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The Welfare State as a Moderator of Social Contradictions in the Modern
Society: Considered within the Marxist and Neomarxist Perspective
Eleni Kalisperati
Abstract
Welfare state has been one of the most widely discussed policy issues in the
twentieth and twenty-first century. Since, in our days, the idea of a state concerned
with the welfare of its citizens is in retreat -largely due to the neoliberal agenda
imposed in the last 40 years in many parts of the world- it is vital to reconsider the
welfare state through the lenses of social theory. In the present dissertation, we firstly
examine the historical development of the welfare state in western societies. Having
established the historical context of the discussion, we proceed in the theoretical
debates about the role of the welfare state. The main issue concerning our
investigation is whether the capitalist state serves the interests of the dominant class
even when it is structured as a welfare state. From a liberal and neoliberal point of
view, welfare state is an obstacle in the proper functioning of the self-regulating
market. Therefore, it should be eliminated as it infringes upon economic and
individual freedom. Lower socio-economic strata can rely (if it is impossible to
overcome their poverty) on charity work. From a Marxist point of view welfare state
is just another form of the capitalist state, which serves in the enforcement of the
established socio-political formation. However, as we will see, opinions about the role
of the state and especially the welfare state differ between and within the Marxist and
the Neomarxist approaches. Finally, we claim that welfare state as an institution must
be enhanced and reformed despite the fact that it does not necessarily serve radical
purposes. As an appendix we provide some policy suggestions about the reform of the
welfare state.
Key words: Welfare state; Marxism; Neomarxism; Liberalism; Neoliberalism;
Hayek; Poulantzas; Althusser; Marx.
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Δπραξηζηίεο
Η αλάγθε γηα χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί
απηνλφεηε

ζηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαζψο ζεσξείηαη φηη έρεη

εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ζηα θαηλφκελα θνηλσληθψλ αδηθηψλ παξέρνληαο επθαηξίεο θαη
ππνζηήξημε ζε αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά ηάμεηο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, ηηο νπνίεο
πηζαλφηαηα δε ζα είραλ αλ δελ ππήξρε ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο. Γεδνκέλεο φκσο ηεο
ηαμηθήο δηάζηαζεο- αληζφηεηαο πνπ επηθξαηεί γελλάηαη εχινγα ην εξψηεκα αλ ηειηθά
ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη κηα έγθπξε απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη
ηεο θνηλσληθφ-πνιηηηθήο ηάμεο ησλ πξνεγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ. Καη
απηφ δηφηη ζχκθσλα κε κηα νξηζκέλε θξηηηθή ην θξάηνο πξφλνηαο αδπλαηεί λα
επηηχρεη ηνλ δηαθεξπγκέλν ζηφρν ησλ εκπλεπζηψλ ηνπ, δειαδή, ηε ζπκθηιίσζε ησλ
επηδηψμεσλ ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο (efficiency) θαη απνδνηηθφηεηαο (εμαζθάιηζε
ηεο νηθνλνκηθήο δήηεζεο, ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο ηδησηηθήο
παξαγσγήο, ηεο θεξδνθνξίαο ηεο αγνξάο κέζσ απφζπαζεο ππεξαμίαο, ηεο
αλαπαξαγσγήο ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ) απφ ηε κηα θαη ηεο δεκνθξαηηθήο
λνκηκνπνίεζεο (πξνψζεζε, κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ παξεκβάζεσλ θαη
ιεηηνπξγηψλ, ξπζκίζεσλ ζηελ αληζφηεηα ηνπ πινχηνπ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
θηψρεηαο θαη ελ ηέιεη θαζίδξπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο) απφ ηελ
άιιε.
Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα γελλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα
παξαηήξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηε
ζχγρξνλε ζπγθπξία. Έρεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη πην
αδχλακεο θνηλσληθά ηάμεηο θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή θαηάζηαζε
(θηψρεηα, αλεξγία, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, έιιεηςε ζηέγεο θιπ) παξφιν πνπ ην
θξάηνο πξφλνηαο δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε απηήο. Γηα παξάδεηγκα ζε
θξάηε φπσο νπεδία, Διβεηία, Ννξβεγία θ.ά. πνπ ζεσξνχληαη γεληθά επηηπρεκέλα
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο -θαη πξάγκαηη κπνξεί θαλείο λα
παξαηεξήζεη έλα ρακειφ επίπεδν αλεξγίαο θαη πςεινχο κηζζνχο- είλαη εμαηξεηηθά
ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε φηη αθφκα θαη ζε απηέο ηηο ρψξεο ζα κπνξνχζακε λα
ζπλαληήζνπκε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ πξνλνηαθήο
ελίζρπζεο.
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Αλακθίβνια ε απαίηεζε γηα έλα ηέιεην θξάηνο αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο
νπηνπίαο σζηφζν ζα ήηαλ γφληκν λα ζηνραζηνχκε ηε δηακφξθσζε ελφο θξάηνπο
πξφλνηαο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ, ηελ απζηεξή νξγάλσζε θαη ηελ
εληζρπκέλε κέξηκλα. Σν πσο αθξηβψο ζα ην δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο απηήο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ζην ζεκείν απηφ πξσηίζησο ηνλ θαζεγεηή
θ. Ρσκαλφ Βαζίιε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο
κνπ δηαηξηβήο αιιά θαη ηελ ηεξάζηηα ππνκνλή ηνπ. Οη ζπδεηήζεηο καο ππήξμαλ
πάληνηε ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθέο αιιά πάλσ απ' φια ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ
γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπ θαη ηελ πίζηε πνπ έδεημε ζε κέλα. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά
ηα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηεο εξγαζίαο απηήο θ. Αιεμάθε Δκκαλνπήι θαη θ.
Ηιία Γεσξγαληά. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο κνπ κε ηηκά
ηδηαίηεξα.
Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηελ αδειθή κνπ Μαξία γηα ηα ζρφιηα θαη ην
ακέξηζην ελδηαθέξνλ ηεο θαζψο θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εγθάξδηα ππνζηήξημε θαη
ηελ νιφςπρε αγάπε ηνπο. Δίκαη επγλψκσλ επίζεο γηα φινπο ηνπο θίινπο πνπ
βνήζεζαλ κε θάζε ηξφπν ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπραξηζηψ πνιχ
ηνπο θίινπο Λεπηέξε, Νίθν, Ναηάζζα, Αιέμαλδξν, Ράληα θαη Νίθε. Σέινο, επραξηζηψ
ζεξκά ηνλ Κσλζηαληίλν γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπ θαη ηηο αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο επί
ησλ ζεκάησλ πνπ αλαιχνληαη.
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ηνλ αγαπεκέλν κνπ Παηέξα

4

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

1. ΔΙΑΓΩΓΗ.......................................................................................................ζει. 6
1. 1 Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κξάηνπο: Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ έζλνπο
– θξάηνπο ωο θαηλόκελν ηεο λεωηεξηθόηεηαο ............................................... ζει. 11
1.2

Κξάηνο Πξόλνηαο:

Ιζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο γέλλεζεο ηνπ ζεζκνύ

..............................................................................................................…...........ζει. 13
2. Η Φηιειεύζεξε νπηηθή………………………………………….................. ζει. 19
2.1 O Νενθηιειεπζεξηζκόο……………………………………………............ζει. 23
2.2 Friedrich Hayek…………………………………………………...............ζει. 24
3. Η ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ Η ΙΓΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ
ΚΑΠΙΣΑΛΙΜΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΑΡΞ …………………………………… ζει. 28
3.1 Νενκαξμηζκόο-Althusser πεξί θξάηνπο …………………........................ ζει.44
3.2 Πνπιαληδάο πεξί Κξάηνπο…………………………………………........ ζει. 52
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ.....................................................................................ζει. 59
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................... ζει. 62

5

1. EΙΑΓΩΓΗ
Η έλλνηα θαη ε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φπσο θαη ε ίδηα ε
πξνλνηαθή – θνηλσληθή πνιηηηθή, είλαη δεηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα κνλνδηάζηαην πιαίζην εξκελείαο θαη πξνζέγγηζεο. Μία απφ ηηο
βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηφζν ηεο
θηιειεχζεξεο φζν θαη ηεο καξμηζηηθήο θξηηηθήο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ακθφηεξεο ζα
αλαπηπρζνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηε ζηάζε ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο
θάζε παξάδνζεο απέλαληη ζην θξάηνο ελ γέλεη. Έηζη, ζα δνχκε ηφζν ηελ άπνςε
θηιειεχζεξσλ δηαλνεηψλ γηα ηνλ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ην θξάηνο θαη θαη‟
επέθηαζε ην θξάηνο πξφλνηαο, φζν θαη ηελ θξηηηθή εθπξνζψπσλ ηεο καξμηζηηθήο θαη
ηεο λενκαξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ελάληηα ζην θξάηνο
πξφλνηαο σο «φξγαλν» ηαμηθήο θπξηαξρίαο. Κπξίσο φκσο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ
καξμηζηηθή πξνζέγγηζε. Kαη' επέθηαζε, ην ζεκειηψδεο εξψηεκα, ζηελ απάληεζε ηνπ
νπνίνπ επηρεηξεί λα ζπλδξάκεη ε παξνχζα εξγαζία, είλαη ην θαηά πφζνλ ν ζεζκφο ηνπ
θξάηνπο εμππεξεηεί ή φρη ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο αθφκα θη φηαλ απηφ
παίξλεη ηε κνξθή θξάηνπο πξφλνηαο. Γειαδή φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ ζεζκφ κε
επηθνπξηθφ θαη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν απέλαληη ζηηο αζζελέζηεξεο ηάμεηο. ηε βάζε
απηή, ζχκθσλα κε ην καξμηζκφ, ε ζεζκηθή δνκή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, παξά ηα
φπνηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
κηζζσηψλ, δελ κεηαβάιιεη ηελ πθηζηάκελε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ
πινχηνπ. Μάιινλ αληηζηαζκίδεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο

αγνξάο

κέζσ

ηεο

πηνζέηεζεο

ζηξαηεγηθψλ

«πξνιεπηηθνχ»

ραξαθηήξα, παξά εμαιείθεη ηα αίηηά ηεο ηα νπνία κνξθνπνηνχληαη ελ πξψηνηο κέζα
ζηε ζθαίξα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγήο απφ ηηο νπνίεο ην ίδην ην θξάηνο
πξφλνηαο είλαη νπζησδψο θαζνξηζκέλν. Απηφ φκσο ζεκαίλεη φηη ζηε καξμηζηηθή
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αλάγλσζε ην θξάηνο πξφλνηαο δελ είλαη παξά έλαο ηδενινγηθά θνξηηζκέλνο ζεζκφο
πνπ ζηνρεχεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε, παξά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θνηλσλίαο. Σν θξάηνο ζε νπνηαδήπνηε ηζηνξηθή ηνπ κνξθή (ζπλεπψο αθφκα θαη σο
θξάηνο πξφλνηαο) απνηειεί άκεζν ή έκκεζν φξγαλν ηεο άξρνπζαο ηάμεο.
Απηή ε ζέζε αλαπηχζζεηαη εθ λένπ θαη ζηε λενκαξμηζηηθή παξάδνζε παξφιε
ηελ πξφηαμε ηνπ θξάηνπο σο ζρεηηθά απηφλνκνπ απφ ηελ εμνπζία ηεο άξρνπζαο
ηάμεο. Γηα κεξηθνχο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απηήο ηεο παξάδνζεο (π.ρ. Althusser,
Πνπιαληδάο), παξφιν πνπ ην θξάηνο παξνπζηάδεηαη σο έλαο κεραληζκφο πνπ δηαηεξεί
ηελ «ζρεηηθή απηνλνκία» ηνπ θαη δελ θαίλεηαη λα επλνεί ή λα ζπκκαρεί άκεζα κε ηα
ζπκθέξνληα θακηάο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο, κε ηελ πξνζηαζία θαη επηθχξσζε, πνπ
παξέρεη ελφο ζπλφινπ ζεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απαξαηηήησλ γηα ηελ
εθπιήξσζε θαη ηελ εγγχεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κειψλ κηαο
ηαμηθήο θνηλσλίαο πνπ θπξηαξρείηαη απφ ην θεθάιαην, θάζε κνξθή θξάηνπο –θαη
ζπλεπψο θαη ην ίδην ην θξάηνο πξφλνηαο– παξακέλεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε (ζεζκηθφο
θαη ηδενινγηθφο) κεραληζκφο εμνπζίαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο.
Απηή ε αθξηβήο δηάγλσζε δελ ζπλεπάγεηαη, φηη ε καξμηζηηθή θξηηηθή είλαη
άλεπ πξνβιεκάησλ. Η καξμηζηηθή ζέζε φηη ην θξάηνο πξφλνηαο δελ εμαιείθεη ηα αίηηα
ηεο θπξηαξρίαο (απηά παξάγνληαη ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο) θαη φηη
ζπλεπψο δελ έρεη θακία επί ηεο νπζίαο ζεηηθή ιεηηνπξγία, πξνηάζζεη ζηε ζέζε ηνπ
έλαλ νιηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζ‟ έλα αφξηζην θαη
ελδερνκέλσο νπηνπηθφ κέιινλ.

Άιισζηε, ε θαηάξγεζε ηνπ θξάηνπο ζε θάπνηα

απξνζδηφξηζηε ζηηγκή ζην κέιινλ πέξα απφ έλα κάιινλ νπηνπηθφ εγρείξεκα κπνξεί
λα ζπλδεζεί κε επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο θαζψο θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη αλ απηφ
πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο ζα είλαη θαη πεξηζζφηεξν επηηπρέο
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα
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εηπσζεί πσο ε ηζηνξηθή εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη νξγαλψζεηο, θφκκαηα θαη ζπλδηθάηα
πνπ εκπλένληαη απφ ηνλ καξμηζκφ (αθφκα θαη απφ ηηο πιένλ «νξζφδνμεο» εθδνρέο
ηνπ) ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε θαη θαηά
ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. χκθσλα κε ηελ εθηίκεζή καο, ην
θξάηνο πξφλνηαο πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί.
Η καξμηζηηθή θξηηηθή παξφια απηά είλαη ζεκαληηθή γηαηί δείρλεη φηη ην
θξάηνο δελ είλαη έλαο ιεηηνπξγηθά θαη αμηαθά νπδέηεξνο κεραληζκφο φπσο ηνλ
αληηιακβάλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη θηιειεχζεξνη δηαλνεηέο -ε άιιε παξάδνζε πνπ
ραξαθηήξηζε ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηεο Νεσηεξηθφηεηαο. Οη ηειεπηαίνη, νξκψκελνη απφ
ηελ πξννπηηθή ηεο πξνζηαζίαο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, επηθπιάζζνπλ ζην θξάηνο
ηνλ ειάρηζην ξφιν ηεο δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο επηαμίαο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ
λφκνπ.
Βαζηθή αληίιεςε ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ είλαη φηη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ είλαη
αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεπζεξία ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Απηφ έρεη
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ξφιν πνπ επηθπιάζζεηαη ζην θξάηνο ην νπνίν ζα πξέπεη
λα παξακέλεη κηθξφ, αιιά απνηειεζκαηηθφ. Γειαδή λα κελ παξεκβαίλεη ζηηο
ιεηηνπξγίεο ησλ αγνξψλ πηζηεχνληαο φηη έηζη ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα ψζηε απηέο λα παξάμνπλ πιεφλαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα
δηνρεηεπηεί ζε πξνλνηαθέο πνιηηηθέο. Δπνκέλσο, ν ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί
ζεκαληηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θξάηνο δηθαίνπ αθήλνληαο ειεχζεξν ηνλ
αληαγσληζκφ. Χζηφζν, ν δηαξθήο απηφο αληαγσληζκφο δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα
θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ δεκηνπξγήζεθε ην θξάηνο
πξφλνηαο, ην νπνίν ζεσξήζεθε σο έλαο κεραληζκφο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ
θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζε
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
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Θα ππνζηεξίμνπκε ινηπφλ, φηη ην θξάηνο εμ νξηζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη έλαλ
ξφιν πξνλνεηηθφ-πξνζηαηεπηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε
νδεγνχκαζηε ζε θπληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αζζελέζηεξσλ θαζψο θαη ηαμηθήο
πφισζεο, κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιηγφηεξν επλνεκέλα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο ελ
γέλεη λα εμαξηψληαη δηα βίνπ απφ ηηο αγαζνεξγίεο ησλ πεξηζζφηεξν εχπνξσλ. Έηζη,
σζηφζν, θαηαπαηψληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φπσο είλαη ην δηθαίσκα ζηελ δσή
κε αμηνπξέπεηα, δηθαίσκα ζηε ζηέγε, δηθαίσκα ζην βηνπνξηζκφ, δηθαίσκα ζηελ
εξγαζία θιπ.
ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε φηη κεηαμχ
ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηθψλ παξαδφζεσλ αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο, πξνζεγγίζεηο ηεο θηιειεχζεξεο παξάδνζεο ζα πξέπεη επίζεο λα
ζπλεθηηκεζνχλ παξφιν πνπ ην δήηεκα γηα ην εάλ είλαη πην γφληκε ή επαξθέζηεξε ε
καξμηζηηθή ή ε θηιειεχζεξε νπηηθή είλαη δχζθνιν λα απαληεζεί 1. εκείν εθθίλεζεο,
ζα απνηειέζεη κηα ηζηνξηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο αλάδπζεο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο σο
θαηλνκέλνπ ηεο Νεσηεξηθφηεηαο. Σν θξάηνο πξφλνηαο απνηειεί εηδηθή κνξθή απηνχ
ηνπ ζεζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, κηα θξηηηθή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεσξεηηθά εξγαιεία ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ην θξάηνο ελ γέλεη πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηε θηιειεχζεξε θαη ηε καξμηζηηθή παξάδνζε. ε επφκελν
θεθάιαην, αλαθέξνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη επηρεηξείηαη
κηα αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ππφ απηφ ην πξίζκα. Μηα μεθάζαξε θξηηηθή ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο κε βάζε θηιειεχζεξεο αξρέο πξνέξρεηαη απφ ηνλ λενθηιειεχζεξν
νηθνλνκνιφγν θαη θηιφζνθν Friedrich Hayek. Οη ηδέεο ηνπ Hayek έπαημαλ κείδνλα
ξφιν ζηελ ηδενινγηθή απνλνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. ην δεχηεξν κέξνο
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υν τοισ άλλοισ, είναι γεγονόσ ότι ςε αμφότερεσ τισ προςεγγίςεισ υπάρχουν πζρα από διαφορζσ και
κοινζσ παραδοχζσ, όπωσ θ προςπάκεια για εγκακίδρυςθ μιασ ελεφκερθσ κοινωνίασ που κα ζχει
ςυμφιλιώςει (με διαφορετικό βζβαια τρόπο θ κακεμία) τισ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ αντικζςεισ.
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ηεο εξγαζίαο πεξλάκε ζηε καξμηζηηθή θξηηηθή ηνπ θξάηνπο. Μέζα απφ ηα βαζηθά
έξγα ηνπ Karl Marx γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ αληηιεπηή ε καξμηζηηθή νπηηθή ηνπ
θξάηνπο σο ηδενινγηθά θνξηηζκέλνπ κεραληζκνχ. ε επφκελε ελφηεηα, ζπδεηψληαη
δχν απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο θξηηηθέο ηνπ θξάηνπο απφ ηε λενκαξμηζηηθή
ζθνπηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαπηχζζνληαη ηα ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα ησλ Louis
Althusser θαη Νίθνπ Πνπιαληδά. Οη απφςεηο ηνπο αλ θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο καξμηζηηθήο ζεσξίαο γηα ην θξάηνο ε νπνία ήηαλ
δεηνχκελν γηα πάλσ απφ έλαλ αηψλα. ην θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζπδεηάκε ηε
ζεκαζία πνπ έρνπλ ε θηιειεχζεξε θαη ε καξμηζηηθή παξάδνζε γηα ην θξάηνο
πξφλνηαο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα.

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ελ είδεη

παξαξηήκαηνο δίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο.
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1.1. Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κξάηνπο: Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ
έζλνπο-θξάηνπο ωο θαηλόκελν ηεο λεωηεξηθόηεηαο
Ο Μεγάινο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο αληηθαηέζηεζε
θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηφζν ηνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ,
φζν θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζεζκψλ νη νπνίνη ηηο ζηεξίδνπλ θαη
ηηο επεξεάδνπλ (γηα πεξηζζφηεξα βι., Polanyi, 2007).
Φαηλφκελα φπσο ε ζηαδηαθή αλάδπζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηεο απνκάγεπζεο ηεο θνηλσλίαο (Weber, 1996) αιιά θαη ε αλάδεημε ηεο εμαξηεκέλεο
κηζζσηήο εξγαζίαο σο θπξίαξρεο κνξθήο θνηλσληθήο πξαθηηθήο -ηνπιάρηζηνλ θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο πξσηαξρηθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ
αηψλα- ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πθέξπνπζα απαιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ βηφθνζκνπ απφ
ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο θαη κε ηελ ελζσκάησζε ή ηνλ απνθιεηζκφ κεγάισλ νκάδσλ
ηνπ πιεζπζκνχ (Polanyi, 2007). Η ελζσκάησζε αθνξνχζε ηελ ππνρξεσηηθή έληαμε
ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ελψ ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζρεηηδφηαλ κε ηελ
αδπλακία παξαγσγηθφηεηαο δηαθφξσλ ζεσξνχκελσλ «έθιπησλ» νκάδσλ (αζζελείο,
επαίηεο, πιάλεηεο θηι). Παξάιιεια κε ηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο ζπγθεθξηκέλα
θαζνξηζηηθά πνιηηηθά γεγνλφηα (ε θαζίδξπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο ζηελ Μ.
Βξεηαλία, ε Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε) αιιά θαη ην
θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ νδήγεζαλ ζηελ ζχιιεςε ηνπ θξάηνπο σο πνιηηηθήο δνκήο
πνπ αληηπξνζσπεχεη ην έζλνο, σο κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλή
πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή παξάδνζε. Με απηφλ ηξφπν, πξνέθπςε ε έλλνηα ηνπ έζλνποθξάηνπο ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα ζπλερίδεη λα απνηειεί κέξνο ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο.
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Φπζηθά κηα ηέηνηα κεηαβνιή δε ζα κπνξνχζε λα κελ ζπλνδεπηεί απφ ηελ
αλάδπζε κηαο ζρεηηθήο ηδενινγίαο, δειαδή ηνπ εζληθηζκνχ. Ο Ernest Gellner νξίδεη
σο εζληθηζκφ (ζε φ,ηη αθνξά ην έζλνο σο ηδενινγία) ηε ζπκκεηνρή, ηελ ηαχηηζε κε
έλαλ εγγξάκκαην πςειφ πνιηηηζκφ πνπ έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε κηα νιφθιεξε
πνιηηηθή κνλάδα θαη ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εμνπζία, ηελ θεληξηθή
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςή θαη ηνλ πνιηηηζκφ, βαζηθνχο παξάγνληεο ζην ζρεκαηηζκφ
ηνπ εζληθηζκνχ. Ο Gellner (φπσο θαη αξθεηνί άιινη)

σο έλαο αθιφλεηνο

κνληεξληζηήο ζεσξεί πσο ην έζλνο-θξάηνο ζεκαηνδνηεί κηα έληνλε δηάθξηζε κεηαμχ
ησλ παιαηφηεξσλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ (Polanyi,
2007).
Σν έζλνο είλαη αδηαρψξηζην απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ επηβάιινπλ θαη
επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμή ηνπ, φπσο είλαη ε γεληθή ςήθνο γηα ηνπο «εζληθνχο»,
δειαδή ηνπο ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζην έζλνο θαη είλαη εληαγκέλνη σο πνιίηεο ζην
θξάηνο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη λα πινπνηεί ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ηελ εζληθή-ιατθή
θπξηαξρία (Μειηφο, 2006).
Γηα ηνπο καξμηζηέο βεβαίσο, φπσο είλαη γλσζηφ, ην θξάηνο δηαζθαιίδεη ηελ
απξφζθνπηε αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ. Η
δεκηνπξγία εζληθνχ λνκίζκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηά ηφπνπο θεθαιαηνθξαηψλ αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο-θξάηνπο
πλ ηνηο άιινηο, εμππεξεηνχζε ηε ζέζπηζε θαη ηήξεζε λφκσλ ελψ ιεηηνχξγεζε σο
κεραληζκφο πεηζάξρεζεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε κηαο θνηλσλίαο κε
φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή επηαμία θαη αξκνλία. Οη επηδηψμεηο ηνπ
έζλνπο-θξάηνπο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεξήζεη ηελ εζληθή ηνπ ελφηεηα θαη
θπζηθά λα δηαζθαιίζεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα.
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Η εζληθή ελφηεηα, δελ είλαη κφλν κηα θαληαζηαθή θαηαζθεπή, αιιά εθθξάδεη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ησλ ζεζκψλ, ησλ «δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ».
Τπφ απηφ ην πξίζκα ν θφζκνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχλνιν εζλψλ πνπ έρνπλ θνηλά ή
αληίζεηα ζπκθέξνληα, θαη λα ιεηηνπξγεί σο ηέηνηνο. πλεπψο, ν ηαμηθφο ραξαθηήξαο
ηεο αζηηθήο εμνπζίαο θαη ε ζπλαθφινπζε εθκεηάιιεπζε κέλνπλ ζην αππξφβιεην, ην
ηαμηθφ ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέλεη θξπκκέλν. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη
είλαη ε «ζχγθξνπζε» ή ε «άκηιια» αλάκεζα ζην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ζηα μέλα
εζληθά ζπκθέξνληα (Μειηφο, 2006).

13

1.2 Κξάηνο πξόλνηαο: Ιζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο γέλλεζεο ηνπ ζεζκνύ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο κνξθήο πνπ έιαβε
ζπγθεθξηκέλα σο θξάηνο πξφλνηαο. Αξρηθά, ζα εμεγεζεί θαηά πνηνλ ηξφπν γελλήζεθε
ηζηνξηθά ην πξνλνηαθφ θξάηνο, ηη ελλννχκε, αθξηβψο, φηαλ κηιάκε γηα Πξφλνηα θαη
ζηε ζπλέρεηα πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ν ζθνπφο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν, πξηλ
πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ ζεζκνχ, ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβνχκε
ζε κηα παξάζεζε ζχληνκεο ηζηνξηθήο ηαμηλφκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Η ρξεζηκφηεηα
ηεο παξάζεζεο απηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη φπσο ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο ή
ηεο θνηλσλίαο ή νπνηνπδήπνηε ζρεκαηηζκνχ δελ έρεη κνλνιηζηθή ππφζηαζε, έηζη θαη
ην θξάηνο πξφλνηαο δχλαηαη λα ιάβεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη πεξηερφκελν ζε ζρέζε
πάληα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθνηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη/
εκθαλίδεηαη. πλεπψο, λννχκε ην θξάηνο πξφλνηαο σο ηδεφηππν ν νπνίνο, σζηφζν,
εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο παξαιιαγέο.
Σν θξάηνο πξφλνηαο γελλήζεθε θαη δηακνξθψζεθε κεηά ην Β΄ Παγθφζκην
Πφιεκν ζηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεξκαλία. Η ηζηνξηθή ζηηγκή θαηά ηελ
νπνία εκθαλίζηεθε ην θξάηνο πξφλνηαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε
ηνπ ξφινπ ηνπ. Οη δπηηθέο θνηλσλίεο πξνέξρνληαλ απφ έλαλ πφιεκν πνπ ηζνπέδσζε
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Δπξψπεο ελψ αλάκεζα ζηα αίηηα ηνπ πνιέκνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Μεγάιε Ύθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Βαζηθή επηδίσμε
γηα ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ησλ ΗΠΑ ήηαλ ε
εθαξκνγή

πνιηηηθψλ

πνπ

ζα

απέηξεπαλ

ηελ

επαλάιεςε

ηεο

αλάπηπμεο

νινθιεξσηηθψλ θηλεκάησλ, ηα νπνία αηκαηνθχιηζαλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Παξάιιεια, ε απμαλφκελε επηξξνή ησλ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ ηεο πιήξνπο
απαζρφιεζεο αιιά θαη ε αλακθηζβήηεηε αίγιε πνπ απέθηεζαλ ηα αξηζηεξά θφκκαηα
εμαηηίαο ηεο αληίζηαζήο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο θαηέζηεζαλ
εθηθηή κηα πνιηηηθή πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν επλντθή γηα ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά
ζηξψκαηα. Η θξαηηθή παξέκβαζε πνπ πξεζβεχεη ην πξνλνηαθφ θξάηνο ππνζηεξίδεη
φηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αξσγή ηνπ πνιίηε είρε σο θχξην ζηφρν λα δείμεη φηη νη
ζπλζήθεο «εμαζιίσζεο»,

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο, δελ είλαη κφλν ηδησηηθή

ππφζεζε. Σν δηθαίσκα ζηελ επηβίσζε πξνθχπηεη απφ ηα βαζηθά αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαθσηηζκνχ (18νο-19νο αη.).
Παξφιν πνπ ην θξάηνο πξφλνηαο εκθαλίζηεθε ζηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ
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κεηαπνιεκηθά, ζπγθεθξηκέλεο θαηαθηήζεηο είραλ αξρίζεη λα επηηπγράλνληαη ήδε απφ
ηνλ 19ν αηψλα. Η εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εθαξκφζηεθε
πξψηε θνξά ην 1883 ζηε κηζζσηή ηάμε κε ζθνπφ ηνλ θαηεπλαζκφ ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Η
πξνζηαζία γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη δηθαηψκαηα εθαξκφζηεθε έλαλ ρξφλν κεηά
(1884) θαη αξγφηεξα ζεζπίζηεθε αθφκε ε λνκνζεζία γηα ηελ ζπληαμηνδνηηθή
αζθάιηζε.
Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο ζεσξήζεηο ηεο γέλεζεο ηνπ ζεζκνχ: α) ε ιεηηνπξγηθή
θαη ε β) ηαμηθή. Η πξψηε, πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ζχιιεςε ηεο πξνφδνπ
ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ. χκθσλα κε απηήλ, δελ ήηαλ δπλαηφ παξά ην θξάηνο σο
πνιηηηθφο ζεζκφο λα εμειηρζεί ζε αλψηεξεο βαζκίδεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη
πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η πξνλνηαθή θαη θνηλσληθή ηνπ αληίιεςε ππήξμε
επαθφινπζν ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ. Γελ θάλνπκε ιφγν ζαθψο γηα κηα
«εμειηθηηθή» πξνζέγγηζε ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο είλαη έλαο πνιηηηθφο
ζεζκφο πνπ εμειίζζεηαη ζε φιν θαη αλψηεξεο βαζκίδεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη
πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνζηηθήο αλαβάζκηζεο. Αιιά
γηα κηα πξνζέγγηζε ε νπνία εληνπίδεη ηα αίηηα ηεο ζχζηαζεο ηνπ θξάηνπο ζηνπο
ηαμηθνχο αγψλεο είηε κεηαμχ ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηεο θενπδαξρίαο είηε κεηαμχ ηεο
αζηηθήο θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Η πξνζέγγηζε απηή εκπεξηέρεη θαη έλα ζηνηρείν
δπλακηζκνχ, αθνχ, θαηά ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, ε επίηεπμε ηεο πξνφδνπ απηήο δελ
πξνέθπςε σο θπζηθή πνιηηηθή σξίκαζε, αιιά σο απνηέιεζκα αγψλσλ θαη θαηάθηεζε
ηεο θηιειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθήο αζηηθήο ηάμεο. Η θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη ε
θαζνιηθή εθπαίδεπζε ζεσξνχληαη σο νη ζπνπδαηφηεξνη θαξπνί ηνπο νπνίνπο έδξεςε ε
αζηηθή ηάμε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαξξίςεη ην απνιπηαξρηθφ θξάηνο θαη ηνπο
απνζηεσκέλνπο ζεζκνχο ζηνπο νπνίνπο ζηεξηδφηαλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη
δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο ζεσξνχληαη σο ν ζεκαηνθχιαθαο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο
θαη πξνζπαζνχλ λα αληηθξνχζνπλ ηελ θξηηηθή πνπ δέρνληαη, ππεξακπλφκελεο ηεο
ηζηνξηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηε δηθαίσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ γηα ιατθή
θπξηαξρία θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Μειηφο, 2006).
Η δεχηεξε ζεψξεζε δίλεη έκθαζε ζηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο. Με ηελ εθβηνκεράληζε θαη ηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ εξγαηψλ πνπ
ζπλεπαγφηαλ απηή, άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη έλα έληνλν θιίκα δηακαξηπξίαο ιφγσ
ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εξγάδνληαλ. Οη εξγάηεο άξρηζαλ λα απεξγνχλ θαη
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λα δεηνχλ δηθαηψκαηα θαη θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε θαη αζθάιηζε. Δλ θαηξψ, απηφ έθεξε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ελφο
θξαηηθνχ κεραληζκνχ (θξάηνο πξφλνηαο) ν νπνίνο πξνζέθεξε κηα ζεηξά απφ
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνλφκηα ζηνπο πνιίηεο. Γηα παξάδεηγκα, παχεη λα
ζηεξίδεηαη ε αξσγή ησλ αδχλακσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ ελνξία (ε εθθιεζία κε
θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα σο «θχιαθαο» ησλ θησρψλ) θαη παίξλεη ηε ζέζε ηεο κηα
θξαηηθή λνκνζεζία ε ιεγφκελε λνκνζεζία γηα ηνπο θησρνχο ε νπνία εθαξκφζηεθε ην
1834 (Poor Law) θαη αλέιαβε ηελ θξνληίδα φισλ φζσλ έρξεδαλ επηδνκαηηθήο θαη
ηδξπκαηηθήο βνήζεηαο (πέλεηεο, άλεξγνη, άζηεγνη, αλάπεξνη θιπ). Οη πνιηηηθέο ηεο
Πξφλνηαο, βεβαίσο, ιεηηνπξγνχλ ζηνλ αληίπνδα ηεο ζχγρξνλεο λενθηιειεχζεξεο
«ιχζεο» ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ειεχζεξε θαη
αλεκπφδηζηε αγνξά. Όηαλ ινηπφλ, ζα απνθηνχζε κηα άξηζηε νηθνλνκία ζα κπνξνχζε
λα βνεζήζεη θαη ηα πην αδχλακα κέιε. Η αξσγή φκσο, ζα έπξεπε λα είλαη ε ειάρηζηε
έηζη ψζηε ην άηνκν λα κελ επαλαπαχεηαη θαη λα αλαδεηά ζπλερψο εξγαζία.
Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δνχκε πνηνο αθξηβψο είλαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ηα πξνηάγκαηά ηνπ. H
πξφλνηα ζεκαίλεη ηελ κέξηκλα-βνήζεηα ζε πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε. Σα θξηηήξηα
είλαη θπξίσο εηζνδεκαηηθά. Γειαδή έλαο πνιίηεο ιακβάλεη βνήζεηα ζχκθσλα ην αλ
έρεη έλα ρακειφ εηζφδεκα ή θαη θαζφινπ. Υακειφ ζεσξείηαη ην εηζφδεκα ην νπνίν
δελ επηηξέπεη ηελ πιήξε θάιπςε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ (βηνπνξηζηηθέο
αλάγθεο, αλάγθε γηα έλδπζε, δηαζθέδαζε θιπ.) Σν θξάηνο ινηπφλ, παίξλεη ηελ κνξθή
ελφο κεραληζκνχ πνπ ζηνρεχεη ζην λα θξνληίζεη ηηο νηθνλνκηθά πην αδχλακεο νκάδεο
ηνπ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ θνηλσληθήο -θξαηηθήο
αξσγήο κπνξεί λα είλαη πεξηπηψζεηο έθηαηεο αλάγθεο π.ρ. μαθληθή απψιεηα
θαηνηθίαο-ζηέγεο, απψιεηα εξγαζίαο, έιιεηςε πφξσλ, αλαπεξία θ.α. Χο εθ ηνχηνπ ην
θξάηνο

πξφλνηαο, φπσο δηαβάδνπκε ζην Oxford Hanbook of The Welfare State,

πξαγκαηψλεη νξηζκέλεο αμίεο φπσο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πην αδχλακσλ κειψλ κηαο
θνηλσλίαο, ε λνκηκνπνίεζε ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε
ζπληαμηνδφηεζε θ.ά. πλεπψο, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Stuart White (2010) ε χπαξμε
ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο, δηφηη ελζαξθψλεη πνηθίιεο εζηθέο
αμίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ ζην
φλνκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο απνηξνπήο ηεο θηψρεηαο.

16

Έλαο εμαηξεηηθά ρξήζηκνο νξηζκφο παξέρεηαη απφ ηνλ William Beverigde γηα
ηνλ νπνίν ην θξάηνο πξφλνηαο λνείηαη σο «έλαο θπβεξλεηηθφο κεραληζκφο κέζα ζηνλ
νπνίν ην θξάηνο ή έλα πνιχ θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν απνηεινχκελν απφ θνηλσληθνχο
ζεζκνχο παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο
ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ηελ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηεο δεκφζηαο επζχλεο γηα
θάιπςε ησλ ειάρηζησλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ πνπ δελ δχλαληαη λα ηα
παξέρνπλ νη ίδηνη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη ε θνηλσληθή
αζθάιηζε ζηηο πξνεγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο» (Brittanica Encyclopaedia, 2015).
Οη αμίεο πνπ δηέπνπλ ην θξάηνο πξφλνηαο έρνπλ θηιειεχζεξεο θαηαβνιέο ηηο νπνίεο
ζα εμεγήζνπκε εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα.
Οη αμίεο απηέο αλακθίβνια κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο βαζηθνί εγγπεηέο
ηεο λνκηκνπνηεηηθήο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Απηφ ζε αληίζεζε κε άιιεο
κνξθέο θξάηνπο επηρεηξεί λα πινπνηήζεη ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο,
θαζψο εγγπάηαη ζεκαληηθά θνηλσληθά δηθαηψκαηα. Οη αξρέο πνπ ππεξεηεί -φηαλ
εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά- είλαη ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ε ειεπζεξία.
Μηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα νκαδνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ηχπσλ ηνπ
θξάηνπο πξφλνηαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ Άγγιν ζεσξεηηθφ Richard Titmuss (1974).
Κξηηήξηα γηα απηφ ην εγρείξεκα απνηεινχλ ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη θάζε θνξά
αλάκεζα ζηελ αγνξά, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θξάηνο. Έηζη ν

Titmuss

δηαθξίλεη ηξηψλ εηδψλ ηχπνπο: ηνλ ππνιεηκκαηηθφ (residual), ην βηνκεραληθφ
(industrial achievement-performance) θαη ην ζεζκηθφ-αλα-δηαλεκεηηθφ (institutional redistributive).
χκθσλα

κε

ην

πξψην

κνληέιν

(ππνιεηκκαηηθφ)

ην

θξάηνο

παξεκβαίλεη κφλν φηαλ ε αγνξά θαη ε νηθνγέλεηα απνηπγράλνπλ λα θαιχςνπλ
ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. Σν αληηθείκελν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο είλαη λα
δηδάμεη

ηνπο

ζπλεπψο

ε

αλζξψπνπο,
θξαηηθή

πσο

παξέκβαζε

λα

επηβηψλνπλ

είλαη

ειάρηζηε.

ρσξίο

ηε

βνήζεηά

Η

παξνρή

ηνπ,

επηδνκάησλ

πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ έιεγρν ησλ κέζσλ δηαβίσζεο πνπ δηαζέηεη ην
άηνκν θαη ζπλήζσο ηα βνεζήκαηα απηά ζηηγκαηίδνπλ ηα άηνκα, ζηα νπνία
παξέρνληαη, κε απφξξνηα λα ιεηηνπξγεί θαηαζηαιηηθά θαη φρη πξνιεπηηθά. Σν
πξφηππν απηφ ζπλδέεηαη κε κηα επηιεθηηθή κνξθή θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη
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αθνξά απζηεξά εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο λα ην
επηηχρνπλ. ην δεχηεξν κνληέιν (βηνκεραληθφ) νη αλάγθεο θαιχπηνληαη κε βάζε ηελ
παξαγσγηθφηεηα, ηα πξνζφληα θαη ηελ επίδνζε ζηελ εξγαζία.

Ο δε ξφινο ηεο

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο κε ηνλ ξφιν ηεο νηθνλνκίαο. Σέινο,
ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ κνληέινπ (ζεζκηθφαλαδηαλεκεηηθφ), πνπ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο είλαη ε θαζνιηθή
θάιπςε ησλ αλαγθψλ έμσ απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο (Υιέηζνο, xx).
Τπφ ην θσο απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί
εθ λένπ ε δηάθξηζε θηιειεχζεξσλ θαη καξμηζηηθψλ αληηιήςεσλ ψζηε λα γίλνπλ
μεθάζαξεο θαη νη δπν ηνπνζεηήζεηο. χκθσλα κε ηε λενθηιειεχζεξε ζεσξία, φπσο
είδακε παξαπάλσ, ην θξάηνο-πξφλνηαο ζα έπξεπε λα απνηειεί έλαλ κεραληζκφ, ν
νπνίνο παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία αιιά ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ, θαζψο ε
παξέκβαζε απηή είλαη επηδήκηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη κάιηζηα
ππφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθφηεξα ζηε
ζπλέρεηα. Έηζη, ην θξάηνο ππάξρεη σο επί ην πιείζηνλ σο εγγπεηήο ηνπ λφκνπ
ρξεζηκνπνηψληαο κεραληζκνχο θνηλσληθήο επηαμίαο. Απφ ηελ άιιε, γηα ηνλ καξμηζκφ
ην θξάηνο πξφλνηαο απνηειεί έλα ηαμηθφ φξγαλν κε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηε
δηαηήξεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ.

Όπσο ζα

εμεηάζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα, ην θξάηνο ζχκθσλα κε ην καξμηζκφ δελ είλαη
πνηέ απφλ απφ ηε ξχζκηζε ηεο νηθνλνκίαο αθφκα θαη φηαλ απηή επηρεηξείηαη λα
ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ειεχζεξα, αληηζέησο ην θξάηνο έρεη έληνλα παξεκβαηηθφ ξφιν
κέζα απφ κεραληζκνχο φπσο ε θνξνιφγεζε, νη δαζκνί, ε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ε
ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ην ζεκεξηλφ θξάηνο ηείλεη,
θαηά ηελ άπνςή καο, λα γίλεηαη νινέλα θαη πην λεν-θηιειεχζεξν ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ

θξάηνπο πξφλνηαο αιιά θαη ηε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο

αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ (ή ηελ ειάρηζηε αλαδηαλνκή), ηελ νπνία είλαη εμ νξηζκνχ
ππνρξεσκέλν λα εθαξκφζεη, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ πξσηίζησο ε
θηιειεχζεξε θαη λενθηιειεχζεξε ζθνπηά. Καη νη δπν απφςεηο ζα πξέπεη λα
κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ελδειερψο έηζη ψζηε λα εξεπλήζνπκε πνηα είλαη ελ
ηέιεη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, θαηά πφζν ρξεζηκεχεη ε ιεηηνπξγία απηή ζε
κηα θνηλσλία ή κε θαζψο θαη αλ ελ ηέιεη εμηζνξξνπεί ηηο θνηλσληθέο αληηθάζεηο ζηελ
ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία.
.
18

2. Η Φηιειεύζεξε νπηηθή
Η πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην
θίλεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ θαη σο επί ην πιείζηνλ βαζίδεηαη ζηα ηδεψδε
ηνπ φπσο είλαη ε ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ε ειεχζεξε
πνιηηηθή βνχιεζε, ην δηθαίσκα

θαη ν ζεβαζκφο ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, ην

δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη θ.ά. Φπζηθά ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε
θαη ε επηξξνή ηνπ εκπλεφκελνπ απφ ηελ αξραία Διιάδα νπκαληζκνχ. Αλακθίβνια ν
πνιηηηθφο θηιειεπζεξηζκφο απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νξηζηηθή
εδξαίσζε ηνπ Λφγνπ απέλαληη ζην κεζαησληθφ ζθνηαδηζκφ θαη ηελ απνιπηαξρία ελψ
δεκηνχξγεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ επηβηψλνπλ
κέρξη ζήκεξα. Έηζη, γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ θηιειεπζεξηζκφ είλαη ε πίζηε
ζηελ ηζφηεηα, ηφζν πνιηηηθή (ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν) φζν θαη λνκηθή (ηζφηεηα
ελψπηνλ ηνπ λφκνπ).
Ο θηιειεπζεξηζκφο έρεη καθξά ηζηνξία σο ηδενινγηθφ ξεχκα. Γελ έρεη έλαλ
θπξίαξρν ζηνραζηή αιιά απνηειεί ζπλνλζχιεπκα δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηεο
θηιειεχζεξεο ζθέςεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, θπξίσο
κάιηζηα, φζνλ αθνξά ζην ζεκειηψδεο δήηεκα ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο. Οη ξίδεο ηνπ
βξίζθνληαη ζηε ζεσξία ησλ θιαζηθψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο
θηινζνθίαο.

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ν Adam Smith,

αλαγλσξίδνληαο ηα παξαγσγηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θαηακεξηζκνχ
ηεο εξγαζίαο θαη φληαο ππέξκαρνο ηνπ laissez faire, δίλεη έκθαζε ζηελ ειεχζεξε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ηελ νπνία ζεσξεί σο έλα «απηνξξπζκηδφκελν» ζχζηεκα πνπ
έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα νδεγεί ζηε κέγηζηε απφδνζε.

Θεσξείηαη φηη ε αγνξά

ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηνπ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο δξα σο ξπζκηζηήο κεηαμχ αληίζεησλ
δπλάκεσλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο
αλζξψπηλεο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Η δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαζνδεγείηαη απφ
ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ θαη ηηο δπλάκεηο «εγσηζκνχ». Μάιηζηα κε ηνλ ζπλδπαζκφ
δηαθνξεηηθψλ «εγσηζκψλ» κπνξεί λα παξαρζεί ηζνξξνπία ηελ νπνία επηηπγράλεη ην
«αφξαην ρέξη» ηεο αγνξάο. Γεδνκέλνπ φηη θάζε άηνκν εξγάδεηαη γηα ην πξνζσπηθφ
ηνπ ζπκθέξνλ πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν δηακέζνπ ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ
επηηπγράλεη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θάηη πνπ θάπνηνο άιινο δελ έρεη. Απηφο κε ηε
ζεηξά ηνπ παξάγεη θάηη πνπ επίζεο είλαη αλαγθαίν γηα ηα ππφινηπα κέιε ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Έηζη φινη θεξδίδνπλ κε θίλεηξν ην αηνκηθφ θέξδνο απμάλνληαο
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δξακαηηθά ηελ παξαγσγή αγαζψλ. Ο Smith, παξ‟ φια απηά, ζεσξεί φηη ν ξφινο ηνπ
θξάηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ
(Heilbroner, 2000 · Υάξβετ, 2007). Χζηφζν, ε πξνζέγγηζε ηνπ Smith δελ ζα πξέπεη λα
ζπγρέεηαη κε ζχγρξνλεο naïve απφςεηο γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο αγνξάο πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνλ λενθηιειεχζεξν θπληζκφ. Ο Smith ήηαλ ηδηαίηεξα θξηηηθφο
απέλαληη ζηελ απιεζηία θαη ηηο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο ησλ εκπφξσλ ηεο επνρήο
ηνπ. Καηά ηε γλψκε καο, απηή ε παξεξκελεία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζπρλά
αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη ν Smith εθηφο απφ ζπγγξαθέαο ηνπ Έξεπλα γηα ηε Φύζε θαη
ηηο Αηηίεο ηνπ Πινύηνπ ησλ Δζλώλ είλαη θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο Θεσξίαο ησλ Ζζηθώλ
πλαηζζεκάησλ.
Σν θξάηνο ζχκθσλα κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ απνηειεί βαζηθφ κεραληζκφ γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ δηαθσηηζκνχ φπσο είλαη: νη θνηλσληθέο αμίεο, ε
ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ε ηζφηεηα θιπ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε αθφκε φηη ην θξάηνο
ζπληζηά ηξφπνλ ηηλά ηελ πνιηηηθή ιχζε ηνπ δηαθσηηζκνχ, ε νπνία ελζαξθψλεη ηηο
θνηλσληθέο αμίεο κε ηε κνξθή πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Βαζίδεηαη ζηνλ αλζξσπηζκφ,
ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ηα θαζνξηζκέλα απφ απηή αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.
Δπηπιένλ, ν θηιειεπζεξηζκφο πξεζβεχεη, φηη πξνηεξαηφηεηα έρεη ην άηνκν θαη
ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη γηα ηε

ζπγθξφηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηελ

αλάδπζε απηή ηνπ ππνθεηκέλνπ ην άηνκν πιένλ σο εληθή πξνζσπηθφηεηα είλαη κε
αλαγψγηκν ζην ζχλνιν. πρλφ ζεκείν θξηηηθήο απέλαληη ζηνλ νληνινγηθφ αηνκηζκφ
είλαη φηη ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν νδεγεί ζε έλαλ αθξαίν αηνκηθηζκφ, δηφηη κηα
θνηλσλία ζχκθσλα κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηνπ
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.

Έηζη, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ειαρηζηνπνηείηαη φζν ην

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν (Άληακ κηζ – απηνξξχζκηζε ηεο αγνξάο) δηφηη απνηειεί
ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο παξέκβαζήο
ηνπ. Δπνκέλσο ην θξάηνο πξέπεη λα απέρεη απφ ηε ξχζκηζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο γηα
δχν ιφγνπο: ηφζν θαλνληζηηθά, επεηδή απηφ ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
ειεπζεξίαο φζν θαη ιεηηνπξγηθά-απνδνηηθά, αθνχ δελ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε
κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ επηηεπγκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη
λα είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλε αθφκε θαη σο πξνλνηαθφ θξάηνο.
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χκθσλα κε ηελ αλάγλσζή καο νη αμίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε θηιειεχζεξε
ζθέςε κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο νθηψ αξρέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ
θξάηνπο κε ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο δσήο. Αξρηθά (1) ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ
απνηειεί πξσηαξρηθή πνιηηηθή αμία θαη άξα βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο
πνιηηηθήο απφθαζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πφζν απμάλεη ή κεηψλεη ηελ ειεπζεξία
ηνπ αηφκνπ. πλαθφινπζα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, (2) ν θηιειεπζεξηζκφο
πξνάγεη ηνλ αηνκηζκφ θαζψο ην άηνκν είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ηελ ζπιινγηθφηεηα.
Δπνκέλσο, ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ δε ζα πξέπεη λα ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηνπ θνηλνχ
θαινχ. Μηα ηξίηε βαζηθή αξρή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ είλαη ε δπζπηζηία απέλαληη ζηελ
θξαηηθή εμνπζία. Έλαο επξχο νξηζκφο ηεο εμνπζίαο είλαη ε δπλαηφηεηα λα
«ρεηξαγσγεί» θαλείο θάπνηνλ άιινλ ψζηε λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ
βνχιεζε. Οη θηιειεχζεξνη ζεσξνχλ φηη ην άηνκν είλαη απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα
θξίλεη ην ζπκθέξνλ ηνπ θαη φρη ην θξάηνο. Γηφηη ην θξάηνο αξθεηά ζπρλά κέζα απφ
δηάθνξνπο κεραληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα επηβνιή θάπνησλ κέηξσλ, επηδηψθεη λα
ππνδείμεη ζηνπο πνιίηεο ην ζπκθέξνλ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη, φηη νη
θξαηηθέο παξεκβάζεηο είλαη αλνχζηεο αθνχ νη πνιίηεο είλαη πάληα ζε ζέζε λα
απνθαζίδνπλ γηα ην «ζσζηφ» ή κε (3). Δπηπιένλ, πξνυπφζεζε γηα ηελ ηήξεζε φισλ
ησλ αξρψλ είλαη (4) ε χπαξμε ελφο θξάηνπο Γηθαίνπ, δειαδή ε λνκνθξαηία. Οη
ςεθηζκέλνη λφκνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. Σαπηφρξνλα φινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ
λφκν αλεμάξηεηα απφ ην ρξψκα, θχιν, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θιπ. Μηα άιιε
βαζηθή ηδέα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ είλαη φηη (5) ην θξάηνο δελ έρεη ξφιν λα επηβάιεη
ηελ ηάμε ζηελ νηθνλνκηθή δσή, θαζψο ε ηάμε πξνθχπηεη απζφξκεηα κέζα απφ ηηο
εζεινληηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ: δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα θαλφλεο πνπ
δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Όηαλ ηα άηνκα είλαη απνιχησο ειεχζεξα ρσξίο
εμαλαγθαζκνχο, ηφηε βξίζθνπλ κέζα απφ ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο έλα ηξφπν λα
δηαηεξνχλ ηελ επηαμία θηηάρλνληαο δηθνχο ηνπο ακνηβαία απνδεθηνχο θαλφλεο πνπ ζα
ηνπο εμππεξεηνχλ. Δπηπξφζζεηα, (6) νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα
αθήλνληαη αλεκπφδηζηεο θαη ε αηνκηθή ηδηνθηεζία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη. Σα
φπνηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα ιχλνληαη εηξεληθά. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη
ειεχζεξεο αγνξέο θαη φρη θπβεξλεηηθφο ζρεδηαζκφο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε
παξεκβαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή είλαη κε απνδεθηή. Σν θξάηνο (7) ζα πξέπεη λα έρεη
πεξηνξηζκέλν ξφιν ν νπνίνο ζα αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο αηνκηθήο
ηδηνθηεζίαο. Σέινο, (8) ν θηιειεπζεξηζκφο πξνάγεη ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ ειεπζεξία
ηνπ Λφγνπ, θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη αληαιιαγή ηδεψλ.
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Απηέο ηηο αξρέο ηηο εληνπίδνπκε ζε κηα ζεηξά απφ θηινζφθνπο πνπ
εληάζζνληαη ζηελ παξάδνζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ν Bentham
(Barry, 1998) ππνζηεξίδεη φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε δηθαηνινγείηαη κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ θαηαθέξλεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επκάξεηα. Οη θπβεξλήζεηο ζα
πξέπεη λα θάλνπλ φζν ην δπλαηφ πην εχθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ
ηηο επηζπκίεο ηνπο κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηα
κέγηζηα αγαζά ζην κέγηζην βαζκφ.

Ο Bentham ηάζζεηαη ππέξ ηεο αξρήο ηεο

ρξεζηκφηεηαο, φηη δειαδή ε αλζξψπηλε δξάζε ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε
ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο επηπρίαο γηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ. Έλα αθφκε
παξάδεηγκα είλαη ν Mill (Barry, 1998), ν νπνίνο είλαη επίζεο ππέξκαρνο ηεο αξρήο ηεο
ρξεζηκφηεηαο αιιά φρη κε ηελ ςπρνινγηθή έλλνηα ηνπ Bentham. ηεξίδεη κηα πην
πινπξαιηζηηθή άπνςε ζπλδπάδνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ
θνιεθηηβηζκνχ. Θεσξεί φηη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη φπνπ ε αγνξά είλαη
αλαπνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο, ζηα πεδία ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ δεκφζησλ
έξγσλ θαη ηεο πγείαο. Αλακθίβνια εμίζνπ ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε επηξξνή ηνπ
Locke (Barry, 1998) κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ην θπζηθφ λφκν θαη ην θνηλσληθφ
ζπκβφιαην. Ο θσηδέδνο θηιφζνθνο αλαγλσξίδεη δχν βαζηθά, αλζξψπηλα, θπζηθά
θαη αλαθαίξεηα δηθαηψκαηα: ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηδηνθηεζία. Θεσξεί φηη απηά ηα
δηθαηψκαηα δελ είλαη απφιπηα θαη ππάξρνπλ φξνη ζε απηά, φπσο ππάξρνπλ θαη
ππνρξεψζεηο ζε απηνχο πνπ ηα θέξνπλ. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί, πξνζηαηεχνληαη θαη
ππφθεηληαη ζε αιιαγέο απφ ην λφκν γηα απηφ θαη ε αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε θαη
ε αλεμάξηεηε δηθαηνζχλε θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηε ζεσξία ηνπ. ηα λεφηεξα
ρξφληα

δηαρσξίδεηαη ν παιαηφο θηιειεπζεξηζκφο απφ ην λενθηιειεπζεξηζκφ. Ο

θηιειεπζεξηζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ ηδέα ηεο ειάρηζηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο
ζηελ νηθνλνκία (φπσο ήδε εμεγήζακε), ελψ ν λενθηιειεπζεξηζκφο πξνσζεί ηελ
πιήξε απφδνζε θάζε πηπρήο ηεο θνηλσληθήο δσήο ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο.
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2.1 Νενθηιειεπζεξηζκόο
Ο θιαζζηθφο θηιειεπζεξηζκφο ζαθψο δηαθνξνπνηείηαη απφ ην λένθηιειεπζεξηζκφ παξφιν πνπ θαη νη δπν πξνζδίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αγνξά. Ο
λέν-θηιειεπζεξηζκφο, ην κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ πξψηνπ, πξεζβεχεη ηνλ
«εθηνπηζκφ» ηνπ θξάηνπο απφ θάζε ελέξγεηα ηεο αγνξάο. Παξνρέο φπσο θνηλσληθή
αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, παηδεία θιπ. ζα πξέπεη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα
παξέρνληαη απφ απηφ-νξγαλσκέλεο νκάδεο κε θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα θαη φρη
θξαηηθφ (γηα παξάδεηγκα, θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, νηθνγέλεηα, εθθιεζία θιπ).
Χζηφζν βαζηθή ζέζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ είλαη φηη θαη απηνί νη ηνκείο κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ πεγή θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. ε πεξίπησζε
πνπ ην θξάηνο παξέκβεη ζηελ αγνξά ηφηε απηή είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. Η
πίζηε ζε κηα θνηλσλία πνιηηψλ φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα

κέζα απφ εζεινληηθέο νξγαλψζεηο παξά κέζα απφ

θξαηηθέο παξεκβάζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ.
Δπηπξνζζέησο, νη λεν-θηιειεχζεξνη είλαη ππέξ ηεο άπνςεο ηεο ζχλδεζεο ησλ
αληαγσληζηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζηφρσλ θαη αμηψλ ζηα πιαίζηα κηαο ειεχζεξεο
θνηλσλίαο. Γελ είλαη ερζξηθνί ζηελ θνιεθηηβηζηηθή δξάζε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ
ηνπο αλαμηνπαζνχληεο, αληηζέησο ζεσξνχλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ππνρξέσζε
απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα πνπ ηνπο θξνληίδεη ζε θξίζηκεο πεξηφδνπο, ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο. Γελ ακθηζβεηνχλ αλνηρηά ην ζχζηεκα θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο θαη ζεσξνχλ φηη ην θνηλσληθφ θξάηνο απνηειεί έθθξαζε θνηλσληθήο
ζπλνρήο θαη κεξηθέο θνξέο ιεηαίλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γελ είλαη αξλεηηθνί, επίζεο, ζηε βνεζεηηθή ιεηηνπξγία
ηεο νηθνγέλεηαο. Θεσξείηαη φηη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη έλα βαζηθφ
επίπεδν δηαβίσζεο ζηνπο πνιίηεο. Βαζηθφ, επίζεο, θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
θξάηνπο είλαη εάλ πξνσζεί ηελ εζηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απηνπξαγκάησζε.
Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο γηα ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο
απφςεηο ηνπ Friedrich Hayek ν νπνίνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
εθπξνζψπνπο ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ελ
γέλεη.
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2.2 Friedrich Hayek (1899- 1992)
Ο πνιηηηθφο θηιφζνθνο θαη νηθνλνκνιφγνο Hayek ππνζηεξίδεη φηη ηίπνηε θαη
θαλέλαο δε κπνξεί λα αλαγθάζεη ην άηνκν λα θάλεη θάηη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ. Ο
ζεβαζκφο ζηε βνχιεζε ηνπ άιινπ αιιά θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ σο άηνκν είλαη
απηνλφεηνο ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ. Αθξηβψο απηή ε απνπζία ηνπ θαηαλαγθαζκνχ
θαηνρπξψλεη κέζσ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ην απαξαβίαζην ηνπ ρψξνπ (Hayek, 1960).
Διεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Hayek, νξίδεηαη ε θαηεμνρήλ απνπζία απηνχ
ηνπ εμαλαγθαζκνχ ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ αηνκηθή επζχλε έθαζηνπ πνιίηε. Χο
εμαλαγθαζκφο ελλνεί είηε άηνκα πνπ εμαλαγθάδνπλ, είηε άηνκα πνπ εμαλαγθάδνληαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθά θαη αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα ζπκβηβάδνληαη κεηαμχ
ηνπο κε ζθνπφ ηελ πξαγκάησζε ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο ηφηε πξνθχπηεη ε
απζφξκεηε ηάμε. Η απζφξκεηε ηάμε αλαδεηθλχεηαη απηφκαηα ζρεδφλ φπσο ε
απηνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ηνπ Άληακ κηζ. Μάιηζηα, θέξλεη ην παξάδεηγκα-πξφηππν
απζφξκεηεο ηάμεο, ην νπνίν είλαη ε γιψζζα, ιέγνληαο φηη απνηειεί έλα έκθπην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
πνιίηεο λα επηθνηλσλνχλ θαη ζπλελλννχληαη. Δίλαη κηα απζφξκεηε ζχκβαζε κεηαμχ
ησλ πνιηηψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν κε ζθνπφ ηελ ακνηβαία εμππεξέηεζε. Ο
Hayek ππνζηεξίδεη, φηη φηαλ κηα νκάδα αλζξψπσλ δξα απνιχησο εγσηζηηθά, ν
θαζέλαο κε βάζε ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, κφλν ηφηε είλαη απνιχησο ειεχζεξε θαη
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλεκπφδηζηα ε απζφξκεηε ηάμε. Πξνζζέηεη αθφκε, φηη ε
κεγηζηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζα πξνσζήζεη ηελ
θνηλσληθή ειεπζεξία ηνπ ζπλφινπ.
ην βηβιίν ηνπ Ο δξόκνο πξνο ηε Γνπιεία

ηάζζεηαη θαηά ηνπ θξαηηθνχ

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνζηεξίδνληαο φηη κηα θνηλσλία πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο δελ είλαη δπλαηφ λα
νδεγεζεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο αληίζεηα ζα νδεγεζεί ηειηθά ζηε
δνπιεία. Η θξαηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο έλα θξάηνο ην
νπνίν θαηαθέξλεη λα έρεη ηνλ απφιπην νηθνλνκηθφ έιεγρν ζπλεπάγεηαη ηνλ εμ
νινθιήξνπ έιεγρν νπνηαζδήπνηε πξάμεο ησλ αηφκσλ. Δπνκέλσο, απηφ ζα ζεκάλεη
θαη ηελ απνπζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. ην ίδην έξγν εμεγεί, επίζεο, φηη ν θξαηηθφο
έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο ζέιεζεο κηαο κεηνλφηεηαο
ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θάηη πνπ θαηαζηξαηεγεί ην θξάηνο
Γηθαίνπ θαη δε κπνξεί παξά λα νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα ζηε Γνπιεία (δειαδή ηνλ
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νινθιεξσηηζκφ γηα ηνλ ίδην). Μνλαδηθφο δξφκνο γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ
θαζίζηαηαη ν εγσηζηηθφο θαη αηνκηθηζηηθφο ηξφπνο δσήο ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ
νδεγεί ζηελ απζφξκεηε ηάμε (γηα πεξηζζφηεξα βι. Hayek, 2001).
Σν άηνκν, είλαη ζχλζεηε έλλνηα. Ο ίδηνο εμεγεί, φηη αληηπαζεί ηνλ φξν
«νληνινγηθφο αηνκηθηζκφο», δηφηη απηφο έρεη εξκελεπζεί ζην παξειζφλ σο ε
κεηαθπζηθή εθείλε αληίιεςε πνπ ζέιεη ηελ αλζξσπφηεηα λα απνηειείηαη απφ
απηάξθεηο ρσξηζηέο κνλάδεο. Αθφκε θαη ν Ρνβηλζψλ Κξνχζνο επηβηψλεη, ιέεη, δηφηη αλ
θαη κνλήξεο, θνπβαιάεη κέζα ηνπ φιν ην πνιηηηζκηθφ θεθηεκέλν πνπ πξφιαβε λα
απνξξνθήζεη φηαλ δνχζε κε άιινπο. Σν πξφηεξνλ ηνπ εαπηνχ δελ πξέπεη ινηπφλ, θαηά
ηνλ Hayek λα λνείηαη ρξνλνινγηθψο αιιά ελλνηνινγηθψο θαη σο απνηέιεζκα κηαο
αμηαθήο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ αηφκνπ. Γελ ππήξμαλ, δειαδή, πξψηα πιήξσο
δηακνξθσκέλα άηνκα κε γιψζζα, ηδέεο, αμίεο θαη ζπλεηδεηή ζηνρνζεζία πνπ εμήιζαλ
απφ ηε «θπζηθή θαηάζηαζε», ζπλήιζαλ επί ηαπηψ θαη ζπλαπεθάζηζαλ λα ζπλζέζνπλ
θνηλσλία […] Δπηκέλεη ζηελ άπνςε φηη νη θαλφλεο θαη νη ζεζκνί μεπεξλνχλ, ζπλήζσο,
ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο εγψ πνπ θνηλσλεί κε ηα άιια. Απηφο ν επηζηεκνληθφο
ή κεζνδνινγηθφο (αιιά φρη κεηαθπζηθφο) αηνκηθηζκφο ηνπ Hayek ζεκειηψλεηαη ζηελ
παξαδνρή φηη ε ηάμε ζηελ θνηλσλία (δειαδή ε θαηίζρπζε θαλφλσλ πνπ επηηξέπνπλ
άλζεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο φπσο ην ζπληαθηηθφ θαη ε γξακκαηηθή επηηξέπνπλ
εθθνξά ησλ πην πνηθίισλ λνεκάησλ) είλαη απζφξκεηε, είλαη δειαδή, πξντφλ κπξηάδσλ
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πιεζπληηθψλ εγψ ηα νπνία ππνζηαζηνπνηνχληαη σο
άηνκα θαη σο νκηιεηέο ζηνπο θφιπνπο κηαο νκάδνο ζπλαλζξψπσλ θαη νκνγιψζζσλ
(Γξαγνχκεο, 1992).
Η απζφξκεηε ηάμε ηνπ Hayek είλαη ζηελ νπζία κηα ηάμε νηθνδνκεκέλε πάλσ
ζε έλα ζχλνιν αζρεδίαζησλ θαλφλσλ νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά
ησλ πνιηηψλ. αθψο θάλνπκε ιφγν γηα έλαλ ζπγθεξαζκφ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ
αιιά παξάιιεια ελδερνκέλσο νη πνιίηεο απηνί λα κελ έρνπλ απαξαίηεηα θαλέλα
θνηλφ ζθνπφ θαη άξα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. Χζηφζν είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ίδηεο
ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη επηινγέο ηνπο θαη πάληα ππάξρεη κηα δπλαηφηεηα
ζπκβηβαζκνχ. Σν θξάηνο θπζηθά δελ θαηαξγείηαη, αιιά ζπλερίδεη λα ππάξρεη
πξνζηαηεχνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ο ξφινο ηνπ, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα
ζπξξηθλσζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ παξεκβαίλεη
αιιά λα δηαηεξείηαη ε χπαξμή ηνπ κφλν γηα ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο λνκηθήο θαη
δηθαζηηθήο αζθάιεηαο φπσο θαη ηνπ ζηξαηνχ, θαζψο θαη ελφο νηθνλνκηθνχ
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πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ κέγηζηε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε. Δλ νιίγνηο ην θξάηνο ζα είλαη θαηά βάζε ν «ζεζκφ-θχιαθαο» ησλ
αξλεηηθψλ ειεπζεξηψλ.
ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, νη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη εγγελψο
αζπκβίβαζηνη κε κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ επηρεηξεί λα λνκηκνπνηεζεί ζηε βάζε ηεο
αξρήο ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο. Παξάιιεια, φηαλ ν Hayek θάλεη ιφγν γηα έλα
θξάηνο ην νπνίν κπνξεί λα θαηαθέξεη ηέηνηα επίπεδα πινχηνπ ζα θαηαιήμεη ζην φηη
είλαη εζηθή ππνρξέσζε ηεο θνηλσλίαο λα θξνληίζεη θαλέλα άηνκν λα κελ θαηαιήμεη
ζε ζπλζήθεο έλδεηαο. πγθεθξηκέλα πξνζζέηεη: «Γελ ππάξρεη ιφγνο, ε θπβέξλεζε ζε
κηα ειεχζεξε θνηλσλία, λα κελ δηαζθαιίδεη ζε φινπο ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηελ
αθξαία θηψρεηα, κε ηε κνξθή ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ή κηαο ζηέγεο
θάησ απφ ηελ νπνία θαλείο δε ζα απνθιείεηαη. Σν λα επηηχρνπκε κηα ηέηνηα αζθάιεηα
ελάληηα ζηελ αθξαία δπζηπρία ίζσο είλαη γηα ην ζπκθέξνλ φισλ· ή ίζσο ζεσξείηαη έλα
μεθάζαξν εζηθφ θαζήθνλ φισλ λα βνεζήζνπλ, κέζα ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο
θνηλφηεηαο, απηνχο πνπ δε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Δθφζνλ ην ίδην
ειάρηζην εηζφδεκα παξέρεηαη εθηφο ηεο αγνξάο ζε φινπο φζνπο δελ κπνξνχλ λα
βγάινπλ ηα πξνο ην δελ εληφο ηεο αγνξάο, απηή ε αλάγθε δελ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο ειεπζεξίαο νχηε ζπγθξνχεηαη κε ην θξάηνο Γηθαίνπ» (Hayek, 2012, ζ. 287). Όπσο
βιέπνπκε παξαπάλσ, δελ ακθηζβεηεί αλνηρηά ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο αιιά
ηξφπν ηηλά αληηπξνηείλεη έλα «ζχζηεκα» θνηλσληθήο ειεεκνζχλεο. Δίλαη ζηελ θξίζε
θάζε αηφκνπ αλ ζα βνεζήζεη θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε. πγθεθξηκέλα,
εμεγεί, φηη δελ ππάξρεη θαλείο ιφγνο ζε κηα ειεχζεξε θνηλσλία λα κελ εμαζθαιηζηεί
πξνζηαζία απέλαληη ζε δπζρεξείο θαηαζηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίδεη
θάπνηνο. Η ππνρξέσζε απηή εκθαλίδεηαη σο εζηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν
απηννξγάλσζεο επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (αθνχ δελ επεκβαίλεη
ζηελ αγνξά) θαη παξάιιεια κηα κεηξηαζκέλε-πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θίλεζε.
To θξάηνο, σζηφζν, φπσο βιέπνπκε δελ είλαη ηειείσο ακέηνρν. Δίλαη ειάρηζηα
παξεκβαηηθφ αθφκε θαη παξέρνληαο έλα δίθηπν αζθαιείαο (θνηλσληθή αζθάιηζε) γηα
ηα ειάρηζηα πξνο δηαβίσζε ζε πνιίηεο πνπ ην έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Δμεγεί
ινηπφλ, φηη έλα θξάηνο ην νπνίν έρεη θηάζεη ζε ηέηνην επίπεδν πινχηνπ δελ ππάξρεη
ιφγνο λα κελ «πξνζηαηεχζεη θνηλσληθά» ηνπο πνιίηεο ηνπ σζηφζν θάζε ηέηνηνπ
είδνπο παξέκβαζε δελ ζα πξέπεη λα παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηηο ειεχζεξεο αγνξάο
επνκέλσο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε.
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Όπσο είδακε, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ην θξάηνο
πξφλνηαο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαζψο ε δπλαηφηεηα
ηεο αγνξάο λα απηνξξπζκίδεηαη δεκηνπξγεί απηφκαηα ηελ ηάμε (επηαμία). Κάζε
παξέκβαζε απφ ην θξάηνο δελ αθήλεη ηελ νηθνλνκία λα αλαπηπρζεί θαη ζπληζηά
θίλδπλν γηα ηελ ειεπζεξία. Όρη κφλν απνηειεί εκπφδην ζηελ αλάπηπμε, αιιά
δεκηνπξγεί θαη επηπξφζζεην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα εμαηηίαο ησλ δαπαλψλ ηνπ.
Δπηπιένλ, κε ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξεη, δεκηνπξγεί έλα θιίκα εμάξηεζεο ησλ
πνιηηψλ απφ ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Αληίζεηα, απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ζηελ
νπζία έλα θξάηνο πξφλνηαο πνπ αλ δε κπνξεί λα εμαιεηθζεί εληειψο ηνπιάρηζηνλ λα
έρεη έλαλ ειάρηζηα παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα. πλ ηνηο άιινηο ην θξάηνο ζα πξέπεη ζε
θάζε πεξίπησζε λα ελζαξξχλεη ηελ επέθηαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε θάζε ηνκέα,
φπσο ε ζπληαμηνδφηεζε, θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ.
Δπνκέλσο, εχινγα κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε κεηά ηελ ζθηαγξάθεζε ηεο
θηιειεχζεξεο ζθνπηάο, αλ ελ ηέιεη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ιχζε είλαη ε
αληηθαηάζηαζε ή ν αλαζρεκαηηζκφο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη
λα δνχκε ηελ αλάιπζε ηεο καξμηζηηθήο ζθνπηάο, ψζηε λα εμεγήζνπκε ππφ κηα άιιε
νπηηθή κε πνηνλ ηξφπν ην θξάηνο πξφλνηαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα εμαιεηθζεί
εμ νινθιήξνπ ζαλ ζεζκφο θαη λα ππάξμεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε κεγαιχηεξε
ακθηζβήηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πξνέθπςε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη χζηεξα.
Σα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη θπξίσο αλ έλα ηέηνην θξάηνο φλησο θαιχπηεη ηηο
θνηλσληθέο αλάγθεο, φπσο θαη αλ εθπιεξψλεη ηνλ ιφγν χπαξμήο ηνπ. Γειαδή, αλ
ηειηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεί ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθψλ αληηθάζεσλ νη
νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ άξρνπζα ηάμε. Οη
απφςεηο πνπ ζεσξνχλ ην θξάηνο σο έλα κεραληζκφ ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ καξμηζηηθψλ θαη
λεν-καξμηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε ζην ακέζσο
επφκελν θεθάιαην.
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3. Η καξμηζηηθή ζεώξεζε θαη ε ηδενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θξάηνπο από ηνλ
Μαξμ
ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί αξρηθά κηα αλαζπγθξφηεζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ Μαξμ ζηελ θνηλσληθή ζεσξία ελ γέλεη κε ζηφρν ηελ δηαζαθήληζε ηεο
ζρέζεο κεηαμχ βάζεο θαη επνηθνδνκήκαηνο. Έπεηηα ζα πεξάζνπκε ζηε ζπδήηεζε γηα
ην πνηα αθξηβψο κνξθή παίξλεη απηή ε ζρέζε ζηα πιαίζηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο
θνηλσλίαο θαη πνηνο ν είλαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο κέζα ζε απηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζα παξνπζηαζηεί κηα ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο ηξφπνπ παξαγσγήο
θαη νξγάλσζεο ηεο αγνξάο ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ εθηίκεζε ηνπ καξμηθνχ
επηρεηξήκαηνο φηη είλαη αθξηβψο απηή ε ζπλζήθε πνπ νδεγεί ζηελ αιινηξίσζε, ζηελ
εθκεηάιιεπζε θαη ζηε θεηηρνπνίεζε. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο, ε καξμηθή
αλάιπζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο πξνζθέξεη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ
πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην καξμηθφ εγρείξεκα ζα πξέπεη λα έρνπκε
ππφςε καο ηo δηαλνεηηθφ πιαίζην θαη ην πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηφδνπ ζην
νπνίν αλαπηχρζεθε. Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ην θείκελν ηεο Γεξκαληθήο
Ηδενινγίαο2, ν Μαξμ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηηο απφςεηο θαη δηδαρέο ησλ
λενρεγθειηαλψλ θηινζφθσλ ηεο επνρήο ηνπ. Ο ίδηνο, αληηκεηψπηδε ηελ αλζξψπηλε
ππφζηαζε σο ζπλνλζχιεπκα πιηθψλ φξσλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία (Μαξμ, 1997). Ο καξμηζκφο βαζίζηεθε ζε ηξία ηδενινγηθά ξεχκαηα ηνπ
18νπ θαη 19νπ αηψλα, πην ζπγθεθξηκέλα ζηε θιαζζηθή γεξκαληθή θηινζνθία, ηελ
αγγιηθή πνιηηηθή νηθνλνκία θαη ζηνλ νπηνπηθφ ζνζηαιηζκφ.
Ο θαπηηαιηζκφο δελ απνηειεί έλαλ α-ηζηνξηθφ δηαρξνληθφ θνηλσληθφ
ζρεκαηηζκφ, αληίζεηα, ζπγθξνηεί κφλν έλα κηθξφ θνκκάηη ζηελ ηζηνξία ηεο
αλζξσπφηεηαο. χκθσλα κε ηελ καξμηζηηθή ζεψξεζε πξψηε κνξθή θνηλσληθήο
νξγάλσζεο ηεο αλζξσπφηεηαο ήηαλ ν πξσηφγνλνο θνκκνπληζκφο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νπνίνπ ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία γηα ηε παξαγσγή ήηαλ θνηλά. ε θάπνην ζεκείν
ηεο πξντζηνξίαο δεκηνπξγήζεθε πιεφλαζκα ηθαλφ λα ζξέςεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε
ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θαξπψλεηαη ηα νθέιε απφ ηελ εξγαζία θάπνηαο άιιεο. Έηζη,
εγθαζηδξχζεθε ην θαηλφκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο σο ίδηνλ νιφθιεξεο ηεο αλζξψπηλεο
2

Σο ζργο εκδόκθκε το 1932 και πικανολογείται ότι είχε ςυγγραφεί γφρω ςτα 1846.
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ηζηνξίαο κεηά ηνλ πξσηφγνλν θνκκνπληζκφ. ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ε παξαγσγή
απνηειεί ζεκαίλνληα φξν ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ο
άλζξσπνο θαηάθεξε λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ απφ ηα άιια δψα ηε ζηηγκή πνπ
παξήγαγε ηα κέζα πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε ζπληήξεζή ηνπ. Μάιηζηα, ζα πξέπεη λα
ππνγξακκίζνπκε ηε ζέζε φηη νη άλζξσπνη δηακνξθψλνληαη απφ ηνπο πιηθνχο φξνπο
ηεο παξαγσγήο (Μαξμ, 1997).

Χο εθ ηνχηνπ, ε παξαγσγή σο φξνο δελ

αληηκεησπίδεηαη σο κηα αθεξεκέλε έλλνηα αιιά πεξηζζφηεξν σο έλα ηζηνξηθφ
γεγνλφο θαη έλαο φξνο πνπ πξέπεη λα εληαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά θαη
θνηλσληθά πιαίζηα (Μαξμ, 1989). Σν εηδηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην φκσο, κέζα ζηα ζηεγαλά
ηεο λεσηεξηθφηεηαο, πνπ επηδξά θπξίσο ζηελ επνρή ηνπ 20νχ θαη 21νπ αηψλα, ζα
πξέπεη λα νξηνζεηείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαζψο θαη απφ ηνλ
ειαηησκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη (Ρσκαλφο, 2010).
Απηφ πνπ ζα απαζρνιήζεη θπξίσο ηελ παξνχζα ελφηεηα είλαη ε καξμηζηηθή
ζεσξία βάζεο θαη επνηθνδνκήκαηνο (ε ελ γέλεη δνκή κηαο θνηλσλίαο). Μέζα απφ ηελ
ελ ιφγσ ζεσξία ζα πξνζπαζήζνπκε λα δείμνπκε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο (βι.
επνηθνδφκεκα). Δηδηθφηεξα, ν Μαξμ ππνζηήξηδε φηη ε βάζε ηεο θνηλσλίαο είλαη ε
νηθνλνκία. Πάλσ ζε

απηήλ ρηίδεηαη

νηηδήπνηε αλήθεη

ζηε ζθαίξα ηνπ

επνηθνδνκήκαηνο. ηε βάζε βξίζθεηαη ε νηθνλνκία ε νπνία πεξηέρεη ηηο ζρέζεηο θαη
ηηο δπλάκεηο παξαγσγήο. Η πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ επνηθνδνκήκαηνο ιακβάλεη ηε
κνξθή ηνπ θξάηνπο θαη ηνπο φπνηνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο απηφ ρξεζηκνπνηεί.
Ο Μαξμ αζρνιήζεθε κε ηελ αλάιπζε ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο αλζξψπνπ,
παξαγσγήο αιιά θαη ηεο ζπλείδεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη θαηά πφζν ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ απηνλφκεζε ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ ηειεπηαία. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλερηδφκελε αθφκα θαη ζήκεξα
αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηε δνκή (structure) θαη ηε δξάζε (agency). Απηφ πνπ
εθθξάδεηαη ζην δηαλνεηηθφ ζχκπαλ ηνπ αλζξψπνπ, ζηνπο ζεζκνχο, ζηα πνιηηηζκηθά
επηηεχγκαηα ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο έρεη σο βαζηθφ ππξήλα ηελ νηθνλνκία –ηηο
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ απνηειεί ην
νηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα ηεο θνηλσλίαο, ηελ πιηθή (real) βάζε,3 επάλσ ζηελ νπνία
πςψλεηαη έλα λνκηθφ θαη πνιηηηθφ επνηθνδφκεκα θαη ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ
νξηζκέλεο πάιη θνηλσληθέο κνξθέο ζπλείδεζεο. Ο ηξφπνο ηεο παξαγσγήο ηεο πιηθήο
3

Ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ των παραγωγικών ςχζςεων: Βλ. Πλεχάνοφ: «Για τον οικονομικό παράγοντα», όπωσ
υπάρχει ςτο Plekhanov (2004).
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δσήο θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη δηαλνεηηθήο δσήο ελ γέλεη
(Plekhanov, 2004).
χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο νη δηάθνξεο πεπνηζήζεηο
θαη ε πλεπκαηηθή παξαγσγή φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηνπο λφκνπο, ζηελ εζηθή, ζηε
ζξεζθεία θιπ είλαη άκεζε απφξξνηα ηεο πιηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο
εθάζηνηε θνηλσλίαο, κέζα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε. Οη κνξθέο ζπλείδεζεο, πνπ
αλαπηχζζνληαη θαη παγηψλνληαη, δελ εμειίζζνληαη κέζα απφ ππνθεηκεληθά
θαζνξηδφκελεο δηεξγαζίεο, αιιά θαζνξίδνληαη απφ ηελ πιηθή παξαγσγή, ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ εμέιημή ηεο (Plekhanov, 2004).
ε θάζε επνρή, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, νη ηδέεο θαη ην
ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο είλαη ν αληηθαηνπηξηζκφο ηεο ηδεαηήο
έθθξαζεο ησλ θπξίαξρσλ πιηθψλ ζρέζεσλ. Οη ηδέεο πνπ επηθξαηνχλ είλαη έθθξαζε
ησλ ππαξρνπζψλ πιηθψλ ζρέζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε κηα ηάμε λα θπξηαξρεί
(Plekhanov, 2004). Η γεληθή ζέιεζε ηεο θνηλσλίαο, δελ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ
θξαηηθή ζπιινγηθφηεηα, έηζη ε λεσηεξηθφηεηα θαη ζηελ πνιηηηθή νξγάλσζε είλαη
πξντφλ αιινηξίσζεο. Η ηδενινγία θαη ην γεληθφηεξν ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο
θνηλσλίαο ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ, φηη δηαδξακαηίδεη ην ξφιν, ηνλ νπνίν
επηηεινχζε ζηα παιαηφηεξα ρξφληα ε ζξεζθεία. Χο θνηλσληθφ ζχζηεκα ζπλνρήο,
δεκηνπξγεί θνηλφηεηα αληηιήςεσλ θαη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, παξνπζηάδνληαο, φκσο,
ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ έλα δηαζηξεβισκέλν πξίζκα. Οη ηδέεο ηεο
αηνκηθφηεηαο,

ηεο

ειεπζεξίαο

θαη

ηεο

ηζφηεηαο, ζηνλ

εξγαζηαθφ ηνκέα,

παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζεσξνχληαη ειεχζεξε επηινγή, ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ, πνπ δελ δίλνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξγαδφκελν λα παξέκβεη.
Η ζεκεξηλή δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο εθθξάδεηαη απφ ηνπο
θξαηηθνχο ζεζκνχο, κεηαηξέπνληαο ην θξάηνο ζε ηδενινγηθφ θνξέα αληηιήςεσλ. Ο
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο παξάγεη αληηζέζεηο κεηαμχ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ
ζπκθέξνληνο θαη ε απφξξνηα απηήο ηεο αληίζεζεο είλαη ην θξάηνο, σο πνιηηηθή
έθθξαζε ηεο εθάζηνηε κνξθήο ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε νληφηεηα, δελ ιεηηνπξγεί
ζπλαηλεηηθά θαη ελνπνηεηηθά, κέζα ζηελ θνηλσλία, φπσο ζεσξνχλ νη θηιειεχζεξνη
θηιφζνθνη, αιιά εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο
αζηηθήο (Ρσκαλφο, 2010, ζ. 78).
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Όπσο δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Γεξκαληθή Iδενινγία (1997), ν
Μαξμ εμεγεί φηη ζηo ζρήκα πνπ δηακνξθψλεη ε ζρέζε βάζεο θαη επνηθνδνκήκαηνο ε
βάζε αληαλαθιάηαη ζην επνηθνδφκεκα θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο χπαξμήο ηνπ, ελψ
νη κνξθέο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηα ηδενινγηθά ζηνηρεία ηνπ,
αληελεξγνχλ πάλσ ζηελ πιηθή βάζε4. Δπνκέλσο, παξφιν πνπ αλακθίβνια δίλεηαη
κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ, ε ζρέζε ηνπ κε ην
επνηθνδφκεκα δελ είλαη νχηε γξακκηθή νχηε κνλφπιεπξε. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην
καξμηθφ επηρείξεκα ην επνηθνδφκεκα αζθεί κηα επηξξνή ζηε βάζε. Άιισζηε δελ
πξέπεη λα μερλάκε φηη ν Μαξμ ππνζηήξηδε φηη ππήξρε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα
ζηε βάζε θαη ζην επνηθνδφκεκα. Δληνχηνηο, επηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο πιηθήο
ππφζηαζεο ηεο θνηλσλίαο σο παξάγνληα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.
Σάζε ε νπνία νδήγεζε θάπνηνπο λα κηιήζνπλ γηα καξμηζηηθφ «νηθνλνκηζκφ». Χζηφζν
κία απφ ηηο πηπρέο απηήο ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ν Μαξμ εθδειψλεηαη ζην φηη γηα
απηφλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θνηλσλίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο
θνηλσλίαο (Κνληφξδνο, 2002, ζ. 82). Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ αιιαγή ηεο
νηθνλνκηθήο βάζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε νξηζηηθή αιιαγή νιφθιεξνπ ηνπ
νηθνδνκήκαηνο.

4

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςχζςθ βάςθσ – εποικοδομιματοσ Βλ. Μαρξ (1997).
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Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ε ζεσξία ηνπ Καξι Μαξμ γηα ηελ Βάζε
θαη ην Δπνηθνδφκεκα:

ρήκα1

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

ΚΡΑΣΟ

ΘΕΜΟΙ –ΚΑΝΟΝΕ- ΝΟΜΟΙ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

ΒΑΗ

ΧΕΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΤΝΑΜΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Σν ρήκα5 πνπ πξνεγήζεθε πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηε δνκή βάζεο θαη
επνηθνδνκήκαηνο θαζψο θαη ηα παξάγσγά ηνπο.
Ο ίδηνο ν Μαξμ είρε ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζε έλα δηάζεκν απφζπαζκα:
«ε νξηζκέλε βαζκίδα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, νη πιηθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο
θνηλσλίαο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο ή, πξάγκα
πνπ είλαη κφλν ε λνκηθή δηαηχπσζε, κε ηηο ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο πνπ κέζα ζ‟ απηέο
είραλ σο ηφηε θηλεζεί. Απφ κνξθέο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, νη
ζρέζεηο απηέο κεηαηξέπνληαη ζε δεζκά ηνπο. Σφηε αξρίδεη κηα επνρή θνηλσληθήο
επαλάζηαζεο. Με ηελ αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο αλαηξέπεηαη νιφθιεξν ην
ηεξάζηην νηθνδφκεκα κε βξαδχηεξν ή γνξγφηεξν ξπζκφ» (Μαξμ, 2009, ζ. 15).
πλεπψο, ην θιεηδί γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή
ζεσξία είλαη ε αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ησλ
κέζσλ παξαγσγήο (ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ).
Έπεηηα απφ ηελ έθζεζε ηεο ζχιιεςεο ηνπ θνηλσληθνχ ζην καξμηθφ έξγν είλαη
ζεκηηφ λα πεξάζνπκε ζηε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην θξάηνο ζηελ
θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ε άξρνπζα
εθκεηαιιεπηηθή ηάμε ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο ψζηε λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηα
ζπκθέξνληά ηεο. Έηζη γίλεηαη δπλαηή ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ε νπνία δελ είλαη
παξά ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηνλ
κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ (πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα αγαζά ζε ιηγφηεξν ρξφλν) (γηα
πεξηζζφηεξα βι. Marx, 1990).
Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο εληφο ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη ζπλπθαζκέλε
κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ηειεπηαίνπ σο γελίθεπζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο
νηθνλνκίαο, ε νπνία δηέξρεηαη απφ θάπνηεο επηκέξνπο θάζεηο. Η πξψηε θάζε ηνπ
πιήξσο δηακνξθσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί αλάκεζα ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ εθθηλεί κε ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη ηειεηψλεη κε ηηο
επαλαζηάζεηο ηνπ 1848. ε απηή ηε θάζε ην θξάηνο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ
πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν πνιέκσλ,
απνηθηνθξαηίαο θαη επαλαζηάζεσλ πνπ απαηηνχζαλ θξαηηθή παξέκβαζε. Έπεηηα σο
κηα δεχηεξε θάζε κπνξεί λα ζεσξεζεί απηή ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ
5

Σο ςχιμα 1 δθμιουργικθκε μζςα από τθν προςωπικι μασ μελζτθ των ζργων του Μαρξ για τον
καπιταλιςμό και τθ δομι τθσ Νεωτερικισ Κοινωνίασ. Η περιγραφικι-ςχθματικι αποτφπωςθ τθσ
μαρξιςτικισ οπτικισ του ζχει ςκοπό να κάνει πιο κατανοθτι τθ κεώρθςι του για τον αναγνώςτθ.
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νπνία ην θξάηνο πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηελ ππεξβνιηθή παξέκβαζε αιιά
ηαπηφρξνλα νινθιεξψλεηαη σο πνιηηηθή δνκή ηνπ έζλνπο. Έρνπκε δειαδή ηελ πιήξε
αλάπηπμε ησλ εζλψλ-θξαηψλ. Φπζηθά, ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξήζνπκε φηη ην θξάηνο
έδξαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηελ Αγγιία, ζηε Γαιιία θαη ην 1ν Γεξκαληθφ Ράηρ.
Άιισζηε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ν θαπηηαιηζκφο
θπξηαξρεί αθφκα κφλν ζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΗΠΑ ελψ ζε φιν ηνλ
ππφινηπν θφζκν ππάξρνπλ πξφηεξεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Καηά ηνλ 20ν
αηψλα ν θαπηηαιηζκφο πέξαζε ζε έλα λέν επίπεδν πνπ νλνκάζηεθε ηκπεξηαιηζκφο. Ο
ηκπεξηαιηζκφο απνζθνπνχζε ζηε δηεχξπλζε ηεο αγνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Μέζα ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε
νξγαλσκέλεο βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, εκθαλίδεηαη ν ηκπεξηαιηζκφο, αθφκε θαη σο
θαζαξά επεθηαηηθή πνιηηηθή. Οη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο νξίδνληαη σο νη
ζρέζεηο παξαγσγήο φπνπ ν εξγαδφκελνο είλαη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ, φκσο ε
ηδηνθηεζία ησλ ππφινηπσλ κέζσλ παξαγσγήο ηνλ αλαγθάδεη λα δνπιεχεη γηα άιινπο
έλαληη ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ θαη φπνπ ηα παξαρζέληα πξντφληα δηαλέκνληαη ζηελ
ππφινηπε θνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο. Η ηζηνξηθή εμέιημε, κέρξη ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ζπλεπάγεηαη ζηελ κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή
επαλάζηαζε θαη ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ, ζηε θάζε ηνπ εκπνξηθνχ
θαπηηαιηζκνχ (Μπνπράξηλ, 2004).
Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ε θξίζε ηνπ 1900–1903
κεηέηξεςε ηα εκπνξηθά θαξηέι θαη ηα κνλνπψιηα ζε βάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. ηαδηαθά ν θαπηηαιηζκφο κεηαηξάπεθε ζε
ηκπεξηαιηζκφ, κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο δηεξγαζίεο (Λέληλ, 1964). Όπσο απέδεημε ν
Μαξμ αξθεηά λσξίηεξα, ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο ζπκβάδηζε κε ηε ζηαδηαθή
ζπγθεληξνπνίεζε θαη ηελ αλαπφθεπθηε κεηέπεηηα θπξηαξρία ηνπ κνλνπσιίνπ.
Δπηπξνζζέησο, ηα κνλνπψιηα νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο
πξψηεο χιεο κεηαμχ ησλ εκπφξσλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θαξηεινπνηεκέλν θεθάιαην
εληζρχζεθε ζε ζρέζε κε ην ηδησηηθφ.
Έρνληαο ινηπφλ σο βαζηθφ άμνλα ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, παξαηεξνχκε φηη
ππάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί πνπ ζπληεινχλ ζηε δηαηψληζε θαη θπξηαξρία ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο ην νπνίν εληζρχεη ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο. ην
νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην θξάηνο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην λα δεκηνπξγεζνχλ νη
γεληθνί πιηθνί φξνη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θεθαιαηαθήο ζρέζεο. Δδψ εληάζζνληαη
34

ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, νη παξεκβάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο
θεξδνθνξίαο ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ην εζληθφ λφκηζκα θαη ε θξαηηθή
δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο, ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηαζθαιίδεη ηελ
«ειεπζεξία» ηεο αγνξάο, νη κεραληζκνί πεηζάξρεζεο ζηελ θαπηηαιηζηηθή εμνπζία θαη
νη ζεζκνί θνηλσληθήο εμεηξήλεπζεο (Μειηφο, 2006).
Δίλαη

ζεκαληηθφ,

εληνχηνηο,

λα

δηαρσξίζνπκε

ηε

ζρέζε

βάζεο

επνηθνδνκήκαηνο ζηε λεσηεξηθφηεηα θαζψο ιακβάλεη κηα κνξθή πνπ παξακέλεη
αθφκα θαη ζήκεξα κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο καο. Η λεσηεξηθή βάζε γηα ηελ
αθξίβεηα, ιακβάλεη ηε κνξθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απηφο ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο
ζρέζεηο θξάηνπο (θξαηηθνί ζεζκηθνί θαη ηδενινγηθνί κεραληζκνί) θαη θαπηηαιηζηηθήο
αγνξάο (θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ηεο αγνξάο), φπνπ ην
θξάηνο ππνβνεζά ηελ θπξίαξρε ηάμε ζηελ θαπηηαιηζηηθή αγνξά. Οη ζρέζεηο απηέο
είλαη ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο νη νπνίεο παξάγνπλ ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ ερφλησλ
ηδηνθηεζία θαη κε ερφλησλ. Μέζα απφ απηέο ηηο αληζφηεηεο παξάγεηαη ζπλαθφινπζα
ε αιινηξίσζε (αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο), ε
ππεξαμία θαη ν θεηηρηζκφο (αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο
αγνξάο). Σν θαζεζηψο θπξηαξρίαο πνπ παξάγεηαη ζηε βάζε ππνβνεζείηαη απφ ηελ
θξαηηθή πνιηηηθή θαη ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο-ξπζκίζεηο.
Ο ζεζκφο ηνπ θξάηνπο ν νπνίνο απνηειεί ην επίθεληξν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
αλήθεη φπσο παξαηεξνχκε ζην επνηθνδφκεκα. Γεκηνπξγήζεθε φηαλ ε θνηλσλία
δηαζπάζηεθε ζε αληηκαρφκελα αληαγσληζηηθά ηαμηθά ζπκθέξνληα-θνηλσληθέο ηάμεηο
(πιαίζην θπξηαξρίαο πινχηνπ). Σν θξάηνο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο απφ
κέξνπο ηεο άξρνπζαο ηάμεο δηφηη απηφ ιεηηνπξγεί σο φξγαλν εθκεηάιιεπζεο θαη
αλαπαξαγσγήο ηεο άξρνπζαο ηδενινγίαο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο. Γηα λα
θαηαλνήζνπκε απηφ, ν Marx εμεγεί φηη νη ζρέζεηο παξαγσγήο ζε κηα θαπηηαιηζηηθή
θνηλσλία είλαη ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, αθφκα θαη νη ηδενινγηθνί θαη
θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο θαη νη νπνίνη ζεσξεηηθά
ζηνρεχνπλ ζε κηα επλνκνχκελε πνιηηεία, πξαθηηθά ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε λα έρεη ηε
δπλαηφηεηα ε άξρνπζα ηάμε λα επηβάιιεηαη ζην πξνιεηαξηάην. Έηζη, ην ηειεπηαίν
παξακέλεη ππνηαγκέλν ζην θεθάιαην.
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Χζηφζν αμίδεη λα ζπδεηεζνχλ πην αλαιπηηθά νξηζκέλεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο είλαη αλαπφδξαζηεο ζπλέπεηεο ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (αιινηξίσζε) θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο
(θεηηρηζκφο) ελψ ακβιχλνληαη κέζα απφ ηελ επελέξγεηα ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ
ηνπ θξάηνπο (φηαλ απηφ π.ρ., ιακβάλεη έλα πξνζσπείν 'πξφλνηαο' θαη αλαδηαλνκήο
ηνπ εηζνδήκαηνο) αιιά θαη ησλ ηδενινγηθψλ ηνπ κεραληζκψλ (φηαλ π.ρ., αλεγείξεη
ηελ ηδέα ηνπ 'έζλνπο' σο κεραληζκφ ζηξέβισζεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ ππνηαγκέλνπ).
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δνχκε κε πνηνλ ηξφπν ην θξάηνο εθηφο απφ κεραληζκφ
δηαηψληζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ επηρεηξεί λα επηιχζεη -αλεπηηπρψο
γηα ηνπο καξμηζηέο- ηηο αληηθάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ
ζρεκαηηζκφ. Θα επηρεηξήζνπκε δειαδή λα θαηαλνήζνπκε ην θξάηνο θαη κε ηηο δχν
ηνπ έλλνηεο. Σφζν σο φξγαλν ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ
ηεο φζν θαη σο απνξξνθεηή θξαδαζκψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ
ηξφπν παξαγσγήο.
Βαζηθή έλλνηα ζην έξγν ηνπ Marx είλαη ε έλλνηα ηεο αιινηξίσζεο. Ο
ζπνπδαίνο δηαλνεηήο εθθξάδεη ηελ άπνςε, φηη ε ηδηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
παξνπζηάδεηαη σο απνμέλσζε θαη αιινηξίσζε φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ
εξγαδνκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ο εξγάηεο δελ αιινηξηψλεηαη κφλν
απφ ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά απφ ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εξγαζίαο,
εθφζνλ δελ εθπιεξψλεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο, θαη ηειηθά απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε
θχζε, εθφζνλ αιινηξηψλεηαη απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, κε ηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη
ζε έλα δηαξθή αληαγσληζκφ γηα ηελ εξγαζία. Η απνθνπή θαη απνμέλσζε ηνπ
αλζξψπνπ απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε
θζνξά ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζχκθσλα κε ηνλ Marx. Απηνχ ηνπ είδνπο ε
αιινηξίσζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ζεκαληηθά ζηάδηα θαη επίπεδα,
ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθφ πξίζκα αλάιπζεο. ε πξψην επίπεδν, ππνγξακκίδεηαη ε
ζρέζε θαη ε αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ δεζκνχ εξγαδφκελνπ κε ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο ηνπ. Παξαπιεχξσο, ε εξγαζία έρεη κεηαηξαπεί ζε πιηθνχ πεξηερνκέλνπ
ελαζρφιεζε νχησο ψζηε ε δσή ηνπ εξγαδφκελνπ αληί λα αλήθεη ζηνλ ίδην, αλήθεη ζην
αληηθείκελν. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εξγαζία ηνπ αηφκνπ
κεηαηξέπεηαη ζε θάηη εληειψο αλεμάξηεην απφ ηνλ ίδην, ζε κηα δχλακε απηφλνκε πνπ
ηνλ αληηζηξαηεχεηαη (Μαξμ, 1974).
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Η απνθνπή απηή, δειαδή απηή ε νπνία πθίζηαηαη κεηαμχ εξγάηε θαη
εξγαζίαο, νδεγεί ηνλ Marx ζην λα εμαγάγεη ηελ άπνςε φηη δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα
αληηκεησπίζεη ν εξγάηεο ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ σο θάηη μέλν θαη απνθνκκέλν
απφ απηφλ, αλ δελ απνμελσλφηαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγσγήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη. Σν πξντφλ αλ ραξαθηεξηζηεί αιινηξίσζε, ηφηε
θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο απνηειεί κέξνο ηεο αιινηξίσζεο απηήο. χκθσλα κε
απηή ηελ παξαδνρή ε εξγαζία είλαη εμσηεξηθή πξνο ηνλ εξγάηε, δελ αλήθεη δειαδή
ζηελ νπζηαζηηθή ηνπ χπαξμε. ηα “Χεηξόγξαθα” ν Marx επεθηείλεηαη ζηνλ ηνκέα
επίδξαζεο ηνπ φξνπ ηεο αιινηξίσζεο κε φξνπο πνπ ζρεηίδνπλ ηνλ άλζξσπν κε ην ίδην
ην είδνο ηνπ. Ο άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη σο «εηδνπνηό όλ», δειαδή σο κηα χπαξμε
πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα είδνο. Απηή ε ηδηφηεηα απνδίδεηαη ζηνλ
άλζξσπν επεηδή αθξηβψο ν άλζξσπνο θάλεη ηελ ίδηα ηελ παξαγσγηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα αληηθείκελν ηεο ζέιεζεο θαη ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Όκσο, ε
αιινηξίσζε απφ ηελ εξγαζία απνθφπηεη έηζη απφ ηνλ άλζξσπν ηελ εηδνπνηφ δσή ηνπ,
ή ηνπιάρηζηνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε είδνο, θαη ηελ
κεηακνξθψλεη ζε θάηη αιιφηξην πξνο απηφλ, ζε έλα απιφ κέζν γηα ηελ αηνκηθή ηνπ
χπαξμε θαη επηβίσζε. Οπζηαζηηθά, φηαλ ην άηνκν απνμελσζεί απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε
θχζε, ηφηε αλαπφθεπθηα απνμελψλεηαη θαη απφ ηα ππφινηπα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ
ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο παξαγσγηθέο δνκέο (Μαξμ, 1974)
Απηή ε ελλνηνιφγεζε ηεο απνμέλσζεο, παξνπζηάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε ζην
έξγν “Γεξκαληθή Ηδενινγία” φπνπ ε αιινηξίσζε νξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα απφ ηελ
θνηλσληθή δχλακε, ηελ πνιιαπιαζηαζκέλε δειαδή παξαγσγηθή δχλακε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο.
Απηή ε θπξίαξρε δπλακηθή παξνπζηάδεηαη ζε απηνχο σο κηα μέλε δχλακε πέξα απφ
ηνλ έιεγρφ ηνπο, ε νπνία δηεπζχλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε ζέιεζε θαη ηελ πνξεία
ησλ

αλζξψπσλ

(Μαξμ,

1997).

Αληίζηνηρα,

ε

πξνζνρή

εζηηάδεηαη

ζηελ

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπλνρή θαη νιφηεηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζηαθήο
θνηλφηεηαο, θαζψο ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ηείλεη λα δηαρσξίζεη ηνπο
αλζξψπνπο ζε δηαθνξεηηθέο ηαμηθέο θιίκαθεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέιεζή ηνπο. Απηέο
νη ηαμηθέο θιίκαθεο, αξθεηά ζπρλά θέξλνπλ ζε ζχγθξνπζε ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ κε άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ην φηη ην θνηλσληθφ
ζψκα απνζηεξείηαη ησλ εγγελψλ ηνπ ηδηνηήησλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Marx, ε
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ζεκεξηλή θνηλσλία πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο θνηλσληθά αιινηξησηηθή (Ρσκαλφο,
2010).
Μέζσ ηεο θνηλσληθήο αιινηξίσζεο, πνπ ζπληειείηαη ζηε ζχγρξνλε
θνηλσλία, ζην ρψξν ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα, ν ξφινο ηνπ εξγαζηαθνχ
θαηακεξηζκνχ

θαηαξγείηαη

σο

θνηλσληθή δηαδηθαζία. Η θνηλσληθή επαθή

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο θαη δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηνχ ηνπ
είδνπο ε ζρέζε κεηαβάιιεηαη απφ επαθή ησλ αλζξψπσλ ζε επαθή θαη ζρέζε ησλ
εκπνξεπκάησλ (Αλησλνπνχινπ, 2008).
Η έλλνηα ηνπ εκπνξεχκαηνο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο καξμηθήο
ζχιιεςεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ γηα απηφ ην ιφγν ν ζπνπδαίνο δηαλνεηήο μεθηλά ην
Κεθάιαην κε κηα αλάιπζε ηεο θχζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Η κειέηε ηνπ Marx
δηαρσξίδεη ηελ αμία ρξήζεο θαη ηελ αληαιιαθηηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, σο
δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο ζηηο ζεκεξηλέο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο. Πην εηδηθά, ε αμία
ρξήζεο ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πνπ ην θαζηζηνχλ
εχρξεζην θαη ρξήζηκν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αληαιιαθηηθή
αμία, είλαη ε δχλακε ηεο ππφζηαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
αληαιιαγήο (Αλησλνπνχινπ, 2008, ζ.134). ηηο αγνξέο, ε πξαγκαηηθή αμία ησλ
αληηθεηκέλσλ ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο,
ζπλεπψο

ιακβάλνληαο ππφςε ηε βάζε ηεο αμίαο ρξήζεο ηα πξάγκαηα είλαη εμ

νξηζκνχ κε ζπγθξίζηκα θαη ζπλεπψο κε αληαιιάμηκα. Η αληαιιαθηηθή αμία
αληηθαζηζηά ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζπιινγηθή
εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ. Καηαιήγνπκε σο εθ ηνχηνπ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε αμία
αληαιιαγήο ελφο πξντφληνο, δειαδή ε αμία πνπ απνθηά κέζσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηα
άιια πξντφληα, έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί ζηηο αγνξέο απφ ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο
πξνζπάζεηαο πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθε απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Χο πεγή ηεο αμίαο
εκθαλίδεηαη ε πιηθή κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ
αληηθαζηζηά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ
(Ρσκαλφο, 2010). ην παξαπάλσ θαηλφκελν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Marx σο
θεηηρηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο αληηθεηκελνπνηνχληαη ελψ ηα
πξντφληα ππνθεηκελνπνηνχληαη, κε απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή πξαγκνπνίεζε ηνπ
αζηηθνχ θφζκνπ θαη ηελ ππνηαγή ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο
(Γεκνχιεο, & Μειηφο, 1999) θαη «κπζηηθνπνίεζε» ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
(Αλησλνπνχινπ, 2008, ζ. 139). Σν πξντφλ ηείλεη λα απηνλνκεζεί απφ ηνλ παξαγσγφ
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θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, απνθηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν αθφκα πεξηζζφηεξεο
ηδηφηεηεο, αλψηεξεο ίζσο απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Σν
εκπφξεπκα παξνπζηάδεηαη σο ζπλνλζχιεπκα πνηφηεηαο ε αμία ηεο νπνίαο δελ
θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή αιιά απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, δηπιαζηάδνληαο ηελ ππφζηαζή ηνπ ζε αγαζφ θαη ρξήκα
(Ρσκαλφο, 2010).
Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είδακε παξαπάλσ
ακβιχλνληαη κέζα απφ ηελ επελέξγεηα ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο. ηνλ
20ν αηψλα κε ην πξνζσπείν ηεο Πξφλνηαο θαη ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ην
θξάηνο ελ πξνθεηκέλσ θαηαθέξλεη λα ππνηάζζεη ηηο αζζελέζηεξεο ηάμεηο ρνξεγψληαο
ηνπο γηα παξάδεηγκα θνηλσληθέο παξνρέο νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα εμαζθαιίδνπλ
ηνπιάρηζηνλ ηε δηαβίσζή ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη νη θνηλσληθέο
εμεγέξζεηο ησλ αγαλαθηηζκέλσλ. Όηαλ κηα ηάμε βηψλεη ζπλζήθεο έλδεηαο θαη ην
θξάηνο ζπεχδεη λα βνεζήζεη κε δηάθνξνπ είδνπο παξνρέο εκθαλίδεζαη ζαλ ζσηήξαο.
Δίλαη δχζθνιν ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε αλέρεηαο λα
ζθεθηεί γηαηί ην θξάηνο δε ηνλ βνεζά λα δηαθχγεη απφ απηή ηε θαηάζηαζε. Αληίζεηα,
κάιινλ

ζα

ληψζεη

επγλσκνζχλε

γηα

ην

θξάηνο

πνπ

πξνζηαηεχεη

ηνπο

αλαμηνπαζνχληεο. Βέβαηα, αο κελ εζεινηπθινχκε, δελ είλαη κφλν ε απμαλφκελε
αγαλάθηεζε ησλ θαηαπηεδφκελσλ ηάμεσλ πνπ αλαγθάδεη ην θξάηνο λα πξνρσξήζεη ζε
νξηζκέλεο δηεπζεηήζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο. Δίλαη επίζεο
ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο ηάμεο ε νπνία επηζπκεί έλα
εξγαηηθφ δπλακηθφ πγηέο, κε ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλν θαη εχθνια δηαρεηξίζηκν. Ο Marx
βεβαίσο ππνζηεξίδεη, φηη ε θξαηηθή εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο αζηηθήο ηάμεο
θαη επνκέλσο νη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηεο πξψηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππέξ ηεο
δεχηεξεο.

Παξφκνηα ιεηηνπξγνχλ νη ηδενινγηθνί κεραληζκνί γηα ηελ ηδέα ηνπ

«έζλνπο» δίλνληαο ηελ εληχπσζε ζην ιαφ φηη ην λα ππεξεηεί θαλείο ην έζλνο είλαη
πξνο «φθειφο» ηνπ. Σν έζλνο γηα ηνλ Marx απνηειεί απιψο κηα έλλνηα θελή θαη
ξεπζηή θαζψο είλαη δεκηνχξγεκα ηπραίσλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ. Πέξαλ απηνχ ην
έζλνο θαηαθέξλεη πάληνηε λα παξαγάγεη κηα ζηξεβιή ζπλείδεζε ησλ ππνηαγκέλσλ
δηφηη πίζσ απφ θάζε κνξθή πνιηηηθήο πξαθηηθήο πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο εζληθή
θξχβνληαη ηαμηθά ζπκθέξνληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηαμηθέο ζηξαηεγηθέο ππέξ ηεο
άξρνπζαο ηάμεο. Κάλεη ιφγν ινηπφλ γηα έλα «ηδενιφγεκα» ην νπνίν θνξά ηνλ καλδχα
κηαο δήζελ «ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο» ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ θάλεη είλαη
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λα ζπγθαιχπηεη ηηο θνηλσληθέο αληηθάζεηο πνπ παξάγνληαη ζηε λεσηεξηθφηεηα θαη
ζηε ζπλέρεηα λα ηηο δηαησλίδεη6.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ν καξμηζκφο ζεσξεί ππεχζπλν ην θαπηηαιηζηηθφ
ζχζηεκα γηα ην θαηλφκελν θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αιινηξίσζεο. Ο θαπηηαιηζηηθφο
ηξφπνο παξαγσγήο επηηξέπεη ηελ άληζε δηαλνκή, πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εξγαζίαο
θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, κέζα απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Κάηη ηέηνην
ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζεζε κεηαμχ αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο (Μαξμ,
1997). Απηή ε εηδηθή θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν θαζνξηζκφο ηεο είλαη κηα
δχλακε πνπ δελ ππάγεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα έιεγρν θαη θαζνξηζκφ,
κηα μέλε δχλακε νξίδεη θαη ειέγρεη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη απαζρφιεζε
(Μαξμ, 1997). Έηζη, ν άλζξσπνο απνζπάηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη
νδεγείηαη ζε απνμέλσζε, κεηαηξέπνληαο ηε δσηηθή θαη αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηά
ηνπ ζε απιφ κέζν χπαξμεο, ρσξίο νπζηαζηηθή πξνζθνξά (Μαξμ, 1974).
Βέβαηα, ν απξφζσπνο ραξαθηήξαο πνπ ιακβάλεη ε εξγαζία, εμαηηίαο ηνπ
πνιχπινθνπ θαηακεξηζκνχ ηεο θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κφλν ζην
ζηάδην ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αγνξάο, ε νπνία ζην πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζκνχ
αλάγεηαη ζε νηθνπκεληθή κνξθή θνηλσληθήο επαθήο, ζεκαίλεη, ηαπηφρξνλα, φηη θαη ν
θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο, δειαδή ε ζπιινγηθή, δηαπξνζσπηθή ζρέζε
κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ εθθξάδεηαη κφλν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο,
ιακβάλνληαο ηε κνξθή κηαο ζρέζεο πξαγκάησλ. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ν Μαξμ
ηνλίδεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηαλνκήο, φρη κφλν ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο εηδηθνχ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, αιιά ζηε δηαλνκή πνπ
εκπεξηέρεηαη αθφκε θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Αλαθεθαιαηψλνληαο, φζνλ αθνξά ην θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ην θξάηνο
πξφλνηαο, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην θνηλσληθφ θξάηνο απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα
γηα πνιηηηθή ιχζε ησλ αληηθάζεσλ πνπ παξάγνληαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη
ζηελ

θαπηηαιηζηηθή αγνξά, βνεζψληαο ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη

αλαγλσξίδνληαο ζηα ζπλδηθάηα ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο. Έηζη νη ηαμηθέο

6

Η έλλνηα ηνπ έζλνπο δφζεθε απνθιεηζηηθά σο παξάδεηγκα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζθνπφο είλαη λα εζηηάζνπκε

ζηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
έζλνο βι. Purvis (1999).
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ζπγθξνχζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν ήπηεο θαη δηαρεηξίζηκεο θαη εμηζνξξνπείηαη ε
αζχκκεηξε ζρέζε κεηαμχ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θεθαιαηνθξαηψλ (Μαξμ, 1974).
Σαπηφρξνλα εθιείπεη ε ηαμηθή πάιε πνπ έζεηε ζε θίλδπλν ην θξάηνο πξηλ απνθηήζεη
ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (Μαξμ, 1974). Γηα ηνλ Marx φκσο ιακβάλνληαο ηε
ζεσξία πνπ παξνπζηάζηεθε ελδειερψο ζην θεθάιαην απηφ, ην θξάηνο απνηειεί έλα
φξγαλν πνπ ππνβνεζά κέζσ ησλ ηδενινγηθψλ θαη ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ηνπ ηελ
δηαηψληζε ηεο εμνπζίαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο. Η ζνζηαιδεκνθξαηηθήο θαηεχζπλζεο
έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ινηπφλ, θάζε άιιν παξά βνεζάεη ζηελ κείσζε ησλ
θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ. Μνλαδηθφ ζθνπφ ηεο έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηκεησπίδνληαο ην θξάηνο πξφλνηαο απφ κηα καξμηθή ζθνπηά
βιέπνπκε φηη ειάρηζηα απηφ δηαθέξεη απφ ηα άιια είδε θξαηηθήο εμνπζίαο θαζψο
ζεκειηψλεηαη ζηελ ίδηα βάζε. Όπσο είδακε φ, ηη αλήθεη ζην επνηθνδφκεκα έρεη εμ
νξηζκνχ επηθνπξηθφ ξφιν. Άξα, ην θξάηνο (έκκεζα) αλαπαξάγεη ηηο ζπλζήθεο νη
νπνίεο

βξίζθνληαη ζηε βάζε δηφηη ην επνηθνδφκεκα αληαλαθιά ηηο ζρέζεηο

θπξηαξρίαο.
Γηα ηνλ Μαξμ ελ θαηαθιείδη, ην θξάηνο απνηειεί έλαλ απφιπηα
θαηαπηεζηηθφ κεραληζκφ (κεραληζκφο θπβέξλεζεο-δηνίθεζεο) θαζψο βαζίδεηαη ζηηο
δπλάκεηο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ θαη ελ ζπλερεία ηηο αλαπαξάγεη. Δλψ δεκηνπξγήζεθε
κέζα απφ ηηο ηαμηθέο αληηζέζεηο, ζα πεξίκελε θαλείο λα κεηξηάδεη ηηο ζπγθξνχζεηο. Με
ηνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαηαθέξλεη λα
δηακνξθψλεη ηελ θπξίαξρε άπνςε. Οη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ζπλ ηνηο άιινηο
νδεγνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεπψο ησλ
θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο ηειηθά πάληνηε νδεγνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε. Σν
θξάηνο επηπξφζζεηα είλαη πξντφλ ηεο θνηλσλίαο θαη γελλήζεθε απφ ηελ αλάγθε λα
ραιηλαγσγνχληαη νη ηαμηθέο αληηζέζεηο. Πξφθεηηαη θαηά θαλφλα γηα θξάηνο ηεο πην
ηζρπξήο νηθνλνκηθά ηάμεο πνπ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαη ε πην πνιηηηθά ηζρπξή.
Δπνκέλσο θάλνπκε ιφγν γηα έλα κεραληζκφ θξαηηθήο εμνπζίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ
αλαπαξαγσγή θαη επηβνιή ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθφ-νηθν-λνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα
εθκεηάιιεπζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην. Απηφ πνπ πξνηείλεη ν Marx
ζπλαθφινπζα είλαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην εξγαηηθφ θξάηνο ην νπνίν ζα κπνξεί
λα «δηνηθεί» ηελ θνηλσλία πην δίθαηα.
Οιφθιεξε ε ηζηνξία απνηειείηαη απφ ηαμηθνχο αγψλεο αλάκεζα ζε θνηλσληθέο
ηάμεηο πνπ αζθνχλ εθκεηάιιεπζε θαη ζε ηάμεηο πνπ πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε. Η
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απειεπζέξσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζπλεπάγεηαη ηελ απειεπζέξσζε νιφθιεξεο ηεο
θνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Οη θνηλσληθέο δηαθνξέο
θαη νη αληηθάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηελ ηαμηθή απφζηαζε
ζπγθαιχπηνληαη απφ ηελ ππνηηζέκελε «ζπιινγηθή ηαπηφηεηα» ηνπ έζλνπο, ε νπνία
παξνπζηάδεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαθνξέο σο ήζζνλνο ζεκαζίαο ιεπηνκέξεηεο
κπξνζηά ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα (Μαξθ, 1974). Οη πξνιεηάξηνη, κέζα απφ
απηφ

ην

κεραληζκφ

ηεο

θνηλσλίαο,

δπζθνιεχνληαη

ή

αδπλαηνχλ

λα

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (θνηλσληθή
αληζφηεηα-θνηλσληθή αδηθία), θαζψο ππαθνχνπλ απφ κφλνη ηνπο ζηελ θπξίαξρε
εληνιή πνπ ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο εμνπζίαο θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ θαηψηεξσλ
ηάμεσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ςεπδαίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε
ζπλείδεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο παγηψλεη ηε δχλακε ηεο άξρνπζαο ηάμεο γηα ην ιφγν
ηνπ φηη δελ είλαη αλαγθαία ε ζχγθξνπζε θαη ε αληηπαξάζεζε κε ζηφρν ηελ επίιπζε
ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ ή κε ηε βίαηε επηβνιή ηεο (Μαξμ, 1974).
ηφρνο ηνπ καξμηθνχ έξγνπ είλαη ε εγθαζίδξπζε ηεο θνκκνπληζηηθήο
θνηλσλίαο κέζσ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. ε απηφ ην ζηάδην δε ζα
ππάξρνπλ αληζφηεηεο κηαο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ζα αλήθνπλ ζε φινπο αλεμαηξέησο
(εξγνζηάζηα, γε, κεραλήκαηα θ.ά.) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. πλεπψο ε αηνκηθή
ηδηνθηεζία θαηαξγείηαη θαη ν παξαγφκελνο πινχηνο δηαλέκεηαη ζηνπο παξαγσγνχο
ηνπ. Η θαπηηαιηζηηθή παξαγσγηθή αλάπηπμε ζα νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζχκθσλα κε
ηελ νξζφδνμε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επηθξάηεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη
ηελ θαηάθηεζε ηεο αιεζηλήο ειεπζεξίαο απφ ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, δειαδή ηνλ
θνκκνπληζκφ. Ο θνκκνπληζκφο απνηειεί ηελ ηειείσζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο πνπ
θαζηδξχεη ηελ ειεπζεξία ζηελ νινθιήξσζε θαη ζηελ πξάμε, ζε επίπεδν θνηλσληθήο
θαη θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ρσκαλφο, 2010).
Απηή ε εθηίκεζε έρεη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ζπλεπαγσγέο γηα ην κέιινλ
πνπ ζθηαγξαθείηαη γηα ην θξάηνο ζε κηα θνκκνπληζηηθή θνηλσλία. Γεδνκέλνπ φηη ην
θξάηνο είλαη κέξνο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο θαη ην επνηθνδφκεκα απνηειεί
αληαλάθιαζε ηεο

βάζεο,

ε αλαπφθεπθηε αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ απφ ην

πξνιεηαξηάην κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζα έρεη
ζπλέπεηεο θαη γηα ηελ κνξθή ηνπ ζεζκνχ ηνπ θξάηνπο. Ο ηειεπηαίνο ζα θαηαξγήζεη
ηελ εθάζηνηε θξαηηθή εμνπζία. Δλ ηέιεη ζηε καξμηθή αλάγλσζε ε κνξθή ηνπ θξάηνπο
(πνπ ζήκεξα ζα αθνξνχζε ην δίιεκκα θξάηνο πξφλνηαο ή κε) δελ έρεη κεγάιε
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ζεκαζία. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε αλαηξνπή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ ηνπ θξάηνπο.
πκπεξαίλνπκε πσο ν επηθνπξηθφο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο σο απάληεζε ζηηο
θνηλσληθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ καξμηζηηθή αληίιεςε, απνξξίπηεηαη. Σν θξάηνο
εθφζνλ δεκηνπξγήζεθε γηα λα ραιηλαγσγεί ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη φρη γηα λα
ηηο κεηξηάζεη ή λα ηηο εμαιείςεη δελ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη άιιν ξφιν πέξα απφ
απηφλ πνπ επέβαιε ηε δεκηνπξγία ηνπ. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ ινηπφλ φηη ε θξαηηθή
εμνπζία ειέγρεηαη θαη θαηεπζχλεηαη απφ ηελ πην νηθνλνκηθά ηζρπξή ηάμε.
Οη ζέζεηο πεξί ξφινπ ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θιαζζηθνχ καξμηζκνχ
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο λενκαξμηζηηθέο θαζψο νη δεχηεξεο πηνζεηνχλ κηα
πεξηζζφηεξν επέιηθηε ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο. ηηο επφκελεο δχν ελφηεηεο ζπδεηψληαη
νη πξνζεγγίζεηο δχν ζπνπδαίσλ καξμηζηψλ ηνπ 20νπ αηψλα: ν Louis Althusser θαη ν
Νίθνο Πνπιαληδάο. Ακθφηεξνη ζπλέβαιαλ ζηελ κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο ζην επίπεδν
ηνπ επνηθνδνκήκαηνο ζε ζρέζε κε ηε νξζφδνμε καξμηζηηθή ζέζε πνπ αλήγαγε φια ηα
θνηλσληθά θαηλφκελα ζην επίπεδν ηεο βάζεο.
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3.1 Νενκαξμηζκόο-Althusser πεξί θξάηνπο
Ο λενκαξμηζκφο παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηνλ θιαζζηθφ
καξμηζκφ θαζψο πξνζπάζεζε λα αλαπηχμεη ηα απαξαίηεηα ζεσξεηηθά εξγαιεία γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί απέλαληη ζηνλ καξμηζκφιεληληζκφ. Θα ιέγακε φηη αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ κε
βαζηθνχο ζηνραζηέο ζεκαληηθέο θηγνχξεο ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο φπσο ν
Gramsci, ν Lukacs, θαη φζνπο δηαλνεηέο νκαδνπνηνχληαη ζηε ρνιή ηεο
Φξαλθθνχξηεο. Ο λενκαξμηζκφο ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηε κνλνπσιηαθή παξά ηελ
αληαγσληζηηθή θχζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ.

Βαζηθφ ζεκείν θξηηηθήο αιιά θαη

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λενκαξμηζκνχ είλαη θπξίσο ν
νηθνλνκηθφο ληεηεξκηληζκφο («νηθνλνκηζκφο») ηνπ νξζφδνμνπ καξμηζκνχ. Ο Marx σο
ηζηνξηθφο πιηζηήο ζεσξνχζε φηη ηα πάληα ζε κηα θνηλσλία θαζνξίδνληαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο πιηθέο αηηίεο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. πγθεθξηκέλα, ν ληεηεξκηληζκφο
πνπ ππνζηεξίδεη ν Μαξμ αθνξά ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν. Γηα παξάδεηγκα, ε
θενπδαξρία έδσζε ηνπο πιηθνχο φξνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηε ζπλέρεηα ε αζηηθή
ηάμε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλέιαβε ηελ εμνπζία θαη χζηεξα εγθαζηδξχζεθε ν
θαπηηαιηζκφο θ.ν.θ. Αλαθεξφκαζηε δειαδή, ζε επαλαιακβαλφκελα γεγνλφηα κε
αηηηνθξαηηθφ ραξαθηήξα. Απηή ε εξκελεία ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο γηα ηνπο
λενκαξμηζηέο απνθιείεη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ηζηνξηθή
πνξεία ηεο αλζξσπφηεηαο παξάγνληεο φπσο ε θνπιηνχξα, νη ηδέεο θαη ε ηέρλε.
Δπηπξφζζεηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ καξμηζκφ πνπ ζέιεη κηα θαζνξηζηηθή
ζρέζε κεηαμχ βάζεο θαη επνηθνδνκήκαηνο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ λενκαξμηζκνχ φπσο
ζα δνχκε, ππνζηεξίδνπλ φηη ην επνηθνδφκεκα έρεη κηα ζρεηηθή απηνλνκία ζε ζρέζε
κε ηε βάζε θαη ηαπηόρξνλα κηα δηαιεθηηθή ζχλδεζε κε απηήλ. πλαθφινπζα, ην
θξάηνο δελ είλαη απφιπηα εμαξηεκέλν απφ ηελ νηθνλνκία.
Μία απφ ηηο πιένλ γφληκεο λενκαξμηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ
γίγλεζζαη πξνέξρεηαη απφ ηνλ γάιιν δνκηθφ καξμηζηή, Louis Althusser. Ο Althusser
αλ θαη κέινο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Γαιιίαο θαζψο θαη πεπεηζκέλνο γηα ηελ
ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ καξμηθνχ έξγνπ είρε επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο
ζεσξίεο πνπ εληάζζνληαη ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ δνκηζκνχ ή ζηξνπθηνπξαιηζκνχ
νη νπνίεο άξρηζαλ λα εθηνπίδνπλ ηηο θπξίαξρεο κέρξη ηφηε ζην γαιιηθφ δηαλνεηηθφ
πεξηβάιινλ ηδέεο ηνπ ππαξμηζκνχ. Ο ζηξνπθηνπξαιηζκφο επεξεάζηεθε ζε κεγάιν
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βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο γισζζνινγίαο, θαη ηδηαίηεξα απφ ηε
ζπλεηζθνξά γισζζνιφγσλ φπσο ν Ferdinand De Saussure (De Saussure, 2011) θαη o
Roman Jakobson (Jakobson, & Halle, 2002). Κνξπθαίνο εθπξφζσπφο ηνπ είλαη
αλακθίβνια ν Claude Levi-Strauss. Βαζηθή ηδέα ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ είλαη φηη ε
αλζξψπηλε δξάζε (agency) κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε
θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ δνκψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
αλζξψπσλ νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ κνηίβα ζπκπεξηθνξάο θαη άιινπ είδνπο
πξαθηηθέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηελ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηάθξηζε
ζηελ νπνία πξνέβε ν Ferdinand de Saussure κεηαμχ langue θαη parole. Χο langue φξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί σο γιψζζα- νξίδεηαη ην ζχλνιν απφ θαλφλεο
ή ζπκβάζεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ λνεκάησλ κέζα απφ ηε
ρξήζε ησλ ζεκαηλφλησλ. Parole -φξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί σο νκηιίαείλαη ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ ρξήζεσλ ηεο langue φπσο ζπκβαίλνπλ ζηελ
αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Ο δνκηθφο καξμηζκφο ηνπ Althusser αλακθίβνια
επεξεαζκέλνο

απφ

απηέο

ηηο

πξνζεγγίζεηο

κπνξεί

λα

πεξηγξαθεί

σο

«(ζηξνπθηνπξαιηζηηθή) επηζηήκε ησλ (ππφξξεησλ) δνκηθψλ ζρέζεσλ». Έηζη φπσο ζα
δνχκε ε νιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή δνκήο απνθηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ
κεκνλσκέλσλ ηζηνξηθψλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Η δνκή κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο νη νπνίεο ζε θάζε
πεξίπησζε ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαηψληζε ηεο εμνπζίαο ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Απηέο νη
παξαηεξήζεηο έρνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνεθηάζεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ηε
θχζε ηεο ηδενινγίαο.
Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπξφζσπνη ηνπ λενκαξμηζκνχ ππνζηεξίδνπλ
ηελ θξηηηθή πεξί «νηθνλνκηζκνχ» ηνπ Marx, ν Althusser ζεσξεί φηη απηή ε νξζφδνμε
εξκελεία ηνπ καξμηζκνχ δελ ζπλάγεηαη απφ ην ίδην ην έξγν ηνπ Marx. Αληίζεηα, γηα
ηνλ Γάιιν ζηνραζηή ε πξαγκαηηθή ζχιιεςε ηεο θνηλσλίαο απφ ηνλ Marx γίλεηαη κε
φξνπο ελφο πνιχπινθνπ ζπλφινπ απνηεινχκελν απφ «πεδία» (fields) ή «ζηηγκέο»
(instances) θαη πξαθηηθέο ην νπνίν ν Althusser νλνκάδεη «ζχλζεην δνκεκέλν φιν»
(Althusser, 1978, ζ. 173). Παξαδείγκαηα πξαθηηθψλ είλαη ε νηθνλνκηθή, ε ηδενινγηθή
θαη ε πνιηηηθή-λνκηθή. Σν γεγνλφο φηη ε ηδενινγηθή θαη ε πνιηηηθή-λνκηθή πξαθηηθή
αλήθνπλ ζην επνηθνδφκεκα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε πιηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ην
φηη απνηεινχλ έλα ζχλζεην δνκεκέλν φιν δελ απνηξέπεη ηε ζρεηηθή απηνλνκία ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ
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πεξίπησζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ε παξαγσγή ησλ
αγαζψλ γίλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα, άξα είλαη ζρεηηθά απηφλνκε απφ ηηο άιιεο
πξαθηηθέο, είλαη ζαθέο φηη γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή
πξνυπνηίζεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαζνξηζκέλν λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην
(Αιηνπζέξ, 1978). πλ ηνηο άιινηο, ε θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε γηα λα είλαη
επηηπρήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε. Η ζηξνπθηνπξαιηζηηθή
ζεσξία ηνπ Althusser (ή αιιηψο δνκηθφο καξμηζκφο) πξεζβεχεη φηη ν άλζξσπνο
ιεηηνπξγεί κε βάζε θάπνηεο ηδενινγίεο νη νπνίεο θαηά θάπνην ηξφπν έρνπλ
θαηαγξαθεί ζην αζπλείδεηφ ηνπ. Δπνκέλσο ιεηηνπξγεί θαη ζθέθηεηαη κε βάζε απηέο
ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί άκεζα7.
Δπνκέλσο νη πξαθηηθέο, ελψ δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο, αιιειεπηδξνχλ ε
κία ζηελ άιιε. Τπφ απηφ ην πξίζκα ζηελ αιηνπζεξηαλή ζεσξία ε βάζε θαη ην
επνηθνδφκεκα είλαη αιιεινεμαξηψκελα θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ επνηθνδνκήκαηνο
ηξνπνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο ελψ ηαπηφρξνλα ε βάζε πξνυπνζέηεη ηελ
εδξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηνπ επνηθνδνκήκαηνο (Αιηνπζέξ, 1978). Παξφια
απηά είλαη μεθάζαξν φηη ν Althusser παξακέλεη εληφο ηεο καξμηζηηθήο γξακκήο φηη ε
βάζε θαζνξίδεη «ζε ηειεπηαία αλάιπζε» (in the last instance) ην ζχλζεην δνκεκέλν
φιν. Η δήισζε ηνπ Marx φηη ε ππνδνκή είλαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε απηή πνπ
θαζνξίδεη ηελ ππεξδνκή (πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή) είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ
Althusser θαη εμεγεί: ε ππνδνκή ινηπφλ κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή
πξαθηηθή αιιά θαη λα επηθαζνξίδεη φιεο ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο βαζκίδεο καδί θαη
ηελ απηνλνκία απηψλ. Δθφζνλ φκσο θάλεη ιφγν γηα έλαλ ηφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο
ππνδνκήο, απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε κηαο ηαπηφρξνλα δηαιεθηηθήο θαη
πιηζηηθήο ζέζεο (γηα πεξηζζφηεξα βι Althusser, 1970)
μεθάζαξα κε ηε δηαηχπσζε φηη

ε νπνία εθδειψλεηαη

εληφο ηεο «δνκηθήο νιφηεηαο», ε «ππνδνκή»

(νηθνλνκία) θαη ε ππεξδνκή (ην πνιηηηθφ θαη ην ηδενινγηθφ) βξίζθνληαη ζε δηαιεθηηθή
ζρέζε: ε ππεξδνκή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκία σο έλα ζεκαίλνλ πξνο έλα
ζεκαηλφκελν (ην 'πξαγκαηηθφ') αιιά σο έλα ζεκαίλνλ πξνο έλα άιιν ζεκαίλνλ εληφο
κηαο δνκηθήο νιφηεηαο.

7

Αυτό ςτο μθχανιςμό τθσ ιδεολογικισ ζγκλθςθσ θ περιγραφι τθσ οποίασ αποτελεί ςθμαντικι παρακατακικθ

του αλτουςεριανοφ ζργου.
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Αθνχ αλαζπγθξνηήζεθε ε γεληθφηεξε αιηνπζεξηαλή νπηηθή γηα ην θνηλσληθφ
κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Althusser αληηιακβάλεηαη ην
θξάηνο. Η ζεσξία πεξί θξάηνπο ζηα πξψηα έξγα ηνπ Althusser (1965) δίλεη έκθαζε
θπξίσο ζηνλ θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα απηνχ, ρσξίο λα πξνρσξά ζε κηα
δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηδενινγίαο σο πξαθηηθήο: ελψ ε νηθνλνκηθή θαη

πνιηηηθή

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο έρνπλ θαη αληίζηνηρε ζεζκηθή-πιηθή ππφζηαζε, ε ηδενινγία
παξφηη ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή απφ ηνλ πξαθηηθφ ηεο ραξαθηήξα, κνιαηαχηα δελ
αλαιχεηαη επαξθψο. Θα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κέρξη ην πεξίθεκν «Ηδενινγία θαη
Ηδενινγηθνί Μεραληζκνί ηνπ Κξάηνπο» (1970) γηα λα έρνπκε κηα επαξθέζηεξε
αλάιπζε ηνπ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο ζχλδεζεο πνπ έρεη απηή κε
ην θξάηνο.
χκθσλα κε ηνλ Althusser, ην θξάηνο δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα θακίαο
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο. Τπνζηεξίδεη φκσο, φηη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε βάζε.
Λεηηνπξγεί σο ε «κεραλή ηεο θαηαπίεζεο» (Carnoy, 1984) ε νπνία επηηξέπεη ζηηο
άξρνπζεο ηάμεηο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο πάλσ απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζπαζεο ππεξαμίαο πνπ, φπσο απέδεημε ν Marx, είλαη
εγγελήο ζηε κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο.
Σν θξάηνο έηζη, αλαπαξάγεη ηε δνκή ησλ ηάμεσλ, δηφηη απνηειεί ηελ άξζξσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή θαη επνκέλσο ε δνκή θαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο εμαξηψληαη απφ ηε δνκή ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Με ηνλ
φξν «ζρεηηθή απηνλνκία» επηρεηξεί λα εμεγήζεη, φηη ην θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο είλαη
απφ κφλν ηνπ έλα ηαμηθφ θξάηνο θαη πξέπεη επίζεο λα είλαη ζρεηηθά απηφλνκν απφ ηελ
πάιε ησλ ηάμεσλ πνπ ππάξρεη ζηελ παξαγσγή. Μφλν έηζη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά σο ηαμηθφ θξάηνο (class state). Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζηε
ζεσξία ηνπ Althusser γηα ην θξάηνο, απηφ αλ θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε βάζε ηνπ
θνηλσληθνχ φινπ απνηειεί κέξνο ηνπ επνηθνδνκήκαηνο. Έηζη, ην θξάηνο απνηειεί έλα
θιαζηθφ παξάδεηγκα ηεο αιιειεπίδξαζεο βάζεο-επνηθνδνκήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ν
Althusser, φηη είλαη ε πξαγκαηηθή καξμηθή ζέζε θαζψο ην θξάηνο είλαη αλακθίβνια
ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή αιιά ζπλαπνηειείηαη θαη ιεηηνπξγεί
βάζεη πνιηηηθν-λνκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα
ηνπ επνηθνδνκήκαηνο.
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Ο Althusser, εμεγεί ζηε ζπλέρεηα φηη ην θξάηνο είλαη ηξφπνλ ηηλά
δηαρσξηζκέλν εξγαιείν, αιιά ηαπηφρξνλα εμππεξεηεί ην θεθάιαην κε ζθνπφ λα ην
αλαπαξαγάγεη. Γηαρσξηζκέλν κε ηελ έλλνηα φηη δηαρσξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα
κηαο εξγαηηθήο πάιεο. πλεπψο ην θξάηνο δηαρσξίδεηαη απφ θάπνηεο, γηα παξάδεηγκα,
αληηπαιφηεηεο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή γεληθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη
λα γελλεζνχλ κέζα ζηε θπξίαξρε ηάμε. ε θάζε πεξίπησζε δηαθξίλνπκε θαη πάιη ηελ
θιίζε ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ άξρνπζα ηάμε. Η δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο
παξαγσγήο κηαο θνηλσλίαο πνιηηψλ νξίδεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ηάμεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα κηα ελσκέλε εξγαηηθή ηάμε είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο
εξγαζίαο απφ ηα πξντφληα πνπ παξάγεη θαη απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ην θξάηνο δηαρσξίδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο (είλαη
«ππεξάλσ») θαη ν κνλαδηθφο ηνπ ξφινο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλπξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη. ε απηφλ αθξηβψο ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ
νθείιεηαη ε ηαμηθφηεηά ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε απηφ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
θπξηαξρεί πάλσ ζηηο ηάμεηο θαη λα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηεο άξρνπζαο
ηάμεο.
ηνλ θαπηηαιηζκφ ζπγθεθξηκέλα, ηαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ιακβάλνπλ ρψξα δχν αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο: ε αλαπαξαγσγή ησλ
δπλάκεσλ παξαγσγήο θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο (Althusser,
Balibar, Establet, Macherey, & Ranciere, 2003). Η πξψηε δηαδηθαζία είλαη ζηελά
νηθνλνκηθή θαη αθνξά ηε δηαξθή κέξηκλα γηα αλαλέσζε ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, θηηξίσλ θ.ν.θ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε ηνπ
βαζηθφηεξνπ «παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή», ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (ίκνο, 2006).
Κεληξηθή ζέζε ηνπ Althusser είλαη φηη ην θξάηνο εμαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο. Απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ην βξίζθνπκε ζε φιεο ηηο
θνηλσλίεο: δελ ππάξρεη θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο πνπ λα κελ ηνλ απαζρνιεί ην δήηεκα
ηεο δηαηψληζήο ηνπ ζην ρξφλν. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο κέξηκλα, ε νπνηαδήπνηε
θνηλσλία ζα θαηαξξεχζεη πνιχ γξήγνξα.
Έηζη, ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη ζηα άηνκα κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο
εθπαίδεπζεο ηερληθέο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο κηαο θαη απνηεινχλ ην κειινληηθφ ηνπ
εξγαηηθφ

δπλακηθφ.

Η

εθπαίδεπζε

θπζηθά

είλαη

πξνζδηνξηζκέλε

βάζεη

θαπηηαιηζηηθψλ αμηψλ (δειαδή πξνζδίδεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηηο αμίεο εθείλεο
πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο). Έλα ζρνιείν ιφγνπ
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ράξε, καζαίλεη απφ λεαξή ειηθία ζηα παηδηά πσο πξέπεη λα είλαη ππάθνπα θαη
πεηζαξρεκέλα ζηνλ δάζθαιν. Η επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο απνδνρήο ηεο
ηεξαξρηθήο ζρέζεο εκθαλίδεηαη σο απφιπηα θπζηθή. Ο θαπηηαιηζκφο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ζηνρεχεη ζηελ δηαηψληζή ηνπ. Βέβαηα γηα ηνλ Αιηνπζέξ, ε δηαηψληζε ηνπ
θαπηηαιηζκνχ πθίζηαηαη θαη κέζα απφ άιινπο θξαηηθνχο ζεζκνχο κε ηδενινγηθφαμηαθφ θνξηίν φπσο είλαη ν ζηξαηφο ή ε εθθιεζία. Γεληθά κηιψληαο, ην θξίζηκν
ζηνηρείν πνπ επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο είλαη ε
«δηδαζθαιία» ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, ηεο ηδενινγίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία
δελ εκθαλίδεηαη σο ηέηνηα, αιιά σο «πξαγκαηηθφηεηα», εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ησλ
ηερληθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, νη νπνίνη φκσο δξνπλ γηα λα
εμππεξεηνχλ ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. Άιισζηε, φπσο ηνλίζακε παξαπάλσ, ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδενινγίαο είλαη φηη δελ αλαγλσξίδεη ηνλ ηδενινγηθφ ηεο
ραξαθηήξα, δελ ζπιιακβάλεη πνηέ ην κεξνιεπηηθφ θαη ζρεηηθφ-πξνζσξηλφ ηεο
ραξαθηήξα (ίκνο, 2006). Χζηφζν ηα ππνθείκελα ππνηάζζνληαη εθνχζηα ζε απηήλ
ηελ ηδενινγία (κηα έλλνηα πνπ ζπκίδεη ηελ έλλνηα ηεο γθξακζηαλήο εγεκνλίαο πνπ
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ζπλαίλεζεο) θαη είλαη απηή ε θαζππφηαμε πνπ νξίδεη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπο. Δπνκέλσο, θαη εδψ βξίζθεηαη κηα ζεκειηψδεο αληίθαζε ζην
ζεσξεηηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ Althusser, αθνχ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί πψο ηα
ππνθείκελα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ππφξξεηεο δνκέο θαηαιήγνπλ ζηελ εθνχζηα
θαζππφηαμε.
Παξφια απηά φπσο έρεη δείμεη ε ηζηνξηθή εκπεηξία, ζε έθηαηεο πεξηπηψζεηο
ζηηο νπνίεο ην θξάηνο αλαγθάδεηαη λα παξέκβεη (θηλήκαηα, απεξγίεο, θαηάζηαζε
πνιέκνπ θιπ.) ψζηε λα θαηαζηείιεη ηελ αλνκία-αλππαθνή δελ δηζηάδεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη βία, ε νπνία δελ είλαη άιιε απφ ηελ πιένλ μεθάζαξε έθθξαζε ηεο
θαπηηαιηζηηθήο-αζηηθήο βίαο πνπ πξνζπαζεί λα επηβιεζεί ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα.
Όηαλ, ινηπφλ, ε θαηάζηαζε μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο εμνπζίαο, θαίλεηαη
μεθάζαξα φηη ζηελ ηαμηθή δηακάρε ε θαηαζηαιηηθή βία ηεο αζηηθήο ηάμεο έρεη ηνλ
θχξην ιφγν, ε νπνία πάληνηε βξίζθεηαη ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία, πνηέ φκσο δελ
θαλεξψλεηαη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλ φρη πάληα, θξνληίδεη λα ζέηεη ή θαιχηεξα
λα ζηξαηνινγεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ άιιεο θνηλσληθέο
νκάδεο. Έηζη, νπνηαδήπνηε πξαγκαηεία πεξί θξάηνπο έρεη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
αμία ζην βαζκφ πνπ ζπζρεηίδεη ην θξάηνο κε ηελ έλλνηα ηεο (ηαμηθήο) εμνπζίαο. Σν
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θξάηνο σο κεραληζκφο, είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο
αζηηθήο ηάμεο κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο (ίκνο, 2006).
ην πιαίζην απηφ ζπκππθλψλεη, επίζεο, φςεηο ηεο ηδενινγηθήο δηάζηαζεο ηεο
θαπηηαιηζηηθήο εμνπζίαο ε έλλνηα ηνπ έζλνπο, δειαδή ηα πιηθά απνηειέζκαηα πνπ
ζπλεπάγεηαη ε έληαμε –φισλ φζσλ εληάζζνληαη– ζηε δηθαηνδνζία ελφο θξάηνπο (ησλ
εξγαηψλ, ησλ θαπηηαιηζηψλ, ησλ απηναπαζρνινχκελσλ): ην έζλνο είλαη αδηαρψξηζην
απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ επηβάιινπλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμή ηνπ, φπσο είλαη ε
γεληθή ςήθνο γηα ηνπο «εζληθνχο», δειαδή ηνπο ελήιηθεο πνπ αλήθνπλ ζην έζλνο θαη
είλαη εληαγκέλνη σο πνιίηεο ζην θξάηνο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη λα πινπνηεί ην εζληθφ
ζπκθέξνλ θαη ηελ εζληθή-ιατθή θπξηαξρία. Κηλνχκελνη πάιη κέζα ζηα καξμηζηηθά
πιαίζηα εξκελείαο θαη πξνζέγγηζεο, κέζα απφ απηφ ηνλ κεραληζκφ ην έζλνο
«κεηαζρεκαηίδεη», δειαδή θαζηζηά θαζνιηθήο εγθπξφηεηαο, ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα
ηνπ θεθαιαίνπ, εκθαλίδνληάο ηα, ζέηνληάο ηα ζε ιεηηνπξγία, σο εζληθά ζπκθέξνληα
(Μειηφο, Γεκνχιεο, & Οηθνλνκάθεο, 2005),
ε πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ-πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ην θξάηνο λνκηκνπνηεί ηελ
άζθεζε ηεο αζηηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο σο «εζληθή αλεμαξηεζία». Ο ίδηνο θαηάθεξε
λα εμηζνξξνπήζεη ηε γεληθή ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνπνιηηηθνχ επηπέδνπ δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ νηθνλνκηζκνχ.
Δίλαη θαλεξφ φηη σο δνκηθφο καξμηζηήο ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη
ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο αλαιακβάλνπλ λα δηαησλίζνπλ ηελ θπξίαξρε
ηδενινγία ε νπνία νχησο ή άιισο έρεη ζπληειέζεη ζηε ζπγθξφηεζή ηνπο. To θξάηνο
ζηελ νπζία απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε ε νπνία ελ ηειεπηαία
αλαιχζεη πξνζπαζεί λα δηαησλίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Μάιηζηα φπσο παξαηεξνχκε
ζην έξγν ηνπ Carnoy The State and the Political Power ν Althusser ζπκθσλεί κε ηνλ
Gramsci, φηη έλα θξάηνο ρσξίο εγεκνλία ζεκαίλεη έλα θξάηνο ρσξίο καθξνρξφληα
δχλακε θαη ηζρχ αθφκα θαη αλ απηνί νη νπνίνη εμνπζηάδνπλ ην θξάηνο, ειέγρνπλ
επίζεο θαη ηελ θαηαζηαιηηθή ηνπ δχλακε.
ηε κειέηε ηνπ Althusser βαζίζηεθε θαη ε παξαθάησ ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά
γηα ην θξάηνο. Η νπηηθή απηή ζέιεη ην θξάηνο λα βξίζθεηαη ζηε βάζε θαη φρη ζην
επνηθνδφκεκα. Δπνκέλσο, έρεη δνκηθφ θη φρη ππεξδνκηθφ ραξαθηήξα, ππνβνεζψληαο,
σζηφζν, (έκκεζα) ηελ άξρνπζα ηάμε. Όκσο, ζε θακία πεξίπησζε ην θξάηνο ηνπ
Althusser δελ δηαπεξλάηαη απφ ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ. Δίλαη ινηπφλ έλαο κεραληζκφο
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σο «φινλ» πνπ απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία ζηνρεχνπλ φια καδί
ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ε νπνία ζαθψο πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθή ηνπ κεραληζκνχ
απηνχ (γηα απηφ άιισζηε κηιάκε γηα δηαρσξηζκέλν θξάηνο).
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3.2 Πνπιαληδάο πεξί θξάηνπο
ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην είδακε κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ
Althusser γηα ην θνηλσληθφ, ηελ ηδενινγία θαη ην θξάηνο. Απηφ ζα καο επηηξέςεη λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Νίθνπ Πνπιαληδά ε νπνία ζε κεγάιν
βαζκφ ζπλδέεηαη κε ην έξγν ηνπ Γάιινπ ζηνραζηή αιιά ηαπηφρξνλα επηρεηξεί λα ην
ππεξβεί (Bridges, 1974). Η πξνζέγγηζε ηνπ Πνπιαληδά γηα ην θξάηνο απνηειεί κία
απφ ηηο πιένλ ρξήζηκεο πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θξάηνπο απφ κηα καξμηζηηθή
ζθνπηά. Γεληθά ζηε καξμηζηηθή παξάδνζε ήηαλ θνηλή ε παξαηήξεζε, φηη απνπζίαδε
κηα επεξεαζκέλε απφ ηνλ Marx νινθιεξσκέλε ζεσξία ηνπ θξάηνπο (Bridges, 1974)8.
Μηα ηέηνηα νπηηθή πξνζθέξεηαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ηνπ Πνπιαληδά φπσο ηα
Θέκαηα ηεο καξμηζηηθήο αληίιεςεο πεξί θξάηνπο (1966), Σν θξάηνο, ε εμνπζία, ν
νζηαιηζκόο (1978) θαη ην Πνιηηηθή εμνπζία θαη θνηλσληθέο ηάμεηο (19859).
Θεκειηψδεο ζπλεηζθνξά ηνπ Πνπιαληδά είλαη ε ακθηζβήηεζε ηεο καξμηθήο ζέζεο,
φηη ην θξάηνο απνηειεί βαζηθφ φξγαλν ηεο θπξηαξρίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη
αλαπαξαγσγήο ηεο άξρνπζαο ηδενινγίαο. Σν ππξεληθφ επηρείξεκά ηνπ γηα απηή ηελ
ξεμηθέιεπζε ζέζε είλαη φηη ε αζηηθή ηάμε θαη ηα θφκκαηα πνπ ηελ εθπξνζσπνχλ
ζηνρεχνπλ θαηά βάζε ζην βξαρππξφζεζκν θέξδνο, επνκέλσο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ επηβνιή ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ αζηηθή ηάμε
είλαη ε θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε θαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε απηήλ. Αληηζέησο, ζηελ
ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά ην θξάηνο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απαξαίηεηνο γηα λα
ξπζκίδεη θαη λα εμηζνξξνπεί ηνπο ηαμηθνχο αληαγσληζκνχο. πλαθφινπζα, ε ιχζε πνπ
πξνηείλεη ν ζνζηαιηζκφο είλαη ε ξηδηθή κεηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ θαη φρη ε νιηθή ηνπ
ξήμε κέζσ ηεο επαλάζηαζεο.
Η ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά είλαη λενκαξμηζηηθή θαη επηζεκαίλεη φηη ην θξάηνο
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή απηνλνκία. Χζηφζν, εδψ ν φξνο «ζρεηηθή» έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ην θξάηνο παξακέλεη ελεξγφ ζηελ νηθνλνκία εθηειψληαο

8

Βλ. και ςχετικό ςχόλιο Althusser: «εδώ προςτίκεται το γεγονόσ, ό, τι παρ’ ότι αναφζρεται ςτθν καπιταλιςτικι

κοινωνία και ςτο εργατικό κίνθμα, μαρξιςτικι κεωρία δε λζει ςχεδόν τίποτα οφτε για το κράτοσ, οφτε για τθν
ιδεολογία, οφτε για τθν πολιτικι, οφτε για τισ οργανώςεισ τθσ ταξικισ πάλθσ. Πρόκειται για ζνα «τυφλό ςθμείο»
που μαρτυρά χωρίσ αμφιβολία τα κεωρθτικά όρια όπου προςζκρουςε ο Μαρξ, ςα να είχε παραλφςει απ’ τθν
αςτικι παράςταςθ του κράτουσ, τθσ πολιτικισ κτλ. Μζχρι το ςθμείο να τθν επαναλαμβάνει με μια απλώσ
αρνθτικι μορφι» ( Αλτουςζρ, 1980, ς. 12).
9

Εκδόκθκε ςτα γαλλικά το 1975.
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ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή, ηε ζπζζψξεπζε θαη ηελ
αμηνπνίεζε

ηνπ

θεθαιαίνπ. Άξα

βιέπνπκε

ηελ

αιιειεμάξηεζε

θαη

ηελ

αιιειεπίδξαζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Όκσο είλαη ζεκαληηθφ ν
δηαρσξηζκφο θξάηνπο θαη θεθαιαίνπ λα είλαη ππαξθηφο γηαηί φπσο επηζεκαίλεη ν
Carnoy (1984) είλαη απηφ ην ζηνηρείν ηεο απφζηαζεο πνπ επηηξέπεη ζην θξάηνο λα
εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
status quo. Μάιηζηα γηα ηνλ Πνπιαληδά ν δηαρσξηζκφο απηφο είλαη ηαπηφρξνλα ηφζν
πξνυπφζεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ θξάηνπο κέζα ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο φζν θαη
έξεηζκα ηεο ζρεηηθήο απηνλνκίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο. Υσξίο απηή ηε
ζρεηηθή απηνηέιεηα ην θξάηνο δε ζα κπνξνχζε λα αληεπηδξάζεη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ
βάζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο10.
Πξνθαλψο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο εμαηηίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηδηψμεσλ πνπ
έρνπλ είλαη εγγελψο νηθνλνκηθέο (inherently economic) (Carnoy, 1984). Ο
Πνπιαληδάο ζεσξεί κάιηζηα φηη ζηελ επνρή ηνπ ην θξάηνο είλαη θαλεξφ πην άκεζα
απφ πνηέ ζηελ παξαγσγή ππεξαμίαο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο.
Απηφ εθδειψλεηαη ηφζν ζηε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπιινγηθή θαηαλάισζε, ηελ πγεία, ηε ζηέγαζε θαη ηηο κεηαθνξέο φζν θαη ζηνπο
ηνκείο ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα νινθιεξσηηθή κεηαβνιή
ησλ νξίσλ αλάκεζα ζην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ, ην πνιηηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ.
Η άξλεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηελ
νηθνλνκία πξνθαιεί δηάθνξα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ11. Αξρηθά, θαζίζηαηαη αδχλαην λα δεκηνπξγεζεί κηα
πεξηνδνιφγεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ζα
θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ. Μνξθέο θξάηνπο ηελ επνρή ηνπ
θαπηηαιηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο
κε ηελ νηθνλνκία. Σν θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο ζπρλά δηαρσξίδεηαη ζε θηιειεχζεξν, ζε
παξεκβαηηθφ, θξάηνο πξφλνηαο ή θαη ην θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί απηαξρηθά φπσο
10

Παρόλα αυτά για τον Πουλαντηά: «το κράτοσ είναι ιδθ παρόν ςτθν ίδια τθ συγκρότηση (ζμφαςθ δικι μασ)
των ςχζςεων παραγωγισ και όχι μόνο ςτθν αναπαραγωγι τουσ» (Πουλαντηάσ, 1980, ς. 54).
11
Για τον Πουλαντηά ζνασ τρόποσ παραγωγισ (π.χ. ο καπιταλιςτικόσ) δεν είναι μόνο μια μορφι οικονομικισ
οργάνωςθσ αλλά ζνα ςφνολο από ςχζςεισ. υχνά ο Πουλαντηάσ χρθςιμοποιεί τον όρο μιτρα (matrix) για να
αναφερκεί ςτον τρόπο παραγωγισ ωσ μια μιτρα δομών, κεςμών και ςχζςεων. Εντόσ αυτισ τθσ μιτρασ, οι
ςχζςεισ ςτο πεδίο τθσ οικονομίασ κακορίηουν ςε τελευταία ανάλυση τισ ςχζςεισ ολόκλθρθσ τθσ μιτρασ (Bridges,
1974).
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πηζηεχεη ν Πνπιαληδάο (1980), φηη ιεηηνπξγεί ην θξάηνο ζηελ επνρή ηνπ. ην ίδην
κήθνο θχκαηνο, ε άξλεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ δελ επηηξέπεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην
θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ δεκνθξαηηθέο θνηλνβνπιεπηηθέο αξρέο θαη ην θξάηνο
έθηαθηνπ αλάγθεο, φπσο ν θαζηζκφο, ε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, θ.ά. Απηφ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο επηβεβαηψλεηαη θαη ζήκεξα απφ ηελ αδπλακία
εθπξνζψπσλ ηνπ δνγκαηηθνχ καξμηζκνχ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ
ππάξρνπλ αλάκεζα ζε έλα θαζηζηηθφ θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο θαη ζε έλα
θνηλνβνπιεπηηθφ θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο. Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί ε
άξλεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην θξαηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν είλαη, φηη
ζπλεπάγεηαη απνδνρή αθξαίσλ εθθάλζεσλ ηεο ζεσξίαο ηνπ θξαηηθνκνλνπσιηαθνχ
θαπηηαιηζκνχ. Έλα ηξίην θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε ηαχηηζε-αλαγσγή ηνπ
εμνπζηαζηηθνχ θαηλνκέλνπ κε ηελ θξαηηθή ηνπ εθδνρή, νδεγψληαο ζε κηα
θξαηηθνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο εμνπζίαο, ε νπνία ήηαλ θπξίαξρε ηελ πεξίνδν ηεο
Σξίηεο Γηεζλνχο.
Έλα άιιν ζεκείν απφθιηζεο ηνπ Πνπιαληδά απφ ηε ζεσξία ηνπ Althusser
είλαη ε θξηηηθή πνπ άζθεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θξάηνπο πνπ είρε ν ηειεπηαίνο -καδί
κε πνιινχο άιινπο καξμηζηέο- φηη ε δξάζε ηνπ θξάηνπο είλαη απνθιεηζηηθά αξλεηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Πνπιαληδάο ακθηζβεηνχζε κηα κνλνδηάζηαηε ζχιιεςε ηνπ
θξάηνπο σο κηαο «κεραλήο» ζηελ ππεξεζία ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ είρε κφλν δχν
ραξαθηεξηζηηθνχο ζηφρνπο: α) ηελ θαηαζηνιή-απαγφξεπζε θαη β) ηελ παξνρή
ηδενινγηθήο λνκηκνπνίεζεο. Όπσο ην ζέηεη ν ίδηνο επηγξακκαηηθά: «ην θξάηνο δελ
ηζνχηαη κε θαηαζηνιή + ηδενινγία» (Πνπιαληδάο, 1980, ζ. 54). Αληίζεηα ην θξάηνο
ζα πξέπεη λα κειεηάηαη σο έρνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ δηαθεξπγκέλν
ξφιν ηνπ σο θνξέα πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο, αιιά έρνληαο θαη ππφςε
ηηο «δηεξγαζίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ αθνινπζεί γηα ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο
ηάμεο» (Πνπιαληδάο, 1980, ζ. 55).
Μηα αθφκα δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ Πνπιαληδά θαη Althusser είλαη φηη ν
πξψηνο ηίζεηαη ελάληηα ζε κηα νπζηνθξαηηθή θαη εξγαιεηαθή (φπσο ηελ θξίλεη απηφο)
ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο δελ είλαη έλα εξγαιείν ή κηα κεραλή πνπ
ρεηξαγσγείηαη απφ ηελ θπξίαξρε θάζε θνξά ηάμε. Απηή ε αληίιεςε ππνζηαζηνπνηεί
ηελ εμνπζία σο αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί, σο κηα κνλνιηζηθή δνκή κε
κνλαδηθφ πξφβιεκα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γξαθεηνθξαηία δπζιεηηνπξγεί. Μηα ηέηνηα
πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί κηα εζθαικέλε αληίιεςε ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ ηάμεσλ είηε
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σο έγθιεηζησλ θαη ελζσκαησκέλσλ ζην αζηηθφ ζχζηεκα είηε σο εμσηεξηθψλ απηνχ
αλαδεηψληαο ηε «δη‟ εαπηήλ ηαμηθή ηνπο ζπλείδεζε» (Πνπιαληδάο, 1980, ζ. 63).
Έηζη, ε εμνπζία κπνξεί κφλν λα «θαηαιεθζεί» -θαη φρη λα κεηαβηβαζηεί- είηε κέζσ
ηεο εθφδνπ «ζηα ρεηκεξηλά αλάθηνξα» είηε κέζσ πεξηθχθισζεο-πνιέκνπ ζέζεσλ
(Gramsci). Αληίζεηα, ν Πνπιαληδάο (θαη εδψ δεκηνπξγεί απζφξκεηα ζπλδέζεηο κε ην
έξγν ηνπ Foucault) πξνηείλεη κηα ζρεζηαθή αληίιεςε ηεο εμνπζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε
ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο σο ζρέζε. Γηα ηνλ ζπνπδαίν ζεσξεηηθφ ην θξάηνο πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη «σο ε πιηθή ζπκπύθλσζε ελόο ζπζρεηηζκνύ δπλάκεσλ12 κεηαμχ
ηάμεσλ θαη ηαμηθψλ κεξίδσλ» (Πνπιαληδάο, 1980, ζ. 63). Δίλαη νη ηαμηθέο αληηθάζεηο
πνπ κεηαηξεπφκελεο ζε εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ζπγθξνηνχλ ελ ηέιεη ην θξάηνο. Η
πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ. Γηα ην ιφγν
απηφ νη αγψλεο ησλ θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ γίλνληαη πάληνηε ζην πεδίν ηνπ θξάηνπο,
ην νπνίν αθνχ επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο βηψλεη θξίζεηο σο
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αγψλσλ. Δληνχηνηο, κηα ζεψξεζε ηνπ θξάηνπο σο ζρέζεο
δελ πξέπεη λα αγλνεί ηελ πιηθφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ κεραληζκφ ηνπ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα έλαο θίλδπλνο γηα ην επαλαζηαηηθφ θφκκα είλαη κε ην πνπ ζα
θεξδίζεη ηελ εμνπζία λα πηνζεηήζεη ηελ πιηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ηεο, είηε
δεκηνπξγψληαο έλα αληίγξαθν ηνπ ηξφπνπ πνπ δηνηθνχληαλ ην θξάηνο πξνεπαλαζηαηηθά είηε ην θφκκα λα ηαπηηζηεί κε ην θξάηνο. Μηα απάληεζε ζε απηφλ ηνλ
θίλδπλν είλαη ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ εληφο ηνπ θξάηνπο λα ηξνπνπνηεζεί κε βάζε
θηλήκαηα θαη αγψλεο ησλ νπνίσλ ε νξγαλσηηθή δνκή ππεξβαίλεη ην θξάηνο.
Χζηφζν, κέρξη ηψξα είδακε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ Πνπιαληδά ζε ζρέζε κε
άιιεο ζεσξήζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο. Μηα ηέηνηα κέζνδνο είλαη ρξήζηκε γηα
κηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά, φκσο, ζα πξέπεη λα
εμεηάζνπκε ηελ αληίιεςε πνπ είρε γηα ην θξάηνο πην ζπζηεκαηηθά. Ο Έιιελαο
ζηνραζηήο δελ αξλνχληαλ κηα πξφζιεςε ηνπ θνηλσληθνχ σο ελφο φινπ
απνηεινχκελνπ απφ δηάθνξεο βαζκίδεο, επίπεδα θαη ζρέζεηο. Δληνχηνηο, ζεσξνχζε ην
θξάηνο σο παξάγνληα ζπλνρήο (αθφκα θη αλ ην θξάηνο δελ επηηπγράλεη, απηφο είλαη ν
επηδησθφκελνο ζηφρνο ηνπ) φισλ απηψλ ησλ εηεξνγελψλ ζηνηρείσλ (Πνπιαληδάο,
1985). ηφρνο ηνπ θξάηνπο ήηαλ κε άιια ιφγηα ην λα ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηηθφο
κεραληζκφο γηα ηελ επίηεπμε κηαο ζπλνιηθήο ηζνξξνπίαο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ
ζρεκαηηζκνχ (Bridges, 1974). Απηφ θαζίζηαηαη αθφκα πην θαηαλνεηφ αλ ζθεθηνχκε
12

Ζμφαςθ ςτο πρωτότυπο.
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φηη γηα ηνλ Πνπιαληδά έλαο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο φπσο εθδειψλεηαη ζηελ
ηζηνξηθή εκπεηξία θαη φρη ζην επίπεδν ηεο αθαίξεζεο δελ απνηειείηαη πνηέ κφλν απφ
έλαλ

ηξφπν

παξαγσγήο

αιιά

απφ

πνιινχο

ηξφπνπο

παξαγσγήο

αιιεινεπηθαιππηφκελνπο (Πνπιαληδάο, 1985). Χζηφζν, αθφκα θαη φηαλ θπξηαξρεί
έλαο απφ απηνχο, νπφηε μεθηλά ε θάζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θαη ηειεηψλεη ε
κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ν ζπλεθηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηνλ Engels γηα ηνλ νπνίν ην θξάηνο είλαη
ηαπηφρξνλα έλα πξντφλ ηεο θνηλσλίαο θαη κηα έλδεημε φηη απηή ε θνηλσλία βξίζθεηαη
ζε αληίθαζε κε ηνλ εαπηφ ηεο. Σν θξάηνο είλαη ε ιχζε πνπ παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ νη
νμπκκέλεο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ ηάμεσλ λα δηαηεξεζνχλ εληφο
κηαο νκαιφηεηαο, λα κεηξηαζηεί ε ζχγθξνπζή ηνπο θαη λα κελ αλαηξαπεί ε
ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ. Σν θξάηνο σο εθ ηνχηνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσλία
αιιά ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ απηή.
Γηα ηνλ Πνπιαληδά ην θξάηνο έρεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ε
θαζεκία ζε αληίζηνηρν επίπεδν: α) κηα ηερληθφ-νηθνλνκηθή πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθφ
επίπεδν, β) κηα πνιηηηθή πνπ αθνξά ην πνιηηηθφ (πνιηηηθή πάιε ησλ ηάμεσλ), θαη γ)
κία ηδενινγηθή πνπ αθνξά ην ηδενινγηθφ. Χζηφζν, ε πξψηε θαη ε ηξίηε
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ θαζαπηφ πνιηηηθή ιεηηνπξγία γηαηί είλαη ε πάιε ησλ
ηάμεσλ πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο ηζηνξίαο θαη είλαη ν ξφινο ηνπ
θξάηνπο σο παξάγνληα ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ πνπ εηεξνθαζνξίδεη ηελ
νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Όηαλ κηα θνηλσλία απνηειείηαη απφ
αληαγσληδφκελεο ηάμεηο, απηφ πνπ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην θξάηνο λα
δηαηεξήζεη ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ξφιν κεηξηάδνληαο ηε ζχγθξνπζή ηνπο.
ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε κε πνηνπο ηξφπνπο ην θξάηνο
εμππεξεηεί απηή ηε ιεηηνπξγία. Μηα ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε
άιινπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο είλαη, φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο
κεκνλσκέλν άηνκν. Απηφ κε φξνπο θξάηνπο ζεκαίλεη, φηη ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο
αληηκεησπίδνληαη σο ειεχζεξνη θαη ίζνη πνιίηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο ηα άηνκα
απνκνλψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν, ελψ απνθξχπηνληαη νη ηαμηθνί δηαρσξηζκνί. Η
απνκφλσζε γίλεηαη πξνθαλήο αλ ζθεθηνχκε, φηη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζηνλ
θαπηηαιηζκφ είλαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ
ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Οη εξγάηεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνο ζα έρεη
πξφζβαζε ζηε κηζζσηή εξγαζία (βι. ζρέζε αλάκεζα ζε γεγελείο θαη κεηαλάζηεο
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εξγάηεο) ελψ νη θαπηηαιηζηέο γηα ην πνηνο ζα έρεη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά.
Φπζηθά ν πιένλ μεθάζαξνο θαη θεληξηθφο αληαγσληζκφο είλαη κεηαμχ ησλ
εθκεηαιιεπηψλ θαη ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ. Όκσο γηα ηνλ Πνπιαληδά κέζσ απηνχ
ηνπ κεραληζκνχ ν αληαγσληζκφο δελ ηνπνζεηείηαη ζην πεδίν ηεο δνκήο ησλ
θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο αιιά ζηελ επίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη
ηδενινγηθψλ δνκψλ πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Bridges, 1974).
Παξάιιεια -θαη απηφο είλαη ν δεχηεξνο ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ ζπλεθηηθνχ ηνπ
ξφινπ-ην θξάηνο απηνπαξνπζηάδεηαη σο ε έθθξαζε ηεο ελφηεηαο ηνπ ιανχ/έζλνπο.
Σν έζλνο απνηειείηαη ζε απηφ ην λνεηηθφ ζρήκα απφ πνιίηεο/ηδηψηεο ηαπηηδφκελν κε
ηελ εζληθή αζηηθή ηάμε. Έηζη ππνλνείηαη, φηη φινη νη πνιίηεο είλαη κέιε απηήο ηεο
ηάμεο. Θεζκνί φπσο ε ιατθή θπξηαξρία, ε θαζνιηθή ςεθνθνξία εληζρχνπλ ηελ
πεπνίζεζε γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο ελφηεηαο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηή
βαζίδεηαη ζηελ απνκνλσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο.
Βέβαηα, ε χπαξμε εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ε
εξγαηηθή ηάμε λα νξγαλψλεηαη θαη λα εκπιέθεηαη ζε πνιηηηθή δξάζε δηεθδηθψληαο
παξαρσξήζεηο απφ ην θξάηνο. Ίζσο ππφ απηή ηε ζεψξεζε είλαη δπλαηφ λα εμεγεζεί ε
γέλεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Δλψ ηα αηηήκαηα ησλ θαηαπηεδφκελσλ ηάμεσλ ήηαλ
ελάληηα ζην άκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ησλ θαπηηαιηζηψλ, κέζσ κηαο θξαηηθήο
πνιηηηθήο πνπ πξνζέθεξε δηεπθνιχλζεηο ζηα ιατθά ζηξψκαηα, έγηλε εθηθηή ε
δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο πξφλνηαο. Γε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη θαιχηεξνο ηξφπνο
εμαζθάιηζεο ζπλαίλεζεο πέξα απφ ην λα γίλνπλ κεξηθέο παξαρσξήζεηο απφ κέξνπο
ηεο θπξίαξρεο ηάμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
ηξφπνπ παξαγσγήο. Παξφια απηά, δελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ην θξάηνο πξφλνηαο
ζαλ απνηέιεζκα κηαο «ζπλσκνζίαο» ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ ελάληηα ζηνπο
εθκεηαιιεπφκελνπο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ρξεηάζηεθαλ αξθεηά
ρξφληα αληαγσληζκνχ θαη δηεθδηθήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλαο αλαγλσξίζηκνο
ζεζκφο θαη ζπλεπέο πνιηηηθφ πξφγξακκα. Όκσο φπσο είδακε θαη ζε άιιε ελφηεηα ην
θξάηνο πξφλνηαο ππήξμε φλησο έλαο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο θηιειεχζεξεο
δεκνθξαηίαο απφ ηελ πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο νινθιεξσηηθψλ θηλεκάησλ φπσο
απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ κεζνπφιεκν. Η ρξεζηκφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ
Πνπιαληδά βξίζθεηαη ζην φηη ακθηζβεηεί ηελ εζθαικέλε εθηίκεζε φηη ην θξάηνο
είλαη απιά φξγαλν ζηα ρέξηα ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Αληίζεηα, είλαη πξντφλ θαη φξγαλν
ζπκβηβαζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ελδνθνηλσληθψλ αληηζέζεσλ.
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Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Clarke (1977) ε νπηηθή ηνπ Πνπιαληδά είλαη
ηφζν απνκαθξπζκέλε απφ ηνλ καξμηζκφ πνπ θαηαιήγεη λα κεηαηξέπεη ηε ζεσξία ηνπ
ζε αζηηθή (bourgeois) θνηλσληνινγία. χκθσλα κε ηνλ ίδην αλαιπηή, ην λα είλαη κηα
ζεσξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο ελάληηα ζε κηα εμειηθηηζηηθή θαη νηθνλνκηζηηθή
ζεψξεζή ηνπ, δελ ζπλεπάγεηαη φηη είλαη καξμηζηηθή. Αληίζεηα, γηα ηνλ Clarke ν
Πνπιαληδάο έρεη ελζηεξληζηεί πιήξσο ηελ αζηηθή θνηλσληνινγία εμαηηίαο ηεο
δηάζεζήο ηνπ λα απνθχγεη απηέο ηηο θαηεγνξίεο γηα νηθνλνκηζκφ θαη εμειηθηηθηζκφ.
Δπίζεο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο πξαθηηθήο ε ζεσξία ηνπ Πνπιαληδά έρεη θαηεγνξεζεί
γηα ξεθνξκηζκφ. Καηά ηε γλψκε καο, ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ζεσξεζεί ε πξνζέγγηζε
ηνπ Έιιελα ζηνραζηή κε καξμηζηηθή, δεδνκέλνπ φηη δηαηεξεί εληφο ηεο θεληξηθέο
έλλνηεο ηνπ καξμηζκνχ (θνηλσληθέο ηάμεηο, θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο,
θξηηηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ) θαη ζπλερίδεη λα εκθνξείηαη απφ ηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.
Σν πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο δελ επηιχεηαη νχηε ππφ ην πξίζκα
ηεο λενκαξμηζηηθήο ζθνπηάο αθνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά, ε ηαμηθή πάιε
αλαπαξάγεηαη ηφζν ζηελ αγνξά φζν θαη ζην θξάηνο. Σειηθά, παξαηεξνχκε φηη ν
ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη δεπηεξνγελήο θαη άξα δε κπνξνχκε λα βξνχκε ιχζεηο κέζα
απφ απηφ δηφηη ε αγνξά απνθαζίδεη θαη θαη‟ επέθηαζε ν θαπηηαιηζκφο.
Πξνηεξαηφηεηα ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πνπιαληδά είλαη ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν.
Απηφ ζεκαίλεη πσο ην θξάηνο πξφλνηαο δελ απνηειεί θάπνηα ηδαληθή ιχζε.
πλαθφινπζα, αλ δελ αιιάμεη ν ηξφπνο παξαγσγήο ην θξάηνο πξφλνηαο είλαη
νπζηαζηηθά κηα θελάθε. Δπνκέλσο, δελ είλαη αξθεηφ λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηεο
θξαηηθήο εμνπζίαο (ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πξνλνηαθή) αιιά νη ζρέζεηο παξαγσγήο,
δειαδή ν θαπηηαιηζκφο. Δληνχηνηο, ν Πνπιαληδάο είλαη αληίζεηνο κε κηα ινγηθή
απινπνηεηηθήο εμίζσζεο φισλ ησλ κνξθψλ θαπηηαιηζκνχ θαη κε αλαγλψξηζεο ησλ
πνηνηηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππήξμαλ ζηηο ηζηνξηθέο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηήιζε.
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ εξγαζία απηή δείμακε αλαιπηηθά ηηο θπξίαξρεο απφςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην
ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο βαζηδφκελνη ζε δχν ζεκαληηθέο
ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο: απφ ηε κία εμεηάζακε ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ
θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ· απφ ηελ άιιε ηδέεο απφ ηα έξγα ηνπ
Marx θαη ησλ επηγφλσλ ηνπ. Σν βαζηθφ εξψηεκά καο, αλ δειαδή ηειηθά ην θξάηνο
είλαη εθπξφζσπνο ηεο γεληθήο ζέιεζεο αληί ηεο εηδηθήο, απαληήζεθε κέζα απφ ηε
καξμηζηηθή αλάιπζε πνπ θάλακε παξαπάλσ. αθψο ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή
ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ θαζψο αθφκε θαη κε ην δεκνθξαηηθφ ηνπ «πξνζσπείν» ην
θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε δηαηψληζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ λενκαξμηζκνχ
ε ζρεηηθή απηνλνκία ππνβνεζά ηελ άξρνπζα ηάμε -φπσο ήδε εμεγήζακε ζηα
παξαπάλσ θεθάιαηα. Θεσξνχκε κνιαηαχηα φηη ε καξμηζηηθή θξηηηθή γηα ην ζεζκφ
ηνπ θξάηνπο είλαη ζρεηηθά κνλνδηάζηαηε. Ναη κελ αλαγλσξίδνπκε φηη ην θξάηνο
πξφλνηαο ιεηηνπξγεί σο επηζηέγαζκα ηεο άξρνπζαο ηάμεο αιιά ζα πξέπεη λα
αλαγλσξίζνπκε επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη έρεη θαη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία
ππνβνεζνχλ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (π.ρ. ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ζπληάμεηο θιπ.).
ε θακία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζακε λα παξαβιέςνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία
θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηεο ηζηνξηθέο θαηαθηήζεηο. Άιισζηε είλαη πνιινί θαη
νη ζεσξεηηθνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα αξηζηεξά ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, νη νπνίνη
επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Δμάιινπ,
φπσο έγηλε γλσζηφ ήδε απφ ηελ εηζαγσγή νη αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο ζέζεηο πνπ εμεηάζακε απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο
πξφλνηαο ην νπνίν ζα εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνρξενχηαη ζην κέγηζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ.

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν ζεζκφο ηνπ

θξάηνπο πξφλνηαο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ηφζν εχθνια απφ
κηα πξννδεπηηθή ή θαη ζπληεξεηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ
εμεηάζακε παξαπάλσ. Αο κελ μερλάκε φκσο φηη παξφιν πνπ γηα ηε καξμηζηηθή
παξάδνζε ην θξάηνο πξφλνηαο φπσο είδακε ακθηζβεηείηαη έληνλα πνιινί
ππνζηεξηθηέο ηνπ ηειηθά ην απνδέρνληαη σο ηε ινγηθή ηνπ „κηθξφηεξνπ θαθνχ‟. Απηφ
ζεκαίλεη φηη εθφζνλ ν ζεζκφο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο δελ βνεζά ζηελ εγθαζίδξπζε
ηνπ ζνζηαιηζκνχ (θαη ζπλεπψο ηεο πξαγκαηηθήο δηθαηνζχλεο) είλαη πξνηηκφηεξν λα
απνδερηνχκε ηελ χπαξμή ηνπ σο κηα κάιινλ „ζπκβηβαζηηθή‟ ιχζε. Δπνκέλσο δε
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θαίλεηαη ν καξμηζκφο ελ ηέιεη λα ην εγθαηαιείπεη απφ ηελ άπνςε φηη ελδερνκέλσο θαη
απηφο ζήκεξα λα απνδεηά έλα θξάηνο αξθεηά πην εληζρπκέλν (έκκεζε λνκηκνπνίεζή
ηνπ).
Έηζη, ε βαζηθή καο πεπνίζεζε είλαη φηη ν βαζηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη
αξρηθά λα βνεζά ηα άηνκα θαιχπηνληαο ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο φπνπ ρξεηάδεηαη
αλαδηαλέκνληαο ηνλ πινχην κέζσ θνηλσληθψλ παξνρψλ αιιά βεβαίσο λα κελ
πεξηνξίδεηαη ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. θνπφο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ κε θάζε
ηξφπν ψζηε λα εληαρζνχλ θαη πάιη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έηζη ελ δπλάκεη λα
«απνγαιαθηίδνληαη» απφ ηελ Πξφλνηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν έλα ηέηνην θξάηνο κπνξεί
λα δξάζεη θαη πξνιεπηηθά. Σν θηιειεχζεξν θξάηνο πξφλνηαο εληνπίδνπκε φηη
επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή επηδνκάησλ ελψ απηφ θαηά ηε γλψκε καο φρη κφλν δελ
είλαη αξθεηφ αιιά κπνξεί λα ζηαζεί θαη δεκηνγφλν ηφζν γηα ηνλ πνιίηε φζν θαη γηα
ηελ νηθνλνκία ελ γέλεη. Ιδεαηά ζε πεξίπησζε πνπ πιεξνχζε ηηο πξναλαθεξζείζεο
ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζακε λα επηηχρνπκε ελ πξψηνηο δξακαηηθή κείσζε ηεο
θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο αιιά θαη λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία αθνχ ζηαδηαθά ηα
πξνλνηαθά επηδφκαηα ζα κεηψλνληαλ θαη ε αγνξά ζα κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη λέν
εξγαηηθφ δπλακηθφ.
Οξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίζακε είλαη ην γεγνλφο φηη ζηάζεθε
αδχλαηνλ λα αλαιπζεί ην θάζε επξσπατθφ κνληέιν θξάηνπο πξφλνηαο μερσξηζηά φπσο
επίζεο θαη λα εμεηάζνπκε θαη άιιεο πνιηηηθέο ζθνπηέο θαζψο ε έθηαζε θαη ν ρξφλνο
ηεο εξγαζίαο ζα μεπεξλνχζε ηηο πξνζδνθίεο κηαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. Χο εθ
ηνχηνπ ε κειέηε πεξηνξίζηεθε ζηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο παξαδφζεηο θαζψο θαη ζην
επξσπατθφ κνληέιν ελ γέλεη. Απηφ ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ
ππνβάζξνπ γηα πεξεηαίξσ έξεπλα θαη κειέηε ηνπ επξσπατθνχ ζεζκνχ ηνπ θξάηνπο
πξφλνηαο θαη ηηο ειιείςεηο απηνχ. Δπηπιένλ έλαο ζπλδπαζκφο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο έξεπλαο ζα έδηλε έλα πην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα. πλεπψο, αλ
αλαιχακε γηα παξάδεηγκα κηα ρψξα φπσο ε νπεδία ή ε Ννξβεγία ζα βιέπακε φηη ε
αλεξγία δηαηεξείηαη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα. Γεδνκέλνπ φηη ε παξνχζα
εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηε δηεμαγσγή κηαο
εκπεηξηθήο έξεπλαο

ζα κπνξνχζακε πάλσ ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην λα

ζπλερίζνπκε ηελ έξεπλα καο θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν. Έηζη, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα
θαηαγξάςνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ π.ρ. αλέξγσλ, αζηέγσλ
θιπ. Αιιά θαη ηαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηνπ
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θξάηνπο πξφλνηαο νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ έρνπλ απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθέο γηα
ηελ εμίζσζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ.
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