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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ MARTA HARNECKER ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τελείωσα το γράψιμο αυτού του βιβλίου τον Μάιο του 1999, λίγους μήνες μετά την 
εκλογή του προέδρου Ούγκο Τσάβες. Βρισκόμασταν στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 
Η Αριστερά δεν είχε ακόμη καταφέρει να ξεπεράσει σε σημαντικό βαθμό το κατα- 
θλιπτικό σύνδρομο στο οποίο είχε περιπέσει μετά την ήττα των σοσιαλιστικών καθε
στώτων στην Ανατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ. Η κοινωνική επανάσταση φαινόταν 
πολύ μακρινή. Κανείς σχεδόν δεν χρησιμοποιούσε αυτόν τον όρο. Υπήρχε ωστόσο μια 
προσωπικότητα που είχε αποφασίσει να πορευθεί ειρηνικά σε αυτόν τον δρόμο: ο πρό
σφατα εκλεγμένος πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες. Τότε, αναλύοντας αυτά 
που συνέβαιναν σε αυτή τη χώρα, έγραψα: «Ο Τσάβες αισθάνεται ότι χτίζει μια νέα 
ιστορία, φιλοδοξεί να κάνει μια αληθινή επανάσταση πραγματοποιώντας δομικές αλ
λαγές στο πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό πεδίο, στο ήθος. Όμως 
φιλοδοξεί να την κάνει ειρηνικά και δημοκρατικά για να δώσει ειρηνική βιωσιμότητα 
στη μετάβαση και στην αναγκαία και βαθιά αλλαγή. Και αναρωτιόμουν: Θ α  μπορέσει 
ο μπολιβαριανός στρατιωτικός να κινήσει τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης 
με τη σοβαρότητα και το βάθος που έχει τεθεί παρά το ότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο 
αριθμό των κατάλληλων στελεχών για τον σκοπό αυτόν; Θα συνεχίσει να διαθέτει τη 
λαϊκή υποστήριξη, ακόμη και αν δεν μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες 
που δημιούργησε στην προεκλογική του εκστρατεία; Θα μπορέσει να υλοποιήσει έναν 
τρίτο δρόμο ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, σε μια χώρα που εξαρτά- 
ται από το πετρέλαιο (που αποτελεί περισσότερο από το 70% των εξαγωγών της) και 
του οποίου η κυριότερη αγορά είναι αυτή των ΗΠΑ; Μόνο η ιστορία θα αποφανθεί αν 
αυτό είναι δυνατόν.

Και τι είπε η ιστορία;
Η Βενεζουέλα έχει σήμερα ένα από τα δημοκρατικότερα Συντάγματα στον κόσμο, 

όπου ο πρωταγωνιστικός ρόλος του λαού είναι ένας από τους θεμελιώδεις άξονές του. 
Ένα Σύνταγμα που έχει χρησιμεύσει ως οδηγός στον λαό και του έχει προσφέρει τα 
θεωρητικά και νομικά εργαλεία για να υπερασπίσει την πολιτική διαδικασία που υλο
ποιείται στη χώρα.

Ο πρόεδρος Τσάβες διαθέτει ολοένα και μεγαλύτερη λαϊκή στήριξη. Τόσο τον 
Απρίλιο του 2002* -όταν οι φτωχοί στο Καράκας και σε άλλα μέρη της χώρας βγή-

1. Τον Απρίλιο του 2002 με την καθοδήγηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ξέσπασε πραξικόπημα,



καν στους δρόμους για να απαιτήσουν την επιστροφή του στο Μιραφλόρες- όσο και 
στο δημοψήφισμα2 του Αυγούστου του 2004, αλλά και στις προεδρικές εκλογές3 του 
Δεκεμβρίου του 2006, ο λαός της Βενεζουέλας αποφάνθηκε καθοριστικά υπέρ της πα
ραμονής του Ούγκο Τσάβες στη διακυβέρνηση της χώρας. Στη Βενεζουέλα δεν λει
τούργησε το γνωμικό «Έρωτας με πείνα δεν κρατάει».

Ήταν ακριβώς οι φτωχοί, οι ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι αυτοί που στήριξαν 
περισσότερο τον πρόεδρό τους γιατί, χάρη στην κυβέρνησή του, αυτοί έπαψαν να είναι 
οι «αόρατοι», οι παντοτινά λησμονημένοι και αντίθετα ένιωσαν για πρώτη φορά ότι 
είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ιστορίας

Παραμένει ωστόσο καθαρό ότι ο λεγόμενος «τρίτος δρόμος4» είναι ανέφικτος. Αυτό 
που μόνο μπορεί να γίνει είναι να προωθηθεί μια βαθιά κοινωνική αλλαγή εγκαταλεί- 
ποντας τη λογική του κεφαλαίου και υιοθετώντας μια νέα λογική: μια λογική ανθρωπι
σμού και αλληλεγγύης. Η λογική του κεφαλαίου οδηγεί ανελέητα στον εγωισμό, στον
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με επικεφαλής τον πρόεδρο ίων βιομηχάνων και τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Εργατών (CTV), 
που ελεγχόταν από την αντιπολίτευση. Το πραξικόπημα όμως απέτυχε χάρη στη μαζική κάθοδο 
του λαού στους δρόμους, τόσο στην πρωτεύουσα Καράκας όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την 
αστυνομία όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι αναθάρρεψαν τμήματα του στρατού, απέ
σπασαν από τα χέρια των πραξικοπηματιών τον Ούγκο Τσάβες και τον επανέφεραν στο κυβερνητι
κό κτίριο Μιραφλόρες. Όσοι πραξικοπηματίες διέφυγαν βρίσκονται σε διακοπές στο Μαϊάμι παρέα 
με τους Κουβανούς ομοϊδεάτες τους, Σ.τ.Μ.

2. Το δημοψήφισμα του Αυγούστου του 2004 υπήρξε η σημαντικότερη προσπάθεια της αντιπο
λίτευσης, μετά το πραξικόπημα, να απομακρύνει τον Ούγκο Τσάβες. Κάνοντας χρήση ενός άρθρου 
του νέου Συντάγματος που προβλέπει την ανάκληση του εκλεγμένου Προέδρου προκάλεσε δημο
ψήφισμα για την παραμονή ή όχι του Ούγκο Τσάβες. Ο λαός της Βενεζουέλας με ποσοστό 59,25% 
αποφάσισε την παραμονή του παρέχοντάς του στήριξη και στέλνοντας το μήνυμα ότι μόνο με την 
λαϊκή στήριξη, τη λαϊκή συμμετοχή και την περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να προχωρήσει 
η μπολιβαριανή διαδικασία, Σ.τ.Μ.

3. Στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 2006 ο Τσάβες συγκέντρωσε το 63% των 
ψήφων, αποδεικνύοντας ότι συνεχώς αυξάνει η απήχησή του στον λαό της Βενεζουέλας. Είχαν 
προηγηθεί, τον Δεκέμβριο του 2005, οι εκλογές για την Εθνοσυνέλευση όπου η αντιπολίτευση, 
μπροστά στη διαφαινόμενη πανωλεθρία της και αφού μάταια προσπάθησε να αμφισβητήσει τη 
νομιμότητα της διαδικασίας (η οποία επικυρώθηκε όμως από τους διεθνείς παρατηρητές) αποφά
σισε να απόσχει από τις εκλογές. Έχει γίνει πασιφανές πλέον ότι η αντιπολίτευση έχει χάσει κάθε 
κύρος και αξιοπιστία και ότι γι’ αυτήν και τις ΗΠΑ που τη στηρίζουν έχει χαθεί το παιχνίδι στο 
θεσμικό πεδίο. Μένει να αποδειχθεί αν ο Τσάβες και ο λαός της Βενεζουέλας θα διδαχθούν από 
την εμπειρία της Λαϊκής Ενότητας στη Χιλή που καταπνίγηκε στο αίμα ή από την εμπειρία της 
Κούβας που κοντά πενήντα χρόνια τώρα αντιστέκεται. Το αποτυχημένο πραξικόπημα, οι κινήσεις 
προδοτών στρατιωτών που αποκαλύπτονται, τα σαμποτάζ στους πετρελαιαγωγούς, οι εκρήξεις 
βομβών, οι αποσχιστικές κινήσεις που υποδαυλίζουν πράκτορες των ΗΠΑ στις πλούσιες περιοχές 
της χώρας στα σύνορα με την Κολομβία και άλλα δείχνουν ότι ο αντίπαλος θα χρησιμοποιήσει 
κάθε μέσο, Σ.τ.Μ.

4. Η Marta Hamecker εδώ αναφέρεται στον όρο «τρίτος δρόμος» (μεταξύ καπιταλισμού και 
σοσιαλισμού) που χρησιμοποίησε στο κείμενο της πρώτης έκδοσης του 1999. Οι απόψεις της για 
τον χαρακτήρα της μπολιβαριανής διαδικασίας εκτίθενται στο Παράρτημα, Σ.τ.Μ.
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αντιανθρωπισμό. Εξού και η αναγκαιότητα της μετάβασης στην οικοδόμηση του σοσια
λισμού: ενός σοσιαλισμού ιδιότυπου (sui generis), όπως είναι η ίδια η επαναστατική 
μπολιβαριανή διαδικασία. Οι Βενεζουελανοί έχουν τη μεγάλη πρόκληση να πρέπει να 
επινοήσουν τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, εκείνη την κοινωνία που θα επιτρέπει 
το μοίρασμα του πλούτου και την επίτευξη της πλήρους ανάπτυξης των δυνατοτήτων 
όλων των ανθρώπων, ξεκινώντας από τις ιδιαίτερες παραδόσεις τους και τις ιδιομορ
φίες αυτής της χώρας. «Ούτε απομίμηση ούτε αντιγραφή -όπως έλεγε ο Μαριάτενγκι-, 
παρά ηρωϊκή δημιουργία».

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουν πλέον αυτή την πρόκληση συντροφευμένοι μόνο από 
τον ηρωϊκό κουβανέζικο λαό -που έχει κατορθώσει να αντιστέκεται κοντά μισόν αιώ
να ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης. Από το 1999 μέχρι τώρα καινούριες προοδευτικές 
κυβερνήσεις έχουν αναδυθεί στην υποήπειρό μας.

Ο Λουΐς Ινάσιο ντα Σίλβα, πιο γνωστός ως Λούλα στη Βραζιλία, ο Νέστορ Κίρτσνερ 
στην Αργεντινή, ο Ταμπαρέ Βάσκες στην Ουρουγουάη, οΈ βο Μοράλες στη Βολιβία, η 
Μιτσέλε Μπατσελέτ στη Χιλή, ο Ραφαέλ Κορέα στο Εκουαδόρ και ο Ντανιέλ Ορτέγα 
στη Νικαράγουα. Ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι αναμφίβολα πολύ ευνοϊκότερος 
σήμερα παρά πριν από επτά χρόνια.

Όμως, όπως λέει ο Πρόεδρος του Εκουαδόρ5, δεν ζούμε απλώς «μια εποχή αλλα
γής», αλλά «μια αλλαγή εποχής», ισχυρισμός που εμπεριέχει μια ιστορική προοπτική 
που διαπερνά τη σημερινή συγκυρία. Και σε αυτό το καινούριο σκηνικό, η αναγκαιότη
τα ενός πολιτικού εργαλείου που να βρίσκεται στο ύψος των νέων προκλήσεων γίνεται 
πιο απαραίτητη από ποτέ.

Υπάρχουν εκείνοι που εκλαμβάνουν το βιβλίο μου ως «εγχειρίδιο πολιτικής πράξης 
για τους αγωνιστές της Αριστεράς στον κόσμο». Δεν ξέρω αν η λέξη «εγχειρίδιο» είναι 
η κατάλληλη, θα προτιμούσα να το θεωρούσαν ως ένα σύνολο ιδεών χρήσιμων για τον 
αγώνα και την οικοδόμηση, ξεκινώντας από κάθε εθνική πράγματικότητα, αυτού του 
νέου πολιτικού εργαλείου που τόσο χρειαζόμαστε.

Χαιρόμαστε απέραντα που το βιβλίο αυτό θα δημοσιευθεί στην Ελλάδα. Ελπίζουμε 
να είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για αυτή την «ηρωϊκή δημιουργία» για την οποία μι
λούσαμε και να συμβάλει στην ενδυνάμωση μιας νέας πολιτικής κουλτούρας στους 
κόλπους της ελληνικής Αριστεράς.

M a r t a  H a r n e c k e r  

6.4.2007

5. Ο Ραφαέλ Κορέα εκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 2006 με ποσοστό 57%, με την υποστήριξη 
των ισχυρών κινημάτων της πόλης και της υπαίθρου αλλά κυρίως του πανίσχυρου ιθαγενικού κι
νήματος που αναδύθηκε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο Κορέα αντιτίθεται στη συμ
φωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, στην παροχή βάσεων στις ΗΠΑ, αρνείται να χαρακτηρίσει 
τρομοκράτες τις FARC στη γειτονική Κολομβία, διέκοψε τις σχέσεις του Εκουαδόρ με το ΔΝΤ, 
προωθεί ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα και ένα νέο Σύνταγμα και θεωρεί ότι εντάσσεται στο ρεύμα του 
σοσιαλισμού του 21 ου αιώνα ο οποίος, όπως δηλώνει, αγωνίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική 
κυριαρχία, ενδογενή ανάπτυξη και περιφερειακή ολοκλήρωση, Σ.τ.Μ.





ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Η Marta Hamecker, απόγονος μεταναστών που έφτασαν στη Χιλή πριν από 100 χρόνια 
από τη μακρινή Αυστρία, είναι μια από τις σημαντικότερες ερευνήτριες της Λατινικής 
Αμερικής. Σπούδασε Ψυχολογία στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Χιλής και συμμε
τείχε στην Acción Católica. Τελείωνε τις σπουδές της όταν ξέσπασε η Κουβανέζικη 
Επανάσταση, η οποία την επηρέασε βαθιά, Η υπεράσπιση της επανάστασης την οδή
γησε σε συγκρούσεις με το περιβάλλον της και αποτέλεσε την αρχή της αποστασιο
ποίησής της από τον καθολικισμό. Το 1962, έπειτα από μια επίσκεψη στην Κούβα, 
πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι. Γίνεται μαθήτρια και οπαδός του Λουΐ Αλτουσέρ, 
του Γάλλου φιλόσοφου αλγερινής καταγωγής που ήταν και αυτός στα νιάτα του μέλος 
της Acción Católica. Απαρνιέται την υποτροφία αλλά τελειώνει τις σπουδές της δου
λεύοντας.

Με την καθοδήγηση του Αλτουσέρ μελετά τον Μαρξ. Καρπός των μελετών της απο
τελεί το πολύ γνωστό πλέον Στοιχειώδεις Έννοιες του Ιστορικού Υλισμού, ένα βιβλίο που 
κυκλοφόρησε σε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα, μόνο στη Λατινική Αμερική, 
ενώ μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Παπαζήση με τίτλο Βασικές Έννοιες του Ιστορικού Υλισμού, χωρίς χρονολογία έκδοσης 
-ίσως το 1977- αλλά πέρασε μάλλον απαρατήρητο μέσα στον καταιγισμό των συναφών 
τίτλων. Στο βιβλίο αυτό φαίνονται ήδη δύο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 
έργου της: ο εκλαϊκευτικός-παιδαγωγικός χαρακτήρας του και η προσπάθεια επικαιρο- 
ποίησης της θεωρίας με την ενσωμάτωση των εμπειριών των τελευταίων δεκαετιών.

Όταν επιστρέφει στη Χιλή στα τέλη του 1968, μέσα στη συγκυρία του επαναστα
τικού κύματος που διατρέχει απ’ άκρη σ’ άκρη ολόκληρο τον πλανήτη, το βιβλίο της 
έχει μετατραπεί ήδη σε μπεστ-σέλερ, ιδιαίτερα από τους νέους. Παράλληλα, λόγω του 
ρεύματος τής τότε πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης (βλ. παραγράφους 70-78) έχουν 
δημιουργηθεί έδρες μαρξισμού και το βιβλίο της διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια. Η 
ίδια διδάσκει επί έναν χρόνο αλλά γρήγορα εγκαταλείπει τις πανεπιστημιακές αίθουσες 
και οργανώνει μαθήματα μαρξισμού για εργάτες και αγρότες «που έρχονταν με μεγάλη 
αγωνία να μάθουν για να εφαρμόσουν αμέσως αυτά που έμαθαν», όπως λέει η ίδια.

Την περίοδο του πειραματισμού του ειρηνικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό του 
Αλιέντε και της Λαϊκής Ενότητας εγκαταλείπει τα μαθήματα και διευθύνει το εβδο
μαδιαίο πολιτικό περιοδικό Chile HOY, στηρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης



Αλιέντε. Όταν οι ισχυροί του κόσμου αποφασίζουν να τελειώνουν με αυτό το επικίν
δυνο παράδειγμα εξυφαίνοντας το αιματηρό πραξικόπημα του Πινοτσέτ, πραξικόπημα 
για το οποίο η Marta Hamecker είχε προειδοποιήσει τρεις εβδομάδες πριν, καταφεύγει 
στην Κούβα.

Η Marta Hamecker, έχει αναδειχθεί τα τελευταία σαράντα χρόνια σε μία από τις 
σημαντικότερες ερευνήτριες και εκλαϊκεύτριες των χειραφετικών κοινωνικοπολιτικών 
εμπειριών της Λατινικής Αμερικής. Αντικείμενο της έρευνάς της είναι τόσο τα ένοπλα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα αντάρτικα του βουνού και τα αντάρτικα πόλης, 
όσο και οι εμπειρίες της νόμιμης, της «θεσμικής» Αριστεράς. Ιδιαίτερα την ενδιαφέ
ρουν, πέρα από τις παγκόσμιες και τις εθνικές εμπειρίες, οι εμπειρίες λαϊκής συμμετο
χής σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνοτικής-ιθαγενικής κοινότητας. Το 1991 ιδρύει 
την οργάνωση Λατινοαμερικανική Λαϊκή Μνήμη (Memoria Popular Latinoamericana, 
MEPLA) που είναι αφιερωμένη στη μελέτη του λαϊκού κινήματος της υποηπείρου γιατί 
πιστεύει ότι λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Έχει γράψει εκατοντάδες σημα
ντικά άρθρα, έχει εκδώσει 45 περίπου βιβλία, έχει διατρέξει όλη τη Λατινική Αμερική 
και έχει πάρει συνεντεύξεις από τους σημαντικότερους κομαντάντες των αντάρτικων 
κινημάτων, των πολιτικοστρατιωτικών οργανώσεων, των πολιτικών οργανώσεων, των 
εκπροσώπων/πρωταγωνιστών των κοινοτικών εμπειριών λαϊκής συμμετοχής, των ιθα- 
γενικών κινημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στη Βενεζουέλα του Τσάβες 
και είναι από τα λίγα άτομα που μπορούν να μπουν οποιαδήποτε ώρα στο προεδρικό 
μέγαρο. Λέγεται πως μόνο «η Μάρτα, ο Ραμονέ και ο Κουβανός πρέσβης μπορούν να 
δουν όποτε θέλουν τον Τσάβες».

Το βιβλίο που είχαμε την τύχη να μεταφράσουμε, ένα από τα τελευταία που έχει 
γράψει η Marta Hamecker, εκδόθηκε το 1999 με τίτλο Πραγματοποιώντας το αδύνατο, 
εξαντλήθηκε και επανεκδόθηκε έναν χρόνο αργότερα χωρίς αλλαγές. Όταν ολοκληρώ
ναμε την ελληνική έκδοση μάς πληροφόρησε ότι προχώρησε σε τρίτη έκδοση αναμορ
φωμένη, με τον τίτλο Ξαναχτίζοντας την Αριστερά. Σε αυτήν επικαιροποιεί τα πολιτικά 
της συμπεράσματα, που περιλαμβάνονταν στο τρίτο μέρος της Α ' και Β ' έκδοσης με 
την εμπειρία της Βενεζουέλας και συνάγει από αυτήν ορισμένα νέα συμπεράσματα. 
Πιο συγκεκριμένα, στη νέα έκδοση: Έχει παραλειφθεί το πρώτο μέρος των δύο πρώ
των εκδόσεων στο οποίο γινόταν μια σύντομη ιστορική καταγραφή των γεγονότων 
που σημάδεψαν τη λατινοαμερικανική Αριστερά από την Κουβανέζικη Επανάσταση 
μέχρι το 2000. Έχει μειωθεί η έκταση του δεύτερου μέρους το οποίο αναφέρεται στον 
σημερινό κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί κυρίως κάτω από την επίδραση της επιστημο- 
νικοτεχνικής επανάστασης, της επιβολής του νεοφιλελευθερισμού ως ηγεμονικού μο
ντέλου, της κυριαρχίας της χρηματοοικονομικής σφαίρας και των χρηματιστηριακών 
κρίσεων. Υπάρχει σχεδόν αυτούσιο το τρίτο μέρος που αναφέρεται στην κατάσταση 
της Αριστεράς σήμερα και στην ανάγκη για την οικοδόμηση μιας νέας Αριστεράς που 
να βρίσκεται στο ύψος των προκλήσεων που της θέτει ο σημερινός κόσμος. Τέλος, 
κλείνει απαντώντας στο ερώτημα αν αυτά που βιώνει σήμερα ο λαός της Βενεζουέλας 
αποτελούν ή όχι επαναστατική διαδικασία.
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Έπειτα από συνεννόηση με τη συγγραφέα αποφασίσαμε να εκδώσουμε το βιβλίο 
στην αρχική του εκδοχή, λαμβάνοντας υπόψη το κενό που υπάρχει στην ελληνική 
βιβλιογραφία για την ιστορία, την εξέλιξη της σκέψης και τις εμπειρίες του κινήμα
τος στη Λατινική Αμερική (εκτός από λίγες εξαιρέσεις, καθώς και τα καλά περιοδικά 
Αλάνα και Resistencias). Παράλληλα, προσθέσαμε τις αλλαγές που περιλαμβάνονται 
στην καινούρια έκδοση όπως μας ζήτησε η συγγραφέας, ενώ σε Παράρτημα στο τέ
λος του βιβλίου παραθέτουμε το τμήμα για τη Βενεζουέλα που πρόσθεσε και η Marta 
Hamecker στο τέλος της καινούριας έκδοσης.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται μια σύντομη καταγραφή των γεγονότων που 
έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη λατινοαμερικανική Αριστερά κατά τα τελευταία σα
ράντα χρόνια. Τόσο των διεθνών, όπως η σινοσοβιετική ιδεολογική και πολιτική δια
μάχη, η εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία, η περεστρόικα και τέλος, φυσικά, η 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του ανατολικού συνασπισμού, γεγονός που 
άλλαξε καίρια τον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων οδηγώντας σε έναν μονοπολικό 
κόσμο χωρίς την ύπαρξη κάποιου αποτελεσματικού αντίβαρου. Αλλά και των γεγο
νότων στην ίδια την υποήπειρο, αρχίζοντας από την καθοριστικής σημασίας νίκη της 
Κουβανέζικης Επανάστασης.

Η επανάσταση στην Κούβα έδειξε ότι μια σοσιαλιστική επανάσταση μπορεί να επι
κρατήσει λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ -  αυτό αποτέλεσε την πρώτη ανατρο
πή στη σκέψη της λατινοαμερικανικής Αριστεράς. Η δεύτερη ήταν ότι μια επανάσταση 
μπορεί να γίνει πέρα από τα τριτοδιεθνιστικά πρότυπα αλλά και σε διάσταση με το 
αναδυόμενο τότε, στους κόλπους του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, ισχυρό 
αναθεωρητικό ρεύμα του λεγόμενου ειρηνικού δρόμου.

Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίζεται από την άνθηση σε όλη τη Λατινική Αμερική 
των αντάρτικων της υπαίθρου και, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας αυτής, 
των αντάρτικων πόλης. Είναι μια δεκαετία όπου παράγεται σημαντικό θεωρητικό έργο 
με την επεξεργασία, μεταξύ άλλων, εννοιών όπως του φοκισμού και της πολιτικοστρα- 
τιωτικής οργάνωσης. Η δεκαετία αυτή σημαδεύεται από τη συνεπή αγωνιστική πορεία 
και τον ηρωϊκό θάνατο του Τσε Γκεβάρα, από το μήνυμά του στην Τριηπειρωτική για 
«δύο, τρία, πολλά Βιετνάμ» και από την έκδοση σημαντικών έργων όπως του Ρεζί 
Ντεμπρέ, Επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
1960 σε όλη την υποήπειρο έχουμε το ξέσπασμα του φοιτητικού κινήματος και τη ρι- 
ζοσπαστικοποίηση σημαντικού μέρους της διανόησης, διαδικασίες που αλληλοτροφο- 
δοτούνται με αυτήν των αντάρτικων επαναστατικής, μαρξιστικής έμπνευσης. Την ίδια 
περίοδο έχουμε και την εμφάνιση του κινήματος της Θεολογίας της Απελευθέρωσης. Το 
κίνημα αυτό αποτέλεσε ένα ιδιότυπο αλλά αυθεντικό ρεύμα χριστιανομαρξισμού που 
ανέδειξε εμβληματικές μορφές όπως του Καμίλο Τόρες. Παράλληλα, εκδηλώνονται 
αντιαποικιακού χαρακτήρα πραξικοπήματα εθνικοπατριωτικών μερίδων του στρατού, 
όπως στον Παναμά, το Περού και τη Βολιβία.

Η αρχή της δεκαετίας του 1970 σημαδεύεται από την τριετή εμπειρία του ειρηνικού 
περάσματος στον σοσιαλισμό από τη Λαϊκή Ενότητα του Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή.
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Η ευγενική μορφή του Χιλιανού ηγέτη και τα όνειρα του λαού θα σβήσουν όμως πολύ 
γρήγορα από το υποκινούμενο από τη CIA και τις βορειοαμερικανικές πολυεθνικές 
νεοφασιστικό πραξικόπημα του Πινοτσέτ. Όλη η δεκαετία του 1970 είναι η δεκαετία 
των δικτατοριών. Στην Ουρουγουάη, τη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Βολιβία, 
σε όλη τη Λατινική Αμερική, το σιδερένιο χέρι του ανασυγκροτούμενου από τις ΗΠΑ 
στρατού «αποκαθιστά την τάξη», καταπνίγει το αναπτυσσόμενο λαϊκό κίνημα και εξο
ντώνει τα ισχυρά αντάρτικα πόλης. Είναι η δεκαετία των βασανιστηρίων, των δεκάδων 
χιλιάδων εξαφανισμένων. Είναι επίσης η δεκαετία όπου ξεκινά να εφαρμόζεται το νεο
φιλελεύθερο μοντέλο της Σχολής του Σικάγου, βάσει των κατευθύνσεων και συνταγών 
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η επόμενη δεκαετία, αυτή του 1980, είναι η δεκαετία της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς 
αντάρτικων κινημάτων, κυρίως στην Κεντρική Αμερική (Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα) 
αλλά και στην Κολομβία και το Περού, πολύ πιο ώριμων από αυτά της δεκαετίας του 
1960. Στην ηθική, αλλά και υλική, ενίσχυσή τους σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η νίκη 
της Σαντινιστικής Επανάστασης στη Νικαράγουα, το 1979. Η δεκαετία του 1980 χα
ρακτηρίζεται επίσης από τη σταδιακή αποχώρηση και επιστροφή των στρατιωτικών 
στους στρατώνες τους. Οι δικτατορίες έπαιξαν τον ρόλο τους, εξάρθρωσαν το λαϊκό 
κίνημα, εξόντωσαν τους πιο σημαντικούς από τους ηγέτες του, ενέσπειραν τον τρόμο 
στον λαό, ήρθε η ώρα των τυπικών, περιορισμένων δημοκρατιών να διαχειριστούν με 
ηπιότερο τρόπο την κρίση που ακολούθησε την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μέ
τρων. Ξεκινά μια διαδικασία μετάβασης σε δημοκρατίες «χαμηλής έντασης» που συνε
χίζεται και τη δεκαετία του 1990, με τους στρατιωτικούς πάντα σε ρόλο φόβητρου. Σε 
αυτού του τύπου τις δημοκρατίες «η Βουλή είναι το θέατρο των μικρών αψιμαχιών», 
όπως λέει η Marta Harnecker, ενώ οι μεγάλες αποφάσεις λαμβάνονται από το ΔΝΤ και 
τις διεθνείς τράπεζες.

Η δεκαετία του 1990 ξεκινά με την εκλογική ήττα των Σαντινίστας στη Νικαράγουα. 
Έχει προηγηθεί η πτώση του τείχους του Βερολίνου, ακολουθεί η κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ. Φαίνεται να ξεκινά μια δεκαετία υποχώρησης, ήττας, απογοήτευσης, ενσωμά
τωσης. Το αντάρτικο στο Ελ Σαλβαδόρ υποχρεώνεται να συμβιβαστεί σε διαδικασίες 
ανισότιμου διαλόγου και αποστρατεύεται, ενώ άλλα αντάρτικα, όπως στην Κολομβία, 
επιμένουν. Τη δεκαετία του 1990 όμως, αυτή τη δεκαετία που εμείς στην Ελλάδα, και 
όχι μόνο, ονομάσαμε άνυδρα χρόνια, το μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό εργαστήρι της 
Λατινικής Αμερικής έχει αρχίσει να παίρνει φωτιά. Νέες ιδεολογικές διεργασίες, συλλή
ψεις και επεξεργασίες, νέες κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις, νέες θεωρητικές και πρακτι
κές εμπειρίες, έχουν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων κινημάτων. Αυτό που ονομάστηκε 
αριστερή στροφή της δεκαετίας του 2000 δεν έπεσε απ’ τον ουρανό. Τη δεκαετία του 
1990 είναι που στην Τσιάπας, μια «ιθαγενική» μεξικανική πολιτεία, εμφανίζεται το κί
νημα των Ζαπατίστας, ένα κίνημα διαφορετικό από τα προηγούμενα. Το κίνημα αυτό 
ήρθε να εκφράσει μια νέα κουλτούρα της Αριστεράς και να θέσει με αποτελεσματικό 
τρόπο το ζήτημα των παντοτινά λησμονημένων, των περιθωριοποιημένων των μη κατα
νοητών ως τότε και απ’ την ίδια την Αριστερά ιθαγενικών πληθυσμών. Η δεκαετία του



1990 χαρακτηρίζεται επίσης από τις μεγάλες προόδους των αριστερών δυνάμεων στη 
Λατινική Αμερική και στη «θεσμική» σφαίρα, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα, 
την Ουρουγουάη, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία. Κερδίζονται σημαντικές δημαρχίες 
αλλά και κυβερνήσεις πολιτειών στα ομόσπονδα κράτη, όπου εφαρμόζονται πρωτοπό
ρες εμπειρίες λαϊκής συμμετοχής, ενώ στις εκλογές που διεξάγονται σε ολόκληρη την 
υποήπειρο οι δυνάμεις της Αριστεράς σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο, προαναγγέλλο
ντας το κύμα της επικράτησης αριστερών κυβερνήσεων κατά τη δεκαετία του 2000.

Τη δεκαετία του 2000 στη Λατινική Αμερική λαμβάνει χώρα μια διαδικασία που ο 
πολιτικός και κοινωνικός αντίπαλος ονόμασε «κόκκινη παλίρροια», έναν όρο που θεω
ρούμε ιδιαίτερα επιτυχημένο, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Το 1998 η κυβέρνηση 
του Τσάβες ήταν η μόνη αριστερή κυβέρνηση που αμφισβήτησε τη σύγχρονη αυτοκρα
τορία και πρόβαλε ένα πολιτικό σχέδιο εναλλακτικό στον νεοφιλελευθερισμό. Σήμερα, 
αρχές του 2007, η Βενεζουέλα, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, η Βολιβία, η Χιλή, το 
Εκουαδόρ έχουν κυβερνήσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερές, ενώ έχουν γίνει 
σημαντικές πρόοδοι στο Μεξικό, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία, 
την Αϊτή. Θεωρούμε απλουστευτική την προσέγγιση όσων επικαλούνται αφοριστικά 
την ανάλυση μελετητών όπως ο Τζέιμς Πέτρας, ο οποίος κατατάσσει στη Δεξιά όλες 
τις κυβερνήσεις εκτός από αυτές του Μοράλες και του Τσάβες ή χαρακτηρίζουν αυτόν 
τον τελευταίο λαϊκιστή και την κυβέρνησή του σοσιαλδημοκρατική ή χριστιανοσοσια- 
λιστική με απαξιωτικό υπεραπλουστευτικό τρόπο. Αγνοούν έτσι τις βαθιές διεργασίες 
των δύο τελευταίων ιδιαίτερα δεκαετιών που οδήγησαν σε μια πραγματική «κόκκινη 
παλίρροια» ανάδυσης νέων κινημάτων, αφύπνισης του ιθαγενισμού, άνθησης πρωτο
πόρων θεωρητικών εμπειριών και πειραματισμών, που αποτυπώνονται και στο πεδίο 
των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς και τον ρόλο που διαδραμάτισαν ή θα διαδραμα
τίσουν όλα αυτά στην εξέλιξη της ταξικής πάλης.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου η συγγραφέας εκθέτει με κριτικό τρόπο, μέσα από 
αποσπάσματα σημαντικών κειμένων και θεωρητικών αναλύσεων1, το πώς έχει διαμορ
φωθεί ο σημερινός κόσμος, με περιεκτικό και συστηματοποιημένο τρόπο. Πρόκειται 
για κείμενα που, ανεξάρτητα από το ιδεολογικό τους υπόβαθρο και το πότε γράφτηκαν, 
επηρέασαν τη σκέψη της μεταπολιτευτικής Αριστεράς.

Αναφέρεται αρχικά στη θεωρία των μακρών κυμάτων, θεωρία που ερμηνεύει τις πε
ριόδους ανόδου και πτώσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Πρόκειται για 
θεωρία με καθαρά μαρξιστική προέλευση (που επεξεργάστηκαν αρχικά οι Κάουτσκι, 
Πάρβους και Τρότσκι) και που ωστόσο η επίσημη μαρξιστική σκέψη των δεκαετιών 
1930-1940 λησμόνησε, για να έρθουν να την επαναφέρουν ακαδημαϊκοί οικονομολό
γοι όπως, μεταξύ άλλων, οι διαφορετικής οικονομικής Σχολής Κοντράτιεφ, Σουμπέτερ, 
Καλέτσκι.2
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1. Συγγραφέων όπως οι Κοντράτιεφ, Σουμπέτερ, Ρόμπινσον, Μαντέλ, Χομπσμπάουμ, Μπουρ- 
ντιέ, Τσόμσκι, Κάστελς, Γκορζ, Σενέ, Πέρες, Ρίφκιν, Πέρι Αντερσον, Ραμονέ, Σαμίρ Αμίν, Λεφ, 
Κασανόβα, Γκαλεάνο, Μοουλιάν, Έκο, Τόφλερ μεταξύ άλλων.

2. Ο πρώτος, μαρξιστής, επεξεργάζεται τη θεωρία του στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του
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Συσχετίζει την πιο πάνω θεώρηση με την ανάπτυξη του νέου τεχνολογικού παρα
δείγματος στο πεδίο που δημιούργησε η νέα επιστημονική και τεχνολογική επανά
σταση. Εξετάζει τις κοινωνικοθεσμικές αλλαγές που προκαλεί το νέο πληροφορικό 
παράδειγμα στην οργάνωση της παραγωγής, με τυπικό υπόδειγμα τον τογιοτισμό και 
την οργάνωση των επιχειρήσεων σε μορφή δικτύου.

Προχωρά στην ανάλυση της παγκοσμιοποίησης, ως το σημερινό στάδιο διεθνοποίη
σης του κεφαλαίου (την παγκοσμιοποίηση της καπιταλιστικής μορφής εκμετάλλευσης 
όπως επισημαίνει), με κύρια χαρακτηριστικά τη διεθνοποίηση της παραγωγικής διαδι
κασίας, την αλλαγή της φύσης των κρατών (των οποίων όμως ο ρόλος δεν μειώνεται), 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο του χρηματιστικού, του κερδοσκοπικού κεφαλαίου3.

Αναφέρεται στη συνέχεια στον νεοφιλελευθερισμό, το σχέδιο της νέας διεθνικής 
ελίτ για τη σύγχρονη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση. Ένα σχέδιο που έχει την οι
κονομική του πλευρά: ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, ιδιωτικοποιήσεις, μείω
ση κοινωνικών δαπανών, «ευέλικτη» εργασία· την κοινωνική του πλευρά: κοινωνικός 
κατακερματισμός· την πολιτική του πλευρά: αυταρχική δημοκρατία, με κατασκευή 
συναίνεσης κυρίως μέσω των πανίσχυρων MME και εξημέρωση μέσω ενός κατανα
λωτισμού που τροφοδοτείται από υπερχρέωση· την ιδεολογική του πλευρά: τον νέο 
σκοταδισμό όπως τον χαρακτηρίζει εύστοχα ο Ραμονέ.

Η συγγραφέας αναλύει τις επιπτώσεις από την εφαρμογή όλων των πλευρών του 
νεοφιλελεύθερου σχεδίου στη Λατινική Αμερική από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σή
μερα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης της φτώχειας, 
της πολιτιστικής ομογενοποίησης, τις μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον. Η 
σημερινή «κόκκινη παλίρροια», η ανάπτυξη των πολυποίκιλων κοινωνικοπολιτικών 
αγώνων που οδήγησε στην ορμητική εισβολή στο προσκήνιο ευρύτατων κοινωνικών 
στρωμάτων και ιδιαίτερα των ιθαγενικών, είναι αποτέλεσμα και των συνεπειών αυτής 
της εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου σχεδίου.

Αναφέρεται, ακόμη, στην ασιατική χρηματιστηριακή κρίση του 1997-1998 και το
ποθετείται γύρω από το πώς θα έπρεπε να σταθεί απέναντι και να αντιδράσει στις χρη
ματιστηριακές κρίσεις η Αριστερά, αν θέλει πραγματικά να φέρει αυτό το όνομα.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου κλείνει αναφερόμενο στις συνέπειες της νεοφιλελεύ

1920, ο δεύτερος, αν και θαυμαστής του υποδείγματος της γενικής οικονομικής ισορροπίας του 
Βαλράς, βρίσκεται πιο κοντά στους κλασικούς οικονομολόγους και τον Μαρξ, ο τρίτος, κεϋνσιανο- 
μαρξιστής, επικεντρώνεται στο πρόβλημα της ενεργού ζήτησης και διατυπώνει μια μακροδυναμική 
θεωρία του οικονομικού κύκλου.

3. Πάνω σ’ αυτό το ζήτημα, στο οποίο η συγγραφέας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και αφιερώνει 
εκτεταμένο χώρο καθώς το θεωρεί κλειδί για μια σε βάθος κατανόηση του σημερινού κόσμου, γί
νεται μια πολύ καλή συζήτηση στην έκδοση του Σεμιναρίου Μαρξιστικών Μελετών, που κυκλοφό
ρησε πρόσφατα (2006) στη Γαλλία από τις εκδόσεις PUF με τίτλο La finance capitaliste. Σ’ αυτήν 
παίρνουν μέρος ο πολλές φορές αναφερόμενος στο παρόν βιβλίο Φ. Σενέ και οι Σ. ντε Μπρινόφ, Ζ. 
Ντιμενίλ, Μ. Ισόν και Ντ. Λεβί.
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θερης παγκοσμιοποίησης στις λαϊκές τάξεις στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στον 
αυξανόμενο κοινωνικό αποκλεισμό, την αβέβαιη, προσωρινή εργασία, καθώς και στις 
άτυπες μορφές εργασίας ιδιαίτερα στις υπεργολαβικές επιχειρήσεις και στις επιχειρή
σεις φασόν, την ουσιαστική αύξηση της ανεργίας για τα φτωχά κοινωνικά στρώματα. 
Σε αυτό το δεύτερο μέρος η Marta Hamecker διερευνά τις αλλαγές που έχουν συμβεί 
στον κόσμο, αναλύει τη σημερινή πραγματικότητα. Η Αριστερά, λέει, αν θέλει να αλ
λάξει τον κόσμο, αν θέλει να πραγματοποιήσει το άλμα στον ουρανό, χρειάζεται να 
πατά γερά στη γη. Και το να πατά γερά στη γη σημαίνει να αναγνωρίζει τις σημαντικές 
κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τε
λευταία χρόνια. Να καταλαβαίνει ότι οι νέες μορφές κυριαρχίας διεισδύουν σε όλους 
τους πόρους της κοινωνίας, αλλάζοντας τις συνθήκες του αγώνα.

Το τρίτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σή
μερα η Αριστερά και περιλαμβάνει τη συμβολή της Marta Hamecker γύρω από το πώς 
θα οικοδομηθεί το πολιτικό εργαλείο που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που 
θέτει ο κόσμος των αρχών του 21ου αιώνα, προκλήσεις που η Αριστερά δεν βρίσκεται 
στις καλύτερες συνθήκες για να τις αντιμετωπίσει. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να 
αναγνωριστούν οι αδυναμίες, τα λάθη, τα αδιέξοδα του παρελθόντος, να αναλυθούν οι 
αιτίες που οδήγησαν σε αυτά, γιατί μόνο έτσι θα γίνει δυνατό να ξεπεραστούν.

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που θέτει η συγγραφέας είναι η κριτική της έννοιας 
της πολιτικής ως «τέχνης του εφικτού», μιας αντίληψης που μοιραία οδηγεί στην περι- 
στασιακή - συγκυριακή προσαρμογή σε αυτό που υπάρχει. Για τους επαναστάτες όμως, 
για μια Αριστερά που θέλει να είναι άξια του ονόματος της, η πολιτική είναι η τέχνη 
που πρέπει να κατακτηθεί για να αλλάξει ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων ώστε να 
πραγματοποιηθεί αύριο αυτό που σήμερα φαίνεται αδύνατο.

Αλλο κεντρικό θέμα είναι οι συλλογισμοί για το πώς πρέπει να είναι το νέο πολι
τικό εργαλείο που θα οικοδομήσει εκείνη την κοινωνική και πολιτική δύναμη που θα 
πραγματοποιήσει τη βαθιά κοινωνική αλλαγή για την οποία αγωνιζόμαστε. Για να γίνει 
αυτό, χρειάζεται να ξεπεραστούν οι οργανικές - οργανωτικές μορφές του παρελθόντος, 
απόρροια της άκριτης εφαρμογής του μπολσεβικικού μοντέλου του κόμματος, και να 
εγκαταλειφθεί η θεωρητική σύλληψη που υπόκειται σε αυτό το μοντέλο. Σύλληψη που 
δεν παίρνει υπόψη μια από τις κεντρικές ιδέες του Μαρξ: την κοινωνική πρακτική ως 
τη δράση που κάνει τους άνδρες και τις γυναίκες, την ώρα που μεταμορφώνουν τις συν
θήκες που τους περιβάλλουν, να μεταμορφώνονται και οι ίδιοι, και έτσι να πετυχαίνουν 
μια ολοένα και πληρέστερη ανθρώπινη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κριτική στις οργανικές - οργανωτικές μορφές του 
παρελθόντος δεν σημαίνει για τη συγγραφέα την άρνηση της αναγκαιότητας ενός πο
λιτικού εργαλείου, όπως υποστηρίζουν άλλοι αναλυτές ή πολιτικές συνιστώσες του 
κινήματος. Θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, αφού η ιστορία έχει αποδείξει ότι η 
οικοδόμηση μιας αντικαπιταλιστικής κοινωνικής λαϊκής δύναμης δεν προκύπτει αυ
θόρμητα, απαιτείται ένα υποκείμενο για την οικοδόμηση αυτή. Ένα υποκείμενο που 
θα προσανατολίζει τη δράση του στη βάση μιας ανάλυσης της συνολικής κοινωνικής
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και πολιτικής δυναμικής. Ένα υποκείμενο που να μπορεί να επεξεργαστεί την πολιτική 
στρατηγική που θα συνενώσει τα πιο ευρέα πολιτικά και κοινωνικά τμήματα κατά της 
σημερινής νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διε
θνές επίπεδο. Ένα πολιτικό υποκείμενο που θα συναρθρώνει τη δράση των πολυποίκι
λων υποκειμένων, με σεβασμό στις διαφορές τους και θα καθορίζει τις καταλληλότερες 
τακτικές για να διεμβολίσει την εξουσία των κυρίαρχων τάξεων. Ένα πολιτικό υποκεί
μενο που θα προχωρήσει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα απομακρύνεται από 
τη στρεβλή ατομικιστική λογική του κεφαλαίου, για να εγκαθιδρύσει μια λογική όλο 
και πιο ανθρώπινη και αλληλέγγυα.

Θα σταθώ λίγο στο σημείο αυτό, σημείο κρίσιμο και κεντρικής σημασίας για τον 
διάλογο που διεξάγεται μέσα στους κόλπους της Αριστεράς. Πολλοί από εκείνους που 
δεν δέχονται να συζητήσουν για την αναγκαιότητα των πολιτικών εργαλείων, λέει η 
Marta Hamecker, το κάνουν γιατί ταυτίζουν το πολιτικό εργαλείο με την εικόνα του 
αντιδημοκρατικού, αυταρχικού, γραφειοκρατικού, μονολιθικού κόμματος που έχουν 
στον νου τους και, με το δίκιο τους, απορρίπτουν. Η ίδια θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει 
να υπάρξει αποτελεσματικός αγώνας κατά του σημερινού συστήματος κυριαρχίας ούτε 
οικοδόμηση της εναλλακτικής κοινωνίας, της σοσιαλιστικής, χωρίς έναν φορέα που να 
μπορεί να συναρθρώσει όλους τους αγωνιστές και να ενοποιήσει τη θέλησή τους για 
δράση γύρω από τους προτεινόμενους στόχους.

Η συγγραφέας έχει ασκήσει κριτική στους Χαρντ και Νέγκρι γιατί ενώ δέχονται 
ότι ζούμε σε κατάσταση παγκοσμίου πολέμου και ότι η πλήρης δημοκρατία μένει να 
οικοδομηθεί, ενώ νομιμοποιούν τη χρήση βίας ως άμυνα απέναντι στην ιμπεριαλιστική 
εξουσία και ισχυρίζονται ότι το πλήθος θα χρειαστεί ένα πολιτικό σχέδιο ώστε να μπο
ρεί να παίρνει αποφάσεις και να δρα από κοινού, εντούτοις απορρίπτουν την ιδέα μιας 
κεντρικής διοίκησης και δεν προτείνουν απολύτως τίποτε για την υλοποίηση αυτής της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την κοινή δράση. Η Marta Hamecker θεωρεί ωστό
σο χρήσιμη την άποψη των Χαρντ και Νέγκρι4 για τις νέες οργανωτικές μορφές που 
προκύπτουν από τα νέα κοινωνικά δεδομένα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αναβίωση 
και επανίδρυση της Αριστεράς μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση νέων πρακτικών, 
νέων μορφών οργάνωσης και νέων εννοιών.

4. Ο Νέγκρι, όπως και πολλοί διανοούμενοι, και μάλιστα ενεργοί διανοούμενοι της Αριστεράς, 
υπόκεινται σε περιοδολόγηση του έργου τους. Είναι γεγονός ότι ο Νέγκρι των δεκαετιών του 1970 
και 1980 δεν είναι ο Νέγκρι της Αυτοκρατορίας. Ως προς αυτό το -κύριο- έργο της ύστερης περιό
δου της πολιτικής του σκέψης υπάρχουν πολλές και θεμελιακές διαφωνίες, που όμως δεν μπορούν 
να εκτεθούν σε έναν, εύλογα, περιορισμένης έκτασης (και καθορισμένου σκοπού) πρόλογο. Θα 
περιοριστώ συνεπώς να αναφέρω μόνο έναν: την υιοθέτηση από μέρους του μιας μεταμοντέρνας 
θεώρησης του σημερινού κόσμου, με την ανάδειξη του πλήθους ως βασικής κοινωνικής κατηγορίας 
τού εν εξελίξει κοινωνικού γίγνεσθαι. Πρόκειται για θεώρηση εξαιρετικά παρακινδυνευμένη ιδιαί
τερα σε εποχές που απαιτείται ουσιαστικός και στρατηγικός επανακαθορισμός των αντιστάσεων και 
αναζήτηση του νέου επαναστατικού κοινωνικο - πολιτικού υποκειμένου.
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Η συγγραφέας, παράλληλα με την κριτική παρουσίαση κειμένων και αναλύσεων 
που περιγράφουν και εξηγούν τον σημερινό κόσμο, διατυπώνει τις θέσεις της σε κρί
σιμα ζητήματα γενικής κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής θεωρίας με αναφορές 
που ξεκινούν από το έργο του Μαρξ, προχωρούν στον Λένιν, τη Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και τους άλλους βασικούς θεωρητικούς του σοσιαλιστικού σχεδίου, για να φτάσουν 
στον Αλτουσέρ των δεκαετιών του 1960 και 1970. Δεν είναι βέβαια εδώ ο χώρος για να 
αναπτυχθούν ζητήματα όπως η διάκριση που κάνει ο Μαρξ μεταξύ της τάξης καθεαυτή 
και της τάξης για τον εαυτό της, διάκρισης που εξομοιώνεται με αυτήν μεταξύ ιδεολο
γικής συνείδησης και επιστημονικής συνείδησης. Ούτε για ζητήματα που συνδέονται 
με την παραμόρφωση της γνωστής θέσης του Λένιν και του Κάουτσκι για τη σχέση 
αυθόρμητου - συνειδητού, παραμόρφωση που έχει κοστίσει στην Αριστερά και που 
έρχεται σε αντίθεση με μία από τις κεντρικές θέσεις του Μαρξ σύμφωνα με την οποία 
η χειραφέτηση της εργατικής τάξης θα πρέπει να είναι έργο της ίδιας της εργατικής 
τάξης, ούτε τέλος για ζητήματα που σχετίζονται με τον ρόλο της πράξης, μέσω της 
οποίας η τάξη καθεαυτή θα μεταμορφωθεί σε τάξη για τον εαυτό της. Αυτή η πλευρά 
της συζήτησης, που πραγματεύεται τον σοσιαλισμό ως επιστημονική θεωρία, η οποία 
θέτει ερωτήματα όπως εάν ο σοσιαλισμός μπορεί να γεννηθεί από την απλή πρακτική 
του εργατικού κινήματος, εάν η απόκτηση ταξικής συνείδησης καθορίζεται από την 
κοινωνική πρακτική και με ποιον τρόπο ή, ακόμη, εάν η εργατική τάξη του νέου τε
χνολογικού παραδείγματος διατηρεί τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με την εργατική 
τάξη του βιομηχανικού παραδείγματος του πρώτου μισού του προηγούμενου αιώνα 
στις χώρες του λεγάμενου καπιταλιστικού κέντρου, χρειάζεται να ξανανοιχθεί. Αυτή η 
συζήτηση συνδέεται με το ζήτημα που θέτει η Marta Harnecker για την αναγκαιότητα 
του πολιτικού εργαλείου, το οποίο επιχειρεί να περιγράψει σ ’ αυτό το βιβλίο μέσω της 
κριτικής των λαθών και αδιεξόδων της λατινοαμερικάνικης, και όχι μόνο, Αριστεράς 
του 20ού αιώνα. Θεωρούμε εδώ σκόπιμη και επίκαιρη μια σύντομη αναφορά σε δύο 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή και τη Βολιβία.

Στην περίπτωση της Αργεντινής, μιας πολύ ανεπτυγμένης οικονομικά χώρας του 
νότιου τμήματος της αμερικανικής ηπείρου, είχαμε αυτό που ο Φρανσουά Σενέ ονο
μάζει «μια καθαρή περίπτωση κατάρρευσης των κοινωνικών δομών» που ήταν απο
τέλεσμα της πλήρους συμμόρφωσης της χώρας με τις νεοφιλελεύθερες συνταγές. Στις 
19 Δεκεμβρίου 2001 ξέσπασε μια μαζική λαϊκή εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο 
Ντε λα Ρούα, η οποία διήρκεσε γύρω στους έξι μήνες. Τεράστιες διαδηλώσεις σε όλη 
τη χώρα (από έναν ενεργό πληθυσμό 30 εκατομμυρίων συμμετείχαν στις διαδηλώσεις 
πάνω από 4 εκατομμύρια) έκλειναν τους δρόμους και τις εθνικές οδούς και δημιούργη
σαν για 6 μήνες μια προεπαναστατική περίοδο (σύμφωνα με τους αναλυτές όλου του 
φάσματος) δημιουργώντας, όπως λέει ο Τζέιμς Πέτρας, «διπλή εξουσία»: από τη μια 
ο κρατικός μηχανισμός, απ’ την άλλη οι πικετέρος (οι διαδηλωτές που κλείνουν τους 
δρόμους), οι συνελεύσεις στις γειτονιές, οι καταλήψεις στα εργοστάσια. Τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά αυτής της εξέγερσης: οι ευρύτατης συμμετοχής συνελεύσεις γειτονιάς 
και οι διασυνοικιακές συνελεύσεις, η «δημοκρατία από τα κάτω», η αυτοοργάνωση,
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η αυτοδιεύθυνση των παραγωγικών μονάδων, κάνουν τον Σενέ να αναφωνήσει στην 
εισήγησή του στο Πόρτο Αλέγκρε: «αυτό σημαίνει τη δημιουργία παραγωγικών σχέ
σεων και θεσμών ενός νέου τύπου εξουσίας. Αυτό είναι ο σοσιαλισμός».

Η αρχική όμως δύναμη: ο αυθόρμητος, μαζικός και αυτόνομος χαρακτήρας του, με- 
τατρέπεται στη στρατηγική του αδυναμία. «Λείπει φανερά, λέει ο Πέτρας, μια ενοποιη- 
τική πολιτική οργάνωση (ένα κόμμα ή ένας συνδυασμός κόμματος - κινήματος) που να 
είναι ριζωμένη στις λαϊκές γειτονιές, ικανή να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικά όργανα 
για να προωθήσει την ταξική συνείδηση και να δείξει τον δρόμο για την κατάληψη της 
εξουσίας. Παρά τη μαζικότητα και το συνεχές της αρχικής περιόδου, δεν ανέκυψε ένα 
κόμμα ή ένα κίνημα [...] αλλά πληθώρα τοπικών μικρών κινημάτων, με διαφορετικά 
προγράμματα» που αναλώνονταν σε έντονους καυγάδες για μια εφήμερη ηγεμονία.

Το μεγαλειώδες κίνημα των πικετέρος5 μπόρεσε να παραλύσει το κράτος, να απο- 
διοργανώσει τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, να εγκαθιδρύσει διπλή εξουσία, 
έκλεισε τους δρόμους, κατέλαβε τη Βουλή (κατέστρεψαν και πέταξαν τα έπιπλα από τα 
παράθυρα), όμως δεν μπόρεσε να θέσει σε λειτουργία ένα εναλλακτικό και αξιόπιστο 
σχέδιο εξουσίας. Φάνηκε ολοκάθαρα η αναγκαιότητα ενός πολιτικού εργαλείου που θα 
οικοδομούσε την πολιτική και κοινωνική δύναμη η οποία θα έκανε δυνατές τις βαθιές 
κοινωνικές αλλαγές που είχε ανάγκη η Αργεντινή.

Στη Βολιβία, χώρα 9 εκατομμυρίων κατοίκων από τους οποίους το 65% περίπου 
είναι ινδιάνοι κέτσουα, αϊμάρα και γκουαρανί, περίπου την ίδια περίοδο με το «αρ- 
γεντινάσο» ξεσπά λαϊκή εξέγερση που οδηγεί στην πτώση του προέδρου της χώρας. 
«Η αιτία της εξέγερσης έχει το όνομα νεοφιλελευθερισμός», θα δηλώσει αργότερα ο 
αϊμάρα Έβο Μοράλες. Η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που παραδίδει τους φυσικούς πό
ρους της χώρας στις πολυεθνικές, συνήθως για ένα κομμάτι ψωμί, οδηγεί σε αλματώδη 
αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι χιλιάδες απο
λυμένοι εργάτες των ορυχείων, άνθρωποι με υψηλή συνειδητότητα και μακρόχρονη 
παράδοση εργατικών αγώνων, επιστρέφουν στη γη, επανασυνδέονται με τις ιθαγενι- 
κές κοινότητες, μετατρέπονται σε κοκαλέρος (καλλιεργητές κόκας) και αποτελούν τη 
βάση της πρώτης εξέγερσης. Εδώ συναντιέται η κοινωνική, ταξική συνείδηση με τον 
αφυπνισμένο ιθαγενισμό. Οικοδομείται το MAS (Movimiento Al Socialismo, Κίνημα 
προς τον Σοσιαλισμό), ένα κίνημα που «ξεκινά ως συνδικαλιστική εκπροσώπηση των 
κοκαλέρος και φτάνει να εκπροσωπεί και άλλα κοινωνικά κομμάτια της πόλης και της 
υπαίθρου»6. Οργανώνονται και συντονίζονται τα ασύνδετα μεταξύ τους κοινωνικά κι
νήματα, δίνεται προοπτική στις λαϊκές εξεγέρσεις που προκαλούν την πτώση δύο προέ
δρων, δημιουργούν δυαδική εξουσία, διατυπώνεται από το MAS ένα αξιόπιστο εναλ
λακτικό σχέδιο που οδηγεί στην εκλογή του Έβο Μοράλες. Χωρίς να υποτιμάται ο ρό

5. Το κίνημα των πικετέρος, μαζικό, πρωτοποριακό αλλά χωρίς κεντρικό πολιτικό συντονισμό, 
είναι «κίνημα ίων φτωχών» αλλά και «κίνημα των ανέργων», το οποίο διεκδικεί πραγματική εργα
σία -  ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει επίσης μεγάλη συζήτηση.

6. Δ. Νούνιες, περιοδικό Resistencias, τ. 2, Ιούνιος 2006.
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λος των λαϊκών κινημάτων, δύσκολα θα είχε συμβεί αυτό αν δεν είχε υπάρξει το MAS.
Σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στην Αριστερά, η Marta Hamecker ορίζει την 

Αριστερά ως το σύνολο των δυνάμεων που αντιτίθενται στο καπιταλιστικό σύστημα 
και στη λογική του κέρδους και που αγωνίζονται για μια εναλλακτική κοινωνία ανθρω
πιστική και αλληλέγγυα, για μια κοινωνία ελεύθερη από την υλική φτώχεια και την 
πνευματική μιζέρια που παράγει ο καπιταλισμός, για μια σοσιαλιστική κοινωνία που 
να δομείται ξεκινώντας από τα συμφέροντα των εργαζόμενων τάξεων.

Την περιγράφει ως μια Αριστερά που δεν περιορίζεται στην Αριστερά που αγωνί
ζεται μέσα από τα κόμματα ή τις οργανώσεις της Αριστεράς, αλλά που περικλείει ανέ- 
νταχτους αγωνιστές και κοινωνικά κινήματα. Αυτά τα κινήματα είναι πολλές φορές πιο 
δυναμικά, πιο μαχητικά, ταυτίζονται με τα ιδανικά της, αλλά δεν μετέχουν σε κανένα 
κόμμα ή πολιτική οργάνωση. Υπάρχει συνεπώς η Αριστερά που οικοδομεί πολιτικό 
φορέα και προσπαθεί να συσσωρεύσει δυνάμεις είτε μέσω της πάλης για την αλλα
γή των θεσμών είτε μέσα από την αντάρτικη επαναστατική δράση. Υπάρχει ακόμη 
μια Αριστερά που ακόμη και αν δεν αυτοπροσδιορίζεται ως τέτοια, στον βαθμό που 
αντιτίθεται στο σύστημα, επιχειρεί να οικοδομήσει αυτόνομα κοινωνικά κινήματα και 
διάφορους τύπους δικτύων.

Ονομάζει την πρώτη κομματική Αριστερά και τη δεύτερη κοινωνική Αριστερά. Και 
υποστηρίζει ότι μόνο η ένωση των αγωνιστικών προσπαθειών των πιο διαφορετικών 
εκφράσεων της Αριστεράς θα οικοδομήσει ένα μεγάλο αντινεοφιλελεύθερο κοινωνικό 
μπλοκ όπου θα συγκεντρώνονται όλοι όσοι υφίστανται τις συνέπειες του σημερινού 
άγριου καπιταλισμού. Θα πρόσθετα εδώ, ότι αυτό πρέπει να γίνει διαμέσου των πολιτι- 
κοϊδεολογικών συγκλίσεων, αλλά και των αντιθέσεών τους, καθώς ο τελικός συνθέτης 
είναι η κοινωνία. Μια κοινωνία που αντιστέκεται, εξεγείρεται, που αποτελεί το ευρύ, 
ενιαίο και συνάμα αντιφατικό, κοινωνικό - λαϊκό κίνημα.

Το πρώτο έργο λοιπόν είναι η συνάρθρωση της πολιτικής Αριστεράς με την κοινω
νική Αριστερά, για να επιτευχθεί η μεγάλη συνάρθρωση όλων των αντισυστημικών 
δυνάμεων. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάρθρωση των διαφόρων τμημάτων της 
Αριστεράς η Marta Hamecker θεωρεί ότι χρειάζεται να υλοποιηθεί μια νέα στρατηγική 
που να παίρνει υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Τελευταίο θέμα που αναλύει είναι αυτό της μεταρρύθμισης ή επανάστασης, πρώτα 
θεωρητικά, με αναφορά στις σκέψεις του Λένιν και της Ρόζας Λούξεμπουργκ, και θέτει 
τα κριτήρια που κατά τη γνώμη της καθορίζουν ποιοι είναι ρεφορμιστές και ποιοι επα
ναστάτες. Στη συνέχεια εξετάζει πώς αυτές οι έννοιες εφαρμόζονται στη μπολιβαριανή 
διαδικασία. Οι σκέψεις της, οι εμπειρίες της και η πληροφόρηση γύρω από το ζήτημα 
αυτό υπάρχουν στις σελίδες που πρόσθεσε η Marta Hamecker στη νέα έκδοση και τις 
οποίες παραθέτουμε ως Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.

Το βιβλίο αυτό της Marta Hamecker, μιας από τις σημαντικότερες αναλύτριες της 
Λατινικής Αμερικής, εξηγεί τις τελευταίες εξελίξεις στην «αυλή» των ΗΠΑ. Στην υπο- 
ήπειρο που, με το δόγμα Μονρόε του 1824, διακήρυξαν ότι αποτελεί τον ζωτικό τους 
χώρο. Η Λατινική Αμερική υπήρξε για τις ΗΠΑ η πηγή φθηνών πρώτων υλών και φθη
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νής εργατικής δύναμης. Υπήρξε επίσης το εργαστήρι για την εφαρμογή αντιδραστικών 
στρατηγικών αλλά και το εργαστήρι για την πραγματοποίηση των νεοφιλελεύθερων 
πειραμάτων τους. Υπήρξε ακόμη ο προνομιακός τόπος για την επιβολή σειράς στρα
τιωτικών δικτατοριών, όπως στη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βολιβία και σε όλες σχεδόν 
τις χώρες της υποηπείρου. Χιλιάδες οι εξαφανίσεις που τα τελευταία χρόνια συνεχώς 
αποκαλύπτονται1. Δεν είναι λοιπόν ανεξήγητος ο ολοένα και αυξανόμενος «αντιαμε- 
ρικανισμός»2. Η προσπάθεια για χειραφέτηση περιλαμβάνει την εργατική τάξη, τα 
φτωχοποιημένα μεσαία στρώματα, τη ριζοσπαστική διανόηση, περικλείει τους πιο πε
ριθωριοποιημένους και κοινωνικά αποκλεισμένους πληθυσμούς της υποηπείρου, τον 
ιθαγενισμό3, ακόμη και τμήματα του «εθνικού» λατινοαμερικανικού κεφαλαίου. Το 
παλιρροϊκό αυτό κύμα είναι ανοιχτό ως προς τους ιδεολογικούς του ορίζοντες, σε αυτό 
συναντιούνται τα περισσότερα ρεύματα της μαρξιστικής σκέψης, της ριζικής-πρακτι- 
κής κριτικής των καθεστωτικών-εξουσιαστικών δομών αλλά και μεταρρυθμιστές και 
σοσιαλδημοκράτες, ακόμη μετέχουν ενεργά πολλά χριστιανοσοσιαλιστικά ρεύματα 
που αναφέρονται στις θεολογίες της απελευθέρωσης και τις σημαντικές κινηματικές 
της παραδόσεις4. Είναι μια ευρεία σύγκλιση, εν μέρει συγκυριακή εν μέρει δομική, που 
τείνει να συγκροτηθεί σε κοινωνικό σώμα και σε πολιτικό υποκείμενο.

Οπως αναφέρεται πιο πάνω, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων εξελί
ξεων είναι η αφύπνιση του ιθαγενισμού. Η έκρηξη της φτώχειας και της ανεργίας απ’ 
τη μια, ο «αναστοχασμός» των οργανώσεων της Αριστεράς που άρχισαν να αποβάλ
λουν τη σεχταριστική τους προσέγγιση, από την άλλη, υπερνίκησε τον κατακερμα
τισμό και τις πολιτικές του διαιρεί και βασίλευε των κυρίαρχων φέρνοντας κοντά τις 
ιθαγενικές φυλές. Έτσι επιτεύχθηκε η συνάντηση των παραδοσιακών και ενίοτε πα
μπάλαιων μορφών οργάνωσης, του κοινοτισμού, με το κοινωνικό σχέδιο και τις αξίες 
του Διαφωτισμού και του επιστημονικού σοσιαλισμού. Συναρθρώθηκαν πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις, δημιουργήθηκαν κοινά κινήματα-κόμματα που οδήγησαν σε μι
κρές είτε μεγάλες εκλογικές νίκες όπως αυτή του Έβο Μοράλες στη Βολιβία, μια χώρα

1. Ιός, Αποσπάσματα θανάτου, εφημερίδα Ελευθεροτοπία, 24-12-2005.
2. Για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο που θυμώνει τους Λατινοαμερικανούς που θεωρούν ότι 

οι Βορειοαμερικανοί έχουν οικειοποιηθεί και το όνομα της Αμερικής.
3. Χρήσιμη και επίκαιρη πληροφόρηση παρέχει το θεματικό περιοδικό Mariène de voir, τεύ

χος 90, Δεκέμβρης 2006 - Γενάρης 2007, που εκδίδει η Monde Diplomatique με αφιέρωμα στην 
«εξεγερμένη Λατινική Αμερική». Συστηματική παρουσίαση του ιστορικοκοινωνικού φόντου και 
των κινημάτων της νοτιαμερικανικής ηπείρου, και άλλων περιοχών, γίνεται στο συλλογικό έργο 
Εξεγερμένοι Κόσμοι, έκδοση Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Νοέμβρης 2003. Στη σημαντική ξενό
γλωσση βιβλιογραφία ξεχωρίζει η λεπτή ανάλυση του Yvon Le Bot, Violence de la modernité en 
Amérique latine, ed. ΚΑΡΤΗΑΛΑ, Paris, 1994, που επικεντρώνεται στα ζητήματα έθνους-κράτους, 
εθνοτισμού, κοινοτισμού, ιθαγενισμού, ταυτοτήτων, θεολογίας, λαϊκισμού κ.α.

4. Για τη σύγκρουση Εκκλησίας και Κινήματος Θεολογίας της Απελευθέρωσης, για τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο του σημερινού Πάπα, τότε καρδιναλίου, Ράτζινγκερ, βλ. Pierre Vas- 
sière, Les révolutions d'Amerique Latine, ed. Seuil, s. Point, 2001.
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με τα 2/3 του πληθυσμού να αποτελείται από Ινδιάνους κέτσουα, αϊμάρα και γκουαρανί.

Το βιβλίο της Marta Hamecker βοηθά να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε τις 
εξελίξεις σ’ αυτόν τον χώρο που εκτός από εργαστήριο των ΗΠΑ αποτέλεσε και ένα 
τεράστιας σημασίας εργαστήριο παραγωγής πολιτικών και κοινωνικών εμπειριών, 
από την Κουβανέζικη Επανάσταση, τη Λαϊκή Ενότητα της ειρηνικής μετάβασης, τον 
Γκεβαρισμό και τα αντάρτικα πόλης, τα σύγχρονα ιθαγενικά κινήματα, τις εμπειρίες 
της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές κοινωνίες, τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα και το 
πείραμα της μπολιβαριανής επαναστατικής διαδικασίας στη Βενεζουέλα.

Μας βοηθά να τα προσεγγίσουμε ψύχραιμα και αντικειμενικά, γιατί τόσο ο υπερβο
λικός ρομαντισμός όσο και η «εξωτική» πολιτική έλξη που ασκούν ορισμένες περιοχές 
της γης και ορισμένα επαναστατικά κινήματα δεν πρέπει να αποτελούν τη μόνη ή την 
κύρια πηγή ενός ιδιότυπου πολιτικού ενδιαφέροντος. Οφείλουμε με καθαρή ματιά και 
σκέψη να μελετούμε τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις ώστε να βγουν 
χρήσιμα συμπεράσματα. Χρειάζεται να μελετηθούν τα αξιόλογα και ελπιδοφόρα κι
νήματα των Χωρίς Γη (Ακτημόνων) στη Βραζιλία ή τη Βολιβία, των Κοκαλέρος στην 
Τσαπαρέ ή το Κίνημα για το Νερό στην Κατσαμπάμπα, τα κινήματα των καταλήψεων 
από τη Χιλή μέχρι το Μεξικό, η εξέγερση στην Οαχάκα, το κίνημα των Ζαπατίστας 
που έδωσε αξιοπρέπεια στον ιθαγενισμό, ο συγκινητικός αγώνας των Μαπούτσε στη 
Χιλή. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, για παράδειγμα, στο πώς και το γιατί η με
γαλειώδης εξέγερση του 2001 -2002 στην Αργεντινή, που έφτασε να χτίζει νέας μορφής 
κοινωνικές σχέσεις, κατέληξε στη διαχειριστική πολιτική λύση του σοσιαλδημοκράτη 
Νέστορ Κίρτσνερ. Γιατί ακόμη, από το ελπιδοφόρο κίνημα των καταλήψεων έμεινε 
μόνο η εμβληματική κατάληψη της Σανόν και οι πικετέρος παλεύουν σήμερα για ένα 
ελάχιστο κοινωνικών επιδομάτων.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα κείμενο ανοιχτό, ένα κείμενο διαλόγου, μπορεί κάποιος 
να συμφωνεί ή να διαφωνεί, είναι όμως μια εξαιρετική βάση προβληματισμού και 
διαλόγου. Και αυτό γιατί τα ζητήματα που απασχολούν την Αριστερά της Λατινικής 
Αμερικής απασχολούν σήμερα ολόκληρη την Αριστερά και οι απαντήσεις που δίνονται 
ενδιαφέρουν όσους αγωνίζονται για μια εναλλακτική σοσιαλιστική κοινωνία ανθρω
πιάς και αλληλεγγύης.

Ένα βιβλίο, πολύ περισσότερο ένα πολιτικό ρεύμα όπως αυτό που περιγράφεται 
σε αυτό το βιβλίο της Marta Hamecker, που αναφέρεται στην Αριστερά, δεν μπορεί 
σήμερα παρά να ξεκινά, να εμπεριέχει και γ ι’ αυτό να το διαπερνά μια μεγάλη, μια κα
θοριστική απορία. Γύρω από αυτή την απορία (με την έννοια που της αποδίδεται στην 
αρχαιοελληνική γραμματεία) θέλω να καταθέσω, με λίγα λόγια, τη θέση μου.

Θέση όχι αβασάνιστη, που δεν αποφεύγει να τεθεί σε θεωρητική και εμπειρική δο
κιμασία σήμερα, σε μια εποχή κρίσιμη, σε μια εποχή ριζικής κριτικής της προηγού
μενης κοινωνικής, πολιτικής, ακόμη και ιδεολογικής μας εμπειρίας και βεβαιότητας. 
Κριτικής που φτάνει να θέτει όχι μόνο κακόπιστα, που εδώ δεν μας ενδιαφέρει, αλλά 
και καλόπιστα το ερώτημα γύρω από τη σημερινή ουσία, ακόμη και γύρω από τη ση
μερινή ύπαρξη της Αριστεράς.
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Επιγραμματικά διατυπωμένη η θέση μου συνίσταται στο παρακάτω σκεπτικό: η 
Αριστερά είναι έννοια ιστορική. Θεωρώ ότι είναι έννοια και πραγματικότητα υλική 
και ιδεατή συγχρόνως, που προσδιορίζεται από την ιστορία, προσδιορίζεται από την 
ίδια την εξέλιξη των κοινωνιών και των ιδεών. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι διαμορ
φώνεται παθητικά από αυτές, αλλά συνδιαμορφώνεται με αυτές. Δηλαδή τις επηρεάζει 
και τις διαμορφώνει, διατηρώντας το νόημά της, ένα νόημα που ορίζει τη διακριτότητά 
της, που από νόημα αφηρημένο γίνεται νόημα συγκεκριμένο, ένα νόημα που συμπυ
κνώνεται στην ιδέα της διαρκούς κοινωνικής και πολιτικής ανατροπής με αίτημα τον 
άνθρωπο ως συλλογικό πρόταγμα δικαιοσύνης, ισότητας, αδελφοσύνης, αλλά και ως 
το συλλογικό υποκείμενο της ανατροπής, ανατροπής νοηματοδοτούμενης με αυτές τις 
αξίες.

Βέβαια, ό,τι σήμερα ιδιαίτερα αυτοπροσδιορίζεται ως Αριστερά, δεν είναι απαραί
τητα Αριστερά. Και η Αριστερά δεν είναι μία, έχει και οφείλει να έχει τον προσδιορι
σμό της.

Ο Βαγγέλης Πισσίας μου έστειλε έναν κατάλογο με τίτλους βιβλίων όπου ξεχώριζε το 
Πραγματοποιώντας το Αδύνατο. Η γνωστή επιμονή του έφερε γρήγορα την Α ' έκδο
ση στα χέρια μου και λίγες μέρες αργότερα, επέστρεψε από την Κούβα η φίλη μου η 
Ντίνα, χωρίς να ξέρει τίποτε, με τη Β ' έκδοση. Αν ασχολείσαι με τη Λατινική Αμερική, 
αυτές οι συμπτώσεις είναι διασκεδαστικές. Η μετάφραση έγινε γρήγορα, με διακοπές 
λόγω του δικαστηρίου, κυρίως τη νύχτα όταν κοπάζει ο θόρυβος που πολλαπλασιάζει 
η αντήχηση του διαδρόμου.

Το αποτέλεσμα που προέκυψε ελπίζω να κριθεί με επιείκεια αφού αποτελεί την πρώ
τη εκτεταμένη μεταφραστική μου απόπειρα. Για τα λάθη που υπάρχουν την ευθύνη την 
έχω εγώ, δεν μπορούσε άλλωστε να τα καλύψει όλα η επιμέλεια του Βαγγέλη.

Οφείλω ευχαριστίες στην Αννα Μητάκου για τη σκληρή αναμέτρησή της με τα ορνι
θοσκαλίσματά μου. Η Ελένη Γραβάνη από την Ουρουγουάη και ο Κρίτων Ηλιόπουλος 
από τη Βραζιλία μου έστειλαν πληροφορίες και τους ευχαριστώ, όπως επίσης και τον 
Κώστα Αθανασίου.

Δ η μ η τ ρ η ς  Κ ο υ φ ο ν τ ιν α ς  

Φυλακές Κορυδαλού 
Μάης 2007



ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΣ MARTA HARNECKER ΣΤΗΝ A' ΕΚΔΟΣΗ

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στη λατινοαμερικανική Αριστερά και στις σημερινές της 
προκλήσεις, αν και πολλά από τα θέματα που θίγει έχουν καθολικό χαρακτήρα.

Το πρώτο μέρος κάνει μια σύντομη καταμέτρηση των σημαντικότερων γεγονότων 
που, κατά τη γνώμη μου, την έχουν επηρεάσει τα τελευταία σαράντα χρόνια. Χωρίς να 
είναι μια ολοκληρωμένη ιστορική ανάλυση, που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να 
ξεκινά από τις ρίζες της Αριστεράς στις αρχές του 20ού αιώνα, αυτές οι γραμμές προ
σπαθούν να αποτελεσουν χοντρές πινελιές γύρω από τα ίχνη που τη σημαδεύουν από 
τη νίκη της Κουβανέζικης Επανάστασης μέχρι σήμερα.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον κόσμο όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 20ού 
αιώνα, έναν κόσμο ριζικά διαφορετικό από αυτόν της δεκαετίας του 1960, όχι μόνο 
λόγω της ήττας του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση, 
αλλά και λόγω της επίδρασης μιας σειράς από γεγονότα, ανάμεσα στα οποία θα έπρεπε 
να ξεχωρίσουμε: τις προόδους της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης και τις συνέπειές 
της στην παραγωγική διαδικασία και στη φύση· την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας· 
την επιβολή του νεοφιλελευθερισμού ως ηγεμονικού συστήματος και τις συνέπειές του 
στον Τρίτο Κόσμο· τις χρηματιστηριακές κρίσεις· τις συνέπειες της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης πάνω στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα τόσο στις περισ
σότερο ανεπτυγμένες χώρες όσο και σε αυτές με τη μικρότερη ανάπτυξη· την ολοένα 
και περισσότερο υπερισχύουσα βαρύτητα των μέσων μαζικής επικοινωνίας· τον ρόλο 
που παίζει το εξωτερικό χρέος στην υποταγή της οικονομίας των περιφερειακών χω
ρών στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ίδια η Αριστερά. 
Εδώ υποστηρίζω ότι αυτή βρίσκεται σε θεωρητική, προγραμματική και οργανική κρί
ση, όμως ταυτόχρονα διεκδικώ τη συμβολή του Μαρξ και την ισχύ μιας εναλλακτι
κής πρότασης στον νεοφιλελευθερισμό. Απορρίπτω την κατανόηση της πολιτικής ως 
«realpolitik» και υπερασπίζομαι την πολιτική ως την τέχνη οικοδόμησης μιας αντισυ- 
στημικής κοινωνικής δύναμης. Αν και κριτικάρω τις παρεκκλίσεις στις οποίες οδήγη
σε η άκριτη αντιγραφή του μπολσεβικικού μοντέλου του κόμματος, υπερασπίζω την 
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας πολιτικής οργάνωσης για τη μεταμόρφωση της κοινωνίας 
και προτείνω κάποιες ιδέες για να συμβάλω στην επανοργάνωσή της. Στη συνέχεια 
συστηματοποιώ κάποιους συλλογισμούς γύρω από τους κοινωνικούς πειραματισμούς
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που πραγματοποιούν κάποιες μερίδες της Αριστεράς σε πολλές δημαρχίες της υποη- 
πείρου μας, γιατί είμαι πεισμένη ότι αυτές οι πρακτικές εμπειρίες μάς παρέχουν πο
λύτιμα διδάγματα, όχι μόνο για να συνεχιστεί η πρόοδος σε αυτό το πεδίο, αλλά και 
για την οικοδόμηση ενός κοινωνικού σχεδίου εναλλακτικού στον καπιταλισμό. Ενός 
σοσιαλιστικού σχεδίου ουσιωδώς δημοκρατικού, όπου ο λαός θα έχει πραγματικά πρω
ταγωνιστικό ρόλο. Και τελειώνω προτείνοντας κάποια κριτήρια για τον διαχωρισμό 
μεταξύ της ρεφορμιστικής Αριστερός και της Αριστεράς που χρησιμοποιεί τον δρόμο 
των μεταρρυθμίσεων με επαναστατικούς στόχους.

Η ιδέα να γίνει ένα βιβλίο που να είναι χρήσιμο στους πολιτικούς και κοινωνικούς 
αγωνιστές της Αριστεράς και σε όλους τους ανθρώπους που νιώθουν ότι συμμετέχουν 
κατά κάποιον τρόπο σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο στον οποίο ζουν είχε αναδυθεί εδώ 
και αρκετά χρόνια, όμως εκείνοι που με παρακίνησαν να τη συγκεκριμενοποιήσω ήταν 
δύο καλοί φίλοι: ο Ούγκο Κόρες και ο Έλιο Γκαγιάρδο. Διαβάζοντας κάποιες πολύ 
συνθετικές σημειώσεις που είχα ετοιμάσει για ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο της 
Μπραζίλια5, θεώρησαν ότι η προσπάθεια άξιζε τον κόπο.

Στις αρχές του 1997 αποφάσισα να ξεκινήσω μια ευρύτερη ανάπτυξη εκείνων των 
σημειώσεων, με τη σκέψη ότι θα ήταν ένα σχετικά εύκολο έργο. Θεωρούσα ότι -έχο
ντας καθαρές τη δομή και τις κεντρικές ιδέες- σε λίγους μήνες θα είχα πετύχει τον 
στόχο αυτόν. Όμως, όταν προχώρησε λίγο, αντιλήφθηκα την περιπλοκότητα του έργου: 
είναι πολύ ευκολότερο να ρίχνεις ιδέες-συνθέσεις, παρά να θεμελιώνεις με σοβαρότητα 
και αυστηρότητα κάθε έναν από αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το διάβασμα που πραγματοποιούσα για να εμβαθύνω στα θέματα, αντί να με καθη
συχάζει, με ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο. Συνάντησα έναν πολύ μεγάλο σκε
πτικισμό και καταστροφισμό σε πολλές από αυτές τις εργασίες. Βρέθηκα σε σημείο να 
εγκαταλείψω το εγχείρημα. Μου φαινόταν ότι είχα ξεκινήσει ένα έργο που δεν ήταν 
μέσα στις δυνατότητές μου. Από αυτά τα διαβάσματα και την ίδια την πρακτική του 
λατινοαμερικανικού επαναστατικού κινήματος -που έχω βαλθεί να συστηματοποιώ τα 
τελευταία δέκα χρόνια για μια εργασία ανάκτησης της ιστορικής μνήμης6- ,  κατόρθω

5. Το εργαστήριο που οργανώθηκε από την καθηγήτρια Μαρία Αουξιλιαδόρα Σέσαρ έλαβε 
χώρα τον Ιούνιο του 1996. Ο τίτλος της εισήγησής μου ήταν: «Οι προκλήσεις της λατινοαμερικανι
κής Αριστεράς στον σύγχρονο κόσμο».

6. Χωρίς να περιλάβω τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν όταν ήμουν διευθύντρια του 
πολιτικού εβδομαδιαίου περιοδικού Chile HOY, από τότε που ζω στην Κούβα -μετά το στρατιω
τικό πραξικόπημα κατά του Σαλβαδόρ Αλιέντε-, έχω πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τριάντα 
οκτώ μορφές της Αριστεράς στο ανώτατο επίπεδο και περίπου εκατό αν περιλάβω ηγετικά στελέχη 
δεύτερου επιπέδου. Ανάμεσα στους πρώτους βρίσκονται οι πέντε κομαντάντες του FMLN του Ελ 
Σαλβαδόρ και δύο από τους ηγέτες της Convergencia Democrática. Οι τρεις κομαντάντες της URNG 
της Γουατεμάλας. Έξι από τους εννέα κομαντάντες της Εθνικής Διεύθυνσης του Frente Sandinista. 
Τέσσερις από τους πέντε κομαντάντες του Coordinadora Guerrillera Simón Bolíbar, της Κολομβίας, 
εκτός από τους προέδρους των πολιτικών μετώπων Unión Patriótica και A Luchar. Ο πρόεδρος του
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σα τελικά να επεξεργαστώ τον Ιούλιο του 1997 μια πρώτη εκδοχή που υπέβαλα στην 
κριτική πολλών συντρόφων. Η καλή αποδοχή που είχε αυτή η πρώτη απόπειρα και οι 
ιδέες και υποδείξεις που μου έκαναν τότε, μου ήταν άκρως πολύτιμες και με ενθάρρυ- 
ναν πολύ να συνεχίσω το εγχείρημα.

Από τότε υπήρξαν νέες εκδοχές και νέοι αναγνώστες. Όσο πιο ακαδημαϊκοί ήταν 
αυτοί, τόσο μεγαλύτερες οι απαιτήσεις να εμβαθύνω και να αυξήσω τα διαβάσματά 
μου. Όσο πιο ακτιβιστές, τόσο περισσότερες οι πιέσεις να τελειώσω γρήγορα το έργο, 
να κρατήσω απλό λεξιλόγιο και να συνεισφέρω στη διαμόρφωση με λεπτομερείς βι
βλιογραφικές αναφορές και σημειώσεις. Σε όλες αυτές τις ανταλλαγές μπόρεσα να 
επαληθεύσω πόσο καρποφόρο μπορεί να είναι να υπάρχει ένα οργανωμένο κείμενο για 
συζήτηση και εμβάθυνση.

Σε μία συγκεκριμένη στιγμή7 μού τέθηκε το δίλημα: να συνεχίσω δύο χρόνια ακό
μη, εμβαθύνοντας και διευρύνοντας την εργασία, ή να το δημοσιεύσω στη σημερινή 
του κατάσταση, ως μια προκαταρκτική, ατελή εργασία, που να χρησιμεύσει ως εργαλείο 
για να προκαλέσει διάλογο και να μου επιτρέψει να δεχτώ συμβολές από πολύ κόσμο, 
πολλούς ακτιβιστές που ίσως δεν είναι διατεθειμένοι να γράψουν ή δεν ξέρουν πώς 
να το κάνουν, αλλά που όμως θα έδειχναν προθυμία να συζητήσουν πάνω σε ένα ήδη 
δομημένο υλικό. Κατέληξα τελικά στην τελευταία αυτή επιλογή και δημοσίευσα στην 
Κούβα μια προκαταρκτική εκδοχή τον Φεβρουάριο του 1998 με αριθμημένες παρα
γράφους για να διευκολυνθούν οι διορθώσεις και υποδείξεις, περιμένοντας να μπορώ 
να δημοσιεύσω κάτι περισσότερο οριστικό έπειτα από ένα ή δύο χρόνια.

Η καλή αποδοχή που είχε αυτή η προκαταρκτική εκδοχή με οδήγησε στην απόφαση 
να επισπεύσω τη νέα έκδοση. Επί έναν χρόνο δούλευα εντατικά γ ι’ αυτήν. Δέχτηκα 
τις γνώμες και υποδείξεις πολυποίκιλων ανθρώπων. Επωφελήθηκα από ένα ταξίδι στη 
Χιλή για να πραγματοποιήσω καρποφόρες συναντήσεις με δύο ομάδες ακαδημαϊκών8.

Σε όλο αυτό το νέο στάδιο είχα την πολύτιμη ενθάρρυνση και στήριξη του Πάμπλο 
Γκονσάλες Κασανόβα, που μου πρόσφερε μια σειρά από βιβλία που διεύρυναν τους

Κόμματος των Εργαζομένων της Βραζιλίας και πέντε πετιστές δήμαρχοι. Ο δήμαρχος Μοντεβιδέο 
του Frente Amplio, της Ουρουγουάης. Δύο δήμαρχοι της Causa R, της Βενεζουέλας και ο γενικός 
γραμματέας της. Γενικοί γραμματείς των κομμάτων της Ουρουγουάης και του Περού. Και τρεις 
Κουβανοί ηγέτες. Επίσης μου ήταν πολύ χρήσιμα τα γραπτά δύο συντρόφων: του Ενρίκε Ρούμπιο 
(1991, 1994), ηγέτη της Vertiente Artiguista και εθνικού αντιπροσώπου της Ουρουγουάης, και του 
Κλοδομίρο Αλμέιδα (1991-1997), Χιλιανού σοσιαλιστή ηγέτη που πέθανε πρόσφατα, πρώην συμ
βούλου του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ας είναι αυτό το βιβλίο ένας φόρος τιμής στον Χιλιανό πολιτικό 
ηγέτη, παραδειγματικό αγωνιστή για όλη του τη ζωή, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να επιθεωρή
σουμε αυτό το κείμενο τρεις εβδομάδες πριν από την οδυνηρή απώλειά του (βλέπε τη βιβλιογραφία 
στο τέλος του βιβλίου).

7. Τον Οκτώβριο του 1997.
8. Στο Κέντρο Εθνικών Μελετών Εναλλακτικής Ανάπτυξης (CENDA), που διευθύνεται από τον 

Ούγκο Φάσιο, και στο Κέντρο Μελετών γύρω από την Υπερεθνικοποίηση, την Οικονομία και την 
Κοινωνία (CETES), που διευθύνεται από τον Ορλάντο Καπούτο.



ορίζοντές μου. Πολλοί σύντροφοι μού παρείχαν πρόσφατες στατιστικές πληροφορίες ή 
άρθρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θέλω να αναγνωρίσω ιδιαίτερα τη βοήθεια 
που είχα με την έννοια αυτή από τον Αργεντινό Ομάρ Σιτρόνι και τον Χιλιανό Πέδρο 
Λαντσμπερχέρ. Αναντικατάστατη ήταν η βοήθεια του Πορτογάλου Μιγκέλ Ουρμπάνο, 
που είχε την υπομονή να διαβάζει τις διάφορες νέες εκδοχές -  αντικαθιστώντας με αυ
τόν τον τρόπο την κριτική ανάγνωση που έκανε ο σύντροφός μου Μανουέλ Πινιέιρο, 
πριν από τον θάνατό του. Οι υποδείξεις του μου ήταν πολύ χρήσιμες.

Το βιβλίο, εκ των πραγμάτων, μεταμορφωνόταν σε ένα ολοένα και περισσότερο 
συλλογικό έργο. Αν και διατηρεί την αρχική του δομή, διευρύνθηκε και ενσωματώθη
καν οι νέες ιδέες και οι βιβλιογραφικές υποδείξεις.

Το πρώτο μέρος, που αρχικά ήταν σχεδόν απαρίθμηση γεγονότων, σιγά σιγά αναπτύ
χθηκε με τη συμβολή πολλών συντρόφων. Αναγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει άνιση 
ανάπτυξη που θα έπρεπε να ξεπεραστεί. Σκέφτομαι ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση 
αυτών των θεμάτων θα μπορούσε να είναι ένα συλλογικό έργο μεγάλης σημασίας και 
χρησιμότητας για τους αγωνιστές, έργο που ξεκίνησε στην Κούβα, όπου βρίσκονται οι 
καλύτερες πηγές και συνθήκες για να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία.

Στο δεύτερο μέρος έμαθα πολλά όσο προχωρούσα. Εδώ δεν επιχειρώ άλλο από το 
να δώσω μια συστηματοποιημένη πληροφόρηση των θεμάτων που θίγω και πάνω στα 
οποία υπάρχει πολλή συγγραφική ενασχόληση, που όμως ακριβώς λόγω της ποικιλίας 
της, της διαφορετικότητας, της έκτασης και διασποράς της παρουσιάζει δυσκολία πρό
σβασης για όποιον δεν βρίσκεται στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Επισημαίνω ότι δεν 
έχω πραγματοποιήσει μια εξαντλητική μελέτη ολόκληρης της διαθέσιμης βιβλιογρα
φίας, έχω βασιστεί κυρίως στα βιβλία που είχα στα χέρια μου -  τα περισσότερα βρί
σκονταν στο σπίτι μου. Η βιβλιογραφία που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου αναφέρεται 
μόνο στα βιβλία που μπόρεσα να ελέγξω προσωπικά. Αν κάποιος σημαντικός συγγρα
φέας δεν εμφανίζεται ανάμεσα στα έργα που έχω συμβουλευτεί, αυτό δεν οφείλεται σε 
εθελοντική απόρριψη, αλλά μόνο στο ότι δεν μπόρεσα να έχω πρόσβαση στα έργα του 
σε αυτό το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο βρέθηκα.

Το τρίτο μέρος, αναμφίβολα το πιο δικό μου, είναι αυτό που με ικανοποίησε περισ
σότερο.

Το βιβλίο περιέχει πολλές παραθέσεις κειμένων που έχουν στόχο να φέρουν τον 
αναγνώστη σε επαφή με τους πραγματικούς συγγραφείς των ιδεών που εκθέτω και να 
του επιτρέψει να εμβαθύνει σε αυτές αν το επιθυμεί. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι 
παραθέσεις έχουν πολύ ειδικά χαρακτηριστικά: οι λέξεις των κειμένων φαίνονται συ
χνά να διακόπτονται από τις δικές μου τις λέξεις. Σε πολλές περιπτώσεις ανατρέχω σε 
αυτόν τον τρόπο έκθεσης των ιδεών για να αποφύγω τη χρήση στο κείμενο υπερβολικά 
τεχνικών επεξεργασιών, που θα διέκοπταν τη ροή του λόγου. Στο κάτω μέρος της σε
λίδας, εκτός από τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές, σε ορισμένες περιπτώσεις 
εμφανίζονται ορισμοί και εξηγήσεις που εκτιμώ ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Σε άλ
λες περιπτώσεις εκθέτω αυτούσιους προσδιορισμούς των συγγραφέων, γραμμένους σε 
περισσότερο τεχνική γλώσσα.
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Δεν είμαι ακόμη πλήρως ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα, υπάρχουν θέματα που 
θα ήθελα να αναπτύξω περισσότερο. Προτίμησα όμως να το δημοσιεύσω στη σημερινή 
του μορφή, ξέροντας ότι αυτό το βιβλίο -λόγω του περιεχομένου του- θα είναι πάντοτε 
ένα βιβλίο ανοιχτό. Δεν προσπαθώ να πω την τελευταία λέξη, αλλά να συμβάλω με 
σεμνότητα στον διάλογο. Στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας η ιδέα της αρίθ
μησης των παραγράφων μού χρησίμεψε πολύ στην ανταλλαγή ιδεών, εξού και το ότι 
ζήτησα από τον εκδότη να διατηρήσει αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη νέα εκδοχή.

Πριν τελειώσω, θέλω να διευκρινήσω ότι αυτή η εργασία αναφέρεται στην Αριστερά 
μαρξιστικής έμπνευσης που ταυτοποιείται με το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, και να 
επισημάνω ότι ο ίδιος ο ορισμός της Αριστερός είναι ένα από τα εκκρεμή θέματα.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου ομάδα του MEPLA, χωρίς την πο
λυποίκιλη συμβολή της οποίας αυτό το βιβλίο δεν θα εμφανιζόταν. Τη Γκρέτε Βέιμαν, 
που με βοήθησε στο τελικό στάδιο της έκδοσης. Τους Κουβανούς συντρόφους του 
Τμήματος Αμερικής που πάντα ήταν διατεθειμένοι να απαντήσουν σε οποιοδήποτε 
ερώτημα και να παράσχουν την απαραίτητη πληροφόρηση. Όλους εκείνους που εί
χαν στα χέρια τους τις διάφορες εκδοχές του βιβλίου και μου έδωσαν τη συμβολή και 
τις υποδείξεις τους. Και ιδιαίτερα σε εκείνους που το διάβασαν στην ολοκληρωμένη 
του μορφή ή μου έκαναν συγκεκριμένες υποδείξεις κατά τη διαδικασία κυοφορίας της 
προκαταρκτικής έκδοσης: τους Κλοδομίρο Αλμέιντα, Σαφίκ Αντάλ, Χούλιο Καράνσας, 
Κάρλος Ρουΐς, Κίβα Μαϊντανίκ, Μανουέλ Ριέσκο,Έλιο Γκαγιάρδο, Χεσούς Γκαρσία, 
Ιγνάσιο Ροντρίγκες, Χοσέ Αρμπεσού, Μπεατρίς Μουνιός, Μαρία Αουξιλιαδόρα 
Σέσαρ, Φρανσουά Ουτάρ, Μαρσέλα Εσκριμπάνο, Τομάς Μοουλιάν, Ραμίρο Αμπρέου, 
Μιγκέλ Λίμια, Αντόνιο Λόπες. Και τους Ούγκο Κόρες, Χερόνιμο ντε Σιέρα, Πέντρο 
Λαντσμπερχέρ, Νέλσον Γκουτιέρες, Χούλιο Καράνσας, Πέντρο Μονρεάλ, Σίλβιο 
Μπαρό, Μανουέλ Ριέσκο, Σαμίρ Αμίν και Αλόνσο Αγκιλάρ, στη διαδικασία κυοφορίας 
αυτής της τελικής εκδοχής.

Σε όλους οφείλω κάτι, όμως θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό δεν τους εμπλέκει με το 
αποτέλεσμα που παρουσιάζω εδώ. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη μου.

Αβάνα, Κούβα, 9 Μαΐου 1999
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ Β' ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ

Το γράψιμο αυτού του βιβλίου τελείωσε εδώ και δύο χρόνια. Δεν ήταν γνωστές 
τότε σε όλες τους τις διαστάσεις οι οδυνηρές συνέπειες της χρηματιστηριακής κρίσης 
του 1998 που είχε το επίκεντρό της στην Ασία. Από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις της 
Αριστεράς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν σημαντικά το καταθλιπτικό σύνδρομο στο 
οποίο τους είχε ρίξει η ήττα των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη 
και την ΕΣΣΔ.

Πολύ νερό έχει κυλήσει από τότε κάτω από τη γέφυρα. Σήμερα γίνεται εμφανής 
σε ολοένα και ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού η αδυναμία των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών να επιλύσουν τα πιο πιεστικά προβλήματα της ανθρωπότητας. Αυτές οι πο
λιτικές όχι μόνο δεν έχουν λύσει τα προβλήματα, αλλά και έχουν αυξήσει ιλιγγιωδώς τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ώρα που μια ολοένα και μικρότερη ομάδα 
ανθρώπων απολαμβάνει όλα τα προνόμια που παρέχει η συγκέντρωση στα χέρια τους 
ολοένα και μεγαλύτερου πλούτου.

Αυξάνεται η καταδίκη αυτής της κατάστασης, όχι όμως μόνο η καταδίκη. Η Αρι
στερά έχει ξαναβρεί επίσης την ικανότητα πρωτοβουλίας.

Μπροστά στο γεγονός ότι ορισμένα αυτοχαρακτηριζόμενα αριστερά κόμματα ενδί
δουν απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, και μπροστά στην παθητικότητα άλλων, νέοι 
πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν την κριτική και μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της μάχης 
κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Το Σιάτλ, με αυτή την έννοια, αποτελεί 
ένα ορόσημο. Η νεολαία, ο μεγάλος απών του πολιτικού σκηνικού κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες αρχίζει να επανεμφανίζεται δυναμικά. Το Ιντερνέτ και το ηλεκτρονικό ταχυ
δρομείο είναι τα θεμελιώδη οργανωτικά της όπλα, αποδεικνύοντας μία ακόμη φορά ότι 
η τεχνολογική πρόοδος πράγματι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απελευθέρωση της 
ανθρωπότητας αν χρησιμοποιηθεί για άλλους στόχους από το απλό κέρδος.

Αν και έχει ακόμη την πρωτοκαθεδρία η διάγνωση απέναντι στη θεραπεία, η καταγ
γελία απέναντι στις προτάσεις, υπάρχει μια αυξανόμενη συνείδηση ότι αυτή η αδυναμία 
πρέπει να ξεπεραστεί. Εκτός από μια βαθιά θεωρητική κριτική στο σημερινό καπιτα
λιστικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο, φαίνεται η αναγκαιότητα μελέτης των εναλλακτικών 
εμπειριών που άρχισαν να αναδύονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη, αποδεικνύοντας 
στην πράξη ότι είναι δυνατός ένας άλλος κόσμος: εμπειρίες που δημιουργούν χώρους 
συμμετοχής όπου κυοφορείται το λαϊκό υποκείμενο που θα είναι πρωταγωνιστής της 
νέας κοινωνίας για την οποία αγωνιζόμαστε.

Μια νέα κουλτούρα της Αριστεράς αρχίζει να εμφανίζεται. Μια κουλτούρα πλουρα- 
λιστική και ανεκτική, που προβάλλει αυτά που ενώνουν και αφήνει σε δεύτερο πλάνο 
αυτά που διαιρούν, που ενοποιείται γύρω από αρχές όπως: η αλληλεγγύη, ο ανθρω
πισμός, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η υπεράσπιση της φύσης, απορρίπτοντας 
τη λατρεία του κέρδους και τους νόμους της αγοράς, ως κύριες αρχές που διέπουν 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Που αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η ριζοσπαστικότητα



δεν συνίσταται στην προβολή των πιο ριζοσπαστικών δράσεων -που μόνο λίγοι ακο
λουθούν γιατί φοβίζουν την πλειονότητα-, αλλά στην ικανότητα δημιουργίας χώρων 
συνάντησης και αγώνα για πλατιά κοινωνικά τμήματα. Γιατί η επαλήθευση ότι είμαστε 
πολλοί εκείνοι που είμαστε στον ίδιο αγώνα είναι αυτό που μας κάνει δυνατούς, είναι 
αυτό που μας ριζοσπαστικοποιεί.
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Απρίλιος 2000



στον Μανουέλ

που θα ζει για πάντα, 
γιατί ο αγώνας τον 
είναι ο αγζόνας μας 

και τα όνειρά του 
τα όνειρά μας





Π ρ ι ι τ ο  Μ έ ρ ο ς

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αρχίζοντας, θα κάνω μια σύντομη καταγραφή των σημαντικότερων ιστορικών γεγονό
των που, κατά τη γνώμη μου, σημάδεψαν τη λατινοαμερικανική Αριστερά τα τελευταία 
σαράντα χρόνια. Χωρίς να είναι μια πλήρης ιστορική ανάλυση, που σ’ αυτή την περίπτωση 
η καταγραφή των γεγονότων θα έπρεπε να ξεκινά από τις ρίζες της λατινοαμερικανικής 
Αριστεράς στις αρχές του 20ού αιώνα, αυτές οι γραμμές προσπαθούν με χοντρές πινελιές 
να ζωγραφίσουν τα ίχνη που άφησαν αυτά τα γεγονότα, από τη νίκη της Κουβανέζικης 
Επανάστασης μέχρι σήμερα.
2. Νομίζω ότι, χωρίς να κάνουμε μια εξαντλητική περιοδολόγηση, θα πρέπει να χωρίσουμε 
αυτή την περίοδο -που καταλαμβάνει λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του αιώνα- σε 
δύο φάσεις, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους ως προς το τι σημαίνουν από πολιτική άποψη 
για την Αριστερά της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής: Η πρώτη ξεκινά από την 
Κουβανέζικη Επανάσταση και φτάνει μέχρι την πτώση του σοβιετικού σοσιαλισμού και 
η δεύτερη από τότε μέχρι σήμερα. Στην πρώτη, η κοινωνική επανάσταση1 φαίνεται στον 
ορίζοντα, στη δεύτερη, δεν φαίνεται ως άμεση δυνατότητα.
3. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό ¿εν σημαίνει πως σκέφτομαι ότι πρέπει να παραιτηθούμε 
από τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση: αυτή είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία 
από ποτέ -  όχι μόνο για τους φτωχούς, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα, που θα 
οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή αν συνεχίσει την τρελή καταστροφική πορεία του νεοφι
λελευθερισμού.

1. Αναφερόμαστε στην επανάσταση που μετασχηματίζει σε βάθος τις δομές της κοινωνίας και 
όχι απλώς στις λεγάμενες πολιτικές επαναστάσεις.





I. ΠΡ Ω Τ Η  Φ α ς η

ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ ΕΩΣ 
ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

(1 Ιανουαρίου 1959 - 9 Νοεμβρίου 1989)

1. ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1 Ιανουαρίου 1959) 

Διεθνής κατάσταση την περίοδο της Επανάστασης στην Κούβα

4. Η νίκη της Κουβανέζικης επανάστασης, την 1η Ιανουαρίου 1959, έλαβε χώρα στο πλαί
σιο ενός συσχετισμού δυνάμεων που άλλαζε υπέρ του λεγάμενου «σοσιαλιστικού στρα
τοπέδου» και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων του Τρίτου Κόσμου2, αποτέλεσμα 
του δεύτερου παγκόσμιου επαναστατικού κύματος που ανέκυψε ως συνέπεια του Β' παγκο
σμίου πολέμου3. Τα επαναστατικά κινήματα αυτού του κύματος στηρίζονταν στην ΕΣΣΔ,

2. Ο όρος «Τρίτος Κόσμος» εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1956 [O Hobsbawm αναφέρει ότι 
πιθανώς πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1952, βλ. σ. 457 της ελληνικής έκδοσης, Σ.τ.Μ.], στο έργο 
«El tercer mundo: desarrollo y subdesarrollo», του A. Sauvy. Από πολιτική άποψη, η πλειονότητα 
των χωρών του Τρίτου Κόσμου, που στο μεγάλο μέρος τους ανήκουν στην αφροασιατική ομάδα, 
απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Ωστόσο, σχεδόν όλες εξακολου
θούν να βρίσκονται σε σχέσεις οικονομικής εξάρτησης από τις παλιές μητροπόλεις και, γενικά, τις 
ανεπτυγμένες χώρες. Συνήθως εντάσσονται στον Τρίτο Κόσμο όλες οι χώρες της Αμερικής (εκτός 
από τις ΗΠΑ και τον Καναδά), το σύνολο της Αφρικής και της Ασίας (εκτός από τη Νοτιοαφρι- 
κανική Ένωση, την Ιαπωνία και το Ισραήλ) και η Ωκεανία (εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία). Κάποιοι συγγραφείς, επιπλέον, πιστεύουν ότι η ανταλλαγή μεταξύ των ανεπτυγμένων 
χωρών και του Τρίτου Κόσμου είναι μια «άνιση ανταλλαγή»: οι βιομηχανικές χώρες, όταν πουλούν 
τα προϊόντα τους στις υποανάπτυκτες χώρες και προμηθεύονται από αυτές πρώτες ύλες, το κάνουν 
πουλώντας τα εμπορεύματά τους πάνω από την αξία τους και αποκτούν, σε αντάλλαγμα, προϊόντα 
κάτω από την αξία τους. Δηλαδή, συντελείται μια μεταφορά αξίας από τις καθυστερημένες οικονο
μικά χώρες προς τις ανεπτυγμένες χώρες, μεταφορά που έχει τις ρίζες της στην ανισότητα των πραγ
ματικών μισθών που υπάρχουν στις μεν και τις δε (Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, 
1976, σ. 320).

3. «Το δεύτερο μεγάλο κύμα της παγκόσμιας κοινωνικής επανάστασης ανέκυψε από τον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο, όπως το πρώτο είχε ανακύψει από τον Α' παγκόσμιο, αν και με εντελώς δια
φορετικό τρόπο: Κατά το δεύτερο κύμα, ήταν η συμμετοχή [των λαών] στον πόλεμο και όχι η απέ
χθεια [των λαών για τις άσκοπες σφαγές κατά τον Α' παγκόσμιο], αυτό που έφερε την επανάσταση 
στην εξουσία» (Eric Hobsbawm, La historia del siglo X X 1914-1991, Βαρκελώνη, Critica, 1995, σ. 
87 [στα ελληνικά: Η  εποχή των άκρων, ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεμέλιο, μτφ. Β. 
Καπετανγιάννης- οι παραπομπές, στη συνέχεια, γίνονται στην ισπανική έκδοση- εδώ, οι συμπληρώ
σεις μέσα στις αγκύλες είναι δικές μας, Σ.τ.Μ.].
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που βγαίνει από τον πόλεμο έχοντας μεταβληθεί στη δεύτερη παγκόσμια δύναμη και, αργό
τερα, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εντάχθηκαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο.

5. Η ευρωπαϊκή αποικιακή αυτοκρατορία είχε αρχίσει να καταρρέει4 πρώτα στην Ασία5 
και αργότερα στην Αφρική. Με εξαίρεση την Ινδοκίνα, η διαδικασία αυτή στην Ασία ολο
κληρώθηκε το 1950. Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι Γ άλλοι ηττήθηκαν στο Βιετνάμ6, αλλά 
η επέμβαση των ΗΠΑ εμπόδισε την ενοποίηση της χώρας, τοποθετώντας ένα καθεστώς 
δορυφόρο τους στον Νότο και προκαλώντας την έναρξη ενός ηρωικού και μακρόχρονου 
εθνικοαπελευθερωτικού πολέμου σ’ αυτή την περιοχή, που είχε την υποστήριξη του Βό
ρειου Βιετνάμ και των σοσιαλιστικών χωρών.

6. Την ώρα που συνέβαιναν αυτά στην Ασία, στην ισλαμική ζώνη της Βόρειας Αφρικής 
αυξανόταν ο επαναστατικός αναβρασμός. Λαϊκά κινήματα, επαναστάτες και εξεγέρσεις με
ταμόρφωναν την περιοχή. Μία από τις πιο ξεχωριστές κινήσεις ήταν αυτή των Ελεύθερων 
Αξιωματικών με ηγέτη τον Gamal Abdel Nasser στην Αίγυπτο, το 1952, ο οποίος τέσσερα 
χρόνια αργότερα έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας με το 99,84% των ψήφων, εθνικοποίησε 
τη Διώρυγα του Σουέζ το 1956, μετατράπηκε σε κύριο εκφραστή του λεγάμενου «αραβι
κού σοσιαλισμού» και έγινε πρόεδρος της Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας, ΕΑΔ, που δη- 
μιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1958 με πρωτοβουλία της Συρίας7, η οποία είχε αποκτήσει 
την ανεξαρτησία της εκείνα τα χρόνια μαζί με το Ιράκ. Πριν από τη νίκη της επανάστασης 
στην Κούβα είχαν αναπτυχθεί κινήσεις ανεξαρτητοποίησης στη Λιβύη, το Σουδάν, το Μα
ρόκο, την Τυνησία, την Γ κάνα8, και έγιναν αντιαποικιακοί αγώνες σε πολλές άλλες χώρες, 
όπου ξεχώρισαν κινήματα με ηγέτες όπως τον Partice Lumunba στο Βελγικό Κονγκό, τον 
Ben Bella στην Αλγερία, τον S. Touré στη Γ ουινέα, τον Nknimah στην Γ κάνα, τον Burguiba 
στην Τυνησία, τον Julius Nyerere στην Τανζανία και τον Senghor στη Σενεγάλη. Σχεδόν 
όλες οι αγγλικές, γαλλικές και βελγικές αποικίες στην Αφρική απέκτησαν την ανεξαρτησία 
τους μεταξύ του 1960 και του 1962.

7. Αυτό που έπληξε ανεπανόρθωτα τις παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις ήταν η αδυναμία 
που εκδήλωσαν κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Οι Αφρικανοί ηγέτες αντιλήφθηκαν ότι 
οι μητροπόλεις «μπορούσαν να ηττηθούν9», και ότι ήταν υπερβολικά ανίσχυρες για να 
επανακάμψουν μετά τον πόλεμο. Απ’ την άλλη, οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν διδαχτεί από τη

4. Γύρω από το θέμα αυτό, βλέπε Ε. Hobsbawm, ibid., σσ. 219-225.
5. «Η Συρία και ο Λίβανος (γαλλικές κτήσεις) [...] το 1945- η Ινδία και το Πακιστάν το 1947- 

η Βιρμανία, η Κεϋλάνη (Σρι Λάνκα), η Παλαιστίνη (Ισραήλ) και οι Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες 
(Ινδονησία) το 1948». (Ibid., σ. 220.)

6. Στη μάχη του Ντιέν Μπιέν Φου, το 1954.
7. Στην αρχή την αποτελούσαν η Αίγυπτος και η Συρία, αργότερα προσχώρησε και η Υεμένη. Το 

1961 έγινε πραξικόπημα στη Συρία και η Ομοσπονδία διαλύθηκε, αν και η Αίγυπτος εξακολούθησε 
να χρησιμοποιεί την ονομασία ΕΑΔ.

8. Wolfgang Benz και Hermann Graml, El siglo XX, Μεξικό, Siglo XXI, 1982, σ. 355.
9. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 219.
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Μεγάλη Βρετανία10 ότι «η παραχώρηση τυπικής ανεξαρτησίας ήταν ο μόνος τρόπος για να 
συνεχίσουν να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας11».
8. Οι αφρικανικές χώρες απέκτησαν έτσι την πολιτική ανεξαρτησία τους, όχι όμως και την 
οικονομική. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε έντονους εσωτερικούς αγώνες για να ριζοσπα- 
στικοποιηθεί η εξέλιξή τους, όπως συνέβη στο Μαρόκο με την Εθνική Ένωση των Λαϊκών 
Δυνάμεων12, με ηγέτη τον Medhi Ben Barka.
9. Απ’ την άλλη, αυτές οι επαναστατικές διαδικασίες αναδύονται σε ένα περιβάλλον όξυν- 
σης των αντιθέσεων ανάμεσα στα δύο ισχυρότερα Κομμουνιστικά Κόμματα του σοσιαλι
στικού στρατοπέδου: το σοβιετικό και το κινεζικό.
10. Η κρίση του σοβιετικού συνασπισμού αρχίζει έπειτα από τον θάνατο του Στάλιν το 
195 313 και οξύνεται μετά το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, όπου για πρώτη φορά γίνεται 
επίθεση στη σταλινική πολιτική και, πιο προσεκτικά, στον ίδιο τον Στάλιν. Τα αποτελέσμα
τα υπήρξαν άμεσα. Ανέκυψαν εξελίξεις σε διάφορες χώρες: Στην Πολωνία αναδείχτηκε μια 
νέα ηγεσία μεταρρυθμιστών κομμουνιστών με την ανοχή της Μόσχας14. Δεν συνέβη το ίδιο 
με τον κομμουνιστή ηγέτη Imre Nagy στην Ουγγαρία, όπου η νέα κυβέρνηση με επικεφα
λής τον ίδιο συντρίφθηκε από τον Κόκκινο Στρατό τον Νοέμβριο αυτού του χρόνου15.
11. Στην Ανατολή, η Κινεζική Επανάσταση, η οποία είχε επικρατήσει αγνοώντας τις κα
τευθύνσεις του Στάλιν, αρχίζει να μετατρέπεται σε έναν ανταγωνιστή λίγο υπάκουο και 
με ολοένα μεγαλύτερο βάρος στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, βάρος που αύξανε μέρα τη 
μέρα16, και να αμφισβητεί ολοένα και περισσότερο την ηγεμονία της ΕΣΣΔ.
12. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ άρχισαν να ξεπρο
βάλλουν οι πολιτικοϊδεολογικές διαφορές. Το ΚΚΚ δεν αποδεχόταν τη θέση των σοβιετι

10. Και την εμπειρία της στην Ινδία. [Από όπου αποχώρησε το 1947 παραχωρώντας την τυπική 
εξουσία, προτού αποκαλυφθεί η παντελής αδυναμία της να ελέγξει την κατάσταση, Σ.τ.Μ.].

11. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 222.
12. Διάσπαση του κόμματος, το 1959, που είχε αγωνιστεί για την ανεξαρτησία του Μαρόκου.
13.0 Ιωσήφ Στάλιν πέθανε στις 5 Μαρτίου 1953.
14. Τον Οκτώβριο του 1956 πέφτει ο υποστράτηγος Rokossovski, υπουργός Αμυνας σταλινικών 

τάσεων και επικρατεί η τάση αποσταλινοποίησης, όπου κυριαρχεί o Cirankiewics, επικεφαλής της 
κυβέρνησης από το 1954.

15. Στις 23 Οκτωβρίου 1956 ξέσπασε στη Βουδαπέστη η λαϊκή οργή εναντίον των κινήσεων 
των σοβιετικών στρατευμάτων στο εθνικό έδαφος, όπου υπήρχε αυξανόμενη εσωτερική αστάθεια. 
Ο Nagy, με απαίτηση των εξεγερμένων, ανέλαβε την κυβέρνηση. Η επέμβαση των σοβιετικών τε
θωρακισμένων προκάλεσε κλιμάκωση της εξέγερσης. Ο Nagy διαπραγματευόταν την αποχώρηση 
των στρατευμάτων της ΕΣΣΔ. Με το πρόσχημα της προστασίας των υπαρχόντων στρατευμάτων, 
έγινε εισβολή των Σοβιετικών, που εξαπέλυσαν σκληρή καταστολή και επέβαλαν την απομάκρυνση 
του Nagy (στις 3 Νοεμβρίου 1956), στέλνοντάς τον στη Ρουμανία, και τον σχηματισμό κυβέρνησης 
υπό τον János Kadar.

16. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, από τους οποίους το 60% ήταν Κινέζοι (τριπλάσιοι από τον 
σοβιετικό πληθυσμό), ζούσαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, όπως διακήρυσσε ο Μάο Τσε Τουνγκ 
(W. Benz και Η. Graml, El Siglo XX, ό.π., σσ. 283-288).
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κών περί του διαρκούς χαρακτήρα της ειρηνικής συνύπαρξης σοσιαλισμού - καπιταλισμού, 
ούτε τη θέση ότι το σοσιαλιστικό στρατόπεδο ενδυναμωνόταν και έπρεπε να συναγωνιστεί 
τον καπιταλισμό στο οικονομικό πεδίο. Η τεράστια οικονομική ανάπτυξη που είχαν επιτύ
χει η ΕΣΣΔ και οι σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μετά τον Β' παγκόσμιο 
πόλεμο -  παρά το ότι βγήκαν κατεστραμμένες από αυτόν -  νομιμοποιούσε την αισιοδοξία 
σ’ αυτόν τον τομέα. Αντίθετα, η κινεζική άποψη ήταν ότι αυτό που θα αποδυνάμωνε τον 
καπιταλισμό θα ήταν η αύξηση των νικών των αντιιμπεριαλιστικών επαναστάσεων στον 
Τρίτο Κόσμο -  θέση ιδιαίτερα ελκυστική για τους αγωνιστές των εθνικοαπελευθερωτικών 
κινημάτων17. Υποστήριζε επίσης τον ένοπλο δρόμο, σε αντίθεση με τον ειρηνικό που ευ
νοούσαν οι σοβιετικοί και υποτιμούσε τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου, θεμελιώδες 
επιχείρημα των Σοβιετικών για να πετύχουν μια συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Δύση18.

13. Η σινοσοβιετική διαμάχη έχει επίσης επιπτώσεις στο αφροασιατικό αντιαποικιακό κί
νημα. Οι ηγέτες των χωρών που απέκτησαν πρόσφατα την ανεξαρτησία τους κατά κανόνα 
κλίνουν, για λόγους κρατικού συμφέροντος, προς την πλευρά της ΕΣΣΔ, ενώ τα εθνικοαπε- 
λευθερωτικά κινήματα προς τις κινεζικές θέσεις.

14. Απ’ την άλλη, οι ΗΠΑ -  που τα πρώτα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο είχαν 
διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ στην Αφρική και την Ασία τηρώντας μια σχετική ουδετερό
τητα -  άρχισαν γρήγορα να αναμειγνύονται εντονότερα, τόσο οικονομικά όσο και στρατιω
τικά19, για να επωφεληθούν από ό,τι απέμεινε από την αποικιοκρατική κληρονομιά.

15. Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική του επεκτατισμού και της ηγεμονίας του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού, που κορυφωνόταν ιδιαίτερα εναντίον της Κορέας και του Βιετνάμ, τα νεο
σύστατα κράτη της Ασίας και της Αφρικής κατάλαβαν την αναγκαιότητα της ένωσης των 
δυνάμεών τους και της οικοδόμησης της αλληλεγγύης τους, υπερασπίζοντας τις κατακτή
σεις τους και την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των λαών τους. Προέκυψε έτσι το 
κίνημα των Αδεσμεύτων με τη Σύνοδο των αρχηγών κρατών στο Μπαντούνγκ της Ινδο

ί 7. «Ο “Τριτοκοσμισμός”, η πεποίθηση ότι ο κόσμος μπορούσε να χειραφετηθεί μέσω της 
απελευθέρωσης της αγροτικής “περιφέρειας”, που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και βρίσκεται 
πιασμένη στη δαγκάνα της “εξάρτησης” των “χωρών του κέντρου” [...] έλκυε πολλούς από τους 
θεωρητικούς της Αριστεράς στον Πρώτο Κόσμο [...]» (Ε. Hobsbawm: La historia del siglo XX..., 
ό.π., σ. 442).

18. Με την υπογραφή από την ΕΣΣΔ του «συμφώνου για τη διακοπή των πυρηνικών δοκιμών, 
στις 5 Αυγούστου 1963, ως πρώτο βήμα προς την πολιτική αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, οι σχέσεις ανάμεσα στα [Κομμουνιστικά] Κόμματα Κίνας και Σοβιετικής 
Ένωσης έγιναν τόσο τεταμένες, ώστε οι διακρατικές σχέσεις των δύο μεγάλων κομμουνιστικών 
δυνάμεων υποβλήθηκαν [...] σε μια διαρκή δοκιμασία φθοράς» (W. Benz και Η. Graml, El siglo 
XX. ό.π., σσ . 287-288).

19. Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν ένα δίκτυο επιθετικών Στρατιωτικών Συμφώνων σε όλο τον κόσμο 
και ιδιαίτερα στην Ασία εναντίον του Βιετνάμ και της Κορέας. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 
υπήρξε η δημιουργία του ANZUS (Σύμφωνο Ασφαλείας Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και ΗΠΑ) 
το 1951, του Συμφώνου της Βαγδάτης (σήμερα ονομάζεται CENTO) το 1954, και του OTASO ένα 
χρόνο αργότερα, αν και δεν ήταν τα μόνα.
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νησίας το 195520, που άρθρωσε και ενδυνάμωσε το ενωτικό κίνημα των αφροασιατικών 
χωρών, το οποίο οδήγησε αργότερα στον σχηματισμό ενός σώματος που περιελάμβανε όχι 
μόνο τους αρχηγούς κρατών των χωρών που είχαν αποκτήσει την ανεξαρτησία τους, αλλά 
και ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων αντιιμπεριαλιστικών και αντιαποικιακών οργανώσεων21 
των χωρών που αγωνίζονταν για να την κατακτήσουν ή να την ολοκληρώσουν σ’ αυτές 
τις δύο ηπείρους: τη Συνδιάσκεψη Μόνιμης Οργάνωσης Αφροασιατικής Αλληλεγγύης. Η 
πρώτη διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το 1958 στο Κάιρο, στην Ενωμένη Αραβική Δημο
κρατία, και οδήγησε αργότερα στη δημιουργία της Οργάνωσης Αλληλεγγύης των Αφροα- 
σιατικών Λαών.
16. Αυτή η κατάσταση επαναστατικού αναβρασμού και προώθησης της ενότητας στην 
Ασία και την Αφρική ερχόταν σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη 
στιγμή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, που μπορεί να είχαν αποκτήσει την πολιτική 
τους ανεξαρτησία πριν από έναν και περισσότερο αιώνα, αλλά βρίσκονταν σε κατάσταση 
τεράστιας οικονομικής εξάρτησης από την πρώτη παγκόσμια δύναμη: τις ΗΠΑ, που τις 
είχε βαλκανιοποιήσει*, άλλοτε χρησιμοποιώντας την ισχύ της και άλλοτε επωφελούμενη 
από τον ενδοτισμό που έδειχναν οι κάστες που κυβερνούσαν, οι οποίες είχαν αποδεχτεί 
την ένταξη στην Παναμερικανική Ένωση, που θα εξελισσόταν αργότερα, το 1948, στην 
Οργάνωση των Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ). Οργάνωση που θα ονόμαζε ο τότε Κουβα
νός καγκελάριος Raúl Roa «Υπουργείο Αποικιών των ΗΠΑ». Είχε προηγηθεί, έναν χρόνο 
πριν, το Διαμερικανικό Σύμφωνο Αμοιβαίας Βοήθειας που, με το πρόσχημα της άμυνας της 
ηπείρου από εξωτερικές επιθέσεις, θα χρησίμευε ως εργαλείο επιβολής της πολιτικής των 
ΗΠΑ σε ολόκληρη της Αμερική.
17. Η αντίθεση δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Ενώ στην Ασία και την Αφρική φού
ντωνε η ενότητα και ο αντιιμπεριαλιστικός και αντιαποικιακός αγώνας ολοένα και περισ
σότερο, η πλειονότητα των λατινοαμερικανικών κυβερνήσεων, προδίδοντας τα όνειρα και 
τα συμφέροντα των λαών τους, προσδένονταν στο άρμα του ιμπεριαλισμού, σε μια κοινή 
πολιτική εκμετάλλευσης και κυριαρχίας.
18. Σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον ήταν που ξέσπασε η Κουβανέζικη Επανάσταση.
19. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι πριν από αυτή την επανάσταση, η Λατινική Αμε
ρική γνώρισε βαθιές κοινωνικές διεργασίες που σημάδεψαν ανεξίτηλα τους λαούς της, 
συμβάλλοντας στο να οργανωθούν και να αναπτύξουν αντιιμπεριαλιστική συνείδηση. Η 
Μεξικανική Επανάσταση των αρχών του 20ού αιώνα με το βαρύ τίμημα του ενός εκα
τομμυρίου νεκρών, κάτω από το σύνθημα «Γη και Ελευθερία». Η εξέγερση των νεαρών 
Βραζιλιάνων στρατιωτικών, που κατέλαβαν για έναν μήνα το Σάο Πάολο ( 1924) και που,

20. Συγκλήθηκε τον Απρίλιο του 1955 και περιελάμβανε προέδρους ή πρωθυπουργούς είκοσι 
εννέα χωρών από τις δύο ηπείρους, ως συνέχεια του Συνεδρίου των ασιατικών χωρών στο Νέο 
Δελχί, το 1954.

21. Όχι μόνο πολιτικών, αλλά και των συνδικαλιστικών, φοιτητικών και των φεμινιστικών ορ
γανώσεων.

* Με τον όρο «βαλκανιοποίηση» περιγράφεται ο πολυδιαμελισμός σε μικρά (και αντίπαλα με
ταξύ τους) κράτη, όπως στην περίπτωση της βαλκανικής χερσονήσου (Σ.τ.Μ.).
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όταν καταπνίγηκε η εξέγερση, με τον υπολοχαγό κομμουνιστή ηγέτη Luis Carlos Prestes 
διέσχισαν όλη τη χώρα μέχρι να τους διαλύσουν. Ο ανταρτοπόλεμος του Santino εναντίον 
των δυνάμεων κατοχής των ΗΠΑ στη Νικαράγουα (1927-1933). Η επανάσταση της Βο
λιβίας το 1952, στην οποία οι εργάτες, οργανωμένοι από τον ανθρακωρύχο ηγέτη Lechín 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο, που ανέδειξε στην κυβέρνηση τον Víctor Paz Estenssoro και 
άνοιξε μια επαναστατική διαδικασία στην οποία ενσωματώθηκαν αργότερα και οι αγρότες. 
Ο βαργκισμός στη Βραζιλία (1934-1945) και ο περονισμός στην Αργεντινή (1945-1955), 
λαϊκιστικά φαινόμενα που έδωσαν στον λαό συνείδηση της αξιοπρέπειας και της δύναμής 
του. Οι αντιιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις του José Arévalo (1945-1950) και του Jacobo 
Arbenz στη Γουατεμάλα (1951-1954), που απαλλοτρίωσαν τις τεράστιες ιδιοκτησίες γης 
που ανήκαν σε βορειοαμερικανικές κοινοπραξίες, κυρίως στη United Fruit και προκάλεσαν 
την επέμβαση της CIA -  μια εισβολή χρηματοδοτούμενη από αυτήν, υπό τον συνταγματάρ
χη Castillo Armas, έγινε στη χώρα το 1954, βομβάρδισαν την πρωτεύουσα και στον Arbenz 
δεν έμενε άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψει τη θέση του.

Η απάντηση των ΗΠΑ

20. Αλλά, για να ξαναγυρίσουμε στην Κούβα, η νίκη του Επαναστατικού Στρατού κατά του 
Μπατίστα ήταν μόνο η κορύφωση μιας φάσης. Μια πολιτική διαδικασία που δεν σκόπευε 
απλώς να γκρεμίσει έναν δικτάτορα, αλλά «που ήθελε να συνεχίσει μια συνεπή επανα
στατική πορεία -να μετασχηματίσει την κοινωνία προς όφελος των λαϊκών μαζών, να την 
απαλλάξει από όλα τα οικονομικά δεσμά-, δεν ήταν δυνατόν παρά να συγκρουστεί με την 
εθνική εκμεταλλευτική τάξη»22 και την κυβέρνηση των ΗΠΑ που τη στήριζε.
21. Αρχίζει έτσι ένας μακρόχρονος αγώνας που συνεχίζεται ακόμη. Σε κάθε χτύπημα των 
ΗΠΑ, η επαναστατική ηγεσία απαντούσε με αντίμετρα και έτσι η ρήξη κλιμακώθηκε γρή
γορα23.
22. Αυτή η κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας, που άρχισε από 
τους πρώτους μήνες της επανάστασης, είχε μία από τις κορυφαίες της στιγμές τον Απρίλιο

22. Marta Hamecker, Cuba ¿dictadura o democracia?, Μεξικό, Siglo XXI, 9η έκδ., 1982, σ. 
438.

23. Στις 4 Μαρτίου 1960 η CIA ανατίναξε το γαλλικό φορτηγό πλοίο Le Couvre στο λιμά
νι της Αβάνας. Ο Φιντέλ Κάστρο κατάγγειλε ως υπεύθυνους τα ξένα μονοπώλια και διέταξε την 
κατάληψη των εγκαταστάσεων των βορειοαμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών. Στις 7 Ιουλίου 
1960 ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ μείωσε δραστικά τις εισαγωγές κουβανικής ζάχαρης. Τον Οκτώβριο 
εθνικοποιήθηκαν όλες οι βορειοαμερικανικές επιχειρήσεις στην Κούβα. Η αμερικανική κυβέρνηση 
διέταξε εμπάργκο σε όλες τις εξαγωγές, εκτός από τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο Τζον Φ. Κένενη, 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, διακήρυξε την απόφασή του να δώσει βοήθεια 
στους Κουβανούς φυγάδες για να ανατρέψουν το «καστρικό καθεστώς». Η κυβέρνηση του Αϊζεν- 
χάουερ διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Αβάνα στις 3 Ιανουαρίου 1961 και επιτάχυνε τις 
προετοιμασίες για ένα αντεπαναστατικό χτύπημα. Στις 16 Απριλίου του ίδιου χρόνου, λίγες ώρες 
πριν από την εισβολή στην Πλάγια Χιρόν, ο Φιντέλ Κάστρο διακήρυξε τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα 
του κουβανέζικου επαναστατικού μετασχηματισμού.
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του 1961, όταν πραγματοποιήθηκε η αποτυχημένη εισβολή των Κουβανών αντεπαναστα- 
τών στην Πλάγια Χιρόν με τη βοήθεια της CIA, που αποτέλεσε την πρώτη ήττα του ιμπε
ριαλισμού στην Αμερική.
23. Προφανώς, ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους -λίγους μήνες αφότου ο Κένεντι σχημάτισε 
κυβέρνηση- δεν μπορούσε παρά να συγκλονίσει τόσο τα αντιιμπεριαλιστικά κινήματα όσο 
και τις ίδιες τις ΗΠΑ.
24. Η κυβέρνηση του Κένεντι είχε αρχίσει ήδη πριν από αυτά τα γεγονότα, θέτοντάς το ως 
προτεραιότητα, να εξυφαίνει μια ολόκληρη αντεπαναστατική στρατηγική για τη Λατινική 
Αμερική, βασισμένη στη θέση ότι «ο Τρίτος Κόσμος θα ήταν πλέον η σκηνή για τους 
πολέμους χαμηλής έντασης24 και ότι η σοβιετική απειλή θα περιοριζόταν κυρίως στην υπο
δαύλιση επαναστάσεων».
25. Απέναντι στην απειλή που αντιπροσώπευε η κουβανέζικη επανάσταση, ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ θεώρησε ότι ήταν αναγκαίο να επεξεργαστεί ένα «νέο στρατηγικό δόγμα [εναντίον] 
των επαναστατικών πολέμων ή ανταρτοπολέμων ή υπονομευτικών πολέμων που θα είχαν 
πεδίο επιχειρήσεων [...] τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική [.. .]25» ως μέρος 
μιας νέας συνολικής αντίληψης για τον πόλεμο, βασισμένης στον κίνδυνο μιας παγκόσμιας 
ανάφλεξης, που θα μπορούσε να καταστρέψει τον πλανήτη, λόγω της πυρηνικής ισορροπί
ας ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ26.
26. Ο Μακναμάρα συνοψίζει αυτή την αντίληψη ως εξής: «Έχουμε αναπροσανατολίσει 
πλήρως τη στρατιωτική μας πολιτική για τη Λατινική Αμερική. Οι προθέσεις μας είναι να 
προσαρμόσουμε την πολιτική μας με τη φύση και την έκταση της πραγματικής απειλής 
που αντιμετωπίζουμε στον Νότο. Σήμερα αναγνωρίζουμε επίσημα ότι υπάρχουν ελάχιστες 
πιθανότητες μιας συμβατικής επίθεσης εναντίον ενός κράτους της Αμερικής από οπουδή
ποτε έξω από το ημισφαίριό μας. Κατά συνέπεια, δεν βλέπουμε καμία αναγκαιότητα να

24. Οι «συρράξεις χαμηλής έντασης», σύμφωνα με το «Mandate for Leadership II» του [ακρο
δεξιού, Σ.ι.Μ.] Ιδρύματος Heritage, «είναι μια στρατηγική, κατά την οποία τα προγράμματα 
παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιοχές όπου γίνονται 
συγκρούσεις, αλλά χωρίς τις απεχθείς επιπτώσεις μιας άμεσης στρατιωτικής επέμβασης. Έτσι απο
φεύγονται οι συγκρούσεις στο Κονγκρέσο, τα αντιπολεμικά κινήματα, τα φέρετρα με τους νεκρούς 
πεζοναύτες. Με λίγα λόγια, αποφεύγεται όλο εκείνο το υψηλό κόστος του πολέμου του Βιετνάμ 
(Isabel Jaramillo, Problemas de seguridad interamericana, CEA, Αβάνα, Κούβα, Μάιος 1989, σ. 
35).

25. Horacio L. Veneroni, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina. La depen
dencia militar, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, Periferia, 1973, σσ. 71-72.

26. Εκείνη την περίοδο στις ΗΠΑ είχαν αρχίσει να αμφισβητούν το στρατηγικό δόγμα που ήταν 
γνωστό ως «συνολική στρατηγική», το οποίο βασιζόταν στην πυρηνική πίεση από μία δύναμη, και 
είχαν αρχίσει να επεξεργάζονται «μια ουσιαστικά αμυντική αντίληψη, την “ευέλικτη αντίδραση”, 
που θα επέτρεπε την αναζήτηση ή επιλογή “κλιμακούμενων απαντήσεων” στην επίθεση και που 
σήμαινε την καθιέρωση περιπτώσεων ή κατηγοριών πιθανών πολεμικών συρράξεων, στις οποίες 
θα μπορούσαν να εμπλακούν» (Η. Veneroni, ibid., σ. 71). Η πρώτη κατηγορία ήταν ο πυρηνικός 
πόλεμος. Η δεύτερη, ο συμβατικός ή περιορισμένος πόλεμος. Και η τρίτη, ο επαναστατικός πόλεμος 
ή ανταρτοπόλεμος, με πεδίο επιχειρήσεων του τελευταίου τις λατινοαμερικανικές χώρες.
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διατηρούν οι λατινοαμερικανικές χώρες μεγάλες συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις, ιδιαί
τερα αν αυτές απαιτούν εξοπλισμό ακριβό και περίπλοκο. Η παροχή κονδυλίων για ένο
πλες δυνάμεις αυτής της μορφής αποτελεί άδικη κατανομή των πόρων, εις βάρος των πιο 
επειγόντων και σημαντικών έργων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, η 
πολιτική της στρατιωτικής βοήθειας προς τις λατινοαμερικανικές χώρες σχεδιάζεται ώστε 
να βελτιώνουν την εσωτερική τους ασφάλεια και ταυτόχρονα να μην παρεμποδίζεται η 
οικονομική τους ανάπτυξη. Η απουσία αξιόλογης εξωτερικής απειλής στο ημισφαίριό μας, 
μας έχει βοηθήσει επίσης να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες των κρατών του Συμφώνου 
του Pío στο συγκριτικά σημαντικότερο πρόβλημα της ένοπλης εξέγερσης27».
27. Η Λατινική Αμερική μετατράπηκε έτσι σε πεδίο δοκιμών όλων των παραλλαγών του 
αντεπαναστατικού πολέμου, πράγμα που «συνεπαγόταν την ενίσχυση των ειδικών δυνά
μεων, την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας και τη δυνατότητα ταχείας ανά
πτυξής28 τους».
28.0  Κένεντι επέμενε στο ότι η νέα αυτή αντίληψη απαιτούσε μια νέα στρατηγική και, συ
νεπώς, «μια νέα και διαφορετική στρατιωτική προετοιμασία και εκπαίδευση29».
29. Η αντιεξεγερσιακή εκπαίδευση πραγματοποιούταν κυρίως στο Fort Brag (της Βόρειας 
Καρολίνας), στο Fort Sherman, το Fort Clayton και το Fort Gulik30 (Διώρυγα του Παναμά). 
Στην περιοχή της Διώρυγας του Παναμά λειτουργούσε επίσης η Διαμερικανική Ακαδημία 
Αεροπορίας που ιδρύθηκε το 1943.
30. Πρόσφατα ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι στην Αμερικανική Σχολή εκπαιδεύονταν οι 
αξιωματικοί των στρατών της Λατινικής Αμερικής σε όλους τους διαφορετικούς τρόπους 
βασανιστηρίων και σε τεχνικές εξόντωσης των λαϊκών ηγετών. Θλιβερά διάσημο είναι το 
Στρατιωτικό Εγχειρίδιο, όπου περιγράφονται οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι βασανιστηρίων.
31. Εκτός από τη στρατιωτική αντεπαναστατική στρατηγική, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επε
ξεργάστηκε μια οικονομική στρατηγική: τη Συμμαχία για την Πρόοδο31, που θα διέθετε 
πόρους για αγροτικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις, για αποζημιώσεις από τη χειροτέ
ρευση των όρων ανταλλαγής και για κοινωνικές βελτιώσεις εν γένει. Αυτό το πρόγραμμα 
επιδίωκε να ανακόψει την επέκταση του κουβανικού παραδείγματος στη Λατινική Αμερική.

27. McNamara, στο Η. Yeneroni, ibid., σ. 80.
28.1. Jaramillo, Problemas de seguridad..., ό.π., σ. 13.
29.1. Jaramillo, ídem.
30. Στο Fort Sherman εκπαιδεύονταν για πόλεμο στη ζούγκλα. Στο Fort Clayton προετοιμά

ζονταν οι ειδικοί στη χαρτογράφηση. Στο Fort Gulik βρισκόταν η Αμερικανική Σχολή, που ήταν 
χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα, όπου διδάσκονταν όλες οι μέθοδοι καταπολέμησης των απελευθε
ρωτικών κινημάτων.

31. Η Συμμαχία για την Πρόοδο ήταν ένα δεκαετές σχέδιο ( 1961 -1970) που υποβλήθηκε στις 17 
Αυγούστου 1961 στη Διάσκεψη της Punta del Este της Ουρουγουάης και υπογράφηκε από όλα τα 
μέλη του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΕΑ), με εξαίρεση την Κούβα. Προέβλεπε βοήθεια 
20 δις δολαρίων για το σύνολο των χωρών που υπέγραφαν. Η βοήθεια αυτή έπρεπε να χρηματοδο
τηθεί κατά 10 δις δολάρια από τις ΗΠΑ, 3,5 δις από ιδιωτικές επενδύσεις, άλλα 3,5 δις από διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και το υπόλοιπο από χώρες του ΟΟΣΑ.
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32. Απέναντι στην Κουβανέζικη Επανάσταση ο Κένεντι πρότεινε μια άλλη επανάσταση, 
«μια ειρηνική επανάσταση, που θα απέτρεπε το να γίνει αναπόφευκτη η βίαιη επανάστα
ση32». Γνώριζε ότι, αν δεν λύνονταν τα προβλήματα της κοινωνικής αδικίας, της τυραννίας 
και της εκμετάλλευσης33, θα υπήρχε ευνοϊκό πεδίο για την επέκταση αυτού που φοβόταν 
πιο πολύ: του κομμουνισμού. Και γι’ αυτό επέμενε, κατά τον Sorensen, ότι «τα έθνη που 
έχουν ευλογηθεί με την αφθονία θα έπρεπε να βοηθήσουν αυτά που υπέφεραν από την 
ανάγκη34».
33. «Έχει λίγη λογική να επιμένουμε από την πλευρά μας στη φρίκη του κομμουνισμού» 
-υποστήριζε ο Κένεντι σε μια προσπάθεια να πείσει τα μέλη του Κογκρέσου και τους βο- 
ρειοαμερικανούς πολίτες για την αναγκαιότητα να χορηγήσουν κονδύλια για βοήθεια στον 
Τρίτο Κόσμο-, «όταν ξοδεύουμε 50 δις δολάρια κάθε χρόνο για να εμποδίσουμε τη στρα
τιωτική προέλαση του κομμουνισμού και όταν έπειτα αρχίζουμε να γκρινιάζουμε επειδή 
επενδύσαμε λιγότερο από το 1/10 αυτού του ποσού για να βοηθήσουμε κάποιες χώρες να 
απαλλαγούν από το κοινωνικό χάος, όπου πάντα ευδοκιμεί ο κομμουνισμός35».
34. Οι πρώτοι αντίπαλοι στον σχεδιασμό του Κένεντι δεν ήταν οι επαναστάτες, αλλά οι ίδιες 
οι ολιγαρχίες της Λατινικής Αμερικής που δεν ήταν διατεθειμένες «να μεταβάλουν τα απαρ
χαιωμένα φεουδαρχικά μοντέλα κατοχής γης, τη φορολογική δομή, τους δυσβάσταχτους 
στρατιωτικούς προϋπολογισμούς, τους μισθούς απλής επιβίωσης και τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου [...] και που έμεναν προσκολλημένες με εξαιρετική επιμονή στο status quo36».
35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταλάβαινε την αναγκαιότητα να πριμοδοτηθούν οι εκσυγ
χρονιστικοί τομείς της αστικής τάξης. Δεν ήταν τυχαίο που ήταν η χριστιανοδημοκρατική 
κυβέρνηση της Χιλής -που εκπροσωπούσε τέτοιες αστικές μερίδες- αυτή που έλαβε την 
περισσότερη βορειοαμερικανική βοήθεια37 για να ισχυροποιήσει την οικονομία και να προ
ωθήσει κοινωνικές αλλαγές38.

32. Στο Theodore C. Sorensen, Kennedy, el hombre, el presidente, τόμ. 2, 4η έκδ., Βαρκελώνη- 
Μεξικό, Grijalbo, 1974, σ. 795.

33. «Το μεγάλο πεδίο της μάχης για την υπεράσπιση και την επέκταση της ελευθερίας είναι 
σήμερα -εξηγούσε- όλο το νότιο μισό του πλανήτη: Ασία, Λατινική Αμερική, Αφρική και Μέση 
Ανατολή. Τα εδάφη των λαών που αφυπνίζονται. Η επανάστασή τους είναι η μεγαλύτερη της αν
θρώπινης ιστορίας. Θέλουν να βάλουν ένα τέλος στην αδικία, την τυραννία, την εκμετάλλευση. Θα 
λέγαμε ότι, περισσότερο από ένα τέλος, αναζητούν μια αρχή» (Κένεντι, στο Τ. Sorensen, ibid., σ. 
787).

34. Τ. Sorensen, idem.
35. Κένεντι, στο Τ. Sorensen, ibid., σσ. 788-789. Και το 1963 αναγνωρίζει ότι «οι μεγαλύτεροι 

κίνδυνοι δεν προέρχονται από την Κούβα [...] αλλά είναι ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη στέγης, η 
κακή κατανομή του πλούτου, η δυσχερής κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών, η πτώση των τιμών 
των πρώτων υλών και η δράση των κατά τόπους κομμουνιστών που δεν υποκινείται από την Κούβα 
(ibid, σ. 797).

36. Τ. Sorensen, ibid., σ. 795.
37. Έλαβε 282,3 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 1,8 που πήρε η Αϊτή, η λιγότερο ευνοημένη 

χώρα.
38. Η Συμμαχία για την Πρόοδο δεν κατάφερε να σταματήσει την επιδείνωση των όρων εμπο



36. Η κουβανική απάντηση στη Συμμαχία για την Πρόοδο ήταν η Δεύτερη Διακήρυξη της 
Αβάνας στις 4 Φεβρουάριου 196239, όπου αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα του ένοπλου 
αγώνα για την εθνική απελευθέρωση και η αναμέτρηση με τον βορειοαμερικανικό ιμπερι
αλισμό.

Απήχηση και ενθάρρυνση για τους λαϊκούς αγώνες στη Λατινική Αμερική

37. Η κουβανέζικη επανάσταση ήταν μια επανάσταση sui generis, με πρωτοπορία μια πο- 
λιτικοστρατιωτική οργάνωση: το Κίνημα 26 Ιούλη, που ήταν πολύ διαφορετικό από όσα 
υπήρξαν έως τότε στη Λατινική Αμερική. Με βαθιές ρίζες στις παραδόσεις της Κούβας 
και ιδιαίτερα στη σκέψη του José Martí. Η ηγεσία του απέδιδε πάντα μεγάλη σημασία στο 
επαναστατικό δυναμικό του λαού, και έτσι ο Φιντέλ Κάστρο δεν ασχολήθηκε μόνο με την 
προετοιμασία του ένοπλου ξεσηκωμού κατά του Μπατίστα, αλλά θεωρούσε θεμελιώδες 
πολιτικό έργο τη διάδοση στο νησί ενός επαναστατικού προγράμματος -  του Προγράμμα
τος της Μονκάδα -  που θα συνήγειρε τα πιο πλατιά λαϊκά στρώματα στον αγώνα εναντίον 
του δικτάτορα.
38. Κατά τα χρόνια της φυλάκισής του ο Φιντέλ εκτίμησε ότι αυτό που χρειαζόταν να γίνει 
δεν ήταν -όπως πολλοί θα σκέφτονταν υπό παρόμοιες συνθήκες- να οργανωθούν ένοπλοι 
επαναστατικοί πυρήνες, αλλά να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη προπαγανδιστική εκστρα
τεία, επειδή «χωρίς προπαγάνδα δεν γίνεται μαζικό λαϊκό κίνημα, και χωρίς μαζικό λαϊκό 
κίνημα δεν μπορεί να γίνει επανάσταση40».
39. Αυτή η νίκη των λαϊκών δυνάμεων, με επικεφαλής το Κίνημα 26 Ιούλη, προκάλεσε τη 
συμπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της Αριστεράς στη Δύση, αλλά κυρίως της Αριστεράς 
της Λατινικής Αμερικής. Ήταν ένα ελπιδοφόρο φως στον ζοφερό συντηρητικό ορίζοντα 
όπου βρισκόταν τότε. Είχε όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να γίνει σημείο 
αναφοράς, ιδιαίτερα για τους νέους.
40. Όμως δεν υπήρξε απλώς πόλος έλξης για πολλές κοινωνικές μερίδες, αλλά αποτέλεσε
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ρίου, ούτε μπόρεσε να εμποδίσει την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών· επίσης, 
απέτυχε να προωθήσει την αγροτική μεταρρύθμιση.

39. Fidel Castro, La revolución cubana, 1959-1962, Μεξικό, Era, 1975, σσ. 458-485.
40. Fidel Castro, Carta a Melba Hernández y  Haydée Santamaría, 18 Ιουνίου 1954, OAH, στο M. 

Hamecker, La estrategia política de Fidel, Μεξικό, Nuestro Tiempo, 1986, σ. 60. «Το έργο μας, εδώ 
και τώρα, είναι να κινητοποιήσουμε τον λαό. Να διαδώσουμε τις ιδέες μας και να κερδίσουμε την 
υποστήριξη των λαϊκών μαζών. Το επαναστατικό μας πρόγραμμα είναι το πιο πλήρες, η γραμμή μας 
η πιο διαυγής, η ιστορία μας είναι γραμμένη με το αίμα μας. Έχουμε το δικαίωμα να κερδίσουμε την 
πίστη του λαού, χωρίς την οποία, το έχω πει χίλιες φορές, δεν μπορεί να γίνει επανάσταση» (ídem). 
Όλα αυτά τα αγνοούσαν οι αντάρτικες οργανώσεις της δεκαετίας του 1960 αν και, παραδόξως, 
το μεγαλύτερο σύμβολό τους ήταν το αντάρτικο του Τσε στη Βολιβία. Το έχω επιβεβαιώσει μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων με πολλούς αντάρτες κομαντάντες. Η απόφασή μου να γράψω το μικρό 
βιβλίο La estrategia política de FideI είχε κίνητρο αυτή τη διαπίστωση, και η αποδοχή που βρήκε 
στη Λατινική Αμερική είναι απόδειξη αυτού του ισχυρισμού. Γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα 
βλέπε, ό.π., σσ. 55-69
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και μια μεγάλη ανάσα για τους λαϊκούς αγώνες, επειδή διέλυσε τους δύο τύπους μοιρολα
τρίας που ήταν πολύ διαδεδομένοι στη λατινοαμερικανική Αριστερά: έναν γεωγραφικό και 
έναν στρατιωτικό. Ο πρώτος υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανέχονταν μια σοσιαλιστική 
επανάσταση στον στρατηγικό τους χώρο41 -  και η επανάσταση θριάμβεψε στην Κούβα, σε 
απόσταση 180 χιλιομέτρων περίπου από τις ακτές τους. Ο δεύτερος πρέσβευε ότι με την 
εξειδίκευση που είχαν επιτύχει οι στρατοί δεν ήταν πλέον δυνατόν να νικηθεί ένας τακτικός 
στρατός -  και η Κούβα απέδειξε ότι η αντάρτικη τακτική μπορούσε να αποδυναμώσει τον 
αντίπαλο στρατό και να τον διαλύσει42.

41. Η απήχηση της κουβανέζικης επανάστασης ήταν τόσο μεγάλη, που πολλοί νέοι της Αρι
στερός της δεκαετίας του 1960 σκεφτήκαμε ότι θα μπορέσουμε να αντικρίσουμε σχετικά 
γρήγορα μια βαθιά κοινωνική αλλαγή και στις δικές μας χώρες.

42. Η νίκη του Κινήματος 26 Ιούλη συνέβη σε μια στιγμή μεγάλου σκεπτικισμού σημαντι
κών μερίδων της Αριστεράς, σε σχέση με τις εκλογές και την ανικανότητα των αστικοδη- 
μοκρατικών καθεστώτων να βελτιώσουν τη ζωή του λαού. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, το 
ότι ενέπνευσε το πιο ριζοσπαστικό τμήμα της Αριστεράς στο οποίο προσέφερε επιθετικά 
επιχειρήματα για την αντιμετώπιση της επιλογής του ειρηνικού δρόμου για τον σοσιαλι
σμό, τον οποίο είχε υιοθετήσει το 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1956, και τον οποίο ακολου
θούσαν πιστά τα περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα της Λατινικής Αμερικής. Χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας, ο ένοπλος αγώνας έφτασε να 
θεωρείται ο μόνος δρόμος για να προχωρήσει η επανάσταση. Από μέσο, μετατράπηκε σε 
σκοπό. Η επαναστατική συνείδηση μετριόταν με την απόφαση να πάρεις ένα όπλο και να 
βγεις στο βουνό ή με την πολιτική παρανομία και τον ένοπλο αγώνα στην πόλη.
43.0  ένοπλος αγώνας ήταν τότε -  όπως δηλώνει ο Carlos Vilas -  «το πειστήριο ταυτότητας

41. Gabriel Gaspar, Guerrillas en América Latina, Σαντιάγο της Χιλής, FLASCO-Chile, 1997, 
σ. 9.

42. Στα γραπτά του ο Τσε, όπως ανέφερα σε μια συνέντευξή μου για τα 20 χρόνια από τον θάνα
τό του, «υποστηρίζει ότι ένας καταπιεστικός στρατός, με τα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών 
στρατών της Λατινικής Αμερικής, μπορεί να ηττηθεί μόνο αν οι επαναστατικές δυνάμεις κατορθώ
σουν να σχηματίσουν έναν λαϊκό στρατό. Όμως, επειδή αυτός δεν ξεπηδά θαυματουργά μέσα σε μία 
μέρα, αλλά χρειάζεται να οπλιστεί με όπλα που θα προμηθευτεί από τον αντίπαλο και να ξεκινήσει 
τον αγώνα υπό δυσμενέστατο συσχετισμό δυνάμεων, μόνο ο αγροτικός αντάρτικος πυρήνας μπορεί 
να πετύχει αυτούς τους στόχους: Χάρη στη μεγάλη του κινητικότητα, ευελιξία και δυνατότητα δια
σκορπισμού και συγκέντρωσης δυνάμεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις των συνθηκών· καταφέρνο- 
ντας, αρχικά, να αντέξει την επίθεση υπέρτερων δυνάμεων και, στον βαθμό που δυναμώνει με την 
ένταξη νέων αγωνιστών και την απόκτηση τεχνικών μέσων, επιφέροντας κλιμακούμενα επιθετικά 
πλήγματα στον αντίπαλο, μέχρι τελικά να μπορέσει να τον νικήσει. Και όλα αυτά, τηρώντας κάτι 
απαραίτητο, που ο Τσε θεωρούσε πολύ σημαντικό: τη δυνατότητα εγγύησης της ασφάλειας και 
συνέχειας της διοίκησης, πράγμα πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί αν ο λαϊκός στρατός έπρεπε 
να υπερασπίσει αστικές περιοχές, όπου ο καταπιεστικός μηχανισμός είναι πολύ πιο ισχυρός» (Μ. 
Harnecker: «Che: consecuencia de un pensamiento», στο Che: vigencia y  convocatoria, Ελ Σαλβα
δόρ, Sistema Venceremos, 1989, σ. 58).
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της επαναστατικής πρότασης43». Πολύ λίγοι προσπαθούσαν να εξαντλήσουν πρώτα όλες 
τις άλλες δυνατότητες, ώστε να αποδείξουν στους λαούς των χωρών τους ότι δεν ήταν 
οι επαναστάτες αυτοί που διάλεγαν τη βία, όπως σοφά το έκανε ο Φιντέλ στην Κούβα, 
που λίγο πριν εξαπολύσει την εκστρατεία της Granma, πρότεινε ξανά στον Μπατίστα τη 
δυνατότητα να αποφευχθεί ο πόλεμος, αν προχωρούσε σε πραγματικά ελεύθερες εκλογές, 
για να κάνει ξεκάθαρο ότι η βία δεν ήταν επιλογή των ίδιων, αλλά επιβλήθηκε από τον 
αντίπαλο44.
44. Η πολεμική με τα κομμουνιστικά κόμματα, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι αυτά είχαν 
επιλέξει ως κύριο μέσο αγώνα τις εκλογές, οδήγησαν στην απόρριψή τους από το ριζοσπα
στικό τμήμα της Αριστεράς. Αυτό το τμήμα ήταν διατεθειμένο να συνδυάσει τον ένοπλο 
με τον μαζικό αγώνα, αλλά όχι με τον εκλογικό αγώνα. Εκείνα τα χρόνια, οποιαδήποτε 
δράση στο θεσμικό πεδίο απορριπτόταν εντελώς. Η διαφοροποίηση μεταξύ ρεφορμιστών 
και επαναστατών περνούσε από την τοποθέτηση υπέρ ή κατά της άμεσης εφαρμογής του 
ένοπλου αγώνα.

Πολιτιστική επίδραση

45. Η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στον δυτικό κόσμο δεν είχε επίδραση μόνο στο 
πολιτικό πεδίο, αλλά επίσης είχε μεγάλη πολιτιστική βαρύτητα.
46. Η πρωτοτυπία της, το γεγονός ότι επικράτησε χωρίς να ακολουθήσει κανένα από τα 
καθιερωμένα σχήματα, βοήθησε στο να ανοίξει χώρος για νέες ιδέες και να γίνει μια ανα
νέωση της λατινοαμερικανικής κοινωνικής σκέψης, που χάρη σ’ αυτή την επανάσταση τρι- 
τοκοσμοποιήθηκε.
47. Συμφωνώ με τον Agustín Cueva45 στο ότι οι κυριότερες αντιλήψεις που τροποποιήθη
καν λόγω της κουβανικής επαναστατικής διαδικασίας είναι: Ο προσδιορισμός του χαρακτή
ρα των κοινωνικών δομών στη Λατινική Αμερική που παύουν να θεωρούνται φεουδαρχικές, 
και θεωρούνται πλέον υποανάπτυκτες -  μέχρι τότε μιλούσαμε για φεουδάρχες κατόχους 
γης και φεουδαρχικά καθεστώτα στη Λατινική Αμερική, Kat από την κουβανέζικη επανά
σταση και μετά αρχίζει να δίνεται έμφαση στον χαρακτήρα εξάρτησης που επιβλήθηκε από 
τον ιμπεριαλισμό στις κοινωνίες μας46. Το ερμηνευτικό σχήμα των κοινωνικών τάξεων και 
των επαναστατικών δυνάμεων, που βλέπει τον λαό ως την κινητήρια δύναμη της επανάστα

43. Carlos Vilas, «La izquierda en América Latina: presente y futuro», στο Alternativas de izqui
erda a! neoliberalismo, Μαδρίτη, FIM-CEA, 1996, σ. 45.

44. M. Hamecker, La estrategia política de Fidel..., ό.π., σσ. 46-55.
45. Augustin Cueva, «El marxismo latinoamericano: historia y problemas actuales», Μαδρίτη, 

περιοδικό Contrarios, αρ. 3, Νοέμβριος 1989, σσ. 26-27.
46. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η επαναστατική διαδικασία έχει αλλάξει αλλά, λόγω 

της έλλειψης νέων όρων, εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τις παλιές λέξεις. Μόνο με την ανά
πτυξη της Θεωρίας της Εξάρτησης θα εμφανιστεί η νέα ορολογία. Έτσι, τα κουβανικά κείμενα συ
νεχίζουν να αναφέρονται στον φεουδαρχισμό. Βλέπε, για παράδειγμα, τη «Δεύτερη Διακήρυξη της 
Αβάνας», στις 4 Φεβρουάριου 1962 (F. Castro, La revolución cubana..., ó.π., σ. 482).



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 57

σης και θεωρεί ότι η αστική τάξη είναι ανίκανη να ηγηθεί σ’ αυτήν47. Ο χαρακτήρας της 
λατινοαμερικανικής επανάστασης48, που παύει να θεωρείται αστικοδημοκρατικός, και θεω
ρείται πλέον αντιιμπεριαλιστικός και σοσιαλιστικός49. Και, τέλος, οι μορφές πάλης, όπου ο 
ένοπλος αγώνας παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο50.
48. Από την πλευρά της, η απήχηση της κουβανέζικης επανάστασης στη διανόηση, έκανε αρ
κετούς διανοούμενους να προσχωρήσουν στις επαναστατικές διαδικασίες που προέκυπταν 
και να αρχίσουν να υπηρετούν τη λαϊκή υπόθεση από πιο στρατευμένη αγωνιστική θέση.
49. Απ’ την άλλη, οι σκληρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά της Κούβας έκαναν ολοφάνερη 
στους λατινοαμερικανούς επαναστάτες την αναγκαιότητα μιας ενοποίησης σε ηπειρωτικό 
επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τον κοινό ισχυρό τους αντίπαλο, στην εκδήλωση μιας ισχυ
ρής τάσης που οδήγησε στην υλοποίησή της51.

2. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

50. Η πολεμική γύρω από το ζήτημα της ένοπλης πάλης οδηγεί σε διαίρεση και διαχω
ρισμό τη λατινοαμερικανική Αριστερά. Οι ομάδες που ανέκυψαν επιλέγοντας αυτόν τον

47. Η «Δεύτερη Διακήρυξη της Αβάνας» υποστήριζε: «Η εθνική αστική τάξη δεν μπορεί πλέ
ον να ηγηθεί στον αντιφεουδαρχικό και αντιιμπεριαλιστικό αγώνα». Η εργατική τάξη και η επα
ναστατική διανόηση θεωρούνται «η πρωτοπορία του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον 
φεουδαρχισμό» (F. Castro, ibid., σ. 482). Και παρακάτω προσθέτει: «Στον αντιιμπεριαλιστικό και 
αντιφεουδαρχικό αγώνα μπορεί να στοιχηθεί η τεράστια πλειονότητα του λαού πίσω από τη σημαία 
της απελευθέρωσης, που ενώνει την εργατική τάξη, την αγροτιά, τη διανόηση, τη μικροαστική τάξη 
και τα πιο προοδευτικά στρώματα της εθνικής αστικής τάξης [...]. Σ’ αυτό το ευρύ κίνημα μπορούν 
και πρέπει να παλέψουν ενωμένοι, για την προκοπή των χωρών τους, για την προκοπή των λαών 
τους, για την προκοπή της Αμερικής, από τον παλιό μαρξιστή αγωνιστή μέχρι τον τίμιο καθολικό 
που εναντιώνεται στα βορειοαμερικανικά μονοπώλια και τους φεουδάρχες» (ibid., σ. 483).

48. Βλέπε Marta Hamecker, La revolución social, Lenin y  América Latina, Μεξικό, Siglo XXI, 
1988, 2η εκδ., σσ. 167-251.

49. Από την απλώς αντιφεουδαρχική επανάσταση περνάμε στην αντιιμπεριαλιστική και σοσι
αλιστική επανάσταση. Είχαμε να πραγματοποιήσουμε μια «αντιιμπεριαλιστική και σοσιαλιστική 
επανάσταση», έλεγε ο Φιντέλ την 1η Δεκεμβρίου 1961, και πρόσθετε παρακάτω: «Η ανπιμπερια- 
λιστική και σοσιαλιστική επανάσταση πρέπει να είναι μία μόνο επανάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη 
διαλεκτική αλήθεια της ανθρωπότητας: ο ιμπεριαλισμός και απέναντι από τον ιμπεριαλισμό, ο σο
σιαλισμός» (F. Castro, La revolución cubana..., ό.π., σσ. 438-439).

50. Πρόκειται για τον ένοπλο αγώνα που εγκαινιάζεται «με την είσοδο στη σκηνή του αντι- 
συμβατικού αγώνα των αγροτών», σε ένα περιβάλλον φυσικό γι’ αυτούς, αγώνα που οι συμβατικοί 
στρατοί είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν. Αγώνα που ξεκινά με περιορισμένους πυρήνες μαχητών, 
οι οποίοι στη συνέχεια ενισχύονται ακατάπαυστα με νέες δυνάμεις και αρχίζει να αναπτύσσεται το 
κίνημα των μαζών και «το παλιό σύστημα θρυματίζεται σιγά σιγά σε χίλια κομμάτια, και είναι τότε 
η στιγμή όπου η εργατική τάξη και ο λαός των πόλεων κρίνουν τη μάχη» (F. Castro, ibid., σ. 482)

51. Πράγματι, αυτή η ιδέα υλοποιήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, στην Πρώτη Διάσκεψη της 
OLAS (Οργάνωσης Λατινοαμερικανικής Αλληλεγγύης, βλέπε Παράγραφο 62).
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δρόμο αυτοπροσδιορίζονται ως επαναστατική Αριστερά, για να διαχωριστούν από τη λοιπή 
Αριστερά, την οποία χαρακτήριζαν ρεφορμιστική (φιλοσοβιετικά κομμουνιστικά κόμματα, 
σοσιαλιστικά κ.λπ.). Στην περίπτωση της Χιλής θα θεωρηθούν αργότερα ρεφορμιστικά 
όλα τα κόμματα που συναπάρτιζαν το πολιτικό μέτωπο Unidad Popular με επικεφαλής τον 
Σαλβαδόρ Αλιέντε, λόγω του απλού γεγονότος ότι αποδέχτηκαν τη μετάβαση προς τον 
σοσιαλισμό με τον μη ένοπλο δρόμο.
51. Η επαναστατική Αριστερά, που προερχόταν από τις πόλεις και όπου υπερτερούσαν οι 
φοιτητές, είχε μικρή διεισδυτικότητα στο εργατικό κίνημα, τόσο λόγω της αντίδρασης από 
μέρους του συνδικαλιστικού μηχανισμού των κομμουνιστικών και των σοσιαλδημοκρατι
κών ή λαϊκιστικών κομμάτων που κυριαρχούσαν σ ’ αυτόν τον χώρο, όσο και της έλλειψης 
ενδιαφέροντος από τα στελέχη τους, που προτιμούσαν να επικεντρώνονται στο έργο της 
στρατιωτικής προετοιμασίας52.
52. Αυτή η νέα Αριστερά, ιδεαλιστική, γεμάτη ορμή και νεανική ανυπομονησία, δεν περιο
ριζόταν απλώς να δηλώνει υπέρμαχος του ένοπλου αγώνα, αλλά και υλοποιούσε αυτή τη 
μορφή αγώνα, δημιουργώντας αντάρτικες οργανώσεις: Τη Masetti en Salta, στην Αργεντι
νή. Τις Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, στη Βενεζουέλα. Τις Fuerzas Armadas 
Rebeldes, με ηγέτες τους Yon Soza και Turcios Lima, στη Γουατεμάλα. To MIR53, με 
επικεφαλής τους Luis de la Puente και Guillermo Lobaton, και τον ELN54 με ηγέτη τον 
Héctor Béjar, στο Περού. Το Frente Santinista, με ηγέτη τον Carlos Fonseca, στη Νικα
ράγουα. Τον Ejército de Liberación Nacional, του Camilo Torres, στην Κολομβία55. To 
Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos του Douglas Bravo και το MIR του Moleiro στη 
Βενεζουέλα. O Lucio Cabañas, με το Partido de los Pobres, και o Genaro Vázquez με τη 
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, στο Μεξικό. O Marighella και o Lamarca, στη 
Βραζιλία, και, τέλος, το αντάρτικο του Τσε στη Βολιβία.
53. Όχι λίγες από αυτές τις ομάδες -που αποτελούνταν από ηρωικούς νέους, διατεθειμένους 
να δώσουν τη ζωή τους για τη λαϊκή υπόθεση- έφτασαν σε φοκιστικές (foquistas) αποκλί
σεις: αποφάσιζαν να βγουν στο βουνό, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν προηγουμένως 
την περιοχή. «Απολυτοποιώντας τον ρόλο του μικρού πυρήνα μαχητών που εγκαθίσταται 
στις ορεινές αγροτικές περιοχές, σκέφτηκαν ότι η απλή παρουσία τους θα αντιπροσώπευε 
“τη σπίθα που αυτόματα θα άναβε τη φωτιά στον κάμπο”56».

52. G. Gaspar, Guerrillas en..., ό.π., σ. 12.
53. Κίνημα της Επαναστατικής Αριστεράς (Movimiento de Izquierda Revolucionaría).
54. Εθνικοαπελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional).
55. Δεν αναφέρουμε εδώ τις FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia (Ενοπλες 

Επαναστατικές Δυνάμεις Κολομβίας), γιατί αυτό το αντάρτικο, με την καθοδήγηση του Κομμου
νιστικού Κόμματος Κολομβίας, δημιουργήθηκε το 1954, πριν από την νίκη της Κουβανέζικης Επα
νάστασης, ύστερα από μια πρώτη περίοδο αυτοάμυνας προ του 1954. (Marta Harnecker, Combi
nación de todas las formas de lucha, Κίτο, Εκουαδόρ, La Quimera, 1988). Για την ιστορία του ELN, 
βλέπε Μ. Harnecker, Unidad que multiplica, Κίτο, Εκουαδόρ, La Quimera, 1988.

56. Marta Harnecker, «Che: consecuencia de un pensamiento...», ό.π., σσ. 59-60. «Σκέφτομαι 
ότι αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις που έχει υποστεί η αντίληψη του 
ανταρτοπόλεμου, όπως αυτή υλοποιήθηκε από την Κουβανέζικη Επανάσταση και αναπτύχθηκε
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54. Δυστυχώς, το βιβλίο Revolución en ¡a Revolución του Régis Debray57, Γάλλου διανοού
μενου που έζησε για λίγο με το αντάρτικο του Τσε στη Βολιβία, μετατράπηκε σε ένα εί
δος αλφαβητάριου για το στήσιμο αντάρτικων και ανέλαβε να θεμελιώσει θεωρητικά μία 
απλουστευτική αντίληψη του αντάρτικου φόκο (εστίας).

55. Αυτό που επιχείρησε το αντάρτικο του Τσε, σύμφωνα με τον κομαντάντε του Ejército 
Rebelde, Manuel Piñeiro, ήταν να σχηματίσει «μια “μητρική” φάλαγγα που θα την αποτε
λούσαν επαναστάτες από διάφορες λατινοαμερικανικές χώρες» η οποία, αφού θα ξεπερ- 
νούσε τη φάση της επιβίωσης, θα εκπαίδευε μαχητές, στη μάχη και στη διοίκηση, και θα 
σχημάτιζε άλλες φάλαγγες που θα μπορούσαν να εξαπλωθούν σε διάφορες χώρες της Λατι
νικής Αμερικής, ιδιαίτερα σε εκείνες όπου η ιμπεριαλιστική επέμβαση εναντίον της λαϊκής 
υπόθεσης ήταν περισσότερο έκδηλη. Ο Τσε σκεφτόταν ότι εάν, ξεκινώντας από τη Βολιβία, 
επεκτείνονταν αυτές οι καινούριες αντάρτικες φάλαγγες, αυτό θα προκαλούσε αντίδραση 
από τους στρατούς των γειτονικών χωρών που υποστηρίζονταν από τους ιμπεριαλιστές και 
θα γενικευόταν ο ένοπλος αγώνας στην περιοχή, “η οποία θα γινόταν η σκηνή σκληρών μα
κρόχρονων και δύσκολων μαχών, που αργά ή γρήγορα θα επέφεραν τη βορειοαμερικανική 
επέμβαση”58». Έτσι, θα είχε δημιουργηθεί ένα από τα πολλά Βιετνάμ που αυτός κάλεσε να 
δημιουργηθούν στο «Μήνυμα στους λαούς του κόσμου» που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω 
της Τριηπειρωτικής.

56. Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι αυτές οι αντάρτικες προσπάθειες -σε 
πολλές από τις οποίες επικράτησε το στρατιωτικό εις βάρος του πολιτικού59-  αν και είχαν 
αρκετή απήχηση στις χώρες τους, δεν κατάφεραν να γίνουν εκφραστές της εθνικής ζωής, 
εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις και, πολλές φορές, οι δυνάμεις της Δεξιάς τούς απέδωσαν 
μεγαλύτερη σημασία από ό,τι είχαν για να νομιμοποιηθεί ο περιορισμός των λαϊκών ελευ
θεριών60.

57. Αργότερα, η επαναστατική Αριστερά κατάλαβε τους περιορισμούς της φοκιστικής 
(foquista) παρέκκλισης και ανέπτυξε τις λεγόμενες πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις, εκ
φράζοντας με αυτόν τον όρο την κατανόηση του ζητήματος της στρατιωτικής δράσης ως 
δράσης που πρέπει να καθορίζεται από την πολιτική οργάνωση. Αυτός ο όρος προσπαθεί

θεωρητικά από τον Τσε. Δεν μπορεί να νοηθεί το αντάρτικο ως κάτι αντίθετο και ανεξάρτητο από 
την κινητοποίηση των μαζών, ξεχνώντας ότι ο ίδιος ο Τσε ρητά δήλωνε ότι ο ανταρτοπόλεμος 
είναι λαϊκός πόλεμος, είναι αγώνας των μαζών. Ο Τσε προέβλεπε αναπόφευκτη καταστροφή για 
όποιον επιχειρούσε αυτή τη μορφή πάλης, χωρίς τη στήριξη του πληθυσμού. Ποτέ δεν εννόησε τον 
αγώνα ως καθαρά στρατιωτικό, αλλά ως πολιτικοστρατιωτικό. “Το αντάρτικο, έλεγε ο Τσε, είναι η 
εμπροσθοφυλακή του λαού, αριθμητικά μικρότερη από τη μεγάλη πλειονότητα του λαού που δεν 
έχει όπλα, αλλά που εκφράζει στην πρωτοπορία του τη θέληση της νίκης”» (ibid., σ. 60).

57. Régis Debray, Revolución en la revolución, Αβάνα, περιοδικό Casa de las Américas, ap. 1., 
1967.

58. Manuel Pifleiro, «Mi modestro homenaje al Che», συνέντευξη στο περιοδικό Tricontinental, 
αρ. 37, Ιούλιος 1997, σσ. 14-23.

59. Αυτό το αναγνώρισαν επίσης οι αντάρτες κομαντάντες, με τους οποίους συνομίλησα.
60. G. Gaspar, Guerrillas en..., ό.π., σ. 13.



επίσης να οριοθετηθεί από την αντίληψη των κομμουνιστικών κομμάτων ως προς τους 
στρατιωτικούς μηχανισμούς τους61, και προσεγγίζει περισσότερο προς τη μαοϊκή αντίληψη 
για τον τρόπο διεύθυνσης του λαϊκού πολέμου.

60 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  ΑΔΥΝΑΤΟ

3. Η ΤΡΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ: ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

58. Το 1966 συγκλήθηκε στην Αβάνα η Διάσκεψη της Τριηπειρωτικής62, η πρώτη απόπειρα 
να ενοποιηθούν οι αντιαποικιακές και αντιιμπεριαλιστικές επαναστατικές δυνάμεις των 
τριών ηπείρων: της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, ένα ενωτικό βήμα του 
οποίου είχε προηγηθεί η Οργάνωση για την Αλληλεγγύη των Λαών της Αφρικής και της 
Ασίας (OSPAA), που συγκλήθηκε στο Conakry της Γουινέας, το I96063.
59. Αυτή η Διάσκεψη τάχθηκε υπέρ του παγκόσμιου αφοπλισμού, της καταστροφής των 
πυρηνικών οπλοστασίων, της αποκλιμάκωσης της διεθνούς έντασης και της εθνικής κυριαρ
χίας των χωρών.
60. Καρπός της Τριηπειρωτικής υπήρξε η δημιουργία της Οργάνωσης Αλληλεγγύης των 
Λαών Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής (OSPAAAL), που την αποτέλεσαν επανα
στατικές οργανώσεις από 82 χώρες, με στόχο την ενοποίηση και κινητοποίηση των απελευ
θερωτικών κινημάτων σ’ αυτές τις χώρες, αντικαθιστώντας έτσι την παλιά OSPAA.
61. Επειδή αυτή η ενωτική τριηπειρωτική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που 
οξυνόταν πιο έντονα η σινοσοβιετική διαμάχη μέσα στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, η

61. Στρατιωτικοί μηχανισμοί που ασχολούνταν περισσότερο με τη συλλογή πληροφοριών και 
την προστασία των ηγετών τους, παρά με πραγματική προετοιμασία για έναν πιθανό ένοπλο αγώνα. 
Λειτουργούσαν μάλλον με την προοπτική να είναι έτοιμοι σε περίπτωση λαϊκής εξέγερσης.

62. Η απελευθερωτική επιρροή που ασκούσε ο αφροασιατικός χώρος στη Λατινική Αμερική έγι
νε προφανής το 1961, με τη σύγκληση στο Μεξικό της Πρώτης Διάσκεψης για την Εθνική Κυριαρ
χία, την Οικονομική Χειραφέτηση και την Ειρήνη, και συνέβαλε στο να τεθούν οι προϋποθέσεις για 
την Τριηπειρωτική Διάσκεψη.

63. Η ιδέα προτάθηκε από την κουβανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε ως παρατηρητής. 
Μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όμως στην επόμενη Διάσκεψη που έγινε στη Winneba το 1965. Εκεί, 
σχηματίστηκε η οργανωτική επιτροπή της Τριηπειρωτικής, η οποία λειτουργούσε παράλληλα με 
τη Διαρκή Γραμματεία Αφροασιατικής Αλληλεγγύης, που την αποτελούσαν 18 χώρες, 6 από κάθε 
ήπειρο. Από την Ασία στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν η ΕΣΣΔ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, 
η Ινδονησία και το Νότιο Βιετνάμ. Από την αφρικανική πλευρά συμμετείχαν η ΕΑΔ, η Αλγερία, 
η Γκάνα, η Γουϊνέα, η Τανζανία και η Νότια Αφρική. Από τη Λατινική Αμερική συμμετείχαν η 
Ουρουγουάη με το FIDEL (Frente Izquierda de Liberación), η Χιλή με το FRAP (Frente Amplio 
Popular), η Βενεζουέλα με το FLN (Frente de Liberación Nacional), η Γουατεμάλα με τις FAR 
(Fuerzas Armadas Rebeldes), η Κούβα με το PURS (Partido Unificado de la Revolución Sosialista) 
και το Μεξικό με το MLN (Movimiento de Liberación Nacional). Αποτέλεσμα συμβιβασμού δυνά
μεων, των δύο μεγαλύτερων σοσιαλιστικών δυνάμεων, της ΕΣΣΔ και της Κίνας, ο αφροασιατικός 
οργανισμός μετατράπηκε βαθμιαία σε πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης των πολεμικών τους.
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οργάνωση που ανέκυψε από αυτή τη Διάσκεψη μετατράπηκε σε ατελέσφορο μέσο αντι
παράθεσης με τον ιμπεριαλισμό, εξαιτίας του ότι τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα δια- 
σπάστηκαν λόγω αυτής της πολεμικής64. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η παρουσία 
της Κούβας αντιπροσώπευε μια εξισορροπιστική δύναμη ανάμεσα στα συμφέροντα των 
εκπροσώπων των κρατών, που ήταν περισσότεροι στον αριθμό, και των εκπροσώπων των 
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων αφού, αν και η χώρα αυτή ήταν ένα σοσιαλιστικό κρά
τος, ωστόσο δεν σταμάτησε να στηρίζει τα κινήματα αυτά.
62. Μετά την Πρώτη Τριηπειρωτική Διάσκεψη στην Αβάνα, οι εκπρόσωποι της Λατινικής 
Αμερικής πραγματοποίησαν μια συνάντηση με το Πολιτικό Γραφείο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Κούβας, όπου συζήτησαν πάνω στα στρατηγικά προβλήματα που προέκυ- 
πταν από τη σινοσοβιετική σύγκρουση. Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα συμφώνησαν 
να δημιουργήσουν μια οργάνωση καθαρά λατινοαμερικανικού χαρακτήρα, με τη σκέψη να 
συντονιστούν ο αγώνας και η αλληλεγγύη των ένοπλων κινημάτων της Λατινικής Αμερι
κής. Έτσι ανέκυψε η ιδέα της δημιουργίας της Οργάνωσης Λατινοαμερικανικής Αλληλεγ
γύης (Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS), που η Πρώτη Διάσκεψή της 
έλαβε χώρα στην Αβάνα τον Ιούλιο του 1967.
63. Από την Τριηπειρωτική Διάσκεψη είχε φανεί η ύπαρξη μέσα στην Αριστερά των δύο 
ρευμάτων, σημαντικά διαφοροποιημένων στο πεδίο των τακτικο-στρατηγικών αντιλήψεων 
ανάπτυξης του αγώνα για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Οι αποφάσεις της Διά
σκεψης της OLAS αποτέλεσαν έναν θρίαμβο των επαναστατικών θέσεων που υποστηρί- 
χθηκαν από την Κούβα και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της ηπείρου. Απέναντι σ’ 
αυτές τις θέσεις, η πλειονότητα των κομμουνιστικών κομμάτων της Λατινικής Αμερικής65 
υποστήριξαν συστηματικά τη δυνατότητα κατάκτησης της εξουσίας με μορφές πάλης μη 
στρατιωτικές, κάτι που ήταν αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές που αποφασίστηκαν από τη 
Διάσκεψη. Αυτό σήμαινε ότι δεν δέχονταν ούτε ότι ο ένοπλος αγώνας θα είχε ηπειρωτικό 
χαρακτήρα. Απ’ την άλλη, αρνήθηκαν να στηρίξουν την πρόταση μομφής προς τις σοσιαλι
στικές χώρες της σοβιετικής γραμμής που τότε τους παρείχαν οικονομική βοήθεια.
64. Η OLAS δεν ξανασυγκλήθηκε. Χάθηκε λόγω αδράνειας. Λίγους μήνες αργότερα θα 
χανόταν ο Τσε στη Βολιβία και τα αντάρτικα κινήματα θα εξαφανίζονταν το ένα μετά το 
άλλο, εκτός από εξαιρέσεις. Μία από αυτές ήταν το αντάρτικο κίνημα της Κολομβίας, που 
είχε δημιουργηθεί πριν από την κουβανέζικη επανάσταση.
65. Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 φάνηκε καθαρά, σύμφωνα με τον Femando 
Martínez, «ότι δεν εκπληρώνονταν δύο βασικές προϋποθέσεις του κουβανικού επαναστα

64. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυνατότητα να διαλυθεί η Αφροασιατική Οργάνωση υπέρ 
μιας τριηπειρωτικής συντονιστικής, θέση που προωθούσε η ΕΣΣΔ, ή να δημιουργηθεί μια λατι
νοαμερικανική οργάνωση αλληλεγγύης που θα βρισκόταν σε επαφή με την αφροασιατική μέσω, 
ακριβώς, της Τριηπειρωτικής, θέση που υποστήριζε η Κίνα. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων ανά
μεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις παρέσυρε στη διαμάχη το μεγαλύτερο μέρος των επαναστατικών 
οργανώσεων και είχε αποτέλεσμα να πολωθούν οι οργανώσεις, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της 
κάθε δύναμης.

65. Με εξαίρεση το Δομινικανικό Κ.Κ., καθώς και το Κ.Κ. Γουατεμάλας.
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τικού σχεδίου: πρώτον, η νίκη των επαναστάσεων στη Λατινική Αμερική, απαραίτητη 
συνθήκη για τη δημιουργία μιας νέας συμμαχίας στο οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό 
και πολιτιστικό πεδίο που θα επέτρεπε την επέκταση και, συνεπώς, την επιβίωση του σχε
δίου. Δεύτερον, η επιτυχία αυτού που ονομάστηκε επιταχυνόμενη σοσιαλιστική οικονο
μική ανάπτυξη, δηλαδή, ένας επαρκής βαθμός οικονομικής ανεξαρτησίας. Τερματιζόταν 
τότε η πρώτη φάση της πορείας που ξεκίνησε με την επαναστατική νίκη του Γενάρη του 
195966».
66. Φανταζόμαστε τι θα είχε συμβεί αν είχε επεκταθεί το επαναστατικό κύμα στη Λατινική 
Αμερική, όπως το περίμεναν και οι Κουβανοί ηγέτες. Πόσο διαφορετική θα ήταν η τύχη 
της κουβανέζικης επανάστασης και, ειδικότερα, η σχέση της με την ΕΣΣΔ!

4. Η ΣΙΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ (1967)

67. Η σινοσοβιετική διαμάχη -  πίσω από την οποία κρυβόταν η επιθυμία ηγεμόνευσης της 
κάθε μιας από τις μεγάλες σοσιαλιστικές δυνάμεις -  κορυφώθηκε τελικά με τη ρήξη του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου το 1967. Αυτό υπήρξε ένα σκληρό πλήγμα για την Αριστερά. 
Η μεγάλη οικογένεια, που την αποτελούσαν μέχρι τότε όλες οι σοσιαλιστικές χώρες, κα
θώς και αυτές που είχαν ξεκινήσει πορεία εθνικής απελευθέρωσης υπό την αιγίδα τους, 
διασπάστηκε.
68. Αυτή η κατάσταση επέφερε καινούρια στοιχεία πολεμικής. Από την ιδεολογική δια
μάχη περάσαμε στις καταγγελίες και στις αλληλοκατηγορίες. Τα κομμουνιστικά κόμματα 
διασπάστηκαν: δημιουργήθηκαν τα αυτοονομαζόμενα Κομμουνιστικά Κόμματα μαρξιστι- 
κά-λενινιστικά.
69. Οι ένοπλες οργανώσεις πολώθηκαν ανάμεσα σε οργανώσεις με τάσεις φιλοκουβανικές 
-  η τακτική των οποίων κατευθυνόταν προς μια ταχύτερη έκβαση του πολέμου -  και σε 
εκείνες που υποστήριζαν τη θέση του Μάο Τσε Τουγκ του παρατεταμένου λαϊκού πολέμου. 
Αυτές οι τελευταίες ασχολούνταν περισσότερο με μαζική δράση, αφού πλέον αντιλαμβά
νονταν τον πόλεμο με μεγαλύτερη συμμετοχή του λαού.

5. ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
(ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960)

70. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, σε σύμπτωση τόσο με το βορειοαμερικανικό φοιτη
τικό κίνημα, που είχε αίτημα τον πυρηνικό αφοπλισμό και αρνιόταν τη στράτευση για τον

66. Fernando Martinez Heredia, «Izquierda y marxismo en Cuba», Αβάνα, Κούβα, περιοδικό 
Temas, αρ. 3, 1995, σ. 21.
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πόλεμο του Βιετνάμ67 όσο και, αργότερα, με τον γαλλικό Μάη του ’68 -όπου οι φοιτητές 
των παρισινών πανεπιστημίων τέθηκαν επικεφαλής ενός αντικυβερνητικού κινήματος που 
κατάφερε να περιλάβει ευρείες μερίδες της εργατικής τάξης, και το οποίο με μια γενική 
απεργία παρέλυσε τη χώρα για περισσότερο από μία εβδομάδα- , σε διάφορες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής δημιουργήθηκαν πολύ σημαντικά φοιτητικά κινήματα. Η μεγαλύτερη 
έκφρασή τους ήταν το μεξικανικό, που κατάφερε να κινητοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες 
νέων -  οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις μετά την επανάσταση του 191068—, και τερματίστηκε 
με την αιματηρή σφαγή του Tlatelolco στις 2 Οκτωβρίου 1968, όπου σκοτώθηκαν εκατο
ντάδες νέων69.
71. Ταυτόχρονα μ’ αυτές τις φοιτητικές διαδηλώσεις, συνέβαιναν μεταρρυθμιστικές διαδι
κασίες στην ανώτατη εκπαίδευση όπου, από τη μια μεριά, άνοιγαν τις πόρτες των πανεπι
στημίων σε ευρείες μερίδες νέων που πριν δεν είχαν πρόσβαση σ’ αυτά και, απ’ την άλλη, 
απέβλεπαν στο να θέσουν τα πανεπιστήμια στην υπηρεσία της κοινωνίας70.

67. Αυτό το κίνημα ξεκινά το 1965 και φτάνει μέχρι το 1975, μέχρι τη νίκη της βιετναμέζικης 
επανάστασης (Ε. Hobsbawm, La historia del siglo X X . ό.π., σ. 241).

68. Heberto Castillo, 1968 -  El principio del poder, περιοδικό Proceso, 1980, σ. 13.
69. Μέχρι τώρα δεν έγινε δυνατόν να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός, παρά τις προσπάθειες 

διαφόρων επιτροπών εργασίας γύρω από το θέμα αυτό. Ο επίσημος αριθμός που δίνει η κυβέρνηση 
περιορίζει τους νεκρούς στους τριάντα, ο διεθνής τύπος μιλά για εκατοντάδες.

70. Στο Ελ Σαλβαδόρ «η πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση άρχισε να εφαρμόζεται από το 1963» 
(συζήτηση με τον Scharik Handal, 14 Ιανουαρίου 1998) επί πρυτανείας του Fabio Castillo και 
αφορούσε μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος που υπήρξε πολύ σημαντική: εκ
συγχρονίστηκε το επιστημονικό περιεχόμενο της ανώτατης εκπαίδευσης, «άρχισε να διδάσκεται ο 
μαρξισμός στην Οικονομική Σχολή και, αργότερα, σε άλλες σχολές». Ταυτόχρονα τροποποιήθηκαν 
τα κριτήρια πρόσληψης του σώματος των καθηγητών, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο προο
δευτικούς και άνοιξαν καινούριες κατευθύνσεις, όπως αυτή των Κοινωνικών Επιστημών. Απ’ την 
άλλη πλευρά, το πανεπιστήμιο άνοιξε τις πόρτες του στη μαζική εισαγωγή φοιτητών (από 2.000 σε
10.000 φοιτητές, μέσα σε τρία χρόνια) και διευρύνθηκε «ο αριθμός των υποτρόφων, μέσω του συ
στήματος των οικότροφων φοιτητών, για φοιτητές από επαρχίες καθώς και για φοιτητές από λαϊκές 
οικογένειες, που δεν μπορούσαν να έχουν βοήθεια από τα σπίτια τους. Όμως, χωρίς αμφιβολία, η 
πιο σημαντική αλλαγή ήταν το πρόγραμμα ανοίγματος του πανεπιστημίου, μέσω του οποίου άρχι
σαν να παραδίδονται μαθήματα σε εργάτες. Κάτι που συντέλεσε στο να ανοίξει το πανεπιστήμιο 
στον λαό και να πολιτικοποιηθεί. Απόδειξη του ρόλου που άρχισε να παίζει το πανεπιστήμιο είναι 
το γεγονός ότι ο πρύτανής του, Fabio Castillo, προτάθηκε για πρόεδρος της Δημοκρατίας στις εκλο
γές του 1967» (Roberto Roca, ανέκδοτη συνέντευξη στη Marta Harnecker, Ιούλιος 1990).

«Στη Χιλή, η διαδικασία της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης αρχίζει το 1967 και, συνεπώς, δεν 
είχε επηρεαστεί από τον γαλλικό Μάη. O Ricardo Kreps, στην Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, υποστηρίζει ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 είχαν ανακύψει ανησυ
χίες, εντάσεις και διαμάχες στην Αρχιτεκτονική Σχολή αυτού του Πανεπιστημίου, όπου ξεχώρισε ο 
καθηγητής Femardo Castillo Velasco. Στη διάρκεια του 1966 είχαν πολλαπλασιαστεί οι συναντή
σεις, οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις, και πλέον το 1967 είχαν μπει σε μια περίοδο γενικής 
εσωτερικής αναταραχής, όταν γινόταν επεξεργασία ενός σχεδίου ανασυγκρότησης της Αρχιτεκτο
νικής Σχολής» (ό.π., σ. 935).

Απ’ την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να μη λησμονούμε ότι πρόκειται για ένα δεύτερο κύμα
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72. Αυτό το φοιτητικό ξέσπασμα, που πραγματοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στις πιο δι
αφορετικές χώρες του πλανήτη, έχει μια αντικειμενική βάση, όπως εξηγεί ο ιστορικός Eric 
Hobsbawm: την ώρα που, από τη δεκαετία του 1950, η ύπαιθρος άδειαζε και οι πόλεις 
αναπτύσσονταν με επιταχυνόμενους ρυθμούς, συνέβαινε μια γρήγορη αύξηση του πανεπι
στημιακού πληθυσμού. Στις πιο ανεπτυγμένες χώρες ο αριθμός των φοιτητών που έφτανε 
σε δεκάδες χιλιάδες πριν από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, αυξήθηκε σε εκατομμύρια μέσα σε 
είκοσι μόνο χρόνια. Οι πανεπιστημιουπόλεις -που συγκέντρωναν μεγαλύτερο αριθμό από 
οποιαδήποτε από τις μεγάλες βιομηχανίες- μετατράπηκαν σε στρατηγικό χώρο στον αγώνα 
για την κοινωνική αλλαγή71. Κάτι παρόμοιο, αν και σε μικρότερη κλίμακα, συνέβαινε στο 
μεγαλύτερο μέρος των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

73. Αυτό το πλήθος των νέων ήταν ένας νέος παράγοντας, τόσο στην κουλτούρα όσο και 
στην πολιτική. Ήταν, όπως λέει ο Hobsbawm, «διεθνικός θεσμός» λόγω της ικανότητάς 
τους να διακινούν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με ευκολία και ταχύτητα, διασχίζοντας τα 
αντίστοιχα εθνικά τους σύνορα. Και δεν ήταν μόνο πολιτικά ριζοσπάστες και εκρηκτικοί, 
αλλά διέθεταν επίσης μια μεγάλη αποτελεσματικότητα στο να διαδίδουν σε εθνικό και, 
επίσης, σε διεθνές επίπεδο την πολιτική και κοινωνική δυσαρέσκεια που ενσάρκωναν. Σε 
χώρες όπου είχε επιβληθεί στρατιωτική δικτατορία -αλλά που γινόταν σεβαστή η πανεπι
στημιακή αυτονομία- ήταν συχνά το μόνο κοινωνικό σώμα που ήταν ικανό «να αναλάβει 
πολιτική και κοινωνική δράση»72.

74. Δυσαρεστημένοι από τις φυσικές συνθήκες που αντιμετώπιζαν στα πανεπιστήμια, των 
οποίων οι εγκαταστάσεις και ο περιβάλλων χώρος δεν ήταν προετοιμασμένα για να αντέ- 
ξουν τέτοια χιονοστιβάδα φοιτητών- ανήσυχοι για τον αβέβαιο εργασιακό ορίζοντα που 
τους παρουσιαζόταν από μια κοινωνία ανέτοιμη ακόμη να υποδεχτεί έναν τέτοιο αριθμό 
αποφοίτων- ευαισθητοποιημένοι από τις κοινωνικές ανισότητες που υπήρχαν στις χώρες 
τους και, σε πολλές περιπτώσεις, γοητευμένοι από την κουβανέζικη επανάσταση, αυτοί οι 
νέοι γίνονται ένας εν δυνάμει εκρηκτικός παράγοντας, στο μέτρο που σχημάτιζαν κοινό 
μέτωπο με το μαζικό κίνημα των πόλεων και των αγροτών.

75. Ως συνέπεια αυτών των διαδικασιών των φοιτητικών αγώνων και της πανεπιστημιακής 
μεταρρύθμισης, η λατινοαμερικανική Αριστερά κατακτούσε ολοένα και περισσότερους 
πανεπιστημιακούς χώρους. Εκεί, γινόταν κριτική στο κυρίαρχο σύστημα και επεξεργασία 
εναλλακτικών προτάσεων. Τα κόμματα της Αριστεράς άρχισαν να ενισχύονται μέσα από 
αυτές τις διαδικασίες.

76. Σύμφωνα με τον Agustín Cueva, πρόκειται για τη «χρυσή εποχή των κοινωνικών μας 
επιστημών»73, που για πρώτη φορά παύουν να αναπαράγουν απλώς ό,τι σκέφτονται στην

πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης, αφού το πρώτο είχε λάβει χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 
1920.

71. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σσ. 297-304.
72. Ibid., σ. 300.
73. A. Cueva, «El marxismo latinoamericano...», ό.π., σ. 27.



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 65

Ευρώπη ή στις ΗΠΑ. Επεξεργάζονται μια ιδιαίτερη θεωρία: τη Θεωρία της Εξάρτησης74, 
που γνωρίζει ευρεία διάδοση σε όλη την ήπειρο.
77. Απ’ την άλλη εισάγονται για πρώτη φορά οι συστηματικές σπουδές του μαρξισμού 
στην πανεπιστημιακή εκπαιδευτική ύλη. Ήταν ένας μαρξισμός ιδιόμορφος, με προσανα
τολισμό εμφανώς πανεπιστημιακό, ένας μαρξισμός των αιθουσών διδασκαλίας και όχι της 
πολιτικής πρακτικής75. Ο πιο διαδεδομένος διανοητής ήταν ο Γάλλος φιλόσοφος Louis

74. Η Θεωρία της Εξάρτησης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα «αυτόνομης καπιταλι
στικής ανάπτυξης» στις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Vania BambirTa, Teoría de la dependencia: 
una anticritica, Μεξικό, Era, 1978, σ. 18). Μέχρι τότε επικρατούσε η Θεωρία της Ανάπτυξης, που 
έδινε έμφαση στη μετάβαση από μια κοινωνία καθυστερημένη (παραδοσιακή, φεουδαρχική), σε μια 
κοινωνία σύγχρονη ή ανεπτυγμένη. Αυτή η έμφαση προϋπέθετε ότι τα προβλήματα που έπρεπε να 
επιλυθούν πήγαζαν από τον καθυστερημένο τομέα αυτών των οικονομιών, και έτσι η επιστημονική 
ανάλυση επικεντρωνόταν στα εμπόδια που μπορούσαν να υπάρχουν σ’ αυτές τις χώρες, τα οποία 
μπορούσαν να εξηγήσουν την καθυστέρησή τους (Theotonio Dos Santos, «La crisis de la teoría del 
desarrollo y las relaciones de dependencia en Amirica Latina», Boletín, ap. 3, Σαντιάγο της Χιλής, 
Πανεπιστήμιο Χιλής, INSORA, 1968, mimeo, σ. 20).

Το μοντέλο ανάπτυξης που είχε δομηθεί στη βάση αυτού του ισχυρισμού «εμπιστευόταν κυρίως 
τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές επιδράσεις της εκβιομηχάνισης», όμως 
γρήγορα αποδείχτηκε ότι η διαδικασία της εκβιομηχάνισης στις χώρες μας δεν εξάλειφε μεγάλο 
μέρος από τα εμπόδια που αποδίδονταν στην παραδοσιακή κοινωνία, αλλά δημιουργούσε και άλλα, 
καινούρια, που οδηγούσαν τη Λατινική Αμερική σε γενική κρίση. «Από αυτή την κρίση γεννιέται 
η έννοια της εξάρτησης ως πιθανού παράγοντα που μπορεί να εξηγήσει αυτή την παράδοξη 
κατάσταση. Πρόκειται για την εξήγηση τού γιατί εμείς δεν έχουμε αναπτυχθεί με τον ίδιο τρόπο 
όπως οι τωρινές ανεπτυγμένες χώρες (ibid., σ. 21).

«Η εξάρτηση είναι μια κατάσταση, όπου η οικονομία μιας ορισμένης ομάδας χωρών συναρτάται 
από την ανάπτυξη και επέκταση μιας άλλης οικονομίας, στην οποία είναι υποταγμένη η δική τους. 
Η σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες οικονομίες, και ανάμεσα σε αυτές και 
το διεθνές εμπόριο, προσλαμβάνει τη μορφή της εξάρτησης, όταν κάποιες χώρες (οι κυρίαρχες) 
μπορούν να επεκταθούν οικονομικά ενώ οι άλλες (οι εξαρτημένες) μπορούν να το επιτύχουν μόνο 
ως αντανάκλαση αυτής της επέκτασης, που μπορεί να δρα θετικά και/ή αρνητικά πάνω στη δική 
τους ανάπτυξη. Με οποιαδήποτε μορφή, η κατάσταση [...] της εξάρτησης οδηγεί τις εξαρτημένες 
χώρες σε μια συνολική κατάσταση καθυστέρησης και εκμετάλλευσης από τις κυρίαρχες χώρες».

Οι κυρίαρχες χώρες διαθέτουν κεφάλαια, τεχνολογικά και εμπορικά μέσα και κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες που τους επιτρέπουν να επιβάλλουν στις χώρες που τα στερούνται συνθήκες εκμε
τάλλευσης, δηλαδή συνθήκες «όπου μπορούν να τους αποσπούν μέρος του πλεονάσματος που πα
ράγουν. [...] Η εξάρτηση, λοιπόν, είναι θεμελιωμένη σε έναν διεθνή καταμερισμό της εργασίας, 
που επιτρέπει τη βιομηχανική ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες και περιορίζει αυτή την ανάπτυξη για 
άλλες, υποχρεώνοντάς τες σε ανάπτυξη ελεγχόμενη από τα κέντρα της παγκόσμιας κυριαρχίας» 
(ibid., σ. 27).

Από την ανάλυση της «Θεωρίας της Εξάρτησης» συνάγεται ότι δεν υπάρχει προοδευτική εθνική 
αστική τάξη στις χώρες μας, ότι δηλαδή αυτή η τάξη, για να επιβιώσει στις σημερινές συνθήκες του 
καπιταλισμού, δεν έχει άλλη επιλογή από το να «συνεταιριστεί, στη θέση του αδύναμου συνεταίρου, 
με το ξένο κεφάλαιο. [...]» (V. Bambirra, Teoría de Ια..., ό.π., σ. 18).

75. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 443.
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Althusser76. Αυτή η κατάσταση εξηγεί γιατί το εγχειρίδιό μου Los conceptos elementales 
del materialismo histórico77 (στα ελληνικά: Βασικές Έννοιες του Ιστορικού Υλισμού, εκδό
σεις Παπαζήση, χ.χ.έ., Σ.τ.Μ.), που εκδόθηκε το 1969, είχε τόσο μεγάλη διάδοση78.
78. Ο μεξικανικός εκδοτικός οίκος Siglo XXI, του Amaldo Orfila -ενός ξεχωριστού Αργε
ντινού διανοούμενου και υποστηρικτή των επαναστατικών κινημάτων- που εξέδωσε τα 
βιβλία του Αλτουσέρ, το εγχειρίδιό μου και πολλά άλλα βιβλία μαρξιστικών προσανατολι
σμών, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γενιάς των φοιτητών εκείνης 
της εποχής. «Επί μία δεκαετία, οι ομάδες και τα κόμματα της Αριστεράς, οι εκκλησιαστικές 
κοινότητες βάσης, οι σπουδαστές των κοινωνικών επιστημών, οι εθνικιστές επαναστάτες*, 
όσοι δεν ανέχονται την ύπαρξη της φτώχειας και της εκμετάλλευσης, ενημερώνονται από 
τον Siglo XXI, διευρύνουν τους επαναστατικούς τους ορίζοντες, καθορίζουν και επανακα
θορίζουν την έννοια της δράσης τους79».

76. Μου φαίνεται ενδιαφέρουσα, εδώ, η μαρτυρία του Τομάς Μοουλιάν, γνωστού Χιλιανού 
κοινωνιολόγου και συντρόφου στην πορεία εκείνων των χρόνων: «Η γενιά μου, μετά το 1967, σε 
πρόσφατη ρήξη με τον σοσιαλχριστιανισμό, ένιωσε να έλκεται από τον αναζωογονημένο από τον 
Αλτουσέρ μαρξισμό. Ο Αλτουσέρ τού αφαίρεσε τα μηχανιστικά και οικονομικιστικά κατάλοιπα, 
τον προίκισε με εννοιολσγική ακρίβεια και, ακόμη, άνοιξε δρόμους διαλόγου με άλλες πολιτισμικές 
τάσεις [...] μας κέρδισε το γεγονός ότι το θεωρητικό έργο του ήταν μια κατάφαση και μια κριτι
κή [...]. Ήταν ένα έργο που πρόσφερε κλειδιά και δρόμους για να μπεις στον μαρξιστικό κόσμο. 
Ελευθέρωσε τον ιστορικό υλισμό από τα καθημερινά, τριμμένα ρούχα. Υιοθετούσε την κριτική 
στο θεωρητικό παρελθόν, αλλά ενίσχυε τη διανοητική αξία του μαρξισμού, τη φθαρμένη από τόσα 
χρόνια κομφορμισμού» (Tomas Moulian, Democracia y  socialismo en Chile, Σαντιάγο της Χιλής, 
FLASCO, Ιανουάριος 1982, σσ. 9-10).

77. Marta Hamecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, Μεξικό, 61η έκδο
ση, Siglo XXI, 1999.

78. Από αυτό το βιβλίο, που δημιουργήθηκε από μερικές απλές σημειώσεις για κάποια μα
θήματα που παρέδωσα σε μια ομάδα επαναστατών στο Παρίσι, κυκλοφόρησαν σε όλο τον ισπα- 
νόφωνο κόσμο, προς έκπληξή μου, περίπου ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Και παρά τη μείωση του 
ενδιαφέροντος για τον μαρξισμό μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα λατινοαμερικανικά πανεπιστήμια και, όπως έμαθα, επίσης στη 
Γαλλία και το Βέλγιο. Ξέρω ότι θα έπρεπε να το ξαναδώ, διορθώνοντας εκφράσεις που οδηγούν 
σε παρερμηνείες, αναπτύσσοντας κάποια θέματα και τροποποιώντας άλλα. Αν δεν το έχω κάνει, 
είναι γιατί έχω τελείως απορροφηθεί από την προσπάθεια συλλογής της ιστορικής μνήμης της 
Λατινικής Αμερικής, μέσω μιας σειράς από συνεντεύξεις με τα σημαντικότερα στελέχη των τοπικών 
κυβερνήσεων και των λαϊκών κινημάτων.

* Nacionalistas revolucionarios, στο ισπανικό κείμενο. Η ορθή κατανόηση του όρου προ!)πο- 
θέτει τη συσχέτισή του με τις θεωρίες για την αποικιοκρατία, τον ιμπεριαλισμό ή τη Θεωρία της 
Εξάρτησης που αναφέρεται πιο πάνω (Σ.τ.Μ.).

79. Περιοδικό Proceso, αρ. 1081,20 Ιουλίου 1997, σ. 55.
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6. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ (20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968)

79. Στις 20 Αυγούστου 1968 η Αριστερά σε όλο τον πλανήτη πλήττεται από την επέμβαση 
των στρατευμάτων του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία, που έγινε για να 
διακοπεί η διαδικασία δραστικών πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που είχε 
αρχίσει η μεταρρυθμιστική μερίδα, η οποία πλειοψηφούσε στο κομμουνιστικό κόμμα αυ- 
τής της χώρας. Οι μεταρρυθμιστές είχαν αποπέμψει τον Novosty από τη θέση του Γ ενικού 
Γραμματέα, εγκαθιστώντας τον Alexander Dubcek. Αυτή η κατάσταση ανησύχησε τις υπό
λοιπες χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, εκτός από τη Ρουμανία [ο Τσαουσέσκου είχε 
αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από τη Μόσχα, για δικούς του λόγους, Σ.τ.Μ.]. Η ένταση 
μεταξύ Πράγας και Μόσχας αυξανόταν. Σ’ αυτό το περιβάλλον, στις 4 Ιουλίου 1968, Τσε
χοσλοβάκοι επιστήμονες, διανοούμενοι και πολιτικοί, κομμουνιστές και μη, υπέγραψαν το 
Μανιφέστο των 2.000 λέξεων που χαρακτηρίστηκε αντεπαναστατικό από την ηγεσία του 
ΚΚΣΕ. Λίγες εβδομάδες αργότερα τα στρατεύματα αυτής της χώρας, με τη στήριξη των 
άλλων σοσιαλιστικών χωρών της περιοχής, επέβαλαν την επιστροφή στην εξουσία των πιο 
ορθόδοξων μερίδων.

80. Αυτή η παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις από μέρους του σοβιετικού συνασπι
σμού επικρίθηκε από ευρείες μερίδες της Αριστεράς, και συνέβαλε στην όξυνση της δια
μάχης στο εσωτερικό της.

81. Παρά τη σινοσοβιετική διαμάχη, την επέμβαση στην Τσεχοσλοβακία και τη διάσπαση 
του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, αυτή η εποχή ήταν μια εποχή μεγάλης ανόδου 
των λαϊκών, επαναστατικών, αντιαποικιακών και, γενικά, εθνικοαπελευθερωτικών αγώ
νων. Ταυτόχρονα ήταν η εποχή ισχυρού κύρους του μαρξισμού και του σοσιαλισμού80.

7. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΗΣ 
(ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960)

82. Σ ’ αυτό το περιβάλλον ξεπρόβαλαν η Θεολογία της Απελευθέρωσης και οι Χριστιανι
κές Κοινότητες Βάσης. Και αυξανόμενες μερίδες χριστιανών άρχισαν να προσχωρούν σε 
θέσεις καθαρά της Αριστεράς.
83. Ο Gustavo Gutiérrez, Περουβιανός ιερέας, ήταν ο πρώτος που διατύπωσε με ακριβή 
τρόπο την ουσία της νέας τρέχουσας θεολογίας στη γνωστή του διάλεξη «Για μια Θεο
λογία της Απελευθέρωσης» τον Ιούλιο του 196881. Σύμφωνα με τον ιερωμένο αυτόν, η 
πρόκληση που τίθεται στη Λατινική Αμερική, από την άποψη του θεολογικού στοχασμού, 
«είναι το πώς να αναζητήσει έναν λόγο για τον Θεό που να πηγάζει από τη δύσκολη θέση 
και τα βάσανα που προκαλεί η άδικη φτώχεια όπου ζουν οι μεγάλες πλειονότητες του λαού 
(περιθωριοποιημένες εθνότητες, κοινωνικές τάξεις θύματα της εκμετάλλευσης, παραγκω

80. Schafic Handal, συζήτηση με τη Marta Harnecker, Αβάνα, 14.1.1998.
81. Πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Συνάντηση του Κινήματος Ιερωμένων ONIS, στο Περού.
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νισμένοι πολιτισμοί, γυναίκες θύματα διακρίσεων). Αλλά ταυτόχρονα να είναι ένας λόγος 
που να τροφοδοτείται απ’ την ελπίδα που ξεσηκώνει έναν λαό να αγωνιστεί για τη λευτεριά 
του [...]82».

84. Από την πλευρά του, ο Leonardo Boff -διαπρεπής Βραζιλιάνος θεολόγος αυτού του 
ρεύματος- υποστηρίζει ότι η Θεολογία της Απελευθέρωσης προϋποθέτει την ένταξη του 
χριστιανού σε ένα συγκεκριμένο κίνημα, που θα είναι μια κοινότητα βάσης, μια ένωση 
για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα συνδικάτο. Αυτή η εμβύθιση στον 
κόσμο των φτωχών και των καταπιεσμένων κάνει τον θεολογικό λόγο έναν λόγο ενεργό και 
πρακτικό. «Υπάρχει αντικειμενικό ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα, γιατί [τελικά] 
αυτό που μετράει δεν είναι τόσο ο θεολογικός στοχασμός, όσο η συγκεκριμένη απελευθέ
ρωση των φτωχών. Είναι αυτή η απελευθέρωση [...] εκείνη που προσεγγίζει το Βασίλειο 
του Θεού, και ευχαριστεί τον Θεό83».

85. Οι χριστιανοί, εμπνεόμενοι από αυτή την ενεργό οπτική της πίστης τους, άρχισαν να 
οργανώνονται στις λεγόμενες εκκλησιαστικές κοινότητες β άσης  οι οποίες, όπως εξηγεί ο 
Freí Betto84 -ένας από τους κυριότερους εκφραστές του κινήματος που συνέβαλε στην 
προώθησή του στη Βραζιλία-, αποτελούνται από ομάδες με διαφορετική βαρύτητα και 
μέγεθος, από ανθρώπους καταπιεσμένους, που δουλεύουν με τα ίδια τους τα χέρια, ζουν 
στην περιφέρεια της πόλης ή σε αγροτικές περιοχές και συγκεντρώνονται κατά τακτά δια
στήματα σε ένα σπίτι της γειτονιάς τους ή στην εκκλησία και σχολιάζουν τη Βίβλο υπό τη 
νέα οπτική της Θεολογίας της Απελευθέρωσης.

86. Στην περίπτωση της Βραζιλίας αρχικά, και κατόπιν στις υπόλοιπες χώρες όπου επιβλή
θηκαν στρατιωτικές δικτατορίες85, οι ενορίες και οι κοινότητες βάσης αντιπροσώπευαν 
πλέον τους κυριότερους χώρους όπου μπορούσαν να ξανασυγκεντρωθούν οι διασκορπι
σμένοι επαναστάτες -  στις περισσότερες περιπτώσεις μη χριστιανοί. Υπό τη σκέπη των πιο 
προοδευτικών μερίδων της Καθολικής Εκκλησίας έβρισκαν προστασία* από τη σκληρή 
καταπίεση των δικτατοριών και άρχιζαν να ανακαλύπτουν τον ενεργό χαρακτήρα του χρι
στιανικού κινήματος στις κοινωνικές αλλαγές86.

87. Αυτές οι εκκλησιαστικές κοινότητες βάσης ισχυροποιήθηκαν επίσης πολύ -στη δεκα

82. Gustavo Gutiérrez, «Teología y Ciencias Sociales: un punto crucial», στο Documento No. 
52, Σαντιάγο της Χιλής, ECO, Νοέμβριος 1984, σ. 32.

83. Leonardo Boff, «¿Liberación como teoría o como ación práctica?», στο Documento No. 52, 
σ. 9.

84. Freí Betto, O que é comunidades eclesial de base, Σάο Πάολο, 1981.
85. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βραζιλία που 

ανέτρεψε την κυβέρνηση του Goulart δεν παρουσιάστηκε ως κάτι θεμελιώδες στις αναλύσεις της 
Αριστεράς εκείνης της εποχής, παρά τις προσπάθειες πολλών στελεχών της να μας αφυπνίσουν και 
ενεργοποιήσουν ως προς το τι θα μπορούσε να συμβεί στις χώρες μας.

* Ο χώρος δεν επιτρέπει εκτενή αναφορά στο θέμα. Αναφέρουμε μόνο ενδεικτικά ότι ο Μαριγκέ- 
λα στις εκκλησιαστικές κοινότητες βάσης στηριζόταν όταν ήταν παράνομος, Σ.τ.Μ.

86. Μ. Hamecker, El sueño era posible, Αβάνα, MEPLA, σσ. 33-38.
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ετία του 1970- στο Περού, τη Χιλή, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Νικαράγουα και σε άλλες χώρες 
που βρίσκονταν σε παρόμοια θέση87.
88. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, οι γραμμές της Αριστεράς διευρύνθηκαν με νέα 
κόμματα χριστιανικής προέλευσης: Ορισμένα αποσπάστηκαν από τα χριστιανοδημοκρατι- 
κά κόμματα, όπως το MAPU88 και η Izquierda Cristiana στη Χιλή. Άλλα ενσωματώνονται 
στο στελεχικό δυναμικό της Acción Católica Estudiantil και του κοινωνικού κινήματος, 
όπως είναι η περίπτωση της Acción Popular, στη Βραζιλία. Και το MAPU, που αργότερα 
μετονομάζεται σε Grupos de Acción Unifícadora στην Ουρουγουάη.

8. ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΠΟΛΗΣ

89. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 ξεπηδά κάτι μέχρι τότε πρωτόγνωρο στη Λα
τινική Αμερική: τα αντάρτικα πόλης89. Στην Ουρουγουάη οι Τουπαμάρος. Στην Αργεντινή 
οι Μοντονέρος (περονιστές) και o Ejército Revolucionario del Pueblo (τροτσκιστές). Στη 
Βραζιλία η Acción Liberadora Nacional με ηγέτη τον Μαριγκέλα, στη Χιλή το MIR, ανά
μεσα στις πιο ξεχωριστές.
90. Σ’ αυτά τα αντάρτικα, η έννοια της οπισθοφυλακής στηριζόταν όχι στη γεωγραφική 
μορφολογία αλλά στη δημογραφική, και η ευέλικτη φάλαγγα του αντάρτικου της υπαίθρου 
αντικαθίσταται από το παράνομο κομάντο, που είναι αυστηρά στεγανοποιημένο και ιεραρ
χικά δομημένο. Η κοινωνική του σύνθεση ήταν παρόμοια με των αντάρτικων της υπαίθρου: 
στρατολογούσαν τα στελέχη τους από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα.
91. Τελικά, ηττήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1970 από τις στρατιωτικές δικτατορίες και 
την έντονη αντεπαναστατική καταστολή τους, αφού είχαν πραγματοποιήσει εντυπωσιακά 
χτυπήματα.

9. ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

92. Κατά τη χρυσή εποχή των αντάρτικων πόλης σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
και την εποχή των φοιτητικών κινημάτων και της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης σε όλη 
την ήπειρο, σε άλλες χώρες, όπως το Περού, ο Παναμάς και η Βολιβία, καταλαμβάνουν την 
εξουσία με πραξικοπήματα εθνικιστικές* και ανηιμπεριαλιστικές μερίδες του Στρατού.
93. Τέτοια περίπτωση ήταν αυτή των στρατιωτικών στο Περού, με το πραξικόπημα στις 3 
Οκτωβρίου 1968, το πρώτο μέτρο των οποίων υπήρξε η εκδίωξη από τη χώρα της βορειο-

87. Μ. Harnecker, Estudiandes. cristianos e indígenas en la revolución, Μεξικό, Siglo XXI, σσ. 
178-208.

88. Movimiento de Acción Popular Unitario.
89. G. Gaspar, Guerillas en..., ό.π., σ. 13.
* Στην ορολογία της ευρωπαϊκής ιστορικής Αριστεράς ορίζονται συχνά ως πατριωτικές (Σ.τ.Μ.).



αμερικανικής εταιρείας International Petroleum Company (IPC), «πράγμα που συνέγειρε 
την αγωνιστική συνείδηση και ενδυνάμωσε τη μαχητικότητα του λαού του Περού90».
94. Αυτή η στρατιωτική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον στρατηγό Juan Velasco Alvarado, 
γενικό διοικητή και πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Περού, 
εγκαινιάζει μια διαδικασία σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων: αγροτική μεταρρύθμι
ση, θεσμοθέτηση των «εργασιακών κοινοτήτων»91, εθνικοποίηση των περισσότερων τραπε
ζών, ενίσχυση των διοικητικών μέτρων σε όλα σχεδόν τα πεδία οικονομικής δραστηριότη
τας· ανάληψη από το κράτος των ουσιωδών δημοσίων υπηρεσιών όπως οι τηλεπικοινωνίες, 
η τηλεόραση, η ραδιοφωνία, το σύστημα τηλεφωνίας, ο ηλεκτρισμός, οι σιδηρόδρομοι· 
επιστροφή στο κράτος της κυριότητας όλων των ορυκτών κοιτασμάτων που βρίσκονταν 
στα χέρια των πολυεθνικών εταιρειών- και, το πιο σημαντικό, τη δημιουργία ενός χώρου 
κοινωνικής ιδιοκτησίας92.
95. Αυτή η πορεία αναστρέφεται όταν ο συντηρητικός στρατηγός Francisco Morales Bermudez 
παίρνει την εξουσία, εκτοπίζοντας τις προοδευτικές μερίδες των στρατιωτικών, στις 29 Αυ- 
γούστου 1975. Έτσι, τερματίζεται η λεγόμενη «περουβιανή επαναστατική διαδικασία».
96. Λίγες μέρες αφότου οι προοδευτικοί στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία στο Περού, 
η Πολιτοφυλακή του Παναμά, με επικεφαλής τον τότε συνταγματάρχη Omar Torrijos, 
πραγματοποιεί πραξικόπημα93. Αρχίζει τότε πιο μαχητικά ο αγώνας για να ανακτήσουν 
την κυριαρχία της Διώρυγας του Παναμά, που κορυφώνεται 10 χρόνια αργότερα με την 
έγκριση από τη βορειοαμερικανική Γερουσία των Συμφωνιών Torrijos-Carter94. Παράλ
ληλα, δρομολογείται η αγροτική μεταρρύθμιση, θεσπίζεται η κρατική παρέμβαση στην 
εθνική οικονομία, οργανώνεται η δημιουργία μιας πιο ορθολογικής εργατικής νομοθεσίας, 
υιοθετείται ένα πρώτο δεκαετές Σχέδιο Εθνικής Ανάιπυξη<?5. Επίσης δρομολογείται μια 
διαδικασία πολιτικού εκσυγχρονισμού. Αναθεωρείται το Σύνταγμα, πράγμα που επιτρέπει 
να δημιουργηθούν «πρωτότυπες δομές λαϊκής εξουσίας, όπως οι ενώσεις περιοχής, σε κάθε 
ένα από τα 501 διοικητικά διαμερίσματα» στα οποία είναι χωρισμένη η χώρα, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων των 501 διαμερισμάτων, και «οι τοπικές ενώσεις, σε κάθε γειτονιά, όπου 
εκφράζεται η θέληση αυτοδιεύθυνσης των μαζών»96.
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90. Jorge Fernández Maldonado, «Los militares y la revolución», συνέντευξη στους Ernesto 
González Bermejo και Marta Hamecker, ένθετο του περιοδικού Energía y  Minas, Λίμα, Ιανουά
ριος 1973, σ. 6. Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Χιλής Chile HOY, στις 8 και 14 
Δεκεμβρίου 1972. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς κυοφορήθηκε αυτό το πραξικόπημα, βλέπε 
Augusto Zimmermann Zavala, El plan INCA, Λίμα, Editora del Diario Oficial El Peruano.

91. Οι εργαζόμενοι ελέγχουν μέχρι και το 50% της ιδιοκτησίας και της διοίκησης αυτών των 
επιχειρήσεων.

92. Jorge Fernández Maldonado, «Los militares y la revolución», ό.π., σελ. 6.
93. Στις 11 Οκτωβρίου 1968, και σχηματίζει προσωρινή στρατιωτική κυβέρνηση.
94. Στις 16 Μαρτίου 1978.
95. Juan Materno Vázquez, «El proceso revolucionario octubrino», στο Aristides Martinez 

Ortega (éd.), Torrijos, figura-tiempo-faena, Παναμάς, περιοδικό Lotería, τόμος II, 1981, σ. 87.
96. Ricaurte Soler, Panamá, historia de una crisis, Μεξικό, Siglo XXI, 1989, σσ. 82-83.
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97. Απ’ την άλλη πλευρά, στη Βολιβία ο στρατηγός Ovando χάνει την εξουσία από ένα 
πραξικόπημα στις 4 Οκτωβρίου 1970. Τον διαδέχεται μια τριανδρία από τα τρία Όπλα, την 
οποία όμως δεν αναγνωρίζει ο στρατηγός Torres, υπέρμαχος του Ovando, που καταλαμ
βάνει την εξουσία τρεις μέρες αργότερα, με την υποστήριξη της εργατικής τάξης και των 
φοιτητών. Ξεκινά έτσι μια μεταρρυθμιστική φάση: εθνικοποίηση των πετρελαϊκών εται
ρειών, αντιιμπεριαλιστική εξωτερική πολιτική, σχηματισμός ενός υπουργικού συμβουλίου 
αριστερών τάσεων, και το πιο σημαντικό μέτρο: δημιουργία μιας Λαϊκής Αντιπροσωπείας 
όπου κυριαρχούσε η εργατική αντιπροσώπευση.
98. Όμως, καθώς ο Torres δεν έκανε καμία προσπάθεια να απορυθμίσει τον στρατιωτικό 
μηχανισμό -εκκαθαρίζοντάς τον από τα πιο αντιδραστικά στελέχη-, ούτε αποφάσιζε να 
οπλίσει τον λαό, η στρατιωτική Δεξιά με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Hugo Bánzer τον 
απέπεμψε στις 21 Αυγούστου 1971, έπειτα από λίγους μήνες διακυβέρνησης, και ο άοπλος 
λαός δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη97.

10. ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (UNIDAD POPULAR) ΣΤΗ ΧΙΛΗ

99. Την ώρα που σε διάφορες χώρες εξασθενούσε το αντάρτικο της υπαίθρου -το  χειρότερο 
χτύπημα του οποίου είχε συμβεί με τον θάνατο του Τσε στη Βολιβία- και κορυφωνόταν 
το αντάρτικο πόλης στην Ουρουγουάη και την Αργεντινή, συνέβη ένα γεγονός που συ
γκλόνισε τη λατινοαμερικανική και παγκόσμια Αριστερά: η εκλογική νίκη του Σαλβαδόρ 
Αλιέντε στη Χιλή τον Σεπτέμβριο του 1970. Ήταν η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία 
της Δύσης που ένας μαρξιστής υποψήφιος μέσα από την κάλπη γίνεται πρόεδρος της Δη
μοκρατίας. Αυτή η καινούρια εμπειρία ξεσηκώνει ένα κύμα συμπάθειας υπέρ του Αλιέντε. 
Ήταν η περίοδος όπου η ευρωπαϊκή Αριστερά αναζητά τον δημοκρατικό δρόμο για τον 
σοσιαλισμό.
100. Αν η κουβανέζικη επανάσταση είχε ενισχύσει τους θιασώτες του ένοπλου αγώνα, η 
νίκη του Αλιέντε στήριζε τα επιχειρήματα όσων υποστήριζαν την ειρηνική οδό αλλά όχι 
για πολύ, αφού αυτός ο πειραματισμός είχε διάρκεια μόλις τριών χρόνων. Πολλοί είχαν 
λησμονήσει ότι είχε κατακτηθεί η κυβέρνηση και όχι η εξουσία. Ότι η νομοθετική και η 
δικαστική εξουσία ήταν στα χέρια της αντιπολίτευσης και ότι ο θεμελιώδης πυλώνας του 
αστικού κράτους, ο στρατός, είχε διατηρηθεί ανέπαφος και είχαν φροντίσει να τον προστα
τέψουν με το λεγόμενο Θέσπισμα Συνταγματικών Εγγυήσεων, με το οποίο η κυβέρνηση 
του Σαλβαδόρ Αλιέντε είχε δεσμευτεί να μη θίξει τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Εκπαίδευση 
και τα Μέσα Επικοινωνίας. Αυτή τη δέσμευση είχε απαιτήσει η χριστιανοδημοκρατία για 
να στηρίξει την επικύρωση του Αλιέντε στη Βουλή98.

97. Για το θέμα αυτό, βλέπε René Zavaleta, El poder dual en América Latina, Μεξικό, Siglo 
XXI, 1973, Κεφάλαιο 4, σσ. 169-270.

98. Στη Χιλή μπορούσε να γίνει πρόεδρος ο υποψήφιος που εξασφάλιζε τη σχετική πλειοψηφία, 
υπό τον όρο να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο. Αν και πάντοτε είχε τηρηθεί η παράδοση της επι
κύρωσης των υποψηφίων που συγκέντρωναν τη σχετική πλειοψηφία, στην περίπτωση του Αλιέντε,
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101. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η λαϊκή κυβέρνηση κατάφερε να προωθήσει μια 
σειρά μέτρων. Προχώρησε γρήγορα στην απαλλοτρίωση των μεγάλων λατιφούντιων, παρά 
τους περιορισμούς του Νόμου Αγροτικής Μεταρρύθμισης που είχε ψηφιστεί από την κυ
βέρνηση Freí. Εθνικοποιήθηκαν χωρίς αποζημίωση οι μεγάλες επιχειρήσεις χαλκού99, χάρη 
στη συνταγματική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε ομόφωνα στο Κογκρέσο στις 11 Ιουλίου 
1971. Έγιναν τα πρώτα βήματα για τον σχηματισμό ενός χώρου κοινωνικής ιδιοκτησίας, 
με τη χρησιμοποίηση νομικών διαδικασιών που να μην έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο. Ασκήθηκε πολιτική αναδιανομής του εισοδήματος και αναζωογόνησης της 
οικονομίας, πράγμα που αύξησε τη λαϊκή στήριξη στην πολιτική του Αλιέντε. Εγκαινιά
στηκαν διπλωματικές σχέσεις με διάφορες σοσιαλιστικές χώρες και αποκαταστάθηκαν οι 
σχέσεις με την Κούβα.
102. Η χώρα βίωνε ένα επαναστατικό κλίμα βαθιών αλλαγών. Ένας λαός γεμάτος ελπίδες 
αισθανόταν κύριος της μοίρας του. Ήταν ένα παράδειγμα υπερβολικά επικίνδυνο, όχι μόνο 
για τους ισχυρούς της Χιλής, αλλά όλου του κόσμου. Έπρεπε να τελειώνουν με αυτό το 
κακό παράδειγμα.
103. Η Δεξιά, που δεν απέρριψε ποτέ την ιδέα του στρατιωτικού πραξικοπήματος -που 
προσπάθησε να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης του εκλογικού αποτε
λέσματος υπέρ του Αλιέντε, δολοφονώντας τον υπερασπιστή του Συντάγματος στρατηγό 
Σνάιντερ-, έθεσε στρατηγικό στόχο να διαλύσει, με όλα τα δυνατά μέσα, τον συνασπισμό 
των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θα επέτρεπε στη Λαϊκή Ενότητα να κυβερνά, 
πραγματοποιώντας μετασχηματισμούς μέσω της υπάρχουσας νομοθεσίας. Η κύρια αντα
γωνιστική πολιτική δύναμη ήταν το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα και η κοινωνική του 
βάση, κυρίως τα μεσαία στρώματα και ένα τμήμα εργαζομένων και κατοίκων των περιθω
ριακών συνοικιών.
104. Η Δεξιά αποφάσισε:
105. Πρώτον, να διασπάσει την κυβέρνηση συνασπισμού·, τη Λαϊκή Ενότητα. Χάραξε μια 
υποτιθέμενη διαχωριστική γραμμή μεταξύ «μαρξιστικών» και «δημοκρατικών» κομμάτων. 
Κατέφυγε επίσης στο πολυχρησιμοποιημένο χαρτί του αντικομμουνισμού, προσπαθώντας 
να απομονώσει το Κ.Κ. μέσα στη Λαϊκή Ενότητα, συκοφαντώντας το ότι «θέλει να αρπάξει 
όλη την κυβέρνηση», ότι είναι «διασπαστικό και απόλυτα υποταγμένο στη Μόσχα» κ.λπ.

λόγω της ιδιαιτερότητάς της, δεν ήταν σίγουρο ότι η παράδοση αυτή θα συνεχιζόταν. Στη Χιλή 
εκείνη την εποχή γίνονταν πολλές συζητήσεις σχετικά με τον ταξικό χαρακτήρα του Χριστιανοδη- 
μοκρατικού κόμματος. Μερίδες της Αριστεράς μιλούσαν για ένα πολυταξικό κόμμα, αιτιολογώντας 
αυτή τη θέση με την ετερογένεια των μελών του, όπου συνυπήρχαν από αγρότες και εργάτες μέχρι 
αστοί. Αλλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, υποστηρίζαμε ότι ο ταξικός χαρακτήρας ενός κόμματος 
δεν καθορίζεται από την κοινωνική προέλευση των μελών ή των στελεχών του αλλά από τον τα
ξικό χαρακτήρα του πολιτικού και κοινωνικού σχεδίου που προωθεί. Και, με αυτή την έννοια, το 
«Θέσπισμα Συνταγματικών Εγγυήσεων» ήταν εύγλωττο όσον αφορά τον αστικό ταξικό χαρακτήρα 
αυτού του κόμματος.

99. Λόγω του ότι τα υπέρογκα κέρδη αυτών των εταιρειών έπρεπε να αφαιρεθούν από τις απο
ζημιώσεις που τους αναλογούσαν. Πράγματι, αυτές οι εταιρείες είχαν ποσοστά κέρδους μεταξύ 25 
και 40%, αντί για το εγκεκριμένο 10%.
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106. Δεύτερον, να διατηρήσει μ ε  κάθε κόστος τον έλεγχο των Μ έσων Ενημέρωσης. Εκείνη τη 
στιγμή η αντιπολίτευση είχε τον έλεγχο του 70% του γραπτού τύπου και των 115 από τους 
155 ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπήρχαν στη χώρα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν 
τα ισχυρότερα ραδιοφωνικά δίκτυα.
107. Τρίτον, να προστατέψει την ατομική ιδιοκτησία. Χρησιμοποίησε όλα τα νομικά μέσα 
και τα μέσα πίεσης που είχε στη διάθεσή της για να εμποδίσει τον σχηματισμό της σφαίρας 
της δημόσιας ιδιοκτησίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το σχέδιο Συνταγματι
κής Αναθεώρησης που παρουσίασε η χριστιανοδημοκρατία για να εμποδίσει την απαλλο
τρίωση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.
108. Τέταρτον, να δημιουργήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις αντικυβερνητική συνείδηση. Για να 
το πετύχει, χρησιμοποίησε έξυπνα όλα όσα θα μπορούσαν να δώσουν την εικόνα μιας χώ
ρας όπου επικρατούσε «χάος», «αναρχία», «ακυβερνησία και κενό εξουσίας» και τάσεις 
«ολοκληρωτικές και αντιδημοκρατικές». Και, βέβαια, το κεντρικό σημείο της προπαγάν
δας της ήταν η καταγγελία περί ύπαρξης ένοπλων ομάδων που θα χτυπούσαν «τις μόνες 
ένοπλες δυνάμεις που έπρεπε να υπάρχουν στη χώρα100».
109. Πέμπτον, να κινητοποιήσει τα μεσαία στρώματα κατά της κυβέρνησης. Υποστήριξε 
τους επιστάτες που μποϊκοτάριζαν την παραγωγή στα ορυχεία χαλκού, προσπάθησε να κι
νητοποιήσει τις επαγγελματικές σχολές, χρησιμοποίησε τα πανεπιστήμια για να δοκιμάσει 
τις στρατηγικές επιλογές της.
110. Αλλά η θεμελιώδης επιδίωξή της, με την οποία θα πετύχαινε επιπρόσθετα πολλούς 
από τους στόχους της, υπήρξε το να προκαλέσει την οικονομική αποτυχία της λαϊκής κυβέρ
νησης. Οι προσπάθειές της άρχισαν να εφαρμόζονται αμέσως μετά την εκλογική νίκη του 
Αλιέντε, με την απόσυρση των τραπεζικών καταθέσεων, το λαθρεμπόριο δολαρίων, την 
αδρανοποίηση ορισμένων επιχειρήσεων, τη διακοπή των εισαγωγών πρώτων υλών και των 
απαραίτητων ανταλλακτικών για τη λειτουργία των βιομηχανιών κ.λπ.
111. Οι κυρίαρχες τάξεις όχι μόνο εμπόδισαν όλες τις απόπειρες της κυβέρνησης να μεταβά- 
λει την άδικη δομή του φορολογικού συστήματος, χρησιμοποιώντας την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία τους, αλλά ταυτόχρονα της αρνήθηκαν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για 
να προωθήσει τους κοινωνικού χαρακτήρα σχεδιασμούς της: διανομή γάλακτος, προγράμ
ματα υγείας, κατοικίας και δημοσίων έργων. Ήθελαν να μην μπορέσει η Λαϊκή Ενότητα 
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, να εκφοβίσουν τους 
επενδυτές του εξωτερικού αλλά και τους Χιλιανούς επιχειρηματίες να μην επανεπενδύσουν 
τα κεφάλαιά τους, προκαλώντας μεσοπρόθεσμα παραγωγική στασιμότητα.
112. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υπήρξε πλήρης συνεργασία με την κυβέρνηση 
Νίξον και τις πολυεθνικές εταιρείες, που πραγματοποίησαν μια επιχείρηση οικονομικού 
αποκλεισμού, η οποία περιελάμβανε: μείωση των πιστώσεων, εμπόδια στην επαναδια
πραγμάτευση του εξωτερικού χρέους, εμπάργκο αγαθών εκ μέρους των εταιρειών που εί
χαν απαλλοτριωθεί και δημιουργία διεθνώς της εικόνας μιας χώρας υπό πτώχευση, για να 
την αποκλείσουν χρηματοπιστωτικά ακόμη περισσότερο.

100. Αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ οποιαδήποτε προσπάθεια να οπλιστεί ο λαός για να υπερασπί
σει την κυβέρνησή του.



74 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

113. Η λαϊκή κυβέρνηση, που δεν ήθελε να θίξει τη διαπραγματευτική δύναμη των ερ
γαζομένων, δεν είχε άλλη επιλογή από το να αυξήσει την ποσότητα του χρήματος που 
κυκλοφορούσε, γνωρίζοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, 
Ταυτόχρονα, η επίθεση της βορειοαμερικανικής κυβέρνησης την εμπόδιζε να διατηρήσει 
τον όγκο των εισαγωγών τροφίμων που ήταν ανάλογος με την αγοραστική δύναμη που είχε 
αποκτήσει ο λαός. Τα προβλήματα ανεφοδιασμού οξύνονταν μέρα με τη μέρα.
114. Σ’ αυτή την αντικειμενική βάση, οι προσπάθειες της αντίδρασης κατευθύνθηκαν στο 
να επιδεινώσουν την κατάσταση της οικονομίας μέσω της κερδοσκοπίας, της απόκρυψης 
και της μαύρης αγοράς. Ταυτόχρονα, ο ελεγχόμενος από αυτήν τύπος εξαπέλυε μια συστη
ματική προπαγανδιστική εκστρατεία προβάλλοντας τις ελλείψεις, τις οποίες έκανε κεντρι
κό θέμα των επιθέσεών του.
115. Έτσι, στο μέτρο που η κυβέρνηση προχωρούσε, αναπτυσσόταν στο εσωτερικό μια 
πραγματική αντεπαναστατική κατάσταση. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν φανερές ήδη όταν ο 
Φιντέλ επισκέφτηκε τη Χιλή τον Νοέμβριο του 1971. Ολοένα και περισσότερες μερίδες 
της Δεξιάς και των συμμάχων της συμμετείχαν: στις κατσαρολάδες, στις πορείες στους 
δρόμους, στις ακινητοποιήσεις των φορτηγών αυτοκινήτων, στις απεργίες στον κλάδο του 
χαλκού, στις διαδηλώσεις εναντίον των στρατιωτικών.
116. Ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης εφάρμοζαν σταθερά τη στρατηγική τους, οι δυνά
μεις της Λαϊκής ενότητας δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για το τι πρέπει να κάνουν.
117. Η κατάσταση οξυνόταν μέρα με τη μέρα. Τελικά ο Αλιέντε αποφάσισε να ξεκαθαρίσει 
την κατάσταση καλώντας σε δημοψήφισμα. Το προεδρικό μήνυμα ήταν προγραμματισμέ
νο για τις 11 του πρωινού της 11ης Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ώρα οι σφαίρες επέβαλαν τη 
σιωπή στον ηρωικό και συνεπή Χιλιανό εκλεκτό του λαού.
118. Το πραξικόπημα αυτό έγινε δυνατό λόγω της επιτυχίας της συντηρητικής αντεπίθεσης. 
Καθώς αυτή κλιμακωνόταν και οι αντιθέσεις στο εσωτερικό των δυνάμεων της Αριστεράς 
οξύνονταν, ένα σημαντικό τμήμα των μεσαίων στρωμάτων, που αρχικά είχε στηρίξει το λα
ϊκό σχέδιο, άρχισε να αποστασιοποιείται, συντελώντας ώστε να καλλιεργηθεί το κοινωνικό 
και πολιτικό έδαφος και να είναι πρόσφορο για το πραξικόπημα.
119. Συμφωνώ με τον Χόρχε Αράτε, τον Χιλιανό σοσιαλιστή ηγέτη, στο ότι το σχέδιο του 
Αλιέντε ήταν υπερβολικά ετερόδοξο για τον ορθόδοξο χαρακτήρα της Αριστεράς μας101, 
της οποίας οι σχεδιασμοί δεν συμβάδιζαν με τις νέες προκλήσεις που ζούσε η χώρα. Όταν 
ο Αλιέντε μιλούσε για δημοκρατική μετάβαση στον σοσιαλισμό, μερίδες της Αριστεράς 
έγραφαν στους τοίχους: Ζήτω η δικτατορία του προλεταριάτου! Όταν ο Αλιέντε μιλούσε 
για το πώς θα κερδηθούν μερίδες των αστών για το σχέδιό του, ένα σημαντικό τμήμα της 
Αριστεράς διαβεβαίωνε ότι όλη η αστική τάξη είναι εχθρός μας, θεμελιώνοντάς το στη 
Θεωρία της Εξάρτησης σύμφωνα με την οποία δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει καπιταλιστική 
ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο μόνο. Όταν ο σοσιαλιστής πρόεδρος αγωνιζόταν να πετύχει 
μία και ενιαία διεύθυνση των εξελίξεων, τα δύο ισχυρότερα κόμματα, το σοσιαλιστικό

101. Jorge Anate, La fuerza democrática de la idea socialista, Σαντιάγο της Χιλής, Εκδόσεις 
Ornitorrinco, Νοέμβριος 1985, σ. 175.



και το κομμουνιστικό, δημοσιοποιούσαν τις διαφοροποιήσεις τους. Όταν ο Αλιέντε ήθελε 
να σιγουρέψει την προώθηση των οικονομικών του σχεδιασμών μέσω της εθνικοποίησης 
των μεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων, έχοντας πλήρη επίγνωση των ορίων της εξουσίας 
που διέθετε, μερίδες τις Αριστεράς καταλάμβαναν μικρές επιχειρήσεις και ζητούσαν την 
εθνικοποίησή τους, απαιτώντας περισσότερο ριζοσπαστισμό από τον Αλιέντε, σαν να είχε 
αυτός στα χέρια του όλη την εξουσία.
120. Απ’ την άλλη, ακόμη και αν η ηγεσία της Λαϊκής Ενότητας και ο ίδιος ο Αλιέντε θεω
ρούσαν ότι μόνο με τη στήριξη των στρατιωτικών θα μπορέσουν να εδραιώσουν την ομαλή 
εξέλιξη του σχεδίου, και ότι μπορούσαν να τους κερδίσουν για τη λαϊκή υπόθεση, ωστόσο 
εμπιστεύτηκαν υπέρμετρα την παράδοση τήρησης του Συντάγματος που είχε ο στρατός της 
Χιλής και δεν φρόντισαν όπως θα έπρεπε ώστε να δημιουργήσουν μια κατάλληλη υλική 
δύναμη.
121. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη, που ανπληφθήκαμε αργότερα, μετά τις τελευταίες εξελί
ξεις γύρω από τον σοσιαλισμό: ότι αυτή η μορφή του «ειρηνικού» περάσματος από τον 
καπιταλισμό στον σοσιαλισμό -με τη χρησιμοποίηση των μέσων και των δυνατοτήτων που 
παρέχει το σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας- δεν είναι ένας βατός δρόμος για 
να υλοποιηθεί ένα σοσιαλιστικό σχέδιο, με τον τρόπο που είχε υλοποιηθεί έως τότε στον 
κόσμο και, συνεπώς, ήταν αναγκαίο να ξανασκεφτούμε τον σοσιαλισμό που θέλαμε να 
οικοδομήσουμε, επεξεργαζόμενοι ένα άλλο σχέδιο που θα ήταν περισσότερο προσαρμο
σμένο στη χιλιανή πραγματικότητα. Amó ήταν εκείνο που ο Αλιέντε φαινόταν να εννοεί με 
τη λαϊκή έκφραση για έναν σοσιαλισμό con vino tinto y  empanadas (με κόκκινο κρασί και 
κρεατόπιτες), αναφερόμενος στην οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής δημοκρατικής κοινω
νίας ριζωμένης στις εθνικολαϊκές παραδόσεις102.
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11. ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗ ΧΙΛΗ (11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1973)
ΚΑΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΚΩΝΟ

122. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1973 οι Χιλιανοί στρατιωτικοί καταλαμβάνουν την εξουσία και 
εγκαθιδρύουν μια σκληρή δικτατορία που διαρκεί επτά χρόνια.
123. Λίγες εβδομάδες πριν συντρίβει με τα όπλα το πείραμα της Λαϊκής Ενότητας στη 
Χιλή, είχε προηγηθεί το πραξικόπημα στην Ουρουγουάη103, και λίγο αργότερα είχε ακο

102. Tomás Moulián, «La Unidad Popular y el fiituro», περιοδικό Encuentro XXI, ap. 3, Σαντιάγο 
της Χιλής, 1995, σ. 25.

103. Στις 27 Ιουνίου 1973, ο πρόεδρος Bordabeny και ο στρατός προχώρησαν σε πραξικόπημα. 
Διαλύθηκε η Βουλή και σχηματίστηκε μια «πολιτική-στρατιωτική» κυβέρνηση. Το Συμβούλιο του 
Κράτους, που είχε επιλέξει ο ίδιος και έπαιζε τον ρόλο της νομοθετικής εξουσίας, έδωσε σ’ αυτές τις 
κινήσεις μια καρικατούρα νομιμότητας. Τα συνδικάτα απάντησαν στο πραξικόπημα με μια απεργία 
15 ημερών· ο στατηγός Seregni φυλακίστηκε, έπειτα από μια λαϊκή διαδήλωση διαμαρτυρίας, στις 
9 Ιουλίου 1973.



76 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ Α ΔΥΝΑΤΟ

λουθήσει ένα άλλο στην Αργεντινή104. Η κατάσταση στον νότιο κώνο της αμερικανικής 
ηπείρου ξαναγίνεται ζοφερή, καθώς έχουν ήδη πληγεί από τις στρατιωτικές δικτατορίες η 
Βραζιλία105 και η Βολιβία106, και αρχίζει έτσι μια φάση αμπώτιδας για το επαναστατικό 
κίνημα, που θα διαρκέσει μία πενταετία.
124. Ένα σιδερένιο χέρι έπρεπε να αποκαταστήσει την τάξη. Το αναπτυσσόμενο λαϊκό 
κίνημα107, δημιούργημα των συνεπειών της κρίσης του μοντέλου υποκατάστασης των ει
σαγωγών108, αποτελούσε εμπόδιο για την οικονομική αναδιάρθρωση που χρειαζόταν λόγω 
της εξάντλησης του προηγούμενου μοντέλου109. Για τον λόγο αυτόν, ήταν απαραίτητο να 
εκμηδενίσουν τις δυνατότητες αντίστασης και αγώνα, να εξαφανίσουν τους πολιτικούς και 
κοινωνικούς ηγέτες του λαϊκού κινήματος, και να εξοντώσουν τα ισχυρά κινήματα των 
αντάρτικων πόλης στον Νότιο Κώνο.
125. Άγρια καταπίεση, βασανιστήρια και δολοφονίες, εξαφανίσεις, διώξεις, εξορίες άφη
σαν τις χώρες του Νότου της Αμερικής, για πολλά χρόνια, χωρίς μια ηγεσία που θα μπο
ρούσε να αρθρώσει μια ενιαία θέληση, ώστε να μετατρέψει την άρνηση και τη σιωπηλή 
αντίσταση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ένα όπλο ικανό να σαρώσει τους αντιλαϊ
κούς δικτάτορες.
126. Ωστόσο δεν χτυπήθηκαν μόνο οι ηγεσίες αλλά, επίσης και θεμελιακά, η ιστορική μνή
μη των λαών μας, μέσω της συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας διαστρέβλωσης 
της ιστορίας, καταστροφής της επαναστατικής ιδεολογίας και προώθησης των ατομικιστι- 
κών αξιών. Οι κυρίαρχες τάξεις γνωρίζουν καλά ότι λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς 
μέλλον.

104. Μετά τον θάνατο του Περόν τον Ιούνιο του 1974, ανέλαβε η Isabel Martínez de Perón, της 
οποίας ο υπουργός Κοινωνικής Ευημερίας, José López Rega, δημιούργησε το «Τριπλό A» (Alianza 
Anticomunista Argentina, Ανηκομμουνιστική Συμμαχία Αργεντινής), μια παρααστυνομική οργά
νωση που δολοφόνησε αγωνιστές της περονιστικής Αριστεράς και μαρξιστές, κατέλυσε όλες τις 
συνταγματικές εγγυήσεις, ξανάφερε τον κύκλο απαγωγή-βασανιστήρια-ανάκριση-δολοφονία, και 
δημιούργησε στην Αργεντινή την τραγική μορφή του «εξαφανισμένου».

105. Στη Βραζιλία οι στρατιωτικοί βρίσκονταν στην κυβέρνηση από το 1964, με τον στρατηγό 
Castillo Branco. Όμως, είναι από την προεδρία του Emilio Garrastazú Médici, το 1969, που επέρχε
ται μια ακραία καταπίεση των κινημάτων της αντιπολίτευσης.

106. Το 1970 επικρατεί η προοδευτική και αντιιμπεριαλιστική μερίδα των Ενόπλων Δυνάμεων 
και καταλαμβάνει την προεδρία ο στρατηγός Juan Josi Torres. Αρχίζει ένα στάδιο βαθιών μετα
σχηματισμών και μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης, που διακόπτεται βίαια από το πραξικόπημα του 
στρατηγού Hugo Banzer Suarez.

107. Fernando Henrique Cardoso, «II. Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios», 
στο El nuevo autoritarismo en Amirica Latina, Μεξικό, Fondo de Cultura Económica, 1985, σσ. 
60-61.

108. Βλέπε στο Μέρος Β' αυτού του βιβλίου την Παράγραφο «Τρία είδη επάλληλων οικονομι
κών μοντέλων».

109. Robert R. Kaufman, «Cambio industrial y gobierno autoritario en América Latina: un análi
sis concreto del modelo burocrático-autoritario», στο El Nuevo autoritarismo..., ό.π., σσ. 221-233.
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12. ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΝΤΙΝΙΣΤΑΣ (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 1979)

127. Μέσα σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση πραγμάτων, των δικτατοριών και της ήττας του 
λαϊκού κινήματος στη Λατινική Αμερική -αν και είχε προηγηθεί μια νίκη με παγκόσμια 
σημασία, η νίκη της βιετναμέζικης επανάστασης το 1975 που ενέπνευσε τους επαναστάτες 
από άκρη σε άκρη του κόσμου- έρχεται η ανέλπιστη νίκη της σαντινιστικής επανάστασης. 
Αντίθετα από όλες τις προβλέψεις των αναλυτών, μια νέα ένοπλη επιτυχία του επαναστα
τικού κινήματος συμβαίνει στην αμερικανική ήπειρο, 20 χρόνια μετά την επανάσταση της 
Κούβας. Αυτή τη φορά η στρατιωτική νίκη έρχεται μέσα από τον συνδυασμό των εξεγέρ
σεων στις πόλεις με τις αντάρτικες φάλαγγες στον Βορρά και στον Νότο της χώρας, με τις 
φάλαγγες του Νότου να μετατρέπονται τους τελευταίους μήνες σε έναν πραγματικό τακτι
κό στρατό: το Νότιο Μέτωπο110.
128. Το Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN (Σαντινιστικό Εθνικοαπελευθε- 
ρωτικό Μέτωπο) πήρε την εξουσία έχοντας μεγάλη διεθνή νομιμοποίηση, με την εύνοια 
της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, με εφοδιαστική υποστήριξη [logistics] και βοήθεια σε όπλα 
από τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της περιοχής: της Βενεζουέλας, του Παναμά και 
της Κόστα Ρίκα και φυσικά της Κούβας που έπαιξε έναν ξεχωριστό ρόλο, τόσο στο εφοδια- 
στικό πεδίο όσο και στη στρατιωτική προετοιμασία των Σαντινίστας και των διεθνιστών 
μαχητών της Λατινικής Αμερικής που σχημάτισαν τις Διεθνείς Ταξιαρχίες υποστήριξης στη 
Νικαράγουα, στις οποίες συμμετείχαν και έδωσαν τη ζωή τους, ανάμεσα σε άλλους, επανα
στάτες μαχητές από τη Χιλή. Αυτό το ευρύ φάσμα των δυνάμεων υποστήριξης επιτεύχθηκε 
χάρη στην ευέλικτη πολιτική συμμαχιών που προώθησε η σαντινιστική ηγεσία111.
129. Ήταν τα τελευταία χρόνια της προεδρίας Κάρτερ, ο οποίος -με την πολιτική του των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων- έκανε ελιγμούς για να πετύχει μια αστική διέξοδο στη νικαρα- 
γουανή κρίση112. Αυτό παρεμπόδισε μια απροκάλυπτη παρέμβαση υπέρ του Σομόσα, αν 
και η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στο καθεστώς συνεχίστηκε μέχρι το τέλος113.

110. Marta Hamecker, «La estrategia de la victoria (συνέντευξη με τον Ουμπέρτο Ορτέγκα)», 
στο Pueblos en Armas, Μεξικό, Era, 1984, σσ. 15-58.

111. Μ. Hamecker, ibid., σσ. 51 -52
112. «[...] Η πρόταση των ΗΠΑ για παρέμβαση του ΟΕΑ (Οργανισμός Αμερικανικών Κρα

τών) δεν βρήκε ανταπόκριση και η εναλλακτική πρόταση για λύση μέσω διαπραγματεύσεων, που 
υποστηρίχτηκε από τον Monsepor Obando και τις μη μεταρρυθμιστικές μερίδες της αστικής τάξης, 
απέτυχε μπροστά στην ισχυροποίηση του λαϊκού στρατοπέδου και τη σθεναρή άρνηση [των Σαντι- 
νίστας και των συμμάχων τους]» (Rosa Maria Torres και José Luis Coraggio, Transición y  crisis en 
Nicaragua, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα, DEI, 1987, σ. 31).

113. R. Torres και J. Coraggio, ídem. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε τα ακόλουθα λόγια του 
Lawrence Pezzullo, του πρέσβη των ΗΠΑ στη Νικαράγουα, σε δηλώσεις του στις 22 Ιουλίου 1979, 
τρεις μέρες μετά τη νίκη των Σαντινίστας: «Η πρόθεση των ΗΠΑ από το περασμένο φθινόπωρο 
υπήρξε η απομάκρυνση του Αναστάσιο Σομόσα και το πετύχαμε [...]» (τηλεγράφημα του UPI, 
στο Jack Cox, Nicaragua traicionada [σύμφωνα με αφήγηση του πρώην προέδρου Σομόσα στον 
Jack Cox], Βοστώνη, Λος Ατζελες, Western Islands, 1980, σ. 489). Από την πλευρά του ο Κάρτερ 
δήλωσε σε μια συνέντευξη τύπου στις 25 Ιουλίου [ 1979] : «Είναι λάθος [... ] η σκέψη ή ο ισχυρισμός
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130. Η νίκη των Σαντινίστας ήταν το οξυγόνο για την καταδιωκόμενη Αριστερά του Νότου. 
Έδωσε καινούρια ορμή στο αντάρτικο του Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλας, και προκάλεσε 
βαθιά συμπάθεια στους προοδευτικούς ανθρώπους όλου του κόσμου. Σ’ αυτήν έβλεπαν 
να υλοποιείται ο συνδυασμός του ιδεολογικού και πολιτικού πλουραλισμού114, η μεικτή 
οικονομία, οι πολυκομματικές εκλογές και η αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά βρί
σκονταν πιο κοντά στην πραγματικότητα και τις ειδικές συνθήκες των χωρών της ηπείρου 
από ό,τι το κουβανικό μοντέλο.
131. Αρχίζουν να γράφονται έτσι «τα πρώτα κεφάλαια αυτού που θα αποτελούσε την κε- 
ντροαμερικανική κρίση, που θα γίνει η κυριότερη ένοπλη σύγκρουση που θα γνωρίσει η 
σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής115».
132. Όπως σημειώνει ο Αργεντινός δημοσιογράφος, η νίκη της επανάστασης των Σαντινί
στας συνέβη σε ένα διεθνές περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό των πρώτων 20 χρό
νιων ζωής της Κουβανέζικης Επανάστασης. Όταν ο Φιντέλ Κάστρο και οι σύντροφοί του 
έμπαιναν στην Αβάνα, ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Νικίτα Χρουστσόφ, προφήτευε στον ΟΗΕ ότι 
εκείνη τη δεκαετία η χώρα του θα υπερέβαινε το κατά κεφαλήν παραγόμενο προϊόν των 
ΗΠΑ και θα ενταφίαζε τον καπιταλισμό. Εκείνη τη στιγμή η Μόσχα υποδέχτηκε με μεγάλη 
ευχαρίστηση την πρώτη σοσιαλιστική νίκη στον δυτικό κόσμο και της πρόσφερε από καύ
σιμα και τρόφιμα μέχρι μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και όλων των ειδών τα όπλα. Δύο 
δεκαετίες αργότερα, αντίθετα, οι Σαντινίστας ηγέτες αντιμετώπιζαν μια ΕΣΣΔ εξασθενημέ- 
νη από την κούρσα των εξοπλισμών και την αδυναμία της να παρακολουθήσει την επιστη- 
μονικοτεχνική επανάσταση που εξελισσόταν στον δυτικό κόσμο και, για τον λόγο αυτόν, 
χωρίς δυνατότητες να στηρίξει οικονομικά, με την ίδια ένταση με την οποία το έκανε στην 
περίπτωση της κουβανέζικης επανάστασης, τη νικαραγουανή επανάσταση116.
133. Οι Σαντινίστας κληρονόμησαν μια πολύ εξαρτημένη από τον ιμπεριαλισμό χώρα117, 
χρεοκοπημένη και χωρίς κεφάλαια118 αλλά, παρ’ όλα αυτά, άρχισαν με επιτυχία τη μάχη 
κατά της φτώχειας. Αρχισαν να εφαρμόζουν το Σχέδιο Επείγουσας Ανάγκης και Οικονομι

ότι κάθε φορά που συμβαίνει μια σταδιακή ή αιφνίδια μεταβολή σ’ αυτό το ημισφαίριο οφείλεται 
σε μυστική ή μαζική παρέμβαση των Κουβανών [...]. Εκτιμώ ότι η πολιτική μας στη Νικαράγουα 
είναι η ενδεδειγμένη [...]. Δεν αποδίδω κάθε αλλαγή που συμβαίνει στη Νικαράγουα σε δράσεις 
των Κουβανών» (ídem).

114. Διακεκριμένες μορφές του καθολικισμού συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
115. G. Gaspar, Guerrilas en..., ό.π., σ. 17.
116. Horacio Verbitsky, «La revolución sin mayorías», περιοδικό Brecha, Μοντεβιδέο, 30 

Μαρτίου 1990, σσ. 15-16.
117. Η οικονομία της Νικαράγουας ήταν υποταγμένη στον καταμερισμό εργασίας που είχαν 

επιβάλει οι ΗΠΑ στην Κεντρική Αμερική. Ένα από τα κυριότερα προϊόντα της ήταν το βαμβάκι που 
αγόραζαν οι ΗΠΑ σε πολύ χαμηλές τιμές, με την υποχρέωση να αγοράζει η Νικαράγουα από αυ
τούς τα απαραίτητα λιπάσματα και τα λοιπά απαιτούμενα για την παραγωγή, καθώς και να μπορεί 
να επεξεργάζεται μόνο το 10% της παραγωγής της. Μια χώρα χωρίς κεφάλαια, καθώς αυτά είχαν 
αρχίσει ήδη να φεύγουν από τον Οκτώβριο του 1977 με την πρώτη επίθεση των Σαντινίστας και η 
φυγή τους κλιμακωνόταν όσο προχωρούσε η επανάσταση.

118. Iosu Perales, Nicaragua valientemente libre, Μαδρίτη, Revolución, 1984, σσ. 16-18.
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κής Ανασυγκρότησης, απαλλοτρίωσαν τη γη και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας 
Σομόσα, αύξησαν τους μισθούς, μείωσαν τα ενοίκια, ανέπτυξαν τη δωρεάν παιδεία και 
υγεία και πραγματοποίησαν μια μεγάλη εκστρατεία κατά του αναλφαβητισμού.

134. Αλλά πολύ γρήγορα, με «την άνοδο του Ρήγκαν στην προεδρία, η βορειοαμερικανική 
κυβέρνηση άλλαξε στάση και μεταβλήθηκε στον κύριο εχθρό, θέτοντας σε εφαρμογή μια 
σειρά από επιθετικά μέτρα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά»119: πάγωμα των πιστώ
σεων, εκπαίδευση της πρώην φρουράς του Σομόσα και αποστολή της για ανατρεπτικές 
ενέργειες από την Ονδούρα και την Κόστα Ρίκα.

135. Με τη σοβιετική βοήθεια να περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε στρατιωτικά εφό
δια -βοήθεια που, οπωσδήποτε, υπήρξε σημαντική στον αγώνα εναντίον της αντεπανά
στασης- δεν έμενε άλλος δρόμος στη νεαρή κεντροαμερικανική επανάσταση από το να 
κατευθύνει το εμπόριό της και τα αιτήματά της για πιστώσεις και επιχορηγήσεις στη Δυτική 
Ευρώπη, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική. Η τόσο πολυσυζητημένη μεικτή οικονομία 
δεν υπήρξε, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, τόσο μια επιλογή ανάμεσα σε άλλες εναλ
λακτικές, όσο καρπός της αναγκαιότητας120.

136. Η οικονομική πολιτική των πρώτων οκτώ χρόνων σημαδεύτηκε, σύμφωνα με τον Νικα- 
ραγουανό κοινωνιολόγο Orlando Núñez, από «μια κεντρική ρύθμιση της οικονομίας και από 
έναν έλεγχο που βασιζόταν στη διαχείριση των τιμών και των πόρων». Τα κριτήρια της δια
νομής υπάκουαν σε δύο λογικές: αυτήν της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και αυτήν της 
ανταπόκρισης στην πολιτική των συμμαχιών με τους παραγωγούς. Και με αυτή την έννοια 
είχε επιτυχία, γιατί κατάφερε να συσπειρώσει μια μεγάλη λαϊκή υποστήριξη και εθνική συ
ναίνεση γύρω από τα αντισομοσικά και αντιιμπεριαλισπκά μέτρα των πρώτων χρόνων121.

137. Αυτή η πολιτική μπόρεσε να πραγματοποιηθεί χάρη στον εξωτερικό δανεισμό και 
τις γενικευμένες κοινωνικές παροχές στο εσωτερικό, όμως ταυτόχρονα προκάλεσε μεγάλη 
στρέβλωση των τιμών, καλπάζοντα πληθωρισμό, πτώση της παραγωγής και της παραγω
γικότητας και διαταραχή του εμπορίου. Αυτό το σχήμα έφτασε στο απόγειό του το 1987, 
όταν η τιμή κατανάλωσης έφτασε να είναι τριπλάσια από την τιμή παραγωγού, και μπορού
σε να διατηρηθεί μόνο με τη βοήθεια και την αλληλεγγύη των σοσιαλιστικών χωρών.

138. Αυτή η γενικευμένη κρίση και μάλιστα για μια χώρα που αιμορραγούσε από τον πό
λεμο [με τους «Κόντρας», τους αντεπαναστάτες που κατηύθυνε η Ουάσινγκτον, Σ.τ.Μ.], 
οδήγησε τη σαντινιστική ηγεσία να υιοθετήσει, τον Φεβρουάριο του 1988 -χωρίς καμία 
συζήτηση με τον λαό, και σε αντίθεση με την προσπάθεια να αλλάξει ο καθετοποιημέ- 
νος ιεραρχικός τρόπος διακυβέρνησης, που είχε ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 
1980122-  μια σειρά οικονομικών μέτρων αντιλαϊκής κατεύθυνσης: υποτίμηση του νομί

119. Carlos F. Chamorro. «Crónica de la Revolución: la primera década 1979-1989», Νικαράγουα, 
εφημερίδα Barricada, 18 Ιουλίου 1989, σ. 8.

120. Η. Verbitsky, La revolución sin mayorías..., ό.π., σ. 16.
121. Orlando Núñez, «Reforma económica y orientación socialista de la Revolución», Μανά- 

γκουα, Revolución y  desarrollo, αρ. 4, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1989, σσ. 8-11.
122. Marta Hamecker, «Del verticalismo a la participación de las masas», στο Nicaragua: los
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σματος, καθιέρωση συναλλαγματικής ισοτιμίας, περιστολή των κοινωνικών παροχών και 
απελευθέρωση των τιμών και των αγορών. Αυτά τα μέτρα, που έπλητταν σοβαρά το επίπε
δο ζωής του λαού, δεν κατάφεραν, ωστόσο, να ελέγξουν τον πληθωρισμό.
139. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που διεξάγονται διαπραγματεύσεις123 για τον τερματι
σμό του πολέμου, ο οποίος εκτός από το οικονομικό κόστος προκαλούσε αυξανόμενη απο
στροφή στον πληθυσμό124. Την ώρα που ένας τρομερός τυφώνας σαρώνει πόλεις και χωριά 
της ακτής του Ατλαντικού, την ώρα που ελαττώνεται σημαντικά η διεθνής βοήθεια, και στη 
Δυτική Ευρώπη, στις χώρες των κυριότερων συμμάχων, πραγματοποιείται δεξιά στροφή.
140. Στην προσπάθειά της να διορθώσει τη στρέβλωση των τιμών και να τιθασεύσει τον 
πληθωρισμό, καθώς και να αυξήσει τις εξαγωγές, η σαντινιστική ηγεσία αποφάσισε το 
1989 να πάρει ακόμη πιο αντιλαϊκά οικονομικά μέτρα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις 
κοινωνικές δαπάνες, συγκροτώντας τους μισθούς κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού, 
δημιουργώντας μεικτές επιχειρήσεις, συνάπτοντας οικονομικές συμφωνίες με την αστι
κή τάξη. Αυτή τη φορά κατάφερε να ελέγξει τον πληθωρισμό: από 12,6% στις αρχές του 
χρόνου, μειώθηκε στο 12,3% τον Μάιο125, όμως όλα αυτά είχαν επιπτώσεις στο ηθικό του 
κόσμου. Αυξήθηκε η απογοήτευση και η παραίτηση.
141. Καθώς η σαντινιστική ηγεσία βάδιζε από υποχώρηση σε υποχώρηση, φτάνοντας μέ
χρι την απονομή χάρης σε 1.700 μέλη της πρώην φρουράς του Σομόσα, η Ουάσιγκτον 
απαντούσε εγκρίνοντας περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της 
αντεπανάστασης μέσω της Ονδούρας126, μποϊκοτάροντας εκ των πραγμάτων τις ειρηνευ
τικές συνομιλίες που θα μπορούσαν να ευοδωθούν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο στο Ελ 
Σαλβαδόρ.

13. ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΟΥ

142. Η νίκη των Σαντινίστας συμπίπτει με τις επαναστατικές διαδικασίες στη Γρανάδα του 
Μπίσοπ και με την άνοδο του αντάρτικου στον χώρο της Κεντρικής Αμερικής (Ελ Σαλβα
δόρ και Γουατεμάλα), και αποτελεί ένα μεγάλο ερέθισμα για όσους εκείνη τη στιγμή παίρ
νουν τα όπλα στη Λατινική Αμερική. Πρόκειται για αντάρτικα ενός νέου κύματος, πολύ πιο

cristianos en la Revolución Sandinista (συνέντευξη με τους Σαντινίστας ηγέτες Carlos και Luis Car- 
rión), Μπουένος Αιρες, Al Frente, Ιανουάριος 1987, σσ. 31-62.

123. Οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν στη συμφωνία Esquipulas II, που υπογράφηκε στις 7 
Αυγούστου 1987 από τους προέδρους της Κεντρικής Αμερικής. Με τη συμφωνία αυτή δεσμεύτηκαν 
να προωθήσουν διαδικασίες συμφιλίωσης και εκδημοκρατισμού των χωρών τους, να μην υποκινούν 
ούτε να επιτρέπουν να διεξάγονται στα εδάφη τους αποσταθεροποιητικές ενέργειες εναντίον άλλων 
χωρών, καθώς και να συμφωνήσουν την παύση των εχθροπραξιών με τις ανατρεπτικές ομάδες.

124. Η στρατολόγηση ήταν υποχρεωτική και οι αριθμοί των νεκρών στις μάχες πολύ μεγάλοι.
125. C.F. Chamorro, «Crónica de la Revolución...», ό.π., σ. 28.
126. C.F. Chamorro, ídem.
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ώριμα από τα προηγούμενα, τόσο ως προς τις πολιτικοστρατιωτικές τους αντιλήψεις, όσο 
και ως προς τον εξοπλισμό τους, και με καθαρή ματιά ως προς την αναγκαιότητα τού να 
κερδίσουν τη στήριξη του λαού.
143. Αυτή η ανάπτυξη των ώριμων πια ένοπλων κινημάτων αναγκάζει τους Βορειοαμε- 
ρικανούς να αυξήσουν την εφοδιαστική υποστήριξη και την παροχή «συμβούλων» στους 
στρατούς αυτών των χωρών οι οποίοι, χωρίς αυτή την εξωτερική παρέμβαση, είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι θα είχαν ηττηθεί. Οι αντάρτες, από την πλευρά τους, αν και κατάφεραν να αυ- 
τοτροφοδοτούνται με όπλα από τις μάχες με τον αντίπαλο, προμηθεύονταν το βασικότερο 
μέρος του οπλοστασίου τους από τη Νικαράγουα. Τόσο αυτή η χώρα όσο και η Κούβα 
έπαιξαν στρατηγικό ρόλο ως μετόπισθεν127.
144. Απ’ την άλλη, σε αντίθεση με το πρώτο αντάρτικο κύμα της δεκαετίας του 1960, αυτά 
τα νέα αντάρτικα είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτόν τον πόλεμο δεν μπορούσε να τον κερ
δίσει καμία από τις ένοπλες οργανώσεις μόνη της: ήταν επιτακτικό να επιτύχουν την ενό
τητα των αντάρτικων δυνάμεων σε κάθε μία από τις χώρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα 
εξαφάνιζαν τις ιδεολογικές διαφορές128. Στις 15 Δεκεμβρίου 1979 αρχίζουν οι διαδικασίες 
ενοποίησης που στις 10 Οκτωβρίου 1980 οδηγούν στην ίδρυση του Εθνικοαπελευθερωτι- 
κού Μετώπου Φαραμπούντο Μαρτί (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 
FMLN) [στο Ελ Σαλβαδόρ, Σ.τ.Μ.], και ένα χρόνο αργότερα, στις 7 Φεβρουάριου 1982, 
σχηματίζεται η Εθνική Επαναστατική Ενότητα Γουατεμάλας (Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca, URNG)129.

Το αντάρτικο στο Ελ Σαλβαδόρ

145. Η Αριστερά στο Ελ Σαλβαδόρ130, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970, πραγμα
τοποίησε μια συστηματική πολυεπίπεδη οργανωτική και κινηματική δουλειά. Οι πέντε 
επαναστατικές οργανώσεις, στις οποίες διασπάστηκε μετά το 1970, δραστηριοποιήθηκαν 
τόσο στην πολιτική δουλειά όσο και στον ένοπλο αγώνα, καθώς και στους διεκδικητικούς 
αγώνες στην πόλη και στο χωριό, ενώ διεξαγόταν ανάμεσά τους ένας ζωηρός και δημόσιος

127. Συζήτηση με τον Ramiro Abreu τον Ιανουάριο του 1998, γύρω από αυτό και άλλα θέματα 
που θίγονται εδώ.

128. Μετά τον τερματισμό του πολέμου, στην περίπτωση του Ελ Σαλβαδόρ, εμφανίστηκαν διαφο
ροποιήσεις, άλλου είδους από τις αρχικές διαφορές, που οδήγησαν ηγέτες του Ejército Revolucionario 
del Pueblo και της Resistencia Nacional να εγκαταλείψουν τις επαναστατικές τους θέσεις, να απο
χωρήσουν από το FMLN και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση της Δεξιάς.

129. Την αποτελούν αρχικά οι Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), o Ejército Genillero de los 
Pobres (EGP), η Organización del Pueblo en Armas (ORPA), που αργότερα θα σχημάτιζαν την 
URNG, μαζί με το Partido Guatemalteco del Trabajo, Núcleo de la Dirección Nacional (PGT). Βλέ
πε τις συνεντεύξεις των ηγετών τους, στο Μ. Harnecker, «El camino de las armas hacia la victoria», 
στο Pueblos en armas, ό.π., σσ. 235-328.

130. Όσα εκθέτω εδώ για το Ελ Σαλβαδόρ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε μια μακρά συζήτηση 
με τον Σαλβαδοριανό ηγέτη Schafïc Handal (ό.π.), καθώς και σε σημειώσεις που μου έστειλε ο 
Ramiro Abreu.
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διάλογος γύρω από τους δρόμους και τον χαρακτήρα της επανάστασης, τα κοινωνικά τους 
υποκείμενα, τις στρατηγικές, τις συμμαχίες κ.λπ. Όλες αυτές οι στρατηγικές και μορφές 
αγώνα κατέληξαν να γίνουν συμπληρωματικές, παρά τις αντιπαραθέσεις και τις ασυμφω
νίες που τις παρουσίαζαν ως αλληλοαποκλειόμενες*.
146. Στη διάρκεια αυτής της πορείας, οι οργανώσεις της Αριστεράς συναντήθηκαν και, 
κατά κάποιον τρόπο, συγχωνεύτηκαν με το ευρύ κίνημα των χριστιανικών κοινοτήτων βά
σης που προωθούσαν εκείνη την εποχή οι καθολικοί κληρικοί της Θεολογίας της Απελευ
θέρωσης. Η προτεσταντική εκκλησία επίσης διαδραμάτισε ρόλο σ’ αυτό το πελώριο έργο 
της συνειδητοποίησης και κινητοποίησης του λαού.
147. Υπήρξε ένα κίνημα με εκπληκτική λαϊκή συμμετοχή, που άντεξε όλες τις απόπειρες 
της ολιγαρχικής στρατιωτικής δικτατορίας να το καταστρέψει: συνεχείς δολοφονίες, χιλιά
δες εξαφανίσεις, διώξεις και εγκλήματα κατά των ηγετών και των στελεχών του και άλλα.
148. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, έπειτα από επανειλημμένες εκλογικές απάτες -η  
τελευταία από τις οποίες ήταν στις προεδρικές εκλογές του 1977- και ενώ συνεχιζόταν και 
εντεινόταν η καταπίεση, η μεγάλη πλειονότητα του σαλβαδοριανού λαού υποστήριζε πλέον 
την ένοπλη πάλη. Και, επίσης, κάποιες μερίδες της χριστιανοδημοκρατίας αποφάσιζαν να 
συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον δρόμο.
149. Η νίκη της επανάστασης των Σαντινίστας έδωσε μια μεγάλη ηθική ώθηση σ’ αυτό το 
πελώριο και πολύμορφο λαϊκό κίνημα και αποτέλεσε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα επα
ναστατικής ενότητας. Ωρίμασε έτσι μια τυπική επαναστατική κατάσταση, όπως την περιέ
γραφε η θεωρία του Λένιν: «οι από κάτω πια δεν θέλουν να συνεχίσουν να ζουν όπως πριν 
και οι από πάνω πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν να κυβερνούν όπως πριν». Η κρίση 
επεκτάθηκε και στον στρατό, αλλά το πραξικόπημα της Στρατιωτικής Νεολαίας στις 15 
Οκτωβρίου 1979, αν και κατάφερε να γκρεμίσει την κυβέρνηση, έδειξε ανικανότητα να δώ
σει λύσεις. Στη χώρα, στις αρχές του 1980, ξέσπασαν θυελλώδεις εξελίξεις, που οδήγησαν 
σε μία ευρεία συμμαχία δημοκρατικών και επαναστατικών δυνάμεων οι οποίες συνενώθη
καν στο Επαναστατικό Δημοκρατικό Μέτωπο (Frente Democrático Revolucionario, FDR), 
εντάθηκε ο ένοπλος αγώνας και αναπτύχθηκε ο επαναστατικός πόλεμος, που επεκτάθηκε 
σε ολόκληρη τη χώρα τον Ιανουάριο του 1981.
150. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον Ρήγκαν πρώτα και τον Μπους αργότερα, στήριξε 
αποφασιστικά τον κυβερνητικό στρατό του Ελ Σαλβαδόρ σε όλη τη διάρκεια των δώδεκα 
χρόνων που διήρκεσε ο πόλεμος. Του πρόσφερε άφθονη χρηματοδότηση, οπλισμό αξίας 
περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμβούλους στρατιωτικούς και πολιτικούς, 
υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών, καθώς και στον διπλωματικό τομέα.
151. Το αντάρτικο του Ελ Σαλβαδόρ αναπτύχθηκε έξω από «όλα τα υπάρχοντα μοντέλα»131.

* Σημαντικό ρόλο στην ενοποιητική διαδικασία των οργανώσεων έπαιξε και η κοινή εμπειρία 
της φυλακής. Οι αγωνιστές, αντιμετωπίζοντας τα ίδια βασανιστήρια και μετέχοντας στους ίδιους 
αγώνες, συνειδητοποιούν ότι αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που τους χωρί
ζουν (Σ.τ.Μ.).

131. G. Gaspar, Guerrillas en..., ό.π., σ. 19
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Σε μια χώρα ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, στη διάρκεια των 10 χρόνων του πολέμου με
τατράπηκε σε έναν πραγματικό στρατό με στρατιωτικές σχολές, σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, νοσοκομεία, μέσα ενημέρωσης, εργαστήρια όπλων, ειδικές στρατιωτικές μο
νάδες, δίκτυα πληροφοριών και ένα πλήρες αρχηγείο. Και δεν δρούσε μόνο στο βουνό, 
αλλά και στις πεδιάδες και τις πόλεις. Είχε σχηματίσει ένα μέτωπο στην πόλη, κομάντος 
ειδικευμένα στο να πλήττουν τις υποδομές του εχθρού και ένα ευρύ δίκτυο υποστήριξης 
από κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις.
152. Το χαρακτήριζε επίσης -όπως άλλωστε και το FSLN στη Νικαράγουα και την URNG 
στη Γουατεμάλα- η ευρεία συμμετοχή των γυναικών στις γραμμές του. Στην περίπτωση 
του FMLN του Ελ Σαλβαδόρ, η γυναικεία παρουσία έφτανε έως την ανώτατη ηγεσία, πράγ
μα που συνέβαλε στην ενδυνάμωση του γυναικείου κινήματος στην Κεντρική Αμερική132.
153. Απ’ την άλλη, αυτό το αντάρτικο ήξερε να συνδυάζει λαμπρά τον στρατιωτικό αγώνα 
με τον διπλωματικό αγώνα, επιτυγχάνοντας μια δραστήρια παρουσία στον διεθνή χώρο, 
με αποτέλεσμα να αποκτά χρηματοδοτική και πολιτική υποστήριξη για τον πόλεμο, και 
αργότερα για τις διαπραγματευτικές συνομιλίες. Αυτή η επιτυχία δεν είναι άσχετη με την 
ικανότητα που έδειξε κατά την πορεία ενοποίησης, που επεκτάθηκε πέρα από τις γραμμές 
του και περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, μεταξύ των οποί
ων και το Επαναστατικό Δημοκρατικό Μέτωπο (FDR), που είχε έναν ξεχωριστό ρόλο στο 
διεθνές πεδίο.
154. Μια διπλωματική επιτυχία πολύ σημαντική για την έκβαση της σαλβαδοριανής σύ
γκρουσης υπήρξε η γαλλομεξικανική Δήλωση τον Αύγουστο του 1981, που υποστηρίχτηκε 
από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από πολλές χώρες των άλλων ηπείρων.
155. Η Δήλωση αυτή αναγνώριζε το Επαναστατικό Δημοκρατικό Μέτωπο ως αντιπροσω
πευτική πολιτική δύναμη -  αντίθετα από τη γνώμη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία 
δικαιολογούσε την ανάμειξή της στον πόλεμο κατηγορώντας το FMLN ότι είναι όργανο της 
ΕΣΣΔ, της Κούβας και της Νικαράγουας. Η Δήλωση, επίσης, υποστήριζε ότι η παύση των 
συγκρούσεων θα έπρεπε να επιτευχθεί μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων, στις οποίες θα 
έπρεπε να συμμετάσχουν το FMLN και το FDR.
156. Με τον τρόπο αυτόν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους υιοθετούσαν αντιτιθέ- 
μενες θέσεις ως προς τον πόλεμο στο Ελ Σαλβαδόρ, και έτσι δημιουργήθηκε ένας πολύ 
σημαντικός χώρος για τις πολιτικοδιπλωματικές δραστηριότητες του αντάρτικου, ακόμη 
και στο εσωτερικό των ίδιων των ΗΠΑ, όπου σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές μερίδες 
αποδέχτηκαν τη δήλωση αυτή.
157. Παρά τον καινούριο [δυσμενή] διεθνή συσχετισμό δυνάμεων που είχε προκύψει, τόσο 
λόγω της ήττας του σοσιαλιστικού στρατοπέδου όσο και της εκλογικής αποτυχίας των Σα
ντινίστας στο τέλος του 1989, η μεγάλη στρατιωτική επίθεση του FMLN, η οποία άρχισε 
τον Νοέμβριο, την ώρα που γκρεμιζόταν το τείχος του Βερολίνου, δεν άφησε σε κανέναν 
αμφιβολία ότι αυτή η αντάρτικη οργάνωση δεν θα μπορούσε να ηττηθεί στρατιωτικά. Δη-

132. Για το θέμα της γυναίκας ηγέτη, βλέπε Μ. Hamecker, Retos de la mujer dirigente. Συνέ
ντευξη με την κομαντάτε Rebeca, MEPLA, 1994.
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μιουργήθηκε έτσι εκ των πραγμάτων μια στρατιωτική ισοδυναμία που έκανε δυνατή την 
έξοδο από τη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων.

Το αντάρτικο της Γουατεμάλας

158. Απ’ τη μεριά του, το αντάρτικο της Γουατεμάλας, ένα αντάρτικο με μακρά παράδοση, 
είχε μια πρώτη φάση σημαντικής ανάπτυξης κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960. 
Στη συνέχεια, ακολούθησαν διασπάσεις και διαδικασία φθοράς, για να επανακάμψει στα 
μέσα της ίδιας δεκαετίας και να φτάσει στο απόγειό του στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 
Είναι ένα από τα πρώτα αντάρτικα κινήματα που περιέλαβε, αν και αργοπορημένα και μόνο 
στη δεύτερη φάση, τους Ινδιάνους στην ένοπλη επαναστατική διαδικασία133.
159. Απ’ την άλλη μεριά, η άνοδος του αντάρτικου στο περιβάλλον της νίκης των Σαντινί
στας και η γεωγραφική θέση της δράσης του, σε εδάφη που συνορεύουν με το Μεξικό, το 
έκαναν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τις ΗΠΑ. Αυτή η χώρα αποφάσισε να εφαρμόσει εναντίον 
του ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αντιεξεγερσιακά σχέδια που είχε δει αυτή η ήπειρος134, 
που υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της CIA και των ειδικών ισραηλινών υπηρεσιών. Αυτό το 
σχέδιο είχε τρεις φάσεις: η πρώτη επιδίωκε τη στρατιωτική ήττα του αντάρτικου, η δεύτερη 
την πολιτική του ήττα και η τρίτη την ιδεολογική ήττα.
160. Για να πετύχουν τη στρατιωτική ήττα του αντάρτικου, εφαρμόστηκε αρχικά μια γε- 
νικευμένη καταπίεση στην ύπαιθρο και πραγματοποιήθηκαν μεγάλες σφαγές εναντίον του 
άμαχου πληθυσμού, σε συνδυασμό με μια πολύ πιο επιλεκτική καταπίεση στις πόλεις, υπο- 
στηριζόμενες και οι δύο από επιχειρήσεις των μυστικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτόν, 
ο πληθυσμός των πόλεων, που προηγουμένως είχε καταπιεστεί αδιακρίτως, θα αισθανόταν 
πιο ασφαλής και δεν θα ένιωθε ότι πλήττεται από ό,τι συνέβαινε στην ύπαιθρο, για τα οποία 
άλλωστε λίγα μάθαινε.
161. Έχοντας εφαρμόσει την τακτική της καμένης γης -που είχε καταστρέψει έναν μεγάλο 
αριθμό ινδιάνικων χωριών που υποστήριζαν τους αντάρτες, προκαλώντας μια μαζική φυγή 
προς το Μεξικό- εφαρμόστηκε στον εναπομείναντα πληθυσμό ένα σχέδιο ελέγχου για να 
ξεχωρίσει το ψάρι από το νερό, το οποίο είχε τρεις βασικές συνιστώσες: Πρώτον, τις ομά
δες αυτοάμυνας πολιτών, προσπαθώντας έτσι να μετατρέψουν τον λαϊκό πόλεμο σε εμφύ
λιο πόλεμο: στρατιωτικοποίησαν περίπου ένα εκατομμύριο χωρικούς για να αστυνομεύουν 
τα χωριά από διεισδύσεις ανταρτών. Δεύτερον, τα κέντρα ανάπτυξης, που επέτρεπαν στον 
στρατό να επιδεικνύει ένα κοινωνικό έργο, επιλύοντας κάποια μικροπροβλήματα: δρόμους, 
υδροδότηση κ.λπ., κατά μίμηση των χωριών-μοντέλων του Βιετνάμ. Τρίτον, τα κέντρα συ
ντονισμού, διοικητικά σώματα, μέσω των οποίων ο στρατός κατηύθυνε σε τοπικό επίπεδο 
όλες τις εξουσίες της κάθε περιοχής. Αν και η URNG κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την 
πολλαπλή επίθεση καταφεύγοντας στα βουνά του Quiché και στα νότια της Τσιάπας, δεν 
μπόρεσε να απαντήσει σ’ αυτό το χτύπημα.

133. Marta Harnecker, «Parte III. Guatemala», στο Pueblos en armas, ό.π., σσ. 235-328.
134. Όσα ακολουθούν οφείλονται σε πληροφόρηση από τον Κουβανό ερευνητή Julio Carranzas 

που έχει μελετήσει το θέμα, σε μια συζήτησή μας στις 8 Ιανουαρίου 1998.
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162. Άρχισε, στη συνέχεια, η δεύτερη φάση η οποία αποσκοπούσε στην επίτευξη της πολιτι
κής ήττας, με την προώθηση πολιτικής κυβέρνησης, πλήρως ελεγχόμενης όμως στρατιωτι
κά:135 Ο στρατός είχε απόλυτη αυτονομία στην εφαρμογή του αντιεξεγερσιακού σχεδίου.

163. Αργότερα, με την πολιτική κυβέρνηση, ο σχεδιασμός ήταν το πέρασμα στην τρίτη 
φάση της ιδεολογικής και στρατηγικής ήττας, περίοδος που συνεχίζεται με τις ειρηνευτικές 
συνομιλίες και κορυφώνεται με τις συμφωνίες του Δεκεμβρίου του 1996 που θέτουν τέλος 
στις πολεμικές συγκρούσεις.

164. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τον βαθμό αποτελεσματικότητας αυτού του αντιε- 
ξεγερσιακού σχεδίου, όμως δεν χωρά αμφιβολία ότι υπήρξε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα 
σχέδια που εφαρμόστηκαν στη Λατινική Αμερική.

165. Ωστόσο, όλα αυτά τα μέτρα του αντιπάλου δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν τις δυνά
μεις της URNG. Σε έναν συσχετισμό δυνάμεων πολύ δυσμενέστερο από αυτόν που αντιμε
τώπισε το FMLN, η URNG υποχρέωσε τον αντίπαλο να έρθει στο τραπέζι των διαπραγμα
τεύσεων και με αυτόν τον τρόπο διεύρυνε και ενδυνάμωσε τον πολιτικό της χώρο, τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Λόγω του περιορισμένου εύρους των διεκδικήσεων 
της URNG, αλλά και της απαξίωσης του καθεστώτος της Γουατεμάλας στη διεθνή γνώμη, 
δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου ακόμη και οι ίδιοι οι Βορειοαμερικανοί πίεσαν υπέρ της 
URNG, κάτι πρωτοφανές μέχρι τότε.

166. Απ’ την άλλη μεριά, λίγα χρόνια αργότερα, η έξαρση του αντάρτικου επεκτείνεται 
επίσης στην Κολομβία, όπου ξεχωρίζουν οι FARC136, o ELN, το Μ-19137 και o EPL138,

135. Η πολιτική κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να διατηρήσει τις κεντρικές κατευθύνσεις της 
αντεπαναστατικής πολιτικής.

136. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ένοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις Κο
λομβίας).

137. Movimiento 19 de Abril (Κίνημα 19 Απρίλη).
138. To 1988 ασχολήθηκα με τη μελέτη του κινήματος στην Κολομβία, παίρνοντας συνεντεύ

ξεις από τους ανώτερους ηγέτες του. Τον Gilberto Vieira, γενικό γραμματέα του Κ.Κ. Κολομβίας 
(συνέντευξη που δημοσιεύτηκε ως βιβλίο: Combinación de todas las formas de lucha, ό.π.). Τους 
ηγέτες της Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (ELN): τον Manuel Pérez πολιτικό 
υπεύθυνο και κύριο εκπρόσωπο της Οργάνωσης, τον Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino), στρα
τιωτικό υπεύθυνο, τον Rafael Ortiz, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης, τον Felipe Martinez, μέλος 
της Εθνικής Διεύθυνσης, τον Alfredo Miranda, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης και τον Femando 
Méndez, μέλος της Εθνικής Διοίκησης (μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν στο Unidad que multiplica, 
ό.π.). Τον κομαντάντε Bernardo του EPL (ανέκδοτο). Τον Antonio Navarro, κομαντάντε του Μ-19 
(ανέκδοτο). Τον Bernardo Jaramillo, πρόεδρο της Unión Patriótica και τον Nelson Berrío, ηγέτη του 
A Luchar (δημοσιεύτηκαν στο Entrevista con la nueva izquierda..., Μπογκοτά, Colombia Nueva, 
1989). Παρά το ότι είχα στείλει ερωτηματολόγιο, δεν μπόρεσα να συναντήσω τους εκπροσώπους 
των FARC. Από την άλλη, η Marva Angilica Fauni, συνεργάτριά μου τότε, άρχισε να συζητά με 
εκπροσώπους του Κ.Κ.-μαρξιστικού λενινιστικού, αλλά οι συζητήσεις αυτές δεν ολοκληρώθηκαν. 
Η κατάσταση από τότε έχει μεταβληθεί πολύ και, όντας απασχολημένη με τη μελέτη άλλων επανα
στατικών εμπειριών, δεν έχω κατορθώσει να παρακολουθήσω από κοντά τις μετέπειτα εξελίξεις.
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καθώς και στο Περού με το Sendero Luminoso (Φωτεινό Μονοπάτι) και το MRTA139. Στην 
Κολομβία η άνοδος του αντάρτικου συνοδεύεται από ενδιαφέρουσες ενωτικές διαδικασίες, 
τόσο μέσα στο αντάρτικο, όσο και στην πολιτική αριστερά και τα κοινωνικά και πολιτικά 
κινήματα, όμως δεν χωρά αμφιβολία ότι η αποτελεσματικότητά του δεν έχει το ίδιο μέγε
θος όπως στην Κεντρική Αμερική, όπου η αντιδικτατορική πάλη εναντίον μιας αυταρχικής 
εξουσίας διευκολύνει τον ενοποιητικό ρόλο του αντάρτικου και τη δυνατότητα κατάλυσης 
του καταπιεστικού καθεστώτος. Η ύπαρξη μηχανισμών τυπικής δημοκρατίας περιπλέκει 
περισσότερο την προσπάθεια.

14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΦΕΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ή  ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

167. Από την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1980140 αρχίζει η διαδικασία απόσυρ
σης των στρατιωτικών στους στρατώνες τους στις στρατιωτικές δικτατορίες της Νότιας 
Αμερικής. Ήταν προτιμότερο να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές κυβερνήσεις τις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης που είχε αρχίσει να γίνεται έντονα αισθητή. Έχοντας καταφέρει 
να εξαρθρώσουν το λαϊκό κίνημα, εξασθενίζοντας την ικανότητα για αντίσταση και αγώνα 
-τουλάχιστον έτσι πίστευαν- είχε προλειανθεί το έδαφος για την επιβολή των αντιλαϊκών 
μέτρων της δομικής αναδιάρθρωσης νεοφιλελεύθερης κοπής.
168. Αυτή η απόσυρση -ο ι ρυθμοί της, οι όροι της και οι παραχωρήσεις της- επισπεύσθη- 
κε λόγω ενός ανερχόμενου αντιδικτατορικού κινήματος, στο οποίο διαδραμάτισαν έναν 
σημαντικό ρόλο τα συνδικαλιστικά και φοιτητικά κινήματα, αλλά κυρίως τα κοινωνικά κι
νήματα, τα οποία ήταν διαφορετικά από αυτά της δεκαετίας του 1960: τα κινήματα συνοι
κίας, των κοινοτήτων βάσης και των εκκλησιών, ιδιαίτερα των προοδευτικών μερίδων της 
καθολικής εκκλησίας. Κινήματα που ύψωσαν τις σημαίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 
εναντίον των εξαφανίσεων και των βασανιστηρίων, υπέρ της επιστροφής των εξόριστων, 
για την αμνηστία των πολιτικών κρατουμένων, και στα οποία οι γυναίκες είχαν πρωταγω
νιστικό ρόλο.

139. Movimiento Revolucionario Tupac Amani (Επαναστατικό Κίνημα Τουπάκ Αμάρου). Για 
λόγους χρόνου, και λόγω του περίπλοκου των αντάρτικων του Περού που δεν έχω μελετήσει προ
σωπικά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, αποφάσισα να μην αναπτύξω αυτό το θέμα σ ’ αυτή τη 
σύντομη ιστορική σύνθεση.

140. Η απόσυρση των στρατιωτικών αρχίζει στην Αργεντινή με την ήττα του στρατού στον 
πόλεμο των Μαλβίνων, τον Απρίλιο του 1982, και ήδη τον Οκτώβριο του 1983 είχε σχηματιστεί 
κυβέρνηση, έπειτα από εκλογές, υπό τον Raúl Alfoncín της Unión Cívica Radical. Στη Βραζιλία, 
ύστερα από μια μεγάλη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα υπέρ της άμεσης εκλογής από τον λαό προέ
δρου Δημοκρατίας που δεν πέτυχε τον στόχο της, εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 
εκλεκτορικό σώμα ο Tancredo Neves στις 15 Ιανουαρίου 1985. Στην Ουρουγουάη, στις 28 Ιουλίου 
1981 εκδίδεται η Acta Institucional No. 11, με την οποία καθορίζεται η μετάβαση στη δημοκρατία 
εντός τριών ετών. Όμως είναι σπς 18 Ιανουαρίου 1984 που η δικτατορία εκδίδει το θέσπισμα της 
διάλυσής της, και μόνο την 1η Μαρτίου 1985 που εγκαθίσταται η δημοκρατική κυβέρνηση με τον 
Julio María Sanguinetti ως πρόεδρο.
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169. Ο αντιδικτατορικός αγώνας έφερε κοντά τα κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα, επέ- 
τρεψε να σχηματιστούν ευρέα μέτωπα αγώνα, αργότερα όμως, όταν επιτεύχθηκε ο πρώτος 
στόχος της επιστροφής στη δημοκρατία, γρήγορα αποσυντέθηκαν. Το ίδιο συνέβη με τις 
λαϊκές κινητοποιήσεις. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μία από τις επιδιώξεις της μετάβα
σης στη δημοκρατία υπήρξε η αδρανοποίηση του λαϊκού κινήματος. Οι λαϊκοί άνθρωποι, 
που έπαιζαν έναν σημαντικό ρόλο στην αντιδικτατορική αντίσταση, με την επιστροφή στη 
δημοκρατία αντικαταστάθηκαν από τους επαγγελματίες της πολιτικής, οι οποίοι τους εκτό
πισαν και μιλούσαν στο όνομά τους.
170. Με το τέλος των δικτατοριών και μετά τα δημοκρατικά ανοίγματα επιστρέφουν τα 
στελέχη της Αριστεράς που βρίσκονταν στην εξορία, γεγονός που όμως άφησε τα ίχνη του. 
Ο διάλογος ανάμεσα σ’ αυτούς που έμειναν και όσους επέστρεψαν έπειτα από μακρά εξο
ρία δεν ήταν εύκολος, μια και αυτοί οι τελευταίοι γύρισαν διαποτισμένοι από τις ευρωπαϊ
κές ιδέες της εποχής141, που ήταν όμως πολύ απομακρυσμένες από τα τραυματικά βιώματα 
όσων, στη σκληρή παρανομία, πάλευαν για να κρατήσουν ψηλά τις επαναστατικές ιδέες 
και πρακτικές.
171. Απ’ την άλλη μεριά, οι στρατιωτικές δικτατορίες προκάλεσαν μια αλλαγή κουλτούρας 
στη λατινοαμερικανική Αριστερά, κυρίως όσον αφορά την επανεκτίμηση της τυπικής ή 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
172. Η δημοκρατία που είχε κατακτηθεί, παρά το ότι ήταν πολύ περιορισμένη, άφηνε 
ωστόσο έναν χώρο για την ανασύσταση της Αριστεράς και του λαϊκού κινήματος. Ήταν 
μια αργή διαδικασία, γιατί συναντούσε πολλά εμπόδια, μεταξύ των οποίων και εμπόδια 
δομικά, που σχετίζονταν με την οικονομική αναδιάρθρωση, την οποία πολλές από αυτές 
τις χώρες προωθούσαν με μεγάλη σφοδρότητα εκείνη την εποχή, και η οποία συνεπαγόταν 
εργασιακή αβεβαιότητα και αυξανόμενο κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού.
173. Η διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης που ξεκίνησε τότε δεν έχει ακόμη τερματιστεί. 
Αυτό που εγκαθιδρύθηκε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν δημοκρατίες «περιο
ρισμένες», «κηδεμονευόμενες», «προστατευόμενες» ή δημοκρατίες «χαμηλής έντασης», 
όπως τις έλεγαν ορισμένοι. Οι στρατιωτικοί συνεχίζουν να βρίσκονται παρόντες πίσω από 
την κουΐντα και κάνουν αισθητή την παρουσία τους κάθε φορά που οι αντινεοφιλελεύθερες 
δυνάμεις τολμούν να εμφανίζονται ως εναλλακτικές επιλογές. Το ΔΝΤ και οι διεθνείς τρά
πεζες ελέγχουν την οικονομική πολιτική. Η Βουλή είναι το θέατρο των μικρών αψιμαχιών, 
γιατί οι μεγάλες μάχες δίνονται σε άλλα πεδία, που διαφεύγουν από τον έλεγχο των εκλεγ
μένων εκπροσώπων του λαού142.

141. Ήταν φορείς των πολιτικών και ιδεολογικών προβληματισμών που αναπτύσσονταν εκείνη 
την εποχή στις χώρες υποδοχής τους, τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στις σοσιαλιστικές χώρες: 
ο ευρωκομμουνισμός, η κριτική στον «υπαρκτό σοσιαλισμό».

142. Βλέπε, για μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτού του θέματος το Μέρος Β' αυτού του βιβλίου, υπο
κεφάλαιο «Οι περιορισμένες δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής».
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15. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑ

174. Ένα νέο πολιτικό γεγονός συγκινεί την Αριστερά εκείνη την εποχή: τα πρώτα χρόνια 
της περεστρόικα, μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής διαδικασίας, που άρχισε στην ΕΣΣΔ το 
1985143 από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, γενικό γραμματέα του ΚΚΣΕ.
175. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία σε μεσοπρόθεσμο και, ιδιαί
τερα, σε μακροπρόθεσμο διάστημα θα έπρεπε να αλλάξει ριζικά «όλες τις όψεις της ζωής 
της ΕΣΣΔ, κάνοντάς τη ολοένα και πιο σοσιαλιστική144», ενώνοντας, όπως έλεγε ο ίδιος ο 
Γκορμπατσόφ, «τον σοσιαλισμό με τη δημοκρατία, στη θεωρία και την πράξη145».
176. Οι τρεις κεντρικοί άξονες αυτής της στρατηγικής ήταν: η επιτάχυνση της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, η αναδιάρθρωση του σοσιαλιστικού οικονομικού συστήματος 
και η γενική ανανέωση της κοινωνικής δομής.
177. «Η περεστρόικα», γράφει ο σοβιετικός ηγέτης, «σημαίνει την αποφασιστική υπερνίκη- 
ση της στασιμότητας και τη ρήξη με τον μηχανισμό φρεναρίσματος, την οικοδόμηση ενός 
αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος επιτάχυνσης της κοινωνικοοικονομικής ανά
πτυξης, που να δίνει μεγαλύτερο δυναμισμό στην ανάπτυξη της κοινωνίας ως συνόλου».146
178. Προσπάθησαν να επιταχύνουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για να ξεπε- 
ράσουν τη στασιμότητα των δεκαετιών του 1960 και 1970. Από τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 «το μοντέλο επέκτασης της παραγωγής που βασιζόταν στην ύπαρξη πρώτων υλών 
και άφθονης εργατικής δύναμης» είχε αρχίσει να παρακμάζει. Όπως έλεγε ο Hobsbawm, η 
οικονομία προχωρούσε «με τον ρυθμό ενός ολοένα και πιο κουρασμένου βοδιού»147, και 
για πρώτη φορά ο ρυθμός ανάπτυξης γίνεται μικρότερος από αυτόν των ανεπτυγμένων 
καπιταλιστικών χωρών. Τα εργατικά χέρια και οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι πια δεν επαρ
κούν, ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός και η έλλειψη ευελιξίας δεν επιτρέπουν την πλήρη 
εκμετάλλευση των επιτευγμάτων της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, την ώρα που ο 
καπιταλισμός, παρά τις δομικές του κρίσεις, ξεφορτώνεται καθετί απαρχαιωμένο και προ- 
χωρά πλησίστιος στην ανάπτυξη.
179. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μια αρχόμενη «χειροτέρευση των συνθηκών ζωής του 
λαού» στο εσωτερικό -πράγμα που θα υπονόμευε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την 
αξιοπιστία του σοσιαλισμού- και, στο εξωτερικό επίπεδο, στην ανατροπή του ισοζυγίου 
στρατιωτικής ισχύος, με όλους τους κινδύνους που συνεπαγόταν. Θα μπορούσαμε να τη 
χαρακτηρίσουμε: η πρώτη δομική κρίση του σοσιαλισμού.

143. Στην πραγματικότητα ήταν ο Γιούρι Αντρόποφ, ο προηγούμενος γενικός γραμματέας και 
αρχηγός των Υπηρεσιών Ασφαλείας που είχε αρχίσει από το 1983 την αποφασιστική ρήξη με την 
εποχή Μπρέζνιεφ.

144. Kiva Maidanik, στο Marta Hamecker, Perestroika: la revolución de las esperanzas, Ελ 
Σαλβαδόρ, Sistema Radio Venceremos, 1988, σ. 95.

145. Mijail Gorbachov, La perestroika y  el nuevo pensamiento para nuestro país y  para todo el 
mundo (στα ρωσικά), Μόσχα, Εκδόσεις Πολιτικής Λογοτεχνίας, 1987, σ. 31.

146. Μ. Gorbachov, ibid., σ. 30.
147. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 468.
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180. Τώρα λοιπόν, αν η επιτάχυνση προσπαθούσε να ξεπεράσει δεκαπέντε χρόνια στασι
μότητας, η αναδιάρθρωση του μοντέλου έπρεπε να αλλάξει τη διοικητική μηχανή που λει
τουργούσε περισσότερο από πενήντα χρόνια148. Υπήρχε η αναγκαιότητα να προσαρμοστεί 
η παραγωγική διαδικασία στα καινούρια χαρακτηριστικά των παραγωγικών δυνάμεων.
181. «Η περεστρόικα σημαίνει», κατά τον σοβιετικό ηγέτη, «την πολύπλευρη εντατικο
ποίηση της σοβιετικής οικονομίας, την επαναφορά και ανάπτυξη στη διεύθυνση της οικονο
μίας των αρχών του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, τη γενικευμένη εισαγωγή οικονομικών 
μεθόδων διεύθυνσης, την απόρριψη των αυταρχικών διοικητικών μεθόδων διεύθυνσης, τη 
μέγιστη ενθάρρυνση της καινοτομίας και του σοσιαλιστικού πνεύματος της πρωτοβουλίας.
182. » [...] σημαίνει [...] την τοποθέτηση κάθε έργου που ξεκινά σε στέρεη επιστημονική 
βάση. Είναι η ενοποίηση της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης με τη σχεδιασμένη οικο
νομία149».
183. Η προσπάθεια έπρεπε να αποσκοπεί στην αυτοχρηματοδότηση και την αυτοδιεύθυνση 
των επιχειρήσεων και να κατευθύνεται στη χρήση πιο αποτελεσματικών μεθόδων οικονο
μικής διαχείρισης, στην επικράτηση των αναγκών του καταναλωτή έναντι του παραγωγού 
και σε έναν σωστό συνδυασμό κοινωνικών συμφερόντων (του σχεδιασμού), κολεκτιβιστι- 
κών και ατομικών150.
184. Υπήρχε συνειδητοποίηση τού ότι αυτός ο καινούριος μηχανισμός δεν θα λειτουργούσε 
αυτόματα, και ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης του μοντέ
λου ήταν η αυξανόμενη και συνεχής συμμετοχή του λαού. Αυτή η συμμετοχή αποτελούσε 
τόσο προϋπόθεση όσο και αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης.
185. Και στο σημείο αυτό μπαίνει, με όλη της την ορμή, η τρίτη συνιστώσα: η γενική 
ανανέωση του κοινωνικού εποικοδομήματος, που θα βασιζόταν σε μια διαρκή δημοκρατι
κοποίησή του.
186. «Η γκλάσνοστ, η εξάλειψη των περιοχών που έμεναν στο απυρόβλητο της κριτικής, η 
δημιουργική ελευθερία, η συζήτηση αντί των διοικητικών λύσεων, η αναζωογόνηση των 
μαζικών οργανώσεων, η εκλογή των στελεχών, οι αλλαγές στον πολιτικό μηχανισμό, όλα 
αυτά [θα απέβλεπαν] να δημιουργήσουν ή καλύτερα να αναβιώσουν μέσα στον λαό αυτή 
την αίσθηση της συλλογικής και ατομικής κυριαρχίας και κυριότητας, δηλαδή ότι έχει άμε
ση ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη χώρα»151.
187. Ο Γκορμπατσόφ τόνιζε με έμφαση ότι η περεστρόικα δεν μπορεί να υπάρξει παρά 
μόνο μέσω της δημοκρατίας, και χάρη στη δημοκρατία. Μόνο έτσι θα μπορούσε να απε
λευθερωθεί η πιο ισχυρή δύναμη του σοσιαλισμού: η δημιουργική πράξη του ανθρώπου.
188. «Η περεστρόικα σημαίνει τη στήριξη στη ζωντανή δημιουργικότητα του λαού. Είναι η 
πολύπλευρη ανάπτυξη της δημοκρατίας, της σοσιαλιστικής αυτοδιεύθυνσης, η ενθάρρυνση 
της πρωτοβουλίας, η αυτονομία της δράσης, η ενδυνάμωση της πειθαρχίας και της τάξης, η

148. Kiva Maidanik, στο Μ. Hamecker, Perestroika: la revolución..., ό.π., σ. 27.
149. Μ. Gorbachov, La perestroika y  el nuevo pensamiento..., ό.π., σ. 30.
150. K. Maidanik, στο M. Hamecker, Perestroika: ¡a revolución..., ό.π., σ. 96.
151. Κ. Maidanik, στο Μ. Hamecker, ibid., σσ. 97-98.
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εξάπλωση της διαφάνειας, της κριτικής και αυτοκριτικής σε όλες τις σφαίρες της ζωής και 
της κοινωνίας, είναι η ανύψωση των αξιών και της αξιοπρέπειας του ατόμου.
189. »Η περεστρόικα σημαίνει την προτεραιότητα στην ανάπτυξη της κοινωνικής σφαίρας, 
που να κατευθύνεται στην πιο πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του σοβιετικού ανθρώπου, 
όσον αφορά τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, κατοικίας, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και 
ιατρικής φροντίδας. Είναι η διαρκής ενασχόληση με τον πνευματικό πλούτο, την κουλτού
ρα κάθε ανθρώπου και της κοινωνίας ως συνόλου.
190. »Η περεστρόικα σημαίνει την πιο ενεργό απόρριψη από την κοινωνία των στρεβλώ
σεων του σοσιαλιστικού ήθους, τη συνεπή εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των αρχών της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι η ενότητα των λόγων με τα έργα, των δικαιωμάτων με τις 
υποχρεώσεις. Είναι η έξαρση της τίμιας εργασίας, της ποιότητας, η βελτίωση των τάσεων 
του εξισωτισμού στις αμοιβές της εργασίας και την κατανάλωση152».
191. Η περεστρόικα, έτσι όπως εκτέθηκε από τον ανώτατο Σοβιετικό ηγέτη και προσδιο
ρίστηκε ως περισσότερος σοσιαλισμός με περισσότερη δημοκρατία, υπήρξε απέραντα 
ελκυστική για ευρείς τομείς της λατινοαμερικανικής Αριστεράς, ανάμεσα στους οποίους 
συγκαταλέγομαι και εγώ. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε να τιτλοφορήσω το βιβλίο που 
έγραψα για το θέμα αυτό ως Perestroica: la revolución de las esperanzas (Περεστρόικα: 
η επανάσταση των ελπίδων). Νιώθαμε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να διορθωθεί ό,τι θεω
ρούσαμε αρνητικό σ’ αυτά τα σοσιαλιστικά καθεστώτα: ότι δηλαδή δεν υπήρχε διάλογος, 
συλλογικές δομές, έλειπε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του λαού· η έλλειψη ευκαιριών για τον 
απλό πολίτη, σε αντίθεση με τα στελέχη- το πλεόνασμα συγκεντρωτισμού στον οικονομικό 
σχεδιασμό, που καθιστούσε την οικονομία ανίσχυρη, τόσο ως προς τον διεθνή ανταγωνι
σμό όσο και ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών· και, ίσως το πιο σοβαρό 
από όλα, την επίκληση του κρατικού συμφέροντος για τις διώξεις, την καταπίεση και την 
εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Σοβιετικών πολιτών, αρχίζοντας από τα πιο διακεκριμένα 
στελέχη.
192. Τα πρώτα χρόνια της περεστρόικα επέφεραν το θετικό αποτέλεσμα ότι ελευθερώθηκε 
ο νους πολλών αγωνιστών της Αριστεράς, γιατί υποχρεώθηκαν πια να σκέφτονται χρησιμο
ποιώντας το δικό τους μυαλό. Αρχισαν να αφήνουν στην άκρη τους χαρακτηρισμούς και τις 
απόλυτες αλήθειες. Η ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση -που ήταν παράδοση κατά τα 
πρώτα χρόνια του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος- επανέρχεται: θεωρείται και πάλι 
χρήσιμη, νόμιμη και αναγκαία.
193. Φυσικά η ανάγνωση της περεστρόικα δεν υπήρξε η ίδια απ’ τη μεριά όλης της Αρι
στερός: υπήρξαν κάποιοι, κυρίως ορισμένα κόμματα μαρξιστικά-λενινιστικά φιλοαλβανι- 
κών τάσεων153, που επέμειναν στις δογματικές και σεχταριστικές αντιλήψεις τους: ήταν οι 
μόνοι «καθαρού) που είχαν μείνει. Κάποιοι άλλοι πραγματοποίησαν μια στροφή εκατόν

152. Μ. Gorbachov, La perestroika y  el nuevo pensamiento..., ό.π., σ. 30.
153. Όχι πλέον φιλοκινεζικών τάσεων, γιατί η Λαϊκή Κίνα είχε αρχίσει πριν από την περεστρόι

κα να εφαρμόζει οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαν καπιταλιστικά στοιχεία στην οικονομία 
της, χωρίς ωστόσο να θίγεται το σταθερά ελεγχόμενο από το Κ.Κ πολιτικό σύστημα. Ήταν μια οικο
νομική φιλελευθεροποίηση, χωρίς καμία ένδειξη πολιτικής φιλελευθεροποίησης.
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ογδόντα μοιρών και έγιναν βασιλικότεροι του βασιλέως -από σταλινικοί έγιναν «περε- 
στροϊκοί»- υιοθέτησαν μια στάση οπορτουνιστική και «οπαδική», που απαρνιόταν καθετί 
από το παρελθόν και αμφισβητούσε όλο το θεωρητικό και οργανωτικό οικοδόμημα που 
στήριζε μέχρι τότε τα κόμματά τους. Μια τρίτη κατηγορία, θεωρούσαμε ότι η περεστρόικα 
επιβεβαίωνε μια σειρά στοιχείων που ήδη είχαμε αρχίσει να ενσωματώνουμε γιατί, ως απο
τέλεσμα των μαθημάτων που πήραμε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, μια νέα κουλτού
ρα της Αριστεράς είχε αρχίσει να γεννιέται. Δεν απαρνιόμασταν το παρελθόν, το εξετάζαμε 
αυτοκριτικά, διατηρώντας ό,τι είχε αξία.
194. Όμως κράτησε λίγο ο ενθουσιασμός μας. Πολύ γρήγορα φάνηκε ότι όλη αυτή η δι
αδικασία ήταν πολύ ελιτίστικη -περιοριζόταν σε πολιτικά και διανοουμενίστικα στρώμα
τα, ενώ η μεγάλη μάζα του λαού παρέμενε σε αναμονή- και οδηγούσε με αυξανόμενη 
ταχύτητα στο χάος, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού γκλάσνοστ και περεστρόικα. Πρέπει, 
ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι ο Φιντέλ Κάστρο είχε τη διαύγεια να προβλέψει από πολύ 
νωρίς προς τα πού πήγαινε η κατάσταση. Οι ριζικές οικονομικές μετατροπές που οδήγησαν 
στην καταστροφή των παλιών μηχανισμών, οι οποίοι μέχρι τότε έκαναν την οικονομία να 
λειτουργεί, χωρίς την ύπαρξη μιας καθαρής στρατηγικής ως προς το πώς θα έπρεπε να 
αντικατασταθούν, προκάλεσαν μια αύξουσα επιδείνωση των συνθηκών ζωής του λαού. Η 
χώρα οδηγήθηκε σε ένα πολιτικό άνοιγμα, την ίδια στιγμή που βυθιζόταν σε μια οικονομι
κή αναρχία154. Αυτό το πολιτικό άνοιγμα το χρησιμοποίησε πολύ καλά η δυτική αντίδραση 
για να προωθήσει τις δεξιές θέσεις στο εσωτερικό της χώρας, επωφελούμενη από την αφέ
λεια -σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές- ή την προδοσία -κατά ορισμένους άλλους- του 
Γκορμπατσόφ.

154. Είναι πασίγνωστο ότι ο εκδημοκρατισμός των στρατών δεν βελτιώνει την αποδοτικότητά 
τους. Απ’ την άλλη, αν δεν είναι επιθυμητό το στρατιωτικό σύστημα, θα πρέπει να έχεις επεξεργα
στεί μια εναλλακτική λύση πριν το καταστρέφεις, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, η μεταρρύθμιση 
δεν παράγει ανασυγκρότηση αλλά κατάρρευση (Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 
477).





II. Δ ε ύ τ ε ρ η  Φ α ς η

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

1. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

(1989)

195. Αυτό που άρχισε ως αναδόμηση του σοσιαλισμού μετατράπηκε έτσι γρήγορα στην 
αποσύνθεσή του, ολοένα και περισσότερο ελεγχόμενη από τις φιλοδυτικές δυνάμεις. Η 
διεθνής πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης και γενικά των σοσιαλιστικών χωρών της Ανατο
λικής Ευρώπης πηγαίνει προς τα δεξιά με γιγάντια βήματα, πράγμα που εμπνέει τους θεω
ρητικούς της λεγόμενης «νέας σκέψης» -  που φτάνουν στην ακρότητα να υποστηρίξουν 
ότι έχει εξαφανιστεί η αντίθεση με τον ιμπεριαλισμό, ότι σ’ αυτόν τον νέο κόσμο δεν έχει 
έννοια η ένοπλη πάλη για την εθνική απελευθέρωση, ότι έχει εξαφανιστεί η πάλη των τά
ξεων και ότι, κατά συνέπεια, η βία ως μορφή πάλης δεν νομιμοποιείται. Αυτή η κατάσταση, 
απ’ την άλλη πλευρά, μεταφράζεται: σε ισχυρές πιέσεις στα επαναστατικά κινήματα που 
βρίσκονται σε ένοπλες αναμετρήσεις στη Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα 
και την Κολομβία, για να αναζητήσουν λύση μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων· σε μείω
ση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Κούβα, και σε ισχυρές πιέσεις προς 
τη χώρα αυτή ώστε να σταματήσει την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τις χώρες του Τρίτου 
Κόσμου, καθώς και σε διακοπή όλης της στρατιωτικής βοήθειας προς την κουβανέζικη 
επανάσταση λίγο πριν από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Όπως επίσης και στην κλιμακούμε
νη μείωση των σχέσεων αλληλεγγύης της ΕΣΣΔ με τις λατινοαμερικανικές επαναστατικές 
διαδικασίες.
196. Αν και το FMLN απαντά σ’ αυτές τις πιέσεις εξαπολύοντας τη μεγαλύτερή του επίθεση 
στον πόλεμο στο Ελ Σαλβαδόρ στις 11 Νοεμβρίου 1989 -την ώρα που γκρεμιζόταν το τεί
χος του Βερολίνου, δυνάμωνε ο αγώνας στο Ελ Σαλβαδόρ- οι απόψεις υπέρ των διαπραγ
ματεύσεων αρχίζουν να υπερισχύουν.



2. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΣΑΝΤΙΝΙΣΤΑΣ (Φεβρουάριος 1990)

197. Σ’ αυτό το διεθνές περιβάλλον ήρθε η εκλογική ήττα των Σαντινίστας στη Νικαρά
γουα. Αυτό το απροσδόκητο γεγονός1 ήταν ένα σκληρό χτύπημα για την Αριστερά και ιδιαί
τερα για τα ένοπλα κινήματα στην Κεντρική Αμερική, που υπολόγιζαν στην αγωνιστική 
τους αλληλεγγύη.
198. Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά η ευρεία γκάμα των μέσων στα οποία μπορεί να 
προσφύγει ο ιμπεριαλισμός για να καταβάλει μια κυβέρνηση της Αριστεράς που δεν είναι 
διατεθειμένη να υπακούσει στα κελεύσματά του: οικονομικό εμπάργκο για να παρεμποδί
σει την ανάπτυξη και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις· υποδαύλιση ενός αντεπαναστατικού 
πολέμου για να καταστρέψει παραγωγικές μονάδες, να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες -αυ
τές έφτασαν έως το 50% του εθνικού προϋπολογισμού- και να τρομοκρατήσει τον πλη
θυσμό- χρησιμοποίηση της Καθολικής Εκκλησίας με επικεφαλής τον καρδινάλιο Obando, 
ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο σε μια χώρα με τόσους πιστούς· συστηματική χρήση των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για να προωθήσει 
έναν ιδεολογικό πόλεμο εναντίον της επανάστασης και, τέλος, πολιτικές πιέσεις για να 
βρεθεί διέξοδος στο εσωτερικό χάος που είχαν δημιουργήσει.
199. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σαντινιστική ηγεσία2 δεν διέπραξε λάθη -και μάλιστα όχι μι
κρά- όπως, για παράδειγμα, η λανθασμένη αρχική αγροτική πολιτική, που την αποξένωσε 
από τους μικρομεσαίους αγρότες και επέτρεψε έτσι στην κυβέρνηση Ρήγκαν να βρει μια 
λαϊκή βάση στήριξης για τον αντεπαναστατικό πόλεμο. Η καθετοποιημένη διεύθυνση, που 
βρισκόταν σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη υπεράσπιση της δημοκρατίας και του ιδεολο
γικού πλουραλισμού. Η συμπεριφορά, όχι τόσο παραδειγματική, αρκετών ηγετών της που 
έδινε αξιοπιστία στην προπαγάνδα του τύπου της αντιπολίτευσης και συντελούσε στην αύ- 
ξουσα απόσπαση της ηγεσίας του FSLN από τη λαϊκή βάση στήριξής της. Όμως, προφανώς, 
θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλού τους κύριους παράγοντες της ήττας.
200. Εκτός από τα υποκειμενικά λάθη, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί η ύπαρξη πολύ σοβα
ρών ιστορικών αντικειμενικών περιορισμών. Η Σαντινιστική επανάσταση ανέκυψε, από τη 
μια, σε μία από τις πιο καθυστερημένες χώρες της Λατινικής Αμερικής και, απ’ την άλλη, 
κατά τη στιγμή όπου η καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση αποκτούσε έναν ολοένα και πιο
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1. Η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων έφερε τον Ντανιέλ Ορτέγκα ως σίγουρο νικητή.
2. Η ηγεσία των Σανπνίστας είχε συνειδητοποιήσει τα περισσότερα από αυτά τα λάθη, όπως 

αποδείχτηκε σε συνεντεύξεις που πραγματοποίησα το 1988 με τους κομαντάντες Bayardo Arce, 
Jaime Wheelock, Luis Carrión, Carlos Carrión, Dona Maria Tellez, Javier Carrión και Humberto 
Ortega, που θα αποτελούσαν μέρος ενός βιβλίου του οποίου ο τίτλος θα ήταν: El papel protagonice 
de las masas, fuerza fondamental de la revolución. Σε αυτές τις συνεντεύξεις αναλυόταν το γιατί 
η αντεπανάσταση είχε κατορθώσει να προωθηθεί τόσο στον Βορρά, και ποια πράγματα έπρεπε να 
διορθωθούν στη σαντινιστική διεύθυνση. Την ώρα που το βιβλίο βρισκόταν στο στάδιο της επεξερ
γασίας, το FSLN αποφάσισε να εφαρμόσει τα μέτρα του ΔΝΤ, που ανέτρεπαν όλες τις προθέσεις 
του για διόρθωση του συγκεντρωτισμού στην πολιτική διεύθυνση: Η εργασία μου έμεινε ανολο
κλήρωτη και δεν εκδόθηκε, εκτός από τη συνέντευξη με τον Carlos Carrión, που εκδόθηκε στην 
Αργεντινή (Marta Harnecker, Estudiantes, cristianos e indígenas en la revolución, Μεξικό, Siglo 
XXI, 1987).



νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, όπως ο William Robinson, 
το σαντινιστικό σχέδιο «ήταν θνησιγενές λόγω δομικών διεθνών παραγόντων3». Τα δυ
σοίωνα αποτελέσματα της αποσταθεροποιητικής πολιτικής που διεκπεραίωνε η δύναμη 
του πολυεθνικού κεφαλαίου με τη βοήθεια της κρατικής δύναμης των ΗΠΑ, και το διεθνές 
περιβάλλον όπου εισερχόταν η χώρα κατά τη δεκαετία του 1980, ανάγκασαν την ηγεσία 
των Σαντινίστας να συνάψει συμμαχίες με μερίδες της αστικής τάξης, που δεν ήταν οι ίδιες 
αστικές μερίδες του παρελθόντος, αλλά καπιταλιστικές μερίδες εκσυγχρονισμένες και συν- 
δεδεμένες με το παγκόσμιο καπιταλιστικό εμπόριο. Αυτές λειτουργούσαν ως πύλες εισόδου 
του βορειοαμερικανικού πολυεθνικού κεφαλαίου, που επέβαλε αντιλαϊκά μέτρα, όπως την 
ιδιωτική αγροτοβιομηχανική επιχείρηση και τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και, αργότερα, 
την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας του ΔΝΤ για την αντιμετώπιση του υπερπληθωρισμού 
όπου είχε βυθιστεί η χώρα, μέτρα που κατέληξαν να αποξενώσουν ολοένα και μεγαλύτερα 
τμήματα της κοινωνικής λαϊκής τους βάσης.
201. Απ’ την άλλη πλευρά, το FSLN υποχρεώθηκε, για να μην προδώσει το πρόγραμμά του, 
να προκηρύξει εκλογές έπειτα από δέκα χρόνια αιματηρού πολέμου και μέσα σε μια οικο
νομικά ολέθρια κατάσταση. Αυτό σήμαινε εκ των πραγμάτων ότι βάδιζε σε εκλογές σε ένα 
πεδίο έτοιμο για την αντεπανάσταση4.
202. Μετά την εκλογική τους ήττα οι Σαντινίστας παρέδωσαν την κυβέρνηση στη νέα πρό
εδρο, τη Βιολέτα Μπάριος ντε Τσαμόρο, όμως το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η μετάβαση 
πραγματοποιήθηκε «μέσα στο νομικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η επανάσταση5» με 
ανέγγιχτες τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές της δομές. Το μεγαλύτερο 
μέρος του σαντινιστικού Λαϊκού Στρατού, για παράδειγμα, διατηρήθηκε ανέπαφο και δεν 
ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην αρχή ως όργανο καταστολής του λαϊκού κινήματος. 
Μόνο έπειτα από τεράστιες πιέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ για «αποσαντινιστοποίηση» 
του στρατού και της αστυνομίας, πιέσεις που έφτασαν μέχρι το πάγωμα των εκταμιεύσεων 
της οικονομικής βοήθειας, κατάφερε η Ουάσινγκτον στα τέλη του 1993 να μετατραπεί 
η αστυνομία σε τυπική κατασταλτική δύναμη και ο στρατός να αποδεχτεί το δόγμα του 
εγγυητή του Συντάγματος, καταπνίγοντας τις λαϊκές κινητοποιήσεις όταν αυτές κρίνονταν 
παράνομες και αντισυνταγματικές6.
203. Απ’ την άλλη, το Σαντινιστικό Μέτωπο ήταν τότε το μεγαλύτερο και καλύτερα οργανω
μένο κόμμα της χώρας -και αναμφίβολα το μεγαλύτερο της λατινοαμερικανικής Αριστεράς με 
εξαίρεση το κουβανικό- και επί έναν σχεδόν χρόνο διατήρησε τον έλεγχο της Βουλής, εμποδί
ζοντας κάθε απόπειρα της νέας κυβέρνησης να πραγματοποιήσει αλλαγές στο Σύνταγμα7.
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3. William I. Robinson, «Un estudio de caso sobre el proceso de globalización en el Tercer 
Mundo», περιοδικό Pensamiento Propio, ap. 3, Νικαράγουα, Ιανουάριος-Απρίλιος 1997, σ. 206.

4. «Σε συνθήκες αντεπαναστατικού πολέμου οι εκλογές ακολουθούν, δεν προηγούνται της ει
ρήνης, της οικονομικής ανασυγκρότησης και της σταθεροποίησης του κράτους» (James Petras, «La 
derrota electoral del sandinismo», στο περιοδικό Brecha, 30 Μαρτίου 1990, σ. 17).

5. W.l. Robinson, «Un estudio de caso...», ό.π., σ. 209.
6. W.l. Robinson, ό.π., σσ. 212-213.
7. José Luis Coraggio, Nuevos retos para Nicaragua revolucionaria, Κίτο, Ciudad-AESM, 1990, 

σσ. 28-30.



204. Από τη μεριά τους οι πολιτικοποιημένες και οργανωμένες λαϊκές τάξεις αντιστάθη- 
καν δραστήρια στην κυβερνητική απόπειρα επιβολής του νεοφιλελεύθερου σχεδίου. Η νέα 
κυβέρνηση υποχρεώθηκε να εφαρμόσει «μια αντεπαναστατική στρατηγική σε αργή κίνη
ση8».
204. Η Νικαράγουα έχει γνωρίσει από τότε συνεχείς κοινωνικές συγκρούσεις τόσο στις 
πόλεις όσο και στην ύπαιθρο και το FSLN εξακολουθεί να είναι το ισχυρότερο κόμμα. Οι 
επανειλημμένες εκλογικές του αποτυχίες μπορούν σε έναν σημαντικό βαθμό να εξηγηθούν 
από τη χειραγώγηση των MME και τον εκλογικό μηχανισμό που συγκρότησε η Δεξιά με την 
αμέριστη βοήθεια της Ουάσινγκτον και της νικαραγουανικής, καθώς και της κουβανικής 
αντεπανάστασης που εδρεύει στο Μαΐάμι. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο έχουν παίξει επίσης τα 
λάθη και οι παρεκκλίσεις της σαντινιστικής ηγεσίας.
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3. Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΣΔ (3 Δεκεμβρίου 1991)

205. Στις 3 Δεκεμβρίου 1991 διαλύεται η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατι
ών. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι έχει συμβεί μια καίρια μεταβολή του παγκόσμιου 
συσχετισμού δυνάμεων. Έρχεται μια εποχή στρατιωτικού μονοπολισμού και βορειοκεντρι- 
σμού από οικονομική, πολιτική και πολιτιστική άποψη. Δεν υπάρχει πια ένα αποτελεσμα
τικό αντίβαρο στην υπεροχή των ΗΠΑ και των μεγάλων Δυτικών δυνάμεων στις διεθνείς 
σχέσεις. Η Αριστερά έχει χάσει τον βασικό στρατηγικό της σύμμαχο.
206. Σ’ αυτό το περιβάλλον τα ένοπλα κινήματα μένουν χωρίς οπισθοφυλακή και τα περισ
σότερα από αυτά υποχρεώνονται να αναζητήσουν λύσεις, μέσω διαπραγματεύσεων για να 
τερματίσουν τις ένοπλες αναμετρήσεις που είχαν ξεκινήσει περισσότερο από μία δεκαετία 
πριν.
207. Με αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται η θέση ότι 
«κλείνει ο κύκλος των αντιιμπεριαλιστικών επαναστάσεων με την έννοια της ολοκληρωτι
κής, στρατιωτικής και οικονομικής αναμέτρησης με τον ιμπεριαλισμό9». Αυτή τη θέση, που 
πολλούς μας αναστάτωσε όταν διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1990 από τον κομαντάτε 
Βίκτορ Τιράδο -την εποχή της εκλογικής ήττας των Σαντινίστας και πριν από τη σοβιετική 
καταστροφή-, σήμερα τη συμμερίζονται μεγάλα τμήματα της Αριστεράς. Η αποδοχή της 
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι σημαίνει την εγκατάλειψη της πεποίθησης πως μόνο μέσω ενός 
αντιιμπεριαλιστικού προγράμματος οι χώρες μας θα μπορέσουν να επιτύχουν την πλήρη 
κυριαρχία και την εθνική ανάπτυξη, πρόκειται απλώς για την αναγνώριση των δυσκολιών 
που υπάρχουν για τη νίκη σ’ αυτή την υπερσυντηρητική περίοδο που ζούμε. Ίσως θα ήταν 
λοιπόν ακριβέστερο να πούμε ότι, με δεδομένο τον συσχετισμό δυνάμεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, κλείνει προσωρινά η δυνατότητα σταθεροποίησης μιας επαναστατικής αντιιμπε- 
ριαλιστικής διαδικασίας στην περιοχή.

8. W.I. Robinson, ό.π., σ. 210.
9. Victor Tirado, «Se acabó el ciclo de las revoluciones antimperialistas», συνέντευξη στο περιο

δικό Brecha, 30 Μαρτίου 1990, σ. 16.



208. Η εξαφάνιση του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη οξύνει επίσης την κρίση των 
κομμουνιστικών κομμάτων της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων και τα πανίσχυ
ρα Κ.Κ. της Ουρουγουάης και της Χιλής10 και γενικά συγκινεί όλη την Αριστερά και τις 
προοδευτικές δυνάμεις που έθεταν ως στόχο τον σοσιαλισμό. Περισσότερο πλήττονται οι 
πολιτικές οργανώσεις οι πιο εξαρτημένες από το σοσιαλιστικό στρατόπεδο.
209. Όμως εμφανώς περισσότερο από όλους χτυπήθηκε η Αριστερά της Κεντρικής Αμερι
κής που μέχρι πριν από λίγο καιρό εκπροσωπούσε τον πιο προωθημένο αγώνα της υποηπεί
ρου μας. Αυτή η Αριστερά έμεινε «αμήχανη, σαστισμένη, με την πικρή γεύση της πολιτικής 
-όχι στρατιωτικής- ήττας που ποτέ δεν τόλμησε να παραδεχτεί». Το μεγαλύτερο τμήμα 
της άρχισε να αμφισβητεί τη δυνατότητα να πάρει την εξουσία με στρατιωτική νίκη. Για 
κάποιους αυτό σήμαινε εγκατάλειψη των επαναστατικών ιδεωδών και ενσωμάτωση στο 
σύστημα. Για άλλους «την αναζήτηση νέων δρόμων που θα εμπνέονται από τις ίδιες αιτίες: 
την καταφανή αδικία και την ακραία φτώχεια11». Αυτοί οι τελευταίοι, ωστόσο, απέχουν 
πολύ από τη δημιουργία ενός συσχετισμού δυνάμεων ευνοϊκού στις προτάσεις τους.
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4. ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΙΡΗΝΗΣ TOY FMLN ΣΤΟ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ (16 Ιανουαρίου 1992)

210. Το αντάρτικο του Ελ Σαλβαδόρ -που συμβόλιζε για την Αριστερά της Λατινικής Αμε
ρικής ό,τι το Βιετνάμ για την Αριστερά της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής- δεν κα
τέληξε στην ένοπλη νίκη αλλά σε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Πολλοί αναρωτιούνται αν 
τα κέρδη που επιτεύχθηκαν μετά το σύμφωνο ειρήνης που έβαλε τέλος στον ένοπλο αγώνα 
έπειτα από τόσα χρόνια επαναστατικού πολέμου βρίσκονται στο ύψος των θυσιών που 
έγιναν.
211. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τους σαλβαδοριανούς επαναστά
τες δεν μπορούν να προσεγγιστούν σύμφωνα με τους στόχους που το ένοπλο αυτό κίνημα 
έθεσε κατά τη στιγμή όπου βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του και όταν η κατάσταση 
στην ευρύτερη περιοχή ήταν γι’ αυτούς η ευνοϊκότερη. Είναι αναγκαίο αυτά τα αποτε
λέσματα να αναλυθούν λαμβάνοντας υπόψη τη συγκυρία που είχε διαμορφωθεί από την 
εκλογική ήττα των Σαντινίστας και τον καινούριο συσχετισμό δυνάμεων που ανέκυψε ως 
συνέπεια της ήττας του σοσιαλισμού των χωρών της Ανατολικής Ει»ρώπης και της εξαφά
νισης της ΕΣΣΔ.
212. Έπειτα από φθοροποιό πόλεμο δέκα και παραπάνω χρόνων, με έναν λαό που επιζη
τούσε την ειρήνη, έμενε άραγε στο FMLN άλλος δρόμος από διαπραγματεύσεις που θα του

10. Σύμφωνα με τον Κλοδομίρο Αλμέιδα, αυτό που μπαίνει σε κρίση είναι «ο κομμουνισμός ως 
θρησκεία» και, γι’ αυτόν τον λόγο, η παραδοσιακή οργανωτική δομή των κομμουνιστικών κομμά
των που αρχίζουν να ταλανίζονται από σημαντικές διασπάσεις («Cambiar también la organización 
partidaria», στο Convergendia, αρ. 19-20, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1991, σ. 33). Η χειρότερη περί
πτωση ίσως ήταν αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουρουγουάης, που έχασε τα σημαντικότερα 
στελέχη του και σχεδόν όλους τους βουλευτές του.

11.1. Perales, Nicaragua valientemente..., ό.π., σσ. 40-41.
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παρείχαν έναν καθορισμένο πολιτικό χώρο -  αυτόν που η ολιγαρχία του Ελ Σαλβαδόρ τού 
είχε αρνηθεί καταφεύγοντας στην εκλογική απάτη και την καταπίεση πριν από την αρχή 
του πολέμου; Μπορούσε να είχε κερδίσει περισσότερα πράγματα σ’ αυτές τις διαπραγμα
τεύσεις; Αυτό είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης απόψεων.
213. Σύμφωνα με τον Ρουμπέν Σαμόρα, ηγέτη του Movimiento Popular Socialcristiano, 
MPSC (Σοσιαλχριστιανικό Λαϊκό Κίνημα), του Ελ Σαλβαδόρ, «το σύμφωνο ειρήνης έλυσε 
το ζήτημα τριών μεταβάσεων και άφησε για αργότερα μια τέταρτη12».
214. Η  πρώτη αναφέρεται στη μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη, η οποία τερματίζεται 
με την παύση των πολεμικών πράξεων. Ο συσχετισμός δυνάμεων υπέρ αυτής της μετάβα
σης ήταν τόσο ευνοϊκός που ακύρωσε τη δυνατότητα των τμημάτων της Δεξιάς, τα οποία 
ήταν υπέρμαχοι του πολέμου, να αρθρώσουν έναν δημόσιο λόγο που να φανερώνει τις 
προθέσεις τους.
215. Η  δεύτερη, από τη στρατοκρατία στην αποστρατικοποίηση ήταν δυσκολότερη μετάβα
ση, γιατί έπρεπε να ξεπεραστούν εξήντα13 χρόνια στρατοκρατίας. Με αρκετό μόχθο και 
αντιδράσεις ολοκληρώθηκε η εφαρμογή των συμφωνιών: Αλλαγή του στρατιωτικού δόγ
ματος και εκπαίδευσης. Κάθαρση του σώματος των αρχηγών και των αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων από μια πολιτική επιτροπή. Διάλυση του συστήματος των τοπικών 
στρατιωτικών αποσπασμάτων, τα οποία την περίοδο του απόγειου της δύναμής τους έφτα
σαν να έχουν στρατολογημένους από 150.000 μέχρι 200.000 ένοπλους. Διάλυση των λεγά
μενων ένοπλων «πολιτοφυλακών» που έφτασαν να έχουν δύναμη 40.000 μελών. Μείωση 
κατά 50% της δύναμης του στρατού. Διάλυση των ειδικών κατασταλτικών σωμάτων. Με
ταρρύθμιση του Συντάγματος, με την οποία περιοριζόταν η αποστολή του στρατού στην 
υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εθνικού εδάφους, καταργούνταν όλες οι εξουσίες του 
σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και εσωτερικής ειρήνης, υπεράσπιση των νόμων και του 
Συντάγματος κ.λπ. και επιπλέον απαγορευόταν η υποχρεωτική στρατολογία14.
216 .Η  τρίτη μετάβαση αναφέρεται στην έννοια και άσκηση της πολιτικής εξουσίας και σχε
τίζεται με το πέρασμα από την άσκηση αποκλεισμού από την πολιτική εξουσία στην ευρεία  
δημοκρατική άσκησή τη ς15. Οι συμφωνίες που αναφέραμε, της αποστρατικοποίησης του

12. Βλέπε το άρθρο του Rubén Zamora, «El Salvador, 1993: transformaciones y desaños», στο 
Visiones alternativas sobre la transición. Σαν Σαλβαδόρ, Sombrero Azul, 1993, σσ. 143-151. H 
πληροφόρηση που ακολουθεί οφείλεται κυρίως σε μια συζήτηση με τον Σαφίκ Αντάλ στις 14 Ιανου- 
αρίου 1998, ο οποίος παρουσίασε και κατέρριψε ορισμένα επιχειρήματα του Σαμόρα. Δεν μπορού
με να αναπαραγάγουμε εδώ αυτή την αντιπαράθεση, όμως ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο 
κείμενο αυτού του τελευταίου.

13. Περίοδος που ξεκινά από το πραξικόπημα που εγκαθίδρυσε την αιματοβαμμένη δικτατορία 
του στρατηγού Μαξιμιλιάνο Ερνάντες Μαρτίνες, στις 2 Δεκεμβρίου 1932.

14. Στο Ελ Σαλβαδόρ συνελάμβαναν τους νέους για να τους υποχρεώσουν να υπηρετήσουν στον 
στρατό.

15.0 Ρουμπέν Σαμόρα μιλά για συναινετική άσκηση και υποστηρίζει ότι αυτό στο οποίο αναφέ- 
ρεται είναι οικοδόμηση της συναίνεσης, γιατί μόνο με τη συγκατάθεση όλων θα ξεπεραστεί η κρίση 
της κοινωνίας.
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κράτους, της παύσης της καταπίεσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετέ
τρεψαν το FMLN σε νόμιμο πολιτικό κόμμα. Μεταρρύθμισαν το εκλογικό σύστημα, αν και 
ακόμη όχι σε ικανοποιητικό βαθμό, και έδωσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο μια ολοκλήρωση 
που θεμελιώνει περισσότερο την ανεξαρτησία του.
217 .Η  τέταρτη μετάβαση που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο οικονομικό και κοινωνικό 
πεδίο έχει τεθεί τώρα ως κεντρικό θέμα του πολιτικού αγώνα. Αν αυτό το θέμα δεν επιλυθεί 
σωστά μπορεί να προκληθεί ένας νέος πόλεμος.
218. Η στρατηγική του FMLN, υποστηρίζει ο Σαφίκ Αντάλ, είναι η ολοκλήρωση της δη
μοκρατικής επανάστασης, με την ήττα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και την πραγματο
ποίηση μιας ατζέντας οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών. Στην κομματική 
συγκέντρωση του Δεκεμβρίου 1997 αυτή η πολιτική οργάνωση διακήρυξε δημόσια την 
πρόθεσή της να αγωνιστεί για τον σοσιαλισμό16.

5. ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

219. Την ώρα που στην Κεντρική Αμερική το αντάρτικο αναζητεί δρόμους ειρήνευσης 
μέσω διαπραγματεύσεων που περιλαμβάνουν και τον αφοπλισμό του, στην Κολομβία όχι 
μόνο συνεχίζεται ο ένοπλος αγώνας αλλά δυναμώνει μέρα με την ημέρα. Σήμερα είναι η 
μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής όπου αυτή η μορφή αγώνα για την πολιτική εξουσία 
δεν είναι απλώς ένα γεγονός αλλά ένα αναπτυσσόμενο πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτι
κό φαινόμενο. Η ίδια η κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας αναγνωρίζουν 
ότι το αντάρτικο είναι ένας παράγοντας εξουσίας και επιρροής και ότι απέχουν πολύ από το 
να μπορούν να το νικήσουν17.
220. Οι τρεις ιστορικές πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις, FARC, ELN και EPL, έχουν σχη
ματίσει την Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar*, με 107 αντάρτικα μέτωπα που έχουν 
παρουσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο και τις περιαστικές 
περιοχές. Μια επίσημη αναγνώριση των δυνάμεων του αντάρτικου αποτελεί το αίτημα του 
στρατηγού Harod Beyoda στη Βουλή, πριν από την αποστρατεία του, να αναβληθούν οι 
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1997, επειδή ο στρατός εκτιμούσε ότι η εξέγερση θα 
μπορούσε να ελέγχει περίπου 500 δημοτικά συμβούλια, σχεδόν τον μισό αριθμό των δη- 
μαρχιών της χώρας (σε σύνολο 1.050), και αυτό θα σήμαινε την ύπαρξη μιας παράλληλης

16. Σύμφωνα με τον σαλβαδοριανό ηγέτη είναι ενδιαφέρον το ότι διατυπώνεται η επιμονή στον 
στόχο του σοσιαλισμού την ώρα που υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι θα κερδηθεί η προεδρία της 
Δημοκρατίας στις εκλογές του Μαρτίου 1999.

17. Αυτά που εκθέτουμε στη συνέχεια, τα επεξεργαστήκαμε με τη συνεργασία του Αντόνιο 
Λόπες.

* Σήμερα, στις δύσκολες συνθήκες της αμερικανοκρατίας στη χώρα, το αντάρτικο συνεχίζει 
τη δράση του και οι τρεις ιστορικές οργανώσεις συνεχίζουν, η κάθε μία από την πλευρά της και με 
την ιδιαίτερη συμβολή της, να μετέχουν στην επαναστατική διαδικασία, αλλά όχι σε συγκροτημένο 
οργανωτικά κοινό μέτωπο, Σ.τ.Μ.
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εξουσίας. Έπειτα από αυτές τις εκλογές διάφοροι παρατηρητές συμπέραναν ότι το αντάρ
τικο ελέγχει περίπου 300 δήμους και διαθέτει μια πολύ σημαντική επιρροή σε 4 διοικητικά 
διαμερίσματα.
221. Στο στρατιωτικό πεδίο το κολομβιανό αντάρτικο πέρασε από μια φάση άμυνας σε μια 
φάση επιθετικού χαρακτήρα. Αυτό δείχνουν η κατάληψη του στρατοπέδου Las Delicias, οι 
μάχες στα El Villar και Patascoy, καθώς και η κατάληψη της πρωτεύουσας της επαρχίας 
Vaupez, Mitu, όπου ο αντίπαλος είχε περισσότερους από 400 νεκρούς και τραυματίες και 
355 αιχμαλώτους, όπως επίσης και οι νικηφόρες μάχες στα νότια της χώρας όπου ο κυβερ
νητικός στρατός γνώρισε βαριές ήττες.
222. Μετά τη νίκη του συντηρητικού υποψηφίου, Αντρές Παστράνα, στις προεδρικές εκλο
γές στις 21 Ιουνίου 1998, το ζήτημα της ειρήνης ξανααπόκτησε ασυνήθιστη δυναμική.
223. Για τη νέα κυβέρνηση, μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Fuerzas Armadas 
Revolucionarías de Colombia (FARC, Ένοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις Κολομβίας) -το 
παλιότερο και ισχυρότερο αντάρτικο κίνημα της χώρας-, δεν ήταν απλώς επιδίωξη, αλλά 
αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που έχει χα
ράξει και βασίζεται σε ένα σχέδιο νεοφιλελεύθερης κοπής όπου κυριαρχούν οι ιδιωτικοποιή
σεις και η λεγόμενη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Χωρίς μια ελάχιστη εσωτερική στα
θερότητα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν τα κυβερνητικά οικονομικά σχέδια.
224. Για το αντάρτικο κίνημα, από τη μεριά του, οι διαπραγματεύσεις αντιπροσωπεύουν τη 
δυνατότητα να κερδίσει έναν πολιτικό χώρο σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο που θα του 
επιτρέπει να κάνει γνωστό το επαναστατικό του σχέδιο, που περιλαμβάνει την καταπολέ
μηση της διαφθοράς, την ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων, τον τερματισμό του εμπορίου 
ναρκωτικών και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτοί οι στόχοι συμπυκνώνονται στα δέκα 
σημεία που θέτουν οι FARC για να διαπραγματευτούν σε βάθος την ειρήνη στην Κολομβία. 
Ανάμεσα σε άλλα συμπεριλαμβάνονται: η πλήρης αγροτική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμι
ση της δικαιοσύνης και του στρατού· η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας· η ενδυνάμωση 
του δημόσιου τομέα, ώστε αυτός να ελέγχει τους κύριους κλάδους της εθνικής οικονομίας 
(πετρέλαιο, ενέργεια, επικοινωνίες, μεταφορές, ορυκτό πλούτο, ανάμεσα στα άλλα)· η εν
δυνάμωση της εθνικής βιομηχανίας· η ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική- η 
εκπαίδευση και η υγεία να γίνουν οι κυριότερες προτεραιότητες του προϋπολογισμού· η 
φορολογική μεταρρύθμιση, ανάλογα με τους μισθούς και τα κέρδη.
225. Ο πρόεδρος Παστράνα αναγνώρισε, στη συνάντησή του με τον ηγέτη των FARC Μα- 
νουέλ Μαρουλάντα, ότι οι στόχοι που έθεσε το αντάρτικο είναι ζητήματα που πρέπει να 
επιλύσει το κράτος και διακήρυξε ότι είναι διατεθειμένος να τα συζητήσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων.
226. Τον Αύγουστο του 1998 ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να εκκενωθούν 5 περιοχές και να 
συζητήσει δύο επιπρόσθετα συγκυριακά ζητήματα που για τις FARC είναι σημαντικά: την 
ανταλλαγή των αιχμαλώτων18 και την εξάρθρωση των παραστρατιωτικών οργανώσεων και

18. Οι FARC κρατούν περισσότερους από 300 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ενώ ο στρα
τός έχει φυλακισμένους περίπου 400 πολιτικούς κρατούμενους, από τους οποίους κάπου 100 είναι 
αντάρτες.
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των χρηματοδοτών τους (τσιφλικάδες, μεγαλοκτηνοτρόφοι, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί κ.ά.).
227. Έπειτα από μια περίοδο προόδων και οπισθοχωρήσεων τελικά συμφωνήθηκε η έναρξη 
των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το αντάρτικο να γίνει στις 7 Ιανουα- 
ρίου 1999, όμως οι παραστρατιωτικοί, με προφανή πρόθεση να αποτύχει αυτή η σημαντική 
απόπειρα ειρήνευσης, πραγματοποίησαν σε διάστημα 48 ωρών μια κτηνώδη σφαγή περισ
σότερων από 200 γυναικών, παιδιών και αθώων αγροτών. Αυτό οδήγησε αυτόματα στο 
πάγωμα του διαλόγου και στην ονομαστική δημόσια καταγγελία δέκα στρατηγών, πολλών 
συνταγματαρχών και μιας εκατοντάδας πλούσιων μεγαλοκτηνοτρόφων και τσιφλικάδων 
ως χρηματοδοτών και ηθικών αυτουργών αυτών των σφαγών.
228. Η λογική απάντηση του FARC σε μια τέτοια βαρβαρότητα εκτιμήθηκε από την κυβέρνη
ση του Παστράνα με μεγάλη ωριμότητα και αποτράπηκε έτσι το ναυάγιο των συνομιλιών.
229. Από τη μεριά του, o Ejército de Liberación Nacional (ELN, Εθνικοαπελευθερωτικός 
Στρατός), η δεύτερη αντάρτικη δύναμη της Κολομβίας, ακολούθησε και αυτός μια διαδικα
σία διαλόγου και διαπραγματεύσεων, με προόδους και οπισθοχωρήσεις.
230. Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη αδυναμία αυτής της διαδικασίας των διαπραγμα
τεύσεων είναι το ότι δεν επιτεύχθηκε ένας διάλογος του συνόλου των αντάρτικων δυνά
μεων με την κυβέρνηση.
231. Τελειώνοντας, σκέφτομαι ότι η διαδικασία του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων στην 
Κολομβία δεν θα είναι εύκολη ούτε αναμένονται άμεσες λύσεις: Θα πρέπει να ξεπεράσει πολ
λές δυσκολίες και να αποτρέψει πολλές ίντριγκες και συνωμοσίες των δυνάμεων που είναι 
αντίθετες στην ειρήνευση στη χώρα, τόσο εθνικών όσο και εξωτερικών, ιδιαίτερα των ΗΠΑ.

6. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990

232. Παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, η Αριστερά στη Λατινική Αμερική έκανε ση
μαντικές προόδους στο εκλογικό πεδίο κατά την τελευταία δεκαετία.
233. Το Partido de los Trabajadores (PT, Κόμμα Εργαζομένων) της Βραζιλίας, σε λιγότερο 
από 10 χρόνια από την ίδρυσή του, κατάφερε να κερδίσει το 1988 τη στρατηγικής σημασίας 
δημαρχία του Σάο Πάολο και άλλες δύο δημαρχίες πρωτευουσών πολιτειών της Βραζιλίας 
(Πόρτο Αλεγκρε του Pío Γκράντε ντο Σουλ και Βιτόρια του Εσπίριτο Σάντο)19, καθώς και 
33 ακόμη μικρότερες δημαρχίες*. Και έναν χρόνο αργότερα ο ηγέτης του, ο Λουΐς Ινάσιο 
Ντα Σίλβα, γνωστότερος ως Λούλα, έφτασε στα πρόθυρα της προεδρίας της Δημοκρατίας 
της μεγαλύτερης και ισχυρότερης χώρας στη Λατινική Αμερική20. Στις επόμενες προεδρι

19. Στις προηγούμενες εκλογές είχε κερδίσει δύο δημαρχίες.
* Η Βραζιλία, όπως και το Μεξικό και η Βενεζουέλα, είναι Ομοσπονδία Πολιτειών οι οποίες 

έχουν μεγάλη ανεξαρτησία όσον αφορά τη νομοθεσία, τη διοίκηση, την οικονομία, την εκπαίδευση 
(Σ.τ.Μ.).

20. Έχασε στον δεύτερο γύρο και μόνο για 3 εκατομμύρια ψήφους σε ένα εκλογικό σώμα 82 
περίπου εκατομμυρίων ψηφοφόρων.



κές εκλογές του 1994 όλες οι δημοσκοπήσεις συμφωνούσαν ότι θα ήταν ο νικητής, μέχρις 
ότου η Δεξιά επινόησε την υποψηφιότητα του Φερνάντο Ερνάντο Καρντόσο και του Plan 
Real του, η οποία υποστηρίχτηκε από ένα σημαντικό τμήμα της προοδευτικής διανόησης. 
Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές του 1998, αν και ο Λούλα ηττήθηκε για τρίτη φορά,* 
το κόμμα του (το ΡΤ) κατόρθωσε να βελτιώσει τη θέση του στο θεσμικό πεδίο. Στη Βουλή 
αύξησε τη δύναμή του από 50 σε 58 βουλευτές και στη Γερουσία από 5 σε 7. Και αν και 
έχασε με πολύ μικρή διαφορά τη Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, η μεγαλύτε
ρη επιτυχία του ήταν η κατάκτηση της πολιτείας του Pío Γκράντε Ντο Σουλ, μια πολιτεία 
περισσοτέρων από 11 εκατομμυρίων κατοίκων -η  τέταρτη μεγαλύτερη της Ομοσπονδίας-, 
καθώς και τις πολιτείες Άκρε και Μάτο Γκρόσο Ντο Σουλ21.
234. Το Φρ. Άμπλιο [Frente Amplio: Πλατύ Μέτωπο ή απλώς «Φρέντε», όπως το αποκαλούν 
στη Λατινική Αμερική, Σ.τ.Μ.] της Ουρουγουάης που μετρά ήδη [το 1999] 27 χρόνια ζωής 
-το μακροβιότερο πολιτικό μέτωπο της Αριστεράς στη Λατινική Αμερική- κέρδισε το 1989 
τη δημαρχία του Μοντεβιδέο, όπου συγκεντρώνεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, με τον 
Ταμπαρέ Βάσκες έναν χαρισματικό σοσιαλιστή γιατρό ογκολόγο, ο οποίος πέντε χρόνια 
αργότερα [το 1994] έφτασε στα πρόθυρα της προεδρίας της Δημοκρατίας. Πράγματι, συ
γκέντρωσε 150.000 ψήφους περισσότερους από αυτούς του νικητή Σανγκινέτι, που μόνο 
χάρη στο Ley de Lemas** που διέπει το εκλογικό σύστημα της Ουρουγουάης μπόρεσε να 
καταλάβει τον προεδρικό θώκο. Την ίδια ώρα το Φρέντε ξανακέρδισε τη δημαρχία του Μο- 
ντεβιδέο, εκλέγοντας τον Μαριάνο Αράνα22.
235. Οι δημοσκοπήσεις του 1998 έδιναν νικητή των προσεχών προεδρικών εκλογών του 
Απριλίου 1999 τον Ταμπαρέ Βάσκες. Κατά τον πρόσφατο πρώτο γύρο των εκλογών στις 
25 Απριλίου23, αν και ήταν το Partido Colorado (Κολοράδος) το κόμμα που συγκέντρωσε 
τις περισσότερες ψήφους (το 38%), με δεύτερο το Encuentro Progresista-Frente Amplio
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* Ο Λούλα εκλέχθηκε πρόεδρος στον δεύτερο γύρο, στις 27 Οκτωβρίου 2002, με ποσοστό 
61,3% έναντι του 38,7% του Χοσέ Σέρα του PSDB, του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (στον πρώ
το γύρο είχε συγκεντρώσει το 46,4% έναντι του 23,2% του Σέρα). Στις τελευταίες εκλογές της 1ης 
Οκτωβρίου 2006, υπό το βάρος των διαψευσμένων προσδοκιών, της διαφθοράς και των σκανδά
λων, ο Λούλα επανεκλέχθηκε οριακά, ενώ στη Βουλή, τη Γερουσία και στις περισσότερες πολιτείες 
η δεξιά συμμαχία έχει επικρατήσει (Σ.τ.Μ.).

21. Τα στοιχεία είναι από το βραζιλιάνικο περιοδικό Epoca, αρ. 21, 12 Οκτωβρίου 1998, σσ. 
26-29, και αρ. 24, 2 Νοεμβρίου 1998, σσ. 34-37.

** Νόμος του Lemas, που ψήφισαν θορυβημένοι από την άνοδο του Φρέντε στις εκλογές του 
1994. Το 1999, βλέποντας ότι και έτσι ακόμη κινδύνευαν από το Φρέντε, ψήφισαν τον νόμο του 
balotage, δηλαδή τον δεύτερο γύρο. Στον δεύτερο γύρο ενώθηκαν οι Μπλάνκος και οι Κολορά
δος εκλέγοντας πρόεδρο τον Μπάτλε, ο οποίος συγκέντρωσε τις μισές ψήφους από τον υποψήφιο 
του Φρέντε, τον Ταμπαρέ Βάσκες. Στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, στις 31 Οκτωβρίου 2004, 
εκλέχθηκε πρόεδρος ο Ταμπαρέ Βάσκες με ποσοστό 51,68% έναντι του 35,12% των Μπλάνκος και 
10,61% των Κολοράδος, Σ.τ.Μ.

22. Marta Hamecker, Forjando la esperanza, Σαντιάγο της Χιλής, LOM, 1995.
23. Οι πρώτες που γίνονται μετά τη συνταγματική αλλαγή. Προηγουμένως δεν υπήρχε πρώτος 

και δεύτερος γύρος, αλλά κέρδιζε ο υποψήφιος του σχήματος που συγκέντρωνε τις περισσότερες 
ψήφους.
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(31 %)24 και τρίτο το Partido Nacional (Μπλάνκος) (29%), το πρόσωπο που συγκέντρωσε 
τις περισσότερες ψήφους ήταν ο Ταμπαρές Βάσκες με 320.620 ψήφους, έναντι των
261.000 του Χόρχε Μπάτλε και των 177.616 του Λακάγιε, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις 
συντηρητικότερες μερίδες των αντίστοιχων πολιτικών σχηματισμών τους. Για τον λόγο 
αυτόν, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ταμπαρέ Βάσκες έχει μεγάλες πιθανότητες 
να κερδίσει στον δεύτερο γύρο όπου έχει αποκλειστεί ο Λακάγιε, με τη στήριξη των 
προοδευτικών τμημάτων τόσο του Partido Colorado, όσο και του Partido Nacional.

236. Από την πλευρά του, το FMLN του Ελ Σαλβαδόρ στις εκλογές της 16 Μαρτίου 
1997 κέρδισε τη δημαρχία της πρωτεύουσας καθώς και 53 ακόμη δημαρχίες, ανάμεσα 
στις οποίες περιλαμβάνονταν οι σημαντικότερες πόλεις όπου ζούσε η πλειονότητα του 
πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα απέκτησε 27 έδρες στη Βουλή σε σύνολο ενενήντα 
τεσσάρων. Η ARENA25, από την πλευρά της, απέκτησε τον έλεγχο 161 μικρότερων δήμων 
και εξέλεξε 28 βουλευτές. Ωστόσο, με το ισχύον νομικό σύστημα, ενώ οι δημαρχίες του 
FMLN περιελάμβαναν περισσότερο από τον μισό πληθυσμό της χώρας, η αντιπροσώπευσή 
του στη Βουλή ανερχόταν στο ένα τρίτο μόνο του συνόλου των βουλευτών. Αυτά τα 
στοιχεία διαφωτίζουν τις παραμορφώσεις του εκλογικού συστήματος, το οποίο αγωνίζεται 
να αλλάξει το FMLN.

237. Οι εκλογικές νίκες του FMLN προοιωνίζονταν δριμύτατη εκλογική αναμέτρηση 
ανάμεσα στο FMLN και την ARENA στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 1999. 
Όμως, αυξανόμενες εσωτερικές αντιθέσεις στο FMLN που δημοσιοποιήθηκαν26, καθώς 
και ένας πολιτικός λόγος και προσανατολισμός που δεν διαφοροποιούνταν πολύ από τον 
πολιτικό λόγο της ARENA, προκάλεσαν σκεπτικισμό και δυσπιστία στους ψηφοφόρους. Το 
αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη αποχή -γύρω στο 60%- και η άνετη επικράτηση της ARENA 
(52%) έναντι του FMLN (30% των ψήφων).

238. Το Partido de la Revolución Democrática27 PRD, στο Μεξικό, έπειτα από μια μεγάλης 
έκτασης εκλογική απάτη που εμπόδισε τον ηγέτη του PRD, Κουαουτέμοκ Κάρντενας, να 
καταλάβει τον προεδρικό θώκο, κατάφερε να κερδίσει χωρίς καμία αμφισβήτηση με αυτόν 
τον υποψήφιο τη δημαρχία του ομοσπονδιακού διαμερίσματος της πόλης του Μεξικού 
στις εκλογές του 1997, αποκτώντας ταυτόχρονα ευρεία πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό

24. Αυτή είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση όπου το Φρέντε Άμπλιο έχει δύο υποψήφιους: 
τον Ταμπαρέ Βάσκες που πήρε το 82% των ψήφων και τον Ντανίλο Αστόρι, που συγκέντρωσε 
λίγο περισσότερο από 17%. [Στις 8 Μαΐου 2005 έγιναν διαμερισματικές (δημοτικές) εκλογές. Το 
Φρέντε, που στις προηγούμενες είχε νικήσει μόνο στο διαμέρισμα του Μοντεβιδέο, τώρα κέρδισε 
σε 8 από τα 19, έναντι 10 των Μπλάνκος και 1 των Κολοράδος. Σε αυτά τα 8 διαμερίσματα όμως 
συγκεντρώνεται το 74% του πληθυσμού της Ουρουγουάης (Σ.τ.Μ.)].

25. Alianza Republicana Nacionalista [Εθνικιστική Δημοκρατική Συμμαχία, το Nacionalista εί
ναι σωστότερο να αποδοθεί ως «Πατριωτική», Σ.τ.Μ.].

26. Πριν γίνουν γνωστές οι αντιθέσεις, οι δημοσκοπήσεις έδιναν ως ισοδύναμους τους δύο πο
λιτικούς σχηματισμούς.

27. To PRD αποτελεί διάσπαση του Partido Revolucionario Institucional (PRI, Θεσμικό Επανα
στατικό Κόμμα) και συνενώνει μερίδες προερχόμενες από άλλα κόμματα της Αριστεράς.
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νομοθετικό σώμα. Ο Κάρντενας προβάλλει ως σοβαρός διεκδικητής στις προσεχείς προεδ
ρικές εκλογές.
239. Στη Βενεζουέλα ο πρώην αντισυνταγματάρχης Ούγκο Τσάβες Φρίας -ηγέτης των 
μπολιβαριανών στρατιωτικών που είχαν επιχειρήσει πραξικόπημα στις 4 Φεβρουάριου 
199228 για να ανατρέψουν τον τότε πρόεδρο Κάρλος Αντρές Πέρες που τον κατηγορούσαν 
για διαφθορά και προδοσία του Συντάγματος- κέρδισε άνετα τις προεδρικές εκλογές στις 6 
Δεκεμβρίου 1998, από τον πρώτο γύρο με το 53% των ψήφων. Ο λαός, κουρασμένος από 
τη διαφθορά και ολοένα πιο σκεπτικιστής από την προδοσία των παραδοσιακών πολιτικών, 
αποφάσισε να υποστηρίξει έναν υποψήφιο νέου τύπου.
240. Από τότε που βγήκε από τη φυλακή, όπου παρέμεινε λίγο περισσότερο από δύο χρό
νια για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τη χορήγηση αμνηστίας από τον πρόεδρο 
Καλντέρα, ο πρώην στρατιωτικός διατρέχει όλη τη χώρα προσπαθώντας να πείσει τον λαό 
για την αναγκαιότητα μιας βαθιάς θεσμικής αλλαγής για να βγει η Βενεζουέλα από το χάος, 
τη διαφθορά και την αδράνεια.
241. «Από τότε που εισέβαλε στην εθνική σκηνή ο Τσάβες έχει προκαλέσει την πιο ένθερμη 
αφοσίωση και την πιο έντονη απόρριψη. Για όσους τον υποστηρίζουν είναι “ένας φυσικός 
ηγέτης με μια νέα απελευθερωτική πρόταση”. Για τους εχθρούς του είναι “ένας αυταρχικός 
γορίλας”, “ένας εκκολαπτόμενος δικτάτορας”, “ένας λαϊκιστής δημαγωγός”29».
242. Η προεκλογική εκστρατεία του τρόμου, στην οποία πάντα καταφεύγει η Δεξιά όταν 
βλέπει το παιχνίδι να χάνεται, αυτή τη φορά δεν απέδωσε. Το μήνυμα του Τσάβες «να 
επανιδρύσουμε τη δημοκρατία, να αναστήσουμε τη Βενεζουέλα και να υπογράψουμε το 
οριστικό τέλος της διαφθοράς30» κερδίζει συνεχώς νέους οπαδούς.
243. Η εκλογική διαδικασία έγινε απολύτως κανονικά και ειρηνικά και το αποτέλεσμα 
αναγνωρίστηκε αμέσως από όλα τα κόμματα. Αντίθετα από όλες τις προβλέψεις, επίσης, 
«στο Χρηματιστήριο σημειώθηκε μια εκρηκτική και ιστορική άνοδος31».

28. Η απόπειρα πραξικοπήματος μιας ομάδας νεαρών αξιωματικών που ήταν οργανωμένοι στο 
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (Επαναστατικό Μπολιβαριανό Κίνημα 200, όπου ο 
αριθμός αναφέρεται στα 200 χρόνια από τον θάνατο του Σιμόν Μπολίβαρ) προκάλεσε μεγάλη λαϊ
κή συμπάθεια. Αυτοί οι στρατιωτικοί αποφάσισαν να κινηθούν κατά του προέδρου Κάρλος Αντρές 
Πέρες, όταν αυτός διέταξε τον στρατό να χτυπήσει τον λαό για να καταπνίξει το ξέσπασμα-της λαϊ
κής οργής λόγω της πείνας και της φτώχειας στις 27 Φεβρουάριου 1989, στο λεγόμενο «caracazo». 
[Η εξέγερση του λαού του Καράκας, εξού και caracazo, που καταπνίγηκε βίαια, με εκατοντάδες 
νεκρούς, Σ.τ.Μ.]

29. Ximena Ortúzar, «Ο νέος πρόεδρος της Βενεζουέλας θα παραλάβει μια χώρα σε βαθιά οικο
νομική και κοινωνική κρίση. Ο Τσάβες, “εκκολαπτόμενος δικτάτορας”, ευνοημένος από την αδρά
νεια και τη διαφθορά των παραδοσιακών κομμάτων», στο μεξικανικό περιοδικό Proceso Interna
cional, αρ. 1153, 6 Δεκεμβρίου 1998.

30. Το παραθέτει η Ximena Ortúzar, στο «Hugo Chávez dio un revés a los malos augurios», στο 
περιοδικό Proceso Internacional, αρ. 1154, 13 Δεκεμβρίου 1998.

31. Την πρώτη μέρα που άνοιξε το Χρηματιστήριο μετά τις εκλογές καταγράφηκε ένα άλμα των 
τιμών κατά 22,22%, και την επόμενη μέρα ανέβηκε κατά ακόμη 19,34%, «ενώ το εθνικό νόμισμα, 
το μπολίβαρ, βελτίωσε τη θέση του έναντι του δολαρίου κατά 1,1% (Ximena Ortúzar, ibid.).
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244. Αυτή η εκπληκτική νίκη του νεαρού υποψηφίου, μόλις 44 χρόνων, αντανακλά την 
εξάντληση του δικομματισμού που κυβέρνησε τη χώρα επί σαράντα χρόνια32 και αποτελεί 
μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προκλήσεις για την Αριστερά της ηπείρου μας. Για πρώτη 
φορά ένας πρώην στρατιωτικός που χαρακτηρίζεται «επαναστάτης» προτίθεται να αλλάξει 
τους κανόνες του θεσμικού παιχνιδιού με ειρηνικό τρόπο και διαθέτει τον απαραίτητο 
συσχετισμό δυνάμεων για να το πραγματοποιήσει -  η ευρεία πλειοψηφία που κέρδισε στις 
εκλογές εδραιώνεται όσο περνούν οι μήνες.
245. Ο Τσάβες αισθάνεται ότι χτίζει μια νέα ιστορία, φιλοδοξεί «να κάνει μια αληθινή 
επανάσταση πραγματοποιώντας δομικές αλλαγές στο πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστι
κό, το οικονομικό πεδίο», στο ήθος. Όμως φιλοδοξεί να την κάνει «ειρηνικά και δημοκρα
τικά για να δώσει ειρηνική βιωσιμότητα στη μετάβαση και στην αναγκαία και βαθιά αλ
λαγή33».
246. Το Movimiento Quinta República (MVR, Κίνημα Πέμπτης Δημοκρατίας) που ίδρυσε ο 
Τσάβες, το οποίο κατά κύριο λόγο αποτελούσε τον Polo Patriótico -τον εκλογικό συνασπισμό 
που διαμορφώθηκε για να προωθήσει την υποψηφιότητά του34- , αναδείχθηκε στην πρώτη 
πολιτική δύναμη της Βενεζουέλας με 41,06% των ψήφων. Ακολούθησαν το Movimiento 
Al Socialismo (MAS) με 8,48%, και το κόμμα Partía Para Todos (ΡΡΤ) με 2,15%.35 Αυτό 
το τελευταίο έχει αποσχιστεί από το κόμμα Causa R, που γνώρισε μια αλματώδη εκλογική 
άνοδο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 199036.

32. Η Acción Democrática (AD, Δημοκρατική Δράση) και το Partido Social Cristiano (Χριστια- 
νοσοσιαλιστικό Κόμμα), το Copei, αποφάσισαν να ενωθούν την τελευταία στιγμή με σκοπό να 
εμποδίσουν τη νίκη του Τσάβες. Η ήττα τους, παρότι είχε προβλεφθεί, υπήρξε πολύ μεγαλύτερη 
από ό,τι περίμεναν. «Οι ψήφοι της AD -που για 40 χρόνια ήταν η πρώτη εκλογική δύναμη της χώ
ρας- υπέρ του υποψηφίου της Σάλας Ρομέρ έφτασαν στις 427.046 (7,7%) και αυτοί του Copei τις 
99.626 (1,81%). Ακόμη, ο Λουΐ; Αλφάρο Ουσέρο, υποψήφιος της AD που αρνήθηκε να αποσύρει 
την υποψηφιότητά του, συγκέντρωσε 20.630 ψήφους (0,37%)». (X. Ortúzar, ibid.).

33. Λόγος του Ούγκο Τσάβες στο φόρουμ που οργάνωσαν το El National και το Ateneo de Ca
racas, με θέμα τη Συνταγματική Αναθεώρηση στις 23 Σεπτεμβρίου 1998.

34. Αποτελείται από αρκετά κόμματα, μεταξύ των οποίων το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα μέλη 
του Movimiento Al Socialismo (MAS, Κίνημα για τον Σοσιαλισμό) -  τρίτη πολιτική δύναμη της 
χώρας -  και το Patria Para Todos (ΡΡΤ, Πατρίδα Για Όλους). Για το κόμμα αυτό βλέπε τη Σημείωση 
36.

35. Τα στοιχεία είναι από το άρθρο της X. Ortúzar, Hugo Chávez dio un revés..., ό.π.
36. Το κόμμα Causa R μπαίνει στο θεσμικό πεδίο το 1984, με 4 δημοτικούς συμβούλους στη δη

μαρχία του Κορονί, την πιο βιομηχανική πόλη της πολιτείας Μπολίβαρ. Τέσσερα χρόνια αργότερα 
εκλέγει 3 ομοσπονδιακούς βουλευτές και τον επόμενο χρόνο κερδίζει τη δημαρχία του Κορονί και 
την τοπική κυβέρνηση της πολιτείας Μπολίβαρ. Μετά τρία χρόνια ξανακερδίζει και τη δημαρχία 
του Κορονί και την Πολιτεία Μπολίβαρ, καθώς και τη Δημαρχία του Καράκας, της πρωτεύουσας 
της Βενεζουέλας, αποκτώντας την απόλυτη πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο -  μια αξιόλογη 
εκλογική επιτυχία, στην οποία φαίνεται ότι συνέβαλε σημαντικά το ότι ο λαός ταυτοποιούσε την 
Causa R με το Movimiento Bolivariano του Ούγκο Τσάβες. Και στις γενικές εκλογές του 1993 
ανεβαίνει από τους 3 στους 4 βουλευτές και εκλέγει 8 γερουσιαστές, αν και αργότερα, για λόγους 
που δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ, χάνει τόσο τη δημαρχία του Καράκας όσο και την πολιτεία



247. Ήδη στις γενικές εκλογές στις 8 Νοεμβρίου όπου εκλέγονταν τα μέλη του Κονγκρέσου 
και οι κυβερνήτες των πολιτειών, προς γενική έκπληξη ο συνασπισμός του Τσάβες Polo 
Patriótico απέκτησε τη σχετική πλειοψηφία στο Κονγκρέσο, εκτοπίζοντας την Acción 
Democrática στη δεύτερη θέση και το Copei στην τρίτη, και επικράτησε σε 8 από τις 23 
πολιτείες.
248. Ένας από τους κυριότερους και πιο μαχητικούς στόχους που έθεσε ο μπολιβαριανός 
στρατιωτικός που δεν προσδιορίζεται ως κομμουνιστής, μαρξιστής ή αριστερός αλλά 
σίγουρα ως επαναστάτης, υπήρξε η σύγκληση μέσω δημοψηφίσματος Συντακτικής Συ
νέλευσης για την επανίδρυση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα. Ο Τσάβες υποστηρίζει 
ότι η διαφθορά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που χρειάζεται να αποκλειστεί η δυνατότητα 
μεταρρύθμισης του κράτους: αυτό πρέπει να επανιδρυθεί.
249. Θεωρεί απαραίτητα: τη δημιουργία πραγματικά ουδέτερης δικαστικής εξουσίας «που 
θα απονέμει δικαιοσύνη και δεν θα μεροληπτεί υπέρ των μεγαλόσχημων ή της δικαστικής 
κάστας», για να υπάρξει στη Βενεζουέλα ένα κράτος δικαίου σεβαστό από όλους- τη 
μεταβολή της νομοθετικής εξουσίας, για να μπορεί ο λαός να εκλέγει αντιπροσώπους 
που να γνωρίζει και να εμπιστεύεται· την αναδιάρθρωση της εκτελεστικής εξουσίας με 
τέτοιον τρόπο, που να υπάρχει «μια δημοκρατία όπου θα υπάρχει ισορροπία ανάμεσα 
στην προεδρική εξουσία και την εξουσία της Βουλής», αποδυναμώνοντας την εξουσία 
του «προεδρισμού*» των αρχών του αιώνα. Ο Τσάβες θεωρεί «την εθνική κυριαρχία, την 
εθνική άμυνα, ως γενική έννοια, ως κοινωνική έννοια».
250. Άλλο στοιχείο της ατζέντας της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η έγκριση «ενός 
εθνικού σχεδίου» για την ανασυγκρότηση της χώρας, ενός σχεδίου «για τα επόμενα πενήντα 
χρόνια», που να μην εξαρτάται από τις πολιτικές εναλλαγές και να χρησιμεύει ως πυξίδα 
στην πορεία των Βενεζουελανών για τις επόμενες δεκαετίες.
251. 'Οταν έκλεινε αυτό το βιβλίο [ 1999] το μεγάλο θέμα της συζήτησης ήταν η μορφή που 
έπρεπε να έχει η Συντακτική Συνέλευση**. Η πρόταση του Τσάβες είναι να την αποτελούν 
οι καλύτεροι της χώρας που να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τις περιοχές ή τις οργανώσεις 
τους. Μία οργάνωση της οποίας η συμμετοχή είναι θέμα συζήτησης είναι η Συνομοσπονδία
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Μπολίβαρ. Η Causa R κατάγγειλε εκλογικές απάτες και στις δύο περιπτώσεις, η πραγματικότητα 
όμως φαίνεται ότι είναι περισσότερο περίπλοκη. Αυτό το κόμμα γνώρισε μια οδυνηρή διάσπαση 
τον Φεβρουάριο του 1997. Μία μερίδα με επικεφαλής τον τότε γενικό γραμματέα Λούκας Ματέο 
και τον λαϊκό ηγέτη Αντρές Βελάσκες και τη στήριξη του μεγαλύτερου τμήματος του Nuevo Sindi
calismo, με πιο μετριοπαθείς θέσεις και αποδοχή της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων του Ορινόκο, 
διατηρεί το όνομα Causa R. Η άλλη μερίδα με επικεφαλής τον προηγούμενο γενικό γραμματέα 
Πάμπλο Μεντίνα, έχοντας στις γραμμές της σημαντικά στελέχη όπως τους Αριστόβουλο Ιστούρις 
και Κλεμέντε Σκότο, πρώην δημάρχους του Καράκας και του Καρονί αντίστοιχα, σχημάτισε ένα νέο 
κόμμα: το Partía Para Todos και στήριξαν τον Ούγκο Τσάβες στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές.

* Σύστημα προεδρικής δημοκρατίας, όπου ο πρόεδρος εκλέγεται από τον λαό και όχι από τη 
Βουλή και συγκεντρώνει στο πρόσωπό του το σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ η Βουλή έχει 
περιορισμένες εξουσίες (Σ.τ.Μ.).

** Η Συντακτική Συνέλευση συνέταξε νέο Σύνταγμα (βλέπε Παράρτημα) το οποίο εγκρίθηκε με 
ποσοστό 72% στο δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 1999 (Σ.τ.Μ.).



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 107

των Εργατών Βενεζουέλας CTV*, η κεντρική συνδικαλιστική οργάνωση, που ελέγχεται 
από τα παραδοσιακά κόμματα AD και Copei. Αναζητείται τρόπος, ώστε οι εργαζόμενοι να 
εκλέξουν δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους.
252. Ο Τσάβες αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ως παιδα
γωγική και διδακτική διαδικασία για τον λαό, που δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο 
από 6 μήνες.
253. Θα μπορέσει ο μπολιβαριανός στρατιωτικός να κινήσει τη διαδικασία συνταγματι
κής αναθεώρησης με τη σοβαρότητα και το βάθος που έχει τεθεί παρά το ότι δεν διαθέτει 
τον απαραίτητο αριθμό των κατάλληλων στελεχών για τον σκοπό αυτόν; Θα συνεχίσει να 
διαθέτει τη λαϊκή υποστήριξη, ακόμη και αν δεν μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις προσδο
κίες που δημιούργησε στην προεκλογική του εκστρατεία; Θα μπορέσει να υλοποιήσει έναν 
τρίτο δρόμο ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, σε μια χώρα που εξαρτάται 
από το πετρέλαιο (που αποτελεί περισσότερο από το 70% των εξαγωγών της) και του οποί
ου η κυριότερη αγορά είναι αυτή των ΗΠΑ; Μόνο η ιστορία θα αποφανθεί αν αυτό είναι 
δυνατόν.
254. Αφού διαπιστώσαμε την αναμφίβολη θεσμική προώθηση της Αριστεράς σε αρκετές 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτό το σημείο χωρίς να επιση- 
μάνω τις τεράστιες προκλήσεις που τίθενται γι’ αυτήν σ’ αυτό το πεδίο, όπως: πώς μπορεί 
ένα κόμμα να κυβερνά και ταυτόχρονα να είναι ένα κόμμα αγώνα. Πώς θα αποφύγει να 
ξεπέσει στις παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές και θα καταφέρει να διαφοροποιηθεί από 
τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, απέναντι σε μια κοινή γνώμη ολοένα και περισσότερο σκε- 
πτικιστική για την πολιτική και τους πολιτικούς. Πώς θα αποφύγει την ενσωμάτωση των 
στελεχών της στο σύστημα. Πώς θα καταφέρει να μη γίνει ένας απλός διαχειριστής της 
κρίσης37.

7. ΤΣΙΑΠΑΣ: ΕΝΑ ΕΝΟΠΛΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

255. Την ώρα που απ’ άκρη σ’ άκρη διέτρεχαν τη Λατινική Αμερική αυτές οι εκλογικές 
προσδοκίες και διαδιδόταν ευρύτατα σε όλη την ήπειρο το βιβλίο του Καστανιέντα La 
utopia desarmada (Η άοπλη ουτοπία, 1993), λάμβανε χώρα την Πρωτοχρονιά του 1994**,

* Την ηγεσία της οργάνωσης αυτής χρηματοδοτούσαν οι ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
δύο αρχηγοί του πραξικοπήματος του Απριλίου του 2002 ήταν ο πρόεδρος των βιομηχάνων και ο 
πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Εργατών. Σήμερα η διεφθαρμένη CTV έχει συρρικνωθεί, ενώ έχει 
δημιουργηθεί η νέα μαζική συνομοσπονδία εργατών UNT, Σ.τ.Μ.

37. Αυτό το θέμα αναπτύσσεται στο τέλος του Τρίτου Μέρους αυτού του βιβλίου, Κεφάλαιο 7, 
«Η Αριστερά και οι μεταρρυθμίσεις».

** Την ημέρα που η μεξικανική κυβέρνηση υπέγραφε την καταστροφική, ιδιαίτερα για τους 
αγρότες, NAFTA (Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου) με τις ΗΠΑ και τον Κανα
δά, Σ.τ.Μ.
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στην Τσιάπας, τη μεξικανική πολιτεία με τον μεγάλο αριθμό ιθαγενικού πληθυσμού, μια 
λαϊκή εξέγερση που οργάνωσε o Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Εθνικοαπελευ- 
θερωτικός Ζαπατιστικός Στρατός), ένοπλη οργάνωση με ινδιάνους και λατίνους κομαντά- 
ντες, ανάμεσα στους οποίους και ο θρυλικός πλέον υποδιοικητής Μάρκος.
256. Χιλιάδες ινδιάνοι και αγρότες είχαν επιλέξει να πάρουν τα όπλα για να κάνουν γνωστό 
αυτό που το νεοφιλελεύθερο καθεστώς αυτής της χώρας έκρυβε επιμελώς: τις απάνθρωπες 
συνθήκες πείνας, εξαθλίωσης και εκμετάλλευσης στις οποίες ζούσαν αυτοί οι κάτοικοι της 
ζούγκλας Λακαντόνα, ξεχασμένοι από τα μέσα ενημέρωσης.
257. Η ένοπλη εξέγερση συγκίνησε τη χώρα και τον κόσμο αποκαλύπτοντας την περιθωρι
οποίηση και την καταπίεση που υφίστανται αυτοί οι ινδιάνικοι λαοί, τις καταχρήσεις, την 
αδιαφορία και τη διαφθορά της δικαστικής εξουσίας, τη συμπαιγνία της πολιτικής εξουσίας 
με τις κυρίαρχες τάξεις.
258. O EZLN είναι ένα ένοπλο κίνημα διαφορετικό από τα προηγούμενα αντάρτικα της Λα
τινικής Αμερικής. Δεν προτίθεται να καταλάβει την εξουσία με τα όπλα ούτε να αγωνιστεί 
ως πολιτικό κόμμα δίπλα στα άλλα παραδοσιακά κόμματα για να καταλάβει κυβερνητικές 
θέσεις, η πρόταση του είναι η προοδευτική οικοδόμηση μιας κοινωνίας συνεργασίας και 
αλληλεγγύης.
259. Μετά τις πρώτες ένοπλες αναμετρήσεις φάνηκαν διατεθειμένοι να συζητήσουν. Ο 
στόχος τους πάντοτε ήταν να φέρουν τη φωνή τους στην καρδιά της πόλης του Μεξικού 
και την παρουσία τους στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όμως ο πολύ ισχυρότερος 
αντίπαλος δεν τους άφηνε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους και με συνεχείς στρα
τιωτικές ενέργειες εκτόπιζε τους εξεγερμένους σε ολοένα και πιο αφιλόξενα μέρη, βαθιά 
στη ζούγκλα.
260. Οι Ζαπατίστας εκφράζουν μια νέα κουλτούρα της Αριστεράς: «Να κυβερνάς υπακού- 
οντας», «Να εκπροσωπείς, όχι να παραγκωνίζεις», «Να χτίζεις, όχι να γκρεμίζεις», «Να 
προτείνεις και να μην επιβάλλεις», «Να πείθεις, όχι να νικάς».
261. Υπήρξαν πολύ επινοητικοί στην επανοικειοποίηση της γλώσσας και στη χρήση των 
μέσων επικοινωνίας, καταφέρνοντας να σπάσουν τον αποκλεισμό της ενημέρωσης με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Ίντερνετ, αυτό που κάποιοι έχουν ονομάσει 
«πόλεμο των δικτύων». Δηλαδή, με τη διαμόρφωση τοπικών και διεθνών δικτύων, χρησι
μοποιούν την τεχνολογία της πληροφορίας για να πετύχουν τους πολιτικούς τους στόχους. 
Έτσι, χάρη σ’ αυτόν τον νέο τύπο πολέμου, οι Ζαπατίστας κατάφεραν από τη ζούγκλα της 
Λακαντόνα να επικρατήσουν στην πολιτική μάχη του Μεξικού και να δημιουργήσουν ένα 
τεράστιο δίκτυο υποστήριξης της υπόθεσής τους σε ολόκληρο τον κόσμο38.
262. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του αγώνα του EZLN, έχει πετύχει έναν από τους 
κύριους στόχους του: να θέσει το ζήτημα των παντοτινά λησμονημένων. Αλλά εκτός από 
αυτό, έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει μια άλλη κουλτούρα της Αριστεράς, που κερ

38. Βλέπε το άρθρο των Jim Cason και David Brooks, «Nueva forma de lucha social atribuida 
al EZLN por especialistas de Estados Unidos. México, laboratorio de la “guerra de redes”», Μεξικό, 
εφημερίδα La jornada, 6 Φεβρουάριου 1999.



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 109

δίζει τη συμπάθεια σημαντικών κοινωνικών μερίδων: απέδειξαν ότι πράγματι μπορεί να 
υπάρξει μια διαφορετική Αριστερά.
263. Εδώ τελειώνει η σύντομη αναφορά μου στα κυριότερα πολιτικά γεγονότα που σημά
δεψαν την Αριστερά από τη νίκη της επανάστασης στην Κούβα μέχρι σήμερα.
264. Σαράντα χρόνια δεν πέρασαν μάταια. Η Αριστερά του σήμερα δεν είναι η ίδια με την 
Αριστερά του χθες. Τα γεγονότα που επισημάναμε άφησαν τα ίχνη τους. Οι πιο δεκτικές 
μερίδες της έχουν διδαχτεί από τις επιτυχίες και τις ήττες και είναι έτοιμες να αντιμετωπί
σουν τις τεράστιες προκλήσεις που τους θέτει η τρίτη χιλιετία.
265. Αυτή ξεκινά με έναν συσχετισμό δυνάμεων πολύ χειρότερο από ό,τι πριν από 40 χρό
νια. Η ήττα του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ δεν άλλαξε απλώς 
καίρια τον συσχετισμό δυνάμεων υπέρ των πιο αντιδραστικών δυνάμεων, μετατρέποντας 
τις ΗΠΑ σε ηγεμονική δύναμη δίχως αντίβαρο, αλλά επίσης εξαφάνισε από τον ορίζοντα 
την κύρια πρακτική αναφορά της Αριστεράς στον αγώνα της για τον σοσιαλισμό.
266. Το ότι αναγνωρίζουμε αυτή την αντικειμενική κατάσταση δεν σημαίνει ότι εγκαταλεί
πουμε τον αγώνα, αγώνα που είναι σήμερα πιο αναγκαίος από ποτέ. Το ζήτημα όμως είναι 
να πατάμε γερά πάνω στη γη για να κάνουμε την έφοδο στον ουρανό.
267.0  στόχος του Δεύτερου Μέρους αυτού του βιβλίου είναι η πληροφόρηση τού αναγνώ
στη με συστηματικό και συνθετικό τρόπο πάνω στα χαρακτηριστικά του κόσμου στα τέλη 
του 20ού αιώνα.
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1. ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

268. Ζούμε σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν των αρχών της Κουβανέζικης Επα
νάστασης -  πριν από μισό αιώνα. Όχι μόνο γιατί μεσολάβησε η ήττα του σοβιετικού σοσια
λισμού -πράγμα που αποτέλεσε για την Αριστερά ένα εξαιρετικά σκληρό χτύπημα- αλλά 
και λόγω των συνεπειών που προήλθαν από μια σειρά γεγονότων, όπως: η νέα επιστημο- 
νικοτεχνική επανάσταση και οι επιδράσεις της στην παραγωγική διαδικασία και στη φύση- 
ο συνεχώς ισχυροποιούμενος ρόλος που αποκτούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας λόγω της 
αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας· η επιβολή του νεοφιλελευθερισμού ως 
ηγεμονικού συστήματος και ο ρόλος που διαδραματίζει το εξωτερικό χρέος, επιφέροντας 
την υποταγή των οικονομιών του Τρίτου Κόσμου στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. 
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα.
269. Ζούμε την αρχή των συνεπειών μιας βαθιάς τεχνολογικής επανάστασης, της λεγόμε- 
νης ηλεκτρονικής-πληροφορικής επανάστασης, που μεταφράζεται σε θεμελιώδεις αλλαγές 
στις τηλεπικοινωνίες, στη βιοτεχνολογία και σε άλλους χώρους.
270. Η μηχανή-εργαλείο που ενδυνάμωσε την ανάπτυξη του βιομηχανικού πολιτισμού θα 
αντικατασταθεί από μηχανές-εργαλεία ψηφιακού ελέγχου1 και ρομπότ2, όπου ο υπολογι
στής -που επιτρέπει τη σύνοψη, επεξεργασία και αυτοματοποιημένη παραγωγή δεδομένων 
και πληροφοριών- γίνεται ένα θεμελιώδες όργανο εργασίας.
271. Όμως δεν πρόκειται μόνο για υπολογιστές. Η καθημερινή ζωή στις ανεπτυγμένες χώ
ρες έχει κατακλυστεί από προγραμματισμένα μέσα-μηχανισμούς: πιστωτικές κάρτες, ηλε
κτρονικές κάρτες που αντικαθιστούν τα κλειδιά στα ξενοδοχεία, έξυπνους σηματοδότες, 
πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα και χιλιάδες άλλα πράγματα.

1. Χρήση υπολογιστών στη μονάδα ελέγχου της μηχανής. Ανακάλυψη της δεκαετίας του 1950 
που μπαίνει στην παραγωγή κατά τη δεκαετία του 1970 (Eduardo Viera, Fin de siglo: la crisis estru
ctural del capitalismo, Μοντεβιδέο Talleres Gráficos de Punto Sur, 1997, σ. 64).

2. «Το ρομπότ είναι ένας αναπρογραμματιζόμενος μηχανικός χειριστής. Έχουν υπάρξει τρεις 
γενιές ρομπότ· τα μηχανικά χειριζόμενα ρομπότ (ΗΠΑ, 1961) με ελάχιστη ευελιξία· τα ρομπότ ψη
φιακού ελέγχου με δυνατότητα ανάδρασης (δεκαετία του 1970)· και τα «έξυπνα» ρομπότ που έχουν 
αισθητηριακή ικανότητα και ικανότητα αναγνώρισης. Σε ό,τι αφορά τα ρομπότ, δεν είναι πολύ 
γνωστό ότι η Ιαπωνία διαθέτει περισσότερο από το 60% (413.578) του συνόλου των ρομπότ που 
υπάρχουν στον κόσμο, ο αριθμός των οποίων το 1995 ήταν 686.261. Οι ΗΠΑ, αντίθετα, διέθεταν 
μόνο 65.198 ρομπότ [...]» (Antonio López Peláez, «Robótica y producción industrial», στο «Temas 
para el Debate», Δεκέμβριος 1996, φωτοτυπία).
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272. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τη συνεχώς αυξανόμενη διάδοση τεράστιων όγκων 
δεδομένων, αυξάνουν την ικανότητα και φθηναίνουν το κόστος των υπολογιστών, πράγμα 
που επιταχύνει με τεράστιους ρυθμούς την πρόοδο των επιστημονικών γνώσεων3.
273. Σύμφωνα με τον Ραμονέ, διευθυντή της Le Monde Diplomatique, κατά τα τελευταία 
30 χρόνια έχουν παραχθεί στον κόσμο περισσότερες πληροφορίες από ό,τι τα προηγούμενα
5.000 χρόνια. «Κάθε μέρα τυπώνονται σε διάφορες βάσεις δεδομένων (βιβλία, περιοδικά, 
δελτία πληροφοριών, δισκέτες, CD ROM) περίπου 20 εκατομμύρια λέξεις τεχνικών πληρο
φοριών. Ένας αναγνώστης που θα μπορούσε να διαβάζει 1.000 λέξεις το λεπτό επί 8 ώρες 
την ημέρα θα χρειαζόταν ενάμιση μήνα για να διαβάσει την παραγωγή μίας μόνο ημέρας. 
Και στο τέλος αυτής της περιόδου θα είχε συσσωρευθεί υλικό για 5,5 χρόνια ανάγνωσης4».
274. Ένα παράδειγμα της προόδου των γνώσεων είναι οι θεαματικές εξελίξεις της βιοτε
χνολογίας και της γενετικής μηχανικής.
275. Η δυνατότητα χρήσης της «γενετικής πληροφορίας για τη δημιουργία “νέων” οργα
νισμών και η υπαγωγή των δυνάμεων που κατευθύνουν τον μεταβολισμό της ζωής στην 
υπηρεσία της παραγωγής πλούτου είναι ένα τεχνολογικό άλμα με συνέπειες πέρα από κάθε 
φαντασία5».
276. Αυτές οι επιστημονικοτεχνικές πρόοδοι μάς επιτρέπουν να προβλέπουμε έναν κόσμο 
όπου θα πραγματοποιούνται αγροτικές σοδειές μέσα σε εργαστήρια σε μαζική κλίμακα. 
Σύμφωνα με τον Ρίφκιν, ενώ «η πρώτη τεχνολογική επανάσταση στη γεωργία οδήγησε 
στην αντικατάσταση της δύναμης των ζώων και της ανθρώπινης εργασίας από μηχανές και 
χημικά προϊόντα, η αναδυόμενη βιοτεχνολογική επανάσταση θα αντικαταστήσει σύντομα 
την καλλιέργεια της γης με τις καλλιέργειες μέσα στο εργαστήριο, αλλάζοντας μια για 
πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κόσμος την παραγωγή τροφίμων6». Θα 
πρέπει να σκεφτούμε τις συνέπειες που θα έχει αυτό για τις εκατοντάδες εκατομμύρια των 
ανθρώπων που εξαρτώνται από τη γεωργική εργασία για να επιβιώσουν7.
277. Το εμπόριο, τα οικονομικά, η ψυχαγωγία-αναψυχή και η έρευνα γνωρίζουν βαθιές 
αναταράξεις από τις νέες τεχνολογίες.
278. Στις επικοινωνίες έχει συντελεστεί μια βαθιά επανάσταση. Μέχρι πριν από λίγο καιρό 
ήχος, εικόνα και κείμενο ήταν διαχωρισμένα μεταξύ τους, το περισσότερο που είχε επιτευ
χθεί ήταν να τα αλληλοϋπερθέτουν, όπως στον ομιλούντα κινηματογράφο. Σήμερα, με τις

3. Οι γνώσεις προχωρούν *ιε τέτοιους ρυθμούς, ώστε τα πανεπιστήμια θα πρέπει να αναμορφω
θούν τρεις φορές κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια, επειδή θα πρέπει να εργάζονται με πληροφορίες, 
το 75% των οποίων δεν υπάρχουν ακόμη (Enrique Rubio και Marcelo Pereira, Utopía y  estrategia, 
Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη, Trilce, 1994, σ. 13).

4. Ignacio Ramonet, Un mundo sin rumbo (Crisis de fin  de siglo), Μαδρίτη, Debate, 1997, σ. 105.
5. Carlota Pérez, «Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto», στο La tercera revolución 

industrial, Μπουένος Αψες, RIAL, 1986, σ. 79.
6. Jeremy Rifkin, Elfin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento 

de una nueva era, Βαρκελώνη, Paidós, 1996, σ. 154 [στα ελληνικά: Το τέλος της εργασίας και το 
μέλλον της, μτφ. Γιούρι Κοβαλένκο, Νέα Σύνορα, 1996].

7. ibid., σ. 159.
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ψηφιακές τεχνολογίες, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτές οι διαφο
ρετικές μορφές πληροφορίας -κείμενα, δεδομένα, ήχος και εικόνες- μπορούν να συνδυα
στούν «σε ένα ενιαίο προϊόν, το περίφημο “multimedia”8» και μπορούν να μεταδίδονται 
σχεδόν ακαριαία.
279. Η επανάσταση της πληροφορικής και της επικοινωνίας έχει προκαλέσει -σύμφωνα 
με τον Ραμονέ- «την έκρηξη των δύο πραγματικών νευρικών συστημάτων των σύγχρονων 
κοινωνιών: των χρηματοπιστωτικών αγορών και των πληροφορικών δικτύων.
280. »Η μετάδοση δεδομένων με την ταχύτητα του φωτός· η ψηφιακή μορφή των κει
μένων, των εικόνων και των ήχων- η πρόσβαση στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους· 
η επανάσταση της τηλεφωνίας· η γενικευμένη χρήση της πληροφορικής στο μεγαλύτερο 
μέρος των τομέων της παραγωγής και των υπηρεσιών9, η σμίκρυνση των Η/Υ και η δια
σύνδεσή τους σε δίκτυα σε πλανητική κλίμακα, όλα αυτά έχουν διαταράξει σιγά σιγά την 
τάξη του κόσμου.
281. »Η κυριαρχία του πολυμέσου μετατρέπεται σε στρατηγικό θέμα από πολιτική, τεχνο
λογική, βιομηχανική και πολιτιστική σκοπιά. Η εμφάνιση νέων προϊόντων (ηλεκτρονικές 
εκδόσεις με CD-ROM, εκπαιδευτικά softwares, μικροκομπιούτερ, [...] τερματικά πολυμέ
σα) και νέων υπηρεσιών (πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων από τη δουλειά ή το σπίτι, τη- 
λεργασία, Ίντερνετ) στηρίζεται στη συγχώνευση πληροφορικής, τηλεόρασης, τηλεφώνου 
και δορυφόρου, μέσω της κυριαρχίας της ψηφιακής τεχνολογίας10».
282. Ένας από τους χώρους που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την επιστημονικο- 
τεχνική πρόοδο είναι αυτός των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Δορυφόροι, οπτικές ίνες 
και συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης έχουν επαναστατικοποιήσει τις επικοινωνίες και 
έσπασαν τους φραγμούς του χώρου και του χρόνου. «Για πρώτη φορά η ιστορία θα εξελίσ
σεται ως ενιαίος χρόνος: ο παγκόσμιος χρόνος1 *».

8. Ignacio Ramonet, Un mundo sin rumbo, ό.π., σ. 213. Σύμφωνα με την UNESCO: «Ο συν
δυασμός της αλληλεπίδρασης αυτών των τεχνολογιών δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
βασισμένα στο βίντεο, σε συστήματα αιχμής στην επεξεργασία της εικόνας και της φωνής, εξελιγ
μένες τεχνικές που αυτοματοποιούν την αναζήτηση της πληροφορίας και κάθε είδους επεξεργασία 
ρουτίνας, που ένα σύνολο δικτύων κάνει ολοένα πιο προσβάσιμες. Αυτές οι “νέες” τεχνολογίες -ή 
ακριβέστερα αυτές οι νέες χρήσεις της τεχνολογίας- προωθούν τη σύγκλιση των διαφόρων παρα
γωγικών κλάδων. Στις βιομηχανικές χώρες κατά τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις καλωδιακής, 
οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών δικτύων, καθώς και οι βι
ομηχανίες πληροφορικής, εκδόσεων και ψυχαγωγίας, αρχίζουν να προσεγγίζουν μεταξύ τους και 
να συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες. Με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους έξω από τα 
παραδοσιακά τους όρια και την προσφορά διαδραστικών υπηρεσιών, παροχής και διάδοσης της 
πληροφορίας ξεκινούν επιθετικά την έφοδο σε νέες αγορές» (L’Unesco et la société de l’information 
pour tous», Παρίσι, UNESCO, Μάιος 1996, το παραθέτει o I. Ramonet, ibid., σ. 214).

9. Εγώ θα πρόσθετα: στις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόνο ένα 3% του 
παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

10.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo, ό.π., σσ. 221-222.
11. Paul Virilio, «Peligros, riesgos y amenazas», Cine Cubano, αρ. 142, «Dossier: Ante la globa- 

lización del nuevo milenio: todavía la utopia», Αβάνα, Κούβα, 1998, σ. 32. «Η ιστορία έχει αναπτυ
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283. Αυτές οι τεχνολογικές εφευρέσεις επιτρέπουν «σε ανθρώπους που τους χωρίζουν ωκε
ανοί και ήπειροι να συνομιλούν πατώντας απλώς μερικά κουμπιά» και συντελούν «στην 
κατάργηση των πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της πόλης έναντι της υπαίθρου12».
284. Η τηλεόραση έχει μετατραπεί σε «μηχανή επικοινωνίας13» με τρομερή επίδραση, επει
δή το μεγαλύτερο μέρος από όσα εκπέμπει βιώνονται από τους τηλεθεατές ως πραγματικά 
γεγονότα. Είναι πολύ δύσκολη η κριτική αποστασιοποίηση. Απ’ την άλλη, υπάρχει η τάση 
πως ό,τι δεν δείχνει η τηλεόραση απλώς δεν υπάρχει.
285. Η μικρή οθόνη εισβάλλει στα σπίτια, καταλαμβάνοντας ολοένα και περισσότερο τον 
ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων και ενσταλάζοντας ασυνείδητα τη νεοφιλελεύθερη ατομι- 
στική και κονφορμιστική ιδεολογία. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά της όπλα είναι κατά 
κανόνα τα σήριαλ, που αποκοιμίζουν τη λαϊκή συνείδηση και προκαλούν πραγματική εξάρ
τηση. Είναι το σύγχρονο όπιο του Λαού14.
286. Αυτά τα πανίσχυρα οπτικοακουστικά όργανα που συγκεντρώνονται15 σε ολοένα και

χθεί μέχρι τώρα σε τοπικούς χρόνους, σε τοπικούς χώρους, σε περιοχές, σε έθνη. Συν τοις άλλοις, 
η παγκοσμιοποίηση και η εικονικοποίηση εγκαθιδρύουν αναμφίβολα έναν παγκόσμιο χρόνο, που 
προοιωνίζεται ένα νέο είδος τυραννίας. Αν η ιστορία είναι τόσο πλούσια, αυτό έχει συμβεί χάρη 
στο τοπικό, επειδή υπήρξαν τοπικοί χρόνοι που κυριάρχησαν πάνω σ’ αυτό που υπήρχε μόνο στην 
αστρονομία, στον παγκόσμιο χρόνο. Έτσι λοιπόν η ιστορία μας θα εκτυλίσσεται αύριο στον παγκό
σμιο χρόνο που είναι το στιγμιαίο.
» Από τη μία, ο πραγματικός χρόνος υπερέχει πάνω στον πραγματικό χώρο- ακυρώνοντας τις απο
στάσεις και την έκταση προς όφελος της διάρκειας, μιας διάρκειας απειροελάχιστης. Απ’ την άλλη, 
ο παγκόσμιος χρόνος των πολυμέσων, του κυβερνοχώρου, κυριαρχεί στους τοπικούς χρόνους της 
άμεσης δραστηριότητας, των πόλεων, των συνοικιών [...]» (idem).

12. Eric Hobsbawm, La historia del siglo X X  (1914-1991), Βαρκελώνη, Crítica, 1995, σ. 22. 
Από αυτές τις ευκολίες, προφανώς, επωφελούνται μόνο εκείνοι που διαθέτουν τους πόρους για την 
απόκτηση αυτών των μέσων.

13. Humberto Eco, στο Ε. Rubio και Μ. Pereira, Utopia y  estrategia..., ό.π., σ. 64.
14. O Juan Antonio Blanco μιλά για «μεταμοντέρνο όπιο των καταπιεσμένων» (Tercer milenio: 

una visión alternativa de la postmodemidad, Αβάνα, Κούβα, Centro Félix Varela, 1995, σ. 117). 
Υπολογίζεται ότι στη Χιλή οι άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση κατά μέσο όρο 3,5 ώρες την ημέρα 
(PNUD, Desarrollo humano en Chile-1998 (Las paradojas de la modernización) Σαντιάγο της Χι
λής, Μάρτιος 1998, σ. 23).

15. Ένα παράδειγμα αυτής της συγκέντρωσης είναι η αυτοκρατορία των Μέσων του Αυστραλού 
Μ. Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο οποίος κατέχει μια εκατοντάδα εφημερίδες και πάρα πολλά ραδιοφωνικά 
και τηλεοπτικά δίκτυα. Ο πάμπλουτος επιχειρηματίας έχει το 30% των μετοχών ενός από τους μεγα
λύτερους ομίλους πολυμέσων σήμερα, του News Corporation, που ελέγχει στις ΗΠΑ: τις εκδόσεις 
Harper Collins, την εφημερίδα New York Post, την εταιρεία παραγωγής Twentieth Century Fox, το 
τηλεοπτικό δίκτυο Network, ένα δίκτυο συνεχούς ενημέρωσης, το Fox New Channel, που ανταγω
νίζεται τα CNN και NBC, μια επιχείρηση πωλήσεων και μάρκετινγκ, τη Heritage Media, καθώς και 
περίπου 20 δικτυακούς τόπους στο Ίντερνετ. Επίσης συμμετέχει στο σχέδιο δορυφορικής τηλεόρα
σης Japan Sky Broadcasting που θα εκπέμπει έναν τεράστιο αριθμό προγραμμάτων προς Ιαπωνία, 
Κίνα, Ινδία, ΝΑ Ασία και Α. Αφρική (τα στοιχεία τα πήραμε από το άρθρο του Ignacio Ramonet, 
«Apocalypse médias», Le Monde Diplomatique, Απρίλιος 1997, σ. 1).
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λιγότερα χέρια και κυριαρχούνται από μεγάλες πολυεθνικές16 -που χειραγωγούν την πλη
ροφόρηση σύμφωνα με τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων17-  είναι αυτά που διαμορ
φώνουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων στον σύγχρονο κόσμο, με όλους τους κινδύνους 
που αυτό συνεπάγεται.

287. Η χειραγώγηση και ο έλεγχος της σκέψης που ασκούν αυτά τα μέσα είναι τόσο σημα
ντικά που, κατά τον Νόαμ Τσόμσκι, οι άνθρωποι θα έπρεπε να αναλάβουν «μια διαδικασία 
διανοητικής αυτοάμυνας»18 για να προστατευτούν από την επίδρασή τους.

288. Ωστόσο, οι τεχνολογικές πρόοδοι -όπως η καλωδιακή τηλεόραση με την τεράστια 
ποικιλία επιλογών- θα μπορούσαν, με μια άλλη πολιτική, να συμβάλουν στη μεγαλύτερη 
αυτονομία του τηλεθεατή.

289. Υπάρχει η άποψη ότι στις ΗΠΑ υποχωρεί «η υπεροχή του στρατιωτικοβιομηχανικού 
συμπλέγματος και τη θέση του παίρνει η μεγαβιομηχανία των υπηρεσιών πληροφορίας και 
ψυχαγωγίας, η τεχνολογική ικανότητα της οποίας αυξάνεται αλματωδώς, και η οποία μπο
ρεί να αλλάξει τη μορφή της εκπαίδευσης, να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου 
και να αλλάξει την έννοια της κοινότητας19».

290. Αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές δεν επαναστατικοποιούν μόνο την παραγωγική δια
δικασία, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι ώστε ορισμένοι συγγραφείς να 
μιλούν για πολιτισμική μεταμόρφω ση20. Δεν πρόκειται για μία ακόμη τεχνολογική επανά
σταση21 αλλά για κάτι πολύ βαθύτερο. Ο Άλβιν Τόφλερ υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι 
πρόκειται για «ένα γεγονός τόσο βαθιάς σημασίας όσο εκείνο το πρώτο κύμα αλλαγής που 
έλυσε τα δεσμά της ανθρωπότητας πριν από 10.000 χρόνια με την ανακάλυψη της γεωργίας 
ή όσο το δεύτερο σεισμικό κύμα αλλαγής που ξέσπασε με τη βιομηχανική επανάσταση22».

16. Ανάμεσα στους βιομηχανικούς ομίλους μαίνεται ένας πραγματικός πόλεμος σε όλο τον πλα
νήτη για την κατάκτηση μαζικών ακροαματικοτήτων και την κυριαρχία σε παγκόσμια κλίμακα «των 
πόρων των πολυμέσων και των λεωφόρων της πληροφορίας που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των 
ΗΠΑ Αλ Γκορ, αντιπροσωπεύουν για τις ΗΠΑ σήμερα ό,τι αντιπροσώπευαν στα μέσα του 20ού 
αιώνα οι υποδομές των οδικών μεταφορών» (Ignacio Ramonet, «Pensamiento único y nuevos amos 
del mundo», στο Cómo nos venden la moto, Βαρκελώνη, Icaria, σ. 64).

17. Για το θέμα αυτό βλέπε τα εξαιρετικά βιβλία του Noam Chomsky, Los guardianes de la lib
ertad, Βαρκελώνη, Crítica, 1990, και Ilusiones necesarias, Μαδρίτη, Libertarias-Prodhufi, 1992.

18. Noam Chomsky, Ilusiones necesarias, Μαδρίτη, Libertarias-Prodhufi, 1992, σ. 8.
19. Biomundi Consultoría, La industria de la información. El mundo en hechos y  en cifras, 

Αβάνα, Κούβα, Taller IDICT, 1998, σ. 12.
20. Για το θέμα αυτό, βλέπε το βιβλίο του J.A. Blanco, Tercer milenio..., ό.π.
21. Πολλοί συγγραφείς όπως η Καρλότα Πέρες αναγνωρίζουν 5 τεχνολογικές επαναστάσεις, την 

πρώτη την ταυτίζουν με τη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών του 18ου 
αιώνα, ενώ τελευταία θεωρούν τη σημερινή. Βλέπε C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σσ. 
43-89.

22. Alvin Toffler, La tercera ola, Βαρκελώνη, Plaza & Janés, 1994, σ. 19. Οι συγγραφείς που 
είναι αντίθετοι σ’ αυτόν τον ισχυρισμό υποστηρίζουν ότι, όσο εντυπωσιακές και αν είναι οι τεχνολο
γικές αλλαγές, δεν έχουν τροποποιήσει την τεχνολογική βάση της ανθρωπότητας, που εξακολουθεί
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Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τη βαθύτερη κοινωνική δόνη
ση και δημιουργική αναδόμηση όλων των εποχών23».
291. Άλλοι υποστηρίζουν ότι, όσο μεγάλη σπουδαιότητα και να έχουν οι σύγχρονες τεχνο
λογικές αλλαγές, μόνο κατά ορισμένο τρόπο μπορούν να συγκριθούν με τις αλλαγές της 
βιομηχανικής επανάστασης του τέλους του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα, επειδή οι μηχα
νές που είχαν εισαχθεί τότε στην παραγωγική διαδικασία συνεχίζουν να αποτελούν σήμερα 
«τη βασική τεχνολογία της σύγχρονης παραγωγής24».
292. 'Οποια και να είναι η ερμηνεία τού μεγέθους των αλλαγών που υφίσταται ο κόσμος, 
δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι οι επιπτώσεις της πρόσφατης επιστημονικοτεχνικής επα
νάστασης στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πεδίο είναι τεράστιες.
293. Όμως αυτοί οι νέοι ορίζοντες που ανοίγονται στον άνθρωπο συνοδεύονται, παραδό- 
ξως, από μεγάλη ανησυχία για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Ζούμε εποχές αγω
νίας και άγχους, γεμάτες σύγχυση και αβεβαιότητα.
294. Είναι γι’ αυτό θεμελιώδες για την Αριστερά να βρει τα κατάλληλα εργαλεία που να 
βοηθούν στην κατανόηση αυτών που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, εργαλεία που να 
μετατρέπουν τις εμπειρίες του παρελθόντος σε πηγές διδαγμάτων για το μέλλον, να στηρί
ζουν και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αλληλεγγύης, απέναντι στον ατομικισμό και 
τον αποκλεισμό που προωθεί η Δεξιά.
295. Οι σκέψεις που ακολουθούν πάνω στην τεχνολογική επανάσταση, την παγκοσμιοποίη
ση και τον νεοφιλελευθερισμό έχουν σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση αυτού του 
θεωρητικού εργαλείου.

να παραμένει εκμηχανισμένη, ούτε έχουν αλλάξει ριζικά την κοινωνία που παραμένει καπιταλιστι
κή.

23. A. Toffler, ibid., σ. 20.
24. «Η κλωστική μηχανή του John Wyatt (1770) και ένα σύγχρονο μηχανικό κέντρο Yamazaki 

(τυπικό παράδειγμα της ευέλικτης οικονομίας της δεκαετίας του 1980) παρουσιάζουν βέβαια ευ
κρινείς διαφορές, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο το αντικειμενικό γεγονός ότι, όντας 
και οι δύο μηχανές, αντιπροσωπεύουν την ίδια τεχνολογική βάση μιας σχετικά νέας περιόδου πα
ραγωγικής κουλτούρας της ανθρωπότητας. Κανένα από τα πρόσφατα τεχνολογικά γεγονότα δεν 
αντιφάσκει με αυτή την πραγματικότητα ούτε υποδεικνύει μια ριζική τροποποίησή της. [...] υπάρ
χει μια κλίμακα εκμηχάνισης που εκτείνεται από τις απλούστερες μηχανές που ελέγχονται από τον 
εργάτη μέχρι τις πιο περίπλοκες μηχανές (ή συστήματα μηχανών) που ελέγχονται από Η/Υ στη 
λειτουργία των οποίων επεμβαίνουν άμεσα οι εργάτες» (Pedro Monreal, «Tecnología flexible y 
crisis económica: el caso de la industria norteamericana en la década de los ochenta», διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήμιο της Αβάνας, Κούβα, Δεκέμβριος 1998, mimeo).
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296. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η τεχνολογική επανάσταση στη σημερινή κατάσταση του 
κόσμου; Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της; Υπάρχει κάποια σχέση τεχνολογικής επα
νάστασης και πολιτικής αποτελεσματικότητας για την Αριστερά; Γιατί αρχίζω την ανάλυση 
από την τεχνολογική επανάσταση, όταν πιστεύω ότι τον καθοριστικό ρόλο στην ιστορία 
παίζει η πάλη των τάξεων, όπως το διατύπωσε ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μ ανιφέστο ;'
297. Θα αρχίσουμε από αυτή την τελευταία ερώτηση. Μερικές φορές ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο 
Μαρξ, ο οποίος αναδεικνύει τον ρόλο της πάλης των τάξεων στην ιστορία, θεωρεί ότι εκεί
νο που δ ιαφοροποιεί μ ια  ιστορική εποχή από μ ια  άλλη είναι ο τρόπος μ ε  τον οποίο εργάζεται 
ο άνθρωπος και ότι αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από τα εργαλεία με τα οποία εργάζεται. 
Όμως ο συγγραφέας του Κεφαλαίου υποστηρίζει επίσης ότι σε κάθε διαδικασία εργασίας 
δημιουργούνται καθορισμένες σχέσεις παραγωγής, και ότι είναι αυτές οι σχέσεις που προω 
θούν την ανάπτυξη καθορισμένων τεχνολογιών. Πράγματι, και δεν έχει συμβεί αυτό σε κα
μία από τις προηγούμενες παραγωγικές σχέσεις, στις καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις 
οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής φαίνονται να είναι υποχρεωμένοι ακατάπαυστα να τε
λειοποιούν τεχνολογικά αυτά τα μέσα, στην προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών. Μι
λάμε επομένως για μια περίπλοκη διαλεκτική  μεταξύ τεχνολογίας και κοινωνικών σχέσεων 
παραγωγής, όπου πρέπει να προσθέσουμε και άλλους ποικίλους καθορισμούς. Πρόκειται, 
όπως λέει ο Αλτουσέρ, για μια υπερκαθορισμένη διαδικασία, που έχει το αφετηριακό της 
σημείο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν τα υλικά αγαθά.
298. Έπειτα από αυτές τις εισαγωγικές θεωρήσεις θα εξετάσουμε τη σχέση που υπάρχει ανά
μεσα στη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση και την κατάσταση κρίσης που ζει ο κόσμος.
299. Η Καρλότα Πέρες2, ερευνήτρια από τη Βενεζουέλα, στις θέσεις της οποίας βασίζω

1. «Την ίδια σημασία που έχει η δομή των απολιθωμένων οστών για να γνωρίσουμε τον οργα
νισμό των εξαφανισθέντων ειδών ζώων, την ίδια σημασία έχουν και τα απομεινάρια των “μέσων 
εργασίας” για να κρίνουμε οικονομικούς και κοινωνικούς σχηματισμούς που έχουν εξαφανιστεί. 
Αυτό που διαφοροποιεί μια οικονομική εποχή από μια άλλη δεν είναι “το τι φτιάχνεται”, αλλά το 
“πώς” και με τι μέσα φτιάχνεται» (Κ. Μαρξ, El Capital, τόμος 1, βιβλίο 1, Μεξικό, Siglo XXI, 1975, 
σ. 218· στα ελληνικά, Το Κεφάλαιο, τόμος 1, βιβλίο 1, κεφ. 5, Αθήνα, Εκδοτικό της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 
1954, σ. 193).

2. Η Καρλότα Πέρες (βλέπε βιβλιογραφία) συνεργάζεται με τον Κρίστοφερ Φρίμαν, έναν Αγ
γλο ακαδημαϊκό ευρύτατα αναγνωρισμένο για τη συνεισφορά του στην οικονομία της τεχνολογικής 
καινοτομίας και στο θέμα των μακρών κυμάτων.



120 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

όσα ακολουθούν, ισχυρίζεται ότι αν και είμαστε βυθισμένοι σε μια κατάσταση κρίσης3 
που έχει οδυνηρότατες επιπτώσεις στους λαούς μας και αντίθετα με ό,τι μπορεί κανείς 
να σκεφτεί, πρόκειται ταυτόχρονα για μια κατάσταση η οποία δημιουργεί δυνατότητες να 
σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία.
300. Πού βασίζεται αυτός ο ισχυρισμός;
301. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, ζούμε μια ιστορική εποχή όπου η τεράστια δυνατότητα 
γένεσης πλούτου, που συνεπάγεται η τεχνολογική επανάσταση, δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
πλήρως, επειδή η κοινωνία δεν κατάφερε να οργανωθεί κατάλληλα ώστε να τη θέσει στην 
υπηρεσία της4, πράγμα που αποτελεί το πιο επείγον έργο τού σήμερα.
302. Η ερευνήτρια είναι πεπεισμένη ότι η πλήρης γνώση αυτού που ονομάζει το «νέο τεχνι- 
κο-οικονομικό παράδειγμα»5 και της επίδρασής του στην υπόλοιπη κοινωνία μάς παρέχει 
στοιχεία για την ενδεδειγμένη απεικόνιση του χαρακτήρα της σημερινής κρίσης «και του 
τρόπου να την υπερβούμε6».
303. Η Καρλότα Πέρες, σε αντίθεση με την οικονομιστική μονομέρεια ορισμένων συγγρα
φέων, ισχυρίζεται ότι είναι «το παιχνίδι των διαφόρων κοινωνικών δυνάμεων [αυτό που 
καθορίζει] την οριστική κατεύθυνση και την έκταση κάθε τεχνολογικής επανάστασης7». 
Η συγγραφέας επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις θα επηρεάσουν το 
μέλλον μόνο εάν «κατανοήσουν -ή  διαισθανθούν- τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της επα
νάστασης και τις δυνατότητες που δημιουργεί8».
304. «Στον κόσμο ως σύνολο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά ανήκει η απόφαση αυτή την 
εποχή για το εάν θα υψώσουν τείχη και θα σχηματίσουν ιδιωτικούς στρατούς για να προ
στατεύσουν τους πλούσιους από την οργή των φτωχών, αν θα λησμονήσουν το ιδεώδες της

3. Η Καρλότα Πέρες ονομάζει αυτή την κατάσταση δομική κρίση.
4. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos..., ό.π., σ. 64.
5. Βλέπε, για την ανάπτυξη αυτής της έννοιας, στη συνέχεια.
6. Η γνώση του νέου παραδείγματος «είναι ο καλύτερος τρόπος για μια επιτυχή μετάβαση και 

ένα αναπτυξιακό άλμα. [...] Η σκιαγράφηση του περιγράμματος του νέου παραδείγματος καθορίζει 
τον ανοιχτό χώρο για τη δημιουργικότητα και τη λήψη αποφάσεων, τόσο σε επιμέρους κλάδους 
όσο και για την οικονομία ως σύνολο, και αποκαλύπτει ορισμένες από τις νέες κοινωνικοθεσμικές 
δυνατότητες (C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 58).

7. Αυτή η κριτική στην οικονομιστική μονομέρεια διαφέρει από αυτήν που ασκεί ο Ερνέστ 
Μαντέλ, ο οποίος μετατρέπει το υποκειμενικό στοιχείο -και ιδιαίτερα τον ρόλο της εργατικής τά
ξης- στο καθοριστικό στοιχείο της εξόδου από το μακρό κύμα της ύφεσης. Δεν είναι το ίδιο να πεις 
ότι το είδος της εξόδου που αναλαμβάνει ένα τεχνολογικό παράδειγμα εξαρτάται από το αποτέλε
σμα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις κοινωνικές δυνάμεις, με το να πεις ότι είναι αυτές οι δυνάμεις 
εκείνες που καθορίζουν το τέλος της κρίσης. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν αντικειμενικά δεδο
μένα που δεν μπορούν να τροποποιηθούν και που πρέπει να λάβουν υπόψη οι κοινωνικές δυνάμεις 
για να χαράξουν τις προτάσεις δράσης. Στη δεύτερη, είναι αυτές οι δυνάμεις εκείνες που διαμορφώ
νουν τη νέα αντικειμενική κατάσταση. Για τις θέσεις του Μαντέλ, βλέπε: Emest Mandel, Las ondas 
largas del desarrollo capitalista, Μαδρίτη, Siglo XXI, 1986.

8. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos...», ό.π., σ. 65.



κοινωνικής δικαιοσύνης, ή αν θα επιλέξουν τον δρόμο τον ενάρετο, της συνολικής ευημε
ρίας με στέρεες και σταθερές δομές σε μια κοινωνία αλληλεγγύης9».
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1. ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

305. Η Καρλότα Πέρες ξεκινά από την ιδέα του Σουμπέτερ ότι οι τεχνολογικές επαναστά
σεις είναι καινοτομίες που αλλάζουν όλο τον παραγωγικό μηχανισμό, τον τρόπο ζωής και 
την παγκόσμια οικονομική γεωγραφία. «Αυτές οι επαναστάσεις οδηγούν σε βαθιές δομικές 
αλλαγές και αποτελούν την αιτία κάθε μεγάλης ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας10».
306. Ο Κοντράτιεφ κατά τη δεκαετία του 1920 έκανε την πρώτη απόπειρα στατιστικής 
απόδειξης της θεωρίας των μακρών κυμάτων στην ιστορία της καπιταλιστικής οικονομίας. 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα τα μακρά κύματα έχουν έκταση πέντε ή έξι δεκαετιών, και τα 
αποδίδει όχι σε τυχαίους παράγοντες αλλά στο σύστημα ως τέτοιο11. Κατά τα πρώτα 20 με 
30 χρόνια παρατηρείται ισχυρή μεγέθυνση για να ακολουθήσουν 20 με 30 χρόνια αστα
θούς, άνισης και αργής μεγέθυνσης με κάμψεις, ακόμη και υφέσεις.
307.0  Σουμπέτερ12, από την πλευρά του, αναγνωρίζει την κυκλική συμπεριφορά της οικο
νομίας και αποδίδει αυτές τις μακρές διακυμάνσεις στις «διαδοχικές τεχνολογικές επανα
στάσεις» και στις δυσκολίες στην αφομοίωσή τους.
308. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η κύρια διαφορά μεταξύ μικρών, μεσαίων και μακρών κύ
κλων οφείλεται στον βαθμό σημαντικότητας της καινοτομίας ή της ομάδας καινοτομιών που 
τους δημιουργούν. Τα μακρά κύματα του Κοντράτιεφ ιδιαίτερα τα αποδίδει σε μια σειρά 
αλληλοσχετιζόμενων καινοτομιών. Κάθε μεγάλη οικονομική άνοδος αντιστοιχεί στην «ανά
πτυξη μιας τεχνολογικής επανάστασης και στην απορρόφηση των επιδράσεών της13».
309. Η θεωρία των μακρών κυμάτων έχει, σύμφωνα με τον Μαντέλ, καθαρά μαρξιστική 
καταγωγή και οι ιδρυτές της υπήρξαν οι Parvus, Kautsky, Van Gelderen και Τρότσκι. Παρ’ 
όλα αυτά, «οι μαρξιστές, παραδόξως, γύρισαν την πλάτη σ’ αυτή την έννοια, μέχρι την υι
οθέτησή της από ακαδημαϊκούς οικονομολόγους όπως οι Κοντράτιεφ, Σουμπέτερ, Simiand 
και Dupriez. Αυτό αποδείχτηκε διπλά επιζήμιο. Κατά πρώτο λόγο τύφλωνε ολοένα και 
περισσότερο τους μαρξιστές μπροστά σ’ αυτό που σήμερα εμφανίζεται ολοκάθαρα ως μια

9. C. Pérez, ibid, σ. 86.
10. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 48. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, 

λέγοντας ότι «αποτελούν την αιτία κάθε μεγάλης ανόδου...», αυτό δεν σημαίνει ότι τα δύο φαινόμε
να [η τεχνολογική επανάσταση και η μεγάλη οικονομική άνοδος, Σ.τ.Μ.] θα συμβούν ταυτόχρονα. 
Βλέπε παράγραφο 312.

11. Βλέπε N.D. Kondratiev, «The Long Waves in Economic Life», Review o f  Statistics, τόμ. 17, 
Νοέμβριος 1935, σσ. 110-115 (στο Christopher Freeman και Carlota Pérez, «Stnictural Change and 
Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems», Futures, αρ. 4, τόμ. 15, 
Οκτώβριος 1983, σσ. 357-358.

12. J.S. Schumpeter, Business Cycles, τόμ. 1, Νέα Υόρκη, McGraw-Hill Book, 1939.
13. Schumpeter, στο C. Pérez, Structural Change and..., ό.π., σ. 54.
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όψη κλειδί του βιομηχανικού κύκλου: η άρθρωσή του με τα μακρά κύματα και συνεπώς 
το μεταβλητό εύρος του. Δεύτερον, εμπόδισε τους περισσότερους μαρξιστές να προβλέ- 
ψουν σημαντικά σημεία καμπής της πρόσφατης οικονομικής ιστορίας: εκείνο στα τέλη 
της δεκαετίας του 1940, όταν άρχισε μια ισχυρή άνοδος της οικονομικής μεγέθυνσης στις 
καπιταλιστικές χώρες, και το όχι λιγότερο έντονο σημείο καμπής στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, όπου προκλήθηκε ισχυρή πτώση στα μέσα επίπεδα ανάπτυξης της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής οικονομίας14».
310. Σύμφωνα με την Καρλότα Πέρες, αν αναλυθεί η ιστορία των ηγέτιδων χωρών στην 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη -και υπογραμμίζω τις λέξεις ηγέτιδες χώρες, γιατί αυτό 
δεν έχει συμβεί επίσης και στις υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα στις πιο καθυστερημένες-, κατά 
τους τελευταίους δύο αιώνες καταγράφηκαν τέσσερις μεγάλες χρυσές εποχές γενικευμένης 
ευημερίας που ήρθαν ως συνέχεια μακρών περιόδων αστάθειας και αναταραχής. Πίσω από 
κάθε μεγάλη οικονομική άνοδο βρίσκεται και μια τεχνολογική επανάσταση.
311. «Η αγγλική ευημερία της εποχής της λεγάμενης “βιομηχανικής επανάστασης” βα
σίστηκε· στο τεχνολογικό άλμα στην υφαντουργική βιομηχανία του βαμβακιού και στη 
διάχυση των μηχανικών και οργανωτικών της αρχών και στους άλλους βιομηχανικούς 
κλάδους. Το λεγόμενο βικτωριανό boom των μέσων του 19ου αιώνα τροφοδοτήθηκε από 
τις τεράστιες δυνατότητες επέκτασης του εμπορίου που άνοιξαν τα σιδηροδρομικά δί
κτυα και τα πολύ μεγαλύτερα λιμάνια και βασίστηκε στην ατμομηχανή. Πίσω από την 
belle époque βρίσκονταν η δομική δύναμη του ατσαλιού που από τότε ήταν φθηνό, καθώς 
και οι χωρίς προηγούμενο δυνατότητες του ηλεκτρισμού και της μοντέρνας χημείας. Το 
κεϋνσιανό boom του μεταπολέμου, με ηγέτιδα χώρα τις ΗΠΑ, προέκυψε λόγω των απερι
όριστων πεδίων εφαρμογής της μαζικής παραγωγής, καθώς και του φθηνού πετρελαίου, 
ξεκινώντας από τα αυτοκίνητα και τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, περνώντας στους 
εξοπλισμούς και την πετροχημική βιομηχανία και φτάνοντας μέχρι την υιοθέτηση αυτών 
των αρχών από όλους σχεδόν τους τομείς της παραγωγής. Η πληροφορική επανάσταση 
καλείται πλέον να διαμορφώσει τις δυνατότητες που θα οδηγήσουν στην επόμενη περίοδο 
ευημερίας15».
312. Είναι σημαντικό όμως να σημειώσουμε ότι οι εποχές όπου παρουσιάζεται η μεγα
λύτερη οικονομική άνοδος και ευημερία δεν αντιστοιχούν στην περίοδο της μεγαλύτερης 
και θεαματικότερης ανάπτυξης της κάθε αντίστοιχης τεχνολογικής επανάστασης. Αυτές 
οι επαναστάσεις προηγούνται των περιόδων ανόδου. «Το πρώτο boom των σιδηροδρόμων 
λαμβάνει χώρα πριν από την άνθηση της βικτωριανής κοινωνίας. Επίσης, η άνοδος του 
πετρελαίου, του αυτοκινήτου και των συνθετικών υλών συμβαίνει στην περίοδο του μεσο
πολέμου, πολύ πριν από την ευημερία της μεταπολεμικής περιόδου16».

14. Emest Mandel, Las ondas largas..., ό.π.,σ. 1. Για μια λεπτομερή έκθεση αυτών των θέσεων, 
όπως και όλης της διαμάχης γύρω από τα μακρά κύματα των τελευταίων 80 χρόνων, βλέπε Ε. Man
del, Late capitalism, Λονδίνο, 1995 (El capitalismo tardío, Μεξικό, Era, 1975), κεφάλαιο 4 (ελλ. 
έκδ.: Ο Ύστερος Καπιταλισμός, Gutenberg, 1975).

15. C. Pérez, «Desafios sociales y políticos...», ό.π., σ. 67.
16. idem.
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313. Πού οφείλ£ται αυτή η διαφορά φάσης; Η Καρλότα Πέρες μάς προσφέρει μια απάντη
ση: «Για να μπορέσει η τεχνολογική επανάσταση να ξεδιπλώσει όλο το αναπτυξιακό της 
δυναμικό είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί όλο το κοινωνικοθεσμικό πλαίσιο που είχε εγκα- 
θιδρυθεί και ήταν τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της προηγούμενης 
τεχνολογικής επανάστασης. Αυτή η κοινωνικοπολιτική διαδικασία προσαρμογής καθυστε
ρεί δύο ή τρεις δεκαετίες και παίρνει τη μορφή δομικής κρίσης».
314. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τόσο οι περίοδοι της μεγάλης ανόδου όσο και αυτές της 
δομικής κρίσης δεν είναι ένα απλό τεχνικοοικονομικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα «της 
όλης δομής του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού συστήματος σε εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο17». Συμφωνεί με τον Σουμπέτερ ως προς το ότι «κάθε τεχνολογική επανάσταση 
είναι ένας τυφώνας δημιουργικής καταστροφής που μεταμορφώνει, γκρεμίζει και ανανεώ
νει τον παγκόσμιο παραγωγικό μηχανισμό18», όμως διαφοροποιείται από αυτόν γιατί δεν 
εντοπίζει την αιτία των αλλαγών μόνο στην τεχνικοοικονομική σφαίρα, αλλά επίσης και 
στην κοινωνικοθεσμική σφαίρα.
315. «Αυτή η ενσωμάτωση του κοινωνικοθεσμικού στις αιτιακές σχέσεις είναι μία από τις 
βασικές διαφορές ανάμεσα στην ερμηνεία [της Καρλότα Πέρες] και την παραδοσιακή θεω
ρία των μακρών κυμάτων. Τόσο αυτή η θεωρία, όσο και οι επικριτές της, έχουν περιοριστεί 
να αναλύουν και να μετρούν την εξέλιξη μεταβλητών όπως το ΑΕΠ, οι τιμές κ.ά., αυστηρά 
οικονομικού χαρακτήρα, προσπαθώντας να αποδείξουν την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των 
μακρών κυμάτων19».
316. Η Καρλότα Πέρες αντιλαμβάνεται το καπιταλιστικό σύστημα ως «μία ενιαία πολυπλο- 
κότατη δομή , αποτελούμενη από πολλά υποσυστήματα και όπου το κάθε ένα από αυτά έχει 
διαφορετικούς ρυθμούς εξέλιξης. Τα δύο βασικότερα υποσυστήματα είναι το τεχνικοοικο- 
νομικό και το κοινωνικοθεσμικό, όπου το πρώτο είναι πιο ευαίσθητο στις καινοτομίες από 
το δεύτερο. Τα μακρά κύματα είναι λοιπόν διαδοχικές φάσεις εξέλιξης του συστήματος στο 
σύνολό του ή διαδοχικοί τρόποι ανάπτυξης20».
317. Κάθε τρόπος ανάπτυξης του καπιταλισμού διαμορφώνεται από τον τρόπο οργάνωσης 
της παραγωγής που είναι καταλληλότερος για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων σε κάθε μία από τις διαδοχικές τεχνολογικές επαναστάσεις. Πρόκειται για 
διαφορετικές μορφές «αντίληψης της αποδοτικότητας21», με την εκμετάλλευση του χαμη
λού κόστους συγκεκριμένων παραγωγικών εισροών, της δύναμης των νέων τεχνολογιών 
και της εγγενούς λογικής τους. Η συγγραφέας ονομάζει «τεχνικοοικονομικό παράδειγμα» ή

17. C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 358.
18. C. Pérez, «Desafios sociales y políticos...», ό.π., σ. 65.
19. C. Pérez, ibid., σ. 75. «Η νέα άνοδος μπορεί να ξεσπάσει μόνο μέσω ευρέων κοινωνικοθεσμι- 

κών καινοτομιών που θα ευνοούν την πλήρη μεταμόρφωση του παραγωγικού μηχανισμού, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του νέου παραδείγματος» (C. Pérez, «Las nuevas tecnologías... », ό.π., σ. 56).

20. C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 360 (οι υπογραμμίσεις είναι της Marta Hame- 
cker).

21. C. Pérez, «Desafios sociales y políticos...», ό.π., σ. 69.
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«τεχνολογικό στυλ22» ή «τεχνολογικό υπόδειγμα» αυτή την τεχνικοοργανωτική μορφή που 
γεννά κάθε τεχνολογική επανάσταση.23
318. Η νέα τεχνολογική επανάσταση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προηγούμενου τεχνι- 
κοεπιστημονικού παραδείγματος και η διάδοσή της είναι δύσκολη. Η διαδικασία αντικατά
στασης ενός παραδείγματος από ένα άλλο δεν χαρακτηρίζεται από βίαιη καταστροφή του 
προηγούμενου, αλλά από «αργή και επώδυνη εκτόπιση του παλιού από το νέο». Ωστόσο, 
το τελικό αποτέλεσμα είναι «μια ριζική αλλαγή των εμπλεκόμενων δομών24». Έτσι συνέβη 
όταν τα φορτηγά τρένα και τα πλοία αντικαταστάθηκαν βαθμιαία από φορτηγά αυτοκίνητα 
και αεροπλάνα. Όταν οι φυτικές ίνες αντικαταστάθηκαν από συνθετικές ίνες. «Οι πάντες, 
από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές, οφείλουν να προσαρμοστούν με τον έναν ή 
τον άλλον τρόπο, και αυτές οι αλλαγές συνήθως προκαλούν μια σχετική επανατοποθέτηση 
των μερών στο παιχνίδι25».
319. Η ανάπτυξη ενός νέου τεχνολογικού παραδείγματος επιφέρει πολυάριθμες αλληλο- 
συνδεόμενες διαδικασίες. Πρώτον, την ανάπτυξη μιας σειράς από υπηρεσίες: υποδομές, 
εξειδικευμένους προμηθευτές, υπηρεσίες συντήρησης κ.λπ. Δεύτερον, μια «πολιτισμική» 
προσαρμογή σύμφωνα με τη λογική των νέων τεχνολογιών, τόσο των μηχανικών και επι
χειρηματιών όσο και των πωλητών και του προσωπικού που απασχολείται στον τομέα των 
υπηρεσιών, καθώς επίσης και των καταναλωτών. Τρίτον, τη δημιουργία των θεσμικών συν
θηκών που ευνοούν τη διάδοση του παραδείγματος: κανόνων και ρυθμίσεων, εξειδικευ

22. C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 361.
23. Η τεχνολογική επανάσταση είναι μια ρήξη στον τεχνικοοικονομικό κόσμο. Πρόκειται για 

ένα αλληλοσυνδεόμενο σύνολο νέων προϊόντων, διαδικασιών βιομηχανικών κλάδων και υποδομών 
που εισβάλλουν μία δεδομένη περίοδο και προκαλούν ένα μεγάλο άλμα παραγωγικότητας. Το τε- 
χνικοοικονομικό παράδειγμα είναι η έννοια που προκύπτει από τη λογική αυτής της τεχνολογικής 
επανάστασης, και διαδίδεται σε όλο το εύρος του παραγωγικού φάσματος, προσφέροντας τις οργα
νωτικές του αρχές ως την πιο αποτελεσματική «μορφή» δόμησης για την επίτευξη οποιουδήποτε 
σκοπού, είτε παραγωγικού είτε εκπαιδευτικού είτε κυβερνητικού. Η έννοια του τεχνικοοικονομικού 
παραδείγματος είναι ευρύτερη από αυτήν της τεχνολογικής επανάστασης και την περικλείει. Απ’ 
την άλλη πλευρά, όταν αναδύεται η τεχνολογική επανάσταση, το αντίστοιχο παράδειγμα δεν έχει 
ακόμη αρθρωθεί. Αυτό αρχίζει να διαμορφώνεται και φτάνει να διακρίνεται η λογική του στον βαθ
μό που διαδίδονται οι νέες τεχνολογίες και βιομηχανικοί κλάδοι, στην περίοδο της κρίσης και της 
μετάβασης. Από τη μεριά τους, αυτές που υπήρξαν επαναστατικές τεχνολογίες -τεχνολογική επα
νάσταση-, όταν φτάνει η ευημερία παύουν να είναι «επαναστατικές», γιατί τα προϊόντα και οι δια
δικασίες τους έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής. Εν τω μεταξύ, το παράδειγμα ισχυροποιείται 
ως οδηγός και μετατρέπεται σε «καθεστώς» της περιόδου ευημερίας. (Για το θέμα αυτό βλέπε το 
τελευταίο μέρος του άρθρου της C. Pérez, «Technological Revolutions, Paradigm Shifts and Socio- 
Institutional Change», εισήγηση στο σεμινάριο «Evolutionary Economics», Πανεπιστήμιο Oslo και 
Norskinvestrorforum, Όσλο, Οκτώβριος 1997, σσ. 8-12 και 16-17).

24. C. Pérez, ibid., σ. 6. Ήδη ο Σουμπέτερ επισήμαινε ότι οι επαναστατικές καινοτομίες δεν μπο
ρούν να απορροφηθούν «απλά και ήρεμα, αλλά μέσω μιας ιδιαίτερης και επώδυνης διαδικασίας» 
(Business Cycles, ό.π., σ. 98).

25. C. Pérez, «Technological Revolutions...», ό.π., σ. 6.
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μένης επιμόρφωσης και επανεκπαίδευσης26. Σ’ αυτά εγώ θα πρόσθετα: τη συγκεκριμένη 
μορφή που παίρνει η ταξική πάλη.
320. Το προηγούμενο από το σημερινό τεχνολογικό παράδειγμα είχε αρχίσει να παίρνει μορ
φή κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930 και ήταν ένα από τα στοιχεία που εξηγεί την 
ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών του κέντρου μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο.
321. Ο παράγοντας κλειδί γύρω από τον οποίο οικοδομήθηκε ήταν το φθηνό πετρέλαιο27, 
μαζί με τα ενεργοβόρα υλικά, ιδιαίτερα τα πλαστικά.
322. «Το αποδοτικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας στο εργοστάσιο ήταν η συνεχόμενη 
παραγωγική διαδικασία ή η γραμμή συναρμολόγησης, για τη μαζική παραγωγή πανομοι
ότυπων προϊόντων. Ιδανικός τύπος της επιχείρησης ήταν το νομικό πρόσωπο το οποίο δι
ευθυνόταν από μια διαχειριστική και διοικητική ιεραρχία, επαγγελματικού χαρακτήρα και 
καθαρά διαχωρισμένη από τις παραγωγικές δραστηριότητες. Η δομή της περιελάμβανε ένα 
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Ο ανταγωνισμός στην αγορά έπαιρνε ολιγοπωλιακή μορ
φή. Οι κινητήριοι κλάδοι ήταν οι γιγαντιαίες πετρελαϊκές και πετροχημικές επιχειρήσεις, 
καθώς και άλλες που παρήγαν μαζικά αγαθά έντασης ενέργειας για την καταναλωτική και 
στρατιωτική αγορά28». «Η συμπληρωματική ανάπτυξη αυτών των βιομηχανικών κλάδων

26. C. Pérez, ídem.
27. Ως προς το φθηνό πετρέλαιο, η Καρλότα Πέρες υποστηρίζει ότι κάθε τεχνικοοικονομικό 

παράδειγμα οργανώνεται γύρω από έναν παράγοντα κλειδί. Αυτός μπορεί να είναι μια παραγωγική 
εισροή ή ένα σύνολο εισροών σχετικά χαμηλού ή μειούμενου κόστους, απεριόριστης προσφοράς, 
πολλαπλών χρήσεων, και με δυνατότητα να μειώνει το κόστος του κεφαλαίου, της εργασίας και των 
προϊόντων (C. Pérez, Structural Change and..., ό.π., σ. 361 · C. Pérez, Las nuevas tecnologías..., 
ό.π., σσ, 49-50). Αυτός o παράγοντας κλειδί ήταν το φθηνό βαμβάκι που αντιστοιχούσε στη βρετα
νική βιομηχανική επανάσταση (πρώτο μακρό κύμα Κοντράτιεφ: 1770-80 με 1830-40). Το κάρβουνο 
και οι φθηνές μεταφορές, στα μέσα του 19ου αιώνα (δεύτερο μακρό κύμα Κοντράτιεφ: 1830-40 με 
1880-90). Το φθηνό ατσάλι κατά την belle époque (τρίτο μακρό κύμα Κοντράτιεφ: 1890-1900 με 
1930-40). Η φθηνή ενέργεια με τη μορφή του πετρελαίου και άλλα υλικά έντασης ενέργειας κατά 
τη μεταπολεμική εποχή (τέταρτο μακρό κύμα Κοντράτιεφ: 1930-40 με 1980-90). Και, τέλος, η 
φθηνή μικροηλεκτρονική που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή (πέμπτο μακρό κύμα: 1980-90 μέ
χρι;) (Christopher Freeman και Carlota Pérez, «Structural crises of adjustment, business cycles and 
investment behaviour», στο Technical Change and Economic Theory, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Pinter 
Publishers, 1988, σσ. 50-54). Στο άρθρο αυτό γίνεται μια σύντομη σκιαγράφηση κάθε περιόδου, 
επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά της καθεμίας σε σχέση με διάφορες παραμέτρους, όπως: κλάδοι 
μεγαλύτερης ανάπτυξης και οποδομές που απαιτούνται, παράγοντας κλειδί, οργανωτικές μορφές 
κ.λπ. Οι πρώτες χρονολογίες δείχνουν πότε εμφανίζονται οι νέες καινοτομίες και οι δεύτερες πότε 
αρχίζουν να παρακμάζουν.

28. Η συγγραφέας διακρίνει τρεις τύπους κλάδων παραγωγής: κινητήριοι κλάδοι, κλάδοι φορείς 
και επαγωγικοί κλάδοι. Οι κινητήριοι κλάδοι είναι οι υπεύθυνοι για την παραγωγή του παράγοντα 
κλειδί και των άλλων εισροών που σχετίζονται άμεσα με αυτόν. Στο προηγούμενο παράδειγμα 
ήταν οι μεγάλες πετρελαϊκές και πετροχημικές βιομηχανίες. Στο σύγχρονο παράδειγμα είναι οι 
παραγωγοί ημιαγωγών. Οι κλάδοι φορείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούν εντατικά τον παράγοντα 
κλειδί. Στο προηγούμενο παράδειγμα ήταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και όσες παρήγαν ηλεκτρικά 
είδη. Στην περίπτωση του σύγχρονου παραδείγματος είναι οι παραγωγοί Η/Υ, τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και software. Αυτοί οι κλάδοι δρουν επαγωγικά, για την πραγματοποίηση μιας σειράς
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πυρήνων οδήγησε στη διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών (από τα πρατήρια καυσίμων και 
τα σούπερ μάρκετ μέχρι την εκδοτική βιομηχανία και τον διαφοροποιημένο χρηματοοικο
νομικό τομέα), παρόμοια με αυτήν του κλάδου των κατασκευών. Το σύστημα χρειαζόταν 
συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, τόσο στο εργοστά
σιο όσο και στο γραφείο. Εκμεταλλευόταν τις οικονομίες κλίμακας, βασιζόταν και προω
θούσε την εκτεταμένη ανάπτυξη οδικού δικτύου και συστήματος διανομής του πετρελαίου 
και των παραγώγων του (συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ενέργειας) για να τρο
φοδοτεί ένα σύστημα έντασης εργασίας στην παραγωγή, τις μεταφορές και τον τρόπο ζωής 
του πληθυσμού29».

323. Χρειαζόταν επίσης για την πλήρη λειτουργία του να γίνουν κοινωνικοθεσμικές αλλα
γές, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονταν, όπως σημειώνει η Καρλότα Πέρες: α) η δρα
στήρια παρέμβαση, είτε άμεση είτε έμμεση, της κυβέρνησης στην οικονομία- β) η ανάληψη 
από το κράτος του ρόλου της ανακατανομής του πλούτου· γ) η προσπάθεια «ομογενοποίη- 
σης» των καταναλωτικών προτύπων μέσα στα όρια του έθνους-κράτους, με τη μείωση των 
εθνοτικών, γλωσσικών κ.ά. εσωτερικών διαφορών- δ) η αντιπροσώπευση των περιφερειών 
της χώρας στην κεντρική κυβέρνηση μέσω του εκλογικού συστήματος- ε) ο μαζικός χα
ρακτήρας των πολιτικών κομμάτων και των άλλων συλλογικοτήτων· στ) η διακυβέρνηση 
μέσω ενός ή πολύ λίγων κομμάτων, με εξαίρεση ορισμένες χώρες του Τρίτου Κόσμου- ζ) ο 
διαχωρισμός πολιτικής διεύθυνσης και τεχνικής διαχείρισης30.

επενδύσεων που θα καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις σε εξειδικευμένα αγαθά και υπηρεσίες. Στην 
περίπτωση του αυτοκινήτου, στο προηγούμενο παράδειγμα, αναπτύχθηκαν από τη μια μεριά οι 
κατασκευαστές ενδιάμεσων εισροών μετάλλου, δέρματος, γυαλιού, καθρεφτών, πλαστικών και, απ’ 
την άλλη, συνεργεία επισκευών, πρατήρια καυσίμων και άπειρες άλλες δραστηριότητες που συνό
δευαν τη μετατροπή των αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης στο κύριο μέσο μεταφοράς 
ανθρώπων και εμπορευμάτων. Κάτι παρόμοιο συντελείται τώρα, στο σημερινό παράδειγμα, με τους 
Η/Υ. Η υποδομή στο παράδειγμα του φθηνού πετρελαίου ήταν ουσιαστικά τα δίκτυα των δρόμων 
και των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, ενώ στο σύγχρονο τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι επαγωγι
κοί κλάδοι αναδύονται ως συνέπεια της ανάπτυξης των κλάδων φορέων και είναι συμπληρωματικοί 
προς αυτούς. Συνήθως χρησιμοποιούν ακριβώς το είδος του εργατικού δυναμικού που εκτοπίζουν 
οι κλάδοι φορείς: πρατήρια καυσίμων, σουπερμάρκετ, κατασκευαστικός κλάδος, καθώς και την 
τεράστια γκάμα του τομέα των υπηρεσιών: υγεία, εκπαίδευση, δημόσιες μεταφορές, στο προη
γούμενο παράδειγμα. Η συγγραφέας λέει ότι είναι νωρίς ακόμη για να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι 
κύριοι επαγωγικοί κλάδοι στο σύγχρονο παράδειγμα, πράγμα που εξαρτάται από την κοινωνικοπο- 
λιτική κατεύθυνση που αυτό θα υιοθετήσει (C. Pérez, «Cambio estructural y asimilación de nuevas 
tecnologías en el sistema económico-social: contribución al debate sobre los ciclos Kondratiev» 
-  «Δομική αλλαγή και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα: συμ
βολή στη συζήτηση για τους κύκλους Κοντράτιεφ»), στο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα: «Καινοτομία, 
σχεδιασμός και μακρά κύματα στην οικονομική ανάπτυξη», Λονδίνο, Royal College of Art, 13-15 
Απριλίου, σσ. 9-10). Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη όταν συζητάμε 
για το μέλλον της απασχόλησης στον κόσμο.

29. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 53.
30. C. Pérez, «The social and Political Challenge...», ό.π., σσ. 5-6. Βλέπε επίσης «Desafíos 

sociales y políticos», ό.π., σσ. 83-84.
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324. Εκείνη την εποχή προωθήθηκαν ισχυρά, συγκεντρωτικά και παρεμβατικά κράτη όχι 
μόνο στις λεγάμενες σοσιαλιστικές χώρες αλλά επίσης και στις ανεπτυγμένες χώρες, κα
θώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Έτσι, πολιτικά καθεστώτα πολύ 
διαφορετικά μεταξύ τους, όπως η κεϋνσιανή δημοκρατία, ο ναζισμός-φασισμός, ο σοβιετι
κός σοσιαλισμός, ο «αναπτυξιακός κρατισμός του Τρίτου Κόσμου», έχουν σε εκπληκτικό 
βαθμό κοινά χαρακτηριστικά31. Παρά τις ιστορικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές 
τους διαφορές, παρά το ότι ορισμένοι θριάμβευσαν κι άλλοι ηττήθηκαν στον πόλεμο, παρά 
το ότι κάποιοι είναι ήδη καπιταλιστικές δυνάμεις και άλλοι μόλις αρχίζουν να εκβιομηχα- 
νίζονται, υπάρχει ωστόσο ένα κοινό σε όλους αυτούς, που δεν είναι άλλο από το τεχνικοοι- 
κονομικό παράδειγμα του φθηνού πετρελαίου ή του φορντισμού.
325. Απ’ την άλλη πλευρά, το κοινωνικό περιβάλλον θα γίνει ένας ισχυρός μηχανισμός 
επιλογής για την αποδοχή ή τον αποκλ£ΐσμό κάποιων συγκεκριμένων καινοτομιών όπως, 
για παράδειγμα, έχει συμβεί με την πυρηνική ενέργεια32.
326. Η καθιέρωση ενός νέου παραδείγματος δεν είναι εύκολη διαδικασία και μπορεί να 
απαιτήσει δεκαετίες. Στην αρχή της τεχνολογικής επανάστασης όλα φαίνονται να πηγαί
νουν πολύ καλά και οι πρωτοπόρες στη χρήση των νέων τεχνολογιών επιχειρήσεις διατη
ρούν εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας υψηλή αποδοτικότητα. 
Όμως γρήγορα αρχίζουν να συναντούν εμπόδια στην πλήρη τους ανάπτυξη, καθώς βρίσκο
νται στο περιβάλλον του προηγούμενου παραδείγματος.
327. «Ένας από τους χώρους που αντιτάσσεται περισσότερο στη διάδοση του νέου παρα
δείγματος είναι αυτός των διοικήσεων των εταιρειών. Είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι ο 
“κανονικός” τρόπος πρακτικής έχει παλιώσει και έχει γίνει αναποτελεσματικός33».
328. Αλλο ένα από τα εμπόδια που παρουσιάζονται είναι η ανυπαρξία κατάλληλων εξωτε
ρικών συνθηκών. Το νέο παράδειγμα, για να μπορέσει να λειτουργήσει, απαιτεί οπωσδήπο
τε μια νέα υποδομή. Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη της πληροφορικής είναι απαραίτη
το ένα τεράστιο σύστημα τηλεπικοινωνιών αξιόπιστο, χαμηλού κόστους, ισχυρό, υψηλής 
χωρητικότητας και ευελιξίας. Όσο δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, η ανάπτυξή του 
εμποδίζεται. Όταν επιτευχθούν, ο ρυθμός διάδοσης του παραδείγματος επιταχύνεται34.
329. Αυτό που επιταχύνει τα πράγματα είναι οι ακατανίκητες πιέσεις που ασκούνται στο 
οικονομικό πεδίο, επιβάλλοντας το νέο παράδειγμα, αίροντας ακόμη πολιτισμικά, θεσμικά 
ή άλλου είδους εμπόδια. Η απειλή της πτώσης της αποδοτικότητας, μαζί με την επιτυχία 
των επιχειρήσεων που το χρησιμοποιούν είναι τα στοιχεία που κάνουν τελικά να γύρει η 
πλάστιγγα υπέρ των τεχνολογικών αλλαγών.
330. Όμως, όπως επισημαίνει η Καρλότα Πέρες, «αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των 
δομών της κυβέρνησης, των κομμάτων, των συνδικάτων, του εκπαιδευτικού συστήματος 
ή των επιχειρηματικών ενώσεων. Εκεί δεν υπάρχει η απειλή ή ο κίνδυνος εξαφάνισης που

31. C. Pérez, «Technological Revolutions, Paradigm Shifts...», ό.π., σ. 6.
32. C. Pérez, idem.
33. C. Pérez, ibid., σ. 11.
34. C. Pérez, ibid., σ. 12.
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κεντρίζουν μια επιχείρηση. Εκεί οι πολιτικοί και θεσμικοί μετασχηματισμοί υποτάσσο
νται σε πιέσεις και παιχνίδια συμφερόντων άλλου τύπου. Οι ρυθμοί και τα αποτελέσματα 
των συγκρούσεων των δυνάμεων που είναι υπέρ ή κατά των αλλαγών δεν μπορούν να 
προβλεφθούν. Η αδράνεια εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη και βαθιά ριζωμένη σε υπάρχοντα 
συμφέροντα.
331.» Αυτό αυξάνει την απόσταση ανάμεσα στους ρυθμούς της τεχνικοοικονομικής αλλα
γής και στο κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο. [...] Ο παραγωγικός μηχανισμός, που ο ανταγω
νισμός τον ωθεί σε ολοένα επιταχυνόμενο μετασχηματισμό, προσπαθεί να αναπτύξει τη νέα 
του δυναμική έχοντας να αντιμετωπίσει ένα κοινωνικοθεσμικό πλαίσιο που εξακολουθεί να 
είναι γερά προσκολλημένο στις ήδη αναποτελεσματικές πρακτικές του προηγούμενου παρα
δείγματος. Τότε είναι που έρχονται οι περίοδοι των αναταράξεων και της άνισης ανάπτυξης, 
όπως η σημερινή. Μόνο όταν επιτευχθεί η επανασύνδεση των δύο σφαιρών [τεχνικοοικονο- 
μικής και κοινωνικοθεσμικής, Σ.τ.Μ.], επιστρέφουν οι περίοδοι της ευημερίας35».
332. Ο κύκλος ζωής κάθε τεχνικοοικονομικού παραδείγματος δεν αντιστοιχεί συνεπώς με 
τον κύκλο κάθε μακρού κύματος.
333. Η καθολική οικονομική άνοδος δεν συμβαίνει κατά τα πρώτα χρόνια ούτε ακόμη κατά 
τις πρώτες δεκαετίες διάδοσης της νέας τεχνολογικής επανάστασης. Τα στοιχεία που θα δια
μορφώσουν το νέο τεχνικοοικονομικό παράδειγμα εμφανίζονται βαθμιαία στους κόλπους 
ενός κόσμου που κυριαρχείται από το προηγούμενο παράδειγμα. Ήδη, από τη δεκαετία 
του 1960, με το προηγούμενο παράδειγμα να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, άρχισαν να 
διαδίδονται τα πρώτα κομπιούτερ, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι ψηφιακά ελεγχόμενες 
εργαλειομηχανές, ακόμη και ορισμένα ρομπότ. Όμως, στον βαθμό που η μία επιχείρηση 
μετά την άλλη, ο ένας κλάδος μετά τον άλλον, έβλεπαν την παραγωγικότητά τους να μένει 
στάσιμη και τα κέρδη τους να πέφτουν, επιταχυνόταν ο ρυθμός με τον οποίο υιοθετού
σαν τα διάφορα στοιχεία αυτού που θα γινόταν το νέο παράδειγμα, αναπτύσσοντας νέες 
καινοτομίες, συμπληρωματικές με αυτές του νέου παραδείγματος και δημιουργώντας τις 
συνθήκες για τη μαζική διάδοσή του36.
334. Όμως αυτές οι αλλαγές συντελούνται σιγά σιγά και παρατηρούνται μόνο όταν οι μετα
σχηματισμοί προσλαμβάνουν κρίσιμες διαστάσεις. Αυτή η διαδικασία όπου εγκαταλείπεται 
βαθμιαία ένα παραγωγικό μοντέλο που φθίνει και υιοθετείται σταδιακά ένα νέο μοντέλο 
-διαδικασία που η Καρλότα Πέρες ονομάζει περίοδο μετάβασης από ένα τεχνικοοικονομι- 
κό παράδειγμα σε ένα άλλο- χαρακτηρίζει τις καθοδικές δεκαετίες των μακρών κυμάτων 
Κοντράτιεφ.
335. Πρόκειται για βαθιές κρίσεις -όπως αυτή της δεκαετίας του 1930- που δεν είναι ισο
δύναμες με τις τυπικές κυκλικές υφέσεις του καπιταλισμού αλλά αποτελούν δομικές κρί
σεις. Πρόκειται για ένα καθολικό φαινόμενο που αντανακλά τη δυσαρμονία ανάμεσα στο 
οικονομικό υποσύστημα και το κοινωνικοθεσμικό του πλαίσιο.
336. Οι Φρίμαν και Πέρες θεωρούσαν ότι ήδη από τη δεκαετία του 1980 άρχισαν να εμ

35. C. Pérez, «Desafios sociales y  políticos...», ό.π., σ. 75.
36. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 55-56.
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φανίζονται, αν και με κάπως διαφορετικό τρόπο, οι ίδιες πηγές αποσταθεροποίησης που 
δημιούργησαν την κρίση της δεκαετίας του 1930: «Η κατάσταση του παγκόσμιου χρέους, 
η ακραία ανισορροπία των διεθνών πληρωμών, η πτώση των τιμών των γεωργικών προϊό
ντων, η αστάθεια των τιμών εμπορίου, ο καλυμμένος παρεμβατισμός, η απουσία του κα
τάλληλου συστήματος ρύθμισης της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα η απουσία του 
κατάλληλου συστήματος διεθνούς δανεισμού ως ύστατου μέσου, η σύγχυση των οικονο
μολόγων και η αδυναμία χάραξης μακρόπνοων πολιτικών». Και προέβλεπαν ότι αυτό «το 
κύμα τεχνολογικών αλλαγών», που διέτρεχε την παγκόσμια οικονομία, πιθανώς θα επιδεί
νωνε «τα προβλήματα της αστάθειας επενδύσεων και της δομικής αλλαγής σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, καθώς και το πρόβλημα έλλειψης συνεργασίας στην παγκόσμια οικονο
μία37», προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν πλήρως.
337. Η κρίση είναι λοιπόν η έκφραση της επώδυνης διαδικασίας συγκρούσεων μέσω της 
οποίας αίρεται αυτή η δυσαρμονία38 και τα μακρά κύματα δεν είναι παρά «μια διαδοχή 
διαφορετικών τρόπων ανάπτυξης, ως αντίδραση στη διαδοχή επίσης διαφορετικών τεχνο
λογικών προτύπων39».
338. Κατά τη διάρκεια των δομικών κρίσεων, «οι κοινωνικοί θεσμοί και το γενικό πλαίσιο 
κοινωνικοοικονομικής ρύθμισης αντιμετωπίζουν μια χαώδη και ασυνήθιστη κατάσταση, απέ
ναντι στην οποία οι μέχρι τότε αποτελεσματικές συνταγές αποδεικνύονται ανεπαρκείς40».
339. «Στον βαθμό που ο περιορισμός της παλιάς δυναμικής και οι απροσδόκητες τάσεις 
που ανακύπτουν από το νέο προφίλ των επενδύσεων οδηγούν σε ανισορροπίες στις αγορές 
(χρηματαγορές, αγορές εργασίας, ενδιάμεσων προϊόντων, εξοπλισμού), αυξάνεται και η 
πίεση στο κράτος, απαιτώντας από αυτό να βρει νέους τρόπους τόνωσης ή διαχείρισης της 
οικονομίας41».
340. «Για τον κόσμο της εργασίας πρόκειται γενικά για επώδυνη περίοδο επειδή είναι αυ
τός μαζί με τις ασθενέστερες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο που σηκώνουν το βάρος της 
αναπροσαρμογής του συστήματος42».

2. ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

341. Το νέο τεχνικοοικονομικό παράδειγμα αρχίζει να διαμορφώνεται από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, όταν φάνηκαν οι ευρείες οικονομικές δυνατότητες της φθηνής μικροη- 
λεκτρονικής43 και το χαμηλό κόστος διαχείρησης της πληροφορίας. Αυτή η τεχνολογία

37. C. Freeman και C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 63.
38. C. Pérez, ibid, σ. 358.
39. C. Pérez, ídem.
40. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ibid., σ. 56.
41. C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 365.
42. C. Pérez, ídem.
43. « [...] Όλες οι λειτουργίες του πρώτου αμερικανικού Η/Υ (του ENIAC), που το 1943 κόστιζε
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εισέβαλε κατά την περίοδο της λεγάμενης «ενεργειακής κρίσης», όταν η ενέργεια και τα 
υλικά έντασης ενέργειας είχαν ακριβύνει πάρα πολύ44. Αυτή η μεγάλη και μόνιμη αλλαγή 
των σχετικών τιμών οδήγησε στην αλλαγή της τεχνολογικής και παραγωγικής «κοινής λο
γικής» και στη σημερινή τεχνολογική επανάσταση.
342. Τα δύο κύρια στοιχεία αυτής της τεχνολογικής επανάστασης είναι η πληροφορική και 
οι τηλεπικοινωνίες, καθώς και το νέο διευθυντικό μοντέλο, που δοκιμάστηκε σε μεγάλη 
κλίμακα αρχικά στην Ιαπωνία, για να υιοθετηθεί στη συνέχεια, με διάφορες τροποποιήσεις, 
από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες45.
343. Οι σημαντικές αλλαγές που εισάγει στον παραγωγικό μηχανισμό το σύγχρονο παρά
δειγμα είναι: η προσαρμοστικότητα ή ευελιξία, που σηματοδοτεί το πέρασμα από τη μεγάλης 
κλίμακας παραγωγή στη διαφοροποιημένη παραγωγή που θα ανταποκρίνεται στην ολοένα 
και πιο διαφοροποιημένη ζήτηση. Το πέρασμα από το παραγωγικό μοντέλο εντατικής χρή
σης ενέργειας και πρώτων υλών στο μοντέλο έντασης πληροφορίας, γνώσης και υπηρεσιών. 
Το πέρασμα από την ιεραρχική και καθετοποιημένη δομή στο ευέλικτο και αποκεντρωμένο  
δίκτυο που διαθέτει μεγάλη αυτονομία αλλά και στρατηγική διεύθυνση46.
344. Για να ξεπεραστεί η δομική κρίση χρειάζεται να αλλάξει «η κοινωνική και θεσμι
κή συμπεριφορά. Να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και τις προοπτικές των αλλαγών που 
έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό συμβεί σε ορισμένες περιοχές της τεχνολογικής σφαίρας47».
345. Τα περισσότερα από τα παλιά μοντέλα δεν μπορούν να επεξηγήσουν τη σημερινή 
κατάσταση ούτε να προσανατολίσουν την πολιτική δράση: δεν είναι πειστικά ούτε αποτε
λεσματικά. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τη συγγραφέα, «είναι καιρός για πειραματισμό, διάλογο 
και ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων48».
346. Αυτή η αναπροσαρμογή συμβαίνει ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας πολιτικής ανα
ζήτησης, πειραματισμού και προσαρμογής. Όταν έρχεται η πλήρης αρμονία ανάμεσα στις 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο οικονομικό πεδίο και σε εκείνες που έχουν πραγματο
ποιηθεί στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, τότε γίνεται δυνατή η ανοδική φάση του μακρού 
κύματος. Δημιουργούνται έτσι οι κανόνες του παιχνιδιού, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις 
που προωθούν και διευκολύνουν την πλήρη ανάπτυξη της δυναμικής του νέου τεχνολογι
κού παραδείγματος. Έτσι, διαμορφώνεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο γίνεται 
δυνατή η εμφάνιση των νέων αλληλοσυνδεόμενων επενδύσεων τόσο σε νέες επιχειρήσεις 
και βιομηχανικούς κλάδους όσο και για τον εκσυγχρονισμό αυτών που ήδη υπάρχουν.

2 εκατομμύρια δολάρια, μπορούν σήμερα να πραγματοποιηθούν από κομπιούτερ μικρού μεγέθους 
που κοστίζουν από 50 μέχρι 500 δολάρια (Ε. Mandel, Las ondas largas..., ό.π., σ. 75).

44. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 53.
45. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos...», ό.π., σ. 70.
46. C. Pérez, ibid., σσ. 71-72. «Σε όλες τις σφαίρες φαίνεται να ανακύπτουν τάσεις για δημι

ουργία δικτύων και συστημάτων, ενώ η διαφοροποίηση και η ευελιξία τείνουν να υποκαθιστούν 
την ομοιομορφία και την επαναληπτικότητα» σε πρακτικές που θεωρούνται «κανονικές» (C. Pérez, 
«Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 54).

47. C. Freeman και C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 59.
48. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos...», ό.π., σ. 64.
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347. Η ευρεία ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες χώρες του νέου τεχνολογικού υποδείγματος που 
βασιζόταν στο φθηνό πετρέλαιο έγινε δυνατή με την προώθηση πολυάριθμων θεσμικών 
αλλαγών μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Θεσμικών αλλαγών που υπαγορεύτηκαν, ανάμε
σα σε άλλα, και από τον Ψυχρό Πόλεμο και τον φόβο του κομμουνισμού. «Ήταν αναγκαίο 
να ξεπεραστούν οι καθιερωμένες αντιλήψεις γύρω από την ανωτερότητα των μηχανισμών 
του ελεύθερου εμπορίου και να επικρατήσει η ιδέα της εκτεταμένης και συστηματικής 
παρέμβασης του κράτους στην οικονομία σύμφωνα με τις κεϋνσιανές αρχές [...]. Για να 
ξεπεραστεί η κρίση [χρειαζόταν] η καθιέρωση νέων κανόνων του παιχνιδιού, νέων ρυθμι
στικών μηχανισμών, νέων θεσμών49».

348. Κοινωνικοθεσμική έκφραση αυτών των αλλαγών αποτέλεσε σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες η κεϋνσιανή δημοκρατία που χαρακτηριζόταν: από ισχυρό κράτος το οποίο έπαι
ζε σημαντικό ρόλο στην οικονομία- από γρήγορη επέκταση της μέσης και ανώτατης εκ
παίδευσης για να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· από ένα 
σύστημα καταναλωτικής πίστης που να προωθεί και να διευκολύνει την κατανάλωση του 
κόσμου, καθώς και από την ανάπτυξη της διαφήμισης και της βιομηχανίας της μαζικής επι
κοινωνίας ώστε να διεγείρεται ο καταναλωτισμός· από την επίσημη αναγνώριση των συν
δικάτων, των συλλογικών συμβάσεων και την καθιέρωση των κοινωνικών ασφαλίσεων, 
περνώντας σε σημαντική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Στο διεθνές πεδίο περιελάμβανε 
μια ρύθμιση των διεθνών ροών όπως αυτή του Bretton Woods, που καθιέρωσε μια στερεή 
βάση για τον σκοπό αυτόν. Είναι αυτή η περίοδος επίσης που δημιουργούνται η GATT, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα50.

349. Σήμερα πλέον, όλες σχεδόν αυτές οι καινοτομίες, οι οποίες ήταν σχετικά αποτελεσμα
τικές και ευρύτατα αποδεκτές μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, αμφισβητούνται. 
Ορισμένες από αυτές έχουν μερικά ή ολοκληρωτικά τροποποιηθεί με τον έναν ή με τον 
άλλον τρόπο, και η δυνατότητά τους να υλοποιήσουν μια επιτυχή μετάβαση θα εξαρτηθεί 
από το αν μπορούν να καθιερώσουν νέους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή ρυθμιστικούς 
μηχανισμούς και θεσμούς που θα είναι προσαρμοσμένοι στις νέες συνθήκες.
350. Και είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα μέτρα που θα υιοθετηθούν για να 
αποκατασταθεί η αρμονία του οικονομικού με το κοινωνικοθεσμικό -μέτρα που θα εξαρ- 
τηθούν κατά πολύ από τον νέο συσχετισμό δυνάμεων που θα καθιερωθεί σε παγκόσμιο επί
πεδο, καθώς και από τα διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα- θα επηρεάσει 
σημαντικά την απόφαση για το ποια χώρα θα ηγηθεί τεχνολογικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

351. Αν ήταν απαραίτητες η κεϋνσιανή επανάσταση και η βαθιά αλλαγή των κοινωνικών 
θεσμών κατά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο για να προκύψει ο ανοδικός κύκλος της μεταπο
λεμικής περιόδου, τότε κοινωνικές, θεσμικές και πολιτικές αλλαγές ίδιας έκτασης είναι 
σήμερα στην ημερήσια διάταξη για να φτάσουμε στον ανοδικό κύκλο του πέμπτου μακρού 
κύματος.

49. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 57.
50. C. Pérez, «Structural Change and... », ό.π., σ. 371. Βλέπε επίσης «Las nuevas tecnologías...», 

ό.π., σ. 57.
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352. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να έχουμε υπόψη -όπως είδαμε προηγουμένως- ότι υπάρ
χει «μια φυσική αδράνεια των θεσμών, αδράνεια που ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτοί 
λειτουργούσαν στο παρελθόν με επιτυχία, καθώς και από την ύπαρξη ιδιαίτερων συμφε
ρόντων», και ότι αυτή η αδράνεια υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο 
με την κοινωνική απαίτηση για πολιτικές αλλαγές. Αυτή η πίεση εκδηλώνεται γενικά ως 
απόκρουση των διαδικασιών της πολωτικής συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια λίγων, 
της φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης που είναι αποτέλεσμα της «“δημιουργικής κατα
στροφής” στην οικονομία51».
353. Δεν πρόκειται λοιπόν για έναν απλό τεχνολογικό ντετερμινισμό, όπως υπογραμμίζει 
η Καρλότα Πέρες. Αυτό που δημιουργεί το τεχνολογικό παράδειγμα είναι ο χώρος μέσα 
στον οποίο μπορούν να συμβούν τα πράγματα. Είναι μέσα σ’ αυτόν τον χώρο που ανταγω
νίζονται οι κοινωνικές δυνάμεις με λιγότερο ή περισσότερο οξύ τρόπο, που «λαμβάνουν 
χώρα θεσμικοί πειραματισμοί, γίνονται συμφωνίες συνεργασίας ή συμβιβασμοί». Από το 
αποτέλεσμα αυτών των ανταγωνισμών θα προκύψει το πλαίσιο που σε τελευταία ανάλυση 
θα διαμορφώσει, θα προσανατολίσει, θα επιλέξει και θα ρυθμίσει την οριστική πορεία του 
νέου παραδείγματος52.
354. Στην ίδια κατεύθυνση αναπτύσσει τους συλλογισμούς του ο Κουβανός ερευνητής Πέ- 
δρο Μονρεάλ, που υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν είναι μονόδρομος, 
αλλά υπάρχουν πάντοτε μια σειρά εναλλακτικών τεχνολογιών, από τις οποίες απορρίπτονται 
κάποιες και επιλέγονται κάποιες άλλες που τελικά θα επικρατήσουν. Αυτή η διαδικασία 
αντανακλά μια κοινωνικά προσδιορισμένη επιλογή εκ μέρους εκείνων που έχουν την εξου
σία να αποφασίζουν, και όχι μια απλή επιλογή με βάση καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια.
355. »Απ’ την άλλη, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία δεν τερματίζει τη 
διαδικασία διαμόρφωσης της τεχνολογίας. Οι κοινωνικές σχέσεις λειτουργούν και πάλι, 
καθώς η ταξική πάλη μπορεί να περιορίσει ή να τροποποιήσει το τεχνολογικό σχέδιο που

51. C. Pérez, «The Social and Political Challenge... », ό.π., σ. 6.
52. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σσ. 57-58.0  Χιλιανός ερευνητής Κάρλος Ρουίς 

σημειώνει, στην ίδια κατεύθυνση: «Υπάρχουν πάντοτε περισσότεροι από ένας δυνατοί τρόποι να 
οργανωθεί η παραγωγή μέσα σε ένα καθορισμένο δομικό πλαίσιο, τόσο από την άποψη της εργα
σιακής διαδικασίας και των εργασιακών σχέσεων όσο και από την ίδια τη θεσμική ρύθμιση. Το 
καθοριστικό στοιχείο αναφορικά με τη σύγχρονη όψη των συνθηκών εξέλιξης των μισθωτών στη 
βιομηχανία, μετά από κάποιο χρόνο έντονων αλλαγών, δίνεται μάλλον από τον συγκεκριμένο-ιστο- 
ρικό τρόπο κατά τον οποίο διαταράσσονται και επανακαθορίζονται οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ 
εργαζομένων και εργοδοτών και απ’ την άλλη, που συνδέεται όμως με αυτό, από τη σχέση μεταξύ 
εργαζομένων και θεσμικότητας. Έτσι διαμορφώνεται η ιστορική φυσιογνωμία που υιοθετεί η βιομη
χανική αλλαγή, μέσα στη λογική της προσαρμογής στο νέο δομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και 
οι μορφές που θα υιοθετήσει η τεχνολογική αλλαγή: είτε οργανωτικές είτε τεχνολογικής καθαυτό 
βάσης: αυτές οι ιστορικές μορφές δεν καθορίζονται μηχανιστικά από τα οικονομικά ή τεχνολογικά 
πλαίσια, αλλά από τη δυναμική των κοινωνικών σχέσεων που περικλείουν συγκρούσεις συμφερό
ντων» (Carlos Ruíz, «Democracia y relaciones laborales. Una visión desde la transformación del 
mundo de la industria en Chile», διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Χιλής, Σαντιάγο της Χιλής, 
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1996, σ. 48).
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είχε επιλεχθεί αρχικά από την κυρίαρχη τάξη. Αυτή δεν είναι μια αφηρημένη θέση αλλά μια 
πραγματικότητα που έχει επιβεβαιωθεί από μια σειρά θεωρητικών μελετών που ανέπτυξαν 
πολλοί πανεπιστημιακοί της Αριστεράς53».
356. Όμως αυτή την ερμηνεία της ιστορίας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν τη συμμερίζο
νται όλοι οι μαρξιστές ερευνητές. Ο Αλόνσο Αγκιλάρ θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι χωρίς 
αμφιβολία πολύ σημαντική, δεν είναι όμως ο καθοριστικός παράγοντας της συσσώρευσης 
του κεφαλαίου, αλλά μία συνιστώσα, ακόμα και συχνά μια συνέπειά της. Με άλλα λόγια: 
η συσσώρευση του κεφαλαίου εξακολουθεί να αποτελεί την «ανεξάρτητη μεταβλητή»54. 
Ο Σαμίρ Αμίν, από τη μεριά του, υποστηρίζει ότι δεν καθορίζουν οι τεχνολογικές επα
ναστάσεις τις ιστορικές περιόδους ή τις επιλογές, αλλά ότι οι αλλαγές στις παραγωγικές 
σχέσεις διαμορφώνουν τις τεχνολογικές αλλαγές. Σύμφωνα με τον Σαμίρ Αμίν, η διπλή 
ήττα του φασισμού και της παλιάς αποικιοκρατίας ήταν αυτή που δημιούργησε για την 
εργατική τάξη και τους λαούς των αποικιών συνθήκες ευνοϊκές (ή λιγότερο δυσμενείς), 
τέτοιες που ποτέ δεν είχαν ξαναδημιουργηθεί στην ιστορία του καπιταλισμού. Είναι οι 
λεγόμενοι ιστορικοί συμβιβασμοί που ήταν χαρακτηριστικοί αυτής της περιόδου (κράτος 
πρόνοιας, σοβιετικό κράτος, εθνικολαϊκισμός του Νότου) εκείνοι που δημιούργησαν έναν 
χώρο για την επέκταση των μορφών κατανάλωσης που κατεύθυναν την τεχνολογική πρόο
δο της εποχής (η γενίκευση της χρήσης του αυτοκινήτου, η αστικοποίηση που έγινε δυνατή 
χάρη σ’ αυτό, η επέκταση της κατανάλωσης των διαρκών αγαθών κ.λπ.), τόσο στις χώρες 
του καπιταλιστικού κέντρου όσο και στις σοσιαλιστικές κοινωνίες, καθώς και σ’ αυτές της 
καπιταλιστικής περιφέρειας που προσπαθούσαν να φτάσουν τις πρώτες55.

3. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

357. Ο Ισπανός κοινωνιολόγος Μανουέλ Κάστελς έρχεται να επιβεβαιώσει τη χρονική πο
ρεία της νέας τεχνολογικής επανάστασης που προσδιορίζει η Καρλότα Πέρες. Οι πρώτες 
καινοτομίες εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όμως για να ενταχθεί πλήρως 
στην παραγωγική διαδικασία η μηχανή που βασίζεται στη μικροηλεκτρονική απαιτήθηκε 
όλη η δεκαετία του 1980. Και οι διασυνδεδεμένοι Η/Υ διαδίδονται σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας της πληροφορίας μόνο κατά τη δεκαετία του 1990. Μόνο 
στα μέσα αυτής της δεκαετίας το νέο πληροφοριακό παράδειγμα είναι έτοιμο να αναπτυ
χθεί σε μαζική κλίμακα56. Εγώ θα πρόσθετα, ωστόσο, ότι αυτή η εκτίμηση του Κάστελς 
ισχύει μόνο για τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς γνωρίζουμε ότι ένα σημαντικό τμήμα του

53. Pedro Monreal, «Tecnología flexible y crisis económica...», ό.π.
54. Σχόλια του Αλόνσο Αγκιλάρ στην αρχική εκδοχή αυτού του βιβλίου, Μεξικό, 30 Μαρτίου 

1999.
55. Σχόλια του Σαμίρ Αμίν στην αρχική εκδοχή αυτού του βιβλίου, Μεξικό, 27 Μαρτίου 1999.
56. Manuel Castells, La era de la información: la sociedad red, τόμ. 1, Μεξικό, Siglo XXI, 1999, 

σ. 269.



πληθυσμού των πιο καθυστερημένων οικονομικά χωρών μόλις σχετικά πρόσφατα έχει αρ
χίσει να ενσωματώνεται στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και βέβαια απέχει πολύ 
από το να χρησιμοποιεί μαζικά τις νέες τεχνολογίες, ενώ υπάρχουν απέραντες περιοχές του 
πλανήτη που δεν έχουν καν διασχίσει αυτό το κατώφλι57.
358. Οι ανεπτυγμένες χώρες μπαίνουν λοιπόν σ’ αυτό που κάποιοι συγγραφείς ονομάζουν 
κοινωνία της πληροφορίας ενώ ο Κάστελς προτιμά να ονομάζει πληροφοριακή κοινωνία γι
ατί υποστηρίζει ότι η πληροφορία, με την ευρύτερη έννοιά της, δηλαδή ως μεταβίβαση γνώ
σης, υπήρξε θεμελιώδης σε όλες τις κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεσαιωνικής 
Ευρώπης που ήταν πολιτισμικά δομημένη και σε κάποιο βαθμό ενοποιημένη γύρω από τον 
σχολαστικισμό. «Αντιθέτως, ο όρος “πληροφοριακή” δείχνει την ιδιότητα μιας ιδιαίτερης 
μορφής κοινωνικής οργάνωσης, στην οποία η γένεση, η επεξεργασία και η μεταβίβαση της 
πληροφορίας μετατρέπονται στις βασικές πηγές παραγωγικότητας και εξουσίας, χάρη στις 
νέες τεχνολογικές συνθήκες που δημιουργούνται σ’ αυτή την ιστορική περίοδο»58.
359. Ο Κάστελς μιλά για «παγκόσμια πληροφοριακή οικονομία», για να προσδιορίσει τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά και τη συνύφανσή τους. Είναι πληροφοριακή, γιατί η παραγωγι
κότητα και η ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, περιοχών και χωρών εξαρτώνται θεμελιω- 
δώς από την «ικανότητά τους για παραγωγή, επεξεργασία και εφαρμογή με αποτελεσματι
κό τρόπο της πληροφορίας που βασίζεται στη γνώση». Είναι παγκόσμια, γιατί η παραγωγή, 
η κατανάλωση και η κυκλοφορία «είναι οργανωμένες σε παγκόσμια κλίμακα, με άμεσο 
τρόπο, με ένα δίκτυο δεσμών ανάμεσα στους οικονομικούς παράγοντες»59.
360. Αφού εκθέσαμε με συνθετικό τρόπο τις γενικές συνέπειες που έχει η εμφάνιση ενός 
νέου τεχνολογικού παραδείγματος, θα αναλύσουμε τις μεταβολές που προκαλεί το πληρο
φοριακό παράδειγμα στην οργάνωση της παραγωγής.
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57. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Νταν Σίλερ «το 1995, ο αριθμός των προσωπικών 
υπολογιστών (PC) που λειτουργούσαν σε όλο τον κόσμο ήταν περίπου 180 εκατομμύρια, σε έναν 
παγκόσμιο πληθυσμό 6 δισεκατομμυρίων. Η δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο, συνεπώς, περιορι
ζόταν στο 3% των ανθρώπων. Το 1995 ένας μικρός αριθμός πλούσιων χωρών, που αντιπροσώπευαν 
το 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, διέθετε σχεδόν το 75% των κύριων τηλεφωνικών 
γραμμών χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω ενός modem. 
Περισσότερο από το μισό του πλανήτη δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τηλέφωνο. [...] Τον Ιανουάριο 
του 1996 είχε εκτιμηθεί ότι το 60% των 9,5 εκατομμυρίων κομπιούτερ που ήταν συνδεδεμένα με το 
Ίντερνετ ανήκαν σε βορειοαμερικανοΰς. Ποια είναι η γλώσσα του κυβερνοχώρου; Αναμφίβολα τα 
αγγλικά» (Dan Schiller, «Internet, el espanto y el éxtasis. Los mercaderes del ciberespacio», Αβάνα, 
περιοδικό Cine Cubano, αρ. 142, 1998, σ. 45).

58. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 47 (σημείωση).
59. Μ. Castells, ibid., σ. 93.



3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΤΥΠΟ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

361. Σύμφωνα με τον Κάστελς, η πληροφοριακή οικονομία, την ίδια ώρα που αναπτύσσει 
ένα νέο τεχνολογικό παράδειγμα, αναπτύσσει και μια νέα οργανωτική λογική, τόσο στην 
παραγωγή όσο και στις αγορές1. Κατά την Καρλότα Πέρες, αυτή η λογική είναι μέρος αυ
τού που η ίδια αντιλαμβάνεται ως τεχνολογικό παράδειγμα2.
362. «Ο προγραμματιζόμενος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων και των ελέγχων που βα
σίζονται στη μικροηλεκτρονική οδηγεί στο ξεπέρασμα -λέει η Καρλότα Πέρες- της ακαμ
ψίας των παλιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και καθιερώνει την ευελιξία ως την άρι- 
στη παραγωγική πρακτική». Η ανωτερότητα τής κατά τμήματα παραγωγής αμφισβητεί τη 
μαζική παραγωγή και επανακαθορίζει το ζήτημα της κλίμακας. «Με τον μηχανολογικό 
εξοπλισμό που βασίζεται σε ηλεκτρονικούς ελέγχους, το σχετικά χαμηλό κόστος προγραμ
ματισμού και την πραγματοποίηση γρήγορων αλλαγών στα σχέδια παραγωγής μπορούν να 
επιτευχθούν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, κατασκευάζοντας μια ευρεία κλίμακα διαφο
ρετικών προϊόντων, με συχνές αλλαγές προτύπων και μεταβλητούς όγκους. Αυτή η μεγαλύ
τερη ικανότητα κάλυψης και η τεράστια προσαρμοστικότητα στη διαφοροποιημένη ζήτηση 
θέτουν την ευέλικτη βιομηχανία σε ένα σημαντικά ανώτερο επίπεδο οικονομικής αποδο
τικότητας από αυτό της ειδικευμένης βιομηχανίας. Η διαφοροποιημένη παραγωγή γίνεται 
χαρακτηριστικό και στόχος του νέου μοντέλου άριστης παραγωγικής πρακτικής3».
363. Η συνδυασμένη χρήση του σχεδιασμού μέσω Η/Υ, με τη βιομηχανία που βασίζεται 
στη χρήση του Η/Υ 4 και η προώθηση των λογισμικών «μειώνουν το σχετικό κόστος της 
καινοτομίας και τη διάρκεια των περιόδων εκμάθησής της». Αυτό μετατρέπει τη μελέτη και

1. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 180.
2. Είτε ως «τον “ιδεατό τύπο” οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή την “κοινή 

λογική” ως προς το τι αποτελεί το τεχνολογικά βέλτιστο ή την πιο ορθολογική και αποδοτική μορφή 
εκμετάλλευσης της γενικής δομής του κόστους σε μία δεδομένη περίοδο της καπιταλιστικής ανά
πτυξης» (C. Pérez, «Structural Change and...», ό.π., σ. 361).

3. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 64. Η συγγραφέας σημειώνει σε ένα άλλο 
άρθρο της ότι αυτή η δυνατότητα προσαρμοστικότητας στη ζήτηση είναι ένα στοιχείο του μοντέλου 
που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες έχουν περιορισμένη 
εσωτερική αγορά (C. Pérez, «Cambio técnico, reestructuración competitiva y reforma institucional 
en los países en desarrollo», στο Trimestre Económico, αρ. 233, τόμ. LIX (1), Ιανουάριος-Μάρτιος 
1992, σ. 46).

4. Το λεγόμενο CAD-CAM.



136 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟ

εφαρμογή του σχεδιασμού σε πρωταρχική δραστηριότητα για την παραγωγική διαδικασία. 
«Από αυτήν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα5».
364. Το νέο μοντέλο ανατρέπει επίσης τη σχέση προσφοράς-ζήτησης. Στο προηγούμενο 
μοντέλο, η ζήτηση έπρεπε να προσαρμόζεται στην προσφορά, σήμερα όμως ο προγραματι- 
ζόμενος χαρακτήρας του παραγωγικού εξοπλισμού, η αυξανόμενη εναρμόνιση και προσαρ- 
μοστικότητά του, δημιουργούν τις συνθήκες για να μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο 
η παραγωγή στις διαφοροποιημένες επιθυμίες του καταναλωτή6».
365. Αυτές οι οργανωτικές αλλαγές που περιγράψαμε έχει καθιερωθεί να προσδιορίζονται 
με τον όρο λιτή παραγωγή7 ή «λεπτή ή ευέλικτη παραγωγή».
366. Κάποιοι, όπως ο Ρίφκιν, μιλούν για μια διαδικασία επανασχεδιασμού που «επιβάλλει 
την πλήρη και γενικευμένη επανεξέταση τού πώς διεξάγονται οι λειτουργίες της επιχείρη
σης και πώς, ταυτόχρονα, περιορίζεται το εργατικό δυναμικό», τόσο σε θέσεις ημιειδικευ- 
μένης εργασίας όσο και σε συγκεκριμένα επίπεδα διοίκησης των επιχειρήσεων8.
367. Αυτό το μοντέλο μειώνει τα κόστη. Συνδυάζει τη χειρωνακτική με την πνευματική 
εργασία και διεγείρει την πρωτοβουλία του εργαζομένου. Αντικαθιστά την ιεραρχική και 
υπαλληλική επίβλεψη με την εργασία σε ομάδες, στην ίδια την παραγωγική διαδικασία. 
Διαφοροποιεί την παραγωγή και βελτιώνει πολύ την ποιότητα, διευκολύνοντας την αλλαγή 
των προτύπων ώστε να ανταποκρίνονται στις τροποποιήσεις της ζήτησης. Μειώνει τις δια
κοπές εργασίας λόγω βλαβών, αναδιοργανώνει και ορθολογικοποιεί τη ροή των αποθεμά
των, μέσω ενός συστήματος προσαρμοστικότητας στη διανομή («έγκαιρη» παράδοση9), 
πράγμα που μειώνει τις απογραφές και τους αποθηκευτικούς χώρους. Συνοψίζοντας, «συν
δυάζει τα πλεονεκτήματα της χειροτεχνικής παραγωγής με αυτά της μαζικής παραγωγής 
και υπερέχει και από τις δύο σε κόστη και ευελιξία10».
368. Αυτές οι αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας σχετίζονται βέβαια με 
τις τεχνολογικές αλλαγές, δεν εξαρτώνται όμως μόνο από αυτές, και γι’ αυτό εκδηλώνονται 
με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά πολιτιστικά και θεσμικά περιβάλλοντα11.

5. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 65.
6. C. Pérez, ibid., σ. 67.
7. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 181 και 192. Στα αγγλικά: lean produc

tion. [Ο όρος λιτή παραγωγή χαρακτηρίζει τον μεταφορνπσμό και αντιπαρατίθεται στον όρο μαζική 
παραγωγή του φορντικού μοντέλου. Αναφέρεται στη «λιτή», την όσο το δυνατόν λιγότερη χρησι
μοποίηση «περιττών» εργαζομένων, χώρων, χρόνου (εργασίας και σχεδιασμού) και πόρων, για την 
παραγωγή περισσότερο διαφοροποιημένων προϊόντων, και αφορά τόσο την παραγωγή όσο και τη 
διοίκηση (Σ.τ.Μ.)].

8. J. Rifkin, El fin  del trabajo..., ό.π., σ. 131.
9. Βλέπε παρακάτω την εξήγηση του όρου.
10. Alonso Aguilar Μ., «Crisis, reestructuración, neoliberalismo y desarrollo», στο México y  

America Latina. Crisis-globalización-altemativas, Μεξικό, Nuestro Tiempo, 1996, σ. 50.
11. Βλέπε, για τον ρόλο των κοινωνικοθεσμικών παραγόντων, τα έργα της Καρλότα Πέρες, 

ιδιαίτερα των χρόνων 1997 και 1998.
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2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ

369. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό υπόδειγμα οργανωτικής αλλαγής. Υπάρχουν, σύμφωνα με 
τον Κάστελς, διαφορετικές εξελικτικές πορείες. Κάποιες ξεκινούν από τις παλιές μορφές 
βιομηχανικής οργάνωσης, όπως οι μεγάλες επιχειρήσεις καθετοποιημένης ολοκλήρωσης 
και οι μικρές ανεξάρτητες εταιρείες. Αλλες ξαναγυρνούν σε προηγούμενες οργανωτικές 
μορφές που εκτοπίστηκαν από το κλασικό βιομηχανικό μοντέλο οργάνωσης.
370. Εδώ ακολουθούμε την άποψη του Κάστελς εξετάζοντας τις διάφορες οργανωτικές 
τάσεις που έχουν επικρατήσει στη διαδικασία της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, πριν 
αναλύσουμε πιο λεπτομερειακά το νέο οργανωτικό παράδειγμα  στο οποίο όλες αυτές τεί
νουν να συγκλίνουν.

1. Από τη μαζική παραγωγή στην ευέλικτη παραγωγή
371. Η πρώτη τάση αναφέρεται στη μετάβαση από τη μαζική παραγωγή στην ευέλικτη 
παραγωγή, ή από τον «φορντισμό» στον «μεταφορντισμό12».
372. Το μοντέλο της μαζικής παραγωγής -που γίνεται ξεπερασμένο- βασίζεται στην άνοδο 
της παραγωγικότητας χάρη στις οικονομίες κλίμακας. Είναι μια μηχανοποιημένη παραγω
γική διαδικασία που βασίζεται στη γραμμή συναρμολόγησης. Η μονάδα παραγωγής είναι 
«η μεγάλη επιχείρηση που είναι δομημένη σύμφωνα με τις αρχές της καθετοποιημένης 
ολοκλήρωσης και της θεσμοποιημένης διαίρεσης κοινωνικής και τεχνικής εργασίας». Αυτή 
η μορφή επιχείρησης που βασίζεται στην επιστημονική οργάνωση της εργασίας του Τέιλορ 
υιοθετήθηκε τόσο από τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις όσο και από τις σοσιαλι
στικές.
373. Όμως, καθώς η ζήτηση αρχίζει να γίνεται απρόβλεπτη λόγω της διαφοροποίησης και 
της αυξανόμενης διεθνοποίησης των αγορών, και καθώς ο ρυθμός των τεχνολογικών αλ
λαγών «απαρχαιώνει τον παραγωγικό εξοπλισμό μοναδικού προϊόντος», το σύστημα της 
μαζικής παραγωγής γίνεται υπερβολικά δύσκαμπτο και ακριβό και αναδύεται το σύστημα 
της ευέλικτης παραγωγής, ως προσπάθεια για υπερπήδηση αυτών των μειονεκτημάτων13.
374. Αυτό το σύστημα εκφράζεται, κατά τον Κάστελς, με δύο διαφοροποιημένες πρακτικές: 
ως ευέλικτη εξειδίκευση'4 και ως δυναμική ευελιξία ή ευέλικτη παραγω γή μεγάλου όγκου.

375. Η πρώτη, η ευέλικτη εξειδίκευση που έχει υλοποιηθεί, για παράδειγμα, στις βιομη
χανικές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας -  ιδιαίτερα στην Εμίλια Ρομάνια, «αρχέτυπο της 
ευέλικτης παραγωγής15»-, αναφέρεται σε μια πιο προσωποποιημένη παραγωγή ή ένα είδος 
βιομηχανικής χειροτεχνίας που είναι πιο προσαρμόσιμο στη διαρκή αλλαγή16.

12. Διατύπωση του Coriat, σύμφωνα με τον Castells, ό.π., σ. 182.
13. idem.
14. Διατύπωση των Piore και Sabel.
15. Κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990.
16. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 182.
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376. «Η επιχείρηση Xerox στη Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ευέλικτες συμφωνίες με επαγ- 
γελματίες πολύ υψηλής ειδίκευσης, ώστε αυτοί να εργάζονται εν μέρει για την Xerox και 
εν μέρει για τον εαυτό τους, ως ανεξάρτητοι ειδικοί, χρησιμοποιώντας τους Η/Υ και άλλ£ς 
εσωτερικές υπηρεσίες της Xerox. Αλλες επιχειρήσεις έχουν δοκιμάσει συστήματα εξωτερι
κών υπεργολαβιών, σύμφωνα με τα οποία οι άνθρωποι εργάζονται στο σπίτι τους ή, όπως 
κάνει η Benetton στην Ιταλία, αναθέτουν την επιπρόσθετη παραγωγή κατά τις περιόδους 
της μεγάλης ζήτησης σε ομάδες γειτονικών μικρών επιχειρήσεων17».
377. Η δεύτερη, η ευέλικτη παραγωγή μεγάλου όγκου συνδέεται με μια ολοένα και μεγαλύ
τερη ζήτηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος και συνδυάζει την «παραγωγή μεγάλου όγκου, 
που δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, [με] συστήματα προσωποποιημένης αναπρογραμμα- 
τιζόμενης παραγωγής». Χάρη στις νέες τεχνολογίες είναι εύκολος ο αναπρογραμματισμός 
των γραμμών συναρμολόγησης ανάλογα με τις διαφοροποιήσεις της ζήτησης ή τις μεταβο
λές των τεχνολογικών εισροών18. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι οι σύγχρονες αυτοκινητο
βιομηχανίες, οι οποίες αντί να συσσωρεύουν στοκ  ενός συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου 
παράγουν την απαραίτητη ποσότητα μονάδων που απαιτούνται για να καλυφθεί η ζήτηση 
της στιγμής και αναπρογραμματίζουν τα ρομπότ της ίδιας γραμμής συναρμολόγησης για 
να μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορα είδη εργασιών, ανάλογα με το όχημα το οποίο 
κατασκευάζεται.

2 . Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

378. Μια δεύτερη τάση οδηγεί στον πολλαπλασιασμό τω νμικρομεσα ίω ν επιχειρήσεω ν19 με 
υψηλή ανταγωνιστική ικανότητα, εφόσον χάρη στις νέες τεχνολογίες, την ευελιξία και την 
υψηλή αποδοτικότητα δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το μέγεθος των εγκαταστάσεών 
τους.
379. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι γιγαντιαίες επιχειρήσεις ούτε τα τε
ράστια εργοστάσια, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι συγγραφείς20. Οι μεγάλες επιχειρήσεις 
συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερο κεφάλαιο και αγορές και οι μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον τεχνολογικό, εμπορικό 
και χρηματοπιστωτικό τους έλεγχο. Απόδειξη αποτελούν οι ιταλικές εταιρείες της ζώνης 
της Εμίλια Ρομάνια: αυτές οι εταιρείες γνώρισαν συγχωνεύσεις και μετατράπηκαν σε με
γάλες επιχειρήσεις, όπως η Benetton, ή έφτασαν να εξαρτώνται από κάποια από αυτές. Και 
ορισμένες εξαφανίστηκαν, όπως αυτές της ζώνης του Πράτο21.
380. Ο Κάστελς υποστηρίζει ότι, αν και σίγουρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 
προσαρμοστούν στην ευέλικτη παραγωγή περισσότερο από όσο απαιτείται σήμερα, επίσης

17. C. Pérez, «Cambio técnico, reestructuración...», ό.π., σσ. 49-52.
18. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 183.
19. Εδώ αναφέρομαι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
20. Ο Κάστελς παραθέτει τους Weiss, Sengenberger και Clegg, στο La era de ¡a información..., 

ό.π., σ. 183.
21. Μ. Castells, ibid, σσ. 183-184.
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είναι σίγουρο ότι ο δυναμισμός τους βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρή
σεων «που συνεχίζουν να βρίσκονται στο κέντρο της δομής της οικονομικής εξουσίας στη 
νέα παγκόσμια οικονομία». Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτό που βρίσκεται σε κρίση δεν  
είναι οι μεγάλες και ισχυρές εταιρείες, αλλά το παραδοσιακό οργανωτικό τους μοντέλο, «που 
βασίζεται στην καθετοποιημένη ολοκλήρωση και στην ιεραρχική διοικητική λειτουργία22».

3. Ο τογιοτισμός

381. Μια τρίτη τάση αναφέρεται στις διοικητικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ιαπωνι
κές επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από τη συνεργασία ανάμεσα στη διοίκηση και τον 
εργαζόμενο, το πολλαπλών ειδικοτήτων εργατικό δυναμικό, τον συνεχή έλεγχο ποιότητας 
και τη μείωση της αβεβαιότητας23.
382. Η επιτυχία των ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών σε παραγωγικότητα και ανταγω
νιστικότητα έχει αποδοθεί στη διευθυντική επανάσταση που έχουν πραγματοποιήσει. Με 
αφετηρία αυτή την εμπειρία αρχίζει να αντιπαρατίθεται στον φορντισμό των επιχειρήσεων 
ο τογιοτισμός, που προσαρμόζεται καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία και στο σύστημα 
της ευέλικτης παραγωγής.
383. Σύμφωνα με τον Κοριά, ο τογιοτισμός «δεν είναι ούτε προφορντισμός ούτε μεταφορ- 
ντισμός, αλλά ένας νέος και πρωτότυπος τρόπος διοίκησης της εργασιακής διαδικασίας: το 
κεντρικό και διακριτό χαρακτηριστικό της ιαπωνικής μεθόδου ήταν να αποειδικεύει τους 
ειδικευμένους εργαζομένους και, αντί να τους διασκορπίζει, να τους μετατρέπει σε πολυλει- 
τουργικούς ειδικευμένους24».

384. Ανάμεσα στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το μοντέλο περιλαμβάνονται: το σύ
στημα εφοδιασμού Kan-ban ή έγκαιρης παραγωγής, που συνίσταται στην αντίστροφη θεώ
ρηση της κατασκευής των προϊόντων -  αντί να παράγονται τεράστιες ποσότητες προϊόντων 
που θα συσσωρεύονται σε στοκ  μέχρι να προωθηθούν στην αγορά, η παραγωγή γίνεται 
ανάλογα με τη ζήτηση. Αφού δοθεί η παραγγελία, τότε αναζητούν τις πρώτες ύλες και τα 
τμήματα που χρειάζονται για να κατασκευαστεί το προϊόν. Από αυτή τη διαδικασία βγαί
νει και το σλόγκαν «μηδέν στοκ»25· ο έλεγχος ολικής ποιότητας, που επιδιώκεται για να 
μηδενιστούν τα ελαττώματα και να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των πόρων· η ενεργητική 
συμμετοχή τω ν εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία, με την οργάνωση της εργασίας 
σε ομάδες, την αποκέντρωση της πρωτοβουλίας, μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφά
σεων σε επίπεδο ομάδας, ανταμοιβή των καλών αποτελεσμάτων των ομάδων και λιγότερο 
κάθετη διοικητική ιεραρχία.

22. Μ. Castells, ibid., σ. 184. Είναι αναγκαίο να διασαφηνίσουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις για 
τις οποίες μιλά ο Κάστελς είναι πολύ μεγαλύτερες σε διαστάσεις από τις μικρές λατινοαμερικανικές 
επιχειρήσεις που αναδύονται στην ανεπίσημη οικονομία ή ως υπεργολαβικές μικροεπιχειρήσεις.

23. Μ. Castells, ibid., σ. 185.
24. Στο Castells, ibid., σ. 187. Αυτή η ειδίκευση αναλαμβάνεται από την επιχείρηση.
25. Coriat, στο André Gorz, Misères du present. Richesse du posible, Παρίσι, Galilée, 1997, 

σ. 55.
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385. Κατά τον Αντρέ Γκορζ, η ιαπωνική εμπειρία των «ποιοτικών κύκλων» ενέπνευσε το 
Σχέδιο Scalon, που «χρωστά το όνομά του σε έναν εργάτη σιδηρουργίας που έφτασε να 
γίνει διευθυντής», σχέδιο που δοκιμάστηκε σε μεσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1940 και αργότερα έγινε επανεισαγωγή του στην Ιαπωνία στα τέλη της 
δεκαετίας του 196026.
386. Στο ιαπωνικό σύστημα τα εργοστάσια μετατρέπονται σε πραγματικά συνεργεία - ερ
γαστήρια, «έναν χώρο, στον οποίο -όπως λέει ο Ρίφκιν- οι συνδυασμένες εμπειρίες του 
κάθε εργαζόμενου που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία συμβάλλουν στη δημι
ουργία “συνεχών βελτιώσεων” και διαρκών εφαρμογών τους στο τελικό προϊόν και στη 
διαδικασία της παραγωγής.
387. » Επιπλέον, οι εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης συνηθίζεται να 
παίρνουν μέρος στον σχεδιασμό [...].
388. » [...]  Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, με τη συμμε
τοχή όλων στο στάδιο του σχεδιασμού, ελαχιστοποιούνται τα δομικά κόστη.
389. » Η έννοια της “συνεχούς βελτίωσης” είναι αυτό που οι Ιάπωνες γνωρίζουν ως καϊζέν 
και είναι το θεμελιώδες στοιχείο το οποίο θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας των παραγω
γικών τους μεθόδων.
390. » [...]  Για να επιτευχθεί το καϊζέν, η διοίκηση της επιχείρησης συνενώνει τη συλλογι
κή εμπειρία όλων των εργαζομένων και της αποδίδει πολύ μεγάλη αξία για την από κοινού 
επίλυση των προβλημάτων27».
391. Όμως ένα σύστημα συνεργασίας ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζόμενους μπο
ρεί να λειτουργεί μόνο αν η επιχείρηση εγγυάται αποτελεσματικά την εργασιακή τους 
ασφάλεια, δηλαδή το τυπικό χαρακτηριστικό του ιαπωνικού μοντέλου της εφ’ όρου ζωής 
απασχόλησης, καθώς και επαγγελματική ανέλιξη ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης, 
πράγματα που σήμερα πλέον αμφισβητούνται. [Η εργατική τάξη της Ιαπωνίας περιελάμ- 
βανε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους προ-εργάτες, συνήθως νέους με καθόλου ή ελάχιστα 
δικαιώματα, και τους «κανονικούς» εργάτες, Σ.τ.Μ.].
392. Ο Γκορζ επισημαίνει ότι, για να μπορούν να εγγυηθούν στους εργαζόμενους την εφ’ 
όρου ζωής απασχόληση, δεν πρέπει να ξεχνάμε -πράγμα που συνήθως γίνεται- ότι οι με
γάλες ιαπωνικές εταιρείες αναθέτουν υπεργολαβικά σε ένα ευρύ δίκτυο περιφερειακών 
επιχειρήσεων την κατασκευή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και την παροχή 
των υπηρεσιών που η κεντρική εταιρεία δεν έχει συμφέρον να αναλάβει. Αυτές οι υπεργο- 
λαβικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως αποσβεστήρες στις συγκυριακές διακυμάνσεις, προ
σλαμβάνοντας ή απολύοντας εργαζόμενους ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης, εργαζό
μενους που συνήθως δεν έχουν ούτε συνδικαλιστική ούτε κοινωνική προστασία28.

26. André Gorz, Metamorphoses du traivail, Παρίσι, Galilée, 1991, σ. 85.
27. J. Rifkin, El fin  del trabajo..., ό.π., σ. 127.
28. Για να ανπληφθούμε τον ρόλο που παίζει η υπεργολαβία στις ιαπωνικές επιχειρήσεις, πα

ραθέτουμε τα διαφωτιστικά στοιχεία που δίνει ο Giovanni Anighi: η Toyota το 1981 κατασκεύα
ζε 3.022.000 τετράτροχα οχήματα με μόνο 48.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της, ενώ τις
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393. «Η ασφάλεια της απασχόλησης στη μητρική εταιρεία είναι η άλλη όψη του νομί
σματος της εργασιακής αβεβαιότητας και της κοινωνικής ανασφάλειας στην υπόλοιπη 
οικονομία». Η εφ’ όρου ζωής απασχόληση και η κοινωνική ένταξη των εργαζομένων είναι 
«προνόμια που έχει εξασφαλίσει μια ελίτ» (περίπου το 25% των Ιαπώνων μισθωτών το 
1987 με έκδηλη τάση μείωσης επειδή δεν αντικαθίστανται όσοι συνταξιοδοτούνται) και 
εναρμονίζονται με την οικονομική ορθολογικότητα στα πλαίσια μιας δυαδικής κοινωνίας. 
Αυτός ο δυϊσμός, επισημαίνει ο Γκορζ, έχει μεταβληθεί στο κυρίαρχο χαρακτηριστικό των 
βιομηχανικών κοινωνιών από τα μέσα της δεκαετίας του 197029.
394. Στη Φολκσβάγκεν, την πιο αυτοματοποιημένη βιομηχανία της Ευρώπης το 1995, οι 
εργαζόμενοι νέου τύπου αντιπροσώπευαν, σύμφωνα με τον Γκορζ, ως μέγιστο 1.000 μι
σθωτούς ανάμεσα σε 100.000· όμως, αν και αναμενόταν μια μεγάλη αύξηση, ο συγγραφέας 
εκτιμούσε ότι παρ’ όλα αυτά δεν θα έπαυαν να αποτελούν μειονότητα30.
395. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις δυσκολίες μεταφοράς αυτού του μοντέλου σε 
άλλες χώρες, επειδή θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις πολιτιστικές παραδόσεις της Ιαπωνίας, 
όπου η επιχείρηση φαίνεται ως μια μεγάλη πατριαρχική, πατερναλιστική οικογένεια.
396. Ωστόσο, αρκετοί συγγραφείς31 συμφωνούν στο ότι, ακόμη και αν ο πολιτιστικός πα
ράγοντας υπήρξε σημαντικός στη γενίκευση του «τογιοτισμού», δεν ήταν ωστόσο ο καθο
ριστικός για την εφαρμογή του, μια και ο τογιοτισμός μετατράπηκε σε τεχνική αναγκαιό
τητα για το σύνολο της βιομηχανίας που έμπαινε στον δρόμο της αυτοματοποίησης. Η 
επιχείρηση δεν έχει πλέον άλλη επιλογή προκειμένου να μειώσει τα κόστη της, από την 
αντικατάσταση της τεϊλορικής αλυσίδας και των ειδικευμένων της εργατών με αυτοματο
ποιημένες εγκαταστάσεις που, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα τμήματα του εργοστασίου, 
απαιτούν έναν εργαζόμενο νέου τύπου, «ικανό να αναλάβει, μέσα στους κόλπους μιας πο
λυδύναμης ομάδας, τη διεύθυνση μιας αυτοματοποιημένης εγκατάστασης32».
397. Με βάση ορισμένα στοιχεία του ιαπωνικού μοντέλου της λιτής παραγωγής, οι επιχει
ρήσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να εισάγουν, κατά τον Ρίφκιν, «αλλαγές 
στο οργανωτικό τους σχήμα για να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Κάτω από το 
ευρύ κάλυμμα του επανασχεδιασμού, οι επιχειρήσεις ισοπεδώνουν τις παραδοσιακές πυ
ραμιδοειδείς οργανωτικές τους δομές και μεταβιβάζουν ολοένα και περισσότερες αρμοδιό
τητες για τη λήψη των αποφάσεων στα δίκτυα και τις ομάδες [.. .]33».

υπόλοιπες εργασίες τις αναλάμβαναν υπεργολάβοι. Την ίδια ώρα η General Motors για να κατα
σκευάσει 4.062.200 οχήματα χρειαζόταν 758.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της (Giovanni 
Arrighi, The Long Twentieth Century, Money, Power, and the Origins o f  Our Times, Λονδίνο-Νέα 
Υόρκη, Verso, 1996, σ. 342). Ο συγγραφέας αναλύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής 
υπεργολαβίας, τα οποία τη διαφοροποιούν από αυτήν των υπολοίπων χωρών σε αυτή την εργασία, 
ibid., σσ. 342-346.

29. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., σ. 86.
30. ibid., σ. 88.
31. Πέρες, Γ κορζ και Κάστελς.
32. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., σ. 87.
33. J. Rifkin, El fin  del trabajo..., ό.π., σσ. 130-131.
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398. «[Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί] για γρήγορες πρωτοβουλίες, για συνεργασία 
με άλλους εργαζόμενους ίδιου στυλ, κατανέμοντας τις εργασίες εθελοντικά και ανάλογα με 
τις συνθήκες. Να έχουν αυτονομία και αίσθηση της ευθύνης34».
399. Αυτός ο πιο δραστήριος και δημιουργικός εργαζόμενος αποκτά τόσο μεγάλη στρα
τηγική σημασία για την επιχείρηση, που αυτή χρειάζεται να προστατεύεται έναντι της αυ
τόνομης χρήσης, από τη μεριά των εργαζομένων, «των μικρών τμημάτων εξουσίας που 
τους έχει παραχωρηθεί». Οι επιχειρήσεις τόσο της Ιαπωνίας όσο και της Ευρώπης ή των 
ΗΠΑ, που χρησιμοποιούν αυτές τις μορφές οργάνωσης, «δεν προσλαμβάνουν παρά μόνο 
νεαρούς εργαζόμενους χωρίς συνδικαλιστικό παρελθόν και, στη Μ. Βρετανία ιδιαίτερα, 
τους επιβάλλουν μέσω της σύμβασης εργασίας τους την υποχρέωση να μην απεργήσουν 
ποτέ ούτε να ενταχθούν σε συνδικάτο, εκτός από το “συνδικάτο” της εταιρείας, αλλιώς θα 
απολύονται.
400. » Σε αντάλλαγμα προσφέρουν σ’ αυτούς τους νεαρούς εργαζόμενους μια “εταιρική 
ταυτότητα” που πηγάζει από μια “εταιρική κουλτούρα”». Κάθε εταιρεία δημιουργεί τα δικά 
της ιδιαίτερα σύμβολα: «μια ιδιαίτερη επαγγελματική διαμόρφωση, ένα ιδιαίτερο στυλ συ
μπεριφοράς και ένα “εσωτερικό” λεξιλόγιο, ένα ξεχωριστό στυλ ενδυμασίας [,..]35».
401. Η τεχνολογική αλλαγή λοιπόν σχετίζεται με τον κατακερματισμό και τη διάσπαση της 
εργατικής τάξης. Όπως λέει ο Γκορζ, «έχει κερδηθεί μια ελίτ για να συνεργάζεται με το 
κεφάλαιο. Το μεγάλο πλήθος φαίνεται να έχει καταδικαστεί στην εργασιακή αβεβαιότητα ή 
την περιθωριοποίηση και χρησιμεύει ως εφεδρικός στρατός σε μια βιομηχανία που απαιτεί 
ταχύτατη προσαρμογή στις διαφοροποιήσεις της ζήτησης [.. .]36».
402. Σ ’ αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι η ελίτ αυτή των εργαζομένων υφίσταται μεγάλες 
πιέσεις. Από μια μελέτη που πραγματοποίησε o Saskia Sassen37 προκύπτει ότι πολλοί 
Ιάπωνες εργαζόμενοι υποφέρουν από χρόνια κόπωση και επαγγελματικές ασθένειες. Από 
το 1989, ένας μέσος όρος 10.000 εργαζομένων τον χρόνο πεθαίνουν στην Ιαπωνία από 
εγκεφαλικές αιμορραγίες, που οφείλονται στην εργασιακή πίεση και τα υπερβολικά παρα- 
τεταμένα ωράρια.

4 . Υπεργολαβία και πολυδιοικούμενα δίκτυα

403. Η οργανωτική ευελιξία δεν υπάρχει μόνο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων -όπως 
είδαμε-, αλλά επίσης και μεταξύ των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια ξεχωρίζουν το 
υπεργολαβικό μοντέλο κάτω από την κάλυψη μιας μεγάλης εταιρείας και το μοντέλο των 
πολυδιοικούμενων δικτύων που εφαρμόζεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις38.

34. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., σ. 87.
35. A. Gorz, Misères du present..., ό.π., σσ. 65-66.
36. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., σσ. 88-89.
37. Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, «Una costosa fractura social», Μπουένος 

Αιρες, εφημερίδα Clarín, 26 Μαΐου 1992.
38. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 188.
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404. Το υπεργολσβικό μοντέλο συνίσταται στη δημιουργία άλλων επιχειρήσεων για την 
παραγωγή ορισμένων τμημάτων του προϊόντος, εγκαθιστώντας αυτές τις επιχειρήσεις σε 
περιοχές όπου επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τις προσλήψεις εργατικού δυναμικού 
ή τη σύναψη υπεργολαβιών που τους επιτρέπουν να υπολογίζουν σε ένα εργατικό δυναμικό 
που είναι πιο ευέλικτο και μπορεί να προσαρμόζεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συν
θήκες των αγορών.
405. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι συχνά αυτές οι υπεργολαβίες39 και οι διεπιχει- 
ρησιακές συνεργασίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ εταιρειών ιδιαίτερα άνισης οικονομικής 
δύναμης και προσφέρονται, όπως τονίζει ο Φρανσουά Σενέ, για να οικειοποιούνται οι με
γάλες εταιρείες ένα μέρος της αξίας που παράγουν οι μικρότερες.
406. Ο Φρανσουά Σενέ υποστηρίζει ότι «στις περισσότερες περιπτώσεις η βιομηχανική 
υπεργολαβία έχει τον χαρακτήρα μιας “σχεδόν ενσωμάτωσης”, που ωστόσο εκθέτει τον 
υπεργολάβο και τους μισθωτούς της επιχείρησής του στους περισσότερους κινδύνους της 
αγοράς». Η μητρική εταιρεία, η «καρδιά40» του δικτύου είναι αυτή που επωφελείται και 
αυτό συμβαίνει όχι μόνο, ούτε κυρίως, λόγω της ικανότητάς της να οργανώνει την εσωτε
ρική διαδικασία παραγωγής, ούτε λόγω της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας της, ούτε λόγω της 
σωστής εμπορικής της στρατηγικής, αλλά λόγω της φύσης των σχέσεών της με τις άλλες 
εταιρείες. Είναι ο ειδήμων τρόπος, κατά τον Σενέ, «για να υπογραμμιστεί η ικανότητα μιας 
ορισμένης κατηγορίας εταιρειών να οικειοποιούνται, με το δίκαιο του μεγέθους και της δύ
ναμής τους, την αγορά και τη συλλογικά παραγμένη υπεραξία στους κόλπους ενός συνόλου 
διασυνδεδεμένων σε δίκτυο επιχειρήσεων41».
407. Το μοντέλο των πολυδιοικούμενων δικτύων συνίσταται στην ενοποίηση πολλών μι
κρών επιχειρήσεων για να ισχυροποιήσουν την κοινή τους δράση στην αγορά. Εκτός από 
το κλασικό παράδειγμα των ιταλικών βιομηχανικών περιοχών όπως της Εμίλια Ρομάνια42 
που ήδη αναφέραμε ο Κάστελς επισημαίνει ως άλλο διαφωτιστικό παράδειγμα αυτό των 
δικτύων των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων του Χονγκ-Κονγκ. Μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 το 85% των βιοτεχνικών εξαγωγών προερχόταν από κινεζικές οικογε
νειακές επιχειρήσεις με λιγότερο από 50 εργαζόμενους και γινόταν μέσω του δικτύου των 
επιχειρήσεων εισαγωγών-εξαγωγών του Χονγκ-Κονγκ. Τα δίκτυα παραγωγής και διανομής 
διαμορφώνονταν, εξαφανίζονταν και επανεμφανίζονταν ανάλογα με τις μεταβολές της πα
γκόσμιας αγοράς. «Πολύ συχνά το ίδιο άτομο ήταν επιχειρηματίας ή μισθωτός υπάλληλος 
[...] ανάλογα με τις περιστάσεις του επιχειρηματικού κύκλου και τις ανάγκες της οικογέ-

39. Μέσω αυτών των υπεργολαβιών η επιχείρηση αποκτά από έξω εκείνα που άλλοτε παρήγε 
στο εσωτερικό της.

40. Core organisation.
41. François Chesnais, «Notas para una caracterización del capitalismo a fines del siglo XX», 

Μπουένος Αιρες, περιοδικό Herramienta, αρ. 1, 1996, σ. 42.
42. Περιοχή που διοικείται από κομμουνιστές. Για το θέμα αυτό βλέπε: Michel Best, The New 

Competition, Cambridge, Oxford, Polity Press, 1990' Sebastiano Brusco, «Small firms and indus
trial districts: the experience of Italy», στο D. Keeble και E. Wever (eds.), New Firms and Regional 
Development in Europe, Λονδίνο, Croom Helm, 1986, σσ. 184-202.
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νειάς του43». Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο μέτρο που αυξήθηκε η ευη
μερία του Χονγκ-Κονγκ, οι μεσαίες και μεγάλες πλέον επιχειρήσεις άρχισαν να αναθέτουν 
υπεργολαβικά μεγάλο μέρος της παραγωγής τους σε επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά των 
κινεζικών συνόρων στο Δέλτα του Ποταμού των Μαργαριταριών44.

5. Συμμαχίες μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων

408. 'Οπως συμβαίνουν διασυνδέσεις μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ή ανάμε
σα σε μικρές επιχειρήσεις, παρομοίως συμβαίνουν διασυνδέσεις μεταξύ μεγάλων επιχειρή
σεων. Πρόκειται για στρατηγικές συμμαχίες, όμως αυτές παίρνουν μορφές πολύ διαφορε
τικές από τα παραδοσιακά ολιγοπώλια. Αντικείμενό τους αποτελούν συμφωνίες γύρω από 
αγορές, προϊόντα ή ιδιαίτερες διαδικασίες που δεν αποκλείουν τον ανταγωνισμό στους 
υπόλοιπους χώρους. Για παράδειγμα, συμβαίνει συνήθως να συνεργάζονται ερευνητές από 
διάφορες μεγάλες εταιρείες για την ανάπτυξη ή βελτίωση μιας νέας τεχνολογίας, για λό
γους μείωσης του κόστους της έρευνας στο προανταγωνιστικό στάδιο45.
409. Αυτή η πρακτική έχει γίνει κάτι συνηθισμένο κατά τα τελευταία χρόνια στις βιομη
χανίες που βασίζονται στη μικροηλεκτρονική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει 
θέσει όρο για την επιχορήγηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τέτοιου τύπου να γίνεται 
συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων.
410. Το χαρακτηριστικό σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι οι συμμαχίες που δημιουργούνται 
δεν ακυρώνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, αλλά τον μεταθέτουν σε μετα
γενέστερα στάδια και μετακυλίουν τις επιπτώσεις του στις «υπεργολαβικές εταιρείες46».
411. Στη σύγχρονη πληροφοριακή οικονομία δεν υπάρχουν πλέον εντελώς ανεξάρτητες και 
αυτάρκεις εταιρείες. «Οι δράσεις τους πραγματοποιούνται μαζί με άλλες εταιρείες: όχι 
μόνο με τις εκατοντάδες ή χιλιάδες υπεργολαβικές και βοηθητικές επιχειρήσεις, αλλά με 
δεκάδες σχετικά ίσους συνεταίρους, με τους οποίους συνεργάζονται και συναγωνίζονται 
ταυτόχρονα [,..]47».

6. Από το μηχανογραφημένο γραφείο στο εικονικό γραφείο
412. Τέλος, βαθιές αλλαγές συντελούνται στις εργασίες γραφείου, καθώς οι πρόοδοι της 
σημερινής τεχνολογικής επανάστασης εφαρμόζονται στην οργάνωση της εργασίας. Αυτές

43. Μ. Castells, La era de Ia información..., ό.π., σ. 189.
44. Ποταμός που βρίσκεται στη Νότια Κίνα, στην επαρχία της Καντώνας.
45. C. Pérez. «Cambio técnico, reestructuración...», ό.π., σ. 48. Η συγγραφέας συνιστά να δού

με για το θέμα αυτό το F. Chesnais, «Technical Cooperation Agreements Between Independent 
Firms: Novel Issues for Economic Analysis and the Formulation of National Technological Poli
cies», Παρίσι, STI Review, αρ. 4, Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1988, ΟΟΣΑ. Βλέπε επίσης κεφάλαια 7 και 
8 του νεότερου βιβλίου του, La mondialisation du capital (νέα επικαιροποιημένη έκδοση), Παρίσι, 
Syros, 1997, σσ. 163-203.

46. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 191.
47. ibid., σ. 192.



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 145

οι εργασίες δομούνται σε μορφή δικτύου, επιτρέποντας την πραγματοποίησή τους σε δια
φορετικές τοποθεσίες. Μιλάμε έτσι για εναλλακτικό -γραφείο ή εικονικό γραφείο4*.

413. Οι γραμματείς συνήθως ασχολούνταν, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Ρίφκιν, 
σχεδόν στο 45% του χρόνου τους αρχειοθετώντας έγγραφα, παραδίδοντας μηνύματα, ταχυ
δρομώντας επιστολές, βγάζοντας φωτοτυπίες. Οι οικονομολόγοι Βασίλι Λεόντιεφ και Φέι 
Ντάτσιν επισημαίνουν ότι με το γραφείο ηλεκτρονικής επεξεργασίας θα εξοικονομηθεί το 
45% του συνολικού χρόνου των γραμματέων και μεταξύ ενός 25 με 75% όλων των δραστη
ριοτήτων που σχετίζονται σήμερα με τις εργασίες γραφείου49.
414. Όμως δεν θα εξοικονομηθεί μόνο εργασία γραμματείας, αλλά και ταυτόχρονα τα γρα
φεία θα μειώσουν τους χώρους τους: τα fax, τα modem και οι φορητοί προσωπικοί υπολο
γιστές επιτρέπουν τη μεταφορά πολλών εργασιών γραφείου στο σπίτι.
415. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των εργαζομένων από απόσταση στις ΗΠΑ αυξήθηκε μεταξύ 
του 1992 και 1993 κατά 20% και οι προβλέψεις για το 2000 είναι ότι ένας σε κάθε πέντε 
βορειοαμερικανούς θα εργάζεται, έστω και εν μέρει, από το σπίτι του50.
416. «Επιχειρήσεις όπως, για παράδειγμα, η AT&T έχουν αρχίσει να εισάγουν την ιδέα του 
“εικονικού γραφείου”. Οι εργαζόμενοι παραλαμβάνουν ένα κινητό γραφείο, εφοδιασμένο 
με έναν φορητό προσωπικό υπολογιστή, ένα fax και ένα κινητό τηλέφωνο και στέλνονται, 
κυριολεκτικά, στα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις, αποφασισμένες να αυξήσουν την παρα
γωγικότητα των εργαζομένων τους, βλέπουν στις τηλεπικοινωνίες τη λύση του μέλλοντος. 
Ο Τόμας Ράσελ, ένας ειδικός της AT&T στην τηλεματική, δηλώνει ότι “πριν από την υιο
θέτηση των τηλεπικοινωνιών ως εργαλείου εργασίας, είχαμε καταστάσεις όπου ένας ερ
γαζόμενος έπρεπε να οδηγήσει επί μιάμιση ώρα για να πάει από το σπίτι στο γραφείο, να 
μείνει εκεί κάποιες ώρες, να οδηγήσει άλλη μία ώρα για να επισκεφθεί έναν πελάτη, να 
επιστρέψει στο γραφείο και σε λίγο να ξεκινήσει για το σπίτι του. Προφανώς υπήρχε μεγά
λη απώλεια σε παραγωγικότητα”.
417. » Οι τηλεπικοινωνίες δεν αυξάνουν μόνο την παραγωγικότητα ανά υπάλληλο, αλλά 
μειώνουν επίσης και τον αριθμό των χώρων γραφείου που είναι αναγκαίοι για τη διεκπεραίω
ση των εργασιών. Η Dan & Bradstreet Software μείωσε τα κόστη ενοικίασης κατά 30% 
μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος τηλεργασίας51».
418. «Η IBM κατάργησε τα γραφεία περισσότερων από 5.000 υπαλλήλων της, ζητώντας 
τους να εργάζονται στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στα γραφεία των πελατών τους. Με το

48. Ibid., σ. 276.
49. Στο J. Rifkin, El fin  del trabajo..., ό.π., σ. 183.
50. J. Rifkin, ibid., σ. 184.
51. J. Rifkin, ibid., σσ. 184-185. «[...] Κάποιες εταιρείες προχωρούν ακόμη περισσότερο την 

έννοια του εικονικού γραφείου, εισάγοντας την έννοια της “κράτησης θέσης”. Οποιος υπάλληλος 
χρειάζεται ένα γραφείο για να συναντηθεί με έναν πελάτη, μπορεί να κάνει κράτηση, “εκ των προ- 
τέρων”, ενός χώρου τηλεφωνώντας σε μια υπηρεσία που είναι ειδικευμένη σε κρατήσεις. Πριν 
φτάσει ο υπάλληλος, το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας θα τοποθετήσει στην πόρτα μια πινακίδα 
με το όνομά του, ακόμη και φωτογραφίες της οικογένειάς του πάνω στο γραφείο για να αισθάνεται 
άνετα» (J. Rifkin, ibid., σ. 185).
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μέτρο αυτό η εταιρεία περιμένει να εξοικονομήσει μεταξύ ενός 15% και 20% των αναγκών 
της σε χώρους52».
419. Αυτό σημαίνει επίσης, φυσικά, μια δραστική μείωση του προσωπικού που εργάζεται 
με αυτόν τον τρόπο.

3. ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟ Ή  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

420. Ο διάφορες οργανωτικές μορφές που εξετάσαμε τείνουν να ακολουθούν παρόμοιες 
βασικές αρχές, που σχετίζονται με το τεχνολογικό παράδειγμα το οποίο τις κατευθύνει. 
Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές είναι η οργάνωση σε μορφή δικτύου. Και τα δίκτυα 
αυτά μπορούν να εξαπλώνονται «στους κεντρικούς δρόμους και τα απόκεντρα δρομάκια 
της διεθνοποιημένης οικονομίας, γιατί βασίζονται στη δύναμη της πληροφορίας, σε άμεση 
σχέση με το νέο τεχνολογικό παράδειγμα53».
421. Η δυναμικότητα που αντιπροσωπεύει αυτό το παράδειγμα μπορεί να εκδηλωθεί με διά
φορους τρόπους, ανάλογα με τα πολιτικά χαρακτηριστικά, τις παραδοσιακές κουλτούρες, 
τους οικονομικούς πόρους κάθε χώρας54. Οι καρποί του μπορούν να συλλεχθούν μόνο μέσω 
μιας βαθιάς οργανωτικής μεταβολής «τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης, όσο και στις δια
συνδέσεις της με τους προμηθευτές της και την αγορά55».
422. Αυτή η επιχείρηση δίκτυο -την οποία πολλοί συγγραφείς ονομάζουν οριζόντια επιχεί
ρηση, για να τη διακρίνουν από την τυπική καθετοποιημένη πυραμιδοειδή επιχείρηση του 
προηγούμενου τεχνικοοικονομικού παραδείγματος- χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τον Κά
στελς, από επτά βασικές τάσεις: «οργάνωση σε σχέση με τη διαδικασία και όχι με το έργο· 
οριζόντια ιεραρχία· συλλογική διαχείριση· στάθμιση των αποτελεσμάτων με την ικανοποίη
ση του πελάτη· αμοιβές που βασίζονται στα αποτελέσματα της ομάδας* μεγιστοποίηση 
των επαφών με τους προμηθευτές και τους πελάτες· πληροφόρηση, κατάρτιση και διαρκής 
εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα56».
423. Αυτή η μεταβολή στο οργανωτικό μοντέλο της επιχείρησης, ή επανασχεδιασμός, που

52. J. Rifkin, idem.
53. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 196.
54. «Το παράδειγμα παρέχει τα νοητικά εργαλεία για να γίνουν καινοτομίες, όμως δεν εμπεριέ

χει ένα μοναδικό σύνολο κανόνων ή συνταγών. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών και των βιομηχανι
κών κλάδων δεν θα δώσουν μόνο διαφορετικές μορφές εφαρμογής, αλλά επίσης και άνισα επίπεδα 
και ρυθμούς επέκτασης, λόγω του μικρότερου ή μεγαλύτερου βαθμού αντίστασης και επειδή κά
ποιες δράσεις είναι πιο δεκτικές στο μοντέλο από άλλες. Με τον τρόπο που κάθε χώρα και κάθε 
κλάδος θα βάλουν την ιδιαίτερη σφραγίδα τους στον τρόπο υιοθέτησης του παραδείγματος, ανάλο
γα θα έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία από άλλους» (C. Pérez, «Cambio técnico, reestructuración...», 
ό.π., σ. 52).

55. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σσ. 68-69.
56. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 192-193.
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γίνεται πιο εμφανής κατά τη δεκαετία του 1990, προσπαθεί να υπερβεί τα όρια του μοντέ
λου της λιτής παραγωγής που εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 1980 για να αντιμετωπίσει 
την κρίση αποδοτικότητας της δεκαετίας του 1970. Αυτό το μοντέλο, αν και μείωσε τα 
κόστη λόγω εξοικονόμησης εργατικού δυναμικού με τη χρήση ενός συνδυασμού αυτομα- 
τοποίησης-πληροφοριακού έλεγχου του εργαζόμενου-υπεργολαβιών-μείωσης της παραγω
γής, είχε το μειονέκτημα ότι διαιώνιζε «απαρχαιωμένες οργανωτικές δομές που οφείλονταν 
στη λογική του μοντέλου μαζικής παραγωγής σε συνθήκες ολιγοπωλιακού ελέγχου των 
αγορών. Για να ελιχθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στη νέα διεθνοποιημένη οικονομία, που 
χαρακτηριζόταν από μια σταθερή εισροή νέων ανταγωνιστών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 
νέες τεχνολογίες και ικανότητα να μειώνουν τα κόστη, έπρεπε να γίνουν πιο αποτελεσμα
τικές αντί για πιο οικονομικές. Οι στρατηγικές των διασυνδέσεων πρόσθεσαν ευελιξία στο 
σύστημα, αλλά δεν έλυσαν το πρόβλημα της προσαρμοστικότητας. Για να καρπωθεί τα 
οφέλη της ευελιξίας του δικτύου η επιχείρηση έπρεπε αυτή η ίδια να μετατραπεί σε δίκτυο 
και να εισαγάγει δυναμική σε κάθε στοιχείο της εσωτερικής της δομής [.. .]57».
424. «Η σύγχρονη αποτελεσματική μονάδα δεν είναι λοιπόν μία συγκεκριμένη επιχείρηση 
ή όμιλος επιχειρήσεων, αλλά ένα επιχειρηματικό σχέδιο που αντιπροσωπεύεται από ένα δί
κτυο59».
425. Οι σύγχρονοι βορειοαμερικανικοί όμιλοι επιχειρήσεων στα τέλη του 20ού αιώνα δια
τηρούν τα ίδια ονόματα (General Motors, General Electric, IBM, Κόντακ, Φόρντ), τα γενι
κά επιτελεία τους εξακολουθούν να βρίσκονται στα ίδια πελώρια κτίρια από γυαλί και 
μέταλλο, έχουν όμως αλλάξει πολύ σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εργασίας επί Κλίντον, 
τον Robert Reich. Δεν σχεδιάζουν πλέον ούτε παράγουν τεράστιους όγκους αγαθών και 
υπηρεσιών. Δεν κατέχουν πια ούτε επενδύουν σε μια τεράστια ποσότητα εργοστασίων, 
μηχανημάτων, εργαστηρίων, καταστημάτων και άλλων υλικοτεχνικών υποδομών. Δεν απα
σχολούν πλέον στρατιές εργαζομένων στην παραγωγή και μεσαίων διευθυντικών στελε
χών. «Στην πραγματικότητα, ο κεντρικός επιχειρηματικός όμιλος δεν είναι καν αμερικα
νικός. Είναι ολοένα και περισσότερο μια πρόσοψη πίσω από την οποία συρρέει πληθώρα 
αποκεντρωμένων ομίλων και υποομίλων που σχετίζονται με μονάδες εργασίας που είναι 
παρόμοια διάχυτες σε όλο τον κόσμο59».
426. Οι κεντρικοί επιχειρηματικοί όμιλοι δεν μπορούν πλέον να δημιουργήσουν υψηλά 
κέρδη μέσα από την παραγωγή ενός τεράστιου όγκου τυποποιημένων εμπορευμάτων, ούτε

57. Μ. Castells, ibid., σσ. 192-193.
58. Μ. Castells, ibid., σ. 193 (οι υπογραμμίσεις είναι της Μ. Hamecker). Ο Κάστελς ορίζει την 

επιχείρηση δίκτυο ως εκείνη «την ιδιαίτερη μορφή επιχείρησης, της οποίας το σύστημα των μέσων 
συνίσταται στην αλληλοσύμπλεξη ένσκοπων αυτόνομων υποσυστημάτων. Συνεπώς, οι συνιστώσες 
του δικτύου είναι τόσο αυτόνομες ως προς αυτό όσο και εξαρτώμενες από αυτό και μπορούν να 
αποτελούν τμήματα άλλων δικτύων και, γι’ αυτό, άλλων συστημάτων μέσων που στοχεύουν σε 
άλλους σκοπούς. [Η αξία του δικτύου] θα εξαρτηθεί από δύο βασικές ιδιότητες: την ικανότητα δια
σύνδεσής του, δηλαδή τη δομική ικανότητα επικοινωνίας των συνιστωσών του χωρίς παρεμβολές, 
και τη συνοχή του, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο θα ταυτίζονται τα συμφέροντα ανάμεσα στους 
σκοπούς του δικτύου και των συνιστωσών του» (ibid., σ. 199).

59. R. Reich, The Work o f Nations, Νέα Υόρκη, Vintage Books, 1992, σ. 81.
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είναι ικανοί να ανακτήσουν τα κέρδη με τον προστατευτισμό του εμπορίου, μειώνοντας 
τιμές ή αναδιοργανώνοντας τις δραστηριότητές τους. Τους απομένει μόνο να περάσουν 
από την «παραγωγή μεγάλου όγκου» στην «παραγωγή υψηλής αξίας60» ή «υψηλής ποιό
τητας61», δηλαδή ολοένα και πιο αποφασιστικά στρέφονται, για να ανταποκριθούν στον 
ανταγωνισμό, «στην ποιότητα, τον χρόνο παράδοσης, τις υπηρεσίες στον πελάτη και την 
ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη62».
427. Δεν παράγονται πλέον τεράστιες ποσότητες ράβδων χάλυβα, εξηγεί ο Reich. Παράγε- 
ται χάλυβας για ειδικευμένες χρήσεις, για παράδειγμα, αντιδιαβρωτικός χάλυβας, κράματα 
που περιέχουν χάλυβα αναμεμειγμένο με πυρίτιο, νικέλιο ή κοβάλτιο για την κατασκευή 
αεροσκαφών.
428. Τα κέρδη αυτών των νέων επιχειρήσεων δεν προέρχονται από την κλίμακα και τον 
όγκο της παραγωγής τους, αλλά από τις συνεχείς ανακαλύψεις νέων μορφών ικανοποίησης 
αναγκών.
429. Η ευλυγισία και η ταχύτητα είναι τόσο σημαντικές, ώστε η επιχείρηση δεν μπορεί να 
αναλάβει υψηλά κόστη, όπως κόστη για κτίρια γραφείων και εργοστασίων, εξοπλισμούς και 
σταθερές μισθοδοσίες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει η ικανότητα γρήγορων αλλα
γών κατεύθυνσης, να έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα. Δηλαδή, 
να συνδυάζει «την τεχνολογική οπτική με τη γνώση της αγοράς, ευλογημένα και τα δύο με 
το στρατηγικό και οικονομικό πνεύμα. Όλα τα υπόλοιπα, ανάμεσα στα οποία τα τυποποιημέ
να μέρη, μπορούν να αποκτηθούν όταν είναι αναγκαία. Γ ραφεία, εργοστάσια, καταστήματα 
μπορούν να ενοικιαστούν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Τα απα
ραίτητα υλικά μπορούν να αγοραστούν χοντρικά από φθηνότερους παραγωγούς, κυρίως από 
υπερπόντιες χώρες. Γραμματείς, απλοί χειριστές υπολογιστών, υπάλληλοι για να κρατούν τα 
βιβλία και ανειδίκευτοι εργάτες παραγωγής μπορούν να προσληφθούν προσωρινά63».
430. Σ’ αυτή την περιγραφή του Reich η Καρλότα Πέρες προσθέτει τον ρυθμιστικό χαρα
κτήρα της αύξησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων64. Η ρυθμιστική επένδυση είναι ικα
νή να συνοδεύσει την επέκταση της αγοράς. «Αυξάνοντας την ικανότητα των εγκαταστά
σεων μέσω συνεχών βελτιώσεων και χρησιμοποιώντας πρόσθετες βάρδιες εξασφαλίζεται η 
άνετη μετάβαση από ένα στάδιο ρύθμισης σε άλλο65».
431. Απ’ την άλλη πλευρά, «το οργανωτικό πρότυπο που ανακύπτει, καταρρίπτει όλες τις 
ολοένα και περιπλοκότερες, ολοένα και υψηλότερες πυραμιδοειδείς δομές του προηγούμε
νου και ευνοεί τις αποκεντρωμένες και οριζόντιες δομές66». Στο προηγούμενο οργανωτικό

60. R. Reich, ibid., σ. 82.
61. C. Pérez, «Cambio técnico, reestructuración...», ό.π., σ. 44.
62. C. Pérez, idem.
63. R. Reich, The Work o f  Nations..., ό.π., σ. 90.
64. Που εφαρμόζεται περισσότερο στις μικρές επιχειρήσεις που επεκτείνουν την παραγωγή 

τους, διατηρώντας τους εργαζόμενούς τους.
65. C. Pérez, «Cambio técnico, reestructuración...», ό.π., σ. 46.
66. C. Pérez, ibid., σ. 43.



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 149

μοντέλο, όσο πολυπλοκότερη ήταν η οργάνωση τόσο πολλαπλασιάζονταν τα ενδιάμεσα 
επίπεδα ελέγχου. Αντίθετα, το ουσιώδες χαρακτηριστικό της σύγχρονης οργάνωσης είναι η 
αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων, χάρη στην ικανότητα που έχουν οι μικροϋπολο
γιστές «να προσφέρουν “τεχνητή νοημοσύνη” χαμηλού κόστους67».
432. Σύμφωνα με τον Reich οι τρεις στρατηγικές ομάδες εργαζόμενων που διαμορφώνουν 
αυτές οι επιχειρήσεις είναι: αυτοί που λύνουν προβλήματα, εκείνοι που εντοπίζουν προ
βλήματα και οι «στρατηγικοί ενδιάμεσοι (brokers)». Μία από τις ευθύνες των στρατηγικών 
ενδιαμέσων είναι να δημιουργούν τις συνθήκες για να μπορούν να εργαστούν μαζί, χωρίς 
παρεμβολές, αυτοί που λύνουν και αυτοί που εντοπίζουν προβλήματα68.
433. Αυτές οι τρεις ομάδες χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους, έτσι 
ώστε να μπορούν συνεχώς να ανακαλύπτουν καινούριες δυνατότητες. «Τα μηνύματα πρέ
πει να ρέουν γρήγορα και με διαύγεια, ώστε οι σωστές λύσεις να εφαρμόζονται στα σωστά 
προβλήματα την κατάλληλη στιγμή. Δεν υπάρχει χώρος για γραφειοκρατία69».

67. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías...», ό.π., σ. 70. Η Καρλότα Πέρες παραθέτει ένα πολύ δια- 
φωτιστικό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογική πρόοδος διευκολύνει την αποκέντρωση στη λήψη 
των αποφάσεων: «Στην εποχή της ηλεκτρομηχανικής τα συστήματα των ρελέ των σηματοδοτών 
προγραμματίζονταν χειροκίνητα, ένα ένα, για να αλλάζουν τα φωτεινά σήματα κατά προκαθορισμέ
να διαστήματα σύμφωνα με τα σχέδια της κεντρικής υπηρεσίας, στη βάση σποραδικών υπολογισμών 
που γίνονταν στο χέρι ή με μηχανήματα. Στα πιο προχωρημένα συστήματα της πρώτης εποχής του 
ελέγχου μέσω κομπιούτερ όλες οι πληροφορίες συγκεντρώνονταν σε ένα γιγαντιαίο κομπιούτερ που 
ήταν εφοδιασμένο με περίπλοκα και πανάκριβα προγράμματα επεξεργασίας και με μια γιγαντιαία 
οθόνη για να απεικονίζεται το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας στην πόλη. Από εκεί λαμβάνο- 
νταν οι υπερσυγκεντρωτικές αποφάσεις. Σήμερα υπάρχουν απείρως πιο ευέλικτα συστήματα που 
βασίζονται στην τοποθέτηση ενός “έξυπνου” ολοκληρωμένου κυκλώματος σε κάθε σηματοδότη. 
Οι πληροφορίες γύρω από τις ροές της κυκλοφορίας σε κάθε διασταύρωση συγκεντρώνονται στη 
σειρά, in situ [επιτόπου], για να μπορούν οι σηματοδότες να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Ανάμεσα 
στις διασταυρώσεις, σε μία περιοχή ή κατά μήκος μιας οδού, εγκαθίστανται κόμβοι που αλληλο- 
επικοινωνούν για να υπάρχει συνολικός συντονισμός, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί και ανάμεσα 
σε περιοχές επιτυγχάνοντας ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της αλληλεπίδρασής τους. Σ’ αυτό το 
περιβάλλον η κεντρική μονάδα “ελέγχου” αποκτά έναν ρόλο επίβλεψης και γενικού συντονισμού, 
επιφορτισμένη με τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του δικτύου της ευφυούς κατανομής. Αυτός ο 
τύπος συστήματος, εκτός του ότι είναι απείρως φθηνότερος και πιο κατάλληλος για τη ρύθμιση της 
εγκατάστασης, είναι αποτελεσματικότερος και πιο αξιόπιστος σε σχέση με το πλήρως συγκεντρωτι
κό σύστημα [...] Και ο παραλληλισμός μπορεί να επεκταθεί περισσότερο. Αφού κάθε μεμονωμένη 
εγκατάσταση μπορεί να εφοδιαστεί με “ευφυΐα”, δεν είναι απαραίτητος ο κεντρικός συντονισμός 
για να επιτευχθεί αποδοτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις, και πολλές τοπικές αγορές ή αποδέκτες 
αγαθών ή υπηρεσιών μπορούν να καλυφθούν από μικρές επιχειρήσεις ή από συνεργαζόμενα δίκτυα. 
Ακόμη περισσότερο, η μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, όπως έχει υλοποιηθεί σε ευρεία 
κλίμακα στην Ιαπωνία αλλά και σε ορισμένες άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, θα μπορούσε 
να δώσει καλύτερα αποτελέσματα τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και με όρους παραγωγικότητας. 
Πολύ περισσότερο, όταν οι νέες τεχνολογίες απαιτούν εργασία σε ομάδες, ευέλικτες θέσεις εργα
σίας και ευρείες πολυλειτουργικές ειδικεύσεις» (C. Pérez, ibid., σσ. 70-71).

68. R. Reich, The Work o f Nations..., ό.π., σ. 88.
69. R. Reich, ibid., σ. 87.
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434. Το μεγαλύτερο μέρος των συντονιστικών ενεργειών είναι μάλλον οριζοντιοποιημένο 
παρά καθετοποιημένο, λόγω του ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να λύνονται εκ των προ- 
τέρων. Αυτά συνήθως εμφανίζονται στις διαδικασίες ανάμεσα στις ομάδες.
435. Αντί να έχουν τη μορφή πυραμίδας, οι σύγχρονες επιχειρήσεις μοιάζουν περισσό
τερο, σύμφωνα με τον Reich, «με ιστό αράχνης. Οι στρατηγικοί ενδιάμεσοι βρίσκονται 
στο κέντρο, υπάρχουν όμως μια σειρά συνδέσεων όπου δεν αναμειγνύονται άμεσα και 
ανακύπτουν κάθε στιγμή νέες συνδέσεις. Σε κάθε σημείο σύνδεσης υπάρχει μια ομάδα με 
σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων -  ανάλογα με το έργο, από μία ντουζίνα μέχρι μερικές 
εκατοντάδες. Αν η ομάδα ήταν μεγαλύτερη, ώστε δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μια γρή
γορη και άτυπη μαθητεία. Εδώ οι ατομικές δεξιότητες συνδυάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε 
η ικανότητα της ομάδας να καινοτομεί να είναι μεγαλύτερη από το απλό άθροισμα των ικα
νοτήτων των μελών της. [...] Κάθε σημείο της “επιχείρησης δίκτυο” αντιπροσωπεύει έναν 
μοναδικό συνδυασμό ικανοτήτων70».
436. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό του Κλίντον, σε αυτές τις επιχειρήσεις σήμερα είναι 
σχετικά λίγοι οι άνθρωποι που εργάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή, με σταθερή 
δουλειά και σταθερό μισθό. Τα μέλη αυτών των γενικών επιτελείων71 που αναλώνουν τον 
περισσότερο χρόνο τους αναζητώντας τον σωστό συνδυασμό λύσεων, προβλημάτων, στρα
τηγικών και χρήματος, είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τόσο τα ρίσκα όσο και τα κέρδη, 
«προτιμούν να μοιραστούν τα οφέλη προτού αποκτήσουν σταθερούς μισθούς72». Σύμφωνα 
με τον Reich, λίγα κίνητρα είναι ισχυρότερα από αυτό.
437. Αυτή η μορφή επιχείρησης «στην οποία όλοι μοιράζονται κινδύνους και οφέλη και 
που έχει έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας στις γραμμές της συναρμολόγησης» μπορεί να δώ
σει την πολυτέλεια του πειραματισμού χωρίς να φοβάται ότι οποιαδήποτε αποτυχία «θα 
υποχρεώσει σε πλήρη αλλαγή του συνόλου της διαδικασίας με το υψηλό κόστος που αυτό 
συνεπάγεται73».
438. Απ’ την άλλη πλευρά, αυτό που ο Reich ονομάζει «τα εξωτερικά όρια του δικτύου», 
δηλαδή όλες οι υπεργολαβικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τυποποιημένα τμήματα, 
εξοπλισμό, υπηρεσίες γραφείου, συνάπτουν συμβάσεις για προμήθειες ή αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένα πράγματα σε καθορισμένο χρόνο και με ιδιαίτερη τιμή και αυτές οι συμ
φωνίες αποβαίνουν «γενικά πιο αποδοτικές σε σχέση με τον άμεσο έλεγχο υπαλληλικού 
προσωπικού74».
439. Είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η αυτοκινητο
βιομηχανία Chrysler παρήγε άμεσα μόνο το 30% της αξίας των αυτοκινήτων της. Η Ford 
το 50% και η General Motors αγόραζε το μισό των υπηρεσιών μηχανικής και σχεδιασμού 
από 800 διαφορετικές εταιρείες75.

70. R. Reich, ibid, σ. 89. Η υπογράμμιση είναι της Μ. Hamecker.
71. Corporate headquarters.
72. R. Reich, ibid., σ. 90.
73. idem.
74. R. Reich, ibid., σσ. 90-91.
75. R. Reich, ibid., σ. 94.
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440. Ο Reich δεν παραλείπει να αναγνωρίσει, ωστόσο, ότι πολλές επιχειρήσεις τείνουν να 
χρησιμοποιούν τις υπεργολαβίες και τη μερική απασχόληση για να αποφύγουν την πληρω
μή των ωφελημάτων που κατέκτησαν με συνδικαλιστικούς αγώνες οι εργαζόμενοι, σημειώ
νει όμως ότι αυτό δεν συμβαίνει αναγκαία έτσι. Πράγματι, υπάρχουν χώρες όπου επικρα
τούν μορφές υπεργολαβίας που σέβονται τις εργασιακές κατακτήσεις76.
441. Αν συγκριθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το 1950 
-που έφτασαν τις 93.000- με τον αριθμό των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του 1980 
-που ανήλθε στο 1.300.000-, μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματική έκρηξη των επιχει
ρήσεων, όπου η πλειονότητά τους ήταν μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο ο Reich συμπίπτοντας 
με τον Κάστελς υποστηρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις αντικαθίστανται από τις μικρές ή να αντιπαραθέτουμε βιομηχανίες 
με υπηρεσίες.
442. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι εξακολουθούν να υπάρχουν, όμως τείνουν να γίνο
νται όλο και περισσότερο η εξαίρεση και όχι ο κανόνας77 και η τάση των πιο κερδοφόρων 
εταιρειών είναι ο σχηματισμός επιχειρήσεων δικτύων, που εξωτερικά φαίνονται ίδιες όπως 
προηγουμένως, όμως εσωτερικά είναι πολύ διαφορετικές78.
443. Η επιχείρηση πυρήνας79 «δεν είναι πλέον μια “μεγάλη” επιχείρηση, ούτε όμως μια συλ
λογή μικρών επιχειρήσεων. Είναι κάτι άλλο: μια επιχείρηση δίκτυο. Το κέντρο της παρέχει 
μια στρατηγική άποψη και συνδέει όλα τα νήματα. Ωστόσο, σημεία του δικτύου έχουν αρ
κετή αυτονομία για να μπορούν να δημιουργήσουν συνδέσεις με άλλα δίκτυα. Δεν υπάρχει 
ένα “εντός” ή ένα “εκτός” της συνένωσης, αλλά απλώς διαφορετικές αποστάσεις από το 
στρατηγικό της κέντρο80». Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας έχουν αποφασιστικό ρόλο 
στο να μπορεί να λειτουργήσει ένα τόσο ευέλικτο μοντέλο.
444. Τέλος, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτά τα δίκτυα επιχειρήσεων υιοθετούν 
διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τα θεσμικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία 
εισάγονται81.

76. R. Reich, ibid, σ. 91, σημείωση 2.
77. Σύμφωνα με τον Κάστελς (Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 194), αν οι με

γάλες επιχειρήσεις μετέβαλλαν την οργάνωσή τους σε δίκτυο, διαρθρωμένο από πολυλειτουργικά 
κέντρα λήψης αποφάσεων, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε μια ανώτερη μορφή διαχείρισης της 
νέας οικονομίας με δεδομένο ότι, αν και η ευέλικτη παραγωγή στις ποικίλες της μορφές επιτρέ
πει στις οικονομικές μονάδες να ανταποκρίνονται γρήγορα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται, 
αυξάνει τη δυσκολία ελέγχου και διόρθωσης των λαθών διάρθρωσης. Και θεωρεί ότι οι μεγάλες 
επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να το κάνουν από ό,τι τα αποκεντρωμένα και τμηματοποι- 
ημένα δίκτυα.

78. R. Reich, The Work o f  Nations..., ό.π., σσ. 96-97.
79. Core corporation.
80. R. Reich, The Work o f  Nations..., ό.π., σσ. 96-96.
81. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 222.
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4. ΔΙΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

445. Οι ισχυρότερες επιχειρήσεις της πληροφοριακής εποχής οργανώνουν τις επιχειρησι
ακές τους διαδικασίες σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας αυτό που ο Reich ονομά
ζει παγκόσμιο πλέγμα ή δίκτυο62. Το τελικό προϊόν ενσωματώνει συνιστώσες που έχουν 
παραχθεί σε πολλά και διαφορετικά μέρη του κόσμου, που συνδυάζονται ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα των ιδιαίτερων αγορών σε μια καινούρια μορφή παραγωγής και εμπορευμα- 
τοποίησης περισσότερο ευέλικτη και προσωποποιημένη.
446. Το αντικείμενο του εμπορίου ανάμεσα στις χώρες δεν είναι τόσο τα τελικά προϊόντα. 
Περισσότερο εμπορεύονται «τρόπους επίλυσης προβλημάτων»: έρευνα, σχεδιασμό, κατα
σκευή. «Τρόπους εντοπισμού προβλημάτων»: μάρκετινγκ, διαφήμιση, συμβουλές στον πε
λάτη. «Υπηρεσίες συμβούλων»: χρηματοοικονομικών, νομικών, έρευνας. Αλλά επίσης και 
«ορισμένα τυποποιημένα συστατικά μέρη και υπηρεσίες». Όλα τα προαναφερθέντα συνδυ
άζονται για τη δημιουργία αξίας. Γι’ αυτό είναι πολύ δύσκολο να λέμε σήμερα ποιο μέρος 
του προϊόντος παράγεται σε ποια περιοχή83.
447. Κατά τον Ραμονέ, οι πολυεθνικές εταιρείες  της δεκαετίας του 1970 -που περιγράφει 
ως «χταπόδια που διαθέτουν πολυάριθμα πλοκάμια τα οποία όμως εξαρτώνται από το ίδιο 
κέντρο», που βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη χώρα από όπου εκπορεύεται η στρατηγική 
τους και όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις- έχουν αντικατασταθεί από τη σύγχρονη διεθνική  
επιχείρηση. Μια επιχείρηση «που πλέον δεν έχει κέντρο, έναν οργανισμό χωρίς σώμα και 
χωρίς καρδιά, που δεν είναι παρά ένα δίκτυο που αποτελείται από διάφορα συμπληρωματι
κά στοιχεία διασπαρμένα σε όλο τον πλανήτη, τα οποία συναρθρώνονται σύμφωνα με μια 
καθαρά οικονομική ορθολογικότητα, υπακούοντας σε δύο λέξεις κλειδιά: αποδοτικότητα 
και παραγωγικότητα. Έτσι, μια γαλλική επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτείται από την 
Ελβετία, να εγκαθιστά τα ερευνητικά της κέντρα στη Γερμανία, να αγοράζει τα μηχανή- 
ματά της από τη Νότια Κορέα, να έχει τα εργοστάσιά της στην Κίνα84, να επεξεργάζεται 
τις εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης στην Ιταλία, να πουλά στις ΗΠΑ και να έχει 
εταιρείες μεικτού κεφαλαίου στην Πολωνία, το Μαρόκο ή το Μεξικό85».
448. Ήδη ο Robert Reich86 είχε διατυπώσει ότι -σε αντίθεση με τις βορειοαμερικανικές πο
λυεθνικές επιχειρήσεις που είχαν το γενικό τους επιτελείο στις ΗΠΑ, και οι θυγατρικές τους 
επιχειρήσεις βρίσκονταν σε άλλες χώρες αλλά ήταν πραγματικά θυγατρικές και υποτάσ
σονταν στα συμφέροντα της μητρικής τους εταιρείας, ώστε η ιδιοκτησία και ο έλεγχος να 
είναι αναμφισβήτητα βορειοαμερικανικά- στις σύγχρονες επιχειρήσεις υψηλής σποδοτικό-

82. R. Reich, The Work o f  Nations..., ό.π., σσ. 110-118.
83. R. Reich, ibid., σσ. 113-114.
84. Εγώ θα πρόσθετα: να κατασκευάζει τα πιο απλά μέρη του προϊόντος στις υπεργολαβικές 

μεξικανικές εταιρείες και τα πιο σύνθετα στα βιομηχανικά κέντρα των ΗΠΑ.
85.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σσ. 63-86.
86. R. Reich, The Work o f  Nations..., ό.π., σσ. 110-188. Βλέπε το κεφάλαιο 10, όπου παραθέτει 

αρκετά παραδείγματα που διαφωτίζουν ως προς την παγκοσμιοποίηση που έχει συμβεί στην παρα
γωγική διαδικασία.
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τητας, που είναι οργανωμένες μ ε  μορφή δικτύου, είναι αδύνατη η καθετοποιημένη διοίκηση 
και η συγκεντροποιημένη ιδιοκτησία. Η εξουσία και ο πλούτος, αντί να συγκεντρώνονται 
σε μία χώρα, περνούν στα χέρια ομίλων που έχουν συσσωρεύσει τις πιο αξιόλογες ικανό
τητες εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων, και αυτοί οι όμιλοι είναι εγκατεστημένοι σε 
πολλές περιοχές στον κόσμο87.
449. Στην παραγωγή μεγάλης κλίμακας μπορούσαμε να γνωρίζουμε την περιοχή προέλευ
σης ενός συγκεκριμένου προϊόντος, γιατί αυτό είχε παραχθεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή. 
Η οικονομία της πληροφορίας -αντίθετα- μπορεί να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τα 
παράγωγά της σε πολλές και διαφορετικές περιοχές: ένας υπολογιστής σχεδιάζεται στην 
Καλιφόρνια, χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, ενώ περιέχει κάρτα μνήμης 
που έχει παραχθεί στη Νότια Κορέα. Ένα αεροπλάνο τζετ σχεδιάζεται στις ΗΠΑ και την 
Ιαπωνία, συναρμολογείται στο Σιάτλ, τμήματα της ουράς του προέρχονται από τον Κανα
δά, άλλα τμήματά του έρχονται από την Κίνα και την Ιταλία, ενώ ο κινητήρας του από τη 
Μεγάλη Βρετανία88. Έτσι, ο Reich μιλά για οικουμενικές επιχειρήσεις*9.

450. Αυτές οι απόψεις του Reich, καθώς και άλλων συγγραφέων, γύρω από τον «οικουμε
νικό», «παγκόσμιο» ή «διεθνικό» χαρακτήρα των νέων επιχειρήσεων της εποχής της πληρο
φορίας, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων.
451. Σύμφωνα με τον Σενέ, ποτέ δεν έχουν συμφωνήσει οι ερευνητές ούτε οι διεθνείς οργανι
σμοί σε έναν ορισμό τού τι είναι μια επιχείρηση ή εταιρεία που ονομάζεται πολυεθνική ή και 
διεθνική -  ορολογία που χρησιμοποιεί το Κέντρο του ΟΗΕ για τις Διεθνικές Εταιρείες90.
452. Μας φαίνεται σημαντικό να περιλάβουμε εδώ τους ορισμούς που παραθέτει ο συγ
γραφέας στο πρόσφατο βιβλίο του91, καθώς και πώς έχουν εξελιχθεί κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες.
453. «Ο πρώτος ορισμός που είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως ήταν αυτός του R. Vemon, για 
τον οποίο πολυεθνική εταιρεία ήταν μια μεγάλη εταιρεία που είχε βιομηχανικές θυγατρικές 
σε τουλάχιστον έξι χώρες», αν και πολύ γρήγορα το κριτήριο αυτό μειώθηκε σε δύο και 
αργότερα σε μία μόνο θυγατρική92.
454. Το αρμόδιο κέντρο μελέτης των πολυεθνικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ υποστηρίζει 
ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπήρχαν 37.000 πολυεθνικές εταιρείες με 206.000 
θυγατρικές. To World Investment Report (WIR) στο πληροφοριακό του δελτίο του 1996, 
που χρησιμοποιεί στοιχεία του 1994, σημειώνει από την πλευρά του ότι οι 100 πιο διε- 
θνοποιημένοι όμιλοι, που με μικρές διαφοροποιήσεις αντιστοιχούν στους 100 πιο διεθνο- 
ποιημένους ομίλους της μελέτης του ΟΗΕ, «συγκέντρωναν εκείνη τη στιγμή το ένα τρίτο

87. R. Reich, ibid., σσ. 110-111.
88. R. Reich, ibid., σ. 112.
89. R. Reich, ibid., σ. 171.
90. Αυτό το κέντρο έχει παρακολουθήσει για 20 χρόνια την εξέλιξή τους.
91. La mondialisation du capital, Παρίσι, Syros, 1997, έκδοση διευρυμένη και επικαιροποιη- 

μένη.
92. ibid., σσ. 92-93.
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του παγκόσμιου συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων, κατάσταση που έμενε σταθερά 
αναλλοίωτη κατά τα 5 προηγούμενα χρόνια, έχοντας συσσωρεύσει ενεργητικό αξίας 3,8 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 40% του οποίου βρισκόταν έξω από τη χώρα προέλευσης». 
Ανάμεσα στους πιο διεθνοποιημένους ομίλους συγκαταλέγονταν αυτοί της ηλεκτρονικής 
και της αυτοκινητοβιομηχανίας93. Τα ίδια επίσης ονόματα, με μικρές διαφοροποιήσεις, 
περιλαμβάνονταν στη λίστα του περιοδικού Fortune και φιγουράριζαν δίπλα στις μεγάλες 
τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κατάλογο των 1.000 μεγαλύτε
ρων σε παγκόσμια κλίματα ομίλων του περιοδικού Business Week.

455. Βασισμένος σε μια μελέτη αυτών των εταιρειών, o C.A. Michalet πρότεινε τον ακόλου
θο ορισμό: πολυεθνική εταιρεία είναι «η επιχείρηση (ή ο όμιλος)94 συχνά μεγάλου μεγέθους 
η οποία, ξεκινώντας από εθνική βάση, εγκαθιστά στο εξωτερικό αρκετές θυγατρικές σε πολ
λές χώρες, με στρατηγική και οργάνωση που σχεδιάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο95».
456. Αυτός ο ορισμός εξακολουθεί να είναι και σήμερα χρήσιμος από πολλές απόψεις, σύμ
φωνα με τον Σενέ. Πρώτον, θυμίζει ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν γίνει αρχικά μετ/άλες 
εταιρείες σε εθνικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα λίγο ή πολύ αργών και περίπλοκων διαδικασι
ών συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, και ότι συχνά διαφοροποιούνται 
πριν διεθνοποιηθούν. Δεύτερον, έχουν εθνική προέλευση , με τέτοιον τρόπο που η ανταγω- 
νιστικότητά τους να εξαρτάται από τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της εθνικής τους βάσης 
και από τη στήριξη που τους παρέχει το εθνικό κράτος96. Τρίτον, πολύ συχνά η εταιρεία 
είναι ένας όμιλος που υιοθετεί τη μορφή του holding internacional. Και τέταρτον, αυτός 
ο όμιλος μετακινείται σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει στρατηγικές και οργάνωση που να τις 
κάνει αποτελεσματικές97.
457. Σύμφωνα με τον Michalet, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, αυτές οι πολυεθνι
κές επιχειρήσεις υλοποιούσαν τρεις διαφορετικές στρατηγικές. Πρώτον, «τις στρατηγικές

93. ibid., σ. 94.
94. Όμιλος θεωρείται «ένα σύνολο που σχηματίζεται από μία μητρική εταιρεία (που ονομάζε

ται γενικά holding του ομίλου) και τις θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό 
της. Η μητρική εταιρεία είναι πάνω από όλα ένα κέντρο οικονομικών αποφάσεων, ενώ οι εταιρείες 
που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό της δεν είναι, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, παρά εκμε
ταλλευτικές εταιρείες» (F. Morin, La structure financière du capitalisme français, Παρίσι, Calman- 
Lévy, 1974, το παραθέτει o F. Chesnais, ibid., σ. 96).

95. C.A. Michalet, Le capitalism mondial, Παρίσι, PUF, 1985, στο F. Chesnais, ibid., σ. 94.
96. Εκ των πραγμάτων, από τους 18 μεγαλύτερους παγκόσμιους ομίλους -εκείνους που η 

περιουσία τους ξεπερνά τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια- οι 10 αναφέρονται σε επιχειρήσεις που 
έχουν έδρα τις ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι General Electric, Coca Cola, Exx
on, AT & T, Phillip Morris και Merk. (Τα στοιχεία έχουν παρθεί από το άρθρο «El reinato de las 
grandes corporaciones», του περιοδικού Bussines Week της 22 Ιουνίου 1996.) Για τον λόγο αυτόν, 
ο Κάστελς υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος πολυεθνική επιχείρηση, γιατί με 
αυτόν εννοείται ότι αυτές οι επιχειρήσεις υπερβαίνουν την εθνική τους προέλευση. Σύμφωνα με 
τον συγγραφέα, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται πολύ από την 
εθνική τους βάση.

97. F. Chesnais, La mondialisation..., ό.π., σσ. 95-96.
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εφοδιασμού, που χαρακτήριζαν τις πολυεθνικές του πρωτογενούς τομέα και ειδικεύονταν 
στην κάθετη ολοκλήρωση, προς αντίθετη κατεύθυνση, ορυκτών, ενεργειακών ή αγροτικών 
πόρων στις παλαιές αποικιακές ή μισοαποικιακές χώρες που ονομάστηκαν αργότερα χώρες 
του Τρίτου Κόσμου. Δεύτερον, «τις στρατηγικές εμπορίου που συνεπάγονταν την εγκα
τάσταση “θυγατρικών σύνδεσης”98». Τρίτον, «τις στρατηγικές της "ορθολογικοποιημένης 
παραγωγής", δηλαδή της διεθνώς ολοκληρωμένης παραγωγής με την ίδρυση “θυγατρικών- 
εργαστήρια”99».
458. Σύμφωνα με τον Σενέ, στους πόλους της Τριάδας100 -ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ια
πωνία- «έχει παρουσιαστεί μια τάση συγχώνευσης των στρατηγικών εμπορίου και ορθο- 
λογικοποίησης της παραγωγής από μέρους των πολυεθνικών επιχειρήσεων», έχοντας υιο
θετήσει βασικά τη μορφή των θυγατρικών-εργαστήρια. «Με τη σειρά της, αυτή η μορφή 
θυγατρικών τείνει ολοένα και περισσότερο να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 
όπου τα όρια είναι συχνά πολύ δύσκολο να καθοριστούν με ακρίβεια101».
459. O Michalet αναγνώρισε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 την εμφάνιση μιας τέταρτης 
στρατηγικής, της τεχνοχρηματοοικονομικής στρατηγικής που σημαίνει το πέρασμα των δρα
στηριοτήτων των ξένων εταιρειών «από την άμεση υλική παραγωγή στην παροχή υπηρεσιών. 
Η βάση της ανταγωνιστικότητάς τους θεμελιώνεται τώρα στην “τεχνογνωσία” τους102 και την 
έρευνα και ανάπτυξη [...]. Η νέα δυναμική τους συνίσταται στην ικανότητά τους να συναρμό
ζουν “πολύπλοκες λειτουργίες” [που] απαιτούν τον συνδυασμό επιχειρησιακών παραγόντων 
που προέρχονται από πολύ διαφορετικούς ορίζοντες: βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρείες με
λετών, διεθνείς τράπεζες, πολυμερείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Ανάμεσά τους θα υπάρ
χουν κάποιοι εγχώριοι, άλλοι αλλοδαποί και άλλοι θα έχουν ένα διεθνές status103».
460. Πρόκειται για «πολυεθνικές νέου τύπου». Αυτό που κυρίως τις χαρακτηρίζει είναι η 
φύση και η μορφή των σχέσεων που δημιουργεί μία επιχείρηση με άλλες ή αυτό που έχουμε 
ονομάσει εδώ επιχείρηση δίκτυο104.
461. Σύμφωνα με τον Κάστελς, η εξέλιξη των οργανωτικών μορφών περνά από τις πολυ
εθνικές επιχειρήσεις σ’ αυτό που ονομάζει «επιχειρηματικό σχέδιο που αντιπροσωπεύεται 
από ένα δίκτυο105». Η σύγχρονη αποτελεσματική μονάδα δεν είναι πλέον μία συγκεκριμένη 
επιχείρηση ή ένας όμιλος επιχειρήσεων, αλλά ένα δίκτυο106.

98.0  Σενέ μιλά για «filiales relais» μέσα στο πλαίσιο αυτού που ο Porter (1986) ονομάζει προ
σέγγιση «multidoméstico» [πολυτοπική, Σ.τ.Μ.]» (ibid., σ. 96).

99. «Filiales atelier».
100. Σχετικά με την Τ ριάδα, βλέπε τα διαγράμματα του Κάστελς στο La era de la información..., 

ό.π., σσ. 128-129.
101. F. Chesnais, La mondialisation..., ό.π., σ. 96.
102. «Savoir faire» ή «Know how».
103. C.A. Michalet, Le capitalism mondial, ό.π., σσ. 59-60, στο F. Chesnais, La mondialisa

tion..., ό.π., σ. 98.
104. ibid., σσ. 98-99.
105. Ο Κάστελς ισχυρίζεται ότι «οι ονομαζόμενες “διεθνικές” ανήκουν περισσότερο στον κό

σμο των μυθικών απεικονίσεων» (Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 220).
106. ibid., σ. 193.



4. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ,
ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ;

462. Αφού αναλύσαμε τις αλλαγές που έχουν συμβεί στον κόσμο και ιδιαίτερα στη διαδικα
σία της παραγωγής μετά τη δεκαετία του 1970, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η «διεθνής» 
τάση του κεφαλαίου -που ήδη επισήμαινε ο Μαρξ τον 19ο αιώνα1-  γίνεται ολοένα και 
περισσότερο εμφανής.
463. Πολλοί συγγραφείς έχουν ονομάσει τα νέα χαρακτηριστικά που υιοθετεί αυτή η διε
θνοποίηση του κεφαλαίου παγκοσμιοποίηση (globalización ή mundializacióri).
464. Ωστόσο αυτός είναι ένας όρος που έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από πολλούς συγ
γραφείς. Στη ρίζα αυτής της αμφισβήτησης βρίσκεται η εκμετάλλευση αυτού του όρου 
από τις κυρίαρχες ελίτ και τους θεωρητικούς τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο όνομα της 
παγκοσμιοποίησης επιχείρησαν να μας πείσουν «ότι βρισκόμαστε υποταγμένοι στη δράση 
ανεξέλεγκτων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων, παραλύοντας έτσι τις εθνικές πρωτο
βουλίες που φτάνουν να χαρακτηρίζονται χωρίς πολλή συζήτηση αναποτελεσματικές. Το 
κεντρικό τους μήνυμα είναι ότι οι εθνικές πολιτικές πρέπει να υποταχθούν στις επιταγές της 
“νέας παγκόσμιας οικονομίας”. Οποιαδήποτε παρέκκλιση σε σχέση με την προϋποτιθέμενη 
συναίνεση στην παγκοσμιοποίηση κατακρίνεται αμέσως ως θνησιγενής απέναντι στα κρι
τήρια και τις κυρώσεις των διεθνών αγορών που θεωρούνται πανίσχυρες2».
465. Σύμφωνα με τον Πάουλο Νογκέιρα, καθιερώθηκε έτσι «μια απλοποιημένη και εκφο
βιστική εκδοχή των διεθνών οικονομικών τάσεων» που εξυπηρετεί τις ελίτ και τα έθνη που 
ηγούνται στη διαδικασία διεθνοποίησης του κεφαλαίου. Η παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιεί
ται επιπλέον ως «ένα είδος πρόφασης για τα πάντα, μια εύκολη εξήγηση για καθετί αρνη
τικό συμβαίνει σε μια χώρα3». Σ ’ αυτήν αποδίδονται η αύξηση της ανεργίας, η πτώση των 
μισθών και πολλά άλλα.

1. «Το κεφάλαιο -έλεγε ο Μαρξ- [...] πρέπει να τείνει [...] να κατακτήσει ολόκληρη τη γη ως 
αγορά του [...] να μειώσει στο ελάχιστο του χρόνου [...] την κίνηση από τη μία περιοχή στην άλλη» 
(El Capital, τομ. 1, βιβλίο 1, Μεξικό, Siglo XXI, 1975, σ. 31).

2. Αναφορά στο βιβλίο των Hirst και Thompson, Globalization in Question: The International 
Economy and the Possibilities o f  Governance, Cambridge, Polity Press, 1996, παράθεση στο Paulo 
Nogueira Batista Jr, Mitos da «globalizaçao», Σάο Πάουλο, Pedex, 1998, σ. 9.

3. P. Nogueira, idem.



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 157

466.0  ιδεολογικός αγώνας απέναντι σ’ αυτή τη σκόπιμη χρήση του όρου «παγκοσμιοποίη
ση» έχει οδηγήσει κάποιους συγγραφείς να δηλώνουν ότι η παγκοσμιοποίηση είναι ένας 
μύθος. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Paul Hirst και Graham Thomson. Ο Σενέ θεωρεί ότι το 
βιβλίο τους: Αμφισβητώντας την παγκοσμιοποίηση: η διεθνής ο ικονομία και οι δυνατότητες 
διακυβέρνησης4, που δημοσιεύτηκε το 1996, αντί να διαφωτίζει, προκαλεί σύγχυση5.
467. «Αυτοί οι συγγραφείς βασίζονται σε πέντε επιχειρήματα, ορισμένα από τα οποία έχουν 
εμπειρική βάση και άλλα είναι απλοί ισχυρισμοί». Πρώτον, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση 
έχει ιστορικό προηγούμενο6. Δεύτερον, οι πραγματικά διεθνοποιημένες πολυεθνικές είναι πο
λύ λίγες, οι περισσότερες έχουν ακόμη ισχυρή εθνική βάση. Τρίτον, το μεγαλύτερο μέρος 
των άμεσω ν επενδύσεω ν στο εξωτερικό συγκεντρώνεται στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά 
χώρες, ενώ ο Τρίτος Κόσμος παραμένει, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, περιθωριοποιη
μένος. Τέταρτον, το σύνολο τω ν ροώ ν κεφαλαίου συγκεντρώνεται στην Τριάδα. Πέμπτον, οι 
κύριες οικονομικές δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ισχυρές πιέσεις στις χρηματο
πιστωτικές αγορές και στους άλλους οικονομικούς μηχανισμούς7.
468. Σύμφωνα με τον Σενέ στα σημεία δύο, τρία και τέσσερα δεν μπορούν να τεθούν αντιρ
ρήσεις, όμως αυτό δεν αμφισβητεί την ύπαρξη μιας διαδικασίας παγκοσμιοποίησης. Αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι ο όρος «παγκοσμιοποίηση» [mondialisation], «που εκφράζει τη σύν
δεση με τη γαλλική θεωρία της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και που αντιστοιχεί στην ου
σία του αγγλοσαξονικού όρου “παγκοσμιοποίηση”» [globalization] δεν αναφέρεται μόνο σε 
φαινόμενα που ενδιαφέρουν ολόκληρη την ανθρώπινη κοινωνία, ολόκληρο τον κόσμο, αλλά 
επίσης και στις «διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από το  ότι είναι “παγκόσμιες” μόνο στη 
στρατηγική προοπτική ενός “οικονομικού παράγοντα” ή ενός “κοινωνικού υποκειμένου”8».
469. Μπορούμε να μιλάμε για παγκοσμιοποίηση μόνο με αυτή την τελευταία έννοια, δη
λαδή αποκλειστικά από την προοπτική ενός υψηλά συγκεντρωμένου και συγκεντροποιη- 
μένου κεφαλαίου9. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι αυτό που ο Σενέ ονομάζει διαδικασία 
«παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου».

470. Τα αμφισβητούμενα σημεία της επιχειρηματολογίας των Hirst και Thompson είναι το 
πρώτο και το πέμπτο. Ο Σενέ έχει τη γνώμη ότι το να υποστηρίζεται πως στο παρελθόν υπήρ
ξε περισσότερη διεθνοποίηση από ό,τι σήμερα αντανακλά την αδιαφορία των συγγραφέων 
για τις ποιοτικές αλλαγές που έχουν συμβεί. «Αυτός ο ισχυρισμός αρνείται το ανέκκλητο 
πολλών από τις δομικές αλλαγές που συνοδεύουν την ανάπτυξη του καπιταλισμού10».

4. Globalization in Question..., ό.π., στο F. Chesnais, La mondialisation..., ό.π., σ. 23.
5. idem. Ανάμεσα σε άλλους συγγραφείς μπορεί να προστεθεί ο Π. Νογκέιρα και το βιβλίο του 

που αναφέραμε προηγουμένως.
6. Αυτοί οι συγγραφείς φτάνουν στο σημείο να ισχυριστούν ότι η σύγχρονη οικονομία είναι 

λιγότερο ανοιχτή και λιγότερο ολοκληρωμένη από αυτήν που επικράτησε μεταξύ του 1870 και του 
1914.

7. F. Chesnais, La mondialisation..., ό.π., σσ. 23-25.
8. ibid., σ. 28.
9. idem.
10. ibid., σ. 26.
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471. «Απ’ την άλλη πλευρά, ο ισχυρισμός ότι οι θεσμικές μορφές σύστασης και διαχεί- 
ρησης του συγκεντροποιημένου κεφαλαίου -διεθνικές εταιρείες, “αμοιβαία κεφάλαια” ή 
ασφαλιστικά ταμεία- έχουν μια παγκόσμια στρατηγική, δηλαδή μετακινούνται σε όλες 
τις περιοχές του κόσμου όπου μπορούν να έχουν μια εύκολη απόδοση, δεν σημαίνει με 
κανέναν τρόπο ότι λέμε πως “δεν έχουν εθνικότητα” [...] ή πως δραστηροποιούνται σε 
έναν κόσμο όπου “τα σύνορα δεν έχουν έννοια” [...] Αντιθέτως, οι λεγάμενες “διεθνικές” 
εταιρείες συνεχίζουν, εκτός από ορισμένες σπάνιες εξαιρέσεις, να είναι βιομηχανικοί όμι
λοι που στηρίζονται σε ένα συγκεκριμένο κράτος, απορροφώντας τη δυναμικότητα του 
εθνικού τεχνολογικού συστήματος».
472. Ο Γάλλος ερευνητής θεωρεί -άποψη που συμμερίζομαι πλήρως- ότι ο ισχυρισμός ότι 
δεν υπάρχει τίποτε καινούριο στην παγκοσμιοποίηση καταλήγει στην πλήρη αποσιώπηση 
πολλών από τις ποιοτικές αλλαγές που έχουν συμβεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες: 
«Στις μορφές οργάνωσης και στους τρόπους διοίκησης των ομίλων, καθώς και στις σχέσεις 
που δημιουργούνται μεταξύ τους μέσα στο παγκόσμιο ολιγοπώλιο. Στις βαθιές αναδιορ
γανώσεις που έχουν υπεισέλθει στην αξιοποίηση του κεφαλαίου -η  “ηπειρωτική περιφε- 
ριοποίηση”, οι “νέες μορφές επένδυσης”, οι μεταναστεύσεις επιχειρήσεων χωρίς άμεσες 
επενδύσεις στο εξωτερικό. Στις τεχνολογικές αλλαγές που έχουν οδηγήσει σε μη αμελητέες 
τροποποιήσεις στην ακριβή ταυτότητα των περιθωριοποιημένων χωρών11».
473. Στην ερώτηση αν υπάρχει κάτι καινούριο που να μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι έχει 
συμβεί ένα ποιοτικό άλμα στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, νομίζω λοιπόν και 
εγώ όπως και ο Σενέ ότι η απάντηση είναι καταφατική. Για να θεμελιώσω αυτή την απάντη
ση, θα ήθελα να σταθώ σε δύο φαινόμενα που νομίζω ότι είναι τα πιο αποκαλυπτικά.
474. Το κεφάλαιο σήμερα δεν μετακινείται απλώς στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του 
κόσμου -όπως το έχει ήδη κάνει από τον 16ο αιώνα12- ,  αλλά είναι και ικανό να λειτουργεί 
ως μια  ενότητα σε πραγματικό χρόνο σε πλανητική κλίμακα. Μυθικές ποσότητες χρήματος 
-δισεκατομμύρια δολάρια- γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα σε δευτερόλεπτα 
στα ηλεκτρονικά κυκλώματα που ενώνουν τον κόσμο των χρηματοοικονομικών συναλ
λαγών. Πρόκειται για ένα καινούριο φαινόμενο που αρχίζει να γίνεται δυνατό μόνο στις 
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα χάρη στις «νέες υποδομές που παρέχουν οι τεχνολο
γίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας13» και στις νέες θεσμικές συνθήκες που κάνουν 
εφικτή αυτή τη μεγάλη μετακίνηση κεφαλαίων, αποφεύγοντας τα εμπόδια που τέθηκαν

11. ibid., σ. 25. Για όλες αυτές τις νέες μορφές, βλέπε Κεφάλαια 4-11 του ίδιου βιβλίου, σσ. 
91-286.

12. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου ή συσσώρευσης κεφαλαίου σε όλο τον 
κόσμο υπάρχει στη Δύση τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα όπως μας επισημαίνουν οι Fernand Brau
del και Immanuel Wallerstein (για το θέμα αυτό, βλέπε το Κεφάλαιο 2 στο Octavio Ianni, Teorías de 
la globalizaciôn, Μεξικό, Siglo XXI, 1996, σσ. 13-30).

13. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 120. «Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στα 
κεφάλαια να πηγαινοέρχονται ανάμεσα στις οικονομίες σε ελάχιστο χρόνο, με τρόπο ώστε αυτά και 
συνεπώς οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις να αλληλοσυνδέονται σε όλο τον κόσμο, από τις τρά
πεζες μέχρι τα ασφαλιστικά ταμεία, τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές συναλλάγματος» 
(ídem).



μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο14. Αυτό το φαινόμενο παίρνει ολοένα και μεγαλύτερη ορμή 
με την αποσύνθεση του σοβιετικού συνασπισμού και τις οικονομικές αλλαγές που προωθή
θηκαν σ’ αυτές τις χώρες. Ο κόσμος μπορεί να λειτουργεί σήμερα ολοένα και περισσότερο 
ως μία μοναδική λειτουργική ενότητα, ως μια διεθνής αγορά κεφαλαίων.
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2. Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

475. Αλλά πέρα από το χρηματοοικονομικό πεδίο, όπου θα επανέλθουμε, κάτι ποιοτικά 
καινούριο έχει συμβεί επίσης στο πεδίο της παραγωγής: η διεθνοποίηση της ίδιας της δια
δικασίας της παραγωγής, δηλαδή η κατασκευή των διαφόρων τμημάτων του τελικού προϊό
ντος σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές15. Το ίδιο έχει συμβεί και στον χώρο πολλών 
υπηρεσιών. Αυτή η μετακίνηση ή αναχωροθέτηση της παραγωγικής διαδικασίας και των 
υπηρεσιών είναι καθοριστική έτσι ώστε πολλές παραγωγικές λειτουργίες να μετακινούνται 
προς τις χώρες που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, και οι πιο εντατικές σε εργατι
κό δυναμικό να εγκαθίστανται στις χώρες του Νότου όπου υπάρχει φθηνότερο εργατικό 
δυναμικό. Και αυτό με τη σειρά του έχει προκαλέσει μεγάλη διάχυση των καπιταλιστικών 
παραγωγικών σχέσεων που υποκαθιστούν τις προκαπιταλιστικές σχέσεις εκεί όπου εγκαθί
σταται το πολυεθνικό κεφάλαιο16.
476. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που παγκοσμιοποιείται σήμερα είναι ακριβώς 
η καπιταλιστική μορφή εκμετάλλευσης. Αυτή υιοθετεί διάφορες μορφές, ανάλογα με τον 
βαθμό ανάπτυξης της κάθε χώρας. Την ώρα που στις πιο ανεπτυγμένες χώρες η πρόοδος 
της τεχνολογικής επανάστασης είναι εμφανής και οδηγεί κάποιους συγγραφείς στη σκέψη 
ότι πλέον έχει φτάσει ένα μεταβιομηχανικό ή ακόμη και μετακαπιταλιστικό στάδιο17, στις 
ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες τεράστιες μάζες εργαζομένων μόλις που μπαίνουν στο καπι
ταλιστικό σύστημα παραγωγής.

14. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη (F. Chesnais, «Notas para una caracterización...» ό.π., σ. 20.
15. Οι νέες τεχνολογίες και μορφές οργάνωσης της διαδικασίας της εργασίας ευνοούν «την 

αποκέντρωση σε όλη τη γήινη σφαίρα πολύπλοκων παραγωγικών διαδικασιών που συμβαίνουν 
ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση της λήψης αποφάσεων και της διεύθυνσης της παγκόσμιας πα
ραγωγής [...]» (William I. Robinson, «Un estudio de caso sobre el proceso de globalización en 
el Tercer Mundo: una agenda transnacional en Nicaragua», Μανάγουα, Νικαράγουα, περιοδικό 
Pensamiento Propio, αρ. 3, Ιανουάριος-Απρίλιος 1997, σ. 200). Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ραφαέλ 
Αγκασίνο υποστηρίζει όι η παγκοσμιοποίηση είναι μια ανώτερη φάση της διεθνοποίησης του κε
φαλαίου που συμβαίνει όταν «η διεθνοποίηση της παραγωγής εμφανίζεται ως οργανική μορφή της 
λειτουργίας της διαδικασίας της αξιοποίησης» (R. Agacino, La anatomía de la globalización..., ό.π., 
σ. 9). Βλέπε επίσης: Octavio Ianni, Κεφάλαιο 3: «La intemacionalización del capital», στο Teorías 
de la globalización..., ό.π., σσ. 31-43.

16. W.I. Robinson, «Un estudio de caso...», ό.π., σ. 200. Λέω «εκεί όπου», γιατί μπορεί να πρό
κειται για πραγματικούς θύλακες.

17. Peter Drucker, La sociedad post-capitalista, Μπογκοτά, Κολομβία, Grupo Editorial Nor
ma, 1994, σσ. 1-17.
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477. Η μελέτη της άνισης μορφής με την οποία λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία εκμετάλ
λευσης είναι σήμερα μία από τις εκκρεμείς μας υποχρεώσεις.

3. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ

478. Αυτή η νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζεται από την «απολύτως τε
ράστια επέκταση των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών18». Η οικονομική στασιμότη
τα και η μείωση του επιπέδου των κερδών από τη δεκαετία του 1970 οδηγούν τα κεφάλαια 
να μετακινηθούν στην κερδοσκοπική σφαίρα όπου εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ποσοστό 
κέρδους. Ανοίγει ένας νέος κύκλος που χαρακτηρίζεται, περισσότερο από ποτέ, από την 
αύξηση των καθαρά κερδοσκοπικών και παρασιτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
479. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 -σύμφωνα με στοιχεία του Therbom- μέσα σε μία 
μόνο ημέρα έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο ένα συνολικό ποσό συναλ
λάγματος που ισοδυναμούσε με το ετήσιο ΑΕΠ του Μεξικού, και το μέγεθος των διεθνών 
χρηματοοικονομικών αγορών ήταν 19 φορές μεγαλύτερο από όλο το παγκόσμιο εμπόριο 
αγαθών και υπηρεσιών19. Αυτοί οι αριθμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από τότε.
480. Από την πλευρά του ο Ραμονέ, σε ένα πρόσφατο συνέδριο στην Αβάνα, υποστήριξε ότι 
το 95% της οικονομικής δραστηριότητας σήμερα είναι χρηματοοικονομικού τύπου. «Αυτό 
το 95% υπάρχει μόνο στον εικονικό κόσμο των εντολών αγοράς και πώλησης. Πρόκειται 
καθαρά για επικοινωνία που μεταφέρεται μέσα από τις λεωφόρους της πληροφορίας, την 
ώρα που μόνο ένα 5% της οικονομίας είναι πραγματική οικονομία. Η παραγωγή, μεταφορά 
και πώληση συγκεκριμένων πραγμάτων καταλαμβάνει μόνο το 5% της παγκόσμιας οικονο
μίας, ενώ το υπόλοιπο αναφέρεται απλώς στην αγορά και πώληση αξιών ή νομισμάτων20». 
Αυτές οι χρηματιστικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση και οι χειριστές 
τους έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο (σχεδόν ταυτόχρονα) 
στις αγορές του Τόκιο, του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης. «Η χρηματιστική οικονομία επι
κρατεί ευρέως πάνω στην πραγματική οικονομία. Η διαρκής κίνηση των νομισμάτων και 
των επιτοκίων εμφανίζεται ως ένας μεγάλος παράγοντας αστάθειας, τόσο περισσότερο 
επικίνδυνος όσο περισσότερο αυτονομείται και όσο περισσότερο αποσυνδέεται από την 
πολιτική εξουσία21».
481. Δημιουργείται έτσι μια γιγαντιαία σφαίρα χρηματικής οικονομίας, της οποίας οι κύ
ριοι πρωταγωνιστές είναι: οι τράπεζες, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι πολυεθνικοί 
όμιλοι και τα λεγάμενα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία.

18. Η επέκταση αυτή, σύμφωνα με τον Gûran Therbom, «άρχισε με το δημόσιο έλλειμμα των 
ΗΠΑ, που χρηματοδότησε τον πόλεμο του Βιετνάμ» (Gûran Therbom, «La crisis y el futuro del 
capitalismo», στο La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y  exclusión social, διαφόρων συγ
γραφέων, CBC, Πανεπιστήμιο του Μπουένος Αψες, 1997, σ. 36).

19. G. Therbom, idem.
20. Από το σεμινάριο «Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία», 20ό Φεστιβάλ Νέου Λα

τινοαμερικανικού Κινηματογράφου, Αβάνα, 6 Δεκεμβρίου 1998.
21.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., «Γεωπολιτική του χάους», ό.π., σ. 71.
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482. Σύμφωνα με τον Σαμίρ Αμίν, η κυριαρχία των χρηματοοικονομικών λογικών πάνω στις 
παραγωγικές επενδύσεις22 είναι συνέπεια της κρίσης της συσσώρευσης του κεφαλαίου.
483. Η αύξηση των πλεονασμάτων του κεφαλαίου, που δεν μπορούν να βρουν διέξοδο 
στην επέκταση του παραγωγικού συστήματος λόγω της δομής της κατανομής του εισοδή
ματος που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ανισότητα, απειλεί το κεφάλαιο με την απαξί
ωσή του.
484. Η καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης συνίσταται συνεπώς στο να αναζητήσει γι’ αυτά 
τα πλεονάσματα «που δεν μπορούν να βρουν επικερδή διέξοδο στην επέκταση του παραγω
γικού συστήματος, χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις για να αποφύγει την ίδια την απαξίω
σή τους23». Όμως ο σχηματισμός πρόσθετων κερδών που δεν βασίζονται στην παραγωγή 
νέων αξιών επιδεινώνει την ανισορροπία της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή την κρίση.
485. Αυτό που κοινώς ονομάζεται «χρηματιστική φούσκα» ή κερδοσκοπία είναι το αναπό
φευκτο αποτέλεσμα της υλοποίησης μονόπλευρων λογικών μεγιστοποίησης του κέρδους 
που εγκωμιάζονται από τον νεοφιλελευθερισμό και γίνονται δυνατές λόγω της αλλαγής του 
συσχετισμού των κοινωνικών δυνάμεων υπέρ του κεφαλαίου.
486. Η καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης δεν αποτελεί λύση, αυτή η ίδια βρίσκεται σε 
κρίση και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η κερδοσκοπία χωρίς να αμφισβητηθούν τα βασικά 
δόγματα του φιλελευθερισμού24.

1. Η απορρύθμιση των αγορών

487. Μια μορφή «οικονομικής διαχείρισης της κρίσης» είναι: «αποδυνάμωση των συνδι
καλιστικών “ακαμψιών”, διάλυση στο μέτρο του δυνατού των συνδικάτων, απελευθέρωση 
τιμών και μισθών, μείωση των δημοσίων δαπανών (ιδιαίτερα των επιδομάτων και των κοι
νωνικών υπηρεσιών), ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση των σχέσεων με το εξωτερικό κ.λπ. 
Η συνταγή είναι η ίδια για όλους και η νομιμοποίησή της βασίζεται στο ίδιο, άκρως ασαφές 
δόγμα: η απελευθέρωση “ελευθερώνει” ένα δυναμικό πρωτοβουλίας “που είχε πληγεί από 
τον παρεμβατισμό” και επαναφέρει την οικονομική μηχανή στον δρόμο της ανάπτυξης· επι- 
προσθέτως, αυτός που θα ελευθερωθεί πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο εύρος, θα κερδίσει 
χάρη σ’ αυτό το γεγονός μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς ανοιχτές αγορές25».
488. Πρόκειται για την εξάπλωση σε όλο τον πλανήτη αυτού που επιτεύχθηκε ήδη στους 
λεγάμενους «φορολογικούς παραδείσους26». «Δεν υπόκεινται σε κανενός είδους κανόνα

22. Αυτό το φαινόμενο έχει ονομαστεί fmanciarízación.
23. Samir Amin, Los desafíos de la mundialización, Μεξικό, Siglo XXI, 1997, σ. 149. Για το 

θέμα αυτό, βλέπε La gestion capitaliste de la crise, Παρίσι, L’Harmattan, 1995.
24. S. Amin, Los desafíos de la mundialización, Κεφάλαιο «Mundialización y fmanciarización», 

ό.π.,σσ. 108-160.
25. S. Amin, «Les conditions globales d’un développement durable», στο Alternatives Sud, τό

μος II (1995), Παρίσι, L’Harmattan, 1995, σ. 120.
26. Περιοχές απαλαγμένες από φορολογία ή «ελεύθερες ζώνες».



ή έλεγχο, μπορούν να βγουν και να μπουν όποτε το επιθυμούν, έχουν καταργηθεί οι νό
μοι για τον έλεγχο καταχώρισης των αποστολέων, των προελεύσεων. Τελικά, [πρόκειται 
για] “απορρύθμιση”27 των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθιέρωση της πιο πλήρους 
ελευθερίας για το κεφάλαιο28». Αυτό επιτυγχάνεται με την εξαφάνιση των κανόνων που 
καθερώθηκαν στα τέλη του Β' παγκοσμίου πολέμου29.

2 . Τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία

489. Θα εξετάσουμε τώρα ορισμένους από τους κυριότερους πρωταγωνιστές της χρηματι- 
στικής οικονομίας.
490. Τα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν με βάση την υποχρεωτική ει
σφορά των μισθωτών -φόρμουλα που ανέκυψε στις αγγλοσαξονικές χώρες και την Ιαπωνία 
πριν από 40 χρόνια περίπου- συνιστούν μία από τις νέες μορφές με τις οποίες εμφανίζεται 
ο παρασιτικός καπιταλισμός.
491. Αυτά τα ταμεία σχηματίζονται με τις εισφορές για τις συντάξεις και, συχνά, για την 
υγεία, «που οι Βορειοαμερικανοί, Βρετανοί και Ιάπωνες εργάτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
υπάλληλοι -για να αναφέρουμε μόνο τις πιο ανεπτυγμένες χώρες- είναι υποχρεωμένοι από 
τη σύμβαση εργασίας τους να καταθέτουν για την ασφάλισή τους». Δημιουργούνται αρχι
κά ως ένα τμήμα των μισθών, όμως αργότερα η φύση τους τροποποιείται με τη διείσδυσή 
τους στη χρηματοοικονομική σφαίρα. «Με τη συγκέντρωσή τους σε μεγάλα ταμεία αυτοί 
οι μισθοί μετατρέπονται σε κεντρικές συνιστώσες του χρηματιστικού κεφαλαίου, μπροστά 
στις οποίες οι μεγαλύτερες τράπεζες είναι απλοί νάνοι. Υπό τη διεύθυνση σχεδόν ανώνυ
μων χειριστών, δεν είναι παρά όγκοι κεφαλαίου που αναζητούν τη μέγιστη απόδοση με τον
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27. Χρησιμοποιείται η λέξη «απορρύθμιση» για να γίνει αναφορά σε πολιτικές που κατευθύ- 
νονται στη μείωση των κρατικών ρυθμίσεων και κανονισμών, ευνοώντας το ελεύθερο εμπόριο. 
Σύμφωνα με τον Αλόνσο Αγκιλάρ, «η λεγάμενη απορρύθμιση είναι αναμφίβολα ένα χαρακτηρι
στικό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οφείλεται όμως επίσης στην κρίση του καπιταλισμού, που 
ανάμεσα στα άλλα είναι μια κρίση των μηχανισμών και ακόμη του συνολικού συστήματος ρύθμι
σης, που εκφράζεται με μια μικρότερη ικανότητα για ρύθμιση ανισορροπιών είτε για μετριασμό 
κάποιων αντιφάσεων. Και συχνά οι παλιοί μηχανισμοί, που πριν ήταν σχετικά αποτελεσματικοί, 
στις νέες συνθήκες καταλήγουν ανίσχυρου) (σχόλια του Αλόνσο Αγκιλάρ πάνω στο χειρόγραφό 
μου, 9 Απριλίου 1999),

28. Luis Marcos Gomes, «Las concepciones del neoliberalismo», Βραζιλία, περιοδικό Prin
cipio, 1996, σ. 7.

29. Οι συμφωνίες του Bretton Woods, που υπογράφηκαν το 1944 από τους Συμμάχους με στόχο 
να μπει τάξη στο σύστημα των διεθνών εμπορικών και νομισματικών σχέσεων, ακυρώθηκαν στα 
μέσα της δεκαετίας του 1970 από την κυβέρνηση Νίξον. Οι συμφωνίες απέβλεπαν ανάμεσα σε άλλα 
στο να διατηρήσουν σταθερούς τους τύπους των συναλλαγών ανάμεσα στις αγορές. «Το διεθνές 
νομισματικό σύστημα που προέκυψε από τη διάσκεψη του Bretton Woods (1944), που ξεπεράστηκε 
το 1971 από τη μονομερή απόφαση των ΗΠΑ να διακόψουν τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε 
χρυσό, έχει ήδη ξεπεραστεί από την παγκοσμιοποίηση των νομισματικών και χρηματοοικονομικών 
αγορών. Οι μεγάλοι οργανισμοί -ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα- διέρχονται σήμερα δομική κρίση» (I. 
Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 70).
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πιο παρασιτικό και πιεστικό τρόπο [...]». Έτσι, οι συντάξεις των εργαζομένων θυσιάζονται 
«στην “υγεία” των χρηματιστηριακών αγορών30».
492. Σύμφωνα με στοιχεία του US News and  World Report στις 6 Φεβρουάριου 199531, 
μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία των τριών βορειοαμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Ford, 
General Motors και Chrysler, των τριών μεγαλύτερων στον κόσμο σήμερα, ελέγχουν 500 
δισεκατομμύρια δολάρια, 10 φορές περισσότερα από τους πόρους που καταβλήθηκαν για 
τη χρηματοοικονομική ανάκαμψη του Μεξικού32 και περισσότερα από τα διπλάσια των 
κρατικών αποθεμάτων της Ιαπωνίας, που είναι το κράτος με τα μεγαλύτερα αποθέματα 
στον κόσμο33.
493. Οι διαχειριστές αυτών των ταμείων «συγκεντρώνουν στα χέρια τους χρηματική δύνα
μη ασυνήθιστης έκτασης [...]. Σε μια αγορά που έχει μετατραπεί σε στιγμιαία και παγκό
σμια, οποιαδήποτε βίαιη μετακίνηση αυτών των αυθεντικών χρηματοπιστωτικών μαμούθ 
μπορεί να σημάνει την οικονομική αποσταθεροποίηση μιας χώρας34».

3. Χρηματοπιστωτικοί όμιλοι όπου κυριαρχεί η βιομηχανία

494. Απ’ την άλλη πλευρά, «το κεφάλαιο-χρήμα» έχει σήμερα -σύμφωνα με τον Σενέ- 
«αυτονομία απέναντι στο βιομηχανικό κεφάλαιο όσο ποτέ άλλοτε35».
495. «Σήμερα ο μεγάλος όμιλος είναι σχεδόν χωρίς εξαίρεση μια εταιρεία holding?6. Ακό
μη και αν οι καπιταλιστικοί οργανισμοί με πολυεθνική εγκατάσταση και λειτουργία συνη
θίζεται να ονομάζονται “επιχειρήσεις” ή “εταιρίες”, βρισκόμαστε μπροστά σε χρηματοπι
στωτικούς ομίλους β ιομηχανικού χαρακτήρα , που ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο από τη 
μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων37».
496. Αυτοί οι όμιλοι έχουν πλήρως επωφεληθεί από την άνοδο του χρηματοπιστωτικού 
παρασιτισμού και έχουν αρκετά κίνητρα για «να μην κατευθύνουν τα κεφάλαιά τους στην 
παραγωγή, με τη μορφή αυθεντικής συσσώρευσης κεφαλαίου. Μπορούν να τοποθετούν

30. F. Chesnais και C. Serfati, «La caracterización del capitalismo a fines del siglo XX», Μπου- 
ένος Αψες, περιοδικό Herramienta, αρ. 3, 1996, σ. 25.

31. Τα παραθέτει ο Ραμονέ στο άρθρο του «Οι κύριοι του χρήματος. Οι νέοι ιδιοκτήτες του κό
σμου», Le Monde Diplomatique, 1995, σσ. 38-39.

32. Η Chrysler εξαγοράστηκε από τη γερμανική επιχείρηση Daimler Benz το 1998.
33. Τα στοιχεία παράθεσε ο Ραμονέ στο σεμινάριο «Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες και Κοι

νωνία».
34.1. Ραμονέ, «Οι κύριοι του χρήματος...», ό.π., σ. 38.
35. F. Chesnais, «Notas para una caracterización...», ό.π., σ. 43.
36. Ονομάζεται επίσης εταιρεία χαρτοφυλακίου και είναι εκείνη η εταιρεία που ελέγχει τις 

δραστηριότητες άλλων μέσω της αγοράς του συνόλου ή της πλειοψηφίας των μετοχών τους. Μπο
ρεί ακόμη να σχηματίσει μια χρηματοδοτούμενη εταιρεία με σκοπό να εξαγοράσει μια υπάρχουσα 
εταιρεία μέσω της αγοράς των μετοχών τοις μετρητοίς ή προσφέροντάς της σε αντάλλαγμα δικές 
της μετοχές.

37. F. Chesnais, «Notas para una caracterización...», ό.π., σ. 40.
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τα κεφάλαιά τους σε δημόσιους τίτλους, με μεγαλύτερη κερδοφορία και πάντως λιγότερα 
ρίσκα από τις παραγωγικές επενδύσεις. Μπορούν να κερδοσκοπούν στις αγορές συναλλάγ
ματος [...], αποφεύγοντας το ρίσκο μεγάλων απωλειών σε περίπτωση λάθους και αποσύ- 
ρονται συχνά με κολοσσιαία χρηματιστικά κέρδη. Και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν 
ρευστά διαθέσιμα για να ξαναγοράσουν τα μεγάλα πακέτα των δικών τους μετοχών στην 
περίπτωση που θα χρειαστεί να πολεμήσουν [με τους αντιπάλους τους]38».
497. Η οργάνωση σε holding, δηλαδή η δυνατότητα ενός ομίλου να έχει μια τράπεζα και να 
μπορεί να αναθέτει τις χρηματιστηριακές πράξεις στη διεύθυνσή της «έχει ακριβώς σκοπό 
να κάνει πιο εύκολη την πλήρη είσοδό του στην παγκόσμια χρηματοοικονομία [.. ,]39».

4 . Υπονομεύεται η αυτονομία των εθνικών οικονομιών

498. Αυτή η αυξανόμενη κυριαρχία και συγκεντροποίηση του χρηματιστικού κεφαλαίου 
και των αγορών του, καθώς και η ελευθερία της δράσης του, υπονομεύουν την αυτονομία 
των εθνικών οικονομιών και των κρατών στον σχεδιασμό δικών τους πολιτικών.
499. Οι εθνικές τράπεζες έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από την πολιτική εξουσία. Η Ομοσπον
διακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Bundesbank της Γερμανίας, καθώς και η Κεντρική Ευρω
παϊκή Τράπεζα που δημιουργήθηκε στη Φρανκφούρτη δεν εξαρτώνται από τις πολιτικές 
ηγεσίες, είναι αυτόνομες, ακολουθούν τη δική τους πολιτική σχετικά με το τι θεωρούν ότι 
είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης του νομίσματος40.
500. Ο Νόαμ Τσόμσκι μιλά για την ύπαρξη ενός είδους «εικονικής Γερουσίας», αναφερό- 
μενος στον ρόλο των κερδοσκόπων στις χρηματαγορές. Αν μια χώρα αποφασίσει να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στα προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, «η εικονική Γερουσία θα 
ψηφίσει ακαριαία [εναντίον αυτής της πολιτικής], αποσύρροντας τεράστιους όγκους κεφα
λαίου από τη χώρα αυτή41» με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό 
για μια μικρή χώρα.
501. Όμως αυτή η έλλειψη ρυθμίσεων προκαλεί με τη σειρά της μεγάλη αστάθεια. Οι συ
νεχείς χρηματιστηριακές κρίσεις το αποδεικνύουν. Και αν αυτές οι κρίσεις ξεπερνιούνται, 
οφείλεται -σύμφωνα με τον Σενέ- στο ότι «η δύναμη αν όχι και αυτή η ίδια η ύπαρξη 
του κεφαλαίου-χρήματος προστατεύονται από τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανι
σμούς και τα ισχυρότερα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε κόστος. Τα 55 δισεκατομμύ
ρια δολάρια που κατέβαλαν προκαταβολικά στις αρχές του χρόνου [του 1995] οι οργανι
σμοί που λειτουργούν ως “δανειστές ως ύστατο μέσον”, για να αποτρέψουν μια πτώχευση 
του μεξικανικού κράτους που θα έβαζε σε κίνηση μια αλυσιδωτή διαδικασία απαξίωσης 
της πίστης σε παγκόσμιο επίπεδο, το αποδεικνύουν για άλλη μια φορά [.. .]42». Ήταν εκείνη

38. F. Chesnais και C. Serfati, «La caracterización del capitalismo...», ό.π., σ. 27.
39. F. Chesnais, «Notas para una caracterización...», ό.π., σ. 40.
40.1. Ramonet, από το σεμινάριο «Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία».
41. Noam Chomsky, «La última desaparición de las fronteras», συνέντευξη στην εφημερίδα 

Masiosare, Ουάσινγκτον, Φεβρουάριος 1998.
42. F. Chesnais, «Notas para una caracterización. ..», ό.π., σ. 26, «Ο ρόλος του κράτους (και κα-
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τη στιγμή, σύμφωνα με τον Ραμονέ, «η σημαντικότερη χρηματοοικονομική προσπάθεια, 
στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας, υπέρ μιας χώρας43».
502. «Για να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά που προσλαμβάνει η κρίση δεν πρέπει να 
υποτιμούμε τον ρόλο που παίζουν οι δημόσιες δαπάνες. Ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου κυριαρ
χούν οι στρατιωτικές δαπάνες και οι δημόσιες δαπάνες συνεχίζουν να είναι χαμηλότερες 
από ό,τι σε άλλες χώρες, το 25% του ΑΕΠ ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, 
την ώρα που το 1929 το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 3%».
503. Δεν πρέπει να υποτιμάται η δυνατότητα των καπιταλιστικών κρατών να εισάγουν μα
ζικά ρευστό χρήμα κάθε φορά που είναι αναγκαίο να σώσουν από τη χρεοκοπία ένα τμή
μα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων οι 
ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Αποθεματική Τράπεζα44 που ασχολείται με την επίβλεψη του 
χρηματοοικονομικού συστήματος έκαναν πολλές παρεμβάσεις μαζικής κλίμακας για να 
επιβραδύνουν τη συνολική απαξίωση του πλασματικού κεφαλαίου: παρέμβαση στη Wall 
Street τον Οκτώβριο του 1987, για να σώσουν από τη χρεοκοπία έναν σημαντικό χρηματο
οικονομικό θεσμό: τα ιδιωτικά ταμιευτήρια το 1989-1991. Ή ακόμη σε άλλο εξαρτημένο 
κράτος, του οποίου η επικείμενη πτώχευση θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες στο συνολικό 
χρηματοοικονομικό σύστημα (στο Μεξικό, το 1982 και κυρίως το 1994-1995).
504. Η αντίθεση ανάμεσα στην παραγωγική και τη χρηματοπιστωτική οικονομία εντείνε- 
ται. Μια διεθνοποιημένη ολιγαρχία επιβάλλει τα ιδιαίτερα συμφέροντά της στο σύνολο της 
ανθρωπότητας, με την επιρροή που ασκεί στις χρηματοοικονομικές αγορές, τις ολοένα και 
πιο αποφασιστικές για τη διαμόρφωση των οικονομικών πολιτικών.
505. Αυτός ο χειρισμός των δυνάμεων της αγοράς από τόσο ισχυρούς παράγοντες «συνιστά 
μια μορφή οικονομικού πολέμου -υποστηρίζει o Chossudovsky. Δεν υπάρχει ανάγκη να 
ξανακατακτήσουν χαμένες αποικίες ή να στείλουν στρατούς εισβολής. Στα τέλη του 20ού 
αιώνα η απροκάλυπτη “κατάκτηση χωρών” (δηλαδή ο έλεγχος των μέσων παραγωγής τους, 
της εργατικής δύναμης, των φυσικών πόρων και των θεσμών) μπορεί να επιτευχθεί απρό
σωπα, από την αίθουσα» όπου συγκεντρώνεται το διοικητικό συμβούλιο των επιχειρήσεων 
και στέλνοντας διαταγές «με το τερματικό ενός υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο. [...] 
Ο “οικονομικός πόλεμος” δεν αναγνωρίζει εδαφικά σύνορα. Δεν περιορίζει τη δράση του 
περικυκλώνοντας τους παλιούς εχθρούς του Ψυχρού Πολέμου. Τα θηραυροφυλάκια των 
κεντρικών τραπεζών της Κορέας, της Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης λεηλατήθηκαν από 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς την ώρα που οι νομισματικές αρχές προσπαθούσαν μάταια 
να αναζωογονήσουν τα αδύναμα νομίσματά τους. Το 1997 περισσότερα από 100 δισε

ιά κύριο λόγο στις χώρες που περισσότερο επαίρονται για τον “φιλελευθερισμό” τους) εξηγεί γιατί, 
αν και βρέθηκε στο βάθος μιας πτωτικής καμπύλης τρεις φορές τουλάχιστον μετά το 1974-75, και 
ενώ είχαν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες συνθήκες για να ξεσπάσει ένα χρηματιστηριακό κραχ 
και να καταρρεύσει η παραγωγή και το εμπόριο σε κλίμακα ανάλογη με το 1929, η παγκόσμια οι
κονομία γνώρισε απλώς υφέσεις -  περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές [...] (F. Chesnais και C. Serfati, 
«La caracterización del capitalismo...», ό.π., σ. 19).

43.1. Ραμονέ, «Οι κύριοι του χρήματος...», ό.π., σ. 38.
44. Federal Reserve Bank (FED).
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κατομμύρια δολάρια από τα νομισματικά αποθέματα της Ασίας τα σφετερίστηκαν και τα 
μετέφεραν (μέσα σε λίγους μήνες) στα ταμεία τους ιδιώτες χρηματιστές. Μετά την υποτί
μηση του νομίσματος, πραγματικά κέρδη και θέσεις εργασίας κατέρρευσαν εν μιά νυκτί 
προκαλώντας μαζική πτώχευση σε χώρες που είχαν σημειώσει σημαντικές οικονομικές και 
κοινωνικές προόδους στη μεταπολεμική περίοδο45».
506. Ζούμε, σύμφωνα με τον υποδιοικητή Μάρκος του EZLN, τον Δ ' παγκόσμιο πόλεμο 
που ακολουθεί τον Ψυχρό Πόλεμο ή «Γ' παγκόσμιο πόλεμο», που στοίχισε 23 εκατομμύρια 
νεκρούς: τον πόλεμο ανάμεσα στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, και το όπλο του 
είναι η «χρηματιστική βόμβα46».

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

507. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου εκδηλώνεται «με τη μορφή μιας 
ποσοτικής και ποιοτικής προόδου της κίνησης συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του 
βιομηχανικού κεφαλαίου [.. .]47».
508. Η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου φαίνεται να ενισχύεται από τον αυξανόμενο αριθ

45. Michel Chossudovsky, «Guerra financiera», διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Οτάβας, 21 
Σεπτεμβρίου 1998, σσ. 2-3.

46. Υποδιοικητής Μάρκος, «Επτά χωριστά κομμάτια για να φτιάξουμε μαζί με άλλα τη σπαζο
κεφαλιά του νεοφιλελευθερισμού», Le Monde Diplomatique, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 1997.

47. F. Chesnais, «Notas para una caracterización...», ό.π., σ. 38. Ορισμένοι συγγραφείς σκέ
φτονται ότι, αν και η συγκεντροποίηση συνεχίζει να υπάρχει και να αυξάνεται, η συγκέντρωση 
επιβραδύνεται λόγω της προϊούσας αποκέντρωσης που χαρακτηρίζει τις νέες μεθόδους παραγω
γής και τις νέες μορφές οργάνωσης. Ο Μπένετ Χάρισον, για παράδειγμα, ονομάζει αυτό το νέο 
σύστημα συγκεντροποίηση χωρίς συγκέντρωση, από τον συνδυασμό της συγκεντροποίησης του 
ελέγχου με την αποκέντρωση της παραγωγής, και θεωρεί ότι νέες τάσεις δεν τροποποιούν την ιστο
ρική κίνηση του κεφαλαίου. «Η εμπειρική απόδειξη φαίνεται να δείχνει με τρόπο αναμφισβήτητο 
-λέει- ότι το σε εξέλιξη παγκόσμιο σύστημα των ανωνύμων εταιρειών, αλυσίδων προσφοράς και 
στρατηγικών συμμαχιών, με καμία έννοια δεν συνιστούν κάτι αντίθετο -και ακόμη λιγότερο την 
άρνηση- της τάσης των τελευταίων διακοσίων χρόνων προς τη συγκεντροποίηση του ελέγχου μέσα 
στον βιομηχανικό καπιταλισμό, ακόμη και αν γίνεται σήμερα ολοένα και πιο αποκεντρωμένη και 
διασπαρμένη» (Β. Harrison, Lean and Mean. The Changing Landscape o f  Corporate Power in the 
Age o f  Flexibility, Νέα Υόρκη, Basic Books, 1994, σσ. 131,51 -54 και 166-167, στο Alonso Aguilar, 
Nuevas realidades, nuevos desafíos, nuevos caminos, Μεξικό, Nuestro Tiempo, 1996, σ. 62). O 
Αγκιλάρ συνεχίζει παρακάτω: «Τα νέα δίκτυα των μεγάλων επιχειρήσεων συνιστούν τον υψηλότε
ρο βαθμό συγκεντροποίησης που έχει επιτευχθεί ποτέ. Και αντί αυτή η συγκεντροποίηση να εξελίσ
σεται γραμμικά ή μηχανιστικά στο πλαίσιο μιας αύξουσας κάθετης ολοκλήρωσης, συχνά συντελεί- 
ται μέσω μιας διαδικασίας κάθετης αποολοκλήρωσης και ολοένα και μεγαλύτερης αποκέντρωσης 
στη μορφή λειτουργίας. Αντί ακόμη να αυξάνεται προς τα μέσα, ξεκινώντας από ένα περιορισμένο 
επίπεδο, αρχίζει να ενσωματώνει στο νέο σύστημα εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακόμη επιχειρήσεις, 
στη μεγάλη τους πλειονότητα μικρές, που αν και είναι ακόμη νομικά ανεξάρτητες, εξαρτώνται στην
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μό των γιγαντχαίων επιχειρήσεων εξαγοράς-συγχώνευσης και, όπως επισημαίνει ο Σενέ, 
αυτές οι περιπτώσεις εξαγοράς-συγχώνευσης δεν σημαίνουν «θετική αύξηση του κοινωνι
κού κεφαλαίου», αλλά μια απλή «συγκεντροποίηση του κεφαλαίου», και είναι μία από τις 
μορφές που χρησιμοποιεί το συγκεντροποιημένο κεφάλαιο για να «αντιμετωπίσει την πτώ
ση του ποσοστού κέρδους απορροφώντας άλλες εταιρείες». Αυτές οι εταιρείες που ολο
κληρώνονται, προσφέρουν το μερίδιο της αγοράς που κατείχαν ήδη, καθώς και ορισμένα 
στοιχεία της παραγωγικής ικανότητας και της τεχνολογικής τους έρευνας48.
509. Σύμφωνα με τον Γάλλο ερευνητή, «κατά τη δεκαετία του 1980, εκτός από το ότι πε
ρίπου το 80% των άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό έλαβαν χώρα μεταξύ των ανεπτυγ
μένων καπιταλιστικών χωρών, σχεδόν τα τρία τέταρτα από αυτές είχαν αντικείμενο την 
εξαγορά και συγχώνευση υπαρχουσών επιχειρήσεων, δηλαδή [είχαμε απλώς] αλλαγή της 
ιδιοκτησίας του κεφαλαίου και όχι δημιουργία καινούριων μέσων παραγωγής [.. ,]49».
510. Είναι οι απαιτήσεις του ανταγωνισμού εκείνες που ωθούν τους ισχυρότερους ομίλους 
να εξαγοράζουν και να συγχωνεύονται με επιχειρήσεις πιο αδύναμες για να αρπάξουν το 
μερίδιο αγοράς τους και να επιταχύνουν την αναδιάρθρωση των παραγωγικών τους δυνα
τοτήτων.
511. Αυτή η διαδικασία έχει αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε μια κλίμακα χω
ρίς προηγούμενο, ιδιαίτερα «μέσα στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες».
512. Οι πολύ συγκεντροποιημένες μορφές παραγωγής και εμπορευματοποίησης σε διεθνή 
κλίμακα δεν είναι κάτι καινούριο για κανέναν. «Αυτό που είναι χαρακτηριστικό του στα
δίου παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου είναι η επέκταση των υψηλής συγκέντρωσης (μο
νοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών) δομών προσφοράς προς το μεγαλύτερο μέρος των βιομη
χανιών ισχυρής τεχνολογικής έντασης, καθώς και σε πολυάριθμους βιομηχανικούς τομείς 
μεγάλης κλίμακας παραγωγής50».
513. Σύμφωνα με τον Σενέ, η κυρίαρχη μορφή δομών προσφοράς διαμορφώνεται ως ολιγο
πώλιο: συνενώνει «τον μικρό κύκλο των “καλύτερων”» [και εκ των πραγμάτων πρόκειται 
για] “συλλογική” άσκηση, μεταξύ πολλών, μιας μονοπωλιακής θέσης.
514. » Το ολιγοπώλιο δεν αποκλείει στάδια αυστηρού ανταγωνισμού (ή “ολιγοπωλιακού 
ανταγωνισμού”), αλλά το κεντρικό χαρακτηριστικό του είναι οι ποικίλες καπιταλιστικές 
στρατηγικές, που αποβλέπουν περισσότερο στη διατήρηση των αποκτημένων θέσεων παρά 
στη διεύρυνσή τους, από τη μια πλευρά και, απ’ την άλλη, για την άσκηση της οικονομικής 
δύναμης που εξασφαλίζουν οι μεγάλες του διαστάσεις [.. ,]51».

πραγματικότητα από τις ισχυρότερες, που αποτελούν το κέντρο αυτών των ομίλων ή δικτύων» (Α. 
Aguilar Μ., ibid., σσ. 68-69).

48. ibid., σ. 41.
49. ibid., σ. 39.
50. ibid., σσ. 39-40.
51. ibid., σ. 41.
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5. ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΩΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ

515. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης του κεφαλαίου εκφράζεται επίσης διά μέσου αλ
λαγών στη διαμόρφωση της ισχύος. Αυτή βρίσκεται σήμερα στα χέρια μιας ελίτ που εντο
πίζεται στις πιο ανεπτυγμένες χώρες και διευθύνεται από τις ΗΠΑ. Τόσο η πολιτική ισχύος 
όσο και η οικονομική τείνουν να έλκονται από αυτούς τους ομίλους, τους συνδεδεμένους 
με το πολυεθνικό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και την παγκόσμια οικονομία52.

516. Απ’ την άλλη μεριά, καθώς η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου είναι 
ολοένα και μεγαλύτερη, «οι μεγάλοι όμιλοι γίνονται μεγαλύτεροι και φαίνονται ισχυρότε
ροι από ό,τι είχε συμβεί ποτέ53».
517. Ως διαφωτιστικό στοιχείο θα αναφέρουμε ότι η αξία των εμπορικών συναλλαγών της 
General Motors είναι μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της Δανίας, της Exxon είναι ανώτερη από 
της Νορβηγίας. Και της Toyota ξεπερνά το εθνικό προϊόν της Πορτογαλίας54.

518. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει, σύμφωνα με τον Ρόμπινσον, ότι «η πολυεθνική μερί
δα, που διευθύνεται από το πολυεθνικό χρηματιστικό κεφάλαιο, γίνεται ηγεμονική» μεταξύ 
του 1970 και 198055.

5 1 9 .0  συγγραφέας υποστηρίζει ότι εκείνοι που εξαρτώνται από αυτήν στις χώρες του 
Τρίτου κόσμου, σχηματίζουν τη «νέα τεχνοκρατική Δεξιά» ή την «εκσυγχρονιστική μπουρ
ζουαζία56».

520. Θα εξετάσουμε τώρα τη σχέση του εθνικού κράτους με αυτούς τους πολυεθνικούς 
καπιταλιστικούς ομίλους.

521. Στη νέα δυναμική τω ν κεφαλαίων που έχει ανακύψει, η λογική δεν είναι η απορρόφηση 
ή ενσωμάτωση των χωρών αλλά η απορρόφηση τμημάτων μόνο των εθνικών οικονομικών 
κυκλωμάτων. Δηλαδή, δεν πρόκειται πλέον για «δύο κυκλώματα με εθνική βάση που είναι 
συνδεδεμένα μέσω του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά για μια σύνδεση συστημάτων παρα
γωγής, δηλαδή διαδικασιών παραγωγής και εργασίας που λειτουργούν διεθνοποιημένα, 
εξαρτώμενα από το διεθνοποιημένο κεφάλαιο57». Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί στο να

52. W.I. Robinson, «Un estudio de caso...», ό.π., σ. 201.
53. F. Chesnais, «Notas para una caracterización...», ό.π., σ. 38.
54. Στοιχεία του Σερφατί, που παραθέτει ο Σενέ, στο La mondialisation..., ό.π., σ. 251.
55. Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990, στο W.I. Robinson, «Un estudio de caso...», ό.π., σ. 201.
56. «Αυτή η πολυεθνική ελίτ έχει τοπικούς υποστηρικτές σε κάθε χώρα του Νότου, σε μια νέα 

κάστα των ελίτ της νέας “τεχνοκρατικής” Δεξιάς στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία, 
αυτό που οι οικονομολόγοι Osvaldo Sunkel και Edmundo Fuenzalida ονομάζουν “πολυεθνικούς 
σπόρους” (μερικές φορές ονομάζεται “burguesía modernizante” “εκσυγχρονιστική μπουρζουαζία”) 
οι οποίοι και εποπτεύουν τις εκτεταμένες διαδικασίες κοινωνικής και οικονομικής αναδιάρθρωσης» 
(W.I. Robinson, ídem).

57. R. Agacino, La anatomía de la globalización..., ό.π., σ. 12.
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πάψουν τα εθνικά κράτη να είναι οι πρω ταγωνιστές ή τα υποκείμενα της διεθνοποίησης, και 
να γίνουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

522. Αυτές οι επιχειρήσεις, που προσπαθούν να ελευθερωθούν από τα δεσμά των κρατών 
για να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, προστρέχουν ωστόσο στα κράτη ζητώντας διευ
κολύνσεις για τις δραστηριότητές τους, μετατρέποντας τα υπουργεία Εξωτερικών και άλ
λες υπηρεσίες του εθνικού κράτους σε πραγματικά γραφεία εξυπηρέτησης των υποθέσεών 
τους58.
523. Είναι αρκετά γνωστό ότι «η δραστήρια παρέμβαση των κυβερνήσεων της Ιαπωνίας 
και της Νότιας Κορέας υπήρξε αποφασιστική για να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεών τους59».
524. Οι ιαπωνικές πολυεθνικές «υποστηρίχθηκαν πλήρως από την ιαπωνική κυβέρνηση 
και έχουν διατηρήσει τις κύριες χρηματοοικονομικές και τεχνολογικές δραστηριότητες στη 
χώρα τους. Οι [...] ευρωπαϊκές πολυεθνικές υποστηρίχθηκαν συστηματικά από τις κυβερ
νήσεις τους, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε τεχνολογία όσο και με εμπορι
κό προστατευτισμό. Οι [...] γερμανικές (για παράδειγμα, η Volkswagen) έχουν αποσύρρει 
επενδύσεις από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης για να αναλάβουν επενδύσεις υψηλού ρί
σκου στην Ανατολική Γερμανία με σκοπό να εκπληρωθεί το γερμανικό εθνικό ιδεώδες της 
ενοποίησης. Οι [...] βορειοαμερικανικές (για παράδειγμα, η IBM) έχουν ακολουθήσει τις 
οδηγίες της κυβέρνησής τους, μερικές φορές με αντιστάσεις, να μην παράσχουν τεχνολογία 
ή να περιορίσουν τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες που ήταν αντίθετες με την εξωτερική 
πολιτική των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση έχει στηρίξει τεχνολογικά σχέδια για τις 
βορειοαμερικανικές επιχειρήσεις [.. ,]60».
525. Από την άλλη μεριά, ο Τσόμσκι υποστηρίζει ότι μία «από τις καλύτερες μελέτες πάνω 
στις 100 σημαντικότερες πολυεθνικές τού καταλόγου τού Fortune βρήκε ότι όλες τους 
είχαν επωφεληθεί από ειδικές παρεμβάσεις των εθνικών κρατών όπου είχαν τη βάση τους. 
[...] Πολλές μεγάλες εταιρείες δεν θα υπήρχαν χωρίς την κρατική χρηματοδότηση. Και η 
κρατική χρηματοδότηση προέρχεται από τις εισφορές των φορολογουμένων [.. .]61».
526. Το εμπάργκο στην Κούβα είναι ένα καλό παράδειγμα της περιορισμένης κλίμακας 
ανεξαρτησίας που έχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έναντι της κρατικής πολιτικής των 
ΗΠΑ.
527. Όμως, την ώρα που παρεμβαίνουν υπέρ του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου, τα εθνι
κά κράτη χάνουν με αυξανόμενο τρόπο τον έλεγχο σε μια σειρά υποθέσεων, είτε επειδή οι 
χώρες μιας ορισμένης περιοχής εντάσσονται σε μια καθορισμένη ευρύτερη γεωγραφική 
ένωση όπως στην περίπτωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λόγω του εξαρτη
μένου χαρακτήρα των περιφερειακών χωρών σε σχέση με τις κεντρικές. Σ’ αυτές τις περι

58. R. Agacino, ibid, σ. 15.
59. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 133.
60. ibid., σσ. 125-126.
61. Ν. Chomsky, «La sociedad global», στο Globalización, exclusión y  democracia en América 

Latina, Μεξικό, Contrapuntos-Joaquín Mortiz, 1997, σ. 13.
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πτώσεις, ο καθορισμός των οικονομικών πολιτικών τείνει να γίνεται έξω από τα σύνορά 
τους. Τα συνδικάτα, τα κόμματα και τα εθνικά MME εξασθενίζουν στον ίδιο βαθμό με τον 
οποίο ισχυροποιούνται η διεθνής νομισματική αγορά, τα MME παγκόσμιας εμβέλειας και 
οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις62.
528. Ορισμένοι συγγραφείς οδηγούνται στη σκέψη ότι τα εθνικά κράτη μετατρέπονται σε 
απλά γραφεία διεκπεραίωσης υπηρεσιών για να προσαρμόζουν τις εθνικές οικονομικές 
πρακτικές και πολιτικές στις απαιτήσεις της διεθνοποιημένης οικονομίας. Για τον Robert 
Cox, για παράδειγμα, το εθνικό κράτος έχει μετατραπεί σε απλό ιμάντα μεταβίβασης της  
παγκόσμιας οικονομίας στην εθνική οικονομία63.
529. Άλλοι συγγραφείς όπως ο Leo Panitch αναγνωρίζουν ότι η φύση του κράτους έχει 
αλλάξει σημαντικά, αλλά υποστηρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο ρόλος του. 
Αυτός εξακολουθεί να καθορίζεται από τους αγώνες ανάμεσα στις κοινωνικές δυνάμεις 
που εντοπίζονται μέσα σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό αν και φυσικά αυτοί οι αγώνες κα
θορίζονται ολοένα και περισσότερο από την κατάσταση στο παγκόσμιο επίπεδο. Οι εθνικές 
μορφές κυριαρχούν εξαιτίας δύο βασικά λόγων: της ιδιαιτερότητας κάθε κοινωνικού σχη
ματισμού και της άνισης ανάπτυξης κάθε χώρας64.
530. Χωρίς να παρουσιάζουμε έναν παγκόσμιο καπιταλισμό που αγνοεί το κράτος, αυτό 
που βλέπουμε είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα σε πολύ δραστήρια κράτη όπως 
αυτά της Ομάδας των Επτά, «και σύνολα καπιταλιστικών υψηλά πολιτικοποιημένων τά
ξεων που επιμένουν στο να διασφαλίσουν αυτό που ο Stephen Gill ονόμασε ταιριαστά: 
“μια νέα συνταγματικότητα για έναν πειθαρχημένο νεοφιλελευθερισμό”65», την ώρα που 
τα κράτη των χωρών της περιφέρειας φαίνονται να εξασθενούν ολοένα και περισσότερο.
531. Τόσο η GATT σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και το Σύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου της 
Βόρειας Αμερικής (TLCAN) σε τοπικό, δείχνουν τη συμμετοχή των κρατών των κεντρικών 
χωρών ως δημιουργών ενός καθεστώτος που καθορίζει και εγγυάται «τα παγκόσμια και 
εγχώρια δικαιώματα του κεφαλαίου66».
532. Αυτά τα Σύμφωνα λειτουργούν ως ένα οικονομικό Σύνταγμα, «που καθιερώνει τους 
βασικούς κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα της ατομικής ιδιοκτησίας που όλες οι κυβερ
νήσεις οφείλουν να σέβονται και τα είδη των οικονομικών πολιτικών που όλες οι κυβερνή
σεις πρέπει να αποφεύγουν67».

62. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σσ. 424-425.
63. R. Cox στο Leo Panitch, Globalization and the State, México D.F., 1994, σσ. 28-29.
64. ibid., σσ. 34-35.
65. Leo Panitch, «Globalización, estados y estrategias de izquierda», στο P. González Casanova 

και J. F. Saxe-Femández, El mundo actual: situación y  alternativas, Μεξικό, Siglo XXI, 1996, σ. 92.
66. idem.
67. William I. Robinson, North American Free Trade as i f  Democracy Mattered, Οτάβα, Ca

nadian Centre for Policy Alternatives, 1993 (το παραθέτει o Panitch στο «Globalización, estados y 
estrategias...», ό.π., σ. 93). Σύμφωνα με τον Panitch, ο Robinson έχει κάνει μια από τις καλύτερες 
αναλύσεις αυτού του Συμφώνου. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα διεθνή εμπορικά σύμφωνα όπως 
το TLCAN όχι μόνο «απαγορεύουν τις διακρίσεις μεταξύ εθνικών εταιρειών και ξένης ιδιοκτησίας
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533. Είναι σημαντικό ωστόσο να έχουμε υπόψη ότι δεν πρόκειται για κάτι που επιβάλλεται 
στα κράτη «από το βορειοαμερικανικό κράτος και κεφάλαιο ως κάτι εξωτερικό σ’ αυτά, 
αλλά ότι μάλλον αντανακλά τον ρόλο που υιοθετούν τα κράτη [...] αντιπροσωπεύοντας τα 
συμφέροντα των αστικών τάξεων και των γραφειοκρατιών τους [...]68». Αυτό συμβαίνει, 
για παράδειγμα, με το TLCAN. Είναι οι καναδικές και μεξικανικές κυρίαρχες ελίτ, στις 
οποίες έχει διεισδύσει το κεφάλαιο και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτές που προωθούν αυτό 
το Σύμφωνο.
534. Το ίδιο θα είχε συμβεί με το Πολυμερές Σύμφωνο Επενδύσεων (ΑΜΙ)69, για το οποίο 
οι διαπραγματεύσεις έχουν προσωρινά διακοπεί έπειτα από την έντονη παγκόσμια εκστρα
τεία των πολιτών εναντίον του, με πολύ δραστήρια συμμετοχή των Μ.Κ.Ο., ιδιαίτερα των 
ευρωπαϊκών χωρών και του Καναδά70.
535. Ο Νόαμ Τσόμσκι είχε καταγγείλει ότι αυτό το Σύμφωνο προσπαθούσε «να απαγο
ρεύσει στις εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις [να επιβάλλουν] οποιονδήποτε περιορισμό στη 
ροή του διεθνούς κεφαλαίου ή των επενδύσεων. [...] Την ώρα που το TLC και η GATT 
σχεδιάστηκαν, υποθετικά, για να απελευθερώσουν τη ροή αγαθών και υπηρεσιών σε πα
γκόσμιο επίπεδο, το νέο ΑΜΙ [εστιαζόταν] αποκλειστικά στην απελευθέρωση της ροής του 
κεφαλαίου71».
536. Αν είχε εγκριθεί αυτό το Σύμφωνο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, 
χωρίς κανέναν περιορισμό, στις χώρες όπου επένδυαν. Τίποτε δεν θα μπορούσε να παρέμ- 
βει: ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε εργασιακά δικαιώματα, ούτε εύλογα περιβαλλοντι
κά αιτήματα.
537. Ο διοικητής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), Renato Ruggeiro, ήταν 
πολύ διαφωτιστικός για το τι σήμαινε αυτό το Σύμφωνο. Σύμφωνα με αυτόν, το ΑΜΙ θα 
ήταν το Σύνταγμα που θα διείπε την ενιαία παγκόσμια οικονομία72. Με αυτό το Σύνταγμα 
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και επενδυτές θα μπορούσαν να ενάγουν νόμιμα, σε ένα νέο 
διεθνές δικαστήριο, τις τοπικές κυβερνήσεις που θα προσπαθούσαν να επιβάλουν κάποιους

[αλλά επίσης ότι] δημιουργούν νέα δικαιώματα για τις εταιρείες ατομικής ιδιοκτησίας που κατέχουν 
εθνικοί και ξένοι επενδυτές» (στο L. Panitch, ídem).

68. L. Panitch, ibid., σ. 94.
69. Οι διαπραγματεύσεις για το ΑΜΙ άρχισαν το 1995 και παρά το ότι είχαν εγκριθεί κατ’ αρ

χήν από τον Δεκέμβριο του 1997 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τον ΟΟΣΑ, 
απορρίφθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 1998 από τον Βρετανό υπουργό Εμπορίου Brian Wilson, αφού 
ήδη ο Γ άλλος πρωθυπουργός Lionel Jospin περιέγραψε το ΑΜΙ ως «μη μεταρρυθμίσιμο» και «απει
λή για την κυριαρχία των κρατών» (Milan Rai, Freedom Press, 14 Νοεμβρίου 1998).

70. Όμως, αν και «η έγκριση του ΑΜΙ έχει προσωρινά διακοπεί, η απόφαση του ΔΝΤ να απορ- 
ρυθμίσει την κίνηση του κεφαλαίου πάρθηκε κεκλεισμένων των θυρών [...] μόλις δύο εβδομάδες 
πριν από τη συγκέντρωση στο Παρίσι πολιτών από όλο τον κόσμο τον Απρίλιο του 1998 σε μαζικές 
διαδηλώσεις εναντίον του ΑΜΙ» (Μ. Chossudovsky, «Guerra financiera», ό.π., σ. 7).

71. Ν. Chomsky, La última desaparición..., ό.π., σ. 3.
72. Το παραθέτει o Orlando Caputo, «El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y su apli

cación anticipada en Chile», Σαντιάγο της Χιλής, Μάιος 1998 (ανάτυπο), σ. 1.
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περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις δι
εθνείς εταιρείες να προβάλουν απαιτήσεις κατά των κυβερνήσεων για να τις υποχρεώσουν 
να εξαλείψουν εργασιακές ή περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ακόμη και προγράμματα εθνι
κής ανάπτυξης που θα περιόριζαν την ελεύθερη ροή του κεφαλαίου.
538. Αν είχε εγκριθεί το ΑΜΙ «οι κυβερνήσεις πλέον δεν θα μπορούσαν να υποχρεώσουν 
τους διεθνείς επενδυτές να αγοράσουν συνιστώσες της παραγωγής από τη χώρα αντί να 
τις εισαγάγουν, δεν θα μπορούσαν να τους υποχρεώσουν να μεταφέρουν στη χώρα τεχνο
λογία, δεν θα μπορούσαν να περιορίσουν τη διασυνοριακή κίνηση του κεφαλαίου ή την 
εξαγωγή των κερδών73».

6. ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗΣ

539. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ομοιογενής διαδικασία, έχει πολύ άνιση 
ανάπτυξη. Υπάρχουν τρεις κυρίαρχοι πόλοι στην παγκόσμια οικονομία: η Βόρεια Αμερική, 
η Ευρώπη και η ζώνη Ασίας-Ειρηνικού. «[...] Στους κόλπους αυτής της τριάδας πολλαπλα- 
σιάζονται και εντείνονται οι ανταλλαγές. Η παγκόσμια οικονομία προκαλεί έτσι, παραδό- 
ξως, μια ρήξη του πλανήτη ανάμεσα στους ολοένα και πιο ολοκληρωμένους τρεις πόλους, 
από τη μία, και στις υπόλοιπες χώρες (ιδιαίτερα αυτές της Μαύρης Αφρικής) που γίνονται 
ολοένα και πιο φτωχές, περιθωριοποιημένες, αποκλεισμένες από το παγκόσμιο εμπόριο και 
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, από την άλλη74».
540. Και σε αυτή την τριάδα υπάρχουν χώρες κεντρικές και περιφερειακές. Στις πρώτες 
βρίσκονται: οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης75.

73. O. Caputo, ídem.
74.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 66. O συγγραφέας συνιστά να διαβάσουμε για 

το θέμα αυτό τον Ricardo Petrella, «Vers un techno-apartheid global». Manière de Voir, αρ. 18, Μά
ιος 1993. Ήδη o Ohmmae, το 1995, είχε μιλήσει για «τριαδική εξουσία», αναφερόμενος στις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία και τη Δυτική Ευρώπη.

75. Κάθε μία από αυτές τις «τυπικά κεντρικές» χώρες σχηματίζει έναν περίγυρο από χώρες που 
την περιβάλλουν και αποτελούν «την περιφέρεια αυτών των κέντρων». Οι χώρες που συνιστούν το 
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 είναι: «Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, 
Μεγάλη Βρετανία, ως κεντρικές χώρες. Ως περιφερειακές χώρες τους είναι: Βουλγαρία, Δημοκρα
τία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, 
Τυνησία και Τουρκία». Η περιφέρεια της Ιαπωνίας σχηματίζεται από: «Μπρουνέι, Χονγκ-Κονγκ, 
Ινδονησία, Νότια Κορέα, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη και Ταϊλάνδη». Ο περίγυρος των 
ΗΠΑ αποτελείται από: «Αντίγκουα και Μπαρμπούδα, Αργεντινή, Μπαρμπάδος, Μπελίσε, Βολιβία, 
Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ 
Σαλβαδόρ, Γρανάδα, Γουατεμάλα, Γουϊάνα, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμά, 
Παραγουάη, Περού, Πουέρτο Ρίκο, Σαν Κιτς και Νέβις, Σάντα Λουσία, Σαν Βισέντε, Μικελόν, 
Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα» (στο R. Agatino, La anatomía 
de la globalización..., ό.π., σσ. 2-3). Ο συγγραφέας παίρνει τα στοιχεία από τους Jordi Vilaseca και
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541. Τέσσερις είναι, σύμφωνα με τον Κάστελς, οι διαδικασίες που καθορίζουν τα αποτελέ
σματα του ανταγωνισμού που λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ οικονομικών 
παραγόντων και γεωγραφικών περιοχών: α) οι τεχνολογικές δυνατότητες κάθε χώρας ή 
περιοχής76· β) η πρόσβαση σε μια μεγάλη, ολοκληρωμένη και πλούσια αγορά- y) η διαφορά 
ανάμεσα στα κόστη παραγωγής στον χώρο παραγωγής και στις τιμές στην αγορά προορι
σμού -  δεν αρκεί να είναι φθηνή η εργατική δύναμη αν πρέπει να πληρωθούν φόροι ή αν οι 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι αυστηροί· δ) τέλος, η πολιτική δυνατότητα των εθνικών 
και διεθνών θεσμών να παράσχουν υποστήριξη στις χώρες ή τις περιοχές του χώρου αρμο- 
διότητάς τους77.
542. Ο Σαμίρ Αμίν, από την πλευρά του, σημειώνει ότι οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις 
πετυχαίνουν να βρίσκονται σε προνομιακή θέση όχι ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
αντικειμενικών νόμων της αγοράς, του τόσο πολυδιαφημισμένου από τον νεοφιλελευθερι
σμό πλήρους ανταγωνισμού, αλλά εξαιτίας του αποκλειστικού ελέγχου που ασκούν αυτές 
οι χώρες σε πέντε βασικούς παράγοντες ισχύος: το μονοπώλιο της τεχνολογίας, τον έλεγχο 
των διεθνών χρηματαγορών, τη μονοπωλιακή πρόσβαση στους φυσικούς πόρους του πλα
νήτη, το μονοπώλιο των μέσων επικοινωνίας και, τέλος, το μονοπώλιο των όπλων μαζικής 
καταστροφής78.
543. Ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ που μετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ όχι μόνο έχουν τον στρατιωτικό έλεγχο του κόσμου -όπως μόλις πρόσφατα το έδειξε 
η μονομερής απόφασή τους να βομβαρδίσουν το Ιράκ στα μέσα Δεκεμβρίου 1998- αλλά 
έχουν επίσης και τον χρηματοοικονομικό του έλεγχο. «Αυτή είναι η μόνη χώρα που μπορεί 
να χαμηλώσει τα επίπεδα της συναλλαγματικής ισοτιμίας -και συνεπώς να παίξει πλήρως 
το παιχνίδι της “υποτιμητικής ανταγωνιστικότητας”-  χωρίς να υποστεί αμέσως τις κυρώ
σεις των αγορών, λόγω του μεγέθους και της ασφάλειας του δημοσίου χρέους της (40% του 
παγκόσμιου χρέους), καθώς και του ρόλου που παίζει το δολάριο στο εμπόριο και στα πα
γκόσμια αποθέματα79». Λόγω της υπεροχής της στον χρηματοπιστωτικό κόσμο (και στον

Requena, «Integración económica», Economía Mundial, Μαδρίτη, Me Graw-Hill. O μόνος σχετικά 
ομοιογενής συνασπισμός είναι το λεγόμενο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, οι άλλοι 
δύο είναι ακραία ανομοιογενείς (R. Agacino, ibid., σ. 6). Το περιβάλλον των ΗΠΑ «απορροφά πε
ρισσότερο από το μισό του παγκόσμιου εμπορίου (52,3%)» και αυτή η χώρα που συγκεντρώνει το 
ένα τρίτο του πληθυσμού αυτού του περιβάλλοντος «δημιουργεί το 76% του ΑΕΠ του συνασπισμού 
και ελέγχει το 65% του παγκόσμιου εμπορίου της Αμερικής» (ibid., σ. 3).

76. Δεν αρκεί να διαθέτουν φθηνή εργατική δύναμη, πρέπει αυτή να είναι προετοιμασμένη να 
προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και αυτό μόνο ήδη αποκλείει πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου 
από το να έχουν πραγματικές δυνατότητες ανταγωνισμού.

77. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 130-133.
78. Samir Amin, «El futuro de la polarización global», περιοδικό Nueva Sociedad, αρ. 132, 

Ιούλιος-Αύγουστος 1994, σσ. 120-122. «Αυτά τα πέντε μονοπώλια, παίρνοντάς τα ως σύνολο, κα
θορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο νόμος της παγκοσμιοποιημένης αξίας. Ο νόμος 
της αξίας είναι η συμπυκνωμένη έκφραση όλων αυτών των συνθηκών [και όχι] η έκφραση ενός 
αντικειμενικά καθαρού οικονομικού ορθολογισμού [...]» (ibid., σ. 122).

79. F. Chesnais, La mondialisation..., ό.π., σ. 36.



έλεγχο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας) έχει κατορθώσει να επιβάλει στον κόσμο 
τους νέους κανόνες του νεοφιλελεύθερου παιχνιδιού80.
544. Η παγκόσμια οικονομία είναι χωρίς αμφιβολία βαθιά ασύμμετρη81.
545. Από τα 5 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού ζουν άνετα μόλις 500 εκατομ
μύρια, σύμφωνα με τον Ραμονέ. Τριακόσιοι πενήντα οκτώ [358] πολυεκατομμυριούχοι 
έχουν ετήσιο εισόδημα ανώτερο από το εισόδημα δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εκα
τομμυρίων [2.600.000.000] ανθρώπων82. Απ’ την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Πάμπλο 
Γκονσάλες Κασανόβα, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει στην αύξηση της μετα
φοράς πλεονάσματος από τις φτωχές στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Μια στατιστική μελέτη 
στην οποία συμμετείχε ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι στα τέσσερα χρόνια μεταξύ του 1992 
και 1995 αυτή η μεταφορά ήταν τριπλάσια από την αντίστοιχη της περιόδου μεταξύ του 
1972 με 1981 και είναι ανώτερη από οποιοσδήποτε άλλης προηγούμενης πενταετίας83.
546. Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση όμως δεν τονίζει μόνο τις διαφορές μεταξύ πλούσιων 
και φτωχών χωρών, αλλά επίσης τονίζει και τις διαφορές ανάμεσα στις ίδιες τις περιφερεια
κές χώρες. Όπως λέει ο Σαμίρ Αμίν: η ανάδυση ενός παγκοσμιοποιημένου παραγωγικού 
συστήματος αναδιαρθρώνει τις περιφέρειες στη βάση νέων διαφοροποιήσεων84. Υπάρχουν 
κερδισμένοι και χαμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε δύο είδη περιφερειών: τους 
κερδισμένους «τύπου Τρίτου Κόσμου του αύριο85» και τους χαμένους86 «τύπου Τέταρτου 
Κόσμου87».
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80. ibid., σ. 37
81. «Ένα 20% του πληθυσμού ελέγχει και απολαμβάνει το 83% του πλούτου και το 60% επι

βιώνει με ένα 7% [...]» (Helio Gallardo, «América Latina en la década de los noventa», Σαν Χοσέ, 
Κόστα Ρίκα, περιοδικού Pasos, αρ. 59, Μάιος-Ιούνιος 1995, σσ. 19-22.

82. Στοιχεία της εφημερίδας Le Monde Diplomatique, 17 Ιουλίου 1996, στο I. Ramonet, Un 
mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 246.

83. Pablo González Casanova, «La explotación global», Μεξικό, Απρίλιος 1998, σ. 20. O συγ
γραφέας αναγγέλλει την εργασία «Η μεταφορά πλεονάσματος και το παγκόσμιο σύστημα» που 
ετοιμάζει μαζί με τον Χοσέ Γκουανταλούπε Γκανταρίγια. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτές 
τις στατιστικές και από τις οποίες μεταφέρεται καθαρή αξία στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 41 της 
Αφρικής, 23 της Ασίας, 9 της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 10 της Μέσης Ανατολής, 32 της 
Λατινικής Αμερικής και της Καραΐβικής (ibid., σ. 19).

84. Για το θέμα αυτό, βλέπε Samir Amin, «Conclución. El debate sobre la mundialización», 
στο S. Amin και P. González Casanova, La nueva organización capitalista mundial vista desde el 
Sur, Βαρκελώνη, Anthropos, 1995, σσ. 367-390.

85. Οπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας πριν από τη χρηματιστηριακή κρίση του 1997. 
Σε σχέση με αυτές τις χώρες μου φαίνεται σημαντική η επόμενη επισήμανση του συγγραφέα: «Κα
μία από τις χώρες της περιφέρειας, τις σήμερα λιγότερο ή περισσότερο εκβιομηχανισμένες, λιγό
τερο ή περισσότερο ανταγωνιστικές σ’ αυτό το περιβάλλον, δεν έφτασε σ’ αυτό το στάδιο χωρίς 
να πραγματοποιήσει εθνιστικές πολιτικές αποσύνδεσης (προστατευτισμούς, επιδοτήσεις, ελέγχους 
των εξωτερικών σχέσεων, ελέγχους των εθνικών φυσικών πόρων, των εσωτερικών αγορών και των 
χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων, ακόμη και εθνικοποιήσεις κ.λπ.)» (S. Amin, ibid., σ. 375).

86. Οι χώρες της Μαύρης Αφρικής.
87. S. Amin, «Conclusión. El debate...», ό.π., σ. 369.



547. Απ’ την άλλη μεριά, μια σειρά όρων-εννοιών που ανακύπτουν από τα τέλη του Β' πα
γκοσμίου πολέμου (ραίνονται πλέον απαρχαιωμένοι. Δεν φαίνεται πια σωστό να μιλάμε για 
Τρίτο Κόσμο88 ούτε για κέντρο - περιφέρεια, ούτε για Βορρά - Νότο, αν χρησιμοποιούνται 
οι όροι με την έννοια που είχαν αρχικά89 γιατί, απ’ τη μια, πολλές χώρες που πριν θεωρού
νταν ότι ανήκαν στον Τρίτο Κόσμο και βρίσκονται στον Νότο πέτυχαν μια εντυπωσιακή οι
κονομική ανάπτυξη, όπως οι λεγάμενες «ασιατικές τίγρεις» (Χονγκ-Κονγκ, Σινγκαπούρη, 
Ταϊβάν και Νότια Κορέα)90 και αργότερα τις ακολούθησαν άλλη μια σειρά από χώρες της 
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Απ’ την άλλη, μέσα στον ίδιο τον Πρώτο Κόσμο επι
κρατεί μια αυξανόμενη πόλωση του εισοδήματος, μέχρι το σημείο ορισμένοι συγγραφείς 
να φτάσουν να πουν ότι η Δυτική Ευρώπη έχει φτωχοποιηθεί ή «νοτιοποιηθεί», μια και σ’ 
αυτή την περιοχή υπάρχουν 20 εκατομμύρια άνεργοι και 30 εκατομμύρια φτωχοί91.
548. Τέλος, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία της πληροφορίας 
δεν είναι «πλανητική οικονομία»: δεν περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές διαδικασίες του
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88. Ο Nigel Harris είχε αναγγείλει ήδη το 1987 το τέλος του Τρίτου Κόσμου. Βλέπε: Μ. Cas
tells, La era de la información..., ό.π., σ. 139.

89. Σύμφωνα με τον Hinkelamert: ο Πρώτος Κόσμος φαίνεται σήμερα «μάλλον ως ένα μεγάλο 
αρχιπέλαγος που εμφανίζεται σχεδόν παντού ταυτόχρονα, που όμως αναδύεται σε μια θάλασσα 
η οποία οριοθετείται από χώρους που πια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν ούτε οικονομικά ούτε 
κοινωνικά. Παρόλο που αυτό το αρχιπέλαγος τοποθετείται ακόμη κυρίως στον Βορρά, η σχέση δεν 
μπορεί πλέον να ανάγεται σε μια απλή σχέση Βορρά-Νότου. Το πλαίσιο που διαμορφώνεται είναι 
ένα πλαίσιο αποκλεισμού» (Franz Hinkelammert, «El huracán de la globalización», Σαν Χοσέ, Κό
στα Ρίκα, περιοδικό Pasos, αρ. 69, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997, σ. 23).

90. «Στη Νοτιοανατολική Ασία η ανάπτυξη διατηρήθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 με την 
εξωτερική βοήθεια, όπως συνέβη στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν, όπου για ειδικούς γεωστρα- 
τηγικούς λόγους των ΗΠΑ η βοήθεια ξεπερνούσε κάθε φαντασία (μόνο το Ισραήλ, για ανάλογους 
στρατηγικούς λόγους, έπαιρνε περισσότερη). Ομως, καθώς στη Νοτιοανατολική Ασία η βοήθεια 
υποκαθιστόταν από την εξωτερική χρέωση στη δεκαετία του 1970, στη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν 
ήταν οι βιομηχανικές εξαγωγές αυτές που ανέλαβαν την αλλαγή φρουράς.

» Σε αυτές τις συνθήκες, η Νοτιοανατολική Ασία μπαίνει στη νέα φάση της παγκοσμιοποίησης 
με εμφανή καθυστέρηση: με δεδομένη τη χαμηλή της δυνατότητα τεχνολογικής απορρόφησης (σε 
αντίθεση με την Κορέα και την Ταϊβάν), εναποθέτει τις ελπίδες της σε μια βιομηχανική αναδιάρ
θρωση υπό την αιγίδα του διεθνούς κεφαλαίου στις ελεύθερες φορολογικές ζώνες όπου υπάρχει το 
πλεονέκτημα των ευτελών μισθών που παρέχουν οι χώρες της περιοχής. Και αυτό σήμερα που η 
τάση αυτοματοποίησης στις βιομηχανίες που συνδέονται με τέτοιου είδους προϊόντα έχει αντιστρέ
φει την κίνηση και έχει ακυρώσει τα πλεονεκτήματα της μετατόπισης στη δεκαετία του 1970». (S. 
Amin, «Conclusión. El debate..., ό.π.», σσ. 386-387).

91. «Παντού εξαπλώνεται η ανεργία και η υποαπασχόληση, παγώνουν οι μισθοί και οι κοινω
νικοί προϋπολογισμοί μειώνονται δραστικά στο όνομα της υπεραγίας ανταγωνιστικότητας.

»Οι ανισότητες δεν παύουν να αυξάνονται, σε τέτοιο σημείο που ορισμένα ευρωπαϊκά κρά
τη συμφιλιώνονται με την ιδέα να αποδεχτούν ένα είδος τριτοκοσμιοποίησης των κοινωνιών τους 
[...]. Στη Μεγάλη Βρετανία οι ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών είναι οι μεγαλύτερες στον 
δυτικό κόσμο [...]. Μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια έχει διαμορφωθεί μια κοινωνία εισοδηματιών, 
παράλληλα με μια κοινωνία επιδοτούμενων ατόμων» (I. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 
83).
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πλανήτη, δεν περικλείει όλα τα εδάφη, ούτε δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι γι’ αυτή την οι
κονομία, ούτε αγοράζουν τα προϊόντα της. Ωστόσο, πράγματι αυτή επηρεάζει με άμεσο ή 
έμμεσο τρόπο την ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας92.
549. «Αυτή η υπόθεση του νόμου της άνισης ανάπτυξης είναι ένα φαινόμενο κρίσιμης ση
μασίας, ιδιαίτερα σ’ αυτή την ιστορική περίοδο», πιστεύει ο Μανουέλ Ριέσκο. «Αν δεν το 
καταλάβουμε και δεν το αξιολογήσουμε στο σωστό του μέγεθος [...] δεν θα μπορέσουμε 
να κατανοήσουμε απολύτως τίποτε από όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο». Προκα- 
λεί έκπληξη στον συγγραφέα ότι αυτό το στοιχείο συνήθως δεν το παίρνουν υπόψη οι 
αναλυτές της ευρωπαϊκής Αριστεράς, «ενώ πράγματι απασχολεί τα σημαντικότερα αστικά 
έντυπα (Economist, Business week κ.ά.), όπου αυτό το φαινόμενο καταλαμβάνει κεντρική 
θέση93».
550. Η παγκοσμιοποίηση είναι συνεπώς ακόμη μία ατελής διαδικασία, δεν είναι ακόμη πα
γκόσμια όλη η διεθνής οικονομία: οι αγορές είναι μακριά από την πλήρη ολοκλήρωση, 
υπάρχουν ακόμη νομισματικοί και τραπεζικοί κανονισμοί που περιορίζουν τις ροές του 
κεφαλαίου, οι μεταναστευτικοί έλεγχοι δυσκολεύουν την ελεύθερη μίσθωση της εργατι
κής δύναμης, οι πολυεθνικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν τα ενεργητικά τους και τα 
στρατηγικά τους κέντρα διοίκησης στις χώρες προέλευσης. Αλλά, πάνω από όλα, τα εθνικά 
κράτη και οι κυβερνήσεις τους εξακολουθούν να παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην κα
τεύθυνση της νέας οικονομίας.

92. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 129-130.
93. Ο Χιλιανός ερευνητής συνοψίζει τα συμπεράσματα αυτών των αστικών αναλύσεων: «Ο 

σημερινός μετασχηματισμός του κόσμου είναι χωρίς προηγούμενο. Η βάση του δημιουργείται από 
την άφιξη στις αγορές εργασίας και κατανάλωσης δισεκατομμυρίων νέων πολιτών, ελεύθερων από 
τα αγροτικά δεσμά και τα δεσμά της άγνοιας. Αυτό, μαζί με την επανάσταση των επικοινωνιών, τεί
νει να ανατρέψει με έναν τρόπο πέρα από κάθε φαντασία την παραγωγή και τις αγορές, να αυξήσει 
με απίστευτο τρόπο την αξία που παράγεται στον κόσμο και τα κέρδη του κεφαλαίου που τρέχει 
να ξεζουμίσει αυτή την κότα με τα εκατομμύρια χρυσά αυγά. Οι εργαζόμενοι των ανεπτυγμένων 
χωρών, αντίθετα, δεν θα μπορούν να συνεχίζουν να ζουν όπως μέχρι τώρα, μιλώντας με σχετικούς 
όρους. Είναι ένα σενάριο, για τους αναλυτές αυτούς, κοσμσγονικό, που ξεχειλίζει από ευκαιρίες και 
εγκυμονεί κινδύνους» (Manuel Riesco, Carta a Miguel, Οκτώβριος 1998).
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551. Η νέα διεθνική χρηματοοικονομική ελίτ, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, έχει 
τόσο ένα σχέδιο οικονομικό όσο και ένα σχέδιο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό για τη 
σύγχρονη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση: το λεγόμενο νεοφιλελεύθερο μοντέλο'.
552. Είναι αυτή η ελίτ εκείνη που μέχρι τώρα ηγεμονεύει τον καθορισμό της κατεύθυνσης 
και του ρυθμού που θα προσλάβει η διαδικασία μετάβασης από το τεχνολογικό παράδειγμα 
του φθηνού πετρελαίου στο νέο παράδειγμα που βασίζεται στη μικροηλεκτρονική.
553. Ο αντιπρόσωπος ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους έχει δώσει τον 
δικό του ορισμό σ’ αυτό το μοντέλο: η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι «η ελευ
θερία του ομίλου σου να μπορεί να εγκαθίσταται όπου θέλει, να παράγει ό,τι θέλει, να 
αγοράζει από όπου θέλει, να πουλά όπου θέλει και να αντιμετωπίζει τους λιγότερους περι
ορισμούς όσον αφορά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα2».
554. Σύμφωνα με τον Πέρι Άντερσον3, ο νεοφιλελευθερισμός γεννιέται στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αμερική στη μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο εποχή «ως μια θεωρητική και πολιτική 
παρέμβαση εναντίον του κρατικού παρεμβατισμού και του κράτους πρόνοιας». Το κείμενο 
καταγωγής του είναι το βιβλίο του Αυστριακού Friedrich Hayek, Camino de servidumbre 
που έγραψε το 1944, όπου ο συγγραφέας κάνει «μια παθιασμένη επίθεση εναντίον οποι
οσδήποτε υποκατάστασης των μηχανισμών της αγοράς από τη μεριά του κράτους, καταγ- 
γέλλοντάς τη ως θανάσιμη απειλή για την ελευθερία, όχι μόνο την οικονομική αλλά και 
την πολιτική [,..]4». Εκείνη την πρώιμη εποχή δεν υπήρχαν οι συνθήκες για τη διάδοση

1. Ο Σενέ μιλά για «νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, νέα φόρμουλα κυριαρχίας του χρηματιστι- 
κού κεφαλαίου» στο άρθρο «Una conmosión en los parámetros económicos mundiales y en las con
frontaciones políticas y sociales» (Μια διαταραχή στις παγκόσμιες οικονομικές παραμέτρους και στις 
πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις), Μπουένος Αιρες, περιοδικό Herramienta, αρ. 6,1998, σ. 90.

2. F. Chesnais, La mondialisation du capital, Παρίσι, Syros, 1998, σ. 22.
3. Άγγλος αναλυτής, συγγραφέας μεταξύ άλλων και της μελέτης Consideraciones sobre el 

marxismo occidental, Μεξικό, Siglo XXI, 1979.
4. Perry Anderson, «El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la izquierda», Βε

νεζουέλα, περιοδικό KO'EYU, αρ. 75, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996, σσ. 35-43. «Ο άμεσος στόχος 
του Hayek εκείνη τη στιγμή ήταν το αγγλικό Εργατικό Κόμμα τις παραμονές των εκλογών του 1945 
[...].
» Τρία χρόνια αργότερα, το 1947, καθώς οι βάσεις του κράτους πρόνοιας στη μεταπολεμική Ευρώ-
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τέτοιων ιδεών, ήταν οι «χρυσές δεκαετίες» της καπιταλιστικής επέκτασης και της πλήρους 
απασχόλησης. Ωστόσο όταν, φτάνοντας η δεκαετία του 1970, αρχίζει η πτώση του ποσο
στού του κέρδους στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και μπαίνουν αυτές σε φανερή 
και παρατεταμένη ύφεση, προκύπτει η ευνοϊκή κατάσταση για να ξαναρχίσει η επίθεση και 
να αρχίσουν να κερδίζουν έδαφος οι νεοφιλελεύθερες ιδέες.
555. Η κρίση αποδίδεται «στην υπέρμετρη και αρνητική δύναμη των συνδικάτων και γε
νικά στο εργατικό κίνημα που είχε υπονομεύσει τις βάσεις της ιδιωτικής συσσώρευσης με 
τις μισθολογικές διεκδικητικές του πιέσεις και με την παρασιτική του πίεση στο κράτος να 
αυξάνει ολοένα και περισσότερο τις κοινωνικές δαπάνες. Το γιατρικό λοιπόν ήταν φανερό: 
ένα ισχυρό κράτος που να μπορεί να εξουδετερώσει τη δύναμη των συνδικάτων και να 
ελέγξει το χρήμα, αλλά να είναι φειδωλό στις κοινωνικές δαπάνες και στις οικονομικές 
παρεμβάσεις5».
556. Συνοψίζοντας, ο νεοφιλελευθερισμός είναι το σύνολο οικονομικών μέτρω ν και πολι
τικών προγραμμάτων που άρχισε να προτείνεται ως διέξοδος στην οικονομική κρίση της 
δεκαετίας του 1970, υποκινούμενο από τον βορειοαμερικανό οικονομολόγο Μίλτον Φρί- 
ντμαν6, και τάσσεται κατά της παρέμβασης του κράτους στην οικονομία και υπέρ της δημι
ουργίας των συνθηκών για την πλήρη κινητικότητα του κεφαλαίου7.

1. ΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ

557. Ανάμεσα στα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να ευνοηθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία του κεφαλαίου είναι: η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση τω ν αγορών, η απορρύθ
μιση  ή εξάλειψη όλων των κανονισμών που διέπουν το ξένο κεφάλαιο, η ιδιωτικοποίηση  
των κρατικών επιχειρήσεων και των οργανισμών που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες 
(εκπαίδευση, υγεία, ασφαλιστικά ταμεία, εργατική κατοικία κ.λπ.), με τη συνακόλουθη

πη δημιουργούνταν πραγματικά όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρες, o Hayek συγκά- 
λεσε όσους συμμερίζονταν τους ιδεολογικούς του προσανατολισμούς σε μια συνάντηση στο μικρό 
θέατρο Mont Pelerin στην Ελβετία. Ανάμεσα στους διάσημους συμμετέχοντες βρίσκονταν όχι μόνο 
σκληροί εχθροί του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας, αλλά και ορκισμένοι αντίπαλοι του βορειοαμε- 
ρικανικού New Deal.

» Ανάμεσα στις διακεκριμένες παρουσίες βρίσκονταν, ανάμεσα σε άλλους, οι Milton Fried
man, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael 
Polanyi και Salvador de Madariaga. Εκεί ιδρύθηκε η Εταιρεία του Mont Pelerin, μια νεοφιλελεύ
θερη φραγκο-μασονική στοά, πολύ οργανωμένη και με αφοσιωμένα μέλη, με διεθνείς συνελεύσεις 
ανά διετία. Σκοπός της ήταν να πολεμήσει τον κεϋνσιανισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη που 
επικρατούσαν τότε και να θέσει τις βάσεις για έναν άλλου τύπου καπιταλισμό, σκληρό και χωρίς 
κανόνες, για το μέλλον». Μετά την κρίση της δεκαετίας του 1970, οι νεοφιλελεύθερες ιδέες άρχισαν 
να κερδίζουν έδαφος (ibid., σ. 35).

5. P. Anderson, «El despliegue del neoliberalismo...», ό.π., σ. 35.
6. Ο Μ. Φρίντμαν, με τη σειρά του, εμπνέεται από το έργο του Αυστριακού Χάγιεκ.
7. P. Anderson, «El despliegue del neoliberalismo...», ό.π., σ. 35.
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μείωση του ρόλου του κράτους και τω ν κοινω νικών δαπανών, η κατά προτεραιότητα κατα
πολέμηση του πληθωρισμού και η ευελιξία  στο εργασιακό πεδίο.
558. Απώτερος στόχος τους είναι η νομισματική σταθερότητα και γι’ αυτό απαιτείται να 
ελέγχονται οι κοινωνικές δαπάνες και να υπάρχει ένα «φυσικό» ποσοστό ανεργίας, δηλαδή 
μια αρκετά πολυάριθμη μάζα ανθρώπων που αναζητούν εργασία, έτσι ώστε να καμφθούν 
τα συνδικάτα, ή αυτό που ο Πιέρ Μπουρντιέ ονομάζει «εφεδρικό στρατό εργατικού δυνα
μικού που είναι υποταγμένος από την ανάγκη και από τη διαρκή απειλή της ανεργίας8». 
Επιπλέον, δίνει κίνητρα στους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου μειώνοντας τους φόρους στα υψη
λότερα κέρδη και εισοδήματα. «Με τον τρόπο αυτόν μια νέα και υγιής ανισότητα θα ενδυ
ναμώσει ξανά τις ανεπτυγμένες οικονομίες [.. .]9».
559. Η πρώτη εμπειρία από τη συστηματική εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού στον κό
σμο έλαβε χώρα στη Χιλή του Πινοτσέτ, μερικά χρόνια πριν από το κύμα του νεοφιλελευ
θερισμού της Ευρώπης που άρχισε από την κυβέρνηση της Μ. Θάτσερ στην Αγγλία και 
συνεχίστηκε από την κυβέρνηση του Ρήγκαν στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται με πε
ρισσότερο ή λιγότερο γενικευμένη μορφή μόνο κατά τη δεκαετία του 1990, συμβάλλοντας 
στην ανύψωση σε διάφορες περιπτώσεις και χώρες του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας. 
Το ίδιο συνέβη στις ΗΠΑ κατά τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Κλίντον.
560. Πρόκειται για το ηγεμονικό μοντέλο της σύγχρονης καπιταλιστικής παγκοσμιοποίη
σης, πράγμα που δεν σημαίνει ότι υλοποιείται σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο10 ούτε 
ότι όλες οι μεγάλες δυνάμεις θα ήταν το ίδιο διατεθειμένες να ακολουθήσουν τις κατευθύν
σεις του. Πράγματι, η Ιαπωνία είχε πιο αποστασιοποιημένη θέση στα διεθνή οικονομικά 
φόρα11.
561. Η εφαρμογή της πολύ πρόσφατης τεχνολογικής επανάστασης σύμφωνα με το νεο
φιλελεύθερο σχήμα μεταμορφώνει βαθιά την οικονομική δομή των πλούσιων χωρών. Ο 
προωθημένος τεχνολογικός πόλος (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες) ή αυτό που κάποιοι 
ονομάζουν «μη υλική παραγωγή» αποκτά αυξανόμενη ανάπτυξη, και ένας ολοένα αυξανό-

8. Pierre Bourdieu, «L’essence du neoliberalisme», Le Monde Diplomatique, Μάρτιος 1998, 
σ. 3.

9. P. Anderson, «El despliegue del neoliberalismo...», ό.π., σ. 36.
10. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη από τις κυβερνήσεις του Βορρά 

αυτής της ηπείρου (Θάτσερ, 1979· Κόλ, 1982· Δανία, 1983), την ώρα που στον Νότο έγιναν απόπει
ρες να εφαρμοστεί μια λιγότερο συντηρητική πολιτική. Ο Μιτεράν στη Γαλλία και ο Παπανδρέου 
στην Ελλάδα προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν «μια πολιτική αποπληθωρισμού και ανακατανο
μής, πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. [...] Όμως [αυτό] το σχέδιο απέτυχε και 
πλέον το 1982 και 1983 η σοσιαλιστική κυβέρνηση στη Γαλλία φάνηκε να εξαναγκάζεται από τις 
διεθνείς χρηματαγορές να αλλάξει δραματικά την πορεία της και να την αναπροσανατολίσει σε μια 
πολιτική πιο κοντά στη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία» (P. Anderson, ibid., σ. 37).

11. Atilio Borón, «La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exlusión social», στο στρογ
γυλό τραπέζι για το ομώνυμο βιβλίο, 1997, Γραφείο Δημοσιεύσεων του CBC, Πανεπιστήμιο του 
Μπουένος Αιρες, 1997, σ. 95. Εκ των πραγμάτων, όλες οι αναλύσεις στη Δύση υποστηρίζουν ότι η 
Ιαπωνία κλίνει προς τη μη εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Στη χώρα αυτή το κράτος έχει 
πολύ μεγάλη επιρροή και η ελευθερία της αγοράς υπήρξε αρκετά περιορισμένη.



μένος αριθμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων μεταφέρεται στον Τρίτο Κόσμο σε αναζήτη
ση φθηνής εργατικής δύναμης, αλλάζοντας τη φυσιογνωμία των παλιών βιομηχανικών πό
λεων των ανεπτυγμένων χωρών. Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων σ’ αυτές τις χώρες 
δραστηριοποιούνται πλέον στην οικονομία των υπηρεσιών12, μειώνοντας αξιοσημείωτα το 
εργατικό δυναμικό που μέχρι τώρα ήταν ενταγμένο στην παραγωγή υλικών αγαθών. Στις 
περισσότερες χώρες αυτό έχει εκφραστεί με την αύξηση της ανεργίας13 και τη συνακό
λουθη πτώση της κατανάλωσης των μαζών μέσα στις ίδιες τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά 
ταυτόχρονα, καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια μιας κοινωνικής μειο
νότητας, αυτό οδηγεί «σε δυναμική αύξηση της οικονομίας των αγαθών πολυτελείας για 
την ελίτ τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο14».
562. Στις περιφερειακές χώρες το νεοφιλελεύθερο μοντέλο και τα μέτρα δομικής προσαρ
μογής που προτείνει έχουν επιβληθεί υπό την πίεση διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ, η 
Παγκόσμια Τράπεζα, το AID15, που έχουν επωφεληθεί από την κρίσιμη χρηματοοικονομι
κή κατάσταση, αποτέλεσμα του τεράστιου εξωτερικού χρέους, που αντιμετωπίζουν αυτές 
οι χώρες.
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12. Αυτός ο όρος θα εξηγηθεί παρακάτω.
13. Σύμφωνα με στατιστικές που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των ανέρ

γων στις 15 χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 17,9 εκατομμύρια το 1997, με 
τους μακροχρόνια άνεργους να αυξάνονται από 43,5% το 1991 στο 49% το 1997. Απ’ την άλλη 
μεριά, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε από το 2,2% της δεκαετίας του 1970 σε 10,7% το 1997, 
καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στην Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την 
Ιταλία. Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα της απασχόλησης που εντείνεται ολοένα και περισσότερο 
«φαίνεται να επιδεινώνεται από πολλούς παράγοντες, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται: 
α) ο μεγάλος αριθμός των ανέργων ή υποαπασχολούμενων που αναζητούν εργασία- β) η παρουσία 
μιας μεγάλης στρατιάς οικονομικών μεταναστών που προέρχονται από τις υποανάπτυκτες χώρες, 
στους οποίους, στην περίπτωση των ευρωπαϊκών χωρών, προστίθενται και αυτοί από τις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης- γ) τέλος, το υψηλότερο επίπεδο που 
έχει επιτευχθεί στην τμηματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας λόγω των επιστημονικοτεχνικών 
προόδων, πράγμα που επιτρέπει την ενσωμάτωση της γυναικείας εργασίας και έχει κάνει δυνατή 
τη μεγαλύτερη χρήση των υπεργολαβιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την επανεμφά
νιση της δουλειάς στο σπίτι». Και η αντιφατικότητα είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η 
αποδοτικότητα του κεφαλαίου ανακτάται συνεχώς στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Silvio Baró, «Impactos socicconómicos de la globalización en los Países de la Unión Europea», 7 
Δεκεμβρίου 1997). O συγγραφέας επισημαίνει ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί έχουν δημοσιευτεί 
στο European Commission: EC Economic data pocket book, αρ. 5-98, Office des Publications des 
Communautés Européenes, 1998. Από την πλευρά της η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζει «εναρμονισμένο ποσοστό ανεργίας», εμφανίζει 
την ανεργία να έχει μειωθεί κάπως κατά το τρέχον έτος 1998 (αναφέρεται στον Αύγουστο) σε σχέση 
με το 1997, όμως πρόκειται για αριθμούς τόσο μικρούς που σε τίποτε δεν λύνουν ένα από τα σοβα
ρότερα προβλήματα της γηραιάς ηπείρου.

14. Michel Chossudovsky, The Globalization o f Poverty: The impacts o f IMF and World Bank 
Reforms, Πενάνγκ, Μαλαισία, Third World Network, 1997, σ. 84.

15. Agencia Interamericana de Desarrollo Internacional.



563. Ο νεοφιλελευθερισμός απαιτεί από τα κράτη να διασφαλίσουν την οικονομική και 
πολιτική σταθερότητα, να δημιουργήσουν τις νομικές συνθήκες  για τη λειτουργία του πολυ
εθνικού κεφαλαίου και να προμηθεύουν την αναγκαία φυσική και ανθρώπινη υποδομή για 
τη συσσώρευση του κεφαλαίου16.
564. Σύμφωνα με τον Καναδό ερευνητή Michel Chossudovsky, η εφαρμογή των νεοφι
λελεύθερων συνταγών οδήγησε, τόσο στον Νότο όσο και στον Βορρά, μια προνομιούχα 
κοινωνική μειονότητα να έχει συσσωρεύσει τεράστιες ποσότητες πλούτου σε βάρος της 
μεγάλης πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού17. Παράλληλα, στις χώρες του Τρίτου 
Κόσμου και της Ανατολικής Ευρώπης έχουν καταργηθεί οι δομές του περιφερειακού εμπο
ρίου και έχει διαλυθεί18 ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανικής τους βάσης που πριν παρήγε 
για την εσωτερική αγορά, εξαιτίας της αυξανόμενης μετατόπισης ενός μεγάλου τμήματος 
της βιομηχανικής βάσης των ανεπτυγμένων χωρών προς τις καθυστερημένες19.
565. «Από το 1970 αναπτύχθηκε μια “νέα γενιά” περιοχών ελεύθερου εμπορίου με κύριους 
πόλους ανάπτυξης τη Νοτιοανατολική Ασία, των Άπω Ανατολή, την Κίνα, τη Βραζιλία, το 
Μεξικό και την Ανατολική Ευρώπη20». Αυτή η παγκοσμιοποίηση της βιομηχανικής παρα
γωγής έχει περιλάβει μια ολοένα ευρύτερη γκάμα βιομηχανικών προϊόντων. Βιομηχανίες 
του Τρίτου Κόσμου κατασκευάζουν αυτοκίνητα, ναυπηγούν πλοία, συναρμολογούν αερο
πλάνα, παράγουν όπλα και πολλά άλλα προϊόντα.
566. Αυτό το αναπτυξιακό σχήμα τείνει να καταστρέψει την εθνική βιομηχανία που ήταν 
προσανατολισμένη στην εσωτερική αγορά21 και να προωθήσει μια οικονομία εξαγωγών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 181

16. William Robinson, «Un estudio de caso sobre el proceso de la globalización en el Tercer 
Mundo: una agenda transnacional en Nicaragua», Μανάγουα, Νικαράγουα, Pensamiento propio, 
Ιανουάριος-Απρίλιος 1997, σσ. 202-204. O Ρόμπινσον διευκρινίζει παρακάτω: «Η παγκοσμιοποίη
ση εμπερικλείει νέες μορφές οικονομικής και πολιτικής άρθρωσης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. 
Περικλείει τη διείσδυση των διεθνικών ελίτ στα περιφερειακά κράτη, άμεσα, μέσω διαφόρων πολι- 
τικοδιπλωματικών κ.ά. δεσμών μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, και έμμεσα, δια της επιβολής του 
διεθνικού κεφαλαίου μέσω των θεσμικών του οργανισμών (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα κ.λπ.) και 
της δομικής ισχύος που ασκεί το παγκόσμιο κεφάλαιο πάνω στα έθνη-κράτη, ιδιαίτερα στα μικρά 
και περιφερειακά. Επίσης εμπεριέχει τη διείσδυση των οργανώσεων της πολιτικής κοινωνίας μέσω 
διαφόρων ενεργειών πολιτικής βοήθειας και προώθησης της δημοκρατίας και την ανάπτυξη των 
νέων δεσμών κράτους-πολιτικής κοινωνίας» (ibid., σ. 204).

17. «Η καταναλωτική ζήτηση περιορίζεται σε περίπου ένα 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, 
εντοπισμένη στις πλούσιες χώρες του ΟΟΙΑ (Μ. Chossudovsky, The Globalization o f  Poverty..., 
ό.π., σ. 76).

18. M. Chossudovsky, ibid., σ. 26.
19. Αυτή η μετατόπιση που περιοριζόταν αρχικά σε ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ασίας: Χονγκ-Κονγκ, Σινγκαπούρη, Ταϊβάν και Νότια Κορέα, επεκτείνεται αργότερα σε έναν μεγά
λο αριθμό χωρών (Μ. Chossudovsky, ibid., σ. 75).

20. Μ. Chossudovsky, idem. Για την ονομασία αυτών των περιοχών υπάρχουν άλλες γνώμες, 
για παράδειγμα, η Απω Ανατολή περιλαμβάνει τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα, αν και αυτή 
η χώρα λόγω της σημασίας της συνήθως αναφέρεται χωριστά.

21. Αυτό που ονομάστηκε βιομηχανία υποκατάστασης εισαγωγών.



που τις κάνει πολύ πιο εξαρτημένες από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Και βασίζεται στη 
«συμπίεση της εσωτερικής ζήτησης σε κάθε μία από τις οικονομίες του Τρίτου Κόσμου και 
την εδραίωση μιας φθηνής, σταθερής και πειθαρχημένης βιομηχανικής εργατικής δύναμης 
σε ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον22».
567. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν «φορντισμό χωρίς σοσιαλδημοκρατικές δε
σμεύσεις». Δηλαδή, σύμφωνα με τον Σαμίρ Αμίν23, για έναν «“άγριο” καπιταλισμό».

Ο νεοφιλελευθερισμός προελαύνει στη Λατινική Αμερική

568. Θα εξετάσουμε τώρα ειδικότερα πώς έχει προωθηθεί αυτό το μοντέλο στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής.

Τρία είδη επάλληλων αναπτυξιακών μοντέλων
569. Σύμφωνα με τον Μανουέλ Κάστελς, μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι στα 
τελευταία πενήντα χρόνια η λατινοαμερικανική οικονομία έχει γνωρίσει «τρία διαφορε
τικά, ή μάλλον επάλληλα, αναπτυξιακά μοντέλα24»: το πρώτο βασίζεται στην εξαγωγή 
πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων σε αντάλλαγμα βιομηχανικών προϊόντων και εξει- 
δικευμένων τεχνολογικών γνώσεων από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου· το δεύ
τερο βασίζεται στην εθνική εκβιομηχάνιση, με ισχυρή κρατική παρουσία, ξεκινώντας από 
την υποκατάσταση των εισαγωγών25 και την επέκταση της προστατευμένης εσωτερικής
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22. Μ. Chossudovsky, The Globalization o f  Poverty..., ό.π., σ. 76.
23. Samir Amin, «Introducción. Mundialización y acumulación capitalista», στο S. Amin και P. 

González Casanova, La nueva organización capitalista vista desde et Sur, Βαρκελώνη, Anthropos, 
1995, σ. 43. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι «στις εκβιομηχανισμένες περιφέρειες της Λατινικής 
Αμερικής, της Ανατολικής Ασίας (κομμουνιστικής και καπιταλιστικής) και στις χώρες του πρώην 
σοβιετικού κόσμου, τμήματα του παραγωγικού συστήματος είναι πλέον ή μπορούν να μετατραπούν 
σε ανταγωνιστικά, με τη δεδομένη έννοια αυτού του όρου. Εδώ υπάρχει ένας ενεργός εργατικός 
στρατός και η πρόοδός του μπορεί να συνεχιστεί. Όμως ποτέ δεν θα μπορέσει -στο ορατό μέλλον, 
όσο μακρινό και να είναι- να απορροφήσει την εφεδρεία των αγροτικών και ανεπίσημων οικονο
μιών. Και αυτό γιατί η ανταγωνιστικότητα απαιτεί, τώρα αμέσως, παραγωγικές τεχνικές που κά
νουν αδύνατη αυτή την απορρόφηση και γιατί η βαλβίδα διαφυγής της μαζικής μετανάστευσης έχει 
πάψει να υπάρχει. Στις περιφερειακές χώρες της Αφρικής και του αραβικού κόσμου που δεν είναι 
εκβιομηχανισμένες ή και ανταγωνιστικές η κατάσταση είναι ακόμη πιο ακραία: ο ενεργός στρατός 
είναι εδώ πρακτικά ανύπαρκτος, όλη η χώρα ή σχεδόν όλη αποτελεί μια εφεδρεία σε παγκόσμια 
κλίμακα» (σ. 46).

24. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 143.
25. Ήταν o Raúl Prebisch και μια ομάδα διακεκριμένων οικονομολόγων των Ηνωμένων Εθνών 

-  CEPAL, [Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Σ.τ.Μ.], ανάμεσα στους οποίους 
ήταν οι: Celso Furtado, Aníbal Pinto, Juan Noyola, Regino Botti, Jorge Ahumada, Alexander Ganz, 
Pedro Vuscovic, εκείνοι που πρότειναν στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και κατά τις δεκαετίες 
του 1950 και 1960, την αναγκαιότητα της εκβιομηχάνισης και της οικονομικής ολοκλήρωσης της 
Λατινικής Αμερικής ως τρόπο να βελτιωθούν οι όροι ανταλλαγής με τις δυνάμεις του κέντρου και
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αγοράς- και το τρίτο βασίζεται σε μια στρατηγική ανάπτυξης με εξαγωγικούς προσανα
τολισμούς, που εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κόστους για την απόκτηση 
μεριδίων αγοράς στην παγκόσμια οικονομία26. Αυτό το τελευταίο μοντέλο προσπαθεί να 
αντιγράψει τη γρήγορη και επιτυχημένη ανάπτυξη των πρόσφατα εκβιομηχανισμένων ασια
τικών χωρών. Το πρώτο μοντέλο εξαντλείται στη δεκαετία του 1960, το δεύτερο στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 και το τρίτο απέτυχε γενικά στη δεκαετία του 1980 -με την εξαίρε
ση της Χιλής- και η αποτυχία του δεν είναι άσχετη με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στην 
παγκόσμια οικονομία της πληροφορίας και με τη θεσμική ανικανότητα της πλειονότητας 
των λατινοαμερικανικών χωρών να προσαρμοστούν σ’ αυτές τις αλλαγές27. Είναι σημαντι
κό να σημειώσουμε ότι ο Κάστελς αναφέρεται εδώ στη δεκαετία του 1980, γιατί σ’ αυτήν 
του 1990 η οικονομία της Λατινικής Αμερικής αρχίζει να ανακάμπτει, όπως επισημαίνει 
ο ίδιος ο συγγραφέας παρακάτω, αν και η ασιατική κρίση αποτέλεσε ένα νέο χτύπημα, οι 
συνέπειες του οποίου επηρέασαν πολλές χώρες, ιδιαίτερα τη Βραζιλία.
570. Πριν συνεχίσουμε με τις απόψεις του Κάστελς, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Σαμίρ 
Αμίν θεωρεί επιφανειακή και παραπλανητική την αντιπαράθεση ανάμεσα στη διαδικασία 
υποκατάστασης των εισαγωγών και στη διαδικασία εξαγωγικών προσανατολισμών γιατί, 
σύμφωνα με αυτόν, αυτή η αντιπαράθεση αποκρύβει περισσότερο θεμελιώδεις αντιθέσεις 
που βασίζονται στις κοινωνικές σχέσεις, που κατευθύνουν τις εν λόγω στρατηγικές ανά
πτυξης.
571. Ο Σαμίρ Αμίν ξεκινά από την παρατήρηση ότι η μακρά περίοδος συσσώρευσης στα 
κέντρα (στην Τριάδα) βασίζεται κυρίως στην επέκταση της εσωτερικής αγοράς, που είναι 
αρθρωμένη σε επιθετικές στρατηγικές εξαγωγών, και ότι στην περιφέρεια αυτή η διαδικα
σία συσσώρευσης βασίζεται κυρίως στην παθητική προσαρμογή της στην επέκταση των 
κέντρων, προσαρμογή που συνεπάγεται κινητήριες εξαγωγές που με τη σειρά τους διευ
ρύνουν την εσωτερική αγορά28. Όμως αυτή η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς δεν είναι 
ίδια σε όλες τις χώρες, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών σχέσεων που 
υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες -υπάρχουν σχέσεις που ευνοούν μια πιο εξισωτική 
διανομή από άλλες- και από τις διαφορετικές ιστορικές στιγμές που περνούν αυτές οι χώ
ρες. Αν η συνεπαγόμενη ανάπτυξη σχετίζεται με δομές υπέρμετρα άνισης διανομής των ει

να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Οι ιδέες τους μεταλαμπαδεύτηκαν μέσα από 
συγκεκριμένες αποστολές που πραγματοποίησαν αυτοί οι οικονομολόγοι σε ορισμένες χώρες και 
μέσα από την εκπαίδευση που πραγματοποίησε o ILPES -από τη δεκαετία του 1950- εκατοντάδων 
οικονομολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων, πολλοί από τους οποίους έφτασαν αργότερα 
να κατέχουν διακεκριμένες θέσεις στις χώρες τους. Έτσι, αυτό το μοντέλο ονομάστηκε αναπτυξιακό 
μοντέλο του CEPAL.

26. O Helio Gallardo, «América Latina en la década de los noventa», περιοδικό Pasos, αρ. 59, 
Μάιος-Ιούνιος 1955, σ. 11, ονομάζει αυτές τις οικονομίες «εξαγωγικές ιδιωτικοποιημένες οικονο
μίες, με ισχυρό εμπορικό επικαθορισμό».

27. Manuel Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 143-145.
28. S. Amin, Impérialisme et développement inégal, Παρίσι, Minuit, 1972. Για το θέμα αυτό, 

βλέπε το βιβλίο του La acumulación a escala mundial. Crítica a la teoría del subdesarrollo, Μα
δρίτη, Siglo XXI, 1974.
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σοδημάτων -τυπικό χαρακτηριστικό του λατινοαμερικανικού «αναπτυξισμού»*- η αγορά 
που επεκτείνεται είναι αυτή των μεσαίων τάξεων, που ζητούν αγαθά για την παραγωγή των 
οποίων απαιτείται μεγάλη επένδυση κεφαλαίου, επιδεινώνοντας τη χρηματοπιστωτική και 
τεχνολογική εξάρτηση και καθιστώντας πολύ ευάλωτη την εθνική οικονομία στον παγκό
σμιο ανταγωνισμό.
572. Αν, αντίθετα, αυτή η ανάπτυξη της βιομηχανίας σχετίζεται με μια σχετικά καλύτερη 
διανομή -όπως στην περίπτωση των εθνικο-λαϊκιστικών και σοσιαλιστικών προσπαθειών- 
η εν λόγω ζήτηση αντανακλά τα ενδιαφέροντα των λαϊκών τάξεων: ζήτηση για βελτίωση 
της διατροφής, υγείας κ.λπ., παρά για αυτοκίνητα. Amó κάνει την οικονομία τής χώρας 
πολύ λιγότερο ευάλωτη στον διεθνή ανταγωνισμό.
573. Βρισκόμαστε συνεπώς μπροστά σε δύο μοντέλα που σχετίζονται με τα μοντέλα υπο
κατάστασης εισαγωγών και εξαγωγών, η πιθανή διαφορά τους όμως τοποθετείται στο «πε
ριεχόμενο» των εισαγωγών που υποκαθιστώνται. Σύμφωνα με τον Σαμίρ Αμίν, η αστική 
οικονομία της ανάπτυξης αγνοεί αυτή τη διαφορά.
574. Επιστρέφοντας τώρα στις απόψεις του Κάστελς, αυτός ο συγγραφέας -αναγνωρίζο
ντας ότι απλοποιεί την πραγματικότητα που είναι πολύ πιο περίπλοκη-29 επισημαίνει ότι 
το πρώτο μοντέλο είχε εξαντληθεί στη δεκαετία του 1960 ως αποτέλεσμα των δομικών 
μετασχηματισμών του παγκόσμιου εμπορίου και της παραγωγής.
575. Αυτό το εξαγωγικό μοντέλο βασικών προϊόντων -που είχε μεγάλη βαρύτητα στη Λα
τινική Αμερική ακόμη στη δεκαετία του 1980, όταν αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 
μισό των εξαγωγών της υποηπείρου, με σημαντική εξαίρεση τη Βραζιλία- γινόταν ολοένα 
και περισσότερο ασύμφορο για τρεις κυρίως λόγους: α) τη σταθερή επιδείνωση των όρων 
εμπορίου των βασικών προϊόντων σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα, με ισχυρή μείω
ση των πρώτων απέναντι στη σταθερή ανατίμηση των δεύτερων· β) την πτώση των τιμών 
αυτών των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα στις ίδιες τις ανεπτυγμένες χώρες λόγω της 
αυξανόμενης αγροτικής παραγωγικότητας, πράγμα που επέφερε μείωση της ζήτησης αυ
τών των προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές· γ) τις τεχνολογικές εφευρέσεις που οδήγησαν 
στη βαθμιαία υποκατάσταση των παραδοσιακών πρώτων υλών από συνθετικά προϊόντα 
και εξελιγμένες ύλες, καθώς και στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μετάλλων, με την 
επακόλουθη μείωση της ζήτησης αυτών των προϊόντων30.
576. Η κατάσταση που προέκυψε από την κρίση της δεκαετίας του 1930 και οξύνθηκε από

* Έτσι μεταφράζουμε τον όρο «desarrollismo», Σ.τ.Μ.
29. Σχετικά μ’ αυτή την πολυπλοκότητα, ο Μεξικανός οικονομολόγος Αλόνσο Αγκιλάρ ανα

φέρει την περίπτωση του Μεξικού. Σύμφωνα με αυτόν, η επανάσταση που ξέσπασε το 1910 και 
τελείωσε το 1920, η θεσμική αναδιοργάνωση αυτής της δεκαετίας, η βαθιά αγροτική μεταρρύθμιση 
και η ανάκτηση των βασικών φυσικών πόρων -όπως το πετρέλαιο- στη δεκαετία του 1930 που 
μέχρι τότε τους κατείχαν οι ξένοι, όλα αυτά συμβάλλουν στο να αρχίσει η προσπάθεια εκβιομηχά
νισης, με όλους τους περιορισμούς της, νωρίτερα από άλλες χώρες ή να γίνεται όταν, σύμφωνα με 
το σχήμα, κυριαρχούσε η εξαγωγή πρώτων υλών (σχόλια του Α. Αγκιλάρ στο χειρόγραφο αυτού 
του βιβλίου).

30. Μ. Castells, ibid., σ. 144.



τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και η επιβεβαίωση της αδυναμίας των οικονομιών που εξαρτώ- 
νταν από τις εξαγωγές βασικών προϊόντων σε χαμηλή τιμή υπήρξαν επιχειρήματα-κλειδιά 
για την καθιέρωση του μοντέλου υποκατάστασης των εισαγωγών.
577. Η εκβιομηχάνιση που άρχισε στη Λατινική Αμερική με την κρίση της δεκαετίας του 
1930 εξαπλώθηκε γρήγορα κατά τη μεταπολεμική εποχή, φτάνοντας σε ρυθμούς ανώτερους 
από αυτούς των ανεπτυγμένων χωρών31. Αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη, ωστόσο, υπήρ
ξε πολύ ανομοιογενής όπως επισημαίνει ο Φερνάντο Φαχνσιλμπέρ. Χώρες που παρουσία
ζαν ένα σημαντικό επίπεδο εκβιομηχάνισης κατά τη δεκαετία του 1950 (Αργεντινή, Χιλή, 
Ουρουγουάη), στη δεκαετία του 1970 έμειναν πίσω και πέρασαν μπροστά άλλες χώρες32, 
όπως η Βραζιλία και το Μεξικό, που μετατράπηκαν σε πρωτοπόρους της εκβιομηχάνισης, 
ταυτόχρονα όμως η Βραζιλία ήταν πρωτοπόρος και στη φτώχεια33. Στην Κεντρική Αμερική 
συμβαίνει επίσης μια σημαντική διαδικασία εκβιομηχάνισης, βελτιώνοντας σημαντικά τις 
συνθήκες ζωής του πληθυσμού και προκαλώντας σημαντικές κοινωνικές μεταβολές34.
578. Απ’ την άλλη πλευρά, μαζί με αυτή τη διαδικασία εκβιομηχάνισης και διεύρυνσης της 
εσωτερικής αγοράς, λαμβάνει χώρα μια διαδικασία αύξησης των εξαγωγών βιομηχανικών 
αγαθών με ταχύτατους ρυθμούς, μεταξύ 65% και 74%, ξεπερνώντας εκείνη την περίοδο τις 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας35.
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31. «Ενώ μεταξύ του 1955 και 1975 η βιομηχανία των ΗΠΑ αναπτυσσόταν με μέσο ρυθμό 
2,8% ετησίως και η Ευρώπη με 4,8%, στη Λατινική Αμερική ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν της τάξης 
του 6,9% ετησίως, ήταν ωστόσο κατώτερος από το 9,8% των σοσιαλιστικών χωρών και το 12,2% 
της Ιαπωνίας [...]» (Femando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, Μεξικό, 
Nueva Imagen, 1983, σ. 119).

32. To 1950 o βαθμός εκβιομηχάνισης της Λατινικής Αμερικής ήταν -σύμφωνα με στοιχεία 
που παραθέτει ο Κάστελς- της τάξης του 20%. Αυτόν τον μέσο όρο τον ξεπερνούσαν: η Αργεντινή 
(26%), η Βραζιλία (22%), η Χιλή (23%) και η Ουρουγουάη (22%). Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 η Αργεντινή, η Χιλή και η Ουρουγουάη έμειναν πίσω και πέρασαν μπροστά το Μεξικό και 
η Βραζιλία (La era de la información...,ό .π .,σ. 119).Έτσι, ο Φαχνσιλμπέρ τις θεωρεί «χώρες προω
θημένης αρχικά και μετέπειτα αποτυχημένης εκβιομηχάνισης», στο La industrialización trunca..., 
ό.π., σ. 120.

33. Το 1970 στη Βραζιλία το 35% του πληθυσμού των πόλεων και το 73% του αγροτικού πλη
θυσμού βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας. Είναι σημαντική η επισήμανση του Φαχνσιλμπέρ (ibid., 
σ. 123) ότι οι χώρες της αποτυχημένης βιομηχανικής ανάπτυξης έχουν τους μικρότερους δείκτες 
φτώχειας αλλά και ταυτόχρονα τον χαμηλότερο ρυθμό δημογραφικής αύξησης.

34. Εμφανίζεται «μια νέα αστική τάξη των πόλεων με συμφέροντα στις σύγχρονες δραστηριό
τητες στη γεωργία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τράπεζες και τα ακίνητα. Αναδύεται ένα βιομηχα
νικό προλεταριάτο, μικρού μεγέθους αλλά με συνείδηση της διαπραγματευτικής του δύναμης, και 
παραμένουν οι μεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες στους παραδοσιακούς εξαγωγικούς τομείς». Αυτές 
οι αλλαγές στην κοινωνική δομή δεν αντανακλώνται στο πολιτικό πεδίο. Κατά τον συγγραφέα, 
αυτό αποτελεί «αντίθεση ανάμεσα στην αυξανόμενη κοινωνική πολυπλοκότητα, το μέγεθος των 
συσσωρευμένων ελλείψεων και τον χαρακτήρα αποκλεισμού πολιτικά αυτών των κυβερνήσεων, με 
εξαίρεση την Κόστα Ρίκα», πράγμα που εξηγεί τις κοινωνικές αναταράξεις του δεύτερου μισού της 
δεκαετίας του 1970 (F. Fajnzylber, La industrialización trunca..., ό.π., σ. 125).

35. Σ’ αυτές τις τελευταίες χώρες 21,1% έναντι του 20,9%. Ο συγγραφέας, ωστόσο, υπενθυμίζει
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579. Αυτή η διαδικασία εκβιομηχάνισης όμως είναι ταυτόχρονα πολύ εξαρτημένη από το 
πετρέλαιο36, και εξαρτάται πολύ από το ξένο κεφάλαιο -που έφτασε σε σημαντικά επίπεδα, 
ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1960, με προέλευση κυρίως τις ΗΠΑ.
580. «Η διαδικασία της εκβιομηχάνισης στη Λατινική Αμερική πραγματοποιείται [εκ των 
πραγμάτων] σε στενή συνεργασία με το βορειοαμερικανικό κεφάλαιο και στηρίζεται σ’ 
αυτό, που κυριαρχεί έτσι στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα37». 
Αυτό το κεφάλαιο ελέγχει τις εθνικές αγορές, πουλώντας μεγάλο μέρος της παραγωγής 
σης εσωτερικές αγορές, και ελέγχει ακόμη «ένα ουσιώδες τμήμα των εξαγωγών που πραγ
ματοποιεί η Λατινική Αμερική38».
581. Επιπλέον, καθώς απαιτεί τη μετατροπή σε δολάρια των κερδών του σε εθνικό νόμι
σμα, χρειάζονται δάνεια. Πρόκειται για «δεσμευμένα δάνεια» για την «πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων σχεδίων, που αποφασίζονται και εγκρίνονται από διάφορες γραφειοκρατίες 
των χωρών του κέντρου». Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες αυτών των κεφαλαίων αρχί
ζουν να παρεμβαίνουν στις αναπτυξιακές πολιτικές, αν και ακόμη οι λατινοαμερικανικές 
κυβερνήσεις διατηρούν έναν ορισμένο βαθμό κυριαρχίας, τόσο στη διαμόρφωση της οικο
νομικής τους πολιτικής όσο και στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια39.
582. Αυτές οι πολιτικές υποκατάστασης των εισαγωγών είχαν αρκετή επιτυχία μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του 197040, αλλά δημιούργησαν υψηλό πληθωρισμό41 και συνέβαλαν 
αρνητικά στην εθνική αποταμίευση42. Αργότερα άρχισαν να εξαντλούνται, ως αποτέλεσμα 
πολλών παραγόντων, μέσα στο «σκηνικό» της αναδιάρθρωσης της παγκόσμιας οικονομίας 
που συντελείται μετά τη δεκαετία του 197043.
583. Από τη μία πλευρά, η εξάντληση του εξαγωγικού μοντέλου βασικών προϊόντων, με

ότι πρόκειται για εκκολλαπτόμενη παραγωγή, που δεν αντιπροσωπεύει πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
36. Σύμφωνα με τον Φαχνσιλμπέρ «η ενεργειακή πλατφόρμα της περιοχής υπήρξε συστηματι

κά περισσότερο “έντασης πετρελαίου” από τις υπόλοιπες περιοχές» (ibid., σ. 130).
37. O. Caputo και R. Pizarra, «Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacio

nales», Cuadernos de Estudios Socio Económicos (CESO), Πανεπιστήμιο της Χιλής, σ. 320. Γύρω 
από τις συνέπειες αυτής της εξάρτησης, βλέπε επίσης O. Caputo και R. Pizarra, Desarrollismo 
y  capital extranjero, Σαντιάγο της Χιλής, Εκδόσεις του Τεχνολογικού Κρατικού Πανεπιστημίου, 
1970.

38. O. Caputo και R. Pizarro, «Imperialismo, dependencia...», ό.π., σ. 321.
39. Franz J. Hinkelammert, La deuda externa de América Latina, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα, DEI, 

1990, σ. 55.
40. Το ΑΕΠ για το σύνολο της περιοχής αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,3% μεταξύ του 1950 

και 1965 και κατά 6,2% ετησίως το 1965-1974. Η μέση ετήσια αύξηση των βιομηχανικών εξαγω
γών στο διάστημα 1970-1980 ήταν 11,9%, κατώτερη αλλά όχι κατά πολύ από το 15,59% των τεσ
σάρων ασιατικών τίγρεων κατά την ίδια περίοδο. Στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (Μ. Castells, 
La era de la información..., ό.π., σ. 145).

41. Μ. Castells, σ. 145, idem.
42. Βλέπε το βιβλίο των Caputo και Pizarro, Desarrollismo y  capital extranjero..., ό.π., σσ. 

29-30.
43. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 145.
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εξαίρεση τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου, μείωσε τη ροή συναλλάγματος ζημιώνοντας την 
εισαγωγή μηχανημάτων και άλλων παραγωγικών εισροών και οι χώρες άρχισαν να δανεί
ζονται για να μπορέσουν να παράγουν. Από την άλλη πλευρά, η εσωτερική ζήτηση που 
είχε μια οροφή λόγω της μη εφαρμογής σε βάθος της αγροτικής μεταρρύθμισης, άρχισε να 
φθίνει εξαιτίας του αυξανόμενου πληθωρισμού, περιορίζοντας έτσι την εσωτερική αγορά, 
σημείο κλειδί γι’ αυτή τη στρατηγική συσσώρευσης. Σε αυτό προστίθενται οι κοινωνικές 
εντάσεις των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του 1960 που κατέληξαν στη διάλυση «της 
πλειονότητας των κοινωνικών συμμαχιών στις οποίες στηρίζονταν τα λαϊκιστικά κράτη της 
Λατινικής Αμερικής» και στην επιβολή μιας σειράς από στρατιωτικές δικτατορίες. Όμως, 
«αυτό που ανέκοψε με αποφασιστικό τρόπο τη διαδικασία ανάπτυξης της Λατινικής Αμε
ρικής -σύμφωνα με τον Κάστελς- ήταν η μαζική και ανεύθυνη υπερχρέωση στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970 και οι νομισματικές πολιτικές που σχεδιάστηκαν για να χειριστούν την 
κρίση του χρέους κατά τη δεκαετία του 198044».

Το εξωτερικό χρέος
584. Το συνάλλαγμα που δημιουργήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου45 -λόγω 
των πετρελαϊκών κρίσεων του 1974 και του 1979- εισέρρευσε στις ιδιωτικές τράπεζες των 
ανεπτυγμένων χωρών, ακριβώς τη στιγμή που οι οικονομίες τους «βρίσκονταν στη χειρό
τερη ύφεση από τη δεκαετία του 1930 και τα χαμηλά επιτόκια προκαλούσαν αρνητικές 
αποδόσεις σε πραγματικούς όρους46». Αυτές οι τράπεζες, κορεσμένες σε δολάρια κυρίως 
αυτές των ΗΠΑ, αποφασίζουν να υλοποιήσουν μια γιγαντιαία πολιτική πιστώσεων, την 
οποία υποδέχτηκαν ένθερμα οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής που χρησιμοποίησαν 
αυτές τις πιστώσεις πολλές φορές με αντιπαραγωγικό τρόπο: στρατιωτικούς εξοπλισμούς, 
επιχορηγήσεις σε μη αποδοτικές δημόσιες επιχειρήσεις, διαφθορά47.
585. Καθώς, την ίδια ώρα που παρείχαν πιστώσεις, οι διεθνείς τράπεζες χειραγωγούσαν 
και ανέβαζαν τα επιτόκια για να χρηματοδοτήσουν το έλλειμμα των ανεπτυγμένων χωρών, 
αυτό προκάλεσε μια έξοδο των λατινοαμερικανικών κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές χώρες 
και κυρίως προς τις ΗΠΑ, πράγμα που συνέβαλε στο να επιδεινωθεί η χρηματοοικονομική 
κατάσταση των χωρών μας. Τα δάνεια έμπαιναν ως δημόσιο χρήμα και έβγαιναν ως ιδιω
τικό χρήμα48.

44. Μ. Castells, idem.
45. Τα λεγάμενα πετροδολάρια.
46. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 146.
47. «Πρόκειται, κατά πρώτο λόγο, για σπατάλες των στρατιωτικών δικτατοριών, ιδιαίτερα για 

παράλογες αγορές οπλισμού [...]. Κατά δεύτερο λόγο, πρόκειται για αθέμιτη τροφοδότηση της φυ
γής κεφαλαίων που έφτασε να είναι πολύ σημαντική κατά τη δεκαετία του 1970. [...] Ήταν η εποχή 
του πυρετού του χρυσού, όπου όσοι συμμετείχαν έχασαν κάθε συναίσθηση ευθύνης, πέφτοντας 
στην πιο απροκάλυπτη διαφθορά.

» Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπεσε στα χέρια πειρατών και, ωστόσο, το ΔΝΤ 
έκανε ότι δεν καταλάβαινε τίποτε» (F. Hinkelammert, La deuda externa..., ό.π., σσ. 56-57).

48. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την ΗΠΑ, Hemy Wallich, επισήμανε σε 
δύο συνεντεύξεις τύπου ότι τα δάνεια που δόθηκαν στο Μεξικό, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη
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586. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε μια «οικονομική ωρολογιακή βόμβα49», που εξερρά- 
γη το 1982, όταν ξέσπασε η πρώτη μεγάλη μεξικανική οικονομική κρίση και αυτή η χώρα 
δεν μπόρεσε να πληρώσει το εξωτερικό της χρέος.
587. Δημιουργήθηκε έτσι «το σκηνικό για τη δεύτερη πράξη του δράματος: την είσοδο στη 
σκηνή των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με επικεφαλής το Διεθνές Νομισμα
τικό Ταμείο50».
588. Ανακύπτει έτσι, σύμφωνα με τον Hinkelammert, ένα νέο στάδιο στο πρόβλημα του 
χρέους51 : αρχίζει η είσπραξη του εξωτερικού χρέους της Λατινικής Αμερικής και η δομική 
προσαρμογή52.
589. Για τις χρεοκοπημένες οικονομικά χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν υπήρχε άλλη 
εναλλακτική λύση από το να διακόψουν τους δεσμούς τους με την παγκόσμια οικονομία ή 
να αποδεχτούν την οικονομική αναδιάρθρωση που τους πρότεινε το ΔΝΤ, ο εκπρόσωπος 
του club των δανειστών. Και λίγες κυβερνήσεις τόλμησαν να αντισταθούν.
590. Δύο μέτρα μετατράπηκαν στους κεντρικούς μοχλούς της οικονομικής αναδιάρθρωσης: 
κατά πρώτο λόγο, ο έλεγχος του πληθωρισμού, με την υιοθέτηση μιας δραστικής αυστηρής 
φορολογικής πολιτικής, τη σκλήρυνση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής και τη 
μείωση των πραγματικών μισθών- και κατά δεύτερο λόγο, η μεγαλύτερη δυνατή ιδιωτικο
ποίηση του δημόσιου τομέα, κυρίως των αποδοτικότερων επιχειρήσεων, αποδεχόμενοι ότι 
αυτές θα καταλήξουν στα χέρια του ξένου κεφαλαίου.
591. «Ο βασικός επιδιωκόμενος στόχος ήταν να ομογενοποιηθούν τα μακροοικονομικά χα
ρακτηριστικά της Λατινικής Αμερικής και να ευθυγραμμιστούν με εκείνα της παγκόσμιας 
ανοιχτής οικονομίας. Έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν οι επενδύσεις 
από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να μπορεί να εξαπλωθεί το εμπόριο, να μετακινείται 
η παραγωγή σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής. Στην πορεία, οι ολοένα και πιο ανταγω
νιστικές οικονομίες θα μπορούν να πληρώνουν τους τόκους του χρέους53». Οι απαιτήσεις 
της πληρωμής του χρέους οδηγούν στην πλήρη εξάρτηση των λατινοαμερικανικών κοινω
νιών, με τη συνακόλουθη απώλεια της κυριαρχίας των κυβερνήσεών τους54.

Βενεζουέλα βρέθηκαν σε τράπεζες των ΗΠΑ» (το παραθέτει o Pablo Medina, «Intervención en el 
Seminario del Parlatino sobre el tema El fin  del milenio y  la deuda externa» (16 Αυγούστου 1996), 
στο ABC de la deuda extema, Congreso de la República, Καράκας, Σεπτέμβριος 1996, σ. 8).

49. M. Castells, La era de ta información..., ό.π., σ. 147.
50. Μ. Castells, ídem.
51.0 Hinkelammert αναφέρεται σε τρία στάδια: το πρώτο καλύπτει τις δεκαετίες του 1950 και 

1960, το δεύτερο αυτήν του 1970 και το τρίτο αρχίζει το 1982.
52. Σ’ αυτή την περίοδο, που χρονολογείται από το 1982 και έπειτα, «οι στρατιωτικοί μηχα

νισμοί έχουν σταθεροποιηθεί ως μια εξουσία που καμία πολιτική και δημοκρατική κυβέρνηση δεν 
μπορούσε πλέον να μετακινήσει» (F. Hinkelammert, La deuda externa..., ό.π., σ. 57).

53. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 147-148.
54. Στις χώρες που έχουν δικτατορικές κυβερνήσεις «αυτός που εγγυάται αυτή την υποταγή 

είναι ο ίδιος ο στρατιωτικός μηχανισμός, που συμπράττει στον εκβιασμό με τους ξένους πιστωτές» 
(F. Hinkelammert, La deuda externa..., ό.π., σ. 57).



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 189

592. Αυτό είναι το στάδιο επίσης όπου το εξωτερικό χρέος μετατρέπεται σε εθνικό νόμι
σμα55 και αγοράζει ιδιοκτησίες της χρεωμένης χώρας, μεταμορφωνόμενο έτσι σε «άμεση 
ξένη επένδυση. Ολοένα και περισσότερο το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα πιέζουν προς 
αυτή την κατεύθυνση56».
593. Την ώρα που οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσπαθούν να υποτάξουν τις κυ
βερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, μετά τη μεξικανική κρίση, το ζήτημα του εξωτερικού 
χρέους μετατρέπεται στο κεντρικό ζήτημα της υποηπείρου. Το 1985 η Κούβα συγκαλεί 
συνάντηση των πιο σημαντικών προοδευτικών προσωπικοτήτων της ηπείρου, σε μια προ
σπάθεια να καθοριστεί κοινή δράση της υποηπείρου σχετικά με αυτό το πρόβλημα57.
594. Ένα «άρωμα μορατόριουμ φαινόταν» να διατρέχει εκείνη τη στιγμή τη Λατινική Αμε
ρική, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Πάμπλο Μεδίνα. Ο Βενεζουελάνος αντιπρόσω
πος θεωρεί ότι τότε ήταν που χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία να συμφωνήσουν οι χώρες της 
Λατινικής Αμερικής να αντιμετωπίσουν ενωμένοι τους πιστωτές58.
595. «Ενωμένες οι χώρες, ως μία μόνο δύναμη, ως ένας μόνο διαπραγματευτής, θα είχαν 
κατορθώσει σίγουρα να δημιουργήσουν συνθήκες για έναν διακανονισμό πιο ικανοποιη
τικό από αυτόν που πέτυχε η κάθε μία χωριστά59». Τελικά επιβλήθηκαν τα κριτήρια του 
συνασπισμού των δανειστών που αντιπροσώπευε το ΔΝΤ.
596. Αυτό που επιδίωκε ο συνασπισμός αυτός ήταν να κάνει ανταγωνιστικές τις λατινοαμε
ρικανικές οικονομίες μέσα στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Επειδή όμως για να επιτευχθεί 
αυτό ήταν αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά οι βιομηχανίες τους και αυτό με 
τη σειρά του απαιτούσε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, σε μια περίοδο στην οποία οι 
πολιτικές λιτότητας και περικοπών των δημοσίων δαπανών είχαν αφήσει χωρίς πόρους τις 
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις της Λατινικής Αμερικής, αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε, 
εκτός από την περίπτωση της Χιλής και μόνο στον τομέα των αγροτικών εξαγωγών.
597. Τα αποτελέσματα των πολιτικών αναδιάρθρωσης της δεκαετίας του 1980, της λεγά
μενης χαμένης δεκαετίας60, ήταν: οικονομική καθυστέρηση και επώδυνη κοινωνική κρίση. 
Ο Αλόνσο Αγκιλάρ εκτιμά, ωστόσο, ότι αυτή η δεκαετία δεν ήταν εντελώς χαμένη αφού,

55. Τα λεγάμενα swaps.
56. F. Hinkelammert, La deuda externa..., ό.π., σ. 57.
57. Βλέπε τις προτάσεις του Φιντέλ Κάστρο για το ζήτημα αυτό στο: «Fidel Castro: La deuda 

extema, selección temática febrero-septiembre 1985», που πραγματοποίησε η Marta Hamecker, Κα- 
ράκας, Βενεζουέλα, Pomaire, 1986.

58. Ρ. Medina, «Intervención en el Seminario...,» ό.π., σ. 10, Marta Hamecker.
59. P. Medina, ídem.
60. Όρος που χρησιμοποιεί η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊ- 

βική (Comición Económica para América Lativa y el Caribe, CEPAL) για να περιγράψει την κατά
σταση της Λατινικής Αμερικής στον οποίο προσθέτει: «επώδυνης μαθητείας». Σε σχέση με αυτό, 
η CEPAL διατρανώνει τις θέσεις της γύρω από τον παραγωγικό μετασχηματισμό με ισότητα (Helio 
Gallardo, «Democratización y democracia en América Latina», ανακοίνωση στο σεμινάριο «Crisis 
del neoliberalismo y vigencia de la utopías en América Latina», Μπουένος Αιρες, 8-13 Οκτωβρίου 
1996, που διοργάνωσε το περιοδικό América Libre, σ. 2).



190 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

αν και άνισα, μ£ αντιφάσεις και αρνητικό κοινωνικό ισοζύγιο, προωθήθηκε η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού. Θυμίζει ότι μεταξύ του 1984 και 1990 ο κλάδος της μεταποίησης αυξά
νεται στο Μεξικό περισσότερο από ό,τι το ΑΕΠ στο σύνολό του61. Μεταξύ του 1985 και 
1992, απ’ την άλλη, οι βιομηχανικές εξαγωγές αυξάνονται από το 37,6% στο 76,7% των 
συνολικών ή, αλλιώς, υπερδιπλασιάζονται62. Και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, των οποίων 
το ισοζύγιο το 1980 ήταν 8.458,8 εκατομμύρια δολάρια, το 1990 ήταν ήδη 30.309,5 εκα
τομμύρια. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι σωστός ο ισχυρισμός ότι μόνο η Χιλή, 
και μόνο ο αγροεξαγωγικός τομέας, κατόρθωσε να εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά. Η πρόοδος 
του Μεξικού αυτά τα χρόνια υπήρξε πολύ μεγαλύτερη και ο εκσυγχρονισμός έγινε κυρίως 
στη βιομηχανία, πράγμα που έκανε δυνατή τη γρήγορη αύξηση των βιομηχανικών εξαγω
γών όπου οι εξαγωγές του πετρελαίου και των παραγώγων του μειώθηκαν μέσα σε μόνο 9 
χρόνια από το 55,2% στο 11,8% του συνόλου των προϊόντων που εξάγονται63.

Η οικονομική αναδιάρθρωση της δεκαετίας του 1990
598. Ήταν η δεκαετία του 1990 εκείνη στην οποία η Λατινική Αμερική άρχισε να ενσωμα
τώνεται στη νέα παγκόσμια οικονομία, αφού η μάστιγα του πληθωρισμού είχε αντιμετω
πιστεί σε πολλές χώρες της64. Εκείνη την περίοδο οι πιο δυναμικοί τομείς των οικονομιών 
της μπαίνουν στον διεθνή ανταγωνισμό για να πουλήσουν προϊόντα και να προμηθευτούν 
κεφάλαια, όμως αυτή η ενσωμάτωση έλαβε χώρα με πολύ υψηλό τίμημα: ένα σημαντικό 
ποσοστό του λατινοαμερικανικού πληθυσμού αποκλείστηκε από αυτούς τους δυναμικούς 
τομείς ως παραγωγοί και ως καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις λαοί, χώρες και περιο
χές επανασυνδέθηκαν μέσω της άτυπης τοπικής οικονομίας και της παράνομης οικονομίας 
που ήταν προσανατολισμένη προς το εξωτερικό [.. ,]65».
599. Ένα πρόσφατο δελτίο της CEPAL υποστηρίζει, από την πλευρά του, «ότι η περιοχή έχει 
επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης», όμως αναγνωρίζει «ότι αυτή η ανάπτυξη66 ήταν 
γενικά μέτρια και ακόμη δεν έχει μειώσει τα επίπεδα της ανοιχτής ανεργίας ούτε αύξησε 
τα εισοδήματα των απασχολουμένων σε τομείς χαμηλής παραγωγικότητας που συνεχίζουν

61. A. Aguilar, Nuevas realidades, ό.π., σ. 193.
62. ibid, σ. 195
63. idem.
64. Αν και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει ευνοήσει βασικά τους ιδιοκτήτες του κεφα

λαίου, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου υπήρχαν φαι
νόμενα σοβαρού υπερπληθωρισμού -με τις δυσοίωνες συνέπειες που έχει αυτό στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα των πιο φτωχών-, ορισμένες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως του 
Φουχιμόρι στο Περού, του Μένεμ στην Αργεντινή και του Καρντόσο στη Βραζιλία, πέτυχαν υψη
λούς δείκτες δημοτικότητας καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν το εθνικό νόμισμα.

65. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 159.
66. CEPAL, Panorama social de América Latina -1997, OHE, 1998, σ. 24. Με αυτή την εκτίμη

ση συμφωνούν οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων της Ομάδας του Pío, οι οποίοι σε μια 
δήλωση που εξέδωσαν στη συνάντηση του Παναμά στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 1998 υποστηρίζουν 
ότι η λατινοαμερικανική οικονομία παρουσιάζει «καθαρά χαρακτηριστικά δυναμισμού».
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να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την απορρόφηση εργατικής δύναμης67».
600. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι αναμενόμενο οι μακροοικονομικές και θεσμικές μεταρ
ρυθμίσεις «να προκαλέσουν σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα ισχυρές αυξή
σεις της παραγωγικότητας που θα ενδυναμώσουν την οικονομία στο σύνολό της68», αλλά 
έτσι θα απορροφηθεί η ανεργία που προέρχεται από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
601. Με αυτή την έννοια, πρέπει να επισημάνουμε ότι το δελτίο της CEPAL λαμβάνει υπό
ψη τις κοινωνικές συνέπειες του σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου και προτείνει μια κοι
νωνική ατζέντα για να τις αντιμετωπίσει69.
602. Σκέφτομαι τώρα που χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία διεθνών οργανισμών τα 
οποία αναφέρονται στην οικονομική ανάπτυξη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμόμαστε 
τη διευκρίνιση που συνηθίζει να κάνει ο Σαμίρ Αμίν. Σύμφωνα με τον Αφρικανό οικονο
μολόγο, ο σκοπός του καπιταλισμού δεν είναι η ανάπτυξη αλλά η επίτευξη κερδών, και 
γι’ αυτό επαναλαμβάνει συνεχώς ότι είναι αναγκαίο να διαχωρίζουμε την πραγματικότητα 
αυτού που παράγει ο καπιταλισμός, δηλαδή την καπιταλιστική επέκταση, από την έννοια  
της ανάπτυξης. Αυτή η τελευταία, από τη φύση της είναι ιδεολογική έννοια, αναφέρεται σε 
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία χαρακτηρίζεται αν μια οικονομική πράξη συνεισφέρει στην 
προώθηση ενός καθορισμένου κοινωνικού σχεδίου που αναφέρεται στη μία η στην άλλη 
ιδεολογία, δίνει μεγαλύτερη ή μικρότερη έμφαση στις έννοιες της ελευθερίας, της ισότη
τας, της απελευθέρωσης του ανθρώπου, της αποδοτικότητας κ.λπ.
603. «Η λογική της καπιταλιστικής επέκτασης δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα που 
να μπορεί να ταυτοποιηθεί με όρους ανάπτυξης. Για παράδειγμα, δεν συνεπάγεται πλήρη 
απασχόληση ούτε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ισότητας στην κατανομή του εισοδήματος. Η 
καπιταλιστική επέκταση κατευθύνεται από την επιδίωξη του κέρδους [...]. Αυτή η λογική 
μπορεί να προκαλέσει αύξηση της απασχόλησης σε συγκεκριμένες συνθήκες ή περιστολή 
της απασχόλησης σε άλλες: μπορεί να μειώσει τις εισοδηματικές ανισότητες ή μπορεί να 
τις οξύνει70».

67. CEPAL, idem.
68. ibid., σσ. 21-22.
69. ibid., βλέπε Κεφάλαιο VU: «Agenda social», σσ. 155-181.
70. Samir Amin, «The Capitalism Economic Management of the Crisis of Contemporary Soci

ety», στο Capitalism in the Age c f  Globalization, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, Zed Books, 1977, σσ. 14-15. 
Ξεκινώντας από τέτοιου είδους θεωρήσεις ο Κάρλος Βίλας αποφαινόταν το 1996: «Δεν έχει [...] 
έννοια να συνεχίζουμε τη συζήτηση αν ο νεοφιλελευθερισμός “λειτουργεί” ή “δεν λειτουργεί”: λει
τουργεί εδώ και μια δεκαετία [...]. Στην πενταετία 1991-1995, η συνολική μεταβολή του ΑΕΠ της 
περιοχής έφτασε σχεδόν στο 15% έναντι του 9,5% της περιόδου 1986-1990. Αυτά τα στοιχεία απο- 
δεικνύουν κάτι που ήδη ο Μαρξ είχε αναγνωρίσει: ο καπιταλισμός είναι καλός στο να συσσωρεύει 
κεφάλαιο» (Carlos Vilas, «La izquierda en América Latina: presente y futuro», στο Alternativas de 
izquierda al neoliberalismo, FIM-CEA, Μαδρίτη, 1996, σ. 50). O συγγραφέας διευκρίνιζε ότι δεν 
μπορούσε όλη η οικονομική επιτυχία να αποδοθεί στην εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μέτρων, 
γιατί δεν είχαν παρουσιάσει βελτίωση μόνο οι χώρες που είχαν εφαρμόσει νεοφιλελεύθερα μέτρα, 
αλλά και άλλες που δεν το είχαν κάνει αυτό, τουλάχιστον όχι σε τέτοια έκταση.
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Η περίπτωση της Χιλής
604. Η Χιλή, χώρα πρωτοπόρος του νεοφιλελευθερισμού στον κόσμο, πέτυχε αξιοσημείω
τη ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 1990, αν και αυτή βασικά προερχόταν από τον αγροε- 
ξαγωγικό τομέα.

605. Σχετικά με αυτή τη χώρα πρέπει να έχουμε υπόψη, ωστόσο, τις επισημάνσεις του Ατί- 
λιο Μπορόν. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Χιλή ήταν μία από τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής που δεν είχε εφαρμόσει με ακρίβεια τις συνταγές του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. Οι διαδοχικές χιλιανικές κυβερνήσεις είχαν παραβιάσει «τρεις από τις κρίσιμες 
εντολές του Νεοφιλελεύθερου Δεκαλόγου»: δεν ιδιωτικοποίησαν το πιο ουσιαστικό, την 
κρατική επιχείρηση χαλκού71. Το μέγεθος του κράτους έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια σε τέτοιο σημείο, ώστε το χιλιανικό κράτος να έχει μετατραπεί σε ένα 
από τα μεγαλύτερα της Λατινικής Αμερικής72. Τέλος, οι διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων βρί
σκονται αντιμέτωπες με σημαντικούς περιορισμούς. «Ένα μεγάλο τμήμα του κεφαλαίου 
που μπαίνει στην αγορά της Χιλής, περίπου το 30%, παραμένει ακινητοποιημένο στα χέρια 
της Κεντρικής Τράπεζας και μόνο το υπόλοιπο μπορεί να τοποθετηθεί σε χρηματιστηρια
κές δραστηριότητες. Επιπλέον, και ίσως το σημαντικότερο, οι εν λόγω τοποθετήσεις πρέπει 
να παραμείνουν στη χώρα τουλάχιστον επί έναν χρόνο73».

606. Ανεξάρτητα από το ποιος ήταν ο βαθμός στον οποίο ακολούθησε η Χιλή το νεοφιλε
λεύθερο συνταγολόγιο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι κατά τη δεκαετία του 1990 οι 
κύριοι οικονομικοί δείκτες συνέχισαν να παρουσιάζουν μια τάση υψηλής ανάπτυξης.

607. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει o Jacobo Schatan74, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά έναν 
μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7%, οι εξαγωγές κατά περισσότερο από 75% [στη διάρ
κεια της δεκαετίας του 1990, Σ.τ.Μ.], το ίδιο και οι εισαγωγές. Υπήρξε επίσης μια αξιοση
μείωτη αύξηση των ξένων επενδύσεων75. Με τη σειρά του ο πληθωρισμός έπεσε στο 6% 
το 1997.

608. Στο κοινωνικό επίπεδο, παρουσιάζονται επίσης επίσημοι δείκτες σχετικά με την απα
σχόληση, τις αμοιβές ή τη φτώχεια που δείχνουν σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Η

71. «Το 1995 τα φορολογικά έσοδα από την Codelco, την κρατική εταιρεία χαλκού, ανέρχονταν 
στα 1.764 εκατομμύρια δολάρια, ένας αριθμός πολύ ανώτερος από το σύνολο των φόρων που κατέ
βαλαν όλες οι ιδιωτικές εταιρείες στη Χιλή» (Afilio Borón, «Réquiem para el neoliberalismo», στο 
Cuaderno de Textos, αρ. 15, Βραζιλία, Ιούνιος-Αύγουστος 1997, σ. 11).

72. A. Borón, ibid., σ. 12. Το μέγεθος του κράτους μετριέται με την αναλογία των δημοσίων 
δαπανών σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικής αυτοδιοίκησης) επί του ΑΕΠ.

73.0  Μπορόν αναγνωρίζει ότι ήταν ο Λουΐς Μπρέσερ Περέιρα εκείνος που διατύπωσε πριν από 
καιρό την άποψη ότι η οικονομική αναδιάρθρωση στη Χιλή δεν αποτελούσε ένα λαμπρό υπόδειγμα 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών (Bresser Pereira, στο A. Borón, idem).

74. Jacobo Schatan, «El saqueo de América Latina. Deuda extema, neoliberalismo, global- 
ización», 1998, σ. 105.

75. Αυξήθηκαν από 1.300 εκατομμύρια δολάρια το 1990 σε κάτι περισσότερο από 4.500 εκα
τομμύρια το 1996 (J. Schatan, idem).



καταγεγραμμένη ανεργία, που είχε φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στα μέσα της προηγού
μενης δεκαετίας [ 1980], μειώθηκε φτάνοντας σε επίπεδα της τάξης του 5 με 6% στο πρώτο 
εξάμηνο του 199876, αν και αργότερα, σύμφωνα με ορισμένες πηγές77, ένα σημαντικό πο
σοστό αυτών των νέων θέσεων εργασίας είχαν αβέβαιο χαρακτήρα ή αφορούσαν τον άτυπο 
τομέα της οικονομίας και η ανεργία των νέων έφτανε σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά78. Ίσως 
το σημαντικότερο ήταν η μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που βρισκόταν σε κατά
σταση φτώχειας, από 45,1 % το 1987 στο 23,2% του συνολικού πληθυσμού το 1996, και της 
απόλυτης φτώχειας από 17,4% σε 5,8%79.

609. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ωστόσο, ότι πίσω από αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπάρχει 
το φαινόμενο της αυξανόμενης χρέωσης των φτωχότερων μερίδων του πληθυσμού. Αυτοί 
είναι παρόμοια φτωχοί, μόνο που τώρα έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, γιατί πολλά 
από αυτά τα αγαθά που διαθέτουν δεν τα έχουν εξοφλήσει ακόμη και οποιαδήποτε στιγμή 
μπορεί να τα χάσουν80. Θα πρέπει να γίνει, αναμφίβολα, μια κριτική ανάλυση τόσο σε αυτά 
όσο και στα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

610. Ωστόσο, τραβά την προσοχή το γεγονός ότι αυτή η σημαντική οικονομική ανάπτυξη 
δεν συνοδεύτηκε από αλλαγή στη δομή διανομής του εισοδήματος, που είναι σήμερα μία 
από τις πιο οπισθοδρομικές στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας81. 
Δεν είναι παράξενο λοιπόν το ότι σ’ αυτή τη χώρα με την τόσο αξιοσημείωτη ανάπτυξη, 
«οι κάτοικοί της δεν αισθάνονται ευτυχείς» -  όπως αναγνωρίζει ένα πρόσφατο δελτίο της 
PNUD. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, οι πρόοδοι της χιλιανικής οικονομίας «συνυπάρχουν 
με όχι λιγότερο προφανείς εκδηλώσεις δυσαρέσκειας», που μοιάζουν να αποτελούν «την 
πρόδρομη έκφραση ανασφάλειας και αβεβαιότητας82».

611. Απ’ την άλλη μεριά, με δεδομένη την ευαισθησία της χιλιανικής οικονομίας στις αλ
λαγές της παγκόσμιας αγοράς, οι συνέπειες της ασιατικής κρίσης ήδη άρχισαν να γίνονται
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76. Ο Jacques Chonchol υποστηρίζει ότι το επίπεδο της ανεργίας ήταν ανώτερο από 13% το 
1986 και κατέβηκε στο 6,2% το 1996, αν και παραμένει πολύ υψηλό στους νέους ηλικίας 15-24 
ετών, όπου φτάνει το 15 με 16% («Una trampa para la democracia», Σαντιάγο της Χιλής, εφημερίδα 
El siglo, αρ. 833, 27 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 1997, σσ. 14).

77. Εφημερίδα Granma, Αβάνα, Κούβα, 24 Δεκεμβρίου 1998.
78. Ένα 15 με 16,5%, σύμφωνα με τον J. Chonchol, «Una trampa...», ό.π., σσ. 14-15.
79. CEPAL, Panorama social.., ό.π., σ. 28.
80. J. Schatan, «El saqueo de América Latina...», ό.π., σ. 139.
81. «Σύμφωνα με τα στοιχεία της CASEN, το φτωχότερο 10% των νοικοκυριών λάμβανε το 

1996 ένα πολύ μικρό τμήμα του εθνικού εισοδήματος, περίπου το 1,5%, την ώρα που το πλου
σιότερο 10% των νοικοκυριών απολάμβανε ένα ποσοστό μεταξύ 41 και 42%, δηλαδή 28 φορές 
περισσότερο. Όμως, καθώς συμβαίνει τα φτωχά νοικοκυριά να έχουν πολύ μεγαλύτερη δημογρα- 
φική πυκνότητα από τα πλούσια (περισσότερα μέλη ανά νοικοκυριό), προκύπτει ότι η απόσταση 
ανάμεσα στα δύο άκρα ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι περίπου 1 πρός 37, με ελαφρές 
διακυμάνσεις όλη αυτή την περίοδο» (J. Schatan, ibid., σ. 106).

82. PNUD, Desarrollo humano en Chile-1998, Σαντιάγο της Χιλής, 1998, σ. 53.
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αισθητές. Αρχισε να ξανανεβαίνει το επίπεδο της ανεργίας83, φτάνοντας το 7,2% σύμφωνα 
με ορισμένες πηγές, ή το 11% σύμφωνα με άλλες84.

2. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Η ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

612. Ο νεοφιλελευθερισμός, μέσα στη στρατηγική εξουσίας του έχει επίσης ένα κοινωνικό 
σχέδιο: τον μέγιστο κατακερματισμό της κοινωνίας, γιατί μια διαιρεμένη κοινωνία -στην 
οποία οι διάφορες μειονοτικές ομάδες δεν κατορθώνουν να συστήσουν πλειονότητα αμφι
σβήτησης της ισχύουσας ηγεμονίας- είναι ο καλύτερος τρόπος για την αναπαραγωγή του 
συστήματος.
613. Και δεν εφαρμόζεται αυτή η στρατηγική μόνο ανάμεσα στους εργαζόμενους -προσπα
θώντας «να αποδομηθεί η δύναμη της εργασίας σε ένα άθροισμα διαφοροποιημένων και 
διαχωρισμένων μεταξύ τους υποκειμένων85» - αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία.
614. Ο Αργεντινός ερευνητής Αλμπέρτο Μπιντέρ αναφέρεται λεπτομερειακά σ’ αυτή τη 
στρατηγική των κυρίαρχων τάξεων στο άρθρο του «Η κατακερματισμένη κοινωνία86».
615. Σύμφωνα με τον Μπιντέρ, αυτό που επιδιώκεται με αυτή τη στρατηγική είναι «να δη- 
μιουργηθούν ή να κατασκευαστούν απομονωμένες κοινωνικές ομάδες» ή «μειονότητες87» 
που να παράγουν «πρακτικές πολέμου» μεταξύ τους, και με τον τρόπο αυτόν οι ηγεμονικές 
ελίτ καταφέρνουν «έναν οριζόντιο κοινωνικό έλεγχο88».
616. Η βάση για να διατηρούνται διαχωρισμένες αυτές οι ομάδες μεταξύ τους ή να βρίσκο
νται σε σχέσεις αντιπαράθεσης, είναι να προσπαθούν συνειδητά να τις αποπροσανατολί
ζουν από τους κοινούς στόχους τους, εμποδίζοντάς τες να αναλάβουν συλλογικούς αγώνες. 
«Κατακερματισμένη κοινωνία σημαίνει ότι μια πλειονότητα -και μερικές φορές ένας λαός 
ολόκληρος- έχει χάσει τον δρόμο της δικής του εθνικής υπόθεσης89».
617. Αυτή η πολιτική κοινωνικού αποπροσανατολισμού «λειτουργεί, βασικά, σε τρία επίπε

83. Σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, πέρασε από το 5,1% τον Φεβρουάριο του 
1998 στο 7,2% τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

84. Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Χιλής.
85. Carlos Vilas, «La izquierda en América Latina: presente y futuro, στο Alternativas al neolib

eralismo, FIM-CEA, 1996, σ. 42.
86. Alberto Binder, «La sociedad fragmentada», περιοδικό Pasos, αρ. 3, 1992, σσ. 22-26.
87. O Μπίντερ ορίζει τη «μειονότητα» ως «μια κοινωνική ομάδα, σχετικά απομονωμένη από 

άλλες κοινωνικές ομάδες, με απόλυτη αδυναμία να αποκτήσει την πολιτική ηγεμονία σε ένα κα
θορισμένο κοινωνικό περιβάλλον, με μηδενική ή ελάχιστη δυνατότητα να παραγάγει κοινωνικές 
πολιτικές και που συνεπώς, ως παθητικό υποκείμενο, υφίσταται αυθαίρετες πρακτικές από άλλες 
κοινωνικές ομάδες (διαφορετικής ή ίδιας φύσης με αυτήν) και υπομένει συνθήκες ζωής κάτω από 
το όριο σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς δυνατότητα να αμυνθεί ή να αυ- 
τοπροστατευτεί λόγω της ίδιας της τής κατάστασης» (ibid., σ. 22).

88. A. Binder, ibid., σ. 23
89. A. Binder, ídem.
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δα: α) την πολυδιαίρεση της κοινωνίας σε ομάδες με ελάχιστη ικανότητα δύναμης· β) τον 
προσανατολισμό αυτών των ομάδων σε στόχους μερικούς, που προκαλούν αποκλεισμούς, 
αντί να δημιουργούν ενότητα· γ) τον εκμηδενισμό της διαπραγματευτικής τους ικανότητας 
για τη σύναψη “συμφώνων” [.. ,]90».
618. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να εμποδιστεί η δημιουργία ενός [κοινω
νικού, Σ.τ.Μ.] χώρου όπου θα μπορούσαν να σχεδιαστούν στόχοι που να ξεπερνούν κάθε 
ξεχωριστή ομάδα, δηλαδή να μπορούν να τους συμμεριστούν και άλλες ομάδες, ανοίγοντας 
δρόμους σε δυνητικές συμφωνίες και συμμαχίες. Έτσι η διακήρυξη γύρω από το τέλος των 
ιδεολογιών αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Η κοινωνία παύει 
να εννοείται και να αναλύεται με τρόπο περιεκτικό, και έτσι εξαφανίζονται οι κοινωνικές 
ουτοπίες που δημιουργούν τους χώρους συνάντησης των διαφορετικών ομάδων91. Απ’ την 
άλλη πλευρά, προωθείται η κουλτούρα του ναυαγίου, του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», που 
απορρίπτει οποιαδήποτε μορφή συλλογικής δράσης.
619. Πρόκειται για «μια παγκόσμια στρατηγική της κυρίαρχης εξουσίας που προσπαθεί να 
τεμαχίσει την κοινωνία και να κάνει απολύτως αδύνατη την οικοδόμηση της έννοιας της 
πλειονότητας92», προετοιμάζοντας το πεδίο για την άσκηση μιας περιορισμένης δημοκρα
τίας, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω93.

3. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

620. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει επίσης ένα πολιτικό σχέδιο. Για να εφαρμόσει τις οικο
νομικές συνταγές, που διακηρύσσει αυτό το μοντέλο, απαιτείται ένα κράτος που να έχει 
ενεργό συμμετοχή στην προσπάθεια αποδυνάμωσης και εξάλειψης των πολιτικών κατα-

90. A. Binder, idem.
91. A. Binder, idem.
92. A. Binder, ibid., [πραγματικής-κοινωνικής-συλλογικής και όχι ατομικής-αριθμητικής, 

Σ.τ.Μ.].
93. «Μια κοινωνία όπου υπάρχουν πολλές οργανωμένες κοινωνικές ομάδες που δημιουργούν 

μεταξύ τους μορφές συνεργασίας ή συμμαχίας στη βάση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας, 
που επιδιώκουν να οικοδομήσουν μορφές πολιτικής ηγεμονίας μέσω της καθημερινής άσκησης 
δύναμης και που έχουν, επιπλέον, ικανότητα να παράγουν στρατηγικές αυτοάμυνας, είναι μια κοι
νωνία που μπορεί να έχει ή να μην έχει κατακτήσει μια κοινωνική και συμμετοχική δημοκρατία, 
βρίσκεται όμως σε συνθήκες κατάκτησής της. Μια κοινωνία, αντίθετα, όπου υπάρχουν πολλές ορ
γανωμένες κοινωνικές ομάδες, απομονωμένες όμως μεταξύ τους, που έχουν χάσει την ικανότητα να 
δημιουργούν συμμαχίες και συνεπώς βρίσκονται σε απόλυτη αδυναμία να οικοδομήσουν την πο
λιτική ηγεμονία, κοινωνικές ομάδες που δεν αναπτύσσουν μεταξύ τους μορφές συνεργασίας, αλλά 
έχουν σχέσεις υποβόσκουσας εχθρότητας, όπου αλληλοεπιτίθενιαι εναλλάσσοντας τους ρόλους του 
θύτη και του θύματος, όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες να οικοδομήσουν αποτελεσματικές στρατη
γικές άμυνας και συνεπώς ζουν υποταγμένες σε κοινωνικές διακρίσεις, αυτή είναι μια κατακερμα
τισμένη κοινωνία που, ως τέτοια, ή δεν ζει τη δημοκρατία ή προσαρμόζεται πλήρως στα πολιτικά 
χαρακτηριστικά των περιορισμένων δημοκρατιών» (A. Binder, ibid., σ. 25).
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κτήσεων των εργαζομένων. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ενδυναμωθούν οι αυταρχικές 
εξουσίες του κράτους, όπως συνιστά η Τριμερής Επιτροπή94, στην Έκθεση σχετικά με τη 
διακυβέρνηση95. Το πολιτικό σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού συνίσταται σε ένα ελάχιστο 
κράτος αναφορικά με την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και σε ένα 
ισχυρό κράτος όσον αφορά τη δημιουργία των πολιτικών συνθηκών που είναι απαραίτητες 
για την οικονομική του λειτουργία.

1. Ανατρέποντας τις κατακτήσεις των εργαζομένων

621. Η θέση για το ελάχιστο κράτος στηρίζεται τόσο στην αποτυχία του κρατικιστικού σο
βιετικού σοσιαλισμού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης επιστημονικοτεχνι- 
κής επανάστασης96, όσο και στην κρίση του «κράτους πρόνοιας» των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης97. Και έχει αποκτήσει πολλούς οπαδούς, ακόμη και σε μερίδες της ίδιας της Αρι-

94. Η Τριμερής Επιτροπή ιδρύθηκε το 1973 από τον David Rockefeller, πρόεδρο της Chase 
Manhattan Bank, τον Zbigniew Brzezinski, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Κάρτερ «και άλλους 
“διαπρεπείς πολίτες” της ίδιας κατηγορίας. Περίπου 300 μέλη (γύρω στους 200 το 1973) προέρ
χονται από τον χώρο των επιχειρήσεων και των διεθνών τραπεζών, τον κυβερνητικό χώρο, τον 
ακαδημαϊκό, των συντηρητικών MME και των εργασιακών παραγόντων. Στόχος της επιτροπής ήταν 
να οικοδομήσει και να ισχυροποιήσει τη συνεργασία ανάμεσα στις διευθυντικές τάξεις της Βόρειας 
Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας -εξού και ο όρος ‘Τριμερής”-, για να περιφρου- 
ρήσει τα συμφέροντα του δυτικού καπιταλισμού σε έναν εκρηκτικό κόσμο. Η Τριμερής Επιτροπή 
ως ιδιωτική μονάδα είναι μια απόπειρα να διαμορφωθεί η δημόσια πολιτική και να οικοδομηθούν οι 
δομές για τη διεθνή σταθερότητα στις ερχόμενες δεκαετίες.

» Πολύ γρήγορα, μετά την εκλογή του προέδρου Κάρτερ, ο “τριλατεραλισμός” [από το tri
lateral: τριμερής] μετατράπηκε σε γραμμή της εξωτερικής πολιτικής. [...] Κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας του τουλάχιστον 28 μέλη της Τριμερούς Επιτροπής κατέλαβαν σημαντικές θέσεις στην 
κυβέρνηση. Εκτός από τον Brzezinski, ιδρυτικό διοικητή της Επιτροπής, βρίσκουμε σ’ αυτήν: τον 
αντιπρόεδρο Walter Móndale, τον πρώην επικεφαλής υποθέσεων της κυβέρνησης Cyrus Vance, τον 
πρώην πρεσβευτή στον ΟΗΕ Andrew Young, τον Γραμματέα Αμυνας Harold Brown, τον πρόεδρο 
του Συστήματος Ομοσπονδιακών Τραπεζών [FED] Paul Volcker» (Holly Sklar, The Trilateral Co
mission and elite planning fo r  word management, Βοστώνη, South End Press, 1980, σσ. 1-2).

95. J.R. Capella, «Las transformaciones del estado contemporáneo», στο Las transformaciones 
en el Norte y  en el Sur del mundo, Μαδρίτη, FIM, 1991, σσ. 142-143.

96. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας τον θεμελιώδη ρόλο που έπαιξε το κράτος στο στάδιο της 
εκτεταμένης ανάπτυξης της ΕΣΣΔ. Αυτή η χώρα, μία από τις πιο καθυστερημένες της Ευρώπης, κα
τόρθωσε να ξεχωρίσει οικονομικά και να παρουσιάσει σ’ αυτό το πεδίο επιτεύγματα που ξάφνιασαν 
τον κόσμο.

97. J.R. Capella, Las transformaciones..., ό.π., σ. 141. «Το “κράτος πρόνοιας” ήταν το αποτέλε
σμα ενός συμβιβασμού μεταξύ κοινωνικών τάξεων, πάνω στη βάση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι 
κατέχουσες τάξεις αποδέχτηκαν την αναδιανομή [.. ,]μέσω του κράτους, του κοινωνικού προϊόντος, 
δηλαδή: οργάνωση και εφαρμογή από το κράτος πολιτικών αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των 
μισθών, καθώς και ανάλογων φορολογικών πολιτικών, με στόχο να επιτευχθεί κοινωνική ειρήνη. 
Απαιτούσαν σε αντάλλαγμα να μη θιγούν τα θεμέλια της καπιταλιστικής παραγωγής: η ατομική ιδιο
κτησία των μέσων παραγωγής. Αναγνώρισαν πολιτικά, σ’ αυτή τη βάση, τους πολιτικοκοινωνικούς
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στεράς, που δεν στάθηκαν ικανές να αποκαλύψουν τον υποκριτικό λόγο αυτής της θέσης.
622. Ένας από τους στόχους είναι να ανατραπούν οι κατακτήσεις των εργαζομένων -στα
θερότητα της εργασίας, ικανοποιητικοί μισθοί, κοινωνική ασφάλεια κ.λπ.- και να χτυπη
θούν οι ταξικοί οργανισμοί για να εξαλειφθεί κάθε αντίσταση στο ελεύθερο παιχνίδι της 
αγοράς.
623. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν ελαττώσει το «κράτος πρόνοιας» σε κάτι λίγο 
περισσότερο από ένα «“κράτος δημόσιας βοήθειας”: έχει εξαφανιστεί η αναπροσαρμο
γή των μισθών και η εργασιακή ασφάλεια, έχει γίνει διαχωρισμός των εργαζομένων σε 
σταθερούς, προσωρινούς, νέους [...]. Έχει καταστραφεί η λεγόμενη “προοδευτικότητα” 
στο φορολογικό σύστημα, έχουν γίνει κενά περιεχομένου τα “κοινωνικά δικαιώματα”, η 
“κοινωνική μέριμνα” βαραίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τους χρήστες της, ιδιωτικοποιούνται 
οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις κ.λπ.98».

2. Αναζητώντας τη διακυβέρνηση .δημοκρατική πρόσοψη και αυταρχική ουσία

624. Απ’ την άλλη πλευρά, η διακυβέρνηση στις δημοκρατίες είναι το κεντρικό θέμα στην 
ατζέντα της συντηρητικής σκέψης: το πρόβλημά της είναι πώς να εναρμονίσει τα οικονομι
κά αποτελέσματα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου -που προκαλούν αυξανόμενη ανισότητα 
και ευνοούν καταφανώς μια μειονότητα του πληθυσμού- με τους αστικούς δημοκρατικούς 
θεσμούς.
625. Τα νεοφιλελεύθερα κράτη, αν και όπως είπαμε πρέπει να ισχυροποιήσουν τις αυταρχι
κές τους εξουσίες, χρειάζεται ωστόσο να διατηρούν δημοκρατική πρόσοψη. Γι’ αυτό πρέπει 
να τηρούν το τελετουργικό των θεσμών τους: να διατηρούν τις ελεύθερες εκλογές, τον 
πλουραλισμό κ.λπ. Καθώς όμως δεν μπορούν να ρισκάρουν να επιτρέψουν στις εκλογικές 
πλειοψηφίες ν’ ακολουθήσουν έναν δρόμο που δεν έχει χαραχτεί από αυτά -δεν πρέπει 
να επαναληφθούν παρόμοιες εμπειρίες με αυτήν του Αλιέντε στη Χιλή- είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστούν ώστε οι αντιπρόσωποι αυτών των πλειοψηφιών να έχουν ολοένα και 
λιγότερες εξουσίες. Σήμερα, τόσο οι οικονομικές αποφάσεις όσο και αυτές που σχετίζονται 
με την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των μέσων επικοινωνίας99 βρίσκονται έξω από τις

θεσμούς των υποτελών τάξεων [...]. Οι υποτελείς τάξεις, από την πλευρά τους, αποδέχτηκαν αυτή 
την εισοδηματική πολιτική που βραχυπρόθεσμα εξασφάλιζε την αύξηση της κατανάλωσής τους, 
ανέβαλαν ή απέφυγαν να αμφισβητήσουν πολιτικά τα θεμέλια του ιδιωτικού καπιταλισμού [...] και 
εξασφάλισαν την αναγνώριση των δικών τους θεσμών -κόμματα, συνδικάτα- που θα ενσωματώνο
νταν στο κράτος» (idem).

98. J.R. Capella, Las transformaciones..., ibid., σ. 144.
99. «Πρόκειται [...] για “στεγανοποίηση” των δήθεν τεχνικών αποφάσεων των κρατικών λει

τουργών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των κυβερνήσεων των πιστωτριών χω
ρών από τη γνώμη και τη θέληση της πολιτικής κοινωνίας των χωρών οφειλετών. Με άλλα λόγια, 
στο όνομα ενός επανακαθορισμού των σχέσεων εξουσίας, του οποίου το πολιτικό περιεχόμενο κα
λύπτεται πίσω από την πρόσοψη τεχνικών αποφάσεων, αναγνωρίζεται το ασυμβίβαστο ανάμεσα 
στην αρχή της θέλησης της πλειονότητας των πολιτών και στον μειοψηφικό χαρακτήρα των συμφε
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αποφάσεις της Βουλής. Ο Χουάν Καπέλια μιλά για «κρατικές εξουσίες100 με ψαλιδισμένη 
κυριαρχία».

626. Το νέο αυταρχικό κράτος χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες τόσο για να ελέγξει την 
ιδιωτική ζωή των ανθρώπων όσο και για να ελέγξει το μυαλό τους. Οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας διευκολύνουν τη συσσώρευση στοιχείων γύρω από την προσωπική ζωή σε 
πολύ χαμηλά κόστη, «κάνοντας δυνατή την προληπτική δράση του κράτους (και των επι
χειρήσεων) κατά της διαφωνίας σε χώρους όπως ο εργασιακός, την πρόσβαση σε δημόσιες 
λειτουργίες κ.λπ.101.

3. Κατασκευάζοντας τη συναίνεση

627. Όμως δεν χωρά αμφιβολία ότι εκείνο που βοηθά περισσότερο στη διακυβέρνηση των 
χωρών που υιοθετούν το νεοφιλελεύθερο οικονομικό καθεστώς, το οποίο τείνει σε αυξανό
μενη κοινωνική ανισότητα, είναι η ικανότητα των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης 
να επηρεάζουν την κοινή γνώμη102.
628. Συγκεντρωμένα σε ολοένα λιγότερα χέρια, αναλαμβάνουν «να κατευθύνουν τις σκέ
ψεις και τις πράξεις» των ανθρώπων μέσα στα αποδεκτά από τις κυρίαρχες τάξεις όρια, 
αποτρέποντας «οποιαδήποτε πρόκληση εν τη γενέσει της» εναντίον αυτών των τάξεων και 
των κατεστημένων εξουσιών, προτού «πάρει μορφή και αποκτήσει δύναμη103». Έναν μόνο 
όρο θέτουν οι φιλελεύθεροι αστοί για να αποδεχθούν το δημοκρατικό παιχνίδι, δηλώνει ο

ρόντων που θίγονται από τις δημόσιες πολιτικές. Ο ελιτισμός επανεμφανίζεται ενδεδυμένος με τη 
δημοκρατική ρητορική και η πολιτική ελαχιστοποιείται στην καθημερινή διαχείριση μιας τάξης της 
οποίας η νομιμότητα μένει έξω από τη συζήτηση και η αμφισβήτησή της στιγματίζεται ως υπονό
μευση. Αν πριν από μισό αιώνα o Talmon μπόρεσε να αναφερθεί στην ανάδυση και ανάπτυξη των 
ολοκληρωτικών δημοκρατιών, η σύγχρονη νεοφιλελεύθερη τάξη προωθεί στη Λατινική Αμερική 
μια εξαιρετική ποικιλία αυταρχικών δημοκρατιών» (Carlos Vilas, «Democracia y alternativas al 
neoliberalismo», Μαδρίτη, Papeles de la FIM, αρ. 8, 1997, σσ. 32-33).

100. J.R. Capella, Las transformaciones..., ό.π., σ. 155. Σχετικά υποστηρίζει: αυτές στερούν 
«από τον πληθυσμό την πολιτική βούληση σε συγκεκριμένα θέματα (κυρίως άμυνας, οικονομικής 
και τεχνολογικής πολιτικής), την ώρα που διαβεβαιώνουν ότι ο πληθυσμός εξακολουθεί να έχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώνει αυτή την πολιτική βούληση, ελευθερία σκέψης και έκφρασης κ.λπ.

» Η πολιτική εξουσία τείνει να επιλύει αυτή την αντίφαση με προσφυγή σε λεπτές μορφές εσω
τερικού αυταρχισμού, στον ακρωτηριασμό των πραγματικών ελευθεριών, χωρίς αναγκαστικά να 
έχει προκληθεί ρητή περικοπή της νομικής και συνταγματικής τους διατύπωσης» (ídem).

101. J.R. Capella, ibid., σ. 156.
102. «Έτσι, με τεχνικές πολιτικού μάρκετινγκ, στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία του ο 

Ρήγκαν περιελάμβανε στους λόγους του, μέρα με τη μέρα, δηλώσεις που συμφωνούσαν με τις προ
τιμήσεις του πληθυσμού, οι οποίες εντοπίζονταν με καθημερινές έρευνες, και απέκλειε δηλώσεις 
“μη επιθυμητές”. Με την ίδια έννοια, οι κυβερνώντες έχουν μιλήσει για ευνοϊκή εξέλιξη της κοινής 
γνώμης (για παράδειγμα, στον Πόλεμο του Κόλπου), δηλαδή της ανταπόκρισης της κοινής γνώμης 
στον χειρισμό της με τεχνολογικά μέσα» (J.R. Capella, ibid., σημείωση 15, σ. 166).

103. Ν. Chomsky, Ilusiones necesarias, Μαδρίτη, Libertarias-Prodhufi, 1992, σ. 8.
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Τσόμσκι: να μπορούν «να εξημερώνουν το σαστισμένο κοπάδι», ελέγχοντας τα MME για 
να κατασκευάζουν τη συναίνεση104.
629. Μετατρέποντας την πολιτική σε μια αγορά ιδεών, οι κυρίαρχες τάξεις -που μονοπω
λούν τη βιομηχανία της συναίνεσης- έχουν τα όπλα για να κατευθύνουν τον μέσο πολίτη 
προς τα κόμματα που έχουν αναλάβει να περιφρουρούν τα συμφέροντά τους. Η ελεύθερη 
αγορά δεν χωρά, όπως προσπαθεί να κάνει πιστευτό, την ελεύθερη γνώμη. Όπως λέει ο 
Benjamin Ginsberg: «το αόρατο χέρι της αγοράς μπορεί να είναι ένα εργαλείο ελέγχου 
τόσο ισχυρό, όσο η σιδερένια γροθιά του κράτους105», ή όπως βεβαιώνει ο Τσόμσκι: «η 
προπαγάνδα είναι για τη δημοκρατία ό,τι το ρόπαλο για το ολοκληρωτικό κράτος106».
630. Αυτό μόνο εξηγεί το ότι τα πιο συντηρητικά κόμματα, που υπερασπίζονται τα συμφέ
ροντα μιας ελάχιστης μειονότητας του πληθυσμού, είναι εκείνα που έχουν καταφέρει να 
μετατραπούν ποσοτικά σε μαζικά κόμματα107 και το ότι η κοινωνική βάση στήριξης των 
υποψηφίων τους, τουλάχιστον στη Λατινική Αμερική, είναι τα φτωχότερα κοινωνικά στρώ
ματα της περιφέρειας των πόλεων και της υπαίθρου.
631. Αυτοί οι μηχανισμοί κατασκευής της συναίνεσης δεν χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις 
προεκλογικές εκστρατείες, επηρεάζουν από πολύ πιο πριν την καθημερινή ζωή του κόσμου 
μέσω της οικογένειας, της εκπαίδευσης, των μέσων ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Έχει απο
δειχτεί ότι «η πιο αποτελεσματική και διαρκής “δογματοποίηση” της πολιτικής είναι αυτή 
που πραγματοποιείται έξω από το πεδίο και το λεξιλόγιο της πολιτικής108».
632. Τώρα λοιπόν, αν αυτοί οι μηχανισμοί αποδειχτούν αναποτελεσματικοί -γιατί, παρόλο 
που είναι πολύ καθοριστικός ο ρόλος των MME, οι άνθρωποι που δέχονται τις επιδράσεις 
τους έχουν κάποιον βαθμό αυτονομίας για να οργανώσουν τη συμπεριφορά τους-, οι κυ
ρίαρχες τάξεις καταφεύγουν χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό σε αυταρχικές, φασιστικές 
μεθόδους, όπως αυτήν που γνωρίσαμε στη Χιλή.
633. «Αυτό που σήμερα μας πουλάνε ως δημοκρατία -δηλώνει ο Χουάν Αντόνιο Μπλάν- 
κο- είναι στην πραγματικότητα ο φιλελεύθερος δημοκρατικός μύθος, ανακατασκευασμένος 
από τον φιλελευθερισμό για λογαριασμό του δημοκρατικού του συστατικού». Ο συγγραφέ
ας δεν αποκλείει, οι αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες,

104. Ν. Chomsky, «El control de los medios de la comunicación», στο Cómo nos venden la moto, 
ό.π., σ. 14. Ο όρος «κατασκευάζοντας τη συναίνεση» χρησιμοποιήθηκε από τον Walter Lippmann 
στο Public Opinion, Λονδίνο, Allen and Unwin, 1932 και τον παραθέτει ο Ν. Chomsky, ό.π. Ο ίδιος 
συγγραφέας έχει τιτλοφορήσει ένα βιβλίο του Παράγοντας τη συναίνεση.

105. Benjamin Ginsberg, The Captive Public, Basic Books, 1986, σσ. 86-89, στο N. Chomsky, 
Ilusiones necesarias..., ό.π., σ. 17.

106. Ν. Chomsky, «El control...», ό.π., σ. 16.
107. Juan Antonio Blanco, Tercer Milenio: una visión alternativa de la postmodemidad, Αβάνα, 

Centro Félix Varela, 1995, σ. 58.
108. J.A. Blanco, ibid., σ. 62. Σύμφωνα με τον Michael Parenti: «Οι πιο αποτελεσματικές ιδεο

λογίες δεν είναι εκείνες που επικρατούν σε κάθε αντιπαράθεση, αλλά εκείνες που ποτέ δεν αντιπα- 
ρατίθενται, γιατί με την παρουσία τους στα πάντα, με την πολιτιστική τους εμμονή, φαίνονται σαν 
να είναι η φυσική ροή των πραγμάτων» (στο J.A. Blanco, idem).
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εξαιτίας φαινομένων όπως η δομική ανεργία και η τρέχουσα μετανάστευση, να οδηγήσουν 
στη μετατροπή της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε φιλελεύθερο ολοκληρωτισμό,09.

4 . Ο καταναλωτισμός: άλλη μορφή «εξημέρωσης»*

634. Άλλο στοιχείο που ευνοεί τη διακυβέρνηση είναι ο καταναλωτισμός110. Ο κόσμος 
δεν ικανοποιείται με το να ζει σύμφωνα με το εισόδημά του, αλλά χρεώνεται και συνεπώς 
χρειάζεται να διατηρεί μια σταθερή εργασία -ολοένα και πιο ανεπαρκή- για να μπορεί να 
εξοφλεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
635. Ίσως εδώ είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι το φαινόμενο της μαζικής κατα
νάλωσης δεν είναι κάτι που έχει προκύψει αυθόρμητα -ούτε είναι η συνέπεια της ακόρεστης 
ανθρώπινης φύσης- όπως επισημαίνει ο Ρίφκιν. Αντίθετα, διάφορες μελέτες αποδεικνύουν 
ότι οι βορειοαμερικανοί εργαζόμενοι των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα αρκούνταν 
να έχουν έναν μισθό αρκετό για να ζουν και να καλύπτουν κάποιες μικρές ανέσεις. Προτι
μούσαν να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο παρά να κερδίζουν περισσότερα χρήματα 
δουλεύοντας περισσότερες ώ ρες"1. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά του μέσου 
βορειοαμερικανού ήταν πολύ επηρεασμένη από την προτεσταντική ηθική της εργασίας που 
είχε ακρογωνιαίους λίθους το μέτρο και την έννοια της αποταμίευσης112.
636. Τότε λοιπόν πώς σε μια τέτοια κατάσταση ανέκυψε ο καταναλωτισμός;
637. Σύμφωνα με τον Ρίφκιν, η επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Αμερικής αποφάσι
σε «να αλλάξει ριζικά την ψυχολογία που είχε διαμορφώσει το έθνος». Αυτή αντιμετώπιζε, 
τη δεκαετία του 1920, μια κατάσταση υπερπαραγωγής λόγω της τεράστιας αύξησης της πα
ραγωγικότητας στη βιομηχανία, που συνοδευόταν από μείωση του αριθμού των αγοραστών 
-  οι τεχνολογικές αλλαγές άφηναν χωρίς εργασία έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό αν
θρώπων113. Αυτή η δραστική πτώση των πωλήσεων μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο αν 
κατόρθωναν να αλλάξουν την ψυχολογία του βορειοαμερικανικού λαού, παρακινώντας τον 
να καταναλώνει ολοένα και περισσότερα προϊόντα. Εξαπολύθηκε έτσι μια τεράστια σταυ

109. J.A. Blanco, ibid., σ. 68
* «Εξημέρωση» που εκτελείται μέσω της εξοικείωσης με τη νέα μορφή του συστήματος, Σ.τ.Μ.
110. Ο Τομάς Μοουλιάν ονομάζει «“καταναλωτισμό” τις καταναλωτικές πράξεις που ξεπερ

νούν τις μισθολογικές δυνατότητες του ατόμου και οδηγούν στη χρέωση» (Chile actual, anatomía 
de un mito, Σαντιάγο της Χιλής, Arcis - LOM, 1997, σ. 104). Εγώ θα το προέκτεινα: σκέφτομαι ότι 
θα μπορούσε να οριστεί ως ένα είδος εξάρτησης από νέα αντικείμενα που προσφέρει η αγορά, αφού 
ο καταναλωτισμός ως φαινόμενο δεν εμφανίζεται μόνο ανάμεσα στους μισθωτούς.

111. Jeremy Rifkin, Elfin del trabajo, Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimie
nto de una nueva era, Ισπανία, Paidós, 1996, σ. 41.

112. J. Rifkin, ibid., σ. 42.
113. Σύμφωνα με τον Βασίλι Λεόντιεφ, στην έκθεσή του που παρουσίασε στο Συμπόσιο της 

Εθνικής Ακαδημίας Σχεδιασμού τον Ιούνιο του 1983, η παραγωγικότητα της βορειοαμερικανικής 
βιομηχανίας αυξήθηκε μεταξύ του 1920 και 1927 μέχρι και 40% και ταυτόχρονα εξαφανίστηκαν 
περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μόνο στον κλάδο της μεταποίησης χάθηκαν
825.000 θέσεις για τα λεγόμενα «μπλε κολάρα» (στο J. Rifkin, ibid., σ. 40).
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ροφορία για να μετατρέψουν τους βορειομερικανούς εργαζόμενους σε μάζα καταναλωτών. 
«Το μάρκετινγκ, που μέχρι τότε έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων, 
έπαιρνε έναν απρόσμενα πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα κατάσταση114». Έπρεπε να περά
σουν από την κουλτούρα του παραγωγού στην κουλτούρα του καταναλωτή και γι’ αυτό να 
μετατραπεί αυτό που πριν αποτελούσε πολυτέλεια για τις μερίδες των μεγαλύτερων εισο
δημάτων σε ανάγκη για τις ομάδες των χαμηλότερων εισοδημάτων115.
638. «Οι διαφημιστές δεν άργησαν πολύ για να αλλάξουν τους σχεδιασμούς τους για την 
προώθηση των προϊόντων, πέρασαν από τα επιχειρήματα για τη χρησιμότητα και από την 
περιγραφική πληροφορία στη συγκινησιακή διαφήμιση που αναφερόταν σε κοινωνική 
θέση (status) και κοινωνική διαφοροποίηση. Οι συνηθισμένοι άνδρες και γυναίκες κλή
θηκαν τώρα να μιμηθούν τους πλούσιους [...]. Η “μόδα” ήταν η λέξη της εποχής καθώς 
επιχειρήσεις και κλάδοι προσπαθούσαν να ταυτοποιήσουν τα προϊόντα τους με την έννοια 
του “κομψού” και του “μοντέρνου”116».
639. Ήταν αυτή την εποχή επίσης που ανέκυψε η αγορά με δόσεις. «Σε λιγότερο από μία 
δεκαετία, ένα έθνος εργαζομένων, οι μετριοπαθείς Αμερικανοί, απέκτησαν μια κουλτούρα 
που τη χαρακτήριζε ο ηδονισμός, που αναζητούσε κάθε δυνατό τρόπο περισσότερο ή λιγό
τερο άμεσης ικανοποίησης». Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 «το 60% των ραδιοφώνων, 
αυτοκινήτων και επίπλων που πουλήθηκαν στις ΗΠΑ, αποκτήθηκαν με πίστωση117».
640. Στο επίπεδο των μεγάλων μαζών του πληθυσμού επιτεύχθηκε «η μετατροπή του περιτ
τού σε αναγκαίο118» και με τον τρόπο αυτόν και προωθώντας την αγορά με δόσεις δημιουρ- 
γήθηκε, όπως λέει ο Τομάς Μοουλιάν, ένας νέος μηχανισμός εξημέρωσης"9.
641. Η μαζική χρέωση δεν χρησιμεύει μόνο για τη διατήρηση ή τη διεύρυνση της εσωτερικής 
αγοράς, αλλά λειτουργεί επίσης ως «μηχανισμός κοινωνικής ένταξης120». Είναι αναγκαίο κά
ποιος να εξασφαλίσει τη θέση εργασίας του και να κάνει προσπάθειες για να πετύχει την επαγ
γελματική του ανέλιξη για να κατακτήσει νέες ευκαιρίες για κατανάλωση: να αποκτήσει δικό 
του σπίτι, αυτοκίνητο, το πιο σύγχρονο στερεοφωνικό, το τελευταίο μοντέλο τηλεόρασης.

5. Οι περιορισμένες δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής 
Μη εκλεγμένα μόνιμα όργανα για να δοθεί σταθερότητα στο σύστημα
642. Αφού εξετάσαμε τα γενικά χαρακτηριστικά της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, θα 
εξετάσουμε πώς μορφοποιούνται στα πολιτικά καθεστώτα της Λατινικής Αμερικής.

114. J. Rifkin, ibid., σ. 42.
115. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αναγκαίο και το περιττό δεν είναι εύκολο να χα

ραχτεί. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Βλέπε, Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, 
Βαρκελώνη, Planeta-Agostini, 1993, σσ. 35-42.

116. J. Rifkin, ibid., σ. 43.
117. J. Rifkin, ibid., σ. 45.
118. H. Marcuse, Et hombre..., ό.π., σ. 39.
119. Τ. Moulián, Chile actual..., ό.π., σ. 105.
120. Τ. Moulián, ibid., σ. 121.



643. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι δημοκρατικά καθεστώτα τα οποία είναι πολύ διαφορε
τικά από εκείνα που υπήρχαν πριν από τη δικτατορική περίοδο. Εκείνη την εποχή ο τύπος 
της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που επικρατούσε, προκαλούσε μια αρκετά πλα
τιά πίστη στις μάζες ώστε να σταθεροποιείται το σύστημα της αντιπροσωπευτικής αστικής 
δημοκρατίας, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες λαϊκές μερίδες στους πολιτικούς αγώνες. 
«Ήταν η εποχή της συμμαχίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, σε εκείνα τα τμήματα των 
μεσαίων στρωμάτων που είχαν αναδυθεί κάτω από την προστασία του κράτους και του 
βιομήχανου επιχειρηματία [...], υπό το πρότυπο της καπιταλιστικής ανάπτυξης στο οποίο 
η βιομηχανία μεταβαλλόταν σε ατμομηχανή όχι μόνο της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
συσσώρευσης κεφαλαίου, αλλά επίσης και της κοινωνικής και πολιτιστικής οργάνωσης, 
καθώς και της οργάνωσης του πολιτικού αγώνα μέσα στα πλαίσια του συστήματος121». 
Υπήρξε πιθανώς το τέλος της μακράς φάσης επέκτασης που ακολούθησε τον Β' παγκόσμιο 
πόλεμο και η νέα και βαθιά κρίση που άρχιζε να κυοφορείται εκείνη τη στιγμή, από τη μια 
μεριά, και η όξυνση της πάλης των τάξεων που έβαζε σε κίνδυνο το υπάρχον σύστημα κυ
ριαρχίας, από την άλλη, ήταν αυτά που οδήγησαν στην επιβολή στρατιωτικών δικτατοριών 
σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Ουρουγουάη, Χιλή, Αργεντινή)122. 
Μόνο μέσα από καθεστώτα βίας, που θα αποδιάρθρωναν τις λαϊκές τάξεις και τους κοι
νωνικούς και πολιτικούς εκπροσώπους τους, ήταν δυνατό να δημιουργηθούν οι πολιτικές 
συνθήκες για την απαραίτητη καπιταλιστική αναδιάρθρωση.
644. Και αργότερα, όταν οι στρατιωτικοί επιστρέφουν στους στρατώνες τους και διαπραγ
ματεύονται μια δημοκρατική λύση, αυτή δεν μπορεί να είναι παρά μια λύση περιορισμένης 
δημοκρατίας, που θα αποτρέψει την επανεμφάνιση των καταστάσεων δυσκολίας διακυβέρ
νησης που οδήγησαν στις δικτατορικές κυβερνήσεις.
645. Πρόκειται, όπως λέει ο Franz Hinkelammert, για «επιθετικές δημοκρατίες, χωρίς συ
ναίνεση, με ακραίο βαθμό ελέγχου των MME από τα συγκεντροποιημένα οικονομικά συμ
φέροντα, όπου η κυριαρχία δεν εντοπίζεται στις πολιτικές κυβερνήσεις αλλά στον στρατό
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121. Carlos Ruíz, «Reconstrucción del movimiento popular y luchas de poder», στο περιοδικό 
Surda, αρ. 11, Δεκέμβριος, σ. 4.

122. Ας δούμε αυτό που έλεγε σχετικά ο Φερνάντο Ενρίκε Καρντόσο κατά τη διάρκεια της δι- 
κτατορικής περιόδου: [... ] «Γενικά η σημερινή περίοδος των στρατιωτικών κυβερνήσεων είναι μια 
απάντηση στην κρίση που προκάλεσαν στο κράτος τα πολιτικά κινήματα και οι κοινωνικοί αγώνες 
πριν πάρουν την εξουσία οι στρατιωτικοί. Σε πολλές λατινοαμερικανικές χώρες οι κυρίαρχες τάξεις 
φάνηκαν ανίκανες να ελέγξουν την πολιτική πίεση των εργαζομένων και των ριζοσπαστικοποιημέ- 
νων τμημάτων των μεσαίων τάξεων. Σε τέτοιες περιστάσεις οι κυρίαρχες τάξεις δεν μπορούν να 
διατηρήσουν την εξουσία τους χωρίς την ανοιχτή παρέμβαση και στήριξη του στρατού. Το τίμημα 
που πρέπει να καταβάλουν γι’ αυτή τη “βοήθεια” εξαρτάται από τον βαθμό της πολιτικής διάλυσης 
που υπήρχε πριν από τη στρατιωτική επέμβαση, καθώς και από την ικανότητα ελέγχου των επανα
στατικών ομάδων από τον στρατό.
» Τα αρχικά στάδια του στρατιωτικού καθεστώτος χαρακτηρίζονται από σκληρή καταπίεση, κυ
ρίως όταν οι πολιτικές δυνάμεις τις Αριστεράς είναι ισχυρές και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία» 
(F.H. Cardoso, «II. Sobre la caracterización...», ό.π., σσ. 60-61). Ο συγγραφέας θεωρεί χρήσιμο 
να χαρακτηρίσει τα καθεστώτα που κυραρχούσαν τότε στη Λατινική Αμερική «γραφειοκρατικο- 
αυταρχικά».
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και, πιο πέρα από αυτόν, στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που αντιπρο
σωπεύουν τις κυβερνήσεις των πιο ανεπτυγμένων χωρών. [...] Πρόκειται για ελεγχόμενες 
δημοκρατίες, και αυτοί που έχουν τον έλεγχο δεν ελέγχονται από κανέναν δημοκρατικό 
μηχανισμό123».
646. Σ’ αυτά τα καθεστώτα δημοκρατίας, κηδεμονευόμενης, περιορισμένης, ελλειμματικής, 
ελεγχόμενης ή χαμηλής έντασης, σύμφωνα με τους ορισμούς διαφόρων συγγραφέων, η 
εξουσία συγκεντρώνεται σε όργανα μόνιμου χαρακτήρα124, μη εκλεγμένα, που συνεπώς δεν 
υφίστανται αλλαγές οι οποίες να εξαρτώνται από τα εκλογικά αποτελέσματα. Τέτοια όργα
να όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, η Κεντρική Τράπεζα, το Ανώτατο Δικαστήριο, 
το Γ ενικό Λογιστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και άλλα περιορίζουν «δραστικά την 
αποτελεσματική ικανότητα των εκλεγμένων δημοκρατικά αρχών».
647. Ομάδες επαγγελματιών και μη της πολιτικής είναι αυτοί που παίρνουν σήμερα τις 
αποφάσεις ή έχουν αποφασιστική επιρροή πάνω σ’ αυτές. Ακόμη και σε καθορισμένους 
ουσιώδεις χώρους, για παράδειγμα τον οικονομικό ή τον στρατιωτικό, ανακύπτουν οργα
νισμοί που αποτελούν «μάλλον την εθνική έκφραση ενός υπερεθνικού οργανισμού»125: 
του ΔΝΤ, του ΝΑΤΟ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «με δυ
νατότητα να θέτει όρους [ή] να εμποδίζει βασικές πράξεις στο εσωτερικό των χωρών, στο 
περιθώριο της γνώμης των εκλογέων126».
648. Η φαινομενική ουδετερότητα και μη πολιτικότητα αυτών των οργάνων «κρύβει έναν 
νέο τρόπο της κυρίαρχης τάξης να κάνει πολιτική». Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται ερή
μην των κομμάτων. Αυτό, σύμφωνα με τον Μαρτίν Ερνάντες, «συγκαλύπτει σε κάποιον 
βαθμό τον ταξικό χαρακτήρα του κρατικού μηχανισμού, παρουσιάζοντας τις αποφάσεις

123. Franz Hinkelammert, «Nuestro proyecto de nueva sociedad en América Latina, στο Cultura 
de la esperanza y  sociedad sin exlusión, Κόστα Ρίκα, DEI, σ. 114.

124. Έτσι τα ονομάζει το Ντοκουμέντο της Σάντα Φε II, το οποίο επεξεργάστηκαν οι σχεδι
αστές στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. αυτό το ντοκουμέντο κάνει μια διάκριση 
μέσα σ’ αυτό που θεωρεί δημοκρατικό καθεστώς: αυτό που ονομάζει «προσωρινή κυβέρνηση», η 
οποία αποτελείται από εκλεγμένα μέλη, και αυτό που αποκαλεί «μόνιμη κυβέρνηση», δηλαδή «τη 
θεσμική δομή και τις γραφειοκρατίες που δεν αλλάζουν με τις εκλογές όπως, για παράδειγμα, η 
στρατιωτική, η δικαστική και η πολιτική γραφειοκρατία». Και παρακάτω προσθέτει ότι πρέπει να 
γίνεται διαφοροποίηση, όπως κάνουν οι κομμουνιστές, μεταξύ κυβέρνησης και εξουσίας και ότι οι 
ΗΠΑ πρέπει να είναι «ομοίως ρεαλιστές», επιτυγχάνοντας «μια φιλοδημοκρατική στάση [δηλαδή, 
φιλοϊμπεριαλιστική] της μόνιμης, όπως και της προσωρινής κυβέρνησης» (De Santa Fe I  a Santa Fe 
II: El imprerio y  América Latina, Μπογκοτά, Colombia Nueva, 1989, σ. 77 και 81 ). Για πρώτη φορά 
αναφέρεται ρητά κάτι που πάντοτε απούσιαζε από τον αστικοδημοκρατικό λόγο: η στρατιωτική 
όψη της εξουσίας. Παραδοσιακά αναγνώριζαν μέσα στην κοινωνία μόνο τρεις εξουσίες: εκτελεστι
κή, νομοθετική, δικαστική. Σήμερα το Ντοκουμέντο Santa Fe II αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό 
που ονομάζει «στρατιωτική γραφειοκρατία».

125. Μ. Hernández, «Las democracias protegidas y la dominación democrática del capital finan
ciero», Ουρουγουάη, Revista de Ciencias Sociales, Νοέμβριος, 1989.

126. G. Sánchez, «Problemas de la democracia en nuestra América», Revolución y  Democracia, 
Βολιβία, Llallagua, 1992, σ. 25.
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ως υπόθεση των ειδικών, που δεν έχουν σχέση με την πολιτική δημαγωγία και εφαρμόζουν 
“επιστημονικά κριτήρια”. Και κυρίως, μειώνοντας την πραγματική σημασία των εκλεγμέ
νων οργάνων, δημιουργούν μηχανισμούς επίλυσης των ενδοαστικών συγκρούσεων χωρίς 
να προσφεύγουν στην πολιτική συμμετοχή των λαϊκών μαζών127».
649. Στην πραγματικότητα, πάντοτε οι αστικές δημοκρατίες προσπαθούσαν να προστα
τευτούν από τις αποφάσεις των κυριαρχούμενων. Όμως στα προηγούμενα δημοκρατικά 
καθεστώτα αυτοί οι μηχανισμοί προστασίας εμφανίζονταν ως σφάλματα της δημοκρατίας, 
δηλαδή ως αντιδημοκρατικές μέθοδοι όπως, για παράδειγμα, ο περιορισμός του δικαιώμα
τος ψήφου ή οι εκλογικές απάτες. Αυτές οι μέθοδοι ήταν αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η 
εκλογή προσώπων εμπιστοσύνης των κυρίαρχων τάξεων, ακριβώς γιατί οι κρατικές αρχές 
που είναι εκλεγμένες με καθολική ψηφοφορία «έχουν πραγματική ικανότητα να επηρεά
ζουν» τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού128.
650. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτό έδινε επιχειρήματα στη ρεφορμιστική στρατηγική, 
γιατί αν κατόρθωναν να εκλέξουν προοδευτικές αρχές, αυτές θα μπορούσαν πραγματικά 
να πραγματοποιήσουν σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, «με δεδομέ
νη την πραγματική επιρροή των εκλεγμένων αρχών στη λειτουργία του κρατικού μηχανι
σμού». Πού βρίσκεται η ψευδαίσθηση της ρεφορμιστικής στρατηγικής; Στην πίστη ότι οι 
κυρίαρχες τάξεις θα είναι συνεπείς με τον δημοκρατικό τους λόγο. Όμως ποτέ δεν συνέβη 
αυτό. Μόλις έχαναν τον έλεγχο της κυβέρνησης, δεν δίσταζαν να προσφύγουν στη σπον
δυλική στήλη του κρατικού μηχανισμού: τον στρατό, με την άμεση ή έμμεση στήριξη του 
Πενταγώνου, για να φυλακίσουν τη δημοκρατία και να επιβάλουν δικτατορία, όπως συνέ
βη με τον Αρμπένς στη Γουατεμάλα, τον Μπος στη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Γκουλάρτ 
στη Βραζιλία και τον Αλιέντε στη Χιλή.
651. Η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική: η δημοκρατία έχει «τελειοποιηθεί129», γι
ατί σήμερα γίνεται δυσκολότερα η παραμόρφωση της θέλησης του εκλογικού σώματος 
λόγω της χρήσης πιο εξελιγμένων μεθόδων ελέγχου χάρη στις νέες τεχνολογίες της πληρο
φορίας (δεν είναι πλέον συνηθισμένο να βλέπουμε τις σκανδαλώδεις απάτες του παρελθό
ντος). Όμως αυτή η τελειοποίηση συνοδεύεται ταυτόχρονα από δραστικούς περιορισμούς: 
Από τη μια μεριά έχουν τελειοποιηθεί σε τεράστιο βαθμό οι μηχανισμοί κατασκευής της 
συναίνεσης, που μονοπωλούνται από τις κυρίαρχες τάξεις, κατευθύνοντας σε πολύ μεγά
λο βαθμό τη «βούληση» του εκλογικού σώματος. Απ’ την άλλη, έχει περιοριστεί πολύ η 
πραγματική δυνατότητα των δημοκρατικά εκλεγμένων αρχών, ώστε να υπάρχει προστασία 
απέναντι στη βούληση των πολιτών. Την ίδια ώρα που δημιουργούνται συνθήκες για τον 
σεβασμό της λαϊκής βούλησης στις κάλπες, περιορίζεται το πεδίο δράσης αυτής της λαϊκής 
βούλησης βάζοντας περιορισμούς στους αντιπροσώπους της130.

127. Μ. Hernández, «Las democracias protegidas...», ό.π., σσ. 146-147.
128. Μ. Hernández, ibid., σ. 142.
129. Έκφραση του Μαρτίν Ερνάντες.
130. Μ. Hernández, ibid., σσ. 143-144. Και το ίδιο συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν καλά 

καλά κατακτήσουν την αυτοδιάθεσή τους τα αφρικανικά και ασιατικά κράτη, περιστέλλεται χωρίς 
προηγούμενο η εθνική τους κυριαρχία. Τις σημαντικότερες αποφάσεις τις παίρνουν διεθνείς οργανι
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652. Τα σημερινά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού περιορίζουν 
σε τεράστιο βαθμό τις δυνατότητες δράσης μιας κυβέρνησης της Αριστεράς. «Λίγη σημα
σία έχει να εκλεγούν αντιπρόσωποι που να εκφράζουν τη λαϊκή βούληση, αν αυτοί έχουν 
τόσο περιορισμένο πεδίο δράσης, ώστε να μπορούν να κινηθούν μόνο στον χώρο του μη 
ουσιαστικού131».
653. Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι, την ίδια ώρα που δημιουργούνται αυτοί οι χώροι 
περιορισμένου πολιτικού εκδημοκρατισμού στην κορυφή, με την επιστροφή των στρατιω
τικών στους στρατώνες, σε ορισμένες χώρες και ιδιαίτερα στη Χιλή, αυτός δεν συνοδεύεται 
από «έναν εκδημοκρατισμό των θεσμών στη βάση της κοινωνίας (στο σχολείο, το εργοστά
σιο, τον δήμο, το πανεπιστήμιο κ.λπ.)132».
654. Η μορφή με την οποία υλοποιείται αυτός ο τύπος αυταρχικής δημοκρατίας εξαρτάται 
από τις ιδιομορφίες της πολιτικής ιστορίας κάθε χώρας. Η περιορισμένη δημοκρατία -όπως 
λέει ο Έλιο Γκαγιάρδο- «είναι η αναφορά μιας τάσης και δεν υπάρχει στην καθαρή της 
μορφή. Περιλαμβάνει αυταρχικά καθεστώτα με εκλογική, συνταγματική και στρατιωτι
κή στήριξη, όπως στο Περού, και συνταγματικές κυβερνήσεις συνασπισμού κομμάτων με 
εκλογική βάση και στρατιωτική επιτήρηση, όπως στη Χιλή. Περιλαμβάνει επίσης αυταρχι
κά καθεστώτα με ύπαρξη κομμάτων, με εύθραυστο ή ανύπαρκτο κράτος δικαίου, στρατιω
τική και κορπορατίστικη υποστήριξη των μαζών ή πελατειακές εκλογικές σχέσεις, όπως 
στην περίπτωση του Μεξικού133».
655. Από την πλευρά τους, τα πολιτικά καθεστώτα της Κεντρικής Αμερικής που προέκυ- 
ψαν από τις πολιτικές διαπραγματεύσεις με τις αντάρτικες δυνάμεις ή έπειτα από μια επα
ναστατική διαδικασία, όπως η σαντινιστική, αν και μπορούν να προσδιοριστούν επίσης ως 
καθεστώτα περιορισμένης δημοκρατίας, δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα 
στην υποήπειρο. Στην περίπτωση της Νικαράγουας η ανάληψη της κυβέρνησης από τη 
Βιολέτα Μπάριος Τσαμόρο συντελεστηκε μέσα στο νομικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει 
η επανάσταση και μόνο έπειτα από μεγάλες πιέσεις των ΗΠΑ κατάφερε να αντιμετωπίσει 
την επιρροή των Σαντινίστας στον στρατό και την αστυνομία134. Στην περίπτωση του Ελ 
Σαλβαδόρ οι συμφωνίες αποστρατιωτικοποίησης του 1993 περιόρισαν τόσο αριθμητικά 
όσο και λειτουργικά τον ρόλο του στρατού135.
656. Αλλη μία από τις γραμμές μεταρρύθμισης του κράτους, που άρχισε να εφαρμόζεται 
στη Λατινική Αμερική από τη δεκαετία του 1980, είναι η εδαφική μετατόπιση ή αποκέ
ντρωση ορισμένων τμημάτων του κρατικού μηχανισμού. «Ουσιαστικά συνίσταται στην 
εδαφική αναδιοργάνωση της διαδικασίας αστικοποίησης και εγκατάστασης βιομηχανιών

σμοί όπως το ΔΝΤ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κ.λπ. (Giovanni Arrighi, The Long Twentieth 
Century, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1994, σ. 144).

131. M. Hernández, ibid., σ. 144.
132. Carlos Ruiz, «Democracia y relaciones laborales», διπλωματική εργασία, Τμήμα Κοινωνιο- 

λογίας, Πανεπιστήμιο Χιλής, Σαντιάγο, Οκτώβριος 1996, σ. 90.
133. Η. Gallardo, «Democratización y democracia...», ό.π., σ. 13.
134. Βλέπε την ανάπτυξη αυτού του θέματος στο Πρώτο Μέρος, παράγραφοι 162-164.
135. Βλέπε παράγραφο 176.
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και υπηρεσιών, καθώς και στην κατανομή σε γεωγραφικά διαμερίσματα, περιοχές, επαρ
χίες ή δήμους της ευθύνης για ορισμένα έργα εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, 
στέγασης και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης136». Αυτή η μεταρρύθμιση επιδιώκει οικονο
μικούς και πολιτικούς στόχους. Από τη μία πλευρά, να ευνοήσει την ανάπτυξη του καπιτα
λισμού και, από την άλλη, να πλήξει το λαϊκό κίνημα και να στρέψει την προσοχή του από 
τους καθολικούς αγώνες προς τις τοπικές διεκδικήσεις. Ωστόσο, ίσως αυτή η διαδικασία 
αποκέντρωσης να έφερε τα λιγότερα αποτελέσματα. Εκ των πραγμάτων, το πεδίο της το
πικής αυτοδιοίκησης ήταν αυτό όπου η Αριστερά της Λατινικής Αμερικής σημείωσε τις 
σημαντικότερες προόδους κατά τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο έχει κατακτήσει ολοένα και 
περισσότερους τοπικούς χώρους, αλλά και έχει δημιουργήσει εκεί, στις πιο παραδειγματι
κές περιπτώσεις, προνομιακούς χώρους για να αποδείξει στην κοινή γνώμη τη δυνατότητα 
να προωθηθούν πολιτικές εναλλακτικές στον νεοφιλελευθερισμό, πράγμα πολύ σημαντικό 
σε στιγμές κρίσης των παραδειγμάτων όπως η σημερινή137.

Η δημοκρατία της κοινωνικής αποστράτευσης και ο υπερχρεωμένος πολίτης
657. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, δεν πρόκειται μόνο για κηδεμονευόμενες δημοκρατίες, 
αλλά για δημοκρατίες αποστράτευσης* όπως τις χαρακτηρίζει ο Τομάς Μοουλιάν παίρνο
ντας υπόψη τη σημερινή χιλιανή πραγματικότητα138.
658. Η λαϊκή αποστράτευση είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που πλέον δεν 
συνδέονται με τη χρήση της καταπίεσης κυρίως ούτε με άλλες μεθόδους πίεσης του λαϊκού 
κινήματος.
659. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η εξασθένιση του 
συνδικαλιστικού κινήματος, που οφείλεται τόσο στους περιορισμούς που του επιβάλλει η 
νέα εργασιακή νομοθεσία που θέσπισε η στρατιωτική δικτατορία και που συνεχίζει να ισχύ
ει139, όσο και στην ευελιξία που έχει προκύψει στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.
660. «Όλα αυτά προκαλούν σημαντική αύξηση της εργασιακής αστάθειας, αδυναμία άμυ
νας των εργαζομένων και αύξηση της δυνατότητας ελέγχου από την εργοδοσία. Οι στρα
τηγικές του ατομικισμού εμφανίζονται περισσότερο παραγωγικές από τις στρατηγικές του 
συλλογικού συντονισμού140». Και φαίνεται να επιδεινώνεται με τους νέους τρόπους οργά
νωσης των επιχειρήσεων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν μέσα στους εργαζόμενους 
ένα πνεύμα αναφοράς σε ένα «σώμα επιχείρησης» και μια υποκειμενική ταύτιση με το 
αποτέλεσμα της εργασίας τους.

136. Μ. Hemádez, «Las democracias protegidas...», ό.π., σ. 151.
137. Βλέπε τη μελέτη οκτώ δήμων λαϊκής συμμετοχής στο: Μ. Harnecker, Haciendo camino al 

andar, Σαντιάγο της Χιλής, LOM-MEPLA, 1995.
138. Τ. Moulián, «Capitalismo, democracia y campo cultural en Chile», περιοδικό Encuentro 

XXI, αρ. 2, Μάιος, 1995, σ. 35.
* Ή δημοκρατίες ακινητοποίησης, Σ.τ.Μ.
139. Αυτή η νομοθεσία αποβλέπει στην παρεμπόδιση σχηματισμού μιας ισχυρής οργάνωσης 

που να ενώνει όλους τους εργαζόμενους, περιορίζοντάς την σε επίπεδο επιχείρησης.
140. Τ. Moulián, «Capitalismo, democracia...», ό.π., σ. 35.
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661. Άλλος παράγοντας είναι η σημερινή κυριαρχία μιας κουλτούρας «περισσότερο ηδο
νιστικής παρά αισθητικής». Οι άνθρωποι δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην 
επιδίωξη ανέσεων, στη νομιμοποίηση της κατανάλωσης, πράγματα που ενθαρρύνει το πι
στωτικό σύστημα. «Το σύγχρονο μοντέλο, σε αντίθεση με το μοντέλο εσωτερικής αγοράς, 
δεν καταφεύγει σε λαϊκιστικές πολιτικές, επιδιώκει να υποτάξει τον εργαζόμενο στα δεσμά 
των χρεών του141, σκλάβο των αιώνιων θελγήτρων των αντικειμένων που του παρουσιά
ζονται μπροστά στα μάτια του ως πραγματοποίηση της αληθινής ζωής. Τι ενέργεια συμμε
τοχής και στράτευσης, τι ικανότητα διακινδύνευσης μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος που 
βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με την αστάθεια της εργασίας του όσο και με τη θρησκευτική 
εκπλήρωση της πληρωμής των δόσεων του δανείου του, όταν η μη εκπλήρωσή της τον 
μετατρέπει σε υπάνθρωπο, κάποιον στον οποίον του αρνούνται τα μελλοντικά όνειρα των 
ανέσεων;142».
662. Στην αποστράτευση επίσης έχει οδηγήσει η εμφάνιση μιας «νεοφιλελευθεροποιημέ- 
νης Αριστεράς που έχει αντικαταστήσει την πίστη στον σοσιαλισμό με την πίστη στον δη
μοκρατικό καπιταλισμό». Μια Αριστερά που όχι απλώς δεν αμφισβητεί το σύστημα αλλά 
και που όταν δημιουργούνται λαϊκές κινητοποιήσεις τις χειραγωγεί με «αυστηρή λογική 
ενσωμάτωσης».
663. Ο Χιλιανός κοινωνιολόγος συνοψίζει τις θέσεις του ως εξής: «Η ιστορική εμπειρία 
αποδεικνύει ότι για τη διατήρηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου δεν χρειάζεται μια δι
κτατορία, ούτε καν στη σύγχρονη μορφή της “κηδεμονευόμενης δημοκρατίας”». Αρκεί 
η πειθάρχηση μιας “δημοκρατίας αποστράτευσης” με ένα εργατικό κίνημα αδύναμο και 
ενσωματωμένο στην καταναλωτική ζήτηση, με μια Αριστερά που συμβάλλει στη νομιμο
ποίηση του συστήματος, και με “μάζες” στραμμένες μάλλον στον καταναλωτισμό και τις 
διασκεδάσεις παρά στα δημόσια ζητήματα143».
664. Από την πλευρά του ο Τσόμσκι επισημαίνει άλλο ένα στοιχείο πειθάρχησης που πρέ
πει να έχουμε υπόψη, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική: την κουλτούρα του τρόμου. Υποστη
ρίζει ότι αυτός ο παράγοντας «έχει δαμάσει το πνεύμα του κόσμου. Οι άνθρωποι απλώς 
φοβούνται». Θεωρεί ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υποήπειρός μας «δέχτηκε μια ισχυρή 
δόση τρόμου τα τελευταία τριάντα χρόνια144».

141. Το πληροφοριακό δελτίο του PNUD επισημαίνει ότι τα μεσαία στρώματα στα τέλη του 
1995 στη Χιλή είχαν συσσωρεύσει χρέη τρεις φορές περισσότερα από τα εισοδήματά τους. Αυτός 
ο κοινωνικός τομέας κατευθύνει το 39% των εισοδημάτων του στην πληρωμή των καταναλωτικών 
του πιστώσεων (PNUD, Desarrollo humano..., ό.π., σσ. 188-189).

142. Τ. Moulián, «Capitalismo, democracia...», ό.π., σ. 36.
143. Τ. Moulián, ídem.
144. Κατά κάποιον τρόπο ο φόβος είναι επίσης παρών και στις ΗΠΑ. Οι συνέπειες του μακαρ

θισμού διατηρούνται με πολύ διακριτικό τρόπο. «Δεν φοβούνται το κράτος, αλλά φοβούνται πως 
όσοι δεν συμπεριφέρονται κατάλληλα, δεν θα αποκτήσουν ποτέ δουλειά και αυτό έχει τεράστιες 
συνέπειες πειθάρχησης» (Ν. Chomsky, «La última desaparición de las fronteras», συνέντευξη στην 
εφημερίδα Masiosare, Ουάσινγκτον, 1 Φεβρουαρίου 1998).
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4. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

665. Το ιδεολογικό σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού είναι ένα ουσιαστικά συντηρητικό και 
αντιδραστικό σχέδιο που προσπαθεί να υπερασπίσει και να αυξήσει τα προνόμια μιας ελά
χιστης μειονότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. «Συγκεντρώνει ένα μέρος μόνο της κλασικής 
φιλελεύθερης σκέψης, αποποιείται όμως τα ανθρωπιστικά της θεμέλια, αρνούμενη να τα 
επαναδιατυπώσει και να τα επικαιροποιήσει, σε έναν κόσμο ριζικά διαφορετικό από αυτόν 
όπου δημιουργήθηκαν145».
666. Η αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού, η εξάντληση του μοντέλου του κράτους πρό
νοιας και η επιβεβαίωση των δυνατοτήτων που είχαν ακόμη ο καπιταλισμός, η ιδιωτική 
επιχείρηση και η αγορά στο να κινούν την οικονομική μεγέθυνση εξηγούν γιατί ο νεοφιλε
λευθερισμός έχει μετατραπεί σε ηγεμονικό μοντέλο σε παγκόσμια κλίμακα.
667. Αυτή η σκέψη προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση 
από τη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική όπου η αγορά, και όχι το κράτος, θα διορθώσει τις 
ανομοιομορφίες και τις δυσλειτουργίες του καπιταλισμού, παρακινώντας, δίνοντας δυνα
μισμό σ’ αυτές και οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε έναν διαρκή και κερδοφόρο εκσυγχρο
νισμό.
668. Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι «το “δίκαιο” 
και το “λογικό” περνούν μέσα από την αγορά και την πλήρη απελευθέρωση της οικονο
μίας146». Δαιμονοποιεί το κράτος εξυμνώντας τις αρετές της αγοράς: κάθε κρατικό είναι 
αναποτελεσματικό, γραφειοκρατικό, διεφθαρμένο. Πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι δημό
σιες υπηρεσίες για να γίνουν αποτελεσματικές. Οξύνει τον ατομικισμό και τον καταναλω
τισμό αντιστρέφοντας τις παραδοσιακές αξίες: ο άνθρωπος πλέον δεν αξίζει για αυτό που 
είναι αλλά για αυτό που έχει ή φαίνεται ότι έχει. Προωθεί, όπως λέει ο Μπουρντιέ, «ένα 
πρόγραμμα μεθοδικής καταστροφής του συλλογικού147». Προσπαθεί, από την άλλη πλευ
ρά, να αφοπλίσει ιδεολογικά το εργατικό κίνημα, διακηρύσσοντας το τέλος του μαρξισμού 
και το εξασθενεί συνδικαλιστικά και ως κοινωνική ομάδα, χρησιμοποιώντας την εργασιακή 
ευελιξία για να το κατακερματίσει και να το διασπάσει.

145. Alvaro Montero, El mundo desigual, ensayos frente al neoliberalismo, Σαν Χοσέ, Κόστα 
Ρίκα, EUNED, 1996, σ. 19. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η φιλελεύθερη σκέψη αναδύεται ως επανα
στατική δύναμη που παλεύει εναντίον των φεουδαρχικών κοινωνικών δομών που εμπόδιζαν την 
επέκταση του καπιταλισμού που γεννιόταν. «Η πρότασή της ήταν να καταργηθεί κάθε κοινωνικό 
και οικονομικό προνόμιο που δεν προέρχεται από τις ικανότητες και πρωτοβουλίες των ελεύθερων 
ανθρώπων. Ο αγώνας της ήταν εναντίον μιας μικρής κάστας που έκλεινε τον δρόμο στην πολιτική 
συμμετοχή των αναδυόμενων τάξεων» (ibid., σσ. 19-20).

146. A. Borón, «Réquiem para el neoliberalismo», ό.π., σ. 9.
147. P. Bourdieu, «L’essence du neoliberalisme», ό.π., σ. 3. Πρόκειται για την «καταστροφή 

κάθε συλλογικού φορέα που μπορεί να εναντιωθεί στις συνέπειες της ολέθριας μηχανής, κατά πρώ
το λόγο στο κράτος που περιέχει όλες τις καθολικές αξίες που συνοδεύουν την ιδέα του δημόσιου 
και την επιβολή παντού, στις υψηλές σφαίρες της οικονομίας και του κράτους ή στους κόλπους των 
επιχειρήσεων, ενός είδους ηθικού δαρβινισμού, αυτού που με τη λατρεία του νικητή [...] καθιερώνει 
ως κανόνα όλες τις πρακτικές του ανταγωνισμού όλων εναντίον όλων και τον κυνισμό (ibid., σ. 4).
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669. Δυστυχώς αυτές οι ιδέες δεν βρήκαν απήχηση μόνο στις υποθετικά πιο επιρρεπείς στη 
νεοφιλελεύθερη ιδεολογία μερίδες αλλά επίσης και σε πολλές μερίδες που άλλοτε προσδιο
ρίζονταν ως μαρξιστικές ή αριστερές.
670. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό κίνημα σε παγκόσμια κλίμακα, τέτοιο που ποτέ άλλοτε 
δεν έχει ζήσει ο καπιταλισμός -σημειώνει ο Πέρι Άντερσον- «αποφασισμένο να μεταμορ
φώσει τον κόσμο “κατ’ εικόνα του”, στη δομική του φιλοδοξία και τη διεθνή του εξάπλω- 
ση. Κάτι που περισσότερο προσομοιάζει με το παλιό κομμουνιστικό κίνημα παρά με τον 
εκλεκτικό και χαλαρό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα148».
671. Η σταθερή επανάληψη αυτών των ιδεών -μέσα από κανάλια της πολιτικής τάξης 
και, ιδιαίτερα, από τα MME- τις μετατρέπει σε ένα είδος ρευστού που διεισδύει παντού, 
προσδίδοντάς τους «τέτοια εκφοβιστική δύναμη, που καταπνίγει οποιαδήποτε απόπειρα 
αντίδρασης και κάνει πολύ δύσκολη την αντίσταση σ’ αυτόν τον νέο σκοταδισμό149».
672. Ωστόσο, ήδη το 1997, οι καταστροφικές συνέπειες των νεοφιλελεύθερων μέτρων 
πάνω στους εργαζόμενους και γενικά στον πληθυσμό άρχισαν να μεταφράζονται σε αρ
νητικά εκλογικά αποτελέσματα. Ο νεοφιλελευθερισμός έπαψε να είναι «η αλάνθαστη και 
σαρωτική “φόρμουλα νίκης” με την οποία τα πιο διαφορετικά κόμματα θα κέρδιζαν τις 
εκλογές» και αντιθέτως μετατράπηκε σε «βαρύ έρμα150».
673. Τη στιγμή που έγραφα αυτό το βιβλίο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαί
ρεση την Ισπανία έχουν κυβερνήσεις κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερά 
ή κεντροαριστερά151, και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής αυξάνονται οι εκλο
γικές προσδοκίες της Αριστερός. Πρόσφατα το λαϊκό μέτωπο με επικεφαλής το Κόμμα 
των Εργαζομένων (ΡΤ) της Βραζιλίας κέρδισε την κυβέρνηση μιας από τις σημαντικότερες 
πολιτείες της χώρας: την Πολιτεία του Pío Γκράντε ντο Σουλ152, που έχει πληθυσμό όσο 
ολόκληρη η Χιλή. Αργότερα, τον Δεκέμβριο, ο μπολιβαριανός πρώην στρατιωτικός Ούγκο 
Τσάβες με τη στήριξη δυνάμεων της Αριστεράς κέρδισε την προεδρία της Βενεζουέλας με

148. P. Anderson. «El despliegue del neoliberalismo...», ό.π., σ. 41.
149.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 112.
150. A. Borón, «Réquiem para el neoliberalismo», ό.π., σ. 8.
151. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι οι ονομασίες των κομμάτων δεν πρέπει να δημιουργούν ψευ

δαισθήσεις γύρω από την πολιτική τους κατεύθυνση. Δεν αρκεί να ονομάζονται Αριστερά. Πρέπει 
την ίδια ώρα να είναι ικανά να κάνουν αριστερή πολιτική. Σύμφωνα με τον Ραμονέ, η ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία «κέρδισε τη μάχη των ιδεών μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 
1989. Τα συντηρητικά κόμματα την έχασαν [...]. Η Αριστερά πρέπει από ’δώ και πέρα να επανα
προσδιοριστεί στο πολιτικό φάσμα, λόγω του ότι η σοσιαλδημοκρατία έχει καταλάβει τη θέση του 
κομφορμισμού, του συντηρητισμού: αυτή είναι η σύγχρονη Δεξιά» (Roland Hureaux, «Les trois 
âges de la gauche», Le Débat, Ιανουάριος 1999). «Έχει αποδεχτεί, από θεωρητική κενότητα ή από 
οπορτουνισμό, την ιστορική αποστολή να πολιτογραφήσει τον νεοφιλελευθερισμό. Σήμερα κάνει 
πόλεμο κατά της Σερβίας, όπως θα τον κάνει αύριο στα υποβαθμισμένα προάστια στο όνομα του 
“ρεαλισμού”. Αυτή δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Και πολύ λιγότερο την κοινωνική τάξη» (I. Ra
monet, «Social-comformisme», Le Monde Diplomatique, 25 Μαρτίου 1999).

152. Ο υποψήφιος του ΡΤ Ολίβιο Ντούτρα κέρδισε την κυβέρνηση απέναντι στον Μπρίτο, τον 
υποψήφιο που υποστήριζε ο Φ.Ε. Καρντόσο.
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πολύ σημαντική λαϊκή υποστήριξη (56% των ψήφων από τον πρώτο γύρο). Προηγουμένως, 
στο Μεξικό, είχε κερδίσει τις εκλογές για τη δημαρχία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας ο 
Κουαουτέμοκ Κάρδενας, ηγέτης του PRD, με ένα ποσοστό που ξεπέρασε το άθροισμα των 
ποσοστών των PRI και PAN, και φάνηκε έτσι η κεντροαριστερή εκλογική τάση σ’ αυτή τη 
χώρα.

5. Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 1997-1998

674. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι δεν γίνεται λόγος για κριτική του νεοφιλελευθερισμού 
μόνο από ευρείες λαϊκές μερίδες. Μετά τη χρηματιστηριακή κρίση στην Ασία, που έπληξε 
επίσης την Ιαπωνία, τη Ρωσία και αργότερα τη Βραζιλία, οι νεοφιλελεύθερες συνταγές άρ
χισαν επίσης να αμφισβητούνται από αυτούς τους ίδιους που τις προωθούσαν. Ένα έντυπο 
τόσο άμεμπτα φιλελεύθερο, όπως το The Economist, θεωρούσε τον Μάιο του 1998 ότι «η 
ιδέα να τεθούν κανόνες στις χρηματικές ροές δεν παύει να είναι ενδεδειγμένη153». Ακόμη 
περισσότερο, ορισμένοι από τους «πιο δογματικούς και κυνικούς υπέρμαχους [αυτού του 
μοντέλου] ανακαλύπτουν ξανά τις αρετές του κράτους, όταν πρόκειται για την προστασία 
του καπιταλισμού από τις αυτοκαταστροφικές του τάσεις154» ή τις αρετές των διεθνών 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ασκούν μια κάποια ρύθμιση.
675. Μήπως δεν είναι συμπτωματικές οι πρόσφατες δηλώσεις διακεκριμένων προσωπι
κοτήτων του κόσμου της οικονομίας; ο Τζορτζ Σόρος155, για παράδειγμα, σε ένα άρθρο 
τον Ιούλιο του 1998 ομολογεί: «Εγώ έκανα περιουσία στις παγκόσμιες χρηματαγορές και, 
ωστόσο, τώρα φοβάμαι ότι η ξέφρενη αύξηση της έντασης του φιλελεύθερου καπιταλισμού 
και η επέκταση των αξιών του εμπορίου σε όλα τα πεδία της ζωής βάζουν σε κίνδυνο το 
μέλλον της ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας μας. Ο κυριότερος εχθρός αυτής της κοι
νωνίας δεν είναι η απειλή του κομμουνισμού αλλά, σαφώς, αυτή του καπιταλισμού156».
676. Ο Σόρος πρόσθετε στις δηλώσεις του μπροστά στην Επιτροπή Οικονομικών και Τρα
πεζικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στις 15 Σεπτεμβρίου 1998 
-καθώς η χρηματιστηριακή κρίση άρχιζε να γίνεται απειλητική για τη χώρα- ότι «η πορεία 
των γεγονότων μπορεί να ανατραπεί μόνο με την παρέμβαση των διεθνών χρηματοπιστωτι
κών αρχών. Οι προοπτικές -πρόσθετε- δεν είναι ευοίωνες γιατί οι κυβερνήσεις της Ομάδας 
των Επτά δεν κατάφεραν να παρέμβουν στη Ρωσία αν και ίσως οι συνέπειες αυτής της 
αποτυχίας να χρησιμεύσουν ως προειδοποίηση157».

153. Κύριο άρθρο: «The case of global finance», 12 Μαΐου 1998, το παραθέτει ο Serge Halimi, 
Le Monde Diplomatique, Οκτώβριος 1998, σ. 19.

154. ídem.
155. Αρχέτυπο του διεθνούς κερδοσκόπου, ο χρηματιστής που γκρέμισε τη στερλίνα το 1992 

και συγκέντρωσε περιουσία 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παίζοντας στο χρηματιστήριο.
156. Παρουσίαση που πραγματοποίησαν οι Servicios Especiales de Macroeconomía στις 21 

Ιουλίου 1998.
157. George Soros, «The crisis of global capitalism», στο Wall Street Journal, 15 Σεπτεμβρίου 

1998.
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677. Αφού εφάρμοσαν την πολιτική του οδοστρωτήρα ισοπεδώνοντας τα πάντα στην Ασία 
και τη Ρωσία βάζοντας σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι μεγάλοι χρη
ματιστές προστρέχουν τώρα στα κράτη για να βγουν από την κρίσιμη κατάστασή τους. «Εί
ναι η ευκαιρία -όπως λέει ο Bernard Cassen- να ξανατεθούν η οικονομία και τα οικονομικά 
στη θέση τους, και τα δύο πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία ενός κοινωνικού σχεδίου 
και όχι κύριοι της τύχης του πλανήτη158».
678. Όμως πριν τελειώσει αυτό το κεφάλαιο θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην ασια
τική κρίση του 1997-1998 και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο.
679. Η ασιατική χρηματιστηριακή κρίση159 ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1997 από ένα αρχικά 
μη σημαντικό σημείο, την Ταϊλάνδη, και αργότερα άρχισε να εξαπλώνεται παγκόσμια, επε
κτάθηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο προς τις Μαλαισία, Ινδονησία και Φιλιππίνες.
680. Σ’ αυτές τις χώρες, με μικρά διαλείμματα και διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας, ανα
πτύχθηκαν κρίσεις που είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με τη μεξικανική κρίση του χειμώ
να του 1994-1995, οι σοβαρότερες από τις οποίες υπήρξαν αυτή της Ταϊλάνδης και κυρίως 
αυτή της Ινδονησίας. Το αφετηριακό σημείο ήταν η υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. 
Αυτό προκάλεσε την πτώση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πτώση των βραχυχρό
νιων επενδύσεων, την κατάρρευση της χρηματαγοράς (του τομέα των διαπραγματεύσιμων 
χρεογράφων και των χρηματιστηριακών τίτλων). Ούτε οι τράπεζες ούτε οι τοπικές επιχει
ρήσεις ούτε, στην περίπτωση της Ινδονησίας, η κυβέρνηση μπορούν να εξασφαλίσουν την 
εξυπηρέτηση του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους τους και ακόμη λιγότερο την αποπλη
ρωμή των δανείων. Το ΔΝΤ πρέπει να βιαστεί να παρέμβει για να αποφευχθεί η δήλωση 
χρεοκοπίας αυτών των χωρών.
681. Στα τέλη Αυγούστου η επέκταση της διαδικασίας διάδοσης της κρίσης συνεχίστηκε, 
φτάνοντας στη Σιγκαπούρη και το Χονγκ-Κονγκ. Αρχίζει τότε μια συστολή των εσωτε
ρικών και εξωτερικών ασιατικών αγορών, πτώση των τιμών πώλησης των προϊόντων και 
εντείνεται ο βιομηχανικός και εμπορικός ανταγωνισμός.
682. Στις 17 Οκτωβρίου η Ταϊβάν υποτιμά κατά 10% το νόμισμά της, παρότι διέθετε σημα
ντικά συναλλαγματικά αποθέματα και δεν είχε γίνει στόχος καμίας επίθεσης. Αυτό προκα- 
λεί μια νέα κρίση στα κυριότερα χρηματιστήρια της περιοχής, ανάμεσα στα οποία και το 
κεφαλαιώδους σημασίας χρηματιστήριο του Χονγκ-Κονγκ.
683. Η χρηματιστηριακή κρίση αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις. Στις 27 και 28 Οκτωβρίου 
πλήττει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, που μετατρέπεται έτσι σε επίκεντρο της κρί

158. Bernard Cassen, «Fiasco de l’AMI, besoin d’Etat», Le Monde Diplomatique, Νοέμβριος 
1998, σ. 6.

159. Για να αναπτύξω αυτό το σημείο, έχω βασιστεί κυρίως στις εργασίες: του François Chesnais, 
«Una conmoción de los parámetros económicos mundiales y en las confrontaciones políticas y so
ciales», περιοδικό Herramienta, αρ. 6, Μπουένος Αψες, 1998· του Michel Chossudovsky, «Guerra 
financiera», διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα, 21 Σεπτεμβρίου 1998· τέλος, του Francisco 
Soberón, «¿Se convertirá en mundial la actual crisis financiera?», εφημερίδα Juventud Rebelde, 
Αβάνα, Κούβα, 22 και 29 Νοεμβρίου 1998, σσ. 11 και 5. Τα αποσπάσματα που παραθέτω από αυ
τούς τους συγγραφείς προέρχονται από αυτές τις πηγές.
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σης και σε ιμάντα μεταφοράς της στην Ευρώπη. Οι χρηματαγορές των ΗΠΑ και της Ευ
ρώπης ξανάίσορροπούν, «δεν συμβαίνει όμως το ίδιο [με αυτές της] Κορέας και της Ιαπω
νίας όπου οι βιομηχανικοί όμιλοι και οι τράπεζες έχουν αρχίσει να υφίστανται τον άμεσο 
αντίκτυπο της ύφεσης που έχει εξαπλωθεί στις γειτονικές οικονομίες160». Οι συνέπειες της 
επιδημίας φτάνουν αυτή τη φορά στη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα στη Βραζιλία.
684. Στις 14 Νοεμβρίου δημιουργείται μια νέα χρηματιστηριακή δόνηση, λιγότερο ισχυρή 
από την προηγούμενη, όμως και πάλι παγκόσμιου χαρακτήρα.
685. Μια εβδομάδα αργότερα η κορεατική κυβέρνηση υποχρεώνεται να αναγνωρίσει ότι οι 
τράπεζές της δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις που είχαν αναλά- 
βει. Απαιτείται η παρουσία του ΔΝΤ.
686. Μετά την παρέμβαση του ΔΝΤ, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο έπειτα από 
συμβούλια κορυφής με τις κυριότερες εμπορικές τράπεζες του κόσμου, ξεσπά μια μοιραία 
διαδοχή χρεοκοπιών που οδηγεί σε ριζική ρευστοποίηση των προβληματικών εμπορικών 
τραπεζών, όπου ένας μέσος όρος περισσότερων από διακόσιες εταιρείες έκλειναν καθημε
ρινά.
687. Στον τύπο παρουσιάζονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η Κίνα τόσο στο τραπεζικό πεδίο και στο πεδίο των ακινήτων όσο και στο 
βιομηχανικό πεδίο και συνεπώς είναι πιθανή η υποτίμηση του νομίσματός της.
688. Μετά την αβεβαιότητα από την πρόσκαιρη ανάκαμψη της Wall Street στις αρχές του 
1998 -που βοηθήθηκε από τη φυγή των ιαπωνικών μετοχών- οι χρηματαγορές κατέρρευ- 
σαν ξανά σε λίγους μήνες, για να φτάσουν σε ένα «δραματικό σταυροδρόμι τον Αύγουστο 
με τη θεαματική πτώση του ρωσικού ρουβλίου»161. Η κατάρρευση του ρωσικού νομίσμα
τος έσπρωξε στη χρεοκοπία τις κυριότερες τράπεζες της χώρας, προετοιμάζοντας το το
πίο για την «ανάληψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρωσίας από μια χούφτα 
τράπεζες και δυτικούς χρηματιστικούς παράγοντες». Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε, αλλά 
αυτό δεν εμπόδισε «να διαλυθεί στο σύνολό του»162 το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα 
αυτής της χώρας.
689.0  Μαύρος Αύγουστος της Ρωσίας έπληξε πολλούς επενδυτές. «Σε πάρα πολλές χώρες 
τα αποδημητικά κεφάλαια έφυγαν τόσο αιφνιδιαστικά όσο είχαν έρθει, κάνοντας να εκρα- 
γούν οι κερδοσκοπικές φούσκες που είχαν δημιουργηθεί στο πέρασμά τους163». Μετά τη 
Ρωσία ακολούθησε η Βραζιλία, απειλώντας να παρασύρει στην πτώση της την Αργεντινή, 
τη Χιλή και το Μεξικό.
690. Απ’ την άλλη πλευρά, η πολιτική της ιαπωνικής κυβέρνησης να αποφασίσει τη δημι

160. «Η απώλεια αγορών έχει πλήξει τις επιχειρήσεις και, έμμεσα, τις τράπεζες που σηκώνουν 
ένα νέο φορτίο, δυσβάστακτο για πολλές από αυτές, στις ανεξόφλητες πιστώσεις τους» (F. Chesnais, 
«Una conmoción..., ό.π., σ. 93).

161. F. Chesnais, idem.
162. M. Chossudovsky, «GuerTa financiera...», ό.π., σ. 2.
163.1. Warde, «Le capitalisme de compères. Le système bancaire dans la tourmente», Le Monde 

Diplomatique, Νοέμβριος 1998, σσ. 4-5.
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ουργία ενός ταμείου 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα Οκτωβρίου του 1998164, 
«για να στηρίξει τις τράπεζες που είχαν προβλήματα, συνδεδεμένα με άλλους εξωτερικού 
χαρακτήρα παράγοντες», ευνόησε το γεν και βελτίωσε τη συμπεριφορά του χρηματιστηρί
ου του Τόκιο165, ωστόσο αυτό δεν κατόρθωσε να σταθεροποιηθεί και συνεχίζεται η πλήρης 
έλλειψη εμπιστοσύνης για το μέλλον166.
691. Σύμφωνα με τον Σενέ, η ασιατική ανάπτυξη θα μπορούσε να συνεχιστεί για ορισμέ
νο χρόνο ακόμη, αν και κυριαρχούμενη και δηλητηριαζόμενη από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση. «Αυτό που συντόμευσε τη διάρκειά της ήταν η μακρά και ισχυρή περίοδος ανόδου 
του δολαρίου από τα μέσα του 1996. Στην αρχική της διάσταση ως “ασιατικό” γεγονός, το 
αφετηριακό σημείο της κρίσης ήταν η αδυναμία της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας, αλλά 
επίσης και της Βιρμανίας, των Φιλιππινών, ακόμη και της Σιγκαπούρης να διατηρήσουν 
τη σύνδεση των νομισμάτων τους με το δολάριο, λόγω της ολοένα και πιο σοβαρής και 
επιταχυνόμενης επιδείνωσης των εμπορικών τους ισοζυγίων. Όμως αυτή τη σύνδεση [...] 
τους την είχε συστήσει λίγα χρόνια πριν το ίδιο το ΔΝΤ, που σήμερα τους στραγγαλίζει». 
Αυτός είναι «ο όρος που απαιτείται από μια πρώην αποικία ή μισοαποικιακή χώρα για να 
εξασφαλίσει το status της “αναδυόμενης” (χρηματιστικής) αγοράς167».
692. Ορισμένοι αναλυτές ρίχνουν την ευθύνη της κρίσης στη χρηματιστηριακή κερδοσκο
πία. Ο Σενέ απορρίπτει αυτή τη θέση και υποστηρίζει ότι η «πραγματική κερδοσκοπία είναι 
αυτή που λαμβάνει χώρα για δέκα ή περισσότερα χρόνια μέσω ασφαλών και κερδοφόρων 
επενδύσεων και τοποθετήσεων, που βασίζονται στην ξεδιάντροπη εκμετάλλευση της ερ
γατικής δύναμης και των τοπικών επενδυτών και όχι αυτή που είχε προηγηθεί από την 
ταϊλανδική υποτίμηση»168.
693. Αυτή η κρίση διαφοροποιείται, σύμφωνα με τον Σενέ, από τη μεξικανική του 1994- 
1995, γιατί το εξωτερικό χρέος είναι πολύ περισσότερο ιδιωτικό χρέος παρά κυβερνητικό. 
Οι οικονομίες που πλήττονται είναι στενά αλληλοσυνδεδεμένες σε τοπικό επίπεδο και στο 
επίπεδο των ανταλλαγών. Πολλές από αυτές υφίστανται περισσότερο ή λιγότερο τα ίδια 
δεινά, με τέτοιον τρόπο που γρήγορα θεωρήθηκαν από τους μακρινούς θεσμικούς επενδυτές 
(τα μεγάλα αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά ταμεία) το ίδιο επισφαλείς. Τέλος, και 
πάνω από όλα, οι βιομηχανικοί και τραπεζικοί μεταδοτικοί μηχανισμοί έπληξαν σχεδόν αμέ
σως δύο μεγάλες εξαγωγικές βιομηχανικές χώρες: την Κορέα και την Ιαπωνία169, που υπο

164. Το 11% του ΑΕΠ (το παραθέτει ο Bernard Cassen, «Fiasco de l’AMI, besoin d’Etat», Le 
Monde Diplomatique, Νοέμβριος 1998, σ.6.

165. Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε άνοδο του Nikkei κατά 5,2% (ídem).
166. F. Soberón, «¿Se convertirá en mundial...?», ό.π., σ. 5.
167. F. Chesnais, «Una conmoción...», ό.π., σ. 95. «Η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου 

[είχε αυξηθεί] κατά ασυνήθιστο τρόπο από την Ανοιξη του 1996, για τον απλό λόγο ότι το δολάριο 
είχε ξαναγίνει το κυριότερο συναλλαγματικό καταφύγιο» (ibid., σ. 96).

168. F. Chesnais, ídem.
169. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Michael Hudson, το «κορεατικό σκηνικό» φαίνεται ως 

«“γενική δοκιμή” της ανάληψης του χρηματοπιστωτικού τομέα από μια χούφτα δυτικών επενδυτι
κών τραπεζών» (στο Μ. Chossudovsky, Guerra financiera, ό.π., σ. 4). Ο συγγραφέας απαριθμεί τις
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χρεωτικά, με τη σειρά τους, μετακύλισαν τις συνέπειες πέρα και από τον ασιατικό πόλο.
694. Παρά τη σοβαρότητα της κρίσης ο Φρανσίσκο Σοβερόν, πρόεδρος της Κεντρικής Τρά
πεζας της Κούβας, βεβαίωνε τον Νοέμβριο του 1998 ότι αυτή η κρίση δεν είχε ακόμη τα χα
ρακτηριστικά μιας παγκόσμιας χρηματιστικής κρίσης, μια και έθιγε μέχρι εκείνη τη στιγμή 
μόνο τον μισό κόσμο, αν και αναγνώριζε ότι συνιστούσε απειλή για τον άλλο μισό.
695. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ170 «διατηρείται -σύμφωνα με τον Κουβανό οικονομολό
γο- η οικονομική μεγέθυνση, τα ποσοστά ανεργίας είναι σταθερά ή μειώνονται και ο πλη
θωρισμός ελέγχεταυ>. Τα σημαντικότερα χρηματιστήρια έχουν καταφέρει να συνέλθουν, 
αν συγκριθεί η σημερινή τους κατάσταση με αυτήν των μέσων του 1997 όταν άρχισε όλη 
αυτή η κρίση με την υποτίμηση του νομίσματος της Ταϊλάνδης, και έχουν πετύχει κέρδη. 
Ωστόσο, διατηρείται η αβεβαιότητα και «λαμβάνουν χώρα με ανησυχητική συχνότητα οι 
βίαιες πτώσεις στα χρηματιστήρια, που ακολουθούνται από περιόδους ανάκαμψης για να 
ξανασημειωθεί και πάλι πτώση, δημιουργώντας μια αστάθεια πολύ πέρα από ό,τι θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί αποδεκτό σε κανονικούς καιρούς».
696. Μαζί με αυτές της χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αρχίζουν να φαίνονται ορισμένες 
συνέπειες στην πραγματική οικονομία αυτών των χωρών: στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν 
αυξηθεί οι εισαγωγές ασιατικών προϊόντων και έχουν μειωθεί οι εξαγωγές τους. «Για παρά
δειγμα, οι εξαγωγές χάλυβα από την Ασία στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από 40.000 τόνους 
τον μήνα, σε σχεδόν 300.000 τόνους μηνιαία, πράγμα που έχει προκαλέσει τις διαμαρτυρί
ες των ευρωπαίων παραγωγών χάλυβα171.
697. Απ’ την άλλη πλευρά, ούτε η Λατινική Αμερική έχει πάψει να αισθάνεται την κρίση 
σε όλο της το μέγεθος.
698. Σύμφωνα με τον Σοβερόν, εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν μπορούμε να μιλάμε 
για παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς ακόμη δεν έχει προκύψει «αυτό το γενι- 
κευμένο χάσμα εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας 
Αμερικής. Παρά την πτώση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και παρά την καλή συμπεριφορά της 
οικονομίας τους στο τρίτο τρίμηνο του 1998, έχει παρατηρηθεί μόνο μια περιορισμένη 
άνοδος της χρηματιστηριακής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, φαίνονται 
καθαρά συμπτώματα αβεβαιότητας ως προς το αν μπορεί η αγορά μόνη της να εξαλείψει τις 
σημερινές χρηματιστηριακές ανισορροπίες και τις σοβαρές της συνέπειες172».
699. Από τη μεριά τους, τόσο ο Μ. Chossudovsky όσο και ο Φ. Σενέ υποστηρίζουν ότι πρό

πιέσεις που έχουν ασκήσει τους τελευταίους μήνες στο Τόκιο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ 
Robert Rubin και η υπουργός Εξωτερικών Madeleine Albright, «επιμένοντας σε “τίποτε λιγότε
ρο από την άμεση τακτοποίηση των χρεωστούμενων δανείων της Ιαπωνίας -  κατά προτεραιότητα 
στους Αμερικανούς ή άλλους “επενδυτικούς γύπες”. Για να το πετύχουν πίεζαν επιπλέον την Ιαπω
νία να τροποποιήσει το Σύνταγμά της, να αναδιαρθρώσει το πολιτικό της σύστημα και το υπουργικό 
συμβούλιο και να σχεδιάσει εξαρχής το χρηματοπιστωτικό της σύστημα» (ibid., σ. 4).

170. «Των οποίων οι οικονομίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ» (F. 
Soberón, «¿Se convertirá en mundial...?», ό.π., σ. 5).

171. idem.
172. idem.
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κειται πράγματι για μια παγκόσμια κρίση. Ο πρώτος υποστηρίζει ότι «αυτή η παγκόσμια 
κρίση είναι πιο καταστρεπτική από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930173». Ο Σενέ 
θεωρεί ότι έπαψε πλέον «να είναι “ασιατική” για να μετατραπεί σε παγκόσμια. Μετά τον 
Δεκέμβριο [του 1997] με “μηχανικό” τρόπο, με το βάρος της ίδιας της της ορμής, η κρίση 
έτεινε να επεκταθεί, παίρνοντας τη μορφή μιας πυρκαγιάς με πολυάριθμες εστίες».
700. Σύμφωνα με τον Σενέ, πρόκειται περισσότερο για οικονομική κρίση παρά για χρημα
τιστηριακή, αν και βεβαίως έχει μια συνιστώσα χρέους και τραπεζικής ευθραυστότητας και 
«επωφελείται για τη διάδοσή της από την οδό των χωρών των οποίων η τρωτότητα του χρη
ματοοικονομικού συστήματος, η τραπεζική ή χρηματιστηριακή ευαλωτότητα είναι μεγαλύ
τερη». Ωστόσο δεν πρόκειται για κλασική κρίση υπερπαραγωγής, αλλά για κρίση υπερπα
ραγωγής που βασίζεται σε μεγάλη «διαρπαγή. [...] Όσο περισσότερο το σύστημα θα ασκεί 
υπερεκμετάλλευση και θα καταπιέζει, τόσο περισσότερο θα γνωρίζει την κατευθυνόμενη 
υπερπαραγωγή και θα υφίσταται επαναλαμβανόμενους χρηματοοικονομικούς κλονισμούς».
701. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, το περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης του 
κεφαλαίου ήταν αυτό που το Γ αλλικό Γ ραφείο Οικονομικής Συγκυρίας ονομάζει «κατά
σταση όπου η προσφορά βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτηση μιας ζήτησης που να ανταπο- 
κρίνεται στον δυναμισμό της». Σε βιομηχανικούς κλάδους κλειδιά, όπως οι αυτοκινητο
βιομηχανίες, η χημική βιομηχανία, η ηλεκτρονική και η πληροφορική, η κατάσταση της 
υπολανθάνουσας χρόνιας υπερπαραγωγής απειλεί κάθε στιγμή να μετατραπεί σε ανοιχτή 
υπερπαραγωγή που γεννά πόλεμο τιμών. Επί είκοσι χρόνια οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί 
όμιλοι με βιομηχανική υπεροχή έρχονταν σε συμφωνία για να ελέγχουν αυτή την κατάστα
ση, λόγω της ικανότητας που έδειξαν στο να διαχειρίζονται συλλογικά, καλά ή κακά, τις 
μονοπωλιακές τους θέσεις μέσα στο ιδιαίτερο για κάθε βιομηχανικό κλάδο ή κλάδο υπη
ρεσιών παγκόσμιο ολιγοπωλιακό πλαίσιο. Όμως στα δύο τελευταία χρόνια η επιδείνωση 
της ολιγοπωλιακής τους αντιπαλότητας τούς έχει ωθήσει να εξαπολύσουν προγράμματα 
επενδύσεων που φανερώνουν την επιστροφή στη μη ελεγχόμενη αναρχία του ενδοϊμπερι- 
αλιστικού ανταγωνισμού.
702. Ο Σενέ βεβαιώνει ωστόσο, και σε αυτό προσεγγίζει τις θέσεις του Σοβερόν, ότι αν δεν 
γίνει «ένα αμερικανικό χρηματιστηριακό κραχ, δεν μπορεί να συμβεί το πέρασμα από μια 
προβλεπτή κατάσταση κυλιόμενης υποχώρησης με αντιπληθωρισμό σε κατάσταση ανοι
χτής ύφεσης. Το “θαύμα” της αύξησης του ΑΕΠ και του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ τα τε
λευταία πέντε χρόνια (την ώρα που η Ευρώπη και η Ιαπωνία δεν κατάφεραν να συνέλθουν 
από την ύφεση του 1990-1991) οφείλεται ταυτόχρονα στην πρωτοκαθεδρία τους στο πα
γκόσμιο σύστημα και στην εφαρμογή από την πλευρά τους του άγριου καπιταλισμού, που 
πέρασε στην πρώτη γραμμή με τον νεοφιλελευθερισμό. Οι ΗΠΑ είναι [η μόνη χώρα] που 
μπόρεσε να αντισταθμίσει τη βύθιση του επιπέδου των ιδιωτικών αποταμιεύσεων, απορρο
φώντας το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου των παγκοσμίως διαθεσίμων χρηματιστηρια
κών τοποθετήσεων174».

173. Μ. Chossudovsky, «GueiTa financiera», ό.π., σ. 1.
174. Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε τη μαζική ανανέωση της τεχνολογικής τους βάσης, ανανέω

ση ευρύτερη από οποιοσδήποτε άλλης καπιταλιστικής χώρας.
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703. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Σικάγου 
είναι το αποφασιστικό σημείο μιας χρηματιστηριακής επιδημίας, εξαιτίας του πολύ ιεραρ
χικού χαρακτήρα των οικονομικών αυτής της χώρας. Μόνο ξεκινώντας από εκεί η κρίση 
μπορεί να εκβάλει σε ένα κραχ τέτοιας έκτασης που να προκαλέσει την αλυσιδωτή βύθιση 
των χρηματαγορών του πλανήτη, κάτι που θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση.
704. Ο Σενέ δίνει έμφαση στο ότι η πιθανότητα ενός κραχ δεν είναι αφηρημένη υπόθεση, 
αλλά κάτι που εγγράφεται στην κατάσταση που άνοιξε στην Ασία τον Ιούλιο του 1997 και 
τελειώνει το άρθρο του απευθύνοντας μια έκκληση στην Αριστερά να επεξεργαστεί ένα 
σχέδιο επείγουσας ανάγκης για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στην περίπτωση που 
προκύψει. Αν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε 
να αποφευχθεί «να προσεγγίζεται το κραχ ως “συμφορά”». Η Αριστερά θα έπρεπε να το 
θεωρεί «ένα γεγονός που θα άνοιγε τη δυνατότητα να αποκατασταθεί σε όλους όσοι υπο
φέρουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής κυριαρχίας η ελπίδα ότι μπορεί να οικοδομηθεί 
ένα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στα όνειρα και στις ανάγκες 
τους175».
705. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, θα θέλαμε να επισημάνουμε μια θαυμάσια 
πρωτοβουλία του βορειοαμερικανού οικονομολόγου Τζέιμς Τόμπιν που πήρε το βραβείο 
Νόμπελ Οικονομίας το 1972, για «να μπει άμμος» στα γρανάζια της χρηματιστηριακής 
κερδοσκοπίας. Ο Τόμπιν πρότεινε να επιβληθεί ένας φόρος 0,1% στις κερδοσκοπικές χρη
ματιστηριακές συναλλαγές. Αν εφαρμοζόταν αυτός ο φόρος σε παγκόσμιο επίπεδο θα ει- 
σπράττονταν περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια176 τον χρόνο, ποσό που θα ήταν αρ
κετό για να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια στον κόσμο. Αυτό το ποσό θα συγκεντρωνόταν 
κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό το μέτρο, αν και περιορισμένο, εγγράφεται σε μια 
καθαρά αντικερδοσκοπική λογική -  εξού και η σιωπή με την οποία το υποδέχτηκαν τα 
MME που ελέγχονται από τις πολυεθνικές. Σε σχέση με αυτό έχουν οργανωθεί σημαντικές 
πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του συλλόγου Δράση για Φόρο Τόμπιν Στήριξης στους 
Πολίτες (ATTAC) που προτάθηκε από τον Ραμονέ, τον διευθυντή της εφημερίδας Le Monde 
Diplomatique τον Δεκέμβριο του 1997, ιδέα που είχε ευρεία αποδοχή στη Γαλλία, όπου ο 
σύλλογος μετρά σήμερα 5.000 μέλη. Επιπλέον, υπάρχουν παρόμοιες ενώσεις σε πολλές 
χώρες όπως στη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα, το Βέλγιο, την Ελβετία και την 
Ολλανδία.
706. Πρόκειται για μια πρόταση που, εκτός από το ότι εγγράφεται σε μια καθαρά αντι-κερ- 
δοσκοπική προοπτική, «τροφοδοτεί λογικές αντίστασης και αρχίζει να δίνει ένα περιθώριο 
κινήσεων στους πολίτες και στο κράτος, και σημαίνει, πάνω από όλα, ότι η πολιτική ξανα
ποκτά τον ρόλο της177».

175. F. Chesnais, «Una conmoción...», ό.π., σ. 115.
176. Στα γαλλικά: εκατό «milliards».
177. Apropiarse en conjunto del fiituro de nuestro mundo, πλατφόρμα του διεθνούς κινήματος 

ATTAC.



6. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

707. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, που εξετάσαμε λεπτομερειακά στις προηγού
μενες σελίδες, οδηγεί την ανθρωπότητα ολόκληρη σε αδιέξοδο. Θα εξετάσουμε τώρα ορι
σμένα από τα κυριότερα προβλήματα που προκαλεί αυτή η παγκοσμιοποίηση και αφορούν 
όλο τον πλανήτη.

1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

708. Αν εφαρμοζόταν το σχήμα των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο νεοφιλελευθερισμός 
σε περισσότερες από εκατό χώρες ταυτόχρονα, αυτό θα είχε σύμφωνα με τον Chossudovsky 
δυσοίωνες συνέπειες, γιατί πρόκειται για «μια διαδικασία που υπονομεύει την ανθρώπινη 
ζωή και καταστρέφει την πολιτική κοινωνία στον Νότο, στην Ανατολή και στον Βορρά», 
γεννώντας σειρά από αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα: κοινωνικό απαρτχάιντ, υποδαύλι
ση του ρατσισμού και των εθνικισμών, καταστροφή των δικαιωμάτων των γυναικών, των 
νέων, των ηλικιωμένων, των μεταναστών και συχνά διεγείρει τις καταστροφικές αντιπα
ραθέσεις μεταξύ των εθνοτήτων. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν παράγει παγκο
σμιοποίηση του πλούτου, όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι νεοφιλελεύθεροι ιδεολόγοι, 
αλλά παγκοσμιοποίηση της φτώχειας1.
709. Σύμφωνα με τον Χιλιανό ερευνητή Χάιμε Εστάι, στις σημερινές τους εκφράσεις «η 
επιστημονικοτεχνική πρόοδος και οι αληθινές επαναστάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
σε πεδία όπως η μικροηλεκτρονική, η αυτοματοποίηση, οι νέες ύλες, η βιοτεχνολογία, 
οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική, αντί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη προσοχή όσον 
αφορά τις ανθρώπινες ανάγκες και τη γενικευμένη αύξηση της ευημερίας όπως θα αναμε- 
νόταν από αυτές, συνοδεύονται από τονισμό των βαθμών συγκέντρωσης του πλούτου και 
του εισοδήματος και από αύξηση των ενδοεθνικών και διεθνικών ανισοτήτων2».

1. Michel Chossudovsky, The Globalisation o f  Poverty : Impacts o f  IMF and World Bank Re
forms, Πενάνγκ, Μαλαισία, Third World Network, σ. 34. Οι υπογραμμίσεις είναι της Marta Hame- 
cker.

2. Jaime Estay, «El incremento de la polarización», στο R. Gallardo και J. Osorio, Los rostros 
de la pobreza. El debate, Μεξικό, ITESO και Universidad Iberoamericana, Νοέμβριος 1998, σ. 
237.
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710. Σύμφωνα με την Έκθεση του PNUD του 1997 που παραθέτει ο συγγραφέας, το φτω
χότερο 20% του πληθυσμού του πλανήτη έχει πλέον ακόμη μικρότερη συμμετοχή στο πα
γκόσμιο εισόδημα, πέφτοντας από το 2,3% του 1960 στο 1,1% σήμερα. Έτσι, η σχέση της 
συμμετοχής στο συνολικό εισόδημα του πλουσιότερου 20% προς το φτωχότερο 20% έχει 
περάσει από το 30 προς 1 το 1960, σε 61 προς 1 το 1991 και στο αιφνιδιαστικό 78 προς 1 
το 19943.
711. Από την πλευρά της η UNCTAD χρησιμοποιεί στις εκθέσεις της την έκφραση του Α. 
Σεν «οικονομίες σε οπισθοχώρηση», για να την αντιπαραβάλει με τον όρο «οικονομίες σε 
ανάπτυξη» και να απεικονίσει έτσι την κατάσταση εκείνων των χωρών που «έχουν υποστεί 
χρόνια παρακμή ή αιφνίδια κατάρρευση στις κοινωνικοοικονομικές τους συνθήκες. Και 
στις δύο περιπτώσεις το επίπεδο ζωής και οι συνθήκες της πλειονότητας ή ενός μεγάλου 
τμήματος του πληθυσμού έχουν πέσει “ουσιαστικά”, πράγμα που εκφράζεται με την “έκ- 
δηλη χειροτέρευση ενός ή περισσότερων από τους κύριους δείκτες τους οικονομικής και 
κοινωνικής ευημερίας”». Όταν συγκρίνονται δείκτες των μέσων της δεκαετίας του 1990 
με τους ίδιους δείκτες έπειτα από δέκα χρόνια «αναγνωρίζονται: πτώση στο κατά κεφαλήν 
εισόδημα για 25 χώρες -  σε 12 από αυτές μεγαλύτερη του 20%· μείωση των θερμίδων που 
καταναλώνονται κατά κεφαλήν καθημερινά για 22 χώρες- αύξηση του ποσοστού παιδικής 
θνησιμότητας για 9 χώρες- τέλος, ελάττωση του ποσοστού φοίτησης στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση για 19 χώρες4».
712. Οι καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες των προγραμμάτων δομικής προσαρμογής 
πλήττουν, σύμφωνα με τον Chossudovsky, το επίπεδο ζωής περισσότερων από τέσσερα 
δισεκατομμύρια ανθρώπων. Τα στοιχεία που παραθέτει ο συγγραφέας είναι συγκλονιστικά: 
«Το ΑΕΠ του συνόλου της υποσαχάριας Αφρικής, με έναν πληθυσμό πάνω από 600 εκα
τομμύρια ανθρώπους, είναι περίπου το μισό του προϋπολογισμού της πολιτείας του Τέξας. 
Το σύνολο των χωρών μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων αντιπροσωπεύουν το 85% του 
παγκόσμιου πληθυσμού και λαμβάνουν περίπου το 20% του συνολικού παγκόσμιου εισο
δήματος5».
713. «Η παγκοσμιοποίηση της φτώχειας στα τέλη του 20ού αιώνα δεν έχει προηγούμενο 
στην παγκόσμια ιστορία». Και το πιο παράλογο είναι ότι αυτή η φτώχεια «δεν είναι η συνέ
πεια της σπανιότητας των ανθρώπινων και φυσικών πόρων. Είναι αντίθετα το αποτέλεσμα 
ενός συστήματος πλεονάζουσας προσφοράς6 που βασίζεται στην ανεργία και στην ελαχι- 
στοποίηση του εργασιακού κόστους7».
714. Από την πλευρά του ο Χάιμε Εστάι θεωρεί ότι σήμερα λιγότερο από ποτέ μπορεί να 
εξηγηθεί η φτώχεια από την «υποτιθέμενη “απόλυτη” υλική ανεπάρκεια για να καλυφθούν

3. Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (Programa de las Naciones Unidas para el Desar
rollo, PNUD), «Έκθεση πάνω στην ανθρώπινη ανάπτυξη», Νέα Υόρκη, 1997, σ. 9.

4. UNCTAD, «Reporte Sobre Países Menos Desarrollados de 1997», στο J. Estay, «El incre
mento de la polarización», ό.π., σσ. 246-247.

5. M. Chossudovsky, The Globalisation o f  Poverty..., ό.π., σ. 38.
6. Oversupply.
7. M. Chossudovsky, ibid., σ. 26.
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κατάλληλα οι ανάγκες του συνόλου των κατοίκων της γης. Δεν υπάρχει τέτοια ανεπάρκεια, 
πολύ περισσότερο αν ληφθούν υπόψη [...] οι ιλιγγιώδεις πρόοδοι που έχει συνεπιφέρει η 
τεχνικοεπιστημονική επανάσταση, τέτοιες που μπορούμε να πούμε ότι σ’ αυτό το πεδίο 
ποτέ δεν έχουν υπάρξει όπως τώρα οι δυνατότητες να εξασφαλιστεί μια πραγματική αν
θρώπινη ανάπτυξη8».
715. Τα συμπεράσματα του Διεθνούς Λαϊκού Δικαστηρίου για τη Δίκη της G7 στην ετυμη
γορία του στο Τόκιο το 1993 επιβεβαιώνουν αυτές τις θέσεις. Σύμφωνα με αυτό το δικα
στήριο, οι γενικές συνέπειες του νεοφιλελεύθερου Προγράμματος Δομικής Προσαρμογής 
ήταν: α) η ισχυρή αύξηση της ανεργίας· β) η πτώση των αμοιβών της εργασίας· γ) η αύξηση 
της εξάρτησης από επιδόματα διατροφής· δ) η μεγάλη επιδείνωση του περιβάλλοντος- ε) 
η οπισθοχώρηση του συστήματος υγείας· στ) η μείωση στην πρόσβαση στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα- ζ) η πτώση της παραγωγικής ικανότητας σε πολλές χώρες· η) η υπονόμευση των 
δημοκρατικών συστημάτων- θ) η συνεχής αύξηση του εξωτερικού χρέους.
716 .0  Σαμίρ Αμίν θεωρεί ότι αυτή η ετυμηγορία περικλείει δύο σημαντικά συμπεράσματα: 
ένα ρητό και ένα εξυπακουόμενο. Το πρώτο υποστηρίζει ότι «οι πολιτικές που προωθού
νται από τους διεθνείς οργανισμούς, υπακούοντας στις στρατηγικές της G7, είναι οι αιτίες 
της βάναυσης και μαζικής φτωχοποίησης των λαϊκών πλειονοτήτων, ιδιαίτερα στον Νότο 
και στην Ανατολή». Το δεύτερο δηλώνει ότι «αυτές οι πολιτικές δεν προτείνουν καμία 
έξοδο από τη γενική κρίση της σύγχρονης κοινωνίας, αντίθετα επιδεινώνουν τη σπειροειδή 
πορεία του πληθωρισμού9».
717. Επιβεβαιώνοντας αυτά που εκτέθηκαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας James 
Wolfensohn, στη συνάντηση της Ένωσης Διοικητών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έγινε 
στο Χονγκ-Κονγκ στις 23 Σεπτεμβρίου 1997, μετά την εξύμνηση των επιτευγμάτων της 
οικονομίας της αγοράς10 είπε: «Το χειρότερο είναι ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους το 
ποτήρι είναι σχεδόν ολοκληρωτικά άδειο. Στην πραγματικότητα για πάρα πολλούς ανθρώ
πους τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο κακά, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες 
διαφορές, και ανάμεσα στις χώρες και μέσα στις χώρες».
718. «Σε πάρα πολλές χώρες το 10% του πληθυσμού έχει λιγότερο από το 1% του εισοδή
ματος, την ώρα που το πλουσιότερο 10% απολαμβάνει περισσότερο από το 50% του συνό
λου. Σε παρά πολλές χώρες τα κορίτσια έχουν μόνο τις μισές πιθανότητες από όσες τα αγό
ρια να πάνε στο σχολείο. Σε πάρα πολλές χώρες τα παιδιά υποφέρουν από διαταραχές από 
τη στιγμή της γέννησής τους, λόγω της κακής διατροφής, της έλλειψης υπηρεσιών υγείας 
και της σπανιότητας ή ανυπαρξίας προγραμμάτων ανάπτυξης των παιδιών από την πρώτη

8. J. Estay, «El incremento de la polarización», ό.π., σ. 1.
9. Samir Amin, «The Capitalism Economic Management of the Crisis of Contemporary So

ciety», στο Capitalism in the Age o f  Globalization, Λονδίνο και Νιού Τζέρσεί, Zed Books, 1997, 
σ. 13.

10. «Με πολλές έννοιες τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο καλά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τον 
προηγούμενο χρόνο η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,6% -  ο υψηλότερος ρυθμός κατά τα τελευταία 
20 χρόνια» (James D. Wolfensohn, «El desafio de la inclusión», ομιλία στην Ένωση Διοικητών, 
Χονγκ-Κονγκ, Κίνα, 23 Σεπτεμβρίου 1997, φυλλάδιο, σ. 5).
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βρεφική ηλικία. Σε πάρα πολλές χώρες οι εθνικές μειονότητες υφίστανται διακρίσεις και 
φοβούνται για τη ζωή τους, όντας υποταγμένες στις εθνικές πλειονότητες.
719. »Το θέαμα στο οποίο συμμετέχουμε στον σημερινό κόσμο είναι η τραγωδία του απο
κλεισμού11».
720. Οι τεράστιες απογοητεύσεις που προκάλεσε η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων συ
νταγών στις αναπτυσσόμενες χώρες τείνουν να προκαλούν καταστάσεις αυξανόμενης αστά
θειας. Αυτό, σύμφωνα με τον Έλιο Γκαγιάρδο, υποχρέωσε τους σχεδιαστές τους να τρο
ποποιήσουν τα αρχικά τους σχέδια και να αναζητήσουν καταπραϋντικά για την κρίσιμη 
κατάσταση των λαϊκών μερίδων που έχουν πληγεί περισσότερο από το σύστημα. Ο συγγρα
φέας σημειώνει τρεις φάσεις στην εξέλιξη του νεοφιλελεύθερου μοντέλου: Ο «ορθόδοξος 
νεοφιλελευθερισμός» με τη θεραπευτική αγωγή του σοκ, που εφαρμόστηκε στη Χιλή από τη 
στρατιωτική δικτατορία12, ο οποίος είναι «ανιστόρητος, βάναυσος τόσο στο πεδίο της οικο
νομίας όσο και σε άλλα πεδία». Ένας νεοφιλελευθερισμός με εστιασμένη βοήθεια, ο οποίος 
ανακύπτει μετά το «καρακάσο» του 198913 και προσπαθεί να λειτουργήσει πυροσβεστι
κά, με κύριο εκφραστή του το Εθνικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης του Μεξικανού προέδρου 
Σαλίνας που εκπονήθηκε αρχικά ως βραχυπρόθεσμο -περίπου για μία πενταετία- και ήδη 
λειτουργεί επί πολλά χρόνια, έχοντας γίνει απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος. Ο 
συγγραφέας υποστηρίζει ότι το 1997 αρχίζει το πέρασμα σε ένα τρίτο στάδιο, όπου ο νεοφι
λελευθερισμός αρχίζει να ενσωματώνει κάποιο είδος κοινωνικής πολιτικής για να μπορέσει 
να ελέγξει τις λαϊκές εκρήξεις14.
721. Σχετικά με αυτό, είναι ενδεικτικά τα λόγια που απηύθυνε o Wolfensohn στην πρόσφα
τη σύνοδο της Ένωσης Διοικητών της Παγκόσμιας Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε τον 
Οκτώβριο του 1998 στην Ουάσινγκτον όπου, αφού αναλύθηκαν οι συνέπειες της χρηματι
στηριακής κρίσης στην Ασία και σε άλλες χώρες, υποστήριξε:
722. «Πρέπει να πάμε πιο πέρα από τη χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση. Πρέπει να προ
σεγγίσουμε τα προβλήματα της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα με δικαιοσύνη, με βάση την 
ανθρώπινη ευημερία και πρόοδο. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις αναγκαίες 
θεσμικές και δομικές αλλαγές για την οικονομική ανάκαμψη και τη διαρκή ανάπτυξη. Πρέ
πει να ασχοληθούμε με τα κοινωνικά προβλήματα.
723. «Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί αν δεν έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπί
σουμε τα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα, αν δεν ασχοληθούμε με πιο μακροπρόθεσμους 
σχεδιασμούς για να ιδρύσουμε στέρεους θεσμούς, αν δεν επιτύχουμε μεγαλύτερη κοινωνι
κή ισότητα και δικαιοσύνη, δεν θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Και χωρίς πολιτική στα

11. J.D. Wolfensohn, ibid., σσ. 6-7.
12. Ο Έλιο Γκαγιάρδο την ονομάζει «στρατιωτική επιχειρηματική δικτατορία» λόγω της στε

νής σχέσης που υπήρχε ανάμεσα στους στρατιωτικούς και στον τομέα των οικονομολόγων που 
προωθούσαν τη νεοφιλελεύθερη πολιτική (Η. Gallardo, «Globalización neoliberal y alternativas 
populares», περιοδικό Surda, αρ. 12, Σαντιάγο της Χιλής, 1997, σ. 10).

13. Μαζική έφοδος των κατοίκων των φτωχών συνοικιών [του Καράκας της Βενεζουέλας, από 
όπου πήρε και το όνομα «καρακάσο», Σ.τ.Μ.] σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων.

14. Η. Gallardo, «Globalización neoliberal...», ό.π., σσ. 10-11.
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θερότητα, όσο πολλούς πόρους και να καταφέρουμε να συσσωρεύσουμε για οικονομικά 
προγράμματα, δεν θα υπάρχει χρηματοοικονομική σταθερότητα.
724. » [...]  οι χρηματοπιστωτικοί σχεδιασμοί δεν αρκούν.
725. » Έχουμε επιβεβαιώσει ότι, όταν ζητάμε από τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αυ
στηρά μέτρα για να οργανώσουν τις οικονομίες τους, μπορούμε να προκαλούμε τεράστιες 
εντάσεις. Αυτός που υποφέρει είναι ο κόσμος, όχι οι κυβερνήσεις.
726. » Όταν διορθώνουμε τις ανισορροπίες του προϋπολογισμού, πρέπει να έχουμε υπόψη 
ότι μπορεί να εξαφανιστούν τα δρομολογημένα προγράμματα για να παραμείνουν τα παι
διά στα σχολεία. Ότι μπορεί να εξαφανιστούν τα προγράμματα ιατρικής φροντίδας για τους 
άπορους. Ότι, από έλλειψη πιστώσεων, μπορεί να εξαφανιστούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που είναι πηγές εισοδημάτων για τους ιδιοκτήτες τους και απασχόλησης για πολλούς άλ
λους.
727. » Έχουμε αντιληφθεί [...] ότι χρειάζεται μια ισορροπία. Πρέπει να έχουμε υπόψη 
τις χρηματοπιστωτικές, θεσμικές και κοινωνικές πλευρές. Πρέπει να μάθουμε να ξεκινάμε 
έναν διάλογο, όπου τα μαθηματικά δεν θα αξίζουν περισσότερο από τις ανθρωπιστικές λο
γικές. Όπου η αναγκαιότητα αλλαγών, συχνά δραστικών, θα σταθμίζεται με την προστασία 
των συμφερόντων των φτωχών. Μόνο τότε θα φτάσουμε σε λύσεις με διάρκεια. Μόνο τότε 
θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη στήριξη της διεθνούς χρηματοοικονομικής κοινότητας 
και των πολιτών15».

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

728. Όμως αυτός ο κόσμος που «ποτέ δεν υπήρξε τόσο οικονομικά άνισος», ποτέ δεν υπήρ
ξε, σύμφωνα με τον Εδουάρδο Γκαλεάνο, «τόσο εξισωτικός, αντίθετα, σε σχέση με τις ιδέες 
και την ηθική». «Υπάρχει μια υποχρεωτική ομοιομορφία, εχθρική προς την πολιτισμική δια
φορά στον πλανήτη. Η πολιτισμική ισοπέδωση ούτε που μπορεί να υπολογιστεί. Τα μέσα 
επικοινωνίας της ηλεκτρονικής εποχής στην υπηρεσία της ανθρώπινης ανεπικοινωνίας επι
βάλλουν την ομόθυμη λατρεία των αξιών της νεοφιλελεύθερης κοινωνίας16».
729. Σε όλο τον κόσμο εξαπλώνεται «μια στείρα ομοιομορφία». Απ’ τη μια άκρη του πλα
νήτη μέχρι την άλλη επιβάλλεται το ίδιο στυλ ζωής, που διαδίδεται μέσω των MME. Σε κάθε 
μέρος προβάλλονται «οι ίδιες ταινίες, οι ίδιες τηλεοπτικές σειρές, οι ίδιες πληροφορίες, τα 
ίδια τραγούδια, οι ίδιες διαφημίσεις, τα ίδια αντικείμενα, τα ίδια ρούχα, τα ίδια τραγούδια, 
τα ίδια αυτοκίνητα, η ίδια πολεοδόμηση, η ίδια αρχιτεκτονική, το ίδιο είδος διαμερισμά
των, συχνά επιπλωμένων και διακοσμημένων με τον ίδιο τρόπο... Στις πλούσιες συνοικίες

15. J.D. Wolfensohn, «La otra crisis», ομιλία στην Ένωση Διοικητών της Παγκόσμιας Τράπε
ζας, 6 Οκτωβρίου 1998, σσ. 2-3.

16. Eduardo Galeano, «Hacia una sociedad de la incomunicación», άρθρο στο περιοδικό Cine 
Cubano, αρ. 142. «Dossier: Ante la globalización del nuevo milenio: todawa la utopía», Αβάνα, 
1998, σ. 17.
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των μεγάλων πόλεων όλου του κόσμου η γοητεία της διαφοράς παραδίνεται μπροστά στην 
κεραυνοβόλα επίθεση της τυποποίησης, της ομογενοποίησης, της ομοιομορφίας». Παντού 
θριαμβεύει η παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα»17.

730. Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι αυτό που έχει ονομαστεί πολιτιστική παγκοσμιοποίη
ση δεν είναι παρά «η “βορειοαμερικανοποίηση” της κουλτούρας σε παγκόσμιο επίπεδο18». 
Η παγκόσμια βορειοαμερικανική κουλτούρα αυτού που έχει ονομαστεί Me World φαίνεται 
ακαταμάχητη. «Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, τα χάρμπουργκερ και οι τηγανητές πατάτες 
έχουν αντικαταστήσει τα ζυμαρικά και το “σούσι”. Οι νέοι διαπληκτίζονται με αγγλικές 
εκφράσεις, των οποίων το νόημα λίγο καταλαβαίνουν, για να κάνουν επίδειξη. Στη Γαλλία, 
όπου λιγότερο από δέκα χρόνια πριν οι υπέρμαχοι της γαλλικής εθνικής κουλτούρας έκα
ναν πόλεμο κατά της αχρειότητας των φρανγκλές, η οικονομική υγεία υπολογίζεται τώρα με 
την επιτυχία της Disneyland - Paris. Η εμφάνιση ξαφνικά του Χάλογουϊν ως νέας γαλλικής 
γιορτής για την προώθηση του εμπορίου στη νεκρή περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα δεν 
είναι παρά το πιο διαστροφικό παράδειγμα αυτής της τάσης βορειοαμερικανισμού19».

731. Τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύουν οι ΗΠΑ για προπαγάνδα δεν ξοδεύ
ονται μάταια. Για να δημιουργηθεί παγκόσμια ζήτηση για βορειοαμερικανικά προϊόντα 
«πρέπει να κατασκευαστεί η ανάγκη να τα καταναλώνουν στην ίδια κλίμακα», και για να 
το κάνουν, οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Coca-Cola, δεν περιορίζονται να προπαγανδίζουν 
αποκλειστικά το προϊόν τους, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να εξάρουν τον βορειοαμερικανικό 
τρόπο ζωής. Πώς θα πουλήσουν αυτό το ποτό σε χώρες που παραδοσιακά πίνουν τσάι, για 
παράδειγμα; Ο μόνος τρόπος είναι να πολεμήσουν αυτόν τον παραδοσιακό πολιτισμό και 
να εξαγάγουν τον δικό τους. Δεν είναι, συνεπώς, ο καταναλωτής που λέει στον κατασκευα
στή αυτό που επιθυμεί. Είναι η διαφήμιση και η πολιτιστική χειραγώγηση αυτές που μας 
λένε εκείνο που εμείς επιθυμούμε20.

732. Δεν είναι πλέον οι πλατείες ή τα πολιτιστικά κέντρα οι χώροι όπου συγκεντρώνεται ο 
κόσμος. Είναι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα όπου, τελευταία, έχουν εγκατασταθεί ιατρεία, 
παρεκκλήσια, τράπεζες, νομικά γραφεία και όλα όσα χρειάζεται ένας καταναλωτής.

733. Πόσο σύγχρονοι είναι οι παλιοί στοχασμοί του Μαρκούζε γύρω από τη διάκριση ανά
μεσα σε αληθινές και ψεύτικες ανάγκες21 !

734. Η παραγωγή και εξαγωγή κινηματογραφικών έργων και βιντεοταινιών από τις ΗΠΑ, 
προνομιακών μέσων για να διαδίδουν την κουλτούρα τους, σαρώνουν παγκοσμίως. Αν και 
οι αριθμοί ήταν, για παράδειγμα, πολύ μεγαλύτεροι από τους ευρωπαϊκούς στις αρχές της

17. Η λεγάμενη world culture, I. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 63.
18. J.J. Brünner, Globalización cultural y  posmodemidad, Σαντιάγο της Χιλής, Fondo de Cul

tura Económica, 1998, σ. 151.
19. B.R. Barber, «Vers une société universelle de consommateurs: Culture Me World contre 

démocratie», Le Monde Diplomatique, Αύγουστος 1998, σ. 14.
20. B.R. Barber, ibid., σ. 15.
21. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Βαρκελώνη, Planeta-Agostini, 1993 (1η έκδ. 

1954), σσ. 35-42.
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δεκαετίας του 1990, αυτή η απόσταση εξακολουθεί να μεγαλώνει. Το 1991 οι τηλεοπτικές 
παραγωγές που είχαν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Ευρώπης κάλυπταν μόνο τις 20.000 
από το σύνολο των 125.000 ωρών που ήταν οι τηλεοπτικές της εκπομπές. «Υπάρχει λοιπόν 
αμφιβολία για το ότι η βορειοαμερικανική βιομηχανία κουλτούρας έχει περάσει τα σύνορα 
και έχει πλημμυρίσει τις παγκόσμιες αγορές22»;
735. Από την άλλη πλευρά, έκφραση της πολιτιστικής ηγεμονίας των ΗΠΑ αποτελεί το 
Ίντερνετ. Οι βορειοαμερικανοί έχουν εσωτερικεύσει σε τέτοιο βαθμό το προφανές της οι- 
κουμενικότητας της γλώσσας τους που, χωρίς έστω να έχουν «τη μικρότερη βούληση συ
νειδητής ηγεμονίας», σύμφωνα με τον Bernard Cassen, έχουν οικοδομήσει ένα πλανητικό 
ηλεκτρονικό δίκτυο που λειτουργεί ακριβώς μόνο στα αγγλικά. Δεν έχει, για παράδειγμα, 
τους γραμματικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί ο Γάλλος. Αυτό δίνει «στο “δίκτυο των 
δικτύων” τον δυσάρεστο χρωματισμό του πολιτισμικού ιμπεριαλισμού. [...] Όλοι είμαστε 
πραγματικά ίσοι απέναντι στο Ίντερνετ», αρκεί να είμαστε αγγλόφωνοι23.
736. Και καθώς αυτή η κουλτούρα προκαλεί ίσες καταναλωτικές ανάγκες τόσο σε εκείνους 
που έχουν τα μέσα να τις ικανοποιήσουν όσο και σε εκείνους που τα στερούνται -μην 
ξεχνάμε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη ζουν σε απόλυτη φτώχεια- γιατί λοι
πόν να μας εκπλήσσει το ότι μαζί με τον καταναλωτισμό αυξάνει και η παραβατικότητα, 
όταν αυτά τα MME, την ίδια ώρα που προπαγανδίζουν τα προϊόντα, παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες για το πώς μπορούν να αποκτηθούν παράνομα με τα φίλμ που διακινούν 
μαζικά;
737. Όμως η πολιτιστική επιρροή των ΗΠΑ δεν ασκείται μόνο μέσω των οπτικοακουστικών 
παραγωγών και του Ίντερνετ. Πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη τον ρόλο που παίζει η εκπαί
δευση στελεχών από τις πιο διαφορετικές χώρες στα πανεπιστήμιά τους. Το 1991 υπήρχαν 
στη χώρα 420.000 ξένοι φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης24. Λόγω του ότι πρόκειται γενικά

22. J.J. Brüner, Globalización cultural..., ό.π., σ. 151. Σύμφωνα με τον Brilnner, η βιομηχανία 
της ψυχαγωγίας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις εξαγωγές των ΗΠΑ μετά την αεροναυπηγική. 
Σύμφωνα με άλλους κατέχει την πρώτη θέση.

23. Bernard Cassen, «El que todo sea inglés no tiene por qué ser una fatalidad», περιοδικό Cine 
Cubano, ap. 142, Αβάνα, Κούβα, 1998 σ. 55. Αυτό οφείλεται «σε τεχνικούς λόγους: το σύστημα 
κωδικοποίησης ASCII (American Standard Code for Information Interchange) εισάγει μόνο μια 
περιορισμένη σειρά από χαρακτήρες, αυτή που έχει ανάγκη η αγγλική γλώσσα και βοηθητικά η 
σουαχίλι και η ινδονησιακή γλώσσα. Ο κώδικας ASCII, πραγματικά, συνίσταται σε ένα παιχνίδι 
χαρακτήρων επτά bits (και όχι, κατά τα κλασικά, οκτώ) και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ακόμη 
έχουν την τάση να απορρίπτουν ένα bit ανά οκτώ για τα παιχνίδια των χαρακτήρων που δεν είναι 
από την αγγλική γλώσσα. Γι’ αυτό, για παράδειγμα, με αυτόν τον κώδικα δεν φαίνονται, όταν εμ
φανίζονται στην οθόνη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γαλλικών γραμμάτων: τόνοι, διαιρετικά, 
σεντίγ» (ídem).

24. J.J. Brünner, Globalización cultural..., ό.π., σ. 155. «Το 1991 υπήρχαν στις ΗΠΑ 420.000 
ξένοι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 22.000 από την Αφρική, 44.000 από τις υπόλοιπες 
χώρες της Βόρειας, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένων και περί
που 7.000 από το Μεξικό, 10.000 από τη Νότια Αμερική, 277.000 από την Ασία από τους οποίους 
78.000 από την Κίνα, 35.000 από την Ινδία, 26.000 από τη Νότια Κορέα (περισσότερους από ό,τι
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για μέλη των διευθυντικών ελίτ, μπορεί κάποιος να φανταστεί την πολιτιστική επιρροή που 
θα ασκήσουν όταν επιστρέφουν στις χώρες τους.
738. Όμως δεν σκέφτονται όλοι ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αναγκαστικά αρνητικές συνέ
πειες. O J.J. Brünner, που αυτοπροσδιορίζεται ως αισιόδοξος25, υποστηρίζει ότι χάρη στο 
εμπόριο και τα μέσα επικοινωνίας η σύγχρονη πολιτιστική εμπειρία «μετατρέπεται γρήγο
ρα σε πολυπολιτισμικό και μη εντοπισμένο γεωγραφικά γεγονός για τη μεγάλη πλειονότητα 
που έχει πρόσβαση στην τηλεόραση και τις αγορές26». Σήμερα ο τηλεθεατής έχει μπροστά 
στα μάτια του, με σχεδόν ταυτόχρονο τρόπο, τη διαφορετικότητα των παραδόσεων όλου 
του κόσμου και τις βεβαιότητες πάνω στις οποίες βασίζονται και αυτό βάζει σε δοκιμασία 
τις προηγούμενες τυφλές πρακτικές, υποχρεώνοντας εκείνους που τις υιοθετούν να επι
χειρηματολογήσουν υπέρ της παράδοσής τους. «Είναι συνεπώς δυνατόν να συνεχίσει να 
νομιμοποιείται το μαστίγωμα ενός νέου στη Σιγκαπούρη, απλώς επειδή εκεί πάντοτε έτσι 
συμπεριφέρονταν σε ορισμένους παραβάτες; Ή  μπορεί να νομιμοποιείται, στο όνομα της 
παραδοσιακής κουλτούρας κάποιων εθνών, η διατήρηση της υποτέλειας και του αποκλει
σμού των γυναικών27;».
739. Ο Ουμπέρτο Έκο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει μια μαζική 
κουλτούρα με την έννοια που φαντάζονται οι τύπου Αποκάλυψης κριτικοί των μαζικών 
επικοινωνιών, γιατί αυτό το μοντέλο ανταγωνίζεται με άλλα (σχηματισμένα από ιστορικά 
υπολείμματα, ταξική κουλτούρα, πλευρές της κουλτούρας του διαφωτισμού μέσω της εκ
παίδευσης28)». Και εγώ θα πρόσθετα: αντισυστημικές πολιτικές πρακτικές29.
740. Σχολιάζοντας αυτές τις λέξεις, ο Κάστελς υποστηρίζει ότι καταλήγει ως παράδοξο 
«ακριβώς εκείνοι οι διανοητές που υποστηρίζουν την κοινωνική αλλαγή, να είναι αυτοί που 
συνήθως θεωρούν τον κόσμο παθητικό αποδέκτη της ιδεολογικής χειραγώγησης, απορ- 
ρίπτοντας εκ των πραγμάτων τις έννοιες των κοινωνικών κινημάτων και της κοινωνικής 
αλλαγής, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικά και μεμονωμένα γεγονότα που γεννιούνται έξω 
από το κοινωνικό σύστημα30».

από όλη τη Λατινική Αμερική) και 13.000 από τη Μαλαισία (15 φορές περισσότερους από τον 
αριθμό των Χιλιανών). Από την Ευρώπη υπήρχαν 52.000 και από τις χώρες της Ωκεανίας 4.000» 
(idem).

25. Βλέπε το άρθρο του «Vanity Fair Inc.», περιοδικό Rocinante, αρ. 2, Σαντιάγο της Χιλής, 
Δεκέμβριος 1998, σσ. 20-21.

26. J.J. Brünner, Globalización cultural..., ό.π., σ. 135.
27. J.J. Brünner, ibid., σ. 138.
28. Το παραθέτει ο Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 367.
29. Σκέφτομαι την εμπειρία του συμμετοχικού προϋπολογισμού στο Πόρτο Αλέγκρε. Βλέπε 

παρακάτω, σ’ αυτό το βιβλίο.
30. «Αν ο κόσμος έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας στο να οργανώσει και να αποφασίσει τη συ

μπεριφορά του, τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα μέσα επικοινωνίας θα αλληλεπιδρούν με τους 
αποδέκτες τους, συνεπώς η έννοια των μέσων μαζικής επικοινωνίας αναφέρεται σε ένα τεχνολογι
κό σύστημα, όχι σε μια μορφή κουλτούρας, τη μαζική κουλτούρα. Πράγματι, κάποια ψυχολογικά 
πειράματα έδειξαν ότι, αν και η τηλεόραση παρουσιάζει 3.600 εικόνες ανά λεπτό και κανάλι, ο
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741. Ο μόνιμος γραμματέας του SELA, Χουάν Κάρλος Μονέτα, θεωρεί με τη σειρά του 
ότι «η παγκοσμιοποίηση στεγάζει [...] πλευρές πολιτιστικής ομογενοποίησης και ετερογε
νοποίησης». Αυτοί που τονίζουν την πρώτη πλευρά είναι αυτοί που «δίνουν έμφαση στη 
σημασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης από τη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
και των σημαντικότερων ανεπτυγμένων χωρών ως πηγών εκπομπής μηνυμάτων συνδεόμε
νων με την κατανάλωση και την κουλτούρα της αγοράς». Αυτοί που τονίζουν την ετερο
γενοποίηση είναι αυτοί που «διακρίνουν και υπογραμμίζουν τις δυναμικές οικειοποίησης 
και τροποποίησης του μηνύματος και των συμβόλων του στα εθνικά και υποεθνικά επίπε
δα31».
742. Επανερχόμενοι στη θέση του Έκο, οι πολιτιστικές συμπεριφορές και αντιδράσεις που 
διαφοροποιούνται από τη μία κοινωνία στην άλλη εξαρτώνται, σύμφωνα με τον Μονέτα, 
από τέσσερις διακριτούς κοινωνικοπολιτιστικούς κύκλους: ένας πρώτος κύκλος αναφέρε- 
ται στον ιστορικο-γεωγραφικό (γνώσεις, συνήθειες και εμπειρίες που εκφράζονται στην 
ιστορική κληρονομιά και στον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό)· ένας δεύτερος κύκλος είναι 
αυτός της κουλτούρας των ελίτ, που αποτελείται βασικά από τη συμβολική παραγωγή, γρα
πτή και οπτική (λογοτεχνία, πλαστικές τέχνες)· ένας τρίτος κύκλος είναι αυτός της μαζικής 
επικοινωνίας, που σχετίζεται με τα μεγάλα ψυχαγωγικά θεάματα (ραδιόφωνο, κινηματο
γράφος, τηλεόραση, βίντεο)· και τέλος, ένας τέταρτος κύκλος -σχετικά περιορισμένος ως 
προς τον παγκόσμιο πληθυσμό- είναι αυτός της πληροφορίας και επικοινωνίας για αυτούς 
που λαμβάνουν αποφάσεις (fax, κινητά, τηλέφωνα, Ίντερνετ, δορυφόροι κ.λπ.)32».
743. Η μορφή που παίρνει η πολιτιστική ταυτότητα όχι μόνο τροποποιείται στις διάφορες 
κοινωνίες, αλλά και το κάνει ανάλογα με το είδος της σύνδεσης που έχουν τα δρώντα άτομα 
με αυτούς τους κύκλους.
744. Ο Μονέτα υποστηρίζει ότι πρόσφατες μελέτες γύρω από την πολιτιστική κατανάλω
ση δείχνουν τη μεγάλη επιρροή που έχουν τα οπτικοακουστικά μέσα και το Ίντερνετ στη 
διάπλαση της συμπεριφοράς των νέων. Η ταυτότητα «της νέας γενιάς περιστρέφεται πολύ 
περισσότερο γύρω από τους τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ήρωες, καθώς και αυ
τούς των μεγάλων εταιρειών προϊόντων για νέους, παρά σε σχέση με σύμβολα ιστορικού 
και τοπικού χαρακτήρα». Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς στη 
Λατινική Αμερική εκπέμπονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 500.000 ώρες ετησίως, 
ενώ στο λατινικό τμήμα της Ευρώπης μόνο 11.000 ώρες33.
745. Χωρίς να αγνοούμε τους παράγοντες πολιτιστικής ετερογένειας, που είναι αυτοί που 
μας επιτρέπουν να διατηρούμε και να εμβαθύνουμε στους ίδιους μας τους πολιτισμούς, 
σκέφτομαι ότι χωρίς αμφιβολία τώρα αντιμετωπίζουμε όπως ποτέ έως τώρα «στην ιστο
ρία», όπως λέει ο Φιντέλ Κάστρο, «επίθεση στις εθνικές μας ταυτότητες, ανηλεή επίθεση

εγκέφαλος απαντά με συνειδητό τρόπο σε ένα μόνο ερέθισμα από κάθε απεσταλμένο εκατομμύριο 
ερεθισμάτων». (Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 367-368).

31. J.C. Moneta, «La dimensión cultural: el eslabón perdido de la globalización», περιοδικό 
Cine Cubano, τεύχος 142 [αφιέρωμα], Αβάνα, Κούβα, 1998, σ. 25.

32. J.C. Moneta, ibid., σσ. 25 και 27.
33. J.C. Moneta, ibid., σ. 27.



στις εθνικές μας κουλτούρες [...]». Αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο «παγκόσμια μονο
κουλτούρα [...] που καταστρέφει ανηλεώς τον πολιτισμό34». Η αναγνώριση της ύπαρξης 
αυτής της δυσοίωνης επιρροής από την κουλτούρα που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ και με- 
ταφέρεται με μεγάλη αποτελεσματικότητα μέσω των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας 
είναι το θεμελιακό σημείο αφετηρίας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την άοπλη εισβολή. 
Εισβολή που είναι πολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε ένοπλη εισβολή γιατί ως δούρειος 
ίππος εισδύει μέσα στις χώρες μας, χτυπά τις ρίζες, την εθνική μας ταυτότητα, τις ανθρω
πιστικές μας αξίες, τις αξίες της αλληλεγγύης.
746. Και με αυτή την έννοια μού φαίνεται τραγικό να βλέπω την αναισθησία της Αριστεράς 
και πολλών διανοούμενων της Λατινικής Αμερικής μπροστά σ’ αυτή την πολιτιστική αποι- 
κιοποίηση. Είναι ενδεικτικό ότι συνηθίζουμε να βρίσκουμε φυσικό, ακόμη και να δικαιολο
γούμε, την εμφάνιση στις χώρες μας ολοένα και συχνότερα αγγλικών λέξεων σε επιγραφές, 
διαφημίσεις και βιβλία.
747. Θεωρώ στρατηγικό για όσους αγωνιζόμαστε για μια διαφορετική κοινωνία να ξέρουμε 
πού και πώς να σηκώσουμε ένα ανάχωμα απέναντι σ’ αυτή τη διείσδυση. Και με αυτή την 
έννοια μου φαίνεται προφανές ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του Ίντερνετ αυτό 
το ανάχωμα δεν μπορεί να είναι έξω από τις συνειδήσεις μας. Να μιλάμε για λογοκρισία 
μου φαίνεται όχι μόνο πολιτικά λάθος αλλά κυρίως ανέφικτο. Αναγκαίο είναι να εξοπλιστεί 
η συνείδηση του κόσμου, να διαμορφωθεί δυνατότητα κριτικής αποστασιοποίησης. Και με 
αυτή την έννοια σκέφτομαι ότι το σημαντικότερο ανάχωμα είναι η πολιτιστική κληρονομιά 
της κάθε χώρας και ο ρόλος που παίζει η εκπαίδευση, τόσο στο σχολείο όσο και στην οικο
γένεια, στη διαμόρφωση των αξιών. Δεν πρόκειται να απομονωθούμε από τον κόσμο αλλά 
να αφομοιώσουμε κάθε καλό από τον κόσμο, ξεκινώντας από τη δική μας πραγματικότητα. 
Ήδη το έχει πει ο Χοσέ Μαρτί: «Να μπολιάσουμε στις δημοκρατίες μας τον κόσμο. Όμως 
ο κορμός να είναι οι δημοκρατίες μας35».
748. Και η Κουβανέζικη Επανάσταση ήξερε να συνεχίζει τις κατευθύνσεις του διανοητή 
συγγραφέα της. Όχι μόνο πραγματοποίησε «μια μεγάλη εκπαιδευτική επανάσταση», που 
εισήγαγε τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, αλλά και προ
ώθησε τον «παντοδύναμο λαϊκό πολιτισμό» και δημιούργησε «ένα κίνημα διανόησης που 
οικοδομεί -σύμφωνα με τον Αμπέλ Πριέτο, σημερινό υπουργό Πολιτισμού- το έργο της 
σκέψης και της δημιουργίας από θέσεις Αριστεράς, από θέσεις αντιαποικιακές, αντιιμπερια- 
λιστικές36». Σ’ αυτό εγώ θα πρόσθετα: και που στάθηκε ικανή να επανοικειοποιηθεί το κα
λύτερο από τις εθνικές παραδόσεις. Οι Περουβιανοί στρατιωτικοί στη δεκαετία του 1970, 
που επισκέπτονταν τη σοσιαλιστική Κούβα, έμεναν έκπληκτοι καθώς δεν έβλεπαν στις με
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34. Fidel Castro, «Conferencia Magistral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo», 24 
Αυγούστου 1998, εφημερίδα Granma, 28 Αυγούστου 1998, Αβάνα, σ. 11.

35. José Martí, «Nuestra América», Obras completas, τόμ. 6, σ. 18. Και πριν από αυτές τις 
λέξεις είχε πει: «Η ιστορία της Αμερικής, από τους'Ινκας μέχρι εδώ, πρέπει να διδάσκεται με πλήρη 
ακρίβεια, έστω και αν δεν διδάξουμε την ιστορία των αρχόντων της Ελλάδας. Η δική μας Ελλάδα 
είναι προτιμότερη από την Ελλάδα που δεν είναι δική μας. Μας είναι πιο αναγκαία».

36. A. Prieto, «La UNEAC está viva», εφημερίδα Trabajadores, Αβάνα, 9 Νοεμβρίου 1998, σ. 9.
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γάλες αφίσες των δρόμων τις μορφές των κλασικών του σοσιαλισμού, των Μάρξ,Ένγκελς, 
Λένιν όπως συνηθιζόταν σε άλλες χώρες τέτοιων προσανατολισμών, αλλά τις πατριωτικές 
φιγούρες του Μάξιμο Γ κόμες, του Μαρτί και του Μασέο.
749. Παραθέτω εδώ μία από τις εξηγήσεις της εντυπωσιακής αντίστασης της Κούβας απέ
ναντι στη μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική παγκόσμια δύναμη.

750. «Στον βαθμό που ο άνθρωπος είναι περισσότερο καλλιεργημένος -λέει ο Κουβανός 
υφυπουργός Κάρλος Λάχε- δρα περισσότερο συνειδητά, είναι περισσότερο ελεύθερος την 
ώρα των αποφάσεων της ζωής του και εκχωρεί λιγότερους χώρους στις τυφλές δυνάμεις 
στις οποίες θέλουν να αποδίδεται η κατεύθυνση των εξελίξεων37».
751. Από την πλευρά του, ο Αμπέλ Πριέτο υποστηρίζει ότι το καλύτερο αντίδοτο απένα
ντι «στα Ράμπο, Φόρεστ Γκαμπ, Ντίσνεϋλαντ και όλη τη βορειοαμερικανική απάτη, και 
απέναντι στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που αντιπροσωπεύουν τέτοια 
σύμβολα», είναι η εθνική κσυβανική κουλτούρα που «προσβλέπει στη μπολιβαριανή και 
αληθινά παγκόσμια πατρίδα». Και γι’ αυτό θεωρεί ότι «το πιο σοβαρό “ιδεολογικό πρόβλη
μα”» σε σχέση με την κουλτούρα, είναι ακριβώς «η έλλειψη κουλτούρας»38.
752. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι και στο εσωτερικό των ίδιων των ΗΠΑ έχει αναδυ- 
θεί μια αποκλίνουσα κουλτούρα που, σύμφωνα με τον Τσόμσκι, έχει γνωρίσει μεγάλη ανά
πτυξη από τη δεκαετία του 1960. Αρχικά ήταν ένα «περιορισμένο κίνημα αμφισβήτησης 
που το αποτελούσαν κυρίως σπουδαστές και γενικά νέοι, όμως στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 είχε ήδη αλλάξει με αξιοσημείωτο τρόπο». Με τους νέους ενώθηκαν τα οικολο
γικά, φεμινιστικά και αντιπυρηνικά κινήματα, που ενδυναμώθηκαν τη δεκαετία του 1980 
με έναν μεγάλο αριθμό κινημάτων αλληλεγγύης. Κινήματα που, όπως λέει ο Τσόμσκι, «δεν 
διαμαρτύρονταν μόνο αλλά και εμπλέκονταν σε βάθος στη ζωή όλων όσοι υποφέρουν για 
κάποιον λόγο σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Και έβγαλαν τόσο χρήσιμα διδάγματα 
από όλα αυτά, ώστε άσκησαν τεράστια πολιτισμική επιρροή στις κυρίαρχες τάσεις της 
[βορειο]αμερικανικής κοινής γνώμης39».

3. ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

753. Ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος κόσμος είναι επίσης ο κόσμος των οικολογικών 
καταστροφών. Αρχίζουν να εκπέμπονται σήματα συναγερμού για «κόπωση του οικοσυ

37. Carlos Lage, «Το Εθνικό Μπαλέτο και η Αλίσια [η μεγάλη μορφή του μπαλέτου της Κούβας, 
Σ.τ.Μ.] μας δείχνουν πως ό,τι καλύτερο υπάρχει στην κουβανική διανόηση, σε όλη την ιστορίας 
μας, στρατεύεται πάντα στις γραμμές του λαού», εφημερίδα Granma, 29 Οκτωβρίου 1998, σ. 6.

38. A. Prieto, «La cigarra y la hormiga», La Gaceta de Cuba, αρ. 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
1997, σ. 54.

39. N. Chomsky, «El control de los medios de comunicación», στο Cómo nos venden la mono, 
ό.π., σσ. 30-31. Όμως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο συγγραφέας, αυτό το είδος κινήματος πετυχαίνει 
μόνο «αν ο κόσμος δεν παραμένει απλώς κολημμένος στην τηλεόραση» (ibid., σ. 33).
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στήματος». Σύμφωνα με στοιχεία του 1990 από ειδικευμένες πηγές, στο δεύτερο μισό του 
20ού αιώνα η Γη έχασε το ένα πέμπτο του καλλιεργήσιμου εδάφους της και το ένα πέμπτο 
των τροπικών της δασών40 «και δεκάδες χιλιάδες φυτικά και ζωικά ειδη. Εκτεταμένες πε
ριοχές έχουν ερημοποιηθεί. Δάση και λίμνες έχουν οξινοποιηθεί, το πόσιμο νερό γίνεται 
αγαθό σε ανεπάρκεια41».
754. Σε αυτά προστίθεται η περιβαλλοντική ρύπανση με τα χημικά προϊόντα, ιδιαίτερα 
αυτά που χρησιμοποιούνται στα ψυγεία και τα σπρέι42. Το 1973 ανακαλύφθηκε ότι αυτά 
τα ολοένα ευρύτερης χρήσης προϊόντα καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας και ήδη 
το 1990 γίνεται λόγος για μεγάλες τρύπες στο στρώμα του όζοντος. Από εκείνο τον χρόνο 
επίσης μιλάμε για το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», την ανεξέλεγκτη άνοδο της θερμο
κρασίας του πλανήτη λόγω της εκπομπής αερίων που παράγονται από τις ανθρώπινες δρα
στηριότητες43.
755. Αυτή η κρίσιμη οικολογική κατάσταση οδήγησε κάποιους συγγραφείς να μιλούν για 
«επικείμενη Αποκάλυψη» για την ανθρωπότητα, γνώμη που δεν συμμερίζονται όλοι οι ει
δικοί44. Υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι λιγότερο ενεργοβόρες και ρυπογόνες 
νέες τεχνολογίες θα συμβάλουν στην αλλαγή αυτής της κατάστασης45. Μιλούν επίσης για 
τις δυνατότητες που διαθέτει η βιοτεχνολογία για «φιλτράρισμα και ανάκτηση, μέσω μι
κροοργανισμών, υποπροϊόντων που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να εμπορευματο
ποιηθούν46». Αλλοι επισημαίνουν τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι νέες τεχνολογίες 
στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλούν οι μεταφορές, με την 
υποκατάσταση των φυσικών μετακινήσεων από μηνύματα μέσω fax και ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου47.
756. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι συμφωνούν ότι αν επιτευχθεί σε ορισμένες περι
πτώσεις ή διατηρηθεί απεριόριστα σε άλλες ένας δείκτης οικονομικής μεγέθυνσης παρό

40. Στοιχεία του 1990 του Worldwatch Institute, στο Ε. Rubio και Μ. Pereira, Utopia y  estrate
gia, Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη, Trilce, 1994, σ. 22.

41. J. Riechmann, «El socialismo puede llegar sólo en bicicleta» περιοδικό Papeles de la FIM, 
αρ. 9, Μαδρίτη, 1996, σ. 37.

42. Τους λεγάμενους χλωροφθοράνθρακες.
43. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX (1914-1991), Βαρκελώνη, Critica, 1995, σσ. 544- 

545.
44. Ο ίδιος ο Χομπσμπάουμ, χωρίς να υποτιμά τα οικολογικά προβλήματα, θεωρεί ότι είναι λά

θος να μιλάμε για επικείμενη καταστροφή με διαστάσεις πραγματικής Αποκάλυψης (ibid., σ. 561 ).
45. Alvin και Heide Tofiler, Las guerras del futuro, Βαρκελώνη, Plaza y Janés, 1995, σ. 349. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτούς, με «τη χρήση των τεχνολογιών του τρίτου κύματος, που 
απαιτούν λιγότερη ενέργεια και δεν είναι τόσο ρυπογόνες, θα ξεκαθαρίσει το οικολογικό χάος που 
προκάλεσαν οι βιομηχανικές μέθοδοι του δεύτερου κύματος την εποχή της μαζικής παραγωγής» 
(idem).

46. C. Pérez, «Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto», στο La tercera revolución indu
strial, Μπουένος Άιρες, Rial, σ. 82.

47. Βλέπε Ch. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico y  empleo, Μαδρίτη, BI Telecomuni
caciones y Fundación Universidad-Empresa, 1994, σσ. 148-158.
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μοιος με αυτόν του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα στις ανεπτυγμένες χώρες, αυτό «θα 
έχει καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη, 
συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου είδους που αποτελεί μέρος του48».
757. «Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το περιβάλλον ως ανεξάντλητη 
αποθήκη πρώτων υλών και ως [πραγματικό] σκουπιδότοπο απεριόριστης χωρητικότητας 
για τα απόβλητα και τους ρύπους μας49».
758. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους στο σημερι
νό κόσμο είναι ακραία άνιση: «Έχει υπολογιστεί, για παράδειγμα, ότι ένας πολίτης των 
ΗΠΑ καταναλώνει ή καταστρέφει φυσικούς πόρους 500 φορές περισσότερους από έναν 
Ινδό50».
759. Μια έκθεση του World Recources Institute επισημαίνει από την πλευρά του ότι «οι 7 
περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ κατανάλωσαν το 1995 το 43% της παγκόσμιας 
εξαγωγής καυσίμων και ένα πολύ μεγάλο μέρος των δασικών προϊόντων51». Στοιχεία του 
1997 δείχνουν ότι οι ΗΠΑ μόνο κατανάλωσαν το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής 
πρωταρχικής ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, πυρηνική και υδροηλεκτρική 
ενέργεια)52.
760. Αυτά τα στοιχεία μάς δείχνουν τις συνέπειες που θα έχει για το περιβάλλον αν φτάσουν 
όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες να εξισωθούν με τις ανεπτυγμένες χώρες όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας. «Προκύπτει ιδιαίτερα καθαρά ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 
παράδειγμα ανάπτυξης που δεν μπορεί να εφαρμοστεί παγκόσμια. Αυτό γίνεται ειδικότερα 
έκδηλο με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι ΗΠΑ με το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού 
σήμερα παράγουν περίπου το 22% των εκπομπών καυσαερίων. Αντίθετα, η Ινδία με το 
16% του παγκόσμιου πληθυσμού εκπέμπει το 3% των καυσαερίων. Αν οι Κινέζοι έφταναν 
στην [κατά κεφαλήν] κατανάλωση ενέργειας τους Γάλλους, έχει εκτιμηθεί ότι οι εκπομπές 
καυσαερίων θα αυξάνονταν κατά 70%53».
761. Από την άλλη πλευρά, δεν θα αυξανόταν μόνο σε τεράστιο βαθμό η ρύπανση, αλλά 
απλώς δεν θα έφταναν όλοι οι πόροι του πλανήτη για να καλυφθούν όλες οι καταναλωτικές 
ανάγκες.
762. Για τον λόγο αυτόν, αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο το παραγωγικό παράδειγ
μα που υποσχόταν ότι η οικονομική μεγέθυνση θα έφερνε την κοινωνική πρόοδο και την 
ανθρώπινη ευτυχία, παράδειγμα στο οποίο βασίστηκε τόσο η δυτική κουλτούρα όσο και

48. Ε. Hobsbawm, La historia..., ό.π., σ. 561.
49. J. Riechmann, «Ideas para un Programa Ecosocialista», Ισπανία, Siglo XXI, σ. 250.
50. J. Riechmann, ibid., σ. 242.
51.1. Ramonet, Un mundo sin rumbo..., ό.π., σ. 44.
52. Τα στοιχεία προέρχονται από πίνακες της Statistical Review o f  World Energy 1998. Η συ

νολική παγκόσμια κατανάλωση σε εκατομμύρια ισοδύναμους τόνους πετρελαίου είναι 8.509,2 και 
αυτή των ΗΠΑ είναι 2.1441,1. Η συνολική κατανάλωση των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 4.950,1 και 
της Ευρώπης 1.782,2.

53. Ε. Rubio και Μ. Pereira, Utopia y  estrategia..., ό.π., σ. 23.
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ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Σήμερα ολοένα και περισσότερο γίνεται συζήτηση για την ανα
γκαιότητα να τεθούν όρια σ ’ αυτόν τον τύπο ανάπτυξης.

763. Ένα από τα κυριότερα διδάγματα που βγαίνουν από την παγκόσμια οικολογική κρίση 
και «αυτά που συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο από τα τέλη της δεκαετίας του 
I96054», όπως λέει o Riechmann, είναι ότι η επιδίωξη της αφθονίας, υπόθεση στην οποία 
βασιζόταν η κλασική μαρξιστική σύλληψη της κομμουνιστικής κοινωνίας, είναι καταστρο
φική για την ανθρωπότητα, αν με τη λέξη αφθονία αντιλαμβανόμαστε την απεριόριστη 
οικονομική μεγέθυνση.

764. Αυτή η έννοια καταλήγει -σύμφωνα με τον Franz Hinkelammert- να είναι «μια προ- 
κοπερνική έννοια», αυτή «μιας απέραντα εκτεινόμενης γης» στην οποία, αφού έχει κατα
στρέψει κάποιος ένα τμήμα, «μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο για να το καταστρέψει επίσης, 
χωρίς να φτάνει ποτέ σε μια άκρη. Όμως η γη είναι στρογγυλή, και πιο στρογγυλή από ποτέ 
άλλοτε55».

765. «Στο όνομα της αποτελεσματικότητας και του ανταγωνισμού αγοράζουμε ολοένα και 
φθηνότερα και δεν νοιαζόμαστε για το ότι το να αγοράζουμε φθηνά μπορεί να είναι ο ακρι
βότερος τρόπος αγοράς. Για να αγοράσουμε φθηνά απαξιώνουμε τις ανθρώπινες υπάρξεις 
και τη φύση. Με τον τρόπο αυτόν ζημιωνόμαστε σε κόστη που ξεπερνούν κατά πολύ όλα 
τα κέρδη που είχαμε αγοράζοντας φθηνότερα56».

766. Αυτή η στενή αντίληψη της αποτελεσματικότητας υπολογίζει τα πάντα αποκλειστικά 
σε χρηματικές αξίες, δεν αναρωτιέται για το αν αυτό που παράγει χρησιμεύει πραγματικά 
στον άνθρωπο, δεν νοιάζεται για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη (ρύση.

767. «[...] Κρίσιμες πλευρές, όπως τα επίπεδα περιβαλλοντικής ρύπανσης και τοξικότη
τας ή το πρόβλημα των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, θεωρούνται “εξωτερικότητες” 
[τόσο για] επιχειρηματίες καπιταλιστές όσο και σοσιαλιστές». Έτσι, και τα δύο καθεστώτα 
επιδιώκουν οικονομικούς στόχους «που συνεπάγονται μεγάλες σπατάλες και κόστη τόσο 
κοινωνικά όσο και οικολογικά57».

54. J. Riechmann, Ideas para..., ό.π., σ. 298.
55. F. Hinkelammert, «La lógica de la exclusión del mercado capitalista mundial y el proyecto 

de liberación», στο Cultura de la esperanza y  sociedad sin exlusión, Κόστα Ρίκα, DEI, 1995, σ.
138. Ο συγγραφέας συνεχίζει: «Όμως η γη είναι στρογγυλή [και συνεπώς] αυτή η αποσπασματική 
δράση την καταστρέφει. Κάθε εισαγωγή μιας τεχνολογίας εφαρμόζεται σε έναν αποσπασματικό 
τομέα της φύσης και σε ένα τμήμα του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Από την οπτική [μιας] 
επιχείρησης που δρα στην αγορά, οι επιπτώσεις που έχει μια τεχνολογία πάνω στο σύνολο, είτε του 
κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας είτε στο σύνολο της φύσης, δεν ενδιαφέρουν. Επιπλέον, για 
την επιχείρηση, είναι αδύνατον να λάβει υπόψη της αυτές τις έμμεσες συνέπειες της δράσης της. Ο 
ανταγωνισμός θα τη σβήσει» (ibid., σ. 138).

56. F. Hinkelammert, «América Latina y la globalización de los mercados», στο Globalización, 
exclusión y  democracia en América Latina, Μεξικό, Contrapuntos-Joaquín Mortiz, 1997, σ. 121.

57. J.A. Blanco. Tercer milenio: una visión alternativa de la postmodemidad, Αβάνα, Κούβα, 
Centro Félix Várela, 1995, σ. 38.
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768. Αυτές οι θεωρήσεις απουσιάζουν φυσικά από τη νεοφιλελεύθερη οικονομική προσέγ
γιση, που ξεκινά από την υπόθεση ότι αυτό που είναι καλό για την επιχείρηση είναι καλό 
για την κοινωνία.

769. Μια παραγωγική διαδικασία που καθορίζεται από αυτές τις αρχές «χαρακτηρίζεται 
-σύμφωνα με τον Ενρίκε Λεφ- από τη μη προσαρμογή μεταξύ των τρόπων και ρυθμών 
εξόρυξης, εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των φυσικών πόρων, και των οικολογικών 
συνθηκών διατήρησης και ανανέωσής τους58». Αρκεί να σκεφτούμε αυτό που έχει συμβεί 
σε απέραντες αγροτικές περιοχές του Τρίτου Κόσμου όπου η εισαγωγή της καπιταλιστι
κής εκμετάλλευσης έχει οδηγήσει σε ομογενοποίηση των καλλιεργειών, μετατρέποντας 
περίπλοκα οικοσυστήματα σε βοσκότοπους ή περιοχές μονοκαλλιεργειών, που για να είναι 
αποδοτικές απαιτούν αυξανόμενη χρήση βιομηχανικών και ενεργειακών παραγωγικών εισ
ροών και η παραγωγικότητά τους, ιδιαίτερα στις τροπικές ζώνες, φθίνει γρήγορα. «Αυτά 
τα παραγωγικά μοντέλα καταλήγουν να είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικά σε όρους ενερ
γειακού ισοζυγίου μεταξύ παραγωγικών εισροών και θερμίδων της συγκομιδής. Επιπλέον 
προκαλούν υψηλά επίπεδα ρύπανσης των ποταμών, λιμνών και θαλασσών, καθώς και δια
δικασίες διάβρωσης και υφαλμύρωσης των εδαφών που πλήττουν την παραγωγικότητα που 
βασίζεται στους φυσικούς πόρους59».

770. Συμφωνώ με τον Χουάν Αντόνιο Μπλάνκο στο ότι θα έπρεπε να αλλάξει η έννοια 
της αποτελεσματικότητας, χρησιμοποιώντας το «κριτήριο κοινωνικής αποτελεσματικότη- 
τας που εμπεριέχει την οικονομική αποδοτικότητα ως προϋπόθεση αλλά την υπερβαίνει 
εννοιολσγικά, ξεκινώντας από ισορροπία μεταξύ καταναλωνόμενων πόρων και αποφα
σισμένων ανθρώπινων αναγκών». Ένα κριτήριο αποτελεσματικότητας που δεν ζημιώνει 
ούτε τους παραγωγούς ούτε τους καταναλωτές ούτε το οικοσύστημα60. Προφανώς όμως 
αυτό είναι αδιανόητο σε μια παγκόσμια κοινωνία βασισμένη στην απεριόριστη επιδίωξη 
του κέρδους. Η αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς 
να προκαλέσει μια οριστική παγκόσμια οικολογική καταστροφή. Θα έπρεπε να αντικατα- 
σταθεί η καπιταλιστική λογική από την περιβαλλοντική ορθολογικότητα ή οικοτεχνολογική 
παραγωγικότητα61.

771. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ωστόσο ότι η εναντίωση στη χωρίς όρια ανάπτυξη δεν ση
μαίνει εναντίωση σε κάθε ανάπτυξη, αλλά το «να αντιληφθούμε και να συγκεκριμενοποιή
σουμε αυθεντικά ανθρώπινα αναπτυξιακά μοντέλα62» ή αυτό που πολλοί συγγραφείς ονο
μάζουν «αειφορική ανάπτυξη» ή «κοινωνία οικολογικής μεταφορικότητας». Με αυτόν τον

58. Ε. Leff, Ecología y  capital. Racionalidad ambiental, democratia participativa y  desarrollo 
sus tenable, Μεξικό και Μαδρίτη, Siglo XXI, 1998, σ. 243.

59. Ε. Leif, ibid., σ. 244.
60. J.A. Blanco, Tercer milenio..., ό.π., σ. 38.
61. Βλέπε Ε. Leff, Κεφάλαιο 9, «Racionalidad ambiental, productividad eco-tecnológica y 

manejo integrado de recursos», στο Ecología y  capital..., ό.π., σσ. 236-257.
62. «[...] δίνοντας προτεραιότητα στην αξία χρήσης έναντι της ανταλλακτικής αξίας και μια 

περισσότερο ευρεία και ορθολογική έννοια παραγωγικής αποτελεσματικότητας» (Ενρίκε Ρούμπιο, 
«Προοπτικές του σοσιαλισμού στον σύγχρονο κόσμο», εισήγηση στο σεμινάριο που οργάνωσε το
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τελευταίο όρο εννοείται μια κοινωνία που «ικανοποιεί με δίκαιο τρόπο τις ανάγκες των με
λών της χωρίς να υπονομεύει την ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών63».
772. Ο βορειοαμερικανός οικολόγος οικονομολόγος Herman Ε. Daly έχει καθιερώσει τρία 
βασικά λειτουργικά κριτήρια για μια κοινωνία οικολογικής μεταφορικότητας: «1) Να μην 
εκμεταλλεύεται τους ανανεώσιμους πόρους περισσότερο από όσο επιτρέπει ο ρυθμός ανα
νέωσής τους. 2) Να μην εκμεταλλεύεται τους μη ανανεώσιμους πόρους περισσότερο από 
τον ρυθμό υποκατάστασής τους από ανανεώσιμους πόρους. 3) Να μην απορρίπτει στον 
αέρα, στο νερό και στο έδαφος υπολείμματα, σε ποσότητα και σύσταση, που δεν μπορούν 
να απορροφηθούν από τα οικοσυστήματα64». Σε αυτά τα κριτήρια προσθέτουν και ένα τέ
ταρτο: τον σεβασμό στη βιολογική διαφορετικότητα ή «τη βιοποικιλότητα των διαφόρων 
οικοσυστημάτων65».
773. Το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι πεπερασμένοι και δεν θα αντέξουν 
μια παγκόσμια μεγέθυνση ανάλογη με αυτήν που είχαν οι ανεπτυγμένες χώρες στα τέλη 
του 20ού αιώνα οδηγεί σε διάφορες προτάσεις λύσεων. Κάποιοι προτείνουν «φαντασιώσεις, 
όπως η επιστροφή στην υποτιθέμενη αρμονική συμβίωση των πρωτόγονων με τη φύση66». 
Όμως τότε τι θα κάναμε με τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που θα περίσσευαν; Άλλοι 
προτείνουν τη διακοπή της ανάπτυξης ή τη λεγάμενη «μηδενική ανάπτυξη» για να αποφευ
χθεί η κατανάλωση ρυπογόνας ενέργειας όπως και οι συνέπειές της στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Όμως αυτό εκ των πραγμάτων δεν σημαίνει να παγώσουν «οι σημερινές 
ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των πλούσιων χωρών» και των φτωχών, δηλαδή μεταξύ 
των ανεπτυγμένων κοινωνιών που έχουν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ζωής και του μεγαλύ
τερου μέρους της ανθρωπότητας που βρίσκεται πολύ πιο πίσω από τέτοιες συνθήκες ζωής; 
Πώς θα πουν σε εκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα ζουν σε πολύ κακές συνθήκες ζωής 
ότι για οικολογικούς λόγους δεν πρέπει να προσπαθήσουν να βγουν από αυτές τις συνθήκες 
ελάχιστης ανάπτυξης;
774. Μπροστά σε τέτοιες ακραίες λύσεις, ο καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου του 
Πρίνστον, Τζέραλντ θ ’ Νιλ67, προτείνει μια πρωτότυπη λύση που παρότι φαίνεται λύση επι

περιοδικό Brecha με θέμα «Κρίση και Σοσιαλιστική Προοπτική», Ουρουγουάη, Νοέμβριος 1991, 
πολυγραφημένο φυλλάδιο, σ. 2).

63. Ε. Tello, «Economía y ecología en el camino hacia ciudades sostenibles», στο Papeles de 
la FIM, ap. 8, Μαδρίτη, σ. 135.

64. H.E. Daly, «Criterios operativos para el desarrollo sostenible (το παραθέτει o Enric Tello στο 
«Economía y ecología...», ό.π., Σημείωση 7, σ. 136). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτές οι τρεις 
αρχές «πρέπει να συμπληρωθούν με μια τέταρτη αρχή, που απαιτεί να τοποθετηθεί ένα σύνορο στην 
ανθρώπινη κατοχή της γης: τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας των διαφόρων οικοσυστημάτων» 
(idem). O Tello επισημαίνει ότι οι D.H. Meadows, L.M. Denis και J. Randers υιοθετούν τα ίδια 
κριτήρια με τον Daly στην τελευταία έκθεσή τους, Más allá de los límites del crecimiento, Μαδρίτη, 
El País-Aguilar, 1992, σσ. 248 κ.ε.

65. M. Jacob, La economía verde. Medio ambiente, desarrollo sostenido y  la política del fiituro, 
Βαρκελώνη, Icaria-CODA, 1996, στο E. Tello, «Economía y ecología...», ό.π., σ. 136.

66. E. Hobsbawm, Historia del siglo XX, ό.π., σ. 562.
67. G.K. O’Neill, Ciudades de! espacio, Βαρκελώνη, Bruguera, 1981. O αρχικός τίτλος στα
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στημονικής φαντασίας, έχει μια πραγματική βάση: τις εκπληκτικές διαστημικές προόδους 
από τη δεκαετία του 1960.
775.0  Ο’ Νιλ δεν αρνείται ότι οι πόροι της Γης είναι πεπερασμένοι, όμως ταυτόχρονα υπο
στηρίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζεται να καταναλώσουν περισσότερη ενέργεια 
για να αυξήσουν την ευημερία και την εκπαίδευσή τους, που είναι ο μόνος τρόπος για να 
μπορέσουν να μειώσουν τη δημογραφική τους ανάπτυξη68. Δυστυχώς, σύμφωνα με τον 
συγγραφέα, η διαδικασία αντικατάστασης των ρυπογόνων ενεργειακών πηγών από καθαρή 
ενέργεια που θα έλυνε το πρόβλημα της περιβαλλοντικής επιδείνωσης έχει καθυστερήσει 
πολύ και έχει σημαντικούς «φυσικούς περιορισμούς: η ηλιακή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη 
όλο το εικοσιτετράωρο και εξαρτάται από τη συννεφιά69».
776. Ο θ ’ Νιλ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα στα στενά πλαίσια 
της Γ ης, γι’ αυτό και γίνεται αναγκαία η έξοδος από αυτήν, σπρώχνοντας αποφασιστικά τον 
άνθρωπο στην κατάκτηση του διαστήματος. «Ο αποικισμός του ηλιακού συστήματος φαί
νεται, συνεπώς, απαραίτητος γιατί αυτό μπορεί να μας προμηθεύσει απεριόριστη, φθηνή 
και όχι ρυπογόνα ενέργεια.
777. Μεγάλοι ηλιακοί πίνακες εγκατεστημένοι σε απόσταση 35.880 χιλιομέτρων από τη Γη θα 
συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, θα τη μετατρέπουν πρώτα σε ηλεκτρική ενέργεια και έπειτα 
σε δέσμες μικροκυμάτων για να μπορεί να μεταβιβάζεται προς κεραίες αποδέκτες στη Γη όπου 
στη συνέχεια θα μετατρέπεται σε συνεχή ηλεκτρική ενέργεια σε κατάλληλους σταθμούς70.
778. Από την άλλη πλευρά, «το διάστημα [έχει] ιδιότητες που ανοίγουν νέες προοπτικές 
στη βιομηχανία. Η εργασία και η παραγωγή σε συνθήκες μικροβαρύτητας και μικροατμό- 
σφαιρας, που έχουν μεγέθη κοντινά στη μηδενική βαρύτητα και το απόλυτο κενό, σημαί
νουν μια τεχνολογική επανάσταση σε πεδία [...] τόσο διαφορετικά όπως η πληροφορική 
-κατασκευή τσιπς από πυρίτιο-, η επεξεργασία νέων υλών -δημιουργία κραμάτων υψηλής 
αντοχής και μεγάλης καθαρότητας-, η φαρμακοβιομηχανία -παρασκευή χημικά καθαρών 
ορών-, η βιομηχανία της ηλεκτρονικής στερεάς κατάστασης -παραγωγή μεγάλων ομοιο
γενών ημιαγωγών κρυστάλλων-, η οπτική, η κατασκευή γυάλινων ινών, ηλιακών κυττά
ρων για δορυφόρους, μαγνητών, βιομηχανικών εργαλείων κ.λπ. Αυτό θα αποτελούσε ένα

αγγλικά είναι The High Frontier (το αναφέρει o Femando Moragón στο άρθρο του «Capitalismo 
y ecología», Papeles de la FIM, αρ. 6, Μαδρίτη, Σημείωση 6, σ. 86). Αυτά που εκθέτω παρακάτω 
είναι μια σύνοψη αυτών που ο Μοραγκόν ισχυρίζεται στο άρθρο του.

68. F. Moragón, ibid., σ. 93.
69. F. Moragón, ibid., σ. 90. Παρά τις προόδους που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες, «οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας -αιολική, βιομάζας, θερμική ηλιακή και ηλιακή φω- 
τοβολταϊκή, η πυρηνική σύντηξη ή τα νέα καύσιμα όπως το υδρογόνο (προϊόν της ηλεκτρόλυσης 
μέσω της ηλιακής ενέργειας)- δεν είναι [σήμερα] ανταγωνιστικές -είναι υπερβολικά ακριβές- ούτε 
θα γίνουν ακόμη για πολύ καιρό» (idem).

70. «Η εναλλακτική μορφή ενέργειας, που αντιπροσωπεύουν οι σταθμοί ηλιακής ενέργειας μέσω 
δορυφόρων (Satellite Solar Power Station, SSPS), υπήρξε αντικείμενο μεγάλης θεωρητικής έρευνας 
κατά τη δεκαετία του 1970, όχι μόνο από συγγραφείς όπως ο O’Neill, αλλά επίσης από δημόσιους 
οργανισμούς όπως η NASA και το διαστημικό κέντρο Johnson, καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις 
όπως οι Boing, Rockwell, British Aerospace, Gniman [...]» (F. Moragón, ibid., σ. 94).
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πρόσθετο κίνητρο για να μεταφερθεί στο διάστημα ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας που 
είναι υπεύθυνη για τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή71».

779. Όμως, όποιες και να είναι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις που διαφαί- 
νονται, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τον άμεσο αγώνα για να σταματήσει η ρύπανση 
του πλανήτη μας, γιατί οι δυσοίωνες συνέπειές της πλήττουν πλέον τις σημερινές γενιές, 
και πλήττουν πολύ περισσότερο τις φτωχές χώρες παρά τις πλούσιες. Ας σκεφτούμε μόνο 
τον τυφώνα Μιτς, που ερείπωσε πολλές χώρες της Κεντρικής Αμερικής γυρίζοντας δύο 
δεκαετίες πίσω αυτή την περιοχή ή τα κύματα ξηρασίας στην Αφρική, όπου οι θάνατοι από 
ασιτία αυξάνονται μέρα τη μέρα αντί να μειώνονται.

780. Γίνεται αναγκαίο, όπως υποστηρίζει ο Ενρίκε Λέφ, «να δημιουργηθεί μια “οικολογι
κή κουλτούρα” για να αλλάξουν οι σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αυτή η 
“κουλτούρα” εννοείται ως συνειδητοποίηση των διαφόρων κοινωνικών υποκειμένων και 
ως κινητοποίηση των πολιτών για να προστατέψουν το περιβάλλον72».

781. Η οικολογική κουλτούρα πρέπει να τείνει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, προς την 
«περιβαλλοντική ορθολογικότητα», που συναρθρώνει τρία στοιχεία: πρώτον, την «περι
βαλλοντική ηθική»· δεύτερον, την «περιβαλλοντική θεωρία»· και τρίτον, την κινητοποίη
ση ή «συμμετοχική περιβαλλοντική διαχείριση». Όσον αφορά την περιβαλλοντική ηθική, 
πρόκειται για τη δημιουργία των ηθικών αρχών που διέπουν «τις ατομικές συμπεριφορές 
και την κοινωνική στάση απέναντι στη φύση, το περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών 
πόρων73». Σύμφωνα με τον Λεφ, η περιβαλλοντική ηθική προτείνει τόσο «τη διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλίας του πλανήτη όσο και τον σεβασμό στην εθνική και πολιτισμι
κή ετερογένεια της ανθρωπότητας74». Η περιβαλλοντική θεωρία πρέπει να δημιουργεί τα 
γνωστικά εργαλεία που κατευθύνουν «τις κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες προς μοντέλα 
ισόρροπης ανάπτυξης». Και το τρίτο στοιχείο αναφέρεται στην κινητοποίηση των υποκει
μένων που θα υλοποιήσουν «τις αρχές και τους στόχους του περιβαλλονησμού75».

782. Σύμφωνα με τον Λεφ, η περιβαλλοντική προβληματική «έχει επαναφέρει στην πολι

71. F. Moragón, idem. Το πρόγραμμα διαστημικής ανάπτυξης που πρότεινε ο Ο’ Neill αποτε- 
λείται από τρία στάδια: «Αρχικά θα κατασκευαστούν μόνιμα επανδρωμένοι διαστημικοί σταθμοί 
σε χαμηλή τροχιά, εγκαθιστώντας τα πρώτα διαστημικά εργαστήρια [και] εργοστάσια. Το επόμενο 
βήμα συνίσταται στην εξερεύνηση της Σελήνης, με σκοπό την εγκατάσταση μόνιμων βάσεων που 
θα έχουν αποστολή τον εντοπισμό των ορυκτών της πόρων [τιτάνιο, σίδηρο και αλουμίνιο]. Στη 
συνέχεια θα δημιουργηθούν διαστημικές αποικίες σε υψηλή τροχιά και τέλος θα επεκταθεί η αν
θρώπινη παρουσία σε όλο το ηλιακό σύστημα, με τον πολλαπλασιασμό των αποικιών σε τροχιά και 
των βάσεων εξερεύνησης ορυκτών πόρων σε περιοχές πολλά υποσχόμενες από αυτή την άποψη, 
όπως η ζώνη των αστεροειδών που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία» (F. Moragón, 
ibid., σ. 93).

72. Ε. Leff, Ecología y capital..., ό.π., σ. 271.
73. Ε. Leff, idem.
74. Ε. Leff, ibid., σ. 288.
75. E. Leff, ibid., σ. 277.
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τική σκηνή τις αξίες του ουμανισμού»: την ανθρώπινη ολοκλήρωση, την κοινωνική αλλη
λεγγύη, την έννοια της ατομικής ύπαρξης76.

783. «Ο περιβαλλοντισμός είναι η ριζοσπαστική κριτική των αναγκών που επέβαλαν η επέ
κταση του κεφαλαίου και η υπερκατανάλωση που εξαντλεί τους πόρους με εκθετικό ρυθμό. 
Η έννοια της ποιότητας της ζωής επανακαθορίζει τις ανθρώπινες ανάγκες και επαναπροτεί- 
νει τις βάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, για να τις ικανοποιεί μέσα σε μια καινούρια 
κοινωνική λογική77».
784.0  συγγραφέας επισημαίνει το πώς οι ιθαγενικές κοινότητες, με τις παραδοσιακές τους 
πρακτικές, αντανακλούν πολύ θετικές στάσεις απέναντι στη φύση, τις οποίες είναι ανα
γκαίο να σεβαστούμε και να ανακτήσουμε78.

785. Από όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, πρέπει να μείνει καθαρό ότι η καπιταλιστική κοι
νωνία, που έχει κίνητρο την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους, ποτέ δεν θα μπορέσει 
να υιοθετήσει τις αρχές της ισόρροπης ανάπτυξης που προσδιορίσαμε προηγουμένως. «Η 
επεκτατική της κουλτούρα - “το περισσότερο είναι το καλύτερο”-  αντιπαρατίθεται μετω
πικά με την κουλτούρα της επάρκειας - “το επαρκές είναι το καλύτερο”- ,  του μέτρου, της 
εγκράτειας, της αυτοκυριαρχίας που χαρακτηρίζουν την οικολογική κοινωνία79». Ο αγώνας 
για μια κοινωνία που σέβεται τον άνθρωπο και τη φύση δεν μπορεί παρά να σημαίνει τον 
αγώνα για μια μη καπιταλιστική κοινωνία, για μια οικοσοσιαλιστική κοινωνία που βασί
ζεται σε μια εναλλακτική παραγωγική λογική, «που θα ανοίγει τον δρόμο σε έναν σοσιαλι
σμό που θα βασίζεται στην οικολογική ισορροπία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον πολιτικό 
πλουραλισμό και την πολιτισμική διαφορετικότητα80».

76. Ε. Leff, ibid., σ. 282.
77. Ε. Leff, ibid., σ. 284.
78. Ε. Leff, ibid., σσ. 288-290.
79. J. Riechmann, Ideas para..., ό.π., σ. 269.
80. Ε. Leff, Ecología y  capital..., ό.π., σ. 346. Αυτή η εναλλακτική παραγωγική λογική πρέπει 

να βασίζεται στην εννοιολόγηση του περιβάλλοντος ως παραγωγικού δυναμικού, ενοποιώντας την 
οικολογική παραγωγικότητα με τις κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές διαδι
κασίες και διαμορφώνοντας με όλες αυτές «ένα παράδειγμα οικοτεχνολογικής παραγωγικότητας» 
(Ε. Leff, Ecología y  capital..., ό.π., σσ. 300-301).



7. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

786. Η νεοφιλελεύθερη εφαρμογή της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, που βασίζεται 
στη νέα τεχνολογική επανάσταση, έχει δυσοίωνες συνέπειες για το μεγαλύτερο τμήμα των 
εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις λιγότερο ανε
πτυγμένες χώρες. Και υπογραμμίζω το νεοφιλελεύθερη εφαρμογή, γιατί δεν ευθύνονται ούτε 
η τεχνολογική επανάσταση καθαυτήν ούτε η παγκοσμιοποίηση ως τέτοια για αυτό που έχει 
συμβεί στον κόσμο της εργασίας, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε οι ηγεμονικές 
μερίδες του διεθνικού κεφαλαίου για να αποσείσουν τις ευθύνες τους.
787. Τις απελευθερωτικές δυνατότητες της νέας τεχνολογικής επανάστασης -που θα μπο
ρούσαν να μειώσουν σημαντικά την εργάσιμη ημέρα και να μας οδηγήσουν να σκεφτούμε 
και να επεξεργαστούμε μια νέα κουλτούρα της εργασίας που να μην έχει ως παράδειγμα 
την κλασική εργασία αλλά να θεωρεί και να αξιολογεί ως εργασία τις πιο διαφορετικές 
δραστηριότητες του ανθρώπου- δεν έγινε δυνατόν να τις εκμεταλλευτούμε, γιατί εκείνοι 
που κατευθύνουν την πορεία και τον ρυθμό της εφαρμογής της έχουν μοναδικό στόχο τη 
μεγιστοποίηση των κερδών τους ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μια οπτική ατομικι- 
στική και αποκλεισμού.
788. Μας φαίνεται χρήσιμο να αρχίσουμε κάνοντας μια σύντομη σύνοψη των αλλαγών που 
συμβαίνουν στον εργασιακό κόσμο με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ανεπτυγ
μένες χώρες, ξεκινώντας από τα στοιχεία που παραθέτει ο ιστορικός Έρικ Χομπσμπάουμ, 
για να εξετάσουμε στη συνέχεια το πολυσυζητημένο πρόβλημα της ανεργίας και αργότερα 
τη νέα δομή της απασχόλησης και τις συνέπειες της ευελιξίας στο εργασιακό πεδίο.

1. Σύντομη σύνοψη

789. Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι τυπικές βιομηχανίες του 19ου και 20ού αιώνα έχουν πα
ρακμάσει. Τα μεγάλα εργοστάσια που ήταν βασισμένα στις γραμμές συναρμολόγησης, οι 
πόλεις ή οι περιοχές όπου κυριαρχούσε μία μόνο βιομηχανία, η βιομηχανική εργατική τάξη 
που ήταν συγκεντρωμένη τόσο στον τόπο εργασίας της όσο και σε εργατικές γειτονιές -  όλα 
αυτά τείνουν να εξαφανιστούν.
790. Την ώρα που πολλές διαδικασίες μεταποίησης μεταφέρονται σε χώρες του Τρίτου
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Κόσμου, οι παλιές βιομηχανικές περιοχές των ανεπτυγμένων χωρών μετατρέπονται σε 
πραγματικά μουσειακά εκθέματα. Και παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων ερ
γοστασίων επιβιώνει αφού έχει υποστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης και προσαρμο
γής, οι νέες βιομηχανικές περιοχές που ανθούν παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά χαρα
κτηριστικά από ό,τι οι προηγούμενες: Οι τεράστιες βιομηχανίες αντικαθιστώνται από σει
ρά μικρών επιχειρήσεων, από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι τα εργοστάσια 
υψηλής τεχνολογίας, που είναι διεσπαρμένες στην ύπαιθρο και τις πόλεις. Αυτές οι μικρές 
μονάδες είναι περισσότερο ευέλικτες και αυτόνομες και ειδικεύονται σε πιο συγκεκριμένες 
λειτουργίες, αναλαμβάνοντας υπεργολαβικά ένα σημαντικό μέρος της εργασίας με άλλες 
επιχειρήσεις1.
791. Αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία2, αν και επιτρέπει την ταχύτερη ανταπόκριση στις με
ταβολές της αγοράς, προκαλεί μια κατάσταση μεγάλης αστάθειας για τις υπεργολαβικές 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σ’ αυτές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν προ- 
σληφθεί χωρίς να δίνεται μεγάλη σημασία σε κοινωνικές υποχρεώσεις.
792. Παρ’ όλες αυτές τις αλλαγές -και αντίθετα με όσα ισχυρίζονται πολλοί- η βιομηχανι
κή εργατική τάξη δεν έχει υποστεί αλλαγές όσον αφορά το δημογραφικό της βάρος κατά τις 
πρώτες δεκαετίες της νέας τεχνολογικής επανάστασης. Σύμφωνα με τον Έρικ Χομπσμπά- 
ουμ, οι τεχνολογίες που εξοικονομούσαν εργατικό δυναμικό προχωρούσαν παράλληλα στη 
δημιουργία νέων πηγών απασχόλησης. Απ’ την άλλη πλευρά, αν έκλειναν εργοστάσια στις 
ανεπτυγμένες χώρες, άνοιγαν νέα στον Τρίτο Κόσμο: Οι βιομηχανίες έντασης εργασίας 
μετανάστευαν από τις χώρες υψηλών μισθών στις χώρες με χαμηλούς μισθούς. Στη δεκα
ετία του 1970 μπορούσε να ειπωθεί, σύμφωνα με τον Άγγλο ιστορικό, ότι «σε απόλυτους 
αριθμούς υπήρχαν περισσότεροι εργάτες στον κόσμο και πολύ πιθανόν να υπήρχε πολύ 
μεγαλύτερη αναλογία βιομηχανικών εργατών στον παγκόσμιο πληθυσμό από όσο ποτέ άλ
λοτε3». Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει από τις δεκαετίες 
του 1980 και 1990, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις «σημαντικής συρρίκνωσης 
της εργατικής τάξης4».

2 . Προς έναν κόσμο χωρίς εργασία;

793. Μπορούμε να συμπεράνουμε από ό,τι εκτέθηκε προηγουμένως ότι η νέα τεχνολογία 
οδηγεί αναγκαστικά σε έναν κόσμο χωρίς εργασία, όπως ισχυρίζονται πολλοί συγγραφείς 
όπως ο Ρίφκιν5; Πώς εξηγείται το ιστορικό γεγονός ότι όταν εισάγονται οι πρώτες τεχνολο

1. Eric Hobsbawm, La historia del siglo XX (1914-1991), Βαρκελώνη, Crítica, 1995, σσ. 
305-306.

2. Βλέπε Manuel Castells, κεφάλαιο 3, «De la producción en serie a la producción flexible», στο 
La era de la información: la sociedad red, τόμ. 1, Μεξικό, Siglo XXI, σσ. 182-183.

3. Ε. Hobsbawm, La historia..., ό.π., σ. 305.
4. Ε. Hobsbawm, idem.
5. Ο Κάστελς αναφέρει επίσης τους: King, 1991· Aznar, 1993· Aronowitz και Di Fazio, 1994. 

Σύμφωνα με τον Κάστελς: «Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό όλων αυτών των γραπτών που



γικές αλλαγές όχι μόνο δεν μειώνεται η απασχόληση, όπως επισημαίνει ο Χομπσμπάουμ, 
αλλά και ότι τείνει να αυξηθεί και ότι είναι [μόλις] στις δεκαετίες του 1980 και 1990 που 
αρχίζει να μειώνεται;
794. Θα αναλύσουμε πρώτα τις κυριότερες θέσεις που εκθέτει ο Ρίφκιν στο βιβλίο του Το 
τέλος της εργασίας·.
795. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η ανθρώπινη εργασία εκτοπίζεται βαθμιαία και συστηματικά 
από την παραγωγική διαδικασία. [...] Μια νέα γενιά λεπτών τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας εισβάλλουν σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας6». «Οι σκεπτόμενες μηχανές 
εκτοπίζουν λίγο λίγο τους ανθρώπους σε όλα τα είδη εργασιών υποχρεώνοντας εκατομμύρια 
εργαζόμενους στην παραγωγή και σε διευθυντικές θέσεις να πληθύνουν τον κόσμο της ανερ
γίας7 ή, ακόμα χειρότερα, να ζουν σε εξαθλίωση. [...] Ορισμένοι από τους σημαντικότερους 
πολιτικούς μας, καθώς και κάποιοι από τους γνωστότερους οικονομολόγους μας λένε ότι τα 
στοιχεία της ανεργίας παρουσιάζουν “βραχυχρόνιες” προσαρμογές που προκαλούν οι ισχυ
ρές δυνάμεις της αγοράς [...]. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο 
όπου οι μηχανές υποκαθιστούν ολοένα και περισσότερο τους ανθρώπους στις διαδικασίες 
κατασκευής, πώλησης, δημιουργίας και παροχής υπηρεσιών8».
796. Σε όλο το σχεδόν τετρακοσίων σελίδων βιβλίο του ο συγγραφέας παραθέτει πολυά
ριθμα παραδείγματα που δείχνουν πώς οι νέες τεχνολογίες μειώνουν την απασχόληση, όχι 
μόνο στον βιομηχανικό τομέα αλλά επίσης και στον τομέα των υπηρεσιών.
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αναγγέλλουν μια κοινωνία χωρίς εργασία είναι ότι δεν παρουσιάζουν καμία έγκυρη και επακριβή 
απόδειξη των ισχυρισμών τους. Βασίζονται σε αποσπασματικά δημοσιεύματα εφημερίδων, τυχαία 
παραδείγματα εταιρειών ορισμένων χωρών και ορισμένων παραγωγικών κλάδων και σε κοινότοπα 
επιχειρήματα για την προφανή επίπτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις θέσεις εργασίας. Δεν 
παρουσιάζουν μια σοβαρή ανάλυση που να εξηγεί, για παράδειγμα, τον υψηλό ρυθμό δημιουργίας 
απασχόλησης στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Και μόλις που γίνε
ται από αυτούς αναφορά στην εκρηκτική αύξηση της απασχόλησης, κυρίως στη βιομηχανία, στην 
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία» (Manuel Castells, La era de la información..., ό.π., σημείωση 
στη σ. 284).

6. Jeremy Rifkin, El fin del trabajo..., Βαρκελώνη, Paidós, 1996, σ. 23. «Η έννοια του “επα- 
νασχεδιασμού” επεκτείνεται μέσα στην κοινότητα των διευθυντών των επιχειρήσεων, πείθοντας 
ακόμη και τους πιο σκεπτικιστές ανώτατους διευθυντές. Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να ανα- 
διαρθρώνουν με γρήγορους ρυθμούς τις οργανωτικές τους δομές για να τις προσαρμόσουν στη 
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά τη διαδικασία αυτή εξαλείφονται παραδοσιακές διευ
θυντικές θέσεις, συνενώνονται κατηγορίες εργασιών, δημιουργώντας πολυεκπαιδευμένες ομάδες 
εργασίας, επιμορφώνονται εργαζόμενοι για να αποκτήσουν ποικίλες δεξιότητες, συντομεύονται και 
απλοποιούνται [...] οι διαδικασίες διοίκησης. Τα αποτελέσματα υπήρξαν εντυπωσιακά στις ΗΠΑ, 
όπου η συνολική παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 2,8% το 1992, η μεγαλύτερη αύξηση κατά τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η τεράστια άνοδος της παραγωγικότητας έχει σημάνει μεγάλες μειώσεις 
στο εργατικό δυναμικό» (ibid., σ. 27).

7. J. Rifkin, «Οι δείκτες της ανεργίας και της υποαπασχόλησης αυξάνονται καθημερινά στη 
Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία» (ibid., σ. 25).

8. Βλ. J. Rifkin, ibid., σσ. 23-35.
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797. Η ιαπωνική επιχείρηση Victor Company είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
πώς η νέα τεχνολογία μειώνει την απασχόληση. Πριν από την εισαγωγή των σκεπτόμε- 
νων μηχανών και των ρομπότ χρειάζονταν 150 εργαζόμενοι για να κατασκευάζουν τα ηλε
κτρονικά προϊόντα της. Σήμερα, «αυτοματοποιημένα οχήματα παραδίδουν εξαρτήματα και 
υλικά σε 64 ρομπότ που με τη σειρά τους πραγματοποιούν 150 διαφορετικές εργασίες 
συναρμολόγησης και ελέγχου. Μόνο δύο άνθρωποι βρίσκονται πάντοτε παρόντες μέσα στο 
εργοστάσιο9».
798. Στοιχεία που παραθέτει ο Έρικ Χομπσμπάουμ γύρω από τις τηλεπικοινωνίες βρίσκο
νται στην ίδια κατεύθυνση: ο αριθμός των τηλεφωνητών της υπηρεσίας διεθνών συνδιαλέ
ξεων μειώθηκε στις ΗΠΑ κατά 12% «μεταξύ του 1950 και 1970, την ώρα που οι κλήσεις 
πενταπλασιάστηκαν, ενώ μεταξύ του 1970 και 1990 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 
40%, ενώ οι κλήσεις τριπλασιάστηκαν10».
799. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν γινόταν μελέτη κάθε μιας από τις παραγωγικές δια
δικασίες στις οποίες εφαρμόζεται το νέο τεχνολογικό παράδειγμα, θα βεβαιωνόταν ση
μαντική μείωση της απασχόλησης. Ωστόσο θεωρώ ότι αυτή η διαπίστωση δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την υπεράσπιση της θέσης ότι πορευόμαστε προς έναν 
κόσμο χωρίς εργασία.
800. Το ζήτημα που συζητούμε δεν μπορεί να εντοπιστεί στο μικροοικονομικό επίπεδο: 
το αν δηλαδή μειώνεται ή όχι η απασχόληση εργατικού δυναμικού σε μία συγκεκριμένη 
παραγωγική διαδικασία όταν εισάγεται εκεί η νέα τεχνολογία της πληροφορίας -  το βιβλίο 
του Ρίφκιν είναι γεμάτο παραδείγματα τέτοιου είδους. Κανείς δεν το συζητά αυτό, η συνέ
πεια κάθε τεχνολογικής επανάστασης είναι ακριβώς η μείωση της ανθρώπινης εργασίας. 
Το ζήτημα που τίθεται προς συζήτηση είναι αν οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ή όχι απα
σχόληση στο μακροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή αν η ανάπτυξή τους δημιουργεί ή όχι νέες 
βιομηχανίες και υπηρεσίες που θα προσφέρουν απασχόληση σε όσους έχουν εκτοπιστεί 
από την αγορά εργασίας λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών.
801. Αν ακολουθούσαμε τα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά στοιχεία η απάντηση θα έτεινε 
να είναι αρνητική. Γιατί, παρά το ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1980 φαίνεται να αρχίζει 
μια περίοδος οικονομικής ανάκαμψης σ’ αυτή την ήπειρο, αυτή η ανάκαμψη δεν μείωσε 
τα επίπεδα της ανεργίας αλλά τα αύξησε11, οδηγώντας την κατά τη δεκαετία του 1990 σε 
επίπεδα παρόμοια με αυτά της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 193012.

9. J. Rifkin, ibid., σ. 172.
10. Ε. Hobsbawm, La historia..., ό.π., σ. 413.
11. «Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, η 

υψηλή αναλογία της μακροχρόνιας ανεργίας, κυρίως στην Ευρώπη και οι μεγάλες επιπτώσεις της 
ανεργίας στα άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. [...] Η μη χρησιμοποιούμενη ικανότητα 
των εργαζομένων που απασχολούνται σε μια θέση εργασίας όπου απαιτείται λιγότερη ειδίκευση και 
εμπειρία από αυτήν που διαθέτουν, και του προσωπικού που παρά τη θέση του υποαπασχολείται, 
είναι σημαντική και ήταν το 1991 ίση με το μισό σχεδόν του συνολικού αριθμού των ανέργων των 
χωρών μελών του ΟΟΣΑ» (Christopher Freeman και Luc Soete, Cambio tecnológico y  empleo, Μα
δρίτη, ΒΤ Telecomunicaciones y Fundación Universidad-Empresa, 1994, σσ. 29-30).

12. Οι συγγραφείς μιλούν για «επάλληλα επίπεδα» ανεργίας.
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802. Αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι ακόμα σοβαρότερη, σύμφωνα με τους 
Ch. Freeman και L. Soete, λόγω του ότι οι στατιστικές της δεκαετίας του 1990 τείνουν «να 
υποεκτιμούν το πραγματικό επίπεδο ανεργίας για πολλούς λόγους. Κατά πρώτο λόγο, οι 
εργαζόμενοι που ασκούν ένα επάγγελμα για το οποίο απαιτείται μικρότερη ειδίκευση και 
εμπειρία από αυτήν που διαθέτουν, δεν θεωρούνται άνεργοι.

803. » [...] Δεύτερον, οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των μεθόδων μέτρησης της ανεργίας σε 
πολλές χώρες έχουν μειώσει τα “επίσημα” ποσοστά ανεργίας, με το να μην καταχωρίζουν 
στους ανέργους τις κατηγορίες: “Ατομα με Ειδικές Ανάγκες”, “Ασθενείς”, “Συνταξιούχοι” 
ή “Εκπαιδευόμενοι”13».

804. Είναι διαφωτιστικό αυτό που αναφέρει σχετικά η εφημερίδα Le Monde Diplomatique: 
σύμφωνα με ένα άρθρο του Απριλίου 1998 «στις 4 Ιανουαρίου εφέτος, η Μεγάλη Βρετανία 
υιοθετεί ένα νέο σύστημα καταχώρισης αυτών που αναζητούν εργασία και “ανακαλύπτει” 
ότι υπάρχουν 500.000 άνεργοι περισσότεροι από την προηγούμενη ημέρα. Το ποσοστό 
ανεργίας ανεβαίνει έτσι από το 5 στο 7% του πληθυσμού. Πράγματι μέχρι εκείνη τη στιγμή 
λαμβάνονταν υπόψη μόνο εκείνοι που έπαιρναν επίδομα ανεργίας και όχι το σύνολο των 
ανέργων, των οποίων η απογραφή είχε τροποποιηθεί 32 φορές από τους Συντηρητικούς 
μεταξύ του 1979 και 1997. Πράγμα που είχε αποτέλεσμα πάντα να μην περιλαμβάνονται 
στις στατιστικές οι συμπληρωματικές κατηγορίες: “νέοι κάτω των 17 ετών”, “ενήλικοι άνω 
των 55 ετών”, “μακροχρόνια άνεργοι”14».

805. «Τρίτον, κατά τις περιόδους ύφεσης, είναι συνηθισμένο σε πολλές χώρες τόσο οι 
δημόσιες επιχειρήσεις όσο και οι ιδιωτικές να “διατηρούν” του εργαζόμενούς τους, κρατώ
ντας τους σε κατάσταση υποαπασχόλησης15».

806. Στα στοιχεία αυτά πρέπει να προστεθούν και άλλα, όπως το να μη θεωρείται άνεργος 
εκείνος που δεν αναζητά εργασία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι έπει
τα από μήνες άκαρπης αναζήτησης απογοητεύονται και παύουν να αναζητούν δραστήρια 
εργασία16.

807. Αλλη στατιστική παραμόρφωση του ποσοστού ανεργίας είναι να μη θεωρείται άνερ
γος εκείνος ο εργαζόμενος που υποχρεώνεται σε μερική απασχόληση, δηλαδή εκείνος που 
δεν επέλεξε αυτή τη μορφή εργασίας αλλά υποχρεώθηκε να την αποδεχτεί για να αποφύγει

13. C. Freeman και L. Soete, ibid., σσ. 29-30.
14. Anne-Cécile Robert, «Faux emplois et vrai chômage, Imaginer une autre société», Le Mon

de Diplomatique, 4 Απριλίου 1998, σ. 20.
15. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σ. 30. «Στην περίπτωση της Ιαπωνίας 

έχει εκτιμηθεί ότι αν οι επιχειρηματίες αυτής της χώρας ακολουθούσαν το μοντέλο της αμερικανι
κής διοίκησης, η υποαπασχόληση αυτής της οικονομίας θα κυμαινόταν μεταξύ του 2 και 10%, και 
όχι μεταξύ του 2 και 3% που δείχνουν οι επίσημες σιατιστικές (idem).

16. Σύμφωνα με το άρθρο που αναφέραμε mo πριν: «Στις ΗΠΑ όπου η ανεργία αποζημιώνεται 
υπερβολικά άσχημα, αυτή η “απογοήτευση” αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με την αμερικανική στα
τιστική υπηρεσία για το εργατικό δυναμικό, το 0,9% [...]. Συγκριτικά, το αντίστοιχο ποσοστό στη 
Γαλλία είναι 0,25%» (A.- C. Robert, «Faux emplois et vrai chômage...», ό.π., σ. 20).



την ανεργία. «Στις ΗΠΑ, αν ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρος, η ανεργία θα ανεβεί κατά 
5 με 10%17».
808. Και δεν παραμορφώνονται μόνο οι στατιστικές της ανεργίας αλλά επίσης και αυτές της 
απασχόλησης, για παράδειγμα, υπολογίζοντας τον εργαζόμενο που για να επιβιώσει ανα
γκάζεται να έχει δύο δουλειές σαν δύο εργαζόμενους, πράγμα που συνήθως συμβαίνει με τις 
στατιστικές που γίνονται με βάση τις μισθοδοτχκές καταστάσεις των επιχειρήσεων18.
809. Αλλά υπάρχουν επίσης στατιστικά στοιχεία που παραποιούν την πραγματικότητα κατά 
την αντίθετη έννοια: αυξάνουν τον αριθμό των ανέργων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, 
στην Ισπανία με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Απασχόλησης που βασίζονται στους 
εργαζόμενους που εισπράττουν το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ερ
γαζομένων που εισπράττουν αυτό το επίδομα και εργάζονται στην άτυπη οικονομία. Από 
την άλλη πλ£υρά, ένα μεγάλο μέρος της αμειβόμενης εργασίας των γυναικών συνήθως δεν 
εμφανίζεται στις στατιστικές απασχόλησης όπως, για παράδειγμα, η δουλειά στο σπίτι.
810. Όλες αυτές οι επισημάνσεις ξαναθέτουν το ζήτημα της κριτικής ανάλυσης των στοι
χείων που χρησιμοποιούνται.
811. Για να ξαναγυρίσουμε στη συζήτησή μας, είναι υπεύθυνες οι νέες τεχνολογίες της πλη
ροφορίας και της επικοινωνίας για τη σημερινή ανεργία;
812. Συνήθως επικρατεί η σκέψη ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών οδηγεί σε μείω
ση της απασχόλησης επειδή αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας -  έτσι, λιγότεροι 
εργαζόμενοι πετυχαίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τους Φρίμαν και Σοέτε, αυτό 
πραγματικά συμβαίνει σε ορισμένους παραδοσιακούς ή φθίνοντες κλάδους όπως τα μεταλ
λεία ή η γεωργία, υποστηρίζουν όμως ότι «ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι η εμφάνιση νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργεί έναν ανώτερο ποιοτικά κύκλο19, όπου αυξάνονται 
συνολικά με αλληλένδετο τρόπο η παραγωγή, η απασχόληση και η παραγωγικότητα20».
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17. A.- C. Roberd, idem.
18. Αν και οι οικονομικές επιπτώσεις της ανεργίας φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρές σε σχέ

ση με την κρίση της δεκαετίας του 1930 λόγω της πολύ μεγαλύτερης προστασίας σήμερα των ανέρ
γων ως αποτέλεσμα των κατακτήσεων που παραμένουν από το κράτος πρόνοιας, οι ψυχολογικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις είναι δυσοίωνες τόσο για τους άνεργους όσο και για τους εργαζόμενους, 
που μπροστά στο φάσμα της ανεργίας υποχρεώνονται να αποδεχτούν θέσεις εργασίας ολοένα και 
πιο αβέβαιες.

19. Ο μεταφραστής [από τα αγγλικά στα ισπανικά, Σ.τ.Μ.] το αποδίδει λάθος, ως «φαύλο κύ
κλο».

20. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σ. 81. Μου φαίνεται σημαντικό ο ανα
γνώστης να ανατρέξει στο Κεφάλαιο του Μαρξ [στην ελληνική έκδοση, Βιβλίο 1, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφάλαιο 13, «Οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία», και ειδικότερα, Παράγραφος 7, «Απώθηση 
και προσέλκυση εργατών σε σχέση με την ανάπτυξη της μηχανικής παραγωγής. Κρίσεις της βαμ- 
βακοβιομηχανίας (Εκδοτικό της Κ.Ε. του ΚΚΕ, 1954, σσ. 464-476)]. Εκεί ο Μάρξ επιβεβαιώνει 
τη μείωση των θέσεων εργασίας που προκαλείται από την εισαγωγή των ατμοκίνητων εργαλείων. 
Όμως ταυτόχρονα επισημαίνει ότι, καθώς αναπτύσσεται η εκμηχανισμένη βιομηχανία, αυξάνοντας 
τον αριθμό των εργοστασίων που ασχολούνται με αυτή την παραγωγή ή διευρύνοντας τις δια
στάσεις των εργοστασίων που υπήρχαν, οι εργοστασιακοί εργάτες μπορούν τελικά να ξεπεράσουν
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813. Ας σκεφτούμε μόνο την ποσότητα των νέων προϊόντων που προώθησε η αυτοκινητο
βιομηχανία: άνθησαν οι κατασκευές τμημάτων και ενδιάμεσων προϊόντων από μέταλλο, 
δέρμα, γυαλί, καθρέφτες, πλαστικό από τη μια μεριά και, από την άλλη, αναπτύχθηκαν τα 
συνεργεία αυτοκινήτων, τα πρατήρια καυσίμων, η οδοποιία και πληθώρα άλλων δραστη
ριοτήτων που συνοδέυσαν τη μετατροπή των επιβατικών αυτοκινήτων και των φορτηγών 
στο κύριο μέσο μεταφοράς ανθρώπων και φορτίων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα με 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
814. Σύμφωνα με τους Φρίμαν και Σοέτε, η αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία 
του software υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά τη δεκαετία του 1980. 
«[...] Στην Ιαπωνία από τις 75.000 θέσεις εργασίας το 1980 αυξήθηκε σε περισσότερο 
από 350.000 το 1990, ενώ στις ΗΠΑ ο αριθμός των απασχολούμενων “σε υπηρεσίες επε
ξεργασίας δεδομένων” αυξήθηκε από 304.000 το 1980 σε 835.000 το 1991. Και στις δύο 
περιπτώσεις, τα επίσημα στοιχεία τείνουν να υποτιμούν την πραγματικότητα, επειδή δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους εργαζόμενους στην πληροφορική που δεν εργάζονται σε επιχειρή
σεις καθαρά “πληροφορικής”21».
815. Μια ανάλυση της εξέλιξης της απασχόλησης που έκαναν αυτοί οι δύο συγγραφείς στις 
χώρες του ΟΟΣΑ22, στις δεκαετίες από το 1972 μέχρι το 1992, δείχνει ότι η απασχόληση 
αυξήθηκε περισσότερο ακριβώς στους τομείς «που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και 
ειδικότερα με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας23».
816. Στις ΗΠΑ «την πιο ανεπτυγμένη και πρωτοπόρα τεχνολογικά χώρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο», συντελέστηκαν αυτές τις δεκαετίες δημογραφική ανάπτυξη και αξιοσημείωτη 
αύξηση της απασχόλησης24, μια τάση που σταθεροποιήθηκε. Το 1998 η ανεργία είχε μειω
θεί στο 4,5% φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 28 χρόνων όπως υπερη- 
φανευόταν ο Κλίντον τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου25.

σε αριθμό τους εργάτες της μανουφακτούρας ή της χειροτεχνίας που εκτόπισαν. «[...] Η σχετική 
ελάττωση του αριθμού των απασχολούμενων εργατών συμβιβάζεται με την απόλυτη αύξησή του» 
[στην ελληνική έκδοση, σ. 466].

21. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σ. 82.
22. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
23. C. Freeman και L. Soete, ibid., σ. 99.
24. C. Freeman και L. Soete, ibid., σ. 91.
25. Robert Samuelson, «¿Una depresión en el 99?», στο περιοδικό Newsweek στα ισπανικά, 14 

Οκτωβρίου 1998, σ. 12. Η έκθεση του Γ ραφείου Εργασιακών Στατιστικών της Υπηρεσίας Εργασίας 
των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 1998 ότι το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,6%. Το ενδιαφέρον 
είναι ότι για κάθε λευκό άνεργο υπάρχουν τρεις μαύροι ή ισπανόφωνοι, και ότι το ποσοστό ανεργίας 
στους δεκαπεντάχρονους νέους είναι 16%. Αυτές οι στατιστικές έγιναν με δειγματοληπτικές έρευ
νες και θεωρήθηκαν άνεργοι μόνο όσοι αναζητούσαν εργασία κατά τον προηγούμενο μήνα από την 
έρευνα, εκτός αν ήταν εργαζόμενοι που είχαν απολυθεί και περίμεναν να ξαναπροσληφθούν (The 
employment situation: October 1998, technological information, Ίντερνετ). Ίσιος είναι ενδιαφέρον 
να επισημάνουμε εδώ ότι το βιβλίο του Ρίφκιν δημοσιεύτηκε το 1994, όταν ακόμη τα ποσοστά της 
ανεργίας ήταν πολύ υψηλά. Και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, όπως σημειώνει η Viviane 
Forrester, αυτή η μείωση της ανεργίας έχει επιτευχθεί «εξαιτίας της σχεδόν μηδενικής κοινωνικής
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817. Από την πλευρά της η Ιαπωνία αναπτύχθηκε θεαματικά στις δεκαετίες του 1970 και 
1980 και το έκανε με έναν ρυθμό ανώτερο από την αύξηση της παραγωγικότητάς της, 
«πράγμα που έδωσε κίνητρα για τη δημιουργία σταθερής απασχόλησης26», για να γίνει έτσι 
η καπιταλιστική χώρα με τη μικρότερη ανεργία μέχρι τη σημερινή οικονομική κρίση.
818. Στην Ευρώπη, ωστόσο, όπου η οικονομική ανάπτυξη υπήρξε πιο μετριοπαθής, «δια
πιστώνεται ότι πρακτικά δεν έχει υπάρξει ανάπτυξη που να μη συνοδεύεται από καθαρή 
αύξηση της απασχόλησης» στις δεκαετίες 1970-198027.
819. Η κατάσταση στην Ευρώπη έρχεται σε αντίθεση με αυτήν στη Νότια και Ανατολική 
Ασία, όπου η αύξηση της απασχόλησης υπήρξε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Σ’ 
αυτή την τελευταία χώρα, «ο αριθμός των απασχολουμένων διπλασιάστηκε σε τριάντα 
χρόνια [...] ενώ στις ασιατικές οικονομίες αυτό έγινε σε είκοσι χρόνια [.. .]28».
820. Ο Κάστελς υποστηρίζει ότι «όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η αυξημένη ανεργία 
είναι κυρίως ευρωπαϊκό πρόβλημα, που οφείλεται στις απερίσκεπτες μακροοικονομικές 
πολιτικές και στο θεσμικό περιβάλλον που αποθαρρύνει την ιδιωτική δημιουργία απασχό
λησης29».

βοήθειας, λόγω της θεαματικής ικανότητας εργασιακής ευελιξίας και, πάνω από όλα, λόγω του ότι 
σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει μια τεράστια εισοδηματική ανισότητα», η οποία, σύμφωνα με τον Robert 
Reich, «θα ήταν ανυπόφορη για τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης [...].
» Ειπωμένο με καθαρούς όρους, τούτο σημαίνει ότι είσαι το ίδιο φτωχός, όμως επιπλέον (αν εί
ναι δυνατόν), χωρίς κοινωνική πρόνοια έστω και αν έχεις εργασία! [...] Αυτό μεταφράζεται στη 
θεσμοθέτηση μιας ασύληπτης φτώχειας σε μια χώρα τόσο ισχυρή όπου οι περιουσίες αυξάνονται 
φτάνοντας σε δυσθεώρητα ύψη, ταυτόχρονα με την αυξανόμενη φτώχεια, την αίσθηση ανημπόριας 
των εργαζομένων που παρά τους μισθούς τους (ή μάλλον λόγω των μισθών τους) ζουν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας, με τη φτωχοποίηση των μεσαίων τάξεων, με ολοένα και πιο αβέβαιη την 
απασχόληση, συχνά απομεινάρι ή υπόλειμμα εργασιών κάκιστα αμειβόμενων. Και πάντοτε με τη 
βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή κοινωνική πρόνοια, ούτε καν στον τομέα της υγείας» 
(Viviane Fon-ester, El horror económico, Μπουένος Αψες, Fondo de Cultura Económica, 1997, σσ. 
127-128). Η Γαλλίδα συγγραφέας επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ε. Φελπς, «στις ΗΠΑ ενθαρ- 
ρύνεται η απασχόληση σε βάρος του μισθού, ενώ στην Ευρώπη ευνοείται ο μισθός σε βάρος της 
απασχόλησης». Και προσθέτει: «Μπορεί να είναι έτσι. Όμως τίποτε και σε κανένα μέρος δεν γίνεται 
σε βάρος του κέρδους!» (ibid., σ. 131).

26. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σ. 92.
27. C. Freeman και L. Soete, ibid., σ. 91. Μεταξύ του 1985 και 1990 δημιουργήθηκαν 9 εκα

τομμύρια θέσεις εργασίας, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης κατά 1,3%. Ωστόσο, 
η απώλεια θέσεων εργασίας στη δεκαετία του 1990 [...] έχει εξουδετερώσει την αύξηση της δεκα
ετίας του 1980» (idem).

28. C. Freeman και L. Soete, ibid., σ. 92.
29. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 282-284. Ο Κάστελς φτάνει στο συμπέ

ρασμα ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει συστηματική δομική σχέση μεταξύ της διάδοσης της τεχνο
λογίας της πληροφορίας και της εξέλιξης των επιπέδων απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας. 
[...] Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας της πληροφορίας και της 
απασχόλησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μακροοικονομικούς παράγοντες, οικονομικές στρα
τηγικές και κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα. [...] Η εξέλιξη του επιπέδου της απασχόλησης δεν



821. Εκ των πραγμάτων, οι συνέπειες του κλεισίματος των βιομηχανιών δεν υπήρξαν οι ίδι
ες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το επισήμανε ο Βρετανός ευρωβουλευτής των Εργατικών 
Ken Coates, που απομακρύνθηκε από αυτό το κόμμα επειδή διαφώνησε με την κοινωνική 
πολιτική του πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, συγκρίνοντας τις διαφορετικές πολιτικές που 
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Σουηδίας. «Ο ανηλεής περι
ορισμός της βιομηχανίας άνθρακα μεταξύ του 1981 και 1994 υπήρξε η μεγαλύτερη ανατα
ραχή στον κόσμο της εργασίας από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο». Σήμαινε τεράστια αύξηση 
της ανεργίας στις περιοχές των ανθρακωρύχων, με τις συνεπαγόμενες κοινωνικές και ψυ
χολογικές συνέπειες. «Κατέστρεψε εκατοντάδες ανθρώπους και γκρέμισε τις ελπίδες μιας 
γενιάς. Προκάλεσε απελπισία σε κλίμακα πρωτοφανή εδώ και πολλές δεκαετίες. Μετέτρε
ψε τίμιους ανθρώπους σε εγκληματίες, ναρκομανείς ή αλήτες». Σε αντίθεση με αυτή την 
πολιτική, όταν η σουηδική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι θα αντιμετώπιζε μια γρήγορη και 
σημαντική μείωση της ναυπηγικής της βιομηχανίας, «έλαβε σημαντικά μέτρα για να προε
τοιμάσει τους εργαζόμενους που θα έχαναν τη δουλειά τους ώστε να βρουν νέες απασχολή
σεις, όχι μόνο μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης αλλά και πραγματοποιώντας επενδύσεις 
σε νέες βιομηχανίες». Η κυβέρνηση διασφάλισε ότι το κλείσιμο θα συνέβαινε σταδιακά σε 
μια περίοδο πολλών χρόνων και, καθώς επιμόρφωνε το εργατικό δυναμικό, παρότρυνε με 
πολιτικές φοροαπαλλαγής νέες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην περιοχή30.
822. Από την άλλη πλευρά, η ίδια τεχνολογία που εξοικονομούσε εργατικό δυναμικό και 
κατηγορήθηκε ως υπεύθυνη για τη μαζική ανεργία της κρίσης της δεκαετίας του 1930 στις 
ανεπτυγμένες χώρες, ήταν εκείνη που μετά τον Β ' παγκόσμιο πόλεμο επέτρεψε τη χωρίς 
προηγούμενο οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Την ώρα που μειωνόταν 
η απασχόληση στις βιομηχανίες που σχετίζονταν με το παλιό τεχνικοοοικονομικό παρά
δειγμα, δημιουργούνταν νέες βιομηχανίες και εκσυγχρονίζονταν άλλες, με βάση το νέο 
παράδειγμα.
823. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών δεν συνεπάγεται αναγκαστικά, συνεπώς, καθολι
κή μείωση της απασχόλησης, αλλά μείωση που εστιάζεται στις συγκεκριμένες παραγωγι
κές διαδικασίες στις οποίες εισάγονται αυτές οι τεχνολογίες. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες31.
824. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε 
τι θα συμβεί στον κόσμο της εργασίας όταν επεκταθεί πλήρως και παγκόσμια το νέο τε
χνολογικό παράδειγμα που αρχίζει να εφαρμόζεται στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες.
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είναι ένα σταθερό στοιχείο που θα προέκυπτε από τον συνδυασμό σταθερών δημογραφικών στοι
χείων και ρυθμού διάδοσης της τεχνολογίας της πληροφορίας. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
συγκεκριμένες αποφάσεις της κοινωνίας γύρω από τις χρήσεις της τεχνολογίας, τη μεταναστευτική 
πολιτική, την εξέλιξη της οικογένειας, τη θεσμική κατανομή του εργάσιμου χρόνου στον κύκλο 
ζωής και γύρω από το νέο σύστημα βιομηχανικών σχέσεων» (ibid., σσ. 292-293).

30. Ken Coates, «Brassed off! What we done to deserve this? Unemployment begets poverty, 
poverty begets dept», Yorksire Post, 27 Ιανουαρίου 1998.

31. Ας θυμηθούμε τις σκέψεις της Καρλότα Πέρες γύρω από τους κινητήριους και επαγωγι
κούς κλάδους, και τη σχέση τους με το νέο τεχνικοοικονομικό παράδειγμα.
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Πάνω από όλα, αν αναλογιστούμε ότι οι πιο καθυστερημένες χώρες που ενσωματώνονται 
στην παγκόσμια οικονομία δύσκολα θα απορροφήσουν τον μεγάλο αριθμό του αγροτικού 
και ελάχιστα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού που εκτοπίζουν οι νέες τεχνολογίες στις 
νέες βιομηχανίες που έρχονται να εγκατασταθούν στο έδαφος τους. Και ενώ θα συμβαίνει 
αυτό, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην πολιτική σφαίρα που ίσως δώσουν άλλη 
κατεύθυνση στην κατάσταση της εργασίας.
825. Μου φαίνεται σημαντικό, ωστόσο, να έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι η πρώτη φορά 
που το φάντασμα της ανεργίας πλανιέται στον κόσμο. Εκείνοι που βρίσκονταν βυθισμένοι 
στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την 
κοινωνία της πλήρους απασχόλησης που θα προέκυπτε στις βιομηχανικές χώρες μετά τον 
Β' παγκόσμιο πόλεμο από αυτή την επώδυνη κρίση.
826. Αρκεί να υπενθυμίσουμε, όπως σημειώνει ο Ρίφκιν, ότι τον Οκτώβριο του 1929 υπήρ
χαν λιγότερο από ένα εκατομμύριο βορειοαμερικανοί άνεργοι. Δεκατέσσερις μήνες αργό
τερα είχαν αυξηθεί στα 10 εκατομμύρια και έπειτα από έξι μήνες οι άνεργοι είχαν φτάσει τα 
15 εκατομμύρια. Ήδη τότε υποστηριζόταν η μείωση της εργάσιμης εβδομάδας σε λιγότερο 
από 35 ώρες. Ο γερουσιαστής Ούγκο Μπλανκ παρουσίασε μια τροπολογία που προέβλεπε 
εργάσιμη εβδομάδα 30 ωρών, η οποία έγινε αποδεκτή με ευρεία πλειοψηφία από τη Γερου- 
σία32. Και θα ψηφιζόταν και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν δεν έκανε παρέμβαση 
εναντίον της ο πρόεδρος Ρούσβελτ, πιεζόμενος από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της 
χώρας.
827. Εν τω μεταξύ, και κατά την περίοδο της κρίσης, η μεγάλη επιχείρηση Kellogg είχε 
υιοθετήσει με δική της απόφαση την εργάσιμη ημέρα των έξι ωρών αποδεικνύοντας, έπειτα 
από 5 χρόνια εφαρμογής της, ότι αυτή η μείωση του εργάσιμου χρόνου όχι μόνο αύξανε 
τον ενθουσιασμό και την αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά ευνοούσε και οικονομικά 
την επιχείρηση33.
828. Και σε σχέση με την κρίση πρέπει να θυμίσουμε εδώ τους συλλογισμούς της Καρλότα 
Πέρες γύρω από της δομικές κρίσεις και τη σχέση τους με τις περιόδους μετάβασης από το 
ένα τεχνικοοικονομικό παράδειγμα στο άλλο. Αν ακολουθήσουμε τη συλλογιστική της δεν 
θα έπρεπε να μας παραξενεύει το γεγονός ότι οι δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν αρχίζει 
να διαδίδεται το νέο πληροφορικό παράδειγμα, είναι χρόνια πλήρους απασχόλησης, επειδή 
ο κύκλος ζωής του παραδείγματος δεν συμπίπτει με τους κύκλους της οικονομικής επέκτα
σης. Εκείνη η στιγμή ήταν η περίοδος κορύφωσης του κύματος οικονομικής επέκτασης και 
συνεπώς ήταν λογικό ότι δεν θα μειωνόταν η απασχόληση αλλά αντίθετα θα αυξανόταν. 
Μόνο στις δεκαετίες του 1980 και 1990 ξεσπά η δομική κρίση που προκλήθηκε, μεταξύ 
των άλλων, από το γεγονός ότι το νέο πληροφορικό παράδειγμα αρχίζει να εξαπλώνεται 
χωρίς ακόμη να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες κοινωνικοθεσμικές συνθήκες για την 
πλήρη διάδοσή του Μ. Εκείνα είναι τα χρόνια που αυξάνεται η ανεργία λόγω του ότι συ

32. Η Γερουσία ψήφισε, σύμφωνα με στοιχεία του Ρίφκιν, στις 6 Απριλίου 1933 με 53 ψήφους 
υπέρ και 30 ψήφους κατά την εβδομάδα των 34 ωρών (J. Rifkin, El Fin del trabajo..., ό.π., σ. 51).

33. J. Rifkin, ibid., σσ. 48-51.
34. Ο Έρικ Χομπσμπάουμ υποστηρίζει ότι στις δεκαετίες 1980-1990 οι «συγκυριακές διακυ
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ντρέχουν μια σειρά από αιτίες που ήδη επισημάναμε στα προηγούμενα: «Εξαφάνιση επιχει
ρήσεων, βιομηχανικών κλάδων και τεχνολογιών, απαρχαίωση επαγγελμάτων, άνοδος της 
παραγωγικότητας, επανακαθορισμός διαδικασιών ή προϊόντων, γεωγραφική μετατόπιση 
δραστηριοτήτων κ.λπ.35».
829. Ο Χομπσμπάουμ και πολλοί άλλοι συγγραφείς χαρακτηρίζουν αυτή τη θεαματική 
αύξηση της ανεργίας αυτών των ιδιαίτερων περιόδων, δομική ανεργία. Πρόκειται για πε
ριόδους όπου η παραγωγή εκτοπίζει εργαζόμενους με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν με τον 
οποίο δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας36. Κατάσταση η οποία επιδεινώνεται στη σημερινή 
κρίση τόσο λόγω των χρηματοοικονομικών δυσχερειών των κρατών, τα οποία άμεσα ή 
έμμεσα είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες, όσο και λόγω της εξασθένισης του συνδικαλι
στικού κινήματος που οφείλεται στην οικονομική ύφεση και τα εχθρικά νεοφιλελεύθερα 
μέτρα37.
830. Συνοψίζοντας, η εξέλιξη του επιπέδου της ανεργίας εξαρτάται από πολλούς παράγο
ντες. Ένας από αυτούς είναι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα επιδρούν και 
άλλοι παράγοντες: η δημογραφική αύξηση· η ενσωμάτωση των γυναικών στην εργασία· το 
όριο συνταξιοδότησης· το φαινόμενο της μετανάστευσης· η εξέλιξη της οικογένειας· και 
φυσικά η επέκταση του εργάσιμου χρόνου. Όμως ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο 
είναι, χωρίς αμφιβολία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία: η φάση επέκτασης 
δημιουργεί απασχόληση, η φάση ύφεσης προκαλεί ανεργία.
831. Το μέλλον της απασχόλησης εξαρτάται περισσότερο από τις νεοφιλελεύθερες πολιτι
κές που εφαρμόζονται παρά από τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης -  οι δυνατό
τητες της οποίας, αν κατευθύνονταν σωστά, θα οδηγούσαν σε μια κοινωνία ευημερίας38. 
Αν η γενική κατεύθυνση που υιοθετεί ο επιχειρηματικός κόσμος με την υποστήριξη των 
κρατών είναι να ανεβάσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μειώνοντας τις μισθο- 
λογικές και φορολογικές δαπάνες και διατηρώντας υπερβολικά παρατεταμένα για τις νέες 
απαιτήσεις του τεχνολογικού μοντέλου ωράρια εργασίας. Αν δεν αποδεχτούν το στοίχημα 
για μια στρατηγική δομικής αλλαγής της παραγωγής προς τις νέες τεχνολογίες που θα επέ
τρεπε να γίνουν τα αναγκαία βήματα για την τεχνολογική επιμόρφωση των εργαζομένων 
και να προωθηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις σ’ αυτό το πεδίο. Αν εισαχθούν οι νέες τεχνο

μάνσεις» αρχίζουν να συμπίπτουν με «δομικούς κατακλυσμούς» (La historia del siglo XX..., ό.π., 
σ. 412). Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η επέκταση του νέου τεχνικοοικονομικού παραδείγματος 
δεν είναι άσχετη με την πετρελαϊκή κρίση που ανάγκασε τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες να 
αναζητούν τρόπους να εξαρτώνται λιγότερο από αυτή τη μορφή ενέργειας (παράγοντα κλειδί του 
προηγούμενου τεχνολογικού παραδείγματος, εξαιτίας της υψηλής τιμής που έφτασε εκείνη τη στιγ
μή)·

35. C. Pérez, «Desafios sociales y políticos del cambio de paradigma tecnológico» στο M. Puli
do (éd.), Desafíos y  Propuestas, Καράκας, Βενεζουέλα, UCAB-SIC, Φεβρουάριος 1998, σ. 6. Βλέπε 
παράγραφο 265, εδώ.

36. Ε. Hobsbawm, La historia del siglo XX..., ό.π., σ. 414.
37. Ε. Hobsbawm, idem.
38. Βλέπε τις προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας στην Ευρώπη, στο C. 

Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σσ. 164-195.



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 247

λογίες που εξοικονομούν εργασία σε όλους του παραγωγικούς κλάδους, χωρίς διάκριση για 
το πού είναι απολύτως απαραίτητες και πού όχι. Αν επιχειρηθεί η επίλυση του προβλήματος 
της ανεργίας στις ανεπτυγμένες χώρες με την παροχή ολοένα και περισσότερο αβέβαιης και 
κακοπληρωμένης εργασίας. Αν συνεχιστεί η τάση συμπίεσης των ήδη ανεπαρκών μισθών 
στις αναπτυσσόμενες χώρες για να πετύχουν μια ολοένα και φθηνότερη εργατική δύναμη 
και να προσπαθήσουν έτσι να απειλήσουν τους εργαζόμενους του Πρώτου Κόσμου και 
να αποδυναμώσουν τους αγώνες τους. Αν συνεχιστεί η τάση αποκλεισμού περιοχών και 
χωρών ολόκληρων από την καπιταλιστική αγορά. Τότε, η ανεργία θα αυξάνεται συνεχώς 
και δεν θα είναι αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης αλλά των κρίσεων υπερπαρα
γωγής που προκαλούν εκείνες οι πολιτικές που καταλήγουν να μειώνουν την αγοραστική 
δύναμη τόσο στις περισσότερο ανεπτυγμένες, όσο και στις φτωχές χώρες.

3. Αλλαγές στη δομή της απασχόλησης

832. Θα εξετάσουμε τώρα πώς έχουν επηρεάσει οι μακροοικονομικές αλλαγές που προωθεί 
ο νεοφιλελευθερισμός, στη βάση των νέων τεχνολογιών, τη δομή της απασχόλησης στις 
ανεπτυγμένες χώρες.
833. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού που 
απασχολείται στη βιομηχανική διαδικασία. Ορισμένοι εκτιμούν ότι στις αρχές της τρίτης 
χιλιετίας η παραγωγή των υλικών αγαθών θα διεξάγεται από το 10% μόνο του προσωπικού, 
με μείωση του βάρους των εργατών και αύξηση αυτού των διευθυντικών στελεχών, των 
μηχανικών και τεχνικών.
834. Η πλειονότητα της απασχόλησης στις ανεπτυγμένες οικονομίες εντοπίζεται στον το
μέα των υπηρεσιών. Αυτός ο τομέας είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά 
στην οικονομία αυτών των χωρών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η βιομηχανική παραγωγή 
θα εξαφανιστεί, μια και ένα σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών σχετίζεται με την παραγωγι
κή διαδικασία39.
835. Ο Κάστελς σημειώνει ότι η έννοια των υπηρεσιών είναι πολύ διφορούμενη, και τα 
χαρακτηριστικά των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών όπως, για παράδειγμα, το soft
ware, η παραγωγή βίντεο, ο σχεδιασμός της μικροηλεκτρονικής και η γεωργία που βασί
ζεται στη βιοτεχνολογία, συγχωνεύουν ολοένα και περισσότερο το περιεχόμενο της πλη
ροφορίας με την υλική βάση του προϊόντος και δυσκολεύουν πολύ την καθιέρωση μιας 
διάκρισης μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών40.
836. Σύμφωνα με τον Jacques Chonchol, θα πρέπει να διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη υπη

39. Πολλοί συγγραφείς «έχουν υποστηρίξει με πειστικό τρόπο ότι πολλές υπηρεσίες εξαρ- 
τώνται από την άμεση διασύνδεσή τους με τη μεταποίηση, και όπ αυτή η δραστηριότητα (που 
είναι διαφορετική από τη βιομηχανική απασχόληση) είναι κρίσιμη για την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για τις ΗΠΑ, εκτιμούν ότι το 24% του ΑΕΠ προέρχεται από την 
προστιθέμενη αξία των βιομηχανικών εταιρειών και το 25% από τη συμβολή των υπηρεσιών που 
συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση» (Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 233).

40. Μ. Castells, ibid., σσ. 233-234.
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ρεσιών: χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο- μεταφορές, τροφοδοσία και επικοινωνίες· χρημα
τοπιστωτικό σύστημα, ασφάλειες, τομέας ακινήτων και υπηρεσίες συμβούλων- προσωπι
κές και κοινωνικές υπηρεσίες- τέλος, δημόσιες υπηρεσίες41.
837. Οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται περισσότερο στις ανεπτυγμένες χώρες τα τελευταία 
χρόνια είναι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις ασφάλει
ες, τον τομέα των ακινήτων και τις υπηρεσίες συμβούλων42.
838. Από την άλλη πλευρά, επανακαθορίζονται οι εργασιακές διαδικασίες. Η εισαγωγή 
των νέων τεχνολογιών απαιτεί καλύτερα προετοιμασμένους εργαζόμενους στους πιο δυνα
μικούς τομείς, και τείνει να εξαφανίσει μέσω της αυτοματοποίησης κάποιες περισσότερο 
τυποποιημένες εργασίες ή εργασίες που χρειάζονται ελάχιστη ειδίκευση, αν και δημιουργεί 
επίσης νέες θέσεις τυποποιημένης εργασίας στο πεδίο της ίδιας της πληροφορίας.
839. Ο Robert Reich παρατηρεί ότι μαζί με το βασικό εργατικό δυναμικό του μέλλοντος 
που αποτελείται από ειδικούς των οποίων η εργασία βασίζεται στον χειρισμό της πληροφο
ρίας -συμβολικούς αναλυτές- υπάρχει μια σειρά από εργασίες επεξεργασίας της πληροφο
ρίας που εκ των πραγμάτων τοποθετούνται στην κατηγορία των τυποποιημένων υπηρεσιών 
παραγωγής43. Πρόκειται για τους απλούς στρατιώτες της οικονομίας της πληροφορίας, που 
μονότονα εισάγουν ή παίρνουν δεδομένα από τα κομπιούτερ, χωρίς να χρειάζονται γι’ αυτή 
την εργασία να έχουν κάτι παραπάνω από το κοινό εκπαιδευτικό επίπεδο44.
840. Ο Γ κορζ, από την πλευρά του, έχοντας στο νου του τη σύγχρονη καπιταλιστική επι
χείρηση αιχμής, διακρίνει τρία είδη εργαζομένων· μέσα στην επιχείρηση, έναν σταθερό 
πυρήνα εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης και ένα περιφερειακό εργατικό δυναμικό που απο- 
τελείται από δύο στρώματα: το πρώτο, που περιλαμβάνει εργαζόμενους οι οποίοι απασχο
λούνται σε μόνιμη βάση σε εργασίες γραφείου, φύλαξης, συντήρησης και επιδιόρθωσης 
των εγκαταστάσεων, δεν είναι ειδικευμένοι και μπορούν να ανανεωθούν, να συμπληρω
θούν ή να αντικατασταθούν κατά βούληση από τον εφεδρικό στρατό των ανέργων· το 
δεύτερο στρώμα περιλαμβάνει εργαζόμενους με απασχόληση αβέβαιου χαρακτήρα που,

41. Jacques Chonchol, «Reflexiones sobre el mundo global en gestación», στο Reflexión y  li
bertad, αρ. 34, Σαντιάγο της Χιλής, Ιούνιος-Αύγουστος 1997, σ. 8.

42. J. Chonchol, ídem, «Ως υπηρεσίες ειδικών συμβούλων θεωρούνται: υπηρεσίες νομικών, 
φορολογικών, εμπορικών συμβούλων, συμβούλων σχεδιασμού, έρευνας αγοράς, διαφήμισης κ.λπ. 
(idem).

43. R. Reich, 77»e Work o f  Nations, Νέα Υόρκη, Vintage Books, 1992, σσ. 171-184.
44. R. Reich, ibid., σσ. 171-180. Ο Κάστελς διακρίνει τους ακόλουθους τύπους εργαζομένων 

στη διαδικασία της παραγωγής (αφορά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών) όσον αφορά την 
τεχνολογία της πληροφορίας: α) τους διοικητικούς, που λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις και 
προγραμματίζουν· β) τους ερευνητές, που εισάγουν καινοτομίες στις διαδικασίες της παραγωγής 
και τα προϊόντα- γ) τους σχεδιαστές, που προσαρμόζουν, παρουσιάζουν και επιλέγουν το αντικεί
μενο της καινοτομίας· δ) τους ενδιάμεσους, που μεσολαβούν ανάμεσα στις συμβολές των τριών 
προηγούμενων κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που διαθέτει η επιχείρηση- ε) τους χει
ριστές, που εκτελούν εργασίες που απαιτούν πρωτοβουλία και αντίληψη· στ) τέλος, τους απλούς 
εφαρμοστές (ή ανθρώπινα ρομπότ) που πραγματοποιούν τις πιο απλές εργασίες (Μ. Castells, La era 
de ¡a información..., ό.π., σ. 273).
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συχνά, υποαπασχολούνται όταν το απαιτεί η συγκυρία. Με τον τρόπο αυτόν ο καπιταλιστής 
επιχειρηματίας, που ενδιαφέρεται μόνο για τη μεγιστοποίηση των κερδών του, μπορεί να 
προσαρμόσει κατά τον καλύτερο τρόπο την παραγωγή του στις διακυμάνσεις της αγοράς45. 
Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε το εξωτερικό εργατικό δυναμικό, που περιλαμβάνει τόσο 
«επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης» -στην πληροφορική και τα λογιστικά-, όσο και «ανει
δίκευτο προσωπικό» -υπηρεσίες καθαριότητας, μεταφορών, κέτερινγκ κ .ά -, καθώς επίσης 
και το εργατικό δυναμικό το οποίο περιστασιακά αυξομειώνεται και το οποίο προέρχεται 
από τις υπεργολαβικές εταιρείες46.
841. Σύμφωνα με τον Γάλλο κοινωνιολόγο, το ιαπωνικό μοντέλο -που εφαρμόστηκε με 
παραλλαγές σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες- παρέχει εφ’ όρου ζωής απασχόληση στον πυ
ρήνα της ελίτ των εργαζομένων στη μητρική εταιρεία, ενώ επιβάλλει σε όλες τις υπόλοιπες 
κατηγορίες εργαζομένων εργασιακή αβεβαιότητα και κοινωνική ανασφάλεια. Η τεχνολο
γική αλλαγή, υποστηρίζει ο συγγραφέας -εγώ θα πρόσθετα: η τεχνολογική αλλαγή με τον 
τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα από τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις- προκαλεί 
έναν κατακερματισμό της εργατικής τάξης. Την ώρα που κερδίζεται «μια ελίτ για τη συνερ
γασία με το κεφάλαιο, το πλήθος των εργαζομένων φαίνεται καταδικασμένο στην αβέβαιη 
εργασία ή περιθωριοποιείται και χρησιμεύει ως εφεδρικός στρατός σε μια βιομηχανία που 
θέλει να μπορεί να προσαρμόζει γρήγορα το προσωπικό της στις διακυμάνσεις της ζήτη
σης47».
842. Από την πλευρά του ο Reich διακρίνει τρεις βασικούς τύπους εργασίας στη μελλοντι
κή κοινωνία: τις τυποποιημένες παραγωγικές υπηρεσίες, τις προσωπικές υπηρεσίες48 και 
τις αναλυτικο-συμβολικές υπηρεσίες.
843. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών, τη λιγότερο ειδι
κευμένη και χειρότερα αμειβόμενη εργασία την παρέχει μια νέα γενιά εργαζομένων που 
αποτελείται από: γυναίκες, εθνικές μειονότητες, νέους και μετανάστες, εκτός από τις άλλες 
μορφές υπερεκμετάλλευσης του εργαζόμενου.
844. Ο Κάστελς αναγνωρίζει ότι το νέο πληροφορικό παράδειγμα τείνει να οδηγήσει σε 
ολοένα και μεγαλύτερη διάσταση των κοινωνιών: αυξάνονται «τα άκρα της δομής της απα
σχόλησης» ενώ μειώνεται το μέσο τμήμα της. Τονίζει όμως ότι η τάση αυτή δεν είναι μη 
αντιστρεπτή, ότι μπορεί να αντιστραφεί με μελετημένες πολιτικές που θα κατευθύνονται 
στην επαναφορά της ισορροπίας στην κοινωνική δομή49. Διασαφηνίζει, ωστόσο, ότι η τάση 
αύξησης είναι μεγαλύτερη στον ανώτερο πόλο παρά στον κατώτερο πόλο, αντίθετα με ό,τι 
πιστεύουν πολλοί50.

45. André Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., (1991, σσ. 89-90· 1995, σ. 94). Λόγω του ότι 
αυτές οι εταιρείες χρησιμεύουν ως αποσβεστήρες των διακυμάνσεων της αγοράς, προσλαμβάνουν 
και απολύουν ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης (idem).

46. A. Gorz, ídem.
47. A. Gorz, ibid., σσ. 88-89- 1995, σσ. 93-94.
48. Impersonal services.
49. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 294.
50. M. Castells, ibid., σσ. 248-249.
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845. Αν και η δομή της απασχόλησης δεν είναι άκαμπτη και εξελίσσεται με διαφορετικούς 
τρόπους ανάλογα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα, μπορεί να καθοριστεί 
μια τάση στη δομή αυτή για τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτή η τάση, σύμφω
να με τον Ισπανό ερευνητή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) προοδευτική εξαφάνιση 
της γεωργικής απασχόλησης- β) σταθερή πτώση της παραδοσιακής βιομηχανικής απασχό
λησης· γ) αύξηση τόσο των υπηρεσιών παραγωγής51, ή αυτό που o Chonchol ονομάζει υπη
ρεσίες ειδικών συμβούλων, όσο και των κοινωνικών υπηρεσιών52· δ) αυξανόμενη διαφορο
ποίηση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών53· ε) γρήγορη αύξηση των θέσεων εργασίας 
των στελεχών, των συμβούλων και των τεχνικών· στ) σχηματισμός του προλεταριάτου των 
λευκών κολάρων· ζ) σχετική σταθεροποίηση ενός σημαντικού τμήματος της απασχόλησης 
στο λιανεμπόριο· η) ταυτόχρονη αύξηση στο υψηλότερο και στο χαμηλότερο τμήμα της δο
μής της απασχόλησης· θ) σχετική βελτίωση της δομής της απασχόλησης με την πάροδο του 
χρόνου, αφού η αύξηση του τμήματος που αναφέρεται στις απασχολήσεις που απαιτούν 
μεγαλύτερη ειδίκευση και ανώτερη εκπαίδευση είναι, αναλογικά, μεγαλύτερη από αυτήν 
στις κατηγορίες απασχόλησης του χαμηλότερου επιπέδου54.
846. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο θα ήθελα να σταθούμε στο εξής ερώτημα: μπο
ρούμε, ξεκινώντας από την εξαιρετικά μεγάλη μείωση της βιομηχανικής εργασίας σε αυτές 
τις χώρες -που ήταν αποτέλεσμα των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας- να πούμε ότι 
περνάμε από τη βιομηχανική στη μεταβιομηχανική εποχή όπως ισχυρίζονται πολλοί συγ
γραφείς;
847. Η επιχειρηματολογία του Μανουέλ Κάστελς κατά της θέσης αυτής μου φαίνεται πει
στική. Ο συγγραφέας ξεκινά συνοψίζοντας τις βάσεις αυτών των ισχυρισμών: «Η κλασική 
θεωρία περί μεταβιομηχανικής κοινωνίας συνδυάζει τρεις προβλέψεις που πρέπει να δια
φοροποιηθούν από αναλυτική άποψη». Η πρώτη, ότι η πηγή της παραγωγικότητας και της 
μεγέθυνσης αυτής της κοινωνίας έχει την προέλευσή της στη γνώση που εκτείνεται σε όλα 
τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της επεξεργασίας της πληροφορίας. Η

51. Οι υπηρεσίες παραγωγής είναι «εκείνες που προσφέρουν πληροφορία και υποστήριξη για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρειών» (ibid., σ. 240).

52. Οι κοινωνικές υπηρεσίες «αντιπροσωπεύουν ένα τμήμα μεταξύ του ενός πέμπτου και του 
ενός τετάρτου της συνολικής απασχόλησης σπς χώρες της G7» (ibid., σ. 241). Ο Κάστελς παρα
τηρεί ότι «αν και η επέκταση της απασχόλησης κατά μια αξιόλογη ποσότητα είναι κοινό χαρακτη
ριστικό όλων των ανεπτυγμένων κοινωνιών, ο ρυθμός αυτής της επέκτασης φαίνεται να εξαρτάται 
με άμεσο τρόπο περισσότερο από τη σχέση μεταξύ κράτους και κοινωνίας παρά από το στάδιο 
ανάπτυξης της κοινωνίας» (idem).

53. Μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες διανομής. «Οι υπηρεσίες διανομής [αναφέρονται στις] 
μεταφορές και τις επικοινωνίες, τις δραστηριότητες των σχέσεων όλων των ανεπτυγμένων οικο
νομιών [...] η απασχόληση στις υπηρεσίες διανομής παραμένει πολύ υψηλή στις ανεπτυγμένες 
οικονομίες, και κυμαίνεται επίσης μεταξύ του ενός πέμπτου και του ενός τετάρτου της συνολικής 
απασχόλησης, [...] η απασχόληση στις υπηρεσίες διανομής είναι περίπου διπλάσια από αυτήν στις 
υπηρεσίες παραγωγής, που θεωρούνται τυπικές των ανεπτυγμένων οικονομιών» (ibid., σσ. 241- 
242).

54. Μ. Castells, ibid., σσ. 256-260.
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δεύτερη, ότι η οικονομική δραστηριότητα περνά από την παραγωγή αγαθών στην παροχή 
υπηρεσιών55, μειώνοντας ολοένα και περισσότερο την εργοστασιακή εργασία. Τέλος, η 
τρίτη, ότι αυξάνεται η σημασία των εργασιών με υψηλό περιεχόμενο πληροφορίας και γνώ
σης, δηλαδή ότι οι θέσεις εργασίας στελεχών, ειδικών συμβούλων και τεχνικών αυξάνονται 
ταχύτερα από ό,τι οι υπόλοιπες, αποτελώντας έτσι τον κύριο πυρήνα της νέας κοινωνικής 
δομής.
848. Ο Κάστελς θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να σχετικοποιηθούν αυτοί οι τρεις ισχυρισμοί: 
πρώτον, τόσο στις βιομηχανικές κοινωνίες όσο και στις λεγόμενες μεταβιομηχανικές η 
γνώση και η πληροφορία έχουν παίξει έναν σημαντικό ρόλο -  τόσο ο τεϊλορισμός όσο και 
ο φορντισμός προσέτρεξαν στην πληροφορία για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα της 
εργασίας. Η διάκριση που πρέπει να γίνεται δεν είναι «ανάμεσα στη βιομηχανική και τη 
μεταβιομηχανική οικονομία, αλλά ανάμεσα σε δύο μορφές παραγωγής, βιομηχανικής - γεωρ
γικής και υπηρεσιών, που βασίζονται στη γνώση». Αυτό που διακρίνει τη μία εποχή από την 
άλλη είναι «η επανάσταση των τεχνολογιών της πληροφορίας» και η διάχυσή της σε όλες 
τις σφαίρες της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας και, γι’ αυτό, προτείνει να 
αντικατασταθεί ο όρος «μεταβιομηχανισμός» [postindustrialismo] με τον όρο «πληροφορι- 
σμός» [informacionalismo],
849. Δεύτερον, σχετικά με το θέμα των υπηρεσιών υποστηρίζει ότι αν είναι προφανές ότι η 
πλειονότητα της απασχόλησης στις ανεπτυγμένες οικονομίες εντοπίζεται στον τομέα των 
υπηρεσιών και ότι αυτός ο τομέας είναι εκείνος που έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην οι
κονομία της χώρας, από αυτό «δεν συνεπάγεται ότι οι βιομηχανίες θα εξαφανιστούν ή ότι η 
δυναμική της μεταποιητικής δραστηριότητας θα είναι αδιάφορη για μια οικονομία υπηρεσι
ών». Πολλοί συγγραφείς «έχουν υποστηρίξει με πειστικό τρόπο ότι πολλές υπηρεσίες εξαρ- 
τώνται από την άμεση σύνδεσή τους με τη μεταποίηση και ότι αυτή η δραστηριότητα είναι 
κρίσιμη για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για τις ΗΠΑ 
εκτιμούν ότι το 24% του ΑΕΠ προέρχεται από την προστιθέμενη αξία των βιομηχανικών 
εταιρειών και άλλο ένα 25% από τη συμβολή των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη 
μεταποίηση. Συνεπώς, υποστηρίζουν ότι η μεταβιομηχανική οικονομία είναι ένας “μύθος” 
και ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε σε μια διαφορετική βιομηχανική οικονομία».

55. Ορισμένοι συγγραφείς έχουν περιγράψει αυτή τη διαδικασία ως τριτογενοποίηση της οικο
νομίας. O J. Chonchol παραθέτει ενδιαφέροντα στοιχεία: «Στις βιομηχανικές χώρες η συμβολή της 
πρωτογενούς παραγωγής της γεωργίας και των μεταλλείων εντοπιζόταν στις αρχές της βιομηχανι
κής επανάστασης περίπου στο 80% του ΑΕΠ. Με την πρόοδο της εκβιομηχάνισης περιορίστηκε 
μεταξύ του 1850 και 1900 κάτω από τα επίπεδα του 40%, ενώ σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 2%, 
παρόλο που φυσικά η γεωργική παραγωγή έχει αυξηθεί σημαντικά σε απόλυτους όρους. Παράλλη
λα ο δευτερογενής τομέας, αυτός της μεταποίησης των πρωτογενών προϊόντων σε επεξεργασμένα 
και ημιεπεξεργασμένα προϊόντα, αυξήθηκε από περίπου 10% (χειροτεχνία και παραδοσιακή οικια
κή βιοτεχνία) σε περίπου 50% ανάμεσα στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Από τότε 
αυτή η αναλογία έχει μειωθεί μέχρι 15 με 30%, παρά την αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή. Την 
ίδια ώρα ο τριτογενής τομέας, αυτός των υπηρεσιών, έχει αυξήσει τη σημασία του και μεγεθύνεται 
όχι μόνο σε απόλυτους όρους αλλά και σε σχετικούς, φτάνοντας σήμερα έναν όγκο 60 με 70%» (J. 
Chonchol, «Reflexiones sobre...», ό.π., σ. 8).
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850. Τρίτον, αν και είναι βέβαιο ότι αυξάνεται η απασχόληση με υψηλό περιεχόμενο σε 
πληροφορία, όπως οι θέσεις εργασίας στελεχών, ειδικών συμβούλων και τεχνικών, και ότι 
ο τεχνικο-ειδικός εργαζόμενος αποκτά μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, δεν μπορεί να 
αγνοηθεί ότι ταυτόχρονα αυξάνεται η εργατική δύναμη που απασχολείται σε κατώτερες και 
λιγότερο ειδικευμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Αυτό που χαρακτηρίζει τις ανεπτυγ
μένες κοινωνίες δεν είναι τόσο η ανάπτυξη των θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την 
πληροφορία όσο η ολοένα και μεγαλύτερη πόλωση της κοινωνικής τους δομής56.
851. Από την άλλη πλευρά, είναι ενδεικτικό ότι την ίδια στιγμή που γίνεται λόγος για 
μεταβιομηχανισμό στον κόσμο στα τέλη του 20ού αιώνα, λαμβάνει χώρα «ένα από τα με
γαλύτερα κύματα εκβιομηχανισμού στην ιστορία. Αν χρησιμοποιήσουμε έναν απλό δείκτη 
όπως τον απόλυτο αριθμό των βιομηχανικών εργατών, αυτός φτάνει στην κορύφωσή του 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και συνεχίζει να αυξάνεται: μόνο στα δέλτα του ποταμού 
των Μαργαριταριών δημιουργήθηκαν τουλάχιστον έξι εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας 
στη βιομηχανία κατά την τελευταία δεκαετία57».

4 . Επιπτώσεις της αρχής της ευελιξίας στο εργασιακό πεδίο
852. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα της εργασιακής ευελιξίας, ένα από τα πιο χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα της νέας εργασιακής δύναμης που αντιστοιχεί στην πληροφορική επα
νάσταση.
853. Οι επιχειρήσεις υλοποιούν, σύμφωνα με τον Γκορζ, «μια στρατηγική ευελιξίας σε δύο 
επίπεδα» ταυτόχρονα: ο σταθερός πυρήνας του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να είναι 
ικανός να εκτελεί πολλαπλές λειτουργίες: τη μια στιγμή να διεκπεραιώνει μια εργασία και 
την άλλη στιγμή να περνά σε μια άλλη, πρέπει να είναι διατεθειμένος να επιμορφώνεται και 
να αλλάζει το επάγγελμά του58. Από την άλλη πλευρά, το περιφερειακό εργατικό δυναμικό 
πρέπει να είναι πολύ ευπροσάρμοστο, να προσλαμβάνεται ή να απολύεται ανάλογα με τις 
ανάγκες της επιχείρησης59.
854. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η παραδοσιακή μορφή εργασίας, που βασίζεται στην πλήρη 
απασχόληση, το σαφώς προσδιορισμένο αντικείμενο απασχόλησης και το μοντέλο της εφ ' 
όρου ζωής επαγγελματικής σταδιοδρομίας διαβρώνεται αργά αλλά σταθερά*0.

56. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σσ. 232-236.
57. Μ. Castells, ibid., σ. 142. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί με αυτόν τον νέο τύπο εργαζο

μένων που αναδύεται από την εφαρμογή του νέου παραδείγματος συνυπάρχουν στον κόσμο άλλες 
πιο αρχαϊκές μορφές, έτσι όπως επιβίωσε η χειροτεχνική παραγωγή όταν επεκτάθηκε η βιομηχανι
κή παραγωγή, και αυτό είναι τόσο περισσότερο έκδηλο όσο περισσότερο καθυστερημένη είναι η 
χώρα.

58. Η λεγάμενη «λειτουργική ευελιξία [...] Η επιμόρφωσή του είναι ουσιαστικά μια επιμόρ
φωση που η εταιρεία εγγυάται, συμπληρώνει και διευρύνει διαρκώς μέσω της εσωτερικής εκπαί
δευσης. Η εταιρεία εξαρτάται στενά από το προσωπικό που έχει εκπαιδεύσει και αντιστρόφως» (Α. 
Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π. [1991, σ. 89' 1995, σ. 94]).

59. A. Goiz, idem. Η λεγάμενη αριθμητική ευελιξία (ídem).
60. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 297. «Οι κατηγορίες που αναπτύσσονται



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 253

855. Ξεκινώντας από αυτό, ο καπιταλισμός επινοεί νέες μορφές κοινωνικοεπαγγελματικής 
ιεράρχησης, εργασιακής αβεβαιότητας61, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Ο συλ
λογικός εργαζόμενος αποκτά πολλαπλά πρόσωπα61.
856. Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές ευελιξίας: στις θέσεις απασχόλησης, 
στους μισθούς63, στον χρόνο εργασίας, στη γεωγραφική κινητικότητα64, στην ασφάλεια 
των συμβάσεων και στα πραγματοποιούμενα έργα, ανάμεσα στα άλλα65.
857. Οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτές της προσωρινής και της μερι
κής απασχόλησης66.

Προσωρινή εργασία και μερική απασχόληση
858. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Ρίφκιν, οι προσωρινά εργαζόμενοι με μικρή 
σύμβαση εργασίας και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 1994, τη 
στιγμή που γραφόταν το βιβλίο του, περισσότερο από το 25% του εργατικού δυναμικού 
των ΗΠΑ, και οι προβλέψεις έδειχναν ότι το «35% των βορειοαμερικανών εργαζομένων 
θα είναι προσωρινά εργαζόμενοι μέχρι το 200067».
859. «Η τάση προς την προσωρινή απασχόληση αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής από τη μεριά των διοικήσεων των επιχειρήσεων με στόχο να περικόψουν τους 
μισθούς και να αποφύγουν τις εισφορές για κοινωνικές παροχές, όπως την ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη, τις συντάξεις, τις αναρρωτικές άδειες και τα επιδόματα αδείας. Στο 
σύνολό τους, αυτά τα είδη κοινωνικών παροχών αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των 
δαπανών για μισθούς και παροχές αν η επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους πλήρους απα
σχόλησης με συλλογική σύμβαση». Αντίθετα, οι προσωρινά εργαζόμενοι κερδίζουν «κατά

ταχύτερα είναι αυτές της προσωρινής εργασίας και της μερικής απασχόλησης. [...] η μερική απα
σχόληση αυξήθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 σε όλες τις βιομηχανικές χώρες, ανερχόμενη κατά 
30% αυτή τη δεκαετία για να φτάσει τα 50 εκατομμύρια εργαζόμενους, το 40% των οποίων βρισκό
ταν στη Βόρεια Αμερική.

» [...] το 1992, οι προσωρινά εργαζόμενοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και 
χωρίς τη δυνατότητα καριέρας έφταναν στις ΗΠΑ περίπου στο 25% του εργατικού δυναμικού, ξε- 
περνώντας το 20% του 1982. Οι προβλέψεις για αυτόν τον τύπο εργασίας ήταν ότι θα αυξανόταν 
στο 35% του εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ το 2000» (ibid., σσ. 295-297).

61. Τάση προς μερική και ανασφαλή απασχόληση.
62. Denis Sulmont, «El socialismo: necesidad y libertad», στο περιοδικό Travesía, αρ. 1, Λίμα, 

Περού, Μάρτιος 1991, σ. 40.
63. Αυτό μπορεί να φανεί καθαρά στην περίπτωση των αυτοκινητοβιομηχανιών που είναι 

εγκατεστημένες στο Μεξικό. Η General Motors έχει 14 κατηγορίες μισθωτών. Η Chrysler έχει δέκα 
κατηγορίες.

64. Οι επιχειρήσεις τείνουν να μετακινούνται εκεί όπου είναι φθηνότερο το εργατικό δυναμικό, 
όπως οι υπεργολαβικές εταιρείες στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

65. Μ. Castells, La era de ¡a información..., ό.π., σ. 302.
66. Μ. Castells, ibid., σ. 232.
67. Richard Belous, αντιπρόεδρος και οικονομικός υπεύθυνος του Συνδέσμου Εθνικού Σχεδια- 

σμού, το παραθέτει ο J. Rifkin, E lfin  del trabajo..., ό.π., σ. 229.
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μέσο όρο, για παρόμοιου είδους εργασία, ένα 20 με 40% λιγότερο από τους εργαζόμενους 
πλήρους απασχόλησης68».

Υπεργολαβία

860. Από την άλλη πλευρά, η ολοένα επεκτεινόμενη πρακτική της υπεργολαβίας συντελεί 
στην πίεση στους μισθούς και στην εργασιακή αστάθεια. Πολλές από τις υπεργολαβικές 
επιχειρήσεις είναι μικρές και καταβάλλουν χαμηλότερους μισθούς, ενώ οι εργαζόμενοι σ’ 
αυτές δεν έχουν καμία παροχή. Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντας υπεργολαβικά 
ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις69.
861. Πρέπει να έχουμε στο νου μας, ωστόσο, ότι οι μορφές με τις οποίες εκφράζεται η 
εργασιακή ευελιξία δεν είναι κάτι που καθορίζεται αναγκαστικά από τις τεχνολογικές και
νοτομίες. Όσοι προσπαθούν να ενοχοποιήσουν αυτές τις καινοτομίες για τις αρνητικές 
συνέπειες που έχει η εφαρμογή τους στον κόσμο της εργασίας, το κάνουν από άγνοια ή 
κακοπιστία. Σ ’ αυτή την τελευταία περίπτωση, πρόκειται για μια «στρατηγική που ενδια- 
φέρεται να παρουσιάσει ως αναπόφευκτο αυτό που είναι στην πραγματικότητα πολιτική ή 
επιχειρηματική απόφαση70».
862. Η ευελιξία αυτή καθαυτήν δεν είναι αναγκαστικά επιζήμια για τους εργαζόμενους. Ο 
Αλβιν Τόφλερ, συμφωνώντας με πολλούς άλλους μελετητές του εργασιακού ζητήματος71, 
υποστηρίζει ότι ο «πολλαπλασιασμός των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης είναι 
ιδιαίτερα καλοδεχούμενος για τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους, 
καθώς και πολλούς νέους που είναι διατεθειμένοι να δεχτούν χαμηλότερο μισθό με αντάλ
λαγμα ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με τις κλίσεις τους, τις αθλητικές, θρησκευτικές, 
καλλιτεχνικές ή πολιτικές δραστηριότητές τους72».

68. J. Rifkin, ibid, σσ. 229-230.
69. J. Rifkin, ibid., σ. 130. «Οι προσωρινά εργαζόμενοι και η υπεργολαβία αποτελούν τον πυ

ρήνα του σημερινού εργατικού δυναμικού προσωρινής απασχόλησης, δηλαδή εκατομμυρίων Αμε
ρικανών των οποίων η εργασία χρησιμοποιείται και παύεται στη στιγμή, και με πολύ χαμηλότερη 
τιμή από των μόνιμων εργαζομένων. Η απλή ύπαρξή τους οδηγεί στη μείωση των μισθολογικών 
επιπέδων των υπόλοιπων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης» (ibid., σσ. 232-233).

70. Μ. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 302.
71. Βλέπε, για παράδειγμα, C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., κεφάλαιο 5: 

«Modelos de flexibilidad», σσ. 119-145.
72. A. Tofller, La tercera ola, Βαρκελώνη, Plaza y Janés, 1994, σ. 321. O συγγραφέας ση

μειώνει ότι σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Georgetown 
το 1977 επισημαινόταν ότι στις δεκαετίες του 1960 και 1970 είχε διπλασιαστεί το ποσοστό των 
άνεργων εργαζομένων που επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν «μια θέση εργασίας με καθεστώς μειω
μένου ωραρίου» (ibid., σσ. 321-322). Ο Γκορζ, από τη μεριά του, επισημαίνει ότι μια μελέτη του 
1981 σε νεαρούς Ιταλούς δείχνει την προτίμησή τους για μερική απασχόληση, συμβάσεις αβέβαιες 
ή καθορισμένης διάρκειας. Μια ορισμένη αβεβαιότητα απασχόλησης δεν είναι μόνο πηγή άγχους, 
αλλά επίσης επιτρέπει στον νέο να αισθάνεται πιο ελεύθερος, πιο διαθέσιμος στην αλλαγή, λιγότερο
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863. «Υπάρχει μια εκτεταμένη φιλολογία, τόσο από οικονομολόγους ειδικευμένους σε ερ
γασιακά θέματα όσο και από κοινωνιολόγους και θεωρητικούς της επιχειρηματικής διοίκη
σης, που προσεγγίζει αυτόν τον τύπο ευελιξίας». Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μελέτες 
γύρω από «το ζήτημα των τελευταίων χρόνων είναι η About Time: The Revolution in Work 
and Family Life του Hewitt (1993). Σ ’ αυτήν αναφέρεται ότι αν και τα παραδοσιακά εργα
σιακά ωράρια έχουν αλλάξει με πολλούς τρόπους, αντιπροσωπεύουν ακόμη έναν πελώριο 
φραγμό για την ευελιξία στις ώρες εργασίας και δυσκολεύουν την εμφάνιση ενός νέου 
μοντέλου που να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Το 
μοντέλο αυτό θα συνεπαγόταν τη μείωση του εργασιακού ωραρίου για τους εργαζόμενους 
με σύμβαση αορίστου χρόνου και τη δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης για 
όσους το επιθυμούσαν [...]. Η μείωση του χρόνου εργασίας θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
σε εβδομαδιαία βάση, σε ετήσια ή στον χρόνο εργασίας εφ’ όρου ζωής73».
864.0  Αντρέ Γκορζ, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι μέτρα όπως: «η μαζική κατάργη
ση της εργασίας, η άρνηση της μεταφορντικής τυποποίησης και μαζικοποίησης, η αποκρα
τικοποίηση και απογραφειοκρατικοποίηση της κοινωνικής προστασίας θα έπρεπε να είχαν 
συμβεί με αυτοοργανωμένες και αυτοκαθοριζόμενες δράσεις», περισσότερο σύμφωνα με 
τις ανάγκες του κόσμου. «Όμως αυτό δεν έγινε γιατί, για να γίνει αυτό, ήταν αναγκαία η 
γένεση ενός νέου πολιτισμού: μιας διαφορετικής κοινωνίας και μιας διαφορετικής οικονο
μίας που θα έβαζαν τέλος στην εξουσία του κεφαλαίου πάνω στην εργασία και στην κυρι
αρχία των κριτηρίων χρηματιστικής αποδοτικότητας» πάνω στα κριτήρια της ανθρώπινης 
ανάπτυξης.
865.0  καπιταλισμός κατάφερε να χρησιμοποιήσει προς όφελος του την τεχνολογική αλλα
γή στρέφοντάς την κατά των εργαζομένων. «Έχει προκαλέσει την αναβίωση φαινομένων 
που χαρακτηρίζουν τον καπιταλισμό της μανουφακτούρας στα αρχικά του στάδια: υπο- 
προλεταριοποίηση, αλητεία, εξαθλίωση. Αρχίζει να εμφανίζεται ένας Τρίτος Κόσμος μέσα 
στον Πρώτο Κόσμο74».
866. Ο συγγραφέας συμμερίζεται την άποψη του Thurow75 ότι «ο καπιταλισμός κήρυξε 
τον πόλεμο στην εργατική τάξη και τον κέρδισε» -  τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή αυτή, θα 
πρόσθετα εγώ.
867. Καταλήγουμε έτσι στην παραδοξότητα ότι αν και «ποτέ η εργασία δεν ήταν περισσό
τερο κεντρική στη διαδικασία δημιουργίας αξίας, με τη σειρά τους οι εργαζόμενοι (κάνο
ντας περιττή την ειδίκευσή τους) ποτέ δπν ήταν τόσο ευάλωτοι, αφού έχουν μετατραπεί σε 
μεμονωμένα άτομα, απασχολούμενοι υπεργολαβικά σε ένα ευέλικτο δίκτυο ο ορίζοντας 
του οποίου είναι άγνωστος ακόμη και για το ίδιο το δίκτυο76».

εγκλωβισμένος σε μια εργασία που απειλεί να τον απορροφήσει και, συνεπώς, να καθορίσει αμετά- 
κλητα την ταυτότητά του (A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., 1991, σ. 242' 1995, σ. 250).

73. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico..., ό.π., σσ. 131-135.
74. A. Gorz, Misères du present..., ό.π., σσ. 15-16.
75. Lester Thurow, The Future o f  Capitalism, στο A. Gorz, Misères du present..., ό.π., σ. 23.
76. M. Castells, ibid., σ. 309.
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Μετανάστες εργαζόμενοι
868. Σ’ αυτή την κατάσταση προστίθεται το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης από τις 
φτωχές προς τις πλούσιες χώρες. Από το τέλος του Β' παγκοσμίου πολέμου και ιδιαίτερα 
από τη δεκαετία του 1970, έχει αναπτυχθεί μια ισχυρή αύξηση των μεταναστεύσεων «σε 
όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Οι άνθρωποι μετακινούνται προς τις διπλανές χώρες ή προς 
άλλες μακρινές χώρες77».
869. Σύμφωνα με τον Stephen Castles, «περισσότεροι από εκατό εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν μακριά από την πατρίδα τους σήμερα. Από αυτούς περίπου 20 εκατομμύρια είναι 
πρόσφυγες78».
870. Στη Γερμανία, μια χώρα με πληθυσμό 82 εκατομμυρίων, υπάρχει ένα δυναμικό 7,5 
εκατομμυρίων ξένων. Αυτή είναι η ουσία των δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Εσωτε
ρικών, του σοσιαλδημοκράτη Otto Schily, που υποστήριξε σχετικά: «Έχουμε υπερβεί το 
όριο των δυνατοτήτων υποδοχής μεταναστών79».
871. Παρά το ότι πρόκειται για ένα μικρό τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, οι συνέπειες 
αυτών των μετακινήσεων είναι σημαντικές.
872. Ένα σημαντικό ποσοστό της σύγχρονης μετανάστευσης είναι το φυσικό αποτέλεσμα 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης που διαλύει τις παραδοσιακές παραγωγικές δομές 
στις φτωχές χώρες, υποβαθμίζει το περιβάλλον, προκαλεί την καταστροφή των δασών, την 
ερημοποίηση, την υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους, ξηρασίες και πλημμύρες, 
προκαλώντας ανεργία. Οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 
τις χώρες τους γιατί καταστρέφονται οι συνηθισμένοι τρόποι επιβίωσής τους.
873. Οι μετανάστες υποφέρουν έναν διπλό αποκλεισμό: αισθάνονται ότι δεν υπάρχει πλέον 
χώρος γι’ αυτούς στις πατρίδες τους, όμως ταυτόχρονα αισθάνονται θύματα διακρίσεων και 
περιθωριοποίησης στις χώρες υποδοχής τους.
874. Οι δυσκολίες για εύρεση εργασίας σ’ αυτές τις χώρες μετατρέπουν τους μετανάστες 
σε αθέμιτους ανταγωνιστές των ντόπιων εργαζομένων και ταυτόχρονα ευνοούν την υπε- 
ρεκμετάλλευσή τους.
875. Σύμφωνα με τον Castles, σε πολλές χώρες αναπτύσσεται ένα αντιμεταναστευτικό κί
νημα συχνά με ρατσιστικό χαρακτήρα. Ο συγγραφέας σκέφτεται ότι «το υποκρυπτόμενο 
κίνητρο τέτοιων κινημάτων μπορεί να είναι ο φόβος μπροστά στις συνέπειες της οικονομι
κής αναδιάρθρωσης και την παγκοσμιοποίηση. Οι μετανάστες γίνονται στόχος γιατί είναι 
το πιο ορατό σύμβολο των αλλαγών, ενώ οι πραγματικές αιτίες είναι αόρατες, περίπλοκες 
και δύσκολο να επηρεαστούν80».

77. Stephen Castles, «Globalization and migration: some pressing contradictions», στο Inter
national Social Science Journal, 15 Ιουνίου 1998, UNESCO, σσ. 179-184.

78. S. Castles, ibid, σ. 180.
79. Άρθρο «Los ilegales sacuden a la Europa de la izquierda», εφημερίδα El Pais, 22 Νοεμ

βρίου 1998, σσ. 2-3.
80. S. Castles, «Globalization and migration...», ό.π., σ. 182.
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876. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, 
αυτή η πανίσχυρη χώρα ενέτεινε σε ακραίο βαθμό τα μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης. 
«Υπάρχει μια καθαρή αντίθεση ανάμεσα στα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη κί
νηση των εργαζομένων και στην ευκολία με την οποία μεταναστεύουν τα κεφάλαια, χωρίς 
καμία προειδοποίηση από τη μια χώρα στην άλλη81». Ο Σαμίρ Αμίν προβλέπει ότι: «το νέο 
τείχος -με την κυριολεκτική έννοια του όρου, του τείχους από μπετόν αρμέ- κατά μήκος 
του Pío Γκράντε θα κάνει να χλωμιάσει το τείχος του Βερολίνου. Και μέχρι τώρα ο αριθμός 
των νεκρών ανάμεσα στους δυστυχισμένους Μεξικανούς, τους υποψηφίους να μπουν στον 
καταναλωτικό παράδεισο -συμπεριλαμβανομένης και της φτωχικής του εκδοχής- ξεπερνά 
ήδη τον αριθμό των νεκρών του γερμανικού τείχους82».
877. Οι μεταναστεύσεις συμβάλλουν, από την άλλη πλευρά, στην εθνική και φυλετική 
διαφοροποίηση της εργατικής τάξης και στον διαχωρισμό της.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1. Αποτυχία στη μείωση της απασχόλησης

878. Τι έχει συμβεί εν τω μεταξύ με τις νεοφιλελεύθερες μακροοικονομικές και θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν προοδευτικά στη Λατινική Αμερική σε σχέση με την 
απασχόληση;
879. Έχουμε δει ότι, σύμφωνα με το Κοινωνικό Πανόραμα της Λατινικής Αμερικής του 
CEPAL83, η περιοχή είχε επανέλθει σε πορεία μεγέθυνσης μετά τη χαμένη δεκαετία του 
1980, όμως αυτή η ανάπτυξη ήταν σε γενικές γραμμές μέτριου επιπέδου και δεν είχε κατα
φέρει να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας.
880. Στην τριετία 1995-1997 η πλειονότητα των χωρών της Λατινικής Αμερικής παρουσία
σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 3 με 4%, όμως η ανοιχτή ανεργία αυξήθηκε 
σε πολλές από αυτές, την ώρα που αυξανόταν η απασχόληση σε όχι και τόσο παραγωγικές 
δραστηριότητες, που έχει ένα μειωμένο κατά κεφαλήν προϊόν. Αυτό μας κάνει να υποθέ
σουμε ότι η κατάσταση φτώχειας όχι μόνο διατηρήθηκε αναλλοίωτη, αλλά επιπλέον επιδει
νώθηκε. Η CEPAL υποστηρίζει ότι μόνο η Χιλή κατάφερε να διατηρήσει έναν υψηλό και 
διαρκή οικονομικό δυναμισμό που οδήγησε στη σημαντική μείωση της φτώχειας, παρά το 
ότι συνεχίστηκε η έντονη συγκέντρωση του εισοδήματος που προερχόταν από τις διαδικα
σίες μεταρρύθμισης.

81. Jorge Iván González, «Tres puntas de la globalización» εφημερίδα Desde Abajo, αρ. 36, 
Κολομβία, Νοέμβριος 1998, σ. 3.

82. Samir Amin, «Conclusión. El debate sobre la mundialización», στο La nueva organización 
capitalista mundial vista desde el Sur, Βαρκελώνη, Anthropos, 1995, σ. 381.

83. CEPAL, Panorama Social de América Latina-1997, OHE, 1998, σ. 21.
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2. Θέσεις γύρω από την αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού

881. Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ότι η Λατινική Αμερική έχει μπει σε έναν δρόμο χωρίς 
επιστροφή όσον αφορά τον αυξανόμενο κοινωνικό αποκλεισμό, αφού οι καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις προσφέρουν ολοένα και λιγότερες θέσεις εργασίας.
882. Όπως λέει ο Franz Hinkelammert -ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς υποστηρικτές 
αυτής της θέσης- η δυνατότητα να προσχωρήσει κάποιος στον κόσμο των θυμάτων της 
εκμετάλλευσης σήμερα στον Τρίτο Κόσμο «είναι ένα προνόμιο», και θα γίνεται ακόμη 
περισσότερο στο μέλλον. Σε αυτές τις συνθήκες ο εργάτης αισθάνεται ολοένα και λιγότε
ρο θύμα εκμετάλλευσης, όσο αντιλαμβάνεται ότι απολαμβάνει ένα προνόμιο απέναντι σε 
όλους εκείνους που δεν πετυχαίνουν μια σταθερή εργασία84.
883. Από την πλευρά του ο Κάρλος Βίλας -ξεκινώντας από μια ανάλυση των συνεπειών 
της κρίσης της δεκαετίας του 1980 και του τρόπου με τον οποίο την αντιμετώπισαν οι κυ
βερνήσεις- θεωρεί ότι οι αλλαγές προσανατολισμών στις μεθόδους συσσώρευσης, οι συ
νέπειες των τεχνολογικών αλλαγών και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο προκαλούν στη Λατινική Αμερική αυξανόμενο κοινωνικό αποκλεισμό. Σύμφωνα 
με τον συγγραφέα, ο εφεδρικός στρατός του βιομηχανικού καπιταλισμού που ανέλυσε ο 
Μαρξ έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε αυξανόμενο στρατό πλεοναζόντων που δεν χωρά στο 
σύστημα. «Οι άνεργοι δεν είναι πλέον εφεδρικοί σε τίποτε85». Αν προηγουμένως ο καπιτα

84. Η δομή του καπιταλισμού είναι τέτοια, που δεν μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τον παγκό
σμιο πληθυσμό. Ωστόσο, αυτόν τον πληθυσμό που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον θεωρεί περιτ
τό. «Η έννοια της εκμετάλλευσης λοιπόν έχει αλλάξει. Όπως είναι γνωστό, η κλασική έννοια της 
εκμετάλλευσης αναφέρεται στη διαθέσιμη εργατική δύναμη που πράγματι χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή και από την οποία απαλλοτριώνεται το προϊόν από τα χέρια της. [...]
» Σήμερα, αντιθέτως, εμφανίζεται μια κατάσταση στην οποία ο πληθυσμός δεν μπορεί πλέον να 
χρησιμοποιηθεί για την καπιταλιστική παραγωγή και δεν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ούτε 
καμία δυνατότητα να συμβεί αυτό στο μέλλον. Ανακύπτει ένας κόσμος στον οποίο το να είσαι θύμα 
εκμετάλλευσης αποτελεί προνόμιο. [... ]
» Ζούμε σε μια κατάσταση στην οποία ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού του Τρίτου 
Κόσμου δεν “τα εκμεταλλεύονται” με αυτή την έννοια» (F. Hinkelammert, «La crisis del socialismo 
y el Tercer Mundo», στο Cultura de la esperanza y  sociedad sin exclusión, Κόστα Ρίκα, DEI, 1995, 
σ. 30).

85. «Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην παρουσία ενός κινήματος προλεταριοποίησης που 
διαχωρίζει αυξανόμενα τμήματα του εργαζόμενου πληθυσμού από τις συνθήκες αναπαραγωγής 
τους, την ίδια ώρα που τα εκτοπίζει από την επίσημη αγορά εργασίας, τους κόβει τα φτερά και 
εξασθενίζει τις αναφορές και το συναίσθημα της συλλογικής ταυτότητας. [...] Κατά κάποιον τρόπο, 
η παλιότερη αποτελεσματικότητα του εργατικού κινήματος στην αντιπροσώπευση του ευρύτερου 
φάσματος των λαϊκών τάξεων στηρίχτηκε στην τάση του καπιταλισμού να ενσωματώνει την εργατι
κή δύναμη στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Σήμερα η τάση είναι προς τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι 
άνεργοι πλέον δεν είναι εφεδρεία σε τίποτε, και η έννοια της “περιθωριοποίησης”, αμφισβητούμενη 
και αμφισβητήσιμη κατά τη δεκαετία του 1960, αποκτά πλήρη νομιμοποίηση» (Carlos Vilas, «La 
izquierda en América Latina: presente y fiituro», στο Alternativas de izquierda al neoliberalismo, 
Μαδρίτη FIM-CEA, 1996, σ. 40).
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λισμός κυριαρχούσε εκμεταλλευόμενος εργατική δύναμη, δηλαδή ενσωματώνοντας ολοέ
να και περισσότερες λαϊκές μερίδες, σήμερα κυριαρχεί αποκλείοντας αυξανόμενα τμήματα 
του πληθυσμού.
884. Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε αν αυτός ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι παράγωγο 
της πλήρους επέκτασης του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού ή εάν είναι προϊόν της συ
γκυριακής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς τους 
συγγραφείς πώς εξηγούν την περίπτωση της Χιλής και την περίπτωση των χωρών της Νο
τιοανατολικής Ασίας πριν από τη χρηματιστηριακή κρίση. Από την άλλη πλευρά, ο σχη
ματισμός ενός ισχυρού εφεδρικού στρατού είναι ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που έχει 
χρησιμοποιήσει ο νεοφιλελευθερισμός για να μειώσει το μισθολογικό κόστος και να κάνει 
πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, συνεπώς αυτοί οι άνεργοι εργαζόμενοι πράγματι απο
τελούν «εφεδρεία σε κάτι».
885. Άλλοι συγγραφείς σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Μια εργασία του Πέντρο Γκάλιν 
υποστηρίζει ότι στη δεκαετία του 1970 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 είχε 
αυξηθεί η μισθωτή εργασία, αν και αναγνωρίζει ότι αυτή είχε πάρει ολοένα και πιο αβέβαιο 
χαρακτήρα86.
886. Ένδεκα χρόνια αργότερα η Οικονομική Επιτροπή για τη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική (CEPAL) υποστηρίζει στην έκθεση που αναφέραμε προηγουμένως ότι η απα
σχόληση αυξάνεται κατά τη δεκαπενταετία 1980-1994, όμως αυτό γίνεται σε γενικές γραμ
μές87 σε δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας88: μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ανεξάρτητοι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι89.
887. Η απασχόληση αυξάνεται, όχι όμως με ρυθμό τέτοιο που να απορροφά την ανεργία,

86. Pedro Galin, «Asalariados, precarízación y condiciones de trabajo», περιοδικό Nueva So
ciedad, αρ. 85, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1986, σσ. 30-38.

87. Λέω «σε γενικές γραμμές», γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τη μία χώρα 
στην άλλη.

88. Εξετάζοντας αυτό που έχει συμβεί με τα επίπεδα απασχόλησης κατά τις δεκαετίες του 1980 
και 1990, προκύπτει η εκπληκτική επιβεβαίωση ότι στην πλειονότητα των χωρών η απασχόληση 
στις αστικές περιοχές αυξήθηκε με αρκετά υψηλούς ρυθμούς (γύρω στο 3,5%), «παίρνοντας υπόψη 
ότι αυτή την περίοδο την περιοχή μάστιζε η οξεία κρίση του εξωτερικού χρέους και ότι οι μακροοι
κονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις εκτόπισαν εργατικό δυναμικό από τους κλάδους και τομείς 
της υψηλότερης παραγωγικότητας. Έτσι, από 11 χώρες που μελετήθηκαν οι 9 παρουσίασαν αύξηση 
της απασχόλησης στις αστικές περιοχές που ξεπέρασε το 3,5% ετησίως. Ορισμένες χώρες έφτασαν 
ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (πάνω από 5%) όπως η Βολιβία, η Κόστα Ρίκα, η Ονδούρα 
και το Μεξικό. Μόνο στην Αργεντινή και την Ουρουγουάη τα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης 
βρέθηκαν κάτω από το 2% (CEPAL, Panorama social..., ό.π., σσ. 46-47).

89. CEPAL. Η έκθεση αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι στις φάσεις οικονομικής συρρίκνωσης που 
καταγράφηκαν σε περισσότερες από μία ευκαιρίες την περίοδο που εξετάστηκε «το λατινοαμερι
κανικό εργατικό δυναμικό τείνει να καταφεύγει μαζικά σε μηχανισμούς υποαπασχόλησης, πράγμα 
που συνεπάγεται την πρόσβαση σε απασχολήσεις “καταφύγια”, γενικά πολύ χαμηλής παραγωγικό
τητας» και αυτό εξηγεί την εμφάνιση λιγότερο διογκωμένων στοιχείων για την «ανοιχτή ανεργία» 
(ibid., σ. 47).
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αφού ταυτόχρονα αυξάνεται σημαντικά ο πληθυσμός που μπαίνει στην αγορά εργασίας, ο 
οποίος αποτελείται κυρίως από γυναίκες90.

3. Αβέβαιη εργασία και ανεπίσημη εργασία
888. Εκείνο στο οποίο συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς είναι ότι η εργασία τείνει να προ- 
σλάβει έναν χαρακτήρα ολοένα και πιο αβέβαιο. Η τυπική μισθωτή εργασία -πλήρους απα
σχόλησης, σε έναν μόνο τόπο, με έναν μοναδικό εργοδότη, που διέπεται από την εργατική 
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις- τείνει να μειωθεί.
889 .0  Εφρέν Κόρντοβα ταυτοποιεί τις ακόλουθες μορφές μη τυπικής εργασίας -  που άλλοι 
συγγραφείς ονομάζουν αβέβαιη: προσωρινή εργασία, μερική απασχόληση, εποχική εργα
σία, μορφές υπεργολαβίας, δανεισμός εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων, συνεχή διαδοχή 
σχέσεων εργασίας καθορισμένης διάρκειας, νέες μορφές εργασίας στο σπίτι και μη νόμιμη 
εργασία91.
890. «Μπορεί να συμβαίνει -υποστηρίζει ο Χοσέ Ριγκάνε, γενικός γραμματέας του συν
δικάτου Luz y Fuezza του Map ντελ Πλάτα της Αργεντινής- σε έναν χώρο εργασίας να 
έχουμε 6 τύπους εργαζομένων: τον μόνιμο εργαζόμενο που η θέση του είναι σταθερή, προ
στατεύεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, κοινωνικούς θεσμούς και καταβάλλονται 
γι’ αυτόν συνταξιοδοτικές εισφορές· τον συμβασιούχο [έργου] για 6, 12 ή 24 μήνες· τους 
“μη συμβασιούχους”, αυτούς που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, για 3, 4 ή 5 χρόνια 
(γενικά, ανώτερο προσωπικό)· τους περιφερειακούς συμβασιούχους: εργαζόμενους που θε
ωρούνται μη ουσιώδεις για τη δραστηριότητα της επιχείρησης (καθαριότητα, φύλαξη κ.ά.)· 
τέλος, τους μαθητεύομενους92».
891.0  Αργεντινός συνδικαλιστής ηγέτης υποστηρίζει ότι αυτή η αβεβαιότητα της εργασίας 
«επιτρέπει και κάνει δυνατή, απ’ τη μια μεριά, τη διαίρεση των εργαζομένων -δεν είναι το 
ίδιο ο συμβασιούχος με κάποιον που έχει εργασιακή σταθερότητα- και απ’ την άλλη, πάνω 
σ’ αυτή τη βάση ζημιώνεται ο συνδικαλιστικός θεσμός. Γεννιέται δυαδικότητα συμφερό
ντων. Λογικά, οι επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με φθηνότερη εργατική δύναμη, από την 
οποία μπορούν να απαλλαγούν κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες και να την ξαναπροσλάβουν 
ανάλογα με τις ανάγκες τους93».

90. CEPAL. «Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αύξησης της γυναικείας απασχόλησης, που έχει κα
ταγραφεί τα τελευταία 15 χρόνια στην Λατινική Αμερική, έχει ανυψώσει το ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα των αστικών περιοχών σε επίπεδα που κυμαίνονται 
μεταξύ του 37% και λίγο περισσότερο από 50% (ανάλογα με τη χώρα), πράγμα που έρχεται σε 
αντίθεση με αυτό που είχε παρατηρηθεί στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όπου τα 
ποσοστά αυτά κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 46%» (ibid., σ. 48).

91. Βλέπε αυτές τις ιδέες του Εφρέν Κόρντοβα στην εισήγηση: «Νέες μορφές και όψεις της μη 
τυπικής εργασίας», στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
τόμος 1ος, Καράκας 17-20 Σεπτεμβρίου 1985, στο Ρ. Galin, «Asalariados, precarización...», ό.π., 
σ. 32.

92. Το αναφέρει η Isabel Rauber, Profetas del cambio, Αβάνα, MEPLA, 1997, σ. 55.
93. Αναφέρεται στο I. Rauber, ibid., σ. 54.
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892. Η αβέβαιη εργασία είναι μια νέα μορφή καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που μειώνει το 
κόστος της εργασίας, εξαφανίζοντας τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και άλλες εργα
τικές κατακτήσεις, ενώ η επιχείρηση έχει ελεύθερα τα χέρια της να απολύει τον εργαζόμενο 
όταν αυτό απαιτείται από τον παραγωγικό κύκλο. Από την άλλη πλευρά, οι διαστάσεις της 
είναι δύσκολο να υπολογιστούν, γιατί συχνά αυτό το είδος εργασίας είναι μερικά ή συνολικά 
εκτός νομικού πλαισίου. Πρέπει να εκτιμηθεί στη βάση έμμεσων μετρήσεων που δεν είναι 
πάντα οι κατάλληλες94, όμως όλα οδηγούν στη σκέψη ότι μεγάλο μέρος των νέων θέσεων 
εργασίας που δημιουργήθηκαν στη Λατινική Αμερική έχουν αβέβαιο χαρακτήρα95.
893. Ανάμεσα στους παράγοντες που κάνουν δυνατή την απασχόληση του εργατικού δυνα
μικού σε τόσο αβέβαιες συνθήκες στη Λατινική Αμερική είναι: τα υψηλά επίπεδα ανεργίας 
και υποαπασχόλησης και η εγκατάσταση πολυεθνικών εταιρειών που δεν χρειάζονται πολύ 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
894. Θα εξετάσουμε, για παράδειγμα, τι σημαίνει για τους εργαζόμενους του Μεξικού η 
εγκατάσταση σ’ αυτή τη χώρα της ηλεκτρονικής βιομηχανίας96. Το 1985 αυτή η βιομηχανία 
απασχολούσε 200.000 εργαζόμενους, από τους οποίους 120.000 -στην πλειονότητά τους 
γυναίκες- δούλευαν στις υπεργολαβικές εταιρείες97 που κατασκευάζουν τμήματα, εξαρτή
ματα ή κάνουν απλές συναρμολογήσεις, δηλαδή τις λιγότερο ειδικευμένες εργασίες, ενώ 
οι μητρικές εταιρείες πραγματοποιούν τις πιο περίπλοκες εργασίες στις χώρες προέλευσής 
τους.
895. Ένα διαφωτιστικό παράδειγμα εργασίας ελάχιστης πολυπλοκότητας είναι η επιχεί
ρηση Unitrode, που είναι εγκατεστημένη στην Τσιουάουα και έχει αντικείμενο την κατα
σκευή capacitors -  θυγατρική μιας βορειοαμερικανικής μητρικής που έχει θυγατρικές στην 
Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και το Μεξικό. Οι εργασίες σ’ 
αυτή την επιχείρηση είναι τόσο μηχανικές, ώστε μπορεί ένας νέος εργαζόμενος να εκπαι
δευτεί σε λιγότερο από τρεις ώρες. Από την άλλη πλευρά, το 90% του προσωπικού είναι 
γυναίκες και ο αριθμός των επιστατών κυμαίνεται μεταξύ του 6 και 7%. Ο τυποποιημένος 
χαρακτήρας της εργασίας προκαλεί εργασιακή αστάθεια: εναλλαγή του ενός από κάθε πε
ντάδα ανθρώπων που απασχολούνται στη χειρωνακτική εργασία.

94. Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, ανάλογα με τη χώρα: στη Βραζιλία το βιβλιάριο ερ
γασίας, στην Αργεντινή οι αποζημιώσεις των απολύσεων, έρευνες στα νοκοκυριά κ.λπ. (P. Galin, 
«Asalariados...», ό.π., σσ. 33-34).

95. Σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε στη Λίμα τον Δεκέμβριο του 1983 υποστηρίχτηκε 
ότι το 30% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από δέκα εργαζόμενους «δεν 
καλύπτονται από συλλογική σύμβαση εργασίας και το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς είναι πα
ράνομου) (Ρ. Galin, «Sangre, sudor y lágrimas: las condiciones de trabajo», στο περιοδικό Nueva 
Sociedad, ap. 75, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1985, σ. 103).

96. L. Palomares και L. Mertens, «El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador en la industria 
de alta tecnología: el caso de la electrónica», στο Testimonio de Ia crisis, Μεξικό, Siglo XXI, 1985, 
σσ. 170-193.

97. Το Μεξικό καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την τρίτη θέση στη συγκέντρωση ηλεκτρονικών 
υπεργολαβιών σε παγκόσμιο επίπεδο μετά την Κορέα και την Ταϊβάν, σύμφωνα με το άρθρο των L. 
Palomares και L. Mertens, ibid., σ. 188.
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896. Όμως στο Μεξικό εγκαθίστανται επίσης θυγατρικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως η τελική συναρμολόγηση των chips, που είναι το λιγότε
ρο ειδικευμένο τμήμα της παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
897. Ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας συναρμολόγησης των chips πραγματοποιείται στα 
λεγόμενα «καθαρά δωμάτια». Πρόκειται για χώρους περισσότερο αποστειρωμένους από 
χειρουργεία ή φαρμακευτικά εργαστήρια, όπου το περιβάλλον ελέγχεται μέσω απορροφη
τικών αντλιών και συστημάτων φιλτραρίσματος του αέρα. Μέσα σ’ αυτούς τους χώρους με 
τους γυάλινους τοίχους οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μιλούν ή να μασούν τσίχλα για να 
μη μολύνουν το προϊόν98.
898. Αυτό το είδος εργασίας μεγαλύτερης ακρίβειας απαιτεί έναν άλλον τύπο εργαζόμενου, 
που είναι περισσότερο συνδεδεμένος με την επιχείρηση, που ενδιαφέρεται για την τελική 
ποιότητα του προϊόντος. Στις δραστηριότητες υψηλής ακρίβειας, όπως στην περίπτωση 
αυτών που συναρμολογούν τα υβριδικά κυκλώματα, ζητούν από τους εργαζόμενους κάθε 
τρεις ή τέσσερις ώρες να αφήνουν τον πάγκο εργασίας για να κάνουν γυμναστικές ασκή
σεις. Επιπλέον απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία -με ελάχιστο τις 5 εβδομάδες- και τους 
αμείβουν καλύτερα από ό,τι σε άλλες υπεργολαβικές επιχειρήσεις, για να πετύχουν μεγα
λύτερη εργασιακή σταθερότητα99.
899. Σύμφωνα με τον Αλόνσο Αγκιλάρ, η υπεργολαβική βιομηχανία του Μεξικού το 1998 
είχε γίνει σε μεγάλο βαθμό ξένη, και οι εξαγωγές της αντιπροσώπευαν το 40% του συνόλου 
της βιομηχανίας. Την αποτελούσαν χίλιες επιχειρήσεις που απασχολούσαν 1.100.000 εργα
ζόμενους, στις οποίες είχε μειωθεί σημαντικά η αναλογία των απασχολούμενων γυναικών, 
ενώ είχαν πολλαπλασιαστεί οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν πιο περίπλοκες διαδι
κασίες υψηλότερης έντασης τεχνολογίας και κεφαλαίου100.
900. Στοιχεία της CEPAL του 1994-1996 επισημαίνουν ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της 
Λατινικής Αμερικής απασχολούνται σε αβέβαιες και χαμηλής παραγωγικότητας εργασίες. 
Αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται στις μη αστικές ζώνες: Ένα 20 με 40% των θέσεων ερ
γασίας που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές αντιστοιχούν σε αυτοαπασχόληση ανθρώπων 
που δεν είναι ούτε τεχνικοί ούτε ειδικοί. Στις αστικές ζώνες, οι χώρες που παρουσιάζουν 
τη χειρότερη κατάσταση το 1995 είναι η Βολιβία και η Παραγουάη με σχεδόν το 40% των 
ανθρώπων να εργάζονται για δικό τους λογαριασμό, καθώς και η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, 
η Κολομβία και η Βενεζουέλα με περίπου 30% αυτοαπασχόληση101.

98. «Οταν μπαίνουν οι εργαζομένοι σε αυτά τα δωμάτια πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαροί, 
κατά προτίμηση στην περίπτωση των γυναικών χωρίς μακιγιάζ, με καθαρά νύχια και ντυμένοι με 
ειδικά παπούτσια, μάσκες, άσπρες μπλούζες, σκούφους και γάντια (που καθημερινά πλένονται σε 
ειδικό χώρο μέσα στο ίδιο το εργοστάσιο) [...]. Για να εξηγήσουμε: πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι 
ένα καθαρό δωμάτιο πρέπει να έχει λιγότερο από 100 σωματίδια (κάθε σωματίδιο έχει διάμετρο 
ενός μικρού) ανά κυβικό μέτρο, κάτι που αντιπροσωπεύει 100 φορές λιγότερα σωματίδια από όσα 
βρίσκονται σε ένα φαρμακευτικό εργαστήριο παρασκευής αντιβιοτικών» (ibid., σ. 180).

99. Palomares και Mertens, ibid., σ. 181.
100. Α. Αγκιλάρ, σχολιασμός στην αρχική εκδοχή αυτού του βιβλίου, 7 Απριλίου 1998.
101. CEPAL, Panorama social..., ό.π., πίνακας 11, σ. 200.
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4. Δομή της απασχόλησης

901. Σε σχέση με τη δομή της απασχόλησης το σημαντικότερο είναι η μείωση της σχετικής 
σημασίας του τομέα της βιομηχανίας102, η αύξηση της απασχόλησης στο εμπόριο και η 
άνοδος στον τομέα των υπηρεσιών όπου οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο103.
902. Η CEPAL συμπεραίνει ότι «τουλάχιστον στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με τα 
μεγαλύτερα οικονομικά και δημογραφικά μεγέθη διαμορφώνεται μια νέα δομή της απα
σχόλησης που βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση των διαδικασιών μεταρρύθμισης. Αυτή η 
δομή αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ένα μεταβατικό στάδιο που θα 
ξεπεραστεί όταν οι οικονομίες ξαναποκτήσουν υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Αυτή είναι 
ιδιαίτερα η περίπτωση όσον αφορά την ανάπτυξη απασχόλησης χαμηλής παραγωγικότητας 
και την αβεβαιότητα της απασχόλησης. Για άλλους παρατηρητές, αυτή η εξέλιξη συνιστά 
ένα νέο χαρακτηριστικό της σύγχρονης μορφής ανάπτυξης, που βασίζεται στην αυξανό
μενη ετερογένεια της απασχόλησης τόσο σε όρους απαιτήσεων για ειδική επαγγελματική 
κατάρτιση όσο και αμοιβών της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την τριετία 1995-1997 
τα επίπεδα απασχόλησης, ανεργίας και υποαπασχόλησης, καθώς και η συμπεριφορά των 
εισοδημάτων, δεν επέτρεψαν να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά τη μείωση 
της φτώχειας και τη δικαιότερη εισοδηματική κατανομή» ι04.

5 . Αύξηση του εργάσιμου χρόνου

903. Από την άλλη πλευρά, αντί ο εργάσιμος χρόνος να τείνει να μειωθεί -όπως έχει συμ
βεί στις ανεπτυγμένες χώρες- στις χώρες μας έχει παρουσιάσει αυξητικές τάσεις105. Αυτό 
κάνει τον Βισεντίνο -συνδικαλιστή ηγέτη του Κόμματος των Εργαζομένων της Βραζιλίας 
(ΡΤ) και πρόεδρο της CUT (Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζόμενων, ελεγχόμενης από το 
ΡΤ)- να υποστηρίζει ότι σήμερα οι εργαζόμενοι της Λατινικής Αμερικής πρέπει να ξαναση- 
κώσουν τη σημαία του αγώνα για το οκτάωρο.

3. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΠΑΝΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

904. Αφήνοντας στην άκρη το πρόβλημα της απασχόλησης για το οποίο προσπαθήσαμε να 
εξηγήσουμε συνθέτοντας για τον αναγνώστη τις διάφορες θέσεις που υπάρχουν, σκέφτομαι 
ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, την ώρα που μειώνει

102. «[...] η συμμετοχή του οποίου τοποθετείται στις περισσότερες χώρες μεταξύ του 15 και 
20% της συνολικής απασχόλησης (με εξαίρεση τη Βολιβία, την Ονδούρα και το Μεξικό όπου αυξά
νεται, και τον Παναμά και την Κόστα Ρίκα όπου παραμένει σταθερή» (ibid., σ. 51 ).

103. «[...] πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο 
της γυναικείας απασχόλησης, αναλογία που, αν προστεθούν οι υπηρεσίες στο σπίτι, υπερβαίνει σε 
πολλές χώρες το 50% του συνόλου» (idem).

104. CEPAL, ibid., σσ. 27-28.
105. Ρ. Galin, «Sangre, sudor y lágrimas...», ό.π., σ. 97.
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τη βιομηχανική εργασία στις ανεπτυγμένες χώρες, δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργα
σίας στις εκβιομηχανιζόμενες χώρες και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνει τις καπιταλιστικές 
σχέσεις παραγωγής σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη, ενώ επιδεινώνει τις συνθήκες ζωής 
και εργασίας για ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού.

905. «Αυτή η επιδείνωση αποκτά -σύμφωνα με τον Κάστελς- διάφορες μορφές, ανάλο
γα με τα διάφορα περιβάλλοντα: άνοδο της δομικής ανεργίας στην Ευρώπη· πτώση των 
πραγματικών μισθών, αυξανόμενη ανισότητα και εργασιακή αστάθεια στις ΗΠΑ· υποα
πασχόληση και κλιμακούμενο κατακερματισμό του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία· 
άτυπη εργασία και υποβιβασμό του πρόσφατα ενσωματωμένου εργατικού δυναμικού των 
αστικών περιοχών στις εκβιομηχανιζόμενες χώρες· αυξανόμενη περιθωριοποίηση του 
αγροτικού εργατικού δυναμικού στις στάσιμες και υποανάπτυκτες οικονομίες». Αυτές οι 
τάσεις δεν είναι γραμμικά προσδιορισμένες από το νέο πληροφορικό παράδειγμα αλλά 
είναι το αποτέλεσμα της σύγχρονης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης η οποία, για να με
γιστοποιήσει τα κέρδη, χρησιμοποιεί τα πανίσχυρα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τε
χνολογίες της πληροφορίας και τις δυνατότητες που παρέχει η δόμηση των επιχειρήσεων 
σε δίκτυο106.

906. Στις προηγούμενες σελίδες προσπαθήσαμε να εκθέσουμε τις συνέπειες που έχει η 
νεοφιλελεύθερη εφαρμογή του νέου πληροφορικού παραδείγματος για τους εργαζόμενους 
γενικά και ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική. Στην αρχή επισημάναμε ότι αυτό το παράδειγ
μα περιέκλειε απελευθερωτικές δυνατότητες οι οποίες δεν έγινε δυνατό να αξιοποιηθούν, 
γιατί εκείνοι που καθορίζουν την κατεύθυνση και τον ρυθμό του μοναδικό σκοπό έχουν τη 
μεγιστοποίηση των κερδών τους ή στην καλύτερη περίπτωση μια οπτική ατομικισμού και 
αποκλεισμού.

907. Έχουμε αναλύσει ήδη πως η αρχή της ευελιξίας που χαρακτηρίζει αυτό το παράδειγμα 
μπορεί να ευνοήσει πολλούς ανθρώπους. Σκέφτομαι ανάμεσα σε άλλα τη μερική απασχό
ληση, αρκεί να έχει επιλεχθεί εθελοντικά, πράγμα που δεν συμβαίνει συνήθως σε μια εποχή 
μεγάλων ποσοστών ανεργίας όπου πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να δεχτούν τη μερική 
απασχόληση γιατί είναι αυτό ή τίποτε.

908. Υπάρχουν συγγραφείς, όπως η Καρλότα Πέρες, που έχουν πολύ αισιόδοξη οπτική. 
Υποστηρίζουν ότι το νέο παράδειγμα ανοίγει τον δρόμο στην επανενοποίηση τόσο της 
πνευματικής με τη χειρωνακτική εργασία όσο και της λήψης μιας απόφασης με την εκτέλε
σή της, και εκφράζεται σε περισσότερο ανεπτυγμένες μορφές οργάνωσης της εργασίας, σε 
ευέλικτα ωράρια, στην επαγγελματική ανάπτυξη και σε άλλα θετικά ποιοτικά στοιχεία107.
909. Σύμφωνα με τη συγγραφέα «το νέο μοντέλο διοίκησης βασίζεται σε πολυλειτουργι- 
κές ομάδες όπου κάθε μέλος συμμετέχει πλήρως στην ανάλυση και βελτίωση των διαδι
κασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εμφανώς πιο απλών και χειρωνακτικών. Σε κάθε 
επίπεδο και σε κάθε πεδίο, οι άνθρωποι και οι ομάδες έχουν αποφασιστική εξουσία στον 
χώρο δράσης τους και ενισχύουν τις αποφάσεις τους από τη διαρκή ανατροφοδότηση των

106. Μ. Castells, ό.π., σ. 303.
107. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos...», ό.π., σ. 14.
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αποτελεσμάτων. Για να αποδώσει αυτή η εκχώρηση εξουσίας [στη λήψη των αποφάσεων] 
αποτελεσματικούς και συγκλίνοντες καρπούς, η σύγχρονη οργανωτική δομή επιμένει στο 
ότι κάθε ένα από τα μέλη της θα έχει γνώση των πάντων και θα τοποθετείται ο ίδιος και η 
ομάδα του στο γενικό περιβάλλον, γνωρίζοντας την επίπτωση της εργασίας του πάνω στο 
αποτέλεσμα.
910. » Αυτή η τολμηρή, παροτρυντική και καθοδηγητική στάση μέσα στις μεγάλες επιχει
ρήσεις ξεχύνεται προς τα έξω και συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό ενός νέου τύπου ερ
γαζόμενου που δουλεύει για λογαριασμό του, από τον σύμβουλο ανώτατου επιπέδου μέχρι 
την απλούστερη μικροεπιχείρηση [...].
911.» Στη μία ή την άλλη περίπτωση νομιμοποιείται και δρομολογείται το πνεύμα της βίω
σης της εργασίας ως αυτοπραγμάτωσης. Αυτό που ήταν προνόμιο των καλλιτεχνών, των 
διανοουμένων και των διευθυντών μπορεί να μετατραπεί σε γενικευμένη στάση108».
912. Φυσικά η συγγραφέας τονίζει ότι αυτό είναι τμήμα μόνο του δυναμικού που περιέχε- 
ται στο παράδειγμα και επισημαίνει ότι, ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο που θα εγκαθι- 
δρυθεί, αυτές οι δυνατότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν για τις μεγάλες πλειονότητες 
ή για ένα στενό 20% σε κάθε χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ισχυρισμός της είναι ότι 
μόνο η ύπαρξη ενός προγράμματος που θα επωφελείται από αυτό το δυναμικό μπορεί να το 
κάνει πραγματικότητα109 και προσθέτει ότι δεν μπορεί να αρνηθεί ότι «ο σημερινός κόσμος 
κινείται προς τη χειρότερη επιλογή110».
913. Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είχα ενθουσιαστεί με τις απελευθερωτικές δυ
νατότητες της νέας τεχνολογικής επανάστασης. Μου φαινόταν ότι η ποιοτική μεταβολή 
της διαχείρισης και η αυξανόμενη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων 
δημιουργούσαν τις συνθήκες για να επιτευχθεί, σε ένα καθεστώς διαφορετικό από το κα
πιταλιστικό, η οικειοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας εκ μέρους των εργαζομένων, το 
σοσιαλιστικό όραμα που ποτέ δεν υλοποιήθηκε από τις απόπειρες που έγιναν μέχρι τώρα. 
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες και ιδιαίτερα κάποιοι συλλογισμοί του Αντρέ Γκορζ με έκα
ναν να αλλάξω γνώμη. Ας δούμε κάποιους από αυτούς:
914. Ήδη στην αναφορά που κάναμε στον τογιοτισμό111, ο Γκορζ μας έδειξε ότι μόνο 
το 25% των Ιαπώνων εργαζομένων είχαν ωφεληθεί από τις οργανωτικές αλλαγές, και ότι 
αυτός ο αριθμός έτεινε να μειωθεί, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ήταν καταδικασμένοι σε 
καθεστώς αβέβαιης εργασίας ή ήταν περιθωριοποιημένοι.
915. Δεν ήταν η εργατική τάξη ως σύνολο αυτή που είχε πρόσβαση «σε δυνατότητες αυ
τοοργάνωσης και σε αυξανόμενες τεχνικές εξουσίες» αλλά μόνο «ένας μικρός πυρήνας 
προνομιούχων εργαζομένων». Αυτή η ομάδα που εργάζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες 
εφαρμόζουν το νέο οργανωτικό παράδειγμα το κάνει «με αντίτιμο την περιθωριοποίηση 
και αβεβαιότητα της μάζας των ανθρώπων που περνούν από μια άχαρη και περιστασιακή

108. C. Pérez, ibid., σσ. 24-25.
109. C. Pérez, ibid., σ. 25.
110. C. Pérez, ibid., σ. 32.
111. Βλέπε, «Οτσγιοτισμός», στο βιλίο αυτό, παράγραφοι 381-402.
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εργασία σε οποιαδήποτε άλλη εργασία χωρίς ενδιαφέρον». Μάζα στην οποία συχνά δεν 
μένει άλλη δυνατότητα από το «να πουλά προσωπικές υπηρεσίες στην ομάδα των προνο
μιούχων».
916. Όμως ο Γκορζ δεν περιορίζεται να κριτικάρει αυτόν τον δυϊσμό ή την πόλωση, αλλά 
υποστηρίζει ότι η ίδια η εργασία αυτής της ελίτ των εργαζομένων είναι πολύ λιγότερο ερ
γασία αυτοπραγμάτωσης από ό,τι πιστεύεται.
917. Υποστηρίζει ότι για να μιλάμε για αυτονομία πρέπει να έχουμε στο νου μας τρεις δι
αστάσεις της εργασίας: πρώτον, «την οργάνωση της διαδικασίας της εργασίας»· δεύτερον, 
«τη σχέση με το προϊόν που η εργασία έχει σκοπό να πραγματοποιήσει»· τέλος, τρίτον, 
«το περιεχόμενο της εργασίας, δηλαδή τη φύση των δραστηριοτήτων που απαιτεί και των 
ανθρωπίνων ικανοτήτων στις οποίες προσφεύγει».
918. Σύμφωνα με τον Γκορζ, η εργασία μετατρέπεται σε αυτόνομη δραστηριότητα μόνο αν 
είναι: πρώτον, αυτοοργανωνόμενη στην ανάπτυξή της· δεύτερον, αν συνίσταται στην ελεύ
θερη αναζήτηση του σκοπού που αυτή η ίδια έχει δεδομένο· τέλος, τρίτον, αν αναπτύσει 
ανθρώπινα τον άνθρωπο που αφοσιώνεται σ’ αυτήν.
919. Αναλύοντας την πρακτική του τογιοτισμού υποστηρίζει: κατά πρώτο λόγο, ότι μάλλον 
δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοοργανώνονται σε επίπεδο ομάδας για 
την εκτέλεση ενός περίπλοκου έργου που το αντιλαμβάνονται ως κοινό έργο των μελών 
της ομάδας, και ότι για την εκτέλεσή του διαθέτουν έναν υπολογίσιμο βαθμό αυτονομίας. 
Εκ των πραγμάτων, αυτό το έργο δεν είναι έργο που αυτοί έχουν επιλέξει αλλά έρχεται 
καθορισμένο εκ των προτέρων και συντονίζεται εξωτερικά με το έργο των άλλων ομάδων, 
και δεν είναι τα άτομα αλλά οι ομάδες που λειτουργούν ως γρανάζια112. Κατά δεύτερον, 
θεωρεί ότι η αποξένωση από το προϊόν είναι περισσότερο ακόμη καθολική από ό,τι στο 
τεϊλορικό εργοστάσιο, γιατί οι εργαζόμενοι «δεν παρεμβαίνουν ποτέ πάνω στο τελικό ή το 
ενδιάμεσο προϊόν». Είναι η μηχανή αυτή που το κάνει, ο εργαζόμενος περιορίζεται στο να 
την προγραμματίζει και να διορθώνει τις δυσλειτουργίες της113. Τέλος, θεωρεί ότι το ενδι
αφέρον και η ποικιλία μιας εργασίας δεν αρκούν για να τη μετατρέψουν σε παράγοντα που 
αναπτύσσει τον άνθρωπο. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μόνο αν στο τέλος της εργάσιμης 
ημέρας αυτός ο εργαζόμενος αισθάνεται ανθρώπινα εμπλουτισμένος με την εργασία που 
έχει πραγματοποιήσει114.
920. Από αυτή την ανάλυση ο Γ κορζ συμπεραίνει ότι η έννοια της σύγχρονης τεχνολογικής 
επανάστασης δεν μπορεί να συνίσταΐαι στην «αποκατάσταση της ηθικής της εργασίας», 
προσπαθώντας να πείσει την ομάδα των προνομιούχων εργαζομένων για το ότι πρέπει να 
δουλεύουν περισσότερο και καλύτερα, ταυτίζοντάς τους με τα συμφέροντα της επιχείρη
σης, ενώ ένα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού έχει εργασίες ρουτίνας ή δεν έχει καν την

112. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., 1995, σσ. 108-109.
113. A. Gore, ibid., 1995, σσ. 109-110.
114. A. Gorz, ibid., 1995, σ. 110. Βλέπε επίσης, Oscar A. Martínez, «Los trabajadores frente a

las nuevas formas de organización del trabajo. El mito de la gestión participative», περιοδικό Her
ramienta, αρ. 6, Μπουένος Αιρες, σσ. 65-76.



ευκαιρία να εργαστεί115. Ο άνθρωπος θα μπορέσει να πραγματωθεί μόνο στο πεδίο των μη 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου θα μπορεί να αναπτύξει πλήρως εκείνες τις ανθρώ
πινες πλευρές που η τεχνικοποιημένη εργασία δεν του επιτρέπει να αναπτύξει116.
921. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η πόλωση της κοινωνίας «θα σταματήσει, και αργό
τερα θα αντιστραφεί, όχι από την αδύνατη ουτοπία της συναρπαστικής εργασίας και της 
πλήρους απασχόλησης για όλους και όλες, αλλά με κάποιες μορφές ανακατανομής της 
εργασίας που θα μειώνουν τη διάρκειά της για όλο τον κόσμο, χωρίς να την υποβαθμίζουν 
ποιοτικά και να την τεμαχίζουν117».
922. Αυτές οι θέσεις του Γκορζ και οι δικοί μου συλλογισμοί με οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι, αν και το νέο τεχνολογικό παράδειγμα περικλείει τεράστιες απελευθερωτικές δυνατό
τητες και είναι βασικό η Αριστερά να τις έχει υπόψη για την πρότασή της προς μία εναλ
λακτική κοινωνία ως προς τη σημερινή νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική κοινωνία, ακόμη 
και σε αυτή την εναλλακτική κοινωνία μόνο ένα τμήμα των εργαζομένων θα μπορεί να 
επωφεληθεί από αυτές, αφού θα υπάρχει πάντα ένα άλλο τμήμα που θα πρέπει να απασχο
λείται στις πιο τυποποιημένες και λιγότερο δημιουργικές εργασίες, αν και ο αριθμός τους 
θα μειώνεται στον βαθμό που επεκτείνεται το νέο παράδειγμα. Για πολλούς από αυτούς 
τους εργαζόμενους το «βασίλειο της ελευθερίας» θα αρχίζει μόνο όταν θα τελειώνει η 
εργάσιμη μέρα τους118.
923. Σκέφτομαι, συνεπώς, ότι δεν πρέπει να ποντάρουμε τόσο στην πραγμάτωση του αν
θρώπου στην επαγγελματική εργασία119 όσο σημαντικό και να είναι αυτό -στην οποία
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115. Το κεφάλαιο προσπαθεί να παρέχει κίνητρα και να ελέγχει ιδεολογικά το εργατικό δυναμι
κό που αντικαθίσταται δύσκολα και γι’ αυτό πρέπει «να διατηρείται σ’ αυτούς η ηθική της εργασίας, 
να καταστρέφονται οι δεσμοί αλληλεγγύης με τους λιγότερο προνομιούχους, να τους πείθει ότι όσο 
περισσότερο δουλεύουν τόσο καλύτερα θα εξυπηρετείται όχι μόνο το ατομικό τους συμφέρον, αλλά 
και αυτό της κοινότητας. Θα πρέπει λοιπόν να κρύβεται το γεγονός ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο 
δομικό πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και μια δομική ανεπάρκεια στην αύξηση σταθερής και 
πλήρους απασχόλησης» (A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., 1991, σ. 93' 1995, σ. 98).

116. A. Gorz, ibid., σ. 116- 1995, σ. 120.
117. A. Gorz, ibid., σσ. 94-95, 1995- σ. 99.
118. «[...] το βασίλειο της ελευθερίας αρχίζει στην πραγματικότητα εκεί που παύει η εργασία να 

υπαγορεύεται από ανάγκη και από εξωτερική σκοπιμότητα. Βρίσκεται επομένως από αυτή τη φύση 
των πραγμάτων πέρα από τη σφαίρα της καθεαυτό ολικής παραγωγής [...]. Η ελευθερία στον τομέα 
αυτόν μπορεί να συνίσταται μόνο στο ότι ο κοινωνικός άνθρωπος, οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί, θα 
ρυθμίζουν ορθολογικά αυτή τους την ανταλλαγή της ύλης με τη φύση, θα την υποτάσσουν στον κοινό 
έλεγχο από μέρους τους, αντί να κυριαρχούνται από αυτήν σαν από μια τυφλή δύναμη. Οταν θα την 
πραγματοποιούν με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη δυνάμεων και κάτω από όρους αντάξιους και ταιρια
στούς προς την ανθρώπινη φύση τους. Όμως αυτό παραμένει πάντα ένα βασίλειο της ανάγκης. Πέρα 
από αυτό αρχίζει η ανάπτυξη των δυνάμεων του ανθρώπου, σαν σκοπός αυτός καθαυτόν, το πραγμα
τικό βασίλειο της ελευθερίας, που μπορεί όμως να ακμάσει μόνο στη βάση εκείνου του βασιλείου της 
ανάγκης. Ο βασικός όρος είναι η μείωση της εργάσιμης μέρας» (Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, Βιβλίο Τρίτο, 
Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1978, σσ. 1007-1008).

119. Χρησιμοποιώ εδώ αυτόν τον όρο για να δηλώσω την εργασία σε οποιαδήποτε επικερδή 
δραστηριότητα.
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όμως σήμερα έχει πρόσβαση μόνο μια ελίτ εργαζομένων- όσο στην πραγμάτωση του στον 
ελεύθερο χρόνο. Έτσι σκέφτομαι ότι μία από τις σημαίες του αγώνα της Αριστεράς πρέπει 
να είναι η μείωση του χρόνου της μισθωτής εργασίας120, φυσικά χωρίς μείωση του μισθού, 
όχι μόνο για να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση, ένα όραμα που δεν πρέπει να αποποιού
μαστε, αλλά και για να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να 
αφιερωθούν σε δραστηριότητες της επιλογής τους.
924. Ορισμένοι συγγραφείς επισημαίνουν ότι μαζί με τη μείωση του εργάσιμου χρόνου 
πρέπει να προωθείται η δυνατότητα της μερικής απασχόλησης για όποιον το επιθυμεί121. 
Συμφωνούμε με αυτό, σκεφτόμαστε όμως ότι αν προωθούμε ως άξονα τη μείωση του χρό
νου εργασίας και την κατανομή του ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του εργαζόμενου -σε 
εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια βάση ή εφ’ όρου ζωής-, στον βαθμό που θα μειώνεται ο 
χρόνος εργασίας θα εξαφανίζεται η διεκδίκηση της μερικής απασχόλησης, αφού εκ των 
πραγμάτων θα είχε επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
925. Σήμερα δημιουργείται στον κόσμο αυξανόμενη ποσότητα πλούτου με μειούμενη πο
σότητα εργασίας. Το σωστό θα ήταν αυτό να οδηγούσε, από τη μια μεριά, στο να επωφε
λείται ο παγκόσμιος πληθυσμός από την αύξηση αυτού του πλούτου και, από την άλλη, να 
μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο 
όσο διατηρούνται οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Και ότι αν επιτευχθεί κάτι θα είναι 
μόνο μέσα από την οργάνωση και τον αγώνα τον εργαζομένων, τόσο αυτών που σήμερα 
συμμετέχουν όσο και αυτών που είναι αποκλεισμένοι από τη διαδικασία της παραγωγής και 
των υπηρεσιών. Και ότι αυτός ο αγώνας δεν θα είναι μόνο για τη δικαιότερη κατανομή του 
πλούτου, αλλά για τον επαναπροσδιορισμό της παραγωγής των αγαθών με τέτοιον τρόπο 
που να οδηγεί στην πιο ολοκληρωμένη ανθρώπινη ανάπτυξη και τη διαφύλαξη της φύσης.
926. Οι λιγότερο κυνικοί νεοφιλελεύθεροι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η

120.0  Γ κορζ σημειώνει ότι η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, 
μπορεί να μειώσει τις ανισότητες ή να τις αυξήσει, να αυξήσει ή να μειώσει την ασφάλεια, να εί
ναι παράγοντας αποκλεισμού ή κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η μείωση 
του χρόνου εργασίας είναι διαφορετική ποιοτικά, ανάλογα με το αν ελευθερώνει χρόνο σε επίπεδο 
εργάσιμης ημέρας, εβδομάδας, έτους ή της ενεργού ζωής. Και, πάνω απ’ όλα, αν οι περιοχές του 
ελεύθερου χρόνου μπορούν να επιλεχθούν από τον καθένα. Ο Γ κορζ εκτιμά ότι η γραμμική μείωση 
του χρόνου εργασίας, με την άκαμπτη διατήρηση των ωραρίων είναι η λιγότερο υποσχόμενη μορφή, 
γιατί θεωρεί αδύνατο να καθιερωθεί παντού ο εργάσιμος χρόνος των 35, 30 ή 25 ωρών την εβδο
μάδα. Αντίθετα, θα ήταν δυνατόν να καθιερωθεί για όλο τον κόσμο ο ετήσιος χρόνος εργασίας των 
1.400, 1.200 ή 1.000 ωρών, αντί για τις 1.600 που ισχύουν σήμερα, που θα μπορούσαν να κατανε- 
μηθούν σε 30,40 ή 48 ώρες την εβδομάδα ή ακόμη ανάμεσα σε 120 και 180 ημέρες. Ο άνθρωπος 
θα μπορεί να επιλέξει τη μορφή που τον εξυπηρετεί καλύτερα. Για παράδειγμα, να δουλεύει περισ
σότερες ώρες για μια χρονική περίοδο για να μπορεί να διαθέτει αρκετούς μήνες ελεύθερου χρόνου 
αργότερα. Ο συγγραφέας προτείνει στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην Αριστερά να υιοθετήσουν 
αυτή την τάση προς ασυνέχεια και, κάνοντάς τη στόχο διαπραγματεύσεων και συλλογικών αγώνων, 
να τη μετατρέψουν σε νέα πηγή απελευθέρωσης, ενώ είναι σήμερα πηγή ανασφάλειας» (A. Gore, 
ibid., 1991, σ. 240· 1995, σ. 249).

121. C. Freeman και L. Soete, Cambio tecnológico y  empleo..., ό.π., σ. 135.
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ανεργία είναι ένα αναγκαίο κακό αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης, οι πιο κυ- 
νικοί τη θεωρούν ένα αναγκαίο καλό για να μειώνεται το κόστος της εργατικής δύναμης. 
Τόσο για τους μεν όσο και για τους δε γίνεται ολοένα και προφανέστερο ότι η διαχείριση 
του συστήματος είναι ολοένα και περισσότερο ευάλωτη, είναι ολοένα και περισσότεροι 
αυτοί που υφίστανται χειροτέρευση του επιπέδου της ζωής τους. Δεν είναι παράξενο λοιπόν 
που μέχρι και αυτοί στηρίζουν την ιδέα ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους 
όσοι δεν εργάζονται, ιδέα που αποκτά ολοένα και περισσότερους οπαδούς στις ανεπτυγμέ
νες χώρες, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα στον μισθό μόνο για όσους εργάζονται.
927. Συμφωνώ με τον Γ κορζ ότι η Αριστερά δεν πρέπει να αποδέχεται την ανεργία «ως 
αναπόφευκτο ενδεχόμενο» ούτε πρέπει συνεπώς «να προσπαθεί να κάνει αποδεκτή αυτή 
την ανεργία και τις μορφές περιθωριοποίησης που προκαλεί» ζητώντας να εξασφαλιστεί 
ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους ανεξάρτητα από κάθε εργασία, αλλά πρέπει να αγωνίζε
ται για να καθιερωθεί «ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ του δικαιώματος στο εισόδημα και 
του δικαιώματος στην εργασία. Όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ένα κανονικό επίπεδο 
ζωής, ταυτόχρονα όμως το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσφέρουν στην κοινωνία το 
ισοδύναμο αυτού που καταναλώνουν [...]. Δεν πρόκειται, παρά μόνο προσωρινά, για την 
εξασφάλιση μιας παροχής σε εκείνους που αποκλείονται από την παραγωγική διαδικασία, 
αλλά για την εξαφάνιση των συνθηκών που έφεραν τον αποκλεισμό τους122». Ή, ίσως θα 
ήταν καλύτερο να πούμε, για την επεξεργασία πολιτικών που θα εξαφάνιζαν την ανερ
γία: μειώνοντας τον χρόνο εργασίας, επιμορφώνοντας ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για 
τις νέες απαιτήσεις, δημιουργώντας απασχόληση σε χώρους όπου δεν κυριαρχεί ο διεθνής 
ανταγωνισμός κ.λπ.123.
928. Τέλος, αν «η παραδοσιακή μορφή εργασίας, που βασίζεται στην πλήρη απασχόληση, 
θέσεις εργασίας πλήρως καθορισμένου χαρακτήρα και ένα μοντέλο εφ’ όρου ζωής επαγ
γελματικής σταδιοδρομίας, διαβρώνεται με τρόπο αργό αλλά σταθερό124», ο τρόπος να 
αξιολογούμε την εργασία πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ίδια κρι
τήρια με πριν, κριτήρια που απαξίωναν κάθε εργασία που δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Οπως έχουμε δει ήδη, η αυτοαπασχόληση, η μερική απασχόληση, το ευέλικτο ωράριο, 
το ευρύ επαγγελματικό προφίλ, η μικρή επιχείρηση, όχι μόνο μπορούν να συνεισφέρουν 
θετικά όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα, αλλά επίσης μπορούν να πετύχουν με
γαλύτερη πραγμάτωση του ανθρώπου στην εργασία.

4. ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

929. Έχουμε δει με συνθετικό τρόπο πώς πλήττουν τους εργαζόμενους οι νέες μορφές ορ
γάνωσης της παραγωγής, τόσο τους μόνιμους όσο και τους προσωρινούς. Συμφωνούμε με

122. A. Gorz, Metamorphoses du travail..., ό.π., 1991, σ. 253’ 1995, σ. 261.
123. Το βιβλίο των Freeman και Soete περιέχει πολλές ιδέες σχετικά. Ομοίως το τελευταίο τμή

μα του βιβλίου του Gorz, Misères du présent..., ό.π.
124. M. Castells, La era de la información..., ό.π., σ. 297.
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τον Χιλιανό ερευνητή Κάρλος Ρουίς, ότι αυτή η νέα πραγματικότητα αποδυναμώνει την 
κατάσταση των κοινωνικών υποκειμένων.
930. «Στην περίπτωση των μόνιμων μισθωτών τόσο λόγω της τάσης να μειώνονται τα 
μεγέθη των σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων -όπου η βαρύτητα των μόνιμων μει
ώνεται σε σχέση με αυτήν των προσωρινών εργαζομένων- όσο και λόγω της εφαρμογής 
των νέων συστημάτων οργάνωσης της εργασίας και των μισθών που τους υποτάσσει σε ένα 
καθεστώς πολύ περισσότερο έντονο και ανταγωνιστικό. Στην περίπτωση των προσωρινών 
μισθωτών που υποτάσσονται το ίδιο σε δυσκολότερες συνθήκες οργάνωσης λόγω του ίδιου 
του ευέλικτου και κατακερματισμένου σε χώρο και χρόνο χαρακτήρα της απασχόλησής 
τους. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι δυσκολίες να δημιουργηθούν μορφές αλληλεγ
γύης, ταυτότητας και ομαδοποίησης των συμφερόντων είναι πολύ μεγαλύτερες. Ο τύπος 
κατακερματισμού που έχει εισαχθεί προκαλεί μεγάλο ατομικισμό, την ύπαρξη μικρών ομά
δων εργαζομένων που απασχολούνται σε ποικίλους εργοδότες, την ανυπαρξία ενός φυσι
κού ή γεωγραφικού χώρου με διάρκεια: τους μετατρέπει σε περιφερόμενους. Η κατάργηση 
του παλιού καθεστώτος του εργοστασίου διαλύει τους παραδοσιακούς όρους διαμόρφωσης 
συλλογικής κουλτούρας και δράσης, αφού [αυτοί οι εργαζόμενοι] δεν αντιμετωπίζουν έναν 
κοινό εργοδότη ούτε συνιστούν μια κοινότητα μόνιμων συμφερόντων, αλλά μεταβάλλο
νται σε άτομα που υποτάσσονται στον αμοιβαίο ανταγωνισμό125».
931. Ο κατακερματισμός των παραγωγικών διαδικασιών, η μείωση του μεγέθους των με
γάλων πολύπλοκων βιομηχανιών και οι νέες πρακτικές της υπεργολαβίας· η διάσπαση των 
μεγάλων δημοσίων επιχειρήσεων· η μείωση των δημοσίων υπηρεσιών· τα νέα καθεστώτα 
εργασίας που χαρακτηρίζονται από την «εργασιακή ευελιξία», που οδηγούν σε αβεβαιό
τητα και αστάθεια στην απασχόληση, έχουν συμβάλει στον κατακερματισμό του εργατικού 
κινήματος και στο να κάνουν περισσότερο δύσκολη την ανάδυση μέσα σε αυτό το κατα
κερματισμένο και διαιρεμένο εργατικό δυναμικό μιας κοινής και συνεπώς αλληλέγγυας 
συνείδησης.
932. Σε αυτό συμβάλλει επίσης η διεύρυνση της απασχόλησης προς τα τμήματα του πλη
θυσμού όπως οι γυναίκες και οι νέοι, που είναι ξένα προς την παραδοσιακή συνδικαλιστική 
εμπειρία.
933. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο είναι το αποτέλεσμα τόσο των αλλαγών που έχουν 
συμβεί στην παραγωγική διαδικασία όσο και των αντισυνδικαλιστικών πολιτικών που υλο
ποιούν τα νεοφιλελεύθερα κράτη126.
934. Είναι αναγκαίο συνεπώς να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα υπάρχουν συνθήκες πολύ δια
φορετικές από τις παραδοσιακές στον βιομηχανικό κόσμο και ότι αυτό πλήττει τη συλλο
γική δράση των εργατών.
935. Λόγω όλων αυτών που επισημάνθηκαν προηγουμένως, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να

125. Carlos Ruiz, 1996, «Democracia y relaciones laborales. Una visión desde la transformación 
del mundo de la industria» (διπλωματική εργασία, Σαντιάγο της Χιλής, Οκτώβριος 1996, σ. 45. Τα 
πλάγια είναι της Μ. Harnecker).

126. C. Ruiz, idem.
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σκεφτούμε σήμερα να οικοδομήσουμε ένα «κοινωνικό υποκείμενο στο στρατόπεδο των 
μισθωτών127» που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το παραδοσιακό εργατικό κίνημα. Και 
αυτό με τη σειρά του απαιτεί μια αναδόμηση της συνδικαλιστικής στρατηγικής σύμφωνα 
με τους νέους όρους αγώνα.

936. Μέχρι εδώ έχω αναφερθεί στους εργαζόμενους, όμως τι συμβαίνει στην υπόλοιπη 
κοινωνία; Μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι αυτή η αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήμα
τος έχει αναπληρωθεί με την ανάδυση των λεγόμενων νέων κοινω νικών κινημάτω ν που 
καταλαμβάνουν έναν περισσότερο ξεχωριστό χώρο ως κοινωνικά υποκείμενα αλλαγής; 
Γιατί στις δεκαετίες που ακολούθησαν την Κουβανέζικη Επανάσταση αναδύθηκαν στην 
υποήπειρό μας νέα κοινωνικά υποκείμενα: Οι γυναίκες απέκτησαν αυξανόμενη σημασία 
στις πιο διαφορετικές σφαίρες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές. Η νεολαία κατέ- 
κτησε μεγαλύτερη αυτονομία. Οι ινδιάνοι έχουν πρωτοστατήσει σε σημαντικούς αγώνες. 
Χριστιανικές μερίδες που ήταν παρούσες σε πολλά από αυτά τα κινήματα έχουν αποδείξει 
την επαναστατική τους αφοσίωση. Οι συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί σημαντικά σε αριθμό 
και σε πολλές χώρες έχουν γίνει ένας από τους μαχητικότερους τομείς. Αναπτύσσονται τα 
φεμινιστικά, ανθρωπιστικά, οικολογικά, εθνικά κινήματα, καθώς και τα κινήματα σεξουα
λικής απελευθέρωσης. Επίσης υπάρχουν οι προοδευτικοί στρατιωτικοί τομείς όπως είναι 
η περίπτωση του Τσάβες στη Βενεζουέλα και των εθνικοπατριωτικών ρευμάτων σε άλλες 
χώρες.

937. Την ώρα που μεταβάλλονται τα κοινωνικά υποκείμενα, παράγονται στον κόσμο όπως 
έχουμε δει σημαντικές πολιτισμικές αλλαγές. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα η τη
λεόραση, διαχέουν την πανταχού παρούσα νεοφιλελεύθερη ιδεολογία με την ατομικιστική 
της κουλτούρα, την εγωιστική και εθνοκεντρική, του είδους «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

938. Από την άλλη πλευρά, όλα οδηγούν στην προώθηση του καταναλωτισμού, και καθώς 
η ζήτηση έχει μειωθεί λόγω της επιδείνωσης των μισθών και τον αποκλεισμό αυξανόμενων 
ομάδων, τον υποκινούν με κάθε κόστος. Ποιος καλύτερος μηχανισμός υπάρχει από τον πι
στωτικό, που παροτρύνει για αγορές, ακόμη και αν μεταμορφώνει το μεγαλύτερο μέρος των 
αγοραστών σε πραγματικούς σκλάβους των τελευταίων χρόνω ν του 20ού αιώνα, ή αυτό που 
ο Τομάς Μοουλιάν ονομάζει «ο άνθρωπος πιστωτική κάρτα»128. Για να ικανοποιήσουν τις 
καταναλωτικές τους δαπάνες οι άνθρωποι υποθηκεύουν το μέλλον τους και τιθασεύονται. 
Τι αγωνιστικό πνεύμα να έχουν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά στην απειλή να απολυθούν, με 
όλα όσα αυτό συνεπάγεται για εκείνους που είναι απέραντα χρεωμένοι;

939. Σκέφτομαι ότι όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και ολόκληρο αυτό που θα ονομάζαμε 
«λαϊκό στρατόπεδο» έχει πληγεί από τις αλλαγές που έχει υποστεί ο κόσμος.

940. Θέλω να αναφερθώ κατά πρώτο λόγο στις συνέπειες που είχε για τις λαϊκές μερίδες η 
ήττα του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα στην ΕΣΣΔ.
941. Συμφωνώ με τον'Ελιο Γκαγιάρδο ότι η αποτυχία αυτού του σοσιαλισμού έχει συμβά

127. C. Ruiz, ibid., σ. 48.
128. Τ. Moulián, Chile actual..., ό.π., 1997, σσ. 102-114.
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λει στην αποδυνάμωση «του λαϊκού “αντι-status quo” συναισθήματος». Σε μεγάλα τμήμα
τα του λαού καλλιέργησε «έναν αντικειμενικό και υποκειμενικό περιορισμό του ορίζοντα 
των ελπίδων», πράγμα που μεγάλωσε την επιρροή «των ιδεολογιών του κομφορμισμού, 
της μοιρολατρίας, του ατομισμού και του αριβισμού που χαρακτηρίζουν τον νεοφιλελευ
θερισμό». Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «η διατήρηση και εμβάθυνση του κοινωνικού πό
νου [...] που συνοδεύεται από την εξαφάνιση των ιστορικών ελπίδων» εκφράζεται στην 
«παθητικότητα, τις αντικοινωνικές συμπεριφορές, την αποχαύνωση (ναρκωτικά, αλκοόλ, 
τηλεόραση, ποδόσφαιρο), τον μυστικισμό (άνοδος των θρησκευτικών φονταμενταλισμών), 
τον κατακερματισμό και επίσης [μεταφράζεται σε] κοινωνικές εκρήξεις χωρίς λαϊκή πολι
τική επίδραση».
942. Στα λαϊκά τμήματα που δεν έχουν χάσει τον ορίζοντα των ελπίδων τους ή που αρχίζουν 
να τον οικοδομούν, δημιουργείται άλλο φαινόμενο: μια τάση να αποχωριστούν από τους 
«παραδοσιακούς ή ανανεωμένους πολιτικούς φορείς και να απορρίψουν το πολιτικό πεδίο 
ως τέτοιο». Τα νέα κινήματα των γυναικών, των οικολόγων, των νέων, των συνταξιούχων, 
των φτωχών της πόλης κ.ά. και τα πιο παραδοσιακά όπως: τα συνδικαλιστικά, τα κινήματα 
των αγροτών, των ινδιάνων, των χωρικών, τα σπουδαστικά κ.ά., μπορούν να έχουν δύο 
κατευθύνσεις, να εξαντληθούν σε έναν «κορπορατιστικό ενδοσκοπισμό» ή να εκφράσουν 
«ένα νέο τρόπο να κάνουν λαϊκή πολιτική» ανασυστήνοντας τον κοινωνικό ιστό από τη 
βάση και αρθρώνοντάς τον σε εύρος και σε βάθος129.
943. Αν σε αυτή την αρνητική επίδραση της αποτυχίας του σοσιαλισμού προσθέσουμε τις 
αποδιαρθρωτικές συνέπειες της στρατηγικής του κοινωνικού κατακερματισμού που υπο
κινεί μακιαβελικά ο νεοφιλελευθερισμός, καθώς και τις συνέπειες πάνω στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων που έχει η χρήση των νέων τεχνολογιών (τηλεόραση, βίντεο, τηλέφω
νο, Ίντερνετ), που τείνουν να μειώσουν τους χώρους της συλλογικής ζωής, τότε δεν μας 
προκαλούν έκπληξη οι τεράστιες δυσκολίες που πρέπει να υπερνικήσουν οι αντισυστημικοί 
λαϊκοί τομείς για να διαμορφωθούν ως κοινωνικά υποκείμενα, ικανά να αμφισβητήσουν 
πρακτικά το σύστημα.
944. Όλα τείνουν να υποκινούν την απομόνωση κάποιων ομάδων σε σχέση με τις άλλες, 
να προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις αντί για την προώθηση συμμαχιών, να δημιουργούν 
συνθήκες αντιπαλότητας αντί για την ενοποίηση των συμφερόντων. Αυτό που επιδιώκεται, 
όπως αναφέρει ο Μπιντέρ, είναι να μην οικοδομηθεί μια αντίπαλη πλειονότητα, δηλαδή να 
μη δημιουργηθεί μια αντισυστημική πολιτική ηγεμονία130.
945. Η εμφάνιση στην κοινωνική σκηνή αναρίθμητων ομάδων με κριτικές θέσεις πάνω 
στην κυρίαρχη κατάσταση δεν πρέπει συνεπώς να καλλιεργεί ψευδαισθήσεις. Συμφωνώ 
με εκείνους που ισχυρίζονται ότι, μιλώντας πολιτικά, με την απλή άθροιση μειονοτήτων, 
ιδιαίτερα αν πρόκειται για ετερογενείς ομάδες, δεν εξασφαλίζονται πλειονότητες131.

129. Η. Gallardo, «Elementos para una discusión sobre la izquierda política en América Latina, 
περιοδικό Pasos, αρ. 50, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993, σ. 30.

130. Βλέπε στο βιβλίο αυτό το τμήμα «Το κοινωνικό σχέδιο», παράγραφοι 612-619.
131. «Από τη δεκαετία του 1970 έχει υπάρξει μια τάση -αυξανόμενη τάση- να δούμε την Αρι

στερά ουσιαστικά ως έναν συνασπισμό ομάδων μειοψηφικών συμφερόντων: φυλής, γένους, σε-



946. Όμως δεν είναι όλα τόσο γκρίζα. Στη Λατινική Αμερική εμφανίζονται λαϊκά κινήματα 
που κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική του κατακερματισμού 
και έχουν κερδηθεί ολοένα και μεγαλύτεροι χώροι που έχουν μετατραπεί σε πραγματικά 
υποκείμενα του κοινωνικού αντισυστημικού αγώνα. Αυτή είναι η περίπτωση του Κινήμα
τος των Ακτημόνων στη Βραζιλία, στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 273

ξουαλικότητας ή άλλων πολιτισμικών προτεραιοτήτων ή τρόπων ζωής, συμπεριλαμβανομένων και 
οικονομικών μειονοτήτων, όπως έχει καταλήξει να γίνει η βιομηχανική εργατική τάξη που αποτε- 
λείται από «εργαζόμενους με λερωμένα χέρια». Αυτό είναι αρκετά κατανοητό, όμως είναι επικίν
δυνο, γιατί το να κερδίζεις πλειονότητες δεν είναι το ίδιο με το να αθροίζεις μειονότητες» (Eric 
Hobsbawm, «Las izquierdas y las políticas de identidad», περιοδικό Encuentro XXI, Έτος 3, αρ. 7 
[Izquierda y Movimientos Sociales], Σαντιάγο της Χιλής, Καλοκαίρι 1997, σ. 33).
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ;

1. ΚΡΙΣΗ ΔΟΜΙΚΗ Ή  ΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ;

947. Μέχρι εδώ έχουμε δει τι εννοούμε ως παγκοσμιοποίηση, τις τεχνικοοικονομικές προό
δους που την κάνουν δυνατή, τη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία της σημερινής διαδικασίας και 
τα σοβαρά παγκόσμια προβλήματα που προκαλεί. Αναφερθήκαμε επίσης στη σχέση αυτής 
της διαδικασίας με τη διαδικασία ωρίμανσης του νέου πληροφορικού παραδείγματος και 
τις επιπτώσεις που έχει πάνω στους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα γενικότερα.
948. Συμφωνώ με πολλούς συγγραφείς1 ότι έπειτα από τη φάση ισχυρής καπιταλιστικής 
επέκτασης που εκτείνεται από τα τέλη του Β' παγκοσμίου πολέμου μέχρι τα τέλη της δεκα
ετίας του 1960 με αρχές της δεκαετίας του 1970 -και που αντιστοιχεί στην ανοδική φάση 
του μακρού κύματος Κοντράτιεφ-, βρισκόμαστε στη φάση καθόδου που χαρακτηρίζεται 
από πτώση της οικονομικής μεγέθυνσης, αύξηση των επιπέδων της ανεργίας στις περισσό
τερες χώρες και, πάνω από όλα, πτώση του επιπέδου της αποδοτικότητας.
949. Σύμφωνα με τον Immanuel Wallerstein2, αυτή η πτώση του ποσοστού του κέρδους 
-που συντελεστήκε πριν από την υιοθέτηση των νεοφιλελεύθερων μέτρων- είχε «τρεις 
δομικές συνέπειες. Κατά πρώτο λόγο, οδήγησε σε επείγουσα αναζήτηση τρόπων για να 
μειωθούν τα κόστη παραγωγής», ανάμεσα στους οποίους ήταν η μεταφορά της παραγωγής 
από το κέντρο σε ημιπεριφερειακές ή περιφερειακές περιοχές με την προσδοκία να μειωθεί 
το κόστος του εργατικού δυναμικού. Αυτή η κίνηση που άρχισε τη δεκαετία του 1970 επι
ταχύνθηκε στη δεκαετία του 1980.
950. Η δεύτερη δομική συνέπεια «ήταν η αξιοσημείωτη στροφή των επενδύσεων από τις 
παραγωγικές δραστηριότητες στη χρηματιστική σφαίρα προς αναζήτηση αποδοτικότη
τας».
951. Η τρίτη δομική συνέπεια ήταν «η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών». Από τη μια 
πλευρά, η πολιτική της επιβολής αγοράς όπλων σε χώρες του Τρίτου Κόσμου και η όξυνση 
των εμφυλίων πολέμων σε πολλές από αυτές τις χώρες και από την άλλη, η αύξηση των 
εξοπλιστικών δαπανών τη δεκαετία του 1980 στις ίδιες τις ΗΠΑ, πράγμα που αύξησε το

1. Cristopher Freeman, Terence Κ. Hopkins, Ernest Mandel, Carlota Pérez και Immanuel 
Wallerstein, ανάμεσα σε άλλους.

2. Οι αναφορές από τον Immanuel Wallerstein είναι από το κεφάλαιο 8, «The Global Picture, 
1945-1990» και το κεφάλαιο 9, «The Global Possibilities, 1990-2025», από το Τ. Κ. Hopkins, I. 
Wallerstein κ.ά., The age o f  transition, σσ. 209-225 και 227-243 κ.ε.
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επίπεδο της απασχόλησης με επακόλουθο όμως τη δραστική αύξηση της χρέωσης αυτής 
της χώρας.
952. Αυτό εκφράστηκε μέσα στο εργατικό δυναμικό με πτώση του πραγματικού μισθού για 
εκείνους τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στους παλιούς παραγωγικούς τομείς αιχμής 
και αύξηση της ανεργίας ή αβέβαιη απασχόληση. Αυτό οδήγησε ταυτόχρονα σε μορφές 
εργασίας λιγότερο ελεγχόμενες από το νομικό πλαίσιο, όπως η δουλειά στο σπίτι ή η ανε
πίσημη εργασία, καθώς και διάφορες μορφές υπεργολαβίας. Αυτό με τη σειρά του σήμανε 
τη σημαντική εξασθένιση του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού εκείνοι που είχαν πληγεί 
περισσότερο ήταν ακριβώς οι εργαζόμενοι των μεγάλων παραδοσιακών βιομηχανιών όπου 
αντικειμενικά υπήρχαν οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ισχυρού εργατι
κού συνδικαλισμού.
953. O Wallerstein επισημαίνει ότι μαζί με την «αριθμητική αύξηση των εργαζομένων σε 
παγκόσμιο επίπεδο» ταυτόχρονα μειώνεται «το μέσο επίπεδο των μισθών» και το ποσοστό 
του συνολικού χρόνου εργασίας μέσα στη μισθωτή εργασία3.
954. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα φαινόμενα της παγκόσμιας οικονομίας συνοδεύονται 
από μια έντονη πτώση της παραγωγής τροφίμων στην περιφέρεια, για δύο λόγους: πρώ
τον, λόγω του γεγονότος ότι κατά την επεκτατική περίοδο οι χώρες του κέντρου αύξησαν 
τις εξαγωγές τροφίμων μέσω των προγραμμάτων βοήθειας, πράγμα που προκάλεσε διατα
ραχές στην τοπική παραγωγή τροφίμων· δεύτερον, γιατί οι χώρες της περιφέρειας για να 
μπορέσουν να αυξήσουν τις εξαγωγές, έπρεπε να αφιερώσουν στη βιομηχανική παραγωγή 
πόρους που απασχολούσαν πριν στην αγροτική παραγωγή για την εσωτερική αγορά.
955. Οι καταστάσεις έντονης πείνας στην ύπαιθρο ενέτειναν τη μετανάστευση προς τις πό
λεις για την εύρεση εργασίας, όμως το κράτος δεν μπορούσε πλέον να προσφέρει σταθερή 
εργασία σε αυτούς που μετακινούνταν, οι οποίοι έβρισκαν μόνο περιστασιακή εργασία, 
αβέβαιη ή κατέφευγαν στην ανεπίσημη οικονομία.
956. Επίσης λαμβάνει χώρα μια διαφοροποίηση όσον αφορά τη μετανάστευση προς τις 
χώρες του κέντρου. Οι χώρες αυτές, που κατά τις επεκτατικές περιόδους ενθάρρυναν τη με
τανάστευση λόγω των μεγαλύτερων αναγκών τους σε εργατικό δυναμικό, στη σημερινή πε
ρίοδο υποχώρησης βάζουν ολοένα και μεγαλύτερα εμπόδια, πράγμα που αυξάνει το ρεύμα 
της παράνομης μετανάστευσης. Λόγω των χαρακτηριστικών της εργασίας στις περιόδους 
κάμψης οι γυναίκες βρίσκουν ευκολότερα δουλειά από τους άνδρες, αν και φυσικά σε πολύ 
πιο μειονεκτικές συνθήκες από αυτούς4.
957. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις οικολογικές συνέπειες της τεράστιας αύξησης της 
βιομηχανικής παραγωγής κατά την περίοδο επέκτασης, την ερήμωση των δασών και την 
ανορθολογική χρήση των υδάτων.
958. Πώς θα εννοιολογήσουμε αυτή την περίοδο κρίσης στην οποία βρισκόμαστε;
959. Έχουμε αναφέρει ήδη ότι πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι αυτή η περίοδος είναι περί
οδος δομικής κρίσης που αντιστοιχεί στην πτωτική φάση του μακρού κύματος Κοντράτιεφ.

3. ibid., σσ. 213-214.
4. ibid., σσ. 214-215.
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Όπως είδαμε προηγουμένως η Καρλότα Πέρες, για παράδειγμα, σχετίζει αυτή την πτωτική 
φάση με κοινω νικοθεσμικές δυσκολίες που εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη του νέου πληρο
φορικού τεχνικοοικονομικού παραδείγματος?.

960. Αλλοι συγγραφείς την εξηγούν με την εξάντληση του στοκ των τεχνολογικών γνώσεων 
που ήταν διαθέσιμο στη διάρκεια του boom του μεταπολέμου, και οδήγησε σε υψηλά επί
πεδα παραγωγικότητας τόσο στις ηγετικές επιχειρήσεις όσο και στις ακόλουθές6 τους. Για 
τους συγγραφείς αυτούς, η φάση αυτή δεν σημαίνει επομένως κρίση του καπιταλισμού ούτε 
εκδηλώσεις των καλυμμένων οικονομικών προβλημάτων, αλλά την επιστροφή σε μια κανο
νικότητα τεχνολογικά καθορισμένη έπειτα από μια περίοδο μη κανονικού δυναμισμού7.
961. Κάποιοι άλλοι αποδίδουν την πτωτική φάση στην αυξανόμενη πίεση τω ν εργαζομένων 
στα κέρδη*. Ο Μπρένερ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις δύο τελευταίες εκδοχές, όμως 
κυρίως ανακρούει την τελευταία και προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση. Σύμφωνα με 
τον συγγραφέα αυτόν, η πτώση της προστιθέμενης αποδοτικότητας -υπεύθυνης για την 
πτωτική τάση του μακρού κύματος- «δεν είναι αποτέλεσμα της κάθετης πίεσης που ασκεί η 
εργασία στο κεφάλαιο, αλλά της πίεσης που ασκεί η ανενεργός παραγωγική ικανότητα και η 
υπερπαραγωγή, που προκύπτουν από την εντατικοποίηση του διακαπιταλιστικού οριζόντιου 
ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει λόγω της εισαγωγής στην παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων 
χαμηλότερου κόστους και τιμής, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης9, που παράγονται 
από τις πιο πρόσφατα ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που ζημιώνει τις παλιότερα ανεπτυγ
μένες χώρες οι οποίες παράγουν με υψηλότερα κόστη και τιμές, θίγοντας τα επίπεδα των 
κερδών τους και την παραγωγική τους ικανότητα. Χώρες παλιότερα ανεπτυγμένες, που 
αρχικά κυριαρχούσαν στην αγορά, αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό των νεότερων ανε
πτυγμένων χωρών.

962. «Η πτωτική φάση του μακρού κύματος, από την οπτική αυτή, έχει διαρκέσει πάρα 
πολύ λόγω του ότι οι ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες αποδείχτηκαν ανίκανες να 
μειώσουν και να επαναπροσδιορίσουν την παραγωγική τους ικανότητα, γιατί αυτό που 
έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα είναι ο συγκεκριμένος ιστορικά καθορισμένος αντα
γωνισμός ανάμεσα στους καπιταλιστές που λειτουργούν σε εθνικά κράτη που έχουν άνιση  
ανάπτυξη]0».

963. Πρόκειται για παρατεταμένη φάση αναπροσαρμογής, γιατί οι καπιταλιστές των παλιό- 
τερων χωρών αρνούνται να στείλουν στο καλάθι των αχρήστων τεράστιους όγκους παρα
γωγικών μέσων που έχουν απαρχαιωθεί, τα οποία μόνο οι κυκλικές κρίσεις μέσα στη μα- 
κρά πτωτική τάση θα εξαλείψουν. Το αποτέλεσμα είναι πλεόνασμα αργούσας παραγωγικής 
ικανότητας και υπερπαραγωγή ως συνέπεια των νέων επενδύσεων σε «νεότερες» χώρες

5. Βλέπε, σε αυτό το βιβλίο, το θέμα: «Μια εξήγηση των περιόδων ανόδου και δομικής κρίσης», 
παράγραφοι 305-340.

6. Followers.
7. R. Brenner, ό.π..
8. Ibid., σ. 8.
9. Manufacturing.
10. R. Brenner, ibid., σσ. 8-9 (τα πλάγια είναι της Μ. Hamecker).
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που ανταγωνίζονται με τις παλιότερες επενδύσεις που αρνούνται να βγουν από την αγορά. 
Αυτό επιδρά αρνητικά στην αποδοτικότητα που εκφράζεται στη μείωση της οικονομικής 
μεγέθυνσης, των μισθών και της απασχόλησης.
964. Από την πλευρά τους οι Immanuel Wallerstein και Terence Hopkins, αποδεχόμενοι ότι 
πρόκειται για την πτωτική φάση του μακρού κύματος Κοντράτιεφ, αναρωτιούνται ωστόσο 
αν αυτό δεν είναι η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος ως τέτοιου, δηλαδή του συ
στήματος που εμφανίστηκε -σύμφωνα με αυτούς- τον 16ο αιώνα και αναπτύχθηκε μέχρι 
σήμερα ή αυτό που οι συγγραφείς ονομάζουν συστημική κρίσηη που είναι βαθύτερη από 
μια δομική κρίση, αφού αυτό που διακυβεύεται είναι το σύστημα ως τέτοιο.
965. Ο Wallerstein έγραψε το 1996 ότι μπροστά σε αυτή την κρίση παρουσιάζονται δύο 
δυνατότητες: Η πρώτη είναι ο καπιταλισμός να ανακάμψει και να αρχίσει μια νέα φάση του 
επεκτατικού κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός, όμως 
θα είναι βασικά καπιταλιστικός, θα βασίζεται στη βαθιά διαίρεση της εργασίας, την άνιση 
ανταλλαγή και ένα διακρατικό σύστημα. Η δεύτερη δυνατότητα είναι εκείνα τα φαινόμενα 
που αρχίζουν να σημειώνονται από τη δεκαετία του 1960 να γίνουν αρκετά σημαντικά και 
μαζικά ώστε να οδηγήσουν στη σκέψη ότι δεν είναι ορθολογικό να συνεχίσει να λειτουργεί 
το σύστημα με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας κάποιες μικροπροσαρμογές. Αυτή η συστημική 
κρίση «εκδηλώνεται ως περίοδος συστημικού χάους» και η έξοδος από αυτό παρουσιάζεται 
αβέβαιη12.
966. «Είμαστε σίγουροι -υποστηρίζει- ότι ύστερα από το συστημικό χάος θα έρθει μια 
καινούρια τάξη ή καινούριες τάξεις [...]. Δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε πώς θα είναι 
αυτή. Μπορούμε μόνο να πούμε πώς θα θέλαμε να είναι και να παλέψουμε να υλοποιηθεί 
με αυτή τη μορφή13».
967. Όμως ανάμεσα στο 1996 και τον Μάρτιο του 1999 [πολύ περισσότερο, μέχρι τον 
Μάρτιο του 2007] έχουν συμβεί πολλά πράγματα στον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτά τα 
σημαντικότερα για αυτή τη συζήτηση είναι από τη μια πλευρά η ασιατική κρίση και οι πα
γκόσμιες επιπτώσεις της που έχουν πλήξει ήδη τη Βραζιλία και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό πολλές χώρες της υποηπείρου μας· από την άλλη, η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ 
που έχει οδηγήσει κάποιους να σκεφτούν ότι βγαίνουν από την πτωτική τάση και μπαίνουν 
σε ένα καινούριο boom.
968. Ο Μπρένερ υποστηρίζει ότι αν και στις ΗΠΑ είναι πλέον πολύ διαδεδομένη η άποψη 
ότι έχουν μπει σε μια νέα εποχή, δεν υπάρχουν μακροοικονομικά στοιχεία που να στηρί
ζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

11. Τ.Κ. Hopkins και I. Wallerstein, «1. The World System. Is There a Crises?», ό.π., σ. 10. Σύμ
φωνα με τους συγγραφείς, ένα ιστορικό παγκόσμιο κοινωνικό σύστημα είναι ταυτόχρονα συστημι
κό και ιστορικό, δηλαδή κατέχει σταθερές δομές αν και όχι αιώνες που το καθορίζουν ως σύστημα, 
και ταυτόχρονα είναι ιστορικό: «εξελίσσεται στιγμή τη στιγμή με τέτοιον τρόπο που δεν είναι ποτέ 
ίδιο σε δύο διαδοχικές χρονικές στιγμές» (ό.π., σ. 8).

12.1. Wallerstein, ibid., σ. 226.
13. ibid., σ. 243.
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969. «Η διαισθητική βάση της ιδέας ότι έχει φτάσει μια νέα οικονομική εποχή που απαιτεί 
ένα νέο παράδειγμα για να την εννοήσουμε, αναφέρεται αναμφισβήτητα στα θεαματικά 
αποτελέσματα των χρηματιστηρίων». Από το 1989 έως το 1997 το χρηματιστήριο τριπλα- 
σίασε την αξία του. Από το 1994 έως το 1997 τη διπλασίασε. Γίνεται αποδεκτό ότι αυτά τα 
θεαματικά αποτελέσματα «πρέπει να δείχνουν μια μεταμόρφωση της πραγματικής οικονο
μίας», όμως σύμφωνα με τον συγγραφέα τα στοιχεία της μεγέθυνσης της παραγωγής είναι 
πολύ πιο μετριοπαθή και δεν στηρίζουν αυτή την υπόθεση. Ως προς αυτό, ας θυμίσουμε ότι 
και στην Ιαπωνία πριν από τη βαθιά ύφεση υπήρξε ένα boom στο χρηματιστήριο.
970. Είναι αλήθεια ότι η γενική όψη των κερδών έχει βελτιωθεί σημαντικά για τις εταιρείες 
των 11 μεταξύ του 1989 και του 1997, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων αυξήθηκαν 
κατά 82% και το ποσοστό του κέρδους είναι στο 27,8%. Όμως αυτές οι αυξήσεις της απο- 
δοτικότητας δεν εξηγούν γιατί έχει τριπλασιαστεί ο χρηματιστηριακός δείκτης14.
971. Ωστόσο παρά τη διαφορά ανάμεσα στον χρηματοπιστωτικό κόσμο και την πραγματι
κή οικονομία, ο Μπρένερ αναγνωρίζει ότι το 1997 η οικονομία των ΗΠΑ «κατάφερε τελικά 
-για πρώτη φορά κατά την υποτιθέμενη θεαματική της ανάκαμψη- μια πραγματική χρονιά 
boom, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές επιτυχίες σχεδόν σε όλες τις μεταβλητές: ΑΕΠ, επενδύ
σεις, παραγωγικότητα, μισθούς και απασχόληση15».
972. Όμως άλλο πράγμα είναι η απόδειξη ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχει πετύχει σημαντική 
ανάκαμψη στη δεκαετία του 1990 και άλλο πράγμα είναι ο ισχυρισμός ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σε νέο boom. Από την οπτική του συγγραφέα, η θεμελιώδης συνθήκη για την κα
θοριστική υπέρβαση της πτωτικής φάσης του μακρού κύματος είναι η επίλυση του προβλή
ματος της αργούσας παραγωγικής ικανότητας και της υπερπαραγωγής, που εκδηλώνεται σε 
μια ευρεία ανάκαμψη της αποδοτικότητας και που περικλείει ολόκληρο το σύστημα. Έχει 
δημιουργηθεί αυτή η ανάκαμψη ή είναι μακριά η επίτευξή της16;
973. Ο Μπρένερ δέχεται ότι δεν είναι εύκολο να απαντήσει οριστικά σε αυτή την ερώτη
ση. Θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η βορειοαμερικανική οικονομική ανάκαμψη 
συνέβη «πάνω στη βάση της χωρίς ιστορικό προηγούμενο συμπίεσης των μισθών και της 
υποτίμησης του δολαρίου17».
974. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι το μέλλον της ανοδικής φάσης της αποδοτικότητας στις 
ΗΠΑ σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη διεθνή παρά με την εσωτερική κατάσταση. «Το 
βασικό ερώτημα είναι αν στην πορεία αυτής της σημερινής τάσης προς μια αμυδρή και 
αβέβαιη κυκλική οικονομική ανάκαμψη η παγκόσμια οικονομία θα μπορέσει να υπερβεί 
τις συνέπειες της αργούσας παραγωγικής ικανότητας και της υπερπαραγωγής στη μετα
ποίηση που έχουν μπλοκάρει την οικονομική μεγέθυνση στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές 
οικονομίες18».

14. R. Brenner, ό.π., σ. 246.
15. ibid., σ. 253.
16. ibid., σ. 251.
17. ibid., σ. 253.
18. ibid., σσ. 253-254.



975. Θεωρώντας το γεγονός ότι η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ευρώπη, όπως και οι ΗΠΑ 
έχουν ακολουθήσει ανάλογα πρότυπα μεγέθυνσης, που σημαίνει εξάρτηση από τις εξα
γωγές μαζί με εσωτερικές αγορές αργής μεγέθυνσης, δεν φαίνεται καθαρό με τι τρόπο η 
παγκόσμια οικονομία θα αποφύγει την ένταση των φαινομένων της υπερπαραγωγής και 
της αργούσας παραγωγικής ικανότητας: οι εξαγωγές εξακολουθούν να αυξάνονται, όμως 
η εσωτερική ζήτηση παραμένει στάσιμη και πιέζει μειωτικά τα ποσοστά του κέρδους19. Το 
θέμα συνεπώς μένει ανοιχτό.
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976. Τελειώνοντας, θεωρώ σημαντικό να αναλύσουμε τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση ως 
ένα υπερκαθορισμενο φαινόμενο, όπου ανάμεσα στους κυριότερους καθορισμούς της ξε
χωρίζουν: από τη μια πλευρά, οι αντικειμενικές συνθήκες που δημιουργούνται λόγω  τω ν  
τεράστιων τεχνολογικών προόδων -  που μειώνουν εξαιρετικά τον χρόνο και την απόσταση 
μεταξύ χωρών, κοινοτήτων και ανθρώπων και κάνουν αυτή τη διαδικασία κατά κάποιον 
τρόπο ανέκκλητη· από την άλλη, οι νέες ειδικές μορφές που υιοθετούν οι καπιταλιστικές 
κοινωνικές σχέσεις παραγω γής στις οποίες περικλείονται σήμερα αυτές οι πρόοδοι. Αυτές 
οι σχέσεις είναι οι κυριότερες δυνάμεις που προωθούν και προσανατολίζουν τις αλλαγές 
που λαμβάνουν χώρα σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
977. Η διαφοροποίηση ανάμεσα και στις δύο πλευρές μάς επιτρέπει αφ’ ενός να καθορί
σουμε την πραγματικά υπαρκτή παγκοσμιοποίηση ως νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, 
γιατί αυτό που έχει προσδιορίσει μέχρι τώρα τον ρυθμό και την κατεύθυνσή της είναι οι 
καπιταλιστικές σχέσεις υπό τη σημερινή ηγεμονική μορφή τους: τον νεοφιλελευθερισμό· 
και αφ’ ετέρου να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια παγκοσμιοποίηση που να μην 
είναι καπιταλιστική, που επωφελούμενη από τις τεχνολογικές προόδους να τις θέτει στην 
υπηρεσία της ανθρωπότητας και όχι κάποιων πολυεθνικών εταιρειών.
978. Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η στάση της Αριστεράς μπροστά στην παγκοσμιοποίηση; 
Να κριτικάρει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης ως τέτοιο ή να κριτικάρει τον καπι
ταλιστικό χαρακτήρα της σημερινής παγκοσμιοποίησης και να προωθεί μια διαφορετική 
παγκοσμιοποίηση, ξεκινώντας από τις επιστημονικές και τεχνολογικές προόδους που έχει 
πετύχει η σύγχρονη ανάπτυξη του καπιταλισμού; Σκέφτομαι ότι η σωστή θέση είναι αυτή 
η τελευταία. Με τον ίδιο τρόπο που ο Μαρξ σκεφτόταν ότι η μηχανή-εργαλείο που χαρα
κτήριζε τη βιομηχανική επανάσταση δεν ήταν αρνητική αυτή καθαυτήν, ότι μπορεί να ήταν 
ένα εργαλείο για την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του ανθρώπου ή ένα εργαλείο για 
την απελευθέρωσή του ανάλογα με τον χαρακτήρα της διαδικασίας της παραγωγής στην 
οποία θα είχε εισαχθεί, το ίδιο συμβαίνει με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.
979. Θεωρώ συνεπώς ότι η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση δεν είναι η μόνη δυνατή.

19. ibid., σσ. 260-261.



280 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

Ότι μπορούμε να εννοήσουμε διαφορετικά είδη παγκοσμιοποίησης, από μια νεοφασιστική 
παγκοσμιοποίηση μέχρι μια παγκοσμιοποίηση αλληλεγγύης, όπως αυτή που πρότεινε ο 
Φιντέλ Κάστρο20 κατά τη συνάντησή του με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β'.
980. Συμφωνώ με τον Αντρέ Γκορζ ότι η απόρριψη της παγκοσμιοποίησης «προσπαθώ
ντας να αντιμετωπιστεί εθνικά, οδηγεί αναπόφευκτα σε συνθηκολόγηση απέναντι σε αυτή 
την παγκοσμιοποίηση. Δεν πρέπει να γίνεται αγώνας κατά της παγκοσμιοποίησης σε μια 
προσπάθεια αποχωρισμού από αυτήν. Ο αγώνας πρέπει να γίνεται μέσα από την παγκοσμι
οποίηση στην κατεύθυνση μιας διαφορετικής παγκοσμιοποίησης. Η αντίσταση στο διεθνικό 
κεφάλαιο δεν μπορεί παρά να είναι και αυτή η ίδια διεθνική. Η αντίσταση στους πρωταγω
νιστές αυτής της παγκοσμιοποίησης απαιτεί πάνω από όλα [να υπάρξουν] πρωταγωνιστές 
μιας άλλης παγκοσμιοποίησης, ξεκινώντας από μια οπτική, μια αλληλεγγύη, ένα πολιτιστι
κό σχέδιο, παγκόσμια21».
981. Συμμερίζομαι τον ισχυρισμό του Σαμίρ Αμίν για την αναγκαιότητα να αναταχθεί στην 
«αντιδραστική ουτοπία» της «παγκοσμιοποίησης μέσα από την αγορά» η ανάπτυξη ενός 
«εναλλακτικού ανθρωπιστικού σχεδίου παγκοσμιοποίησης που να βρίσκεται σε αρμονία με 
τη σοσιαλιστική προοπτική22».

20. F. Castro, Globalización neoliberal y  crisis económica actual, Αβάνα, Oficina de publica
ciones del Consejo de Estado, 1998.

21. A. Gorz, Misères du présent. Richesse du possible, Παρίσι, Galilieé, 1997, σσ. 31-32. Έχει 
μεταφραστεί ο γαλλικός όρος mondialisation ως παγκοσμιοποίηση, αφού στα ισπανικά [και στα 
ελληνικά] mundialización και globalización είναι συνώνυμα.

22. S. Amin, «El futuro de la polarización global», στο περιοδικό Nueva Sociedad, αρ. 132, 
Ιούλιος-Αύγουστος 1994, σ. 122.
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1. ΕΝΑΣ ΧΑΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΑΝΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ

982. Πορευόμαστε, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, σε μια υπερσυντηρητική 
φάση. Ζούμε μια περίοδο αντίστοιχης αμπώτιδας της ανθρωπότητας. Για τον ιστορικό και 
πολιτειολόγο Immanuel Wallerstein, η κρίση του ιστορικού συστήματος είναι τόσο βαθιά 
που θα περάσουν πολλά χρόνια -τουλάχιστον δύο δεκαετίες- πριν γίνει δυνατόν να επεξερ
γαστούμε «μια ξεκάθαρη αντισυστημική στρατηγική1».
983. Δεν είναι μόνο ότι απέτυχε ο σοβιετικός σοσιαλισμός, αλλά και ο καπιταλισμός έδειξε 
μια αιφνιδιαστική ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες περιστάσεις και να χρησιμοποιεί 
προς όφελος του τις προόδους της νέας επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, την ώρα που 
οι σοσιαλιστικές χώρες, αφού είχαν κατακτήσει μια αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη, 
βυθίστηκαν στη στασιμότητα για να καταλήξουν στην καταστροφή που γνωρίζουμε. Σε 
αυτά προστίθενται οι δυσκολίες που άρχισαν να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές σοσιαλδη
μοκρατικές κυβερνήσεις και τα καθεστώτα των «κρατών προνοίας» τους: στασιμότητα της 
οικονομικής μεγέθυνσης, πληθωρισμός και παραγωγική αναποτελεσματικότητα.
984. Μαζί με αυτά, η Λατινική Αμερική μετά την επώδυνη αναδιάρθρωση της δεκαετίας 
του 1980 -που οδήγησε στον χαρακτηρισμό αυτής της δεκαετίας ως «χαμένης δεκαετί
ας»- έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στη νέα παγκόσμια οικονομία. Το τίμημα όμως αυτής 
της ενσωμάτωσης υπήρξε, όπως είδαμε προηγουμένως, πολύ υψηλό: ένα αξιοσημείωτο 
ποσοστό του πληθυσμού της «έχει αποκλειστεί από αυτούς τους δυναμικούς τομείς, ως 
παραγωγοί και ως καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις λαοί, χώρες και περιοχές έχουν 
επανασυνδεθεί μέσα από την τοπική ανεπίσημη οικονομία και την παράνομη οικονομία 
που είναι προσανατολισμένη προς το εξωτερικό [.. ,]2».
985. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε ανήσυχους καιρούς, γεμάτους σύγχυση και αβε
βαιότητα. Η επιδείνωση του επιπέδου ζωής για την πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυ
σμού, συμπεριλαμβανομένων και ολοένα ευρύτερων τμημάτων των μεσαίων στρωμάτων ή 
αυτό που κάποιοι ονομάζουν παγκοσμιοποίηση της φτώχειας3, είναι ανησυχητική. Η απει

1. I. Wallerstein, «El colapso del neoliberalismo», στο Después del neoliberalismo, Μεξικό, 
Siglo XXI, 1996, σ. 246.

2. Μ. Castells, La era de la información: la sociedad red, Μεξικό, Siglo XXI, 1999, σ. 159.
3. M. Chossudovsky, The Globalisation o f Poverty: Impacts o f IMF and World Bank Reforms, 

Πενάνγκ, Μαλαισία, Third World Network.



λή της ανεργίας είναι ένα τρομακτικό παρόν τόσο στις φτωχές όσο και τις ανεπτυγμένες 
χώρες. Ο κοινωνικός και οργανωτικός κατακερματισμός «έχει φτάσει στο ανώτατό του επί
πεδο», ενώ «τα οράματα για την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας έχουν ελαχιστοποιηθεί 
στην πιο άτολμή τους έκφραση4». Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος απει
λεί την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Η «καλπάζουσα διαφθορά» δημιουργεί ευρείες 
αποθαρρυντικές συνέπειες5. Συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι παρών ο κίνδυνος του 
πολέμου, ακόμη και του πυρηνικού -παρά τις προόδους στην πορεία για την ειρήνη, την 
αποκλιμάκωση της έντασης και τον αφοπλισμό- όσο δεν θα ξεριζώνονται μια για πάντα οι 
αιτίες που φυτρώνουν στο καπιταλιστικό έδαφος της διεθνούς και κοινωνικοοικονομικής 
κυρίαρχης τάξης. Η πολιτική δράση είναι ορφανή από μοντέλα που να εξηγούν και να 
προσανατολίζουν γιατί τα περισσότερα από τα παλιά μοντέλα ανατράπηκαν και «τα νέα 
δεν απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους σε όρους μεγέθυνσης με δικαιοσύνη6». Οι 
προσπάθειες να αναστραφεί η οπισθοχώρηση συνήθως καταλήγουν στην απογοήτευση και 
την αδυναμία και για πολλούς «το σκοτεινό τούνελ δεν φαίνεται να τελειώνει ποτέ7».
986. Μια εναλλακτική επιλογή -σοσιαλιστική ή όπως και αν λέγεται- γίνεται πιο επιτακτική 
από ποτέ, αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε αυτή την ολοκληρωτική κουλτού
ρα κατασπατάλησης υλικών και ανθρώπων που -όπως λέει ο Κουβανός κοινωνιολόγος 
Χουάν Αντόνιο Μπλάνκο- «όχι μόνο γεννά μη ανακυκλώσιμα από την οικολογία σκουπί
δια, αλλά και ανθρώπινα απορρίμματα που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν κοινωνικά», 
σπρώχνοντας κοινωνικές ομάδες και χώρες ολόκληρες στη συλλογική εγκατάλειψη8.
987. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που μας τίθενται και δεν βρισκόμαστε στις καλύτερες συν
θήκες για να τις αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Αριστερά του Νότου έχει ήδη 
πληγεί από μακρά περίοδο στρατιωτικών δικτατοριών και ότι η Αριστερά της Κεντρικής 
Αμερικής -που υπήρξε η πρωτοπορία του αγώνα μετά τη νίκη της σαντινιστικής επανάστα
σης- δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα από την εκλογική ήττα του ESLN των Σαντινίστας και τη 
βάναυση αλλαγή του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων, ως αποτέλεσμα της εξαφάνισης 
του σοσιαλισμού της Ανατολικής Ευρώπης και της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης.
988. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών που σημειώσαμε προηγουμένως, η λατινοαμερικανική 
Αριστερά βρέθηκε σαστισμένη και χωρίς ένα εναλλακτικό σχέδιο. Βιώνει μια βαθιά κρίση 
που περιλαμβάνει τρία πεδία: το θεωρητικό, το προγραμματικό και το οργανικό.
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4. Wim Dierckxsens, Los limites de un capitalismo sin ciudadanía, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα, DEI, 
1997, σ. 140.

5 .1. Ramonet, Un mundo sin rumbo, Μαδρίτη, Debate, 1997, σ. 13.
6. C. Pérez, «Desafíos sociales y políticos del cambio de paradigma tecnológico», Καράκας, 

UCAB-SIC, 1998, σ. 64.
7. W. Dierckxsens, Los límites de un capitalismo..., ό.π., σ. 140.
8. J.A. Blanco, Tercer Milenio, una visión alternativa de la postmodemidad, Αβάνα, Κούβα, 

1995, σ. 117.



2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1. ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

989. Η θεωρητική κρίση της λατινοαμερικανικής Αριστεράς έχει, κατά τη γνώμη μου, τρι
πλή προέλευση. Κατά πρώτο λόγο, την ιστορική της αδυναμία να επεξεργαστεί μια δική της 
σκέψη που να ξεκινά από την ανάλυση της πραγματικότητας της υποηπείρου και της κάθε 
χώρας, από τις αγωνιστικές της παραδόσεις και τις δυνατότητές της για αλλαγή. Εκτός 
από ελάχιστες προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση1, η τάση υπήρξε μάλλον προς την 
εφαρμογή αναλυτικών σχημάτων που ανταποκρίνονταν σε άλλες συνθήκες. Η πραγματι
κότητα αναλυόταν με βάση ευρωπαϊκές παραμέτρους: για παράδειγμα, θεωρούσαν ότι η 
Λατινική Αμερική ήταν φεουδαρχικός σχηματισμός, ενώ ήταν εξαρτημένος καπιταλισμός 
ή εφαρμοζόταν το σχήμα της ευρωπαϊκής ταξικής ανάλυσης σε χώρες όπου η πλειονότητα 
του πληθυσμού ήταν ινδιάνοι, πράγμα που οδηγούσε στο να αγνοείται η σημασία του εθνο- 
τικοπολιτισμικού παράγοντα2.
990. Κατά δεύτερο λόγο, δεν υπήρξε η ικανότητα να πραγματοποιηθεί μια αυστηρή μελέτη 
των σοσιαλιστικών εμπειριών -  τόσο των επιτυχιών τους όσο και των αποτυχιών τους -  και 
αυτό σχετίζεται εν μέρει με την ελάχιστη ή μηδενική επιστημονική παρουσίαση που έχει 
κάνει για αυτές. Ούτε ακόμη έχει πραγματοποιήσει μια σοβαρή ανάλυση για τα αίτια της 
ήττας τους.
991. Όμως χωρίς αμφιβολία η σημαντικότερη εξήγηση αυτής της θεωρητικής κρίσης εί
ναι η ανυπαρξία μιας κριτικής μελέτης του καπιταλισμού στα τέλη του 20ού αιώνα -του 
καπιταλισμού της ηλεκτρονικο-πληροφορικής επανάστασης, της παγκοσμιοποίησης και 
των χρηματοοικονομικών πολέμων. Δεν μιλώ για μερικές μελέτες πάνω σε συγκεκριμένες 
πλευρές της σημερινής καπιταλιστικής κοινωνίας -που αναμφίβολα υπάρχουν3- , αναφέ

1. Ανάμεσα σε αυτές πρέπει να ξεχωρίσουμε ιδιαίτερα αυτές του Μαριάτενγκι στη δεκαετία του 
1920, τις ημιτελείς προσπάθειες του Τσε Γκεβάρα και της Θεωρίας της Εξάρτησης στη δεκαετία του 
1960, καθώς και τη συμβολή, μεταξύ άλλων, των Βραζιλιάνων ερευνητών Kaíb Πράντο Τζούνιορ 
και Φλορέσταν Φερνάντες.

2. Βλέπε για το θέμα αυτό το βιβλίο του José Aricó, Marx y  América Latina, Μπουένος Αιρες, 
Catálogos Editora, 1988 όπου o συγγραφέας προσπαθεί να εξηγήσει κατά κάποιον τρόπο γιατί προ
κύπτει αυτή η διαφορά μεταξύ της μαρξιστικής θεωρίας και της εφαρμογής της στη Λατινική Αμε
ρική.

3. Ανάμεσα στις μελέτες αυτές οφείλουμε να ξεχωρίσουμε το βιβλίο του Μανουέλ Κάστελς που
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ρομαι σε μια μελέτη με τον ολοκληρωμένο και αυστηρό τρόπο που ο Μαρξ μελέτησε τον 
καπιταλισμό της βιομηχανικής επανάστασης.
992. Σε τι τροποποιείται, για παράδειγμα, η έννοια της υπεραξίας -έννοιας κεντρικής στην 
κριτική ανάλυση του καπιταλισμού στον Μαρξ- με την εισαγωγή την ψηφιακής μηχανής 
και της ρομποτικής, από τη μία πλευρά, και με τη σημερινή διαδικασία της παγκοσμιοποίη
σης, από την άλλη; Πώς πλήττει τις τεχνικές και κοινωνικές σχέσεις των νέων τεχνολογιών 
στη διαδικασία της εργασίας; Τι τροποποιήσεις έχουν υποστεί τόσο η εργατική τάξη όσο 
και η αστική τάξη σε μια εποχή όπου η γνώση αντιπροσωπεύει πλέον ένα θεμελιώδες στοι
χείο των παραγωγικών δυνάμεων; Πώς σκεφτόμαστε από μαρξιστική σκοπιά το οικολογικό 
πρόβλημα και το πρόβλημα του ανθρώπινου είδους; Προς τα πού πηγαίνει η σύγχρονη πα
γκοσμιοποίηση και οι συνέπειές της; Ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να οικοδομήσουν 
μια δυνητική αντικειμενική βάση για τη μεταβολή αυτού του τρόπου παραγωγής;
993. Μια ανάλυση αυτού του τύπου είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί μια εναλλακτική 
κοινωνία δεν μπορεί παρά να αναδυθεί από τις δυνατότητες που ανακύπτουν στη σημερινή 
κοινωνία όπου ζούμε. Και δεν βλέπω πώς θα γίνει αυτή η ανάλυση, αν δεν γίνει με το ίδιο 
επιστημονικό εργαλείο που μας κληροδότησε ο Μαρξ.
994. Η κρίση του σοβιετικού σοσιαλισμού δεν σημαίνει -όπως πολλοί ιδεολόγοι του αστι
σμού προσπάθησαν να διακηρύξουν- ότι πρέπει αναγκαστικά να αμφισβητήσουμε την επι
στημονική συμβολή του Μαρξ. Δυστυχώς, κάποια τμήματα της Αριστεράς διαπεράστηκαν 
υπέρμετρα από την αντιμαρξιστική προπαγάνδα του νεοφιλελευθερισμού που αποδίδει 
εσφαλμένα ευθύνες στη μαρξιστική θεωρία για ό,τι έχει συμβεί στις σοβιετικές σοσιαλι
στικές χώρες. Κανένας, ωστόσο, δεν θα έριχνε την ευθύνη στη μαγειρική συνταγή όταν 
καίγεται η κρεμ καραμελέ επειδή είναι πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία του φούρνου.

2. ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ

995. Συμφωνώ πλήρως με τον Λουΐ Αλτουσέρ4 ότι η μεγάλη συμβολή του Μαρξ υττήρξε η 
θεμελίωση της επιστήμης της ιστορίας, «ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της 
ανθρώπινης σκέψης5». Ο Γάλλος φιλόσοφος θεωρεί ότι ο συγγραφέας του έργου Το Κεφά

έχουμε πολύ χρησιμοποιήσει στο Δεύτερο Μέρος αυτής της εργασίας: La era de ¡a información: la 
sociedad red, ιδιαίτερα σε ό,τι αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συμβεί στη διαδικασία της παρα
γωγής και την επίπτωσή τους στους εργαζόμενους. Γύρω από την κατάσταση του δυτικού μαρξισμού, 
βλέπε Perry Anderson, Tras las huellas del materialismo histórico, Μαδρίτη, Siglo XXI, 1986.

4 .0  Λουΐ Αλτουσέρ ήταν εκείνος που με έκανε να ανακαλύψω τον τεράστιο πλούτο της συμβο
λής του Μαρξ, και σε αυτόν οφείλω μεγάλο μέρος της μεθοδολογικής μου διαμόρφωσης. Συνιστώ 
θερμά το κριτικό ξαναδιάβασμά του, σκέφτομαι ότι πολλοί από τους στοχασμούς του είναι ιδιαίτερα 
επίκαιροι για να ξαναξεκινήσουμε τη μελέτη του Μαρξ και να αναπτύξουμε τα νέα ζητήματα που 
θέτει ο σημερινός κόσμος.

5. L. Althusser, «Παρουσίαση», στην πρώτη έκδοση του βιβλίου μου: Los conceptos elemen
tales del materialismo histórico, Μεξικό, Siglo XXI, 1969, σ. 1.
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λαιο ανακάλυψε μια νέα επιστημονική ήπειρο, αυτήν της Ιστορίας, με τον ίδιο τρόπο που 
στο παρελθόν ο Θαλής είχε θεμελιώσει την επιστήμη των Μαθηματικών και ο Γαλιλαίος 
της Φυσικής6.

996. «Ο Μαρξ θεμελίωσε μια νέα επιστήμη, την επιστήμη της ιστορίας των πραγματικών, 
συγκεκριμένων κοινωνικών σχηματισμών (ή “κοινωνιών”). Δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη 
την έκταση αυτού του καταπληκτικού γεγονότος. Πριν από, όπως και μετά τον Μαρξ οι 
άνθρωποι ζούσαν, οι ανθρώπινες μάζες έκαναν την ιστορία τους. Υπήρχαν ιστορικοί για να 
γράφουν το χρονικό της και φιλόσοφοι για να κάνουν τη φιλοσοφία της. Η ιστορία ήταν 
ένα ακαλλιέργητο πεδίο που ήταν κατειλημμένο από θρησκευτικές (Bossuet), νομικές και 
ηθικές (Rousseau, Fourier, Proudhon κ.ά.) ή φιλοσοφικές (Hegel) ιδεολογίες.

997. » Ο Μαρξ άνοιξε αυτό το πεδίο στην επιστημονική γνώση, έδωσε στους ανθρώπους 
τις θεμελιώδεις αρχές μιας επιστημονικής θεωρίας, έκανε τους ανθρώπους να καταλάβουν 
και να γνωρίσουν τους νόμους αυτής της νέας και απέραντης ηπείρου: της Ιστορίας. Αυτές 
οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της ιστορίας ονομάστηκαν κατά παράδοση ιστορικός 
υλισμός7».

998. Οπλισμένος με αυτές τις γενικές αρχές ο Μαρξ άρχισε να πραγματοποιεί μια αυστηρή 
μελέτη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όμως άρχισε μόνο να μελετά σε βάθος την 
οικονομική λειτουργία του. Το σχέδιό του ήταν πολύ περισσότερο φιλόδοξο. Περιελάμβανε 
τη μελέτη όλων των πλευρών της καπιταλιστικής κοινωνίας: κράτος, τάξεις, πληθυσμός, 
μετανάστευση, διεθνείς σχέσεις εργασίας, παγκόσμια αγορά και κρίση, ανάμεσα σε άλλα8. 
Ωστόσο, ο θάνατος ανέτρεψε το έργο του. Μάρτυρα για αυτό το έργο αποτελεί το ατελεί
ωτο κεφάλαιο των δύο μόνο σελίδων γύρω από τις κοινωνικές τάξεις στο Τρίτο Βιβλίο του 
έργου του Το Κεφάλαιο9.

999. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί συγγραφείς είναι ότι το κορυφαίο έργο του 
Μαρξ, Το Κεφάλαιο, δεν έχει ένα εμπειρικό ιστορικό αντικείμενο: ο Μαρξ δεν προσπάθησε 
να κάνει την ιστορία της Αγγλίας από τη γένεση του καπιταλισμού μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
Μελέτησε αυτή τη χώρα γιατί εκεί μπορούσε να βρει τον πιο ανεπτυγμένο καπιταλισμό της 
εποχής του και αυτό του χρησίμευε για να επεξεργαστεί τη θεωρία του, του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη συγκεκριμένη ιστορία του 
καπιταλισμού στην Αγγλία10.

6. L. Althusser, Para leer El Capital, Μεξικό, Siglo XXI, 7η έκδ. 1974, σσ. 197-209.
7. L. Althusser, «Παρουσίαση», ό.π., σ. 1.
8. Τα πρώτα περιγράμματα ενός σχεδίου έκθεσης των ιδεών του τα επεξεργάστηκε ο Μαρξ το 

1857 και εμφανίζονται με τον τίτλο «Εισαγωγή» στο: Κ. Marx, Elementos fundamentales para la 
critica de la economía política (borrador) ¡857-1858, Μεξικό, Siglo XXI, 1971, σσ. 29-31. Αυτό 
το κείμενο μπορεί να βρεθεί επίσης στο: Κ. Marx, Introducción general a la critica de la economía 
política, Μεξικό, Cuadernos de Pasado y Presente, αρ. 1, σ. 58.

9. Κ. Marx, El Capital, τόμος III, κεφάλαιο 8, Ισπανία, Siglo XXI, 1984, σσ. 1123-1124.
10. Κ. Marx, El Capital, Πρόλογος στην Πρώτη Έκδοση, τόμος 1, Μεξικό, Siglo XXI, 1975, σ. 

661.



288 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

1000. Συνεπώς, μπορούμε να κρίνουμε τον επιστημονικό χαρακτήρα του έργου του Μαρξ 
μόνο αν έχουμε υπόψη τα αντικείμενα που αυτός έθεσε για μελέτη και πόσο μπόρεσε να 
πραγματοποιήσει αυτούς τους στόχους. Ο Μαρξ δεν προσπάθησε να κάνει μια ολοκληρω
μένη μελέτη των άλλων τρόπων παραγωγής -  πρωτόγονη κοινότητα, δουλοκτησία, φεου- 
δαρχισμός, ασιατικός τρόπος παραγωγής. Οι αναφορές και οι στοχασμοί που βρίσκουμε 
γύρω από αυτούς τους τρόπους παραγωγής σχετίζονται με την προσπάθειά του να γίνει 
κατανοητό πώς γεννιούνται ιστορικά τα δύο θεμελιακά στοιχεία ή όροι του κεφαλαιοκρα
τικού τρόπου παραγωγής: ο ελεύθερος εργαζόμενος και το κεφάλαιο. Ούτε ακόμη προ
σπάθησε ο Μαρξ να κάνει μια γενική θεωρία της μετάβασης από τον φεουδαρχισμό στον 
καπιταλισμό, ούτε από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό” .
1001. Δεν μπορώ να επεκταθώ εδώ πάνω σε αυτό το θέμα που θα αφορούσε άλλο βιβλίο. 
Θέλω μόνο να επισημάνω στον αναγνώστη πως θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος των κρι
τικών μελετών της σκέψης του Μαρξ -ακόμη και αυτών με τις καλύτερες προθέσεις- πά
σχουν από σοβαρές μεθοδολογικές ελλείψεις.
1002. Είναι σημαντικό να διευκρινήσουμε επίσης ότι ο Μαρξ και ο Ένγκελς πάντοτε πί
στευαν ότι η συμβολή τους συνιστούσε μια θεωρία χωρίς ακρίβεια, «με την έννοια του ότι 
μπορούσαν να χαραχτούν γενικά χαρακτηριστικά, και αναπτύξεις, όμως δεν είναι δυνατή 
μια λεπτομερής και ακριβής γνώση όλων των επιρροών και όρων12».
1003. Πρόκειται λοιπόν για μια έννοια της επιστήμης που κάποιοι αμφισβητούν λόγω του 
σχετικισμού της, την οποία όμως έρχονται να επιβεβαιώσουν πιο πρόσφατες επιστημονικές 
ανακαλύψεις στη μελέτη των διαδικασιών της φύσης. Αυτές έχουν επαληθεύσει ότι εκεί 
όπου συνήθως θεωρείται ότι υπάρχει καθαρή έλλειψη τάξης υπάρχει καθορισμένη τάξη ή 
εσωτερικοί νόμοι όπως, για παράδειγμα, στα μετεωρολογικά φαινόμενα13.
1004. Αυτή η ανακάλυψη έγινε δυνατή χάρη στην επανάσταση στην τεχνολογία των υπολο
γιστών -που επιτρέπει τη μαθηματική μελέτη των χαοτικών συστημάτων- και έχει τόσο ευ- 
ρείες εφαρμογές, που έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη νέα επιστήμη: τη θεωρία του χάους14.
1005. Όμως, καθώς «η κατηγορία του καθορισμού είναι αποφασιστική σε κάθε επιστημο
νική εξήγηση15», η επανάκτηση της επιστημονικής συμβολής του Μαρξ είναι και επανά- 
κτηση του ιστορικού ντετερμινισμού που δεν σχετίζεται σε τίποτε με τη «μοιρολατρία» 
(φαταλισμό)16.

11. Για το θέμα αυτό βλέπε Marta Hamecker, Los conceptos elementales..., κεφάλαιο XII: «La 
teoría marxista de la historia», ό.π., σσ. 265-291 και το κεφάλαιο IX: «La trancisión», σσ. 177-217. 
Αυτά τα κεφάλαια περιελήφθηκαν μετά την 51η έκδοση του 1985 [δεν περιέχονται στην ελληνική 
έκδοση]. Βλέπε επίσης A.S. Vásquez, «Estructuralismo e historia», στο Filosofía y circunstancias, 
Βαρκελώνη, Anthropos, 1997, σσ. 189-215.

12. A. Woods και T. Grand, Razón y  Revolución. Filosofía marxista y ciencia moderna, Μαδρί
τη, Fundación Federico Engels, 1995, σ. 379.

13. ibid., σ. 133.
14. ibid., σσ. 133-136· 355-385.
15. Adolfo Sánchez Vásquez, Filosofía y circunstancias, Βαρκελώνη, Anthropos, 1997, σ. 216.
16. Αυτό που πρέπει να απορρίπτεται σπς επιστήμες, σύμφωνα με τον Σάντσες Βάσκες, είναι 

ο «μη ντετερμινισμός» (εννοούμενος ως ρήξη με την καθολική ντετερμινιστική αρχή) και ο «φα
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1006. Δεν πρόκειται για τον μηχανιστικό ντετερμινισμό της κλασικής μηχανικής που εκ
φράζεται στους νόμους κίνησης του Νεύτωνα που σχετίζονται με απλά αίτια και αποτε
λέσματα17. Ούτε για τον εξελικτικό ντετερμινισμό του Δαρβίνου -διαδικασία εξέλιξης των 
ειδών με βαθμιαίο τρόπο, με τακτικά βήματα και σταθερή ταχύτητα18. Βρίσκεται πιο κοντά 
στη θεωρία της εξέλιξης της λεγόμενης «σημειακής ισορροπίας.» -διαδικασία εξέλιξης των 
ειδών όχι βαθμιαία αλλά με ρήξεις, επιστροφές και παύσεις19-  και στους νόμους που εκδη
λώνονται με μη γραμμικές σχέσεις*·0, νόμοι που συχνά είναι μόνο διαδοχικές προσεγγίσεις 
που τελειοποιούνται σταθερά μέσα από νέες ανακαλύψεις21.

ταλισμός» (εννοούμενος ως απόλυτη αναγκαία σύνδεση) (ibid., σ. 217). Από την πλευρά του, ο 
Hinkelammert έχει ένα άρθρο αφιερωμένο σε αυτό το θέμα: «Deteiminismo y autoconstitución del 
sujeto: las leyes que se imponen a espalda de los actores y el orden por el desorden», στο El mapa 
del emperador, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα, DEI, 1996, σσ. 235-276. Στο άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι 
ο Μαρξ δεν είναι ντετερμινιστής -με την κλασική έννοια που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη-, και 
συγκρίνει τις αναλύσεις του Μαρξ με τη «θεωρία του χάους». Με τον ίδιο τρόπο «οι διαταραχές δεν 
μπορούν να εξηγηθούν με ντετερμινιστικό τρόπο. Όμως μπορούν να περιγραφούν όρια διακύμαν
σης των διαταραχών. Πάνω στο γεγονός αυτό στηρίζεται η μαρξική θεωρία των τιμών. Αυτή δεν 
προσπαθεί να εξηγήσει ειδικές τιμές, όπως το υποστηρίζει η νεοκλασική θεωρία. Αντί γι’ αυτό περι
γράφει την αγορά ως διαταραχή, για την οποία μπορούν να οριστούν πλαίσια διακύμανσης» (ibid., 
σ. 255). Προηγουμένως είχε γράψει: «Ο Μαρξ περιγράφει τον μηχανισμό μέσω του οποίου παρά- 
γεται η οικονομικο-κοινωνική τάξη της αστικής κοινωνίας, μέσω της έννοιας των “νόμων”. Αυτός 
μιλά για νόμους που επιβάλλονται “πίσω από την πλάτη” των πρωταγωνιστών (παραγωγών), [αυτοί 
οι νόμοι είναι] η έκφραση των μη σκοπούμενων συνεπειών της σκόπιμης δράσης που επιστρέφουν 
πάνω στον ίδιο πρωταγωνιστή και ασκούν πάνω του πιεστική επίδραση» (ibid., σ. 243). Πιο κάτω 
προσθέτει: «Στο περιβάλλον αυτής της ανάλυσης των μη σκοπούμενων συνεπειών μπορεί να εννοη
θεί αυτό που μεταγενέστερα ο Μαρξ ονόμασε “ιστορικό ντετερμινισμό”. Δεν πρόκειται με κανέναν 
τρόπο για ιστορικούς νόμους με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες οι κλασικές φυσικές επιστήμες. 
Πρόκειται για νόμους που επιβάλλονται πίσω από την πλάτη των παραγωγών τους και που κινούν 
την ιστορία. Είναι καταναγκαστικές ιστορικές τάσεις. [...] Ως προς τον καπιταλισμό αυτός είναι μία 
τάξη που έχει παραχθεί από μία αταξία, είναι μία εντροπική τάξη: ως τέτοια αυτή η τάξη πρέπει να 
αλλάξει γιατί απειλεί την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Αν η ανθρωπότητα θέλει να διασφαλίσει την 
ύπαρξή της πρέπει να αλλάξει αυτή την τάξη. Γι’ αυτό ο Μαρξ εννοεί αυτόν τον “νόμο” ως κάλεσμα 
στην ανθρώπινη δράση. Ωστόσο, με την έννοια με την οποία γίνεται αντιληπτός ο “ντετερμινισμός”, 
αυτή η θεωρητικοποίηση των καταναγκαστικών δυνάμεων στην ίδια την ιστορία δεν συνεπάγεται 
με καμία μορφή έναν ντετερμινισμό» (ibid., σ. 247).

17. A. Woods καιΤ. Grant, Razón y  revolución..., ό.π., σσ. 121-122.
18. ibid., σ. 313.
19. Την προτείνουν οι παλαιοντολόγοι Niles Eldredge και Stephen Jay Gould. Αυτοί οι συγγρα

φείς πρεσβεύουν ότι «η μελέτη των απολιθωμάτων δεν είναι τόσο ανολοκλήρωτη όσο πιστευόταν. 
Τα άλματα μπορεί να αντανακλούν αυτό που πραγματικά συνέβη. Αυτή η εξέλιξη λειτουργεί με 
άλματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται μακρές περίοδοι βαθμιαίας και στάσιμης εξέλιξης» 
(ibid., σ. 314).

20. Αυτό που ο'Ενγκελς ονόμαζε «δυναμικοί νόμοι» (El Anti-Düring, Αβάνα, Política, 1963, σ.
35).

21. A. Woods καιΤ. Grand, Razón y  revolution..., ό.π., σ. 367.
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1007. Σύμφωνα με τον Ilya Prigogine που πήρε το βραβείο Νόμπελ Χημείας του 1977, 
οι Μαρξ και Ένγκελς είχαν ήδη προσεγγίσει αυτές τις νέες επιστημονικές ιδέες22 εδώ και 
εκατό χρόνια. Από τη πλευρά του o James Gleik, ένας μελετητής της θεωρίας του χάους, 
αναγνωρίζει ότι οι Σοβιετικοί επιστήμονες ήταν πολύ πιο προχωρημένοι από τους συναδέλ
φους τους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ότι ήδη διέθεταν «μια σημαντική έρευνα πάνω στο 
χάος» που ξεπερνούσε τη δεκαετία του 195023.
1008. Ο Hinkelammert, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι «η μαρξική θεωρία της τάξης 
[...] πιθανώς είναι υπερβολικά κριτική για να γίνει αποδεκτή από τις οικονομικές και κοι
νωνικές επιστήμες [...] και κατά συνέπεια στρέφεται στη Φυσική, που είναι προφανώς το 
λιγότερο επιδεκτικό πεδίο στις κυρίαρχες ιδεολογικές θέσεις [.. ,]24».
1009. Έπειτα από όσα εκτέθηκαν πιστεύω ότι μπορεί να εννοηθεί γιατί αποδίδω τόση σπου- 
δαιότητα στην προσπάθεια που πραγματοποιεί ο Αουΐ Αλτουσέρ με μια πορεία πολλών έρ
γων του να αναδείξει τον ειδικό χαρακτήρα του ιστορικού ντετερμινισμού που ανακάλυψε 
ο Μαρξ, που ανταποκρίνεται όχι σε μια γραμμική αιτιότητα, αλλά δομική 25.
1010. Δεν αρνούμαι ότι στα έργα των ιδρυτών του μαρξισμού μπορούμε να βρούμε ισχυρι
σμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε μηχανιστικές ή εξελικτικές ερμηνείες, όμως αυτό έχει 
εξήγηση: τόσο ο Μαρξ όσο και οΈνγκελς ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ζούσαν σε έναν 
συγκεκριμένο κόσμο ο οποίος χαρακτηριζόταν από μία συγκεκριμένη ανάπτυξη των επιστη
μών, και είναι σε αυτό το ιδεολογικό πεδίο26 όπου εισάγονται οι έρευνες και οι ανακαλύψεις 
τους. Πολλές φορές έπρεπε να χρησιμοποιούν λέξεις δανεισμένες από αυτές τις επιστήμες 
-λέξεις που δεν ήταν οι καταλληλότερες- για να περιγράψουν τα ευρήματά τους.

22. «Η ιδέα μιας ιστορίας της φύσης ως αναπόσπαστου μέρους του υλισμού προτάθηκε από τον 
Μαρξ και πιο λεπτομερειακά από τον Ένγκελς. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη Φυσική, η ανακάλυψη 
του δημιουργικού ρόλου που παίζει η μη αντιστρεπτικότητα έχουν θέσει σπς φυσικές επιστήμες ένα 
ερώτημα που ήδη το είχαν θέσει οι υλιστές πριν από καιρό [...]» (Ilya Prigogine και Isabel Stengers, 
Order Out o f Chaos, Man’s New Dialogue with Nature, Λονδίνο, 1985, το αναφέρουν οι Grand και 
Wood στο Razón y revolución..., ό.π., σ. 382).

23. J. Gleick, Chaos-Making a New Science, Νέα Υόρκη, Viking, 1987, στη γερμανική έκδοση 
του 1990, σ. 113, το αναφέρει ο F. Hinkelammert, «Determinismo y autoconstitución...», στο El 
mapa del emperador, Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα, DEI, 1996, σ. 254, σημείωση 14.

24. F. Hinkelammert, Determinismo..., ό.π., σ. 254, σημείωση 14.
25. Για το θέμα αυτό ανατρέξτε στα ακόλουθα έργα του Λ. Αλτουσέρ: Para leer El capital, ό.π., 

σσ. 197-209- Positions, Παρίσι, Éditions Sociales, 1976, σσ. 151-156· La revolución teórica de 
Marx, Μεξικό, Siglo XXI, 1981, σσ. 160-181. Βλέπε επίσης A. Sánchez Vazquez, «Estnicturalismo 
e historia», ό.π., σσ. 204-211.

26. Σε σχέση με αυτό το θέμα μού φαίνονται πολύ σημαντικοί οι στοχασμοί του Αλτουσέρ για 
τον ρόλο που παίζει το ιδεολογικό πεδίο στη σκέψη ενός συγγραφέα, και για το ότι είναι αναγκαίο 
να γνωρίζουμε τους προβληματισμούς που υπάρχουν σε αυτό για να εντοπίζουμε πότε γεννιέται 
μια νέα πρωτότυπη σκέψη που να μην είναι επανάληψη αυτού που ένας άλλος συγγραφέας ήδη 
έχει εκθέσει. Από εδώ πηγάζει επίσης και η σημασία τού να μελετάμε την εξέλιξη της σκέψης κάθε 
συγγραφέα και να καταλαβαίνουμε τα ερωτήματα που του θέτει η εποχή του (L. Althusser, La revo
lución teórica de Marx, Μεξικό, Siglo XXI, 1981, σ. 56).
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1011. Πού θα αναζητήσουμε λοιπόν την πραγματική σκέψη του Μαρξ απέναντι στον ντε
τερμινισμό; Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε στο ωριμότερο έργο του, Το Κεφάλαιο21, 
μελετώντας τη λειτουργία των νόμων που ανακάλυψε ο Μαρξ, για παράδειγμα τον νόμο 
της πτωτικής τάσης του ποσοστού του κέρδους. Πόση συζήτηση δεν έχει γίνει σχετικά και 
πόσο λίγο έχει εννοηθεί η βαθιά σκέψη του συγγραφέα! Εδώ επίσης έχει διατυπωθεί η θέση 
ότι ο Μαρξ έσφαλε, ότι το ποσοστό του κέρδους όχι μόνο δεν έπεσε στη διάρκεια της ιστο
ρίας του καπιταλισμού -όπως υποτίθεται ότι αυτός ισχυρίζεται- αλλά και ότι ανέβηκε στα 
λεγόμενα «χρυσά χρόνια»28 και ότι αν και ξαναέπεσε στα χρόνια της κρίσης της δεκαετίας 
του 1970 έχει ανακάμψει έπειτα από αυτήν. Αυτό που οι επιφανειακές αυτές κριτικές δεν 
βλέπουν είναι ότι ο Μαρξ δεν ισχυρίζεται ότι το ποσοστό θα πέσει αναγκαστικά αλλά ότι 
η τάση του είναι πτωτική, όμως την ίδια ώρα επισημαίνει το πώς ο καπιταλισμός αναζητά 
φόρμουλες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτού του νόμου και πώς οι εργάτες αγωνί
ζονται ενάντια στα μέτρα που παίρνει η καπιταλιστική τάξη29.
1012. Ήταν ο Μαρξ και όχι κάποιος άλλος συγγραφέας αυτός που έγραψε τα ακόλουθα: 
«Τότε στη θέση της δυσκολίας που έχει ως τώρα απασχολήσει τους οικονομολόγους, της δυ
σκολίας να εξηγήσουν την πτώση του ποσοστού του κέρδους, μπαίνει η ανάστροφη δυσκο
λία, η δυσκολία να εξηγήσουν γιατί αυτή η πτώση δεν είναι μεγαλύτερη ή ταχύτερη. Πρέπει 
να μπαίνουν στο παιχνίδι επιδράσεις που αντιδρούν, επιδράσεις που ματαιώνουν και αίρουν 
το αποτέλεσμα του γενικού νόμου και του δίνουν μόνο τον χαρακτήρα μιας τάσης30».
1013. Η συγκεκριμένη ανάπτυξη που ακολουθεί ο καπιταλισμός κατανοείται μόνο αν λη- 
φθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες: τόσο ο νόμος της πτωτικής τάσης όσο και οι αντι- 
τιθέμενες αιτίες.
1014. Αυτός ο ντετερμινισμός νέου τύπου -που σε τίποτε δεν σχετίζεται με τον ντετερ
μινισμό των φυσικών επιστημών της εποχής του Μαρξ- αφήνει έναν χώρο για τη δράση 
του ανθρώπου στην ιστορία. Ας θυμηθούμε ότι για τον Μαρξ η ταξική πάλη είναι ο κινη
τήρας της ιστορίας. Αυτό που κάνει ο συγγραφέας είναι να μας παρέχει τις γνώσεις που 
μας επιτρέπουν να δούμε σε ποιο χώρο πρέπει να παλέψουμε για να είναι το έργο μας πιο 
αποτελεσματικό, γιατί, ναι, πρέπει να παλέψουμε31 για να αλλάξει ο κόσμος, σε αντίθεση με 
τη μηχανιστική εξελικτική θέση που συμπεραίνει ότι ο ερχομός του σοσιαλισμού θα είναι 
καρπός των σύμφυτων αντιθέσεων του καπιταλισμού32.

27. Πιστέυω ότι είναι σε αυτήν ακριβώς την εργασία όπου πρέπει να μελετήσουμε τις έννοιές 
του, αφού είναι το ωριμότερο και πληρέστερο έργο του από επιστημονική άποψη.

28. Έτσι ονόμασε ο Αγγλος ιστορικόςΈρικ Χομπσμπάουμ τα χρόνια που ακολουθούν τον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο και φτάνουν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

29. Αν και δεν συμμερίζομαι όλα του τα κριτήρια, συνιστώ το βιβλίο του Hairy Cleaver, Una 
lectura política de «El Capital», Μεξικό, Fondo de Cultura Económica, 1985, που δίνει έμφαση στο 
πώς η ταξική πάλη είναι αυτή που καθορίζει την εξέλιξη του καπιταλισμού.

30. Κ. Marx, El Capital, τόμος III, κεφάλαιο 6, Μεξικό, Siglo XXI, 1976, σ. 297 [ελληνική έκ
δοση: τόμος 3ος, βιβλίο III, κεφάλαιο 14, σ. 293, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1978].

31. L. Althusser, Positions, ό.π., σ. 160.
32. Για το θέμα αυτό, βλέπε L. Althusser, Para leer El Capital, ό.π., σσ. 197-209· Positions, ό.π.,
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1015. Η ανακάλυψη από τον Μαρξ αυτού του νέου τύπου ντετερμινισμού ήταν εκείνο που 
τον οδήγησε να καταλάβει πώς λειτουργούσε το κεφαλαιοκρατικό καθεστώς της εποχής 
του και προς τα πού κατευθυνόταν. Ο Μαρξ προέβλεψε έναν αιώνα πριν πώς θα κινιόταν η 
διαδικασία διεθνοποίησης του κεφαλαίου που σήμερα βλέπουμε να αντανακλάται σε αυτό 
που ονομάσαμε προηγουμένως παγκοσμιοποίηση.
1016. Η άρνηση του μαρξιστικού ντετερμινισμού είναι άρνηση όλου του θεωρητικού εποι
κοδομήματος που ο Μαρξ έχτισε με τόσο πάθος και προσπάθεια με μόνο στόχο να δώσει 
στην εργατική τάξη τα εννοιολογικά όπλα της απελευθέρωσής της. Κάνοντάς τη να κατα
λάβει πώς λειτουργεί το καθεστώς της καπιταλιστικής παραγωγής, τι νόμοι το διέπουν και 
ποιες είναι οι εσωτερικές του αντιθέσεις, οδηγεί τους εργαζόμενους να οργανώσουν τον 
αγώνα κατά της εκμετάλλευσης με τον αποτελεσματικότερο τρόπο33.
1017. Η μεγάλη συμβολή του Μαρξ υπήρξε λοιπόν ότι διασάφησε και εξήγησε την κοινω
νική δυναμική. Αν αρνιόμαστε στον μαρξισμό αυτή την ικανότητα -και, συνεπώς, να σκέ
φτεται την ιστορία της ανθρωπότητας όχι ως αποτέλεσμα καθαρά υποκειμενικών πράξεων 
αλλά ως αποτέλεσμα της δράσης των υποκειμένων που λειτουργούν μέσα σε καθορισμένα 
αντικειμενικά όρια-, αρνιόμαστε τη δυνατότητά μας να κυριαρχήσουμε στη φύση και να 
λειτουργήσουμε αποτελεσματικά πάνω στην κοινωνική πραγματικότητα.
1018. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να είμαστε ικανοί να επεξεργαστούμε 
μια στρατηγική και μια τακτική και τι άλλο είναι η στρατηγική και η τακτική, παρά το απο
τέλεσμα της ανάλυσης της αντικειμενικής πραγματικότητας;
1019. Πρέπει να είμαστε ικανοί να ανιχνεύσουμε τις αγωνιστικές δυναμικότητες των δια
φόρων κοινωνικών τμημάτων που θα διαμορφώσουν το υποκείμενο της κοινωνικής αλλα
γής: Πού βρίσκεται σήμερα αυτό το δυναμικό; Πού πρέπει να δουλέψουμε; Πώς πρέπει να 
το οργανώσουμε; Πού βρίσκονται οι αντιφάσεις του συστήματος; Ποιο είναι το αδύνατο 
σημείο του; Και θα δώσουμε μια σοβαρή απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις μόνο αν κάνου
με μια επιστημονική ανάλυση αυτής της κοινωνίας.

3. ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

1020. Σημειώνω ότι χρησιμοποιώ τον όρο «μαρξισμός» μόνο για λόγους απλούστευσης, 
αφού δεν ξεχνώ ότι ο Μαρξ ήταν αντίθετος στη χρήση αυτού του όρου για να χαρακτηρίσει 
τις επιστημονικές του έρευνες και με κάθε δίκιο, γιατί ένα δόγμα μπορεί να διεκδικήσει

σσ. 151-166- Μ. Harnecker, «Marxismo y humanismo», στο Papers, αρ. 50, Universidad Autónoma 
de Barcelona, 1996, σσ. 127-129.

33. O Μαρξ ήθελε να προσφέρει στην εργατική τάξη -μας λέει ο Γάλλος φιλόσοφος Λ. Αλτου
σέρ (Positions, ό.π., σ. 185)- «την κατανόηση των μηχανισμών της καπιταλιστικής κοινωνίας και 
να της αποκαλύψει τις σχέσεις και τους νόμους κάτω από τους οποίους ζούσε για να ενισχύσει και 
να προσανατολίσει τον αγώνα της. Ο μόνος του στόχος ήταν η ταξική πάλη, για να βοηθήσει την 
εργατική τάξη να κάνει την επανάσταση και να καταργήσει στη συνέχεια και την πάλη και τις τάξεις 
ως τέτοιες».
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συγγραφικά δικαιώματα, αλλά ποτέ μια επιστήμη. Μιλάμε για μαθηματικά, φυσική, αν
θρωπολογία, ψυχανάλυση, αυτές όμως οι επιστήμες δεν ονομάζονται: γαλιλαιϊσμός, νευ- 
τωνισμός, λεβιστροσισμός, φροϊδισμός, γιατί κάθε επιστήμη έχει μια εξέλιξη που ξεπερνά 
τον ιδρυτή της. Μπορούμε να μιλάμε για τις ανακαλύψεις του ενός ή του άλλου συγγραφέα, 
όμως η επιστήμη ως τέτοια δεν έχει επίθετο, είναι πάντοτε μια συλλογική οικοδόμηση.
1021. Από την άλλη πλευρά, όταν αναφέρομαι στον μαρξισμό, σκέφτομαι μόνο την επιστη
μονική συμβολή του Μαρξ. Δεν αναφέρομαι στη φιλοσοφία του Μαρξ ούτε στο ιστορικό 
κίνημα το οποίο δημιούργησε η επιστημονική του συμβολή34.
1022. Τέλος, αν θεωρούμε τον μαρξισμό θεωρία, είναι λογικό ότι η εξέλιξή του πρέπει να 
είναι διαρκής και ότι αν αυτή σταματήσει35, μπορούμε να υποστηρίξουμε με πλήρη ακρί
βεια ότι αυτή η επιστήμη βρίσκεται σε κρίση. Αν το αντικείμενό της είναι η κοινωνία και η 
αλλαγή της -και κανένας δεν αρνείται ότι έχουν συμβεί αξιοσημείωτες αλλαγές σε αυτό το 
πεδίο από τον Μαρξ μέχρι σήμερα-, είναι λογικό να δημιουργηθούν καινούρια εργαλεία 
για να αναλυθούν οι νέες πραγματικότητες. Και ότι για να τα δημιουργήσουμε, πρέπει να 
έχουμε στο νου μας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις όλων των τομέων της 
γνώσης και αυτό ακριβώς είναι που δεν έχει συμβεί με την επαρκή εμβάθυνση στο οικο
νομικό πεδίο που είναι κλειδί για την κατανόηση των αλλαγών στον σύγχρονο κόσμο36. 
Έτσι, μπορούμε να μιλάμε για κρίση του μαρξισμού ή -πολύ ακριβέστερα- για κρίση της 
επιστήμης της ιστορίας που εγκαινίασε ο Map^37. Αυτή η κρίση ήταν βαθύτερη στις σοσια
λιστικές χώρες, λόγω του ότι από την εποχή του Στάλιν ο μαρξισμός μετατράπηκε σε επί

34. Βλέπε Η. Gallardo, «Cinco mitos en tomo a la crisis del socialismo histórico», εισήγηση 
στο διεθνές συνέδριο «Socialismo: realidad, vigencia y utopía», 10-13 Μαΐου 1991, Μπογκοτά, 
Κολομβία.

35. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος γι’ αυτό το θέμα. Ήδη η Ρόζα Λούξεμπουργκ στις 
αρχές του 20ού αιώνα ανέλυε τις αιτίες της στασιμότητας του μαρξισμού (J. Aricó, Marx y  América 
Latina, ό.π., σ. 46).

36. Για το θέμα αυτό βλέπε τα δύο βιβλία του Perry Anderson: Tras las huellas del materialismo 
histórico, Μαδρίτη, Siglo XXI, 1986 και Consideraciones sobre el marxismo occidental, Μεξικό, 
Siglo XXI, 1979.

37. Αλλοι (Μπόμπιο, Αρικό) προτιμούν να μιλούν για «κρίση του μαρξισμού». Ο Αρικό ανα
παράγει στο βιβλίο του τα ακόλουθα λόγια του Μπόμπιο: [...] «για κάποιον όπως εγώ που δεν 
είναι ούτε μαρξιστής ούτε αντιμαρξιστής, και θεωρεί τον Μαρξ έναν κλασικό με τον οποίο είναι 
απαραίτητο να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του όπως γίνεται με τον Χομπς ή τον Χέγκελ, δεν 
υπάρχει τόσο μια κρίση του μαρξισμού, όσο μαρξιστές σε κρίση. Μόνο ένας μαρξιστής, εφ’ όσον 
θεωρεί ότι ο μαρξισμός είναι ένα καθολικό δόγμα ή ένας αντιμαρξιστής, εφ’ όσον θεωρεί ότι ο 
μαρξισμός πρέπει να απορριφθεί από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορούν ακριβώς να πουν, με πόνο 
ή ευχαρίστηση, ότι ο μαρξισμός βρίσκεται σε κρίση. Ο πρώτος, επειδή δεν βρίσκει εκεί αυτό που 
θέλει να βρει. Ο δεύτερος, επειδή από την επιβεβαίωση ενός λάθους αποφαίνεται για την αποτυχία 
και το τέλος του» (J. Aricó, Marx y  América Latina, ibid., σ. 208). Πιστεύω ότι και οι δύο συγγρα
φείς έχουν δίκιο, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κρίση του μαρξισμού με αυτή την έννοια, γι’ αυτό 
εγώ μιλώ για κρίση της επιστήμης της ιστορίας που εγκαινίασε ο Μαρξ, για την οποία ευθύνονται 
οι θεωρητικοί που υπήρξαν ανίκανοι να την αναπτύξουν στο ύψος των νέων απαιτήσεων που θέτει 
η πραγματικότητα.
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σημη επιστήμη, δηλαδή σε αντιεπιστήμη, σε δόγμα, παραμένοντας στάσιμος για δεκαετίες.
1023.0  ισχυρισμός ότι ο μαρξισμός βρίσκεται σε κρίση δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το θεμε
λιώδες του θεωρητικού οργάνου που δημιούργησε ο Μαρξ έχει χάσει το κύρος του ως ανα
λυτικού εργαλείου για την κοινωνία και την αλλαγή της38. Ποιος άλλος έχει κάνει πιο βαθιά 
και εύστοχη κριτική του καπιταλισμού της εποχής του; Ποιος ήταν ικανότερος από αυτόν 
στο να διακρίνει προς τα πού βάδιζε η υποκείμενη στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγω
γής ανθρωπότητα; Είναι σημαντικό επίσης να παρατηρήσουμε ότι η σύγχρονη κοινωνική 
επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει τη συμβολή του. Είναι παράδοξο όμως οι καπιταλιστές 
να χρησιμοποιούν περισσότερο τον μαρξισμό για να επεξεργάζονται την αντεπαναστατι- 
κή στρατηγική τους από ό,τι τον χρησιμοποιούμε εμείς για την επαναστατική στρατηγική 
μας.
1024. Τέλος, θέλω να διευκρινίσω ότι η υπεράσπιση από εμένα του μαρξισμού δεν σημαί
νει πως θεωρώ ότι όλα όσα έγραψε ο Μαρξ είναι δόγμα πίστης, πως δεν πιστεύω ότι το έργο 
του δεν έχει λάθη ή ελλείψεις.
1025. Επιπλέον, σκέφτομαι όπως έλεγα πριν, ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη συμβολή 
του με νέες έρευνες και νέες έννοιες που να λαμβάνουν υπόψη τις νέες πραγματικότητες.
1026. Ίσως η δραματικότερη πραγματικότητα που σήμερα πρέπει να έχουμε στο νου μας, 
να είναι αυτή της επιδείνωσης της κατάστασης του περιβάλλοντος που προκαλείται από 
την ιλιγγιώδη καπιταλιστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. Ήδη ο Μαρξ, εκατό 
χρόνια πριν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο το οικολογικό πρόβλημα, είχε δηλώσει ότι ο καπι
ταλιστικός τρόπος παραγωγής, αναπτύσσοντας «την τεχνική και τον συνδυασμό της κοινω
νικής διαδικασίας της κοινωνικής παραγωγής [υπέσκαπτε] ταυτόχρονα τις δύο πηγές από 
όπου αναβλύζει κάθε πλούτος: τη γη και τον εργάτη39».
1027. Σημείωνε ότι «κάθε πρόοδος της καπιταλιστικής γεωργίας [συνεπαγόταν] καταλή- 
στευση του εδάφους. Κάθε πρόοδος στο ανέβασμα της γονιμότητάς του για ένα ορισμένο 
διάστημα είναι ταυτόχρονα και πρόοδος στην καταστροφή των μόνιμων πηγών αυτής της 
γονιμότητας. Και όσο περισσότερο μια χώρα όπως, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ ξεκινά από τη 
μεγάλη βιομηχανία σαν το φόντο της ανάπτυξής της, τόσο πιο γρήγορη είναι αυτή η διαδι
κασία της καταστροφής40».
1028. Όμως, σύμφωνα με τον Μαρξ, η κατάσταση της γης όχι μόνο επιδεινώνεται από την

38. «Έργο των σημερινών μαρξιστικών ερευνών θα πρέπει να είναι -σύμφωνα με τον Π. Γκου- 
αδαράμα, με τον οποίο συμφωνώ και εγώ- να καθοριστεί ιστορικά ποιος υπήρξε ο “σκληρός πυρή
νας” [του μαρξισμού], τι μένει άφθαρτο; Όχι για να αγιοποιηθεί από τους αποστόλους του, [αλλά 
γιατί αποδεικνύει] την επιστημονική του εγκυρότητα, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές θεωρήσεις 
που απορρέουν από αυτήν. Ακόμη είναι απαραίτητο να καθοριστεί η διαδικασία εξέλιξης αυτού του 
σκληρού πυρήνα. Ποια είναι η συμβολή του καθένα από τους οργανικούς μαρξιστές που σε διάφο
ρους χρόνους και χώρους [τον] έχουν εμπλουτίσει» (América Latina: marxismo y  postmodernidad, 
Μπογκοτά, Πανεπιστήμιο INCCA, 1994).

39. Κ. Marx, El capital, τόμος 1, Μεξικό, Siglo XXI, 1975, σ. 613 [ελληνική έκδοση, βιβλίο 
Πρώτο, κεφάλαιο 13, Εκδοτικό της ΚΕ του ΚΚΕ, 1954, σσ. 522-523],

40. Ibid., σ. 612 [ελληνική έκδοση, σ. 523.] Και, επιπλέον, συγχαίρει έναν συγγραφέα της επο
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τεχνολογική πρόοδο, αλλά επίσης και από τις αλλαγές των σχέσεων πόλης-υπαίθρου. «Η 
καπιταλιστική παραγωγή, μαζί με τη διαρκώς αυξανόμενη υπεροχή του αστικού πληθυ
σμού που τον συγκεντρώνει σε μεγάλα κέντρα, από τη μια μεριά συσσωρεύει την ιστορική 
κινητήρια δύναμη της κοινωνίας ενώ από την άλλη διαταράσσει την ανταλλαγή της ύλης 
ανάμεσα στον άνθρωπο και τη γη, δηλαδή την επιστροφή στο έδαφος των συστατικών του 
εδάφους που καταναλώνει ο άνθρωπος με τη μορφή μέσων συντήρησης και ιματισμού, και 
επομένως τον αιώνιο φυσικό όρο αέναης γονιμότητας του εδάφους41».
1029. Δεν είναι ο Μ αρξ αλλά ο καπιταλιστικός τρόπος παραγω γής αυτός που δεν λαμβάνει 
υπόψη το περιβάλλον  και, συνεπώς, η επιστημονική θεωρία που οικοδομείται ξεκινώντας 
από αυτόν πρέπει να αντανακλά αυτή την πραγματικότητα και όχι κάτι άλλο. Ίσως μπορεί 
να γίνει κριτική στον Μαρξ για τη μικρή έμφαση που έδωσε στο πρόβλημα, όμως ήταν 
δυνατόν να προβλέψει ότι το οικολογικό πρόβλημα θα γινόταν ένα από τα σοβαρότερα 
προβλήματα του σημερινού κόσμου, καθώς εκείνη τη στιγμή τίποτε δεν οδηγούσε στη σκέ
ψη για την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις ολέθριες συνέπειες των συγκεκριμένων 
ενεργειακών πηγών και των τεχνητών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η 
γεωργική παραγωγή42;
1030. Όταν αναφερόμαστε σ’ αυτό το βιβλίο στο περιβαλλοντικό πρόβλημα, απορρίπτου
με τη στενή έννοια της αποδοτικότητας που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό, σύμφωνα με 
την οποία τα πάντα μετριούνται αποκλειστικά σε χρηματικές αξίες χωρίς να αναρωτιέται 
αν αυτά που παράγονται χρησιμεύουν πραγματικά στον άνθρωπο ούτε νοιάζεται για τις 
επιπτώσεις που μπορούν να έχουν πάνω στη φύση. Προτείνουμε μια νέα έννοια, αυτήν της 
κοινωνικής αποδοτικότητας ή περιβαλλοντικού ορθολογισμού ή οικοτεχνολογικής παραγω 
γικότητας, όμως ταυτόχρονα προειδοποιούμε ότι αυτό είναι ανέφικτο μέσα στον καπιταλι
σμό, την παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στη μεγιστοποίηση του κέρδους και ότι αυτό 
συνεπάγεται την αναγκαιότητα του αγώνα για τη σοσιαλιστική κοινωνία43.
1031. Το έργο μας λοιπόν δεν είναι να κριτικάρουμε τον Μαρξ γι’ αυτό που δεν έκανε σε 
σχέση με το οικολογικό πρόβλημα, αλλά να ξεκινήσουμε από την κριτική χρήση του πλού
σιου θεωρητικού οργάνου που μας κληροδότησε και να επεξεργαστούμε τις νέες έννοιες 
που απαιτούνται για την οικοδόμηση της θεωρίας που θα μας οδηγήσει στη λύση όλων 
αυτών των προβλημάτων της νέας εναλλακτικής στον καπιταλισμό κοινωνίας που θέλουμε 
να χτίσουμε44.

χής του που έχει αναλύσει «από την άποψη των φυσικών επιστημών την αρνητική πλευρά της σύγ
χρονης γεωργίας» (ídem, σημείωση 325).

41. ibid., σ. 611, [ελληνική έκδοση, σ. 522],
42. Οπως λέει ο Ε. Λεφ, «[...] η σχετική φυσική αφθονία μπροστά στον βαθμό ανάπτυξης των 

παραγωγικών δυνάμεων [...] την εποχή του Μαρξ δεν ξεπερνούσε ακόμη τη “χωρητικότητα φορτί
ου” των εθνικών οικοσυστημάτων, ούτε έσπαζε τις συνολικές εύθραυστες οικολογικές ισορροπίες 
του πλανήτη» (Ε. Leff, Ecología y  capital, ό.π., σ. 341).

43. Βλέπε στο βιβλίο αυτό το τμήμα «Ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές βλάβες», παράγραφοι 
753-785.

44. «Είναι ο σοσιαλισμός εκείνος που απαιτεί την επεξεργασία, όπως ισχυρίζεται ο Λεφ, μιας



1032. Η Αριστερά πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επαναξιολογήσει τη θεωρία ως ένα απα
ραίτητο όπλο για την κοινωνική αλλαγή: αφιερώνοντας χρόνο στη θεωρητική μόρφωση, 
επανακτώντας τα στελέχη της διανόησης, σχηματίζοντας επιστημονικές κοινότητες ερευ
νητών και δημιουργώντας μόνιμες λαϊκές σχολές στελεχών.
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θεωρίας της παραγωγής που να λύνει τη σύγκρουση μεταξύ διατήρησης και μεγέθυνσης -ανάμεσα 
στους νόμους της αγοράς, τα οικονομικά συμφέροντα, τις εθνικές και πολιτισμικές αξίες και στη 
λαϊκή απαίτηση της οικειοποίησης και αυτοδιεύθυνσης των φυσικών πόρων. Μιας θεωρίας ικανής 
να ενσωματώσει το παραγωγικό δυναμικό που προέρχεται από τον χειρισμό διατήρησης των πόρων 
και να οικοδομήσει έναν περιβαλλοντικό ορθολογισμό που να βασίζεται στις αρχές της οικοτεχνο- 
λογικής παραγωγικότητας και της συμμετοχικής διαχείρησης των περιβαλλοντικών πόρων, που να 
βασίζεται στην οικολογική ισορροπία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην αναπτυξιακή διαδικα
σία.
»[...] Για αυτό, ο μαρξισμός πρέπει να επανεπεξεργαστεί τις κατηγορίες της φύσης και της κουλ
τούρας, τοποθετώντας τες στο ίδιο το κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για την οι
κοδόμηση μιας νέας θεωρίας της παραγωγής (ενός νέου παραγωγικού ορθολογισμού) που, πέρα από 
το να θεωρεί το περιβάλλον εξωτερικότητα ή έναν ακόμη από τους γενικούς όρους παραγωγής, να 
ενσωματώνει το περιβάλλον ως δυναμικό στην παραγωγική διαδικασία. Μια οικομαρξιστική θεω
ρία θα επαναπροσανατόλιζε και θα επαναθεμελίωνε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που 
συνιστούν τις οικολογικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές διαδικασίες σε παραγωγικές διαδικασίες 
δικαιοσύνης και οικολογικής ισορροπίας» (Ε. Leff, Ecología y  capital..., ό.π., σσ. 334-335).



3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1033. Από την άλλη πλευρά, η λατινοαμερικανική Αριστερά βιώνει μια βαθιά προγραμμα
τική κρίση που δεν είναι άσχετη με τη θεωρητική κρίση που περιγράψαμε προηγουμένως. 
Έπειτα από την πτώση του σοβιετικού σοσιαλισμού, την κρίση του κράτους πρόνοιας που 
είχε εγκαθιδρύσει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και τον λατινοαμερικανικό λαϊκιστικό 
αναπτυξισμό, στα οποία προστίθεται η επιβεβαίωση των δυνατοτήτων που περικλείει ακό
μη ο καπιταλισμός, η Αριστερά έχει μεγάλες δυσκολίες να σχεδιάσει «ένα σχέδιο αλλαγής 
που να μπορεί να περιλάβει τα δεδομένα της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας1» και να 
οδηγήσει στη σύγκλιση όλων των κοινωνικών τομέων που πλήττονται από το κυρίαρχο 
καθεστώς. Υπάρχει πλεόνασμα διαγνώσεων και έλλειμμα θεραπείας2.
1034. Οταν το ΡΤ της Βραζιλίας κάνει έναν απολογισμό της προεκλογικής εκστρατείας 
του 1994, έπειτα από τη δεύτερη ήττα του Δούλα, τόσο τα αριστερότερα τμήματά του όσο 
και τα δεξιότερα συμπίπτουν στο ότι η μεγάλη έλλειψη ήταν ότι δεν παρουσιάστηκε ένα 
καθαρά εναλλακτικό πρόγραμμα.
1035. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι σε προγραμματικά ζητήματα η Αριστερά βρί
σκεται με άδεια χέρια, υπάρχουν εναλλακτικές διατυπώσεις και πρακτικές μόνο που δεν 
υλοποιούνται σε ένα πλήρως ολοκληρωμένο και πειστικό σχέδιο.
1036. Κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές πρακτικές βρίσκο
νται οι κοινωνικοί πειραματισμοί που πραγματοποιεί η Αριστερά σε πολλές δημαρχίες της 
Λατινικής Αμερικής3. Όμως, εμφανώς, λείπει η θεωρητική εργασία που θα συστηματοποιεί 
όλες αυτές τις εμπειρίες και θα προβάλλει και θα ενοποιεί αυτές τις διαφορετικές πρακτικές.

1. C. Almeyda, «Sobre la dimensión orgánica de la crisis de los partidos de izquierda tradiciona
les», Cuadernos de El avión rojo, αρ. 5, Σαντιάγο της Χιλής, Χειμώνας 1997, σ. 14.

2. «Όσο βαθύτερη και ακριβέστερη και αν είναι η ανάλυση αυτών που συμβαίνουν, η ριζοσπα- 
στικοποίηση της ανάλυσης από μόνη της δεν κατευθύνει προς αποτελεσματική πολιτική δράση. 
[...] Συμβαίνει έτσι, ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αυτή η ασυνήθιστη ρήξη μεταξύ 
του επιστημονικού και του πολιτικού λόγου. Μεταξύ της ανάλυσης αυτού που συμβαίνει πραγμα
τικά και αυτού που πρέπει να γίνει για να σώσει το ανθρώπινο γένος τον πλανήτη δίνοντας τέλος 
στο πλεόνασμα της κατανάλωσης και της πείνας» (P.G. Casanova, «Globalidad, neoliberalismo y 
democracia», στο El mundo actual: situación y  alternativas, ό.π., σ. 54).

3. Όπως η Παρισινή Κομούνα οδήγησε σε κάποιες συστηματοποιήσεις, όμοια συμβαίνει -εκτιμά
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1037. Είναι αναγκαίο, από την άλλη πλευρά, να έχουμε υπόψη ότι οι εναλλακτικές [προ
τάσεις*] δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από τη μια μέρα στην άλλη -σε 
ένα συνέδριο ή ένα τραπέζι εργασίας-, γιατί οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση σήμερα 
πρέπει να περικλείει τεχνικές θεωρήσεις ολοένα και πιο περίπλοκες που απαιτούν ειδικές 
γνώσεις. Και αυτή τη στιγμή η λατινοαμερικανική Αριστερά διαθέτει λίγους οργανικούς 
διανοούμενους που είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν αυτό το έργο.

2. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΜΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ

1038. Μαζί με την απουσία μιας σοβαρής και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης, άλλα 
δύο στοιχεία δυσκολεύουν τη διαμόρφωση της εναλλακτικής φυσιογνωμίας της Αριστε- 
ράς. Από τη μια πλευρά, αυτή συνήθως υιοθετεί μια πολιτική πρακτική πολύ λίγο διαφορο
ποιημένη από τη συνηθισμένη πρακτική των παραδοσιακών κομμάτων, είτε της Δεξιάς είτε 
του Κέντρου. Και αυτό συμβαίνει σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου λαϊκού σκεπτικισμού 
ως προς την πολιτική και τους πολιτικούς. Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από τις αδιαφανείς 
και διεφθαρμένες κομματικές πρακτικές. Δεν θέλει πια να ξέρει για μηνύματα που μένουν 
σκέτα λόγια, που δεν μεταφράζονται σε πράξεις. Απαιτεί πρακτικές που να συνδέονται με 
τον λόγο.
1039. «Η αδιαφορία είναι τρομακτική. Συνιστά -όπως λέει η Viviane Forrester- το πιο 
δραστήριο, αναμφίβολα το ισχυρότερο κόμμα από όλα». Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η 
«γενική αδιαφορία» αποτελεί από την άποψη των κυρίαρχων τάξεων «μια νίκη μεγαλύτερη 
από τη μερική ένταξη» που αυτές πέτυχαν να κερδίσουν4.
1040. Η άλλη δυσκολία είναι το γεγονός ότι η Δεξιά έχει ιδιοποιηθεί αδίστακτα το λεξιλό
γιο της Αριστεράς, πράγμα που είναι φανερό ιδιαίτερα στις προγραμματικές της διατυπώ
σεις. Λέξεις όπως μεταρρυθμίσεις, δομικές αλλαγές, φροντίδα για τη φτώχεια, μετάβαση, 
αποτελούν σήμερα μέρος του αντιλαϊκού και καταπιεστικού λόγου. Όπως λέει ο Franz 
Hinkelammert: «οι λέξεις κλειδιά των αντικυβερνητικών λαϊκών κινημάτων των δεκαετι
ών του 1950 και 1960 μεταμορφώθηκαν σε λέξεις κλειδιά για εκείνους που -με αίμα και 
φωτιά- τα κατέστειλαν5». Και παρακάτω προσθέτει: «Δημιουργείται η νύχτα όπου όλες 
οι γάτες είναι γκρίζες. Όλοι είναι ενάντια στα προνόμια, όλοι θέλουν μεταρρυθμίσεις και

ο Ραούλ Ποντ, εθνικός ηγέτης του ΡΤ, σημερινός δήμαρχος του Πόρτο Αλέγκρε και μέλος της Εθνι
κής Διεύθυνσης του ΡΤ- με την εμπειρία των τοπικών κυβερνήσεων.

* Χρησιμοποιείται ο όρος las alternativas·, η συμπλήρωση εδώ και στη συνέχεια είναι του με
ταφραστή.

4. V. Forrester, ΕI horror económico, Μπουένος Αψες, Fondo de Cultura Económica, 1997, σ.
49.

5. Franz Hinkelammert, «La lógica de la exclusión del mercado capitalista mundial y el proyecto 
de liberación», στο Cultura de la esperanza y  sociedad sin exclusión, Κόστα Ρίκα, DEI, 1995, σ. 
145.
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δομικές αλλαγές. Όλοι επίσης είναι υπέρ της προνομιακής επιλογής για τους φτωχούς6».

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΛΩΣ ΚΑΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

1041. Παρόλο αυτό το προγραμματικό έλλειμμα δεν αποκλείεται σε κάποιες χώρες της Λα
τινικής Αμερικής η Αριστερά να κατακτήσει -όπως ήδη έχει συμβεί- σημαντικές τοπικές 
αρχές και, πολύ περισσότερο, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας λόγω, ανάμεσα στα 
άλλα, της αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας που οφείλεται στα νεοφιλελεύθερα μέτρα 
που πλήττουν ολοένα και ευρύτερα λαϊκά τμήματα. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος, αφού ανα- 
λάβει την κυβέρνηση, να περιοριστεί στη διαχείριση της κρίσης και να ακολουθήσει την 
ίδια πολιτική με τα κόμματα της Δεξιάς. Αυτή η συμπεριφορά δεν θα ήταν αρνητική μόνο 
ως προς το ότι δεν θα απάλυνε τον πόνο των λαϊκών στρωμάτων που έχουν πληγεί από το 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο, αλλά και επιπλέον -και αυτό είναι επικίνδυνο- μπορεί να συντρί
ψει την επιλογή της Αριστεράς για μια μακρά περίοδο.

4. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ;

1042. Όμως το ότι αποδεχόμαστε την ύπαρξη προγραμματικής κρίσης σημαίνει ότι μένουμε 
με τα χέρια σταυρωμένα; Μπορεί η Αριστερά να προβάλει μια εναλλακτική πρόταση παρά 
τον δυσμενέστατο συσχετισμό δυνάμεων που υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο; Φυσικά η 
κυρίαρχη ιδεολογία ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση7 και οι ηγεμονικές 
ελίτ δεν αρκούνται απλώς σε δηλώσεις αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαφανίσουν κάθε 
εναλλακτική πρόταση που θα αντιμετωπίσουν, όπως συνέβη με τη Λαϊκή Ενότητα στη 
Χιλή, την Επανάσταση των Σαντινίστας στη Νικαράγουα και όπως έχουν προσπαθήσει να 
κάνουν επί 38 χρόνια -χωρίς επιτυχία- με την ηρωϊκή Κουβανέζικη Επανάσταση8.
1043. Δυστυχώς, κάποια τμήματα της λατινοαμερικανικής Αριστεράς, χρησιμοποιώντας το 
επιχείρημα ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, επιβεβαιώνοντας την άμεση αδυναμία 
να αλλάξουν τα πράγματα λόγω του τόσο δυσμενούς συσχετισμού δυνάμεων που υπάρχει 
σήμερα, θεωρούν ότι δεν τους μένει άλλος δρόμος από το να είναι ρεαλιστές και να απο
δέχονται αυτή την αδυναμία, προσαρμοζόμενοι καφοσκοπικά στην υπάρχουσα κατάσταση. 
Όταν εκλαμβάνεται με τέτοιον τρόπο η πολιτική, αποκλείεται εκ των πραγμάτων κάθε 
απόπειρα να προβληθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στον καπιταλισμό που πραγ
ματικά υπάρχει σήμερα9, γιατί η προσαρμογή σε προσανατολισμούς που πηγάζουν από τη

6. ibid., σ. 147.
7. Carlos Vilas, «Democracia y alternativas al neoliberalismo», στο Papeles de la FIM, ap. 8, 

Μαδρίτη, FIM, 1997, σ. 34.
8. Γύρω από το θέμα των εναλλακτικών προτάσεων και την αληθινή τέχνη της πολιτικής, και 

την αντίθεση με την αντίληψη της πολιτικής ως «realpolitik», έχω εμπνευστεί από την εξαιρετική 
δουλειά του Franz Hinkelammert, «La lógica de la exclusión...», ό.π., σσ. 151-155.

9. F. Hinkelammert, ibid., σ. 153.
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realpolitik'0 σημαίνει παραίτηση από την παρέμβαση πάνω στην πραγματικότητα, εγκατά
λειψη του να κάνεις πολιτική και υποταγή στην πολιτική που κάνουν άλλοι.

5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΧΙ ΩΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΦΙΚΤΟΥ ΑΛΛΑ 
ΩΣ Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ

1044. Η Αριστερά, αν θέλει να είναι τέτοια, δεν μπορεί να ορίζει την πολιτική ως την τέχνη 
του εφικτού. Στη realpolitik οφείλει να αντιπαρατάξει μια πολιτική που, χωρίς να πάψει να 
είναι ρεαλιστική, χωρίς να αρνείται την πραγματικότητα, θα δημιουργεί τους όρους για να 
τη μεταμορφώσει.
1045. Ήδη ο Γκράμσι ασκούσε κριτική στον «“υπερβολικό” πολιτικό ρεαλισμό», γιατί αυ
τός φτάνει να βεβαιώσει ότι οι πολιτικοί πρέπει «να ενεργούν μόνο στα πλαίσια της “έγκυ
ρης πραγματικότητας”» και ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρονται «για το πώς “πρέπει να είναι 
τα πράγματα”, αλλά μόνο για το “πώς είναι”», πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι πολιτικοί 
δεν είναι ικανοί να δουν «πιο πέρα από τη μύτη τους»· Για τον Ιταλό διανοητή είναι οι 
διπλωμάτες και όχι οι πολιτικοί εκείνοι που πρέπει «να κινούνται μόνο μέσα στην έγκυρη 
πραγματικότητα, γιατί η ειδική τους δραστηριότητα δεν είναι να δημιουργούν νέες ισορρο
πίες11 αλλά να διατηρούν μέσα σε ορισμένα νομικά πλαίσια μια υπάρχουσα ισορροπία12». 
Αντιλαμβανόταν τον αληθινό πολιτικό σαν τον Μακιαβέλι: «Έναν άνθρωπο που ανήκει 
σε μία πλευρά, με ισχυρά πάθη, έναν πολιτικό της δράσης που θέλει να δημιουργεί νέους 
συσχετισμούς δυνάμεων και που γι’ αυτό δεν μπορεί να πάψει να ασχολείται με το “πώς 
πρέπει να είναι τα πράγματα”, φυσικά όχι με την ηθικολογική έννοια13».
1046. Όμως αυτός ο πολιτικός δεν δημιουργεί από το μηδέν, δημιουργεί ξεκινώντας από 
την «έγκυρη πραγματικότητα». Χρησιμοποιεί τη θέληση «για να δημιουργήσει μια νέα 
ισορροπία δυνάμεων» ξεκινώντας από ό,τι σ’ αυτήν υπάρχει «προοδευτικό και ισχυροποιώ
ντας το. Κινείται πάντοτε στο έδαφος της έγκυρης πραγματικότητας, αλλά για να κυριαρχήσει 
σε αυτήν και να την ξεπεράσει (ή να συμβάλλει σ ’αυτό)Η».

1047. Για την Αριστερά, η πολιτική πρέπει να συνίσταται λοιπόν στην τέχνη να ανακαλύ

10. Σύμφωνα με τον Hinkelammert, από τον Βίσμαρκ γίνεται λόγος για realpolitik, και ο Κί- 
σινγκερ ήταν αυτός που ξαναχοησιμοποίησε τον όρο γοητευμένος από το περιεχόμενό του (idem, 
σημείωση 15). Από την πλευρά του ο Μαρξ σε ένα γράμμα στον Κούνγκελμαν στις 23 Φεβρουά
ριου 1865 εξέφραζε «την αντίθεσή του ενάντια σε αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν realpolitik. 
Πρόκειται για αυτή την τάξη “πραγματικότητας” που τοποθετεί τη Γερμανία τόσο πίσω από όλες 
τις πολιτισμένες χώρες» (Critique des Programmes de Gotha et D 'Erfurt, Παρίσι, Éditions Sociales, 
1966, σ. 115).

11.0 Γκράμσι σκέφτεται εδώ νέους συσχετισμούς δύναμης.
12. Antonio Gramsci, Maquiavelo y  Lenin, Σαντιάγο της Χιλής, Popular Nacimento, 1971, σ. 78 

[στα ελληνικά: Για τον Μακιαβέλι, Αθήνα, Ηριδανός, χ.χ.ε., σ. 74],
13. ibid., σσ. 78-79.
14. ibid., σ. 79.
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πτει τις δυνατότητες που υπάρχουν στη συγκεκριμένη σημερινή κατάσταση για να μπορέσει 
να κάνει δυνατό αύριο αυτό που σήμερα φαίνεται αδύνατο.

1048. Το ζητούμενο είναι να οικοδομηθεί ένας ευνοϊκός για το λαϊκό κίνημα συσχετισμός 
δυνάμεων ξεκινώντας από εκείνα που, μέσα στην αδυναμία του, συνιστούν τα δυνατά του 
στοιχεία.

1049. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, τους εργάτες της εποχής του Μαρξ οι οποίοι ήταν 
υποταγμένοι στην τεράστια εξουσία των καπιταλιστών αφεντικών τους που μπορούσαν 
ανά πάσα στιγμή να τους πετάξουν στον δρόμο χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης. Ο αγώνας 
σε τέτοιες συνθήκες ήταν αυτοκτονία. Τι έκαναν λοιπόν; Αποδέχτηκαν την εκμετάλλευ
ση, υποτάχθηκαν, παραδόθηκαν, επειδή εκείνη τη στιγμή ήταν αδύνατον να κερδίσουν τη 
μάχη; Ή αγωνίστηκαν για να αλλάξουν αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας τις ενυπάρ- 
χουσες δυνατότητες στην κατάσταση εκμετάλλευσης στην οποία βρίσκονταν: την ύπαρξη 
μεγάλων συγκεντρώσεων εργατών, την οργανωτική τους ικανότητα, την ταυτότητά τους 
ως τάξη που την εκμεταλλεύονται; Η οργάνωση και η ενότητα των εργαζομένων που είναι 
ποσοτικά πολύ πιο πολυάριθμοι από τους ταξικούς τους αντιπάλους ήταν η δύναμή τους, 
όμως ήταν μ ια  δύναμη που έπρεπε να οικοδομηθεί, και μόνο πορευόμενοι σ’ αυτόν τον δρό
μο έγινε δυνατό εκείνο που αρχικά φαινόταν αδύνατο.

1050. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα σημερινό παράδειγμα. Δεν χωρά αμφιβολία ότι σήμερα 
στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική έχει μειωθεί πάρα πολύ η διαπραγματευτική δύ
ναμη της εργατικής τάξης τόσο λόγω του φάσματος της απόλυσης -είναι πλέον προνομιού
χοι όσοι έχουν πρόσβαση σε σταθερή μισθωτή εργασία- όσο και λόγω του κατακερματι
σμού που έχει υποστεί αυτή η τάξη από το νέο αναπτυξιακό νεοφιλελεύθερο μοντέλο15. 
Ξεκινώντας από αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα, υπάρχουν αυτοί που διακηρύσσουν την 
αδυναμία να γίνει αγώνας σε αυτές τις συνθήκες. Είναι προφανές ότι η κλασική τακτική 
του συνδικαλιστικού αγώνα, η απεργία -που βασίζεται στην ενότητα της βιομηχανικής 
εργατικής τάξης και την ικανότητά της να σταματά τη λειτουργία των επιχειρήσεων- σή
μερα δεν αποδίδει θετικούς καρπούς και οι οπορτουνιστές το εκμεταλλεύονται αυτό για 
να κάνουν να αδρανήσει το εργατικό κίνημα και να το πείσουν να δεχτεί παθητικά τις 
σημερινές συνθήκες υπερεκμετάλλευσης. Η τέχνη της πολιτικής, αντίθετα, συνίσταται στο 
να ανακαλύψεις μέσα από ποιους δρόμους θα ξεπεραστούν οι σημερινές αδυναμίες της 
βιομηχανικής εργατικής τάξης, που είναι πραγματικές αδυναμίες, για να οικοδομηθεί μια 
συνδικαλιστική κοινωνική δύναμη που να είναι αντίστοιχη με τις νέες παγκόσμιες συνθή
κες. Υπάρχει ανάγκη να οικοδομηθεί μια  νέα συνδικαλιστική στρατηγική16: δεν πρόκειται 
πλέον μόνο για την ταξική αλληλεγγύη του 19ου αιώνα. Αν τότε ήταν βασική η ενότητα της 
βιομηχανικής εργατικής τάξης, σήμερα είναι βασική η ενότητα όλω ν όσοι είναι θύματα της  
εκμετάλλευσης του κεφαλαίου -των μόνιμων και των μερικά απασχολούμενων, των συμ-

15. Βλέπε στο βιβλίο αυτό, «2. Κατάσταση των εργαζομένων στη Λατινική Αμερική και την 
Καραϊβική», παράγραφοι 878-903.

16. Καταλαβαίνω ότι αυτό το θέμα απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχω σκοπό να το θίξω 
σε επόμενη εργασία.
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βασιούχων και αυτών που εργάζονται υπεργολαβικά- με όλα τα κοινωνικά τμήματα που 
πλήττονται από το νεοφιλελεύθερο σύστημα17.
1051. Συμφωνώ με την Ισαμπέλ Ραουμπέρ ότι πρέπει να «επεξεργαστούμε μια πρόταση 
η οποία -διαφυλάσσοντας τον κεντρικό και οργανωτικό ρόλο της εργατικής τάξης- να 
αναγνωρίζει επίσης τη σημερινή της αδυναμία και να στοχεύει στην επανοικοδόμηση της 
δύναμής της, ευνοώντας τη συνάρθρωση του συνόλου των εργαζομένων, μόνιμων, υποα
πασχολούμενων, άνεργων και περιθωριοποιημένων με το σύνολο των καταπιεσμένων και 
αποκλεισμένων ανδρών και γυναικών, για να οικοδομηθεί εκείνη η κοινωνική δύναμη που 
είναι ικανή να αντιπαρατεθεί με δύναμη ίδια με τη δύναμη της κυριαρχίας, αμφισβητώντας 
την και κατακτώντας την18».
1052. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί εκείνη η διαπραγματευτική δύναμη που η εργατική 
τάξη από μόνη της δεν διαθέτει πλέον, και την οποία πολύ λιγότερο διαθέτει ο υπόλοιπος 
πληθυσμός.
1053. Αυτή η λύση ήδη έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Οι Αργεντινοί συνδικαλιστές πέτυχαν 
προόδους στον αγώνα τους ακριβώς επειδή γνώριζαν πώς να εντάξουν στο κίνημά τους ευ- 
ρέα κοινωνικά τμήματα, όπως το έκαναν οι συνδικαλιστές του Pío Τούρμπιο στην επαρχία 
Σάντα Κρους19.
1054. «Η μόνη εφεδρεία και η μόνη εγγύηση για να μπορέσουν σήμερα τα συνδικάτα να 
διανύσουν έναν αγώνα είναι όταν στηρίζονται στον υπόλοιπο πληθυσμό -  υποστηρίζει ο 
Αλφόνσο Κονιοεκάρ, από το συνδικάτο των μεταλλωρύχων αυτής της περιοχής. Κανένα 
συνδικάτο μόνο του δεν μπορεί να κερδίσει σήμερα μια μάχη γιατί ο νεοφιλελευθερισμός 
επιτίθεται από όλες τις πλευρές20».
1055. Από την πλευρά του, ο Αργεντινός συνδικαλιστής Νέστορ Πικόνε, μέλος της Συνο
μοσπονδίας των Αργεντινών Εργαζομένων (Confederación de los Trabajadores Argentinos, 
CTA), υποστηρίζει ότι «σήμερα αντιπροσώπευση των εργαζομένων σημαίνει να αναγνω
ρίζεις ότι υπάρχει κατακερματισμός και αναγκαιότητα συνάρθρωσης. Χρειαζόμαστε έναν 
συνδικαλισμό που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη νέα ταξική σύνθεση. Κάθε ιστορική φάση 
καθόρισε, από την ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής, διαφορετικές μορφές οργάνωσης και 
μορφές αντιπροσώπευσης. Οι οργανώσεις αναδύονται από τις απαιτήσεις ορισμένων κοι
νωνικών τμημάτων και ο Νέος Συνδικαλισμός πρέπει να είναι έκφρασή τους21».
1056. Αυτή ήταν επίσης η εμπειρία του Κινήματος των Ακτημόνων της Βραζιλίας [MST, 
Movimiento de los Sin Tierra], Όσο το κίνημα αυτό δούλευε μόνο μέσα στους αγρότες, 
απομονωνόταν και δεν είχε μεγάλη δύναμη. Όμως, όταν κατάλαβε πολύ καθαρά ότι έπρε
πε να κάνει στροφή στον τρόπο δουλειάς του, ότι έπρεπε να υιοθετήσει σαν δικά του τα

17. F. Hinkelammert, «La lógica de la exclusión...», ό.π., σ. 33.
18.1. Rauber, Profetas del cambio, Αβάνα, MEPLA, 1997, σ. 27.
19. A. Cofloecar, «Fortalecer la organización populan», περιοδικό América Libre, αρ. 10, Ιανου

άριος 1997, σσ. 145-147.
20. A. Coftoecar, ibid., σ. 146.
21. Το αναφέρει η Isabel Rauber, Profetas del cambio, Αβάνα, MEPLA, 1997, σ. 72.
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προβλήματα των υπόλοιπων καταπιεσμένων κοινωνικών τμημάτων: των αστέγων, των 
ανέργων κ.λπ. και ότι ήταν αναγκαίο να δώσει να καταλάβουν οι κάτοικοι της πόλης ότι 
ο αγώνας για τη γη δεν ήταν απλώς αγώνας υπέρ κάποιων ολιγάριθμων αγροτών αλλά ότι 
σήμαινε τη λύση πολλών κρίσιμων προβλημάτων της ίδιας της πόλης, άρχισε να αποκτά 
ολοένα ευρύτερη στήριξη και σήμερα έχει μετατραπεί στο κύριο σημείο αναφοράς όλων 
των κοινωνικών αγώνων στη Βραζιλία και στην πρωτοπορία του αγώνα κατά του νεοφιλε
λευθερισμού.
1057. Όμως τίθεται ένα ερώτημα: μήπως υπάρχουν αδυναμίες τις οποίες καμία ανθρώπινη 
δράση δεν μπορεί να μετατρέψει σε δυνατότητες; Φυσικά και υπάρχουν, και είναι αυτές 
που o Hinkelammert ονομάζει «αδυναμίες υπερβατικού τύπου22» ή ουτοπικούς στόχους. 
Πρόκειται για εκείνους τους στόχους που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν επιτευ
χθεί η ομόφωνη γνώμη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στόχοι επιθυμητοί που περικλείουν 
τις ανθρώπινες αξίες στην πιο καθαρή και καθοριστική τους μορφή, που όμως λόγω του 
βαθμού τελειότητάς τους ξεφεύγουν από τις ανθρώπινες δυνατότητες αν και χρησιμεύουν 
για να φωτίζουν τον δρόμο. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, το βασίλειο της ισότητας του 
Μαρξ.
1058. Η τέχνη της πολιτικής είναι επίσης η τέχνη να ξέρεις να διακρίνεις ανάμεσα στις αδυ
ναμίες εκείνες που είναι υπερβατικές αδυναμίες και εκείνες που μπορούν να μετατραπούν 
σε δυνατότητες αν δημιουργηθούν οι αναγκαίοι γι’ αυτό όροι23. Και με αυτή την έννοια, 
στον αγώνα «για έναν πολιτικό ρεαλισμό η ουτοπία μετατρέπεται σε πηγή έμπνευσης, σε 
κριτική αναφορά, σε εννοιολογικό στοχασμό24».

22. F. Hinkelammert, «La lógica de la exclusión...», ό.π., σ. 153.
23. «Μια σχέση ψευδαίσθησης με το μέλλον -δηλαδή που δεν βασίζεται στις πραγματικές δυ

νατότητες του παρόντος- σημειώνει ο Σάντσες Βάσκες, μετατρέπεται σε εμπόδιο για την αποτελε
σματική αλλαγή του κόσμου, γιατί μόνο μια ορθολογική, αντικειμενική θεωρία μπορεί να θεμελιώ
σει ένα βιώσιμο -όχι ουτοπικό- σοσιαλιστικό σχέδιο. Ουσιώδες μέρος αυτού του έργου είναι η 
ανάλυση του καπιταλισμού 7;ου υλοποίησε ο Μαρξ. Όμως η μαρξική κριτική στον ουτοπισμό δεν 
ανταποκρίνεται μόνο στον κλασικό ουτοπισμό, αλλά επίσης και στον ρεφορμισμό και τον υπεραρι- 
στερισμό του χθές και του σήμερα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η φιλοδοξία να γίνει δυ
νατό το αδύνατο ή να πραγματοποιηθεί το απραγματοποίητο, είτε να επιτευχθεί το πέρασμα στη νέα 
κοινωνία: α) με την καλή θέληση των ανθρώπων- β) ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της βαθμιαίας 
μετάβασης από τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό· ή, γ) ως καρπός της “επανάστασης των πρώην 
μηδενιστών” (ex nihilo) των “αλχημιστών της εξέλιξης” (Μαρξ)» (Reexamen de la idea de sociali
smo», παρουσίαση στο Στρογγυλό Τραπέζι 85 του Διεθνούς Φόρουμ «Σοσιαλισμός στον Κόσμο», 
Γιουγκοσλαβία, Οκτώβριος 1985, στο Escritos de política y  filosofía, Μαδρίτη, Editorial Ayuso y 
Fundación de Estudios Marxistas, 1987, σσ. 165-169.

24. ibid., σ. 155.
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6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Περιορισμός της πολιτικής στη θεσμική σφαίρα

1059. Να σκεφτόμαστε την οικοδόμηση δυνάμεων και τον συσχετισμό δυνάμεων σημαίνει 
να αλλάξουμε την παραδοσιακή αντίληψη της πολιτικής. Αυτή περιορίζει την πολιτική στον 
αγώνα που σχετίζεται με τους νομικοπολιτικούς θεσμούς και υπερτονίζει τον ρόλο του 
κράτους. Αναφέρεται αμέσως σε πολιτικά κόμματα και στη διαμάχη σχετικά με «τον έλεγχο 
και την κατεύθυνση των επίσημων οργάνων εξουσίας25». Τα πιο ριζοσπαστικά τμήματα 
επικεντρώνουν όλη την πολιτική δράση στην κατάληψη της εξουσίας και την καταστροφή  
του κράτους και οι πιο ρεφορμιστές στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας ή την άσκηση  
διακυβέρνησης «ως θεμελιώδη και μοναδική μορφή της πολιτικής πρακτικής»· τα λαϊκά 
στρώματα και οι αγώνες τους είναι οι μεγάλοι αγνοούμενοι. Αυτό είναι εκείνο που ο Έλιο 
Γκαγιάρδο χαρακτηρίζει «πολιτικισμό της λατινοαμερικανικής Αριστεράς26».

Ξεπέρασμα της στενής έννοιας της εξουσίας

1060. Να σκεφτόμαστε την οικοδόμηση δυνάμεων σημαίνει επίσης να ξεπερνάμε τη στενή  
αντίληψη που περιορίζει την εξουσία στην καταπιεστική πλευρά του κράτους. Η αντίπαλη 
εξουσία δεν είναι μόνο καταπιεστική αλλά, όπως λέει ο Κάρλος Ρουΐς, «επίσης οικοδομεί, 
διαπλάθει, εκπαιδεύει [...]. Αν η εξουσία των κυρίαρχων τάξεων δρούσε μόνο ως λογοκρι
σία, αποκλεισμός, εγκαθιστούσε εμπόδια ή καταπίεση, θα ήταν περισσότερο εύθραυστη. 
Αν είναι ισχυρότερη, είναι γιατί εκτός από το να αποφεύγει αυτά που δεν θέλει, είναι επί
σης ικανή να οικοδομεί αυτά που θέλει, να διαπλάθει συμπεριφορές, να παράγει γνώσεις, 
ορθολογισμούς, συνειδήσεις, να διαμορφώνει έναν τρόπο να βλέπει κάποιος τον κόσμο και 
τον εαυτό του [.. .]27».
1061. Να σκέφτεσαι την οικοδόμηση δυνάμεων σημαίνει επίσης να ξεπερνάς «το παλιό και 
ριζωμένο λάθος να προσπαθείς να οικοδομήσεις πολιτική δύναμη  -είτε με τα όπλα είτε με 
τις κά λπ ες- χω ρίς να οικοδομήσεις κοινωνική δύναμη2*».

7. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

1062. Η ανάδυση μιας αντισυστημικής κοινωνικής δύναμης είναι αυτό που φοβούνται πε
ρισσότερο οι κυρίαρχες τάξεις, γι’ αυτό και η στενή έννοιά τους για την πολιτική ως αγώνα

25. C. Ruiz, La centralidad de la política en la acción revolucionaria, Σαντιάγο της Χιλής, 
Οκτώβριος-Νοέμβριος 1998, σ. 13.

26. Helio Gallardo, «Elementos para una discusión sobre la izquierda política en América La
tina», περιοδικό Pasos, αρ. 50, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993, σ. 25.

27. C. Ruiz, La centralidad de ¡a política, ό.π., σ. 14.
28. ibid., σ. 12.
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για την κατάκτηση χώρων εξουσίας στους θεσμικούς νομικοπολιτικούς μηχανισμούς.
1063. Για την Αριστερά, αντιθέτως, η πολιτική πρέπει να είναι η τέχνη της οικοδόμησης  
μιας αντισυστημικής κοινω νικής δύναμης. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν γίνει 
δυνατό «να εξαλείψει τους φραγμούς που βάζει η αντίπαλη κυριαρχία για να αποτρέψει την 
οικοδόμησή της, απ’ όπου και η σημασία να έχει μια ευρεία αντίληψη αυτών των φραγμών 
και να μην περιορίζεται στην παρατήρηση και την αντιπαράθεση με ένα μόνο τμήμα τους. 
Αυτοί οι φραγμοί δεν είναι παρά η μορφή με την οποία οι κυρίαρχες τάξεις οργανώνουν με 
κοινωνικούς και πολιτικούς όρους τους κυριαρχούμενους29».
1064. Η Αριστερά δεν πρέπει, συνεπώς, να αντιλαμβάνεται τον λαό ή την κάθε λαϊκή κοι
νωνική δύναμη ως κάτι ήδη δεδομένο που μπορεί να το χειραγωγήσει, αρκεί απλώς να το 
διεγείρει, αλλά ως κάτι που πρέπει να οικοδομήσει30. Αν αυτό ίσχυε πάντοτε, ισχύει ακόμη 
περισσότερο σήμερα, κάτω από τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι γνωστό ότι ένα στοιχείο 
κλειδί της στρατηγικής της εξουσίας είναι να πετύχει τον μέγιστο κατακερματισμό της 
κοινωνίας, γιατί μια κοινωνία διασπασμένη σε διαφορετικές μειονοτικές ομάδες που δεν 
καταφέρνουν να συναρθρωθούν σε μια πλειοψηφία ικανή να αμφισβητήσει την υπάρχουσα 
ηγεμονία, είναι ο καλύτερος τρόπος αναπαραγωγής του συστήματος31.
1065. Από εδώ προκύπτει ότι ένα από τα βασικότερα έργα της Αριστεράς είναι το ξεπέ
ρασμα της διασποράς και της πολυδιάσπασης του λαού που υφίσταται την κυριαρχία και 
εκμετάλλευση και η «οικοδόμηση της ενότητας του λαού32» και για αυτό είναι βασική η 
«επανάκτηση της ικανότητας σύγκλισης33».
1066. Τώρα λοιπόν, το να τίθεται η πολιτική ως τέχνη της οικοδόμησης της λαϊκής κοι
νωνικής δύναμης σημαίνει ταυτόχρονα να απορρίπτονται δύο είδη πολιτικών στυλ που 
εμποδίζουν αυτού του είδους την οικοδόμηση: η λαϊκιστική χειραγώ γηση  της Δεξιάς και η 
υπόκλιση στο αυθόρμητο  της παραδοσιακής Αριστεράς34.
1067. Όταν μιλώ για «υπόκλιση στο αυθόρμητο», αναφέρομαι στο πολιτικό στυλ που περι
ορίζεται να δρα πάνω σε ήδη δεδομένες καταστάσεις, «να εξαρτάται από κοινωνικές εκρή
ξεις που ανακύπτουν αυθόρμητα» σε διάφορους κοινωνικούς τομείς και που διαφέρουν 
ανάλογα με τη γενική κατάσταση της κοινωνίας (απεργίες, καταλήψεις χώρων, διαδηλώ
σεις κάθε είδους). Αυτό είναι το στυλ του πολιτικού αγκιτάτορα που ενεργεί «πάνω σε δυ
νατότητες που εμφανίζονται και που δεν προχωρούν πολύ, και το κάνει όχι ως αποτέλεσμα 
της δράσης ή της πρωτοβουλίας του ούτε ως αποτέλεσμα μιας συνολικής πολιτικής ανά
λυσης που τον οδηγεί στο να τις επιλέξει [...]», γι’ αυτό και το αυθόρμητο χαρακτηριστικό 
της συμπεριφοράς του35.

29. ibid., σ. 13.
30. ibid., σ. 49.
31. Για το θέμα αυτό βλέπε εδώ, «2. Το κοινωνικό σχέδιο: η κατακερματισμένη κοινωνία», 

παράγραφοι 612-619.
32. ibid., σσ. 51-52.
33. A. Binder, «La sociedad fragmentada», ό.π., σ. 26.
34. C. Ruiz, La centralidad de la política..., ό.π., σ. 38.
35. ibid., σ. 52.



1068. Ένα πολιτικό στυλ που είναι συνεπές με τη σύλληψη της πολιτικής ως τέχνης της 
οικοδόμησης μιας λαϊκής κοινωνικής δύναμης, αντίθετα, ξεκινά στη βάση τού ότι η κοι
νωνική δύναμη δεν είναι κάτι ήδη δεδομένο αλλά κάτι που πρέπει να οικοδομηθεί και ότι 
οι κυρίαρχες τάξεις έχουν μια καθορισμένη στρατηγική για να το εμποδίσουν. Αυτό ση
μαίνει να μην αφήνεσαι να παρασυρθείς από την κατάσταση αλλά να δρας πάνω σε αυτήν, 
επιλέγοντας ανάμεσα «στους παρόντες χώρους και συγκρούσεις εκείνους όπου πρέπει να 
συγκεντρώσεις τις ενέργειές σου» σε σχέση με τον κεντρικό στόχο: την οικοδόμηση της 
λαϊκής δύναμης. Αυτή η οικοδόμηση δεν δημιουργείται αυθόρμητα, χρειάζεται ένα υποκεί
μενο που θα οικοδομεί, ένα πολιτικό υποκείμενο που θα μπορεί «να κατευθύνει τη δράση 
του στη βάση μιας ανάλυσης του συνόλου της πολιτικής δυναμικής. Όμως, ποια είναι η 
κατάσταση της Αριστεράς ως προς αυτό;».
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4. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

1. ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

1069. Κατά τη γνώμη μου η Αριστερά δεν βρίσκεται μόνο σε θεωρητική και προγραμματική 
κρίση, αλλά δεν διαθέτει ούτε το κατάλληλο για τις νέες προκλήσεις πολιτικό υποκείμενο.
1070. Συμφωνώ πλήρως με τον Κλοδομίρο Αλμέιδα ότι τα κόμματα της Αριστεράς «βρί
σκονται σήμερα σε προφανή κρίση όχι μόνο από την άποψη των ανεπαρκειών ή ελλείψεων 
σχεδίων και προγραμμάτων αλλά επίσης, και όχι σε μικρότερο βαθμό, όσον αφορά την 
οργανική τους φύση, τις σχέσεις με την πολιτική κοινωνία, καθώς και την ταυτοποίηση των 
σημερινών τους λειτουργιών και των τρόπων να τις υλοποιήσουν». Αυτό το τελευταίο είναι 
εκείνο που ονομάζω οργανική κρίση.
1071. «Αυτή η κρίση της σημερινής θεσμικότητας των κομμάτων της Αριστεράς εκφρά
ζεται τόσο στην απώλεια της ικανότητάς της να ελκύει και να συσπειρώνει τον κόσμο και 
ιδιαίτερα τη νεολαία, όσο και στην έκδηλη δυσλειτουργία των σημερινών της δομών, ηθών, 
παραδόσεων και τρόπων άσκησης πολιτικής, με τις απαιτήσεις που επιβάλλει επιτακτικά η 
κοινωνική πραγματικότητα σε κάποιον που δρα πολιτικά και που η δράση του έχει λαϊκό 
και σοσιαλιστικό χαρακτήρα, στη διαδικασία της ανανέωσης του υποκειμένου1».

2. ΓΙΑΤΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1072. Αυτή η απογοήτευση από την πολιτική και τους πολιτικούς, που αυξάνεται μέρα με 
τη μέρα, δεν είναι σοβαρή για τη Δεξιά, όμως για την Αριστερά πράγματι είναι. Η Δεξιά 
μπορεί πάρα πολύ καλά να κάνει χωρίς τα πολιτικά κόμματα όπως το απέδειξε κατά τις 
δικτατορικές περιόδους, όμως η Αριστερά, στον βαθμό που χρειάζεται να χτίσει μια αντι- 
συστημική λαϊκή δύναμη για να αλλάξει ποιοτικά την κοινωνία, δεν μπορεί να το κάνει 
χωρίς ένα πολιτικό εργαλείο -  είτε πρόκειται για ένα κόμμα ή ένα πολιτικό μέτωπο, είτε για 
κάποια άλλη μορφή.
1073. Και αυτό για δύο λόγους: κατά πρώτο λόγο γιατί η κοινωνική αλλαγή δεν δημιουρ- 
γείται αυθόρμητα, οι ιδέες και οι αξίες που επικρατούν στην καπιταλιστική κοινωνία -και 
που ορθολογικοποιούν και νομιμοποιούν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων- εισδύουν σε

1. C. Almeyda, «Sobre la dimensión...», ό.π., σ. 13 (οι υπογραμμίσεις είναι της Μ. Hamecker).
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ολόκληρη την κοινωνία και επηρρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ιδιαίτερα τα κοινωνικά 
τμήματα εκείνα που είναι λιγότερο εξοπλισμένα θεωρητικά ώστε να αποστασιοποιηθούν 
κριτικά2. Κατά δεύτερο λόγο, γιατί είναι αναγκαίο να μπορούμε να νικήσουμε πολλαπλά 
ισχυρότερες δυνάμεις που θα αντιταχθούν σ’ αυτή την αλλαγή3 και αυτό δεν μπορεί να 
γίνει χωρίς έναν πολιτικό φορέα που να διαμορφώνει προτάσεις, να μπορεί να εξοπλίζει 
εκατομμύρια ανθρώπους με ενιαία θέληση4 ενώ ταυτόχρονα θα ενοποιεί και θα διαρθρώνει 
τις διάφορες χειραφετικές πρακτικές.

1. Οι συνέπειες της κυρίαρχης ιδεολογίας

1074. Ως προς το πρώτο σημείο, πρέπει να θυμίσουμε ότι «η αντίληψη που έχουν οι άνθρω
ποι για τον κόσμο οικοδομείται ιστορικά5», και ότι σε αυτή την αντίληψη για τον κόσμο, ή 
στην κοινή λογική, βαραίνει με μεγαλύτερη ή μικρότερη δύναμη η ιδεολογική επιρροή των 
κυρίαρχων τάξεων -  η αστική ιδεολογία στην περίπτωση του καπιταλισμού. Αυτό συμβαί
νει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στους τομείς που είναι λιγότερο εφοδιασμένοι με θεωρητικά 
όπλα κριτικής αποστασιοποίησης. Τι καλύτερο παράδειγμα αυτής της επιρροής από το γε
γονός ότι οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι τομείς της Λατινικής Αμερικής ψηφίζουν 
τους υποψήφιους της πιο εξτρεμιστικής Δεξιάς;
1075. Για τον λόγο αυτόν, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να παρέχονται άλλες εμπει
ρίες και γνώσεις που θα τους οδηγήσουν να μεταβάλουν την αντίληψή τους για τον κόσμο 
να ανακαλύψουν τις βαθύτερες αιτίες της εκμετάλλευσής τους και συνεπώς τον δρόμο για 
την απελευθέρωσή τους.
1076. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε συγκεκριμένες συνθήκες τα λαϊκά στρώματα δεν μπο
ρούν να αφυπνιστούν και να αποκαλύψουν τα πραγματικά συμφέρονται που κινούν τους 
διάφορους κοινωνικούς τομείς. Αυτό συμβαίνει κατά τις περιόδους των μεγάλων κοινω
νικών αναταράξεων και των επαναστάσεων. Οι κυρίαρχες τάξεις βγάζουν τη μάσκα και 
αποκαλύπτουν τις μεθόδους της πάλης τους. Οι λαοί πολιτικοποιούνται και μαθαίνουν με 
αφάνταστα μεγάλη ταχύτητα6.

2. Μ. Hamecker, Vanguardia y  crisis actual, Σαντιάγο της Χιλής, 1990, Brecha Editores, σσ. 
9-14· 59-61· Hacia el siglo XXI: la izquierda se renueva, Κίτο, Ισημερινός, CEES AL, 1991, σσ. 
7-23· C. Almeyda, «Cambio Social y concepto de partido», μηχανογραφημένες σημειώσεις, 1994, 
σσ. 1-5.

3. Αν, καθώς κανένας πλέον δεν τολμά να το αρνηθεί: η ιστορία είναι η ιστορία της πάλης των 
τάξεων, είναι προφανές ότι γίνεται αναγκαία η κατεύθυνση αυτής της πάλης.

4. V. Lenin, «La bancarrota de la II Internacional», στο Obras Completas, Μπουένος Άιρες, 
Cartago, 1970, τόμος 22, σ. 349· Μ. Hamecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σ. 87.

5. Συζήτηση με τους Λ. Μαρίν και Ν. Γκουτιέρες στην Αβάνα, Μάιος 1989.
6. «Στη διάρκεια της επανάστασης εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν μέσα σε 

μία εβδομάδα περισσότερα από ό,τι σε έναν χρόνο νυσταλέας καθημερινής ζωής. Τότε, σε αυτές τις 
βίαιες στροφές της ζωής ενός ολόκληρου λαού, φαίνεται με ιδιαίτερη διαύγεια τι σκοπούς επιδιώ
κουν οι διάφορες λαϊκές τάξεις, τι δύναμη κατέχουν και τι μεθόδους χρησιμοποιούν» (V. Lenin,
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1077. Αυτό το πρόβλημα μάς οδηγεί ξανά στη «διαφοροποίηση μεταξύ της άμεσης γνώσης 
και της έμμεσης γνώσης που μπορεί να έχει κάποιος που δρα κοινωνικά». Υπάρχει ένας 
τύπος γνώσης στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση το προλεταριάτο και γενικά τα λαϊκά 
στρώματα, ως συνέπεια των αναμετρήσεων στις οποίες φαίνεται να υποτάσσονται και γι’ 
αυτό είναι βασικό οι επαναστάτες να ξεκινούν από όσα έχει συσσωρεύσει ιστορικά και 
κοινωνικά ο λαός: Τόσο σε ό,τι αναφέρεται σε ιδέες, αξίες, έννοιες, όσο και σε μορφές ορ
γάνωσης και αγώνα, καθώς και στυλ δουλειάς. Όμως υπάρχει και άλλος ένας τύπος γνώσης 
στον οποίο δεν είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση. Είναι πολύ δύσκολο τα λαϊκά στρώματα 
να αποκτήσουν από μόνα τους μια συνολική εκτίμηση των όρων της ταξικής πάλης στη 
χώρα τους και στον κόσμο.
1078. Πολλές φορές οι μαρξιστικές οργανώσεις τείνουν να υπερτιμούν αυτή την έμμεση 
γνώση, ένα σημαντικό μέρος της οποίας προέρχεται από την επιστημονική δραστηριότητα, 
υποτιμώντας άλλες μορφές παραγωγής γνώσης όπως εκείνες που βασίζονται «στην άμεση 
εμπειρία, στη συλλογική και κοινωνική πρακτική». Υπάρχει η τάση να αρνούνται τη γνώ
ση που αποκτούν με αυτόν τον τρόπο οι κυριαρχούμενοι κοινωνικοί τομείς. «Μειώνεται η 
σημασία της άμεσης εμπειρίας για την οικοδόμηση της γνώσης, ιδιαίτερα αν πρόκειται για 
την κοινή εμπειρία ανδρών και γυναικών7». Και αυτό απολήγει, όπως σημειώνει ο Κάρλος 
Ρουΐς, στο να αφήνεται η ανάλυση της πραγματικότητας στα χέρια των διανοουμένων.
1079. Το ίδιο βέβαιο όμως είναι ότι πέφτουν στο άλλο άκρο, την υπερτίμηση της άμεσης 
εμπειρίας ως της μόνης πηγής γνώσης, περιφρονώντας την αναγκαιότητα να έχουν μια 
καθολική γνώση τόσο της εθνικής όσο και της διεθνούς κατάστασης, μέσω μιας κριτικής 
προοπτικής.
1080. Για να προωθηθεί η διαδικασία της βαθιάς κοινωνικής αλλαγής απαιτείται συνεπώς 
μια οργάνωση στην οποία «η πολιτική ανάλυση να γίνεται αντιληπτή ως σύνθεση μιας 
συλλογικής διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης, να περικλείει τόσο την άμεση εμπειρία 
όσο και την εξέταση της καθολικής πραγματικότητας, ξεκινώντας από τη θεωρία. Και ένα 
τέτοιο έργο μπορεί να το ενορχηστρώσει μόνο μια πολιτική οργάνωση, νοούμενη ως αυθε
ντικός “συλλογικός διανοούμενος”8».
1081. Αυτό σημαίνει την απόρριψη των δύο ακραίων θέσεων: της «φωτισμένης» πρω το
πορίας και του βασισμού. Η πρώτη αντιλαμβάνεται τον πολιτικό φορέα ως τον μόνο που 
μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια: το κόμμα είναι η συνείδηση, η σοφία, ενώ οι μάζες είναι 
καθυστερημένες. Αυτή η αντίληψη έχει βασιστεί στην απλουστευτική ερμηνεία της κλασι
κής θέσης του Κάουτσκι πάνω στην αναγκαιότητα της σύντηξης της μαρξιστικής θεωρίας 
με το εργατικό κίνημα9. Μια αντίληψη αυτού του τύπου οδηγεί σε μια σχέση του πολιτικού

«Las enseñanzas de la revolución», στο Obras completas, Μπουένος Αιρες, Cartago, 1970, τόμος 
26, σ. 309).

7. C. Ruiz, La centralidad de la política..., ό.π., σ. 15.
8. ídem.
9.0  Λένιν, παραθέτοντας τα λόγια του Κάουτσκι, υποστήριζε το 1902: «Πραγματικά, η σύγχρο

νη οικονομική επιστήμη αποτελεί όρο της σοσιαλιστικής παραγωγής όπως επίσης, για παράδειγμα, 
και η σύγχρονη τεχνική. Και το προλεταριάτο, όσο και να το θέλει, δεν μπορεί να δημιουργήσει
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φορέα με τις μάζες που χαρακτηρίζεται από ισχυρή δόση αυταρχισμού, καθετοποίησης.
1082. Η αντίθετη θέση είναι ο βασισμός. Αυτή υπερεκτιμά τις δυνατότητες των κοινωνικών 
κινημάτων. Πρεσβεύει ότι αυτά τα κινήματα είναι αυτάρκη. Απορρίπτει αδιάκριτα την πα
ρέμβαση οποιουδήποτε πολιτικού φορέα και έτσι συμβάλλει πολλές φορές στη διάσπαση 
του λαϊκού κινήματος.

2. Ενιαία θέληση

1083. Μια πολιτική οργάνωση είναι αναγκαία, κατά δεύτερο λόγο, γιατί πρέπει να νικη
θούν απέραντα ισχυρότερες δυνάμεις που αντιτίθενται στην αλλαγή για την οποία παλεύ
ουμε και αυτό δεν είναι δυνατό, όπως ανέφερα προηγουμένως, χω ρίς έναν φορέα που να 
διαμορφώνει προτάσεις, να εξοπλίζει εκατομμύρια ανθρώπους μ ε  ενιαία θέληση10, δηλαδή 
έναν φορέα που ενοποιεί και συναρθρώνει τις διάφορες χειραφετικές πρακτικές.
1084. Η ιστορία των πολυάριθμων λαϊκών εκρήξεων του 20ού αιώνα έχει δείξει αξιόπι
στα ότι δεν αρκεί η δημιουργική πρωτοβουλία των μαζών για τη νίκη πάνω στο κυρίαρχο 
καθεστώς. Αυτά που συνέβηκαν τον Μάη του ’68 στη Γαλλία είναι ένα από τα τόσα παρα
δείγματα που επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό. Αλλα παραδείγματα, πιο κοντινά στον 
χρόνο και τον χώρο [της Λατινικής Αμερικής], είναι οι διάφοροι λαϊκοί ξεσηκωμοί που 
έλαβαν χώρα στην Αϊτή το 1987 και 1988 ή οι κοινωνικές εκρήξεις που συντάραξαν τη Βε
νεζουέλα και την Αργεντινή τη δεκαετία του 1990*, όπου οι φτωχοποιημένες αστικές μάζες 
εξεγέρθηκαν και χωρίς συγκεκριμένη καθοδήγηση κατέλαβαν δρόμους, χωριά, συνοικίες 
και έκαναν επιθέσεις σε κέντρα ανεφοδιασμού. Παρά τη μαζικότητα και τη μαχητικότητά 
τους, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν κατέστρεψαν το σύστημα της υπάρχουσας κυριαρχίας.
1085. Η ιστορία των νικηφόρων επαναστάσεων, αντιθέτως, επιβεβαιώνει με επίμονο τρό
πο αυτό που μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει ένας πολιτικός φορέας που να μπορεί, 
κατά πρώτο λόγο, να προβάλλει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα εθνικού χαρακτήρα που να 
λειτουργεί ενοποιητικά για τα πιο διαφορετικά λαϊκά τμήματα και, κατά δεύτερο λόγο, να 
συνενώνει τη δράση συγκεντρώνοντας δυνάμεις στο πιο αποφασιστικό σημείο, δηλαδή 
στον πιο αδύνατο κρίκο της αντίπαλης αλυσίδας.

ούτε τη μία ούτε την άλλη· και οι δύο αναδύονται από τη σύγχρονη κοινωνική διαδικασία. Όμως δεν 
είναι το προλεταριάτο ο φορέας της επιστήμης, αλλά η αστική διανόηση: ο σύγχρονος σοσιαλισμός 
γεννήθηκε στον εγκέφαλο ορισμένων μελών αυτού του στρώματος [αυτών που, θα προσθέταμε, 
προηγουμένως είχαν θέσει τη ζωή τους στην υπεράσπιση των καταπιεσμένων], και αυτοί ήταν εκεί
νοι που τον μετέδοσαν στους πιο ανεπτυγμένους διανοητικά προλετάριους. Αυτοί, με τη σειρά τους, 
τον εισάγουν στην ταξική πάλη του προλεταριάτου, εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έτσι 
[συμπεραίνει ο Κάουτσκι] η σοσιαλιστική συνείδηση είναι κάτι που έχει εισαχθεί από έξω στην 
ταξική πάλη του προλεταριάτου, και όχι κάτι που γεννήθηκε αυθόρμητα από αυτήν» (¿Qué hacer? 
ό.π., τόμ. 5, σ. 439) [στα ελληνικά:Λένιν, Απαντα, έκδ. Κ..Ε. του ΚΚΕ, τ. 5, σ. 387],

10. V. Lenin, «La bancarrota de la II Internacional», στο Obras Completas, Μπουένος Αψες, 
Cartago, 1970, τόμ. 22, σ. 349· Μ. Hamecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σ. 87.

*Πολύ περισσότερο η τεράστιας σημασίας λαϊκή εξέγερση στην Αργεντινή το 2001, βλέπε και 
τον Πρόλογο, Σ.τ.Μ.
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1086. Αυτός ο πολιτικός φορέας -όπως έλεγε ο Τρότσκι- αποτελεί το έμβολο που συμπιέ
ζει τον ατμό κατά την αποφασιστική στιγμή, ώστε να μην τον αφήνει να σπαταλιέται αλλά 
να μετατρέπεται σε κινητήρια δύναμη της ατμομηχανής.
1087. Για να είναι αποτελεσματική η πολιτική δράση, για να πετύχουν τους αντισυστημι- 
κούς τους στόχους οι δράσεις διαμαρτυρίας, αντίστασης και αγώνα του λαϊκού κινήματος, 
απαιτείται ένα οργανωτικό υποκείμενο που να μπορεί να προσανατολίζει και να ενοποιεί 
τις ποικίλες προσπάθειες που γεννιούνται αυθόρμητα και να προκαλεί άλλες.
1088. Η στέρεα οργανωτική συνοχή δεν παρέχει μόνο την αντικειμενική λειτουργική ικα
νότητα. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα εσωτερικό κλίμα που κάνει δυνατή την ενεργό παρέμ
βαση στα γεγονότα και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που αυτά παρέχουν. Πρέπει να 
θυμόμαστε ότι στην πολιτική δεν πρέπει μόνο να έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να το έχεις στην  
ώρα του και να διαθέτεις τη δύναμη για να το υλοποιήσεις.

1089. Αντίθετα, η αίσθηση ότι δεν διαθέτεις μια στέρεη οργάνωση, η αβεβαιότητα για την 
υλοποίηση των αποφάσεων που παίρνονται εξαιτίας της έλλειψης πειθαρχίας των μελών, 
επηρεάζει αρνητικά ασκώντας παραλυτική δράση.

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΟΔΗΓΕΙ

1090. Η μαρξιστική Αριστερά, αν και αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτικής οργάνωσης11 
για την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής αλλαγής, εντούτοις έχει κάνει πολύ λίγα για 
να την προσαρμόσει στις απαιτήσεις των νέων καιρών. Για μια μακρά περίοδο αυτό σχε
τιζόταν περισσότερο με την άκριτη αντιγραφή του μπολσεβίκικου μοντέλου του κόμματος, 
αγνοώντας αυτά που έχει πει σε σχέση με αυτό ο ίδιος ο Λένιν. Δεν είναι παράξενο που 
αυτό το μοντέλο έχει ελκύσει τόσο τα μαρξιστικά πολιτικά στελέχη της Λατινικής Αμερι
κής: υπήρξε το αποτελεσματικό εργαλείο για να πραγματοποιηθεί η πρώτη πετυχημένη επα
νάσταση των καταπιεσμένων ενάντια στην εξουσία των κυρίαρχων τάξεων στον κόσμο. 
Είχε πραγματοποιηθεί η έφοδος στον ουρανό.
1091. Για τον γνωστό Αγγλο ιστορικό Έρικ Χομπσμπάουμ, «το “κόμμα νέου τύπου” του 
Λένιν [υπήρξε] μια εξαιρετική καινοτομία της κοινωνικής μηχανικής του 20ού αιώνα που 
συγκρίνεται με την καινοτομία των μοναστικών χριστιανικών ταγμάτων του Μεσαίωνα, 
που οδήγησε ακόμη και μικρές οργανώσεις να επιδεικνύουν εξαιρετική αποτελεσματικό- 
τητα γιατί το κόμμα έπαιρνε από τα μέλη του μεγάλη δόση αφοσίωσης και θυσίας, μαζί 
με τη στρατιωτική πειθαρχία και την καθολική συγκέντρωση στο έργο της ευόδωσης των 
αποφάσεων του κόμματος με οποιοδήποτε τίμημα12».
1092. Όμως, δυστυχώς, αυτό το μεγάλο «έργο κοινωνικής μηχανικής», που είχε τεράστια

11. Εδώ αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις και τα πολι
τικά κινήματα και μέτωπα.

12. Eric Hobsbawm, La historia de! siglo XX (1914-1991), Βαρκελώνη, Crítica, 1995.
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αποτελεσματικότητα σε πραγματικότητες όπως η ρωσική -μια πολύ καθυστερημένη κοι
νωνία και ένα αυτοκρατορικό πολιτικό καθεστώς- μεταφέρθηκε μηχανιστικά στη λατινο
αμερικανική πραγματικότητα, μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά ταυτόχρονα μεταφέρθηκε απλουστευτικά και δογματικά. Αυτό που γνώρισε το μεγα
λύτερο μέρος της λατινοαμερικανικής Αριστεράς δεν ήταν η σκέψη του Λένιν σε όλη την 
πολυπλοκότητά της αλλά η απλουστευτική εκδοχή που δόθηκε από τον Στάλιν.
1093. Ο Λένιν γνώριζε πολύ καθαρά ότι δεν επρόκειτο για την κατασκευή μιας φόρμουλας 
οικουμενικής εφαρμογής. Αντιλαμβάνοταν πάντα το κόμμα ως κατ’ εξοχήν πολιτικό υπο
κείμενο  για την κοινωνική αλλαγή, ως εργαλείο για την πολιτική καθοδήγηση της ταξικής  
πάλης -πάλη που πάντοτε διεξάγεται σε ιδιαίτερες ιστορικές, πολιτικές και κοινωνικές συν
θήκες- και γ ι’ αυτόν τον λόγο εκτιμούσε ότι η οργανική του δομή έπρεπε να προσαρμόζεται 
στην πραγματικότητα της κάθε χώ ρας  και να τροποποιείται ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις του αγώνα.
1094. Αυτές οι πρώιμες ιδέες του Λένιν επικυρώθηκαν στο Γ' Συνέδριο της Κομμουνιστι
κής Διεθνούς το 1921. Σε ένα από τα ντοκουμέντα του υποστηρίζεται ότι «δεν μπορεί να 
υπάρξει μια οργανωτική μορφή αμετάβλητη και απολύτως ενδεδειγμένη για όλα τα κομ
μουνιστικά κόμματα. Οι συνθήκες της προλεταριακής πάλης μεταβάλλονται ασταμάτη
τα και ανάλογα με αυτές τις μεταβολές οι πρωτοποριακές οργανώσεις του προλεταριάτου 
πρέπει να αναζητούν επίσης διαρκώς νέες μορφές [...]. Οι ιστορικές ιδιαιτερότητες της 
κάθε χώρας καθορίζουν, με τη σειρά τους, ιδιαίτερες οργανωτικές μορφές για τα διάφορα 
κόμματα13».
1095. Αυτές οι προτάσεις ξεκινούσαν, ωστόσο, από δύο προϋποθέσεις: πρώτον, ότι αφο
ρούσαν κόμματα της εργατικής τάξης και, δεύτερον, ότι για να ενταχθεί κάθε ένα από αυτά 
τα κόμματα στην Κομμουνιστική Διεθνή έπρεπε απαραίτητα να υιοθετήσει την ονομασία 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές οι προϋποθέσεις εφαρμόστηκαν με πολύ δογματικό τρόπο 
από το Τμήμα της Διεθνούς που ήταν επιφορτισμένο με τη Λατινική Αμερική -η  επιρροή 
του οποίου υπήρξε πολύ καταστροφική. Οι ηγέτες του αποφάσισαν να μεταφέρουν ήδη επε
ξεργασμένες φόρμουλες σε έναν μη  διαφοροποιούμενο  Τρίτο Κόσμο, αγνοώντας την ιδιαι
τερότητα της ηπείρου μας, καθώς και των διαφόρων χωρών που την αποτελούν. Για να μην 
πάμε μακριά, ας θυμηθούμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Μαριάτενγκι επειδή δεν 
υπάκουσε στην απόφαση της Διεθνούς σχετικά με την ονομασία του εργατικού κόμματος 
που ίδρυσε και ονόμασε Σοσιαλιστικό Κόμμα και όχι Κομμουνιστικό Κόμμα όπως του 
ζητήθηκε για να ενταχθεί στη διεθνή οργάνωση.
1096. Η  άκριτη αντιγραφή του μπολσεβίκικου κομματικού μοντέλου  οδήγησε σε σειρά από 
λάθη14, αδιέξοδα και απουσίες που θα απαριθμήσουμε στη συνέχεια:

13. «Θέσεις πάνω στη δομή, τις μεθόδους και τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων». Κομ
μουνιστική Διεθνής, Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista, segunda parte, 
Cuadernos de Pasado y Presente, ap. 47, Μπουένος Αιρες, 1973, σ. 66.

14. Ένα σημαντικό μέρος των ιδεών, που εκθέτω στη συνέχεια, έχουν ήδη αναπτυχθεί στα βι
βλία μου Vanguardia y  crisis actual και Hacia el siglo XXI: la izquierda se renueva.
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1. Πρωτοπορισμός

1097. Μία από τις περισσότερο αρνητικές δράσεις της μαρξιστικής Αριστεράς της Λατινι
κής Αμερικής και της Καραΐβικής υπήρξε η αυτοανακήρυξή της σε «πρωτοπορία» της επα
ναστατικής διαδικασίας και σε πολλές περιπτώσεις σε «πρωτοπορία της εργατικής τάξης», 
αν και αυτή η τάξη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Η αποδοχή 
ότι οι άλλες οργανώσεις ήταν το ίδιο ή περισσότερο επαναστατικές από αυτές και η αποδο
χή ενός μοιράσματος της καθοδήγησης υπήρξε κάτι σχεδόν αδιανόητο για πολύ καιρό.
1098. Από την άλλη πλευρά, δεν κατάλαβαν ότι ο πρω τοποριακός χαρακτήρας μ ιας  διαδι
κασίας δεν είναι κάτι που αυτοαπονέμεται, αλλά κάτι που το κατακτάς στον αγώνα και ότι δεν 
υπάρχει πρωτοπορία αν δεν υπάρχουν μετόπισθεν.
1099. Σίγουρα δεν γνώριζαν τη διάκριση που καθιέρωνε ο Λένιν μεταξύ της στιγμής της  
διαμόρφωσης του επαναστατικού κόμματος ή της επαναστατικής οργάνωσης, δηλαδή όταν 
προετοιμάζονται τα καθοδηγητικά στελέχη, και της στιγμής που κατακτάται η πραγματική  
ικανότητα της καθοδήγησης της ταξικής πάλης. Το μεγαλύτερο μέρος των οργανώσεων της 
Αριστεράς της Λατινικής Αμερικής και της Καραΐβικής δεν κατάφεραν ποτέ να κατακτή
σουν αυτή «την πραγματική καθοδηγητική ικανότητα».
1100. Κάθε οργάνωση διεκδικούσε τον τίτλο να είναι καταχωρισμένη ως η πιο επαναστα
τική, η περισσότερο σωστή κ.λπ. Αυτό που είχε σημασία ήταν η σέχτα, το περίβλημα και 
όχι η επανάσταση. Από εδώ και ο σεχταρισμός στον οποίο εκτράπηκαν οι περισσότερες 
από αυτές.
1101. Από την πλευρά τους, οι πολιτικοστρατιωτικές οργανώσεις θεωρούσαν ρεφορμιστι
κά όλα τα κόμματα που δεν χρησιμοποιούσαν τον ένοπλο αγώνα και αυτά, ιδιαίτερα τα 
κομμουνιστικά κόμματα -  ορισμένα από τα οποία υποστήριζαν ότι εξ ορισμού δεν μπο
ρούσε να υπάρχει κανένας περισσότερο αριστερά από αυτά - , χαρακτήριζαν υποτιμητικά 
αριστεριστές όσους βρίσκονταν στα αριστερά τους.

2 . Καθετοποίηση και αυταρχισμός

1102. Το στυλ της καθετοποιημένης καθοδήγησης -που μεταφραζόταν σε αυταρχική καθο
δήγηση από τα πάνω, «κατεβάζοντας» στη βάση γραμμές δράσης που ήταν έτοιμες από την 
πολιτική καθοδήγηση- ήταν η συνηθισμένη πρακτική. Δεν φρόντιζαν να πείσουν τον κόσμο  
για τις προτάσεις που πρόβαλλαν.
1103. Αυτό οδηγούσε σε άλλη παρέκλιση: στην τάση να καταλαμβάνουν τις θέσεις των 
καθοδηγητικών οργάνων των κοινωνικών κινημάτων για να τα ελέγχουν από τα πάνω αντί 
να πραγματοποιούν μια υπομονετική δουλειά βάσης.

3. Αντιγραφή ξενόφερτων μοντέλων

1104. Μπορούμε να πούμε, μιλώντας γενικά, ότι για πολλές δεκαετίες η Αριστερά εισήγε 
προκατασκευασμένα σχήματα άλλων επαναστατικών εμπειριών.
1105. Τις περισσότερες φορές οι στρατηγικές επεξεργασίες οικοδομούνταν όχι ως αποτέ
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λεσμα αναζήτησης ενός δικού τους δρόμου που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της 
χώρας, αλλά με τη συγκόλληση επί μέρους στρατηγικών στοιχείων που παίρνονταν από 
διάφορες άλλες επαναστατικές εμπειρίες άλλων περιοχών.
1106. Μας φαίνεται σημαντικό να επισημάνουμε ότι τόσο στην Κούβα όσο και στη Νι
καράγουα, το Κίνημα 26 Ιούλη και οι Σαντινίστας, αντίστοιχα, κέρδισαν την ηγεμονία, 
μεταξύ άλλων, γιατί ήξεραν να μπαίνουν βαθιά στις ευγενικές και ηρωικές εθνικές παρα
δόσεις. 'Οπως είπε κάποιος, έκαναν την επανάσταση στα ισπανικά και όχι στα ρωσικά. Οι 
πνευματικοί τους πατέρες ήταν ο Μαρτί και ο Σαντίνο.
1107. Πόσο μακριά από αυτό στάθηκαν πολλές αριστερές οργανώσεις της Λατινικής Αμε
ρικής15! Τι συμβολίζει για τους λαούς μας το σφυροδρέπανο που φιγουράρει στην κόκκινη 
σημαία πολλών κομμουνιστικών κομμάτων; Τι σημαίνει για τους Ινδιάνους της Γουατε
μάλας το όνομα του Χο Τσι Μινχ, ακόμη και του Τσε Γκεβάρα, ονόματα που έχουν πάρει 
κάποιες αντάρτικες οργανώσεις;

4 . Θεωρητικισμός, δογματισμός, στρατηγικισμός

1108. Ο θεωρητικισμός και ο δογματισμός έχουν παρουσιαστεί στις πιο διαφορετικές εκ
δοχές της Αριστεράς: Τόσο στα κόμματα της παραδοσιακής Αριστεράς όσο και στην αυτο- 
αποκαλούμενη επαναστατική Αριστερά, αν και η σχέση δεν ήταν συμμετρική. Αυτή η τε
λευταία εμπνεόταν από την Κουβανέζικη Επανάσταση, μια αυθεντικά λατινοαμερικανική 
διαδικασία, και προσπάθησε να χαράξει δικούς της δρόμους.
1109. Η τάση ήταν να γίνονται θεωρητικές αναλύσεις γενικού χαρακτήρα που δεν μπορού
σαν να εξηγήσουν πώς λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες διαδικασίες, πράγμα που απέληγε 
σε πολιτική αγκιτάτσια παρακαταθηκών, που δεν συνέβαλλε στην οικοδόμηση μιας λαϊκής 
κοινωνικής δύναμης.
1110. Οι συζητήσεις τότε απέβαιναν άκαρπες. Δύσκολα μπορούσε από την αντιπαράθεση 
πάνω σε ξενόφερτα μοντέλα να επιτευχθεί μια διαλεκτική σύνθεση που να οδηγεί στο ξεπέ
ρασμα των διαφορών. Αντιθέτως, πολλές από αυτές τις θεωρητικές συζητήσεις κατέληγαν 
σε διαχωρισμούς, σε ακόμη μεγαλύτερες διασπάσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες.
1111. Αυτό οδήγησε σε δύο λάθη που σε πολλές περιπτώσεις αλληλοσχετίζονταν: από τη 
μια μεριά, γινόταν η σκέψη ότι έπρεπε να ακολουθηθεί ο δρόμος της ενότητας αποφεύ- 
γοντας τις θεωρητικές συζητήσεις· από την άλλη, στον πρακτικισμό, απορρίπτοντας κάθε 
προσπάθεια να διαμορφωθεί θεωρία πάνω στην πραγματικότητα. Αυτή η απουσία θεωρίας 
και θεωρητικής συζήτησης, η ανυπαρξία κριτικής μελέτης των αποτυχημένων και των επι
τυχημένων εμπειριών δεν έκανε άλλο από το να καθυστερεί την επαναστατική σκέψη στην 
ήπειρό μας.

15. Ο Νέλσον Γκουτιέρες υποστηρίζει ότι για τη νέα Αριστερά ή τουλάχιστον για ένα τμήμα 
της, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ήταν ξεκάθαρη, από τη μια πλευρά, η καθυστέρηση 
της μαρξιστικής θεωρίας γενικά και η ανάγκη να επικαιροποιηθεί και, από την άλλη, η απουσία μιας 
συγκεκριμένης γνώσης της λατινοαμερικανικής κοινωνίας.
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1112. Άλλο ένα από τα κακά που μάστιζαν την Αριστερά, και σ’ αυτή την περίπτωση θα 
έλεγα ιδιαίτερα την επαναστατική Αριστερά, ήταν ο στρατηγικισμός. Διαμορφώνονταν οι 
μεγάλοι στρατηγικοί στόχοι: ο αγώνας για την εθνική απελευθέρωση και τον σοσιαλισμό, 
όμως δεν γινόταν μία συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης από την 
οποία έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα σε άλλα πράγματα, ξεκινούσαν από την εσφαλ
μένη εκτίμηση ότι υπήρχε επαναστατική κατάσταση σε όλη τη Λατινική Αμερική και ότι 
αρκούσε μια σπίθα για να βάλει φωτιά στον κάμπο.
1113. Δεν πιστεύουμε ότι είναι παρακινδυνευμένο να ισχυριστούμε ότι μία από τις αιτίες 
των δυσκολιών στην προώθηση της ενότητας ανάμεσα στις επαναστατικές δυνάμεις της 
Λατινικής Αμερικής, καθώς πλέον έχει ξεπεραστεί ο ηγεμονισμός και ο σεχταρισμός και 
υπάρχει πραγματική ενωτική θέληση, είναι ακριβώς η απουσία θεωρητικοϊστορικών ανα
λύσεων γύρω από την πραγματικότητα της κάθε χώρας, καθώς και της ηπείρου.

5. Υποκειμενισμός

1114. Δυστυχώς, έχει υπάρξει πολύς υποκειμενισμός στην ανάλυση του συσχετισμού των 
δυνάμεων. Συνήθως οι ηγέτες, κινούμενοι από το επαναστατικό τους πάθος, τείνουν να 
συγχέουν τις επ ιθυμίες μ ε  την πραγματικότητα. Δεν γίνεται αντικειμενική αξιολόγηση της 
κατάστασης, υποτιμώνται οι δυνατότητες του αντιπάλου και, από την άλλη, υπερτιμώνται 
οι δικές τους.
1115. Από την άλλη πλευρά, οι ηγέτες τείνουν να συγχέουν την ψυχική διάθεση τω ν πιο ρ ι
ζοσπαστικών μελών μ ε  την ψυχική διάθεση των λαϊκώ ν στρωμάτω ν της βάσης. Υπάρχει η 
τάση σε όχι λίγες πολιτικές ηγεσίες να κάνουν γενικεύσεις γύρω από την ψυχική διάθεση 
του λαού ξεκινώντας από τη δική τους εμπειρία, είτε της περιοχής ή του κοινωνικού τμή
ματος μέσα στο οποίο λειτουργούν, είτε της αντάρτικης οργάνωσής τους, είτε γενικότερα 
από αυτά που εισπράττουν από το περιβάλλον τους το οποίο πάντοτε αποτελούν τα πιο 
ριζοσπαστικοποιημένα τμήματα.
1116. Είναι διαφορετική η αντίληψη που έχουν για τη χώρα εκείνοι που δουλεύουν με τους 
πιο ριζοσπαστικοποιημένους τομείς από την αντίληψη εκείνων που διεξάγουν την πολιτι
κή τους δραστηριότητα ανάμεσα στους λιγότερο πολιτικοποιημένους τομείς. Δεν έχουν 
την ίδια αντίληψη για τη Χιλή τα επαναστατικά στελέχη που δουλεύουν σε μια λαϊκή μα
χητική γειτονιά με αυτούς που δουλεύουν στις μεσοαστικές συνοικίες. Το ίδιο συμβαίνει 
στις χώρες όπου υπάρχουν ζώνες πολέμου και χώροι πολιτικής. Οι αντάρτες που διεξάγουν 
πραγματικές αναμετρήσεις με τον αντίπαλο, που έχουν αποκτήσει χάρη στις στρατιωτικές 
τους νίκες τον έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών, τείνουν να πιστεύουν ότι η επαναστατική 
διαδικασία είναι περισσότερο προωθημένη από όσο θεωρούν εκείνοι που κινούνται στους 
χώρους της νομιμότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η ιδεολογική δύναμη και ο στρα
τιωτικός έλεγχος του καθεστώτος είναι ακόμη πολύ μεγάλοι.
1117. Η μόνη εγγύηση για να μη διαπράττουν οι ηγεσίες τέτοια λάθη είναι να εξασφαλί
ζουν την ικανότητα να αξιολογούν την κατάσταση όχι σε σχέση με τη δική τους ψυχική 
διάθεση, αλλά πιάνοντας τον σφυγμό της ψυχικής διάθεσης του λαού, την ψυχική κατάστα
ση του αντίπαλου, τη διεθνή πραγματικότητα. Αφού κάνουν αυτή την αξιολόγηση, είναι
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απαραίτητο να σχεδιαστούν οι γραμμές της δράσης που θα κεφαλαιοποιούν όλη αυτή την 
κατάσταση.
1118. Είναι σημαντικό οι ανώτερες ηγεσίες να μάθουν να αχούν και να αποφεύγουν να 
προβάλλουν τις προειλημμένες ιδέες τους στις επαφές τους με τα μεσαία στελέχη και τα 
στελέχη της βάσης. Αν δεν μάθουν να ακούν -πράγμα για το οποίο απαιτείται μεγάλη δόση 
επαναστατικής σεμνότητας- και την ίδια ώρα δέχονται εσφαλμένες πληροφορίες, αυτό που 
συμβαίνει ύστερα είναι να κατεβαίνουν γραμμές δράσης που δεν ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές δυνατότητες κινητοποίησης.
1119. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε στην Αριστερά μια τάση αυτοπαραπλάνησης, με την 
παραχάραξη των στοιχείων των κινητοποιήσεων, των πολιτικών συγκεντρώσεων, των 
απεργιών, των δυνάμεων που διαθέτει η κάθε οργάνωση κ.λπ., πράγμα που αργότερα προ
βαλλόταν σε λανθασμένες γραμμές δράσης επειδή ξεκινούσαν από λανθασμένες βάσεις.
1120. Και δεν υπήρξε μια αυτοεξαπάτηση μόνο ως προς τους αριθμούς, αλλά και ως προς την 
αξιολόγηση των δράσεων που προσπάθησε να υλοποιήσει η Αριστερά. Αν ο στόχος ήταν μία 
συγκεκριμένη εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο και δεν είχε επιτευχθεί, δεν αναγνωριζόταν 
ότι απέτυχαν στην υλοποίηση του στόχου, αλλά αναζητούσαν πάντα τον τρόπο παρουσία
σης αυτού του γεγονότος ως νίκης. Λεγόταν, για παράδειγμα, ότι αυξήθηκε ο αριθμός των 
ψήφων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Αν είχε επιχειρηθεί μια εθνική απεργία και 
πετύχαιναν μόνο οι τοπικές απεργίες, δεν αναγνωριζόταν η αναποδιά, αλλά γινόταν λόγος 
για επιτυχία της απεργίας, επειδή σε σχέση με προηγούμενες απεργίες του ίδιου τύπου είχε 
επιτευχθεί αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που αρνήθηκαν να εργαστούν κ.λπ.

6. Αντίληψη της επανάστασης ως εφόδου στην εξουσία

1121. Η Αριστερά γενικά είχε μια αντίληψη για την εξουσία που περιοριζόταν στην κρα
τική εξουσία και η επαναστατική Αριστερά αντιλαμβανόταν την επανάσταση ουσιαστικά 
ως έφοδο στην κρατική εξουσία και συνεπώς συγκέντρωνε όλες τις προσπάθειές της στη 
δημιουργία των όρων για αυτή την έφοδο, παραμελώντας άλλες πλευρές του αγώνα, ανά
μεσα στις οποίες τη δουλειά για την πολιτιστική αλλαγή της λαϊκής συνείδησης, έργο που 
μετατιθόταν για μετά την κατάληψη της εξουσίας.

7 . Ανεπαρκής αξιολόγηση της δημοκρατίας

1122. Για πολλά χρόνια οι οργανώσεις της Αριστεράς, επηρεασμένες από τον τονισμό της 
δικτατορίας του προλεταριάτου από τον Λένιν -τονισμός που εξηγχόταν από την αναγκαι
ότητα να νικηθεί η αντεπανάσταση που δεν αποδέχτηκε τους κανόνες του παιχνιδιού τους 
οποίους η επανάσταση ήθελε να εισαγάγει στη νέα κοινωνία και κατέφυγε στη βοήθεια 
της παγκόσμιας αντεπανάστασης για να ανακτήσει τη χαμένη εξουσία -  περιφρόνησαν μια 
άλλη θέση του: ότι ο σοσιαλισμός έπρεπε να εννοείται ως η δημοκρατικότερη κοινωνία, σε
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αντίθεση με την αστική κοινωνία, που είναι δημοκρατική μόνο για μια μειονότητα16.
1123. Αυτή η μη κατανόηση γύρω από τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και σοσιαλισμού 
αντανακλάται στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν πολλοί από τους ηγέτες της Αριστε- 
ράς. Αυτοί αυτοχαρακτηρίζονταν επαναστάτες και χαρακτήριζαν τις άλλες προοδευτικές 
δυνάμεις της Αριστεράς ως δημοκρατικές δυνάμεις, σαν να μην έπρεπε ένας ριζοσπάστης 
επαναστάτης να είναι ταυτόχρονα ένας ριζοσπάστης δημοκράτης.
1124. Αντί να επανοικειοποιηθούν τη δημοκρατία, στους λόγους και στην προπαγάνδα τους 
έδιναν έμφαση στη δικτατορία του προλεταριάτου.
1125. Από την άλλη πλευρά όχι λίγα κόμματα, που επίσης περιελάμβαναν στα προγράμ
ματα και στον λόγο τους την έκφραση της δικτατορίας του προλεταριάτου ως στόχο, στον 
πρακτικό πολιτικό αγώνα πράγματι υπεράσπιζαν το δημοκρατικό αίτημα, όμως δεν μπο
ρούσαν να δημιουργήσουν δεσμούς ανάμεσα σε αυτόν τον αγώνα και στον επαναστατικό 
αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, παραμένοντας έτσι πίσω από τον αστισμό.
1126. Αυτή η κατάσταση οδήγησε την Αριστερά της μαρξιστικής λενινιστικής παράδοσης 
να έχει υποτιμήσει το θέμα της δημοκρατίας. Καταγγέλλοντας σωστά τα όρια της αντιπρο
σωπευτικής δημοκρατίας ή τυπικής δημοκρατίας «καταλήγει να αρνηθεί την ίδια την αξία 
της δημοκρατίας17», ξεχνώντας ότι οι δημοκρατικές κατακτήσεις στο πεδίο αυτό δεν είναι 
ένα δώρο που χάρισαν οι αστοί, αλλά ο καρπός ιστορικών αγώνων του λαϊκού κινήματος 
όπως: ο αγώνας για την καθολική ψήφο, για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, για το δι
καίωμα του συνδικαλισμού κ.λπ.
1127. «Δεν γίνεται πάντα μια καθαρή διάκριση μεταξύ της τυπικής δημοκρατίας και της 
πραγματικής δημοκρατίας, στις αμοιβαίες σχέσεις τους, ανάμεσα σε ό,τι πρέπει να απορρι- 
φθεί και σε εκείνο που πρέπει να διαφυλαχθεί18».
1128. Αν είχαν κάτι θετικό οι στρατιωτικές δικτατορίες των δεκαετιών του 1970 και 1980, 
αυτό ήταν το ότι έκαναν την Αριστερά να δει την αξία που έχει ένα δημοκρατικό καθεστώς 
υποκείμενο σε ένα κράτος δικαίου, όσο περιορισμένο και να είναι αυτό.

8. Θεώρηση των κοινωνικών κινημάτων ως απλών ιμάντων μεταβίβασης

1129. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχει υπάρξει μια τάση να θεωρούνται οι λαϊκές οργα
νώσεις χειραγωγήσιμα στοιχεία, απλοί ιμάντες μεταβίβασης της γραμμής του κόμματος. 
Αυτή η τοποθέτηση έχει στηριχτεί στη θέση του Λένιν σχετικά με τα συνδικάτα των αρχών

υπάρχει δημοκρατία «για τους πλούσιους και για ένα μικρό στρώμα του προλεταριάτου», ενώ στη 
φάση μετάβασης ή σοσιαλισμό η δημοκρατία είναι «σχεδόν πλήρης, περιοριζόμενη μόνο από το 
τσάκισμα της αντίστασης του αστισμού». Στον κομμουνισμό, στον οποίο βασιλεύει η αρχή: «από τον 
καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του», η δημοκρατία θα 
είναι «πραγματικά πλήρης» (V. Lenin, El marxismo y  el estado, Μόσχα, Progreso, 1980, σ. 28).

17. Adolfo Sánchez Vásquez, «Democracia, revolución y socialismo», περιοδικό, Travesía, αρ. 
1, Μάρτιος 1991, σ. 62.

18. idem.



της Ρωσικής Επανάστασης, όταν φαινόταν να υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ εργατικής 
τάξης-κόμματος της πρωτοπορίας-κράτους.
1130. Ωστόσο λίγοι γνωρίζουν -λόγω του ανιστορικού και μη πλήρους τρόπου που έχει 
διαβαστεί- ότι αυτή η θέση εγκαταλείφθηκε από τον Ρώσο ηγέτη στα τελευταία χρόνια της 
ζωής του, όταν -εν μέσω της εφαρμογής της ΝΕΠ (Νέας Οικονομικής Πολιτικής) και των 
συνεπειών της στο εργασιακό πεδίο -  προέβλεψε τη γένεση των πιθανών αντιθέσεων μετα
ξύ των εργαζομένων στις κρατικές επιχειρήσεις και των διευθυντών αυτών των επιχειρή
σεων και υποστήριξε ότι τα συνδικάτα πρέπει να υπερασπίζουν τα συμφέροντα της τάξης 
των εργαζομένων ενάντια στους εργοδότες χρησιμοποιώντας, αν το θεωρούν αναγκαίο, τον 
απεργιακό αγώνα που σε ένα προλεταριακό κράτος δεν κατευθύνεται στην καταστροφή 
του αλλά στη διόρθωση των γραφειοκρατικών παρεκκλίσεών του19.
1131. Αυτή η αλλαγή πέρασε απαρατήρητη από τα μαρξιστικά λενινιστικά κόμματα, αυτά 
που μέχρι πριν από λίγο σκέφτονταν ότι το ζήτημα του ιμάντα μεταβίβασης ήταν η λενινι- 
στική θέση για τη σχέση κόμματος-κοινωνικής οργάνωσης.
1132. Αυτή η κακοχωνεμένη θέση εφαρμόστηκε από την Αριστερά στη δουλειά της πρώτα 
με το συνδικαλιστικό κίνημα και αργότερα με τα κοινωνικά κινήματα. Η καθοδήγηση του 
κινήματος, τα πόστα στους καθοδηγητικούς μηχανισμούς, η πλατφόρμα του αγώνα, τελικά 
τα πάντα, λύνονταν από τις κομματικές ηγεσίες και έπειτα κατέβαινε η γραμμή στα κοινωνι
κά κινήματα, χωρίς να μπορούν αυτά να συμμετάσχουν στην επεξεργασία για κανένα από 
τα ζητήματα που περισσότερο τα αφορούσαν.

9. Αντίληψη του χριστιανισμού ως οπίου του λαού

1133. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 η λατινοαμερικανική Αριστερά, εφαρμόζοντας με μηχα
νιστικό τρόπο την εκτίμηση του Μαρξ για τη θρησκεία της εποχής του ως όπιου του λαού, 
ταύτισε τον χριστιανισμό με την ιεραρχία της καθολικής εκκλησίας και, λόγω της στήριξής 
της στο στρατόπεδο της κυριαρχίας, δεν έλαβε υπόψη τις επαναστατικές δυνατότητες του 
χριστιανισμού στην υποήπειρο μας.
1134. Όμως οι αλλαγές που άρχισαν να συμβαίνουν στην Καθολική Εκκλησία, ξεκινώ
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19. Ο Λένιν έλεγε σχετικά: «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε με κανέναν τρόπο τον απεργια- 
κό αγώνα, ούτε μπορούμε να αποδεχτούμε για λόγους αρχής τον νόμο για την υποκατάσταση των 
απεργιών από την υποχρεωτική μεσολάβηση του κράτους.

» Από την άλλη πλευρά, προφανώς ο τελικός στόχος του απεργιακού αγώνα κάτω από καπιταλι
στικό καθεστώς είναι η καταστροφή του κρατικού μηχανισμού, η ανατροπή της κρατικής εξουσίας 
μιας δεδομένης τάξης. Αντιθέτως, σε ένα είδος μεταβατικού προλεταριακού κράτους όπως το δικό 
μας, ο τελικός στόχος του απεργιακού αγώνα μπορεί να είναι μόνο η ισχυροποίηση του προλετα
ριακού κράτους και της κρατικής εξουσίας της προλεταριακής τάξης μέσω του αγώνα ενάντια στις 
γραφειοκρατικές παραμορφώσεις αυτού του κράτους. Ενάντια στα λάθη και στις αδυναμίες του, 
ενάντια στις ορέξεις της καπιταλιστικής τάξης που ξεφεύγουν από τον έλεγχο αυτού του κράτους 
κ.λπ. [...]» (Vladimir Lenin, «Proyectos de tesis sobre el papel y las funciones de los sindicatos bajo 
la nueva política económica», στο Obras completas, Μπουένος Αψες, Cartago, 1971, τόμ. 36, σσ. 
109-110).
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ντας από τη Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού (1962-1965) και που κορυφώθηκαν με τη 
Διάσκεψη του Μεντεγίν το 1968, η εμφάνιση της «Θεολογίας της Απελευθέρωσης» και 
του κινήματος την «χριστιανικών κοινοτήτων βάσης», στα οποία πρέπει να προσθέσουμε 
τον ηρωισμό του ιερωμένου Καμίλο Τόρες που έπεσε πολεμώντας στο αντάρτικο του ELN 
της Κολομβίας20, διαφοροποιούν* αυτή την άδικη εκτίμηση για τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι χριστιανοί στην επανάσταση21.

10. Περιφρόνηση του εθνικοπολιτισμικού παράγοντα

1135. Από την πλευρά της η Αριστερά για πολλές δεκαετίες, εκτός από ελάχιστες περι
πτώσεις ανάμεσα στις οποίες μπορούμε να αναφέρουμε τους Μαριάτενγκι και Άγια ντε λα 
Τόρε, αγνόησε το ιθαγενικό φαινόμενο*"1. Η εφαρμογή του ταξικού ανταγωνισμού στην

20.0  Καμίλο Τόρες εντυπωσιάστηκε πολύ από την Κουβανέζικη Επανάσταση και την πιο προο
δευτική ευρωπαϊκή θεολογική σκέψη: η λεγάμενη «Θεολογία της Απελευθέρωσης» προτείνει την 
έννοια της «δραστικής αγάπης», υποστηρίζοντας ότι η επανάσταση είναι ο πιο ευρύς και δραστικός 
τρόπος να πραγματοποιηθεί η αγάπη και, συνεπής με τη σκέψη του, εντάχθηκε στο αντάρτικο του 
ELN και έπεσε στη μάχη το 1966.

* Οι Σαντινίστας διαφοροποιούνται από αυτή την εκτίμηση της λατινοαμερικανικής Αριστεράς. 
Σέβονται τη θρησκευτικότητα και αγωνίζονται κατά του σεχταρισμού και των διακρίσεων σε βάρος 
των χριστιανών. Στον αγώνα κατά του Σομόσα σημαντικό ρόλο έπαιξαν πολλοί νεαροί χριστια
νοί που δούλευαν σε επίπεδο γειτονιάς μέσα από τις εκκλησιαστικές κοινότητες βάσης. Μέσα στο 
Σαντινιστικό Μέτωπο υπήρχαν πολλοί χριστιανοί, ακόμη και ιερωμένοι. To FSLN το 1980 σε μια 
επίσημη ανακοίνωση αναγνώρισε επίσημα τη συμβολή των χριστιανών στην επανάσταση λέγοντας 
ανάμεσα σε άλλα: «Βεβαιώνουμε ότι η εμπειρία μας έδειξε ότι όταν οι χριστιανοί βασίζονται στην 
πίστη τους ανταποκρίνονται στις αναγκαιότητες του λαού και της ιστορίας· η ίδια τους η πίστη 
τους εντάσσει στον επαναστατικό αγώνα. Η εμπειρία μας μάς απέδειξε ότι κάποιος μπορεί να είναι 
πιστός και ταυτόχρονα συνειδητός επαναστάτης, ότι δεν υπάρχει αξεπέραστη αντίθεση ανάμεσα 
στα δύο» (Σ.τ.Μ.).

21. Για το θέμα αυτό βλέπε Μ. Hamecker, Estudiantes, cristianos e indígenas en la revolución, 
Μεξικό, Siglo XXI, 1987, κεφάλαιο XI, σσ. 178-218.

** Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Νικαράγουα, όταν θριάμβευσε η επανάσταση των Σαντινίστας, 
στο πρόγραμμά τους δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά στους ιθαγενικούς λαούς της χώρας (βλ. 
X. Λόπες ι Ρίβας, περιοδικό Αλάνα, αρ. 3, Νοέμβριος 2006). Οι Σαντινίστας τους θεώρησαν απλώς 
(καθυστερημένους) κατοίκους της χώρας, αγνοώντας τη διαφορετικότητά τους, τις κοινοτικές τους 
παραδόσεις. Η αντιπαράθεση μαζί τους εξελίχθηκε σε ένοπλη σύγκρουση που υποδαύλιζε η κυ
βέρνηση Ρήγκαν, διχάζοντας το ιθαγενικό κίνημα όλης της Λατινικής Αμερικής. Αυτό υπήρξε ένα 
επώδυνο μάθημα για τους Σαντινίστας που αναθεώρησαν ριζικά τη στάση τους και παραχώρησαν 
αυτονομία, η οποία αντιστοιχούσε στις παμπάλαιες αυτοδιοικητικές παραδόσεις των ινδιάνων. Τα 
τελευταία ιδίως χρόνια η λατινοαμερικανική Αριστερά εγκαταλείπει τον δογματισμό, την έλλειψη 
εμπιστοσύνης προς τους ιθαγενικούς λαούς, την υποτίμηση του επαναστατικού δυναμικού τους, 
όπως φάνηκε στα κινήματα και τις εξεγέρσεις των τελευταίων χρόνων, με αποκορύφωμα την πε
ρίπτωση της Βολιβίας. Καταλαβαίνει ότι ο σοσιαλισμός στη Λατινική Αμερική χρειάζεται να συ
ναντήσει τον κοινοτισμό των ιθαγενικών λαών, όπως αναγνώριζε και ο πρωτοπόρος Περουβιανός 
κομμουνιστής ηγέτης Χοσέ Κάρλος Μαριάτενγκι (Σ.τ.Μ.).
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ινδιάνικη αγροτιά οδήγησε να θεωρείται αυτή ως κοινωνική τάξη που την εκμεταλλεύο
νται και που όφειλε να αγωνιστεί για τη γη όπως οποιοσδήποτε άλλος αγρότης, αγνοώντας 
τη σημασία του εθνικοπολιτισμικού παράγοντα που καθιστούσε αυτό το κοινωνικό τμήμα 
θύμα διπλής εκμετάλλευσης, το οποίο είχε και μια πατρογονική κουλτούρα αντίστασης 
στην καταπίεση.
1136. Ένα από τα προτερήματα του ένοπλου κινήματος στη Γουατεμάλα τη δεκαετία του 
1970 ήταν το ότι έλαβε υπόψη το εκρηκτικό δυναμικό των ινδιάνικων πληθυσμών που 
αποτελούσαν την πλειονότητα του πληθυσμού αυτής της χώρας.
1137. Σήμερα το επαναστατικό λατινοαμερικανικό κίνημα έχει αντιληφθεί, από τη μια με
ριά, ότι πρέπει να σεβαστεί τη γλώσσα, τις συνήθειες, τη θρησκευτικότητα και τις πολιτι
στικές εκφράσεις των ινδιάνων αν θέλει αυτοί να μην το ταυτοποιήσουν ως σύμμαχο των 
καταπιεστών τους. Από την άλλη, έχει καταλάβει το τεράστιο επαναστατικό δυναμικό που 
περικλείουν αυτοί οι λαοί, που είναι θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης και πολιτιστικής 
καταπίεσης.

11. Συμπέρασμα

1138. Στη δεκαετία του 1970, με τα σκληρά χτυπήματα που δέχτηκαν και την άνοδο της 
επαναστατικής διαδικασίας στην Κεντρική Αμερική, έλαβε χώρα μια γρήγορη διαδικασία 
ωρίμανσης των ηγετών της Αριστεράς. Αρχισαν να συνειδητοποιούν αυτά τα λάθη και τις 
παρεκκλίσεις. Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι η συνειδητοποίηση δεν μεταφράζεται πάντοτε 
σε άμεση πολιτική πρακτική. Και είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό, αφού απαιτείται κάποιο 
χρονικό διάστημα για να ξεπεραστούν συνήθειες που έχουν σημαδέψει δεκαετίες και να 
αφομοιωθούν αυτές οι αλλαγές από τα μεσαία στελέχη και αυτά της βάσης. Παρ’ όλα αυτά 
είμαστε αισιόδοξοι γιατί σκεφτόμαστε ότι ήδη είναι μεγάλη πρόοδος ότι οι ηγεσίες έχουν 
αφομοιώσει κριτικά αυτά τα λάθη του παρελθόντος.



5. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

1139. Ωστόσο, μου φαίνεται αναγκαίο να επισημάνω ότι τα πολλά λάθη και παρεκκλίσεις 
που έχουν διαπραχθεί δεν πρέπει να οδηγούν στη διάλυση τω ν πάντω ν και το ξεκίνημα από 
το μηδέν. Υπάρχει πολύ έντονη τάση, και ιδιαίτερα στη νεολαία, να κριτικάρει ισοπεδωτι- 
κά όλα όσα υπάρχουν και να σκέφτεται ότι μπορεί να χτίσει κάτι τέλειο αν ξεκινήσουν τα 
πάντα απ’ την αρχή, χωρίς να κοιτά προς τα πίσω.
1140. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε εκείνη την οργάνωση, 
εκείνο το κόμμα, εκείνη την κοινωνία που ονειρευόμαστε, χωρίς να γνωρίζουμε τις προ
σπάθειες που έχουν κάνει πολλές άλλες γενιές που προσπάθησαν να κάνουν πράγματα, 
που έχουν ξεκινήσει εργασίες, που έχουν διαπράξει λάθη, που τα έχουν διορθώσει και που 
έχουν δώσει τη ζωή τους γι’ αυτό το ιδανικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γνωρί
σουμε αυτές τις διαδρομές και να διδαχθούμε από αυτές τις προσπάθειες.
1141. Η  λησμονιά του παρελθόντος, το να μη μαθαίνουμε από τις ήττες, να αφήνουμε στην 
άκρη τις αγωνιστικές παραδόσεις σημαίνει να παίζουμε το παιχνίδι της Δεξιάς -αυτή είναι 
που ενδιαφέρεται να σβήσει την ιστορική μνήμη των λαών μας-, γιατί αυτός είναι ο καλύ
τερος τρόπος να μη  συσσω ρευτούν δυνάμεις και να γίνουν τα ίδια λάθη.
1142. Συμφωνώ με τον Ενρίκε Ρούμπιο ότι «η αναγκαία σύνδεση με το παρελθόν είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από άσκηση ερμηνείας ή δοκίμιο ταυτοποίησης τάσεων. Αυτό το τε
λευταίο είναι απαραίτητο αλλά δεν αρκεί. Είμαστε πεισμένοι ότι το μέλλον της Αριστεράς 
εξαρτάται σε έναν επίσης σημαντικό βαθμό από την επανεπεξεργασία της μνήμης της1».
1143. «Το παρελθόν της Αριστεράς, βιωμένο ως μνήμη, μπορεί να απολήγει ως ένα επώ- 
δυνο φορτίο, όμως συνιστά επίσης μια δύναμη και ένα σημείο αναφοράς σχεδόν αναπό
δραστα2».
1144. Πριν από τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής οργάνωσης θα έπρεπε να εξεταστούν 
λοιπόν πολύ καλά οι δυνατότητες αλλαγής που έχουν οι πολιτικές οργανώσεις που υπάρ
χουν σήμερα. Ίσως να μη χρειάζεται να οικοδομηθεί μια νέα οργάνωση και να είναι καλύ
τερο να συγχωνευτούν διάφορες οργανώσεις που υπάρχουν ήδη σε μία μόνο, με τον όρο να 
δομηθεί αυτή κατά διαφορετικό τρόπο.

1. Ε. Rubio, «El futuro de la izquierda», Cuadernos de Marcha, αρ. 141, Μοντεβιδέο, Ιούλιος 
1998, σσ. 4 M2.

2. ibid., σ. 42.
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1145. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες γύρω από τα χαρακτηριστικά που κατά 
τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει μια οργάνωση της Αριστεράς για να μπορεί να αντιμετω
πίσει με καλύτερους όρους τις νέες προκλήσεις που θέτει ο σημερινός κόσμος.
1146. Πολλές από αυτές τις ιδέες τις έχω πάρει από την ίδια την πρακτική και από τους 
συλλογισμούς που έχουν κάνει γι’ αυτήν αρκετοί από τους πολιτικούς ηγέτες της ηπείρου 
μας σε συνεντεύξεις που έχω πραγματοποιήσει από το 1979 και εδώ3.
1147. Δεν πρόκειται για ένα κατά κάποιον τρόπο νέο συνταγολόγιο. Είναι αναγκαίο να 
υπενθυμίσουμε ότι αυτό που πρέπει να αναζητηθεί είναι η αποτελεσματικότητα στην προ
σπάθεια κατεύθυνσης και συνάρθρωσης της ταξικής πάλης, στον σημερινό κόσμο της πλη
ροφορικής επανάστασης και της παγκοσμιοποίησης.
1148. Θα αναλύσουμε πρώτα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη σχέση ανά
μεσα στην πολιτική οργάνωση και την κοινωνία και στη συνέχεια τα εσωτερικά της χαρα
κτηριστικά.

1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

1. Στενοί δεσμοί με την κοινωνία

1149. Όπως έχουμε ήδη υπογραμμίσει, για την Αριστερά η πολιτική οργάνωση έχει έννοια 
μόνο αναφορικά με την οικοδόμηση του αντισυστημικού λαϊκού υποκειμένου και συνεπώς 
πρέπει να αναταράζει την κοινωνία. Η δύναμη της οργάνωσης πρέπει να αξιολογείται όχι 
τόσο από την ποσότητα των μελών που διαθέτει και τις εσωτερικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί το κόμμα, αλλά από την επιρροή που έχει στην κοινωνία.
1150. «Το ζητούμενο δεν είναι -όπως λέει ο Ενρίκε Ρούμπιο- να βάλουμε τον κόσμο στην 
κομματική οργάνωση και την κοινωνία στο κομματικό σχέδιο, αλλά να βάλουμε την πολιτι
κή στη ζωή του κόσμου και την κομματική οργάνωση στην κοινωνία4». Η κομματική ταυτό
τητα πρέπει να νομιμοποιείται περισσότερο προς τα έξω παρά προς τα μέσα. Αυτό σημαίνει 
ότι το μέλος της νέας οργάνωσης θα πρέπει να αφιερώνει τον περισσότερο από τον χρόνο 
του στη δημιουργία δεσμών του κόμματος με την κοινωνία5. Οι εσωτερικές δραστηριότητες 
θα έπρεπε να μειωθούν στο αυστηρά αναγκαίο αποφεύγοντας τον συνελευσιασμό6.

3. Γύρω από τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησα και τις άλλες πηγές, βλέπε τον Πρόλογο 
αυτού του βιβλίου.

4. Ε. Rubio, «Perspectivas para el socialismo en el mundo actual», εισήγηση στο σεμινάριο 
«Crisis y perspectivas del socialismo», που οργανώθηκε από το περιοδικό Brecha, Νοέμβριος 1991, 
πολυγραφημένο, σ. 13.

5. C. Almeyda, «Sobre la dimención...», ό.π., σσ. 18-19.
6. Ανάμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες θεωρώ ότι θεμελιώδεις είναι εκείνες που αποβλέπουν 

στην πολιτική επιμόρφωση των μελών, δραστηριότητες τις οποίες έχουν παραμελήσει πολλές ορ
γανώσεις της Αριστεράς με δυσοίωνες συνέπειες για το μέλλον αυτών των οργανώσεων, αφού κα
ταλήγουν να μη διαθέτουν προετοιμασμένα στελέχη για να αντικαταστήσουν τα παλιότερα που 
πράγματι είχαν μια συστηματική πολιτική εκπαίδευση.



ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 323

2. Εγκατάλειψη του ταξικού περιορισμού

1151. Η νέα πολιτική οργάνωση πρέπει να έχει στην οπτική της όχι μόνο την οικονομική 
εκμετάλλευση των εργαζομένων αλλά και τις διάφορες μορφές καταπίεσης και καταστρο
φής του ανθρώπου και της φύσης που πάνε πιο πέρα από τη σχέση μεταξύ κεφαλαίου και 
εργατικής δύναμης.
1152. Πρέπει να εγκαταλείψει τον ταξικό περιορισμό και να υπερασπίσει όλα τα τμήματα της 
κοινωνίας που υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά. Εκτός από τα ταξικά προβλήματα, να ασχοληθεί με τα εθνικοπολιτισμικά 
προβλήματα, τα προβλήματα φυλής, γένους, τα σεξουαλικά, τα περιβαλλοντικά. Δεν πρέ
πει να έχουν στον νου τους μόνο τον αγώνα των οργανωμένων εργαζομένων αλλά και τον 
αγώνα των γυναικών, των ινδιάνων, των μαύρων, των νέων, των παιδιών, των ατόμων με 
αναπηρία, των ομοφυλόφιλων κ.λπ.7.
1153. Και δεν πρόκειται μόνο για την υπεράσπιση όλων όσοι υφίστανται διακρίσεις και 
εκμετάλλευση, αλλά και το να αντιληφθεί «το ριζοσπαστικό πολιτικό δυναμικό αλλαγής 
που υπάρχει στους αγώνες» όλων αυτών των κοινωνικών τμημάτων8.
1154. Και επειδή το οικολογικό κίνημα προσεγγίζει ένα πρόβλημα που πλήττει όλη την 
ανθρωπότητα: την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος, συμφωνώ με τον Έλιο 
Γκαγιάρδο ότι αυτό το κίνημα «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως καταλύτης και άξονας 
συνάρθρωσης για να ενταχθούν οι άλλοι αγώνες στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής ευαι- 
σθητοποίησης για την κοινωνική αλλαγή [.. .]9».

3. Πολιτικός φορέας συνάρθρωσης των διαφόρων χειραφετικών 
κοινωνικών πρακτικών

1155. Η νέα πολιτική οργάνωση δεν πρέπει να προσπαθεί να εντάξει στους κόλπους της 
τους αληθινούς εκπροσώπους όλων όσοι αγωνίζονται για τη χειραφέτηση αλλά να προσπα
θεί να συναρθρώσει τις πρακτικές τους σε ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο10, γεννώντας -όπως 
λέει ο Έλιο Γκαγιάρδο- «χώρους συνάντησης για να μπορούν να αναγνωρίζονται και να 
αναπτύσσονται, όλοι όσοι πλήττονται κοινωνικά, σε συνείδηση και σε ιδιαίτερους αγώνες 
που κάθε ένας πρέπει να δίνει στη συγκεκριμένη του περιοχή: γειτονιά, πανεπιστήμιο, σχο
λείο, εργοστάσιο κ.λπ.11.

7. Βλέπε για το θέμα αυτό τις θέσεις του Κόμματος των Εργαζομένων (ΡΤ) της Βραζιλίας στο Α' 
Συνέδριό του (27 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1991), στο «Resoluçoes do lo Congresso do ΡΤ».

8. Η. Gallardo, «Elementos para una discusión sobre la izquierda política en América Latina», 
περιοδικό Pasos, αρ. 50, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1993, σ. 29.

9. ibid., σ. 31.
10. Ε. Rubio και Μ. Pereira, Utopia y  estrategia, democracia y  socialismo, Μοντεβιδέο, Ουρου

γουάη, Trilce, 1994, σ. 151.
11. H. Gallardo, «Globalización neoliberal y alternativas polulares», περιοδικό Surda, αρ. 12, 

Ιούνιος 1997, σ. 13.
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1156. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι «πρέπει να δοθεί μια δημιουργική πίεση μεταξύ των 
κοινωνικών κινημάτων που δεν πρέπει να χάσουν την αυτονομία και τις ρίζες τους, γιατί 
αυτή είναι η δύναμή τους. Και κόμματα ή οργανώσεις νέου τύπου που συμπυκνώνουν αυτό 
το κοινωνικό κίνημα, να μην επιχειρούν να το εκπροσωπήσουν, να μην επιχειρούν να το 
καταπνίξουν, αλλά πράγματι, πάνω από όλα να έχουν το έργο να αναπτύξουν ένα εθνικό 
σχέδιο12». Είναι πολύ δύσκολο ένα κοινωνικό κίνημα -είτε αυτό των νέων, των οικολόγων, 
των γυναικών, των αγροτών, των ινδιάνων ή των μαύρων- να μπορεί να προβάλει ένα 
εθνικό σχέδιο.

Η γεμονία και ηγεμονισμός

1157. Αυτοί οι συλλογισμοί μας βάζουν το ζήτημα της ηγεμονίας.
1158. Πρέπει να διασαφηνίσω εδώ ότι δεν πρέπει να συγχέουμε τον ηγεμονισμό με την 
ηγεμονία. Αυτή η τελευταία είναι ο αντίπαλος του ηγεμονισμού. Δεν έχει τίποτε να κάνει με 
την πολιτική της ισοπέδωσης που κάποιες επαναστατικές οργανώσεις, επωφελούμενες από 
το ότι είναι οι πιο δυνατές, έχουν χρησιμοποιήσει για να συγκεντρώσουν δυνάμεις για την 
πολιτική τους. Δεν έχει τίποτε να κάνει με την προσπάθεια επιβολής της καθοδήγησης από 
τα πάνω, κρατώντας για τον εαυτό τους καθοδηγητικές θέσεις και εργαλειοποιώντας τις 
υπόλοιπες. Δεν έχει τίποτε να κάνει με την προσπάθεια να απαιτήσουν «συγγραφικά δικαιώ
ματα» από τις οργανώσεις που τολμούν να προβάλλουν τους δικούς τους στόχους.

1159. Δεν πρόκειται για εργαλειοποίηση αλλά, αντίθετα, για συνάθροιση όλων όσοι πει- 
σθούν και τους ελκύει το σχέδιο που γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιηθεί. Και η συνά
θροιση αυτή γίνεται μόνο αν υπάρχει σεβασμός στους άλλους, αν υπάρχει η ικανότητα να 
μοιράζονται ευθύνες με τις άλλες δυνάμεις.

1160. Φυσικά αυτό είναι πιο εύκολο να λέγεται παρά να γίνεται. Συνήθως συμβαίνει, όταν 
μια οργάνωση είναι ισχυρή, να τείνει να υποτιμά τη συμβολή που μπορούν να έχουν οι άλλες 
οργανώσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταπολεμηθεί.

1161. Η ηγεμονική λειτουργία αντί να συναθροίζει δυνάμεις, παράγει το αντίθετο αποτέλε
σμα. Από τη μία πλευρά, δημιουργεί δυσαρέσκεια στις άλλες οργανώσεις της Αριστεράς 
που αισθάνονται ότι χειραγωγούνται και υποχρεώνονται να αποδεχτούν αποφάσεις, στη 
λήψη των οποίων δεν είχαν καμία συμμετοχή, και από την άλλη μειώνει το στρατόπεδο των 
συμμάχων, αφού μια οργάνωση που υιοθετεί στάση τέτοιου είδους δεν μπορεί να ελκύσει 
το πραγματικό ενδιαφέρον όλων των λαϊκών τμημάτων και δημιουργεί σε πολλούς δυσπι
στία και σκεπτικισμό.

1162. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ηγεμονίας είναι δυναμική έννοια, η ηγεμονία δεν  
κατακτάται μια  φορά και για πάντα. Η  διατήρησή της είναι διαδικασία που πρέπει να αναπα- 
ράγεται διαρκώς. Η ζωή συνεχίζει τον δρόμο της, εμφανίζονται νέα προβλήματα και μαζί 
με αυτά νέες προκλήσεις.

1163. Σήμερα υπάρχουν σημαντικά τμήματα της Αριστεράς που έχουν κατανοήσει ότι η

12. ídem.
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ηγεμονία μας θα είναι μεγαλύτερη αν κατορθώσουμε περισσότεροι άνθρωποι να ακολου
θήσουν την πολιτική μας, ακόμη και αν αυτή δεν εμφανίζεται κάτω από τη σφραγίδα μας. 
Και το ευνοϊκότερο θα ήταν να καταφέρουμε να κερδίσουμε για αυτές τις ιδέες τον μεγα
λύτερο αριθμό, όχι μόνο πολιτικών οργανώσεων και ανθρώπων, καθώς και τους φυσικούς 
τους ηγέτες, αλλά και διακεκριμένων προσωπικοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
1164. Είναι η ώρα εδώ να θυμίσουμε την επιδεξιότητα που έδειξαν οι Σαντινίστας, προω
θώντας τον σχηματισμό της λεγόμενης Ομάδας τω ν Δ ώ δεκα13 πριν από τη νίκη της επανά
στασης, την οποία αποτελούσαν δώδεκα προοδευτικές προσωπικότητες που ανήκαν στην 
αστική τάξη της Νικαράγουας και στα μεσαία στρώματα, ένα μεγάλο μέρος των οποίων 
δεν ανήκαν στο Σαντινιστικό Μέτωπο, αν και πράγματι συμφωνούσαν με το πολιτικό του 
σχέδιο. Η Ομάδα των Δώδεκα, όπου συμμετείχαν διανοούμενοι, κληρικοί, κτηματίες και 
επιχειρηματίες χρησίμευσε ως μεσολαβητικός παράγοντας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
για την είσοδο των Σαντινίστας ως απαραίτητου παράγοντα στη διαδικασία αναζήτησης 
οποιοσδήποτε πολιτικής λύσης στην κρίση και αναμφίβολα κατάφερε να επεκτείνει την 
ηγεμονία του FSLN σε σημαντικά κοινωνικά τμήματα.
1165. Ο βαθμός ηγεμονίας που επιτυγχάνεται δεν μπορεί να μετρηθεί λοιπόν μ ε  τον αριθμό  
των θέσεων που κερδίζονται. Το βασικό είναι αυτοί που κατέχουν τις διευθυντικές θέσεις 
να κάνουν δική τους και να υλοποιούν τη γραμμή της πολιτικής οργάνωσης, παρόλο που 
δεν είναι μέλη της. Αντιθέτως, αν έχουν κερδηθεί πολλές θέσεις από μία συγκεκριμένη ορ
γάνωση πρέπει να δοθεί προσοχή να μην αναπτυχθούν ηγεμονιστικές παρεκκλίσεις. Είναι 
ευκολότερο για όποιον κατέχει μια θέση να επιβάλει τις ιδέες του από το να διακινδυνέψει 
την πρόκληση που συνεπάγεται η προσπάθεια να κερδίσει τη συνείδηση των ανθρώπων.

4 . Η  δημοκρατία ως σημαία

1166. Η νέα οργάνωση σηκώνει τη σημαία της δημοκρατίας με μεγάλη δύναμη γιατί κα
ταλαβαίνει ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι αδιαχώριστος από τον αγώνα για τον σο
σιαλισμό.

1167. Όμως πριν συνεχίσουμε, μου φαίνεται πολύ σημαντικό να ορίσω τι αντιλαμβάνομαι 
ως δημοκρατία.
1168. Πιστεύω ότι οι διάφοροι ορισμοί της δημοκρατίας μπορούν να επικεντρωθούν γύρω 
από τρεις βασικές πλευρές: Το πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας και τα πολιτικά δι
καιώματα. Το πρόβλημα της κοινωνικής ισότητας. Το πρόβλημα της συμμετοχής ή πρωτα- 
γωνιστικότητας του λαού.
1169. Η πρώτη πλευρά, αυτή της πολιτικής δημοκρατίας ή αντιπροσω πευτικής δημοκρατίας  
αναφέρεται βασικά στο πολιτικό καθεστώς και δίνει έμφαση στην ελευθερία της εκλογής 
των κυβερνητών και στα πολιτικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Αυτή η δημοκρατία, 
που αυτοανακηρύσσεται κυβέρνηση του λαού, μπορεί να είναι, και εκ των πραγμάτων

13. Μ. Hamecker, «La estrategia de la Victoria» (συνέντευξη με τον Ουμπέρτο Ορτέγκα), στο 
Pueblos en armas, Μεξικό, Era, 1984, σ. 18.
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έτσι συμβαίνει στην περίπτωση της αστικής δημοκρατίας, μια δημοκρατία που ευνοεί τα 
μειοψηφικά τμήματα του πληθυσμού, γι’ αυτό κάποιοι την ονομάζουν αντιπροσωπευτι
κή ή τυπική δημοκρατία αφού στο όνομα του λαού ευνοείται μια μειονότητα. Σε αυτήν 
υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, και γι’ αυτό απαξιώνεται ολοένα και 
περισσότερο.
1170. Η δεύτερη πλευρά εκφράζεται στην πραγματική, ουσιαστική ή κοινωνική δημοκρατία, 
της οποίας ο θεμελιώδης αντικειμενικός σκοπός είναι η αναζήτηση λύσης στα προβλήματα 
που απασχολούν περισσότερο τον πληθυσμό: ψωμί, γη, δουλειά, εκπαίδευση, κατοικία, 
όλα εκείνα που οδηγούν σε μια κοινωνία μεγαλύτερης ισότητας. Στην πράξη αυτή η μορφή 
δημοκρατίας μπορεί να ασκείται από ένα πολιτικό σύστημα που δεν λειτουργεί με τον πα
ραδοσιακό τρόπο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας της Δύσης.
1171. Και η τρίτη πλευρά εκφράζεται στη συμμετοχική δημοκρατία.
1172. Θεωρώ ότι το σχέδιο της Αριστεράς για την κοινωνία, ο σοσιαλισμός, πρέπει να συν
δυάζει αυτούς τους τρεις τύπους δημοκρατίας.
1173. Εκτός από την υλοποίηση βαθιών κοινωνικών αλλαγών που θα τείνουν προς μια 
ολοένα και μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα (πραγματική ή κοινωνική δημοκρατία), δεν 
μπορούμε να κάνουμε χωρίς ένα σύστημα αντιπροσώπευσης των πολιτών. «Δεν πρόκειται 
-όπως λέει ο Σάντσες Βάσκες- για την υποστήριξη της κατάργησης της αντιπροσωπευτι
κής δημοκρατίας ή αντιπροσωπευτικής συμμετοχής στο όνομα της άμεσης συμμετοχής, η 
οποία αντί να την αποκλείσει, θεωρούμε ότι έρχεται ίσα ίσα να τη συμπληρώσει και να την 
εμπλουτίσει14».
1174. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διακυβέρνηση χωρίς διαβούλευση με αντιπροσώπους του 
λαού πάνω στο έργο της κυβέρνησης. Η άμεση δημοκρατία είναι βιώσιμη σε τοπικό επί
πεδο, σε μικρές κοινότητες, όμως δεν μπορεί να ασκηθεί σε εθνικό επίπεδο, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δημοψηφίσματα).
1175. Γι’ αυτό θεωρώ πολύτιμους όλους τους συλλογισμούς που αναφέρονται στις τεχνικές 
πλευρές της αντιπροσωπευτικότητας ή αυτό που ονομάζω: «την τεχνική της αντιπροσω- 
πευτικότητας», που προσπαθούν να διασφαλίσουν την πραγματική εκπροσώπηση και ένα 
σύστημα ελέγχου των αντιπροσώπων από τους εκλογείς. Εκτιμώ ότι η Αριστερά πρέπει να 
φροντίζει οι τρέχουσες μειοψηφίες να εκπροσωπούνται και να προστατεύονται σε επίπεδο 
κράτους, υπό τον όρο φυσικά ότι δεν θα στρέφονται κατά των εθνικών συμφερόντων.
1176. Μου φαίνεται ότι η νέα κοινωνία πρέπει να έχει επίσης όργανα, ώστε να προστα
τεύεται από τη δημαγωγία των αστικών προεκλογικών εκστρατειών, όπου υπόσχονται τα 
πάντα και εκπληρώνουν ελάχιστα ή τίποτε, και γι’ αυτό πρέπει να τεθεί ως βασική αρχή 
αυτής της αντιπροσωπευτικότητας η εύρεση μηχανισμών ανάκλησης για να μπορούν να 
αντικατασταθούν οι αντιπρόσωποι όταν δεν εκπληρώνουν την εντολή που έχουν πάρει από 
τους εκλογείς τους.
1177. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί επίσης η ανάγκη να τεθούν όρια στις παρεχόμενες εντο
λές από τον ίδιο τον λαό για να αποφευχθούν αυτά που έχουν συμβεί στις περισσότερες

14. A. Sánchez Vásquez, «Democracia, revolución...», ό.π., σ. 64.
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σοσιαλιστικές χώρες -εντολές σχεδόν εφ’ όρου ζωής- κάτι απολύτως ξένο στη σκέψη των 
κλασικών του μαρξισμού που έβλεπαν τη γραφειοκρατική λειτουργία ως κάτι πρόσκαιρο.
1178. Τα όρια στις εντολές σημαίνουν την αποφυγή του τραύματος που συνεπάγεται η 
μετακίνηση ενός διευθυντικού στελέχους από τη θέση του: τραύμα ηθικό, οικογενειακό, 
κοινωνικό, γιατί αυτή η μετακίνηση, όταν δεν υπόκειται σε κανέναν κανονισμό, φαίνεται 
ως ποινή.
1179. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάθε κανόνας μπορεί να έχει εξαιρέσεις. Αυτή είναι η 
περίπτωση, για παράδειγμα, του Φιντέλ Κάστρο και της Κούβας. Είναι δύσκολο να βρεθεί 
στην ιστορία ένα ηγέτης τόσο χαρισματικός, ικανός στην καθοδήγηση και κυρίως στην 
ενοποίηση των θελήσεων. Ένας ηγέτης που ποτέ δεν ενέδωσε σε ζητήματα αρχών. Που 
μπορεί να πει ανοιχτά στην ισχυρότερη αυτοκρατορία του κόσμου αυτό που εκτιμά ότι εί
ναι ενδεδειγμένο όταν οι υπόλοιποι λατινοαμερικανοί πρόεδροι δεν τολμούν να το κάνουν 
λόγω της εξάρτησης των χωρών τους από τις ΗΠΑ. Είναι εθνικό καύχημα για τους Κου
βανούς και πιστεύω ότι κάνει περήφανους τους λατινοαμερικανούς και τους επαναστάτες 
όλου του κόσμου. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη, είναι ένας ηγέτης πολύ δεμένος 
με τον λαό του. Το μεγαλύτερο μέρος του λαού πιστεύει πλήρως σε αυτόν.
1180. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι το μέγεθος των προβλημάτων που έχει να αντι
μετωπίσει η Κούβα, κυρίως μετά την εξαφάνιση της ΕΣΣΔ, δυσκολεύουν την αντικατά
στασή του. Σε τόσο περίπλοκες περιστάσεις πώς να απομακρύνεις έναν ηγέτη έμπειρο, με 
εξαιρετικά προσόντα, που μπορεί να λύσει με πολύ περισσότερη ευστροφία, αντίληψη και 
ταχύτητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα; Πώς να απομακρύνεις αυτή τη «γήινη 
δύναμη», όπως τον χαρακτήρισε ο Τσε;
1181. Πρόκειται για μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, γιατί μολονότι επιλύονται 
προβλήματα του παρόντος, η σαρωτική προσωπικότητα του Φιντέλ αναστέλλει την ανάδυ
ση της νέας ηγεσίας. Σκέφτομαι ότι η ηγεσία της επανάστασης έχει πλήρη συνείδηση της 
κατάστασης και είναι σταθερά αποφασισμένη να προετοιμάσει την αντικατάσταση των 
στελεχών που θα χρειαστεί.
1182. Όμως αυτό που περισσότερο πρέπει να χαρακτηρίζει τον σοσιαλισμό πρέπει να είναι 
η υλοποίηση της συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου ο λαός θα είναι ο πραγματικός πρω
ταγωνιστής της οικοδόμησης της νέας κοινωνίας. Όπου θα προωθούνται και θα γίνονται 
σεβαστές όλες οι μορφές λαϊκής αυτοοργάνωσης, χωρίς να επιχειρείται να υποταχθούν στο 
κόμμα ή το κράτος.
1183. Ο σοσιαλισμός ως σχέδιο δεν μπορεί λοιπόν να διαχωριστεί από τη δημοκρατία, δεν 
μπορεί παρά να είναι η μεγαλύτερη έκφραση της δημοκρατίας και η τεράστια επέκτασή της 
σε σχέση με την περιορισμένη αστική δημοκρατία.
1184. Η σημαία της δημοκρατίας είναι σημαία της Αριστεράς και όχι της αστικής τάξης, 
που την οικειοποιείται εκμεταλλευόμενη τις ανεπάρκειες που είχαν ως προς αυτή την έν
νοια οι σοσιαλιστικές χώρες.
1185. Τώρα όμως, σηκώνοντας με κάθε δίκιο τη σημαία της δημοκρατίας, ορισμένα τμή
ματα της Αριστεράς θεώρησαν αναγκαίο να αμφισβητήσουν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους του μαρξισμού: τη δικτατορία του προλεταριάτου.
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1186. Στο θέμα αυτό θεωρώ ότι οι μαρξιστές έχουν βρεθεί σε αμυντική θέση και ότι πολλές 
φορές, αποκηρύσσοντας σωστά τον όρο δικτατορία του προλεταριάτου, αυτό που κάνουν 
είναι να αμφισβητούν τον άξονα της μαρξιστικής θέσης γύρω από το κράτος.
1187. Σύμφωνα με τον Jon Elster, η «δικτατορία του προλεταριάτου» είναι μια «φράση που 
έχει αποκτήσει χροιά, πιθανώς άγνωστη για τον Μαρξ και τους συγχρόνους του. Η δικτατο
ρία στην εποχή του και στο έργο του δεν ήταν ασυμβίβαστη με τη δημοκρατία15».
1188. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πολύ καλά τα πράγματα για να μπορέ
σουμε να τα καταλάβουμε. Πιστεύω ότι η έκφραση δικτατορία του προλεταριάτου πρέπει 
να εγκαταλειφθεί γιατί οι λέξεις χρησιμεύουν για να επικοινωνούμε και όταν χρησιμοποι
είται ένας όρος που κανένας δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει ή καταλαβαίνει κάτι διαφο
ρετικό από αυτό που προσπαθεί να εκφραστεί, τι νόημα έχει να τον χρησιμοποιούμε; Για 
να χρησιμοποιήσουμε μια παρομοίωση, όταν ο κόσμος μιλάει για το υγρό που πίνουμε 
χρησιμοποιεί τον όρο νερό, δεν μιλά για Η20 . Με τον ίδιο τρόπο, δεν έχει κανένα νόημα 
να χρησιμοποιείται ο όρος δικτατορία του προλεταριάτου στον πολιτικό λόγο και πολύ 
λιγότερο όταν στις πιο πρόσφατες εμπειρίες μας στη Λατινική Αμερική αυτό που έχουμε 
δει, αυτό που γνωρίζει ο κόσμος, είναι οι στρατιωτικές δικτατορίες. Πώς θα πούμε εμείς σε 
αυτόν τον λαό που δεν έχει μελετήσει τον μαρξισμό, που δεν έχει επιστημονικές γνώσεις: 
«Σύντροφοι, ερχόμαστε να σας προσφέρουμε μια νέα δικτατορία, μόνο που τώρα είναι η 
δικτατορία του προλεταριάτου».
1189. Τώρα λοιπόν, άλλο πράγμα είναι ο πολιτικός λόγος και άλλο ο θεωρητικός λόγος. 
Από θεωρητική άποψη, για να μπορεί ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα να αντανακλά 
τα συμφέροντα της πλειονότητας του λαού, πρέπει να περιορίσει αναγκαστικά την πραγ
ματοποίηση των συμφερόντων εκείνων που ανατίθενται στην υιοθέτηση των μέτρων υπέρ 
του λαού.
1190. Οι συγκεκριμένες κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες που βρίσκονται στον αέρα, όπου 
όλα τα συμφέρονται συμπίπτουν. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η κοινωνία συνίσταται από 
αντιτιθέμενα συμφέροντα και προφανώς για να μπορεί να λειτουργήσει μια κοινωνία λαϊ
κής πλειονότητας θα πρέπει να χρησιμοποιεί μηχανισμούς που θα επιβάλλουν τον σεβασμό 
των συμφερόντων της πλειονότητας, πράγμα που αναγκαστικά θα οδηγήσει σε σύγκρουση 
με τα συμφέροντα μιας μέχρι τότε προνομιούχας μειονότητας. Και αυτή θα υποταχθεί μόνο 
αν πιεστεί.
1191. Αυτός είναι ο νόμος της ιστορίας. Αν η μειονότητα υποτασσόταν εθελοντικά στα 
συμφέροντα της λαϊκής πλειονότητας που βρίσκεται στην εξουσία, αυτή θα μπορούσε να 
υλοποιήσει μια απεριόριστη δημοκρατία. Αυτή δεν είναι μια έξυπνη ιδέα δική μου, είναι ο 
ίδιος ο Λένιν που το είπε. Τους περιορισμούς δεν τους επιβάλλει ο λαός, τους επιβάλλει η 
ίδια η δράση του αντιπάλου.
1192. Η δικτατορία του προλεταριάτου δεν είναι παρά η άλλη όψη της πιο πλατιάς λαϊκής 
δημοκρατίας, δηλαδή του δικαιώματος να επιβάλει να γίνουν σεβαστά τα συμφέροντα της 
πλειονότητας. Αν δεν υλοποιόταν αυτό το δικαίωμα κατά των ανατιθέμενων, θα ερχόταν σε

15. J. Elster, Una introducción a Karl Marx, Μεξικό, Siglo XXI, 1992, σ. 172.



αντίθεση με την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, δεν θα γινόταν σεβαστή η πλειοψηφία.
1193. Ο Μαρξ, και ιδιαίτερα ο Λένιν στο Κράτος και Επανάσταση, αναπτύσσουν την έννοια 
της δικτατορίας για να εξηγήσουν πώς λειτουργεί το κάθε κράτος. Σύμφωνα με αυτούς, 
ακόμη και οι πιο αντιπροσωπευτικές αστικές δημοκρατίες, δηλαδή οι δημοκρατικότερες, 
είναι αστικές δικτατορίες, γιατί εκφράζουν την υπεροχή ή κυριαρχία της αστικής τάξης, 
δηλαδή είναι τα συμφέροντα της τάξης τους που επιβάλλονται στην υπόλοιπη κοινωνία. 
Κανένας αστός πολιτικός, φυσικά, δεν θα κάνει την προεκλογική του εκστρατεία σηκώνο
ντας τη σημαία της αστικής δικτατορίας, αντίθετα θα προσπαθήσει να κάνει πιστευτό ότι το 
σύστημά της εκφράζει τα συμφέροντα όλων των πολιτών και ότι είναι το δημοκρατικότερο 
του κόσμου.
1194. Δικτατορία του προλεταριάτου δεν σημαίνει, συνεπώς, τον μη σεβασμό των νόμων 
που ο λαός έχει αποφασίσει ή την απουσία κράτους δικαίου, αλλά την άσκηση αυτού του 
κράτους δικαίου κατά της μειονότητας που ανατίθεται στις αλλαγές που αποφασίστηκαν 
δημοκρατικά.
1195. Όμως δεν πρέπει να συγχέουμε, όπως είπε κάποιος, το «κράτος δικαίου» με το «κρά
τος της Δεξιάς».* Ο αστισμός, που υποστηρίζει με τόσο πάθος τον σεβασμό στο κράτος 
δικαίου όταν είναι το δικό του κράτος δικαίου, βάζει τεράστια εμπόδια όταν οι προοδευτι
κές και επαναστατικές δυνάμεις προσπαθούν να τροποποιήσουν το κράτος δικαίου μεταρ
ρυθμίζοντας το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκφράζει καλύτερα τα λαϊκά συμφέρονται όπως 
συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα του Τσάβες.
1196. Γι’ αυτό είναι σημαντική η μαρξιστική διάκριση μεταξύ του είδους του κράτους 
και της μορφής διακυβέρνησης. Το είδος του κράτους αποτελεί απάντηση στην ερώτηση: 
ποια συμφέρονται (ή τα συμφέροντα ποιας τάξης) εξυπηρετεί αυτό το κράτος; Η μορφή 
διακυβέρνησης απαντά στην ερώτηση: με ποιον τρόπο υλοποιούνται αυτά τα συμφέροντα: 
μέσω ενός δικτατορικού ή ενός δημοκρατικού καθεστώτος, με όλες τις παραλλαγές του; 
Μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν οι κλασικοί [του μαρξισμού] 
μιλούν για δικτατορία του προλεταριάτου έχουν στον νου τους ένα είδος κράτους και όχι 
μια μορφή διακυβέρνησης. Και, επιπλέον, ότι σκέφτονται έναν τύπο κράτους μιας ανεπτυγ
μένης καπιταλιστικής κοινωνίας που περνά στον σοσιαλισμό, συνεπώς μια κοινωνία όπου 
θα υπήρχαν κυρίως αστοί και προλετάριοι, γι’αυτό και γίνεται λόγος για δικτατορία του 
αστισμού ή δικτατορία του προλεταριάτου, χωρίς ενδιάμεσες αποχρώσεις.
1197. Έχοντας υπόψη όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, ίσως το καταλληλότερο για να απο
φευχθούν συγχύσεις χωρίς να απαρνηθούμε τη μαρξιστική έννοια του κράτους -σύμφωνα 
με την οποία το κράτος δεν είναι ουδέτερο αλλά υπακούει στα συμφέροντα συγκεκριμένων 
τάξεων- είναι να μιλάμε για κράτος με αστική ηγεμονία και κράτος με λαϊκή ηγεμονία. Από 
τη μια πλευρά, με τον τρόπο αυτόν αποφεύγουμε τις παρανοήσεις που δημιουργεί ο όρος 
δικτατορία και από την άλλη, αντανακλάται έτσι καλύτερα το σημερινό κοινωνικό υποκεί
μενο της επανάστασης στη Λατινική Αμερική, που περιλαμβάνει πολλά άλλα κοινωνικά 
τμήματα εκτός από την εργατική τάξη.
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* Στα ισπανικά: «estado de derecho» και «estado de derecha», αντίστοιχα (Σ.τ.Μ.).
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5. Σχέσεις σεβασμού στο λαϊκό κίνημα

1198. Αν η Αριστερά επιδιώκει να οικοδομήσει μια αντισυστημική κοινωνική δύναμη, πρέ
πει να διαθέτει μια οργάνωση που να εκφράζει μεγάλο σεβασμό για το λαϊκό κίνημα. Να 
συμβάλλει στην αυτόνομη ανάπτυξή του εγκαταλείποντας κάθε απόπειρα χειραγώγησης. 
Να ξεκινά από τη βάση ότι αυτή δεν είναι η μόνη που έχει ιδέες και προτάσεις και ότι, αντί
θετα, το λαϊκό κίνημα έχει πολλά να της προσφέρει, γιατί στην καθημερινή αγωνιστική του 
πρακτική μαθαίνει επίσης, ανακαλύπτει δρόμους, βρίσκει απαντήσεις, μαθαίνει μεθόδους 
που σε πολλά θα την εμπλουτίσουν.
1199. Οπως λέει ο Κλοδομίρο Αλμέιντα, «οι δημιουργικές, καινοτόμες, επαναστατικές 
ιδέες, οι ιδέες αλλαγής δεν γεννιούνται υποχρεωτικά μόνο στους κόλπους του κόμματος 
και συνεπώς αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο να συγκεντρώνει διεκδικήσεις και αι
τήματα από το κίνημα, αλλά επίσης να μαζεύει ιδέες και έννοιες που θα εμπλουτίζουν το 
εννοιολογικό του οπλοστάσιο16.
1200. Η σχέση με το λαϊκό κίνημα πρέπει να είναι -λοιπόν- ένα αμφίδρομο κύκλωμα. Δυ
στυχώς όμως, συνήθως λειτουργεί ακόμη προς τη μία μόνο κατεύθυνση.
1201. Από την άλλη πλευρά, είναι μνημειώδες λάθος να προσπαθείς να καθοδηγήσεις το 
μαζικό κίνημα από τα πάνω, με διαταγές, γιατί η λαϊκή συμμετοχή δεν είναι κάτι που μπορεί 
να γίνει μ ε  θέσπιση διαταγμάτων από τα πάνω. Μόνο αν η Αριστερά ξεκινά από τα ενδια
φέροντα του κόσμου, μόνο αν μπορέσει να τον βοηθήσει να ανακαλύψει αυτός ο ίδιος την 
αναγκαιότητα να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο, μόνο αν κερδηθεί η συνείδηση και η καρδιά 
του, μόνο τότε αυτοί οι άνθρωποι θα είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν πλήρως στο 
κίνημα με τις δράσεις που θα αναλάβουν.
1202. Αν η κοινωνία που θέλει να οικοδομήσει η Αριστερά είναι πλήρως δημοκρατική, 
από τώρα πρέπει να ασκεί τη δημοκρατία σε όλα τα πεδία. Οπου είναι δυνατό, πρέπει να 
εντάσσεται η βάση στις διαδικασίες λήψ ης των αποφάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει 
να ανοίγουν χώροι στη λαϊκή συμμετοχή, να εγκαταλείπεται η μέθοδος να κατεβαίνουν 
προκατασκευασμένα σχήματα. Πρέπει να αγωνίζεται για «να εξαλειφθεί κάθε συγκεντρω
τισμός που εκμηδενίζει την πρωτοβουλία των μαζών. Ο ρόλος της Αριστεράς είναι να προ
σανατολίζει και όχι να υποσκελίζει τις μάζες17».
1203. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να μάθει να ακούει. Να μιλά με τον κόσμο, και με όλες 
τις σκέψεις που συλλέγονται να μπορεί να διαγνώσει σωστά την ψυχική του κατάσταση, να 
συνθέτει εκείνο που μπορεί να ενοποιήσει και να γεννήσει δράση, πολεμώντας τον πεσιμι
σμό και την ηττοπάθεια που επίσης υπάρχουν. Να τείνει ευήκοον ους σε όλες τις λύσεις που 
κυοφορεί ο ίδιος ο λαός για να υπερασπιστεί ή να αγωνιστεί για τις διεκδικήσεις του.
1204. Μόνο τότε οι προσανατολισμοί που προτείνονται δεν θα εκλαμβάνονται ως ντιρε
κτίβες που έρχονται απ’ έξω από το κίνημα και θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση μιας ορ

16. C. Almeyda, «Cambiar también la organización partidaria», ό.π., σ. 37.
17. Λόγια του Νέλσον Μπερίο, στο Μ. Harnecker, Entrevista con la nueva izquierda..., ό.π., σ. 

149.
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γανωτικής διαδικασίας που μπορεί να φέρει, αν όχι ολόκληρο τον λαό, τουλάχιστον ένα 
σημαντικό τμήμα του να προσχωρήσει στον αγώνα και, ξεκινώντας από εκεί, να μπορέσει 
να κερδίσει τα πιο καθυστερημένα, τα πιο πεσιμιστικά τμήματα. Οταν αυτά τα τελευταία 
νιώσουν ότι οι στόχοι για τους οποίους γίνεται ο αγώνας όχι μόνο είναι αναγκαίοι, αλλά και 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν -όπως έλεγε ο Τσε- τότε θα ενωθούν στον αγώνα.
1205. Οταν, από την άλλη μεριά, ο λαός επαληθεύει ότι είναι οι δικές του ιδέες, είναι οι 
δικές του πρωτοβουλίες εκείνες που υλοποιούνται, θα αισθανθεί ότι είναι πρωταγωνιστής 
στα γεγονότα και η αγωνιστική του δυνατότητα θα αυξηθεί απέραντα.

1206. Έπειτα από όσα είπαμε μέχρι εδώ, μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί τα πολιτικά 
στελέχη της νέας εποχής δεν μπορούν να είναι στελέχη μ ε  στρατιωτική νοοτροπία  -σήμερα 
δεν πρόκειται για την καθοδήγηση ενός στρατού, πράγμα βέβαια που δεν σημαίνει ότι σε 
κάποιες κρίσιμες συγκυρίες δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μια στροφή προς αυτή την 
κατεύθυνση-, ούτε επίσης λαϊκιστές δημαγω γοί -γιατί δεν πρόκειται να καθοδηγήσουν ένα 
κοπάδι πρόβατα. Τα πολιτικά στελέχη θα πρέπει να είναι βασικά λαϊκοί παιδαγωγοί που μπο
ρούν να κινητοποιήσουν όλη τη σοφία που υπάρχει στον λαό- τόσο εκείνη που προέρχεται 
από τις πολιτιστικές και αγωνιστικές του παραδόσεις, όσο και εκείνη που αποκτάται στην 
καθημερινή μάχη για την επιβίωση- μέσω της σύντηξής της με την καθολικότερη γνώση 
που μπορεί να συνεισφέρει η πολιτική οργάνωση. Πρέπει να υποκινεί τη δημιουργική πρω
τοβουλία, την αναζήτηση απαντήσεων.
1207. Δυστυχώς πολλά ηγετικά στελέχη σπούδασαν στη σχολή της καθοδήγησης των μα
ζών μέσω διαταγών και αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γι’ 
αυτό δεν θέλω να δημιουργήσω μια αίσθηση υπέρμετρης αισιοδοξίας. Το πρόβλημα της 
σωστής σχέσης με τα κοινωνικά κινήματα απέχει πολύ από την πλήρη λύση του.
1208. Συμφωνώ με τον Αδόλφο Τζίλι ότι αν δεν υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην πολιτική 
οργάνωση και τα κοινωνικά κινήματα «με όρους συμμετοχής -και όχι υποταγής-, [...] οι 
κίνδυνοι ενσωμάτωσης, γραφειοκρατικοποίησης και συντηρητικοποίησης που ενεδρεύουν 
είναι πολύ μεγάλοι. Ο ελιτισμός στην πολιτική δεν είναι μια παραμόρφωση, αλλά μία από 
τις πιθανές συνεπαγωγές και συνέπειες όταν μειώνεται η συμμετοχή των πολιτών ή δεν 
βρίσκει τα κανάλια ή τα οχήματα για να εκδηλωθεί18».
1209. Αυτή η επανεκτίμηση των κοινωνικών κινημάτων και η κατανόηση ότι η καθοδή
γηση κερδίζεται και δεν επιβάλλεται, έχει οδηγήσει ορισμένα τμήματα της Αριστεράς να 
αναζητήσουν νέες φόρμουλες για να διαμορφώσουν τα πολιτικά μέτωπα που δεν θα είναι 
μια απλή συμμαχία μεταξύ πολιτικών κομμάτων, αλλά που με τη σειρά τους θα δίνουν 
χώρο στην έκφραση των κοινωνικών κινημάτων.

18. A. Gilly, «América Latina abajo y afuera», στο «Coloquio de Invierno II. Las Américas en el 
horizonte del cambio».
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6 . Προσαρμογή του λεξιλογίου στους νέους καιρούς

1210. Τα μέλη και τα μηνύματα της σημερινής Αριστεράς, της Αριστεράς της τηλεοπτικής 
εποχής, δεν μπορούν να είναι τα ίδια με αυτά της δεκαετίας του 1960. Ούτε είναι αυτά 
της εποχής του Γουτεμβέργιου19 -βρισκόμαστε στην εποχή της εικόνας και της τηλεσει- 
ράς. «Η κουλτούρα του βιβλίου, η κουλτούρα της γραμμένης λέξης -όπως λέει ο Ατίλιο 
Μπορόν- είναι σήμερα η κουλτούρα μιας ελίτ, δεν είναι πια κουλτούρα των μαζών20». 
Οι άνθρωποι σήμερα διαβάζουν πολύ λίγο ή δεν διαβάζουν, για να μπορέσουμε να επι
κοινωνήσουμε με τον λαό πρέπει να κυριαρχήσουμε στο οπτικοακουστικό λεξιλόγιο. Και 
η Αριστερά αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση να αναζητήσει το πώς θα το κάνει, όταν 
τα κυριότερα οπτικοακουστικό μέσα είναι απολύτως ελεγχόμενα από μεγάλες εθνικές και 
υπερεθνικές μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
1211. Πολλές φορές χρειάζεται να ανταγωνιστεί με τα μεγάλα κανάλια της τηλεόρασης και 
αυτό είναι προφανώς αδύνατο, όχι μόνο λόγω των οικονομικών πόρων που θα απαιτούνταν 
γι’ αυτό, αλλά και γιατί, ακόμη και αν υπήρχαν οι πόροι αυτοί, όπως στην περίπτωση της 
Συνομοσπονδίας Εργαζομένων (CUT) της Βραζιλίας που είναι συνδεδεμένη με το ΡΤ, οι οι
κονομικοί όμιλοι που μονοπωλούν αυτά τα μέσα εμποδίζουν κάθε απόπειρα εισόδου της Αρι
στερός σε αυτά. Η CUT θέλησε να αποκτήσει έναν δικό της χώρο και δεν της παρασχέθηκε.
1212. Όμως υπάρχουν άλλες μορφές εναλλακτικής επικοινωνίας στην υποήπειρό μας* που 
δεν έχουν αξιοποιηθεί αρκετά από την Αριστερά, όπως η δημοτική ραδιοφωνία, οι τοπικές 
εφημερίδες, η δημοτική τηλεόραση και άλλα περισσότερο προσβάσιμα σε οποιαδήποτε 
ομάδα δουλεύει στον κοινοτικό χώρο: χρήση βιντεοκασετών για να γίνουν γνωστές, σε 
μικρές ομάδες ανθρώπων, εμπειρίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να μπορέσουν να 
μάθουν και να διαμορφώσουν κριτική συνείδηση απέναντι στα μηνύματα και τις πληροφο
ρίες που μεταδίδουν οι μεγάλες πολυεθνικές της πληροφορίας.
1213. Εδώ βρίσκεται ακόμη η πρόκληση να δημιουργηθούν παιδαγωγικά βίντεο για την 
ανταλλαγή εμπειριών και τη γνωστοποίηση των άλλων λαϊκών εμπειριών.
1214. Σε αυτή την ανταλλαγή εμπειριών αρχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα 
συνδεδεμένα σε δίκτυα μέσω δορυφόρων λαϊκά ραδιόφωνα που επιτρέπουν στους λαϊκούς

19.0 εφευρέτης και δημιουργός της τυπογραφίας στην Ευρώπη, γιατί οι πραγματικοί εφευρέτες 
της τυπογραφίας ήταν οι Κινέζοι. Το χαρτί και η εκτύπωση ήταν δικές τους εφευρέσεις. «Το χαρτί 
εμφανίστηκε στην Κίνα χίλια χρόνια πριν από τη Δύση και η εκτύπωση πιθανόν να άρχισε στα τέλη 
του 7ου αιώνα» (Μ. Castells, La era de la información, τόμος 1, ό.π., σ. 34).

20. Atilio Borón, «El fracaso y el triumfo del neoliberalismo», περιοδικό América Latina, αρ. 
10, Μπουένος Αψες, 1997, σ. 17.

* Τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική έχουμε άνθηση των πρωτοβουλιών εναλλακτικής 
ενημέρωσης όλων των μορφών που περιγράφει εδώ η Marta Hamecker. Σε πολλές χώρες λειτουρ
γούν ήδη εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικά κανάλια τοπικής εμβέλειας σε κοινο
τικό επίπεδο, στις πόλεις και την ύπαιθρο. Επίσης, από το 2005 εκπέμπει σε όλη την Αμερική το 
κεντρικό τηλεοπτικό κανάλι Telesur (διαδικτυακή διεύθυνση: telesurtv.net), από το Καράκας της 
Βενεζουέλας, Σ.τ.Μ.
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ακτιβιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους από τη μία χώρα στην άλλη και να συζητούν πάνω 
στις εμπειρίες τους.
1215. Όμως, εκτός από τη χρήση ενός λεξιλογίου, προσαρμοσμένου στη νέα τεχνολογική 
ανάπτυξη, είναι βασικό για την Αριστερά να απομακρυνθεί από το παλιό στυλ να απευ
θύνονται ομοιόμορφα μηνύματα σε ανθρώπους με τόσο διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα. 
Δεν είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με όρους άμορφων μαζών -  αυτό που υπάρχει είναι 
άτομα, άνδρες και γυναίκες, που βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους, κάνουν διαφορετι
κά πράγματα και υπόκεινται σε διαφορετικές ιδεολογικές επιρροές. Το μήνυμα πρέπει να 
προσλαμβάνει ευέλικτες μορφές για να φτάσει σε κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Πρέπει να 
μπορούμε να εξατομικεύουμε με το μήνυμα.

2. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ

1. Επανένωση των αγωνιστών γύρω από κοινές αξίες 
και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα

1216. Αυτό που πρέπει να ενώνει τους αγωνιστές γύρω από την πολιτική οργάνωση πρέπει 
κυρίως να είναι η συναίνεση σε «κοινές πολιτιστικές αξίες», από τις οποίες πρέπει να απορ
ρέουν «τα σχέδια και τα προγράμματά της21».
1217. Το πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι το κατεξοχήν ενωτικό και ενοποιητικό στοι
χείο και είναι αυτό που πρέπει να δίνει συνοχή στην πολιτική δραστηριότητα. Η αποδοχή 
ή η μη αποδοχή του προγράμματος πρέπει να είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε 
αυτούς που βρίσκονται μέσα στην οργάνωση και αυτούς που αποκλείονται από αυτήν, είτε 
πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα της Αριστεράς ή ένα πολιτικό μέτωπο ευρύτερου χαρα
κτήρα. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις σε πολλά πράγματα, όμως χρειάζεται να υπάρχει 
συναίνεση στα προγραμματικά ζητήματα.
1218. Γίνεται πολύς λόγος για την ενότητα της Αριστεράς. Χωρίς αμφιβολία αυτή είναι 
θεμελιώδους σημασίας προωθητικός παράγοντας, αν πρόκειται για ενότητα αγώνα, αντί
στασης, αλλαγής. Και όχι αν πρόκειται για απλή ενότητα αρκτικόλεξων της Αριστεράς, 
γιατί ανάμεσα σε αυτά τα αρκτικόλεξα μπορεί να υπάρχουν εκείνοι που έχουν φτάσει στην 
πεποίθηση ότι δεν υπάρχει άλλο από την προσαρμογή στο υπάρχον καθεστώς και αν είναι 
έτσι θα αφαιρούνταν δυνάμεις αντί να προστίθενται.
1219. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν αθροίσεις που προσθέτουν, αθροίσεις που αφαι- 
ρούν -αυτή είναι η περίπτωση που μόλις προαναφέραμε- και αθροίσεις που πολλαπλασιά
ζουν. Το πιο διαυγές παράδειγμα αυτού του τελευταίου τύπου άθροισης δυνάμεων είναι 
το Φρέντε Άμπλιο της Ουρουγουάης, του οποίου οι αγωνιστές υπερβαίνουν κατά πολύ το 
σύνολο των μελών όλων των κομμάτων που το αποτελούν. Αυτή η ενωτική έκφραση της 
Αριστεράς κατάφερε να συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που προηγουμένως

21. C. Almeyda, «Sobre la dimensión orgánica...», ό.π., σ. 18.
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δεν συμμετείχαν σε κανένα από τα κόμματα τα οποιία αποτελούν αυτή τη συμμαχία και 
που σήμερα δραστηριοποιούνται στις Επιτροπές Βάσης του Φρέντε Άμπλιο. Τα χωρίς κομ
ματική ταυτότητα μέλη του Φρέντε Άμπλιο αποτελούν τα δύο τρίτα του Μετώπου και οι 
κομματικοί το υπόλοιπο ένα τρίτο.

2. Θεώρηση διαφόρων μορφών στράτευσης 

Κρίση ένταξης και απήχηση της Αριστεράς
1220. Όπως είναι γνωστό σε όλους, κατά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια αρκε
τά γενικευμένη κρίση ένταξης, όχι μόνο στα κόμματα της Αριστεράς, αλλά και στα κοινω
νικά κινήματα και στις χριστιανικές κοινότητες βάσης, που δεν είναι άσχετη με τις αλλαγές 
που έχουν συμβεί στον κόσμο. Ωστόσο, μαζί με αυτή την κρίση στράτευσης, σε πολλές από 
τις χώρες μας έχει συμβεί παράλληλα αύξηση της επιρροής της Αριστεράς στην κοινωνία 
και αύξηση της απήχησης της Αριστεράς στα λαϊκά στρώματα.
1221. Αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι εκτός από τους παράγοντες που εκτέθηκαν προηγουμέ
νως, που μπορεί να είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης, είναι πολύ πιθανόν να συντελεί επίσης 
σε αυτήν το είδος των απαιτήσεων που τίθενται σε κάποιον για να μπορεί να συμμετάσχει 
σε μια οργανωμένη αγωνιστική πρακτική. Θα πρέπει να εξεταστεί αν η Αριστερά έχει μάθει 
να ανοίγει κανάλια στράτευσης για να μπορέσει να αποδώσει καρπούς αυτή η αυξανόμενη 
απήχηση της Αριστεράς στην κοινωνία, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια τάση για 
στράτευση ούτε αισθάνονται την κλίση να ενταχθούν μόνιμα. Αυτό κυμαίνεται και εξαρ- 
τάται πολύ από τις πολιτικές στιγμές που οι άνθρωποι βιώνουν. Το να μη δίνεται προσοχή 
σε αυτό και να απαιτείται μ ια  ομοιόμορφη στράτευση σημαίνει αυτοπεριορισμό και αποδυ- 
νάμωση της πολιτικής οργάνωσης.

Ένταξη σε ομάδες ενδιαφερόντων. Μόνιμη και συγκυριακή στράτευση
1222. Υπάρχουν, για παράδειγμα, εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να στρατευτούν σε έναν 
θεματικό τομέα: υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμό και όχι σε έναν πυρήνα του χώρου εργασί
ας τους ή σε μια τοπική δομή. Υπάρχουν άλλοι που νιώθουν την ανάγκη να αγωνιστούν 
μόνο σε συγκεκριμένες συγκυρίες (εκλογικές ή άλλες) και δεν είναι διατεθειμένοι να το 
κάνουν όλο τον χρόνο, αν και σε κομβικές στιγμές του πολιτικού αγώνα πάντα μπορείς να 
υπολογίζεις σε αυτούς, ενώ στην καθημερινή τους ζωή προωθούν το σχέδιο και τις αξίες 
της Αριστεράς. Η προσπάθεια ταξινόμησης της στράτευσης σε έναν μοναδικό κανόνα ίδιο 
για όλους, σε μια στράτευση είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά μέρες την εβδομάδα 
σημαίνει να εξάψεις όλο αυτό το μαχητικό δυναμικό.
1223. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν τύπο οργάνωσης που να χωρά τους διαφορετικούς 
τύπους ένταξης, η οποία να επιδέχεται διάφορους βαθμούς συμμετοχής. Οι οργανικές δο
μές πρέπει να πάψουν να είναι δύσκαμπτες και να γίνουν ευέλικτες για να βελτιστοποιηθεί 
αυτή η διαφοροποιημένη αγωνιστική δέσμευση χωρίς να εγκαθιδρυθεί μια ιεραρχική αξία 
μεταξύ τους.
1224. Από την άλλη πλευρά, συμφωνώ με τον Κλοδομίρο Αλμέιντα ότι η αξία και η αποτε-
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λεσματικότητα της πολιτικής δέσμευσης ενός ανθρώπου δεν πρέπει να μετριέται σε σχέση 
με την τυπική ένταξή του σε μια οργανική δομή αλλά με τη συγκεκριμένη συμβολή του στην  
προώθηση και ανάπτυξη του σχεδίου και της πολιτικής γραμμής της οργάνωσης22.

Προσαρμογή των οργανώσεων βάσης στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται
1225. Για να διευκολυνθεί αυτή η διαφοροποιημένη ένταξη γίνεται αναγκαίο να προσαρμο
στεί η δομή και οι οργανώσεις βάσης στη φύση του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσε
ται η κομματική δραστηριότητα23. 0  Κλοδομίρο Αλμέιντα θεωρεί ότι ένα από τα πράγματα 
όπου μπορεί να γίνει κριτική στη λενινιστική οργάνωση του κόμματος είναι η ομοιομορφία 
των οργανικών βαθμιδών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση του κάθε κοινω
νικού περιβάλλοντος. Τα κύτταρα ή πυρήνες δομούνταν με ακριβώς ομοιόμορφο τρόπο σε 
όλους τους χώρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του καθενός από αυτούς: 
ένα εργοστάσιο δεν είναι το ίδιο με ένα λατιφούντιο ή μια πανεπιστημιακή σχολή ή ένα 
τηλεοπτικό κανάλι24.

Συνεργασία μ ε  πολλούς ανένταχτους ανθρώπους
1226. Όμως η πολιτική οργάνωση δεν πρέπει να δουλεύει μόνο με τους ανθρώπους που 
αποκτούν κομματική σύνδεση, πρέπει επίσης να συμπεριλάβει σε πολλά έργα και τους ανέ
νταχτους. Ένας τρόπος να το κάνει αυτό είναι να ευνοεί τη δημιουργία ή τη χρήση οργάνων 
έξω από τις εσωτερικές δομές του κόμματος που χρησιμεύουν στην πολιτική οργάνωση 
και της επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες θεωρητικές ή τεχνικές δυνατότητες: 
ερευνητικά κέντρα, κέντρα εκπομπών και προπαγάνδας κ.λπ.
1227. Στην ίδια επίσης κατεύθυνση της δουλειάς με τους ανένταχτους θεωρώ ότι είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία να συγκληθούν όλοι όσοι είναι διατεθειμένοι να συ
νεισφέρουν ιδέες -και ιδιαίτερα οι ειδικοί- συζητώντας καθορισμένα θεματικά ζητήματα: 
αγροτικό ζήτημα, πετρελαϊκό, κατοικία, εκπαίδευση, εξωτερικό χρέος. Εμπειρίες τέτοιου 
τύπου είχε η πρώην Causa R της Βενεζουέλας στην τελευταία προεκλογική εκστρατεία των 
προεδρικών εκλογών, αλλά και αυτές που είχε το FMLN από το 1993 στο Ελ Σαλβαδόρ και 
o EZLN στο Μεξικό, ανάμεσα σε άλλες.

Μέλος της πολιτικής οργάνωσης και καθημερινή ζωή
1228. Ο επαναστατικός αγώνας έχει την τάση να περιορίζει τους στόχους του σε ό,τι σχε
τίζεται με την οικονομία και το κράτος, όμως λίγα έχει κάνει για να συμπεριλάβει και τον 
αγώνα εναντίον της κουλτούρας και του πολιτισμού της αποξένωσης μέσα στην οποία ζει, 
ξεχνώντας ότι ακόμη και στον σοσιαλισμό «η νέα κοινωνία πρέπει να ανταγωνίζεται σκλη
ρά με το παρελθόν», γιατί «τα ελαττώματα του παρελθόντος μεταφέρονται στο παρόν στην

22. C. Almeyda, «Cambio social y concepto de partido», ό.π., σ. 4.
23. C. Almeyda, «Sobre la dimensión orgánica...», ό.π., σ. 17.
24. C. Almeyda, «Cambiar también la organización partidaria», περιοδικό Convergencia, αρ. 

19-20, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1991, σσ. 35-36.
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ατομική συνείδηση» και συνεπώς «πρέπει να γίνεται συνεχής δουλειά για να ξεριζωθούν25».
1229. «Και αυτός ο αγώνας έχει κύριο πεδίο του την καθημερινή ζωή26». Για πολύ καιρό 
υποτιμήθηκε η πολιτική αξία του καθημερινού. Δεν εκλαμβανόταν η καθημερινότητα ως 
ένας επίσης πολιτικός χώρος, με την ευρεία έννοια της λέξης.
1230. «Η μεταμόρφωση του καθημερινού μπορεί να αναδυθεί μόνο όταν το άτομο αποσπά 
ή βρίσκει στο κοινωνικό πεδίο έναν χώρο και έναν χρόνο για την ατομικότητά του27». Αυτή 
η θέση του Νικαραγουανού κοινωνιολόγου μού φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα γιατί αν δεν 
επιτευχθεί αυτό, ο αγωνιστής απανθρωποποιείται, χάνει την ευαισθησία του και αποστασι
οποιείται ολοένα και περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Η καταπολέμηση του ατο
μικισμού, έργο στο οποίο όλοι πρέπει να αποδυθούμε, δεν σημαίνει άρνηση των ατομικών 
αναγκών του καθενός ανθρώπου. «Τα ατομικά συμφέροντα δεν είναι ανταγωνιστικά με τα 
κοινωνικά -  προϋποτίθενται αμοιβαία28».
1231. Έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει επίσης η λανθασμένη σχέση μεταξύ αγωνιστή 
και θυσίας. Για να είναι κάποιος αγωνιστής κατά τις προηγούμενες δεκαετίες έπρεπε να 
έχει πνεύμα μάρτυρα: το να υποφέρεις ήταν επαναστατικό, το να διασκεδάζεις φαινόταν 
ύποπτο29. Κατά κάποιον τρόπο ήταν η αντήχηση της κολεκτιβιστικής παρέκκλισης του 
υπαρκτού σοσιαλισμού: το μέλος ήταν ένα επιπλέον γρανάζι στην κομματική μηχανή. Τα 
ατομικά του συμφέροντα δεν λαμβάνονταν υπόψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε την 
επαναστατική θέρμη, το αγωνιστικό πάθος, την αίσθηση του χρέους, της εξέγερσης, της 
ευθύνης, το πνεύμα της αυταπάρνησης που πρέπει να έχουν οι αγωνιστές και πολύ περισ
σότερο οι ηγέτες, όμως αυτοί πρέπει να συνδυάζουν όσο είναι δυνατόν την αγωνιστική 
τους δράση με την ανάπτυξη μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης ανθρώπινης ζωής. Και αν η 
πολιτική δράση τους εμποδίζει να έχουν μια περισσότερο ανθρώπινη ζωή, πρέπει να έχουν 
συνείδηση ότι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει, όπως επισήμαινε ο Τσε, «σε ακραίους δογμα
τισμούς, σε ψυχρούς σχολαστικισμούς, σε απομόνωση από τις μάζες30».
1232. Συμφωνώ με τον Έλιο Γκαγιάρδο ότι θα έπρεπε να ξεπεραστεί η κλασική πρακτική 
της Αριστεράς: «φονταμενταλιστική, σοβαρή, αυστηρή, πολλές φορές ηρωική, [...] όμως 
επίσης λίγο ελκυστική για τον πληθυσμό [...] και συχνά στείρα31».

25. Ernesto Guevara, El socialismo y  el hombre en Cuba, στο Ernesto Che Guevara, escritos y  
discursos, τόμος 8 ,2η έκδ., Αβάνα, Κούβα, εκδόσεις Ciencias Sociales, 1985, σσ. 257-258.

26. Orlando Núñez, La insurrección de la conciencia, Μανάγκουα, Νικαράγουα, Universidad 
Centroamericana, 1988, σ. 20.

27. ibid., σ. 144.
28. F. González, D. Machado, J.L. Martín και E. Sánchez, «Notas para un debate acerca del 

hombre nuevo», στο «Ponencias Centrales. Seminario El socialismo y el hombre en Cuba». Αβάνα, 
Κούβα, 1988, σ. 48.

29. Αυτό το χαρακτηριστικό των αγωνιστών αντανακλάται εξαιρετικά παραστατικά στη βιο
γραφία της Τίνα Μοντότι, συντρόφισσας του Μέγια για μια περίοδο (Elena Poniatowska, Tmisima, 
Μεξικό, Era, 1992).

30. Ε. Guevara, El socialismo y  el hombre en Cuba, ό.π., σ. 270.
31. Η. Gallardo, «Elementos para una discusión sobre la izquierda política en América Latina», 

περιοδικό Pasos, ap. 50, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1993, σ. 26.
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3. Εγκατάλειψη των αυταρχικών μεθόδων 
Από τον γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό
1233. Τα κόμματα της Αριστεράς υπήρξαν για πολύ καιρό πολύ αυταρχικά. Η πρακτική 
τους συνήθως δεν ήταν ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός32 αλλά ο γραφειοκρατικός συ
γκεντρωτισμός που ήταν πολύ επηρεασμένος από τις εμπειρίες του υπαρκτού σοσιαλισμού. 
Δεν εφάρμοζαν μια γενική γραμμή δράσης που την είχαν συζητήσει προηγουμένως όλα τα 
μέλη και είχε συμφωνήσει η πλειοψηφία, αλλά μια γραμμή δράσης που είχε αποφασίσει 
η κομματική ηγεσία χωρίς τη γνώση και τη γνώμη των μελών, τα οποία περιορίζονταν να 
υπακούουν σε εντολές που ποτέ δεν είχαν συζητήσει και πολλές φορές δεν καταλάβαιναν.
1234. Όμως ο αγώνας κατά αυτής της παρέκκλισης του γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού 
δεν πρέπει να οδηγήσει σε παρεκκλίσεις υπερδημοκρατικισμού, όπου θα ξοδεύεται περισσό
τερος χρόνος στη συζήτηση παρά στη δράση, γιατί θα κατατριβόμαστε σε συζητήσεις ακόμη 
και για τα μη αναγκαία, που πολλές φορές δυσκολεύουν κάθε συγκεκριμένη δράση.
1235. Κριτικάροντας τη γραφειοκρατική παρέκκλιση του συγκεντρωτισμού, καταλήγουμε 
τον τελευταίο καιρό να απορρίπτουμε κάθε είδους συγκεντρωτισμό. Αυτό αντανακλάται, 
για παράδειγμα, στο ακόλουθο κείμενο του Immanuel Wallerstein: «Αυτό που θα έπρεπε 
να κάνουν οι αντισυστημικές δυνάμεις [...] είναι να συγκεντρωθούν στην επέκταση των 
πραγματικών κοινωνικών ομάδων κάθε είδους σε κάθε επίπεδο της κοινότητας και την 
ομαδοποίησή τους σε υψηλότερο επίπεδο, με μη ενοποιημένη μορφή. Το θεμελιώδες λάθος 
των αντισυστημικών δυνάμεων κατά την προηγούμενη περίοδο ήταν η πίστη ότι όσο πιο 
ενοποιημένη ήταν η δομή, τόσο περισσότερο αποτελεσματική ήταν. [...] Ο δημοκρατικός 
συγκεντρωτισμός είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που λείπει. Η βάση της αλληλεγγύης 
πρέπει να είναι πιο λεπτή, πιο ευέλικτη και πιο οργανική. Η οικογένεια των αντισυστημι- 
κών δυνάμεων πρέπει να κινηθεί με πολλές ταχύτητες σε μια σταθερή αναδιαμόρφωση των 
τακτικών προτεραιοτήτων της.
1236. »Μια συνδεδεμένη και όχι ενοποιημένη οικογένεια αυτού του είδους μπορεί να εί
ναι δυνατή μόνο αν κάθε μία ομάδα που την αποτελεί είναι καθαυτήν μια περίπλοκη και 
εσωτερικά δημοκρατική δομή. Και αυτό [...] είναι δυνατό μόνο αν στο συλλογικό επίπεδο 
αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουν στρατηγικές προτεραιότητες στον αγώνα. [...] Η μάχη 
για την αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα33».
1237. Συμφωνώ με τον Wallerstein στο ότι η μάχη πρέπει να δοθεί σε πολλά μέτωπα, σε 
αυτό με το οποίο δεν συμφωνώ είναι στο ότι δεν είναι αναγκαίο οι παρόμοιες στρατηγικές 
του κάθε τμήματος να συναρθρωθούν σε μια μοναδική στρατηγική τις πιο κρίσιμες στιγμές 
του αγώνα. Αυτή τη συνάρθρωση φοβάται ο αντίπαλος γιατί γνωρίζει ότι εκεί βρίσκεται 
η δύναμη του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης. Ο Wallerstein, αμφισβητώντας τον 
δημοκρατικό συγκεντρωτισμό σε αυτές τις παραγράφους, αμφισβητεί ταυτόχρονα την ανα
γκαιότητα ενοποίησης των αντισυστημικών δυνάμεων.

32. Μ. Hamecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σσ. 63-69· 79.
33.1. Wallerstein, Después del liberalismo, Μεξικό, Siglo XXI, 1996, σσ. 247-248. Αυτό το κεί

μενο περιέχεται στο άρθρο του, «El colapso del liberalismo», που δημοσιεύτηκε και στο Socialist 
Register, Λονδίνο, Merlin Press, 1992.
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1238. Προσωπικά, δεν βλέπω πώς μπορεί να εννοηθεί μια πετυχημένη πολιτική δράση, αν 
δεν επιτευχθεί μια ενοποιητική δράση και γ ι’ αυτό δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη μέθοδος 
από τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, εκτός αν αποφασιστεί λειτουργία με συναίνεση, 
μέθοδος φαινομενικά δημοκρατικότερη γιατί αναζητά την ομοφωνία, που όμως στην πρά
ξη είναι πολύ πιο αντιδημοκρατική γιατί παρέχει δικαίωμα βέτο στη μειοψηφία·, σε ακραίο 
σημείο, ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να εμποδίσει την υλοποίηση συμφωνιών που έχουν τη 
στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας. Η πιο εμβληματική περίπτωση είναι αυτή των ΗΠΑ 
στο συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1239. Από την άλλη πλευρά, η περιπλοκότητα των προβλημάτων, η ευρύτητα της οργά
νωσης και οι χρόνοι της πολιτικής -που επιβάλλουν τη λήψη γρήγορων αποφάσεων σε 
συγκεκριμένες συγκυρίες- κάνουν σχεδόν αδύνατη τη χρήση του συναινετικού τρόπου σε 
πολλές περιπτώσεις, ακόμη και αν αποκλειστεί η χειραγωγητική του χρήση.

1240. Δεν υπάρχει λοιπόν πολιτική αποτελεσματικότητα χωρίς ενοποιημένη διεύθυνση που 
να καθορίζει τις δράσεις προς υλοποίηση στις διάφορες στιγμές του αγώνα. Αυτή η ενιαία 
κατεύθυνση γίνεται δυνατή γιατί αντανακλά μια γενική γραμμή δράσης που έχει συζητηθεί 
από όλα τα μέλη και έχει συμφωνηθεί από την πλειοψηφία. Εκείνοι των οποίων οι θέσεις 
έχουν μείνει μειοψηφικές πρέπει να υλοποιήσουν τη δράση της γραμμής που πλειοψηφεί, 
αναπτύσσοντας μαζί με τα υπόλοιπα μέλη τις δράσεις που απορρέουν από αυτήν.

1241. Τώρα λοιπόν, για να υλοποιηθεί αυτή η γενική γραμμή, είναι αναγκαίο να καθορι
στούν οι συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα μέλη. Για να επιτευ
χθεί αυτός ο καθορισμός είναι απαραίτητο να γίνει μια πλατιά συζήτηση όπου όλοι θα πουν 
τη γνώμη τους και στην οποία τελικά θα πορθούν αποφάσεις που όλοι θα πρέπει να διεκ- 
περαιώσουν. Για να επιτευχθεί συντονισμένη δράση, οι κατώτερες οργανώσεις πρέπει να 
πάρουν υπόψη στις αποφάσεις τους τις υποδείξεις που θα κάνουν οι ανώτερες οργανώσεις. 
Ένας πολιτικός φορέας, που προσπαθεί σοβαρά να αγωνιστεί για την κοινωνική αλλαγή, 
δεν μπορεί να διαθέτει την πολυτέλεια να έχει στους κόλπους του απείθαρχα στοιχεία που 
να διασπούν την ενότητα δράσης, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική 
δράση.
1242. Αυτός ο συνδυασμός ενια ίας κεντρικής διεύθυνσης και δημοκρατικής συζήτησης στα 
διάφορα επίπεδα της οργάνωσης είναι αυτό που ονομάζεται δημοκρατικός συγκεντρωτι
σμός. Πρόκειται για έναν διαλεκτικό συνδυασμό: σε περίπλοκες πολιτικές περιόδους επα
ναστατικής ανόδου ή πολέμου πρέπει να δίνεται έμφαση στον συγκεντρωτικό πόλο. Σε 
περιόδους ηρεμίας, όπου ο ρυθμός των γεγονότων είναι πιο αργός, η έμφαση δίνεται στον 
δημοκρατικό πόλο.
1243. Ένας σωστός συνδυασμός συγκεντρωτισμού και δημοκρατίας πρέπει να προω θεί την 
πρωτοβουλία των στελεχών και όλων των αγωνιστών. Μόνο η δημιουργική δράση σε όλα 
τα επίπεδα του κόμματος μπορεί να διασφαλίσει τη νίκη στην πάλη των τάξεων. Στην πρά
ξη, αυτή η πρωτοβουλία εκδηλώνεται στην έννοια της ευθύνης, στην τάξη στη δουλειά, 
στη γενναιότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, έκφρασης γνώμης, κριτικής ελατ
τωμάτων, καθώς και στην άσκηση ελέγχου, με συντροφική ειλικρίνεια, προς τις ανώτερες 
οργανώσεις.
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1244. Αν δεν συμβαίνει αυτό, το κόμμα ως οργανισμός θα έπαυε να έχει έννοια, επειδή 
δεν θα εκπλήρωνε την αρχή της εσωτερικής δημοκρατίας. Η ανεπαρκής δημοκρατική ζωή 
εμποδίζει την ανάπτυξη όλης της δημιουργικής πρωτοβουλίας των αγωνιστών, με τη συνα
κόλουθη πτώση της πολιτικής του αποδοτικότητας.

Π λειοψηφίες και μειοψηφίες
1245.0  δημοκρατικός συγκεντρωτισμός συνεπάγεται, ταυτόχρονα με την υποταγή της μειο
ψηφίας στην πλειοψηφία, τον σεβασμό της πλειοψηφίας απέναντι στη μειοψηφία.

1246. Η μειοψηφία δεν πρέπει να συνθλίβεται ούτε να περιθωριοποιείται, οφείλει να είναι 
σεβαστή. Επίσης δεν σημαίνει συνολική υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία34. Η πρώ
τη πρέπει να υποτάσσεται στο έργο που προωθεί η δεύτερη σε κάθε συγκεκριμένη πολιτική 
συγκυρία, όμως δεν πρέπει να απσρνιέται τις πολιτικές, θεωρητικές, ιδεολογικές της θέσεις. 
Αντιθέτως, έχει το χρέος να συνεχίσει να τις υπερασπίζεται μέχρι να πείσει ή να πειστεί.
1247. Και γιατί η μειοψηφία πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζει τις θέσεις της και να μην 
ενδίδει μπροστά στις πλειοψηφούσες θέσεις; Γιατί η μειοψηφία μπορεί να έχει δίκιο, γιατί 
η ανάλυσή της για την πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο κοντά στα γεγονότα, γιατί 
μπορεί να κατάφερε να ανακαλύψει τα πραγματικά κίνητρα συγκεκριμένων κοινωνικών 
υποκειμένων. Γι’ αυτό όσοι βρίσκονται στη θέση της μειοψηφίας μία συγκεκριμένη στιγμή 
όχι μόνο έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να διατηρούν τις θέσεις τους και να 
αγωνίζονται για να κατακτήσουν την πλειονότητα των αγωνιστών υπέρ των θέσεών τους, 
μέσω του εσωτερικού διαλόγου.
1248. Από την άλλη πλευρά, «αν η πλειοψηφία είναι πεισμένη ότι οι θέσεις της είναι σω
στές, δεν έχει τίποτε να φοβάται από την ιδεολογική πάλη. Αντιθέτως, πρέπει να ευνοεί την 
ανάπτυξή της, βέβαιη ότι θα κατορθώσει να πείσει τη μειοψηφούσα ομάδα.
1249. »Όταν η πλειοψηφία φοβάται μια αντιπαράθεση [θέσεων] είναι γιατί νιώθει αδύνα
μη, γιατί αισθάνεται ότι αποτελεί απλώς τυπική πλειοψηφία  και δεν αντιπροσωπεύει την 
πραγματική πλειοψηφία  των μελών της οργάνωσης.
1250. »Δεν είναι αυτή η περίπτωση κάποιων επαναστατικών κομμάτων της Λατινικής Αμε
ρικής; Πόσες διασπάσεις θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν υπήρχε σεβασμός στην 
έκφραση των μειοψηφιών; Αντί να γίνεται αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί όλο το βάρος του 
γραφειοκρατικού μηχανισμού για να συντριβούν, χωρίς να τους αφήνουν παρά μία μόνο 
λύση: τη διάσπαση. Και ύστερα κατηγορούν αυτές τις ομάδες ως διασπαστικές. Μήπως οι 
πραγματικοί διασπαστές είναι εκείνοι που προκαλούν την απόσχιση, εκείνοι που υποχρεώ
νουν τις μειοψηφούσες ομάδες να καταφεύγουν σε αυτή τη μόνη λύση για να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να αγωνιστούν [...] κατά των θέσεων που εκτι
μούσαν ότι είναι λανθασμένες;35».
1251. Μέχρι εδώ έχουμε αναλύσει το πρόβλημα των μειοψηφιών και των πλειοψηφιών 
μέσα στην πολιτική οργάνωση. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να συμβεί σε μια μαζική οργάνω

34. Μ. Harnecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σσ. 69-71.
35. ibid., σ. 70.
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ση. Σε αυτήν μπορεί να λάβει χώρα «μια δυσαρμονία ή αναντιστοιχία μεταξύ εκπροσώπων 
και εκπροσωπούμενων36» και με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που μια ομάδα μπορεί να απο
τελεί μειοψηφία, είναι δυνατόν να εκπροσω πεί τα συμφέροντα της πραγματικής πλειοψηφίας 
των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση.
1252. Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως: στην οργα
νική ανεπάρκεια της ομάδας που αντιπροσωπεύει την πραγματική πλειοψηφία να πετύχει 
καλύτερη εκπροσώπηση στη μαζική οργάνωση· στους γραφειοκρατικούς χειρισμούς της 
τυπικής πλειοψηφίας για να καταφέρει να διατηρήσει τις καθοδηγητικές θέσεις· στη γρήγο
ρη αλλαγή της συνείδησης των μαζών χάρη στην ίδια την επαναστατική διαδικασία -  εκεί
νοι που μέχρι πριν από λίγες μόνο μέρες αντιπροσώπευαν πραγματικά την πλειοψηφία, 
αποτελούν τώρα πλέον απλώς μια τυπική πλειοψηφία, γιατί η επαναστατική κατάσταση 
έκανε τις μάζες να δουν ότι η μειοψηφούσα ομάδα είχε δίκιο.
1253. Η σωστή μέθοδος για να λυθεί αυτή η αντίφαση εξαρτάται από το ποια είναι η αιτία 
αυτής της δυσαρμονίας.
1254. «Ως σύνθεση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πρόβλημα των πλειοψηφιών και 
των μειοψηφιών ξεπερνά οποιαδήποτε ποιοτική ανάλυσή του. Κάθε μία από αυτές τις κα
τηγορίες έχει σχετικό χαρακτήρα. Πολλές φορές οι πλειοψηφίες μέσα στις οργανώσεις 
μπορεί να είναι απλώς τυπικές πλειοψηφίες. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να 
γνωρίζουμε τι αντιπροσω πεύουν αυτές οι πλειοψηφίες και αυτές οι μειοψηφίες σε σχέση με  
τα συμφέροντα της πραγματικής πλειοψηφίας37».

Δημιουργία χώ ρων διαλόγου
1255. Για να έχει μια οργάνωση δημοκρατική εσωτερική ζωή είναι βασικό να δημιουργεί χώ
ρους για τον διάλογο, την οικοδόμηση θέσεων, τον αμοιβαίο εμπλουτισμό μέσω των ανταλ
λαγών γνώμης. Γι’ αυτό είναι βασικό να αποφεύγονται κυρώσεις στους διαφωνούντες.
1256. Μέχρι τώρα, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, έχουν προτιμηθεί τα κύτταρα ή πυρήνες 
ως οργανωτικός χώρος όπου πραγματοποιείται η δημοκρατική ζωή του κόμματος. Ωστόσο, 
είναι προφανές ότι για την εμβάθυνση ορισμένων συζητήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που σχε
τίζονται με την οικοδόμηση της γενικής πολιτικής γραμμής του κόμματος και τις γραμμές 
ανά τομέα, αυτός είναι ένας πολύ περιορισμένος χώρος. Φαίνεται να συμβάλλουν πολύ 
περισσότερο στον εμπλουτισμό του προβληματισμού οι ευρύτερες συγκεντρώσεις, όπου 
μπορεί να επιτευχθεί η συμβολή σημαντικών εισηγητών που θα συζητήσουν σε βάθος τις 
διαφορές τους, πράγμα που θα βοηθήσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να διαμορφώ
σουν τη δική τους κρίση. Αυτή είναι μ ια  μορφή οικοδόμησης σκέψης.

1257. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε, για παράδειγμα, ότι η συζήτηση γύρω από την οικο
νομική κατάσταση της χώρας και τη γραμμή που θα ακολουθηθεί σε αυτό το θέμα μπορεί 
να διεξαχθεί σε πυρήνες εργασιακών χώρων ή σε τοπικές οργανώσεις; Μήπως η σκέψη δεν 
οικοδομείται μέσω του διαλόγου; Τι διάλογος μπορεί να γίνει γύρω από τέτοιου εύρους θέ

36. idem.
37. ibid., σ. 71.
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ματα μέσα σε μια ομάδα δέκα, είκοσι ή τριάντα ανθρώπων που δεν γνωρίζουν σε βάθος το 
θέμα; Δεν θα ήταν πιο λογικό να συγκεντρωθούν οι κυριότεροι τεχνικοί του κόμματος για 
να συζητήσουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα και τα μέλη να γνωρίσουν με τη βοήθειά τους 
τις διάφορες θέσεις ώστε να μπορέσουν ύστερα να αποφασίσουν;
1258. Η αναζήτηση λοιπόν των πιο κατάλληλων μηχανισμών για να κινηθεί ένας δημο
κρατικός διάλογος μέσα στην πολιτική οργάνωση είναι μία από τις προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει η Αριστερά.

Ρεύματα γνώμης ναι, φράξιες όχι
1259. Σκέφτομαι ότι είναι φυσικό μέσα στην ίδια την πολιτική οργάνωση να αναδύονται δι
άφορα ρεύματα γνώμης, που εκ των πραγμάτων δεν εκφράζουν παρά τις διάφορες πολιτικές 
ευαισθησίες των μελών38. Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι η ομαδοποίηση των μελών 
γύρω από συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να συμβάλει στην εμβάθυνση της σκέψης της ορ
γάνωσης. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί είναι αυτά τα ρεύματα γνώμης να μετατραπούν 
σε στεγανές ομαδοποιήσεις, σε φράξιες39, δηλαδή σε πραγματικά κόμματα μέσα στο κόμ
μα. Και οι θεωρητικές συζητήσεις να γίνουν το πρόσχημα για να επιβληθούν συσχετισμοί 
δύναμης που σε τίποτε να μη σχετίζονται με τις θέσεις που συζητιούνται. Το πρώτο μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω ενός εσωτερικού κανονισμού που να αναγνωρίζει τη νομιμότητα των 
τάσεων γνώμης και να επιβάλλει κυρώσεις για την ύπαρξη τάσεων40.
1260. Από την άλλη πλευρά, αν το ζητούμενο είναι να δημοκρατικοποιηθεί ο διάλογος, το 
λογικό θα ήταν να μην υπάρχουν μόνιμες ομαδοποιήσεις ή, τουλάχιστον σε κάποια θέματα 
και ιδιαίτερα σε καινούρια θέματα, οι άνθρωποι να μπορούν να επαναομαδοποιούνται κατά 
διαφορετικό τρόπο. Να μην μπορούν πάντα, για παράδειγμα, να συμπίπτουν στην ίδια ομα
δοποίηση οι άνθρωποι που έχουν μία συγκεκριμένη θέση ως προς τον ρόλο του κράτους 
στην οικονομία, με αυτούς που έχουν μία συγκεκριμένη θέση ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο το κόμμα πρέπει να ενθαρρύνει την πολιτική συμμετοχή των γυναικών.

38. Tarso Genro, στο Marta Hamecker, Aprendiendo a governor (Alcaldía de Porto Alegre), 
MEPLA-Alcaldfa de Caracas, 1993, σ. 14.

39. M. Hamecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σσ. 64-67.
40. Το Κόμμα Εργαζομένων (ΡΤ) έχει έναν εσωτερικό κανονισμό αυτού του τύπου. Μου φαί

νεται ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που έχει πραγματοποιήσει αυτό το κόμμα σε σχέση με τις συ
ναντήσεις του σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο και με το Συνέδριό του, κατευθύνοντας κάθε 
τάση στην επεξεργασία ενός σχεδίου θέσεων. Έφτασαν να επεξεργαστούν περισσότερα από μια 
δωδεκάδα διαφορετικά σχέδια θέσεων που εκδόθηκαν από το κόμμα και μοιράστηκαν στα μέλη. 
Προφανώς αυτό αποτελεί δημοκρατική πρόοδο στην εσωτερική ζωή του κόμματος. Ωστόσο υπάρ
χουν δύο ζητήματα που εξασθενίζουν την επιτυχία αυτής της απόπειρας:

Κατά πρώτο λόγο, αυτό που διακυβεύεται στις συζητήσεις δεν είναι πάντα πολιτικές θέσεις 
αλλά εσωτερικοί συσχετισμοί δύναμης μέσα στο ΡΤ, και αυτό μειώνει την αξία του διαλόγου, αφού 
αυτός μπορεί να είναι καρποφόρος αν υπάρχει διάθεση να ενσωματωθούν στην ίδια τη σκέψη τα 
στοιχεία αλήθειας που περικλείουν οι άλλες θέσεις. Κατά δεύτερο λόγο, οι θέσεις έχουν γίνει υπερ
βολικά εκτεταμένες και δύσκολα προσ βάσιμες για τους λαϊκούς ανθρώπους που έχουν ελάχιστη 
εξοικείωση με το διάβασμα και έτσι η συζήτηση γίνεται πολύ ελιτίστικη.
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1261. Σχετικά με αυτό το θέμα, μου φαίνεται ότι στο Πόρτο Αλέγκρε τη δεκαετία του 1990 
έλαβε χώρα μια παραδειγματική δημοκρατική πρακτική. Στη δημαρχία της πόλης -που την 
κέρδισε τρεις συνεχόμενες φορές το Κόμμα των Εργαζομένων (ΡΤ)- οι διαφορετικές τάσεις41 
του ΡΤ εναλλάσσονταν στη θέση του δημάρχου42 και αυτοί οι δήμαρχοι σχημάτιζαν τις διοι
κητικές ομάδες τους για τη διοίκηση των δήμων με αντιπροσώπους των διαφόρων τάσεων.
1262. Αυτό είναι δυνατόν μόνο αν ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι οι θέσεις του ρεύμα
τος στο οποίο ανήκει κάποιος «θα πρέπει να συμπληρώνονται με τη διαλεκτική της συζήτη
σης και της αντιπαράθεσης με τις άλλες. Αν ξεκινάμε από την παλιά παραδοσιακή θέση ότι 
ο ένας είναι ο εκπρόσωπος του προλεταριάτου και οι υπόλοιποι είναι εχθρού), η λειτουργία 
αναγκαστικά θα είναι διαφορετική: αυτοί οι υπόλοιποι θα πρέπει να «εξουδετερωθούν ή να 
συνθλιβούν43».
1263. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μόνο αν ξεκινάμε από τη θέση ότι κάποιος δεν 
είναι κάτοχος όλης της αλήθειας, ότι και ο άλλος μπορεί να κατέχει ένα τμήμα της αλήθειας 
και ότι συνεπώς οι θέσεις του είναι θεμιτές. Αν ο διάλογος και η αντιπαράθεση δεν οδηγούν 
σε κατανόηση και συναίνεση, οι διαφορές πρέπει να λύνονται μέσω ψηφοφορίας. Για να 
προχωρήσει αυτό, προϋποτίθεται ότι όλα τα μέρη θα αποδεχτούν τα αποτελέσματα της 
κάλπης. «Αυτό είναι το θεμέλιο -υποστηρίζει ο Τάρσο Χένρο- της πολιτικής κουλτούρας 
ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος, ενός επαναστατικού κόμματος μη αυταρχικού, 
που δεν προσπαθεί να επιβάλει γραφειοκρατικά στην κοινωνία, ούτε σε αυτό το ίδιο, το 
πρόγραμμά του. [...] Αυτό είναι το αντίθετο από εκείνο που κάνουν κάποιες τάσεις που, 
προσπαθώντας να συντρίψουν τις άλλες, δεν τους δίνουν ευκαιρίες, δεν επιτρέπουν “να 
ξεπροβάλουν δένδρα γύρω από ευκάλυπτους”44».
1264. Έτσι λοιπόν, το να είναι κάποιος ανοιχτός, να σέβεται και να είναι ευέλικτος στην 
αντιπαράθεση θέσεων, δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο την απάρνηση του αγώνα για την 
επικράτηση των δικών του ιδεών αν βρεθεί στη μειοψηφία. Αν ύστερα από τον εσωτερικό 
διάλογο κάποιος εξακολουθεί να είναι πεισμένος ότι αυτές είναι οι σωστές, πρέπει να συ
νεχίσει να τις υπερασπίζεται με τη μόνη προϋπόθεση ότι η υπεράσπιση αυτή σέβεται την 
ενότητα δράσης του κόμματος γύρω από τις θέσεις που πλειοψήφισαν.
1265. Και, μιλώντας για διάλογο, θεωρώ σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι σήμερα είναι 
σχεδόν αδύνατο μια εσωτερική αντιπαράθεση να πάψει να είναι ταυτόχρονα δημόσια και, 
συνεπώς, η Αριστερά πρέπει να μάθει να συζητά λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πραγματι
κότητα.

41. Το Κόμμα των Εργαζομένων της Βραζιλίας αποδέχεται την ύπαρξη ρευμάτων γνώμης ή «τά
σεων» και δεν επιτρέπει τις φράξιες αν και στην πράξη, μερικές φορές, αυτές οι τάσεις λειτουργούν 
σχεδόν ως φράξιες.

42. Οταν ήταν δήμαρχος ο Ολίβιο Ντούτρα, αντιδήμαρχος ήταν ο Τάρσο Χένρο, μέλος μιας 
άλλης τάσης. Όταν ο Τάρσο ανέλαβε χρέη δημάρχου, αντιδήμαρχος έγινε ο Ραούλ Ποντ, ηγέτης 
μιας άλλης τάσης. Τέλος επί δημαρχίας Ποντ, αντιδήμαρχος ήταν ο Φορτουνάτι που ανήκε σε δια
φορετική τάση.

43. Tarso Genro, «Seminario sobre el modo petista de gobernar», ανάτυπο, 1996.
44. ibid.
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Ο ικοδόμη ση  μ ια ς  κ α θ ο δή γη σ η ς  π ο υ  να  σέβ ετα ι τη ν  εσ ω τερ ικ ή  
σ ύ νθεσ η  το υ  κό μ μ α το ς

1266. Η νέα κουλτούρα της Αριστεράς πρέπει να αντανακλάται επίσης σε έναν διαφορετικό 
τρόπο συγκρότησης της καθοδήγησης της πολιτικής οργάνωσης. Για πολύ καιρό υπήρχε η 
σκέψη ότι αν ένα συγκεκριμένο ρεύμα ή τμήμα του κόμματος κέρδιζε την πλειοψηφία στις 
εσωτερικές εκλογές, τα στελέχη αυτού του ρεύματος θα έπρεπε να καταλάβουν όλες τις 
καθοδηγητικές θέσεις. Κατά κάποιον τρόπο επικρατούσε τότε η αντίληψη ότι η λειτουρ
γία διευκολυνόταν αν υπήρχε μια καθοδήγηση όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενή. 
Σήμερα τείνει να επικρατήσει ένα διαφορετικό κριτήριο: μια  καθοδήγηση που αντανακλά  
καλύτερα τον εσωτερικό συσχετισμό δυνάμεω ν φαίνεται ότι είναι καταλληλότερη γιατί αυτό 
βοηθά να αισθάνονται τα μέλη περισσότερο ενταγμένα στο έργο. Όμως αυτό το κριτήριο 
μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν το κόμμα έχει ήδη καταφέρει να αποκτήσει αυτή 
τη νέα δημοκρατική κουλτούρα, γιατί αν δεν είναι έτσι, δημιουργείται αταξία και σύγχυση 
και το κόμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1267.0  Ραούλ Ποντ είναι πεισμένος ότι ο σεβασμός της αναλογικότητας των τάσεων στην 
καθοδήγηση του ΡΤ στο Πόρτο Αλέγκρε ήταν το κλειδί για την οικοδόμηση ενός συνεκτι
κού κόμματος.
1268. Ένας πραγματικός εκδημοκρατισμός της πολιτικής οργάνωσης απαιτεί αποτελεσμα
τικότερη συμμετοχή των μελών στην εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων: Σε αυτά θα 
πρέπει να εκλέγονται κάποιοι περισσότερο σε σχέση με τις ιδεολογικές και πολιτικές τους 
θέσεις, παρά με βάση το προσωπικό τους βιογραφικό. Εξού και η σημασία να γίνονται γνω
στές αυτές οι διαφορετικές θέσεις στα μέλη μέσα από εσωτερικές δημοσιεύσεις45. Επίσης 
είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για τη δημοκρατικότερη ανάδειξη των υποψηφι
οτήτων και ένας τρόπος εκλογής που να διασφαλίζει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Ε σ ω τερ ικ ές  σ υ μ β ο υλευ τικ ές  δ ια δ ικ α σ ίες  ή  δη μ ο ψ η φ ίσ μ α τα

1269. Από την άλλη πλευρά, μου φαίνεται πολύ χρήσιμη η άμεση συμμετοχή των μελών 
στη λήψη των σημαντικότερων αποφάσεων μέσω σφυγμομετρήσεων ή εσωτερικών δημο
ψ η φ ισ μ ά τω ν .  Και υπογραμμίζουμε το «σημαντικότερες αποφάσεις», αφού δεν έχει έννοια 
και θα ήταν εντελώς ανπλειτουργικό να ζητείται η συμβουλή των μελών για αποφάσεις 
που πρέπει να ληφθούν στην καθημερινή πολιτική διαχείριση. Αυτή η άμεση προσφυγή 
στη βάση είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος εκδημοκρατισμού των κομματικών 
αποφάσεων.

45. Ο Λένιν υποστήριζε σε αυτό το έργο: «όλα τα μέλη του κόμματος [πρέπει να έχουν] μια 
ξεκάθαρη ιδέα για τις τακτικές διαφορές [...] έτσι ώστε, με πλήρη γνώση της υπόθεσης και αφού 
ζυγίσουν καλά τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, να επιλέξουν με συνειδητό τρόπο και όχι πρό
χειρα αντιπροσώπους στο συνέδριο» (V. Lenin, «La Duma del Estado y la táctica socialdemócrata», 
στο Obras completas, τόμ. 10, Μπουένος Αιρες, Cartago, 1969, σ. 105).

46. C. Almeyda, «Cambiar también...», ό.π., σ. 36‘ Ε. Rubio, Perspectivas para el socialismo..., 
ό.π., σ. 13.



344 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

Λαϊκές συμβουλευτικές διαδικασίες που διενεργεί η πολιτική οργάνωση
1270. Συνελεύσεις του τύπου που μόλις αναφέραμε μπορούν να πραγματοποιηθούν όχι 
μόνο με τα μέλη, αλλά και με τους συμπαθούντες ή με αυτούς που θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε εκλογικό χώρο του κόμματος. Σκέφτομαι ότι αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη για την επιλογή των υποψηφίων της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση, αν 
το ζητούμενο είναι να κερδηθούν οι εκλογές και όχι απλώς να χρησιμοποιηθούν για την 
προπαγάνδιση των ιδεών του κόμματος. Μια λαϊκή συνέλευση με το εκλογικό σώμα με 
θέμα τους διάφορους υποψήφιους που προτείνει η πολιτική οργάνωση μπορεί να είναι μια 
πολύ ενδεδειγμένη μέθοδος για να μη γίνουν άστοχες κινήσεις. Μερικές φορές έχουν χαθεί 
εκλογές επειδή προβλήθηκαν υποψήφιοι με βάση καθαρά κομματικά κριτήρια: εσωτερικό 
γόητρο, έκφραση ενός συγκεκριμένου εσωτερικού συσχετισμού δυνάμεων χωρίς να έχει 
ληφθεί υπόψη η γνώμη του πληθυσμού για τον υποψήφιο.
1271. Στη Λατινική Αμερική έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία λαϊκές δημοσκοπήσεις. Η 
Causa R της Βενεζουέλας πραγματοποίησε, για παράδειγμα, ένα λαϊκό δημοψήφισμα λίγους 
μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που έγινε από τον αντισυνταγματάρχη Ούγκο Τσά
βες και το μπολιβαριανό του κίνημα. Σε αυτή τη λαϊκή δημοσκόπηση -που έγινε τοποθετώ
ντας κάλπες στους κεντρικότερους δρόμους της πόλης- γινόταν η ερώτηση στον λαό αν συμ
φωνούσε να συνεχίσει να κυβερνά ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρλος Αντρές Πέρες. 
Ψήφισαν 500.000 άνθρωποι, ιδιαίτερα στην περιοχή της πρωτεύουσας και το 90% εξέφρασε 
την αντίθεσή του να παραμείνει στο αξίωμα ο τότε πρόεδρος. Αυτό το δημοψήφισμα συνέβα
λε στη δημιουργία μιας πολιτικής κατάστασης υπέρ της αποπομπής του προέδρου, δημιουρ
γώντας ένα νέο πολιτικό γεγονός για τη χώρα: ήταν η πρώτη φορά που ένας πληρεξούσιος 
εξέπιπτε από την άσκηση του αξιώματος του έπειτα από αίτημα της Βουλής για να δικαστεί 
πριν από το τέλος της θητείας του. Κανένας νόμος δεν καθιέρωνε αυτό το είδος δημοψηφί
σματος, όμως και κανένας νόμος δεν το απαγόρευε. Η μαζική συμμετοχή των πολιτών -αν 
και τα αποτελέσματα δεν αναγνωρίστηκαν- ήταν καθαυτή ένα πολιτικό γεγονός.
1272. Άλλο παράδειγμα είναι τα δημοψηφίσματα που πραγματοποιήθηκαν από τον EZLN 
στο Μεξικό. Το Εθνικό Δημοψήφισμα για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που πραγματοποι
ήθηκε από το Ζαπατιστικό Κίνημα Πολιτών το δεύτερο εξάμηνο του 1995 όπου συμμετεί
χαν 1.300.000 πολίτες: ένα πολύ πρωτότυπο δημοψήφισμα γύρω από πολλά ενδιαφέροντα 
θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, για το αν η οργάνωση έπρεπε να ενωθεί με άλλες για να σχη
ματιστεί ένα πολιτικό μέτωπο ή αν έπρεπε να διατηρηθεί ως ανεξάρτητη οργάνωση. Και 
το πιο πρόσφατο Εθνικό Δημοψήφισμα για την Αναγνώριση των Ινδιανικών Λαών και το 
Τέλος του Πολέμου Εξολόθρευσης στις 21 Μαρτίου 1999, όπου διπλασιάστηκε η συμμετο
χή των πολιτών, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια ψηφοφόρων. Αυτοί οι αριθμοί αποδεικνύουν 
ότι ο ζαπατισμός συνεχίζει να αυξάνεται στη λαϊκή συμπάθεια παρ’ όλες τις ιδεολογικές, 
πολιτικές και στρατιωτικές εκστρατείες εναντίον του. Όμως οι αριθμοί δεν τα λένε όλα, 
υπάρχουν άλλα γεγονότα μεγάλης σημασίας: από τη μία πλευρά, η ικανότητα που είχε αυτή η 
οργάνωση να κινητοποιεί πέντε χιλιάδες Ζαπατίστας από τη ζούγκλα Λακαντόνα μέχρι τα πιο 
απομακρυσμένα σημεία της χώρας για να πραγματοποιήσει συναντήσεις και να συζητήσει 
με τα πιο διαφορετικά τμήματα του πληθυσμού. Από την άλλη, η ανταπόκριση χιλιάδων 
ανώνυμων ανδρών και γυναικών που δεν ήταν οργανωμένοι σε πολιτικά κόμματα που, κατά



ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 345

μήκος και κατά πλάτος ολόκληρης της χώρας, φρόντισαν να πραγματοποιηθούν τα ποικίλα 
έργα που συνεπάγεται μια τέτοιου είδους δραστηριότητα, από την εγκατάσταση τραπέζιών 
μέχρι το μέτρημα των ψήφων, με μόνο κίνητρο να στηρίξουν τη ζαπατιστική πρόταση.
1273. Πράγματα όπως αυτά με κάνουν να σκέφτομαι ότι η Αριστερά συνήθως κινείται στη 
διχοτομία μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας και δεν παίρνει αρκετά υπόψη έναν αμέτρητο 
αριθμό άλλων χώρων -που εγώ θα ονόμαζα άτυπους γιατί δεν εντάσσονται στη διχοτομία 
που προανέφερα-, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη δημιουργικότητα για τη 
συνειδητοποίηση, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή του λαού, έτσι ώστε να οικοδομηθεί 
σιγά σιγά αυτή η αντισυστημική κοινωνική δύναμη που αναφέραμε προηγουμένως.

Αξιολόγηση του πλουραλισμού
1274. Η πολιτική οργάνωση για την οποία μιλάμε δεν πρέπει να είναι μόνο δημοκρατική 
προς τα μέσα αλλά και προς τα έξω. Πρέπει να αναγνωριστεί το πόσο σημαντικές είναι 
οι υπερκομματικές πρωτοβουλίες «χωρίς αυτό να σημαίνει υποτίμηση της αποφασιστικής 
σημασίας της ανανέωσης και ενδυνάμωσης των κομματικών οργανώσεων47».

4. Πολιτική οργάνωση όσων ο καπιταλισμός εκμεταλλεύεται 
και των αποκλεισμένων

1275. Αν, όπως είδαμε προηγουμένως, μειώνεται η αναλογία της κλασικής βιομηχανικής 
εργατικής τάξης στη Λατινική Αμερική, σε αντίθεση με τον τομέα των εργαζομένων που 
υποχρεώνονται να στραφούν σε αβέβαιες, ανασφαλείς εργασίες, και με τους περιθωρι
οποιημένους ή αποκλεισμένους από το σύστημα να αυξάνονται μέρα τη μέρα, φαίνεται 
αναγκαίο η πολιτική οργάνωση να λάβει υπόψη αυτή την πραγματικότητα και να πάψει να 
είναι ένας φορέας που θα ενώνει μόνο την κλασική εργατική τάξη, για να μετατραπεί σε 
οργάνωση όλων των καταπιεσμένων.

5. Μία πολιτική οργάνωση που δεν στερείται ευφυΐας 
και είναι προετοιμασμένη για όλες τις καταστάσεις

1276. Η σημερινή δυνατότητα που έχει η Αριστερά να διεκδικεί ανοιχτά και νόμιμα πολ
λούς χώρους δεν πρέπει να την κάνει να ξεχνά ότι η Δεξιά σέβεται τους κανόνες του παιχνι
διού μόνο μέχρι εκεί που τη συμφέρει. Μέχρι τώρα δεν έχω δει καμία εμπειρία στον κόσμο 
στην οποία οι κυρίαρχες ελίτ να ήταν διατεθειμένες να απαρνηθούν τα προνόμιά τους. 
Το γεγονός ότι αποδέχονται την αποχώρηση από την πολιτική αρένα όταν θεωρούν ότι η 
υποχώρησή τους μπορεί να είναι πιο συμφέρουσα δεν πρέπει να μας παραπλανά. Μπορούν 
τέλεια να ανεχτούν, ακόμη και να ευνοήσουν την παρουσία μιας κυβέρνησης της Αριστε
ρός, αν αυτή υλοποιεί τη δική τους πολιτική και περιορίζεται στη διαχείριση της κρίσης. 
Αυτό που πάντα θα εμποδίζουν -και σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες- είναι η 
προσπάθεια οικοδόμησης μιας εναλλακτικής κοινωνίας48.

47. Ε. Rubio, «Perspectivas para el socialismo...», ό.π., σ. 12.
48. M. Harnecker, Vanguardia y  crisis actual, ό.π., σσ. 30-33.



346 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ  ΤΟ  ΑΔΥΝΑΤΟ

1277. Από αυτό συνεπάγεται ότι, στον βαθμό που η Αριστερά αναπτύσσεται και αποκτά 
πρόσβαση σε θέσεις εξουσίας, πρέπει να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την ισχυρή αντίστα
ση που θα αντιτάξουν οι πιο προσκολλημένοι στο χρηματιστικό κεφάλαιο πυρήνες, που θα 
χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο ή παράνομο μέσο για να αποτρέψουν την εφαρμογή ενός 
προγράμματος δημοκρατικών και λαϊκών αλλαγών. Πρέπει να είναι ικανή να υπερασπίσει 
τις δημοκρατικά αποκτημένες κατακτήσεις.
1278. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως λέει ο Αγγλος μαρξιστής θεωρητικός Πέρι Άντερσον49 
αναφερόμενος στις αστικές δημοκρατίες, ότι στις «πιο ήσυχες ο στρατός μπορεί να παρα
μένει αόρατος στους στρατώνες του, [όμως] το “θεμελιώδες” μέσο εξουσίας της αστικής 
τάξης σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα συνεχίζει να παραμένει ο εξαναγκασμός, αν και 
εμφανίζεται ως “υπερέχουσα η κουλτούρα”50». Ιστορικά αυτό είναι το ουσιώδες και γι’ 
αυτό, όταν αναπτύσσεται μια επαναστατική κρίση στο εσωτερικό της δομής της αστικής 
εξουσίας, το κυρίαρχο στοιχείο μετατοπίζεται «από την ιδεολογία προς τη βία. Ο εξαναγκα
σμός φτάνει να γίνει ταυτόχρονα καθοριστικός και κυριαρχικός στην υπέρτατη κρίση και 
ο στρατός παίρνει αναπόφευκτα την πρωτοκαθεδρία στη σκηνή της γενικευμένης ταξικής 
πάλης, μπρος στην προοπτική της πραγματικής εγκαθίδρυσης του σοσιαλισμού51».
1279. Το να έχουμε υπόψη αυτή την κατάσταση δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στις με
θόδους παρανομίας της εποχής των δικτατοριών, μεθόδους που έχουν χάσει κύρος με τις 
διαδικασίες των δημοκρατικών ανοιγμάτων που βιώνει σήμερα η Λατινική Αμερική. Όμως 
πράγματι φαίνεται αναγκαίο να μην εγκαταλεκρθούν οι μέθοδοι αυτοάμυνας όταν οι περι
στάσεις το απαιτούν και να υπάρχει μια καλή δουλειά στον τομέα των πληροφοριών για να 
γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες θα είναι οι κινήσεις που προτίθεται να κάνει ο αντίπαλος ώστε 
να προετοιμαστούν έγκαιρα οι απαντήσεις52.
1280. Αν οι δυνάμεις της Δεξιάς σέβονταν τις λαϊκές κατακτήσεις που επιτυγχάνονται με νόμιμες 
μεθόδους αν η Αριστερά είχε τις ίδιες δυνατότητες να απευθύνεται στις μάζες όσο η Δεξιά με

49. Ιδρυτής του New Left Review και ένας από τους γνωστότερους ευρωπαίους σύγχρονους μαρ
ξιστές, φίλος της Κούβας και υποστηρικτής των λατινοαμερικανικών επαναστατικών διαδικασιών.

50. Μας φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις που έκανε στην εποχή του ο 
Αντόνιο Γκράμσι: «Ένα πολιτικό κίνημα μπορεί να έχει στρατιωτικό χαρακτήρα ακόμη και αν ο 
στρατός ως τέτοιος δεν συμμετέχει ανοιχτά σε αυτό. Μια κυβέρνηση μπορεί να έχει στρατιωτικό 
χαρακτήρα ακόμη και αν ο στρατός ως τέτοιος δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Σε συγκεκριμένες 
περιστάσεις μπορεί να συμβεί να συμφέρει να μην “αποκαλυφθεί” ο στρατός, να μην τον κάνουν να 
βγει από τη συνταγματικότητα ή όπως λέγεται να μη φέρουν την πολιτική μέσα στους στρατιώτες, 
για να διατηρηθεί η ομοιογένεια μεταξύ αξιωματικών και οπλιτών σε ένα πεδίο φαινομενικής ουδε
τερότητας και ανωτερότητας μακριά από φατρίες. Ωστόσο όμως, είναι ο στρατός, δηλαδή το Γ ενικό 
Επιτελείο και οι ανώτεροι αξιωματικοί, εκείνος που καθορίζει τη νέα κατάσταση και την ελέγχευ> 
(Maquiavelo y  Lenin, ό.π., σ. 85).

51. P. Anderson, Sur Gramsci, Παρίσι, François Maspero, 1978, σ. 75.
52. Είναι αναγκαίο, όπως γράφει ο Τάρσο Χένρο σε ένα πρόσφατο άρθρο: «Να δώσουμε προ

σοχή στις δομές όπως η αυτοάμυνα σε ειδικές περιστάσεις και να πραγματοποιήσουμε μια σοβα
ρή δουλειά πληροφόρησης και αντιπληροφόρησης» (Política e modemidade, Βραζιλία, εκδ. Tchê, 
1996, σ. 104).
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τα μέσα επικοινωνίας: τηλεοπτικά κανάλια, τύπο, ραδιοφωνία κ.λπ., δεν θα είχα την παραμικρή 
αμφιβολία ότι (η Αριστερά) θα προτιμούσε να πορευτεί μέσα από τους δρόμους του θεσμικού 
αγώνα. Είναι η Δεξιά και όχι η Αριστερά εκείνη που ιστορικά έχει κλείσει αυτούς τους δρόμους.
1281. Από την άλλη πλευρά ο Γκράμσι μάς διδάσκει ότι δεν επιτυγχάνονται στρατιωτικά 
αποτελέσματα μόνο μέσω ένοπλων δράσεων, αυτών που λόγω του «δημοκρατικού» συ
στήματος που υπάρχει σε ορισμένες χώρες δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν κατανοητές 
από το μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο Ιταλός διανοητής κάνει διαχωρισμό μεταξύ του 
αυστηρά στρατιωτικού ή «τεχνικοστρατιωτικού» και του «πολιτικοστρατιωτικού53». Εί
ναι αναγκαίο να έχουμε στο νου μας ότι ορισμένες πολιτικές δράσεις μπορούν να έχουν 
στρατιωτικές επιπτώσεις στην πλευρά του αντιπάλου όπως, για παράδειγμα, διασπορά των 
δυνάμεων στο πεδίο, εξασθένιση του αγωνιστικού ηθικού του κ.λπ. Ο Γκράμσι ονομάζει 
αυτές τις δραστηριότητες: «πολιτικοστρατιωτικές δράσεις» γιατί, παρόλο που είναι απλώς 
πολιτικές, έχουν την ικανότητα να παράγουν στρατιωτικά αποτελέσματα54.

6. Μια νέα διεθνιστική πρακτική σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο

1282. Σε έναν κόσμο στον οποίο η άσκηση της κυριαρχίας πραγματοποιείται σε παγκόσμια 
κλίμακα φαίνεται σήμερα ακόμη περισσότερο αναγκαίο από χθες να καθιερωθούν συντονι
σμοί και στρατηγικές αγώνα σε περιφερειακό και υπερπεριφερειακό επίπεδο.

53. A. Gramsci, Maquiaveloy  Lenin, ό.π., σ. 76.
54. «Η τρίτη στιγμή είναι αυτή του συσχετισμού των στρατιωτικών δυνάμεων, άμεσα αποφα

σιστική, ανάλογα με τις περιστάσεις. [...] Όμως αυτή δεν είναι μια στιγμή προσδιορίσιμη άμεσα 
με σχηματική μορφή με χαρακτήρα αδιαχώριστο, μπορούν επίσης σε αυτήν να διαχωριστούν δύο 
βαθμοί: ένας στρατιωτικός με την αυστηρή έννοια του όρου ή τεχνικοστρατιωτικός, και ένας που 
μπορεί να ονομαστεί πολιτικοστρατιωτικός. Στην ιστορική εξελικτική πορεία αυτοί οι δύο βαθμοί 
παρουσιάζονται σε μεγάλη ποικιλία συνδυασμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως οριακό δείγμα είναι αυτό της σχέσης της στρατιωτικής καταπίεσης ενός κράτους 
πάνω σε ένα έθνος που προσπαθεί να πετύχει την κρατική του ανεξαρτησία. Η σχέση δεν είναι 
καθαρά στρατιωτική αλλά πολιτικοστρατιωτική. Και πραγματικά, ένας τέτοιος τύπος καταπίεσης 
θα ήταν ανεξάρτητος χωρίς την κατάσταση κοινωνικού διαχωρισμού του καταπιεζόμενου λαού και 
την παθητικότητα της πλειονότητάς του. Συνεπώς η ανεξαρτησία δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί με 
δυνάμεις καθαρά στρατιωτικές, αλλά με στρατιωτικές και πολιτικοστρατιωτικές. Πραγματικά, αν 
το καταπιεσμένο έθνος, για να αρχίσει τον αγώνα για την ανεξαρτησία, έπρεπε να περιμένει να του 
επιτρέψει το ηγεμονικό κράτος να οργανώσει έναν δικό του στρατό με την αυστηρή και τεχνική 
έννοια του όρου, θα έπρεπε να περιμένει πολύ (μπορεί να συμβεί να ικανοποιηθεί η διεκδίκηση ενός 
δικού του στρατού από το ηγεμονικό έθνος, όμως αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του αγώνα 
έχει ήδη αναπτυχθεί και κερδηθεί στο πολιτικοστρατιωτικό πεδίο). Το καταπιεσμένο έθνος συνεπώς 
θα ανπτάξει αρχικά στην ηγεμονική στρατιωτική δύναμη μία δύναμη που θα είναι μόνο “πολιτικο- 
στρατιωτική”, δηλαδή μια μορφή πολιτικής δράσης που θα έχει την ιδιότητα να καθορίζει αντανα
κλαστικά στρατιωτικού χαρακτήρα με την έννοια: 1) να είναι αποτελεσματική για να αποσυνθέσει 
εσωτερικά την επιθετική δραστικότητα του ηγεμονικού έθνους· 2) να αναγκάζει την ηγεμονική 
στρατιωτική δύναμη να διαλύεται και να διασκορπίζεται σε ένα μεγάλο πεδίο, εξουδετερώνοντας σε 
μεγάλο μέρος την επιθετική της ικανότητα» (A. Gramsci, Maquiavelo y  Lenin, ibid., σσ. 765-77).
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1283. Όπως λέει ο Ενρίκε Ρούμπιο, πρέπει να αναζητήσουμε μια συνάρθρωση «των απο
κλεισμένων, των υποβαθμισμένων, των θυμάτων της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης σε 
παγκόσμια κλίμακα», συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ζουν στις ανεπτυγμένες χώρες. 
Έναν συντονισμό, συνεργασία, τεχνική και συμμαχίες ανάμεσα «στα πολιτικά και κοινωνι
κά υποκείμενα που συμμετέχουν στους χειραφετικούς αγώνες» προσπαθώντας να οικοδομή
σουν παγκόσμιες ταυτότητες55. Είναι αναγκαίο να επεξεργαστούμε «μια στρατηγική που να 
περικλείει τη συνάρθρωση με δυνάμεις που λειτουργούν στα τρία μεγάλα παγκόσμια μπλοκ 
δύναμης» και να εγκαθιδρυθούν πολύπλευρες σχέσεις με κάθε έναν από αυτούς ως έναν 
τρόπο «εξάρθρωσης της πολιτικής κατανομής ζωνών επιρροής μεταξύ τους56».
1284. «Είναι απαραίτητο να παρενοχλείται ο καπιταλισμός από το πολιτικό, κρατικό ή μη 
κρατικό, κομματικό ή μη κομματικό, από τα κοινωνικά κινήματα, από τους επιστημονικο- 
τεχνικούς οργανισμούς, από τα πολιτισμικά και επικοινωνιακά κέντρα στα οποία διαμορ
φώνονται, με αποφασιστικό τρόπο, οι μορφές ευαισθησίας, και από τις αυτοδιευθυνόμενες 
οργανώσεις [...]. Για να το πούμε με κάπως σχηματικό τρόπο, η επανάσταση θα είναι 
διεθνής, δημοκρατική, πολυποίκιλη και βαθιά, αλλιώς δεν θα υπάρξει57».

7. Ενσάρκωση των ηθικών αξιών της προς οικοδόμηση νέας κοινωνίας

1285. Σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει η διαφθορά και υπάρχει, όπως είδαμε προηγουμένως, 
αυξανόμενη απώλεια κύρους των πολιτικών κομμάτων και γενικά της πολιτικής, είναι βα
σικό να παρουσιάζεται η οργάνωση της Αριστεράς με ξεκάθαρα διαφορετικό ηθικό προφίλ, 
που να ενσαρκώνει στην καθημερινή ζωή τις αξίες που λέει ότι υπερασπίζεται, που η πρα
κτική της να είναι συνδεδεμένη με τον πολιτικό της λόγο, όπως το έκανε ο Τσε, από όπου 
και η μεγάλη έλξη που ασκεί σε μια νεολαία κουρασμένη από λόγια που δεν αντιστοιχούν 
στις πράξεις.
1286. Ο κόσμος απορρίπτει «εκείνες τις εκκλησίες που υπόσχονται δημοκρατία χωρίς δι
ακρίσεις για όλες τις κοινωνικές τάξεις και αρνούνται στους ίδιους τους πιστούς τους την 
πιο στοιχειώδη ελευθερία έκφρασης όταν δεν αποδέχονται τυφλά τους κανόνες τους [...], 
τα γενικά επιτελεία που διαπραγματεύονται και συμφωνούν για δικό τους λογαριασμό την 
ευημερία όλω ν[...] γιγαντιαίες μηχανές που καταπνίγουν την πρωτοβουλία, τη δράση και 
τον λόγο του ατόμου[.. .]58».

55. Μια απόπειρα σε αυτή την κατεύθυνση, που θα έπρεπε να υποστηριχθεί, είναι το Παγκόσμιο 
των εναλλακτικών Φόρουμ που πρότεινε ο Σαμίρ Αμίν. [Πρόσφατα ωστόσο στο 7ο Κοινωνικό Φό
ρουμ στο Ναϊρόμπι, ο Σ. Αμίν υποστήριξε ότι «με το πέρασμα των χρόνων οι σχέσεις συμμετοχής 
ανατράπηκαν προς όφελος των ΜΚΟ, [...] γι’ αυτό πιστεύω ότι τα Φόρα έχουν ολοκληρώσει την 
ιστορική τους αποστολή και πρέπει να ανακαλύψουμε νέους χώρους βαθύτερου διαλόγου, διαδικα
σία που να καταλήξει σε κοινή δράση», Σ.τ.Μ.]

56. Ε. Rubio και Μ. Pereira, Utopia y  estrategia..., ό.π., σ. 149.
57. ibid, σ. 150.
58. Octavio Alberola, «Ética y revolución», περιοδικό El Viejo Topo, αρ. 19, Μαδρίτη, Απρίλιος 

1978, σ. 35.
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1287. Και καθώς ο στόχος της κοινωνικής επανάστασης «δεν είναι μόνο ο αγώνας για την 
επιβίωση αλλά η αλλαγή του τρόπου ζωής», όπως λέει ο Ορλάντο Νούνιες59, είναι ανα
γκαίο να εισχωρήσουμε στον κόσμο του ήθους και της αγάπης, αναζητώντας «την άμεση 
και καθημερινή αλλαγή του τρόπου ζωής, σκέψης και αίσθησης60», δημιουργώντας μια νέα 
δομή αξιών. Να περιμένουμε ότι όλα αυτά θα συμβούν με την απλή αλλαγή των σχέσεων 
παραγωγής σημαίνει να ποντάρουμε στον μηχανιστικό εξελικτισμό που απορρίψαμε.
1288. Το νέο ήθος πρέπει να εξαφανίζει την αντίθεση ανάμεσα στις κοινωνικές αξίες και 
τις ατομικές αξίες, εμπνέοντας την οικοδόμηση ενός κόσμου συνεργασίας, αλληλεγγύης 
και αγάπης.
1289. Και αυτός ο αγώνας για την αλλαγή της καθημερινής ζωής πρέπει να αρχίζει με την 
κομματική ένταξη, δεν μπορεί να περιμένει τη νίκη της κοινωνικής επανάστασης αφού, 
όπως λέει ο Τσε, είναι το ίδιο το άτομο αυτό που πρέπει να υπόκειται «σε συνειδητή διαδι
κασία αυτοεκπαίδευσης61».
1290. «Πρόκειται για την εκμάθηση του καθημερινού αγώνα εναντίον κάθε θεσμού ή δο
μής αποξένωσης, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσουμε [και] εφευρίσκοντας άλλους 
καινούριους, πράγμα που δεν αποκλείει τον αγώνα για τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές 
αλλαγές62». Αν αγωνιζόμαστε για την κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας, πρέπει να 
αρχίσουμε εδώ και τώρα, αλλάζοντας τη σχέση άνδρα-γυναίκας στους κόλπους της οικο
γένειας, να ξεπεράσουμε τον διαχωρισμό των εργασιών του σπιτιού, την ανδροκρατική 
κουλτούρα. Αν θεωρούμε ότι «ο βασικός πηλός του έργου μας είναι η νεολαία63», πρέπει να 
την εκπαιδεύσουμε να σκέφτεται μόνη της, να υιοθετεί δικές της θέσεις και να μπορεί να τις 
υπερασπίζεται πάνω στη βάση αυτού που νιώθει και σκέφτεται. Αν αγωνιζόμαστε κατά των 
φυλετικών διακρίσεων, πρέπει να είμαστε συνεπείς ως προς αυτό στην ίδια μας τη ζωή. Αν 
αγωνιζόμαστε κατά της αλλοτρίωσης του καταναλωτισμού, πρέπει αυτόν τον αγώνα να τον 
υλοποιούμε με λιτή προσωπική ζωή. Μία από τις θεμελιώδεις αξίες, τις οποίες πρέπει να 
διδάσκουμε και να αυτοδιδασκόμαστε, είναι αυτή της συνέπειας ανάμεσα στη σκέψη και 
τη δράση, την απόρριψη της διπλής ηθικής, και ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα της 
αξίας αυτής είναι η μορφή του Τσε64.
1291. Είναι βασικό, από την άλλη πλευρά, η οργάνωση που θα οικοδομηθεί να ενσαρκώνει 
τις αξίες της εντιμότητας και της διαφάνειας. Σε αυτό το πεδίο δεν μπορεί να επιτραπεί 
η παραμικρότερη συμπεριφορά που να θολώνει την εικόνα της. Πρέπει να δημιουργήσει 
συνθήκες διαρκούς αυστηρής επιτήρησης όσον αφορά την εντιμότητα των στελεχών και 
των πληρεξουσίων της.

59. Ο. Núñez, La insurrección..., ό.π., σ. 29.
60. ibid., σ. 60.
61. Ε. Guevara, El socialismo y  el hombre en Cuba..., ό.π., σ. 258.
62. O. Núñez, La insurrección..., ό.π., σ. 139.
63. Ε. Guevara, El socialismo y  el hombre en Cuba..., ό.π., σ. 272.
64. Για το θέμα της διπλής ηθικής στην Κούβα, βλέπε την εξαιρετική δουλειά των Femando 

González, Darío Machado, Juan Luis Martin και Emilio Sánchez, «Notas para un debate acerca...», 
ό.π., σσ. 31-56.



1292. Τέλος, εκτός από τις σημαίες που ύψωσε η Γαλλική Επανάσταση: ελευθερία, ισότητα 
και αδελφικότητα, που διατηρούν όλη τους την εγκυρότητα, σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να 
προστεθεί μια τέταρτη σημαία: αυτή της λιτότητας. Και όχι με την ασκητική χριστιανική 
έννοια, αλλά για να αντιπαρατεθεί στον αυτοκτονικό και αλλοτριωτικό καταναλωτισμό 
των τελευταίων χρόνων του 20ού αιώνα.
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6. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

1293. Μετά την παράθεση ορισμένων ιδεών πάνω στο είδος της οργάνωσης που κατά τη 
γνώμη μου θα χρειαζόμασταν για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που θέτει ο ση
μερινός κόσμος, θα ήθελα να σταθώ στους κοινωνικούς πειραματισμούς που πραγματοποιεί 
ένα τμήμα της λατινοαμερικανικής Αριστεράς σε πολλές δημαρχίες της υποηπείρου μας, 
γιατί είμαι πεισμένη ότι αυτές οι πρακτικές εμπειρίες μάς παρέχουν πολύτιμα διδάγματα 
όχι μόνο για να συνεχίσουμε σε αυτό το πεδίο, αλλά και για την οικοδόμηση ενός σχεδίου 
για μια εναλλακτική στον καπιταλισμό κοινωνία. Ενός σοσιαλιστικού σχεδίου ουσιαστικά 
δημοκρατικού, όπου ο λαός θα έχει πραγματικά  τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1294. Αναφέρομαι σε σχετικά πρόσφατες εμπειρίες -και όχι άσχετες με τις σημερινές αλ
λαγές στον κόσμο- που μελέτησα μεταξύ του 1991 και 1994 και που θα χρησιμεύσουν ως 
βάση για τους συλλογισμούς που θα εκθέσω στη συνέχεια. Πρόκειται για οκτώ εμπειρίες 
δημοτικής διεύθυνσης: της Ιντεντένσια [Δημαρχίας] του Μοντεβιδέο που διοικείται από το 
Φρέντε Αμπλιο της Ουρουγουάης1, πέντε δημαρχιών που διοικούνται από το Κόμμα των 
Εργαζομένων της Βραζιλίας2, και δύο από την πρώην Causa R της Βενεζουέλας3. Επέλεξα 
αυτές τις εμπειρίες γιατί δεν ήταν δημαρχίες «ελεύθεροι σκοπευτές» αλλά γιατί, αντιθέτως, 
ανταποκρίνονταν στο πολιτικό σχέδιο ενός κόμματος ή ενός μετώπου που τους προσέδιδε 
μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και που ένας εξωτερικός παρατηρητής θα τις ταυτοποιούσε ως 
εκφράσεις μιας πανομοιότυπης πολιτικής ομαδοποίησης4.
1295. Πρόκειται για μια πρώτη απόπειρα συστηματοποίησης που θα έπρεπε να εμβαθυν- 
θεί.

1. Μ. Harnecker, Intendencia de Movtevideo: un pueblo que se constituye en gobierno, Βενεζου
έλα, MEPLA-Alcaldia de Caracas, 1995.

2. M. Harnecker, De armonías y  conflictos, Βενεζουέλα, MEPLA-Alcaldia de Caracas, 1993· 
Aprendiendo a gobernar, Βενεζουέλα, MEPLA-Alcaldia de Caracas, 1993 ■ Triturados por el aparato 
institucional, Βενεζουέλα, MEPLA-Alcaldia de Caracas, 1993- Una alcaldía asediada, Βενεζουέλα, 
MEPLA-Alcaldia de Caracas, 1993.

3. M. Hamecker, Caracas: La alcaldía donde se juega la esperanza, Βενεζουέλα, MEPLA- Al
caldía de Caracas, 1995· Gobernar: tarea de todos, Βενεζουέλα, MEPLA-Fundarte-Dirección de 
Imprenta Municipal, 1994. Για το κόμμα αυτό βλέπε τη σημείωση 36 της παραγράφου 246.

4. Γίνεται λόγος, για παράδειγμα, για την «πετιστική» (petista) όψη που έχουν οι δημαρχίες του 
Κόμματος των Εργαζομένων (ΡΤ) της Βραζιλίας.



352 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

1296. Όμως δεν συμμερίζεται όλη η Αριστερά την αντίληψή μου για τη σπουδαιότητα της 
δουλειάς στις δημαρχίες. Τα πιο ριζοσπαστικά τμήματά της δείχνουν μεγάλο σκεπτικισμό 
όσον αφορά τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι δημαρχίες στη συσσώρευση δυνάμεων 
για την κοινωνική αλλαγή: υποστηρίζουν ότι αυτό που κάνουν τούτες οι τοπικές αρχές είναι 
απλώς να διαχειρίζονται τον καπιταλισμό, ότι χρησιμεύουν μόνο ως προφυλακτήρες στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις κατηγορούν επιπλέον για απόπειρα εκλογικής προώθη
σης των ηγετών του λαϊκού κινήματος, πράγμα το οποίο αντί να ενδυναμώνει το κίνημα με 
αυτή την εμπειρία το αποδυναμώνει.
1297. Αυτές οι γνώμες σχετίζονται πολύ με την αντίληψη που υπάρχει για τη σημερινή 
πολιτική κατάσταση και για τον ρόλο που αποδίδεται στο κράτος. Εκείνοι που σκέφτονται 
ότι μπορεί να ξεδιπλωθεί μια κατάσταση ανατροπής και ότι το διακύβευμα είναι η κατα
στροφή του αστικού κράτους, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα επαναστατικής ρήξης στο 
άμεσο μέλλον, τείνουν να υποτιμήσουν αυτόν τον χώρο. Εκείνοι που σκεφτόμαστε, αντι- 
θέτως, ότι ζούμε σε μια υπερσυντηρητική περίοδο και ότι έχουμε μεγάλα μειονεκτήματα 
σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δυνάμεων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, πιστεύουμε ότι 
το ζητούμενο είναι η συσσώρευση πολιτικής και οργανωτικής εμπειρίας μέσα στα πλαίσια 
των αστικών νομικοθεσμικών σχέσεων ώστε να προετοιμάσουμε τις συνθήκες μιας απώτε
ρης αλλαγής και συνεπώς αξιολογούμε θετικά την πρόσβαση στη διαχείριση μιας τοπικής 
αρχής από μέρους της Αριστεράς. Το θεωρούμε έναν χώρο για τη δημιουργία πολιτιστικών 
και πολιτικών αλλαγών για να προχωρήσουμε στην αυτόνομη οργάνωση της κοινωνίας.
1298. Όμως για να αντιπροσωπεύουν οι τοπικές αρχές της Αριστεράς μια πραγματική εναλλα
κτική πρακτική είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν ξεκάθαρα από τις αντίστοιχες αυταρχικές 
τοπικές αρχές της Δεξιάς και από τις λαϊκιστικές της Δεξιάς ή της Αριστεράς5 που μέχρι τώρα 
αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν την πλειονότητα στη Λατινική Αμερική.
1299. Οι δημαρχίες που έχω μελετήσει και ονομάζω δημαρχίες λαϊκής συμμετοχής αποπει
ρώνται να ξεπεράσουν το παραδοσιακό, βαθιά αντιδημοκρατικό στυλ διακυβέρνησης που 
συγκεντρώνει την εξουσία στα χέρια των λίγων και αγνοεί τη μεγάλη πλειονότητα του πλη
θυσμού, αποφασίζοντας γι’ αυτήν. Επιδιώκουν να έχει ο κόσμος τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

5. Στη Λατινική Αμερική οι αυταρχικές τοπικές αρχές της Δεξιάς συνήθως κερδίζουν τις εκλο
γές με τη στήριξη των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού -  που λόγω της πολιτιστικής τους 
καθυστέρησης χειραγωγούνται ευκολότερα από την προεκλογική προπαγάνδα. Η δράση τους όμως 
ευνοεί τα κοινωνικά τμήματα που επιζητούν μεγαλύτερη ισχύ. Γενικά λειτουργούν με αυταρχικό, 
συγκεντρωτικό τρόπο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αποδοτικότητα. Περιφρονούν τη λαϊκή 
δημοκρατική συμμετοχή. Και συχνά επιδίωξή τους είναι να παραμείνουν στη μνήμη της πόλης κά
νοντας μεγάλα πολεοδομικά έργα που θα σημαδέψουν την ιστορία της. Απ’ την πλευρά τους οι λαϊ- 
κιστικές τοπικές αρχές, όλων των αποχρώσεων, χαρακτηρίζονται από το ότι προσπαθούν να γίνουν 
ερμηνευτές των λαϊκών επιθυμιών, και ορισμένες από αυτές υλοποιούν πρακτικές που ωφελούν τον 
λαό. Τα μεγάλα πολεοδομικά έργα αντικαθίστανται εδώ από κοινωνικό έργο: συσσίτια με γάλα για 
να καλυφθεί το διατροφικό έλλειμμα, πολυκλινικές, σχολεία, έργα που ο λαός δέχεται παθητικά ως 
δώρα. Ωφελούν τον λαό, όμως δεν τον μετατρέπουν σε πρωταγωνιστή. Δεν επιζητείται η αυτόνομη 
ανάπτυξή του, αντιθέτως τον μετατρέπουν μάλλον σε πολιτική πελατεία. Γι’ αυτό πολλές φορές το 
διαχειριστικό τους στυλ είναι παρόμοιο με αυτό των αυταρχικών τοπικών αρχών της Δεξιάς.
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Γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί ένας τρόπος άσκησης της εξουσίας σε τοπικό επίπεδο 
που να πολεμά τις παραδοσιακές παρεκκλίσεις: καταχρήσεις εξουσίας, ρουσφέτια, διαιώνι
ση της εξουσίας, κυρίως όμως προσπαθούν να μεταβιβάζουν εξουσία στον κόσμο.

1300. Προσανατολίζονται επίσης από το σύνθημα του Artigas: «οι καταφρονεμένοι πρέπει 
να γίνουν προνομιούχου» και προσπαθούν να βρουν λύσεις κατά προτεραιότητα γι’ αυτούς 
που πάντα ήταν ταπεινωμένοι και αβοήθητοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύουν να φροντί
ζουν για την πόλη ως σύνολο6. Προσπαθούν να αντιστρέφουν τις προτεραιότητες για να ξε
πληρώσουν το κοινωνικό χρέος που έχει συσσωρευθεί για τα πιο αδύναμα τμήματα -χωρίς 
με αυτό να εγκαταλείπουν αυτά για τα οποία πάντα φρόντιζαν- και πραγματοποιούν απολύ
τως διαφανή διαχείριση, λογοδοτώντας περιοδικά για τη διαχείρισή τους στους πολίτες.
1301. Από την άλλη πλευρά, αξιολογούν τον ρόλο του κράτους όσον αφορά τις ανάγκες 
του πληθυσμού. Θεωρούν ότι το ζητούμενο δεν είναι ο περιορισμός του ρόλου του αλλά, 
αντίθετα, η αποϊδιωτικοποίησή του, δηλαδή ότι πρέπει να μη χρησιμοποιείται ο κρατικός 
μηχανισμός από τα ιδιωτικά συμφέροντα μιας ομάδας προνομιούχων και συνεπώς αυτό 
που κάνουν είναι να το δημοκρατικοποιούν.
1302. Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι δημαρχίες που προέρχονται από τόσο διαφο
ρετικούς πολιτικούς σχηματισμούς όπως το Κόμμα των Εργαζομένων της Βραζιλίας, ένα 
κόμμα μαζικό με βαθιές ρίζες στους βιομηχανικούς εργάτες και τους αγρότες, το Φρέντε 
Άμπλιο της Ουρουγουάης, ένα πολιτικό μέτωπο, που συστάθηκε από διάφορα κόμματα της 
Αριστεράς και ανεξάρτητους, και η πρώην Causa R της Βενεζουέλας, ένα κόμμα-κίνημα 
στελεχών7, έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και έχουν βρει παρόμοιους τρόπους 
να τα επιλύσουν, χωρίς να έχουν ετοιμάσει εκ των προτέρων το έδαφος για μια ανταλλαγή 
εμπειριών. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένα από αυτά.

1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1303. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν όταν αναλαμβάνουν 
την αρχή είναι αυτό της διακυβέρνησης, πρόβλημα εντελώς ξένο για μια Αριστερά που ήταν 
συνηθισμένη πάντα να βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Πολλές φορές έχουν κερδίσει τις 
εκλογές με την ιδέα να σχηματίσουν μια διοίκηση αποκλειστικά από εργαζόμενους, πολύ 
γρήγορα όμως διαπιστώνουν ότι μια τέτοια πολιτική θα τους οδηγούσε σε αδιέξοδο γιατί 
-εκτός από το ότι θα τους απομόνωνε κοινωνικά και πολιτικά- θα είχε άμεση αντανάκλαση 
στο δημοτικό συμβούλιο όπου ψηφίζονται οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις που τους επιτρέ
πουν να διοικήσουν, για παράδειγμα, οι φόροι, ο προϋπολογισμός κ.λπ.

6. Φροντίζουν για όλη την πόλη, όμως το κάνουν από την άποψη των εργαζομένων. Είναι τοπι
κές αρχές που διοικούν σε σχέση με τα συμφέροντα της πλειονότητας της πόλης και όχι μόνο για 
ένα μικρό τμήμα μιας προνομιούχας μειονότητας.

7. Την ονομάζω έτσι γιατί ήταν μια πολιτική οργάνωση χωρίς διαδικασίες τυπικής ένταξης, ούτε 
εσωτερικό κανονισμό ούτε πρόγραμμα, που κατάφερε όμως να έχει σημαντική επιρροή, ιδιαίτερα 
στο συνδικαλιστικό κίνημα και στις περιφερειακές συνοικίες του Καράκας.



1304. Σε πολλές περιπτώσεις η δημαρχία κερδίζεται με σχετική πλειοψηφία -  με λίγο πε
ρισσότερο από το ένα τρίτο των ψήφων μπορεί να κατακτηθεί μια δημαρχία. Έτσι, δεν είναι 
εύκολο να έχουν έναν ευνοϊκό συσχετισμό δυνάμεων στην αίθουσα συνεδριάσεων8. Αυτό 
σημαίνει ότι, αρχικά, η πλειονότητα της κοινωνίας δεν συμμερίζεται το πολιτικό πρόγραμ
μα της Αριστεράς και ότι είναι αναγκαίο να αναζητηθεί ο τρόπος διακυβέρνησης σε αυτές 
τις συνθήκες. Και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί είναι με μια σωστή πολιτική συμμαχιών9, 
πράγμα που τα ριζοσπαστικότερα τμήματα της Αριστεράς συνήθως δεν καταλαβαίνουν.
1305. Αυτή η πολιτική συμμαχιών έχει οικοδομηθεί γύρω από μια πολιτική πρόταση δια
κυβέρνησης της πόλης, πρόταση που ερμηνεύει τα συμφέροντα της πλειονότητας της κοι
νωνίας, αντιπαραθέτοντάς τα με τα συμφέροντα της προνομιούχας μειονότητας. Αυτή η 
μειονότητα συνήθως αντιτίθεται σε αυτήν και προσπαθεί να την υπονομεύσει. Έχουν υπάρ
ξει όμως κοινωνικά τμήματα με τα οποία έχει επιτευχθεί διαπραγμάτευση και άλλα που 
έχουν ουδετεροποιηθεί. Η φυσική βάση στήριξης αυτών των τοπικών αρχών είναι τα λαϊκά 
στρώματα, όμως αρχικά αυτές δεν υποστηρίζονται από το σύνολό τους -  ας θυμηθούμε ότι 
στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική η Δεξιά καταφέρνει να παίρνει πολλούς ψήφους 
από τα πιο καταπιεσμένα τμήματα της Αριστεράς. Η ένταξη αυτών των τμημάτων αυξάνε
ται κατά πολύ σημαντικό τρόπο όσο διαπιστώνουν ότι ευνοούνται αποτελεσματικά -και όχι 
στα λόγια- τα λαϊκά συμφέροντα.
1306. Η πράξη τούς έκανε να καταλάβουν ότι ο βαθμός ηγεμονίας δεν μετριέται με τον 
αριθμό των προσώπων της πολιτικής οργάνωσης στη διοίκηση αλλά με τον αριθμό των 
ανθρώπων που νιώθουν να εκφράζονται από το πολιτικό σχέδιο αυτής της οργάνωσης. 
Και αυτό μεταφράζεται στο πεδίο της διακυβέρνησης με μια μη σεχταριστική δράση που 
προσπαθεί να επανδρώσει τις θέσεις της διοίκησης με τα καταλληλότερα πρόσωπα που 
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές, ακόμη και αν αντιπροσωπεύουν άλλα κόμματα του 
πολιτικού συνασπισμού που οδήγησε στην εκλογική νίκη ή ανεξάρτητους.
1307. Από την άλλη πλευρά, για να επιτευχθεί η απαραίτητη πλειοψηφία για την υπερψή
φιση των σχεδίων τους στο δημοτικό συμβούλιο -όπου οι αντιπρόσωποι του συνασπισμού 
της Αριστεράς βρίσκονται στη μειοψηφία-, οι δημαρχίες που μελετήθηκαν χρησιμοποίη
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8. Στην περίπτωση του Σάντος, από ένα σύνολο 21 συμβούλων, τρεις ήταν από το ΡΤ και ένας 
από τον συνασπισμό. Δύο του PSDB ψήφιζαν μερικές φορές υπέρ, οπότε είχαμε ένα σύνολο έξι ψή
φων. Με τους υπόλοιπους έπρεπε να γίνονται διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να υπερψηφιστεί 
κάθε σχέδιο. Στη Δημαρχία του Σαν Πάμπλο ο συσχετισμός δυνάμεων στο δημοτικό συμβούλιο δεν 
ήταν καλύτερος, από πενήντα τρεις συμβούλους η Λουΐζα Ερουντίνα μπορούσε να υπολογίζει μόνο 
σε δεκαπέντε. Κάθε σχέδιο απόφασης συνεπαγόταν ολόκληρη μάχη για να μπορέσει να ψηφιστεί. 
Στη Βραζιλία αυτή η κατάσταση ήταν χειρότερη, γιατί οι θεσπισμένες εξουσίες αυτού του οργάνου 
ενισχύθηκαν με τα τελευταία νομοθετήματα που ψηφίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αναφέρομαι στο νέο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα που δημοσιεύτηκε 
το 1988, ακριβώς την ώρα που οι πετιστικές δημαρχίες εγκαινίαζαν τη θητεία τους- τον οργανισμό 
διοίκησης που δημοσιεύτηκε επίσημα το 1989 και τον οργανικό νόμο των δήμων στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, που δίνουν πολύ μεγαλύτερες εξουσίες στα δημοτικά συμβούλια.

9. Βλέπε Μ. Harnecker, Haciendo camino al andar, κεφάλαιο II: «Para quién y con quién go
bernar», Σαντιάγο της Χιλής, LOM-MEPLA, 1995, σσ. 39-68.



σαν τρία είδη κινήσεων: το πρώτο συνίσταται στην προώθηση σχεδίων πολύ καλά επεξερ
γασμένων, τόσο ελκυστικών και με τέτοια λαϊκή αποδοχή που να γίνεται δύσκολο στους 
συμβούλους10 της αντιπολίτευσης να κρατήσουν αντίθετη στάση αν θέλουν να διατηρή
σουν την εκλογική τους στήριξη- το δεύτερο συνίσταται στην άμεση διαπραγμάτευση με 
τους συμβούλους των διαφόρων παρατάξεων για να περιλάβσυν σε σχέδιά τους προτάσεις 
της δημαρχίας- και το τρίτο συνίσταται στην κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων για αυτά 
τα σχέδια λαϊκών στρωμάτων ώστε να πιέσουν το δημοτικό συμβούλιο11.
1308. Φυσικά το καλύτερο θα ήταν να διαθέτουν έναν ευνοϊκό συσχετισμό δυνάμεων στο 
δημοτικό συμβούλιο, γι’αυτό και η αναγκαιότητα στις εκλογές να τονίζεται ότι δεν αρκεί να 
εκλεγεί ο δήμαρχος, αλλά χρειάζεται επιπλέον να επιτευχθεί η πλειοψηφία στο δημοτικό συμ
βούλιο. Το πρόβλημα των συμμαχιών μετατοπίζεται λοιπόν στο εκλογικό πεδίο: μια ευρύτερη 
εκλογική συμμαχία εξασφαλίζει έναν καλύτερο συσχετισμό δυνάμεων σε αυτό το όργανο.

2. ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ

1309. Ένα από τα κοινά προβλήματα σε όλες αυτές τις πολιτικές οργανώσεις είναι ότι όταν 
κερδίζουν για πρώτη φορά μια τοπική αρχή προκαλείται αμέσως διοχέτευση των καλύ
τερων στελεχών τους από τις πολιτικές και μαζικές οργανώσεις προς τη δημαρχία. Αυτά 
τα στελέχη καλούνται να αναλάβουν διοικητικές ή συμβουλευτικές θέσεις στις διάφορες 
διοικητικές διευθύνσεις. Το νέο θεσμικό έργο και οι τεράστιες δυσκολίες που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν για να υλοποιήσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διοίκησης τούς κάνουν 
να κερδίζουν εμπειρία σε ένα πεδίο που δεν γνώριζαν: μαθαίνουν πώς λειτουργεί, πώς 
οργανώνεται ο κρατικός μηχανισμός· λαμβάνουν γνώση πρώτη φορά από πρώτο χέρι για 
τα τεράστια εμπόδια που θέτει ο τόσο καταγγελμένος γραφειοκρατικός μηχανισμός σε 
ένα σχέδιο αλλαγής. Αυτό τους κάνει να ωριμάζουν και πολύ γρήγορα μαθαίνουν ότι άλλο  
πράγμα είναι να είσαι αντιπολίτευση και άλλο κυβέρνηση.

1310. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές οργανώσεις, εξασθενημένες από τη διαρροή στε
λεχών, αδύναμες να ακολουθήσουν τον ρυθμό λήψης αποφάσεων που απαιτεί ένα εκτελε
στικό όργανο αυτών των χαρακτηριστικών και δυσκολευόμενες να αντιληφθούν τη διαφο
ρά μεταξύ του να βρίσκονται στην αντιπολίτευση και να είναι κυβέρνηση, αντί να εκπλη
ρώσουν τον ρόλο τους ως πολιτικοί φορείς που κατευθύνουν τη θεσμική δράση, συνήθως 
περιορίζονται σε μια δραστηριότητα κριτικής αντιπολίτευσης, μερικές φορές σκληρότερης 
από αυτήν της ίδιας της Δεξιάς. Αυτό εξηγεί το ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των τοπικών 
αρχών και των αντίστοιχων πολιτικών οργανισμών δεν υπήρξαν οι ευτυχέστερες, τουλάχι
στον στις αρχικές περιόδους12.
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10. Σε άλλες χώρες λέγονται «ediles»· στη Βραζιλία «vereadores».
11. Για να ψηφίσει το δημοτικό συμβούλιο του Σάο Πάολο το σχέδιο του προϋπολογισμού, η 

δήμαρχος Λουΐσα Ερουντίνα μίλησε με τους επισκόπους, τους επιχειρηματίες, τους συνδικαλιστές 
ηγέτες και κατάφερε να πιέσουν όλοι αυτοί το δημοτικό συμβούλιο. Άλλες φορές είναι τα κοινωνικά 
κινήματα που κινητοποιούνται και πιέζουν με την έντονη παρουσία τους τούς συμβούλους.

12. Μ. Hamecker, Haciendo camino al andar, κεφάλαιο III, «La difícil relación partido - gobier
no», ό.π., σσ. 67-117.
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1311. Η εμπειρία έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τοπικές αρχές απαιτούν ένα 
όργανο κομματικών συνομιλητών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο -εθνικό ή τοπικό- για να 
επιλύονται οι διαφωνίες που συνήθως ανακύπτουν με τις αντίστοιχες δημοτικές πολιτικές 
διοικήσεις και μια πολιτική ομάδα που να συλλογίζεται πολύ πιο πέρα από το καθημερινό, 
που να σκέφτεται τις μεγάλες κατευθύνσεις δράσης και που κατά τακτά διαστήματα κάνει 
μια κριτική αποτίμηση της πορείας της τοπικής αρχής, για να μπορεί να διορθωθεί έγκαιρα 
η πορεία αν αυτή έχει χάσει τον δρόμο της ή αν εμφανίζονται νέες καταστάσεις που απαι
τούν μια μη προγραμματισμένη στροφή.
1312. Αν και οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν αυτονομία  σε σχέση με το κόμμα, αυτή δεν 
μπορεί να είναι απόλυτη, δεν μπορεί να επεκτείνεται σε ζητήματα αρχών αφού εκ των 
πραγμάτων οι πρώτες δεσμεύουν με τη δραστηριότητά τους το δεύτερο. Δεν μπορεί το κόμ
μα να έχει γνώμη για όλες τις αποφάσεις γιατί πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα και 
ο ρυθμός της δημαρχίας είναι πολύ πιο δυναμικός από αυτόν του κόμματος, όμως πράγματι 
πρέπει να γίνεται συλλογική συζήτηση πάνω στις μεγάλες κατευθύνσεις δράσης.

1313. Και καθώς σε αυτό το πλαίσιο αυτονομίας η δημαρχία μπορεί να υλοποιήσει μέτρα 
με τα οποία να μη συμφωνεί η πολιτική οργάνωση, που όμως δεσμεύουν αυτή την τελευ
ταία μπροστά στην κοινή γνώμη, τίθεται το δίλημμα: να διατυπώσει δημόσια κριτική για να 
αποδοθούν ευθύνες -γνωρίζοντας ότι αυτό θα το εκμεταλλευτεί η Δεξιά για να μειώσει το 
κύρος της δημαρχίας- ή να δεσμευτεί σε μια πολιτική που δεν είναι αυτή του κόμματος;
1314. Πρέπει να υπάρχει αρκετή πολιτική ωριμότητα ώστε η δημόσια κριτική να μην είναι 
απλώς καταστροφολογική. Είναι σημαντικό να συνοδεύεται από υποδείξεις γύρω από το 
πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Είναι σημαντικό να επισημαίνεται ο τρό
πος με τον οποίο θα μπορούσαν να διορθωθούν τα λάθη που διαπράχθηκαν. Αν αυτά δεν 
γίνονται έτσι, μπορεί να συμβάλει στην εξασθένιση της λαϊκής διοίκησης.

3. Ο ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ

1. Τι κληρονομήθηκε

1315. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για αυτές τις δημαρχίες που στερούνται εμπει
ριών είναι η προσπάθειά τους να επιβληθούν στον γραφειοκρατικό μηχανισμό που κληρο
νόμησαν13. Στα νομικά εμπόδια, τις οικονομικές δυσκολίες, την κακοβουλία των κυβερνή
σεων, που δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον να τις βοηθήσουν, προστίθεται το πρόβλημα 
που προκαλεί το πλεόνασμα προσωπικού, αποτέλεσμα του φαινομένου του εκλογικού πε
λατειακού συστήματος, η αδιαφορία των παλιότερων δημοτικών υπηρετών14 να αλλάξουν

13. ibid., κεφάλαιο IV, «El viciado aparato que se hereda y el problema de los funcionarios mu
nicipales», σσ. 119-198.

14. O όρος «δημοτικός υπηρέτης» [servidor público] χρησιμοποιείται στη Βραζιλία. Μου φαί
νεται πολύ σωστό να τον χρησιμοποιήσω για να αναφερθώ στον εργαζόμενο των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.
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τις συνήθειές τους, γιατί έχουν ήδη βολευτεί στον παλιό τρόπο δουλειάς και η έλλειψη 
θέλησης εκείνων που δεν συμφωνούν πολιτικά με τη διοίκηση. Γίνεται ολοένα και εμφα
νέστερο ότι δεν αρκεί να αλλάξει ο οδηγός για να μπορεί το ίδιο όχημα να διασχίζει τους 
δύσβατους δρόμους της λαϊκής συμμετοχής. Γίνεται απαραίτητο να αλλάξει επίσης και το 
όχημα15.

1316. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι δημαρχίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις νεοφιλελεύ
θερες θέσεις που -χρησιμοποιώντας ως κύριο επιχείρημα την αναποτελεσματικότητα του 
κράτους- προωθούν την αναγκαιότητα να μειωθεί το κράτος, ιδιωτικοποιώντας τις δημό
σιες υπηρεσίες. Πρέπει όμως να επιδείξουν αποδοτικότητα και για αυτό πρέπει να ορθολο- 
γικοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες χωρίς να απολύσουν υπαλλήλους.

2 . Ορθολογικοποίηση και εκσυγχρονισμός χωρίς απολύσεις

1317. Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα πρόβλημα περίπλοκο που δεν λύνεται απλώς με κα
λές προθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον ενδιαφέρουσες εμπειρίες σε ορισμένες από αυτές 
τις δημαρχίες. Έχει επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός χωρίς να προκληθεί ανεργία, επανακα- 
ταρτίζοντας τους εργαζομένους τους: τους επανατοποθετούν σε άλλες δραστηριότητες και 
τους επιμορφώνουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές, αποδεικνύοντας με τον 
τρόπο αυτόν ότι η ανθρωπιστική φροντίδα που προσπαθεί να υπερασπίσει τις συνθήκες 
ζωής των εργαζομένων δεν αντιφάσκει με τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κρατικών 
επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών16.

3. Διόρθωση της κακής γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών

1318. Σε ορισμένες δημαρχίες το πρόβλημα δεν ήταν τόσο η ύπαρξη πλεοναζόντων εργα
ζομένων σε ορισμένες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες αλλά η ακατάλληλη γεωγραφική κατανομή

15. Μ. Harnecker, Haciendo camino al andar, ό.π., o. 15.
16. Το σχέδιο της πετιστικής τοπικής αυτοδιοίκησης του Τέλμα ντε Σόουσα στο λιμάνι του Σά- 

ντος ήταν να εκσυγχρονιστεί το λιμάνι, επανακαταρτίζοντας όμως τους εργαζόμενους. Το λιμάνι το 
διοικούσαν όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη -  εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση στα 
διάφορα επίπεδά της. Αυτός ο φορέας έθεσε «μια χρονική περίοδο έξι έως δέκα χρόνων για την επα- 
νακατάρτιση των εργαζομένων, για την ειδίκευσή τους, για να αποφευχθούν οι απολύσεις. Για να 
μην πεταχτούν στον δρόμο εργαζόμενοι, κάποιοι από τους οποίους είχαν δέκα και δεκαπέντε χρόνια 
προϋπηρεσία. Αυτή ήταν μια πολιτική πλήρως αντίθετη με αυτήν της διοίκησης Κογιόρ, που πρώτα 
βομβάρδιζε τον πληθυσμό με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας προσπαθώντας να τον πείσει για το ότι 
πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι γιατί υπολειτουργεί και πρέπει να αποδώσει περισσότερο, όμως 
η μόνη λύση που παρουσίαζε ήταν η απόλυση εργαζομένων, ο τεμαχισμός των εγκαταστάσεων και 
η παράδοσή τους στους ιδιώτες εφοπλιστές, μαζί με τη μείωση μισθών και τις απολύσεις», Μπαρ- 
τολομέ Περέιρα ντε Σόουσα, «κουτιστής» [της CUT] λιμενεργάτης ηγέτης, συνέντευξη στη Marta 
Harnecker, Alcaldía de Santos y  Diadema, MEPLA-Cuba και Dirección de Imprenta Municipal, 
Καράκας, 1995, σ. 9. Κάτι παρόμοιο έγινε στη Δημοτική Επιχείρηση Μεταφορών: δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν προηγουμένως, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε η Υπηρεσία 
Ανθρωπίνων Σχέσεων (ό.π., σ. 10).



τους. Συνήθως υπάρχουν, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, τμήματα του πληθυσμού που είναι 
περιθωριοποιημένα σε σχέση με τις δημοτικές υπηρεσίες λόγω της απόστασής τους από το 
κέντρο της πόλης, επειδή πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι διατεθειμένοι να προσφέ
ρουν τις υπηρεσίες τους σε πολύ απομακρυσμένα μέρη. Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του 
προβλήματος ήταν η προκήρυξη ενός ανοιχτού διαγωνισμού που απευθυνόταν σε ανθρώ
πους που δεν ανήκαν στον μηχανισμό της δημαρχίας και η πλήρωση των απομακρυσμένων 
γεωγραφικά θέσεων με βάση τη βαθμολογία που πέτυχε κάποιος. Όσοι συγκέντρωσαν την 
υψηλότερη βαθμολόγηση μπορούσαν να διαλέξουν την περιοχή όπου θα ήθελαν να εργα
στούν, οι υπόλοιποι έπρεπε να μετακινηθούν στα προσδιορισμένα μέρη αλλιώς θα έχαναν 
τη θέση εργασίας τους. Παράλληλα με το μέτρο αυτό η δημαρχία φρόνησε να ενθαρρύ
νει εκείνους που αποφάσιζαν να εργαστούν στα πιο απομακρυσμένα μέρη καταβάλλοντας 
προσαυξήσεις στον βασικό μισθό των εργαζομένων ανάλογα με την απόσταση17.

4 . Μισθολογικές διεκδικήσεις και έλλειψη πόρων

1319. Ένα από τα δυσκολότερα θέματα της μαθητείας των τοπικών αρχών υπήρξε ο χειρι
σμός του προσωπικού τους.
1320. Οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς σε γενικές γραμμές έχουν εμπειρία μόνο όσον 
αφορά τη συνδικαλιστική διεκδικητική δουλειά, σε μια γενική κατεύθυνση πολύ οικονο- 
μιστική. Παραδοσιακά, καλύτεροι ηγέτες θεωρούνταν εκείνοι που είχαν τις περισσότερες 
υλικές επιτυχίες για τους εργαζόμενους. Σε αυτό προστίθεται η επιδεινούμενη κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται γενικά οι εργαζόμενοι στους δήμους και οι τεράστιες προσδοκίες που 
γεννά η ανάληψη από την Αριστερά των τοπικών αρχών. Το αποτέλεσμα είναι η αυξανόμενη 
πίεση αυτών των εργαζομένων για να πετύχουν αύξηση των μισθών. Οι δημαρχίες της Αρι
στερός είναι πολύ ευαίσθητες σε αυτή την κατάσταση: ξέρουν ότι η καταβολή ενός δίκαιου 
μισθού είναι ένα μέσο για να ανακτήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι την αξιοπρέπειά τους. Πώς 
θα επιλυθεί, με τους περιορισμένους υλικούς πόρους τους οποίους διαθέτουν, αυτό το ζή
τημα και ταυτόχρονα πώς θα αντιμετωπιστεί η αναγκαιότητα να κατευθυνθούν οι πόροι σε 
κοινωνικά έργα που έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τών πιο αδύναμων;

Σύνδεση των μισθώ ν μ ε  τα έσοδα
1321. Σε αυτό το πεδίο υπήρξαν δύο πρωτοβουλίες που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες: Η 
πρώτη αναφέρεται στη σύνδεση των αυξήσεων των μισθών με την αύξηση των εσόδων. 
Με αυτή την πολιτική γίνεται προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι εργαζόμενοι στους 
δήμους ότι η δουλειά τους αποτελεί μέρος ενός γενικότερου συνόλου που είναι η πόλη και 
οι ανάγκες της. Ταυτόχρονα, πραγματοποιώντας αυτή τη σύνδεση, επιχειρείται να βρεθούν 
σε αυτούς σταθεροί σύμμαχοι για την αύξηση των φόρων και τη βελτίωση γενικά των 
εισπράξεων του δήμου. Στον βαθμό που θα βελτιώνονται οι υπηρεσίες, ο κόσμος θα είναι 
περισσότερο διατεθειμένος να καταβάλλει φόρους.
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17. Βλέπε Μ. Hamecker, Sâo Paulo, una alcaldía asediada, MEPLA-Cuba και Dirección de 
Imprenta Municipal, Καράκας, 1995, σσ. 89-90.
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Οι τριμερείς επιτροπές
1322. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ήταν αυτή του σχηματισμού τριμερών επιτρο
πών διοίκησης-υπαλλήλων-λαϊκών κινημάτων για την από κοινού συζήτηση της μισθολο- 
γικής πολιτικής για τους υπαλλήλους. Τα λαϊκά κινήματα αντιλαμβάνονται πολύ καλά την 
αναγκαιότητα να παίρνουν καλύτερους μισθούς οι υπάλληλοι, όμως αυτή η κατανόηση δεν 
συνεπάγεται ότι είναι διατεθειμένοι να απαρνηθούν τα κοινωνικά έργα που χρειάζονται. 
Για να είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό, τα κινήματα απαιτούν από τους υπαλλήλους 
της δημοτικής αρχής καλύτερες υπηρεσίες. Ο δημοτικός υπάλληλος πρέπει να καταλάβει 
ότι η υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών περνά από τη διατήρηση της ποιότητάς τους, 
γιατί αν ο πληθυσμός που είναι χρήστης αυτών των υπηρεσιών δει ότι νοιάζονται γι’ αυτόν, 
θα κινητοποιηθεί και θα συμπαραταχθεί με τους εργαζόμενους για την υπεράσπιση του 
δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, αντιτιθέμενος στις ιδιωτικοποιήσεις.

Συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη των αποφάσεων
1323. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι διοικήσεις έχουν καταλάβει ότι το ξεπέρασμα των 
ανεπαρκειών και της έλλειψης πειθαρχίας των δημοτικών υπηρετών δεν θα μπορέσει να 
επιτευχθεί με αυταρχισμό, με τη χρήση ενός συγκεντρωτικού στυλ και την εγκαθίδρυση 
καταπιεστικών ελέγχων. Αυτό που ήδη έχει γίνει είναι η συζήτηση με τους ίδιους γύρω από 
τα μέτρα που θα υιοθετηθούν γιατί αν οι άνθρωποι λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις, αισθά
νονται ότι συμμετέχουν και δεσμεύονται από αυτές. Η στάση που θα κρατήσει η διοίκηση 
ως προς αυτούς είναι ζωτικής σημασίας για να αισθάνονται αυτοί ότι ανταποκρίνονται στις 
υπηρεσίες που παρέχουν και να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με μεγαλύτερη αποδοτι- 
κότητα. Η μεγάλη πρόκληση που είχαν αυτές οι δημαρχίες ήταν να γίνουν σεβαστές χω ρίς 
να γίνουν αυταρχικές, και να συνδυάσουν αυτόν τον στόχο μ ε  τον σεβασμό της αυτονομίας 
που πρέπει να έχουν τα κοινωνικά κινήματα. Όφειλαν να μάθουν να λύνουν σωστά την 
αντίφαση, από τη μια να διευκολύνουν την αυτοοργάνωση και την κινητοποίηση των ερ
γαζομένων -ακόμη και αν αυτή η κινητοποίηση είχε στόχο την κριτική στη δημαρχία ή την 
άσκηση πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους- και, ταυτόχρονα, να διατηρούν 
το κύρος τους απέναντι στην κοινωνία γιατί χωρίς κύρος, χωρίς σεβασμό, είναι αδύνατον 
να διοικήσουν. Αυτή η πρόκληση είναι μεγάλη γιατί αν οι συνδικαλιστικοί ηγέτες είναι της 
Δεξιάς, αυτό που επιζητούν πολλές φορές είναι η παρεμβολή προβλημάτων στη δημαρχια
κή διοίκηση της Αριστεράς.
1324. Με τη φροντίδα για τις συνθήκες εργασίας και ζωής των υπαλλήλων, την αξιολόγηση 
της συμβολής τους στην κοινωνία, την επανάκτηση της αξιοπρέπειάς τους, τροποποιείται 
η εικόνα που ο ίδιος ο υπάλληλος έχει για τον εαυτό του, με τη συνεπαγόμενη άνοδο της 
αυτοεκτίμησής του, και αυτό με τη σειρά του έχει αντίκτυπο στην αποδοτικότητά του. 
Ταυτόχρονα, με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν, οι εργαζόμενοι 
αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι με τον ίδιο τους τον εαυτό και απολαμβάνουν 
την εκτίμηση του πληθυσμού. Αυτή εκφράζεται με διάφορους τρόπους και συνιστά ένα 
μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουν να τελειοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.



4. Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Αρχικές δυσκολίες

1325. 'Οπως έχουμε ήδη πει, οι δημαρχίες στις οποίες αναφερόμαστε εδώ έχουν θέσει στόχο 
την προώθηση ενός κοινωνικού σχεδίου στο οποίο η πολιτική κοινωνία και ιδιαίτερα τα 
λαϊκά τμήματα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και για να είναι συνεπείς με αυτές τις διατυ
πώσεις, αναλαμβάνοντας την αρχή πρέπει να βρουν φόρμουλες για να συμμετάσχει ο λαός 
στη διοικητική διαχείριση: συζητώντας τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, καθορίζοντας 
προτεραιότητες και ελέγχοντας τα πεπραγμένα της διοίκησης και των διαφόρων διοικητι
κών διευθύνσεών της. Από την άλλη μεριά, την ίδια ώρα που δημιουργούν θεσμικούς χώ
ρους για τη λαϊκή συμμετοχή πρέπει να συμβάλλουν στην αυτόνομη οργάνωση του λαού, 
τη μόνη εγγύηση ότι το στρατηγικό σχέδιο μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας θα γίνει δυνατό 
στο μέλλον.

Ο συνελευσιασμός δεν είναι δημοκρατία
1326. Αυτό δεν είναι ένα εύκολο έργο18. Όταν νίκησαν αυτές οι λαϊκές δημαρχίες, δεν 
αντιμετώπισαν μόνο μεγάλο σκεπτικισμό και απάθεια από τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα 
και αδύναμα, κατακερματισμένα, αποπολιτικοποιημένα λαϊκά κινήματα, έναν λαό που είχε 
συνηθίσει τον λαϊκισμό, τις πελατειακές σχέσεις, τη μη πολιτική σκέψη, τα ρουσφέτια. Στις 
λαϊκές συνελεύσεις που οργάνωναν, εκείνο που συνέβαινε ήταν να συντάσσεται ένας κατά
λογος αιτημάτων που ξεπερνούσε κατά πολύ τη δυνατότητα ανταπόκρισης της δημαρχίας.
1327. Αυτή η εμπειρία τούς οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν κάθε συνέλευση συ
νώνυμο της δημοκρατίας. Ότι οι συνελεύσεις δεν ήταν παραγωγικές αν ο κόσμος, ακόμη 
και αν είχε την κατάλληλη πληροφόρηση, δεν ήταν πολιτικοποιημένος. Η πολιτικοποίηση 
μετατράπηκε λοιπόν στο θεμελιώδες πρόβλημα. Για την εμβάθυνση της δημοκρατίας ήταν 
απαραίτητη η πολιτικοποίηση19. «Το πρόβλημα ήταν πώς να κατέβουμε στον κόσμο -εξη
γεί ο πρώην δήμαρχος του Καράκας Αριστόβουλο Ιστούρις-, πώς να δώσουμε μέχρι και 
στον τελευταίο πολίτη τη δυνατότητα να πολιτικοποιηθεί και να αποκτήσει την ικανότητα 
να παίρνει αποφάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό ήταν βασικό να δοθεί πληροφόρηση στον 
κόσμο: δημοκρατία υπάρχει μόνο όταν οι άνθρωποι είναι εξίσου πληροφορημένοι20».

360 Π ΡΑ ΓΜ Α Τ Ο Π Ο ΙΩ Ν Τ Α Σ ΤΟ  Α ΔΥΝΑΤΟ

18. Βλέπε Μ. Harnecker, Haciendo camino al andar, κεφάλαιο V: «La participación popular en 
el gobierno: un desafío mayor que el esperado», ό.π., σσ. 199-239.

19. Πολιτικοποίηση δεν σημαίνει κομματικοποίηση.
20. Στο Μ. Harnecker, Caracas, la alcaldía donde se juega la esperanza, ό.π., σ. 17.0  δήμαρχος 

συνεχίζει: «Πιστεύουμε ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας δεν είναι καθόλου δημοκρατική. 
Πιστεύουμε ότι είναι η άρνηση της δημοκρατίας: αρνείται τον πολίτη. Αυτό που ζούμε είναι μια 
συνέπεια, μια κληρονομιά της απουσίας της δημοκρατίας. Γι’ αυτό δεν έχουμε πολίτες. Τι πολίτες 
μπορούν να υπάρξουν σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπως αυτή; Σε μια δημοκρατία τέτοιου 
τύπου δεν μπορούν να υπάρχουν πολίτες. Γιατί; Γιατί πολίτες υπάρχουν μόνο όταν υπάρχει ισότητα 
στην πληροφόρηση για όλους. Αυτό είναι δημοκρατία. Όσο περισσότερη πληροφόρηση έχουν οι 
άνθρωποι τόσο καλύτερα, γιατί δημοκρατία είναι η ικανότητα λήψης αποφάσεων με ελεύθερο τρό
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2. Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

Να φτάσουμε στον κόσμο, όχι μόνο στους ακτιβιστές
1328. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι τοπικές αρχές όταν προσπαθούν 
να έρθουν σε επαφή με τον πληθυσμό είναι ότι βρίσκουν μόνο τους ακτιβιστές: τον εργαζό
μενο που είναι πρόεδρος του συλλόγου της γειτονιάς του ή τη νοικοκυρά που είναι ηγέτιδα 
στην κοινότητα. Ακτιβιστές που πράγματι είναι πολιτικοποιημένοι, όμως κακά πολιτικο
ποιημένοι, γιατί είναι φορτωμένοι με τα θεμελιώδη ελαττώματα και μειονεκτήματα του 
παραδοσιακού πολιτικού συστήματος: λαϊκισμό, αρχηγισμό, συγκεντρωτισμό, διαφθορά 
τάση προς χειραγώγηση του λαϊκού κινήματος. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να φτάσουν 
πραγματικά σε αυτόν τον λαό και να τον κάνουν να ενδιαφερθεί να συμμετάσχει στη δη
μόσια διοίκηση;

Τα προβλήματα που αγγίζουν περισσότερο τον κόσμο: το σημείο αφετηρίας
1329. Ένα από αυτά που μαθαίνουν αυτές οι τοπικές αρχές είναι ότι οφείλουν να ξεκινούν 
από τις άμεσες ανάγκες του κόσμου και, ακόμη και αν φαίνεται αυτονόητο, ότι είναι ανα
γκαίο να υπογραμμιστεί πως μιλάμε για τις ανάγκες τον κόσμου και όχι γι’ αυτά που εμείς 
πιστεύουμε ότι είναι οι ανάγκες του.

Να ακούμε και να σεβόμαστε τα κριτήρια του κόσμου, ακόμη και αν είναι διαφορετι
κά από αυτά της διοίκησης

1330. Είναι σημαντικό επίσης οι ηγέτες της δημαρχίας και όλοι εκείνοι που προωθούν την 
οργάνωση των κοινοτήτων να γνωρίζουν να ακούν, και να είναι ευέλικτοι στο να δέχονται 
τα κριτήρια του κόσμου, ακόμη και αν δεν αποτελούν αυτά τα δικά τους κριτήρια. Μπορεί 
να υπάρχουν πολύ έγκυρα τεχνικά κριτήρια για να τοποθετηθεί, για παράδειγμα, μια στάση 
λεωφορείου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όμως ο πληθυσμός να έχει άλλο κριτήριο. Αν ο 
τεχνικός δεν μπορεί να πείσει τον πληθυσμό με τα επιχειρήματά του, αυτός θα αισθανθεί 
ότι υπόκειται στην κυριαρχία του. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι πάντα το τεχνικό κριτή
ριο το πιο σωστό.

Η  αναγκαιότητα να υπάρχει ένα μίνιμουμ οργάνωσης, τεχνικών και υλικών πόρων
1331. Για να επιτευχθεί η συμμετοχή του κόσμου απαιτείται επίσης να υπάρχει ένα ελάχι
στο οργάνωσης της κοινότητας και των τεχνικών και υλικών στοιχείων για να μπορούν να

πο, και για να πάρω εγώ αποφάσεις σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να έχω πληροφόρηση, αν δεν έχω 
πληροφόρηση συμμετέχω από μειονεκτική θέση και χειραγωγούμαι. Γι’ αυτό τα μέσα επικοινωνίας 
είναι προσδεδεμένα στον πολιτικό μηχανισμό και είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 
δύναμης. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο έντυπος τύπος έχουν βρεθεί στα χέρια εκείνων που έχουν 
την οικονομική εξουσία και εκείνων που εκφράζουν την πολιτική εξουσία. Πώς να σπάσει αυτό το 
σύστημα; Το πρώτο που πρέπει να επιτευχθεί είναι να είναι όλος ο κόσμος πληροφορημένος. Αν 
όλος ο κόσμος είναι πληροφορημένος, σπάει η χειραγώγηση και ο συσχετισμός δυνάμεων μπορεί 
να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη».
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υλοποιηθούν οι ιδέες που αναδύονται. Έτσι και η σημασία των εμπειριών αυτοδιεύθυνσης 
σε κάποιους δήμους.

Η  εμπιστοσύνη στον άνθρωπο: σημείο κλειδί για να τον παροτρύνεις
1332. Και τέλος, είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη δημιουργική πρωτο
βουλία του λαού, θεωρώντας ότι αυτός μπορεί να επεξεργαστεί λύσεις που ίσως δεν έχει 
σκεφτεί η διοίκηση.

3. Συμμετοχικός προϋπολογισμός, το κλειδί για τη συμμετοχή 
και την πολιτικοποίηση

1333. Όμως, σε όλες τις δημαρχίες που έχω μελετήσει το σημείο κλειδί για να φτάσουν 
στον κόσμο και να προκαλέσουν τη συμμετοχή του στη διοίκηση της πόλης υπήρξε η έκ
κληση στον πληθυσμό να συζητήσει και να αποφασίσει γύρω από τα έργα που η δημαρχία, 
σύμφωνα με τους πόρους της, θα έπρεπε να θέσει σε προτεραιότητα. Αυτή τη διαδικασία 
συμμετοχής του κόσμου στην επεξεργασία αποφάσεων για το πού θα κατευθυνθούν οι 
πόροι της δημαρχίας, το Κόμμα των Εργαζομένων (ΡΤ) της Βραζιλίας την έχει ονομάσει 
Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, και είναι στις δημαρχίες του εκεί όπου αυτή η εμπειρία έχει 
εδραιωθεί περισσότερο21.
1334. Η καινοτομία του συμμετοχικού προϋπολογισμού συνίσταται στο ότι σε αυτή την 
περίπτωση δεν είναι μόνο οι τεχνικοί ή οι κυβερνήτες αυτοί που παίρνουν, κεκλεισμένων 
των θυρών, τις αποφάσεις γύρω από τα έσοδα και τις δαπάνες. Είναι ο πληθυσμός εκείνος 
που μέσω μιας διαδικασίας συζητήσεων και διαβουλεύσεων καθορίζει το ύψος των εσόδων 
και των δαπανών και αποφασίζει πού θα γίνουν οι επενδύσεις, ποιες πρέπει να είναι οι 
προτεραιότητες, οι δράσεις και τα έργα που θα πρέπει να αναπτύξει η δημαρχία, έτσι και ο 
προϋπολογισμός γίνεται συμμετοχικός22.

21. Στο Καράκας την ονομάζουν: συζήτηση του ενοριακού «situado»[status].
22. Για το θέμα αυτό βλέπε Μ. Hamecker, Haciendo camino al andar, ό.π., σσ. 201-206. Αν και 

θα γίνει λίγο εκτεταμένη αυτή η σημείωση, θεωρώ σημαντικό να εκθέσω συνοπτικά τι εννοείται με 
αυτή τη διαδικασία. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία δημοκρατικής συμμε
τοχής όπου μέσω μιας σειράς από συγκεντρώσεις και συνελεύσεις ο ίδιος ο πληθυσμός καθορίζει 
ποια είναι τα έργα που πρέπει να πραγματοποιήσει η διοίκηση. Καθώς η πόλη είναι πολύ μεγάλη, 
διαιρείται σε πολλά τμήματα ή μικροπεριοχές για να ευνοείται η συμμετοχή του κόσμου.

Όλη η διαδικασία ξεκινά όταν μία φορά τον χρόνο ο δήμαρχος κάνει απολογισμό σε κάθε μία 
από αυτές τις περιοχές. Συνήθως συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων (στο Πόρτο 
Αλέγκρε, κατά την πρόσφατη εμπειρία μου, συνήθως συγκεντρώνονταν περισσότεροι από χίλιοι 
άνθρωποι). Οποιοσδήποτε θέλει, μπορεί να συμμετάσχει. Και καθώς είναι τόσο πολλοί οι συμμετέ- 
χοντες, για να μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, οι γείτονες 
επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους. Κάθε μία από τις περιοχές επιλέγει πολλούς αντιπροσώπους 
και δύο συμβούλους. Στην πρώτη πλατιά συγκέντρωση εκλέγονται οι αντιπρόσωποι του συμμε
τοχικού προϋπολογισμού ανάλογα με τον αριθμό των παρόντων, ως τρόπος να ενθαρρύνεται η 
παρουσία στην αναφερόμενη συνέλευση -  συνήθως εκλέγεται ένας από κάθε δέκα παρόντες. Όσο
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1335. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι μέσω της υλοποίησης αυτής της διαδικασίας 
συζήτησης για την κατανομή των πόρων για τα έργα των δημαρχιών με τους γείτονες είναι 
που επιτυγχάνεται να αλλάξει η παραδοσιακή λογική κατανομής των πόρων που πάντοτε 
ευνοούσε τα κοινωνικά τμήματα των μεγαλύτερων εισοδημάτων. Ο συμμετοχικός προϋπο
λογισμός, ενθαρρύνοντας τη λαϊκή συμμετοχή, ιδιαίτερα των κοινωνικών τμημάτων που 
έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, είναι ένα ισχυρό όπλο για την καλύτερη ανακατανομή των 
εσόδων της πόλης.
1336. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός μετατρέπεται επίσης σε όργανο σχεδιασμού και 
ελέγχου της διοίκησης.

περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται τόσο περισσότερους αντιπροσώπους εκλέγει αυτή η πε
ριοχή. Ο δήμαρχος ενημερώνει για τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί, για αυτά που βρίσκονται στη 
διαδικασία πραγματοποίησης, για τα έργα που δεν έχουν ξεκινήσει και εξηγεί γιατί δεν έχει γίνει 
αυτό. Τα πάντα είναι πλήρως διαφανή.

Εν συνεχεία οι αντιπρόσωποι επιστρέφουν στις γειτονιές και πραγματοποιούν σειρά από συ
γκεντρώσεις για να συγκεντρώσουν τα αιτήματα. Οι γείτονες αιτιολογούν το είδος των έργων που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα στη γειτονιά τους. Συγκεντρώνονται κάθε μήνα 
στα λεγάμενα «φόρα» αντιπροσώπων.

Αφού γίνουν όλες αυτές οι μικρότερες συγκεντρώσεις, γίνεται νέα πλατιά συγκέντρωση όλης 
της περιοχής. Εκεί ο δήμαρχος παρουσιάζει μια εκτίμηση εσόδων και δαπανών του επόμενου έτους 
και κάθε περιοχή παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τα αιτήματά της. Σε αυτή τη δεύτερη πλατιά 
συγκέντρωση εκλέγονται οι σύμβουλοι του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Οι σύμβουλοι έχουν 
κυριότερο έργο να αποφασίζουν ποια έργα θα πραγματοποιηθούν στην πόλη παίρνοντας υπόψη τις 
προτάσεις της διοίκησης και τα αιτήματα των διαφόρων περιοχών.

Έπειτα από αυτή την τελευταία συνέλευση περιοχής με όλο τον πληθυσμό που θέλει να συμμε- 
τάσχει, αρχίζουν οι περισσότερο ειδικευμένες συγκεντρώσεις των λαϊκών αντιπροσώπων. Οι ση
μαντικότερες είναι αυτές του συμβουλίου του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Αυτό το συμβούλιο 
-που συνέρχεται κάθε εβδομάδα- αποτελείται από τους συμβούλους από κάθε περιοχή και κάθε 
θεματική δομή, από έναν αντιπρόσωπο του συνδικάτου των εργαζομένων στον δήμο και από έναν 
αντιπρόσωπο της ένωσης των συλλόγων κατοίκων του Πόρτο Αλέγκρε, καθώς και από δύο αντιπρο
σώπους της δημαρχίας, οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ακριβώς για να μην επηρεάσουν 
με το κύρος τους τη λήψη των αποφάσεων. Το συμβούλιο είναι ένα όργανο λαϊκής εξουσίας: είναι 
αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, έναν δήμο περίπου ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων κατοίκων, 
κατά το πέμπτο έτος από τότε που εφαρμόστηκε αυτή η εμπειρία η ενεργός συμμετοχή του πληθυ
σμού σε συγκεντρώσεις και συνελεύσεις που οργανώθηκαν από τη δημαρχία έφτασε τις δεκαπέντε 
με δεκαέξι χιλιάδες ανθρώπους. Και αν σε αυτό προστεθούν οι πολίτες που συμμετείχαν σε κοινοτι
κούς συλλόγους και λαϊκές οργανώσεις, ο αριθμός των ανθρώπων που σχετίζονται με τον έναν ή με 
τον άλλον τρόπο με την επεξεργασία του δημοτικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε πολλές δεκάδες 
χιλιάδες πολιτών. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες οργανώσεις δημοτών καταχωρισμένες 
στον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Στο Μπέτιμ, μια βιομηχανική πόλη διακοσίων περίπου χιλιάδων 
κατοίκων που βρίσκεται κοντά στο Μπέλο Ορισόντε, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός τέθηκε για 
πρώτη φορά σε εφαρμογή το 1993 και σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχαν έξι χιλιάδες πολίτες, 
αριθμός που ήδη το 1995 είχε ανεβεί σε περίπου είκοσι χιλιάδες, δηλαδή ένας κάτοικος ανά δέκα 
συμμετείχε στη συζήτηση των προτεραιοτήτων.
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1337. Το πρόβλημα του ελέγχου είναι ίσως ένα από τα πιο λησμονημένα στοιχεία, όμως 
ταυτόχρονα ίσως ένα από τα πιο θεμελιώδη για να υπάρχει δημοκρατική διαχείριση, γιατί 
δεν βγαίνει τίποτε με το να αποφασίζονται συγκεκριμένες προτεραιότητες ή να επιτυγχά
νεται κατανομή πόρων σε συγκεκριμένα έργα, αν ο κόσμος δεν οργανώνεται για να παρα
κολουθεί την εξέλιξη αυτών των πρωτοβουλιών, για να επιτηρεί αν οι πόροι κατευθύνονται 
πράγματι στα έργα για τα οποία προσδιορίστηκαν και δεν εκτρέπονται σε άλλους στόχους 
και ότι τα έργα εκτελούνται με την απαιτούμενη ποιότητα.

Η έλλειψη οργανωμένου ελέγχου από τους πολίτες είναι αυτό που διευκολύνει όχι 
μόνο τη διαφθορά και την εκτροπή των πόρων, αλλά και τους συμπολίτες να μην κάνουν τα 
πράγματα όπως πρέπει να τα κάνουν για να ευνοούν τα συλλογικά συμφέροντα.
1339. Στη δημαρχία του Καρονί μιλούν για δημοκρατική εδραίωση των έργων. Ένα γήπεδο 
άθλησης δεν επιδιορθώνεται ή κατασκευάζεται μόνο με τη συμμετοχή των συμπολιτών που 
θα το επικαρπούνται, αλλά επιπλέον αυτοί οργανώνονται για να το συντηρούν, να το φρο
ντίζουν, να κάνουν σεβαστούς τους κανόνες που αυτοί οι ίδιοι βάζουν ώστε να αποφευχθεί 
η υποβάθμισή του κ.λπ.
1340. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι επίσης ένα πολύ αποτελεσματικό όργανο 
στον αγώνα κατά των πελατειακών σχέσεων και της ανταλλαγής ρουσφετιών. Όταν ο κα
θορισμός των έργων που θα εκτελεστούν γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες, εξουδετε
ρώνεται η επιρροή των δημοτικών αρχόντων, συμβούλων και τοπικών παραγόντων στην 
κατανομή των πόρων.
1341. Είναι, επιπλέον, ένα αποτελεσματικό μέσο για να κινητοποιηθεί η διοικητική μηχανή, 
να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αυξάνει το επίπεδο 
ικανοποίησης για τα έργα που πραγματοποιούνται και μειώνει τη ζήτηση άλλων έργων, ενώ 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής σε αυτές τις περιοχές. Από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι, βλέ
ποντας την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια στη χρήση των πόρων που προέρχονται από τη 
φορολόγησή τους, ανταποκρίνονται με περισσότερη διάθεση στους φορολογικούς κανόνες 
και δεν αποφεύγουν να καταβάλουν φόρους. Τέλος, ίσως το σημαντικότερο επίτευγμα να 
είναι η κινητοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στο έργο της διοίκησης της πόλης: Να 
γνωρίζουν και να αποφασίζουν οι γείτονες πάνω στα δημόσια πράγματα είναι ο ακριβής 
τρόπος με τον οποίο ο λαός μπορεί να κυβερνά, και αυτό τον εξανθρωπίζει, του δίνει αξιο
πρέπεια -ο  κόσμος παύει να αισθάνεται επαίτης- τον πολιτικοποιεί με την ευρεία έννοια της 
λέξης23, του επιτρέπει να έχει ανεξάρτητη γνώμη που δεν μπορεί πλέον να χειραγωγηθεί24.

23. «Πιστεύω -λέει ο Τάρσο Χένρο- ότι αυτή είναι μια ιστορική στιγμή συσσώρευσης δυ
νάμεων, μια στιγμή όπου πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες για να 
ασκεί η αυτόνομη οργάνωση της κοινωνίας κάποιον τύπο ελέγχου πάνω στο σύγχρονο κράτος και 
να πραγματοποιεί εμπειρίες που να συνδυάζουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία με την άμεση 
δημοκρατία λαϊκής συμμετοχής» (συνέντευξη στη Marta Harnecker για ένα βιβλίο σχετικό με τον 
συμμετοχικό προϋπολογισμό).

24. Περίπου 130.000 κάτοικοι από μια πόλη σχεδόν 1.300.000 κατοίκων, δηλαδή το 10% του 
πληθυσμού της, έχουν συμμετάσχει στον συμμετοχικό προϋπολογισμό από όταν ξεκίνησε αυτή η 
διαδικασία.
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Και τον μετατρέπει ολοένα και περισσότερο σε υποκείμενο της ίδιας του της μοίρας25.
1342. Σύμφωνα με τον Τάρσο Χένρο αυτή η διαδικασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
τη ρήξη με εκείνη την παραδοσιακή αποξένωση των δημοτικών ηγεσιών, που νομίζουν ότι 
το πρόβλημά τους είναι ένα πρόβλημα που αναφέρεται αποκλειστικά στον δρόμο τους ή τη 
συνοικία τους. Οι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι τα προβλήματά τους δεν είναι 
άσχετα με τη συνολική κατάσταση της οικονομίας, με την εθνική κοινωνική κατάσταση, 
ακόμη και με τη διεθνή κατάσταση26.
1343. Αυτή η εμπειρία στηρίζεται επιπλέον σε πολυποίκιλες άλλες πρωτοβουλίες αυτών 
των δημαρχιών, που δημιουργούν ολοένα και περισσότερους και ευρύτερους χώρους λαϊ
κής συμμετοχής. Στο Πόρτο Αλέγκρε, για παράδειγμα, υπάρχουν σήμερα δεκάδες φόρα 
πέρα από το Συμβούλιο Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, που είναι το γνωστότερο γιατί 
είναι αυτό που κινητοποιεί τα κοινωνικά τμήματα που υφίστανται τη μεγαλύτερη κατα
πίεση και εκμετάλλευση: τα Συμβούλια Πολιτών, τα Συμβούλια Ενάντια στις Διακρίσεις 
και τον Ρατσισμό, το Δημοτικό Συμβούλιο Πολιτισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο Υγείας, το 
Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας, τα Συμβούλια Προστασίας. Μέσω όλων αυτών ασκείται 
αυτή η διαδικασία άμεσης συμμετοχής του πολίτη27.

Αυτή η εμπειρία -μαζί με πολυποίκιλους άλλους χώρους συμμετοχής που δημιούργησε η δη
μαρχία: θεματικά φόρα, συμβούλια πολιτισμού, υγείας, πολιτών, συμβούλια ενάντια στις διακρίσεις 
και τον ρατσισμό- έχει σημαδέψει τον κόσμο, και αυτό εξηγεί γιατί οι κάτοικοι του Πόρτο Αλέ
γκρε εκλέγουν για τρίτη συνεχόμενη φορά έναν δήμαρχο του Κόμματος των Εργαζομένων (ΡΤ). Η 
αντιπροπαγάνδα της τηλεόρασης και του τύπου που βρίσκονται στα χέρια των κυρίαρχων τάξεων 
μπόρεσε να εξουδετερωθεί ακριβώς λόγω αυτής της βιωμένης δημοκρατικής πρακτικής.

25. «Αυτή ήταν μια πολύ πλούσια διαδικασία, γιατί ήταν σαν να είχα γίνει εγώ η δύναμη -  υπο
στηρίζει η Ανχέλικα Μαρίγνα, κάτοικος μιας περιθωριοποιημένης συνοικίας του Πόρτο Αλέγκρε. 
Έμαθα πολλά και εξακολουθώ να μαθαίνω μέχρι σήμερα: με αυτήν διαφοροποιούνται τα πράγματα. 
Ξέρω ότι για όποιον σκέφτεται, δρα, συλλογίζεται, τακτοποιεί και σχεδιάζει τις ιδέες του η ζωή 
είναι πολύ καλύτερη. Και νιώθω επίσης πόσες πληροφορίες αποκτήσαμε: δεδομένα για το πώς 
λειτουργεί η δημαρχία, οι επενδύσεις, οι φόροι που καταβάλλονται... Ότι όλοι εμείς πληρώναμε 
φόρους, ότι όχι μόνο οι πλούσιοι αλλά επίσης και οι φτωχοί συμβάλλαμε στον δημόσιο κορβανά και 
ότι συνεπώς είχαμε δικαίωμα να αποφασίζουμε για αυτά τα χρήματα. Αισθάνομαι ευτυχής, ενεργός, 
σίγουρη, αισθάνομαι πλήρης πολίτης, με όλη την πεποίθηση ότι αυτή η πλευρά της συμμετοχικής 
δημοκρατίας είναι η λύση για τον σοσιαλισμό. Για να μπορούν οι άνθρωποι να μοιράζονται τα 
πράγματα, για να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο τα δικά τους, ότι πρόκειται για ένα σύνολο, μια 
κοινότητα, μια γειτονιά, μια πόλη» (συνέντευξη στον Λουΐς Ασεβέδο Φαλς και τη Marta Hamecker 
για το βίντεο γύρω από τον συμμετοχικό προϋπολογισμό: «Voces de una ciudad», Αβάνα, Κούβα, 
MEPLA, 1998).

26. Αυτή η διαδικασία ανατρέπει την έννοια του παραδοσιακού πολίτη, που είναι ένας πολίτης 
άτομο και που συνδέεται απλώς με δικαιώματα, και μετατρέπει αυτόν τον πολίτη σε συλλογικό πο
λίτη, συνδεδεμένο με αιτήματα και με τον χρηματικό έλεγχο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Έναν 
πολίτη που πραγματώνεται σε πίεση με το Κράτος, ελέγχοντας και αποφασίζοντας στο πλευρό του 
Κράτους ή μαζί με αυτό (συνέντευξη της Marta Hamecker για ένα βιβλίο που προετοιμάζεται γύρω 
από τον συμμετοχικό προϋπολογισμό).

27. Βλέπε τις πολυποίκιλες πρωτοβουλίες λαϊκής συμμετοχής στις διάφορες δημαρχίες, στο
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1344. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι είμαι πεισμένη πως -σε μια 
περίοδο όπου η πολιτική και οι πολιτικοί γνωρίζουν μεγάλη απαξίωση, και όταν αυτό θίγει 
επίσης τα κόμματα της Αριστεράς- οι τοπικές αρχές στα χέρια μιας Αριστεράς της αλλαγής 
μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικό όπλο, ένα αντιπαράδειγμα στον νεοφιλελευθερισμό, 
αποδεικνύοντας στον κόσμο ότι η Αριστερά «όχι μόνο λέει ότι είναι καλύτερη, αλλά και 
πραγματικά είναι καλύτερη28». Και κάτι όχι λιγότερο σημαντικό: μπορούν να χρησιμεύ
σουν, όπως ήδη είπα στην αρχή, ως σηματοδότες ενός εναλλακτικού δρόμου.
1345. Η ευθύνη τους συνεπώς είναι πολύ μεγάλη. Σε αυτές δεν παίζονταν μόνο τα όνειρα 
του κόσμου, αλλά εν μέρει επίσης το πολιτικό μέλλον της Αριστεράς.

Marta Harnecker, Haciendo camino ai andar, κεφάλαιο V: «La participación popular en el gobierno: 
un desafío mayor del esperado», και κεφάλαιο VI: «La descentralización: condición de la partici
pación de la gente en las grandes ciudades», ό.π., σσ. 199-317.

28. C. Vilas, «La izquierda en América Latina, presente y futuro», στο Alternativas de izquierda 
al neoliberalismo, ό.π., σ. 52.



7. Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Έχει επιστρέφει η Αριστερά των μεταρρυθμίσεων;

1346. Όμως το γεγονός ότι αυξανόμενα τμήματα της λατινοαμερικανικής Αριστεράς έχουν 
δώσει προτεραιότητα κατά τα τελευταία χρόνια στους θεσμικούς χώρους σημαίνει ότι πλειο
ψηφικά αυτή η Αριστερά έχει γίνει ρεφορμιστική;
1347. Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση πρέπει να απαντήσουμε προηγουμένως 
σε άλλες: μια Αριστερά που δίνει προτεραιότητα στο θεσμικό είναι αναγκαστικά ρεφορ
μιστική; μια Αριστερά που απορρίπτει το θεσμικό και προωθεί πολύ ριζοσπαστικές λύσεις 
είναι αναγκαστικά επαναστατική; ο θιασώτης του δρόμου των μεταρρυθμίσεων σήμερα 
είναι ρεφορμιστής;
1348. Για να αρχίσουμε, μου φαίνεται σημαντικό να συλλογιστούμε γύρω από αυτά που 
έγραφε ένας συγγραφέας πριν από δεκαετίες: «Για έναν πραγματικό επαναστάτη ο πιο με
γάλος κίνδυνος -ίσως μάλιστα και ο μοναδικός κίνδυνος- είναι να υπερβάλλει την επανα- 
στατικότητα, να ξεχνά τα όρια και τους όρους για μια κατάλληλη και επιτυχημένη εφαρμο
γή των επαναστατικών μεθόδων». Αυτά δεν είναι λόγια ενός σοδιαλδημοκράτη, είναι λόγια 
ενός επαναστάτη, δεν είναι παρά ο Λένιν που τα λέει, ο οποίος συνεχίζει αναπτύσσοντας 
την ιδέα του ως εξής: «Πραγματικοί επαναστάτες τις περισσότερες φορές έσπασαν τα μού
τρα τους σ’ αυτό το σημείο, όταν άρχιζαν να γράφουν την “επανάσταση” με κεφαλαίο γράμ
μα, να εξαίρουν την “επανάσταση” σαν κάτι το σχεδόν θεϊκό, να χάνουν τα μυαλά τους, να 
χάνουν την ικανότητα να σκέφτονται, να ζυγιάζουν, να ελέγχουν με τον πιο ψύχραιμο και 
νηφάλιο τρόπο σε ποια στιγμή, μέσα σε ποιες συνθήκες, σε ποιον τομέα δράσης πρέπει να ξέ
ρουν να ενεργούν επαναστατικά και σε ποια στιγμή, μέσα σε ποιες συνθήκες, σε ποιον τομέα 
δράσης πρέπει να ξέρουν να περνούν στη μεταρρυθμιστική δράση1».

2. Διάκριση ανάμεσα σε μεταρρύθμιση και επανάσταση

1349. Η διάκριση μεταξύ ρεφορμιστών και επαναστατών δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί 
-όπως λέει ο Νορμπέρτο Μπόμπιο- «δεν είναι πάντα οι μεταρρυθμίσεις υπερασπίσιμες 
για να αποφευχθεί η επανάσταση, ούτε η επανάσταση είναι αναγκαστικά δεμένη με τη

1. V. Lenin, «La importancia del oro ahora y después de la victoria total del socialismo», στο Ob
ras completas, τόμ. 35, Μπουένος Αιρες, Cartago, 1971, σ. 555. Τα πλάγια είναι της Μ. Hamecker 
[στα ελληνικά: Β.Ι. Λένιν, Απαντα, τόμ. 44, Σύγχρονη Εποχή, 1983, σ. 223].
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χρησιμοποίηση της βίας2». Όταν οι θέσεις αναπτύσσονται μέχρι τις έσχατες συνέπειές τους 
είναι ευκολότερο να τις ξεχωρίσεις, όμως στην καθημερινή πολιτική πρακτική είναι πολύ 
δυσκολότερο.
1350. Στην πραγματικότητα, οι ιδρυτές του μαρξισμού πάντοτε ήταν υπέρ του αγώνα για 
τις μεταρρυθμίσεις, αν και ήξεραν ότι αυτές προκαλούν αλλαγές «που δεν στερούν την 
εξουσία» από τις κυρίαρχες τάξεις3.
1351. Το πρόβλημα δεν είναι να πούμε ναι ή όχι στις μεταρρυθμίσεις, αλλά να εξετάσουμε 
πότε είναι ενδεδειγμένος ο αγώνας για μεταρρυθμίσεις και πώς μπορούν να προκύψουν από 
αυτές επαναστατικά αποτελέσματα4.
1352. Καταλήγοντας, ούτε η χρήση της βίας, από τη μια πλευρά, ούτε η χρήση της θεσμικό- 
τητας και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων, από την άλλη, μπορούν να είναι κριτήρια για 
να χαραχτεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ επαναστατών και ρεφορμιστών.
1354. Μου φαίνεται ότι ο καλύτερος ορισμός είναι εκείνος που καθορίζει ως ρεφορμιστές 
εκείνους που μέσω των μεταρρυθμίσεων προσπαθούν να τελειοποιήσουν το σημερινό κα
θεστώς που υπάρχει και ως επαναστάτες εκείνους που, προωθώντας τις μεταρρυθμίσεις, 
αγωνίζονται ταυτόχρονα να το αλλάξουν βαθιά, αλλαγή που δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς 
τη ρήξη με το προηγούμενο καθεστώς.

1. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

1355. Όμως, πώς να εντοπίσουμε αν μια πολιτική πρακτική που υπηρετεί τις μεταρρυθμί
σεις και τον θεσμικό δρόμο είναι ρεφορμιστική ή επαναστατική, κυρίως όταν οι αυτοπροσ- 
διορισμοί χρησιμεύουν ολοένα και λιγότερο στην πολιτική;
1356. Προτείνω τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτής της πολιτικής πρακτικής 
ως επαναστατικής:

2. Norberto Bobbio, Diccionario de política, Μεξικό, Siglo XXI, 1982, σ. 1404.
3. V. Lenin, «Dos caminos», στο Obras completas, τόμ. 21, Μπουένος Αψες, Cartago, 1970, σ. 

219.
4. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ στο κλασικό της έργο Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση υποστηρίζει ότι 

«η κοινοβουλευτική δραστηριότητα και αυτή των συνδικάτων είναι σημαντικές δραστηριότητες για 
τους επαναστάτες, γιατί προετοιμάζουν [...] το προλεταριάτο, δηλαδή δημιουργούν τον υποκειμενι
κό παράγοντα της σοσιαλιστικής επανάστασης [...]». Σύμφωνα με τη Γερμανίδα πολιτική ηγέτιδα, 
μέσω αυτής της πρακτικής οι εργαζόμενοι «οδηγούνται στην πεποίθηση ότι είναι ανέφικτο να πραγ
ματοποιηθεί η θεμελιακή κοινωνική αλλαγή μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων και στη συνειδητοποίη- 
ση ότι η κατάληψη της εξουσίας είναι αναπόφευκτη» (Μεξικό, Grijalbo, 1967, σσ. 50-51).
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1. Παράλληλη ισχυροποίηση του λαϊκού κινήματος

1357. Πρώτον, αν οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται συνοδεύονται από την παράλληλη 
ενδυνάμωση του λαϊκού κινήματος, έτσι ώστε να οργανώνονται και να συμμετέχουν στον 
αγώνα ολοένα και αυξανόμενα τμήματα του λαού.

2. Παιδαγωγικά αποτελέσματα

1358. Δεύτερον: αν προκύπτουν παιδαγωγικά αποτελέσματα από τη θεσμική λειτουργία της 
Αριστεράς. Μια προεκλογική εκστρατεία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας εξαιρετι
κός χώρος για τη λαϊκή εκπαίδευση, με τον όρο ότι θα κατευθύνεται ιδιαίτερα στην αύ
ξηση του βαθμού συνειδητότητας του λαού πάνω στα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα. 
Όμως μπορεί να περιορίζεται επίσης σε μια απλή άσκηση μάρκετινγκ, πράγμα που αντί να 
ανεβάζει τη συνειδητότητα αποπροσανατολίζει ή απλώς δεν προσθέτει τίποτε στη λαϊκή 
ωριμότητα.

3. Πρόταση βαθιάς αλλαγής

1359. Τρίτον: να παρουσιάζεται μια διαφορετική πολιτική πρακτική, που να μην αφήνει πε
ριθώρια να συγχέεται η συμπεριφορά της Αριστεράς με αυτήν των παραδοσιακών κομμά
των και να αντανακλά ταυτόχρονα την προσπάθεια να καταδειχθούν τα όρια των σημερινών 
θεσμών και η αναγκαιότητα να αλλάξουν, αποφεύγοντας τη δημιουργία ψευδαισθήσεων ότι 
με τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων θα λυθούν τα προβλήματα τα οποία απαιτούν λύσεις 
επαναστατικές.
1360. Συμφωνώ με τον Κάρλος Βίλας ότι «η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι ορ
γανώσεις που στο παρελθόν βάδιζαν στον δρόμο του ένοπλου αγώνα ή των έντονων πο
λιτικών αντιπαραθέσεων αναφέρεται στην ικανότητα και τη θέλησή τους να διατηρήσουν 
την πρόταση της βαθιάς αλλαγής στο νέο θεσμικό σκηνικό. Ένα σκηνικό που απαιτεί προ
σαρμογές στα στυλ, τους ρυθμούς και τις στρατηγικές, που όμως κατ’ αρχήν δεν θα έπρεπε 
να περιλαμβάνει αλλαγές στις ουσιαστικές έννοιες ή στο βεληνεκές των εναλλακτικών 
προτάσεων5».

2. ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

1361. Ορισμένα στοιχεία, αντιθέτως, που θα χρησίμευαν ως δείκτες παρεκκλίσεων ρεφορ
μιστικού τύπου, θα ήταν:

5. Carlos Vilas, «La izquierda en América Latina: presente...», ό.π., 1996, σ. 47.
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1. Προγραμματική μετριοπάθεια, απουσία εναλλακτικών προτάσεων

1362. Πρώτον: η τάση να γίνονται μετριοπαθή τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες, χωρίς 
να συνοδεύονται από «τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων, εναλλακτικών στην υπάρ- 
χουσα τάξη πραγμάτων6» με το επιχείρημα ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, που 
ήδη το εξετάσαμε προηγουμένως.

2. Σταθερή επίκληση στην υπευθυνότητα

1363. Δεύτερον: συνεχής επίκληση της «υπευθυνότητας» και της «ωριμότητας» «των συν
δικαλιστών ηγετών και του εργατικού κινήματος», αντί να επενδύουν δυνάμεις και χρόνο 
στην προώθηση του εξεγερσιακού και αγωνιστικού πνεύματος7. Η προσπάθεια να κατευθύ
νουν πάντοτε τη δραστηριότητά τους προς το πεδίο των διαπραγματεύσεων και τις ύποπτες 
συμφωνίες κορυφής, αποφεύγοντας τις μαχητικές κινητοποιήσεις με το πρόσχημα να μην 
εμποδίζεται η λειτουργικότητα του κρατικού μηχανισμού ούτε να τίθεται σε κίνδυνο η δη
μοκρατία που τόσο δύσκολα αποκτήθηκε.
1364. Το οπορτουνιστικό σύνθημα·, «μην προκαλείτε αναταράξεις» αντανακλά πολύ καλά 
αυτή την κατάσταση. Και όπως λέει ο Κάρλος Βίλας: «μακριά από το να προωθεί μια δη
μιουργική αναζήτηση εναλλακτικών, λειτουργεί μάλλον μπλοκάροντάς την και προσαρμό
ζοντας το περιεχόμενο και το βεληνεκές του σχεδίου κοινωνικής αλλαγής στον ανεκτό από 
το θεσμικό σύστημα χώρο8».

3. Έμφαση στη μη συγκρουσιακή λογική

1365. Τρίτον: η τάση να χρησιμοποιείται «μια μη συγκρουσιακή λογική, μια λογική διαλό
γου, ειρήνης», αντί για τη λογική αλλαγής που συνηθίζει η Αριστερά9.
1366. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αριστερά δεν πρέπει να αγωνίζεται σήμερα για να εγκαθι- 
δρύσει τις πιο πλατιές συμμαχίες κατά των νεοφιλελεύθερων δυνάμεων. Και γι’ αυτό είναι 
σημαντικό να χειρίζεται κατάλληλα τη διαλεκτική της σύγκρουσης-συμφωνίας10.

4. Προσαρμογή στο σκηνικό

1367. Τέταρτον: η τάση να καταληφθούν παθητικά οι υπάρχοντες θεσμοί, χωρίς αγώνα για 
την αλλαγή τους καθώς και για την αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού.

6. ibid., σ. 33.
7. Η. Cores, στο Μ. Hamecker, Frente Amplio, Los desafíos de la izquierda legal, Μοντεβιδέο, 

Ουρουγουάη, La República, 1991, σ. 85.
8. C. Vilas, «La izquierda en América Latina...», ό.π., σ. 46.
9. H. Cores, στο Μ. Hamecker, Frente Amplio..., ό.π., σ. 85.
10. To FMLN, για παράδειγμα, προωθεί μια διπλή αντινεοφιλελεύθερη συμφωνία: μια συμφω

νία εθνική και μια λαϊκή, συγκεντρώνοντας την κύρια προσπάθειά του σε αυτή την τελευταία.
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1368. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τις διαμαρτυρίες της Αριστεράς για δυσμενείς συν
θήκες μέσα στις οποίες υποχρεώθηκε να διεξαγάγει την εκλογική μάχη μετά την επιβεβαί
ωση ότι δεν είχε πετύχει στις κάλπες τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Ωστόσο, αυτή η ίδια 
Αριστερά ελάχιστες φορές καταγγέλλει στην προεκλογική της εκστρατεία τους κανόνες 
του παιχνιδιού που της επιβάλλονται και δεν βάζει ως τμήμα αυτής της εκστρατείας μια 
πρόταση εκλογικής μεταρρύθμισης. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι στην 
προσπάθειά της να συγκεντρώσει ψήφους -αντί να κάνει μια παιδαγωγική προεκλογική 
εκστρατεία εκπαίδευσης του λαού που θα τον οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
και οργάνωση- χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές για να «πουλήσει» τους υποψηφίους της με 
αυτές που χρησιμοποιούν οι κυρίαρχες τάξεις.
1369. Και από αυτό καθορίζεται το ότι στην περίπτωση μιας εκλογικής αποτυχίας, εκτός 
από την απογοήτευση, τη φθορά και τη χρέωση ως αποτελέσματα της προεκλογικής εκστρα
τείας, η προσπάθεια δεν μεταφράζεται σε πολιτική ανάπτυξη εκείνων που υπήρξαν αποδέ
κτες και δρώντες, αφήνοντας την πικρή αίσθηση ότι όλα ήταν μάταια. Η κατάσταση θα ήταν 
πολύ διαφορετική αν η προεκλογική εκστρατεία αντιμετωπιζόταν από παιδαγωγική σκοπιά, 
χρησιμοποιώντας τον εκλογικό χώρο για να ισχυροποιηθεί η λαϊκή συνείδηση και οργάνω
ση. Τότε, ακόμη και αν τα αποτελέσματα από τις κάλπες δεν ήταν τα καλύτερα, ο χρόνος και 
οι προσπάθειες που επενδύθηκαν στην εκλογική προσπάθεια δεν θα πήγαιναν χαμένες.
1370. Και αυτή η προσαρμογή στο σκηνικό δεν περιορίζει μόνο τη δραστηριοποίησή της, 
αλλά και παράγει, σύμφωνα με τον Κάρλος Βίλας, «εσωτερικές μεταβολές στους ιδεολογι
κούς της προσανατολισμούς, τις προγραμματικές της προτάσεις, τις οργανωτικές της δομές 
και το βεληνεκές της δράσης της1 '».

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1371. Η αναμφισβήτητη θεσμική πρόοδος της Αριστεράς δεν πρέπει να μας κάνει να ξε
χνάμε ότι η δημοκρατική θεσμικότητα που υπάρχει σήμερα δεν παρουσιάζει μόνο πλεονε
κτήματα αλλά επιβάλλει επίσης περιορισμούς. Η μεγάλη πρόκληση που μας παρουσιάζε
ται -όπως λέει ο Ενρίκε Ρούμπιο- είναι να ανακαλύψουμε πώς «να μεγιστοποιήσουμε τα 
πρώτα και να ελαχιστοποιήσουμε τους δεύτερους», και πώς να συσσωρεύσουμε δυνάμεις 
υπέρ της αλλαγής και όχι υπέρ της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, κυρίως όταν η απλή 
συμμετοχή στους αστικούς θεσμούς κατά κάποιον τρόπο τους νομιμοποιεί, καθώς και πώς 
να οικοδομηθούν «εναλλακτικές θεσμικότητες», ξεκινώντας από τη συμπεριφορά των «δι
αφορετικών κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων12».
1372. Συνεπώς, δεν είναι λίγες οι προκλήσεις που τίθενται στην Αριστερά για να μπορέσει 
να πετύχει -με τη χρήση της υπάρχουσας θεσμικότητας- τη συσσώρευση δυνάμεων υπέρ 
της αλλαγής και όχι υπέρ του status quo.

U.C. Vilas, «La izquierda en América Latina...», ό.π., σ. 34.
12. E. Rubio, «Problemas de la lucha institucional en América Latina», περιοδικό América Li

bre, αρ. 10, Μπουένος Αψες, Ιανουάριος 1997, σ. 118.
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1. Αποφυγή διολίσθησης στις παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές

1373. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι να καταβληθεί προσπάθεια να αποφύγει τη διο
λίσθηση στις παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές, αναπτύσσοντας νέες πρακτικές που να δια
φοροποιούν τη λαϊκή διοίκηση από αυτήν των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Μόνο έτσι 
είναι δυνατό να κερδηθεί μια ολοένα και περισσότερο σκεπτικιστική για την πολιτική και 
τους πολιτικούς κοινή γνώμη.

2. Αποφυγή διολίσθησης στις συνηθισμένες παραμορφώσεις 
της αστικής πολιτικής πρακτικής

1374. Κατά δεύτερο λόγο, η Αριστερά πρέπει να αποφύγει τη διολίσθηση στις συνηθισμένες 
παραμορφώσεις της αστικής πολιτικής πρακτικής·.
1375. Μία από αυτές τις παραμορφώσεις είναι ο πολιτικός καριερισμός, δηλαδή η ιδέα ότι 
πάντα πρέπει να ανεβαίνεις. Οτι είναι υποβιβασμός να ξαναγίνεσαι απλώς ακτιβιστής της 
βάσης. Πολλές φορές η ίδια η οργάνωση δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά, επιχειρηματο
λογώντας ότι δεν μπορεί να χαθεί η επένδυση που έχει γίνει για την προετοιμασία αυτού 
του στελέχους.
1376. Και σε σχέση με αυτό, φαίνεται ενδιαφέρουσα η πολιτική στελεχών που έχει ακο
λουθηθεί στο Πόρτο Αλέγκρε, όπου το ΡΤ ήδη ασκεί τη δημαρχία επί τρεις συνεχόμενες 
θητείες. Εκεί ανακυκλώνονται τα στελέχη ανάμεσα στον διοικητικό μηχανισμό της δημαρ- 
χίας, στο κόμμα και το λαϊκό κίνημα. Έτσι, η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε μία από αυτές 
τις σφαίρες μεταφέρεται και στις άλλες. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των 
στελεχών που έχουν αποκτήσει εμπειρία στον διοικητικό μηχανισμό.
1377. Αλλο ολέθριο στοιχείο είναι να προτιμούν τα στελέχη περισσότερο το περιβάλλον 
των αιθουσών από τη δουλειά στη βάση. Όπως λέει ο Λούλα13, αυτά τα στελέχη είναι 
«ξελογιασμένα από τα αρώματα των ελίτ και δεν αντέχουν πλέον τη μυρωδιά του λαού». 
Συνήθως χρησιμοποιούν τους γραφειοκρατικούς φραγμούς για να μην έρθουν αντιμέτωποι 
με την άμεση προσοχή του κόσμου και κατά κανόνα η πληροφόρησή τους γίνεται από την 
ομάδα των συμβούλων τους, χάνοντας τη δυνατότητα να πιάσουν τον σφυγμό της ψυχικής 
κατάστασης του κόσμου. Φαίνεται να αγνοούν ότι ο καλύτερος φραγμός αποπληροφόρη- 
σης συνήθως αποτελείται από εκείνους που θα έπρεπε να τους κρατούν ενήμερους. Αυτοί 
οι «σύμβουλου) συνήθως μεταφέρουν στους ηγέτες τους μόνο τα θετικά, παραλείποντας τις 
αρνητικές πλευρές και τις δυσκολίες, είτε με το ευγενικό κίνητρο να μην τους παραφορτώ
σουν με έγνοιες είτε με το εγωιστικό κίνητρο να τους συγχαρούν για τις καλές ειδήσεις τις 
οποίες τους μεταφέρουν. Αλλη παραμόρφωση είναι η χρήση του κόμματος ως εφαλτηρίου 
για προσωπική άνοδο. Επίσης λειτουργεί αρνητικά η χρήση του τύπου ως μέσου για να 
διακριθούν και να προωθηθούν προσωπικά και όχι ως μέσου ιδεολογικού αγώνα ενάντια 
στους καταπιεστές του λαού.

13. Λουΐς Ινάσιο ντα Σίλβα, Βραζιλιάνος συνδικαλιστής ηγέτης που έφτασε να γίνει ο ηγέτης 
του Κόμματος των Εργαζομένων (ΡΤ). [Και σήμερα να είναι πρόεδρος της χώρας, Σ.τ.Μ.]
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3. Αποφυγή ενσωμάτωσης στο σύστημα

1378. Κατά τρίτο λόγο, ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τα προηγούμενα είναι η μεγάλη πρόκλη
ση να μην αφεθούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα που απλώνει χιλιάδες νήματα για 
να αρπάξει τα στελέχη στα δίχτυα του, από τους μισθούς, που είναι πολύ μεγαλύτεροι από 
αυτόν που μπορεί να κερδίσει με τη δουλειά του ένας αντιπρόσωπος του λαϊκού κινήματος, 
μέχρι τη σειρά των αργομισθιών που συνοδεύουν το αξίωμα: αεροπορικά ταξίδια, ξενοδο
χεία, έξοδα παραστάσεων, μισθοδοσία συμβούλων, ακόμη και ιδιαίτερες κατοικίες, εκτός 
από το κοινωνικό στάτους που σημαίνει αυτό το αξίωμα.

4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1379. Ανάμεσα στις ειδικότερες προκλήσεις των τοπικών αρχών συγκαταλέγονται:

1. Διοίκηση για τον μετασχηματισμό και διοίκηση με μετασχηματικό τρόπο

1380. Η αποφυγή αυτού που ένας Ιταλός πολιτικός ηγέτης της Αριστεράς ονομάζει «κρα
τικό κρετινισμό14», δηλαδή το να θεωρείται ότι «το κράτος είναι ουδέτερο όργανο [ότι 
είναι σαν μια άδεια μποτίλια που μπορεί να γεμίσει με οποιοδήποτε υγρό, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αδιάκριτα προς όφελος της μιας ή της άλλης τάξης, γιατί η λειτουργία του 
είναι απλώς τεχνική]».
1381. Δεν πρόκειται για διοίκηση για τη διοίκηση ούτε απλώς για διαχείριση της κρίσης 
αλλά για διοίκηση με διαφορετικό τρόπο, αποδεικνύοντας σε τοπικό επίπεδο αυτό που 
μπορεί να κάνει η Αριστερά σε εθνικό επίπεδο. Μια καλή τοπική διοίκηση είναι, όπως 
είπα, η καλύτερη συστατική επιστολή που έχει σήμερα -σε περίοδο τόσου σκεπτικισμού- η 
Αριστερά.
1382. Συμφωνώ με τον Κάρλος Βίλας15 ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της Αριστεράς 
είναι πώς να προικίσει τους δημοκρατικούς θεσμούς με μεταμορφωτική δυναμική. Πώς 
να ενδυναμώσει την αξία της δημοκρατίας χωρίς να νομιμοποιεί τον καπιταλισμό ούτε να 
εγκαταλείπει το σχέδιο αλλαγής.
1383. Αν η Αριστερά επιδιώκει να γίνει κάτι περισσότερο από ένας καλός διαχειριστής 
σε δημοτικό επίπεδο μακροοικονομικών πολιτικών που καθορίζονται σε άλλους χώρους, 
πρέπει να μπορεί να συναρθρώνει αυτά τα τοπικά ή περιφερειακά επίπεδα με την εθνική 
προβληματική, για να δείξει στον πληθυσμό τους περιορισμούς του συνολικού νεοφιλελεύ
θερου σχεδίου.

14. Αναφέρομαι στον Massimo Gorla, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας «Προλεταριακή 
Δημοκρατία», ο οποίος επικρίνει με αυτόν τον τρόπο το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα σε συνέ
ντευξη στον Miguel Barroso Ayats, περιοδικό El Viejo Topo, αρ. 1001, Ιούνιος 1977, σ. 42.

15. C. Vilas, «La izquierda en América Latina...», ό.π., σ. 54.
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2. Να είναι κόμμα που κυβερνά χωρίς να πάψει να είναι κόμμα αγώνα

1384. Δεν είναι εύκολο για τη λατινοαμερικανική Αριστερά, που ήταν συνηθισμένη να 
βρίσκεται στην αντιπολίτευση, να γίνει ξαφνικά κυβέρνηση. Μία από τις μεγαλύτερες προ
κλήσεις, όπως λέει ο Τάρσο Χένρο16, είναι «πώς θα καταφέρει να είναι κυβερνητικό κόμμα 
χωρίς να πάψει να είναι κόμμα αγώνα».
1385. Συμφωνούμε με τον Massimo Gorla ότι η παρουσία ενός πολιτικού σχηματισμού 
«στους θεσμούς έχει λόγο ύπαρξης μόνο αν αποτελεί αντανάκλαση μιας άλλης αντιπο
λίτευσης, πολύ πιο ενεργητικής και μαζικής: αυτής που αποτελείται από τις εκατοντάδες 
χιλιάδες εργαζομένων που αντιπολιτεύονται στον δρόμο το καθεστώς, που το πολεμούν και 
που σφυρηλατούν με τους αγώνες τους μια εναλλακτική πρόταση αλλαγής. Αυτή είναι η 
αληθινή αντιπολίτευση: η πάλη των μαζών17».

3. Διάθεοη να εκχωρήσει εξουσία

1386. Είναι αναγκαίο να θέλουν να είναι συνειδητά δημοκρατικοί, δηλαδή να παρέχουν 
πραγματικά εξουσία απόφασης στον κόσμο.

1387. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα του πώς παρέχεται εξουσία συναπόφασης στην ορ
γανωμένη κοινότητα είναι οι εμπειρίες του λεγόμενου συμμετοχικού προϋπολογισμού στις 
πετιστικές δημαρχίες της Βραζιλίας, ιδιαίτερα σε αυτήν του Πόρτο Αλέγκρε. Παρόμοιες 
προσπάθειες έχουν υλοποιηθεί στην Ιντεντένσια του Μοντεβιδέο -που ελέγχει το Φρέντε 
Άμπλιο της Ουρουγουάης- και στις δημαρχίες που διοικεί η Causa R στη Βενεζουέλα.

4. Διάθεση να υποστούν τον λαϊκό έλεγχο

1388. Οι λαϊκές διοικήσεις πρέπει να είναι πλήρω ς διαφανείς και να είναι διατεθειμένες 
να υποστούν τον λαϊκό έλεγχο, τόσο σε ό,τι αναφέρεται στα οικονομικά και τη χρήση των 
δημοσίων πόρων όσο και στις προσλήψεις προσωπικού.

5. Αποδοχή της αυτονομίας των λαϊκών οργανώσεων

1389. Π ρέπει να σέβονται την αυτονομία των λαϊκώ ν οργανώσεων, αποδεχόμενοι ότι είναι 
φυσικό να υπάρχουν εντάσεις και αντιθέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και το λαϊκό κίνημα. 
Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων να αποφεύγεται η τάση ενσωμάτωσης των ηγετών του λα
ϊκού κινήματος στον διοικητικό μηχανισμό, αλλά επίσης και αποδοχή και προώθηση της 
αυτονομίας του λαϊκού κινήματος, ακόμη και αν αυτό έχει διαφορετικές θέσεις από αυτές 
της διοίκησης.

16. Τ. Genro, «Seminario sobre el modo petista de gobernar», mimeo.
17. Στο M.B. Ayats, Parlamentarismo o revolución, ό.π., σ. 42.
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5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1. Αγώνας κατά της εκλογικίστικης παρέκκλισης

1390. Η μεγάλη πρόκληση της Αριστεράς σε αυτό το πεδίο είναι να αντιμάχεται την εκλο- 
γιστική παρέκκλιση που μεταφράζεται σε χαρακτηριστικά όπως τα ακόλουθα: α) η τάση  
να μετατρέπεται η κατάληψη ενός αντιπροσωπευτικού αξιώματος σε σκοπό καθαυτόν και να 
μην τη θεωρούν ως μέσο για την εξυπηρέτηση του σχεδίου κοινωνικής αλλαγής, γι’ αυτό 
και αυτά τα στελέχη προσκολλούνται στα αξιώματά τους και θεωρούν ταπείνωση το να 
ξαναγίνουν απλοί ακτιβιστές της βάσης· β) η σύνδεση μ ε  τα λαϊκά κινήματα μόνο σε εκλογι
κές περιόδους και με εκλογικούς στόχους· γ) ο ατομικισμός στις προεκλογικές εκστρατείες: 
η αναζήτηση πόρων και στήριξης για τον εαυτό τους και όχι για το κόμμα- δ) οι εκλογικές 
διαμάχες, σαν να ήταν οι ίδιοι οι σύντροφοί τους μέσα στο κόμμα οι κύριοι αντίπαλοι.

2. Αγώνας κατά των ατομικιστών εκπροσώπων

1391. Η Αριστερά πρέπει να αντιμάχεται τους ατομικιστές εντεταλμένους, οι οποίοι αποτε
λούν τυπικό χαρακτηριστικό της αστικής διαχείρισης, που τη διακρίνει η απουσία ελέγχου 
από μέρους των εκλογέων πάνω στους αντιπροσώπους που αυτοί εξέλεξαν. Ο αντιπρόσω
πος πρέπει να είναι σεβαστός, πρέπει να σέβεται τη θέληση των εκλογέων και συνεπώς αν 
για κάποιο λόγο εγκαταλείψει τον πολιτικό σχηματισμό με τον οποίο εκλέχθηκε, αυτός ο 
αντιπρόσωπος θα πρέπει να παραιτηθεί.
1392. Ένα παράδειγμα σωστής στάσης με αυτή την έννοια -που εντούτοις καταχωρίστηκε 
ως δονκιχωτική- ήταν αυτή του Ούγκο Κόρες, ηγέτη του Κόμματος Λαϊκής Νίκης, ο οποί
ος εκλέχθηκε βουλευτής με τη λίστα του ΜΜΡ18 και όταν εγκατέλειψε αυτόν τον πολιτικό 
συνασπισμό παραιτήθηκε από τη θέση του βουλευτή.
1393. Γι’ αυτό επίσης, το ίδιο ή περισσότερο σημαντικό με τη λειτουργία του πολιτικού 
φορέα ως προς την επιλογή των υποψηφίων είναι ο έλεγχος που αυτός θα ασκεί στους 
αντιπροσώπους του μετά την εκλογή τους.

3. Σπάσιμο του φράγματος σιωπής

1394. Ένας από τους λόγους για τους οποίους πάντα η Αριστερά αποδεχόταν να μπει στους 
αστικούς θεσμούς ήταν ο χώρος που αυτοί δημιουργούσαν για να διαδίδει μέσα από εκεί με 
πολύ πιο περιεκτικό τρόπο τις θέσεις της ώστε να φτάνουν αυτές στα πιο καθυστερημένα 
κοινωνικά τμήματα, δηλαδή να κάνει τη Βουλή βήμα καταγγελίας των παραβιάσεων, των 
καταχρήσεων και των αδικιών ενός καθεστώτος που βασίζεται στην καταπίεση. Σήμερα, 
ωστόσο, ο μονοπωλιακός πολλές φορές έλεγχος που ασκούν οι κυρίαρχες τάξεις στα μέσα 
επικοινωνίας αποτελεί ένα πραγματικό φράγμα σιω πής που εμποδίζει την επίτευξη αυτών 
των στόχων και που είναι πολύ δύσκολο να διαπεραστεί, όσο η Αριστερά δεν κατορθώνει 
να γίνει μια δύναμη με σημαντική κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση.

18. Movimiento de Participación Popular.
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1395. Πώς θα υποχρεώσει τα μέσα επικοινωνίας να λάβουν υπόψη τη δραστηριότητά της εί
ναι άλλη μία  μεγάλη πρόκληση για την Αριστερά, που μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχημένα 
μόνο με μεγάλη δημιουργικότητα -όπως το έχουν κάνει οι Ζαπατίστας- ή να δημιουργη- 
θούν πολιτικές συνθήκες ώστε να μην μπορούν να την αγνοήσουν, όπως η σημαντική πο
ρεία του MST προς την πρωτεύουσα της Βραζιλίας στα μέσα του 1997 ή η πραγματοποίηση 
από παιδιά τοιχογραφιών με δημοκρατικά μηνύματα όπως έγινε στη διάρκεια της θητείας 
του Αριστόβουλο Ιστούρις στη δημαρχία του Καράκας.

4. Σταμάτημα της αρνητικής επιρροής της τηλεόρασης

1396. Άλλη μία από τις προκλήσεις για την Αριστερά είναι πώς θα υπερνικήσει την τεράστια 
επιρροή τω ν οπτικοακουστικών μέσω ν που μονοπω λούνται από τις  δυνάμεις της Δεξιάς, τα 
μηνύματα των οποίων διαπερνούν όλη την κοινωνία, ιδιαίτερα τα φτωχότερα και αδύναμα 
τμήματά της, που -όπως είδαμε- δεν μπορούν να αντιτάξουν κριτική αποστασιοποίηση 
απέναντι σε αυτά τα μηνύματα, γι’ αυτό και η Δεξιά συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά ψήφων 
σε αυτά τα λαϊκά στρώματα στη Λατινική Αμερική. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η μάχη είναι 
χαμένη εκ των προτέρων, γιατί σκέφτονται ότι μπορεί να δοθεί μόνο πάνω σ’ αυτό το ίδιο 
πεδίο [της τηλεόρασης] που είναι όμως απολύτως δυσμενές για την Αριστερά.

1397. Ωστόσο, υπάρχουν εμπειρίες όπου η Αριστερά έχει κατορθώσει να επιβληθεί εκ λ ο γ ι
κά στη Δεξιά -αποκτώντας απόλυτη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο- παρόλο που η πρό
σβασή της στην τηλεόραση ήταν πλήρως αποκλεισμένη. Για παράδειγμα, η δημαρχία του 
Πόρτο Αλέγκρε, πρωτεύουσας της Πολιτείας Pío Γκράντε ντο Σουλ, οι κάτοικοι του οποίου 
εξέλεξαν για τρίτη συνεχή φορά δήμαρχο του Κόμματος των Εργαζομένων. Και αυτό έγινε 
δυνατό γιατί οι δημότες είχαν βιώσει μια πρακτική δημοκρατική εμπειρία που τους έχει ση
μαδέψει. Γύρω στους 130.000 κατοίκους μιας πόλης σχεδόν 1.300.000 έχουν συμμετάσχει 
στον συμμετοχικό προϋπολογισμό από τότε που αυτή η διαδικασία άρχισε να εφαρμόζεται 
το 1990. Αυτή η εμπειρία -μαζί με πολυποίκιλους άλλους χώρους συμμετοχής που δημιουρ- 
γήθηκαν από τη διοίκηση: θεματικά φόρα, συμβούλια πολιτισμού, υγείας, πολιτών, συμ
βούλια ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό- έχει αφήσει τα σημάδια της στον κόσμο. 
Η αντιπροπαγάνδα της τηλεόρασης και του τύπου, που βρίσκονται στα χέρια των ισχυρών, 
λίγα έχουν καταφέρει απέναντι στη βιωμένη αυτή δημοκρατική πρακτική. Έχει αναδυθεί 
μια ανεξάρτητη κοινή γνώμη που είναι ολοένα και δυσκολότερο να χειραγωγηθεί.

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ Α-ΝΟΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

1398. Τέλος, δεν υπάρχει μόνο -όπως είδαμε ήδη- το πεδίο του νόμιμου και το ανταγωνι
στικό του, το παράνομο. Υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 
άτυπο, δηλαδή εκείνα που δεν τοποθετούνται ούτε στο νόμιμο πεδίο ούτε στο παράνομο. 
Πολλές φορές η Αριστερά δεν έχει την επαρκή δημιουργικότητα για να χρησιμοποιήσει 
αυτό το πεδίο.
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1399. Προωθούμενη στο θεσμικό πεδίο, έχοντας συνείδηση των προκλήσεων που της τί
θενται, καταλαμβάνοντας δημιουργικά τους χώρους του άτυπου, η λατινοαμερικανική Αρι
στερά μπορεί να συσσωρεύει δυνάμεις για την αλλαγή και να κυοφορεί την πολιτιστική 
μεταμόρφωση του κόσμου, συντελώντας στο να συγκεντρώνει αυτός στα χέρια του ολοένα 
και περισσότερο τη μοίρα του, δημιουργώντας έτσι μία από τις θεμελιακές βάσεις της νέας 
κοινωνίας που προσπαθούμε να χτίσουμε: μιας κοινωνίας που να τη χαρακτηρίζει ο πρωτα
γωνιστικός ρόλος του λαού σε όλα τα επίπεδα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έφτασε η στιγμή να τελειώσει αυτή η απόπειρα συστηματοποίησης πληροφοριών και συλ
λογισμών για να προκληθεί μια συζήτηση μέσα στην Αριστερά. Αν και πολύ πιο επεξερ
γασμένο από την αρχική του εκδοχή που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 1998 στην 
Αβάνα, εξακολουθεί να είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Πολλά είναι τα θέματα που θα ήθελα να 
αναπτύξω σε μεγαλύτερο βάθος και πολλά άλλα που ούτε καν μπόρεσα να θίξω. Ελπίζω οι 
αναγνώστες να καταλάβουν τους περιορισμούς αυτής της εργασίας και να ενθαρρυνθούν 
να διευρύνουν, να εμβαθύνουν και να συνεισφέρουν νέες οπτικές πάνω στα θέματα που 
θίχτηκαν, πολλά από τα οποία ξέρω ότι είναι πολύ πολεμικά. Αν επιτευχθεί αυτό θα έχει 
εκπληρωθεί ένας από τους στόχους στους οποίους αποσκοπούσα.
Όμως η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να συμβάλλουν με ιδέες και συλλογισμούς στην 
οικοδόμηση μιας νέας Αριστεράς που να βρίσκεται στο ύψος των προκλήσεων που θέτει 
ο κόσμος του σήμερα, ένας κόσμος πολύ διαφορετικός από αυτόν των αρχών της Κου
βανέζικης Επανάστασης, γεμάτος εμπόδια, αλλά και δυνατότητες. Είναι ουσιώδες για την 
Αριστερά να έχουμε στο νου μας τα πρώτα για να επεξεργαστούμε τη στρατηγική για να ξε- 
περάσουμε και να γνωρίσουμε τις δεύτερες, για να οικοδομήσουμε, ξεκινώντας από αυτές, 
εναλλακτικές προτάσεις αλληλεγγύης. Είμαι πεισμένη ότι ο μόνος δρόμος για να προχω
ρήσουμε στον αγώνα για τη δημιουργία των όρων της βαθιάς κοινωνικής αλλαγής που δεν 
απαρνιόμαστέ -παρ’ όλες τις τεράστιες δυσκολίες που παρατηρούνται στον ορίζοντα- είναι 
να μη διολισθήσουμε σε μια νοσταλγική συμπεριφορά για το παρελθόν και -ξεκινώντας 
από τη νέα πραγματικότητα στην οποία έχουμε μπει- να αποφασίσουμε να οικοδομήσουμε 
δημιουργικά το μέλλον.





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

από την έκδοση του Reconstruyendo la izquierda

Η ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;

1. Στη συνέχεια, και τελειώνοντας αυτό το βιβλίο, θα δούμε αυτά που συμβαίνουν στη Βε
νεζουέλα σε σχέση με τα ζητήματα που εκθέσαμε προηγουμένως.
2. Ο Ούγκο Τσάβες, πρώην στρατιωτικός που ανέλαβε την προεδρία αυτής της χώρας στα 
τέλη του 1998, αισθάνεται ότι οικοδομεί μια ιστορία καινούρια, προσπαθεί να κάνει μια 
πραγματική επανάσταση πραγματοποιώντας δομικές αλλαγές στο πολιτικό, το κοινωνικό, 
το πολιτιστικό, το ηθικό και το οικονομικό πεδίο, προσπαθεί όμως να την κάνει ειρηνικά 
και δημοκρατικά για να δώσει ειρηνική βιωσιμότητα στη μετάβαση και τη βαθιά και ανα
γκαία αλλαγή. Μετά την παρέλευση οκτώ περίπου χρόνων από τη διατύπωση αυτών των 
λέξεων, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια επαναστατική διαδικασία σ’ αυτή τη χώρα, όταν 
δεν έχει καταστραφεί βίαια ο μηχανισμός του αστικού κράτους και δεν έχουν γίνει βαθιές 
οικονομικές αλλαγές; Μήπως πρόκειται μάλλον για μια μεταρρυθμιστική διαδικασία;

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ν ’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις της Αριστεράς στην περιοχή ο πρόεδρος Τσάβες 
γνώριζε ξεκάθαρα πριν από την εκλογική νίκη ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τις 
βαθιές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που χρειαζόταν επειγόντως η χώρα αν δεν άλλαζαν 
οι κανόνες του θεσμικού παιχνιδιού. Γι’ αυτό η πρώτη του επαναστατική πρωτοβουλία 
υπήρξε η σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης για να επεξεργαστεί ένα Νέο Σύνταγμα που 
να δημιουργεί το νομικό πλαίσιο της νέας ανθρωπιστικής και αλληλέγγυας κοινωνίας που 
είχε προτείνει να οικοδομηθεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΟ ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

4. Αυτό που τραβά περισσότερο την προσοχή στο Μπολιβαριανό Σύνταγμα είναι η έμφαση 
που δίνεται στη λαϊκή συμμετοχή στις δημόσιες υποθέσεις και στο πώς αυτός ο πρωταγω
νιστικός ρόλος της είναι εκείνος που θα εγγυηθεί την πλήρη ανάπτυξη τόσο του ατόμου
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όσο και του συνόλου. Στο άρθρο 20 δηλώνεται ότι «όλοι και όλες έχουν δικαίωμα στην 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους». Στο άρθρο 102 γίνεται αναφορά στην ανα
γκαιότητα «ανάπτυξης του δημιουργικού δυναμικού κάθε ανθρώπου και πλήρους άσκησης 
της προσωπικότητάς του σε μια δημοκρατική κοινωνία», ενώ στο άρθρο 299 γίνεται λόγος 
για «την εξασφάλιση της πλήρους ανθρώπινης ανάπτυξης». Και στο άρθρο 62 σημειώνεται 
η μορφή με την οποία επιτυγχάνεται αυτή η ανάπτυξη. Εκεί λέγεται ότι η συμμετοχή του 
λαού στη διαμόρφωση, άσκηση και έλεγχο της δημόσιας διοίκησης είναι το αναγκαίο μέσο  
για να επ ιτευχθεί ο πρω ταγωνιστικός του ρόλος που θα εγγυάται την πλήρη του ανάπτυξη, 
τόσο ατομική όσο και συλλογική. Και επισημαίνεται στη συνέχεια ότι είναι υποχρέωση του 
κράτους και χρέος της κοινω νίας η διευκόλυνση της δημιουργίας των πιο ευνοϊκών συνθη
κών για την υλοποίησή της. Επιπλέον, στο άρθρο 70 σημειώνονται άλλες μορφές που θα 
επιτρέπουν στον λαό να αναπτύξει «τις ικανότητες και δεξιότητές του»: «η αυτοδιεύθυνση, 
κάθε είδους συνεταιρισμοί, ο δημοκρατικός σχεδιασμός, οι συμμετοχικοί προϋπολογισμοί 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας».

5. Ο πρόεδρος Τσάβες και η κυβέρνησή του έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά αυτές τις συ
νταγματικές επιταγές και έχουν ενθαρρύνει τη λαϊκή συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Πιθα
νόν η Βενεζουέλα να είναι η μόνη χώρα που έχει ένα υπουργείο ειδικά για το θέμα της συμ
μετοχής: το υπουργείο Λαϊκής Συμμετοχής και Κοινωνικής Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε 
στα μέσα του 2005, ένας από τους κύριους στόχους του οποίου είναι η άρση των εμποδίων 
και η διευκόλυνση της λαϊκής συμμετοχής από τα κάτω σε όλη τη χώρα.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ:
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ

6. Στο πεδίο της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο έχει δοθεί έμφαση στη συμμετοχική διάγνω
ση, τον συμμετοχικό προϋπολογισμό, την κοινωνική παρέμβαση. Δημιουργήθηκε αρχικά 
η μορφή των τοπικών συμβουλίων λαϊκού σχεδιασμού (consejos locales de planificación 
pública, CLPP) σε επίπεδο δήμου, με θεσμική αντιπροσώπευση (δημάρχους, δημοτικούς 
συμβούλους, μέλη των συνοικιακών ενώσεων) και αντιπροσώπους των κοινοτήτων για να 
προωθηθούν αυτά τα έργα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η εκπροσώπηση των κοι
νοτήτων βαραίνει περισσότερο από τη θεσμική (51% έναντι 49%), αντανακλώντας την ξε
κάθαρη πολιτική βούληση να προωθηθεί ο πρωταγωνιστικός της ρόλος. Η πράξη απέδειξε 
ωστόσο ότι για να γίνει πράγματι ο κόσμος πρωταγωνιστής χρειαζόταν να αναζητηθεί η 
συμμετοχή σε πολύ μικρότερους χώρους. Ανέκυψε έτσι η ιδέα των κοινοτικών συμβουλίων.
7. Το πρώτο που έπρεπε να απαντηθεί ήταν το θέμα του ποιος ήταν ο ιδεώδης χώρος συμ
μετοχής ως προς την τοπική εξουσία.
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α) Οικογένειες που συγκροτούν την κοινότητα

8. Έγιναν πολλές συζητήσεις και εξετάστηκαν οι επιτυχημένες εμπειρίες κοινοτικής οργά
νωσης -  οι επιτροπές αστικής γης* (CTU) τις οποίες αποτελούν διακόσιες περίπου οικογέ
νειες που οργανώνονται για να αγωνιστούν για τη ρύθμιση της ιδιοκτησίας της γης, καθώς 
και οι επιτροπές υγείας που συγκεντρώνουν περίπου 150 οικογένειες με αντικείμενο τη 
στήριξη της εμπειρίας του γιατρού για τις πιο αδύναμες κοινότητες. Κατέληξαν ότι ως κοι
νότητα εννοείται το σύνολο των οικογενειών που ζουν σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό 
χώρο, που γνωρίζονται μεταξύ τους και μπορούν να σχετίζονται εύκολα, μπορούν να συ
ναντιούνται χωρίς μετακινήσεις και φυσικά μοιράζονται μια κοινή ιστορία, χρησιμοποιούν 
τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα τόσο οικονομικά 
όσο κοινωνικά και οικιστικά.

9. Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν μια κοινότητα μεταβάλλεται πολύ από μια πραγ
ματικότητα σε μια άλλη. Σε μια αστική πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου υπάρχουν οικι
σμοί και συνοικίες δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, κατέληξαν ότι ο αριθμός θα έπρεπε να 
κυμαίνεται μεταξύ χιλίων και δύο χιλιάδων κατοίκων, ενώ σε μια απομακρυσμένη αγροτι
κή περιοχή όπου οι κοινότητες αποτελούνται από αγροικίες, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 
εκατό και διακοσίων πενήντα ανθρώπων.

10. Με έναν χοντρικό υπολογισμό, στη Βενεζουέλα, που έχει περίπου 26 εκατομμύρια κα
τοίκους, μπορούν να υπάρχουν περίπου 52.000 κοινότητες.

11. Κάθε μία από αυτές τις κοινότητες θα εκλέγει ένα όργανο που θα εκτελεί χρέη κοινοτι
κής διεύθυνσης. Αυτό ονομάστηκε κοινοτικό συμβούλιο.

β) Συνάρθρωση όλων των κοινοτικών προσπαθειών σε ένα κοινό σχέδιο

12. 'Οταν σχηματίζονται τα κοινοτικά συμβούλια πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε κοινότητας. Υπάρχουν κοινότητες με σημαντικές οργανωτικές και 
αγωνιστικές παραδόσεις που γι’ αυτόν τον λόγο έχουν πολλές κοινοτικές οργανώσεις στην 
περιοχή τους. Υπάρχουν άλλες που έχουν μία ή δύο τέτοιες οργανώσεις και άλλες όπου δεν 
υπάρχει καμία. Ανάμεσα στις οργανώσεις που βρίσκουμε σε μια κοινότητα της Βενεζουέ
λας είναι: η επιτροπή αστικής γης, η επιτροπή προστασίας, η επιτροπή υγείας και η κοινο
τική οργάνωση υγείας· οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ο αθλητικός σύλλογος, ο συνεταιρισμός

* Οι επιτροπές αστικής γης (Comités de Tierra Urbana, CTU) θεσμοθετήθηκαν με διάταγμα του 
Τσάβες τον Φεβρουάριο του 2002 «για να ξεπληρώσει το κράτος το τεράστιο χρέος του απέναντι 
στους ξεχασμένους της χώρας και να προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός και ο μετασχηματισμός της πό
λης» και αφορούσε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυθαίρετους οικισμούς. Σήμερα οι CTU 
έχουν διευρυνθεί αγκαλιάζοντας πάνω από 2.000.000 οικογένειες και έχουν διευρύνει τους στόχους 
τους και το πεδίο δράσης τους, βλέπε περιοδικό αλάνα, τ. 1, Μάρτιος 2006, σ. 54 (Σ.τ.Μ.).
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γειτονιάς, οι αποστολές* εκπαίδευσης, το τεχνικό συμβούλιο για το νερό, το συμβούλιο για 
την ενέργεια· η μπολιβαριανή λέσχη· οι περιβαλλοντικές οργανώσεις· οι επιτροπές επισιτι
σμού, ο όμιλος της τρίτης ηλικίας· η κοινοτική οργάνωση στέγασης, η μονάδα λαϊκής άμυ
νας, οι συνεταιρισμοί, οι μικροεπιχειρήσεις, το συμβούλιο λαϊκής οικονομίας κ.ά. Συνήθως 
συμβαίνει κάθε μία από αυτές τις οργανώσεις να δρα μεμονωμένα.
13. Μια από τις κυριότερες λειτουργίες του κοινοτικού συμβουλίου είναι η συνάρθρω
ση των οργανώσεων που υπάρχουν ήδη για να εκπονηθεί ένα ενιαίο σχέδιο εργασίας που 
θα αποβλέπει στην επίλυση των πιο αισθητών προβλημάτων της κοινότητας. Για αυτά θα 
δημιουργηθούν τόσοι χώροι εργασίας όσα και τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινότη
τα, όπως: λαϊκή οικονομία, ολοκληρωμένη κοινωνική ανάπτυξη· κατοικία, υποδομές και φυ
σικό περιβάλλον εκπαίδευση και άθληση, πολιτισμός, επικοινωνία, πληροφόρηση και επι
μόρφωση (εναλλακτικά μέσα κοινοτικά και άλλα), ασφάλεια και άμυνα (μονάδα άμυνας).
14. Το έργο κάθε χώρου εργασίας πρέπει να αναλαμβάνεται συλλογικά από τις διάφορες 
οργανώσεις που σχετίζονται με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Η κολεκτίβα της ολοκληρω
μένης κοινωνικής ανάπτυξης, για παράδειγμα, πρέπει να συνενώνει στους κόλπους της 
την επιτροπή κοινωνικής προστασίας, την επιτροπή υγείας, τα συμβούλια επισιτισμού που 
υπάρχουν στην κοινότητα και τις άλλες οργανωτικές εκφράσεις που μπορούν να στηρίξουν 
τον αγώνα για την εγγύηση της υγείας και της ποιότητας ζωής για όλους τους ανθρώπους 
και ιδιαίτερα για τον πληθυσμό που αντιμετωπίζει την πιο ακραία φτώχεια.
15. Δεν πρόκειται συνεπώς να πούμε «περασμένα-ξεχασμένα» εκεί όπου η κοινότητα είναι 
οργανωμένη. Αντίθετα, πρόκειται για τον συντονισμό όλων των φορέων που υπάρχουν σε 
ένα ενιαίο σχέδιο εργασίας. Όταν εργαζόμαστε ως σύνολο και όχι κατά τομείς, όπως γινό
ταν πριν, επιτυγχάνονται πολύ καλύτερα αποτελέσματα και εξοικονομούνται δυνάμεις.
16. Η επεξεργασία αυτού του ενιαίου σχεδίου είναι άλλο ένα από τα θεμελιώδη έργα του 
κοινοτικού συμβουλίου. Γ Γ αυτό πρέπει να ξεκινήσει από μια συμμετοχική διάγνωση που 
θα ιεραρχεί εκείνα τα προβλήματα που η κοινότητα μπορεί να επιλύσει με τους δικούς 
της υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Προσδιορίζοντας εφικτούς στόχους με την ενεργό 
προσφορά του μέγιστου των δυνατοτήτων των μελών της κοινότητας, θα φανούν γρήγορα 
αποτελέσματα, αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση της κοινότητας και κινητοποιώντας περισ
σότερο τον κόσμο να συμμετέχει. Αν η διάγνωση δεν γίνεται με αυτό το κριτήριο συνήθως 
συμβαίνει, αντί να προωθείται η συμμετοχή, η κοινότητα να μένει με τα χέρια σταυρωμένα 
περιμένοντας από το κράτος να επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται.

* Αποστολές (misiones): μία από τις ιδιαιτερότητες της μπολιβαριανής επαναστατικής διαδικασίας. 
Ξεκινούν με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση «από τα πάνω» και γίνονται με ενθουσιασμό απο
δεκτοί και αναπτύσσονται «από τα κάτω». Πλαισιώνονται από εκατομμύρια Βενεζουελανούς και 
αποτελούν παραδείγματα λαϊκής δράσης και λαϊκής συμμετοχής. Κάθε επιτροπή αφορά ένα συγκε
κριμένο κοινωνικό θέμα. Εδώ αναφέρεται στις αποστολές εκπαίδευσης, που ξεκίνησαν πραγματο
ποιώντας ένα πραγματικό θαύμα, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον αναλφαβητισμό από τη χώρα (μέσα 
σε 4 χρόνια εκπαιδεύτηκαν πάνω από 1.500.000 άνθρωποι). Για τις αποστολές, βλέπε Βενεζουέλα, 
συλλογικό έργο, εκδόσεις ΚΨΜ, 2006, σσ. 42-58. (Σ.τ.Μ.)
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17. Και στην περίπτωση που το κόστος ή η πολυπλοκότητα της λύσης δεν είναι μέσα στις 
δυνατότητες της κοινότητας, το κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να επεξεργαστεί μελέτες που 
θα παρουσιάσει στον συμμετοχικό προϋπολογισμό ή σε άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, 
και να δημιουργήσει συνθήκες για την αποδοχή των οικονομικών πόρων που θα του πα
ράσχουν. Η διαδικασία του συμμετοχικού προϋπολογισμού εμπλουτίζεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό με την ύπαρξη των κοινοτικών συμβουλίων, γιατί αυτά κάνουν τη διάγνωση των 
προβλημάτων και τα ιεραρχούν σε πολύ μικρότερες συνελεύσεις όπου η συμμετοχή των 
πολιτών είναι πλήρης. Η ιδέα είναι οι αντιπρόσωποι των κοινοτικών συμβουλίων και οι 
ίδιοι οι κάτοικοι αυτών των κοινοτήτων να έχουν ενεργό συμμετοχή στις συνελεύσεις του 
συμμετοχικού προϋπολογισμού.
18. Τέλος, και επισημαίνοντας μόνο τις κυριότερες λειτουργίες, το κοινοτικό συμβούλιο 
πρέπει να προκαλεί τον κοινωνικό έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
στην κοινότητα, είτε είναι αυτές κρατικές είτε κοινοτικές είτε ιδιωτικές (επισιτισμός, εκ
παίδευση, υγεία, πολιτισμός, άθληση, υποδομές, συνεταιρισμοί, αποστολές κ.ά). Καθώς 
επίσης και να διαχειρίζεται τους πόρους που του παρέχονται ή που συγκεντρώνει με δική 
του πρωτοβουλία σχηματίζοντας για αυτούς τους σκοπούς ένα είδος κοινοτικής τράπεζας.

γ) Οι εκπρόσωποι και οι συνελεύσεις πολιτών

19. Για να εκπληρώσει το κοινοτικό συμβούλιο αυτές τις λειτουργίες θεωρήθηκε ότι θα 
έπρεπε να σχηματίσει ένα εκτελεστικό όργανο, ένα ελεγκτικό και ένα όργανο χρηματοδό- 
τησης.
20. Αφού εντοπιστούν τα προβλήματα και καθοριστούν οι χώροι εργασίας, πρέπει να εκλε
γούν οι κάτοικοι που λόγω των ηγετικών δυνατοτήτων, του πνεύματος κοινοτικής εργα
σίας, της διάθεσης για συλλογική δουλειά, της τιμιότητας και του δυναμισμού τους είναι τα 
πιο ενδεδειγμένα πρόσωπα να γίνουν αντιπρόσωποι στο κοινοτικό συμβούλιο.
21. Πρέπει να εκλεγούν εκπρόσωποι από κάθε χώρο εργασίας για το ελεγκτικό όργανο και 
για αυτό των χρηματοδοτήσεων.
22. Αυτοί που αναλύουν, συζητούν, αποφασίζουν και εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, σε 
μια συνέλευση πολιτών είναι εκείνοι που κατοικούν στην κάθε γεωγραφική περιοχή. Πρέ
πει να γίνεται προσπάθεια να μετέχει σε αυτές τις συγκεντρώσεις τουλάχιστον ένα μέλος 
από κάθε οικογένεια. Ο νόμος για τα κοινοτικά συμβούλια που ψηφίστηκε στις 9 Απριλίου 
2006 έπειτα από πανεθνική συζήτηση προσδιορίζει την απαρτία στο 10% του πληθυσμού, 
πάνω από 15 χρονών, κάθε κοινότητας. Υπήρχαν πολλές γνώμες που πρότειναν να κατέβει 
το όριο ηλικίας στα 12 χρόνια, μια και οι νέοι αυτής της ηλικίας περίπου είναι οι πιο διατε
θειμένοι να συνεργαστούν σε έργα κοινοτικού χαρακτήρα. Δεν τους βαραίνει η απάθεια που 
προκαλούν στους μεγαλύτερους οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του παρελθόντος. Απ’ την 
άλλη, είναι το κοινωνικό τμήμα που ζει περισσότερο κοινοτικά -  στο σχολείο. Επιπλέον, 
δίνοντας ένα περιεχόμενο τέτοιου τύπου εργασίας στον ελεύθερο χρόνο του, αποτελεί ένα 
καλό αντίδοτο απέναντι στον κίνδυνο από τα ναρκωτικά και τις κακές συναναστροφές.
23. Η συνέλευση των πολιτών είναι η μέγιστη εξουσία στην κοινότητα. Οι αποφάσεις της
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έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για το κοινοτικό συμβούλιο. Είναι εκεί που εδραιώνεται η 
κυριαρχία και η εξουσία του λαού.
24. Τα πρόσωπα που εκλέγονται για να σχηματίσουν το κοινοτικό συμβούλιο ονομάζονται 
εκπρόσωποι γιατί είναι η φωνή της κοινότητας*. Γι’ αυτό, όταν χάνουν την εμπιστοσύνη 
των γειτόνων τους επειδή έχουν πάψει να μεταφέρουν στο κοινοτικό συμβούλιο αυτά που 
σκέφτεται και αποφασίζει η κοινότητα, αυτά τα πρόσωπα πρέπει να ανακαλούνται, μια 
που δεν μπορούν πλέον να αποτελούν τη φωνή της κοινότητάς τους. Οι Βενεζουελανοί 
ακτιβιστές αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τον όρο «αντιπρόσωπος» λόγω της αρνητικής 
σημασίας που έχει αποκτήσει στο αστικό αντιπροσωπευτικό σύστημα. Εκεί, οι υποψήφιοι 
εμφανίζονται στις κοινότητες μόνο την προεκλογική περίοδο, υπόσχονται «όλου του κό
σμου τον χρυσό» και αφού εκλεγούν δεν ξαναεμφανίζονται.

δ) Σεβασμός της διαδικασίας ωρίμανσης της κοινότητας

25. Απ’ την άλλη μεριά, πρέπει να γίνει καθαρό ότι η διαμόρφωση του κοινοτικού συμ
βουλίου δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτεί μια διαδικασία ωρίμανσης της 
κοινότητας. Γι’ αυτό προτείνεται ο σχηματισμός μιας οργανωτικής ομάδας σε επίπεδο επαρ
χίας, που να εκλέγεται σε συνέλευση από την κοινότητα, με κύριο έργο τη δημιουργία των 
συνθηκών για την εκλογή, από τους κατοίκους της γειτονιάς, των μελών του κοινοτικού 
συμβουλίου, έχοντας πλήρη γνώση του θέματος. Αυτή η ομάδα θα πρέπει να πραγματο
ποιήσει μια κοινωνικοοικονομική μελέτη της κοινότητας με επισκέψεις στις οικογένειες 
πόρτα πόρτα και να προκαλέσει μια κοινοτική συμμετοχική διάγνωση για τον εντοπισμό 
των κυριότερων προβλημάτων. Η ανάθεση σ’ αυτή την ομάδα της συγκεκριμένης εργασίας 
αποσκοπεί στην παροχή μιας διαυγούς εργασίας βάσης στα πιθανά μελλοντικά μέλη του 
κοινοτικού συμβουλίου, στη σε βάθος γνώση των προβλημάτων της κοινότητας, στη δοκι
μασία στην πράξη της αφοσίωσής τους σ’ αυτήν και στη σταθερότητά τους στην εργασία. 
Σύμφωνα με την ανταπόκρισή τους, όλα τα μέλη αυτής της οργανωτικής ομάδας ή ένα 
μόνο θα εκλεγούν εκπρόσωποι του κοινοτικού συμβουλίου.
26. Υπάρχει μεγάλη επιμονή στην αναγκαιότητα να αποφευχθεί κάθε πολιτική ή άλλου 
είδους χειραγώγηση στον σχηματισμό των κοινοτικών συμβουλίων. Δεν πρόκειται να σχη
ματιστούν κοινοτικά συμβούλια μόνο από κομματικούς υποστηρικτές του Τσάβες. Αυτοί 
οι κοινοτικοί θεσμοί πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από πολι
τικούς χρωματισμούς. Δεν είναι παράξενο που πολλοί από αυτούς τους πολίτες, που είχαν 
παραπλανηθεί από τα MME, αγωνιζόμενοι για την επίλυση των κοινοτικών προβλημάτων 
και επαληθεύοντας στην πράξη τη στήριξη της κυβέρνησης, ανακαλύπτουν το αληθινό 
επαναστατικό μπολιβαριανό σχέδιο.
27. Δεν αμφιβάλλω για το ότι τα κοινοτικά συμβούλια είναι ένας από τους προνομιακούς 
χώρους όπου ο άνθρωπος μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως και αποτελούν τη στέρεα βάση 
πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα.

* voceros, από το voz: φωνή, Σ.τ.Μ.
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28.0  ρόλος του βενεζουελανικού κράτους στα χέρια της μπολιβαριανής κυβέρνησης υπήρ
ξε κρίσιμος τόσο για την ανάπτυξη της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο όσο και για τη συμ
μετοχική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στη σφαίρα της παραγωγής. Έχει ενθαρρυνθεί η 
μαζική δημιουργία συνεταιρισμών. Τον Μάρτιο του 2004 ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμ
μα που ονομάστηκε Misión Vuelvan Caras [Αποστολή Στροφή κατά Μέτωπο]. Αρχισε με 
την επιστράτευση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων των αποστολών εκπαίδευσης. Η ιδέα δεν 
ήταν μόνο να τους δοθεί δουλειά αλλά να επιτευχθεί η οικονομική, πολιτική και πολιτιστι
κή μεταμόρφωση της Βενεζουέλας εστιάζοντας στην ενδογενή ανάπτυξη.
29. Το Vuelvan Caras δεν παρείχε μόνο πιστώσεις αλλά έδωσε έναν ειδικό τόνο στην προ
ετοιμασία του κόσμου για τις νέες σχέσεις παραγωγής μέσω μαθημάτων συνεργασίας και 
αυτοδιεύθυνσης. Ενώ υπήρχαν μόνο 762 συνεταιρισμοί όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά ο 
Τσάβες το 1998, τον Αύγουστο του 2005 υπήρχαν ήδη 84.000 συνεταιρισμοί και περίπου 
ένα εκατομμύριο συνεταιριστές.
30. Πρόσφατα έχει προωθηθεί η δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής παραγωγής, που δεν 
ακολουθούν τη λογική του κεφαλαίου, αλλά ανθρωπιστική και αλληλέγγυα λογική. Και 
έχουν υπάρξει απόπειρες, αν και άτολμες κατά την κρίση μου, να προωθηθεί η συνδιαχεί- 
ριση σε κάποιες κρατικές επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας.
31. Κάθε φορά που συλλογίζομαι μια εναλλακτική ως προς τον καπιταλισμό οικονομία 
θυμάμαι αυτό που είχα ακούσει εδώ και πολλά χρόνια από τον Φιντέλ Κάστρο όταν μι
λούσε στην Εθνική Αντιπροσωπεία Λαϊκής Εξουσίας, ότι ο σοσιαλισμός ακόμη δεν είχε 
καταφέρει να βρει ένα τρόπο για την κινητοποίηση της παραγωγής που να αντικαταστήσει 
το καπιταλιστικό μαστίγιο.
32. Ο Δαρίο Ματσάδο, ένας Κουβανός ερευνητής, ισχυρίζεται από τη μεριά του ότι στις 
σοσιαλιστικές εμπειρίες της Ανατολικής Ευρώπης «οι εργαζόμενοι ποτέ δεν ένιωσαν ότι 
ήταν δικά τους τα μέσα παραγωγής και οι υπηρεσίες», ήταν μεν «νομικά ιδιοκτήτες» αλλά 
αυτό δεν συνοδευόταν από «συμμετοχή». Την ώρα που αυτοί εργάζονταν, άλλοι ήταν εκεί
νοι που αποφάσιζαν από τα πάνω «τι και πώς θα παραχθεί».
33. Διαβάζοντας αυτόν τον συλλογισμό αναρωτήθηκα μήπως βρισκόταν εδώ η απάντηση 
στο ερώτημα που έθεσε ο Φιντέλ Κάστρο.
34. Στη Βενεζουέλα πολύ πριν πει ο Τσάβες ότι η μπολιβαριανή επανάσταση έπρεπε να 
πορευτεί στον δρόμο προς τον σοσιαλισμό και χωρίς νομικά κανείς να τους έχει παρα
χωρήσει την ιδιοκτησία της επιχείρησης, ήδη μια ομάδα εργαζομένων ενός στρατηγικού 
τομέα της οικονομίας είχαν κατορθώσει να νιώθουν κύριοι της επιχείρησής τους. Ήταν την 
περίοδο της απεργίας και του πετρελαϊκού σαμποτάζ, όταν η αντιπολίτευση σκέφτηκε ότι η 
απόσυρση από την εργασία των 18.000 περίπου διευθυντικών στελεχών και ειδικευμένων 
εργαζομένων της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου PDVSA θα σταματούσε τον παραγωγι
κό πνεύμονα της χώρας προκαλώντας κατάσταση χάους, με αποτέλεσμα την εκδίωξη του 
Τσάβες. Οι απλοί εργαζόμενοι στην πετρελαϊκή επιχείρηση παρουσιάστηκαν μαζικά να ερ
γαστούν και πολλοί συνταξιούχοι τεχνικοί πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Δούλεψαν χωρίς
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διακοπές, πολλές φορές χωρίς επικεφαλής, κινητοποιημένοι από πατριωτική συνείδηση, 
και αισθάνονταν περηφάνια και υπευθυνότητα για ό,τι συνέβαινε εκεί. Χρησιμοποίησαν 
τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει από την καθημερινή πρακτική και επινόησαν καινοτόμες 
λύσεις. Στη συγκυρία αυτή άρχισαν να σχηματίζονται συλλογικότητες εργασίας όπου συμ
μετείχαν όλα τα στρώματα των εργαζομένων της επιχείρησης. Εκεί βρίσκονταν από τον 
αρχιμηχανικό, τον εργοδηγό, μέχρι τους ανειδίκευτους εργάτες. Ο στόχος τους, αφού κατά- 
φεραν να ομαλοποιήσουν την παραγωγή, ήταν να επαναθεωρήσουν την επιχείρηση, να την 
αναδομήσουν, να εξαλείψουν τις εστίες διαφθοράς. Να εξαλείψουν τα προνόμια, να διανεί
μουν την υπεργολαβική παραγωγή σε συνεταιρισμούς αντί για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
35. Ίδιο αίσθημα κυριότητας έλαβε χώρα ανάμεσα στους εργαζόμενους στον ηλεκτρισμό. 
Γνωρίζοντας ότι η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Cadafe ήταν άλλος ένας στόχος της αντιπο
λίτευσης, οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό οργανώθηκαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε 
απόπειρα σαμποτάζ σε αυτήν. Ως καρπός μακρών αγώνων κατά της ιδιωτικοποίησης της 
επιχείρησης που είχαν προωθήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν από το πραξικόπημα 
και για να αγωνιστούν για την ανάκτηση της επιχείρησης που είχε πρακτικά διαλυθεί από 
τη διοίκηση ώστε να υπάρχουν κίνητρα για την ιδιωτικοποίησή της, οι εργαζόμενοι στην 
Cadafe είχαν αρχίσει να θέτουν το θέμα της συνδιαχείρισης.
36. Ως αναγνώριση αυτής της ευγενικής και πατριωτικής δράσης των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της απόπειρας απεργίας από την αντιπολίτευση, ο Τσάβες αποφάσισε να συμπε- 
ριλάβει στο Διοικητικό Συμβούλιο και των δύο επιχειρήσεων από δύο συνδικαλιστές. Αυτό 
το μέτρο πάρθηκε χωρίς να συμβουλευτεί τους εργαζόμενους αυτών των επιχειρήσεων.
37. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς τους συνδικαλιστές διατήρησαν πρακτικές του παρελ
θόντος: κορπορατισμό, εξαγορά με τη μορφή μίζας, για να διευκολύνουν την απόκτηση 
θέσης εργασίας κ.ά. Αυτό μαζί με την απειλή που αντιπροσώπευε για πολλούς διευθυντές 
η αντιπαράθεση με μια οργανωμένη ομάδα εργαζομένων που απαιτεί διαφάνεια και αμφι
σβητεί τις διαταγές τους έδωσαν επιχειρήματα σε ένα τμήμα της κυβέρνησης, συμπεριλαμ
βανομένου και του Τσάβες, ώστε να επικρατήσει η ιδέα ότι στις επιχειρήσεις στρατηγικού 
χαρακτήρα δεν μπορεί να υπάρχει συνδιαχείριση. Μια στρατηγική επιχείρηση πρέπει να 
υπηρετεί το σύνολο της χώρας. Δεν μπορεί να διακυβεύεται αυτό επειδή οι εργαζόμενοι, 
εξαιτίας της ανεπαρκούς πολιτικής τους ανάπτυξης, κατευθύνουν την επιχείρηση έτσι ώστε 
να εξυπηρετούνται τα στενά τους συμφέροντα, ξεχνώντας την κοινωνία.
38. Με μια πρώτη ματιά αυτό φαίνεται πειστικό επιχείρημα. Ωστόσο, πιο πειστικό μας 
φαίνεται το επιχείρημα του Κάρλος Σάντσες, προέδρου της Cadela που είναι θυγατρική 
της Cadafe στην περιοχή των Ανδεων, ο οποίος ισχυρίζεται: «Για να εκπληρώνει η συν
διαχείριση σε μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας όπως η επιχείρηση ηλεκτρισμού τον 
ευγενικό σκοπό της εξυπηρέτησης της χώρας και να μην εκτρέπεται στην εξυπηρέτηση 
μικροπρεπών προσωπικών, κομματικών, συνδικαλιστικών συμφερόντων ή κάποιων κοινω
νικών ομάδων, είναι θεμελιώδες να συμμετέχει στη διοίκηση εκτός από τους εργαζόμενους 
στην επιχείρηση και η οργανωμένη κοινωνία. Στο κάτω κάτω η επιχείρηση ηλεκτρισμού 
δεν ανήκει στους εργαζόμενους της επιχείρησης, ανήκει σε όλους τους Βενεζουελανούς 
και η φωνή αυτών των Βενεζουελανών πρέπει να μεταφέρεται στην επιχείρηση μέσω των 
κοινοτήτων, που είναι αυτές που δέχονται την υπηρεσία της και αυτές θα έπρεπε να έχουν
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φωνή για να επισημαίνουν τις ελλείψεις της, να προτείνουν λύσεις και να συνεργάζονται 
στην υλοποίησή τους».

39. Στην Πολιτεία Μερίντα έχει προωθηθεί μια συνδιαχείριση τέτοιου τύπου με εξαιρετι
κά αποτελέσματα. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι στον ηλεκτρι
σμό, που δεν γίνονταν πριν αποδεκτοί από την κοινότητα λόγω της κακής ποιότητας της 
υπηρεσίας που παρείχε η επιχείρηση, τώρα είναι καλοδεχούμενοι. Τα έσοδα έχουν πολλα- 
πλασιαστεί, έχουν μειωθεί τα νοικοκυριά που αποκτούσαν παράνομα την υπηρεσία. Ένας 
περιφερειακός διοικητής που προτάθηκε από τους εργαζόμενους, ένας γενικός διοικητής 
που στήριξε αυτή την απόφαση, μια ηγέτιδα συνδικαλίστρια που συνταυτίζεται με τους 
εργαζόμενους και συνεργάζεται αρμονικά με τον διοικητή, συνελεύσεις με τους εργαζόμε
νους και τις κοινότητες για να συζητήσουν πώς θα βελτιωθεί η εργασία, είναι εκείνα που 
εξηγούν αυτά τα αποτελέσματα.

40. Πρόκειται για την ύπαρξη συνευθύνης ανάμεσα σε όλα τα μέρη, όμως για να είναι αυτό 
εφικτό πρέπει ο εργαζόμενος να εμπιστεύεται αυτούς που διευθύνουν την επιχείρηση γιατί 
όπως λέει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ηλεκτρισμού Άνχελ Νάβας, αν δεν υπάρχει 
αυτή η εμπιστοσύνη ο εργαζόμενος δεν θα αυτοδεσμευτεί: «Πώς θα αποδεχτούμε μοίρα- 
σμα της υπευθυνότητας αν βλέπουμε όλα τα κακά που συμβαίνουν και δεν έχουμε μέσα για 
να τα αποτρέψουμε!».

4 1 .0  Νάβας εξηγεί στη συνέχεια αυτό που σημαίνει για τον εργαζόμενο η συνδιαχείριση: 
Του επιτρέπει να αρχίζει να ενημερώνεται, να μπορεί να συμμετέχει. Σ ε 19 χρόνια ποτέ δεν  
κατέβηκαν εδώ  να μ ε  ρω τήσουν ποια ήταν η γνώμη μου για το πώ ς έπρεπε να γίνει η εργασία. 
Οι διευθύνοντες την επιχείρηση μου έστελναν ανακοινώσεις όπου μου έλεγαν: «Κοίτα, πρέπει 
να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό». Αν οι γνώ μες αρχίζουν να λαμβάνονται υπόψη, ο εργαζό
μενος αποκτά αυτοπεποίθηση. Αποκτά ευρύτητα μέσα από την εργασία. Ο άνθρωπος είναι 
δημιουργός, είναι μεταμορφωτής. Αν ένας άνθρωπος ακυρώνεται ω ς προς αυτό, πεθαίνει. Αν 
ο εργαζόμενος αισθάνεται άχρηστος, αν δεν του επιτρέπουν να εκφράζει τη δημιουργικότητά  
του, αν του λένε σταθερά: «Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει!», στο τέλος αυτό που μένει είναι 
ένα παραιτημένο πλήθος. Είναι διαφορετικά όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι η γνώμη του 
λαμβάνεται υπόψη, όταν υπάρχει επικοινωνία. Ε κεί είναι που υπάρχει συνδιαχείριση.

42. «Όταν μιλάμε για συνδιαχείριση μιλάμε για συνοχή όλων για να γίνει πιο αποδοτική και 
πιο παραγωγική η επιχείρηση, για να κοινωνικοποιηθεί η επιχείρηση προς τη χώρα.
43. «Οφείλουμε να αγωνιστούμε για αυτό, και ποιος θα έπρεπε να ενδιαφέρεται περισσότε
ρο γι’ αυτό από το ίδιο το κράτος, γιατί οι εργάτες αυτό που κάνουμε με αυτόν τον μηχανι
σμό είναι ότι αυτοεκμεταλλευόμαστε περισσότερο -  ή όχι; Α, όμως τώρα με ευχαρίστηση! 
Εγώ έχω χρόνια τώρα που δουλεύω το τριπλάσιο ή καμιά φορά το τετραπλάσιο από όσο 
δούλευα πριν! Αλλά το κάνω με ικανοποίηση. Πριν δούλευα για το εμπόρευμα, με πλήρω
ναν για κάτι που έκανα, τώρα το κάνω με την καρδιά μου. Αυτή είναι η μεταμόρφωση που 
συμβαίνει στον εργάτη: αλλάζει ως προς το πνεύμα, νοιάζεται λιγότερο για τα υλικά αγαθά 
παρά για το να είναι χρήσιμος, η ικανοποίησή του είναι να αισθάνεται ότι κάνει κάτι για 
την κοινότητά του».
44. Αυτή η μαρτυρία του Άνχελ Νάβας δείχνει τον θεμελιώδη ρόλο που μπορεί να παίξει
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η συνδιαχείριση όχι μόνο προς όφελος του εργαζόμενου αλλά για την ίδια τη στρατηγικής 
σημασίας κρατική επιχείρηση. Δείχνει πως το γεγονός ότι εισακούονται, ότι μπορούν να 
συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων γύρω από αυτό που πρέπει να γίνει στην επιχείρη
ση είναι το κυριότερο κίνητρο που έχει ο εργαζόμενος για να δώσει τον καλύτερο εαυτό του 
στην εργασιακή του δραστηριότητα, ελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάμεις. Η εργασία 
παύει να είναι αλλοτριωτική, μεταμορφώνει πνευματικά τον εργαζόμενο, τον κάνει να αι
σθάνεται χρήσιμος και ότι αποτελεί μέρος μιας οικογένειας πολύ μεγαλύτερης από την ίδια 
του την επιχείρηση, του επιτρέπει να φτάσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη του εαυτού του.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

45. Οι προηγούμενες πληροφορίες και συλλογισμοί μάς αποδεικνύουν πόσο σημαντικό 
είναι οι δυνάμεις της Αριστεράς να αγωνίζονται να κατακτήσουν τη δύναμη του κράτους 
για να στρέψουν τον κρατικό μηχανισμό σε επαναστατική προοπτική. Αν και φαίνεται αντι
φατικό για κάποιους, μπορεί από τα πάνω να προωθηθεί η δημοκρατική οικοδόμηση της 
εξουσίας από τα κάτω. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω είναι να θεσπιστεί η δη
μοκρατία, γιατί αυτή απαιτεί την πολιτιστική αλλαγή του κόσμου. Αλλά πράγματι μπορεί 
και πρέπει να δημιουργούνται ολοένα και περισσότεροι χώροι για την πρωταγωνιστική 
συμμετοχή του λαού, γιατί αυτή θα είναι η πρακτική για να παραχθεί η απαιτούμενη πολι
τιστική μεταμόρφωση.
46. Ο αγώνας για τη δημοκρατία από τα κάτω στις κοινότητες και στα κέντρα εργασίας 
πρέπει να είναι έργο όλων όσοι είναι αφιερωμένοι στην πάλη για μια εναλλακτική σοσια
λιστική κοινωνία, αν έχουμε καθαρό ότι, όπως λέει ο Μιτσαέλ Λέμποβιτς, ο σοσιαλισμός 
είναι μόνο ο δρόμος, ο σκοπός για τον οποίο αγωνιζόμαστε είναι η πλήρης ανάπτυξη των 
ανθρώπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ

47. Όμως ποιο είναι το πολιτικό εργαλείο που μπορεί να προωθήσει αυτές τις ιδέες; Ίσως 
μπορούν να βγουν κάποια διδάγματα σε σχέση με τη μορφή της οργάνωσης που οδήγησε 
στην κατηγορηματική νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του Αυγούστου του 2005 που η 
αντιπολίτευση προκάλεσε για να τελειώνει με τη θητεία του Τσάβες.

Ένα άλμα εμπρός στο οργανωτικό

48. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες των κομμάτων που τον στήριζαν, ο Τσάβες δεν μπορούσε 
να εμπιστευθεί στην καθοδήγησή τους για τη νίκη σε αυτή την αποφασιστική εκλογική 
μάχη όπου διακυβευόταν το μέλλον του επαναστατικού σχεδίου. Ο μπολιβαριανός ηγέτης 
έπρεπε να επινοήσει έναν μηχανισμό για να οργανώσει την προεκλογική εκστρατεία στηρι-
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ζόμενος άμεσα στους οπαδούς του. Ανέκυψε έτσι η ιδέα της δημιουργίας μικρών πυρήνων 
ακτιβιστών ή εκλογικών περιπόλων απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας. Αυτές οι μονάδες αποτε
λούνταν από ομάδες δέκα πολιτικών ακτιβιστών ή κοινωνικών αγωνιστών και το κυριότερο 
έργο τους ήταν να δουλεύουν με 10 άτομα ο κάθε ένας, πηγαίνοντας πόρτα πόρτα, προσπα
θώντας να δεσμεύσουν την ψήφο υπέρ του ΟΧΙ από όσο περισσότερους ψηφοφόρους μπο
ρούσε ο κάθε ένας. Κάθε ομάδα συνεπώς ήταν επιφορτισμένη να δουλεύει με 100 ψηφοφό
ρους και αν η εκλογική περιφέρεια είχε 2.000 εγγεγραμμένους, για παράδειγμα, έπρεπε να 
σχηματιστούν 20 ομάδες, δηλαδή να οργανώσει 200 μέλη που θα έπρεπε να κατανείμουν 
μεταξύ τους τη δουλειά για τους 2.000 ψηφοφόρους. Η αρχική ιδέα του Τσάβες ήταν να 
μη μείνει ούτε μία οικογένεια που να μην την επισκεφθούν. Ο Τσάβες κάλεσε τον λαό να 
αυτοοργανωθεί και ο λαός ανταποκρίθηκε με απίστευτη ενέργεια και ενθουσιασμό.
49. Αν και πολλές από αυτές δεν εκπλήρωσαν με ακρίβεια αυτά που τέθηκαν από τον 
Τσάβες, αυτή η μορφή οργάνωσης επέτρεψε στις εκατοντάδες χιλιάδες συμπαθούντες να 
συμμετάσχουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό έργο ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι μιας 
κομματικής καθοδήγησης σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Πολλοί άνθρωποι συναισθημα
τικά συνδεδεμένοι με τη μπολιβαριανή διαδικασία, αλλά ανενεργοί μέχρι τότε, είχαν την 
πρώτη τους πολιτική και οργανωτική εμπειρία. Χιλιάδες ανώνυμοι άνθρωποι έβαλαν το 
λιθαράκι τους. Και το έκαναν επίσης και τα κυβερνητικά στελέχη που κατάφεραν να αφή- 
σουν στην άκρη τα προσωπικά και συντεχνιακά τους σχέδια και αποφάσισαν να δουλέψουν 
στη βάση με μόνο έναν στόχο: τη νίκη του ΟΧΙ.
50. Ο βενεζουελανικός λαός βγήκε πολύ ενδυναμωμένος από τη ζωντανή πρακτική εμπει
ρία. Ανέπτυξε την αυτοεκτίμησή του, ανέβηκε ανθρώπινα. Περισσότερο από μια ποσοτική 
εκλογική νίκη ήταν μια, ποιοτική, ηθική νίκη.
51. Αυτή η εμπειρία απέδειξε ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστεί η οργανική διασπορά του 
τεράστιου υπάρχοντος αγωνιστικού δυναμικού στη χώρα, δημιουργώντας έναν χώρο συ
νάντησης για όλους εκείνους τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για 
έναν κοινό σκοπό: να διατηρήσουν τον πρόεδρό τους επικεφαλής της χώρας, όντας μέλη 
ή όχι μιας καθορισμένης πολιτικής ή κοινωνικής οργάνωσης. Δημιουργήθηκε ένα είδος 
οργάνωσης που πήγε πολύ πιο πέρα από την άθροιση των πολιτικών κομμάτων και των 
λαϊκών κοινωνικών οργανώσεων και που επέτρεψε να ξεδιπλωθούν οι πιο ποικίλες πρωτο
βουλίες για να επιτευχθεί ο στόχος που είχε τεθεί: άλλοι δούλευαν μετά την επιστροφή από 
την εργασία τους, άλλοι όλη τη μέρα, άλλοι έκαναν προπαγάνδα, για κάποιους ανθρώπους 
η καλύτερη προπαγάνδα ήταν η ίδια η προσωπική τους ιστορία: η χαρά του αλφαβητισμού, 
η διάσωση του παιδιού τους από έναν Κουβανό γιατρό.
52. Ξαναγυρνώντας στην αρχική μου ερώτηση, διερωτώμαι: μπορούμε να πούμε ότι στη 
Βενεζουέλα δεν βιώνεται μια επαναστατική διαδικασία, όταν σε αυτή τη διαδικασία τα 
λαϊκά τμήματα μετατρέπονται στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας και η κυ
βέρνηση δημιουργεί τις βάσεις ενός νέου κράτους που χτίζεται από τα κάτω;
53. Στην εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος 
συνεισφοράς στον αγώνα κατά των πανίσχυρων αντιπάλων που ανατίθενται στον ανθρώ
πινο και αλληλέγγυο κόσμο που θέλουμε να οικοδομήσουμε.





Ε π ί μ ε τ ρ ο

του επιμελητή της έκδοσης Βαγγέλη Πισσία

Μετά τη συγγραφέα και τον μεταφραστή τι;...

Τα περισσότερα, όσα αποτέλεσαν τον σκοπό και τα νοήματα του βιβλίου, περιέχονται 
ήδη, ρητά ή άρρητα, στις πυκνογραμμένες σελίδες του. Αν κάτι μένει, πριν το βιβλίο αυτό 
αποχωριστεί τον αναγνώστη του, είναι, ίσως, ένας σύντομος τελικός επίλογος σημείων 
και πληροφοριών. Ένας επίλογος μόνο χρηστικός, για όσους επιχειρήσουν μια δεύτερη 
ανάγνωση και, προπαντός, για όσους ανοίξουν, και στην εδώ χώρα, μια συζήτηση που σε 
άλλες χώρες έχει ήδη ξεκινήσει.

Ένας τέτοιος επίλογος, που δεν θέλει ν ’ αποτελέσει ένα είδος ύστερου προλόγου, ούτε, 
πολύ περισσότερο, να εισχωρήσει στο κείμενο και να συμπεράνει έπ’ αυτού, επιλέγει να 
μετατοπιστεί εκτός, εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο στους συντελεστές του.

Η  Marta Hamecker δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι γεγονός πως η πρώτη σκέψη για μια 
νέα γνωριμία του ελληνικού κοινού με το έργο της γεννήθηκε από ένα εκτενές απόσπασμα 
του βιβλίου της Pueblos en Armas1 που περιείχε συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών των 
λαπνοαμερικάνικων κινημάτων της δεκαετίας του 1980. Συνέβη αυτό την άνοιξη του 2003, 
είχε ήδη ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση της ΕΟ17Ν, και η τότε «εσωτερική» επικαιρότητα 
του θέματος δημιούργησε ένα εύλογο ενδιαφέρον για μια ενδεχόμενη ελληνική έκδοση. Τα 
έργα της Marta Hamecker γράφονται στα ισπανικά, γεγονός που προκάλεσε μια δεύτερη 
σκέψη και παρέπεμψε στο πρόσωπο του μεταφραστή...

Έτσι δόθηκε η ώθηση στην αναζήτηση του βιβλίου, το βιβλίο βρέθηκε, επρόκειτο για 
μια εξαιρετική συλλογή κειμένων ιστορικής σημασίας, για όσους θέλουν όχι μόνο να κα
τανοήσουν αλλά και να αισθανθούν... Όμως, τότε, σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε και η γνωριμία 
με το τελευταίο της έργο, το ανά χείρας, αυτό που θεωρήθηκε ότι αποτελεί έναν μοναδικό 
πίνακα, κάτι σαν τοιχογραφία, των περισσότερων ρευμάτων σκέψης και πολιτικής πράξης 
που διέσχισαν τις τελευταίες δεκαετίες τη λατινοαμερικάνικη ήπειρο. Και όχι μόνο αυτήν.

Αν και το παρόν βιβλίο αναφέρεται στην Αριστερά, την υπερβαίνει, θέτει ζητήματα που η 
ίδια δεν είχε θέσει στον εαυτό της. Ιδιαίτερα οι κύριες συγκροτημένες ιστορικές συνιστώσες

1. Ediciones Era, (1984), Mexico. Η δημοσίευση στο Society fo r  Comparative Study o f  Society 
and History, 1990, του Timothy P. Wicham-Crowley, «Terror and Guerrilla Warfare in Latin Ame
rica, 1956-1970», σελ.224
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της. Άλλοι, άλλες κινηματικές παραδόσεις, ίσως ναι... Το περιεχόμενό του δεν προσφέρεται 
για γενικές αξιολογικές κρίσεις, δεν απαιτείται να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει κανείς με 
αυτό. Το δίλημμα τούτο άλλωστε δεν έθεσαν στον εαυτό τους, ακόμη και όταν σε κάποια 
ζητήματα η διαφωνία ήταν σημαντική, ούτε όσοι συντέλεσαν στην παρουσίασή του στον 
έλληνα αναγνώστη. Αρκεί, συνεπώς, να διαβαστεί προσεκτικά και να υποβληθεί σε κριτική. 

Η κριτική αποτελεί το ζητούμενο, αυτή θα φέρει κοντά όποιον εδώ σκέφτεται και πράττει 
πολιτικά με τους εκεί, με το μεγάλο λατινοαμερικάνικο πολιτικό και κινηματικό εργαστήρι, 
με τη θεωρητική και πρακτική εμπειρία μιας συναρπαστικής και αέναα αναγεννόμενης 
ηπείρου.

Η πρώτη ισπανική έκδοση του Haciendo p osib le lo imposible πραγματοποίησε το «αδύ
νατο» του πολιτικού του σκοπού. Σε καιρούς παράλληλων και σπάνια τεμνόμενων θεωρη
τικών μονολόγων, σε καιρούς δύσκολους προπαντός για την ευρωπαϊκή «κοιτίδα» πολι
τικής θεωρίας, το βιβλίο συγκέντρωσε την προσοχή όλων των σημαντικών διανοητών της 
Αριστεράς, τους υπέβαλε την ανάγκη να γράψουν, να της ασκήσουν κριτική αλλά και στη 
συνέχεια ν’ αντιπαρατεθούν μεταξύ τους. Η αφύπνιση αυτή, πρόσκαιρη ή μονιμότερη ο 
χρόνος θα μιλήσει, της μάλλον αταβιστικής και σε πολιτική αγρανάπαυση ευρισκόμενης 
αριστερής διανόησης, οφείλεται όχι μόνο στην έξαρση ενός νέου κινήματος ενάντια στην 
παγκοσμιοποίηση -ελάχιστα βιβλία της περιόδου αυτής προκάλεσαν ανάλογη συζήτηση- 
αλλά και στην ειδική σχέση της συγγραφέως με το θέμα που πραγματεύεται. Σχέση 
εσωτερική, σχέση αναλυτή και ταυτόχρονα συντελεστή γεγονότων, ιδιαίτερα του μεγάλου 
γεγονότος, αυτού που ξεκίνησε με την ανατροπή στη Βενεζουέλα και συνεχίστηκε με τη 
δημιουργία μεγάλων ή μικρών εξεγέρσεων ή ρήξεων στην υπόλοιπη ήπειρο. Ο δικτυακός 
τόπος, το website “Rebelión”, στην PAGINA DE HARNECKER περιέχει αρκετά από τα προ- 
αναφερόμενα κείμενα.

Για να διαβαστεί όμως καλύτερα τούτο το βιβλίο, για να συντελέσει σε πιο ουσιαστικές 
σκέψεις, για να μπορέσει να μετουσιωθεί σε εργαλείο διερεύνησης της σύγχρονης πο
λιτικής πράξης, χρειάζονται και κάποια «κλειδιά». Ένα, ίσως το σημαντικότερο από αυτά, 
περιέχεται σ’ ένα σύντομο δοκίμιο της ίδιας της συγγραφέως, πρόκειται για το Althusser 
and the "theoretical antihumanism " o f  Marx, που έγραψε το 1995.

Αν και το κείμενο αυτό γράφεται σε μια από τις πιο «πεσμένες» περιόδους της Αριστεράς, 
αν και η συγγραφέας φέρει άθελά της, ως συνήθως συμβαίνει, το βάρος της «ετικέτας», 
επιχειρεί να ξεκαθαρίσει κάποιους λογαριασμούς της, καλούς θα λέγαμε, τόσο με θέσεις 
του Αλτουσέρ όσο και με αντίστοιχες θεωρητικές διαδρομές του ίδιου του Μαρξ. Είναι ένα 
κείμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιους απλά ερμηνευτικό ή ως ένα από αυτά 
που γράφονται για ν ’ αποκαταστήσουν το κύρος μιας ορισμένης μαρξιστικής παράδοσης 
προσδίδοντας συνάμα θεωρητικό κύρος στον συντάκτη τους. Δεν είναι όμως αυτός ο σκο
πός, στην ουσία του το κείμενο είναι κριτικό...

Εισάγει απ’ την αρχή την ιδέα του «ιδεολογικού πλαισίου» της περιόδου στην οποία κυρίως 
αναφέρεται (1955-1965), έως και τότε, δέκα χρόνια αργότερα, που διατύπωσε τις επίμαχες 
θέσεις του ο Αλτουσέρ. Υπογραμμίζει, όχι τυχαία αλλά για να ερμηνεύσει τη γραφή, τη 
σκοπιμότητα του «λυγίσματος του ραβδιού προς την αντίθετη πλευρά» κάθε φορά που
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ξεσπάει μια θεωρητική διαμάχη... Τηρεί αποστάσεις όταν γράφει «αποτελεί πεποίθησή 
μου ότι ο Αλτουσέρ παρερμηνεύτηκε τόσο κατά τη διάρκεια της σνομπίστικης φίλο- 
αλτουσεριανής εποχής όσο και κατά την αντι-αλτουσεριανή περίοδο που ακολούθησε». 
Εξαιρετικό και πολλών απευθύνσεων απόσπασμα, ανεξάρτητα από το πώς κανείς κρίνει τις 
θέσεις του Αλτουσέρ ή πώς αντιλαμβάνεται τη συζήτηση για το «πρώιμο» και το «ώριμο» 
έργο του Μαρξ.

Τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται είναι θεμελιώδη, είτε επιχειρεί να τα προσεγγίσει κανείς 
μέσα απ’ το μαρξιστικό παράδειγμα (όσο και όπως το κατανοεί), είτε έξω από αυτό, είτε ακόμη 
ενάντια σ’ αυτό. Σε τούτο το επίμετρο δεν είναι δυνατό, δεν δικαιούται κανείς άλλωστε, να 
μιλήσει γι’ αυτά τα ζητήματα. Ας γίνει, αν και όταν γίνει, αργότερα και με διαφορετικό τρόπο. 
Εδώ μόνο να εκθέσουμε κάποια απ’ τα ζητήματα που θέτει το κείμενο στον αναγνώστη: 
σοσιαλιστικός, κοινωνικός ουμανισμός ή θεωρητικός μαρξιστικός αντιουμανισμός... ο 
Ανθρωπος μαριονέτα των δομών, η «εξορία» του Ανθρώπου στο μαρξιστικό παράδειγμα... 
ή, στην αντίπερα, το ελεύθερο ανθρώπινο υποκείμενο, το υποκείμενο της ηθικής και 
πολιτικής δράσης ως σημείο αφετηρίας... Συγκρότηση του Ανθρώπου ως κοινωνικού, πο
λιτικού, ιστορικού υποκειμένου ή έκλειψη του υποκειμένου... Με ποια θεωρία μπορεί να 
γίνει μια αυστηρή ανάλυση της κρίσης και πτώσης του σοσιαλισμού, των νέων μορφών που 
προσλαμβάνουν τα μέσα παραγωγής και ποια θεωρία, αναγκαία σήμερα περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε, μπορεί να εξηγήσει τις ιδεολογικές πρακτικές;

Αυτά και αρκετά ακόμη ζητήματα που συζητήθηκαν, όπου και όπως συζητήθηκαν, πριν δύο 
τρεις δεκαετίες από τα τότε πολιτικά ρεύματα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, διατηρούν αμείωτη 
την επικαιρότητά τους στη λατινοαμερικάνικη ήπειρο και, παράλληλα, εμφανίζονται μέσα 
από άλλο Λόγο και δια μέσου διαφορετικών κωδίκων σε άλλες, εξαιρετικά καυτές, όπως 
και πιο «παράδοξες», περιοχές του πλανήτη.

Η αναφορά σε θεωρητικά στοιχεία του έργου της Marta Harnecker δεν αποσκοπεί μόνο 
στην υποστήριξη μιας δεύτερης ανάγνωσης του βιβλίου. Υπάρχουν και παράπλευροι σκοποί 
όπως η κατάδειξη της δυνατότητας ένα ανοιχτό «σώμα» θεωρίας ν ’ αποτελεί ταυτόχρονα 
και «σώμα», το ίδιο ανοιχτό, πολιτικής πράξης. Η Marta Harnecker, σε αντίθεση με όσους 
ομόριζους ή φερόμενους ως ομοϊδεάτες της συμπορεύτηκε σε θεωρητικά μονοπάτια προη
γούμενων δεκαετιών (’70, ’80), δεν περιορίζεται να κάνει «θεωρία για τη θεωρία» ούτε 
ζήλωσε τον αυτάρεσκο ρόλο του παραγωγού γενικής -και ετεροαναφορικής- θεωρίας και, 
συνάμα, έγκλειστου -και αυτοαναφορικού- πρακτικού λόγου.

Αφού επιχείρησε την κατανόηση των γενικών και -προπαντός- ειδικών μορφών με τις οποίες 
εμφανίζεται ο σύγχρονος δυναμικός καπιταλισμός2, προχώρησε πιο πέρα στην κατανόηση 
των σημερινών ιδεολογικών μορφών και μορφών κοινωνικής-πολιτικής πάλης. Οργώνοντας, 
θεωρητικά και πρακτικά, την εύφορη σε ιδέες και εξεγέρσεις λατινοαμερικάνικη γη, συγκρο
τώντας γνώσεις έλλογες και βιωματικές πολλών «αζιμουθίων», πέρασε και στην αντίπερα

2. «La finance capitaliste», (2006), ό.π. Ορισμένοι από τους εμπνευστές αυτής της συζήτησης 
αποτελούν βασικούς συνομιλητές της συγγραφέως, αναφέρονται συχνά στο παρόν βιβλίο, και απο
τελεί αδήριτη ανάγκη να διαβαστεί το έργο τους.



δίνοντας στοιχεία μιας θεωρίας του σημερινού υποκειμένου και μιας θεωρίας της δράσης. 
Η Marta Hamecker, μ’ άλλα λόγια, προχώρησε πέρα από τη -διάσημη- επιστημολογική 
τομή προς την -πολύσημη- πολιτική τομή.

Να γραφτεί κάτι ακόμη όμως που αφορά τη συμβολή της συγγραφέως στην ανάδειξη της 
πολιτικής σημασίας ενός καθοριστικού για την εποχή μας ζητήματος εγγεγραμμένου σε 
αυτό που προαναφέρθηκε ως κατανόηση των γενικών και ειδικών μορφών της σύγχρονης 
παγκοσμιοποίησης. Πρόκειται για το ζήτημα της κεντρικότητας του χρηματοπιστωτικού 
καπιταλισμού όπου η συγγραφέας επιχειρεί, όχι με δική της πρωτότυπη εργασία αλλά με 
εκτεταμένες, πολύ καλά επιλεγμένες, αρθρωμένες και «στοχοπροσηλωμένες» παραπομπές 
στο έργο πιο ειδικών στο θέμα ερευνητών, να επανεξετάσει το πεδίο των ταξικών σχέσεων 
και να διαγνώσει αλλαγές που συνδέονται τόσο με τις κοινωνικές-πολιτικές αντιστάσεις 
όσο και με το χτίσιμο ενός νέου κοινωνικό-πολιτικού σχεδίου στην Λατινική Αμερική. 

Ίσως, τώρα, μετά το διάβασμα του βιβλίου, να αντιλαμβάνεται καλύτερα ο αναγνώστης την 
αξία της επισήμανσης του μεταφραστή (στον πρόλογό του, σελ. 20, υποσ. 3. ) σε αναφορά 
του σε πρόσφατη συζήτηση όπου αναλύονται, στο φως των μετασχηματισμών που επιφέρει 
η παρούσα ηγεμονία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού [το μέλλον της, τουλάχιστον 
υπ’ αυτήν την μορφή, αβέβαιο], ζητήματα όπως: υπερανταγωνισμός και αναπαραγωγή 
του κεφαλαίου, πλασματικό κεφάλαιο, κατακτήσεις, επέκταση αλλά και πτώση του 
δείκτη συσσώρευσης, νέες εσωτερικές αντιθέσεις αλλά και (προσωρινή) απαλλαγή απ’ 
το αντίπαλο δέος, συστημική κρίση. Συζήτηση που επικεντρώνει στην αδιαιρετότητα του 
φετιχισμού του εμπορεύματος και του χρήματος σ’ ένα σύστημα που (καθώς) ορίζει τον 
ατομικό πλουτισμό ως ύστατο σκοπό (συνάμα) παράγει συνεχώς και εμφιλοχωρεί στους 
ανθρώπους μια ιδεολογία «μυστική».. Μια ιδεολογία που, μέχρι τώρα, αποβαίνει διπλά, 
αν όχι πολλαπλά, χρήσιμη: α) στη συσσώρευση και συγκεντροποίηση, υπό μορφή τίτλων 
κυρίως, χρηματικών ποσών, προπαντός μικροποσών, απαραίτητων στην αγορά (και τις 
προσανατολισμένες τοποθετήσεις) του κεφαλαίου, επιτυγχάνοντας ένα ζωτικό οικονομικό 
του σκοπό και, β) στην υποδούλωση των οικονομικά υποταγμένων και κοινωνικά-πολιτικά 
αδιάφορων, επιτυγχάνοντας τον θεμελιώδη εξουσιαστικό του σκοπό.

Στο εξαιρετικό -και από τα λίγα που έχουν γραφτεί- δοκίμιο του Μίλτου Φραγκόπουλου3 
για τη μετάφραση ή, κατά πώς αναφέρεται, τη μεταφρασεολογία, βρέθηκε η φράση: «ο 
μεταφραστής, αναπόφευκτα, έρχεται να μιλήσει “δια στόματος του άλλου” κι ενσωματώνει 
το δικό του σήμα μέσα στο ξένο κείμενο». Πράγματι, οι πρώτες τηλεφωνικές συνομιλίες με 
τον Δημήτρη Κουφοντίνα αφορούσαν τα ουσιώδη προβλήματα της μετάφρασης. Όχι τόσο 
τα προφανή, όπως του χώρου που δούλευε, των ελάχιστων μέσων, λεξικογραφικών και 
βιβλιογραφίας, που διέθετε, ή των πολλών που δεν διέθετε καθώς η απαγόρευση επίσκεψης 
στη βιβλιοθήκη της φυλακής ή ακόμη και η αναζήτηση κειμένων και πληροφοριών στο 
διαδίκτυο αποτελεί απαραβίαστη αρχή του σωφρονιστικού συστήματος και εργαλείο πνευ
ματικού μαρασμού και διανοητικής αποδόμησης των πολιτικών κρατουμένων, εντός του 
πλαισίου της «σύγχρονης» αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας... Ως προς αυτά τα προβλήματα
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3. Το εργαστήρι του μεταφραστή, εκδ. ΠΟΛΙΣ, 2003.
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ορισμένες προσπάθειες έγιναν και κάποια βιβλία ή βοηθήματα που αναζητούσε έφταναν σ’ 
αυτόν μετά από μέρες ή βδομάδες...

Οι πιο ενδιαφέρουσες και πιο σημαντικές συνομιλίες, αυτές που όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω αφορούσαν τα ουσιώδη προβλήματα της μετάφρασης, δηλαδή τις αρχές και τη μέ
θοδό της, κατέληξαν με την υιοθέτηση της δύσκολης «γραμμής» που εξ αρχής ο ίδιος επέ- 
λεξε. Να μείνει πολύ κοντά στο κείμενο της συγγραφέως, να το υπηρετήσει αποδίδοντας 
αυστηρά τις έννοιες που εκείνη χρησιμοποιούσε και το ύφος που τη χαρακτηρίζει, να περνά 
ώρες και μέρες για ν’ αποδώσει το νόημα εκεί όπου το κείμενο έπαυε να του είναι «γεν
ναιόδωρο»...

Κάθε κείμενο αποτελεί την έκφραση μιας ιδιολέκτου που μετέρχεται -λιγότερο ή περισ
σότερο, συνειδητά ή ασύνειδα- φραστικά τεχνάσματα για να εκθέσει εικόνες, καταστάσεις, 
νοήματα, για να διαμορφώσει λόγο. Πόσο μάλλον ένα κείμενο που ταξιδεύει στον νεό
τερο ιστορικό, κοινωνικό-πολιτικό και οικονομικό-τεχνολογικό χρόνο, παρατηρώντας, 
περιγράφοντας, αναλύοντας κι επιχειρώντας συγχρόνως να καταλάβει και ν’ αναπαραστή- 
σει τα θεωρητικά και πρακτικά δρώμενα μιας τόσο «τυρβώδους» εποχής. Ένα τέτοιο κεί
μενο είναι υποχρεωμένο να μετέλθει αυτών των τεχνασμάτων για να πει ή να μην πει αυτό 
που είναι ή δεν είναι εφικτό να ειπωθεί.

Η μετάφραση ενός τέτοιου κειμένου είναι προφανές ότι πρέπει να διερευνήσει συχνά 
περιοχές «αχαρτογράφητες» στη γλώσσα της. Από την άλλη πλευρά, αν θέλει να είναι μια 
«καλή μετάφραση», δεν μπορεί να μη φτάσει να ανακαλύψει και να μην υποχρεωθεί να 
αντιμετωπίσει ορισμένα από τα «άλματα, κενά κι υπεκφυγές» του πρωτοτύπου. Έτσι, η 
διαδικασία αυτή πολλές φορές θέτει το δίλημμα στον μεταφραστή είτε να μείνει υπερβολι
κά κοντά στο κείμενο παγιδευόμενος σε αδόκιμες διατυπώσεις, που δεν έχουν «ζυμωθεί» 
στη γλώσσα του, είτε να απομακρυνθεί και να εκφραστεί διαισθητικά, να τολμήσει (κάποτε 
πρέπει) «να γράψει με τις πατούσες των ποδιών του»4 διακινδυνεύοντας να οδηγηθεί στο 
ανεπίτρεπτο, δηλαδή, να «ξαναγράφευ> το κείμενο.

Τελικά, παρά τις δυσκολίες που του δημιουργούσε η αυστηρή και χαμηλών βαθμών ελευ
θερίας μεταφραστική επιλογή του, μένοντας κατά τη γνώμη μου «επικίνδυνα» κοντά στο 
πρωτότυπο, κατόρθωνε να αποδίδει «στρωτά» το κείμενο και να διαψεύδει τις αρχικές 
μου ανησυχίες. Αυτές που συχνά του εξέφραζα μέσω του γνωστού διλήμματος: verbum ex 
verbo ή sensum ex sensu;5

4. Από μια αναφορά του Λόρκα στην τραγουδίστρια Παστόρα Παβόν -«σκοτεινή ισπανική ιδι
οφυή, αντάξια ενός Γκόγια» την αποκαλεί- σε διάλεξή του για το duende (δαιμόνιο;). Εκεί περι
γράφει μια σκηνή όπου σε μια ταβέρνα-καπηλειό του Καδίζ δεν μπόρεσε, με όλη την επιτηδευμένη 
τεχνική στο τραγούδι της, να συγκινήσει «το πιο απαιτητικό κοινό» και «χρειάστηκε να κάνει πέρα 
όλα τα τεχνάσματα και να τραγουδήσει με μια δύναμη που ερχόταν απ’ τις πατούσες των ποδιών 
της», Μ. Φραγκόπουλος, Το εργαστήρι του μεταφραστή, σελ. 20. Μεταφορική απόδοση του μετα
φραστικού προβλήματος της υπέρβασης του κειμένου ως αναγκαίας εξαίρεσης αλλά και του σεβα
σμού του κειμένου ως αναγκαίου κανόνα.

5. Λέξη προς λέξη ή νόημα προς νόημα;
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Η φιλολογική και γλωσσολογική προσέγγιση λιγότερο (λόγω δικών μου αδυναμιών) 
και η κοινωνικο-ιστορική και οικονομικο-τεχνολογική προσέγγιση περισσότερο (λόγω 
διαθέσιμων πηγών) αποτέλεσαν το μεταγενέστερο πεδίο ανταλλαγής σκέψεων και γνώμης. 
Οι λέξεις και οι φράσεις, το ειπωμένο κι αυτό που ίσως η συγγραφέας ήθελε να ειπωθεί, 
άνοιγαν θέματα για συζητήσεις.

Να πω, τέλος, ότι η μετάφραση αυτού του βιβλίου από τον Δημήτρη ήταν για μένα μια εξαι
ρετική περίοδος γόνιμου, αληθινού και προπαντός οικείου διαλόγου. Σε τέτοιου είδους 
και εντός αυτών των συνθηκών συνομιλίες, ο λόγος παίρνει απρόβλεπτες χροιές, ανιχνεύο- 
νται και αναδύονται άδηλες σκέψεις, προβληματισμοί και τρόποι έκφρασης. Ελπίζω, στην 
επόμενη δουλειά του, να έχουν και άλλοι, περισσότεροι, τη δυνατότητα μιας ανάλογης ή 
πληρέστερης επικοινωνίας και μετοχής...

Ιούνης 2007
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