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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ είναι ένα διάστημα 
πολύ μικρό αν το δει κανείς από τη σκοπιά των επαναστατικών 
γεγονότων, των επαναστατικών αλλαγών που συντελεστήκανε 
στη διάρκειά του: ανατροπές κοσμοΐστορικές, με κορυφαία ανά- 
μεσά τους την Οχτωβριανή Επανάσταση, δώσανε μια τεράστια 
επιτάχυνση στην ανθρώπινη ιστορία κι αλλάξανε την εικόνα του 
πλανήτη.

Αν σήμερα έχει σπάσει η παγκόσμια κυριαρχία του καπιτα
λισμού, με τη δημιουργία του σοσιαλιστικού συστήματος· αν τα 
επαναστατικά κι απελευθερωτικά κινήματα που αγκάλιασαν την 
Ασία και την Αφρική ξερρίζωσαν το αποικιοκρατικό σύστημα· αν 
ο ιμπεριαλισμός δεν μπορεί ν’ ανάβει κατά τη βούλησή του τις 
φωτιές των παγκόσμιων πολέμων για να ξεπερνάει τις κρίσεις 
του — είναι γιατί η θεωρία της επαναστατικής Πράξης, γονιμο- 
ποιημένη από το Λένιν, ανέτρεψε τον καπιταλισμό στην πιο 
καθυστερημένη μεγάλη δύναμη των αρχών του εικοστού αιώνα 
κι άνοιξε το δρόμο των επαναστατικών αλλαγών.

Φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια 
επαναστατική θεωρία θεμελιωμένη στην επιστημονική γνώση της 
πραγματικότητας, ν’ αποδείξει μέσα σε λίγες δεκαετίες από τη 
διατύπωσή της την ισχύ της στην πράξη, και να διατηρεί 
αμείωτη την επαναστατική της δύναμη εκατό χρόνια από το 
θάνατο του θεμελιωτή της.

Εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ είναι ένα διάστημα 
πολύ μεγάλο αν το δει κανείς από τη σκοπιά του αμείωτου 
επαναστατικού δυναμισμού του επιστημονικού σοσιαλισμού: στη 
διάρκεια ενός ολόκληρου αιώνα καμιά άλλη θεωρία δεν ήρθε να 
πάρει τη θέση του μαρξισμού. Ο επιστημονικός σοσιαλισμός 
ήτανε από την ίδρυσή του και παραμένει η μόνη θεωρία που
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επαναστατεί τη σκέψη και την πράξη. Από τον καιρό του Μαρξ 
και του Ενγκελς ώς σήμερα κανένας δεν παίρνει τον τίτλο του 
Επαναστάτη αν δεν διεκδικήσει πρώτα τον τίτλο του μαρξιστή. 
Κι αυτό τα λέει όλα.

Από τότε ώς σήμερα, καθένας που σηκώνεται να πολεμήσει 
την εκμετάλλευση, την υποδούλωση, τον ιμπεριαλισμό, τον 
υποβιβασμό του ανθρώπου, καθένας που παλεύει για λευτεριά, 
ειρήνη και ανθρωπιά, τιτλοφορείται — ακόμη κι όταν δεν είναι
— μαρξιστής από τους εχθρούς του. Κι αυτό, επίσης, τα λέει 
όλα.

Για τους κομμουνιστές όλων των χωρών, μα και για κάθε 
άνθρωπο που δε θέλει να είναι δούλος του ιμπεριαλισμού, τα 
εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ είναι μια μεγάλη επέτειος. 
Για μας, τους Ελληνες κομμουνιστές, αυτή η επέτειος έχει διπλή 
σημασία, γιατί σημαδεύει τα δύο στάδια που διανύσανε οι 
μαρξιστικές ιδέες στον τόπο μας: Στο πρώτο στάδιο οριοθετεί 
την καθυστέρηση της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων δε
καετιών του περασμένου και των αρχών του εικοστού αιώνα. Στο 
δεύτερο στάδιο σημαδεύει τους μεγάλους αγώνες των ελλήνων 
κομμουνιστών.

Οι μαρξιστικές ιδέες έρχονται με μεγάλη αργοπορία στην 
Ελλάδα, κι όταν έρχονται φέρνουν τη σφραγίδα της γενικής 
καθυστέρησης. Η υποτυπώδης βιομηχανική ανάπτυξη, η απου
σία βιομηχανικού προλεταριάτου είναι το έδαφος πάνω στο 
οποίο πασκίζει να σταθεί η ελληνική μαρξιστική σκέψη στα 
πρώτα της αδέξια βήματα. Μόνο σαν άρχισαν να αλλάζουν οι 
συνθήκες στην Ελλάδα της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού 
αιώνα, κι ο άνεμος του Οχτώβρη μετέφερε τα επαναστατικά 
σπέρματα της σκέψης και της πράξης του Λένιν και του μπολσε
βίκικου κόμματος σ’ όλη τη γη, πέρασε και η Ελλάδα από την 
προϊστορία στην ιστορία του επαναστατικού κινήματος.

Ποτισμένη με πολύ αίμα, σημαδεμένη από αμέτρητες θυσίες,
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πασκίζοντας ν’ ανοίξει το δρόμο για τη λευτεριά, οδηγημένη από 
την επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία, τη μόνη που θα μπορούσε 
να γονιμοποιήσει τις ζωοποιές δυνάμεις αυτού του λαού, και γι’ 
αυτό κυνηγημένη με τη φωτιά και με το σίδερο είναι η πορεία 
του ελληνικού μαρξιστικού κινήματος, του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Ελλάδας. Ετους αγώνες του ΚΚΕ και των ανθρώ
πων του βρίσκεται ό,τι καλύτερο έδοσε και δίνει η Ελλάδα του 
εικοστού αιώνα.

Αυτή η μεγάλη ιστορία, μαζί με το ρόλο που έχουν να 
παίξουν στη σημερινή και στην αυριανή Ελλάδα οι νεότερες 
γενιές των ελλήνων κομμουνιστών, απαιτεί την αδιάκοπη κατά
χτηση αυτού του «οδηγού για δράση» που είναι η μαρξιστική 
θεωρία. Δεν μπορείς ν* αλλάξεις την πραγματικότητα αν δεν τη 
γνωρίσεις, και δεν μπορείς να τη γνωρίσεις αν δεν έχεις καταχτή
σει τη μέθοδο που σου δίνει τη δυνατότητα να ερευνάς και ν* 
αποκαλύπτεις σε κάθε βήμα τις δυνάμεις που προωθούν και τις 
δυνάμεις που κρατάνε πίσω την αλλαγή της πραγματικότητας, αν 
δεν ξέρεις που βρίσκεται το σημείο της σύγκρουσής τους, αν δεν 
κατέχεις κάθε φορά τις νομοτέλειες που δρουν γύρω σου και — 
γιατί όχι — μέσα σου.

Ο επιστημονικός σοσιαλισμός, είπαν οι θεμελιωτές του, είναι 
επιστήμη και πρέπει να του συμπεριφερόμαστε όπως προς κάθε 
επιστήμη, δηλαδή, πρώτ’ απ’ όλα, να τον σπουδάζουμε. Δεν 
υπάρχει καμιά κολυμπήθρα όπου να μπορεί κανείς να βαφτιστεί 
μαρξιστής όπως βαφτίζεται χριστιανός, καμιά «αποκάλυψη» δεν 
προσφέρει τη γνώση της πραγματικότητας σ’ όποιον θέλει να 
λέγεται και να είναι κομμουνιστής. Είναι μια πολύμοχθη προσπά
θεια που διαλύει τις ομίχλες της μεταφυσικής και του ιδεαλισμού, 
που φέρνει την επιστήμη εκεί που η αντίδραση επιμένει να 
διατηρεί το σκοτάδι, το μυστήριο, τις δαιμονικές δυνάμεις, όπως 
έλεγε ένας από τους λαμπρότερους έλληνες μαρξιστές, ο Γληνός.

Στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι ο Ιστορισμός, η
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γνώση της ιστορικής πορείας της ανθρώπινης κοινωνίας και της 
ανθρώπινης σκέψης. Κι αυτό το στοιχείο περνάει, χρυσό νήμα, 
μέσα από όλο το έργο των θεμελιωτών της επιστημονικής- 
επαναστατικής θεωρίας. Χωρίς τη βαθιά γνώση του παρελθόντος 
δε θα μπορούσαν να φτάσουν στη γνώση των νομοτελειών που 
κινούν την ανθρώπινη κοινωνία, ούτε στην επισήμανση εκείνων 
των στιγμών όπου συντελούνται οι ποιοτικές αλλαγές, ούτε στη 
χαρτογράφηση εκείνων των δρόμων και των μονοπατιών από 
όπου υποχρεωτικά περνάει η ανθρώπινη σκέψη για να φτάσει σε 
υψηλότερα επίπεδα γνώσης, κατάχτησης της αλήθειας. Ο όρος 
«Ιστορικός Υλισμός» έχει πολλά να πει πάνω σ’ αυτό.

Οπως δεν μπορείς να φτάσεις στην κβαντική φυσική αν δεν 
περάσεις από τη φυσική του Νεύτωνα — αν επιτρέπεται η 
παρομοίωση — έτσι δεν μπορείς να περάσεις το λαβύρινθο της 
ιστορίας, τόσο της κοινωνίας όσο και της σκέψης, αν δεν έχεις 
το νήμα της Αριάδνης, την ιστορική γνώση. Τούτο το δίδαγμα 
μας δίνουν με όλη τη δύναμη της πνευματικής τους προσπάθειας 
οι θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το βλέπουμε σε 
κάθε τους έργο, σε κάθε τους σελίδα. Ιδιαίτερα το βλέπουμε στη 
βαθιά τους γνώση και στην ακούραστη μελέτη τους της πορείας 
της ανθρώπινης σκέψης που έχει αφετηρία της την αρχαιοελληνι
κή σκέψη, κι αυτό κυριότατα ενδιαφέρει εμάς, τους έλληνες 
κομμουνιστές.

Διάσπαρτο από αναφορές στους αρχαίους έλληνες συγγρα
φείς είναι το έργο του Μαρξ και του Ενγκελς, αναφορές που δεν 
έχουν βέβαια, καμιά σχέση με κάποια μάταιη επίδειξη αρχαιο
γνωσίας. Δείχνουν πως, δίχως αυτή τη γνώση, η νεότερη σκέψη, 
ιστορική ή φιλοσοφική, θα μοιάζει με «θαύμα» που αναπήδησε 
από κάποια παρθενογένεση, χωρίς σύνδεση με την ιστορική 
νομοτέλεια και τη συνειδητοποίησή της από την ανθρώπινη 
σκέψη. Κι όταν ο Λένιν, μέσα στη φωτιά των επαναστατικών 
αγώνων, μελετάει το «Μετά τα Φυσικά» του Αριστοτέλη, μας
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δίνει ένα δίδαγμα που πρέπει υποχρεωτικά να το πάρουμε αν 
θέλουμε να είμαστε μαρξιστές.

Τα εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ είναι μια μοναδι
κή ευκαιρία για να εκπληρώσουμε εμείς, οι έλληνες κομμουνι
στές, ένα διπλό χρέος μας: απέναντι στο Μαρξ κι απέναντι σ’ 
αυτό που ο Γληνός (για να τον θυμηθούμε και πάλι, καθώς τα 
εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ συμπίπτουν με τα εκατό 
χρόνια από τη γέννηση του λαμπρού έλληνα μαρξιστή) ονόμαζε 
«Δημιουργικό Ιστορισμό».

Μια πρώτη συμβολή στην εκπλήρωση του διπλού χρέους 
πιστεύουμε πως είναι αυτή η έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής»: 
Οι αναφορές του Μαρξ και του Ενγκελς στην αρχαία ελληνική 
σκέψη πιστεύουμε πως πρέπει να γίνουν αντικείμενο ξεχωριστής 
μελέτης. Κι αυτή η μελέτη πρέπει να βγει, πρωταρχικά, από μας 
τους έλληνες κομμουνιστές, θα μπορούσε να πει κανείς πως 
είναι ένα εθνικό-επαναστατικό καθήκον για μας. Ενα μέρος αυτού 
του καθήκοντος εκπληρώνουμε σήμερα, με την ευκαιρία της 
επετείου του θανάτου του Μαρξ! Οι αναφορές του «Κεφάλαιου» 
στους αρχαίους συγγραφείς είναι ένας γνωστικός θησαυρός που 
δικαιούμαστε — και γι’ αυτό οφείλουμε — να τον κάνουμε δικό 
μας.

Πρώτη προσπάθεια είναι αυτή η μελέτη. Ελπίζω πως άλλοι, 
αξιότεροι, θα ξανασκύψουν σ’ αυτό το θησαυρό για να βρουν τα 
πολύτιμα πετράδια που εμείς δεν κατορθώσαμε να βρούμε. 
Πρέπει να προσθέσω πως αυτή η μελέτη των αρχαίων συγγρα
φέων στο έργο του Μαρξ και του Ενγκελς έχει ξεκινήσει σε ώρες 
πολύ δύσκολες, μέσα στα μπουντρούμια της Ασφάλειας, συνεχί
στηκε κομματιαστά στις φυλακές και στα Γιούρα, και μόλις 
σήμερα μπορώ να δώσω το πρώτο μέρος της, με το «Κεφάλαιο». 
Ελπίζω πως θα μπορέσω, αν όχι να ολοκληρώσω, τουλάχιστο να 
συνεχίσω αυτή τη μακρόχρονη προσπάθεια.

Με την ευκαιρία αυτής της έκδοσης και με την ευκαιρία των 
εκατό χρόνων από το θάνατο του μεγάλου θεμελιωτή του επιστη
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μονικού σοσιαλισμού, θέλω να διατυπώσω μια ευχή: Να αλλάξει 
το σύστημα παραπομπής στο έργο τόσο του Μαρξ όσο και του 
Ενγκελς και του Λένιν. Ως τώρα δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα 
παραπομπής. Με την έκδοση των Απάντων, οι παραπομπές 
έγιναν ακόμη πιο δύσκολες αντί να διευκολυνθούν. Οι περισσό
τεροι μελετητές αρκούνται στην ένδειξη «Απαντα, τόμος τάδε, 
σελ. τάδε», χωρίς καν να αναφέρουν το έργο στο οποίο μας 
παραπέμπουν. Ετσι, όποιος δεν έχει στη βιβλιοθήκη του την 
έκδοση των Απάντων, δεν μπορεί να ανατρέξει εκεί που τον 
στέλνει ο συγγραφέας της μελέτης. Η ευχή είναι να καθιερωθεί 
και για τους μεγάλους του επιστημονικού σοσιαλισμού το σύ
στημα που ισχύει για τις παραπομπές στους κλασικούς της 
αρχαιότητας. Οταν έχουμε την ένδειξη, π.χ., «Αριστοτέλη, Μετά 
τα Φυσικά. Δ 1020α 7», ξέρουμε αμέσως που θα τη βρούμε, 
όποια έκδοση των έργων του Αριστοτέλη κι αν έχουμε. Καιρός να 
γίνει το ίδιο και για τους δικούς μας κλασικούς του επιστημονι
κού σοσιαλισμού. Φυσικά, είναι έργο βαρύ και δύσκολο, που 
μόνο από τους μεγάλους επιστημονικούς οργανισμούς της ΕΣΣΔ 
θα μπορούσε να γίνει. Μα θα διευκόλυνε αφάνταστα τη μελέτη 
του έργου τους.

Το βιβλίο αυτό, συμβολή της «Σύγχρονης Εποχής» στα 
εκατό χρόνια από το θάνατο του Μαρξ, δεν είναι ένα «εύκολο» 
βιβλίο. Η γνώση των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων είναι πολύ 
λειψή στον τόπο που τους γέννησε. Η παιδεία στην Ελλάδα ποτέ 
δεν έδοσε στα ελληνόπουλα τη δυνατότητα να πλησιάσουν και 
να κατανοήσουν τους αρχαίους συγγραφείς και τη μεγάλη συμ
βολή τους στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Οσο για το 
έργο του Μαρξ, του Ενγκελς, του Λένιν, οι διωγμοί του κομμου
νιστικού κινήματος πολύ λίγες ευκαιρίες έδιναν στους έλληνες 
αγωνιστές να το μελετήσουν όσο και όπως αξίζει

Οι φυλακές κι οι εξορίες στάθηκαν τα δικά μας πανεπιστή
μια.
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Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τόσο τα έργα των 
αρχαίων συγγραφέων όσο και τα έργα των μεγάλων του επιστη
μονικού σοσιαλισμού είναι στην ουσία τοος «λαϊκά» έργα. Ο 
Μαρξ έγραφε το «Κεφάλαιο» για να γίνει κτήμα των εργατών κι 
όχι για μια πνευματική «ελίτ». Πιστεύουμε πως αυτή η σύνδεση 
της αρχαίας ελληνικής σκέψης και της σκέψης του Μαρξ, όπως 
και τα ερμηνευτικά κλειδιά που δίνει ο Μαρξ για την κατανόηση 
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, θα σταθούν το έναυσμα για 
να πλησιάσουν καλύτερα οι νεότερες, ιδιαίτερα, γενιές των 
ελλήνων κομμουνιστών και το έργο του Μαρξ και το έργο των 
αρχαίων συγγραφέων, και να κατακτήσουν αυτό που δικαιωματι
κά τους ανήκει

Μάρτης 1983 'Ελλη Παππά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ

«Το εμπόρευμα είναι, κατά πρώτο λόγο, ένα πράγμα που 
ικανοποιεί μια οποιαδήποτε ανάγκη του ανθρώπου και, 
κατά δεύτερο λόγο, ένα πράγμα που μπορούμε να το 
ανταλλάξουμε με ένα άλλο» (Λένιν, «Καρλ Μαρξ»).
«Κάθε εμπόρευμα έχεχ δυό χρήσεις· και οι δύο ανήκουν 
στο Ιδιο το αντικείμενο, αλλά όχι με τον Ιδιο τρόπο. Η μ Ια 
χρήση είναι καθαυτό δική του, η άλλη δεν είναι καθαυτό 
δική του* π.χ. το παπούτσι χρησιμεύει είτε για να το 
φοράμε είτε για να το ανταλλάσσουμε* και οι δύο είναι 
χρήσεις του παπουτσιού* γιατί εκείνος που δίνει ένα πα
πούτσι σε όποιον το χρειάζεται και παίρνει σε αντάλλαγμα 
χρήματα ή τρόφιμα, χρησιμοποιεί το παπούτσι σαν παπού
τσι, αλλά όχι με την καθαυτό δική του χρήση* γιατί το 
παπούτσι δεν έγινε για να ανταλλάσσεται» (Αριστοτέλης, 
«Πολιτικά», I, 1257α).

Αυτά τα δύο αποσπάσματα δείχνουν με τρόπο ολοζώντανο 
πόσο βαθιά είχε φτάσει ο Αριστοτέλης στην κατανόηση της 
διπλής «χρήσης» του εμπορεύματος. ΓΥ αυτό και δεν είναι 
εκπληκτικό ότι ο Μαρξ παραθέτει τούτο απόσπασμα στην αρχή 
της ανάλυσής του για την Ανταλλαγή.

Η παράθεση αυτού του αποσπάσματος, που γίνεται σε 
υποσημείωση, χωρίς να συνοδεύεται από κανένα σχόλιο, είναι 
ίσως ο μεγαλύτερος έπαινος του Μαρξ για τον Αριστοτέλη. Σαν 
να είναι κάτι πολύ φυσικό, ο Μαρξ θυμίζει πως τις δύο αξίες του 
εμπορεύματος — τις δύο «χρήσεις» — τις είχε αναλύσει πρώτος
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ο φιλόσοφος από τα Στάγειρα, και, απλά, του αναγνωρίζει αυτή 
την τιμή.

Κι ωστόσο, για κανέναν άλλο φιλόσοφο της Αρχαιότητας οι 
θεμελιωτές του Επιστημονικού Σοσιαλισμού δεν εκφράζονται με 
τόσο θαυμασμό όσο για τον Αριστοτέλη. Μεγάλο διανοητή, που 
πρώτος ανέλυσε τόσες μορφές της σκέψης, της κοινωνίας και της 
φύσης κι ανάμεσά τους και τη μορφή της αξίας, «λαμπρή 
διάνοια», μέγιστο στοχαστή της Αρχαιότητας τον χαρακτηρίζει ο 
Μαρξ στο «Κεφάλαιο». Ηταν «η πιο εγκυκλοπαιδική διάνοια της 
Αρχαιότητας», που ανέλυσε τις πιο ουσιώδεις μορφές της διαλε
κτικής σκέψης, λέει ο Ενγκελς για τον Αριστοτέλη στον «Ουτο
πικό και Επιστημονικό Σοσιαλισμό».

Αυτές οι εκφράσεις του θαυμασμού και οι πυκνές αναφορές 
του Μαρξ και του Ενγκελς στον Αριστοτέλη (ιδιαίτερα πυκνές 
είναι στο «Κεφάλαιο») έχουν πολλαπλή σπουδαιότητα:

Πρώτα απ’ όλα διαψεύδουν αυτό που έχουν πει πολλοί 
ερευνητές, πως τον Αριστοτέλη τον ανακάλυψε ουσιαστικά ο 
20ός αιώνας, γιατί μόνο η επιστημονική σκέψη της εποχής μας 
μπορούσε να αναγνωρίσει την αξία της επιστημονικής σκέψης 
του Σταγειρίτη. Στο Μαρξ και τον Ενγκελς ανήκει η τιμή ότι 
ανακάλυψαν και αποκάλυψαν την επιστημονική σκέψη του Αρι
στοτέλη σ’ όλη της τη λαμπρότητα.

Δεύτερο, διαψεύδουν την αντίληψη που κυριάρχησε χρόνια 
για τον Αριστοτέλη, (και τη διατηρούν πολλοί ώς τις μέρες μας, 
με τη δύναμη της προκατάληψης), πως ο Αριστοτέλης ήταν ο 
σχολαστικός φιλόσοφος που καθήλωσε την ανθρωπότητα για 
αιώνες στην τυπική λογική. Τούτη η αντίληψη έχει τις ρίζες της 
στο Μεσαίωνα, που αναγόρευσε τον Αριστοτέλη σε απόλυτη 
αυθεντία, διακήρυξε πως «ό,τι δεν υπάρχει στον Αριστοτέλη δεν 
υπάρχει πουθενά στον κόσμο», κι εμπόδισε την Αναγέννηση να 
τον γνωρίσει και να αλλάξει την εικόνα του. Κι όμως, ο Μαρξ κι 
ο Ενγκελς μιλάνε για τη «διαλεκτική» σκέψη του Αριστοτέλη κι 
αυτήν εξαίρουν.

Στους θεμελιωτές του Επιστημονικού Σοσιαλισμού ανήκει 
λοιπόν η μεγάλη τιμή ότι καθάρισαν το έργο του Αριστοτέλη 
από τη μεσαιωνική σκουριά που το κάλυπτε κι άφησαν να φανεί
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ολόλαμπρη η αξία τοο εκεί όπου υπάρχει: στην επιστημονική- 
διαλεκτική του σκέψη. Η τιμή είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν 
αναλογιστούμε πως στην εποχή του Μαρξ και του Ενγκελς η 
ακαδημαϊκή έρευνα έμενε καθηλωμένη στην παλιά διάταξη των 
έργων του Αριστοτέλη, πως ο Βέρνερ Γαίγκερ — ο ερευνητής 
που εισήγαγε τη «γενετική» μέθοδο στη μελέτη του έργου του 
ΣταγειρΙτη κι αποκάλυψε τα διαδοχικά του «στρώματα» δεν είχε 
ακόμη γεννηθεί Σήμερα κάθε σοβαρή έρευνα του αριστοτελικού 
έργου ξεκινάει από τη στρωματογράφησή του, από τη γενετική 
μέθοδο τοο Γαίγκερ που, παρ’ όλες τις ανεπάρκειές της, ιχνηλάτη
σε την πορεία που ακολούθησε η σκέψη του μεγάλου φιλόσοφου 
στην απομάκρυνσή της από τη μεταφυσική και τον ιδεαλισμό του 
δασκάλου του, του Πλάτωνα.

Χωρίς τη βοήθεια της ακαδημαϊκής έρευνας, με μόνο τους 
οδηγό τη μέθοδο του Διαλεκτικού Υλισμού, ο Μαρξ κι ο 
Ενγκελς ανακάλυψαν αυτόν τον «άλλο» Αριστοτέλη από τον 
περασμένο αιώνα. Αυτό και μόνο θα μπορούσε να καταδείξει τη 
μεγάλη γνωστική δύναμη του Διαλεκτικού Υλισμού. Κι εδώ 
πρέπει να σημειώσουμε πως οι αναλύσεις του Αριστοτέλη για 
την αξία — και γενικότερα οι οικονομικές αναλύσεις του — 
έχουν ουσιαστικά αγνοηθεί από την αστική ακαδημαϊκή επιστή
μη. Δίχως τις αναφορές του Μαρξ στο «Κεφάλαιο» θα μένανε 
ίσως για πολύ ακόμη θαμμένες.

Η  ισοδύναμη μορφή της αξίας

Η πρώτη μεγάλη αναφορά στον Αριστοτέλη βρίσκεται στις 
πρώτες κι όλας σελίδες του «Κεφάλαιου», στη διερεύνηση της 
ισοδύναμης μορφής της αξίας. Αναλύοντας αυτή τη βασική 
μορφή της αξίας, όπου ένα εμπόρευμα είναι άμεσα ανταλλάξιμο 
με άλλα εμπορεύματα, ο Μαρξ αποκαλύπτει τί ακριβώς συμβαί
νει σ’ αυτή την πράξη της ανταλλαγής, όταν η αξία ενός 
εμπορεύματος εκφράζεται στην αξία ενός άλλου εμπορεύματος, 
και διατυπώνει τις τρεις ιδιομορφίες της.

Πρώτη ιδιομορφία της ισοδύναμης μορφής της αξίας είναι
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ότι η αξία χρήσης είναι η μορφή με την οποία εμφανίζεται το 
αντίθετό της, η ανταλλαχτική αξία του: κάθε εμπόρευμα είναι 
υποχρεωμένο να δεχτεί ένα άλλο εμπόρευμα σαν ισοδύναμό του, 
δηλαδή να δεχτεί τη φυσική μορφή, την αξία χρήσης του άλλου 
εμπορεύματος σαν μορφή της δικής του αξίας.

Δεύτερη ιδιομορφία της ισοδύναμης μορφής είναι ότι η 
συγκεκριμένη εργασία γίνεται η μορφή με την οποία εμφανίζεται 
το αντίθετό της, η αφηρημένη ανθρώπινη εργασία: Οπως η 
φυσική μορφή ενός εμπορεύματος γίνεται η μορφή με την οποία 
εκφράζεται άμεσα η αξία, έτσι και η κάθε συγκεκριμένη ανθρώπι
νη εργασία (η υφαντική, η ραπτική κλπ.) εμφανίζεται σαν η 
άμεση και χειροπιαστή ενσάρκωση της ανθρώπινης εργασίας 
γενικά.

Τρίτη ιδιομορφία είναι ότι η ατομική εργασία, η δουλιά που 
κάνει κάθε παραγωγός, παίρνει τη μορφή του αντίθετού της, της 
άμεσα κοινωνικής στη μορφή της εργασίας: Οποιαδήποτε συγκε
κριμένη εργασία, π.χ. η δουλιά του ράφτη, εξομοιώνεται με την 
αδιαφοροποίητη ανθρώπινη εργασία, με οποιαδήποτε άλλη δου- 
λιά. Ετσι, ενώ η δουλιά κάθε εμπορευματοπαραγωγού είναι 
ατομική, παίρνει ταυτόχρονα το χαρακτήρα της άμεσα κοινωνι
κής εργασίας, κι ακριβώς γΓ αυτό καταλήγει σε ένα προϊόν που 
μπορεί άμεσα να ανταλλαγεί με άλλα εμπορεύματα.

Εδώ ο Μαρξ διακόπτει την ανάλυσή του για να μας παρα- 
πέμψει στο μεγάλο διανοητή που πρώτος ανέλυσε πάμπολλες 
μορφές της νόησης, της φύσης και της κοινωνίας, ανάμεσά τους 
και τη μορφή της αξίας, τον Αριστοτέλη:

«Οι δυό τελευταίες ιδιομορφίες της ισοδύναμης μορ
φής που εξετάσαμε γίνονται ακόμα πιο κατανοητές, αν 
ανατρέξουμε στο μεγάλο ερευνητή, που πρώτος ανάλυσε 
τη μορφή της αξίας, όπως και τόσες μορφές της νόησης, 
κοινωνικές και φυσικές μορφές. Πρόκειται για τον Αριστο
τέλη.

Πρώτα-πρώτα ο Αριστοτέλης λέει ξεκάθαρα ότι η 
χρηματική μορφή του εμπορεύματος είναι απλώς η παραπέ
ρα αναπτυγμένη μορφή της απλής μορφής της αξίας, δηλ.
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της έκφρασης της αξίας ενός εμπορεύματος με ένα οποιο- 
δήποτε άλλο εμπόρευμα, γιατί λέει:

«5 κρεβάτια = 1 σπίτι» (κΚλίναι πέντε άντί οικίας») 
«δεν διαφέρει» από:
«5 κρεβάτια = τόσο χρήμα»
(«Ιζλίναι πέντε άντί ...δσου αΐ πέντε κλίναι»)
Βλέπει ακόμα ότι η αξιακή σχέση μέσα στην οποία 

περιέχεται αυτή η έκφραση της αξίας προϋποθέτει με τη 
σειρά της ότι το σπίτι εξομοιώνεται ποιοτικά με το κρεβάτι 
και ότι αυτά τα διαφορετικά αισθητώς πράγματα χωρίς μια 
τέτια ομοιότητα της ουσίας τους δε θα μπορούσαν να 
συσχετιστούν σαν σύμμετρα μεγέθη. «Η ανταλλαγή — λέει
— δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ισότητα, ούτε η 
ισότητα χωρίς τη συμμετρία» («ούτ’ Ισότης μ ή οδσης συμμε
τρίας»). Εδώ όμως σταματάει και εγκαταλείπει την παραπέ
ρα ανάλυση της μορφής της αξίας. «Και είναι στ’ αλήθεια 
αδύνατο (*ττ\ μέν οδν άληθεία Αδύνατον») να είναι σύμμε
τρα τόσο διαφορετικά πράγματα», δηλ. να είναι ποιοτικά 
ίσα. Μια τέτια εξίσωση μπορεί να είναι μόνο κάτι το ξένο 
προς την πραγματική φύση των πραγμάτων, δηλ. μόνο 
«έσχατο μέτρο για την κάλυψη μιας πραχτικής ανάγκης».

Ετσι ο Αριστοτέλης μας λέει μόνος του πού σκόνταψε 
κι απότυχε η παραπέρα ανάλυσή του, και συγκεκριμένα 
στην έλλειψη της έννοιας της αξίας. Τι είναι αυτό το 
όμοιο, δηλαδή η κοινή ουσία που παρασταίνει το σπίτι για 
το κρεβάτι στην έκφραση της αξίας του κρεβατιού; Δεν 
μπορεί «στ’ αλήθεια να υπάρχει» κάτι τέτιο, λέει ο Αρι
στοτέλης. Γιατί; Το σπίτι, παρασταίνει για το κρεβάτι κάτι 
το ίσο, εφόσον παρασταίνει αυτό που είναι πραγματικά 
όμοιο και στα δύο, στο κρεβάτι και στο σπίτι. Και αυτό 
είναι: η ανθρώπινη εργασία.

Το γεγονός όμως ότι στη μορφή των αξιών των 
εμπορευμάτων όλες οι εργασίες εκφράζονται σαν ίδια αν
θρώπινη εργασία και επομένως σαν ισάξιες δεν μπορούσε ο 
Αριστοτέλης να το μαντέψει από την ίδια τη μορφή της 
αξίας γιατί η ελληνική κοινωνία στηριζόταν στην εργασία
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των δούλων και επομένως είχε σαν φυσική της βάση την 
ανισότητα των ανθρώπων και των εργατικών τους δυνά
μεων. Το μυστικό της έκφρασης της αξίας, η ισότητα και 
το ισάξιο όλων των εργασιών — επειδή είναι και εφόσον 
είναι ανθρώπινη εργασία γενικά — μπορεί ν’ αποκρυπτο- 
γραφηθεΐ μόνο όταν η έννοια της ισότητας των ανθρώπων 
αποχτήσει πια τη σταθερότητα λαϊκής πρόληψης. Αυτό 
όμως είναι δυνατό μόνο σε μια κοινωνία, όπου η μορφή 
του εμπορεύματος είναι η γενική μορφή του προϊόντος 
εργασίας, επομένως και η σχέση των ανθρώπων μεταξύ 
τους σαν κατόχων εμπορευμάτων είναι η κυρίαρχη κοινω
νική σχέση. Η μεγαλοφυΤά του Αριστοτέλη λάμπει στο 
γεγονός ακριβώς ότι ανακάλυψε μια σχέση ισότητας στην 
έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων. Μονάχα οι ιστορι
κοί φραγμοί της κοινωνίας που ζούσε τον εμπόδισαν να 
βρει σε τί συνίσταται «στ’ αλήθεια» αυτή η σχέση ισότητας*. 
(«Κεφάλαιο», τ. 1ος, Εκδοση *Σύγχρονη Εποχή», σ. 73-74).

Ο Αριστοτέλης αναλύει την αξία

Ας δούμε από πιο κοντά αυτό το απόσπασμα από το 
«Κεφάλαιο», παίρνοντας ένα-ένα τα σημεία του.

Πρώτα-πρώτα τονίζει ο Μαρξ, ο Αριστοτέλης διατυπώνει 
σαφέστατα την αντίληψη πως η χρηματική μορφή της αξίας δεν 
είναι παρά η παραπέρα ανάπτυξη της απλής μορφής της αξίας, 
όπου η αξία ενός εμπορεύματος εκφράζεται σ’ ένα οποιοδήποτε 
άλλο εμπόρευμα, γιατί ο Αριστοτέλης λέει: «5 κρεβάτια = 1 
σπίτι δεν διαφέρει από 5 κρεβάτια =  τόσο χρηματικό ποσόν».

Πραγματικά, ο Αριστοτέλης διατυπώνει ξεκάθαρα αυτή την 
ιστορική εξέλιξη — από την απλή στη χρηματική μορφή της 
αξίας. Στα «Ηθικά Νικομάχεια» (V, 5, 1133β 24 κ.ε.), δηλαδή 
στο απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται ο Μαρξ, λέει:

«Υποθέτουμε ότι Α είναι ένα σπίτι, Β δέκα μναι και Γ 
ένα κρεβάτι. Υποθέτουμε ακόμη ότι η αξία του Α είναι το 
μισό του Β, δηλαδή πέντε μναι ή ισούται με αυτές, κι ότι το 
κρεβάτι Γ είναι το ένα δέκατο του Β. Είναι φανερό, σ’ αυτή
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την περίπτωση, πόσα κρεβάτια είναι Ισα με ένα σπίτι: πέντε 
κρεβάτια.

Είναι φανερό ότι μ* αοτόν τον τρόπο γινόταν η ανταλ
λαγή πριν εμφανισθεί το χρήμα. Γιατί η ανταλλαγή πέντε 
κρεβατιών με ένα σπίτι δεν διαφέρει από την ανταλλαγή 
πέντε κρεβατιών με τόσο χρηματικό ποσόν».

(«ΟΙκία, έφ’ ής α, μναΐ δέκα β, κλίνη γ. τό δή τοΰ β 
ήμισο, εί πέντε μνών Αξία ή οίκία ή ίσον ή δέ κλίνη ή 
δέκατον μέρος τό γ τοΰ β· δήλον τοίνον πόσαι κλίνω Ισον 
οίκία, δτι πέντε. ’Οτι δ' ούτως ή άλλαγή ήν πριν τό νόμισμα 
ή, δήλον διαφέρει γάρ ούδέν ή εί κλΐναι πέντε άντί οίκίας, ή 
δσον αί πέντε κλΐναι»).

Το δεύτερο σημείο από την ανάλυση του Σταγειρίτη που 
φωτίζει ο Μαρξ είναι ότι ο Αριστοτέλης είδε ότι, για να εκφρά- 
σουμε τη σχέση της αξίας δύο τόσο διαφορετικών αντικειμένων, 
για να βάλουμε το σημείο της ισότητας ανάμεσά τους, πρέπει να 
μπορούν να συγκριθούν το ένα με το άλλο, σαν μεγέθη που 
μπορούν να αναχθούν σε ένα κοινό μέτρο: Η ανταλλαγή δεν 
μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ισότητα, και ισότητα δεν μπορεί 
να υπάρξει αν δεν υπάρχει «συμμετρία» («οδτ’ ίσότης μή οδσης 
συμμετρίας»).

Το απόσπασμα αυτό του Αριστοτέλη (ό. π., 1133β 17 κ. ε.), 
που ξεκινάει από το ρόλο του χρήματος, ακολουθεί αυτή τη 
σειρά: αν δεν υπήρχε ανταλλαγή εμπορευμάτων, δεν θα υπήρχαν 
σχέσεις (ανταλλακτικές) ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά ανταλ
λαγή δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ισότητα, ούτε 
ισότητα μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγω
γής σε ένα κοινό μέτρο.

(*οδτε γάρ &ν, μή οδσης άλλαγης, κοινωνία ήν οδτ’ άλλαγή, 
(σότητος μή οδσης· οδτ’ ίσότης μή οδσης συμμετρίας»)

Κι ακριβώς σ’ αυτό το συλλογισμό ο Μαρξ βλέπει να 
αστράφτει η μεγαλοφυΐα του Αριστοτέλη — στην ανακάλυψή 
του ότι στην έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων υπάρχει μια 
σχέση ισότητας.
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Το τρίτο σημείο ποο αναλύει ο Μαρξ είναι το όριο που δεν 
μπόρεσε να ξεπεράσει ο Αριστοτέλης στην ανάλυσή του για την 
αξία: ανακάλυψε τη σχέση της ισότητας που κρύβεται στην 
ανταλλαγή των εμπορευμάτων, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το 
επόμενο βήμα, και να βρει ποιό ήτανε το κοινό στοιχείο, η 
«κοινή ουσία» που βρίσκεται μέσα στα εμπορεύματα κι επιτρέπει 
στα πιο ανόμοια προϊόντα να γίνουνε «συμβλητά», συγκρίσιμα, 
στη βάση αυτής της «κοινής ουσίας» που είναι «μέγεθος», 
δηλαδή μετρητή.

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, λέει ο Μαρξ) ο Αριστοτέλης 
σκοντάφτει κι εγκαταλείπει την προσπάθεια να πάει πιο πέρα 
στην ανάλυση της αξίας. Κι όχι μόνο εγκαταλείπει, αλλά δηλώ
νει ο ίδιος τί τον κάνει να σταματήσει: Είναι αληθινά αδύνατο να 
είναι «σύμμετρα» — δηλαδή συγκρίσιμα1 πράγματα τόσο διαφο
ρετικά και μόνο η πρακτική ανάγκη («η χρεία») επιβάλλει αυτό 
το τεχνητό κατασκεύασμα.

«τή μέν οΰν άληθεία άδύνατον τά τοσοϋτον διαφέροντα 
σύμμετρα γενέσθαχ· πρός δέ τήν χρείαν, ένδέχετω ίκανώς»: 

έτσι τελειώνει η σειρά των συλλογισμών του Αριστοτέλη για τη 
σχέση ισότητας που εκφράζει η αξία των εμπορευμάτων.

Ο Μαρξ, αποκάλυψε ποιό ήταν εκείνο το κοινό σε όλα τα 
εμπορεύματα στοιχείο που προσδιορίζει την αξία τους: είναι η 
αδιαφοροποίητη ανθρώπινη εργασία, είναι το ότι, η απόδοση 
αξίας στα εμπορεύματα, δεν είναι παρά τρόπος με τον οποίο 
εκφράζονται όλες οι ποικίλες ανθρώπινες εργασίες «σαν ίση 
ανθρώπινη εργασία», συνεπώς σαν εργασίες «ποιοτικά ίσες».

Ετσι ο Μαρξ απόδειξε πως δεν είναι αδύνατο «τά τοσοϋτον 
διαφέροντα σύμμετρα γενέσθω», τα τόσο διαφορετικά πράγματα 
να έχουν ένα «κοινό μέτρο» που επιτρέπει να τα δούμε σαν 
μετρητά μεγέθη — κι έτσι να περάσουμε από τη σφαίρα του 
μυστηρίου στη σφαίρα της επιστήμης που στηρίζεται στις μετρή
σεις.

1. Ο όρος ηου μεταχειρίζεται οε άλλα σημεία ο Αριστοτέλης είναι 
«ουμβλητός», δηλαδή «αυτός που μπορεί να παραβληθεί, να συγκριθεΐ».
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Αν ο Αριστοτέλης σταματάει εδώ στην ανάλυσή του της 
αξίας, ο Μαρξ δεν περιορίζεται να διαπιστώσει πόσο μακριά 
έφτασε η αριστοτελική ανάλυση. Προχωρεί στην εξακρίβωση 
των αιτίων που φράξανε το δρόμο του ΣταγειρΙτη. Και τα 
βρίσκει, όχι σε κάποια «υποκειμενική* αδυναμία του, ή σε 
κάποια «σκοπιμότητα» που τον έκανε να αρνηθεΐ να προχωρήσει 
πιο πέρα, αλλά στις ίδιες τις πραγματικές συνθήκες της εποχής 
του, που είχανε την αντανάκλασή τους και σε μια φιλοσοφική 
σκέψη τόσο ανοιχτή όσο του Αριστοτέλη: Οι ειδικές συνθήκες 
της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούσε τον εμπόδισαν να ανακα
λύψει τί «τή άληθεία» βρισκόταν στο βάθος αυτής της ισότητας.

Αυτό που εμπόδισε τον Αριστοτέλη να προχωρήσει ήταν 
ότι, στην εποχή του, έλειπε κάθε έννοια της αξίας γιατί η 
κοινωνία, στηριζόταν στην εργασία των δούλων κι έτσι το 
φυσικό της θεμέλειο ήταν η ανισότητα τόσο των ανθρώπων όσο 
και της εργατικής τους δύναμης, τονίζει ο Μαρξ. Με άλλα λόγια: 
Η έννοια της «ισότητας» της ανθρώπινης εργασίας δεν μπορεί να 
γίνει φανερή παρά τότε μόνο όταν η έννοια της ανθρώπινης 
ισότητας αποχτήσει την εμμονή λαϊκής προκατάληψης.

Στην Αθήνα της εποχής του Αριστοτέλη υπήρχε μια πλατιά 
ανταλλακτική οικονομία, έλειπε όμως εκείνη η προϋπόθεση που 
θα του επέτρεπε να αποκρυπτογραφήσει το μυστικό της αξίας: η 
κυρίαρχη σχέση ανθρώπου με άνθρωπο δεν ήταν η σχέση 
ανάμεσα σε κατόχους εμπορευμάτων, ήταν η σχέση ελεύθερου 
και δούλου. Η ποιοτική εξίσωση της δουλιάς του δούλου με τη 
δουλιά του ελεύθερου ήταν αδιανόητη για τους ανθρώπους της 
δουλοκτητικής κοινωνίας.

Πριν περάσουμε στις επόμενες αναφορές στον Αριστοτέλη, 
είναι ανάγκη να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα — ή καλύτε
ρα διδάγματα — από τον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ σχολιάζει 
την αριστοτελική ανάλυση της αξίας.

1. —Κι αν ακόμη δεν υπήρχε άλλη αναφορά στον Αριστοτέ
λη, αυτή και μόνο θα ήταν αρκετή για να δόσει την εικόνα αυτού 
του «άλλου» Αριστοτέλη που ανακάλυψαν κι αποκάλυψαν οι 
θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού. Κάτι περισσότερο: 
αν η ακαδημαϊκή έρευνα «καταδεχόταν» να σκύψει έστω και
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μόνο σ’ αυτή την ανάλυση και στις εκτιμήσεις του Μαρξ, θα είχε 
αλλάξει τελείως τον προσανατολισμό της, και η αληθινή εικόνα 
του μεγάλου περιπατητικού θα είχε γίνει κτήμα της ανθρωπότη
τας από τον περασμένο αιώνα.

2. —Ο Μαρξ δίνει εδώ ένα υπόδειγμα εφαρμογής της 
μεθόδου του διαλεκτικού και του ιστορικού υλισμού στη μελέτη, 
την ερμηνεία και την αξιοποίηση της αρχαίας κληρονομιάς. 
Ξεθάβοντας αυτό που είναι ζωντανό στη σκέψη του Αριστοτέλη, 
δίνει στη δική του έρευνα και στη δική του ανάλυση για την αξία 
το ιστορικό της βάθος και, ταυτόχρονα, δίνει στην ιστορία της 
σκέψης τη συνέχεια και τη συνοχή της. Αναλύοντας τα αίτια που 
εμπόδισαν τον Αριστοτέλη να ολοκληρώσει την αναζήτησή του, 
αποδείχνει πως καμιά μεγαλοφυΤά δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 
φραγμούς που οι ειδικές ιστορικές συνθήκες ορθώνουν μπροστά 
της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η συνεισφορά της είναι 
μειωμένης αξίας και γΓ αυτό μπορεί να αγνοηθεί Αν δανειστού
με από το Δημήτρη Γληνό τον όρο του «δημιουργικού ιστορι
σμού», πρέπει να πούμε πως ο Μαρξ μας δίνει ένα υπέροχο 
μάθημα δημιουργικού ιστορισμού.

Την αντίληψη αυτή του Μαρξ, ότι και η λαμπρότερη διάνοια 
δεν μπορεί να ξεπεράσει τα κοινωνικά-ιστορικά της όρια τη 
βλέπουμε και σε ένα σαρκαστικό σχόλιό του για τους χυδαίους 
οικονομολόγους και για ένα τους εκπρόσωπο, τον Μπαστιά: Αν 
ένας γίγαντας της σκέψης όπως ο Αριστοτέλης λάθεψε στην 
εκτίμησή του για την εργασία των δούλων, γιατί ένας νάνος 
οικονομολόγος όπως ο Μπαστιά θά ’πρεπε να κάνει σωστή 
εκτίμηση της μισθωτής εργασίας; Σ’ αυτό όμως θα χρειαστεί να 
ξανάρθουμε πιο κάτω.

Στο τέλος των αποσπασμάτων του Αριστοτέλη θα προσπα
θήσουμε να διερευνήσουμε ένα, σημαντικό κατά τη γνώμη μας, 
ερώτημα που βάζει στην έρευνα το γεγονός ότι στα «Ηθικά 
Νικομάχεια», ένα από τα μεγάλα του ηθικά έργα, ο Αριστοτέλης 
παρεμβάλλει ένα μέρος της ανάλυσής του για την αξία. Αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Στο έργο του αυτό ο Αριστοτέλης φέρνει μια 
τελείως καινούργια αντίληψη για την ηθική και τις ηθικές αξίες,
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που απορρίπτει κάθε έννοια «απόλυτου» και εισάγει την έννοια 
του «μέτρου», του μετρητού μεγέθους.

*  Πολιτικά»: Από το εμπόρευμα στη Χρηματιστική

Στο πρώτο μέρος του «Κεφάλαιου», στην ανάλυσή του για 
την Ανταλλαγή, ο Μαρξ αποσαφηνίζει τις λεπτές εκείνες διακρί
σεις που ξεχωρίζουν ένα εμπόρευμα από τον κάτοχό του: Το 
εμπόρευμα είναι από τα γεννοφάσκια του «ισοπεδωτής και κυνι- 
κός»1, είναι έτοιμο ν’ ανταλλάξει όχι μόνο την ψυχή μα και το 
σώμα του μ’ οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα, ας είναι και το πιο 
αποκρουστικό. Ο κάτοχος του εμπορεύματος, από την πλευρά 
του, δεν ενδιαφέρεται για την αξία χρήσης του εμπορεύματος που 
φέρνει στην αγορά — γι* αυτόν δεν έχει άμεση αξία χρήσης, έχει 
όμως αξία χρήσης για τους άλλους — διαφορετικά δεν θα το 
έφερνε στην αγορά. ΓΓ αυτόν η αξία χρήσης του εμπορεύματος 
είναι η ανταλλαχτική του αξία που είναι αποθηκευμένη μέσα του, 
επομένως είναι ένα μέσον ανταλλαγής:

«Αυτό που διακρίνει ιδίως τον κάτοχο του εμπορεύμα
τος από το εμπόρευμα είναι το περιστατικό ότι για το 
εμπόρευμα κάθε άλλο σώμα εμπορεύματος χρησιμεύει μόνο 
σαν μορφή εμφάνισης της δικής του αξίας. Γεννημένο 
ισοπεδωτής (Leveller) και κυνικός, το εμπόρευμα είναι 
έτοιμο κάθε στιγμή ν’ ανταλλάξει όχι μόνο την ψυχή, μα 
και το σώμα του με κάθε άλλο εμπόρευμα, έστω κι αν αυτό 
είναι προικισμένο με περισσότερα ελαττώματα κι απ’ αυτή 
τη Μαριτόρνα. Αυτή την αίσθηση ν’ αντιλαμβάνεται το 
συγκεκριμένο του σώματος του εμπορεύματος που λείπει 
από το εμπόρευμα, τη συμπληρώνει ο κάτοχος του εμπο

1. Η γαλλική μετάφραση του «Κεφαλαίου» — θεωρημένη από τον Ιδιο τον 
Μαρξ — στη θέση του χαρακτηρισμού «ισοπεδωτής» (leveller στα αγγλικά, όρος 
που θυμίζει τους περίφημους levellers της αγγλικής αστικής επανάστασης) έχει 
το χαρακτηρισμό «debauche» που σημαίνει ασελγής, ακόλαστος, έκδοτος.
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ρεύματος με τις πέντε και πάνω αισθήσεις του. Το εμπόρευ
μά του δεν έχει γΓ αυτόν άμεση αξία χρήσης. Διαφορετικά 
δε θα τό ’φερνε στην αγορά. Εχει αξία χρήσης για άλλους. 
Η μόνη αξία χρήσης που έχει για τον κάτοχό του είναι ότι 
είναι φορέας ανταλλαχτικής αξίας κι επομένως μέσο ανταλ
λαγής» («Κεφ.», ό. π., τ. 1ος, α. 99)

Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο ο Μαρξ παραπέμπει, σε υποση
μείωση, στα «Πολιτικά» (1,9, 1257α 6 κ. ε.), όπου ο Αριστοτέ
λης διευκρινίζει τη διπλή «χρήση» του εμπορεύματος, αλλά και 
ποιά από τις δύο χρήσεις του ενδιαφέρει τον κάτοχο του εμπο
ρεύματος. Κάθε εμπόρευμα, λέει ο Αριστοτέλης, έχει δύο χρήσεις 
(«έκάστου γάρ κτήματος διττή ή χρήσίς έστιν»), Κι οι δύο του 
ανήκουν, είναι δικές του, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο. Η μία είναι 
καθαυτό δική του, η άλλη δεν είναι καθαυτό δική του («άμφότε- 
ραι δέ καθ’ αύτό, άλλ’ ούχ όμοίως καθ' αύτό, άλλ’ ή μέν ο(κεία, ή 
δ’ ούκ οίκεία τοΰ πράγματος»). Π. χ., το παπούτσι: η μια του 
χρήση είναι η συγκεκριμένη, η «υπόδεση», αυτή για την οποία 
κατασκευάστηκε. Η δεύτερη χρήση του είναι ότι μπορούμε να το 
ανταλλάξουμε («οίον ύποδήματος, ή τε ύπόδεσης καί ή μεταβλητι- 
κή· άμφότεραι γάρ ύποδήματος χρήσεις’»)

Υστερα από τον ορισμό του εμπορεύματος, ο Αριστοτέλης 
περνάει στη σχέση του εμπορεύματος με τον κάτοχό του: Αυτός 
που ανταλλάσσει το παπούτσι με τρόφιμα ή με χρήματα χρησιμο
ποιεί το παπούτσι σαν παπούτσι, όχι όμως για τον εαυτό του. Ο 
ίδιος δεν ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη μορφή του εμπορεύ- 
ματός του, για την αξία χρήσης του. Ενδιαφέρεται για την αξία 
χρήσης του εμπορεύματος με το οποίο θα το ανταλλάξει, ενώ η 
αξία χρήσης του δικού του εμπορεύματος ενδιαφέρει εκείνον που 
θα το πάρει. Ετσι ο κάτοχος του παπουτσιού χρησιμοποιεί το 
εμπόρευμά του με τη γενική και όχι τη συγκεκριμένη του μορφή, 
το χρησιμοποιεί σαν μέσο ανταλλαγής, ενώ το παπούτσι φτιάχνε
ται για να φοριέται κι όχι, εγγενώς, για να ανταλλάσσεται («καί 
γάρ δ άλλαττόμενος τώ δεομένω ύποδήματος Λντί νομίσματος ή 
τροφής χρήται τώ ύποδήματι, ή ύπόδημα, άλλ’ ού την οίκείαν 
χρήσιν ού γάρ άλλαγής ίνεκεν γέγονεν».

Η σύγκριση αυτών των δύο αποσπασμάτων — του Μαρξ το

26



ένα, του Αριστοτέλη το άλλο — δείχνει πέρα από κάθε αμφιβο
λία και το βάθος των αναλύσεων του Σταγειρίτη και τους λόγους 
του μεγάλου θαυμασμού που εκφράζει γι’ αυτόν ο Μαρξ, και το 
γιατί ο Μαρξ παραθέτει αυτό το χωρίο του Αριστοτέλη χωρίς 
καμιά προσθήκη και κανένα σχόλιο.

Πώληση για την αγορά και αγορά για την πώληση

Μια από τις πιο εκτεταμένες αναφορές στον Αριστοτέλη θα 
βρούμε στο 4ο κεφάλαιο, όπου ο Μαρξ πραγματεύεται τη μετα
τροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. Κάνοντας τη διάκριση ανάμε
σα στην «πώληση για την αγορά» και στην «αγορά για την 
πώληση», ο Μαρξ λέει πως, όταν πουλάει κάποιος το εμπόρευμά 
του με σκοπό να αγοράσει ένα άλλο εμπόρευμα, αποβλέπει σε 
ένα ορισμένο αντικείμενο στην κατανάλωση, δηλαδή στην ικανο
ποίηση καθορισμένων αναγκών. Οσες φορές κι αν επαναλαμβάνε
ται η πράξη της πώλησης, ο σκοπός της την κρατάει περιορισμέ
νη, γιατί βρίσκεται έξω από τη σφαίρα της κυκλοφορίας.

Αντίθετα, όταν αγοράζει κανείς για να πουλήσει, βάζει αρχή 
και τέλος την ανταλλαχτική αξία, το χρήμα, κι έτσι αυτή η 
κίνηση δεν έχει τέρμα. Το χρήμα αυξάνεται ποσοτικά μέσα σ’ 
αυτή την κίνηση, οι 100 λίρες γίνονται 110, ποιοτικά όμως δεν 
αλλάζουνε. Τόσο οι 100 όσο και οι 110 λίρες είναι ένα καθορι
σμένο χρηματικό ποσόν. Το ζήτημα είναι πως θα χρησιμοποιη
θούνε αυτές οι 110 λίρες. Μπορεί να αποθησαυριστούν — 
δηλαδή να χρησιμοποιηθούν σαν χρήμα, οπότε αποσύρονται από 
την κυκλοφορία, δεν είναι πια κεφάλαιο, απολιθώνονται σε 
θησαυρό κι όσο χρονικό διάστημα κι αν περάσει δε θα αυξηθούν.

Αν στόχος είναι η αύξηση της αξίας που καταβλήθηκε 
αρχικά, τότε το κίνητρο είναι το ίδιο και για τις 100 και για τις 
110 λίρες. Και τα δύο ποσά δεν είναι παρά περιορισμένη 
έκφραση της ανταλλαχτικής αξίας, επομένως έχουν την ίδια 
αποστολή: να προσεγγίσουν όσο γίνεται στον απόλυτο πλούτο. 
Ετσι το χρήμα κλείνει την κίνηση μόνο και μόνο για να την 
ξαναρχίσει, το τελικό αποτέλεσμα κάθε γύρου, όπου ολοκληρώ
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νεται η αγορά και η πώληση που την ακολουθεί, γίνεται αυτόμα
τα η αφετηρία ενός νέου γύρου. Η κυκλοφορία του χρήματος που 
έχει μετατραπεί σε κεφάλαιο γίνεται αυτοσκοπός, δεν έχει όρια, 
ενώ η απλή κυκλοφορία των εμπορευμάτων περιορίζεται στην 
απόκτηση αξιών χρήσης, στην ικανοποίηση αναγκών.

«Η επανάληψη ή η ανανέωση της πούλησης με σκοπό 
την αγορά έχει, όπως αυτό το Ιδιο το προτσές, όρια και 
τέρμα σ’ ένα τελικό σκοπό που βρίσκεται έξω απ’ αυτό, 
στην κατανάλωση, στην ικανοποίηση καθορισμένων 
αναγκών. Απεναντίας στην αγορά με σκοπό την πούληση, 
και η αρχή και το τέλος είναι το Ιδιο πράγμα, χρήμα, 
ανταλλαχτική αξία και γι’ αυτό και μόνο η κίνηση είναι 
ατέρμονη. Είναι αλήθεια ότι το X έγινε Χ+ΔΧ, οι 100 λίρ. 
στ. έγιναν 100+10. Οταν όμως τις εξετάσουμε μόνο ποιοτι
κά, οι 110 λίρ. στ. είναι το Ιδιο με τις 100, δηλαδή χρήμα. 
Και ποσοτικά αν τις εξετάσουμε, οι 110 λίρ. στ. είναι ένα 
περιορισμένο ποσό αξίας, όπως και οι 100 λίρ. στ. Αν οι 
110 λίρ. στ. ξοδεύονταν σαν χρήμα, τότε θα ξέφευγαν από 
το ρόλο τους, θα έπαυαν να είναι κεφάλαιο. Αν αποσυρ
θούν από την κυκλοφορία απολιθώνονται σε θησαυρό και 
δεν αυξάνουν ούτε κατά ένα φαρδίνι, έστω κι αν μείνουν 
αποθηκευμένες ώς τη δεύτερη παρουσία. Εφόσον πρόκειται 
λοιπόν για αξιοποίηση της αξίας, υπάρχει η ίδια ανάγκη 
για την αξιοποίηση των 110 λιρ. στ. όπως και για την 
αξιοποίηση των 100 λιρ. στ., γιατί και οι δυό είναι περιορι
σμένες εκφράσεις της ανταλλαχτικής αξίας, επομένως και 
οι δύο έχουν τον ίδιο προορισμό, να πλησιάζουν γενικά 
τον πλούτο αυξάνοντας το μέγεθός τους. Είναι αλήθεια ότι 
η αξία 100 λιρ. στ. που προκαταβλήθηκε αρχικά διαφέρει 
για μια στιγμή από την υπεραξία των 10 λιρ. στ. που 
προστίθεται σ’ αυτές μέσα στην κυκλοφορία, η διαφορά 
αυτή όμως ξαναδιαλύεται αμέσως. Στο τέλος του προτσές 
δεν προκύπτει από τη μια πλευρά η πρωταρχική αξία των 
100 λιρ. στ. και από την άλλη, η υπεραξία των 10 λιρ. στ. 
Αυτό που προκύπτει είναι μια αξία 110 λιρ. στ. που 
βρίσκεται εντελώς στην ίδια αντίστοιχη μορφή για ν’
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αρχίσει το προτσές της αξιοποίησης, όπως και οι αρχικές 
100 λιρ. στ. Στο τέλος της κίνησης προκύπτει χρήμα ξανά 
σαν αρχή της κίνησης. Γ Γ αυτό, το τέλος κάθε ξεχωριστού 
γύρου όπου η αγορά γίνεται για την πούληση, αποτελεί 
από μόνο του την αρχή ενός νέου γύρου. Η απλή εμπορευ- 
ματική κυκλοφορία — η πούληση για την αγορά — 
χρησιμεύει σαν μέσο για έναν τελικό σκοπό που βρίσκεται 
έξω από την κυκλοφορία, για την ιδιοποίηση αξιών χρήσης 
για την ικανοποίηση αναγκών. Αντίθετα, η κυκλοφορία του 
χρήματος σαν κεφάλαιο αποτελεί αυτοσκοπό, γιατί η αξιο
ποίηση της αξίας υπάρχει μόνο μέσα στα πλαίσια αυτής 
της κίνησης που διαρκώς ανανεώνεται. ΓΥ αυτό η κίνηση 
του κεφαλαίου είναι απεριόριστη («Κεφ.», ο. π., τ. Ιος, σ. 
164).

Κι εδώ ο Μαρξ παρεμβάλλει σε υποσημείωση την ανάλυση 
του Αριστοτέλη για την Οικονομική και τη Χρηματιστική:

«Ο Αριστοτέλης αντιπαρατάσσει τη χρηματιστική 
στην οικονομική. Ξεκινάει από την οικονομική. Εφόσον 
πρόκειται για τέχνη προς πορισμόν περιορίζεται στην 
προμήθεια των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη ζωή 
και ωφέλιμα για το σπίτι ή το κράτος. Ο αληθινός πλούτος 
αποτελείται από τέτιες αξίες χρήσης γιατί το όριο αυτού 
του είδους της κτήσης που εξαρκεί για μια άνετη ζωή δεν 
είναι απεριόριστο. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο είδος πορι- 
σμού, που κατά προτίμηση και δικαιολογημένα ονομάζεται 
χρηματιστική, για την οποία φαίνεται να μην υπάρχει 
κανένα όριο για τον πλούτο και την απόκτηση. Το εμπόριο 
(«η καπηλική» θα πει επιλέξη «το λιανικό εμπόριο», ο 
Αριστοτέλης παίρνει αυτή τη μορφή, γιατί σ’ αυτήν κυ
ριαρχεί η αξία χρήσης) από τη φύση του δεν ανήκει στη 
χρηματιστική, γιατί εδώ η ανταλλαγή περιορίζεται μόνο σ’ 
αυτό που είναι απαραίτητο γι’ αυτούς (για τον αγοραστή 
και τον πουλητή)». Γι’ αυτό — εξηγάει παραπέρα ο 
Αριστοτέλης — η αρχική μορφή του εμπορίου ήταν το 
ανταλλαχτικό εμπόριο, με την επέκτασή του όμως γεννή- 
θηκε με αναγκαιότητα το χρήμα. Με την εφεύρεση του
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χρήματος το ανταλλαχτικό εμπόριο εξελίχθηκε με ανα
γκαιότητα σε καπηλική, στο εμπόριο εμπορευμάτων και το 
εμπόριο αυτό, αντιφάσκοντας με την αρχική του τάση, 
εξελίχθηκε στη χρηματιστική, στην τέχνη να δημιουργεί 
χρήμα. Η χρηματιστική λοιπόν διακρίνεται από την οικο
νομική στο ότι «γι’ αυτήν η κυκλοφορία είναι η πηγή του 
πλούτου (ποιητική χρημάτων... διά χρημάτων μεταβολής). 
Και φαίνεται σα να περιστρέφεται γύρω στο χρήμα, γιατί το 
χρήμα είναι η αρχή και το τέλος αυτού του τρόπου 
ανταλλαγής (τό γάρ νόμισμα στοιχειον καί πέρας τής άλλα- 
γής έστίν). Επομένως είναι απεριόριστος ο πλούτος, που 
επιδιώκει η χρηματιστική. Ακριβώς όπως κάθε τέχνη, που 
ο σκοπός της δεν της χρησιμεύει σαν μέσο αλλά σαν 
τελικός σκοπός, είναι απεριόριστη στην επιδίωξή της, γιατί 
προσπαθεί πάντα να πλησιάσει όσο μπορεί περισσότερο σ’ 
αυτόν, ενώ οι τέχνες που επιδιώκουν τα μέσα για το 
σκοπό, δεν είναι απεριόριστες, γιατί ο ίδιος ο σκοπός τους 
βάζει όριο, έτσι και γι’ αυτήν τη χρηματιστική δεν υπάρ
χουν όρια του σκοπού της, αλλά ο σκοπός της είναι ο 
απόλυτος πλουτισμός. Οριο έχει η οικονομική και όχι η 
χρηματιστική... η πρώτη επιδιώκει κάτι το διαφορετικό απ’ 
το ίδιο το χρήμα, η δεύτερη την αύξηση του χρήματος... Η 
σύγχιση των δύο μορφών που η μια περνάει στην άλλη 
κάνει μερικούς να θεωρούν σαν τελικό σκοπό της οικονο
μικής τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό του χρήμα
τος στο άπειρο» (Αριστοτέλους: «Πολιτικά», Εκδ. Bekker, 
βιβλ. I, κεφ. 8 και 9 κ. ε.) («Κεφ.» ό. π., τ. 1ος, σ. 165).

Στην υποσημείωση αυτή ο Μαρξ συμπυκνώνει το μεγαλύτε
ρο μέρος από το κεφάλαιο 9 και μέρος από το 8 του πρώτου 
βιβλίου των «Πολιτικών». Ας δούμε από πιο κοντά αυτή την 
ανάλυση.

Στο 8ο κεφάλαιο (1256β 27 κ. ε.) ο Αριστοτέλης διαιρεί την 
Κτητική (την τέχνη απόκτησης αγαθών, περιουσίας) σε Οικονο
μική και σε Χρηματιστική. Η Οικονομική (πάντα εννοείται 
Τέχνη) αποτελεί μέρος της διεύθυνσης του νοικοκυριού, αφού
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αυτή η τέχνη της διεύθυνσης πρέπει να συγκεντρώνει, ή να 
παράγει, τα είδη που είναι απαραίτητα για τη ζωή και χρήσιμα 
για την οικογενειακή κοινότητα ή την κοινότητα της πόλης. 
Αυτά απαρτίζουν τον αληθινό πλούτο. Γιατί ο πλούτος που 
απαιτείται για την εξασφάλιση καλής ζωής δεν είναι απεριόρι
στος, κχ ας λέει ο Σάλωνας πως κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε 
να βάλει όρια στον πλούτο («Πλούτου δ’ ούδέν τέρμα πεφασμένον 
άνδράαι κεϊται»). Κι όμως, υπάρχει όριο, όπως υπάρχει σ' όλες 
τις τέχνες. Γιατί τα όργανα που έχει στη διάθεσή της κάθε τέχνη 
δεν είναι άπειρα ούτε σε αριθμό ούτε σε μέγεθος. Κι ο πλούτος 
δεν είναι παρά ένας αριθμός οργάνων που χρησιμεύουν στην 
οικιακή και στη δημόσια οικονομία («ό δέ πλούτος όργάνων 
πλήθος έστιν οικονομικών καί πολιτικών»). Είναι λοιπόν φανερό 
ότι υπάρχει μια τέχνη πλουτισμού σύμφωνη με τη φύση, που 
ασκείται από τους διευθύνοντες την οικιακή οικονομία κι από 
τους κυβερνώντες το κράτος, όπως είναι φανερή και η αιτία της 
ύπαρξής της («δη μέν τοίνυν έοτί τις κτητική κατά φύσιν τοΓς 
οίκονόμοις και τοΐς πολιτικοΐς, καί δι’ ήν αίτίαν, δήλον»).

Αυτός ο φυσικός τρόπος πλουτισμού δεν είναι κατά τον 
Αριστοτέλη παρά η εξασφάλιση των εφοδίων που είναι απαραίτη
τα για τη ζωή της οικογένειας και του κράτους. Οριό του είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών. Είναι, δηλαδή, αυτό που λέει ο 
Μαρξ, πως η πώληση με σκοπό την αγορά αποβλέπει στην 
κατανάλωση, στην ικανοποίηση καθορισμένων αναγκών, επομέ
νως διατηρείται μέσα σε καθορισμένα όρια από το ίδιο το 
αντικείμενο στο οποίο αποβλέπει.

Αντίθετα, λέει ο Αριστοτέλης, υπάρχει ένα άλλο είδος της 
Κτητικής τέχνης, που συνήθως και πολυ ορθά, αποκαλείται 
Χρηματιστική, για την οποία δεν υπάρχει κανένα όριο στον 
πλούτο και στην απόκτηση περιουσίας (1256β 40 κ. ε.: «Ιστι δέ 
γένος άλλο κτητικής, ήν μάλιστα καλοΰσι, καί δίκαιον αύτό καλεΐν 
χρηματιατικήν, δι’ ήν ούδέν δοκεΐ πέρας είναι πλούτου καί κτή
σεως»), Πολλοί συγχέουν τα δύο είδη της Κτητικής, γιατί 
συγγενεύουν, αλλά παρ’ όλο που βρίσκονται κοντά το ένα με το 
άλλο, δεν ταυτίζονται. Το πρώτο είδος, η Οικονομική, γεννιέται 
από τη φύση, το δεύτερο, η Χρηματιστική, είναι γέννημα της
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εμπειρίας και της τέχνης. Και, για να εξηγήσει αυτή τη διαφορά, 
ο Αριστοτέλης παραθέτει την ανάλυσή του για τις δύο «χρήσεις» 
του εμπορεύματος που είδαμε πιο πάνω.

Ετσι οι δύο χρήσεις, οι δύο αξίες του εμπορεύματος — η 
#οικεία» και η *ούκ οίκε ία», ή η χρήση για την οποία κα
τασκευάζεται και η «μεταβλητική» του, η ανταλλακτική του αξία, 
δένονται οργανικά με το σύνολο της ανάλυσης του Αριστοτέλη 
για την Οικονομική και τη Χρηματιστική, αλλά και με την 
ιστορική αντίληψή του που επισημαίνει και τόνιζα ο Μαρξ: η 
«μεταβλητική χρήση του εμπορεύματος, δηλαδή η ανταλλακτική 
αξία, εμφανίστηκε με τον αρχικό, το «φυσικό» τρόπο εμπορίου, 
την ανταλλαγή σε είδος, που γεννιέται από το ότι άλλοι έχουν 
περισσότερα κι άλλοι λιγότερα από τα αναγκαία είδη (*έστι γάρ ή 
μεταβλητική πάντων, άρξαμένη τό μέν πρώτον έκ τοΰ κατά φύσιν, 
τώ τά μέν πλείω, τά δέ έλάττω τών Ικανών £χειν τούς Ανθρώ
πους»). Ετσι το λιανικό εμπόριο (η «καπηλική») δεν αποτελεί 
από τη φύση του μέρος της χρηματιστικής, γιατί περιορίζεται 
στην ανταλλαγή των ειδών που είναι χρήσιμα στον αγοραστή και 
στον πωλητή («ή καί δήλον, δτι ούκ ίστι φύσει τής χρηματιστικής 
ή καπηλική· δσον γάρ ίκανόν αύτοΓς, άναγκαΐον ήν ποιεϊσθαι τήν 
άλλαγήν»).

Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης δίνει μια σύντομη έκθεση 
της ιστορικής πορείας της κοινωνίας: Στην πρώτη ανθρώπινη 
κοινότητα, που είναι η οικογένεια, αυτή η τέχνη (το εμπόριο, η 
καπηλική) ήταν άγνωστη, κι εμφανίστηκε μόνο όταν η κοινότητα 
έγινε πολυπληθέστερη. Γιατί στην αρχή τα μέλη της οικογένειας 
είχαν όλα τα πράγματα κοινά. Αργότερα, όταν η οικογένεια 
χωρίστηκε σε περισσότερα μέρη, κάθε κομμάτι της είχε διαφορε
τικά αγαθά, κι έτσι υποχρεώθηκαν να κάνουν ανταλλαγές για να 
αποκτούν ό,τι είχαν ανάγκη (1257α 19):

«Έν μέν οδν τή πρώτη κοινωνία (τούτο δ’ έστίν οίκία) 
φανερόν δτι ούδέν έστιν Ιργον αύτής, άλλ’ ήδη πλείονος τής 
κοινωνίας οΰσης. Οί μέν γάρ, τών αύτών έκοινώνουν πάντων 
οί δέ, κεχωρισμένοι, πολλών πάλι ν καί έτέρων, ών κατά τάς 
δεήσεις άναγκαΐον ποιεϊσθαι τάς μεταδόσεις»).
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Είναι η πρώτη φορά που η αρχαία σκέψη διατυπώνει τόσο 
ξεκάθαρα και την αντίληψη για μια εξελικτική πορεία της 
ανθρώπινης κοινωνίας, και την αντίληψη για την κοινοκτημοσύ
νη της πρωτόγονης κοινότητας, αλλά και μια διαφορετική αντί
ληψη για την οικογένεια. Είναι φανερό πως, όταν ο Αριστοτέλης 
λέει πως η πρώτη κοινότητα χωρίστηκε όταν αυξήθηκαν πολύ τα 
μέλη της, δεν εννοεί εδώ την «οικογένεια» περιορισμένη στους 
ανιόντες και κατιόντες ή στους εξ αίματος συγγενείς, αλλά μια 
πλατύτερη κοινότητα, που πλησιάζει περισσότερο στην έννοια 
του «γένους».

Κι αμέσως πιο κάτω ο Αριστοτέλης μιλάει για την παρου
σία, στην εποχή του, της πρώτης μορφής ανταλλαγής, της 
ανταλλαγής σε είδος, στους πιο καθυστερημένους οικονομικά 
«βαρβαρικούς» λαούς: «καθάπερ ίτι πολλά ποιεί καί των βαρβα- 
ρικών έθνών κατά την άλλαγήν». Αυτό μας φέρνει κοντά στην 
περίφημη διατύπωση του Θουκυδίδη, πως υπάρχουν πολλές 
αποδείξεις ότι σε παλιότερες εποχές οι Ελληνες ζούσαν όμοια με 
τους βάρβαρους, «πολλά δ’ &ν καί άλλα τις άποδείξει τό παλαιόν 
Έλληνικόν όμοιότροπα τώ νυν βαρβαρικώ διαιτώμενον» («Ιστο
ριών» A, VI, 6).

Ο Αριστοτέλης αναπτύσσει αυτή την αντίληψη της ιστορι
κής εξέλιξης που έρχεται από τον 5ο αιώνα. Νομίζουμε ότι, αυτό 
το σημείο από τα «Πολιτικά» δείχνει με το σαφέστερο τρόπο τί 
ακριβώς εννοεί ο Μαρξ όταν λέει πως ο Αριστοτέλης ανέλυσε 
τόσες μορφές της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης.

Τη συνέχεια του αποσπάσματος την παραθέτει σχεδόν ολό
κληρη ο Μαρξ: Με την επέκταση των ανταλλαγών και την 
εισαγωγή του χρήματος, αναπτύχθηκε ο άλλος κλάδος της 
Κτητικής, η Χρηματιστική — δηλαδή η τέχνη που ασχολείται 
αποκλειστικά με το χρήμα, που σκοπό της έχει την αναζήτηση 
τρόπων για να αποκτήσει περισσότερο χρήμα («διό δοκεΐ η 
Χρηματιστική μάλιστα περί τό νόμισμα είναι, καί Εργον αύτής τό 
δόνασθαι θεωρήσαι πόθεν Εστω πλήθος χρημάτων ποιητική γάρ 
είναι τοΰ πλούτου καί χρημάτων»).

Αρχή και τέλος του εμπορίου η Χρηματιστική βάζει το 
χρήμα, γι’ αυτό και ο πλούτος που επιδιώκει δεν έχει όριο («τό
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yip νόμισμα στοιχεϊον καί πέρας τής Αλλαγής έστιν καί άπειρος 
δή ουτος ό πλούτος ό άπό ταύτης τής Χρηματιστικής»). Η 
Οικονομική έχει λοιπόν όριο — την κάλυψη αναγκών. Η 
Χρηματιστική δεν έχει όριο, γιατί τείνει στην απόκτηση του 
απόλυτου πλούτου, επομένως, πηγή του πλούτου στη Χρηματι- 
στική είναι η κυκλοφορία.

Η συγκριτική ανάγνωση αυτών των δύο αποσπασμάτων — 
του Μαρξ που αναλύει τη διαφορά ανάμεσα στην «αγορά για την 
πώληση» και στην «πώληση για την αγορά», και του Αριστοτέ
λη που αναλύει τη διαφορά ανάμεσα στην Οικονομική και τη 
Χρηματιστική — είναι από πολλές πλευρές πολύτιμη. Εδώ το 
λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως, οι δύο 
αναλύσεις έχουν τόσα σημεία παράλληλα — ή και κοινά — 
ακόμη και στην ορολογία, ώστε να αιτιολογούν απόλυτα τις 
γενικότερες εκτιμήσεις του Μαρξ για τον Αριστοτέλη. Η μεγάλη 
εγκυκλοπαιδικά διάνοια της σύγχρονης εποχής δεν μπορούσε 
παρά να αναγνωρίσει τη μεγάλη εγκυκλοπαιδική διάνοια της 
Αρχαιότητας και να της αποδόσει την οφειλόμενη τιμή.

Τόκος και τοκογλυφικό κεφάλαιο

Στο 5ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου» ο Μαρξ 
αποδείχνει πως κάθε προσπάθεια να βρεθεί ο μηχανισμός της 
υπεραξίας μέσα στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων οδηγεί σε 
αδιέξοδο.

Η υπόθεση ότι ο έμπορος βγάζει το κέρδος του εξαπατώντας 
τον αγοραστή και πουλώντας ακριβότερα από όσο αγόρασε 
αυτοδιαψεύδεται από το γεγονός και μόνο ότι, στην πράξη της 
ανταλλαγής, η αξία των εμπορευμάτων μένει σταθερή. Η κατανο
μή των αξιών που κυκλοφορούν στην αγορά μπορεί να αλλάξει, 
αλλά το συνολικό ποσό τους δεν αλλάζει με καμιά δύναμη. Αν 
πάλι δεχτούμε ότι η ανταλλαγή γίνεται ανάμεσα σε ισοδύναμα, 
τότε το εμπορικό κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να υπάρξει παρά με 
μια προϋπόθεση: ότι οι έμποροι εξαπατούν τους εμπορευματοπα-
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ραγωγούς. Για να βρεθεί η εξήγηση που δεν θα αποδίνει τη 
μετατροπή του χρήματος των εμπόρων σε εμπορικό κεφάλαιο 
απλά και μόνο στην εξαπάτηση των παραγωγών, χρειάζεται μια 
μακρά σειρά από ενδιάμεσους κρίκους, που δεν γίνονται φανεροί 
όσο η έρευνα περιορίζεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας.

Το ίδιο, κι ακόμη περισσότερο, ισχύει για το τοκογλυφικό 
κεφάλαιο: Στην κίνηση του εμπορικού κεφαλαίου έχουμε 
X—Ε—X', δηλαδή το χρήμα που ρίχνει ο έμπορος στην αγορά 
και το αυξημένο χρήμα που αφαιρεί από την αγορά συνδέονται 
ανάμεσα τους με το εμπόρευμα, με την πράξη της αγοράς και της 
πώλησης. Στην κίνηση του τοκογλυφικού κεφαλαίου ο ενδιάμε
σος κρίκος χάνεται, κι ο τύπος γίνεται X—X*. Το χρήμα 
ανταλλάσσεται με περισσότερο χρήμα χωρίς καμιά μεσολάβηση, 
πράγμα που αντιφάσκει με τη φύση του χρήματος (αν θυμηθούμε 
ότι το χρήμα είναι το γενικό ισοδύναμο που κάνει δυνατή την 
ανταλλαγή των εμπορευμάτων, όταν αυτή η ανταλλαγή παύει να 
είναι περιορισμένη), γι’ αυτό και μένει ανεξήγητη όταν εξετάζεται 
από τη σκοπιά της εμπορευματικής κυκλοφορίας. Κι εδώ ο Μαρξ 
αναφέρεται και πάλι στον Αριστοτέλη και στη θέση του ότι, στην 
τοκογλυφία το χρήμα δεν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται, και γι’ αυτό οι άνθρωποι τη μισούν («Κεφά
λαιο», ό. π., τ. 1ος, σ. 177):

«Αυτό που ισχύει για το εμπορικό κεφάλαιο, ισχύει 
ακόμα περισσότερο για το τοκογλυφικό κεφάλαιο. Στο 
εμπορικό κεφάλαιο τα άκρα, το χρήμα, που ρίχνεται στην 
αγορά και το αυξημένο χρήμα που αφαιρείται από την 
αγορά, συνδέονται τουλάχιστον με τη μεσολάβηση της 
αγοράς και της πούλησης, με την κίνηση της κυκλοφορίας. 
Στο τοκογλυφικό κεφάλαιο ο τύπος X—Ε—X' συντομεύε
ται και περιορίζεται στα δύο άκρα X—X' χωρίς καμιά 
μεσολάβηση, στο χρήμα που ανταλλάσσεται με περισσότε
ρο χρήμα, μια μορφή που αντιφάσκει με τη φύση του 
χρήματος και που γι’ αυτό είναι ανεξήγητη από την άποψη 
της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης 
λέει: «Επειδή η χρηματιστική είναι διπλή, η μια που ανήκα 
στο εμπόριο και η άλλη στην οικονομική, η δεύτερη είναι
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αναγκαία και αξιέπαινη, ενώ η πρώτη στηρίζεται στην 
κυκλοφορία και κατακρίνεται δικαιολογημένα (γιατί δεν 
στηρίζεται στη φύση, μα στην αμοιβαία απάτη), γι’ αυτό 
απόλυτα δικαιολογημένα μισούν την τοκογλυφία, γιατί εδώ 
η πηγή του πορισμού είναι το χρήμα που δεν χρησιμο
ποιείται για το σκοπό που εφευρέθηκε. Επειδή το χρήμα 
γεννήθηκε για την ανταλλαγή των εμπορευμάτων, ενώ ο 
τόκος φτιάχνει από το χρήμα περισσότερο χρήμα. Από δω 
προέρχεται και το όνομά του (τόκος = διάφορο και τέκνο). 
Γιατί αυτοί που γεννιόνται μοιάζουν μ’ αυτούς που τους 
γεννούν. Ο τόκος όμως είναι χρήμα από χρήμα, έτσι που 
είναι ο πιο αφύσικος απ’ όλους τους κλάδους πορισμού»1. 

Ο Μαρξ που απόδειξε πως τόσο το εμπορικό όσο και το 
πιστωτικό-τοκογόνο κεφάλαιο είναι δευτερογενείς, παράγωγες 
μορφές, και εξήγησε γιατί εμφανίζονται πολύ πριν από τη βασι
κή, τη σύγχρονη μορφή του κεφάλαιου, εξηγεί και γιατί αυτές οι 
«προκατακλυσμιαίες» μορφές του κεφάλαιου δεν μπορούσαν να 
δόσουν το κλειδί για την αναζήτηση της πηγής του κέρδους που 
αποφέραν στους κατόχους τους ούτε και να επιτρέψουν να 
ερμηνευτεί σωστά η ίδια τους η ύπαρξη. '

ΓΓ αυτό και αντιμετώπιζαν τη γενική αποδοκιμασία, ιδιαίτε
ρα η τοκογλυφική μορφή, η «οβολοστατική» των Αρχαίων. Το 
χαρακτηριστικό ωστόσο είναι ότι ο Μαρξ, μέσα από τα άφθονα 
εναντίον του τόκου κείμενα, διάλεξε το απόσπασμα του Αριστο
τέλη σαν το πιο εύγλωττο και το στενότερα δεμένο με την 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τη λειτουργία του χρήματος.

1 .1«Διπλής δ ’ οΰσης αύτής (τής χρηματιστικής) και τής μέν καπηλικής τής 
δ ' οικονομικής και τούτης μέν Αναγκαίας κα ί έπαινοομένης, τής δέ μεταβλητικής 
ψεγομένης δικαίως (ού γάρ κατά φύσιν άλλ' dn' άλλήλων έστίν), εύλογώτατα 
μισείται ή όβολοστατική διά τό dn’ αύτοΰ τοδ νομίσματος είναι τήν κτήσιν κα ί ούκ 
έφ' δπερ έκορίσθη· μεταβολής γάρ έγένετο χάριν, ό δέ τόκος αύτό ποιεί πλέον 
(δθεν καί τοΰνομα τοΰτ' είληφεν- δμοια γάρ τά τικτόμενα τοΐς γεννώσιν αύτά έστιν, 
ό δέ τόκος γίνεται νόμισμα έκ νομίσματος)· ώστε καί μάλιστα παρά φύσιν οΰτος 
τών χρηματιστών έστιν) («Πολιτικά», 1, 10, 1258α, 38 κ. ε.)

36



Η  μηχανή κι ο αυτοματισμός

Στο 13ο κεφάλαιο, ο Μαρξ εξετάζει το μεγάλο θέμα της 
εκμηχάνισης της παραγωγής, κι αποδείχνει πως η εισαγωγή των 
μηχανών διόλου δεν ελαφρύνει τον εργάτη από τη μισθωτή 
σκλαβιά του. Αντίθετα, επιτρέπει στον καπιταλιστή να αντλεί και 
απόλυτη και σχετικά υπεραξία.

Σ’ αυτό το θεμελιακό για την κατανόηση του καπιταλιστικού 
μηχανισμού εκμετάλλευσης σημείο του «Κεφάλαιου», ο Μαρξ 
αποκαλύπτει την εσωτερική αντίφαση της σχέσης μηχανής και 
υπεραξίας:

Η χρήση της μηχανής αυξάνει την υπερεργασία και μειώνει 
την αναγκαία εργασία αφού ανεβάζει την παραγωγικότητα. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας απαιτεί και τη μείωση του αριθμού 
των εργατών κατά μονάδα κεφαλαίου. Αλλά μείωση του αριθμού 
των απασχολουμένων εργατών σημαίνει μετατροπή μέρους του 
μεταβλητού κεφάλαιου (που δίνει την υπεραξία) σε σταθερό (που 
δεν παράγει υπεραξία). Αν η παραγωγή ενός προϊόντος χωρίς 
μηχανή απαιτεί 24 εργάτες κι αν αυτοί οι εργάτες δίνουν, σε 12 
ώρες δουλιάς, από μια ώρα υπερεργασία, τότε ο καπιταλιστής 
έχει 24 ώρες υπερεργασίας. Αν η εισαγωγή της μηχανής αυξήσει 
την παραγωγικότητα τόσο που να μη χρειάζονται παρά 2 μόνο 
εργάτες, τότε αυτοί οι δύο εργάτες θα δόσουν δύο ώρες υπερερ
γασία. Η μόνη λύση για τον καπιταλιστή είναι να επιμηκύνει 
υπερβολικά την εργάσιμη μέρα.

Αποτέλεσμα αυτής της αντίφασης είναι ότι, η εισαγωγή των 
μηχανών στην καπιταλιστική παραγωγή, από το ένα μέρος είναι 
ένα ισχυρό κίνητρο για την επιμήκυνση της εργάσιμης μέρας, κι 
από το άλλο μέρος δημιουργεί ίναν εργατικό υπερπληθυσμό που 
είναι εξαναγκασμένος να υποτάσσεται στις επιταγές του κεφά- 
λαιου, έναν υπερπληθυσμό που έχει δύο πηγές: το μεγάλο αριθμό 
νέων στρωμάτων εργαζομένων (παιδιά, γυναίκες), που πριν από 
τη μηχανή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καπιταλιστής. Απ’ 
αυτή την αντίφαση, καταλήγει ο Μαρξ, πηγάζει «το αξιοσημείω
το φαινόμενο στην ιστορία της σύγχρονης βιομηχανίας, ότι η
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μηχανή καταλύει κάθε ηθικό και φυσικό φραγμό στα όρια της 
εργάσιμης μέρας».

Από δω πηγάζει και το οικονομικό παράδοξο, ότι το ισχυρό
τερο όργανο για τη μείωση της εργάσιμης μέρας γίνεται το πιο 
αλάθευτο μέσο για να περιέρχεται στη διάθεση του καπιταλιστή 
κάθε λεπτό από το χρόνο του εργάτη και της οικογένειάς του, για 
να αυξαίνει την αξία του κεφαλαίου του («Κεφάλαιο», τ. 1ος, κεφ. 
13, σ. 423).

Ω, αυτοί οι ειδωλολάτρες!

Κι όπως η ανάλυση της αντίφασης ανάμεσα στην αύξηση 
της παραγωγικότητας της δουλιάς, επομένως στη δυνατότητα 
ελάφρυνσης του εργαζόμενου από μεγαλύτερο μέρος του ανα
γκαίου χρόνου και στην απαράδεκτη για τον καπιταλιστή μείωση 
της υπερεργασίας, δηλαδή της πηγής της υπεραξίας, έχει φτάσει 
στη χειροπιαστή της απόδειξη, ο Μαρξ γυρνάει και πάλι στον 
Αριστοτέλη για να φέρει στο φως μια από τις πιο μεγαλοφυείς 
ιδέες όπου έφτασε η φιλοσοφική σκέψη της Αρχαιότητας:

«Αν λοιπόν η κεφαλαιοκρατική χρησιμοποίηση των 
μηχανών δημιουργεί, από τη μια μεριά, νέα ισχυρά κίνητρα 
για την απεριόριστη παράταση της εργάσιμης ημέρας και 
επανασταττκοποιεί τον ίδιο τον τρόπο εργασίας καθώς και 
το χαρακτήρα του κοινωνικού σώμαΐος εργασίας έτσι, που 
σπάει την αντίσταση ενάντια σ’ αυτή την τάση, από την 
άλλη, παράγει, ενμέρει με την ένταξη καινούργιων στρωμά
των της εργατικής τάξης, που του ήταν προηγούμενα 
απρόσιτα και ενμέρει με την απόλυση των εργατών που 
τους απωθεί η μηχανή, έναν παραπανίσιο εργατικό πληθυ
σμό, που αναγκάζεται να υπακούει στο νόμο που του 
υπαγορεύει το κεφάλαιο. Από δω το περίεργο φαινόμενο 
στην ιστορία της σύγχρονης βιομηχανίας ότι η μηχανή 
ανατρέπει όλα τα ηθικά και φυσικά όρια της εργάσιμης 
ημέρας. Από δω το οικονομικό παράδοξο, ότι το πιο 
ισχυρό μέσο συντόμευσης του χρόνου εργασίας μετατρέπε
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ται στο mo αλάθευτο μέσο για τη μετατροπή όλου του 
χρόνου ζωής του εργάτη και της οικογένειάς του σε 
διαθέσιμο χρόνο εργασίας για την αξιοποίηση του κεφα
λαίου. «Αν — ονειρευόταν ο Αριστοτέλης, ο μεγαλύτερος 
στοχαστής της αρχαιότητας — αν κάθε εργαλείο μπορούσε 
να εκτελεΐ το έργο του κατ’ επιταγήν, ή και από προαίσθη
ση, όπως κινούνταν μόνα τους τα τεχνουργήματα του 
Δαίδαλου, ή όπως άρχιζαν αυθόρμητα την ιερή εργασία 
τους οι τρίποδες του Ηφαίστου, αν οι σαΐτες των αργαλιών 
ύφαιναν έτσι μόνες τους, τότε δε θα χρειαζόταν ούτε ο 
μάστορας τους βοηθούς, ούτε ο αφέντης τους δούλους»'. 
Και ο Αντίπατρος, ένας έλληνας ποιητής της εποχής του 
Κικέρωνα, χαιρέτισε την εφεύρεση του νερόμυλου και το 
άλεσμα του σταριού, τη στοιχειώδικη αυτή μορφή κάθε 
παραγωγικής μηχανής, σαν απελευθερωτή των δούλων 
γυναικών και σαν δημιουργό του χρυσού αιώνα!’ «Οι 
είδωλο λάτρες, αχ αυτοί οι ειδωλολάτρες!». Δεν καταλάβαι
ναν γρυ από πολιτική οικονομία και από χριστιανισμό, 
όπως ανακάλυψε ο έξυπνος Μπαστιά και πιο μπροστά ο 
ακόμα εξυπνότερος Μακ Κούλλοκ. Δεν καταλάβαιναν ανά
μεσα στ’ άλλα ότι η μηχανή είναι το πιο δοκιμασμένο μέσο 
για την παράταση της εργάσιμης ημέρας. Κι αν δικαιολο
γούσαν τη σκλαβιά του ενός, τη δικαιολογούσαν σαν μέσο

1. «Πολιτικά», 1, 4, 1253β 34: *ΕΙ γάρ ήδύνατο έκαστον τών όργάνων 
κελευσθέν ή προαισθανόμενου άτιοτελεΐν τό αύτοΰ Ιργον, ώσπερ τά Δαιδάλου φασίν 
ή τούς τοΰ Ηφαίστου τρίποδας, οΰς φηαιν ό ποιητής αΰτομάτους θειον δΰεσθαι 
άγώνα, οΰτως α ί κερκίδες έκέρκιζον αύταί, κα ί τά πλήκτρα (κιθάριζαν, ούδέν Λν 
ίδει οΰτε τοΐς άρχιτέκτοσιν ύπηρετών, οΰτε τοΐς δεοπόταις δούλων·.

2. t 'Ξεκουράστε το χέρι από το άλεσμα ω μυλωνούδες, και κοιμηθείτε 
Ησυχα! του κάκου ο κόκορας θα φωνάζει το πρωί για σαςΙ
Η  Δαιώ ανάθεσε στις νύμφες τη δουλιά των κοριτσιών.
Και τώρα πηδούν λαφριά πάνω στις φτερωτές.
Ετσι που κυλάνε οι άξονες με τ ’ αδράχτια τους,
Και γυρίζουν το βάρος της μυλόπετρας που κυλά.
Ας ζήσουμε τη ζωή των πατέρων μας, κι ας χαροΰμε.
Χωρίς να δουλεύουμε, τα δώρα που μας χαρίζει η θεά»].
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για την πλέρια ανθρώπινη ανάπτυξη του άλλου. Τους 
έλειπε όμως το ειδικό χριστιανικό όργανο που χρειάζεται 
για να κηρύχνουν τη σκλαβιά των μαζών με σκοπό να 
μετατρέψουν μερικούς άξεστους ή ημιμαθείς τυχάρπαστους 
σε «eminent spinners», «extensive sausage makers» και 
«influential shoe black dealers» [«διακεκριμένους νημα
τουργούς επιχειρηματίες», «μεγάλους εργοστασιάρχες λου
κάνικων» και «εμπόρους μπογιάς παπουτσιών με μεγάλη 
επιροή»].

Τη γερμανική μετάφραση των στίχων του Αντίπατρου παρά- 
θεσε ο Μαρξ σε υποσημείωσή, γιατί, όπως τονίζει, τόσο αυτό το 
ποίημα, όσο και τα προηγούμενα αποσπάσματα για τον καταμερι
σμό της εργασίας δείχνουν ανάγλυφα πόσο αντίθετες ήταν οι 
απόψεις των αρχαίων και των συγχρόνων του. Ο Αριστοτέλης 
οραματίστηκρ. στις μηχανές που θα μπορούσαν να λειτουργούν 
αυτόματα, τα όργανα απελευθέρωσης των δούλων, όργανα που 
θα έκαναν περιττή την εργασία των δούλων, επομένως θα έκαναν 
περιττή την ίδια την ύπαρξη δούλων. Ο. Αντίπατρος είδε στο 
νερόμυλο — την πρώτη μηχανή που μπήκε, στην παραγωγή κι 
αντικατέστησε την ανθρώπινη μυϊκή δύναμη — ένα όργανο που 
απελευθέρωνε τις δούλες από τη βαριά χειρωνακτική δουλιά, κι 
έφερνε πίσω το Χρυσόν Αιώνα.

Αντίθετα, οι χυδαίοι οικονομολόγοι, όπως ο πολυμαθέστα
τος Μπαστιά και ο σοφότερός του Μακ Κούλλοκ, ανακάλυψαν 
πως αυτοί οι ειδωλολάτρες δεν σκαμπάζαν ούτε από πολιτική 
οικονομία οΰτε από χριστιανισμό, γι* αυτό και δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν πως η μηχανή είναι το ασφαλέστερο μέσο για να 
μακραίνει η εργάσιμη μέρα. Μπορεί να δικαιολογούσαν τη 
σκλαβιά του ενός, με το αιτιολογικό πως ήταν το μέσον για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του άλλου, αλλά να γίνουν κήρυκες της 
υποδούλωσης των μαζών για να φτάσουν μερικοί άξεστοι και 
ημιμαθείς τυχάρπαστοι να γίνονται εξέχοντες βιομήχανόι νημά
των κλπ., αυτό δεν το μπορούσαν οι «ειδωλολάτρες». Τους 
έλειπε η χριστιανική δωρεά.
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Αλλά η αναφορά του Μαρξ στο απόσπασμα του Αριστοτέλη 
για τα αυτόματα του Δαίδαλου και τους τρίποδες του Ηφαίστου 
δεν εξαντλείται εδώ. Με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί, ο Μαρξ 
φωτίζει ένα μεγάλο θέμα: η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση του ανθρώ
που από την εκμετάλλευση, για την κατάργηση της ταξικής 
κοινωνίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πράξη παρά μόνο όταν 
αλλάξουν οι . σχέσεις ιδιοκτησίας, όταν τα αναπτυγμένα μέσα 
παραγωγής πάψουν να ανήκουν σε μια τάξη, που τα μεταβάλλει 
στο αντίθετό τους: από μέσα απελευθέρωσης του ανθρώπου τα 
μεταβάλλει σε μέσο για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμε» 
νων μαζών.

Η θέση αυτή του Μαρξ παίρνει σήμερα μεγαλύτερη από 
ποτέ «επικαιρότητα», καθώς η επιστημονικοτεχνική επανάστασή 
μας φέρνει στην εποχή του αυτοματισμού (που οραματιζόταν ο 
Αριστοτέλης), κι αντί για απελευθέρωση φέρνει στους εργαζόμέ- 
νόυς των καπιταλιστικών χωρών αύξηση Της ανεργίας και της 
εκμετάλλευσης. Γι’ αυτό κι αξίζει να σταθούμε κάπως περισσότε
ρο και στη θέση του Μαρξ για τό ρόλο της μηχανής και στη 
θέση του Αριστοτέλη για τις κοινωνικές συνέπειες του «αυτομα
τισμού».

Ο Αριστοτέλης ξεπερνάει τον εαυτό του

Είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης δεν ξεπέρασε την εποχή 
του στο ζήτημα της δουλείας. Οι σοφιστές του 5ου αιώνα είχαν 
φτάσει πολύ πιο μακριά: στις έννοιες του φυσικού δικαίου (που η 
ανθρωπότητα τις έφτασε ξανά στο 18ο αιώνα), στην αντίληψη 
πως όλοι οι άνθρωποι γεννιώνται Ισοι. Κι ο Ηράκλειτος είχε ήδη 
φτάσει στην αντίληψη πως «ο πόλεμος» — και μ’ αυτό τον όρο 
ο Ηράκλειτος εννοεί το γενικό νόμο της ενότητας των αντιθέ
σεων — είναι αυτός που δημιουργεί και τις κοινωνικές αναθέ
σεις: αυτός ο νόμος κάνει τους θεούς και τους ανθρώπους, τους
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ελεύθερους και τους δούλους, αφού ισχύει το ίδιο και στη φύση 
και στην κοινωνία1.

Ο Αριστοτέλης, στο θέμα του ταξικού διαχωρισμού, δεν 
υιοθέτησε καμιά απ’ αυτές τις τόσο προχωρημένες αντιλήψεις. 
Εμεινε προσκολλημένος στο σχήμα της δουλοκτητικής κοινω
νίας τόσο, ώστε να διακηρύξει πως από τη φύση χωρίζονται οι 
άνθρωποι σε δούλους και αφεντάδες. Ο Μαρξ αναφέρεται δυό 
φορές σ’ αυτή την αντίληψη του Αριστοτέλη στο «Κεφάλαιο». Η 
μία είναι αυτή που αναφέραμε πιο πάνω, για το πως ο Αριστοτέ
λης αιτιολογούσε την ανάγκη της ύπαρξης δούλων με την 
«ολόπλευρη ανάπτυξη» των ελεύθερων. Η δεύτερη είναι μια 
ειρωνική αναφορά στον Μπαστιά, που τη μνημονέψαμε και πιο 
πάνω, και που τώρα μπορούμε να τη δούμε εκτενέστερα, γιατί 
είναι σημαντική για την ιστορική αντίληψη του Μαρξ:

Στο κεφάλαιο για το εμπόρευμα ο Μαρξ παρατηρεί ότι οι 
αστοί μιλάνε για τις π ροαστικές μορφές της κοινωνικής παραγω
γής με τον τρόπο που οι Πατέρες της Εκκλησίας μιλάνε για τις 
προ-χριστιανικές θρησκείες2. Και σε υποσημείωση συμπληρώνει, 
ξεκινώντας από την ίδια σκέψη, όπως την είχε διατυπώσει το 
1847 στην «Αθλιότητα της Φιλοσοφίας»:

«Οι οικονομολόγοι έχουν το δικό τους ιδιόμορφο 
τρόπο που ενεργούν. ΓΥ αυτούς υπάρχουν μόνο δύο είδη 
θεσμών, οι τεχνητοί και οι φυσικοί θεσμοί Οι θεσμοί της 
φεουδαρχίας είναι τεχνητοί, ενώ οι θεσμοί της αστικής 
τάξης είναι φυσικοί Στο ζήτημα αυτό μοιάζουν με τους 
θεολόγους που ξεχωρίζουν επίσης δυό είδη θρησκειών. 
Κάθε θρησκεία που δεν είναι η δική τους είναι επινόηση 
των ανθρώπων, η δική τους όμως είναι αποκάλυψη του 
θεού. —Ετσι λοιπόν υπήρχε κάποτε ιστορία, στο εξής 
όμως δεν θα υπάρχει» (Karl Marx: «Misire de la Philoso-

1. Air. 53: «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ ίοτι, πάντων δέ βασιλεύς, καί τους 
μέν θεούς ίδειξε τούς δέ Ανθρώπους, τούς μέν δούλους έποΐηοε τούς δέ έλευθέ- 
ρους.*.

2. ·Κεφ.Β, 6. π., τ. Ιος, σ. 94
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phie. Reponse & la Philosophie de la Mis ere par M. Proud
hon», 1847, σελ. 113). Πραγματικά αστείος είναι ο κύριος 
Μπαστιά που φαντάζεται ότι οι αρχαίοι έλληνες και ρω
μαίοι ζούσαν μόνο από τη ληστεία. Οταν όμως αιώνες 
συνέχεια ζει κανείς από τη ληστεία, πρέπει πάντα να 
υπάρχει κάτι για να το ληστεύει ή το αντικείμενο της 
ληστείας πρέπει ν’ αναπαράγεται διαρκώς. Φαίνεται λοιπόν 
ότι και οι έλληνες και οι ρωμαίοι είχαν το δικό τους 
προτσές της παραγωγής, επομένως μιαν οικονομία, που 
αποτέλεσε την υλική βάση του κόσμου τους, ακριβώς 
όπως η αστική οικονομία αποτελεί την υλική βάση του 
σημερινού κόσμου. Η μήπως ο Μπαστιά έχει τη γνώμη ότι 
ένας τρόπος παραγωγής που στηρίζεται στην εργασία των 
δούλων, στηρίζεται σ’ ένα σύστημα ληστείας; Αν είναι 
έτσι, πατάει σε επικίνδυνο έδαφος. Αν ένας γίγαντας της 
σκέψης σαν τον Αριστοτέλη γελάστηκε στην εκτίμηση της 
εργασίας των δούλων, γιατί να έχει δίκιο ένας νάνος- 
οικονομολόγος όπως ο Μπαστιά στην εκτίμηση της μισθω
τής εργασίας; —Επωφελούμαι από την ευκαιρία για ν’ 
αντικρούσω σύντομα μιαν αντίρηση που μου έφεραν από 
μια γερμανο-αμερικάνικη εφημερίδα, όταν εκδόθηκε το 
σύγγραμμά μου: «Zur Kritik der Polidschen Oekonomie» 
[«Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας»], 1859. Η αντίρηση 
αυτή έλεγε πως η άποψή μου, ότι ο καθορισμένος τρόπος 
παραγωγής και οι σχέσεις παραγωγής που αντιστοιχούν 
κάθε φορά σ’ αυτόν, με δυό λόγια, «η οικονομική διάρθρω
ση της κοινωνίας είναι η πραγματική βάση, που πάνω της 
υψώνεται ένα νομικό και πολιτικό εποικοδόμημα και στην 
οποία αντιστοιχούν ορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδη
σης», ότι «ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει 
το κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό προτσές της ζωής 
γενικά» (Κ. Μαρξ: «Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας», 
Πρόλογος) — ότι όλα αυτά είναι βέβαια σωστά για το 
σημερινό κόσμο όπου κυριαρχούν τα υλικά συμφέροντα, 
ότι όμως δεν είναι σωστά ούτε για το μεσαίωνα, όπου 
κυριαρχούσε ο καθολικισμός, ούτε για την Αθήνα και τη
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Ρώμη, όπου κυριαρχούσε η πολιτική. Πρώτ’ απ’ όλα 
ξενίζει το γεγονός άτι αρέσει σε μερικούς να προϋποθέτουν 
ότι έμειναν άγνωστες σε κάποιον οι πασίγνωστες αυτές 
φλυαρίες για το μεσαίωνα και τον αρχαίο κόσμο. Ενα 
πράγμα είναι ξεκάθαρο, ότι ο μεσαίωνας δεν μπορούσε να 
ζει από τον καθολικισμό και ο αρχαίος κόσμος από την 
πολιτική. Απεναντίας ο τρόπος που κέρδιζαν τα μέσα για 
τη ζωή τους εξηγεί γιατί τον κύριο ρόλο τον έπαιζε στην 
αρχαιότητα η πολιτική και στο μεσαίωνα ο καθολικισμός. 
Κατά τα άλλα δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς και πολύ 
την ιστορία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας για να ξέρει λ.χ. 
ότι η ιστορία της γαιοκτησίας αποτελεί την απόκρυφη 
ιστορία της. Από την άλλη ο Δον Κιχότης πλήρωσε 
κιόλας την πλάνη ότι οι πλανόδιοι ιππότες συμβιβάζονται 
εξίσου με όλες τις οικονομικές μορφές της κοινωνίας».

Το ανελέητο μαστίγωμα του Μαρξ για τους οικονομολόγους 
τύπου Μπαστιά, που αξιολογούσαν ένα κοινωνικό σύστημα με 
κριτήρια εξωπαραγωγικά, είναι ένα ολοζώντανο μάθημα ιστορι
κού υλισμού. ΓΓ αυτό και, αναπόσπαστα με το πρώτο, είναι ένα 
εξίσου ολοζώντανο μάθημα αξιολόγησης του έργου των μεγάλων 
διανοητών του παρελθόντος: Ο Αριστοτέλης έπεσε έξω στο θέμα 
της δουλείας, αλλά αυτό καθόλου δε μειώνει το ανάστημα αυτού 
του «γίγαντα της σκέψης». Μπροστά του οι εκπρόσωποι της 
εκχυδαΐσμένης αστικής πολιτικής οικονομίας είναι, απλούστατα, 
νάνοι.

Κι όμως ο Αριστοτέλης, μ’ ένα εκπληκτικό άλμα, μπόρεσε 
να βρεθεί πέρα απ’ τα όρια της δουλοκτητικής ιδεολογίας του και 
πάνω από τα όρια της εποχής του. Σ’ αυτό το σημείο της 
ανάλυσής του, που ο Μαρξ το επεσήμανε, δείχνει πως είχε 
συλλάβει το βαθύτερο αίτιο που έκανε αναγκαία την ύπαρξη των 
δούλων: αν η παραγωγή των υλικών αγαθών μπορούσε να 
γίνεται με άλλα μέσα, αν δεν εξαρτιόταν από την εργασία των 
δούλων, τότε δούλος δεν θα υπήρχαν. Μέσα σ’ αυτό το απόσπα- 
σμα του Αριστοτέλη είναι φανερό πως υπάρχει η αντίληψη της 
νομοτέλειας που έκανε ιστορικά αναγκαία την ύπαρξη των 
δούλων: το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων —



και όχι η φύση — ήταν αυτό που καθόριζε τη δομή της αρχαίας 
ελληνικής κοινωνίας. Διαφορετική θα ήταν η δομή της, κανείς 
δεν θα είχε ανάγκη από δούλους, αν η παραγωγή μπορούσε να 
γίνεται με άλλα μέσα, αυτόματα. Το συμπέρασμα που βγαίνει 
από αυτή τη σύλληψη του Αριστοτέλη είναι πως, προϋπόθεση 
της ελευθερίας για όλους, της εξάλειψης του χωρισμού σε 
ελεύθερους και δούλους, σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμε
νους, είναι η απαλλαγή του ανθρώπου από τον καταναγκασμό 
της υπερεργασίας. ΓΥ αυτό και δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι, 
μ’ αυτό το απόσπασμα, βρισκόμαστε .μπροστά σε μια από τις 
κορυφαίες στιγμές της αρχαίας ελληνικής σκέψης1.

Σήμερα τόσο το όνειρο του Αριστοτέλη όσο και η ανάλυση 
του Μαρξ για. την τεχνική βάση της καπιταλιστικής παραγωγής 
και την επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων μαζών που έφερε 
η μηχανή παίρνουν μια καφτή επικαιρότητα:

Ο Αριστοτέλης διαισθάνθηκε πως η προϋπόθεση της ανθρώ
πινης ελευθερίας βρίσκεται μέσα στους'όρους της υλικής παρα
γωγής, πως η δουλεία δεν θα υπήρχε αν η κοινωνία είχε άλλο 
τρόπο να παράγει τα αγαθά που χρειάζεται Ο Μαρξ απόδειξε 
πως η προϋπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας βρίσκεται μέσα 
στους όρους παραγωγής των αγαθών, πως η τεχνική βάση του 
καπιταλισμού δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις, και ταυτόχρο
να τις αίρει, καθώς διογκώνει την αντίθεση ανάμεσα στις παρα
γωγικές δυνάμεις και στις σχέσεις παραγωγής, πως μόνο η 
ανατροπή των σχέσεων παραγωγής θα λύσει την αντίθεση και θα 
ελευθερώσει τους μισθωτούς δούλους του κεφαλαίου.

Εκατό χρόνια ύστερα από το θάνατο του Μαρξ, την ώρα

1. Ο οραματισμός του Αριστοτέλη πάει βέβαια πολύ πιο πέρα από τις 
μηχανές. Οι .χαίτες που θα υφαίνουν μόνες τους, με απλή εντολή, όπως και τα 
αυτόματα του Δαίδαλου και οι τρίποδες του Ηφαιστου, είναι «ρομπότ» κι όχι 
απλές μηχανές. Αυτό δεν είναι παράδοξο, αν σκεφτούμε ότι ο δούλος ήταν 
«έμψυχο εργαλείο», σύμφωνα με τον αριστοτελικό ορισμό. Ετσι, το πρότυπο 
που μπορούσε να έχει ο Αριστοτέλης για να οραματιστεί μια κοινωνία χωρίς 
δούλους ήταν ένα «εργαλείο» που θα εκτελούσε τις δουλιίς με απλή εντολή, 
όπως ο δούλος, μόνο που δεν θα ήταν «έμψυχο».
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που η ανθρωπότητα έχει μπει στη θύελλα της επιστημονικοτεχνι- 
κής επανάστασης, η θεμελιακή αυτή θέση του μαρξισμού επαλη
θεύεται τραγικά, για μια ακόμα φορά, διαψεύδοντας τις διάφορες 
φλυαρίες που ακούγονται πολύ τελευταία, πως ο μαρξισμός 
«ξεπεράστηκε», «γέρασε» και άλλα παρόμοια. Καθώς το όνειρο 
του Αριστοτέλη γίνεται πραγματικότητα, κι ο άνθρωπος απο- 
κτάει τα σχεδόν «έμψυχα» εργαλεία του, τα ρομπότ μπαίνουν 
κατά χιλιάδες στα εργοστάσια κι ο ρυθμός ανάπτυξης των 
ανεπτυγμένων χωρών αρχίζει να μετριέται με το βαθμό αυτομα
τοποίησης, με τον αριθμό του νέου «εργατικού πληθυσμού» των 
ρομπότ που αντικαθιστούν τους εργάτες, την ώρα αυτή που η 
παραγωγικότητα της εργασίας έχει φτάσει σε ύψη που ούτε να 
ονειρευτούν μπορούσαν οι εργαζόμενοι του περασμένου αιώνα 
που μάχονταν για το οκτάωρο, την ώρα αυτή η ανεργία χτυπάει 
εκατομμύρια εργαζόμενους.

Στις μέρες μας, η ανατροπή της σχέσης αναγκαίου χρόνου 
και ύπερεργασΐας ελευθερώνει —«δυνάμει»— εκατομμύρια εργα
ζόμενους, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν τόσο ελεύθερο 
χρόνο όσο είχε στη διάθεσή του κι ο ελεύθερος Αθηναίος για να 
ασχολείται «με τη φιλοσοφία και με την πολιτική». Κι όμως, 
αυτός ο ελεύθερος χρόνος σήμερα μεταφράζεται και πάλι σε 
ανεργία, και τα ποσοστά της ανεργίας στις βιομηχανικές καπιτα
λιστικές χώρες μετριούνται με διψήφιους αριθμούς. Τα αυτόματα 
του Δαίδαλου και οι τρίποδες του Ηφαιστου μπήκαν στην 
παραγωγή, μα οι σχέσεις παραγωγής δεν αλλάξανε. Ρίχνουν 
στην κατηγορία του εργατικού υπερπληθυσμού εκατομμύρια 
εργαζόμενους, όπως έκαναν και οι μηχανές του 19ου αιώνα.

Είναι φανερό ότι πρόβλημα ανεργίας δεν θα υπήρχε αν η 
εργάσιμη μέρα μειωνόταν στα όρια που η σύγχρονη παραγωγικό
τητα της εργασίας επιβάλλει Μόνο που ο καπιταλισμός δεν 
μπορεί να αποκαταστήσει την καινούργια ισορροπία ανάμεσα 
στον αναγκαίο και στον πρόσθετο χρόνο.

Το γιατί δεν το κάνα, είναι αυταπόδεικτο. Το κεφάλαιο 
επωφελείται από την απόλυτη υπεραξία που του προσφέρει ο 
απαράδεκτα υψηλός — με τα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολο
γίας — πρόσθετος χρόνος, κι ούτε εννοεί να παραιτηθεί από τα
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πλεονεκτήματα που του δίνει η αύξηση του εφεδρικού στρατού 
των ανέργων την ώρα αυτή που η τεχνική βάση της παραγωγής 
πάει ν’ αλλάξει επαναστατικά. Μήπως η ύπαρξη τόσων εκατομ
μυρίων ανέργων στις βιομηχανικές καπιταλιστικές χώρες δεν 
εμποδίζει τους εργαζόμενους να βάλουν στην πρώτη σειρά των 
διεκδικήσεών τους την εξάλειψη του αναχρονισμού της εβδομά
δας των 40 ή των 39, έστω, ωρών;

Τα εκατομμύρια των ανέργων στην εποχή του αυτοματισμού 
αποτελούν μιαν ακόμη επιβεβαίωση της νομοτέλειας του καπιτα
λισμού όπως ο Μαρξ την ανέλυσε. Οπως αποτελούν και μια 
ακόμη επιβεβαίωση της μαρξιστικής διδασκαλίας για τη νομοτε
λειακή αναγκαιότητα της ανατροπής των σχέσεων ιδιοκτησίας. 
Το όραμα του Αριστοτέλη και η επαναστατική διδασκαλία του 
Μαρξ συναντιώνται, περισσότερο από ποτέ, στην εποχή μας.

Ο «μάνατζβρ» της δουλοκτητικής κοινωνίας

Από τα «Πολιτικά» θα ανασύρει και θα φωτίσει ο Μαρξ 
άλλο ένα σημαντικό σημείο της οικονομικής ανάλυσης του 
Αριστοτέλη: το ρόλο της «εποπτείας», της διευθυντικής δουλιάς 
στην παραγωγή. Στον 3ο τόμο του «Κεφάλαιου» ο Μαρξ ανα
λύει τις διάφορες μορφές του κέρδους όπως κατανέμονται ανάμε
σα στο βιομήχανο καπιταλιστή, στον έμπορο και στον πιστωτή, 
αποδείχνει πως η πηγή τους είναι μια και μοναδική — η 
υπεραξία που αντλείται στη φάση της παραγωγής — και προχω
ρεί στη διάκριση ανάμεσα στον τόκο και στο επιχειρηματικό 
κέρδος.

Εξετάζοντας «από πιο κοντά» το επιχειρηματικό κέρδος, ο 
Μαρξ ξεκαθαρίζει ότι ο τόκος εμφανίζεται σαν το μέρος εκείνο 
της υπεραξίας που αποφέρει το κεφάλαιο στον ειδικό κοινωνικό 
του προσδιορισμό: ο κάτοχος κεφάλαιου εξουσιάζει την εργασία 
των άλλων. Αντίθετα, το άλλο μέρος της υπεραξίας, το επιχειρη
ματικό κέρδος, εμφανίζεται αναγκαστικά σαν να προέρχεται όχι 
από το κεφάλαιο σαν κεφάλαιο, αλλά μέσα από την ίδια την
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παραγωγική διαδικασία, αποσπασμένο από τον ιδιαίτερο κοινωνι
κό ρόλο τοο κεφάλαιου. Οταν όμως η παραγωγική διαδικασία 
αποχωριστεί από το κεφάλαιο δεν είναι παρά εργασία. Ετσι ο 
βιομήχανος καπιταλιστής εμφανίζεται όχι σαν καπιταλιστής γενι
κά, αλλά σαν υπάλληλος ποο μετέχει με αυξημένες ευθύνες στη 
διαδικασία της εργασίας, παρουσιάζεται σαν εργαζόμενος, και 
μάλιστα μισθωτός. Αντίθετα από τον τόκο, το επιχειρηματικό 
κέρδος εμφανίζεται σαν «μισθός» εποπτείας. Αλλά, η αντίληψη 
ότι το επιχειρηματικό κέρδος είναι μισθός εποπτείας της εργα
σίας, που γεννιέται από την αντίθεσή του προς τον τόκο, 
ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα μέρος του κέρδους μπορεί να 
απομονωθεί και να γίνει μισθός — όπως και πραγματικά είναι. 
Το ίδιο όμως μπορεί να διατυπωθεί και αντίστροφα: στην καπιτα
λιστική παραγωγή ένα μέρος του μισθού εμφανίζεται σαν συστα
τικό μέρος του κέρδους:

«Η αντίληψη του επιχειρηματικού κέρδους σαν μισθού 
εποπτείας της εργασίας, που γεννιέται από την αντίθεσή 
του προς τον τόκο, στηρίζεται ακόμα στο ότι πράγματι ένα 
μέρος του κέρδους μπορεί να ξεχωριστεί σαν μισθός εργα
σίας και πράγματι ξεχωρίζεται σαν τέτιος, ή πιο σωστά, 
αντίστροφα, στο ότι ένα μέρος του μισθού εργασίας, πάνω 
στη βάση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, εμφα
νίζεται σαν συστατικό μέρος του κέρδους» («Κεφ.», ό. π., 
τ. 3ος, σ. 484).

Ο μισθός διεύθυνσης και εποπτείας έχει διπλό χαρακτήρα: 
από το ένα μέρος, είναι η αμοιβή για μια παραγωγική εργασία 
που δεν μπορεί παρά να εκτελείται σε κάθε σύστημα σύνθετης 
παραγωγής, σ’ όλες τις εργασίας όπου συνεργάζονται πολλά 
άτομα, κι όπου ο γενικός συντονισμός και η ενότητα της 
διαδικασίας εκφράζονται κατ’ ανάγκη σε μια διευθύνουσα θέλη
ση, στις λειτουργίες εκείνες που δεν αφορούν τις επιμέρους 
εργασίες αλλά τη συνολική δραστηριότητα του εργαστηρίου. Ο 
Μαρξ αυτή τη διευθυντική δραστηριότητα την παρομοιάζει με το 
ρόλο του διευθυντή της ορχήστρας.

Από την άλλη πλευρά, η εργασία της εποπτείας γίνεται



απαραίτητη σε κάθε τρόπο παραγωγής που στηρίζεται στην 
αντίθεση ανάμεσϋ στον άμεσο παραγωγό, τον εργάτη, και τον 
ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής. Οσο πιο μεγάλη είναι αυτή η 
αντίθεση τόσο και μεγαλύτερη σημασία αποκτά η εργασία της 
εποπτείας, γι* αυτό και φτάνει στο ύψιστο σημείο της στο 
δουλοκτητικό σύστημα χωρίς να παύει να είναι απαραίτητη στο 
καπιταλιστικό σύστημα, αφού σ’ αυτό τον τρόπο παραγωγής η 
διαδικασία της παραγωγής είναι ταυτόχρονα διαδικασία κατανά
λωσης της εργατικής δύναμης εκ μέρους του καπιταλιστή. Συμ
βαίνει δηλαδή εδώ ό,τι και στα δεσποτικά καθεστώτα, όπου η 
εργασία της εποπτείας και η γενική ανάμιξη της κυβέρνησης 
περιλαβαίνουν δύο παράγοντες: τόσο τη διεκπεραίωση των 
κοινών υποθέσεων που συνδέονται με την ίδια τη φύση κάθε 
κοινότητας, όσο και τις ιδιαίτερες λειτουργίες που πηγάζουν από 
την αντίθεση ανάμεσα στους κυβερνώντες και στις λαϊκές μάζες.

Στο σημείο αυτό ο Μαρξ προσφεύγει και πάλι στη μαρτυρία 
του Αριστοτέλη για να δείξει καθαρότερα τις ομοιότητες ανάμεσα 
στην αρχαία και στη μισθωτή δουλεία, κι ανάμεσα στον ιδιοκτή
τη δούλων και στον καπιταλιστή ιδιοκτήτη των μέσων παραγω
γής:

η'Ο γάρ δεσπότης ούκ έν τώ κτάσΰω τούς δούλους, 
άλλ’ έν τώ χρήσθαι δοΰλοις». (Γιατί το αφεντικό — ο 
κεφαλαιοκράτης — αποδείχνει έμπρακτα ότι είναι αφεντικό 
όχι με την απόκτηση δούλων — όχι με την ιδιοκτησία 
κεφαλαίου, που δίνει τη δυνατότητα να αγοράζει εργασία
— αλλά με τη χρησιμοποίηση των δούλων — με τη 
χρησιμοποίηση εργατών — σήμερα μισθωτών εργατών στο 
προτσές της παραγωγής). <r Έστι δ’ αδτη ή έπιστήμη ούδέν 
μέγα Ιχουσα ούδέ αεμνόν». (Σ’ αυτή την επιστήμη όμως δεν 
υπάρχει τίποτα το μεγάλο και το υπέροχο) *& γάρ τόν 
δούλον έπίστασθαι δει ποιεΐν, έκεΐνον δει ταΰτα έπίστασθαι 
έπηάττειν» · (αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρει να κάνα ο 
δούλος, αυτό πρέπει να το ξέρει εκείνος που τον διατάσ- 
σει). «Διό δοοις έξοοσία μή αύτούς κακοπαθεΐν, έπίτροπος 
λαμβάνει τούτην την τιμήν, αύτοί δέ πολιτεύονται ή φιλοσο- 
φοΰσιν». (Εκεί όπου τα αφεντικά δεν είναι απαραίτητο να
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ταλαιπωρούνται μ’ αυτά, την τιμή αυτή την αναλαβαίνει 
ένας επίτροπος, τα Ιδια, όμως, τα αφεντικά ασχολούνται με 
τις κρατικές υποθέσεις ή φιλοσοφούν).

(αΠολιτικά», 1, 7, 1255β 32) («Κεφ.», ό. π., τ. 3ος, σ. 486)1.

Για μια φορά ακόμη ο Αριστοτέλης κι ο Μαρξ συναντιώνται 
σε «κοινό» έδαφος: Ο Μαρξ αντικαθιστά τους όρους «αφέντης» 
και «δούλος» με τους όρους «καπιταλιστής» και «μισθωτός 
εργάτης», κι έτσι εκφράζει για μια ακόμη φορά την εκτίμησή του 
στις αναλύσεις του Αριστοτέλη. Η υποτίμηση του Σταγεψίτη για 
τη διευθυντική δουλιά (όταν λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα το 
μεγάλο και το αξιοσέβαστο σε μια δουλιά όπου αυτός που 
διευθύνει δεν έχει παρά να διατάζει τους εργαζόμενους, δούλους 
ή εργάτες, να κάνουν αυτό που ξέρουν πως πρέπει να κάνουν, γι’ 
αυτό κι ο αφέντης που έχει την οικονομική δυνατότητα αφήνει 
αυτή την αγγαρεία στους επιστάτες του) θα μπορούσε να ερμη- 
νευθεί σαν μέρος της γενικής υποτίμησης του δούλοκτήτη προς 
κάθε δουλιά. Αλλά μια τέτια ερμηνεία θα ήταν ολότελα λαθεμένη. 
Αρκεί να θυμηθούμε πως ο Αριστοτέλης κάνει σαφή διάκριση 
ανάμεσα στη δουλιά του αρχιτέκτονα και στη δουλιά του οικοδό
μου2: ο αρχιτέκτονας γνωρίζει «τις αιτίες» του έργου που εκτελεί 
και κατά τούτο η δουλιά του είναι ανώτερη από τη δουλιά του 
απλού χειρώνακτα}.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρος ο διαχωρισμός που κάνει ο Αριστο
τέλης: ο αφέντης δεν έχει λόγο να διευθύνει ο ίδιος τους δούλους 
του. Μπορεί να αναθέτει αυτή την αγγαρεία σε υπάλληλό του. Ο 
ιδιοκτήτης αντλεί την υπερεργασία χωρίς να μετέχει ο ίδιος στη 
διαδικασία της παραγωγής. Αξίζει, στο σημείο αυτό, να παρατη
ρήσουμε πως μερικοί αστοί οικονομολόγοι έκαναν αυτή την...

1. «Πολιτικά», I. 7, Ι255β 32.
2. «Μετά τα Φυσικά», Α 981α 30: ·διό κα ί τούς άρχιτέκτονες περί Εκαστον 

τψιωτέρους κα ί μάλλον είδέναι νομίζομεν τών χειροτεχνών καί αοφωτέρους, δτι 
τάς αίτιας τών ποιούμενων Γαααιν*.

3. Κατά τον Αριστοτέλη, ο κάτοχος μιας τέχνης ξεχωρίζει αιιό τον απλό 
εμπειρικό κατά τούτο, ότι ο πρώτος γνωρίζει τις αιτίες: *οϊ μέν τήν αίτίαν Γαααιν 
ο( δ ' ού· («Μτφ», ό. π„ 28).
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ανακάλυψη στον εικοστό αιώνα, διαπίστωσαν πως η δουλιά του 
σύγχρονου «μάνατζερ» αποχωρίστηκε από τη δουλιά του παλιού 
καπιταλιστή-διευθυντή, πως ο σημερινός διευθυντής είναι, 
απλώς, ένας έμμισθος υπάλληλος, και πως αυτό αποδείχνει πως ο 
καπιταλισμός δεν είναι πια καπιταλισμός!

Δυστυχώς γι’ αυτούς, την ανακάλυψη την είχε κάνα ο 
Αριστοτέλης, με μόνη τη διαφορά πως εκείνος είχε την επιστημο
νική εντιμότητα να μην υποστήριζα πως η δουλεία... έπαψε να 
είναι δουλεία από τη στιγμή που ο οικονομικά ισχυρός δουλο- 
κτήτης ανέθετε σε άλλους την παρακατιανή αυτή δουλιά.

Κι ο Μαρξ σημειώνα1 πως αστοί οικονομολόγοι, υμνητές 
του καπιταλισμού, όπως ο Γιούρ, είχαν ήδη διαπιστώσει πως 
«ψυχή της βιομηχανίας» δεν είναι οι βιομήχανοι καπιταλιστές 
αλλά οι διευθυντές — οι managers — και παρατηρεί πως η ίδια 
η καπιταλιστική παραγωγή όχι μόνο διαχώρισε τη δουλιά του 
manager από την ιδιοκτησία, αλλά έφερε τα πράγματα στο 
σημείο να γυρνάει η εποπτική εργασία στους δρόμους γυρεύο
ντας δουλιά. Από τη στιγμή που η προσφορά διευθυντικής 
εργασίας ξεπερνάει τη ζήτηση, δεν έχει πια νόημα να κάνα αυτή 
τη δουλιά ο ίδιος ο καπιταλιστής: Ενας διευθυντής ορχήστρας 
δεν έχα λόγο να είναι ιδιοκτήτης των μουσικών οργάνων, ο 
μισθός των άλλων μουσικών δεν έχα καμιά σχέση με τη δική του 
δουλιά.

Αποχωρισμένη από τη δουλιά της διεύθυνσης και της επο
πτείας, η «εργασία» του καπιταλιστή φανερώνει την αληθινή της 
φύση, που δεν είναι παρά «το τσέπωμα της υπεραξίας», αφού η 
καθαυτό εργασία του είναι η εκμετάλλευση της εργασίας των 
άλλων. Η δουλιά του διευθυντή, του μάνατζερ, όπως και η 
δουλιά του «επιτρόπου» στην αρχαιότητα και η δουλιά του 
διαχειριστή — του regisseur — στη φεουδαρχική Ευρώπη, είναι 
μια «ειδικευμένη εργασία», ο μισθός που εισπράττει ο διευθυντής 
είναι άσχετος με το κέρδος, κι ο καπιταλιστής είναι πρόθυμος να 
τον καταλάβει, όπως έκανε κι ο δουλοκτήτης της αρχαιότητας.

1. «Κεφ.», ό. π., σ. 488.
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Με τη διαφορά πως οι βιομήχανοι καπιταλιστές μας δεν αφιερώ
νουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην πολιτική ή τη φιλοσοφία, 
παρατηρεί σαρκαστικά ο Μαρξ.

Ο βιομήχανος καπιταλιστής με μια και μόνη έννοια μπορεί 
να θεωρηθεί «εργαζόμενος»: σαν καπιταλιστής, δηλαδή σαν 
εκμεταλλευτής ξένης εργασίας. Ο «μισθός» του, ακόμη κι όταν 
ασχολείται με τη διευθυντική δουλιά, εξαρτιέται από το βαθμό 
εκμετάλλευσης της ξένης εργασίας κι όχι από τον κόπο που 
καταβάλλει για να εκμεταλλευθεϊ την ξένη εργασία — κόπο από 
τον οποίο άλλωστε μπορεί να απαλλαγεί φορτώνοντάς τον σε ένα 
διευθυντή έναντι μέτριας αμοιβής — καταλήγει ο Μαρξ1. Κι ο 
Αριστοτέλης όμοια έχει αντιληφθεί τη «δουλιά» του δουλοκτήτη: 
«Ό μέν ουν δεσπότης ού λέγεται κατ’ έπιστήμην άλλά τώ τοιόαδ' 
είναι» — ο δουλοκτήτης δεν οφείλει αυτή του την ιδιότητα στις 
ειδικές γνώσεις του αλλά στο ότι είναι ιδιοκτήτης, εξουσιάζει 
δούλους, ασκεί δεσποτική αρχή1.

Οσο για την «επιστήμη», τις ειδικές γνώσεις, αυτή την 
έχουν οι ειδικευμένοι δούλοι, που την αποχτούν όχι μόνο με την 
εμπειρία, αλλά και σε τεχνικές σχολές της αρχαιότητας (οι 
Σχολές του ΟΑΕΔ ή, ακόμη, και τα ΚΑΤΕΕ δεν ανακαλύφθηκαν 
στην εποχή μας!) ο Αριστοτέλης αναφέρει μια ξακουστή τέτια 
σχολή, που λειτουργούσε στις Συρακούσες, κι όπου διδασκόταν 
«η δουλική επιστήμη» και τα «εγκύκλια διακονήματα».

Μ’ αυτή τη βαθυστόχαστη ανάλυση για το δουλοκτήτη 
τελειώνουν τα αποσπάσματα του Αριστοτέλη που χρησιμοποίη
σε, και φώτισε, ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο». Δεν πρέπει, ωστόσο, να 
παραλείψουμε μια ακόμη αναφορά του Μαρξ στο «μεγαλύτερο 
στοχαστή της αρχαιότητας»:

Στον 4ο τόμο του «Κεφάλαιου» («Θεωρίες για την Υπερα
ξία»), και σε μια σκληρή του κριτική για τους οικονομολόγους 
απολογητές του καπιταλισμού, ο Μαρξ σημειώνει σαρκαστικά 
πως αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο προσκολλημένοι στις έμμονες 
ιδέες τους ώστε να πιστεύουν πως θα προσβάλλανε τον Αριστο

1. Ο. π., σ. 489.
2. Ο. π., 1255Ρ 21.
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τέλη και τον Καίσαρα αν τους χαρακτήριζαν «μη παραγωγικούς 
εργάτες», ενώ ο Αριστοτέλης και ο ΚαΙσαρας το αντίθετο θα 
θεωρούσαν βρισιά — το να τους χαρακτηρίσουν «εργαζόμε
νους».

Σ’ αυτή την παρατήρηση του Μαρξ έχουμε και πάλι ένα 
δείγμα της αυστηρότητας των ιστορικών του τοποθετήσεων. 
Κάθε αντι-ιστορική τάση να ερμηνεύονται άλλες εποχές με τα 
κριτήρια και τις έννοιες της σύγχρονης εποχής τον βρίσκει 
αμείλικτο πολέμιο. Η γνώση και η αναγνώριση των ιστορικών 
ορίων είναι αυτή που δίνει στο μαρξισμό τη δυνατότητα να 
γίνεται πραγματικά ο κληρονόμος των κατακτήσεων της ανθρω
πότητας.

Από την Ηθική στην Οικονομία

Είπαμε πιο πάνω πως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο 
το γεγονός ότι, ένα σημαντικό μέρος από την ανάλυση του 
Αριστοτέλη για την αξία βρίσκεται σε ένα από τα μεγάλα ηθικά 
του έργα, στα «Ηθικά Νικομάχεια». Πρέπει να σταθούμε σ’ αυτό 
το φαινομενικά παράδοξο.

Η πρώτη απάντηση που μπορεί να δοθεί σ’ αυτό το ερώτημα 
είναι ότι ο Αριστοτέλης στην ηθική ανάλυση δεν παρεμβάλλει 
την ανάλυση του οικονομικού φαινομένου της ανταλλαγής εμπο
ρευμάτων και των όρων που κάνουν δυνατή αυτή την ανταλλαγή 
αλλά, αντίθετα, από κει ξεκινάει για να στηρίξει τις αναλύσεις 
του των ηθικών φαινομένων και των ηθικών εννοιών.

Αυτό το έργο της ωριμότητάς του σημαδεύει και τη μεγαλύ
τερη απομάκρυνση του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα. Κάτι 
περισσότερο: είναι κατ’ εξοχήν έργο πολεμικής εναντίον της 
πλατωνικής μεταφυσικής, όπως εκφραζόταν στη θεωρία των 
Ιδεών και στην απολυτοποίηση των ηθικών εννοιών του «αγα
θού» της «δικαιοσύνης» κλπ. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι 
στα «Ηθικά Νικομάχεια» βρίσκεται η περίφημη διακήρυξη του 
Αριστοτέλη πως ανάμεσα στην αγάπη του για τον Πλάτωνα και
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για την αλήθεια το τίμιο είναι να πάει με την αλήθεια (1, 6, 
1096α, 11 κ. έ.):

«Είναι ίσως προτιμότερο να διερευνήσουμε πρώτα την 
έννοια του απόλυτου αγαθού και να δούμε τί ακριβώς 
εννοούν μ’ αυτό, παρ’ όλο που αυτή μας την έρευνα τη 
δυσκολεύει το γεγονός ότι προσφιλείς μας άνθρωποι έχουν 
διδάξει τη θεωρία των Ιδεών. Πιστεύουμε όμως πως είναι 
καλύτερο, πως είναι μάλλον καθήκον μας, όταν πρόκειται 
να διασώσουμε την αλήθεια, να μη διστάζουμε να γκρεμί
ζουμε κι αυτά που μας είναι περισσότερο προσφιλή, τόσο 
περισσότερο που είμαστε και φιλόσοφοι, δηλαδή φίλοι της 
γνώσης. Γι’ αυτό, ανάμεσα στην αγάπη μας για τους 
φίλους μας και στην αγάπη μας για την αλήθεια, το τίμιο 
είναι να προτιμάμε την αλήθεια».

Μ’ αυτή την ανοιχτή κήρυξη πολέμου στη θεωρία των 
Ιδεών, με την ανοιχτή καταγγελία πως αυτή η θεωρία δεν έχει 
καμιά σχέση με την αλήθεια, πως, αντίθετα, εμποδίζει την 
αναζήτηση της αλήθειας, ξεκινάει ο Αριστοτέλης τη διερεύνηση 
των ηθικών εννοιών που είχε απολυτοποιήσει ο δάσκαλός του. 
Εκεί που ο Πλάτωνας αναζητάει τον ορισμό του «αγαθού», του 
«δίκαιου», της «αρετής» για να κάνει τις έννοιες αιώνιες και 
απαρασάλευτες, προϋποθέσεις για να γίνει κανείς δίκαιος ή 
αγαθός, ο Αριστοτέλης αντιτάσσει τη θεμελιωμένη στην ιστορική 
πορεία των κοινωνιών σχετικότητα και πολλαπλότητα αυτών 
των εννοιών. Ετσι, συντάσσεται με τους σοφιστές του 5ου αιώνα, 
μ’ αυτούς που με τόσο πάθος είχε πολεμήσει ο Πλάτωνας.

Αντίθετα από τον Πλάτωνα, που δίδασκε πως το λευκό 
ρούχο είναι λευκό επειδή «μετέχει» στην απόλυτη και αναλλοίω
τη ιδέα της λευκότητας, και κάθε εγκόσμιο «αγαθό» είναι αγαθό 
επειδή μετέχει στην Ιδέα του «αγαθού», ο Αριστοτέλης ξεκινάει 
από τα εγκόσμια για να διακηρύξει πως το «αγαθό» είναι 
διαφορετικό στις διάφορες πράξης και τέχνες των ανθρώπων, δεν 
είναι «μάταιο ν είδος» — έννοια δίχως συγκεκριμένα περιεχόμε
να, όπως το είχε μετατρέψει ο Πλάτωνας.

Ο Αριστοτέλης ρίχνει τη ματιά του στην πραγματική ζωή, κι
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η παρατήρησή του λέει πως για την ιατρική αγαθό είναι η υγεία, 
για τη στρατηγική είναι η νίκη, για την οικοδομική είναι το 
κτίριο που θα χτιστεί, πως για κάθε πράξη και επιδίωξη αγαθό 
είναι ο σκοπός στον οποίο τείνουν.

Αλλά στη ζωή μας βάζουμε πολλούς σκοπούς, όχι γιατί 
θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους ίδιους μα μέσα απ’ αυτούς 
κάποιον άλλο βαθύτερο σκοπό. Μαθαίνει κανείς μια τέχνη όχι 
για την ίδια την τέχνη αλλά για τη δόξα ή τον πλούτο που θα 
του φέρει ΓΥ αυτό πρέπει να αναζητηθεί ο βαθύτερος σκοπός 
στον οποίον κατατείνουν οι άλλοι, οι μερικότεροι σκοποί Αυτός 
ο γενικότερος σκοπός είναι η ευδαιμονία, που την επιδιώκουμε 
γι’ αυτή την ίδια κι όχι για την πραγματοποίηση κάποιος άλλης 
επιδίωξής μας.

Η ευδαιμονία όμως δεν είναι κάτι αόριστο, είναι το να ζει 
κανείς καλά και να πράττει καλά — είναι «εύζωΐα* και *εύτψα- 
ξία»: *Συνάδει δε τώ λόγω καί τό εύ ζήν καί τό εύ πράττειν τόν 
εύόαίμονα· σχεδόν γάρ εύζωΐα τις εΐρηται καί εύπραξία» (Ηθ. 
Νικομ., 1, 8, 1098β 20 κ. έ.). Μ’ αυτό τον ορισμό βρισκόμαστε 
σε ένα από τα καίρια σημεία της αριστοτελικές ηθικής, στη 
σύνδεση της ηθικής με την πράξη του ατόμου και στη σύνδεση 
του ατόμου με τον περίγυρό του, με τον εξωτερικό του κόσμο. 
Το τελικό αγαθό, η ευδαιμονία, είναι αυτάρκης αφού την επιδιώ
κουμε γι’ αυτή την ίδια κι όχι για την επίτευξη άλλου σκοπού. 
Οταν όμως μιλάμε για αυτάρκεια δεν εννοούμε τον άνθρωπο που 
βρίσκει την ευδαιμονία μόνος του, ζώντας αποκομμένος από 
τους άλλους φ ο ν  μονώτην», αλλά τον άνθρωπο που θέλει την 
ευδαιμονία και για τους γονιούς του και για τα παιδιά του και για 
τη γυναίκα του και τους φίλους του και τους συμπολίτες του, 
γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολίτης (Ηθ. Νικομ., 1, 
7, 10970 κ. έ.):

*Τό γάρ τέλειον άγαθόν αΰταρκες είναι δοκεΐ’ τό δ’ 
αδταρκες λέγομεν ούκ αύτώ μόνω τώ ζώντι βίον μονώτην, 
άλλά καί γονεΰσι, καί τέκνοις, καί γυναικί, καί δλως τοϊς 
φίλοις καί πολΐταις' έπειδή φύσει πολιτικόν άνθρωπος'.

1. Εδώ μπορούμε να θυμίσουμε πως ο Μαρξ, σε μια από τις συχνές
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Ετσι ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο 
ηθικός άνθρωπος είναι άτομο ενεργό κι όχι αναχωρητής, είναι 
πολίτης σε εγρήγορση κι όχι βυθισμένος στην ευδαιμονία του 
ύπνου. Με τον Αριστοτέλη οι ηθικές έννοιες — αγαθό, αρετή, 
δικαιοσύνη, ευδαιμονία — γίνονται συγκεκριμένες (άλλη «αρε
τή» απαιτείται από εκείνον που κατέχει ένα αξίωμα στην πολιτεία 
κι άλλη από τον αρχιτέκτονα που φτιάχνει ένα σπίτι), τοποθε
τούνται στο χρόνο και στον τόπο τους και βρίσκονται σε στενή 
και αμφίδρομη συνάρτηση με τον κοινωνικό περίγυρο.

Ακολουθώντας αυτό το δρόμο, που περνάει μέσα από την 
παράδοση των μεγάλων διαλεκτικών της αρχαιότητας, από τον 
Ηράκλειτο ώς τον Ιπποκράτη κι από τους σοφιστές ώς το 
Θουκυδίδη, ο Αριστοτέλης οδηγείται στο συμπέρασμα πως η 
αρετή δεν είναι μια ποιότητα δοσμένη δια παντός, αλλά μια 
ποιότητα που εξαρτάται από την ποσότητα. Ο διαφορισμός του 
καλού και του κακού, του δίκαιου και του άδικου, δε βρίσκεται 
σε κάποια διαφορά της «ουσίας» τους αλλά στις ποσοτικές τους 
διαφορές.

Συμβαίνει, δηλαδή, με την αρετή και το αγαθό ό,τι και με 
την υγεία: η υπερβολική άσκηση βλάπτει το σώμα όσο και η 
παντελής έλλειψη άσκησης, η κατάχρηση τροφής βλάπτει την 
υγεία όσο και η στέρησή της, ενώ η σύμμετρη χρήση τους 
χαρίζει, αυξάνει και σώζει την υγεία. Η υπερβολή και η στέρηση 
φθείρουν εξ ίσου, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι η 
τροφή είναι σωτήρια όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι η τροφή 
είναι βλαβερή, δεν μπορούμε να πούμε ότι η άσκηση είναι 
σωτήρια όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι η άσκηση είναι 
βλαβερή. Πρέπει να πούμε σε ποιό «μέτρο» το κάθε τι είναι 
σωτήριο ή βλαβερό.

Το ίδιο ισχύει και για τη σωφροσύνη και την ανδρεία και τις

σύντομες αναφορές του στους αρχαίους, παραπέμπει σ’ αυτών τον ορισμό του 
Αριστοτέλη μιλώντας για το ανέβασμα της παραγωγικότητας όταν οι εργάτες 
δουλεύουν συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο: «Αυτό οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος 
από τη φύση του, αν δεν είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης πολιτικό ζώο, είναι 
πάντως ζώο κοινωνικό» ( ·Κεφάλαιο», Σ. Ε., τ. Ιος, σ. 342).
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άλλες αρετές. Εκείνος που φοβάται τα πάντα και το βάζει στα 
πόδια μπροστά σε κάθε κίνδυνο και δε στέκεται να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του γίνεται δειλός, ενώ εκείνος που δε νιώθει φόβο και 
πέφτει μέσα σε όλους τους κινδύνους γίνεται θρασύς. Εκείνος 
που ρίχνεται σ’ όλες τις ηδονές κι επιτρέπει τα πάντα στον εαυτό 
του γίνεται ακόλαστος, ενώ εκείνος που δεν επιτρέπει καμιά χαρά 
στον εαυτό του γίνεται αγροίκος και αναίσθητος. Επομένως, 
εκείνο που μπορεί να πει κανείς είναι πως η υπερβολή και η 
έλλειψη ενός πράγματος προκαλούν την καταστροφή της αντί
στοιχης αρετής («Ηθ. Νικομ., 11, 2, 1104α 11 κ. έ.):

#Πρώτον οδν τοοτο θεωρητέον, δτι τά τοιαΰτα πέφυκεν 
ύπό ένδειας καί ύπερβολής φθείρεαθαΐ' (δει γάρ ύπέρ τών 
Αφανών τοΐς φανεροΐς μαρτυρίοις χρήσθάΐ') ώσπερ έπί τής 
Ισχύος καί τής ύγείας όρώμεν τά τε γάρ ύπερβάλλοντα 
γυμνάσια, καί τά έλλαποντα, φθείρει την ίσχύν όμοίως δέ 
καί τά ποτά καί τά αιτία πλείω καί έλάττω γινόμενα φθείρει 
την ύγείαν τά δέ σύμμετρα καί ποιεί καί αδξει καί σώζεl 
Οδτως οδν καί έπί σωφροσύνης καί Ανδρείας Εχει καί τών 
άλλων Αρετών... φθείρεται γάρ ή σωφροσύνη καί ή Ανδρεία 
ύπό τής ύπερβολής καί τής έλλείψεως, ύπό δέ τής μεαότψος 
σώζεται».

Βλέπουμε πως ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί στο σημείο αυτό 
τους δύο όρους — «σύμμετρον» και «μεσότητα» — με την ίδια 
έννοια. Το «μέσον, η μεσότητα είναι ταυτόσημη με το σύμμετρο, 
το σύμφωνο με ορισμένο μέτρο. Ετσι και οι δύο όροι είχαν κοινή 
τύχη: είχαν παρεξηγηθεί και παρερμηνευτεί για πολύν καιρό, κι ο 
Αριστοτέλης θεωρήθηκε κήρυκας μιας νοικοκυρίστικης ηθικής 
που διδάσκει τη μετριότητα. Είναι μια από τις τραγικότερες 
παρεξηγήσεις στην ιστορία της φιλοσοφίας, και δεν είναι η μόνη 
που θύμα της έπεσε ο Αριστοτέλης. Η αιτία της βρίσκεται στο 
ότι η έρευνα για πολύν καιρό αρνήθηκε να δα το διαλεκτικό 
επιστήμονα Αριστοτέλη, το συνεχιστή του Ηράκλατου και των 
σοφιστών κι έμεινε προσκολλημένη στην εικόνα του «σχολαστι
κού» Αριστοτέλη, όπως τον παρέδωσε ο Μεσαίωνας.

Μακριά από κάθε έννοια «μετριότητας», μακριά κι από κάθε 
σχηματικότητα, ο Αριστοτέλης ορίζα με σαφήνεια τί εννοεί με
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τον όρο «μέσον»: δεν πρόκειται για το μέσον του πράγματος, για 
το σημείο που βρίσκεται σε ίση απόσταση από τα δύο άκρα, 
αλλά για το μέσον «ως προς» κάθε άνθρωπο. Το μέσον στην 
ηθική μετριέται όχι ως προς το πράγμα, αλλά «προς ημάς». Το 
ως προς το συγκεκριμένο άτομο μέσον δεν έχει καμιά σχέση με 
το γεωμετρικό και δεν είναι το ίδιο για όλους. Ο γυμναστής δε 
θα δόσει ίση ποσότητα φαγητού σε όλους τους αθλητές που 
γυμνάζει, γιατί η ποσότητα αυτή θα είναι λίγη για ένα πρωταθλη
τή σαν το Μίλωνα και υπερβολική για έναν άλλο που μόλις 
άρχισε να γυμνάζεται. Είναι λοιπόν «μέσον τφός ήμάς» εκείνο 
που ούτε λείπει ολότελα ούτε πλεονάζει, και δεν είναι ένα και το 
αυτό για όλους.

Και στα πάθη και τις πράξεις των ανθρώπων διακρίνουμε 
την υπερβολή, την έλλειψη και τη μεσότητα. Ο φόβος και το 
θάρρος, η επιθυμία και η αποστροφή, η οργή και το έλεος, η 
χαρά κι ο πόνος μπορούν να είναι μεγάλα ή μικρά. Και στις δύο 
περιπτώσεις δεν έχουμε τίποτα καλό. Αν όμως τα νιώθουμε όταν 
πρέπει, για τα πράγματα που πρέπει, για τους ανθρώπους που 
πρέπει, για τις αιτίες που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, 
τότε έχουμε το μέσον και το άριστο, που είναι τα χαρακτηριστικά 
της αρετής. (Ηθ. Νικομ., 11, 6, 1106β, 16 κ. έ.):

• Έν δέ τοιποις έατίν ύπερβολή καί ελλαψις καί τό 
μέσον οίον καί φοβηθψαχ καί θαρρήσαι, καί έπιθυμήσαι καί 
άποστραφήναι, καί όργισθήναι καί έλεήσαι καί δλως ήσθή- 
ναχ καί λυπηθήναί έατι καί μάλλον καί ήπον, καί άμφότερα 
ούκ εύ. Τό δ' δτε δει, καί έφ’ οϊς, καί τψός οδς, καί ον Ενεκα 
καί ώς δεΐ, μέσον τε καί δριστον, δτιερ &ιά τής όρετής».

Η αρετή επομένως δεν είναι η έκφραση κάποιου μεταφυσι
κού απόλυτου, αιώνιου, αμετακίνητου και αναλλοίωτου. Είναι η 
έκφραση των σχέσεων των ανθρώπων ανάμεσά τους κι η έκφρα
ση των σχέσεων των ανθρώπων προς τα πράγματα. Ολο αυτό το 
πλέγμα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις εξατομικεύσεις και τις 
ιδιαιτερότητές του, δεν μπορεί να υποταχτεί σε γεωμετρικά 
σχήματα, δεν μπορεί να μετρηθεί με αριθμητικές ισότητες. Κι 
ωστόσο, είναι ανάγκη να υπάρχει κάποιο μέτρο που να εξισώνει 
αυτές τις άνισες ανθρώπινες σχέσεις. Διαοορεηκά δεν μπορεί να
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υπάρξει κοινωνία, ούτε και ο άνθρωπος θα μπορεί να γνωρίσει 
την κοινωνική του πραγματικότητα.

Ο Αριστοτέλης κατεβάζει την ηθική από τα σύννεφα της 
μεταφυσικής, την τοποθετεί εκεί που είναι η θέση της στις 
ανθρώπινες σχέσεις, με το ανθρωπομετρικό του «μέσον» την 
κάνει μετρητή και σώζει τη σχετικότητά της με το «ως προς»: ως 
προς το άτομο, ως προς το συγκεκριμένο χρόνο, ως προς τα 
συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα, ως προς τις συγκεκριμέ
νες αιτίες. Μέσα σ ' αυτές τις παράμετρες ζα  ο άνθρωπος, με τα 
πάθη του και με τις πράξεις του. «Πολιτικόν ζώον», άτομο και 
μαζί πολίτης από τη φύση του, «πράττει* μέσα στον κοινωνικό 
του περίγυρο σαν πολίτης, και «πάσχει» — φέρνει τα πάθη του 
και τις ορμές του, σαν ανθρώπινο πλάσμα.

Μέσα σ’ αυτή την αντίθεση, σ’ αυτή τη διαλεκτική σχέση, το 
άτομο ρυθμίζει τη συμπεριφορά του ως προς τον εαυτό του, ως 
προς τα άλλα άτομα, ως προς την κοινωνική ομάδα — την πόλη. 
Και η κοινωνική ομάδα ρυθμίζει τη συμπεριφορά της ως προς 
αυτήν, αλλά και ως προς τα άτομα, επιδρώντας στην αγωγή τους 
έτσι που να τα κατευθύνει προς το σημείο της ισορροπίας — τη 
«μεσότητα» — που δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ μόνιμη αλλά 
πάντα «ως προς» τις παραμέτρους που κάθε φορά την ορίζουν.

Στο θέμα της δικαιοσύνης κορυφώνεται η ηθική ανάλυση 
του Αριστοτέλη όπως τη δίνει στα «Ηθικά Νικομάχεια», αυτό το 
έργο της ωριμότητάς του όπου και η μέθοδός του, που την 
εκθέτει αναλυτικά στην αρχή του έργου, έχει φτάσει στο πλήρες 
ωρίμασμά της.

Οπως όλα τα φαινόμενα της ατομικής και της κοινωνικής 
ύπαρξης, έτσι και η δικαιοσύνη δεν είναι μια, δοσμένη μια για 
πάντα, δεν επιδέχεται έναν ορισμό, γιατί δεν είναι μονοσήμαντη, 
όπως δεν είναι μονοσήμαντη και η αδικία (Ηθ. Νικομ., V, I, 
1929α 26: *Έοικε δέ πλεοναχώς λέγεαθαι ή δικαιοσύνη καί ή 
άδικία, άλλά διά τό σύνεγγυς είναι την όμωνυμίαν αύτών λανθά
νει»).

Ετσι ο Αριστοτέλης καταλήγει στο μόνο ορισμό που μπορεί 
να δοθεί στη δικαιοσύνη, ή μάλλον στη δίκαιη και στην άδικη
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πράξη: όσα είναι σύμφωνα με το νόμο είναι, κατά ένα τρόπο, 
δίκαια («δήλον δτι πάντα τά νόμιμά έστί πως δίκαια»). Γιατί όσα 
ορίζει η τέχνη του νομοθέτη είναι νόμιμα και καθένα απ’ αυτά το 
χαρακτηρίζουμε δίκαιο («τά τε γάρ (ορισμένα ύπό τής νομοθετικής 
νόμιμά έστι · καί Εκαστον τούτων δίκαιόν είναι φαμέν»).

Αλλά ούτε ο νόμος είναι απόλυτα δίκαιος. Εχει και αυτός τη 
σχετικότητά του «ως προς» — αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του 
συμφέροντος κάποιων: είτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος 
του συνόλου, είτε των αρίστων, είτε εκείνων που κατέχουν την 
εξουσία. Επομένως ένας ορισμός που μπορούμε να δόσουμε είναι 
πως δίκαια είναι όσα τείνουν στη δημιουργία και τη διατήρηση 
της ευδαιμονίας και των συστατικών μερών της οτην πολιτική 
κοινωνία (V, 2, 1129β 15: «01 δέ νόμοι άγορεύουσι περίάπάντων, 
στοχαζόμενοι ή τοΰ κοινή συμφέροντος πασιν, ή τοϊς άρίστοις, ή 
τοΐς κυρίοις, ή κατ’ άρετήν, ή κατ’ δλλον τινά τρόπον τοιοΰτον 
ώστε Ενα μέν τρόπον δίκαια λέγομεν, τά ποιητικά καί φυλακτικά 
τής εύδαιμονίας καί τών μορίων αύτής έν τή πολιτική κοινωνία»).

Αλλά, περνώντας πια στη διερεύνηση του δίκαιου και του 
άδικου όπως ο νόμος τα ορίζει, ο Αριστοτέλης τονίζει την 
ουσιώδη διαφορά που χωρίζει την άδικη πράξη που γίνεται από 
ένα πάθος ή από ένα κακό στοιχείο του χαρακτήρα, από την 
άδικη πράξη που γίνεται από πλεονεξία — για να αποκομίσει 
κανείς κάποιο όφελος, κάποιο κέρδος. Π. χ., η μοιχεία είναι κατά 
το νόμο άδικη πράξη. Αλλά διαφορετικά αδικεί εκείνος που 
διαπράττει τη μοιχεία για να αποκομίσει κέρδος και να βγάλει 
χρήματα από την πράξη του, και διαφορετικά εκείνος που 
κινείται μοναδικά από την επιθυμία και για να την ικανοποιήσει 
προσφέρει χρήματα και ζημιώνεται. Ο δεύτερος είναι ακόλαστος 
αλλά όχι πλεονέκτης. Ο πρώτος είναι άδικος, πλεονέκτης, κι όχι 
ακόλαστος. Ωστόσο, και οι δύο τιμωρούνται από το νόμο, κι 
εκείνος που κερδίζει κι εκείνος που χάνει.

Διαχωρίζοντας την άδικη πράξη που γίνεται από πάθος ή 
κακό χαρακτήρα από την άδικη πράξη που γίνεται με ελατήριο 
το κέρδος (εκείνος που φεύγει από τη μάχη αφήνοντας αβοήθητο 
το συμπολεμιστή του από δειλία, εκείνος που ασκεί βία στον 
άλλο πάνω στο θυμό του ανήκουν σε άλλη κατηγορία από



εκείνον που αδικεί όχι από πάθος αλλά για να αποκομίσει 
κέρδος) ο Αριστοτέλης καταλήγει σ’ αυτό που έθεσε από την 
αρχή: η δικαιοσύνη δεν είναι μία και μονοσήμαντη, υπάρχουν 
πολλά είδη δικαιοσύνης, «πολλές δικαιοσύνες» («δτι μέν οΰν είσι 
δικωοσύναι πλείους, καί δτι έστί τις καί έτέρα παρά την δλην 
άρε την, δήλον»). Ετσι έχουμε διάκριση του γενικού από το 
μερικό, της γενικότερης έννοιας του δίκαιου και του άδικου από 
τις μερικότερες έννοιες. Στις γενικές τους έννοιες, η δικαιοσύνη 
είναι η άσκηση της αρετής στο σύνολό της απέναντι στον άλλο, 
και η αδικία είναι η άσκηση της κακίας στο σύνολό της απέναντι 
στον άλλο. Αλλά μ’ αυτή την έννοια η δικαιοσύνη είναι η 
εφαρμογή των νόμων στο σύνολό τους και η μή παραβίαση των 
νόμων στο σύνολό τους, κι αυτό μας πάει στην πολιτική αγωγή, 
στη δημιουργία του καλού πολίτη από το ένα μέρος και στη 
δημιουργία του καλού ανθρώπου από το άλλο. Αυτά όμως δεν 
μπορούν να εξεταστούν μαζί με το δίκαιο και το άδικο στις 
συγκεκριμένες τους εκδηλώσεις.

Με τη διάκριση ανάμεσα στο γενικό και στο μερικό, στο 
αφηρημένο και στο συγκεκριμένο, ο Αριστοτέλης μπορεί πια να 
προχωρήσει στην ανάλυσή του, σύμφωνα με το γενικότερο 
ορισμό που μπορεί να δόσει κανείς στις συγκεκριμένες μορφές 
του δίκαιου και του άδικου: δίκαιο είναι «τό νόμιμον καί τό Ισον» 
(τό «ίσον» εδώ έχει την έννοια της σωστής μοιρασιάς, του να 
παίρνει κανείς το μοιράδι που του ανήκει), ενώ άδικο είναι «τό 
παράνομον καί τό άνισον» (και το «δνισον» έχει την αντίστοιχη 
έννοια, να παίρνεις παραπάνω από αυτό που κανονικά σου 
ανήκα να πάρας, αφαιρώντας το από τον άλλο).

Ετσι ο Αριστοτέλης φτάνει και πάλι στην έννοια της ισότη
τας — του ίσου και του άνισου — για να αποδείξα πως δίκαιο 
είναι η αναλογία στις σχέσας των ανθρώπων μεταξύ τους και 
στη σχέση των πραγμάτων μέσα στα οποία εκφράζονται οι 
ανθρώπινες σχέσας και έχουμε τους τέσσερις όρους της αναλο
γίας. (Ηθ. Νικομ., V, 3 18: «’Ανάγκη άρα τό δίκαιον έν έλαχίστοις 
είναι τέτταρσιν' οίς τε γάρ δίκαιον τυγχάνει δν, δύο έστί' καί έν οις 
τά πράγματα, δύο»).

Αυτή η διπλή αναλογία πρέπα να είναι ίση: όποια σχέση
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υπάρχει ανάμεσα στα πράγματα, πρέπει να υπάρχει κι ανάμεσα 
στους ανθρώπους που δικαιούνται μερδικό στα πράγματα. Προ
χωρώντας σ’ αυτήν την εκπληκτικής εμβέλειας ανάλυσή του, ο 
Αριστοτέλης αγγίζει την έννοια των ταξικών συμφερόντων, της 
πάλης για την κατοχύρωση ή για την ανατροπή των συμφερό
ντων, της πάλης για την εξουσία: Αν δεν υπάρχει η ίδια 
αναλογία ανάμεσα στα πράγματα και ανάμεσα στους ανθρώπους 
που δικαιούνται μερδικό στα πράγματα, δεν θα υπάρχει η ισότη
τα κι από δω πηγάζουν οι διαμάχες και οι διαμαρτυρίες — είτε 
γιατί εκείνοι που είναι ίσοι έχουν άνισο μερδικό στα πράγματα 
είτε γιατί εκείνοι που είναι άνισοι παίρνουνε ίσο μερδικό, κι όλοι 
ζητάνε «αυτό που τους αξίζει», αυτό που δικαιούνται. Ολοι 
συμφωνούν πως ο καθένας πρέπει να παίρνει αυτό που του 
αξίζει, αυτό που δικαιούται, αλλά από πού πηγάζει το δικαίωμα 
και σε ποιούς ανήκει, εξαρτάται από την τάξη στην οποία 
καθένας ανήκει κι από το αντίστοιχο πολιτικό σύστημα που 
υπερασπίζεται: οι δημοκρατικοί το ταυτίζουν με τη θέση του 
ελεύθερου, οι ολιγαρχικοί με τον πλούτο ή με την ευγενική 
καταγωγή, οι αριστοκρατικοί με την υπεροχή (Στο ίδιο, V, 3, 
1131α 24 κ. έ.):

*~Ετι έκ τοΰ κατ’ άζίαν τοΰτο δήλον τό γάφ δίκαιον έν 
ταϊς διανομαϊς όμολογοΰσι, πάπες κατ’ άζίαν τινάδείν είναι· 
τήνμέν τοι άξίαν οΰ την αύτην λέγουσι πάντες ύπάρχειν άλλ’ 
οΐμέν δημοκρατικοί την έλευθερίαν οι δ’ όλιγαρχικοί οίμέν 
πλοΰτον, οί δ' εύγένειαν οί δ’ Αριστοκρατικοί άρετήν».

Ο Αριστοτέλης, με την ανάλυσή του για το «Διανεμητικό 
δίκαιο» ακολουθεί τη γραμμή της σκέψης που έρχεται από τον 
5ο αιώνα και με κύριους εκφραστές τους σοφιστές διέβλεπε τον 
ταξικό χαρακτήρα του δικαίου. Ο Σταγειρίτης αναπτύσσει αυτή 
τη γραμμή και τη φέρνει ως το τελευταίο όριο όπου μπορούσε να 
φτάσει η αρχαία σκέψη.

Το *Διορθωτικόν Δίκαιον» — ο δεύτερος κλάδος του δικαίου
— έρχεται να επαναφέρει τη διαταγμένη αναλογία, να επαναφέρει 
την ισότητα στις ανθρώπινες σχέσεις (*έν τοΐς συναλλάγμασι») 
τόσο τις εκούσιες (δηλαδή στις οικονομικές και αστικές σχέσης)
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όσο και στις ακούσιες (όταν ο ένας εγκληματεί με οποιοδήποτε 
τρόπο εναντίον του άλλου).

Από την ανάλυση για το Διορθωτικό δίκαιο δύο στοιχεία 
πρέπει να ξεχωρίσουμε: Το πρώτο είναι πως εδώ ο Αριστοτέλης 
διατυπώνει την αρχή πως κανείς δεν είναι ένοχος πριν αποδειχτεί 
η ενοχή του. Σ’ αυτό τον κλάδο του δικαίου, που ασχολείται με 
τη διαταραχή στη σχέση ανθρώπου προς άνθρωπο, η αναλογία 
δεν είναι γεωμετρική — όπως στο Διανεμητικό — αλλά αριθμη
τική: Δεν έχει σημασία το ηθικό ποιόν των ανθρώπων, αλλά η 
πράξη, δεν έχει σημασία αν ένας καλός άνθρωπος ζήμιωσε ένα 
κακό άνθρωπο, ή αν ένας κακός άνθρωπος ζήμιωσε ένα καλόν 
άνθρωπο. Ο νόμος κοιτάει μόνο το είδος της βλάβης, και 
μεταχειρίζεται το δύο μέρη ως ίσα, γιατί εκείνο που τον ενδιαφέ
ρει είναι να εξακριβώσει αν ο ένας αδίκησε και ο άλλος αδικήθη- 
κε, αν ο ένας ζήμιωσε κι ο άλλος ζημιώθηκε, (στο ίδ., V, 4, 
1132α 1 κ. έ.):

«ούθέν γάρ διαφέρει, εί έπιεικής φαΰλον άπεστέρηαεν, ή 
φαΰλος έπιεική· ούθ’ εί έμοίχευσεν έπιεικής ή φαΰλος· άλλά 
πρός τοΰ βλάβους τήν διαφοράν μόνον βλέπει 6 νόμος, καί 
χρήται ώς Γσοις· εί ό μέν άδική, ό δ' άδικεΐται· καί εί ό μέν 
ίβλαψεν, ό δέ βέβλαπται».

Το δεύτερο είναι πως ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί καθαρά 
εμπορική ορολογία για να ξεκαθαρίσει τον επανορθωτικό ρόλο 
του νόμου και του δικαστή. Είτε για απάτη πρόκειται είτε για 
κλοπή είτε για φόνο, χρησιμοποιείται γενικά, λέει ο Αριστοτέλης, 
ο όρος κέρδος και ζημία, έστω κι αν δεν είναι πάντα ο πιο 
κατάλληλος, όπως στην περίπτωση του φόνου.

Από την Οικονομία στην Ηθική

Η χρήση αυτής της ορολογίας, που κάνει το Διορθωτικό 
δίκαιο να μοιάζει με λογιστικό βιβλίο, όπου καταγράφεται το 
κέρδος και η ζημία από κάθε εμπορική πράξη, δεν γίνεται στα 
«Ηθικά Νικομάχεια» απλά και μόνο επειδή η κοινή χρήση την 
επέβαλε. Η συνέχεια της ανάλυσης δείχνει ότι ο Αριστοτέλης
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είχε φτάσει σε μια βαθύτερη ιστορική γνώση για το δίκαιο και, 
πάνω απ’ όλα, είχε περάσει τις μυστικές πύλες και είχε ανακαλύ
ψει τον κρυμμένο θησαυρό της γνώσης: πως τη μορφή του 
δικαίου καθορίζει ο τρόπος που οι άνθρωποι παράγουν τα υλικά 
αγαθά και τα μοιράζονται μεταξύ τους.

Το «αντιπεπονθός», η ίση ανταπόδοση — ό,τι έκανες θα 
πάθεις — δεν εκφράζει τη γενική έννοια της δικαιοσύνης, όπως 
πιστεύανε οι Πυθαγόρειοι κι ο Ησίοδος, γιατί βρίσκεται σε 
αντίθεση τόσο με το Διανεμητικό όσο και με το Διορθωτικό 
δίκαιο, αλλά και με τον κοινωνικά άνισο χαρακτήρα του δικαίου 
(αν ένας αξιωματούχος τραυματίσει κάποιον δεν θα τιμωρηθεί με 
τραυματισμό, κι αν κάποιος τραυματίσει αξιωματούχο όχι μόνο 
θα τιμωρηθεί με τραυματισμό αλλά και με πρόσθετη ποινή).

Στις κοινωνίες τις «αλλακτικές», δηλαδή εκεί όπου επικρα
τούν σχέσεις ανταλλαγής, δεν μπορεί να ισχύει το δίκαιο της 
ίσης ανταπόδοσης, της πλήρους αμοιβαιότητας, αλλά το δίκαιο 
της αναλογικής ανταπόδοσης, της αμοιβαιότητας κατ’ αναλογία 
(«Ηθ. Νικομ., V, 5, 11320 31: «Άλλ’ έν μέν ταΐς κοινωνίως ταΐς 
άλλακηκαΐς συνέχει τό τοιοΰτον δίκαιον τό άντιπεπονθός κατ’ 
άναλογίαν καίμή κατ’ ισότητα»). Στις πρωτόγονες κοινότητες τα 
πάντα ήτανε κοινά («οί μέν γάρ, τών αύτών έκοινώνουν πάντων»), 
κι αυτές οι σχέσεις ισότητας εκφράζονταν και στο δίκαιο της 
ίσης ανταπόδοσης.

Η διάλυση των πρωτόγονων κοινοτήτων και η επικράτηση 
της ανταλλαγής, το πέρασμα από την απλή ανταλλαγή είδους με 
είδος στην πιο σύνθετη ανταλλαγή και στην εισαγωγή του 
χρήματος, όλα αυτά άλλαξαν τις σχέσεις των ανθρώπων ανάμεσά 
τους και προς τα πράγματα, κι έτσι άλλαξε και το δίκαιο, για να 
προσαρμοστεί στη νέα οργάνωση της ανθρώπινης κοινωνίας κι 
αυτήν να εκφράσει. Αντίθετα, οι κοινωνίες που έμειναν σε πιο 
πρωτόγονες μορφές ανάπτυξης, όταν διατηρούνται ακόμη στοι
χεία της παλιάς κοινότητας κι η ανταλλαγή δεν έχει ξεπεράσει το 
πρώτο της στάδιο, της ανταλλαγής είδους με είδος, εκεί και το 
δίκαιο της ανταπόδοσης σε είδος — οφθαλμόν αντί οφθαλμού — 
μπορεί ακόμη να διατηρεί την ισχύ του. ΓΥ αυτό και δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Αριστοτέλης παραθέτει στίχο του Ησίοδου που
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αναφέρεται στο δίκαιο της αμοιβαιότητας1: Στον 7ο αιώνα, όταν 
οι κλειστές αγροτικές κοινότητες διαλύονταν, οι κατεστραμμένοι 
αγρότες μπορούσαν να μιλάνε νοσταλγικά για το δίκαιο της 
αποπληρωμής σε είδος.

Αφού ξεκαθαρίσει αυτό το καίριο θέμα της σύνδεσης του 
δικαίου με τις υλικές συνθήκες της κοινωνικής ζωής,1 φτάνει στη 
διαπίστωση πως η ανταλλαγή δημιουργεί τις πόλεις, και το 
δίκαιο της αναλογικής αμοιβαιότητας τις κρατάει. Δίχως αυτό το 
δίκαιο πόλεις δεν θα υπήρχαν. Η αναλογική αμοιβαιότητα ε
ξασφαλίζεται με την «κατά διάμετρο σύζευξη», με τη διπλή 
σχέση ανθρώπων και πραγμάτων, που ανέλυσε ο Αριστοτέλης 
πιο πάνω (όπως είδαμε) και τη δίνει με το παράδειγμα της διπλής 
σχέσης των παραγωγών από το ένα μέρος και των προϊόντων της 
εργασίας τους από το άλλο, όπου και αναζητάει το στοιχείο της 
ισότητας που επιτρέπει την ανταλλαγή — με ή χωρίς τη 
μεσολάβηση του χρήματος.

Ετσι φτάσαμε στο σημείο της αφετηρίας μας. Αναζητήσαμε, 
όσο γίνεται πιο σύντομα το δρόμο από τον οποίο ο Αριστοτέλης 
περνάει από την Ηθική στην Οικονομία. Και είδαμε πως ο 
Σταγειρίτης κινήθηκε αντίστροφα: από την Οικονομία στην 
Ηθική. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως, στα «Ηθικά 
Νικομάχεια» ο Αριστοτέλης: αρνείται αποφασιστικά κάθε μετα
φυσική αντίληψη για την ηθική και τις ηθικές κατηγορίες — 
αγαθό, δίκαιο κλπ., δίνει στην πλατωνική Θεωρία των Ιδεών 
χτύπημα θανάσιμο, ερευνά τις ηθικές έννοιες στην ιστορική τους 
διάσταση κι έτσι φτάνει στη διαπίστωση πως ο τρόπος οργάνω
σης της κοινωνίας κάθε φορά, η μορφή των κοινωνικών-οικονο- 
μικών σχέσεων, καθορίζουν και τις σχέσεις δικαίου, αναλύει τις 
διαφορές ανάμεσα στο δίκαιο των πρωτόγονων κοινωνιών και

1. «Ηθ. Νικομ.», V, 5, 1132β 26: ·Ε ΐκε πάθοι, τά κ ' ΐρεζε. δίκη κ ' (θεία 
γένοιτο» σαν πάθει αυτό που έπραξε, τότε Ισια έρχεται η δικαιοσύνη (FR. 174).

2. Η ακαδημαϊκή «επιστήμη» των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα 
εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από αυτές τις αναλύσεις του Αριστοτέλη. 
Την αξία τους μπορεί να εκτιμήσει μόνο η έρευνα που έχει μέθοδό της τον 
ιστορικό υλισμό ή τουλάχιστον κατευθύνεται από μια «δυναμική» αντίληψη της 
ιστορίας.
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στο δίκαιο της «αλλακτικής» κοινωνίας, αναζητάει το «μέτρο» 
που επιτρέπει την αναλογική αποκατάσταση της ισότητας τόσο 
στην απονομή του δικαίου όσο και στις ανταλλαγές εμπορευμά
των, αποδείχνει πως δεν θα μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή αν 
δεν υπήρχε μια σχέση ισότητας στην έκφραση της αξίας των 
εμπορευμάτων. Κι εκεί σταματάει, ή μάλλον εκεί τον σταμάτησε 
η εποχή του, όπως τονίζει ο Μαρξ: «Οι ειδικές συνθήκες της 
κοινωνίας μέσα στην οποία ζούσε ήταν οι μόνες που τον 
εμπόδισαν να ανακαλύψει τι *τή άληθεία» βρισκόταν στο βάθος 
αυτής της ισότητας».

Η ανάγκη να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Αριστοτέ
λης συνδέει το δίκαιο με την οικονομία μας απομάκρυνε αρκετά 
από το κύριο θέμα μας. Ωστόσο, πιστεύουμε πως μόνο έτσι 
μπορούσε να φανεί μεγάλη η δύναμη της αριστοτελικής διαλεκτι
κής. Η ανάλυσή του, στα «Ηθικά Νικομάχεια», είναι ένα από τα 
πιο λαμπρά δείγματα της επιστημοσύνης του Αριστοτέλη, που 
εξηγεί με τρόπο αδιαφιλονίκητο αυτό που λέει ο Μαρξ, πως ο 
Αριστοτέλης είναι ο μεγάλος διανοητής που «πρώτος ανέλυσε 
τόσες μορφές της σκέψης, της κοινωνίας και της φύσης, κι 
ανάμεσά τους και τη μορφή της αξίας».

Πριν αφήσουμε το κεφάλαιο της αξίας και τις πολλές και 
σημαντικές αναφορές στους αρχαίους φιλόσοφους με τις οποίες ο 
Μαρξ πλουτίζει την ανάλυσή του, θα σταθούμε σε δύο ακόμη 
σύντομες αναφορές του, σε υποσημειώσεις, που βοηθούν να 
κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο δουλιάς του Μαρξ.

Ερευνώντας το πέρασμα της απλής μορφής της αξίας στην 
αναπτυγμένη μορφή, ο Μαρξ σημειώνει πως αυτό το πέρασμα 
είναι εύκολο γιατί η ίδια η απλή μορφή δεν σημαίνει την 
έκφραση της αξίας ενός εμπορεύματος σε ένα και μόνο άλλο 
εμπόρευμα, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα με το οποίο 
ανταλλάσσεται κάθε φορά. «Ο αριθμός των πιθανών εκφράσεών 
«ους αξίας του περιορίζεται μονάχα από τον αριθμό των διαφορε
τικών απ’ αυτό ειδών εμπορευμάτων»1. Και για να δείξει αυτή τη 
μετάβαση από τη σχέση εμπορεύματος προς εμπόρευμα στη

1. «Κεφ.», ό. κ., χ. 1ος, σ. 76.

66



σχέση εμπορεύματος προς εμπορεύματα, παραπέμπει στο Η 
472-475 της Ιλιάδας, όπου ο Ομηρος μας λέει πως προμηθεύο
νταν το κρασί τους οι Αχαιοί: άλλος το πλήρωνε με χαλκό, 
άλλος με γυαλιστερό σίδερο, άλλος με προβιές, άλλος με βόδια 
κι άλλος με δούλους — που δεν ήτανε λιγότερο «εμπόρευμα» 
από τα άλλα:

ένθεν dp’ οίνίζρντο κόψη κομώοντες 'Αχαιοί, 
άλλοι μέν χαλκώ, άλλοι δ’ αίθωνι σιδήρω. 
άλλοι δέ ρινοΐς, άλλοι δ’ αύτήσι βόεσσιν, 
άλλοι δ’ άνδραπόδεσσι.

Δύσκολα θα μπορούσε να βρει κανείς άλλο παράδειγμα που 
να δείχνει τόσο γλαφυρά πως, τον καιρό του Τρωικού πολέμου, 
μπορούσε κανείς να προμηθεύεται το κρασί του: Ακριβώς, όπως 
λέει ο Μαρξ, ο αριθμός των δυνατών εκφράσεων της αξίας του 
κρασιού δεν είχε άλλο όριο παρά την ποικιλία των εμπορευμά
των που είχαν στη διάθεσή τους οι Αχαιοί1.

Για να δείξει το πέρασμα στην πλήρως ανεπτυγμένη πια 
μορφή της αξίας, όταν το χρήμα γίνεται το γενικό μέτρο των 
αξιών, όταν όλα ανταλλάσσονται με χρήμα και το χρήμα ανταλ
λάσσεται με όλα, ο Μαρξ παραπέμπει στο απόσπασμα του 
Ηράκλειτου, όπου ο μεγάλος Εφέσιος δίνη, μέσα από αυτή τη 
διαδικασία της ανταλλαγής, την εικόνα του κοσμικού νόμου: 

«πυρός τε άνταμοιβή τά πάντα καί πϋρ άπάντων, δκωσπερ 
χρυσοΰ χρήματα καί χρημάτων χρυσός» (άπ. 90).

Ολα μετατρέπονται σε φωτιά και η φωτιά μετατρέπεται σε 
όλα, όπως το χρήμα (ο χρυσός) μετατρέπεται σε εμπορεύματα 
(χρήματα: πράγματα) και τα εμπορεύματα σε χρήμα.

Ο Μαρξ, που παραπέμπει εδώ στο έργο του Λασάλ για τον 
Ηράκλειτο, δεν παραλείπει να σημειώσει πως ο Λασάλ εσφαλμέ
να το ερμηνεύει, όταν λέει πως ο χρυσός είναι σύμβολο της 
αξίας. Ο Μαρξ, για να δείξει την πορεία της μετατροπής του 
εμπορεύματος σε χρήμα και του χρήματος σε εμπόρευμα (Ε—

1. Νομίζουμε πως δεν υπάρχει λόγος να μην περιλάβουμε και τον Ομηρο 
στις αναφορές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι ίδιοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι 
από τον Ομηρο άρχιζαν πάντα τις αναφορές τους.
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X—Ε) χρησιμοποιεί το παράδειγμα τοο ανθρώπου που κατεβαί
νει στην αγορά με το προϊόν του — ύφασμα —  και θέλει να 
αγοράσει, καθώς είναι άνθρωπος «του παλιού καιρού», μια 
Βίβλο. Αφού το χρήμα έχει μπει πια στις ανταλλαγές και μετράει 
την αξία όλων των εμπορευμάτων, ο κάτοχος του υφάσματος δεν 
μπορεί να δόσει το προϊόν του σ’ εκείνον που εμπορεύεται τας 
Γραφάς. θ α  πουλήσει το ύφασμά του, θα πάρει χρήμα, θα δόσει 
το χρήμα και θα αγοράσει τη Βίβλο του: Η ανταλλαγή ολο
κληρώνεται αφού συντελεστούν δύο αντιθετικές μα συμπληρωμα
τικές μεταμορφώσεις — η μετατροπή του εμπορεύματος σε 
χρήμα και η επαναμετατροπή του χρήματος σε εμπόρευμα, 
δηλαδή, σε τελική ανάλυση, η τριπλή αυτή πράξη καταλήγει 
στην ανταλλαγή του ενός εμπορεύματος με άλλο, είναι δηλαδή 
ανταλλαγή της υλοποιημένης κοινωνικής εργασίας1.

Οι δύο αυτές σύντομες παραπομπές δείχνουν, όσο και οι 
μεγαλύτερες, πως με τις αναφορές του στους αρχαίους φιλόσο
φους ο Μαρξ κινείται σε πολλά ταυτόχρονα επίπεδα: παρακολου
θεί ένα φαινόμενο στην ιστορική του διαδρομή, δένει τη σκέψη 
του με τους παλιότερους κρίκους της ανθρώπινης σκέψης, αξιο- 
ποιεί τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, κι έτσι δείχνει 
στην πράξη τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά και δημιουργική 
της αξιοποίηση, προσφέρει κλειδιά για την ορθή κατανόηση της 
διδασκαλίας των αρχαίων φιλοσόφων και ανασύρει από την 
αφάνεια τα πιο ζωντανά στοιχεία της, χρησιμοποιεί αυτά ακριβώς 
τα στοιχεία σαν όπλο πάλης — για τον υλισμό και τη διαλεχτι- 
κή, εναντίον του ιδεαλισμού, της μεταφυσικής και κάθε σκοταδι
σμού.

Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο με τους αρχαίους. Ισχύει για 
όλες τις αναφορές του Μαρξ, σε όλες τις εποχές. Θα μπορούσε 
κανείς, ανθολογώντας τις αναφορές και τις παραπομπές του 
Μαρξ, μαζί με την κριτική του θεώρηση, να συντάξει μια Ιστορία 
της ανθρώπινης σκέψης. Αν αναφερόμαστε αποκλειστικά στους 
έλληνες φιλόσοφους της Αρχαιότητας είναι γιατί αυτό είναι το 
θέμα μας.

1. Βλ. ό. π.,α . 117 κ. έ.

68



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ 
ΚΑΙ Η ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΣ

Για τον Πλάτωνα υπάρχουν λίγες αναφορές στο «Κεφάλαιο»
— αλλά αρκετές για να δείξουν πως ο Μαρξ γνώριζε τον 
Πλάτωνα τόσο καλά όσο και τον Αριστοτέλη, και μπορούσε να 
δόσει μέσα σε ελάχιστες φράσεις, το κλειδί για την κατανόηση 
της ουσίας της πλατωνικής φιλοσοφίας, ειδικότερα εδώ της 
πλατωνικής πολιτειολογίας. Χαρακτηριστικό αυτής της βαθύτε
ρης κατανόησης της φιλοσοφίας του Πλάτωνα είναι ότι οι 
αναφορές του Μαρξ σ’ αυτόν συνδέονται με το μεγάλο θέμα του 
καταμερισμού της εργασίας.

Ερευνώντας ιστορικά τον καταμερισμό της εργασίας, ο 
Μαρξ ανατρέχει στον τρόπο με τον οποίο είδαν και μίλησαν γι’ 
αυτόν, οι αρχαίοι. Η «αθηναϊκή εξιδανίκευση του αιγυπτιακού 
συστήματος με τις κάστες» στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα, το 
αστικό ένστικτο του Ξενοφώντα που τον κάνει να στρέφει την 
προσοχή του στον καταμερισμό (ΐ«μέσα στο εργαστήρι», ο θαυμα
σμός για την αιγυπτιακή κοινωνική διάρθρωση που εκφράζει ο 
Ισοκράτης στο «Βούσιρι» και, αργότερα, ο Διόδωρος ο Σικελιώ- 
της στο ιστορικό του έργο, χρησιμοποιούνται από το Μαρξ στην 
ιστορική διερεύνηση του θέματος.

Η ' μεγάλη σημασία αυτών των αναφορών του Μαρξ δεν 
μπορεί να φανεί, ωστόσο, αν δε θυμίσουμε τις γενικότερες θέσεις 
του για τον καταμερισμό της εργασίας, ιδιαίτερα την ανάλυσή 
του για την αντίθεση ανάμεσα στην «επαναστατική τεχνική 
βάση» της καπιταλιστικής παραγωγής που απαιτεί την «πολυ
μορφία της εργασίας», τη ρευστότητα των λειτουργιών, την
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κινητικότητα του εργάτη από το ένα μέρος, και στον τρόπο με 
τον οποίο η καπιταλιστική παραγωγή αναπαράγει τον παλιό 
καταμερισμό της εργασίας, που «τον βρήκε έτοιμο στην κοινω
νία» και τον μετέφερε στο εργαστήρι μαζί με τις «αποστεωμένες 
εξειδικεϋσεις του»: Αντίθεση, που μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να 
εξαλείψει.

Στο «Κεφάλαιο» (τ. 1ος, σ. 504 κ. έ.) μπορούμε να βρούμε 
αυτές τις θεμελιακές θέσεις του Μαρξ:

«Η σύγχρονη βιομηχανία δεν εξετάζει και δεν αντι- 
κρύζει ποτέ σαν οριστική την υπάρχουσα μορφή ενός 
προτσές παραγωγής. ΓΓ αυτό, η τεχνική της βάση είναι 
επαναστατική, ενώ η τεχνική βάση όλων των προηγούμε
νων τρόπων παραγωγής ουσιαστικά ήταν συντηρητική. Με 
μηχανές, με χημικά προτσές και με άλλες μέθοδες ανατρέ
πει διαρκώς την τεχνική βάση της παραγωγής και μαζί της 
τις λειτουργίες των εργατών και τους κοινωνικούς συνδυα
σμούς του προτσές της δουλιάς. Ετσι επαναστατικοποιεί 
επίσης διαρκώς τον καταμερισμό της εργασίας στο εσωτε
ρικό της κοινωνίας και πετάει αδιάκοπα μάζες κεφαλαίων 
και μάζες εργατών από τον ένα κλάδο παραγωγής στον 
άλλο. Γι’ αυτό, η φύση της μεγάλης βιομηχανίας απαιτεί 
την αλλαγή στην εργασία, τη ροή της λειτουργίας, την 
ολόπλευρη κινητότητα του εργάτη. Από την άλλη μεριά, 
στην κεφαλαιοκρατική της μορφή αναπαράγει τον παλιό 
καταμερισμό της εργασίας με τις αποστεωμένες ιδιομορφίες 
του. Είδαμε πως αυτή η απόλυτη αντίφαση καταργεί κάθε 
ηρεμία, σταθερότητα και βεβαιότητα της ζωής του εργάτη, 
ότι απειλεί διαρκώς να του αφαιρέσει από το χέρι μαζί με 
το εργαλείο και το μέσο συντήρησης και, κάνοντας περιττή 
τη μερική λειτουργία του, να τον κάνει κι αυτόν περιττό, 
πως αυτή η αντίφαση ξεσπάει στην αδιάκοπη θυσία της 
εργατικής τάξης, στην πιο απεριόριστη διασπάθιση των 
εργατικών δυνάμεων και στις καταστροφές που προκαλεί η 
κοινωνική αναρχία. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Αν 
όμως η αλλαγή στην εργασία επιβάλλεται τώρα μόνο σαν 
ακαταμάχητος φυσικός νόμος και με την τυφλή, καταστρε
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πτική δύναμη φυσικού νόμου που σκοντάφτει παντού σε 
εμπόδια, από την άλλη μεριά, η μεγάλη βιομηχανία με τις 
ίδιες τις καταστροφές της κάνει ζήτημα ζωής ή θανάτου 
την ανάγκη ν’ αναγνωριστεί η αλλαγή στην εργασία, και 
επομένως η όσο το δυνατό μεγαλύτερη πολυμέρεια των 
εργατών, σαν γενικός κοινωνικός νόμος της παραγωγής, 
και την ανάγκη να προσαρμοστούν οι συνθήκες στη φυσιο
λογική πραγματοποίηση αυτού του νόμου. Κάνει ζήτημα 
ζωής ή θανάτου την αντικατάσταση της τερατωδίας ενός 
άθλιου διαθέσιμου εργατικού πληθυσμού, που κρατείται 
σαν εφεδρεία για την εναλλασσόμενη εκμεταλλευτική ανά
γκη του κεφαλαίου, με την απόλυτη διαθεσιμότητα του 
ανθρώπου για τις εναλλασσόμενες ανάγκες της εργασίας· 
την αντικατάσταση του μερικού ατόμου, του απλού φορέα 
μιάς κοινωνικής μερικής λειτουργίας, με το ολόπλευρα 
αναπτυγμένο άτομο, για το οποίο οι διάφορες κοινωνικές 
λειτουργίες δεν είναι παρά διαδοχικοί τρόποι δραστηριότη
τας».

Αν πάρουμε ένα-ένα τα στοιχεία αυτής της ανάλυσης, έχου
με:

1) Η σύγχρονη καπιταλιστική βιομηχανία σε καμιά περίπτω
ση δεν θεωρεί ούτε και μεταχειρίζεται σαν τελειωτική οποιαδήπο
τε μορφή παραγωγικής διαδικασίας. Η τεχνική βάση αυτής της 
βιομηχανίας είναι επαναστατική, αντίθετα από όλους τους προγε
νέστερους τρόπους παραγωγής που ήταν στην ουσία τους συντη
ρητικοί.

2) Η σύγχρονη βιομηχανία, με τις μηχανές, τις χημικές 
διαδικασίες και τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιεί1 φέρνει

1. Μην ξεχνάμε ότι ο Μαρξ έγραφε το 19ο αιώνα. Σήμερα θα μιλούσε για 
ηλεκτρονική, ή για γενετική μηχανική, αλλά οι γενικές διαπιστώσεις του θα 
έμεναν οι Ιδιες. Είναι κι αυτό μια αδιάψευστη απόδειξη πως ο Μαρξ δε 
«γέρασε», αντίθετα από ό,τι υποστηρίζουν μερικοί «άξεστοι και ημιμαθείς» — 
όπως θά 'λεγε ο Μαρξ — σύγχρονοί μας απολογητές του καπιταλισμού. Το 
δυστύχημα γι’ αυτούς είναι πως ο Μαρξ φώτισε τις βαθύτερες νομοτέλειες της 
καπιταλιστικής παραγωγής, γι’ αυτό και οι σημερινές εξελίξεις επαληθεύουν αντί 
να μειώνουν την αξία των αναλύσεών του.

71



αδιάκοπες αλλαγές όχι μόνο στην τεχνική βάση της παραγωγής, 
αλλά και στις λειτουργίες του εργάτη και στους κοινωνικούς 
συνδυασμούς της παραγωγικής διαδικασίας. Ετσι επαναστατικο- 
ποιεί τον καταμερισμό της εργασίας μέσα στην κοινωνία, και 
ταυτόχρονα ρίχνει αδιάκοπα μάζες κεφαλαίων και μάζες εργατών 
από τον ένα κλάδο της παραγωγής στον άλλο.

3) Αλλά εδώ υπάρχει και η μεγάλη αντίθεση: Ενώ η 
σύγχρονη βιομηχανία, από την ίδια τη φύση της, απαιτεί την 
ποικιλομορφία της εργασίας, τη ρευστότητα των λειτουργιών, 
την κινητικότητα του εργαζόμενου, από την άλλη, στην καπιτα
λιστική της μορφή, αναπαράγει τον παλιό καταμερισμό της 
εργασίας με τις αποστεωμένες εξειδικεύσεις του.

4) Αυτή η απόλυτη αντίφαση αφαιρεί κάθε σταθερότητα και 
σιγουριά από τη ζωή του εργάτη, απειλεί διαρκώς να τον 
στερήσει από τα μέσα της ύπαρξής του, αρπάζοντάς του τα 
εργαλεία της δουλιάς του και να τον αχρηστέψει, καταργώντας 
την ειδική λειτουργία του στην παραγωγή. Με τη δημιουργία του 
εφεδρικού βιομηχανικού στρατού καταδικάζει μάζες εργατών να 
ζουν στην εξαθλίωση για να βρίσκονται παντοτινά στη διάθεση 
του κεφαλαίου, οδηγεί σε περιοδικές εκατόμβες εργατών, διασπα- 
θίζει ξέφρενα τις εργατικές δυνάμεις, τις παραδίνει στον όλεθρο 
της κοινωνικής αναρχίας που μετατρέπει κάθε οικονομική πρό
οδο σε κοινωνική συμφορά. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά της 
αντίφασης.

5) Κι όμως αυτή η ποικιλομορφία στην εργασία που επιβάλ
λεται από τις ίδιες τις αδιάκοπες αλλαγές στην τεχνική βάση της 
παραγωγής και δρα με τη δύναμη φυσικού νόμου που με τυφλή 
καταστροφική μανία σαρώνει τα εμπόδια που συναντάει από 
παντού, έχα τη θετική της πλευρά: Επιβάλλα την ανάγκη να 
αναγνωριστεί σαν βασικός νόμος της παραγωγής η ποικιλομορ- 
φία της εργασίας, επομένως και η ικανότητα του εργαζόμενου να 
εκτελεί διάφορες δουλιές, επομένως και η μεγαλύτερη δυνατή 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του.

6) Η προσαρμογή της παραγωγής στην ομαλή λειτουργία 
αυτού του νόμου είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την 
κοινωνία: Η σύγχρονη βιομηχανία απαιτεί από την κοινωνία, επί
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ποινή θανάτου, το σημερινό εργάτη της μονοαπασχόλησης — 
που συντρίβεται κάτω από την ισόβια επανάληψη μιάς ομοιόμορ
φης και ασήμαντης πράξης και μεταβάλλεται σε τμήμα μιάς 
κατακερματισμένης ανθρώπινης ύπαρξης — να τον αντικαταστή
σει με το ολόπλευρα ανεπτυγμένο άτομο, που θα είναι ικανό για 
ποικίλες απασχολήσεις, έτοιμο να τα βγάλει πέρα με κάθε 
αλλαγή στην παραγωγή. Γι* αυτό το καινούργιο, πολύπλευρο 
άτομο οι διάφορες κοινωνικές λειτουργίες που θα επιτελεί δεν θα 
είναι παρά ισάριθμοι τρόποι ελεύθερης έκφρασης των φυσικών 
και των επίκτητων ικανοτήτων του.

Στη διαπίστωση της αντίφασης ανάμεσα στον επαναστατικό 
χαρακτήρα της τεχνικής βάσης της σύγχρονης βιομηχανίας και 
στην τεχνητή διατήρηση των «αποστεωμένων εξειδικεύσεων» 
που έρχονται από το παρελθόν είχανε φτάσει πολύ νωρίς οι 
θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού. Τη βρίσκουμε ήδη 
διατυπωμένη στη «Γερμανική Ιδεολογία»1, σαν ώριμο αίτημα της 
κοινωνικής επανάστασης:

«Τέλος, ο καταμερισμός της εργασίας μας προσφέρει 
το πρώτο παράδειγμα του γεγονότος ότι, όσο ο άνθρωπος 
ζει σε μια φυσικά εξελισσόμενη κοινωνία, δηλαδή όσο 
υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο ατομικό και στο γενικό συμφέ
ρον, δηλαδή όσο η δραστηριότητα δεν είναι εκούσια αλλά 
φυσικά καταμερισμένη, το κάθε έργο του ανθρώπου γίνεται 
δύναμη ξένη και αντίθετή του, που τον υποδουλώνει αντί 
να υπόκειται στον έλεγχό του. Γιατί, από τη στιγμή που 
εμφανίζεται ο καταμερισμός της εργασίας, κάθε άνθρωπος 
έχει μια ιδιαίτερη, αποκλειστικά δική του σφαίρα δραστη
ριότητας, που του επιβάλλεται αναγκαστικά κι από την 
οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι κυνηγός, ψαράς, 
βοσκός ή κριτικός κριτικός, κι έτσι πρέπει να μείνει αν δε 
θέλει να χάσει τα μέσα της επιβίωσής του. Αντίθετα, στην 
κομμουνιστική κοινωνία, όπου κανένας δεν έχει μια απο
κλειστική σφαίρα δραστηριότητας κι όπου καθένας μπορεί

1. Απαντα Μαρζ-Ενγκελς, Μόσχα 1976, τ. 5ος, σ. 47 της αγγλικής 
έκδοσης.
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να καταχτάει όποιον κλάδο επιθυμεί, η κοινωνία ρυθμίζει 
τη γενική παραγωγή, κι έτσι μου δίνει τη δυνατότητα να 
κάνω κάτι σήμερα και κάτι άλλο αύριο, να κυνηγάω το 
πρωί, να ψαρεύω το απόγεμα, να βόσκω κοπάδια το βράδυ, 
να κάνω κριτική μετά το δείπνο (...) δίχως ποτέ να γίνω 
κυνηγός, ψαράς, βοσκός ή κριτικός*1.

Αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου στην κομμουνιστική 
κοινωνία να μην είναι καταδικασμένος στη μονοαπασχόληση, να 
μην είναι πια δέσμιος του «φυσικού» καταμερισμού της εργασίας, 
να μπορεί να αναπτύσσει ολόπλευρα τις ικανότητες, τις γνώσεις 
και τις κλίσεις του, να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του όπου 
και όπως θέλει, δεν είναι ένα όραμα ούτε μια πρόταση για λύση 
«υπαρξιακών», απλά, προβλημάτων του ανθρώπου. Οπως δια
τυπώνεται ήδη στη «Γερμανική Ιδεολογία» είναι ώριμο ιστορικό 
αίτημα, δηλαδή διεκδίκηση2.

Στο «Κεφάλαιο» ο Μαρξ δίνει ολοκληρωμένη την ανάλυση 
της αντίφασης ανάμεσα στην καπιταλιστική παραγωγή και στον 
καταμερισμό της εργασίας, αντίφαση που ο καπιταλισμός δεν 
μπορεί να λύσει: η καταδίκη του ανθρώπου στη μια και μόνη

1. θυμίζουμε πως αυτός ο τελευταίος όρος, όπως και ο «κριτικός 
κριτικός» πιο πάνω, είναι ειρωνική αναφορά στους Νεο-χεγκελιανούς που 
αλύπητα μαστιγώνουν, το Μπρούνο Μπάουερ και το Μαξ Στίρνερ.

2. Απ’ όσο ξέρουμε, κανένας «νεομαρξιστής» δεν πρόσθεσε τίποτα στην 
επιστημονική ανάλυση του Μαρξ και του Ενγκελς για το κατακερματισμένο 
άτομο της καπιταλιστικής παραγωγής, για τις συνέπειες που έχε» η τεχνητή 
διατήρηση των «αποστεωμένων εξειδικεύσεων» του παρελθόντος σε ένα κοινω
νικό στάδιο όπου έχουν πια ωριμάσει οι προϋποθέσεις για την κατάργηση του 
καταμερισμού όπως τον γνώρισε ώς σήμερα η κοινωνία. Απόδειξη του πόσο 
ισχυρές παραμένουν οι αναλύσεις των θεμελιωτών του επιστημονικού σοσιαλι
σμού πάνω σ’ αυτό το μεγάλο θέμα, είναι ότι απολογητές του αμερικάνικου 
καπιταλισμού προσπάθησαν να δώσουν εκλαϊκευτικά εγχειρίδια με «οδηγίες» για 
την επιβίωση του ατόμου στη μεγάλη σύγκρουση με τον ολοένα επιταχυνόμενο 
ρυθμό των επαναστατικών αλλαγών στην τεχνική βάση της παραγωγής. Παρά
δειγμα, ο Αλβιν Τόφλερ, που το βιβλίο του για το «σοκ του μέλλοντος» είχε 
τρομερή εκδοτική επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του *70. Δηλαδή πριν να 
ξεσπάσει η κρίση, που διέψευσε τόσο σκληρά το «αμερικάνικο όνειρο» και τα 
ευρωπαϊκά «οικονομικά θαύματα».
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ισόβια απασχόληση τερματίζεται μαζί με την ταξική κοινωνία. Η 
κατακερματισμένη ανθρώπινη προσωπικότητα θα δόσει τη θέση 
της στο ολοκληρωμένο άτομο που κανείς και τίποτα δεν θα 
εμποδίζει την ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Μ’ αυτή την υπόμνηση των μαρξιστικών θέσεων για τον 
καταμερισμό της εργασίας (με τα δύο αποσπάσματα που δόσαμε 
κάθε άλλο παρά εξαντλήσαμε το θέμα, πιστεύουμε όμως ότι είναι 
από τα πιο χαρακτηριστικά) μπορούμε να προχωρήσουμε στις 
αναφορές του «Κεφαλαίου» πάνω σ’ αυτό το τόσο σημαντικό 
θέμα.

Αρχαίοι: Ποιότητα και ταλέντο

Εξετάζοντας τον καταμερισμό της εργασίας στην ιστορική 
του διαδρομή, ο Μαρξ σημειώνει πως οι αρχαίοι Ελληνες 
βλέπανε σ’ αυτόν ένα μέσο για να βελτιώνεται η ποιότητα των 
προϊόντων, δηλαδή, βλέπανε το προϊόν σαν αξία χρήσης και όχι 
σαν ανταλλακτική αξία και ένα τρόπο για να απασχολείται κανείς 
και να αποδίνει σύμφωνα με την κλίση του. Στο κεφάλαιο για τον 
καταμερισμό της εργασίας και τη μανουφακτούρα ο Μαρξ γρά
φει:

«Η πολιτική οικονομία, που μόλις στην περίοδο της 
μανουφακτούρας αναφαίνεται σαν ειδική επιστήμη, βλέπει 
γενικά τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας μόνο από 
την άποψη του μανουφακτουρικού καταμερισμού της εργα
σίας, σαν μέσο να παράγονται περισσότερα εμπορεύματα 
με την ίδια ποσότητα εργασίας και επομένως σαν μέσο να 
φτηναίνουν τα εμπορεύματα και να επιταχυνθεί η συσσώ
ρευση του κεφαλαίου. Σε διαμετρική αντίθεση μ’ αυτή την 
υπογράμμιση της ποσότητας και της ανταλλαχτικής αξίας 
οι συγγραφείς της κλασικής αρχαιότητας εξετάζουν απο
κλειστικά την ποιότητα και την αξία χρήσης. Επειδή 
χωρίζονται οι κοινωνικοί κλάδοι παραγωγής τα εμπορεύ
ματα γίνονται καλύτερα, οι διάφορες κλίσεις και τα διάφο
ρα ταλέντα των ανθρώπων διαλέγουν αντίστοιχες σφαίρες
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δράσης, και χωρίς περιορισμό της σφαίρας δράσης δεν 
μπορεί πουθενά να παραχθεΐ κάτι το σημαντικό. Ωστε και 
το προϊόν και ο παραγωγός καλυτερεύουν με τον καταμερι
σμό της εργασίας. Αν κάπου-κάπου αναφέρεται και η 
αύξηση της μάζας των προϊόντων, αυτό γίνεται μόνο σε 
σχέση με τη μεγαλύτερη αφθονία σε αξίες χρήσης. Δεν 
αναφέρεται ούτε με μια λέξη η ανταλλαχτική αξία και το 
φτήναιμα των εμπορευμάτων»'.

Πριν παραθέσει τις αντιλήψεις των συγγραφέων της κλασι- 
κής αρχαιότητας, ο Μαρξ αναζητάει και πάλι το ιστορικό βάθος 
του φαινομένου: ένας στίχος από τον Ομηρο κι ένας από τον 
Αρχίλοχο — που τους παραθέτει σε υποσημείωση1 δείχνουν πως 
η αντίληψη ότι ο καταμερισμός βελτιώνει την ποιότητα και δίνει 
χαρά στον άνθρωπο που απασχολείται σύμφωνα με την κλίση 
του είναι αρχαιότερες από την κλασική αρχαιότητα. Ετσι, στο ξ 
228 της Οδύσσειας ο Ομηρος λέει: «άλλος γάρ τ’ άλλοισιν 
έπηέρπεται ίργοις» — «άλλος χαίρεται με μια δουλιά και άλλος 
με άλλη». Κι ο Αρχίλοχος, σε απόσπασμα του Σέξτου Εμπειρι
κού: « άλλος δλλω in' ξργω καρδίψ Ιαίνεται» — «άλλου η 
καρδιά ευφραίνεται με μια δουλιά κι άλλου με άλλη»1.

1. «Kef.», τ. 1ος, ο. 381-382.
2. Ο. π., ο. 381, Σημ. 78.
3. Η υποσημείωση είναι χαρακτηριστική και για έναν ακόμη λύγο: ο 

Μαρξ, στη χρησιμοποίηση αυτών των στίχων, δεν επηρεάστηκε από το Εέζτο, 
που τους παραθέτει με άλλο νόημα και άλλο στόχο. Ο Σέξτος («Προς Ηθικούς», 
Γ 44) αναφέρει τους δύο αυτούς στίχους στο κεφάλαιο όπου εξετάζει τις 
αντιλήψεις των ανθρώπων για το «αγαθό» και το «κακό» αμφισβητώντας την 
απόλυτη και αμετακίνητη έννοιά τους. Οχι μόνο οι αντιλήψεις για το καλό και 
το κακό, αλλά και οι αισθητικές αντιλήψεις των ανθρώπων — τΐ είναι ωραίο και 
τΐ άσχημο — διαφέρουν από τόπο σε τόπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς κι 
ανάμεσα στις φιλοσοφικές σχολές, υποστηρίζει ο Σέξτος. Και για να δείξει τις 
διαφορές των αντιλήψεων (όπου ιοΤ re Ι&ώιαι και οΙ φιλόσοφοι·  συμφωνούν 
γενικά πως αγαθό είναι ό,τι τους φαίνεται προτιμότερο και ωφέλιμο και κακό 
είναι το αντίθετο απ’ αυτά, διαφωνούν όμως όταν πάνε να δώσουν συγκεκριμένο 
νόημα) παραθέτει τους στίχους από τον Ομηρο και τον Αρχίλοχο. Αλλωστε τον 
Ιδιο στίχο από την «Οδύσσεια» χρησιμοποιεί ο Σέξτος και σε άλλο του έργο 
(«Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις», 1 86) για να δείξει πόσο οι ατομικές επιλογές
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Ετσι ο Μαρξ φτάνει στην αναφορά που κυρίως μας ενδιαφέ
ρει:

«Η άποψη αυτή της αξίας χρήσης επικρατεί τόσο στον 
Πλάτωνα, που τον καταμερισμό της εργασίας τον πραγμα
τεύεται σαν βάση του χωρισμού της κοινωνίας σε κλειστές 
τάξεις όσο και στον Ξενοφώντα, που με το αστικό ένστικτο 
που τον χαρακτηρίζει πλησιάζει κιόλας πιο κοντά στον 
καταμερισμό της εργασίας μέσα στο εργαστήρι. Στο μέτρο 
που η Πολιτεία του Πλάτωνα αναπτύσσει τον καταμερισμό 
της εργασίας σαν αρχή διαμόρφωσης του κράτους, η 
πολιτεία αυτή είναι απλώς η αθηναϊκή εξιδανίκευση του 
αιγυπτιακού συστήματος με τις κάστες του. Η Αίγυπτος 
άλλωστε αποτελούσε το πρότυπο βιομηχανικής χώρας και 
για άλλους σύγχρονούς του, όπως λ.χ. για τον Ισοκράτη 
και τη σημασία αυτή τη διατήρησε η Αίγυπτος και για τους 
έλληνες της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας»'.

Εκτός από το — κοινό στην αρχαιότητα — θέμα της αξίας 
χρήσης, ο Μαρξ θέτει σ’ αυτή την πυκνότατη παράγραφο τέσσε
ρα ξεχωριστά ζητήματα. Πρώτο, ότι ο Πλάτωνας βλέπει στον 
καταμερισμό της εργασίας τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται 
ο χωρισμός της κοινωνίας σε τάξεις και την αρχή πάνω στην 
οποία διαμορφώνεται το κράτος. Δεύτερο, ότι ο Ξενοφώντας είχε 
πλησιάσει περισσότερο στον καταμερισμό της εργασίας μέσα στο 
εργαστήρι. Τρίτο, ότι η πλατωνική «Πολιτεία» είναι η αθηναϊκή 
εξιδανίκευση του αιγυπτιακού συστήματος της κάστας. Και, 
τέταρτο, ότι η Αίγυπτος ήταν το πρότυπο βιομηχανικής χώρας 
όχι μόνο για τον Πλάτωνα μα και για άλλους συγχρόνους του
— όπως ο Ισοκράτης — κι αυτή η αντίληψη διατηρήθηκε και.

δείχνουν τις διαφορές στην ψυχοσύνθεση και διαφέρουν από Ατομο σε άτομο. 
Ωστόσο ο Μαρξ τους δίνει μ£ το αρχικό τους νόημα. Στον Ομηρο ο στίχος έχει 
καθαρά την έννοια της ιδιαίτερης κλίσης κάθε ανθρώπου για μια ασχολία. Τον 
βάζει στο στόμα του Οδυσαέα που εξηγβΐ στον Εύμαιο ότι πάντα του αρέσανε τα 
πλοία κι οι πολέμοι, αοχολίες που άλλοι τις αποοτρέφονται, και ποτέ δεν τον 
τραβήξαν οι ειρηνικές και «οικωφβλείς» εργασίες. Ετσι, από το οτίχο αυτό 
βγαίνει και το νόημα του στίχου του Αρχίλοχου.

1. Ο. π., σ. 382 κ. έ.



στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως μαρτυρεί ο 
Διόδωρος ο Σικελιώτης.

Με ανεπτυγμένη στο έπακρο την ταξική συνείδηση του 
αριστοκράτη, ο Πλάτωνας από πολύ νέος ένα όνειρο είχε, όπως 
εξομολογείται στην αυτοβιογραφική Ζ' Επιστολή του, να συμβά- 
λει στην ανατροπή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, στην επάνοδο 
της αριστοκρατίας στο χαμένο παράδεισο της εξουσίας. Αν 
εγκατέλειψε την πρακτική δράση για την πραγματοποίηση αυτού 
του σκοπού ήταν γιατί, ύστερα από την ανατροπή των Τριάκο
ντα Τυράννων η δημοκρατία εδραιώθηκε στην Αθήνα τόσο, που 
κανείς πια δεν μπορούσε να την ανατρέψει, μάταιη ήταν κάθε 
προσπάθεια του Πλάτωνα να συγκροτήσει την οργάνωση εκείνη 
των πιστών «φίλων και εταίρων» που θα αναλάμβανε δράση. Κι 
αν αφοσιώθηκε στη φιλοσοφία ήταν για να παλέψει έμμεσα για 
τον ίδιο σκοπό.

Ο Αθηναίος αριστοκράτης φιλόσοφος και νοσταλγός του 
δωρικώς ζην, του δωρικού τρόπου ζωής1, κατάλαβε γρήγορα, 
πιθανότατα με τη βοήθεια του Σωκράτη, πως το πρόβλημα της 
εξουσίας δεν μπορούσε να λυθεί κι ο μισητός δήμος να μπει μια 
για πάντα στο περιθώριο παρά μόνο με ένα τρόπο: να γίνει 
θεμελιακός νόμος της πολιτείας ο καταμερισμός της εργασίας. 
Στα πριν την «Πολιτεία» έργα του ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί 
στην επιχειρηματολογία του το θέμα της ειδίκευσης. Οπως κάθε 
δουλιά χρειάζεται ειδικές γνώσεις για να γίνει καλά, έτσι και η 
διακυβέρνηση θέλει ανθρώπους με ειδικές γνώσεις, αφοσιωμέ- 
νους σ’ αυτήν και μόνο τη δουλιά, θέλει «επαΤοντες».

Με την «Πολιτεία» του — αυτό το πολιτικό του Μανιφέστο, 
όπως έχει χαρακτηριστεί — ο Πλάτωνας πάει να μεταφυτέψει, 
εξιδανικευμένη, την κοινωνική συγκρότηση της Αίγυπτου με τις 
αυστηρά χωρισμένες κάστες της. Ο τριπλός κοινωνικός καταμε

1. Το πληρέστερο στο αιγυπτιακό πρότυπο κοινωνικό σχήμα στην Ελλάδα 
το έδινε η Σπάρτη, όπου τις παραγωγικές εργασίες τις είχαν οι είλωτες κι όπου η 
δωρική αριστοκρατία κατείχε απόλυτα την εξουσία και δεν ασχολούνταν παρά 
με τη διακυβέρνηση και με την αστυνόμευση των ειλώτων: τα παιδιά των 
σπαρτιατών ασκούνταν σ’ αυτό το έργο αποκλειστικά.
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ρισμός που προτείνει αντιστοιχεί στις κάστες της αιγυπτιακής 
κοινωνίας. Στην κορυφή της πυραμίδας οι «φιλόσοφοι βασιλείς» 
που έχουν αποκλειστικά το προνόμιο της εξουσίας, πιο κάτω οι 
«φύλακες» που έχουν αποκλειστικά το καθήκον της αστυνόμευ
σης και της καταστολής, και στη βάση οι «δημιουργοί» που είναι 
αποκλειστικά αφοσιωμένοι στα «βάναυσα» για τον αθηναίο αρι
στοκράτη επαγγέλματα της παραγωγής και της διακίνησης των 
μέσων συντήρησης'.

Στην Αίγυπτο ο χωρισμός σε κάστες ήταν στην ουσία 
τριμερής: στην κορυφή ο βασιλιάς με το ιερατείο ασκούν με 
τρόπο απόλυτο την εξουσία, στη μέση οι «μάχιμοι» που έργο 
τους αποκλειστικό είναι η προστασία του κράτους από τον 
εξωτερικό και τον εσωτερικό εχθρό, και στη βάση οι παραγωγοί, 
που στην αιγυπτιακή κοινωνία χωρίζονται σε αυστηρά εξειδικευ- 
μένες απασχολήσεις, έτσι που ο βοσκος των χοίρων να μην έχει 
το δικαίωμα να βοσκήσει βόδια. Κάθε ανάμιξη των μελών μιας 
κάστας στο έργο της άλλης απαγορευόταν αυστηρά. Ειδικά η 
ανάμιξη στο έργο της ανώτατης κάστας, στη διακυβέρνηση, 
επέσυρε την ποινή του θανάτου. Την ποινή αυτή προβλέπει και η 
πλατωνική «Πολιτεία» για όποιον ταπεινό «δημιουργό» θα τολ
μούσε να σηκώσει τα μάτια στην απαστράπτουσα κορυφή της 
πυραμίδας, όπου η απόλυτη ιδέα του «αγαθού» είναι το λαμπρό 
άστρο που οδηγεί τους φιλόσοφους βασιλείς στην άσκηση της 
απόλυτης εξουσίας τους.

Χαρακτηριστικό των πολιτικών στόχων του Πλάτωνα είναι 
πως και σε κείνους τους διαλόγους του που δεν περιέχουν 
ολοκληρωμένο πολιτειακό σχήμα, υπάρχει πάντα το στοιχείο του 
κοινωνικού καταμερισμού με στόχο να απομονώσει το δήμο από 
κάθε συμμετοχή στην εξουσία, στη διακυβέρνηση, στα κοινά. 
Είτε σαν «επαϊοντες», όπως στον «Πρωταγόρα», είτε σαν μυστι- 
κοσύμβουλοι των βασιλιάδων και των τυράννων, όπως στον 
«Πολιτικό», οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν στα χέρια τους την

1. Για όλο αυτό το θέμα βλ. και Ελ. Παππά, «Ο Πλάτωνας στην εποχή 
μας», εκδ. «Κέδρος», Αθήνα 1981.
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εξουσία αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, έστω κι αν 
δεν είναι κάστα όπως στην «Πολιτεία».

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πλατωνικής πολιτειολογίας 
είναι πως συνδέει την άσκηση της εξουσίας από μια κλειστή 
ομάδα «επαΐόντων» με τη γενικότερη αντίληψη των συγγραφέων 
της κλασικής αρχαιότητας πως ο καταμερισμός της εργασίας 
δίνει καλύτερα σε ποιότητα προϊόντα, καλύτερες αξίες χρήσης: οι 
φιλόσοφοι βασιλείς, οι επαΐοντες, θα είναι οι παραγωγοί της 
καλύτερης σε ποιότητα διακυβέρνησης, θα βελτιώσουν την ποιό
τητα του κράτους, γιατί θα ασχολούνται αποκλειστικά μ’ αυτό το 
έργο, και θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για την άσκησή του, και 
κανένας πολυτεχνίτης δεν θα παρεμβαίνει στο έργο τους για να 
τους το χαλάει.

Στο πολιτειακό σχήμα του Πλάτωνα είναι φανερή η τάση να 
πραγματοποιηθεί στον καταμερισμό της εργασίας εκείνο το βήμα 
που η αθηναϊκή δημοκρατία δεν είχε επιτρέψει να πραγματοποιη
θεί μέσα στους κόλπους των ελεύθερων πολιτών: ο χωρισμός της 
πνευματικής από την υλική παραγωγή. Γ Γ αυτό και ο Πλάτωνας 
στέκεται με ιδιαίτερη επιμονή στην εκπαίδευση των φυλάκων και 
των φιλοσόφων-βασιλέων. Στο τελευταίο σκαλοπάτι της γνώσης, 
στη Διαλεκτική, φτάνουν μόνο οι διαλεχτοί των διαλεχτών, αυτοί 
που πέρασαν νικηφόρα όλες τις δοκιμασίες κι απόδειξαν πως 
μπορούν, στην ώριμη πια ηλικία, να χρησιμοποιήσουν το όπλο 
της διαλεκτικής χωρίς να κινδυνέψει το πολιτειακό σχήμα. Ετσι 
η μονοπωλημένη γνώση γίνεται όργανο εξουσίας, όπως ήταν 
στους ιερείς της Αιγύπτου, κι όπως πήγανε να το εφαρμόσουνε 
οι Πυθαγόρειοι στη Σικελία. Στην πολιτειολογία του ο Πλάτωνας 
συνθέτει στοιχεία πυθαγόρεια και αιγυπτιακά (αλλά και ορφικά, 
με τη μυητική διαδικασία της γνώσης, με τον «όσιο βίο» των 
ορφικών που στον Πλάτωνα μετατρέπεται σε βίο φιλοσοφικό, και 
με τη σωτηριακή εσχατολογία, καθώς ημιθεοποιούνται οι φιλόσο
φοι βασιλείς μετά θάνατον και γίνονται φύλακες άγγελοι των 
ανθρώπων, ή μάλλον της Πολιτείας του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Πλάτωνας κλείνει την «Πολιτεία» με τον ορφικό μύθο της 
μεταθανάτιας περιπέτειας του Ηρός, του γιού του Αρμνείου).

Ο Ισοκράτης στο «Βούσιρι» συμμερίζεται τις απόψεις του



Πλάτωνα για την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που δίνει η 
μία και μοναδική απασχόληση και το θαυμασμό του για τους 
αιγυπτιακούς θεσμούς, και κλείνει με έκφραση θαυμασμού για 
τον Πλάτωνα το απόσπασμα που παραθέτει ο Μαρξ:

«Αφού (ο Βούσιρις) τους χώρισε όλους σε κλειστές 
κατηγορίες... πρόσταξε οι ίδιοι άνθρωποι να ασχολούνται 
πάντα με την ίδια εργασία, επειδή ήξερε καλά ότι αυτοί 
που αλλάζουν εργασία καμιά δουλιά δεν την κάνουν όπως 
πρέπει, ενώ εκείνοι που παραμένουν συνεχώς στην ίδια 
δουλιά την επιτελούν με τελειότατο τρόπο. Πραγματικά 
λοιπόν θα βρούμε ότι στις τέχνες αυτοί υπερέχουν από 
τους αντίζηλούς τους περισσότερο από ό,τι οι έμπειροι 
τεχνίτες από τους άτεχνους και όσο για τους θεσμούς με 
τους οποίους περιφρουρούν και τη βασιλική εξουσία και το 
υπόλοιπο πολίτευμα είναι τόσο ωραίοι που όσοι φιλόσοφοι, 
και μάλιστα οι πιο διάσημοι, καταπιάνονται να μιλήσουν 
για αυτά τα πράγματα, προτιμούν το πολίτευμα της Αιγύ- 
πτου» (Ισοκράτης, «Βούσιρις», κεφ. 8). (Ο. π., σ. 384).

Η παραπομπή στο Διόδωρο το Σικελιώτη δείχνει τι ακριβώς 
εννοεί ο Μαρξ όταν λέει πως οι αντιλήψεις αυτές είχαν διατηρη
θεί και στα ρωμαϊκά χρόνια. Λέει ο Διόδωρος στο σημείο που 
παραπέμπει ο Μαρξ, πως στην Αίγυπτο οι τέχνες έφτασαν σε 
εξαιρετικό βαθμό ανάπτυξης, γιατί είναι η μόνη χώρα όπου οι 
τεχνίτες δεν έχουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με ά? λες δουλιές 
ούτε και να μεταπηδήσουν σε άλλη τάξη πολιτών (·χο€τε πολιτι
κής τάξεως μεταλαμβάνειν έώηαι») εκτός από κείνη όπου είναι 
ενταγμένοι από το νόμο και την καταγωγή τους. Κι έτσι ούτε ο 
ανταγωνισμός προς τους δασκάλους τους ούτε οι πολιτικοί 
περισπασμοί ούτε άλλο τίποτα να τους εμποδίζει να ασχολούνται 
με τη δουλιά τους. Αντίθετα — συνεχίζει ο Διόδωρος — στους 
άλλους λαούς βλέπει κανείς τους τεχνίτες να ασχολούνται από 
πλεονεξία με πολλές δουλιές, κι έτσι να διασπάται η προσοχή 
τους. Στις πολιτείες μάλιστα τις δημοκρατικές τρέχουν στις 
εκκλησίες του δήμου, κι έτσι καταστρέφουν την πολιτεία ενώ για 
τον εαυτό τους εξασφαλίζουν αποζημίωση από την εργασία των 
άλλων. Στην Αίγυπτο όμως τιμωρείται αυστηρά ο τεχνίτης που
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πάει ν’ ανακατευτεί στις κρατικές υποθέσεις ή να ασχοληθεί και 
με άλλες δουλιές. («Ιστορική βιβλιοθήκη» 1, 74»).

Ωστόσο, οι αντιλήψεις αυτές έχουν τις εξαιρέσεις τους. Ο 
Μαρξ επισημαίνει αυτή τη διαφορά: Μεταφέροντας τη δημηγορία 
με την οποία ο Περικλής έπεισε τους Αθηναίους να ψηφίσουν 
υπέρ του πολέμου,' ο Θουκυδίδης γράφει πως εκείνοι που 
καλλιεργούν μόνοι τους τη γη είναι πιο πρόθυμοι να διακινδυ
νεύσουν τη ζωή τους παρά την περιουσία τους. Αντίθετα, τονίζει 
ο Μαρξ, ο Αθηναίος θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από το 
Σπαρτιάτη επειδή ήταν παραγωγός εμπορευμάτων, γιατί στον 
πόλεμο μπορούσε να διαθέτει χρήματα, ενώ ο Σπαρτιάτης μπο
ρούσε να διαθέτει άνδρες αλλά όχι και χρήμα:

«Ο αθηναίος σαν εμποροπαραγωγός ένιωθε τον εαυτό 
του ανώτερο από το σπαρτιάτη, επειδή ο σπαρτιάτης ήξερε 
βέβαια να διαθέτει στον πόλεμο ανθρώπους, όχι όμως και 
χρήμα, όπως βάζα ο Θουκυδίδης τον Περικλή να λέει σε 
μια δημηγορία με την οποία ξεσηκώνα τους αθηναίους για 
τον πελοποννησιακό πόλεμο: «σώμασί τε έτοιμότεροι οί 
αύτουργοί τών άνθρώπων ή χρήμασι πολεμεϊν» [«οι άνθρω
ποι που εργάζονται οι ίδιοι είναι προθυμότεροι να πολε
μούν με τα σώματά τους παρά με χρήματα»] (Θουκυδίδης, 
βιβλ. I, κεφ. 141). Ωστόσο ιδανικό τους, ακόμα και στην 
υλική παραγωγή παρέμενε η «αυτάρκαα» που αντίκαται 
στονι'ΚΙαταμερισμό της εργασίας «παρ' ών γάρ τό ευ, παρά 
rooiW  καί τό αδταρκες» [«γιατί απ’ όπου προέρχεται η 
ευημερία από κει προέρχεται και η αυτοτέλεια»]. Εδώ 
πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι ακόμα και τον καιρό 
της ανατροπής των 30 τυράννων οι αθηναίοι που δεν είχαν 
γαιοχτησία δεν ξεπερνούσαν τους 5.000»2.

Εδώ ο Μαρξ σημειώνει πως, παρά τη θέση αυτή των 
Αθηναίων (της αμέσως πριν τον Πελοποννησιακό πόλεμο περιό
δου, που ήταν θέση του Περικλή και του δικού του κύκλου,

1. θουκ., I, 141.
2. «Κεφ.», ό. π., σ. 382.
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προσθέτουμε) ιδανικό τους παρέμενε η αυτάρκεια. Το σημείο 
αυτό απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία. Πρέπει, πάντως, να σημειώ
σουμε πως η αυτάρκεια είχε διαφορετικές σημασίες, σύμφωνα με 
την κάθε εποχή αλλά και σύμφωνα με τις ταξικές-πολιτικές 
τοποθετήσεις. Ετσι, στον Επιτάφιό του ο Περικλής διακηρύσσει 
πως η σύγχρονή του γενιά των Αθηναίων αύξησε τη δύναμη της 
πόλης που κληρονόμησε από τους πατέρες της. Αυτή η γενιά 
πρόσφερε με το μόχθο της την ανάπτυξη που έκανε πλήρως 
αυτάρκη την Αθήνα σε όλα και στον πόλεμο και στην ειρήνη:

«Τά δέ πλείω αύτής αύτοί ήμεΐς οΐδε οί νΰν Ετι δντες 
μάλιστα έν τή καθεστηκυία ήλικία, έπηυξήσαμεν καί την 
πόλιν τοΐς πάαι παρεσκευάσαμεν και ές πόλεμον καί ές 
είρήνην αύταρκεστάτψ»'.

Πως την εννοεί την αυτάρκεια της Αθήνας σε όλους τους 
τομείς, ο Περικλής το εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια στον Επιτάφιο. 
Στον τομέα της οικονομίας, τονίζει πως σε μια τόσο σημαντική 
πόλη όπως η Αθήνα έρχονται όλα τα προϊόντα ολόκληρης της 
οικουμένης, κι έτσι οι Αθηναίοι απολαμβάνουν εξίσου τα δικά 
τους και τα ξένα αγαθά:

«Έπεσέρχεται δέ διά μέγεθος τής πόλεως έκ πάσης γής 
τά πάντα, καί ζυμβαίνει ήμΐν μηδέν οίκειοτέρα τή άπολαύσει 
τά αύτοΰ άγαθά γιγνόμενα καρποΰσθαι ή καί τά τών άλλων 
άνθρώπων3.

Η αυτάρκεια της μεγάλης εμπορικής, δημοκρατικής, ανοι
χτής πόλης είναι τελείως διαφορετική από την αυτάρκεια της 
μικρής, στρατιωτικής, αγροτικής πόλης. Η αθηναϊκή αυτάρκεια 
είναι η αντίθεση της σπαρτιατικής, σε όλους τους τομείς. 
Ακριβώς όπως ο Επιτάφιος του Θουκυδίδη είναι η αντίθεση της 
«Πολιτείας» του Πλάτωνα.

Κι ωστόσο ο Πλάτωνας, που κήρυξε την επιστροφή στο 
«δωρικό» ιδεώδες της μικρής στρατιωτικής-αγροτικής πόλης, 
έφτασε από το δικό του δρόμο στην αντίληψη που επεσήμανε ο 
Μαρξ, πως ο εργάτης πρέπει να προσαρμόζεται στην εργασία κι

1. «Ιστοριών» Β 36, 3.
2. Ο. π., 38, 2.
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όχι η εργασία στον εργάτη, όπως αναπόφευκτα συμβαίνει όταν 
κάνει πολλές δουλιές μαζί, οπότε η μια ή η άλλη γίνεται 
πάρεργο:

«Ο Πλάτων συμπεραίνει πως ο καταμερισμός της 
εργασίας μέσα στην κοινότητα οφείλεται στην πολυμέρεια 
των αναγκών και στη μονομέρεια των ικανοτήτων των 
ατόμων. Η κύρια του άποψη είναι ότι ο εργάτης οφείλει να 
προσαρμόζεται στην εργασία και όχι η εργασία στον 
εργάτη, πράγμα που θά ’ταν αναπόφευκτο αν ασκούσε 
ταυτόχρονα διάφορες τέχνες, οπότε θα ασκούσε τη μια ή 
την άλλη, σαν πάρεργο. «Ού yip... έτέλει τό πραττόμενον 
τήν του πράττοντος σχολήν περιμένειν, άλλ’ άνάγκη τόν 
πράττοντα τώ πραττομένω έπακολουθεΐν μή έν παρέργου 
μέρει — Άνάγκη. — Έκ δή τούτων πλείων τε £καστα 
γίγνεται καί κάλλιον καί ράον, δταν εις £ν κατά φύσιν καί έν 
καιρώ, σχολήν τών άλλων άγων, τψάττη» [«Γιατί., η δουλιά 
δεν περιμένει τη σχόλη του εργάτη, αλλά είναι ανάγκη ο 
εργάτης να παρακολουθεί τη δουλιά του με προσοχή και 
όχι σαν πάρεργο. — Αυτό είναι αναγκαίο. — Απ’ εδώ 
προκύπτει ότι παράγονται περισσότερα πράγματα και 
ωραιότερα και με ευκολότερο τρόπο όταν ο καθένας φτιά
χνει μόνο ένα πράγμα, σύμφωνα με τα φυσικά χαρίσματα 
και στον κατάλληλο χρόνο, απαλλαγμένος από άλλες 
ασχολίες»] (Πλάτων, Πολιτεία, I, 2η έκδ. Baiter Orelli etc.), 
Παρόμοιες σκέψεις αναπτύσσει και ο Θουκυδίδης, στο ίδιο, 
κεφ. 142: «τό δέ ναυτικόν τέχνης έστιν, ώσπερ καί άλλο τι, 
καί ούκ ένδέχεται, δταν τύχη, έκ παρέργου μελετάσθαι, άλλά 
μάλλον μηδέν έκείνω πάρεργον άλλο γίγνεσθαι» [«ή ναυτική 
είναι τέχνη όπως ακριβώς και κάθε άλλη και δεν επιδέχεται 
να την ασκεί κανείς σαν πάρεργο, όταν τύχει να καταπια
στεί μ’ αυτήν αλλά πολύ περισσότερο δεν επιδέχεται να 
ασκεί κανείς τίποτα άλλο σαν πάρεργο παράλληλα μ’ 
αυτήν»]. Αν η δουλιά θα περιμένει τον εργάτη, λέει ο 
Πλάτωνας, συχνά θα χάνεται η κρίσιμη στιγμή της παρα
γωγής και η δουλιά θα χαλάει, «δργου καιρόν διόλλυται» 
[«χάνεται η κατάλληλη ευκαιρία για το έργο»]. Την ίδια



πλατωνική ιδέα την ξαναβρίσκουμε στη διαμαρτυρία των 
άγγλων ιδιοχτητών λευκαντηρίων ενάντια στον όρο εκείνο 
του νόμου για τα εργοστάσια που καθορίζει μια ορισμένη 
ώρα φαγητού για όλους τους εργάτες. Ο κλάδος τους δεν 
μπορεί, λέει, να προσαρμοστεί στους εργάτες, γιατί «καμιά 
από τις διάφορες εργασίες: η επίκαυση, το πλύσιμο, η 
λεύκανση, το μαγγάνισμα, το πρεσσάρισμα και το βάψιμο, 
δεν μπορούν να διακοπούν σε μια ορισμένη στιγμή χωρίς 
κίνδυνο να προκληθεί ζημιά... Ο καθορισμός της ίδιας 
υποχρεωτικής ώρας φαγητού για όλους τους εργάτες θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο πολύτιμα αγαθά γιατί θα 
μένει στη μέση το προτσές εργασίας». Le platonisme oil va- 
t-il se nicher! [και που δεν τρυπώνει ο πλατωνισμός!]»1 

Που πάει, πραγματικά, και τρυπώνει ο πλατωνισμός! Σίγου
ρα εκεί που τον ξετρύπωσε ο Μαρξ: στα συμφέροντα των 
κυρίαρχων τάξεων.

Καταμερισμός στο εργαστήρι

Η πολύ λεπτή παρατήρηση του Μαρξ για τον Ξενοφώντα, 
ότι με χαρακτηριστικό αστικό ένστικτο πλησίασε περισσότερο 
στον καταμερισμό της εργασίας μέσα στο εργαστήρι, δίνει την 
ευκαιρία να σταθούμε περισσότερο στη διαφορά ανάμεσα στον 
καταμερισμό της εργασίας στην κοινωνία και στον καταμερισμό 
στο εργαστήρι, όπως την αναλύει σε βάθος ο Μαρξ. Στην 
υποσημείωσή του ο Μαρξ λέει για τον Ξενοφώντα:

«Ο Ξενοφών αφηγείται πως όχι μόνο είναι τιμή να 
τρώει κανείς φαγητά από το τραπέζι του βασιλιά των 
περσών, αλλά και τα φαγητά αυτά είναι πολύ πιο νόστιμα 
από άλλα. «Καί τοοτο μέντοι δντος ίχειν ούδέν τι θαυμα- 
στόν· ώσπερ γάρ καί αί άλλαι τέχναι διαφερόντως έν ταΐς 
μεγάλαις πόλεσιν έξειργασμέναι eftτί, κατά τόν αύτόν τρόπον 
καί τά παρά βασιλεΐ σϊτα πολύ διαφερόντως έκπεπόνηται έν

1. «Κεφ.», 6. κ., ο. 382 κ. t
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μέν γάρ ταΐς μικραΐς πόλεαιν οί αύτοί ποιοϋσι κλίνην, θύραν, 
άροτρον, τράπεζαν, πολλάκις δ' δ αύτός ουτος καί οίκοδομεΐ 
καί άγαπα ήν καί οδτως Ικανούς αύτόν τρέφειν έργοδότας 
λαμβάνη· Αδύνατον οδν πολλά τεχνώμενον άνθρωπον πάντα 
καλώς ποιεΐν έν δέ ταΐς μεγάλαις πόλεαι διά τούς πολλούς 
έκάστου δεΐαθαι άρκεΐ καί μία έκάστω τέχνη εις τό τρέφε- 
αθαι· πολλάκις ούδ’ δλη μία άλλ’ ύποδήματα ποιεί ό μέν 
άνδρεϊα· ό δέ γυναικεία· ίση  δέ ένθα καί ύποδήματα ό μέν 
νευροραφών μόνον τρέφεται, ό δέ σχιζών, ό δέ χιτώνας μόνον 
συντέμνων, ό δέ γέ τούτων ούδέν ποιων άλλά συντιθείς 
ταΰτα· άνάγκη οδν τόν έν βραχυτάτω διατρίβοντα £ργω 
τούτον καί δριατα δή ήναγκάσθαι τοΰτο ποιεΐν τό αύτό δέ 
τοδτο πέπονθε καί τά άμφί την δίαιταν» [«Και ωστόσο δεν 
είναι καθόλου παράξενο πως έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί 
όπως και οι άλλες τέχνες είναι πολύ τελειοποιημένες στις 
μεγάλες πόλεις έτσι και τα βασιλικά φαγητά παρασκευάζο
νται με πολύ τελειοποιημένη άδική τέχνη. Δηλαδή στις 
μικρές πόλεις ο ίδιος άνθρωπος φτιάχνει κρεβάτια, πόρτες, 
αλέτρια, τραπέζια και πολλές φορές ο ίδιος αυτός άνθρω
πος χτίζει σπίτια και είναι ευχαριστημένος αν λάβει από 
εργοδότες παραγγελίες αρκετές για τη συντήρησή του. 
Είναι αδύνατο λοιπόν ο άνθρωπος που ασχολείται με 
πολλές τέχνες να τις ασκεί όλες καλά. Στις μεγάλες όμως 
πόλεις επειδή ο καθένας βρίσκει πολλούς αγοραστές που 
έχουν ανάγκη από το καθετί αρκεί και μια μόνο τέχνη για 
να συντηρείται ο καθένας. Πολλές φορές μάλιστα αρκεί όχι 
μια ολόκληρη τέχνη, αλλά ο ένας κάνει υποδήματα ανδρι
κά και ο άλλος γυναικεία. Συμβαίνει επίσης κάποτε να ζει 
ένας ράβοντας μόνο υποδήματα και ένας άλλος κόβοντας 
μόνο τα δέρματα για τα υποδήματα ή ένας κόβει μόνο το 
ύφασμα για χιτώνες και ένας άλλος απλώς ενώνει τα 
κομμάτια. Κατ’ ανάγκη λοιπόν, όποιος ασχολείται με μια 
απλούστατη δουλιά είναι αναγκασμένος να την κάνει άρι
στα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη μαγειρική»). Ξε
νοφών, «Κύρου Παιδεία», βιβλ. VIII, κεφ. 2). Ο Ξενοφών 
στρέφει εδώ την προσοχή του αποκλειστικά στην ποιότητα
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της αξίας χρήσης που πρέπει να επιτευχθεί, αν και ξέρει 
πια ότι η κλίμακα του καταμερισμού της εργασίας εξαρτά- 
ται από την έκταση της αγοράς»1.

Ο Ξενοφώντας, ολιγαρχικός και μισθοφόρος των Περσών1, 
που δεν φημίζεται για την οξύνοιά του, μπόρεσε ωστόσο να δει 
το ρόλο που παίζει, το μέγεθος της αγοράς στον καταμερισμό της 
εργασίας, κι αυτό του αναγνωρίζει ο Μαρξ. Αλλά ο Μαρξ 
επισημαίνει και την αντίφαση ανάμεσα στην προσκόλληση του 
Ξενοφώντα στην αντίληψη ότι η ποιότητα του προϊόντος καθορί
ζει τον καταμερισμό στη διαδικασία της παραγωγής και στην 
κατανόησή του ότι το πλάτος της αγοράς είναι καθοριστικό για 
τον καταμερισμό.

Η διαφορά ανάμεσα στην αντίληψη του Πλάτωνα και του 
Ξενοφώντα για τον καταμερισμό, και προπαντός αυτό που ο 
Μαρξ ονομάζει «χαρακτηριστικό αστικό ένστικτο» του Ξενοφώ
ντα, μας πάνε στο μεγάλο θέμα που αναλύει ο Μαρξ: στο 
χαρακτήρα του φυσικού καταμερισμού της εργασίας, στην απολί- 
θωσή του σε κάστες και συντεχνίες, στη μετάθεση του δεσποτι- 
σμού από την κοινωνική στην εργαστηριακή οργάνωση στα 
πρώτα στάδια του καπιταλισμού, στο χαρακτήρα που παίρνει ο 
καταμερισμός όταν η μεγάλη βιομηχανία αντικαθιστά τη μανου- 
φακτούρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Μαρξ:
Πρώτο, η μανουφακτούρα παράγει τη δεξιοτεχνία του εργά

τη που ασχολείται με ένα μέρος της δουλιάς, αναπαράγοντας και 
ωθώντας ώς τα άκρα μέσα στο εργαστήρι τη διαφοροποίηση των 
απασχολήσεων που τη βρήκε έτοιμη έξω, στην κοινωνία. Δεύτε
ρο, η μετατροπή μέρους της εργασίας που απαιτείται για την 
παραγωγή ενός προϊόντος σε ισόβια απασχόληση ενός ανθρώπου 
αντιστοιχεί στην τάση των αρχαιότερων κοινωνιών να κάνουν

1. «Kef.», ό. π., σ. 382.
2. Μην ξεχνάμε πως ο Ξενοφώντας ταλαιπώρησε γενιές ολόκληρες μα

θητών του τόπου μας με την Κϋρου Ανάβαση και την Κύρου Παιδεία του, λες 
και τα ελληνόπουλα έπρεπε να έχουν πρότυπο την αγωγή του βασιλιά των 
Περσών. Η επιλογή δεν ήταν βέβαια τυχαία.
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κληρονομικά τα επαγγέλματα, να τα απολιθώνουν σε κάστες ή να 
τα αποστεώνουν σε συντεχνίες όταν οι συγκεκριμένες ιστορικές 
συνθήκες γεννάνε στα άτομα την τάση για την ποικιλομορφία 
της απασχόλησης. Τρίτο, οι κάστες και οι συντεχνίες γεννιώνται 
από τη λειτουργία του ίδιου φυσικού νόμου που ρυθμίζει το 
χωρισμό των φυτών και των ζώων σε είδη και ποικιλίες, με τη 
διαφορά ότι, στην κοινωνία και σε ένα ορισμένο βαθμό ανάπτυ
ξης, η κληρονομικότητα της κάστας και η αποκλειστικότητα της 
συντεχνίας αναγορεύονται σε κοινωνικό νόμο.

Κι εδώ ο Μαρξ παίρνει σαν παράδειγμα τους Ινδούς που 
υφαίναν με πρωτόγονα μέσα τις αξεπέραστες μουσλίνες της 
Ντάκα και τα υφαντά του Κορομαντέλ: η δεξιοτεχνία τους είχε 
συσσωρευτεί από γενιά σε γενιά και είχε περάσει κληρονομικά 
από πατέρα σε γιο, όπως και η δεξιοτεχνία της αράχνης που 
υφαίνει τον ιστό της1.

1. Πραγματικά, η μανουφακτούρα αναπαράγοντας στο εσωτερικό του 
εργαστηρίου και οξύνοντας συστηματικά ώς το έπακρο τον αυθόρμητο χωρισμό 
των επαγγελμάτων που βρήκε έξω στην κοινωνία, παράγει τη δεξιοτεχνία του 
μερικού εργάτη. Από την άλλη μεριά, η μετατροπή της μερικότερης εργασίας σε 
ισόβιο επάγγελμα ενός ανθρώπου αντιστοιχεί στην τάση προηγούμενων γενεών 
να κάνουν τα επαγγέλματα κληρονομικά, να τα απολιθώσουν σε κάστες ή σε 
συντεχνίες, σε περίπτωση που ορισμένοι ιστορικοί όροι δημιουργούν μια 
μεταβλητότητα του ατόμου ασυμβίβαστη με το καθεστώς της κάστας. Οι κάστες 
και οι συντεχνίες γεννιούνται από τον Ιδιο φυσικό νόμο που ρυθμίζει το 
χωρισμό των φυτών και των ζώων σε είδη και ποικιλίες, μόνο που σ’ έναν 
ορισμένο βαθμό εξέλιξης η κληρονομικότητα της κάστας ή η αποκλειστικότητα 
της συντεχνίας υπαγορεύεται σαν κοινωνικός νόμος. «Οι μουσελίνες του Ντακά 
δεν ξεπεράστηκαν ποτέ σε λεπτότητα, όπως και τα μπαμπακερά και τα άλλα 
υφαντά του Κορομάντελ δεν ξεπεράστηκαν ποτέ σε λαμπρότητα και στερεότητα 
των χρωμάτων. Και όμως παράγονται χωρίς κεφάλαιο, χωρίς μηχανές, χωρίς 
καταμερισμό της εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο από τα μέσα που προσφέρουν 
τόσα πλεονεκτήματα στην εργοστασιακή παραγωγή της Ευρώπης. Ο υφαντής 
είναι ένα μεμονωμένο άτομο, που φτιάχνει το υφαντό ύστερα από παραγγελία 
κάποιου πελάτη και το φτιάχνει με έναν αργαλιό άπλούστατης κατασκευής, που 
κάποτε αποτελείται μόνο από ξύλινους πήχες συναρμολογημένους με χοντρο
κομμένο τρόπο. Δεν έχει καν το μηχανισμό για να τεντώνει το σπμόνι, γι’ αυτό 
ο αργαλιός μένει υποχρεωτικά τεντωμένος σ’ όλο του το μάκρος και γίνεται 
τόσο άγαρμπος και μεγάλος ώστε δε χωράει στην καλύβα του παραγωγού, που
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Ο καταμερισμός της εργασίας μέσα στην κοινωνία και ο 
καταμερισμός μέσα στο εργαστήρι έχουν ένα κοινό γνώρισμα: το 
δεσποτισμό, την υποταγή σε μία αρχή, σε μία αυθεντία. Γι* αυτό 
και η σχέση ανάμεσα στα δύο είδη του δεσποτισμού είναι 
αντιστρόφως ανάλογη. Οσο αναπτύσσεται ο καταμερισμός μέσα 
στο εργαστήρι τόσο αναπτύσσεται ο δεσποτισμός μέσα στο χώρο 
της εργασίας και τόσο μεγαλώνει η αναρχία στον κοινωνικό 
καταμερισμό. Αντίθετα, στις αρχαιότερες κοινωνίες όπου ο κατα
μερισμός είχε αποκρυσταλλωθεί και είχε αποκτήσει την ισχύ 
θεμελιακού νόμου, η κοινωνική οργάνωση εργασίας υποτασσό
ταν σε μια απολυταρχική σχεδιοποίηση ενώ ο καταμερισμός 
μέσα στο εργαστήρι ήταν ανύπαρκτος ή εμφανιζόταν σε ελάχιστη 
κλίμακα:

Σ’ αυτή τη θέση του Μαρξ συνοψίζεται η μεγάλη ανάλυσή 
του για τον καταμερισμό, ανάλυση που οδηγεί στην αποκάλυψη 
των μεγάλων αντιφάσεων της καπιταλιστικής παραγωγής, θ α  
σταθούμε όσο γίνεται πιο σύντομα σ’ αυτή την ανάλυση, γιατί 
μόνο έτσι θα φανεί καθαρά η σημασία της παρατήρησης του 
Μαρξ για την «Πολιτεία» του Πλάτωνα και για το «αστικό 
ένστικτο» του Ξενοφώντα.

Σε μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη διατύπωση, ο Μαρξ λέει: 
«Αν στην κοινωνία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής η αναρχία του κοινωνικού καταμερισμού της 
εργασίας και ο δεσποτισμός του μανουφακτουρικού κατα
μερισμού της αλληλοκαθορίζονται, αντίθετα οι προηγούμε
νες κοινωνικές μορφές, όπου ο χωρισμός των επαγγελμά
των αναπτύχθηκε αυθόρμητα, έπειτα αποκρυσταλώθηκε και 
τέλος κατοχυρώθηκε με νόμο, μας προσφέρουν από τη μια 
μεριά την εικόνα μιας σχεδιασμένης και αυθεντικής οργά

για το λύγο αυτό εκτελίΐ την εργασία του στο ύπαιθρο, όπου τη διακόπτει κάθε 
αλλαγή του καιρού». Μόνο η εξαιρετική επιδεξιότητα που σωρεύτηκε από γενεά 
σε γενεά και που κληροδοτείται από τον πατέρα στο γιο χαρίζει στον ινδό αυτή 
τη δεξιοτεχνία όπως γίνεται και με την αράχνη. Και όμως ένας τέτιος ινδός 
υφαντής εκτελεΐ μια πολύ σύνθετη εργασία σε σύγκριση με την πλαοψηφ Ια των 
εργατών μανουψακτούρας. (·Κ εφ .·, ό. π., σ. 355 κ. έ.).
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νωσης της κοινωνικής εργασίας, ενώ από την άλλη απο
κλείουν ολότελα τον καταμερισμό της εργασίας μέσα στο 
εργαστήρι, ή τον αναπτύσσουν μόνο σε πολύ μικρή κλίμα
κα, ή μόνο σποραδικά και τυχαία»1.

Για να διευκρινίσει καλύτερα αυτή τη σχέση, ο Μαρξ 
παραπέμπει σε έργο του του 1847, την «Αθλιότητα της Φιλοσο
φίας»:

«Μπορεί κανείς να διατυπώσει... σαν γενικό κανόνα 
ότι όσο λιγότερο τον καταμερισμό μέσα στην κοινωνία τον 
καθορίζει η αυθεντία, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται ο 
καταμερισμός της εργασίας μέσα στο εργαστήρι, για να 
υποταχθεί εκεί ακόμα περισσότερο στην αυθεντία ενός 
μόνου προσώπου. Επομένως στο ζήτημα του καταμερι
σμού της εργασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη αυθεντία 
μέσα στο εργοστάσιο και η αυθεντία στην κοινωνία (Κ. 
Marx: «Misire de la Philosophic», Paris 1847, σελ. 130, 
131)»*.

1. «Κεφ.», 6. n„ σ. 373.

2. Ο Μαρξ χρησιμοποιεί τον όρο «αυθεντία» γιατί απαντάει στη θέση του 
Προυντόν 6π  το εργαστήρι, με την εισαγωγή της μηχανής, ομαδοποιεί τους 
εργάτες «σύμφωνα με τη σχέση του μέρους προς το όλο», κι άτι εισάγει την 
«αυθεντία» στην εργασία. Την έννοια της «αυθεντίας» τη δίνει ο όρος «δεσπστι- 
σμός» που χρησιμοποιεί πιο πάνω ο Μαρξ. Αλλά και ο Προυντόν μ’ αυτή την 
έννοια, της αυταρχικής εξουσίας, χρησιμοποιεί τον όρο — μόνο που βλέπει σαν 
αιτία του κακού τη μηχανή. Η οποία ωστόσο, όπως αναλύει ο Μαρξ, με μια 
διαλεκτική αντίθεση θα λύσει το πρόβλημα, αφού δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ανασύνθεσης του κατακερματισμένου από τον καταμερισμό εργάτη.

Αλλά με την έννοια αυτή πρέπει να διαβάσουμε και το προηγούμενο 
αχόσχασμα του Μαρξ. Ο όρος που χρησιμοποιεί εδώ ο Μαρξ είναι authoritative, 
autoritaiie. Στη γλώσσα μας μπορεί να αποδοθεί με το «αυταρχικός» ή με το 
«απολυταρχικός», μια που στη νέα ελληνική, η αρχική έννοια της λέξης 
«αυθεντία» (απόλυτη κυριότητα, εξουσία) χάθηκε (έμεινε μόνο στη λέξη «αυθέν- 
της», αφέντης). Η λέξη «αυθεντικός» πήρε τη σημασία «γνήσιος», «έγκυρος», 
ενώ η λέξη «αυθεντία» χρησιμοποιείται στον τομέα της γνώσης («αυθεντία στον 
κλάδο του, κλχ.), όχου διατηρεί κάτι από την αρχική της έννοια.

Για τον τρόπο με τον οποίο η δεσποτική εξουσία του καπιταλιστή περνάει 
στο εργαστήρι, βλ. ό. π., σ. 347, όχου η εργασιακή οργάνωση παρομοιάζεται με
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Αυτό το στοιχείο οπό την ανάλυση του Μαρξ για τον 
καταμερισμό — η αντίστροφη σχέση καταμερισμού μέσα στην 
κοινωνία και καταμερισμού μέσα στο εργαστήρι και η αντίστοιχη 
μετατόπιση της δεσποτικής εξουσίας — φωτίζει τόσο τη φύση 
των δεσποτικών καθεστώτων, από τις αρχαίες μοναρχίες της 
Ανατολής ώς τον καπιταλισμό, όσο και την πολιτειολογία του 
Πλάτωνα. Η «αθηναϊκή εξιδανίκευση της αιγυπτιακής κοινωνίας 
με τις κάστες» περιέχει ακριβώς το πολιτειακό ιδεώδες του 
φιλόσοφου των Ιδεών: Ο Πλάτωνας, με τρόπο πραγματικά μεγα
λοφυή, είδε πως η εξουσία των αριστοκρατικών γενών που 
οραματιζόταν δεν μπορούσε να εγκαθιδρυθεί και να στεριώσει 
παρά μόνο πάνω στη βάση του καταμερισμού της εργασίας μέσα 
στην κοινωνία, σ’ αυτή τη στέρεη βάση που στήριζε όλα τα 
δεσποτικά καθεστώτα και τους χάρισε ζωή αιώνων και χιλιετηρί
δων.

Κι επειδή ο Πλάτωνας τη μεγάλη εμπορική πόλη με τη 
μεγάλη αγορά και την πλατιά κατανάλωση την εχθρεύεται σαν 
στοιχείο κινητικό και διαλυτικό, τάσσεται υπέρ της μικρής 
πόλης, με ελεγχόμενη τη σταθερότητα του πληθυσμού της, ώστε

τη στρατιωτική ιεραρχία. Για τον τρόπο με τον οποίο η δεσποτική αρχή των 
ασιατικών μοναρχιών γίνεται εξουσία του καπιταλιστή βιομήχανου, βλ. ό. π., σ. 
349, όπου ο Μαρξ παραθέτει ένα εξαίρετο σε δύναμη διατύπωσης απόσπασμα 
του ΡΙτσαρντ Τζονς. Ο Αγγλος οικονομολόγος του περασμένου αιώνα εξηγεί 
πως, τα μεγάλα έργα των ασιατικών μοναρχιών και της Αιγύκτου μπορούσαν να 
κατασκευαστούν χάρη σε δύο παράγοντες: ο ένας είναι ο διαθέσιμος πληθυσμός 
που μπορούσαν να χρησιμοποιούν σε μεγάλες κατασκευές οι βασιλιάδες και το 
ιερατείο, κι ο δεύτερος είναι τα διαθέσιμα μέσα συντήρησης που ανήκαν στο 
βασιλιά και στο ιερατείο και επέτρεπαν τη διατροφή μεγάλων μαζών από το μη 
αγροτικό πληθυσμό για την κατασκευή αυτών των έργων. Ετσι οι μάζες αυτές, 
που δεν είχαν να προσφέρουν παρά τη μυϊκή τους δύναμη, σύμφωνα με το 
καθορισμένο σχέδιο, να κατασκευάσουν γιγάντια έργα, με τον τρόπο ακριβώς 
που τα κοράλια φτιάχνουν ολόκληρα νησιά κι ας είναι το κάθε κοράλι μικρό και 
ασήμαντο.

Ο Μαρξ κλείνει την περιγραφή του Τζονς μ’ αυτό το συμπέρασμα: «Στη 
σύγχρονη κοινωνία αυτή η εξουσία των Ασιατών και Αιγύπτιων βασιλιάδων, ή 
των Ετρούσκων θεοκρατών μεταβιβάστηκε στον κεφαλαιοκράτη, είτε είναι 
μεμονωμένος, είτε, όπως συμβαίνει στις μετοχικές εταιρίες, συλλογικός κεφα
λαιοκράτης».

91



να εξασφαλίζεται η ακινησία, η έλλειψη κάθε αλλαγής και 
εξέλιξης, η απολίθωση του καταμερισμού μέσα στις κάστες. Στην 
ουσία, ο Πλάτωνας ονειρευόταν μια πολιτεία που θα μετέφερε 
την κοινωνική οργάνωση των μεγάλων ανατολικών μοναρχιών 
στις διαστάσεις του «χωριού» — όπως αυτό είχε γίνει στη 
Σπάρτη. Κι εδώ έχουμε ένα ακόμη στοιχείο που το φωτίζει η 
μαρξιστική ανάλυση: Η βάση κάθε αναπτυγμένου καταμερισμού 
της εργασίας, που συντελείται με την ανταλλαγή εμπορευμάτων 
είναι ο χωρισμός πόλης και χωριού, λέει ο Μαρξ. Και τόνιζα 
πως ολόκληρη η οικονομική ιστορία της κοινωνίας συνοψίζεται 
στη λειτουργία αυτής της αντίθεσης1.

Σ’ αυτή την αντίθεση βρίσκει την έκφρασή του το πολιτικό 
ιδεώδες του Πλάτωνα. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος της μεταφυσι
κής (που ήταν τέλειος κάτοχος της διαλεκτικής, γι’ αυτό και την 
κρατούσε για χρήση των λίγων διαλεχτών) είχε καταλάβει πολύ 
καλά πως στην Αθήνα, τη μεγάλη εμπορική πόλη, όπου έρχον
ταν τα προϊόντα όλης της οικουμένης, η μονομέρεια των 
απασχολήσεων που θα έφτανε ώς τον αποκλασμό των «δη
μιουργών» — δηλαδή του δήμου — από τα κοινά ήταν αδιανόη
τη. Στον «γΕπιτάφιο»■ βρίσκουμε διατυπωμένη αυτή την αρχή 
οργάνωσης της δημοκρατίας της Αθήνας — τον κοινωνικό νόμο 
που ήταν ολότελα αντίθετος από τον κοινωνικό νόμο των 
ανατολικών δεσποτειών:

«Καθένας μπορεί ταυτόχρονα να ασχολείται και με τις 
δικές του δουλιές και με τα κοινά. Κι όσο διαφορετικές κι 
αν είναι οι ασχολίες τους, μπορούν ωστόσο όλοι να 
κρίνουν για τις υποθέσεις του κράτους με γνώση. Και μόνο 
εμείς θεωρούμε πως εκείνος που δεν παίρνει μέρος στην 
πολιτική δεν είναι φιλήσυχος αλλά άχρηστος».

(*£νι τε τοΐς αύτοΐς οικείων άμα καί πολιτικών έιαμέ- 
λεια καί έτέροις ϊτερα πρός Ζργα τετραμμένοις τά πολιτικά 
μή ένδεώς γνώναι · μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα 
οΰκ άπράγμονα, άλλ’ άχρεΐον νομίζρμεν»)3.

1. «Κεφ.», ό. π., σ. 368.
2. θουκ., II, 48.
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Κι όπως ο Περικλής υμνεί την πολυμερή δραστηριότητα του 
Αθηναίου πολίτη μαζί με την πολυμερή δραστηριότητα της ίδιας 
της Αθήνας, αυτής της πόλης της ανοιχτής σε όλα τα αγαθά, τα 
υλικά και τα πνευματικά, έτσι κι ο Πλάτωνας οδηγείται, από τον 
αντίστροφο δρόμο, στη μονομέρεια της δραστηριότητας των 
ανθρώπων και της ίδιας της πόλης, κατανοώντας πως το ένα 
ήταν προϋπόθεση του άλλου.

Αυτό που είχε κατανοήσει ο Πλάτωνας δεν το είχαν κατα
νοήσει πολλοί οικονομολόγοι στην εποχή του Μαρξ. Και, μπο
ρούμε να πούμε, δεν το έχουν κατανοήσει όλοι όσοι, σε παλιότε- 
ρα μα και στα δικά μας χρόνια, μιλάνε για «θαύμα» όταν 
αναφέρονται στα επιτεύγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η 
θαυματοποίία είναι μέθοδος προσφιλής στους ιδεαλιστές όλων 
των εποχών.

Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο της Αθηναϊκής πολιτείας, τη 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ο Μαρξ το βλέπει σαν 
φαινόμενο που δεν συνδέεται με κάποιο ειδικό χάρισμα των 
Αθηναίων της αρχαιότητας, αλλά που συνδέεται με τις συνθήκες 
παραγωγής των υλικών αγαθών. Γι’ αυτό κι αξίζει να δόσουμε 
εδώ ολόκληρη την υποσημείωση' με την οποία απαντά στον 
ιστορικά άκριτο Μπαστιά — και σε όλους τους άκριτους ερμη
νευτές της ιστορίας — και δίνει μια συμπυκνωμένη διατύπωση 
της ιστορικο-υλιστικής αντίληψης — που ξεκαθαρίζει και τα 
αίτια που έδιναν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική, στα χρόνια της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

«Οι οικονομολόγοι έχουν το δικό τους ιδιόμορφο 
τρόπο που ενεργούν. ΓΓ αυτούς υπάρχουν μόνο δύο είδη 
θεσμών, οι τεχνητοί και οι φυσικοί θεσμοί Οι θεσμοί της 
φεουδαρχίας είναι τεχνητοί, ενώ οι θεσμοί της αστικής 
τάξης είναι φυσικοί Στο ζήτημα αυτό μοιάζουν με τους 
θεολόγους που ξεχωρίζουν επίσης δυο είδη θρησκειών. 
Κάθε θρησκεία που δεν είναι η δική τους είναι επινόηση 
των ανθρώπων, η δική τους όμως είναι αποκάλυψη του 
θεού. — Ετσι λοιπόν υπήρχε κάποτε ιστορία, στο εξής

1. Ο. π., σ. 94 κ. L

93



όμως δεν θα υπάρχει» (Karl Marx: «Misfere de la Philoso
phic. Reponse k la Philosophic de la Misfere par M. Proud
hon», 1847, σελ. 113). Πραγματικά αστείος είναι ο κ. 
Μπαστιά που φαντάζεται ότι οι αρχαίοι έλληνες και ρω
μαίοι ζούσαν μόνο από τη ληστεία. Οταν όμως αιώνες 
συνέχεια ζει κανείς από τη ληστεία, πρέπει πάντα να 
υπάρχει κάτι για να το ληστεύει ή το αντικείμενο της 
ληστείας πρέπει ν’ αναπαράγεται διαρκώς. Φαίνεται λοιπόν 
ότι και οι έλληνες και οι ρωμαίοι είχαν το δικό τους 
προτσές της παραγωγής, επομένως μιαν οικονομία που 
αποτέλεσε την υλική βάση του κόσμου τους, ακριβώς 
όπως η αστική οικονομία αποτελεί την υλική βάση του 
σημερινού κόσμου. Η μήπως ο Μπαστιά έχει τη γνώμη ότι 
ένας τρόπος παραγωγής που στηρίζεται στην εργασία των 
δούλων, στηρίζεται σ’ ένα σύστημα ληστείας; Αν είναι 
έτσι, πατάει σε επικίνδυνο έδαφος. Αν ένας γίγαντας της 
σκέψης σαν τον Αριστοτέλη γελάστηκε στην εκτίμηση της 
εργασίας των δούλων, γιατί να έχει δίκιο ένας νάνος- 
οικονομολόγος όπως ο Μπαστιά στην εκτίμηση της μισθω
τής εργασίας; — Επωφελούμαι από την ευκαιρία για ν’ 
αντικρούσω σύντομα μιαν αντίρηση που μου έφεραν από 
μια γερμανο-αμερικάνικη εφημερίδα, όταν εκδόθηκε το 
σύγγραμμά του: «Zur Kritik der Politischen Oekonomie» 
[«Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας»), 1859. Η αντίρηση 
αυτή έλεγε πως η άποψή μου ότι ο καθορισμένος τρόπος 
παραγωγής και οι σχέσεις παραγωγής που αντιστοιχούν 
κάθε φορά σ’ αυτόν, με δυο λόγια: «η οικονομική διάρθρω
ση της κοινωνίας είναι η πραγματική βάση που πάνω της 
υψώνεται ένα νομικό και πολιτικό εποικοδόμημα και στην 
οποία αντιστοιχούν ορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδη
σης», ότι «ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει 
το κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό προτσές της ζωής 
γενικά» (Κ. Μαρξ: «Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας», 
Πρόλογος) — ότι όλα αυτά είναι βέβαια σωστά για το 
σημερινό κόσμο όπου κυριαρχούν τα υλικά συμφέροντα, 
ότι όμως δεν είναι σωστά ούτε για το μεσαίωνα, όπου
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κυριαρχούσε ο καθολικισμός, ούτε για την Αθήνα και τη 
Ρώμη, όπου κυριαρχούσε η πολιτική. Πρώτ’ απ’ όλα 
ξενίζει το γεγονός ότι αρέσει σε μερικούς να προϋποθέτουν 
ότι έμειναν άγνωστες σε κάποιον οι πασίγνωστες αυτές 
φλυαρίες για το μεσαΐωνα και τον αρχαίο κόσμο. Ενα 
πράγμα είναι ξεκάθαρο, ότι ο μεσαίωνας δεν μπορούσε να 
ζει από τον καθολικισμό και ο αρχαίος κόσμος από την 
πολιτική. Απεναντίας ο τρόπος που κέρδιζαν τα μέσα για 
τη ζωή τους εξηγεί γιατί τον κύριο ρόλο τον έπαιζε στην 
αρχαιότητα η πολιτική και στο μεσαίωνα ο καθολικισμός. 
Κατά τα άλλα δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς και πολύ 
Γην ιστορία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας για να ξέρει λ.χ. 
5τι η ιστορία της γαιοκτησίας αποτελεί την απόκρυφη 
ιστορία της. Από την άλλη ο Δον Κιχότης πλήρωσε 
αόλας την πλάνη ότι οι πλανόδιοι ιππότες συμβιβάζονται 
;ξίσου με όλες τις οικονομικές μορφές της κοινωνίας»1.

1. «Κεφ.», 6. π., σ. 94 κ. t
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΔΩΡΟΣ: 
ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Στο θέμα της υπερεργασίας ο Διόδωρος ο Σικελιώτης προ
σφέρει δυό πολύτιμες μαρτυρίες, που δεν παραλείπει να τις 
αξιοποιήσει ο Μαρξ. Η μία αναφέρεται στις συνθήκες δουλιάς 
στα ορυχεία χρυσού της Αρχαίας Αιγύπτου, και η άλλη στις 
δυνατότητες φτηνής αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης που 
πρόσφερε η φύση της Αιγύπτου.

JO Μαρξ σημειώνει πως την ύπερεργασία δεν την εφεύρε το 
κεφάλαιο. Βρίσκεται σε όλους τους ταξικούς σχηματισμούς, αλλά 
η άντλησή της γίνεται τόσο πιο σκληρή όσο την κυρίαρχη θέση 
σ’ ένα κοινωνικό σχηματισμό την έχει η ανταλλακτική αξία. 
Αντίθετα, όπου κυριαρχεί η αξία χρήσης, εκεί και η άντληση της 
υπερεργασίας κρατιέται σε όρια πιο ανθρωπινά. ΓΓ αυτό και στην 
Αρχαιότητα η άντληση της υπερεργασίας γίνεται τελείως απάν
θρωπη σε κείνους τους τομείς της παραγωγής που αντικείμενό 
τους είναι η παραγωγή ανταλλαχτικής αξίας στην πιο καθαρή, 
στην αυτοτελή μορφή της, τη χρηματική: στην παραγωγή χρυ
σού και αργύρου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, λέει ο Μαρξ, η 
γενικά αναγνωρισμένη μορφή υπερεργασίας είναι η καταναγκα- 
στική δουλιά μέχρι θανάτου. Αρκεί να διαβάσει κανείς το Διόδω
ρο το Σικελιώτη, για να καταλάβει τι λογής ήταν αυτή η ως το 
θάνατο υπερεργασία στα μεταλλεία χρυσού και αργύρου της 
Αρχαιότητας, λέει ο Μαρξ. Και παραπέμπει στο Διόδωρο, στην 
περίφημη περιγραφή του των συνθηκών δουλιάς στα χρυσωρυ
χεία της Αιγύπτου:

«Την υπερεργασία δεν την εφεύρε το κεφάλαιο. Πα
ντού όπου ένα μέρος της κοινωνίας κατέχει το μονοπώλιο
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των μέσων παραγωγής, ο εργάτης, ελεύθερος είτε ανελεύθε
ρος, είναι υποχρεωμένος στο χρόνο εργασίας που είναι 
αναγκαίος για τη συντήρηση του εαυτού του να προσθέτει 
παραπανήσιο χρόνο εργασίας, για να παράγει τα μέσα 
συντήρησης για τον ιδιοχτήτη των μέσων παραγωγής 
αδιάφορο αν ο ιδιοχτήτης αυτός είναι αθηναίος «καλός 
κάγαθός» (ευγενής], ετρούσκος θεοκράτης, civis roman us 
[ρωμαίος πολίτης], νορμανδός βαρώνος, αμερικάνος δου- 
λοχτήτης, μπογιάρος της Βλαχίας σύγχρονος λάντ-λορδος 
[γαιοκτήμονας] ή κεφαλαιοκράτης. Στο μεταξύ είναι καθα
ρό πως όταν σ’ έναν οικονομικό κοινωνικό σχηματισμό δεν 
επικρατεί η ανταλλαχτική αξία, αλλά η αξία χρήσης του 
προϊόντος, η υπερεργασία περιορίζεται από ένα στενότερο 
ή ευρύτερο κύκλο αναγκών, ο χαρακτήρας όμως της ίδιας 
της παραγωγής δε γεννάει μιαν απεριόριστη ανάγκη υπε- 
ρεργασίας. Απαίσια εμφανίζεται γι’ αυτό η υπερβολική 
εργασία στην αρχαιότητα, όταν πρόκειται ν’ αποχτηθεί η 
ανταλλαχτική αξία στην αυτοτελή χρηματική της μορφή, 
στην παραγωγή χρυσού και ασημιού. Καταναγκαστική 
δουλιά μέχρι θανάτου είναι εδώ η επίσημη μορφή της 
υπερεργασίας. Φτάνει να διαβάσει κανείς το Διόδωρο το 
Σικελιώτη43. Ωστόσο στον αρχαίο κόσμο αυτές είναι εξαι
ρέσεις. Μόλις όμως οι λαοί που η παραγωγή τους κινείται 
ακόμα στις κατώτερες μορφές της εργασίας του δούλου, 
της αγγαρείας κλπ. τραβηχτούν σε μια παγκόσμια αγορά 
που κυριαρχείται από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγω
γής και κάνει κύριο συμφέρο την πούληση των προϊόντων 
τους στο εξωτερικό, προστίθεται στις βάρβαρες φρικαλεό
τητες της δουλείας, της δουλοπαροικίας κλπ. η πολιτισμέ
νη φρικαλεότητα της υπερβολικής εργασίας. Γι’ αυτό, η 
εργασία των μαύρων στις νότιες Πολιτείες της αμερικάνι
κης Ενωσης διατηρούσε κάποιο μετριοπαθή πατριαρχικό 
χαρακτήρα, όσο η παραγωγή απόβλεπε κυρίως στην κάλυ
ψη των άμεσων αναγκών των δουλοχτητών. Στο βαθμό 
όμως που η εξαγωγή μπαμπακιού γινόταν ζήτημα ζωτικού 
συμφέροντος των Πολιτειών αυτών, η υπερβολική εργασία
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του μαύρου, και που και που η ανάλωση της ζωής του 
μέσα σε εφτά χρόνια εργασίας, γινόταν παράγοντας ενός 
υπολογισμένου και υπολογιστικού συστήματος. Δεν επρό- 
κειτο πια για την απόσπαση απ’ αυτόν μιας ορισμένης 
μάζας ωφέλιμων προϊόντων. Επρόκειτο στο εξής για την 
παραγωγή της Ιδιας της υπεραξίας. Το Ιδιο γινόταν και με 
την αγγαρεία, λ.χ. στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Η σύγκριση της βουλιμίας για υπερεργασία στις Πα
ραδουνάβιες ηγεμονίες με την ίδια βουλιμία σε αγγλικά 
εργοστάσια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η υπε
ρεργασία στην αγγαρεία έχει μιαν αυτοτελή, χειροπιαστά 
αισθητή μορφή»1.

Στην περικοπή όπου παραπέμπει ο Μαρξ, ο Διόδωρος λέει:
«Δεν μπορεί να βλέπει κανείς αυτούς τους δυστυχι

σμένους (στα χρυσορυχεία ανάμεσα στην Αίγυπτο, την 
Αιθιοπία και την Αραβία), που δεν μπορούν ούτε το σώμα 
τους να κρατήσουν καθαρό ούτε να καλύψουν τη γύμνια 
τους, χωρίς να λυπάται για την οικτρή τους μοίρα. Γιατί 
εκεί δε λυπούνται και δε φείδονται τους αρρώστους, τους 
αδύνατους, τους γέρους, τη γυναικεία αδυναμία. Ολοι 
υποχρεώνονται με το ξύλο να δουλεύουν συνεχώς ωσότου 
ο θάνατος βάλει τέλος στα βάσανα και στη δυστυχία τους». 
(Diodor's von Sicilien Historische Bibliothek» [Stuttgart 
182], βιβλ. 3, κεφ. 13 [σελ. 260]).

Αλλά αξίζει να δόσουμε ολόκληρη τη συγκλονιστική περι
γραφή του αρχαίου ιστορικού για τις συνθήκες δουλιάς στα 
μεταλλεία χρυσού της Αιγύπτου, όπως την είχε μπροστά στα 
μάτια του ο Μαρξ όταν ανέλυε την παραγωγή της απόλυτης 
υπεραξίας:

«Στις εσχατιές της Αιγύπτου και στα γειτονικά εδάφη 
της Αραβίας και της Αιθιοπίας υπάρχει μια περιοχή με 
πολλά και μεγάλα μεταλλεία χρυσού, όπου βγαίνει πολύ 
χρυσάφι, με μεγάλη κακοπάθεια και δαπάνη. Γιατί εκεί η

1. «Key.», 6. π„ ο. 246 κ. έ.
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γη είναι μαύρη, με ρωγμές και φλέβες από μάρμαρο 
ασυνήθιστα λευκό, και τόσο αστραφτερό που ξεπερνάει 
κάθε άλλο σε φυσική λαμπρότητα1, κι εδώ οι επιστάτες της 
δουλιάς στα ορυχεία βγάζουν το χρυσάφι με τη βοήθεια 
πλήθους εργαζομένων. Γιατί οι βασιλιάδες της Αιγύπτου 
συγκεντρώνουν και καταδικάζουν στην εξόρυξη χρυσού 
όλους τους ενόχους εγκλημάτων και τους αιχμαλώτους 
πολέμου, καθώς κι όσους άδικα κατηγορήθηκαν και σύρθη
καν στις φυλακές γιατί έπεσαν στη δυσμένεια του βασιλιά, 
πότε μόνους και πότε με όλη τους την οικογένεια, κι αυτό 
το κάνουν όχι μόνο για να τιμωρήσουν τους ενόχους, αλλά 
και γιατί έτσι εξασφαλίζουν μεγάλα εισοδήματα από τη 
δουλιά τους. Κι όσοι καταδικάστηκαν σ’ αυτήν την ποινή
— κι είναι πάρα πολλοί κι όλοι αλυσοδεμένοι — δου
λεύουν ασταμάτητα μέρα και νύχτα, δίχως ανάπαυση, και 
δίχως την παραμικρή δυνατότητα διαφυγής. Γιατί τους 
φυλάνε ξένοι στρατιώτες, που μιλάνε διαφορετικές 
γλώσσες, έτσι που κανένας να μην μπορεί να διαφθείρει 
τους φύλακες πιάνοντάς τους φιλική κουβέντα ή κινώντας 
τη συμπόνια τους. Το χρυσοφόρο πέτρωμα, που είναι 
εξαιρετικά σκληρό, πρώτα το πυρώνουν με δυνατή φωτιά, 
κι αφού έτσι το μαλακώσουν το δουλεύουν με το χέρι. Την 
πέτρα που μαλάκωσε και μπορούν να την κατεργαστούν με 
μέτρια προσπάθεια, την κομματιάζουν με σιδερένιες βαριές 
μυριάδες απ’ αυτούς τους δυστυχισμένους. Ολη αυτή τη 
δουλιά τη διευθύνει ειδικευμένος τεχνίτης, που ξέρει να 
ξεχωρίσει το πέτρωμα, και τους δίνει οδηγίες από πού ν’ 
αρχίσουν. Οι δυνατότεροι από τους κακότυχους που κά
νουν αυτή τη σκληρή δουλιά σπάνε με σιδερένιο σφυρί το 
πέτρωμα του χαλαζία, γιατί αυτή η δουλιά δε θέλει τέχνη 
αλλά μόνο φυσική δύναμη, και κάνουν αυλάκια στην 
πέτρα, όχι ευθύγραμμα, αλλά όπου οι φλέβες της αστραφτε
ρής πέτρας τους οδηγούν. Αυτοί οι άνθρωποι, που δου

I. Πρόκειται για κρυστάλλους χαλαζία. Ο Μαρξ πιο κάτω μιλάει για τη 
μέθοδο αυτή εξόρυξης χρυσού.
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λεύουν στο σκοτάδι, μέσα στις στοές, ακολουθώντας τα 
στρίφογυρΐσματά τους, έχουν λυχνάρια στερεωμένα στο 
μέτωπο. Κι όπως είναι υποχρεωμένοι ν’ αλλάζουν θέση 
όλη την ώρα, ανάλογα με το πού πρέπει να χτυπήσουν το 
βράχο, γεμίζουν γύρω τους τον τόπο με τα θραύσματα της 
πέτρας. Κι έτσι δουλεύουν δίχως ανάπαυλα, κάτω από τη 
σκληρή επίβλεψη και το μαστίγιο του επιστάτη.

Τα μικρά αγόρια, που δεν έφτασαν ακόμη στην ήβη, τα 
βάζουν να φιδοσέρνονται στα στενά ανοίγματα, μέσα στις 
στοές, για να μαζεύουν τα κομμάτια του πετρώματος που 
πέφτουν χάμω και να τα μεταφέρουν έξω από το στόμιο 
του ορυχείου. Εκεί οι πάνω από τριάντα χρόνων παίρνουν 
τα κομμάτια της πέτρας, σε ορισμένες ποσότητες, και τα 
κοπανούν σε πέτρινα γουδιά ώσπου να γίνουν μικρά σαν 
μπιζέλια. Απ’ αυτούς παίρνουν την κοπανισμένη στο μέγε
θος του μπιζελιού πέτρα οι γυναίκες και οι γεροντότεροι 
άντρες και τα ρίχνουν στους μύλους, που βρίσκονται εκεί 
στη σειρά, και δύο-δύο ή τρεις-τρεις παίρνουν θέση στο 
μοχλό και γυρνάνε το μύλο, ώσπου να τριφτεί η πέτρα και 
να γίνει σαν λεπτό συμιγδάλι. Κι όπως είναι βρώμικοι και 
δεν έχουν ούτε ένα ρούχο να σκεπάσουν τη γύμνια τους, 
δεν μπορεί άνθρωπος να τους δει και να μη νιώσει οίκτο γι’ 
αυτούς τους δυστυχισμένους και για τα βάσανά τους. Γιατί 
δεν υπάρχει έλεος κι ανάπαυση ούτε για τους άρρωστους 
ούτε για τους ανάπηρους ούτε για τους γέρους ούτε για τη 
γυναικεία αδυναμία, μόνο όλοι, δίχως καμιά εξαίρεση 
αναγκάζονται με το ξύλο να συνεχίζουν να δουλεύουν, 
ώσπου να αφήσουν την τελευταία τους πνοή μέσα στα 
βασανιστήριά τους. Γι’ αυτό οι δύστυχοι πιστεύουν πως το 
μέλλον θα είναι πιο φοβερό από το παρόν εξαιτίας της 
σκληρής ποινής τους, και θεωρούν το θάνατο προτιμότερο 
από τη ζωή1.

1. Διόδ. Σικελ., «Βιβλιοθήκη Ιστορική», Γ ' 12-13. Ο Τζ. Τόμσον συνδέει 
τα βασανιστήρια στα ορυχεία της αρχαιότητας με την εξάπλωση του Ορφισμού 
και με τις ρίζες του δυϊσμού. Βλ. «The first Philosophers», London, έκδ. 1961, σ. 
240 κ. έ., όπου και η περιγραφή του ΦραΙηζερ για τα μεταλλεία του Λαυρίου.
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Αυτή η περιγραφή' είναι μια από τις πολύτιμες ιστορικές 
μαρτυρίες που στηρίζουν τη θέση του Μαρξ πως, όσο περισσότε
ρο η παραγωγή ανταλλαχτικής αξίας υποκαθιστώ την παραγωγή 
αξιών χρήσης, τόσο πιο εξοντωτικές μορφές παίρνει η άντληση 
της υπερεργασίας. Στις Νότιες Πολιτείες της Αμερικής η εργασία 
των Μαύρων κρατούσε ένα χαρακτήρα πιο μετριοπαθή, πατριαρ
χικό, όσο η παραγωγή του μπαμπακιού απέβλεπε στην κάλυψη 
των αναγκών των δουλοκτητών. Οταν όμως η εξαγωγή μπαμπα
κιού έγινε ζωτική γι’ αυτές τις πολιτείες, η εξοντωτική, ώς το 
θάνατο εργασία των Μαύρων έγινε καθεστώς. Αυτό το παράδειγ
μα, μαζί με το παράδειγμα των μπογιάρων της Βλαχίας, χρησι
μοποιεί ο Μαρξ για να δείξει με ποιό τρόπο η εξοντωτική 
εργασία «προστίθεται στις βάρβαρες φρικαλεότητες» της δου
λείας ή της δουλοπαροικίας, όταν οι λαοί που η παραγωγή τους 
βρίσκεται ακόμη στις κατώτερες μορφές (της εργασίας του δού
λου, της φεουδαρχικής αγγαρείας κλπ.) τραβηχτούν «σε μια 
παγκόσμια αγορά που κυριαρχείται από τον κεφαλαιοκρατικό 
τρόπο παραγωγής». Είναι μια παρατήρηση που βοηθάει σημαντι
κά στην κατανόηση φαινομένων και καταστάσεων στις σύγχρο- 
νές μας «υπανάπτυκτες» χώρες.

Από την περιγραφή του Διόδωρου ο Μαρξ παίρνει κι άλλο 
ένα στοιχείο, που δεν παραλείπει να το τονίσει: την τεχνική της 
εξαγωγής χρυσού από τις χρυσοφόρες φλέβες του χαλαζίτη2. Η 
μέθοδος αυτή είχε εγκαταλειφθεί στα νεότερα χρόνια, παρ’ όλο 
που ήταν γνωστή στους αρχαίους, όπως φαίνεται από τη μαρτυ

1. Δεν είναι η μοναδική στο έργο του Διόδωρου. Ομοια είναι και η 
περιγραφή του για τις συνθήκες δουλιάς στα μεταλλεία αργύρου της Ισπανίας 
(«Ιστορ. Βιβλ.», 5, 35, κ. έ.). Αυτός ο ιστορικός που θαύμαζε το αιγυπτιακό 
σύστημα, μας έχει δόσει, ωστόσο, το πρώτο και συγκλονιστικό «εργατικό 
ρεπορτάζ». Η κατάσταση στα ορυχεία δε φαίνεται να έχει αλλάζει πολύ και 
σήμερα στις χώρες του Τρίτου κόσμου: δημοσιογραφικές περιγραφές για τις 
συνθήκες δουλιάς των ενήλικων και των παιδιών στα ορυχεία των χωρών της 
Λατινικής Αμερικής θυμίζουν το Διόδωρο.

2. Στη συνέχεια της περιγραφής του ο Διόδωρος εξηγεί πως το τριμμένο 
σαν αλεύρι πέτρωμα το πλέναν πάνω σε κεκλιμένες σανίδες, ξεχώριζαν το 
χρυσάφι, και το έλιωναν σε μεγάλες πήλινες χύτρες.
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ρία του Διόδωρου1. Το χρυσάφι το παίρναν «ξεπλένοντας χρυσο- 
φόρες αλλουβιανές προσχώσεις, που είναι προϊόντα αποσάθρω
σης χρυσοφόρων πετρωμάτων, κι αυτή η απλούστερη μέθοδος 
επικρατούσε όσο επαρκούσε για τις ανάγκες σε χρυσό. Σήμερα, 
δηλαδή στην εποχή του Μαρξ, δεν επαρκεΐ πια, και την πρώτη 
θέση ξαναπήρε η τεχνική που περιγράφει ο Διόδωρος, σημειώνει 
ο Μαρξ. Η υποσημείωσή του αυτή, και η αναφορά στην αρχαία 
τεχνική εξαγωγής χρυσού από το χαλαζίτη δεν έχουν το χαρα
κτήρα της απλής ιστορικής πληροφόρησης, ούτε αποτελούν 
μάταιη επίδειξη πολυμάθειας. Αξιοποιούνται από το Μαρξ για να 
φωτίσουν σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα, για να 
δώσουν ιστορικό βάθος στις αναλύσεις του, για να δώσουν 
ολοκληρωμένη την ιστορική διαδρομή ενός φαινομένου. Ετσι κι 
εδώ, ο Μαρξ αξιοποιεί τις πληροφορίες του Διόδωρου για να 
εξηγήσει την αύξηση της αξίας του χρυσού σε σχέση με το 
ασήμι, και τις δυσχέρειες που δημιουργούσε η σχέση της αξίας 
των δύο μετάλλων την εποχή του διμεταλλικού συστήματος.

Φύση κω αναγκαίος χρόνος

Σε άλλη μια περίπτωση η μαρτυρία του Διόδωρου του 
Σικελιώτη αποδείχνεται πολύτιμη: στο θέμα της παραγωγικότη
τας της δουλιάς. Εξετάζοντας τους φυσικούς όρους που επιδρούν 
στην παραγωγικότητα, ο Μαρξ λέει:

«Αν παραβλέψουμε την περισσότερο ή λιγότερο ανα
πτυγμένη μορφή της κοινωνικής παραγωγής, η παραγωγι
κότητα της εργασίας εξαρτιέται από φυσικούς όρους. Ολοι 
αυτοί οι όροι μπορούν ν’ αναχθούν στη φύση του ίδιου του 
ανθρώπου, λ.χ. στη φυλή κλπ., και στη φύση που τον 
περιβάλλει. Οι εξωτερικοί φυσικοί όροι διαιρούνται οικονο
μικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες: φυσικός πλούτος σε μέσα 
συντήρησης, δηλ. γονιμότητα του εδάφους, ύδατα με πολ

1. «Κεφ.», ό. π., σ. 155 κ. έ.
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λά ψάρια κλπ., και φυσικός πλούτος σε μέσα εργασίας, 
όπως είναι οι καταράχτες, τα πλωτά ποτάμια, η ξυλεία, τα 
μέταλλα, το κάρβουνο κλπ. Στις αρχές του πολιτισμού 
αποφασιστική σημασία έχει το πρώτο είδος του φυσικού 
πλούτου, σε ανώτερη βαθμίδα ανάπτυξης αποφασιστική 
σημασία έχει το δεύτερο είδος. Αρκεί να συγκρίνουμε λ.χ. 
την Αγγλία με τις Ινδίες, ή, στον αρχαίο κόσμο, την Αθήνα 
και την Κόρινθο με τις παράκτιες περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας»1.

Στις περιοχές με τη μεγάλη φυσική γονιμότητα ο αναγκαίος 
χρόνος εργασίας είναι μικρός, κι έτσι είναι μεγάλο το πλεόνασμα 
της εργασίας του παραγωγού, κι αυτό το είχε παρατηρήσει ο 
Διόδωρος στην αρχαία Αίγυπτο:

«Οσο μικρότερος είναι ο αριθμός των φυσικών 
αναγκών, που πρέπει απολύτως να ικανοποιηθούν, και όσο 
μεγαλύτερη είναι η φυσική γονιμότητα του εδάφους και η 
εύνοια του κλίματος, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος 
εργασίας που είναι αναγκαίος για τη συντήρηση και την 
αναπαραγωγή του παραγωγού. Τόσο μεγαλύτερο μπορεί 
λοιπόν να είναι το πλεόνασμα της εργασίας του για άλ
λους, πέρα από την εργασία που απαιτείται για τον εαυτό 
του. Ετσι ο Διόδωρος κιόλας παρατηρεί σχετικά με τους 
αρχαίους αιγυπτίους: «Είναι τελείως απίστευτο με πόσο 
λίγο κόπο και λίγα έξοδα ανατρέφουν τα παιδιά τους. Τους 
ψήνουν το πρώτο τυχόν απλό φαγητό, επίσης τους δίνουν 
και τρώνε το κάτω μέρος του στελέχους του φυτού πάπυ
ρος, εφόσον μπορεί να ψηθεί στη φωτιά, καθώς και τις 
ρίζες και τα στελέχη των φυτών που φυτρώνουν στα έλη, 
πότε ωμά, πότε βρασμένα και πότε ψητά. Τα περισσότερα 
παιδιά γυρνούν ανυπόδητα και γυμνά, γιατί το κλίμα είναι 
πολύ ήπιο. Γ Γ αυτό το λόγο το παιδί ώσπου να ενηλικιωθεϊ 
δε στοιχίζει στους γονείς του συνολικά πάνω από είκοσι 
δραχμές. Αυτό εξηγεί κυρίως γιατί στην Αίγυπτο ο πληθυ

1. «Κε*.». ό. π., σ. 528
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σμός είναι τόσο πολυάριθμος και γιατί μπόρεσαν να γίνουν 
τόσα μεγάλα έργα»1.

Βέβαια, τονίζει ο Μαρξ, τα μεγάλα οικοδομικά έργα της 
αρχαίας Αιγύπτου δεν οφείλονται τόσο στο μέγεθος του πληθυ
σμού της όσο στο ότι ήταν διαθέσιμος σε μεγάλη αναλογία για 
έργα εξωπαραγωγικά. Συμβαίνει δηλαδή και με τον εργατικό 
πληθυσμό ό,τι και με τον ατομικό εργάτη: όπως ο κάθε εργάτης 
δίνει τόση υπερεργασία όσο μικρότερος είναι ο αναγκαίος χρόνος 
εργασίας του, έτσι και ο εργατικός πληθυσμός μπορεί να διατεθεί 
σε εξωπαραγωγικά έργα σε τόσο μεγαλύτερη αναλογία όσο 
μικρότερη είναι η αναλογία του που απαιτείται για την παραγωγή 
των αναγκαίων μέσων συντήρησης.

Ετσι ο Μαρξ φτάνει στο συμπέρασμα πως η πολύ πλούσια 
φύση κρατάει τον άνθρωπο από το χέρι, σαν το παιδί που δεν 
μπορεί να περπατήσει μόνο του, γι’ αυτό και ο καπιταλισμός δεν 
γεννήθηκε στις τροπικές περιοχές με την πλούσια βλάστηση, μα 
στην εύκρατη ζώνη — συμπέρασμα που υπάρχει στο απόσπασμα 
που αναφέραμε πιο πάνω, με τη διάκριση ανάμεσα σε μια φύση 
πλούσια σε μέσα συντήρησης και σε μια φύση πλούσια σε 
πρώτες ύλες και ενεργειακές πηγές:

«Οταν υπάρχει πια η κεφαλαιοκρατική παραγωγή, τότε 
όταν όλοι οι άλλοι όροι μένουν ίδιοι και είναι δοσμένη η 
διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, το μέγεθος της υπερεργα- 
σίας θα ποικίλλει ανάλογα με τους φυσικούς όρους της 
εργασίας και ιδίως ανάλογα με τη γονιμότητα του εδάφους. 
Ωστόσο από δω καθόλου δεν προκύπτει το αντίθετο, ότι 
δηλ. το πιο εύφορο έδαφος είναι το πιο κατάλληλο για την 
ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Ο 
κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής προϋποθέτει την κυ
ριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση. Μια πάρα πολύ 
δαψιλής φύση «κρατάει τον άνθρωπο από το χέρι, όπως 
κρατάει κανείς ένα παιδί όταν το χειραγωγεί». Δεν κάνει 
φυσική ανάγκη την ανάπτυξη του ίδιου του ανθρώπου. Η 
πατρίδα του κεφαλαίου δεν είναι το τροπικό κλίμα με την

1. «Κεο·», ύ. π„ σ. 528 χ. L —  Διόδ. Σικ. «Βιβλ. Ιστ.», Α' 80.
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υπεράφθονη βλάστηση αλλά η εύκρατη ζώνη. Η ποικιλία 
και η πολυμορφία των φυσικών προϊόντων του εδάφους κι 
όχι η απόλυτη γονιμότητά του αποτελούν τη φυσική βάση 
του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, και κεντρί
ζουν τον άνθρωπο, με την εναλλαγή των φυσικών συν
θηκών μέσα στις οποίες ζει, να ποικίλει τις ανάγκες, τις 
ικανότητες, τα μέσα εργασίας και τους τρόπους της δου- 
λιάς του»1.

Από τη διερεύνηση αυτή ο Μαρξ φτάνει σε δυό βασικής 
σημασίας συμπεράσματα:

α) Το υπερπροϊόν δεν πηγάζει από κάποια ιδιότητα της 
ανθρώπινης φύσης, ούτε και η παραγωγή του είναι εγγενής 
ιδιότητα της ανθρώπινης εργασίας. Η πλανερή αυτή ιδέα γεννιέ
ται εκεί όπου ο εργάτης μοναχά με την υπεραξία εξαγοράζει το 
δικαίωμα να εργάζεται για τη δική του συντήρηση2.

β) Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου είναι διαφορετικά πράγματα. Σε εξαιρετικά γόνιμες περιο
χές του πλανήτη, όπου η εξασφάλιση των μέσων συντήρησης 
είναι εύκολη, η εύνοια της φύσης εξασφαλίζει στον άνθρωπο 
άφθονο ελεύθερο χρόνο. Αλλά η παραγωγική αξιοποίηση αυτού 
του ελεύθερου χρόνου από τον ίδιο τον άνθρωπο για τον εαυτό 
του είναι υπόθεση σειράς ιστορικών συνθηκών, ενώ το να 
προσφέρει τον ελεύθερο χρόνο του για την παραγωγή υπερεργα
σίας για άλλους είναι υπόθεση εξωτερικού καταναγκασμού.

Τα δύο αυτά σημεία της ανάλυσης του Μαρξ διατηρούν 
αμείωτη την επαναστατική τους αξία, γίνονται σημεία αφετηρίας 
για την κίνηση της επαναστατικής σκέψης στη σημερινή εποχή, 
όταν, από το ένα μέρος η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί 
να εξασφαλίσει άφθονο «ελεύθερο χρόνο» στον εργαζόμενο, κι 
από το άλλο μέρος ο «εξωτερικός καταναγκασμός» υποχρεώνει 
τον εργαζόμενο να διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του στην παρα

1. «Καρ.», ό. π., σ. 529 κ. έ.
2. «Κες>.», ό. π., σ. 531. Για το σημαντικότατο αυτό θέμα, βλ. στο κεφ. 14, 

σ. 525-534.
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γωγή υπερεργοσίας με την καπιταλιστική, και σκληρότερη, μορ
φή της — της υπεραξίας.

Ανεκδοτολογικές αναφορές

Με το Διόδωρο τελειώνουν οι μεγάλες αναφορές του «Κεφά- 
λαιου» στους αρχαίους συγγραφείς — φιλόσοφους, ποιητές και 
ιστορικούς. Υπάρχει όμως και μια άλλη χρησιμοποίηση των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, αυτή που θα τη λέγαμε «ανεκδο- 
τολογική». Ο Μαρξ στολίζει — «διανθίζει» όπως θα λέγανε οι 
παλιότεροι — τις βαθυστόχαστες αναλύσεις του με σύντομες 
αναφορές, συχνά χαριέστατες, σε αρχαίους συγγραφείς1.

Στον Αθήναιο το Ναυκρατίτη, τον ξακουστό ανεκδοτολόγο 
της παρακμασμένης αρχαιότητας, μα και στο Σοφοκλή, το μεγά
λο τραγικό, προσφεύγει ο Μαρξ για να προσθέσει ζωντάνια και 
ιστορικό βάθος στην ανάλυσή του για το χρήμα — ή καλύτερα 
για τη δύναμη και τη λατρεία του χρήματος, όπως εμφανίζονται 
στις πρώτες εμπορευματικές κοινωνίες και αυξάνουν όσο ανα
πτύσσεται η κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Κοινωνική χοάνη όπου ρίχνονται τα πάντα — τα εμπορεύ
ματα, τα λείψανα των αγίων, τα όσια και τα ιερά — για να βγουν 
σαν αποκρυσταλλωμένο χρυσάφι. «Ριζοσπάστη ισοπεδωτή» που 
κάνει πέρα όλες τις διακρίσεις, δε λογαριάζει τις ποιοτικές 
διαφορές των εμπορευμάτων. Κοινωνική δύναμη που γίνεται 
ιδιωτική δύναμη στα χέρια του κατόχου του: έτσι περιγράφει το 
χρήμα ο Μαρξ. Και υπενθυμίζει πως γι* αυτή του τη δύναμη οι

1. Δεν είναι άσκοπο να θυμίσουμε πως οι αναφορές του Μαρξ, όπως και 
του Ενγτελς, απλώνονται σ’ όλες τις εποχές και τους τόπους, σε κάθε συγγρα
φέα, μα και σε κάθε ιστορικό γεγονός που μπορεί να φωτίσει και να κάνει 
γλαφυρότερη την ανάλυσή του, να της δόσει το ιστορικό βάθος που είναι ένα 
από τα χαρακτηριστικά του έργου των θεμελιωτών του επιστημονικού σοσιαλι
σμού. Αυτή η γνώση της ιοτορίας και των συγγραφέων και η «επίκαιρη» κάθε 
φορά χρησιμοποίησή της δίνει στα έργα του Μαρξ και του Ενγκελς την 
αξιοθαύμαστη ιστορική προοπτική τους.
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Αρχαίοι το καταγγέλλανε σαν ανατροπέα της κοινωνικής και 
ηθικής τάξης, ενώ η σύγχρονη κοινωνία, που άρπαξε από τα 
γεννοφάσκια της τον Πλούτο απ’ τα μαλλιά και τον έβγαλε από 
τα σπλάχνα της γης τιμάει στο χρυσάφι «το ιερό της Γκράαλ», 
το άγιο της δισκοπότηρο, την αστραφτερή ενσάρκωση της αρχής 
που κυβερνάει τη ζωή.

Σ’ αυτό το σαρκαστικό απόσπασμα από το «Κεφάλαιο»', 
όπου ο Μαρξ περιγράφει τη λατρεία του χρυσού και τη δίψα του 
χρήματος — φαινόμενα που γεννιώνται μαζί με το χρήμα και 
κορυφώνονται στον καπιταλισμό, υπάρχουν δυο αναφορές στους 
Αρχαίους. Η μία είναι από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή2, όπου 
παραπέμπει ο Μαρξ για να δείξει πως οι Αρχαίοι καταγγέλλανε 
το χρήμα σαν ανατροπέα της κοινωνικής και ηθικής τάξης: Γιατί, 
λέει ο Σοφοκλής, κανένας ανθρώπινος θεσμός δε βγήκε χειρότε
ρος από το χρήμα. Αυτό ρημάζει πολιτείες και ξεσπιτώνει τους 
ανθρώπους, αυτό είναι δάσκαλος της διαφθοράς που γυρνάει τις 
τίμιες ψυχές και τις μαθαίνει κάθε αδιαντροπιά και κάθε πονηριά 
και κάθε λογής ασέβεια να διδάσκουν στους ανθρώπους.

Η δεύτερη αναφορά είναι από τον Αθήναιο («Δειπνοσοφι- 
σταί», VI, 23):

«Η πλεονεξία ελπίζει πως θα τα καταφέρει να βγάλει 
τον ίδιο τον Πλούτο από τα έγκατα της γης».

Στην αρχαία μυθολογία ο Πλούτος είναι χθόνια θεότητα 
(είναι γιος της Δήμητρας, που όπως είναι γνωστό κι από το μύθο 
της Περσεφόνης, πάντα είχε σχέση με τις χθόνιες λατρείες), και 
γι’ αυτό η εικόνα της πλεονεξίας που θέλει να βγάλει από τα 
έγκατα της γης τον ίδιο το θεό είναι τόσο ζωντανή. Γι’ αυτό και 
ο Μαρξ τη χρησιμοποιεί για να παραστήσει με την ίδια ζωντάνια 
το πως αυτό που επεδίωκε πάντα η πλεονεξία, το κατάφερε η 
καπιταλιστική κοινωνία πριν βγει από την κούνια της: έβγαλε 
τον Πλούτο από τα έγκατα της γης, και μάλιστα με τρόπο αρκετά 
βάναυσο, τραβώντας τον απ’ τα μαλλιά!

Από τον Αθήναιο σταχυολογεί ο Μαρξ άλλο ένα ανέκδοτο,

1. Ο. π., σ. 144 κ. έ.
2. Στ. 295 - 301.
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που αναφέρεται στον Ανάχαρσι, το φιλόσοφο από τη ΣκυθΙα1. Ο 
Αθήναιος αφηγείται2 πως όταν κάποτε ρώτησαν τον Ανάχαρσι 
για ποιό σκοπό χρησιμοποιούν οι Ελληνες το χρήμα, εκείνος 
αποκρίθηκε: «πρός τό άριθμεΐν» — για να μετρούν, για να 
λογαριάζουν.

Μ’ αυτό το ανέκδοτο για τον Ανάχαρσι που κυκλοφορούσε 
στην αρχαιότητα, ο Μαρξ εικονογραφεί και δίνει ιστορικό βάθος 
στην ανάλυσή του για το πως τα νομίσματα και οι υποδιαιρέσεις 
τους γίνονται η συμβατική, ιδεατή και νομικά αναγνωρισμένη 
έκφραση της αξίας των εμπορευμάτων: Αντί να λέμε πως μια 
ποσότητα στάρι αξίζει τόσες ουγγιές χρυσού, λέμε πως αξίζει 
τόσες λίρες, τόσα σελίνια και τόσες πένες, και μ’ αυτόν τον 
τρόπο «τα εμπορεύματα εκφράζουν μέσα από την τιμή τους το 
πόσο αξίζουν, και το χρήμα χρησιμεύει σαν χρήμα υπολογισμού 
κάθε φορά που πρόκειται να προσδιοριστεί η αξία ενός είδους 
στη χρηματική της μορφή»3.

Η  γοητεία του Επίκουρον

Σ' ορισμένες περιπτώσεις θά ’λεγε κανείς πως μια εικόνα που 
έρχεται από την αρχαία σκέψη γοητεύει τόσο το Μαρξ, ώστε να 
την επαναλαμβάνει σε διαφορετικά σημεία του έργου του, και για 
διαφορετικούς λόγους.

Αυτό γίνεται με τον Επίκουρο, που τόσο καλά τον είχε 
μελετήσει (είναι πασίγνωστο πα>ς η διδακτορική διατριβή του 
Μαρξ είχε θέμα της τη συγκριτική μελέτη της ατομικής φιλοσο
φίας του Δημόκριτου και του Επίκουρου).

1. Αυτός ο μοναδικός Σκύθης που πήρε θέση ανάμεσα στους Ελληνες 
φιλόσοφους φαίνεται ότι πάντα εντυπαχΑιζ* το Μαρξ. Σ’ ένα από τα νεανικά του 
έργα, τη «Συμβολή στην Κριτική της Φιλοσοφίας του Δικαίου του Χέγκελ» 
(Εισαγωγή. Απαντα, τ. 3ος, αγγλ. έχδ., σελ. 160) έγραφε: «Το γεγονός ότι η 
Ελλάδα είχε ένα Σκύθη ανάμεσα στους φιλοσόφους της δε βοήθησε τους Σκΰθες 
να κάνουν ένα έστω βήμα στον ελληνικό πολιτισμό».

2. «ΔειπνοσοφισταΙ», IV 151 c.
3. «Κεφ.», ό. π., σ. 113.
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Στο «Κεφάλαιο»1 ο Μαρξ παίρνει από τον Επίκουρο την 
εικόνα των θεών που κατοικούν στα διάκενα του κοσμικού 
σύμπαντος για να δείξει πως, στους ασιατικούς και στους άλλους 
αρχαίους τρόπους παραγωγής, καθαυτό εμπορικοί λαοί δεν 
υπήρχαν παρά στα διάκενα του αρχαίου κόσμου, στα «μετακό- 
σμια» του Επίκουρου:

«Καθαυτό εμπορικοί λαοί υπάρχουν μονάχα στα εν
διάμεσα του αρχαίου κόσμου, όπως οι θεοί του Επίκουρου 
ή όπως οι Εβραίοι στους πόρους της πολωνικής κοινω
νίας».

Στον 3ο τόμο του «Κεφάλαιου», όπου ο Μαρξ ακολουθεί 
την ιστορική διαδρομή του εμπορικού κεφάλαιου, η εικόνα 
επαναλαμβάνεται αυτούσια:2

«Οι εμπορικοί λαοί των αρχαίων υπήρχαν, όπως οι 
θεοί του Επίκουρου, στα ενδιάμεσα διαστήματα του σύ
μπαντος, ή μάλλον, όπως οι Εβραίοι στους πόρους της 
πολωνικής κοινωνίας».

Και πάλι στον 3ο τόμο, στα «Προκεφαλαιοκρατικά»3, η ίδια 
εικόνα χρησιμοποιείται για το τοκογλυφικό κεφάλαιο:

«Η τοκογλυφία φαίνεται σαν να ζει στους πόρους της 
παραγωγής, όπως οι θεοί του Επίκουρου στα μετακόσμια».

Τέλος, στον 4ο τόμο του «Κεφάλαιου», στις «Θεωρίες για 
την Υπεραξία», εκθέτοντας τις αντιφάσεις που περιέχουν οι 
πολιτικές απόψεις των φυσιοκρατών, ο Μαρξ χρησιμοποιεί την 
ίδια εικόνα4:

«Και ίσα-ίσα αυτή η σχολή, με το laissez faire, laisser 
aller, ανατρέπει τον κολμπερτισμό, γενικά κάθε ανάμιξη 
της κυβέρνησης στη δραστηριότητα της αστικής κοινω
νίας. Επιτρέπει στο Κράτος να συνεχίζει να ζει μόνο στους 
πόρους αυτής της κοινωνίας, όπως ο Επίκουρος (έβαλε) 
τους θεούς του στους πόρους του κόσμου»5.

1. Ο. π., σ. 92.
2. Τ. 3ος, ο. 418
3. Ο. π., σ. 747.
4. Τ. 4, μ. 1, σ. 41.
5. Κατά τον Επίκουρο, κόσμος είναι μια περιοχή του ουρανού που περιέχει
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Σ’ αυτή την επανάληψη βλέπουμε πως η εικόνα των θεών 
που ζούνε στα μετακόσμια έμενε ιδιαίτερα ζωντανή στη σκέψη 
του Μαρξ, κι επανερχόταν κάθε φορά που του χρειαζόταν, χωρίς 
να τον ενοχλεί η επανάληψη. Ενα ερώτημα είναι, φυσικά, για-rt η 
εικόνα αυτή επανέρχεται τόσες φορές ειδικά στο «Κεφάλαιο», 
ποιός ήταν ο ιδιαίτερος λόγος — αν υπήρχε — που έφερνε στην 
άκρη της πέννας του Μαρξ την εικόνα με τα μετακόσμια στην 
περίοδο που έγραφε το μεγαλοφυές αυτό έργο του.

Η  σοφιστική της νοθείας

Στην ανεκδοτολογική σειρά πρέπει να περιλάβουμε και την 
αναφορά στον Πρωταγόρα και τους Ελεάτες', που ξεκινάει από 
ένα παιχνίδι με τη λήξη «σοφιστική».

Στο κεφάλαιο για την εργάσιμη μέρα ο Μαρξ περιγράφει τη 
σκληρή δουλιά των αρτεργατών στην Αγγλία, δουλιά που γινό
ταν κάτω από πρωτόγονες συνθήκες (τόσο πρωτόγονες, ώστε 
βρίσκονταν πολύ πίσω από τη χρυσή εκείνη εποχή που έφερε η 
εφεύρεση του νερόμυλου, όπως την περιγράφει ο ποιητής της 
Ρωμαϊκής εποχής Αντίπατρος, θυμίζει ο Μαρξ), και δεν παραλεί

τα άστρα και τη γη και όλα τα άλλα ορατά, αποτελεί μέρος του απείρου, έχει 
πέρας που μπορεί να είναι περιστρεφόμενο ή ακίνητο, και μπορεί να είναι 
στρογγυλό ή τρίγωνο ή να έχει οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Τέποι κόσμοι 
υπάρχουν άπειροι. Μετακόσμιο είναι το διάστημα ανάμεσα σε κόσμους. Στην 
περιοχή ενός κόσμου ή στο μετακόσμιο, παντού όπου υπάρχει αρκετός κενός 
χώρος, μπορεί να γίνει ένας καινούργιος κόσμος. (Διογένης Λαέρτιος, X, 89-90). 
Σ ’ αυτά τα μεσοδιαστήματα κατοικούν οι θεοί, χωρίς κανένα ρόλο στη γένεση ή 
στην καταστροφή των άπειρων κόσμων. Οπως λέει ο Σενέκας, ο Επίκουρος 
αφόπλισε το θεό, του αφαίρεσε όλα του τα όπλα κι όλη του τη δύναμη, τον 
εξουδετέρωσε και τον έθεσε εκτός δράσης, τον έκλεισε πίσω από ψηλούς κι 
αξεπέραστους τοίχους, τον απομόνωσε από κάθε επαφή με τους θνητούς. Στο 
μεσοδιάστημα, ανάμεσα στο δικό μας και τον άλλο ουρανό, μόνος, δίχως κανένα 
ζωντανό πλάσμα γύρω του, προσπαθεί να γλυτώσει από τα συντρίμμια των 
κόσμων που καταρρέουν γύρω του, δίχως επιθυμίες και δίχως έγνοια για τους 
ανθρώπους (Σενέκας, De bcneficiis, IV, 19).

1. «Κεφ.», τ. 1ος, ό. π„ σ. 261.
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πει να αφιερώσει μια σελίδα στη νοθεία του ψωμιού, που είχε 
πάρει ήδη μεγάλη έκταση:

«Η απίστευτη νοθεία του ψωμιού, ιδίως στο Λονδίνο, 
αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την επιτροπή της 
Κάτω Βουλής για τη νοθεία των τροφίμων» (1855-1856) 
και από το σύγγραμμα του δρ. Χάσσαλ: «Adulterations 
defected». Η συνέπεια αυτών των αποκαλύψεων ήταν ο 
νόμος της 6 του Αυγούστου 1860: «for preventing the 
adulteration of articles of food and drink» [«για την απο
τροπή της νοθείας των τροφίμων και των ποτών»), ένας 
ατελέσφορος νόμος, γιατί είναι γεμάτος από τη μεγαλύτερη 
λεπτότητα απέναντι σε κάθε freetrader [οπαδό του ελεύθε
ρου εμπορίου] που φροντίζει με την αγορά και την πούλη- 
ση νοθευμένων εμπορευμάτων «to turn an honest penny» 
[«να βγάλει μια τίμια δεκάρα»]. Η ίδια η επιτροπή διατύ
πωσε με αρκετή δόση αφέλειας την πεποίθησή της ότι 
ελεύθερο εμπόριο θα πει στην ουσία εμπόριο με νοθευμένες 
ή, όπως το λέει ευφυολογώντας ο εγγλέζος, εμπόριο με 
«σοφιστικοποιημένες ύλες»1. Στην πραγματικότητα αυτού 
του είδους η «σοφιστική» ξέρει πιο καλά από τον Πρωτα
γόρα να κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο και 
ξέρει καλύτερα από τους Ελεάτες ν’ αποδείξει ad oculos 
(εξόφθαλμα) ότι καθετί το πραγματικό είναι απλή δόξα76».

Η αναφορά αυτή στον Πρωταγόρα και στους Ελεάτες, παρ’ 
όλο που γίνεται εδώ μόνο και μόνο για να στηρίξει το παιχνίδι 
των λέξεων, δείχνει πως η ελληνική φιλοσοφία δεν είχε μυστικά 
για το Μαρξ. Η βαθιά του γνώση ξεκινάει άλλωστε από πολύ 
νωρίς, όπως δείχνουν οι σημειώσεις του και όλη η προπα
ρασκευαστική δουλιά του για τη διδακτορική διατριβή του, 
καθώς και η εξαγγελία (στον Πρόλογο της διατριβής του) της

1. Παρά την ελληνική της ρίζα, η λέξη sophisticated είναι αμετάφραστη 
στα ελληνικά. Σημαίνει, όπως και η γαλλική sophistiqui «αλλοιωμένος», «νοθευ
μένος», αλλά και «όχι φυσικός», «επεξεργασμένος». Η χρησιμοποίηση αυτού 
του ασαφούς όρου, που προέρχεται από τη σοφιστική, δίνει στο Μαρξ την 
ευκαιρία να παίξει με τις λέξεις.
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πρόθεσής του να γράψει μια ευρύτερη μελέτη, όπου θα παρουσία
ζε «τον κύκλο της Επικούρειας, της Στωικής και της Σκεπτικής 
φιλοσοφίας στη σχέση τους με το σύνολο της Ελληνικής φιλοσο
φικής σκέψης». Το σχέδιό του αυτό δεν πραγματοποιήθηκε. 
Αλλά λίγα χρόνια αργότερα, στη «Γερμανική Ιδεολογία» ο Μαρξ 
κι ο Ενγκελς μας δίνουν περίπου μια «σύνοψη» της αρχαίας 
ελληνικής φιλοσοφίας, με κρίσεις και εκτιμήσεις που παραμένουν 
αναντικατάστατες.

Για τους θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού η βα
θιά γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας δεν ήταν στοιχείο 
ευρυμάθειας, αποθησαυρισμού γνώσεων. Ηταν όρος, απαραίτητη 
προϋπόθεση της γνώσης. Αυτή τους την κοινή πεποίθηση την 
αξιοποίησαν στο έπακρο με τις αναφορές τους, και τις μεγάλες 
και βαρυσήμαντες και με τις μικρές και «ανεκδοτολογικές», 
πετυχαίνοντας αυτό που κανένας ειδικός μελετητής της αρχαίας 
σκέψης δεν μπόρεσε να πετύχει: έκαναν την ελληνική σκέψη 
πάντα «επίκαιρη», συνδέοντάς τη με το σήμερα.

Οι αναφορές στους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς από το 
«Κεφάλαιο», που συγκεντρώσαμε εδώ, δείχνουν τον αξιοθαύμα
στο τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ πετύχαινε αυτή τη σύνδεση του 
χτες με το σήμερα, δίνοντας ζωντάνια και επικαιρότητα στα 
μεγαλύτερα επιτεύγματα της αρχαίας σκέψης και στους μεγαλύ
τερους εκφραστές της.
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ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ
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51 τελευταίος κ α τα λ ά β ε ι  
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62 3, από κάτω διαταγμένη διαταραγμένη
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