Γιάννης Βενέρης
Μάρξ9 ἐπιστηµονικὸς σοσιαλισµὸς
ἢ θρησκευτικὴ ἐπαγγελία:
Πρώτη ἔκδοση+ Ἁθήνα 1/00
Παραγωγή9
Τυπογραφικὸ ἐργαστήρι «∆όµος»

Ὁµιλία ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ προγράµµατος
LDF@QNM OKTR

µὲ τὴ συνεργασία καὶ χορηγὸ τὸ
Κοινωφελὲς Ἵδρυµα Κοινωνικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Ἔργου
'ΚΙΚΠΕ(

Γιάννης Βενέρης

Μάρξ9
ἐπιστηµονικὸς σοσιαλισµὸς
ἢ θρησκευτικὴ ἐπαγγελία:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ % ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ο

ὅρος ἐπιστηµονικὸς σοσιαλισµὸς χρησιµοποιεῖται µό,
νο σὲ ἀντίθεση µὲ τὸν οὐτοπικὸ σοσιαλισµὸ ποὺ θέλει
νὰ µπολιάσει τὸ λαὸ µὲ καινούργιες ἀνοησίες+ ἀντὶ νὰ πε,
ριορίσει τὴν ἐπιστήµη στὴ γνώση τοῦ κοινωνικοῦ κινήµατος
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς δηµιουργεῖ»+ ἔγραφε ὁ ΜάρξΦαίνεται τουλάχιστον παράδοξο ὅτι οἱ οἰκονοµίες καὶ οἱ
κοινωνίες ποὺ «οἰκοδοµήθηκαν» µὲ βάση τέτοια ἐπιστηµο,
νικὴ πρόθεση κατέρρευσαν σὲ λίγες δεκαετίες ἀπὸ τὴ δηµι,
ουργία τους+ καὶ ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὸ ἀντίθετό τους+
διαγράφοντας κύκλο παρόλο ποὺ λάτρευαν τὴν ἐσχατολογι,
κὴ εὐθεία- Ἢ ἐπιβιώνουν µὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιβιώνουν+ δια,
µοιραζόµενες συγχρονικῶς τὶς διαχρονικῶς χειρότερες
πλευρὲς τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦὍπως ἔλεγε ὁ Μὰρξ γιὰ τὴ θεωρία του09 «Ἁπὸ ἄποψη
ἀρχῶν+ ἡ διαλεκτικὴ µέθοδός µου δὲν εἶναι µόνο διακριτὴ
ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Ἔγελου+ ἀλλὰ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετό της- Γιὰ
τὸν Ἔγελο+ ἡ διαδικασία τῆς σκέψης+ ποὺ ἐκεῖνος τὴ µε,
τατρέπει σὲ αὐτόνοµη ὀντότητα ὑπὸ τὸ ὄνοµα τοῦ Πνεύµα,
τος τὸ ὁποῖο δηµιουργεῖ τὸ πραγµατικό+ ἐκφράζει µόνο τὰ
ἐξωτερικὰ φαινόµενά του- Γιὰ µένα+ ἀντιθέτως+ τὸ ἰδεατὸ δὲν
εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχει µεταφερθεῖ καὶ µε,
ταφραστεῖ στὸ κεφάλι τοῦ ἀνθρώπου»- ∆ὲν ἦταν µόνος του
ὁ Μὰρξ σὲ αὐτὴ τὴ µεθερµήνευση τοῦ Ἔγελου- Οἱ ὀνοµα,
ζόµενοι «ἀριστεροὶ ἐγελιανοί»+ γύρω στὰ 073/+ εἶχαν ὁδη,
γηθεῖ στὴν ἄποψη ὅτι ἂν ὁ Θεὸς χρειάζεται τὴν ἀνθρώπινη
ἱστορία γιὰ νὰ ἐκδιπλωθεῖ+ τότε ὁ Θεὸς αὐτὸς δὲν µπορεῖ πα,
ρὰ νὰ εἶναι τὸ ἀνθρώπινο γένος+ ὁ Ἁνθρωπος 1+ ποὺ σὲ µιὰ
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προµηθεϊκὴ,τιτανικὴ ἐξέγερση γκρεµίζει τοὺς παλαιοὺς
ψευδεῖς θεοὺς καὶ γίνεται ὁ ἴδιος θεός- Ὁ Μὰρξ ἐπιλέγει νὰ
προλογίσει τὴ διατριβή του µὲ τὰ λόγια τοῦ αἰσχύλειου Προ,
µηθέα2Ὁ Μὰρξ εἶχε ἀρκετὲς «πηγὲς» καὶ πάλεψε µαζί τους- Ἡ
διαρκὴς µάχη ὅµως ποὺ ἔδωσε γιὰ νὰ «ἀναστρέψει» τὸν
Ἔγελο καὶ τὸ Πνεῦµα ἦταν κοπιώδης καὶ τοῦ ἄφησε πολλὰ
σηµάδια+ στὸ «οἰκονοµικό+ τὸ πολιτικό+ τὸ ἰδεολογικό»+ γιὰ
νὰ χρησιµοποιήσω µόνο λόγου χάριν τὶς ἀλτουσεριανὲς
«στιγµές»Στὴν οἰκονοµία+ ὁ Μὰρξ ἀναγνώρισε στὴ σκέψη καὶ στὰ
λόγια τὸ ρόλο τοῦ Πνεύµατος+ ποὺ τὸ ἀνέφερε καὶ ὡς «δια,
νοητικὸ στοιχεῖο στὴν παραγωγή»+ δηλαδὴ τῆς γνώσης+ τῶν
καινοτοµιῶν+ καὶ τῶν ἄλλων πληροφορικῶν εἰσροῶν+ ὅπως
τὶς ὀνοµάζω3- Σὲ ὁρισµένα σηµεῖα µάλιστα ἔφθασε στὰ ὅρια
τοῦ τεχνολογικοῦ ντετερµινισµοῦ+ ὅταν ὑποστήριζε ὅτι9 «ὁ
χειρόµυλός σου δίνει µιὰ κοινωνία µὲ φεουδάρχες+ ὁ ἀτµό,
µυλος µιὰ κοινωνία µὲ βιοµηχανικοὺς καπιταλιστές»+ ἤ9 «τὸ
µπαρούτι+ ἡ πυξίδα καὶ ἡ τυπογραφία εἶναι τρεῖς µεγάλες
ἐφευρέσεις ποὺ ἀναγγείλανε τὴν ἀστικὴ κοινωνία»- Μέσα
ἀπὸ αὐτὰ περνᾶ ἡ γενικότερη θέση τοῦ µαρξισµοῦ ὅτι οἱ πα,
ραγωγικὲς δυνάµεις εἶναι τὸ δυναµικὸ στοιχεῖο+ ποὺ ἡ ἀνά,
πτυξή τους ὁδηγεῖ στὸ «σπάσιµο» τῶν παραγωγικῶν σχέ,
σεων- Ὁ Μὰρξ καὶ οἱ µαρξιστὲς µελέτησαν ἐκτενῶς τὶς
δεύτερες+ ὅµως δὲν κατάφεραν νὰ διατυπώσουν συγκροτη,
µένη θεωρία καὶ µαθηµατικὰ ὁµοιώµατα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη
τῶν παραγωγικῶν δυνάµεων+ καὶ περιορίστηκαν σὲ ἐµπει,
ρικὲς ἀναφορὲς ὅπως οἱ ἀνωτέρω- Ὁ Μὰρξ ἐγκλωβίστηκε
κυρίως σὲ µιὰ ἄλλη «πηγή» του+ τὸν Ρικάρντο+ καὶ ἔλαβε ἐν
µέρει ὑπόψη του µόνο τὶς γνώσεις ποὺ ἐνσωµατώνονται σὲ
µηχανές+ γίνονται l`bghmd dlanchdc ὅπως θὰ λέγαµε σή,
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µερα- Ἴσως ὑποδηλώνεται ἡ «ὑλιστικὴ» ἀντιµετώπιση τοῦ
Πνεύµατος9 ὅπως οἱ ἰδέες γίνονται ὑλικὴ δύναµη ὅταν εἰσέρ,
χονται στὶς µάζες+ τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ ὅταν εἰσέρχονται
στὶς µηχανές- Ἡ παράλειψη θὰ ἀποκτοῦσε καθοριστικὴ
σηµασία ὄχι µόνο γιὰ τὴ θεωρία+ ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς χῶρες
ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ἐφαρµόσουν τὸν µαρξισµόΠρῶτο+ ἀφοῦ κάθε ἐµπόρευµα+ εἴτε εἶναι µηχανή+ εἴτε κα,
ταναλωτικὸ προϊόν+ ἐνσωµατώνει γνώση+ καινοτοµία+ σχέ,
διο+ κλπ-+ σηµαίνει ὅτι µαζὶ µὲ τὴν ἀξία χρήσης καὶ τὴν ἀν,
ταλλακτικὴ ἀξία+ ποὺ ὁ Μὰρξ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Ἁριστοτέλη+
διαθέτει καὶ πληροφορικὴ ἀξία- Ἂν αὐτὴ δὲν ληφθεῖ ὑπόψη καὶ
ἀρκεστεῖ ὁ παραγωγὸς ἁπλῶς νὰ παράγει «ἀξίες χρήσης»+
τότε τὰ προϊόντα µπορεῖ νὰ πωληθοῦν µόνο σὲ κατάσταση
rdkkdqr} l`qjds 'ὅπου ἰσχύει τὸ s`jd hs nq kd`ud hs(+ πολιτικὴ ποὺ
ἀκολούθησε ὁ Στάλιν γιὰ µερικὰ χρόνια+ σὲ συνθῆκες στε,
ρήσεων- Σηµαντικὲς οἰκονοµικὲς ἔννοιες ποὺ εἰσήγαγε ὁ
Μὰρξ ἀκολούθως κρίνονται ἐλλιπεῖς- Γιὰ παράδειγµα+ ὅρισε
τὴ σχέση κέρδους ὡς τὸ λόγο τῆς ὑπεραξίας πρὸς τὸ ἄθροι,
σµα σταθεροῦ καὶ µεταβλητοῦ κεφαλαίου9 λ<υ.'σ*µ(+ καὶ
διατύπωσε τὴ θεωρία τῆς πτωτικῆς τάσης της4- Ἡ πολυσυ,
ζητηµένη αὐτὴ σχέση εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἐλλιπής+ ἀφοῦ δὲν λαµ,
βάνει ὑπόψη ἀφενὸς τὸ ρόλο τῶν πληροφορικῶν εἰσροῶν+
ἀφετέρου τὴ συµβολὴ τῶν µὴ,χειρωνακτικὰ ἐργαζοµένων+
συντελεστὲς ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Μὰρξ εἶχε ἀναφέρει∆εύτερο+ ὑπάρχουν προϊόντα ποὺ εἶναι ἀµιγῶς πληροφο,
ρικά- Ἂν ὁ Μὰρξ εἶχε ἐξετάσει τὸ Κεφάλαιό του ὡς ἐµπό,
ρευµα+ θὰ εἶχε διαπιστώσει ὅτι ἡ 'ἀνταλλακτικὴ( ἀξία του
µπορεῖ νὰ ὑπολογιζόταν βάσει τοῦ ὄγκου του+ ὅπως διαµαρ,
τυρόταν στὸν Ἔνγκελς5+ ἀλλὰ τὸ σηµαντικὸ ἦταν ἡ πληρο,
φορικὴ ἀξία του- Ὁµοίως+ ὁ βιοµήχανος ποὺ ἀγοράζει µιὰ
πατέντα+ δὲν ἀγοράζει τὸ µέσο στὸ ὁποῖο εἶναι ἀποτυπωµένη+
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ἀλλὰ τὸ περιεχόµενο+ τὴν ἰδέα- Ἡ πώληση «Πνεύµατος»
ὅµως δὲν ἔµοιαζε καὶ τόσο ὑλιστικὴ πράξη- Οἱ σοβιετικοὶ πα,
ραδόξως+ ἐνῶ ἐκτιµοῦσαν ἰδιαιτέρως τὶς πληροφορίες ὅταν
κινητοποιοῦσαν φανερὲς καὶ µυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ νὰ τὶς
ἀποκτήσουν+ στὰ οἰκονοµικά τους ὁµοιώµατα δὲν βρῆκαν
θέση οὔτε κἂν γιὰ τὸ κόστος κτήσης τῶν πληροφοριῶνΤρίτο+ ἂν ἡ µηχανὴ εἶναι τὸ «σηµεῖο εἰσόδου τῆς ἐπιστή,
µης στὴν παραγωγή»+ σὲ ποιὸ τοµέα τῆς οἰκονοµίας παρά,
γεται αὐτὴ ἡ «ἐπιστήµη»: Τὰ πληροφορικὰ προϊόντα ἀνα,
πτύσσονται ἀπὸ κάποιους+ σὲ κάποιες ἐγκαταστάσεις+ κλπ-+
ὅπως κάθε ἄλλο προϊόν- Ἐπίσης+ οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν τµή,
µατα «ἔρευνας καὶ ἀνάπτυξης»+ ἐνῶ πληροφορικοῦ χαρα,
κτήρα εἶναι καὶ ἡ λεγόµενη «γραφειοκρατία»+ τῆς ἐπιχεί,
ρησης ἢ τοῦ κράτους+ τοµέας ποὺ ἀναπτύχθηκε ἰδιαιτέρως
στὶς χῶρες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ- Πῶς αὐτὰ ἐκφρά,
ζονται στὰ µαρξιστικὰ µακροοικονοµικὰ ὁµοιώµατα: Ὁ
Μὰρξ διατύπωσε τὸ µαθηµατικὸ ὁµοίωµα τῶν δύο Τοµέων+
µὲ τὸν Τοµέα Ι+ ποὺ παράγει µέσα παραγωγῆς 'κυρίως µη,
χανές(+ καὶ τὸν Τοµέα ΙΙ+ ποὺ παράγει καταναλωτικὰ
ἀγαθά6- Θεωρεῖται ὅτι βασίστηκε στὸ Τ`akd`t Εbnmnlhptd
τοῦ Ptdrmdx+ τοῦ ὁποίου τὶς ἐργασίες γνώριζε+ ἀλλὰ σχετικὸ
ὁµοίωµα εἶχε διατυπώσει καὶ ὁ ΡικάρντοΤὸ ζήτηµα θὰ εἶχε µόνο θεωρητικὴ σηµασία+ ἂν οἱ ἰδέες
τοῦ Μὰρξ δὲν εἶχαν «κατακτήσει τὶς µάζες»- Μετὰ τὴν Ὀ,
κτωβριανὴ Ἐπανάσταση βρίσκουµε τοὺς ἱκανότερους θεω,
ρητικούς της+ ὅπως Λένιν 'ποὺ κατασκεύασε καὶ παραλ,
λαγὴ τοῦ ὁµοιώµατος(+ Μπουχάριν+ Σάνιν+ Μπαζάροφ+
Γκρόµαν+ Πρεοµπραζένσκι+ Τρότσκι καὶ ἄλλους+ νὰ συ,
ζητᾶνε ἐναγωνίως+ µὲ βάση τὸ ὁµοίωµα αὐτό+ γιὰ τὸ δρόµο
ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ οἰκονοµικὴ πολιτική τους- Ὅλες οἱ
ἀπόψεις ποὺ διατύπωσαν ἦσαν λανθασµένες+ ἐξ ἀρχῆς- Τε,
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λικῶς+ ἀποφάσισαν νὰ ἀναπτύξουν τὸν Τοµέα Ι+ τὴ «βαριὰ
βιοµηχανία»+ ἐπιλογὴ ποὺ ἀπετέλεσε ἐµµονὴ τῶν ἁπαντα,
χοῦ µαρξιστῶν- Τὸ θεωρητικὸ αὐτὸ ὁµοίωµα θὰ µποροῦσε νὰ
ἀναδιατυπωθεῖ+ εἰσάγοντας ἕνα νέο Τοµέα+ τὸν Τοµέα Πλη,
ροφορίας- Ὅµως κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε7- Ἡ νέα ἐπανάσταση
στὶς παραγωγικὲς δυνάµεις+ ἡ πληροφορικὴ ἐπανάσταση+
ξεκίνησε καὶ ἀναπτύχθηκε στὸν καπιταλισµό- Ὁ ὑπαρκτὸς
σοσιαλισµός+ θεωρούµενος ἐπιστηµονικὸς καὶ «λαµπρὸ µέλ,
λον τῆς ἀνθρωπότητας»+ ὄχι µόνο δὲν πρωταγωνίστησε+
ὄχι µόνο δὲν συνέβαλε+ ἀλλὰ ἀπεδείχθη ὅτι σὲ ἐπιστηµονικό+
φιλοσοφικὸ καὶ οἰκονοµικὸ ἐπίπεδο ἀποτελοῦσε ἐµπόδιο- Ὁ
µαρξισµὸς εἶχε διδάξει ὅτι ὅταν οἱ παραγωγικὲς σχέσεις γί,
νονται ἐµπόδιο στὴν ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνά,
µεων+ τότε πρέπει νὰ σπάσουν – καὶ σπάζουν- Αὐτὸ καὶ
ἔγινεΤέταρτο+ ἡ ἐπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν ἀπαιτεῖ µη,
χανές+ ὑπολογιστικὲς µηχανές+ καθὼς καὶ θεωρίες τῆς
πληροφορίας- Ἕνας Μὰρξ ποὺ θεωρεῖ ὅτι οἱ νέες τεχνολογίες
παράγουν νέες κοινωνίες+ καὶ ποὺ ἔχει τὰ µάτια ὀρθάνοιχτα
στὸ µέλλον+ ὅπου τοποθετοῦσε τὴ µελλοντικὴ κοµµουνι,
στικὴ κοινωνία+ δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ νὰ ἀσχολεῖται µόνο µὲ
τὶς τεχνολογίες ποὺ εἶχαν ἤδη ἐφαρµοστεῖ στὴν ἐποχή του+
µὲ τὸ κάρβουνο+ τὶς ἀτµοµηχανές+ τὶς ἄλλες µηχανές·
ἔπρεπε νὰ ἀνιχνεύσει τὸ δυνάµει+ τὸ ἐν σπέρµατι καὶ τὴ δια,
λεκτικὴ τῆς ἀνάπτυξής του- ∆ὲν εἶχε παρὰ νὰ κοιτάξει
γύρω του- Ὁ Μὰρξ εἶχε µελετήσει τὴν ἐργασία τοῦ Μπάµ,
πατζ 'καθηγητῆ Μαθηµατικῶν στὸ Κέµπριτζ( περὶ µη,
χανῶν+ καὶ τὴν ἀξιοποιεῖ στὸ Κεφάλαιο 8- Ὁ Μπάµπατζ τὴν
ἴδια ἐποχὴ σχεδίαζε καὶ ἀνέπτυσσε ὑπολογιστικὲς µηχανές+
µὲ συνεργάτιδά του γιὰ θέµατα προγραµµατισµοῦ τὴ µα,
θηµατικὸ λαίδη Ἔιντα Λάβλας+ κόρη τοῦ Λόρδου Μπάιρον+
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µαθήτρια τοῦ µαθηµατικοῦ ντὲ Μόργκαν· συνέγραφε ἐπίσης
σχετικὰ βιβλία- Ὁ εὐρυµαθὴς Μὰρξ δὲν µπορεῖ νὰ µὴ γνώ,
ριζε+ ὅταν µάλιστα εἶχαν δηµιουργηθεῖ καὶ θέµατα στὸν
Τύπο γιὰ κάποιες ἐπιχορηγήσεις- ∆ὲν ἀναφέρεται κἂν σὲ
αὐτὲς τὶς νέες τεχνολογίες+ ἀφοῦ δὲν φαίνεται νὰ ἀντιλαµ,
βάνεται τὴ σηµασία τους καὶ τὴ δυναµική τους- Ὁ Μὰρξ µε,
λετοῦσε ἐπίσης τὰ οἰκονοµικὰ ἔργα τοῦ Τζέβονς+ ἀλλὰ
ἀγνοοῦσε ὅτι τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐκεῖνος ἀνέπτυσσε τὸ knfhb
oh`mn+ µηχανὴ ποὺ µποροῦσε νὰ ἐκτελεῖ λογικὲς πράξεις- Ὁ
µαθηµατικὸς Τζὼρτζ Μποὺλ ἀνέπτυσσε τὴ δυαδικὴ λο,
γική+ δίνοντας σαφὴ µαθηµατικὴ διατύπωση στὶς λογικὲς
ἐργασίες τοῦ Ἁριστοτέλη- Καὶ τίποτα ἀπὸ αὐτὰ νὰ µὴν
γνώριζε+ ὑπῆρχαν οἱ παλαιότερες ἀνάλογες ὑπολογιστικὲς
µηχανὲς ποὺ εἶχαν ἀναπτύξει ὁ Πασκάλ+ ὁ Λάιµπνιτς+ καὶ
ἄλλοι- Ἁκόµη+ εἶχε µελετήσει τὶς ἐργασίες τοῦ Οὖρε+ καὶ στὰ
Fqtmcqhrrd παραθέτει ἀποσπάσµατα ποὺ περιγράφουν τὸ
ἐργοστάσιο ὡς «αὐτόµατο»+ καὶ διακρίνουν τὰ µηχανικὰ καὶ
τὰ «διανοητικὰ» 'hmsdkkdbst`k( µέρη του0/Ἂν καὶ οἱ µηχανὲς ἐπεξεργασίας πληροφορίας ἦταν
ἐπαρκῶς «ὑλικές»+ µεταλλικὲς µάλιστα+ καὶ οἱ ἰδέες «εἰσέρ,
χονταν» σὲ αὐτὲς ὅπως τὸ γενικὸ στερεότυπο ἀπαιτοῦσε+ οἱ
µαρξιστὲς ἦταν καχύποπτοι πρὸς κάθε τι ἄυλο+ ποὺ µπο,
ροῦσε νὰ εἰσαγάγει τὸν ἰδεαλισµὸ ἀπὸ τὸ παράθυρο- Ἡ ἴδια
ὑλιστικὴ πλάνη ὁδήγησε τὸν Λένιν µερικὲς δεκαετίες ἀργό,
τερα+ τὸ 08/7+ νὰ κατακεραυνώσει τὸν Μπογκντάνωφ+ ἀν,
ταγωνιστή του στὴν ἡγεσία τῶν µπολσεβίκων+ ὡς «µαχι,
στή»00- Τὴ δεκαετία τοῦ 086/ σοβιετικοὶ ἐρευνητὲς ἀνέσυραν
τὴν ἐργασία Τεκτολογία9 γενικὴ ὀργανωσιακὴ θεωρία τοῦ
Μπογκντάνωφ καὶ ἀνακοίνωσαν+ διεκδικώντας καὶ πρωτεῖα+
ὅτι περιεῖχε τὶς ἀρχὲς τῆς Κυβερνητικῆς καὶ τῆς ἀνάδρασης+
τῶν συστηµάτων τῆς αὐτοοργάνωσης+ κλπ-+ περίπου
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τριάντα χρόνια πρὶν τὸν Βίνερ καὶ τὸν φὸν Μπερτάλανφυ01+
καὶ µάλιστα γιὰ ἐφαρµογὴ στὴ σοσιαλιστικὴ οἰκονοµίαἮταν ὅµως πολὺ ἀργά+ γιὰ τὸν Μπογκντάνωφ οὕτως ἢ
ἄλλως+ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ὑπαρκτὸ σοσιαλισµό- Ἡ ἄρνηση
πρὸς τὶς νέες ἐπιστῆµες συνεχίστηκε µέχρι τὰ µέσα τῆς δε,
καετίας τοῦ 085/- Τὰ ἐγχειρίδια τοῦ «µαρξισµοῦ,λενινι,
σµοῦ» ἔγραφαν ὅτι ἡ Κυβερνητικὴ εἶναι «ἰδεαλιστικὴ ψευδο,
επιστήµη»+ ποὺ «στρέφεται ἐνάντια στὸ διαλεκτικὸ ὑλισµό+
τὴ µαρξιστικὴ ἀντίληψη τῶν νόµων τῆς κοινωνικῆς ζωῆς»+
«ἀπάνθρωπη ἀστικὴ κοσµοαντίληψη»+ καὶ τὸ πιὸ φοβερό9 «οἱ
ἐµπρηστὲς τοῦ καινούργιου παγκόσµιου πολέµου χρησιµο,
ποιοῦν τὴν κυβερνητικὴ γιὰ τοὺς βρωµεροὺς σκοπούς τους»Ποιὸς θὰ τολµοῦσε νὰ ἔχει διαφορετικὴ γνώµη: Τὴν ἴδια
ἀντιµετώπιση εἶχε καὶ ἡ Θεωρία Πληροφοριῶν+ ποὺ αὐτὴ κι
ἂν ἦταν «ἰδεαλιστική»- Τὸ ὅτι αὐτὲς οἱ ἐπιστῆµες ἦταν τὰ
θεµέλια τῆς Πληροφορικῆς Ἐπανάστασης+ ἦταν κάτι ποὺ
διέφευγε τῆς ἀντίληψης τῶν ὑλιστῶν µαρξιστῶν- Ἁνάλογη
ἀντιµετώπιση εἶχε ὁ γραµµικὸς προγραµµατισµὸς ποὺ ἀνα,
κάλυψε ὁ Καντόροβιτς02+ ἀλλὰ καὶ οἱ θεωρίες τοῦ Κοντρά,
τιεφ+ ὅπως θὰ δοῦµε- Εἶναι διαλεκτικῶς εἰρωνικὸ ὅτι οἱ δια,
λεκτικοὶ ὑλιστὲς ποὺ καταδίκαζαν ὡς ἀστικὲς καὶ ψευδεῖς
τὶς νέες ἐπιστῆµες τῆς πληροφορίας καὶ τῆς φυσικῆς03+ οἱ
ἴδιοι προωθοῦσαν τὶς ἀληθῶς ψευδεῖς ἐπιστῆµες ποὺ τοὺς
φαινόταν ὅτι συµφωνοῦσαν µὲ τὸ δόγµα τους- Τὸ παρά,
δειγµα τῶν Μιτσούριν καὶ Λισένκο εἶναι χαρακτηριστικό04Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χρουτσὼφ ἡ στάση ἀπέναντι στὴν πληρο,
φορικὴ τεχνολογία «ἀντιστράφηκε»+ ἀλλὰ τότε ἀφενὸς τὸ
παιχνίδι εἶχε χαθεῖ+ ἀφετέρου εἶχε ἀρχίσει νὰ φαίνεται ὅτι
οὕτως ἢ ἄλλως οἱ οἰκονοµικὲς καὶ διοικητικὲς δοµὲς τοῦ
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ οὔτε ἀποτελεσµατικὲς ἦταν+ οὔτε
συµβατὲς µὲ τὴν καινοτοµία- Ἡ στροφὴ ἐπιχειρήθηκε ὅταν
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πιὰ εἶχε θεµελιωθεῖ ἡ καταστροφή- Λὲς καὶ τὸ Πνεῦµα
λάµβανε τὴν ἐκδίκησή του+ σὰν «κρύο πιάτο» κατὰ τὸ λε,
γόµενο+ κάθε φορὰ ποὺ τὸ ἔδιωχναν· ἐξορκίζοντας τὸν «ἰδε,
αλισµό»+ κατέστρεφαν κι ἕνα µέρος τῆς ὑλικῆς πραγµατι,
κότητας ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ δηµιουργήσουνΤὸ πέµπτο σηµεῖο ἀφορᾶ στὴ χρονικὴ κατανοµὴ τῶν
πληροφορικῶν εἰσροῶν καὶ τὶς κυκλικὲς,περιοδικὲς κρίσειςὉ Μὰρξ εἶχε µελετήσει καὶ υἱοθετήσει τὶς σχετικὲς ἔρευνες
τοῦ Κλεµὲντ Ζυγκλὰρ γιὰ τὸν περίπου δεκαετὴ κύκλο ἀντι,
κατάστασης τοῦ «σταθεροῦ κεφαλαίου»+ δηλαδὴ τῶν µηχα,
νῶν05- Ἐπίσης εἶχε διαπιστώσει τὶς «κλαδικὲς µετατοπί,
σεις» ποὺ δηµιουργοῦν οἱ νέοι οἰκονοµικοὶ κλάδοι06- Θεωροῦσε
µάλιστα θετικὸ ὅτι κυκλικὲς κρίσεις σταθεροῦ κεφαλαίου θὰ
ὑπάρχουν καὶ στὸν κοµµουνισµό+ ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ τὶς
ἀξιοποιεῖ µὲ «ἀντικυκλικὰ» µέτρα07- Εἶναι µιὰ ἀπὸ τὶς λίγες
πρακτικὲς «συνταγὲς γιὰ τὶς κουζίνες τοῦ µέλλοντος» ποὺ
εἶχε διατυπώσει ὁ Μάρξ+ ἡ ὁποία ἐλάχιστα ἀξιοποιήθηκε
στὸν ὑπαρκτὸ σοσιαλισµό- Ἁντιθέτως+ ὑπῆρξε καὶ πάλι δογ,
µατικὴ ἀντίδραση- Οἱ ἱεροφάντες τοῦ µαρξισµοῦ δὲν πολυ,
συµπαθοῦσαν τὶς θεωρίες τῶν κυκλικῶν κρίσεων στὸν κα,
πιταλισµό+ ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι κυκλικές+ δηλαδὴ ἐπειδὴ τὸ
«κάτω» ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἕνα «πάνω»+ κ-ο-κ-· προτιµοῦσαν
τὶς θεωρίες τῆς γραµµικῆς κρίσης+ ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴν
κατάρρευση τοῦ καπιταλισµοῦ ποὺ «σάπιζε»- ∆ὲν µποροῦσαν
νὰ δεχθοῦν κυκλικὲς κρίσεις οὔτε στὸ σοσιαλισµό+ ἐπειδὴ ὅλα
ὑποτίθεται ὅτι ἀναπτύσσονταν ἰσόµετρα καὶ ἐναρµονισµένα+
δηλαδὴ πάλι σὲ γραµµικὴ ἐξέλιξη- Ὁ κύκλος ἦταν ἀπαγο,
ρευµένο σχῆµα γιὰ τὴν ἱστορία+ ὅπως εἶναι σὲ κάθε τελεο,
λογία+ ποὺ τὸν θεωρεῖ παγανιστικό- Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν φυ,
λάκισαν καὶ στὴ συνέχεια ἐκτέλεσαν τὸν Κοντράτιεφ+ ἐπειδὴ
διατύπωσε τὴ θεωρία τῶν κύκλων µήκους πενήντα περίπου
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ἐτῶν+ ποὺ σήµερα ἀναγνωρίζεται ὅτι συνδέονται µὲ τοὺς
κύκλους µεγάλων καινοτοµιῶν08- Τὴ γραµµικὴ ἀντίληψη
ὅµως+ συνολικά+ δὲν τὴν ἐπινόησαν· τὴν παρέλαβαν ἀπὸ τὴν
ἐσχατολογία τοῦ Μὰρξ καὶ τὴ διατήρησαν+ ἀκόµη καὶ σὲ θέ,
µατα ποὺ ὁ Μὰρξ εἶχε ἄλλη ἀντίληψη- Ἐπιπλέον+ ὑπῆρχαν
δοµικὰ στοιχεῖα στὸν τρόπο διοίκησης τῆς σοσιαλιστικῆς οἰ,
κονοµίας ποὺ δὲν ἐπέτρεπαν νὰ ληφθοῦν ἀντικυκλικὰ µέτραἩ ἄλλη σηµαντικὴ οἰκονοµικὴ κατεύθυνση ποὺ ἄφησε ὁ
Μὰρξ γιὰ τὸν ἐπιστηµονικὸ σοσιαλισµὸ ἦταν ἡ παραγωγὴ
ἀξιῶν χρήσης+ ὥστε νὰ ἱκανοποιοῦνται οἱ ἀνάγκες τῶν ἀν,
θρώπων- Ἡ πρόταση φαινόταν ἑλκυστική+ µέχρι ποὺ οἱ οἰκο,
νοµολόγοι τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ ἐπιχείρησαν νὰ τὴν
ἐφαρµόσουν- Καὶ τότε προέκυψε τὸ ἐρώτηµα9 πῶς θὰ
µετρᾶµε τὶς ἀξίες χρήσης: Ὁ Μωρὶς Ντὸµπ1/ συνόψισε τὶς
ἀπίστευτες περιπέτειες ἀπὸ τὶς ὁποῖες διῆλθαν οἱ χῶρες
αὐτές- Ἡ ἀδυναµία προσδιορισµοῦ ἀποτελεσµατικοῦ τρόπου
µέτρησης+ σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν πίεση γιὰ τὴν ἐπίτευξη
ἐτήσιων καὶ πενταετῶν «πλάνων»+ δηµιούργησαν κατα,
στροφικὰ ἀποτελέσµατα- Ἁρχικῶς ἐφαρµόστηκε ἡ φυσικὴ
µέτρηση+ ποὺ ὁδήγησε σὲ προβλήµατα+ ὅπως παραγωγὴ
στενῶν καὶ ἀραιῆς ὕφανσης ὑφασµάτων ὥστε νὰ αὐξάνει τὸ
συνολικὸ µῆκος+ γιὰ νὰ «βγαίνει» τὸ πλάνο- Μετὰ εἰσήγα,
γαν τὴ µέτρηση τῆς ἀνάλωσης πρώτης ὕλης ἀνὰ µονάδα
προϊόντων+ ποὺ ὁδήγησε σὲ κατασπατάληση πόρων 'γιὰ
παράδειγµα+ 0/ ἑκ- τόνων µετάλλου ἐτησία σπατάλη στὴ
ΣΕ(- Ὅταν ἐφάρµοσαν τὸ κριτήριο τῆς ὑψηλῆς ποιότητας
πρώτων ὑλῶν+ ἔφθασαν νὰ παράγουν εὐτελῆ προϊόντα ἀπὸ
ἀκριβὰ κράµατα ἢ εἰδικοὺς χάλυβες- Τὸ κριτήριο τῆς ὁλικῆς
ἀκαθάριστης ἀξίας εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νὰ µὴν παράγουν
οἱ βιοµηχανίες ἀνταλλακτικά+ ἢ νὰ διογκώνουν ὕλες 'π-χ— 15 —

διαβρέχοντας τὸ δέρµα(- Συνολικῶς+ ὄχι καὶ τόσο ἐπιστη,
µονικὴ κατάστασηΤὰ προβλήµατα ἦταν ἔντονα ἐξ ἀρχῆς+ ὅµως ὁ «πολε,
µικὸς κοµµουνισµὸς» καὶ ὁ Β΄ ΠΠ τὰ σκέπασαν ὑπὸ τὸν
µανδύα τῶν «ἔκτακτων συνθηκῶν»- Στὴ συνέχεια ἐκδηλώ,
θηκαν µὲ αὐξανόµενη ἔνταση- Ἐνῶ αὐξανόταν ὁ ἀριθµὸς
τῶν ἐργατῶν καὶ ἀκόµη περισσότερο τὸ κόστος ἐργασίας+
ἡ παραγωγικότητα µειωνόταν+ ἐκδήλωση τεχνολογικῆς
καθυστέρησης- Ὅταν ὁ ἀγροτικὸς τοµέας δὲν µποροῦσε νὰ
συρρικνωθεῖ ἄλλο+ µειώθηκε ἡ ροὴ ἐργατικοῦ δυναµικοῦ
πρὸς τοὺς ἄλλους κλάδους- Ὅσο ἡ παραγωγὴ ἦταν προσα,
νατολισµένη πρὸς κλάδους προτεραιότητας+ κυρίως τοῦ Το,
µέα Ι+ ὁ συντονισµὸς προσφορᾶς καὶ ζήτησης καὶ ἡ ἐκπλή,
ρωση στόχων κάπως ἀντιµετωπιζόταν+ καθὼς σὲ περίπτωση
ἐλλείψεων µποροῦσε νὰ ζητηθεῖ ἐνίσχυση ἀπὸ κλάδους χα,
µηλότερης προτεραιότητας- Ὅταν ἐπεκτάθηκε καὶ διαφο,
ροποιήθηκε ἡ παραγωγὴ τοῦ Τοµέα ΙΙ+ δηµιουργήθηκαν
δύο προβλήµατα9 ἀφενός+ οἱ διακλαδικὲς ἀποκλίσεις στόχων
ἐπηρέαζαν πολλὲς ἀλληλοσυνδεόµενες βιοµηχανίες· ἀφετέ,
ρου+ ὁ προγραµµατισµὸς τῆς ζήτησης δὲν ἦταν ἐφικτός+
ἀφοῦ ἀφοροῦσε στὴν παραγωγὴ πληθώρας καταναλωτικῶν
ἀγαθῶν+ ἐνῶ ἔπρεπε νὰ προβλεφθοῦν καὶ οἱ µεταβαλλόµε,
νες προτιµήσεις ἑκατοµµυρίων τελικῶν καταναλωτῶν- Ἡ
συνταγὴ τοῦ Στάλιν ὅτι ἂν ἡ ζήτηση ὑπερβαίνει τὴν προ,
σφορὰ '«rdkkdqr} l`qjds»( θὰ καταναλώνεται ὅλη ἡ παρα,
γωγή+ ἐλλείψει ἐναλλακτικῆς+ δὲν µποροῦσε νὰ µακροηµε,
ρεύσει· κατέστησε ὅµως τὶς «οὐρὲς ἀναµονῆς» –γιὰ τὸ λαό–
καὶ τὰ εἰδικὰ καταστήµατα –γιὰ τὴν ἐλίτ– συζυγῆ δοµικὰ
στοιχεῖα τοῦ συστήµατος- Τὰ καταναλωτικὰ προϊόντα ἀνέ,
δειξαν καὶ τὴν ἀκαταλληλότητα τῶν ποσοτικῶν δεικτῶνΓιὰ παράδειγµα+ µιὰ βιοµηχανία ἐνδυµάτων µποροῦσε νὰ
— 16 —

«ὑπερκαλύπτει τὸ πλάνο της» σὲ ποσότητα+ παράγοντας
ὅµως ἐνδύµατα ποὺ κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ φορέσει+ ἢ ποὺ ἦταν
ἐλαττωµατικά- Κανένα µαθηµατικὸ ὁµοίωµα δὲν µπόρεσε
νὰ λύσει τὸ πρόβληµα+ ἐνῶ τὰ «κοµµατικὰ» τεχνάσµατα+
ὅπως οἱ καµπάνιες ἐπίτευξης στόχων καὶ ἐθελοντικῆς ἐργα,
σίας+ ἦταν ἀδύνατον νὰ διαχυθοῦν σὲ τόσο πολλοὺς κλάδους
καὶ ἐπιχειρήσεις- Τὸ Πνεῦµα – c`r Fdhrs+ ὡς «µόδα»+ cdrhfm+
ποιότητα+ πατέντες+ ποὺ εἶναι στοιχεῖα πληροφορικῆς τάξης+
ἀπὸ τὸν Μὰρξ µέχρι τὴν κατάρρευση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσια,
λισµοῦ εἶχε ἐκτοπιστεῖ ἀπὸ τὴ σκέψη καὶ τὰ ἐργαλεῖα τῶν
µαρξιστῶν οἰκονοµολόγων· καὶ ἐκδικήθηκεΤὸ ἀναφερόµενο ὡς ἐπιστηµονικὸ,σοσιαλιστικὸ σύστηµα
προγραµµατισµοῦ+ καὶ ἡ συνεχὴς προσπάθεια «κάλυψης
καὶ ὑπερκάλυψης τοῦ πλάνου» ποὺ τὸ συνόδευε+ ἐµπόδιζαν
τὴν καινοτοµία9 τὰ ἐργοστάσια δὲν ἤθελαν+ ἢ δὲν µποροῦσαν+
νὰ ρισκάρουν τὸ πλάνο γιὰ νὰ εἰσαγάγουν νέα προϊόντα ἢ
νέες µεθόδους· γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἡ συντήρηση ἦταν πληµ,
µελὴς καὶ ἡ φθορὰ ταχύτερη- Οἱ «ἐξορµήσεις»+ συνήθως τὴν
τελευταία περίοδο τοῦ πλάνου+ εἶχαν γίνει δοµικὸ στοιχεῖο
τοῦ συστήµατος+ λόγῳ προβληµάτων παραγωγῆς+ καὶ λόγῳ
τοῦ ὅτι τὸ ἐτήσιο πλάνο σπανίως ἀνακοινωνόταν πρὶν τὸν
Ἁπρίλιο τοῦ ἔτους- Εἶχαν ὅµως ὡς ἀποτέλεσµα τὴν ὑπερ,
ἔνταση ἐργασίας+ µηχανῶν+ καὶ πρώτων καὶ ἐνδιάµεσων
ὑλῶν+ τὴν αὔξηση τοῦ κόστους+ καὶ τὴν παραγωγὴ ἐλατ,
τωµατικῶν προϊόντων- Οἱ ἀστοχίες καὶ οἱ καθυστερήσεις
τῶν προµηθευτῶν µιᾶς ἐπιχείρησης εἶχαν ἐπιπτώσεις στὸ
δικό της πλάνο- Γιὰ νὰ τὶς ἀντιµετωπίσουν+ οἱ ἐπιχειρήσεις
εἴτε αὔξαναν τὰ ἀποθέµατα+ ἀποκρύπτοντάς τα+ εἴτε ἐφάρ,
µοζαν «κάθετη ὁλοκλήρωση»+ ὥστε νὰ ἐσωτερικευθεῖ ἡ πα,
ραγωγὴ κρίσιµων εἰσροῶν+ πράγµα ποὺ ἦταν δαπανηρό+
αὔξανε τὸ µέγεθος τῶν ἐπιχειρήσεων+ καὶ ἀντιστρατευόταν
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τὴν ἀποτελεσµατικὴ ἐξειδίκευση τὴν ὁποία προωθοῦσαν οἱ
κεντρικὲς ἀρχές- Ἐπιπλέον+ ἡ ὀργανωτικὴ δοµή+ ἡ διαδικα,
σία παραγωγῆς+ ἀλλὰ καὶ οἱ δεῖκτες10 κάθε ἐπιχείρησης
συνδέθηκαν µὲ ἄτοµα καὶ ὁµάδες+ ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦσαν ἀλ,
λαγές+ ἐπειδὴ µπορεῖ νὰ προκαλοῦσαν µεταβολὲς ἰσχύος
ἢ.καὶ εἰσοδήµατος- Οἱ ἱεροφάντες τοῦ δόγµατος κατηγο,
ροῦσαν τὸν καπιταλισµὸ γιὰ «ἀναρχία» στὴν οἰκονοµία+
τὴν ἴδια στιγµὴ ποὺ ἡ οἰκονοµία τῶν χωρῶν τους βάδιζε πρὸς
τὸ χάος καὶ τὴ διάλυσηΣτὴ χρουτσοφικὴ περίοδο ἐπιχειρήθηκε ἡ ἀποκέντρωσηἘπειδὴ αὐτὴ δὲν µποροῦσε νὰ εἶναι οἰκονοµική+ ἀφοῦ θὰ σή,
µαινε «ἀγορά»+ ἔγινε περιφερειακή- Τὰ προβλήµατα πολ,
λαπλασιάστηκαν ἐπὶ 0// 'ὅσες ἦταν οἱ περιφέρειες(+ ἡ µε,
ταρρύθµιση ἀπέτυχε+ καὶ τὸ σύστηµα ἐπέστρεψε στὴν
κεντρικὴ διοίκηση- Τὸ 0854 καταργήθηκαν οἱ δεῖκτες ποὺ
µετροῦσαν «ἀξίες χρήσης» καὶ ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ἕνα
«συνθετικὸ δείκτη»+ τὸ «λογιστικὸ καθαρὸ ἔσοδο»+ ἕνα ἄλλο
ὄνοµα γιὰ τὴν ἀπαγορευµένη λέξη «κέρδος»- Ὁ ὑπολογισµός
του γινόταν ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ κεφαλαίου ποὺ εἶχε διατεθεῖ
σὲ κάθε ἐπιχείρηση+ ἐνῶ τὸ προϊὸν ὑπολογιζόταν πλέον µὲ
βάση τὴν ἀξία τῶν πωλουµένων καὶ ὄχι τῶν παραγοµένων
προϊόντων- Ἡ Οὐγγαρία καὶ ἡ Τσεχοσλοβακία προχώρησαν
πολὺ περισσότερο τὶς µεταρρυθµίσεις+ καὶ ἔδωσαν τὴ δυνα,
τότητα στὶς ἐπιχειρήσεις νὰ ρυθµίζουν τὶς τιµὲς τῶν προϊ,
όντων τους καὶ νὰ προσπορίζονται κέρδη πρὸς διανοµή· τὰ
ἴδια κριτήρια καθόριζαν καὶ τὴν ἐπιλογὴ πρώτων ὑλῶν καὶ
µηχανῶν- Σὲ ὅλες τὶς οἰκονοµίες τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ
ἀκολούθησε στροφὴ πρὸς τὴν παραγωγὴ ἐπικερδῶν προϊόν,
των 'ὄχι µὲ βάση τὶς «ἀνάγκες τοῦ λαοῦ»( καὶ ἐπῆλθε
κύµα ἀνατιµήσεων+ ποὺ ἔγιναν ἰδιαίτερα αἰσθητὲς σὲ βα,
σικὲς πρῶτες ὕλες+ ὅπως καύσιµα+ µεταλλεύµατα+ κλπ-· σὲ
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ὁρισµένες περιπτώσεις+ ὅπως στὸ πετρέλαιο+ κατέληξαν σὲ
διπλασιασµὸ τῶν τιµῶν+ καὶ τὸ κράτος ἐπέβαλε αὐξηµένη
φορολογία στὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἐκµεταλλεύονταν ἐπικερ,
δεῖς πόρους- Ὅσοι χαρακτήρισαν τὰ µέτρα καπιταλιστικοῦ
χαρακτήρα εἶχαν δίκιο- Ὅµως δὲν ἦρθαν ὡς ἀποτέλεσµα
ἐπέµβασης τῶν δυτικῶν χωρῶν+ ἢ ἰδεολογικῆς ἐπιρροῆς+
ἀλλὰ µέσα ἀπὸ τὴ διαδικασία «δοκιµὴ, σφάλµα, διόρθωση»·
ἦρθαν ὡς ἀποτέλεσµα τῆς προσπάθειας ὑλοποίησης τοῦ
σοσιαλισµοῦ καὶ τοῦ κοµµουνισµοῦ ἀπὸ ἑκατοµµύρια ἀν,
θρώπουςΤὴν περίοδο 0858,0878 ἡ ΕΣΣ∆ βρισκόταν σὲ συνεχὴ
οἰκονοµικὴ στασιµότητα+ µὲ µόνιµες ἐλλείψεις ἀκόµη καὶ
βασικῶν ἀγαθῶν+ ὅπως τὸ ψωµί- Ἁπὸ τὸ }78 ἕως τὸ }80 τὸ
ΑΕΠ καὶ τὸ ἐθνικὸ εἰσόδηµα µειώθηκαν κατὰ 1/$- Ἡ πλη,
ρότητα τῶν ραφιῶν καὶ τὸ µῆκος τῶν οὐρῶν κατέληξαν νὰ
γίνουν οἱ πιὸ ἄµεσοι καὶ οἱ πιὸ ἀληθινοὶ δεῖκτες τῆς κατά,
στασης τῆς οἰκονοµίας+ ἀφοῦ µέχρι τὰ µέσα τῆς δεκαετίας
τοῦ 087/ οἱ ἀρχὲς ἀπέκρυπταν τὰ ἐλλείµµατα καὶ παρα,
ποιοῦσαν τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα+ λόγῳ «κοµµατικῆς» ἀντί,
ληψης γιὰ τὴν ἐπιστήµη καὶ τὴν πληροφόρηση- Ὁ ἐπιστη,
µονικὸς σοσιαλισµὸς εἶχε πέσει θύµα τῆς ἴδιας τῆς προ,
παγάνδας του- Φιλοσοφικῶς+ ἡ ἰδεολογία+ τὸ Πνεῦµα+ ἐπι,
βαλλόταν στὴν ὑλικὴ πραγµατικότητα- Ὁ Ἁντρόποφ εἶχε
ἀντίληψη τῆς πραγµατικότητας11 καὶ προώθησε τὴν πα,
ρουσίαση ἀληθέστερων στοιχείων· τὰ πραγµατικὰ στοιχεῖα
τοῦ προϋπολογισµοῦ ὅµως δὲν τὰ ἔδωσε οὔτε στὸ Fnrok`m+
οὔτε στὸν Γκορµπατσόφ- Μετὰ τὸ 0880 οἱ ἀριθµοὶ καὶ οἱ
συγκρίσεις δὲν εἶχαν πιὰ νόηµα9 ἡ σοβιετικὴ οἰκονοµία κα,
τέρρευσε+ ὅπως καὶ ἡ σοβιετικὴ κοινωνία καὶ ἰδεολογία+ ἐνῶ
οἱ προηγηθεῖσες ὑποσχέσεις τοῦ Γκορµπατσόφ+ σὲ συνέ,
χεια τῆς σοβιετικῆς προπαγάνδας γιὰ τὸ «φωτεινὸ µέλλον
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τῆς ἀνθρωπότητας»+ αὔξησαν τὴν ψυχολογικὴ αἴσθηση κα,
ταστροφῆς- Μὲ διαλεκτικὴ εἰρωνεία+ ἡ ἐπιστροφὴ στὸν κα,
πιταλισµὸ ἔγινε µέσα ἀπὸ τὴν προσπάθεια οἰκοδόµησης τοῦ
σοσιαλισµοῦ· ἡ ἀφετηρία ἔγινε προορισµός- Ὅπως θὰ ἔλεγε
ὁ Μάρξ+ οἱ παραγωγικὲς σχέσεις ἦταν ἐµπόδιο γιὰ τὴν ἀνά,
πτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάµεων- Ἦταν νὰ ἀνατραποῦν
– ἀνατράπηκανΣτὸ κοινωνικὸ , πολιτικὸ , ἱστορικὸ πεδίο+ ἡ θεµελιώδης
θεωρία τῶν Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς+ ὅπως καὶ πολλῶν προγε,
νέστερων+ ἦταν ἡ «πάλη τῶν τάξεων»+ σὲ ἀντιστοίχιση µὲ
τὴν ἐγελιανὴ «πάλη τῶν ἀντιθέτων»+ ἐνῶ ἡ ἔκβαση τοῦ
ἀγώνα τους+ ἡ ἐπανάσταση+ ἀντιστοιχοῦσε µὲ τὸν ἕτερο
ἐγελιανὸ νόµο τῆς «ἄρνησης τῆς ἄρνησης»- Τὸ Κοµµουνι,
στικὸ Μανιφέστο γράφει9 «Ἡ ἱστορία ὅλων τῶν ὣς τώρα κοι,
νωνιῶν εἶναι ἱστορία ταξικῶν ἀγώνων»12- Τί εἶναι ὅµως
τάξη: Ὁ Ὀσόφσκι13 ἐντόπισε τουλάχιστον ἕξι διαφορετικούς+
µὴ συµβατοὺς ὁρισµοὺς τῶν τάξεων στὰ ἔργα τοῦ Μάρξ+ ὁ
ὁποῖος µόνο στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ τελευταίου τόµου
τοῦ Κεφαλαίου ξεκινᾶ νὰ πραγµατευτεῖ τὸ ζήτηµα αὐτό- Ἡ
πένα του µένει στὸν ἀέρα· µὲ τὸν θάνατό του+ τὸ κεφάλαιο
αὐτὸ µένει ἡµιτελές· ἴσα ποὺ προλαβαίνει νὰ ἀναφέρει ὅτι θε,
ωρεῖ τρεῖς βασικὲς τάξεις9 κεφαλαιοκράτες+ γαιοκτήµονες+
ἐργάτες+ κατ} ἀντιστοιχία µᾶλλον µὲ τὰ τρία εἴδη προσόδου
'κέρδος+ γαιοπρόσοδος+ µισθός(· ὁ Ἔνγκελς δὲν συνεχίζει
τὴν ἀνάλυση- Τρεῖς λοιπόν+ ὄχι δύο+ πρόβληµα ποὺ εἶχε ἤδη
ἀναφανεῖ στὸ Μανιφέστο+ ὅταν ἀρχικῶς διατυπώνονται δι,
χοτοµικὰ σχήµατα 'ἐλεύθερος καὶ δοῦλος+ πατρίκιος καὶ
πληβεῖος+ κλπ-(+ ἐνῶ µερικὲς γραµµὲς παρακάτω εἰσάγον,
ται καὶ ἄλλες τάξεις+ καθὼς καὶ διαβαθµίσεις ἐντὸς τῶν τά,
ξεων14- Ὁ Μὰρξ ὡς ἐπαναστάτης διχοτοµεῖ+ ὥστε νὰ χωρι,
στεῖ ἡ κοινωνία στὰ ἀντίπαλα στρατόπεδα ποὺ θὰ ὁρίσουν
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τὴν ἐπανάσταση καὶ τὴν ἀντεπανάσταση· ὁ Μὰρξ ὡς κοι,
νωνιολόγος διαβαθµίζει- Ὁ «συνθετικὸς» ὁρισµὸς ποὺ ἔδωσε
ὁ Λένιν+ καὶ ἀναφέρεται συνήθως ἀπὸ τοὺς µαρξιστές+ χρη,
σιµοποιεῖ ἐπίσης ἐπάλληλα καὶ διαφορετικὰ κριτήρια15Τὸ µεθοδολογικὸ καὶ φιλοσοφικὸ ζήτηµα περὶ πάλης τῶν
τάξεων ἔχει δύο πτυχές- Ἁφενός+ ἡ διαλεκτικὴ τῶν «ἀντι,
θέτων» παραπέµπει στὸν Ἔγελο+ ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι τὴν
βασίζει στὸν Πλάτωνα16+ ὁ ὁποῖος ὅµως τὴν χρησιµοποιεῖ
µόνο ὡς µέθοδο διάκρισης τῶν εἰδῶν+ διὰ τοῦ διαλόγου- Ὁ
Ἔγελος θεωροῦσε ὅτι ἡ Ἱστορία εἶναι ἱστορία τῆς ἐκδίπλω,
σης τοῦ Πνεύµατος+ ποὺ ὡς «σκέψη» θὰ πρέπει νὰ ἀκολου,
θεῖ τοὺς κανόνες τοῦ συλλογισµοῦ 'τοὺς ὁποίους συστηµα,
τοποίησε ὁ Ἁριστοτέλης+ ὄχι ὁ Πλάτων(- Σὲ καµία περί,
πτωση πάντως οἱ δύο αὐτοὶ Ἕλληνες σοφοὶ δὲν ὑπαινίχθη,
καν κἂν ὅτι ὁ συλλογισµὸς εἶναι γενικὴ θεωρία –ἢ γενικὸ
σχέδιο– τῆς Ἱστορίας+ γιὰ τὴν ὁποία ἄλλωστε εἶχαν κυκλικὴ
ἀντίληψη+ ὄχι γραµµική- Τὰ περὶ «ἄρνησης τῆς ἄρνησης»17
θεωροῦνται ἐπινόηση τοῦ Ἔγελου+ ὅπως ὁ ἴδιος ἀνέφερε+ καὶ
διαφοροποίησή του ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐπεξεργασίες τοῦ Φίχτε
καὶ τοῦ Κάντ- Ἡ βλαστικὴ ἑρµηνεία ποὺ δίνει+ µὲ βάση τὴ
µετατροπὴ τοῦ ἄνθους σὲ καρπό18+ ἔχει ἐξεταστεῖ ἀπὸ τὸν
Ἁριστοτέλη+ καὶ παραπέµπει στὸ δυνάµει καὶ τὸ ἐνεργείᾳἉφετέρου+ ἰδίως στὸ κοινωνικὸ πεδίο+ δὲν εἶναι προφανὲς
πῶς ὁρίζεται κάθε φορὰ ἡ «θέση»+ καὶ κυρίως πῶς ὁρίζεται
ἡ «ἀντὶ,θέση»+ ἡ «ἄρνηση»+ ἢ ἂν σὲ κάθε περίπτωση µπο,
ρεῖ νὰ ὑπάρχει ἄρνηση- Ἡ µόνη λογικῶς προσδιορίσιµη ἄρ,
νηση γιὰ τὸ Α εἶναι τὸ ὄχι,Α· κάθε ἄλλη ἄρνηση εἶναι αὐ,
θαίρετη· ὅποια ἐκδοχὴ κι ἂν δεχθοῦµε ὅµως+ δὲν ὑπάρχει
τρόπος ἀσφαλοῦς καθορισµοῦ τοῦ ἑπόµενου σταδίου+ τῆς
«ἄρνησης τῆς ἄρνησης»- Ἄλλωστε τὸ Μανιφέστο εἰκάζει ὅτι
καὶ οἱ δύο τάξεις µπορεῖ νὰ καταστραφοῦν+ ἐνῶ ὁ Ἔγελος
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ὁδηγεῖ τὴ σύγκρουση ἀφέντη.σκλάβου στὴν ἀλληλο,ἀνα,
γνώριση καὶ τὴν ἀλληλεξάρτηση2/Στὶς τάξεις ἐµφανίζεται πάλι τὸ Πνεῦµα τοῦ Ἔγελου+ ὡς
ἀνάπτυξη τῆς αὐτο,συνείδησης20- Γιὰ νὰ ἀναλάβει τὸ ρόλο
του τὸ προλεταριάτο+ ἡ «οἰκουµενικὴ» αὐτὴ τάξη+ καὶ νὰ
ἀπελευθερώσει ὅλη τὴν κοινωνία+ δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀντικειµενικὴ
θέση της στὴν παραγωγή· πρέπει νὰ ἀναπτύξει «αὐτο,συ,
νείδηση»+ νὰ µετατραπεῖ ἀπὸ τάξη καθ} ἑαυτήν+ σὲ τάξη δι}
ἑαυτήν 21- Πόθεν ὅµως ἡ ἀληθὴς συνείδηση: Ἡ διαδικασία
αὐτο,συνειδητοποίησης ξεκινᾶ µὲ τὸ ἄτοµο ποὺ ἔρχεται σὲ
σύγκρουση µὲ τὸν «ταξικὸ ἐχθρό»· τὸ κάθε ἄτοµο µὲ κάποιο
τρόπο ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ µὲ τὴ συνείδηση τοῦ γένους+ ποὺ
εἶναι ἡ συνείδηση τῆς τάξης του- Οἱ Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς
ἀναγνώριζαν σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία τὸ ρόλο τοῦ κοµµουνι,
στικοῦ κόµµατος+ ποὺ τὸ θεωροῦσαν µιὰ ἀκόµη ἕνωση ἐρ,
γατῶν- Ὁ Λένιν22 ὅµως+ ὡς µηχανικὸς τῆς ἐξουσίας+ ἦταν
σαφής9 ἡ ἐργατικὴ τάξη «µόνη της» µπορεῖ νὰ ἀναπτύξει τὴ
συνείδησή της µέχρι τὸν «τρεϊντ,γιουνισµό»+ µέχρι τὴν ὀργά,
νωση καὶ πάλη µέσα ἀπὸ συνδικάτα- Γιὰ νὰ γίνει ἐπανα,
στατικὴ τάξη+ ἔπρεπε νὰ τῆς εἰσαχθεῖ ἡ συνείδηση «ἀπ}
ἔξω»+ καὶ συγκεκριµένα ἀπὸ τοὺς ἀστοὺς διανοούµενους+
ὅπως οἱ Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς+ ἢ τοὺς µικρο,ἀστοὺς διανοού,
µενους ὅπως ἐκεῖνος καὶ οἱ µπολσεβίκοι τουΓιὰ τὸ θέµα ὑπῆρχαν ἔντονες συγκρούσεις ἤδη ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Μάρξ- ∆ύο τουλάχιστον ἡγετικὲς φυσιογνωµίες
τοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήµατος+ ὁ Προυντὸν καὶ ὁ Μπακού,
νιν23+ ἀσκοῦν ἔντονη κριτικὴ στὸν Μὰρξ καὶ τοὺς µαρξιστές+
προειδοποιώντας τους ὅτι ὁδηγοῦνται στὴ δεσποτικὴ διοί,
κηση τῶν µαζῶν ἀπὸ µιὰ ὀλιγάριθµη ἀριστοκρατία24- Σὲ
ἀρκετὰ σηµεῖα οἱ Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς εἶναι κατηγορηµατικὰ
ἀντίθετοι στὶς ἐπαναστάσεις µειοψηφίας25- Σὲ ἄλλα 'π-χ— 22 —

Ταξικοὶ ἀγῶνες στὴ Γαλλία(+ καὶ οἱ δύο τονίζουν ὅτι οἱ µέ,
χρι τότε ἐπαναστάσεις ἔγιναν ἀπὸ µικρὲς µειοψηφίες· θεω,
ροῦν ὅµως ὅτι τὸ προλεταριάτο καὶ ὡς µειοψηφία θὰ ἐκφρά,
σει τὰ ἐπαναστατικὰ συµφέροντα ὅλης τῆς κοινωνίας+ πλὴν
καπιταλιστῶν- Πρότυπο κάθε κοµµουνιστικῆς ἐπανάστασης
θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ Κοµµούνα τοῦ Παρισιοῦ+ ποὺ εἶχε δεί,
ξει πῶς οἰκοδοµεῖται ἡ λαϊκὴ ἐξουσία+ µὲ στοιχεῖα ἀµεσο,
δηµοκρατικά9 στὴ θέση τοῦ µόνιµου στρατοῦ+ ὁ «ἔνοπλος
λαός»· στὴ θέση τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας+ οἱ ἐκλεγ,
µένοι καὶ ἄµεσα ἀνακλητοὶ λειτουργοὶ τῆς λαϊκῆς ἐξουσίαςἜτσι ὑλοποιεῖται πρακτικὰ ἡ «συντριβὴ» τοῦ παλαιοῦ ἱεραρ,
χικοῦ κρατικοῦ µηχανισµοῦ+ ἔτσι ὀργανώνεται ἐξουσία νέου
εἴδους+ ποὺ δυνάµει ὁδηγεῖ καὶ ὁδηγεῖται στὴν αὐτο,κα,
τάργησή της+ ὡς ἐξουσία+ στὴν πορεία καὶ τῆς ἐξάλειψης
τῶν τάξεωνΑὐτὰ ἔλεγε ἡ θεωρία- Ἡ σοβιετικὴ ἐξουσία ὅµως ἔπραξε
τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα+ ἐν µέρει ἐπειδὴ ἔτσι ἀποφάσισε+ ἐν µέ,
ρει ἐπειδὴ τῆς ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις- Ὁ Λένιν ἤδη ἀπὸ
τὸ 0808 εἶχε διακηρύξει ὅτι ἡ «δικτατορία τοῦ προλεταριά,
του»+ ποὺ ὁ Μὰρξ θεωροῦσε µεταβατικὴ φάση πρὸς τὴ διά,
λυση τοῦ κράτους+ ἀσκόταν ἀπὸ τὴν πρωτοπορία τοῦ προ,
λεταριάτου+ δηλαδὴ τὸ Κόµµα- Τὸ προλεταριάτο+ λόγῳ τῆς
ἐπανάστασης καὶ τοῦ ἐµφυλίου+ εἶχε µειωθεῖ δραστικά· ἡ
ἐξουσία δὲν θὰ περνοῦσε στὰ Σοβιέτ- Ἡ Ἄρεντ26 παρατηρεῖ
ὅτι αὐτὴ πρέπει νὰ ἦταν ἡ µεγαλύτερη διάψευση ὅσων ὁ ἴδιος
διακήρυττε 'π-χ- στὸ Κράτος καὶ Ἐπανάσταση(+ καὶ σή,
µαινε ὅτι µιὰ νέα τάξη εἶχε ἐµφανιστεῖ ποὺ µετέτρεπε τὸ
κράτος σὲ ἰδιοκτησία τῆς ἐξουσίας- Ὁ ἐµφύλιος καὶ ἡ ἐµ,
πλοκὴ στὴν Πολωνία εἶχαν λήξει µὲ νίκες+ ὅµως ὁ πολε,
µικὸς κοµµουνισµὸς συνεχίστηκε ὡς µέθοδος ἐπιβολῆς τοῦ
σοσιαλισµοῦ «ἀπὸ τὰ πάνω»- Ἁκολούθησαν ἀπεργίες+ ποὺ
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ὀνοµάστηκαν στὴ σοβιετικὴ mdvrod`j «unkxmj`»+ «ἐργατικὴ
ἐπιβράδυνση»+ καὶ κορυφώθηκαν στὴν Κροστάνδη- Στὸ 0/ο
Συνέδριο '0810( ὁ Λένιν εἰσηγήθηκε ταυτοχρόνως τὴν ἔναρ,
ξη τῆς ΝΕΠ καὶ τὴ «σκλήρυνση» τοῦ κόµµατος+ µὲ ἀπα,
γόρευση τῶν τάσεων καὶ ἄλλα µέτρα27- Ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὴ
δικτατορία τοῦ ἑνὸς κόµµατος µέχρι τὴ δικτατορία τοῦ ἑνὸς
προσώπου µειωνόταν- Μᾶλλον δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Λένιν
στὰ τελευταῖα του προσπαθοῦσε νὰ ἀξιολογήσει τὶς ἡγετικὲς
προσωπικότητες τοῦ κόµµατος+ ὥστε νὰ προτείνει τὸν κα,
ταλληλότερο γιὰ τὴ θέση τοῦ γενικοῦ γραµµατέα28- Ἡ
Ἄρεντ παρατηρεῖ ἐπίσης ὅτι ἀκολούθησε ἡ βίαιη διάλυση τῶν
τάξεων+ κατὰ σειρὰ τῶν µεσαίων+ τῶν ἀγροτῶν+ καὶ τέλος
τῶν ἐργατῶν+ µὲ σηµαντικὸ ρόλο σὲ αὐτὸ τῶν Σταχανο,
βιτῶν· ὅσα ἐργοστάσια ἦταν ὑπὸ ἐργατικὸ ἔλεγχο πέρασαν
στὸ ὑποτιθέµενο ἐργατικὸ κράτος· ἀκολούθησε καὶ ἡ διάλυση
τῆς γραφειοκρατίας+ ποὺ εἶχε συµβάλει στὰ προηγούµενα·
τὸ ἀνθρώπινο κόστος ἦταν τεράστιο- Μὲ τὴ διάλυση καὶ
τῆς τάξης τῶν διευθυντῶν ἐργοστασίων καὶ παραγωγῆς
συµπληρώθηκε ἡ διάλυση τῆς οἰκονοµίας+ γεγονὸς πού+ µὲ
τὴ συµβολὴ καὶ τοῦ Β΄ ΠΠ+ θὰ εἶχε µακροχρόνιες ἐπιπτώ,
σεις- Τέλος+ διαλύθηκε κάθε µορφὴ κοινωνικῆς ὀργάνωσης
καὶ ἔµεινε τὸ ἄτοµο καὶ ἡ «µάζα»- Ἡ ἐφαρµογὴ τοῦ βι,
βλιαρίου ἐργασίας καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ διαβατηρίου ὁλο,
κλήρωσε τὸν ὁλοκληρωτισµό- Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν χωρὶς νὰ
ὑπάρχει+ καὶ χωρὶς νὰ µπορεῖ νὰ ὑπάρξει+ ἀντίθεση ἢ ἀντι,
πολίτευση+ οὔτε κἂν ἐντὸς τοῦ ΚΚΣΕ- Τὴν περίοδο αὐτὴ φά,
νηκε καθαρὰ ὅτι τὸ ἐπιστηµονικὸ θέµα τοῦ ὁρισµοῦ τῶν τά,
ξεων δὲν ἦταν «σχολαστικισµός»· ἦταν κυριολεκτικῶς
ζήτηµα «ζωῆς καὶ θανάτου»+ µὲ πολλὲς ἔννοιες3/Πάντως+ ὡς πρὸς τὸ ζήτηµα τῆς ἐξουσίας+ τῆς κατά,
ληψης δηλαδὴ τοῦ Κράτους καὶ τῆς διοίκησής του+ ὁ Που,
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λαντζᾶς+ µετὰ ἀπὸ ἐκτενέστατη ἔρευνα+ καταλήγει9 «Τὸ
πρόβληµα τῆς ἐξουσίας εἶναι τόσο πιὸ σηµαντικό+ ὅσο οἱ
Μάρξ+ Ἔνγκελς+ Λένιν καὶ Γκράµσι δὲν ἔχουν δηµιουργή,
σει θεωρητικὰ µιὰ ἔννοια ἐξουσίας» 'ὅ-π-+ 023(- Χωρὶς θε,
ωρία+ δὲν µπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ ποῦ βαδίζει ἡ κατάληψή
της+ καὶ πῶς ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς µεθόδους καὶ τὶς µορφὲς
ποὺ θὰ χρησιµοποιηθοῦν- Καὶ σίγουρα δὲν ὑπάρχει τὸ στοι,
χεῖο τῆς ἐπιστήµης30Γιὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο λόγο+ ἡ σοβιετικὴ ἐξουσία συγ,
κροτήθηκε µὲ βάση τὸ κόµµα+ τὴν Τσεκά+ τὶς ἔνοπλες δυ,
νάµεις+ καὶ τοὺς ἀξιωµατούχους ποὺ προσχώρησαν- Μὲ τὸν
Ἁντρόποφ θεωρεῖται ὅτι ἡ JFA ὑποκατέστησε ὅλους τοὺς
ἄλλους παράγοντες ἐξουσίας+ λίγο πρὶν τὴν ὁλικὴ κατάρ,
ρευση- Πρέπει νὰ προχωρήσει ἡ µαρξιστικὴ ἀνάλυση τῆς
ἐµπειρίας τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ+ λαµβάνοντας ὑπόψη
ὅτι τὴν ἐξουσία σὲ ὅλες τὶς ἐπαναστάσεις δὲν τὴν κατέλαβε
ἡ καταπιεζόµενη τάξη+ ἀλλὰ κάποια ἄλλη+ τρίτη31+ καὶ νὰ
ἐξεταστοῦν παραλλήλως ἀλλαγὲς καὶ στὶς δυτικὲς χῶρες+
ὅπως τὸ κίνηµα τῆς τεχνοκρατίαςΟἱ σοβιετικοὶ πάντως θεώρησαν ὅτι τὸ σύστηµα ποὺ ἀνέ,
πτυξαν ἀποτελοῦσε τὴν «κανονικότητα» τοῦ ὑπαρκτοῦ σο,
σιαλισµοῦ+ καὶ ἔφθασαν νὰ ἰδεολογικοποιήσουν τὴ δεσποτικὴ
κοινωνία ποὺ δηµιούργησαν+ ἐνῶ ἡ ἰδεολογία+ ποὺ τίποτα
πλέον δὲν µποροῦσε νὰ ἐξηγήσει ἢ νὰ καθοδηγήσει+ ἀπέ,
κτησε χαρακτηριστικὰ ὁλοκληρωτισµοῦ32 καὶ λαϊκῆς θρη,
σκείας- Τὴν παρατήρηση αὐτὴ ἔχουν κάνει πολλοὶ ἐρευνη,
τές- Πρὶν δοῦµε ὁρισµένες ἀπόψεις+ ἂς θέσουµε τὸ πλαίσιο9
ὅταν δεχθοῦµε ὅτι ὑπάρχουν νόµοι στὴν Ἱστορία+ τότε δεχό,
µαστε καὶ ὅτι κάποιοι τοὺς ἔχουν ἀνακαλύψει+ ἄρα ξέρουν
ποιὸ εἶναι τὸ «θέληµα» τῆς Ἱστορίας33- Ὁ Ἔνγκελς ἀνα,
φέρεται σὲ µερικὰ σηµεῖα στὰ «καθήκοντα τοῦ κόµµα,
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τος»34+ ἀλλὰ τὰ κείµενα τοῦ Λένιν βρίθουν ἀπὸ ἀναφορὲς στὸ
«καθῆκον» ποὺ ἡ Ἱστορία ἀνέθεσε στοὺς µπολσεβίκους+ νὰ
πραγµατοποιήσουν δηλαδὴ τὴν ἐπανάσταση στὴ ΡωσίαὉ Προυντὸν εἶχε θέσει ἤδη τὸ ζήτηµα στὸν Μάρξ9 «ἂς µὴ
γίνουµε οἱ ἀρχηγοὶ µιᾶς καινούργιας µισαλλοδοξίας+ ἂς µὴν
ἐµφανιστοῦµε σὰν ἀπόστολοι µιᾶς καινούργιας θρησκείας+
ἀκόµη κι ἂν εἶναι θρησκεία τοῦ λόγου+ τῆς λογικῆς»- Ὁ
Ντεριντά35+ µιλώντας γιὰ τὰ «φαντάσµατα τοῦ Μάρξ»+ δί,
νει τὰ στοιχεῖα ποὺ συγκροτοῦν τὸ «ἀβρααµικὸ µεσσια,
νικὸ» πλαίσιο9 ἀναµονή+ ὑπόσχεση+ δέσµευση ἀπέναντι στὴν
ἀνάρρηση τοῦ ἐπερχοµένου+ ἐπικείµενος χρόνος+ ἐπεῖγον+
ἀπαίτηση σωτηρίας+ δικαιοσύνη πέραν τοῦ δικαίου+ κλπ-· ὅλα
ἐµφανίστηκαν στὸ µαρξιστικὸ δόγµα- Ἐξαιρετικοὶ εἶναι καὶ
οἱ σχετικοὶ διάλογοι στὸ Μηδὲν καὶ τὸ ἄπειρο τοῦ Κέσλερ+
ποὺ ἀντλοῦνται ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Λένιν καὶ τὰ µαρξιστικὰ
ἐγχειρίδια36Ὁ Μπέρτραντ Ράσελ37 προσφέρει ἐπίσης µιὰ θρησκευτικὴ
ἀνάγνωση τοῦ µαρξισµοῦ+ µιλώντας γιὰ τὴν Πόλη τοῦ Θεοῦ
τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου9 «Ἡ ἑβραϊκὴ µορφὴ τῆς ἱστορίας+
παρελθούσας καὶ µελλοντικῆς+ εἶναι τέτοια ποὺ ἀσκεῖ ἰσχυρὴ
ἕλξη στοὺς καταπιεσµένους καὶ τοὺς κατατρεγµένους ὅλων
τῶν ἐποχῶν- Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος προσάρµοσε αὐτὴ τὴ
µορφὴ στὴ Χριστιανοσύνη+ ὁ Μὰρξ στὸ Σοσιαλισµό- Γιὰ νὰ
κατανοήσει κανεὶς τὸν Μὰρξ ἀπὸ ψυχολογικὴ ἄποψη+ πρέ,
πει νὰ χρησιµοποιήσει τὸ ἀκόλουθο λεξικό9 Γιαχβέ < διαλε,
κτικὸς καὶ ἱστορικὸς ὑλισµός· Μεσσίας < Μάρξ· Ἐκλεκτοὶ
< Προλεταριάτο· Ἐκκλησία < Κοµµουνιστικὸ Κόµµα· ∆ευ,
τέρα Παρουσία < Προλεταριακὴ Ἐπανάσταση· Κόλαση <
τιµωρία τῶν καπιταλιστῶν· Ἐπαγγελία < Κοµµουνιστικὴ
κοινωνία- Οἱ ὅροι στὸ ἀριστερὸ µέρος δίνουν τὸ ψυχολογικὸ
περιεχόµενο τῶν ὅρων στὸ δεξιὸ µέρος+ εἶναι οἰκεῖοι σὲ ὅσους
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ἔζησαν σὲ χριστιανικὸ ἢ ἑβραϊκὸ περιβάλλον+ καὶ κάνουν πι,
στευτὴ τὴν ἐσχατολογία τοῦ Μάρξ»- Μπορεῖ νὰ προσθέσει
κανεὶς καὶ ἄλλα στοιχεῖα ἐξωτερικῆς λατρείας+ ὅπως9 Ἁπο,
λεσθεὶς Παράδεισος < πρωτόγονος κοµµουνισµός· προπα,
τορικὸ ἁµάρτηµα < ἀτοµικὴ ἰδιοκτησία· Προφῆτες < οὐτο,
πιστές+ κλασικοὶ πολιτικῆς οἰκονοµίας+ κλπ-· Ἁπόστολοι <
Ἔνγκελς+ Λένιν+ Στάλιν+ κλπ-· Ἅγιοι < µάρτυρες38· Ἱερὰ
κείµενα < Κοµµουνιστικὸ Μανιφέστο+ Κόκκινο Βιβλίο+ κλπ-·
Ἅγιοι Τόποι < Μόσχα+ Πεκίνο· Σηµαντικὸς Ναός < Μαυ,
σωλεῖο Λένιν· αἱρέσεις < δεξιὸς καὶ ἀριστερὸς ὀπορτουνισµός+
ἀναθεωρητισµός· Ἁνώτατο Ἱερατεῖο < ΚΕ ΚΚΣΕ ἢ ΚΚΚ·
ἀφορισµός < διαγραφὴ ἀπὸ τὸ Κόµµα· κλπὉ Ἔνγκελς4/ δίνει καὶ µιὰ ἄλλη διάσταση στὸ θέµα τῆς
θρησκείας+ ὅταν προτρέπει τοὺς κοµµουνιστὲς νὰ ἐγκατα,
λείψουν ὡς ἀποτυχηµένη τὴν ἔνοπλη ἐξέγερση καὶ τὰ ὁδο,
φράγµατα+ καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὴν τακτικὴ µὲ τὴν ὁποία
ὁ Χριστιανισµὸς κατέκτησε τὴ Ρώµη καὶ ἔγινε ἐπίσηµη
θρησκείαὉ Μὰρξ θέλησε νὰ πολεµήσει κάθε ψευδὴ συνείδηση καὶ
ἰδεολογία+ τὴ θρησκεία+ τὸ µυστικισµό9 «Μὲ τὸν Ἔγελο ἡ
διαλεκτικὴ στέκεται πάνω στὸ κεφάλι της- Πρέπει νὰ ἀνα,
ποδογυριστεῖ ξανά+ ἂν πρόκειται νὰ ἀνακαλύψουµε τὸν ὀρθο,
λογικὸ πυρήνα ἐντὸς τοῦ µυστικιστικοῦ περιβλήµατος»40- Ἡ
«ἀντιστροφὴ» αὐτὴ εἶναι ἤδη µυστικιστική+ καὶ θυµίζει τὸν
ἀποκρυφιστικὸ συµβολισµὸ τῶν τριγώνων ἢ τῶν πενταγώ,
νων+ καὶ τὸ ζήτηµα ἂν ἡ κορυφὴ εἶναι πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς
τὰ κάτω- Σ} ἕνα ἄλλο ἀπόσπασµα ὁ Μὰρξ γράφει9 «Ἡ κοι,
νωνία γίνεται ὁλοκληρωµένη ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὴ
φύση+ αὐθεντικὴ ἀνάσταση τῆς φύσης+ πραγµατοποίηση
τῆς φυσικότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπινότητας τῆς
φύσης»- Ἁναφέρεται στὴν κοµµουνιστικὴ κοινωνία+ στὸ τέ,
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λος τῆς Ἱστορίας+ ἢ τῆς προ,Ἱστορίας ὅπως ἔλεγε+ καὶ ἐµ,
φανίζεται νὰ ἐκφράζει προφητικά+ ὅπως σηµειώνει ὁ Ζὰν
Ἱππολύτ41+ «µιὰ ἐκκοσµικευµένη παραλλαγὴ τῆς χριστια,
νικῆς ἰδέας τοῦ µυστικοῦ σώµατος Z…\ ἕνα εἶδος ἐπίγειας
βασιλείας τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι ἡ τέλεια συµφιλίωση τοῦ ἀν,
θρώπου µὲ τὴ φύση µετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του ἀπὸ κάθε
µορφὴ ἀλλοτρίωσης»- Γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουµε πρέπει νὰ
ἐπιστρέψουµε στὴν ἐγελιανὴ µήτρα- Ὁ Ἔγελος ἦταν χρι,
στιανὸς προτεστάντης λουθηρανός+ καὶ θεωροῦσε τὸν Λου,
θηρανισµὸ ὡς τὸ «τέλος» τῆς θρησκείας+ καὶ τὴ φιλοσοφία
ὡς τὸ «τέλος» τοῦ Λουθηρανικοῦ Προτεσταντισµοῦ- Ὁ Λού,
θηρος διέκρινε τὴν πίστη ἀπὸ τὴ φιλοσοφία- Ὁ Ἔγελος θε,
ωροῦσε ὅτι εἶχαν τὸ ἴδιο µυστικὸ περιεχόµενο+ καὶ ἀκολου,
θοῦσε σὲ αὐτὸ τὴ θεολογία τοῦ Ndshmfdm καὶ τῶν θεολόγων
τῆς Σουηβίας+ ἀπὸ ὅπου καταγόταν42- Ὅπως ἐπισηµαίνε,
ται439 «Γιὰ τὸν Ἔγελο+ Z…\ ὁ πνευµατισµός+ ἡ ἐσχατολο,
γία+ καὶ ὁ µυστικισµὸς συνυπάρχουν+ συµπροσδιορίζουν καὶ
συγκαθορίζουν τὴν ἀκµὴ τῆς Χριστιανοσύνης- Ὁ Λουθη,
ρανισµὸς ἐκφράζεται µὲ τὸ ἔσχατον+ τὸ ὁποῖο εἶναι πραγ,
µάτωση τῆς κοινωνίας+ ὡς bnqotr lxrshbtl καὶ οὕτως
πραγµάτωση τοῦ Βασιλείου τοῦ Θεοῦ µέσῳ τῆς βασιλείας
τοῦ Πνεύµατος»- ∆ὲν εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἐσχατολογία καὶ
τὸ µυστικὸ σῶµα ἀποτελοῦν µέρος κάποιου «ὀρθολογικοῦ
πυρήνα»· οὔτε κι οἱ ἄλλες ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸν Ἔγελο εὐκόλως
ἀποχωρίζονται τὸν µυστικισµό τους+ ὅπως ὁ Μὰρξ δήλωνεἊς δοῦµε ἕνα µόνο παράδειγµα- Ἡ διὰ τοῦ κατοπτρισµοῦ
ἀνάπτυξη τοῦ «γνῶθι σεαυτὸν» ὡς αὐτεπιστροφή+ σχετίζε,
ται+ κατὰ τὸν σηµαντικὸ ἐγελιανὸ Βιεγιὰρ,Μπαρόν44+ µὲ τὸ
«θέµα τοῦ κατόπτρου» ποὺ τὸ θεωρεῖ «θεοσοφικό»+ ὁµοίως
καὶ τὸ σχῆµα τῆς «διπλῆς ἐνσάρκωσης»+ σὲ ὅρους ἑνὸς
ἀποκρυφισµοῦ µὲ χριστιανικὸ ἔνδυµα9 «ὁ µέσος ὅρος+ ὁ Υἱὸς
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εἶναι καὶ ὁ Χριστός –τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς τριάδας– καὶ
ὁ κόσµος ποὺ ἀποκαλύπτει τὸν Θεὸ µὲ ὑλικὴ µορφή»- Ἂν καὶ
ὁ Πλάτων στὸν Τίµαιο χρησιµοποιεῖ ἐκφράσεις ὅπως '17b(
«τὸν µὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντός»+ ἡ ἐγε,
λιανὴ ἐκδοχὴ ἀκολουθεῖ τὴ γραµµὴ τῆς νεοπλατωνικῆς καὶ
ἑρµητικῆς παράδοσης τοῦ Φικίνου+ τοῦ Πίκο+ τοῦ Μποέµ+ γιὰ
τὴν ἐξελικτικὴ,ἀνοδικὴ διαλεκτική· ὁ Μὰρξ θὰ τὴν συµ,
πληρώσει καὶ µὲ τὴν καθοδικὴ φορά- Στὴν ἴδια κατεύθυνση
βρίσκεται ἡ χριστιανικὴ,Χριστολογικὴ45 ἑρµηνεία ποὺ δίνει
ὁ Ἔγελος στὴν πυθαγορικὴ τριάδα ποὺ γίνεται τετράδα
στὸ πεδίο τοῦ κόσµου9 Ἕνα < Πατέρας+ ∆ύο < Υἱός+ Τρία <
Πνεῦµα+ Τέσσερα < Φύση- Ὁ Ἔγελος ἦταν δεινὸς ἑλληνι,
στής+ γνώστης τῶν πυθαγορικῶν θεωριῶν+ καὶ ἐµβριθὴς µε,
λετητὴς τοῦ Πλάτωνα- Ἔδινε ὅµως δικές του ἑρµηνεῖεςΠροφητικός+ µὲ τὴν ἔννοια τῆς τροποποίησης τῆς πραγ,
µατικότητας+ γίνεται ὁ Μάρξ+ καὶ ὅταν γράφει ὅτι τὸ µυθικὸ
«προλεταριάτο»+ ἡ «οἰκουµενικὴ τάξη» ποὺ θὰ καταργήσει
τὶς ἄλλες τάξεις+ θὰ ἐπιτύχει «τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπελευ,
θέρωση τοῦ ἀνθρώπου» καὶ ὅτι «δὲν µπορεῖ νὰ ἀνακτήσει τὸν
ἑαυτό του παρὰ µόνο µέσ} ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀναγέν,
νηση τοῦ ἀνθρώπου»- ∆ὲν θὰ µποροῦσε µετὰ ἀπὸ αὐτὸ νὰ
κατηγορήσει κανεὶς τὸν Στάλιν καὶ τοὺς ὀπαδούς του+ ποὺ
ἰσχυρίζονταν ὅτι θὰ διαµόρφωναν τὸν «ἄνθρωπο νέου τύπου»+
ἀποµιµούµενοι τὸν λόγο τοῦ Ἁποστόλου Παύλου9 «Ἁνα,
νεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὸς ὑµῶν καὶ ἐνδύσασθαι τὸν
καινὸν ἄνθρωπον» 'Ἐφεσ- 3+12,13(46Ἁφοῦ κατέρρευσε «στὸ οἰκονοµικό+ τὸ πολιτικό+ τὸ ἰδεο,
λογικό»+ κατέρρευσε καὶ ὡς λαϊκὴ θρησκεία+ ἀφοῦ δὲν διέ,
θετε τὸν ἀπαραίτητο µεταφυσικὸ πυρήνα9 ὁ λόγος της δὲν
εἶχε κηρυχθεῖ ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ+ ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Ἔγελο
καὶ τὸν Μάρξ+ τῶν ὁποίων τὰ βιβλία ἦταν ἀπρόσιτα γιὰ τὸ
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κοινὸ στὸ ὁποῖο ἡ θρησκεία ἀπευθύνεται καὶ χρειάστηκε νὰ
κωδικοποιηθεῖ τὸ δόγµα σὲ ἐγχειρίδια- Ἡ θρησκεία γιὰ τὸν
Μὰρξ δὲν ἦταν παρὰ µιὰ ἀκόµη περίπτωση «ἀνεστραµµένης
συνειδητοποίησης τοῦ κόσµου+ ἐπειδὴ ὁ κόσµος+ τὸ κράτος
καὶ ἡ κοινωνία+ εἶναι ἕνας ἀνεστραµµένος κόσµος»- Ὁ
ὑπαρκτὸς σοσιαλισµὸς ἐξασφάλισε τὴν ἴδια τύχη γιὰ τὸν
µαρξισµό+ ἐνῶ ἡ θρησκεία παρέµεινε «ὁ ἀναστεναγµὸς τοῦ
καταπιεσµένου+ ἡ καρδιὰ ἑνὸς ἄκαρδου κόσµου+ ἡ ψυχὴ
µιᾶς ἄψυχης κατάστασης»+ ὅπως γράφει στὸ ἀπόσπασµα
ποὺ µιλᾶ γιὰ «ὄπιο τῶν λαῶν»- ∆ιαλεκτικῶς εἰρωνικὸ εἶναι
ὅτι θρησκεῖες τοῦ κατέφεραν ἰσχυρότατα πλήγµατα+ ὅπως
στὴν Πολωνία καὶ τὸ Ἁφγανιστάν+ δύο µέτωπα ποὺ µᾶλλον
σηµατοδότησαν τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους- Πολλὲς µαρξιστικὲς
ὀργανώσεις σὲ χῶρες τοῦ τρίτου κόσµου σαρώθηκαν ἀπὸ τὸ
ριζοσπαστικὸ ἸσλάµὉ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν
κατάργηση τῆς ἐκµετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο
δὲν σταµατᾶ- Ὁ µαρξιστικὸς δρόµος ἔφθασε σὲ ἀδιέξοδο+ καὶ
µὲ διαλεκτικὴ εἰρωνεία ὁ σοσιαλισµὸς ὁδήγησε ξανὰ στὸν
καπιταλισµό+ ἔχοντας παίξει τὸν ρόλο τοῦ µηχανισµοῦ
ἐκβιοµηχάνισης καὶ συσσώρευσης κεφαλαίου- Εἶναι ἀπο,
προσανατολιστικὸ νὰ θεωρήσουµε ὅτι τὰ προβλήµατα ὀφεί,
λονταν στὸ σταλινισµό+ ἤ+ ἀντιστρόφως+ ὅτι τὰ προβλήµατα
δηµιουργήθηκαν ὅταν ἐγκαταλείφθηκε ὁ σταλινισµός- Τὰ
προβλήµατα ἦταν ἐγγενῆ+ στὴν ἀρχικὴ σύλληψη τοῦ Μάρξ+
ἀλλὰ καὶ στὴ θεωρία καὶ πολιτικὴ τοῦ Λένιν+ ὡς πρὸς τὴν
ἐπανάσταση καὶ τὴν ἐξουσία- Ἡ ἀνθρωπότητα θὰ δοκιµά,
σει ξανά+ ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλίσει ὅτι θὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὴν
εἰρωνικὴ παρατήρηση τοῦ Μὰρξ στὴ 07η Μπρυµαὶρ περὶ
ἐπαναλήψεων- Σὲ τελευταία ἀνάλυση+ οὔτε ὁ Μάρξ+ οὔτε ὁ
Ἔνγκελς διεκδίκησαν τὸ ἀλάθητο+ καὶ τὸ ἔργο τους θὰ
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εἶναι πάντα χρήσιµο+ µὲ τὴ συνεισφορά του καὶ µὲ τὶς ἀδυ,
ναµίες του- Ὁ δογµατισµὸς ἀποδείχθηκε ὁ χειρότερος κα,
θοδηγητής- ∆υστυχῶς+ ἔχει πολλὲς ἐκδοχὲς καὶ ἐπιβιώνει
ἀκόµη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ εἶναι ἀνα,
νεωτές- Ἁντὶ νὰ θεωροῦµε+ ὅπως οἱ ἀλχηµιστὲς καὶ οἱ µά,
γοι+ ὅτι ἡ συνταγὴ εἶναι σωστή+ ἀλλὰ φταίει ἡ ἐφαρµογή της+
καλὸ εἶναι νὰ κοιτάξουµε τὴν ἴδια τὴ «συνταγή»-
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Ἐπίλογος τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ ΚεφαλαίουὉ Κονδύλης θὰ µιλήσει γιὰ «παγανιστικὴ ἐγκοσµιολατρία» καὶ «κατάφαση
τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης σὲ ὅλη τὴν αἰσθητή της διάσταση καὶ ὑφή»+ ὡς
ἑρµηνεία τοῦ κλασικοῦ ἰδεώδους+ ποὺ συναντᾶται µὲ τὴν ἀνθρωπολογία τοῦ
Φόιερµπαχ+ ἡ ὁποία δίνει ἔµφαση στὴ σωµατικότητα καὶ τὴν ἁπτὴ ὑλικό,
τητα τοῦ Ἁνθρώπου«Ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχθαίρω θεούς» 'στ- 864(Γιὰ παράδειγµα+ Βενέρης+ Ἰ-+ 0875+ Πληροφορικὴ Ἐπανάσταση+ ἐκδ- Νέα
Σύνορα , Α-Α- Λιβάνης+ ἉθήναΜὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἂν παραµείνουν σταθερὰ τὰ µ καὶ υ+ καὶ ἐφόσον τὸ στα,
θερὸ κεφάλαιο δὲν δηµιουργεῖ ὑπεραξία+ ἡ ἐπένδυση σὲ νέο κεφάλαιο θὰ
αὐξήσει τὸν παρανοµαστὴ καὶ θὰ µειωθεῖ τὸ λ+ ἐκτὸς ἂν µειωθεῖ τὸ σ '< ἀπο,
λύσεις(+ ἢ αὐξηθεῖ τὸ υ '< ὑπερ,ἐκµετάλλευση(- Ὁ Μὰρξ ἦταν προσεκτι,
κὸς καὶ τόνισε ὅτι πρόκειται µόνο γιὰ τάση+ διότι τὰ υ καὶ σ ἐλέγχονται ἀπὸ
τὴν «πάλη τῶν τάξεων»+ ἄρα τὸ λ µπορεῖ νὰ κυµαίνεται- Σύγχρονοι µαρξι,
στές+ ὅπως ὁ L`mcdk+ ἐπιµένουν ὅτι γενικὰ τὸ λ ἔχει πτωτικὴ τάση+ τὰ στοι,
χεῖα ὅµως δείχνουν ὅτι ἐµφανίζει διακυµάνσεις- Εἶναι γεγονὸς πάντως ὅτι
ἀφενὸς ἡ εἰσαγωγὴ νέων µηχανῶν δὲν ἔχει ἐµποδιστεῖ καὶ συνεχίζεται ἀκά,
θεκτη+ ἀφετέρου οἱ ἀπολύσεις ἀκολουθοῦν συχνὰ τὴν εἰσαγωγὴ νέων µη,
χανῶν+ ἐνῶ παρεµβαίνει καὶ ἡ διεθνοποίηση«H `l dwo`mchmf sghr unktld Zrdbnmc hmrs`kldms ne Bqhshptd ne Onkhshb`k Dbnm,
nlx\+ rhmbd sgnrd Fdql`m rbntmcqdkr drshl`sd sgd u`ktd ne ` annj hm sdqlr
ne hsr btahb b`o`bhsx»+ L`qw sn Dmfdkr+ 3.8.076/Σ0 * Μ0 * Υ0 < Π0
Τοµέας Ι 'µέσα παραγωγῆς(
Σ1 * Μ1 * Υ1 < Π1
Τοµέας ΙΙ 'ἀντικείµενα κατανάλωσης(
Σ *Μ *Υ <Π
Συνολικὴ Παραγωγὴ
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ὅπου Σταθερὸ κεφάλαιο+ Μεταβλητὸ κεφάλαιο+ Ὑπεραξία καὶ ὄγκος Πα,
ραγωγῆς+ γιὰ κάθε ΤοµέαΟἱ σοβιετικοὶ πάντως ἐπεξεργάστηκαν γενικότερες µεθόδους εἰσροῶν,ἐκ,
ροῶν+ ποὺ µετέφερε στὴ ∆ύση ὁ Βασίλι Λεόντιεφ καὶ χρησιµοποιήθηκαν γιὰ
τὸν καπιταλισµό+ πρὸς µεγάλη ἀπογοήτευση ὁρισµένων ἀκραιφνῶν µαρ,
ξιστῶνΥἱοθετεῖ καὶ ἀξιοποιεῖ µάλιστα τὴν τριµερὴ διάκριση τῆς µηχανῆς ποὺ εἰ,
σηγήθηκε ὁ Μπάµπατζ9 κινητήρας , µηχανισµὸς µετάδοσης , µηχανισµὸς
'ἐργαλεῖο( ἐργασίας@mcqdv Tqd9 «E`bsnqx9 … Hm hsr lnrs qhfnqntr rdmrd+ sghr sdql bnmudxr sgd
hcd` ne ` u`rs `tsnl`snm+ bnlonrdc ne mtldqntr ldbg`mhb`k `mc hmsdkkdbst`k
nqf`mr nodq`shmf hm bnmbdqs `mc vhsgnts hmsdqqtoshnm+ snv`qcr nmd `mc sgd r`ld
`hl+ `kk sgdrd nqf`mr adhmf rtanqchm`sdc sn ` lnshud enqbd vghbg lnudr hsrdke»
'FQ9 58/(- Καὶ τὸ σχολιάζει ἐκτενῶς+ συµπληρώνοντας µὲ διάφορες πα,
ρατηρήσεις+ ὅπως9 «Sghr `tsnl`snm bnmrhrsr ne mtldqntr ldbg`mhb`k `mc hm,
sdkkdbst`k nqf`mr+ rn sg`s sgd vnqjdqr sgdlrdkudr `qd b`rs ldqdkx `r hsr bnm,
rbhntr khmj`fdr» 'FQ9 581(Ὀπαδὸ δηλαδὴ τοῦ Ἔρνστ Μάχ+ τοῦ αὐστριακοῦ φυσικοῦ καὶ φιλόσοφου+ ποὺ
εἰσηγήθηκε νέες θεωρίες καθὼς καὶ τὸν «ἀριθµὸ Μάχ»- Λόγῳ τῆς κριτικῆς
του στὴ Νευτώνεια Φυσικὴ θεωρεῖται πρόδροµος τῆς θεωρίας τῆς σχετικό,
τητας- Ἐπηρέασε ἐπίσης τὸν λογικὸ θετικισµό… ποὺ πιθανολογεῖται ὅτι εἶχαν διαβάσει τὴ γερµανικὴ µετάφραση τοῦ 0817
τῆς ΤεκτολογίαςὉ σοβιετικὸς µαθηµατικὸς Καντόροβιτς ἀνέπτυξε τὸ 0828+ πρὶν τὸν Ὀλ,
λανδὸ Κούπµανς+ τὸν γραµµικὸ προγραµµατισµό+ ἕνα ἐργαλεῖο βασικὸ σὲ
κάθε προγραµµατισµὸ δραστηριοτήτων- Οἱ ἱεροφάντες τοῦ ὑλισµοῦ ὅµως
ἔκαναν τὴ διάγνωση9 ἀφοῦ µπορεῖ νὰ ἐφαρµοστεῖ καὶ στὸν καπιταλισµό+
ὅπως καὶ στὸν ὑπαρκτό+ σηµαίνει ἄρα ὅτι ὁ καπιταλισµὸς µπορεῖ νὰ ξεπερνᾶ
τὶς κρίσεις του- Αὐτὸ ἀντίκειται στὸ δόγµα ὅτι ὁ ἰµπεριαλισµὸς εἶναι ὁ κα,
πιταλισµὸς ποὺ σαπίζει- Μόνο τὸ 0854 ἦρθε ἡ ἀναγνώριση γιὰ τὸν Καντό,
ροβιτς+ µὲ βραβεῖο Λένιν+ καὶ δέκα χρόνια µετὰ µὲ βραβεῖο Νόµπελ+ τὸ µόνο
Νόµπελ ποὺ δόθηκε σὲ σοβιετικό+ ποὺ τὸ µοιράστηκε µὲ τὸν Κούπµανς+
… τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας+ τὴν κβαντικὴ θεωρία+ τὴ δυαδικὴ θεωρία
τοῦ φωτός+ καὶ ἄλλεςἩ θεωρία Μιτσούριν,Λισένκο γιὰ τὴν κληρονόµηση ἐπίκτητων χαρακτη,
ριστικῶν+ ἀναβίωση τῶν ἀπόψεων τοῦ Λαµάρκ+ θεωρήθηκε ἀπὸ τὸν Στά,
λιν ὡς ἀπαύγασµα τοῦ διαλεκτικοῦ ὑλισµοῦ+ σὲ ἀντιπαράθεση µὲ τὴν
«ἀστικὴ» θεωρία τοῦ Μέντελ· ὁ Λισένκο ἐπίσης ἦταν προλεταριακῆς κα,
ταγωγῆς+ καὶ ὁ Στάλιν ἤθελε νὰ προωθήσει προλετάριους ἐπιστήµονες- Οἱ
ἀντίθετες ἀπόψεις κηρύχθηκαν παράνοµες τὸ 0837+ καὶ ἑκατοντάδες ἐπι,
στήµονες ποὺ διαφωνοῦσαν ὁδηγήθηκαν στὶς φυλακές+ τὶς ἐξορίες καὶ τὸν
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θάνατο+ µὲ πρῶτον τὸν ἀνταγωνιστή του+ τὸν Βάβιλοφ- Οἱ ἰδέες γίνονται
ὑλικὴ δύναµη ὅταν κατακτοῦν τὶς µάζες+ ἀλλὰ ἂν οἱ µάζες µολυνθοῦν ἀπὸ
κακὲς ἰδέες+ τότε ἡ πορεία κάθαρσης εἶναι ἀντίστροφη9 ἐξοντώνονται οἱ µά,
ζες γιὰ νὰ ἐξοντωθοῦν οἱ ἰδέες- Ὁ Χρουτσὼφ συνέχισε τὴν ὑποστήριξη στὸν
Λισένκο+ καὶ µόνο τὸ 0854 ἔγινε δηµόσια κριτική+ ποὺ τὴν ξεκίνησε ὁ
«ἀντιφρονῶν» Ἁντρέι Ζαχάρωφ- Οἱ ἀπόψεις τοῦ Λισένκο συνέχισαν νὰ
ἀσκοῦν ἐπιρροὴ γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν Κίνα«Καθὼς ἀναπτύσσονται ὁ ὄγκος τῆς ἀξίας καὶ ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ ἐφαρ,
µοσµένου σταθεροῦ κεφαλαίου µὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλιστικοῦ τρό,
που παραγωγῆς+ ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς τῆς βιοµηχανίας καὶ τοῦ βιοµηχα,
νικοῦ κεφαλαίου παρατείνεται σὲ κάθε ἐπιµέρους πεδίο ἐπενδύσεων γιὰ µιὰ
περίοδο πολλῶν χρόνων+ ἂς ποῦµε+ δέκα χρόuων κατὰ µέσο ὅρο- Ὅµως δὲ
µᾶς ἀπασχολεῖ ἐδῶ ὁ ἀκριβὴς ἀριθµός- Αὐτὸ ποὺ φαίνεται εἶναι ὅτι9 ὁ κύ,
κλος τῶν ἀλληλοσυνδεµένων ἀντικαταστάσεων καταλαµβάνει ἕναν ἀριθµὸ
ἐτῶν ποὺ στὴ διάρκειά τους τὸ κεφάλαιο εἶναι ἀκινητοποιηµένο ἀπὸ τὸ στα,
θερὸ συστατικό του+ δηµιουργεῖ τὴ βάση γιὰ περιοδικὲς κρίσεις Z…\ µιὰ
κρίση δηµιουργεῖ πάντα τὴ βάση γιὰ νέες µεγάλες ἐπενδύσεις»«Ἡ ἐµφάνιση ἑνὸς Zνέου οἰκονοµικοῦ κλάδου\ πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς δο,
σµένης ἀναλογίας+ βγάζει ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ἀναλογίας ὅλους τοὺς
κλάδους+ καὶ σὲ ἄνισες ἀναλογίες»«Ὅταν ὁ καπιταλιστικὸς τρόπος παραγωγῆς θὰ ἔχει καταργηθεῖ Zτὸ φαι,
νόµενο τῶν κυκλικῶν ἀντικαταστάσεων\ θὰ εἶναι µόνο ζήτηµα ὄγκου τοῦ
τµήµατος τοῦ σταθεροῦ κεφαλαίου ποὺ ἔχει διανύσει τὴ διάρκεια ζωῆς του
–καὶ ἄρα πρέπει νὰ ἀναπαραχθεῖ σὲ εἶδος– 'τὸ κεφάλαιο ποὺ χρησιµεύει
στὴν παραγωγὴ ἀντικειµένων κατανάλωσης( ποὺ κυµαίνεται στὰ διάφορα
διαδοχικὰ χρόνια- Ἂν εἶναι µεγάλος κάποιο χρόνο 'πάνω ἀπὸ τὴ µέση
θνησιµότητα – ὅπως στὴν περίπτωση τῶν ἀνθρώπων(+ τότε θὰ εἶναι ἀνά,
λογα µικρότερος τὸν ἑπόµενο χρόνο- Z…\ Ἄρα ἡ συνολικὴ παραγωγὴ τῶν
µέσων παραγωγῆς θὰ πρέπει νὰ αὐξηθεῖ στὴ µία περίπτωση καὶ νὰ µειωθεῖ
στὴν ἄλλη- Αὐτὸ µπορεῖ νὰ ἀντιµετωπιστεῖ µόνο µὲ µία συνεχὴ σχετικὴ
ὑπερπαραγωγή--- Αὐτὴ ἡ ὑπερπαραγωγὴ ἰσοδυναµεῖ µὲ ἔλεγχο ἀπὸ τὴν κοι,
νωνία τῶν ὑλικῶν µέσων τῆς ἴδιας τῆς ἀναπαραγωγῆς της- Z…\ Ἁλλὰ στὸ
καπιταλιστικὸ σύστηµα αὐτὸ εἶναι µόνο στοιχεῖο ἀναρχίας» '08639 ΙΙ9
362(Ὁ Κοντράτιεφ συνελήφθη τὸ 082/+ φυλακίστηκε+ δικάστηκε καὶ καταδι,
κάστηκε σὲ φυλάκιση ἀρχικῶς γιὰ ὀκτὼ χρόνια+ καὶ τὸ 0827 ξαναδικά,
στηκε γιὰ δέκα χρόνια+ ἀλλὰ τὴν ἴδια µέρα ἐκτελέστηκε+ σὲ ἡλικία 35 ἐτῶνἜτσι πολεµήθηκαν οἱ ἰδέες ποὺ εἶχαν «κατακτήσει» ἕναν οἰκονοµολόγο- Οἱ
ἰδέες ὅµως εἶναι «ξεροκέφαλες»+ ὅπως λέγεται+ διαδόθηκαν+ καὶ τὸ 0876 ὁ
Κοντράτιεφ «ἀποκαταστάθηκε»+ onrs lnqsdl- Ὅπως ἀναλύω σὲ ἄλλες
ἐργασίες µου 'βλ- σηµ- 3(+ σήµερα παρατηροῦµε τέσσερα εἴδη κυκλικῶν
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κρίσεων+ ποὺ διακρίνονται ἀπὸ τὴ φύση+ τὴ διάρκεια καὶ τὶς κοινωνικο,οἰκο,
νοµικὲς ἐπιπτώσεις τους9 µακρὰ κύµατα 4/ ἐτῶν 'κύκλοι Κοντράτιεφ(+ ποὺ
σχετίζονται µὲ µείζονες καινοτοµίες· ἐνδιάµεσα κύµατα 1/ ἐτῶν+ ποὺ σχε,
τίζονται µὲ τὴν κατασκευαστικὴ δραστηριότητα· µεσαῖα κύµατα 0/,01
ἐτῶν+ ποὺ σχετίζονται µὲ ἀντικατάσταση µηχανῶν+ µὲ νέας ἀλλὰ ὄχι ρι,
ζικὰ διαφορετικῆς τεχνολογίας· βραχέα κύµατα 1,3 ἐτῶν+ ποὺ σχετίζον,
ται µὲ τὴν ἀντικατάσταση προϊόντων µὲ σχετικὰ µικρὴ διάρκεια ζωῆςCnaa+ L-+ 086/+ Rnbh`khrs Ok`mmhmf9 rnld oqnakdlr+ K`vqdmbd % Vhrg`qs+
KnmcnmΕἰσάγονταν µάλιστα νέοι δεῖκτες+ χωρὶς νὰ καταργοῦνται οἱ παλαιότεροι·
µὲ τὴ πάροδο τῶν ἐτῶν+ κάθε ἐπιχείρηση ἢ κλάδος ἔφθασε νὰ ἔχει ἑκατον,
τάδες δεῖκτες 'ἀναφέρονται 4// καὶ περισσότεροι(+ ἐνῶ γιὰ τὸ σύνολο τῆς
οἰκονοµίας ἦταν χιλιάδεςΘεοχαράτος+ Χρ-+ 1//2+ Χαρίλαος Φλωράκης , Ὁ Λαϊκὸς Ἡγέτης+ Τυπο,
εκδοτική+ Ἁθήνα 1//2+ µὲ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χ-Φ- µὲ τὸν
Ἁντρόποφ9 τ- Β΄+ Οἱ Πολιτικοὶ Ἁγῶνες+ σελ- 585,5889 «Ἡ οἰκονοµία βρί,
σκεται στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ- Τὸ κράτος γέµισε γραφειοκράτες ποὺ
νοιάζονται µόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους- Καὶ τὸ κόµµα+ ἀντὶ νὰ παράγει πολι,
τική+ κυβερνᾶ+ διοικεῖ καὶ συναλλάσσεται µὲ ὅλα ὅσα αὐτὰ συνεπάγονται
γιὰ τὸ σοσιαλιστικὸ σύστηµα καὶ τὶς προοπτικές του- Ἂν συνεχιστεῖ ἡ ση,
µερινὴ κατάσταση σὲ πέντε τὸ πολὺ χρόνια πολλὰ ἐργοστάσια θὰ ἀρχίσουν
νὰ κλείνουν+ δὲν θὰ ἔχουµε χρηµατικοὺς πόρους νὰ πληρώνουµε µισθοὺς καὶ
συντάξεις καί+ γενικά+ ἡ χώρα θὰ ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ὑποχρε,
ώσεις της+ ἐνῶ+ παράλληλα+ ἕνα τροµακτικὸ κύµα ἀνεργίας θὰ ὑποσκάψει
τὰ θεµέλια τοῦ σοσιαλιστικοῦ συστήµατος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀξιοπιστία του
θὰ καταρρακωθεῖ- Z…\ Περηφανευόµαστε+ σύντροφε+ ὅτι ἔχουµε τὸν µε,
γαλύτερο καὶ καλύτερο στόλο τρακτὲρ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο- Περὶ µύθου
πρόκειται+ φυσικά- ∆ιότι τὰ φτιάξαµε σύµφωνα µὲ µιὰ κοµµατικὴ ντιρε,
κτίβα+ βάσει τῆς ὁποίας πρέπει νὰ σκάβουν σὲ βάθος ἑνὸς µέτρου τὴ γῆ+
ὥστε νὰ ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια ὅλο καὶ πιὸ γόνιµα ἐδάφη- Καὶ ἀφοῦ χά,
θηκαν τόσοι πόροι καὶ τόσα χρόνια+ µάθαµε ἀπὸ τὰ ἀγροτικὰ ἰνστιτοῦτα ὅτι
τὸ γόνιµο ἔδαφος βρίσκεται στὰ δέκα πρῶτα ἑκατοστὰ τοῦ ἐδάφους ∆ώ,
σαµε σὲ πολλὲς κρατικὲς ἐπιχειρήσεις τὸ δικαίωµα τῆς αὐτοδιαχείρισης+ ὡς
κίνητρο γιὰ τὴν παραγωγή- Καὶ ναὶ µὲν ὅλες σχεδὸν πιάνουν τὶς νόρµες
τους+ ὅµως+ ἂν δὲν τὶς ἐνίσχυε τὸ κράτος+ ἀπὸ ἄλλους πόρους+ πολλὲς θὰ
εἶχαν κλείσει+ γιατὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ παράγουν εἶναι ἀπούλητα+ λόγῳ κακῆς
ποιότητας Εἴπαµε νὰ καταργήσουµε τὴ µεσολάβηση τοῦ ὑπουργείου Ἐξω,
τερικοῦ Ἐµπορίου σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς ἐξαγωγές µας+ γιὰ νὰ ἁπλοποιήσουµε
τὶς διαδικασίες καὶ νὰ ἐπιταχύνουµε τοὺς χρόνους+ ἀλλὰ τὸ µόνο ποὺ κα,
τορθώσαµε ἦταν νὰ χάνουµε ἀγορές+ λόγῳ ἀσυνέπειας τῶν αὐτοδιαχειρι,
ζόµενων κρατικῶν ἐπιχειρήσεων- Συγχρόνως+ ἡ ἐσωστρέφειά µας δὲν µᾶς
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ἄφηνε+ δεκαετίες τώρα+ νὰ προσαρµόσουµε στὶς ἀνάγκες τοῦ δικοῦ µας συ,
στήµατος+ τοῦ σοσιαλιστικοῦ+ µοντέλα+ τεχνικὲς καὶ πρακτικὲς ποὺ δοκι,
µάστηκαν στὸν καπιταλιστικὸ κόσµο καὶ πέτυχαν»- Αὐτὰ τὰ ἔλεγε ὁ
Ἁντρόποφ ποὺ εἶχε κεντρικὸ ρόλο στὴν καταστολὴ στὴν Οὐγγαρία+ Τσε,
χοσλοβακία+ καὶ στὴ ΣΕ 'κίνηµα ἀντιφρονούντων(+ καθὼς καὶ στὴν ἐπέµ,
βαση στὸ Ἁφγανιστάν· κάθε ἄλλο παρὰ «πράκτορας τοῦ ἐχθροῦ» θὰ µπο,
ροῦσε νὰ εἶναι«Ἡ ἱστορία ὅλων τῶν ὣς τώρα κοινωνιῶν εἶναι ἱστορία ταξικῶν ἀγώνωνἘλεύθερος καὶ δοῦλος+ πατρίκιος καὶ πληβεῖος+ βαρόνος καὶ δουλοπάροικος+
µάστορας καὶ κάλφας+ µὲ µιὰ λέξη+ καταπιεστὴς καὶ καταπιεζόµενος+ βρί,
σκονταν σὲ ἀκατάπαυστη ἀντίθεση µεταξύ τους+ ἔκαναν ἀδιάκοπο ἀγώνα+
πότε καλυµµένο+ πότε ἀνοιχτό+ ἕναν ἀγώνα ποὺ τελείωνε κάθε φορὰ µὲ ἕναν
ἐπαναστατικὸ µετασχηµατισµὸ ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας ἢ µὲ τὴν ἀπὸ κοι,
νοῦ καταστροφὴ τῶν τάξεων ποὺ ἀγωνίζονταν- Z…\ Ὁλόκληρη ἡ κοινωνία
ὅλο καὶ περισσότερο χωρίζεται σὲ δύο µεγάλα ἀντίπαλα στρατόπεδα+ σὲ δύο
µεγάλες τάξεις+ ποὺ βρίσκονται ἄµεσα ἀντιµέτωπες ἡ µιὰ µὲ τὴν ἄλλη9
στὴν ἀστικὴ τάξη καὶ τὸ προλεταριάτο»Nrrnvrjh+ Rs-+ 0862+ Ἡ ταξικὴ δοµὴ στὴν κοινωνικὴ συνείδηση+ Κάλβος+
Ἁθήνα«Στὶς προηγούµενες ἐποχὲς τῆς ἱστορίας βρίσκουµε σχεδὸν παντοῦ πλήρη
διαίρεση τῆς κοινωνίας σὲ διάφορες κλειστὲς τάξεις+ πολύτροπη διαβάθµιση
τῶν κοινωνικῶν θέσεων- Στὴν ἀρχαία Ρώµη βρίσκουµε πατρικίους+ ἱππεῖς+
πληβείους+ δούλους- Στὸ µεσαίωνα φεουδάρχες+ ὑποτελεῖς+ µαστόρους+
καλφάδες+ δουλοπάροικους+ κι ἐπιπλέον σὲ καθεµιὰ ἀπ} αὐτὲς τὶς τάξεις βρί,
σκουµε ξανὰ ἰδιαίτερες διαβαθµίσεις»Στὰ «ἐφαρµοσµένα» ἔργα του ὁ Μὰρξ 'π-χ- Ταξικοὶ ἀγῶνες στὴ Γαλλία(
εἰσάγει διάφορα σχήµατα ταξικῆς διαβάθµισης+ διαφορετικὰ ἀνὰ περίοδο καὶ
χώρα+ πράγµα ἴσως ἀναµενόµενο+ πλὴν ὅµως ὄχι ἐνισχυτικὸ τῆς διχοτο,
µικῆς ἄποψης ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ «ἐµεῖς καὶ οἱ ἄλλοι»Ὁ Ἔγελος ἀποδίδει τὴν τριάδα θέση,ἀντίθεση,σύνθεση στὸν Κάντ· τὴν
διερεύνησε ὅµως ὁ Ehbgsd+ καθὼς καὶ ὁ G- L- Bg`kxaätr- Ὁ Ἔγελος χρη,
σιµοποιοῦσε τοὺς ὅρους @arsq`bs,Mdf`shud,Bnmbqdsd καὶ Hlldch`sd,Ld,
ch`sdc,BnmbqdsdMdf`shnm ne mdf`shnm· ἀναφέρεται καὶ ὡς σύνθεση , rxmsgdrhr+ ἀλλὰ καὶ ὡς
@tegdatmf,rtak`shnm,qdkdudq+ ποὺ σηµαίνει ὑπέρβαση τῆς θέσης ἀπὸ τὴν
ἄρνηση+ µὲ ἐνσωµάτωση ὅµως τῆς θέσης ὡς µέρος της
«Sgd atc chr`ood`qr hm sgd atqrshmf,enqsg ne sgd aknrrnl+ `mc nmd lhfgs r`x
sg`s sgd enqldq hr qdetsdc ax sgd k`ssdq: rhlhk`qkx+ vgdm sgd eqths `ood`qr+ sgd
aknrrnl hr rgnvm to hm hsr stqm `r ` e`krd l`mhedrs`shnm ne sgd ok`ms+ `mc sgd
eqths mnv dldqfdr `r sgd sqtsg ne hs hmrsd`c- Sgdrd enqlr `qd mns itrs chrshm,
fthrgdc eqnl nmd `mnsgdq+ sgdx `krn rtook`ms nmd `mnsgdq `r ltst`kkx hm,
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bnlo`shakd- Xds `s sgd r`ld shld+ sgdhq ekthc m`stqd l`jdr sgdl lnldmsr ne
`m nqf`mhb tmhsx hm vghbg sgdx mns nmkx cn mns bnmekhbs+ ats hm vghbg d`bg hr
`r mdbdrr`qx `r sgd nsgdq: `mc sghr ltst`k mdbdrrhsx `knmd bnmrshstsdr sgd khed
ne sgd vgnkd»+ γράφει στὴν Εἰσαγωγὴ τῆς Φαινοµενολογίας ὁ Ἔγελος- Ἁνι,
χνεύονται ἐδῶ οἱ βασικὲς ἔννοιες τῆς ἐγελιανῆς διαλεκτικῆς9 ἀλλαγὴ µέσα
ἀπὸ τὴ σύγκρουση 'ὁ καρπὸς ἀναλώνει τὸ ἄνθος(+ αὔξηση ποσότητας καὶ
µετατροπή της σὲ 'νέα( ποιότητα+ σηµασία τῆς ὁλότητας+ καὶ ὄχι τῶν στιγ,
µῶν τῆς ὀργανικῆς ἑνότηταςὉ Ἔγελος+ πάντως+ ἐπιπλέον τῆς γενικῆς ἀρχῆς περὶ πάλης τῶν ἀν,
τιθέτων+ διατυπώνει στὴ Φαινοµενολογία καὶ τὸ θεωρητικὸ σχῆµα τοῦ
ἀφέντη.δούλου+ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπηρεάσει τὸν Μάρξ 'π-χ- στὸ Ταξικοὶ ἀγῶνες
στὴ Γαλλία(· τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ ἐγελιανὴ πάλη τῶν δύο καταλήγει
στὴν ἀµοιβαία ἀναγνώριση τῆς ἀλληλεξάρτησής τους+ ἀφοῦ ἀντιλαµβά,
νονται ὅτι ὁ θάνατος τοῦ ἑνὸς δὲν συµφέρει τὸν ἄλλο- Τὸ Μανιφέστο ἐπίσης
προβλέπει ὅτι καὶ οἱ δύο ἀνταγωνίστριες τάξεις µπορεῖ νὰ καταστραφοῦνὉ Πουλαντζᾶς ἐπισήµανε ἐπίσης τὰ προβλήµατα τοῦ ὁρισµοῦ καὶ τοῦ
«ἀριθµοῦ» 'τοῦ πλήθους( τῶν τάξεων καὶ διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι οἱ τά,
ξεις δὲν 'πρέπει νὰ( ὁρίζονται µόνο µὲ οἰκονοµικὰ κριτήρια 'ὅπως οἱ «πα,
ραγωγικὲς σχέσεις»(+ ἀλλὰ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν «δοµῶν»+ ποὺ στὸ πλαίσιο
τοῦ ἀλτουσεριανοῦ δοµισµοῦ εἶναι «τὸ οἰκονοµικό+ τὸ πολιτικό+ τὸ ἰδεολο,
γικό»- Ὁ Ἔνγκελς ἐπέµενε ὅτι ὁ Μὰρξ ὁδηγήθηκε ἀπὸ τὶς ἐµπειρικές του
ἔρευνες+ ὄχι ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ σχήµατα τοῦ Ἔγελου+ ὅµως σὲ κάθε περί,
πτωση δὲν νοµίζω ὅτι οἱ «χειρονοµιακὲς» διατυπώσεις περὶ «ἀντιστροφῶν»
ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ στηρίξουν τέτοιας κλίµακας ἐπέµβαση στὴν ἱστορίαΠρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόµη ζήτηµα ποὺ εἶχε πραγµατευθεῖ ὁ Ἔγελος+ ποὺ
ὅπως καὶ στὸ σχῆµα ἀφέντης.δοῦλος+ θεωροῦσε ὅτι χρειάζονται δύο νοή,
µονες ὀντότητες γιὰ νὰ ἀναπτύξουν αὐτοσυνείδηση· οἱ δύο+ µπορεῖ νὰ εἶναι
τὸ «παλαιὸ» καὶ τὸ «νέο» στάδιο τῆς ἴδιας αὐτοσυνείδησης∆ιαδικασία ποὺ ἐπίσης ἐρείδεται στὸν Ἔγελο καὶ στὸν Κάντ+ µὲ τὸ `m rhbg
καὶ τὸ eüq rhbg+ καὶ πιὸ πίσω στὸ ἀεὶ ὡσαύτως καὶ τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ τοῦ
Πλάτωνα+ καθὼς καὶ στὸ δίπολο νοούµενο.φαινόµενο· οἱ ἔννοιες ἀπασχό,
λησαν καὶ τὸν Γκράµσι- Ὁ Ἔγελος προβλέπει µάλιστα τρεῖς καταστάσεις9
hm hsrdke '@m,rhbg(+ nts ne hsrdke '@mcdqrrdhm(+ hm `mc enq hsrdke '@m,tmc,eüq,
rhbg(Λένιν+ «Τί νὰ κάνουµε:»
… τὸν ὁποῖο ὁ Μὰρξ πολεµοῦσε γιὰ τὶς συνωµοτικὲς ὀργανώσεις του '«νέο
Τάγµα Ἰησουϊτῶν»+ «ἱερεῖς µιᾶς ἀπόκρυφης γνώσης»+ κ-ἄ-( καὶ τὴν πρα,
ξικοπηµατικὴ τακτική του+ καὶ χαρακτήριζε τὶς ὀργανωτικὲς ἀπόψεις του
«µποέµ+ ἀλχηµικές+ ἱεραρχικές»«… φτάνουν Zοἱ µαρξιστὲς\ ἀναγκαστικὰ στὸ συµπέρασµα ὅτι+ ὄντας ἡ
σκέψη+ ἡ θεωρία+ ἡ γνώση+ πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον+ ἀποκλειστικὸ
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κτῆµα ἑνὸς ἐλαχίστου ἀριθµοῦ ἀτόµων+ αὐτὴ ἡ µειοψηφία Zτῶν σοφῶν\
πρέπει νὰ κατευθύνει τὴν κοινωνικὴ ζωή Z…\ τὸ λεγόµενο λαϊκὸ κράτος δὲν
θὰ εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἄκρως δεσποτικὴ διοίκηση τῶν λαϊκῶν µαζῶν
ἀπὸ µιὰ νέα καὶ ὀλιγάριθµη ἀριστοκρατία πραγµατικῶν ἢ ὑποτιθέµενων
σοφῶν- Ὁ λαὸς δὲν εἶναι διαβασµένος· τοῦτο σηµαίνει πὼς θὰ ἀπαλλαγεῖ
ἐντελῶς ἀπὸ τὶς ἔγνοιες τῆς διακυβέρνησης καὶ θὰ καταχωνιαστεῖ γιὰ τὰ
καλὰ στὸ στάβλο τῶν κυβερνωµένων»«Ἐφ} ὅσον ὁ Μπλανκὶ θεωρεῖ κάθε ἐπανάσταση σὰν ἐγχείρηµα µιᾶς µικρῆς
ἐπαναστατικῆς µειοψηφίας+ βγαίνει αὐτόµατα τὸ συµπέρασµα πὼς τὴν ἐπι,
τυχία τοῦ ἐγχειρήµατος ἀκολουθεῖ ἀναπόφευκτα ἡ ἐγκαθίδρυση µιᾶς
δικτατορίας ὄχι ὁλόκληρης τῆς ἐπαναστατικῆς τάξης+ τοῦ προλεταριάτου
–σηµειῶστε τὸ καλὰ αὐτό– ἀλλὰ τοῦ µικροῦ ἀριθµοῦ αὐτῶν ποὺ πραγ,
µατοποίησαν τὴν ἐξέγερση καὶ ποὺ εἶναι κι αὐτοὶ ὀργανωµένοι κάτω ἀπὸ τὴ
δικτατορία ἑνὸς ἢ περισσοτέρων προσώπων»+ γράφει ὁ Ἔνγκελς 'Τὸ Πρό,
γραµµα τῶν Μπλανκιστῶν Προσφύγων τῆς Κοµµούνας(@qdmcs+ G-+ 0847+ Sgd nqhfhmr ne sns`khs`qh`mhrl+ Vnqkc Ota- Bn+ Bkdudk`mcὉ Λένιν διατύπωσε τὴν εἰσήγηση9 «L`qwhrl sd`bgdr tr sg`s nmkx sgd onkhs,
hb`k o`qsx ne sgd vnqjhmf bk`rr+ sgd bnlltmhrs o`qsx+ hr b`o`akd ne tmhshmf+ dc,
tb`shmf `mc nqf`mhyhmf rtbg ` u`mft`qc ne sgd oqnkds`qh`s ne sgd vnqjhmf
l`rrdr `r hr b`o`akd ne qdrhrshmf sgd hmduhs`akd odssx,antqfdnhr v`udqhmfr ne
sgdrd l`rrdr--- Z`mc\ sgdhq sq`cd tmhnm oqditchbdr»+ ποὺ ὁδήγησε στὴ ἀπόφαση
«Γιὰ τὴ συνδικαλιστικὴ καὶ ἀναρχικὴ ἀπόκλιση στὸ Κόµµα µας»- Στὸ
σηµεῖο 2 τῆς ἀπόφασης θέτει καὶ τοὺς στόχους τῆς «προπαγάνδας» γιὰ τὸ
θέµα+ καὶ στὸ 3 ὅτι ὅποια κριτικὴ ἐντὸς τοῦ Κόµµατος πρέπει νὰ λαµβάνει
ὑπόψη τὴν «περικύκλωση ἀπὸ τὸν ἐχθρό»- gsso9..vvv-l`qwhrsr-nqf.`qbghud.
kdmhm.vnqjr.0810.0/sgbnmf.bg/3-gsl
Τὸ ὅτι δὲν προέκρινε τὸν Στάλιν λίγο ἐλαφρύνει τὴ θέση του+ κυρίως γιὰ τὸν
βασικὸ λόγο ὅτι ἡ δοµὴ καὶ οἱ τάσεις ποὺ εἶχαν δηµιουργηθεῖ ὑπερέβαιναν
τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ ἡγέτη· διαφοροποιήσεις+ πρὸς τὸ καλύτερο ἢ καὶ
πρὸς τὸ χειρότερο+ µπορεῖ νὰ ὑπῆρχαν+ ἀλλὰ τὰ πράγµατα δὲν θὰ ἦταν οὐ,
σιωδῶς διαφορετικὰ ἂν εἶχε ἀναλάβει τὴ θέση ὁ Τρότσκι+ ποὺ γνωρίζουµε
πῶς εἶχε καταστείλει τὴν ἐξέγερση τῆς ΚροστάνδηςὉ Λένιν ἰσχυριζόταν9 «L`qw `mc Dmfdkr rg`qokx bg`kkdmfdc sgnrd vgn sdmcdc
sn enqfds bk`rr chrshmbshnmr `mc ronjd `ants oqnctbdqr+ sgd odnokd+ nq vnqj,
hmf odnokd hm fdmdq`k- @mxnmd vgn g`r qd`c L`qw `mc Dmfdkr vhkk qdb`kk sg`s
hm `kk sgdhq vnqjr sgdx qhchbtkd sgnrd vgn s`kj `ants oqnctbdqr+ sgd odnokd+
vnqjhmf odnokd hm fdmdq`k- Sgdqd `qd mn vnqjhmf odnokd nq vnqjdqr hm fdm,
dq`k: sgdqd `qd dhsgdq rl`kk oqnoqhdsnqr vgn nvm sgd ld`mr ne oqnctbshnm+ `mc
vgnrd ldms`khsx `mc g`ahsr `qd b`ohs`khrshb –`mc sgdx b`mmns ad `mxsghmf dkrd–
nq v`fd,vnqjdqr vhsg `m `ksnfdsgdq cheedqdms b`rs ne lhmc+ v`fd,vnqjdqr hm
k`qfd,rb`kd hmctrsqx+ vgn rs`mc hm `ms`fnmhrshb bnmsq`chbshnm sn sgd b`ohs`k,
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hrsr `mc `qd q`mfdc hm rsqtffkd `f`hmrs sgdl» 'στὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ 1/οῦ
Συνεδρίου(Ὡς πρὸς τὴν ἀντιµετώπιση τῆς ἀντεπανάστασης ὅµως φαίνεται νὰ ὑπάρχει
συµφωνία µεταξὺ τοῦ Μάρξ+ ποὺ µιλᾶ γιὰ «τσάκισµα τῶν ἐχθρῶν τῆς
ἐπανάστασης» 'Ταξικοὶ ἀγῶνες στὴ Γαλλία(+ καὶ τοῦ Λένιν+ ποὺ '∆ύο Τα,
κτικὲς( διακηρύσσει ὅτι οἱ µπολσεβίκοι θέλουν τὸ προλεταριάτο «νὰ ἐξον,
τώσει ἀµείλικτα τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐλευθερίας+ καταπνίγοντας µὲ τὴ βία τὴν
ἀντίστασή τους»- Νοµίζω ἡ βάση αὐτῆς τῆς ἀπ,ἀνθρωποποίησης βρίσκεται
στὴν ἰδεολογικὴ σφαίρα+ ὅταν ὁ Μὰρξ ἔγραφε9 «Ὁ κεφαλαιοκράτης δὲν ἔχει
γιὰ τὴν ἱστορία ἀξία καὶ δικαίωµα ὕπαρξης παρὰ µονάχα ὡς προσωπο,
ποιηµένο κεφάλαιο»- Ὡς πρὸς τὸ κυνηγητὸ τῶν «πρακτόρων τοῦ ἐχθροῦ»+
ὁ Κώστας Παπαϊωάννου εἶχε ἐντοπίσει κείµενα τοῦ Μὰρξ ἀπὸ τὰ ὁποῖα
προέκυπτε ὅτι ἔβλεπε τσαρικοὺς κατασκόπους «σὲ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ συµ,
βούλια τῆς Εὐρώπης»Νοµίζω ὁ Μάο εἶχε πεῖ+ ὅτι οἱ σοβιετικοὶ ἀντιµετώπισαν τὴν ἀντίδραση µὲ
τὴν Τσεκά+ ἐνῶ ἐκεῖνοι κινητοποίησαν τὸ λαό· ἄλλο ζήτηµα τὰ θύµατα ποὺ
προκάλεσε ἡ δική του Μεγάλη Πολιτιστικὴ Ἐπανάσταση- Ἐπίσης πρέπει
νὰ ληφθοῦν ὑπόψη τὰ ρεύµατα ποὺ κυκλοφοροῦσαν τότε+ τόσο στὸ διεθνὲς
κοµµουνιστικὸ κίνηµα+ ὅσο καὶ στὴ Ρωσία- Ὁ Τίτο τὴν ἐποχὴ τῆς σύγκρου,
σής του µὲ τὸ ΚΚΣΕ εἶχε πεῖ ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν µελῶν τοῦ ΚΚΣΕ ἀνή,
κουν στοὺς κρατικοὺς µηχανισµούς+ καὶ µιὰ µικρὴ µειονότητα εἶναι ἐργά,
τες καὶ ἀγρότες+ ἐνῶ ὁ Τζίλας εἶχε µιλήσει γιὰ νέα τάξη+ πράγµα ποὺ τὸν
ὁδήγησε στὴ φυλακήΓλώσσα mdvrod`j9 «εἰδική»+ «συνθηµατική»+ ἀόριστη καὶ δογµατική+ διά,
σταση σηµαίνοντος σηµαινοµένου+ ἐξάλειψη ἀποδείξεων καὶ χρήση σοφι,
σµάτων,cntakdsghmj+ ἑορτές+ ἐπέτειοι+ παρελάσεις ἐνώπιον τῆς ἡγεσίας+
ὕµνοι καὶ ἐµβατήρια+ λογοκρισία+ καταδότες+ δίωξη ἀντιφρονούντων+ κλπΑὐτοὶ ποὺ ἀκοῦν «φωνὲς» πείθουν στὴ συνέχεια τὸν ἑαυτό τους ὅτι οἱ «φω,
νὲς» τοὺς µιλᾶνε ἐπειδὴ εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο «ἐκλεκτοί»+ καὶ πρέπει νὰ
ἐκτελέσουν τὸ «καθῆκον» τους+ καί+ γιατί ὄχι+ νὰ πολεµήσουν ὅσους δὲν
ἀναγνωρίζουν τὸ σχέδιο τῆς Ἱστορίας- Ἡ ἀπόσταση ποὺ τοὺς χωρίζει ἀπὸ
τοὺς θρησκόληπτους ποὺ θεωροῦν ὅτι ὑλοποιοῦν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἐλάχιστη· εἶναι µᾶλλον θέµα ἀλλαγῆς λέξεωνΠ-χ++ στὴν Εἰσαγωγὴ στὸ Ταξικοὶ ἀγῶνες στὴ ΓαλλίαΝτεριντά+ Ζ-+ 0884+ Φαντάσµατα τοῦ Μάρξ+ Ἐκκρεµές+ Ἁθήνα«Ἐσὺ κι ἐγὼ σύντροφε µποροῦµε νὰ πλανηθοῦµε- Τὸ Κόµµα ὅµως δὲν κά,
νει ποτὲ λάθος Z…\ τὸ Κόµµα εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἐπαναστατικῆς ἰδέας
διὰ µέσου τῆς Ἱστορίας Z…\ Ἡ γραµµὴ τοῦ Κόµµατος εἶναι πάντοτε χα,
ραγµένη µὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια σὰν τὸ στενὸ µονοπάτι τοῦ βουνοῦ- Τὸ ἐλά,
χιστο παραπάτηµα θὰ σὲ ρίξει στὴν ἄβυσσο»- Ἴσως ἀκούγεται σὰν λογο,
τεχνικὴ ὑπερβολή+ ἀλλὰ δὲν εἶναι+ ἀφοῦ ἀπηχεῖ τὶς ἀπόψεις τοῦ Λένιν+ ποὺ
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ἔγραφε9 «Βαδίζουµε σὰν συµπαγὴς ὁµάδα ἀπὸ ἕναν ἀπόκρηµνο καὶ δύσκολο
δρόµο+ πιασµένοι γερὰ χέρι µὲ χέρι- Εἴµαστε ἀπ} ὅλες τὶς µεριὲς κυκλωµέ,
νοι ἀπὸ ἐχθρούς+ καὶ εἴµαστε σχεδὸν πάντα ἀναγκασµένοι νὰ βαδίζουµε
κάτω ἀπὸ τὰ πυρά τους»- Ἡ «ἐνσάρκωση» καὶ τὸ «θέληµα τῆς Ἱστορίας»
ἀκολουθοῦν τὸ στερεότυπο ἑνὸς αὐταρχικοῦ ΘεοῦQtrrdk+ A-+ 0835+ Ghrsnqx ne Vdrsdqm Oghknrnogx+ F- @kkdm % Tmvhm Tmh,
udqrhsx Annjr+ KnmcnmΣοβιετικὰ Ἐγχειρίδια τακτικῆς µάλιστα ἐπέµεναν στὴ διὰ τῆς
προπαγάνδας προβολὴ τῶν θυσιῶν+ καθόλα ὑπαρκτῶν βεβαίως+ τῶν ἁγνῶν
ἰδεολόγων ἀγωνιστῶνΕἰσαγωγὴ στὸ Ταξικοὶ ἀγῶνες στὴ ΓαλλίαἘπίλογος τῆς 1ης ἔκδοσης τοῦ ΚεφαλαίουGhoonkxsd+ I-+ 0868+ Χέγκελ καὶ Μάρξ+ Ἔρασµος+ ἉθήναGdfdk+ F- V- E-+ Παραδόσεις Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἔγελου+ Ἁκα,
δηµία Ἁθηνῶν+ 0880+ Εἰσαγωγὴ H- K- Uhdhkk`qc,A`qnm+ µτφρ- Α- ΚελεσίδουN’Qdf`m+ B-+ 0883+ Sgd gdsdqncnw Gdfdk+ Rs`sd Tmhu- ne MX Oqdrr+ @ka`mxGdfdk+ F- V- E-+ ὅ-πXdqjdr+ H-+ 0867+ Sgd Bgqhrsnknfx ne Gdfdk+ Rbgnk`q}r Oqdrr… καὶ «ἀπεκδυσάµενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ
ἐνδυσάµενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούµενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ} εἰκόνα τοῦ
κτίσαντος αὐτόν…» 'Κολ- 2+8,0/(-
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