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Ο τίτλος της σημερινής συνάντησης. Ισως οχι τυχαίο οτι στα 
ελληνικά "η νεα κοινωνική αλληλεγγύη” στα γαλλικα "νεες μορφές 
αλληλεγγύης” στα αγγλικα η "νεα πολίτικη αλληλεγγύη".
Αθελα του, ο "δαίμων" της μετάφρασης επεβαλε την αμφισημία 
ενός ορού, και μιας προβληματικής, που οσο κεντρικά και αν είναι 
παραμένουν αντικείμενα μιας συνεχούς μετασημασιολογησης, και 
μ,ας ο^νεχους ΑΠΟΡΙΑΣ.
Τι εβκ» αλληλεγγύη. Μια τοσο φορτισμένη έννοια μπορεί να 
σημαίνει τίποτε και τα παντα.Απο τη συμβολική σηιίΓρηΚοτηση της 
οποιοσδήποτε κοινότητας ως προς ο̂ ί θεωρεί "κοινο", μέχρι την 
θεσμική κατοχύρωση του γενικού φιλελεύθερου ιδεογηματος της 
αδελφότητας.
Στο σημερινό πλαίσιο θα πρεπει να πούμε απο την αρχή οτι δεν 
τίθεται θέμα μιας καταστατικής και γενικής αλληλεγγύης αναμεσα 
στα ατομα.
Το ζητημα είναι συγκεκριμένα ΠΟΛΙΤΙΚΟ και οχι αφηρημενα 
ΗΘΙΚΟ. Μ ιλα με^λ^^ /γ ια  οικονομική αλληλεγγύη. Δεν πρόκειται 

για τρν ρη^ρ·*ο ·ορ»σμο μιας ευρυτερης συμβολικής 
αλληλέγγυας κατάστασης, αλλα για την θεσμική ευθυνη του Ολου- 
Πολιτειας για κάποιου τυπου και βαθμού συνδρομή στις υλικερ 
ανανκες των ατόμων, μι«ν « ι » ^ ι*» ^ * ύ ^ Α 8ΐ|Π|ΐυη.
Αυτό προυποθετει ηδη μερικες προφανείς παραδοχές που 
αντιστοιχούν στις σύγχρονες φιλελευθερες-καπιταλιστικες 
κοινωνίες
Πρώτον, οτι η κοινωνία είναι δομημένη ανισα, ως προς την 
κατανομή των οικονομικών Ιτορων.
Δεύτερον οτι λργω^ης ανισότητας αυτής ωρισμενοι απο τα μέλη 
της κοινωνιαο/εϊουν ανυπερθετες δυσκολιεο να ικανοποιήσουν τις 
άμεσες υλικές τους αναγκες. ^  ^
Τρίτον, οτι το Ολο, καλείται να συνδραυει/τα αδύναμα μέλη του είτε 
με απευθείας παροχές πόρων είτε με θεσ^κες παρεμβάσεις.
Και τέταρτον η οικονομική αλληλεγγύη α^δεικνυεται σε ευρυτερο 
και ρπτο πολίτικο πρόβλημα και διακυβευμα.
Δεν υπάρχει βέβαια, ούτε και είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνία 
δίχως καμμια μορφή αλληλεγγύης. Στις σημερινές όμως κοινωνίες, 
η αλληλεγγύη αυτή επικεντρώνεται στην οικονομική προστασία 
των ανθρώπων απο ορισμένες απο τις οικονομικές συνεπειες της 
εξατομικευσης και του κατακερματισμού του κοινωνικού σώματος.



Αναγνωρίζεται "καποια" θεσμική ευθυνη του Ολου για την 
ικανοποίηση των βασικών αναγκών εκείνων των μελών που είναι 
"ηδη" σε μειονεκτική κατασταση.

Και αυτό σημαίνει οτι κατ αρχήν τα μέσα ικανοποίησης των 
αναγκών βρίσκονται ηδη υοιοασυενα αναυεσα στα ατουα, μεσω 
των δεδομένων ατουικων δικαιωυατων που επινμεουνανισα το υ ^  
πορους αναμεσα στους κοινωνους. Η αλληλεγγυη^τι^εται ^ κατ 
αναγκην και κατ επιταγήν ως ζητημα ανα-κατανουης υετα την 
"πρώτη" ανιση διανουπ. Θεσπίζεται δηλαδη μια διανομή "δυο 

. ταχυτήτων", που αντιστοιχεί σε ενα διπλό αξιακο συοπηυα και
σε μια διπλή σημασιολογηση της κατανομής αυτής. Εχουμε 
ταυτόχρονα μια "προ-αλληλεγγυα" διανομή των πόρων που 

Ισυνοδευεται, σε ενα δεύτερο χρονο απο μιαν "αλληλέγγυα" 
^ιανομη. Μια διανομή που είναι διορθωτική του απολύτου 
φιλελεύθερου ιδεώδους, και της ατεγΜί,ν,' αιομιστικης 
δικαιωματοκρατιας. Αμήχανα και αντιφατικά, συνυπάρχουν λοιπον 
δυο συστήματα σημασιών που οριοθετούν το προαιώνιο ζητημα 
πως θα μοιράζονται οι ποροι αναμεσα στους κοινωνους. Η ανορα 
ως προ-αλληλεγνυσ σύστημα κατανομής και η Πολιτεία ως 
αλλελενγυο μετα-αγοραιο συστηυα κατανομής πόρων.
Και αυτό γίνεται μεσω της θέσπισης μιας εκ των ανω πολίτικης 
ΑΝΑ-κατανουης η οποία επεται και διορθώνει την πρώτη μη- 
πολιτικη αγοραία διανομή αλλα δεν κατασκευάζει μια καταστατικό 
αλληλέγγυα κοινωνία.
Η αλληλεγγύη, η ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη, η επιείκεια της 
κατανομής και η γενική κοινωνική αρωγή ως ρητά αντικείμενα 
πολίτικης παρέμβασης και κοινωνικού προβληματισμού 
αρθρώνονται άρρηκτά με την δικαιωυατοκρατια. Αυτό ακριβώς 
είναι και το νεο πολίτικο στοιχείο που διευρύνει και μετατρέπει την 
"αυστηρα" ουδέτερη φιλελεύθερη σύλληψη της δικαιοσύνης οπού
ο καθένας δικαιούται να πάρει ο,τι δικαιούται κα>------- - άλλο. Σε
τούτο ακριβώς συνοψίζεται η ριζικά αντιφατική σημαση της 
κοινωνίας και της κοινωνικής αληλεηγγυης. Είμαστε και 
αυτοσημαινομαστε ως κοινωνίες ΟΛΙΓΟΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΕΣ η 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ και ΚΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΣ 

ι Σε τι συνιστανται λοιπον οι θεσμικές παρεμβάσεις;
Σε σγετικες αναδιανομές πόρων, κατα πρώτο λογο, αλλα επίσης 
και σε σγετικες αναδιανομές των προϋποθέσεων για τη πρόσβαση 
στους πορους, δηλαδη σε σγετικες αναδιανομές "ευκαιριών", η και 
σγετικες αναδιανομές "κίνδυνων". Η αλληλεγγύη συνισταται 
δηλαδη < ΚΗ πολιτικη-δημοκρατικη παρέμβαση στο



ι

Γ οΑλ

ΑΛΛΩΣ ισγυον και λειτουργούν κQθεcrτωc των ανισων κοινωνικών 
κατανουων των στοιχειωδών προϋποθέσεων νια την επιβίωση και 
την αξιοπρέπεια.
Βασική έκφραση αυτου του αιτήματος ήταν το κοινωνικό κράτος, το 
αλληλέγγυο κράτος, τα κοινωνικά δικαιώματα. Και στο πλαίσιο 
αυτό λαμβαινε χωράν η συνεχής πολίτικη διαπραγμετευση και 
σύγκρουση αναμεσα στις πολίτικες ομάδες και τις κοινωνικές 
τάξεις. Το προιον διανμεονταν μετά απο μιαν αέναη αντιπαράθεση 
των οργανωμένων συμφερόντων. Αυτό ακριβώς το σύστημα 
βρίσκεται σε κρίση. Οπως επίσης σε κρίση βρίσκεται το επι χρονιά 
αποδεκτό σύστημα των τριμερών διαπραγματεύσεων αναμεσα στο 
κεφαλαίο, στην εργασία και στο Κράτος ως προς τον προσδιορισμό 
των ορίων και της εξέλιξης των μορφών της "σχετικής 
αλλελλεγυης"^ Σε τέτοιο σημείο που η ίδια η λέξη "κοπορατισμος" 
αρχίζει και γίνεται βρώμικη. Κοντολογίς, η κρίση συνοψίζεται στην 
αποδυναμωση των πολίτικων μηχανισμών κσ» * ,~*”" '" τ'ων μέσα 
απο τις οποίες μεταβάλλονταν τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΕΓΓΕΝΟΥΣ "ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” η οποία χαρακτηρίζει ΤΗΝ 
ΦΙΛΙΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Στο σημερινό αυτό πλαίσιο, το δύσκολο και το πρωτόγνωρο, 
ξανακαλουμαστε λοιπον να ορίσουμε την κοινωνική 
αλληλεγγύη, και μαζί της το νόημα της αριστερας. Μια νεα 
αλληλεγγύη για μια νεα αριστερά.

Για μιαν αριστερά η οποία, μέχρι τώρα τουλάχιστον , ορίζονταν σε 
σχέση με την πολίτικη δράση, σε σχέση δηλαδη ;·~ τ " ”  τροπο που 
η πολίτικη καλείται να παρεμβει στις συνθήκες της υλικής ζωής των 
μελών της κοινωνίας. Τα νοήματα Δεξιά και Αριστερά με αυτήν την 
εννοι^^πονταν και επονται του νοήματος της "πολίτικης" ως 
οργανωμένης^ και ονοατισμενης δέσμης κοινωνικών πρακτικών. 
Ετσι λθβον, η ιστορική διάκριση αριστερας και δεξιάς απέκτησε το 
σταθερό αξιακο της νόημα που συνοψίζεται στην έμμονη της στην 
αναγκη προβολής της καταστατική«: ισοτηταο των ανθρώπων ως 
προς τις υλικές συνθήκες οι οποίες προσδιορίζουν την καθημερινή 
τους ζωη.ΙΤο πολίτικο διακυβευμα εντοπιζόταν συνεπώς στην



μεγιστοποίηση της σχετικής κοινωνικής α λ λ η λ ε ν , . ; α ;  μαλιστα 
μέχρι τα έσχατα δυνατα της όρια.
Και εδω ακριβώς εντοπίζεται η ιστορική αμηχανία της τρέχουσας 
αντίληψης για το τι μπορεί να σημαίνει αριστερά. Σήμερα, μέσα 
απο τις νεες ισχυουσες αξιακες αφετηρίες της κοινωνίας, η αξια- 
ισοτητα εμφανίζεται ως καθαρα επικουρική αφετηρία των 
κοινωνικών ρυθμίσεων. Η παντα διαπραγματεύσιμη ΣΧΕΤΙΚΗ 
αλληλεγγύη τείνει να μετασημασιολογειται σε ελάχιστη αλληλεγγύη. 
Εκείνο που μέχρι τώρα νοούνταν εξ υττδθεσϊως ως "μέγιστο 
διαπραγματεύσιμο" μεγεθος αλληλεγγύης, και συναρτωνταν απο 
την πολίτικη δύναμη της αριστερας να επιβάλλει τις απόψεις της, 
αναδεικνυεται ως πολίτικα και αξιακα επικουρική αφετηρία.

Με αυτήν την έννοια, η ιστορική ιδιατεροτητα της σημερινής 
συγκυρίας εντοπίζεται στο οτι ο αριστερός πολίτικος λογος 
προσκρούει σε μια δομική κρίση των δικών του άξιων. 
Εγκαταλειποντας η σχετικοποιωντας την αξία τπγ ισότητας, που 
εξωθούσε στο αίτημα για την μεγιστοποίηση της αλληλέγγυας 
ανακατανομής, η αριστερά εμφανίζεται παραιτημένη απο την 
ιστορική της αφετηρία. Και συνακολουθά, τείνει να εκλογικευσει την 
πολίτικη της ύπαρξη με βάση αλλα ιδεολογήματα και άλλες 
προδιαγραφές που έρχονται σε αντίφαση με τις ιστορικές της 
θεμελιώσεις.

- Ιζ

Με αυτήν την έννοια, σε κρίση δεν είναι μονο η αριστερά, και τα 
αλληλέγγυα προταγματα της, αλλα η εν.«ν·*ΓΐΓ^ρο<3Χηψη της 
πολιτικηο ωο ονοματισμένης περιοχής κοινωνική δράσης εν γενει. 
Και μαλιστα ευρυτερα ακόμα,εκείνο που εχει ανατραπει διαμετρικά 

~φα τελευται χρονιά είναι η αντίληψη για την ουσιαστική 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ της πολίτικης σε σχέση με το ιδεολόγημα και το 
προταγμα της κοινωνικής προοδου.

Πράγματι, εδω ίσως και να εντοπίζεται η θεμελιώδης ίσως 
αντίφαση των σημερινών κοινωνιών. Ενω το πολίτικο σύστημα 
είναι το μονο τυποις "αρμόδιό" να παίρνει δεσμευτικές 
δημοκρατικές αποφάσεις, ταυτόχρονα,το ίδιο αυτό πολίτικο 
σύστημα φαίνεται να αποδέχεται οτι η ουσιαστική αρμοδιότητα" για 
τη δυναμική της κοινωνικής προοδου βρίσκεται εξω απ άυτην.
Το πολίτικο σύστημα δηλαδη παύει να σημαινεται ως ο κατ εξοχην 
χώρος στο πλαίσιο του οποίου θα πρεπει να γίνεται η



διαπραγμάτευση αναμεσα στις παρατάξεις και στις τάξεις, στις 
άξιες και στις υπαλλακτικες δυνατότητες που στγο τον
κοινωνικό λογο και την κοινωνική βούληση. Η πολίτικη 
αντιπαράθεση, η δημοκρατική πολτικη δράση, ακόμα και η 
σύγκρουση δεξιάς και αριστερας τείνουν ολο και περισσότερό να 
πιστεύουν και να συναποδεχονται οτι οι δυναμικές που μπορεί να 
αλλάξουν την κοινωνία προς οποιαδηποτε κατεύθυνση είναι εξω- 
πολιτικες, και οτι δεν μπορεί παρα να είναι εξωπολιτικες. Η 
πολίτικη, η έκφραση της γενικής βούλησης ΔΕΝ θεωρείται πια 
αρμόδια για τη μεθοδευση της συλλογικής προοδου, ούτε για το 
ΠΟΣΟ αλληλέγγυα θελει να είναι η Κοινωνία.
Και έτσι, προκύπτει μια μειζων συρρίκνωση του πολίτικου 
ερωτήματος, του πολίτικου διακυβευματος.
Αντί των ερωτημάτων για το τι πρεπει να γίνει εν γενει, και το τι 
θελει το κοινωνικό σώμα, τίθεται το στενό ερώτημα πως η πολίτικη 
μπορεί να "διευκολύνει" και να "προσαρμοσθει" στα έκτος αυτής 
κείμενα. Η Πολίτικη νοείται ως επικουρική και οχι ως αυτόνομη 
σφαίρα δράσης.

Και όμως, δεν μπορεί, φυσικά, να θεωρείται βέβαιο οτι η τεχνική 
προοδος, η επιστημονική προοδος, η οικονομική προοδος και η 
κοινωνική και ηθικη προοδος είναι διασδι^α^ιες ομορροπες και 
ομολογες. Και κατ επεκτασιν ακόμα λ ιγίΜΐ^κτ αθεμελίωτο είναι το 
αξίωμα που που εγκαθιστα την εν γενει μεθοδευη της "προοδου" 
έκτος πολίτικης αρμοδιότητας. Μολαταύτα, αυτή φαίνεται να είναι η 
θεμελιώδης παραδοχή που επικαθοριζει την σημερινή πρόσληψη 
των ορίων της πολίτικης δράσης. Το ερώτημα για την ανευ ορών 
συμβατότητα και ομορροττη εξελιξη και συνεργεία όλων των 
μορφών προοδουδεν επιτρέπεται καν να τεθεί, ούτε καν υπο τας 
γραμμας. Η 2&9*&Β^φαινεται να εχει αποφασίσει απαξ και δια 
παντός οτι η μεθοδευση των αιτιωδών και αυτονόμων παραγόντων 
που ενεργοποιούν την κοινωνική "ττροοδο" βρίσκεται έκτος του 
επιτρεπτού πεδίου τ η ς ^ ^ α σ η ς τ ^ ς ^  ”Και έτσι, η κεντρική 
"ΣΗΜΑΣΙΑ", το κεντρικό σηυαινον ΠΡΟΟΔΟΣ" ειΐφανιζεται ως 
ανεξελενκτη, ωο εξωνενηο. ωο έκτος πολιτκ υυ »ι ν,μ 
ελενγου, ωο αννωστη, ωο στοινηυα, τελικά δε ωο θρησκεία. 
Πράγματι, ολοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την κοινωνική 
μεταβολή ενεργοποιούνται εφεξής απο δυνάμεις που ξεφεύγουν 
εντελώς απο τον κοινωνικό ελεγχο. Η οικονομία, η επιστήμη, η 
τεχνική θεωρούνται αξιωματικά ως "αυτόνομες" και 
αυτοσωρευομενες διαδικασίες, με τη δίκη τους δυναμική και λογική.



Και έτσι οι δυνάμεις εκείνες που καλούνται να ενεργοποιήσουν την 
προοδο και την ουτοπία αναδεικνυονται σε "ανευθυνεο". Οι 
δυναιιεις που υετασγηυατιζουν τον κοσυο δεν δίνουν 
λοναριασυο σε κανεναν. Η κοινωνία εναποθέτει τις ελπίδες της 
σε ενα εξοπολιτικο εξωθεν.

Α υ τό  ο ιιω ς  ε ίνα ι η έσ χα τη  π λ ά ν η . Δεν εχεουμε παρα να 
σκεφθουμε τα παραδείγματα των οικολογικών καταστροφών και 
της εξαθλίωσης και εξαχρειωσης του τρίτου κσομου παρόλα τα 
ευχολόγια του Ριο και του ΟΗΕ, δεν διχνουν τίποτε άλλο παρα οτι 
αντίθετα με την ειρωνική φόρμουλα του Μαντεβιλ, οι ιδιωτικές 
διατροφές οδηγουν παντού έκτος απο το κοινο καλό. Η πολίτικη 
ΐιε αυτήν την έννοια αρκειται να "διαχειρίζεται" την προοδο, 
δεν την διαττρανιιετευεται, δεν την υττοβαλλει στην κριτική του 
κοινωνικού σωυατος. Ετσι όμως παραιτειται απο τον δύσκολο 
λογο, παραιτειται απο τη επίπονη προσπάθεια συνειδητής 
σταθμισης και επιλογής του καλού και του κοινωνικά ωφέλιμου, 
παραιτειται απο το προταγμα του διαφωτισμού, παραιτειται απο τη 
διαπραγμάτευση της κοινωνικής αλληλεγγύης, χασθΠην

Ό ίμι λιυΜτ,Ειις mí- μ tua απο-Ί ΐς
χης άπηχ τ η ς wí> λ ι τ ι* 1111uç.m  ιω>ρο^τ€ΐται-απ&-τρν

Η πολίτικη παραιτειται απο το δικαίωμα στην 
κοινωνική αυτοθεσπιση ιιεσω του Λονου.

Το άλλοθι είναι βέβαια "τα ττρανυατα". Τα εξωθεν και πέραν του 
λογου "πραγματα", η πραγματικότητα που υποτίθεται οτι νίκησαν. 
και έτσι, εφεξής, η κοινωνία, ολο και περισσότερό, αλλαζει και 
"προοδεύει" η "δεν προοδεύει” ερηυην της πολίτικης, ερημην 
τγκ δηιιοκρατιας, ερπυην του οποιουδηποτε συλλονικου 
λονου. Και έτσι, επίσης ερημην της πολίτικης και του λογου, 
εξελίσσονται οι μορφές και τα νοήματα που διεπουν ο,τι αναφερεται 
στην κοινωνική αλληλεγγύη, στον τροπο που νοείται και θεσπίζεται 
η άμεση σχέση αναμεσα στους ανθρώπους που συγκροτούν την 
κοινωνία.

-Δ :

Παραδειγματικό θα αναφερθω σε ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ 
νοηματοδοτουν στις μερες μας, τον ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και τις 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, και κατ επεκτασιν οριοθετούν τον τροπο 
με τον οποίο "πρεπει", υποτίθεται, να μοιράζονται οι περιορισμένοι



ποροι αναμεσα στους ανθρώπους, Αυτές οι λεξεις επικαθοριζουν 
το σύγχρονο νόημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. ΕΥΛΥΓ1Σ1Α 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ1ΚΟΤΗΤΑ. Η μια είναι τεχνικη-και αναφερεται στην 
οργάνωση της παραγωγής και κατατείνει στην άρση των 
οποιωνδηποτε περιοριστικών μέτρων, που πτην^ιιαν στην 
προστασία των εργαζόμενων. Η άλλη αναφερεται στην ακόμα 
γενικότερη αρχή που πρεπει να διεπει την δημιουργία ατομικών 
εισοδημάτων. Μπορείς να ζησεις μονο με τον ίδρωτα του 
προσώπου σου. There is nothing like a free lunch.

Οι δυο αυτές λεξεις παραπέμπουν σιωπηρά σε απαρεγκλητες 
φιλοσοφικές και ηθικές παραδοχές. Μέσα απ αυτές, θεωρείται 
δεδουενο οτι η επιβίωση του ανθρώπου δεν είναι και δεν πρεπει να 
είναι αυτοτελές δικαίωμα, και οτι αντίστοιχα, η εργασία δεν είναι 
καθήκον έναντι στο σύνολο. Εργασία και επιβίωση συναπτονται 
μεταξύ τους στο πλαίσιο του συστήματος των αναγκαίων 
ορθολογικών επίλογων του ατομου που δρα για να αποκτήσει οσα 
χρειάζεται και επιθυμεί. Κάνεις λοιπον δεν δικαιούται να επιβιώσει, 
παρα μονο ως αιιοιβη me ατομικής συμβολής του στην 
τταρανωνη. Και συνακολουθά, κανείς δεν χρωστάει τίποτα σε 
κανεναν., Εισπράττεις ο,τι συμβάλλεις.

Γυριζουμε δηλαδη στις "καθαρές" φιλελεύθερες αρχές, που είχαν εν 
μερει υποχωρήσει στις πρώτες δεκαετίες μετά τον πολεμο.Το 
εμπόρευμα εργασία δεν προστατεύεται ειδικως. Είναι, σημαινεται 
και ρυθμίζεται όπως ολα τα αλλα. Και η επιβίωση του κάθε ατομου 
εξαρταται απο την δυνατότητα του να προάγει τα συμφέροντα του 
"εργαζόμενός" με τους ορούς που προδιοριζονται απο την 
ελεύθερη αγορα.

Ολες οι "άλλες" αξιακες καταβολές, ολοι οι προβληματισμοί για το 
δέον, ολα τα θεσμικά διλληματα απορρυθμιζονται και καταργουνται 
ως πολίτικα δικαυβευματα. Τα προβλημτα που επι αιώνες 
αποτελούσαν το αντιεκιμενο της πολίτικης σκέψης και δράσης 
γίνονται απαγορευμαενα. Και όλες οι λεξεις, και οι κατατάξεις των 
τελευταίων δεκαετιών χανουν το συγκεκριμένο πολίτικο τους 
νόημα.

Και έτσι μπορεί κάνεις να ρωτήσει: Που είναι η αριστερά εδω μέσα; 
Που είναι η πολίτικη; Τι σημαίνει "πολίτικη" όταν γίνεται αξιωματικά 
δέκτη μια νεα μετα-κοινωνικη εξίσωση: Ο,τι είναι ττρανυατικο 
είναι ορθολονικο. Το ττρανυατικο είναι ευλινυστο. Αρα το



ευλύγιστο είναι ορθολονικο. Και κατ επεκτασιν μπορεί να 
πρεπει. αν γρειαστει, να νινει και αριστερό.

Βέβαια, υπαρχουν όρια και αντιστάσεις. Το πανταχου παρόν 
φαντασμα που απειλεί να ανατρέψει ο λες τις σημασίες είναι βέβαια 
η ανερνια. Αλλα και εδω τα πραγματα δεν είναι τυχαία: Οι λεξεις 
και οι επιλογή τους δεν είναι ποτέ αθώες. Γιατ» η θεωρείται
ως το κύριο, η και το μονο "κακό"; Γιατί οχι η ανισότητα, η 
φτώχεια, η αβεβαιότητα, το περιθοριο, η πείνα η η απελπισία; γιατί 
οχι και η ατυχία. Γιατι η αλληλέγγυα παρέμβαση της Πολιτείας θα 
επικεντρωθεί επιλεκτικά σε ιιια και υονο απο τις εκφάνσεις των 
δεινών. Το ερώτημα είναι μειζον, λγω των συμπαραδηλωσεων του. 
Και η απάντηση ίσως βρίσκεται στο γεγονος οτι το πρόβλημα της 
ανεργίας είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως αντιμετωπισιμο με 
εξωπολιτικες μέθοδοι^ στην κοινωνία, με την παρέμβαση της 
τεχνολογίας, της αγορας, των ιδιωτικών επενδύσεων, με την 
εξωθεν προοδο, κοντολογης με την ανταγωνιστική και 
παραγωγιστικη ανάπτυξη. Η μάχη κατα της ανεργίας είναι 
δυνατή ακόμα και εαν συντηρηθεί η επιταγή για συνεχή 
συρρίκνωση της πολίτικης αρμοδιότητας.

Πράγματι, η επικέντρωση του κοινωνικού προβλήματος στην 
τεχνική καταπολέμηση της ανεργίας είναι απολυτακ συμβατή με 
το αξίωμα της γενικής ανταποδοτικοτητας. Αρκεί να παραμένει 
όρθια η αφετηριακη αρχή. Δικαιούται κάνεις να αμειφθει μονον 
εαν συμμετέχει στην παραγωγή. Apa το αιτουμενο είναι ο καθένας 
να μπορεί να συμμετέχει στην παραγωγή. Και αυτό φθάνει.

Εδω όμως συνοψίζεται το τεράστιο παράδοξο. Σε μια κοινωνία 
οπού η παραγωγικότητα, αυξανεται ιλλιγιωδως, και οπού οι 
συνολικές ώρες εργασίας που απαιτούνται για να παραχθει το 
παραγομενο προιον φθίνουν συνεχώς, οχι μονο εξακολουθεί να 
πρυτανεύει το αξίωμα της πλήρους ανταποδοτικοτητας, αλλα και οι 
οροί του τηρούνται ολοένα αυστηρότερα. Ο παραλογισμος του 
ορθολογισμού έγκειται στο οτι η τεχνολογία δεν απελευθερώνει 
τους ναθρωπους απο το μοχθο, αλλα εξωθεί ολοένα και πιο 
πολλούς στην ανεχεια. Και γιαυτο ακριβώς είναι απόλυτα 
παράλογο το κοινωνικό πρόβλημα να επικενντωνεται αποκλιστικα 
στην ανεργία, χωρίς καν να τίθεται σαν αχνό έστω ενδεχόμενό η 
αναδιατύπωση της σχέσης αναμεσα στην παμαγ^γιινυίητα, την 
εργασία, την επιβίωση και την κατανομή των πόρων.



Οι προεκτάσεις είναι σαφείς και άπειρες.
Πράγματι,
-Τα κευνσιανα μεγαλα δημοσία έργα ξεχαστηκαν)
- Το ίδιο και η δημοσία απασχόληση.
- Και, κυρίως, εξοβελίζονται βαθμιαία απο το πολιέικο φαντασιακο, 
άλλες μορφές "παροχων" και "αρωγής" που δεν/στηρίζονται στον 
ανταποδοτικό ορθο-λογισμο. Η Πολιτεία εχει λοιπον μεν ευθυνη για 
την μείωση της ανεργίας, αλλα δεν δικαιούται ούτε ^ ’¿τρεπει" να 
παρεμβει η ίδια ευθεως στην αγορα εργασίας ¿»^"σβαλει το 
θεμελιώδες αξίωμα τη ανταποδοτικοτητας^ΓΔεν δικαιούται να 
μοιράσει πορους στα θύματα χωρίς προϋποθέσεις, ούτε να 
αποφασίσει οτι οι "διαθέσιμες' θεσεις εργασίας θα μοιραστούν 
διαφορετικά αναμεσα στους ανθρώπους. Απλώς καλείται να 
παρεμβαίνει στα περιθορια. Ο,τι μπορεί να προκαλεσει τη 
δημιουργία "θεσεων εργασίας" στον ανεξελεκτο ιδιωτικό τομέα είναι 
καλό. Δεν ενδιαφέρει τι θεσεις, ποσο πληρώνονται, για ποσο 
χρονο, με ποιες συνθήκες. Δεν ενδιαφέρει "ποιοι" μενουν απέξω, 
και γιατί. Δεν ενδιαφέρει επίσης "τι" παραγεται, ποιο είναι το 
κοινωνικό αποτέλεσμα της παραγωγής, ποιες οι προκετασεις της. 
Και κυριωσ δεν ενδιαφέρει το ερώτημα εαν μια άλλη μορφή 
οργάνωση της εργασίας και της κατανομής των πόρων είναι εφικτή 
η ευκταία.

-Δ:
Και έτσι, το καίριο ζητημα της κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας 
"τιθασσευεται" μετασημασιολογουμενο σε πρόβλημα ανεργίας, το 
οποίο θα πρεπει να "λυθει^εσ α  απο την επικουρική κοινωνική 
αλληλεγγύη. Οϋρολα ^ΟΨΠ/ό'μως, για να είναι "πειστική" η 
αλληλλεγυα παρέμβαση εναντίον της ανεργίας, χρειάζεται μια 
περαιτέρω παραδοχή. ΠΡΕΠΕΙ να υποτεθεί οτι, παρα την 
τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, η "ευέλικτη" και 
ευλύγιστη ανορα εργασίας την οποία απαιτεί η εξωθεν 
προσδιοριζόμενη ανάπτυξη "φτιαγνει" και ΘΑ φτιαγνει 
επαρκείς "θεσεκ".
Μονο έτσι μπορεί να θεωρείται οτι η "προοδος" θα λαμβάνει χωράν 
μεσω της ανεξέλεγκτης εξω-πολιτικης πραγματικότητας. Και μονο 
έτσι μπορεί το Ολο να απεκδύεται της περαιτέρω "ευθυνης". Ετσι,, 
για οσους "εργάζονται" υπο οποιουσδηποτε ορούς, το "κοινωνικό 
ζητημα" θεωρείται λελυμενο. Η σγετικη ηθικοποίηση της 
πολίτικης και της οικονομίας που εκφραζετι, απο τη
σγετικη αλληλεγγύη φθάνει στα όρια της .



Η Πολιτεία απλώς προσπαθεί να προκαλεσει και να εξασφαλίσει 
τις δυνατότητες ιδιωτικής προσφοράς εονασιακων θεσεων. Το 
ζητημα της ανεργίας συνοψίζεται λοιπον σε ζητημα δημιουργίας 
των αγοραίων προϋποθέσεων για να μπουν ολα τα ατομα στο 
ανταγωνιστικό παιχνίδι της επιβίωσης.Πέραν αυτου δεν υπάρχει 
άμεση ευθυνη του Ολου.

Το τραγικό αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ποσοστά ανεργίας, ποσοστά 
κέρδους, ανισοκατανομη κλπ.

Ενα λοιπον είναι περίπου βέβαιο, τουλάχιστον προς το 
παρόν: Η ελεύθερη ανορα και η ελεύθερη τεχνική προοδος δεν 
οδηνουν σε αύξηση της απασχόλησης, αλλα σε διονκωση της 
ανεργίας. Η τεχνική και επιστημονική προοδος ΔΕΝ συνεπάγεται 
την ορατή διεύρυνσή των θεσεων εργασίας, και ούτε προβλεπεται 
κάτι τέτοιο. Αυτο^είναμ και το "μεγάλο μυστικό" που πρεπει να 
αποκρυβει. Οπως δε και όλες οι κοινωνίες, έτσι και η δίκη μας δεν 
μπορεί να αναπαραχθει αλλοιως παρα τηρώντας τα μυστικά της, η 
τουλάχιστον παίζοντας το ρολο εκείνου που τηρεί τα μυστικά. Της 
αδιάβλητης αυθεντίας που σήμερα είναι η ελεύθερη και 
ανταγωνιστική αγορα.
Στο έξης λοιπον, και αν ακόμα κάνεις δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
οτι ενα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξωθείται εξω απο τις 
εργασιακές ςτχεσεις* *fauToxpova ολοι τείνουν να συναποδεχονται 
οτι ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ολα θα πάνε καλύτερα. Αν αφησουμε το 
κεφαλαίο και την αγορα, να λειτουργήσουν απ:ρ:Γ~ · ™ , το μονο 
επίμαχο ζητημα, το ζητημα των θεσεων εργασίας, θα λυθεί εν 
τελεί απο μονο του. Αυτό ίσως να συνοψίζει την σημαντικότερη 
κοινωνικοπολιτικη μυθοποίηση των τελευταίων δεκαετιών.

Και στο μεταξύ, η πολίτικη χειμάζει, πουλώντας απλώς 
ελπίδα. Ως ετερόφωτη και ετερόνομη, διατύπωσε ενα νεο 
ΠΑΣΧΑΛΕΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Το στοίχημα μιας εξωθεν καθολικής 
εξω-πολιτικης προοδου που εμφανίζεται ως ιστορική 
νομοτέλεια και ως εντελεχεια της φύσης των πραγμάτων. Η 
προοδος θα ελθει "ΕΞΩΘΕΝ", και μονή της.
Στο μεταξύ,χρειάζεται απλώς "υπομονή". Τα θύματα της δομικής 
ανεργίας οφείλονται στην αναγκαία "περίοδο προσαρμογής" της 
κοινωνίας στις εξωπολιτικες επιταγές της νέας τεχνολογίας. Και 
όπως πάντοτε, και αυτή τη φορά, η "κρίση" εμφανίζεται 
ελπιδοφορα. Τα προβλήματα είναι "απλώς" προσωρινά. Η



ελεύθερη αγορα-πραγματικοτητα είναι εκεί για να φερει τη γη της 
επαγγελίας.

Ως τότε οιιως: Οι ορατές επιπτώσεις της κρίσης προσαρμογής 
είναι καταλυτικές. Ακόμα και εαν η ατερμων προοδος θα τους 
απορροφήσει υποτίθεται κάποτε, οι δομικά άνεργοι και 
περιθοραικοι είναι εκεί, ορατοί, απειλητικοί, βουβοί η θορυβώδεις. 
Το σύστημα απειλείται να εκραγει, παντού. Οχι μονο απο τους 
εργαζομένους, αλλα κυρίως και απο εκείνους που εξωθούνται εξω 
απο το σύστημα.

Αναγκαία συνέπεια των παραπανω είναι η μεταβολή των ορών 
υπο τους οποίους είναι δυνατόν να νοηθεί αμεσα το ζητημα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανακατανομής. Για να διατηρεί 
μιαν ελάχιστη πειστικότητα, η σχετική αλληλεγγύη οφείλει να 
επεκταθει και στους έκτος κοινωνίας. Μια διαπραγμετευση που 
προηγουμένως, μπορούσε να νοείται ως απλός και πολίτικα 
διαπραγματεύσιμος επιμερισμος αναμεσα στο κεφαλαίο και στην 
εργασία εκρυγνυται υπο το βάρος των εξωθεν δεδομένων. Σήμερα 
προσετεθη και ένας νέος τρίτος ορος: 01 ΕΚΤΟΣ, οι πληθυσμοί 
των μονιμως άνεργων, των μη απασχολησιμων, των 
περιθωριακών, εκείνων που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, αλλα ούτε 
και τη βούληση να παλέψουν για να βρουν δουλειά. Η ρύθμιση της 
σχετικής κοινωνικής αλληλεγγύης και της κατανομής δεν 
απευθύνεται λοιπον πια μονο στους "φτωχούς" άνεργους που 
καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι, αλλα οφείλει νπι ρττεκταθει και 
στους "έκτος κοινωνίας”. Και αυτοί, βρίσκονται ταυτόχρονα και 
έκτος πολίτικου παιχνιδιού, έκτος διαπραγματευτικών διαδικασιών. 
Ετσι νια να εχει νοηυα, η "σχετική" ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ττρεττει να 
εττεκραθει και ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ. ΤΟ "ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΙΤΟ", 
θα ττρεττει να είναι άμεσο αντικείμενο πολίτικων και 
οικονουικων τταρειιβασεων. Αυτή καθ εαυτη, η υαχη κατα της 
ανεργίας δεν αποτελεί επαρκή εκδήλωσή άμεσης κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Ούτε κατασκευααζει "θεσεις" Ούτε βοηθάει 
ευθεως εκείνους που είναι αττεζω. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ οχι υονον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ και 
ΣΧΕΤΙΚΗ αλλα και ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΗ.

3κα" του παρόντος αντιμετωπίζονται μονο στο μέτρο που δεν 
ανατρεπεται το στοιγηιια του "ιιελλοντος". Η εξωπολιτικα

-ΣΤ-
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ενεργοποιούμενη προοδος δεν επιτρέπεται να τεθεί σε αμφιβολία. 
Το Πολίτικο Εξωθεν μονο θα δοσει τη λύση. Αυτό λαατρευομε και 
σε αυτό θυσιάζουμε. Και νιαυτο και η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ υανη 
επιτρέπεται να δοθεί υονο στο υετρο που εμφανίζεται συυβατη υε 
τιρ υποτιθέμενες προϋποθέσεις της αντανωνσιτικης ανατττυξης.

-Ε-
ι,Ά ι -Τ ,ι  I *  ( ' < * * ' *

Ο φετιχισμος της τεχνικπς^επιστημονικης-οικονομικης ανάπτυξης 
ως καθολικής προοδου^εχει λοιπον οδηγήσει στη συρρίκνωση της 
δυνατότητας της πολρίκης να θετει υπο τον θεσμικό και αξιακο της 
ελεγχο το μελλον^ς##^ / ι& κ  αλληλεγγύης) ^-μβλκπα_απο δυο

:λως
>ωτον/

πγραμμί 
Η μιΐ

ίκα λοιπον/·
>οηλεκρο>Ίκη

την /αυξομσα χίποσ
η τηλεματική επιστήμη 

ση της /ργασιας/απο την 
που ελέγχουν τη παραγωγή,*ο 
έχουν την αυξσυσα τεχγικη 

εκρη εργασία στη ζωντανή εργασία, 
υπαλλςτκτικες δι/νατοτητες/ είναι

πτιτρεπει
διαδικασία της'παραγ 
κεφοΑαιο Χαι η τε 
δυνατότητα να υποκ^ίΐστουν 

το^ίμπαλιν. Οτ πρα^τι^ες
άπειρες. Οι οσ^νωστικεΑδομες δεν έ\να\ δεδρβενες. Ευλυγισια 
σημαίνει ακρίβως συνεχής Ευχέρεια/μεταβολής των οργανωτικών 
δομών κ<ίί/της οργανικής Χσυθεσης του κεφαλαίου/δίχως να 
λαμβρχ/ετοι υπ ο ψ ι\/η  συγκεκριμένη συνέπεια π/ν εξελιξεω 
εττρτνω/στους ανθρώπους πσιλεργαζοντρι, και ετπβιωνουν μεσω 

ΐς εργασίας τους'.
δεύτερον, Η "π ά γκο σ μ ιο τπ ^σ η ^ ις /τη ν  οποι</ εγινε ηδη λογος, 
συνεπάγεται ρην αυξουσα ευχερεκ//ης μεταβολής των χωρικων 
συνδέσεων πολλών παρανώγικων διαδΓκασιων/
Και έτσι, πΓ"συστημα" φαίνεται να επιβάλλει τοΟς ορούς του. " 
Καμμια πολίτικη δεν θεωρεί οτι θα μπορούσε, ακόμα και εαν 
το ήθελε, να οργανώσει και να προνραμματισει αξιακα το 
"μέλλον" των εργασιακών σχεσεων, και το μέλλον της 
αλληλεγγύης. η

Καμμια πολίτικη δεγ/ίπορεινα παρεμβει στα ερωτήματα 
"τι πρεπει να παραχθει’,
"πως πρεπει να παραγεται το προιον"
Τι "πρεπει" να είναι εμπόρευμα.
Ποιο πρεπει να είναι το νόημα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, και 
Πως ενδεχομένως θα ήταν δυνατόν να νοείται και να



κατοχυρώνεται ενα "αρνητικό" και "αυυντικο” *u. uíquiko 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
"Ποια πρεπει" να είναι η σχέση αναμεσα στο αγοραίο και στο μη 
αγοραίο.
Ποια θα επρεπε να είναι η σχέση αναμεσα στην επιβίωση και στην 
εργασία.
Ποια θα επρεπε να είναι η σχέση αναμεσα στο ατομικο συμφέρον 
και στο κοινο συμφέρον.
Ποια είναι η σχέση αναμεσα στο υλικό και στο συμβολικό.
Πως πρεπει να επηρεάζει η αύξηση της παραγωγικότητας την 
οργάνωση της παραγωγής
Η, πωο και σε ποια σηυεια οριζουυε το αυεταθετο ελαγιστο τηο 
συυβολιΚΓΚ κατασκευής του ολου ωο κοινωνιαο υεσω του 
προσδιορισυου του ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ. 
και περαιτέρω, το ερώτημα αν
Υπάρχουν "δηυοσιες άξιες" και "δπιιοσια αναθα* που πρεπει 
να προηγούνται των ιδιωτικών συιίΦεροντω^· 
και το ακόμα θεμελιωδετερο ίσως ερώτημα εαν,
ΥΠΑΡΧΕΙ "ΑΞ1ΑΚΗ" ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ;

Με αυτήν την έννοια, το κεντρικό ζητημα της "αλληλεγγύης" τίθεται 
ως ζητπυα ορισυου της ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ της πολίτικης. 
Αρμοδιότητας να μπορεί να κρίνει ανα πασαν στιγμή το τροπο που 
συναρθρώνεται αξιακα το υλικό και το συμβολικό, το ποσοτικο και 
το ποιοτικο. Της αρμοδιότητας να θετει το ζητημα της σχέσης 
"ανάπτυξης" και "προοδου" ως ανοικτο ερώτημα και οχι ως εξωθεν 
δεδομένο. Της αρμοδιότητας να συλλογίζεται δημοκρατικά και να 
αποφασίζει κυριαρχικά τι και ποσο πρεπει να "θυσιάζουν" οι 
σημερινές γενεες,-και κυρίως τα σημερινά "θύματα",- χαριν των 
μελλουσων γενεών που έχουν υποτίθεται εξασφαλισμένη την 
είσοδο τους στη βασιλεία των ουρανών. Της αρμοδιότητας να 
αξιολογεί τη σχέση του ολου με το χρονο. Αυτό υπποίε παντα το 
διακυβευμα της σύγκρουσης αναμεσα στη αριστερά και στη δεξιά.
Η σχέση αναμεσα στο ΑΘΡΟΙΣΜΑ και στο ΥΠΟΛΟΙΠΟ. Που είναι 
και παραμένει αξιακα προσδιοριζόμενη, δηαλδη οχι λογική αλλα 
διλληματικη και συγκρουσιακη. Ολα γίνονται για να ορισθει ο 
τροπος που θα μοιρασθει το ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ, οχι υονο 
στο ΧΩΡΟ, αλλα και στο ΧΡΟΝΟ.

Ομως για να τεθούν και πάλι τα ζητήματα αυτα, θα πρεπει να 
ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ.



Θα πρεπει να επανακοινωνικοποιηθουν και να 
επαναπολιτικοποιηθουν τα "απαγορευμένα" ζητήματα
- των ορών εργασίας,
- της αξιωματικά "ανταποδοτικής" σχέσης εργασίας και αμοιβής
- του δικαιώματος στην παιδεία και στον πολιτισμό, ως μη κατ 
αναγκην συναρτημενα με την παραγωγή, το επάγγελμά και την 
ανταγωνιστική εργασία,
- του δικαιώματος στην επιβίωση και στα θεμελιώδη αγαθα όπως η 

υγεία, η στέγη, η τροφή και το περιβάλλον
- και κυρίως, το ζητημα της "ελάχιστης" συμβολικής δόμησης της 
κοινωνίας και της αλληλεγγύης.
Θα πρεπει να επανελθεί η δυνατότητα του αυτοθεσπιζομενου Ολου 
να κρίνει εαν θελει κυριαρχικά για το ζπτηυα τγκ 
ανταποδοτικοτητας και της ευλυνισιας στην οργάνωση των 
παραγωγικών σγεσεων.

ΠΩΣ ΟΜΩΣ;
Ποιες είναι οι κοινωνικές προϋποθέσεις για να μπορεί να 
επανακαμψει η "πολίτικη" ως καθολική αξιακη "  " “.τα.
Πως να ξεφυγουμε απο την μεγγενη της εξωθεν δεδομένης 
"εθνικής" ανατγωνσιτικης και παραγωγιστικης μεγιστοποίησης. 
Πως να επιβάλλουμε την δημοκρατική επιστροφή των θεμελιωδών 
αξιακων ερωτημάτων. Πως να ξαναεισαγαγουμε μια πολίτικη 
διάσταση στα καθημερινά διακυβευματα, έτσι ώστε η "αριστερά" να 
μπορεί να αρθρώσει ενα νεο λογο, που να μην είναι αγκυλωμένος 
στα απαρεγκλητα παραγωγιστικα εξωθεν; Πως να μπορέσουμε να 
επανηθικοποιησουμε την κοινωνία, θέτοντας το θεμελιώδες 
ιιστορικο ερώτημα της σχέσης αναμεσα στην αλληεγγυη και στην 
αμοιβαιότητα.
Πως να ενεργοποιήσουμε μιαν ιστορία, που και αν ακόμα φυσικά 
δεν "εχει τελειώσει", μοιάζει ολοένα και πιο δυσκίνητη και 
καθηλωμένη στις προδιαγραφές που της έχουν τεθεί απο πάνω, 
προφανώς απο εκείνους που θέλουν να την τελειώσουν μια για 
παντα και στον αιώνα τον απαντα;

Χί*/**·^
Ενα ειναι^βεβαιο: Οτι, υπο τις παρούσες συνθήκες, μια τέτοια 
"επιστροφή της πολίτικης" είναι δύσκολη αν ογι αδύνατη στα 
πλαίσια των δεδομένων "εθνικών κρατικών σγηιιατισμων". 
Καμωα ωκρη γωρα δεν είναι σε θέση να θεσει το ζητημα εαν η οχι 
επιλεγει να "συγκλίνει" οχι βέβαια στα κριτήρια του Μααστριχτ, 
αλλα στις ευρυτερες μορφές που έχουν επιβληθεί τοσο απο την 
επιστήμη και την τεχνική, οσο και απο την λεγομενη



"παγκοσμιοποίηση", που δεν πρεπει να το ξεχνάμε, δεν είναι κατα 
κανένα τροπο μια απλή και απαρεγκλητη "τεχνική" εξελιξη, αλλα 
μια συνειδητή πολίτικη και εξουισαστικη επιλογή, η οποία εγινε 
όπως εγινε, αλλα θα μποροσυε καλλιστα να μην τνη \η\/?\ Καμμια 
μικρή χωρά δεν μπορεί να αναπροσδιορίζει απο μονή της την 
αρμοδιότητα της πολίτικης.
Θα πρεπει λοιπον να σκεφτουμε ευρυτερα. Και στο σημείο αυτό, 
παρα τα φαινόμενα, η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να αποδειχθει 
πολύ σημαντικότερη απο οτι φαίνεται.. 7 ^
Εντλως επιγραμματικά, θα θίξω τρία σημεία,
Α. Απο τη μια μέρια, η Ευρωπαϊκή Ενωση συγκροτεί, τουλάχιστον 
δυνάμει, μιαν επαρκως ιιεναλη οικονομική και πολίτικη δυναυη 
ώστε να είναι δυνατόν και να συμβαλει στην μερική αναδιατύπωση 
των ορών λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας, και να μπορεί 
να επιλεγει, ως ενα βαθμό τουλάχιστον, τους ορούς με τους 
οποίους η ίδια θα συμμετέχει στο παγκόσμιό σύστημα. Η Ευρώπη 
θα μπορούσε να κάνει οποιαδηποτε πολίτικη επιλογή, δίχως να 
καταρρευσει. Εαν λοιπον συνέτρεχαν οι εσωτερικοί πολίτικοι και 
ιδεολογικοί οροί, θα ήταν καλλιστα δυνατόν στο πλαίσιο της ΕΕ να 
αναδιατυπωθεί το ζητημα της αθρρωσης του αιτηυατος της 
αλληλεγγύης και του αιτήματος της ανάπτυξης με σχετικά 
αυτονόμους ορούς.
Θα ήταν δηλαδη δυνατόν να σκεφθει κάνεις οτι μια κοινή πολίτικη 
απόφαση να προτάξει σε ορισμένα σημεία 'το ζητημα της 
αλληλέγγυας ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού ακόυα και εις βαροο 
των εξωθεν διδουενων αυεσων αναπτυξιακών δυναυικων θα 
μπορούσε να επιχειρηθει απο κοινού.
Β. Δεύτερον, Η Ευρώπη είναι ο κατ εξοχην ιστορικός και 
γεωγραφικός πολιτιστικός, χώρος, οπού η παράδοση υιαο 
υπαλλακτιΚΓΚ αριστεοηο κοινωνικπο προβπυατικης είναι ακόυα 
ζωντανή. Παρολη τη διαβρωτικη ιδεολογική επιρροή των 
παγκοσμιοποιημενων καταναλωτικών και ατομικιστικων 
ιδεολογιών, ο ευρωπαϊκός χώρος είναι ο κατ εξοχην εκείνος χώρος 
που προβάλλει ακόμα ωρισμενες ιδεολογικές και πολίτικες 
αντιστάσεις. Η νίκη των σοσιαλιστικών πολίτικων δυνάμεων στην 
τελευταία περίοδο σηματοδοτεί ίσως οχι τοσο την επιθυμία αλλαγής 
φρουράς, αλλα την συνείδηση 7οτι πρεπει ι̂ ,αι μπορεί να 
αναζητηθουν νεες διέξοδοι προς την κατεύθυνση της 
αναδιατυπωσιχ και διευρυνσπο τηο πολιτικπο αουοδιοτηταο. 
Παρολη την φαινομενη εξακολουθητική συρρίκνωση των πολίτικων 
πρωτοβουλιών, η ασφυκτική αγκαλη της "πραγματικότητας" 
προκαλει μια διάχυτη βούληση για μια κοινή αλλαγή των αξιακων



ιεραρχήσεων. Το αίτημα για ανακαμψη του πολίτικου νοήματος 
μιας κοινής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης βρίσκεται ίσως και πάλι στην 
ημερήσια διαταξη.
Γ  Τρίτον, και ίσως ακόμα σημαντικότερο, είναι το ζητημα οτι η 
πολίτικη συνκροτπση π κ ΕΕ είναι ακόυα μια ανοικτή διαδιακασια, 
και ενα στοίχημα. Το Μααστριχτ και τσ Αμστερνταμ οεν είναι παρα 
παροδικοί σταθμοί σε μια διαδρομή που εμφανίζεται άδηλη και 
δυσεντοπιστη ως προς τους στοχους της και ως προς τη δυναμική 
της.
Και στο πλαίσιο αυτό, το ζητημα της πολίτικης κατεύθυνσης και 
δόμησης του ενιαίου χώρου δεν είναι δεδομένο και
ετεροπροσδιορισμενο αλλα αιτουμενο και αναθεσπισιμο εφ όλης 
της ύλης. Ισως μαλιστα, οι συζητήσεις που μοιραία θα αρχίσουν 
γύρω απο την οικοδόμηση της πολίτικης Ευρώπης να αποτελεσουν 
και την καλύτερη εύκαιρα για την ευρυτερη αναδιατύπωση για το 
καίριο ζητημα ποια είναι, ποια πρεπει να εινα^ και ποια μπορεί να 
είναι η αρμοδιότητα του πολίτικου. Η ελλειψη των 
παραδοσιακών αγκυλώσεων θα μπορούσε να επιτρεψει την 
κατασκευή μιας νέας ευρωπακης πολίτικης συνείδησης γύρω 
ακριβώς απο την κατασκευή μιας αλληλέγγυας κοινωνικής 
Ευρώπης.
Σημρα βέβαια κάτι τέτοιο δεν^δ^ραινεται ου:*. ως άχνη 
προοπτική. Η Ευρώπη είναι ( ηΓ ευρωπη των νομισματικών 
ισορροπιών, των μοοπωλιων, της μονόπλευρης λιτότητας 
διανθισμένης απο καλές προθέσεις και ρητορικές εξάρσεις. Αλλα η 
ίδια η στενότητα και ελλειψη νοήματος των σημερινών πολίτικων 
προοπτικών είναι ίσως και εκείνη που θα γεννήσει μιαν νεα αξιακη 
διάσταση.
Ούτε ο ανύπαρκτος και εν πασει περιτπωσει δυσκαθηωτος κοινος 
πολιτισμός, ούτε τα μη εντόπισιμα και πάντως αναστρέψιμα κοινά 
συμφέροντα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 
ενα πηρως ελλειπον κοινο πολίτικο φαντασιακο.

7 Για να γίνει κατιο τέτοιο, θα χρειαζόταν μια νεα φαντασιακη 
διάσταση, μια ενεργοποιούσα ελπίδα, μια άμεσης εμβελειας 
κινητοποιούσα αξία, που να αντανακλα σε ολους τους κοινωνους 
ενός νέου κοινού πολίτικου και κοινωνικού γίγνεσθαι. Και το 
γίγνεσθαι αυτό, θα μπορούσε να επικεντρωθεί γύρω απο το 
αλληλέγγυο κοινωνικό (& ι\ πολιτικοΤαυ^οθεσπι^'-τΑπι των υπο 
αιρεσιν Ευρωπαίων, οχι ως υφιστάμενης κοινότητας αλλα ως 
ενσάρκωσης μιας νέας ελεύθερης πολίτικης λογικής ενός νέου 
έλλογου "λαού", ενός νέου πολπισυου, π διευρυιιενου 
νοΙΚεαθίε!.



Μετά αττο 200 χρονιά, θα μπορούσε να ξαναρχίσει το όραμα 
του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, που εξαναγκάστηκε να κλείσει βίαια 
όλες τις σημασίες και όλες τις ελπίδες που είχε τότε ανοίξει.

Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να είναι το κοινο προταγμα μιας 
ευρωπαϊκής αριστερας, σήμερα. Και υπο τις παρούσες συνθήκες, 
μια τέτοια κοινή αναδιατύπωση των αξιακων προτεραιτητων θα 
μπορούσε να αποβει κοσμοιστορικης σημασίας. "ovo για την 
ίδια της Ευρώπη αλλα και για την οικουμένη ολόκληρη. Ομως, για 
να υπάρξει Αριστερά, πρεπει να υπάρξει και πάλι πολίτικη. Και για 
να υπάρξει πολίτικη, θα πρεπει να εγκυψουμε και πάλι συλλογικά 
στην επεξεργασία ενός ευρετικου και πειραιώτικου πολίτικου λονου 
που θα αρνειται την οποιαδηποτε πρωτοκαθεδρία του εξωθεν, του 
δεδομένου και του θεσφάτου.

Η θέση στον Φοευρμπαχ θα πρεπει ίσως λοιπον να 
συμπληρωθεί. Επιχειρώντας να καταλαβουμε τον κοσμο, θα 
πρεπει να πεισθουμε oyi uovo οτι θελουυε να τον αλλαξουυε.
αλλα κυρίως οτι υ τΤ Ο Ρ Ο ϋ ρ ε  να τον αλλάξουμε. Για να γίνει 
όμως αυτό, θα πρεπει να απαλλαγούμε απο το έρμα του εξωθεν 
επικαθορισμσυ όλων μας των διλληματων. Εφεξής ολα τα πολίτικα 
διακυβευματα θα πρεπει λοιπον να σχετικοποιηθουν και να 
υποστουν την συλλογική αξαικη τους επεξεργασία. Και κάτι τέτοιο 
μπορεί να γίνει μονο στη γηραια και δύσπιστη Ευρώπη. Αν όμως 
δεν γίνει και μέχρι να γίνει, δεν θα υπάρξει και π Ρν'ννπη ως νεα 
κοινή πολίτικη βούληση. Αυτή ακριβώς είναι και η ιστορική ευθυνη 
της ευρωπαϊκής αριστερας. Αν δεν υπάρξει μια τέτοια Ευρώπη, 
μια Ευρώπη που θα προβληματίζεται ανοικτα και ελεύθερα για το 
"ποια κοινωνία θελει και πρεπει να κατασκευασθει" τότε δε θα 
υπάρχει και ευρωπαϊκήν πολίτικη, ούτε και κατα μειζονα λογον 
ευρωπαϊκή σοασιαλιστικη, Αριστερά. Και η ίδια η λέξη θα 
εγκατασταθεί οριστικά αναμεσα στους Ιακωβίνους, τους χαρτιστες, 
τους αναρχοσυνδικαλιστες και τους ορεινούς όλες δηλαδη τις άλλες 
ιστορικές μορφές που εμειναν μονο ως ονοματα.
Γιαυτο όμως και πιστεύω οτι τελικως κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρα 
να γίνει. Αρκεί βέβαια οι ευρωπακιες αριστερές να αντιληφθουν οτι 
μπορούν και θέλουν, αρκεί να υπαγάγουν τη δράση τους στο λογο 
και οχι στα εξωθεν συμφέροντα που απο το γεγονος οτι τα σεβεται, 
καταλήγει στο να τα υποθάλπει. Και ο ΛΟΓΟΣ είναι παντα 
αισιόδοξος. Και γαιατο και μονον μπορούμε και εμείς να είμαστε 
αισιόδοξοι,. πτ3ί9ίβ-βί-οθηίτΒ4ουίτ--


