
Εισαγωγή 
H Διάλεξη Χέτνερ το 2004 στη Χαϊδελβέργη

Peter Meusburger & Hans Gebhardt

Το Τμήμα Γεωγραφίας του πανεπιστήμιου της Χαϊδελ- 
βέργης διοργάνωσε για όγδοη φορά τη Διάλεξη Χέτνερ 
από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2004. Αυτή η 
ετήσια σειρά διαλέξεων, που πήρε το όνομά της από τον 
Άλφρεντ Χέτνερ (Alfred Hettner), καθηγητή της γεωγρα-
φίας στη Χαϊδελβέργη από το 1899 μέχρι το 1928 και 
έναν από τους πιο αναγνωρισμένους γερμανούς γεω-
γράφους της εποχής του, είναι αφιερωμένη στις θεωρη-
τικές εξελίξεις στα ομόλογα πεδία της γεωγραφίας, των 
οικονομικών, των κοινωνικών επιστημών και των ανθρω-
πιστικών σπουδών. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι προσκεκλη-
μένοι ομιλητές παρουσιάζουν δύο δημόσιες διαλέξεις, η 
μία από τις οποίες μεταδίδεται μέσω τηλεδιδασκαλίας 



10 ΧΏΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, αρκετά σεμινάρια προσφέρουν 
σε πτυχιούχους και νεαρούς ερευνητές την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να συζητήσουν με έναν διεθνώς αναγνω-
ρισμένο ακαδημαϊκό. Μια τέτοια εμπειρία στην αρχική 
φάση μιας ακαδημαϊκής καριέρας διευρύνει τις ερευνη-
τικές προοπτικές και ενθαρρύνει τον κριτικό στοχασμό 
πάνω σε τρέχουσες θεωρητικές συζητήσεις αλλά και στην 
εφαρμοσμένη γεωγραφία. 

Η όγδοη Διάλεξη Χέτνερ παραδόθηκε από τον Ντέι- 
βιντ Χάρβεϊ (David Harvey), διακεκριμένο καθηγητή 
Ανθρωπολογίας στο City University του New York Graduate 
Center. Ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας 
από τους πιο καινοτόμους και σημαντικούς στοχαστές 
γεωγράφους των τελευταίων σαράντα χρόνων. Το έργο του 
Explanation in Geography (1969) αποτέλεσε μείζονα συμβολή 
στη μεθοδολογική συζήτηση σχετικά με τη γεωγραφία 
ως επιστήμη του χώρου, η οποία άσκησε γοητεία στους 
γεωγράφους κατά τη δεκαετία του 1960. Η επακόλουθη 
μετακίνηση του Χάρβεϊ από το Ηνωμένο Βασίλειο –και 
το Bristol University– στο Johns Hopkins University στη 
Βαλτιμόρη συνέπεσε με μια βαθιά αλλαγή στα πνευμα-
τικά θεμέλια της έρευνάς του. Με το Social Justice and the 
City (1973), ο Χάρβεϊ παρήγαγε ένα πρωτοποριακό για 
τις κριτικές αστικές σπουδές κείμενο, στο οποίο διε-
ρεύνησε την επάρκεια των μαρξιστικών τρόπων σκέψης 
για την περιγραφή και την αμφισβήτηση της φτώχειας 
και του ρατσισμού στις πόλεις της Δύσης. Το The Limits 
to Capital (1982), μια διεύρυνση από γεωγραφική σκοπιά 
της θεωρίας του Μαρξ για τον καπιταλισμό, καθιέρωσε 
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τον Χάρβεϊ ως κορυφαίο μαρξιστή γεωγράφο, η φήμη 
του οποίου ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της επιστήμης 
του. Ο Χάρβεϊ επέστρεψε σε ζητήματα πόλης στα The 
Urbanization of Capital (1985) και Consciousness and the Urban 
Experience (1985), προτού ξεκινήσει το πιο επιτυχημένο 
βιβλίο του μέχρι σήμερα, το Η κατάσταση της μετανε-
ωτερικότητας (The Condition of Postmodernity, 1989),1 μια 
κριτική του μεταμοντερνισμού από υλιστική σκοπιά, 
το οποίο έγραψε ενώ δίδασκε γεωγραφία στην έδρα 
«Halford Mackinder» του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. 
Πιο πρόσφατα, ο Χάρβεϊ επανεξέτασε και διερεύνησε 
περαιτέρω ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και 
την ιδέα της ουτοπίας στα Justice, Νature and the Geography 
of Difference (1996) και Spaces of Ηope (2000). Τα τελευταία 

1. Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί τα παρακάτω έργα του David 
Harvey: Ο νέος ιμπεριαλισμός, επιμ. Ν. Κοτζιάς, μτφρ. Ελ. Αστερίου, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2006· Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και 
παρόν, επιμ. Ν. Κοτζιάς, μτφρ. Αρ. Αλαβάνου, Καστανιώτης, Αθήνα 
2007· Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας: Διερεύνηση των 
απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής, επιμ. Χρ. Δερμεντζόπουλος, 
Μ. Σπυριδάκης, μτφρ. Ελ. Αστερίου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2009· 
Το αίνιγμα του κεφαλαίου και οι κρίσεις του καπιταλισμού, 
επιμ. Ν. Κοτζιάς, μτφρ. Π. Χατζόπουλος, Καστανιώτης, Αθήνα 
2011· Εξεγερμένες πόλεις: Από το δικαίωμα στην πόλη στην 
επανάσταση της πόλης, μτφρ. Κ. Χαλμούκου, ΚΨΜ, Αθήνα 2013· 
Δεκαεφτά αντιφάσεις και το τέλος του καπιταλισμού, μτφρ. Ελ. 
Αστερίου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2015· Δρόμοι και τρόποι του κόσμου: 
Καπιταλισμός, χώρος, τόποι, επιμ. Απ. Δεδουσόπουλος, μτφρ. Γ. 
Βογιατζής, Angelus Novus, Αθήνα 2017· Ο Μαρξ, το Κεφάλαιο 
και η τρέλα του οικονομικού λόγου, επιμ. Σπ. Μαρκέτος, μτφρ. 
Εύη Νεοκοσμίδου, Τόπος, Αθήνα 2020. (Σ.τ.Μ.)
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του βιβλία είναι τα Paris, capital of modernity (2003) και 
The New Imperialism (2003).2

Κατά τη διάρκεια της Διάλεξης Χέτνερ 2004, o Ντέι- 
βιντ Χάρβεϊ έδωσε δύο δημόσιες διαλέξεις, «Free 
market capitalism and the restoration of class power» 
(«Νεοφιλελευθερισμός και αποκατάσταση της ταξκής 
ισχύος») και «Towards a general theory of uneven 
geographical development» («Σημειώσεις για μια θεω-
ρία της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης),3 οι οποίες 

2.  Από το 2004, χρονιά που έδωσε τη διάλεξη στη Χαϊδελβέργη, 
ο David Harvey έχει εκδώσει τα εξής βιβλία: A Brief History 
of Neoliberalism, Oxford University Press, Οξφόρδη 2005· Spaces 
of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical 
Development, Verso, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 2006· The Limits to Capital, 
αναθεωρημένη έκδοση, Verso, Λονδίνο 2007· Cosmopolitanism and 
the Geographies of Freedom, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 
2009· Social Justice and the City: Revised Edition, University of Georgia  
Press, Αθήνα, Τζόρτζια 2009· A Companion to Marx’s Capital, Verso, Λονδίνο  
2010· The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Profile Books, 
Λονδίνο 2010· Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban 
Revolution, Verso, Νέα Υόρκη 2012· A Companion to Marx’s Capital, 
τόμ. Β΄, Verso, Λονδίνο 2013 · Seventeen Contradictions and the End 
of Capitalism, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 2014· The Ways of 
the World, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 2016· Marx, Capital 
and the Madness of Economic Reason, Profile Books, Λονδίνο 2017, 
καθώς και την εισαγωγή «Get political» στο K. Marx, F. Engels, 
The Communist Manifesto, Pluto Press, Λονδίνο 2008. (Σ.τ.Μ.)

3.  «Free market capitalism and the restoration of class power», 
Alte Aula der Universität, 28 Ιουνίου 2004. «Towards a general theory 
of uneven geographical development», Hörsaal des Geographischen 
Instituts, 29 Ιουνίου 2004. Μετά τη δεύτερη διάλεξη ακολούθησε 
ανοιχτή συζήτηση με συντονιστή τον Michael Hoyler (Loughborough). 
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δημοσιεύονται αμφότερες στον παρόντα τόμο σε αναθε-
ωρημένη μορφή, μαζί με ένα δοκίμιο με τίτλο «Space as 
a key word» («Ο χώρος ως λέξη-κλειδί»). Τρία σεμινάρια  
με πτυχιούχους και νεαρούς ερευνητές από τη Χαϊδελβέργη 
και δεκαεννέα ακόμα πανεπιστήμια της Ευρώπης και 
των ΗΠΑ ασχολήθηκαν με τα ζητήματα που θίχτηκαν στη 
διάρκεια των διαλέξεων. Τα σεμινάρια είχαν τίτλο «The 
New Imperialism» («Ο νέος ιμπεριαλισμός»), «Geographical 
knowledges/political powers» («Γεωγραφικές γνώσεις/
πολιτικές δυνάμεις») και «Space as a key word» («Ο χώρος 
ως λέξη-κλειδί»).

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο 
Klaus Tschira Foundation, το οποίο υποστήριξε με γεν-
ναιοδωρία τη Διάλεξη Χέτνερ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
οφείλονται στον επίτιμο διδάκτορα Κλάους Τσίρα (Klaus 
Tschira), τον ευγενικό οικοδεσπότη μας στο Studio της 
υπέροχης Villa Bosch του ιδρύματος. Θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε τον καθηγητή δρ. Άγγελο Χανιώτη, αντιπρύ-
τανη του πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, και τον δρ. 
Πίτερ Χόφμαν (Peter Hofmann), κοσμήτορα της έδρας 
της Χημείας και των Επιστημών της Γης, για τις θερμές 
προσφωνήσεις τους κατά την εναρκτήρια τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στην Alte Aula του πανεπιστημίου. 

Η Διάλεξη Χέτνερ 2004 δεν θα είχε πραγματοποιηθεί 
δίχως την αφοσίωση όλων των εμπλεκόμενων φοιτητών 
και μελών του διδακτικού προσωπικού. Ευχαριστούμε 
τους Τιμ Φράιταγκ (Tim Freytag) και Χάικε Τζονς (Heike 
Jons) για την αποτελεσματική δουλειά τους στη διοργά-
νωση και τον σχεδιασμό, όπως και τον συντονισμό των 
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συνεδριών του σεμιναρίου με πτυχιούχους και νεαρούς 
ερευνητές. Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας 
στους φοιτητές που βοήθησαν στη διοργάνωση της εκδή-
λωσης. Η συντονισμένη προσπάθεια και ο ενθουσιασμός 
όλων των συμμετεχόντων εξασφάλισε για άλλη μία φορά 
την επιτυχία της Διάλεξης Χέτνερ στη Χαϊδελβέργη. 

Νεοφιλελευθερισμός και 
αποκατάσταση της ταξικής 

ισχύος



Νεοφιλελευθερισμός  
και αποκατάσταση της ταξικής ισχύος

David Harvey

O πρόεδρος Μπους διαβεβαιώνει μετ’ επιτάσεως ότι οι 
ΗΠΑ έχουν προσφέρει το πολύτιμο δώρο της «ελευθε-
ρίας» στον λαό του Ιράκ. «Η ελευθερία», λέει, «είναι το 
δώρο του Παντοδύναμου προς κάθε άντρα και γυναίκα 
αυτού του κόσμου» και «ως η μεγαλύτερη δύναμη στον 
κόσμο έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε στη διάδοση της 
ελευθερίας».1 Αυτό το επίσημο μάντρα (που προωθείται 
σταθερά από την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις), 
ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της προληπτικής επέμβα-
σης στο Ιράκ ήταν ότι έδωσε στη χώρα την «ελευθερία» 
της, αντηχεί στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
των ΗΠΑ και φαίνεται να είναι ένα επιχείρημα πειστικό 
για πολλούς ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον 

1.  G.W. Bush, «President addresses the nation in prime time 
press conference», 13 Απριλίου 2004, διαθέσιμο στο: http://www.
whitehouse.gov/news/releases/2004/04/20040413-20.html. 
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πόλεμο, παρόλο που οι εξηγήσεις που δόθηκαν επισήμως 
γι’ αυτόν (όπως οι σχέσεις μεταξύ Σαντάμ και Αλ Κάιντα, 
η ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής και οι άμεσες 
απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ) έχουν αποδειχθεί 
ελλιπείς. Η ελευθερία, παρ’ όλα αυτά, είναι μια απατηλή 
λέξη. Όπως παρατήρησε ο Μάθιου Άρνολντ (Matthew 
Arnold) πριν από πολλά χρόνια, «η ελευθερία είναι ένα 
πολύ καλό άλογο για να το ιππεύεις, αλλά πρέπει να σε 
πηγαίνει κάπου».2 Πού αναμένεται,  λοιπόν, να οδηγήσει 
τον λαό του Ιράκ το άλογο της ελευθερίας που με τόση 
γενναιοδωρία του χάρισαν; 

Η απάντηση των ΗΠΑ σε αυτό το ερώτημα διατυπώ-
θηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2003, όταν ο Πολ Μπρέμερ, 
επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης της Συμμαχίας, 
εξέδωσε διατάγματα που περιλάμβαναν «την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων, πλήρη 
ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε ξένες εταιρείες επί των 
ιρακινών επιχειρήσεων, πλήρη επαναπατρισμό των κερ-
δών από επιχειρήσεις στο εξωτερικό […], πέρασμα των 
ιρακινών τραπεζών υπό ξένο έλεγχο, διευκολύνσεις σε 
ξένες εταιρείες σαν να επρόκειτο για ιρακινές και […] την 
άρση σχεδόν όλων των φραγμών στο εμπόριο».3 Τα δια-
τάγματα έπρεπε να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς 

2.  Παρατίθεται στο R. Williams, Culture and Society, 1780-1850, 
Chatto & Windus, Λονδίνο 1958, σ. 118. 

3.  A. Juhasz, «Ambitions of Empire: The Bush administra-
tion economic plan for Iraq (and beyond)», Left Turn Magazine 12 
(Φεβρουάριος - Mάρτιος 2004). 
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της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
υπηρεσιών, των μέσων ενημέρωσης, της βιομηχανίας, 
των υπηρεσιών, των μεταφορών, του χρηματοπιστωτι-
κού κλάδου και των κατασκευών. Μόνο το πετρέλαιο 
εξαιρέθηκε (προφανώς λόγω του ειδικού καθεστώτος 
και της γεωπολιτικής σημασίας του ως όπλου υπό αδια-
πραγμάτευτα αμερικανικό έλεγχο). Τα δικαιώματα στον 
συνδικαλισμό και στην απεργία, από την άλλη, περιορί-
στηκαν αυστηρά. Επίσης επιβλήθηκε ένας εξαιρετικά οπι-
σθοδρομικός «γραμμικός φόρος» (μια παλιά φιλοδοξία 
των αμερικανών συντηρητικών). Αυτά τα διατάγματα, 
όπως σημειώνει η Ναόμι Κλάιν (Naomi Klein), παραβί-
αζαν τις συνθήκες της Γενεύης και της Χάγης, σύμφωνα 
με τις οποίες μια δύναμη κατοχής έχει υποχρέωση να 
διαφυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία της υπό κατοχή 
χώρας και δεν έχει δικαίωμα να τα εκποιεί.4 Επιπλέον, 
αξιοσημείωτη αντίσταση καταγράφεται στην επιβολή 
αυτού που ο λονδρέζικος Economist αποκαλεί «καπι-
ταλιστικό όνειρο» στο Ιράκ. Μέχρι και ο μεταβατικός 
υπουργός Εμπορίου του Ιράκ, μέλος της προσωρινής 
κυβέρνησης της Συμμαχίας διορισμένο από τον ΟΗΕ, 
αντιτέθηκε στην αναγκαστική επιβολή του «φονταμε-
νταλισμού της ελεύθερης αγοράς», περιγράφοντάς τον 
ως «εσφαλμένη λογική που αγνοεί την ιστορία».5 Είναι 

4.  N. Klein, «Of course the White House fears free elections in 
Iraq», The Guardian, 24 Ιανουαρίου 2004, σ. 18. 

5.  T. Crampton, «Iraqi official urges caution on imposing free 
market», New York Times, 14 Οκτωβρίου 2003, C5. 
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σχεδόν σίγουρο, όπως παρατηρεί επίσης η Ναόμι Κλάιν, 
ότι οι αρχικές αντιρρήσεις των ΗΠΑ για τη διενέργεια 
εκλογών στο Ιράκ πήγαζαν από την επιθυμία τους να 
συνεργαστούν με διορισμένους εκπροσώπους που θα 
έκλιναν όσο το δυνατόν περισσότερο προς την παγίωση 
των μεταρρυθμίσεων υπέρ της ελεύθερης αγοράς προ-
τού πάρει τη σκυτάλη η άμεση δημοκρατία (η οποία, 
κατά πάσα πιθανότητα, θα τις απέρριπτε). Επιπλέον, οι 
νόμοι του Μπρέμερ, οι οποίοι θα κρίνονταν παράνομοι 
αν επιβάλλονταν από μια δύναμη κατοχής, είναι πιθανό 
να θεωρούνταν συμβατοί με το διεθνές δίκαιο, αν επι-
κυρώνονταν από μια «κυρίαρχη» (έστω μη εκλεγμένη 
και μεταβατική) κυβέρνηση. Η μεταβατική κυβέρνηση 
που ανέλαβε την εξουσία στα τέλη Ιουνίου του 2004, 
αν και ονομάστηκε «κυρίαρχη», διέθετε μόνο την εξου-
σία να επικυρώνει ήδη έτοιμους νόμους. Δεν μπορούσε 
να τους τροποποιήσει ή να συντάξει νέους (αν και με 
δεδομένα τα πρόσωπα που συμμετείχαν, μάλλον δεν 
θα είχε απομακρυνθεί σημαντικά από τα διατάγματα 
του Μπρέμερ).

H νεοφιλελεύθερη στροφή

Αυτό που οι ΗΠΑ προφανώς επιδιώκουν να επιβάλουν 
διά της ισχύος στο Ιράκ είναι ένας ολοκληρωμένος νεο-
φιλελεύθερος μηχανισμός, θεμελιώδης αποστολή του 
οποίου είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες για κερδο-
φόρα συσσώρευση κεφαλαίου. Τα μέτρα που περιέλαβε 
ο Μπρέμερ στα διατάγματά του είναι, σύμφωνα με τη 
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νεοφιλελεύθερη θεωρία, αναγκαία όσο και ικανά για τη 
δημιουργία πλούτου και, επομένως, για τη διασφάλιση 
της ευημερίας ολόκληρων πληθυσμών. Η συγχώνευση 
της πολιτικής ελευθερίας με την ελευθερία της αγοράς 
και του εμπορίου αποτελεί εξέχον χαρακτηριστικό της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής και καθορίζει τη στάση των 
ΗΠΑ προς τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Για 
παράδειγμα, στην πρώτη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, 
ο πρόεδρος Μπους δήλωσε σε ενυπόγραφο άρθρο του 
στους New York Times: «Θα χρησιμοποιήσουμε τη θέση 
απαράμιλλης ισχύος και επιρροής που διαθέτουμε 
για να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον διεθνούς τάξης 
και διαφάνειας ώστε η πρόοδος και η ελευθερία να 
μπορούν να ευδοκιμήσουν σε πολλά έθνη. Ένας ειρη-
νικός κόσμος όλο και περισσότερης ελευθερίας υπη-
ρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Αμερικής, 
αντανακλά τα διαρκή αμερικανικά ιδεώδη και ενώνει 
τους συμμάχους της Αμερικής. […] Επιδιώκουμε μια 
δίκαιη ειρήνη, όπου η καταπίεση, η δυσαρέσκεια και 
η φτώχεια θα δώσουν τη θέση τους στην ελπίδα για 
δημοκρατία, ανάπτυξη, ελεύθερες αγορές και ελεύθερο 
εμπόριο», καθώς τα δύο τελευταία έχουν «αποδείξει 
την ικανότητά τους να βγάζουν ολόκληρες κοινωνίες 
από τη φτώχεια». Σήμερα, κατέληγε, «η ανθρωπότητα 
κρατάει στα χέρια της την ευκαιρία να επιβάλει τον 
θρίαμβο της ελευθερίας επί των προαιώνιων εχθρών 
της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται με χαρά την 
ευθύνη να ηγηθούν αυτής της σπουδαίας αποστολής». 
Η ίδια φρασεολογία χρησιμοποιήθηκε στον πρόλογο 
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της Έκθεσης Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας που 
εκδόθηκε λίγο αργότερα.6 

Είναι αυτή η ελευθερία, η οποία ερμηνεύεται ως ελευ-
θερία της αγοράς και του εμπορίου, που πρόκειται να 
επιβληθεί στο Ιράκ και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να θυμηθούμε ότι το 
πρώτο μεγάλο πείραμα οικοδόμησης νεοφιλελεύθερου 
κράτους ήταν η Χιλή μετά το πραξικόπημα του Πινοτσέτ 
στη «μικρή 11η Σεπτεμβρίου» του 1973 (σχεδόν τριάντα 
χρόνια πριν από την ανακοίνωση του Μπρέμερ για το 
καθεστώς που θα εγκαθιδρυθεί στο Ιράκ). Το πραξικό-
πημα ενάντια στη δημοκρατικά εκλεγμένη και αριστερή 
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αγιέντε 
πραγματοποιήθηκε με την ισχυρή υποστήριξη της CIA  
και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ. 
Κατέστειλε βίαια όλα τα κοινωνικά κινήματα και τις 
πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς και διέλυσε κάθε 
μορφή λαϊκής οργάνωσης (όπως τα κοινοτικά κέντρα 
υγείας στις φτωχότερες γειτονιές). Η αγορά εργα-
σίας «απελευθερώθηκε» από ρυθμιστικούς ή θεσμι-
κούς περιορισμούς (για παράδειγμα, από την επιρροή 
των συνδικάτων). Στο μεταξύ, οι πολιτικές υποκατά-
στασης των εισαγωγών που κυριαρχούσαν μέχρι τότε 
στις προσπάθειες των χωρών της Νότιας Αμερικής για 

6.  G.W. Bush, «Securing freedom’s triumph», New York Times, 11 
Σεπτεμβρίου 2002, σ. A33. Το κείμενο The National Security Strategy 
of the United State of America είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.whitehouse.gov/nsc/nss.html. 
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οικονομική αναγέννηση (και οι οποίες είχαν εμφανίσει 
κάποια αποτελέσματα στη Βραζιλία μετά το στρατι-
ωτικό πραξικόπημα του 1964) είχαν περιπέσει σε ανυ-
ποληψία. Με την παγκόσμια οικονομία να μαστίζεται 
από σοβαρή κρίση, υπήρχε ανάγκη για κάτι νέο. Μια 
ομάδα οικονομολόγων, γνωστών ως «Chicago Boys» 
λόγω της προσήλωσής τους στις θεωρίες του Μίλτον 
Φρίντμαν (Milton Friedman), ο οποίος δίδασκε τότε 
στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, κλήθηκαν να βοηθή-
σουν στην ανοικοδόμηση της χιλιανής οικονομίας. Και 
το έκαναν, ακολουθώντας τις επιταγές της ελεύθερης 
αγοράς, ιδιωτικοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του 
Δημοσίου, ανοίγοντας φυσικούς πόρους σε ιδιωτική 
εκμετάλλευση και διευκολύνοντας τις άμεσες επεν-
δύσεις από το εξωτερικό και το ελεύθερο εμπόριο. Το 
δικαίωμα των ξένων εταιρειών να επαναπατρίζουν τα 
κέρδη από τις επιχειρήσεις τους στη Χιλή ήταν εγγυη-
μένο. Η ανάπτυξη με βάση τις εξαγωγές προτιμήθηκε 
από την υποκατάσταση των εισαγωγών. Ο μοναδικός 
τομέας στον οποίο διατηρήθηκε ο έλεγχος του κράτους 
ήταν ο βασικός πόρος του χαλκού (όπως συνέβη με το 
πετρέλαιο στο Ιράκ). Η βραχυπρόθεσμη αναγέννηση 
της χιλιανής οικονομίας με όρους ρυθμών ανάπτυξης, 
συσσώρευσης κεφαλαίου και υψηλών αποδόσεων για 
τις ξένες επενδύσεις παρείχε στοιχεία, τα οποία μπο-
ρούσαν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για τη στροφή 
σε πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολούθησε τόσο 
στη Βρετανία (υπό τη Θάτσερ) όσο και στις ΗΠΑ (υπό 
τον Ρέιγκαν). Δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα βάρβαρο 
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πείραμα, το οποίο εφαρμόστηκε στην περιφέρεια, έγινε 
μοντέλο για τη διαμόρφωση πολιτικών στο κέντρο (με 
τον ίδιο τρόπο που σήμερα προτείνεται το πείραμα 
επιβολής γραμμικού φόρου στο Ιράκ).7 

Το πείραμα της Χιλής απέδειξε, ωστόσο, ότι τα οφέλη  
δεν κατανεμήθηκαν εξίσου. Η χώρα και οι κυρίαρχες ελίτ 
της, μαζί και οι ξένοι επενδυτές, τα πήγαν αρκετά καλά, ενώ 
ο λαός σε γενικές γραμμές υπέφερε. Αυτό έχει υπάρξει ένα 
αρκετά σταθερό αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολι- 
τικών μέσα στα χρόνια, τόσο ώστε να θεωρείται δομικό 
στοιχείο του όλου εγχειρήματος. Οι Ντιμενίλ (Gérard 
Duménil) και Λεβί (Dominique Lévy) φτάνουν να υπο-
στηρίξουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός υπήρξε εξαρχής 
ένα εγχείρημα που είχε ως στόχο την αποκατάσταση 
της ταξικής ισχύος στα πλουσιότερα στρώματα του 
πληθυσμού. Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ωφε-
λήθηκε το ανώτερο ένα τοις εκατό των εισοδηματιών 
στις ΗΠΑ, έγραψαν: 

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτά τα 
νοικοκυριά λάμβαναν περίπου το 16 τοις εκατό 
του συνολικού εισοδήματος. Αυτό το ποσοστό 
μειώθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου και, τη δεκαετία του 1960, βυθίστηκε στο 
8 τοις εκατό, όπου και διατηρήθηκε για τρεις 
δεκαετίες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, 

7.  J. Valdez, Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile, 
Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 1995.
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ξαφνικά απογειώθηκε και μέχρι το τέλος του 
αιώνα έφτασε το 15 τοις εκατό. Βλέποντας τον 
συνολικό πλούτο, η τάση είναι σε μεγάλο βαθμό 
πανομοιότυπη […].8 

Άλλα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το ανώτερο 0,1 τοις 
εκατό των εισοδηματιών αύξησαν το μερίδιό τους επί 
του εθνικού εισοδήματος από 2 τοις εκατό το 1978 σε 
πάνω από 6 τοις εκατό μέχρι το 1999. Λογικά μιλώ-
ντας, με τις περικοπές φόρων της κυβέρνησης Μπους 
να αποδίδουν τα αναμενόμενα, η συσσώρευση πλού-
του στα ανώτερα κλιμάκια της κοινωνίας συνεχίζεται 
αμείωτη. Οι Ντιμενίλ και Λεβί παρατήρησαν επίσης 
ότι «η δομική κρίση της δεκαετίας του 1970, με τα 
επιτόκια να υπερβαίνουν οριακά τους ρυθμούς του 
πληθωρισμού, τις χαμηλές αποδόσεις μερισμάτων 
από τις εταιρείες και τις χρηματαγορές σε ύφεση, 
έπληξε κι άλλο το εισόδημα και τον πλούτο των πιο 
εύπορων» κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων. Η 
δεκαετία του 1970 δεν σημαδεύτηκε απλώς από μια 
παγκόσμια κρίση στασιμοπληθωρισμού, αλλά υπήρξε 
και η περίοδος κατά την οποία η ισχύς των ανώτερων 
τάξεων απειλήθηκε σοβαρά. Ο νεοφιλελευθερισμός 

8.  G. Duménil και D. Lévy, «Neo-Liberal Dynamics: A New 
Phase?», αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, σ. 4. Βλ. επίσης Task 
Force on Inequality and American Democracy, American Democracy 
in an Age of Rising Inequality, American Political Science Association, 
2004, σ. 3. 
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προέκυψε, σύμφωνα με το επιχείρημά τους, ως απά-
ντηση σε αυτή την απειλή.9 

Όμως η επαλήθευση αυτής της θέσης περί αποκατά-
στασης της ταξικής ισχύος απαιτεί να προσδιορίσουμε 
τον συγκεκριμένο σχηματισμό ταξικών δυνάμεων που 
συμπαρατάχθηκαν πίσω από τη στροφή σε νεοφιλελεύ-
θερες πολιτικές, καθώς ούτε στη Βρετανία ούτε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ήταν δυνατή η καταφυγή στη βία 
χιλιανού τύπου. Ήταν απαραίτητο, λοιπόν, να οικοδο-
μηθεί μια βάση συναίνεσης. Θα πρέπει να επιστρέψουμε 
στην κρίσιμη δεκαετία του 1970 για να δούμε πώς αυτή 
επετεύχθη. 

Το σοσιαλδημοκρατικό κράτος στην Ευρώπη και ο 
κεϊνσιανός συμβιβασμός, που στηριζόταν στο κοινω-
νικό συμβόλαιο ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία, στις 
ΗΠΑ είχαν λειτουργήσει καλά στα χρόνια της υψηλής 
ανάπτυξης των δεκαετιών 1950 και 1960. Η προώθηση 
αναδιανεμητικών πολιτικών, οι έλεγχοι στην ελεύθερη 
κυκλοφορία του κεφαλαίου, οι δημόσιες δαπάνες και 
το κράτος πρόνοιας συνέπλεαν με τους σχετικά υψη-
λούς ρυθμούς συσσώρευσης κεφαλαίου και την επαρκή 
κερδοφορία στις περισσότερες αναπτυγμένες καπιτα-
λιστικές χώρες. Όμως, προς το τέλος της δεκαετίας του 
1960, η εικόνα αυτή άρχισε να χαλάει, τόσο διεθνώς 
όσο και σε επίπεδο τοπικής οικονομίας. Μέχρι το 1973, 
ακόμα και πριν από τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο και 
το πετρελαϊκό εμπάργκο του OPEC, το σύστημα Bretton 

9.  Duménil και Lévy, ό.π.


