
EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 1



EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 2



Πέμπτη Ετήσια Διάλεξη προς τιμήν του Νίκου Πουλαντζά

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 3



EKΔOΣEIΣ νήσος – Π. KAΠOΛA

Σαρρή 14, 10553 Αθήνα

τηλ./φαξ: 210 3250058

e-mail: info@nissos.gr

www.nissos.gr

Διεύθυνση εκδόσεων: Πόλα Καπόλα

Επιστημονική διεύθυνση: Γεράσιμος Κουζέλης

© Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διόρθωση: Αλέκα Πλακονούρη

Εκτύπωση: Κέντρο Γρήγορης Εκτύπωσης

ISBN 978-960-9535-56-4

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς έχει θεσμοθετήσει, από
το 2007, την Ετήσια Διάλεξη προς τιμήν του Νίκου Που-
λαντζά, στην οποία διακεκριμένες προσωπικότητες από
διάφορες χώρες αναπτύσσουν διάφορα θέματα του εν-
διαφέροντός τους, που συνδέουν τη θεωρία με την, υπό
την ευρεία έννοια, πολιτική πρακτική.

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 4



Έρικ Όλιν Ράιτ

Πραγματικές ουτοπίες 
στον καπιταλισμό και πέρα από αυτόν: 
παίρνοντας στα σοβαρά το κοινωνικό

στοιχείο στον σοσιαλισμό

Πέμπτη Ετήσια Διάλεξη προς τιμήν 
του Νίκου Πουλαντζά, 19 Δεκεμβρίου 2011

Μετάφραση:

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
Βαγγία Λυσικάτου

νήσος | Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς | transform! europe

ΑΘΗΝΑ 2012

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 5
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΙΚ ΟΛΙΝ ΡΑΪΤ
Ευκλείδης Τσακαλώτος*

Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Έρικ Όλιν Ράιτ πριν από λίγα χρό-
νια, όταν βρισκόταν με εκπαιδευτική άδεια στην Οξφόρδη, ανέ-
φερε πέντε ερευνητικά σχέδια που τον απασχολούσαν εκείνη την
περίοδο:

α) Ένα βιβλίο που έγραφε με τον Μάικλ Μπάραγουεϊ (Michael
Burawοy) για την κοινωνιολογία του μαρξισμού.

β) Το θέμα της ενίσχυσης της δημοκρατίας – που αποτελεί
μέρος ενός μεγαλύτερου εγχειρήματος για τις πραγματικές ή ρε-
αλιστικές ουτοπίες, για τις οποίες θα ακούσουμε περισσότερα σή-
μερα.

γ) Μια συμμετοχή σε μια συλλογική έκδοση, η οποία αφορά
τις εναλλακτικές θεωρήσεις των τάξεων.

δ) Την προετοιμασία για μια αξιολογική εκτίμηση (moral audit)
διαφόρων αμερικανικών θεσμών.

ε) Μια κοινωνιολογική μελέτη για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ
την εποχή που οι θέσεις εργασίας αυξάνονταν με σταθερούς ρυθ-
μούς

Τα καταγράφω αυτά με κάποιο δέος, μια και στους περισσό-
τερους από εμάς αυτές οι πέντε ενότητες θα έφταναν για ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα πενταετίας, και όχι εξαμήνου. Και βέβαια, όπως
λέει στην ίδια συνέντευξη, παρόλο που δεν είχε διδακτικές υπο-
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χρεώσεις, συνέχιζε να σχολιάζει τις εργασίες των μεταπτυχιακών
φοιτητών του. Όποιος έχει δεχτεί σχόλια από τον Έρικ Όλιν Ράιτ
για κάποιο άρθρο του, ξέρει ότι πρόκειται για μια εξοντωτική δια-
δικασία, όπου το κάθε επιχείρημά σου μπαίνει υπό το φως της ανα-
λυτικής προσέγγισης, η οποία επιβάλλει οι ιδέες να είναι σαφείς,
ευδιάκριτες και εύκολα κατανοήσιμες. Τα «σίγουρα», τα «βε-
βαίως», τα «είναι προφανές» κτλ. κόβονται με το μαχαίρι. Το από-
σταγμα που μένει ύστερα από αυτή τη διαδικασία είναι πάντα ένα
καλύτερο κείμενο, που όχι μόνο διαβάζεται τώρα, αλλά θα διαβά-
ζεται και στο μέλλον.

Το εύρος των θεματικών του είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά ο πυ-
ρήνας βεβαίως αφορά τις τάξεις. Και γι’ αυτό είναι κατάλληλος ομι-
λητής για τη σειρά διαλέξεών μας προς τιμήν του Νίκου Πουλα-
ντζά. Από τα πρώτα του άρθρα το 1976 στο New Left Review
(“Class Boundaries in Advanced Capitalist Societies”, NLR 98, Ιού-
λιος-Αύγουστος 1976) συνομιλεί με την ανάλυση του Πουλαντζά
στο Τάξεις στο σύγχρονο καπιταλισμό. Εκεί εμφανίζεται για πρώτη
φορά η έννοια των αντιφατικών ταξικών θέσεων (contradictory
class locations), με την οποία πάμε πολύ πιο πέρα από τις τρεις πα-
ραδοσιακές τάξεις του κλασικού μαρξισμού – εργατική, καπιταλι-
στική και μικροαστική. Οικοδομώντας πάνω στη δουλειά του Που-
λαντζά, οι λεγόμενες μεσαίες τάξεις ορίζονται επίσης σε σχέση με
τη θέση τους στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και σε σχέση με
την κατάρτισή τους και τη διευθυντική τους δύναμη να ελέγξουν
την παραγωγή προς όφελος του κεφαλαίου. Καταλαβαίνουμε με
αυτό τον τρόπο την πολυπλοκότητα της ταξικής διαστρωμάτωσης.

Σε ένα από τα τελευταία άρθρα του, πάλι στο New Left Review,
το 2009 (“Understanding Class”, NLR 60, Νοέμβριος-Δεκέμβριος
2009), παρουσιάζει μια σύνθετη προσέγγιση, όπου με ηγεμονικό
τρόπο, κατά την άποψή μου, ενσωματώνονται πτυχές της βεμπε-
ριανής θεώρησης αλλά και της θεωρίας της διαστρωμάτωσης (stra -
tification theory). Οι νεότεροι στο ακροατήριο θα μπορούσαν να

8

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 8



ξεκινήσουν με το Class Counts, ένα βιβλίο από τα πολλά που έχει
γράψει για τις τάξεις, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές.

Για πολλούς μαρξιστές αυτός ο εκλεκτικισμός –να συνδυάζει
κανείς μαθήματα από διάφορες θεωρητικές σχολές– μπορεί να εμ-
φανιστεί ως μειονέκτημα, δηλαδή ότι αφήνει χώρο στον ιδεολογικό
αντίπαλο. Όμως ο Έρικ Όλιν Ράιτ θεωρεί ότι μεθοδολογικά πρέ-
πει να είμαστε ανοικτοί σε πολλές προσεγγίσεις. Στο ερώτημα του
Λούκατς για το αν ο μαρξισμός διαφοροποιείται από τις κυρίαρ-
χες θεωρήσεις στο πεδίο της μεθοδολογίας ή στο πεδίο των δια-
φορετικών ουσιαστικών προταγμάτων, ο Έρικ Όλιν Ράιτ, σε αντί-
θεση με τον Λούκατς, επιλέγει το δεύτερο. Εδώ η ταύτισή του με
το ρεύμα των αναλυτικών μαρξιστών έχει δημιουργήσει κάποιες
συγχύσεις. Το κυρίαρχο για τον Έρικ Όλιν Ράιτ είναι η διαφάνεια
και η καθαρότητα των ιδεών: Να παρουσιάζονται οι ιδέες μας με
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο εύκολο οι υπόλοιποι να διαπιστώ-
σουν αν και πού διαφωνούν. Η εμπειρική έρευνα, η αναλυτική φι-
λοσοφία, τα φορμαλιστικά μοντέλα, ακόμα και οι τεχνικές της ορ-
θολογικής επιλογής, όλα έχουν τη θέση τους. Συγχρόνως, αντίθετα
με κάποιους άλλους αντιπροσώπους της αναλυτικής μαρξιστικής
σχολής, δεν απορρίπτει εντελώς τις λειτουργιστικές εξηγήσεις,
πόσο μάλλον τις δομικές. Πολλές φορές εμπλέκεται με τις ατομι-
κιστικές προσεγγίσεις ακριβώς για να τονίσει την ύπαρξη δομικών
περιορισμών. Για παράδειγμα, μας εξηγεί, χρησιμοποιώντας τις
προτιμήσεις των καπιταλιστών και των εργατών, γιατί η εργατική
τάξη αποτελεί την οικουμενική τάξη –τα συμφέροντά της ταυτίζο-
νται με αυτά της κοινωνίας στο σύνολό της– και γιατί οι καπιταλι-
στές έχουν κάθε λόγο να αντιπαρατίθενται στο κοινωνικό κράτος,
ακόμα και αν αυτό χρηματοδοτείται από φόρους που πληρώνουν
αποκλειστικά οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες. Με λίγα λόγια, ο καπι-
ταλισμός έχει δομική ανάγκη να χρησιμοποιεί μια τάξη που δεν
διαθέτει τίποτα πέρα από την εργατική της δύναμη, και άρα είναι
αναγκασμένη να δουλέψει για τον καπιταλιστή.
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Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αποδέχεται τον μεθοδολογικό

ατομικισμό. Στο άρθρο που έχει γράψει με τους Λεβίν (Levine) και

Σόπερ (Soper) περί μαρξισμού και μεθοδολογικού ατομικισμού

(“Marxism and Methodological Individualism”, NLR 162, Μάρτιος-

Απρίλιος 1987) επιχειρηματολογεί ότι μερικά ζητήματα μπορούν

να αναλυθούν με βάση το άτομο –δηλαδή με αναγωγή–, ενώ μερικά

άλλα όχι. Κάποιες έννοιες, όπως ο καπιταλισμός, χρήζουν μιας μα-

κροεξήγησης και δεν είναι δυνατή η αναγωγή τους σε ατομικό επί-

πεδο. Σε αντίθεση με τον Τζον Ρέμερ (John Roemer), ο οποίος

ανήκει επίσης στην αναλυτική μαρξιστική σχολή, δεν πιστεύει ότι

η μοντελοποίηση, που τόσο αγαπούν οι συνάδελφοί μου οικονο-

μολόγοι, αποτελεί την πρωταρχική μέθοδο της κοινωνικής επιστή-

μης. Για παράδειγμα, πάντα βλέπει τη σχέση μεταξύ εργαζόμε-

νου/εργαζόμενης και καπιταλιστή από κοινωνιολογική οπτική γωνία.

Ο καπιταλιστής χρειάζεται τον εργαζόμενο και την ίδια στιγμή τον

εκμεταλλεύεται: πρόκειται για μια δυναμική σχέση, που καθορίζει

ταξικές συμπεριφορές.

Βεβαίως, στο έργο του Έρικ Όλιν Ράιτ είναι σημαντικό να δια-

κρίνουμε έννοιες όπως η εκμετάλλευση και η κυριαρχία. Όμως το

θέμα δεν είναι μόνο να διακρίνουμε, αλλά να δούμε πώς εκφρά-

ζονται αυτές οι έννοιες στην πράξη. Δεν φτάνει να πεις ότι οι γυ-

ναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας – πρέπει να

εξετάσεις τους μηχανισμούς που αναπαράγουν αυτές τις διακρί-

σεις. Δεν φτάνει να πεις ότι ο καπιταλισμός εκμεταλλεύεται τον

ρατσισμό και τον σεξισμό – πρέπει να δεις με ποιους τρόπους

συμβαίνει, αν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό και κατά πόσο τα δύο

φαινόμενα αναπαράγονται μέσω άλλων διαδικασιών και θεσμών,

που δεν έχουν σχέση με τον καπιταλισμό. Σε ένα από τα τελευταία

γράμματά του ο Ένγκελς είχε γράψει ότι πολύ φοβάται ότι ο ιστο-

ρικός υλισμός είναι πιο δημοφιλής γιατί οι νεαροί ιστορικοί θεω-

ρούσαν ότι δεν χρειαζόταν πια να κάνουν ιστορία. Ο Έρικ Όλιν
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Ράιτ δεν θα απογοήτευε τον Ένγκελς – είναι ένας μαρξιστής που
κάνει πολύ σοβαρή κοινωνιολογία.

Από την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντι-
σον έχει φτάσει στην κορυφή της αμερικανικής κοινωνιολογίας –
το 2012 θα είναι ο πρόεδρος της Αμερικάνικης Εταιρείας Κοινω-
νιολογίας. Αποφάσισε, μας λέει στη συνέντευξή του, να εγκατα-
λείψει το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, όπου σπούδασε, γιατί το
Ουισκόνσιν-Μάντισον θα του έδινε μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων
να προωθεί τον τύπο έρευνας που πάντα θεωρούσε σημαντικό. Κι
αυτή την ευχέρεια εκμεταλλεύτηκε πλήρως.

Σημαντικό μέρος της δουλειάς του αποτελεί η εξερεύνηση του
τι σημαίνει να είναι κανείς αντικαπιταλιστής στην εποχή μας. Το
έργο δίνει δύο απαντήσεις. Από τη μια μεριά, η πίστη ότι μπο-
ρούμε να προωθήσουμε μια κοινωνία ισότητας και δημοκρατίας,
όπου βέβαια αυτές οι έννοιες αναλύονται εξαντλητικά. Από την
άλλη, η διαπίστωση ότι ο καπιταλισμός δρα συστηματικά για να πε-
ριθωριοποιήσει αυτές τις αξίες, δημιουργώντας συγχρόνως μια
σειρά ανισοτήτων και διακρίσεων. Με λίγα λόγια, η Αριστερά ισχυ-
ρίζεται ότι οι αξίες της δεν μπορούν να κυριαρχήσουν αν δεν αντι-
μετωπιστεί το κοινωνικό κεφάλαιο, που αποτελεί μια τεράστια πο-
λιτική δύναμη. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η δύναμη, η Αριστερά
που βρίσκεται σήμερα εδώ έχει δώσει έμφαση τα τελευταία χρό-
νια σε τρία αλληλένδετα στοιχεία της πολιτικής της: στην κινημα-
τική δράση, στον προγραμματικό λόγο και στο εναλλακτικό παρά-
δειγμα. Ο Έρικ Όλιν Ράιτ έχει να μας διδάξει πολλά και για τα τρία.

Ας πάρουμε το εναλλακτικό παράδειγμα. Σε ένα άρθρο που
έχει γράψει με τον A. Φουνγκ το 2001 (“Deepening Democracy: In-
novations in empowered Participatory Democracy”, Politics and So-
ciety, 29(1) 2001), εξέτασε πέντε συγκεκριμένα παραδείγματα
αυτού που αποκαλούν οι συγγραφείς «διακυβέρνηση συμμετοχής
και ενδυνάμωσης» (empowered participatory governance). Οι πει-
ραματισμοί συνιστούν απόπειρες να συνδυαστεί η συμμετοχική
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δημοκρατική διαδικασία με μια πιο άμεση σύνδεση διαβούλευσης
και δράσης. Και εδώ βλέπουμε μια συνέχεια όσον αφορά το έργο
του Πουλαντζά και την έμφαση που έδινε στην άμεση δημοκρατία
και στον τρόπο που μπορεί να συνδυαστεί με την αντιπροσωπευ-
τική δημοκρατία.

Τα πέντε παραδείγματα είναι: (α) συμβούλια γειτονιάς για τη
βελτίωση των σχολικών και αστυνομικών υπηρεσιών στο Σικάγο,
(β) οικονομικοί θεσμοί για την αντιμετώπιση της αποβιομηχάνισης,
με αναβάθμιση του αποθέματος δεξιοτήτων στην περιοχή του Μιλ-
γουόκι, (γ) συνεργασίες περιβαλλοντολόγων, εργολάβων και άλλων
ενδιαφερομένων για την επεξεργασία προγραμμάτων συντήρησης
μεγάλων οικοσυστημάτων στις ΗΠΑ, (δ) συμμετοχικοί δημοτικοί
προϋπολογισμοί στο Πόρτο Αλέγκρε και (ε) βελτίωση της τοπικής
διακυβέρνησης στη Δυτική Βεγγάλη και στην Κεράλα της Ινδίας,
με την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών που ήδη υπάρχουν.
Δίνεται μεγάλη έμφαση στη λογική της διαβούλευσης, η οποία
θέτει νέους όρους, πέρα από το χρήμα και την ισχύ. Στην αγορά
ερχόμαστε όλοι/όλες με δεδομένες τις προτιμήσεις μας. Στη δια-
βούλευση με τις απόψεις και τις αξιολογήσεις μας, για να πείσουμε
τους άλλους, αλλά επίσης με την προδιάθεση να πειστούμε και να
αλλάξουμε γνώμη αν οι άλλοι έχουν καλύτερα επιχειρήματα. Στα
παραδείγματα που παρέχει εξετάζεται το δημοκρατικό στοίχημα
της Αριστεράς όπως το έχει θέσει η Ναόμι Κλάιν, δηλαδή ότι απλοί
άνθρωποι έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν σε βάθος τα προ-
βλήματά τους, να εκπονούν σχέδια για την επίλυσή τους και να
ελέγχουν τη σωστή εφαρμογή αυτών των σχεδίων.

Πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε με τέτοια εναλλακτικά πα-
ραδείγματα εντός του καπιταλισμού; Ο Έρικ Όλιν Ράιτ θεωρεί ότι
κάποιος/κάποια μπορεί να είναι δεοντολογικά αντικαπιταλιστής
χωρίς να είναι και πρακτικά αντικαπιταλιστής. Δηλαδή να πιστεύει
ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα μεγάλα προ-
τάγματα της ισότητας και της δημοκρατίας, αλλά να μη βλέπει πώς
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θα ξεπεραστεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Ωστόσο, προ-
τείνει μια σειρά επεμβάσεων που θα μας φτάσουν στα όρια του
καπιταλισμού και ίσως ακόμα πιο πέρα. Δεν θεωρεί ότι ο καπιτα-
λισμός χρειάζεται πάντα τις βέλτιστες λύσεις για την κερδοφορία
του κεφαλαίου για να προχωρά – κάτι που αφήνει χώρο για εναλ-
λακτικές προτάσεις και παραδείγματα. Επιπλέον, θεωρεί ότι η ανά-
γκη του κεφαλαίου για εργαζόμενους/εργαζόμενες δίνει στους τε-
λευταίους μια διόλου ευκαταφρόνητη δύναμη. Οικοδομώντας στη
δουλειά των Ρότζερς (Rogers) και Στρικ (Streeck), βλέπει πως οι
«παραγωγικές συμμαχίες» έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν το
κεφάλαιο να έρθει σε προωθητικούς συμβιβασμούς, οι οποίοι
έχουν τη δυναμική να αλλάξουν την ατζέντα.

Όμως ένα ερώτημα που μπαίνει είναι κατά πόσο αυτές οι «πα-
ραγωγικές συμμαχίες» μπορούν να επιβάλουν έναν πιο ελκυστικό
συμβιβασμό επί του κεφαλαίου χωρίς μια αξιόπιστη απειλή. Στο
μεταπολεμικό σοσιαλδημοκρατικό πείραμα υπήρχε η απειλή της
Σοβιετικής Ένωσης, το κύρος των κομμουνιστικών κομμάτων, που
έπαιξαν μεγάλο ρόλο στον αντιφασιστικό αγώνα, και το γεγονός
ότι ακόμα και τα πιο ρεφορμιστικά κόμματα, όπως το Εργατικό
Κόμμα της Βρετανίας, διατηρούσαν, στα χαρτιά τουλάχιστον, τον
μακροπρόθεσμο στόχο της κοινωνικοποίησης των μέσων παρα-
γωγής. Να το πω διαφορετικά: Αν εγκαταλείψουμε τον πρακτικό
αντικαπιταλισμό, δεν είναι σαφές, σε εμένα τουλάχιστον, ότι ανοί-
γουν μεγάλες προοπτικές για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις εντός
του σοσιαλισμού, για τον δεοντολογικό καπιταλισμό δηλαδή.

Βεβαίως, οι προτάσεις του Έρικ Όλιν Ράιτ είναι κάθε άλλο παρά
ουδέτερες. Για παράδειγμα, η ιδέα του βασικού εισοδήματος σκο-
πεύει άμεσα στη μερική απο-εμπορευματοποίηση του κόσμου της
εργασίας. Με την εξασφάλιση ενός μίνιμουμ επιπέδου διαβίωσης
σε όλους/όλες, το βασικό εισόδημα δεν μπορεί παρά να αυξήσει
τη διαπραγματευτική δύναμη του κόσμου της εργασίας. Με αυτό
τον τρόπο οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες είναι σε θέση να διαπραγ-
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ματευτούν πιο ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις. Επιπλέον, είναι ευ-
κολότερο να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς και αυτοδιαχειριζό-
μενες επιχειρήσεις. Στον καπιταλισμό αυτά τα πειράματα συχνά
αποτυγχάνουν, γιατί τα πρώτα χρόνια η επιβίωσή τους είναι δύ-
σκολη: Αρχικά δεν είναι εύκολο να επενδύεις στην επιχείρηση και
ταυτόχρονα να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες των εργαζομένων. Το
βασικό εισόδημα βοηθά καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες των ερ-
γαζομένων μιας αυτοδιαχειριζόμενης επιχείρησης.

Το έργο του Έρικ Όλιν Ράιτ δεν εξαντλείται στην παραπάνω
θεματολογία. Για παράδειγμα, έχει μια ουσιαστική παρέμβαση στη
μαρξιστική θεωρία της ιστορίας. Εν μέρει έχει υποστηρίξει την
προσέγγιση του Γκ. Α. Κοέν (G. A. Cohen) υπέρ μιας κλασικής
θέσης που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση των παραγωγι-
κών δυνάμεων ως κινητήρια δύναμη της ιστορίας και λιγότερη στην
πάλη των τάξεων. Νομίζω όμως πως πρέπει να σταματήσω εδώ.

Ο Έρικ Όλιν Ράιτ είναι από τους ενταγμένους στοχαστές της
Αριστεράς, όπως θα ακούσουμε στην αυριανή ομιλία του για την
πολιτεία του Γουισκόνσιν. Μεγάλο κομμάτι της συμβολής του
αφορά άμεσα τη δική μας Αριστερά. Δεν ξέρω αν ύστερα από την
κρίση του 2008 έχει και νέες σκέψεις, για παράδειγμα για τον προ-
γραμματικό μας λόγο ή για τα εναλλακτικά παραδείγματα που ανέ-
φερα παραπάνω. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε
πολλά ακόμα να μάθουμε από τον Έρικ.
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ΕΡΙΚ ΟΛΙΝ ΡΑΪΤ

Πραγματικές ουτοπίες στον καπιταλισμό 
και πέρα από αυτόν:

παίρνοντας στα σοβαρά 
το κοινωνικό στοιχείο στον σοσιαλισμό1

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα τόσο οι επικριτές όσο
και οι υπερασπιστές του καπιταλισμού πίστευαν ότι «ένας άλλος
κόσμος ήταν εφικτός». Γενικά, το όνομα αυτής της εναλλακτικής
ήταν «σοσιαλισμός». Και μολονότι η Δεξιά καταδίκαζε τον σοσια-
λισμό για παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
άσκηση τερατωδών μορφών καταπίεσης εκ μέρους του κράτους,
ενώ η Αριστερά θεωρούσε ότι ο σοσιαλισμός άνοιγε νέα πεδία
κοινωνικής ισότητας, γνήσιας ελευθερίας και αξιοποίησης των αν-
θρώπινων δυνατοτήτων, και στις δύο περιπτώσεις ήταν κοινός
τόπος η πίστη ότι μια ριζικά διαφορετική εναλλακτική πρόταση
απέναντι στον καπιταλισμό ήταν εφικτή. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ση-
μαντικό για την Αριστερά. Παρά τις έντονες διαφωνίες σχετικά με
το περιεχόμενο του σοσιαλισμού και τις οξύτατες κριτικές της δη-
μοκρατικής Αριστεράς στον υπαρκτό σοσιαλισμό, η ιδέα του σο-
σιαλισμού προσέφερε ένα ευρύ πλαίσιο για την ανάπτυξη αριστε-
ρών πολιτικών, συνδέοντας την κριτική στον καπιταλισμό με μια
προοπτική για τη ζωή και του θεσμούς πέρα από αυτόν.

Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα, στις αρχές του 21ου
αιώνα, το σοσιαλιστικό σχέδιο δεν χαίρει πλέον μεγάλης πολιτικής
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αξιοπιστίας. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι
παγκοσμίως πίστεψαν πως ο καπιταλισμός είναι ένα ήπιο κοινωνικό
σύστημα, εντός του οποίου η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ανθί-
σει. Πράγματι, ζούμε σε μια περίοδο όπου πολλά σημεία της πα-
ραδοσιακής κριτικής του σοσιαλισμού στον καπιταλισμό μοιάζουν
πιο επίκαιρα από ποτέ άλλοτε: η οικονομική αστάθεια και η κρίση
διαβρώνουν με σαρωτικό τρόπο τη ζωή των ανθρώπων, η ανισό-
τητα, η οικονομική πόλωση και η εργασιακή ανασφάλεια σε πολλές
από τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες έχουν βαθύνει, το κεφά-
λαιο, όλο και πιο ασύδοτο, κινείται σε ολόκληρο τον κόσμο υπο-
σκάπτοντας τη δημοκρατική ισχύ των κρατών και των κοινοτήτων,
γιγάντιες εταιρείες καταδυναστεύουν τα μέσα ενημέρωσης και την
πολιτισμική παραγωγή, η αγορά φαντάζει σαν φυσικός νόμος που
δεν υπόκειται στην ανθρώπινη παρέμβαση, η πολιτική κυριαρχείται
όλο και περισσότερο από το χρήμα και παραμένει απαθής για τις
έγνοιες και τους φόβους των καθημερινών ανθρώπων. Η ανάγκη για
μια σφύζουσα εναλλακτική στον καπιταλισμό είναι πιο επιτακτική
από ποτέ άλλοτε. Από την άλλη πλευρά, οι συγκεκριμένες θεσμικές
διευθετήσεις που συνδέθηκαν με τον σοσιαλισμό φαίνεται ότι δεν
μπορούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Στις μέρες μας η συ-
ζήτηση για τον σοσιαλισμό, αντί να θεωρείται απειλή για τον καπι-
ταλισμό, μοιάζει περισσότερο με ένα παρωχημένο ουτοπικό όνειρο
ή ίσως, πολύ χειρότερα, ένας αντιπερισπασμός στην αντιμετώπιση
ακόμα και εκείνων των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου που
θα χαρακτηρίζονταν διαχειρίσιμα.

Ο θάνατος του σοσιαλισμού ως προτάγματος χειραφέτησης
θέτει ένα πρόβλημα στην Αριστερά. Η πολιτική Αριστερά στην
Αμερική και αλλού διαθέτει καλές ιδέες για τις κοινωνικές αλλαγές
και τις δημόσιες πολιτικές, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη
ζωή των περισσότερων ανθρώπων, ωστόσο οι προτάσεις αυτές
δεν είναι οργανωμένες σε ένα συνεκτικό σύνολο, κατά τρόπο ώστε
να συγκροτούν ένα συναρπαστικό ιδανικό. Η απουσία συστημικής
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εναλλακτικής στον καπιταλισμό καθιστά δυσκολότερη τη διάκριση
μεταξύ εκείνων των πολιτικών μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε
θεμελιακούς μετασχηματισμούς από άλλες που, ενώ ίσως είναι επι-
θυμητές, δεν το κάνουν. Αντίστοιχα, είναι εξίσου δύσκολο να δια-
κρίνουμε τα κοινά σημεία και να κατανοήσουμε τις αποκλίσεις με-
ταξύ των πολλών διαφορετικών προοδευτικών προτάσεων που
υπάρχουν στο τραπέζι κάθε δεδομένη στιγμή. Η επανεξέταση και
η αναζωογόνηση της ιδέας του σοσιαλισμού πιθανόν να βοηθούσε
στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσω με μια σύντομη διαπραγμάτευση των
ηθικών και εμπειρικών θεμελίων της κριτικής του καπιταλισμού. Σε
τελική ανάλυση, εάν η κριτική δεν είναι επαρκώς θεμελιωμένη, δεν
υπάρχει λόγος να αναζητούμε την εναλλακτική. Κατόπιν θα
εστιάσω στα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο πλαί-
σιο ανάπτυξης της σοσιαλιστικής σκέψης ως εναλλακτικής στον
καπιταλισμό. Ο πυρήνας αυτού του πλαισίου αξιώνει να πάρουμε
στα σοβαρά το «κοινωνικό» στοιχείο στον σοσιαλισμό (κοινωνι-
σμό). Η εισήγησή μου θα κλείσει με το ζήτημα του μετασχηματι-
σμού – καθώς και του τρόπου που μπορούμε να φτάσουμε ως
εκεί.

Τα θεμέλια της κριτικής του καπιταλισμού 

Η επεξεργασία των κανονιστικών θεμελίων της κριτικής των υφι-
στάμενων θεσμών αποτελεί πράγματι μια αμφιλεγόμενη εργασία.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να εξειδικεύσουμε τα θεμέλια αυτά, καθώς
δεν συγκροτούν απλώς τα βασικά πρότυπα κριτικής των υφιστά-
μενων θεσμών αλλά και τους κεντρικούς άξονες αξιολόγησης των
προτάσεων και των πειραμάτων των διάφορων απελευθερωτικών
εναλλακτικών. Οι σοσιαλιστές δεν ήταν πάντοτε σαφείς γύρω από
αυτά τα πρότυπα. Είναι αλήθεια ότι στη μαρξιστική παράδοση
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υπήρχε ακόμα και κάποια αποστροφή στο να οριστούν με σαφή-
νεια, υπό την έννοια ότι η ηθική μέριμνα σχετικά με την κοινωνική
δικαιοσύνη θεωρούνταν κατά βάση ιδεολογικό προκάλυμμα συμ-
φερόντων.2

Η σοσιαλιστική κριτική του καπιταλισμού προϋποθέτει δύο θε-
μελιώδεις αρχές – την αρχή της ισότητας στην κοινωνική δικαιο-
σύνη και την αρχή της ριζικής δημοκρατικής ενδυνάμωσης. Έχω
διατυπώσει τις αρχές αυτές ως εξής: 

Κοινωνική δικαιοσύνη: Σε μία κοινωνικά δίκαιη κοινωνία,
όλοι οι άνθρωποι θα είχαν γενικά την ίδια πρόσβαση στα
κοινωνικά και υλικά μέσα που είναι απαραίτητα για να βιώ-
σουν μια ανθηρή ζωή. Τρεις ιδέες είναι σημαντικές σε αυτή
τη διατύπωση. Πρώτον, το υπέρτατο αγαθό που βεβαιώ-
νεται καταρχήν είναι η άνθηση των ανθρώπων. Υπάρχουν
πολλοί αλληλοεπικαλυπτόμενοι όροι, που χρησιμοποιού-
νται στις συζητήσεις σχετικά με τα ιδανικά της ισότητας:
κοινωνική πρόνοια, ευημερία, ευτυχία, καθώς και άνθηση.
Πρακτικά ίσως να μην έχει σημασία ποιος από αυτούς επι-
λέγεται, αλλά πιστεύω ότι η άνθηση των ανθρώπων είναι ο
λιγότερο ευπρόσβλητος όρος σε γνήσια υποκειμενικές ερ-
μηνείες. Δεύτερον, η έννοια της ισότητας αποτυπώνεται
στην ιδέα της ίσης πρόσβασης και όχι των ίσων ευκαιριών.
(Η ιδέα των ίσων ευκαιριών παρουσιάζει τρία προβλήματα:
πρώτον, συνάδει με τη λογική μιας λαχειοφόρου αγοράς,
δεύτερον, δεν δίνει έμφαση στην ανισότητα των αποτελε-
σμάτων – ίσες ευκαιρίες στην ευημερία και ίσες ευκαιρίες
στην πείνα εξακολουθούν να είναι ίσες ευκαιρίες, και τρί-
τον, αναλογεί στη λεγόμενη «ισότητα των αφετηριών», η
οποία κρατά μια ιδιαίτερα τιμωρητική στάση απέναντι
στους ανθρώπους που δεν εκμεταλλεύονται έγκαιρα τις
ευκαιρίες. Η ίση πρόσβαση στις προϋποθέσεις για μια αν-
θούσα ζωή υπερβαίνει αυτά τα προβλήματα.) Τέλος, η
αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν αναφέρεται μόνο
στις απαραίτητες υλικές προϋποθέσεις της ανθούσας
ζωής, αλλά και στις κοινωνικές επίσης. Αυτό σημαίνει ότι τα
ζητήματα της κοινωνικής αναγνώρισης, του κοινωνικού
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στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, στον βαθμό
που επηρεάζουν την άνθηση του ανθρώπινου βίου, συ-
γκαταλέγονται στα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης μαζί
με τις πιο συμβατικές μέριμνες για προσβάσιμους υλικούς
πόρους.

Δημοκρατία: Σε μια απολύτως δημοκρατική κοινωνία όλοι
οι άνθρωποι θα είχαν γενικά ίση πρόσβαση στα απαραί-
τητα μέσα για να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στη
λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν
τη ζωή τους. Η παραπάνω διατύπωση παρεμφαίνει την
ελευθερία των ατόμων να κάνουν επιλογές που επηρεά-
ζουν τη ζωή τους ως ξεχωριστά άτομα, αλλά και την ικα-
νότητά τους να συμμετέχουν σε συλλογικές αποφάσεις
που επηρεάζουν την ζωή τους ως μέλη μιας ευρύτερης κοι-
νότητας. Συνεπώς, η ατομική ελευθερία και η συλλογική
δημοκρατία βασίζονται στο ίδιο θεμελιώδες αξίωμα: Οι
άνθρωποι πρέπει να ελέγχουν όσο περισσότερο γίνεται τα
ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο αρχών μπορεί να ονομαστεί
αρχή της ριζοσπαστικής δημοκρατικής ισότητας.

Η πλήρης πραγμάτωση αυτών των δημοκρατικών ιδανικών της
ισότητας είναι σε κάθε περίπτωση αντικαπιταλιστική, αφού ο κα-
πιταλισμός εγγενώς θέτει εμπόδια και στις δύο κανονιστικές
αρχές.3 Οι βαθιές ανισότητες στον πλούτο και στα εισοδήματα, οι
οποίες ενυπάρχουν στις καπιταλιστικές αγορές, σε συνδυασμό με
τις πολλαπλές αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις και αποτυχίες της
συλλογικής δράσης των καπιταλιστικών οικονομιών –περιβαλλο-
ντική καταστροφή, αποσύνθεση της κοινότητας από τη διαφυγή
κεφαλαίων, κρίση που παράγεται από την οικονομική ανασφάλεια,
ανεπαρκής παροχή όλων των ειδών των δημοσίων αγαθών κτλ.–
εμποδίζουν την ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων στις κοινωνικές
και τις υλικές προϋποθέσεις μιας ανθούσας ζωής. Η υλοποίηση της
δημοκρατικής αρχής ναρκοθετείται συστηματικά από τη συγκέ-
ντρωση του πλούτου, η οποία είναι αποτέλεσμα της άνισης πρό-
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σβασης στην πολιτική εξουσία, καθώς και από την απομάκρυνση
των κρίσιμων οικονομικών αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές
μας από τον συλλογικό έλεγχο, εκχωρώντας σε ιδιώτες την άμεση
εξουσία για τις αποφάσεις αυτές. Ακόμα και η ατομική ελευθερία,
που διατυμπανίζεται ως η σπουδαιότερη αρετή του καπιταλισμού,
υπονομεύεται καίρια από τις συνήθεις λειτουργίες των καπιταλι-
στικών οικονομιών: Η ιεραρχική οργάνωση των καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων στερεί από τους εργαζόμενους την αυτονομία και τη
δυνατότητα αυτοδιοίκησης στον χώρο εργασίας τους και η φτώ-
χεια στερεί από τους ανθρώπους την πραγματική ελευθερία. Αυτά
δεν είναι πιθανά υποπροϊόντα των λειτουργιών του καπιταλισμού,
είναι εγγενή στοιχεία των βασικών διαδικασιών του. Για να πάρουμε
στα σοβαρά τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας, απαιτείται να
προχωρήσουμε πέρα από τον καπιταλισμό. Συνεπώς, το ζήτημα
είναι πώς μπορούμε να θεωρητικοποιήσουμε με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο την εναλλακτική που θα μας καθιστούσε περισσότερο
ικανούς να υλοποιήσουμε τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας. 

Ένα γενικό πλαίσιο ανάλυσης

Τόσο η σοσιαλδημοκρατία όσο και ο σοσιαλισμός περιέχουν τη
λέξη «κοινωνικό», αλλά γενικά η χρήση του όρου γίνεται με χα-
λαρό και ασαφή τρόπο. Η πρότασή μου αφορά ένα πολιτικό πρό-
γραμμα αφιερωμένο περισσότερο στην ευρεία ευημερία της κοι-
νωνίας παρά στα στενά συμφέροντα συγκεκριμένων ελίτ. Κάποιες
φορές, ιδιαίτερα στις πιο ριζοσπαστικές εκδοχές του σοσιαλιστι-
κού λόγου, η επίκληση στην «κοινωνική ιδιοκτησία» των μέσων πα-
ραγωγής γίνεται αντιπαραθετικά προς την «ατομική ιδιοκτησία»,
στην πράξη όμως ο όρος έχει εκφυλιστεί σε ένα συνώνυμο της έν-
νοιας της κρατικής ιδιοκτησίας, και έτσι καταλήγει να έχει μικρή
χρησιμότητα ως αναλυτικό εργαλείο στην επεξεργασία του πολιτι-
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κού προγράμματος. Υποστηρίζω πως ο όρος κοινωνικό στη σο-
σιαλδημοκρατία και στον σοσιαλισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να προσδιορίσει ένα σύμπλεγμα αρχών και οραμάτων που οδη-
γούν στην αλλαγή, διαφοροποιώντας τον σοσιαλισμό και τη σο-
σιαλδημοκρατία τόσο από το καπιταλιστικό σχέδιο οικονομικής
οργάνωσης όσο και από αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέ-
σουμε απόλυτη κρατιστική απάντηση στον καπιταλισμό. Οι αρχές
αυτές περιστρέφονται γύρω από τη διαδικασία που ονομάζω «κοι-
νωνική ενδυνάμωση». Αυτό με τη σειρά του εισάγει έναν τρόπο
σκέψης σχετικά με μελλοντικές ενδεχομενικότητες για τον σοσια-
λισμό, οι οποίες γενικά δεν κατείχαν κεντρική θέση στις σοσιαλι-
στικές πολιτικές. 

Στον πυρήνα της ανάλυσης βρίσκεται ένα εξουσιοκεντρικό
πλαίσιο κατανόησης του καπιταλισμού και των εναλλακτικών του.
Η εξουσία στην κοινωνική θεωρία είναι μια ρευστή και αμφιλεγό-
μενη έννοια, ενσωματωμένη συχνά σε θολές διατυπώσεις, που κα-
θιστούν ιδιαίτερα δύσκολη τη χρήση της σε συγκεκριμένες συζη-
τήσεις σχετικά με τους θεσμούς και τους μετασχηματισμούς τους.
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης πρόκειται να υιοθετήσω σκο-
πίμως μια απογυμνωμένη έννοια της εξουσίας: εξουσία είναι η ικα-
νότητα να κάνω πράγματα στον κόσμο, να παράγω αποτελέσματα.
Πρόκειται για μια εννοιολόγηση της εξουσίας «με πυρήνα τον
φορέα της δράσης»: οι άνθρωποι δρουν και ατομικά και συλλο-
γικά, αναπτύσσουν εξουσία για να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Ο διευρυμένος αυτός ορισμός μάς βοηθά να διακρίνουμε τρία
είδη εξουσίας που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των οικονομι-
κών συστημάτων: η οικονομική εξουσία, η οποία βασίζεται στον
έλεγχο της χρήσης των οικονομικών πόρων, η κρατική εξουσία, η
οποία βασίζεται στον έλεγχο της θέσπισης των νόμων και της επι-
βολής τους στην επικράτεια, και αυτό που θα ονομάσω κοινωνική
εξουσία, η οποία βασίζεται στην ικανότητα κινητοποίησης ανθρώ-
πων για συνεργατικές, εθελοντικές συλλογικές δράσεις. Για να το
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διατυπώσουμε υπό μορφή συνθήματος: Μπορείς να βάλεις τους
ανθρώπους να κάνουν πράγματα είτε δωροδοκώντας τους, είτε
αναγκάζοντάς τους, είτε πείθοντάς τους. Σε κάθε οικονομικό σύ-
στημα περιλαμβάνονται και οι τρεις μορφές εξουσίας, οι οποίες
συνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους. 

Στις τρεις αυτές μορφές εξουσίας, μπορούμε να αντιστοιχί-
σουμε τρεις ιδεότυπους κοινωνικών δομών –καπιταλισμός, κρατι-
σμός, σοσιαλισμός– και στη βάση της διασύνδεσης μεταξύ των
μορφών ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και εξουσίας στην οι-
κονομική δραστηριότητα (για παράδειγμα, επενδύσεις, παραγωγή
και κατανομή των αγαθών και των υπηρεσιών):

Ο καπιταλισμός είναι μια οικονομική δομή εντός της
οποίας τα μέσα παραγωγής αποτελούν ιδιωτική ιδιοκτησία
και η οικονομική δραστηριότητα ελέγχεται μέσω της άσκη-
σης οικονομικής εξουσίας.

Ο κρατισμός είναι μια οικονομική δομή εντός της
οποίας τα μέσα παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία του κρά-
τους και η οικονομική δραστηριότητα ελέγχεται μέσω της
άσκησης της κρατικής εξουσίας. Οι κρατικοί αξιωματούχοι
ελέγχουν τη διαδικασία επενδύσεων και παραγωγής μέσω
ενός είδους κρατικού διοικητικού μηχανισμού. 

Ο σοσιαλισμός είναι μια οικονομική δομή εντός της
οποίας τα μέσα παραγωγής αποτελούν κοινωνική ιδιοκτη-
σία4 και η οικονομική δραστηριότητα ελέγχεται μέσω της
άσκησης της «κοινωνικής εξουσίας». Αυτό ισοδυναμεί με
μια δημοκρατική οικονομία. 

Αυτά τα τρία είδη οικονομικών δομών δεν μπορούν να υπάρ-
ξουν σε γνήσια μορφή, συνδυάζονται πάντοτε με διάφορους πε-
ρίπλοκους τρόπους. Είναι υβρίδια που διαφέρουν ανάλογα με τον
βαθμό αλληλεπίδρασης αυτών των διαφορετικών μορφών εξου-
σίας. Συνεπώς, όταν ονομάζουμε μια οικονομία «καπιταλιστική»,
χρησιμοποιούμε απλώς μια συντόμευση για μια πιο δύσχρηστη έκ-
φραση, όπως «ένα οικονομικό υβρίδιο που συνδυάζει καπιταλι-
στικές, κρατικές και σοσιαλιστικές οικονομικές σχέσεις, εντός του
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οποίου οι καπιταλιστικές είναι οι κυρίαρχες». Η ιδέα του δομικού
υβριδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εννοιολογικό εργαλείο σε
πολλαπλά επίπεδα – επιχειρήσεις, τομείς, τοπικές οικονομίες, εθνι-
κές οικονομίες, ακόμα και στην παγκόσμια οικονομία. Ως εκ τού-
του, η πιθανότητα πραγμάτωσης του σοσιαλισμού εξαρτάται από
την ικανότητά μας να μεγεθύνουμε και να εδραιώσουμε το σοσια-
λιστικό στοιχείο του υβριδίου και να εξασθενίσουμε το καπιταλι-
στικό και το κρατικό.

Όσον αφορά τα οικονομικά συστήματα, αυτός ο τρόπος σκέ-
ψης σημαίνει την εγκατάλειψη της απλής δυαδικής αντίληψης του
καπιταλισμού ενάντια στον σοσιαλισμό. Μια οικονομική δομή μπο-
ρεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο καπιταλιστική, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο σοσιαλιστική, λιγότερο ή περισσότερο κρατιστική. Ο
βαθμός σταθερότητας των διαφορετικών υβριδίων αποτελεί ένα
σημαντικό, αλλά ανεπίλυτο εμπειρικό ερώτημα. Σύμφωνα με μια
παραδοσιακή μαρξική οπτική, κάθε καπιταλιστικό υβρίδιο που πε-
ριλαμβάνει ισχυρά σοσιαλιστικά στοιχεία είναι εγγενώς ασταθές.
Οι μόνες σταθερές ισορροπίες –για να χρησιμοποιήσουμε έναν
όρο που προτιμούν οι οικονομολόγοι– είναι εκείνες στις οποίες ο
σοσιαλισμός είναι αναμφισβήτητα κυρίαρχος ή αντιστοίχως εκείνες
στις οποίες ο καπιταλισμός είναι αναμφισβήτητα κυρίαρχος, και τα
σοσιαλιστικά στοιχεία καταλαμβάνουν πολύ μικρούς θύλακες στο
οικονομικό σύστημα, κατά τρόπο ώστε να είναι λειτουργικός ο κα-
πιταλισμός. Από την άλλη, σύμφωνα με μια εναλλακτική οπτική,
μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές σταθερές ισορροπίες που εμπλέ-
κουν και τις τρεις οικονομικές μορφές, και σε αυτή την περίπτωση
είναι πιθανότερο η σταθερή ισορροπία να μην περιλαμβάνει σχέ-
σεις καθαρής κυριαρχίας μεταξύ τους. Το κατά πόσο κάθε δεδο-
μένος διακανονισμός μπορεί να είναι σταθερός εξαρτάται από μια
περίπλοκη παράθεση ενδεχόμενων ιστορικών και πολιτικών παρα-
γόντων, και αυτό καθιστά αδύνατον να εξάγουμε γενικές αφαιρε-
τικές προτάσεις σχετικά με το τι είναι πραγματικά πιθανό.
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Για τον σκοπό της παρούσας εισήγησης παραμένω αγνωστικι-
στής όσον αφορά το ζήτημα της σταθερότητας των διαφορετικών
υβριδικών μορφών οικονομικής δομής. Αντιθέτως, θα εστιάσω στο
θεωρητικό ζήτημα των εναλλακτικών τρόπων με τους οποίους μπο-
ρούμε να εννοιολογήσουμε την εμβάθυνση του σοσιαλιστικού
στοιχείου των υβριδίων ή, όπως το αποκαλώ, το πρόβλημα του δο-
μικού σχηματισμού της κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Ένα οπτικοποιημένο λεξιλόγιο

Για να εξερευνήσουμε το πρόβλημα της εδραίωσης του σοσιαλι-
στικού στοιχείου μέσα στα υβριδικά οικονομικά συστήματα, θα
ήταν χρήσιμο να αναπαραστήσουμε σχηματικά τα διαφορετικά μο-
ντέλα αλληλεπίδρασης των τριών μορφών εξουσίας στο εσωτερικό
των οικονομικών συστημάτων. Το οπτικοποιημένο λεξιλόγιο που
χρησιμοποιώ για τον σκοπό αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Τα βέλη στο Σχήμα 1 υποδεικνύουν την κατεύθυνση της επιρ-
ροής μιας μορφής εξουσίας στη χρήση μιας άλλης και το εύρος των
βελών υποδεικνύει τη δύναμη αυτής της σχέσης. Έτσι, στην πρώτη
απεικόνιση του Σχήματος 1 η κρατική εξουσία υποτάσσεται στην
κοινωνική. Πρόκειται για το συμβατικό νόημα της πολιτικής δημο-
κρατίας ως «κυβέρνησης των ανθρώπων»: οι άνθρωποι σχηματί-
ζουν εθελοντικά ενώσεις –κυρίως πολιτικά κόμματα–, με στόχο να
ελέγχουν τη χρήση της κρατικής εξουσίας μέσω του θεσμικού μη-
χανισμού των εκλογών. Σε μια δημοκρατία η κρατική εξουσία είναι
ακόμη σημαντική –διαφορετικά, γιατί να έχουμε δημοκρατία εάν το
κράτος δεν έχει την ικανότητα να κάνει το οτιδήποτε;–, ωστόσο
αυτή η εξουσία δεν ασκείται αυτόνομα από τους κρατικούς αξιω-
ματούχους, αλλά ελέγχεται από την κοινωνική εξουσία. 

Στη δεύτερη απεικόνιση η οικονομική εξουσία υποτάσσει την
κοινωνική εξουσία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ανεξέλεγκτη
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χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στις ΗΠΑ από τις εται-
ρείες και τους πλούσιους. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο –είναι τα οχήματα επιλογής των
αξιωματούχων που θα ασκήσουν την κρατική εξουσία–, αλλά η κοι-
νωνική εξουσία που ενεργοποιείται από αυτά υποκύπτει στην
άσκηση της οικονομική εξουσίας. Η φιλανθρωπία των εταιρειών και
των πλουσίων, όπως εκφράζεται μέσω της χρηματοδότησης των
ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί ένα ακόμα παρά-

25

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 25



δειγμα: Αυτές οι ενώσεις μπορούν να κινητοποιήσουν ευρέως την
εθελοντική συμμετοχή, αλλά η αυτονομία της δράσης τους περιο-
ρίζεται σημαντικά από τη σύνδεσή τους με την οικονομική εξουσία.

Τέτοιοι διακανονισμοί μπορούν να αποτελέσουν αλυσίδες σχέ-
σεων εξουσίας, όπως στην τρίτη απεικόνιση: Σε αυτή την περί-
πτωση, η εταιρική επιρροή πάνω στην κρατική εξουσία υλοποιεί-
ται μέσω της υπαγωγής των πολιτικών κομμάτων. Τελικά, στην τέ-
ταρτη απεικόνιση η κοινωνική εξουσία ελέγχει την οικονομική
μέσω της μεσολάβησης της κρατικής. Αυτό είναι το ιδανικό της
σοσιαλδημοκρατίας: Το κράτος ρυθμίζει αποτελεσματικά τη συ-
μπεριφορά των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, ενώ το ίδιο είναι δη-
μοκρατικά υποταγμένο στην κοινωνική εξουσία. 

Το Σχήμα 2 απεικονίζει τους διαφορετικούς συναρθρωτικούς
διακανονισμούς των μορφών εξουσίας στο εσωτερικό μιας κυ-
ρίαρχης καπιταλιστικής υβριδικής οικονομίας και μιας κυρίαρχης
σοσιαλιστικής υβριδικής οικονομίας. Σε αυτά τα διαγράμματα, όλα
τα βέλη τείνουν στην κατεύθυνση ερμηνείας του ελέγχου πάνω
στην οικονομική δραστηριότητα: επενδύσεις, παραγωγή και κατα-
νομή αγαθών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση της καπιταλιστικής
ενδυνάμωσης, τόσο η κοινωνική εξουσία όσο και η κρατική εξου-
σία υποτάσσονται στην οικονομική εξουσία, υπό την έννοια του
ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας, αντιστοίχως στην περί-
πτωση της σοσιαλιστικής ενδυνάμωσης, η οικονομική και η κρα-
τική εξουσία είναι υποταγμένες στην κοινωνική εξουσία.

Διακανονισμοί της σοσιαλιστικής ενδυνάμωσης: 
στοιχεία οικοδόμησης ενός σοσιαλιστικού υβριδίου

Ο βασικός λόγος που χρησιμοποιώ σχηματικές αναπαραστάσεις
είναι για να διακρίνω τους κυριότερους διακανονισμούς της κοι-
νωνικής ενδυνάμωσης. Διαφορετικά είδη προοδευτικών πολιτικών,
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θεσμικών καινοτομιών και πρωτοποριακών προτάσεων, στρατηγι-
κών και μεταρρυθμίσεων μπορούν να τοποθετηθούν στους διά-
φορους διακανονισμούς. Επτά από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικοί: α. κρατικός σοσιαλισμός, β. σοσιαλδημοκρατική κρατική
ρύθμιση, γ. δημοκρατία των ενώσεων, δ. κοινωνικός καπιταλισμός,
ε. πυρηνική κοινωνική οικονομία, στ. συνεταιριστική οικονομία της
αγοράς, ζ. συμμετοχικός σοσιαλισμός. Θα αναπτύξω σύντομα κα-
θένα από αυτούς τους διακανονισμούς.
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1. Κρατικός σοσιαλισμός 

Ο διακανονισμός στο Σχήμα 3 αντιστοιχεί στον κλασικό ορισμό
του σοσιαλισμού, σύμφωνα με τον οποίο η κοινωνική εξουσία
ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα μέσω του κράτους. Η οι-
κονομία ελέγχεται ευθέως από την άσκηση της κρατικής εξουσίας
–για παράδειγμα μέσω της κρατικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου
των «στρατηγικών υψωμάτων» της οικονομίας–, ενώ ταυτόχρονα η
κρατική εξουσία υπάγεται στην κοινωνική εξουσία μέσω της δη-
μοκρατικής λογοδοσίας στον λαό. Αυτός είναι ο διακανονισμός
που βρίσκεται στον πυρήνα των παραδοσιακών μαρξιστικών ιδεών
του επαναστατικού σοσιαλισμού. Βεβαίως, αυτό δεν περιγράφει
την εξέλιξη των επαναστάσεων που έγιναν στο όνομα του σοσια-
λισμού κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Μόλις η εξουσία των επαναστατικών κομμάτων εδραιώθηκε με
τη μορφή του μονοκομματικού κράτους, ο «υπαρκτός σοσιαλι-
σμός» εξελίχθηκε σε ένα είδος αυταρχικού κρατισμού στον οποίο,
όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4, τόσο η κοινωνική εξουσία, στο
εσωτερικό της κοινωνίας των πολιτών, όσο και η οικονομική εξου-
σία υποτάσσονται στην κρατική εξουσία. 
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2. Σοσιαλδημοκρατία Ι: σοσιαλδημοκρατική κρατική ρύθμιση

Στον δεύτερο διακανονισμό, που απεικονίζεται στο Σχήμα 5, η κοι-
νωνική εξουσία ρυθμίζει την οικονομία με τη μεσολάβηση της κρα-
τικής και της οικονομικής εξουσίας. Αυτό αποτελεί κομβικό στοι-
χείο της σοσιαλδημοκρατίας. Η καπιταλιστική οικονομική εξουσία
ελέγχει ευθέως την οικονομική δραστηριότητα –οι καπιταλιστές
συνεχίζουν να κάνουν επενδύσεις, να προσλαμβάνουν μάνατζερ
και εργάτες, να οργανώνουν την εργατική διαδικασία κτλ.–, αλλά η
εξουσία αυτή ρυθμίζεται από την κρατική εξουσία, η οποία στη
συνέχεια υποτάσσεται στην κοινωνική εξουσία. Λόγω του μετα-
βατικού χαρακτήρα των σχέσεων εξουσίας, αυτό σημαίνει ότι η
κοινωνική εξουσία ασκεί ρυθμιστικό έλεγχο στη χρήση της οικο-
νομικής εξουσίας. Αυτές οι μορφές ρύθμισης του κεφαλαίου, που
βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και την εργασιακή ασφάλεια και
προστατεύουν το περιβάλλον, αντανακλούν συχνά αυτό το είδος
δημοκρατικής επιβολής των περιορισμών. 

Ωστόσο, η κρατική ρύθμιση της καπιταλιστικής οικονομικής
εξουσίας δεν συνεπάγεται σημαντική κοινωνική ενδυνάμωση.
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Όπως και στην περίπτωση του κρατικού σοσιαλισμού, το ζήτημα
είναι σε ποιο βαθμό και σε τι βάθος η εξουσία του κράτους απο-
τελεί γνήσια έκφραση της δημοκρατικής ενδυνάμωσης της κοινω-
νίας των πολιτών. Κατ’ ουσίαν, στις υπαρκτές καπιταλιστικές κοι-
νωνίες μεγάλο μέρος της κρατικής οικονομικής ρύθμισης υποτάσ-
σεται στην οικονομική εξουσία, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6:
Στην καπιταλιστική κρατική ρύθμιση, η κρατική εξουσία ρυθμίζει το
κεφάλαιο, αλλά με τρόπους που ανταποκρίνονται συστηματικά
στην ίδια την εξουσία του κεφαλαίου. Στις ΗΠΑ η μεγάλη εμπλοκή
των βιομηχανικών ενώσεων στη χάραξη των ομοσπονδιακών ρυθ-
μίσεων των αεροπορικών εταιρειών, της ενέργειας, της γεωργίας
και άλλων τομέων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Γίνε-
ται έτσι πιο πειστικό το επιχείρημα ότι η δομική εξάρτηση του κρά-
τους από την καπιταλιστική οικονομία εγγυάται αυτό τον διακανο-
νισμό των σχέσεων εξουσίας.5

3 Σοσιαλδημοκρατία ΙΙ: Δημοκρατία των ενώσεων

Η δημοκρατία των ενώσεων είναι ένας όρος που περιλαμβάνει
ευρύ φάσμα θεσμικών μηχανισμών, μέσω των οποίων οι συλλογι-
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κές ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν, μαζί με τις
υπηρεσίες του κράτους, σε διάφορα είδη διακυβερνητικών δρα-
στηριοτήτων. Από αυτά τα είδη το πιο οικείο ίσως είναι οι τριμε-
ρείς νεοκορπορατιστικές διευθετήσεις που λειτουργούν σε ορι-
σμένες σοσιαλδημοκρατικές κοινωνίες, όπως η Γερμανία ή η Σου-
ηδία. Σε αυτή την περίπτωση, τα εργατικά συνδικάτα συναντώνται
με τις εργοδοτικές ενώσεις και το κράτος για να διαπραγματευ-
τούν πάνω σε διάφορα είδη οικονομικών ρυθμίσεων, με κυριότε-
ρες αυτές που αφορούν την αγορά εργασίας και τις σχέσεις απα-
σχόλησης. Ωστόσο, η δημοκρατία των ενώσεων μπορεί να επε-
κταθεί σε πολλά διαφορετικά πεδία. Ένα από αυτά, για παράδειγμα,
είναι τα συμβούλια υδροκριτών, τα οποία φέρνουν στο ίδιο τραπέζι
ενώσεις πολιτών, περιβαλλοντικές ομάδες, αναπτυξιακές εταιρείες
και κρατικές υπηρεσίες με στόχο τη ρύθμιση των οικοσυστημάτων.
Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή των συμβουλίων υγείας, που ανα-
λαμβάνουν τον σχεδιασμό διάφορων διαστάσεων της υγειονομικής
περίθαλψης και περιλαμβάνουν στους κόλπους τους ενώσεις για-
τρών, οργανώσεις της τοπικής κοινότητας και στελέχη των υπηρε-
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σιών υγείας. Η δημοκρατία των ενώσεων μπορεί να συνεισφέρει
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής εξουσίας στον βαθμό που οι ενώ-
σεις οι οποίες συμμετέχουν λειτουργούν δημοκρατικά, αντιπρο-
σωπεύουν τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών και η διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων στην οποία συμμετέχουν είναι ανοιχτή και
διαβουλευτική, και όχι καθοδηγούμενη από τις ελίτ ή το κράτος. 

4. Κοινωνική Οικονομία Ι: Κοινωνικός καπιταλισμός

Θα χρησιμοποιήσω τον όρο «κοινωνική οικονομία» για να κατα-
δείξω όλους εκείνους τους διακανονισμούς ενδυνάμωσης της κοι-
νωνικής εξουσίας μέσα σε μια οικονομία στην οποία το κράτος
δεν έχει άμεση ανάμειξη.6 Ο πρώτος διακανονισμός κοινωνικής οι-
κονομίας είναι ο «κοινωνικός καπιταλισμός». Δεν αναφέρομαι εδώ
στη συνηθισμένη σημασία της έννοιας, αντίθετα τη χρησιμοποιώ
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για να περιγράψω έναν διακανονισμό εξουσίας στο πλαίσιο του
οποίου οι δευτερεύουσες ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών επη-
ρεάζουν τη χρήση της οικονομικής εξουσίας μέσα από διάφορους
μηχανισμούς (Σχήμα 8). Για παράδειγμα, πολύ συχνά τα συνδικάτα
ελέγχουν μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία. Η διαχείριση των τελευταίων
διέπεται από κανόνες διασφάλισης του καταπιστεύματος, και ως
εκ τούτου περιορίζεται η δυνατότητά να χρησιμοποιηθούν τα απο-
θεματικά για σκοπούς διαφορετικούς από την εξασφάλιση των συ-
ντάξεων των δικαιούχων. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες μπορεί να ανα-
θεωρηθούν και τα συνδικάτα θα ήταν σε θέση να ασκήσουν εξου-
σία πάνω στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης τα
συνταξιοδοτικά κεφάλαια που ελέγχουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα
αποτελούν τα «ταμεία αλληλεγγύης» τα οποία έχουν ιδρύσει ορι-
σμένα συνδικάτα στον Καναδά, ειδικά στην περιοχή του Κεμπέκ.
Τα συνδικάτα τοποθετούν μέρος των συνταξιοδοτικών αποθεμά-
των τους σε αυτά τα «ταμεία αλληλεγγύης» και τα επενδύουν στη
συνέχεια αγοράζοντας μετοχές καπιταλιστικών εταιρειών που
εδρεύουν στην περιοχή τους, με στόχο να επηρεάσουν άμεσα
τόσο τις πρακτικές των τελευταίων όσο και τις αναπτυξιακές στρα-
τηγικές τους. Ένα τέτοιο σύστημα ταμείων αλληλεγγύης μέσα από
το οποίο τα συνδικάτα μπορούν να τοποθετήσουν αντιπροσώπους
στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, και ως εκ τούτου να επι-
βάλουν σε αυτές μορφές ουσιαστικής συμμετοχικής διακυβέρνη-
σης, θα οδηγούσε στην περαιτέρω εδραίωση του σοσιαλιστικού
χαρακτήρα ενός τέτοιου διακανονισμού εξουσίας.

Ωστόσο, από μόνο του το γεγονός ότι η κοινωνική εξουσία
επηρεάζει την οικονομική δεν σημαίνει πάραυτα ότι η κοινωνική
εξουσία ενδυναμώνεται. Στο Σχήμα 9 η κοινωνική εξουσία επηρε-
άζει την άσκηση της οικονομικής, πλην όμως το πράττει κατά
τρόπο που την καθιστά υπάλληλη στην οικονομική εξουσία. Ένα
τέτοιο παράδειγμα συνιστούν οι εμπορικές ενώσεις οι οποίες προ-
κύπτουν με την ανάπτυξη εθελοντικής συνεργασίας ανάμεσα στις
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καπιταλιστικές εταιρείες, η οποία έχει ως στόχο αφενός τη θεμε-
λίωση πρότυπων κανόνων για την παραγωγική διαδικασία και  αφε-
τέρου τη ρύθμιση των εταιρικών πρακτικών στο πλαίσιο ενός συ-
γκεκριμένου τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Η συλλογικά ορ-
γανωμένη αυτοδιαχείριση αυτού του τύπου διάφορων τομέων οι-
κονομικής δραστηριότητας συνιστά έναν διακανονισμό που ευνοεί
την ενδυνάμωση του καπιταλισμού και όχι την ενδυνάμωση του
σοσιαλισμού. 

5. Κοινωνική Οικονομία ΙΙ: Η πυρηνική κοινωνική οικονομία 

Η «πυρηνική κοινωνική οικονομία» υπερβαίνει τον κοινωνικό κα-
πιταλισμό, αφού συνιστά έναν εναλλακτικό τρόπο άμεσης οργά-
νωσης της οικονομικής δραστηριότητας, ο οποίος διαφέρει από
τους αντίστοιχους τρόπους οργάνωσης της παραγωγής από την
καπιταλιστική αγορά, το κράτος και το νοικοκυριό (Σχήμα 10). Το
ευδιάκριτο γνώρισμα αυτού του τρόπου άμεσης οργάνωσης της
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παραγωγής συνίσταται στο ότι αυτή διενεργείται αδιαμεσολάβητα
από συλλογικότητες, οι οποίες στόχο έχουν την άμεση ικανοποί-
ηση των ανθρώπινων αναγκών και απορρίπτουν τόσο την κρατική-
τεχνοκρατική ορθολογικότητα όσο και τη λογική της μεγιστοποί-
ησης του κέρδους. Το κράτος μπορεί να συμμετέχει στη χρημα-
τοδότηση των συγκεκριμένων συλλογικοτήτων, αλλά δεν συμμε-
τέχει ούτε στη συγκρότησή τους ούτε στην οργάνωση των υπη-
ρεσιών που προσφέρουν. Το σύστημα βρεφονηπιακής φροντίδας
που αναπτύχθηκε στο Κεμπέκ συνιστά χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης. Το 2008 οι γονείς κατέβαλλαν μο-
νάχα επτά δολάρια Καναδά ημερησίως για την πλήρη φροντίδα
παιδιών προσχολικής ηλικίας, την οποία παρείχαν μη κερδοσκοπι-
κοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, που λειτουργούσαν σε κοινοτικό επί-
πεδο. Η περιφερειακή κυβέρνηση επιδότησε τη λειτουργία των
σταθμών, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο έναν ικανοποιητικό
μισθό στους εργαζόμενους που προσέφεραν τη βρεφονηπιακή
φροντίδα. Σε γενικές γραμμές, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οργα-
νώθηκαν ως «συνεταιρισμοί αλληλεγγύης», μια μορφή οργάνωσης
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διοικούμενη από ένα σώμα το οποίο περιελάμβανε εκλεγμένους
αντιπροσώπους, το προσωπικό τους, καταναλωτές της υπηρεσίας
(γονείς εν προκειμένω) και τα μέλη της κοινότητας. Ένα άλλο ση-
μαντικό παράδειγμα της «πυρηνικής κοινωνικής οικονομίας» είναι
η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια (Wikipedia).
Η τελευταία παράγει γνώση και διαδίδει την πληροφορία έξω από
την αγορά και χωρίς κρατική ενίσχυση. Η χρηματοδότησή της βα-
σίζεται κυρίως σε δωρεές υποστηρικτών και συμμετεχόντων στο
όλο εγχείρημα. Αυτή η ελεύθερη, διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, που
μόνο η αγγλική της εκδοχή περιλαμβάνει περισσότερα από τέσ-
σερα εκατομμύρια λήμματα, δημιουργήθηκε σχεδόν αποκλειστικά
από εθελοντική εργασία στη βάση της συνεργασίας που έγινε δυ-
νατή μέσα από σύνθετες δικτυακές δομές, οι οποίες λειτούργη-
σαν υπό συνθήκες απόλυτης ισότητας και ανοιχτής πρόσβασης. 
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6. Η Κοινωνική Οικονομία III: Συνεταιριστική οικονομία της αγοράς

Στην περίπτωση μιας συνεταιριστικής επιχείρησης υπό πλήρη ερ-
γατικό έλεγχο, που λειτουργεί μέσα σε μια καπιταλιστική οικονο-
μία, οι σχέσεις εξουσίας βασίζονται στην εθελοντική συνεργασία
και την πειθώ. Αυτές θεμελιώνονται σε μια αρχή ισότητας σύμφωνα
με την οποία κάθε μέλος της επιχείρησης διαθέτει μία ψήφο ισό-
τιμη με τις άλλες, σε αντίθεση με ένα μοντέλο που θεμελιώνει τις
σχέσεις εξουσίας στη διαφορετική οικονομική δύναμη που διαθέ-
τει κάθε μέλος χωριστά. Σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι ελέγ-
χουν από κοινού και με δημοκρατικά μέσα την οικονομική εξου-
σία, που εκπροσωπείται μέσα στην επιχείρηση από το κεφάλαιό
της. Εάν τώρα οι μεμονωμένες συνεταιριστικές επιχειρήσεις ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους σε πιο διευρυμένες ενώσεις συνεταιριστι-
κών επιχειρήσεων –ίσως ακόμα και σε έναν συνεταιρισμό των συ-
νεταιριστικών επιχειρήσεων, ο οποίος θα παρέχει συλλογικά χρη-
ματοδοτήσεις, εκπαίδευση και άλλες μορφές υποστήριξης–, τότε
οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία υπέρβα-
σης του καπιταλιστικού χαρακτήρα του οικονομικού περιβάλλο-
ντος μέσα στο οποίο λειτουργούν, θεμελιώνοντας μια συνεταιρι-
στική οικονομία της αγοράς (Σχήμα 11). Αυτός ο ευρύτερος συ-
νεταιρισμός επεκτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας
μέσα στις μεμονωμένες συνεταιριστικές επιχειρήσεις και μετακινεί
τις δομές διακυβέρνησης προς ένα μοντέλο στο οποίο θα έχουν
άμεση συμμετοχή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με βάση αυτό το τε-
λευταίο μοντέλο, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις διευθύνονται από
δημοκρατικά σώματα, που αντιπροσωπεύουν όλες εκείνες τις κα-
τηγορίες ανθρώπων των οποίων η ζωή επηρεάζεται από την οικο-
νομική δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης συνιστά η μεγάλη
συνεταιριστική επιχείρηση Μόντραγκον, που δραστηριοποιείται
στη Χώρα των Βάσκων και συγκροτήθηκε από 270 ξεχωριστές επι-
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χειρήσεις υπό εργατικό έλεγχο. Τέτοιου τύπου επιχειρήσεις πα-
ραμένουν μια υβριδική οικονομική μορφή που συνδυάζει καπιτα-
λιστικά και σοσιαλιστικά στοιχεία – μια μορφή ωστόσο στο πλαί-
σιο της οποίας το σοσιαλιστικό στοιχείο έχει ειδικό βάρος. 

7. Συμμετοχικός σοσιαλισμός

Ο τελικός διακανονισμός ενδυνάμωσης της κοινωνικής εξουσίας
αποτελεί έναν συνδυασμό κοινωνικής οικονομίας και κρατικού σο-
σιαλισμού. Σύμφωνα με αυτόν, το κράτος, από κοινού με την κοι-
νωνία των πολιτών, οργανώνει και ελέγχει ποικίλους τύπους παρα-
γωγής προϊόντων και υπηρεσιών (Σχήμα 12). Στην περίπτωση του
συμμετοχικού σοσιαλισμού ο ρόλος του κράτους είναι περισσό-
τερο καθοριστικός σε σχέση με την καθαρή μορφή κοινωνικής οι-
κονομίας. Εδώ το κράτος δεν αρκείται μόνο να παρέχει χρηματο-
δότηση και να ορίζει τις παραμέτρους, αλλά εμπλέκεται άμεσα

38

EOWgr:Layout 1  12/13/12  4:43 PM  Page 38



στην οργάνωση και την παραγωγή της οικονομικής δραστηριότη-
τας. Από την άλλη πλευρά, ο συμμετοχικός σοσιαλισμός διαφέρει
επίσης από τον κρατικιστικό σοσιαλισμό, υπό την έννοια ότι στην
περίπτωση του πρώτου η κοινωνική εξουσία διαδραματίζει  καθο-

ριστικό ρόλο, εφόσον δεν περιορίζεται απλώς στον επηρεασμό
των κρατικών πολιτικών μέσα από τους συνήθεις διαύλους δημο-
κρατικού ελέγχου, αλλά εγγράφεται αδιαμεσολάβητα μέσα στις
ίδιες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα συνιστά ο συμμετοχικός προϋπολογισμός ως μοντέλο δια-
κυβέρνησης πόλεων, πρακτική που εφαρμόστηκε αρχικά το 1989
στο Πόρτο Αλέγκρε, μια πόλη της Βραζιλίας, και στη συνέχεια επε-
κτάθηκε και σε άλλα μέρη, κυρίως στη Βραζιλία αλλά και σε άλλες
χώρες. Στην περίπτωση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, οι
προϋπολογισμοί των πόλεων, ειδικά εκείνο το μέρος τους που
αφορά την κατανομή δημόσιων επενδύσεων για τη δημιουργία δια-
φόρων ειδών υποδομών, καταρτίζονται μέσα από τη λειτουργία
συνελεύσεων σε κάθε γειτονιά. Σε αυτές τις συνελεύσεις κάθε κά-
τοικος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να συναποφασίσει
για τις προτεραιότητες που οφείλει να έχει ο προϋπολογισμός,
καθώς επίσης και για τα συγκεκριμένα σχέδια που πρέπει να προ-
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ωθηθούν – όπως δηλαδή συμβαίνει στη συνέλευση μιας πόλης στη
Νέα Αγγλία. Οι συνελεύσεις επιλέγουν στη συνέχεια αντιπροσώ-
πους για να συμμετέχουν στη συνέλευση, η οποία διοργανώνεται
σε επίπεδο πόλης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ανα-
λαμβάνουν την ευθύνη κατάρτισης ενός συνεκτικού και ολοκλη-
ρωμένου προϋπολογισμού. Από τη στιγμή που αυτοί οι προϋπο-
λογισμοί αποτελούν κατ’ ουσίαν μια κατανομή πόρων για τη δημι-
ουργία υποδομών οι οποίες θα ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες ανά-
γκες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μια διάσταση της οικονο-
μικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι συμμετοχικοί προϋπολο-
γισμοί πρέπει να θεωρηθούν ως μια μορφή ενδυνάμωσης της κοι-
νωνικής εξουσίας στη σφαίρα της οικονομίας, και όχι ως μια απλή
μορφή δημοκρατικής συμμετοχής μέσα στο κράτος.

Σύνοψη των επτά διαφορετικών θεσμικών διακανονισμών

Όπως συνοψίζεται στο Σχήμα 13, οι διαφορετικοί διακανονισμοί
ενδυνάμωσης της κοινωνικής εξουσίας, όπως αυτοί εξετάστηκαν
παραπάνω, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ευρύτερες ομάδες,
δηλαδή τη σοσιαλιστική, της κοινωνικής οικονομίας και τη σοσιαλ-
δημοκρατική, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετικές
παραδόσεις κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού. Αυτές οι
διαφορετικές ταξινομήσεις ποικίλλουν αφενός ανάλογα με τον
ρόλο που επιφυλάσσουν στο κράτος και αφετέρου ανάλογα με το
κατά πόσο κάθε μία από αυτές στοχεύει να υποτάξει ή να παρα-
κάμψει την καπιταλιστική οικονομική εξουσία. Το κοινό στοιχείο
σε όλους τους διακανονισμούς είναι η ιδέα του εκδημοκρατισμού
της οικονομικής ζωής μέσα από την υπαγωγή της οικονομικής και
της κρατικής εξουσίας στην κοινωνική εξουσία, η οποία θεμελιώ-
νεται στη συλλογική δράση με βάση την εθελοντική συνεργασία.
Φυσικά, το ιδεώδες του σοσιαλισμού είναι πολύ περισσότερο από
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αυτά. Η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη συνιστούν κομβικές
παραδοσιακές σοσιαλιστικές αξίες, στις οποίες σήμερα θα έπρεπε
να προστεθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ωστόσο, αυτό που
το συγκεκριμένο μοντέλο σοσιαλισμού τονίζει είναι ότι η υλοποί-
ηση όλων αυτών των αξιών εδράζεται στον μετασχηματισμό των
σχέσεων εξουσίας πάνω στην οικονομική δραστηριότητα, τόσο
άμεσα, μέσα από τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική εξου-
σία εμπλέκεται στη διαμόρφωση της οικονομικής δραστηριότητας,
όσο και έμμεσα, μέσα από τον εκδημοκρατισμό του κράτους. 

Το πρόβλημα του μετασχηματισμού

Ο μετασχηματισμός του καπιταλισμού σε σοσιαλιστική κατεύ-
θυνση, όπου το κοινωνικό στοιχείο θα διαδραματίζει πρωτεύοντα
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ρόλο, συνεπάγεται τον εκδημοκρατισμό της οικονομίας μέσα από
τους επτά διακανονισμούς που συνοψίζονται στο Σχήμα 13. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού, η οικονομική
δομή διατηρεί τον υβριδικό χαρακτήρα της, συνδυάζοντας καπιτα-
λιστικές, κρατικιστικές και σοσιαλιστικές πρακτικές και σχέσεις, ενώ
η σοσιαλιστική διάσταση έρχεται στο προσκήνιο και αποκτά ειδικό
βάρος. Η διεύρυνση και η εμβάθυνση της κοινωνικής εξουσίας σε
κάθε έναν από τους επτά διακανονισμούς ξεχωριστά μπορεί να
είναι σχεδόν συμβατή με τη διατήρηση της κυριαρχίας του καπιτα-
λισμού – όμως εάν είναι δυνατή η ενδυνάμωση της κοινωνικής εξου-
σίας ταυτόχρονα σε όλους αυτούς τους διακανονισμούς, τότε σω-
ρευτικά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένας ποιοτικός με-
τασχηματισμός, στο πλαίσιο του οποίου ο σοσιαλισμός ανάγεται
στην κυρίαρχη μορφή σχέσεων σε ένα σύνθετο οικονομικό υβρί-
διο, υποτάσσοντας τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον κρατισμό.7

Πρόκειται φυσικά για ένα πολύ μεγάλο «εάν». Στη σύγχρονη
εποχή ο σκεπτικισμός απέναντι στον σοσιαλισμό εκφράζεται εξί-
σου απέναντι στις προοπτικές αμφισβήτησης της κυριαρχίας των
καπιταλιστικών σχέσεων και στη βιωσιμότητα των εναλλακτικών
θεσμών, αν αυτοί μπορούσαν να δημιουργηθούν. Η ισχύς του κε-
φαλαίου φαίνεται τόσο μαζική, ώστε εάν ποτέ η κοινωνική εξουσία
έμοιαζε να απειλεί την κυριαρχία του καπιταλισμού, τότε θα δε-
χόταν ανηλεή επίθεση και θα υπονομευόταν. Η αληθινή πρόοδος
στην προώθηση του σχεδίου εκδημοκρατισμού της οικονομίας
μέσα από τους επτά διακανονισμούς μοιάζει αδύνατη όσο ο καπι-
ταλισμός παραμένει κυρίαρχος. Για τον λόγο αυτό οι ριζοσπάστες
αντικαπιταλιστές συχνά είχαν την αίσθηση ότι η αποφασιστική
διάρρηξη της ισχύος του κεφαλαίου συνιστούσε προϋπόθεση μιας
σημαντικής κίνησης προς τον σοσιαλισμό και όχι αποτέλεσμα μιας
τέτοιας κίνησης. 

Ο Μαρξ παρείχε μια εκλεπτυσμένη λύση απέναντι σε αυτό το
πρόβλημα. Πίστευε ότι μακροπρόθεσμα ο καπιταλισμός κατέ-
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στρεφε τους όρους ύπαρξής του: Οι νόμοι κίνησής του και οι αντι-

φάσεις του καπιταλισμού τον καθιστούν τελικά ένα όλο και πιο εύ-

θραυστο και ευάλωτο σύστημα, μέσα στο οποίο η ικανότητα της

κυρίαρχης τάξης και των πολιτικών συμμάχων της να εμποδίσουν

τον μετασχηματισμό του εξασθενεί προϊόντος του χρόνου. Τε-

λικά, ο καπιταλισμός απλώς καταλήγει να είναι μη βιώσιμος. Το συ-

μπέρασμα αυτό δεν συνιστούσε απλώς έναν ασαφή ισχυρισμό

σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες, αλλά μια πρόβλεψη καλά

τεκμηριωμένη.8 Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του τρόπου με τον

οποίο θα οικοδομηθεί μια εναλλακτική χειραφέτησης απέναντι

στον καπιταλισμό. Τουλάχιστον όμως πραγματεύεται το πρόβλημα

υπέρβασης των εμποδίων που θέτουν οι υπάρχουσες σχέσεις

εξουσίας, καθιστώντας το λιγότερο ακανθώδες μακροπρόθεσμα.

Σήμερα ένας σχετικά μικρός αριθμός ανθρώπων –ακόμα και

αυτοί που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην κοινωνική

και οικονομική ανάλυση στο πλαίσιο της μαρξιστικής παράδοσης–

διατηρεί τη βεβαιότητα ότι ο καπιταλισμός θα αυτοκαταστραφεί. Ο

καπιταλισμός μπορεί να παράγει κρίσεις και να προκαλεί μεγάλα

δεινά στον κόσμο, διαθέτει όμως και μια τεράστια ικανότητα να

εμποδίζει την ανάπτυξη εναλλακτικών προς αυτόν λύσεων. Ως εκ

τούτου, το πρόβλημα του μετασχηματισμού του, τουλάχιστον στον

αναπτυγμένο κόσμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα απλό πρό-

βλημα προσδιορισμού της χρονικής στιγμής κατά την οποία ο κα-

πιταλισμός θα ανατραπεί αυτομάτως εξαιτίας των αντιφάσεών του.

Αντιθέτως, το πρόβλημα του μετασχηματισμού απαιτεί να γίνουν

κατανοητοί οι τρόποι μέσω των οποίων οι στρατηγικές του μετα-

σχηματισμού αποκτούν μια μακροπρόθεσμη προοπτική διάβρω-

σης των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας και οικοδόμησης των

σοσιαλιστικών εναλλακτικών.

Ένας τρόπος προσέγγισης του συγκεκριμένου προβλήματος

είναι η διάκριση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές στρατηγικές λο-
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γικές μετασχηματισμού. Αυτές είναι η στρατηγική της ρήξης, η
στρατηγική των ρωγμών και η συμβιωτική στρατηγική. 

Μετασχηματισμοί που βασίζονται στη στρατηγική της
ρήξης οραματίζονται τη δημιουργία καινούργιων θεσμών
χειραφέτησης μέσα από μια απότομη ρήξη με τους υπάρ-
χοντες θεσμούς και τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές. Η
εικόνα που παρουσιάζει αυτή η στρατηγική είναι εκείνη
ενός πολέμου, όπου η τελική επικράτηση εξαρτάται άμεσα
από την ολοκληρωτική ήττα του αντιπάλου σε μια ανοιχτή
σύγκρουση. Το αποτέλεσμα της νίκης είναι μια ριζική απο-
διάρθρωση των θεσμικών δομών, κατά την οποία οι υπάρ-
χοντες θεσμοί καταστρέφονται και οι καινούργιοι οικοδο-
μούνται σχετικά γρήγορα. Στις περισσότερες εκδοχές του
αυτό το επαναστατικό σενάριο περιλαμβάνει την κατάληψη
της κρατικής εξουσίας, τον γρήγορο μετασχηματισμό των
κρατικών δομών και ακολούθως τη χρησιμοποίηση των
νέων μηχανισμών κρατικής εξουσίας για τη συντριβή της
εξουσίας που διατηρούσε η κυρίαρχη οικονομικά τάξη. 

Μετασχηματισμοί που βασίζονται στη στρατηγική των
ρωγμών αναζητούν την οικοδόμηση νέων μορφών ενδυ-
νάμωσης της κοινωνικής εξουσίας  στις παρυφές, στα κενά
και στα περιθώρια της καπιταλιστικής κοινωνίας – εκεί
όπου αυτές οι μορφές μοιάζουν να μην αποτελούν άμεση
απειλή για τις ελίτ και τις κυρίαρχες τάξεις. Μια εκδοχή
αυτής της προοπτικής μάς έρχεται από τον 19ο αιώνα και
δεν είναι άλλη από το όραμα του Προυντόν να οικοδομή-
σει συνεταιριστικές δομές ως εναλλακτική απέναντι στον
καπιταλισμό, μέσα όμως σε αυτόν. Αντίστοιχα σημερινά
παραδείγματα αποτελούν πολλά πειράματα στον χώρο της
κοινωνικής οικονομίας. Η κεντρική θεωρητική ιδέα πίσω
από την οικοδόμηση εναλλακτικών, σε όσους κοινωνικούς
χώρους είναι δυνατόν να γίνει αυτό, επιτελεί αφενός μια
κριτική ιδεολογική λειτουργία, αναδεικνύοντας ότι είναι δυ-
νατοί τρόποι ζωής και εργασίας εναλλακτικοί προς τον κα-
πιταλισμό, και αφετέρου διαβρώνει δυνητικά τους περιο-
ρισμούς που υφίστανται μέσα στους ίδιους τους κοινωνι-
κούς χώρους, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται  οι
εναλλακτικές κοινωνικές δομές. 
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Τέλος, οι μετασχηματισμοί συμβιωτικού τύπου περι-
λαμβάνουν στρατηγικές στο πλαίσιο των οποίων η επέ-
κταση και η εμβάθυνση των θεσμικών μορφών της λαϊκής
ενδυνάμωση της κοινωνικής εξουσίας συμβάλλει ταυτό-
χρονα στη λύση ορισμένων πρακτικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι κυρίαρχες τάξεις και οι ελίτ. Κατά τη
δεκαετία του ’70 ο παραπάνω τύπος μετασχηματισμού
ονομαζόταν «μη ρεφορμιστικές μεταρρυθμίσεις» – δη-
λαδή μεταρρυθμίσεις που την ίδια στιγμή βελτίωναν τη ζωή
στο πλαίσιο του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος,
αλλά διεύρυναν επίσης τη δυνατότητα εμβάθυνσης της δη-
μοκρατικής εξουσίας. 

Ιστορικά αυτές οι τρεις στρατηγικές λογικές κατείχαν μια θέση
μέσα στα αντικαπιταλιστικά κοινωνικά κινήματα και στην πολιτική
τους. Οι στρατηγικές της ρήξης είναι συνδεδεμένες κυρίως με τον
επαναστατικό σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Οι στρατηγικές
των ρωγμών σχετίζονται με ορισμένα ρεύματα του αναρχισμού,
ενώ, τέλος, οι στρατηγικές συμβιωτικού τύπου είναι συνδεδεμένες
με τη σοσιαλδημοκρατία. Είναι πολύ εύκολο να προβάλει κανείς
αντιρρήσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα κάθε μιας από
τις τρεις αυτές στρατηγικές. Οι στρατηγικές της ρήξης μπορεί να
έχουν μια πομπώδη και ρομαντική απήχηση στους επικριτές του
καπιταλισμού, αλλά τα αποτελέσματά τους, όπως αυτά καταγρά-
φηκαν ιστορικά, είναι μάλλον απελπιστικά. Δεν υφίστανται ιστο-
ρικά καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου ο σοσιαλισμός όπως ορί-
ζεται εδώ –ως μια δημοκρατική και εξισωτική οργάνωση των σχέ-
σεων εξουσίας μέσα σε μια οικονομία– υπήρξε αποτέλεσμα ενός
μετασχηματισμού του καπιταλισμού βασισμένου στη στρατηγική
της ρήξης. Οι στρατηγικές της ρήξης στην πράξη μοιάζουν να οδη-
γούν περισσότερο σε έναν αυταρχικό κρατισμό παρά στον δημο-
κρατικό σοσιαλισμό. Οι στρατηγικές των ρωγμών, από την άλλη
πλευρά, μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων και να δη-
μιουργήσουν θύλακες δημοκρατικών πρακτικών ισότητας, αλλά
πουθενά δεν έχουν καταφέρει να διαβρώσουν τις καπιταλιστικές
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σχέσεις εξουσίας. Σε ό,τι αφορά τις συμβιωτικές στρατηγικές, στις
πιο επιτυχημένες στιγμές της σοσιαλδημοκρατίας σίγουρα οδήγη-
σαν σε έναν πιο ανθρώπινο καπιταλισμό, με λιγότερη φτώχεια, ανι-
σότητα και ανασφάλεια, ωστόσο αυτό το έκαναν με τρόπους που
σταθεροποίησαν τον καπιταλισμό και άφησαν ανέπαφο τον
σκληρό πυρήνα της εξουσίας του κεφαλαίου. Κάθε προώθηση
συμβιωτικών στρατηγικών που έμοιαζε να αποτελεί μια δυνητική
απειλή για αυτό τον σκληρό πυρήνα αντιμετωπίστηκε  από την
πλευρά του κεφαλαίου με μαζική αντίσταση. Ένα από τα πιο γνω-
στά παραδείγματα είναι η αντίδραση των Σουηδών καπιταλιστών
απέναντι στις προτάσεις για συμμετοχή των συνδικάτων στο σχέ-
διο ελέγχου των επενδύσεων στα τέλη της δεκαετίας του ’70.9

Όλες αυτές οι αντιρρήσεις είναι λογικές. Αν συνυπολογιστούν μά-
λιστα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η υπέρβαση του καπιταλισμού
μέσα από μια μακροπρόθεσμη συνεκτική στρατηγική απλώς δεν
είναι δυνατή. 

Ο πεσιμισμός είναι διανοητικά εύκολος και ίσως να αποτελεί
και δείγμα διανοητικής τεμπελιάς. Πολύ συχνά μάλιστα αντανακλά
απλώς μια προβολή των εμπειριών του παρελθόντος στο μέλλον.
Ωστόσο, οι θεωρίες που διαθέτουμε για το μέλλον είναι αρκετά
αδύναμες ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε με σιγου-
ριά ότι γνωρίζουμε τι δεν πρόκειται να συμβεί. Επομένως, ο κα-
τάλληλος προσανατολισμός στην κατεύθυνση των στρατηγικών
κοινωνικού μετασχηματισμού είναι να προβαίνουμε σε ενέργειες
που μας φέρνουν στην καλύτερη δυνατή θέση, από την οποία μπο-
ρούμε να εργαστούμε για τη δημιουργία θεσμών και δομών που
αυξάνουν, παρά μειώνουν, τις προοπτικές εκμετάλλευσης των
όποιων ιστορικών ευκαιριών προκύψουν. 

Υπό αυτή την έννοια, πιστεύω ότι η καλύτερη προοπτική είναι
ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο που συνδυάζει τις συμβιωτικές
στρατηγικές με αυτές των ρωγμών, και ορισμένες στιγμές εμπλου-
τίζεται από τις στρατηγικές της ρήξης. Μέσα από τις στρατηγικές
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των ρωγμών ακτιβιστές και κοινότητες μπορούν να χτίσουν και να
ενισχύσουν εναλλακτικούς οικονομικούς θεσμούς, που ενσωμα-
τώνουν τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας, όπου αυτό είναι δυ-
νατόν. Οι συμβιωτικές στρατηγικές μέσω του κράτους μπορούν
να βοηθήσουν τη διεύρυνση του πεδίου για την εφαρμογή των και-
νοτομιών που προκύπτουν από τη στρατηγική των ρωγμών. Οι
συμβιωτικές στρατηγικές μπορούν να διευρύνουν ευθέως το πεδίο
της κοινωνικής εξουσίας –για παράδειγμα, μέσω πρωτοβουλιών
όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός– και να βελτιώσουν τις
συνθήκες ώστε να ακμάσουν οι οικονομικές καινοτομίες. Η αλλη-
λεπίδραση των συμβιωτικών στρατηγικών με αυτές των ρωγμών
μπορούν να δημιουργήσουν μια τροχιά εμβάθυνσης των σοσιαλι-
στικών στοιχείων μέσα στα υβριδικά καπιταλιστικά συστήματα.

Οι εργατικοί συνεταιρισμοί είναι ένα καλό παράδειγμα. Στις
παρούσες συνθήκες οι εργατικοί συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν με-
γάλα εμπόδια στην προσπάθειά τους να αποτελέσουν σημαντικό
στοιχείο των οικονομιών της αγοράς: Οι χρηματαγορές είναι δύ-
σπιστες απέναντι στις αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις, οι εργά-
τες δικαιολογημένα αποφεύγουν το ρίσκο και δεν είναι πρόθυμοι
να δεσμεύσουν τις οικονομίες τους σε μια επιχείρηση με μικρές πι-
θανότητες επιτυχίας, οι συνεταιρισμοί λόγω μεγέθους αντιμετωπί-
ζουν υψηλότερο κόστος ανεφοδιασμού σε σχέση με τις ανταγω-
νιστικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις, και ούτω καθεξής. Οι συμ-
βιωτικές στρατηγικές που εστιάζουν στη δημόσια πολιτική μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Η δυνατότητα των
συνεταιρισμών υπό εργατική ιδιοκτησία να συνεισφέρουν στην επί-
λυση προβλημάτων όπως η ανεργία, το επισφαλές οικονομικό πε-
ριβάλλον των τοπικών οικονομιών και η συρρίκνωση της φορολο-
γικής βάσης μπορεί να προσελκύσει πολιτική υποστήριξη στις δρα-
στηριότητές τους, οδηγώντας έτσι στην αλλαγή των κανόνων του
πολιτικού παιχνιδιού. Ακόμα και εντός της λογικής των οικονομιών
της αγοράς, οι θετικές εξωτερικές επιδράσεις των εργατικών συ-
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νεταιρισμών, σε συνδυασμό με τις διαστάσεις τους που σχετίζο-
νται με την παραγωγή δημόσιων αγαθών, παρέχουν μια καλά τεκ-
μηριωμένη αιτιολόγηση για την περεταίρω ενίσχυση των δημόσιων
χρηματοδοτήσεων και των σχεδίων ασφάλισης που αυξάνουν τη
βιωσιμότητά τους. Τέτοιες πολιτικές μπορούν, προϊόντος του χρό-
νου, να επεκτείνουν το εύρος μιας συνεταιριστικής οικονομίας της
αγοράς μέσα στο ευρύτερο καπιταλιστικό οικονομικό υβρίδιο. 

Ένας τέτοιος συνδυασμός συμβιωτικών στρατηγικών και στρα-
τηγικών των ρωγμών δεν συνεπάγεται ότι η διαδικασία του μετα-
σχηματισμού θα μπορούσε να ακολουθήσει έναν γαλήνιο δρόμο
πεφωτισμένης συνεργασίας μεταξύ των συγκρουόμενων κοινωνι-
κών τάξεων. Αυτό που διακυβεύεται είναι ο μετασχηματισμός του
πυρήνα των σχέσεων εξουσίας του καπιταλισμού και τελικά απει-
λούνται τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Ενώ οι ελίτ μπορεί να
υποχωρήσουν παραχωρώντας ένα κομμάτι της εξουσίας τους, είναι
απίθανο να υιοθετήσουν αδιαμαρτύρητα αυτή την προοπτική. Οι
συμβιωτικοί μετασχηματισμοί βοηθούν να επιλυθούν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ελίτ –άλλωστε είναι και ένας από τους
λόγους της εύκολης θεσμοποίησής τους–, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι είναι οι ευνοϊκότεροι για τις ελίτ.10 Από αυτό συνεπάγεται ότι
οι στρατηγικές της ρήξης αποτελούν ένα σημείο-κλειδί και αναπό-
σπαστο κομμάτι οποιασδήποτε βιώσιμης τροχιάς ενδυνάμωσης
της κοινωνικής εξουσίας, εφόσον η τελευταία διακρίνεται από αντι-
παραθέσεις ανάμεσα σε αντιτιθέμενες οργανωμένες κοινωνικές δυ-
νάμεις· αντιπαραθέσεις που έχουν νίκες και ήττες, νικητές και νι-
κημένους. Ωστόσο, ο σκοπός τέτοιων αντιπαραθέσεων δεν είναι
μια συστημική ρήξη με την καπιταλιστική κυριαρχία, αλλά η διεύ-
ρυνση του χώρου για την αλληλεπίδραση των συμβιωτικών στρα-
τηγικών με αυτές των ρωγμών. 
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Συμπεράσματα

Το πλαίσιο που προτείνεται εδώ για έναν σοσιαλισμό θεμελιωμένο
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής εξουσίας προϋποθέτει δέσμευση
στον θεσμικό πλουραλισμό και στην ετερογένεια. Αντί για ένα μο-
νοδιάστατο θεσμικό σχέδιο υπέρβασης του καπιταλισμού, οι δια-
κανονισμοί ενδυνάμωσης της κοινωνικής εξουσίας ανοίγουν το
πεδίο για ποικίλες θεσμικές μορφές. Εργατικοί συνεταιρισμοί και
τοπικά σχέδια κοινωνικής οικονομίας, τράπεζες και επιχειρήσεις
που διευθύνονται από το κράτος, σοσιαλδημοκρατική ρύθμιση του
τρόπου λειτουργίας των εταιρειών, αλληλέγγυα μοντέλα χρηματο-
δότησης, συμμετοχικός προϋπολογισμός. Όλες οι παραπάνω θε-
σμικές μορφές έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν την κυ-
ριαρχία του καπιταλισμού και να αυξήσουν το ειδικό βάρος της
κοινωνικής εξουσίας μέσα στο οικονομικό υβρίδιο. 

Αυτή η ανάγκη θεσμικού πλουραλισμού καθιστά πιθανή την
αναβάθμιση σε ανώτερο επίπεδο του σεβασμού και της συνεργα-
σίας ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις που υπάρ-
χουν μέσα στον αντικαπιταλιστικό χώρο. Οι συγκεκριμένες παρα-
δόσεις αυτοκατανοούνταν ιστορικά ως αντίπαλες, και φυσικά υπό
μία ουσιαστική έννοια ήταν. Ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να
κατακτήσουν τον νου και τις καρδιές δυνητικών υποστηρικτών,
καθώς επίσης και τους υλικούς πόρους με τους οποίους θα προ-
ωθούσαν τους σκοπούς τους. Αν προσεγγίσουμε όμως αυτές τις
παραδόσεις όχι ως ανταγωνιστικές αλλά ως εναλλακτικές, που κάθε
μια από την πλευρά της επεκτείνει τον θεσμικό διακανονισμό των
εναλλακτικών χειραφέτησης απέναντι στον καπιταλισμό σε διαφο-
ρετική κατεύθυνση, τότε υπάρχει περιθώριο να τις προσεγγίσουμε
ως συμπληρωματικές και όχι ως ανταγωνιστικές. 

Το γεγονός ότι ο προορισμός του μετασχηματισμού συνδέε-
ται με τον θεσμικό πλουραλισμό συνεπάγεται έναν στρατηγικό
πλουραλισμό μέσα στις ίδιες τις πρακτικές που υπάρχουν στη δια-
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δικασία μετασχηματισμού. Σε ορισμένους από τους θεσμικούς δια-
κανονισμούς τους οποίους εξετάσαμε, η ενδυνάμωση της κοινω-
νικής εξουσίας προϋποθέτει χρήση της κρατικής εξουσίας. Σε άλ-
λους όμως θεσμικούς διακανονισμούς η ενδυνάμωση αυτή μπορεί
να επιτευχθεί ακόμα και δίχως χρήση της κρατικής εξουσίας. Αυτό
ισχύει περισσότερο στις πρωτοβουλίες της κοινωνικής οικονομίας
– συνεταιρισμοί εργατών, αστική γεωργική καλλιέργεια, οργανω-
μένη σε κοινοτική βάση, αλληλέγγυα χρηματοδότηση, μη κερδο-
σκοπικές κοινοτικές εταιρείες εξασφάλισης κατοικίας και εξωραϊ-
σμού των δημοσίων χώρων κτλ. Οι αριστεροί ακτιβιστές, ειδικά
εκείνοι που προέρχονται από τη ριζοσπαστική Αριστερά, εκτιμούν
συχνά ότι οι πρωτοβουλίες αυτού του τύπου, που έχουν ως βάση
την κοινότητα, δεν είναι αρκετά «πολιτικές», εφόσον δεν εμπεριέ-
χουν πάντοτε ένα στοιχείο άμεσης σύγκρουσης με την πολιτική
εξουσία. Κατά την εκτίμησή μου, η άποψη αυτή παραπέμπει σε μια
στενή έννοια της πολιτικής. Οι στρατηγικές των ρωγμών, που εδρά-
ζονται σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αποδεικνύουν ότι ένας
άλλος κόσμος είναι εφικτός, όταν αυτός χτίζεται στους χώρους
που είναι διαθέσιμοι, ενώ στη συνέχεια οι συγκεκριμένες στρατη-
γικές ασκούν πίεση απέναντι στο κράτος και στη δημόσια πολι-
τική, ώστε οι εν λόγω χώροι να διευρυνθούν. Στα μάτια αρκετών
ανθρώπων τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, που σχετίζονται με τη
στρατηγική των ρωγμών, διατηρούν το πλεονέκτημα ότι επιφέρουν
άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα, στο πλαίσιο των οποίων η
συνεισφορά κάθε ατόμου ξεχωριστά μετράει πραγματικά. Μια Αρι-
στερά που συνδέεται αδιάρρηκτα με το πολυδιάστατο και πολυ-
παραγοντικό πρόβλημα της δημοκρατικής εμβάθυνσης είναι σε
θέση να συμπεριλάβει αυτό το ευρύ φάσμα στρατηγικών και σχε-
δίων μετασχηματισμού. Και από τη στιγμή που η δημοκρατία απο-
τελεί τόσο κομβική αξία στις περισσότερες καπιταλιστικές κοινω-
νίες –σε συμβολικό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο–, μια Αρι-
στερά συνδεδεμένη με ένα ευρύ δημοκρατικό πολιτικό σχέδιο
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μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση, ώστε να υπερβεί την απομό-
νωσή της από την κεντρική πολιτική σκηνή. 

Σημειώσεις

1. Κάποια σημεία της εισήγησης στηρίζονται εν πολλοίς στις εξής παλαι-
ότερες δημοσιεύσεις: “Compass Points: Towards a Socialist Alternative”, New
Left Review, Νοέμβριος 2006 και Envisioning Real Utopias, London, New York:
Verso, 2010.

2. Οι μαρξιστές έχουν ισχυριστεί πολλές φορές ότι ο σοσιαλισμός ήταν
επιθυμητός διότι υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των εργατών και όχι επειδή
ικανοποιούσε κάποια ηθικά κριτήρια δικαιοσύνης. Αυτή η ενασχόληση με τα
συμφέροντα στηριζόταν στην πίστη ότι οι νόμοι της κίνησης του καπιταλισμού
ήταν εξαιρετικά αυτοκαταστροφικοί, ώστε τελικά ο καπιταλισμός θα γινόταν
τόσο επιζήμιος και ασταθής, που τα συμφέροντα τα οποία ήταν συνδεδεμένα
με τη διαιώνισή του στην πραγματικότητα θα καθίσταντο ασυμβίβαστα – ου-
σιαστικά σχεδόν για όλους θα ήταν συμφέρουσα μια εναλλακτική. Δύο είναι οι
βασικοί λόγοι για τους οποίους αισθάνομαι ότι το παραπάνω επιχείρημα δεν
αποτελεί ικανοποιητική θέση. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι συχνά κι-
νητοποιούνται από ηθικά κίνητρα – ως εκ τούτου η διευκρίνιση του ηθικού
επιχειρήματος που εναντιώνεται στον καπιταλισμό και υπερασπίζεται τον σο-
σιαλισμό υπάγεται στην ενδυνάμωση της ευρύτερης αφοσίωσης στον μετα-
σχηματισμό. Δεύτερον, το επιχείρημα ενάντια στον καπιταλισμό το οποίο βα-
σίζεται αποκλειστικά στα συμφέροντα δεν είναι πλέον πιο άμεσο από αυτό
που στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη. Όσοι δρουν μέσα στον καπιταλι-
σμό έχουν περίπλοκα, αντιφατικά συμφέροντα όσον αφορά το ζήτημα του
μετασχηματισμού, για ποικίλους λόγους: Οι ταξικές δομές δεν είναι πολωμέ-
νες, πάρα πολλοί άνθρωποι καταλαμβάνουν αυτό που έχω ονομάσει αντιφατι-
κές θέσεις στο εσωτερικό των ταξικών σχέσεων (αντιφατικές ταξικές θέσεις),
το αναμενόμενο κόστος του μετασχηματισμού καθιστά τα υλικά συμφέροντα
κατά τις μεταβάσεις αμφιλεγόμενα, η αβεβαιότητα σχετικά με τη σταθερότητα
και τις ακούσιες συνέπειες των εναλλακτικών εντείνει τις αμφιβολίες σχετικά
με τα υλικά συμφέροντα των περισσότερων ανθρώπων.

3. Για μια πιο αναλυτική διαπραγμάτευση αυτών των ζητημάτων, βλ. Envi-
sioning Real Utopias, Κεφάλαιο 3.
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4. Οι ιδέες της ατομικής ιδιοκτησίας και της κρατικής ιδιοκτησίας των
μέσων παραγωγής είναι συνήθεις, αλλά τι ακριβώς σημαίνει «κοινωνική ιδιο-
κτησία»; Αυτός ο όρος είναι και λιγότερο συνηθισμένος και περισσότερο ασα-
φής. Η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής σημαίνει ότι η παραγό-
μενη ιδιοκτησία ανήκει από κοινού σε όσους εμπλέκονται στην ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιεί τα εν λόγω μέσα παραγω-
γής. «Κατοχή από κοινού» σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ανεξάρ-
τητη οικονομική δραστηριότητα έχουν συλλογικό δικαίωμα επί του καθαρού
εισοδήματος που δημιουργείται από τη χρήση αυτών των μέσων παραγωγής,
καθώς και το συλλογικό δικαίωμα να διαθέσουν την ιδιοκτησία που δημιουρ-
γεί αυτό το εισόδημα. Αυτή η ανάγκη δεν συνεπάγεται ότι αυτό το καθαρό ει-
σόδημα είναι απλώς μοιρασμένο ισόποσα μεταξύ όλων, αν και αυτό θα μπο-
ρούσε να είναι μια έκφραση της από κοινού ιδιοκτησίας. Η από κοινού ιδιο-
κτησία σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν συλλογικά
για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα μέσα παραγωγής και για την κατα-
νομή της κοινωνικής υπεραξίας –το καθαρό εισόδημα που δημιουργείται από
τη χρήση των μέσων παραγωγής– και ότι αυτά είναι συνεπή προς ένα ευρύ
φάσμα πραγματικών κατανομών. Ως εκ τούτου, η ιδιοκτησία, κατά μια έννοια,
είναι ένα υποσύνολο όλων των σχέσεων εξουσίας που αναπτύσσονται γύρω
από τα μέσα παραγωγής. Για μια πιο εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με την έν-
νοια της κοινωνικής ιδιοκτησίας, βλ. Erik Olin Wright, Envisioning Real Utopias
(Verso: London, New York, 2010), σ.113-117.

5. Μεγάλο μέρος της θεωρίας για τον καπιταλιστικό χαρακτήρα του καπιτα-
λιστικού κράτους, που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στη δε-
καετία του 1970, μπορεί να θεματοποιηθεί ως μια προσπάθεια ερμηνείας του
τρόπου με τον οποίο –παρά τη δημοκρατική μορφή του κράτους– μεγάλο
τμήμα, ίσως το μεγαλύτερο, της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία υποτάσ-
σεται κατά προτεραιότητα στις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι στη συλλογική θέ-
ληση των ανθρώπων, και γι’ αυτό με σημερινούς όρους αποτελεί περισσότερο
έκφραση της οικονομικής εξουσίας παρά της κοινωνικής εξουσίας. Το παρα-
πάνω επιχείρημα έχει επεξεργαστεί ιδιαίτερα ο Κλάους Όφε (Claus Offe, “Struc-
tural Problems of the Capitalist State: Class rule and the political system. On the
selectiveness of political institutions”, στο Von Beyme (επιμ.), German Political
Studies, v. I (London, Sage, 1974), σ. 31-54, και Göran Therborn, What Does the
Ruling Class Do When It Rules? (London: New Left Books, 1978).

6. Υπό μία έννοια, το κράτος εμπλέκεται πάντοτε σε όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες στον βαθμό που επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού, ει-
σάγει φόρους κτλ. Το ζήτημα στην περίπτωσή μας είναι ότι σε μια κοινωνική
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οικονομία το κράτος δεν οργανώνει άμεσα την οικονομική δραστηριότητα,
ούτε ρυθμίζει την οικονομική εξουσία, αλλά λειτουργεί παθητικά, παραμένο-
ντας στο φόντο.

7. Η αυστηρή διατύπωση των κριτηρίων βάσει των οποίων μια δεδομένη
μορφή σχέσεων εξουσίας αναδεικνύεται «κυρίαρχη» μέσα σε ένα σύνθετο οι-
κονομικό και δομικό υβρίδιο δεν είναι απλή υπόθεση. Απέναντι σε αυτό το
πρόβλημα υιοθετώ μια λύση που θα μπορούσε εννοιολογηθεί ως «λειτουργι-
στική»: Ο καπιταλισμός είναι κυρίαρχος μέσα σε ένα υβρίδιο στον βαθμό που
θεμελιώνει λειτουργιστικά όρια συμβατότητας, στα οποία τα υπόλοιπα στοιχεία
που απαρτίζουν το υβρίδιο προσαρμόζονται και μπορούν να διαφοροποιη-
θούν. Για μια συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. Envisioning Real Utopias,
σ.125-128. 

8. Αν και υπάρχει εκτεταμένη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, η άποψή
μου είναι ότι ο Μαρξ διακρινόταν σε μεγάλο βαθμό από ντετερμινισμό σε σχέση
με το θέμα της οριστικής κατάρρευσης του καπιταλισμού. Πίστευε πως ο καπι-
ταλισμός δεν ήταν δυνατόν να επιβιώνει στο διηνεκές, εξαιτίας της όξυνσης των
αντιφάσεων οι οποίες δημιουργούνται από τους νόμους της κίνησής του. Για μια
εκτεταμένη συζήτηση της θεωρίας του Μαρξ σχετικά με το μέλλον του καπιτα-
λισμού και της αυτοκαταστροφικής πορείας του, σε σχέση πάντα με το πρό-
βλημα του σοσιαλισμού, βλ. Envisioning Real Utopias, Κεφάλαιο 4. 

9. Για μια πιο αναλυτική συζήτηση αυτού του ζητήματος, βλ. Envisioning
Real Utopias, σ. 230-234.

10. Η βασική ιδέα εδώ έγκειται στο ότι μέσα στον καπιταλισμό υπάρχουν
πολλαπλές θεσμικές εξισορροπήσεις που είναι λειτουργικά συμβατές με αυτόν,
υπό την έννοια ότι συνεισφέρουν στην επίλυση των προβλημάτων της καπιτα-
λιστικής αναπαραγωγής. Ορισμένες από αυτές τις εξισορροπήσεις λειτουρ-
γούν καλύτερα προς το συμφέρον των καπιταλιστών σε σχέση με άλλες, ενώ
ορισμένες οδηγούν σε μεγαλύτερη ενδυνάμωση της κοινωνικής εξουσίας σε
σχέση με άλλες. Ένας μετασχηματισμός συμβιωτικού τύπου αναζητεί την εν-
δυνάμωση της κοινωνικής εξουσίας και την ταυτόχρονη επίτευξη μιας θεσμι-
κής εξισορρόπησης που λειτουργεί υπέρ της εύρυθμης λειτουργίας του καπι-
ταλισμού. Αυτό συνήθως απαιτεί τον αποκλεισμό της λύσης που επιθυμούν
περισσότερο οι καπιταλιστές. Όπως το θέτει ο Τζόελ Ρότζερς, για να ανα-
γκαστούν οι καπιταλιστές να δεχτούν ένα μοντέλο εταιρικού ανταγωνισμού
που βασίζεται στην ποιότητα της εργασίας, είναι απαραίτητο να αποκλειστεί η
επιλογή ενός μοντέλου ανταγωνισμού που βασίζεται στο χαμηλό κόστος. Για
μια αναλυτικότερη διαπραγμάτευση αυτής της σύνθετης σειράς συνθηκών εξι-
σορρόπησης και ανταλλαγής, βλ. Envisioning Real Utopias, Κεφάλαιο 11.
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