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Κοινωνικός Αποκλεισµός: Επιστηµονική Έννοια ή Πολιτική; 

Μια µάστιγα, που άλλοτε παροµοιάζεται µε "πληµµυρίδες" κι άλλοτε µε το "µέγα έγκληµα της εποχής µας", 

πλήττει την Ευρώπη: ο κοινωνικός αποκλεισµός. Η αντιµετώπισή του είναι ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας 

της Ε.Ε. και η σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη - εκτός εξαιρέσεων - νοµιµοποιεί το "φαινόµενο" και την 

χρήση του όρου, υιοθετώντας τον. Βρισκόµαστε λοιπόν, για άλλη µια φορά µπροστά σε ένα κλασσικό 

επιστηµολογικό παράδοξο: υποτίθεται ότι η µελέτη του φαινοµένου θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής 

θεωρίας γι αυτό, ενώ αντίστροφα προϋποτίθεται η ύπαρξη τρόπου προσέγγισης ή θεωρίας για να γίνει το 

φαινόµενο αντιληπτό. 

Α. ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Η ιστορία του όρου, παρόλη τη συντοµία της, αποδεικνύει ότι η χρήση του είχε µία αυτόνοµη – 

εξωεπιστηµονική – πορεία και είναι οι πολιτικές συγκυρίες και σχέσεις που οδήγησαν στην συγκεκριµένη του 

εννοιολογική ταυτότητα. Και πράγµατι, αν στα µέσα της δεκαετίας του '70, ο όρος χρησιµοποιούταν για να 

ορίσει τα κενά της πολιτικής πρόνοιας στη Γαλλία αναφερόµενος σε "κοινωνικά απροσάρµοστους" 

ανθρώπους, στις αρχές της δεκαετίας του '80 ο συµπληρωµατικός όρος insertion (ένταξη) αναφέρεται 

στους υποειδικευµένους εισερχόµενους στην αγορά εργασίας νέους. 

Μόνο στα τέλη της δεκαετίας του '80 υπερβαίνεται αυτή η αποσπασµατική χρήση του όρου, όταν η γαλλική 

σοσιαλιστική κυβέρνηση απαντώντας στην εκ δεξιών και εξ αριστερών αντιπολιτευτική κριτική για την 

αυξανόµενη ανεργία, φτώχεια και ανισότητα, συσχετίζει τον κοινωνικό αποκλεισµό µε την ολοένα 

αυξανόµενη αστάθεια των κοινωνικών δοµών (γειτονιά, οικογένεια, φιλία). Αυτή η κοινωνιολογίζουσα οπτική 

συνδέει τον αποκλεισµό µε τις θεωρίες του κοινωνικού συµβολαίου, της κοινωνίας των πολιτών και εισάγει 

ως κυρίαρχους άξονές του την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή, την αµοιβαία αναγνώριση, τις ίσες 

ευκαιρίες, τους κοινωνικούς δεσµούς κλπ. Από εκεί και ύστερα, ο αποκλεισµός µοιραία µετατρέπεται σε 

κριτήριο µιας θεσµοθετηµένης πλέον κατηγοριοποίησης κοινωνικών οµάδων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Έτσι σε αυτόν εντάσσονται οι εθνικές και κοινωνικές συγκρούσεις και διακρίσεις, καθώς και η ίδια η δοµή των 

πόλεων µε τα γκέτο και τα φτωχά προάστια τους (banlieues).  

Για πρώτη φορά ο όρος συναντάται σε κοινοτικά κείµενα το 1989 και έκτοτε δηµιουργείται µία διακρατική 

δοµή µελέτης και αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού – το οµώνυµο παρατηρητήριο – µε εθνικά 

παραρτήµατα, του οποίου η δράση ορίζει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαινοµένου ανά κράτος αλλά 

και συνολικά στην Ευρώπη. 

Β. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

∆εν θα ήταν λοιπόν, υπερβολή να ειπωθεί πως ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι ένας όρος που εφευρέθηκε 

από πολιτικούς και εξυπηρέτησε κατ΄ αρχήν πολιτικούς σκοπούς, πριν η κοινωνιολογία προθυµοποιηθεί να 

του δώσει "εύσηµα επιστηµονικότητας". Θα µπορούσε κάποιος όµως να αναδείξει καλόπιστα την 

προτεραιότητα των κοινωνικών φαινοµένων έναντι των όρων που περιγράφουν (εξ άλλου η επίσηµη 

ακαδηµαϊκή σκέψη συνήθως έρχεται δεύτερη…).  

Μα ακριβώς γι αυτό πρόκειται: ο κοινωνικός αποκλεισµός σαν όρος ενώ συµβατικά αναφέρεται από 

πολιτικούς, κοινωνιολόγους και δηµοσιογράφους, καθώς και από στελέχη εταιρειών και υπουργείων, στην 

πραγµατικότητα κάθε φορά που επιστρατεύεται δεν αντανακλά την ίδια πραγµατικότητα ή τα ίδια φαινόµενα. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικό πλούτο συνώνυµων χρήσεων του όρου και ορίζει µε 

αυτόν ανθρώπους και οµάδες που µε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
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αποτελέσουν µία κατηγορία. Ανάµεσα στα συνώνυµα του αποκλεισµού διακρίνεται η κατάσταση 

(σωρευτικών) µειονεκτηµάτων, η φτώχεια, η στέρηση και η ένδεια, καθώς και η περιθωριοποίηση και η 

αθλιότητα. Στο εύλογο ερώτηµα "από τι αποκλείονται" αυτοί οι άνθρωποι, οι απαντήσεις που συνέταξε η 

H.Silver ανέρχονται τις 25, µεταξύ των οποίων, οι πόροι ζωής και η απασχόληση, η  στέγη και η µόρφωση, η 

συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες, η οικογένεια, η ανθρώπινη µεταχείριση, ο σεβασµός και η 

κατανόηση. 

Οι οµάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες των αποκλεισµένων είναι και αυτές άνω των 20, µεταξύ των 

οποίων ενδεικτικά: οι χρόνιοι και οι περιστασιακά άνεργοι, οι χαµηλόµισθοι και οι φτωχοί, οι αναλφάβητοι, οι 

υποειδικευµένοι, οι φυσικά και οι πνευµατικά ανήµποροι, τα κακοποιηµένα παιδιά, οι µειονότητες, οι κάτοικοι 

κακόφηµων συνοικιών και οι κοινωνικά στιγµατισµένοι και αποκλίνοντες. Στην ελληνική έκθεση επίσης 

περιλαµβάνονται οι Τσιγγάνοι και οι  διάφοροι νοµάδες, οι παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ∆, καθώς και 

οι πολύτεκνοι σαν αποκλεισµένοι από τον κανονικό (normal) τρόπο ζωής. 

Γ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Τι όµως είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός; Ο ορισµός του αποτελεί και αυτός ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα. Όλοι 

δείχνουν να συµφωνούν ότι είναι ένα "απαράδεκτο" κοινωνικό φαινόµενο – αποτέλεσµα της οικονοµικής 

κρίσης. Κοινή όµως είναι και η πεποίθηση ότι η εξαφάνιση του φαινοµένου δεν εξαρτάται από την 

αντιµετώπιση της κρίσης και την "οικονοµική ανάπτυξη". Η πολυπλοκότητά του και η ποικιλία των 

διαδικασιών και των µορφών του οδηγεί κάποιους στο να τον θεωρήσουν σαν το "σπάσιµο του κοινωνικού 

δεσµού", εάν υποθέσουµε δηλαδή, ότι υπάρχει "κάτι" που ενώνει µεταξύ τους τα άτοµα… Οι τρόποι, λοιπόν, 

ορισµού του φαινοµένου αναγκαστικά παίρνουν την µορφή κάποιων πλεγµάτων από µεταβλητές, χωρίς 

σαφή ιεραρχική δοµή, που καµία από αυτές δεν το προσδιορίζει, παρά µόνο σε συνδυασµό µε τις άλλες. 

Αυτός είναι ο λόγος που κάνει τον αποκλεισµό "διαγνώσιµο" οπουδήποτε και ταυτόχρονα καθιστά 

απαραίτητη την εξέτασή του ως συλλογική εµπειρία, συµπεριλαµβανοµένων των θεωρητικών και πολιτικών 

συζητήσεων, των κρατικών πολιτικών πρόνοιας και των εµπειρικών δεδοµένων. Από τα τρία όµως αυτά 

επίπεδα, ο κοινωνικός αποκλεισµός "υπάρχει" µόνο στο πρώτο: στο επίπεδο των θεωρητικών επεξεργασιών, 

του πολιτικού διαλόγου και των διοικητικών αποφάσεων – εφόσον είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι κρατικές 

πολιτικές δεν σηµείωσαν ιδιαίτερες µεταβολές παρόλη την συντονισµένη προσπάθεια και η συλλογή 

εµπειρικών δεδοµένων αφορά στη µέτρηση γνωστών µεγεθών όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια κλπ., γιατί 

είναι εµφανές πως αφού ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν ορίζεται, δεν µπορεί και να µετρηθεί. 

Τι όµως αντιµετωπίζουν παρ' όλα αυτά οι κρατικές πολιτικές; Το παρατηρητήριο είναι σαφές: την "άρνηση – 

ή µη πραγµάτωση – των κοινωνικών δικαιωµάτων" η οποία καταλήγει να είναι η αιτία του αποκλεισµού και 

που συνήθως συνοδεύεται µε µια υποκειµενική, εµπειρική κατάσταση, όπως η κακή εικόνα των 

"αποκλεισµένων" για τον εαυτό τους, για την ικανότητά τους να ενταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους 

κ.ο.κ. 

∆εν είναι λοιπόν τα ίδια τα φαινόµενα που χρειάζονται µια νέα οπτική και εξήγηση, γιατί αυτά είναι ήδη 

γνωστά και απλώς επανεµφανίζονται. Είναι ο "διαρθρωτικός" τους χαρακτήρας που κάνει αισθητό τον 

αποκλεισµό. Η εξήγηση αυτή µοιραία προκαλεί ερωτήµατα για τα κριτήρια µε βάση τα οποία, φαινόµενα ήδη 

γνωστά όπως η ανεργία και η φτώχεια, άλλοτε έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και άλλοτε όχι. Τα ίδια 

κριτήρια – ή η έλλειψή τους – διαιρούν τη φτώχεια σε παραδοσιακή και νέα, (εννοώντας πιθανώς ότι η 

πρώτη εξηγείται αλλιώς ή πιο εύκολα), διακρίνουν τη δοµική ανεργία από τις άλλες µορφές της κ.ο.κ. 

Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο επιχείρηµα, εκτός, ίσως, από το ότι ζούµε σε µια µεταβιοµηχανική 

κοινωνία, επιχείρηµα το οποίο φοβόµαστε πως είναι αρκετά δυσνόητο, αν όχι για εµάς, τότε για τις µάζες των 

"αποκλεισµένων". 
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Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε τα χαρακτηριστικά του "κοινωνικού αποκλεισµού ως εξής: 

i. Είναι ένα νέο κοινωνικό φαινόµενο µε διαρθρωτικό χαρακτήρα, αλλά όλες οι µορφές του έχουν 

παρατηρηθεί στο παρελθόν,  

ii. ∆εν υπάρχουν στατιστικά, εµπειρικά δεδοµένα, λόγω πολυπλοκότητας των µεταβλητών του, 

iii. Η διάγνωσή του γίνεται µε βάση την εµπειρία των κατά τόπους φορέων και,  

iv. Ενώ είναι φαινόµενο της οικονοµικής κρίσης, η αντιµετώπισή του γίνεται στη σφαίρα της ψυχολογικής 

προσαρµογής των "αποκλεισµένων ατόµων" και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης. 

∆ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

∆εν είναι δύσκολο να παρατηρηθεί, ότι ο ίδιος όρος πηγάζει από µία σχετικά άκαµπτη θεώρηση των 

κοινωνικών φαινοµένων, στο όνοµα της οποίας και προσλαµβάνεται παρόλη ή ακριβώς γι αυτήν την 

ελαστικότητά του. Ελαστικότητα δεν είναι απλώς η έλλειψη αυστηρών επιστηµονικών κριτηρίων της χρήσης 

του όρου "κοινωνικός αποκλεισµός", αλλά µια ακόµη πιο ανησυχητική της διάσταση. Πρόκειται για µια τάση 

γενίκευσης και αναγωγής όλων των κοινωνικών φαινοµένων που θεωρούνται "ενοχλητικά" σε αυτόν, την 

πραγµατιστική της φιλοσοφία που βασίζει τόσο την διάγνωση του, όσο και την αντιµετώπισή του στην κατά 

τόπους εµπειρία, καθώς και την αξιοπρόσεχτη στοχοπροσήλωσή της στην υποκειµενική υπόσταση των 

φαινοµένων.  

∆ιακρίνεται λοιπόν, µια ολόκληρη σειρά πρακτικών "ένταξης", "ολοκλήρωσης" και "αλληλεγγύης" των 

αποκλεισµένων που (στις χώρες που έχουν προλάβει να πάρουν µαζικά χαρακτηριστικά) έχουν αφήσει 

ανεξίτηλα τα χνάρια τους: κάποιοι κοινωνιολόγοι διακρίνουν ανάµεσα στη µόνιµη και σταθερή εργασία και 

τον αποκλεισµό και ένα στρώµα συµµετεχόντων σεµινάρια "επιµόρφωσης", "επαναπροσανατολισµού", 

"ενσωµάτωσης" κλπ. 

Είναι έτσι φανερό, ότι αν ο "κοινωνικός αποκλεισµός" αντανακλά µια πραγµατικότητα, τότε αυτή είναι η 

πραγµατικότητα της "ένταξης", δηλαδή της ολοµέτωπης προσπάθειας ελέγχου και διαπαιδαγώγησης από το 

σύγχρονο κράτος των συνεχώς αυξανόµενων ανέργων και φτωχών µαζών. Αυτή την πρακτική επενδύει 

ιδεολογικά ο "κοινωνικός αποκλεισµός" – που µετατρέπει την κοινωνία σε κάτι από το οποίο µπορείς να είσαι 

έξω: το ζήτηµα δεν είναι να είµαστε up or down, αλλά in or out. Αυτό τον στόχο εξυπηρετεί και περιβόητη 

αναδιάρθρωση των µηχανισµών άσκησης κοινωνικής πολιτικής, για χάρη του οποίου πρέπει να 

αναπτύσσονται οριζόντια και επί τόπου χωρίς την δηµιουργία άχρηστων γραφειοκρατικών δοµών. Εξ ου 

άλλωστε και η επιλογή των λεγόµενων ενεργητικών µέτρων έναντι των παθητικών, στην καταπολέµηση του 

αποκλεισµού.  

Όπως φαίνεται, αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος εξασφάλισης της "ένταξης των αποκλεισµένων". Ωστόσο 

αναδύεται το ερώτηµα: ένταξη σε τι; 

Ε. ΟΡΟΣ "ΚΛΕΙ∆Ι" ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Σε αντιδιαστολή µε ότι υποστηρίζεται, ο δείκτης που τείνει να καθορίσει και την αύξηση όλων των 

υπολοίπων, το αντικείµενο των προγραµµάτων αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και το 

κύριο πρόβληµα των "αποκλεισµένων είναι αναµφίβολα η ανεργία. Τρεις άλλωστε από τους έξι τοµείς που 

δηµιουργούν αποκλεισµό, σύµφωνα µε τα επίσηµα κείµενα της ΕΕ, έχουν σχέση µε την ανεργία: η αγορά 

εργασίας µε την ευρεία έννοια, η λειτουργία των κεφαλαιαγορών, η επιστηµονική και τεχνολογική ανάπτυξη 

κ.ο.κ. Η ανεργία, αντίθετα µε τα δόγµατα του φιλελευθερισµού δεν υποχωρεί, όπως θα όφειλε µε τις 

περιοδικές "αναθερµάνσεις" της οικονοµίας (όρος του Μπιλ Κλίντον) και τείνει να γίνεται όλο και πιο µαζική, 

όλο και πιο µακροχρόνια. Οι άνεργοι είναι ο κατ΄ εξοχήν αποδέκτης όλων αυτών των πρακτικών 

"κατάρτισης", "προσανατολισµού", "ένταξης στην αγορά εργασίας" κλπ. Εδώ βρίσκεται και µία από τις 

παραπλανητικές χρήσεις του όρου: οι άνεργοι "αν και εκτός εργασιακής σφαίρας, δεν βρίσκονται εκτός 

αγοράς εργασίας". Μια ακόµα πιο παραπλανητική παραλλαγή αυτής της προσέγγισης είναι ο διαχωρισµός της 
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αγοράς εργασίας σε "επίσηµη" και "ανεπίσηµη", σε "τυπική" και "άτυπη" σαν οι κατά παράβαση εργαζόµενοι 

να µην είναι … µέρος του εργατικού δυναµικού ή αντίστροφα σαν να είναι δυνατή η κατά παράβαση εργασία, 

εάν δεν υπήρχε η ανεργία σαν µια µόνιµη απειλή για τους εργαζόµενους. Τυπικό άλλωστε παράδειγµα είναι 

και οι λεγόµενες ευέλικτες µορφές απασχόλησης, οι οποίες αναπτύχθηκαν και εξαπλώθηκαν πολλές φορές 

πριν την νοµοθετική κατοχύρωσή τους. 

Με δεδοµένο λοιπόν, ότι ο αποκλεισµένοι δεν είναι µέρος του εργατικού δυναµικού, η "ένταξή" τους, η 

"κατάρτιση" και η "αναπροσαρµογή" τους είναι η ασφαλέστερη ένδειξη για το τι είδους εργατικό δυναµικό 

επιβάλλεται στην αγορά εργασίας σήµερα. Πρόκειται δηλαδή για την επιβεβαίωση στην πράξη ακριβώς του 

αντίθετου: οι "αποκλεισµένοι" δεν είναι καθόλου "εκτός", αλλά αντίθετα πολύ "εντός", αφού στο όνοµα της 

ένταξής τους επιχειρείται µια συνολική αναδιάρθρωση των µορφών και των όρων πώλησης της εργατικής 

δύναµης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι "ευέλικτες" θέσεις εργασίας στην τελευταία δεκαετία στην 

Ευρώπη αυξήθηκαν ανάλογα µε την αύξηση του µέσου όρου παραµονής στην ανεργία.  

Τα στατιστικά στοιχεία είναι πραγµατικά πλούσια: ενδεικτικά στις ΗΠΑ οι άνεργοι και τα άτοµα µε προσωρινή 

και µερική απασχόληση αποτελούν το 45% του ενεργού πληθυσµού, ενώ στη Βρετανία το 50% των 

γυναικών και το 25% των ανδρών, δηλαδή το 36% απασχολείται µε ωράρια εκτός του κανονικού οκταώρου. 

Το 90% των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν από το '88 µέχρι το '93 απαιτούσαν προσωρινή ή µερική 

απασχόληση. Στη Γερµανία οι µισοί από τους νεοπροσληφθέντες εργάζονται µε µερικό ωράριο ή προσωρινή 

σύµβαση. 

Ας αναλογιστούµε επίσης, τι είδους εργατικό δυναµικό θα αποτελούν οι "ενταγµένοι": έχοντας γίνει 

αντικείµενα πολυσχιδούς κατάρτισης και πολλαπλής ηµιειδίκευσης είναι αποξενωµένοι τόσο από οποιαδήποτε 

"επαγγελµατική συνείδηση", όσο και από τον εαυτό τους (αφού η ίδια τους η συµµετοχή στα προγράµµατα 

ένταξης προϋποθέτει την "θέλησή" τους να καταρτιστούν για να γίνουν καλύτεροι από τους άλλους, 

ανταγωνίσιµοι στην αγορά εργασίας και όχι για λόγους αξιοπρέπειας και προσωπικής ανάπτυξης ΄πως 

αναφέρεται στα κείµενα της Commission). Αυτό τους κάνει απόλυτα ανταλλάξιµους και βορά στους όρους 

µιας ευέλικτης αγοράς εργασίας, προσανατολισµένης στην απεριόριστη µείωση του λεγόµενου κόστους 

εργασίας.  

ΣΤ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ; 

Η ανεργία και η απασχόληση στον καπιταλισµό αποτελούν τις µορφές του ίδιου φαινοµένου, της ουσιαστικής 

υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Πολλές µορφές απασχόλησης συγκαλύπτουν την ανεργία και 

ταυτόχρονα πολλές εκφράσεις της ανεργίας ορίζουν την απασχόληση. Πίσω από τους όρους της αστικής 

πολιτικής οικονοµίας και κοινωνιολογίας κρύβονται οι πραγµατικές κατηγορίες της µαρξιστικο-λενινιστικής 

πολιτικής οικονοµίας, που αποκαλύπτουν το φαινόµενο του σχετικού υπερπληθυσµού. 

Η έννοια του ρευστού υπερπληθυσµού συσκοτίζεται µε τη χρήση του όρου "ανεργία τριβής" και ως ένα 

βαθµό, του όρου "δοµική ανεργία" που καλύπτει τις άλλες µορφές υπερπληθυσµού όπως τις περιγράφει ο 

µαρξισµός. Η σηµαντικότερη αιτία επιλογής αυτών των όρων από την αστική επιστήµη και στατιστική 

εστιάζεται στην προσπάθεια απόκρυψης της πολιτικο-οικονοµικής διάστασης του φαινοµένου, στον 

περιορισµό του σε τεχνικούς όρους που διαστρεβλώνουν το γεγονός ότι το σύστηµα είναι αυτό που γεννά 

την ανεργία και όχι ο τρόπος διαχείρισής του. Ακόµα γίνεται προσπάθεια και επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό 

να εµφανίζονται µορφές του στάσιµου υπερπληθυσµού ως σύγχρονες µορφές απασχόλησης που πηγάζουν 

από την προοδευτική τεχνολογική εξέλιξη. Εάν αυτό συνέβαινε πραγµατικά θα ήταν φυσικό επακόλουθο να 

γίνει µία καθολική µείωση του εργάσιµου χρόνου, µε ταυτόχρονη ένταση µιας ανοδικής δυναµικής του 

εργατικού εισοδήµατος, πράγµα που όντως αντανακλά τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο. 

Η λεγόµενη ελαστική απασχόληση µε όλη της την πολυχρωµία, είναι έκφραση διόγκωσης του στάσιµου 

υπερπληθυσµού. Η στυγνή εκµετάλλευση κύρια της ξένης, παράνοµης και µισοπαράνοµης εργασίας είναι 

µορφή εισαγόµενου συγκαλυµµένου υπερπληθυσµού. 
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Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, θα έπρεπε να στραφεί η προσοχή µας, όχι τόσο στην αφελώς ανεκτική και 

ενίοτε υποβαστάζουσα στάση µιας µερίδας των κοινωνικών επιστηµόνων σε αυτές τις πολιτικές επιλογές, όσο 

στις ίδιες αυτές τις επιλογές. Η αναγωγή της οικονοµικής κρίσης σε "νέα"- και "µέτα" - φαινόµενα δεν αρκεί 

για να κρύψει την αδιαµφισβήτητη αιτία της: την µεγιστοποίηση δηλαδή του καπιταλιστικού ανταγωνισµού 

και των κερδών. ∆εν αρκεί επίσης για να καλύψει τις συνεπακόλουθες πολιτικές επιταγές διάλυσης και 

ενσωµάτωσης του εργατικού κινήµατος στους κρατικούς σχεδιασµούς. 

Μια τέτοια εξέλιξη δεν µπορεί παρά να υποθάλπει τον φανατισµό (εθνικό και θρησκευτικό) τόσο στη 

περιφέρεια, όσο και στο κέντρο της αναπτυγµένης ∆ύσης – σε αντίθεση µε τη δηµοκρατία και τη 

συµµετοχικότητα που τόσο εξυµνείται. Στην πραγµατικότητα, βλέπουµε το κράτος πρόνοιας και το κράτος 

δικαίου να αρνούνται τον εαυτό τους σηκώνοντας τα χέρια µπροστά στα οικονοµικά µεγέθη και φαινόµενα 

που φαντάζουν τόσο αναπότρεπτα και τόσο αυταίτια, όσο και τα στοιχεία της φύσης, οι σεισµοί, οι 

καταποντισµοί κλπ. Για άλλη µια φορά, το κράτος δεν φαίνεται να µπορεί να "υπερίπταται" της κοινωνίας και 

των ταξικών της αντιθέσεων, αντίθετα αποδεικνύεται και πάλι ο έντονα ταξικός του χαρακτήρας, στο βαθµό 

που η έννοια του "κοινωνικού αποκλεισµού" συνιστά και µια ξεκάθαρη κρατική επιλογή πολιτικής 

παρέµβασης. 

Η εξήγηση και η αντιµετώπιση των κοινωνικών φαινοµένων πηγάζει από την διαδικασία κοινωνικής 

παραγωγής, της ταξικής πάλης και της ιστορίας. Τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας και οι προσπάθειες 

ερµηνείας τους δείχνουν ότι ο καπιταλισµός δεν µπορεί να υπερβεί τις οργανικές του αντιφάσεις, ούτε να 

υπερβεί τον εαυτό του και να παράγει µια νέα ανθρώπινη κοινωνία. Παρόµοια και η αστική σκέψη δεν είναι 

σε θέση να δώσει µια θετική εξήγηση της κοινωνίας, µία µη αλλοτριωµένη µορφή κοινωνικής συνείδησης. 

Αυτό το βάρος, όσος χρόνος κι αν περάσει, όσοι "αποκλεισµοί" κι αν διαγράψουν την τροχιά τους και χαθούν, 

πέφτει στους ώµους του εργατικού κινήµατος και της µαρξιστικής σκέψης και δράσης. 
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