτή την ευρέως διαδε
δομένη ιδιοποίηση των πολιτιστικών τους κοινών και να χρη
σιμοποιήσουν την επικυρωμένη ιδιαιτερότητα, μοναδικότητα, 
αυθεντικότητα, κουλτούρα και τα αισθητικά νοήματα με τρό
πους που δημιουργούν νέες δυνατότητες και εναλλακτικές.

Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον, αντίσταση στην ιδέα ότι η αυ
θεντικότητα, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία αποτελούν 
αποκλειστικό προϊόν της αστικής τάξης και όχι της εργατικής, 
των χωρικών ή άλλων μη καπιταλιστικών ιστορικών γεωγρα
φιών. Επίσης συνεπάγεται μια προσπάθεια για να πειστούν 
οι σύγχρονοι παραγωγοί πολιτισμού να ανακατευθύνουν το 
θυμό τους ενάντια στην εμπορευματοποίηση, την κυριαρχία 
της αγοράς και στο καπιταλιστικό σύστημα γενικότερα. Είναι, 
για παράδειγμα, άλλο πράγμα να είσαι παρεκβατικός ως προς 
τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, τα κοινωνικά ήθη και τις καλ
λιτεχνικές και αρχιτεκτονικές συμβάσεις, και άλλο πράγμα να 
είσαι παρεκβατικός ως προς τους θεσμούς και τις πρακτικές 
της καπιταλιστικής κυριαρχίας, που εισχωρούν βαθιά στους 
πολιτισμικούς θεσμούς. Οι εκτεταμένοι αλλά συνήθως απο
σπασματικοί αγώνες που εκδηλώνονται μεταξύ της καπιτα
λιστικής ιδιοποίησης και της παρελθούσας και παρούσας πο
λιτιστικής δημιουργικότητας μπορεί να οδηγήσουν ένα τμήμα



της κοινωνίας που ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά ζητήματα 
στο να συνταχθεί με μια πολιτική αντίθετη προς τον πολυε
θνικό καπιταλισμό και υπέρ κάποιας πιο ελκυστικής εναλλα
κτικής που θα Βασίζεται σε διαφορετικά είδη κοινωνικών και 
οικολογικών σχέσεων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σεβασμός στις «καθαρές» αξίες 
της αυθεντικότητας, της πρωτοτυπίας, καθώς και σε μια αι
σθητική της ιδιαιτερότητας της κουλτούρας αποτελεί επαρκή 
βάση για μια προοδευτική πολιτική της αντίστασης. Μπορεί 
πολύ εύκολα να παρεκκλίνει προς μια πολιτική τοπικής, πε
ριφερειακής ή εθνικιστικής ταυτότητας νεοφασιστικού χα
ρακτήρα, για την οποία υπάρχουν ήδη πολλά ανησυχητικά 
σημάδια σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αλλά και σε άλλα 
μέρη του κόσμου. Πρόκειται για μια βασική αντίφαση με την 
οποία πρέπει να αναμετρηθεί η Αριστερά. Οι χώροι για πο
λιτικές μετασχηματισμού υπάρχουν επειδή το κεφάλαιο δεν 
θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να τους κλείσει. Αυτοί οι χώροι 
προσφέρουν ευκαιρίες για σοσιαλιστική αντίσταση. Μπορούν 
να γίνουν τόποι διερεύνησης εναλλακτικών τρόπων ζωής ή 
ακόμα και κοινωνικών φιλοσοφιών (όπως η πόλη Κουρι- 
τσίμπα στη Βραζιλία έχει καινοτομήσει εφαρμόζοντας ιδέες 
οικολογικής Βιωσιμότητας των πόλεων σε σημείο ώστε κατά- 
φερε να αποκτήσει σημαντική φήμη χάρη στις πρωτοβουλίες 
της). Μπορούν να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο σε αυτό τον 
επαναστατικό αναβρασμό που ο Λένιν πριν από πολλά χρόνια 
αποκάλεσε «πανηγύρι των καταπιεσμένων», όπως στην Πα
ρισινή Κομμούνα του 1871 ή στα πολυάριθμα πολιτικά κινή
ματα που εκδηλώθηκαν στις πόλεις το 1968 σε όλο τον κόσμο.
Τα αποσπασματικά κινήματα αντίστασης στη νεοφιλελεύθερη 
παγκοσμιοποίηση, όπως εκδηλώθηκαν στο Σιάτλ, στην Πρά
γα. στη Μελβούρνη, στην Μπανγκόκ και στη Νίκαια, και κα
τόπιν με πιο εποικοδομητικό τρόπο, όπως το 2001 στο Παγκό
σμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε, καταδεικνύουν 
μια τέτοια εναλλακτική πολιτική. Δεν είναι εντελώς αντίθετη 
προς την παγκοσμιοποίηση, θέλει όμως να τη θέσει σε πολύ 
διαφορετική βάση. Ένα ισχυρό βασικό συστατικό στοιχείο ι

η τέχνη της
προοόδου

205



εξεγερμένες
πόλεις

αυτών των πολιτικών κινημάτων είναι ο αγώνας για ένα συ
γκεκριμένο είδος πολιτιστικής αυτονομίας και η στήριξη της 
πολιτιστικής δημιουργικότητας και διαφοροποίησης.

Δεν είναι τυχαίο φυσικά που τέτοιου είδους αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες εκδηλώθηκαν στο Πόρτο Αλέγκρε και όχι 
στη Βαρκελώνη, στο Βερολίνο, στο Σαν Φρανσίσκο ή στο 
Μιλάνο.21 Σε αυτή την πόλη οι δυνάμεις του πολιτισμού και 
της ιστορίας κινητοποιούνται από ένα πολιτικό κίνημα (του 
οποίου ηγείται το Εργατικό Κόμμα της Βραζιλίας) με εντελώς 
διαφορετικό τρόπο, το οποίο αναζητά ένα διαφορετικό είδος 
συλλογικού συμβολικού κεφαλαίου από εκείνο που επιδει
κνύεται στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο ή στην επέ
κταση της Γκαλερί Τατ στο Λονδίνο. Τα σημεία διάκρισης που 
συγκεντρώνονται στο Πόρτο Αλέγκρε πηγάζουν από την προ- 
σπάθειά του να διαμορφώσει μια εναλλακτική απέναντι στην 
παγκοσμιοποίηση, η οποία δεν εκμεταλλεύεται μονοπωλια
κές προσόδους ούτε υποκύπτει στον πολυεθνικό καπιταλισμό 
γενικότερα. Με επίκεντρο τη λαϊκή κινητοποίηση, οικοδομεί 
με ενεργητικό τρόπο νέες πολιτιστικές μορφές και νέους ορι
σμούς της αυθεντικότητας, της πρωτοτυπίας και της παράδο
σης. Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι δύσκολο, όπως φάνη
κε από προηγούμενα παραδείγματα, όπως τα αξιοθαύμαστα 
πειράματα στην «Κόκκινη Μπολόνια» κατά τις δεκαετίες του 
1960 και του 1970. 0 σοσιαλισμός σε μία μόνο πόλη δεν ε ί
ναι βιώσιμη έννοια, μπορεί όμως να εφαρμοστεί ακριβώς σε 
πόλεις όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προϋποθέσεων 
τόσο για την παραγωγή όσο και για την ιδιοποίηση μονοπω
λιακών προσόδων, από την άποψη των υλικών επενδύσεων 
και των πολιτιστικών κινημάτων. Η εναλλακτική πρόταση στη 
σύγχρονη μορφή παγκοσμιοποίησης δεν πρόκειται να πέσει 
από τον ουρανό, θα πρέπει να προέλθει μέσα από πολλαπλούς 
τοπικούς χώρους-ειδικότερα μέσα στην πόλη- που θα ενω-

21. R. Abers. "Practicing Radical Democracy: Lessons from Brazil". Plu- 
rimondi 1 (2). 1999. o. 67-82· I. Ramonet. "Porto Alegre", Le Monde Diploma- 
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θούν σε ένα ευρύτερο κίνημα. Στο σημείο αυτό προσδίδεται 
μια συγκεκριμένη δομική σημασία στις αντιφάσεις που αντι
μετωπίζουν οι καπιταλιστές κατά την αναζήτηση μονοπωλια
κών προσόδων, θέλοντας να εκμεταλλευτούν εμπορικά αξίες 
όπως η αυθεντικότητα, η τοπικότητα. η ιστορία, η κουλτούρα, 
οι συλλογικές μνήμες και η παράδοση, δημιουργούν ένα πε
ριθώριο για πολιτική σκέψη και δράση στο πλαίσιο των οποί
ων μπορούν να επινοηθούν και να εφαρμοστούν σοσιαλιστι
κές εναλλακτικές. Το περιθώριο αυτό αξίζει να διερευνηθεί 
και να καλλιεργηθεί εντατικά από τα κινήματα αντίστασης που 
εντάσσουν τους παραγωγούς πολιτισμού και την πολιτιστική 
παραγωγή ως Βασικό στοιχείο στην πολιτική τους στρατηγική. 
Υπάρχουν άφθονα ιστορικά παραδείγματα κινητοποίησης με 
τέτοιον τρόπο των δυνάμεων της υψηλής κουλτούρας (ο ρό
λος του κονστρουκτιβισμού κατά τα δημιουργικά χρόνια της 
Ρωσικής Επανάστασης, από το 1918 έως το 1926, αποτελεί 
ένα μόνο από τα πολλά διδακτικά παραδείγματα). Εξίσου ση
μαντική όμως είναι η λαϊκή κουλτούρα όπως παράγεται μέσα 
από τις κοινές σχέσεις της καθημερινότητας. Εδώ Βρίσκεται 
ένας από τους Βασικούς τόπους ελπίδας για την οικοδόμηση 
ενός εναλλακτικού είδους παγκοσμιοποίησης και μιας ζωντα
νής πολιτικής ενάντια στην εμπορευματοποίηση- ένας τόπος 
στον οποίο οι προοδευτικές δυνάμεις της πολιτιστικής παρα
γωγής και του μετασχηματισμού μπορούν να προσπαθήσουν 
οι ίδ ιες να ιδιοποιηθούν και να υπονομεύσουν τις δυνάμεις 
του κεφαλαίου, και όχι το αντίστροφο.
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κεφάλα ιοπέμπτο

Αναδιεκδίκηση της πόλης 
για αντικαπιταλιστική πάλη

Αν η αστικοποίηση είναι τόσο σημαντική στην ιστορία της 
συσσώρευσης κεφαλαίου και οι δυνάμεις του κεφαλαίου 
μαζί με τους αμέτρητους συμμάχους τους πρέπει να κινητο
ποιούν ασταμάτητα ή ακόμα και να επαναστστικοποιούν κατά 
διαστήματα τη ζωή στην πόλη, τότε αναπόφευκτα προκύπτουν 
ταξικοί αγώνες, ανεξαρτήτως αν αναγνωρίζονται ρητά ως τέ
τοιοι. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δυνάμεις του κεφαλαίου είναι 
αναγκασμένες να αγωνίζονται σθεναρά για να επιβάλλουν τη 
βούλησή τους στη διαδικασία της πόλης και σε ολόκληρους 
πληθυσμούς που δεν είναι δυνατόν, ακόμα και κάτω από τις 
πιο ευνοϊκές συνθήκες, να τεθούν υπό τον πλήρη έλεγχό τους. 
Άρα προκύπτει ένα σημαντικό στρατηγικό πολιτικό ερώτημα: 
Σε ποιο βαθμό πρέπει οι αντικαπιταλιστικοί αγώνες να επικε
ντρώνονται ρητά και να οργανώνονται στο ευρύτερο πεδίο της 
πόλης και του αστικού χώρου; Και αν το κάνουν, τότε πώς και 
για ποιο λόγο ακριβώς;

Η ιστορία των ταξικών αγώνων στο πλαίσιο της πόλης ε ί
ναι εντυπωσιακή. Τα διαδοχικά επαναστατικά κινήματα στο 
Παρίσι από το 1789 μέχρι το 1830 και από το 1848 έως την 
Κομμούνα του 1871 αποτελούντο πιο προφανές παράδειγμα 
του 19ου αιώνα. Στα μεταγενέστερα γεγονότα περιλαμβάνο
νται το Σοβιέτ της Πετρούπολης, οι Κομμούνες της Σανγκά- 
ης το 1927 και το 1967. η γενική απεργία του Σιάτλ το 1919. ο 
ρόλος της Βαρκελώνης στον Ισπανικό Εμφύλιο, η εξέγερση 
στην Κόρδοβα το 1969, οι γενικότερες εξεγέρσεις στις πόλεις
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στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1960, τα κινήματα 
του 1968 (Παρίσι, Σικάγο, Μεξικό. Μπανγκόκ και άλλα, όπως 
η αποκαλούμενη «Ανοιξη της Πράγας» και η άνοδος των 
τοπικών ενώσεων σε διάφορες γειτονιές της Μαδρίτης, οι 
οποίες αντιπροσώπευσαν το κίνημα κατά του Φράνκο στην 
Ισπανία περίπου την ίδια περίοδο). Και πιο πρόσφατα έχουμε 
γίνει μάρτυρες του απόηχου που άφησαν αυτοί οι παλαιότεροι 
αγώνες στις διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης στο Σι- 
άτλ το 1999 (οι οποίες ακολουθήθηκαν από παρόμοιες διαδη
λώσεις στο Κεμπέκ, στη Γένοβα και σε πολλές άλλες πόλεις, 
ως μέρος ενός ευρέως διαδεδομένου κινήματος εναλλακτι
κής παγκοσμιοποίησης). Ακόμα πιο πρόσφατα είδαμε μαζι
κές διαδηλώσεις στην πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο, στην πόλη 
Μάντισον του Ουισκόνσιν, στην Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρί
τη και στην Καταλούνια της Βαρκελώνης, στην πλατεία Συ
ντάγματος στην Αθήνα, καθώς επίσης επαναστατικά κινήματα 
και εξεγέρσεις στην Οαχάκα του Μεξικού, στην Κοτσαμπάμπα 
(2000 και 2007) και στο Ελ Άλτο (2003 και 2005) της Βολιβίας, 
μαζί με πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές πολιτικές 
εκρήξεις στο Μπουένος Άιρες το 2001 -2002 και στο Σαντιάγο 
της Χιλής (2006 και 2011).

Όπως δείχνει η ιστορία, δεν εμπλέκονται απλώς και μόνο 
μεμονωμένα αστικά κέντρα. Σε αρκετές περιπτώσεις, το 
πνεύμα της διαμαρτυρίας και της εξέγερσης εξαπλώθηκε με 
εντυπωσιακούς τρόπους λαμΒάνοντας μεταδοτικό χαρακτή
ρα μέσα σε δίκτυα πόλεων. Μπορεί το επαναστατικό κίνημα 
του 1848 να ξεκίνησε στο Παρίσι, αλλά το πνεύμα της εξέγερ
σης εξαπλώθηκε στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στο Μιλάνο, στη 
Βουδαπέστη, στη Φρανκφούρτη και σε πολλές άλλες ευρω
παϊκές πόλεις. Η Επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία 
συνοδεύτηκε από το σχηματισμό εργατικών συμβουλίων και 
«σοβιέτ» στο Βερολίνο, στη Βιέννη, στη Βαρσοβία, στη Ρίγα, 
στο Μόναχο και στο Τορίνο, όπως ακριβώς το 1968 τη θέση 
τους πήραν το Παρίσι, το Βερολίνο, το Λονδίνο, η Πόλη του 
Μεξικού, η Μπανγκόκ, το Σικάγο και αμέτρητες ακόμα πόλεις 
που έζησαν τις «μέρες της οργής» και, σε ορισμένες περιπτώ



σεις, τη βίαιη καταστολή. Η κρίση που εκδηλώθηκε κατά τη 
δεκαετία του 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρέασε πολλές 
πόλεις ταυτόχρονα. Και σε μια εκπληκτική αλλά πολύ υποτι- 
μημένη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας, στις 15 Φεβρουάριου 
2003, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν ταυτόχρονα 
στους δρόμους της Ρώμης (συμμετείχαν περίπου 3 εκατομ
μύρια άνθρωποι και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη αντιπολεμι
κή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην ανθρώπινη 
ιστορία), στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στη Βαρκελώνη, στο Βε
ρολίνο. στην Αθήνα· μικρότερος αλλά σημαντικός αριθμός δι
αδηλωτών (παρόλο που ήταν αδύνατον να γίνει ακριβής υπο
λογισμός εξαιτίας της αστυνομικής καταστολής) στη Νέα Υόρ- 
κη και στη Μελβούρνη, και πολλές ακόμα χιλιάδες άνθρωποι 
σε σχεδόν 200 πόλεις στην Ασία (με εξαίρεση την Κίνα), στην 
Αφρική και στη Λατινική Αμερική, σε μια παγκόσμια διαδή
λωση ενάντια στην απειλή του πολέμου με το Ιράκ. Το κίνημα, 
που εκείνη την περίοδο χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πρώ
τες ίσως εκφράσεις της παγκόσμιας κοινής γνώμης, γρήγορα 
εξασθένησε, όμως άφησε πίσω του την αίσθηση ότι το παγκό
σμιο δίκτυο των πόλεων είναι γεμάτο πολιτικές δυνατότητες 
οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από τα προοδευτικά 
κινήματα. Το τρέχον ρεύμα νεανικών κινημάτων που διαπερ
νά ολόκληρο τον κόσμο, από το Κάιρο μέχρι τη Μαδρίτη και το 
Σαντιάγο -γ ια  να μην αναφερθούμε στην εξέγερση στο Λον
δίνο, την οποία ακολούθησε το κίνημα «Καταλάβετε τη Γουόλ 
Στριτ» που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη προτού εξαπλωθεί στη 
συνέχεια σε αμέτρητες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και 
τώρα πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο-, υποδηλώνει ότι υπάρ
χει κάτι πολιτικό στον αέρα της πόλης, το οποίο παλεύει να 
εκφραστεί.'

αναδιεκδίκηση 
της πόλης για 

αντικαπιτα- 
λιστική πάλη

1. Το ρητό «ο αέρας της πόλης απελευθερώνει» προέρχεται από το Μεσαίωνα, 
τότε που οι δήμοι με τους καταστατικούς χάρτες λειτουργούσαν ως «μη φεου
δαρχικές νησίδες σε μισ φεουδαρχική θάλασσα». Η κλασική αφήγηση ανήκει 
στον Η. Pirenne. Medieval Cities. Πρίνστον. Princeton University Press. 1925 
(ελλ. έκδ.: Α. Πιρέν. Οι πόλεις του Μεσαίωνα·. Δοκίμιο οικονομικής και κοινωνι
κής ιστορίας. μτφ. Π. Μούτουλας. Αθήνα. ΒιΒλιόραμα. 2003).
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Δύο ερωτήματα προκύπτουν από αυτή τη σύντομη πα
ρουσίαση των πολιτικών κινημάτων στις πόλεις. Είναι άραγε 
η πόλη (ή ένα σύστημα πόλεων) απλώς ένας παθητικός τόπος 
(ή ένα ήδη ενυπάρχον δίκτυο) -το  μέρος εκδήλωσης- όπου 
εκφράζονται Βαθύτερα ρεύματα πολιτικού αγώνα: Επιφανει
ακά φαίνεται πως έτσι είναι. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι 
κάποια συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά στις 
πόλεις είναι πιο πρόσφορα για επαναστατικές διαδηλώσεις 
απ' ό.τι κάποια άλλα -  για παράδειγμα, η κεντρική θέση πλα
τειών όπως η Ταχρίρ, η Τιενανμέν και το Σύνταγμα, οι δρόμοι 
του Παρισιού όπου πολύ πιο εύκολα στήνονται οδοφράγματα 
σε σύγκριση με εκείνους του Λονδίνου ή του Λος Αντζελες ή 
η θέση του ΕλΆλτο, που του επιτρέπει να ελέγχει τις βασικές 
οδούς εφοδιασμού προς τη Λα Παζ.

Ως εκ τούτου η πολιτική εξουσία συχνά επιδιώκει να αναδι
οργανώσει τις αστικές υποδομές και την αστική ζωή προσΒλέ- 
ποντας στον έλεγχο των ανήσυχων πληθυσμών. Αυτό συνέβη, 
ως γνωστόν. και με τα Βουλεβάρτα του Οσμάν στο Παρίσι, τα 
οποία θεωρήθηκαν ακόμα και τότε ως ένα μέσο άσκησης 
πολιτικού ελέγχου των ανυπότακτων πολιτών. Η περίπτωση 
αυτή δεν είναι μοναδική. 0 επανασχεδιασμός των κέντρων 
των πόλεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από τις εξεγέρ
σεις της δεκαετίας του 1960 απλώς έτυχε να δημιουργήσει με
γάλα φυσικά εμπόδια στις λεωφόρους -τάφρους, στην πραγ
ματικότητα- μεταξύ των οχυρωμένων ακριβών ιδιοκτησιών 
του κέντρου (downtown) και των υποβαθμισμένων γειτονιών 
του κέντρου (inner-city).2 Οι Βίαιες συγκρούσεις που σημει
ώθηκαν λόγω της προσπάθειας καταστολής των κινημάτων 
αντίστασης στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης (από τις στρατιω
τικές δυνάμεις του Ισραήλ) και στη Φαλούτζα του Ιράκ (από 
τον αμερικανικό στρατό) έπαιξαν σημαντικό ρόλο. ωθώντας 
σε μια επανεξέταση των στρατιωτικών στρατηγικών κατευνα

2.0 Χάρβεϊ χρησιμοποιεί τις λέξεις downtown και inner city. Και οι δύο μετα
φράζονται ως κέντρο, ωστόσο στην Αμερική το downtown περιγράφει το οικο
νομικό και εμπορικό κέντρο (και κέντρο του lifestyle της πόλης), ενώ το inner 
cityiις υποβαθμισμένες και φτωχές κεντρικές περιοχές των πόλεων. (Σ.τ.Ε.)



σμού. αστυνόμευσης και ελέγχου των αστικών πληθυσμών, αναδιεκδίκηση 
Τα κινήματα αντίστασης όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμός, με της πόλης για 
τη σειρά τους, εφαρμόζουν όλο και περισσότερο στρατηγικές αντικαπιτα- 
εξέγερσης στις πόλεις. Η στρατιωτικοποίηση δεν αποτελεί, λιστικήπάλη 
φυσικά, τη μοναδική λύση (και. όπως έδειξε η Φαλούτζα. πι
θανότατα να μην είναι και η καλύτερη). Τα σχεδιαζόμενα προ
γράμματα κατευνασμού στις φαΒέλες του Ρίο προϋποθέτουν 
μια αστικοποιημένη προσέγγιση της κοινωνικής και ταξικής 
πάλης μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς διαφορετικών δη
μόσιων πολιτικών στις προβληματικές γειτονιές. Η Χεζμπολάχ 
και η Χαμάς από την πλευρά τους συνδυάζουν τις στρατιωτι
κές επιχειρήσεις από το εσωτερικό των πυκνών δικτύων του 
περιβάλλοντος των πόλεων με τη δημιουργία εναλλακτικών 
δομών διακυβέρνησης της πόλης, που περιλαμβάνουν τα πά
ντα. από την αποκομιδή των σκουπιδιών μέχρι την οικονομική 
υποστήριξη και μορφές διοίκησης στις γειτονιές.

Επομένως είναι προφανές ότι η πόλη λειτουργεί ως σημα
ντικός τόπος πολιτικής δράσης και εξέγερσης. Τα πραγματικά 
χαρακτηριστικά του χώρου είναι σημαντικά, ενώ ο φυσικός 
και κοινωνικός ανασχεδιασμός και η εδαφική οργάνωση αυ
τών των χώρων αποτελούν όπλο των πολιτικών αγώνων. Στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις η επιλογή και η διαμόρφωση του 
πεδίου δράσης παίζει σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό του 
νικητή, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις λαϊκές διαμαρ
τυρίες και τα πολιτικά κινήματα στο περιβάλλον της πόλης.3

Το δεύτερο βασικό σημείο είναι ότι οι πολιτικές διαμαρ
τυρίες συχνά υπολογίζουν την αποτελεσματικότητά τους με 
Βάση την ικανότητά τους να αποδιοργανώνουν τις οικονομίες 
των πόλων. Την άνοιξη του 2006. για παράδειγμα, προκλήθη- 
καν εκτεταμένες αναταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα 
στους πληθυσμούς των μεταναστών εξαιτίας μιας πρότασης 
που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο η οποία αφορούσε την ποινι- 
κοποίηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά (ορισμένοι από τους

3. S. Graham. Cities Under Siege. The New Military Urbanism. Λονδίνο.
Verso. 2010. 1215
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οποίους ζούσαν επί δεκαετίες στη χώρα). Οι μαζικές διαδη
λώσεις οδήγησαν ουσιαστικά σε απεργία των μεταναστών ερ
γατών. εξαιτίας της οποίας πάγωσε η οικονομική δραστηριό
τητα στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, με σοβαρό αντίκτυπο 
και σε άλλες πόλεις. Αυτή η εντυπωσιακή επίδειξη πολιτικής 
και οικονομικής ισχύος των ανοργάνωτων μεταναστών (νόμι
μων και παράνομων), η οποία διέκοψε τη ροή της παραγωγής 
αλλά και την κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών σε 
μεγάλα αστικά κέντρα, συνέβαλε σημαντικά στην ακύρωση 
της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Το κίνημα για τα δικαιώματα των μεταναστών γεννήθη- 
κε από το πουθενά και χαρακτηρίστηκε από μεγάλο βαθμό 
αυθορμητισμού. Στη συνέχεια όμως υποχώρησε γρήγορα, 
αφήνοντας πίσω του δύο μικρότερα αλλά ίσως σημαντικά 
επιτεύγματα, εκτός από την παρεμπόδιση της ψήφισης της 
προτεινόμενης νομοθεσίας: το σχηματισμό μιας μόνιμης συμ- 
μαχίας μεταναστών εργατών και μια νέα παράδοση εορτα
σμού της Πρωτομαγιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ημέρας 
πορείας υπέρ των εργατικών διεκδικήσεων. Μπορεί αυτό το 
τελευταίο επίτευγμα να μοιάζει καθαρά συμβολικό, ωστόσο 
υπενθυμίζει τόσο στους μη συνδικαλισμένους όσο και στους 
συνδικαλισμένους εργάτες των Ηνωμένων Πολιτειών τη 
συλλογική τους δύναμη. Μέσα από τη γρήγορη υποχώρηση 
του κινήματος φάνηκε επίσης ένα από τα βασικά εμπόδια στη 
συνειδητοποίηση αυτής της δύναμης. Το κίνημα, η Βάση του 
οποίου αποτελούνταν κυρίως από ισπανόφωνους, δεν κα- 
τάφερε να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά με την ηγεσία 
του αφροαμερικανικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό άνοιξε 
το δρόμο για έναν καταιγισμό προπαγάνδας εκ μέρους των 
μέσων ενημέρωσης που πρόσκειντο στη Δεξιά, τα οποία άρ
χισαν ξαφνικά να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους Αφρο- 
αμερικανούς που έχαναν τις δουλειές τους εξαιτίας των πα
ράνομων ισπανόφωνων μεταναστών.4

4. Κ. Jonson & H O. Hing. "The Immigrants Rights Marches of 2006 and 
the Prospects for a New Civil Rights Movement". Harvard Civil Rights-Civit 
Liberties LawReviewUl. σ. 99-138.



Η ταχύτητα και η αστάθεια με την οποία τα μαζικά κινήμα- αναδιεκδίκηοη 
τα διαμαρτυρίας κάνουν την εμφάνισή τους και στη συνέχεια ιηί  πόλης για 
ατονούν κατά τις τελευταίες δεκαετίες χρήζει κάποιου σχο- ανκκοπιια- 
λιασμού. Εκτός από την παγκόσμια αντιπολεμική διαδήλωση λ,στικπ πάλη 
του 2003 και την άνοδο και την πτώση του κινήματος για τα 
δικαιώματα των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006, 
υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα της ακανόνιστης πορεί
ας και της άνισης γεωγραφικής έκφρασης των κινημάτων 
αντίστασης· συμπεριλαμβάνουν την ταχύτητα με την οποία οι 
εξεγέρσεις του 2005 στα γαλλικά προάστια και οι επαναστα
τικές εκρήξεις σε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής, από 
την Αργεντινή το 2001-2002 μέχρι τη Βολιβία το 2000-2005, 
ελέγχθηκαν και ενσωματώθηκαν εκ νέου στις κυρίαρχες κα
πιταλιστικές πρακτικές, θα έχουν άραγε πιο σταθερή δύναμη 
οι διαδηλώσεις των indignados που εκδηλώθηκαν σε ολό
κληρη τη νότια Ευρώπη το 2011, καθώς και το πιο πρόσφατο 
κίνημα «Καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ»; Αποτελεί σοβαρή πρό
κληση το να προσπαθήσει να κατανοήσει κανείς τις πολιτικές 
και επαναστατικές δυνατότητες τέτοιου είδους κινημάτων. Η 
μεταβαλλόμενη ιστορία και η πορεία του κινήματος ενάντια 
στην παγκοσμιοποίηση ή υπέρ μιας εναλλακτικής παγκοσμι
οποίησης από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υποδηλώνει 
επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη και ίσως ριζικά 
διαφορετική φάση του αντικαπιταλιστικού αγώνα. Το κίνημα 
αυτό. που διαμορφώθηκε μέσα από το Παγκόσμιο Κοινωνικό 
Φόρουμ και τα περιφερειακά του παρακλάδια και έλαβε στα
διακά το χαρακτήρα περιοδικών διαδηλώσεων ενάντια στην 
Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, την G7 (τώρα G20) ή ενάντια σχε
δόν σε κάθε διεθνή συνάντηση για οποιοδήποτε ζήτημα (από 
την κλιματική αλλαγή μέχρι το ρατσισμό και την ισότητα των 
φύλων), αυτό το κίνημα λοιπόν είναι δύσκολο να οριοθετηθεί 
επειδή πρόκειται για ένα «κίνημα των κινημάτων» και όχι για 
μια οργάνωση με κοινό στόχο.5 Όχι πως έχουν εξαφανιστεί

5. Τ. Mertes (εηιμ). A Movement of Movements. Λονδίνο. Verso. 2004· S.
Motta & A.G. Nilson (εηιμ ). ό.π.. 2011. I 217
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οι παραδοσιακές μορφές αριστερής οργάνωσης (τα αριστερά 
πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, τα εργατικά συνδικάτα και 
τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κινήματα, όπως οι μαοϊκοί 
στην Ινδία ή το κίνημα των χωρικών χωρίς γη στη Βραζιλία). 
Φαίνεται όμως ότι πλέον όλα τους κολυμπούν μέσα σε έναν 
ωκεανό από διασκορπισμένα κινήματα που δεν διαθέτουν συ
νολική πολιτική συνοχή.

> Αλλάζοντας τις αριστερές οπτικές 
για τους ανηκαπιταλισηκούς αγώνες

Το μεγαλύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στο σημείο 
αυτό είναι το εξής: Είναι άραγε οι εκδηλώσεις στις πόλεις 
όλων αυτών των διαφορετικών κινημάτων απλώς παρενέρ
γειες παγκόσμιων, διεθνών ή ακόμα και οικουμενικών αν
θρώπινων προσδοκιών που δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σχέση 
με τα χαρακτηριστικά της ζωής της πόλης;Ή μήπως υπάρχει 
κάτι σχετικό με τη διαδικασία και την εμπειρία της πόλης -τα 
χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής στην πόλη- υπό τον 
καπιταλισμό που. μέσα του. έχει τη δυνατότητα να θεμελιώνει 
αντικαπιταλιστικούς αγώνες; Και αν όντως συμβαίνει κάτι τέ
τοιο. τότε σε τι συνίσταται αυτό και πώς μπορεί να κινητοποι
ηθεί και να αξιοποιηθεί ώστε να θέσει υηό αμφισβήτηση τις 
κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις του κεφαλαί
ου, μαζί με τις ηγεμονικές ιδεολογικές πρακτικές του και την 
ισχυρή επιβολή του επί των πολιτικών υποκειμενικοτήτων; 
(Αυτό το τελευταίο σημείο είναι, κατά τη γνώμη μου. ζωτικής 
σημασίας.) Με άλλα λόγια, θα πρέπει άραγε οι αγώνες μέσα 
στην πόλη και για την πόλη, καθώς και για τη διεκδίκηση των 
χαρακτηριστικών και της προοπτικής της διαβίωσης σε αυτή, 
να αντιμετωπίζονται ως θεμελιώδους σημασίας για την αντι- 
καπιταλιστική πολιτική;

Δεν υποστηρίζω στο σημείο αυτό ότι η απάντηση στο εν 
λόγω ερώτημα είναι «προφανώς ναι». Υποστηρίζω ωστόσο 
ότι αξίζει εκ των πραγμάτων να τεθεί το εν λόγω ερώτημα.



Για πολλούς στην παραδοσιακή Αριστερά (και μ' αυτό εν- αναδιεκδίκηαη 
νοώ κυρίως τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα κα- tnc πόλης για 
θώς και τα περισσότερα εργατικά συνδικάτα) η ερμηνεία της αντικαπιια- 
ιστορικής γεωγραφίας των πολιτικών κινημάτων της πόλης λ,σιική πάλη 
συνοδεύτηκε από a priori πολιτικές και τακτικές υποθέσεις 
οι οποίες έχουν οδηγήσει στην υποτίμηση και την παρανόηση 
της δύναμης που έχουν τα κινήματα με Βάση την πόλη να πυ
ροδοτήσουν όχι μόνο ριζοσπαστικές αλλά και επαναστατικές 
αλλαγές. Τα κοινωνικά κινήματα πόλης συχνά αντιμετωπίζο
νται εξ ορισμού ως ξεχωριστά ή συμπληρωματικά εκείνων 
των ταξικών και αντικαπιταλιστικών αγώνων που έχουν τις 
ρίζες τους στην εκμετάλλευση και την αλλοτρίωση της εργατι
κής δύναμης στην παραγωγή. Στις περιπτώσεις που εκτιμάται 
κατά κάποιον τρόπο η παρουσία των κοινωνικών κινημάτων 
πόλης, συνήθως αυτά ερμηνεύονται ως απλά παρακλάδια ή 
μετατοπίσεις από αυτούς τους πιο θεμελιώδεις αγώνες. Στο 
πλαίσιο της μαρξιστικής παράδοσης, για παράδειγμα, οι αγώ
νες στην πόλη τείνουν είτε να αγνοούνται είτε να απορρίπτο
νται ως στερούμενοι επαναστατικής δυναμικής ή σημασίας, 
θεωρείται πως τέτοιου είδους αγώνες σχετίζονται είτε με ζη
τήματα αναπαραγωγής, και όχι παραγωγής, είτε με ζητήματα 
δικαιωμάτων, κυριαρχίας και ιδιότητας του πολίτη, και ως εκ 
τούτου δεν έχουν ταξικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη συλλο
γιστική αυτή. το κίνημα της μη συνδικαλισμένης εργασίας των 
μεταναστών εργατών που εκδηλώθηκε το 2006 αφορούσε 
κυρίως τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και όχι την επανάσταση.

'Οταν ένας αγώνας με ευρεία Βάση στην πόλη αποκτά ένα 
εμΒληματικό επαναστατικό κύρος, όπως συνέβη στην περί
πτωση της Παρισινής Κομμούνας του 1871, θεωρείται (αρχικά 
από τον Μαρξ και ακόμα πιο εμφατικά από τον Λένιν) «προ
λεταριακή εξέγερση»4 και όχι ένα πολύ πιο περίπλοκο επα
ναστατικό κίνημα -  που πυροδοτείται τόσο από την επιθυμία 
αναδιεκδίκησης της πόλης την οποία έχει ιδιοποιηθεί η αστι-

4. Κ. Marx & V. Lenin. The Civil War in France: The Paris Commune. Νέα 
Υόρκη. International Publishers. 1989. I 219
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κή τάξη όσο και από την επιδιωκόμενη απελευθέρωση των 
εργατών από τα δεινά της ταξικής καταπίεσης στο χώρο εργα
σίας. θεωρώ συμβολικό το γεγονός ότι οι δύο πρώτες πράξεις 
της Παρισινής Κομμούνας ήταν να καταργήσει τη νυχτερινή 
εργασία στα αρτοποιεία (εργατικό ζήτημα) και να επιβάλει δια
κοπή της καταβολής ενοικίων (ζήτημα της πόλης). Ως εκ τού
του οι παραδοσιακές αριστερές ομάδες μπορεί κατά καιρούς 
να επιδίδονται σε αγώνες των πόλεων, και συχνά μάλιστα το 
κάνουν με επιτυχία ακόμα κι όταν επιχειρούν να ερμηνεύ
σουν τον αγώνα τους με βάση την παραδοσιακά εργατίστικη 
οπτική τους. Το βρετανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, για 
παράδειγμα, ηγήθηκε του επιτυχημένου αγώνα ενάντια στον 
κεφαλικό φόρο που επέβαλε η θότσερ τη δεκαετία του 1980 
(μια μεταρρύθμιση στα οικονομικά των τοπικών κυβερνή
σεων η οποία έπληξε πολύ έντονα τους λιγότερο εύπορους). 
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η ήττα της θάτσερ στο ζήτημα του 
κεφαλικού φόρου συνέβαλε σημαντικά στην πτώση της.

Ο αντικαπιταλιστικός αγώνας, με την επίσημη μαρξιστική 
του έννοια, θεωρείται θεμελιωδώς και πολύ ορθά ότι σχετί
ζεται με την κατάργηση της ταξικής σχέσης μεταξύ του κεφα
λαίου και της παραγωγικής εργασίας, η οποία επιτρέπει την 
παραγωγή και την ιδιοποίηση της υπεραξίας εκ μέρους του 
κεφαλαίου. Απώτατος στόχος του αντικαπιταλιστικού αγώνα 
είναι η κατάργηση αυτής της ταξικής σχέσης και όλων εκεί
νων που τη συνοδεύουν, ανεξάρτητα από το πού εκδηλώνε
ται. Επιφανειακά, αυτός ο επαναστατικός στόχος δεν φαίνεται 
να έχει καμία απολύτως σχέση με την αστικοποίηση αυτή 
καθ' εαυτήν. Ακόμα και όταν πρέπει ο αγώνας αυτός να ιδω
θεί, όπως γίνεται συχνά, μέσα από το πρίσμα της φυλής, της 
εθνικότητας, της σεξουαλικότητας και του φύλου, και ακόμα 
κι όταν ξεδιπλώνεται μέσα από διαμάχες ενδοεθνοτικές, φυ
λετικές και κοινωνικού φύλου μέσα στους χώρους διαβίω
σης της πόλης, η θεμελιώδης έννοια είναι ότι ένας αντικαπι- 
ταλιστικός αγώνας πρέπει τελικά να φτάσει βαθιά μέσα στην 
καρδιά του καπιταλιστικού συστήματος και να ξεριζώσει το 
καρκίνωμα των ταξικών σχέσεων στην παραγωγή.



θα ήταν αληθοφανής καρικατούρα να πει κανείς ότι τα 
εργατικά κινήματα γενικά έχουν προσδώσει στους Βιομη
χανικούς εργάτες του κόσμου το ρόλο της πρωτοπορίας σ' 
αυτή την αποστολή. Σύμφωνα με τη μαρξιστική επαναστατική 
εκδοχή, αυτή η πρωτοπορία ηγείται του ταξικού αγώνα μέσα 
από τη δικτατορία του προλεταριάτου, οδηγώντας τον προς 
έναν υποσχόμενο κόσμο όπου το κράτος και οι τάξεις απονε- 
κρώνονται. θα ήταν επίσης αληθοφανής καρικατούρα να πει 
κανείς ότι τα πράγματα ποτέ δεν εξελίχθηκαν έτσι.

0 Μαρξ υποστήριξε ότι η ταξική σχέση της κυριαρχίας 
στην παραγωγή έπρεπε να αντικατασταθεί από τους συνεται
ρισμένους εργάτες που ελέγχουν οι ίδιοι τις διαδικασίες και τα 
πρωτόκολλα παραγωγής. Η άποψη αυτή είναι ανάλογη μιας 
μακράς ιστορίας πολιτικής διεκδίκησης του εργατικού ελέγ
χου, της autogestion (ένας όρος που συνήθως μεταφράζεται 
ως «αυτοδιαχείριση»), των εργατικών συνεταιρισμών κ.ο.κ.7 
Οι αγώνες αυτοί δεν προέκυψαν απαραιτήτως από κάποια 
συνειδητή προσπάθεια εφαρμογής των θεωρητικών οδηγιών 
του Μαρξ (στην πραγματικότητα, οι τελευταίες σχεδόν σίγουρα 
απηχούσαν τους πρώτους) ούτε ερμηνεύθηκαν απαραιτήτως 
στην πράξη ως κάποιος ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία προς 
μια εκ Βάθρων επαναστατική ανακατασκευή της κοινωνικής 
τάξης. Τις περισσότερες φορές προέκυψαν ενστικτωδώς. με 
εκδηλώσεις σε πολλά διαφορετικά μέρη από τους ίδιους τους 
εργάτες, καθώς θα ήταν πολύ πιο δίκαιο, λιγότερο καταπιεστι
κό και περισσότερο σε αρμονία με τη δική τους αίσθηση προ
σωπικής αξίας και αξιοπρέπειας να ρυθμίσουν τις δικές τους 
κοινωνικές σχέσεις και παραγωγικές δραστηριότητες παρά 
να υποκύψουν στις καταπιεστικές προσταγές ενός συχνά δε- 
σποτικού αφεντικού που απαιτεί να προσφέρουν αφειδώς τις 
ικανότητές τους για μια αλλοτριωμένη εργασία. Οι προσπάθει
ες ωστόσο να αλλάξει ο κόσμος μέσω του εργατικού ελέγχου 
και άλλων ανάλογων κινημάτων -όπως τα έργα σε επίπεδο 
κοινότητας, οι λεγάμενες «ηθικές» και «αλληλέγγυες» οικο-
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νομίες, τα τοπικά συστήματα ανταλλακτικής οικονομίας και 
εμπορίου, η δημιουργία αυτόνομων χώρων (εκ των οποίων 
ο πιο γνωστός σήμερα είναι εκείνος των Ζαπατίστας)- μέχρι 
στιγμής δεν έχουν αποδειχτεί Βιώσιμες ως πρότυπα που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο παγκόσμιες και αντικαπι- 
ταλιστικές λύσεις, παρά τις γενναίες προσπάθειες και θυσίες 
που σε πολλές περιπτώσεις έχουν συμβάλει ώστε τέτοια εγ
χειρήματα να επιβιώσουν και να συνεχίσουν παρά τις άγριες 
εχθροπραξίες και την έντονη καταστολή.0

Ο βασικός λόγος για τη συνεχιζόμενη αποτυχία τέτοιου ε ί
δους πρωτοβουλιών να συγκροτηθούν σε κάποια παγκόσμια 
εναλλακτική του καπιταλισμού είναι αρκετά απλός. Όλες οι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μια καπιταλιστική οικονο
μία υπόκεινται στους «καταναγκαστικούς νόμους του αντα
γωνισμού» που στηρίζουν τους καπιταλιστικούς νόμους της 
παραγωγής και της πραγματοποίησης της αξίας. Αν κάποιος 
φτιάξει ένα προϊόν παρόμοιο με το δικό μου σε χαμηλότερη 
τιμή. τότε είτε κλείνω την επιχείρησή μου είτε προσαρμόζω 
τις πρακτικές παραγωγής που εφαρμόζω ώστε να αυξήσω 
την παραγωγικότητά μου ή να μειώσω το κόστος της εργα
σίας. των ενδιάμεσων αγαθών ή των πρώτων υλών. Παρ' ότι 
κάποιες μικρές, τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουρ
γούν περνώντας απαρατήρητες και παραμένοντας πέρα από 
την επιρροή των νόμων του ανταγωνισμού (υιοθετώντας το 
χαρακτήρα των τοπικών μονοπωλίων, για παράδειγμα), οι 
περισσότερες δεν μπορούν. Έτσι, οι περισσότερες επιχει
ρήσεις που ελέγχονται από τους εργάτες ή λειτουργούν ως 
συνεταιρισμοί τείνουν σε κάποιο σημείο να μιμηθούν τους 
καπιταλιστές ανταγωνιστές τους, και, όσο επιδίδονται σε κάτι 
τέτοιο, τόσο λιγότερο διακριτές καθίστανται οι πρακτικές τους. 
Πράγματι, οι εργαζόμενοι μπορεί πολύ εύκολα να περιέλθουν 
σε κατάσταση συλλογικής αυτοεκμετάλλευσης, η οποία είναι 
εξίσου καταπιεστική με εκείνη που επιβάλλει το κεφάλαιο.

8 .1. Ness & D. Azzelini (επιμ ). Ours to Master and to Own: Workers 'Control 
2221 from the Commune to the Present. Λονδίνο, Haymarket Books. 2011.



Επιπλέον, όπως επίσης δείχνει ο Μαρξ στον δεύτερο τόμο 
του Κεφαλαίου, η κυκλοφορία του κεφαλαίου περιλαμβάνει 
τρεις διακριτές διαδικασίες κυκλοφορίας, του χρηματικού 
κεφαλαίου, του κεφαλαίου της παραγωγής και του εμπορευ- 
ματικού κεφαλαίου.9 Καμία από αυτές δεν μπορεί να υπάρξει, 
πόσο μάλλον να επιβιώσει, χωρίς τις άλλες: αλληλοεμπλέκο- 
νται και αλληλοκαθορίζονται. 0 εργατικός έλεγχος ή οι κοι
νοτικές κολεκτίβες σε σχετικά απομονωμένες παραγωγικές 
μονάδες μπορούν σπάνια να επιβιώσουν -παρ' όλη την ελ- 
πιδοφόρα ρητορική της αυτονομίας, της αυτοοργάνωσης και 
της αναρχίας- μπροστά στο εχθρικό χρηματοοικονομικό πε
ριβάλλον και το πιστωτικό σύστημα, καθώς και στις ληστρικές 
πρακτικές του εμπορικού κεφαλαίου. Η δύναμη του χρημα
τοοικονομικού και του εμπορικού κεφαλαίου (το φαινόμενο 
της Wal-Mart) αναζωπυρώνεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 
(πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προ
σοχής στη σύγχρονη αριστερή θεωρία). Επομένως αποτελεί 
μεγάλο μέρος του προβλήματος η αντιμετώπιση αυτών των 
άλλων διαδικασιών κυκλοφορίας καθώς και των ταξικών δυ
νάμεων που αποκρυσταλλώνονται γύρω τους. Άλλωστε αυτές 
είναι οι πρωταρχικές δυνάμεις μέσω των οποίων λειτουργεί ο 
σιδερένιος νόμος του καθορισμού της καπιταλιστικής αξίας.

Το θεωρητικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι εμφανές. 
Η κατάργηση των ταξικών σχέσεων στην παραγωγή εξαρτάται 
από την κατάργηση της δύναμης που έχει ο καπιταλιστικός νό
μος της αξίας να καθορίζει τις συνθήκες παραγωγής μέσα από 
το ελεύθερο εμπόριο στην παγκόσμια αγορά. 0 αντικαπιταλι- 
στικός αγώνας δεν πρέπει να αφορά μόνο την οργάνωση και 
την αναδιοργάνωση στο πλαίσιο της εργασιακής διαδικασίας, 
παρόλο που κάτι τέτοιο είναι θεμελιώδους σημασίας. Πρέπει 
να αφορά επίσης την εξεύρεση μιας πολιτικής και κοινωνικής 
εναλλακτικής στη λειτουργία του καπιταλιστικού νόμου της 
αξίας σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά. Παρ’ ότι τα κινήμα-
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τα εργατικού ελέγχου ή κοινοτισμού μπορούν να προκύψουν 
από το ένστικτο των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην 
παραγωγή και την κατανάλωση, ωστόσο η αμφισβήτηση των 
λειτουργιών του καπιταλιστικού νόμου της αξίας στο παγκό
σμιο στερέωμα απαιτεί θεωρητική κατανόηση των μακροοι
κονομικών συσχετισμών, σε συνδυασμό με μια διαφορετικής 
μορφής τεχνική και οργανωτική επιτήδευση. Κάτι τέτοιο εγεί
ρει το δύσκολο πρόβλημα της ανάπτυξης μιας πολιτικής και 
οργανωτικής ικανότητας η οποία θα επιτρέπει τόσο την κινη
τοποίηση όσο και τον έλεγχο της οργάνωσης των διεθνών κα
ταμερισμών της εργασίας και της ανταλλαγής πρακτικών και 
σχέσεων στην παγκόσμια αγορά. Η αποσύνδεση από αυτές 
τις σχέσεις, όπως προτείνουν πλέον ορισμένοι, είναι σχεδόν 
αδύνατη, για διάφορους λόγους. Κατ' αρχάς, η αποσύνδεση 
αυξάνει την επιρρέπεια σε τοπικές ελλείψεις καθώς και σε 
κοινωνικές και -στις επονομαζόμενες- φυσικές καταστροφές. 
Δεύτερον, η αποτελεσματική διαχείριση και επιβίωση σχεδόν 
πάντοτε εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα εξεζητημένων μέ
σων παραγωγής. Για παράδειγμα, η ικανότητα συντονισμού 
των ροών, σε όλο το εύρος μιας αλυσίδας προϊόντων, προς 
μια εργατική κολεκτίβα (από τις πρώτες ύλες μέχρι το ολοκλη
ρωμένο προϊόν) εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πηγών ενέρ
γειας και τεχνολογιών, όπως ηλεκτρισμός, κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστές και το Διαδίκτυο, τα οποία παρέχονται από τον 
κόσμο εκείνο στον οποίο κυριαρχούν οι καπιταλιστικοί νόμοι 
της δημιουργίας και της κυκλοφορίας της αξίας.

Μπροστά σε αυτές τις εμφανείς δυσκολίες, πολλές δυ
νάμεις της παραδοσιακής Αριστερός στράφηκαν ιστορικά 
προς την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας, καθιστώντας την 
πρωταρχικό τους στόχο. Αυτή η εξουσία θα μπορούσε στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση και τον έλεγχο 
των ροών κεφαλαίου και χρήματος, για να καθιερώσουν μη 
εμπορικά (και μη εμπορευματοποιημένα) συστήματα ανταλ
λαγής μέσω ορθολογικού σχεδιασμού και να εφαρμόσουν 
μια εναλλακτική στους καπιταλιστικούς νόμους του καθορι
σμού αξίας μέσα από οργανωμένες και συνειδητά σχεδιασμέ



νες ανακατασκευές του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Οι 
κομμουνιστικές χώρες από τη Ρωσική Επανάσταση και μετά, 
ανίκανες να εγγυηθούν τη λειτουργία αυτού του συστήματος 
παγκοσμίως, επέλεξαν να απομονωθούν όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο από την καπιταλιστική παγκόσμια αγορά. Το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου, η κατάρρευση της σοβιετικής αυτο
κρατορίας και η μεταμόρφωση της Κίνας σε μια οικονομία η 
οποία ενστερνίστηκε πλήρως και νικηφόρα τον καπιταλιστικό 
νόμο της αξίας είχαν ως αποτέλεσμα να απορριφθεί καθο
λικά η συγκεκριμένη αντικαηιταλιστική στρατηγική ως ένας 
δρόμος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού. Η κεντρικά σχεδιασμένη και μάλιστα σοσιαλ
δημοκρατική ιδέα ότι το κράτος θα μπορούσε να αποτελέσει 
ακόμα και ασπίδα προστασίας απέναντι στις δυνάμεις της 
παγκόσμιας αγοράς μέσα από τον προστατευτισμό, την αντι
κατάσταση εισαγωγών (όπως συνέβη, για παράδειγμα, στη 
Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1960), τις δημοσιονομικές 
πολιτικές και τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους εγκατα- 
λείφθηκε σιγά σιγά καθώς τα νεοφιλελεύθερα αντεπαναστα- 
τικά κινήματα επιστράτευσαν τις δυνάμεις τους με στόχο τον 
έλεγχο των κρατικών μηχανισμών από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1970 και μετά.10

Η, μάλλον θλιβερή, ιστορική εμπειρία του κεντρικά σχεδι
ασμένου σταλινισμού και κομμουνισμού όπως εφαρμόστηκε 
στην πράξη, καθώς και η απόλυτη αποτυχία του σοσιαλδη
μοκρατικού ρεφορμισμού και προστατευτισμού να αντισταθεί 
στην αυξανόμενη δύναμη του κεφαλαίου να ελέγχει το κράτος 
και να υπαγορεύει τις πολιτικές του έχουν οδηγήσει ένα με
γάλο μέρος της σύγχρονης Αριστερός στο συμπέρασμα πως 
είτε «το τσάκισμα του κράτους» αποτελεί απαραίτητο πρόδρο
μο του επαναστατικού μετασχηματισμού είτε η μόνη Βιώσιμη 
οδός προς την επαναστατική αλλαγή περνά από την οργάνω
ση της παραγωγής αυτόνομα από το κράτος. Με τον τρόπο 
αυτό, το φορτίο της πολιτικής μετατίθεται και πάλι σε κάποια
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μορφή εργατικού, κοινοτικού ή τοπικού ελέγχου. Η υπόθεση 
είναι ότι η καταπιεστική εξουσία του κράτους μπορεί να «απο- 
νεκρωθεί» όταν στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών 
αρχίζουν να αποκτούν δύναμη διάφορα ανταγωνιστικά κινή
ματα -  καταλήψεις εργοστασίων, αλληλέγγυες οικονομίες, 
συλλογικά αυτόνομα κινήματα, αγροτικές κοοπερατίβες και 
τα συναφή. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με εκείνο που θα αποκα- 
λούσε κανείς «θεωρία τερμιτών» για την επαναστατική αλ
λαγή: ροκάνισμα των θεσμικών και υλικών στηριγμάτων του 
κεφαλαίου ώσπου να καταρρεύσουν. 0 όρος αυτός δεν είναι 
απαξιωτικός. Οι τερμίτες μπορούν να προκαλέσουν τρομερή 
ζημιά, πολλές φορές χωρίς να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Το 
πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πιθανής αποτελεσματικότητας· 
το πρόβλημα είναι ότι, μόλις η ζημιά γίνει εμφανής και απει
λητική, τότε το κεφάλαιο είναι ικανό και πρόθυμο να καλέσει 
τους εξολοθρευτές (τις κρατικές δυνάμεις) να την αντιμε
τωπίσουν. Τότε η μόνη ελπίδα είναι οι εξολοθρευτές είτε να 
στραφούν ενάντια στα αφεντικά τους (όπως έκαναν ορισμένες 
φορές στο παρελθόν) είτε να ηττηθούν -μ ια  μάλλον απίθανη 
έκβαση εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως εκείνη 
του Αφγανιστάν- κατά τη διάρκεια ενός στρατιωτικοποιημέ- 
νου αγώνα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η μορφή της 
κοινωνίας που θα προκύψει θα είναι λιγότερο Βάρβαρη από 
εκείνη την οποία θα αντικαταστήσει.

Στο ευρύτερο φάσμα της Αριστερός, οι απόψεις σχετικά 
με το τι θα έχει αποτέλεσμα και με ποιον ακριβώς τρόπο εκ
φράζονται έντονα, και εξίσου έντονα υποστηρίζονται (πολλές 
φορές με τρόπο άκαμπτο και δογματικό). Η αμφισβήτηση 
κάποιου συγκεκριμένου τρόπου σκέψης και πράξης συχνά 
προκαλεί υβριστικές αντιδράσεις. Η Αριστερά στο σύνολό 
της πλήττεται από έναν ένθερμο «φετιχισμό της οργανωτι
κής μορφής». Η παραδοσιακή Αριστερά (κομμουνιστική και 
σοσιαλιστική) συνήθως ενστερνίστηκε και υπερασπίστηκε 
κάποια εκδοχή δημοκρατικού συγκεντρωτισμού (σε πολιτι
κά κόμματα, εργατικά σωματεία και τα συναφή). Τώρα όμως 
προωθούνται συχνά αρχές -όπως η «οριζοντιότητα» και η



«μη ιεραρχία»- ή οράματα ριζοσπαστικής δημοκρατίας και 
διακυβέρνησης των κοινών τα οποία μπορούν να λειτουργή
σουν στην περίπτωση μικρών ομάδων, αλλά είναι αδύνατον 
να καταστούν λειτουργικά σε κλίμακα μητροπολιτικής περι
φέρειας. πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τα 7 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους που κατοικούν στον πλανήτη γη. Διατυπώνονται 
δογματικά προγραμματικές προτεραιότητες, όπως η κατάργη
ση του κράτους, λες και δεν θα ήταν ποτέ απαραίτητη ή πο
λύτιμη καμία εναλλακτική μορφή εδαφικής διακυβέρνησης. 
Ακόμα και ο σεβαστός Μάρεϊ Μπούκτσιν, υπέρμαχος του 
κοινωνικού αναρχισμού και πολέμιος της έννοιας του κρά
τους. με τη θεωρία του περί συνομοσπονδισμού, υποστηρίζει 
σθεναρά την ανάγκη για κάποιου είδους εδαφική διακυβέρ
νηση. χωρίς την οποία οι Ζαπατίστας. για να πάρουμε ένα 
πρόσφατο παράδειγμα, σίγουρα θα είχαν έρθει αντιμέτωποι 
με το θάνατο και την ήττα: παρόλο που οι Ζαπατίστας συχνά 
παρουσιάζονται σαν να είναι πλήρως μη ιεραρχικοί και «ορι- 
ζοντιακοί» στην οργανωτική τους δομή, λαμβάνουν αποφά
σεις μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους και 
αξιωματούχους." Άλλες ομάδες επικεντρώνουν τις προσπά- 
θειές τους στο να ανακτήσουν αρχαίες και γηγενείς έννοιες 
περί δικαιωμάτων της φύσης ή επιμένουν στο ότι ζητήματα 
κοινωνικού φύλου, φυλής, αντιαποικιοκρατίας και ενδημι
κότητας πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι της επιδίωξης 
μιας αντικαπιταλιστικής πολιτικής, αν όχι να την αποκλείουν. 
Όλα αυτά έρχονται σε σύγκρουση με την αυτοαντίληψη που 
επικρατεί στους κόλπους αυτών των κοινωνικών κινημάτων, 
η οποία τείνει να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κατευθυντήρια 
ή κυρίαρχη οργανωτική θεωρία, αλλά απλώς ένα σύνολο από 
ενστικτώδεις και ευέλικτες πρακτικές οι οποίες προκύπτουν 
«φυσικά» από δεδομένες καταστάσεις. Ως προς αυτό δεν 
έχουν εντελώς άδικο, όπως θα δούμε.

Και ως επιστέγασμα όλων αυτών, παρατηρείται μια αι
σθητή απουσία συγκεκριμένων και ευρέως συμφωνημέ-

αναδιεκδίκηοη 
της πόλης για 

αντικαπιτα- 
λιστική πάλη

11. Μ. Bookchin, Urbanization Without Cities, ό.ι 1227



εξεγερμένες
πόλεις

2281

νων προτάσεων ως προς τον τρόπο αναδιοργάνωσης του 
καταμερισμού της εργασίας και των (νομισματοποιημένων;) 
οικονομικών συναλλαγών σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να 
διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό Βιοτικό επίπεδο για όλους. 
Πράγματι, το πρόβλημα αυτό συχνά αποφεύγεται με μια 
δόση υπεροψίας. Όπως υποστηρίζει ο σημαντικός αναρχι
κός στοχαστής ΝτέιΒιντ Γκρέμπερ (David Graeber), ο οποίος 
απηχεί τις επιφυλάξεις του Μάρεϊ Μπούκτσιν που παρατέ
θηκαν παραπάνω:

Οι προσωρινές φούσκες της αυτονομίας πρέπει σταδιακά 
να πάρουν τη μορφή μόνιμων ελεύθερων κοινοτήτων. Για 
να γίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν οι κοινότητες αυτές 
να υπάρξουν σε πλήρη απομόνωση· και ούτε μπορούν να 
βρίσκονται σε σχέση καθαρής αντιπαράθεσης με τους γύρω 
τους. Πρέπει να Βρουν κάποιον τρόπο να συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα 
που τις περιβάλλουν. Αυτό είναι το πιο περίπλοκο ζήτημα, 
γιατί έχει αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολο για εκείνους που 
είναι οργανωμένοι με ριζοσπαστικά δημοκρατικό τρόπο να 
ενταχθούν με ουσιαστικό τρόπο σε μεγαλύτερες δομές χω
ρίς να αναγκαστούν να κάνουν ατελείωτους συμβιβασμούς 
στις βασικές τους αρχές.12

Στο σημείο αυτό της ιστορίας, οι χαοτικές διαδικασίες της 
καπιταλιστικής δημιουργικής καταστροφής έχουν οδηγήσει 
εμφανώς τη συλλογική Αριστερά σε μια κατάσταση ενεργητι
κής αλλά κατακερματισμένης δραστηριότητας, ενώ παράλλη
λα οι περιοδικές εκρήξεις μαζικών κινημάτων διαμαρτυρίας 
και η έντονη απειλή της «πολιτικής τερμιτών» δείχνουν ότι οι 
αντικειμενικές συνθήκες για μια πιο ριζική ρήξη με τον καπι
ταλιστικό νόμο της αξίας είναι πλέον ώριμες.

12. D. Graeber. Direct Action: An Ethnography. Όουκλαντ. AK Press. 2009. σ 
239. Βλ. επίσης A. Dinerstein, A. Spicer & S. Bohm. The (Im)possibilities 
of Autonomy. Social Movement in and Beyond Capital, the State and 
Development". Non-Governmental Public Action Program. Working Papers. 
London School of Economics and Political Science. 2009.



Ωστόσο, στην καρδιά όλων αυτών βρίσκεται ένα απλό δο- αναδιεκδίκηοη 
μικό δίλημμα: Πώς θα μπορέσει η Αριστερά να συνδυάσει την πόλης για 
ανάγκη να συμμετέχει ενεργά -κ α ι επίσης να διαμορφώσει αντικαπιτα- 
μια εναλλακτική- στους καπιταλιστικούς νόμους προσδιορι- λι0Ιική πάλη 
σμού της αξίας στην παγκόσμια αγορά και παράλληλα να προ
ωθεί την ικανότητα των ενωμένων εργατών να διαχειρίζονται 
και να αποφασίζουν δημοκρατικά και συλλογικά το τι και το 
πώς θα παράγουν; Αυτή είναι η κεντρική διαλεκτική ένταση 
που δεν έχει γίνει αντιληπτή από τα μέχρι στιγμής αντικαπιτα- 
λιστικά εναλλακτικά κινήματα.'3

> Εναλλακτικές

Για να αναδυθεί ένα Βιώσιμο αντικαπιταλιστικό κίνημα, πρέ
πει να επανεκτιμηθούν οι προηγούμενες και οι τωρινές αντι- 
καηιταλιστικές στρατηγικές. Είναι ζωτικής σημασίας να ανα
συγκροτηθούμε και να σκεφτούμε τι πρέπει και τι μπορεί να 
γίνει, ποιος μπορεί να το κάνει και πού. Είναι επίσης ζωτικής

13. Το Μοντραγκόν είναι μια από τις πλέον διδακτικές περιπτώσεις εργατικής 
αυτοδιαχείρισης που αντέχει στο χρόνο. Ιδρύθηκε το 1956, σε περίοδο φα
σισμού. ως εργατικός συνεταιρισμός στη Χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία, 
και σήμερα περιλαμβάνει περίπου 200 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία 
και την Ευρώπη. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαφορά αμοιΒών μετα
ξύ των μετόχων περιορίζεται στο 3:1. σε σύγκριση με το περίπου 400:1 που 
ισχύει στις περισσότερες εταιρείες των ΗΠΑ (παρόλο που σε ορισμένες πε
ριπτώσεις τα τελευταία χρόνιο η αναλογία στο Μοντραγκόν έχει ανέλθει σε 
9:1). Η εταιρική επιχείρηση λειτουργεί και στα τρία κυκλώματα του κεφαλαίου 
ιδρύοντας πιστωτικά ιδρύματα, καταστήματα λιανικής πώλησης και μονάδες 
παραγωγής. Αυτός ενδεχομένως να είναι ένας από τους λόγους που έχει 
επιβιώσει. Οι αριστεροί κριτικοί διαμαρτύρονται για την έλλειψη αλληλεγγύ
ης στους εργατικούς αγώνες γενικότερα και επισημαίνουν ορισμένες από τις 
κοπηλευτικές. κορηορατιστικές. υηεργολαβικές πρακτικές, καθώς και για τα 
μέτρο εσωτερικής αποδοηκότητας που απσιτούνται προκειμένου να παραμεί- 
νει η εταιρεία ανταγωνιστική. Αν όμως όλες οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
είχαν αυτόν το χαρακτήρα, τότε θα ζούσαμε σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. 
Το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί εύκολα να κατορριφθεί. G. Cheney. Values at 
Work: Employee Participation Meets Market Pressure at Mondragon. Ίθακα.



εξεγερμένες σημασίας να συνδυαστούν οι προτιμώμενες οργανωτικές 
πόλεις αρχές και πρακτικές με το χαρακτήρα των πολιτικών, κοι

νωνικών και τεχνικών μαχών που πρέπει να δοθούν και να 
κερδηθούν. Όποιες λύσεις, σχηματισμοί, οργανωτικές δομές 
και πολιτικά προγράμματα κι αν προταθούν, πρέπει να δίνουν 
απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα:

1. Το πρώτο είναι η τρομακτική υλική εξαθλίωση μεγάλου 
μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, μαζί με την επακό
λουθη διάψευση της δυνατότητας για πλήρη ανάπτυξη των 
ανθρώπινων ικανοτήτων και δημιουργικών δυνάμεων. 0 
Μαρξ ήταν πάνω απ' όλα ένας διαπρεπής φιλόσοφος της 
άνθησης του ανθρώπου, όμως αναγνώριζε ότι κάτι τέτοιο 
ήταν εφικτό μόνο «στο Βασίλειο της ελευθερίας που αρχί
ζει εκεί όπου σταματά το Βασίλειο της αναγκαιότητας», θα 
έπρεπε να είναι προφανές ότι τα προβλήματα της παγκό
σμιας συσσώρευσης φτώχειας δεν μπορούν να αντιμε
τωπιστούν χωρίς να αντιμετωπιστεί πρώτα η απαράδεκτη 
παγκόσμια συσσώρευση πλούτου. Οι οργανώσεις ενάντια 
στη φτώχεια πρέπει να δεσμευτούν επίσης σε πολιτικές 
ενάντια στον πλούτο και στην οικοδόμηση εναλλακτικών 
κοινωνικών σχέσεων έναντι εκείνων που κυριαρχούν 
στον καπιταλισμό.

2. Το δεύτερο ζήτημα προκύπτει από τους σαφείς και επι
κείμενους κινδύνους της ανεξέλεγκτης περιβαλλοντικής 
υποΒάθμισης και των οικολογικών μετασχηματισμών. Το 
ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο υλικό, αλλά επίσης πνευμα
τικό και ηθικό, που σχετίζεται με την ανθρώπινη αίσθηση 
της φύσης, καθώς και με την υλική σχέση με αυτή. Δεν 
υπάρχει κάποια καθαρά τεχνολογική απάντηση σ' αυτό 
το ζήτημα, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον 
τρόπο ζωής (όπως ο περιορισμός του πολιτικού, οικονο
μικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου των τελευταίων 
70 χρόνων αστικοποίησης), καθώς επίσης και σημαντι
κές αλλαγές στις καταναλωτικές, παραγωγικές και θεσμι-

2301 κές δομές.



3. Το τρίτο σύνολο ερωτημάτων, το οποίο ενισχύει τα δύο 
προηγούμενα, προκύπτει από μια ιστορική και θεωρητι
κή κατανόηση της αναπόφευκτης τροχιάς που ακολουθεί 
η καπιταλιστική ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 
τους οποίους η ανάπτυξη αποτελεί αναμφισβήτητη προ
ϋπόθεση για τη συνεχή συγκέντρωση και αναπαραγωγή 
του κεφαλαίου. Αυτός είναι ο κοινωνικά κατασκευασμέ
νος και ιστορικά συγκεκριμένος νόμος της αέναης συσ
σώρευσης του κεφαλαίου, που πρέπει να αμφισβητηθεί 
και τελικά να καταργηθεί. 0 σύνθετος ρυθμός ανάπτυξης 
(με ένα ρυθμό τουλάχιστον 3%) αποτελεί κάτι το εντελώς 
ανέφικτο. Το κεφάλαιο στη μακρά ιστορία του έχει φτάσει 
πλέον σε σημείο καμπής (σημείο διαφορετικό από εκείνο 
του αδιεξόδου), όπου αρχίζει πλέον να παίρνει σάρκα και 
οστά αυτό το επικείμενο ανέφικτο. Κάθε αντικαπιταλιστι- 
κή εναλλακτική πρέπει να καταργήσει τη δύναμη που έχει 
ο καπιταλιστικός νόμος της αξίας να ρυθμίζει την αγορά. 
Κάτι τέτοιο απαιτεί την κατάργηση της κυρίαρχης ταξικής 
σχέσης που στηρίζει και καθορίζει τη συνεχή επέκταση 
της παραγωγής και της πραγματοποίησης της υπεραξίας. 
Και αυτή ακριβώς η ταξική σχέση είναι που δημιουργεί τις 
όλο και πιο μονόπλευρες κατανομές πλούτου και εξουσί
ας, σε συνδυασμό με το σύνδρομο αδιάκοπης ανάπτυξης, 
το οποίο ασκεί τόσο τεράστια καταστροφική πίεση στις πα
γκόσμιες κοινωνικές σχέσεις και στα οικοσυστήματα.

Επομένως πώς μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να ορ
γανωθούν για να λύσουν αυτά τα προβλήματα και πώς μπο
ρεί να διευθετηθεί η μέχρι τώρα ασαφής διαλεκτική μεταξύ 
του διττού επιτακτικού έργου, δηλαδή του τοπικού εργατικού 
ελέγχου και του παγκόσμιου συντονισμού: Σε αυτό ακριβώς 
το πλαίσιο, θα ήθελα να επανέλθω στο θεμελιώδες ερώτημα 
αυτής της έρευνας: Μπορούν τα κινήματα πόλης να παίξουν 
εποικοδομητικό ρόλο και να αφήσουν το στίγμα τους στον 
αντικαπιταλιστικό αγώνα μέσα από αυτές τις τρεις διαστάσεις; 
Η απάντηση εξαρτάται εν μέρει από ορισμένες θεμελιώδεις εκ
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εξεγερμένες νέου ανανοηματσδοτήσεις ίου χαρακτήρα της τάξης και από 
πόλεις χον επαναπροσδιορισμό του πεδίου των ταξικών αγώνων.

Η έννοια του εργατικού ελέγχου που έχει μέχρι στιγμής 
κυριαρχήσει στην εναλλακτική αριστερή πολιτική σκέψη εί
ναι προβληματική. 0 αγώνας έχει επικεντρωθεί κυρίως στο 
εργαστήριο και στο εργοστάσιο ως προνομιακούς χώρους 
παραγωγής υπεραξίας. Η Βιομηχανική εργατική τάξη είχε πα
ραδοσιακά το προνόμιο της πρωτοπορίας του προλεταριάτου, 
του Βασικού επαναστατικού του φορέα. Η Παρισινή Κομμούνα 
όμως δεν δημιουργήθηκε από τους Βιομηχανικούς εργάτες. 
Γϊ αυτόν το λόγο υπάρχει μια διαφορετική και ισχυρή άποψη 
περί της Κομμούνας η οποία υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο 
σε καμία περίπτωση για προλεταριακή εξέγερση ή για ταξικό 
κίνημα, αλλά για ένα κοινωνικό κίνημα της πόλης που επανα- 
διεκδίκησε τα δικαιώματα του πολίτη και τα δικαιώματα στην 
πόλη. Ως εκ τούτου δεν ήταν αντικαπιταλιστικό.14

Δεν Βλέπω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί 
τόσο ως ταξική πάλη όσο και ως πάλη για τα δικαιώματα του 
πολίτη εκεί όπου ζούσαν εργαζόμενοι άνθρωποι. Κατ' αρχάς, 
η δυναμική της ταξικής εκμετάλλευσης δεν περιορίζεται στο 
χώρο εργασίας. Υπάρχουν παραδείγματα ολόκληρων οικο
νομιών υφαρπαγής και ληστρικών πρακτικών, όπως εκείνες 
που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 2 αναφορικά με τις αγορές 
ακινήτων. Αυτές οι δευτερεύουσες μορφές εκμετάλλευσης 
οργανώνονται πρωτίστως από εμπόρους, ιδιοκτήτες ακινή
των και επενδυτές· και οι επιπτώσεις τους γίνονται πρωτίστως 
αισθητές στο χώρο διαβίωσης και όχι στο εργοστάσιο. Αυτές 
σι μορφές εκμετάλλευσης ανέκαθεν ήταν και εξακολουθούν 
να είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική δυναμική της συσ
σώρευσης κεφαλαίου και τη διαιώνιση της ταξικής ισχύος. 
Για παράδειγμα, οι μισθολογικές παραχωρήσεις στους ερ-

14. Μ. Castells. The City and the Grassroots. Μπέρκλεϊ. University of California 
Press. 1983· R. Gould. Insurgent Identities: Class. Community, and Protest in 
Paris from 1868 to the Commune. Σικάγο. University of Chicago Press, 1995. 
Ως αντίκρουση αυτών των επιχειρημάτων Βλ. D. Harvey, Paris. Capital of 

2321 Modernity, ό.π.



γαζομένους μπορούν να ανακληθούν και να αποδοθούν στο αναδιεκδίκηοη 
σύνολο της καπιταλιστικής τάξης εκ μέρους των εμπόρων και της πόλης για 
των ιδιοκτητών ακινήτων και, στις παρούσες συνθήκες, με αντικαπιια- 
ακόμα πιο μοχθηρό τρόπο από τους καπηλευτές των πιστώ- λιστική πάλη 
σεων, τους τραπεζίτες και τους επενδυτές. Οι πρακτικές συσ
σώρευσης μέσω υφαρπαγής, η ιδιοποίηση προσόδων μέσα 
από άντληση χρημάτων και κερδών βρίσκονται στο επίκεντρο 
της δυσαρέσκειας που συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της 
καθημερινότητας που Βιώνει η μάζα του πληθυσμού. Τα κοι
νωνικά κινήματα πόλης συνήθως κινητοποιούνται με γνώμο
να τέτοιου είδους ζητήματα και διαμορφώνονται μέσα από τον 
τρόπο με τον οποίο η διαιώνιση της ταξικής ισχύος οργανώ
νεται γύρω από τη ζωή καθώς και γύρω από την εργασία. Ως 
εκ τούτου τα αστικά κοινωνικά κινήματα έχουν πάντοτε ταξι
κό περιεχόμενο, ακόμα και όταν πρωταρχικά αρθρώνονται με 
Βάση τα δικαιώματα, την ιδιότητα του πολίτη και τις δυσκολίες 
της κοινωνικής αναπαραγωγής.

Το γεγονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια σχετίζεται με την 
κυκλοφορία του κεφαλαίου μέσω των προϊόντων και του 
χρήματος και όχι της παραγωγής δεν έχει καμία απολύτως 
σημασία: πράγματι, είναι μεγάλο θεωρητικό πλεονέκτημα να 
ανανοηματοδοτούνται εκ νέου τα ζητήματα με τον τρόπο αυτό, 
επειδή έτσι επικεντρώνεται η προσοχή σε εκείνες τις πλευρές 
της κυκλοφορίας του κεφαλαίου που τόσο συχνά αποτελούν 
τη νέμεση στις προσπάθειες επιβολής εργατικού ελέγχου στην 
παραγωγή. Εφόσον εκείνο που έχει σημασία είναι η κυκλο
φορία του κεφαλαίου συνολικά (και όχι απλώς το τι συμβαίνει 
στον κύκλο της παραγωγής), γιατί να απασχολεί την καπιταλι
στική τάξη συνολικά το αν η αξία αντλείται από την κυκλοφο
ρία των προϊόντων και του χρήματος και όχι κατευθείαν από 
την παραγωγή; Το χάσμα ανάμεσα στο πού παράγεται η υπε
ραξία και πού πραγματοποιείται είναι σημαντικό τόσο από θε
ωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Η καπιταλιστική τάξη 
μπορεί να ανακτήσει την αξία που δημιουργείται από τους ερ
γαζομένους στην παραγωγή μέσω των ιδιοκτητών ακινήτων 
που χρεώνουν υψηλά ενοίκια κατοικίας. 1233
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Δεύτερον, η αστικοποίηση η ίδια παράγεται. Χιλιάδες ερ
γαζόμενοι συμμετέχουν στην παραγωγή της. ενώ από την ερ
γασία τους προκύπτει αξία και υπεραξία. Επομένως γιατί να 
μην επικεντρωθούμε στην πόλη παρά στο εργοστάσιο ως βα
σικό χώρο παραγωγής υπεραξίας;Έτσι, η έννοια της Παρισι
νής Κομμούνας μπορεί να ερμηνευθεί εκ νέου ως ένας αγώ
νας του προλεταριάτου που δημιούργησε την πόλη να διεκδι- 
κήσει πάλι το δικαίωμα κτήσης και ελέγχου εκείνου που είχε 
αρχικά παραγάγει. Πρόκειται για ένα πολύ διαφορετικό είδος 
προλεταριάτου (και στην περίπτωση της Παρισινής Κομμού
νας όντως ήταν) σε σύγκριση με εκείνο που ένα μεγάλο μέρος 
της Αριστερός ανέδειξε σε πρωτοπορία. Χαρακτηρίζεται από 
ανασφάλεια, περιστασιακή, προσωρινή και χωρικά διεσπαρ
μένη απασχόληση και είναι πολύ δυσκολότερο να οργανω
θεί με Βάση το χώρο εργασίας. Σε αυτό όμως το σημείο της 
ιστορίας των περιοχών του κόσμου που χαρακτηρίζονται από 
ανεπτυγμένο καπιταλισμό το παραδοσιακό προλεταριάτο του 
εργοστασίου έχει μειωθεί δραστικά. Έτσι, τώρα έχουμε τις 
εξής επιλογές: να θρηνήσουμε την απώλεια της δυνατότητας 
για επανάσταση επειδή εκείνο το προλεταριάτο εξαφανίστη
κε ή να αλλάξουμε την έννοια του προλεταριάτου, έτσι ώστε 
να συμπεριλάΒουμε σε αυτό τις ορδές των ανοργάνωτων 
παραγωγών της πόλης (όπως εκείνοι που κινητοποιήθηκαν 
στις πορείες υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών), και να 
διερευνήσουμε τις σαφείς επαναστατικές ικανότητες και δυ
νάμεις τους.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι που δημιουργούν 
την πόλη; Οι χτίστες της πόλης, συγκεκριμένα οι εργάτες στις 
οικοδομές, αποτελούν τον πιο προφανή υποψήφιο, έστω κι 
αν δεν είναι ούτε η μοναδική ούτε η μεγαλύτερη εργατική 
δύναμη που συμμετέχει σ' αυτό. Τα τελευταία χρόνια στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (και πιθανόν και αλλού) οι εργάτες στις 
οικοδομές, ως πολιτική δύναμη, πολλές φορές στηρίζουν τον 
μεγάλης κλίμακας και ταξικά προκαθορισμένο αναπτυξιακό 
οργασμό που τους δίνει δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν 
κάτι τέτοιο. Οι χτίστες και οι οικοδόμοι που έφερε ο Οσμάν στο



Παρίσι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Κομμούνα. To «Green 
Ban», το συνδικαλιστικό κίνημα των οικοδόμων στη Νέα Νό
τια Ουαλία στις αρχές της δεκαετίας του 1970, απαγόρευσε 
στα μέλη του να εργάζονται σε έργα που θεωρούνταν επιβλα
βή για το περιβάλλον, και είχε επιτυχία στα περισσότερα απ' 
όσα έκανε. Τελικά τους κατέστρεψε η συντονισμένη κρατική 
εξουσία σε συνδυασμό με τη δική τους μαοϊκή εθνική ηγεσία, 
η οποία θεωρούσε τα περιβαλλοντικά ζητήματα ένδειξη χλια
ρού αστικού συναισθηματισμού.15

Υπάρχει όμως ένας αρραγής δεσμός μεταξύ εκείνων που 
βγάζουν από τη γη το σίδερο που γίνεται ατσάλι, το οποίο διο
χετεύεται για να κατασκευαστούν γέφυρες μέσω των οποίων 
τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύσιμα αγαθά οδεύουν 
προς τους τελικούς τους προορισμούς, δηλαδή στα εργο
στάσια και στα σπίτια για κατανάλωση. Όλες αυτές οι δρα
στηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της χωρικής κίνησης) 
παράγουν αξία και υπεραξία. Εφόσον ο καπιταλισμός συχνά 
ξεπερνά τις κρίσεις, όπως είδαμε νωρίτερα, «χτίζοντας σπί
τια και γεμίζοντάς τα με πράγματα», τότε είναι προφανές ότι 
όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία αστικοποίησης 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροοικονομική δυναμική της 
συσσώρευσης κεφαλαίου. Και εφόσον η συντήρηση, οι επι
σκευές και οι αποκαταστάσεις (που συχνά είναι δύσκολο να 
διαχωριστούν στην πράξη) είναι όλες τους μέρος της ροής 
παραγωγής αξίας (όπως διακηρύσσει ο Μαρξ). τότε ο τεράστι
ος στρατός εργαζομένων που συμμετέχουν σ' αυτές τις δρα
στηριότητες που εκτυλίσσονται στις πόλεις μας συμβάλλουν 
κι αυτοί στην παραγωγή αξίας και υπεραξίας. Στη Νέα Υόρκη 
χιλιάδες εργάτες συναρμολογούν και αποσυναρμολογούν 
σκαλωσιές. Παράγουν αξία. Επιπλέον, εφόσον, όπως επίσης 
επιμένει ο Μαρξ, η ροή προϊόντων από το μέρος παραγωγής 
στον τελικό προορισμό παράγει αξία. τότε το ίδιο κάνουν και οι 
εργάτες που απασχολούνται στην αλυσίδα τροφίμων, η οποία
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15. J. Tully, "Green Bans and the BLF: The Labour Movement and Urban 
Ecology". International Viewpoint IV 357, Μάρτιος 2004.



εξεγερμένες συνδέει τους αγροτικούς παραγωγούς με τους καταναλωτές 
πόλεις στις πόλεις. Χιλιάδες φορτηγά μεταφορών συνωστίζονται κα

θημερινά στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αν όλοι αυτοί οι 
εργάτες ήταν οργανωμένοι, θα είχαν τη δύναμη να στραγγα
λίσουν το μεταβολισμό της πόλης. Οι απεργίες των εργαζο
μένων στις μεταφορές (όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει τα 
τελευταία 20 χρόνια στη Γαλλία και τώρα στη Σανγκάη) είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικά πολιτικά όπλα (που χρησιμοποι- 
ήθηκαν με αρνητικό τρόπο στη Χιλή κατά τη διάρκεια του 
πραξικοπήματος του 1973). Η Ένωση Οδηγών Λεωφορείων 
στο Λος Αντζελες και η οργάνωση των οδηγών ταξί στη Νέα 
Υόρκη και στο Λος Άντζελες αποτελούν παραδείγματα οργά
νωσης σε τέτοια Βάση.“ Όταν ο ανυπότακτος πληθυσμός του 
Ελ Άλτο έκοψε τις βασικές γραμμές τροφοδοσίας προς τη Λα 
Παζ, αναγκάζοντας την αστική τάξη να ζει με αποφάγια, πέτυ- 
χαν γρήγορα τον πολιτικό τους στόχο. Στην πραγματικότητα, οι 
πλούσιοι είναι πιο ευάλωτοι στις πόλεις, όχι απαραιτήτως ως 
άτομα αλλά ως προς την αξία των περιουσιακών στοιχείων 
που έχουν στον έλεγχό τους. Αυτός είναι ο λόγος που το καπι
ταλιστικό κράτος προετοιμάζεται για στρατιωτικοποιημένους 
αγώνες στις πόλεις ως την πρώτη γραμμή της ταξικής πάλης 
στα χρόνια που έρχονται.

Ας εξετάσουμε τη ροή όχι μόνο των τροφίμων ή άλλων 
καταναλωτικών αγαθών, αλλά επίσης της ενέργειας, του νε
ρού και άλλων Βασικών αγαθών, καθώς και το πόσο εύκολα 
μπορεί η ροή αυτή να διαταραχτεί. Ενώ ένα μέρος της παρα
γωγής και της αναπαραγωγής της ζωής στην πόλη μπορεί να 
χαρακτηριστεί «μη παραγωγικό» σύμφωνα με το μαρξιστικό 
πρότυπο, ωστόσο είναι κοινωνικά αναγκαίο, μέρος των «faux 
frais»17 της αναπαραγωγής των ταξικών σχέσεων μεταξύ κε-

16. Μ. Wines, "Shanghai Truckers' Protest Ebbs with Concessions Won 
on Fees". New York Times. 23 Απριλίου 2011 · J. Levitt & G. Blasi, The Los 
Angeles Taxi Workers Alliance", στο R. Milkman. J. Bloom & V. Narro (εηιμ.), 
Woking for Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy.\Βακα. Cornell 
University Press. 2010. o. 109-124.

2361 17. Γενικά έξοδα. (I.t.E.)



φαλαίου και εργασίας. Μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας είχε αναδιεκδίκηοη 
ανέκαθεν προσωρινό, ανασφαλές, περιοδικό και επισφαλή της πόλης για 
χαρακτήρα- και πολλές φορές αλλάζει το υποτιθέμενο όριο ανιικαπιια- 
μεταξύ παραγωγής και αναπαραγωγής (όπως συμβαίνει με λιατική πόλη 
τους πλανόδιους μικροπωλπτές). Είναι απολύτως απαραίτητο 
να υπάρξουν νέες μορφές οργάνωσης γι' αυτή την εργατική 
δύναμη που παράγει και-εξίσου σημαντικό κι αυτό- αναπα
ράγει την πόλη. Στο σημείο αυτό μπαίνουν στο προσκήνιο νεό
κοπες οργανώσεις όπως το Δίκτυο Αποκλεισμένων Εργατών 
(Excluded Workers Congress) στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια 
συμμαχία εργατών που χαρακτηρίζονται από προσωρινές και 
ανασφαλείς συνθήκες απασχόλησης, οι οποίοι είναι συχνά 
διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την μητροπολιτική περιφέρεια, 
όπως συμβαίνει και με τους οικιακούς Βοηθούς.18

Η ιστορία των παραδοσιακών εργατικών αγώνων-κι αυτό 
είναι το τρίτο Βασικό σημείο που θα εξετάσω- θα πρέπει επί
σης σε κάποιο βαθμό να ξαναγραφτεί. Οι περισσότεροι αγώνες 
των Βιομηχανικών εργατών αποδεικνύεται ότι είχαν μια πολύ 
ευρύτερη Βάση. Η Μάργκαρετ Κον παραπονιέται, για παρά
δειγμα, για το ότι οι αριστεροί ιστορικοί της εργασίας εγκωμι
άζουν τα Εργοστασιακά Συμβούλια του Τορίνο των αρχών του 
20ού αιώνα, ενώ αγνοούν πλήρως τα «Σπίτια του Λαού» στην 
κοινότητα, όπου διαμορφώθηκε μεγάλο μέρος της πολιτικής 
δράσης και από τα οποία προήλθαν ισχυρά ρεύματα υλικής 
υποστήριξης.19 ΟΈντουαρντ Τόμσον (Edward P. Thompson) 
καταδεικνύει πώς η διαμόρφωση της αγγλικής εργατικής 
τάξης βασίστηκε τόσο στο τι συνέΒαινε στις ενορίες και στις 
γειτονιές όσο και στους χώρους εργασίας. 0 ρόλος που έπαι
ξαν τα τοπικά συμβούλια των πόλεων στη βρετανική πολιτική 
οργάνωση είναι πολύ υποτιμημένος, ενώ σε πολλές περιπτώ
σεις διαμόρφωσαν τη Βάση του αγώνα ενός εκκολαπτόμενου 
Εργατικού Κόμματος και άλλων αριστερών οργανώσεων

18. Excluded Workers Congress. Unity for Dignity: Excluded Workers Report. 
Νέα Υόρκη. Excluded Workers Congress, c/o Inter-Alliance Dialogue. Δε
κέμβριος 2010.
19. M. Kohn. ό.π.
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σε συγκεκριμένες πόλεις και κωμοπόλεις. με τρόπους τους 
οποίους συχνά αγνοούσε το εθνικό συνδικαλιστικό κίνημα.20 
Με πόση επιτυχία θα είχε στεφθεί η καθιστική απεργία του 
Φλιντ το 1937 στις Ηνωμένες Πολιτείες αν οι μάζες των ανέρ
γων και των τοπικών οργανώσεων που βρίσκονταν εκτός των 
πυλών δεν είχαν προσφέρει ανελλιπώς την υποστήριξή τους. 
ηθική και υλική;

Η οργάνωση των γειτονιών υπήρξε εξίσου σημαντική για 
τους εργατικούς αγώνες όσο και η οργάνωση του χώρου 
εργασίας. Ένα από τα πλεονεκτήματα των καταλήψεων που 
εκδηλώθηκαν σε εργοστάσια της Αργεντινής μετά την κατάρ
ρευση του 2001 είναι το γεγονός ότι τα εργοστάσια που τελού
σαν υπό συνεταιριστική διαχείριση μετατράπηκαν επίσης σε 
τοπικά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Αποτέλεσαν γέ
φυρες ανάμεσα στην κοινότητα και στο χώρο εργασίας.Όταν οι 
παλαιοί ιδιοκτήτες προσπάθησαν να εκδιώξουν τους εργάτες 
ή να πάρουν πίσω τα μηχανήματα, ολόκληρος ο πληθυσμός 
εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους εργάτες προκειμέ- 
νου να αποτραπεί μια τέτοια ενέργεια.21 Όταν το εργατικό συν
δικάτο UNITE HERE προσπάθησε να κινητοποιήσει τους εργα
ζομένους στα ξενοδοχεία γύρω από το αεροδρόμιο LAX του 
Λος Άντζελες, Βασίστηκε σε μεγάλο Βαθμό «στην εκτεταμένη 
απήχηση που είχε σε πολιτικούς, θρησκευτικούς και άλλους 
κοινωνικούς συμμάχους, δημιουργώντας μια συμμαχία» που 
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις κατασταλτικές στρατηγι
κές των εργοδοτών.22 Υπάρχει όμως κι εδώ ένα σημείο που

20. Ε.Ρ. Thompson. The Making of the English Working Class. Χάρμονταγου- 
ορθ. Μίντλοεξ. Penguin Books. 1968.
21. P. Ranis. 'Argentina's Worker-Occupied Factories and Enterprises'. So
cialism and Democracy 19 (3). Νοέμβριος 2005, σ. 1-23· C. Forment, 'Argen
tina's Recuperated Factory Movement and Citizenship: An Arendtian Per
spective". Μηουένος Άιρες. Centro de Investigacion de la Vida Publica. 2009· 
M.L. Levy. We Are Millions: Neo-liberalism and New Forms of Political Action 
in Argentina. Λονδίνο. Latin America Bureau. 2004.
22. F. Stuart. "From the Shop to the Streets: UNITE HERE Organizing in Los 
Angeles Hotels', στο R. Milkman. J. Bloom & V. Narro (εηιμ ). Working for 
Justice: The LA Model of Organizing and Advocacy.' Ιθακα. Cornell University 
Press. 2010.



αξίζει προσοχή: κατά τη διάρκεια των απεργιών των Βρετα
νών ανθρακωρύχων, τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. οι 
ανθρακωρύχοι που ζούσαν διάσπαρτοι σε αστικοποιημένες 
περιοχές όπως το Νότινγκχαμ ήταν οι πρώτοι που υπέκυψαν, 
ενώ εκείνοι της Νορθούμπρια. όπου ο χώρος εργασίας και ο 
χώρος διαβίωσης βρίσκονταν πολύ κοντά, διατήρησαν μέχρι 
τέλους την αλληλεγγύη τους.23 Το πρόβλημα που δημιουργεί- 
ται από τέτοιου είδους συνθήκες θα εξεταστεί στη συνέχεια.

Στο Βαθμό που οι παραδοσιακοί χώροι εργασίας εξαφα
νίζονται σε πολλά μέρη του λεγάμενου ανεπτυγμένου κα
πιταλιστικού κόσμου (αν και όχι, φυσικά, στην Κίνα και στο 
Μπανγκλαντές). καθίσταται ακόμα πιο κρίσιμη η οργάνωση 
με επίκεντρο όχι μόνο την εργασία αλλά και τις συνθήκες 
στο χώρο διαβίωσης, με παράλληλο γεφύρωμα των δύο. 
Κάτι τέτοιο όμως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Οι 
ελεγχόμενες από τους εργάτες ενώσεις καταναλωτών προσέ- 
φεραν πολύ σημαντική στήριξη κατά τη διάρκεια της γενικής 
απεργίας του 1919 στο Σιάτλ και, όταν η απεργία κατέρρευσε, 
ο ακτιβισμός στράφηκε, χαρακτηριστικά, στην ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού και περίτεχνου συστήματος κυρίως εργατι
κών ενώσεων καταναλωτών.24

Όπως διευρύνεται το σημείο εστίασης στο κοινωνικό πε
ριβάλλον στο οποίο εκδηλώνεται ο αγώνας, ενδεχομένως να 
μετασχηματιστεί και η έννοια του προλεταριάτου και μαζί με 
αυτήν η έννοια των στόχων και των οργανωτικών στρατηγι
κών. Η με Βάση το κοινωνικό φύλο σύνθεση της πολιτικής 
αντίστασης μοιάζει πολύ διαφορετική όταν έρχονται στο προ
σκήνιο οι σχέσεις που κυριαρχούν έξω από τον παραδοσιακό 
χώρο του εργοστασίου (τόσο στους χώρους εργασίας όσο και 
στους χώρους διαβίωσης). Η κοινωνική δυναμική του χώρου 
εργασίας δεν είναι ίδια με εκείνη του χώρου διαβίωσης. Στη
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23. Η. Beynon. Digging Deeper. Issues in the Miner's Strike. Λονδίνο. Verso. 
1985.
24. D. Frank. Purchasing Power. Consumer Organizing. Gender, and the 
Seattle Lobor Movements. 1919-29. Κέιμπριτζ Cambridge University Press. 
1994.



εξεγερμένες δεύτερη περίπτωση οι διακρίσεις που Βασίζονται στο κοινω- 
πόλεις νικό φύλο, στη φυλή, στην εθνικότητα, στη θρησκεία και στον

πολιτισμό πολλές φορές είναι πιο Βαθιά συνυφασμένες με 
τον κοινωνικό ιστό, ενώ τα ζητήματα της κοινωνικής αναπα
ραγωγής κατέχουν πολύ πιο εξέχουσα. ακόμα και κυρίαρχη, 
θέση στη διαμόρφωση των πολιτικών υποκειμενικοτήτων και 
της πολιτικής συνείδησης. Αντιθέτως, ο τρόπος με τον οποίο 
το κεφάλαιο διαφοροποιεί και διαχωρίζει τους πληθυσμούς 
εθνικά, φυλετικά και με Βάση το φύλο δημιουργεί έντονες 
ανισότητες στην οικονομική δυναμική της υφαρπαγής στο 
χώρο διαβίωσης (χάρη στα δίκτυα χρήματος και εμπορικού 
κεφαλαίου). Ενώ η μέση απώλεια πλούτου των νοικοκυριών 
στις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 2005-2009 ήταν για 
όλους 28%, για τους ισπανόφωνους ήταν 66%, για τους μαύ
ρους 53%, ενώ για τους λευκούς ήταν 16%. Ο ταξικός χαρα
κτήρας των εθνικών διακρίσεων στη διαδικασία συσσώρευ
σης μέσω απαλλοτρίωσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι 
διακρίσεις επηρεάζουν αντιστοίχως τη ζωή της γειτονιάς δεν 
θα μπορούσαν να είναι πιο σαφείς, ειδικά εφόσον οι περισ
σότερες από τις απώλειες οφείλονταν στη μείωση των αξιών 
των ακινήτων.25 Επίσης, στους χώρους της γειτονιάς οι Βα
θιοί πολιτιστικοί δεσμοί που Βασίζονται, για παράδειγμα, στην 
εθνικότητα, στη θρησκεία, στις πολιτιστικές ιστορίες και στις 
συλλογικές μνήμες μπορούν να ενώσουν όσο και να διασπά- 
σουν, να δημιουργήσουν τη δυνατότητα κοινωνικής και πολι
τικής αλληλεγγύης σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση από 
εκείνη που συνήθως προκύπτει στο χώρο εργασίας.

Υπάρχει μια υπέροχη ταινία του 1954 την οποία δημι
ούργησαν συγγραφείς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ που 
βρίσκονταν στη μαύρη λίστα24 (οι λεγόμενοι Hollywood Ten 
[Δέκα του Χόλιγουντ]), με τίτλο Το αλάτι της γης. Βασίστηκε

25. P. Whoriskey, "Wealth Gap Widens between Whites. Minorities. Report 
Says". Washington Post. Business Section. 26 Ιουλίου 2011.
26. Οι λίστες της εποχής του μακαρθισμού στις ΗΠΑ. με τις οποίες διώχτηκαν 
και εκτοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες ως φιλικά προσκείμενοι προς τον κομ-

2401 μουνιαμό. (Σ.τ.Ε.)



σε πραγματικά γεγονότα του 1951 και απεικονίζει τον αγώνα αναδιεκδίκηοη 
των υπό φρικτή εκμετάλλευση Μεξικανοαμερικανών εργα- της πόλης για 
τών και των οικογενειών τους σε ένα ορυχείο ψευδαργύρου αντικαπιτα- 
στο Νέο Μεξικό. Οι Μεξικανοί εργάτες απαιτούν ισότητα με λιστική πάλη 
τους λευκούς εργάτες, ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας και 
αξιοπρεπή αντιμετώπιση (ένα θέμα που επαναλαμβάνεται σε 
πολλούς αντικαπιταλιστικούς αγώνες). Οι γυναίκες είναι απο
γοητευμένες από τη συνεχή αποτυχία του ανδροκρατούμε- 
νου συνδικάτου να ασκήσει πίεση για οικιακά θέματα, όπως 
η υγιεινή και το τρεχούμενο νερό στα φτωχικά καταλύματα 
όπου διαμένουν.Όταν οι εργάτες κατεβαίνουν σε απεργία για 
τα αιτήματά τους και στη συνέχεια διώκονται σύμφωνα με 
το Νόμο Taft-Hartley για τις διαδηλώσεις, αναλαμβάνουν οι 
γυναίκες την πρώτη γραμμή στη μάχη (αφού αντιμετωπίσουν 
μεγάλη αντίδραση από τους άνδρες). Οι τελευταίοι αναγκάζο
νται να αναλάβουν τη φροντίδα των παιδιών, συνειδητοποι
ώντας από πρώτο χέρι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το τρε
χούμενο νερό και η υγιεινή για μια ανεκτή καθημερινή ζωή 
στο σπίτι. Η ισότητα των φύλων και η φεμινιστική συνείδηση 
ενεργοποιούνται ως σημαντικά όπλα του ταξικού αγώνα.Όταν 
οι σερίφηδες έρχονται για να κάνουν έξωση στις οικογένειες, 
η λαϊκή στήριξη που προέρχεται από τις άλλες οικογένειες (η 
οποία Βασίζεται σαφώς σε πολιτισμικούς δεσμούς) όχι μόνο 
συντηρεί τις πληγείσες οικογένειες προσφέροντάς τους φα
γητό. αλλά τις επαναφέρει στα σπίτια τους. Στο τέλος η εται
ρεία αναγκάζεται να υποχωρήσει. Η τρομακτική δύναμη της 
ενότητας μεταξύ φύλου, εθνότητας, εργασίας και διαβίωσης 
δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, και η ένταση που απεικονί
ζεται στην ταινία μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ Άγ
γλων και Μεξικανών εργατών, και μεταξύ των οπτικών της 
εργασίας και της καθημερινής ζωής είναι εξίσου σημαντική 
με εκείνη μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Σύμφωνα με την 
ταινία, η νίκη θα έρθει μόνο όταν επιτευχθεί ενότητα και ισό
τητα μεταξύ όλων των δυνάμεων της εργασίας. 0 κίνδυνος 
που αντιπροσώπευε το μήνυμα αυτό για το κεφάλαιο υπολο
γίζεται με βάση το γεγονός ότι πρόκειται για τη μοναδική ται- 12Αΐ



εξεγερμένες νία της οποίας η προβολή σε εμπορικούς χώρους των Ηνω- 
πόλεις μένων Πολιτειών απαγορευόταν συστηματικά επί χρόνια για

πολιτικούς λόγους. Οι περισσότεροι από τους ηθοποιούς δεν 
ήταν επαγγελματίες· πολλοί προέρχονταν από το σωματείο 
των ανθρακωρύχων. Αλλά η εξαιρετική ηθοποιός που είχε 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο. η Ροζάουρα ΡεΒουέλτας (Rosaura 
Revueltas), απελάθηκε στο Μεξικό.27

Σε ένα πρόσφατο Βιβλίο τους οι Φλέτσερ (Fletcher) και 
Γκαπαζίν (Gapasin) υποστηρίζουν ότι το εργατικό κίνημα πρέ
πει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις γεωγραφικές και όχι 
στις κλαδικές μορφές οργάνωσης -  ότι το κίνημα στις Ηνω
μένες Πολιτείες, εκτός από την κλαδική οργάνωση, πρέπει να 
ενδυναμώσει τα κεντρικά εργατικά συμβούλια στις πόλεις.

Στο Βαθμό που η εργασία μιλάει για ταξικά ζητήματα, δεν 
πρέπει να βλέπει τον εαυτό της ως κάτι ξεχωριστό από την 
κοινότητα. 0 όρος εργατική πρέπει να υποδηλώνει μορφές 
οργάνωσης με ρίζες στην εργατική τάξη και με προγράμ
ματα που προάγουν ρητά τα ταξικά αιτήματά της. Με αυτή 
την έννοια, μια οργάνωση ηου Βασίζεται στην κοινότητα, 
ηου έχει ρίζες στην εργατική τάξη (όπως, για παράδειγμα, 
ένα κέντρο εργατών) και καταπιάνεται με ταξικά ζητήματα 
αποτελεί εργατική οργάνωση, όπως ακριβώς και ένα ερ
γατικό συνδικάτο. Για να προχωρήσουμε περαιτέρω, ένα 
εργατικό συνδικάτο που φροντίζει για τα συμφέροντα μόνο 
μιας μερίδας της εργατικής τάξης (όπως μια συντεχνία 
λευκών τεχνιτών) δικαιούται πολύ λιγότερο τον τίτλο εργα
τική οργάνωση σε σύγκριση με μια τοπική οργάνωση που 
Βοηθά τους ανέργους ή τους αστέγους.28

27. J. Lorence. The Suppression of Salt of the Earth: How Hollywood. Big 
Labor and Politicians Blacklisted a Movie in Cold War America. Αλμηουκέρ- 
κπ. University of New Mexico Press. 1999. Μπορεί κανείς να κατεβάσει την 
ταινία δωρεάν.
28. Β. Fletcher & F. Gapasin. Solidarity Divided: The Crisis in Organized Labor 
and a New Path Toward Social Justice. Μπέρκλεϊ. University of California

2421 Press. 2008. o. 174.



Ως εκ τούτου προτείνουν μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα αναδιεκδίκηση
της εργατικής οργάνωσης η οποία

ουσιαστικά αψηφά τις τρέχουσες συνδικαλιστικές πρακτι
κές στη δημιουργία συμμαχιών και στην ανάληψη πολιτι
κής δράσης. Πράγματι, στηρίζεται στην παρακάτω κεντρι
κή υπόθεση: εάν η ταξική πάλη δεν περιορίζεται στο χώρο 
εργασίας, τότε ούτε για τα συνδικάτα θα πρέπει να ισχύει 
το ίδιο. Το στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι τα συνδικάτα 
πρέπει να σκέφτονται με Βάση την οργάνωση στις πόλεις 
και όχι απλώς την οργάνωση στους χώρους εργασίας (ή 
στις Βιομηχανίες). Και η οργάνωση στις πόλεις είναι εφικτή 
μόνο αν τα συνδικάτα έχουν συμμάχους σε μητροπολιτικά 
κοινωνικά μπλοκ.”

«Πώς λοιπόν οργανώνει κανείς την ηόλη:» Είναι το επό
μενο ερώτημα που θέτουν, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα 
Βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει η Αριστερά 
για να μπορέσει ο αντικαπιταλιστικός αγώνας να αποκτήσει 
νέα πνοή στα χρόνια που έρχονται.Όπως έχουμε δει, τέτοιου 
είδους αγώνες έχουν αξιοσημείωτη ιστορία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η έμπνευση που αντλήθηκε από την «Κόκ
κινη Μπολόνια» τη δεκαετία του 1970. Στην πραγματικότητα 
υπήρξε μια μακρά και αξιόλογη ιστορία «κοινοτικού σοσιαλι
σμού». καθώς μάλιστα και ολόκληρες φάσεις ριζικής μεταρ
ρύθμισης των πόλεων, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε 
στην «Κόκκινη Βιέννη» ή μέσω των τοπικών ριζοσπαστικών 
κοινοτικών συμβουλίων στη Βρετανία τη δεκαετία του 1920. 
που πρέπει να ανακτήσουν κεντρική θέση στην ιστορία τόσο 
του αριστερού ρεφορμισμού όσο και πιο επαναστατικών κι
νημάτων.30 Και μια από αυτές τις παράξενες ειρωνείες της 
ιστορίας είναι ότι το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα διέπρεψε 
πολύ περισσότερο στην κοινοτική διοίκηση (εν μέρει επειδή

29. Στο ίδιο.
30. Μ. Jaggi, Red Bologna. Λιιλχάμπτον, Liltlehampton Book Services. 1977- 
H. Gruber. Red Vienna: Experiment in Working-Class Culture. 1919-34. Οξ
φόρδη. Oxford University Press. 1991.

ιης πόλης για 
αντικαπιτα- 
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εξεγερμένες βεν είχε κάποια δογματική θεωρία ούτε είχε λάβει καθοδη- 
πόλεις γητικές εντολές από τη Μόσχα) απ' ό,τι σε άλλους χώρους της 

πολιτικής ζωής, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα. 
Τα βρετανικά συνδικαλιστικά συμβούλια έπαιξαν αντιστοίχως 
σημαντικό ρόλο στην πολιτική των πόλεων και εδραίωσαν 
την οργανωτική δύναμη των τοπικών αριστερών κομμάτων. 
Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε στον αγώνα των βρετανικών 
δήμων ενάντια στο θατσερισμό, στις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Αυτές δεν ήταν απλώς δράσεις οπισθοφυλακής αλλά 
και δράσεις καινοτόμες με τεράστιες δυνατότητες, όπως στην 
περίπτωση του Συμβουλίου του Ευρύτερου Λονδίνου υπό 
την ηγεσία του Κεν Λίβινγκστοουν (Ken Livingstone) στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, ώσπου η Μάργκαρετ θάτσερ, 
αναγνωρίζοντας την απειλή που έθετε αυτή η αντίσταση που 
εδραζόταν στην πόλη. κατάργησε ολόκληρο αυτό το επίπεδο 
διακυβέρνησης. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μιλ- 
γουόκι είχε επί πολλά χρόνια σοσιαλιστική διοίκηση, και αξί
ζει να σημειωθεί ότι ο μοναδικός σοσιαλιστής που εξελέγη 
ποτέ στην αμερικανική Γερουσία ξεκίνησε την καριέρα του 
και κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών ως δήμαρχος του 
Μπέρλινγκτον στο Βερμόντ.

> Το δικαίωμα στην πόλη 
ως ένα πολιτικό, ταξικό αίτημα

Αφού οι συμμετέχοντες στην Παρισινή Κομμούνα διεκδίκησαν 
εκ νέου το δικαίωμά τους στην πόλη, στη δημιουργία της οποί
ος είχαν συλλογικά συμβάλει, τότε γιατί να μην μπορεί το «δι
καίωμα στην πόλη» να αποτελέσει κεντρικό σύνθημα κινητο
ποίησης για αντικαπιταλιστικό αγώνα: Το δικαίωμα στην πόλη 
είναι, όπως εηισημάνθηκε από την αρχή, ένα κενό σημαίνον, 
γεμάτο από εμμενείς αλλά όχι υπερβατικές δυνατότητες. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι είναι μη σχετικό ή πολιτικά ανίσχυρο· τα πά
ντα εξαρτώνται από το ποιος θα καταφέρει να προσδώσει στο 

2Μ ι σημαίνον επαναστατικό και όχι ρεφορμιστικό νόημα.



Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διάκριση μεταξύ ρεφορμιστι- αναδιεκδίκηση 
κών και επαναστατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της πό- της πόλης για 
λης. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός στο Πόρτο Αλέγκρε. αντικαπιτο- 
τα οικολογικά προγράμματα στην Κουριτσίμπα ή οι εκστρα- λ'<™κή πάλη 
τείες για βιώσιμους μισθούς σε πολλές πόλεις των Ηνωμέ
νων Πολιτειών μοιάζουν να έχουν ρεφορμιστικό (και μάλλον 
περιορισμένο) χαρακτήρα. Η πρωτοβουλία Τσονγκ-κινγκ που 
περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 2 ακούγεται επιφανειακά σαν μια 
απολυταρχική εκδοχή του σκανδιναβικού πατερναλιστικού 
σοσιαλισμού και όχι ως επαναστατικό κίνημα. Καθώς όμως η 
επιρροή τέτοιων πρωτοβουλιών εξαπλώνεται, αποκαλύπτο
νται βαθύτερα επίπεδα δυνατοτήτων για πιο ριζοσπαστικές 
έννοιες και δράσεις σε μητροπολιτική κλίμακα. Μια ανανε
ωμένη ρητορική η οποία διαρκώς εξαπλώνεται (γεννήθηκε 
στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1990, στη συνέχεια όμως με
ταφέρθηκε από το Ζάγκρεμπ μέχρι το Αμβούργο και το Λος 
Αντζελες) και που αναφέρεται στο δικαίωμα στην πόλη φαί
νεται να υποδηλώνει πως ίσως να υπάρχει προοπτική για 
κάτι πιο επαναστατικό.31 Το μέγεθος αυτής της δυνατότητας 
φαίνεται στις απεγνωσμένες προσπάθειες των υφιστάμενων 
πολιτικών δυνάμεων (για παράδειγμα των ΜΚΟ και των διε
θνών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, που συγκεντρώθηκαν στο Παγκόσμιο Φόρουμ των 
Πόλεων στο Ρίο το 2010) να ιδιοποιηθούν τη γλώσσα αυτή για 
δικούς τους σκοπούς.32 Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο 
Μαρξ παρουσίασε τη θέσπιση χρονικών περιορισμών της ερ
γάσιμης ημέρας ως ένα πρώτο βήμα μιας επαναστατικής πο-

31. R. Abers. Inventing Local Democracy. Grassroots Politics in Brazil. Μπό- 
ουλντερ. Lynne Reinner Publisher. 2000. Σχετικά με το κίνημα των βιώσιμων 
μισθών βλ. R. Pollin. Μ. Brenner & J. Wicks-Lim, A Measure of Fairness.
The Economics of Living Wages and Minimum Wages in the United States.

Ίθακα. Cornell University Press. 2008. Για συγκεκριμένο παράδειγμα Βλ D. 
Harvey. Spaces of Hope. Εδιμβούργο. Edinburgh University Press. 2000 A. 
Sugranyes & C. Mathivet (επιμ ). ό.π.
32. P. Marcuse. "Two World Forums. Two Worlds Apart", στο www. 
plannersnetwork.org. 1245



εξεγερμένες
πόλεις
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ρείας, έτσι και η αναδιεκδίκηση του δικαιώματος που έχουν 
όλοι να ζουν σε ένα αξιοπρεπές σπίτι και σε ένα αξιοπρεπές 
περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο Βήμα προς ένα 
πιο ολοκληρωμένο επαναστατικό κίνημα.

Δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτύρεται κανείς για την προ
σπάθεια ιδιοποίησης. Η Αριστερά πρέπει να τη θεωρήσει κο- 
μπλιμέντο και να αγωνιστεί για να διατηρήσει το δικό της δια- 
κριτό εμμενές νόημα:'0λοι όσοι μοχθούν για την παραγωγή και 
την αναπαραγωγή της πόλης έχουν συλλογικό δικαίωμα όχι 
μόνο σε εκείνο που παράγουν αλλά και στο να αποφασίζουν 
ποιο είδος αστικοποίησης θα επικρατήσει, σε ποιο μέρος και 
με ποιον τρόπο. Πρέπει να δημιουργηθούν εναλλακτικά δημο
κρατικά μέσα (εκτός από την υφιστάμενη δημοκρατία της ισχύ
ος του χρήματος], όπως λαϊκές συνελεύσεις, προκειμένου η 
ζωή στην πόλη να αναζωογονηθεί και να οικοδομηθεί εκ νέου 
έξω από το πλαίσιο των κυρίαρχων ταξικών σχέσεων.

Το δικαίωμα στην πόλη δεν αποτελεί αποκλειστικό ατο
μικό δικαίωμα αλλά εστιασμένο συλλογικό δικαίωμα. Πε
ρικλείει όχι μόνο τους εργάτες στις κατασκευές αλλά και 
όλους εκείνους που διευκολύνουν την αναπαραγωγή της 
καθημερινής ζωής: τους φροντιστές εξαρτημένων μελών, 
τους δασκάλους, όσους επισκευάζουν τους υπονόμους και 
το μετρό. τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, όσους 
συναρμολογούν σκαλωσιές και τους χειριστές γερανών, 
όσους εργάζονται σε νοσοκομεία και τους οδηγούς φορτη
γών. λεωφορείων και ταξί, όσους εργάζονται σε εστιατόρια 
και στον τομέα της ψυχαγωγίας, τους τραπεζικούς και τους 
δημοτικούς υπαλλήλους. Επιδιώκει μια ενότητα μέσα στην 
απίστευτη διαίρεση κατακερματισμένων κοινωνικών χώρων 
και τόπων μέσα σε αμέτρητους καταμερισμούς εργασίας. Και 
υπάρχουν πολλές μορφές οργάνωσης -  από εργατικά κέντρα 
και περιφερειακές εργατικές συνελεύσεις (όπως εκείνη του 
Τορόντο) μέχρι συμμαχίες (όπως οι συμμαχίες Δικαίωμα στην 
Πόλη. το Δίκτυο Αποκλεισμένων Εργατών και άλλες μορφές 
οργάνωσης επισφαλούς εργασίας) που έχουν αυτόν το στόχο 
στην πολιτική τους ατζέντα.



Ωστόσο είναι προφανές ότι πρόκειται για περίπλοκο δικαί
ωμα, εν μέρει εξαιτίας των σύγχρονων συνθηκών καπιταλι
στικής αστικοποίησης, καθώς επίσης και λόγω της φύσης των 
πληθυσμών που ενδεχομένως να διεκδικήσουν ενεργά ένα 
τέτοιο δικαίωμα. 0 Μάρεϊ Μπούκτσιν. για παράδειγμα, υιοθέ
τησε την εύλογη άποψη (που αποδίδεται επίσης στον Λούις 
Μάμφορντ [Lewis Mumford] και σε πολλούς άλλους που επη
ρεάστηκαν από την παράδοση του κοινωνικού αναρχισμού) 
ότι οι καπιταλιστικές διαδικασίες έχουν καταστρέψει την πόλη 
ως λειτουργικό πολιτικό σώμα πάνω στο οποίο μπορεί να οι- 
κοδομηθεί μια πολιτισμένη αντικαηιταλιστική εναλλακτική.33 
Από μια άποψη, ο ΛεφέΒρ συμφωνεί, παρόλο που στην περί
πτωσή του δίδεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ορθολογική 
οργάνωση του αστικού χώρου από τους γραφειοκράτες και 
τους τεχνοκράτες του κράτους προκειμένου να διευκολυνθεί 
η αναπαραγωγή της συσσώρευσης κεφαλαίου και των κυρί
αρχων ταξικών σχέσεων. Το δικαίωμα στο σύγχρονο προά
στιο δύσκολα συνιστά Βιώσιμο αντικαπιταλιστικό σλόγκαν.

Γ ϊ αυτόν ακριΒώςτο λόγο το δικαίωμα στην πόλη πρέπει να 
ερμηνευτεί όχι ως δικαίωμα σε αυτό που υπάρχει ήδη. αλλά 
ως δικαίωμα αναδόμησης και αναδημιουργίας της πόλης ως 
σοσιαλιστικό πολιτικό σώμα με μια εντελώς διαφορετική ε ι
κόνα -  που εξαλείφει τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα 
και θεραπεύει τις πληγές της καταστροφικής περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να σταματή
σει η παραγωγή καταστροφικών μορφών αστικοποίησης, οι 
οποίες διευκολύνουν την αέναη συσσώρευση κεφαλαίου.

Για κάτι τέτοιο επιχειρηματολογούσε ο Μάρεϊ Μπούκτσιν 
όταν πίεζε για τη δημιουργία εκείνου που αποκαλούσε «ελευ- 
θεριακό κοινοτισμό», εντσγμένο σε μια Βιοηεριφερειακή σύλ
ληψη μιας ιδέας συνεργαζόμενων κοινοτικών συνελεύσεων 
που ρυθμίζουν ορθολογικά τις ανταλλαγές μεταξύ τους αλλά 
και με τη φύση. Στο σημείο αυτό ο κόσμος της πρακτικής πο-

αναδιεκδίκηοη 
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33. Μ. Bookchin. The Limits of the City. Μόντρεαλ. Black Rose Books. 1986 
(ελλ έκδ.: Μ. Μπούκτσιν. Τα όρια της πόλης: Η διαλεκτική της ιστορικής ανάπτυ
ξης των πόλεων. μτφ. Γ. Νταλιάνης. Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος. 1979). I 247



εξεγερμένες
πόλεις

2481

λιτικής διασταυρώνεται γόνιμα με τη μακρά ιστορία των-κατά 
πολύ αναρχικής έμπνευσης- ουτοπικών σκέψεων και έργων 
για την πόλη.34

> Προς μια επανάσταση των πόλεων

Τρεις θέσεις προκύπτουν από αυτή την ιστορία. Πρώτον, οι 
εργατικοί αγώνες, από τις απεργίες μέχρι την ανάληψη της δι
αχείρισης εργοστασίων, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότη
τες να πετύχουν όταν υπάρχει ισχυρή και έντονη στήριξη από 
λαϊκές δυνάμεις που συγκαλούν συνελεύσεις σε επίπεδο γει
τονιάς ή κοινότητας (συμπεριλαμΒανομένης της στήριξης από 
σημαντικούς τοπικούς ηγέτες και τις πολιτικές τους οργανώ
σεις). Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν ήδη ή μπορούν γρήγο
ρα να σφυρηλατηθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των εργατών και 
των τοπικών πληθυσμών. Δεσμοί τέτοιου είδους μπορούν να 
προκύψουν «φυσικά» από το απλό γεγονός ότι οι οικογένειες 
των εργατών αποτελούν την κοινότητα (όπως στην περίπτω
ση πολλών κοινοτήτων ανθρακωρύχων, που παρουσιάστηκε 
στην ταινία Το αλάτι τηςγι7ς). Σε πιο διάχυτα περιβάλλοντα όμως 
μέσα στις πόλεις, θα πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους πολιτι
κή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθούν, να διατηρη
θούν και να ενισχυθούν τέτοιου είδους δεσμοί. Σε περιπτώ
σεις όπου οι δεσμοί αυτοί δεν υπάρχουν, όπως συνέβη στις 
απεργίες των ανθρακωρύχων του Νότινγκχαμ τη δεκαετία του 
1980 στη Βρετανία, θα πρέπει να δημιουργηθούν. Διαφορετικά, 
τέτοιου είδους κινήματα είναι πολύ πιθανό να αποτύχουν.

Δεύτερον, η έννοια της εργασίας πρέπει να απομακρυνθεί 
από έναν περιορισμένο ορισμό που σχετίζεται με Βιομηχανι
κές μορφές εργασίας και να προσλάβει ένα πολύ πιο ευρύ

34. Η ιστορία αυτής της τάσης ξεκινά από τον Patrick Geddes [Cities in 
Evolution. Οξφόρδη. Oxford University Press [In έκδ. 1915]) και περνά κυ
ρίως μέσα από τη σημαντική μορφή του Lewis Mumford. στο έργο του The 
City in History: Its Origins. Its Transformations, and Its Prospects. Ορλάντο, 
Harcourt. 1968.



πεδίο εργασίας που άπιεται της παραγωγής και της αναπαρα
γωγής μιας όλο και πιο αστικοποιημένης καθημερινότητας. Οι 
διαφορές μεταξύ αγώνων με Βάση την εργασία και αγώνων 
με Βάση την κοινότητα αρχίζουν να ξεθωριάζουν, όπως ξεθω
ριάζει και η ιδέα ότι η τάξη και η εργασία προσδιορίζονται σε 
έναν τόπο παραγωγής, σε απομόνωση από τον τόπο της κοι
νωνικής αναπαραγωγής στο νοικοκυριό.35 Εκείνοι που φέρ
νουν τρεχούμενο νερό στα σπίτια μας είναι εξίσου σημαντικοί 
στον αγώνα για καλύτερη ποιότητα ζωής όσο κι εκείνοι που 
κατασκευάζουν τους σωλήνες και τις βρύσες στο εργοστάσιο. 
Εκείνοι που μεταφέρουν τα τρόφιμα στην πόλη (συμπεριλαμ
βανομένων και των πλανόδιων μικροπωλητών) είναι εξίσου 
σημαντικοί με εκείνους που τα καλλιεργούν. Εκείνοι που μα
γειρεύουν τα τρόφιμα για να φαγωθούν (οι πλανόδιοι πωλητές 
ψητού καλαμποκιού ή χοτ-ντογκ ή εκείνοι που μοχθούν πάνω 
από τους φούρνους ή στις κουζίνες των σπιτιών ή πάνω από 
ψησταριές) προσθέτουν αντιστοίχως αξία στα τρόφιμα προτού 
καταναλωθούν. Ως εκ τούτου η συλλογική εργασία που προ- 
Βλέπεται για την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ζωής 
στην πόλη πρέπει να ενταχθεί ακόμα πιο Βαθιά στον αριστερό 
τρόπο σκέψης και οργάνωσης. Ορισμένες διακρίσεις που ε ί
χαν νόημα -μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου, πόλης και 
υπαίθρου- τα τελευταία χρόνια τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η 
αλυσίδα του εφοδιασμού προς και από τις πόλεις συνεπάγεται 
συνεχή κίνηση και όχι διακοπή. Πάνω απ' όλα, οι έννοιες της 
εργασίας και της τάξης πρέπει να αναδιατυπωθούν θεμελι- 
ωδώς. 0 αγώνας για τα συλλογικά δικαιώματα των πολιτών 
(όπως εκείνα των μεταναστών εργατών) πρέπει να θεωρη
θούν μέρος του αντικαπιταλιστικού ταξικού αγώνα.

Αυτή η ανανεωμένη έννοια του προλεταριάτου ενσωμα
τώνει και περικλείει πλέον τους μαζικούς άτυπους τομείς που 
χαρακτηρίζονται από προσωρινή, ανασφαλή και μη συνδι
καλισμένη εργασία. Όπως αποδεικνύεται, ομάδες αυτού του 
πληθυσμού έχουν ιστορικά παίξει σημαντικό ρόλο στις επα-
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35. R. Pahl. Divisions of Labour. Οξφόρδη. Basil Blackwell. 1984. I 249
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ναστάσεις και στις εξεγέρσεις στις πόλεις. Η δράση τους δεν 
ήταν πάντοτε αριστερού χαρακτήρα (από την άλλη όμως ούτε 
οι συντεχνίες μπορούν πάντοτε να ισχυριστούν κάτι τέτοιο). 
Ανέκαθεν υπήρξαν επιρρεπείς στα καλοπιάσματα της αστα
θούς ή απολυταρχικής χαρισματικής ηγεσίας, κοσμικής ή 
θρησκευτικής. Γϊ αυτόν το λόγο η πολιτική αυτών των απο- 
διοργανωμένων ομάδων συχνά έχει απορριφθεί από την πα
ραδοσιακή Αριστερά ως πολιτική του «όχλου της πόλης» (ή, 
ακόμα πιο ατυχώς. από τη μαρξιστική παράδοση ως πολιτική 
του «λούμπεν προλεταριάτου»), την οποία εξίσου τη φοβάται 
και την αγκαλιάζει. Είναι επιτακτική ανάγκη πλέον οι πληθυ
σμοί αυτοί να γίνονται δεκτοί ως καίριοι για την αντικαπιταλι- 
στική πολιτική και όχι να εξαιρούνται από αυτήν.

Τέλος, ενώ η εκμετάλλευση της ζωντανής εργασίας στην 
παραγωγή (με την ευρύτερη έννοια που έχουμε ήδη προσδι
ορίσει) πρέπει να διατηρήσει την κεντρική της θέση σε κάθε 
αντικαπιταλιστικό κίνημα, οι αγώνες ενάντια στην ανάκτηση 
και την πραγματοποίηση της υπεραξίας αηό τους εργάτες 
στους χώρους διαβίωσής τους πρέπει να αποκτήσουν ίδιο 
στάτους με τους αγώνες σε διάφορες φάσεις της παραγωγής 
της πόλης. Η επέκταση της ταξικής δράσης προς αυτή την κα
τεύθυνση θέτει οργανωτικά προβλήματα, όπως συμβαίνει και 
στην περίπτωση προσωρινών και ανασφάλιστων εργατών. 
Όπως θα δούμε όμως, κρύβει και αμέτρητες δυνατότητες.

I «Πώς λοιπόν οργανώνεται μια πόλη;»

Η ειλικρινής απάντηση στο ερώτημα των Φλέτσερ και Γκα- 
παζίν είναι: απλά δεν ξέρουμε, εν μέρει επειδή το ζήτημα 
δεν έχει εξεταστεί διεξοδικά και εν μέρει επειδή δεν υπάρχει 
συστηματική ιστορική καταγραφή εξελισσόμενων πολιτικών 
πρακτικών στις οποίες θα μπορούσαν να Βασιστούν κάποιες 
γενικεύσεις. Υπήρξαν, φυσικά, σύντομες περίοδοι πειραμα
τισμών σαν την «Gas and Water» σοσιαλιστική διοίκηση34, ή

250 1 34. «Gas and Water» σοσιαλισμός. 0 όρος σναφέρετοι σε σοσιαλιστικές προτά-



και πιο τολμηρού αστικού ουτοπισμού, όπως στη Σοβιετική 
Ένωση τη δεκαετία του 1920.37 Πολλοί από αυτούς τους πει
ραματισμούς όμως σύντομα έσβησαν μέσα στον ρεφορμιστικό 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό ή στον πατερναλιστικό σοσιαλιστικό/ 
κομμουνιστικό μοντερνισμό (πολλά συγκινητικά απομεινάρια 
του οποίου βλέπουμε σήμερα στην ανατολική Ευρώπη). Τα 
περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα για την οργά
νωση της πόλης προέρχονται από παραδοσιακές θεωρίες και 
μελέτες αστικής διακυβέρνησης και διοίκησης στο πλαίσιο 
της γραφειοκρατικής καπιταλιστικής κυβερνησιμότητας (κατά 
της οποίας δικαίως καταφερόταν ασταμάτητα ο ΛεφέΒρ). που 
όλες τους απέχουν πολύ από την οργάνωση μιας αντικαπιτα- 
λιστικής πολιτικής. Το καλύτερο που διαθέτουμε είναι μια θε
ωρία της πόλης ως επιχειρηματικής μορφής, με όλα όσα συ
νεπάγεται κάτι τέτοιο ως προς τις δυνατότητες της κορπορατι- 
στικής λήψης αποφάσεων (η οποία μπορεί. κατά περίπτωση, 
όταν η διαχείρισή της ανατίθεται σε προοδευτικές δυνάμεις, 
να αμφισβητήσει τις πιο λυσσαλέες μορφές καπιταλιστικής 
ανάπτυξης και να αρχίσει να βρίσκει λύσεις στα ζητήματα της 
σοβαρότατης και κατάφωρης κοινωνικής ανισότητας και της 
περιβαλλοντικής υποθάθμισης, τουλάχιστον σε τοπικό επίπε
δο, όπως συνέβη στο Πόρτο Αλέγκρε και όπως επιχειρήθηκε 
στο Συμβούλιο του Ευρύτερου Λονδίνου, του Κεν Λίβινγκστο- 
ουν). Παράλληλα, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία (συνήθως 
επαινετική πλέον παρά επικριτική) σχετικά με τα πλεονεκτή
ματα της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας των πόλεων, 
στο πλαίσιο της οποίας οι διοικήσεις των πόλεων χρησιμο
ποιούν ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να προσελκύσουν (με 
άλλα λόγια, να επιδοτήσουν) επενδύσεις.38

σεις και προσπάθειες που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ού αιώνα κυρίως σε περιοχές των ΗΠΑ. που Βασίζονταν στη δημόσια ιδιοκτη
σία των σημαντικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στην εγγύηση της ίσης 
παροχής σε όλους του πολίτες των αναγκαίων συνθηκών διαθίωσης. (Σ.τ.Ε.)
37. A. Kopp. Ville et Revolution. Παρίσι. Editions Anthropos. 1967 (ελλ έκδ.: A. 
Κορρ, Πόλη και επανάσταση. Αθήνα. Λιθάνης. 1976).
38. G. Frug, City Making: Building Communities without Building Walls. Πρίν- 
στον, Princeton University Press. 1999· N. Brenner & N. Theodore, ό.π.
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Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώ
τημα των Φλέτσερ και Γκαπαζίν; Ένας τρόπος είναι να εξε
τάσουμε μεμονωμένα παραδείγματα πολιτικών πρακτικών 
στις πόλεις σε επαναστατικές συνθήκες, θα ολοκληρώσω 
λοιπόν με μια συνοπτική ματιά στα πρόσφατα γεγονότα στη 
Βολιβία, προς αναζήτηση στοιχείων για την ενδεχόμενη 
σχέση των εξεγέρσεων των πόλεων με τα αντικαπιταλιστικά 
κινήματα.

Στους δρόμους και στις πλατείες της Κοτσαμπάμπα εκ
δηλώθηκε μια εξέγερση ενάντια στη νεοφιλελεύθερη ιδιω
τικοποίηση. κατά τη διάρκεια των διάσημων «Πολέμων για 
το Νερό» το 2000. Απορρίφθηκαν οι κυβερνητικές πολιτι
κές. ενώ δύο μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις -ο ι Bechtel και 
Suez- αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και στο Ελ Άλτο. 
μια πολύβουη πόλη στο υψίπεδο της Λα Παζ, γεννήθηκαν τα 
επαναστατικά κινήματα που τον Οκτώβριο του 2003 υποχρέ
ωσαν σε παραίτηση τον νεοφιλελεύθερο πρόεδρο Σάντσεζ 
ντε Λοζάντα (Sanchez de Lozada), και το 2005 έκαναν το ίδιο 
με τον αντικαταστάτη του Κάρλος Μέζα (Carlos Mesa). Όλα 
αυτά προλείαναν το έδαφος για την εκλογική νίκη του προ
οδευτικού ΈΒο Μοράλες (Ενο Morales), το Δεκέμβριο του 
2005. Επίσης, το 2007 στην Κοτσαμπάμπα ανατράπηκε μια 
αντεπαναστατική απόπειρα από τη συντηρητική ελίτ εναντίον 
της προεδρίας του'ΕΒο Μοράλες, και η συντηρητική διοίκηση 
της πόλης το έσκασε μπροστά στην οργή των ντόπιων πληθυ
σμών που την κατέλαβαν.

Όπως πάντα, η δυσκολία έγκειται στο να κατανοήσουμε το 
ρόλο που παίζουν οι τοπικές συνθήκες σε αυτά τα μεμονω
μένα γεγονότα, και να αξιολογήσουμε τις οικουμενικές αρχές 
(αν υπάρχουν) που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από τη 
μελέτη τους. Το πρόβλημα αυτό είναι εμφανές στις αντικρου- 
όμενες ερμηνείες των οικουμενικών διδαγμάτων που μπορεί 
να αποκομίσει κανείς από την Παρισινή Κομμούνα του 1871. 
Ωστόσο, το πλεονέκτημα του να εστιαστεί η προσοχή στο 
σύγχρονο Ελ Άλτο είναι ότι πρόκειται για έναν συνεχιζόμενο 
αγώνα, ως εκ τούτου ανοιχτό σε συνεχή πολιτική εξέταση και



ανάλυση. Υπάρχουν ήδη ορισμένες εξαιρετικές σύγχρονες αναδιεκδίκηση 
μελέτες στις οποίες μπορεί να Βασίσει κανείς κάποια πρόσω- πόλης για 
ρινά συμπεράσματα. αντικαπιτα-

Για παράδειγμα, ο Τζέφρι Γουέμπερ (Jeffrey Webber) πα- λιστική πόλη 
ρέχει μια συγκλονιστική ερμηνεία των γεγονότων που δι
αδραματίστηκαν στη Βολιβία την τελευταία δεκαετία.39 Αντι
μετωπίζει τα έτη 2000-2005 ως μια αυθεντικά επαναστατική 
εποχή σε μια περίοδο έντονου χάσματος μεταξύ της ελίτ και 
των λαϊκών τάξεων. Λαϊκή απόρριψη νεοφιλελεύθερων πο
λιτικών αναφορικά με τη χρήση πολύτιμων φυσικών πόρων 
από ένα κράτος που κυβερνιόταν από μια παραδοσιακή ελίτ 
(και με τη στήριξη των δυνάμεων του διεθνούς κεφαλαίου), 
συνδυασμένη με έναν μακροχρόνιο αγώνα για απελευθέ
ρωση από τη φυλετική καταπίεση που υφίστατο ένας γηγε
νής. και στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικός, πληθυσμός.
Η Βία του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος προκάλεσε εξε
γέρσεις που οδήγησαν στην εκλογή του Μοράλες το 2005.
Στη συνέχεια, οι παγιωμένες ελίτ (που είχαν συγκεντρωθεί 
κυρίως στην πόλη Σάντα Κρουζ) προχώρησαν σε ένα αντε- 
παναστατικό κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση του Μοράλες. 
απαιτώντας περιφερειακή και τοπική αυτονομία. Η κίνηση 
αυτή ήταν ενδιαφέρουσα ακριβώς επειδή η Αριστερά στη 
Λατινική Αμερική έχει πολύ συχνά ασπαστεί τα ιδεώδη της 
«τοπικής αυτονομίας», δίνοντάς τους κεντρική θέση στους 
απελευθερωτικούς της αγώνες. Αποτέλεσε συχνά αίτημα 
των ντόπιων πληθυσμών της Βολιβίας, ενώ φίλα προσκεί
μενοι ακαδημαϊκοί θεωρητικοί, όπως ο Αρτούρο Εσκομπάρ 
(Arturo Escobar), τείνουν να θεωρούν τέτοιου είδους αιτήμα
τα εγγενώς προοδευτικά, αν όχι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εκδήλωση αντικαπιταλιστικών κινημάτων.40 Η περίπτω-

39. J. Webber. From Rebellion to Reform in Bolivia. Class Struggle. Indig
enous Liberation, and the Politics ofEvo Morales, Σικάγο. Haymarket Books. 
2011. Αρκετές ισπανόφωνες πηγές παρατίθενται στο έργο των Μ. Hardt & Α. 
Negri, ό.π.
40. A. Escobar. Territories of Difference: Place Movement. Life. Redes. Ντάρ- 
χαμ. Duke University Press. 2008.



εξεγερμένες on της Βολιβίας όμως δείχνει ότι την τοπική ή περιφερειακή 
πόλεις αυτονομία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πλευ

ρά μπορεί να επωφεληθεί από τη μετατόπιση του κέντρου 
πολιτικής και κρατικής λήψης αποφάσεων σε μια συγκεκρι
μένη κλίμακα που να ευνοεί τα συμφέροντά της. Αυτό, για 
παράδειγμα, οδήγησε τη Μάργκαρετ θάτσερ να καταργήσει 
το Συμβούλιο του Ευρύτερου Λονδίνου, επειδή αποτελούσε 
κέντρο αντίστασης στις πολιτικές της. Αυτό ώθησε τις ελίτ 
της Βολιβίας να επιδιώξουν την αυτονομία της Σάντα Κρουζ 
ενάντια στην κυβέρνηση του Μοράλες. την οποία θεώρησαν 
εχθρική προς τα συμφέροντά τους.Έχοντας χάσει τον εθνικό 
τους χώρο, προσπάθησαν να ανακηρύξουν τον τοπικό τους 
χώρο αυτόνομο.

Ενώ η πολιτική στρατηγική του Μοράλες μετά την εκλο
γή του συνέβαλε στην εδραίωση της δύναμης των εγχώριων 
κινημάτων, ο ίδιος, σύμφωνα με τον Γουέμπερ, εγκατέλειψε 
ρητά την ταξική επαναστατική οπτική που αναδύθηκε το διά
στημα 2000-2005 για χάρη ενός διαπραγματεύσιμου και θε
σμικού συμβιβασμού με τις ελίτ των γαιοκτημόνων και των 
καπιταλιστών (και υποχώρησε επίσης στις εξωτερικές πιέ
σεις). Ο Γουέμπερ υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα ήταν ένας 
«ανασυγκροτημένος νεοφιλελευθερισμός» (με «χαρακτηρι
στικά των Άνδεων») μετά το 2005, και όχι κάποιο κίνημα προς 
αντικαπιταλιστική μετάβαση. Η ιδέα μιας σοσιαλιστικής με
τάβασης μετατέθηκε για το απώτερο μέλλον. Πάντως, ο Μο
ράλες ανέλαΒε παγκόσμιο ηγετικό ρόλο σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα, υιοθετώντας την προσφιλή άποψη των ιθαγενών 
για «τα δικαιώματα της μητέρας φύσης» στη Διακήρυξη της 
Κοτσαμπάμπα το 2010 και εντάσσοντας την ιδέα αυτή στο Σύ
νταγμα της Βολιβίας.

Οι απόψεις του Γουέμπερ έχουν αμφισβητηθεί έντονα, 
όπως θα περίμενε κανείς, από υποστηρικτέςτου καθεστώτος 
Μοράλες.41 Δεν είμαι σε θέση να κρίνω εάν η αναμφίβολα ρε-

41. F. Fuentes, "Government. Social Movements, and Bolivia Today". Intema- 
2941 lional Socialist Review!6. Μάρτιος-Απρίλιος 2011 · και η απάντηση στο ίδιο ζή-



φορμιστική και θεσμική αλλαγή πορείας του Μοράλεςσε εθνι
κό επίπεδο είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής, σκοπιμότητας ή 
ανάγκης την οποία επέβαλε ο συσχετισμός των ταξικών δυνά
μεων που επικρατούν στη Βολιβία, σε συνδυασμό με ισχυρές 
εξωτερικές ιμπεριαλιστικές πιέσεις. Ακόμα και ο Γουέμπερ 
παραδέχεται ότι στην περίπτωση της εξέγερσης των χωρικών 
στη Κοτσαμπάμπα ενάντια σε μια δεξιά αυτονομιστική διοίκη
ση το 2007 θα συνιστούσε καταστροφικό τυχοδιωκτισμό για τη 
ριζοσπαστική πρωτοβουλία να αντιταχθεί στο συνταγματισμό 
της κυβέρνησης του Μοράλες, αντικαθιστώντας μόνιμα τους 
εκλεγμένους συντηρητικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους 
που είχαν τραπεί σε φυγή με μια κυβέρνηση με μορφή λαϊκής 
συνέλευσης.'12

Τι ρόλο έπαιξε η οργάνωση στην πόλη σε αυτούς τους 
αγώνες; Το ερώτημα είναι προφανές, δεδομένου του κεντρι
κού ρόλου της Κοτσαμπάμπα και του Ελ Άλτο ως κέντρων 
συνεχών εξεγέρσεων και του ρόλου της Σάντα Κρουζ ως 
κέντρου του αντεπαναστατικού κινήματος. Σύμφωνα με 
την οπτική του Γουέμπερ. το Ελ Άλτο. η Κοτσαμπάμπα και η 
Σάντα Κρουζ εμφανίζονται ως απλές τοποθεσίες όπου έτυ- 
χε να εκδηλωθούν οι δυνάμεις της ταξικής αντίστασης και 
των λαϊκών κινημάτων των αυτοχθόνων. Σε κάποιο σημείο 
ωστόσο επισημαίνει ότι «η πόλη του Ελ Άλτο, με πληθυσμό 
κατά 80% ιθαγενές και άτυπο προλεταριάτο -μ ε  τις πλούσιες 
εξεγερτικές παραδόσεις του επαναστατικού μαρξισμού από 
"εκτοπισμένους" πρώην ανθρακωρύχους και τον γηγενή ρι
ζοσπαστισμό προερχόμενο από τους Αϊμάρα. τους Κέτσουα 
και άλλους ιθαγενείς εσωτερικούς μετανάστες από την ύπαι
θρο-, έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στο αποκορύφωμα των 
κατά καιρούς αιματηρών αντιπαραθέσεων με το κράτος». 
Επίσης, επισημαίνει ότι
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οι εξεγέρσεις, στις καλύτερες στιγμές τους, χαρακτηρίστη
καν από συνελευσιακή, δημοκρατική, μαζική κινητοποίηση 
από τα κάτω. η οποία άντλησε έμπνευση από τις οργανωτι
κές δομές των τροτσκιστών και των αναρχοσυνδικαλιστών 
εργατών στα ορυχεία κασσίτερου -την εμπροσθοφυλακή 
της ΒολιΒιανής Αριστεράς για μεγάλο μέρος του 20ού αιώ
να- και από παραλλαγές των γηγενών ayllus -παραδοσια
κών κοινοτικών δομών- προσαρμοσμένων στα νέα αγρο
τικά και αστικά πλαίσια.43

Όμως δεν είναι μόνο αυτά τα στοιχεία που αντλούμε από τη 
διήγηση του Γουέμπερ. Αγνοούνται εν πολλοίς οι συγκεκριμέ
νες συνθήκες που σχετίζονται με τις διαφορετικές τοποθεσίες 
όπου έλαβε χώρα ο αγώνας (ακόμα και στα σημεία όπου κα
ταγράφει λεπτομερώς την εξέγερση του 2007 στην Κοτσαμπά
μπα), ενώ παρουσιάζονται οι ταξικές και λαϊκές δυνάμεις που 
δρουν γενικά στη Βολιβία, με φόντο τις εξωτερικές ιμπεριαλι
στικές πιέσεις. Ως εκ τούτου είναι ενδιαφέρον να στραφεί κα
νείς στις μελέτες των ανθρωπολόγων Λέσλι Γκιλ (Leslie Gill) 
και Σίαν Λάζαρ (Sian Lazar), που προσφέρουν μια σε Βάθος 
απεικόνιση των συνθηκών, των κοινωνικών σχέσεων και 
των οργανωτικών μορφών που επικράτησαν στο Ελ Άλτο σε 
διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Στη μελέτη της Γκιλ με τίτλο 
Teetering on the Rim, που κυκλοφόρησε το 2000, παρουσιά
ζονται λεπτομερώς οι συνθήκες που επικράτησαν τη δεκαετία 
του 1990, ενώ η μελέτη της Λάζαρ με τίτλο ElAito, Rebel City. 
που κυκλοφόρησε το 2010. Βασίστηκε σε επιτόπια έρευνα στο 
ΕλΆλτο τόσο πριν όσο και μετά την εξέγερση του 2003.44 Ούτε 
η Γκιλ ούτε η Λάζαρ περίμεναν ότι θα εκδηλωνόταν εξέγερση. 
Ενώ η Γκιλ είχε καταγράψει έντονη πολιτική δραστηριότητα 
στην περιοχή τη δεκαετία του 1990, τα κινήματα ήταν τόσο δι- 
ασπασμένα και σε σύγχυση (ιδίως δεδομένου του αρνητικού

43. Στο ίδιο. σ. ύβ.
4ft. L. Gill. Teetering on the Rim. Global Restructuring. Daily Life, and the 
Armed Retreat of the Bolivian State. Νέα Υόρκη. Columbia University Press. 
2000· S. Lazar, ό.η.



ρόλου των ΜΚΟ. οι οποίες είχαν αντικαταστήσει το κράτος ως 
οι Βασικοί παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών), ώστε έμοιαζε 
αδύνατη η οργάνωση κάποιου συνεκτικού μαζικού κινήμα
τος, παρόλο που η απεργία των δασκάλων που έγινε κατά τη 
διάρκεια της επιτόπιας έρευνάςτης υποστηρίχτηκε έντονα με 
σαφείς όρους ταξικής συνείδησης. Και η Λάζαρ με τη σειρά 
της εξεπλάγη από την εξέγερση του Οκτωβρίου του 2003, και 
επέστρεψε στη συνέχεια στο Ελ Άλτο για να επιχειρήσει να 
ανασυνθέσει τις συνθήκες που την προκάλεσαν.

Το Ελ Άλτο είναι ένα ξεχωριστό μέρος και έχει σημασία 
να παρουσιάσουμε τις ιδιαιτερότητές του.45 Πρόκειται για μια 
σχετικά νέα πόλη μεταναστών (ενσωματώθηκε μόλις το 1988) 
στο αφιλόξενο Αλτιπλάνο, πάνω από τη Λα Παζ η οποία κατοι- 
κείται σε μεγάλο βαθμό: από αγρότες οι οποίοι εκδιώχθηκαν 
από τη γη τους -  μέσω της σταδιακής εμπορευματοποίησης 
της αγροτικής παραγωγής· από εκτοπισμένους Βιομηχανι
κούς εργάτες (ιδίως εκείνους που προήλθαν από τα ορυχεία 
κασσίτερου, τα οποία εξυγιάνθηκαν, ιδιωτικοποιήθηκσν και 
σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεισαν μετά τα μέσα της δεκαε
τίας του 1980)· και από χαμηλόμισθους πρόσφυγες από τη Λα 
Παζ όπου το υψηλό κόστος γης και στέγασης ωθούσαν για 
μερικά χρόνια τα φτωχότερα στρώματα να αναζητούν αλλού 
χώρο διαβίωσης. Επομένως δεν υπήρχε στο Ελ Άλτο κάποια 
σταθερά εδραιωμένη αστική τάξη. όπως συνέΒαινε στη Λα 
Παζ και τη Σάντα Κρουζ,Ήταν, σύμφωνα με την Γκιλ, μια πόλη 
«όπου πολλά θύματα του συνεχιζόμενου πειράματος της με
ταρρύθμισης της ελεύθερης αγοράς στη Βολιβία παραπαίουν 
στα όρια της επιβίωσης». Η σταθερή υπαναχώρηση του κρά
τους. από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, από τη διοίκηση και 
την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της νεοφι
λελεύθερης ιδιωτικοποίησης, είχε ως αποτέλεσμα οι τοπικοί 
κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι σχετικά αδύναμοι. Οι 
πληθυσμοί αναγκάστηκαν εσπευσμένα να αυτοοργανωθούν

45. Η σύνθετη περιγραφή που ακολουθεί Βασίζεται στο Teetering on the Rim 
της Gill και στο El Alto. Rebel City της Lazar.
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για να επιβιώσουν ή να Βασιστούν στην αμφισβητούμενη Βο
ήθεια των ΜΚΟ, που συνοδευόταν από δωρεές και χάρες που 
λάμβαναν από τα πολιτικά κόμματα με αντάλλαγμα τη στήριξη 
στις εκλογές. Τρεις όμως από τις κεντρικές οδούς ανεφοδια
σμού της Λα Παζ περνούν από το Ελ Άλτο. και η δυνατότητα 
αποκλεισμού τους έπαιξε σημαντικό ρόλο για τους αγώνες 
που εκδηλώθηκαν. Η συνοχή αστικού-αγροτικού στοιχείου 
(με το αγροτικό να κυριαρχείται σε μεγάλο Βαθμό από ιθαγε
νείς αγροτικούς πληθυσμούς με διακριτές πολιτιστικές παρα
δόσεις και μορφές κοινωνικής οργάνωσης, όπως τα ayllus 
που αναφέρει ο Γουέμπερ) αποτέλεσε σημαντικό χαρακτηρι
στικό του μεταβολισμού της πόλης. Η πόλη λειτούργησε ως 
ενδιάμεσος μεταξύ του αστικού χαρακτήρα της Λα Παζ και 
του αγροτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, τόσο γεωγραφικά 
όσο και εθνικοπολιτισμικά. Κύματα ανθρώπων και αγαθών 
απ' όλη την περιφέρεια κυκλοφορούσαν γύρω και μέσα στο 
Ελ Άλτο, ενώ οι καθημερινές μετακινήσεις από το Ελ Άλτο 
προς τη Λα Παζ είχαν ως αποτέλεσμα η τελευταία να εξαρτά- 
ται από το Ελ Άλτο για το μεγαλύτερο μέρος της χαμηλόμισθης 
εργατικής της δύναμης.

Οι παλαιότερες μορφές συλλογικής οργάνωσης της εργα
σίας στη Βολιβία διαταράχθηκαν τη δεκαετία του 1980 με το 
κλείσιμο των ορυχείων κασσίτερου, μέχρι τότε όμως είχαν 
αποτελέσει «μια από τις πιο μαχητικές εργατικές τάξεις της 
Λατινικής Αμερικής».44 Οι εργάτες των ορυχείων έπαιξαν ση
μαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1952, η οποία οδήγησε 
στην κρατικοποίηση των ορυχείων κασσίτερου και επιπλέον 
προλείανε το έδαφος για την ανατροπή του καταπιεστικού κα
θεστώτος του Χούγκο Μπάνζερ (Hugo Banzer) το 1978. Πολλοί 
από τους εκτοπισμένους εργάτες των ορυχείων κατέφυγαν στο 
Ελ Άλτο μετά το 1985 και, σύμφωνα με την αναφορά της Γκιλ 
δυσκολεύτηκαν πολύ να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 
Αργότερα όμως κατέστη σαφές ότι η πολιτική ταξική τους συ
νείδηση, που ενισχύθηκε από τον τροτσκισμό και τον αναρ-

2581 46. L. Gill. ό.π.. ο. 69.



χοσυνδικαλισμό, δεν είχε εξαφανιστεί εντελώς. Επρόκειτο να 
αποτελέσει σημαντική πηγή στους αγώνες που ακολούθησαν 
(αν και η σημασία αυτού του ζητήματος αποτελεί αντικείμενο 
διαμάχης), ξεκινώντας το 1995 με την απεργία των δασκάλων, 
την οποία η Γκιλ μελέτησε λεπτομερώς. Η πολιτική τους όμως 
υπέστη σημαντικές αλλαγές. Οι εργάτες των ορυχείων, μη 
έχοντας άλλη επιλογή «από τη συμμετοχή τους στην κακοηλη- 
ρωμένη και ανασφαλή εργασία στην οποία απασχολούνταν η 
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Ελ Άλτο». μετέΒη- 
σαν από μια κατάσταση όπου ο ταξικός εχθρός και η δική τους 
αλληλεγγύη ήταν ξεκάθαρα σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να 
απαντήσουν ένα διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο στρατη
γικό ερώτημα: «[Π]ώς θα κατάφερναν να δημιουργήσουν στο 
Ελ Άλτο μια μορφή αλληλεγγύης μέσα από ένα εθνικά ποικι
λόμορφο κοινωνικό σύνολο που χαρακτηριζόταν από πολύ 
διαφορετικές προσωπικές ιστορίες, ένα μωσαϊκό εργασιακών 
σχέσεων, και έντονο εσωτερικό ανταγωνισμό;».47

Αυτή η μετάβαση, που επιβλήθηκε στους εργάτες των 
ορυχείων μέσω του νεοφιλελευθερισμού, δεν αποτελεί σε 
καμία περίπτωση αποκλειστικό χαρακτηριστικό της Βολιβί
ας ή του Ελ Άλτο. θέτει το ίδιο δίλημμα που αντιμετωπίζουν 
οι εκτοπισμένοι εργάτες στις χαλυβουργίες του Σέφιλντ, του 
Πίτσμπεργκ και της Βαλτιμόρης. Ουσιαστικά, αποτέλεσε ένα 
αρκετά οικουμενικό δίλημμα όπου έγιναν αντιληπτές οι επι
πτώσεις του τεράστιου κύματος αποβιομηχάνισης και ιδι
ωτικοποίησης που εξαπολύθηκε περίπου μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970. Ως εκ τούτου ο τρόπος με τον οποίο το 
δίλημμα αυτό αντιμετωπίστηκε στη Βολιβία παρουσιάζει ιδι
αίτερο ενδιαφέρον.

«Έχουν προκύψει νέα είδη συνδικαλιστικών δομών», 
γράφει η Λάζαρ

ειδικά όσον αφορά τους χωρικούς και τους εργάτες του
άτυπου τομέα στις πόλεις [...]. Οι δομές αυτές Βασίζονται
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σε συνασπισμούς ιδιοκτητών μικρών εκτάσεων γης, ακό
μα και μικροκαπιταλιστών, σι οποίοι δεν εργάζονται για ένα 
συγκεκριμένο αφεντικό σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο 
όπου μπορούν να αποτελέσουν εύκολο στόχο για το στρατό. 
Το οικιακό μοντέλο παραγωγής δημιουργεί ένα είδος ρευ
στότητας της συνεργατικής ζωής, δίνοντάς τους επιπλέον 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν συμμαχίες και οργανώ
σεις με 6άση την εδαφική θέση- το δρόμο όπου πουλάνε το 
εμπόρευμά τους, το χωριό ή την περιοχή στην οποία ζουν 
και καλλιεργούν και, μαζί με τις vecino οργανωτικές δομές 
των πόλεων, τη ζώνη τους.

Στην περίπτωση αυτή, η σχέση μεταξύ ανθρώπων και 
τόπων καθίσταται εξαιρετικά σημαντική ως πηγή κοινών δε
σμών. Μπορεί μεν οι δεσμοί αυτοί να είναι είτε ανταγωνιστι
κοί είτε αρμονικοί, ωστόσο οι διαπροσωπικές επαφές είναι 
συχνές και ως εκ τούτου ισχυρές.

Τα συνδικαλιστικά σωματεία ανθούν στην άτυπη οικονομία 
του Ελ Άλτο και αποτελούν ζωτικό κομμάτι της δομής της 
κοινοτικής οργάνωσης που ενυπάρχει παράλληλα με την 
κρατική και η οποία δίνει μορφή στην πολυεπίπεδη δομή 
που προσλαμβάνει η ιδιότητα του πολίτη στην πόλη. Αυτό 
επιτυγχάνεται από τα σωματεία σε ένα πλαίσιο όπου ο οι
κονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των ατόμων είναι οδυνη
ρά μεγεθυμένος και ως εκ τούτου θα περίμενε κανείς ότι 
η πολιτική συνεργασία θα ήταν δύσκολη, αν όχι εντελώς 
αδύνατη.

Ενώ τα κοινωνικά κινήματα συχνά πέφτουν θύμα σοβαρού 
φατριασμού και εσωτερικής διαπάλης, «αρχίζουν να οικοδο
μούν μια πιο συνεκτική ιδεολογία μέσα από την ιδιαιτερότητα 
των διάφορων τομεακών αιτημάτων» “ Έτσι. η συλλογική τα-

48. S. Lazar, ό.π.. ο. 252-254 Η θεωρία των ανταγωνιστικών σχέσεων στους 
κόλπους κοινωνικών κινημάτων αναπτύσσεται διεξοδικό στο C. Mouffe. On 
the Political. Λονδίνο. Routledge. 2005 (ελλ. έκδ.: Σ. Μουφ. Επί του πολιτικού. 
μτφ. Α Κιουηκιολής. Αθήνα, Εκκρεμές. 2010).



ξική συνείδηση και η οργανωτική εμπειρία που είχαν ήδη οι 
εκτοπισμένοι εργάτες των ορυχείων κασσίτερου αποτέλεσαν 
σημαντικό πλεονέκτημα. Οταν συνδυάστηκε με τις πρακτικές 
της τοπικής δημοκρατίας που στηρίζονταν σε παραδόσεις των 
ιθαγενών, τοπικές και λαϊκές συνελεύσεις λήψης αποφάσεων 
(τα ayllus). υλοποιήθηκαν εν μέρει οι υποκειμενικές συνθή
κες για τη δημιουργία εναλλακτικών πολιτικών συνεργασιών. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «η εργατική τάξη της Βολιβίας να 
ανασχηματιστεί ως πολιτικό υποκείμενο, όχι όμως με την πα
ραδοσιακή του μορφή».Μ

Ο Χαρντ και ο Νέγκρι πραγματεύονται κι αυτοί το εν λόγω 
σημείο στη δική τους καταγραφή του ΒολιΒιανού αγώνα προ- 
κειμένου να στηρίξουν τη θεωρία τους για το πλήθος.

Έτσι, τίθενται υπό αμφισβήτηση όλες οι σχέσεις ηγεμονίας 
και εκπροσώπησης στους κόλπους της εργατικής τάξης. 
Δεν είναι ούτε καν δυνατόν για τα παραδοσιακά σωματεία 
να εκπροσωπήσουν επαρκώςτην περίπλοκη πολλαπλότη
τα των ταξικών υποκειμένων και εμπειριών. Ωστόσο, αυτή 
η μετάβαση δεν σηματοδοτεί το τέλος της εργατικής τάξης 
ή έστω τον περιορισμό των αγώνων των εργατών, αλλά 
μια αυξανόμενη πολλαπλότητα στη σύνθεση του προλετα
ριάτου καθώς και μια νέα φυσιογνωμία των αγώνων.50

Η Λάζαρ συμφωνεί εν μέρει με αυτή τη θεωρητική ανα
διατύπωση. αλλά παραθέτει πολύ πιο ακριβείς λεπτομέρειες 
σχετικά με το πώς συγκροτείται το κίνημα της εργατικής τά
ξης. Σύμφωνα με την άποψή της, «ο εμφωλευμένος δεσμός 
μιας συμμαχίας οργανώσεων, καθεμιά με τις δικές της μορ
φές ανάληψης ευθυνών, αποτελεί μια από τις πηγές δύναμης 
των κοινωνικών κινημάτων στη Βολιβία». Συχνά οι οργανώ
σεις αυτές υπήρξαν ιεραρχικές, και ορισμένες φορές περισ
σότερο απολυταρχικές παρά δημοκρατικές. Ωστόσο, «αν θε
ωρήσουμε ότι δημοκρατία είναι η Βούληση του λαού, τότε η
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κορπορατιστική πλευρά της ΒολιΒιανής πολιτικής μοιάζει κάτι 
το λογικό, ως μια από τις πλέον σημαντικές δημοκρατικές (όχι 
όμως απαραιτήτως δίκαιες) παραδόσεις». Οι αντικαπιταλιστι- 
κές νίκες που εκδίωξαν μεγάλους εταιρικούς εχθρούς όπως 
οι Bechtel και Suez «δεν θα είχαν καταστεί εφικτές χωρίς τις 
κοινότοπες εμπειρίες της συλλογικής δημοκρατίας που απο
τελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής των altenos [κάτοικοι 
των υψιπέδων]»}'

Σύμφωνα με τη Λάζαρ, η δημοκρατία στο Ελ Άλτο είναι 
οργανωμένη με Βάση τρεις σαφείς γραμμές. Οι ενώσεις της 
γειτονιάς αποτελούν τοπικές οργανώσεις που υφίστανται όχι 
μόνο για να παρέχουν συλλογικά τοπικά αγαθά αλλά και για 
να μεσολαβούν για την επίλυση των πολλών αντιπαραθέσεων 
που δημιουργούνται μεταξύ των κατοίκων. Η ευρύτερη'Ενω- 
ση των Ενώσεων Γειτονιάς έχει κυρίως τη μορφή φόρουμ για 
την επίλυση των αντιθέσεων μεταξύ γειτονιών. Πρόκειται για 
μια κλασική «εμφωλευμένη ιεραρχική» μορφή, που περι
λαμβάνει κάθε είδους μηχανισμούς -που η Λάζαρ εξετάζει 
λεπτομερώς- για να εξασφαλίσει ότι οι ηγέτες είτε εναλλάσ
σονται είτε παραμένουν πιστοί στη Βάση τους (μια αρχή που. 
πριν εμφανιστεί το Κόμμα του Τσαγιού [Tea Party], αποτελού- 
σε ανάθεμα για την πολιτική των ΗΠΑ).

Η δεύτερη πτέρυγα εμπεριέχει τις τομεακές ενώσεις διά
φορων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι πλανόδιοι πωλητές, 
οι εργάτες στις μεταφορές κ.ο.κ. Και πάλι, μεγάλο μέρος του 
έργου αυτών των ενώσεων είναι αφιερωμένο στη διαμεσο- 
λάΒηση με σκοπό την επίλυση των διαφορών (για παράδειγ
μα. μεταξύ πλανόδιων πωλητών). Με αυτό τον τρόπο όμως 
οργανώνονται όσοι ασκούν επισφαλή εργασία στον λεγόμενο 
άτυπο τομέα απασχόλησης (ένα μάθημα απαραίτητο για το 
κίνημα των «Αποκλεισμένων Εργατών» στις Ηνωμένες Πο
λιτείες). Αυτή η μορφή οργάνωσης διαθέτει παρακλάδια που 
φτάνουν, για παράδειγμα, μέχρι την αλυσίδα τροφοδοσίας 
ψαριών και τροφίμων στις γύρω περιοχές. Μέσα από αυτούς

2621 51. S. Lazar, ό.π.. ο. 181.258.



τους συνδέσμους είναι σε θέση να κινητοποιήσει εύκολα και 
άμεσα τις επαναστατικές ικανότητες των γειτονικών επαρχι
ακών και αγροτικών πληθυσμών -  ή, αντιστοίχως. να οργα
νώσει στην πόλη άμεσες αντιδράσεις σε σφαγές και καταστο
λή αγροτών. Αυτοί σι γεωγραφικοί δεσμοί ήταν ισχυροί και 
επικαλύπτονταν με εκείνους των γειτονικών ενώσεων στους 
οποίους ανήκαν πολλές οικογένειες μεταναστών χωρικών, 
ενώ παράλληλα διατηρούσαν σχέσεις με τα χωριά καταγω
γής τους.

Τρίτον, υπήρχαν πιο συμβατικά συνδικάτα, εκ των οποί
ων το σημαντικότερο ήταν εκείνο των δασκάλων οι οποίοι, 
ήδη από την απεργία του 1995, βρίσκονταν στο προσκήνιο 
των αγώνων (όπως συνέβη και στην περίπτωση της Οαχάκα 
στο Μεξικό). Τα εργατικά συνδικάτα είχαν μια τοπική, περιφε
ρειακή και εθνική οργανωτική δομή που εξακολουθούσε να 
συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με το κράτος -  παρόλο που 
τα προηγούμενα 30 χρόνια είχαν αποδυναμωθεί σημαντικά 
από τη νεοφιλελεύθερη επίθεση στη μόνιμη εργασία και στις 
παραδοσιακές μορφές συνδικαλισμού.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα χαρακτηριστικό στο Ελ Άλτο. το 
οποίο η Λάζαρ πασχίζει να το εντάξει στην ανάλυσή της. Οι 
υποκείμενες αξίες και τα ιδανικά είναι ιδιαίτερα ισχυρά, και 
συχνά ενισχύονται και αρθρώνονται μέσα από λαϊκές πολιτι
στικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες -γιορτές, θρησκευτι
κά πανηγύρια, χορευτικές εκδηλώσεις- καθώς και μέσα από 
πιο άμεσες μορφές συλλογικής συμμετοχής, όπως οι λαϊκές 
συνελεύσεις (στις γειτονιές και στο πλαίσιο των επίσημων και 
ανεπίσημων συνδικάτων). Αυτή η πολιτιστική αλληλεγγύη και 
οι συλλογικές μνήμες δίνουν τη δυνατότητα στα συνδικάτα 
να ξεπερνούν τις εντάσεις «και να προάγουν μια συλλογική 
αίσθηση του εαυτού, η οποία με τη σειρά της τους δίνει τη 
δυνατότητα να είναι αποτελεσματικά πολιτικά υποκείμενα».52 
Η μεγαλύτερη από αυτές τις εντάσεις είναι εκείνη μεταξύ της 
ηγεσίας και της βάσης. Τόσο οι τοπικές όσο και οι τομεακές
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μορφές οργάνωσης παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηρι
στικά, στα οποία η λαϊκή Βάση «επιχειρεί να υποστηρίξει τις 
συλλογικές αξίες έναντι του θεωρούμενου ατομικισμού των 
αρχηγών». Οι μηχανισμοί είναι περίπλοκοι, όμως στη μελέτη 
της Λάζαρ φαίνεται να υπάρχουν πολλαπλά άτυπα μέσα με τα 
οποία επιλύονται ζητήματα συλλογικότητας και ατομικότητας, 
αλληλεγγύης και φατριασμού. Επιπλέον, οι «συνδικαλιστικές» 
και οι «κοινοτικές» μορφές οργάνωσης δεν είναι ξεχωριστές 
παραδόσεις, αλλά συχνά συμφύονται πολιτισμικά μέσα από τη 
«συγκριτική ιδιοποίηση πολιτικών παραδόσεων, αντλώντας 
στοιχεία από μορφές συνδικαλισμού και λαϊκισμού και από 
τοπικές δημοκρατικές αξίες και πρακτικές. Η δημιουργική 
μείξη αυτών των διαφορετικών στοιχείων έδωσε τη δυνα
τότητα στο Ελ Άλτο να ξεπεράσει την πολιτική του περιθωρι
οποίηση σε εθνικό επίπεδο και να βρεθεί στο προσκήνιο».53 
Τέτοιου είδους δεσμοί «συνδυάζονται σε συγκεκριμένες στιγ
μές, όπως στην Κοτσαμπάμπα το 2000, στους αποκλεισμούς 
του Αλτιπλάνο από τους χωρικούς τον Απρίλιο και το Σεπτέμ
βριο του 2000, το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 2003 στο 
Ελ Άλτο και στη Λα Παζ και το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 
2005 στο Ελ Άλτο».

Η Λάζαρ υποστηρίζει ότι το Ελ Άλτο έχει μετατραπεί σε 
σημαντική εστία αυτής της νέας πολιτικής, κυρίως λόγω των 
τρόπων με τους οποίους έχει διαμορφωθεί στην πόλη η έννοια 
της ιδιότητας του πολίτη. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα 
επειδή προμηνύει την πιθανότητα να οργανωθούν εξεγέρσεις 
ταξικές καθώς και των ιθαγενών μέσω της αλληλεγγύης που 
Βασίζεται στην κοινή ιδιότητα του πολίτη. Φυσικά, από ιστορι
κή άποψη, αυτό αποτελούσε ανέκαθεν Βασικό χαρακτηριστι
κό της γαλλικής επαναστατικής παράδοσης. Στο ΕλΆλτο αυτή 
η έννοια του ανήκειν και της αλληλεγγύης

συγκροτείται ως σχέση διαμεσολάΒησης μεταξύ πολίτη
και κράτους, η οποία διαμορφώνεται από τη δομή της συλ-
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λογικής κοινοτικής οργάνωσης, παράλληλα με την κρα
τική σε επίπεδο πολεοδομικής ζώνης, πόλης και έθνους. 
Το 1999 το πολιτικό κόμμα [...] έχασε την επιρροή του σε 
αυτές τις οργανώσεις και στην πόλη γενικότερα, δίνοντας 
την ευκαιρία σε μια περισσότερο αντιπαραθετική στάση 
να αναδυθεί· αυτό συνέπεσε με το γεγονός ότι οι altenos 
ριζοσπαστικοποιήθηκαν όταν επιδεινώθηκε η οικονομική 
τους κατάσταση. Οι διαδηλώσεις του Σεπτεμβρίου και του 
Οκτωβρίου του 2003 καθώς και των χρόνων που ακολού
θησαν αντλούν τη δύναμή τους από την επικράτηση αυτών 
των συγκεκριμένων πολιτικών συνθηκών με πολύ πιο μα
κροχρόνιες διαδικασίες ταύτισης με την επαρχία και δια
μόρφωσης μιας συλλογικής έννοιας του εαυτού.

Στη συνέχεια η Λάζαρ καταλήγει στο ότι

η έννοια της ιδιότητας του πολίτη στην πόλη ιθαγενών του Ελ 
Άλτο ενέχει ένα μείγμα αστικού και επαρχιακού στοιχείου, 
συλλογικότητας και ατομικισμού, ισονομίας και ιεραρχίας. 
Τα εναλλακτικά οράματα δημοκρατίας που δημιουργούνται 
έχουν δώσει νέα πνοή στα εθνικά και περιφερειακά κινή
ματα ιθαγενών μέσα από τους τρόπους με τους οποίους 
συνδυάζουν ταξικά και εθνιστικά μελήματα με πολιτικές 
ταυτότητας, αμφισβητώντας την ιδιοκτησία των μέσων κοι
νωνικής αναπαραγωγής και το χαρακτήρα του κράτους.

Οι δύο κοινότητες που κατείχαν, κατά τη γνώμη της. κε
ντρική θέση σε όλα αυτά «Βασίζονται στη διαμονή σε επίπεδα 
πολεοδομικών ζωνών ή πόλεων και στην απασχόληση σε επί
πεδο πόλης».54 Μέσα από την ιδέα της ιδιότητας του πολίτη, οι 
ανταγωνιστικές σχέσεις τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στο 
χώρο διαβίωσης μετατρέπονται σε μια ισχυρή μορφή κοινω
νικής αλληλεγγύης.

Αυτές οι ποικιλόμορφες κοινωνικές διαδικασίες (τις οποί
ες η Λάζαρ πασχίζει να μην εξωραΐσει με τον τρόπο που το
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κάνει μεγάλο μέρος της Αριστερός) είχαν ιδιόμορφο αντίκτυ
πο στην οπτική της ίδιας της πόλης. Γράφει ότι «είναι συναφές 
το ερώτημα»

τι είναι εκείνο που κάνειτο ΕλΆλτο πόλη και όχι παραγκού- 
πολη, προάστιο, παζάρι ή συγκοινωνιακό κόμβο. Η απάντη
σή μου είναι ότι διαφορετικοί δρώντες, τόσο στο κρατικό 
σύστημα όσο και σε μη κρατικούς χώρους, Βρίσκονται σε 
διαδικασία διαμόρφωσης μιας διακριτής και ξεχωριστής 
ταυτότητας του Ελ Άλτο. Η ταυτότητα αυτή δεν είναι, φυσι
κά, μοναδική, αλλά συνυφαίνεται όλο και περισσότερο με 
τον πολιτικό ριζοσπαστισμό και την ενδημικότητα.

«Η μετατροπή αυτής της ταυτότητας και της αναδυόμενης 
πολιτικής της συνείδησης σε πολιτική δράση» το 2003 και το
2005 ήταν τα στοιχεία που έστρεψαν όχι μόνο την εθνική αλλά 
και τη διεθνή προσοχή στο ΕλΆλτο. ως "εξεγερμένη πόλη' ».55

Το δίδαγμα που μπορεί να αποκομίσει κανείς από τη μελέ
τη της Λάζαρ είναι ότι είναι πράγματι εφικτό να οικοδομηθεί 
μια πόλη μέσα από τις εξουθενωτικές διαδικασίες της νεο
φιλελεύθερης αστικοποίησης και έτσι η πόλη να διεκδικηθεί 
εκ νέου για την εξυπηρέτηση του αντικαπιταλιστικού αγώνα. 
Ενώ τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 2003 θα πρέπει να αντι
μετωπιστούν ως «ένας άκρως συμπτωματικός συνδυασμός 
διαφορετικών επιμέρους συμφερόντων τα οποία μετεξελί- 
χθηκαν απότομα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο όταν η κυβέρνηση 
διέταξε το στρατό να σκοτώσει τους διαδηλωτές», δεν μπορεί 
κανείς να αγνοήσει τα προηγούμενα χρόνια οργάνωσης αυ
τών των συμφερόντων και την οικοδόμηση μιας εικόνας της 
πόλης ως «κέντρου ριζοσπαστισμού και ενδημικότητας».56 Η 
οργάνωση των άτυπων εργατών σύμφωνα με τα παραδοσια
κά συνδικαλιστικά πρότυπα, η συνεργασία της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Γειτονιάς, η πολιτικοποίηση των σχέσεων πόλης- 
επαρχίας, η δημιουργία εμφωλευμένων ιεραρχιών και ηγε
τικών δομών παράλληλα με συνελεύσεις ισονομίας, η κινη-
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τοποίηση των πολιτιστικών δυνάμεων και της συλλογικής αναδιεκδίκηοη 
μνήμης -  όλα αυτά παρέχουν μοντέλα σκέψης σχετικά με τις ™ς πόλης για 
συνειδητές κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν προκειμέ- αντικαπιια- 
νου να διεκδικηθούν εκ νέου οι πόλεις για την εκδήλωση του λιστική πάλη 
αντικαπιταλιστικού αγώνα. Οι μορφές οργάνωσης που συγκε
ντρώθηκαν στο Ελ Άλτο παρουσιάζουν, ουσιαστικά, μεγάλες 
ομοιότητες με ορισμένες από τις μορφές που συγκεντρώθη
καν στην Παρισινή Κομμούνα (τα διαμερίσματα της πόλης, τα 
σωματεία, οι πολιτικές παρατάξεις και το ισχυρό αίσθημα της 
ιδιότητας του πολίτη και της πίστης στην πόλη).

> Μελλοντικές κινήσεις

Ίσως στην περίπτωση του Ελ Άλτο όλα αυτά να μπορούν να 
θεωρηθούν αποτέλεσμα τυχαίων περιστάσεων που απλώς 
συνέβη να συνδυαστούν μεταξύ τους, όμως γιατί να μην 
μπορούμε να οραματιστούμε μια συνειδητή οργάνωση ενός 
αντικαπιταλιστικού κινήματος στο πλαίσιο της πόλης με βάση 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά; Ας φανταστούμε, για παρά
δειγμα, στη Νέα Υόρκη την αναβίωση των, πλέον, κατεξοχήν 
ανενεργών κοινοτικών συμβουλίων με τη μορφή συνελεύ
σεων στις γειτονιές και με αρμοδιότητες κατανομής του προ
ϋπολογισμού. παράλληλα με τη συγχώνευση της Συμμαχίας 
για το Δικαίωμα στην Πόλη και του Δικτύου Αποκλεισμένων 
Εργατών, τα οποία θα προπαγανδίζουν μεγαλύτερη ισότητα 
στα εισοδήματα, στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική πε
ρίθαλψη και στην παροχή στέγασης, όλα αυτά συνδυασμένα 
με ένα αναδιοργανωμένο τοπικό Εργατικό Συμβούλιο που θα 
προσπαθήσει να ανοικοδομήσει την πόλη και το αίσθημα της 
ιδιότητας του πολίτη και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
δικαιοσύνης από τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η νεο
φιλελεύθερη κορπορατιστική αστικοποίηση. Εκείνο που υπο
δηλώνει η ιστορία του Ελ Άλτο είναι ότι μια τέτοια συμμαχία 
θα έχει αποτέλεσμα μόνο εφόσον οι δυνάμεις του πολιτισμού 
και μιας πολιτικά ριζοσπαστικής παράδοσης (η οποία σίγου- 1247
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ρα υπάρχει στη Νέα Υόρκη. όπως επίσης στο Σικάγο, στο Σαν 
Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες) μπορέσουν να κινητοποιη
θούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να συσπειρώσουν τους πολί
τες (όσο κατακερματισμένα κι αν είναι όντως τα πράγματα στη 
Νέα Υόρκη) σε ένα ριζοσπαστικά διαφορετικό σχέδιο αστι
κοποίησης σε σύγκριση με αυτό όπου κυριαρχούν τα ταξικά 
συμφέροντα των υπερεργολάΒων και των κεφαλαιούχων 
που είναι αποφασισμένοι να «χτίζουν όπως ο Ρόμπερτ Μόου
ζες, έχοντας στο μυαλό την Ίζέιν  Ίζέικομπς».

Υπάρχει όμως ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο σε αυτό 
το κατά τα άλλα ρόδινο σενάριο για την ανάπτυξη του αντι- 
καπιταλιστικού αγώνα. Εκείνο που καταδεικνύει επίσης η 
περίπτωση της Βολιβίας, αν δεχτούμε ότι ο Γουέμπερ έχει 
εν μέρει δίκιο, είναι ότι κάθε αντικαπιταλιστική προσπάθεια 
που τροφοδοτείται από τις συνεχείς εξεγέρσεις των πόλεων 
πρέπει κάποια στιγμή να εδραιωθεί σε μια πολύ πιο υψηλή 
κλίμακα γενίκευσης, διαφορετικά θα εκπέσει και πάλι σε κρα
τικό επίπεδο στον κοινοβουλευτικό και θεσμικό ρεφορμισμό, 
ο οποίος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποκαταστήσει 
εκ νέου το νεοφιλελευθερισμό στα διάκενα μεταξύ της συνε
χιζόμενης ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας. Κάτι τέτοιο θέτει πιο 
γενικού χαρακτήρα ζητήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο 
με το κράτος και τις κρατικές θεσμικές δομές νόμου, αστυνό
μευσης και διοίκησης, αλλά και με το κρατικό σύστημα στο 
οποίο είναι ενταγμένα όλα τα κράτη. Δυστυχώς, το μεγαλύτε
ρο μέρος της σύγχρονης Αριστερός αποφεύγει να θέσει αυτά 
τα ερωτήματα, έστω κι αν αγωνίζεται από καιρού εις καιρόν 
να επινοήσει κάποια μορφή μακροοργάνωσης, όπως η ρι
ζοσπαστική «συνομοσπονδιοποίηση» του Μάρεϊ Μπούκτσιν 
ή η ελαφρώς ρεφορμιστική «πολυκεντρική διακυβέρνηση» 
της'ΕλινορΌστρομ, η οποία παρουσιάζει ύποπτες ομοιότητες 
με το κρατικό σύστημα, ακούγεται όπως το κρατικό σύστημα 
και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα δρα όπως το κρατικό σύστημα 
ανεξάρτητα από τις προθέσεις των υποστηρικτώντου.57Ή κάτι

2681 57. Μ. Bookchin, Remaking Society, ό.π.· Μ. Bookchin. "Libertarian Munici-



τέτοιο θα συμβεί ή θα περιέλθει σε εκείνο το είδος ασάφειας αναδιεκδίκηση 
που ανάγκασε τους Χαρντ και Νέγκρι στο Commonwealth να ™ς πόλης για 
καταρρίψουν το κράτος στη σελίδα 361 απλώς και μόνο για να avwanua- 
το αναστήσουν στη σελίδα 380 ως εγγυητή ενός οικουμενικού λιστική πάλη 
ελάχιστου Βιοτικού επιπέδου και μιας οικουμενικής ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.58

Σ' αυτό ακριθώς το σημείο όμως καθίσταται ζωτικής ση
μασίας το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορεί κανείς να 
οργανώσει μια ολόκληρη πόλη. Απελευθερώνει προοδευτι
κές δυνάμεις από το να είναι οργανωτικά φυλακισμένες στο 
μικροεπίπεδο των εργατικών κολεκτίβων και των οικονο
μιών αλληλεγγύης (όσο σημαντικές κι αν είναι αυτές), που 
αγωνίζονται να επιβιώσουν, και μας επιβάλλει έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο τόσο για τη θεωρητική διαμόρφωση όσο 
και για την πρακτική εφαρμογή μιας αντικαπιταλιστικής πο
λιτικής. Σύμφωνα με μια κριτική θεώρηση, μπορεί κανείς 
να διακρίνει ακριβώς για ποιο λόγο η προτίμηση τηςΌστρομ 
σε μια «πολυκεντρική διακυβέρνηση» είναι καταδικασμένη 
σε αποτυχία, μαζί με τον «συνομοσπονδιακό» ελευθεριακό 
κοινοτισμό του Μπούκτσιν. «Εάν ολόκληρη η κοινωνία ορ
γανωνόταν ως μια συνομοσπονδία αυτόνομων κοινοτήτων» 
γράφει η Ίρ ις Γιανγκ (Iris Young) «τότε τι θα μπορούσε να 
αποτρέψει την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανισοτήτων και 
αδικιών μεταξύ των κοινοτήτων [όπως εκείνες που περιγρά- 
ψαμε στο Κεφάλαιο 3). οι οποίες θα οδηγούσαν σε καταπίεση 
όσων δεν ζουν στις πιο προνομιούχες και πιο ισχυρές κοι
νότητες;».59 0 μόνος τρόπος να αποφευχθούν τέτοιου είδους 
αποτελέσματα είναι κάποια ανώτερη αρχή να ορίσει και να 
επιβάλει εκείνες τις διακοινοτικές μεταβιβάσεις που θα οδη
γούσαν τουλάχιστον σε στοιχειώδη εξίσωση των ευκαιριών 
και ίσως και των αποτελεσμάτων. Το συνομοσπονδιακό σύ-

palisrrv An Overview". Society and Nature 1. 1992, σ. 1-13- E Ostrom. "Be
yond Markets and States', ό.π.. a. 641 -672.
58. M. Hardt & A. Negri, ό.π.
59. I.M. Young. Justice and the Politics of Difference. Πρίνστον. Princeton 
University Press. 1990. I 269
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στημα αυτόνομων κοινοτήτων του Μάρεϊ Μπούκτσιν θα ήταν 
σχεδόν σίγουρα ανίκανο να επιτύχει κάτι τέτοιο, στο Βαθμό 
που δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο διακυβέρνησης να 
χαράζει πολιτική και περιορίζεται αυστηρά στη διακυβέρνηση 
των πραγμάτων, ενώ παράλληλα δεν έχει τη δυνατότητα να 
ασκεί διακυβέρνηση στα άτομα. Ο μόνος τρόπος να θεσμοθε
τηθούν κανόνες, ας πούμε, αναδιανομής του πλούτου μετα
ξύ κοινοτήτων είναι είτε μέσω δημοκρατικής συναίνεσης (η 
οποία, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, είναι απίθανο να 
επιτευχθεί οικειοθελώς και ατύπως) είτε μέσω των πολιτών 
ως δημοκρατικών υποκειμένων, οι οποίοι διαθέτουν εξουσί
ες λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα στο πλαίσιο μιας 
δομής ιεραρχικής διακυβέρνησης. Το σίγουρο είναι πως δεν 
υπάρχει λόγος όλη αυτή η εξουσία να ρέει από την κορυφή 
προς τη Βάση σε μια τέτοια ιεραρχία, και σίγουρα μπορούν να 
εφευρεθούν μηχανισμοί που θα αποτρέπουν τη δικτατορία ή 
τον απολυταρχισμό. Η ωμή αλήθεια όμως είναι ότι συγκεκρι
μένα προβλήματα, όπως. για παράδειγμα, το πρόβλημα του 
κοινού πλούτου, κάνουν την εμφάνισή τους σε συγκεκριμέ
νες κλίμακες, και είναι πρέπον οι δημοκρατικές αποφάσεις να 
λαμβάνονται σε αυτές ακριβώς τις κλίμακες.

Από αυτή την οπτική γωνία, το κίνημα στη Βολιβία ίσως να 
θελήσει να κοιτάξει προς τα νότια για να αντλήσει έμπνευση· 
στον τρόπο με τον οποίο το κίνημα που αρχικά γεννήθηκε στο 
Σαντιάγο της Χιλής διαμορφώθηκε μέσα από τους φοιτητές 
που ζητούσαν από το κράτος ελεύθερη και ισότιμη παροχή 
εκπαίδευσης και μετατράπηκε σε μια αντινεοφιλελεύθερη 
συμμαχία κινημάτων που απαιτούσαν από το κράτος συνταγ
ματικές μεταρρυθμίσεις, Βελτίωση του συνταξιοδοτικού συ
στήματος, νέους νόμους εργασίας και ένα προοδευτικό ατομι
κό και εταιρικό φορολογικό σύστημα προκειμένου να αρχίσει 
να αντιστρέφεται η διολίσθηση της κοινωνίας των πολιτών της 
Χιλής σε μια όλο και βαθύτερη κοινωνική ανισότητα. Το ζήτη
μα του κράτους, και συγκεκριμένα ποιο είδος κράτους είναι 
κατάλληλο (ή κάποιο μη καπιταλιστικό ισοδύναμο αυτού), δεν 
μπορεί να παραΒλεφθεί ακόμα και εν μέσω του έντονου σύγ-



χρόνου σκεπτικισμού, και από την αριστερή και από τη δεξιά αναδιεκδίκηση 
πλευρά του πολιτικού φάσματος, σχετικά με τη Βιωσιμότητα ή πις πόλης για 
την καταλληλότητα μιας τέτοιας μορφής θεσμοποίησης. ανιικαπιτα-

0  κόσμος της ιδιότητας του πολίτη και των δικαιωμάτων λισιική πάλη 
του. στο πλαίσιο κάποιου κοινωνικού συνόλου ανώτερης 
τάξης, δεν έρχεται απαραιτήτως σε αντίθεση με εκείνον της 
τάξης και των αγώνων. Ο πολίτης και ο σύντροφος μπορούν 
να βαδίσουν μαζί στον αντικαπιταλιστικό αγώνα, παρόλο που 
συχνά δουλεύουν σε διαφορετικές κλίμακες. Κάτι τέτοιο 
όμως μπορεί να συμβεί μόνο αν, όπως ήταν και η συμβουλή 
του Παρκ πριν από πολύ καιρό, «αποκτήσουμε συναίσθηση 
της φύσης του έργου που αναλαμβάνουμε», το οποίο έγκειται 
στη συλλογική οικοδόμηση της σοσιαλιστικής πόλης στα ερεί
πια της καταστροφικής καπιταλιστικής αστικοποίησης. Αυτός 
ο αέρας της πόλης μπορεί να απελευθερώσει πραγματικά 
τους ανθρώπους. Κάτι τέτοιο όμως συνεπάγεται επαναστατι
κή αντικαπιταλιστική σκέψη και πρακτικές. Οι προοδευτικές 
αντικαπιταλιστικές δυνάμεις μπορούν πιο εύκολα να κινητο
ποιήσουν προς ένα άλμα που θα οδηγήσει σε παγκόσμιο συ
ντονισμό. μέσα από αστικά δίκτυα που ενδεχομένως να είναι 
ιεραρχικά αλλά όχι μονοκεντρικά. κορπορατιστικά αλλά. παρ' 
όλα αυτά. δημοκρατικά, ισόνομα και οριζόντια, συστημικά εμ- 
φωλευμένα και ομόσπονδα (φανταστείτε μια ομοσπονδία σο
σιαλιστικών πόλεων, όπως παλιά η Χανσεατική Ομοσπονδία 
αποτέλεσε το δίκτυο που έθρεψε τις δυνάμεις του εμπορικού 
καπιταλισμού), εσωτερικώς ασύμφωνα και ανταγωνιστικά, 
αλλά αλληλέγγυα ενάντια στην καπιταλιστική ταξική δύναμη 
-  και, πάνω απ' όλα, βαθιά ενταγμένα στον αγώνα υπονόμευ
σης και τελικής ανατροπής της εξουσίας των καπιταλιστικών 
νόμων της αξίας στην παγκόσμια αγορά που υπαγορεύει 
τις κοινωνικές σχέσεις σύμφωνα με τις οποίες δουλεύουμε 
και ζούμε. Ένα τέτοιο κίνημα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για 
παγκόσμια ευημερία του ανθρώπου, πέρα από τους περιο
ρισμούς της ταξικής κυριαρχίας και των κανόνων της εμπο
ρευματοποιημένης αγοράς Όπως υποστήριξε και ο Μαρξ. ο 
κόσμος της πραγματικής ελευθερίας αρχίζει όταν ξεπερα- 1271
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στούν τέτοιου είδους υλικοί περιορισμοί. Και το κατάλληλο 
μέρος για να ξεκινήσει κανείς είναι η επαναδιεκδίκηση και η 
οργάνωση των πόλεων για τη διεξαγωγή αντικαπιταλιστικών 
αγώνων.



κεφάλα ιοέκτο

Λονδίνο 2011: Ο άγριος καπιταλισμός 

βγαίνει στους δρόμους1

«Μηδενιστές και άγριοι έφηθοι». έτσι τους αποκάλεσε η εφη
μερίδα Daily Mail·, οι τρελοί νεαροί από όλες τις κοινωνικές 
τάξεις που βγήκαν απεγνωσμένοι και συχνά απερίσκεπτοι 
στους δρόμους του Λονδίνου, εκσφενδονίζοντας τούβλα, 
πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς, από τη μια πλια
τσικολογώντας κι από την άλλη ανάΒοντας φωτιές στους 
δρόμους, ηαρασύροντας τις αρχές σε ένα ζωηρό και εύθυμο 
κυνηγητό χωρίς κανόνες, καθώς συνεννοούνταν μέσω του 
Twitter για τον επόμενο στρατηγικό τους στόχο.

Η λέξη «άγριοι» με ξάφνιασε. Μου θύμισε πώς το 1871 
τα μέλη της Κομμούνας στο Παρίσι απεικονίζονταν ως άγρια 
ζώα. ως ύαινες, που τους άξιζε να εκτελεστούν με συνοπτικές 
διαδικασίες (και σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε ακριβώς 
αυτό) στο όνομα της ιερότητας της ατομικής ιδιοκτησίας, της 
ηθικής, της θρησκείας και της οικογένειας. Η λέξη αυτή όμως 
δημιουργούσε έναν ακόμα συνειρμό: τον Τόνι Μπλερ (Tony 
Blair) να επιτίθεται στα «άγρια μέσα ενημέρωσης», έχοντας 
Βολευτεί για πάρα πολύ καιρό στην αριστερή τσέπη του Ρού- 
περτ Μέρντοχ. για να αντικατασταθεί τελικά όταν ο Μέρντοχ 
έβαλε το χέρι στη δεξιά του τσέπη και έβγαλε από κει μέσα τον 
Ντέιβιντ Κάμερον (David Cameron).

1. Το κείμενο αποτελεί άρθρο που είχε γράψει ο ΧάρΒεί την περίοδο των Βί
αιων ταραχών που έλαθαν χώρα στο Λονδίνο, τον Αύγουστο του 2011. μετά 
τη δολοφονία από αστυνομικούς του νεαρού μαύρου Μαρκ Ντούγκαν (Mark
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θα υπάρξει φυσικά η συνηθισμένη υστερική αντιπαράθε
ση ανάμεσα σε εκείνους που τείνουν να αντιμετωπίζουν τις 
εξεγέρσεις ως ένα ζήτημα καθαρής, αχαλίνωτης και ασυγ
χώρητης εγκληματικότητας και σε εκείνους που αγωνιούν να 
εντάξουν τα γεγονότα σε ένα ιστορικό κακής αστυνόμευσης, 
συνεχούς ρατσισμού και αδικαιολόγητης δίωξης νέων και 
μειονοτήτων, μαζικής ανεργίας για τους νέους, εντεινόμενου 
κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και μιας ασυλλόγιστης πο
λιτικής λιτότητας η οποία είναι εντελώς άσχετη με την οικο
νομία και εντελώς σχετική με τη διαιώνιση και την εδραίωση 
του ατομικού πλούτου και δύναμης. Ορισμένοι μπορεί μάλι
στα να Βρουν την ευκαιρία να καταδικάσουν την άσκοπη και 
αλλοτριωτική φύση πάρα πολλών επαγγελμάτων και μεγάλου 
μέρους της καθημερινής ζωής εν μέσω τεράστιων αλλά άνισα 
κατανεμημένων δυνατοτήτων για την ανθρώπινη ευημερία.

Αν είμαστε τυχεροί, θα υπάρξουν επιτροπές και εκθέ
σεις που θα λένε για μια ακόμα φορά όλα όσα λέγονταν για 
το Μπρίξτον και το Τόξτεθ την εποχή της θάτσερ. Και λέω 
«τυχεροί», επειδή τα άγρια ένστικτα του σημερινού πρωθυ
πουργού της Βρετανίας μοιάζουν να είναι προσανατολισμένα 
περισσότερο στη χρήση εκτοξευτήρων νερού, δακρυγόνων 
και σφαιρών από καουτσούκ, ενώ ταυτόχρονα Βγάζει υπο
κριτικούς λόγους σχετικά με την απώλεια ηθικής πυξίδας, την 
έλλειψη καλών τρόπων και τη θλιβερή φθορά που υφίστανται 
οι οικογενειακές αξίες και η έννοια της πειθαρχίας μεταξύ 
των πλανημένων νέων.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία στην 
οποία ο καπιταλισμός έχει γίνει αχαλίνωτα άγριος. Αγριοι 
πολιτικοί ψεύδονται ως προς τις δαπάνες· άγριοι τραπεζίτες 
λεηλατούν με κάθε τρόπο τον δημόσιο κορβανά· διευθύνο- 
ντες σύμβουλοι, χρηματιστές κερδοσκοπικών αμοιβαίων κε
φαλαίων και ιδιοφυίες ιδιωτικών επενδύσεων λεηλατούν τον 
πλούτο του κόσμου· εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πιστωτι
κών καρτών φορτώνουν με μυστηριώδεις χρεώσεις τους λο
γαριασμούς των πάντων· οι επιχειρήσεις και οι πλούσιοι δεν 
πληρώνουν φόρους, ενώ τρέφονται από τα δημόσια οικονο



μικά- οι καταστηματάρχες ανεβάζουν τις τιμές· και χωρίς κα
θυστέρηση. απατεώνες και δεξιοτέχνες της κομπίνας κάνουν 
τα μαγικά τους στα υψηλότερα κλιμάκια του επιχειρηματικού 
και πολιτικού κόσμου.

'Εχει γίνει πλέον κανόνας μια πολιτική οικονομία μαζικής 
υφαρπαγής, αρπακτικών πρακτικών σε σημείο ληστείας υπό 
το φως της ημέρας -  ιδίως σε Βάρος των φτωχών και των 
ευάλωτων, των ανεκπαίδευτων και των νομικά απροστάτευ
των. Πιστεύει κανείς ότι είναι δυνατόν πλέον να υπάρξει τί
μιος καπιταλιστής, τίμιος τραπεζίτης, τίμιος πολιτικός, τίμιος 
καταστηματάρχης ή τίμιος αρχηγός της αστυνομίας; Πράγματι 
υπάρχουν. Μόνο όμως ως μια μειοψηφία που όλοι οι υπόλοι
ποι θεωρούν ανόητη. Φέρσου έξυπνα. Βγάλε εύκολα χρήμα
τα. Εξαπάτησε και κλέψε! Οι πιθανότητες να σε ηιάσουν είναι 
λίγες. Έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να προστατέ
ψει κανείς τον προσωπικό πλούτο από το τίμημα της εταιρικής 
ατασθαλίας.

Όσα λέω μπορεί να ακούγονται σοκαριστικά. Οι περισ
σότεροι από εμάς δεν τα Βλέπουμε επειδή δεν θέλουμε να 
τα δούμε. Το σίγουρο είναι πως κανένας πολιτικός δεν τολ
μά να τα πει, και ο Τύπος θα τα δημοσίευε μόνο αν ήθελε να 
οδηγήσει σε ανυποληψία αυτόν που τα υποστηρίζει. Υποθέτω 
ωστόσο πως κάθε ταραχοποιός ξέρει ακριθώς για τι πράγμα 
μιλάω. Κάνουν κι αυτοί ό,τι ακριβώς κάνουν και οι υπόλοι
ποι. αλλά με διαφορετικό τρόπο -  πιο κραυγαλέα και φανερά, 
στους δρόμους. Μιμούνται στους δρόμους του Λονδίνου αυτό 
που κάνει το εταιρικό κεφάλαιο στον πλανήτη γη. 0 θατσε- 
ρισμός απελευθέρωσε τα εγγενώς άγρια ένστικτα του καπι
ταλισμού (τα «ζωώδη ένστικτα» του επιχειρηματία, όπως τα 
αηοκάλεσαν επιφυλακτικά οι υπέρμαχοι), και τίποτα δεν έχει 
συμβεί έκτοτε ώστε να κατασταλούν. Ολική καταστροφή χω
ρίς δεύτερη σκέψη, αυτή είναι πλέον απροκάλυπτα η αρχή 
της άρχουσας τάξης σχεδόν παντού.

Αυτή είναι η νέα φυσιολογική κατάσταση στην οποία ζού- 
με. Αυτό ακριβώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη 
σπουδαία επιτροπή διερεύνησης. Όλοι πρέπει να λογοδοτή

Λονδίνο 2011: 
ο άγριος 

καπιταλισμός 
βγαίνει οτους 

δρόμους
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σουν, όχι μόνο οι ταραχοποιοί. Ο άγριος καπιταλισμός πρέπει 
να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας καθώς και 
για εγκλήματα κατά της φύσης.

Δυστυχώς, αυτό ακριβώς είναι που δεν μπορούν να δουν 
ή να απαιτήσουν οι απερίσκεπτοι ταραχοποιοί. Τα πάντα συ
νωμοτούν για να μην αφήσουν ούτε κι εμάς να το δούμε ή 
να το απαιτήσουμε. Γϊ αυτό η πολιτική εξουσία φορά τόσο 
Βιαστικά το ένδυμα της ανώτερης ηθικής και της υποκριτικής 
λογικής, ώστε να μην μπορέσει κανείς να δει πόσο κατάφωρα 
διεφθαρμένη και ηλίθια παράλογη είναι.

Υπάρχουν όμως διάφορες αναλαμπές ελπίδας και φω
τός σε όλο τον κόσμο. Τα κινήματα των αγανακτισμένων στην 
Ισπανία και την Ελλάδα, οι επαναστατικές αντιδράσεις στη 
Λατινική Αμερική, τα κινήματα των χωρικών στην Ασία, όλοι 
αυτοί αρχίζουν να διακρίνουν την τεράστια απάτη που έχει 
εξαπολύσει στον κόσμο ο άγριος παγκόσμιος καπιταλισμός. 
Τι θα χρειαστεί για να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβου
με τι συμβαίνει και να αναλάβουμε δράση; Πώς μπορούμε 
να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή; Ποια κατεύθυνση πρέπει 
να ακολουθήσουμε; Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Για ένα 
πράγμα όμως είμαστε βέβαιοί: ο μόνος τρόπος για να φτά- 
σουμε στις σωστές απαντήσεις είναι να θέσουμε τις σωστές 
ερωτήσεις.
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κεφάλαιοέΒδομο

«Καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ»: 
Το Κόμμα της Γουόλ Στριτ συναντά 
τη νέμεσή του

Το Κόμμα της Γουόλ Στριτ έχει κυβερνήσει ανενόχλητο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.'Εχει 
καθορίσει ολοκληρωτικά τις πολιτικές προέδρων τουλάχι
στον τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, αν όχι περισσότερο, 
ανεξάρτητα από το αν συγκεκριμένοι πρόεδροι υπήρξαν ή όχι 
πρόθυμοι εντολοδόχοι του. 'Εχει διαφθείρει διά της νόμιμης 
οδού το Κογκρέσο μέσω της εξάρτησης των δειλών πολιτι
κών και των δύο πολιτικών κομμάτων από την ωμή δύναμη 
του χρήματος και από την πρόσβαση στα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης που ελέγχει. Χάρη στους διορισμούς που έγι- 
ναν και οι οποίοι εγκρίθηκαν από τους προέδρους και από το 
Κογκρέσο, το Κόμμα της Γουόλ Στριτ κυριαρχεί στο μεγαλύτε
ρο μέρος του κρατικού μηχανισμού καθώς και στο δικαστι
κό σώμα -  ιδίως στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι μεροληπτικές 
αποφάσεις του οποίου ευνοούν όλο και περισσότερο τα αρ
γυρώνητα χρηματικά συμφέροντα σε διάφορα πεδία, όπως 
το εκλογικό, το εργασιακό, το περιβαλλοντικό δίκαιο και το 
δίκαιο των συμβάσεων.

Το Κόμμα της Γουόλ Στριτ έχει μια οικουμενική αρχή δι
ακυβέρνησης: ότι δεν θα υπάρξει καμία σοβαρή πρόκληση 
στην απόλυτη εξουσία που έχει το χρήμα να ασκεί απόλυτη 
εξουσία. Η εξουσία αυτή πρέπει να ασκείται με ένα σκοπό: 
όσοι κατέχουν τη δύναμη του χρήματος όχι μόνο θα έχουν
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το προνόμιο να συσσωρεύουν ασταμάτητα πλούτο κατά Βού
ληση. αλλά θα έχουν και το δικαίωμα να κληρονομήσουν τη 
γη. όχι απλώς αποκτώντας την άμεση ή έμμεση κυριαρχία επί 
των εκτάσεων γης και επί όλων των πόρων και των παραγω
γικών δυνατοτήτων που ενυπάρχουν σ' αυτήν, αλλά και εξου
σιάζοντας απόλυτα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, την εργασία και 
τις δημιουργικές ικανότητες όλων εκείνων τους οποίους έχει 
ανάγκη. Η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα θεωρηθεί αναλώσιμη.

Αυτές οι αρχές και οι πρακτικές δεν προκύπτουν από προ
σωπική απληστία, έλλειψη διορατικότητας ή απλή παρανομία 
(παρόλο που υπάρχουν άφθονα παραδείγματα όλων αυτών). 
Οι αρχές αυτές έχουν εγχαραχτεί στο πολιτικό σώμα του κό
σμου μας μέσα από τη συλλογική βούληση μιας καπιταλιστι
κής τάξης που ενισχύεται από τους καταναγκαστικούς νόμους 
του ανταγωνισμού. Αν η δική μου ομάδα προώθησης των 
συμφερόντων μου (λόμπι) ξοδέψει λιγότερα από τη δική σου. 
τότε θα λάΒω αντιστοίχως λιγότερα σε χάρες. Αν ένα αρμόδιο 
όργανο καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων, τότε θα θεωρη
θεί μη ανταγωνιστικό.

Πολλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι έχουν βρεθεί παγιδευμένοι 
σε ένα σύστημα σάπιο μέχρι το κόκαλο. Αν θέλουν να Βιοπο- 
ριστούν στοιχειωδώς, δεν έχουν άλλη επαγγελματική επιλογή 
από το να κάνουν τους απαραίτητους συμβιβασμούς: απλώς 
«υπακούν σε εντολές», σύμφωνα με τη γνωστή ρήση του Άιχ- 
μαν (Eichmann). «κάνοντας αυτό που απαιτεί το σύστημα», 
όπως το θέτουν στις μέρες μας κάποιοι άλλοι, ενδίδοντας στις 
Βάρβαρες και ανήθικες αρχές και πρακτικές του Κόμματος 
της Γουόλ Στριτ. Οι καταναγκαστικοί νόμοι του ανταγωνισμού 
μάς υποχρεώνουν όλους, σε κάποιο Βαθμό, να υπακούμε 
τους κανόνες αυτού του ανηλεούς και σκληρού συστήματος. 
Το πρόβλημα είναι συστημικό, όχι προσωπικό.

Τα αγαπημένα συνθήματα του κόμματος έχουν σχέση με 
την ελευθερία την οποία διασφαλίζουν τα δικαιώματα ατομι
κής ιδιοκτησίας, οι ελεύθερες αγορές και το ελεύθερο εμπόριο 
και μεταφράζονται σε ελευθερία εκμετάλλευσης της εργασίας 
των άλλων, σε αφαίρεση κατά Βούληση των περιουσιακών



στοιχείων των καθημερινών ανθρώπων και σε λεηλασία του «καταλάβετε 
περιβάλλοντος για προσωπικό ή ταξικό όφελος. ™ Γουόλ

Από τη στιγμή που το Κόμμα της Γουόλ Στριτ αποκτήσει Στριτ»
τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, συνήθως ιδιωτικοποι- κόμμα της 
εί καθετί επικερδές σε τιμή μικρότερη από την εμπορική του Γουόλ Στριτ 
αξία, ώστε να ανοίξει νέα πεδία για συσσώρευση κεφαλαίου. συναντά 
Τα μέλη του οργανώνουν υπεργολαβίες (Βασικό παράδειγ- ™ νέμεαή του 
μα αποτελεί το πλέγμα στρατού-Βιομηχανίας) και πρακτικές 
φορολόγησης (επιχορηγήσεις σε αγροτικές επιχειρήσεις και 
χαμηλή φορολόγηση των καπιταλιστικών κερδών) που τους 
επιτρέπουν να λεηλατούν ελεύθερα τα δημόσια ταμεία. Σκό
πιμα ενισχύουν τόσο περίπλοκα ρυθμιστικά συστήματα και 
επιδεικνύουν μια τόσο εντυπωσιακή διοικητική ανικανότητα 
στο πλαίσιο του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού (θυμηθείτε 
τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) επί προεδρί
ας Ρέιγκαν και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χειρισμού Κατα
στάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) με τον «απίθανο στη δου
λειά του» Μπράουν [Brown] επί προεδρίας Μπους) ώστε να 
πείσουν ένα εγγενώς δύσπιστο κοινό ότι το κράτος δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να παίξει εποικοδομητικό ή υποστηρικτι
κό ρόλο στη βελτίωση της καθημερινότητας ή των μελλοντι
κών προοπτικών οποιουδήποτε. Και, τέλος, χρησιμοποιούν 
το μονοπώλιο της Βίας το οποίο διεκδικούν όλα τα κυρίαρχα 
κράτη για να αποκλείσουν το κοινό από ένα μεγάλο μέρος του 
θεωρούμενου δημόσιου χώρου και για να παρενοχλήσουν. 
να θέσουν υπό παρακολούθηση και, αν καταστεί αναγκαίο, να 
ποινικοποιήσουν και να φυλακίσουν όλους εκείνους που δεν 
ενδίδουν πρόθυμα στις επιταγές τους. Διαπρέπουν σε πρακτι
κές καταπιεστικής ανοχής οι οποίες διαιωνίζουν την ψευδαί
σθηση της ελευθερίας της έκφρασης, αρκεί η ελευθερία αυτή 
να μην εκθέτει αλύπητα την πραγματική φύση του σχεδίου 
τους και τον καταπιεστικό μηχανισμό στον οποίο Βασίζεται.

Το Κόμμα της Γουόλ Στριτ διεξάγει συνεχώς ταξικό πόλε
μο. «Και ΒέΒαια υπάρχει ταξικός πόλεμος», λέει ο Γουόρεν 
Μπάφετ, «τον διεξάγει η τάξη μου. οι πλούσιοι, και τον κερ
δίζουμε». Ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολέμου διεξάγεται 127?
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στα κρυφά, πίσω από μια σειρά μάσκες και ασάφειες με τις 
οποίες μεταμφιέζονται οι Βλέψεις και οι στόχοι του Κόμματος 
της Γουόλ Στριτ.

Το Κόμμα της Γουόλ Στριτ γνωρίζει πολύ καλά ότι. όταν 
θεμελιώδη πολιτικά και οικονομικά ερωτήματα μετατρέπο- 
νται σε πολιτιστικά ζητήματα, τότε παύουν να έχουν απάντη
ση. Επικαλείται συχνά μια τεράστια γκάμα από αιχμάλωτους 
εμπειρογνώμονες, που στο μεγαλύτερο μέρος τους απασχο
λούνται στις δεξαμενές σκέψης και στα πανεπιστήμια που 
χρηματοδοτεί και είναι διασκορπισμένοι στα μέσα ενημέρω
σης που ελέγχει, έτσι ώστε να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις 
για κάθε είδους ζητήματα που απλώς δεν έχουν σημασία, και 
να προτείνει λύσεις σε ερωτήματα που δεν υφίστανται. Από τη 
μια δεν μιλούν για τίποτε άλλο παρά μόνο για τη λιτότητα που 
απαιτείται για να μπορέσουν όλοι να μειώσουν το έλλειμμα, 
και την ίδια στιγμή προτείνουν μείωση της δικής τους φορο
λογίας χωρίς να τους απασχολεί ο αντίκτυπος που μπορεί να 
έχει κάτι τέτοιο στο έλλειμμα. Το μόνο πράγμα που δεν μπο
ρούν ποτέ να εξετάσουν και να συζητήσουν ανοιχτά είναι την 
πραγματική φύση του ταξικού πολέμου που τόσο ασταμάτητα 
και αλύπητα διεξάγουν. Το να χαρακτηρίζεται κάτι «ταξικός 
πόλεμος» σημαίνει, σύμφωνα με το τρέχον πολιτικό κλίμα 
και την έμπειρη κρίση τους, να τίθεται πέρα από τα όρια της 
σοβαρής εξέτασης -  ακόμα και να θεωρείται ανόητο ή και 
ανατρεπτικό.

Τώρα όμως για πρώτη φορά εκδηλώνεται ένα σαφές κί
νημα αντιπαράθεσης με το Κόμμα της Γουόλ Στριτ και την αμι
γή χρηματική του εξουσία. 0 «δρόμος» της Γουόλ Στριτ έχει 
καταληφθεί -ω , τι φρίκη!- από άλλους. Η τακτική του κινήμα
τος «Καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ» καταλαμβάνει έναν κεντρικό 
δημόσιο χώρο. ένα πάρκο ή μια πλατεία, κοντά στο σημείο 
όπου βρίσκονται πολλοί από τους μοχλούς της εξουσίας και, 
τοποθετώντας στο χώρο εκείνο ανθρώπινα σώματα, μετα
τρέπει τον δημόσιο χώρο σε πολιτικό κοινό -  σε ένα μέρος 
ανοιχτών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων σχετικά με το τι 
ακριβώς κάνει η εξουσία αυτή και ποιος είναι ο καλύτερος



τρόπος αντίστασης. Η συγκεκριμένη τακτική, που εμφανώς 
έχει αναβιώσει στους ευγενείς και συνεχιζόμενους αγώνες 
με κέντρο την πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο, έχει εξαπλωθεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο (στην Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη, 
στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και τώρα στα σκαλιά 
του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και στην 
ίδια τη Γουόλ Στριτ). Μας δείχνει ότι η συλλογική δύναμη των 
ανθρώπων σε δημόσιο χώρο εξακολουθεί να αποτελεί το πιο 
αποτελεσματικό μέσο αντίστασης από τη στιγμή που έχουν 
αποδυναμωθεί όλα τα υπόλοιπα μέσα πρόσβασης. Η πλατεία 
Ταχρίρ έδειξε στον κόσμο μια προφανή αλήθεια: ότι εκείνο 
που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο 
και στις πλατείες, όχι οι ανόητοι συναισθηματισμοί στο Twitter 
και στο Facebook.

0 στόχος αυτού του κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι απλός. Λέεΐ: «Εμείς οι άνθρωποι είμαστε αποφασισμένοι 
να διεκδικήσουμε τη χώρα μας από τα χέρια των πλούσιων 
δυνάμεων που τη διοικούν. Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε 
ότι ο Γουόρεν Μπάφετ έχει άδικο. Η τάξη του, οι πλούσιοι, δεν 
θα διοικούν πλέον ανενόχλητοι ούτε πρόκειται αυτόματα να 
κληρονομήσουν τη γη. Ούτε είναι προδιαγεγραμμένο ότι η τάξη 
του, οι πλούσιοι, θα νικούν πάντα». Και συνεχίζει: «Είμαστε το 
99%. Είμαστε η πλειοψηφία. και αυτή η πλειοψηφία μπορεί. 
πρέπει και θα επικρατήσει. Αφού η εξουσία του χρήματος μάς 
έχει κλείσει όλα τα υπόλοιπα κανάλια έκφρασης, δεν έχουμε 
άλλη επιλογή από το να καταλάβουμε τα πάρκα, τις πλατείες 
και τους δρόμους των πόλεών μας. ώσπου να ακουστούν οι 
απόψεις μας και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας».

Για να επιτύχει το κίνημα, θα πρέπει το μήνυμά του να φτά- 
σει στο 99%. Αυτό μπορεί να το κάνει, και πράγματι το κάνει, 
Βήμα βήμα. Κατ' αρχάς υπάρχουν όλοι εκείνοι που έχουν 
βυθιστεί στην εξαθλίωση λόγω της ανεργίας, καθώς και όλοι 
εκείνοι που έχουν χάσει ή χάνουν τα σπίτια και τα περιουσιακά 
τους στοιχεία εξαιτίας της φάλαγγας της Γουόλ Στριτ. Το κίνημα 
πρέπει να δημιουργήσει ευρείες συμμαχίες μεταξύ φοιτητών, 
μεταναστών, υποαπασχολούμενων, καθώς και όλων εκείνων

«καταλάβετε 
τη Γουόλ 

Στριτ»: 
το κόμμα της 

Γουόλ Στριτ 
ουναντά 

τη νέμεσή του
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που απειλούνται από την εντελώς άσκοπη και δρακόντεια πο
λιτική λιτότητας που επιβλήθηκε στο έθνος και σε ολόκληρο 
τον κόσμο κατ' εντολή του Κόμματος της Γουόλ Στριτ. Πρέ
πει να επικεντρωθεί στα απίστευτα επίπεδα εκμετάλλευσης 
στους χώρους εργασίας -  από τους μετανάστες οικιακούς 
Βοηθούς τους οποίους οι πλούσιοι εκμεταλλεύονται αλύπη
τα στα σπίτια τους μέχρι τους εργαζόμενους σε εστιατόρια οι 
οποίοι μοχθούν για ψίχουλα στις κουζίνες των καταστημάτων 
όπου τόσο αρχοντικά δειπνούν οι πλούσιοι. Πρέπει να ενώσει 
όσους ασκούν κάποιο δημιουργικό επάγγελμα και τους καλλι
τέχνες, των οποίων τα ταλέντα συχνά μετατρέπονται σε εμπο
ρικά προϊόντα υπό τον έλεγχο της εξουσίας των πλουσίων.

Το κίνημα πρέπει, πάνω απ' όλα. να φτάσει σε όλους 
εκείνους που έχουν αποξενωθεί, είναι δυσαρεστημένοι και 
απογοητευμένοι -  σε όλους εκείνους που αναγνωρίζουν και 
νιώθουν Βαθιά μέσα τους ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. ότι 
το σύστημα που έχει επινοήσει το Κόμμα της Γουόλ Στριτ είναι 
όχι μόνο ΒάρΒαρο, ανήθικο και ηθικά μεμπτό, αλλά και δια
λυμένο.

Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν δημοκρατικά και να δη
μιουργήσουν μια συνεκτική αντίσταση, η οποία πρέπει επί
σης να σκιαγραφήσει τη μελλοντική μορφή μιας εναλλακτικής 
πόλης, ενός εναλλακτικού πολιτικού συστήματος και, τέλος, 
ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής, της 
διανομής και της κατανάλωσης, προς όφελος των ανθρώ
πων. Διαφορετικά, ένα μέλλον για τους νέους το οποίο οδεύει 
προς συνεχή αύξηση των προσωπικών χρεών και επιδείνω
ση της δημόσιας λιτότητας προς όφελος του 1% δεν αποτελεί 
σε καμία περίπτωση μέλλον.

Το κράτος, ως απάντηση στο κίνημα «Καταλάβετε τη Γου
όλ Στριτ». και με την υποστήριξη της καπιταλιστικής ταξικής 
εξουσίας, προβαίνει σε έναν απίστευτο ισχυρισμό: ότι αυτοί 
και μόνο αυτοί έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζουν 
και να διευθετούν τον δημόσιο χώρο. Το κοινό δεν έχει κανένα 
δικαίωμα στον δημόσιο χώρο! Με ποιο δικαίωμα οι δήμαρ
χοι. οι αρχηγοί της αστυνομίας, οι στρατιωτικοί και οι κρατικοί



αξιωματούχοι λένε σε εμάς. το λαό, ότι έχουν το δικαίωμα 
να καθορίζουν ποιο είναι το δημόσιο κομμάτι του δημόσιου 
χώρου, ποιος μπορεί να το καταλάβει και πότε; Πότε αποφά
σισαν ότι θα διώξουν εμάς. το λαό. από κάθε χώρο τον οποίο 
θα αποφασίσουμε συλλογικά και ειρηνικά να καταλάβουμε; 
Ισχυρίζονται ότι παίρνουν μέτρα για το δημόσιο συμφέρον 
(και παραθέτουν νόμους για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό 
τους), όμως ο δήμος είμαστε εμείς! Πού είναι το δικό μας 
«συμφέρον» σε όλα αυτά; Και επί τη ευκαιρία, δικά «μας» δεν 
είναι τα χρήματα που τόσο ανερυθρίαστα χρησιμοποιούν οι 
τράπεζες και οι κεφαλαιούχοι για τα μπόνους «τους»;

Μπροστά στην οργανωμένη εξουσία του διαιρεί και βα
σίλευε του Κόμματος της Γουόλ Στριτ, το κίνημα που αναδύ
εται πρέπει επίσης να υιοθετήσει ως μια από τις θεμελιώδεις 
αρχές του ότι δεν θα διασπαστεί ούτε θα εκτραπεί, ώσπου το 
Κόμμα της Γουόλ Στριτ είτε να έρθει στα λογικά του -να κα
ταλάβει ότι πρέπει να επικρατήσει το κοινό καλό και όχι τα 
διεφθαρμένα συμφέροντα- είτε να κατατροπωθεί. Τα εταιρι
κά προνόμια που εκχωρούν ατομικά δικαιώματα χωρίς τις 
ευθύνες του πραγματικού πολίτη πρέπει να υποχωρήσουν. 
Δημόσια αγαθά όπως η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτι
κή περίθαλψη πρέπει να παρέχονται δημοσίως και δωρεάν. 
Πρέπει να σπάσει το μονοπώλιο εξουσίας των μέσων ενη
μέρωσης. Η εξαγορά των εκλογών πρέπει να κηρυχθεί αντι
συνταγματική. Πρέπει να απαγορευθεί η ιδιωτικοποίηση της 
γνώσης και του πολιτισμού. Η ελεύθερη εκμετάλλευση και η 
εκδίωξη των άλλων πρέπει να περιοριστούν σημαντικά, και 
τελικά να τεθούν εκτός νόμου.

Οι Αμερικανοί πιστεύουν στην ισότητα. Από στοιχεία δη
μοσκοπήσεων προκύπτει ότι πιστεύουν (ανεξάρτητα από τα 
πολιτικά τους φρονήματα) πως το 20% της πλουσιότερης με
ρίδας του πληθυσμού δικαιολογείται ενδεχομένως να κατέχει 
το 30% του συνολικού πλούτου, είναι όμως απαράδεκτο το 
ότι επί του παρόντος ελέγχει το 85% του πλούτου αυτού. Είναι 
εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυ
τού του πλούτου ελέγχεται από το 1 %. Το κίνημα «Καταλάβετε

«καταλάβετε 
τη Γουόλ 

Στριτ» 
το κόμμα της 

Γουόλ Στριτ 
συναντά 

tn νέμεσή του
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τη Γουόλ Στριτ» προτείνει εμείς, ο λαός των Ηνωμένων Πολι
τειών. να αναλάΒουμε τη δέσμευση να αντιστρέφουμε αυτό 
το επίπεδο ανισότητας -  όχι μόνο όσον αφορά τον πλούτο και 
το εισόδημα αλλά. ακόμα πιο σημαντικό, όσον αφορά την πο
λιτική εξουσία που εκχωρεί και αναπαράγει μια τέτοια ανισό
τητα. 0 λαός των Ηνωμένων Πολιτειών δικαίως αισθάνεται 
περήφανος για τη δημοκρατία του. η οποία όμως ανέκαθεν 
διέτρεχε κίνδυνο από τη φθοροποιό δύναμη του κεφαλαίου. 
Τώρα που κυριαρχείται πλέον από αυτή τη δύναμη, σίγουρα 
έχει έρθει ο καιρός για μια ακόμα αμερικανική επανάσταση, 
όπως πριν από καιρό τη θεώρησε απαραίτητη ο Τζέφερσον 
(Jefferson): μια επανάσταση Βασισμένη στην κοινωνική δι
καιοσύνη, στην ισότητα και σε μια προσεκτική και προνοητική 
προσέγγιση όσον αφορά τη φύση.

0 αγώνας που έχει ξεσπάσει -ο  αγώνας των Ανθρώπων 
ενάντια στο Κόμμα της Γουόλ Στριτ- έχει ζωτική σημασία για 
το συλλογικό μας μέλλον. 0 αγώνας έχει χαρακτήρα παγκό
σμιο αλλά και τοπικό. Συνενώνει φοιτητές που είναι παγι- 
δευμένοι σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου με την πολιτική 
εξουσία της Χιλής, με στόχο τη δημιουργία ενός δωρεάν και 
ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος για όλους, εγκαινιάζο
ντας με τον τρόπο αυτό την κατάρρευση του νεοφιλελεύθερου 
μοντέλου που τόσο Βάναυσα επέβαλε ο Πινοτσέτ (Pinochet). 
Αγκαλιάζει τους εξεγερμένους στην πλατεία Ταχρίρ. οι οποίοι 
συνειδητοποιούν ότι η πτώση του Μουμπάρακ (όπως το τέ
λος της δικτατορίας του Πινοτσέτ) δεν ήταν παρά το πρώτο 
Βήμα ενός απελευθερωτικού αγώνα με στόχο την αποτίναξη 
της εξουσίας του χρήματος. Περιλαμβάνει στους κόλπους του 
τους indignados της Ισπανίας, τους απεργούς της Ελλάδας, 
ακτιβιστικά κινήματα αντίστασης που αναδύονται σε όλο τον 
κόσμο, από το Λονδίνο μέχρι το Ντάρμπαν, το Μπουένος Άι- 
ρες, τη Σενζέν και τη Βομβάη. Η στυγνή κυριαρχία του μεγά
λου κεφαλαίου και η ωμή εξουσία του χρήματος σε όλο τον 
κόσμο βρίσκονται σε θέση άμυνας.

Σε ποια πλευρά θα ασκήσει έντονη κριτική ο καθένας από 
εμάς, ως άτομο: Ποιο δρόμο θα καταλάβουμε; 0 χρόνος θα



δείξει. Εκείνο όμως που σίγουρα έχουμε συνειδητοποιήσει «καταλάβετε 
είναι πως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Το σύστημα είναι όχι τη Γουόλ 
μόνο διαλυμένο και εκτεθειμένο αλλά και ανίκανο για οποία- Στριτ»
δήποτε άλλη αντίδραση εκτός από την καταστολή.Έτσι, εμείς, κόμμα της 
ο λαός, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αγωνιστούμε για Γουόλ Στριτ 
το συλλογικό δικαίωμα να αποφασίζουμε πώς θα οικοδομή- συναντά 
θεί το σύστημα και σύμφωνα με ποιο πρότυπο. Το Κόμμα της m νέμεσή του 
Γουόλ Στριτ είχε την ευκαιρία του. και απέτυχε οικτρά. Η οικο
δόμηση μιας εναλλακτικής πάνω στα συντρίμμια του αποτελεί 
ταυτόχρονα ευκαιρία και αναπόδραστη ανάγκη που κανένας 
από εμάς δεν θα ήθελε ποτέ να αποφύγει.
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Γκαουντί, Αντόνι (Gaudi, Antoni) 

195
rKona^v.fltepvdvTotGapasin, Fer

nando) 242.250.252 
Γκέρι, Φρανκ (Gehry. Frank) 194 
Γκιλ. Λέσλι (Gill. Leslie) 256-259 
Γκονιάρ. Ζαν-Λικ (Godard, Jean- 

Luc) 22
Γκότζμαν, Γουίλιαμ (Goetzmann, 

William) 83.93.102 
Γκόιλιμπ. Ρόμπερτ (Gottlieb. Ro

bert) 98
Γκρέμηερ, ΝτέιΒιντ (Graeber.

David) 228 
Γκρίνσηαν. Αλαν (Greenspan, A- 

lan) 78-79.101 
Γουέμπερ. Τζέφρι (Webber. Jef

frey) 253-256.258.268

De Angelis. Massimo 139

Ελιασάρ. Τζούλια (Elyachar, Julia) 
65

Ένγκελς, Φρίντριχ (Engels, Fried- 
I rich) 39.58-60,86,115

Εοκομπάρ.Αρτούρο (Escobar. Ar
turo) 253

Ζίμελ, Γκέοργκ (Simmel, Georg) 
39

Ζούκιν. Σόρον (Zukin, Sharon) 
55

θάτσερ, Μάργκαρετ (Thatcher, 
Margaret) 41.64.220,244,254, 
274

Ιτόρφ, Ζακ (Hittorf, Jacques) 44

Κάμερον. ΝτέιΒιντ (Cameron. Da
vid) 273

Καστέλς. Μανουέλ (Castells. Ma
nuel) 28 

Κινγκ. ΜάρτινΛούθερ (King, Mar
tin Luther) 111, 118 

Κλίνιον. Μπιλ (Clinton. Bill) 101.
114.116.120 

Kov. Μάργκαρετ (Kohn, Marga
ret) 144.237

Λάζαρ, Σίαν (Lazar, Sian) 256.
257,259,261-266 

Λένιν, Βλάντιμιρ Ίλιτς 205,219 
ΛεφέΒρ. Avpl (Lefebvre. Henri) 

21-34,37.63.72.247,251 
ΛίΒινγκστοουν, Κεν (Livingstone.

Ken) 244,251 
Λιούις, Μάικλ (Lewis, Michael) 

107-108



Λοκ. Τζον [Locke. John) 150-153

Μάμφορντ, Λούις (Mumford. Le
wis) 247 

Μαρξ Καρλ (Marx. Kart) 23. 27. 
31. 40. 86-97. 103. 105. 115, 
152. 153. 155. 157. 174. 178. 
180. 219. 221. 223. 230, 235,
245.271

Μέζα, Κάρλος (Mesa. Carlos) 252 
Μέιερ, Ρίτσαρντ (Meier. Richard) 

195
Μέρντοχ. Ρούπερτ (Murdoch. Ru

pert) 178,273 
Μόουζες. Ρόμπερτ (Moses, Rob

ert) 46-48,59,64,69.268 
Μοράλες, ΈΒο (Morales. Ενο) 

252-255 
Μουμπάρακ, Χόονι 284 
Μπάνζερ, Χούγκο (Banzer, Hugo)

258
Μπάφετ. Γουόρεν (Buffett, War

ren) 115.279.281 
Μηελ. Ντάνιελ (Bell, Daniel) 171 
Μηλερ,Τόνι (Blair. Tony) 273 
Μπλούμπεργκ. Μάικλ (Bloom

berg, Michael) 51-52,59 
Μπούκτσιν. Μάρεϊ (Bookchin. 

Murray) 160. 166, 227, 228, 
247,268-270 

Μπους. Τζορτζ (Bush. George W.) 
114.279

Μπράουν, Μάικλ (Brown, Michael 
D.) 279

Νέγκρι, Ανχόνιο (Negri, Antonio) 
88.91.138,146,154.155. 261,
269

Νίξον. Ρίτσαρντ (Nixon. Richard)
111.131

Νιούμαν. Φρανκ (Newman.
Frank) 83,93,102 

Ντε Σότο. Χερνάντο (De Soto, 
Hernando) 64,150

Οσμάν, Ζορζ Εζέν (Haussman, 
Georges Eugdne) 43-46, 48. 
52,58,97,214.234 

Όστρομ, Βίνσεντ (Ostrom, Vin
cent) 161-163 

Όστρομ, Έλινορ (Ostrom. Elinor) 
139, 140. 145, 159-161, 169,
268,269

Παρκ. Ρόμπερτ (Park. Robert) 38.
137.271

Πάρκερ. Ρόμπερτ (Parker. Rob
ert) 185-186 

Περέιρε. Άιζακ (P£reire. Isaac)
53.97

Περέψε. Εμίλ (P6reire, £mile)
53.97

Πινοταέτ, Αουγκούστο (Pinochet, 
Augusto) 284 

Πρίμπραμ, Καρλ (Pribram. Kart) 
85

Ρεθουέλτας. Ροζάουρα (Revuel- 
tas. Rosaura) 242 

Ρέιγκαν. Ρόναλντ (Reagan, Ro
nald) 41,114,279

Σάμαρανκ.ΧουάνΑντόνιο (Sama
ranch, Juan Antonio) 195-196 

Σάνκτον. Αντριου (Sancton. An
drew) 160 

Σάντσεζ ντε Λοσάντα. Γκονσάλο 
(Sanchez de Lozada. Gonzalo) 
252

Σίλερ, Ρόμπερτ (Shiller, Robert) 
73,80

ευρετήριο
ονομάτων

303



εξεγερμένες

πόλεις

ΣΙνκελ, Καρλ ΦρΙνιριχ (Schinkel.
Kart Friedrich) 199-200 

Σλιμ. Κόρλος (Slim. Carlos) 56,69 
Σμιθ, Άνταμ (Smith. Adam) 150- 

151,179
Σηιρ, Άλπερτ (Speer. Albert) 200 
Στίγκλιτζ Τζόζεφ (Stiglitz. Joseph) 

101
Στόκμαν, ΝτέιΒιντ (Stockman, Da

vid) 114-115

Ταϊμπάουτ, Τσαρλς (Tiebout. Char
les) 161

Ταμπ. Γουίλιαμ (Tabb, William) 49 
Τζέικομπς, Τζέιν (Jacobs, Jane)

47.59.69.268 
Τζορτζ. Χένρι (George. Henry) 78 
Τζουλιάνι. Ρούντολφ (Giuliani, Ru

dolph) 197 
Τόμας, ΜπρΙνλεϊ (Thomas. Brin- 

ley) 98,100

Τόμσον. Έντουαρντ (Thompson, 
Edward P.) 237 

Τσάνιλερ, Αλφρεντ (Chandler. Al
fred) 179 

Τσέινι. Ντικ (Cheney. Dick) 114

Φλέτσερ, Μπιλ (Fletcher. Bill) 
242,250.252 

Φόστερ, Νόρμαν (Foster, Nor
man) 195,200

Χάουγκ Βόλφγκανγκ (Haug. Wol
fgang) 177 

Χαρντ, Μάικλ (Hardt, Michael) 88.
137,146,154.155.261,269 

Χάρντιν, Γκάρετ (Hardin. Garrett) 
138.139.141.150.157,158 

Χίτλερ. Αδόλφος (Hitler, Adolf) 
200

3041



ευρετήριο τοπωνυμίων

Αθήνα 34.147.186,194,212.213. 
281
Βλ και Ακρόπολη· Συντάγμα
τος. πλατεία 

Ακρόπολη 198 
Αμβούργο 155.245 
Αμερική 124.213 

Βόρεια -  151,153,157 
Λατινική·- 67,213,217.225, 
253.258.276
βλ και Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

Αμπού Ντάμπι 52 
Αργεντινή 49.217.238 

βλ και Κόρδοβα 
Ασία 49,79.80.213.276 
Αυστραλία 122,184,185

Βλ και Μελβούρνη- Νέα Νότια 
Ουαλία 

Αφγανιστάν 50,114,226 
Αφρική 67.213

Βαλτιμόρη 51.53.70.80.117.119- 
121,155.157.194.259 

Βαρκελώνη 34.147.193,195-198, 
206,211-213 

Βερολίνο 194,198-200,206,212, 
213

Βιέννη 212,243
Βολιβία 168, 212. 217, 252-259, 

261,268,270
βλ και Ελ Αλτο· Κοτσαμπάμπα- 
Λα Παζ

Βομβάη 27, 51, 60. 61. 76. 170.
202.284 
βλ και Νταραβί 

Βραζιλία 25, 26. 56.80.100, 205,
206.218,245
βλ και Ρίο ντε Τζανέιρο- Σάο 
Πάολο

ΒΡΙΚ. χώρες 100-101,128 
βλ και Βραζιλία· Ρωσία· Ινδία- 
Κίνα

Γαλλία 80.236 
βλ και Παρίσι 

Γένοβα 212
Γερμανία 16,45,56,80.85.122 

Δυτική -  81
Βλ και Αμβούργο- Βερολίνο 

Γιοχάνεσμπουργκ 27,170 
Γκουάνγκ-ντονγκ 128 

βλ και Ντονγκ-γκουάν 
Γουίλιαμσμπεργκ (Νέα Υόρκη) 155 
Γουόλ Στριτ 56.69,70.92.93.116.

280,281 
Γουότς (Λος Αντζελες) 111

DUMBO (Νέα Υόρκη) 155 
Δυτική Όχθη 214

Ελ Άλτο (Βολιβία) 157, 212. 214, 
236.252.255-260.262-267 

Ελλάδα 167.276.284 
Βλ και Αθήνα 

Ευρώπη 43. 51. 100, 115, 131, 
176-178.197,205,209



εξεγερμένες

πόλεις

3061

ανατολική -  251 
νότια -  217 

Ζάγκρεμπ 245
Ζούκοτι. πάρκο (Νέα Υόρκη) 34

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
(ΗΠΑ) 26,37.45-49,50.51,53. 
54.56.62.68,71,73,74,78-82, 
85, 92, 93. 99-101. 105-107.
109-116, 121-123. 125, 127-
129, 131. 134. 162, 167. 178. 
185. 187, 202, 212-217, 229, 
234, 237, 238, 240, 242, 244.
245.262.277.281.284 
Βλ και Αμερική

Ηνωμένο Βασίλειο 82,89,100 
βλ και Μεγάλη Βρετανία

Ιαπωνία 79.81,125,126 
βλ. και Τόκιο 

Ινδία 54, 56. 61. 63. 65. 67. 100. 
128.132.168.218 
Βλ. και ΒομΒάη 

Ινδονησία 63 
Ιράκ 50,114,213.214 
Ιρλανδία 50,80,100,106 
Ισπανία 50,51.80,100,102,212,

229.276.284
βλ και Βαρκελώνη- Μαδρίτη- 
Χώρα των Βάσκων 

Ισραήλ 214 
Ιταλία 144

βλ και Γένοβα- Μιλάνο- Μπο- 
λόνια- Ρώμη- Τορίνο

Κάιρο 34,65.147, 193,212,213, 
281
βλ και Ταχρίρ, πλατεία 

Καλιφόρνια 81.83.103.167 
Βλ και Λος Αντζελες- Σαν Ντιέ- 
γκο· ΣανΦρανσίσκο

Κανάρι Γουόρφ (Λονδίνο) 191 
Κάτω Χώρες 80 
Κεμπέκ 212
Kiertand Commons (Φοίνιξ) 144 
Κίνα 29.30,50.51,54,56.62.63. 

67. 80. 92. 100-101, 104, 122- 
135,213.225,239 
Βλ και Γκουάνγκ-ντονγκ· Πε
κίνο- Σανγκάη- Σενζέν- Τσονγκ- 
κινγκ

ΚλίΒελανι 53,80,120.162 
Κοπεγχάγη 155 
Κόρδοθα (Αργεντινή) 211 
Κοτσαμπάμπα (Βολιβία) 162.212, 

252,254-256.264 
Κουριτσίμηα (Βραζιλία) 205,245 
Κρισηάνια (Κοπεγχάγη) 155

Λα Παζ 214. 236. 252, 257, 258, 
264 

ΛεΑλ 23.44 
Λίθερπουλ 194,198 

Αλ και Τόξτεθ 
Λίμα 65
Λονδίνο 18. 51, 64, 76. 92. 181. 

191. 193. 206. 212-214. 273-
276.281.284 

Λος Αντζελες 26,27,51, 121, 170,
216,236,238.245.268 
βλ και Γουότς

Μαδρίτη 34,51.212.213.281 
Μάνησον (Ουισκόνσιν) 34,212 
Μανχάταν 56.69,76,181

Βλ και Γουόλ Στριτ- Νέα Υόρ- 
κη· Σόχο 

Μεγάλη Βρετανία 50. 53. 56, 80. 
85.99,100,128.139.151.166. 
181.243,248,274 
Βλ και ΛίΒερπουλ- Λονδίνο- 
Νότινγκχαμ



Μελβούρνη 205.213 
Μεξικό 56,212.242.263 

Πόλη του -  51,67,69,212 
βλ και Οαχάκα 

Μιλάνο 193,206,212 
Μιλγουόκι 244 
Μοντραγκόν 229 
Μόσχα 51,244 
Μπαλί 188
Μπανγκόκ 67,205,212 
Μηανγκλαντές 65,239 
Μηάφαλο [Νέα Υόρκη) 120 
Μπέρλινγκτον (Βερμόντ) 244 
Μηιλμπάο 194.206 
Μπολόνια 206.243 
ΜπρΙξτον (Λονδίνο) 274

Νάνηγκραμ (Δυτική Βεγγάλη) 63 
Νέα Νότια Ουαλία 235 
Νέα Υόρκη 26.32,34,46,49,51. 

53,56,59.60.69,70.81.83.84, 
103, 108, 121. 150. 155. 163. 
165, 171. 194. 197. 202, 213,
235,236,267,268 
βλ και Μανχάταν ■ Χάρλεμ 

Νέο Μεξικό 241 
Νιου Χέιθεν (Κονέκηκατ) 70 
Νορθούμπρια (Ηνωμένο Βασί

λειο) 239 
Νότια Αφρική 202

βλ και Γιοχάνεσμπουργκ 
Νόηνγκχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο) 

239,248
ΝταραΒί (Βομβάη) 61,70,76,202 
Ντιτρόιτ 53.111.115.120.158 
Ντονγκ-γκουάν 130 
Ντουμπάι 51,52

Οαχάκα 212,263 
Ολλανδία, βλ. Κάτω Χώρες

Παρίσι 21. 22. 24. 27. 29. 32. 34. 
43,44,46-48,52.58.59.67.97.
194,211,212,214.235.273 

Πεκίνο 124,125.132
βλ και Τιενανμέν, πλατεία 

Πλάσα ντε Κσταλούνια (Βαρκε
λώνη) 147,212 

Πολωνία 80
Πόρτο Αλέγκρε (Βραζιλία) 26.205.

206.245.251
Ποτσντάμερ Πλστς (Βερολίνο) 200 
Πουέρτα ντελ Σολ (Μαδρίτη) 212. 

281
Πράγα 205,212 

Ραμάλα 214
Ρίο ντε Τζανέιρο 63-65,128,189,

194,202,215.245 
Ρώμη 194.213 
Ρωσία 49.56.100.128.212 

Βλ και Μόσχα

ΣανΝτιέγκο 51,102
Σαν Φρανσίσκο 112.193.206.268
Σανγκάη 61. 123. 124. 128, 131.

170,211,236 
Σάντα Κρουζ (Βολιβία) 253-255. 

257
Σαντιάγο 51,212,213,270 
ΣάοΠόολο 27,51,128,170 
Σενζέν 50.134,284 
Σεούλ 51.60,62 
Σιάτλ 69.205.211-212.239 
Σικάγο 67.83,119.121.212.216. 

268
Σινγκαπούρη 192,197 
Σοβιετική Ένωση 46, 114, 199,

225.251 
Σουέζ Διώρυγα 43 
Σουηδία 80
Σόχο (Νέα Υόρκη) 155

ευρετήριο
τοπωνυμίων
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εξεγερμένες

πόλεις

Συντάγματος, πλατεία 18,147.212,
214.281

Ταϊλάνδη 79,85 
βλ και Μπανγκόκ 

Ταϊπέι 51
Ταχρίρ. πλατεία 147,212,214,281.

284 
Τζόρτζια 80 
Τιενανμέν. πλατεία 214 
Τόκιο 170
Τόξτεθ (ΛίΒερπουλ) 274 
Τορίνο 212,237 
Τορόντο 246

Τσονγκ-κινγκ 30,133,245 
Φαλούτζα (Ιράκ) 214-215 
Φλιντ (Μίαιγκαν) 238 
Φλόριντα 80. 83. 102. 103. 117. 

124
Φοίνιξ (Αριζόνα) 144 

Χάρλεμ 60,202
Χιλή 51.122,166,212.236.270. 

284
βλ και Σαντιάγο 

ΧονγκΚονγκ 51,192 
Χώρα των Βάσκων 188.229 

βλ και Μοντραγκόν· Μπιλμπάο
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