Η Μεταλλαγή της Ευρώπης
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Από τη δεκαετία του 1990, η Ευρώπη έδειχνε πως θα είχε κάποιο
σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση της μετακίνησης πληθυσμών.
Αυτή η εισροή εκατομμυρίων ανθρώπων από διαλυμένες
παραδοσιακές κοινωνίες προς τις παλιές βιομηχανικές χώρες της
Ευρώπης, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική και πολιτική
μεταλλαγή, συγκλονίζει τα θεμέλια της ατομικής ασφάλειας του
Ευρωπαίου, μια ατομική ασφάλεια που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ως το τέλος του 20ου αιώνα.
Σε αυτή την κοινωνικοϊστορική διαδρομή μισού αιώνα παρατηρούμε
τον παραγωγικό άνθρωπο που δημιούργησε η βιομηχανική εποχή να
μεταλλάσσεται σε καταναλωτή απογυμνωμένο από την ευθύνη της
παραγωγής. Σήμερα παρατηρούμε τον καταναλωτικό άνθρωπο να
χάνει αυτή την ιδιότητά του και να αναρωτιέται ο ίδιος για τη
σημασία της. Ποιος θα είναι ο σύγχρονος άνθρωπος που θα
συνοδεύσει την ιστορική διαδρομή του καπιταλισμού στη νέα,
άγρια και παγκόσμια μορφή του; Ποιος θα είναι ο σύγχρονος
Ευρωπαίος που θα πάρει μέρος σε αυτή τη νέα οικονομική και
πολιτική εξέλιξη;
Στην πραγματικότητα, φαίνεται να αλλάζει αυτή ακριβώς η
ευρωπαϊκή πολιτισμική ιδιότητα. Μοιάζει όχι και τόσο σημαντική
για τον νέο καπιταλισμό. Η μικρομεσαία ευρωπαϊκή επιχείρηση
χρειάζεται τον φρέσκο και πρόθυμο πληθυσμό για να επιβιώσει.
Είναι η ελάχιστη προσδοκία μπροστά στον κίνδυνο να μετατραπούν
τα αστικά βιομηχανικά συμπλέγματα σε αστικές ερήμους με
εκατομμύρια ασκόπως περιφερόμενους ανθρώπους.
Η κεντρική παραγωγή πολιτισμικών αγαθών με τη μορφή
εμπορευμάτων διέλυσε την τοπική-εθνική ταυτότητα, η οποία
επανέρχεται σήμερα ως μια πολιτική οπισθοδρόμηση. Έτσι, η
εθνική ταυτότητα παίρνει χρώμα ιδεολογικό, ναζιστικό και ο
«συγχρωτισμός» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφεύγεται οριακά

εφόσον οι φράχτες και το ΝΑΤΟ αποτελούν την απόδειξη μιας
αυστηρά επιλεκτικής υποδοχής των προσφύγων και ταυτόχρονα της
εργαλειακής χρησιμοποίησής τους από όλες τις πλευρές, με τρόπο
που πηγαίνει τη μνήμη μας στην ακραία έκφανση (του Άουσβιτς),
μιας πάντοτε υπαρκτής αντίληψης για τον άνθρωπο. Ο
παγκοσμιοποιημένος ευρωπαϊκός καπιταλισμός αντιπαρατίθεται με
τα νεοεθνικά αντανακλαστικά και επιλέγει μια εργαλειακή χρήση
των προσφύγων, αφαιρώντας όλο το πλαίσιο δικαιωμάτων που
θεσπίστηκε από τον Β΄ Παγκόσμιο και μετά. Έχουμε να κάνουμε με
μια οπισθοδρόμηση που διαπερνά όλους τους τομείς:
Απώλεια της δυνατότητας για ανάπτυξη της εθνικής
παραγωγής και οικονομίας, πράγμα που γίνεται εμφανές
ιδιαίτερα στις περιφερειακές χώρες μέσω της
δημοσιονομικής κρίσης.
Απώλεια της εγγυημένης ατομικής ασφάλειας όσον αφορά το
επίπεδο διαβίωσης, δηλαδή το επίπεδο καταναλωτικής
δύναμης.
Η εθνική κυβερνητική εξουσία αντικαταστάθηκε από μια
διεθνική αυστηρά οικονομοκεντρική κυβερνητική εξουσία
που, αντίθετα με τις διακηρύξεις του νεοφιλελευθερισμού,
γίνεται ακόμη πιο γραφειοκρατική και απολύτως ελεγκτική
προκειμένου
συμφέροντα

να εξυπηρετήσει τα χρηματοοικονομικά
των παλαιών χωρών του ευρωπαϊκού

καπιταλισμού.
Μήπως δεν πρόκειται για οπισθοδρόμηση της επιστήμης,
όταν ένα θεραπευτικό φάρμακο πωλείται π.χ. 15.308,80
Ευρώ (λιανική τιμή) που ανενδοίαστα αναγράφεται στο
κουτάκι με 28 χαπάκια των 0,1 gr; Μήπως περιέχει το
θεραπευτικό σάλιο κάποιου θεού ή πακτωλούς κρατικού και
βρόμικου χρήματος που πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να
διατηρήσουν την κυριαρχία στον δημόσιο χώρο μιας
συντεταγμένης φυσικής μειοψηφίας μαφιόζικου τύπου;
Η οπισθοδρόμηση της οικονομικής θεωρίας εκφράζεται στις
νεομαθηματικές επινοήσεις, είτε αυτές έχουν δεξιά
(Ντράγκι, Λαγκάρντ) απόκλιση είτε αριστερή (Βαρουφάκης)
απόκλιση. Οπισθοδρομούν, γιατί επιχειρούν να διατηρήσουν

το υπάρχον με το βλέμμα στο παρελθόν. Αφαιρούν από το
κάδρο της διανόησής τους την αμηχανία του σύγχρονου
ατόμου μπροστά στα οικονομικά θεωρήματα. Αγνοούν την
κατάρρευση των φαντασιακών σημασιών που δημιουργούσαν το
σημασιακό πλαίσιο όχι απλώς του οικονομοκεντρισμού αλλά
της ίδιας της παραγωγής και της οικονομίας.
Ίδιου τύπου οπισθοδρόμηση παρατηρούμε και στην πολιτική
θεωρία με νεομαρξιστικές επινοήσεις ακαδημαϊκών,
προσανατολισμένες στην περίπτωση αριστερών κυβερνήσεων
στην Ευρώπη και την ελπίδα να αντιπροσωπεύσουν με νέους,
καλούς(!) αυτή τη φορά, όρους το ευρωπαϊκό δημοκρατικό
κίνημα.
Η εισροή του χρειαζούμενου πληθυσμού στην Ευρώπη θα
πραγματοποιηθεί σε μια αργή και τόσο αυστηρή διαδικασία, μέχρι
που η Μεσόγειος να γεμίσει πτώματα, και θα πραγματοποιηθεί σε
μια Ευρώπη που καμιά σχέση δεν θα έχει με την παλιά. Αυτό δεν
αφορά στους νέους μόνο πληθυσμούς αλλά και στους παλιούς και
έχει να κάνει με την οπισθοδρόμηση για την οποία μιλούμε.
Είναι σαφές πως οι λεγόμενες ειδικές οικονομικές/παραγωγικές
ζώνες δεν μπορούν να περιοριστούν στη χρησιμοποίηση του
νεοεισερχόμενου προσφυγικού πληθυσμού χωρίς να επηρεάσουν τον
γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό.
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της παραγωγής, καθώς και
οι πολιτικές αποφάσεις των διεθνικών κέντρων εξουσίας,
απέδειξαν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο ότι ελεύθερη αγορά δεν
υπήρξε ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού. Πώς θα μπορούσε
άλλωστε να υπάρξει ελεύθερη αγορά μεταξύ άνισων, αφού το
δίκαιο και τους κανόνες ορίζει πάντοτε ο ισχυρός; Σήμερα, η
αγορά της οικονομίας όχι μόνο ελεύθερη δεν είναι, αλλά
δημιουργεί προνόμια αυτοκρατορικού χαρακτήρα, και με συμφωνίες
όπως η TTIP έχουμε την απόλυτη οικονομική ζούγκλα.
Παράλληλα, ο πολιτισμός της βιομηχανικής/καπιταλιστικής
δημιουργίας που ανέδειξε τον παραγωγικό άνθρωπο και μετέπειτα
τον καταναλωτή, μεταλλάσσεται σε έναν πολιτισμό της
διεκπεραίωσης, ενός πρακτικισμού από τον οποίο απουσιάζει το

περιεχόμενο, και αντί αυτού εμφανίζεται ένα πηλίκο ή το
αποτέλεσμα κάποιας πρόσθεσης ή αφαίρεσης.
Σε αυτή την πραγματικότητα της οπισθοδρόμησης εισέρχεται ο
(κατά το πλείστον) δυτικότροπος προσφυγικός πληθυσμός, ο προς
εγκατάσταση μετανάστης.
Στον αντίποδα της ρατσιστικής διαχείρισης του προσφυγικού,
έχουμε ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο εξαντλείται
(χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία του) και αυτό στη
διεκπεραίωση αυτών που τυπικά επιτάσσει το νόημα του
ανθρωπισμού. Δεν τίθεται με διακριτό τρόπο το πολιτικό αίτημα
της ένταξης του πρόσφυγα στον δημόσιο χώρο με ίσους όρους.
Έτσι, έχουμε μια αλληλεγγύη μεταξύ άνισων ατόμων, μια
δυσάρεστη στο βάθος κατάσταση που θα απαλυνόταν με την
ανάδειξη του συγκεκριμένου πολιτικού αιτήματος.
Η Ευρώπη μεταλλάσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικού
εκβιασμού και σπρωξίματος για μια θέση στο τεντωμένο σκοινί
ασκήσεων ισορροπίας του παγκόσμιου καπιταλισμού. Η κοινωνική
και πολιτική διάλυση εκφράζεται στους αλλεπάλληλους
κλυδωνισμούς του υπόρρητου αποθεματικού εξουσίας που το έθνοςκράτος καρπωνόταν αριστοτεχνικά – πράγμα που μάλλον δεν ισχύει
στο νέο καθεστώς των υπερεθνικών οικονομοκεντρικών εξουσιών
που στηρίζονται κατά βάση σε έναν τύπο ανθρώπου που πλέον δεν
υπάρχει και πιθανότατα να μην υπήρξε ποτέ. Το
αποκοινωνικοποιημένο άτομο του νεοφιλελευθερισμού έμεινε από
νόημα, και στην καλύτερή του εκδοχή εμφανίζεται να
αυτοκαταναλώνεται – αρκεί ένα ζάπινγκ σε όλη την ευρωπαϊκή
τηλεόραση για να το διαπιστώσουμε ή μια ματιά στην εμπορική
ανάπτυξη του “Do it yourself”.
Ποιο θα είναι το νέο πολιτικό ον της μεταλλαγμένης Ευρώπης; Το
ευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτικό σύστημα εξουσίας αδυνατεί να
αναπαράγει τον πολιτικό λόγο της δικαιολόγησής του. Έτσι,
αδυνατεί και να παράγει πλέον τον οποιοδήποτε πολιτικό λόγο, ο
οποίος δύναται να παραχθεί από τις χιλιάδες σύγχρονες
κοινωνικές δικτυώσεις, και παράγεται επί του συγκεκριμένου

μεν, σε ένα πλαίσιο άμεσης δημοκρατίας δε. Δεν επιζητεί κανείς
από αυτό το μεγάλο δημοκρατικό ρεύμα να αντιπροσωπευθεί ούτε
να αντιπροσωπεύσει, παρά μόνο γελοίοι επίδοξοι ηγέτες πιθανών
νέων εκλογικών αναδύσεων.
Η μεταλλαγή της Ευρώπης αποκαλύπτει κρυφές, αθέατες πλευρές
της κοινωνικής ζωής με δυσάρεστες συγκρούσεις, καθώς έρχονται
τα πιο χαμηλά κίνητρα στην επιφάνεια του κοινοβουλευτισμού.
Παράλληλα, αναδύεται μια νέα ευρωπαϊκή κουλτούρα που δεν
παγιδεύεται στην οπισθοδρόμηση του εθνικού – τοπικού, ούτε
ακόμη στην οπισθοδρόμηση του νέου οικονομικού ευρωπαϊσμού,
αλλά επεκτείνεται πέρα από αυτά τα πολιτισμικά σύνορα. Είναι η
διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κουλτούρας, πέρα από τις εθνικές
μορφές ζωής. Πέρα από την Ευρώπη του παρελθόντος και πέρα από
την Ευρώπη του σήμερα.
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