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Α ν ο όρος «διαπλοκή» είναι σχε
τικά καινοφανής, το φαινόμε
νο είναι πανάρχαιο. Υποδη- 
λώνει απλώς το αυτονόητο 
«πρόβλημα» που τίθεται σε 

όλες τις καππαλισπκές κοινωνίες ως 
προς τις σχέσεις που δημιουργοόνιαι 
ανάμεσα σιις οικονομικές και στις πο
λιτικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές 
«διαπλέκονται» πάντοτε και μάλιστα 
εξ αντικειμένου. Από τη σπγμή που το 
πολιτικό υποσύστημα καλείται να ανα- 
παραγάγει ένα δεδομένο σύμπλεγμα 
κοινωνικών σχέσεων, η πολιτική εξου
σία συμπλέει εξ ορισμού με τα μα
κροπρόθεσμα δομικά συμφέροντα των 
ισχυρών οικονομικών παραγόντοιν. Τα 
όρια της «αυτονομίας» του Κράτους σε 
σχέση με το κεφάλαιο, όπως έλεγε ο 
Νίκος Πουλαντζάς, είναι πάντα «σχε
τικά».

Ενα «σχετικά αυτόνομο» καπιταλι- 
σπκό Κράτος συναρθρώνεται λοιπόν εξ 
ορισμού με όλους εκείνους που έχουν 
συμφέρον στη συντήρηση του συστή
ματος. Και η συνάρθρωση αυτή γίνεται 
κατ' ανάγκην στενότερη όταν ένα με
γάλο μέρος των ιδιωτικών συμφερό
ντων αντλεί αμέσως ή εμμέσως τα κέρ
δη του μέσα από κρατικές προμήθειες, 
παραγγελίες ή άδειες. Στην περίπτω
ση αυτή είναι φυσικό, και ίσως και 
αναπότρεπτο, τα ιδιωτικά αυτά συμ
φέροντα, οργανωμένα συνήθως σε 
επώνυμους ολιγοπωλιακούς ομίλους, 
να απλώνουν τα πλοκάμια τους προς 
τους νόμιμους φορείς της κρατικής 
εξουσίας με στόχο να εκμαιεύσουν ευ
νοϊκές αποφάσεις, ρυθμίσεις ή και πα
ραλείψεις. Σε όλα τα μέρη του κόσμου 
οι πρακτικές αυτές είναι αναπόσπαστο 
μέρος της πολιτικής καθημερινότητας. 
Από τη σπγμή που ένα μεγάλο κομμά
τι της οικονομικής πίτας μοιράζεται 
μέσα από το Κράτος, ο ανταγωνισμός 
των επίδοξων «πελατών» για την επι- 
νομή του μάννα δεν είναι δυνατόν να 
αποφευχθεί. Στο πλαίσιο αυτό οι επι
χειρηματίες θα μετέλθουν κάθε μέσο, 
θ α  ρίξουν τις τιμές τους, θα προσφέ
ρουν αντισταθμιστικά οφέλη, θα ενι- 
σχύσουν τη δημόσια εικόνα τους, θα 
προβούν σε θεαματικές αγαθοεργίες 
και κυρίως θα ασκούν συνεχή «πίεση» 
με όλους τους τρόπους που είναι δυ
νατόν να επινοήσουν.

Επαγγελματτεβ
«χπβσοΛάγον»
Η «πίεση» είναι λοιπόν διαρθρωτικό 
σιοιχείο της σημερινής πραγματικότη
τας. Εδώ και πολλές δεκαετίες σιην 
Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες οι συ
γκροτημένες και ονοματισμένες πλέον 
«ομάδες πίεσης» κυριαρχούν στην κοι
νωνικοοικονομική ζωή. Πλουσιοπά
ροχα αμειβόμενοι, οι επαγγελματίες 
«πιεσολόγοι» ασχολούνται με το να 
πληροφορούν, να κολακεύουν και να 
«πείθουν» εκείνους που μετέχουν στο 
πολιτικό σύστημα για την αξιοπιστία 
και την αρετή των πελατών τους. Και 
αν σκεφθούμε πως το επάγγελμα ανθεί 
όλο και περισσότερο παγκοσμίως, εί
ναι λογικό να συμπεράνουμε πως οι 
«lobbyists» (προθαλαμισιές) είναι συ
νήθως αποτελεσματικοί.

Ετσι, βαθμιαία, ο  αναγνωρισμένος
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κόσμος των δημοσίων μεσιτών και με- 
σιτευομένων παγιώνεται συγκεντρώ
νοντας επάνω του τους φακούς μιας 
δημοσιότητας που ζει με τον φετιχι- 
σμό της επωνυμίας. Εκ των πραγμά
των λοιπόν θαλαμάρχες, θαλαμηπό
λοι, προθαλαμισιές, δημοσιοοχεσίιες, 
δημοσιολάγνοι και «πελάτες» συνεμ- 
φανίζονται, συνευρίσκονται, συντρώ
γουν, συγχαριεντίζονται και συναλ
λάσσονται σε κάθε δυνατή ευκαιρία. Οι 
σχέσεις, κατά μαχητό κατά τεκμήριου 
αθώες, είναι δημόσιες και φανερές. 
Πολλώ μάλλον που ο καθημερινός 
πλειστηριασμός των προνομίων και 
των ευκαιριών δεν διεξάγεται βέβαια 
ευθέως στους δημόσιους χώρους των 
δεξιώσεων και των πολιτιστικών εκ
δηλώσεων. Στους χώρους αυτούς επι
κυρώνεται απλώς το θεμιτό της επα
φής των επίδοξων συμπαικτών και συμ- 
μετόχων. Αντίθετα με την κοινή αγο
ρά, που είναι εξ υποθέσεως ανώνυμη, 
η αγορά της διαπλοκής δεν μπορεί πα
ρά να λειτουργήσει ως απολύτως και 
απροκαλύπτως επώνυμη.

Τα «ύποπτα»
καιταπαράδοΕα
Με αιπή την έννοια η διαπλοκή καθε- 
αιπήν δεν είναι ούτε παράνομη ούτε 
επονείδιστη. Και αν ακόμη ορισμένοι 
πουριστές ηθικολόγοι ή καντιανοί φι
λόσοφοι επιμένουν να τον θεωρούν 
αντιαισθητικό, ο διαπεπλεγμένος συγ
χρωτισμός των εξουσιών είναι λει
τουργικά και συμβολικά αναπόφευ
κτος. Ούτως ή άλλως οι φορείς των 
ολιγοπωλίων και των ολιγοψωνίων 
πρέπει να μπορεί να αλληλοαναγνω- 
ρίζονται και να αλληλοσυμπληρώνο- 
νται. Το αναπάντητο ερώτημα που πα
ραμένει λοιπόν ανοικτό είναι αν οι συ

νεχείς «πιέσεις» των μεν προς τους δε 
ασκούνται με αθέμιτες μεθόδους και αν 
προσφέρονται και γίνονται δεκτά οι
κονομικά ή άλλα ανταλλάγματα.

Πράγματι η διαφανής διαπλοκή 
ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την 
υλοποίηση όλων των αδιαφανών, υπό
γειων και ανομολόγητων στόχων. Γι’ 
αυτό δε ακριβώς προκαλεί ευλόγως 
«υποψίες». Και εδώ ακριβώς εμφιλο- 
χωρεί το παράδοξο: ίσως οι διάχυτες 
αυτές, αλλά αναπόδεικτες υποψίες να 
είναι ακριβώς ο παράγοντας εκείνος 
που διευκολύνει και τελικώς αποκρύ
πτει τις αθέμιτες συναλλαγές. Για να 
είναι δυνατόν όλες οι κατ' αρχήν και 
εκ πεποιθήσεως έντιμες σύζυγοι των 
Καισάρων να μπορεί, αν λάχει, να με- 
τατρέπονται ευκαιριακά σε ανέντιμες 
δίχως να προδίδονιαι, θα πρέπει όλες 
οι γυναίκες να εμφανίζονται ως εάν η 
προς τα έξω εκ πρώτης όψεως «ύπο
πτη» συμπεριφορά δεν είναι συνήθως 
παρά ένα παιχνίδι, το οποίο, σαν το 
αθώο φλερτ, ούτε προδικάζει ούτε απο- 
δεικνύει το παραμικρό. Ο γενικευμέ- 
νος «προθαλαμισμός» είναι λοιπόν κα
τά τούτο πρόσφορος για την αναπα
ραγωγή ενός συστήματος που εξωθεί
ται να κρύβει την αδιαφάνεια πίσω 
από τον πέπλο της διαφάνειας: υψώ
νει αδιαπέραστα προπετάσματα κα
πνού πίσω από τα οποία συγχέονται οι 
διαπεπλεγμένες σκιές του κατά κυριο
λεξίαν κόσμου, του αδίστακτου υπο
κόσμου και του αμφίθυμου, αλλά ευ
επηρέαστου ημικόσμου.

Ετσι ακριβώς δημιουργούνται οι ορ
γανωτικές και επικοινωνιακές προϋ
ποθέσεις για να μετουστώνεται, όταν 
έλθει η ώρα, η «διαπλοκή» σε «δια
φθορά». Η μετάβασή~από την ανώ
δυνη -  και νόμιμη -  κυκλοφορία συμ
βολικών αγαθών, δώρων και φ ιλο

φρονήσεων σε συστηματική κυκλο
φορία πραγματικού «πολιτικού χρή
ματος» συνοψίζει το σημείο καμπής 
πέρα από το οποίο υπονομεύεται το 
πολίτευμα και η δημοκρατία. Και εδώ 
ακριβώς εμφανίζεται το πολιτικό αδιέ
ξοδο. Υπό τις σημερινές συνθήκες, η 
«μετάβαση» είναι πάντα αδιόρατη και 
ανεξέλεγκτη. Είναι ύψιστη αφέλεια 
να νομίζει κανείς ότι είναι δυνατόν 
να αποκαλυφθούν ποτέ με βεβαιότη
τα οι έντεχνες υπόγειες συναλλαγές 
ανάμεσα στους ενεχομένους. Σπα
νιότατα οι καθ' ύλην αρμόδιοι εισαγ
γελείς έχουν στα χέρια τους τα αδιά
σειστα εκείνα στοιχεία που θα τους 
επέτρεπαν να κινήσουν τις έννομες 
διαδικασίες. Αν δεν υπάρξουν καρ
φωτές από μέσα, οι διεφθαρμένοι 
διαπλεκόμενοι θα αποκαλυφθούν μό
νο από ανοησία ή από ατυχία.

Το «κλεμ μ ένο  
γράμμα»
Καμία δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ λοι
πόν να θωρακισθεί θεσμικά ενάντια 
στη διαβλητή εύνοια, στην υπόγεια 
αντιπαροχή ή σιην κρυφή συμφωνία. 
Η περίφημη θεσμική «διαφάνεια», για 
την οποία μιλούν οι κήνσορες της πο
λιτικής ηθικής, δεν είναι παρά μια αφη
ρημένη φόρμουλα που συνοψίζει ευ
σεβείς και φρούδες ελπίδες. Οπως και 
οι χρηματιστηριακές κινήσεις, έτσι και 
οι κινήσεις του πολιτικού χρήματος 
διεξάγονται πάντοτε στην αχλύ του off 
shore. Σ μ ς ηλιόλουστες ακτές οργα
νώνονται απλώς τα προεόρτια.

Η αναπόφευκτη και φυσιολογική 
κοσμική «διαπλοκή» είναι λοιπόν 
απλώς το αποτελεσματικότερο μέσο 
για να αποκρύπτεται ο εκφυλισμός της 
σε «διαφθορά». Οπως συμβαίνει και 
στο διήγημα του Εντγκαρ Πόε, το 
«κλεμμένο γράμμα» βρίσκεται τόσο κο
ντά στα μάτια μας ώστε να το βλέπου
με όλοι δίχως να αναγνωρίζουμε τη 
συγκεκριμένη σημασία του. Αλλά και 
αν ακόμη ο επινοητικός νιετέκτιβ βρει 
τον φάκελο ή το φακελάκι, δεν θα πε
ριέχει τίποτε άλλο από μια κόλλα λευ
κό χαρτί. Και αυτό ακριβώς είναι και 
το δράμα των σύγχρονων μιμητών του 
επιθεωρητή Dupin. Από τότε που ο πρω
τοπόρος, αλλά και αφελής βασιλικός 
σύζυγος της Ολλανδίας συνελήφθη επ’ 
αυτοφώρω κλέπτων οπώρας μέσω της 
Lockheed, η διεθνής αμφικτυονία του 
«αμφι-κόσμου» έχει μάθει να συγλα- 
λύιτιει αποτελεσματικά τα ίχνη της.


