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ια να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στη συ-
γκυρία πρέπει να ξέρεις που θέλεις να
πας αύριο, με βάση την ερμηνεία που
έχεις για το πώς φτάσαμε εδώ σήμερα.
Μόνο έτσι παρεμβαίνεις ηγεμονικά.
∆υόμιση χρόνια μετά από το ξέσπασμα

της κρίσης, νομίζω ότι η αριστερά είναι σε
θέση να κατανοήσει τις βασικές επιλογές,
τις δικές της και εκείνες των αντιπάλων
της.

Πρώτο σενάριο: Εμβάθυνση
του νεοφιλελευθερισμού

Στην κυρίαρχη σκέψη ο νέο-φιλελευθερι-
σμός δεν απέτυχε, απλώς δεν μπόρεσε να ξε-
διπλώσει, πριν από το 2008, σημαντικές
πτυχές του προγράμματός του. Η ελκυστι-
κότητα του κοινωνικού κράτους, οι παρα-
δόσεις των ευρωπαϊκών κινημάτων, και η,
έστω και αμυντική, δύναμη των συνδικά-
των έθεσαν σημαντικά όρια στην πλήρη α-
νάπτυξη του μοντέλου. Στη χώρα μας, αυτή
η προσέγγιση εκφράζεται από το νέο εκσυγ-
χρονιστικό τόξο (∆ιαμαντοπούλου - Μπακο-
γιάννη - Μάνος, για να το χαρτογραφήσου-
με πολιτικά) που έχει απεριόριστη πρόσβα-
ση στα ΜΜΕ και που ισχυρίζεται, αυθαιρέ-
τως, ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια κυ-
ριαρχούν οι δυνάμεις του λαϊκισμού.

Το «Σύμφωνο για το ευρώ» αποτελεί ση-
μαντικό βήμα του πρώτου σεναρίου. Ο στό-
χος είναι να θεμελιωθεί η κυριαρχία του κε-
φαλαίου και να περιοριστεί στο ελάχιστο η
δυνατότητα της συλλογικής δράσης να προ-
ωθεί την αναδιανομή του εισοδήματος και
κάποια προστασία από τον ανταγωνισμό.
Στο οικονομικό επίπεδο, η ελπίδα είναι ότι
οι χαμηλοί μισθοί, οι αλλαγές στις εργασια-
κές σχέσεις και η παραπέρα εμπορευματο-
ποίηση όλων των κοινωνικών αγαθών και
του περιβάλλοντος, θα είναι αρκετά για να
εκκινήσουν μια νέα περίοδο επεκταμένης
συσσώρευσης του κεφαλαίου. Αν επιτευχ-
θεί η πλήρη κυριαρχία του κεφαλαίου, δεν
αποκλείεται να παρατηρήσουμε και κάποιες
τροποποιήσεις στο μοντέλο –οι κυρίαρχες
δυνάμεις δεν αντιστέκονται σε κρατικές πο-
λιτικές, ακόμη και σε αυτές με κοινωνικό
περιεχόμενο, από θέση αρχής. Αντιστέκο-
νται μόνο σε αυτές τις πολιτικές που ανοί-
γουν την όρεξη των υποτελών τάξεων, που
έχουν τη δυναμική διεύρυνσης της κοινω-
νικής ατζέντας.

∆εν είναι καθόλου σίγουρο ότι το πρώτο
σενάριο θα πετύχει. Πριν από το 2008 η νε-
οφιλελεύθερη πολιτική αντιμετώπισε την
κρίση κερδοφορίας που εκδηλώθηκε από το
τέλος της δεκαετίας του 60 με μια παρόμοια
επίθεση στον κόσμο της εργασίας. Αυτό ο-
δήγησε σε μια υποβόσκουσα κρίση υποκα-
τανάλωσης που αποφεύχθηκε στις πιο φιλε-
λεύθερες οικονομίες μέσω δανεισμού και σε
χώρες σαν την Ελλάδα μέσω του πελατεια-
κού συστήματος. Και οι δύο επιλογές διεύ-
ρυναν την υποστήριξη του μοντέλου σε
τμήματα των μεσαίων και λαϊκών στρωμά-
των, αλλά και οι δύο, όπως τώρα ξέρουμε, α-

ποτέλεσαν μη βιώσιμες λύσεις. Μια παραλ-
λαγή του πρώτου σεναρίου, που θα πρόσθε-
τε ένα αυξανόμενο αυταρχισμό στο βασικό
μοντέλο, δεν θα αντιμετώπιζε απαραιτήτως
και το οικονομικό σκέλος του προβλήματος
-ούτε το πρόβλημα της ζήτησης, ούτε όμως
και τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος, που μπορεί
κάλλιστα να μας οδηγήσει σε μια νέα κρίση,
αλλά ούτε και το πρόβλημα των μακροοικο-
νομικών και περιφερειακών ανισορροπιών
που αποτελούν συστατικά στοιχεία της κρί-
σης της ευρωζώνης.

∆εύτερο σενάριο:
Η αναδίπλωση στο εθνικό κράτος

Τούτων δοθέντων, ένα εναλλακτικό σενά-
ριο είναι η αναδίπλωση στο εθνικό κράτος
για να αντιμετωπιστεί, μερικώς τουλάχι-
στον, η γενικευμένη αίσθηση ανασφάλειας
που επικρατεί σε πολλές οικονομίες. Με
στήριξη της ζήτησης, με προώθηση της ε-
θνικής παραγωγής, με ένα βαθμό ρύθμισης
των χρηματαγορών, με κάποια αναδιανομή
τους εισοδήματος, αλλά και με κοινωνικές
συμμαχίες σε μια πιο πολιτιστική ατζέντα,
αυτό το σενάριο τουλάχιστον επιδιώκει α-
παντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν με-
τά από την κρίση του 2008. Το σενάριο αυ-
τό θα επιδίωκε μια νέα συνεκτική σύνθεση
μεταξύ του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και
του προηγούμενου μοντέλου της κεϊνσια-
νής συναίνεσης.

Το κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο
του σεναρίου βεβαίως θα εξαρτηθεί από
τους συσχετισμούς. Η αριστερά, υπό προ-
ϋποθέσεις, θα μπορούσε σε αυτό το μοντέλο
να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από τον απο-
κλειστικά αμυντικό ρόλο που της επιφυ-
λάσσει το πρώτο σενάριο. Αλλά οι δυνατό-
τητες δεν θα είναι απεριόριστες. Το εθνικό
πλαίσιο δεν αμφισβητεί ευθέως τον καπιτα-
λιστικό τρόπο παραγωγής, ο ανταγωνισμός
μεταξύ χωρών δεν θα αμβλύνει τις πιέσεις
της «ανταγωνιστικότητας» που κυριάρχη-
σαν στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο και οι κοι-
νωνικές συμμαχίες για την αναγκαία συναί-
νεση σε σχέση με εθνικούς στόχους δεν α-
φήνουν πολλά περιθώρια για να αναθεωρή-
σουν τα κοινωνικά στρώματα, που ενδιαφέ-
ρουν την αριστερά, το πώς βλέπουν το ρόλο
τους.

Σενάριο τρίτο:
Αλλαγή των παραγωγικών

και καταναλωτικών προτύπων

Το τρίτο σενάριο βασίζεται στην εκτίμη-
ση ότι και τα δύο μεταπολεμικά μοντέλα,
της κεϊνσιανής συναίνεσης και του νεοφι-
λελευθερισμού, δεν μπορούν πια να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες του κόσμου της ερ-
γασίας. Ότι και η κρίση του 2008, όπως και
του 1929 και του 1973-5, θα οδηγήσει στην
ανάδειξη ριζικά διαφορετικών λύσεων όπου
θα αμφισβητηθούν οι στόχοι και τα μέσα
της οικονομικής πολιτικής. Το κοινωνικό,

το περιβαλλοντικό, και το οικονομικό ζήτη-
μα δεν λύνονται ούτε με την ποσοτική μεγέ-
θυνση, ούτε με τις αχαλίνωτες αγορές, ούτε
με την ιεραρχική καθοδήγηση του κράτους.
Το ζήτημα ποιος παράγει τι και με ποιον
τρόπο φέρνει στην επιφάνεια όλη την πρό-
σφατη θεματολογία της αριστεράς για την
οικονομία των αναγκών, την κοινωνική και
αλληλέγγυα οικονομία, την αυτοδιαχείριση,
την ποιοτική ανάπτυξη (ακόμα και την α-
πο-ανάπτυξη) και άλλα πολλά.

Σκιαγραφήσαμε τα τρία σενάρια χωρίς να
αναφερθούμε στο πρόβλημα του χρέους.
Σκοπίμως, γιατί η παγκόσμια οικονομική
κρίση δεν είναι πρωτίστως μια κρίση κρα-
τικών χρεών, αλλά μια πολύ πιο σύνθετη
και πολύπλοκη διαδικασία που ανοίγει όλη
τη θεματολογία της αριστεράς. Το πώς θα
λυθεί το πρόβλημα του χρέους εξαρτάται α-
πό πιο σενάριο θα επικρατήσει. Η αριστερά
οφείλει να δουλέψει και με τα τρία σενάρια.
Να οργανώσει τις αντιστάσεις σε μια εντα-
τικοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, να
χρησιμοποιήσει στοιχεία από το δεύτερο σε-
νάριο, αλλά πάντα με πυξίδα το τρίτο σενά-
ριο.

Αυτή η πυξίδα είναι που θα μας επιτρέπει
να οργανώσουμε την πολιτική και κινημα-
τική δουλειά και να συζητήσουμε σοβαρά
για τα οξύτατα προβλήματα που έχουν προ-
κύψει. Για την Ευρώπη το σημαντικό δεν
είναι το κατά πόσο η τωρινή οικονομική και
χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της ΕΕ
μεταρρυθμίζεται, χρειάζεται ριζική επανί-
δρυση ή πρέπει να εγκαταλειφθεί. Το σημα-
ντικό είναι ότι το τρίτο σενάριο επιτάσσει
υπερεθνικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν
οι χρηματαγορές και οι πολυεθνικές και για
να λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Αν αλλά-
ξουν οι συσχετισμοί, αν αναδειχθούν τα επί-
δικα του τρίτου σεναρίου, μπορούμε να φα-
νταστούμε και την επανίδρυση, με έντονη
τη δημοκρατική και λαϊκή συμμετοχή στη
διαμόρφωση του νέου καταστατικού χάρτη,
αλλά και νέα σχήματα όπου μερικά κράτη
θα συνεργαστούν, όπως στη Λατινική Αμε-
ρική, για να προστατέψουν τα αναδυόμενα
κοινωνικά και οικονομικά πειράματα του
τρίτου σεναρίου. Η συνολική αντιμετώπι-
ση του χρέους είναι συνάρτηση αυτών των
ενδεχομένων. Για τις κοινωνικές συμμα-
χίες, η αριστερά πρέπει να απευθυνθεί στα
πιεζόμενα μεσαία στρώματα με όρους ηγε-
μονίας. Το τρίτο σενάριο μπορεί να ανταπο-
κριθεί και στις δικές τους ανάγκες, αλλά ό-
χι με βάση φορολογικές διευκολύνσεις, ού-
τε σε βάρος της εκμετάλλευσης των εργαζο-
μένων και το μεταναστών. Πρέπει και αυτά
τα στρώματα να αναθεωρήσουν τις προτε-
ραιότητές τους, να ανταποκριθούν στο αί-
τημα των νέων καταναλωτικών και παρα-
γωγικών προτύπων.
Όπως λένε και οι αγγλοσάξονες, είναι ο και-
ρός για την αριστερά το «think big», να πα-
ρεμβαίνει με βάση την κατανόηση που έχει
για ένα άλλο κόσμο που μπορεί να βγει από
την κρίση του 2008.
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Τρία σε νά ρια ε ξό δου α πό την κρί ση 
Του Ευ κλεί δη

Τσα κα λώ του
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