
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οδηγός για τους σαστισμένους

Φοβάμαι πως οι άνθρωποι θα φτάσουν σ’ ένα σημείο όπου θα

βλέπουν κάθε νέα θεωρία σαν κίνδυνο, κάθε καινοτομία σαν

κουραστικό μπελά, κάθε κοινωνική κατάκτηση σαν ένα πρώ-

το βήμα προς την επανάσταση, και θα αρνούνται να κάνουν

οποιαδήποτε κίνηση.
— ΑΛΕΞΙΣ ΝΤΕ ΤΟΚΒΙΛ

Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τον τρόπο που ζούμε σήμερα. Για

τριάντα χρόνια κάναμε τιμή και καμάρι μας την επιδίωξη του

υλικού συμφέροντος: μάλιστα, σήμερα η επιδίωξη αυτή είναι το

μόνο απομεινάρι συλλογικού σκοπού που αντιλαμβανόμαστε.

Ξέρουμε πόσο κοστίζουν τα πράγματα αλλά αγνοούμε τελείως

πόσο αξίζουν. Δεν ρωτάμε πια για μια δικαστική απόφαση ή για

ένα νομοθέτημα: Είναι καλό; Είναι έντιμο; Είναι δίκαιο; Είναι

σωστό; Θα συμβάλει στην έλευση μιας καλύτερης κοινωνίας ή

ενός καλύτερου κόσμου; Αυτά ήταν κάποτε τα πολιτικά ερωτή-

ματα, έστω και αν οι απαντήσεις δεν ήταν εύκολες. Πρέπει τώρα

να μάθουμε πάλι να τα θέτουμε.

017-240 Kefalaia_judt  13/03/2012  2:58 μ.μ.  Page 17



Η υλιστική και ιδιοτελής χροιά της σύγχρονης ζωής δεν είναι

σύμφυτη με το ανθρώπινο είδος. Πολλά από αυτά που μοιάζουν

«φυσικά» στις μέρες μας χρονολογούνται από τη δεκαετία του

1980: η εμμονή στην απόκτηση πλούτου, η λατρεία των ιδιωτι-

κοποιήσεων και του ιδιωτικού τομέα, η αύξηση των ανισοτήτων

ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Και πάνω απ’ όλα, η ρητορι-

κή που τα συνοδεύει αυτά: ο άκριτος θαυμασμός για τις αχαλίνω-

τες αγορές, η περιφρόνηση για τον δημόσιο τομέα, η φρεναπάτη

της ατέρμονης αύξησης των οικονομικών μεγεθών.

Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Το μικρό κραχ του

2008 μάς θύμισε πως ο αρρύθμιστος καπιταλισμός είναι ο χειρό-

τερος εχθρός του εαυτού του: αργά ή γρήγορα θα πέσει θύμα των

καταχρήσεών του και θα στραφεί πάλι στο κράτος, για να τον

σώσει. Αν περιμαζέψουμε απλώς τα κομμάτια του και συνεχί-

σουμε όπως πριν, το μόνο που μας περιμένει τα επόμενα χρόνια

είναι μεγαλύτερες αναστατώσεις.

Και όμως, μοιάζουμε ανίκανοι να φανταστούμε εναλλακτικές

λύσεις. Κι αυτό είναι επίσης κάτι καινούργιο. Έως αρκετά πρό-

σφατα, ο δημόσιος βίος στις φιλελεύθερες κοινωνίες κυλούσε

στον ίσκιο της διαμάχης ανάμεσα στους θιασώτες του «καπιταλι-

σμού» και στους επικριτές του, οι οποίοι ταυτίζονταν συνήθως

με την άλφα ή τη βήτα εκδοχή του «σοσιαλισμού». Τη δεκαετία

του 1970 η διαμάχη αυτή έπαψε να έχει πολύ νόημα, και για τις

δύο πλευρές· παρ’ όλα αυτά, η διάκριση «Αριστεράς-Δεξιάς» εί-

χε τη χρησιμότητά της. Ήταν η σημαία ευκαιρίας για τον κριτικό

σχολιασμό των ζητημάτων της εποχής.

Στ’ αριστερά του φάσματος, ο μαρξισμός άσκησε έλξη σε γε-

νιές ολόκληρες νέων, έστω και μόνο γιατί ήταν ένας τρόπος να

κρατήσουν τις αποστάσεις τους από το στάτους κβο. Το ίδιο λί-

γο-πολύ ίσχυε για τον κλασικό συντηρητισμό: μια καλά γειωμέ-

Τα δεινά που μαστίζουν τη χώρα18
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νη απαρέσκεια για τις υπερβολικά βιαστικές αλλαγές έδινε κάλυ-

ψη σε όσους δεν επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις παγιωμένες

πρακτικές τους. Σήμερα, ούτε η Αριστερά ούτε η Δεξιά βρίσκουν

κάπου να πατήσουν γερά.

Τριάντα χρόνια τώρα οι φοιτητές μου παραπονιούνται ότι

«για σας ήταν εύκολα»: η γενιά σας είχε ιδανικά και ιδέες, πι-

στεύατε σε κάτι, μπορούσατε ν’ αλλάξετε τα πράματα. «Εμείς»

(τα παιδιά της δεκαετίας του ’80, του ’90, του 2000) δεν έχουμε

τίποτα. Οι φοιτητές μου έχουν δίκιο από πολλές απόψεις. Πράγ-

ματι ήταν εύκολα για μας – όπως ήταν εύκολα, ως προς αυτό του-

λάχιστον, για τις προηγούμενές μας γενιές. Η τελευταία φορά

που μια ολόκληρη κλάση νέων ανθρώπων εξέφρασε με παρόμοιο

τρόπο τη δυσφορία της για την κενότητα της ζωής της και την

αποκαρδίωσή της από το άσκοπο του κόσμου της ήταν η δεκαε-

τία του 1920: δεν είναι τυχαίο που οι ιστορικοί μιλούν για «χαμέ-

νη γενιά».

Ο λόγος που οι νέοι σήμερα είναι σαν χαμένοι δεν είναι ότι

λείπουν οι στόχοι. Οποιαδήποτε συνομιλία με φοιτητές ή μαθη-

τές φέρνει στην επιφάνεια άγχη που δεν έχουν τελειωμό. Η γενιά

που τώρα έρχεται στο προσκήνιο προβληματίζεται βαθιά για τον

κόσμο που θα κληρονομήσει. Τους φόβους αυτούς, όμως, τους

συνοδεύει ένα γενικό αίσθημα ανημπόριας: ξέρουμε πως κάτι

δεν πάει καλά, και είναι πλήθος τα πράγματα που δεν μας αρέ-

σουν. Σε τι όμως μπορούμε να πιστέψουμε; Πώς να πορευτούμε;

Οποία ειρωνεία, στην αντιστροφή αυτή των στάσεων του πα-

ρελθόντος! Την εποχή των σίγουρων ριζοσπαστικών δογμάτων,

οι νέοι δεν είχαν αβεβαιότητες. Ο τόνος που δέσποζε τη δεκαετία

του ’60 ήταν ο τόνος της υπερφίαλης αυτοπεποίθησης: εμείς ξέ-

ραμε ακριβώς πώς θα φτιάχναμε τον κόσμο. Αυτή η νότα της παρ’

αξίαν αλαζονείας εξηγεί εν μέρει και την αντιδραστική ανταπά-
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ντηση που υπήρξε· αν η Αριστερά θέλει να ανακτήσει το γόητρό

της, λίγη μετριοφροσύνη δεν θα βλάψει. Έστω και έτσι όμως, αν

θες να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να μπορείς να το ονομάσεις.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους νέους που ζουν κι απ’ τις

δυο πλευρές του Ατλαντικού. Στους Αμερικανούς αναγνώστες

μπορεί να κάνουν εντύπωση οι συχνές αναφορές στη σοσιαλδη-

μοκρατία. Εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοιες αναφορές ξενί-

ζουν. Όταν οι δημοσιογράφοι και οι σχολιαστές τάσσονται υπέρ

των δημόσιων δαπανών για κοινωνικούς σκοπούς, το πιθανότερο

είναι να χαρακτηρίσουν τους εαυτούς τους –και να χαρακτηρι-

στούν από τους επικριτές τους– «φιλελεύθεροι» [liberals]. Αυτό

όμως προκαλεί σύγχυση. «Φιλελεύθερος» είναι ένας τιμημένος

και αξιοσέβαστος χαρακτηρισμός, και θα ’πρεπε να είμαστε όλοι

περήφανοι που τον φοράμε. Όπως όμως ένα καλοσχεδιασμένο

παλτό, έτσι κι αυτός κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει.

Φιλελεύθερος είναι κάποιος που αντιτίθεται στην ανάμιξη

στις υποθέσεις των άλλων: κάποιος που είναι ανεκτικός απέναντι

στους διαφωνούντες και σε όσους δεν φέρονται συμβατικά. Οι

φιλελεύθεροι υποστήριξαν ιστορικά το κράτημα των άλλων αν-

θρώπων έξω από τις ζωές μας, την παραχώρηση του μεγαλύτε-

ρου δυνατού χώρου στα άτομα ώστε να ζήσουν και να καρπίσουν

όπως αυτά έχουν επιλέξει. Οι στάσεις αυτές στην ακραία τους

μορφή συνδέονται σήμερα με τους αυτοαποκαλούμενους «ελευ-

θεριστές» [libertarians], μα ο όρος αυτός ελάχιστα πράγματα

προσθέτει στον προηγούμενο. Οι περισσότεροι γνήσιοι φιλελεύ-

θεροι παραμένουν αποφασισμένοι ν’ αφήσουν τους άλλους αν-

θρώπους στην ησυχία τους.

Οι σοσιαλδημοκράτες, από την άλλη, αποτελούν μια κάπως

υβριδική περίπτωση. Είναι όπως και οι φιλελεύθεροι υπέρ της

πολιτισμικής και θρησκευτικής ανοχής, αλλά στα δημόσια θέμα-
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τα οι σοσιαλδημοκράτες πιστεύουν ότι είναι δυνατή και ευεργε-

τική η συλλογική δράση για το συλλογικό καλό. Όπως και οι πε-

ρισσότεροι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες τάσσονται υπέρ

της προοδευτικής φορολογίας ώστε να πληρώνονται οι δημόσιες

υπηρεσίες και τα άλλα κοινωνικά αγαθά που τα άτομα δεν μπο-

ρούν να παράσχουν στον εαυτό τους· ενώ όμως πολλοί φιλελεύ-

θεροι βλέπουν αυτή τη φορολογία ή τη δημόσια παροχή ως ανα-

γκαίο κακό, η σοσιαλδημοκρατική αντίληψη για την καλή κοινω-

νία συνεπάγεται από την αρχή κιόλας έναν μεγαλύτερο ρόλο για

το κράτος και τον δημόσιο τομέα.

Όπως είναι ευνόητο, η σοσιαλδημοκρατία δεν έχει πέραση

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους στόχους μου είναι να

περάσω την ιδέα ότι η κυβέρνηση μπορεί να παίξει μεγαλύτερο

ρόλο στη ζωή μας χωρίς να απειλήσει τις ελευθερίες μας –και να

πείσω για το ότι, εφόσον το κράτος θα είναι μαζί μας για το ορα-

τό μέλλον, καλά θα κάναμε να σκεφτούμε τι είδους κράτος θέ-

λουμε. Όπως και να ’ναι, μεγάλο μέρος από τα καλύτερα στοι-

χεία της αμερικανικής νομοθεσίας και κοινωνικής πολιτικής στη

διάρκεια του 20ού αιώνα –και που τώρα κάποιοι μας προτρέπουν

να τα κατεδαφίσουμε στο όνομα της αποτελεσματικότητας και

του «λιγότερου κράτους» –αντιστοιχεί στην πράξη σε ό,τι οι Ευ-

ρωπαίοι αποκαλούν ιστορικά «σοσιαλδημοκρατία». Το πρόβλη-

μά μας δεν είναι τι να κάνουμε· είναι πώς να μιλήσουμε γι’ αυτό.

Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι κάπως διαφορετικό. Πολλές

ευρωπαϊκές χώρες εφάρμοσαν για καιρό κάτι που μοιάζει με τη

σοσιαλδημοκρατία: ξέχασαν όμως πώς να το κηρύσσουν. Οι σο-

σιαλδημοκράτες σήμερα είναι στην άμυνα και απολογούνται. Οι

επικριτές που διατείνονται ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι πολύ

ακριβό ή οικονομικά αναποτελεσματικό έχουν αφεθεί να μιλούν

χωρίς αντίλογο. Και όμως, το κράτος πρόνοιας παραμένει εξίσου
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δημοφιλές για τους αποδέκτες του όσο ήταν πάντα: πουθενά

στην Ευρώπη δεν υπάρχει εκλογικό σώμα που να είναι υπέρ της

κατάργησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, υπέρ του τερματι-

σμού της δωρεάν ή της επιδοτούμενης παιδείας ή υπέρ της μείω-

σης της παροχής μεταφορικών και άλλων βασικών υπηρεσιών

από το δημόσιο.

Θέλω να αμφισβητήσω τις καθιερωμένες απόψεις και στις δύο

πλευρές του Ατλαντικού. Οπωσδήποτε, ο στόχος έχει γίνει πια

αρκετά πιο ευάλωτος. Τα πρώτα χρόνια αυτού του αιώνα η «συ-

ναίνεση της Ουάσιγκτον» έλεγχε πλήρως το πεδίο. Όπου κι αν

πήγαινες, έβρισκες έναν οικονομολόγο ή «ειδικό» που ανέπτυσ-

σε τις αρετές της απορρύθμισης, του ελάχιστου δυνατού κράτους

και της χαμηλής φορολογίας. Ό,τι έκανε ο δημόσιος τομέας, οι

ιδιώτες υποτίθεται ότι μπορούσαν να το κάνουν καλύτερα.

Ιδεολογικοί κλακαδόροι καλωσόριζαν παντού το δόγμα της

Ουάσιγκτον: από τους σπεκουλαδόρους του «ιρλανδικού θαύμα-

τος» (της βασισμένης στη φούσκα των ακινήτων εκρηκτικής

ανάπτυξης του «κελτικού τίγρη») έως τους δογματικούς ακραί-

ους καπιταλιστές της πρώην κομμουνιστικής Ευρώπης. Ακόμα

και η «παλιά Ευρώπη» σαρώθηκε από το κύμα. Το σχέδιο απε-

λευθέρωσης των αγορών της Ε.Ε. –η λεγόμενη ατζέντα της Λισα-

βόνας–· τα ενθουσιώδη προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων της

γαλλικής και της γερμανικής κυβέρνησης: όλα μαρτυρούσαν τη

νέα αυτή «pensée unique»*, όπως την ονόμασαν οι επικριτές της

στη Γαλλία.

Σήμερα έχει υπάρξει εν μέρει μια αφύπνιση. Οι κυβερνήσεις

και οι κεντρικές τράπεζες, για να αποτρέψουν εθνικές χρεοκοπίες

Τα δεινά που μαστίζουν τη χώρα22
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και μια γενικευμένη κατάρρευση των τραπεζών, έκαναν μια θεα-

ματικότατη μεταβολή στην πολιτική τους, σκορπίζοντας στην

κυριολεξία δημόσιο χρήμα με στόχο την οικονομική σταθερότη-

τα και θέτοντας φαλιρισμένες εταιρείες υπό δημόσιο έλεγχο χω-

ρίς δεύτερη σκέψη. Μέγας αριθμός οικονομολόγων της ελεύθε-

ρης αγοράς, οι οποίοι τελούσαν θυσίες στα πόδια του Μίλτον

Φρήντμαν και των συναδέλφων του τού Σικάγου, περιμένουν

τώρα στην ουρά για να περιβληθούν τον τρίχινο σάκο της μετα-

νοίας και ορκίζονται αφοσίωση στη μνήμη του Τζων Μέυναρντ

Κέυνς.

Πολύ ευχάριστα όλα αυτά· δεν αποτελούν, ωστόσο, με τίποτα

πνευματική επανάσταση. Το αντίθετο, μάλιστα: όπως φαίνεται

να δείχνει η απόκριση της κυβέρνησης Ομπάμα, η υποστροφή

προς την κεϋνσιανή οικονομική αποτελεί καθαρά τακτική υπο-

χώρηση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για το Νέο Εργατικό Κόμ-

μα, που παραμένει όπως πάντοτε ταγμένο στον ιδιωτικό τομέα

γενικά και στις χρηματοοικονομικές αγορές του Λονδίνου ειδι-

κότερα. Οπωσδήποτε, μια από τις συνέπειες της κρίσης είναι ότι

κατασίγασε το ζήλο των ηπειρωτικών Ευρωπαίων για το «αγγλο-

αμερικανικό» μοντέλο· οι κυρίως ωφελημένοι όμως υπήρξαν τα

ίδια εκείνα κεντροδεξιά κόμματα που με τόση προθυμία μιμού-

νταν άλλοτε την Ουάσιγκτον.

Κοντολογίς, η πρακτική ανάγκη για ισχυρά κράτη και παρεμ-

βατικές κυβερνήσεις δεν αμφισβητείται, αλλά και κανείς δεν

«ξανασκέφτεται το κράτος». Εξακολουθεί να υπάρχει έντονη

απροθυμία για υπεράσπιση του δημόσιου τομέα με επιχειρήματα

που να αναφέρονται σε συλλογικά συμφέροντα ή αρχές· εντυπω-

σιάζει δε το ότι σε διαδοχικές ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρή-

σεις μετά τη χρηματοοικονομική συντριβή, τα σοσιαλδημοκρα-

τικά κόμματα είχαν συστηματικά κακές επιδόσεις. Παρά την κα-
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τάρρευση της αγοράς, αποδείχτηκαν εξόφθαλμα ανήμπορα να

αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Η Αριστερά, αν θέλει να την πάρει ο κόσμος πάλι στα σοβα-

ρά, θα πρέπει να βρει τη φωνή της. Αιτίες οργής υπάρχουν πολ-

λές: η αύξηση των ανισοτήτων πλούτου και ευκαιριών· οι ταξι-

κές και κατηγοριακές αδικίες· η οικονομική εκμετάλλευση, εγ-

χώρια και διεθνής· η διαφθορά και το χρήμα και τα προνόμια που

φράζουν τις αρτηρίες της δημοκρατίας. Στο εξής, όμως, δεν αρ-

κεί να επισημαίνει κανείς τις ανεπάρκειες του «συστήματος» και

να αποσύρεται νίπτοντας τας χείρας του: να αδιαφορεί, δηλαδή,

για τις συνέπειες. Οι ανεύθυνοι δεκάρικοι λόγοι και οι ρητορείες

των περασμένων δεκαετιών δεν υπηρέτησαν ευδόκιμα την Αρι-

στερά.

Έχουμε μπει σε μια εποχή ανασφάλειας – οικονομικής, φυσι-

κής, πολιτικής. Το ότι εν πολλοίς δεν το συνειδητοποιούμε δεν εί-

ναι λόγος εφησυχασμού: λίγοι προέβλεπαν το 1914 την απόλυτη

καταβαράθρωση του κόσμου τους και τον οικονομικό και πολιτι-

κό όλεθρο που ακολούθησε. Η ανασφάλεια τρέφει το φόβο. Και

ο φόβος –ο φόβος της αλλαγής, ο φόβος της παρακμής, ο φόβος

των ξένων και του μη οικείου κόσμου– διαβρώνει την εμπιστο-

σύνη και την αλληλεξάρτηση στις οποίες στηρίζονται οι κοινω-

νίες των πολιτών.

Κάθε αλλαγή προκαλεί διαταραχές. Έχουμε δει πια με ποιον

τρόπο το φάσμα της τρομοκρατίας αρκεί για να διασαλεύσει στέ-

ρεες δημοκρατίες. Η κλιματική αλλαγή θα έχει ακόμα πιο δραμα-

τικές συνέπειες. Οι άντρες και οι γυναίκες θα προσφύγουν πάλι

στα μέσα του κράτους. Θα στρέψουν το βλέμμα τους προς τους

πολιτικούς ηγέτες και εκπροσώπους τους, περιμένοντας προστα-

σία: κάποιοι θα προτρέψουν και πάλι τις ανοιχτές κοινωνίες να

κλειστούν στον εαυτό τους, να θυσιάσουν την ελευθερία προς
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χάριν της «ασφάλειας». Το δίλημμα δεν θα είναι πια ανάμεσα στο

κράτος και την αγορά, αλλά ανάμεσα σε δύο είδη κράτους. Μας

έλαχε επομένως το καθήκον να φανταστούμε εκ νέου το ρόλο της

κυβερνητικής λειτουργίας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κά-

νουν άλλοι.

Οι θέσεις που ακολουθούν πρωτομορφοποιήθηκαν σ’ ένα δο-

κίμιο που έγραψα για το New York Review of Books τον Δεκέμ-

βρη του 2009. Μετά τη δημοσίευση του δοκιμίου έλαβα πολλά

ενδιαφέροντα σχόλια και προτάσεις. Ανάμεσά τους υπήρχε μια

μεστή κριτική από νεαρή συνάδελφο. «Το πιο εντυπωσιακό σε

αυτά που λέτε», έγραφε, «δεν είναι η ουσία αλλά η μορφή: μιλά-

τε για οργή ενάντια στον πολιτικό μας λήθαργο· γράφετε για την

ανάγκη να υπάρξουν φωνές αντίθετες στον οικονομοκρατούμενο

τρόπο σκέψης μας και μια εσπευσμένη επιστροφή σ’ έναν δημό-

σιο διάλογο που να στρέφεται γύρω από το δέον. Κανείς πια δεν

μιλά έτσι». Εξ ου και το παρόν βιβλίο.
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