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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ;

Η πιο νεωτερική οικονομική 
πρόταση που απαντά στα 
αδιέξοδα του καπιταλισμού.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• Γεννιέται από τις ρίζες του Εργατικού Κινήματος.

Σύγκρουση εμπνευστών της (Λασσάλ, Μπερνστάιν) με την 
επαναστατική πτέρυγα (Ρόζα Λούξεμπουργκ, Μάρξ και Λένιν).

Πρεσβεύει το πέρασμα στο σοσιαλισμό με ειρηνικές 
μεταρρυθμίσεις και αμφισβήτηση της βίαιης επανάστασης.

• Η Κομμουνιστική αριστερά θεωρεί ότι μόνο με την κατάληψη 
της εξουσίας και των μέσων παραγωγής από τους εργάτες 
μπορεί να επιβληθεί ο σοσιαλισμός.

• Κάθε βελτίωση της ζωής των προλετάριων μέσα στον 
καπιταλισμό, μειώνει το επαναστατικό τους φρόνημα και 
διασπά το εργατικό κίνημα. 
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• Για την επαναστατική αριστερά οι μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια 
του καπιταλισμού αποκλήθηκαν «ρεφορμισμός», ο μεγαλύτερος 
εχθρός της επανάστασης

• Ωστόσο, ο ίδιος ο Μαρξ στην μπροσούρα του «Μισθός -Τιμή -
Κέρδος» θεωρεί επαναστατική πράξη και όχι ρεφορμισμό τη 
διεκδίκηση καλύτερων μισθών στο πλαίσιο του καπιταλισμού.
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

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 στο πλαίσιο του καπιταλισμού, αφού 
προτεραιότητα ήταν η επανάσταση.



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ωστόσο, η επανάσταση δεν ήρθε.

Αντίθετα, ήρθε ο καθαρά καπιταλιστικός 1ος παγκόσμιος 
πόλεμος.

• Δύο οι βασικές αιτίες 1ου Παγκοσμίου Πολέμου:
α. Ο έλεγχος των πρώτων υλών
β. Ο εθνικισμός

• Ο πόλεμος υπήρξε ένας θρίαμβος για την καπιταλιστική 
οικονομία - με εξαίρεση τη Σοβιετική Ένωση. Το ατσάλι, το 
πετρέλαιο, οι φαρμακοβιομηχανίες, είναι πλέον τα μεγάλα 
αφεντικά. 

• Οι αποικίες είναι πεδίο δόξης λαμπρό για να αντλούνται 
φθηνοί πόροι για τα νέα αφεντικά. 
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Είναι όμως τα πράγματα τόσο  ρόδινα;

Το 1919 ο Τζον Μέυναρντ Κέινς στο βιβλίο του «Οι Οικονομικές 
Συνέπειες της Ειρήνης» γράφει ότι η Γερμανία δεν είχε την 
ικανότητα να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις και αυτό θα 
οδηγούσε στην επανάληψη του Α’ Παγκοσμίου σε πιο μεγάλη 
κλίμακα. 

Η άνοδος του ναζισμού σε όλη την Κεντρική Ευρώπη τον 
δικαιώνει.

Βασικές αιτίες:
1.  Η γέννηση εθνών - κρατών φέρνει το φαινόμενο των μειονοτήτων 

που δεν υπήρχε στις αυτοκρατορίες και ταΐζει τα εθνικιστικά μίση.
2.  Η αδυναμία των εκτελεστικών εξουσιών των νέων κρατών να 

χειριστούν την καπιταλιστική κρίση του ‘29 και τη μεγάλη ύφεση, 
δημιουργώντας έτσι νοσταλγία για το μεγάλο ηγέτη, τον Φύρερ. 
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• Το 1936 ο Κέινς στο βιβλίο του «Γενική Θεωρία της 
Απασχόλησης του Τόκου και του Χρήματος» υποστηρίζει ότι 
το πρόβλημα της ανεργίας (Κραχ του’29) θα λυθεί με 
παρέμβαση του κράτους, που χρηματοδοτώντας την 
οικονομία και τις επιχειρήσεις  θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας. 

• Οι καπιταλιστές, κατά τον Κέινς, είναι «καπετάνιοι του γλυκού 
νερού». Δεν επενδύουν σε καιρό κρίσης.

• Δικαίωση Κέινς και των σοσιαλδημοκρατών την περίοδο 1918 
μέχρι και το 1945. Πείνα, εξαθλίωση και ο αιματηρότερος 
πόλεμος στην ιστορία με κρεματόρια και στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, είναι αποτελέσματα του ανεξέλεγκτου 
καπιταλισμού.
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• Καθιέρωση Δημοσίου Ελέγχου στη Νομισματική Πολιτική

Παραδείγματα: 

- Εφαρμογή στις ΗΠΑ του New Deal,από τον Ρούσβελτ, με 
κορυφαίο παράδειγμα τη δημόσια επένδυση της Tennessy 
Valey Authority.

- Ίδρυση της FED το 1913 για έλεγχο των διαδοχικών 
αυτοκαταστροφικών κρίσεων του καπιταλισμού. 
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛ

• Διάσκεψη Bretton Woods τον Ιούλιο του 1944 
Εδραίωση Σοσιαλδημοκρατίας ως σύστημα διακυβέρνησης, 
με τη συμμετοχή 44 σύμμαχων χωρών για την 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 Bretton Woods :

- Η ίδρυση του ΔΝΤ.

- Η ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και

- Η ίδρυση ενός παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου που 
τελικά δεν εφαρμόστηκε, αφήνοντας μόνο τη Γενική 
Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου GATT.
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• 1ος λόγος θριάμβου της Σοσιαλδημοκρατίας:

Η κυριαρχία του Κεϊνσιανισμού στις δυτικές Οικονομίες.

• 2ος λόγος θριάμβου της Σοσιαλδημοκρατίας:

Η Δύση οφείλει να γίνει το αντίπαλο δέος της ΕΣΣΔ που 
αυξάνει διαρκώς την επιρροή της, κυρίως στις νέες χώρες που 
προέκυψαν από την κατάρρευση της αποικιοκρατίας.

Στον πίνακα βλέπουμε τα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Στη 10ετία 46-55 τα βέτο της αρχικά απομονωμένης 
ΕΣΣΔ είναι 55, ενώ η Δύση δεν ασκεί κανένα. Αντίθετα στην 
τελευταία 6ετία 86-91 μέχρι τη διάλυση της ΕΣΣΔ, οι δυτικές 
χώρες ασκούν 23 ενώ η ΕΣΣΔ κανένα. 
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• ΟΡΟΣΗΜΟ: Η Συνδιάσκεψη του Μπαντούγκ το 1955 
Σταθμός στην ανάδειξη νέων κρατών - πρώην αποικιών. 
Ανάδειξη διαίρεσης Βορρά - Νότου στο γεωπολιτικό χάρτη.

• 1956: Αλλαγή εξωτερικής πολιτικής ΕΣΣΔ από τον Νικήτα 
Χουρτσώφ

• Η κατάρρευση της αποικιοκρατίας ευνοεί την ΕΣΣΔ, 
δίνοντας ευκαιρία οικονομικής διείσδυσης ακόμα και σε 
αυταρχικά καθεστώτα που διώκουν τους ντόπιους 
κομμουνιστές. 

Η Σοσιαλδημοκρατία αναδεικνύεται ως η απάντηση σε 
μία γεωπολιτική αναγκαιότητα => Την αντιμετώπιση της 
ΕΣΣΔ ως αντίπαλου δέους από τις μητροπόλεις του 
καπιταλισμού
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«…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…».[i]

[i] Odd Arne Westad, The Global Cold War, Cambridge University Press, 2007 68



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• ΗΠΑ (Τρούμαν): Αποστολή να μετασχηματίσουν τις 
κοινωνίες στον κόσμο. Προβολή καπιταλισμού ως το 
κατάλληλο εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής των φτωχών 
και των μη προνομιούχων στον κόσμο.

• Πρωτόγνωρη εκροή πόρων από τα κρατικά ταμεία των 
ΗΠΑ προς στις εθνικές κυβερνήσεις, όχι μόνον των ηττημένων 
αλλά και δεκάδων άλλων χωρών. 

• Νέα στρατηγική δυτικών υπερδυνάμεων: Παροχή γενναίας 
οικονομικής βοήθειας και τεχνογνωσίας και χρηματοδότηση 
παγκόσμιας βιομηχανικής ανάπτυξης.

Είναι φανερό ότι το βασικό κίνητρο για αυτήν την 
πολιτική δεν είναι αυστηρά οικονομικό, αλλά κυρίως 
γεωπολιτικό.
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«…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…»[i].

[i]MarkMazower «Κυβερνώντας τον κόσμο» Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2013 σελ.274



ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• 3ος λόγος θριάμβου της Σοσιαλδημοκρατίας:

- Τα μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης από την ανοικοδόμηση των 
κατεστραμμένων από τον πόλεμο χωρών.

- Δημιουργία υπερπλεονάσματος, με δείκτες ανάπτυξης που 
ξεπερνούν το 5%. Χρηματοδότηση  παιδείας,  υγείας, 
ασφαλιστικού συστήματος.

- Εισαγωγή στην πραγματική οικονομία των τεχνολογιών 
πολέμου, με δημιουργία τεράστιων πολλαπλασιαστών.
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΒΡΑΧΥΒΙΟΣ ο θρίαμβος της Σοσιαλδημοκρατίας: 6 οι σεισμοί

• 1ος σεισμός: Οικολογικός – Η πετρελαϊκή κρίση 

- Εξαφάνιση υπερπλεονάσματος που συντηρεί το ισχυρό κοινωνικό 
κράτος. 

• 2ος σεισμός: Αυτονόμηση Τραπεζικού Συστήματος

- Η αποχώρηση, το 1971, των ΗΠΑ, από το μηχανισμό σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, που είχε συμφωνηθεί στο Bretton 
Woods.

- Αποτέλεσμα: Αδυναμία εφαρμογής κρατικής νομισματικής 
πολιτικής, αφού οι παγκόσμιοι χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί 
διακινούν πλέον πολλαπλάσιο ιδιωτικό άυλο χρήμα.
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ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

• 3ος σεισμός: Η κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού 
Δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο δέος της ΕΣΣΔ.

• 4ος σεισμός: Μείωση ισχύος Συνδικάτων                                     
Η αδυναμία των συνδικάτων να διαπραγματευτούν δίκαιους 
μισθούς σε έναν παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. 

• 5ος σεισμός:  Η εξασθένιση της κρατικής κυριαρχίας        
Με αποτέλεσμα πραξικοπήματα όπως της Χιλής το 1972 και 
πόλεμοι όπως του Ιράκ το 2003.

• 6ος σεισμός: Η ιδιωτικοποίηση της γνώσης
Σήμερα, ζωτικά στοιχεία της γνώσης και της έρευνας είναι 
κτήμα των πολυεθνικών. 
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ΥΠΑΡΚΤΟΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
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ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Η καταρρέουσα Ρωσική Αυτοκρατορία περνάει στα χέρια του Λένιν και 
των Μπολσεβίκων, με την Οκτωβριανή Επανάσταση

Ριζική διαφορά του Σοβιετικού μοντέλου από τον καπιταλισμό:
• Τα μέσα παραγωγής ανήκουν στους εργάτες, τους προλετάριους.

Ο Σοσιαλισμός στο Σοβιετικό Μοντέλο νοείται ως μία μετάβαση
• Κατάληψη των μέσων παραγωγής και της πολιτικής εξουσίας από τους 

εργάτες, ώστε όντας πλέον οι ίδιοι αφεντικά, να οργανώσουν τη μετάβαση 
στον κομμουνισμό. 

Η προλεταριακή επανάσταση δεν είναι φύσει βίαιη. 
• Γίνεται αναγκαστικά βίαιη γιατί αναπόδραστα θα αντιμετωπίσει το στρατό 

και την αστυνομία των καπιταλιστών.

Για τους κομμουνιστές, ο σοσιαλισμός είναι πολύ πιο φιλελεύθερο 
καθεστώς από την αστική δημοκρατία. 

• Πολίτες πραγματικά ελεύθεροι και κύριοι της εργασίας τους.
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ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Παραδοχή των κομμουνιστών 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. 

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

Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει με αποκορύφωμα την                             
εξέγερση της Κροστάνδης:

• Η άθλια οικονομική κατάσταση οδηγεί στην εξέγερση της Κροστάνδης  με 
αιτήματα: πολιτικές ελευθερίες, τερματισμό του πολεμικού κομμουνισμού, 
ελευθερία δράσης για τα άλλα σοσιαλιστικά κόμματα και περιορισμό των 
μέτρων κατά της μικρής ατομικής ιδιοκτησίας.
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ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Εισήγηση Νέας Οικονομικής Πολιτικής από Λένιν στο 10ο συνέδριο του 
ΚΚΣΕ το 1921:

• Αγρότες αποκτούν δικαίωμα διατήρησης και εμπόρευσης τμήματος της          
παραγωγής τους.

• Η Διοίκηση των εργοστασίων φεύγει από τα χέρια των συμβουλίων των 
εργατών δηλαδή των Σοβιέτ. 

Μετά το 1928 όλη η διοίκηση της παραγωγής ελέγχεται ή επιχειρείται να 
ελεγχθεί από το κεντρικό κράτος. 
Η μετάβαση στον κομμουνισμό παύει να είναι μια 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 από την κεντρική διοίκηση 

μίας πολυεθνικής. Μοναδική διαφορά, ότι τον διευθύνοντα σύμβουλο στη μία 
περίπτωση τον διορίζουν οι μέτοχοι, ενώ στην ΕΣΣΔ τον διόριζε το κόμμα
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Το Σοσιαλιστικό μοντέλο δεν πρέπει να κριθεί ως δίκαιο ή άδικο.

Καλούμαστε να κρίνουμε εάν μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη ευημερία στους 
πολίτες.

Οι δογματικοί κομμουνιστές επιμένουν στην κεντρική διεύθυνση της οικονομίας. 
Αυτό όμως δεν αναφέρεται σε κείμενα του Μαρξ.

Τελικά η κεντρική διοίκηση δημιουργεί ή όχι μία προνομιούχο τάξη; 

Αυτή η τάξη θα παραχωρήσει τα προνόμιά της όσο προχωράμε προς τον 
κομμουνισμό ή θα αντισταθεί;

Εν τέλει η κεντρική διοίκηση, είναι αποτελεσματική;

1980: Μόνο 2000 προϊόντα σε σχεδιασμό, από 
200.000 σε παρακολούθηση τιμών και 

διαθεσιμότητας σε σύνολο 24.000.000 (Μέισον)



ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Αποτυχία Υπαρκτού Σοσιαλισμού και  
Μοντέλου Κεντρικής Οικονομικής Διοίκησης:

• Αδυναμία της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας να ενσωματώσει την 
τεράστια πολυπλοκότητα του σημερινού χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
τί θα το διαδεχθεί.

• Αδυναμία ενσωμάτωσης πρωτοβουλιών εξωχρηματικών δραστηριοτήτων.

• Αδυναμία αντιμετώπισης φαινομένων παραοικονομίας και εμπορίας λευκής 
σαρκός.

• Αδυναμία καταγραφής και ενσωμάτωσης σε ένα σχεδιασμό της μικρής 
αγροτικής παραγωγής και της εμπειρίας από το πεδίο.

• Αδυναμία υπολογισμού του ωριαίου κόστους εργασίας .Ο υπαρκτός 
σοσιαλισμός δεν κατάφερε να μετρήσει με αυτή τη θεμελιώδη μονάδα, ούτε 
τις Καλές Τέχνες, ούτε την καινοτομία, ούτε τον εθελοντισμό.

• Αδυναμία αντιμετώπισης προστασίας του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Και μία ακόμα σκληρή αντίφαση του υπαρκτού Σοσιαλισμού:

Η αποτυχία του σοσιαλισμού ως μεταβατική γέφυρα μέχρι τον κομμουνισμό 
έχει ως αποτέλεσμα ότι η παγκόσμια οικονομία γίνεται αναγκαστικά 
μικτή.

• 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. 

Συμπέρασμα: Εμπειρικά, παντελής αδυναμία της οικονομικής θεωρίας του
υπαρκτού σοσιαλισμού για δημιουργία οικονομίας πιο αποτελεσματική από
τον φιλελεύθερο καπιταλισμό.
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ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Εξέταση Φιλελεύθερης Οικονομικής θεωρίας σύμφωνα με  τον Μίλτον 
Φρίντμαν και τη σχολή του Σικάγο: 

Κυριάρχησε παγκοσμίως μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70, 
υλοποιήθηκε από τον δικτάτορα Πινοσέτ στην Χιλή, την Μάργκαρετ Θάτσερ 
και τον Ροναλντ Ρέιγκαν. 
Σήμερα αυτή η θεωρία και πρακτική θεωρείται ορθοδοξία και μονόδρομος.

Σχολή του Σικάγο:
• Ο μόνος δρόμος για παγκόσμια ευημερία είναι η ελαχιστοποίηση του 

κράτους. 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.

• Κατά τη σχολή του Σικάγο, στο βαθμό που ελαχιστοποιείται η δραστηριότητα 
του κράτους, ελαχιστοποιούνται και τα έσοδα του. Επομένως οι  
επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.
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Φιλελεύθερη Οικονομική θεωρία σύμφωνα με  τη σχολή του Σικάγο: 

• Ο Αυτοματισμός της αγοράς, οδηγεί σε ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και 
άρα στην ελαχιστοποίηση των τιμών. Μόνο οι ικανότερες επιχειρήσεις θα 
επιβιώσουν, θα ενσωματώνουν τη νέα τεχνολογία και θα υπηρετούν 
καλύτερα τον καταναλωτή. Επικράτηση του ισχυρότερου.

Στο νεοφιλελευθερισμό, η διάχυση του πλούτου από πάνω προς τα κάτω 
είναι μια μάχη: 

• Οι επιχειρήσεις με τη χειρότερη οργάνωση και τους χειρότερους εργάτες θα 
χρεοκοπούν. 

Οι κρίσεις στην αγορά,  είναι η τροφή του καπιταλισμού. 
Η λεγόμενη Δημιουργική καταστροφή
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«Δημιουργική καταστροφή»

• Αστάθμητοι παράγοντες, πόλεμοι, φυσικές καταστροφές, αλλά και οι 
αναπόφευκτοι οικονομικοί κύκλοι δημιουργούν κρίσεις στην αγορά, υπέρ 
των επιχειρήσεων. 

• Λεπτομερής περιγραφή της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού από το ‘70 
έως σήμερα στο βιβλίο «Δόγμα του σοκ» της Ναόμι Κλάιν.  Παραθέτει και 
εξηγεί πώς αξιοποιήθηκε κάθε καταστροφή για να επιβληθεί (πχ δημιουργία 
πεντάστερων ξενοδοχείων μετά το τσουνάμι στον Ινδικό) αλλά και όπου δεν 
υπήρχε καταστροφή, τη δημιούργησε (πχ στην Αργεντινή, στη Χιλή ή η 
οικονομική κατάρρευση των τίγρεων της Ασίας).
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Είναι ο νεοφιλελευθερισμός βιώσιμος;
Τα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισμού που οδηγούν στην κατάρρευσή του:

1. Η εκθετική κατασπατάληση των πόρων
Οι φυσικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Η κλιματική κρίση είναι μία μόνο πτυχή 

της αδυναμίας του σημερινού οικονομικού συστήματος να αυτοπεριοριστεί.
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2. Η κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής
• Η κοινωνική συνοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση 

κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Σε όλες τις κοινωνίες και αυτοκρατορίες, η 
κατάρρευση επήλθε όταν πρώτα οι πλούσιοι και ύστερα οι φτωχοί, έπαψαν να 
νιώθουν την ανάγκη να συνεισφέρουν στο Κοινό Καλό.

• Ωστόσο, ο σημερινός χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός διοικείται από 
τεχνοκράτες που είναι αναλώσιμοι, εάν δεν πετυχαίνουν μεγιστοποίηση της 
κερδοφορίας. Και οι πολυεθνικές με την σειρά τους χρεοκοπούν, επειδή 
κάποιες άλλες είναι περισσότερο κερδοφόρες. 

3. Η κατάρρευση της Ηθικής
• Έχει σχέση η ηθική με την οικονομία; Πολύ μεγαλύτερη από όσο φαντάζεστε. 

Από την ασφάλεια μίας προφορικής συμφωνίας «δίνω 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.

• Επικίνδυνη επικράτηση της κοινωνικής αναλγησίας.
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4. Ποιος τελικά κυβερνά αυτόν τον τόπο;

• Η Δημοκρατία απειλείται. Φαινόμενα όπως αυτό του Τραμπ, γίνονται ενδημικά 
και έχουν αιτίες. 

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

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

• Και όμως, η κατάρρευση της Δημοκρατίας απειλεί τον καπιταλισμό. 
Παράδειγμα οι οικονομίες της Λατινικής Αμερικής (Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία) 
που ποτέ δεν ανέκαμψαν και δεν έφτασαν στο επίπεδο που είχαν πριν τις 
δικτατορίες. 
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5. Η κατάρρευση της διαγενεακής δικαιοσύνης

• Μία κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν παρέχει ασφάλεια στους πολίτες.       
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 (Αναλογιστική θεωρία). 

• Σήμερα, οι εργοδότες δεν έχουν πλέον διάθεση να καλύψουν αυτή την υποχρέωση. 
Ομοίως και τα κράτη είναι πλέον οικονομικά αδύναμα και δεν καλύπτουν επαρκώς 
τις υποχρεώσεις τους.

• Τα ασφαλιστικά συστήματα οδηγούνται στην κατάρρευση. Πόσοι πολίτες θα 
παραμείνουν παραγωγικοί εάν γνωρίζουν ότι μόλις αρρωστήσουν, γεράσουν ή 
πεθάνουν πρόωρα, θα βρεθούν άνεργοι στον δρόμο;

• Όλες οι μητροπόλεις του καπιταλισμού διατηρούν τη 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 τί θα συμβεί, εάν οι πολίτες των 
προνομιούχων χωρών πάψουν να νιώθουν ασφαλείς.
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6. Ο καταναλωτισμός

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

• Το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού είναι η σπατάλη.

• Δεν είναι ότι είναι άδικος ή ότι οι πλούσιοι γίνονται διαρκώς πλουσιότεροι και 
οι φτωχοί αυξάνονται. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του καπιταλισμού 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. 
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7. Η οπισθοδρόμηση της γνώσης

• Ζήτημα ιδιωτικοποίησης της έρευνας και της γνώσης. 

• Ο Λέστερ Θάρροου στο βιβλίο του «Το μέλλον του καπιταλισμού», αναφέρει 
ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι με καθαρούς 
χρηματοοικονομικούς όρους, η επένδυση στην μόρφωση δεν συμφέρει. 
Δύο τινά υπάρχουν: Είτε το κράτος θα αναλάβει το κόστος της εκπαίδευσης 
(πράγμα ανέφικτο στο νεοφιλελευθερισμό), 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 (1850 – 1950). 
Γνώση που προσφέρθηκε δωρεάν στους σημερινούς ερευνητές, που 
βελτιώνουν τεχνολογικά τα κεκτημένα.

• Όσο υπάρχει η άρνηση απελευθέρωσης της έρευνας, με ανοιχτή 
προσβασιμότητα στα δεδομένα της, απλά πριονίζεται η εξέλιξη της γνώσης. 
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Συμπέρασμα:

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.    
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Και τα τρία ανωτέρω μοντέλα κατατάσσονται στον καπιταλισμό γιατί:

• 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.
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Το πιο δύσκολο στοίχημα: Ο οραματισμός μιας βιώσιμης οικονομίας 
που δεν έχει ουδέποτε υπάρξει

1. Ο εργαζόμενος αποκτά ευθύνη και υφίσταται τις συνέπειες των επιλογών 
του. (Λύτρας)

2. Αποανάπτυξη: Συρρίκωνση της παρασιτικής οικονομίας

3.    Οι τράπεζες της θα είναι ηθικές τράπεζες.

• Θα δανείζουν με κριτήριο τη βιωσιμότητα μίας πρότασης και το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και όχι με κριτήριο τις υποθήκες του 
δανειζόμενου. Έχουν ήδη υπάρξει με εξαίρετη επιτυχία. Δεν είναι μία ουτοπία.

4.   Μία επένδυση θα πρέπει να εσωτερικεύει το περιβαλλοντικό κόστος. 

• Για παράδειγμα, στον προϋπολογισμό της επένδυσης, θα πρέπει να 
αποτυπώνεται  και το κόστος της κλιματικής αλλαγής.
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5. Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων που σέβονται τα εργασιακά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα

• Παράδειγμα ο πολυεθνικός κολοσσός της Mondragon, αλλά σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η Mondragon άντεξε στην κρίση χωρίς να κάνει απολύσεις. 

• 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: Στις ΚΑΛΟ κάθε εταίρος έχει μία ψήφο σε αντίθεση με τις 
μετοχικές, όπου κάθε μετοχή έχει μία ψήφο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
συνδεθούν με το προϊόν τους. 
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7. Ανάπτυξη της εξωχρηματικής οικονομίας

47

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 Ξοδεύει ελάχιστα για ψύξη 
θέρμανση. 

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. 

 

 



ΜΕΤΑΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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
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Η νέα οικονομία θα υπάρξει αναγκαστικά στο πλαίσιο της παλιάς.

Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές θα επιλέξουν εκείνη την οικονομία που θα 
τους χαρίζει καλύτερη ευημερία και ασφάλεια.

Καλύτερο ποιοτικό πλούτο.

Μπορούν να χτίσουν τις δικές τους οικοκοινότητες.

Μπορεί ο καπιταλισμός να παρεμποδίσει την ύπαρξη της; Όχι,  γιατί εμείς δεν 
διεκδικούμε να απαλλοτριώσουμε τον πλούτο του. Δεν τον θέλουμε. Είναι 
δηλητηριώδης. 

Πρέπει να κυβερνάμε περιστασιακά σε συνθήκες καπιταλισμού. Η δική μας 
απάντηση είναι ΝΑΙ, αλλά αυτό είναι θέμα άλλου σεμιναρίου.



Ευχαριστούμε!

Ερωτήσεις?
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο
ytsironis@gmail.com
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