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Junk bonds of a junk state
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ο «τέλοςτης μεταπολί
τευσης» έχει αναγγελ
θεί πολλές φορές και 
παρά το γεγονός ότι το 
«τέλος» κρύβει τη με
λαγχολία του αποχαι

ρετισμού, οι αναγγελίες ήσαν πάντα αι
σιόδοξες: κάτι κακό βλέπαμε να τελει
ώνει, κάτι καλό βλέπαμε να έρχεται. 
Αλλά το βλέμμα των άλλων αξιολογεί 
τι μας συμβαίνει και ποιοι είμαστε σω
στότερα από το δικό μας βλέμμα που 
έχει συνηθίσει την πρωινή εικόνα στον 
καθρέφτη. Και μάλλον είμαστε αυτό 
που βλέπει η Standard and Pooor’s στα 
ελληνικά ομόλογα: junk bonds, άχρη
στα κουρελόχαρτα, δημιουργήματα του 
ελληνικού junk state που τα ξεφορτώ
νονται οι δανειστές μας και τα αγορά
ζουν πλέον μόνο ριψοκίνδυνοι κερδο- 
σκόποι -  γιατί αυτή είναι η πραγματι
κότητα: τα ελληνικά ομόλογα δεν τα 
υποβάθμισαν σε επίπεδο junk οι κερ- 
δοσκόποι, τα υποβάθμισαν αυτοί που 
τα είχαν αγοράσει και άρχισαν να τα 
πωλούν όσο όσο φοβούμενοι πως ίσως 
δεν πάρουν ποτέ τα χρήματά τους πί
σω.

Η διαπίστωση περί των junk εθνι
κών πραγματικοτήτων δεν είναι και
νούργια: η Ολυμπιακή ήταν junk του
λάχιστον 20 χρόνια, ο ΟΣΕ εξακο
λουθεί να είναι junk μετακινούμενα 
παλιοσίδερα που κοστίζουν δισεκα
τομμύρια, junk καράβια μίσθωνε ως 
χρυσά ο διαγράφεις κ. Παυλίδης για 
τις άγονες γραμμές, junk έχουν κατα
ντήσει τα περισσότερα πανεπιστήμια, 
το πρόγραμμα της τηλεόρασης και αν 
είναι junk - τ ο  ίδιο θα καταλήξουν και 
οι εφημερίδες αν συνεχιστεί η κρίση. 
Βεβαίως, αν σκεφθούμε τα μυθώδη 
ποσά που έχουμε ξοδέψει από τη με
ταπολίτευση ως σήμερα, δεν θα πρέ
πει να κατατάσσονται στα junk οι εξο
πλισμοί -  ευτυχώς που δεν χρειάσιη-

ναλωτική της ευμάρεια δίχως να υφί- 
σταται τις καταλυτικές συνέπειες του 
παραγωγικού εκσυγχρονισμού, η εύ
θυμη Ελλάδα της ευλύγιστης επιβίω
σης και των χαμηλών ποσοστών κοι
νωνικού αποκλεισμού, ψυχικών ασθε
νειών και αυτοκτονιών μπορούσε να 
αυτοπροβάλλεται αυτάρεσκα ως πο
λιτιστικός παράδεισος. Ο ιδιότυπος 
νεοελληνικός ρατσισμός ήταν πρωτί- 
σιως ναρκισσιστικός.

Ομως, η υλική βάση για τέτοιους 
περίτεχνους τετραγωνισμούς του κύ
κλου παρέμενε όχι μόνο σαθρή αλλά 
και εν δυνάμει εκρηκτική. Να θυμη
θούμε ότι ακόμη και σήμερα η μισθωτή 
εργασία στον ιδιωτικό τομέα δεν ξε
περνάει το ένα τρίτο του εργατικού 
δυναμικού, ότι οι νανώδεις και ελά
χιστα παραγωγικές επιχειρήσεις στη
ρίζονται πρωτίστως στην αυτοαπα
σχόληση και πολυαπασχόληση των με
λών της ευρείας οικογένειας, ότι το 
προαναγγελλόμενο από τους ειδήμο
νες «τέλος των αγροτών» δεν ήλθε πο
τέ, ότι το μεγαλύτερο μέρος του με
γάλου κεφαλαίου συσσώρευσε τα δυ
σθεώρητα κέρδη του μέσα από προ
νομιακές σχέσεις με το Κράτος. Στο 
πλαίσιο αυτό, η στυγνή εκμετάλλευση 
των εργαζομένων μπορούσε να συμ
βαδίζει με σημαντικά περιθώρια ευέ
λικτων ατομικών και οικογενειακών

κε να τους χρησιμοποιήσουμε και να 
ελέγξουμε αν είναι καλύτεροι από τα 
ομόλογό μας.

Ηταν junk state από το 1974 η Ελ
λάδα ή κατέληξε στην πορεία των 35 
χρόνων; Μου φαίνεται πως ήταν, αλ
λά το έκρυβαν ο κρατικός αυταρχι- 
σμός και η απομόνωση, από την οποία 
σιγά σιγά βγαίναμε λόγω της ΕΟΚ το 
1980, της ΟΝΕ 20 χρόνια αργότερα: 
εκτός από τους καθρέφτες μας, υπήρ
χαν και τα βλέμματα των άλλων να μας 
κρίνουν και δεν τα εμπόδισαν οι κα- 
ραμανλικές-αλογοσκούφειες στατι
στικές που προσπαθούσαν να φτιασι- 
δώσουντο κράτος των δομημένων ομο
λόγων, των κουμπάρων, το κράτος που 
προσπαθεί να επιβάλει ονόματα στους 
γείτονες, θεωρεί το Αιγαίο ελληνική 
λίμνη και τη Βιστωνίδα βατοπεδινή λί
μνη. Οι προσπάθειες της εποχής Ση
μίτη, όχι μόνο για είσοδο στην ΟΝΕ 
αλλά για γενικότερο εκσυγχρονισμό 
κράτους και κοινωνίας και επίλυση

επιβιωτικών στρατηγικών, οι ανθού
σες παραοικονομικές δραστηριότη
τες να επανορθώνουν μερικές από τις 
αθλιότητες, τις ανισότητες και τις ανε- 
πιείκειες της επίσημης αγοράς και το 
πελατειακό κράτος να παρέχει στοι
χειώδη προστασία στα βιοτικά αδιέ
ξοδα του ενός τετάρτου περίπου του 
πληθυσμού.

Αποτέλεσμα όλων αυτών υπήρξε η 
αποκρυστάλλωση ενός πρωτόγνωρου 
τρόπου κοινωνικής οργάνωσης και 
κοινωνικής αναπαραγωγής. Η καπι
ταλιστική κερδοσκοπία των μεγιστά
νων υλοποιούνταν έξω από την ιθα
γενή καπιταλιστική αγορά εργασίας, 
οι εργαζόμενοι επιβίωναν στα πολ- 
λαπλασιαζόμενα διάκενα ενός διά
τρητου κοινωνικού συστήματος και ο 
κρατικός μηχανισμός δρούσε ως αν 
η απρόσκοπτη αναπαραγωγή των πα
ραγωγικών σχέσεων μπορούσε να συ
νεχίζεται αυτομάτως και επ’ άπειρον. 
Βοηθούσης και της πάνδημης δ ια 
φθοράς, της φοροδιαφυγής και της 
πανιαχού παρούσας μεγάλης και μι
κρής διαπλοκής, η δύσοσμη κερδο
σκοπική σκορδαλιά φαινόταν να μπο
ρεί να παρασκευάζεται και να τρώγε
ται χωρίς σκόρδο.

■ Οικουμενική οργάνωση
Το σύστημα άρχισε να κλονίζεται στη 
δεκαετία του 1990. Στο πλαίσιο της 
παγκοσμιοποιημένης πλέον ελεύθε

των διαφορών με τους γείτονες λοι- 
δορήθηκαν ως «ασήμαντη λογισπκή» 
και ανατράπηκαν από τη ΝΔ. Οσοι εί
χαν διαβλέψει στον σημιτικό εκσυγ
χρονισμό το «τέλος της μεταπολίτευ
σης» προσγειώθηκαν άσχημα μετά το 
2004 και την επέλαση των βαρβάρων.

Σηματοδοτεί το τέλος του junk state 
η σημερινή κρίση; Δυστυχώς η Αργε
ντινή δεν έγινε καλύτερη μετά την πρό
σφατη χρεοκοπία της, ούτε η Ελλάδα 
μετά τις παλαιότερες: το 1893 ακο
λούθησε το καταστροφικό 1897, το 
1932 παλινόρθωση και δικτατορία -  
υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο «να μην τε
λειώσει η μεταπολίτευση» αλλά να συ
νεχιστεί με χειρότερη μορφή. Σωτήριο 
θα ήταν να ξεφύγουμε από τον εθνικό 
αυτισμό που αποδίδει όλα τα κακά (εμ
φυλίους, δικτατορίες, ήττες, χρεοκο
πίες) στους ξένους και να δεχθούμε

ρης καπιταλιστικής οικονομίας όλες 
οι παραδοσιακές μορφές «προστα
σίας» της εθνικής παραγωγής, του 
εθνικού κοινωνικού ιστού, των εθνι
κών οικονομιών, του εθνικού νομί
σματος αλλά και των εθνικών αστι
κών τάξεων εμφανίζονταν πια ατε
λέσφορες. Καμία χώρα δεν θα μπο
ρέσει πλέον να επιζήσει παρακά
μπτοντας τις προδιαγραφές του πα
γκόσμιου παραγωγιστικού ανταγωνι
σμού. Στο εξής δεν μπορεί πια να 
υπάρχουν εθνικές αποχρώσεις καπι
ταλιστικών μορφών οργάνωσης της 
κοινωνίας. Η καπιταλιστική κερδο
φορία οργανώνεται σε οικουμενική 
βάση πάνω στις ίδιες αδυσώπητες 
προδιαγραφές και με τυποποιημένες 
και στερεότυπα επαναλαμβανόμενες 
συνταγές. Η αύξηση της ανταγωνι
στικότητας, η πλήρης απορρύθμιση 
των συναλλαγών, ο περιορισμός του 
κόστους παραγωγής, η μείωση των
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ως αντικειμενική την αποτίμησή τους 
για την junk κατάστασή μας· κατά βά
θος, το ξέρουμε πως είναι σωστή. Αλ
λά θα το παραδεχθούν τα πολιτικά κόμ
ματα, η οικονομική και κοινωνική ελίτ; 
Θα υπάρξει περίσκεψη και ανασυ
γκρότηση ή για μια ακόμη φορά η χώ
ρα θα παραδοθεί στη βία;

Η μεταπολίτευση ήταν βίαιο φαι
νόμενο, προήλθε από τη στρατιωτική 
ήττα του 1974 που ποτέ δεν την πα
ραδεχθήκαμε- η βία συνεχίστηκε με 
την τρομοκρατία, τους φόνους δια
δηλωτών, τις αδιέξοδες καταλήψεις, 
τις καταστροφές που προκαλούν μο- 
νίμως αγωνιζόμενοι που δικαιώνουν 
κάποιους παλαιότερους αγώνες -  το 
χειρότερο που θα μπορούσε να συμ
βεί θα ήταν για μια ακόμη φορά η χώ
ρα να τιμήσει αυτές τις βίαιες παρα
δόσεις, επειδή κάποιοι στο ΚΚΕ ή στον

εργατικών μισθών, η συρρίκνωση των 
κοινωνικών παροχών και ο εξορθο- 
λογισμός της λειτουργίας του δημό
σιου τομέα εμφανίζονται ως αυτο
νόητοι πολιτικοί μονόδρομοι. Με τον 
οικουμενικό θρίαμβο του νεοφιλε
λευθερισμού, η ελεύθερη οικονομία 
φαίνεται να «εκδικείται» όσες κοι
νωνίες και πολιτικές παρατάξεις τολ
μούν να αμφισβητήσουν έμπρακτα 
την παντοκρατορία τους. Οσοι δεν 
υποτάσσονται στη φωνή της λογικής 
θα τιμωρηθούν ή θα αποπεμφθούν 
ως ανεύθυνοι, αιθεροβάμονες ή επι
κίνδυνοι...

Με αυτή την έννοια, περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο, το ιστορικό νόη
μα της τρέχουσας περιόδου μπορεί να 
συνοψισθεί στη μη διαπραγματεύσιμη 
επιταγή μιας μετάβασης σε ένα «κα
νονικά» ολοκληρωτικό καπιταλιστικό 
σύστημα. Η Ελλάδα καλείται να υπο
ταχθεί στους «κανόνες των αγορών»

Συνασπισμό φανιασιώνονιαι ότι ήρ
θε η ώρα που οι λενινισιές περιμένουν 
δεκαετίες τώρα.

Αλλά έστω ότι αυτή τη φορά τα κόμ
ματα δεν θα υποκύψουν στον πειρασμό 
της βίας· γιατί το πολιτικό σύστημα, 
τα κόμματα, τα πρόσωπα, οι επιχει
ρηματίες και οι τραπεζίτες, που οδή
γησαν τη χώρα σε junk κατάσταση θα 
καταφέρουν κάτι καλύτερο στο μέλ
λον; Επειδή θα το επιβάλουν το ΔΝΤ, 
η ΕΚΤ, η Ενωση; Είναι προφανές πως 
οι ιθύνουσες ομάδες δεν θα δεχθούν 
αλλαγές που θίγουν την εξουσία τους 
και τα συμφέρονιάτους, η ιστορία των 
«εθνικών δανείων» και της ξένης βοή
θειας είναι ακριβώς ιστορία κατα
σπατάλησης προς όφελος αυτών των 
κυρίαρχων ομάδων, για να διαιωνίζε- 
ται ο τρόπος που κυβερνούν και πλου
τίζουν -  γιατί άλλον δεν ξέρουν. Από 
την εποχή της UNRA ως τα πακέτα Νιε- 
λόρ και τα ΕΣΓΤΑ, για να μείνουμε στα 
πρόσφατα παραδείγματα, αυτό συμ
βαίνει: οι ευκαιρίες χάνονται, ένας Ση
μίτης κάθε γενιά, κάθε 35 χρόνια, δεν 
φέρνει την άνοιξη.

Το αισιόδοξο «τέλος της μεταπολί
τευσης», η υπέρβασή του junk κράτους 
απαιτεί «νέα μεταπολίτευση», αλλαγή 
του πολιτικού συστήματος και των ελίτ. 
Απαιτεί αλλαγές σαν αυτές που έγιναν 
το 1974 και το 1981. Μπορούν να συμ
βούν με ειρηνικό τρόπο; Μπορούν οι 
νεότερες γενιές να απαλλαγούν από 
το βάρος των κατεστημένων νοοτρο
πιών, συμπεριφορών, ομάδων, από τα 
junkies της παραδοσιακής εξουσίας 
και του κλεμμένου κρατικού χρήμα
τος; Δύσκολο φαίνεται, ακατόρθωτο 
δεν είναι.

Ο κ. Δημήτρης Ψυχογιός 
είναι τ. καθηγητής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο.

και να προσανατολιστεί αταλάντευτα 
προς την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
προώθηση της παραγωγικής ανταγω
νιστικότητας εις βάρος των οποιων- 
δήποτε κοινωνικών κατακτήσεων και 
αδιαφορώντας για την επιβίωση της 
κοινωνικής συναίνεσης. Ο παγκο- 
σμιοποιημένος υπερεπικρατειακός κα
πιταλισμός δεν έχει λόγο να ανατίθε
ται σπς οποιεσδήποτε «τοπικές» μορ
φές ανεργίας, εξαθλίωσης ή βιαίας 
προλεταριοποίησης των παραδοσια
κά αυτοαπασχολούμενων μικρομε- 
σαίων στρωμάτων. Υπό τους όρους αυ
τούς, αν μια χώρα δεν προσαρμοσθεί 
προς τας υποδείξεις, θα εκβληθεί 
απλώς από τη διεθνή κοινότητα των 
έντιμων κερδοσκόπων. Οπότε και το τί
μημα θα είναι ακόμη βαρύτερο.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η αδυσώ
πητη αντικειμενική προέκταση της τρέ
χουσας συγκυρίας. Μια διεφθαρμένη 
και αναποτελεσματική αλλά ανθρώ
πινη και στοιχειωδώς αλληλέγγυα κοι
νωνία που βαυκαλιζόταν ακόμη πως 
μπορεί να επιζεί βολεύοντας τα πά
ντα εκ των ενόντων καλείται να μετα
μορφωθεί σε μιαν έλλογη, «υπεύθυ
νη» και αμείλικτα απάνθρωπη ατομο- 
κενιρική κοινωνία όπου όλοι μπορεί 
να επαίρονται πως κανείς δεν χρωστά 
τίποτε σε κανέναν. Αυτό ακριβώς ν  
ναι το ευγενές όραμα του πάγκο 
ποιημένου αναπτυξιακού κ<~ 
σμού. Ο σώζων εαυτόν σω'
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