
 

Η Πράσινη οικονομική πρόταση σε σχέση με τα άλλα παραδοσιακά 
οικονομικά μοντέλαi 

Αφιερωμένο στη μνήμη του φίλου και συντρόφου Κώστα Γεωργιάδη 

Πρόλογος 

Τι είναι τελικά φίλες και φίλοι η Πολιτική Οικολογία; 

Είναι μία αριστερή πρόταση με περιβαλλοντική ευαισθησία; 

Είναι μία πρόταση που θυσιάζει την ευημερία των ανθρώπων στον βωμό της 
προστασίας της φύσης; 

Είναι μία επιστροφή στον πρωτογονισμό; 

Ή είναι πολυτέλεια κοινωνιών που, έχοντας λύσει τα προβλήματα επιβίωσης, 
αναζητούν το ευ ζην σε μεταϋλιστικές αξίες; 

Όλα τα παραπάνω πιθανά υποστηρίζονται, από αρκετές και αρκετούς που 
δηλώνουν οικολόγοι. Ωστόσο κατά τη δική μου άποψη, που θεωρώ ότι απηχεί το 
κέντρο βάρους των πράσινων κομμάτων παγκοσμίως, η πολιτική οικολογία είναι η 
πιο νεωτερική οικονομική πρόταση που απαντά στα αδιέξοδα του καπιταλισμού. 

Και αυτή την σύγκριση της πράσινης οικονομίας με τα άλλα οικονομικά μοντέλα θα 
συζητήσουμε σήμερα 

Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Γεννιέται από τις ρίζες του εργατικού κινήματος, αλλά οι εμπνευστές της όπως ο 
Λασσάλ και ο Μπερνστάιν θα συγκρουστούν με την επαναστατική πτέρυγα, που 
εκφράστηκε από την Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Μάρξ και τον Λένιν. 

Στην πράξη αμφισβητεί την βίαιη επανάσταση και θεωρεί ότι μπορεί να περάσουμε 
στον σοσιαλισμό με ειρηνικές μεταρρυθμίσεις. 

Αντίθετα η επαναστατική αριστερά θεωρεί ότι μόνο με την κατάληψη της εξουσίας 
και των μέσων παραγωγής από τους εργάτες μπορεί να επιβληθεί ο σοσιαλισμός. Η 
βελτίωση της ζωής των προλετάριων μέσα στον καπιταλισμό, μειώνει το 
επαναστατικό τους φρόνημα, δημιουργεί κοινωνική διαστρωμάτωση και διασπά το 
εργατικό κίνημα. Για την επαναστατική αριστερά οι μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια 
του καπιταλισμού αποκλήθηκαν «ρεφορμισμός», που θεωρείται από την δογματική 
αριστερά ως ο χειρότερος εχθρός της επανάστασης. 



Ωστόσο ο ίδιος ο Μαρξ στη μπροσούρα του «Μισθός-Τιμή-Κέρδος» θεωρεί 
επαναστατική πράξη και όχι ρεφορμισμό την διεκδίκηση καλύτερων μισθών στα 
πλαίσια του καπιταλισμού. 

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα οι κομμουνιστές πίστευαν 
ότι η προλεταριακή επανάσταση και η δικτατορία του προλεταριάτου ήταν 
ζήτημα λίγων ετών, οπότε δεν είχε νόημα να αγωνίζονται για βελτίωση των 
συνθηκών ζωής στα πλαίσια του καπιταλισμού, αφού προτεραιότητα ήταν η 
επανάσταση. 

Ωστόσο η επανάσταση δεν ήρθε και αντίθετα ήρθε ο καθαρά καπιταλιστικός 
1οςπαγκόσμιος πόλεμος. 

Οι δύο βασικές αιτίες του πολέμου είναι απόρροια της ανόδου του καπιταλισμού: 

 Ο έλεγχος των πρώτων υλών και 
 ο εθνικισμός, 

δηλαδή ακριβώς τα ζητήματα που είναι πρώτα σήμερα στην πράσινη ατζέντα. 

Ο πόλεμος υπήρξε ένας θρίαμβος για την καπιταλιστική οικονομία. Το ατσάλι, το 
πετρέλαιο, οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι πλέον τα μεγάλα αφεντικά. Η έγγεια 
πρόσοδος συνθλίβεται. Αρκετές αυτοκρατορίες διαλύονται σε έθνη κράτη, όπως 
Ρωσική, Αυστροουγγρική, Γερμανική και Οθωμανική. Ενώ όμως συνολικά το 
κεφάλαιο, που συρρικνώθηκε δραματικά από την έναρξη του 1ου παγκοσμίου 
πολέμου, κατά την μεγάλη ύφεση του 30 και μέχρι και το τέλους του 2ου, ανακτά 
την συσσώρευση του μετά το 45, η έγγεια πρόσοδος εξακολουθεί να μειώνεται. 

Παρακάτω βλέπουμε τρία γραφήματα από το «Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά 
Πικετί που δείχνουν τη συσσώρευση του κεφαλαίου σε Γαλλία, Βρετανία και 
Γερμανία. 



 

 

 



 

Στο τέλος του 1ου παγκοσμίου πολέμου, έχει οριστικά θριαμβεύσει ο καπιταλισμός 
με εξαίρεση την Σοβιετική Ένωση για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Στον 
υπόλοιπο πλανήτη κυριαρχεί η καπιταλιστική λογική: Η δύναμη της εκτελεστικής 
εξουσίας των Αυτοκρατόρων έχει πέσει στο ναδίρ, αφού τα έθνη κράτη που 
δημιουργήθηκαν με την διάλυση των Αυτοκρατοριών, έχουν εξαιρετικά αδύναμη 
εκτελεστική εξουσίαii. Οι αποικίες είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να αντλούνται 
φθηνοί πόροι για τα νέα αφεντικά.  

Είναι όμως τα πράγματα τόσο ρόδινα; 

Το 1919 ο Τζον Μέυναρντ Κέινς γράφει το πρώτο από τα σημαντικότερα βιβλία του 
«Οι Οικονομικές Συνέπειες της Ειρήνης» στο οποίο υποστήριξε ότι η Γερμανία δεν 
είχε την ικανότητα να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις που απαίτησαν από 
αυτή οι νικήτριες δυνάμεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ότι αυτό θα οδηγούσε 
στην επανάληψη του σε πιο μεγάλη κλίμακα. Η άνοδος του ναζισμού τον δικαιώνει 
απόλυτα, αλλά είναι μεγάλο ιστορικό λάθος να χρεώνουμε τον ναζισμό στην 
Γερμανία. Οι ίδιες ιδέες κυριαρχούν σε όλη την Κεντρική Ευρώπη και στην Ιταλία με 
δύο βασικές αιτίες: 

 Η γέννηση εθνών-κρατών γεννά το φαινόμενο των μειονοτήτων, που δεν 
υπήρχε στις αυτοκρατορίες και εκτρέφει τα εθνικιστικά μίση. 

 Οι αδύναμες εκτελεστικές εξουσίες των νέων κρατών δεν μπορούν να 
χειριστούν την καπιταλιστική κρίση του 29 και την μεγάλη ύφεση, 
δημιουργώντας νοσταλγία για τον μεγάλο ηγέτη, τον Φύρερ. 

Το 1936 ο Κέινς γράφει το βιβλίο που ψηφίστηκε από το κοινό το 2017 ως «το 
βιβλίο με την μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση της βρετανικής κοινωνίας τον 
20ό αιώνα», την «Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος». 



Υποστηρίζει ότι για να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας που προκάλεσε η κρίση, θα 
έπρεπε να παρέμβει το κράτος και χρηματοδοτώντας την οικονομία και τις 
επιχειρήσεις να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Κέινς 
ότι οι καπιταλιστές είναι «καπετάνιοι του γλυκού νερού» και δεν επενδύουν σε 
συνθήκες κρίσης. 

Η περίοδος λοιπόν από το 1918 μέχρι και το 1945 δικαιώνει περίτρανα τον Κέινς και 
τους σοσιαλδημοκράτες, αφού το αδύναμο κράτος που ονειρεύονται οι 
φιλελεύθεροι και ο ανεξέλεγκτος καπιταλισμός οδήγησε σε πείνα, εξαθλίωση, στον 
αιματηρότερο πόλεμο στην ιστορία της ανθρωπότητας, στα κρεματόρια και τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Στις ΗΠΑ διασώζεται το κεφάλαιο από τις Κεϊνσιανές ιδέες και το New Deal που 
εφαρμόζει ο Ρούσβελτ με κορυφαίο παράδειγμα την δημόσια επένδυση της 
Tennessy Valey Authority 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τη συσσώρευση κεφαλαίου στις ΗΠΑ 

 

Νωρίτερα το 1913 ιδρύεται η FED, ακριβώς για να ελέγξει τις διαδοχικές 
αυτοκαταστροφικές κρίσεις του καπιταλισμού. Το βασικό λοιπόν καπιταλιστικό 
εργαλείο, το νόμισμα, περνά στον δημόσιο έλεγχο, το κράτος δηλαδή καθορίζει την 
νομισματική πολιτική. 

Η σοσιαλδημοκρατία εδραιώνεται ως σύστημα διακυβέρνησης και οικονομικής 
πολιτικής με την διάσκεψη του Bretton Woods τον Ιούλιο του 44, όπου συμμετείχαν 
πάνω από 700 αντιπρόσωποι από 44 σύμμαχες χώρες, με στόχο την διεθνή 
συνεργασία για αποτροπή των ανεξέλεγκτων ροών κεφαλαίου και του οικονομικού 



εθνικισμού που οδήγησαν το 30 στο κραχ, την ύφεση και την κατάρρευση της 
Κοινωνίας των Εθνών. 

Απότοκα της συνάντησης ήταν η ίδρυση του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, και 
ενός παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου που δεν ιδρύθηκε τελικά, αφήνοντας μόνο 
την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου GATT. Το καταστατικό του ΔΝΤ και η 
πολιτική του τις πρώτες δεκαετίας ύπαρξής του αφορούσε στην βοήθεια χωρών με 
προσωρινά προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους και όχι την επιβολή 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών με την χορηγία δανείων «υπό όρους», που ξεκινά το 
1979. 

Ο πρώτος λοιπόν θρίαμβος της σοσιαλδημοκρατίας είναι η κυριαρχία του 
Κέινσιανισμού. 

Η σοσιαλδημοκρατία ωστόσο θριαμβεύει και για δεύτερο λόγο: Η Δύση οφείλει να 
γίνει το αντίπαλο δέος της ΕΣΣΔ. 

Πέρα από την αναγκαία ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους στην οικονομία για 
την αποφυγή κρίσεων που απειλούν την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, η 
γενναία κρατική χρηματοδότηση απηχεί και γεωπολιτική πραγματικότητα 

 

Η αυξανόμενη επιρροή της ΕΣΣΔ κυρίως στις νέες χώρες που προέκυψαν από την 
κατάρρευση της αποικιοκρατία, εύκολα διαπιστώνεται από τα βέτο που άσκησε 
στην αρχή η διπλωματικά απομονωμένη ΕΣΣΔ στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Βαθμιαία απομονώνεται η Δύση που αναγκάζεται να καταφεύγει σε βέτο. Στον 
πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των βέτο, ανά 10ετία ξεκινώντας από την δελαετία 
1946-1955, μέχρι την 6ετία 1986-1991, όταν διαλύεται η ΕΣΣΔ 



 

Σταθμός στην ανάδειξη των νέων κρατών-πρώην αποικιών ως σημαντικού διεθνή 
παράγοντα είναι η συνδιάσκεψη του Μπαντούγκ το 1955, όπου πέρα από την 
διαίρεση Ανατολής-Δύσης, στον γεωπολιτικό χάρτη αναδεικνύεται και η διαίρεση 
Βορρά-Νότου. 

Ένα χρόνο μετά την συνδιάσκεψη, ο Νικήτα Χουρτσώφ αλλάζει σημαντικά την 
εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ. Στην ομιλία του με την οποία κατήγγειλε τα εγκλήματα 
του Στάλιν αναφέρθηκε και στον νέο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον Τρίτο 
Κόσμο: 

 «…Έφτασε η νέα περίοδος στην παγκόσμια ιστορία, την οποία 
είχε προβλέψει ο Λένιν, για να πάρουν οι λαοί της Ανατολής 
ενεργά μέρος στην διαμόρφωση του πεπρωμένου ολόκληρου 
του κόσμου και να αποτελέσουν έναν νέο και ισχυρό 
παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις [...] Για να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητη εθνική οικονομία και να ανυψώσουν το βιοτικό 
επίπεδο του λαού τους, αυτές οι χώρες, αν και δεν ανήκουν στο 
παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα, μπορούν να επωφεληθούν 
από τα επιτεύγματα του. Τώρα δεν χρειάζεται να παρακαλούν 
τους πρώην καταπιεστές τους για σύγχρονο εξοπλισμό. 
Μπορούν να τον αποκτήσουν από τις σοσιαλιστικές χώρες…».iii 

 

Η κατάρρευση λοιπόν της αποικιοκρατίας, ευνοεί την ΕΣΣΔ, που διεισδύει 
οικονομικά ακόμα και σε αυταρχικά καθεστώτα που διώκουν τους ντόπιους 
κομουνιστές.  
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Η σοσιαλδημοκρατία ως πολιτική πρόταση απαντά σε μία γεωπολιτική 
αναγκαιότητα: Οι μητροπόλεις του καπιταλισμού οφείλουν να αντιμετωπίσουν το 
αντίπαλο δέος της ΕΣΣΔ. 

Έγκαιρα ο Τρούμαν είχε διαμορφώσει την άποψη, ότι οι ΗΠΑ είχαν ειδική αποστολή 
να μετασχηματίσουν τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πίστευε ότι ο 
καπιταλισμός έπρεπε να αποδείξει, ότι διέθετε καλύτερα εργαλεία για να βελτιώσει 
την ζωή των φτωχών και των μη προνομιούχων στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό το 
απόσπασμα της ομιλίας του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του το 1949: 

 «…Πρέπει να ξεκινήσουμε ένα τολμηρό νέο πρόγραμμα 
προκειμένου να διαθέσουμε τα οφέλη από τα επιστημονικά 
επιτεύγματα και την βιομηχανική πρόοδο για την βελτίωση και την 
ανάπτυξη των υπανάπτυκτων περιοχών. 

Περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους ζουν στα όρια της 
εξαθλίωσης. Υποσιτίζονται και υποφέρουν από ασθένειες. Η 
οικονομική τους ζωή είναι πρωτόγονη και στάσιμη. Η φτώχια τους 
είναι εμπόδιο και απειλή τόσο για τους ίδιους όσο και για τις πιο 
ευημερούσες περιοχές.  

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η ανθρωπότητα κατέχει τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες για να ανακουφίσει αυτούς τους ανθρώπους από 
τα δεινά τους. [...] Πιστεύω ότι θα πρέπει να διαθέσουμε τα οφέλη 
των συσσωρευμένων τεχνικών γνώσεων μας στους λαούς που 
αγαπούν την ειρήνη, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να 
υλοποιήσουν τα όνειρα τους για μια καλύτερη ζωή. [...] Η 
μεγαλύτερη παραγωγή είναι το κλειδί για την ευημερία και την 
ειρήνη…»iv. 

 

Οι δυτικές υπερδυνάμεις αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις προπολεμικές 
στρατηγικές της αποικιοκρατίας. Η νέα στρατηγική στηρίζεται στην παροχή 
γενναίας οικονομικής βοήθειας και τεχνογνωσίας, και στην χρηματοδότηση της 
παγκόσμιας βιομηχανικής ανάπτυξης. 

 

Μία πρωτόγνωρη πηγή πόρων, προερχόμενων από τα κρατικά ταμεία των ΗΠΑ, 
κατευθύνεται στις εθνικές κυβερνήσεις, όχι μόνον των ηττημένων και 
κατεστραμμένων Γερμανίας και Ιαπωνίας, αλλά και δεκάδων άλλων χωρών.  

Μόνο η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ελλάδα ανερχόταν σε 68 εκατομμύρια $v, ενώ η 
συνολική βοήθεια τους προς όλες τις χώρες άγγιξε το ποσό των 5,1 δις. Για να 



αντιληφθούμε το μέγεθος της βοήθειας αξίζει να μνημονεύσουμε ότι το 1954 ο 
προϋπολογισμός του ΟΗΕ και των κύριων υπηρεσιών του έφτανε τα 83 εκ.$. 

Είναι φανερό ότι το βασικό κίνητρο για αυτήν την πολιτική δεν είναι αυστηρά 
οικονομικό, αλλά κυρίως γεωπολιτικό. 

Ο τρίτος λόγους που θριαμβεύει η σοσιαλδημοκρατία είναι τα μεγάλα ποσοστά 
ανάπτυξης που οφείλονται στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον 
πόλεμο χωρών. Με δείκτες ανάπτυξης που ξεπερνούν το 5% δημιουργείται 
υπερπλεόνασμα που χρηματοδοτεί την παιδεία, την υγεία, το ασφαλιστικό 
σύστημα. Την ίδια στιγμή οι τεχνολογίες του πολέμου εφαρμόζονται στην 
παραγωγή δημιουργώντας τεράστιους πολλαπλασιαστές. 

Τελικά όμως ο θρίαμβος της Σοσιαλδημοκρατίας αποδείχθηκε βραχύβιος. 
Έξι τεκτονικοί σεισμοί εξαφανίζουν τις αίτιες που επέτρεψαν την κυριαρχία της 
στην παγκόσμια οικονομία: 

Ο πρώτος σεισμός που γκρεμίζει την σοσιαλδημοκρατία είναι καθαρά 
οικολογικός: Η πετρελαϊκή κρίση γκρεμίζει τον μύθο της αέναης ανάπτυξης με 
ρυθμούς πάνω από 5%, οπότε εξαφανίζει το υπερπλεόνασμα που συντηρεί το 
ισχυρό κοινωνικό κράτος.  

Απότοκο της πετρελαϊκής κρίσης είναι και ο δεύτερος σεισμός: Το τραπεζικό 
σύστημα, από εργαλείο της κεφαλαιακής συσσώρευσης αυτονομείται και 
εξαλλάσσεται σε έναν παγκόσμιο Μινώταυρο 

Την δεκαετία του 70 το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ελέγχονταν ακόμα 
από τις κεντρικές κρατικές τράπεζες, που έχουν την αρμοδιότητα να «κόβουν» 
χρήμα. Εκείνη την εποχή το σύνολο των κεφαλαίων ανέρχεται σε 165 
δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 35 δισεκατομμύρια δίνονται ετησίως για 
δανεισμό. Την ίδια στιγμή τα υπερκέρδη που προήλθαν από το πετρέλαιο 
ανέρχονται σε περίπου 100 διςvi δολάρια, που διοχετεύονται κυρίως σε 
αμερικανικές τράπεζες και άλλα επενδυτικά ιδρύματα. Μετά από αφόρητες πιέσεις 
οι υπουργοί Οικονομικών των ΗΠΑ Τζορτζ Σουλτς και Γουίλιαμ Σίμον, ένθερμοι 
υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς, κάνουν δεκτό το αίτημα χαλάρωσης των 
ελέγχων για εξαγωγή κεφαλαίων. Στο διάστημα 73-76 τα κέρδη των αμερικανικών 
τραπεζών από τον διεθνή δανεισμό εκτινάσσονται από το 25% στο 75% των 
συνολικών κερδών τους. 

Νέα επενδυτικά προϊόντα λανσάρονται από τα καινοφανή αμοιβαία κεφάλαια και 
τα hedgefunds. 

Η αποχώρηση, το 1971, των ΗΠΑ, από τον μηχανισμό σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών, που είχε συμφωνηθεί στο BrettonWoods, οδηγεί σε πρόσθετες ευκαιρίες 



για τεχνητά κέρδη. Σε ελάχιστες ώρες, όποια ιδιωτική τράπεζα ή επενδυτικός 
οργανισμός διέθετε πλεονάσματα, μπορούσε πλέον να δημιουργεί επιπλέον 
υπερκέρδη από τις βραχυχρόνιες μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
αδιαφορώντας εάν αυτή η πρακτική οδηγούσε σε ύφεση ολόκληρες οικονομίες. 

Ο καπιταλισμός καζίνο εδραιώνεται όταν ο Μπιλ Κλίντον το 1999, επέτρεψε στις 
εμπορικές τράπεζες να επενδύουν σε τέτοια χρηματιστικά προϊόντα: χιλιάδες 
ανύποπτοι καταθέτες και ασφαλιστικά ταμεία έγιναν, συχνά εν αγνοία τους, 
χρηματοδότες αυτού του τζόγου. Να θυμίσουμε ότι ο διαχωρισμός των 
επενδυτικών από τις εμπορικές τράπεζες είχε υλοποιηθεί το 1932 από τους Glass 
και Steagall, που θέσπισαν αφ’ ενός την άμεση έκδοση χρήματος με εγγύηση 
κρατικά αποθέματα χρυσού και αφ’ ετέρου τον διαχωρισμό των επενδυτικών από 
τις εμπορικές τράπεζες με πλήρη απαγόρευση της δυνατότητας κερδοσκοπίας με τα 
λεφτά των καταθετών. Το 1956 οι περιορισμοί αυξήθηκαν. 

Το γεγονός είναι ότι πλέον η κρατική νομισματική πολιτική είναι αδύνατον 
να εφαρμοστεί όταν παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί διακινούν 
πολλαπλάσιο ιδιωτικό άυλο χρήμα 

 

Ο τρίτος σεισμός είναι η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού 

Δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο δέος που να υποχρεώνει τους καπιταλιστές να 
συντηρούν ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος. 

 Ο τέταρτος τεκτονικός σεισμός είναι η αδυναμία των συνδικάτων να 
διαπραγματευτούν δίκαιους μισθούς σε έναν παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. 
Εύκολα μία πολυεθνική κλείνει μία παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη και ανοίγει 
μία άλλη σε χώρες χωρίς εργασιακά δικαιώματα. 

 Ο πέμπτος τεκτονικός σεισμός είναι η εξασθένιση της κρατικής κυριαρχίας. 
Πραξικοπήματα όπως αυτό στην Χιλή το 1972 και πόλεμοι όπως αυτός στο Ιράκ το 
2003 θα ήταν αδιανόητοι την εποχή του Bretton Woods. 

 Τέλος ο έκτος και ίσως πιο επικίνδυνος σεισμός είναι η ιδιωτικοποίηση της 
γνώσης. Στο παρελθόν η γνώση ήταν δημόσια και η έρευνα ήταν ευθύνη των 
κρατών. Σήμερα ζωτικά στοιχεία της γνώσης και της έρευνας είναι κτήμα των 
πολυεθνικών.  

Φανταστείτε εάν ο Αϊνστάιν, ο Μονό, οι Γουάτσον και Κρικ ή ο Τούριγκ είχαν 
κατοχυρώσει σε ιδιωτικές πατέντες την δομή του ατόμου, τις αρχές της Βιοχημείας, 
τη δομή του DNA ή τον πρώτο υπολογιστή αντίστοιχα. Η τεχνολογική εξέλιξη θα 
γινόταν πανάκριβη, εάν έπρεπε να πληρώνουμε πνευματικά δικαιώματα σε αυτούς 
τους γίγαντες της σκέψης. 



Η σοσιαλδημοκρατία είναι παρούσα ακόμα και όταν επιλέγει νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές. Θεσμοί όπως η FED και η ΕΚΤ, είναι κληροδότημα της 
σοσιαλδημοκρατίας. Ιδιαίτερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική, πέρα από τις διαφωνίες 
για το περιεχόμενο της είναι θεσμός ρύθμισης, ώστε να μην αφεθεί η αγροτική 
παραγωγή στο έλεος των κερδοσκόπων. 

Ο ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

Το δεύτερο οικονομικό σύστημα που αμφισβήτησε τον καπιταλιστικό 
φιλελευθερισμό, το χρωστάμε στον Λένιν και τους Μπολσεβίκους που με την 
Οκτωβριανή επανάσταση πήραν στα χέρια τους την καταρρέουσα Ρωσική 
Αυτοκρατορία. 

Ποια είναι η ριζική διαφορά του Σοβιετικού μοντέλου από τον καπιταλισμό; 

Τα μέσα παραγωγής ανήκουν στους εργάτες, τους προλετάριους! 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ουδέποτε οι μπολσεβίκοι και οι κομμουνιστές 
ισχυρίστηκαν ότι το καθεστώς στη Σοβιετική Ένωση ή στις χώρες του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, είναι κομμουνιστικό.  

Οι μαρξιστές λενινιστές ξέρουν ότι αναλαμβάνουν την εξουσία σε χώρες που οι 
οικονομίες τους είναι καπιταλιστικές. Μάλιστα η Ρωσία ήταν χώρα φεουδαρχική με 
πολύ μικρό βαθμό αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης.  

Είναι δυσφήμιση του κομμουνισμού να αποκαλούνται αυτές οι χώρες 
«κομμουνιστικές» 

Ας θυμίσω λοιπόν τι είναι ο κομμουνισμός: Πρόκειται για μια οραματική κοινωνία, 
όπου η γνώση και τα αγαθά θα είναι κοινόκτητα και κοινόχρηστα. Η διάχυση της 
γνώσης σε όλη την κοινωνία πολλαπλασιάζει την εργασιακή ικανότητα, αφού 
καθένας δεν θα παράγει αγαθά ή υπηρεσίες κάτω από την εκμετάλλευση κάποιου 
αφεντικού, αλλά με βάση την δική του εσωτερική ανάγκη να δημιουργήσει. Σε μία 
τέτοια κοινωνία με ελάχιστες ώρες απελευθερωμένης και οικειοθελούς εργασίας ο 
πλούτος θα πλεονάζει. Θεωρητικά τέτοιες κοινωνίες ήταν οι κοινωνίες της 
Πολυνησίας που περιγράφει ο Levi Strauss, όπου σε επίγειους παράδεισους τα 
αγαθά της φύσης υπεραρκούν. Δεν υπάρχουν πόλεμοι και διεκδικήσεις, κανείς δεν 
αρπάζει κάτι από τον διπλανό του αφού τα πάντα είναι σε πλεόνασμα. 

Αντίθετα ο σοσιαλισμός είναι μία μετάβαση. Είναι η κατάληψη των μέσων 
παραγωγής και της πολιτικής εξουσίας από τους εργάτες, ώστε όντας πλέον οι ίδιοι 
αφεντικά, να οργανώσουν την μετάβαση στον κομμουνισμό. Μία κατάληψη που 
αναγκαστικά θα στερήσει τα δικαιώματα από τους εχθρούς της επανάστασης, γιατί 
στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή αφεθούν ελεύθεροι οι πρώην καπιταλιστές, 
έχουν την γνώση και τις διασυνδέσεις να οργανώσουν αντεπανάσταση.  



Η προλεταριακή επανάσταση δεν είναι φύσει βίαιη. Γίνεται αναγκαστικά βίαιη γιατί 
αναπόδραστα θα αντιμετωπίσει τον στρατό και την αστυνομία των καπιταλιστών. 

Για τους κομμουνιστές, η δικτατορία του προλεταριάτου, είναι μία αναγκαστική 
περίοδος όσο διαρκεί η σύγκρουση με το παλιό καθεστώς. Ωστόσο η δικτατορία του 
προλεταριάτου είναι πολύ πιο δημοκρατική, αφού οι πολίτες στην συντριπτική τους 
πλειονότητα είναι πραγματικά ελεύθεροι και κυρίαρχοι της εργασίας τους. Αντίθετα 
στην δήθεν αστική δημοκρατία, πραγματικά ελεύθεροι είναι μόνο οι καπιταλιστές 
και αντίθετα οι προλετάριοι είναι όμηροι της πείνας, της ένδειας και της κρατικής 
βίας. Πάνε με το ζόρι στον στρατό για να μακελευτούν στα κανόνια των 
καπιταλιστών.  

Για τους κομμουνιστές η δικτατορία του προλεταριάτου και ο σοσιαλισμός είναι 
πολύ πιο φιλελεύθερο καθεστώς από την αστική δημοκρατία.  

Παραδέχονται όμως οι κομμουνιστές ότι κατά τον σοσιαλισμό οι βασικές 
καπιταλιστικές δομές εξακολουθούν να λειτουργούν: 

 Συσσωρεύεται κεφάλαιο στα μέσα παραγωγής 
 Οι εργάτες παίρνουν μισθό και η εργασία τους εξακολουθεί και παράγει 

υπεραξία. 
 Τα αγαθά πληρώνονται με χρήμα. Δεν αποκτά ο καθένας ό,τι επιθυμεί. 
 Υπάρχει αστυνομία, στρατός και οργανωμένο κράτος.  

Όμως όλα τα παραπάνω ανήκουν στους εργάτες που γίνονται αναγκαστικά 
καπιταλιστές, δηλαδή ιδιοκτήτες του κεφαλαίου κατά την μετάβαση. 

Ωστόσο η πραγματικότητα εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά. 4 χρόνια μετά την 
Οκτωβριανή επανάσταση η βιομηχανική παραγωγή έχει μειωθεί κατά 20% και οι 
αγροτικές εκτάσεις κατά 38%. Η πείνα και η άθλια οικονομική κατάσταση οδηγεί σε 
διαρκείς αναταραχές με αποκορύφωμα την εξέγερση της Κροστάνδης. 

Οι επαναστάστες της Κρονστάνδης απαιτούσαν πολιτικές ελευθερίες, τερματισμό 
του πολεμικού κομμουνισμού, ελευθερία δράσης για τα άλλα σοσιαλιστικά 
κόμματα και περιορισμό των μέτρων κατά της μικρής ατομικής ιδιοκτησίας. 

Παραθέτω το ψήφισμα των εξεγερμένων ναυτών στην Κρονστάνδη 

Resolutions of a general meeting of the crews of the First and Second Squadrons of the Baltic 
Fleet, held March 1st 1921. 

“Having heard the report of representatives sent [from Kronstadt] to Petrograd to investigate 
the situation there, it is resolved: 

1. In view of the fact that the present Soviets do not express the will of the workers and 
peasants, immediately to hold new elections by secret ballot, the preselection campaign to 

have full freedom of agitation amongst workers and peasants. 



2. To establish freedom of speech and the press for workers and peasants, for Anarchists and 
Left-Socialist parties. 

3. To secure freedom of assembly for labour unions and peasant organisations. 

4. To summon a non-partisan conference of the workers, Red Army soldiers and sailors of 
Petrograd, Kronstadt, no later than March 10th 1921. 

5. To liberate all political prisoners of socialist parties, as well as all workers, peasants, 
soldiers and sailors imprisoned in connection with the labour and peasant movements. 

6. To elect a commission to review the cases of those held in prisons and concentration 
camps. 

7. To abolish all political bureaus, since no party should be given special privileges in the 
propagation of its ideas or receive the financial support of the government for such 

purposes… 

8. To abolish all [Bolshevik armed requisition squads]. 

9. To equalise the rations of all who work… 

10. To abolish the Communist fighting units in all branches of the Army, as well as the 
Communist guards on duty in mills and factories… 

11. To give the peasants full freedom of action in regard to their land, and also the right to 
keep cattle, on condition that the peasants manage… without employing hired labour. 

12. To request all branches of the Army… to agree to our resolutions. 

13. To demand that the press give the fullest publicity to our resolutions. 

14. To appoint a ‘Travelling Commission of Control’. 

15. To permit free individual production, on a small scale, by one’s own efforts.” 

Resolutions passed unanimously by the brigade meeting, with two abstentions. Signed, 
Petrichenko [chairman] and Perepelkin [secretary]. 

Resolutions passed by an overwhelming majority of the Kronstadt garrison. Signed, Vassiliev 
[chairman]. 

 

Sailors from the Kronstadt garrison, photographed before their anti-Bolshevik uprising in March 1921 

Μετά την Κρονστάνδη στο 10ο συνέδριο του ΚΚΣΕ το 1921 ο Λένιν εισηγείται την 
Νέα Οικονομική Πολιτική, όπου δίνει στους αγρότες το δικαίωμα να κρατούν και να 
εμπορεύονται τμήμα της παραγωγής τους 



Το σπουδαιότερο: Βαθμιαία για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αγαθών, η διοίκηση 
των εργοστασίων φεύγει από τα χέρια των συμβουλίων των εργατών δηλαδή των 
Σοβιέτ.  

Στην πράξη όμως ανέκαθεν υπήρξε μία καχυποψία του κόμματος της επανάστασης 
απέναντι σε αυτές τις συνελεύσεις. Το χειρότερο: Για να λειτουργούν οι 
συνελεύσεις απαιτείται ελευθερία γνώμης. 

Μετά το 28 όλη η διοίκηση της παραγωγής ελέγχεται ή επιχειρείται να ελεγχθεί από 
το κεντρικό κράτος. Μία φενάκη που εξακολουθεί να κυριαρχεί στους χώρους της 
δογματικής Αριστεράς. 

Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική κριτική στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ίσως οι 
επιλογές του Λένιν και του Στάλιν να ήταν μονόδρομος. Ίσως οι διαφωνούντες 
Μενσεβίκοι ή Εσέροι να ήταν πράγματι όργανα της αντεπανάστασης.  

Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι η μετάβαση στον κομμουνισμό έπαψε πολύ 
νωρίς να είναι απλή μετάβαση 

Από το 1917 μέχρι το 1991 που διαλύεται η ΕΣΣΔ οι εργάτες παρέμειναν μισθωτοί 
με αμελητέο έλεγχο στα μέσα παραγωγής. Η κεντρική διοίκηση της παραγωγής δεν 
διαφέρει σε τίποτα από την κεντρική διοίκηση μίας πολυεθνικής. Μοναδική 
διαφορά είναι ότι τον διευθύνοντα σύμβουλο στην μία περίπτωση των διορίζουν οι 
μέτοχοι ενώ στην ΕΣΣΔ τον διόριζε το κόμμα.  

Η ίδια η κεντρική διεύθυνση της παραγωγής αποδεικνύεται φενάκη. Να τονίσουμε 
κατ’ αρχάς ότι σε κανένα κείμενο του Μαρξ, δεν εκθειάζεται ο κρατισμός και η 
κεντρική διεύθυνση της οικονομίας. 

Ας δεχθούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι μία τέτοια κεντρική διεύθυνση 
δεν αναπαράγει την ταξική διαστρωμάτωση και ότι οι επαναστάτες διευθυντές 
βαθμιαία θα αποποιηθούν την εξουσία τους και θα παραδώσουν την διεύθυνση 
της παραγωγής στις κομμούνες. Πολύ πριν αυτήν την στιγμή θα πρέπει η κεντρική 
διεύθυνση να αποδείξει ότι είναι πιο βιώσιμη και πιο δίκαιη στην αναπόφευκτη 
σύγκρουσή της με τις οικονομίες στις οποίες θα διατηρείται ο καπιταλισμός. Για να 
δούμε  πώς φανταζόταν ο Τρότσκι αυτόν τον κεντρικό σχεδιασμό: 

 

…Εάν υπήρχε ο καθολικός νους [...]ένας εγκέφαλος που να κατέγραφε ταυτόχρονα 
όλες τις διαδικασίες στην φύση και την κοινωνία, που θα μετρούσε την δυναμική 
των κινήσεών τους, που θα προέβλεπε το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων τους, 
ένας τέτοιος εγκέφαλος θα μπορούσε προφανώς να καταστρώσει apriori ένα 
αλάθητο και λεπτομερέστατο πλάνο, αρχίζοντας από τις ακριβείς εκτάσεις που 



χρειάζονται για την παραγωγή σιτηρών και φθάνοντας μέχρι το τελευταίο κουμπί 
για τα σακάκια.vii 

 

Ας θυμηθούμε τον δαίμονα του Λαπλάς, που εάν ήξερε την ακριβή θέση και 
κατάσταση όλων των σωμάτων θα μπορούσε να προβλέψει με απόλυτη ακρίβεια 
την κατάσταση και τη θέση τους από το απώτατο παρελθόν στο απώτατο μέλλον. 
Όλα μπορούν να σχεδιαστούν και όλα είναι αυστηρά καθορισμένα. 

Ο Πολ Μέισον αναφέρει ότι την δεκαετία του 1980 στην αγορά της ΕΣΣΔ 
κυκλοφορούσαν εικοσιτέσσερα εκατομμύρια διαφορετικά προϊόντα, αλλά 
ολόκληρος ο μηχανισμός σχεδιασμού είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τις 
τιμές και την διαθεσιμότητα μόνο για διακόσιες χιλιάδες από αυτά, ενώ στην πράξη 
σχεδίαζε την παραγωγή μόνο δύο χιλιάδων.viii 

Στο ίδιο εδάφιο ο Πολ Μέισον αναφέρει τις εργασίες των Κόσκοτ και Κορτέλ, που 
επιχειρούν να επαναφέρουν στον πολιτικό διάλογο το μοντέλο του κεντρικού 
σχεδιασμού, όχι ως προσωρινή κατάσταση.  Δεν θεωρώ αναγκαίο να αντιγράψω 
την ενδελεχή αποδόμηση των επιχειρημάτων των Κόσκοτ και Κορτέλ από τον Πολ 
Μέισον: αφ’ ενός είναι στην διάθεση του κάθε μελετητή και αφ’ ετέρου η ίδια η 
ιστορική πραγματικότητα έχει βάλει τον κεντρικό σχεδιασμό στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας.  

Ενδεικτικά μόνον θα αναφέρω,  

 Την απόλυτη αδυναμία της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας να 
ενσωματώσει την τεράστια πολυπλοκότητα του σημερινού 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και τι θα το διαδεχθεί. 

 Την πλήρη αδυναμία ενσωμάτωσης πρωτοβουλιών εξωχρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως η δημιουργία λογισμικών ανοιχτού κώδικα που 
σήμερα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της καινοτομίας. 

 Την πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης της παραοικονομίας, της εμπορίας 
λευκής σαρκός, φαινομένων δηλαδή που κυριάρχησαν στις χώρες του 
υπαρκτού σοσιαλισμού. 

 Την πλήρη αδυναμία καταγραφής και ενσωμάτωσης σε έναν σχεδιασμό της 
μικρής αγροτικής παραγωγής και τις εμπειρίας από το πεδίο. 

Τέλος θα πρέπει να κάνουμε ειδική μνεία στον υπολογισμό του ωριαίου κόστους 
εργασίας που κανονικά σε μία σοσιαλιστική οικονομία θα πρέπει να είναι η βασική 
μονάδα μέτρησης όλων των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών. Ο υπαρκτός 
σοσιαλισμός δεν κατάφερε να μετρήσει με αυτή την θεμελιώδη μονάδα, ούτε τις 
Καλές Τέχνες, ούτε την καινοτομία, ούτε τον εθελοντισμό. 



 

Τέλος αναπάντητο μένει το ερώτημα, πώς θα απαντήσει μία κεντρικά διευθυνόμενη 
οικονομία στις προκλήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Θα γίνουν θύματα μίας επιδιωκόμενης ευμάρειας, όπως στον άγριο 
καπιταλισμό; 

 

Η εμπειρία του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι αρνητική σε όλα τα παραπάνω 
επίπεδα. Δεν το γράφουν μόνο οι αντικομουνιστές. Οι ίδιοι οι δογματικοί 
κομμουνιστές που ερίζουν μόνο για μία ιστορική διαφωνία: Για το ΚΚΕ η 
νομενκλατούρα, που αποδόμησε την επανάσταση, εδραιώθηκε με τον θάνατο του 
Στάλιν το 56, ενώ για άλλα μαρξιστικά κόμματα ήδη είχε κυριαρχήσει με τον 
σταλινισμό ή ακόμα και με την Νέα Οικονομική Πολιτική του Λένιν. 

Πέρα όμως από την παντελή αδυναμία της οικονομικής θεωρίας του υπαρκτού 
σοσιαλισμού να δημιουργήσει μία οικονομία πιο αποτελεσματική από τον 
φιλελεύθερο καπιταλισμό, υπάρχει και μία ακόμα σκληρή αντίφαση: 

Στον βαθμό που ο σοσιαλισμός δεν μπόρεσε να γίνει μία απλή μεταβατική περίοδος 
μέχρι τον κομμουνισμό και μάλιστα δεν επιβλήθηκε σε όλον τον πλανήτη, η 
παγκόσμια οικονομία γίνεται αναγκαστικά μικτή και τίθεται το ερώτημα ποιες θα 
είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις σοσιαλιστικές και τις φιλελεύθερες χώρες. Θα μένουν 
απομονωμένες όπως η Β. Κορέα; Θα ανοίξουν την αγορά τους σε καπιταλιστικά 
προϊόντα; Θα δανείζονται από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Σε αυτές 
τις αντιφάσεις στάθηκαν ανίκανοι να απαντήσουν οι δογματικοί κομμουνιστές και 
οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος.  

Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

Δεν θα αναφερθώ στον θεωρητικό φιλελευθερισμό του Άνταμ Σμιθ στον Ρικάρντο ή 
σε άλλους θεωρητικούς του 19ου αιώνα για έναν απλό λόγο: 

Οι θεωρίες τους αναπτύσσονται σε μία περίοδο μέχρι τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο, 
όπου οι περισσότερες οικονομίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό φεουδαρχικές. Στις 
ΗΠΑ ένα μεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου είναι οι σκλάβοι. Τα χρονικά όρια σήμερα 
δεν επιτρέπουν να ασχοληθούμε με την πρώιμη εκείνη περίοδο. 

Σήμερα θα αναπτύξουμε την φιλελεύθερη οικονομία όπως περιγράφεται από τον 
Μίλτον Φρίντμαν και την σχολή του Σικάγου, που κυριάρχησε στο παγκόσμιο 
οικονομικό γίγνεσθαι μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70, 
υλοποιήθηκε από τον δικτάτορα Πινοσέτ στην Χιλή, την Μάργκαρετ Θάτσερ και τον 
Ρόναλντ Ρέιγκαν. Σήμερα αυτή η θεωρία και πρακτική θεωρείται ορθοδοξία και 
μονόδρομος. 



 

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχολή του Σικάγου, ο μόνος δρόμος για παγκόσμια ευημερία 
είναι η ελαχιστοποίηση του κράτους που στις διάφορες εκδοχές διατηρεί μόνο 
ελάχιστες αρμοδιότητες, όπως ο στρατός, η συλλογή φόρων, το δικαστικό σύστημα. 
Στις ακραίες εκδοχές, ακόμα και στρατιωτικές δραστηριότητες εκχωρούνται σε 
εταιρίες. Στον πόλεμο του Ιράκ, όλη η επιμελητεία της αμερικανικής στρατιωτικής 
μηχανής ανατέθηκε σε ιδιωτικές εταιρίες, όπως η Black Water και η Halliburton το 
ακραίο παράδοξο ο ίδιος ο υπουργός Αμύνης Ντόναλντ Ράμσφελντ να είναι 
μεγαλομέτοχος και να κερδίζει ο ίδιος προσωπικά πολλά εκατομμύρια από την 
διεξαγωγή του πολέμου. 

Κατά τη σχολή του Σικάγου, στον βαθμό που ελαχιστοποιείται η δραστηριότητα του 
κράτους, ελαχιστοποιούνται και τα έσοδα του. Επομένως οι  επιχειρήσεις έχουν 
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

Δεύτερη και σπουδαιότερη διαφοροποίηση από τη ρυθμιστική λογική του 
υπαρκτού σοσιαλισμού και την σοσιαλδημοκρατίας: εάν η αγορά αφεθεί στον 
αυτοματισμό της, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων θα οδηγήσει σε 
ελαχιστοποίηση των τιμών. Μόνο οι ικανότερες επιχειρήσεις με τα καλύτερα 
προϊόντα θα επιβιώνουν, θα ενσωματώνουν την νέα τεχνολογία και θα υπηρετούν 
καλύτερα τον καταναλωτή.  

Η ελαχιστοποίηση λοιπόν του κράτους και των ρυθμίσεων, εν τέλει μεγιστοποιεί τον 
παραγόμενο πλούτο, που φυσικά στην αρχή θα τον καρπούνται οι επιχειρηματίες, 
που σαν επίγειοι Θεοί έχουν θέσει την δημιουργικότητα τους στην υπηρεσία των 
καταναλωτών ρισκάροντας τα κεφάλαια τους. Οι ίδιοι εν τέλει έχουν κάθε 
συμφέρον να διαχύσουν αυτόν τον πλούτο στους φτωχότερους, που και εκείνοι 
έχουν κάθε συμφέρον να εργάζονται με ζήλο και να υπηρετούν την επιχείρηση. 
Όσοι περιθωριοποιούνται φέρουν ακέραιη την ευθύνη, όπως στην φύση 
επικρατούν οι ικανότεροι οργανισμοί. 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε μία σημαντική παράμετρο: 

Είναι αναπόφευκτο ότι αυτή η διάχυση του πλούτου από πάνω προς τα κάτω, δεν 
είναι γραμμική. Πρόκειται για μία μάχη, όπου οι επιχειρήσεις με την χειρότερη 
οργάνωση και τους χειρότερους εργάτες θα χρεοκοπούν. Ταυτόχρονα αστάθμητοι 
παράγοντες, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, αλλά και οι αναπόφευκτοι οικονομικοί 
κύκλοι δημιουργούν κρίσεις.  

Κάποιοι φαντάζονται ότι οι κρίσεις αυτές είναι η αποτυχία του καπιταλισμού. Ισχύει 
εντελώς το αντίθετο. Στο καθαρόαιμο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού αυτές οι 
κρίσεις είναι η τροφή του καπιταλισμού. Είναι η λεγόμενη Δημιουργική 
καταστροφή! 



Στον ναζισμό αυτή η εξυγίανση της ανθρωπότητας και η κάθαρση της ανώτερης 
φυλής από μαύρους, νοητικά υστερημένους, ομοφυλόφιλους, Εβραίους, 
Τσιγγάνους ή κομμουνιστές γίνεται οργανωμένα, όπως ο αγρότης κλαδεύει το 
δένδρο και ξεριζώνει τα ζιζάνια.  

Στον νεοφιλελευθερισμό θα το κάνει η ίδια η αγορά και οι κρίσεις αποτελούν μία 
χρυσή ευκαιρία. 

Ήταν για παράδειγμα μία χρυσή ευκαιρία ο τυφώνας Κατρίνα για να απαλλαγούμε 
από τα δημόσια σχολεία που ήταν γεμάτα φτωχούς και μαύρους. Όλοι φυσικά 
εδικαιούντο ένα κουπόνι από το κράτος για να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα 
ιδιωτικό σχολείοix. Πόσοι όμως είχαν τον χρόνο και την οικονομική δυνατότητα να 
πηγαίνουν τα παιδιά τους με αυτοκίνητο σε αυτό το ιδιωτικό που ήταν αρκετά 
μακριά από το σπίτι τους; 

Αντίστοιχα ήταν χρυσή ευκαιρία το τσουνάμι στον Ινδικό για να απαγορεύσουμε την 
πρόσβαση στην ακτή στους φτωχούς παραδοσιακούς ψαράδες και να τους 
στείλουμε σε καταυλισμούς στην ενδοχώρα. Δεν απαγορεύτηκε όμως η 
ανοικοδόμηση της παραλίας με πεντάστερα ξενοδοχεία για ξένους τουρίστεςx. 

Τα παραπάνω παραδείγματα περιγράφονται στο εξαιρετικό βιβλίο της Ναόμι Κλάιν 
«Το δόγμα του Σοκ». Φυσικά η Κλάιν εξηγεί δεκάδες παραδείγματα δημιουργικής 
καταστροφής: Την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, που 
αξιοποιήθηκε για να επιβληθεί ο νεοφιλελευθερισμός σε αυτές της χώρες.  

Και όταν δεν προκύπτει κάποια απρόβλεπτη καταστροφή την επινοούμε: Τα 
ανύπαρκτα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν, χάρισαν έναν 
εξαιρετικά κερδοφόρο πόλεμο στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ο ανύπαρκτος 
κίνδυνος να φέρει ο Αλιέντε κομμουνισμό στην Χιλή, ήταν μία χρυσή ευκαιρία για 
μία δικτατορία.  

Τα χρηματοπιστωτικά παιγνίδια στις Τίγρεις της Ασίας έκαναν αυτές της χώρες 
έρμαια του νεοφιλελευθερισμού. 

Η Ναόμι Κλάιν περιγράφει βήμα-βήμα βήμα την κυριαρχία του 
νεοφιλελευθερισμού από την δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, εξηγώντας πώς 
αξιοποίησε κάθε καταστροφή για να επιβληθεί και όπου δεν υπήρχε καταστροφή, 
την δημιούργησε όπως στην Αργεντινή, την Χιλή ή στην οικονομική κατάρρευση των 
τίγρεων της Ασίας. 

Ωστόσο σκοπός του σημερινού σεμιναρίου δεν είναι να αξιολογήσουμε το εάν ο 
νεοφιλελευθερισμός είναι άδικος, σκληρός και έχει οδηγήσει εκατομμύρια 
ανθρώπους στην εξαθλίωση ή τον θάνατο. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι 
γεμάτη ζοφερά παραδείγματα άγριας εκμετάλλευσης, ακόμα και εξαφάνισης 



ολόκληρων πολιτισμών. Οι Μογγόλοι δημιούργησαν ολόκληρη αυτοκρατορία για 
αιώνες στηριγμένοι στην ανελέητη βία και την καταστροφή πολιτισμών. Φοβάμαι 
ότι ο Ερντογάν είναι περήφανος για τους πρόγονους του. Ούτε οι Βρετανοί, οι 
Ισπανοί ή οι άποικοι στην Αμερική στήριξαν τις αυτοκρατορίες τους στον σεβασμό 
των αυτοχθόνων πληθυσμών.  

Και μόνο το γεγονός ότι για περισσότερα από 10.000 χρόνια ο πολιτισμός 
στηρίχθηκε στην δουλοκτησία, είναι αρκετό για να συμπεράνουμε ότι ένα 
πολίτευμα μπορεί να παραμείνει βιώσιμο για αιώνες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
είναι δίκαιο. 

Το ερώτημα λοιπόν στο σημερινό σεμινάριο δεν είναι εάν ο νεοφιλελευθερισμός 
είναι δίκαιος ή άδικος και εάν μπορεί να εξασφαλίσει ευημερία για όλους τους 
ανθρώπους ή μόνο για τους ικανότερους εκλεκτούς.  

Το ερώτημα είναι εάν είναι βιώσιμος. Και παρακάτω συνοπτικά θα αναφέρω γιατί ο 
νεοφιλελευθερισμός δεν είναι περισσότερο βιώσιμος από τη σοσιαλδημοκρατία ή 
τον υπαρκτό σοσιαλισμό και οδηγεί την ανθρωπότητα σε κατάρρευση σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα.  

Τα παρακάτω αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισμό τον οδηγούν στην κατάρρευση και 
καμία πολιτική θεωρία δεν έχει τεκμηριώσει κάποια πρόταση υπέρβασης τους: 

 Εκθετική κατασπατάληση των πόρων.  

Θα έλεγα ότι ο μόνος απεριόριστος πόρος είναι η ανθρώπινη εργασία. Δεν είναι 
ακριβώς απεριόριστος. Θα είναι όμως πάντα σε πλεόνασμα. Αν δουλεύαμε ισότιμα 
όλοι οι άνθρωποι δεν θα υπήρχε ανάγκη για περισσότερες από 2-3 ώρες 
απασχόλησης ημερησίως, για να παράγεται ο αναγκαίος πλούτος για την ευημερία 
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Το σημερινό οικονομικό σύστημα μας θέλει 
ολόψυχα δεμένους στο άρμα της καριέρας μας, οπότε το 8ωρο, αλλά συχνά ακόμα 
και το 12ωρο είναι προϋπόθεση για να θεωρούμαστε αξιόπιστοι.  

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τους φυσικούς πόρους. Διέξοδοι του τύπου: 
Εποικισμός του Άρη ή εξορύξεις στη Σελήνη δεν απαντούν στο πώς δεν θα 
μετατραπεί ο πλανήτης σε αβίωτο νταμάρι. Η κλιματική κρίση είναι μία μόνο πτυχή 
της αδυναμίας του σημερινού οικονομικού συστήματος να αυτοπεριοριστεί. Δεν 
πρόκειται για ιδεολογική εμμονή που θα μπορούσε να ανατραπεί. Πρόκειται για 
ουσιώδες μαθηματικό όριο που εξηγεί ο Piketty στο βιβλίο του «Το κεφάλαιο τον 
21ο αιώνα»: Για να υπάρχει επαρκές κέρδος για επενδύσεις η αύξηση του ΑΕΠ, 
πρέπει να ξεπερνά το 3%. Μία όμως οικονομία που αναπτύσσεται με 4% σε 40 
χρόνια θα έχει πενταπλασιαστεί, σε 60 δεκαπλασιαστεί και σε έναν αιώνα θα έχει 
πενηνταπλασιαστεί. Αν όλοι οι λαοί κατανάλωναν πόρους όπως οι Έλληνες θα 



έπρεπε ήδη να έχουμε 2,5 γαίες σήμερα. Δηλαδή σε 40 χρόνια θα χρειαζόμασταν 
πάνω από 12 γαίες. 

 

Αναλυτικότερα στοιχεία στο βιβλίο του Lester Brown «Ο πλανήτης στα όρια του» 
στην εξαιρετική μετάφραση του Δρ. Χρυσόστομου Φουντούλη 

 

 Η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής 

Είπα προηγουμένως ότι μπορεί μία αυτοκρατορία να ζήσει 1000 χρόνια έστω και 
εάν είναι αυταρχική ή άδικη και ανελέητη σε κάθε αντιφρονούντα. Υπάρχει όμως 
μία προϋπόθεση: Η κοινωνική συνοχή! Δεν έχει υπάρξει καμία ανθρώπινη 
κοινότητα η οποία να διατηρηθεί συνεκτική, όταν αδυνατεί να εξασφαλίσει στα 
μέλη της τροφή, στέγη και ασφάλεια. Σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνίες, από τον 
Μινωικό πολιτισμό, την Ρώμη, ή το Βυζάντιο, η κατάρρευση επήλθε όταν πρώτα οι 
πλούσιοι και ύστερα οι φτωχοί, έπαψαν να νιώθουν την ανάγκη να συνεισφέρουν 
στο Κοινό Καλό. Οι πρώτοι  με την οικονομική τους δυνατότητα και οι δεύτεροι με 
τα κορμιά τους. Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι εφεύρεση του νεοφιλελευθερισμού.  
Υπήρξε πολύ νωρίτερα στη Ρώμη και το Βυζάντιο, όταν οι οικονομικά ισχυροί 
θεώρησαν προσφορότερο, οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο να 
εξασφαλίσουν ιδιωτική ασφάλεια και υποδομές, αντί να συνεισφέρουν στην 
κεντρική διοίκηση. Κοινή λεπτομέρεια: Αυτή η τάση για ιδιώτευση είναι το 
χαρακτηριστικό της περιόδου παρακμής. 
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Ίσως υπάρχει η αυταπάτη ότι η σημερινή άρνηση της οικονομικής ολιγαρχίας να 
συνεισφέρει στον δημόσιο τομέα είναι αναστρέψιμη. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί 
σε μία παραδοσιακή προσωποπαγή επιχείρηση, όπου κάποιος Ροκφέλλερ ή Ωνασης 
θα βάλει το χέρι στην τσέπη. 

Ο σημερινός χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, όμως δεν διοικείται από τέτοια 
πρόσωπα, αλλά από τεχνοκράτες που είναι και εκείνοι αναλώσιμοι εάν δεν 
πετυχαίνουν μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Και οι πολυεθνικές με την σειρά τους 
δεν χρεοκοπούν επειδή είναι ζημιογόνες, αλλά επειδή κάποιες άλλες είναι 
περισσότερο κερδοφόρες, οπότε ελκύουν τα βραχυχρόνια κεφάλαια των 
κερδοσκόπων. Μία πολυεθνική που θα σεβόταν την κοινωνική συνοχή, θα 
κατασπαράσσονταν αυτόματα από τον ανταγωνισμό. Για αυτό και η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη εν τέλει είναι ψιχία που πρέπει και αυτά να έχουν πολλαπλάσια 
ανταπόδοση στον διαφημιστικό τομέα και στην προσέλκυση καταναλωτών. 

 Η κατάρρευση της Ηθικής 

Έχει σχέση η ηθική με την οικονομία; Πολύ μεγαλύτερη από όσο φανταζόμαστε. 
Από την ασφάλεια μίας προφορικής συμφωνίας, αυτό που στην αγορά ονομάζεται 
«Δώσαμε τα χέρια», που έχει υποκατασταθεί από πανάκριβα MOU, μέχρι τα 
τεράστια κόστη αντιμετώπισης της νοθείας και της επιχειρηματικής απάτης, η 
κατάρρευση της ηθικής γίνεται όλο και πιο ακριβή. Τα παιδιά των απατεώνων της 
Volkswagen, κυκλοφορούν με το μέτωπο ψηλά. Δεν ντρέπονται για τους γονείς 
τους. Μια ενδιαφέρουσα ταινία για το ατύχημα της BP στον κόλπο του Μεξικού, στο 
τέλος αναφέρει το τι απέγιναν οι υπεύθυνοι της εγκληματικής αμέλειας. Καμία 
κοινωνική κατακραυγή! Οι κοινωνική και επαγγελματική τους πορεία συνεχίστηκε 
απρόσκοπτη. Αντί από πάνω προς τα κάτω να διαχέεται ο πλούτος, διαχέεται η 
κοινωνική αναλγησία, η απαίτηση να βάζουμε την καριέρα μας πάνω από την 
οικογένεια μας, τις φιλίες μας, τα παιδιά μας.  

Τι είναι άραγε ο χουλιγκανισμός; Ποια είναι τα αίτια μίας βίας που γίνεται 
αυτοσκοπός και πόσο κοστίζει; Δεν θα γίνω ηθικολόγος να ζητήσω να 
επιστρέψουμε στον μεσαίωνα όπου το καλό και το κακό το καθόριζε η εκκλησία. Ας 
κάνουμε και κριτική αν θέλετε στις θρησκείες που κόλλησαν σε δόγματα γραμμένα 
πριν από πολλούς αιώνες. Δεν είναι όμως δυνατόν να έχουμε μία παραγωγική 
κοινωνία στηριγμένη στο Λεξοτανίλ και το Προζάκxi ή ακόμα χειρότερα σε 
εξαρτήσεις ψυχοτρόπων ή διαδικτύου. 

 Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο; 

Αυτή η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. 

Η δημοκρατία μας απειλείται. Φαινόμενα όπως αυτό του Τραμπ, γίνονται ενδημικά 
και έχουν αιτίες. Ο Χανκ Πόλσον σκληρός νεοφιλελεύθερος υπουργός οικονομικών 



των ΗΠΑ, άφησε την Lehman Brothers να καταρρεύσει στην λογική της 
αυτορρύθμισης του καπιταλισμού, σηκώνοντας έτσι ένα Τσουνάμι που ρήμαξε 
δεκάδες οικονομίες, όπως και την Ελληνική. Παραδόξως, λίγες εβδομάδες αργότερα 
έσωσε την AIG και συνεπακόλουθα την μητρική Goldman Sachs, με κρατικό χρήμα. 
Τυχαίο το γεγονός ότι υπήρξε ανώτατο στέλεχος της Goldman Sachs με τεράστιο 
χαρτοφυλάκιο μετοχών της; 

Εν τέλει στην κρίση του 2008 δεν σώθηκαν οι ικανότεροι, όπως πρεσβεύει το δόγμα 
του νεοφιλελευθερισμού, αλλά οι καλύτερα διαπλεκόμενοι. 

Εντείνεται λοιπόν το φαινόμενο είτε ομηρίας κυβερνήσεων στις βραχυχρόνιες 
επιταγές μίας ολιγομελούς χρηματοπιστωτικής ελίτ, είτε ακόμα χειρότερα της 
επιλογής πρωθυπουργών, υπουργών και ευρωπαίων επιτρόπων μεταξύ των 
ανώτατων στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο «Πώς πεθαίνουν οι δημοκρατίες» των Στίβεν Λεβίτσκι 
και Ντανιέλ Ζίμπλατ, που ανακηρύχθηκε καλύτερο πολιτικό βιβλίο του 2018 

Αξίζει επίσης αν διαβάσετε την «Κρίση του καπιταλισμού του Τζορτζ Σόρος» 

Ίσως κάποιες και κάποιοι φαντάζεστε ότι ο καπιταλισμός δεν έχει ανάγκη την 
δημοκρατία, οπότε η ενδεχόμενη κατάρρευση της δεν τον απειλεί. Η ίδια η ιστορία 
του καπιταλισμού αποδεικνύει το αντίθετο. Μπορεί βραχυχρόνια οι οικονομικές 
ελίτ, όταν απειλούνται να επιβάλουν δικτατορίες, αλλά το παράδειγμα της 
Λατινικής Αμερικής δείχνει ότι εν τέλει οι οικονομίες τους (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή 
κ.λπ.) ποτέ δεν ανέκαμψαν και δεν έφτασαν στο επίπεδο που είχαν πριν τις 
δικτατορίες. 

 Η κατάρρευση της διαγενεακής δικαιοσύνης 

Μία κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν προστατεύει τους γέροντες. Δεν 
κουράσω με την μακροχρόνια επαγγελματική μου εμπειρία για την βιωσιμότητα 
του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή καθορίζεται από την μαθηματική θεωρία του 
αναλογισμού. Με απλά λόγια, οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες και το κράτος, πρέπει 
να βάζουν στον κουμπαρά αρκετά χρήματα, ώστε μαζί με έναν ασφαλή ανατοκισμό 
να επαρκούν για να καλυφθούν οι κίνδυνοι, από τον πρόωρο χαμό κάποιου 
ανθρώπου, τις ασθένειες, το γήρας και τον θάνατο. Ο αναλογισμός είναι 
μαθηματική θεωρία. Δεν σηκώνει αυταπάτες, και πολιτικές σκοπιμότητες.  

Όπως ανέφερα και στην κοινωνική συνοχή, οι εργοδότες δεν έχουν πλέον διάθεση 
να καλύψουν αυτή την υποχρέωση. Ακόμα και εάν την είχαν, κάποιοι άλλοι 
εργοδότες, που θα είχαμε μετακομίσει σε χώρες χωρίς ασφαλιστικές υποχρεώσεις, 
θα κέρδιζαν τον ανταγωνισμό, πουλώντας φθηνότερα, οπότε οι επιχειρήσεις, που 
θα ήταν συνεπείς στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα έκλειναν.  



Ομοίως και τα κράτη είναι πλέον οικονομικά αδύναμα και δεν καλύπτουν επαρκώς 
τις υποχρεώσεις τους.  

Είτε λοιπόν θα έπρεπε ο πληθυσμός και η θέσεις εργασίας να αυξάνονται εκθετικά, 
ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να καλύπτουν και τις ανάγκες των παλιών, είτε το 
σύστημα καταρρέει.  

Θα επαναλάβω εδώ ότι ο καπιταλισμός είναι ασύμβατος με το κοινωνικό κράτος και 
μόνο μία ανάπτυξη που ξεπερνά το 5% μπορεί να καλύψει αυτή την ασυμβατότητα. 
Όμως μία τέτοια ανάπτυξη δεν την αντέχει ο πλανήτης. 

Και εδώ προκύπτει ένα απλό ερώτημα: Τα ασφαλιστικά συστήματα οδηγούνται 
στην κατάρρευση. Έστω ότι οι εύποροι εργάτες με την βοήθεια κάποιου 
ψυχαναλυτή και λίγων ψυχοτρόπων, παραμένουν παραγωγικοί με την ελπίδα ότι 
αποφεύγουν την ανεργία και την μοίρα των απόβλητων της κοινωνίας. Πόσο θα 
παραμένουν παραγωγικοί εάν γνωρίζουν ότι μόλις αρρωστήσουν γεράσουν ή 
πεθάνουν πρόωρα, θα πεταχτούν στον δρόμο και θα ψοφήσουν σαν αδέσποτα 
σκυλιά; Τι παραγωγικότητα θα έχουν εάν ξέρουν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα να 
ζήσουν αξιοπρεπώς όταν πάρουν σύνταξη; 

Όλες οι μητροπόλεις του καπιταλισμού διατηρούν την συνοχή τους σε βάρος των 
ασθενέστερων χωρών επειδή οι εργάτες τους νιώθουν προνομιούχοι στα κάστρα 
που τους υπόσχονται ο Τραμπ, η Λεπέν, ο Τζόνσον ή ο Όρμπαν.  

Τα κίτρινα γιλέκα μας προειδοποιούν για το τι θα συμβεί εάν οι πολίτες των 
προνομιούχων χωρών χάσουν το συναίσθημα της ασφάλειας. 

 Ο καταναλωτισμός 

Η μόνη απάντηση του σημερινού οικονομικού συστήματος στα παραπάνω αδιέξοδα 
είναι η δημιουργία διαρκώς νέων και συχνά περιττών αναγκών. Πόσα ρούχα έχουμε 
πραγματικά ανάγκη, πόσα μπουκαλάκια πρέπει να έχουμε στο μπάνιο μας για να 
ευημερούμε; 

Θυμάμαι μια θεια στη Σαντορίνη όταν πλησίασε την παρέα της ένα φορτηγό 
πλανόδιου πωλητή με οικιακά είδη, πετσέτες, πλαστικές λεκάνες πιατικά, 
παντόφλες, σαγιονάρες κ.λπ. Μόλις ακούστηκε από το μεγάφωνο του πωλητή η 
διαφήμιση της πραμάτειας του η θυμόσοφη γριά αναφώνησε υποτιμητικά: 
«Μμμμμ! Να ξεμπαζώνετε εσείς για να μπαζώνουμε εμείς!!!!!». 

Δεν είμαστε όλοι το ίδιο ώριμοι καταναλωτές, όπως η θεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των αγορών μας καταλήγει στα σκουπίδια. Ωστόσο δεν υπάρχει μεγαλύτερο 
αγχολυτικό από τα ψώνια.  Και δεν υπάρχει αντίστροφα καμία δυνατότητα της 
σημερινής οικονομίας να μειώσει την παραγωγή της παράγοντας μόνο ό, τι έχουμε 



πραγματικά ανάγκη, χωρίς άχρηστες συσκευασίες, χωρίς το 90% του κόστους το 
προϊόντος να αφορά στη διαφήμιση και την προώθηση του.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού δεν είναι ότι είναι άδικος ή ότι οι 
πλούσιοι γίνονται διαρκώς πλουσιότεροι και οι φτωχοί αυξάνονται. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι ότι είναι σπάταλος και γίνεται διαρκώς πιο σπάταλος, παράγοντας 
διαρκώς εικονικό χρήμα και καταληστεύοντας τους πόρους των μελλοντικών γενεών 
για να αποκρύψει τη σπατάλη του.  

 Οπισθοδρόμηση της γνώσης 

Ανέφερα και πριν για την ιδιωτικοποίηση της έρευνας. Σήμερα όπως αναλύει ο 
Λέστερ Θάρροου στο βιβλίο του «Το μέλλον του καπιταλισμού», ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι με καθαρούς χρηματοοικονομικούς όρους η 
επένδυση στην μόρφωση δεν συμφέρει. Οπότε υπάρχουν δύο τινά: Είτε το κόστος 
της εκπαίδευσης θα το αναλάβει το κράτος (πράγμα ανέφικτο αφού στον 
νεοφιλελευθερισμό οι καπιταλιστές δεν θέλουν να χρηματοδοτούν το κράτος) είτε η 
γνώση θα περιορίζεται διαρκώς σε εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα που 
ενδιαφέρουν βραχυχρόνια τις επιχειρήσεις.  

Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και δεκαετίες απλά βελτιώνουμε τεχνολογικά τις 
ανακαλύψεις που έγιναν στον πρώιμο φιλελευθερισμό από το 1850 μέχρι το 1950: 

Η θεωρία του ατόμου, η θεωρία της σχετικότητας, η κβαντική, οι αρχές της 
βιοχημείας, η γενετική, η χημική σύνθεση, η τεχνητή νοημοσύνη, το αεροπλάνο, το 
αυτοκίνητο, οι κινητήρες, ο ηλεκτρισμός, τα ραδιοκύματα, η πυρηνική ενέργεια 
είναι όλα ανακαλύψεις εκείνου του αιώνα. Και όλη αυτή η γνώση προσφέρθηκε 
δωρεάν στους σημερινούς ερευνητές, που βελτιώνουν τεχνολογικά τα κεκτημένα.  

Οι αστοί όμως δεν έκαναν την βιομηχανική επανάσταση, ούτε πήραν την εξουσία 
από τους γαιοκτήμονες βελτιώνοντας τον αραμπά, τα χάμουρα του αλόγου ή το 
σχήμα του άροτρου. Όσο λοιπόν αρνούνται να απελευθερώσουν την έρευνα και να 
κάνουν ανοιχτά και προσβάσιμα τα δεδομένα της, απλά πριονίζουν την εξέλιξη της 
γνώσης.  

Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο καταλήγω ότι το σημερινό οικονομικό σύστημα 
έχει ημερομηνία λήξεως, οπότε υπάρχει μόνο ένα δίλημμα: 

Είτε ένα νέο οικονομικό σύστημα διαδέχεται το υφιστάμενο, και αποκτά εκείνα τα 
χαρακτηριστικά βιωσιμότητας ώστε να αποφύγουμε την κατάρρευση. 

Είτε η κοινωνία θα καταρρεύσει με τεράστιες απώλειες ζωών και με αμφίβολη την 
περαιτέρω διατήρησης της ζωής και του πολιτισμού στον πλανήτη μας.     



Σημαντικό είναι ότι και τα τρία μοντέλα που περιγράψαμε οφείλουμε να τα 
κατατάξουμε στον καπιταλισμό: 

 Το κεφάλαιο σε όλα τα μοντέλα συσσωρεύεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 
και στις ίδιες μορφές. 

 Η πλειονότητα των ανθρώπων είναι υποτελής μέσω της μισθωτής εργασίας 
και εντελώς αποξενωμένη από το προϊόν της εργασίας της 

 Το χρήμα αποκτά κυρίαρχο χαρακτήρα 
 Πέρα από την εκμετάλλευση του ανθρώπου, εντατικοποιείται η 

εκμετάλλευση της φύσης. Η ζωή των ζώων παραγωγής εξαθλιώνεται 
απόλυτα 

 Οι διαχειριστές του κεφαλαίου έχουν στενή εξάρτηση και επηρεάζουν 
απόλυτα την εξουσία 

 Η εξουσία συχνά γίνεται αυταρχική με φυλακίσεις, εξαφανίσεις και 
βασανιστήρια ανυπότακτων ανθρώπων. 

 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Όλα τα παραπάνω μοντέλα είναι αυτό που ορίζουμε ως καπιταλισμό. Ήρθε η ώρα 
του μετακαπιταλισμού. 

Το πιο δύσκολο, ακόμα και ανέφικτο στοίχημα είναι να οραματιστούμε μία 
οικονομία που δεν έχει ουδέποτε υπάρξει. Φανταστείτε τους ανθρώπους τον 14ο 
αιώνα να έχουν την εικόνα μίας σημερινής πόλης ή εργοστασίου. 

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω τα χαρακτηριστικά μίας βιώσιμης οικονομίας, η 
οποία αναγκαστικά στα πρώτα της βήματα θα συνυπάρχει με τη σημερινή 
ανεξέλεγκτη αγορά: 

 

1. Ξεκινάω από το σπουδαιότερο: Τον ζωτικό ρόλο των εργαζομένων στην 
λήψη αποφάσεων. Είναι εδώ ενδιαφέρουσα η εργασία του Ανδρέα Λύτρα 
στο βιβλίο του «Η μισθωτή εργασία στην κοινωνική οργάνωση». Εάν οι 
άνθρωποι μάθουν να αναλαμβάνουν ευθύνη αποφάσεων στην εργασία 
τους, οπότε και θα υφίστανται τις συνέπειες, θετικές ή αρνητικές των 
αποφάσεων τους, τότε θα γίνουν και πολίτες στην δημοκρατία. Αρκετές και 
αρκετοί σήμερα ψηφίζουν εντελώς ανεύθυνα, γιατί νιώθουν ότι η ψήφος 
τους δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Αν όλες και όλοι παίρνουμε αποφάσεις 
στην παραγωγική διαδικασία θα το κάνουμε στην πολυκατοικία μας, στον 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, στη γειτονιά και την πόλη μας. Η βασική 
διαφορά του κάθε εργαζόμενος μία ψήφος στις κοινωνικές επιχειρήσεις, σε 



αντίθεση με το κάθε μετοχή μία ψήφος, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των 
κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι η απάντηση στην εξουσία του κεφαλαίου 
πάνω στον άνθρωπο. 

2. ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο ίδιος ο Λατούς που εισήγαμε τον 
όρο, τον θεωρούσε προβοκατόρικο. Στην πράξη μιλάμε για απομεγέθυνση, 
δηλαδή για μείωση των παρασιτικών τομέων της οικονομίας. Και 
περιορισμού του χρήματος στα αναγκαία μεγέθη που να υπηρετούν την 
πραγματική οικονομία. Ένα ζευγάρι παπούτσια κοστίζει 6€ και με ένα 
εύλογο κέρδος πωλείται 10€ και όχι 60-100€, που πωλείται σήμερα. 
Εργαζόμαστε λιγότερο, παράγουμε λιγότερο, αγοράζουμε λιγότερο, αλλά τα 
αγαθά που καταναλώνουμε υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας με πιο 
ουσιαστικό τρόπο. Ο πλούτος εν τέλει αυξάνεται. 

3. Αναγκαία είναι η χρηματοδότηση. Οι Ηθικές Τράπεζες, δανείζουν με 
κριτήριο την βιωσιμότητα μίας πρότασης και το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και όχι με κριτήριο τις υποθήκες του 
δανειζόμενου. Αποπληρώνονται με ποσοστό των κερδών και όχι με τα 
γνωστά τοκοχρεολύσια που απογειώνουν το χρέος εάν υπάρξει μία 
απρόβλεπτη κρίση. Οι ηθικές τράπεζες έχουν ήδη υπάρξει με εξαίρετη 
επιτυχία και ο Γιουνούς που ίδρυσε την πρώτη κέρδισε το Νόμπελ. Δεν είναι 
μία ουτοπία. Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν τα εναλλακτικά 
νομίσματα, αλλά και η χρηματοδότηση της βιωσιμότητας από τον φόρο 
Τόμπιν, δηλαδή έναν φόρο στις βραχυχρόνιες χρηματιστικές συναλλαγές. 

4. Μία επένδυση θα πρέπει να εσωτερικεύει το περιβαλλοντικό κόστος. Στον 
προϋπολογισμό της θα πρέπει να αποτυπώνεται για παράδειγμα και το 
κόστος της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να πληρώνει από τώρα την ζημία 
που θα προκληθεί από την εξόρυξη άνθρακα που απαιτείται για την 
λειτουργία της.  

5. Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων που σέβονται τα εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα, κάτι δηλαδή ανάλογο με τον πολυεθνικό κολοσσό 
Mondragon, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Mondragon στάθηκε μία χαρά 
στην κρίση χωρίς να κάνει απολύσεις. Προφανώς τέτοιες επιχειρηματικές 
προσπάθειες δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν άλλες σε επίπεδο 
χρηματιστηριακής αξίας. Εμείς όμως δεν οραματιζόμαστε επιχειρηματικές 
μονάδες που να κερδίζουν από την άνοδο τιμής των μετοχών τους, αλλά 
απλά να είναι οικονομικά βιώσιμες, δηλαδή να μην είναι ζημιογόνες.  

6. Ενίσχυση και διάδοση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Στις 
επιχειρήσεις του μέλλοντος οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα είναι εταίροι με μία 
ριζική διαφορά από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
συνδεθούν με το προϊόν τους. Ας θυμηθούμε λίγο τα Σοβιέτ και ας μην 
ξεχνάμε ότι σήμερα με το διαδίκτυο, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση 
με τους αγράμματους συναδέλφους τους στη Ρωσία του 1917. 



7. Ανάπτυξη της εξωχρηματικής οικονομίας 

Εργαζόμενος με 1200€ σήμερα Εργαζόμενος με 600€ σε μία βιώσιμη 
κοινότητα 

o ξοδεύει 3 ώρες και αρκετά χρήματα 
για να πηγαίνει στην δουλειά του 

o Πληρώνει το 55% της περίθαλψης 
σε ιδιώτες (το ποσοστό της 
Ελλάδας) και πληρώνει για να 
γεννήσει. 

o Τα Σαββατοκύριακα ταξιδεύει για 
να διασφαλίσει αναψυχή. Πρέπει να 
δαπανά χρόνο  και χρήμα για να 
πηγαίνει το παιδί του σε 
αθλοπαιδιές. 

o Ξοδεύει μεγάλα ποσά σε ψύξη 
θέρμανση 

o Πληρώνει για την αναψυχή 

o Πληρώνει για φροντιστήρια, 
μουσική και αθλητισμό των 
παιδιών. 

o Λόγω αυξημένης ρύπανσης τα 
παιδιά του έχουν άσθμα και ο ίδιος 
επισκέπτεται συχνά τον γιατρό. 

 

o εργάζεται κοντά στο σπίτι του και 
δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο 

o Έχει δωρεάν περίθαλψη και 
μαιευτήρια 

o Έχει πάρκο, δωρεάν αθλοπαιδιές και 
εξοχή κοντά στο σπίτι του 

o Δεν ξοδεύει για ψύξη θέρμανση 
γιατί το σπίτι είναι ενεργειακά 
αυτόνομο. 

o Η πόλη του προσφέρει 
κινηματογράφο, θέατρο, μουσικές 
εκδηλώσεις. 

o Τα παιδιά του κάνουν ξένες γλώσσες 
και μαθαίνουν μουσικά όργανα μέσα 
στο σχολείο. 

o Ο σχολικός αθλητισμός είναι 
δωρεάν. 

o Λόγω μειωμένης ρύπανσης και 
άγχους δεν επισκέπτεται συχνά τον 
γιατρό. 

 
Ποιος από τους παραπάνω ζει καλύτερα; 

8. Ανάπτυξη της οικονομίας του διαμοιρασμού 

Στοχευμένη αύξηση των κοινόχρηστων αγαθών, είτε αναφερόμαστε σε τρακτέρ, είτε 
σε οικιακές συσκευές, βιβλία, αυτοκίνητο για εκδρομή. Για να αναφερθώ στο 
τελευταίο παράδειγμα: Χιλιάδες αυτοκίνητα σήμερα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά το Σ/Κ την ίδια ώρα που εταιρικά αυτοκίνητα κάθονται το Σ/Κ 

9. Απεξάρτηση από το πετρέλαιο, ενεργειακή αυτονομία και εξοικονόμηση 

 

Μπορεί ο καπιταλισμός να πολεμήσει τέτοιες προσπάθειες. Όχι! Εμείς δεν 
διεκδικούμε να κάνουμε μία επανάσταση που να απαλλοτριώσουμε την περιουσία 
των καπιταλιστών. Δεν την θέλουμε. Την θεωρούμε δηλητηριώδη. Μπορούμε όμως 
να οικοδομήσουμε ένα παράλληλο οικονομικό σύστημα που οι εργαζόμενοι του θα 



ζουν καλύτερα. Μπορούμε να πειραματιστούμε με οικοκοινότητες. Τα δύο 
συστήματα αναγκαστικά θα συνυπάρξουν και εκεί θα κριθεί πιο είναι πιο 
ελκυστικό, χαρίζει μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι οικονομικότερο και όχι σπάταλο.  

Ένα τεράστιο κεφάλαιο που μένει να απαντηθεί είναι η διακυβέρνηση. Οι 
δογματικοί κομμουνιστές αρνούνται να κυβερνήσουν σε συνθήκες καπιταλισμού. 

Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κυβερνάμε, έστω και ως μειοψηφίες, έστω και 
περιστασιακά, γιατί ο πλανήτης δεν περιμένει. Αυτό όμως είναι ζήτημα ενός άλλου 
σεμιναρίου 
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