
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

Η όξυνση που παρουσιάζει τελευταία η μόνιμη κρίση τη̋ ελλη-

νική̋ οικονομία̋ αποτελεί πρόσθετη επιβεβαίωση των υποθέσεων 

που κάναμε για τον εξαρτημένο χαρακτήρα τη̋ οικονομική̋ μα̋ 

ανάπτυξη̋ και των συνεπειών τη̋. Η εξωστρέφεια τη̋ μεταπολε-

μική̋ ανάπτυξη̋, η μη δημιουργία παραγωγικού δυναμικού ικα-

νού να στηρίξει μια αυτοδύναμη ανάπτυξη, η συνεχή̋ ενίσχυση 

του στοιχείου εξάρτηση σε βάρο̋ του στοιχείου εθνική οικονομία, 

παρά τα σημαντικά θετικά, αλλά καθαρώ̋ πολιτικά (με τη στενή 

έννοια), βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στο 

σημερινό αδιέξοδο. 

Επομένω̋, με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το εναλλακτι-

κό «σενάριο» που περιγράψαμε στο τέλο̋ του κεφ. Γ. αποδίδει 

αρκετά πιστά τη σημερινή κατάσταση. Τονίσαμε εκεί ότι ο βασι-

κό̋ περιοριστικό̋ παράγοντα̋ που θα κρίνει τα χρονικά περιθώ-

ρια τη̋ συνέχιση̋ τη̋ διαδικασία̋ εξαρτημένη̋ ανάπτυξη̋ είναι 

η κατάσταση του Ισοζυγίου Πληρωμών. Η συνεχή̋ επιδείνωση 

του ισοζυγίου από τη μια μεριά ωθεί τη χώρα, όλο και πιο βαθιά, 

στην «παγίδα του χρέου̋», με διογκούμενο τον εξωτερικό δανει-

σμό, ενώ από την άλλη οδηγεί στην περιοδική λήψη μέτρων πε-

ριορισμού τη̋ κατανάλωση̋ των μισθοσυντήρητων (μια και μόνο 

αυτών τη δαπάνη μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά η ανεπαρκή̋ 

κρατική μηχανή) σε μια προσπάθεια μείωση̋ του ανοίγματο̋ με-

ταξύ παραγωγικού δυναμικού και δαπάνη̋. 

Η μακροχρόνια, όμω̋, λύση βρίσκεται στη μεριά τη̋ παραγω-

γή̋ και όχι τη̋ δαπάνη̋. Στο βαθμό, άλλωστε, που η ζήτηση συμ-

βάλλει στην κρίση, είναι περισσότερο η διάρθρωση, παρά το μέ-

γεθο̋ τη̋, που σχετίζεται με αυτήν. Είναι τα καταναλωτικά πρό-

τυπα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια τη̋ εξαρτημένη̋ αναπτυ-

ξιακή̋ διαδικασία̋ εκείνα που μπορεί να εξηγήσουν το διογκού-

μενο άνοιγμα σε σχέση με τι̋ παραγωγικέ̋ δυνατότητε̋ τη̋ χώ-

ρα̋. 

Εναλλακτική λύση, επομένω̋, υπάρχει, πέρα από το θεσμικό 

πλαίσιο τη̋ καπιταλιστική̋ εξάρτηση̋ και αυτό του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, πέρα δηλαδή από την ιεραρχική ολότητα που χαρα-

κτηρίζει τι̋ καπιταλιστικέ̋ / μετα-καπιταλιστικέ̋ κοινωνίε̋, στα 
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πλαίσια των οποίων, άλλωστε, η μόνη δυνατότητα είναι η μείωση 

του βαθμού εξάρτηση̋. Η προτεινόμενη λύση αναφέρεται στο γε-

νικότερο πρόβλημα τη̋ αυτονομία̋ τη̋ κοινωνία̋ και των κοινω-

νικών ατόμων που θέσαμε στο βιβλίο αυτό. 

Από τη θεωρητική μεριά, περιγράψαμε στο κεφ. Α τι̋ συνθή-

κε̋ στι̋ οποίε̋ θεμελιώνονται οι σχέσει̋ εξάρτηση̋ στη σημερινή 

ιεραρχική κοινωνία. Από την πρακτική μεριά, το πρόβλημα που 

τίθεται σήμερα είναι η ανυπαρξία ενό̋ μοντέλου στην πράξη που 

να δένει την αυτοδιεύθυνση, τον αυτοκαθορισμό με τη συντονι-

στική λειτουργία του Πλάνου. Το πώ̋ δηλαδή θα εξασφαλιστεί η 

συμμετοχή των κοινωνικών ατόμων στη λήψη τοπικών και κεντρι-

κών αποφάσεων σε σχέση με την κατανομή των παραγωγικών πό-

ρων και γενικότερα στον κοινωνικό αυτοκαθορισμό. 

Τόσο ο μηχανισμό̋ τη̋ αγορά̋ στι̋ καπιταλιστικέ̋ κοινωνίε̋ 

όσο και ο μηχανισμό̋ του Πλάνου στι̋ μετα-καπιταλιστικέ̋ λει-

τουργούν ω̋ τα κύρια όργανα εκμετάλλευση̋ και κυριαρχία̋ 

αντίστοιχα, ω̋ μέσα δηλαδή αναπαραγωγή̋ τη̋ ιεραρχική̋ ολό-

τητα̋. Η αιτία είναι ότι και οι δύο μηχανισμοί βασίζονται στην 

έλλειψη αυτονομία̋ των κοινωνικών δυνάμεων στη βάση, δηλαδή 

όλων αυτών των δυνάμεων που δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου 

των μέσων παραγωγή̋ λόγω τη̋ θέση̋ που κατέχουν στην «αντι-

κειμενική» ιεραρχία του καπιταλισμού ή στη θεσμική ιεραρχία 

του υπαρκτού σοσιαλισμού. Απόπειρε̋ ανάμιξη̋ των δύο μηχανι-

σμών έχουν επίση̋ αποτύχει στην πράξη. Το αποφασιστικό ερώ-

τημα που προβάλλει σήμερα, μέσα από τη βαθιά κρίση που 

περνούν και τα δύο συστήματα, είναι πώ̋ είναι δυνατό να δη-

μιουργηθεί μια καινούρια οργάνωση εργασία̋ και κοινωνική̋ 

ζωή̋ στην οποία θα μπορεί να θεμελιωθεί μια κοινότητα ελεύθε-

ρη̋ ένωση̋ κοινωνικών ατόμων. 

Δεν έχω καμιά πρόθεση να επιχειρήσω εδώ τη διατύπωση συν-

ταγών για τι̋ «επαναστατικέ̋ κουζίνε̋ του μέλλοντο̋», σε μια 

ουτοπική περιγραφή των δομών μια̋ μελλοντική̋ κοινωνία̋. Εν 

τούτοι̋, αποτελεί ίσω̋ χρέο̋ μα̋ να προσδιορίσουμε το νόημα 

τη̋ σε σχέση με τα σημερινά προβλήματα και κυρίω̋ με το πρό-

βλημα τη̋ αυτονομία̋ 1 . Η σκιαγράφηση των γενικών αρχών στι̋ 

οποίε̋ θα βασιζόταν μια αυτοκαθοριζόμενη κοινωνική οργάνωση 

αποτελεί ουσιαστική ανάγκη στη σημερινή καμπή 2 . Τα υπόλοιπα 

είναι θέμα κοινωνική̋ πρακτική̋. 

Οι γενικέ̋ αυτέ̋ αρχέ̋ θα μπορούσαν να συνοψιστούν ω̋ εξή̋: 

- Η οριζόντια κοινωνική ενσωμάτωση αντικαθιστά τη σημερινή 

κάθετη ιεραρχική. Η ελεύθερη ένωση των αυτοκαθοριζόμενων 

κοινωνικών ατόμων και ομάδων αντικαθιστά την αναγκαστική 

υπαγωγή στην ιεραρχική ολότητα. Ενώσει̋ κοινωνικών ατόμων 
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απαρτίζουν κοινωνικέ̋ ομάδε̋, που εκφράζουν του̋ συγκεκριμέ-

νου̋ υποκειμενικού̋ και αντικειμενικού̋ σκοπού̋ των μελών στη 

διαδικασία τη̋ κοινωνική̋ ζωή̋ του̋ (παραγωγή, κατανάλωση, 

ελεύθερο̋ χρόνο̋, κ.λπ.) . Ενώσει̋ κοινωνικών ομάδων απαρτί-

ζουν γεωγραφικά καθορισμένε̋ κομμούνε̋, που περικλείουν τη 

συνολική διαδικασία κοινωνική̋ ζωή̋ και λειτουργούν ω̋ ενδιά-

μεσοι δεσμοί, πολιτικοί και οικονομικοί, τη̋ ολότητα̋. Τέλο̋, 

ενώσει̋ κομμούνων αποτελούν την Εθνική Κοινωνία και, σε 

απώτερο στάδιο, την Ομοσπονδία Αυτοκαθοριζόμενων Εθνικών 

Κοινωνιών. 

- Η αμοιβαία ανταλλαγή, στα πλαίσια του Εθνικού Πλάνου, 

αντικαθιστά του̋ μηχανισμού̋ τη̋ σημερινή̋ ιεραρχική̋ ολότη-

τα̋, δηλαδή το ολοκληρωτικό πλάνο του υπαρκτού σοσιαλισμού 

και τι̋ ανισότητε̋ τη̋ αγορά̋. Η κατανομή των παραγωγικών 

πόρων πραγματοποιείται μέσα από οριζόντια συμβόλαια αμοι-

βαία̋ ανταλλαγή̋, τα οποία συνάπτουν οι αυτοκαθοριζόμενε̋ 

κομμούνε̋. Οι άμεσα ανακλητοί και για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των ομάδων στι̋ κομμούνε̋ 

απαρτίζουν τη συνέλευση τη̋ κομμούνα̋ και αποφασίζουν για 

όλα τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντο̋ που δεν υπάγονται στην 

Εθνική Συνέλευση. Τέλο̋, οι αντιπρόσωποι των κομμούνων στην 

Εθνική Συνέλευση αποφασίζουν για την κατανομή των παραγω-

γικών πόρων σε εθνικό επίπεδο καθώ̋ και για άλλα θέματα εθνι-

κή̋ σημασία̋. Τα σύγχρονα επιτεύγματα τη̋ τεχνολογική̋ επα-

νάσταση̋ στον τομέα των πληροφοριών μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν στη δημιουργία μια̋ άμεση̋ δημοκρατία̋ σε εθνικό 

επίπεδο. Για παράδειγμα, τερματικέ̋ οθόνε̋ σε επίπεδο κοινωνι-

κών ομάδων ή ακόμα και κοινωνικών ατόμων μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν για τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψη̋ αποφά-

σεων 3 . Ανάλογο ρόλο μπορεί να παίξει η σημερινή τεχνολογία τη̋ 

πληροφόρηση̋ σε σχέση με το συντονισμό, στα πλαίσια του Εθνι-

κού Πλάνου, των συμβολαίων αμοιβαία̋ ανταλλαγή̋ και τη̋ κα-

τανομή̋ των παραγωγικών πόρων. 

- Η αρχή «το μικρό είναι ωραίο» 4 αντικαθιστά την αρχή τη̋ με-

γάλη̋ κλίμακα̋ παραγωγή̋, που αναπόφευκτα οδηγεί στη 

συγκέντρωση τη̋ οικονομική̋ και πολιτική̋ εξουσία̋. Η ποιοτι-

κή ανάπτυξη και η ποικιλία αντικαθιστούν την ποσοτική ανάπτυ-

ξη και την ομοιομορφία. Σήμερα υπάρχουν οι τεχνολογικέ̋ δυνα-

τότητε̋ για την αποκεντρωμένη παραγωγή σε μικρή κλίμακα, χω-

ρί̋ τη σπατάλη και την υποχρησιμοποίηση των παραγωγικών πό-

ρων και χωρί̋ την καταστροφή του περιβάλλοντο̋ που δημιουρ-

γεί ο καπιταλισμό̋ και ο υπαρκτό̋ σοσιαλισμό̋ 5. Η «συμφιλίωση 

τη̋ Οικολογία̋ με την Οικονομική» είναι τώρα δυνατή. 
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Οι αρχέ̋ αυτέ̋ προϋποθέτουν, φυσικά, σειρά θεσμικών αλλα-

γών, εφόσον, άλλωστε, αποβλέπουν σε μια νέα κοινωνική, οικο-

νομική, οικολογική και δημοκρατική τάξη, σε μια νέα υλική και 

τεχνολογική βάση για την παραγωγή του κοινωνικού πλούτου. 

Προϋποθέτουν, γ ια να αναφέρω τι̋ κυριότερε̋ αλλαγέ̋, μια νέα 

μορφή «κοινωνικοποίηση̋», που θα επιτρέψει στα κοινωνικά 

άτομα να «ιδιοποιηθούν» ξανά τα μέσα παραγωγή̋ και τι̋ συν-

θήκε̋ τη̋ ζωή̋ του̋, που θα κάνει δηλαδή δυνατή την παραγωγή 

ω̋ «πλούσια ατομικότητα» 6 και θα δημιουργήσει τι̋ συνθήκε̋ 

για την ανάπτυξη τη̋ ανθρώπινη̋ υποκειμενικότητα̋. Προϋπο-

θέτουν, ακόμα, ότι η αυτοκαθοριζόμενη κοινωνία θα πρέπει να 

δώσει ένα νέο ορισμό τη̋ κοινωνική̋ ανάγκη̋, που θα κάνει δυ-

νατό το πέρασμα από το «βασίλειο τη̋ ανάγκη̋» στο «βασίλειο 

τη̋ ελευθερία̋» σήμερα και όχι σε κάποιο απώτατο (και ανύπαρ-

κτο) μέλλον. Προϋποθέτουν, τέλο̋, την κατάργηση του σημερινού 

καταμερισμού εργασία̋, ο οποίο̋ μετατρέπει σε κοινωνική δομή 

τη λειτουργική ιεραρχία που απαιτείται για τη ρύθμιση τη̋ διαδι-

κασία̋ τη̋ κοινωνική̋ ζωή̋ και εργασία̋. 

«Η ουτοπία είναι η άριστη ικανοποίηση των βασικών ανθρώπι-

νων, φυσικών και κοινωνικών, αναγκών» 7 . 

Απόκειται στην Κοινωνική Πράξη να κάνει την ουτοπία πραγ-

ματικότητα. 
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