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Ιδιωτεία = το ιδιωτεύειν, ο ιδιωτικός βίος (επομένως
άγνοια του κόσμου, απειρία). (Λεξικό Σκαρλάτου Βυζάντιου, 1852)
Ιδιωτεία= το να ήναί τις ιδιώτης (ιδιώτης, ένας μόνος
άνθρωπος, ένας εκ του όχλου, όστις είναι άπειρος, αμαθής όλων
των πολιτικών πραγμάτων. (Λεξικό Κ. Γκαρπολάς, 1839)
Ιδιωτεία= διανοητική ανεπάρκεια. (Λεξικό Πρωία)
1. Η ποιότητα της δημοκρατίας είναι άρρηκτα δεμένη με το βαθμό ανοχής που δείχνουν
οι δυτικές κοινωνίες στην ανισότητα και τον αποκλεισμό. Και αντίστροφα, τα φαινόμενα
κοινωνικού αποκλεισμού και διεύρυνσης των ανισοτήτων δεν αφορούν μόνο
εξειδικευμένους θεσμούς και πολιτικές, αλλά το σύνολο της δημοκρατικής οργάνωσης.
Η αμφίδρομη σχέση αφορά όχι μόνο στο επίπεδο των εφαρμοζόμενων πολιτικών και
της πολιτικής, αλλά και της θεωρίας. Πράγματι, οι διαδικασίες εκβιομηχάνισης,
εκδημοκρατισμού, ανάπτυξης κοινωνικών πολιτικών και (υπό ορισμένους όρους)
διαμόρφωσης του κράτους-έθνους συμπλέχτηκαν ποικιλότροπα και αξεδιάλυτα Στο
πλαίσιο αυτό, η δημοκρατία συνέβαλε στην καθιέρωση μιας διαλεκτικής ιδεών και
κοινωνικών δυνάμεων, θεσμών και νομιμοποιήσεων, η οποία ενθάρρυνε στη μακρά
διάρκεια την είσοδο όλο και ευρύτερων μαζών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
γεγονός που ενίσχυσε τις αναδιανεμητικές και κοινωνικές πολιτικές. Από την άλλη, η
πίεση που άσκησαν οι κατώτερες τάξεις για τη βελτίωση των όρων ζωής τους
αποτέλεσε κατά κανόνα βασικό μοχλό εκδημοκρατισμού. Έτσι, η δημοκρατία αποτέλεσε
ίσως την πλέον ισχυρή ηθική και πολιτική νομιμοποίηση του αγώνα για τη μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων στη νεότερη ιστορία των δυτικών κοινωνιών, καθώς γύρω της
πλέχτηκαν οι αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης - αξίες οι
οποίες λειτούργησαν ως ενιαία δυναμική πίσω από τις ιδιαίτερες δυνάμεις που
διαμόρφωσαν τα βασικά παραδείγματα κοινωνικού κράτους.
2.
Το οργανωμένο εργατικό κίνημα συνειδητοποίησε ήδη από τα πρώτα του
βήματα αυτήν τη στενή σχέση. Το Πρόγραμμα της Ερφούρτης του 1891, της γερμανικής
σοσιαλδημοκρατίας, που αποτέλεσε τα αρχέτυπο των περισσότερων αριστερών κομ
μάτων και συνδικάτων, είναι αρθρωμένο ακριβώς σε τρεις ενότητες: πολιτική δημοκρα
τία, κράτος πρόνοιας, ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο,
όταν, δηλαδή, θα έχει αποτύχει το εγχείρημα του ναζισμού να απαντήσει στην πρόκληση
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της μαζικής κοινωνίας μέσω της στρατιωτικοποίησης και των μαζών και της κοινωνίας,
οι προηγούμενοι στόχοι θα πραγματωθούν στη Δύση με την οικονομικοπολιτική μορφή
του κοινωνικού κράτους. Μικρή λεπτομέρεια. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το
Πρόγραμμα της Ερφούρτης θεωρούσε απαραίτητη την ανατροπή του καπιταλισμού.
Εκατό χρόνια μετά, οι στόχοι είχαν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στο πλαίσιο
του καπιταλισμού’. Επιτεύχθηκαν χάρη στον καπιταλισμό; Ή χάρη στη δημοκρατία; Ή
μήπως η σχέση των δύο ήταν περισσότερο πολύπλοκη και ιστορικά καθορισμένη;
3.
Σ' αυτό το ερώτημα έχουν δοθεί σε αδρές γραμμές δύο απαντήσεις. Έχουν
διαμορφωθεί δύο παραδείγματα στο πλαίσιο δύο διαφορετικών ερμηνευτικών
“παραδόσεων’ που εννοιολογούν κατά διαφορετικό/αντιθετικό τρόπο τη σχέση
δημοκρατίας - καπιταλισμού.
Το πρώτο κινείται στο πεδίο της πλουραλιστικής θεωρίας και της θεωρίας του
εκσυγχρονισμού. Συγκεντρώνει κατά κανόνα αναλύσεις ποσοτικού-στατιστικού
χαρακτήρα, οι οποίες συγκρίνουν μεγάλο αριθμό χωρών αναζητώντας συσχετίσεις
μεταξύ δεικτών ανάπτυξης και δημοκρατικής οργάνωσης. Αρχέτυπο μπορεί να θεωρηθεί
η κλασική ανάλυση του Upset, Some Social requisites o f Dem ocracy: Econom ic
Development and P olitical Legitimacy, του 19591
2. Κατά κανόνα συμπεραίνει μια θετική
σχέση δημοκρατίας-καπιταλισμού. Ο εκσυγχρονισμός, η οικονομική-κοινωνική ανάπτυξη
ενισχύουν την επικοινωνία, την ατομική αυτονομία τη διάδοση των πληροφοριών, την
κοινωνική διαφοροποίηση, κατ επέκτασιν τον εκδημοκρατισμό. Στο ερώτημά μας
απαντούν δηλαδή καταφατικά; Ναι, ο καπιταλισμός ανέθρεψε τη δημοκρατία.
Το δεύτερο παράδειγμα εντάσσεται στο πεδίο της Πολιτικής Οικονομίας, της
Ιστορικής Κοινωνιολογίας, και κινείται με εκλεκτικισμό σε μια μαρξική-βεμπεριανή
προοπτική. Βασική αναφορά μπορεί να θεωρηθεί το κλασικό βιβλίο του Barrington
Moore, Οι κοινωνικές ρίζες της δημοκρατίας και της δικτατορίας3. Το παράδειγμα
αυτό χρησιμοποιεί κυρίως ποιοτικές μεταβλητές, προτείνει ιστορικά καθορισμένα
ερμηνευτικά σχήματα που συνήθως αφορούν μακροσκοπικές κοινωνικές δομές και
μακροχρόνιες ιστορικές διαδικασίες, π.χ. τύποι εκβιομηχάνισης, ιστορικοί δρόμοι
εμφάνισης και καθιέρωσης των κοινωνικών πολιτικών. Τα συμπεράσματά του για την
επίδραση του καπιταλισμού στη δημοκρατία χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο
σκεπτικισμό, ενώ αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών τάξεων σε κρίσιμη
μεταβλητή για τη σύνδεση των δύο φαινομένων. Το παράδειγμα αυτό απαντάει στο
ερώτημά μας πιθανολογικά: Ισως ή υπό όρους.

1. Γι' αυτή την εξέλιξη των ιδεών και των προγραμμάτων των κομμάτων της δυτικής Αριστερός β λ D. Sassoon,
One Hundred Years o f Socialism. The W est European L e ft in the Twentieth Century. I. B Taurls, London 1996. Για την
εξέλιξη του κοινωνικού κράτους β λ G. A Ritter, D er Sozialstat, 1991 (ιτ. μετ. Storia deito S tato Sociale. La terza Bari
1996).
2. M. S. U pset "Some social requisites o f Democracy: econom ic developm ent and political legitim acy*, Am erican
P olitical Science Review, 53, Μάρτιος 1959,
3. Barrington Moore Jr, The S ocial O rigins o f D ictatorship m id Dem ocracy. Beacon press, Boston 1966 (ελ λ
μετ. Κοινωνικές ρίζες ιη ς δικτατορίας και της δημοκρατίας Κάλβος. Αθήνα 1984).
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Και στο πρώτο και στο δεύτερο παράδειγμα, η σχέση καπιταλισμού - δημοκρατίας
εξετάστηκε μέσα από μεταβλητές που αφορούν στην κοινωνική διαστρωμάτωση, τη
θεσμική οργάνωση και την πολιτική κουλτούρα4. Εδώ θα σταθούμε μόνο σε ορισμένες
πολιτικοκοινωνιολογικές προϋποθέσεις υποβάθμισης της δημοκρατίας, κοιταγμένες
μέσα από την οπτική των μακροσκοπικών αλλαγών της κοινωνικής-ταξικής διάρθρωσης.
4.
Η φθορά της δημοκρατίας αναδεικνύεται αυξανόμενα σε ουσιαστικό παράγοντα
νομιμοποίησης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φθορά
εκδηλώνεται με την ηθική απαξίωσή της, με την αποσύνδεσή της από τις ιστορικές
αξιακές συνδηλώσεις της και την υποβάθμισή της σε τεχνική λήψης αποφάσεων
όπως την ήθελε η λεγόμενη ρεαλιστική θεωρία της δημοκρατίας. Τα φαινόμενα είναι
γνωστά: διάβρωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτικός κυνισμός, αποχή, ατομικός
ηδονισμός, απομυθοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Η τάση αυτή, η οποία
σημειώνεται την ίδια στιγμή που το δημοκρατικό καθεστώς φαίνεται να διαχέεται
παγκοσμίως, δεν είναι τυχαία, ούτε ανάγεται στο πεδίο των αξιών και των ιδεών.
Συνδυάζονται με ορισμένους εν εξελίξει μετασχηματισμούς του διεθνοποιημένου
μεταφορντικού καπιταλισμού, οι οποίοι ωθούν στην υποβάθμισή της δημοκρατίας.
Ο χι αντικειμενικά, αλλά εξαιτίας των υπαρχόντων διεθνών πολιτικών και οικονομικών
συσχετισμών εντός των οποίων διεξάγονται. Ο χι γενικά και a priori, αλλά αποδυναμώ
νοντας συγκεκριμένα την κοινω νική-πολιτική δομή της μεταπολεμικής μαζικής
δημοκρατίας5 που αποτέλεσε το πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινωνικών πολιτικών,
χωρίς ως τώρα να διαμορφώνεται ένα νέο εναλλακτικό πλαίσιο.
Αναφέρομαι στη μεταπολεμική μαζική δημοκρατία ως ενιαία κατηγορία
παραπέμποντας στο καθεστώς συσσώρευσης και στο θεσμικό πλαίσιο του φορντικού
καπιταλισμού όπως διαμορφώθηκε στην ανεπτυγμένη Δύση. Δηλαδή, όχι σε ένα απλό
θεσμικό οικοδόμημα αλλά σε ένα συνδυασμό θεσμών, αξιών, κοινωνικών συνασπισμών
και πολιτικής οικονομίας. Για το θέμα που εδώ εξετάζω, χρειάζεται, ωστόσο, να
διακρίνουμε τις ΗΠΑ από την Ευρώπη τόσο από την άποψη της ιστορίας όσο και των
σημερινών τάσεων. Είναι σύνηθες πλέον να αντιδιαστέλλονται οι δύο καπιταλισμοί6. 0
αμερικάνικος, ατομοκεντρικός, βασισμένος στην πλήρη σχεδόν ελευθερία της
επιχείρησης από τη μια, και από την άλλη ο γερμανικός/ευρωπαϊκός, περισσότερο
‘κοινοτιστικός’ και παρεμβατικός. Εδώ, όμως, ενδιαφέρει όχι η τυπολογική, αλλά μια
ιστορικοπολιτική διάκριση: η αντιδιαστολή του αμερικανικού από τον ευρωπαϊκό
μεταπολεμικό μεταρρυθμισμό. Η διάκριση αυτή, η οποία παραπέμπει στην εκκίνηση
της μεταπολεμικής βιομηχανικής κοινωνίας, υποβάλλει ίσως έναν νέο παραλληλισμό
στη σημερινή αρχική φάση της μεταβιομηχανικής πλέον κοινωνίας. Ο πρώτος
δημιούργησε την σύγχρονη κοινωνία της μαζικής κατανάλωσης, στην οποία η εργατική

4. Για μια εκτενέστερη ανάλυση του θέματος και των δύο παραδειγμάτων βλ_ Υ. Voulgaris. ‘ C apitalism and
Dem ocracy. Recasting an old problem *, στο POLITIA: C onsolidating Dem ocracy, fin a l re p o rt Φεβρουάριος 1997
5. C. O lfe, "Κομματική δημοκρατία και κράτος αρωγός*. Λεβιάθαν, αρ. 11. 1991.
6. Μ. A bed . Καπιταλισμός εναντίον καπιταλισμού. Γαλαίος. Αθήνα 1993. L.Thurow, Ο επερχόμενος οικονομικός
πόλεμος μεταξύ Ιαπωνίας. Ευρώπης και Αμερικής Νέα Σύνορα Αθήνα 1995.
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τάξη και τα συνδικάτα αποτέλεσαν ουσιαστικό μεν παράγοντα, λειτούργησαν όμως
περίπου σαν μεγάλη ομάδα πίεσης στο πλαίσιο της πλουραλιστικής πολιτικής. Η
ενσωμάτωση στηρίχτηκε κυρίως στην ατομική/συντεχνιακή συμμετοχή στην καταναλω
τική κοινωνία, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θεωρήθηκε ως η αποφασιστική δύναμη
πραγμάτωσης της ισότητας. Ένα από τα δύο θεμέλια της μεταπολεμικής ηγεμονίας
των ΗΠΑ ήταν ακριβώς η διεθνοποίηση της καταναλωτικής κοινωνίας. Κυρίως η
εξάπλωσή της στην Ευρώπη. Εδώ το οργανωμένο ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα,
χριστιανικό και σοσιαλιστικό, άσκησε την αναγκαία ‘πίεση από τα κάτω’ , έγινε μια από
τις βασικές κινητήριες δυνάμεις εξάπλωσης της καταναλωτικής κοινωνίας στο πλαίσιο
ενός τύπου ανάπτυξης export led με άξονα τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Ταυτόχρονα
έθεσε όμως και τη δική του σφραγίδα Ισχυροποιήθηκε, επέβαλε θεσμικές μορφές
διαπραγμάτευσης, συνδύασε την οικονομική διάσταση με τον έντονο κρατικό παρεμβατι
σμό προγραμματικού χαρακτήρα και κυρίως το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης όπως ταίριαζε άλλωστε στην ιδεολογική του φυσιογνωμία είτε αυτή ήταν σοσιαλιστική,
είτε χριστιανική. Αυτά υπήρξαν τα δομικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού μεταρρυθμισμού7.
5.
Οι σύγχρονες τάσεις του διεθνοποιημένου μεταφορντικού καπιταλισμού
επιφέρουν την αλλαγή της κοινωνικής αρχιτεκτονικής με συνεπαγωγές στις ιδεολογικές
στάσεις και τις πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές.
Η νέα κοινωνική αρχιτεκτονική καθορίζεται από μια ενιαία τάση που εκδηλώνεται
σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Ξέρουμε ότι από τη μια εκτυλίσσεται μια διαδικασία
αποβιομηχάνισης και αναδιάρθρωσης που αφορά κυρίως τον φορντικό τομέα των
μεταπολεμικών οικονομιών. Από την άλλη, εξαπλώνεται η οικονομία και η απασχόληση
στον τομέα των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται πολλαπλά και
πολύπλοκα φαινόμενα όπως οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, η μείωση του
βιομηχανικού τομέα, η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού, η
αλματώδης αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η αποκέντρωση παραγωγικών κλάδων
προς περιφερειακές χώρες κλπ. Οι ενιαίες αυτές τάσεις συμπλέκονται με τις ιδιαίτερες
δομές κάθε χώρας ή ευρύτερων ομοειδών γεωγραφικών συνόλων και συγκροτούνται
έτσι σε διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικές δυναμικές. Τόσο όσον αφορά την ταξική
-κοινωνική διάρθρωση, τη δομή της αγοράς εργασίας, όσο και την πολιτικοκοινωνική
διάρθρωση του κράτους πρόνοιας ή τη δημόσια σφαίρα γενικότερα. Ιδιαίτερα διαδεδο
μένη και γόνιμη είναι π.χ. η διάκριση που πρότεινε ο Espirig-Andersen για τα τρία
μοντέλα προνοιακού καπιταλισμού (ΗΠΑ, Γερμανία /Κεντροευρώπη, Σκανδιναβία)8.

7. Για τη σχέση αμερικάνικου και ευρωπαϊκού μεταρρυθμισμού. LP aggi (a cura di). Am ercanism o e riform ism o
Einaudi. Torino 1989.
8. G. Esping-Andersen. The Three W orlds o f W elfare Capitalism, Polity. Cam bridge 1990. Για τις νέες τάσεις της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, του ίδιου (επςι), Changing C lasses S tratification and M obility in Postindustrial S ocities
Sage, Λονδίνο 1993, M. Paci, Le dim ensioni della disuguagianza, II Mulino. Bologna 1993. Σκιαγράφηση των συνολικών
αλλαγών μαζί με τις προτάσεις της κυρίαρχης μεταρρυθμιστικής ευρωπαϊκής κουλτούρας περιέχεται στη διάσημη
Λευκή Βίβλο που ουντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ντελόρ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα
απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα
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Στο προηγούμενο πλαίσιο πραγματοποιούνται τρεις συναρτώμενες μεταβολές,
οι οποίες, αθροιζόμενες, σχηματίζουν μια νέα κοινωνική 'αρχιτεκτονική*.
α) Χάνει την ισχύ της η εργατική τάξη ως ιδεολογικό και πολιτικό μεγαϋποκείμενο. Η μεταφορντική καπιταλιστική ανάπτυξη, υπό τους υπάρχοντες σήμερα
συσχετισμούς δύναμης στις ανεπτυγμένες χώρες, μειώνει το κοινωνικό βάρος της
εργατικής τάξης, διαφοροποιεί εσωτερικά τους εργαζομένους, κατακερματίζει
συνδικαλιστικά παρά ομογενοποιεί, πριμοδοτεί μικροταυτότητες παρά μεγάλα συλλογικά
υποκείμενα. Αυτό προκύπτει είτε με τη μείωση της βιομηχανίας και της βιομηχανικής
απασχόλησης όπως συμβαίνει στην Ευρώπη, είτε με την απασχόληση μιας φτηνής μη
συνδικαλισμένης εργατικής δύναμης όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Εμπειρικές μελέτες
δείχνουν ότι η κύρια αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων οφείλεται στην αύξηση των
ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Το εργατικό κίνημα χάνει την εμβέλεια που
είχε. Χάνει κυρίως την αυτοσυνείδησή του ως ενιαίο υποκείμενο και ως πρωταγωνιστής
ενός ευρύτερου σχεδίου μεταρρύθμισης ή χειραφέτησης, μέρος του οποίου ήταν η
διεύρυνση της δημοκρατίας, η αναδιανομή του πλούτου και το κράτος πρόνοιας.
6) Τα ‘φτωχά στρώματα’ περιθωριοποιούνται εγκλωβιζόμενα όλο και περισσότερο
σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Η οικονομική κρίση και η αποβιομηχάνιση
παράγει διευρυμένο και μόνιμο αποκλεισμό9. Η μεταβιομηχανική τάση δεν αναπληρώνει
επαρκώς τις απώλειες είτε γιατί παραμένει περιορισμένη (Γερμανία), είτε γιατί στηρίζεται
σε πολύ χαμηλές αμοιβές. Η 'βάση' της κοινωνικής ιεραρχίας έχει στενέψει, αλλά οι
αποστάσεις της από τον κορμό μεγαλώνουν. Τα 'φτωχά στρώματα’ χωρίζονται με
οργανωτικό και πολιτισμικό χάσμα από τις εργαζόμενες τάξεις, γεγονός που περιορίζει
ασφυκτικά την όποια διαπραγματευτική τους δύναμη. Κοντολογίς, οι οικονομικά
αδύναμοι δεν αναπληρώνουν την εισοδηματική-κοινωνική μειονεξία με την οργανωτική
τους δυναμική. Η πίεση των 'κατώτερων' στρωμάτων που συνέβαλε αποφασιστικά
στον εκδημοκρατισμό, στην αναδιανομή και την κοινωνική δικαιοσύνη, ελαττώνεται.
γ) Έναντι των προηγουμένων, στις αναπτυγμένες κοινωνίες σημειώθηκε αύξηση
των μεσαίων στρωμάτων ή του τρόπου ζωής τους. Είτε με τη βελτίωση των αμοιβών
των ήδη εξασφαλισμένων στον ιδιωτικό φορντικό τομέα και το δημόσιο, είτε με τη
δημιουργία καλοπληρωμένων νέων απασχολήσεων μεταβιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ.
χρηματιστικές υπηρεσίες). Συχνά χρησιμοποιείται, άλλωστε, ο όρος κοινωνία των
μεσαίων στρωμάτων.
6.
Οι πραγματοποιούμενοι μετασχηματισμοί επιδρούν ουσιαστικά στην ‘πίεση
από τα κάτω’ ως παράγοντα εκδημοκρατισμού και διεκδίκησης κοινωνικής ασφάλειας.
Εκδηλώνονται, όπως ήδη είπαμε, με διαφορετικό τρόπο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Παράλληλα, απαιτούν την επανεξέταση θεμελικών στοιχείων των δύο θεωρητικών
παραδειγμάτων της κοινωνιολογίας της δημοκρατίας.

9.
Για μια ιστορική και συγκριτική προσέγγιση του προβλήματος της φτώχειας στις ανεπτυγμένες χώρες. F.-X.
M errien (επ ). Αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Η Δύση και οι φτω χοί χβές και σήμερα. Κατάρτι. Αθήνα 1996.
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6.1. Θα σταθούμε αρχικά και επιγραμματικά στο ευρωπαϊκό μοντέλο. Η πρώτη
από τις αλλαγές αφορά κατά κύριο λόγο την Ευρώπη, χωρίς να σημαίνει ότι αφήνει
ανεπηρέαστες τις ΗΠΑ. Η μείωση του πολιτικού βάρους του εργατικού κινήματος
έχει διαβρώσει τις δομές του ευρωπαϊκού μοντέλου, γιατί σ’ αυτό η δημοκρατία
εγκαθιδρύθηκε με την αποδοχή του ταξικού-κοινωνικού ανταγωνισμού, αναπτύχθηκε
ως συνειδητή προσπάθεια διεύθυνσης του, με έμφαση στην ισότητα και πρωταγωνιστές
τα μαζικά κόμματα και τα συνδικάτα που διαμόρφωσαν πολιτικά-ηθικά τις λαϊκές
μάζες.
Η νέα κοινωνική αρχιτεκτονική θέτει σε δοκιμασία μια ρητή ή συνήθως άρρητη
συνθήκη του Ταξικού Παραδείγματος, το οποίο αναγορεύει την ‘από τα κάτω’ πίεση
των εργαζόμενων μαζών σε πρωταρχικό παράγοντα εκδημοκρατισμού (και κατ' επέκτασιν ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας). Θεωρητική όμως προϋπόθεση, ρητή ή άρρητη
θεωρητική συνθήκη, ήταν η αλληλουχία που συνέδεε την ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων, τη μεγέθυνση των βιομηχανικών δομών, με την οργανωτική ισχυροποίηση
της εργατικής τάξης και των αδύναμων στρωμάτων. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό
δεν ήταν ένα κοινωνιολογικό σχήμα ή ένα στατιστικό γεγονός. Αποτέλεσε για το
μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα μια επιστημονική πρόβλεψη και ταυτόχρονα την
κυρίαρχη δοξασία για την κοινωνική δυναμική του μοντέρνου βιομηχανικού κόσμου.
Τη συναντάμε όχι μόνο στους μαρξιστές, αλλά και στον Σουμπέτερ, και στις θεωρίες
της σύγκλισης των δύο τότε συστημάτων κατά τη δεκαετία '60. Γι' αυτόν ακριβώς το
λόγο άσκησε καθοριστική ιδεολογική και πολιτική επίδραση. Λειτούργησε σαν ‘υλικό
υπόβαθρο' της αίγλης ή της πειθούς όχι μόνο κάθε είδους σοσιαλισμού και μαρξισμού,
αλλά και του ευρωπαϊκού μοντέλου. Συνέβαλε επί πλέον ώστε ο πολιτικοθεωρητικός
λόγος που οργάνωνε τις κοινωνικές συγκρούσεις ως αντιπαράθεση καπιταλισμού σοσιαλισμού να διεθνοποιηθεί και να διαπλάσει ιδεολογικά κινήματα και κοινωνικές
δυνάμεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ακόμα και όταν εκεί έλειπαν οι υλικές και
κοινωνικές προϋποθέσεις. Το σπάσιμο αυτής της αλληλουχίας και συγκεκριμένα η
αδυναμία ενός ιστορικού κοινωνικού κινήματος (μιας διεθνούς κοινωνικής τάξης) να
αυτοπαρουσιάζεται πλέον ως αντισυστημικός εναλλακτικός πόλος που ταυτόχρονα
ισχυροποιείται δομικά από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος, αποτέλεσε ίσως
το σημαντικότερο νομιμοποιητικό μηχανισμό της αύξουσας απελευθέρωσης της
καπιταλιστικής συσσώρευσης από τις δεσμεύσεις που της είχαν επιβάλει οι δομές
της μεταπολεμικής δημοκρατίας, του κράτους πρόνοιας και της διπολικής παγκόσμιας
αντιπαράθεσης. Ο Χομπσμπάουμ έγραψε μετά την πτώση της ΕΣΣΔ ότι *οι πλούσιοι
κοιμούνται πλέον πιο ήσυχοι’. Ίσως όμως είχαν ησυχάσει πιο πριν, όταν διαπίστωσαν
ότι δε δουλεύανε για να φτιάξουν το σκοινί που θα τους κρεμούσε.
Για να επανέλθουμε όμως στην Ευρώπη, μέσα από το πρίσμα της διάβρωσης
της πολιτικής-κοινωνικής δομής της μεταπολεμικής δημοκρατίας μπορούν να ιδωθούν
δύο γνωστά και αλληλένδετα φαινόμενα. Το πρώτο είναι η περιώνυμη ευρωσκλήρωση,
το δεύτερο η λεγόμενη ιστορική αμηχανία της Ευρωαριστεράς. Η πρώτη εκφράζει
μεταξύ άλλων την παθητική και βραχυπρόθεσμη αντίσταση του παλιού ευρωπαϊκού
μοντέλου στην εξομοίωση με το αμερικανικό. Η δεύτερη την αδυναμία ενός νέου
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τύπου ευρωπαϊκού μεταρρυθμισμού, προσαρμοσμένου στις μεταφορντικές ουνθήκες,
από την πραγματοποίηση του οποίου θα εξαρτηθεί η διατήρηση της ευρωπαϊκής
ιστορικής ιδιαιτερότητας μακροπρόθεσμα
6.2. Μπορεί η διεύρυνση των μεσαίων στρωμάτων να αναπληρώσει την “πίεση
από τα κάτω’ που άσκησαν τα χαμηλότερα στρώματα υπέρ του εκδημοκρατισμού και
του κράτους πρόνοιας στη μεταπολεμική Δύση; Για το πλουραλιστικό παράδειγμα η
απάντηση είναι θετική, καθώς τα μεσαία στρώματα θεωρούνται εγγύηση και επιβεβαίωση
της θετικής σχέσης καπιταλισμού-δημοκρατίας. Σχεδόν “οντολογικά“ εκφράζουν τη
δημοκρατική φρόνηση έναντι του πολιτικού εξτρεμισμού των “πάνω“ και των “κάτω“.
Σχεδόν “μηχανικά* συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη καθώς γεφυρώνουν τα
άκρα της κοινωνικής ιεραρχίας, μικραίνοντας τις κοινωνικές αποστάσεις.
Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η ανάλυση πρέπει να τοποθετηθεί στα
συμφραζόμενα της μεταπολεμικής βιομηχανικής κοινωνίας και του ιδεολογικά διπολικού
κόσμου. Αποτέλεσε την απάντηση της πλουραλιστικής θεωρίας στις διχοτομικές
μαρξιστικές (ή μαρξοειδείς) ταξικές αναλύσεις. Απάντηση ορθή ως προς τη διάγνωση
της αύξουσας κοινωνικής πολυπλοκότητας, προβληματική όμως τόσο στις θεωρητικές
προϋποθέσεις όσο και στην ιστορική γενίκευσή της καθώς ο ρόλος των μεσαίων
στρωμάτων εξαρτήθηκε από τον εκάστοτε γενικό ταξικό-πολιτικό συσχετισμό. Ξέρουμε
π.χ. ότι υπό ορισμένους όρους η πολιτική συμπεριφορά των μεσαίων στρωμάτων
προσλαμβάνει αντιδημοκρατικό χαρακτήρα ιδίως όταν διαμορφώνεται έναντι νέων
μορφών ριζοσπαστικής συμπεριφοράς κοινωνικά αποκλεισμένων μειοψηφιών.
Υπό αυτή την προϋπόθεση, ενδιαφέρει εδώ να αναδείξουμε τις τάσεις μιας
avTiwelfare συναίνεσης που δυνάμει περικλείεται στη νέα κοινωνική αρχιτεκτονική.
(Λέμε δυνάμει γιατί προφανώς η τάση μπορεί να εξισορροπηθεί ή να αντιστραφεί από
άλλες και κυρίως από την πολιτική πρωτοβουλία.) Είναι χρήσιμο εν προκειμένω να
απευθυνθούμε στο αμερικάνικο μοντέλο, καθώς εκεί τα φαινόμενα εκφράζονται
καθαρότερα η μεταβιομηχανική ταξική διάρθρωση έχει παρελθόν δεκαετιών πλέον, η
πολιτική παρεμβαίνει λιγότερο και η καπιταλιστική συσσώρευση εκδηλώνει τη δυναμική
της χωρίς τις μεγάλες ανασχέσεις της παράδοσης ή της ιστορικής Αριστερός.
Εδώ, λοιπόν, η νέα κοινωνική αρχιτεκτονική έχει ενεργοποιήσει ένα σπιράλ
κοινωνικής πόλωσης. Το 1970 το κατώτερο 20% των οικογενειών έπαιρνε το 5,4%
του εισοδήματος και το ανώτερο 5% το 15,6%. Το 1994 το πρώτο ποσοστό είχε
μειωθεί στο 42%, ενώ το δεύτερο είχε αυξηθεί στο 20,1%. Το 1970 το πλούσιο 5%
έπαιρνε 11,5 φορές περισσότερα από το φτωχότερο 20%. Το 1994, 19 φορές
περισσότερα (Bureau of the Census). Η αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών, συστατικό
στοιχείο των οποίων είναι η μείωση της δύναμης των συνδικάτων (αντιπροσωπεύουν
λιγότερο από το 12% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα), αλληλεπιδρά με τη
μετατόπιση του κέντρου βάρους του κομματικού ανταγωνισμού, γεγονός που αφορά
όχι μόνο την επικράτηση της Νέας Δεξιάς στη δεκαετία ’80 αλλά καθορίζει, όπως
φάνηκε, τα περιθώρια κίνησης του Κλίντον και των Δημοκρατικών. Ο αμερικάνικος
δικομματισμός αποδίδεται με μαθηματική σχεδόν καθαρότητα από τη χωρική θεωρία
του κομματικού ανταγωνισμού; με κεντρομόλα δυναμική στοχεύει στο μεσαίο ψηφοφόρο
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που εξασφαλίζει το 50% +1. Η πολιτική ισχύς των ανώτερων στρωμάτων, η οικονομική
συνδρομή τους στα κόμματα και τους υποψηφίους, η αποθάρρυνση της συμμετοχής
των χαμηλότερων στρωμάτων και ο "αυτοαποκλεισμός" των φτωχών μεταθέτει προς
τους πλουσιότερους το κέντρο βάρους του κομματικού ανταγωνισμού. Με τα λόγια
του Κρούγκμαν10, 'ο μεσαίος ψηφοφόρος έχει πολύ υψηλότερο εισόδημα από τη μέση
οικογένεια". Αν σ' αυτό προστεθεί ο υπολειμματικός (residual) χαρακτήρας του
αμερικάνικου κράτους πρόνοιας που αντιδιαστέλλει ριζικά τα συμφέροντα του
φορολογουμένου από εκείνα του χρήστη των δημόσιων υπηρεσιών, γίνεται απτή η
κοινωνικοπολιτική βάση μιας πλειοψηφικής συναίνεσης κατά του κράτους πρόνοιας.
7.
Οι τάσεις του αμερικάνικου μοντέλου δεν αποτελούν ασφαλώς νομοτέλεια
για τα άλλα μοντέλα καπιταλισμού και μάλιστα για το ευρωπαϊκό. Όταν ο Μαρξ
αναλύοντας τον βρετανικό καπιταλισμό έλεγε στους άλλους Ευρωπαίους “για σένα
μιλάει ο μύθος", είχε εν μέρει μόνο δίκιο. Η εκβιομηχάνιση ακολούθησε ποικίλους
δρόμους. Έστω και εν μέρει, όμως, είχε δίκιο, γιατί οι διαφορετικοί δρόμοι είχαν κοινά
χαρακτηριστικά και ενιαίες δυναμικές. Οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές
ανισότητες στις ΗΠΑ άρχισαν να αυξάνουν στο γύρισμα της δεκαετίας '60 και έκτοτε
η τάση συνεχίστηκε. Η Ευρώπη αντιστάθηκε σε όλη τη δεκαετία 70, αλλά από τα
μέσα της δεκαετίας '80 και εδώ οι ανισότητες άρχισαν να αυξάνουν111
. Είδαμε όμως
2
επί πλέον ότι ο αμερικανισμός σαν μια ορισμένη μορφή καταναλωτικής κοινωνίας
υπήρξε ένα από τα συστατικά/γενεσιουργά στοιχεία του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού
κοινωνικού κράτους. Και σήμερα, σαν μια ορισμένη εκδοχή της μεταβιομηχανικής
κοινωνίας, ασκεί αυξανόμενη πίεση μέσω της "οικονομικής αναγκαιότητας" στα
παραδοσιακά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών χωρών. Η πίεση τόσο της διεθνοποίησης
της οικονομίας, όσο και της ταξικής αρχιτεκτονικής της μεταβιομηχανικής κοινωνίας
εγκλείουν δυναμικές υποβάθμισης της δημοκρατίας και σε κάθε περίπτωση δραστικής
μεταβολής των μεταπολεμικών ευρωπαϊκών πολιτικών συστημάτων, των αντίστοιχων
μορφών πολιτικής κινητοποίησης και των μηχανισμών αναδιανομής. ‘Οπως συμβαίνει
συνήθως, η έκβαση θα εξαρτηθεί από την πολιτική αντιπαράθεση μέσα βεβαίως στα
δομικά όρια που θέτουν οι εν εξελίξει μετασχηματισμοί.
Είναι σαφές, ωστόσο, ότι υπό τους υπάρχοντες διεθνείς συσχετισμούς, η
επίπτωση της μεταφορντικής καπιταλιστικής ανάπτυξης στην κοινωνική διαστρωμάτωση
θέτει προβλήματα ποιότητας της δημοκρατίας. Ωθεί στην επικράτηση μιας υποβαθμισμέ
νης δημοκρατίας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλελευθερισμός χω ρίς
δημοκρατία με συνεπακόλουθο το μονιμότερο αποκλεισμό ενός σημαντικού τμήματος
της κοινωνίας και την αποδυνάμωση τής "από τα κάτω" πίεσης για κοινωνικά δικαιότερη
κατανομή του πλούτου και των δικαιωμάτων, θ α πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η
υποβαθμισμένη δημοκρατία μπορεί να γνωρίσει εναλλασσόμενα επίπεδα πολιτικής

10. Ρ. Krugman, The spiral o f Inequality, M other Jones, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1996.
11. A. B. Atkinson, Incom e D istribution in Europe and the United States*, O xford Review o f Econom ic Policy, t .
12, op. 1, άνοιξη 1996. Για μια σύγκριση της κατανομής εισοδήματος στις μεγάλες δυτικές χώρες οτο μέσον της
προηγούμενης δεκαετίας βλ. επίσης European Economy, αρ, 62 1996. σο.44-46.
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έντασης και κινητοποίησης. Μπορεί κάλλιοτα να εκφραστεί και με τις ιδιότητες μιας
ασταθούς δημοψηφισματικής (πληβειακής) δημοκρατίας.
8.
Συνοψίζοντας, η υποβάθμιοη της δημοκρατίας αποτελεί δυνάμει τον
σημαντικότερο ίσως μηχανισμό νομιμοποίησης των ανισοτήτων και του αποκλεισμού.
Η εξέταση των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις δυτικές χώρες στη
δεκαετία ’80 δείχνει ότι το κοινωνικό κράτος προέβαλε αυξημένη ικανότητα αντίστασης
ακόμα και εκεί όπου επιδιώχθηκε με ζήλο η περικοπή του. Ένας βασικός λόγος, όπως
επισημαίνουν οι ειδικοί, ήταν η χρονική υστέρηση με την οποία εκδηλώνονται οι νέες
τάσεις ή, αντίστροφα, ο σχετικά μακρύς και αυτοτελής χρόνος ωρίμανσης που χαρακτη
ρίζει τα κοινωνικά προγράμματα12. Γι’ αυτό ακριβώς, η σύμπλεξη της μεταβιομηχανικής
κοινωνικής αρχιτεκτονικής με την τάση υποβάθμισης της δημοκρατίας μπορεί να
λειτουργήσει σαν βραδυφλεγής βόμβα που θα εκραγεί στο μέλλον, μειώνοντας απότομα
τις σημερινές αντιστάσεις του κοινωνικού κράτους.
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