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Κεφάλαιο και Ιδεολογία του Thomas Piketty  
(Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2021) 

 

Γρηγόριος Θ. Παπανίκος 

Πρόεδρος 

Αθηναϊκό Ίδρυμα Παιδείας και Έρευνας (ATINER) 
 

«Κάθε ανθρώπινη κοινωνία  

πρέπει να δικαιολογεί τις ανισότητές 

της: πρέπει να βρίσκει τις αιτίες τους 

διαφορετικά ολόκληρο το πολιτικό και 

κοινωνικό οικοδόμημα κινδυνεύει να 

καταρρεύσει» (σ. 13).  

Έτσι ξεκινάει η εισαγωγή του 

πρόσφατου βιβλίου του αγαπημένου 

παιδιού των παγκόσμιων μέσων 

μαζικής ενημέρωσης με εκατοντάδες 

συνεντεύξεις και ομιλίες σε όλα τα 

πλάτη και τα μήκη της γης, όπως ο 

ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στο 

εισαγωγικό του σημείωμα: «Κατά τη 

συγγραφή αυτού του βιβλίου 

επωφελήθηκα επίσης από πολλές 

συζητήσεις στις οποίες είχα την τύχη 

να συμμετάσχω από τη στιγμή της 

έκδοσης του Κεφαλαίου στον 21ο 

αιώνα το 2013. Πέρασα ένα μεγάλο 

μέρος της διετίας 2014-2016 ταξιδεύοντας στον κόσμο συναντώντας αναγνώστες, 

ερευνητές, ανθρώπους που διαφωνούσαν μαζί μου και πολίτες που διψούσαν για 

διάλογο και επιχειρήματα. Συμμετείχα σε εκατοντάδες συζητήσεις …» (σ. 10) και 

στην επόμενη σελίδα, «Χάρη στην επιτυχία του Κεφαλαίου στον 21ο αιώνα και 

στη στήριξη πλήθους πολιτών, ερευνητών και δημοσιογράφων, μπόρεσα να 

αποκτήσω πρόσβαση σε οικονομικές και ιστορικές πηγές που πολλές κυβερνήσεις 

αρνούνταν να διαθέσουν» (σ. 11). 

Κάποιες επισημάνσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο πράγμα που 

μαθαίνουμε από τις παραπάνω παραπομπές είναι ότι υπάρχει σημαντική 

ανισότητα στην επιστημονική έρευνα. Μερικοί, οι προνομιούχοι, έχουν πρόσβαση 

στις πηγές, υποθέτω το 1% των επιστημόνων, όπως ο συγγραφέας, ενώ οι άλλοι, 

το 99%, δεν έχουν. Δεύτερον, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιο τρόπο 

ιδιώτες του έδωσαν πρόσβαση σε επίσημες προφανώς πηγές σε χώρες, όπως η 

Κίνα και η Ρωσία που ο ίδιος αναφέρει. Αποτελεί μυστήριο. Ένα από τα κριτήρια 

της σοβαρής επιστημονικής έρευνας είναι η διαφάνεια στην απόκτηση των 

Βιβλιοπαρουσίαση 
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πληροφοριών και η ισότητα στην πρόσβαση για να διασταυρωθούν τυχόν λάθη 

στη χρήση τους για να μην σκεφτώ καχύποπτα και πω να εξεταστεί και η 

περίπτωση (επιστημονικού) δόλου. Τρίτον, αναφέρει ότι τη διετία 2014-2016, η 

οποία είναι τριετία, είχε εκατοντάδες συναντήσεις με πολλά ταξίδια. Κάθε μέρα 

και μία συνάντηση, χώρια την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αναρωτιέται κανείς 

αν είχε χρόνο να μελετήσει τις πηγές. Πιστεύω ότι η μία ώρα του συγγραφέα 

ισοδυναμεί με 100 ώρες κάποιου άλλου ερευνητή. Λέγεται διαφορά στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και αυτή από μόνη της μπορεί να εξηγήσει μεγάλο 

μέρος των ατομικών και συλλογικών ανισοτήτων. Αν ερευνούσε τη δική του 

μεγάλη παραγωγικότητα μετρούμενη σε σελίδες βιβλίων, τότε θα είχε μέρος της 

απάντησης γιατί υπάρχουν οικονομικές ανισότητες. Κάποιοι, όπως ο συγγραφέας, 

είναι πιο παραγωγικοί από άλλους. Με δεδομένο και τις πολλές πωλήσεις, τότε η 

ανισότητα στην παραγωγικότητα μεταφράζεται σε ανισότητα εισοδήματος και 

συνεπώς πλούτου, εκτός αν είναι πολύ σπάταλος στην προσωπική του ζωή. Από 

την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να καταθέσω ότι οι διαφορές στην 

παραγωγικότητα των ατόμων είναι πολύ μεγάλες έως τεράστιες και ο συγγραφέας 

δεν αποτελεί εξαίρεση. Διαβάζοντας την εισαγωγή του συγγραφέα και 

πηγαίνοντας στην τελευταία σελίδα των συμπερασμάτων διαπίστωσα ότι φέρει 

τον αριθμό 944 με έπιασε φόβος και δέος για την παραγωγικότητα του ατόμου.  

Φυσικά δεν υπέπεσα στην παγίδα να υποθέσω ότι αυτός είναι ο πραγματικός 

όγκος του βιβλίου, διότι τόσο τα περιθώρια όσο και η γραμματοσειρά είναι μικρά 

που επιτρέπει στις ίδιες σελίδες να πεις ακόμη περισσότερα από αυτά που θα 

περίμενε κανείς από ένα βιβλίο 1.000 σελίδων μείον 66 σελίδες. Εκείνο που με 

εντυπωσιάζει στην αρχή της εισαγωγής είναι ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο 

τοποθετείται αν και τον αμβλύνει παρακάτω. Δείχνει άνθρωπο με απαράμιλλη 

επιστημονική σιγουριά. Για παράδειγμα, η θέση του, «Κάθε ανθρώπινη 

κοινωνία…», χρειάζεται μόνο μία κοινωνία για να τον διαψεύσει. Αν ήταν πιο 

σεμνός απέναντι στην επιστήμη θα έλεγε, «στις πιο πολλές κοινωνίες», αλλά 

«κάθε», προξενεί εντύπωση. Ή πιο κάτω, «Αυτό μας τοποθετεί στον αντίποδα των 

ανισοτήτων των αρχαίων κοινωνιών, οι οποίες οφείλονταν σε διαφορές άκαμπτης 

ιεραρχίας, αυθαίρετες και δεσποτικές» (σ. 13). Μα όλες ανεξαιρέτως οι αρχαίες 

κοινωνίες! Τόση σιγουριά είναι απίστευτη για έναν επιστήμονα-ερευνητή. Εγώ 

ξέρω μία αρχαία κοινωνία που δεν ήταν έτσι και μας την περιγράφει ο Ησίοδος, 

Papanikos, όπως έχω αναλύσει σε μία τετραλογία μελετών για το έργο του (

2022c, 2022d, 2022e, 2022f). Ο Ησίοδος, μελετώντας την εποχή του, τον 8
ο
 

αιώνα π.Χ., κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανισότητες μεταξύ των νοικοκυριών 

οφείλονταν, σε μεγάλο βαθμό, στην παραγωγικότητα της εργασίας και τη σκληρή 

δουλειά (λέγεται και εργατικότητα). Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ησίοδος στην 

ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τα της οικογενειακής του επιχείρησης. 

Μόνο με σκληρή δουλειά, μας λέει ο Ησίοδος, συσσωρεύεται κεφάλαιο και 

πλούτος. Ο συγγραφέας έχει άλλη άποψη. Φυσικά ο παράγοντας τύχη, που 

περιλαμβάνει τη θεϊκή παρέμβαση και τις συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας 

που επικρατούν σε μία κοινωνία, μπορεί να ευνοήσει ή να καταστρέψει ένα 

νοικοκυριό ή μία επιχείρηση. Να προσθέσω εδώ, κάτι που από ότι γνωρίζω δεν 

έχει επισημανθεί στη σχετική βιβλιογραφία: πώς μπορεί να εξηγηθεί, ή 

δικαιολογηθεί, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του συγγραφέα, η ανισότητα 

στη συσσώρευση πλούτου και συνεπώς η μεγάλη ανισότητα μεταξύ Ησιόδου και 
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του αδερφού του Πέρση; Γενικότερα, πώς μπορούν να εξηγηθούν οι τεράστιες 

ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών ίδιων οικογενειών; Περί αυτών των 

θεμάτων θα μου δώσει ο συγγραφέας την αφορμή παρακάτω να σκιαγραφήσω 

κάποιες απαντήσεις. 

Στην επόμενη σελίδα δίνει το ιδεολογικό σύνθημα που «τέρπει τα πλήθη» για 

να χρησιμοποιήσω μία αγαπημένη μου περικοπή από τον Θουκυδίδη: «Η 

αξιοκρατική και επιχειρηματική ρητορική εμφανίζεται αρκετά συχνά σαν ένας 

βολικός τρόπος για να δικαιολογούν οι κερδισμένοι του σημερινού οικονομικού 

συστήματος οποιοδήποτε επίπεδο ανισοτήτων, στιγματίζοντας τους χαμένους για 

την έλλειψη προσόντων, αρετής και εργατικότητας. Αυτή η ενοχοποίηση των 

φτωχότερων δεν υπήρχε, σε τέτοιο εύρος τουλάχιστον, στα προηγούμενα 

καθεστώτα ανισοτήτων … » (σ. 14).  

Στο βιβλίο μου Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες, που εκδόθηκε το 2021, 

επεσήμανα ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των απατεώνων είναι η καχυποψία. 

Το μόνο καλό στην παραπάνω περικοπή είναι ότι άφησε πλέον το «πάντα» και 

χρησιμοποιεί την έκφραση «αρκετά συχνά», αντί για το «πάντα» που θα περίμενε 

κανείς, ή «τέτοιο εύρος τουλάχιστον» αντί του σκέτου «τέτοιο εύρος».  

Συνεχίζει δε το ιδεολογικό του παραλήρημα που θυμίζει έναν λαϊκιστή 

πολιτικό της κεντροαριστεράς  που κατακεραυνώνει το σύστημα για όλα τα κακά: 

«μετανάστες που πνίγονται στη θάλασσα», «κλιματική αλλαγή», «δεν έχουν 

στέγη», «προέρχονται από συγκεκριμένες συνοικίες ή εθνοτικές ομάδες» (σ. 14). 

Κίνδυνοι παντού απειλούν την ανθρωπότητα και ο συγγραφέας έχει τη λύση που 

είναι η «υπερεθνική προοπτική». Και έχει τα καλύτερα όπλα για να αντιμετωπίσει 

τους κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα: γνώση και ιστορία, «Τα 

καλύτερα όπλα μας για να ξορκίσουμε αυτό τον κίνδυνο παραμένουν η γνώση και 

η ιστορία» (σ. 14). Μόνο που την γνώση αυτή την ξεχνάει παρακάτω, διότι δεν 

διανοούμαι να υποθέσω ότι δεν την έχει αν και πολύ αμφιβάλλω για το επίπεδο 

των γνώσεών του περί της οικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων.  

Με βάζει σε πειρασμό να υποθέσω ότι η ιστορία κατά το συγγραφέα δεν είναι 

γνώση.
1
 Αν έλεγε η γνώση που αποκτιέται με τη μελέτη της ιστορίας, θα ήταν πιο 

ευκολοχώνευτο. Και σαν νέος Μαρξ, που χρησιμοποίησε την ιστορία ως εργαλείο 

για να προωθήσει την ιδέα του κομμουνισμού το 19
ο
 αιώνα, ο συγγραφέας μας 

του 21
ου

 αιώνα θα χρησιμοποιήσει την ιστορία για να προωθήσει την ιδέα του 

συμμετοχικού σοσιαλισμού:  

 
Ακολουθώντας το νήμα της ιστορίας μέσα από μια διεπιστημονική προοπτική, 

μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πιο ισορροπημένο αφήγημα και να χαράξουμε 

το περίγραμμα ενός νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού για τον 21
ο
 αιώνα: δηλαδή 

έναν νέο ορίζοντα ισότητας με οικουμενική διάσταση, μια νέα ιδεολογία ισότητας, 

κοινωνικής ιδιοκτησίας, εκπαίδευσης, κατανομής των γνώσεων και των εξουσιών, 

                                                 
1
Περί ιστορίας και γνώσης από την ιστορική έρευνα, βλ. Papanikos (2020). Σε ό,τι αφορά την 

ιστορική εξέλιξη τον 20
ον 
αιώνα, βλ. Papanikos (2000). Για την Ελλάδα έχω γράψει μία σειρά 

μονογραφιών και άρθρων που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπηρετούν την ιστορική γνώση αν όχι 

τόσο ως φορέας μετάδοσης αλλά ως μέσο δικής μου προσωπικής γνώσης και 

αυτοδιδασκαλίας. Για παράδειγμα, εξετάζω μέρος από όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τον 20
ο
 

και 21
ο
 αιώνα στα βιβλία μου, Παπανίκος (2014, 2019, 2020β).  
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πιο αισιόδοξη ως προς την ανθρώπινη φύση, με περισσότερη ακρίβεια και 

πειστικότητα από τα προηγούμενα αφηγήματα, καθώς θα αποτελεί απόρροια των 

μαθημάτων που έχουμε εξαγάγει από την παγκόσμια ιστορία. Απομένει φυσικά 

στον καθένα να κρίνει μόνος του και να πάρει μερικά αβέβαια και προσωρινά 

μαθήματα, προκειμένου να τα μεταμορφώσει και να τα επεκτείνει (σ. 15, η 

υπογράμμιση προστέθηκε). 

 

Αν ζούσε ο Μαρξ, θα του αφιέρωνε την 11
η
 θέση του για τον Φόιερμπαχ που 

σε δική μου απόδοση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν όλοι οι άλλοι 

ερμηνεύουν τον κόσμο ή προσπαθούν τουλάχιστον, ο συγγραφέας, όμως, όχι 

μόνο τον ερμηνεύει σωστά, αλλά θα τον αλλάξει κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι η 

παραπάνω παραπομπή θα γράψει στα λαϊκίστικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 

βιβλίο του θα αγορασθεί. Τώρα ποιος θα κάτσει να διαβάσει 1.000 σελίδες βιβλίο 

είναι ένα άλλο ζήτημα. Μήπως και ο Μαρξ την ίδια τύχη δεν είχε στην αρχή 

τουλάχιστον και κυρίως με τον πρώτο του τόμο, Das Kapital;
2
 Ελάχιστοι τον 

διάβασαν. Πόσοι τον κατάλαβαν είναι ένα άλλο ζήτημα. Ήταν δυσνόητος ο 

μακαρίτης.  

Έχει ενδιαφέρον η έννοια του «νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού». Δηλαδή, 

ποιος είναι ο μη συμμετοχικός σοσιαλισμός; Ποιος ήταν ο παλιός αν αυτός που 

προτείνει είναι νέος; Πως διαφέρει η δημοκρατία από το σοσιαλισμό; Μήπως 

αυτό θέλει να μας πει, αλλά απλά ήθελε να διαφοροποιηθεί για να φαίνεται ότι 

αυτό που «πουλάει» είναι νέο.
3
  

Το επόμενο μέρος της εισαγωγής, που παρεμπιπτόντως αποτελείται από 44 

σελίδες, αφιερώνεται στην απάντηση του ερωτήματος, «τι είναι η ιδεολογία;». 

Απάντηση δεν βρήκα, εκτός από το ότι η ιδεολογία είναι, «… ένα σύνολο ιδεών 

και πολιτικού λόγου a priori ευλογοφανούς» (σ. 15), και όποιος κατάλαβε, 

κατάλαβε.  

Γιατί είναι ένα σύνολο ιδεών και όχι μόνο μία ιδέα; Γιατί πολιτικού λόγου, 

αλλά όχι και οποιουδήποτε λόγου; Εκτός αν τα πάντα, όλοι οι λόγοι, είναι θέματα 

αμιγώς πολιτικά. Αλλά αν είναι, τότε δεν χρειάζεται να αναφερθεί το επίθετο 

«πολιτικός», το «λόγοι» θα αρκούσε. Ποιοι είναι οι μη πολιτικοί λόγοι; Γιατί 

ευλογοφανές a priori και όχι a posteriori; Δηλαδή, πώς είσαι σίγουρος ότι το μετά 

δεν θα είναι πάλι ευλογοφανές; Τέλος, γιατί ευλογοφανές και όχι 

εμφανές/πρόδηλο. Ας πάρω ως παράδειγμα την ιδέα του Kuznets (1955) για τη 

σχέση ανισότητας και οικονομικής μεγέθυνσης. Είναι ευλογοφανής και εκ των 

προτέρων και εκ των υστέρων. Ο Kuznets μας λέει το «είναι» της σχέσης και όχι 

το πώς θα ήθελε να είναι η σχέση. Το είναι παραμένει το ίδιο πριν και μετά.  

Ιδεολογία είναι η πίστη που έχει κάποιος ή κάποιοι σε μία ιδέα ή σε ένα 

ιδεατό. Αναφέρει ο συγγραφέας ότι θα χρησιμοποιήσει τη γνώση. Μέρος της 

γνώσης του «τι είναι ιδεολογία», τη συμπυκνώνουν, σε όλο τον κόσμο, τα λεξικά. 

Για παράδειγμα, το πολύ γνωστό  λεξικό Merriam-Webster 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideology) ορίζει την ιδεολογία ως 

εξής: «the set of ideas and beliefs of a group or political party». Μια χαρά ορισμός 

                                                 
2
Ο πρώτος γιατί οι άλλοι κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του.  

3
Περί δημοκρατίας βλ. Παπανίκος (2020α) και Papanikos (2022a, 2022b).  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ideology
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είναι. Όταν λέει σύνολο συμπεριλαμβάνει και τη μία ιδέα. Και για έναν πιο πλήρη 

ορισμό, το ίδιο λεξικό μας δίνει τα εξής:  

 1. a manner or the content of thinking characteristic of an individual, group, 

or culture; 

 2. the integrated assertions, theories and aims that constitute a sociopolitical 

program; 

 3. a systematic body of concepts especially about human life or culture; 

 4. visionary theorizing. 

 

Και για όσους δεν διαβάζουν, αγγλικά μια χαρά τα λέει και το ελληνικό 

bit.ly/35H7MKN): λεξικό (

 

 1. σύνολο ηθικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών, αρχών, απόψεων κα 

αντιλήψεων, 

 2. κοσμοθεωρία,  

 3. σύνολο παραστάσεων, ιδεών, αξιών και κανόνων μιας κοινωνικής ομάδας, 

 4. ανιδιοτελής προσήλωση σε κάποια ιδέα ή ηθική αρχή. 

 

Δεν είναι ντροπή να χρησιμοποιεί κάποιος το λεξικό. Γνώση αποπνέει και 

αυτό και ήδη μας έχει προϊδεάσει ο συγγραφέας ότι τη γνώση θα τη 

χρησιμοποιήσει και προέτρεπε και εμάς να την χρησιμοποιήσουμε. Δάσκαλε που 

δίδασκες! 

Η επόμενη ενότητα της εισαγωγής αφιερώνεται στα (εθνικά) σύνορα και την 

ιδιοκτησία. Το μεγαλύτερο μέρος χαρακτηρίζεται από ασυναρτησίες που δύσκολα 

βγάζεις νόημα για το τι ακριβώς θέλει να μας πει ο συγγραφέας. Εντούτοις, η 

τελευταία παράγραφος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θέλει να μας πει. 

Θα την παραθέσω αυτούσια, διότι αποκαλύπτει τη σύγχυση που διακατέχει τον 

συγγραφέα σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές διεργασίες. Μας λέει λοιπόν τα εξής: 

 
Γενικότερα, το βασικό είναι ότι η σύγχρονη ανισότητα είναι γερά δομημένη μέσω 

του συστήματος των συνόρων, των εθνικοτήτων και των πολιτικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων με τα οποία συνδέεται. Εξάλλου, αυτό συμβάλλει, από τις αρχές του 

21ου αιώνα, στη γέννηση βιαίως πολυδιάστατων ιδεολογικών  συγκρούσεων γύρω 

από τα ζητήματα της ανισότητας, της μετανάστευσης και της ταυτότητας, πράγμα 

που δυσχεραίνει πολύ τη δημιουργία πλειοψηφικών συσπειρώσεων οι οποίες θα 

μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, οι 

εθνο-θρησκευτικοί και εθνικοί διαχωρισμοί εμποδίζουν συχνά τις λαϊκές τάξεις με 

διαφορετική εθνική καταγωγή να συσπειρωθούν πολιτικά, γεγονός που ενισχύει το 

παιχνίδι των πλουσιότερων και την εκτροπή της ανισότητας. Λείπουν, δηλαδή, μια 

ιδεολογία και μια προγραμματική πλατφόρμα που να μπορούν να πείσουν τις 

αδύναμες κοινωνικές ομάδες πως όσα τις ενώνουν είναι σπουδαιότητα απ’ όσα τις 

χωρίζουν. Θα εξετάσω αυτά τα ζητήματα εν ευθέτω χρόνω. Θέλω απλώς να τονίσω 

εδώ ότι η στενή σχέση μεταξύ πολιτικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

αντιστοιχεί σε μία αρχαία, δομική και διαχρονική πραγματικότητα, η οποία δεν 

μπορεί να αναλυθεί σωστά χωρίς τη μελέτη υπό μία ευρεία ιστορική και 

υπερεθνική προοπτική. (σ. 18, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν) 
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Μία σειρά από παρατηρήσεις επιβάλλεται να γίνουν. Πρώτον, αναφέρει ότι 

στις αρχές του 21
ου

 γεννήθηκαν βίαιες ιδεολογικές συγκρούσεις και μάλιστα 

πολυδιάστατες. Καλά που τις είδε! Αν αυτές ήταν βίαιες, πολυδιάστατες και 

ιδεολογικές, τότε πως θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οι συγκρούσεις στις 

αρχές του 20
ου

 αιώνος; Δεύτερον, οι βίαιες αυτές συγκρούσεις αφορούσαν 

«ανισότητες». Ποιες ανισότητες; Αυτό μας το ορίζει στην επόμενη ενότητα της 

εισαγωγής και θα επανέλθω. Τρίτον, αυτές οι συγκρούσεις «δυσχεραίνουν πολύ» 

τη δημιουργία πλειοψηφιών που θα είχαν ως σκοπό την αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων. Με το ζόρι πλειοψηφίες δεν γίνονται. Τις γεννά η ανάγκη. Τέταρτον, 

οι εθνικές και θρησκευτικές διαφορές είναι οι αιτίες που δεν αφήνουν τους 

φτωχούς να δράσουν πολιτικά και με αυτό τον τρόπο παίζουν το παιχνίδι των 

πλουσιοτέρων. Πέμπτον, συνεπώς κάτι λείπει και αν βρεθεί θα λύσει το 

πρόβλημα. Αυτό που λείπει, λοιπόν, είναι μία ιδεολογία και μία προγραμματική 

πλατφόρμα. Μόλις αυτά αποκτηθούν, αμέσως ο λαός θα συσπειρωθεί. Αυτόματα 

θα έλεγε κανείς. Έκτον, γιατί αυτά που τους ενώνουν είναι περισσότερα από όσα 

τους χωρίζουν. Μα, αυτούς τους χωρίζει η θρησκεία και το έθνος και όχι η 

ανισότητα του συγγραφέα. Τέλος, χρειάζεται μελέτη και μία υπερεθνική 

προοπτική. Προβληματίζομαι αν πραγματικά αυτά που γράφει τα πιστεύει ή απλά 

τα γράφει διότι πουλάνε. Και εδώ εννοώ πουλάει βιβλία, ομιλίες και συνεντεύξεις. 

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να πάρουμε την ιδεολογία σοβαρά, διότι, όπως 

μας λέει ο συγγραφέας στην επόμενη ενότητα της εισαγωγής, «…η ανισότητα δεν 

είναι οικονομική ή τεχνολογική: είναι ιδεολογική και πολιτική» (σ. 18).
4
 Για να 

καταλάβουμε τι μας λέει ο συγγραφέας, ας το μεταφράσουμε σε απλή γλώσσα. Ο 

κόσμος που πεινάει και αντιμετωπίζει την απόλυτη φτώχεια (και όχι τη σχετική 

που είναι αδιάφορη γι’ αυτόν που πεινάει), δεν πεινάει λόγω οικονομικής και 

τεχνολογικής υστέρησης, αλλά λόγω ιδεολογικής και πολιτικής υστέρησης. Θα 

συμφωνούσε, ίσως, με τον Gerashchenko (1962), ότι οι λαοί που βρίσκονται 

χαμηλά στην κλίμακα της ανάπτυξης θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το 

πλεονέκτημα που τους δίνει η οπισθοδρόμηση ή η υστέρηση αλλά θα διαφωνούσε 

μαζί του στο μέσο. Δεν είναι η τεχνολογία και η οικονομία, αλλά η ιδεολογία και 

η πολιτική. Η ανοησία σε όλο της το μεγαλείο. Χώρες, όπως η Νότια Κορέα, για 

παράδειγμα μείωσαν την ανισότητα με τις αναπτυγμένες χώρες όχι λόγω της 

τεράστιας τεχνολογικής προόδου αλλά λόγω της ιδεολογίας και της πολιτικής. 

Αστεία πράγματα.  

Το κάνει ακόμη χειρότερο όταν ισχυρίζεται ότι, «…οι συσχετισμοί δυνάμεων 

δεν είναι μόνο υλικοί» αλλά «πάνω από όλα «διανοητικοί και ιδεολογικοί» (σ. 

18). Πάει άψαλτος ο Μαρξ! Η διανόηση πάνω από όλα, υποθέτοντας ότι ο ίδιος ο 

συγγραφέας κατέχει περίοπτη θέση σε αυτή τη διανόηση. Μας λέει ο συγγραφέας 

στην ιστορία μεγάλη σημασία έχουν οι ιδέες και ιδεολογίες και προφανώς, λέω 

εγώ, όχι οι υλικές συνθήκες παραγωγής. Δεν έχω καταλάβει ακόμη αν ο 

                                                 
4
Επειδή αυτό επανέρχεται ξανά και ξανά σε όλο το βιβλίο και θα έχω την ευκαιρία να 

αναφερθώ σε αυτά ανάλογα με την περίσταση να αναφέρω ότι η οικονομία και η τεχνολογία 

αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης όπως λίγο-πολύ προσπάθησα να εξηγήσω 

στη δεκαετία του 1990 με μία σειρά αλληλένδετων δημοσιεύσεων βλ. Papanikos (1990, 1991, 

1993, 1994).  
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συγγραφέας προτείνει μία συγκεκριμένη σχέση αιτίας και αποτελέσματος. 

Φαίνεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι θεωρεί κινητήριο μοχλό τις ιδέες. Αυτές 

είναι οι αιτίες και οι υλικές συνθήκες παραγωγής είναι το αποτέλεσμα. Παρακάτω 

η σύγχυση αυτή συνεχίζεται και μέχρι το τέλος δεν ξεκαθαρίζεται αυτή η σχέση, 

όπως θα έχω πολλές φορές την ευκαιρία να επισημάνω παρακάτω.  

Ευτυχώς, ο συγγραφέας μας ξεκαθαρίζει αμέσως τι εννοεί στην επόμενη 

σελίδα. Η ιδεολογία έκοψε άλυσο από τις σχέσεις παραγωγής και αυτονομήθηκε. 

Για κάθε παραγωγική βάση, «… υπάρχει πολλαπλότητα καθεστώτων, τόσο από 

ιδεολογική και πολιτική άποψη όσο και από την άποψη των πιθανών ανισοτήτων 

που θα επιφέρουν αυτά τα καθεστώτα» (σ. 19). 

Το πόσο αντιεπιστημονική είναι αυτή η θέση αναδεικνύεται εύκολα αν 

αντιστρέψω το επιχείρημα. Μπορώ εύκολα να το αντιστρέψω και να πω ότι για 

κάθε ιδεολογική και πολιτική άποψη, που προφανώς είναι κυρίαρχη, αντιστοιχεί 

και μία διαφορετική βάση. Και τρέξε γύρευε να διαψεύσεις τη δική μου υπόθεση 

και την υπόθεση του συγγραφέα. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

παραγωγής και σχέσεις ιδιοκτησίας, το ζητούμενο για το συγγραφέα  πλέον είναι 

η υπέρβαση του καπιταλισμού, όχι η κατάργηση ή η μεταρρύθμιση, αλλά η 

υπέρβαση. Λαμβάνω το θάρρος να ονομάσω το νέο σύστημα υπερβατικός 

καπιταλισμός, θυμίζοντας λίγο από τη μεταφυσική του Καντ, του οποίου η 

επιστημονική και υψηλού διανοητικού επιπέδου επιχειρηματολογία δεν έχει καμία 

σχέση με τη ρηχή και επιφανειακή προσέγγιση του συγγραφέα. 

Παρακάτω (σ. 23) προσπαθεί να το αμβλύνει, λέγοντας ότι η ανισότητα δεν 

μπορεί να εξαφανιστεί επειδή είναι ιδεολογική και πολιτική. Σωστά το 

επισημαίνει αλλά λανθασμένα προσπαθεί να το αιτιολογήσει. Οι φτωχότεροι μιας 

κοινωνίας, ιδιαίτερα μιας κοινωνίας που είναι λιγότερο αναπτυγμένη, με ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού της να ζει κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας 

(πεινάνε δηλαδή), μπορούν να ορθοποδήσουν και να βγουν από αυτή την αλγεινή 

κατάσταση μόνο μέσω της οικονομίας και της τεχνολογίας και αυτό είναι 

ανεξάρτητο από κάθε είδους ιδεολογίες και πολιτικές. Εκτός, φυσικά, από την 

ιδεολογία και πολιτική που δεν αφήνει ελεύθερο τον Προμηθέα να δράσει. Εδώ η 

διαφορά δεν είναι μεταξύ αυταρχικών και μη αυταρχικών καθεστώτων. Μεταξύ 

καθεστώτων που προάγουν την ισότητα και καθεστώτων που προάγουν την 

ανισότητα. Εδώ η διαφορά είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που υστερούν στην 

οικονομική ανάπτυξη και θέλουν να αναπτυχθούν με το μόνο τρόπο που είναι 

διαθέσιμος και χωρών που νομίζουν ότι μπορεί να παίζουν με ιδεολογίες και 

πολιτικές. Οι πρώτες θα ανθούν και θα μειώνουν τον αριθμό των νοικοκυριών 

τους που ζουν στην απόλυτη φτώχεια και οι δεύτερες, αργά ή γρήγορα, θα 

καταρρέουν. Αυτό είναι το κύριο θέμα της ανισότητας και όλα τα άλλα είναι 

φληναφήματα.  

Στη συνέχεια πολύ σωστά ο συγγραφέας ενημερώνει τους αναγνώστες για τις 

πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιεί και τους περιορισμούς που υπάρχουν για 

τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Βασικά δύο κατηγορίες στοιχείων αφορούν τη 

μελέτη: μετρήσεις ανισοτήτων (εισοδημάτων, μισθών, περιουσίας, παιδείας, 

φύλου, ηλικίας, επαγγέλματος, καταγωγής, θρησκείας, φυλής, ιεραρχίας και 

γοήτρου, κ.ά.) και μετρήσεις ιδεολογιών. Οι τελευταίες μετρούνται 

χρησιμοποιώντας πολιτικούς λόγους, μετεκλογικές έρευνες, πολιτικά βιβλία 
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ακόμη και μυθιστορήματα. Και φυσικά τίθεται ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας 

αυτών των μετρήσεων.  

Από εδώ και πέρα, η εισαγωγή μπαίνει «… στην ουσία του ζητήματος» (σ. 

27), η οποία περιγράφεται με εννέα απλά διαγράμματα, τα οποία ο συγγραφέας 

παραθέτει για να δείξει (α) τη μεγάλη πρόοδο που έγινε, (β) την επιστροφή των 

ανισοτήτων και (γ) την πολυμορφία του κόσμου. Θα ακολουθήσω τη σειρά των 

διαγραμμάτων στην παρουσίαση της ουσίας του ζητήματος. Θα είμαι παρά πολύ 

περιληπτικός και όπου νομίζω ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ανάλυση που 

μεροληπτεί υπέρ της δικής του πίστης και ιδεολογίας θα το επισημαίνω, δίνοντας 

μία εναλλακτική ερμηνεία που μπορεί να εξηγήσει το ίδιο γεγονός και τα ίδια 

δεδομένα.  

Τα πρώτα δύο διαγράμματα μας δείχνουν την πρόοδο της ανθρωπότητας σε 

υγεία και παιδεία από το 1820 και σε πληθυσμό και εισόδημα από το 1700. 

Τεράστια είναι η πρόοδος. Παρ’ όλα αυτά, ο συγγραφέας καταλήγει σε ένα 

συμπέρασμα που δεν προκύπτει από τα διαγράμματα. Πρώτον, μας λέει ότι η 

ανθρώπινη πρόοδος τα τελευταία 300 χρόνια δεν είναι γραμμική (σ. 30). Με τη 

δική μου ματιά φαίνεται ότι η καλύτερη προσέγγιση των διαγραμμάτων είναι 

γραμμική και σίγουρα όχι τετραγωνική ή κυβική. Η στατιστική του ανάλυση είναι 

χαμηλού επιπέδου. Θα έπρεπε να είχε κάνει αυτό τον έλεγχο και να μας αποδείξει 

αν είναι ευκλείδειος ή μη ευκλείδειος η διαχρονική πρόοδος. Και αν δεν είναι, 

τότε ποια θα ήταν η καλύτερη συνάρτηση και ποιου βαθμού που θα μπορούσε να 

την προσεγγίσει. Συνεπώς, αφού δεν είναι γραμμική εξάγει το αυθαίρετο 

συμπέρασμα ότι σφάλλει όποιος θα υποθέσει «… πως όλα θα πηγαίνουν 

καλύτερα και πως ο ελεύθερος ανταγωνισμός των κρατών και των οικονομικών 

παραγόντων αρκεί για να μας οδηγήσει με θαυμαστό τρόπο στην οικουμενική 

κοινωνική αρμονία» (σ. 30). 

Πραγματικά μου είναι αδιανόητο πως από ένα διάγραμμα έβγαλε τέτοια 

αυθαίρετα συμπεράσματα. Πραγματικά δεν κατανοώ πως συνδέει τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό με τους τρεις αιώνες οικονομικής προόδου. Να σημειώσω ότι 

θεωρώ πρόοδο ακόμη και την ελαχιστότατη αύξηση του μέσου εισοδήματος. 

Μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Αρκεί να αυξάνει. Μας λέει, ο συγγραφέας, ότι 

η αναμφισβήτητη οικονομική πρόοδος οφείλεται στον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Υπήρχε πάντοτε ελεύθερος ανταγωνισμός; Υποθέτει χωρίς να το αναφέρει ότι από 

το 1700 χώρες και οικονομικοί παράγοντες λειτουργούσαν σε καθεστώς 

ελεύθερου ανταγωνισμού; Αστεία πράγματα. Το βιβλίο του Adam Smith και 

όλων της κλασικής σχολής επιχειρηματολογούσαν υπέρ της εφαρμογής ενός 

συστήματος ελεύθερων αγορών ακριβώς διότι δεν υπήρχαν τέτοιες αγορές.  

Εκτός από τη γραμμικότητα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό υποπίπτει και σε 

ένα άλλο σφάλμα. Σύμφωνα με το διάγραμμα φαίνεται ότι η μακροχρόνια 

πρόοδος της ανθρωπότητας είναι νομοτέλεια όπως μετράται εύκολα με έναν 

κυλιόμενο μέσο όρο πολλών χρόνων, ας πούμε 50-60 χρόνια, ο οποίος αντιστοιχεί 

περίπου σε δύο γενιές. Η ανάλυση του συγγραφέα περιορίζεται σε μικρά χρονικά 

διαστήματα, λ.χ. 1914-1945 ή 1950-1960. Που στηρίζει την άποψη ότι όλα δεν θα 

πάνε καλύτερα; Σύμφωνα με τα δύο διαγράμματα, αν μας διδάσκει κάτι η 

κλειωμετρία, φαίνεται ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Δεν λέω ότι θα πάνε, αλλά δεν 

μπορώ να στηρίξω επιστημονικά την άποψη ότι δεν θα πάνε.  
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Τα επόμενα τέσσερα διαγράμματα αφορούν την οικονομική ανισότητα που 

τη μετράει με το εισόδημα. Το Γράφημα 0.3 (σ. 32) μας δείχνει το μερίδιο του 

ανώτερου δεκατημορίου στο συνολικό εισόδημα από το 1980 μέχρι το 2018 για 

πέντε χώρες/ηπείρους: Ινδία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Ευρώπη. Εξάγει το σωστό 

συμπέρασμα ότι το ποσοστό του ανώτερου 10% αυξήθηκε.  

Το διάγραμμα αυτό δεν λέει τίποτε για τις ανισότητες. Μας λέει κάτι αλλά όχι 

για το σύνολο της διανομής του εισοδήματος. Προσωπικά όταν αναλύω τις 

ανισότητες με ενδιαφέρει το κατώτερο 10%. Αυτή είναι μία σχετική μέτρηση και 

δεν φαίνεται στο διάγραμμα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η απόλυτη θέση του 

κατώτερου 10% της κοινωνίας.
5
 Ήταν αυτοί οι φτωχοί σε απόλυτους όρους 

εισοδήματος καλύτερα ή χειρότερα το 2018 σε σχέση με το 1980; Αυτό είναι το 

ζητούμενο. Αν ήταν καλύτερα σε οικονομικούς όρους, δηλαδή αν βγάζανε 

περισσότερα και είχαν περισσότερο φαγητό γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους, 

τότε αυτή η κοινωνία θα είχε μειώσει τις ανισότητες όχι σε σχέση με τους άλλους 

αλλά σε σχέση με τους ίδιους στο παρελθόν. Αυτό είναι πάντοτε το ζητούμενο. 

Και αν η ανάλυση ξεκινήσει από αυτή τη βάση, δηλαδή των υλικών όρων 

παραγωγής και διαβίωσης τότε όλο το εποικοδόμημα της ιδεολογίας και της 

πολιτικής μπορεί εύκολα να αναλυθεί. Αν με τέτοια διαγράμματα προσπαθεί 

κάποιος να εξάγει συμπεράσματα περί ανισοτήτων, τότε αναπόφευκτα θα εξάγει 

λανθασμένα συμπεράσματα και θα απορεί γιατί ο κόσμος δεν επαναστατεί. Ο 

κόσμος δεν επαναστατεί, διότι περνάει καλύτερα. Φυσικά, το ζητούμενο και 

ενδιαφέρον από επιστημονικής άποψης είναι αν υπάρχει αιτιατή σχέση μεταξύ 

του περνάει καλύτερα το φτωχότερο 10% του πληθυσμού και η αύξηση του 

μεριδίου του ανώτερου 10% στο εισόδημα και τον πλούτο. Μήπως αν μειωθεί το 

μερίδιο του ανώτερου 10%, μειωθεί το απόλυτο εισόδημα του φτωχότερου 10% 

ακόμη και αν αυξηθεί το μερίδιο του στο εισόδημα; Δεν υπαινίσσομαι ότι αυτή 

είναι η περίπτωση αλλά κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει αν δεχτούμε ότι 

υπάρχουν τρομερές ανισότητες στις ικανότητες των ατόμων. Αυτά είναι τα 

κρίσιμα ερωτήματα που μία σοβαρή επιστημονική μελέτη καλείται να απαντήσει. 

Και το βιβλίο αυτό δεν το κάνει. 

Φυσικά, ιστορική ανάλυση για τις γενικότερες τάσεις με τόσο λίγα στοιχεία, 

λιγότερο από 40 έτη, δεν μπορεί να γίνει· ούτε απλή οικονομετρική ανάλυση δεν 

μπορεί να γίνει. Η ανάλυση πάσχει από βαθμούς ελευθερίας. Τέτοια ανάλυση 

απαιτεί πολύ περισσότερα χρόνια. Θα ήθελα να δω το ίδιο διάγραμμα να ξεκινά 

από το 1700, όπως και το προηγούμενο.   

Το επόμενο διάγραμμα συγκρίνει την κατανομή του εισοδήματος, στο 

ανώτερο 10%, οκτώ χωρών/περιοχών για το 2018. Αποφεύγω να το αποκαλώ, 

όπως ο συγγραφέας ανισότητες, διότι δεν είναι. Υπάρχουν διαφορές αλλά δεν λέει 

απολύτως τίποτε για τις ανισότητες. Για παράδειγμα, το ποσοστό της Μέσης 

                                                 
5
Ο συγγραφέας κάνει αναφορά στο κατώτερο 50%, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πέρα 

από το γεγονός ότι έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες για την ποιότητα των στοιχείων σε χώρες 

όπως η Ινδία, η Ρωσία και η Κίνα, διότι ένα μεγάλο μέρος του πλούτου τους παράγεται στην 

άτυπη ή σκιώδη οικονομία. Το θέμα μου, όμως, είναι του τι πραγματικά δείχνουν τα στοιχεία. 

Δεν δείχνουν το είδος της ανισότητας που θα ενδιέφερε έναν επιστήμονα που ασχολείται με τη 

βελτίωση των υλικών συνθηκών διαβίωσης των φτωχών και ιδιαίτερα εκείνων που ζουν σε 

απόλυτη ένδεια. 
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Ανατολής είναι πάνω από 60% ενώ της Ευρώπης βρίσκεται στο μισό. Κανένα 

συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί για τις ανισότητες στις δύο περιοχές. Φαίνεται 

ότι το βιβλίο γράφτηκε με κάποια βιασύνη, διότι ανέφερα παραπάνω για το λάθος 

της διετίας, εδώ αναφέρει τη Νότια Αφρική, χωρίς να υπάρχει στο Γράφημα 0.4 

του βιβλίου. 

Ξεκινώντας την ανάλυση του επόμενου μέρους και του επόμενου 

διαγράμματος, προβαίνει σε μία διαπίστωση που μόνο ο ίδιος ο συγγραφέας είδε 

στα προηγούμενα διαγράμματα, «Η αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των 

χωρών από το 1980 είναι πια ένα καλά τεκμηριωμένο και αναγνωρισμένο 

φαινόμενο. Όμως το γεγονός ότι το διαπιστώνουμε όλοι δεν συνεπάγεται φυσικά 

συμφωνία ως προς τις λύσεις» (σ. 33, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν).  

Έχει ενδιαφέρον που θεωρεί τεκμηριωμένο φαινόμενο ανισοτήτων την 

κατανομή του εισοδήματος του ανώτερου 10% του πληθυσμού. Κανένα 

συμπέρασμα δεν μπορεί να βγει για τις ανισότητες.  Και επειδή δεν ήταν σίγουρος 

γι’ αυτό που ανέφερε το επαναλαμβάνει λέγοντας όλοι. Το όλοι θα μπορούσε να 

το βάλει στην προηγούμενη πρόταση. Πάντως, εγώ δεν συμφωνώ, οπότε όλοι 

μείον ένας. Παρεμπιπτόντως, στο Γράφημα 0.3 (σ. 32) είναι «αναγνωρισμένο 

φαινόμενο» ότι μετά το 2010 οι «ανισότητες» παραμένουν σταθερές σε όλες τις 6 

χώρες και συνεπώς δεν αυξάνονται. Οπότε το ερώτημα που βάζει στη σ. 31, το 

που θα φθάσει η «ανισότητα», απαντάται από το Γράφημα 0.3. Την τελευταία 

δεκαετία παραμένει σταθερό και συνεπώς δεν έχει νόημα να αναρωτιέται ο 

συγγραφέας αν θα φθάσει στο 55%-75%. Μπορεί να φθάσει, αλλά δεν προκύπτει 

αυτό από το Γράφημα 0.3. Αυτό που προκύπτει είναι ότι θα παραμείνει σταθερό.  

Νομίζω ότι Γράφημα 0.5 (σ. 35) είναι όλα τα λεφτά αν και αφορά, και αυτό, 

την περίοδο 1980-2018. Εδώ πλέον έχουμε μία παγκόσμια κατανομή του 

φτωχότερου 50%, των ενδιάμεσων στρωμάτων (50%-90%) και του ανώτερου 

10%. Σε όλα τα στρώματα υπήρξε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος ανά 

ενήλικα. Αυτή τη φορά το συμπέρασμα είναι σωστό: «οι ανισότητες μειώθηκαν 

μεταξύ του χαμηλού και μεσαίου σημείου της παγκόσμιας εισοδηματικής 

κατανομής, ενώ αυξήθηκαν μεταξύ του μεσαίου και υψηλού σημείου» (σ. 36). 

Ωστόσο, λανθασμένο είναι το συμπέρασμα, «… ένα ελαφρώς λιγότερο ευνοϊκό 

μοντέλο ανάπτυξης στην κορυφή της πυραμίδας θα επέτρεπε, στο μέλλον έστω, 

ταχύτερη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας» (σ. 37). Αυτό προϋποθέτει ότι η 

μείωση του σχετικού ποσοστού του ανώτερου 1% του πληθυσμού δεν θα μειώσει 

το απόλυτο μέγεθος του παγκόσμιου εισοδήματος. Γιατί τότε μία αναδιανομή 

μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των φτωχών αντί να τον μειώσει ακόμη και αν 

αυξηθεί το μερίδιο τους. Μεγαλύτερο μερίδιο από μικρότερη πίτα μπορεί να 

δώσει μικρότερο κομμάτι από ό,τι έδινε μικρότερο μερίδιο από μεγαλύτερη 

πίτα. Το θέμα αυτό δεν διέλαθε της προσοχής του συγγραφέα και το αναφέρει, 

«… διότι τάχα από τους πλούσιους ωφελείται η υπόλοιπη κοινωνία» (σ. 37). Η 

λέξη «τάχα» προϋποθέτει από έναν επιστήμονα ότι το έχει διερευνήσει και το έχει 

απορρίψει. Πάντως, και ο ίδιος, χωρίς να το καταλαβαίνει από ότι φαίνεται, κάνει 

την αυτοκριτική του, διότι λίγες σειρές παρακάτω αναφέρει ότι «Αυτά τα 

ζητήματα είναι σοβαρά και αξίζουν ενδελεχή μελέτη» (σ. 37). Συνεπώς, το 

«τάχα» δεν είναι σίγουρο και θέλει ενδελεχή σοβαρή μελέτη. Μέχρι τότε 

οψόμεθα.   
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Ξαφνικά κάνει έναν ασυνήθιστο εγκιβωτισμό για επιστημονικό (και όχι 

λογοτεχνικό) σύγγραμμα και σ’ ένα παραλήρημα αναφέρεται στους πλούσιους 

του κόσμου τούτου σε ανατολή και δύση, σε βορά και νότο. Υπάρχει μια 

παραπομπή που μας ενημερώνει ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσει με στοιχεία 

στο κεφ. 11. Ανατρέχοντας στο κεφάλαιο αυτό, σ’ ένα συγκεκριμένο πίνακα 

αναφέρει την ποσοστιαία αύξηση της περιουσίας των πλουσιότερων ανθρώπων 

ακόμη και των 30 πλουσιότερων. Αναρωτιέται κανείς τι αλήθεια εξυπηρετεί μία 

τέτοια ανάλυση πέρα από το να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Φυσικά δεν εξυπηρετεί την επιστήμη. 

Το επόμενο διάγραμμα (Γράφημα 0.6, σ. 40) συγκρίνει το μερίδιο του 

ανώτερου 10% στο συνολικό εισόδημα σε τρεις χώρες/περιοχές: ΗΠΑ, Ευρώπη 

και Ιαπωνία από το 1900 μέχρι το 2020. Και οι τρεις καμπύλες μπορούν, κατά 

προσέγγιση, να θεωρηθούν πολυώνυμα τρίτου βαθμού. Ξεκινάνε από ψηλά το 

1900, πέφτουν μέχρι το 1940, όπου λίγο πολύ σταθεροποιούνται, και αρχίζουν να 

αυξάνονται τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 2010 οπότε για την Ευρώπη και την 

Ιαπωνία φαίνεται να σταθεροποιούνται ενώ αποκλιμακώνονται στις ΗΠΑ. Ο 

συγγραφέας συνδέει όλες αυτές τις μεταβολές με τη δημοσιονομική πολιτική και 

ειδικότερα τη φορολογία εισοδήματος. Γι’ αυτό το λόγο στο επόμενο διάγραμμα 

(Γράφημα 0.7) δείχνει τους ανώτατους φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος 

που εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. 

Δεν συμπεριλαμβάνει την Ιαπωνία. Η συζήτηση περί προοδευτικής φορολογίας ή 

μη είναι ασαφής και θα τολμούσα να πω άτολμη. Έχω εξετάσει αλλού ότι ο μόνος 

δίκαιος φόρος είναι ο φόρος επί της περιουσίας (Παπανίκος, 2014) που μάλιστα 

στην Ελλάδα μπορεί να αμβλύνει το μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής, όπως το 

έχω εξετάσει στο Papanikos (2015a). Αυτό το μείζον ζήτημα της φοροδιαφυγής 

που αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα ανισοτήτων δεν το αγγίζει ο 

συγγραφέας.  

Το επόμενο διάγραμμα (Γράφημα 0.8, σ. 45) αφορά το ποσοστό πρόσβασης 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση 

είναι ένας σημαντικός πρόδρομος δείκτης των ανισοτήτων στην κατανομή του 

εισοδήματος και του πλούτου. Το διάγραμμα αφορά τις ΗΠΑ το 2014. Το 

σκαρίφημα αυτό λέει το αυτονόητο: τα παιδιά από πλούσιες οικογένειες φοιτούν 

στο πανεπιστήμιο σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι τα παιδιά των 

φτωχότερων οικογενειών. Νομίζω και άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει την ίδια 

συσχέτιση. Το ζητούμενο είναι που οφείλεται αυτό; Μπορεί να δείχνει μία 

κληρονομική ικανότητα. Μπορεί να οφείλεται τόσο σε διαφορές των 

εισοδημάτων ή στο χρόνο που αφιερώνουν οι μορφωμένοι και πλούσιοι γονείς για 

την εκπαίδευση των παιδιών τους. Πάντως τα αποτελέσματα των πανελληνίων 

εξετάσεων και άλλων εξετάσεων όπως οι διαγωνισμοί της Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας και των εισαγωγικών εξετάσεων στα πρότυπα γυμνάσια 

και λύκεια δείχνουν ότι το εισόδημα και η μόρφωση των γονέων παίζει ρόλο.  

Το επόμενο διάγραμμα, το τελευταίο αυτού του εισαγωγικού κεφαλαίου, έχει 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αναφέρεται στα αριστερά (σοσιαλδημοκρατία) και 

δεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και το πως οι πολιτικές τους επηρέασαν 

τη διανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Θεωρεί ότι η μεγάλη αλλαγή ήταν 

πνευματική και ιδεολογική (σ. 45), αλλά λίγο παρακάτω δίνει ως μία πιθανή 

εξήγηση την αύξηση της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης που «ανάγκασε» 
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πολλές χώρες να υιοθετήσουν πολιτικές αναδιανομής των εισοδημάτων και του 

πλούτου. Εκτός από την αναδιανομή, αυτές οι χώρες ανέπτυξαν το κράτος 

πρόνοιας και τη χρησιμοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων για την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής. Αν η Σοβιετική Ένωση θεωρείτο απειλή, τότε το φαινόμενο 

της αναδιανομής δεν εξηγείται με όρους ιδεολογικούς και πνευματικούς αλλά με 

όρους ανάγκης και φόβου ότι αν δεν εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές κινδυνεύει το 

υπάρχον κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Ο φόβος αυτός μπορεί να εξηγήσει 

το Γράφημα 0.9 όπου απεικονίζονται οι διαφορές των ψηφοφόρων μεταξύ 

αριστερών και δεξιών κομμάτων σε ό,τι αφορά το ποσοστό των πτυχιούχων και 

των πλουσίων που ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ από το 1945 παρατηρείται μία αύξηση 

του ποσοστού που ψηφίζουν το δημοκρατικό κόμμα ή τα σοσιαλδημοκρατικά 

κόμματα στην Ευρώπη. Καταλήγει λοιπόν σ’ ένα πολύ εύστοχο συμπέρασμα: «Η 

σοσιαλδημοκρατική ψήφος (με την ευρεία έννοια) αντιστοιχούσε το διάστημα 

1950-1980 στους εργάτες· το 1990-2010 έγινε ψήφος των πτυχιούχων» (σ. 47). Το 

ζήτημα αυτό εξετάζεται και παρακάτω. 

Στη συνέχεια προβαίνει σε κάποιες ατεκμηρίωτες διαπιστώσεις που αφορούν 

κυρίως την πολιτική διαδικασία και το λαϊκισμό, που δεν έχουν καμία αξία λόγω 

της ρηχότητας της επιχειρηματολογίας. Απορώ πως ο συγγραφέας αγνοεί δύο 

σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν το ρόλο του κράτους στην οικονομία, που 

κάθε άλλο παρά ιδεολογικός και πνευματικός μπορεί να θεωρηθεί.  

Ο πρώτος λόγος είναι η Μεγάλη Κρίση του 1929. Αυτή σε συνδυασμό με την 

ανάδειξη στην εξουσία των μπολσεβίκων ανάγκασε τις κυβερνήσεις της Δύσης να 

λάβουν μέτρα που λόγω της επιτυχίας τους διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Η 

άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής με δημοσιονομικά και νομισματικά 

κριτήρια σε βαθμό μάλιστα που ελάχιστα διαφοροποιεί δεξιά και αριστερά 

κόμματα ήταν το αποτέλεσμα της αδήριτης ανάγκης για κρατική παρέμβαση.
6
 Σε 

αυτό το σημείο, ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε αναφέρει τη μεγάλη επίδραση 

που άσκησε όχι τόσο το βιβλίο του Τζον Μέιναρντ Κέινς όσο του ίδιου του Κέινς 

αφού συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος. Οι ιδέες επηρεάζουν όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και οι 

συνθήκες δεν επέτρεπαν στις ιδέες του Κέινς να εφαρμοστούν μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και ο ίδιος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την 

υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών και παραιτήθηκε λίγες μέρες πριν, διότι 

διαφωνούσε με τους οικονομικούς όρους που ήταν ασφυκτικοί για τη Γερμανία. 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι συνθήκες άλλαξαν και οι απόψεις του Κέινς 

υιοθετήθηκαν. Συνοπτικά, ιδεολογίες και πολιτικές υπάρχουν και πολλές μάλιστα, 

οι (υλικές) συνθήκες παραγωγής διαφοροποιούνται.    

Ο δεύτερος λόγος συνδέεται με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε τέτοιες 

συνθήκες, η οικονομία έγινε πολεμική οικονομία. Ο ρόλος του κράτους ήταν 

ασφυκτικός. Ο κρατικός προγραμματισμός της οικονομίας ήταν κυριολεκτικά 

καθημερινός και σύσσωμος ο ιδιωτικός τομέας εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 

κράτους. Έγιναν «στρατιώτες» και εκτελούσαν εντολές της κυβέρνησης. Τι έγινε 

μετά τον πόλεμο; Το ποσοστό των κρατικών δαπανών μειώθηκε αλλά ποτέ δεν 

                                                 
6
Η σύνδεση της μακροοικονομικής πολιτικής με την ιδεολογία του σχολείου σκέψης της 

οικονομικής επιστήμης εξετάζεται στο Papanikos (1993). 
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γύρισε στα ποσοστά που είχε πριν τον πόλεμο. Λίγο έχει να κάνει αυτό με 

ιδεολογία. Μάλλον με αδράνεια έχει να κάνει και συμφέροντα μέσα στον κρατικό 

μηχανισμό κάθε χώρας.  

Ποιες είναι οι συνέπειες; Ο ρόλος του κράτους είναι κυρίως αναδιανεμητικός. 

Έχοντας, λοιπόν, το κράτος περισσότερα λεφτά στα χέρια του και ιδιαίτερα σε 

χώρες όπου οι κυβερνήσεις εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες, η 

πλειονότητα των ψηφοφόρων θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δαπανά τα 

χρήματα αυτά για να ικανοποιήσει τον διάμεσο ψηφοφόρο που δίνει τις εκλογικές 

πλειοψηφίες, βελτιώνοντας τη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου.  

Το υπόλοιπο της εισαγωγής, που δεν είναι και λίγο, αφιερώνεται σε ανούσιες 

διακηρύξεις και πομπώδεις προτάσεις. Ψέγει τους σοσιαλδημοκράτες για την 

επικράτηση των συντηρητικών, κυρίως σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, διότι 

«…δεν εκπόνησαν ένα εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης της «κοσμοοικονομίας» 

και υπέρβασης του έθνους-κράτους». Στο τελευταίο κεφάλαιο μας προτείνει ο 

συγγραφέας ένα τέτοιο μοντέλο, όπως θα το παρουσιάσω παρακάτω.  

Αυτό που προσπαθεί να μας πει εδώ ο συγγραφέας είναι ότι ένα 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ή καλύτερα ένα μη συντηρητικό κόμμα, όπως το 

Εργατικό Κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία ή το Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ, θα 

έπρεπε να εκπονήσει ένα πολιτικό πρόγραμμα όχι για τη χώρα τους (αυτό 

καταλαβαίνω με την υπέρβαση του έθνους-κράτους), αλλά για τον κόσμο 

ολόκληρο. Φληναφήματα για να γεμίζονται σελίδες. Και πως επανήλθαν μετά οι 

μη συντηρητικοί; Εκπόνησαν τέτοια προγράμματα; Και φυσικά επιμένει ότι αιτία 

όλων είναι η ιδεολογία, «… είναι πιο εποικοδομητικό να ερμηνεύουμε αυτές τις 

εξελίξεις μέσω της ιδεολογίας, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, της 

ιδεολογικής αδυναμίας της σοσιαλδημοκρατικής συσπείρωσης» (σ. 49). Τώρα 

που έχουν επανέλθει οι σοσιαλδημοκράτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης 

οφείλεται σε μια ιδεολογική ισχύ της σοσιαλδημοκρατικής συσπείρωσης; 

Παραδείγματα εξηγήσεων, όπως αυτά, δείχνουν και τη ρηχότητα της ανάλυσης 

του συγγραφέα.  

Από τα πολλά και αντιφατικά που λέει, καταφέρνει να πει και κάτι σωστό. 

Αναφέρει αυτό που θα έπρεπε να το είχε θεωρήσει ως αιτία της μεγάλης 

οικονομικής προόδου και όχι να το υποβιβάσει κάτω από την ιδεολογία και την 

πολιτική. Η αιτία είναι η τεχνολογία. Επισημαίνει το εξής: «Η γενικευμένη κίνηση 

προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών του κόσμου, η 

οποία οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο…» (σ. 50). Η τεχνολογική πρόοδος 

έφερε πολύ περισσότερα. Έφερε μία παγκόσμια οικονομική πρόοδο που ήδη και ο 

ίδιος ο συγγραφέας ανέδειξε με τα διαγράμματα της εισαγωγής, αλλά υστερεί στη 

σωστή ερμηνεία τους. Πάντως, θα συμφωνήσω μαζί του στο ότι οι 

σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν μελετήσει σοβαρά σημαντικά ζητήματα πολιτικής 

που κατά τη γνώμη μου είναι κορυφαία και αναφέρονται εκτενέστατα στη σ. 50 

του βιβλίου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό που αναδεικνύει ο συγγραφέας και μας 

υπόσχεται ότι θα το αναλύσει στο τελευταίο μέρος του βιβλίου.  

Η εισαγωγή τελειώνει με μία αναφορά στο σχεδιασμό του βιβλίου αλλά πριν 

από αυτό έχουν ενδιαφέρον δύο αναφορές του. Αναγνωρίζει ότι δεν είναι εύκολη 

η οργάνωση μιας ιδεώδους κοινωνίας (σ. 53) και ότι σκοπός του βιβλίου δεν είναι 

η υποκατάσταση της πάλης των τάξεων.  
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Συνοψίζοντας την παρουσίαση της εισαγωγής του βιβλίου, θα έλεγα ότι ο 

συγγραφέας σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο, που πολλοί από τους αγοραστές 

του βιβλίου θα είναι το μόνο που θα διαβάσουν, δεν έχει ένα ξεκάθαρο θεωρητικό 

σκελετό για το τι δημιουργεί την οικονομική πρόοδο. Μιλάει για ανισότητες αλλά 

δεν κάνει τη σημαντική διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής φτώχειας. Οι 

πολύ φτωχοί άνθρωποι αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά είναι η απόλυτη 

φτώχεια. Η σχετική φτώχεια υπάρχει μόνο στις μελέτες. Είναι μία 

πραγματικότητα, η οποία, ωστόσο, λίγη σημασία έχει για όλους όσους βρίσκονται 

σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, ή πολύ κοντά σε αυτήν. Τα φληναφήματα περί 

σχετικής φτώχειας και ανισοτήτων είναι μία συζήτηση για τις μεσαίες και 

ανώτερες τάξεις. Είναι μία πολυτέλεια που μπορούν να απολαμβάνουν μόνο όσοι 

δεν ζουν σε συνθήκες απόλυτης ένδειας ή δεν απειλούνται να πέσουν σε αυτήν. 

Και όπως μας λέει στο τέλος ο συγγραφέας για την προσωπική του ζωή, ο ίδιος 

προσωπικά δεν απειλήθηκε ποτέ, ως Γάλλος αστός, να πέσει σε κατάσταση 

απόλυτης φτώχειας.  

Αφιέρωσα πολλές σελίδες στην εισαγωγή, διότι αυτή θα διαβαστεί πιο πολύ 

αν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει το βιβλίο που αγόρασε και δεν το αφήσει σε 

περίοπτη θέση στη βιβλιοθήκη του γραφείου του για να το βλέπουν και οι άλλοι 

όταν τον επισκέπτονται. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για όλους εκείνους που 

εκπροσωπούν τους πλούσιους που θέλουν να γίνουν πλουσιότεροι μέσω της 

άμβλυνσης των ανισοτήτων, όπως μας προτείνει ο συγγραφέας. Πάντως, 

διαβάζοντας την εισαγωγή λαμβάνει κανείς μία κεντρική ιδέα για το τι θέλει να 

μας πει ο συγγραφέας.  

Σε ό,τι ακολουθεί σ’ αυτήν παρουσίαση του βιβλίου, επέλεξα να είμαι πιο 

περιληπτικός για να μην κουράσω και εγώ τους αναγνώστες, αλλά δεν παύει να 

είναι πολύ μεγάλη, ασυνήθιστα μεγάλη, για την παρουσίαση αυτού του 

ογκωδέστατου βιβλίου δυσανάλογα μεγάλου με τη σπουδαιότητα και τον τρόπο 

εξέτασης των θεμάτων που πραγματεύεται.  

Το βιβλίο οργανώνεται σε 17 κεφάλαια και 4 μέρη. Θα χωρίσω το υπόλοιπο 

αυτής της παρουσίασης σε τέσσερις ενότητες που αντιστοιχούν στα τέσσερα μέρη 

του βιβλίου. Μετά από αυτές τις τέσσερις ενότητες, ακολουθούν δύο ακόμη με τα 

συμπεράσματα του συγγραφέα και τα δικά μου. 

 

 

Το Καθεστώς Ανισοτήτων στην Ιστορία 

 

Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό των επιστημόνων που θέλουν να 

αλλάξουν τον κόσμο με τις μελέτες τους είναι η χρήση νέων όρων. Το φαινόμενο 

αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Πιθανόν να οφείλεται στο ότι επειδή δεν μπορούν να ανακαλύψουν κάτι 

χειροπιαστό, όπως ένα εμβόλιο καταπολέμησης μιας πανδημίας, «ανακαλύπτουν» 

νέους όρους που, συνήθως είναι κενού περιεχομένου. Το βιβλίο που παρουσιάζω 

εδώ βρίθει από τέτοιους νεολογισμούς που θα τους αποφύγω, ακολουθώντας την 

πεπατημένη της χρήσης των παλιών καλών και δοκιμασμένων όρων. 

Κατά το συγγραφέα, η εξήγηση του σήμερα προϋποθέτει την ιστορική 

ανάλυση της εξέλιξης τριών κοινωνικών τάξεων: κλήρου, ευγενών και κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων. Ο ρόλος του κλήρου είναι ιδεολογικός και πνευματικός 
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και των ευγενών στρατιωτικός και υπό συνθήκες πολιτικός. Τα κατώτερα 

στρώματα θα τα ταυτίζαμε με τους χειρώνακτες: εργάτες, αγρότες, τεχνίτες κ.ά.  

Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση που δεν συνδέει αυτή την κοινωνική 

τριχοτόμηση με την ιδέα του Πλάτωνα περί ιδανικής-τέλειας κοινωνίας. Και στην 

ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, η κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν ακριβώς η ίδια. 

Γενικά ο συγγραφέας δεν αξιοποιεί τη γνώση που κάποιος μπορεί να αποκομίσει 

από την ιστορική πραγματικότητα της Αρχαίας Ελλάδος.
7
 Αναφέρθηκα ήδη στον 

Ησίοδο που μας δίνει μία πλήρη εικόνα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του 8
ου

 

αιώνα π.Χ., την οποία φαίνεται να αγνοεί ο συγγραφέας. 

Αυτή η παρατήρηση συνδέεται και με την περιορισμένη χρονικά και χωρικά 

αξιοποίηση της ιστορικής γνώσης. Συνήθως περιορίζεται στους τρεις τελευταίους 

αιώνες και αγνοεί το τι συνέβη στο απώτερο παρελθόν για το οποίο έχουμε 

πληροφορίες από διάφορες πηγές. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με την 

προσέγγιση του συγγραφέα. Μας δίνει την εντύπωση ότι η Γαλλική Επανάσταση 

αποτελεί μία γενίκευση των ιστορικών δρώμενων όταν κατά τη γνώμη μου 

αποτελεί την εξαίρεση. Μπορεί ως ιδέα να εντυπωσιάζει, αλλά ως 

πραγματικότητα λίγη ήταν η σημασία της στις ιστορικές εξελίξεις του υπόλοιπου 

κόσμου, λ.χ., στην Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία.  

Για του λόγου το αληθές, το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους ξεκινάει 

ως εξής: «Θα αρχίσουμε τη μελέτη … εξετάζοντας σ’ αυτό το κεφάλαιο την 

περίπτωση των ευρωπαϊκών ταξικά ιεραρχημένων κοινωνιών, και ιδιαίτερα της 

Γαλλίας» (σ. 73).  

Σκοπός του είναι να εξετάσει πως από το Μεσαίωνα, η Ευρώπη εισήλθε στην 

καπιταλιστική ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί δικούς του όρους αλλά αυτή είναι η ουσία 

και οι νεολογισμοί δημιουργούν μεν σύγχυση, αποτελούν εργαλείο προώθησης 

του βιβλίου. Εκτός από τους νέους όρους δεν υπάρχει απολύτως τίποτε νέο στην 

φλυαρία αυτή. Όπως έχω αναφέρει και αλλού (Παπανίκος, 2022α), τα ελληνικά 

εγχειρίδια ιστορίας τα γράφουν καλύτερα, διότι περιλαμβάνουν όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τη σημαντικότερη που ήταν το Βυζάντιο, που ο 

συγγραφέας φαίνεται ότι δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να το εντάξει στην 

ανάλυσή του. Όπως θα έλεγε και ο Θουκυδίδης, ότι είναι πιο εύκολο, αυτό και 

χρησιμοποιείται. Εκτός από το Βυζάντιο, αγνοεί και την Αρχαία Ελλάδα, όπως 

ήδη ανέφερα παραπάνω. Αναφέρει: «Από το 1000 μέχρι την Επανάσταση του 

1789 η θεωρία των τριών τάξεων ευνόησε την προώθηση της αξίας της εργασίας» 

(σ. 77). Αν διάβαζε Ησίοδο, θα διαπίστωνε ότι την ίδια αξία είχε η εργασία και το 

800 π.Χ., όπως έχω αναλύσει στην τετραλογία μου περί Ησιόδου (Papanikos, 

2022c, 2022d, 2022e, 2022f). 

Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται κατά 99% με τη Γαλλία και δευτερευόντως 

με κάποιες αναφορές σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Μεγάλη 

Βρετανία και οι ΗΠΑ. Επικεντρώνεται στην περιουσία του κλήρου και των 

ευγενών και πως αυτή ως ποσοστό επί του συνόλου μειώθηκε ή αυξήθηκε. Η 

γελοιότητα της ανάλυσής του φαίνεται όταν προσπαθεί να στηρίξει ένα 

                                                 
7
Γενικές αναφορές στις αρχαίες κοινωνίες κάνει συχνά, όπως στη σ. 125 και τίποτε 

περισσότερο. Που το πάει που το φέρνει όλο στη Γαλλία και τη Γαλλική Επανάσταση το 

γυροφέρνει.  
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επιχείρημα στην αγαμία των καθολικών ιερέων. Προς το τέλος το καταλαβαίνει 

και ο ίδιος και επισημαίνει: «Δεν θα καταλήξουμε εδώ στο συμπέρασμα ότι η 

μοίρα της Ευρώπης εξαρτήθηκε ολοκληρωτικά από την αγαμία των ιερέων…» (σ. 

101, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Έχει ενδιαφέρον ότι η ανάλυση αφορά στο 

αν η επίπτωση στη μοίρα της Ευρώπης από την αγαμία των καθολικών ιερέων 

ήταν ολοκληρωτική ή μερική. Μερική μας λέει ο συγγραφέας αλλά όχι πόσο 

μερική, 99% ή 1%. Εξίσου σημαντική είναι και η γενίκευση που κάνει 

αναλύοντας την περίπτωση της Γαλλίας, και βγάζει το συμπέρασμα για όλη την 

Ευρώπη. Οι γελοίες
8
, από επιστημονικής (όχι εμπορικής) άποψης, αναλύσεις 

οδηγούν σε γελοία επιστημονικά συμπεράσματα. Θα ήταν καλύτερο αν ο 

συγγραφέας έγραφε ένα ιστορικό μυθιστόρημα όπως έγραψε ο συμπατριώτης του 

και ο μέγας το νου Βίκτωρ Ουγκώ με το έργο του, «Το 1793». Πάντως, παραμένει 

πιστός στο δικό του αφήγημα και κλείνει αυτό κεφάλαιο συμπεραίνοντας ότι «Οι 

κοινωνίες αυτές βασίστηκαν σε περίπλοκες πολιτικές και ιδεολογικές κατασκευές 

…». Μάλλον η περιπλοκότητα εμπόδισε το συγγραφέα να μας τις παρουσιάσει.  

Το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στο πώς αυτές οι κοινωνίες «… 

μεταμορφώθηκαν βαθμιαία» (σ. 103) σε καπιταλιστικές. Τώρα μας ενημερώνει 

ότι θα εξετάσει και άλλες περιοχές όπως αυτές της Ινδίας και της Κίνας και εκεί 

που ήλπιζε ο αναγνώστης ότι έχει ξεφύγει από τη Γαλλική Επανάσταση, στην 

αμέσως επόμενη παράγραφο μας απειλεί ότι θα επανέλθει, «… με περισσότερες 

λεπτομέρειες στην Επανάσταση του 1789, που αποτελεί μία εμβληματική ρήξη 

…» (σ. 103, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Και στην ουσία πάλι με τη Γαλλική 

Επανάσταση ξεκινάει. Τα ίδια και τα ίδια κουράζουν και εκνευρίζουν τον 

αναγνώστη.  

Ο ρόλος των ιδεών παίζει κεντρικό σημείο αλλά τώρα μας λέει ο συγγραφέας 

θέλουν το χρόνο τους, «… ορισμένες ιδέες ήταν έτοιμες, αλλά δεν υπήρχε χρόνος 

για να δοκιμαστούν…» (σ. 115). Πάντως, τα συμπεράσματα από τη Γαλλική 

Επανάσταση μπορούν να γενικευτούν, «… η ιστορική αλλαγή πηγάζει από την 

αλληλεπίδραση των βραχυπρόθεσμων πολιτικο-συμβαντικών λογικών με τις πιο 

μακροπρόθεσμες ιδεολογικοπολιτικές λογικές» (σ. 116). Οι αναγνώστες που 

παράτησαν το διάβασμα νωρίς είναι τυχεροί. Η ασυναρτησία αυτής της πρότασης 

είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πολλών τέτοιων πομπωδών εκφράσεων που 

διατρέχουν όλο το βιβλίο. 

Ο συγγραφέας με κάθε αφορμή ή και χωρίς καμία αφορμή επαναλαμβάνει τη 

λανθασμένη άποψη για το ρόλο της ιδεολογίας. Από το πουθενά, αναφέρει για 

άλλη μία φορά «Πέρα από τις διαφορές συμφερόντων, που δεν πρέπει να 

αγνοούνται, παράλληλα και προπάντων έπαιζαν ρόλο οι πνευματικές και οι 

γνωστικές συγκρούσεις» (σ. 118). Τώρα στο παράλληλα που αναφέρθηκε και 

στην εισαγωγή προστέθηκε και το προπάντων.  

                                                 
8
Και για να μην παρεξηγηθώ, οι δικές μου ακραίες εκφράσεις αποτελούν αντιγραφή 

εκφράσεων του συγγραφέα. Την ίδια έκφραση περί γελοιοτήτων χρησιμοποιεί και ο 

συγγραφέας στις σσ. 125, 216 και 599. Εξάλλου ο στόχος το συγγραφέα είναι διδακτικός: με 

όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Επηρεασμένος από την καταγωγή του 

συγγραφέα, χρησιμοποιώ τα ίδια «Γαλλικά» που χρησιμοποιεί και ο ίδιος. 
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Και κάπως έτσι τελειώνει και το τρίτο κεφάλαιο με πολύ Γαλλία από την 

αρχή μέχρι το τέλος. Εκεί που ο αναγνώστης προσδοκούσε ότι έλαβε τέλος αυτή η 

περιπέτεια με τη Γαλλία, ο συγγραφέας στην τελευταία του πρόταση μας 

«απειλεί» ξανά ότι έρχεται και άλλο Γαλλία: «… είναι σημαντικό να αναλύσουμε 

την εξέλιξη των … κοινωνιών του 19
ου

 αιώνα στη Γαλλία και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες…» (σ. 126).  

Ο καλόβουλος αναγνώστης θα επεσήμαινε ότι αναφέρει και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Αμ δε! Ο υπότιτλος του επόμενου (τέταρτου) κεφαλαίου δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας: «Η Περίπτωση της Γαλλίας» αναφωνεί ο 

συγγραφέας, λες και στα προηγούμενα η Γαλλία εξαιρείτο. Η περίπτωση της 

Γαλλίας ήταν και τα προηγούμενα. Εδώ τουλάχιστον το έβαλε και στον τίτλο.  

Σε αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις κοινωνίες των ιδιοκτητών. Έτσι λέει ο 

κύριος τίτλος, αλλά ο υπότιτλος μας ξεκαθαρίζει ότι αφορά τη Γαλλία. Απορώ 

γιατί ο τίτλος του κεφαλαίου δεν ήταν «Η Γαλλική Κοινωνία των Ιδιοκτητών τον 

19
ο
 Αιώνα», διότι αμέσως στην εισαγωγή του κεφαλαίου ο συγγραφέας μας 

προειδοποιεί: «Θα αναλύσουμε τώρα την εξέλιξη της αναδιανομής της 

ιδιοκτησίας στη Γαλλία κατά τον 19
ο
 αιώνα» (σ. 127).  Φτου και από την αρχή! 

Το γελοίο της υπόθεσης είναι ότι ενώ στο τέλος του προηγούμενου 

κεφαλαίου αναφέρει τη Γαλλία και γενικά και αόριστα άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου αναφέρει ότι θα κάνει σύγκριση της Γαλλίας 

με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Αυτές είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην ουσία η πρώτη σύγκριση που κάνει με άλλες χώρες είναι στη σ. 149 και 

αυτές είναι οι Δανία, Ιαπωνία, Πρωσία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, 

και αφορά τον προοδευτικό φόρο εισοδήματος.  

Στη Γαλλία έχουμε πολύ καλά αρχεία. Γιατί; Λόγω ιδεολογίας μας λέει ο 

συγγραφέας. Κάποιοι είχαν την ιδέα να καταγράψουν τα κτήματα και τη γη. 

Χωρίς ιδεολογία δεν θα γινόταν αυτή η απογραφή. Η απογραφή που έγινε αφορμή 

να γεννηθεί ο Χριστός στη Βηθλεέμ μάλλον και αυτή από ιδεολογία έγινε και όχι 

για να μαζέψουν φόρους. 

Έχει τρομερό ενδιαφέρον το Γράφημα 4.1 που δείχνει το μερίδιο ιδιοκτησίας 

του ανώτερου 1% των Γάλλων γενικά και των Παριζιάνων ειδικά. Μετά τη 

Γαλλική Επανάσταση, η ανισότητα χειροτέρευσε. Τα έχουν αυτά οι «λαϊκές» 

επαναστάσεις: οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Πάντως, χωρίς επανάσταση η 

Γαλλία του 20
ου

 αιώνα κατάφερε να μειώσει το μερίδιο του ανώτερου 1% από 

πάνω από 50% στις αρχές του 20
ου

 αιώνα στο μισό στις αρχές του 21
ου

 αιώνα. 

Μάλλον η μη επανάσταση είναι καλύτερη για τους φτωχούς και αυτό δεν το 

αναγνωρίζει ο συγγραφέας αν και από τα στοιχεία που μας δίνει δεν μπορεί να 

εξαχθεί αυτό το συμπέρασμα. Εικασία κάνω! Πάντως, σωστά επισημαίνει το ρόλο 

της προοδευτικής φορολογίας στην αναδιανομή εισοδημάτων και περιουσίας 

(πλούτου). Η φορολογία του πλούτου και μόνο του πλούτου είναι η μόνη λύση 

στο πρόβλημα των πραγματικών ανισοτήτων, όπως έχω εξετάσει για την 

περίπτωση της Ελλάδος στο Papanikos (2015a). Οι ανισότητες του συγγραφέα 

είναι στην ουσία αναδιανομή μεταξύ των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.  

Ο συγγραφέας, σκοπίμως ή όχι δεν έχει σημασία, χρησιμοποιεί το κατώτερο 

50% σε μερίδιο περιουσίας και εισοδήματος (Γράφημα 4.2 και 4.3 στη σ. 130 και 

σ. 131 αντίστοιχα) για να αναδείξει την ανισότητα. Και στις δύο μεταβλητές, το 
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κατώτερο 50% βελτίωσε τη θέση του. Το θέμα είναι τι έγινε με το ποσοστό του 

πληθυσμού που ζει κάτω από τα απόλυτα όρια της φτώχειας.  

Ανέφερα παραπάνω ότι αν το βιβλίο αυτό είχε τη μορφή μυθιστορήματος ή 

πηγές από μυθιστόρημα θα ήταν ένα αριστούργημα. Για επιστημονική μελέτη δεν 

κάνει. Το καλύτερο μέρος του βιβλίου είναι στην ενότητα που αναφέρεται στις 

ανισότητες στο Παρίσι (σσ. 131-133), χρησιμοποιώντας ως πηγή και τα 

μυθιστορήματα του Μπαλζάκ. Και πιο κάτω στις σσ. 137-138 και σ. 152.  

Από τα πολλά κάνει και σημαντικές διαπιστώσεις αλλά δεν τους δίνει την 

πρέπουσα σημασία. Η πιο σημαντική είναι ο ρόλος των τεχνολογικών 

ανακαλύψεων στην οικονομική πρόοδο: «Όσο για την περίοδο 1880-1914, είναι 

ένας κόσμος σε κίνηση που επιταχύνθηκε με την εφεύρεση του αυτοκινήτου, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του υπερωκεάνιου, του τηλέγραφου, του ραδιοφώνου, 

καινοτομίες με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο συγκρίσιμο με την επινόηση 

του Facebook, του Amazon ή του Uber» (σ. 137, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). 

Η σημαντική αυτή επισήμανση υποβιβάζεται. Από κινητήριος δύναμη γίνεται 

επιταχυντική δύναμη. Δεν μας λέει όμως ποιος έθεσε σε κίνηση την οικονομία; 

Μάλλον οι ιδέες περί κίνησης! Αυτές έσπρωχναν τα αυτοκίνητα και τα 

υπερωκεάνεια.  

Λίγο πιο κάτω φτάνει κοντά στο να αλλάξει τη σχέση αιτίας και 

αποτελέσματος: «Βλέπουμε εδώ πώς μια σημαντική θεσμική καινοτομία -η 

εισαγωγή ενός προοδευτικού φόρου κληρονομιάς—μπορεί να επιφέρει, εκτός από 

τον άμεσο αντίκτυπο στις ανισότητες, την παραγωγή γνώσεων και νέων ιδεών που 

επηρεάζουν τις τρέχουσες πολιτικές και ιδεολογικές εξελίξεις» (σ. 147).  

Η καλύτερη περικοπή αυτής της αντίφασης που δημιουργεί σε ό,τι αφορά το 

ρόλο της ιδεολογίας ως κινητήριου μοχλού δίνεται με την εξής αναγνώριση σε 

ό,τι αφορά το καπιταλιστικό σύστημα «…συνεπάγεται ανάπτυξη των μέσων 

μεταφοράς και επικοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι την αύξηση του εμπορίου, της 

παραγωγής και της συσσώρευσης σε παγκόσμια κλίμακα…» (σ. 151).  

Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται με ιδεολογίες, αλλά με την τεχνολογία, που 

συνήθως έχει ως πρωταγωνιστές άτομα. Από την εποχή του Προμηθέα, τα άτομα 

είναι αυτά που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες παραγωγής για να καινοτομούν και 

να λύνουν κοινωνικά προβλήματα, όπως της απόλυτης ένδειας.  

Το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου ασχολείται με το ίδιο 

θέμα αλλά τώρα εστιάζεται στις «ευρωπαϊκές διαδρομές». Το κεφάλαιο αναφέρει  

γενικά την Ευρώπη και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Γιατί αυτή η 

επιλογή; Δει δη στοιχείων ώ άνδρες και γυναίκες αναγνώστες και άνευ τούτων 

ουδέν έστι γενέσθαι της επιστημονικής έρευνας. Το υποθέτω, διότι ο συγγραφέας 

δεν μας το επισημαίνει. Εκείνο που αναδεικνύει είναι η σπουδαιότητα αυτών των 

χωρών για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο.  

Πλέον ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει συνηθίσει άλλα να γράφει στο 

κείμενο και άλλα να δείχνει στα διαγράμματα. Στο πρώτο διάγραμμα αυτού του 

κεφαλαίου, πρώτη χώρα που φιγουράρει είναι η Ισπανία. Ακολουθούν η Γαλλία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο (Γράφημα 5.1, σ. 155) και αφορά το ποσοστό του 

κλήρου σε αυτές τις χώρες αν και ο τίτλος του διαγράμματος αναφέρεται στην 

Ευρώπη. Παρατηρείται μία πτώση του κλήρου ως ποσοστό του άρρενος 

πληθυσμού. Αν και δεν το λέει ξεκάθαρα, αυτό «αποδεικνύει» ότι από το 1530 
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μέχρι το 1930 έγινε η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Οι 

ψευδοσυσχετίσεις στο μεγαλείο τους.  

Χρειάζεται και μείωση του ποσοστού των ευγενών για να κατοχυρωθεί η 

άποψη ότι καταργήθηκε η φεουδαρχία. Το επόμενο διάγραμμα δεν δείχνει 

απολύτως καμία τάση αλλά ο συγγραφέας συμπεραίνει αυτό που έτσι και αλλιώς 

είχε στο μυαλό του: οι ευγενείς μειώθηκαν. Και αν με τρεις παρατηρήσεις για τη 

Μεγάλη Βρετανία και δύο παρατηρήσεις για τη Γαλλία και τη Σουηδία κάτι 

μπορείς να πεις, για τις επόμενες πέντε χώρες του διαγράμματος (Ισπανία, 

Πορτογαλία, Πολωνία, Ουγγαρία και Κροατία) τι μπορείς να πεις για την τάση 

όταν έχεις μόνο μία παρατήρηση. Εκπληκτικός ερασιτεχνισμός στη χρήση 

διαγραμμάτων. Ακόμη και συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών δεν μπορεί να 

γίνει, διότι αφορούν διαφορές μισού αιώνα. 

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσει το σύστημα ιδιοκτησίας στη Μεγάλη 

Βρετανία. Η περίοδος αυτή έχει αναλυθεί εκτενέστατα για τη χώρα αυτή. 

Απολύτως τίποτε δεν συνεισφέρει ο συγγραφέας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον που 

και εδώ το γυρίζει στα μυθιστορήματα για να τεκμηριώσει τις απόψεις του.  

Η Σουηδία που εξετάζεται μετά αποτελεί εξαίρεση και συνεπώς δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε γενίκευση. Αυτό δεν το επισημαίνει όσο θα 

έπρεπε ο συγγραφέας. Αποτελεί μία ειδική περίπτωση που αξίζει να εξεταστεί 

αλλά πλέον αυτού ουδέν. Έχει ενδιαφέρον σ’ ένα συμπέρασμα που καταλήγει: 

«Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αυτές οι διαδικασίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

ταχεία και ριζική μεταβολή ενός καθεστώτος ανισότητας, υπό τις συνθήκες ενός 

κράτους δικαίου και μιας σχετικής ήρεμης πολιτικής και κοινοβουλευτικής 

συζήτησης» (σ. 182).  

Ποιες συνθήκες; Φυσικά οι παραγωγικές είναι αυτές που διαμορφώνουν το 

εποικοδόμημα της ιδεολογίας και της πολιτικής. Μία τέτοια συνθήκη ήταν και η 

αποικιοκρατία, για την οποία ο συγγραφέας αφιερώνει όλο το δεύτερο μέρος του 

βιβλίου του.  

 

 

Οι Δουλοκτητικές και Αποικιακές Κοινωνίες 

 

 Το έκτο κεφάλαιο φέρει τον υπότιτλο «ακραία ανισότητα» και αφορά το 

σύστημα της δουλείας. Κατά τη γνώμη μου, η ακραία αυτή ανισότητα δεν 

οφείλεται στο σύστημα της δουλείας αυτό κάθε αυτό αλλά στο γεγονός ότι 

συνυπήρχε με το σύστημα του καπιταλισμού. Αυτό είναι το παράξενο που θέλει 

μία σοβαρή εξήγηση. Ήταν μία ανωμαλία του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός δεν 

χρειάζεται τους δούλους για να αναπτυχθεί ούτε ήταν αυτός που εισήγαγε το 

θεσμό. Προϋπήρχε όπως σωστά αναφέρει ο συγγραφέας και πέραν τούτου ουδέν 

νεότερο επί του θέματος. Εκείνο που δεν επισημαίνει ο συγγραφέας, όσο θα 

έπρεπε άλλωστε, είναι ότι ο καπιταλισμός έθεσε τέρμα στο σύστημα της δουλείας 

που ήταν τόσο παλιό όσο και η καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία. Σωστά 

υπογραμμίζει ότι η κατάργηση της δουλείας δεν οφείλεται στα φιλανθρωπικά 

αισθήματα των καπιταλιστών αλλά στο παραγωγικό του σύστημα που δεν 

ευνοούσε αυτή τη μορφή εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης για να 

χρησιμοποιήσω τη φρασεολογία του Μαρξ. Και αυτό πρέπει να θεωρείται 

πρόοδος, διότι πραγματικά είναι. Ο καπιταλισμός έφερε την απελευθέρωση του 
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ανθρώπου από την κατάσταση του δούλου, δημιουργώντας εκείνες τις 

παραγωγικές συνθήκες που έκαναν τη δουλεία ασύμφορη πλέον. Οι ανούσιες 

λεπτομέρειες που παραθέτει ο συγγραφέας λίγη αξία έχουν και δεν αποτελούν νέα 

έρευνα.  

Ποιους ωφέλησε το σύστημα της δουλοκτησίας; Υπερτονίζει τους 

δουλοκτήτες και αγνοεί τα εξίσου μεγάλα οφέλη που είχε η εργατική τάξη, 

πάντοτε τηρουμένων των αναλογιών. Μάλιστα, ο Ένγκελς σε ένα γράμμα του 

στον Κάουτσκι, στις 12 Σεπτεμβρίου 1882, το θέτει ξεκάθαρα. Αξίζει το χώρο να 

το παραθέσω ολόκληρο: 

 
... You ask me what the English workers think about colonial policy. Well, exactly 

the same as they think about politics in general: the same as the bourgeois think. 

There is no workers' party here, you see, there are only Conservatives and Liberal-

Radicals, and the workers gaily share the feast of England's monopoly of the world 

market and the colonies. In my opinion the colonies proper, i.e., the countries 

occupied by a European population -Canada, the Cape, Australia- will all become 

independent; on the other hand, the countries inhabited by a native population, 

which are simply subjugated -India, Algeria, the Dutch, Portuguese and Spanish 

possessions- must be taken over for the time being by the proletariat and led as 

rapidly as possible towards independence. How this process will develop is difficult 

to say. India will perhaps, indeed very probably, make a revolution, and as a 

proletariat in process of self-emancipation cannot conduct any colonial wars, it 

would have to be allowed to run its course; it would not pass off without all sorts of 

destruction, of course, but that sort of thing is inseparable from all revolutions. The 

same might also take place elsewhere, e.g., in Algeria and Egypt, and would 

certainly be the best thing for us. We shall have enough to do at home. Once Europe 

is reorganised, and North America, that will furnish such colossal power and such 

an example that the semi-civilised countries will of themselves follow in their 

wake; economic needs, if anything, will see to that. But as to what social and 

political phases these countries will then have to pass through before they likewise 

arrive at socialist organisation, I think we today can advance only rather idle 

hypotheses. One thing alone is certain: the victorious proletariat can force no 

blessings of any kind upon any foreign nation without undermining its own victory 

by so doing. Which of ·course by no means excludes defensive wars of various 

kinds . . .  

 

 Νομίζω ότι ο συγγραφέας του βιβλίου θα έπρεπε να είχε λάβει σοβαρά 

υπόψη του αυτά που γράφει ο Ένγκελς. Τα υπόλοιπα που γράφει ο ίδιος, και είναι 

πολλά, αποτελούν ανούσιες φλυαρίες.
9
 Τι μας λέει ο Ένγκελς; Πρώτον, ότι 

                                                 
9
Η φλυαρία του δεν του επιτρέπει να ξεχωρίσει τα ουσιαστικά από τα ανούσια και δυστυχώς 

τα πρώτα χάνονται μέσα στο πλήθος των ασυναρτησιών που γράφει. Για παράδειγμα, 

παρακάτω αναφέρει αλλά όχι ξεκάθαρα αυτό ακριβώς που αναφέρει ο Ένγκελς: «Αυτοί οι 

τόκοι, τα μερίσματα, τα κέρδη, τα ενοίκια και άλλα δικαιώματα από τον υπόλοιπο κόσμο 

συνέβαλαν λοιπόν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των δύο αποικιακών δυνάμεων ή 

τουλάχιστον ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού» (σ. 262). Το ουσιαστικό δεν το ξεχωρίζει 

από το ανούσιο. Ανέβηκε το βιοτικό επίπεδο των εργατών, ή των προλετάριων, για να 

χρησιμοποιήσω την έκφραση του Μαρξ και Ένγκελς; Ο Ένγκελς λέει ότι ανέβηκε και αυτό 

είναι η ουσία. Πιο κάτω το θέτει πιο επιτακτικά: «Με άλλα λόγια, ο υπόλοιπος κόσμος 
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εργάτες της Αγγλίας περνάνε καλύτερα με το αποικιοκρατικό σύστημα και δεν 

έχουν και πολύ όρεξη για επαναστάσεις. Αυτό έχει σχέση με την επίλυση του 

προβλήματος της απόλυτης ένδειας και όχι με τις σχετικές ανισότητες που καμία 

επίδραση δεν έχουν στην «επαναστατική» διάθεση αυτών που βρίσκονται στο 

κατώτερο 50% της κλίμακας διανομής περιουσίας-εισοδήματος. Δεύτερον, όλες 

οι προβλέψεις του Ένγκελς για το τι θα γίνει στις χώρες των αποικιών δεν 

διαψεύστηκαν. Τρίτον, δεν μπορεί να γίνουν ξεκάθαρες εκτιμήσεις για το τι θα 

γίνει στο μέλλον σε ό,τι αφορά την επανάσταση.  

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου ασχολείται με μια ανούσια περιγραφή της 

κατάργησης της δουλείας στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη 

Βραζιλία και τις δουλοπαροικίες στη Ρωσία. Κανένα απολύτως ουσιαστικό 

συμπέρασμα δεν αποκομίζει ο αναγνώστης. Ας δώσω εγώ ένα: η δουλεία δεν 

μπορεί να συμβιβαστεί με καπιταλιστικές συνθήκες παραγωγής και γι’ αυτό το 

λόγο καταργήθηκε. Και αφού αναφέρθηκα στον Ένγκελς, ας κλείσω με ένα δικό 

του συμπέρασμα, το 1864, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου των ΗΠΑ (1861-1865) 

γράφει σε επιστολή του τα εξής:  

 
«As soon as slavery -that greatest of obstacles to the political and social development 

of the United States- has been smashed, the country will experience a boom that will 

very soon assure it an altogether different place in the history of the world» (Engels 

to J. Weydemeyer in St. Louis, Manchester, November 24, 1864).  

 

«Η δουλεία αποτελούσε εμπόδιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης των ΗΠΑ και όταν 

θα συντριβεί, οι ΗΠΑ θα γνωρίσουν μία άνθηση που θα τους εξασφαλίσει μία 

ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του κόσμου.» 

 

Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν έγινε έτσι όπως το προέβλεψε ο Ένγκελς το 

1864;  

Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει την αποικιοκρατία σε χώρες που δεν 

καθιερώθηκε το σύστημα της δουλείας. Μία συνοπτική περίληψη αυτού και του 

προηγούμενου κεφαλαίου έχει ως ακολούθως. Υπήρχαν τρία συστήματα ή τρόποι 

αποικιοκρατίας: (α) το δουλοκτητικό ή η δουλοπαροικία (λ.χ., Αϊτή), (β) το 

στρατοκρατούμενο (λ.χ., Ινδία) και (γ) το εποικιστικό (λ.χ., Καναδάς). Ο 

συγγραφέας αφιερώνει πολλές σελίδες χωρίς να απαντά στο ουσιαστικό ερώτημα 

του ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην καθιέρωση αυτών των τριών συστημάτων. 

Πάντως, το πιο ενδιαφέρον μέρος αυτού του κεφαλαίου είναι ένας ακόμη από 

τους πολλούς εγκιβωτισμούς που κάνει. Αυτός, ωστόσο, έχει πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον. Στις σελίδες 249-253 εξετάζει τις διαφορές μεταξύ περιουσίας 

(πλούτου) και εισοδήματος. Σωστά επισημαίνει αυτό που έπρεπε να το είχε κάνει 

στην αρχή του βιβλίου: «Όταν τίθεται το ζήτημα των «ακραίων ανισοτήτων», η 

                                                                                                                                 
εργαζόταν για να αυξήσει την κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο των αποικιακών 

δυνάμεων…» (σ. 266). Πάλι, όμως, δεν αναφέρεται στην ουσία του θέματος που αφορά και τις 

ανισότητες. Ανέβηκε η κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των αποικιακών 

δυνάμεων που ζούσαν κοντά στα όρια της απόλυτης ένδειας; Αυτό είναι το ουσιαστικό και ο 

συγγραφέας γύρω-γύρω το φέρνει αλλά αποτυγχάνει να εστιάσει σε αυτό το θεμελιώδες 

ζήτημα των ανισοτήτων.  
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κατανομή της ιδιοκτησίας πρέπει να διαχωρίζεται από την κατανομή του 

εισοδήματος» (σ. 249). Θα πρόσθετα ότι αυτές οι «ακραίες ανισότητες» 

δημιουργούν τις συνθήκες μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, που η ιστορία διδάσκει 

ότι δεν είναι πάντοτε (θα έλεγα σπάνια) προς το καλό των κοινωνικών στρωμάτων 

που είναι τα θύματα των ακραίων ανισοτήτων. Σωστά, λοιπόν, επισημαίνει ότι: 

«Η ακραία ανισότητα στην ιδιοκτησία μπορεί να δημιουργήσει πολιτικά ή 

ιδεολογικά προβλήματα, αλλά δεν δημιουργεί καμιά δυσκολία από αυστηρή υλική 

άποψη» (σ. 249). Δεν νομίζω ότι κατανοεί τη μεγάλη αντίφαση με όλα αυτά που 

έχει πει προηγούμενα. Καταλήγει σε ακόμη πιο σημαντικές διαπιστώσεις: 

«Γενικότερα, είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι η μέγιστη δυνατή ανισότητα 

αυξάνεται σε σχέση με το μέσο βιοτικό επίπεδο μιας κοινωνίας» (σ. 250). 

Ποια είναι η αιτία και ποιο το αποτέλεσμα στη σχέση εισοδηματικής 

ανισότητας και μέσου επιπέδου διαβίωσης; Φυσικά το ενδιαφέρον θα ήταν να 

έλεγε τι γίνεται σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που ζουν σε απόλυτη ένδεια. 

Αυξάνεται ή μειώνεται το βιοτικό τους επίπεδο, όσο αυξάνεται η εισοδηματική 

ανισότητα; Αν η σχέση είναι θετική, τότε σύμφωνα με τα δικά μου δεοντολογικά 

κριτήρια έχουμε πρόοδο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα πιστεύω (ιδεολογία) 

του συγγραφέα. Εγώ πιστεύω ότι αιτία όλων είναι η τεχνολογική πρόοδος που για 

να επιτευχθεί απαιτεί σημαντική αύξηση των εισοδηματικών και περιουσιακών 

ανισοτήτων. Αυτό είναι ιδεολογικά αποδεκτό μόνο αν αυξάνεται το απόλυτο 

βιοτικό επίπεδο των κατώτερων στρωμάτων. Με άλλα λόγια, κόσμος που πεινάει 

σήμερα, χορταίνει αύριο λόγω της τεχνολογικής προόδου που δημιουργεί 

ανισότητες. Ρώτα τον πεινασμένο του Μέγα Βίκτωρος Ουγκώ, τι θα προτιμούσε 

να χορτάσει την πείνα του ή να πεθάνει της πείνας και να θυσιασθεί για τη μείωση 

των ανισοτήτων του Παρισιού που τόσο εύγλωττα προσπαθεί να μας παγιδεύσει 

να αποδεχτούμε ο συγγραφέας, είτε από δόλο είτε από άγνοια.  

Πιστεύω κατά 99% το δεύτερο ισχύει και αυτό διότι στην επόμενη σελίδα δεν 

κατανοεί τη σημασία του να πεθαίνει κάποιος από πείνα, διότι δεν έχει αυτό που ο 

ίδιος συγγραφέας αποκαλεί «εισοδήματος διαβίωσης»: «Η έννοια του 

«εισοδήματος διαβίωσης» είναι πιο περίπλοκη από ένα απλό βιολογικό δεδομένο: 

εξαρτάται από τις παραστάσεις που έχει σφυρηλατήσει η κάθε κοινωνία και είναι 

πάντοτε τόσο πολυδιάστατη (διατροφή, ρουχισμός, στέγαση, υγιεινή κτλ.), ώστε 

δεν μπορεί να εκφραστεί με έναν ενιαίο νομισματικό δείκτη» (σ. 251).  

Πλήρης σύγχυση. Η πείνα ήταν, είναι και θα είναι ένα βιολογικό δεδομένο 

και δεν θέλει νομισματικό δείκτη αλλά νομίσματα τόσα όσα να του επαρκούν για 

τη βιολογική του διαβίωση. Μπορεί να μην φθάνουν για να παρακολουθήσει ο 

απόλυτα φτωχός την επόμενη παράσταση της Όπερας του Παρισιού, φορώντας τα 

τελευταία μοντελάκια των φημισμένων Παρισινών Οίκων Μόδας, αλλά λίγο τον 

ενδιαφέρει. 

Και το κάνει ακόμη χειρότερο παρακάτω: «Η ανισότητα εξαρτάται κυρίως 

από ιδεολογικές και πολιτικές εκτιμήσεις, και όχι από την επίδραση οικονομικών 

ή τεχνολογικών περιορισμών» (σ. 252). Δυστυχώς, για τον αναγνώστη αυτής της 

παρουσίασης του βιβλίου, επιμένει αυτός επιμένω και εγώ. Η τεχνολογία 

δημιουργεί και ανισότητες, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνο αν 

βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης των φτωχότερων στρωμάτων. 
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Οι υπόλοιπες ενότητες αυτού του κεφαλαίου είναι περιγραφικές και αφορούν 

την κατάργηση της αποικιοκρατίας σε διάφορες χώρες και το πως αυτό επέδρασε 

στις ανισότητες των εισοδημάτων και των περιουσιών.  

Το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στο ίδιο θέμα, εξετάζοντας, όμως, την 

περίπτωση της Ινδίας. Διαβάζοντας αυτό το πολυσέλιδο κεφάλαιο αναρωτιέμαι τι 

σκοπό εξυπηρετούν όλες αυτές οι μεγάλες ιστορικές αναφορές στις θρησκείες της 

Ινδίας σε ένα βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Κεφάλαιο και Ιδεολογία». Σκέφτηκα, 

όμως, ότι η αγορά είναι τεράστια και όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο συγγραφέας 

θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα σε λίγες δεκαετίες να γίνει η Ινδία 

η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Ένα βιβλίο που αφιερώνει τόσες σελίδες 

στην Ινδία δεν μπορεί παρά να αυξήσει τις πωλήσεις του βιβλίου σε αυτή την 

μεγάλη χώρα.
10

 Εκτός από τις σελίδες, το μάρκετινγκ των πωλήσεων απαιτεί να 

γράφεις καλά πράγματα για την Ινδία για να μπορέσεις να το πουλήσεις σ’ αυτή 

τη μεγάλη αγορά. Ας δώσω μερικές χαρακτηριστικές περικοπές που είμαι 

σίγουρος θα ικανοποιήσουν την ινδική αγορά του βιβλίου: «Τα διαθέσιμα 

στοιχεία δείχνουν ότι από το 1950 μέχρι το 2010 οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν 

στην Ινδία επέτρεψαν να μειωθούν σημαντικά οι ανισότητες …» (σ. 326). «Το 

γεγονός ότι η Ινδία ήταν πρωτοπόρα σε αυτά τα ζητήματα μαρτυρεί την 

προσπάθειά της να αντιμετωπίσει, μέσω του κράτους δικαίου, μια ιδιαίτερα βαριά 

κληρονομιά ανισοτήτων …» (σ. 333). «Εν κατακλείδι, μετρώντας τις επιτυχίες και 

τα όρια της ινδικής εμπειρίας ίσως μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη 

περισσότερο στη μείωση των κοινωνικών και ιεραρχικών ανισοτήτων τόσο στην 

Ινδία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο» (σ. 334). Όλες οι υπογραμμίσεις στις 

παραπάνω περικοπές προστέθηκαν.  Είναι άξιο θαυμασμού το πώς τα γράφει ο 

συγγραφέας για να κατακτήσει την αγορά της Ινδίας. Αυτές οι τρεις περικοπές 

είναι χαρακτηριστικές. Οι δύο πρώτες στέκουν από μόνες τους. Η τρίτη που ασκεί 

μία έμμεση κριτική, ότι δεν έχει προχωρήσει περισσότερο, το διορθώνει αμέσως, 

λέγοντας ότι οι ανισότητες που χαρακτηρίζουν την Ινδία, χαρακτηρίζουν και τον 

υπόλοιπο κόσμο. Εδώ δεν είναι πρωτοπόρα η Ινδία αλλά στέκεται ισάξια με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Παρακάτω αναφέρει και άλλα καλά πράγματα για την Ινδία. Το 

μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι καλές πωλήσεις στην Ινδία. 

Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με την Κίνα, την Ιαπωνία και το Ιράν, όπως 

μας λέει στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά, το 

κεφάλαιο δεν ασχολείται μόνο με αυτές τις χώρες. Μάλιστα, στην πρώτη ενότητα 

ασχολείται με την Οθωμανική αυτοκρατορία και πιο κάτω με τους Ρομά της 

Ευρώπης. 

                                                 
10
Και για τους καχύποπτους αναγνώστες να πω ότι τον «εχθρεύομαι», αλλά με την Ησιοδική 

καλή έχθρα. Θα προσπαθήσω να γίνω και εγώ σαν και αυτόν, έτσι ώστε τα βιβλία μου να 

κάνουν πολλές πωλήσεις. Το ίδιο, πάντως, κακεντρεχής είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας για τον 

συμπατριώτη του το Μοντεσκιέ που του προσάπτει ότι έγραφε αυτά που έγραφε από 

προσωπική ιδιοτέλεια: «Το επιχείρημα φέρνει στο νου τον Μοντεσκιέ, που, ως ευτυχής 

ιδιοκτήτης  του εξαιρετικά προσοδοφόρου γραφείου του προέδρου του Κοινοβουλίου του 

Μπορντό, αγωνιζόταν για τη διατήρηση των δικαιοδοτικών προνομίων της αριστοκρατίας, 

υποστηρίζοντας ότι ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός της δικαιοσύνης θα οδηγούσε 

αναπόφευκτα στον δεσποτισμό» (σ. 619).   
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Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει σε ένα πολύ 

σημαντικό ερώτημα: γιατί η Ευρώπη κατάφερε από το 1500 και μετά να 

ξεπεράσει όλες αυτές τις χώρες. Αναφέρθηκα (Παπανίκος, 2022α) σε μία 

πρόσφατη βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Ivan T. Berend, H Οικονομική 

Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα, ότι η αιτία ήταν η τεχνολογική ανάπτυξη, η 

οποία μπορεί να οφειλόταν στην ανακάλυψη της τυπογραφίας που βοήθησε στην 

εξάπλωση της γνώσης. Εδώ θα πρόσθετα και την κατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, γεγονός που οδήγησε πολλούς 

Έλληνες διανοούμενους, φορείς της αρχαίας ελληνικής γνώσης, να αποδημήσουν 

στην εσπερία και με αυτό τον τρόπο να μεταλαμπαδεύσουν αυτό που γνώρισαν 

στις χώρες της Δύσης, όπου οι συνθήκες, για λόγους που απαιτούν έρευνα, ήταν 

ευνοϊκές.  

Ο συγγραφέας στο κεφάλαιο αυτό δίνει μία άλλη ενδιαφέρουσα εξήγηση που 

αφορά τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών κρατών που βρίσκονταν σε συνεχή 

πόλεμο από το 1500. Αυτό συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μία Ευρώπη με μεγάλη 

στρατιωτική ισχύ έναντι όλων των άλλων χωρών. Η ισχύς αυτή ήταν ποσοτική 

(περισσότερα χρήματα και συνεπώς περισσότερα μέσα) αλλά κυρίως 

τεχνολογική. Σωστά παρατηρεί ο συγγραφέας το εξής: «… είναι σίγουρο ότι η 

στρατιωτική ισχύς συνέβαλε στη δημιουργία τεχνολογικών και 

χρηματοοικονομικών καινοτομιών» (σ. 343). Και πιο κάτω: «… η δημοσιονομική 

και στρατιωτική ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών, η οποία απορρέει εν πολλοίς 

από τις συγκρούσεις μεταξύ τους και ενισχύεται περαιτέρω από τις τεχνολογικές 

και οικονομικές καινοτομίες που επέφερε ο διακρατικός ανταγωνισμός, συνέβαλε 

στο να οργανώσουν κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα έναν ιδιαίτερα αποδοτικό  διεθνή 

καταμερισμό εργασίας και προμηθευτών σε προϊόντα» (σ. 344).  

Εδώ δεν υπάρχουν ούτε ιδεολογίες ούτε πολιτικές. Υπάρχει ανταγωνισμός 

και λόγω αυτού τεχνολογίες και καινοτομίες. Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας, 

παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ότι αυτός ο ανταγωνισμός δεν υπήρξε στις Ιαπωνία, 

Ινδία, Κίνα και Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι ήταν μεγάλες επικράτειες που 

δεν παρουσίαζαν τον κατακερματισμό σε μικρά κράτη, όπως ήταν η περίπτωση 

της Ευρώπης. Νομίζω είναι μία επιστημονική εξήγηση αιτίου και αιτιατού. Για 

παράδειγμα, αναφέρει ότι στην Ιαπωνία: «Ο μαζικός εναλφαβητισμός και η 

τεχνική κατάρτιση θεωρήθηκαν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

εκβιομηχάνιση» (σ. 355). Πάλι εδώ οι ιδεολογίες και οι πολιτικές διαδραματίζουν 

δευτερεύοντα ρόλο.  

Με την εξέταση του Ιράν και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής κλείνει και 

αυτό το τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του βιβλίου. Το επόμενο μέρος 

αφιερώνεται στον 20
ο
 αιώνα αν και στα δύο προηγούμενα μέρη συχνές ήταν οι 

αναφορές σε αυτόν τον αιώνα.  

  

 

Η Μεγάλη Μεταμόρφωση του 20
ου

 Αιώνα 

 

Το μέρος αυτό ασχολείται με τις αλλαγές που έγιναν στον 20
ο
 αιώνα και στις 

αρχές του 21
ου

 αιώνα. Εδώ εξετάζονται τα θέματα της σοσιαλδημοκρατίας, του 

κομμουνισμού και φυσικά του καπιταλισμού. 
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Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους, το 10
ο
 του βιβλίου, παραθέτει μία 

σειρά διαγραμμάτων που τα είδαμε και στην εισαγωγή που αφορούν την 

κατανομή των εισοδημάτων και περιουσιών για το ανώτερο δεκατημόριο και 

εκατοστημόριο στις ΗΠΑ κα σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και 

Σουηδία). 

Από όλα αυτά τα διαγράμματα συμπεραίνει ο συγγραφέας ότι παρατηρήθηκε 

μείωση της συγκέντρωσης περιουσίας και κατανομής των εισοδημάτων τον 20
ο
 

αιώνα. Επίσης παρατηρεί ότι αυτή η άμβλυνση των ανισοτήτων συνοδεύτηκε από 

μία επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της προοδευτικής 

φορολογίας. Το τελευταίο ήταν αναπόφευκτο λόγω της οικονομικής καταστροφής 

που επέφεραν οι δύο πόλεμοι: Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Ας μου επιτραπεί μία παρένθεση με αφορμή μία διαπίστωση του συγγραφέα, 

που αν και δεν το κατανοεί αφού δεν το επισημαίνει, έρχεται σε αντίθεση με αυτό 

που φαίνεται να είναι η θεωρητική του προσέγγιση. Λέω φαίνεται, διότι ποτέ δεν 

μας το ξεκαθαρίζει. Με αφορμή τα τεκταινόμενα λόγω του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου διαπιστώνει: «Σε μια χρονική στιγμή που τα ελλείμματα και η εκτύπωση 

χρήματος αύξησαν τον πληθωρισμό σε επίπεδα άγνωστα πριν από τον πόλεμο, 

όπου οι  μισθοί των εργαζομένων δεν είχαν ανακτήσει ακόμη την αγοραστική 

δύναμη του 1914 και όπου τα κύματα των απεργιών απειλούσαν τη χώρα με 

παράλυση το Μάιο-Ιούνιο του 1919, και πάλι την άνοιξη του 1920, η πολιτική 

τοποθέτηση δεν είχε πια και τόση σημασία. Οι πόροι έπρεπε να βρεθούν και 

έπρεπε να συνεισφέρουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των πιο εύπορων» (σ. 411).  

Ο συγγραφέας φαίνεται να υιοθετεί την άποψη ότι όλα ξεκινούν από την 

ιδεολογία και την πολιτική. Οι ιδέες αλλάζουν τον κόσμο, φαίνεται να μας λέει ο 

συγγραφέας. Δική μου άποψη, και φυσικά πολλών άλλων, ξεκινώντας από τον 

αξεπέραστο Ησίοδο, είναι ότι τον κόσμο τον αλλάζει, κατά κύριο λόγο, ο 

Προμηθέας που έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

που ικανοποιούν ανθρώπινες υλικές κυρίως ανάγκες. Στην παραπάνω παραπομπή 

ο συγγραφέας μας λέει το ίδιο πράγμα. Όταν ο κόσμος πεινάει και βγαίνει στους 

δρόμους, οι ιδεολογίες και η πολιτική πάνε περίπατο. Η προοδευτική φορολογία 

εισοδημάτων και πλούτου δεν εφαρμόστηκε λόγω ιδεολογίας αλλά λόγω των 

οικονομικών συνθηκών. Με απλά λόγια, όταν ο κόσμος πεινάει, θα 

επαναστατήσει και ο πλούσιος θα τρομοκρατηθεί και θα αναγκαστεί να πληρώσει. 

Το αν πιστεύει ή δεν πιστεύει σε αυτό το μέτρο δεν έχει καμία απολύτως σημασία. 

Δεν έφερε η σοσιαλδημοκρατία (η πολιτική) την προοδευτική φορολογία, αλλά οι 

οικονομικές συνθήκες έφεραν τη σοσιαλδημοκρατία στην εξουσία για να 

εφαρμόσει αναδιανεμητική πολιτική μέσω προοδευτικής φορολογίας και 

εθνικοποιήσεων. Εξάλλου και οι δεξιές κυβερνήσεις τα ίδια μέτρα ελάμβαναν, με 

καλύτερα μάλιστα αποτελέσματα. 

Ο συγγραφέας, ωστόσο, επιμένει: «Από την άποψη της παρούσας ιστορικής 

ανάλυσης, επιμένω λοιπόν στη σπουδαιότητα των ιδεολογικοπολιτικών 

παραγόντων στη δυναμική καθεστώτων ανισότητας, καθώς στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ μακροχρόνιων ιδεολογικών εξελίξεων και της βραχυπρόθεσμης 

συμβαντικής λογικής» (σ. 424, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν).  

Μετά από αυτή τη ρητορική, συνεχίζει αμέσως παρακάτω την ανάλυση των 

δεδομένων που έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα γενικόλογα που γράφει περί του 
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ρόλου της ιδεολογίας και της πολιτικής. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να μην 

αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα των οικονομικών αιτιών του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου: «Τα οικονομικά διακυβεύματα ήταν επίσης πολύ σοβαρά» (σ. 425). 

Πόσο σοβαρά; Μήπως ήταν και τα μοναδικά;  

Προσπαθώντας να εξηγήσει τις συγκρούσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο 

πρώτο μισό του 20
ου

 αιώνα, αναπόφευκτα οδηγείται στο συμπέρασμα της 

σπουδαιότητας της οικονομίας και της τεχνολογίας: «Αυτή η πραγματικότητα 

συνέβαλε επίσης στην τροφοδότηση του στρατιωτικού ανταγωνισμού, του 

αρχικού συγκεντρωτισμού του κράτους και των οικονομικών και τεχνολογικών 

καινοτομιών από τον 15
ο
 μέχρι τον 18

ο
 αιώνα» (σ. 431, οι υπογραμμίσεις 

προστέθηκαν). Αν προσπαθούσε να αναπτύξει αυτή τη διαπίστωση, θα είχε 

πραγματικά συμβάλει στην επιστήμη της οικονομικής ιστορίας. 

Το επόμενο κεφάλαιο και 11
ο
 του βιβλίου ασχολείται με τις 

σοσιαλδημοκρατικές κοινωνίες, τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν παραδείγματα 

ατελούς ισότητας. Επειδή η ισότητα όπως την ορίζει ο συγγραφέας είναι σχετική, 

προφανώς αυτό που υπονοεί ο υπότιτλος του κεφαλαίου είναι ότι αυτός ήθελε 

περισσότερο ισότητα. Τις απόψεις μου περί σοσιαλδημοκρατίας, κυρίως της 

ελληνικής, τις έχω εκθέσει στο Παπανίκος (2014) και πιο πρόσφατα στο 

 Papanikos (2022g, 2022h).
11

,  

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εστίαση, «…στις αιτίες αυτής της 

αποτυχίας» της σοσιαλδημοκρατίας την περίοδο 1980-1990 να αντιμετωπίσει τις 

ανισότητες μετά από μία επιτυχή πολιτική από το 1950 έως το 1980 που την 

ονομάζει χρυσή εποχή της σοσιαλδημοκρατίας. Να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα 

και η Γαλλία απέκτησαν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις τη δεκαετία του 1980. 

Πάντως, μόνο με τη σοσιαλδημοκρατία δεν ασχολείται. Ασχολείται με τις 

πολιτικές εξελίξεις στις Δυτικές Χώρες από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου μέχρι σήμερα. Στην ουσία ασχολείται με τις πολιτικές της συμμετοχής 

των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και της 

φορολόγησης της περιουσίας, όπως αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν τόσο από 

τους σοσιαλδημοκράτες όσο και από μη σοσιαλδημοκράτες. Πέραν τούτου ουδέν.  

Η Σουηδία ήταν πρωτοπορία στην εφαρμογή μιας σοσιαλδημοκρατικής 

πολιτικής, με το κτίσιμο ενός κοινωνικού κράτους, αυξάνοντας σημαντικά τη 

φορολογία. Ωστόσο, η Γερμανία ήταν η μεγάλη χώρα της οποίας το 

σοσιαλδημοκρατικό υπόδειγμα έγινε σημείο αναφοράς. Αυτά στα λόγια τα 

πολιτικά και τα ιδεολογικά γιατί στην πράξη, το 1945, η Μεγάλη Βρετανία 

εκλέγει το Εργατικό Κόμμα για να την κυβερνήσει, το οποίο εφάρμοσε μία 

κοινωνική πολιτική με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

και γενικότερα το Κράτος Πρόνοιας. Το ίδιο συνέβη και στη Γαλλία μετά τον 

πόλεμο, το 1945, αλλά δεν κυβέρνησαν μέχρι το 1981. Κατά τι κατώτερο ήταν και 

το κράτος πρόνοιας που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ; Αντίστοιχες πολιτικές 

παρατηρούνται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Ινδία και την Κίνα. 

Πως εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές; Πάντως όχι με αφορμή την 

επικράτησης κάποιας ιδεολογίας ή πολιτικού προγράμματος. Η οικονομική 

ανάγκη τις επέβαλε όπως άλλωστε αναγνωρίζει και ο ίδιος ο συγγραφέας: «Οι 

                                                 
11

Fruncillo (2022).  δες και τα σχόλια του καθηγητή 
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σοσιαλδημοκρατικοί θεσμοί … τέθηκαν συχνά σε εφαρμογή με τη διαδικασία του 

επείγοντος μετά τον πόλεμο (ή της κρίσης της δεκαετίας του 1930) και δεν 

οργανώθηκαν ποτέ ως συνεκτικό σύνολο» (σ. 449).  

Και ως απόδειξη αυτού, αλλά χωρίς να το επισημαίνει ο συγγραφέας, ο 

Κόνραντ Αντενάουερ (1949-1963) εισήγαγε νομοθεσία θεσμοθέτησης της 

συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των μεγάλων επιχειρήσεων, το οποίο 

συνέχισαν οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Κάτι ανάλογο έγινε και στην 

Αγγλία με τη φορολόγηση του πλούτου, αλλά αυτή τη φορά το ξεκίνησαν οι 

Εργατικοί και το συνέχισαν με μεγαλύτερο συντελεστή οι Συντηρητικοί: «Ας 

σημειωθεί ότι το συντελεστή 5%, που εισήγαγε η κυβέρνηση των Εργατικών, 

επέκριναν οι Συντηρητικοί, οι οποίοι ωστόσο μόλις ήρθαν στην εξουσία 

εισήγαγαν συντελεστή 7% για τις περιουσίες αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων 

λιρών» (σ. 522). Και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που δεν δικαιολογείται από 

την προσέγγιση της ιδεολογικοπολιτικής επίδρασης: «… στο πλαίσιο των 

αυξανόμενων ανισοτήτων, και ιδίως της αυξανόμενης συγκέντρωσης του πλούτου 

και των δυσκολιών μεγάλου μέρους των πολιτών να αποκτήσουν ιδιοκτησία, όλες 

οι πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας πιο προοδευτικής κλίμακας 

φορολόγησης της περιουσίας» (σ. 522).  

Αν είναι έτσι, τότε ποιος είναι ο ρόλος της ιδεολογίας και της πολιτικής των 

σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων έναντι των συντηρητικών; Στην περίπτωση της 

Αγγλίας, οι συντηρητικοί ήταν πιο προοδευτικοί με το 7% από ό,τι οι Εργατικοί 

με το 5%. Μήπως τελικά είναι κάτι άλλο που δικαιολογεί αυτή τη στάση των 

κομμάτων; Αυτό έπρεπε να διερευνήσει ο συγγραφέας και δεν το έκανε. 

Η συνέχεια δεν αφορά τη σοσιαλδημοκρατία αλλά μία αδολεσχία περί 

συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Κατά ένα τρόπο που δεν μας τον 

αποκαλύπτει συνδέει αυτή τη θεσμική μεταρρύθμιση, που ακόμη και μη 

σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν, με την άμβλυνση των ανισοτήτων.    

Παρ’ όλα αυτά, και όπως συμβαίνει πολλές φορές στο βιβλίο, λέει και κάποια 

σωστά παρ’ όλο που δεν τα αναπτύσσει. Για παράδειγμα, σωστά 

επιχειρηματολογεί για έναν φόρο πλούτου, τον οποίο αποκαλεί φόρο περιουσίας 

(σ. 499). Όπως έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2014) και Papanikos (2015a), ένας 

τέτοιος φόρος είναι δίκαιος φόρος, ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου 

βρίθει η φοροδιαφυγή. Μάλιστα κάνει την πρόβλεψη: «… ότι το ζήτημα του 

προοδευτικού φόρου ιδιοκτησίας θα παίξει κεντρικό ρόλο στον 21
ο
 αιώνα, κυρίως 

λόγω της πολύ ισχυρής αύξησης της ιδιωτικής περιουσίας και της συγκέντρωσης 

του πλούτου σε λιγότερα από ό,τι στις δεκαετίες του 1980 και 1990» (σ. 510). 

Σωστά, επίσης, επισημαίνει, στη σ. 497, ότι η προοδευτική φορολογία και η 

επένδυση στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση, ή 

τουλάχιστον δεν την εμποδίζουν.  

Και κάπου εδώ τελειώνει το κεφάλαιο περί σοσιαλδημοκρατίας και ξεκινά το 

κεφάλαιο περί κομμουνιστικών κοινωνιών, κυρίως της Σοβιετικής Ένωσης, της 

Κίνας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τι επακολούθησε μετά 

την κατάρρευση του συστήματος το 1991 σε όλες τις χώρες με εξαίρεση την Κίνα.  

Σωστά επισημαίνει ο συγγραφέας ότι: «Είναι εύκολο να αναγγείλει κανείς 

την κατάργηση της ιδιωτικής περιουσίας και του αστικού εκλογικού συστήματος. 

Το πρόβλημα είναι … μια εναλλακτική οργάνωση» (σ. 527).  



Τόμος 2, Τεύχος 1                                  Παπανίκος: Κεφάλαιο και Ιδεολογία του Thomas Piketty 

 

158 

 

Το πρόβλημα με τη Ρωσία είναι η παντελής έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων. Η 

κατάρρευση του 1991, χωρίς κανένας να κλάψει για το χαμό του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, είναι η καλύτερη τεκμηρίωση ότι η οικονομία δεν πήγαινε καθόλου 

καλά. Η φλυαρία του συγγραφέα επί του θέματος δεν προσθέτει τίποτε σε γνώση 

που έτσι και αλλιώς είναι γραμμένο σε επίπεδο ενός δημοσιογραφικού άρθρου. 

Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα: (α) Ποιοι παράγοντες οδήγησαν τους 

μπολσεβίκους στην εξουσία; (β) πώς κατάφερε το σύστημα να επιβιώσει για τόσα 

χρόνια; (γ) γιατί κατέρρευσε όταν κατέρρευσε και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη; 

Και στα τρία ερωτήματα αδυνατεί ο συγγραφέας να δώσει απάντηση αφού 

μάλιστα δεν τα θέτει και εξ αρχής ξεκάθαρα. 

Η επόμενη χώρα είναι η Κίνα. Και εδώ η ανάλυση είναι χαμηλού επιπέδου. 

Περιγράφει την κινέζικη εμπειρία χωρίς καμία επιστημονική θεμελίωση των 

βασικών ερωτημάτων που κυρίως είναι δύο: γιατί έγινε κομμουνιστική η Κίνα και 

γιατί μεταλλάχθηκε σε ιδιωτική οικονομία χωρίς να καταρρεύσει; Πληθώρα 

ανούσιων στοιχείων επιπέδου προπτυχιακού φοιτητή παρατίθενται χωρίς καμία 

θεωρητική βάση και συνεπώς επιστημονική ανάλυση.  

Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ινδίας, ο συγγραφές είναι σχετικά πιο 

επικριτικός για το κινέζικο μοντέλο ανάπτυξης. Επειδή μεγάλη χώρα είναι και οι 

πωλήσεις του βιβλίου δεν είναι αμελητέα ποσότητα λέει και μερικά καλά λόγια: 

«Δεν πρόκειται να εξιδανικεύσουμε την κατάσταση της κρατικής ιδιοκτησίας 

στην Κίνα …Στην περίπτωση της Κίνας ο τρόπος διακυβέρνησης της κρατικής 

περιουσίας έχει εμφανώς κάθετο και αυταρχικό χαρακτήρα, άρα δύσκολα μπορεί 

να αποτελέσει οικουμενικό μοντέλο» (σ. 560). Και δύο σελίδες πιο κάτω: «Αυτές 

οι κινεζικές επιτυχίες είναι γνωστές, και συχνά λέγεται ότι το καθεστώς θα 

απολαμβάνει γενικής συναίνεσης όσο θα μπορεί να στηρίζεται στις οικονομικές 

του επιτυχίες» (σ. 562).  

Προβλέπω εκατομμύρια βιβλία του συγγραφέα να μοιράζονται σε όλους τους 

Κινέζους. Πάντως θα ήμουν άδικος αν δεν επεσήμαινα ότι ο συγγραφέας 

αναφέρεται και στα αρνητικά της Κίνας που λίγη σημασία έχουν, διότι, λίγο πολύ, 

είναι παγκοίνως γνωστά. Η εξέταση της περίπτωσης της Κίνας τελειώνει με μία 

ακατάσχετη φλυαρία περί δημοκρατίας και πολυκομματισμού. Και εκεί που θα 

περίμενε κανείς να μας κάνει μία κριτική παρουσίαση του κινέζικου 

μονοκομματικού μοντέλου κάνει κριτική στο δυτικό πολυκομματικό μοντέλο, 

όπως αυτό το βλέπουν Ρώσοι και Κινέζοι. Απίστευτος πραγματικά ο συγγραφέας. 

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν σειρά. Στην περίπτωση αυτή, χωρίς 

να μας εκπλήσσει πλέον ο συγγραφέας, δεν γίνεται ανάλυση στο πως αυτές οι 

χώρες έγιναν «κομμουνιστικές» το 1950 και πως κατέρρευσαν ομαδικά το 1990 

χωρίς να κλάψει τον «κομμουνισμό» κανένας. Αντίθετα γίνεται ανάλυση για την 

πορεία αυτών των χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάπως έτσι και 

απότομα τελειώνει και αυτό το κεφάλαιο. 

Το 13
ο
 κεφάλαιο που ακολουθεί ασχολείται πλέον με τον 21

ο
 αιώνα, 

τουλάχιστον αυτό αναγγέλλει στο προοίμιο. Πάντως, όλο το βιβλίο και με κάθε 

ευκαιρία ακόμη και με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων 

συμπεριλαμβάνονταν ο 21
ος

 αιώνας. Το πρώτο διάγραμμα αυτού του κεφαλαίου 

πάλι ξεκινά από το 1700. Το βιβλίο πάσχει σοβαρά από οργάνωση της ύλης του. 

Ας θέσουμε ένα ερώτημα: «πως μπορεί να εξηγηθεί η μεγάλη καπιταλιστική 

ανάπτυξη της περιόδου 1990-2020;». Η απάντηση του συγγραφέα είναι 
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σαφέστατη και σωστή: «Το εύρος των ανθρώπινων επαφών και της ροής 

πληροφοριών πήρε νέες διαστάσεις κατά την ψηφιακή και υπερκαπιταλιστική 

παγκοσμιοποίηση των ετών 1990-2020. Η διαρκής και πολλαπλή χρήση των 

μέσων μεταφοράς και η στιγμιαία διάδοση κειμένων, εικόνων και ήχων στις 

τέσσερις γωνιές του πλανήτη χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία οδήγησαν σε 

μορφές ανταλλαγής και πολιτιστικής κοινωνικοοικονομικής και ιδεολογικής 

αλληλεξάρτησης προηγουμένως άγνωστες» (σ. 590).  

Πρώτη φορά στο βιβλίο, εκτός αν μου έχει διαφύγει, βλέπω να παρατίθεται 

ξεκάθαρα η αιτιατή σχέση τεχνολογίας-οικονομίας και ιδεολογίας. Το αίτιο είναι 

η τεχνολογία όπως εφαρμόζεται σε διάφορους οικονομικούς κλάδους και το 

αιτιατό είναι η ιδεολογία. Μέχρι τώρα ο συγγραφέας τα είχε αντιστρέψει.  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζει το θέμα των ανισοτήτων τον 21
ο
 αιώνα. 

Αναφέρεται στο ότι οι ανισότητες αντιστοιχούν σε διάφορα ιδεολογικά και 

πολιτικά καθεστώτα. Δεν το λέει αλλά εγώ συμπεραίνω ότι οι ανισότητες δεν 

έχουν σχέση με ιδεολογίες και πολιτικές. Με τι έχουν σχέση; Με το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες με χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

έχουν μεγάλες ανισότητες ή μεγαλύτερες από τις χώρες με υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε αυτό που ήδη ανέφερα στην 

εισαγωγή μου για την προσβασιμότητα των στοιχείων που δείχνει τη γελοιότητα 

της έρευνας: «Στην Ινδία και στη Βραζιλία, χάρη κυρίως στην στήριξη πολλών 

ερευνητών, πολιτών και δημοσιογράφων, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις και 

οι διοικήσεις συμφώνησαν να μας διαθέσουν μη προσβάσιμα φορολογικά 

στοιχεία …» (σ. 600).  

Θα ήθελα να ήμουν από μια γωνιά να δω πως έγινε αυτό, ειδικά με τους 

πολίτες. Μάλλον έκαναν διαδήλωση με πλακάτ. Το ίδιο κόλπο εφαρμόστηκε και 

σε άλλες χώρες: Λίβανος, Ακτή Ελεφαντοστού, και Τυνησία. Μάλλον θα γελάνε 

οι γραφειοκράτες των χωρών αυτών με την πεποίθηση του συγγραφέα ότι του 

έδωσαν τα σωστά στοιχεία!  

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου κάνει μία εκτενή αναφορά στον Χάγεκ χωρίς 

καμία ουσία. Μάλιστα, εξ ιδίων κρίνοντας τα αλλότρια, χρησιμοποιεί εκφράσεις 

για τον Χάγεκ που κάθε άλλο συνάδουν μ’ ένα επιστημονικό πόνημα. Εκφράσεις 

όπως «… ο Χάγεκ εκφράζει τον φόβο των ιδιοκτησιοκρατών για οποιαδήποτε 

μορφή αναδιανομής …Τρομοκρατημένος από τους συντελεστές άνω του 90%...» 

(σ. 643, οι υπογραμμίσεις προστέθηκαν). Ο Χάγεκ πίστευε ότι αυτά που πίστευε 

ήταν για το καλό της κοινωνίας και της προόδου. Στο Papanikos (1998, σ. 1.342) 

εξετάζω την επιστημονική μεθοδολογία του Χάγεκ σε σχέση με την οικονομική 

πολιτική: 

 
How should economic policy be conducted when individual economic behaviour is 

consistent with the postulates of methodological individualism? Methodological 

individualism has been proposed by Hayek as a method to study society. It glorifies 

atomistic behaviour, putting emphasis on the idiosyncratic nature of information and 

knowledge. On the other hand, it condemns social action as a conscious attempt to 

change society. Economic policy is such an attempt and is doomed not only to fail 

but eventually to make things worse by misdirecting resources (creating an economic 

disorder). The reason is that social formations (institutions) have been established 
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through time by a myriad individual actions that no (individual) central authority 

could have been able to design. And, what is more important, no central authority 

could affect them for the benefit of the society. How should economic policy be 

conducted when individual economic behaviour is consistent with the postulates of 

methodological individualism? Methodological individualism has been proposed by 

Hayek as a method to study society. It glorifies atomistic behaviour, putting emphasis 

on the idiosyncratic nature of information and knowledge. On the other hand, it 

condemns social action as a conscious attempt to change society. Economic policy is 

such an attempt and is doomed not only to fail but eventually to make things worse 

by misdirecting resources (creating an economic disorder). The reason is that social 

formations (institutions) have been established through time by a myriad individual 

actions that no (individual) central authority could have been able to design. And, 

what is more important, no central authority could affect them for the benefit of the 

society. 

 

Νομίζω ότι η παραπάνω περικοπή εκφράζει με τον πιο επιστημονικό τρόπο 

την προσέγγιση του Χάγεκ. Ούτε φοβισμένος ούτε τρομοκρατημένος ήταν ο 

Χάγεκ. Με τέτοια σαθρά επιχειρήματα δεν γίνεται επιστημονική έρευνα. 

Το κεφάλαιο κλείνει με μία συζήτηση περί αξιοκρατίας και κυρίως με την 

φιλολογία που έχει αναπτυχθεί για την τυραννία της αξιοκρατίας. Όλος αυτός ο 

θόρυβος δεν απαντά στο εξής ερώτημα: οι άνθρωποι που είναι από τη φύση τους 

ευφυείς και με χιλιάδες ώρες εργασίας και κόπους έγιναν και έξυπνοι, με 

αποτέλεσμα να παράγουν 100 ή 1.000 φορές παραπάνω από τη μέση 

παραγωγικότητα έχουν το δικαίωμα να μην δουλεύουν αν δεν θέλουν; 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας χειρουργός, όπως το αναφέρω στο βιβλίο μου, 

Βλάκες, Έξυπνοι και Απατεώνες (Παπανίκος, 2021), έχει το δικαίωμα να κάνει 

μόνο ένα χειρουργείο τη βδομάδα, γνωρίζοντας ότι πεθαίνουν άνθρωποι αν δεν 

τους χειρουργήσει αυτός ο ίδιος, ο πιο άξιος από όλους τους χειρουργούς του 

κόσμου; Αυτό είναι το δίλημμα της αξιοκρατίας που αυτή η βιβλιογραφία αγνοεί 

και ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο μου για περισσότερα. 

 

 

Η Πολιτική Σύγκρουση 

 

Το τέταρτο μέρος του βιβλίου συνεχίζει με την εξέταση της πρόσφατης 

περιόδου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίζοντας την περίοδο σε δυο 

υποπεριόδους: 1950-1980 και 1990-2020. Η διάκριση είναι τελείως αυθαίρετη 

εκτός από το γεγονός ότι αφήνει σχεδόν μία δεκαετία, 1981-1989, εκτός 

ανάλυσης. Πάντως σημείο αναφοράς είναι η Γαλλία με την οποία και αρχίζει το 

14
ο
 κεφάλαιο, συνεχίζοντας με ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες και χώρες εκτός των Δυτικών, όπως η Ινδία και η Βραζιλία. 

Δεν σταματά να επαναλαμβάνει την πάγια θέση του: «Η πολιτική σύγκρουση 

είναι προπάντων ιδεολογική και όχι «ταξική»» (σ. 656). Τη θέση αυτή πολλές 

φορές ο ίδιος έχει διαψεύσει, όπως ανέφερα προηγούμενα. Δείχνει τη σύγχυση 

που δημιουργεί η έλλειψη μιας ξεκάθαρης θεωρητικής βάσης. Τα εισαγωγικά 

στον επιθετικό προσδιορισμό «ταξικός» δεν είναι άσχετο με τη σύγχυση του 

συγγραφέα στον ορισμό του τι είναι κοινωνική τάξη. Αξίζει να παραθέσει κανείς 

το δικό του ορισμό του τι είναι κοινωνική τάξη: 
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Η έννοια της κοινωνικής τάξης πρέπει να θεωρηθεί ως μια βαθιά πολυδιάστατη 

έννοια. Πρώτον, περιλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με το επάγγελμα, τον τομέα 

δραστηριότητας, με το αν κανείς είναι μισθωτός ή όχι, ή αν έχει άλλες μορφές 

εισοδήματος πέρα από την εργασία, με τα προσόντα, την επαγγελματική ταυτότητα, 

τη θέση στην εργασία, τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην 

οργάνωση της παραγωγής. Η κοινωνική τάξη περιλαμβάνει επίσης το μορφωτικό 

επίπεδο, από το οποίο εξαρτώνται εν μέρει η πρόσβαση στα επαγγέλματα, οι μορφές 

πολιτικής συμμετοχής και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ενώ παραλλήλως 

συμβάλλει στον προσδιορισμό, με τα οικογενειακά και προσωπικά δίκτυα, του 

πολιτιστικού και συμβολικού κεφαλαίου κάθε ατόμου. Τέλος, η κοινωνική τάξη 

καθορίζεται από την ιδιοκτησία. Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, η κατοχή 

ακινήτων, επαγγελματικών ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει 

πολλές συνέπειες. Συνεπάγεται, για παράδειγμα, ότι ορισμένοι πρέπει να 

καταβάλλουν μεγάλο μέρος του μισθού τους σε ενοίκιο για όλη τους τη ζωή, ενώ 

άλλοι εισπράττουν ενοίκια. Πέραν των επιπτώσεών της στην αγοραστική δύναμη, 

δηλαδή της δυνατότητας  να αγοράζει κάποιος αγαθά και υπηρεσίες που παράγουν 

άλλοι, και επομένως να χρησιμοποιεί τον χρόνο άλλων, κάτι καθόλου αμελητέο, η 

ιδιοκτησία αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής δύναμης εν 

γένει. Για παράδειγμα, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα δημιουργίας μιας 

επιχείρησης και απασχόλησης άλλων ατόμων, στο πλαίσιο άκρως ιεραρχημένων και 

ασύμμετρων σχέσεων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στήριξης άλλων επιχειρήσεων 

και, ενίοτε, σημαντικής επιρροής στην πολιτική ζωή, ιδίως μέσω της 

χρηματοδότησης κομμάτων ή μέσων ενημέρωσης. 

Εκτός από το επάγγελμα, τη μόρφωση και την ιδιοκτησία, η κοινωνική τάξη με την 

οποία ταυτίζεται ο καθένας καθορίζεται επίσης από την ηλικία, το φύλο, την εθνική 

ή εθνοτική προέλευση (όπως την αντιλαμβάνεται το άτομο), τον θρησκευτικό και 

φιλοσοφικό προσανατολισμό, τη διατροφή και τη σεξουαλικότητα. Την ταξική θέση 

χαρακτηρίζει επίσης το επίπεδο εισοδήματος, το οποίο είναι ένα ιδιαιτέρως σύνθετο 

χαρακτηριστικό, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει εισόδημα από εργασία (μισθούς και 

λοιπά εισοδήματα από εργασία) και από κεφάλαιο (ενοίκια, τόκους, μερίσματα, 

υπεραξία, κέρδη κτλ.). Εξαρτάται, λοιπόν, εξίσου από το επάγγελμα, το μορφωτικό 

επίπεδο και το μέγεθος της περιουσίας, δεδομένου ότι η ιδιοκτησία συμβάλλει στην 

πρόσβαση σε ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες και συνεπώς σε εισοδήματα 

από εργασία, μέσα από τη δυνατότητα απόκτησης μόρφωσης αλλά και 

επαγγελματικής επένδυσης» (σσ. 657-658). 

 

Με λίγα λόγια, αυτό που μας λέει ο συγγραφέας είναι ότι δεν υπάρχουν 

κοινωνικές τάξεις και συνεπώς καμία ταξική πάλη, ή όπως το λέει ο ίδιος, καμία 

ταξική σύγκρουση. Αν προσπαθήσει κανείς να μετρήσει όλες τι πιθανές 

κατηγορίες «τάξεων» που προκύπτουν από την παραπάνω περικοπή θα βρεθεί 

προ αδιεξόδου. Ας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα, αυτό του επαγγέλματος. Πόσα επαγγέλματα υπάρχουν; Χιλιάδες θα 

έλεγε κανείς, διότι ακόμη και οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι οικονομολόγοι, οι 

εργάτες και οι αγρότες χωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον τομέα 

δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ο αγρότης που καλλιεργεί μελιτζάνες ανήκει σε 

άλλη τάξη από αυτόν που καλλιεργεί βαμβάκι. Γελοία πράγματα. Χωρίς να το 

καταλαβαίνει δεν διαψεύδει αυτόν που λοιδορούσε. Ο Χάγεκ θα αισθανόταν 

άνετα με αυτήν την ταξινόμηση, διότι, εν τέλει, το κάθε άτομο αποτελεί και μία 
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κοινωνική τάξη. Αποτελεί την αποθέωση του ατομικισμού! Ως άτομα λοιπόν όλοι 

οι πολίτες ταξινομούνται σε μία ιεραρχία από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα 

στρώματα. Ο συγγραφέας τα ονομάζει κοινωνικές τάξεις αλλά δεν μας λέει πόσες 

είναι τελικά και πόσα άτομα ανήκουν στην κάθε μία από αυτές, «… ανεξάρτητα 

από το κριτήριο προσδιορισμού της ταξικής ταυτότητας» (σ. 658). Πώς να το 

ερμηνεύσει κανείς αυτό; Τι είναι η ταξική ταυτότητα; Δηλαδή ένας 

εξειδικευμένος εργάτης σε μία αυτοκινητοβιομηχανία, τι ταυτότητα έχει και σε 

ποιο κοινωνικό στρώμα (τάξη κατά τον συγγραφέα) ανήκει; Αστεία πράγματα.  

Για να σοβαρέψουμε την ανάλυση. Σε ένα καπιταλιστικό σύστημα δύο είναι 

οι κοινωνικές (οικονομικές) τάξεις: οι κάτοχοι κεφαλαίου που το χρησιμοποιούν 

στην παραγωγική διαδικασία, απασχολώντας προσωπικό όλων των ειδών και 

διαβαθμίσεων. Όλοι οι τελευταίοι ανήκουν σε μία κοινωνική τάξη αυτή των 

εργατών, δηλαδή των εργαζομένων, δηλαδή των υπαλλήλων, δηλαδή των 

στελεχών όλων των επιπέδων, δηλαδή αυτών που παράγουν έργο. Αν οι κάτοχοι 

κεφαλαίου εργάζονται κιόλας, τότε αυτοί είναι επιχειρηματίες και διοικούν την 

επιχείρηση. Αν δεν είναι κάτοχοι κεφαλαίου και διοικούν την επιχείρηση, τότε 

είναι εργάτες, δηλαδή εργαζόμενοι, δηλαδή στελέχη επιχειρήσεων όλων των 

βαθμίδων ιεραρχίας. Το ύψος του μισθού ή της αμοιβής, με ή χωρίς μπόνους, δεν 

διαφοροποιεί τη φύση της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκουν. Το γεγονός ότι 

μερικοί από αυτούς το συνειδητοποιούν και άλλοι δεν το συνειδητοποιούν έχει να 

κάνει με τη διάκριση μεταξύ αντικειμενικής και υποκειμενικής τοποθέτησης 

κάποιου. Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει κάποιος προσδιορίζεται αντικειμενικά, 

όπως περιγράφηκε παραπάνω, και είναι αντικειμενική. Το που πιστεύει κάποιος 

ότι ανήκει είναι καθαρά υποκειμενικό. Σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό 

δεν ταυτίζεται με το αντικειμενικό, αλλά αυτό δεν αλλάζει τη φύση της 

κοινωνικής τάξης.  

Να αναφέρω τη σύγχυση του συγγραφέα που επικρατεί σε αυτό το θέμα. Ένα 

από τα πολλά κριτήρια που αναφέρει στην παραπάνω περικοπή είναι και τα 

ενοίκια. Ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που το ενοικιάζει και εισπράττει ενοίκιο δεν 

είναι καπιταλιστής. Είναι ιδιοκτήτης περιουσίας και κεφαλαίου αν θέλετε αλλά 

όχι καπιταλιστής, ο οποίος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί το κεφάλαιο για να 

μισθώσει εργαζόμενους για να παράγουν. Ακόμη και αν χρησιμοποιεί ο ίδιος το 

κεφάλαιο του για παραγωγή, δεν είναι καπιταλιστής, με την ίδια λογική που οι 

ελαιοχρωματιστές της Πλατείας Κοτζιά τη δεκαετία του 1960 που είχαν το δικό 

τους κεφάλαιο (βούρτσες και πινέλα) δεν ήταν καπιταλιστές παρ’ όλο που ήταν 

ιδιοκτήτες κεφαλαίου ή σήμερα ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

δεν είναι καπιταλιστής όταν συνεργάζεται με μία εταιρεία μισθώσεων υπηρεσιών 

μεταφοράς ατόμων. Οι καπιταλιστές δεν διαχωρίζονται από το ύψος του 

κεφαλαίου –μικρό ή μεγάλο--, αλλά από τη χρήση του. Και αυτό το απλό ο 

συγγραφέας δεν φαίνεται να το κατανοεί.  

Η σύγχυση του επιτείνεται όταν βασιζόμενος στην παραπάνω μη ταξική 

ανάλυση προσπαθεί να ερμηνεύσει εκλογικά αποτελέσματα. Η ανάλυση οδηγείται 

πραγματικά σε τέλμα. Θεωρεί παράξενο γιατί πτυχιούχοι ψηφίζουν αριστερά 

κόμματα ενώ δεν το έκαναν τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η εξήγηση είναι 

απλή. Σήμερα η διάρθρωση της καπιταλιστικής παραγωγής στις αναπτυγμένες 

χώρες που εξετάζει είναι έντασης εργατών με πτυχίο. Πιο κάτω το θέτει 
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ξεκάθαρα: «Φτάνουμε λοιπόν στην πιο εντυπωσιακή εξέλιξη σε μακρά διάρκεια: 

στη μετατροπή του εργατικού κόμματος σε κόμμα πτυχιούχων» (σ. 678).  

Αυτό παρατηρείται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, το οποίο ο συγγραφέας 

το θεωρεί εντυπωσιακό: «Είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα των εξελίξεων που 

παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα αν λάβουμε 

υπόψη το γεγονός ότι τα κομματικά συστήματα έχουν εντελώς διαφορετικές 

πολιτικές και ιδεολογικές καταβολές» (σ. 660). 

Είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις του, διότι θεωρεί τις πολιτικές και την 

ιδεολογία ως τις κινητήριες δυνάμεις. Απλά δεν είναι. Όλες αυτές οι χώρες έχουν 

την ίδια αναπτυγμένη παραγωγική βάση και τίποτε περισσότερο δεν χρειάζεται 

για να εξηγηθεί η ομοιότητα που εντυπωσιάζει το συγγραφέα.  

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας υπεισέρχεται σε μία ατέρμονη συζήτηση περί 

των εκλογικών αποτελεσμάτων και της συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές 

χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο.  

Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο η μη ταξική 

του θέση όταν διαχωρίζει τους καθηγητές και δασκάλους σε εκείνους που 

διδάσκουν σε σχολεία με υψηλότερες αμοιβές λόγω του ότι έχουν μαθητές από 

ανώτερες κοινωνικές ομάδες και σε εκείνους με χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή, 

αυτά τα δύο είδη εργαζομένων ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις; Όχι βέβαια. Ο 

συγγραφέας δεν μας το λέει ξεκάθαρα.  

Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μία μεγάλη αναφορά στις θρησκευτικές 

διαφορές κυρίως στη Γαλλία και την άνοδο της ακροδεξιάς και των λαϊκιστικών 

κομμάτων με αφορμή και το κύμα των μεταναστών που έπληξε ιδιαίτερα την 

Ευρώπη. Καμία πρωτοτυπία στην ανάλυση που θα άξιζε να αναφερθεί.  

Το 15
ο
 κεφάλαιο, που ακολουθεί, ασχολείται με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη 

Βρετανία. Στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετάνια, όπως και στη Γαλλία, το 

δημοκρατικό/εργατικό κόμμα από κόμμα των εργατών έγινε κόμμα των 

πτυχιούχων (σ. 736). Το ίδιο συνέβη και με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, 

κυρίως της Γερμανίας και της Σουηδίας.   

Το κεφάλαιο αυτό συζητά εκτενέστατα όχι μόνο τις μετατοπίσεις των 

πτυχιούχων ψηφοφόρων αλλά και την εκλογική συμπεριφορά των εθνοτικών και 

θρησκευτικών μειονοτήτων. Τίποτε σημαντικό δεν προστίθεται και όλη η 

φλυαρία δεν ωφελεί σε τίποτε εκτός από το να γεμίζει σελίδες. Εδώ υπάρχει και 

μία μη εξεταζόμενη συσχέτιση μεταξύ των «λαϊκών» στρωμάτων και των 

εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Γιατί έχουν διαφορετική εκλογική 

συμπεριφορά αφού ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα; Μήπως τελικά 

οι διαφορές αυτές της θρησκείας και της καταγωγής είναι πιο σημαντικές στα 

κατώτερα στρώματα; Και αν ναι, γιατί; Δεν δίνονται απαντήσεις σε αυτά τα 

κρίσιμα ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, διότι η θρησκεία και η 

καταγωγή αποτελούν εργαλεία πολιτικής διαίρεσης των κατώτερων στρωμάτων 

και μάλιστα πολύ επιτυχημένων εργαλείων.  

Το επόμενο κεφάλαιο είναι το προτελευταίο και καταλαμβάνει παρά 6 

σελίδες, 100 ολόκληρες σελίδες, ή το 9% του βιβλίου των 17 κεφαλαίων. Οπότε ο 

αναγνώστης δικαιολογημένα θα αναρωτιέται αν αυτή η ανισότητα στην κατανομή 

των σελίδων θα είχε και κάποιο ποιοτικό ενδιαφέρον. Φεῦ! Τα ίδια και τα ίδια με 

τη μόνη διαφορά ότι τώρα θα αναφερθεί στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πολωνία 
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και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλες χώρες που δεν τις αναφέρει στο 

προοίμιο, όπως η Ιαπωνία, πάντοτε οι ΗΠΑ βέβαια κ.ά.  

Αντί να έχει μία θεωρητική προσέγγιση που να μπορεί να συμπεριλάβει όλες 

αυτές τις χώρες αυτού και του προηγούμενου κεφαλαίου, βομβαρδίζει τον 

αναγνώστη με ανούσιες λεπτομέρειες και ασήμαντα περιγραφικά στοιχεία. Η 

μόνη παρηγοριά είναι ότι επιτέλους το βιβλίο τελειώνει.  

Προσπαθεί να εξηγήσει τη μείωση των ανισοτήτων την περίοδο 1950-1980 

και την αύξηση την περίοδο 1990-2020. Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίοδο της 

μείωσης, σωστά επισημαίνει: «Αυτή η μείωση της ανισότητας οφείλεται εν μέρει 

στους κλονισμούς και τις καταστροφές της περιόδου 1914-1945» (σ. 786). Δεν 

αρκείται σε αυτό αλλά προσθέτει «…εξηγείται επίσης και προπάντων από τη 

βαθιά αμφισβήτηση της κυρίαρχης…ιδεολογίας» (σ. 786). Επ’ αυτού του θέματος 

έχω αναφερθεί προηγούμενα.  

Το παραμύθι διάκρισης εργατών και πτυχιούχων συνεχίζεται και σε αυτό το 

κεφάλαιο: «Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η εκλογική αριστερά ήταν σε όλες τις 

χώρες η παράταξη των εργατών, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει σχεδόν 

παντού η παράταξη των πτυχιούχων … « (σ. 787). Το να είναι κάποιος εργάτης με 

πτυχίο δεν του περνάει από το μυαλό. Σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα 

αλλά και στις μικρές, οι πιο πολλοί εργάτες (αποκαλούνται και υπάλληλοι) είναι 

πτυχιούχοι. Σε έναν μεγάλο ξενοδοχειακό κλάδο, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοί του 

έχουν ένα πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σε αυτό το κεφάλαιο κάνει και πρόβλεψη για την επικείμενη κρίση που 

θυμίζει λίγο-πολύ το Μαντείο των Δελφών: «Όποια κι αν είναι η κρίση που θα 

έρθει …» (σ. 807). Πότε; Δεν λέει. Γιατί; Δεν λέει. Συνέπειες; Δεν λέει. Κάτι 

ωστόσο λέει για την αντιμετώπιση: «… θα χρειαστούν καινούργιες συνθήκες …» 

(σ. 807), οι οποίες θα είναι καλύτερες από τις υπάρχουσες. Ασάφειες χωρίς καμία 

απολύτως χρησιμότητα. Ο καπιταλισμός είναι συνώνυμος της κρίσης. Η πανδημία 

από μόνη της είναι μία κρίση και αυτό ανεξαρτήτου οικονομικού συστήματος. Η 

μεγάλη Ύφεση του 2008, κρίση ήταν. Καμία αλλαγή στις συνθήκες δεν έγινε 

εκτός αν εννοεί τις αλλαγές –θεσμικές και μη—στην άσκηση οικονομικής 

πολιτικής. Το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα παραμένει σταθερότατο. Η δική 

μου εξήγηση είναι ότι δεν χειροτέρευσε την απόλυτη ένδεια, διότι ο κόσμος ο 

φτωχός αδιαφορεί για τη σχετική ανισότητα. Τον ενδιαφέρει η δική του απόλυτη 

θέση, όπως το ανέπτυξα και προηγούμενα. 

Μετά κατατρίβεται με το όραμα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης 

όπου θα ορισθούν κοινοί φόροι επί (α) κερδών, (β) υψηλών εισοδημάτων, (γ) 

περιουσίας και (δ) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όπως έχω εξηγήσει στο 

Papanikos (2015a) οι φόροι όχι μόνο δεν πρέπει να είναι κοινοί μεταξύ χωρών 

αλλά και μεταξύ διαφορετικών περιοχών μέσα στην ίδια τη χώρα για λόγους 

αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης του φόρου, του όποιου φόρου. Είναι 

πρόδηλο ότι ο συγγραφέας δεν τα πάει καλά με τα δημόσια οικονομικά όπου το 

θέμα του τι συνιστά «άριστη φορολογία» (optimal taxation) είναι κυρίαρχο 

ζήτημα το οποίο μάλλον το αγνοεί. 

Το σχέδιο του το ονομάζει «σοσιαλ-φεντεραλιστικό» και το εφαρμόζει στην 

επίλυση του δημόσιου χρέους. Βασικά προτείνει ένα ταμείο που μέσα από εκεί θα 

διευθετούνται όλα τα χρέη με κοινό επιτόκιο. Ενδιαφέρον έχει το πως 

τοποθετείται για την Ελλάδα. Γράφει τα εξής (σσ. 821-822): 
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Το 2015 υπήρξε σαφής πολιτική επιλογή να ταπεινωθεί η Ελλάδα, ένοχη στα μάτια 

των ευρωπαϊκών αρχών (ιδίως τη Γερμανίας και της Γαλλίας) που επέλεξε 

κυβέρνηση «ριζοσπαστικής αριστεράς» με επικεφαλής τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν 

εναντίον της λιτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε από τη συγχώνευση διαφόρων 

κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και οικολογικών κομμάτων που βρίσκονται στα 

αριστερά του ελληνικού σοσιαλιστικού κόμματος (του ΠΑΣΟΚ, που απαξιώθηκε 

από το πέρασμά του στην εξουσία κατά τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής 

του 2009-2012). Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και προσπάθησε να μαλακώσει τους 

όρους της δημοσιονομικής πολιτικής που επέβαλλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλλά για 

να αποφύγουν τη συμβολική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, από φόβο μήπως επηρεάσει και 

άλλες χώρες (ιδιαίτερα την Ισπανία, όπου το κίνημα Podemos βρισκόταν σε άνοδο), 

οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να πιέσουν ακόμα περισσότερο την 

Ελλάδα θέτοντάς της στόχο πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ, παρόλο που το επίπεδο 

οικονομικής δραστηριότητας είχε μειωθεί κατά 25% από το επίπεδο του 2007. Έτσι, 

ξεχάσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αδυναμίες του, είχε αξία ως διεθνιστικό κίνημα, 

ανοιχτό στην Ευρώπη και αλληλέγγυο προς τους μετανάστες που έφταναν στις 

ελληνικές ακτές. Θα ήταν προτιμότερο  να στηριχτούμε σε τέτοια κινήματα για την 

ανάπτυξη δικαιότερων δημοσιονομικών πολιτικών στην Ευρώπη, όπως η θέσπιση 

υψηλότερης φορολογίας στους πλούσιους Έλληνες, αλλά και στους πλούσιους 

Γερμανούς και Γάλλους. Τα μέτρα που ελήφθησαν ενδέχεται να αποθάρρυναν τους 

ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στην Ιταλία, τρία χρόνια αργότερα, το 

2018, ανήλθε στην εξουσία μια κοινωνικο-νατιβιστική κυβέρνηση συσπείρωσης, ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι η εκδίωξη των αλλοδαπών: επειδή 

όμως η Ιταλία είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, υποχρεούμαστε να είμαστε πιο 

διαλλακτικοί.  

 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα θέματα τα έχω εξετάσει με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια στο Παπανίκος (2014) και Papanikos (2014a, 2014b). Και σε ό,τι 

αφορά τα του ΣΥΡΙΖΑ σε μία σειρά δημοσιογραφικών άρθρων, βλ. Papanikos 

(2015b-2015h). Ο συγγραφέας είτε από δόλο είτε από άγνοια αποκρύπτει πολλές 

πληροφορίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλες μπορούν να δικαιολογηθούν 

επικαλούμενοι τη δεδομένη άγνοια του συγγραφέα.  

Πρώτον, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κυβέρνηση αριστεράς. Ενώ είχε την 

επιλογή να συνεργαστεί με δύο κεντροαριστερά κόμματα, επέλεξε να συνεργαστεί 

με ένα λαϊκίστικο ακροδεξιό κόμμα, με το οποίο το μόνο που τους ένωνε ήταν τα 

προεκλογικά ψέματα που είπαν, σε πτυχιούχους και σε μη πτυχιούχους.   

Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ομοιογενής σε ό,τι αφορά τι ήθελε από την 

Ευρώπη. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι αν δεν τους κάνει τα χατίρια η Ευρώπη, θα 

φύγουν από το ευρώ και κατ’ επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο 

το έλεγαν σχεδόν ψιθυριστά. Γι’ αυτό το λόγο, το βράδυ των νικηφόρων εκλογών 

για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ακροδεξιούς που σχημάτισαν κυβέρνηση με το 

μικρότερο ποσοστό που έχει κυβερνήσει ποτέ κυβέρνηση την Ελλάδα, προέβλεψα 

ότι μέσα στο έτος η Ελλάδα θα ξαναπήγαινε σε εκλογές, βλ. Papanikos (2015e).   

Τρίτον, καταφεύγει στη θεωρία της συνωμοσίας για να εξηγήσει τη 

συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των Ευρωπαίων. Ο καλός ΣΥΡΙΖΑ και οι κακοί 

Ευρωπαίοι. Το λαϊκίστικο αυτό έργο έχει παιχθεί πολλές φορές στα «αρχαία 

θέατρα» της Ελλάδος και δυστυχώς με αρκετή επιτυχία από νεοφερμένους 

«ηθοποιούς». Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλούς τέτοιους «ηθοποιούς» ή καλύτερα 
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«τσαρλατάνους» το 2015. Οι Ευρωπαίοι μεταχειρίστηκαν τον πρωθυπουργό του 

ΣΥΡΙΖΑ με όλον τον σεβασμό παρά τα ψέματα, τους αιφνιδιασμούς και τις 

κωλοτούμπες που τους είπε και έκανε. Ο μεγαλύτερος αιφνιδιασμός και 

ταυτόχρονα η μεγαλύτερη «κωλοτούμπα» ήταν το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 

2015. Στο Παπανίκος (2014) είχα προβλέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ (α) θα κάνει 

δημοψήφισμα, (β) θα θέσει ένα ασαφέστατο ερώτημα και (γ) το αποτέλεσμα θα 

είναι όχι. Και θα είναι όχι, διότι επί δημοσιονομικών θεμάτων δεν βάζεις τέτοια 

θέματα σε δημοψήφισμα. Παραθέτω ολόκληρη την περικοπή μου από το 

Παπανίκος (2014, σ. 147, οι επισημάνσεις με έντονα γράμματα στο πρωτότυπο): 

 
Όσο για την βλακεία του δημοψηφίσματος, όταν χρωστάς στους ξένους δεν 

ζητάς να γίνει δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αλλά στους πολίτες των χωρών που 

χρωστάς. Και επειδή η ανοησία είναι διακομματική, το ίδιο βλακώδες είναι το 

δημοψήφισμα που θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν κερδίσει τις εκλογές. Θα βάλει τους 

Έλληνες να ψηφίσουν ναι ή όχι στο μνημόνιο ή στη συμφωνία ή στο ευρώ ή σε ό,τι 

τον βολεύει. Και το εννοεί αυτό ως δημοκρατία. Και η γερμανική κυβέρνηση θα 

κάνει δημοψήφισμα αν συμφωνεί ο λαός της να χαρίσει τα δάνεια στους Έλληνες. 

Και θα έχουμε όχι στην Ελλάδα και όχι στην Γερμανία. Και τα δύο πολύ 

δημοκρατικά αποτελέσματα θα είναι και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Καλά 

ξεμπερδέματα.  Τελικά, η Ελλάδα έχει πραγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. 

Σε κάθε χρονική στιγμή εκλέγει τους πολιτικούς που της αξίζουν. Είναι η 

πεμπτουσία της πραγματικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας! Και η Ελλάδα 

την έχει! 

 

Ο συγγραφέας ωστόσο θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ παράδειγμα προς μίμηση. Αν 

ελπίζει από τέτοια κινήματα να προωθηθεί ο διεθνισμός και η φορολογική 

δικαιοσύνη ας μου επιτραπεί να παραφράσω αυτό που λέγαμε στο χωριό μου για 

τους φτωχούς: ο ονειροπόλος ελπίζοντας, πεθαίνει χαίροντας! Η ένδεια σε 

θεωρητική κατάρτιση τον οδηγεί σε τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα. Πάντως, 

μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση που δεν αναφέρεται στη συνεργασία του 

ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές. 

Οι λύσεις που προτείνει για την επίλυση των δημοσίων χρεών είναι ανάξιες 

οποιουδήποτε σχολιασμού. Και μόνο το που επαφίεται δείχνει και τη ρηχότητα 

της ανάλυσής του: «Μόνο η καθιέρωση μιας γνήσιας δημοκρατικής 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας προσφέρει τη δυνατότητα διεξοδικής και ανοιχτής 

εξέτασης διαφόρων επιλογών, βάσει των διαθέσιμων ιστορικών εμπειριών και 

μιας βιώσιμης διευθέτησης των προβλημάτων που προκύπτουν» (σ. 826). Και 

όταν με το καλό γίνουν όλα αυτά, θα λυθεί το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου 

χρέους. Επιμένει σε κοινούς φόρους που είναι οι πιο άνισοι. Φανταστείτε κοινό 

ΦΠΑ για όλη την Ελλάδα. Ούτε οι δεξιές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν τολμούν 

να τον προτείνουν. Και μας ενημερώνει ότι: «… το πραγματικό ζήτημα δεν είναι 

νομικό ή θεσμικό: είναι πάνω απ’ όλα πολιτικό και ιδεολογικό» (σ. 829). Δεν 

είναι τίποτε απ’ όλα αυτά. Είναι μόνο οικονομικό και αφορά την άριστη 

φορολογία γι’ αυτό και στην Ελλάδα τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα μόνο στη 

ρητορεία διαφέρουν σε ό,τι αφορά τη φορολογική τους πολιτική.  

Εκτός από τον κοινό φόρο που θα πρέπει να απασχολήσει τους Ευρωπαίους, 

ελλοχεύει και ο κίνδυνος της απόσχισης της Καταλονίας. Τώρα που αλλού 

ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος δεν το αναφέρει. Κάτι θα έχει στο νου του για τις 
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πωλήσεις του βιβλίου του στην Ισπανία. Τέλος, κάνει μία φλύαρη αναφορά, άνευ 

ουσίας, στον τοπικισμό και σε αυτό που ονομάζει υπερεθνικό κράτος. Για να 

στηρίξει έτι περαιτέρω την άποψή του επιστρέφει στην αγαπημένη του Ινδία και 

τη λιγότερο αγαπημένη του Βραζιλία. Σελίδες επί σελίδων αφιερώνονται στα 

εκλογικά αποτελέσματα αυτών των χωρών χωρίς κανένα ουσιαστικό 

συμπέρασμα.  

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, επανέρχεται στο θέμα του δημόσιου χρέους, 

κατακεραυνώνοντας όλους τους «…πεφωτισμένους σχολιαστές…», οι οποίοι 

κατά τον συγγραφέα «φαίνεται να αγνοούν σχεδόν τα πάντα από την ιστορία του 

δημόσιου χρέους…» (σ. 872).  Πάντως, αυτός σε ό,τι αφορά το ελληνικό δημόσιο 

χρέος αγνοεί «τα πάντα» και όχι «σχεδόν τα πάντα». Η ιστορική εμπειρία της 

Ελλάδος, με τα δημόσια χρέη ήταν πάντοτε εν καιρώ σοβαρών πολεμικών 

συγκρούσεων. Ποτέ σε καιρό ειρήνης όπως τώρα. Αυτή η ποιοτική διαφορά του 

διαφεύγει του συγγραφέα, διότι το ίδιο συνέβη και με τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου φέρει τον τίτλο «Στοιχεία για έναν 

συμμετοχικό σοσιαλισμό στον 21
ο
 αιώνα» (σ. 875). Ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει 

που αποσκοπεί αυτό το κεφάλαιο: «Με βάση την ιστορική εμπειρία είμαι 

πεπεισμένος ότι είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το σημερινό καπιταλιστικό 

σύστημα και να χαράξουμε το περίγραμμα ενός νέου συμμετοχικού σοσιαλισμού 

για τον 21
ο
 αιώνα, δηλαδή μια καινούρια προοπτική οικουμενικής ισότητας, στη 

βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής γνώσεων 

και δυνάμεων. Θα προσπαθήσω σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο να συγκεντρώσω 

μερικά από τα στοιχεία που επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς αυτήν την 

κατεύθυνση, αξιοποιώντας τα μαθήματα που ανέφερα στα προηγούμενα 

κεφάλαια» (σ. 876). 

Συμπωματικά και το δικό μου τελευταίο κεφάλαιο στο Παπανίκος (2014) 

αποσκοπούσε να συντάξει, «ένα αριστερό πρόγραμμα για την Ελλάδα». 

Αναπόφευκτο είναι να συγκρίνω αυτά που λέει ο συγγραφέας σήμερα με αυτά 

που έλεγα εγώ το 2014. Συνεπώς, θα είχε ενδιαφέρον να παρουσιάσω τις δικές 

μου θέσεις πρώτα και μετά να τις συγκρίνω με αυτές του συγγραφέα. Αυτό θα 

δείξει ότι είμαστε σε τελείως διαφορετική ρότα, κυρίως σε ό,τι αφορά την 

Ελλάδα.  

Ας ξεκινήσω δίνοντας κάποιες χαρακτηριστικές περικοπές από τα 

συμπεράσματα του βιβλίου μου. Στην αρχή του κεφαλαίου των συμπερασμάτων 

έγραφα τα εξής (Παπανίκος, 2014, σσ. 163-164): 

 
Πεποίθησή μου είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται την ανάπτυξη ενός μη κρατικοδίαιτου 

και μη παρασιτικού καπιταλισμού. Ο πλούτος θα φορολογείται διότι, με τα δεδομένα 

της Ελλάδος, κάθε άλλη φορολογία στρέφεται ενάντια στις μη προνομιούχες 

κοινωνικές τάξεις και υπέρ των παρασιτικών και κρατικοδίαιτα πλουτοκρατικών 

τάξεων. Οι έμμεσοι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πρέπει να καταργηθούν. 

Οι άμεσοι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων πρέπει επίσης να 

καταργηθούν. Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι εστίες διαφθοράς 

που ευνοούν την μικρή, την μεσαία και την μεγάλη κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία. 

Έχουν πολύ μεγάλο διοικητικό κόστος συλλογής. Θα αντικατασταθούν με 

«χαράτσια», δηλαδή με φόρους επί του πλούτου. Είναι οι πιο δίκαιοι φόροι, διότι οι 
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φτωχότεροι των φτωχών δεν πληρώνουν τίποτε και η συλλογή των φόρων είναι 

ανέξοδη, εξαφανίζοντας την διαπλοκή και την διαφθορά. 

Προτείνω ένα άλλο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς καμία κρατική 

ενίσχυση. Αυτή η ανάπτυξη θα επιτευχθεί με την δημιουργία μεγάλων μη 

κρατικοδίαιτων καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία τέτοιων μονάδων θα 

δημιουργήσει το νέο και θα αξιοποιήσει το υπάρχον ελληνικό εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδος και κυρίως του Έλληνες του εξωτερικού. Ο στόχος είναι η εργατικοποίηση 

της παρασιτικής και κρατικοδίαιτης μικροαστικής και μεσοαστικής τάξης της 

Ελλάδος, κυρίως της νεολαίας. Θα δημιουργηθεί μία νέα πολυπληθής υγιής εργατική 

και αστική (μεσαία) τάξη αντίστοιχη των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. 

Αυτό το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάβαση σε ένα προοδευτικό 

μετακαπιταλιστικό υπόδειγμα παραγωγής. 

 

Και λίγο πιο κάτω (Παπανίκος, 2014, σσ. 165-167): 

 
Μόνη μου ελπίδα και ισχυρή πεποίθησή μου είναι ότι η ελληνική αριστερά πρέπει να 

αλλάξει ρότα και να σταματήσει να εξυπηρετεί τα παρασιτικά ταξικά συμφέροντα 

της μικρής και μεσαίας πλουτοκρατίας. Έτσι ενισχύει, με τον καλύτερο τρόπο, την 

μεγάλη πλουτοκρατία και καθιστά ανίκητη την κρατικοδίαιτη άρχουσα τάξη της 

Ελλάδος. Αν δεν γίνει αυτό, τότε οι Έλληνες της εργασίας και της προόδου θα 

εγκαταλείπουν την χώρα, όπως έκαναν πάντοτε στο παρελθόν. Αποτελεί, όμως, και 

αυτό ασφαλιστική βαλβίδα του συστήματος, που με μαεστρία ρυθμίζουν τα 

αριστερά ελληνικά κόμματα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Καιρός είναι η ελληνική αριστερά να το σκεφτεί, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η 

πλειονότητα των αριστερών το κάνουν επειδή θεωρούν, εντίμως και ειλικρινώς, πως 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Φευ! Εξυπηρετούν 

ό,τι χειρότερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία από την επανάσταση του 1821 μέχρι 

σήμερα: τις παρασιτικές μικροαστικές και μεσοαστικές κρατικοδίαιτα πλουτο-

κρατικές τάξεις.  

….. 
Οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας μετάβασης δεν μπορούν να απεικονισθούν σε έναν 

«οδικό χάρτη». Γνωρίζουμε όμως δύο αποτυχίες συστημάτων που ισχυρίστηκαν ότι 

εγκαθίδρυσαν μετακαπιταλιστικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Το ένα, το 

σοβιετικό, κατέρρευσε εν μία νυκτί. Το άλλο, το κινέζικο, μετατράπηκε σε 

καπιταλιστικό για να σωθεί, κρατώντας πολλά χαρακτηριστικά του προηγούμενου 

συστήματος, όπως για παράδειγμα την πολιτική γης.  

Κατά τη γνώμη μου, ένα μετακαπιταλιστικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει, να 

κυριαρχήσει και να εξαπλωθεί μόνο αν είναι πιο αποδοτικό, πιο παραγωγικό, πιο 

ανταγωνιστικό και πιο δημοκρατικό από το πιο προηγμένο καπιταλιστικό σύστημα. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο καπιταλισμός δώσει τα μέγιστα που έχει να 

δώσει και φθάσει σε εκείνο το σημείο ανάπτυξής του, που πλέον στέκεται εμπόδιο 

στην έτι περαιτέρω αξιοποίηση της εργατικής δύναμης, ιδιαιτέρως εκείνης που 

παράγει νέα γνώση και τεχνολογία. Αποτελεί ένα σοβαρό θέμα και αξίζει μιας άλλης 

μελέτης. Αυτός είναι και ο λόγος που στην παρούσα μελέτη προτείνω την ανάπτυξη 

του υγιούς (προοδευτικού) καπιταλισμού στην Ελλάδα. Να δώσει όσα μπορεί να 

δώσει ο καπιταλισμός και μετά συζητάμε για τα περαιτέρω.  

 

Με αυτό το μέτρο σύγκρισης θα κρίνω και τα λεγόμενα του συγγραφέα σε 

αυτό το τελευταίο του κεφάλαιο. Αν το μοντέλο του πιστεύει ότι είναι υπερεθνικό, 

τότε μόνο μία χώρα, όπως η Ελλάδα, αρκεί για να τον διαψεύσει. Στο δικό μου το 
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μοντέλο, μόνο η περίπτωση της Ελλάδος μπορεί να το διαψεύσει αν και οι 

εμπειρίες άλλων χωρών θα ήταν χρησιμότατες με την προϋπόθεση ότι έχουν τις 

ίδιες υλικές συνθήκες παραγωγής.  

Ο συγγραφέας ταυτίζει τη δίκαιη κοινωνία με την προσβασιμότητα στα 

μέγιστα θεμελιώδη αγαθά, όπως, «…η εκπαίδευση, η υγεία, το δικαίωμα ψήφου 

και γενικότερα η πληρέστερη συμμετοχή όλων στις διάφορες μορφές κοινωνικής, 

πολιτιστικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής» (σ. 876). Και στην επόμενη σελίδα 

σωστά επισημαίνει ότι: «Μια δίκαιη κοινωνία δεν συνεπάγεται ομοιομορφία ή 

απόλυτη ισότητα. Στον βαθμό που προκύπτει από διαφορετικές φιλοδοξίες και 

ξεχωριστές επιλογές ζωής, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και διευρύνει τις 

ευκαιρίες για τους λιγότερο ευνοημένους, ίσως η ανισότητα ως προς το εισόδημα 

και την ιδιοκτησία μπορεί να είναι αποδεκτή. Αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται, 

να μη θεωρείται δεδομένο, και αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 

για να δικαιολογεί οποιοδήποτε επίπεδο ανισότητας, όπως συμβαίνει πολύ συχνά» 

(σ. 877). 

Νομίζω ότι όλο το ζουμί της υπόθεσης έγκειται στην παραπάνω περικοπή. 

Από εδώ αρχίζουν οι αντιφάσεις και όλα όσα ακολουθούν βρίθουν από ασάφειες 

και γενικολογίες. Ας δούμε τις μας λένε οι παραπάνω δύο περικοπές. Ας ξεκινήσω 

από τη δεύτερη, διότι είναι το αίτιο για το τι αναφέρεται στην πρώτη περικοπή. 

Πρώτον, η δίκαιη κοινωνία δεν είναι ταυτόσημη με την ομοιομορφία και την 

ισότητα. Συμφωνώ αλλά γιατί; Φιλοδοξίες και επιλογές μας λέει ο συγγραφέας. 

Ξεχνά την ατομική ικανότητα. Και εγώ είχα μεγάλες φιλοδοξίες αλλά δεν 

κατάφερα όσα ήθελα λόγω έλλειψης ικανοτήτων που μεταφράζονται μόνο σε 

οικονομικούς όρους, δηλαδή απόκτησης μεγαλύτερων εισοδημάτων και 

συσσώρευσης περισσότερης περιουσίας. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω 

χιλιάδες επαγγελματίες και να μιλήσω μαζί τους λόγω θεσμικής ιδιότητας. Σε τι 

διαφέρει ένας επαγγελματίας από έναν άλλο του ιδίου επαγγέλματος; Φυσικά 

στην παραγωγικότητα. Τεράστιες οι διαφορές, ακριβώς ίδιες αν όχι μεγαλύτερες 

όπως και στο ποδόσφαιρο, με τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών και των 

προπονητών. Η συνολική παραγωγικότητα οφείλεται στην εργατικότητα (πόσες 

ώρες αντέχει να δουλέψει κάποιος), ενώ η παραγωγικότητα οφείλεται μόνο σε 

ικανότητα (πόσο παράγει κάποιος ανά ώρα εργασίας). Τα δύο φυσικά συνδέονται. 

Όσο περισσότερες ώρες δουλεύει κάποιος –δηλαδή αποκτάει συναφή 

επαγγελματική εμπειρία--, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η παραγωγικότητά του. 

Απίστευτα μεγαλύτερη. Και επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο έχει πολύ 

μεγαλύτερες αποδόσεις από το φυσικό κεφάλαιο,
12

 οι ανισότητες σε εισόδημα και 

πλούτο γίνονται τεράστιες μεταξύ των ικανών και εργατικών ανθρώπων και όλων 

των υπολοίπων. Αν αυτό είναι καλό ή όχι για την κοινωνία, είναι ένα θέμα προς 

διερεύνηση. Ο συγγραφέας ζητάει αποδείξεις, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να 

βρεθούν. Είναι η διαφορά αυτών που κληρονόμησε και αυτών που έφτιαξε μόνος 

του κάποιος, υποθέτοντας ότι δεν παραβιάστηκαν οι νόμοι μιας οργανωμένης 

κοινωνίας.  

                                                 
12
Το φυσικό κεφάλαιο έχει και αυτό τις δυσκολίες του για να κτισθεί. Η προσέλκυση 

επενδύσεων μέσω των οποίων κτίζεται το φυσικό κεφάλαιο μιας οικονομίας δεν είναι εύκολη 

υπόθεση ιδιαίτερα για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, βλ. Παπανίκος (2016). 



Τόμος 2, Τεύχος 1                                  Παπανίκος: Κεφάλαιο και Ιδεολογία του Thomas Piketty 

 

170 

 

Συνοψίζοντας, οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι ούτε όσον αφορά τις ικανότητες 

ούτε την εργατικότητα. Και αυτό μας φέρνει στην εκπαίδευση. Όλοι μας όσοι 

ασχολούμαστε με την εκπαίδευση γνωρίζουμε ότι ακόμη και μέσα στην ίδια την 

οικογένεια αυτό που διαχωρίζει έναν καλό από έναν κακό μαθητή είναι η ατομική 

του ευφυΐα και η εργατικότητά του. Δύο μαθητές της ίδιας ευφυΐας, δεν έχουν τις 

ίδιες μαθησιακές επιδόσεις, διότι εξαρτάται από το πόσο χρόνο αφιερώνουν για 

μελέτη. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ μιας απλής ανάγνωσης, διαβάσματος 

και μελέτης, όπως έχω αναλύσει στο Παπανίκος (2022β). Η ποσότητα και η 

ποιότητα της μελέτης παράγει ανισότητες στην εκπαίδευση που κατά κύριο λόγο 

γίνεται αιτία ανισοτήτων στα εισοδήματα και μακροχρόνια και στον πλούτο. Αυτό 

που αποκαλεί ο συγγραφέας ανισότητα που έχει μία αρνητική διάσταση, εγώ το 

αποκαλώ δικαίωση για τους κόπους και τις θυσίες που έκαναν κάποιοι για να 

αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για τους άλλους ανθρώπους και για τον κόσμο όλο. 

Οι μεγάλες υλικές αμοιβές τους αποτελούν τη μεγάλη ηθική δικαίωση για όλους 

εκείνους που ξημεροβραδιάζονταν, διαβάζοντας μαθηματικά και λύνοντας 

ασκήσεις ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα.     

Οι ανισότητες στο εισόδημα και τον πλούτο που μπορεί να είναι τεράστιες 

μέσω της ικανότητας και της σκληρής δουλειάς αποτελούν συστατικό στοιχείο 

μιας δίκαιης κοινωνίας. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινά το κτίσιμο μιας δίκαιης 

κοινωνίας: η δημιουργία όλων των προϋποθέσεων και συνθηκών ώστε όλοι να 

έχουν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν την ατομική τους ικανότητα μέσω της 

εργατικότητάς τους. Αυτές είναι οι καλές ανισότητες μιας κοινωνίας ή οι καλές 

έχθρες, όπως έχει αναφέρει ο αγαπημένος μου Ησίοδος τον 8
ο
 αιώνα π.Χ. Οι 

κακές έχθρες είναι εκείνες που ενώ ο άλλος έχει δουλέψει σκληρά στη ζωή του 

και έφτιαξε μία μεγάλη περιουσία και έχει υψηλότατο εισόδημα να έρχεται ο 

συγγραφέας και οι ομοϊδεάτες του εκ των υστέρων και να του την φορολογούν σε 

σημείο δήμευσης. Η δίκαιη κοινωνία δεν μεταχειρίζεται τους πολίτες της με αυτόν 

τον τρόπο, επιβραβεύοντας τους «τεμπέληδες» σε βάρος των εργατικών πολιτών, 

καθιστώντας τους από πολίτες, υπηκόους. Δίκαιη είναι η κοινωνία που έχει 

ξεκάθαρους κανόνες. Νέοι φόροι επί της περιουσίας θα πρέπει να αφορούν το 

μελλοντικό πλούτο και όχι αυτόν που έχει ήδη αποκτηθεί, διότι όλοι αυτοί που 

τον έφτιαξαν αν ήξεραν ότι θα άλλαζε η φορολογία του πλούτου θα επέλεγαν να 

μην φτιάξουν πλούτο και να το ρίξουν στην κατανάλωση και στο αραλίκι ή να 

πάρουν των ομματιών τους και να εκδράμουν για άλλες πολιτείες, όπως έκαναν 

πολλοί πολίτες του Σουηδικού μοντέλου, που με τόση κομπορρημοσύνη μας το 

παρουσιάζει ο συγγραφέας, λες και το έφτιαξε ο ίδιος. Μια τέτοια κοινωνία δεν 

είναι δίκαιη. Με την ίδια λογική θα μπορούσε ένας να αλλάξει τη φορολογία για 

εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν αλλά σπανίως αυτό γίνεται αν και 

στην Ελλάδα έχει συμβεί η εκ των υστέρων φορολόγηση εισοδημάτων και δεν 

αναφέρομαι στις έκτακτες εισφορές που μπορεί εν πολλοίς να δικαιολογούνται 

από τις οικονομικές συνθήκες.   

Συνεπώς, η «φωτογραφία» των ανισοτήτων που μας παρουσίασε ο 

συγγραφέας δεν λέει τίποτε για το αν μία κοινωνία είναι δίκαιη ή όχι. Και αν 

κατάλαβα καλά με αυτά που ενστερνίζεται μάλλον ονειρεύεται, ανεξαρτήτως 

προθέσεων, μία άδικη κοινωνία που συνθλίβει τους ικανούς και τους απαγορεύει 

να δώσουν τα μέγιστα για τον εαυτό τους πρώτα και δευτερευόντως για ολόκληρη 

την κοινωνία.  
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Όροι όπως κοινωνική ιδιοκτησία ή προσωρινή ιδιοκτησία δημιουργούν 

προϋποθέσεις μαρασμού του κινήτρου δημιουργίας από τα πιο ικανά άτομα μιας 

κοινωνίας. Ποιος ο λόγος να δουλέψει ένας ικανός και εργατικός αν το κράτος του 

«δημεύσει» την περιουσία μετά θάνατο; Γιατί είναι δίκαιο να φορολογείται η 

κληρονομιά; Από πού προκύπτει αυτό; Αποτελεί δήμευση.  

Ο συγγραφέας μέσα σε αυτή την ιδεολογική σύγχυση που τον διακατέχει 

δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το ατομικό από το συνολικό, σε αυτό το κεφάλαιο 

επεξεργάζεται έννοιες όπως της φορολογικής δικαιοσύνης, του δίκαιου μισθού, 

των φόρων περιβάλλοντος, της εκπαιδευτικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 

δίκαιης δημοκρατίας, της συμμετοχικής και εξισωτικής δημοκρατίας, τα δίκαια 

σύνορα, της υπερεθνικής δικαιοσύνης κ.ά. Στο Papanikos (2022a, 2022b) έχω 

εξετάσει αυτά τα θέματα περί δημοκρατίας, συνοπτικά και τεκμηριωμένα και δεν 

θα επεκταθώ εδώ στην κριτική μου σε ό,τι αφορά την παρουσίαση αυτών των 

εννοιών που χαρακτηρίζονται από αφέλεια. Θεωρεί ο συγγραφέας ότι πανάκεια 

για όλες τις ανισότητες είναι η προοδευτική φορολογία που αν μπορούσε θα την 

επέβαλε σε όλο τον κόσμο. Και τότε ως δια μαγείας οι ανισότητες θα 

εξαφανιζόντουσαν και η δημοκρατία θα επικρατούσε. Πιστεύει ο συγγραφέας ότι 

όλα αυτά είναι θέματα ιδεολογίας και πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα 

τεχνολογίας και οικονομίας. Αυτά αλλάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν 

ενδιαφέρεται για τις σχετικές ανισότητες για τις οποίες ενδιαφέρεται ο 

συγγραφέας. Αυτά είναι πολυτέλειες για τα πλουσιόπαιδα που κάνουν και καμία 

«επανάσταση» για να περνάει η ώρα τους ευχάριστα. Ο κόσμος που πραγματικά 

πεινάει ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και την οικονομία που θα του γεμίσουν 

το στομάχι. Με γεμάτο στομάχι πλέον θα έχει και την πολυτέλεια να ασχοληθεί με 

ιδέες, ιδεολογίες και πολιτικές.  

Όλοι αυτοί οι όροι γεμίζουν το στόμα και τη φαντασία αλλά αφήνουν το 

στομάχι αδειανό. Τις κοινωνίες τις αλλάζουν τα αδειανά στομάχια. Μία δίκαιη 

κοινωνία πρέπει πρώτα να γεμίσει τα αδειανά στομάχια και αφού το εκπληρώσει 

αυτό (ή καλύτερα στο μέτρο του δυνατού), ταυτόχρονα να γεμίσει με γνώσεις και 

τα μυαλά των πολιτών της.  

 

 

Τα Συμπεράσματα του Συγγραφέα 

 

Σε αντίθεση με τη μεγάλη εισαγωγή τα συμπεράσματα αποτελούνται μόνο 

από έξι σελίδες, πολύ λίγες για ένα βιβλίο κοντά στις χίλιες σελίδες. Ή ο 

συγγραφέας κουράστηκε να γράφει ή λυπήθηκε τους αναγνώστες του βιβλίου. 

Μπορεί και τα δύο να έχουν συμβεί.  

Πάντως, φαίνεται να έχει το γνώθι σ’ αυτόν αν και μου φαίνεται ότι 

αναφέρεται σε άλλους και όχι στον εαυτό του: «… όλα τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι εύθραυστα και προσωρινά, εφόσον βασίζονται σε ατελείς 

έρευνες, που εμπλουτίζονται και επεκτείνονται με το πέρασμα του χρόνου» (σ. 

939). Να προσθέσω ότι μία από τις ατελείς έρευνες είναι και η δική του. 

Υπάρχουν σημαντικές έρευνες –κυρίως της οικονομικής επιστήμης– που θα 

μπορούσε να είχε αξιοποιήσει για να ερμηνεύσει καλύτερα τα στατιστικά στοιχεία 

που τόσο απλοϊκά παρουσίασε. Χωρίς καμία έκπληξη επαναλαμβάνει ότι: «… οι 

ιδέες και οι ιδεολογίες φτιάχνουν την ιστορία» (σ. 939). Αυτό πιστεύουν τα 
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«κακομαθημένα πλουσιόπαιδα», τα οποία πολλά από αυτά θεωρούν τον εαυτό 

τους και φορείς αυτών των ιδεών και ιδεολογιών. Νομίζω εκεί ανήκει και ο 

συγγραφέας του βιβλίου που παρουσίασα. Την ιστορία την φτιάχνουν οι 

Προμηθείς που προσπαθούν να γεμίσουν άδεια στομάχια και αυτό ανεξάρτητα 

από τις ιδέες και ιδεολογίες που αποτελούν πολυτέλεια για όσους πεινάνε.  

Η σύγχυση με τη χρήση νέων όρων συνεχίζεται και στο κεφάλαιο των 

συμπερασμάτων όπου μαθαίνουμε ότι η ιδέα «συμμετοχικός σοσιαλισμός» δεν 

είναι και τόσο ριζοσπαστικός, διότι εντάσσεται σε ένα κίνημα δημοκρατικού 

σοσιαλισμού, «… που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα μέσω 

μετασχηματισμών του νομικού, κοινωνικού και φορολογικού συστήματος» (σ. 

940).   

Και το «γλείψιμο» της Ινδίας συνεχίζεται ανερυθρίαστα και στα 

συμπεράσματα: «Η περίπτωση της Ινδίας ήταν ιδιαίτερα διδακτική. Εκτός από το 

γεγονός ότι η Ινδική Ένωση αποτελεί παράδειγμα δημοκρατικού φεντεραλισμού 

στους κόλπους μιας πολύ μεγάλης ανθρώπινης κοινότητας, η Ινδία δείχνει πώς 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του κράτους δικαίου για να 

απαλλαγούμε από μια πολύ βαριά κληρονομιά ανισότητας …» (σ. 941). 

Θού, Κύριε, φυλακήν τώ στόματι μου. Μεγάλη χώρα η Ινδία. Όλοι 

διαβάζουν αγγλικά. Αναμένονται πολλές πωλήσεις και προσκλήσεις για διαλέξεις 

με όλα τα έξοδα πληρωμένα.  

Και το τελευταίο μέρος των συμπερασμάτων μας επιφύλασσε την καλύτερη 

έκπληξη όπου μας λέει ξεκάθαρα ότι δεν ξέρει οικονομικά και ότι η αυτονόμηση 

της οικονομικής επιστήμης από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες δεν βοηθά στην 

εξήγηση και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Τους κατακεραυνώνει 

τους οικονομολόγους, λέγοντας ότι «… διεκδικούν το μονοπώλιο της 

εμπειρογνωμοσύνης και μια αναλυτική ικανότητα που δεν διαθέτουν» (σ. 943). 

Είναι γελοιότητα να αναφέρει ο συγγραφέας που έχει παντελή έλλειψη 

αναλυτικής ικανότητας, που ούτε δύο διαγράμματα επιπέδου πρωτοετών 

φοιτητών δεν μπορεί να αναλύσει σωστά, να μας λέει ότι οι οικονομολόγοι 

πάσχουν από αναλυτική ικανότητα. Είναι ολοφάνερο και από τις παραπομπές που 

κάνει ότι δεν έχει γνώση της οικονομικής επιστήμης. Ως επί το πλείστον 

στηρίζεται σε ιστορικές (όχι κλειωμετρικές) και κοινωνιολογικές μελέτες, καθώς 

και σε λογοτεχνικά έργα. Όσο δε για την πρότασή του να συνεργαστούν όλοι μαζί 

οι επιστήμονες, είναι και αυτή μέρος της σύγχυσης που επικρατεί στο μυαλό του 

συγγραφέα για το πώς προοδεύει η επιστήμη και συσσωρεύεται η επιστημονική 

γνώση. Κανένα έργο δεν παρήχθη από συνεργαζόμενους συγγραφείς ακόμη και 

του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Στην οικονομική δε επιστήμη αλλά και στις 

φυσικές όλοι οι επιστήμονες παρήγαγαν τα μεγαλειώδη έργα τους μόνοι τους, 

στηριζόμενοι στη γνώση που είχε συσσωρευθεί πριν, όπως τόσο σοφά μας 

υπενθυμίζει ο Μέγας το νου Νεύτωνας. Ακόμη και στις φυσικές επιστήμες που 

από τη φύση τους απαιτούν συνεργασία, όλα τα έργα γράφτηκαν από έναν 

συγγραφέα. 

 

 

Τα Δικά μου Συμπεράσματα  
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Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και χρησιμοποιώντας την παράπλευρη γνώση 

που έχω αποκτήσει (α) διδάσκοντας το μάθημα μάρκετινγκ και (β) ως συγγραφέας 

δύο βιβλίων μάρκετινγκ, αποκόμισα την εντύπωση ότι ο βασικός του σκοπός είναι 

μόνος ένας: το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να πουληθεί στα πέρατα του κόσμου, 

αξιοποιώντας τη δημοφιλία του συγγραφέα. 

Το βιβλίο απέχει παρασάγγας από το να είναι επιστημονικό με την αυστηρή 

του όρου έννοια. Ενώ στην αρχή φαίνεται να διερευνά μία υπόθεση, στη συνέχεια 

χάνεται στον κυκεώνα ασυνάρτητων πληροφοριών και πολλών εγκιβωτισμών με 

αποτέλεσμα να κουράζει. Πολλοί θα το αγοράσουν και λίγοι θα το διαβάσουν.  

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από πολλές ανισότητες. Πρώτον, ο συγγραφέας 

ανήκει στην τάξη των προνομιούχων ερευνητών, διότι μόνο αυτός είχε πρόσβαση 

σε πηγές χωρών με αμφιβόλου ποιότητας στατιστικά στοιχεία. Δεύτερον, το 

βιβλίο είναι στην ουσία μία ιστορία της Γαλλίας που οι άλλες χώρες 

ενσωματώνονται στη ανάλυση για σύγκριση. Η Γαλλία αποτελεί το μέτρο. 

Τρίτον, το βιβλίο άνισα κάνει χρήση των περιγραφικών στατιστικών εργαλείων. 

Χρησιμοποιεί πίνακες και διαγράμματα αλόγιστα χωρίς καμία θεωρητική και 

στατιστική ανάλυση αιτίας και αποτελέσματος. Ακόμη και αυτά τα απλοϊκά 

στατιστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται λανθασμένα με αποτέλεσμα να εξάγονται 

μη ακριβή συμπεράσματα. 

Δεν το συνιστώ ούτε για ανάγνωση, ούτε για διάβασμα, ούτε για μελέτη. 

Υπάρχουν πολύ καλύτερες και λακωνικές επιστημονικές μελέτες που δίνουν πιο 

επιστημονικές και συνεπώς πειστικές απαντήσεις στο βασικό ερώτημα: πως 

μπορούν να εξηγηθούν οι σχετικές ανισότητες, τόσο με τη χρήση χρονολογικών 

σειρών όσο και με τη χρήση διαστρωματικών δεδομένων. Ο συνδυασμός των δύο 

και οι νέες στατιστικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την στατική διερεύνηση 

των panel data είναι η μόνη επιστημονική ανάλυση που εγγυάται απαντήσεις για 

επιστήμονες. Όλα τα άλλα είναι φληναφήματα που τέρπουν και πέρα τούτου 

κανένα άλλο όφελος δεν κομίζουν.  

Να κάνω και μία πρόβλεψη και μία εκτίμηση. Το βιβλίο θα «σκίσει» στις 

πωλήσεις και αυτό είναι πρόβλεψη και υπόκειται στη βάσανο της διάψευσης. Σε 

ό,τι αφορά το τι θα κάνουν το βιβλίο οι αγοραστές, εκτιμώ ότι θα υπάρχουν 

μεγάλες ανισότητες. Πρώτον, το 50% δεν θα το ανοίξει καν και θα το βάλει στη 

βιβλιοθήκη του για να το βλέπουν οι άλλοι που το επισκέπτονται όπως ήδη 

προανέφερα στα εισαγωγικές παρατηρήσεις μου επί του βιβλίου. Δεύτερον, το 

40% θα κάνει μία φυλλομέτρηση. Τρίτον, το 9% θα κάνει μία μερική ή και ολική 

ανάγνωση/διάβασμα. Τέταρτον, το 1% θα το μελετήσει. Αυτοί που δεν θα το 

αγοράσουν θα είναι οι τυχεροί. Οι αγοραστές είναι άτυχοι, διότι έχασαν χρήματα 

και χρόνο. Αυτοί που θα το μελετήσουν, όπως έκανα εγώ, θα είναι οι πιο 

ζημιωμένοι σε χρήμα και σε χρόνο.  
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