
|  θ α  αρχίσω με τη διατύπωση μιας 
; σειράς * από προτάσεις πού 

«  ισχύουν, όλο κα ι περισσότερο, για  
ό^ες τις  χώρες του κόσμου. -  |

#, Περισσότερο απο το μισό του 
συνολικού εθνικού εισοδήματος 
ελέγχεται κα ι επ ιμερίζεται από τι 
Κράτος.

*  Ενα σημαντικότατο μέρος τού
κρατικά ελεγχόμενου εισοδήματος
διοχετεύεται σε κρατικές προμή 
θείες, κα ι πληρώνεται σε ιδ ιω τιί 
κούς φορείς. - ν λ
I 23'« »ονοι μη

★I Ο ι ουσιαστικότερες διαφορές 
ανάμεσα στις ανταγωνιστικές ι- 
προσφορές είνα ι συνήθως πολύ 
μιμρές, κα ι ούτως ή άλλως δια
πραγματεύσιμες. Με αποτέλεσμα^ 
να’ έχει, τις  περισσότερες τουλάχί;, 
στον φορές, μικρή «εθνική» σημα
σία αν θα επιλεγεί τελικά ο Α  | ο  ̂  
προμηθευτής.

Συμπέρασμα: Εκείνοι που παίρ* 
νουν τις  πολιτικές αποφάσεις για 
την κατανομή των κρατικών προ
μηθειών έχουν την αντικειμενική 
δυνατότητα να καταστόύγίκύριο 
τεραστίων ποσών, όποια κά ι νι 
ε ί|α ι η συγκεκριμένη επιλογή τους

I  Ακόμα κα ι η πιο «συμφέρουσα»» 
I  για το έθνος απόφαση, με οποιαδή- 
I πότη κριτήρια κα ι αν λαμβάνεται,:, 

μέ ¿ρο„ς- πσΐ»ί?ξ*Τ5ρ«μβ?υ’ 
ρ ίέχο ^το ήέλεα ρ . ■ |

I  Τα περιθώρια ελιγμών κα ι δ ια
φοροποιήσεων στην οικονομική 
κα ι κοινωνική πολιτική γίνονται, 
κυρίως σε εποχές κρίσης, ολοένα: 
στενότερα. Με αποτέλεσμα, ~οτ 
πρακτικές διαφορές ανάμεσα στα 
διάφορα κόμματα που εμφανίζο
ντα ι να διεκδικούν πραγματικά, 
την άσκηση της εξουσίας να συρρι
κνώνονται, ανεξάρτητα απί 
οποιαδήπρ^ρήτδρικύτους έξαρ

σην 'Ή
εΙχ+>Ό Ϊ πολιτικές αντιπαραθέσει 

ανάμεσα στους «επισήμους» μνη 
Ιστήρες της εξουσίας αντίστοιχου 
(ολοένα κα ι λιγότερο σε σαφεί 
Ταξικές διαφοροποιήσεις.^ Κ αί 
τάση αυτή ενισχύεται, όσο πε: 
ρισσότερο τα «κόμματα εξουσίας» 
φαίνονται οργανωμένα σε «ολιγο
πώλιο». -
I *  Στο πλαίσιο αυτό, ο θεατρικός 
πολιτικός ανταγωνισμός για τη δη
μοκρατική νομή της εξουσίας^περ- 
νάει ολοένα περισσότερο από τον: 
έλεγχο των μέσων μαζικής επ ικοι
νωνίας : Χατ'χειραγώγησης μιας,' 
ύ ο έν α  κα ι'π ιο  αποκοιμισμένης, 
από πενιχρόν έστω άρτον κα ι θεάλ* 
ματα,ι κοινής γνώμηςύκιγφϋστβλ ( 

*  Ο έλεγχος των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας κοστίζει παρα πολύ 
ακριβά. Κανένας πολιτικός οργα^ 
ινισμός δεν έχει τη δυνατότητα να 
(χρηματοδοτεί αποτελεσματικά τα 
μέσα αυτά, με τους επίσημονςπό-! 
|ρους του κα ι μ ά τώ τ-μ ^ τΤ ^ Μ Γ  

Ο ι οποιοιδήποτε εξωτερικοί 
¡^χρηματοδοτικοί όμιλοι που* θα 

μπορούσαν να παράσχουν τα μέσο 
<αυτά, θα διεκδικούσαν συγκεκρι-

, μένα ανταλλάγματα, πράγμα που τα ι, απο την πλευρά τους, απόλυτα
[θ α  οδηγούσε στην προϊούσα «λογική».

«εξάρτηση^ των πολιτικών μηχανι- ; ^  χ 0 ^ιοποιημένο πολιτικό χρή- 
*^μών-αίίό^6λλοΐ'?*^ξωπολιτικού5<»» μα χρησιμοποιείται με πολλαπλούς 
παράγοντες ̂ εντόπιους ή αλλοδα- τρόπους. Αλλά ο ι π ολιτικοί άνδρες 
πούς - |  'γεγονός που, κατ’ αρχήν δεν ε[ναι κατ' αρχήν επιχειρημα-ί 
■τουλάχιστον, θα μείωνε τα αυτόνο- τ^ ς Ακόμα κα ι αν ένα μέρος του
μα περιθώρια λειτουργίας του πο---- αγαπημού «πολιτικού χρήματος» 
λ ιτ ικ ο ύ ϊ ; |  καταλήγει σε ιδιωτικές^ μορφές

ο «ιδεώδης», κα ι ο ί ιδιοποίησης, είνα ι αναμφίβολο ο τι
Ζ μ ------. .ί—ι ----------------— |  ... Η ,ι,ΙΙΙ ?»-* \Συνεπώς,

ιΙΜ *.

1 ίΡΫ 44 Ολοένα και περισσότερο, και για
—  ολοένα και περισσότερους, το δημόσιό χρήμα ;
^■εμφανίζεταιως δυνάμειιδιοποιήσιμο,δηλαδη

21 (ος ιδιωτικό. Και το ιδιωτικοποιημένοαυτο,
Γ>δημόσιας προέλευσης χρήμα, ή τουλάχιστον̂  

ένα μεγάλο μέρος του, γίνεται μέσο, και , ;>
μάλιστα «αυτονόητο», για την άσκηση 

πολιτικής ^  Α >Α*>·
Λ >*'·

ασφαλέστερος, τρόπος συσσώρευ
σης του χειραγωγούντος πολιτικού 
κεφαλαίου είνα ι η αυτοχρηματο
δότηση.

I πλέον ̂ προφανώς.

} της πολι;

,ιτικός οργανι- 
κόμμα έχει σαν 

απόκτηση και 
ιής εξουσίας.

κ : ;
σμός κα ι κι 
κύριο

¿>ύπήι.·
ί  Η ενεργή κα ι νόμιμη άσκηση τής |  
εξουσίας δ ίνέι στους νομείς της τηνψ 
ιποκλείστική πρόσβαση στις ανε
πίσημες· πηγές της συνεχούς ροής 
του πολιτικού χρήματος. » , ·

★ ' Ο έλεγχος του χρήματος αυτού 
επιτρέπει την αυτοχρηματοδότηση 
των κατ’ εξοχήν μέσων με τα οποία 
συσσωρεύεται, εμπεδώνεται κ α ι^  
αναπαράγεται η πολιτική εξουσία.

(★ Ο ι φορείς της πολιτικής εξου-ν 
ιία ς , είτε πιστεύουν στην ορθότη- 
ια Της πολιτικής τους, είτε απλώς, 
παριστάνουν ό τι πιστεύουν, χρειά
ζονται τεράστια ποσά για να 
προωθήσουν ¡τις πολίτικες τους 
Πιθανότητες. Έ τσ ι η οικειοποίηση

,/α άλλο μέρος του επενδύεται για 
ιαθαρά πολιτικούς στόχους.

. Η πολιτική χρησιμοποίηση του 
ίολιτικού χρήματος δεν στοχεύει 
[ο κέρδος, αλλά την εξουσία. Επο- 
" πος η δαπάνη του δεν υπακούει 
ιε ορθολογιστικά κριτήρια κέρ- 
,ους. Τό πολιτικό χρήμα υπάρχει 
αα να δ α π α ν ά τα ιΛ 'ίλ ϊί

*  Ο ι δύο μορφές «χρήσης» του 
ίολιτικού χρήματος δεν αποκλεί- 
)υν η μία την'άλλη. Απεναντίας 
ιάλιστά, η μία δικαιολογεί , ϊρ  

πκεύει την άλλη·3 ψ §
Το πολιτικό χρήμα επενδύεται 

„η ν  πολιτική. Στόχος του είνα ι η 
ϊξουσία, που αναδεικνύεται σε 
ιντικείμενο αυτοτροφοδοτούμε- 

ΐς συσσώρευσης.

ίτο  νέο ιστορικό πλαίσιο όμως1 
φαίνεται πως ο ι ίδ ιες ο ι ηθικέςί 
συνιστώσες της αστικής αντιπρο
σωπευτικής δημοκρατίας τείνουν, 
εα αποδυναμωθούν. Γ ια  κυβερνώ-,, 
ντες κα ι για  κυβερνώμενους, τοΓ 
ήθος» εμφανίζεται ως πολυτέ-., 
ιεια , ή ακόμα κα ι ως αφέλεια: υπό,' 
εις παρούσες συνθήκες, το δημόσιο, 
χρήμα έχει χάσει την ιδιαίτερη) 
συμβολική του αποκλειστικότητα., 
Ολοένα κα ι περισσότερο, κα ι γ ια  , 
ολοένα κα ι περισσότερους, το δη-, 
μόσιο χρήμα εμφανίζεται ως δυνά
μει ιδιοποιήσιμο, δηλαδή ως ιδιω
τικό . Κ αι το ιδιωτικοποιημένο αυ-, 
τό, δημόσιας προέλευσης χρήμα, ή - 
τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος 
του, γίνετα ι μέσο, κα ι μάλιστα 
«αυτονόητο», γ ια  την άσκηση πο
λ ιτική ς)1

,ς, τιθε-
μοιραία κα ι το καθαρά πολιτι- 

„ „  ερώτημα κατά πόσον, υπό τις 
σημερινές συνθήκες, μπορούμε καν 
να μιλάμε για  δημοκρατία και για 
«λαϊκή κυριαρχία». Ό ταν η πολι
τική είνα ι οργανωμένη σε αυτοτρο- 
φοδοτούμενα κα ι εναλλασσόμενα 
ολιγοπώλια που προμηθεύονται τα. 
αναγκαία οικονομικά μέσα χρησι-Γ 
μοποιώντας την ίδ ια  την άσκηση Γ 
της πολιτικής για να μεθοδεύσουν, 
τη χειραγώγηση και την «οικείο-^ 
ποίηση» μιας ολοένα και πιο εύκο
λα πειθόμενης κοινής γνώμης! κα- 

, ταργείται ο ανοικτός κα ι γενικά 
ανταγωνιστικός χαρακτήρας της 
δημοκρατίας, Βαθμιαία αλλά στα- * 
θερά κατασκευάζεται ένα νέο πο- 

I λ ιτικό σύστημα που μόνο ονομα- 
| στικά σέβεται τη λαϊκή κυριαρχία.

. Ηπολι-
ί|μχή χρήση τού ρέοντος πολίτικου 
¡^ρήματος, που μετασχηματίζεται 
Ητε ροές πληροφοριών, κα ι σε συνα- 
^όλουθες «ροές εξουσίας», τείνει 
Ιέτσι στο να μετατοπίσει αποφασι- 
^στικά τις  πολιτειακές συντεταγμέ- 
[νες. Στην προβολή της, η λαϊκή 
κυριαρχία υπόκειται στην επικυ
ριαρχία των · πολιτικών κατα- 

Γσκευαστών της.


