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13Κρίση στην ταξική σχέση

ΝΑΙ! ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ!1

Η ιστορία της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι η ιστορία της 
αναπαραγωγής της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης. η ιστο-
ρία της αναπαραγωγής του κεφαλαίου ως κεφαλαίου και 
–του αναγκαίου επακόλουθού του– της εργατικής τάξης 
ως εργατικής τάξης. Αν υποθέσουμε ότι η αναπαραγωγή 
αυτής της σχέσης δεν είναι αναπόφευκτη, ποια είναι η δυ-
νατότητα της μη-αναπαραγωγής της;

Για μια σύντομη στιγμή, η πρόσφατη κρίση φάνηκε ίσως 
να μας προσφέρει μια φευγαλέα εικόνα από μια τέτοια 
μη-αναπαραγωγή: το φαινόμενο του τραπεζικού πανικού 
επέστρεψε στον καπιταλιστικό πυρήνα, ένα κύμα ταραχών 
για τις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων σάρωσε 
πολυάριθμες χώρες, τα χρηματιστήρια κατρακύλησαν και 
οι επιχειρήσεις κήρυξαν πτώχευση, η ισλανδική οικονομία 
κατέρρευσε, ο κόσμος στο σύνολό του εισήλθε σε μια 
κρίση που χαρακτηρίστηκε ευρέως ως η χειρότερη από 
την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, η Ελλάδα πήρε φωτιά 
από την εξέγερση, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο επανεμφα-
νίστηκαν μορφές ταξικής πάλης που είχαμε να δούμε εδώ 
και δεκαετίες. Για μερικούς μήνες ξεστομίζονταν εδώ κι 
εκεί κούφια λόγια περί της επιστροφής του Μαρξ και οι 
mainstream οικονομολόγοι έγιναν καταστροφιστές, λίγο 
πριν η κουβέντα για τα «πράσινα βλαστάρια» επιστρέψει 
και αρχίσει να εδραιώνεται η συνήθης ιδέα ότι αυτή η κρί-
ση ήταν, το πολύ-πολύ, μια ιδιαίτερα σοβαρή βλάβη στην 
κανονική λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, η 
οποία προκλήθηκε από κάποιον αυθαίρετο μη-συστημι-
κό παράγοντα. Σε μια συνθήκη σαν αυτή, η ερμηνεία της 
κρίσης ως όψης της αυτορρύθμισης της καπιταλιστικής 
παγκόσμιας οικονομίας είναι ίσως περισσότερο εύλο-
γη από την ερμηνεία της ως εκδήλωσης της δυνατότητας 
μη-αναπαραγωγής της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης. 
στην απώτατη εκδοχή της, η κρίση αποτελεί το ιδιαίτερα 
ακραίο «ξεκαθάρισμα» κάποιων υπερβολών ή ανορθολο-
γισμών ενός κατά τα άλλα υγιούς, πλήρως λειτουργικού 

1. [Σ.τ.Μ.] Πρό-
κειται για διάσημη 
ατάκα που ακούγε-
ται από τον Πίτερ 
Σέλερς στην ταινία 
Being There (Να 
είστε εκεί κύριε 
Τσανς) και η οποία 
συχνά χρησιμοποι-
είται για να περιγε-
λάσει τις συνήθεις 
εκτιμήσεις των 
οικονομολόγων 
για ανάκαμψη της 
οικονομίας.
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συστήματος. 

Όμως δεν υπάρχει υγιής κατάσταση ισορροπίας ούτε και 
«κανονική», πλήρως λειτουργική συνθήκη στον πυρήνα της 
καπιταλιστικής κοινωνίας. Η κρίση είναι το modus vivendi 
της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, η δια βίου διαδικασία 
αυτής της αντίφασης. Στον βαθμό που η συσσώρευση του 
κεφαλαίου είναι πάντα μια ανήσυχη, προβληματική διαδι-
κασία. στον βαθμό που το κεφάλαιο, ακόμα και στις νίκες 
του επί του προλεταριάτου, εξακολουθεί να προσεγγίζει 
αδιέξοδα υπερσυσσώρευσης. στον βαθμό που ο χορός 
της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης δεν δύναται να λάβει 
χώρα δίχως αμφότερους τους απρόθυμους παρτενέρ της, 
η κρίση είναι πάντοτε εδώ. Στον καπιταλιστικό τρόπο πα-
ραγωγής η εργασία αποτελεί την πηγή της αξίας, μα με 
την πρόοδο της συσσώρευσης η αναγκαία εργασία τείνει 
να ελαττώνεται ως μέγεθος. Η κρίση είναι πάντα μαζί μας 
διότι, για το κεφάλαιο, η εργασίa είναι πρόβλημα. 

Ωστόσο, η κρίση συνιστά επίσης ένα διακριτό συμβάν. 
Ο θεαματικός καταστροφισμός που κυρίευσε τα χρημα-
τιστήρια ανά τον πλανήτη την περίοδο της κατάρρευσης 
της Lehman Brothers, η πλημμύρα άσκησης δικαιωμάτων 
κατάσχεσης που σάρωσε τις ΗΠΑ, η επικρεμάμενη χρε-
οκοπία ολόκληρων κρατών, τα τεράστια προγράμματα 
διάσωσης και οι προβλέψεις για ύφεση, οι χαιρετισμοί 
του τέλους της «νεοφιλελεύθερης» εποχής και η εμφάνι-
ση ιδεών –οσοδήποτε απατηλών– περί μιας επιστροφής 
στον Κέυνς: όλα αυτά αποτελούν τα πολύ πραγματικά ση-
μάδια μιας ιδιαίτερης κρίσης στην καπιταλιστική ταξική 
σχέση. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της κρίσης προδίδει τη 
γενική αντίφαση αυτής της σχέσης, σαν ξαφνικά το καπάκι 
να πετάχτηκε από τη μηχανή, φανερώνοντας όλα τα τρί-
ζοντα γρανάζια της. Όπως όλες οι κρίσεις, έτσι και αυτή 
αντιπροσωπεύει τη βαθύτερη μεταβαλλόμενη δομή της 
ταξικής σχέσης: εκεί που μια όψη της αναπαραγωγής της 
σχέσης προσκρούει στα όριά της, μια στιγμή συστημικής 
ανοιχτότητας κάνει την εμφάνισή της και μαζί της μια φευ-
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γαλέα έκλαμψη της δυνατότητας για ρήξη. Τότε, εκεί που 
ένα γρανάζει είχε γλιστρήσει από τον σφόνδυλο, μέσω 
κάποιας χαοτικής μηχανικής επανασυμπλέκεται ένα νέο, 
με μια διαφορετική ορμή αυτή τη φορά. Η αντιφατική ανα-
παραγωγή της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης συνεχίζεται 
προς το παρόν, με μερικές τροποποιήσεις. τα «πράσινα 
βλαστάρια» της ανάκαμψης αναγγέλλουν το τέλος του 
χειμώνα και η κρίση φυσικοποείται για μια ακόμη φορά 
όχι ως μια χρόνια ή μόνιμη συνθήκη, αλλά ως η αιώνια 
επανεμφάνιση ενός φυσικού κύκλου. 

Ποιος είναι ο τρέχων χαρακτήρας της αναπαραγωγής της 
ταξικής σχέσης και με ποιον τρόπο αυτή αυτομετασχηματί-
ζεται; Ποιες νύξεις για τη μη-αναπαραγωγή της μπορούμε 
να βρούμε σε αυτόν τον μετασχηματισμό; Ποια είναι, με 
άλλα λόγια, η πιθανότητα μιας πλήρους ρήξης με την εν 
λόγω αυτοαναπαραγωγή στην παρούσα φάση; Αυτά είναι 
τα ερωτήματα με τα οποία η επαναστατική θεωρία καλείται 
να καταπιαστεί. Είναι στις μεταβαλλόμενες τροπικότητες 
αυτής της αναπαραγωγής που μπορούμε να συλλάβουμε 
την πραγματική ιστορία της καπιταλιστικής κοινωνίας ως 
κάτι περισσότερο από μια τυχαία συναρμολόγηση γεγο-
νότων, αφηγήσεων ή εννοιών, στρατηγικών νικών, ηττών 
ή αφομοιώσεων, γιατί είναι κατά την αυτοαναπαραγωγή 
της που η καπιταλιστική ταξική σχέση οικοδομείται ως ολό-
τητα. Για τον ίδιο λόγο, είναι σε αυτές τις τροπικότητες που 
οφείλουμε να αναζητήσουμε τις δυνατότητες μιας εμμε-
νούς καταστροφής αυτής της ολότητας.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

[Τ]ο αποτέλεσμα της καπιταλιστικής διαδικασίας παρα-
γωγής δεν είναι μονάχα εμπορεύματα και υπεραξία. 
είναι η αναπαραγωγή της σχέσης αυτής καθεαυτήν [...] 
Κεφάλαιο και μισθωτή εργασία αποτελούν μόνο δυο 
εκφράσεις της ίδιας σχέσης.2

Αν υπάρχει κάποιο ειδοποιό χαρακτηριστικό που διακρίνει 

2. Marx, Κ. (1988). 
61-63 Μanuscripts 
(MECW 30). New 
York City: Interna-
tional Publishers, 
p. 113-5. [Σ.τ.Μ.: σε 
δική μας μετάφρα-
ση από τα αγγλικά].
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το κεφαλαίο από μια απλή ποσότητα χρήματος, ή από μια 
απροσδιόριστη μάζα υλικών με τα οποία μπορεί κανείς 
να δημιουργήσει χρήμα, είναι η ιδιότητά του να επεκτείνε-
ται: πρόκειται για χρήμα που γίνεται περισσότερο χρήμα, 
αξία που αυτοαξιοποιείται. Προκειμένου να συνεχίσει να 
υπάρχει ως τέτοιο, το κεφάλαιο πρέπει να αυξάνει αενάως 
την ποσότητά του. Υπό αυτή την έννοια, έχει έναν καθαρά 
«τελεολογικό» χαρακτήρα: έχει ένα ξεκάθαρο στόχο –την  
αυτοεπέκτασή του– και τον ακολουθεί αδιάλειπτα. Δεδο-
μένου ότι, σε συστημικό επίπεδο, μια τέτοια επέκταση ξε-
κάθαρα δεν μπορεί να συντηρείται μέσω της απλής ανα-
διανομής αξίας μεταξύ κεφαλαίων, για να λάβει χώρα 
η αξιοποίηση θα πρέπει να υφίσταται κάποια δυνατότητα 
παραγωγής νέας αξίας. Αυτή η δυνατότητα είναι η εργα-
σιακή δύναμη. 

Από τη στιγμή που οι εργάτες δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη 
να ξοδεύουν το σύνολο της εργάσιμης ημέρας για να 
παράξουν εκείνα που τους επιτρέπουν να αναπαραχθούν 
ως εργάτες για την επόμενη μέρα, δύναται να υπάρχει 
ένα πλεόνασμα ανάμεσα στην ποσότητα εργασίας που 
εκτελείται στην πράξη από τους εργάτες και τον κοινωνικό 
μέσο όρο εργασίας που δαπανάται για την παραγωγή των 
αγαθών με τα οποία οι εργάτες αναπαράγονται. Προκύπτει 
έτσι η διάκριση ανάμεσα στην εργασία και την εργασιακή 
δύναμη, μια διάκριση πάνω στη βάση της οποίας μπορεί 
κανείς εύλογα να ισχυριστεί ότι εγείρεται ολόκληρο το οι-
κοδόμημα της καπιταλιστικής κοινωνίας. 

Ενώ φυσικά οι εργάτες πρέπει να εξαναγκάζονται να 
παρέχουν αυτό το πλεόνασμα, αυτός ο καταναγκασμός 
είναι συστημικός. Αυτό που για την εργάτρια είναι απλά 
ο αριθμός των εργάσιμων ωρών που απαιτούνται για να 
κερδίσει τον απαραίτητο για την αναπαραγωγή της σε ένα 
δεδομένο επίπεδο μισθό, για το κεφάλαιο συνιστά τόσο 
ένα μισθολογικό έξοδο όσο και τη δυνατότητα κέρδους 
πέραν τη απλής αξίας των μισθών. Ενώ η θέση της εργά-
τριας σε σχέση με την ιδιοκτησία σημαίνει πως η τυπική 
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της ελευθερία συμφύρεται ταυτόχρονα με τον συστημικό 
καταναγκασμό, αμφότερα τα δύο μέρη αυτής της συμφω-
νίας παραμένουν συναινούντα «αστικά υποκείμενα», τα 
οποία προσέρχονται ελεύθερα στην αγορά. Αυτή η συ-
νάντησηστην αγορά εργασίας, ανάμεσα στο κεφάλαιο 
και την εργασία, εμπεριέχει –οπωσδήποτε– ορισμένες 
εγγενείς τριβές, καθώς, όπως όλοι οι καλοί έμποροι, και 
τα δυο μέρη θα αναζητούν πάντοτε τρόπους να αποκτή-
σουν περισσότερα προσφέροντας λιγότερα. Οι εργάτες 
σέρνονται απρόθυμα στη δουλειά, παίρνουν πίσω όσο το 
δυνατόν περισσότερο από τον κλεμμένο τους χρόνο και 
ενίοτε απεργούν για υψηλότερους μισθούς, ενώ το κε-
φάλαιο επιβάλλει την εργάσιμη μέρα όσο αυστηρότερα 
μπορεί και συνεχώς επιδιώκει την επέκταση του πλεονα-
σματικού μέρους της εργασίας που λαμβάνει χώρα στην 
παραγωγική του διαδικασία. 

Αυτή η καθημερινή συνάντηση κεφαλαίου και εργασίας 
δεν είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός. Αν ήταν τέτοιο, τότε 
η διατήρηση της καπιταλιστικής κοινωνίας σε βάθος χρό-
νου δεν θα συνιστούσε τίποτα λιγότερο από θαύμα. Δεν 
είναι γεγονός γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που μας 
εμπλέκει όλους ακατάπαυστα, και δεν είναι τυχαίο γιατί –
στην επανάληψη αυτής της συνάντησης– μπορούμε να ανι-
χνεύσουμε μια ορισμένη συστηματικότητα στον τρόπο με 
τον οποίο αυτή προκύπτει.3 Δεν συμβαίνει απλά οι εργάτες 
να συναντούν το κεφάλαιο στην αγορά εργασίας έχοντας 
μόνο την εργασιακή τους δύναμη να πουλήσουν, όπως 
δεν συμβαίνει απλά το κεφάλαιο να αντιπαρατίθεται σε 
αυτούς τους εργάτες ως συσσωρευμένη μάζα μέσων πα-
ραγωγής στη μορφή της ατομικής ιδιοκτησίας. Ορθότερα, 
τόσο οι εργάτες ως πωλητές εργασιακής δύναμης όσο 
και το κεφάλαιο ως συσσωρευμένη μάζα μέσων παρα-
γωγής παράγονται αμφότεροι σαν τέτοιοι μέσα από μια 
καθορισμένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία είναι η ίδια 
η διαδικασία παραγωγής: παράλληλα με την παραγωγή 
αξίας και ξεχωριστών αξιών χρήσης, η παραγωγική διαδι-
κασία αποτελεί την ίδια στιγμή διαδικασία παραγωγής της 

3. «Με την επανά-
ληψη, αυτό που αρ-
χικά εμφανιζόταν 
ως τυχαίο και εν-
δεχομενικό γίνεται 
μια πραγματική και 
επικυρωμένη ύπαρ-
ξη». Hegel, G.W.F. 
(1900). Philosophy 
of History. New 
York City: The Co-
lonial Press, p. 313. 
[Σ.τ.Μ.: σε δική μας 
μετάφραση από τα 
αγγλικά].
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καπιταλιστικής σχέσης. 

Αν αναλογιστούμε την παραγωγική διαδικασία όχι στην 
αφετηρία της αλλά στο αποτέλεσμά της, ο επιτυχημένος 
καπιταλιστής έχει ιδιοποιηθεί υπεραξία από τους εργάτες, 
την έχει πραγματοποιήσει στην ανταλλαγή και μπορεί τώρα 
να χρησιμοποιήσει αυτή την αξία στον επόμενο κύκλο της 
παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ η εργάτρια, έχοντας πλη-
ρωθεί για την εργασιακή της δύναμη και μόνο, αφήνει την 
παραγωγική διαδικασία μονάχα με έναν μισθό με τον 
οποίο καλείται να καλύψει το κόστος αναπαραγωγής της 
εν όψει του επόμενου παραγωγικού κύκλου. Και τα δύο 
μέρη, λοιπόν, επιστρέφουν, στο τέλος της παραγωγικής 
διαδικασίας, στις δομικές θέσεις από τις οποίες εισήλθαν 
σε αυτή. Η εργάτρια δεν έχει πολλές επιλογές πέρα από 
το να πουλήσει ξανά την εργασιακή της δύναμη, μιας και 
δεν έχει συσσωρεύσει κάτι δικό της κατά τη πορεία της 
παραγωγικής διαδικασίας, και ο καπιταλιστής είναι υπο-
χρεωμένος από την επεκτατική λογική του κεφαλαίου να 
την απασχολήσει για άλλη μια φορά. Άπαξ και η καπιτα-
λιστική παραγωγική διαδικασία ξεκινήσει, η συνέχειά της 
είναι –τουλάχιστον με αυτήν την έννοια– αυτόματη. Υπάρ-
χει μια αναγκαιότητα στη συνεχιζόμενη αναπαραγωγή 
της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, η οποία συνάγεται από 
τον χαρακτήρα της ίδιας της καπιταλιστικής παραγωγικής 
διαδικασίας.4 Καθώς η παραγωγική διαδικασία δεν είναι 
παρά η ταξική σχέση in actu, θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η αναπαραγωγή της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης συ-
νάγεται υποχρεωτικά από τον χαρακτήρα της ίδιας αυτής 
σχέσης. 

Η ΟΛΟΤΗΤΑ 

Η αυτοθεμελίωση της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης απο-
τελεί επίσης και αυτοθεμελίωση της ολότητας των καπι-
ταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Με αυτή τη διαδικασία 
αυτοαναπαραγωγής, δεν είναι μόνο οι εργάτες και το 
κεφάλαιο που αναπαράγονται, αλλά επίσης και το κράτος 

4. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι 
αναπόφευκτη. Το 
γεγονός ότι κάτι 

είναι αναγκαίο 
δεν μας λέει αν 

αυτό θα συμβεί ή 
όχι. Μολονότι η 

αυτοαναπαραγωγή 
της καπιταλιστικής 

ταξικής σχέσης 
έχει έναν αυτόματο 

χαρακτήρα, και 
κατά συνέπεια μια 

ορισμένη «ανα-
γκαιότητα», αυτός 

ο χαρακτήρας 
δεν καθιστά αυτήν 

τη συνεχιζόμενη 
αναπαραγωγή 

περισσότερο ανα-
πόφευκτη από μια 

μηχανή εσωτερικής 
καύσης που συνε-

χίζει να λειτουργεί  
σαν αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα της 
κατασκευής της. 
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με όλα τα όργανά του, η οικογενειακή δομή και το σύστη-
μα των έμφυλων σχέσεων, η συγκρότηση του ατόμου ως 
υποκειμένου με μια ειδική εσωτερικότητα που αντιτίθεται 
στον κόσμο της παραγωγής κ.ο.κ. Είναι μόνο μέσω της 
επανάληψης της αναπαραγωγής τους –βασισμένης στην 
αναπαραγωγή των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων– 
που αυτές οι διάφορες στιγμές καταλήγουν να φέρουν 
κάποια συστηματικότητα και, συνεπώς, να συγκροτούν μια 
ολότητα.

Είναι κοινός τόπος ότι οι κοινωνικές δομές που συγκρο-
τούν αυτή την ολότητα δεν μπορούν να συνεχίσουν να 
υπάρχουν χωρίς τη θεμελίωση της κοινωνίας στην πα-
ραγωγή. Η παραγωγή, θεωρημένη μόνο στην άμεση υλι-
κή πλευρά της, αυτοπαρουσιάζεται ως μια οιονεί φυσική 
βάση για την αναπαραγωγή της «κοινωνίας». Όμως στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η αξία –όχι η γενική 
παραγωγή της ανθρώπινης ζωής μέσω κάποιου «ανθρώ-
πινου μεταβολισμού με τη φύση»– που συνιστά το άμεσο 
αντικείμενο της παραγωγής· και είναι πρώτα και κύρια όχι 
η «κοινωνία», αλλά η καπιταλιστική ταξική σχέση αυτή που 
αναπαράγεται. Η «κοινωνία» ως τέτοια –ή ο κοινωνικός 
σχηματισμός– είναι η αφηρημένη εμφάνιση της ολότητας 
των σχέσεων που αναπαράγονται μέσω της αυτοαναπα-
ραγωγής της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης. Μια θεωρία 
που εκκινεί από την αφηρημένη αυτοαναπαραγωγή της 
κοινωνικής ολότητας μπορεί μόνο να εκφράσει την ύπαρ-
ξη αυτής της ολότητας ταυτολογικά: η διατήρηση της ύπαρ-
ξης των μερών είναι λειτουργικά αναγκαία για τη διατήρη-
ση της ύπαρξης του όλου, και η διατήρηση της ύπαρξης του 
όλου δεν είναι τίποτα άλλο από τη διατήρηση της ύπαρξης 
αυτών των λειτουργικών μερών. Η αλτουσεριανή έννοια 
της «δομικής αιτιότητας» υιοθετεί αυτή την ταυτολογία σαν 
μεταφυσική αρχή – σφάλμα αδιαχώριστο από τη λειτουρ-
γιστική τάση εντός του αλτουσεριανού μαρξισμού.5 

Εντούτοις, μια επιβεβαίωση της ενδεχομενικότητας ή 
της ανοιχτότητας της ταξικής πάλης ή μια «κοπερνίκεια 

5. Βλ. για παρά-
δειγμα L. Althusser 
& E. Balibar. (2003). 
Να διαβάσουμε το 
Κεφάλαιο. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμμα-
τα, σελ. 441: «τα 
αποτελέσματα δεν 
είναι εξωτερικά 
προς τη δομή, δεν 
είναι ένα προϋπάρ-
χον αντικείμενο ή 
στοιχείο, ένας προ-
ϋπάρχων χώρος 
στον οποίο η δομή 
θα αποτύπωνε το 
σημάδι της: σημαί-
νει, αντίθετα, ότι 
η δομή ενυπάρχει 
στα αποτελέσματά 
της με τη σπινοζική 
έννοια του όρου, 
[...] η δομή, που δεν 
είναι παρά ένας ει-
δικός συνδυασμός 
των στοιχείων της, 
δεν είναι τίποτε έξω 
από τα αποτελέ-
σματά της».
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στροφή» προς την εργατική τάξη ως υποκείμενο της πά-
λης αυτής, δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή εναλλακτι-
κή στη λειτουργιστική ή τη νατουραλιστική αντίληψη της 
κοινωνικής αναπαραγωγής. Καθώς η ταξική σχέση ανα-
παράγεται συστηματικά, είναι ίδιόν της να μην έχει τον 
χαρακτήρα του τυχαίου, ενώ και η εργατική τάξη, όντας ο 
επακόλουθος πόλος του κεφαλαίου με το οποίο βρίσκε-
ται σε σχέση αμοιβαίας αναπαραγωγής, δεν μπορεί ως 
τέτοια να αποτελεί το επίκεντρο της επαναστατικής θεωρί-
ας. Η ολότητα έχει βέβαια πολλά επίπεδα συγκεκριμένου 
και διαπερνάται από σύνθετους και απρόοπτους παράγο-
ντες που δεν μπορούν να εξηγηθούν επαρκώς μέσω ενός 
απλού τελετουργικού ταξικών σχέσεων. Όμως ως τόπος 
της καπιταλιστικής παραγωγής, ως το σημείο από το οποίο 
η παραγωγή εκκινεί και στο οποίο πάντοτε καταλήγει, ως 
η στιγμή της αυτοθεμελίωσης του τρόπου παραγωγής, η 
αναπαραγωγή της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης έχει μια 
κεντρικότητα για κάθε θεωρία της επανάστασης. 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

«Για κάθε εποχή, να είναι παρούσα σημαίνει να έχει 
ορίζοντες. Να παρέρχεται σημαίνει να χάνει τους ορί-
ζοντες αυτούς.»6

Το να θέτουμε το ζήτημα της επανάστασης σημαίνει να 
θέτουμε τη συνεχιζόμενη ύπαρξη της ίδιας της καπιταλιστι-
κής ταξικής σχέσης υπό διακύβευση. Η επανάσταση δεν 
μπορεί να είναι μια απλή απαλλοτρίωση του κεφαλαίου 
ούτε η κατάληψη των μέσων παραγωγής από την εργατική 
τάξη ή εκ μέρους της. Οφείλει να είναι η άμεση καταστρο-
φή της αυτοαναπαραγόμενης σχέσης, εντός της οποίας οι 
εργάτες ως εργάτες –και το κεφάλαιο ως αυτοαξιοποιού-
μενη αξία– υπάρχουν και προκύπτουν. Η επανάσταση θα 
είναι κομμουνιστική ή δεν θα είναι επανάσταση. Αποκα-
λούμε την επανάσταση εννοημένη κατ’ αυτόν τον τρόπο 
«κομμουνιστικοποίηση». 

6. Sartre, J-P. 
(2009). ‘War Diary’. 

New Left Review 
59.
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Η εμμενής αυτοδιατήρηση της καπιταλιστικής ταξικής σχέ-
σης παρουσιάζεται ως διαιώνιση: στην αυτοθεμελίωσή 
της η ταξική σχέση εμφανίζεται άπειρη, δίχως επέκεινα. 
Καθώς αυτή η σχέση αυτοπροβάλλεται σε ένα μη πεπερα-
σμένο μέλλον, η επαναστατική θεωρία ασχολείται κατ’ 
ανάγκην με τη ρήξη, με μια διακοπή στην ίδια τη χρονικό-
τητα της σχέσης. Όμως η αυτοαναπαραγωγή δεν αποτελεί 
απλή τάση προς την ισορροπία ή τη δυναμική διατήρηση 
μιας κατ’ ουσίαν στατικής κατάστασης. Το να θέτουμε την 
αυτοαναπαραγωγή της ταξικής σχέσης δεν σημαίνει να 
ξεκινάμε από μια αφετηρία που μπορεί μόνο να αποδεί-
ξει το λειτουργικό κλείσιμο του συστήματος, και ενάντια 
στην οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη ριζοσπαστική 
ανοιχτότητα της ταξικής πάλης ή ένα όραμα της επανάστα-
σης ως ριζικά εξωτερικής, μεσσιανικής ή υπερβατικής. Η 
χρήση μιας μεταφοράς από τον οργανικό κόσμο είναι 
ίσως καταλληλότερη από μια αντίστοιχη από τα πεδία της 
κυβερνητικής ή της μηχανικής: ένας οργανισμός είναι εγ-
γενώς ομοιοστατικός αλλά αναγκαστικά αλλάζει κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, εξακολουθεί να πρέπει να πεθάνει 
και η τάση προς τον θάνατο δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 
ως εξωτερική προς το ίδιο το ζην του. Παρ’ όλα αυτά, η 
καπιταλιστική ταξική σχέση δεν αναπαράγει απλά τον εαυ-
τό της σαν λειτουργική ενότητα η οποία μια μέρα οφείλει, 
όπως όλα τα καλά πράγματα, να φτάσει στο τέλος της. 
Αντίθετα, ως ταξική σχέση –δηλαδή σχέση εκμετάλλευ-
σης– είναι εγγενώς ανταγωνιστική. Στον βαθμό που κάθε 
πόλος φέρει μια κατευθυντικότητα προς την επιβεβαίωσή 
του έναντι του άλλου, η λογική κορύφωση της οποίας θα 
ήταν η τελική επικράτηση, και οι δύο πόλοι της σχέσης 
μπορούν να προβάλουν τους εαυτούς τους ως την έσχατη 
αλήθεια της, ως τον τελικό θριαμβευτή. Τόσο το κεφάλαιο 
όσο και το προλεταριάτο μπορούν νόμιμα να ισχυριστούν 
ότι αποτελούν την ουσία στον πυρήνα της καπιταλιστικής 
κοινωνίας, όμως τέτοιου είδους ισχυρισμοί θα είναι πά-
ντα αντιφατικοί, εφόσον κανένας πόλος σε αυτή τη σχέση 
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο.
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Δεδομένου ότι κάθε πόλος της σχέσης αυτής μπορεί να 
ισχυριστεί με αντιφατικό τρόπο ότι αποτελεί την αλήθεια 
της, και δεδομένου ότι πρόκειται για μια δυναμική σχέση 
που φέρει στο κέντρο της μια κατευθυντικότητα που προ-
κύπτει από τον προσανατολισμό της διαδικασίας αξιοποίη-
σης του κεφαλαίου προς-το-μέλλον, η ταξική σχέση φέρει 
πάντοτε εντός της έναν εμμενή χρονικό ορίζοντα. Δεν 
αυτοδιαιωνίζεται απλά σαν μια μονολιθική, κλειστή ολό-
τητα. Αντίθετα, ως σχέση αγώνα κουβαλά σαν τον δικό 
της ορίζοντα ένα όραμα για το μέλλον ως προβεβλημένη 
επίλυση του ανταγωνισμού. Την τελική νίκη της εργατικής 
τάξης, τη μόνιμη εγκαθίδρυση του φιλελεύθερου καπιτα-
λισμού, την απειλή της βαρβαρότητας ή της οικολογικής 
καταστροφής: η ταξική πάλη έχει πάντοτε έναν ενικό ορί-
ζοντα και, ανάλογα με τη δυναμική της ταξικής σχέσης σε 
κάθε δεδομένη στιγμή, αυτός ο ορίζοντας μεταβάλλεται 
ποιοτικά. Εντός αυτού του ορίζοντα, εμφανίζεται μια άρση 
που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο αντιφατική. 
Αν το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης στη 
βάση της απλής νίκης του ενός ή του άλλου πόλου είναι 
αδύνατο –γιατί κάθε πόλος δεν είναι τίποτα χωρίς τον 
άλλο– τότε, στον βαθμό που η επιβεβαίωση της εργατι-
κής τάξης ως εργατικής τάξης αποτέλεσε το περιεχόμενο 
των επαναστάσεων του 20ου αιώνα, μπορεί να ειπωθεί ότι 
αυτές έθεσαν ένα αδύνατο ξεπέρασμα της καπιταλιστικής 
ταξικής σχέσης. Αντίθετα, η επανάσταση ως κομμουνιστι-
κοποίηση εμφανίζεται μόνο στον αγώνα που φέρει ως 
εμμενή ορίζοντά του την άμεση μη-αναπαραγωγή της τα-
ξικής σχέσης.

Είναι μόνο μέσω της συστηματικής αναπαραγωγής της που 
αυτή η σχέση παρουσιάζεται ως ενότητα παρά ως ad hoc 
διευθέτηση, και –αν ως ιστορία κατανοούμε κάτι περισσό-
τερο από την αδύνατη περιγραφή μιας άμορφης ροής– 
είναι μόνο ως μια τέτοια ενότητα που μπορεί να έχει μια 
ιστορία. Όπως η βάση της συσσώρευσης του κεφαλαίου 
είναι εσωτερική στην καπιταλιστική ταξική σχέση, το ίδιο 
ισχύει –στο κοινωνικό επίπεδο– και για τα αποτελέσματά 
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της. Η πτωτική κερδοφορία επηρεάζει άμεσα τόσο την ικα-
νότητα του κεφαλαίου να αναπαραχθεί, όσο και αυτή της 
εργατικής τάξης. Η ακατάπαυστη τεχνική αναδιοργάνωση 
της εργασιακής διαδικασίας φέρνει στις ζωές των εργα-
τών ριζικά διαφορετικά μοτίβα εμπειρίας. Μέσω της αυξα-
νόμενης απασχόλησης των γυναικών, η αναδιοργάνωση 
των έμφυλων ρόλων πέρα από τη μονόμισθη οικογένεια 
μετασχηματίζει την ίδια την οικογένεια και την εμπειρία 
της «προσωπικής ζωής» έξω από την παραγωγική διαδικα-
σία. Η επέκταση του πιστωτικού συστήματος δίνει τη δυνα-
τότητα στο κεφάλαιο να μετακινείται σε όλο τον πλανήτη 
με μια αυξανόμενη ρευστότητα που μεταβάλλει τον ρόλο 
των κρατών στο παγκόσμιο σύστημα και υποσκάπτει τη 
δυνατότητα της εργατικής τάξης να διαπραγματεύεται σε 
εθνικό επίπεδο. Η τάση των καινοτομιών εξοικονόμησης 
εργασίας να αποβάλλει εργάτες από την παραγωγική δι-
αδικασία και να παράγει έναν πλεονάζοντα πληθυσμό –
στις περιπτώσεις που αυτός ο πληθυσμός είναι δυνητικά 
σε θέση να συμμετέχει στην αγορά εργασίας– ασκεί μια 
καθοδική πίεση στους μισθούς και την εργασιακή ασφά-
λεια. όπου αυτός ο πληθυσμός δεν μπορεί να συμμετέχει 
στην αγορά εργασίας, δημιουργούνται τεράστιες παρα-
γκουπόλεις για να στεγάσουν μια περίσσεια ανθρώπων, 
των οποίων η αναπαραγωγή γίνεται ολοένα πιο επισφα-
λής και τυχαία. Όλες αυτές οι τάσεις είναι εμμενείς στην 
καπιταλιστική ταξική σχέση. Η ιστορία της ανάπτυξης του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι η ιστορία της 
εκτύλιξης, εντός της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, αυτών 
των τάσεων και ως εκ τούτου της μεταβολής της ποιότητας 
της σχέσης καθεαυτής. 

Ο ορίζοντας της άρσης που η ταξική σχέση φέρει εντός 
της είναι ποιοτικά μεταβλητός: σε κάθε δεδομένη στιγ-
μή, ο χαρακτήρας του είναι αναπόσπαστα δεμένος με 
την ιστορική τροποποίηση της ταξικής σχέσης. Αυτό που 
παραμένει αμετάβλητο είναι η ίδια η ύπαρξη αυτού του 
ορίζοντα. Ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του ορίζοντα 
αυτού συνιστά την πρωταρχική βάση και το αντικείμε-
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νο της επαναστατικής θεωρίας. Θέτοντας το ζήτημα του 
επαναστατικού ξεπεράσματος της καπιταλιστικής ταξικής 
σχέσης, διασχίζουμε το θεωρητικό έδαφος αυτού του 
ορίζοντα όπως αυτός μας παρουσιάζεται τώρα. Πρόκειται 
για ένα διαστρωματωμένο έδαφος με τη δική του γεω-
λογία ιζημάτων, ενδορρήξεων και τεκτονικών ρηγμάτων. 
Ιχνηλατούμε τη γραμμή αυτού του ορίζοντα όπως αυτός 
υπάρχει τώρα –προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισ-
σότερο την εννοιολόγηση της εξόδου μας από αυτό το 
τοπίο– και όπως αυτός υπήρξε στο παρελθόν, διαφορο-
ποιώντας το τοπίο που συναντάμε σήμερα από εκείνα του 
παρελθόντος. Η κομμουνιστική θεωρία είναι η θεωρία 
του εμμενούς ορίζοντα της ταξικής πάλης. Ιχνηλατώντας 
αυτόν τον ορίζοντα, και εννοιολογώντας την παρέλευσή 
του, καθιστούμε την ταξική πάλη στην ιστορικότητά της ένα 
καθορισμένο αντικείμενο της θεωρίας και την ακολου-
θούμε στην περατότητά της. Θέτοντας την ίδια την ταξική 
σχέση υπό διακύβευση μέσω της προϋπόθεσης της τελι-
κής της άρσης, μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη σχέση 
ως αυτό που είναι. Μπορούμε να συλλάβουμε την αλήθεια 
της όχι μέσω της προβολής μιας ψευδούς ουδετερότητας, 
αλλά, αντίθετα, υιοθετώντας τη στρατευμένη σκοπιά του 
ξεπεράσματος της ταξικής σχέσης, ενός ξεπεράσματος 
που υπάρχει όχι μόνο στη «θεωρία», αλλά και στην εμμενή 
δυναμική της. 

ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ:
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

Στο μέτρο που το κεφάλαιο τοποθετεί τον χρόνο ερ-
γασίας –την απλή ποσότητα εργασίας– σαν μοναδικό 
αξιοκαθοριστικό στοιχείο, στον ίδιο βαθμό εξαφανί-
ζεται η άμεση εργασία και η ποσότητά της σαν η καθο-
ριστική αρχή της παραγωγής –της δημιουργίας αξιών 
χρήσης– και υποβαθμίζεται: τόσο ποσοτικά –μειώνεται 
η αναλογία της– όσο και ποιοτικά, σαν ένα απαραίτητο 
βέβαια αλλά δευτερεύον συνθετικό στοιχείο [...] Έτσι 
το κεφάλαιο δουλεύει για την ίδια του τη διάλυση σαν 
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μορφής που κυριαρχεί στην παραγωγή.7 

Αν η καπιταλιστική ταξική σχέση είναι μια αντιφατική σχέ-
ση κατά την οποία η αναπαραγωγή δεν αποτελεί ποτέ ένα 
απλό ζήτημα διατήρησης μιας σταθερής κατάστασης, 
αυτό συμβαίνει γιατί –όπως υποδείξαμε παραπάνω– η ερ-
γασία αποτελεί πρόβλημα για το κεφάλαιο. Ως η μόνη 
πηγή υπεραξίας, η υπερεργασία είναι πάντοτε κάτι που το 
κεφάλαιο, στη διαρκή του ώθηση για συσσώρευση, απαι-
τεί σε ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες. Με την αύξηση της 
παραγωγικότητα της εργασίας, το κεφάλαιο επωφελείται 
αυξάνοντας την αναλογία της υπερεργασίας προς την 
αναγκαία εργασία, μειώνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο 
ταυτόχρονα τον ρόλο της εργασίας σαν την «καθοριστική 
αρχή της παραγωγής». Αυτό σημαίνει εν τέλει ότι λιγότε-
ροι εργάτες απαιτούνται για την παραγωγή της ίδιας μά-
ζας εμπορευμάτων, μια μείωση που προκαλεί με τη σειρά 
της μείωση των δυνατοτήτων για αξιοποίηση. Από αυτή την 
απλή αντίφαση μπορούμε να συνάγουμε μερικές από τις 
θεμελιώδεις τάσεις στην αναπαραγωγή της ταξικής σχέ-
σης, και είναι ακριβώς σε αυτήν που μπορούμε να δούμε 
πώς το κεφάλαιο «δουλεύει για την ίδια του τη διάλυση». 

Ο περίφημος νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού 
κέρδους εκφράζει όψεις αυτής της απλής αντίφασης. Στην 
κανονική του διατύπωση, αυτός ο νόμος προκύπτει από 
το γεγονός ότι κάθε κεφάλαιο, στην ανταγωνιστική του 
μάχη ενάντια στα άλλα κεφάλαια, τείνει συν τω χρόνω να 
αυξάνει την παραγωγικότητα των εργατών του μέσω τε-
χνικών εξελίξεων στην παραγωγική διαδικασία: η τεχνι-
κή του σύνθεση τείνει να αυξάνεται. Με τις αυξήσεις της 
παραγωγικότητας απαιτείται λιγότερος χρόνος εργασίας 
για την παραγωγή του ίδιου εμπορεύματος και το ατομικό 
κεφάλαιο κερδίζει έτσι πλεονέκτημα έναντι των άλλων 
κεφαλαίων. Με τον καιρό, ωστόσο, το παραγωγικό πλεο-
νέκτημα γενικεύεται, εξαλείφοντας το αρχικό κέρδος και 
οδηγώντας στη μείωση της αξίας του εμπορεύματος, μιας 
και τώρα η παραγωγή του απαιτεί λιγότερο κοινωνικά ανα-

7. Μαρξ, Κ. 
(1990). Grundrisse, 
Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Β΄. 
Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 534. 
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γκαίο χρόνο εργασίας. Συνεπώς, ακόμα και σε αυτό το 
αφηρημένο επίπεδο, μπορούμε να εντοπίσουμε μια πρώ-
τη εμφάνιση αυτής της απλής αντίφασης, καθώς η ώθηση 
για συσσώρευση υπεραξίας μέσω της παραγωγής εμπο-
ρευμάτων –ενός πλεονάσματος αξίας που απαρτίζεται 
από υπερεργασία– οδηγεί σε μείωση στον χρόνο εργα-
σίας, και κατά συνέπεια στο περιθώριο για υπερεργασία 
η οποία εμπλέκεται στην παραγωγή των ίδιων ακριβώς 
εμπορευμάτων. 

Παρ’ όλα αυτά, από μόνο του αυτό δεν αποτελεί ζημιά για 
το κεφάλαιο, μιας και με την αύξηση της παραγωγικότη-
τας της εργασίας μειώνει παράλληλα το κόστος της φθη-
ναίνοντας τα αγαθά που οι εργάτες καταναλώνουν. Οι 
μισθοί μπορούν έτσι να μειωθούν σχετικά, κι επίσης να 
επεκταθεί το τμήμα της εργάσιμης ημέρας που ξοδεύεται 
για την παραγωγή υπεραξίας για το κεφάλαιο. Αν ωστόσο 
υποθέσουμε ότι, με την πάροδο του χρόνου, μια τέτοια αύ-
ξηση της τεχνικής σύνθεσης θα οδηγήσει, στο επίπεδο του 
συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου, σε αύξηση της αξιακής 
σύνθεσης –σε αύξηση του λόγου του κεφαλαίου που κα-
τευθύνεται σε μέσα παραγωγής (σταθερό κεφάλαιο) προς 
το κεφάλαιο που κατευθύνεται σε μισθούς (μεταβλητό κε-
φάλαιο)–,8 αυτό σημαίνει ότι ένα κεφάλαιο του οποίου ένα 
αυξανόμενο ποσοστό κατευθύνεται σε μέσα παραγωγής 
πρέπει να αξιοποιηθεί στη βάση ενός μειούμενου ποσο-
στού μεταβλητού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι η εργάσιμη 
ημέρα δεν μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα (η μέρα έχει 
μόνο 24 ώρες και η εργάτρια πρέπει να ξοδέψει μόνο 
ορισμένες από αυτές για να αναπαραχθεί ως εργάτρια) 
και το τμήμα της εργάσιμης ημέρας που αφιερώνεται στην 
αναγκαία εργασία μπορεί μόνο να τείνει προς το μηδέν, 
το ποσό της υπεραξίας που το κεφάλαιο μπορεί να απο-
σπάσει από έναν μεμονωμένο εργάτη έχει πεπερασμένα 
όρια. Επομένως, τελικά το κεφάλαιο δεν θα είναι σε θέση 
να αποσπάσει αρκετή υπεραξία για να συνεχίσει τη συσ-
σώρευση στην ίδια κλίμακα. Αν η άμεση μείωση –μέσω 
αυξήσεων στην παραγωγικότητα– του χρόνου εργασίας 

8. Μια σχέση που 
ο Μαρξ ορίζει ως 

οργανική σύνθεση. 
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που είναι αναγκαίος για την παραγωγή ενός δεδομένου 
εμπορεύματος αντιπροσώπευε μια πρώτη εμφάνιση του 
προβλήματος της εργασίας για το κεφάλαιο, βλέπουμε 
εδώ την περαιτέρω εμφάνιση της ίδιας αντίφασης σε ένα 
περισσότερο συγκεκριμένο επίπεδο. 

Όλα αυτά προκύπτουν με αρκετά απλό τρόπο από την 
αύξηση της αξιακής σύνθεσης του κεφαλαίου. Χάριν του 
επιχειρήματος, η αύξηση της αξιακής σύνθεσης είναι κάτι 
που υποτίθεται ότι έπεται της αύξησης της τεχνικής σύν-
θεσης. Ωστόσο, μια σειρά από παράγοντες περιπλέκει 
τη σχέση ανάμεσα στην τεχνική και την αξιακή σύνθεση 
και μετριάζει την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ως 
αποτέλεσμα της άμεσης επίδρασης της πρώτης στη δεύ-
τερη. Ειδικότερα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια αύξηση 
της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία υπό άλλες 
συνθήκες θα αύξανε άμεσα την αναλογία σταθερού προς 
μεταβλητό κεφάλαιο, την ίδια στιγμή μειώνει την αξία των 
μέσων παραγωγής, αμβλύνοντας τοιουτοτρόπως κάθε 
τάση προς μια τέτοια αύξηση. Ως εκ τούτου, δεν είναι 
σε καμία περίπτωση αυταπόδεικτο ότι μια τέτοια τάση θα 
εκδηλωθεί κατά την πραγματική εκτύλιξη της καπιταλιστι-
κής συσσώρευσης. Αν όμως η θεωρία της πτωτικής τά-
σης του ποσοστού κέρδους βοηθάει να υπογραμμιστεί ο 
βαθμός στον οποίο η εργασία αποτελεί πρόβλημα για το 
κεφάλαιο, η θεωρία του Μαρξ για τον «γενικό νόμο της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης» και για την αδιάκοπη 
δημιουργία πλεοναζόντων πληθυσμών είναι από αυτή την 
άποψη ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτική και περισσότερο 
ιστορικά χειροπιαστή.9

ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ:
ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Η μείωση της σχετικά αναγκαίας εργασίας εμφανίζε-
ται σαν αύξηση του σχετικά περιττού εργατικού δυναμι-
κού – δηλαδή σαν δημιουργία υπερπληθυσμού.10

9. Για μια διεξο-
δική περιγραφή 
αυτής της τάσης βλ. 
το άρθρο «Αθλιότη-
τα και Χρέος» που 
ακολουθεί.

10. Μαρξ, ό.π., σελ. 
464.



28 Endnotes 2

Είναι αυτονόητο ότι η καπιταλιστική παραγωγή τείνει να αυ-
ξάνει κατά πολύ την παραγωγικότητα της εργασίας. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να καταπιαστούμε με τη σχέση ανάμεσα 
στην τεχνική και την αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου για 
να το αποδείξουμε αυτό. Απλούστατα, με το πέρασμα του 
χρόνου, λιγότεροι εργάτες απαιτούνται για να παραχθεί 
η ίδια ποσότητα αξιών χρήσης. Εντός της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης, επομένως, υπάρχει μια τάση για μείωση 
της συνεισφοράς της άμεσης εργασίας. Αν αυτή η τάση 
δεν ακυρωθεί από κάποια άλλη αντίρροπη και αφεθεί να 
εκδηλωθεί ιστορικά, ολοένα περισσότεροι εργάτες θα κα-
θίστανται πλεονάζοντες για την παραγωγική διαδικασία. 
Διατυπωμένο με πληθυσμιακούς όρους, αυτό σημαίνει 
ότι, με τον τρόπο αυτό, το κεφάλαιο τείνει να παράγει έναν 
προλεταριακό πληθυσμό που πλεονάζει σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της παραγωγής: έναν πλεονάζοντα πληθυσμό. 
Αυτός είναι ένας ακόμα τρόπος εμφάνισης του βασικού 
προβλήματος που η εργασία συνιστά για το κεφάλαιο. 

Αυτή η τάση δεν είναι απόλυτη και, όπως στην περίπτωση 
της πτώσης του ποσοστού κέρδους, υπάρχουν παράγοντες 
που επιδρούν αντίρροπα. Το κεφάλαιο ίσως βρει νέες αξί-
ες χρήσης για την παραγωγή των οποίων μπορούν να απα-
σχοληθούν εργάτες, ενώ στην περίπτωση μιας αυξανόμε-
νης κλίμακας της παραγωγής σε μια ορισμένη γραμμή, 
η αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι απαραίτητο να 
μεταφραστεί άμεσα σε απόλυτη μείωση της παραγωγικής 
απασχόλησης. Μολονότι φυσικά η περιβαλλοντική κατα-
στροφή εμφανίζεται σαν ένα πολύ πραγματικό πρόβλημα 
για την καπιταλιστική συσσώρευση, η ποσότητα των αξιών 
χρήσης που μπορούν να καταναλωθούν δεν έχει ξεκάθα-
ρα προσδιορισμένα όρια. Μπορεί λοιπόν να υποστηρι-
χθεί ότι, ακόμα κι αν το κεφάλαιο τείνει συν τω χρόνω να 
μειώνει τον αριθμό των εργατών που απαιτούνται για την 
παραγωγή μιας οποιασδήποτε ποσότητας αξιών χρήσης, 
μπορεί το ίδιο να αποτρέψει αυτή την τάση από το να γίνει 
μόνιμο πρόβλημα, μετακινούμενο στην παραγωγή διαφο-
ρετικών αξιών χρήσης –και, επακόλουθα, αναπτύσσοντας 

νέες ανάγκες για τις αξίες χρήσης αυτές– ή διευρύνοντας 
την παραγωγή αγαθών που ήδη υπάρχουν. 

Φυσικά, ένας αριθμός παραγόντων περιπλέκει την κατά-
σταση. Ένας δεδομένος πληθυσμός μπορεί να καταναλώ-
σει μόνο μια ορισμένη ποσότητα από έναν συγκεκριμένο 
τύπο εμπορεύματος και η παραγωγικότητα της εργασίας 
δεν μπορεί να αποτελεί άγραφη πλάκα κατά την παραγωγή 
μιας οποιασδήποτε νέας αξίας χρήσης. Οι τεχνικές βελτί-
ωσης της παραγωγικότητας πολύ συχνά γενικεύονται σε 
διαφορετικές γραμμές παραγωγής, κι αυτό σημαίνει ότι 
η παραγωγή σε νέες γραμμές υιοθετεί γρήγορα τα παρα-
γωγικά πλεονεκτήματα που αναπτύχθηκαν αλλού, προκα-
λώντας με τη σειρά της επιπλέον εξελίξεις που ενδέχεται 
να γενικευτούν. Η ικανότητα του συνολικού κεφαλαίου να 
υπερβαίνει την ίδια την τάση του για μείωση των παραγω-
γικά απασχολούμενων εργατών εξαρτάται συνεπώς από 
την ικανότητά του να συμβαδίζει με τον αυξανόμενο ρυθ-
μό εξέλιξης της παραγωγικότητας σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ιστορικά αυτό δεν έχει συμβεί. Σε πλανητικό επίπεδο, ο 
αριθμός των μισθωτών εργατών που απασχολούνται πα-
ραγωγικά στη γεωργία σε πρώτη φάση, και πλέον και στη 
βιομηχανία, έχει μειωθεί σε σχέση με τον παγκόσμιο πλη-
θυσμό. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της «αποβιομηχά-
νισης» που έχει λάβει χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια. 
Παρότι είναι οπωσδήποτε εύκολο να δειχθεί ότι εξακο-
λουθεί να υφίσταται εκτεταμένη βιομηχανική παραγωγή, 
και ότι αυτό δεν αφορά μόνο σημαντικά εξαγωγικά έθνη 
όπως η Κίνα, το ποσοστό των εργατών που απασχολού-
νται πραγματικά στη βιομηχανία μειώνεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες.11 Όπως εξηγούμε 
στο άρθρο που ακολουθεί, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια 
αύξηση της χαμηλόμισθης (και τυπικά υπαγμένης) εργα-
σίας στις υπηρεσίες, καθώς και την εμφάνιση τεράστιων 
παραγκουπόλεων στα μέρη του πλανήτη που συνήθιζαν να 
είναι γνωστά ως «τρίτος κόσμος».
Αν η αναπαραγωγή του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-
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γής λαμβάνει χώρα επί της ουσίας μέσω της διπλής ανα-
παραγωγής των εργατών ως εργατών και του κεφαλαίου 
ως κεφαλαίου, με τον έναν πόλο να παράγει τον άλλο. κι 
αν οι δύο τροχοί αυτού του double moulinet (διπλού μύλου 
ή μάγγανου)12 συναντιούνται στο πεδίο της παραγωγής με 
τη διαμεσολάβηση της μισθωτής μορφής. τότε, καθώς το 
κεφάλαιο τείνει να καθιστά τον προλεταριακό πληθυσμό 
πλεονάζοντα ως προς την παραγωγή, η ακεραιότητα του 
double moulinet υπονομεύεται.13 Όλο και περισσότερο, 
δεν πρόκειται πλέον για μια αμοιβαία και κυκλική σχέ-
ση, εντός της οποίας το προλεταριάτο αναπαράγει το 
κεφάλαιο και το κεφάλαιο αναπαράγει το προλεταριάτο. 
Αντίθετα, το προλεταριάτο γίνεται σε ολοένα μεγαλύτερο 
βαθμό αυτό το οποίο παράγεται από το κεφάλαιο χωρίς 
να παράγει κεφάλαιο. Ως ο πληθυσμός εκείνος που απλά 
περισσεύει από την καπιταλιστική παραγωγή, χωρίς όμως 
να έχει οποιοδήποτε αυτόνομο τρόπο αναπαραγωγής, ο 
πλεονάζων πληθυσμός αναπαράγεται ως παρενέργεια 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Από τη στιγμή που η αυτο-
αναπαραγωγή του δεν διαμεσολαβείται μέσω της ανταλ-
λαγής με το κεφάλαιο, παρέχοντας παραγωγική εργασία 
σε αντάλλαγμα για τον μισθό, το κύκλωμα με το κεφάλαιο 
δεν κλείνει και η ύπαρξή του εμφανίζεται ως συμπτωμα-
τική ή επουσιώδης σε σχέση με την ύπαρξη του τελευταί-
ου.14 Αυτού του είδους ο παγιωμένος πλεονάζων πληθυ-
σμός αντιπροσωπεύει την τάση αποσύνθεσης του double 
moulinet της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. 

Στην έννοια του ελεύθερου εργάτη βρίσκεται ήδη ο 
άπορος: ο δυνητικά άπορος. [...] Αν ο καπιταλιστής δεν 
χρειάζεται την υπερεργασία του, τότε κι αυτός δεν μπο-
ρεί να εκτελέσει την αναγκαία του εργασία. δεν μπο-
ρεί να παραγάγει τα μέσα για τη ζωή του. Δεν μπορεί 
τότε να τα αποκτήσει με την ανταλλαγή, παρά μόνο –αν 
τα αποκτήσει– με ελεημοσύνες από το εισόδημα.15

Για τον Μαρξ, η εργάτρια, στον βαθμό που έχει μόνο την 
εργασιακή της δύναμη να πουλήσει, δίχως καν την εγγύ-

13. Ο όρος «double 
moulinet» αποτελεί 

τη γαλλική μετά-
φραση του μαρξι-

14. «Το εργατικό 
δυναμικό δεν μπο-
ρεί να εκτελέσει 
την αναγκαία του 
εργασία παρά 
μόνο όταν η 
υπερεργασία του 
έχει αξία για το κε-
φάλαιο, όταν είναι 
αξιοποιήσιμη γι’ 
αυτό. Όταν λοιπόν 
αυτή η δυνατότητα

του υποδούλωση 
διαμεσολαβείται, 

και ταυτόχρονα 
συγκαλύπτεται, από 
την περιοδική ανα-

νέωση αυτής της 
πράξης αγοράς, 
από το μύθευμα 

της ελεύθερης 
σύμβασης, από την 
αλλαγή των συγκε-

κριμένων αφε-
ντικών και από τις 
διακυμάνσεις των 

αγοραίων τιμών 
της εργασίας. Η κα-

πιταλιστική διαδι-
κασία παραγωγής, 
αν γίνει αντιληπτή 

στη συνέχειά 
της, δηλαδή ως 

αναπαραγωγή, δεν 
παράγει επομένως 

μόνο εμπορεύ-
ματα ούτε μόνο 

υπεραξία. παράγει 
και διαιωνίζει την 
κοινωνική σχέση 

μεταξύ καπιταλιστή 
και μισθωτού». 

Μαρξ, Κ. (1978α). 
Το Κεφάλαιο, 

Κριτική της Πολιτι-
κής Οικονομίας, 

Τόμος Πρώτος. 
Αθήνα: Σύγχρονη 
Εποχή, σελ. 598-

99. [τροποποιημένη 
μτφρσ. με βάση τη 

γαλλική έκδοση].
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γής λαμβάνει χώρα επί της ουσίας μέσω της διπλής ανα-
παραγωγής των εργατών ως εργατών και του κεφαλαίου 
ως κεφαλαίου, με τον έναν πόλο να παράγει τον άλλο. κι 
αν οι δύο τροχοί αυτού του double moulinet (διπλού μύλου 
ή μάγγανου)12 συναντιούνται στο πεδίο της παραγωγής με 
τη διαμεσολάβηση της μισθωτής μορφής. τότε, καθώς το 
κεφάλαιο τείνει να καθιστά τον προλεταριακό πληθυσμό 
πλεονάζοντα ως προς την παραγωγή, η ακεραιότητα του 
double moulinet υπονομεύεται.13 Όλο και περισσότερο, 
δεν πρόκειται πλέον για μια αμοιβαία και κυκλική σχέ-
ση, εντός της οποίας το προλεταριάτο αναπαράγει το 
κεφάλαιο και το κεφάλαιο αναπαράγει το προλεταριάτο. 
Αντίθετα, το προλεταριάτο γίνεται σε ολοένα μεγαλύτερο 
βαθμό αυτό το οποίο παράγεται από το κεφάλαιο χωρίς 
να παράγει κεφάλαιο. Ως ο πληθυσμός εκείνος που απλά 
περισσεύει από την καπιταλιστική παραγωγή, χωρίς όμως 
να έχει οποιοδήποτε αυτόνομο τρόπο αναπαραγωγής, ο 
πλεονάζων πληθυσμός αναπαράγεται ως παρενέργεια 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Από τη στιγμή που η αυτο-
αναπαραγωγή του δεν διαμεσολαβείται μέσω της ανταλ-
λαγής με το κεφάλαιο, παρέχοντας παραγωγική εργασία 
σε αντάλλαγμα για τον μισθό, το κύκλωμα με το κεφάλαιο 
δεν κλείνει και η ύπαρξή του εμφανίζεται ως συμπτωμα-
τική ή επουσιώδης σε σχέση με την ύπαρξη του τελευταί-
ου.14 Αυτού του είδους ο παγιωμένος πλεονάζων πληθυ-
σμός αντιπροσωπεύει την τάση αποσύνθεσης του double 
moulinet της καπιταλιστικής αναπαραγωγής. 

Στην έννοια του ελεύθερου εργάτη βρίσκεται ήδη ο 
άπορος: ο δυνητικά άπορος. [...] Αν ο καπιταλιστής δεν 
χρειάζεται την υπερεργασία του, τότε κι αυτός δεν μπο-
ρεί να εκτελέσει την αναγκαία του εργασία. δεν μπο-
ρεί να παραγάγει τα μέσα για τη ζωή του. Δεν μπορεί 
τότε να τα αποκτήσει με την ανταλλαγή, παρά μόνο –αν 
τα αποκτήσει– με ελεημοσύνες από το εισόδημα.15

Για τον Μαρξ, η εργάτρια, στον βαθμό που έχει μόνο την 
εργασιακή της δύναμη να πουλήσει, δίχως καν την εγγύ-

13. Ο όρος «double 
moulinet» αποτελεί 

τη γαλλική μετά-
φραση του μαρξι-

14. «Το εργατικό 
δυναμικό δεν μπο-
ρεί να εκτελέσει 
την αναγκαία του 
εργασία παρά 
μόνο όταν η 
υπερεργασία του 
έχει αξία για το κε-
φάλαιο, όταν είναι 
αξιοποιήσιμη γι’ 
αυτό. Όταν λοιπόν 
αυτή η δυνατότητα

ηση ότι θα είναι σε θέση να το κάνει κι αυτό, είναι μια δυ-
νητικά άπορη. Όσον αφορά τον παγιωμένο πλεονάζοντα 
πληθυσμό, του οποίου η αναπαραγωγή έχει πάψει να δια-
μεσολαβείται από την ανταλλαγή παραγωγικής εργασίας 
με μισθό, αυτή η φτωχοποίηση έχει γίνει πραγματική. Η 
εργασιακή δύναμη, την οποία η τάξη των «δυνητικά από-
ρων» πρέπει να πουλήσει, είναι η ίδια που μακροπρόθε-
σμα την υποβιβάζει σε μια τάξη πραγματικών απόρων. 
Έτσι, η προλεταριοποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού δεν 
παίρνει την απλή μορφή της μετατροπής όλων των ανθρώ-
πων σε παραγωγικούς εργάτες, διότι ακόμη και αν γίνουν 
παραγωγικοί για το κεφάλαιο, οι ίδιοι αυτοί εργάτες τε-
λικά παράγουν την ίδια τους την περιττότητα ως προς τη 
διαδικασία παραγωγής. 

Καθώς συρρικνώνεται εκείνο το τμήμα του παγκόσμιου 
πληθυσμού του οποίου η αναπαραγωγή διαμεσολαβείται 
από την ανταλλαγή παραγωγικής εργασίας με μισθό, η μι-
σθωτή μορφή –ως η βασική μεσολάβηση στη διαδικασία 
κοινωνικής αναπαραγωγής– τείνει να εμφανίζεται ολοέ-
να πιο ισχνή. Υπό αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ο 
ορίζοντας της ταξικής σχέσης, και οι αγώνες εντός των 
οποίων αυτός ο ορίζοντας παρουσιάζεται, οφείλουν ανα-
πόφευκτα να αλλάξουν. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παλιά εγχει-
ρήματα του προγραμματικού εργατικού κινήματος καθί-
στανται παρωχημένα: ο κόσμος τους ήταν ο κόσμος ενός 
διευρυνόμενου βιομηχανικού εργατικού δυναμικού όπου 
ο μισθός εμφανιζόταν ως ο θεμελιώδης κρίκος στην αλυ-
σίδα κοινωνικής αναπαραγωγής, στο κέντρο του double 
moulinet όπου κεφάλαιο και προλεταριάτο συναντιούνται, 
και στον οποίο μια ορισμένη αμοιβαιότητα μισθολογικών 
διεκδικήσεων –ένα «αν θέλεις αυτό από μένα, απαιτώ αυτό 
από σένα»– μπορούσε να κυριαρχεί στον ορίζοντα της τα-
ξικής πάλης. Όμως καθώς οι πλεονάζοντες πληθυσμοί με-
γεθύνονται, αυτή η αμοιβαιότητα τίθεται εν αμφιβόλω και η 
μισθωτή μορφή παύει να βρίσκεται στο κέντρο σαν πεδίο 
αντιπαράθεσης. Το προλεταριάτο τείνει να μην αντιπαρατί-
θεται στο κεφάλαιο στο κέντρο του double moulinet, αλλά 

κού «Zwickmühle», 
όρου που φέρει 
τόσο το νόημα της 
«διπλής πρόσδε-
σης» όσο και, στο 
συγκείμενο του 
κεφαλαίου 23 του 
Κεφαλαίου [Σ.τ.Μ.: 
πρόκειται για το κε-
φάλαιο 22 της ελ-
ληνικής έκδοσης], 
της περιστροφής 
δύο μυλοπετρών 
που αναπαριστούν 
τους κύκλους 
αναπαραγωγής 
του κεφαλαίου και 
της εργασιακής 
δύναμης:
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να σχετίζεται μαζί του ως μια αυξανόμενα εξωτερική δύ-
ναμη, ενόσω το κεφάλαιο έρχεται αντιμέτωπο με τα δικά 
του προβλήματα αξιοποίησης.

Υπό τέτοιες συνθήκες, η απλή αυτοδιαχείριση της παραγω-
γής από το προλεταριάτο δεν εμφανίζεται πια στον ορίζο-
ντα της ταξικής σχέσης. Καθώς η παραγωγή απασχολεί 
μια συρρικνούμενη μερίδα του προλεταριακού πληθυ-
σμού –μια μερίδα που καθίσταται ολοένα πιο επισφαλής 
καθώς ανταγωνίζεται εν δυνάμει στην αγορά εργασίας 
μια αυξανόμενη μάζα πλεοναζόντων εργατών– και καθώς 
η αποσύνθεση των αναπαραγωγικών κυκλωμάτων του κε-
φαλαίου και του προλεταριάτου επιταχύνεται, ο ορίζοντας 
του ξεπεράσματος της ταξικής σχέσης ίσως φαίνεται να 
αποκτά έναν χαρακτήρα αποκάλυψης: το κεφάλαιο στα-
διακά εγκαταλείπει έναν κόσμο σε κρίση κληροδοτώντας 
τον στο περιττό τέκνο του. Όμως η κρίση αναπαραγωγής 
της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης δεν είναι κάτι που απλά 
θα συμβεί στο προλεταριάτο. Με την αναπαραγωγή του 
να διακυβεύεται, το προλεταριάτο δεν μπορεί παρά να 
αγωνιστεί, και είναι η ίδια η αναπαραγωγή του που με-
τατρέπεται σε περιεχόμενο των αγώνων του. Καθώς η 
μισθωτή μορφή παύει να διαμεσολαβεί κεντρικά την κοι-
νωνική αναπαραγωγή, η ίδια η καπιταλιστική παραγωγή 
εμφανίζεται όλο και πιο περιττή για το προλεταριάτο: είναι 
αυτή που μας κάνει προλετάριους και ύστερα μας εγκατα-
λείπει εδώ. Υπό αυτές τις περιστάσεις, ο ορίζοντας εμφα-
νίζεται ως ένας ορίζοντας κομμουνιστικοποίησης – άμε-
σης δηλαδή υιοθέτησης μέτρων που θα μας επιτρέψουν 
να σταματήσουμε την κίνηση της αξιακής μορφής και να 
αναπαραχθούμε χωρίς κεφάλαιο.

        15.       Μαρξ, 
ό.π., σελ. 459-60. 
Ο Μαρξ συνεχί-
ζει: «Μόνο στον 

τρόπο παραγωγής 
που βασίζεται στο 

κεφάλαιο η ύπαρξη 
των απόρων 

εμφανίζεται σαν 
αποτέλεσμα της 

ίδιας της εργασίας, 
της ανάπτυξης της 

παραγωγικής δύνα-
μης της εργασίας».
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ή τον άλλο φραγ-
μό, τότε το ίδιο το 
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από τους όρους 
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της ύπαρξής του. 
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ηθούν». Μαρξ, Κ. 
(1990). Grundrisse, 

Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-

νομίας, Τόμος Β .́ 
Αθήνα: Στοχαστής, 

σελ. 463-464.





ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ

για τη λογική και την ιστορία
των πλεοναζόντων πληθυσμών

και του πλεονάζοντος κεφαλαίου
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Τείνουμε να ερμηνεύουμε την παρούσα κρίση μέσω 
των κυκλικών θεωριών μιας παλαιότερης γενιάς. Ενώ 
οι mainstream οικονομολόγοι σκαλίζουν ψάχνοντας τα 
«βλαστάρια» της ανάκαμψης, οι κριτικοί κριτικοί αναρω-
τιούνται μόνο αν θα χρειαστεί λίγος παραπάνω χρόνος 
για να «αποκατασταθεί» η ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι αν 
αρχίσουμε με τις θεωρίες των επιχειρηματικών κύκλων, ή 
ακόμη και των μακρών κυμάτων, είναι εύκολο να υποθέ-
σουμε ότι κάθε ραγδαία χρεοκοπία ακολουθείται από μια 
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, ότι οι υφέσεις πάντα «προ-
ετοιμάζουν το έδαφος» για νέες ανοδικές τάσεις. Αλλά 
πόσο πιθανό είναι ότι, αν και όποτε τελειώσει αυτό το χάλι, 
θα δούμε μια νέα χρυσή εποχή του καπιταλισμού;1

Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ενθυμούμενοι ότι το 
θαύμα της προηγούμενης χρυσής εποχής (χοντρικά με-
ταξύ 1950-1973) δεν βασίστηκε μόνο σε έναν παγκόσμιο 
πόλεμο και μια τεράστια αύξηση των κρατικών δαπανών, 
αλλά και σε μια άνευ ιστορικού προηγουμένου μεταφορά 
πληθυσμού από τη γεωργία στη βιομηχανία. Οι αγροτικοί 
πληθυσμοί αποδείχθηκαν ένα ισχυρό όπλο στην αναζήτη-
ση του «εκσυγχρονισμού», δεδομένου ότι παρείχαν μια 
πηγή φθηνού εργατικού δυναμικού για το νέο κύμα εκβι-
ομηχάνισης. Το 1950, στη Γερμανία το 23 τοις εκατό του 
εργατικού δυναμικού απασχολούνταν στη γεωργία, στη 
Γαλλία το 31%, στην Ιταλία το 44% και στην Ιαπωνία το 49 
τοις εκατό – ήδη από το 2000 ο αγροτικός πληθυσμός σε 
όλες αυτές τις χώρες ήταν κάτω από 5 τοις εκατό.2 Κατά 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, το κε-
φάλαιο αντιμετώπισε τη μαζική ανεργία όταν προέκυψε, 
στέλνοντας τους προλετάριους των πόλεων ξανά στην 
ύπαιθρο και εξάγοντάς τους στις αποικίες. Εξαλείφοντας 
την αγροτιά από τον παραδοσιακό πυρήνα του την ίδια 
στιγμή που συναντούσε τα όρια της αποικιακής του επέκτα-
σης, το κεφάλαιο εξάλειψε τους ίδιους τους παραδοσια-
κούς μηχανισμούς ανάκαμψής του.

Εν τω μεταξύ, το κύμα εκβιομηχάνισης που απορρόφησε 

1. Αυτό το άρθρο 
γράφτηκε από 
κοινού από τους 
Endnotes και τον 
Aaron Benanav.

2. FAOSTAT 
Statistical Data-
base. (2009). Food 
and Agriculture 
Organization of 
the United Nations, 
http://www.fao.
org/FAOSTAT
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αυτούς που είχαν πεταχτεί έξω από τη γεωργία, συνάντησε 
τα όριά του στη δεκαετία του 1970. Έκτοτε, οι μεγαλύτερες 
καπιταλιστικές χώρες έχουν δει μια άνευ προηγουμένου 
μείωση στα επίπεδα βιομηχανικής απασχόλησης. Κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, η βιομηχανική 
απασχόληση μειώθηκε κατά 50 τοις εκατό ως ποσοστό επί 
της συνολικής απασχόλησης σε αυτές τις χώρες. Ακόμα 
και άρτι «εκβιομηχανισμένες» χώρες όπως η Νότια Κο-
ρέα και η Ταϊβάν είδαν τα σχετικά επίπεδα απασχόλησης 
στον μεταποιητικό κλάδο να μειώνονται τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες.3 Την ίδια στιγμή, οι αριθμοί τόσο των χαμηλό-
μισθων εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών όσο και 
των κατοίκων των παραγκουπόλεων που εργάζονται στον 
άτυπο τομέα της οικονομίας έχουν αυξηθεί, μιας και αυτές 
είναι οι μόνες εναπομείνασες επιλογές για όσους έχουν 
καταστεί πλεονάζοντες για τις ανάγκες των συρρικνούμε-
νων βιομηχανιών.

Για τον Μαρξ, η θεμελιώδης τάση του καπιταλιστικού τρό-
που παραγωγής προς την κρίση δεν περιοριζόταν στο 
πεδίο των περιοδικών υφέσεων της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Αποκαλύφθηκε πιο δυναμικά με μια μόνιμη 
κρίση του εργασιακού βίου. Η ειδοποιός διαφορά των κα-
πιταλιστικών «οικονομικών» κρίσεων –το γεγονός οι άν-
θρωποι λιμοκτονούν παρά τις καλές σοδειές, και τα μέσα 
παραγωγής αργούν παρόλο που υπάρχει ανάγκη για τα 
προϊόντα τους– είναι απλώς μια στιγμή της ευρύτερης κρί-
σης – της συνεχούς αναπαραγωγής της έλλειψης θέσεων 
εργασίας εν μέσω μιας πληθώρας αγαθών. Αυτό το άρ-
θρο διερευνά τη δυναμική αυτής της κρίσης – της κρίσης 
αναπαραγωγής της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας.4

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρά την πολυπλοκότητα των αποτελεσμάτων του, το κε-
φάλαιο έχει μόνο μια βασική προϋπόθεση: οι άνθρωποι 
πρέπει να στερούνται άμεσης πρόσβασης στα αγαθά που 
θεωρούν αναγκαία για να ζήσουν και να βρίσκουν πρό-

3. R. Rowthorn & K. 
Coutts. (May 2004). 
‘Deindustrialization 
and the Balance of 

Payments in Ad-
vanced Economies’. 
United Nation Con-

ference on Trade 
and Development. 

Discussion paper nο 
170, p. 2.

4. Με την 
επισήμανση ότι 

το κεφάλαιο 
έχει την τάση να 

γεννά ανεπάρκεια 
θέσεων εργασίας 

εν μέσω αφθονίας 
αγαθών (τα οποία, 

ως εκ τούτου, 
έχουν καταστεί 

τεχνητώς ανεπαρκή 
σε σχέση με την 

ενεργό ζήτηση) δεν 
παρέχουμε υποστή-

ριξη στα αιτήματα 
για «περισσότερες 

δουλειές». Όπως 
θα δείξουμε, τέτοια 

αιτήματα είναι 
μάταια για όσο 

καιρό η πώληση 
της εργασιακής 

δύναμης παραμένει 
ο βασικός τρόπος 

απόκτησης των 
μέσων διαβίωσης.
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σβαση σε αυτά μόνο με τη μεσολάβηση της αγοράς. Εξ 
ου και ο όρος «προλεταριάτο», που αρχικά αναφερόταν 
στους ακτήμονες πολίτες που ζούσαν στις ρωμαϊκές πό-
λεις. Ελλείψει εργασίας, αρχικά κατευνάστηκαν με την 
κρατική παροχή άρτου και θεάματος, και τελικά με το να 
προσλαμβάνονται ως μισθοφόροι. Ωστόσο, η προλεταρι-
ακή συνθήκη είναι ιστορικά αξιοσημείωτη: σε όλη την ιστο-
ρία, οι αγροτικοί πληθυσμοί παγκόσμια είχαν ως επί το 
πλείστον άμεση πρόσβαση στη γη ως αυτάρκεις αγρότες 
ή κτηνοτρόφοι, ακόμα κι αν σχεδόν πάντα εξαναγκάζο-
νταν να δίδουν μέρισμα του προϊόντος τους στις άρχου-
σες ελίτ. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για «πρωταρχική συσ-
σώρευση»: διαχωρίζοντας τους ανθρώπους από τη γη, το 
πιο βασικό μέσο αναπαραγωγής τους, και δημιουργώντας 
σε όλους μια εξάρτηση από την εμπορευματική ανταλλα-
γή.5 Στην Ευρώπη αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε στη 
δεκαετία του ’50 και του ’60. Σε παγκόσμια κλίμακα μόλις 
τώρα αρχίζει να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της – με 
τις εξαιρέσεις της υποσαχάριας Αφρικής, περιοχών της 
Νότιας Ασίας και της Κίνας.

Ακόμη κι όταν επιτευχθεί ο αρχικός διαχωρισμός των 
ανθρώπων από τη γη, ποτέ δεν επαρκεί. Θα πρέπει να 
επαναλαμβάνεται αέναα προκειμένου το κεφάλαιο και η 
«ελεύθερη» εργασία να συναντιούνται στην αγορά ξανά 
και ξανά. Από τη μία πλευρά, το κεφάλαιο απαιτεί μια, ήδη 
υπάρχουσα στην αγορά εργασίας, μάζα ανθρώπων δί-
χως άμεση πρόσβαση στα μέσα παραγωγής που επιθυμεί 
να ανταλλάξει εργασία για μισθό. Από την άλλη, απαιτεί 
μια, ήδη υπάρχουσα στην αγορά εμπορευμάτων, μάζα αν-
θρώπων που έχουν ήδη αποκτήσει μισθό και επιθυμούν να 
ανταλλάξουν τα χρήματά τους με αγαθά. Εάν απουσιάζουν 
αυτές οι δύο συνθήκες, το κεφάλαιο περιορίζεται ως προς 
την ικανότητά του να συσσωρεύει: δεν μπορεί ούτε να πα-
ράγει ούτε να πουλά σε μαζική κλίμακα. Πριν το 1950, έξω 
από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα περιθώρια για 
μαζική παραγωγή ήταν περιορισμένα ακριβώς εξαιτίας 
του περιορισμού του μεγέθους της αγοράς, δηλαδή, λόγω 

5. Αυτό δεν χρειά-
ζεται να συμβαίνει 
πάντα με τα βίαια 
μέσα που περιέ-
γραφε ο Μαρξ. 
Κατά την διάρκεια 
του 20ου αιώνα 
πολλοί χωρικοί 
έχασαν την άμεση 
πρόσβαση στη γη 
τους όχι από απαλ-
λοτριώσεις, αλλά 
από μια σφοδρή 
υποδιαίρεση των 
χωραφιών που 
κατείχαν οι οικογέ-
νειές τους, καθώς 
αυτά άλλαζαν χέ-
ρια και περνούσαν 
από γενιά σε γενιά. 
Εξαρτώμενοι έτσι 
όλο και περισσότε-
ρο από την αγορά, 
οι μικροί αγρότες 
βρέθηκαν σε 
μειονεκτική θέση 
απέναντι στους 
μεγάλους αγρότες 
και τελικά έχασαν 
τη γη τους.
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της ύπαρξης μιας ευρείας και σε κάποιο βαθμό αυτάρκους 
αγροτιάς που δεν ζούσε πρωτίστως από τον μισθό. Η ιστο-
ρία της μεταπολεμικής περιόδου είναι αυτή της βαθμιαίας 
κατάργησης του εναπομείναντος παγκόσμιου αγροτικού 
πληθυσμού, πρώτα ως αυτάρκους και ύστερα ως εν γένει 
αγροτικού, που κατέχει τη γη στην οποία εργάζεται.

Ο Μαρξ εξηγεί αυτό το δομικό χαρακτηριστικό του καπιτα-
λισμού στο κεφάλαιο σχετικά με την «απλή αναπαραγω-
γή» στον πρώτο τόμο. Θα ερμηνεύσουμε αυτήν την έννοια 
ως την αναπαραγωγή της σχέσης μεταξύ κεφαλαίου και 
εργατών, μέσα και διαμέσου των κύκλων παραγωγής-κα-
τανάλωσης.6 Η απλή αναπαραγωγή διατηρείται όχι από 
«συνήθεια» ούτε από την ψευδή ή ανεπαρκή συνείδηση 
των εργαζόμενων, αλλά από έναν υλικό καταναγκασμό. 
Αυτός είναι η εκμετάλλευση των μισθωτών εργατών, το 
γεγονός δηλαδή ότι όλοι μαζί μπορούν να αγοράσουν 
μόνο ένα μέρος των αγαθών που παράγουν:

Το ίδιο αυτό προτσές [αναπαραγωγής του κεφαλαίου] 
όμως, απομακρύνοντας διαρκώς το προϊόν της εργα-
σίας των εργατών από το δικό τους πόλο στον αντίπο-
λο του κεφαλαίου, φροντίζει να μη φεύγουν αυτά τα 
προικισμένα με συνείδηση εργαλεία δουλειάς. H ατο-
μική κατανάλωση των εργατών από τη μια φροντίζει 
για τη δική τους συντήρηση και αναπαραγωγή, και από 
την άλλη, εκμηδενίζοντας τα μέσα συντήρησης, εξα-
σφαλίζει τη διαρκή επανεμφάνιση των εργατών στην 
αγορά εργασίας.7

Η συσσώρευση του κεφαλαίου λοιπόν, δεν είναι θέμα ορ-
γάνωσης της σφαίρας της παραγωγής ή της σφαίρας της 
κατανάλωσης. Η υπερβολική έμφαση είτε στην παραγωγή 
είτε στην κατανάλωση τείνει να παράγει θεωρίες μερικού 
χαρακτήρα των καπιταλιστικών κρίσεων: «υπερ-παραγω-
γή» ή «υπο-κατανάλωση». Η μισθωτή εργασία δομεί τη 
διαδικασία της αναπαραγωγής συνολικά: ο μισθός κατα-
νέμει τους εργάτες στην παραγωγή και, την ίδια στιγμή, 

6. Ο Μαρξ 
μερικές φορές 

αναφέρεται στην 
απλή αναπαραγωγή 
ως ένα αφηρημένο 

νοητικό πείραμα 
–καπιταλισμός 

χωρίς ανάπτυξη–, 
όμως με το να 
μείνουμε εκεί 

χάνουμε αυτό που 
η ίδια η έννοια μας 

λέει για τον εσω-
τερικό μηχανισμό 

της διαδικασίας 
συσσώρευσης. Το 
κεφάλαιο για την 

απλή αναπαρα-
γωγή κλείνει με 

τα εξής λόγια: «Το 
κεφαλαιοκρατικό 

προτσές παραγω-
γής, εξεταζόμενο 

στη συνάρτησή 
του ή σαν προτσές 

αναπαραγωγής, 
παράγει επομένως 
όχι μονάχα εμπό-

ρευμα, όχι μονάχα 
υπεραξία, παράγει 

και αναπαράγει την 
ίδια τη σχέση του 

κεφαλαίου, από 
τη μια μεριά τον 

κεφαλαιοκράτη και 
από την άλλη τον 

μισθωτό εργάτη». 
Μαρξ, Κ. (1978α). 

Το Κεφάλαιο, 
Κριτική της Πολιτι-

κής Οικονομίας, 
Τόμος Πρώτος. 

Αθήνα: Σύγχρονη 
εποχή, σελ. 599.

7. Ό.π., σελ. 594.
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διανέμει το προϊόν στους εργάτες. Αυτό είναι αμετάβλητο 
στο κεφάλαιο, ανεξάρτητα από γεωγραφικές ή ιστορικές 
ιδιαιτερότητες. Η κατάρρευση της αναπαραγωγής δημι-
ουργεί μια κρίση τόσο υπερπαραγωγής όσο και υποκα-
τανάλωσης, μιας και στο κεφάλαιο πρόκειται για το ίδιο 
πράγμα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να περάσουμε τόσο ευθέως 
από το ξεδίπλωμα της δομής της απλής αναπαραγωγής σε 
μια θεωρία κρίσης. Γιατί η απλή αναπαραγωγή είναι, από 
την ίδια τη φύση της, και διευρυμένη αναπαραγωγή. Ακρι-
βώς όπως η εργασία πρέπει να επιστρέψει στην αγορά ερ-
γασίας για να ανανεώσει το απόθεμα των μισθών της, έτσι 
και το κεφάλαιο πρέπει να επιστρέψει στην αγορά κεφα-
λαίων για να επανεπενδύσει τα κέρδη του στη διεύρυνση 
της παραγωγής. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να συσσωρεύει, 
αλλιώς θα μείνει πίσω στον ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα 
κεφάλαια. Η ανταγωνιστική διαμόρφωση των τιμών και 
οι δομές μεταβλητού κόστους σε τομείς της οικονομίας 
οδηγούν σε αποκλίνοντα ενδοκλαδικά ποσοστά κέρδους, 
που με τη σειρά τους δίνουν ώθηση σε καινοτομίες αύ-
ξησης της αποδοτικότητας, αφού οι επιχειρήσεις μειώνο-
ντας τα κόστη κάτω από τον μέσο όρο του τομέα μπορούν 
είτε να αποκομίσουν υπερκέρδη, είτε να ρίξουν τις τιμές 
για να κερδίσουν μερίδιο της αγοράς. Αλλά η πτώση 
του κόστους θα οδηγήσει σε κάθε περίπτωση σε πτώση 
των τιμών, γιατί η κινητικότητα του κεφαλαίου μεταξύ των 
διαφόρων τομέων έχει ως αποτέλεσμα την εξίσωση των 
ποσοστών κέρδους στους διάφορους τομείς, καθώς η 
κίνηση των κεφαλαίων σε αναζήτηση υψηλότερων κερ-
δών ανεβοκατεβάζει την προσφορά (άρα και τις τιμές). ως 
αποτέλεσμα οι αποδόσεις νέων επενδύσεων κυμαίνονται 
γύρω από έναν διατομεακό μέσο όρο. Αυτή η διαρκής κί-
νηση του κεφαλαίου διαδίδει καινοτομίες που ρίχνουν το 
κόστος σε όλους τους τομείς – εδραιώνοντας έναν νόμο 
αποδοτικότητας/κερδοφορίας που υποχρεώνει όλα τα 
κεφάλαια να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, ανεξάρτητα από 
τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς σχηματισμούς μέσα 
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στους οποίους βρίσκονται. Αντιστρόφως, όταν η κερδο-
φορία πέφτει, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει 
για να αποκατασταθεί η συσσώρευση πέρα από τη «σφα-
γή των κεφαλαιακών αξιών» και την «απελευθέρωση της 
εργασίας» που επαναφέρουν τις συνθήκες κερδοφορίας.

Ωστόσο, αυτή η φορμαλιστική αντίληψη για τη διαδικασία 
αξιοποίησης αδυνατεί να συλλάβει την ιστορική δυναμική 
με την οποία είναι εναρμονισμένη η ανάλυση του Μαρξ. 
Ο νόμος της κερδοφορίας από μόνος του δεν μπορεί να 
διασφαλίσει τη διευρυμένη αναπαραγωγή, μιας και απαι-
τείται επίσης η ανάδυση νέων βιομηχανιών και νέων αγο-
ρών. Οι άνοδοι και οι πτώσεις στην κερδοφορία λειτουρ-
γούν για την καπιταλιστική τάξη ως σινιάλα που δείχνουν 
ότι έχουν προκύψει καινοτομίες σε συγκεκριμένους κλά-
δους της βιομηχανίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι με την πάροδο του χρόνου η σύνθεση της παραγωγής 
–και ως εκ τούτου και της απασχόλησης– αλλάζει: βιομη-
χανίες που κάποτε ήταν υπεύθυνες για μεγάλο μέρος της 
παραγωγής και της απασχόλησης τώρα αναπτύσσονται 
πιο αργά, ενώ νέες βιομηχανίες λαμβάνουν ένα αυξανό-
μενο μερίδιο και στα δυο. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε τους 
καθοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, ως ανεξάρτητους 
από αυτούς της προσφοράς.8

Η ζήτηση κυμαίνεται με βάση την τιμή ενός συγκεκριμέ-
νου προϊόντος. Όταν η τιμή είναι υψηλή, το προϊόν αγο-
ράζεται μόνο από τους πλούσιους. Όσο συσσωρεύονται 
στη διαδικασία παραγωγής καινοτομίες εξοικονόμησης 
εργασίας, οι τιμές πέφτουν μετατρέποντας το προϊόν σε 
αγαθό μαζικής κατανάλωσης. Στο μεταίχμιο αυτού του 
μετασχηματισμού, οι καινοτομίες αναγκάζουν την αγορά 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος να διευρυνθεί υπερβολι-
κά. Αυτή η διεύρυνση εκτείνεται πέρα από την παραγωγική 
ικανότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων και οι τιμές πέ-
φτουν πιο αργά από τα κόστη, οδηγώντας σε μια περίοδο 
υψηλής κερδοφορίας. Το κεφάλαιο τότε ορμά προς αυτή 
τη γραμμή παραγωγής, τραβώντας μαζί του την εργασία. 

8. Οι μαρξιστές 
έχουν την τάση να 

αποφεύγουν θέ-
ματα που αφορούν 
τη ζήτηση, εξαιτίας 
μιας υποτιθέμενης 
μονοπώλησης της 

συζήτησης από 
τους νεοκλασικούς, 

όμως ο Μαρξ δεν 
είχε παρόμοιους 

δισταγμούς. Ο 
καταναγκασμός 
της διεύρυνσης 

των αγορών και 
οι διαμάχες για το 

μερίδιο της αγοράς 
είναι θεμελιώδους 

σημασίας για τη 
λειτουργία του 

νόμου της αξίας. 
Βλ. Μαρξ, ό.π., σελ. 

445-446.
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Σε κάποιο σημείο ωστόσο, η αγορά φτάνει στα όριά της. 
με άλλα λόγια, η αγορά κορέννυται.9 Τώρα οι καινοτομίες 
προκαλούν την αύξηση της συνολικής παραγωγικής ικανό-
τητας πέρα από το μέγεθος της αγοράς: οι τιμές πέφτουν 
πιο γρήγορα από τα κόστη, οδηγώντας σε μια περίοδο 
φθίνουσας κερδοφορίας. Το κεφάλαιο θα φύγει λοιπόν 
από τη γραμμή, αποβάλλοντας εργασία.10

Αυτή η διαδικασία, την οποία οι οικονομολόγοι ονομά-
ζουν «ωρίμανση» των βιομηχανιών, έχει συμβεί πολλά-
κις. Η γεωργική επανάσταση, που αρχικά εκδηλώθηκε στις 
απαρχές της σύγχρονης Αγγλίας, τελικά άγγιξε τα όρια 
της εγχώριας αγοράς για τα προϊόντα της. Καινοτομίες 
στην εργασιακή διαδικασία, όπως η συγχώνευση κατα-
κερματισμένων εκτάσεων γης ιδιωτικής εκμετάλλευσης, 
η κατάργηση της αγρανάπαυσης και η διαφοροποίηση της 
χρήσης της γης με βάση τα φυσικά πλεονεκτήματά της, 
σήμαιναν –υπό τις καπιταλιστικές συνθήκες αναπαραγω-
γής– τη συστηματική εκδίωξη τόσο της εργασίας όσο και 
του κεφαλαίου από την ύπαιθρο. Σαν αποτέλεσμα αυτού, 
η Αγγλία αστικοποιήθηκε ραγδαία και το Λονδίνο έγινε η 
μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη.

Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η βασική δυναμική της 
διευρυμένης αναπαραγωγής. Γιατί οι αγρότες που πετά-
χτηκαν έξω από τη γεωργία δεν αφέθηκαν επ’ αόριστον 
αναξιοποίητοι στις πόλεις. Τους παρέλαβε τελικά ο με-
ταποιητικός τομέας της εκβιομηχανιζόμενης Βρετανίας, 
και ειδικά η αναπτυσσόμενη βιομηχανία της κλωστοϋφα-
ντουργίας, που υφίστατο μια μετάβαση από το μάλλινο 
στο βαμβακερό ύφασμα. Αλλά για μια ακόμη φορά, οι 
καινοτομίες της εργασιακής διαδικασίας όπως οι κλωστι-
κές μηχανές jenny (spinning jenny) και mule (spinning mule) 
και ο ηλεκτροκίνητος αργαλειός σήμαιναν ότι τελικά και 
αυτή η βιομηχανία άρχισε να αποβάλει εργασία και κεφά-
λαιο. Και η κάμψη στις βιομηχανίες της πρώτης βιομηχα-
νικής επανάστασης, ως ποσοστό συνολικά απασχολού-
μενης εργασίας και συσσωρευμένου κεφαλαίου, άνοιξε 

9. Ο κορεσμός 
δεν είναι αποτέλε-
σμα του απόλυτου 
αριθμού προϊόντων 
που αγοράζονται 
και πωλούνται, 
αλλά προκύπτει από 
τη μεταβολή της 
σχέσης μεταξύ των 
ρυθμών αύξησης 
της παραγωγικής 
ικανότητας και της 
ζήτησης.

10. Αυτή η διαδικα-
σία ισχύει μόνο για 
τις βιομηχανίες κα-
ταναλωτικών αγα-
θών. Οι βιομηχανί-
ες κεφαλαιουχικών 
αγαθών τείνουν να 
διευρύνονται και 
να συστέλλονται 
σύμφωνα με τις 
ανάγκες των ιδιαί-
τερων καταναλω-
τικών αγαθών που 
«οδηγούν» κάθε 
κύκλο. Αλλά η σχέ-
ση μεταξύ των δυο 
τομέων δεν είναι 
ποτέ τόσο απλή. 
Όπως θα δείξουμε, 
οι «καινοτομίες 
της παραγωγική 
διαδικασίας» που 
εξοικονομούν 
εργασία στον 
τομέα Ι μπορούν 
να οδηγήσουν σε 
«καινοτομίες προϊ-
όντων» στον τομέα 
ΙΙ, διευρύνοντας την 
αγορά στο σύνολό 
της.
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δρόμο για τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (χημικά 
προϊόντα, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικά και μηχανοκίνητα 
εμπορεύματα). Είναι αυτή η κίνηση της εργασίας και του 
κεφαλαίου μέσα και έξω από τις γραμμές που, βασισμένη 
στα διαφορικά ποσοστά κέρδους, διασφαλίζει τη συνεχή 
δυνατότητα διευρυμένης αναπαραγωγής:

Η απότομη και σπασμωδική διαστολή της κλίμακας της 
παραγωγής... είναι αδύνατη χωρίς διαθέσιμο ανθρώ-
πινο υλικό, χωρίς αύξηση του αριθμού των εργατών, 
ανεξάρτητη από την απόλυτη αύξηση του πληθυσμού. Η 
αύξηση αυτή δημιουργιέται από το απλό προτσές, που 
«ελευθερώνει» διαρκώς ένα μέρος των εργατών με 
μέθοδες πού μειώνουν τον αριθμό των απασχολούμε-
νων εργατών σε σχέση με την αυξανόμενη παραγω-
γή. Επομένως, η όλη μορφή κίνησης της σύγχρονης 
βιομηχανίας προκύπτει από τη διαρκή μετατροπή ενός 
μέρους του εργατικού πληθυσμού σε μη απασχολού-
μενα ή μισοαπασχολούμενα χέρια.11 

Η διευρυμένη αναπαραγωγή είναι, με αυτόν τον τρόπο, η 
διαρκής αναπαραγωγή των συνθηκών της απλής αναπα-
ραγωγής. Κεφάλαια που δεν μπορούν πια να επενδύσουν 
εκ νέου σε μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, εξαιτί-
ας της φθίνουσας κερδοφορίας, θα τείνουν να βρουν δια-
θέσιμους στην αγορά εργασίας εργάτες που έχουν πετα-
χτεί από άλλες γραμμές. Αυτές οι «ελεύθερες» ποσότητες 
κεφαλαίου και εργασίας θα βρουν τότε απασχόληση στις 
αναπτυσσόμενες αγορές, όπου τα ποσοστά κέρδους είναι 
υψηλότερα, ή θα ενωθούν σε εξ ολοκλήρου νέες γραμμές 
παραγωγής, κατασκευάζοντας προϊόντα για αγορές που 
δεν υπάρχουν ακόμη. Ένας αυξανόμενος αριθμός δρα-
στηριοτήτων υπάγεται έτσι στις καπιταλιστικές διαδικασίες 
αξιοποίησης και τα εμπορεύματα εξαπλώνονται από τις 
αγορές πολυτελών προϊόντων στις αγορές μαζικής κατα-
νάλωσης.

Ο αστός οικονομολόγος Joseph Schumpeter περιέγραψε 

11. Μαρξ, ό.π., σελ. 
656.
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αυτήν τη διαδικασία στη θεωρία του για τους επιχειρημα-
τικούς κύκλους.12 Επισήμανε ότι σπάνια η συρρίκνωση των 
παλαιότερων γραμμών παραγωγής συμβαίνει ομαλά ή ει-
ρηνικά και ότι συνήθως συνδέεται με το κλείσιμο εργοστα-
σίων και πτωχεύσεις, καθώς τα κεφάλαια προσπαθούν με 
ανταγωνιστικούς πολέμους τιμών να ρίξουν τις απώλειες 
το ένα στο άλλο. Όταν αρκετές γραμμές παραγωγής συρ-
ρικνωθούν ταυτόχρονα (και συνήθως αυτό κάνουν, μιας 
και βασίζονται σε συνδεδεμένα σύνολα τεχνολογικών 
καινοτομιών), προκύπτει μια ύφεση. Ο Schumpeter απο-
καλεί αυτήν την απώλεια κεφαλαίου και εργασίας «δημι-
ουργική καταστροφή» – «δημιουργική» όχι μόνο υπό την 
έννοια ότι υποκινείται από την καινοτομία, αλλά και επειδή 
η καταστροφή δημιουργεί τις συνθήκες για νέες επενδύ-
σεις και καινοτομίες: στην κρίση, τα κεφάλαια βρίσκουν 
μέσα παραγωγής και εργασιακή δύναμη διαθέσιμα στην 
αγορά σε χαμηλότερες τιμές. Τοιουτοτρόπως, όπως μια 
δασική πυρκαγιά, η ύφεση ανοίγει τον δρόμο για μια νέα 
περίοδο ανάπτυξης.

Πολλοί μαρξιστές έχουν υιοθετήσει κάπως παρόμοιες 
αντιλήψεις με αυτήν του Schumpeter για την κυκλική ανά-
πτυξη, στην οποία απλά προσθέτουν την αντίσταση των 
εργατών (ή ενδεχομένως τα όρια της οικολογίας) ως εξω-
τερικό περιορισμό. Ως εκ τούτου, η μαρξιστική αντίληψη 
της κρίσης ως αυτορυθμιζόμενου μηχανισμού συμπληρώ-
νεται από μια πεποίθηση ότι οι κρίσεις προσφέρουν ευκαι-
ρίες να διεκδικηθεί η εξουσία από μέρους της εργασίας (ή 
να διορθωθούν οι καταστροφικές για το περιβάλλον τά-
σεις του καπιταλισμού). Σε αυτές τις στιγμές, «ένας άλλος 
κόσμος είναι εφικτός». Ωστόσο, η θεωρία του Μαρξ για 
τον καπιταλισμό δεν περιέχει καμιά τέτοια διάκριση μετα-
ξύ «εσωτερικών» δυναμικών και «εξωτερικών» ορίων. Για 
τον Μαρξ, μέσα από και διαμέσου αυτής της διαδικασίας 
της διευρυμένης αναπαραγωγής η δυναμική του κεφαλαί-
ου εκδηλώνεται ως το ίδιο του το όριο, όχι διαμέσου κύ-
κλων μεγέθυνσης και κατάρρευσης (boom and bust), αλλά 
με μια διαρκή επιδείνωση των συνθηκών συσσώρευσής 

12. Schumpeter, 
J. (2005). 
Business Cycles: 
A Theoretical, 
Historical and 
Statistical 
Analysis of the 
Capitalist Process. 
Connecticut: 
Martino Pub.
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του.

Η ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι άνθρωποι συνήθως ψάχνουν για μια θεωρία μόνιμης 
ύφεσης στις σημειώσεις του Μαρξ για την πτωτική τάση 
του ποσοστού κέρδους, τις οποίες διόρθωσε και συγκέ-
ντρωσε ο Ένγκελς στα κεφάλαια 13 ως 15 του τρίτου τό-
μου του Κεφαλαίου. Εκεί, η τάση του ποσοστού κέρδους 
να εξισώνεται στις διάφορες γραμμές παραγωγής –σε 
συνδυασμό με την τάση της παραγωγικότητας να αυξά-
νεται σε όλες τις γραμμές– θεωρείται πως καταλήγει σε 
μια πτωτική τάση της κερδοφορίας σε όλη την οικονομία. 
Δεκαετίες συζητήσεων έχουν επικεντρωθεί στην «αυξα-
νόμενη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου», στην οποία 
αποδίδεται αυτή η τάση, καθώς και στην πολύπλοκη αλλη-
λεπίδραση των διαφόρων τάσεων και των αντίρροπων τά-
σεων που εμπλέκονται. Κι όμως, εκείνοι που ασχολούνται 
με αυτήν τη συζήτηση συχνά παραβλέπουν το ότι η ίδια η 
περιγραφή της σύνθεσης του κεφαλαίου υπόκειται σε 
έναν άλλο νόμο, ο οποίος εκφράζεται τόσο στις κυκλικές 
όσο και στις μόνιμες τάσεις προς κρίση. Ένας νόμος που 
μπορεί να διαβαστεί ως μια περισσότερο επεξεργασμένη 
αναδιατύπωση αυτής της περιγραφής: το κεφάλαιο 2513 
του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου με τίτλο «Ο γενικός νό-
μος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης».14

Αυτό το κεφάλαιο, που ακολουθεί αμέσως μετά από τρία 
κεφάλαια για την απλή και την διευρυμένη αναπαραγωγή, 
συνήθως διαβάζεται σαν να έχει πιο περιορισμένους σκο-
πούς. Οι αναγνώστες επικεντρώνονται στο πρώτο τμήμα 
της επιχειρηματολογίας του Μαρξ, στο οποίο παρέχει μια 
περιγραφή του ενδογενούς καθορισμού του ύψους των 
μισθών. Εκεί ο Μαρξ δείχνει πώς, μέσω της δομικής δι-
ατήρησης ενός συγκεκριμένου επιπέδου ανεργίας, οι μι-
σθοί συγκρατούνται ευθυγραμμιζόμενοι με τις ανάγκες 
της συσσώρευσης. Ο «βιομηχανικός εφεδρικός στρατός» 
των ανέργων συρρικνώνεται καθώς η ζήτηση για εργατικό 

13. [Σ.τ.Μ.] Πρόκει-
ται για το κεφάλαιο 

23 της ελληνικής 
έκδοσης.

14. Παρότι ο 
πρώτος τόμος του 
Κεφαλαίου ήταν ο 

πρώτος της σειράς, 
η δημοσιευμένη του 
έκδοση  –γραμμένη 

μεταξύ 1866-67– 
στην πραγματικό-
τητα είναι μεταγε-

νέστερη του τρίτου 
τόμου, του οποίο 

το μεγαλύτερο 
μέρος του υλικού 

γράφτηκε την 
περίοδο 1863-1865. 

Εύλογα, λοιπόν, οι 
εκπληκτικές ομοι-
ότητες μεταξύ του 
κεφαλαίου 25 του 
πρώτου τόμου και 
του κεφαλαίου 15 

του τρίτου μπορούν 
να αποδοθούν 

στην υπόθεση ότι 
ο Μαρξ εισήγαγε 

κάποια βασικά 
στοιχεία του υλικού 

του τρίτου τόμου 
στον πρώτο, εν 

όψει της δυσκολίας 
του να ολοκληρώ-
σει τον τρίτο τόμο 

σε εύλογο χρονικό 
διάστημα.
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δυναμικό αυξάνεται, προκαλώντας με τη σειρά της αύξηση 
των μισθών. Οι αυξανόμενοι μισθοί στη συνέχεια ροκανί-
ζουν την κερδοφορία, προκαλώντας μια επιβράδυνση της 
συσσώρευσης. Καθώς η ζήτηση για εργατικό δυναμικό 
μειώνεται, ο εφεδρικός στρατός μεγαλώνει εκ νέου, και 
οι προηγούμενες μισθολογικές αυξήσεις εξατμίζονται. Αν 
αυτό ήταν το μοναδικό επιχείρημα του κεφαλαίου, τότε ο 
«γενικός νόμος» θα αποτελούσε απλά μια υποσημείωση 
στις θεωρίες της απλής και διευρυμένης αναπαραγωγής. 
Όμως ο Μαρξ μόλις που έχει ξεκινήσει να ξεδιπλώνει το 
επιχείρημά του. Αν οι άνεργοι τείνουν να απορροφηθούν 
στα κυκλώματα του καπιταλισμού ως ένας βιομηχανικός 
εφεδρικός στρατός –παραμένοντας άνεργοι αλλά παίζο-
ντας έναν ουσιαστικό ρόλο στη ρύθμιση της αγοράς ερ-
γασίας– τότε τείνουν εξίσου να ξεπεράσουν αυτή τους τη 
λειτουργία, επανεπιβεβαιώνοντας τους εαυτούς τους ως 
απολύτως περιττούς:

Όσο μεγαλύτερος είναι ο κοινωνικός πλούτος, το κε-
φάλαιο που λειτουργεί, η έκταση και η ένταση της αύ-
ξησής του, επομένως και το απόλυτο μέγεθος του προ-
λεταριάτου και η παραγωγική δύναμη της εργασίας 
του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βιομηχανικός εφεδρι-
κός στρατός. H αύξηση της διαθέσιμης εργατικής δύ-
ναμης προκαλείται από τις ίδιες αιτίες που προκαλούν 
την αύξηση της επεκτατικής δύναμης του κεφαλαίου. 
Επομένως, το σχετικό μέγεθος του βιομηχανικού 
εφεδρικού στρατού αυξάνει μαζί με τις δυνάμεις τού 
πλούτου. Όσο μεγαλύτερος όμως είναι αυτός ο εφε-
δρικός στρατός σε σχέση με τον εν ενεργεία εργατικό 
στρατό, τόσο μαζικότερος είναι ο σταθεροποιημένος 
υπερπληθυσμός, που η φτώχια του είναι αντιστρόφως 
ανάλογη προς τα βάσανα της δουλιάς του. Τέλος, όσο 
πιο μεγάλο είναι το εξαθλιωμένο στρώμα της εργα-
τικής τάξης και ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός, 
τόσο πιο μεγάλος είναι ο επίσημος παουπερισμός. 
Αυτός είναι ο απόλυτος, γενικός νόμος της κεφαλαι-
οκρατικής συσσώρευσης.15

15. Μαρξ, ό.π., σελ. 
667.



46 Endnotes 2

Με άλλα λόγια, ο γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης είναι ότι –συνακόλουθα με την αύξησή 
του– το κεφάλαιο παράγει έναν σχετικά περιττό πληθυσμό 
από τη μάζα των εργατών, ο οποίος στη συνέχεια τείνει να 
γίνει ένας παγιωμένος πλεονάζων πληθυσμός, τελείως 
περιττός για τις ανάγκες του κεφαλαίου.16

Δεν είναι άμεσα εμφανές το πώς φτάνει ο Μαρξ σε αυτό 
το συμπέρασμα, ακόμα κι αν η τάση που περιγράφει ο 
Μαρξ γίνεται ολοένα πιο εμφανής σε μια εποχή παρα-
γκουπόλεων, άνεργης ανάκαμψης [οικονομικής δηλαδή 
ανάκαμψης χωρίς ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας] και γενικευμένης επισφάλειας. Ο Μαρξ κάνει πιο 
ξεκάθαρη την επιχειρηματολογία του στη γαλλική έκδοση 
του πρώτου τόμου. Εκεί σημειώνει ότι όσο υψηλότερη είναι 
η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, τόσο γρηγορότερα 
πρέπει να προχωρήσει η συσσώρευση για να διατηρήσει 
την απασχόληση, «αλλά αυτή η ίδια η ταχύτερη πρόοδος 
από μόνη της γίνεται η πηγή νέων τεχνολογικών αλλαγών 
που μειώνουν περαιτέρω τη σχετική ζήτηση για εργατικό 
δυναμικό». Αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλό χα-
ρακτηριστικό κάποιων συγκεκριμένων βιομηχανιών σε 
κλάδους υψηλής συγκέντρωσης. Καθώς προχωρά η συσ-
σώρευση, μια αυξανόμενη «υπεραφθονία» αγαθών μει-
ώνει το ποσοστό κέρδους και αυξάνει τον ανταγωνισμό 
ανάμεσα στις γραμμές παραγωγής αναγκάζοντας όλους 
τους καπιταλιστές να «μειώσουν τις δαπάνες τους σε ερ-
γασία». Οι αυξήσεις της παραγωγικότητας επομένως «συ-
μπυκνώνονται κάτω από αυτήν την τεράστια πίεση. είναι 
ενσωματωμένες στις τεχνικές αλλαγές που φέρνουν την 
επανάσταση στη σύνθεση του κεφαλαίου σε όλους τους 
κλάδους που περιβάλλουν τις μεγάλες σφαίρες της πα-
ραγωγής».17 

Τι συμβαίνει λοιπόν με τις νέες βιομηχανίες· δεν θα κα-
λύψουν το κενό στην απασχόληση; Ο Μαρξ προσδιορί-
ζει εντός και διαμέσου των κινήσεων του επιχειρηματικού 
κύκλου μια μετατόπιση από τις βιομηχανίες εντάσεως 

16. Αυτό το πλεό-
νασμα πληθυσμού 
δεν χρειάζεται να 
βρεθεί παντελώς 

«έξω» από τις 
καπιταλιστικές 

κοινωνικές σχέ-
σεις. Το κεφάλαιο 

μπορεί να μην 
χρειάζεται πια αυ-

τούς τους εργάτες, 
όμως αυτοί έχουν 
ακόμη την ανάγκη 

να δουλεύουν. Εξα-
ναγκάζονται έτσι 

να προσφέρονται 
να δουλέψουν στις 
πιο άθλιες μορφές 

μισθωτής σκλα-
βιάς, στη μικρο-

παραγωγή και τις 
υπηρεσίες.

17. Οι μεταφράσεις 
αποσπασμάτων 
από τη γαλλική 

έκδοση του πρώτου 
τόμου του Κεφα-

λαίου αντλήθηκαν 
από το Clarke, S. 

(1994). Marx’s 
Theory of Crisis. 
New York City: St 
Martin’s Press, pp. 

172-5.
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εργασίας στις βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου, με μια 
επακόλουθη πτώση στη ζήτηση για εργατικό δυναμικό και 
στις νέες και παλιές γραμμές παραγωγής: «Από τη μια με-
ριά... το πρόσθετο κεφάλαιο που σχηματίζεται στην πορεία 
της συσσώρευσης προσελκύει ανάλογα με το μέγεθός 
του ολοένα λιγότερους εργάτες. Από την άλλη, το παλιό 
κεφάλαιο που αναπαράγεται περιοδικά με νέα σύνθεση 
απωθεί ολοένα και περισσότερους από τους εργάτες που 
απασχολεί».18 Αυτό είναι το μυστικό του «γενικού νόμου»: 
οι τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας τείνουν να γε-
νικεύονται τόσο εντός όσο και μεταξύ των γραμμών πα-
ραγωγής, οδηγώντας σε μια σχετική μείωση της ζήτησης 
για εργατικό δυναμικό. Επιπρόσθετα, αυτές οι τεχνολογίες 
είναι μη αναστρέψιμες: δεν εξαφανίζονται εάν και όταν 
η κερδοφορία αποκατασταθεί (πράγματι, όπως θα δούμε, 
η αποκατάσταση της κερδοφορίας συχνά ρυθμίζεται από 
περαιτέρω καινοτομίες σε νέες ή αναπτυσσόμενες γραμ-
μές). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν αυτή η σχετική μείωση στη 
ζήτηση για εργατικό δυναμικό αφεθεί ανεξέλεγκτη, απει-
λεί να υπερκεράσει την κεφαλαιακή συσσώρευση και να 
γίνει απόλυτη.19

Ο Μαρξ δεν έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα απλά από την 
αφηρημένη ανάλυση του νόμου της αξίας. Στο κεφάλαιο 
15 του Κεφαλαίου20 επιχειρεί να δώσει μια εμπειρική από-
δειξη αυτής της τάσης. Εκεί παρουσιάζει στατιστικά στοι-
χεία από τη βρετανική απογραφή του 1861 που δείχνουν 
ότι οι νέες βιομηχανίες που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα 
των τεχνολογικών καινοτομιών, από άποψη απασχόλη-
σης εργατικού δυναμικού, «δεν είναι καθόλου σημαντι-
κές». Δίνει ως παραδείγματα «τα εργοστάσια παραγωγής 
φωταερίου, τον τηλέγραφο, τη φωτογραφική τέχνη, την 
ατμοπλοΐα και τους σιδηροδρόμους», που έχουν όλα σε 
μεγάλο βαθμό μηχανοποιημένες και σχετικά αυτοματο-
ποιημένες παραγωγικές διαδικασίες και δείχνει ότι η συ-
νολική απασχόληση ανερχόταν σε λιγότερο από 100.000 
εργάτες, σε σύγκριση με τους πάνω από ένα εκατομμύριο 
που απασχολούνταν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργί-

18. Μαρξ, ό.π., σελ. 
651.

19. Ο Μαρξ 
μερικές φορές το 
οραματίζεται αυτό 
ως μια επαναστα-
τική κρίση: «Μια 
ανάπτυξη των 
παραγωγικών 
δυνάμεων, που θα 
λιγόστευε τον από-
λυτο αριθμό των 
εργατών, δηλαδή 
που στην πράξη 
θα έκανε ικανό 
όλο το έθνος να 
πραγματοποιεί σε 
μικρότερο χρονικό 
διάστημα τη συνο-
λική του παραγωγή, 
θα προκαλούσε 
επανάσταση, γιατί 
θα άφηνε χωρίς 
απασχόληση την 
πλειοψηφία του 
πληθυσμού». Μαρξ, 
Κ. (1978β). Το 
Κεφάλαιο, Κριτική 
της Πολιτικής Οι-
κονομίας, Τόμος 
Τρίτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή, 
σελ. 333.

20.  [Σ.τ.Μ.] Πρόκει-
ται για το κεφάλαιο 
13 της ελληνικής 
έκδοσης. 
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φαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Από τη μια 
πλευρά, οι άνθρωποι στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέ-
σεις υποβιβάζονται σε εργάτες. Από την άλλη πλευρά, δεν 
μπορούν να είναι εργάτες μιας και, δουλεύοντας, υπονο-
μεύουν τις συνθήκες δυνατότητας της ίδιας τους της ύπαρ-
ξης. Η μισθωτή εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη συσσώρευση του κεφαλαίου, με την επαύξηση καινοτο-
μιών εξοικονόμησης εργασίας, οι οποίες με την πάροδο 
του χρόνου, μειώνουν τη ζήτηση για εργασία: «Ο εργατι-
κός πληθυσμός, παράγοντας ο ίδιος τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου, παράγει ταυτόχρονα σε αυξανόμενη έκταση 
τα μέσα που τον κάνουν σχετικά υπεράριθμο».22 Μπορεί 
ίσως να μοιάζει πως η αφθονία αγαθών, που προκύπτει 
από τις καινοτομίες εξοικονόμησης εργασίας, πρέπει να 
οδηγεί και σε μια πληθώρα θέσεων εργασίας. Αλλά σε 
μια κοινωνία που βασίζεται στη μισθωτή εργασία, η μεί-
ωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας –που 
προκαλεί την αφθονία των αγαθών– μπορεί να εκφραστεί 
μόνο ως έλλειψη θέσεων εργασίας, με πολλαπλασιασμό 
των μορφών επισφαλούς απασχόλησης.23

Η έκθεση του γενικού νόμου από τον Μαρξ είναι από μόνη 
της μια επαναδιατύπωση, ένα δραματικό ξεδίπλωμα των 
όσων εκθέτει ως βασική του θέση στην αρχή του κεφαλαί-
ου 25 [κεφάλαιο 23 στην ελληνική έκδοση]. Εκεί ο Μαρξ 
γράφει κάπως λιτά: «Ώστε, συσσώρευση του κεφαλαίου 
θα πει αύξηση του προλεταριάτου». Οι μαρξιστές μιας 
προγενέστερης περιόδου θεώρησαν πως αυτή η θέση του 
Μαρξ σήμαινε ότι η επέκταση του κεφαλαίου υπαγορεύει 
και μια διεύρυνση της βιομηχανικής εργατικής τάξης. Σύμ-
φωνα με τα όσα θέτει ο Μαρξ στο τέλος αυτού του κεφα-
λαίου, το προλεταριάτο είναι μάλλον μια εργατική τάξη σε 
μετάβαση, μια εργατική τάξη που τείνει να γίνει μια τάξη 
αποκλεισμένη από την εργασία. Αυτή η ερμηνεία υποστη-
ρίζεται από τον μοναδικό ορισμό του προλεταριάτου που 
δίνει ο Μαρξ στο κεφάλαιο, ο οποίος εντοπίζεται σε μια 
υποσημείωση της παραπάνω θέσης:

22.  Ό.π., σελ. 654.

23.  Μπορούμε να 
φανταστούμε έναν 

κόσμο όπου οι 
καινοτομίες εξοικο-
νόμησης εργασίας 

θα οδηγούσαν σε 
μια μείωση, όχι του 
αριθμού των εργα-
τών σε μια γραμμή 

παραγωγής, αλλά 
του χρόνου που 

καθένας τους 
εργάζεται. Ωστόσο, 

επειδή οι καπιτα-
λιστές αντλούν 
το κέρδος τους 

ας και της βιομηχανίας μετάλλου, των οποίων το εργατικό 
δυναμικό συρρικνωνόταν ως αποτέλεσμα της εισαγωγής 
μηχανών.21 Από αυτά τα στατιστικά και μόνο είναι σαφές 
ότι οι βιομηχανίες της δεύτερης βιομηχανικής επανάστα-
σης δεν είχαν απορροφήσει ούτε κατά προσέγγιση τόσο 
εργατικό δυναμικό όσο αυτές της πρώτης τη στιγμή της 
αρχικής τους εμφάνισης. Στο κεφάλαιο 25 [κεφάλαιο 23 
στη ελληνική] ο Μαρξ παρέχει επιπρόσθετα στατιστικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, από το 1851 ως το 1871, η 
απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά μόνο σε 
εκείνες τις παλιότερες βιομηχανίες στις οποίες δεν είχαν 
ακόμα εισαχθεί με επιτυχία οι μηχανές. Έτσι, από τα δια-
θέσιμα στοιχεία της εποχής, γεννήθηκε και η προσδοκία 
του Μαρξ για μια διαρκώς φθίνουσα πορεία της ζήτησης 
για εργατικό δυναμικό που αρχικά θα ήταν σχετική και στη 
συνέχεια απόλυτη.

Αυτό που περιγράφει εδώ ο Μαρξ δεν είναι μια «κρίση» 
με την έννοια που συνήθως υποδεικνύεται από τη μαρξιστι-
κή θεωρία, δηλαδή μια περιοδική κρίση της παραγωγής, 
της κατανάλωσης ή ακόμα και της συσσώρευσης. Εντός 
και διαμέσου αυτών των κυκλικών κρίσεων, αναδύεται μια 
διαρκής κρίση, μια κρίση της ίδιας της αναπαραγωγής 
της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. Αν η διευρυμένη ανα-
παραγωγή υποδεικνύει ότι οι εργάτες και το κεφάλαιο που 
πετιούνται έξω από τις συρρικνούμενες βιομηχανίες θα 
προσπαθήσουν να βρουν χώρους σε νέες ή αναπτυσσό-
μενες γραμμές παραγωγής, ο γενικός νόμος της καπιτα-
λιστικής συσσώρευσης υποδηλώνει ότι, με την πάροδο του 
χρόνου, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι και κεφάλαια 
θα διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να επανεισαχθούν στην 
αναπαραγωγική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, το προ-
λεταριάτο τείνει να γίνει μια εξωτερικότητα στη διαδικασία 
της ίδιας του της αναπαραγωγής, μια τάξη εργαζόμενων 
που είναι «ελεύθεροι» όχι μόνο από μέσα αναπαραγωγής, 
αλλά και από την ίδια τη δουλειά.

Για τον Μαρξ αυτή η κρίση εκφράζει τη θεμελιώδη αντί-

21. Μαρξ, Κ. 
(1978α). Το Κεφά-

λαιο, Κριτική της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος 

Πρώτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή, 

σελ. 462.
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φαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Από τη μια 
πλευρά, οι άνθρωποι στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέ-
σεις υποβιβάζονται σε εργάτες. Από την άλλη πλευρά, δεν 
μπορούν να είναι εργάτες μιας και, δουλεύοντας, υπονο-
μεύουν τις συνθήκες δυνατότητας της ίδιας τους της ύπαρ-
ξης. Η μισθωτή εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
τη συσσώρευση του κεφαλαίου, με την επαύξηση καινοτο-
μιών εξοικονόμησης εργασίας, οι οποίες με την πάροδο 
του χρόνου, μειώνουν τη ζήτηση για εργασία: «Ο εργατι-
κός πληθυσμός, παράγοντας ο ίδιος τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου, παράγει ταυτόχρονα σε αυξανόμενη έκταση 
τα μέσα που τον κάνουν σχετικά υπεράριθμο».22 Μπορεί 
ίσως να μοιάζει πως η αφθονία αγαθών, που προκύπτει 
από τις καινοτομίες εξοικονόμησης εργασίας, πρέπει να 
οδηγεί και σε μια πληθώρα θέσεων εργασίας. Αλλά σε 
μια κοινωνία που βασίζεται στη μισθωτή εργασία, η μεί-
ωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας –που 
προκαλεί την αφθονία των αγαθών– μπορεί να εκφραστεί 
μόνο ως έλλειψη θέσεων εργασίας, με πολλαπλασιασμό 
των μορφών επισφαλούς απασχόλησης.23

Η έκθεση του γενικού νόμου από τον Μαρξ είναι από μόνη 
της μια επαναδιατύπωση, ένα δραματικό ξεδίπλωμα των 
όσων εκθέτει ως βασική του θέση στην αρχή του κεφαλαί-
ου 25 [κεφάλαιο 23 στην ελληνική έκδοση]. Εκεί ο Μαρξ 
γράφει κάπως λιτά: «Ώστε, συσσώρευση του κεφαλαίου 
θα πει αύξηση του προλεταριάτου». Οι μαρξιστές μιας 
προγενέστερης περιόδου θεώρησαν πως αυτή η θέση του 
Μαρξ σήμαινε ότι η επέκταση του κεφαλαίου υπαγορεύει 
και μια διεύρυνση της βιομηχανικής εργατικής τάξης. Σύμ-
φωνα με τα όσα θέτει ο Μαρξ στο τέλος αυτού του κεφα-
λαίου, το προλεταριάτο είναι μάλλον μια εργατική τάξη σε 
μετάβαση, μια εργατική τάξη που τείνει να γίνει μια τάξη 
αποκλεισμένη από την εργασία. Αυτή η ερμηνεία υποστη-
ρίζεται από τον μοναδικό ορισμό του προλεταριάτου που 
δίνει ο Μαρξ στο κεφάλαιο, ο οποίος εντοπίζεται σε μια 
υποσημείωση της παραπάνω θέσης:

22.  Ό.π., σελ. 654.

23.  Μπορούμε να 
φανταστούμε έναν 

κόσμο όπου οι 
καινοτομίες εξοικο-
νόμησης εργασίας 

θα οδηγούσαν σε 
μια μείωση, όχι του 
αριθμού των εργα-
τών σε μια γραμμή 

παραγωγής, αλλά 
του χρόνου που 

καθένας τους 
εργάζεται. Ωστόσο, 

επειδή οι καπιτα-
λιστές αντλούν 
το κέρδος τους 

από την αξία που 
προστίθεται από 
τον εργάτη πέραν 
του μισθού που 
θα του δοθεί, ποτέ 
δεν τους συμφέρει 
να μειώσουν τον 
εργάσιμο χρόνο 
κάθε ατομικού 
εργάτη (και δεν 
το κάνουν, εκτός 
φυσικά κι αν 
αναγκαστούν είτε 
από το κράτος είτε 
από την εργατική 
αναταραχή). 
Τέτοιες μειώσεις 
θα περικόπτανε 
άμεσα τα κέρδη, 
εκτός κι αν 
μειώνονταν 
αντίστοιχα 
και οι μισθοί. 
Συνεπώς, λόγω 
της ιδιομορφίας 
της κοινωνικής 
μορφής που 
βασίζεται στη 
μισθωτή εργασία, 
οι καπιταλιστές 
οφείλουν να 
ξεφορτωθούν τα 
ίδια τα άτομα και 
όχι τις ώρες που το 
καθένα εργάζεται, 
μειώνοντας έτσι 
το κόστος της 
εργασίας σε 
σχέση με την 
προστιθέμενη 
αξία, και πετώντας 
μεγάλες μάζες 
ανθρώπων στον 
δρόμο.
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Με τη λέξη «προλετάριος» με την οικονομική έννοια 
πρέπει να εννοούμε αποκλειστικά το μισθωτό εργάτη, 
πού παράγει και αξιοποιεί «κεφάλαιο», και που πετιέται 
στο δρόμο μόλις γίνει περιττός για τις ανάγκες αξιο-
ποίησης [του «Monsieur Capital»].24

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

Ο «γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευ-
σης», με τις σαφείς συνέπειές του για την ερμηνεία του 
Κεφαλαίου, έχει παραβλεφθεί στην εποχή μας, επειδή 
υπό τον τίτλο «θεωρία της εξαθλίωσης» χρησιμοποιήθηκε 
και εγκαταλείφθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 
20ου αιώνα. Υποστηρίχτηκε ότι η πρόβλεψη του Μαρξ για 
αυξανόμενη ανεργία, και ως εκ τούτου για αυξανόμενη 
εξαθλίωση του εργατικού πληθυσμού, αντικρούστηκε από 
την ιστορία του καπιταλισμού: μετά τον θάνατο του Μαρξ η 
εργατική τάξη και αυξήθηκε σε μέγεθος και είδε το βιοτικό 
της επίπεδο να ανεβαίνει. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός 
ότι αυτές οι τάσεις συχνά γενικεύονται υπερβολικά, η πιο 
πρόσφατη εμφανής αντιστροφή τους έκανε τη θεωρία 
της εξαθλίωσης να μοιάζει πιο αληθοφανής. Τα τελευταία 
30 χρόνια έχει παρατηρηθεί μια παγκόσμια στασιμότητα 
στον σχετικό αριθμό των βιομηχανικών εργατών. Ένας 
τομέας υπηρεσιών στελεχωμένος από χαμηλόμισθους 
εργαζόμενους έχει καλύψει τη διαφορά στις χώρες με 
υψηλό ΑΕΠ παράλληλα με μια άνευ προηγουμένου έκρηξη 
του αριθμού των κατοίκων των παραγκουπόλεων και των 
άτυπα εργαζόμενων στις χώρες με χαμηλό ΑΕΠ.25 Επομέ-
νως, είναι εν τέλει σωστή η θεωρία της εξαθλίωσης; Πρό-
κειται για τη λάθος ερώτηση. Το ερώτημα είναι: υπό ποιες 
συνθήκες ισχύει;

Ο Μαρξ έγραψε για την αύξηση των παγιωμένων πλεο-
ναζόντων πληθυσμών το 1867. Ωστόσο, η τάση που περι-
γράφεται –με την οποία οι νεότερες βιομηχανίες, εξαιτίας 
του υψηλότερου βαθμού αυτοματοποίησης, απορροφούν 

24.  Μαρξ, ό.π., σελ. 
636 (η έμφαση των 

συγγραφέων).

25.  Σε αυτό το 
άρθρο έχουμε 

επιλέξει να χρη-
σιμοποιήσουμε 

τους επιθετικούς 
προσδιορισμούς 

«υψηλού ΑΕΠ/
χαμηλού ΑΕΠ» 

(εννοώντας το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ) για 

να περιγράψου-
με τη διαίρεση 

ανάμεσα σε μια 
πλούσια μειονότητα 

καπιταλιστικών 
κρατών και μια πιο 

φτωχή πλειονότητα. 
Υιοθετούμε αυτούς 

τους όχι απόλυτα 
ικανοποιητικούς 

όρους εξαιτίας του 
ότι δεν συνδέονται 

με αμφίβολες 
πολιτικές και θεω-
ρητικές αναλύσεις 

τις οποίες άλλες 
συχνές διαιρέσεις 

κουβαλούν (π.χ. 
πρώτος/τρίτος 

κόσμος, κέντρο/
περιφέρεια, 

ανεπτυγμένες/υπα-
νάπτυκτες χώρες, 
ιμπεριαλιστικές/

καταπιεσμένες 
κ.ο.κ.).
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αναλογικά μικρότερο κεφάλαιο και λιγότερο εργατικό δυ-
ναμικό από αυτό που πετάχτηκε εκτός από την εκμηχάνι-
ση των παλαιότερων βιομηχανιών– δεν εξελίχθηκε όπως 
την είχε οραματιστεί. Όπως μπορούμε να δούμε από το 
παρακάτω διάγραμμα, η άποψη του Μαρξ ήταν σωστή 
στην εποχή του για το Ηνωμένο Βασίλειο: οι ανερχόμενες 
βιομηχανίες των αρχών της δεύτερης Βιομηχανικής Επα-
νάστασης –όπως η χημική βιομηχανία, οι σιδηρόδρομοι, 
ο τηλέγραφος κλπ– δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν 
τη μειούμενη απασχόληση στις βιομηχανίες της πρώτης 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Το αποτέλεσμα ήταν μια στα-
θερή πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της απασχόλησης στη 
βιομηχανία, η οποία φαινόταν ότι θα γίνει μια απόλυτη 
ύφεση στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό που ο Μαρξ δεν 
προέβλεψε, και αυτό που στην πραγματικότητα συνέβη τη 
δεκαετία του 1890, ήταν η ανάδυση νεών βιομηχανιών που 
απορροφούσαν ταυτόχρονα κεφάλαιο και εργασία, και 
οι οποίες μπόρεσαν να αναβάλουν την ύφεση για περισ-
σότερο από μισό αιώνα. Η ανάπτυξη αυτών των νέων βιο-
μηχανιών, κατά κύριο λόγο της βιομηχανίας αυτοκινήτων 
και διαρκών καταναλωτικών αγαθών στηρίχθηκε σε δύο 
εξελίξεις του 20ου αιώνα: τον αυξανόμενο ρόλο του κρά-
τους στην οικονομική διαχείριση και τον μετασχηματισμό 
καταναλωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτικά αγαθά. 26

Οι αναδυόμενες βιομηχανίες για τις οποίες ο Μαρξ 
έγραψε τη δεκαετία του 1860 –τα εργοστάσια παραγω-
γής φωταερίου, ο τηλέγραφος, και οι σιδηρόδρομοι (θα 
προσθέταμε μoνάχα τον εξηλεκτρισμό)– είχαν ήδη στην 
εποχή του αρχίσει να γίνονται προσβάσιμες στους κατα-
ναλωτές. Κι όμως, οι υπηρεσίες για τους καταναλωτές που 
γεννήθηκαν από αυτές τις τεχνολογίες –που αρχικά προο-
ρίζονταν για τις απολαύσεις μιας πλούσιας ελίτ– ήταν δευ-
τερεύουσες σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρείχαν στην 
εσωτερική, σχεδιασμένη οικονομία των βιομηχανικών 
επιχειρήσεων. Οι σιδηρόδρομοι προέκυψαν ως καινοτο-
μίες εξοικονόμησης εργασίας στα πλαίσια των ορυχείων, 
που στη συνέχεια επεκτάθηκαν και σε άλλες βιομηχανίες. 

26.  Στη συνέχεια 
ασχολούμαστε 
μόνο με το τελευ-
ταίο φαινόμενο. Για 
μια περιγραφή του 
πρώτου φαινομέ-
νου βλ. το άρθρο 
«Σημειώσεις για 
το Νέο Ζήτημα της 
Κατοικίας» που 
ακολουθεί.
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Έγιναν μια υπηρεσία που προσφερόταν στους κατανα-
λωτές μόνο αφότου αναπτύχθηκαν εκτεταμένες εθνικές 
σιδηροδρομικές υποδομές από υποστηριζόμενα από το 
κράτος καρτέλ. Ακόμα και όταν το κόστος έπεσε και οι μη-
χανοποιημένες μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων έγιναν 
διαθέσιμες σε ολοένα περισσότερους ανθρώπους, ως 
υπηρεσία για τους καταναλωτές διατήρησε πολλά από τα 
χαρακτηριστικά της αρχικής της δουλειάς σαν μια «καινο-
τόμα διαδικασία» εντός της βιομηχανίας. Οι εθνικοί σι-
δηρόδρομοι, οι οποίοι εκτός από φορτίο μετέφεραν και 
επιβάτες, απορρόφησαν μεγάλα ποσά κεφαλαίου και ερ-
γασίας στην κατασκευή τους, αν και αποτέλεσαν μετέπειτα 
σχετικά αυτοματοποιημένες διαδικασίες που απαιτούσαν 
λιγότερο κεφάλαιο και εργασία για να συντηρηθούν. 27

Η έλευση της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιδοτούμενη από 
την κρατική χρηματοδότηση των δρόμων, εν τέλει μετέτρε-
ψε την καταναλωτική υπηρεσία της μηχανοποιημένης με-
τακίνησης σε ένα αγαθό που θα μπορούσε να αγοραστεί 
για ατομική κατανάλωση. Αυτός ο κατακερματισμός και η 
αντιγραφή του προϊόντος –η μεταμόρφωση της καινοτο-
μίας εξοικονόμησης εργασίας σε ένα καινοτόμο προϊόν 
που απορροφά κεφάλαιο και εργασία– σήμαινε ότι αυτή 
η βιομηχανία μπορούσε να απορροφήσει περισσότερο 
κεφάλαιο και εργασία όσο η αγορά της διευρυνόταν. 

27.  Η διαφορά 
μεταξύ της οικονο-

μίας χρόνου που 
οι σιδηρόδρομοι 

προσέφεραν στον 
καταναλωτή και της 
οικονομίας χρόνου 

και εργασίας 
που προσέφεραν 
στον καπιταλιστή, 
ήδη εξανεμιζόταν 
καθώς η καπιταλι-
στική εννόηση του 

χρόνου ως σπάνιου 
πόρου που θα 

πρέπει να κατανέ-
μεται με τη μέγιστη 

αποδοτικότητα 
ερχόταν για να κυ-
ριαρχήσει ευρέως 

στην κοινωνία.

Γράφημα 1: 
Απασχόληση στη 

βιομηχανία του 
Ηνωμένου Βασιλεί-

ου: 1841-1991

πηγή: Mitchell, 
Β. (2007). 

International 
Historical 

Statistics: Europe, 
1750-2005. 

London: Palgrave 
Macmillan.
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Μια παρόμοια ιστορία μπορεί να ειπωθεί όσον αφορά τη 
μετάβαση από τον τηλέγραφο στα τηλέφωνα και από την 
ηλεκτρονική βιομηχανική παραγωγή στα ηλεκτρονικά είδη 
ευρείας κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση, μια συλλογικά 
καταναλωνόμενη υπηρεσία –που συχνά προκύπτει από μια 
ενδιάμεση υπηρεσία μέσα στη βιομηχανία– μετατράπηκε 
σε μια σειρά από εμπορεύματα που διατίθενται προς πώ-
ληση μεμονωμένα, ανοίγοντας νέες αγορές, που με τη 
σειρά τους έγιναν μαζικές αγορές καθώς το κόστος έπε-
φτε και η παραγωγή αυξανόταν. Αυτό αποτέλεσε τη βάση 
για τον «μαζικό καταναλωτισμό» του 20ου αιώνα, γιατί αυ-
τές οι νέες βιομηχανίες ήταν ικανές να απορροφήσουν 
ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας, 
ακόμα και όταν η αύξηση της παραγωγικότητας μείωσε το 
σχετικό κόστος της παραγωγής, έτσι που ολοένα περισ-
σότεροι αγρότες γίνονταν εργάτες, ενώ σε όλο και περισ-
σότερους εργάτες προσφερόταν σταθερή απασχόληση.

Όμως, όπως υποδηλώνουν οι άνευ προηγουμένου κρατι-
κές ελλειμματικές δαπάνες, δεν υπάρχει κάποια εγγενής 
τάση του κεφαλαίου που να επιτρέπει την αέναη παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων για να εξισορροπηθούν οι καινο-
τομίες στην παραγωγική διαδικασία που εξοικονομούν 
εργασία. Αντιθέτως, τα ίδια τα καινοτόμα προϊόντα συ-
χνά χρησιμεύουν ως καινοτομίες της διαδικασίας παρα-
γωγής, έτσι που οι λύσεις μόνο επιδεινώνουν το αρχικό 
πρόβλημα.28 Όταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι βιο-
μηχανίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών άρχισαν να 
ξεφορτώνονται κεφάλαιο και εργατικό δυναμικό στις δε-
καετίες του ’60 και του ’70, οι νέες γραμμές παραγωγής 
όπως η μικροηλεκτρονική δεν μπορούσαν να απορροφή-
σουν το πλεόνασμα ακόμη και δεκαετίες αργότερα. Αυτές 
οι καινοτομίες, όπως και εκείνες της δεύτερης βιομηχανι-
κής επανάστασης που περιγράφηκαν ανωτέρω, αναδύθη-
καν μέσα από ειδικές καινοτομίες που αφορούσαν διαδι-
κασίες στο εσωτερικό της βιομηχανίας και του στρατού 
και μόνο πρόσφατα μετατράπηκαν σε μια ποικιλία κατα-
ναλωτικών προϊόντων. Η δυσκολία σε αυτήν την αλλαγή, 

28.  «Δεν απαι-
τείται μόνο μια 
επιταχυμένη κατά 
αυξανόμενη πρό-
οδο συσσώρευση 
του συνολικού 
κεφαλαίου, για ν’ 
απορροφηθεί (sic) 
ένας πρόσθετος 
αριθμός εργατών 
δοσμένου μεγέ-
θους, ή ακόμα και 
για ν’ απασχολείται 
ο αριθμός των 
εργατών πού ήδη 
εργάζονται, παρά 
τη διαρκή μεταμόρ-
φωση του παλιού 
κεφαλαίου. Αυτή 
η ίδια αυξανόμενη 
συσσώρευση και 
συγκεντροποίηση 
ξαναμετατρέπεται 
με τη σειρά της σε 
πηγή νέων αλλα-
γών της σύνθεσης 
του κεφαλαίου ή σε 
εκ νέου επιταχυ-
μένη μείωση του 
μεταβλητού συστα-
τικού του μέρους 
σε σύγκριση με το 
σταθερό». Μαρξ, 
ό.π., σελ. 652.
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από τη σκοπιά της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 
δεν είναι απλώς η δυσκολία αστυνόμευσης μιας αγοράς 
λογισμικού – είναι ότι τα νέα προϊόντα που παράγονται 
από τις βιομηχανίες μικροηλεκτρονικής έχουν την τάση 
να μειώνουν τις ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας που 
απορροφούν. Πράγματι, οι υπολογιστές όχι μόνο μειώ-
νουν ταχύτατα τις απαιτήσεις τους σε εργασία για την ίδια 
τους την κατασκευή (η βιομηχανία των μικροτσίπ που περι-
ορίζεται σε λίγα μόνο εργοστάσια παγκοσμίως είναι απί-
στευτα μηχανοποιημένη), αλλά και τείνουν να μειώνουν 
τις απαιτήσεις για εργατικό δυναμικό σε όλες τις γραμ-
μές παραγωγής αυξάνοντας ραγδαία τον βαθμό αυτομα-
τοποίησης.29 Έτσι, αντί να αναζωογονήσει έναν στάσιμο 
βιομηχανικό τομέα και να αποκαταστήσει την διευρυμένη 
αναπαραγωγή –σύμφωνα με τις προβλέψεις του Schum-
peter–, η άνοδος της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών συνέβαλε στην αποβιομηχάνιση και στην απομεί-
ωση της κλίμακας της συσσώρευσης – σε συμφωνία με 
αυτές τους Μαρξ.

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΕΙΣ

Η αποβιομηχάνιση ξεκίνησε στις ΗΠΑ, όπου το μερίδιο 
της απασχόλησης στη βιομηχανία άρχισε να μειώνεται 
κατά τη δεκαετία του ’60 μέχρι να πέσει τελείως τη δεκαε-
τία του ’80, αλλά αυτή η τάση σύντομα γενικεύτηκε και στις 
περισσότερες άλλες χώρες με υψηλό ΑΕΠ, ακόμα και σε 
χώρες και περιοχές που θεωρούνται «εκβιομηχανιζόμε-
νες».30 Η εκρηκτική ανάπτυξη ενός χαμηλόμισθου τομέα 
υπηρεσιών εν μέρει αντιστάθμισε την πτώση της απασχό-
λησης στη βιομηχανία. Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες απο-
δείχθηκαν ανίκανες να αντικαταστήσουν τη βιομηχανία 
ως βάση ενός νέου γύρου διευρυμένης αναπαραγωγής. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων το μέσο ΑΕΠ 
αυξάνεται όλο και πιο αργά σε κάθε κύκλο στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη, μόνο με μια εξαίρεση στις ΗΠΑ στα τέλη της 

29.  Βλ. Silver, B. 
(2003). Forces of 

Labor. Cambridge: 
Cambridge Univer-

sity Press.

30.  Η αποβιομηχά-
νιση δεν περιε-

λάμβανε μείωση 
της πραγματικής 

βιομηχανικής πα-
ραγωγής σε καμιά 
χώρα (με την εξαί-
ρεση του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου). Το 
1999, η βιομηχανία 

απέφερε το 46% 
των συνολικών 

κερδών των ΗΠΑ, 
αλλά απασχολούσε 

μόνο το 14% του 
εργατικού δυνα-

μικού.
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δεκαετίας του ’90, ενώ οι πραγματικοί μισθοί έχουν πα-
ραμείνει στάσιμοι και οι εργαζόμενοι βασίζονται όλο και 
περισσότερο στην πίστωση για να διατηρήσουν το βιοτικό 
τους επίπεδο.

Αν, όπως έχουμε υποστηρίξει, η διευρυμένη αναπαραγω-
γή δημιουργεί δυναμική ανάπτυξη όταν η αυξανόμενη πα-
ραγωγικότητα απελευθερώνει κεφάλαιο και εργασία από 
κάποιες γραμμές παραγωγής, τα οποία στη συνέχεια ανα-
συνδυάζει σε καινούριες ή αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, 
τότε αυτό έχει μια σημαντική συνέπεια για την κατανόηση 
της μεγέθυνσης του τομέα παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρε-
σίες είναι, σχεδόν εξ ορισμού, οι δραστηριότητες εκείνες 
για τις οποίες οι αυξήσεις στην παραγωγικότητα δεν επι-
τυγχάνονται παρά μόνο περιθωριακά.31 Ο μόνος γνωστός 
τρόπος για να βελτιωθεί δραστικά η αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών είναι να μετατραπούν σε προϊόντα ώστε στη 
συνέχεια αυτά να παράγονται με βιομηχανικές διαδικασί-
ες που γίνονται πιο αποδοτικές με την πάροδο του χρόνου. 
Πολλά βιομηχανικά προϊόντα είναι στην πραγματικότητα 
πρώην υπηρεσίες – παλιότερα τα πιάτα στα σπίτια των εύ-
πορων τα έπλεναν υπηρέτες. σήμερα τα πλυντήρια πιάτων 
παρέχουν την ίδια υπηρεσία πιο αποτελεσματικά. Τα ίδια 
τα πλυντήρια δε, παράγονται με όλο και λιγότερη εργασία. 
Οι δραστηριότητες που παραμένουν υπηρεσίες τείνουν να 
είναι ακριβώς εκείνες για τις οποίες μέχρι στιγμής έχει 
αποδειχθεί αδύνατο να βρεθεί αντικαταστάτης στον κό-
σμο των προϊόντων. 32

Φυσικά, η αστική αντίληψη των «υπηρεσιών» είναι διαβόη-
τα ανακριβής, περιλαμβάνοντας τα πάντα από τις λεγόμε-
νες «χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» μέχρι τους ιδιωτικούς 
υπαλλήλους γραφείου και το προσωπικό καθαριότητας 
των ξενοδοχείων, ακόμα και βιομηχανικές εργασίες 
που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς εργολάβους. Πολλοί 
μαρξιστές έχουν προσπαθήσει να ενσωματώσουν την 
κατηγορία των υπηρεσιών σε εκείνη της μη παραγωγικής 
εργασίας, αλλά αν αναλογιστούμε τον παραπάνω χαρα-

31.  R. Rowthorn 
& R. Ramaswamy. 
(April 1997). 
‘Deindustrialization: 
Causes and Implica-
tions’. IMF Working 
Paper 97/42.

32.  Gershuny, J. 
(1978). After Indus-
trial Society?: the 
Emerging Self-Ser-
vice Economy. New 
Jersey : Humanities 
Press.
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κτηρισμό γίνεται ξεκάθαρο ότι είναι πιο κοντά στη μαρξική 
σύλληψη της «τυπικής υπαγωγής». Ο Μαρξ άσκησε στον 
Σμιθ την κριτική πως έχει μια μεταφυσική αντίληψη της πα-
ραγωγικής και αναπαραγωγικής εργασίας –με την πρώτη 
να παράγει προϊόντα και τη δεύτερη όχι–, μια αντίληψη 
που αντικατέστησε με μια τεχνική διάκριση μεταξύ της ερ-
γασίας που εκτελείται ως κομμάτι της διαδικασίας αξιο-
ποίησης του κεφαλαίου και της εργασίας που εκτελείται 
έξω από αυτήν τη διαδικασία για τον άμεσο καταναλωτή. 
Στα Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας Παραγωγής 
ο Μαρξ υποστηρίζει ότι θεωρητικά όλη η μη παραγωγική 
εργασία μπορεί να γίνει παραγωγική, κι αυτό σημαίνει 
μόνο ότι έχει υπαχθεί τυπικά στην καπιταλιστική διαδικα-
σία αξιοποίησης.33 Ωστόσο, οι τυπικά υπαγμένες δραστη-
ριότητες παράγουν απόλυτη υπεραξία. Για να παράγουν 
σχετική υπεραξία είναι απαραίτητο να μετασχηματιστεί η 
υλική διαδικασία της παραγωγής έτσι ώστε να επιδέχεται 
ταχείες αυξήσεις της παραγωγικότητας (συνεργασία, βιο-
μηχανία, μεγάλη βιομηχανία, μηχανές) – με άλλα λόγια 
πραγματική υπαγωγή. Όταν αστοί οικονομολόγοι όπως ο 
Rowthorn μιλούν για «τεχνολογικά στάσιμες υπηρεσίες» 
ανακαλούν χωρίς να το ξέρουν την αντίληψη του Μαρξ 
για την εργασιακή διαδικασία που έχει υπαχθεί μόνο τυπι-
κά και όχι πραγματικά.

Έτσι, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, η πραγματική πα-
ραγωγή σε «υπηρεσίες» τείνει να αυξάνεται, αλλά το κάνει 
αυτό μόνο προσθέτοντας νέους εργάτες ή εντατικοποιώ-
ντας την εργασία των ήδη υπαρχόντων, τουτέστιν παρά-
γοντας απόλυτη παρά σχετική υπεραξία. Στους περισσότε-
ρους από αυτούς τους τομείς, οι μισθοί αποτελούν σχεδόν 
το σύνολο των δαπανών κι έτσι πρέπει να κρατηθούν σε 
χαμηλά επίπεδα για να παραμείνουν οι υπηρεσίες οικονο-
μικά προσιτές και κερδοφόρες, ειδικά όταν οι άνθρωποι 
που τις αγοράζουν είναι φτωχοί οι ίδιοι: εξ ου τα McDon-
ald’s και τα Wal-Mart στις ΗΠΑ – ή το τεράστιο άτυπο προ-
λεταριάτο στην Ινδία και την Κίνα. 34 

33.  Μαρξ, Κ. (1983). 
Αποτελέσματα της 
άμεσης διαδικασί-
ας παραγωγής. [VI 

ανέκδοτο κεφά-
λαιο]. Αθήνα: Α/
συνέχεια. [Σ.τ.Μ.: 

Η ελληνική έκδοση 
δεν αντιστοιχεί 

στην έκδοση Marx 
Engels Collected 

Works που 
χρησιμοποιούν οι 

συγγραφείς. Για τη 
διάκριση παρα-
γωγικής και μη 

παραγωγικής εργα-
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34.  Πολλές θέσεις 
εργασίας στον 
τομέα των υπηρε-
σιών υπάρχουν 
μόνο εξαιτίας των 
μισθολογικών δι-
αφορών – με άλλα 
λόγια, εξαιτίας της 
τεράστιας κοινωνι-
κής ανισότητας. Ο 
Μαρξ σημείωσε ότι 
το οικιακό υπηρετι-
κό προσωπικό ήταν 
πολύ μεγαλύτερο 
σε αριθμό από τους 
βιομηχανικούς 
εργάτες στη βικτω-
ριανή Βρετανία, 
βλ. Μαρξ, ό.π. 
σελ. 462-3. Με την 
αύξηση των πραγ-
ματικών μισθών 
γινόταν όλο και 
πιο αδύνατο για τα 
νοικοκυριά της με-
σαίας τάξης (όπως 
του Μαρξ) να απα-
σχολούν υπηρέτες. 
Για μεγάλο μέρος 
του 20ου αιώνα, 
αυτό το άπορο 
εργατικό δυναμικό 
είχε γίνει απλά μια 
ανάμνηση, μόνο 
για να επανεμφα-
νιστεί με τη μορφή 
των εργαζόμενων 
στις «υπηρεσίες» 
σε κάθε γωνιά 
του σύγχρονου 
κόσμου.
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Είναι μια ιδιάζουσα αναλυτική αποτυχία το ότι σήμερα, 
σε κάποιους κύκλους, η αποβιομηχάνιση των χωρών με 
υψηλό ΑΕΠ αποδίδεται στην εκβιομηχάνιση των χωρών 
με χαμηλό ΑΕΠ, ενώ σε άλλους κύκλους, η αποβιομηχάνι-
ση των χωρών με χαμηλό ΑΕΠ αποδίδεται στις πολιτικές 
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που υπηρετούν τα 
συμφέροντα των χωρών με υψηλό ΑΕΠ. Στην πραγματικό-
τητα, σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου έχουν συμμετά-
σχει στον ίδιο παγκόσμιο μετασχηματισμό, αλλά σε δια-
φορετικό βαθμό η κάθε μία. Στις αρχές της μεταπολεμικής 
περιόδου, πολλές χώρες στράφηκαν στον «φορντισμό» 
– στην εισαγωγή δηλαδή μεθόδων μαζικής παραγωγής, 
που κατέστη δυνατή χάρις τις κρατικά επιχορηγούμενες 
«μεταφορές τεχνολογίας» από τις χώρες με υψηλό ΑΕΠ. 
Ο φορντισμός συχνά εκλαμβάνεται ως μια εθνική οι-
κονομική αναπτυξιακή πολιτική, βασισμένη σε μια «συμ-
φωνία μεταξύ κεφαλαίου και εργατών για το μοίρασμα 
των κερδών από την αύξηση της παραγωγικότητας. Όμως 
ο φορντισμός, σχεδόν από την αρχή, στηριζόταν σε μια 
διεθνοποίηση του εμπορίου στις βιομηχανίες. Η Ευρώπη 
και η Ιαπωνία επωφελήθηκαν περισσότερο από την ανα-
ζωπύρωση του διεθνούς εμπορίου στις δεκαετίες του ’50 
και του ’60: τα κεφάλαια σε αυτές τις χώρες μπόρεσαν να 
επιτύχουν τεράστιες οικονομίες κλίμακας παράγοντας για 
το διεθνές εμπόριο, ξεπερνώντας έτσι τα όρια των εγχώ-
ριων αγορών τους. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’60, 
τα κεφάλαια σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ όπως η Βραζιλία 
και η Νότια Κορέα, έκαναν το ίδιο πράγμα: ακόμα κι αν κα-
τάφερναν να καταλάβουν μικρό μόνο μερίδιο της ταχέως 
αναπτυσσόμενης διεθνούς αγοράς εξαγωγών, θα ανα-
πτύσσονταν πολύ περισσότερο απ’ όσο θα ήταν δυνατό 
στις εγχώριες αγορές τους. Συνεπώς, στην περίοδο πριν 
το 1973, η διεθνοποίηση του εμπορίου ήταν συνδεδεμένη 
με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες τις εκβιομηχα-
νιζόμενες χώρες.

Μετά το 1973 η κατάσταση άλλαξε. Οι αγορές για τις βι-
ομηχανίες έφθαναν σε κορεσμό και γινόταν ολοένα πιο 

κτηρισμό γίνεται ξεκάθαρο ότι είναι πιο κοντά στη μαρξική 
σύλληψη της «τυπικής υπαγωγής». Ο Μαρξ άσκησε στον 
Σμιθ την κριτική πως έχει μια μεταφυσική αντίληψη της πα-
ραγωγικής και αναπαραγωγικής εργασίας –με την πρώτη 
να παράγει προϊόντα και τη δεύτερη όχι–, μια αντίληψη 
που αντικατέστησε με μια τεχνική διάκριση μεταξύ της ερ-
γασίας που εκτελείται ως κομμάτι της διαδικασίας αξιο-
ποίησης του κεφαλαίου και της εργασίας που εκτελείται 
έξω από αυτήν τη διαδικασία για τον άμεσο καταναλωτή. 
Στα Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας Παραγωγής 
ο Μαρξ υποστηρίζει ότι θεωρητικά όλη η μη παραγωγική 
εργασία μπορεί να γίνει παραγωγική, κι αυτό σημαίνει 
μόνο ότι έχει υπαχθεί τυπικά στην καπιταλιστική διαδικα-
σία αξιοποίησης.33 Ωστόσο, οι τυπικά υπαγμένες δραστη-
ριότητες παράγουν απόλυτη υπεραξία. Για να παράγουν 
σχετική υπεραξία είναι απαραίτητο να μετασχηματιστεί η 
υλική διαδικασία της παραγωγής έτσι ώστε να επιδέχεται 
ταχείες αυξήσεις της παραγωγικότητας (συνεργασία, βιο-
μηχανία, μεγάλη βιομηχανία, μηχανές) – με άλλα λόγια 
πραγματική υπαγωγή. Όταν αστοί οικονομολόγοι όπως ο 
Rowthorn μιλούν για «τεχνολογικά στάσιμες υπηρεσίες» 
ανακαλούν χωρίς να το ξέρουν την αντίληψη του Μαρξ 
για την εργασιακή διαδικασία που έχει υπαχθεί μόνο τυπι-
κά και όχι πραγματικά.

Έτσι, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, η πραγματική πα-
ραγωγή σε «υπηρεσίες» τείνει να αυξάνεται, αλλά το κάνει 
αυτό μόνο προσθέτοντας νέους εργάτες ή εντατικοποιώ-
ντας την εργασία των ήδη υπαρχόντων, τουτέστιν παρά-
γοντας απόλυτη παρά σχετική υπεραξία. Στους περισσότε-
ρους από αυτούς τους τομείς, οι μισθοί αποτελούν σχεδόν 
το σύνολο των δαπανών κι έτσι πρέπει να κρατηθούν σε 
χαμηλά επίπεδα για να παραμείνουν οι υπηρεσίες οικονο-
μικά προσιτές και κερδοφόρες, ειδικά όταν οι άνθρωποι 
που τις αγοράζουν είναι φτωχοί οι ίδιοι: εξ ου τα McDon-
ald’s και τα Wal-Mart στις ΗΠΑ – ή το τεράστιο άτυπο προ-
λεταριάτο στην Ινδία και την Κίνα. 34 
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σαφές ότι λίγες χώρες μπορούσαν να παράσχουν τη βιο-
μηχανική παραγωγή για όλο τον κόσμο (σήμερα μία κινέ-
ζικη εταιρεία προμηθεύει πάνω από τους μισούς φούρνους 
μικροκυμάτων του κόσμου). Εξ ου και η κρίση της σχέσης 
κεφαλαίου-εργασίας, τουτέστιν μια συνδυασμένη κρίση 
υπερπαραγωγής και υποκατανάλωσης που σηματοδοτή-
θηκε από την παγκόσμια πτώση του ποσοστού κέρδους 
και οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των μορφών ανεργίας 
και επισφαλούς απασχόλησης. Καθώς το σύμφωνο κεφα-
λαίου-εργασίας έσπασε, μιας και βασιζόταν πάντα σε υγι-
είς ρυθμούς ανάπτυξης παγκόσμια, οι μισθοί παρέμειναν 
στάσιμοι. Το κεφάλαιο σε όλες τις χώρες άρχισε να εξαρ-
τάται ακόμα περισσότερο από το διεθνές εμπόριο, αλλά, 
από δω και στο εξής, τα κεφάλαια σε κάποιες χώρες θα 
διευρύνονταν μόνο εις βάρος των κεφαλαίων σε άλλες 
χώρες. Αν και δεν είχαν φθάσει ακόμα στο ίδιο επίπεδο 
με τις χώρες υψηλού ΑΕΠ, οι χώρες με χαμηλό ΑΕΠ μετεί-
χαν στην ίδια διεθνή κρίση. Τα Προγράμματα Διαρθρωτι-
κής Προσαρμογής απλά επιτάχυναν τη μετάβασή τους σε 
ένα νέο, ασταθές διεθνές πλαίσιο. Η αποβιομηχάνιση, ή 
έστω η στασιμότητα στη διεθνή απασχόληση εδραιώθηκε 
σχεδόν καθολικά στις εκβιομηχανιζόμενες χώρες στις 
δεκαετίες του 1980 και του ’90. 35

Για τις χώρες που παρέμειναν αγροτικές, ή βασίζονταν 
σε παραδοσιακές εξαγωγές ή εξαγωγές πόρων, η κρίση 
ήταν ακόμα πιο καταστροφική, καθώς οι τιμές των «πα-
ραδοσιακών» εμπορευμάτων κατέρρευσαν ενώπιον της 
μειούμενης ζήτησης. Και εδώ επίσης, πρέπει να δούμε τις 
μακροπρόθεσμες τάσεις. Στην πρώιμη μεταπολεμική πε-
ρίοδο, οι εξελίξεις στη γεωργία αύξησαν ριζικά τη διαθε-
σιμότητα φθηνής τροφής. Πρώτον, μετά τον δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκαν συνθετικά λιπάσματα 
σε πρώην εργοστάσια πολεμοφοδίων, καθιστώντας έτσι 
δυνατή την αύξηση της παραγωγικότητας της γης με νέες 
ποικιλίες καλλιεργειών υψηλής απόδοσης. Δεύτερον, η 
χρήση μηχανών με κινητήρες αύξησε την παραγωγικότη-
τα της γεωργικής εργασίας. Και οι δυο αυτές τεχνολογίες 

35.  S. Dasgupta & 
A. Singh. (2005). 
‘Will Services be 

the New Engine of 
Indian Economic 

Growth?’. Develop-
ment and Change 

36:6.



59Αθλιότητα και χρέος

ήταν προσαρμοσμένες στην παραγωγή σε τροπικά κλίμα-
τα. Έτσι, σχεδόν αμέσως αφότου η παγκόσμια αγροτιά 
σύρθηκε στην αγορά από τις υψηλές τιμές των γεωργικών 
προϊόντων που προέκυψαν από την έκρηξη του πολέμου 
της Κορέας, αυτές οι ίδιες οι τιμές άρχισαν να πέφτουν 
συνεχώς. Επομένως, στις χώρες χαμηλού ΑΕΠ η έξοδος 
από τη γεωργία ήταν σε εξέλιξη ήδη από τη δεκαετία του 
’50. Ήταν το αποτέλεσμα όχι μόνο της διαφοροποίησης 
και της εκδίωξης της αγροτιάς σύμφωνα με τη βιωσιμό-
τητα της αγοράς, αλλά επίσης και της τεράστιας αύξησης 
του ίδιου του πληθυσμού (που στηρίχθηκε στο φθηνό φα-
γητό και τη σύγχρονη ιατρική). Η αύξηση του μεγέθους 
των νοικοκυριών σήμαινε ότι οι παραδοσιακές μορφές 
της κληρονομιάς τώρα κονιορτοποιούσαν τη γαιοκτησία, 
ενώ η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού έφτασε το 
οικοσύστημα στα όριά του, καθώς οι πόροι του χρησιμο-
ποιούνταν με μη βιώσιμο τρόπο.36 Για ακόμα μία φορά, τα 
Προγράμματα Διαρθρωτικής Προσαρμογής των δεκαετι-
ών του 1980 και του ’90, τα οποία ανάγκασαν τις χρεωμέ-
νες χώρες να άρουν τις γεωργικές επιδοτήσεις, έδωσαν 
απλώς το τελειωτικό χτύπημα στους αγρότες που ήδη μετά 
βίας στέκονταν στα πόδια τους.

Θα πρέπει επομένως να είναι πια σαφές ότι η αποβιο-
μηχάνιση δεν προκαλείται από την εκβιομηχάνιση του 
«τρίτου κόσμου». Σήμερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της βι-
ομηχανικής εργατικής τάξης του κόσμου ζει έξω από τον 
«πρώτο κόσμο», ακριβώς όπως και το μεγαλύτερο μέρος 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι χώρες χαμηλού ΑΕΠ 
έχουν περισσότερους εργαζόμενους στη βιομηχανία σε 
απόλυτο αριθμό, όχι όμως και συγκριτικά με τον πληθυ-
σμό τους. Η σχετική βιομηχανική απασχόληση μειώνε-
ται ακόμα κι ενόσω η γεωργική απασχόληση καταρρέει. 
Ακριβώς όπως η αποβιομηχάνιση στις χώρες υψηλού 
ΑΕΠ συνεπάγεται τόσο τη φυγή από τη βιομηχανία όσο και 
την αποτυχία του τομέα των υπηρεσιών να πάρει τη θέση 
της, έτσι και η εκρηκτική ανάπτυξη των παραγκουπόλεων 
στις χώρες χαμηλού ΑΕΠ συνεπάγεται τόσο τη φυγή από 

36.  Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι ο κόσμος 
έχει πρόβλημα 
υπερπληθυσμού 
σε σχέση με την 
παραγωγή τροφής. 
Όπως δείξαμε, 
η φυγή από την 
ύπαιθρο σχετίστηκε 
με μια τεράστια 
αύξηση στην 
παραγωγικότητα 
της γεωργίας. Η 
παραγωγή τροφής 
ανά άτομο αυξάνε-
ται σταθερά ακόμα 
κι ενώ η αύξηση 
του πληθυσμού 
επιβραδύνεται 
με την επικείμενη 
ολοκλήρωση της 
παγκόσμιας δημο-
γραφικής μετάβα-
σης. Το ποσοστό 
αυτό θα ήταν ακόμα 
υψηλότερο αν η 
υπερπαραγωγή 
σιτηρών δεν είχε 
οδηγήσει στην 
επιδότηση της σίτι-
σης των ζώων με 
καλαμπόκι για την 
παραγωγή κρέατος. 
Δεν υπάρχει τίποτα 
το μαλθουσιανό 
στη μαρξική έννοια 
των πλεοναζόντων 
πληθυσμών, οι 
οποίοι πλεονάζουν 
μόνο σε σχέση με 
τη συσσώρευση 
κεφαλαίου και όχι 
με οτιδήποτε άλλο.
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την ύπαιθρο όσο και την αποτυχία της βιομηχανίας να 
απορροφήσει τον αγροτικό πλεονάζοντα πληθυσμό. Ενώ 
παλιότερα η Παγκόσμια Τράπεζα συνήθιζε να υποδεικνύ-
ει πως οι αυξανόμενοι πλεονάζοντες πληθυσμοί σε όλο 
τον κόσμο είναι απλά ένα μεταβατικό στοιχείο, τώρα πια 
αναγκάζονται να παραδεχθούν τη μονιμότητα αυτής της 
κατάστασης. Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άν-
θρωποι σήμερα ίσα που τα φέρνουν βόλτα σε τραγικές 
συνθήκες, μέσω μιας ατέρμονης μετανάστευσης μεταξύ 
αστικών και αγροτικών παραγκουπόλεων και φτωχογειτο-
νιών, αναζητώντας προσωρινή και περιστασιακή εργασία 
οπουδήποτε αυτή μπορεί να βρεθεί.37

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Έχουμε περιγράψει το πώς η συσσώρευση κεφαλαίου 
επί μακρόν οδηγεί τις παλιές γραμμές παραγωγής να ξε-
φορτωθούν εργατικό δυναμικό και κεφάλαιο, τα οποία εν 
συνεχεία ανασυνδυάζονται σε νέες διευρυνόμενες γραμ-
μές. Αυτή είναι η δυναμική του κεφαλαίου, που την ίδια 
ακριβώς στιγμή γίνεται και όριό του. Μιας και το κεφάλαιο 
αποβάλλεται άσχετα με το αν μπορεί να βρει παραγωγι-
κούς άξονες επένδυσης, φτάνει ένα σημείο όπου αρχίζει 
να σωρεύεται στο σύστημα «πλεονάζον» κεφάλαιο, δίπλα 
στο πλεονάζον εργατικό δυναμικό που δεν απασχολεί πια. 
Ο Μαρξ πραγματεύεται αυτά τα φαινόμενα σε ένα τμήμα 
του 3ου τόμου του Κεφαλαίου με τίτλο «Πλεόνασμα κεφα-
λαίου σε συνθήκες πλεονάσματος πληθυσμού».38 Στο με-
γαλύτερο κομμάτι αυτού του άρθρου επικεντρωθήκαμε σε 
αυτό το τελευταίο φαινόμενο, κυρίως εξαιτίας της παρα-
μέλησης αυτής της τάσης από τους αναγνώστες του Μαρξ. 
Σε αυτή την τελευταία ενότητα, θα εξετάσουμε κάποιες 
πρόσφατες εκδηλώσεις του πρώτου, καθώς η ιστορία του 
πλεονάζοντος κεφαλαίου μεσολαβεί και στρεβλώνει την 
ιστορία των πλεοναζόντων πληθυσμών. Δυστυχώς, ίσα 
που θα αγγίξουμε αυτό το θέμα εδώ, αφήνοντας μια πιο 
εκτεταμένη επεξεργασία του για το Endnotes 3.

37.  Βλ. Davis, M. 
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slums. New York 

City: Verso.
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του χαμηλού βαθ-

μού εκμετάλλευσης 
της εργασίας, με 

τον οποίο μόνο θα 
μπορούσε να χρη-
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Οι ΗΠΑ βγήκαν αλώβητες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο ως η πιο προηγμένη καπιταλιστική χώρα, με την 
ευρύτερη εγχώρια αγορά, τον μικρότερο αγροτικό πληθυ-
σμό (σε ποσοστά απασχόλησης) και τις πιο προηγμένες 
βιομηχανικές τεχνολογίες. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμή-
σεις, οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για περισσότερο από τη μισή 
παγκόσμια παραγωγή.39 Βγήκαν επίσης από τον πόλεμο 
ως οι κατεξοχήν πιστωτές παγκοσμίως, κατέχοντας τα 
δύο τρίτα των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού και με τις 
περισσότερες συμμαχικές δυνάμεις να τους χρωστάνε 
τεράστια χρηματικά ποσά. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ΗΠΑ 
μπορούσαν να ξαναχτίσουν με τους δικούς τους όρους τη 
διεθνή νομισματική τάξη, η οποία ήταν ένα μπάχαλο από 
την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Με το Bretton Woods το 
δολάριο καθιερώθηκε ως διεθνές αποθεματικό νόμισμα, 
το μόνο νόμισμα που θα έπρεπε να υποστηρίζεται ευθέως 
από χρυσό, και όλα τα υπόλοιπα νομίσματα προσδέθη-
καν στο δολάριο (δημιουργώντας ένα σταθερό σύστημα 
συναλλαγματικών ισοτιμιών το οποίο εντούτοις επέτρεπε 
περιοδικές αναπροσαρμογές). Από τη μία πλευρά, καθο-
ρίζοντας το νόμισμά τους με βάση το δολάριο, οι ευρω-
παϊκές δυνάμεις ανακουφίστηκαν προσωρινά από την 
εξισορρόπηση του προϋπολογισμού τους κατά τη διάρκεια 
της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Από την άλλη πλευρά, 
οι ΗΠΑ, διευκολύνοντας την ανοικοδόμηση, εξασφάλι-
σαν αγορές για τις εξαγωγές του κεφαλαίου τους, που με 
τη σειρά τους διευκόλυναν την αγορά των αμερικάνικων 
προϊόντων από τους ευρωπαίους. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
ευρωπαϊκά δημοσιονομικά ελλείμματα χρηματοδοτήθη-
καν από τις εξαγωγές κεφαλαίου των ΗΠΑ και ουσιαστικά 
εντάχθηκε στις συμφωνίες του Bretton Woods μια διαρ-
κής ανισορροπία στο υπερατλαντικό εμπόριο. Μια ανι-
σορροπία, ωστόσο, που έμελλε σύντομα να εξαϋλωθεί.

Με την υποστήριξη της εισροής δολαρίων διαμέσου των 
άμεσων ξένων επενδύσεων (που συχνά ήταν στρατιωτι-
κές), των δανείων και της πίστωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες 
και οι αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν 

39.  Brill, D. (1981). 
‘The Changing Role 
of the United States 
in the World Econo-
my’. In J. R. Sargent 
& M. van den Adel 
(eds). Europe and 
The Dollar in the 
World-Wide Dis-
equilibrium. Boston: 
Brill, p. 19.

σιμοποιηθεί τουλά-
χιστον εξαιτίας του 
χαμηλότερου πο-
σοστού κέρδους, 
που θα απόφερε 
η χρησιμοποίη-
σή τους με τον 
δοσμένο βαθμό 
εκμετάλλευσης». 
Μαρξ, Κ. (1978γ). 
Το Κεφάλαιο, Κριτι-
κή της Πολιτικής 
Οικονομίας, Τό-
μος Τρίτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή, 
σελ. 323-4.
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στην Ευρώπη εισήγαγαν από τις ΗΠΑ κεφαλαιουχικά αγα-
θά για να επεκτείνουν την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανό-
τητα. Η ίδια διεργασία έλαβε χώρα στην Ιαπωνία, με τον 
πόλεμο της Κορέας να παίζει το ρόλο του σχεδίου Μάρ-
σαλ (αν και στην Ιαπωνία οι αμερικάνικες θυγατρικές εται-
ρείες έλαμψαν δια της απουσίας τους). Όλο αυτό παρακι-
νήθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες διευκόλυναν τη μεταφορά 
των τεχνολογιών τους μαζικής παραγωγής και διανομής 
σε όλο τον κόσμο. Ήδη από τη δεκαετία του 1960, πολλές 
χώρες είχαν αναπτύξει την παραγωγική τους ικανότητα 
σε τέτοιο βαθμό που δεν στηρίζονταν πια στις εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, κάποιες από αυτές τις χώρες 
άρχιζαν να ανταγωνίζονται του ίδιους τους παραγωγούς 
των ΗΠΑ στους οποίους μέχρι πρότινος βασιζόντουσαν. 
Αυτός ο ανταγωνισμός διαδραματίστηκε καταρχάς σε 
τρίτες αγορές και στη συνέχεια στην ίδια την αμερικανική 
εγχώρια αγορά. H προκύπτουσα αντιστροφή του εμπορι-
κού ισοζυγίου των ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του ’60 
σήμανε το γεγονός ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας παρα-
γωγικής ικανότητας προσέγγιζε ένα όριο. Από τούδε και 
στο εξής, ο ανταγωνισμός για ένα μερίδιο στις εξαγωγές 
θα γινόταν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος.

Ενώ κατά τη διάρκεια της ραγδαίας μεταπολεμικής ανά-
πτυξης η εξαγωγή δολαρίων μέσω άμεσων ξένων επεν-
δύσεων επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη στις χώρες που 
παρουσίαζαν ελλείμματα, αυτή η αλλαγή φάσης σήμαινε 
ότι οι εξαγωγές κεφαλαίου των ΗΠΑ γινόντουσαν ολοένα 
και περισσότερο πληθωριστικές.40 Τα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα των ΗΠΑ που σημείωναν μια συνεχή βαθμιαία 
άνοδο από τον πόλεμο του Βιετνάμ και μετά, το μόνο που 
έκαναν ήταν να εντείνουν το πρόβλημα του πληθωρισμού, 
καθώς η φαινομενικά αναπόφευκτη υποτίμηση του δολα-
ρίου απειλούσε να υπονομεύσει τα αποθεματικά, και ως 
εκ τούτου και το ισοζύγιο πληρωμών όλων των εθνών, 
τανύζοντας το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισο-
τιμιών μέχρι τα όριά του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από τη 
μία πολλές κεντρικές τράπεζες άρχισαν να μετατρέπουν 

40.  Οι περισσό-
τεροι μαρξιστές 

αποδίδουν τον 
πληθωρισμό αυτής 

της περιόδου είτε 
στη ραγδαία αύξη-

ση του ελλείμματος 
στον προϋπολογι-

σμό των ΗΠΑ (που 
σε μεγάλο βαθμό 
είναι αποτέλεσμα 
του πολέμου στο 

Βιετνάμ) ή στην 
αυξανόμενη 

δύναμη του εργα-
τικού δυναμικού. 

Ωστόσο, ο Anwar 
Shaikh υποστη-

ρίζει πειστικά ότι 
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τα δολάριά τους σε χρυσό (αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να θέ-
σουν ένα πραγματικό τέλος στη μετατρεψιμότητα το 1968), 
ενώ από την άλλη το συσσωρευμένο πλεόνασμα δολαρί-
ων στις αγορές ευρωδολαρίων άρχισε να ασκεί κερδο-
σκοπικές πιέσεις στα νομίσματα των βασιζόμενων στις 
εξαγωγές οικονομιών που κινδύνευαν περισσότερο από 
τις επιπτώσεις της υποτίμησης του δολαρίου. Σε αυτές πε-
ριλαμβάνονταν τόσο εκείνες οι αναπτυσσόμενες χώρες 
που είχαν προσδέσει το νόμισμά τους στο δολάριο και 
επομένως κινδύνευαν να δουν τις πρωτογενείς τους εξα-
γωγές εμπορευμάτων να χάνουν την αξία τους σε σχέση 
με τις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στις οποίες 
βασιζόταν η ανάπτυξή τους, όσο και τα ανεπτυγμένα κράτη 
των οποίων οι εξαγωγικές αγορές κινδύνευαν να υπο-
νομευτούν από την ανατίμηση των νομισμάτων τους σε 
σχέση με το δολάριο. Με τη συνεπακόλουθη εγκατάλει-
ψη του Bretton-Woods και της πολιτικής της «καλοήθους 
αμέλειας» (benign neglect) όσον αφορά το έλλειμμα, οι 
ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αυτήν την απειλή της υποτίμησης 
του δολαρίου για να επιβάλουν στον υπόλοιπο κόσμο ένα 
νέο ευέλικτο δολάριο ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμι-
σμα, αναθέτοντας αποτελεσματικά τη δουλειά της σταθε-
ροποίησης του δολαρίου στις ξένες κεντρικές τράπεζες 
που θα ήταν αναγκασμένες να ξοδέψουν το πλεόνασμα 
δολαρίων τους στην αγορά χρεογράφων των ΗΠΑ, προ-
κειμένου να διατηρήσουν σταθερή την αξία του δικού τους 
νομίσματος σε δολάρια. Αυτό εξαφάνισε από κάθε άπο-
ψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, δινοντας στις 
ΗΠΑ τη δυνατότητα να δημιουργούν και να αυξάνουν τα 
ελλείμματα όπως και να εκδίδουν δολάρια κατά βούληση, 
γνωρίζοντας ότι τα ξένα κράτη δεν θα είχαν άλλη επιλογή 
από το να τα ανακυκλώσουν πίσω στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές των ΗΠΑ, και ειδικότερα στο δημόσιο χρέος των 
ΗΠΑ που σύντομα αντικατέστησε τον χρυσό ως παγκό-
σμιο αποθεματικό νόμισμα. 41

Το ανακυκλωμένο πλεόνασμα δολαρίων έδωσε τερά-
στια ώθηση στις παγκόσμιες χρηματαγορές, όπου έγινε 

41.  Βλ. Hudson, M. 
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rialism: The Origin 
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of U.S. World 
Dominance. London: 
Pluto Press.
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παράγοντας κλειδί στις έξαφνα εξαιρετικά ευμετάβλητες 
αγορές συναλλάγματος – τόσο ως αιτία αυτής της μετα-
βλητότητας όσο και ως οι μοναδικοί διαθέσιμοι πόροι για 
την αντιστάθμιση των κινδύνων τους. Ακόμη, το πλεόνα-
σμα δολαρίων άλλαξε ριζικά το περιβάλλον των αγορών 
και διαμόρφωσε την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονο-
μίας για τα επόμενα 30 χρόνια. Επειδή ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την παγκόσμια επενδυτική ζήτηση, αυτή 
η «γιγάντια δεξαμενή χρήματος» έγινε η πηγή τόσο του δι-
ογκωμένου κρατικού και καταναλωτικού χρέους όσο και 
κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών φουσκών. Υπό την 
τελευταία έννοια, το πλεόνασμα δολαρίων έχει γίνει κάτι 
σαν φάντασμα που πλανιέται πάνω από τον πλανήτη, δημι-
ουργώντας πρωτοφανείς φούσκες περιουσιακών στοιχεί-
ων (asset bubbles) σε οποιαδήποτε εθνική οικονομία έχει 
την ατυχία να τραβήξει την προσοχή τους. 42

Αυτή η αλυσίδα από φούσκες και χρεοκοπίες ξεκίνησε 
στη λατινική Aμερική στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Η 
εισροή ανακυκλωμένων πετροδολαρίων (που είχε σαν 
έναυσμα τα υπό του μηδενός πραγματικά επιτόκια του 
δολαρίου) δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από υψηλού 
κινδύνου χρηματοοικονομικές καινοτομίες (συμπεριλαμ-
βανομένων των διαβόητων «δανείων με κυμαινόμενο 
επιτόκιο»), το σύνολο των οποίων κατέρρευσε όταν το σοκ 
Volcker43 ξανανέβασε τις τιμές των επιτοκίων. Αυτό που 
έσωσε την οικονομία των ΗΠΑ από τον συνεπακόλουθο 
αποπληθωρισμό και επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό των 
κεϋνσιανών δαπανών του Reagan, ήταν το ανακυκλωμέ-
νο πλεόνασμα δολαρίων από την Ιαπωνία. Κι όμως, οι 
ΗΠΑ ευχαρίστησαν την Ιαπωνία για την καλοσύνη της 
υποτιμώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου 
έναντι του γιεν στη «Συμφωνία Πλάζα» (Plaza Accords) 
το 1985,44 στέλνοντας έτσι την ιαπωνική οικονομία σε μια 
ακόμα μεγαλυτέρων διαστάσεων φούσκα τιμών περιου-
σιακών στοιχείων, η οποία τελικά έσκασε το 1991. Αυτό 
με τη σειρά του πυροδότησε μια σειρά από φούσκες στις 
οικονομίες της Ανατολικής Ασίας, στις οποίες η Ιαπω-

42.  Η ακόλου-
θη προσέγγιση 
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και στα ελληνι-
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νία είχε εξαγάγει την παραγωγική της ικανότητα (για να 
μπορέσει να τα φέρει βόλτα το ανατιμημένο γιεν). Αυτές 
οι οικονομίες, όπως και άλλες οικονομίες της Λατινικής 
Αμερικής, που είχαν συνδέσει τα νομίσματά τους με το 
δολάριο, στη συνέχεια κατέρρευσαν, ως αργοπορημένη 
συνέπεια της ανατίμησης του δολαρίου στην αντίστροφη 
συμφωνία Πλάζα του 1995. Μολαταύτα, αυτό απλώς μετα-
κίνησε τη φούσκα πίσω στις ΗΠΑ, καθώς η ευημερία του 
χρηματιστηρίου αξιών των ΗΠΑ που δημιουργήθηκε από 
την ανατίμηση του δολαρίου έδωσε τη θέση της στη φού-
σκα των dot-com.45 Αυτή η τελευταία μετατράπηκε το 2001  
στη φούσκα των ακινήτων, όταν η ζήτηση των εταιρειών 
των ΗΠΑ για χρέος αποδείχθηκε πως ήταν ανεπαρκής ως 
χαβούζα του παγκόσμιου πλεονάσματος δολαρίων. Αν 
αυτές οι δυο φούσκες περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό 
στις ΗΠΑ (παρόλο που η φούσκα των ακινήτων επεκτάθη-
κε και στην Ευρώπη), αυτό συνέβη διότι χάρη στο μέγεθος 
και στο εκδοτικό του προνόμιο (seigniorage privileges) εί-
ναι πλέον η μόνη οικονομία που μπορεί να αντεπεξέλθει 
στην εισροή αυτού του πλεονάσματος δολαρίων για ένα 
οσοδήποτε παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Εάν τοποθετήσουμε το φαινόμενο αυτό στο συγκείμενο 
της ιστορίας της αποβιομηχάνισης και της στασιμότητας 
που περιγράφηκαν ανωτέρω, γίνεται εύλογο να το φαντα-
στεί κανείς σαν ένα παιχνίδι με «μουσικές καρέκλες» στο 
οποίο η διασπορά της παραγωγικής ικανότητας σε όλο 
τον κόσμο, συνδυασμένη με την αυξανόμενη παραγωγι-
κότητα, συνεχώς επιδεινώνει την παγκόσμια πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα. Η τελευταία τότε κρατιέται σε κίνη-
ση μόνο από μια συνεχή διαδικασία που μεταθέτει διαρ-
κώς το βάρος του πλεονάσματος από τη μία διογκωμένη 
από τις φούσκες οικονομία στην άλλη. Κι αυτές οι οικο-
νομίες μπορούν μόνο να απορροφήσουν το πλεόνασμα 
αυξάνοντας το χρέος στη βάση των υπερβολικά χαμηλών 
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και του πλασματικού πλού-
του που αυτά παράγουν, και μόλις τα επιτόκια αρχίζουν να 
ανεβαίνουν και ο κερδοσκοπικός πυρετός κοπάσει, όλες 

45.  [Σ.τ.Μ.] Πρόκει-
ται για τη φούσκα 
των εταιρειών 
υψηλής τεχνολογί-
ας, δηλαδή εκείνων 
που βασίζονταν 
στο διαδίκτυο, 
η οποία, μετά τη 
φάση της μεγέ-
θυνσης κατά το 
δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1990, 
εξερράγη στις 
αρχές εκείνης του 
2000.

παράγοντας κλειδί στις έξαφνα εξαιρετικά ευμετάβλητες 
αγορές συναλλάγματος – τόσο ως αιτία αυτής της μετα-
βλητότητας όσο και ως οι μοναδικοί διαθέσιμοι πόροι για 
την αντιστάθμιση των κινδύνων τους. Ακόμη, το πλεόνα-
σμα δολαρίων άλλαξε ριζικά το περιβάλλον των αγορών 
και διαμόρφωσε την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονο-
μίας για τα επόμενα 30 χρόνια. Επειδή ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερη από την παγκόσμια επενδυτική ζήτηση, αυτή 
η «γιγάντια δεξαμενή χρήματος» έγινε η πηγή τόσο του δι-
ογκωμένου κρατικού και καταναλωτικού χρέους όσο και 
κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών φουσκών. Υπό την 
τελευταία έννοια, το πλεόνασμα δολαρίων έχει γίνει κάτι 
σαν φάντασμα που πλανιέται πάνω από τον πλανήτη, δημι-
ουργώντας πρωτοφανείς φούσκες περιουσιακών στοιχεί-
ων (asset bubbles) σε οποιαδήποτε εθνική οικονομία έχει 
την ατυχία να τραβήξει την προσοχή τους. 42

Αυτή η αλυσίδα από φούσκες και χρεοκοπίες ξεκίνησε 
στη λατινική Aμερική στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Η 
εισροή ανακυκλωμένων πετροδολαρίων (που είχε σαν 
έναυσμα τα υπό του μηδενός πραγματικά επιτόκια του 
δολαρίου) δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά από υψηλού 
κινδύνου χρηματοοικονομικές καινοτομίες (συμπεριλαμ-
βανομένων των διαβόητων «δανείων με κυμαινόμενο 
επιτόκιο»), το σύνολο των οποίων κατέρρευσε όταν το σοκ 
Volcker43 ξανανέβασε τις τιμές των επιτοκίων. Αυτό που 
έσωσε την οικονομία των ΗΠΑ από τον συνεπακόλουθο 
αποπληθωρισμό και επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό των 
κεϋνσιανών δαπανών του Reagan, ήταν το ανακυκλωμέ-
νο πλεόνασμα δολαρίων από την Ιαπωνία. Κι όμως, οι 
ΗΠΑ ευχαρίστησαν την Ιαπωνία για την καλοσύνη της 
υποτιμώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου 
έναντι του γιεν στη «Συμφωνία Πλάζα» (Plaza Accords) 
το 1985,44 στέλνοντας έτσι την ιαπωνική οικονομία σε μια 
ακόμα μεγαλυτέρων διαστάσεων φούσκα τιμών περιου-
σιακών στοιχείων, η οποία τελικά έσκασε το 1991. Αυτό 
με τη σειρά του πυροδότησε μια σειρά από φούσκες στις 
οικονομίες της Ανατολικής Ασίας, στις οποίες η Ιαπω-
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πρόεδρος της 
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διατήρηση του ΑΕΠ από το χρέος – όλα αυτά μαρτυρούν 
την ανικανότητα του πλεονάζοντος κεφαλαίου στη χρημα-
τοπιστωτική του μορφή να ανασυνδυαστεί με την πλεονά-
ζουσα εργασία και να εγείρει νέα δυναμικά πρότυπα διευ-
ρυμένης αναπαραγωγής.47 Οι φούσκες της Ευρώπης των 
μέσων του 19ου αιώνα δημιούργησαν τους εθνικούς σιδη-
ροδρόμους. Ακόμα και η ιαπωνική φούσκα της δεκαετίας 
του 1980 άφησε πίσω της μια νέα παραγωγική ικανότητα 
η οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Αντίθετα, οι 
δυο φούσκες των τελευταίων δεκαετιών που είχαν ως επί-
κεντρο τις ΗΠΑ δημιούργησαν απλώς μια πληθώρα καλω-
δίων τηλεπικοινωνίας σε έναν ολοένα και πιο ασύρματο 
κόσμο, καθώς και τεράστιες εκτάσεις με κατοικίες που εί-
ναι οικονομικά και οικολογικά μη βιώσιμες. Το «δικαίωμα 
πώλησης του Greenspan» (Greenspan put)48 –η πρόκληση 
μιας «άνθισης της οικονομίας μέσα στη φούσκα»– απέ-
τυχε. Έδειξε απλώς τις φθίνουσες αποδόσεις που φέρνει 
η εισαγωγή περισσότερου χρέος μέσα σε ένα ήδη υπερ-
χρεωμένο σύστημα.

...ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ;

Μια συνήθης αντίρρηση στα όσα αναφέραμε μέχρι 
στιγμής είναι να επισημαίνεται η Κίνα ως μια προφανής 
εξαίρεση σε αυτήν την εικόνα παγκόσμιας στασιμότητας, 
ιδιαίτερα στο μέτρο που σχετίζεται με κατά τα άλλα παγκό-
σμιες τάσεις αποβιομηχάνισης και υποαπασχόλησης. Φυ-
σικά, αυτά τα χρόνια η Κίνα έγινε μια παγκόσμια βιομηχα-
νική υπερδύναμη, αλλά αυτό το έκανε όχι ανοίγοντας νέες 
αγορές ή καινοτομώντας με νέες παραγωγικές τεχνικές, 
αλλά συγκροτώντας μαζικά τη βιομηχανική παραγωγική 
της ικανότητα εις βάρος άλλων χωρών.49 Οι πάντες υπο-
θέτουν ότι αυτή η διεύρυνση θα πρέπει να επέφερε και μια 
ιστορική αύξηση στο μέγεθος της κινέζικης βιομηχανικής 
εργατικής τάξης, αλλά αυτό είναι εντελώς αναληθές. Οι 
τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι τελικά, η Κίνα δεν δη-
μιούργησε νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία μεταξύ 
του 1993 και του 2006, με τον συνολικό αριθμό βιομηχα-
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48.  [Σ.τ.Μ.] Ο 
Alan Greenspan 
απέκρουσε το 
τραπεζικό κραχ 
στις ΗΠΑ το 1987 
με μια πολιτική 
χαμηλών επιτοκίων 
η οποία εξασφά-
λιζε ότι οι τιμές 
των μετοχών και 
άλλων χρηματικών 
επενδύσεων δεν 
θα έπεφταν κάτω 
από ένα ορισμένο 
επίπεδο.

49.  Στη διάρκεια 
της δεκαετίας του 
1990 η Ιαπωνία 
μεταβίβασε εκείνες 
τις βιομηχανίες της 
που ήταν περισσό-
τερο έντασης εργα-
σίας στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες 
της Ασίας – πρώτα 
στις «τίγρεις» 
της ανατολικής 
Ασίας, έπειτα στις 
χώρες-μέλη της 
ASEAN και τέλος 
στην Κίνα. Εντού-
τοις, η απορρόφη-
ση των βιομηχα-
νιών από την Κίνα 
έχει υπονομεύσει 
την ιεραρχία της 
παραγωγής στην 
περιοχή.

οι φούσκες αναπόφευκτα πρέπει να σκάσουν – η μια μετά 
την άλλη.

Πολλοί έχουν αποκαλέσει αυτό το φαινόμενο «χρηματι-
στικοποίηση», ένας διφορούμενος όρος ο οποίος υποδη-
λώνει την αυξανόμενη κυριαρχία του χρηματιστικού κε-
φαλαίου πάνω στο βιομηχανικό ή το εμπορικό κεφάλαιο. 
Όμως οι ιστορίες της «ανόδου του χρηματοπιστωτικού 
τομέα», σε όλες τις μορφές τους, αποκρύπτουν τόσο τις 
πηγές του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου όσο και τους 
λόγους της ανάπτυξής του ως τομέα που συνεχίζει ακόμα 
και τη στιγμή που του γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να 
διατηρήσει τα ποσοστά απόδοσής του. Για το πρώτο, θα 
πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τη δεξαμενή του πλεονά-
σματος δολαρίων, πράγμα που ήδη πράξαμε, αλλά και το 
γεγονός ότι η στασιμότητα στους μη χρηματοπιστωτικούς 
τομείς μετατοπίζει ολοένα και περισσότερο την επεν-
δυτική ζήτηση προς τις δημόσιες εγγραφές (IPO’s),46 τις 
συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, οι οποίες δημιουργούν 
προμήθειες και μερίσματα για τις χρηματοπιστωτικές εται-
ρείες. Όσον αφορά το δεύτερο, η απουσία παραγωγικών 
επενδυτικών ευκαιριών, σε συνδυασμό με μια επεκτατική 
νομισματική πολιτική, κράτησε ασυνήθιστα χαμηλά αμφό-
τερα τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, 
πράγμα που ανάγκασε την οικονομία να παίρνει ολοένα 
και μεγαλύτερα ρίσκα για να επιτύχει τις ίδιες αποδόσεις 
στις επενδύσεις. Αυτό το αυξανόμενο επίπεδο κινδύνου 
(που είναι το μέτρο της οικονομίας για την πτώση της κερ-
δοφορίας) με τη σειρά του συγκαλύπτεται από ολοένα πε-
ρισσότερο περίπλοκες χρηματοπιστωτικές «καινοτομίες» 
που ανά περιόδους απαιτούν μέτρα διάσωσης από τις κυ-
βερνήσεις των κρατών όταν καταρρέουν.

Η άνευ προηγουμένου αδυναμία της ανάπτυξης στις χώ-
ρες με υψηλό ΑΕΠ την περίοδο 1997-2009, η μηδενική 
αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και της απα-
σχόλησης καθ’ όλον τον οικονομικό κύκλο, η σχεδόν πλή-
ρης εξάρτηση των νοικοκυριών και των κατασκευών για τη 
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φορία μετοχές για 
πρώτη φορά. 
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την ανικανότητα του πλεονάζοντος κεφαλαίου στη χρημα-
τοπιστωτική του μορφή να ανασυνδυαστεί με την πλεονά-
ζουσα εργασία και να εγείρει νέα δυναμικά πρότυπα διευ-
ρυμένης αναπαραγωγής.47 Οι φούσκες της Ευρώπης των 
μέσων του 19ου αιώνα δημιούργησαν τους εθνικούς σιδη-
ροδρόμους. Ακόμα και η ιαπωνική φούσκα της δεκαετίας 
του 1980 άφησε πίσω της μια νέα παραγωγική ικανότητα 
η οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Αντίθετα, οι 
δυο φούσκες των τελευταίων δεκαετιών που είχαν ως επί-
κεντρο τις ΗΠΑ δημιούργησαν απλώς μια πληθώρα καλω-
δίων τηλεπικοινωνίας σε έναν ολοένα και πιο ασύρματο 
κόσμο, καθώς και τεράστιες εκτάσεις με κατοικίες που εί-
ναι οικονομικά και οικολογικά μη βιώσιμες. Το «δικαίωμα 
πώλησης του Greenspan» (Greenspan put)48 –η πρόκληση 
μιας «άνθισης της οικονομίας μέσα στη φούσκα»– απέ-
τυχε. Έδειξε απλώς τις φθίνουσες αποδόσεις που φέρνει 
η εισαγωγή περισσότερου χρέος μέσα σε ένα ήδη υπερ-
χρεωμένο σύστημα.

...ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ;

Μια συνήθης αντίρρηση στα όσα αναφέραμε μέχρι 
στιγμής είναι να επισημαίνεται η Κίνα ως μια προφανής 
εξαίρεση σε αυτήν την εικόνα παγκόσμιας στασιμότητας, 
ιδιαίτερα στο μέτρο που σχετίζεται με κατά τα άλλα παγκό-
σμιες τάσεις αποβιομηχάνισης και υποαπασχόλησης. Φυ-
σικά, αυτά τα χρόνια η Κίνα έγινε μια παγκόσμια βιομηχα-
νική υπερδύναμη, αλλά αυτό το έκανε όχι ανοίγοντας νέες 
αγορές ή καινοτομώντας με νέες παραγωγικές τεχνικές, 
αλλά συγκροτώντας μαζικά τη βιομηχανική παραγωγική 
της ικανότητα εις βάρος άλλων χωρών.49 Οι πάντες υπο-
θέτουν ότι αυτή η διεύρυνση θα πρέπει να επέφερε και μια 
ιστορική αύξηση στο μέγεθος της κινέζικης βιομηχανικής 
εργατικής τάξης, αλλά αυτό είναι εντελώς αναληθές. Οι 
τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι τελικά, η Κίνα δεν δη-
μιούργησε νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία μεταξύ 
του 1993 και του 2006, με τον συνολικό αριθμό βιομηχα-
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νικών εργατών να κυμαίνεται πάντα γύρω στα 110 εκατομ-
μύρια.50 Κι αυτό δεν είναι τόσο απροσδόκητο όσο μπορεί 
να φαίνεται με την πρώτη ματιά, για δύο λόγους.

Πρώτον, τα τελευταία τριάντα χρόνια, η εκβιομηχάνιση 
των νέων βιομηχανιών του νότου –που βασιζόταν αρχικά 
στην επεξεργασία των εξαγωγών από το Χονγκ Κονγκ και 
την Ταϊβάν– έχει συμβαδίσει με την εσωτερική καταστρο-
φή των παλιών μαοϊκών βιομηχανιών στα βορειοανατολι-
κά. Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγήσει γιατί στην Κίνα, σε 
αντίθεση με τη Γερμανία, την Ιαπωνία, ή την Κορέα (νωρί-
τερα κατά τη μεταπολεμική περίοδο), δεν είδαμε σχεδόν 
καμία αύξηση των πραγματικών μισθών κατά τη διάρκεια 
δεκαετιών με θαυμαστούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Δεύτερον, η Κίνα δεν αναπτύχθηκε μόνο στη βάση της βι-
ομηχανίας εντάσεως εργασίας. Οι χαμηλοί μισθοί τη βο-
ήθησαν να ανταγωνιστεί σε ένα φάσμα βιομηχανιών, από 
την κλωστοϋφαντουργία και την κατασκευή παιχνιδιών 
μέχρι τα αυτοκίνητα και τους υπολογιστές. Η ενσωμάτωση 
των υπαρχουσών καινοτομιών εξοικονόμησης εργασίας 
σε επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κίνας, σήμαινε ότι ακόμα και με 
την αυξανόμενη γεωγραφική επέκταση, κάθε σύνολο εκ-
βιομηχανιζόμενων χωρών πέτυχε χαμηλότερα επίπεδα 
βιομηχανικής απασχόλησης (σε σχέση με το συνολικό 
εργατικό δυναμικό). Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η Κίνα 
έχασε θέσεις εργασίας στις παλιότερες βιομηχανίες της, 
αλλά και ότι οι νέες βιομηχανίες τείνουν να απορροφούν 
ολοένα και λιγότερη εργασία σε σχέση με την αύξηση της 
παραγωγής.

Τον 19ο αιώνα, όταν η Αγγλία ήταν το εργαστήρι του κό-
σμου, το 95 τοις εκατό αυτού του κόσμου ήταν αγρότες. 
Σήμερα, όταν η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου εξαρ-
τάται από τις παγκόσμιες αγορές για την επιβίωσή της, 
η ικανότητα μιας χώρας να παράγει για όλες τις υπόλοι-
πες σημαίνει καταστροφή, τόσο γι’ αυτούς που πρέπει να 
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κρατηθούν στη φτώχεια για να διατηρηθούν οι τιμές των 
εξαγωγών όσο και για τα τεράστια πλήθη των οποίων η 
εργασία δεν είναι πια απαραίτητη αλλά και δεν μπορούν 
να βασιστούν σε δικούς τους πόρους για να επιβιώσουν. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εναπομείναντες αγρότες αυτού του 
κόσμου δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως όπλο εκσυγ-
χρονισμού, δηλαδή ως μια δεξαμενή εργασιακής και 
καταναλωτικής ζήτησης από την οποία μπορούν να αντλη-
θούν ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός εκβιομηχάνισης. Με-
τατρέπονται σε καθαρό πλεόνασμα. Κι αυτό ισχύει για την 
Ινδία και την υποσαχάρια Αφρική – και για την Κίνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σήμερα πολλοί μιλούν για «άνεργη ανάκαμψη», όμως αν 
ο «γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης» 
ισχύει, τότε κάθε καπιταλιστική ανάκαμψη τείνει ολοένα 
περισσότερο να είναι τέτοια. Η τάση των «ώριμων» βιο-
μηχανιών να αποβάλλουν εργασία, ενώ διευκολύνει τη δι-
ευρυμένη αναπαραγωγή, τείνει επίσης να παγιώσει έναν 
πλεονάζοντα πληθυσμό που δεν μπορεί να απορροφηθεί 
πλήρως από την επακόλουθη ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται 
στην προσαρμοστικότητα των διαφόρων τεχνολογιών 
εξοικονόμησης εργασίας στις γραμμές παραγωγής, 
πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή νέων προϊόντων 
τείνει να χρησιμοποιεί τις καινοτόμες παραγωγικές δια-
δικασίες. Όμως οι καινοτομίες που εισάγονται είναι μό-
νιμες και η χρήση τους γενικεύεται στα καινούρια και στα 
παλιά κεφάλαια, ενώ τα καινοτόμα προϊόντα έχουν μια 
εγγενώς περιορισμένη δυνατότητα να δημιουργήσουν κα-
θαρή αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης. Εδώ 
το πρόβλημα δεν είναι απλά ότι τα καινοτόμα προϊόντα 
πρέπει να προκύπτουν με αυξανόμενο ρυθμό για να απορ-
ροφήσουν το πλεόνασμα που πετιέται από τις καινοτομίες 
της διαδικασίας παραγωγής, αλλά ότι η ίδια η επίσπευση 
των καινοτομιών στον τομέα των προϊόντων επισπεύδει 
τις καινοτομίες της διαδικασίας παραγωγής.51 51.  Βλ. υποσημείω-

ση 28.
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Όμως, αν ο «γενικός νόμος» ανεστάλη για μεγάλο μέ-
ρος του 20ου αιώνα για τους λόγους που περιγράψαμε 
πιο πάνω, οι αυξανόμενες παγκόσμιες μάζες υποαπα-
σχολούμενων του σήμερα δεν μπορούν να αποδοθούν 
στην επανεπιβεβαίωσή του, τουλάχιστον όχι έτσι απλοϊ-
κά. Γιατί η κίνηση που διαγράφει το πλεονάζον κεφάλαιο 
αλλοιώνει την περιγραφή της κίνησης της πλεονάζουσας 
εργασίας από τον Μαρξ και μάλιστα όχι μόνο με τους 
τρόπους που ήδη περιγράψαμε. Το σημαντικότερο είναι 
ότι το πλεόνασμα κεφαλαίου που σωρεύτηκε στις διεθνείς 
χρηματαγορές τα τελευταία 30 χρόνια έχει καμουφλάρει 
κάποιες από τις τάσεις προς την απόλυτη εξαθλίωση μέσω 
του αυξανόμενου χρέους των νοικοκυριών της εργατικής 
τάξης. Αυτή η τάση που συγκράτησε τα χαμηλότερα στρώ-
ματα εντός της παγκόσμιας συνολικής ζήτησης, είναι κι 
αυτή που εμπόδισε κάθε δυνατότητα ανάκαμψης η οποία 
θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της «σφαγής των κεφα-
λαιουχικών αξιών» και της «απελευθέρωσης της εργασί-
ας». Διότι ενώ ο αποπληθωρισμός των τιμών των περιου-
σιακών στοιχείων μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα μιας 
νέας αύξησης των επενδύσεων, η απαξίωση της εργατικής 
δύναμης μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα οδηγήσει μόνο σε 
αυξανόμενα επίπεδα αθέτησης υποχρεώσεων πληρωμής 
από τους καταναλωτές και σε περαιτέρω οικονομικές κα-
ταρρεύσεις.52 Επομένως αυτό που εξακολουθεί να τίθεται 
υπό αμφισβήτηση σήμερα δεν είναι μόνο η ικανότητα της 
ανάκαμψης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά η 
ίδια της η βιωσιμότητα.

Τις επόμενες δεκαετίες μπορεί να γίνουμε μάρτυρες 
μιας σειράς εκρήξεων, αν τα κράτη αποτύχουν να δια-
χειριστούν τις παγκόσμιες αποπληθωριστικές πιέσεις, ή 
μπορεί να δούμε μια μακρά και αργόσυρτη ύφεση. Αν 
και δεν έχουμε έφεση στον καταστροφισμό, θα προειδο-
ποιούσαμε αυτούς που μπορεί να το ξεχνάνε ότι η ιστορία 
μερικές φορές ορμά προς τα εμπρός απρόβλεπτα. Ανε-
ξάρτητα όμως από αυτό, η καταστροφή την οποία αναμέ-
νουμε δεν είναι κάτι που αφορά το μέλλον, είναι απλώς 

52.  Βλ. Dos Santos, 
P. (2009). ‘At the 

Heart of the Matter: 
Household Debt 

in Contemporary 
Banking and the 

International Crisis’. 
Research On Mon-

ey And Finance, 
Discussion Paper no. 

11. Από την πλευρά 
του κεφαλαίου, οι 

Phelps και Tilman 
σκιαγραφούν 
μια σειρά από 

περιορισμούς στις 
προοπτικές των 

νεωτεριστών να 
εκμεταλλευθούν 

την κρίση: E. Phelps 
& L. Tilman. (Jan-Feb 

2010). ‘Wanted: 
A First National 

Bank of Innovation’. 
Harvard Business 

Review.
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η συνέχιση του παρόντος στην ίδια απεχθή πορεία του.53 
Έχουμε ήδη ζήσει δεκαετίες αυξανόμενης φτώχειας και 
ανεργίας. Όσοι λένε εξ ονόματος των χωρών που πα-
ραμένουν βιομηχανικές ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο 
χάλια, ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν απτόητοι –με μια 
φράση ότι το προλεταριάτο έχει γίνει πια αδιάφορο απέ-
ναντι στην αθλιότητα και τη δυστυχία του– θα δουν τους 
ισχυρισμούς τους αυτούς να δοκιμάζονται στα επόμενα 
χρόνια, όσο τα επίπεδα του χρέους θα υποχωρούν και τα 
εισοδήματα των νοικοκυριών θα συνεχίζουν την καθοδική 
τους πορεία. Εν πάση περιπτώσει, για ένα τεράστιο κομ-
μάτι του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλέον αδύνατο να 
αρνηθεί τα πολυάριθμα αποδεικτικά στοιχεία της κατα-
στροφής. Κάθε ερώτημα σχετικά με την απορρόφηση αυ-
τής της πλεονάζουσας ανθρωπότητας έχει εγκαταλειφθεί. 
Η τελευταία υπάρχει πια μόνο ως αντικείμενο διαχείρισης: 
απομονωμένη στις φυλακές, περιθωριοποιημένη σε γκέ-
το και καταυλισμούς, πειθαρχημένη από την αστυνομία και 
εξοντωμένη από τον πόλεμο.

53.  [Σ.τ.Μ.] Ή 
με τα λόγια του 
Βάλτερ Μπένγια-
μιν: «Καταστροφή 
είναι η ύπαρξη 
μιας κατεστημέ-
νης κατάστασης». 
Βλ. Benjamin, W. 
(1999). The Arcades 
Project. Cambridge, 
MA: Belknap Press, 
p. 473.
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στη μεταπολεμική οικονομία
των ΗΠΑ

της Maya Gonzalez
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Βρισκόμαστε εν μέσω μιας νέας Μεγάλης Ύφεσης. Οι 
αποπληρωμές των ενυπόθηκων δανείων αθετούνται, 
όπως ακριβώς συνέβαινε και τις δεκαετίες του ’20 και του 
’30. Η ανεργία αυξάνεται μαζί με το κόστος διαβίωσης. 
Τότε, η οικονομία σώθηκε από τη στασιμότητα και την ύφε-
ση μέσω μιας αναδιάρθρωσης του κράτους και του κεφα-
λαίου, την οποία διευκόλυνε ο πόλεμος. όμως τι πρόκειται 
να τη σώσει τώρα; Η δική μας κρίση συνιστά μια κρίση 
αναπαραγωγής υπό μία νέα έννοια. Όλες οι κρίσεις είναι 
κρίσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης και, ως εκ τού-
του, της αναπαραγωγής της ζωής της εργάτριας· ωστόσο, 
επειδή το κεφάλαιο έχει διεισδύσει ολοένα πιο πολύ στη 
ζωή και την αναπαραγωγή της εργάτριας, αυτή η κρίση 
έχει επίσης κινηθεί βαθύτερα, εξελισσόμενη σε μια κρίση 
της ίδιας της ταξικής σχέσης. Η εξέλιξη αυτής της βαθύτε-
ρης κρίσης θα αποτελέσει την ιστορία του 21ου αιώνα.1 

Η ιστορία του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από την αυξα-
νόμενη ενσωμάτωση της ζωής της εργατικής τάξης στο 
κύκλωμα του κεφαλαίου. Αυτός ο μετασχηματισμός χα-
ρακτηρίζεται από ορισμένους ως μετάβαση από μια εποχή 
τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο σε ένα νέο 
καθεστώς συσσώρευσης με κύριο γνώρισμα την πραγμα-
τική υπαγωγή της. Μολονότι αυτή η περιοδολόγηση ίσως 
είναι προβληματική, η βαθύνουσα ενσωμάτωση την οποία 
περιγράφει είναι εμφανής και στο ίδιο το σπίτι – εκείνη 
τη σφαίρα αναπαραγωγής, της οποίας ο διαχωρισμός 
από την παραγωγή παράγει τους όρους της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης.

Στα χρόνια αμέσως πριν τη Μεγάλη Ύφεση, μια κερδο-
σκοπική φούσκα στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη 
διογκώθηκε και στη συνέχεια έσκασε, στέλνοντας ωστι-
κά κύματα σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. 
Ενώ και οι δυο μορφές πίστης ήδη έπαιζαν σημαντικό 
ρόλο στην ευημερία και την κερδοφορία των ΗΠΑ, κατά 
τη δεκαετία του ’30 έλαβε χώρα μια δραματική μετατόπι-
ση στις αγορές πίστης και ενυπόθηκων δανείων. Ήδη από 

1. Ευχαριστώ τον 
Alex Wohnsen για 
τη βοήθειά του στη 
σύνταξη αυτών των 
σημειώσεων.
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τότε, οι ΗΠΑ αποτελούσαν μια αναδυόμενη οικονομική 
δύναμη, της οποίας η παραγωγικότητα –ειδικά στη γεωρ-
γία– οδηγούσε σε αύξηση των πραγματικών μισθών και 
του βιοτικού επιπέδου της εργατική τάξης, ενώ η εισαγωγή 
της γραμμής παραγωγής και άλλων βιομηχανικών καινο-
τομιών έδωσε τη δυνατότητα σε προηγουμένως πολυτελή 
εμπορεύματα να εισέλθουν στην εργατική κατανάλωση. 
Εντούτοις, η απλή ύπαρξη αυτής της δυνατότητας δεν ήταν 
αρκετή, καθώς παρ’ όλες τις μισθολογικές αυξήσεις (όπως 
τα «5 δολάρια την ημέρα» του Χένρι Φορντ) σε ορισμέ-
νους τομείς, οι μισθοί παρέμεναν γενικά πολύ χαμηλοί 
και η πίστωση πολύ περιορισμένη για να επιτραπεί η πραγ-
ματική μαζική κατανάλωση των νέων προϊόντων που προ-
έκυπταν από τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό 
που μεταμόρφωσε την κατάσταση ήταν η εισαγωγή ενός 
νέου πολιτικού και οικονομικού προγράμματος το οποίο 
σκόπευε να αυξήσει την απασχόληση και την πίστωση, 
αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως New Deal.

Το New Deal συνήθως γίνεται κατανοητό ως μια σειρά 
κρατικών παρεμβάσεων με επίκεντρο κοινωνικά προο-
δευτικές πολιτικές, όπως ήταν οι δημοφιλείς και συχνά 
αμφιλεγόμενες απόπειρες δημιουργίας θέσεων εργασί-
ας, προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, ρύθμισης 
των τιμών, κατασκευής δημόσιων υποδομών και παροχής 
κοινωνικής ασφάλισης ή αρωγής. Ενάντια σε αυτή την 
απλουστευτική εικόνα, οι ιστορικοί συνήθως επικαλούνται 
μια μετατόπιση εντός του New Deal από μια πρώιμη φάση 
«αναπτυξιακού κράτους», που ήταν προσανατολισμένη 
στην ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, προς μια φάση 
«δημοσιονομικού κράτους», η οποία χαρακτηρίστηκε από 
μια κεϋνσιανή πολιτική τόνωσης της ζήτησης – μια μετατό-
πιση που συμπίπτει με τη «ρουζβελτιανή ύφεση» της περιό-
δου 1937-1938, όταν οι υποστηρικτές του New Deal, στην 
απελπισία τους να αναζωογονήσουν τις εγχώριες αγο-
ρές, υιοθέτησαν μια δημοσιονομική πολιτική ταυτόχρονα 
ελλειμματική και αντισταθμιστική.
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Ωστόσο, οι οικονομολόγοι έχουν από καιρό υποστηρίξει 
μια διαφορετική αφήγηση: είναι οι προηγούμενες ομο-
σπονδιακές πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από την κυβέρνη-
ση Χούβερ και με αποκορύφωμα την Τραπεζική Πράξη του 
1935, που δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για τη μεταπολεμική ανάπτυξη, επαναστατικοποιώντας την 
ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται την προσφορά 
χρήματος και να επιχορηγεί τις πιστωτικές αγορές. Πάνω 
από όλα, είναι σε εκείνη την περίοδο που το κράτος αρ-
χίζει να παρέχει κεφάλαια στις ιδιωτικές τράπεζες και τη 
βιομηχανία καταθέσεων και δανείων, ρυθμίζοντας τη λει-
τουργία τους, μετασχηματίζει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
σε ένα ομοσπονδιακό ρυθμιστικό σώμα και επίσης ανα-
λαμβάνει τον έλεγχο των επιτοκίων. Ήδη το 1935, το κρά-
τος έχει καταργήσει τον κανόνα του χρυσού, έχει ασφα-
λίσει ένα πλήθος ιδιωτών δανειστών απέναντι σε τυχόν 
ζημίες και έχει επεκτείνει τη δυνατότητά του να αγοράζει 
και να πουλά κρατικά χρεόγραφα ως μέσο συμπλήρωσης 
των αποθεματικών των ιδιωτικών τραπεζών, ενώ επεκτεί-
νει ευρέως την ικανότητά του να παρέχει δάνεια έκτακτης 
ανάγκης σε θεσμικούς δανειστές.

Κατά συνέπεια, από τα μέσα της δεκαετία του ’30, η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση είχε εγκαταστήσει τους μηχανι-
σμούς προαγωγής ενός νέου είδους εθνικής οικονομι-
κής ανάπτυξης, δημιουργώντας και διατηρώντας μια πολύ 
ασφαλή και ευέλικτη αγορά καταναλωτικής πίστης. Με 
απλά λόγια, το κράτος έκανε ευκολότερο –σε πολλές πε-
ριπτώσεις χωρίς καθόλου ρίσκο– για τον ιδιωτικό τομέα 
να δανείζει και να δανείζεται, ενώ ταυτόχρονα κατέστησε 
το εθνικό νόμισμα περισσότερο «ελαστικό» ώστε να μπο-
ρεί να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες παραγω-
γών και καταναλωτών.2 Το νέο σύστημα έδωσε στο κρά-
τος σημαντικό έλεγχο τόσο επί της δημιουργίας χρήματος 
όσο και επί των πιστωτικών κύκλων, έτσι που το κράτος να 
μπορεί να επιλέγει με στρατηγικό τρόπο τις βιομηχανίες 
και τις καταναλωτικές αγορές που επρόκειτο να επιχορη-
γήσει. Και, πάνω από όλα, η παροχή πιστώσεων από μέ-

2. Πριν από το 
New Deal, η εθνική 
προσφορά χρήμα-
τος ήταν σχετικά 
«ανελαστική», 
επειδή τα νομισμα-
τικά αποθεματικά 
του υπουργείου 
Οικονομικών 
περιόριζαν την 
ποσότητα του νέου 
χρήματος που οι 
τράπεζες θα μπο-
ρούσαν να ρίξουν 
στην οικονομία 
(είτε δανείζοντας 
είτε χρησιμοποιώ-
ντας τις καταθέσεις 
απευθείας για 
αποπληρωμές). 
Ακολουθώντας την 
εγκατάλειψη του 
κανόνα του χρυσού 
και τη δημιουργία 
ενός πολυσχιδούς 
ομοσπονδιακού 
ρυθμιστικού, 
αποθεματικού και 
ασφαλιστικού 
συστήματος, η προ-
σφορά χρήματος 
έγινε περισσότερο 
ελαστική, δίνοντας 
τη δυνατότητα 
στους ιδιώτες 
δανειστές να αυξή-
σουν την ποσότητα 
ρευστού κεφαλαίου 
που παρείχαν τόσο 
στις επιχειρήσεις 
όσο και στους 
καταναλωτές.
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ρους του είχε μετατραπεί τώρα σε κεντρικό άξονα τόσο 
για τη σταθεροποίηση της οικονομίας όσο και για την τρο-
φοδότηση μιας οικονομικής επέκτασης καθοδηγούμενης 
από το χρέος. Στο σύνολό τους, αυτές οι πρώιμες παρεμ-
βάσεις μετασχημάτισαν εκ θεμελίων τις λειτουργίες των 
αμερικάνικων τραπεζικών και πιστωτικών αγορών.

Η πολιτική του δημοσιονομικού κράτους διευκόλυνε μια 
νομισματική και πιστωτική επανάσταση που επέτρεψε και 
ταυτόχρονα προώθησε ενεργητικά ένα νέο είδος οικονο-
μικής ανάπτυξης, βασισμένης στη μαζική παραγωγή και 
κατανάλωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παρείχε το υλικό για αυτή την 
επανάσταση με τη μορφή τόσο των απαιτούμενων κατα-
ναλωτών που επέστρεφαν από τον πόλεμο όσο και του 
βασικού εμπορεύματος που κατέστησε δυνατή τη ραγδαία 
οικονομική ανάπτυξη σε όλο της το μέγεθος: της κατοικί-
ας.

Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ- 
ΑΠΟ-ΤΟ-ΚΡΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τα αμερικανικά στρατεύματα που το 1945 επέστρεψαν από 
τη μάχη εφοδιάστηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ με 
ένα οπλοστάσιο δημοσιονομικών διατάξεων, τις οποίες 
ενθαρρύνθηκαν να αξιοποιήσουν –σαν καλοί πατριώτες– 
προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Ο νόμος G.I. Bill 
(Νόμος για την Επανένταξη Όσων Υπηρέτησαν στις Ένο-
πλες Δυνάμεις) του 1944 υπήρξε ένας από τους κύριους 
ιμάντες μεταβίβασης αυτών των προνομίων, προσφέρο-
ντας στους βετεράνους έως και δύο χρόνια επαγγελμα-
τικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έναν χρόνο επιδό-
ματος ανεργίας και –κάτι που έχει σημασία– δάνεια για 
να ανοίξουν επιχειρήσεις ή να αγοράσουν σπίτια. Στην 
πράξη, η νομοθετική πράξη ήταν άκρως ρατσιστική, καθώς 
στερούσε από τους μαύρους βετεράνους την πρόσβαση 
στα υποσχεθέντα προνόμια. Παρ’ όλα αυτά, τα εκατομμύ-
ρια των λευκών βετεράνων που απέκτησαν όντως πρό-
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σβαση σε στεγαστικά δάνεια, βρέθηκαν απέναντι σε μια 
πατρίδα με μικρή προσφορά διαθέσιμης κατοικίας για 
τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Αντί να ανταποκριθεί 
σε αυτή την κατάσταση μέσω της προαγωγής προγραμμά-
των κοινωνικής στέγασης όπως στην Ευρώπη, το αμερικα-
νικό κράτος επέλεξε αντ’ αυτού να επιδοτήσει ιδιωτικούς 
τρόπους ικανοποίησης αυτής της βασικής ανάγκης. Πολύ 
σύντομα, αναλήφθηκε η υλοποίηση τεράστιων προγραμ-
μάτων κατασκευών και υποδομών, παρέχοντας κατοικίες 
στον πληθυσμό που επέστρεφε. Έκτοτε, τα ποσοστά ιδιο-
κατοίκησης αυξάνονται διαρκώς και απότομα, με εξαίρε-
ση ορισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια χρηματοπιστωτι-
κών κρίσεων (βλ. Γράφημα 1).

Τις πρωτοβουλίες επιλεκτικής πίστωσης που ήταν αναγκαί-
ες για τη λειτουργία αυτής της αγοράς κατοικίας αποτέ-
λεσαν τα προγράμματα ασφάλισης στεγαστικών ενυπό-
θηκων δανείων της Ομοσπονδιακής Στεγαστικής Ένωσης 
(Federal Housing Association, FHA), τα οποία καθιερώθη-
καν με την Εθνική Στεγαστική Πράξη το 1934, καθώς και τα 
προγράμματα εγγύησης στεγαστικών ενυπόθηκων δανεί-
ων της Διεύθυνσης Βετεράνων (Veterans’ Administration, 
VA), που καθιερώθηκαν το 1944. Ασφαλίζοντας ιδιώτες 

Γράφημα 1: Ποσο-
στό (επί τις εκατό) 
της Ιδιοκατοίκησης 
στις ΗΠΑ 1900-
2008

πηγή: Hoover 
Institution “Facts On 
Policy: Homeowner-
ship Rates” (2008)
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δανειστές απέναντι στο ενδεχόμενο ζημίας και καθι-
στώντας δημοφιλή τη χρήση μακροπρόθεσμων, χρεολυ-
τικών στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων, οι FHA και VA 
αναζωογόνησαν και διεύρυναν εντυπωσιακά τις αγορές 
ανακαίνισης σπιτιών και ιδιοκατοίκησης, καθιστώντας τες 
εν τέλει τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας καταναλωτικής 
οικονομίας. 

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι σχεδίασαν, προώθησαν, 
στελέχωσαν και τελικά διηύθυναν οργανισμούς αξιολό-
γησης πιστοληπτικής ικανότητας σε στενή συνεργασία με 
τις βιομηχανίες κατασκευών, στεγαστικής χρηματοδό-
τησης και real estate. Από την αρχή, η FHA επιστράτευσε 
ιδιωτικούς οργανισμούς για τη συλλογή δεδομένων από 
κάθε μητροπολιτική περιοχή σχετικά με τα πρότυπα μί-
σθωσης, τις αξίες των ακινήτων, τις οικοδομικές άδειες, 
τον όγκο πωλήσεων κατοικιών, τις τάσεις της απασχόλη-
σης, τη μισθοδοσία και την οικονομική κατάσταση των 
τοπικών δανειστών. Το τεχνικό προσωπικό της FHA οργά-
νωσε εκπαιδευτικά συνέδρια σε όλη τη χώρα με σκοπό 
να παρουσιάσει το σύστημα ασφάλισης σε επιχειρηματίες 
και δημοτικούς αξιωματούχους και να συντονίσει τις το-
πικές δανειοδοτικές απόπειρες, ενώ, στην Ουάσιγκτον, 
οι διαχειριστές της FHA διαβουλεύονταν με υπεύθυνους 
ανάπτυξης ακινήτων και τραπεζίτες για τον προσδιορισμό 
του αντίκτυπου του προγράμματος, την προώθηση νομο-
θετικών μεταρρυθμίσεων και την άσκηση πολιτικής πίεσης 
σε μέλη του Κογκρέσου για την ψήφισή τους.

Εν ολίγοις, το κράτος όχι απλά αναζωογόνησε και διεύρυ-
νε υπάρχουσες αγορές κατοικίας ή αφύπνισε κεφάλαιο 
«που τελούσε εν υπνώσει», αλλά μάλλον συνετέλεσε ορ-
γανικά στη δημιουργία νέας προσφοράς, νέας ζήτησης 
και νέου πλούτου. Ήδη από τη δεκαετία του ’30, ο James 
Moffett, πρώτος διοικητής της FHA, απευθυνόμενος στο 
επιχειρηματικό κοινό είπε πως η Ένωση δημιουργούσε 
μια αγορά ανακαίνισης «για όλη τη χρονιά» και πως «εκ-
παίδευε τις τράπεζες για να συνεχίσουν να παρέχουν επ’ 
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αόριστον μια τεράστια ποσότητα πίστωσης» που θα «ανέ-
πτυσσε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις απ’ ό,τι στο πα-
ρελθόν». Ο Moffett προέβλεψε πως από τα προγράμματα 
ασφάλισης στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων θα έβγαι-
ναν δισεκατομμύρια δολάρια και ισχυρίστηκε πως καμιά 
τέτοια αγορά δεν είχε ποτέ προσφερθεί στη βιομηχανία.3

Η διεύρυνση της ιδιοκατοίκησης τόνωσε την οικονομία 
πάνω και πέρα από τις ίδιες τις αγορές κατοικίες και στε-
γαστικών ενυπόθηκων δανείων. Με επιτόκια ελεγχόμενα 
από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα –τα οποία κρατούνταν σε 
χαμηλό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της διεύρυνσης– οι 
επενδύσεις μπορούσαν να κατευθυνθούν σε προϊόντα 
που συνόδευαν την αναπτυσσόμενη ιδιοκατοίκηση, όπως 
τα αυτοκίνητα, τα πλυντήρια ρούχων κι άλλες ακριβές συ-
σκευές. Το σπίτι μετατράπηκε σε συμπυκνωμένο κόμβο 
δημιουργίας νέων αναγκών για την αμερικάνικη εργατική 
τάξη – έναν χώρο ο οποίος απαιτείτο να γεμίσει με εμπο-
ρεύματα οικιακής χρήσης, υπαγόρευε την κατοχή αυτοκι-
νήτου και που μπορούσε επ’ αόριστον να βελτιώνεται και 
να ανακαινίζεται. Εν τέλει, αντιπροσώπευε μια επένδυση, 
ένα χρέος που έπρεπε να αποπληρωθεί και ουσιαστικά 
ένα περιουσιακό στοιχείο, παράγοντας έτσι με συνέπεια 
έναν περισσότερο πειθαρχημένο εργατικό πληθυσμό.

Η ιδιοκατοίκηση και η πρόσβαση στην πίστωση έγιναν μια 
υλική δύναμη που αντιπροσώπευε και εδραίωνε τις διαι-
ρέσεις και τις ανισότητες εντός της εργατικής τάξης. Αυτό 
με τη σειρά του επαναδιευθέτησε την κατάσταση της ερ-
γασίας σε σχέση με το κεφάλαιο και τον ορίζοντα της τα-
ξικής πάλης. Οι εν λόγω μετατοπίσεις στην καπιταλιστική 
ταξική σχέση εντατικοποιήθηκαν, καθώς η υπόσχεση της 
ιδιοκατοίκησης και της πίστωσης επεκτεινόταν σε όλο και 
μεγαλύτερα τμήματα της εργατικής τάξης, την ίδια στιγμή 
που η κερδοφορία έπεφτε και το χρέος ολοένα χρηματι-
στικοποιείτο.

3. K. Kruse & T. 
Sugrue. (2006). 
The New Suburban 
History. Chicago: 
Universiy of Chica-
go Press, p. 20.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ (ΛΕΥΚΗΣ) ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η αρχική διανομή του νεόδμητου μεταπολεμικού αποθέ-
ματος κατοικιών στα μέλη της εργατικής τάξης που επέ-
στρεφαν, έγινε με έναν μάλλον ad hoc τρόπο, καθώς οι 
οικογένειες πάσχιζαν να βρουν ένα αξιοπρεπές καταφύ-
γιο και να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα που έφερε 
το σημάδι της κατάθλιψης και του πολέμου. Οι προδιαγρα-
φές ήταν σχετικά χαμηλές και άνθρωποι κάθε λογής κοι-
νωνικής θέσης ζούσαν δίπλα-δίπλα. Εντούτοις, λόγω της 
πρόσβασής τους στα προνόμια του G.I. Bill –και επομένως 
στην ιδιοκτησία, σε πανεπιστημιακές σπουδές, στην κοι-
νωνική πρόνοια, στην απασχόληση και, για ορισμένους, 
ακόμα και στο κεφάλαιο με το οποίο θα ξεκινούσαν μια 
μικρή επιχείρηση–, οι βετεράνοι βρέθηκαν σε μια σημα-
ντικά πλεονεκτική θέση. Σταδιακά, άρχισε με αυτόν τον 
τρόπο να διαμορφώνεται μια νέα διαστρωμάτωση του 
εργατικού πληθυσμού, παράλληλα με την ανάπτυξη και την 
παγίωση μέσα στις ίδιες τις κοινότητές του μιας ιδιαίτερης 
αμερικάνικης αντίληψης για τη «μεσαία τάξη», ως μια τάξη 
ολοένα πιο διαχωρισμένη από τις συχνά φυλετικοποιημέ-
νες κατώτερες τάξεις.

Η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια και κρατικές επιχο-
ρηγήσεις εν τέλει κατέστησε για πολλούς λευκούς αμε-
ρικάνους την αγορά σπιτιού περισσότερο εύλογη από την 
ενοικίασή του. Ωστόσο, οι φυλετικές μειονότητες αποθαρ-
ρύνονταν σταθερά από την προσπάθεια απόκτησης των 
προνομίων της ιδιοκατοίκησης – ανεξάρτητα από το πόσο 
κρίσιμη ήταν η συμμετοχή τους στην πολεμική προσπά-
θεια. Έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’40, στα εγχειρίδια 
της FHA και της VA υπήρχαν ρητά ρατσιστικές ρυθμίσεις 
σχετικά με τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια και τον δα-
νεισμό. αλλά ακόμα και μετά την αφαίρεσή τους, τόσο η 
FHA όσο και η VA υποστήριζαν ενεργά σε τοπική βάση 
φυλετικά συμφωνητικά μίσθωσης έως και τη δεκαετία του 
’60, αποκλείοντας εκατομμύρια ανθρώπους από την ανα-
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πτυσσόμενη αγορά ιδιοκατοίκησης. Από τη δεκαετία του 
’40 έως τις αρχές τις δεκαετίας του ’60, λιγότερο από το 
2% των σπιτιών που χτίστηκαν με τη βοήθεια των στεγα-
στικών ενυπόθηκων δανείων ύψους 120 δισ. δολ. πήγαν 
σε μη-λευκούς. Κι ωστόσο, εκείνα τα 120 δισ. δολ. αντι-
προσώπευαν σχεδόν το μισό της αξίας των σπιτιών που 
αγοράστηκαν την περίοδο 1947-1964 και τα οποία αφο-
ρούσαν τη στέγαση οικογενειών. Αυτά τα δάνεια όχι μόνο 
διευκόλυναν την αγορά περισσότερων από 12 εκατομμύ-
ρια κατά βάση προαστιακών οικιστικών μονάδων, σχεδόν 
αποκλειστικά για λευκούς, αλλά επίσης συνέβαλαν στη δι-
ασφάλιση επιπλέον χρηματοδοτήσεων, μέσω δανεισμού, 
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για επισκευαστικές 
εργασίες.

Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας επέτρεψε σε κάποιους 
από την εργατική τάξη να συμπεριφέρονται με έναν 
ψευδοκαπιταλιστικό τρόπο, διαχειριζόμενοι κεφαλαια-
κές σχέσεις μέσα στις ίδιες τις ζωές τους ως ιδιοκτήτες 
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης – με την αυξανό-
μενη αξία της εμπορευματοποιημένης ύπαρξής τους να 
προβάλλεται στον χρόνο μέσω της πίστωσης. Στις καλές 
εποχές, η παροχή πίστωσης μέσω της αύξησης της αξίας 
του ακινήτου επέτρεπε στους ιδιοκτήτες τους να πάρουν 
δάνεια για την αγορά διαφόρων εμπορευμάτων, με τα 
οποία γέμιζαν τα σπίτια τους, καθώς και αυτοκινήτων για 
τις διαδρομές μεταξύ της εργασίας και των αυξανόμενα 
διασκορπισμένων και απομακρυσμένων προαστίων τους. 
Μολονότι τα διάμεσα και μέσα εισοδήματα διπλασιάστη-
καν μεταξύ 1946 και 1970, η μέση αναλογία χρέους προς 
εισόδημα ανήλθε την ίδια περίοδο στο 20%, επιτρέποντας 
μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση της ερ-
γατικής τάξης.

Ενώ πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η αναπαραγωγή του 
νοικοκυριού συμπληρωνόταν από μια ποικιλία επιβιωτι-
κών δραστηριοτήτων, κατά τη μεταπολεμική περίοδο αυ-
τές οι δραστηριότητες –όπως και η παραγωγή οικιακών 
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αγαθών– σταδιακά αντικαταστάθηκαν από την απόκτηση 
εμπορευμάτων οικιακής χρήσης που μπορούσαν να βρε-
θούν στην αγορά, ενώ παράλληλα οι υπηρεσίες που αγο-
ράζονταν εκτός σπιτιού αντικαταστάθηκαν από self-service 
καταναλωτικά αγαθά. Έως τα τέλη της δεκαετίας του ’40, 
πολλά προϊόντα που είχαν αποτελέσει σημαντικές καινο-
τομίες και είχαν διοχετευθεί στις αγορές τη δεκαετία του 
’20 αλλά είχαν υποφέρει σε πωλήσεις κατά τη διάρκεια 
της Μεγάλης Ύφεσης, βελτίωσαν τον σχεδιασμό τους 
και διεύρυναν εκθετικά τις καταναλωτικές αγορές τους. Το 
1940, το 60% από τα 25 εκατομμύρια σπίτια με παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος είχαν ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, 
το οποίο είχε παραχθεί από κάποια εκ των δύο ή τριών 
σχετικών εταιρειών. Το στιγμιαίο κέικ, που είχε αρχικά εμ-
φανιστεί τη δεκαετία του ’20, έγινε καθολικό φαινόμενο τη 
δεκαετία του ’40. Το ψυγείο και ο καταψύκτης –που επίσης 
αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του ’20 και του ’30– εξελίχθη-
καν σε τυπικά οικιακά προϊόντα στα τέλη της δεκαετίας του 
’40 και τη δεκαετία του ’50, επιτρέποντας στα κατεψυγμέ-
να τρόφιμα –προηγουμένως πολυτελή αντικείμενα– να 
γίνουν τετριμμένα.

Παρακολουθούμε εδώ το εμπόρευμα –στη μορφή του δι-
αρκούς καταναλωτικού αγαθού– να μπαίνει στο νοικοκυ-
ριό με πρωτοφανείς τρόπους και να τροποποιεί αισθητά 
την εμπειρία της οικιακής (ή «αναπαραγωγικής») σφαίρας. 
Η αυξημένη κατανάλωση των διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών οδηγεί στον μετασχηματισμό του είδους της ερ-
γασίας που εκτελείται στην οικιακή σφαίρα, καθώς και σε 
μετασχηματισμούς στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 
εντός του νοικοκυριού (της «οικογένειας»), οι οποίες δια-
περνιούνται και διαμεσολαβούνται περαιτέρω από εμπο-
ρεύματα.

ΑΠΟ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

Πριν την άνοδο των ειδικά καπιταλιστικών σχέσεων πα-
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ραγωγής, δεν υφίστατο κάποια «οικιακή σφαίρα» σε 
απομόνωση από τη σφαίρα της παραγωγής. Η παραγω-
γή αγαθών –ακόμα και εκείνων που παράγονταν για να 
ανταλλαχθούν– συχνά λάμβανε χώρα μέσα ή γύρω από 
το «σπίτι» (το μέρος όπου οι εργάτες ζούσαν). Τον 17ο 
και 18ο αιώνα, προκειμένου να παρακαμφθούν οι κανό-
νες των συντεχνιών, οι έμποροι ανέθεταν την παραγωγή 
μιας ποικιλίας αγαθών σε αγροτικά νοικοκυριά. Αυτού του 
είδους το «σύστημα εξωτερικής ανάθεσης σε τρίτους» 
άνοιξε τον δρόμο για το σύγχρονο εργοστάσιο και, στην 
πορεία της καπιταλιστικής συσσώρευσης, στον νεωτερικό 
διαχωρισμό μεταξύ οικίας και χώρου εργασίας. Το σπίτι 
ήταν εφεξής το μέρος όπου ο εργάτης ξεκουραζόταν και 
κατανάλωνε ένα μέρος του προϊόντος της εργασίας του 
με τη μορφή αγαθών αναγκαίων για την αναπαραγωγή 
της εργασιακής του δύναμης. Ήταν επίσης το μέρος όπου 
η καταπίεση των γυναικών σκλήρυνε περαιτέρω. Η πρό-
σβαση των γυναικών –οι οποίες αναμενόταν είτε να κά-
θονται σπίτι και να κάνουν τη δουλειά της αναπαραγωγής 
είτε να υποβάλλονται σε χειρότερες συνθήκες εργασίας 
και χειρότερα μεροκάματα από ό,τι οι άνδρες εργάτες, εκ-
διωγμένες από τους κοινούς χώρους όπου είχαν διατηρή-
σει έναν βαθμό αυτονομίας και συλλογικής δύναμης– στα 
μέσα παραγωγής μπλοκαρίστηκε ή περιορίστηκε μέσω 
της πατριαρχίας της μισθωτής μορφής. Εν ολίγοις, η οικία 
έγινε ο αποκλειστικός τόπος αναπαραγωγής της εργασια-
κής δύναμης, η οποία αναπαραγωγή για πρώτη φορά εμ-
φανίστηκε ως καθαρά «εκτός» των σχέσεων παραγωγής 
και με τον αυτόν τον τρόπο επίσης, για πολλούς, εκτός του 
πεδίου αρμοδιότητας του μαρξισμού.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περι-
όδου στις ΗΠΑ, η αναπαραγωγή της εργατικής τάξης και 
η αναπαραγωγή του κεφαλαίου διείσδυσαν η μια στην 
άλλη και διαπλέχθηκαν όλο και πιο στενά. Ολοένα περισ-
σότεροι άνθρωποι της εργατικής τάξης ενεπλάκησαν στην 
αγορά κατοικίας, το οποίο σήμαινε ότι η στέγη δεν έγινε 
μόνο το εμπόρευμα που, από φυσικής άποψης, εμπεριείχε 
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όλα τα υπόλοιπα, αλλά επίσης ότι συνιστούσε το βασικό 
περιουσιακό στοιχείο του εργάτη – το εμπόρευμα για την 
αγορά του οποίου είχαν πουληθεί τα υπόλοιπα εμπορεύ-
ματα και τελικά αυτό που επίσης αγόραζε όλα τα άλλα.

Διακρίνουμε, λοιπόν, στη μεταπολεμική περίοδο την τάση 
ανατροπής των διαχωρισμών που υπήρξαν κεντρικοί για 
την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Τη στιγμή που γεννιούνται 
οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις λαμβάνει χώρα 
ένας πρωταρχικός διαχωρισμός, κατά τον οποίο οι εργά-
τες διαχωρίζονται από τα μέσα παραγωγής. Με χωρικούς 
όρους, αυτός ο διαχωρισμός παίρνει τη μορφή όχι μόνο 
της εντεινόμενης αντίθεσης μεταξύ πόλης και υπαίθρου 
και της ζωνοποίησης της πρώτης σε κατοικημένες και 
βιομηχανικές περιοχές, αλλά επίσης τη μορφή της θεμε-
λιώδους κατηγορικής διάκρισης ανάμεσα στον οικιακό, 
«αναπαραγωγικό» χώρο και τον «τόπο της παραγωγής», 
με τον έναν να συνεπάγεται τον άλλο. Έτσι, ενώ ο καπιτα-
λισμός αρχικά υπέταξε την αναπαραγωγή της εργασιακής 
δύναμης μέσω του διαχωρισμού της από την παραγωγή, 
με την έναρξη της μεταπολεμικής περιόδου βλέπουμε τις 
κοινωνικές σχέσεις και τις μορφές της καθημερινής ζωής 
να υποτάσσονται ολοένα περισσότερο στις επιταγές της 
αναπαραγωγής του ίδιου του κεφαλαίου μέσω μιας εξί-
σου καταναγκαστικής ενοποίησης αυτών των σφαιρών 
μέσα στη λογική του κεφαλαίου.

Στη μεταπολεμική περίοδο, αυτή η επανενοποίηση ή 
απο-διαφοροποίηση αναπαραγωγής και παραγωγής πήρε 
τη μορφή ενός σπιτιού με ένα γκαράζ για δύο αυτοκίνη-
τα, ένα δωμάτιο για κάθε παιδί και επιπλέον χώρους για 
την τοποθέτηση των κατάλληλων συσκευών – ένα πλήρες 
πακέτο εμπορευμάτων με υψηλότερη τιμή και επομένως 
υψηλότερη ενυπόθηκη αξία βάσει της οποίας μπορούσε 
κανείς να δανειστεί. Για τους κατόχους ακινήτων, η προ-
στασία της ιδιοκτησίας τους και η διατήρηση ή αύξηση 
της αξίας της με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο απέκτησαν 
κρίσιμη σημασία. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, επομένως, πό-
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νταραν πλέον περισσότερο στη διαιώνιση της καπιταλι-
στικής ταξικής σχέσης και συχνά έφθασαν να πιστεύουν 
την αστική ρήση πως η αξία γεννάει αξία και πως όλα τα 
εμπορεύματα μπορούν εξίσου να αποτελούν κεφάλαιο. 
Εντούτοις, οι μισθωτοί εργάτες –εξ ορισμού– δεν συσσω-
ρεύουν κεφάλαιο, παρά μόνο αξιοποιούν το κεφάλαιο άλ-
λων. Και στο τέλος της ημέρας, ο εργάτης επιστρέφει σπίτι 
μόνο με τον μισθό του, για να αποπληρώσει ένα μέλλον 
όλο και περισσότερο χρεωμένο με δάνεια.

Αυτή η συνθήκη αύξησης του χρέους της εργατικής τάξης, 
σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σή-
μαινε πως οι γυναίκες και μητέρες ήταν αναγκασμένες 
να εισέλθουν πιο μαζικά στην αγορά εργασίας. Παρότι 
ο «οικογενειακός μισθός» στον φορντισμό συνεπαγόταν 
πως ο αρσενικός προστάτης της οικογένειας θα ήταν ικα-
νός να στηρίζει και τη σύζυγο και το παιδί του, ήδη από 
τη δεκαετία του ’50 οι παντρεμένες γυναίκες άρχισαν να 
συμπληρώνουν τα εισοδήματα των συζύγων τους δουλεύ-
οντας οι ίδιες. Αλλά, ενώ τη δεκαετία του ’50 η επανέντα-
ξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ήταν ενδεικτική 
της επιθυμίας να διατηρηθεί ένα μοτίβο συνεχούς βελτί-
ωσης του βιοτικού επιπέδου, μετά τη δεκαετία του ’60 ο 
μισθός της συζύγου ή της μητέρας κατά βάση επιδίωκε να 
αντισταθμίσει τη μείωση των πραγματικών μισθών των 
ανδρών εργατών. Δημιουργήθηκε έτσι ένας εφεδρικός 
στρατός γυναικών εργατριών, προσωρινά και επισφαλώς 
συνδεδεμένων με το κεφάλαιο, οι οποίες το προμήθευαν 
με ευέλικτη και αναλώσιμη εργασία και διατηρούνταν σε 
αυτή τη θέση εξαιτίας των πατριαρχικών δομών τόσο στις 
εταιρικές πρακτικές όσο και στο εργατικό κίνημα.

Η ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είχε διπλό 
όφελος για το κεφάλαιο, μιας και τα αγαθά που μπορού-
σαν να αντικαταστήσουν τις διάφορες δραστηριότητες 
εντός του νοικοκυριού –και τις αναπαραγωγικές υπηρε-
σίες εκτός σπιτιού– ήταν τα ίδια τα διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά που υπήρξαν τόσο κρίσιμα για την ανάπτυξη εκεί-
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νης της περιόδου. Τόσο η ανάγκη όσο και η δυνατότητα 
ενός νοικοκυριού να αγοράζει τέτοια ακριβά εμπορεύμα-
τα αναπτύχθηκαν ευθέως ανάλογα με τον βαθμό εξόδου 
των γυναικών από το σπίτι. Ο μειωμένος χρόνος που ήταν 
διαθέσιμος για τις οικιακές δουλειές τροφοδότησε την 
αυξανόμενη ζήτηση για self-service διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά, καθώς και για το –απαραίτητο πια– επιπλέον αυτο-
κίνητο. Καθώς οι καταναλωτικές ανάγκες αναπτύσσονταν 
απόλυτα, η διεύρυνση της προσφοράς εργασίας από τα 
νοικοκυριά αποτελούσε την εγγύηση ότι κάποιος μπορού-
σε να πληρώσει γι’ αυτές. Συνολικά, επρόκειτο για έναν 
αυτοσυντηρούμενο αναπαραγωγικό κύκλο: τα ζευγάρια 
επέστρεφαν στην αγορά εργασίας για να ξεπληρώσουν 
τα αγαθά που είχαν αγοράσει με δάνειο προκειμένου να 
αναπαραχθούν για αυτή την ίδια αγορά εργασίας.

H οικογένεια επίσης μετασχηματίστηκε σημαντικά μέσα 
σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά μετατράπηκαν από παρα-
γωγικά μέλη του νοικοκυριού σε βάρος. Ο σχηματισμός 
της κανονικοποιημένης πυρηνικής οικογένειας, μαζί με 
τη συντήρηση του ίδιου του νοικοκυριού, εξελίχθηκε σε 
μια σειρά αγορών και ρίσκων υποκείμενων στη λογική 
αναλύσεων κόστους-οφέλους, ενώ το σπίτι κατέστη ένα 
δοχείο διαμερισματοποιημένων αγωνιών γύρω από το 
μέλλον της βιωσιμότητάς του. Η ζωή του ατόμου απέκτη-
σε τη δική της γενεακή χρονικότητα, καθορισμένη από το 
κεφάλαιο και προβλεπόμενη μέσω της πίστωσης: μιλάμε 
για ένα φάσμα τριάντα χρόνων στεγαστικών ενυπόθηκων 
δανείων που ξεκινούσε από τα παιδικά χρόνια, συνέχιζε 
στην εφηβεία, τα κολεγιακά χρόνια, και κατέληγε στον έγ-
γαμο βίο και τη γέννηση των παιδιών. όλα τα στάδια της 
ζωής συνδέθηκαν ολοκληρωτικά με την αναπαραγωγή 
της μισθωτής σχέσης.

Η επέκταση της αγοράς κατοικίας και της πρόσβασης στην 
πίστωση αναζωογόνησε την καπιταλιστική συσσώρευση 
μπροστά στη μειούμενη καταναλωτική ζήτηση, αλλά η αυ-
ξανόμενη ενσωμάτωση της αναπαραγωγικής σφαίρας 
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στην παραγωγική, αντί να διαρρήξει τις καταπιέσεις που 
χτίστηκαν πάνω σε αυτή τη διαίρεση, ενίσχυσε τους δρι-
μείς διαχωρισμούς και τις ανισότητες εντός της εργατικής 
τάξης. Οι φυλετικοί και έμφυλοι φραγμοί στην απόκτηση 
κατοικίας και πίστωσης, μαζί με την εμπορευματοποίηση 
των οικογενειακών σχέσεων και δραστηριοτήτων, κατόρ-
θωσαν μια «γενική τάση προς την απομόνωση» εν μέσω 
μιας «ελεγχόμενης επανενσωμάτωσης των εργαζομέ-
νων, σύμφωνα με τις προγραμματιζόμενες ανάγκες της 
παραγωγής και της κατανάλωσης».4

Αυτή η κατάσταση, εντούτοις, μπορούσε να είναι βιώσιμη 
μόνο όσο οι μισθοί αυξάνονταν αναλογικά με την παρα-
γωγικότητα. Εξάλλου, έως τη δεκαετία του ’70, η χρεωστι-
κή χρηματοδότηση των νοικοκυριών ποτέ δεν υπερέβη 
κατά πολύ τις αποδοχές τους και οι μέσες αξίες των ακινή-
των έτειναν να «παίζουν» γύρω από τους μέσους μισθούς, 
ενόσω οι ανάγκες δεν διευρύνονταν πολύ πέραν της ικα-
νότητας ικανοποίησής τους. Οι άνθρωποι δανείζονταν 
μεν πέρα από τις άμεσες αποδοχές τους, αλλά οι αυξανό-
μενοι μισθοί τους γενικά αντιστάθμιζαν αυτή την επέκταση 
του χρέους. Όσο η καπιταλιστική ανάπτυξη συνέχιζε να ευ-
δοκιμεί, το αναμενόμενο μέλλον της αναπαραγωγής της 

4. Ντεμπόρ, Γ. 
(1986). Η Κοινωνία 
του Θεάματος. 
Αθήνα: Ελεύθερος 
Τύπος, § 172.

Γράφημα 2: Συ-
νολικό Χρέος της 
Πιστωτικής Αγοράς 
των ΗΠΑ ως ποσο-
στό του ΑΕΠ

πηγή: Ned Davis 
Research (2007)
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εργατικής τάξης έμοιαζε αναπόφευκτο. Μετά το 1975, το 
χρέος των νοικοκυριών –που ήταν ήδη σημαντικό– άρχι-
σε να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Ο δανεισμός έναντι της 
υπεραξίας των ακινήτων (mortgage equity withdrawal) 
άρχισε να αυξάνεται το 1975, σημειώνοντας ραγδαία 
άνοδο τη δεκαετία του ’80 και αναπτυσσόμενος εκθετικά 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έως το σημείο να αποτελεί 
το μόνο πράγμα που κρατούσε την οικονομία των ΗΠΑ 
εκτός ύφεσης το 2000 και το 2001 (βλ. Γράφημα 3). Οι 
γενικές αναλογίες χρέους-εισοδήματος –οι οποίες είχαν 
για λίγο αναπτυχθεί ραγδαία στα μέσα της δεκαετία του 
’20 προτού μειωθούν κατά τη Μεγάλη Ύφεση– ξεκίνησαν 
επίσης να αυξάνονται στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ξε-
περνώντας στα τέλη του ’90 τα επίπεδα της δεκαετίας του 
’30 και πρακτικά διπλασιάζοντας το τότε peak (βλ. Γράφη-
μα 2). Γύρω στα 1989, τα νοικοκυριά που κατατάσσονταν 
στο χαμηλότερο 20% του εισοδηματικού συνόλου είδαν 
το χρέος τους να αυξάνεται πάνω και πέρα από το χρέος 
όλων των υπόλοιπων εισοδηματικών κλάσεων.

Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες της κατάρρευσης της δυνα-
τότητας της εργατικής τάξης να αναπαραχθεί στο επίπεδο 

Γράφημα 3: 
Ανάπτυξη του ΑΕΠ 

(GDP) των ΗΠΑ και 
Δανεισμός Έναντι 
της Υπεραξίας του 

Ακινήτου

πηγή: Calculated 
Risk (2006)
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που είχε συνηθίσει. Στον πιο πρόσφατο κύκλο κατανάλω-
σης γύρω από την κατοικία, οι επενδύσεις στην κατοικία 
απέτυχαν να αναζωογονήσουν την παραγωγή, η οποία 
σημείωσε τη χειρότερή επίδοσή της σε ολόκληρη τη μετα-
πολεμική περίοδο. Καθώς οι επενδυτικές ευκαιρίες στον 
παραγωγικό τομέα λιγόστευαν για το κεφάλαιο, τεράστια 
ποσά υπερεπενδύθηκαν σε εργαλεία ενυπόθηκων δανεί-
ων, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως μια υπερσυσσώρευση 
αδιάθετων κατοικιών. Τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη 
κατάσταση, παρόμοια με αυτήν αμέσως μετά τον πόλεμο, 
πλην όμως με μια διεστραμμένη μορφή: δεν μας λείπουν 
τα σπίτια, αλλά το χρήμα και η πίστωση για να τα αγορά-
σουμε. Το χρήμα με τη μορφή του μισθού περιορίζεται 
από τις επιταγές της συσσώρευσης κεφαλαίου, για την 
οποία η κατοικία και το εύκολο χρήμα δεν μπορούν πια να 
αποτελέσουν τη βάση ενός νέου κύκλου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ1

Η αξιακή μορφή του προϊόντος της εργασίας είναι η 
πιο αφηρημένη, μα και η πιο γενική μορφή του αστικού 
τρόπου παραγωγής, ο οποίος έτσι χαρακτηρίζεται σαν 
ένα ιδιαίτερο είδος κοινωνικής παραγωγής κι επομέ-
νως χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και ιστορικά.2

Στο πρώτο τεύχος του Endnotes περιγράψαμε την ανάδυ-
ση της θεωρίας της κομμουνιστικοποίησης στη Γαλλία στα 
χρόνια που διαδέχθηκαν τον Μάη του ’68. Το κείμενο που 
ακολουθεί, καθώς και άλλα κείμενα σε αυτό το δεύτερο 
τεύχος, κινούνται μέσα σε αυτή την οπτική της κομμουνι-
στικοποίησης, αλλά αντλούν επίσης έντονα από θεωρητι-
κές αναπτύξεις στο πεδίο της μαρξικής θεωρίας της αξια-
κής μορφής (value-form theory) και, προπαντός, από την 
τάση της «συστηματικής διαλεκτικής» που έχει εμφανιστεί 
τα τελευταία χρόνια.3

Ο Μαρξ ήταν σαφής στο ότι αυτό που διαφοροποιούσε 
την προσέγγισή του, και αυτό που την καθιστούσε μια κρι-
τική παρά μια συνέχιση της πολιτικής οικονομίας, ήταν η 
ανάλυσή της για τη μορφή της αξίας. Στην περίφημη ενό-
τητα όπου εκθέτει τον «Φετιχικό Χαρακτήρα του Εμπορεύ-
ματος και το Μυστικό του», γράφει:

Είναι αλήθεια ότι η πολιτική οικονομία έχει αναλύσει 
–αν και ατελώς– την αξία και το μέγεθος της αξίας, 
και ότι έχει ανακαλύψει το περιεχόμενο που κρύβεται 
μέσα σ’ αυτές τις μορφές. Δεν έχει όμως θέσει ποτέ το 
ερώτημα: γιατί αυτό το περιεχόμενο αποχτά εκείνη τη 
μορφή, γιατί δηλαδή η εργασία εκφράζεται στην αξία 
και το μέτρο της εργασίας με τη χρονική της διάρκεια 
στο μέγεθος της αξίας του προϊόντος της εργασίας; 
Τύποι που στο κούτελό τους είναι γραμμένο ότι ανή-
κουν σ’ έναν κοινωνικό σχηματισμό, όπου το προτσές 
της παραγωγής κυριαρχεί πάνω στον άνθρωπο και 
όχι ο άνθρωπος πάνω στο προτσές της παραγωγής, 

1. Είμαστε ευ-
γνώμονες στους 
Γερμανούς συντρό-
φους για τα βοη-
θητικά τους σχόλια 
στη συγγραφή 
αυτού του άρθρου, 
ιδιαίτερα τους DD 
και Felix από το 
Kosmoprolet.

2. Μαρξ, Κ. 
(1978α). Το Κεφά-
λαιο, Κριτική της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος 
Πρώτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη Εποχή, 
σελ. 94, υποσημ. 
32 [μτφρσ. τροπο-
ποιημένη (Σ.τ.Μ.)].

3. Ένας ούτε καν 
εξαντλητικός κατά-
λογος των σχετι-
κών συγγραφέων 
εδώ θα περιελάμ-
βανε τους Chris 
Arthur, Werner 
Bonefeld, Hans-
Georg Backhaus, 
Riccardo Bellofiore, 
Michael Eldred, 
Michael Heinrich, 
Hans Jürgen Krahl, 
Patrick Murray, 
Moishe Postone, 
Helmult Reichelt, 
Geert Reuten, Ali 
Shamsavari, Felton 
Shortall, Tony Smith, 
Michael Williams.
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αποτελούν για την αστική της συνείδηση μιαν εξίσου 
αυτονόητη φυσική αναγκαιότητα όπως και η ίδια η πα-
ραγωγική εργασία.4

Παρά τις δηλώσεις του Μαρξ σαν την παραπάνω, η σύν-
δεση μεταξύ της αξιακής μορφής και του φετιχισμού –της 
αντιστροφής δηλαδή κατά την οποία οι άνθρωποι κυρι-
αρχούνται από τα αποτελέσματα της ίδιας τους της δρα-
στηριότητας– δεν έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην ερμηνεία 
του Κεφαλαίου μέχρι τη δεκαετία του 1960. Αντ’ αυτού, οι 
εξηγήσεις της «οικονομικής θεωρίας του Μαρξ» τόνιζαν 
το φαινομενικά απλό επιχείρημα των δύο πρώτων ενοτή-
των του πρώτου κεφαλαίου του Κεφαλαίου, όπου η εργα-
σία αναγνωρίζεται ως αυτό που βρίσκεται πίσω από την 
αξία των εμπορευμάτων. Οι δύο τελευταίες ενότητες του 
πρώτου κεφαλαίου –για την αξιακή μορφή και τον φετιχι-
σμό– γίνονταν γενικά αντιληπτές ως ένας περισσότερο ή 
λιγότερο περίπλοκος τρόπος περιγραφής της αγοράς, και 
προσπερνιόνταν γρήγορα. Συνεπώς, ο προσεκτικός τρό-
πος με τον οποίο ο Μαρξ διέκρινε τη δική του κατανόηση 
από την κλασική πολιτική οικονομία του Ρικάρντο έμενε 
ανεξερεύνητος.5

Όταν οι μαρξιστές επέμεναν στην «εργασιακή θεωρία της 
αξίας», το έκαναν αναφορικά με το ποσοτικό ζήτημα της 
ουσίας και του μεγέθους της αξίας παρά το ποιοτικό ζήτη-
μα της μορφής της αξίας. Κόντρα στη νεοκλασική επανά-
σταση στην αστική οικονομική θεωρία, η οποία αποκήρυξε 
την εργασιακή θεωρία της αξίας, οι μαρξιστές έτειναν να 
υποστηρίζουν την κλασική θέση πως η εργασία είναι η ου-
σία της αξίας και πως αξία είναι η εργασία που βρίσκεται 
ενσωματωμένη στο προϊόν. Όπως και οι κλασικοί (πολι-
τικοί) οικονομολόγοι, οι μαρξιστές απέτυχαν να θέσουν 
επί τάπητος την ιδιομορφία της κοινωνικής διαδικασίας 
αναγωγής που απαιτείται ώστε αυτά τα ποσοτικά μεγέθη 
να μπορέσουν να συγκριθούν. Με άλλα λόγια, ούτε αυ-
τοί έθεσαν το ερώτημα του γιατί η εργασία εμφανίζεται 
στην αξιακή μορφή του προϊόντος της και τι είδους εργα-

4. Μαρξ, Κ. 
(1978α). Το Κεφά-

λαιο, Κριτική της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος 

Πρώτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή, 

σελ. 93-94.

5. Την ίδια 
στιγμή, ο ίδιος ο 

Μαρξ έμοιαζε να 
αναγνωρίζει πως 

υπήρχε κάποιο 
πρόβλημα με την 
ανάλυσή του για 

την αξιακή μορφή, 
γεγονός που τον 
οδήγησε να πα-

ράξει τουλάχιστον 
τέσσερις εκδοχές 
του επιχειρήματός 

του. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφο-
ρές ανάμεσα στην 
ανάπτυξη της αξίας 

στα Grundrisse, 
στο Urtext, στη 
Συμβολή [στην 

Κριτική της Πολιτι-
κής Οικονομίας], 

στην πρώτη έκδοση 
του Κεφαλαίου με 
το παράρτημά της, 

και στη δεύτε-
ρη έκδοση του 

Κεφαλαίου. και οι 
μετέπειτα εκδοχές 

δεν μπορούν με 
κανένα τρόπο 

να θεωρηθούν 
από κάθε άποψη 

βελτιώσεις εκείνων 
που προηγήθηκαν. 

Πράγματι, οι κά-
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σία μπορεί να εμφανίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, 
όπως υποδεικνύει κι ο Μαρξ, είναι μόνο με την κατανόηση 
της πολυπλοκότητας της αξιακής μορφής που μπορεί κα-
νείς να καταλάβει τις επακόλουθες μορφές του χρήματος 
και του κεφαλαίου ή τον τρόπο που η ανθρώπινη δραστηρι-
ότητα παίρνει τη μορφή της συσσώρευσης του κεφαλαίου.

Για τον Μαρξ, η αξιακή μορφή είναι μια έκφραση του δι-
φυούς χαρακτήρα της εργασίας στον καπιταλισμό – του 
χαρακτήρα της ως συγκεκριμένης εργασίας που εμφα-
νίζεται στην αξία χρήσης του εμπορεύματος και του χα-
ρακτήρα της ως αφηρημένης εργασίας που εμφανίζεται 
στην αξιακή μορφή. Μολονότι η αφηρημένη εργασία 
προσιδιάζει ιστορικά στον καπιταλισμό, η αποτυχία να δι-
ακρίνει κανείς ορθά αυτές τις δύο πτυχές της εργασίας 
σημαίνει ότι η αξιακή μορφή λαμβάνεται ως έκφραση της 
απλής φυσικής ανθρώπινης εργασίας αυτής καθεαυτήν. 
Η εργασία ως περιεχόμενο ή ουσία της αξίας γινόταν 
αντιληπτή ως φυσιολογική εργασία – ως κάτι ανεξάρτητο 
από την κοινωνική του μορφή. Εδώ η ουσία θεωρείται κάτι 
που παρίσταται φυσικά μέσα στο αντικείμενο, ενώ για τον 
Μαρξ η αφηρημένη εργασία και η αξία είναι περισσότερο 
ιδιάζουσες. Η αξία είναι μια σχέση ή μια διαδικασία που 
αυτοεκτυλίσσεται και αυτοσυντηρείται μέσα από διαφορε-
τικές μορφές –τη μια στιγμή είναι το χρήμα, την επόμενη 
τα εμπορεύματα που συνθέτουν την εργασιακή διαδικασία 
(συμπεριλαμβανομένου του εμπορεύματος εργασιακή 
δύναμη), την επόμενη το εμπορευματικό προϊόν, και στη 
συνέχεια ξανά το χρήμα– διατηρώντας πάντα μια σχέση 
ανάμεσα στη χρηματική και την εμπορευματική της μορφή 
και το αντίστροφο. Για τον Μαρξ, επομένως, η αξία δεν 
είναι η ενσάρκωση της εργασίας μέσα στο εμπόρευμα 
ούτε μια αμετακίνητη ουσία. Είναι μάλλον μια σχέση ή μια 
διαδικασία η οποία κυριαρχεί επάνω στους φορείς της: 
μια ουσία που είναι την ίδια στιγμή υποκείμενο. Στην ορ-
θόδοξη μαρξιστική παράδοση, ωστόσο, δεν υπήρξε η ανα-
γνώριση ότι η «αφηρημένη εργασία» ήταν μια κοινωνικά 
και ιστορικά συγκεκριμένη μορφοποίηση ενός μέρους 

πως πιο εκλαΐκευ-
μενες επόμενες 
παρουσιάσεις -τις 
οποίες ο Μαρξ 
ανέπτυξε ως 
απάντηση στη δυ-
σκολία που ακόμη 
και οι κοντινοί του 
άνθρωποι συνα-
ντούσαν στο να 
τον κατανοήσουν- 
χάνουν μερικές 
από τις διαλεκτικές 
λεπτές υφές, και 
προσφέρονται πε-
ρισσότερο για μια 
αριστερή ρικαρδι-
ανή ανάγνωση του 
επιχειρήματος του 
Μαρξ, η οποία θα 
κυριαρχούσε στο 
εργατικό κίνημα. 
Βλ. Backhaus, 
H.-G. (1980). ‘On 
the Dialectics of 
the Value-Form’. 
Thesis Eleven. no 
1: 94-120· Reichelt, 
H. (1995). ‘Why 
did Marx Conceal 
his Dialectical 
Method’. In Werner 
Bonefeld et al (eds). 
Open Marxism vol. 
3. London: Pluto 
Press.
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της ανθρώπινης δραστηριότητας που συνεπάγεται τη με-
τατροπή των ανθρώπων σε έναν πόρο για την απεριόριστη 
αύξηση της δραστηριότητας αυτής και του αποτελέσμα-
τός της ως αυτοσκοπό. Η κατανόηση της αξίας απλώς ως 
μορφής που επιβάλλεται –από την ιδιωτική ιδιοκτησία των 
μέσων παραγωγής– σε ένα βασικό, δίχως-προβλήματα 
περιεχόμενο συμβάδιζε με ένα όραμα του σοσιαλισμού 
ως μιας κρατικά διευθυνόμενης εκδοχής του ίδιου ουσια-
στικά βιομηχανικού καταμερισμού της εργασίας που στον 
καπιταλισμό οργανώνεται από την αγορά. Υπό αυτό το πρί-
σμα, η εργασία, η οποία περιοριζόταν από τις μορφές της 
αγοράς στον καπιταλισμό, θα μετατρεπόταν στη συνειδη-
τή οργανωτική αρχή της κοινωνίας στον σοσιαλισμό.

Μια μείζονα εξαίρεση στην παραδοσιακή μαρξιστική πα-
ραμέληση της αξιακής μορφής και του φετιχισμού αποτέ-
λεσε ο Ρώσος οικονομολόγος Isaak Rubin. Στο πρωτοπο-
ριακό έργο του τη δεκαετία του 1920, αναγνώρισε πως «[η] 
θεωρία του φετιχισμού είναι, καθεαυτή, η βάση ολόκλη-
ρου του οικονομικού συστήματος του Μαρξ και ιδίως της 
θεωρίας του για την αξία,6 και πως η αφηρημένη εργασία 
ως το περιεχόμενο της αξίας δεν είναι «κάτι στο οποίο η 
μορφή προσκολλάται εξωτερικά. Αντίθετα, μέσω της ανά-
πτυξής του, το ίδιο το περιεχόμενο γεννά τη μορφή που 
υπήρχε ήδη σε λανθάνουσα κατάσταση σε αυτό».7 Ωστό-
σο, το έργο του Rubin, καταπνιγμένο στη Ρωσία, παρέμεινε 
κατά το μάλλον ή ήττον άγνωστο. Για την ορθοδοξία –«τη 
μαρξιστική πολιτική οικονομία»– το γεγονός ότι οι αστοί 
επικριτές θεώρησαν τον Μαρξ ουσιαστικά οπαδό του Ρι-
κάρντο δεν αμφισβητήθηκε. Αντ’ αυτού, ο Μαρξ έτυχε υπε-
ράσπισης πάνω σε αυτή ακριβώς τη βάση, ότι δηλαδή είχε 
σουλουπώσει την εκ μέρους του Ρικάρντο αναγνώριση της 
εργασίας σαν το περιεχόμενο της αξίας και του χρόνου 
εργασίας σαν το μέγεθός της – προσθέτοντας μονάχα 
μια περισσότερο ή λιγότερο αριστερή ρικαρδιανή θεωρία 
της εκμετάλλευσης. Από αυτή την άποψη, η εργασία είναι 
κάτι που υπάρχει οιoνεί νατουραλιστικά στο προϊόν και η 
εκμετάλλευση γίνεται αντιληπτή ως ζήτημα διανομής του 

6. Rubin, Ι. I. (1972). 
Essays on Marx’s 
Theory of Value. 

Detroit: Black & 
Red, p. 5.

7. Ό.π., p. 117. Ο 
Riccardo Bellofiore 

έχει επισημάνει 
ότι η Ρόζα Λού-

ξεμπουργκ ήταν 
άλλη μια εξαίρε-

ση μεταξύ των 
παραδοσιακών 

μαρξιστών, από την 
άποψη ότι έδωσε 

ιδιαίτερη προσοχή 
στην αξιακή μορφή. 

Βλ. την εισαγωγή 
του στο Bellofiore, 

R. (2009). Rosa 
Luxemburg and the 

Critique of Political 
Economy. London: 

Routledge, p. 6.
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εν λόγω προϊόντος – συνεπώς, η «λύση» στον καπιταλι-
σμό γίνεται αντιληπτή ως η μετατόπιση από την πλευρά των 
εργατών αυτής της διανομής προς όφελός τους, μέσω του 
κράτους ή άλλων μέσων. Αν η εκμετάλλευση είναι ζήτημα 
παρακράτησης μιας μερίδας του κοινωνικού προϊόντος 
από μια παρασιτική άρχουσα τάξη, τότε ο σοσιαλισμός 
δεν χρειάζεται να μεταβάλει ουσιαστικά τη μορφή της 
εμπορευματικής παραγωγής· μπορεί απλά να την ανα-
λάβει, να εξαλείψει την παρασιτική τάξη και να διανείμει 
δίκαια το προϊόν.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η φραγή της μορφής και του φετιχισμού εντός της ανά-
γνωσης του Κεφαλαίου άρχισε να αμφισβητείται σοβα-
ρά μονάχα από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 –εν μέρει 
μέσω μιας εκ νέου ανακάλυψης του Rubin– σε μια σειρά 
από προσεγγίσεις που έχουν σε διάφορες περιστάσεις 
χαρακτηριστεί ως «θεωρία της αξιακής μορφής». Οι συ-
ζητήσεις γύρω από τις λεπτές υφές της αξιακής μορφής, 
τα ζητήματα μεθόδου, το θέμα της σχέσης του Μαρξ με 
τον Χέγκελ και ούτω καθεξής, αναδύθηκαν σε εκείνη την 
περίοδο, συγχρονικά με τη θεωρία της κομμουνιστικο-
ποίησης. Τόσο η θεωρία της αξιακής μορφής όσο και η 
κομμουνιστικοποίηση εκφράζουν δυσφορία με τις παρα-
δεδεγμένες ερμηνείες του Μαρξ, και, συνεπώς, μια απόρ-
ριψη του «ορθόδοξου» ή «παραδοσιακού» μαρξισμού.8 Για 
εμάς, υπάρχει μια άρρητη αντιστοιχία μεταξύ της θεωρίας 
της αξιακής μορφής και της θεωρίας της κομμουνιστικο-
ποίησης, τέτοια που καθεμιά από τις δύο μπορεί παρα-
γωγικά να τροφοδοτεί την άλλη. Θα εξετάσουμε εδώ τις 
ιστορικές αναλογίες και τα σημεία σύγκλισης μεταξύ αυ-
τών των δύο τάσεων.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ως τα τέλη της δεκαετί-
ας του ’70, ο καπιταλισμός χαρακτηριζόταν σε παγκόσμιο 
επίπεδο από έντονους ταξικούς αγώνες και ριζοσπαστικά 
κοινωνικά κινήματα: από τις αστεακές ταραχές στις ΗΠΑ 

8. Η ορθοδοξία 
έχει καταλήξει να 
σημαίνει τον δογ-
ματικό μαρξισμό. 
Ο Λούκατς έκανε 
μια ενδιαφέρουσα 
απόπειρα να εξι-
λεώσει την έννοια 
της ορθοδοξίας, 
λέγοντας ότι ανα-
φερόταν αποκλει-
στικά στη μέθοδο. 
Ίσως λόγω αυτής 
της αμφισημίας 
για το τι μπορεί να 
σημαίνει η «ορ-
θοδοξία», οι όροι 
«κοσμοθεωρητικός 
μαρξισμός» και 
«παραδοσιακός 
μαρξισμός» έχουν 
χρησιμοποιηθεί 
από κριτικούς 
μαρξιστές για να 
αναφερθούν στις 
παραδεδεγμένες 
ερμηνείες του 
Μαρξ τις οποίες 
επιθυμούν να 
ανατρέψουν. Εδώ 
θα χρησιμοποιούμε 
τον ορθόδοξο και 
τον παραδοσιακό 
μαρξισμό εναλλα-
κτικά.



100 Endnotes 2

ως τις εξεγερσιακές απεργίες στην Πολωνία, από τα φοι-
τητικά κινήματα και «τη νεολαιίστικη εξέγερση» έως την 
ανατροπή εκλεγμένων και μη κυβερνήσεων από την εργα-
τική αναταραχή. Οι καθιερωμένες σχέσεις στην εργασία 
τέθηκαν εν αμφιβόλω, όπως συνέβη και με την οικογέ-
νεια, το φύλο και τη σεξουαλικότητα, την ψυχική υγεία και 
τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση, σε μια γενικευμένη 
αμφισβήτηση που εκτεινόταν σε ολόκληρη την κοινωνία. 
Συνυφασμένη με αυτούς τους αγώνες, η μεταπολεμική άν-
θιση κατέληξε σε μια κρίση της καπιταλιστικής συσσώρευ-
σης με υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενη ανεργία. Το 
επαναστατικό ξεπέρασμα του καπιταλισμού και της ψευ-
δο-εναλλακτικής του στις ανατολικές χώρες φάνηκε στα 
μάτια πολλών να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Η εμφάνιση τόσο του κριτικού μαρξισμού της θεωρίας της 
αξιακής μορφής όσο και της θεωρίας της κομμουνιστικο-
ποίησης βασίστηκε σε αυτούς τους αγώνες και τις επανα-
στατικές ελπίδες που δημιούργησαν. Όπως ακριβώς οι 
δύο αυτές τάσεις παρήχθησαν στην ίδια χρονική στιγμή, 
εξασθένισαν ταυτόχρονα με το κύμα των αγώνων που τις 
είχε παράξει. Η κρίση της συσσώρευσης της δεκαετίας του 
’70, αντί να οδηγήσει σε μια εντατικοποίηση των αγώνων 
και στην ανάπτυξή τους σε μια επαναστατική κατεύθυνση, 
στην πραγματικότητα προκάλεσε μια ριζική καπιταλιστική 
αναδιάρθρωση μέσα στην οποία τα κινήματα και οι επα-
ναστατικές προσδοκίες που συνδέθηκαν με αυτά ηττήθη-
καν ολότελα. Η αναδιάρθρωση αυτή οδήγησε στη σχετική 
έκλειψη αυτών των συζητήσεων. Όπως ακριβώς η συζή-
τηση της κομμουνιστικοποίησης εμφανίστηκε στη Γαλλία 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70, για να ατονήσει στη δε-
καετία του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 προτού 
επανεμφανιστεί πρόσφατα, το σύγχρονο ενδιαφέρον για 
τη «συστηματική διαλεκτική» είναι από πολλές απόψεις μια 
επιστροφή στις συζητήσεις της θεωρίας της αξιακής μορ-
φής της δεκαετίας του ’70, μετά από μια περίοδο κατά την 
οποία η συζήτηση είχε σχετικά κοπάσει.
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν είναι η ενότητα των ζωντανών και ενεργών αν-
θρώπων με τους φυσικούς, ανόργανους όρους εναλ-
λαγής της ύλης τους με τη φύση, και άρα η ιδιοποίηση 
της φύσης από τους ανθρώπους, αλλά ο χωρισμός 
των ανόργανων αυτών όρων της ανθρώπινης ύπαρξης 
απ’ αυτή την ενεργό ύπαρξη. χωρισμός που ολοκληρώ-
νεται για πρώτη φορά στη σχέση μισθωτής εργασίας 
και κεφαλαίου.9

Η θεωρία της κομμουνιστικοποίησης αναδύθηκε ως κρι-
τική στις διάφορες αντιλήψεις για την επανάσταση που 
κληρονομήθηκαν από τον μαρξισμό τόσο της 2ης και της 
3ης Διεθνούς του εργατικού κινήματος, καθώς και από 
τις αντιφρονούσες και αντιτιθέμενες σε αυτόν τάσεις. Οι 
εμπειρίες της επαναστατικής αποτυχίας στο πρώτο μισό 
του 20ου αιώνα έμοιαζαν να παρουσιάζουν ως το πλέον 
ουσιώδες ερώτημα το αν οι εργάτες μπορούσαν ή έπρε-
πε να ασκήσουν την εξουσία τους μέσω του κόμματος και 
του κράτους (λενινισμός, ιταλική κομμουνιστική αριστερά) 
ή μέσω της οργάνωσης στο πεδίο της παραγωγής (αναρ-
χοσυνδικαλισμός, γερμανο-ολλανδική κομμουνιστική 
αριστερά). Από τη μία πλευρά, ορισμένοι θα ισχυρίζονταν 
ότι ήταν η απουσία του κόμματος –ή του σωστού είδους 
κόμματος– που είχε οδηγήσει στην απώλεια των επανα-
στατικών ευκαιρίων στη Γερμανία, την Ιταλία ή την Ισπανία, 
ενώ από την άλλη πλευρά άλλοι θα μπορούσαν να αντι-
τείνουν ότι ήταν ακριβώς το κόμμα, και η «κρατικιστική», 
«πολιτική» αντίληψη της επανάστασης, που είχαν αποτύχει 
στη Ρωσία και είχαν διαδραματίσει αρνητικό ρόλο αλλού.

Εκείνοι που ανέπτυξαν τη θεωρία της κομμουνιστικοποί-
ησης απέρριψαν αυτή την τοποθέτηση της επανάστασης 
σε σχέση με τις μορφές οργάνωσης και, αντ’ αυτού, 
επιδίωξαν να συλλάβουν την επανάσταση αναφορικά 
με το περιεχόμενό της. Η κομμουνιστικοποίηση συνεπα-
γόταν μια απόρριψη της αντίληψης της επανάστασης ως 

9. Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 
Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 369.
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συμβάντος κατά το οποίο οι εργάτες καταλαμβάνουν την 
εξουσία, ακολουθούμενου από μια μεταβατική περίοδο: 
αντίθετα, η επανάσταση έπρεπε να ιδωθεί ως κίνηση που 
χαρακτηρίζεται από άμεσα κομμουνιστικά μέτρα (όπως η 
ελεύθερη διάθεση των αγαθών), τα οποία λαμβάνονται 
τόσο για την αυταξία τους όσο και ως τρόπος καταστρο-
φής της υλικής βάσης της αντεπανάστασης. Εάν, μετά από 
μια επανάσταση, η αστική τάξη έχει απαλλοτριωθεί αλλά 
οι εργάτες παραμένουν εργάτες, παράγοντας σε ξεχω-
ριστές επιχειρήσεις, εξαρτώμενοι από τη σχέση τους με 
αυτούς τους εργασιακούς χώρους για τη διαβίωσή τους 
και ανταλλάσσοντας με άλλες επιχειρήσεις, τότε το αν η 
ανταλλαγή αυτή είναι αυτοοργανωμένη από τους εργάτες 
ή έχει αποκτήσει κεντρική κατεύθυνση από ένα «εργατικό 
κράτος» είναι μηδαμινής σημασίας: το καπιταλιστικό πε-
ριεχόμενο παραμένει και αργά ή γρήγορα ο διακριτός 
ρόλος ή η λειτουργία του καπιταλιστή θα επανεδραιωθεί. 
Αντίθετα, η επανάσταση ως κομμουνιστικοποιητική κίνηση 
θα κατέστρεφε –παύοντας να τις συγκροτεί και να τις ανα-
παράγει– όλες τις καπιταλιστικές κατηγορίες: την ανταλ-
λαγή, το χρήμα, τα εμπορεύματα, την ύπαρξη ξεχωριστών 
επιχειρήσεων, το κράτος και –ακόμα πιο θεμελιωδώς– τη 
μισθωτή εργασία και την ίδια την εργατική τάξη.

Συνεπώς, η θεωρία της κομμουνιστικοποίησης προέκυψε 
εν μέρει από την αναγνώριση ότι η αντιπαράθεση ενός 
διαφορετικού συνόλου οργανωτικών μορφών –δημο-
κρατική μορφή, αντιεξουσιαστική, συμβούλια– απέναντι 
στο λενινιστικό μοντέλο του κόμματος-κράτους δεν είχε 
φτάσει στη ρίζα του ζητήματος. Κατά ένα μέρος, αυτό το 
νέο είδος στοχασμού για την επανάσταση προέκυψε από 
τα χαρακτηριστικά και τις μορφές της ταξικής πάλης που 
ήρθαν στο προσκήνιο κατά την περίοδο εκείνη –όπως το 
σαμποτάζ, οι κοπάνες και άλλες μορφές άρνησης εργα-
σίας– και από κοινωνικά κινήματα εκτός των χώρων ερ-
γασίας, το σύνολο των οποίων θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι απορρίπτει την επιβεβαίωση της εργασίας και της ερ-
γατικής ταυτότητας ως βάσης της επανάστασης. Μεγάλη 
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ώθηση για την ανάπτυξη της έννοιας της κομμουνιστικο-
ποίησης υπήρξε το έργο της Καταστασιακής Διεθνούς 
(ΚΔ), η οποία, με την αντίληψή της για μια συνολική επανά-
σταση ριζωμένη στον μετασχηματισμό της καθημερινής 
ζωής, είχε αισθανθεί και διατυπώσει θεωρητικά τις νέες 
ανάγκες που εκφράζονταν μέσα στους αγώνες, αναγνω-
ριζόμενη έτσι αργότερα ως αυτή που είχε προαναγγείλει 
και εκφράσει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα των συμ-
βάντων του 1968 στη Γαλλία.

Αλλά αν η έννοια της κομμουνιστικοποίησης ήταν από μία 
άποψη προϊόν των αγώνων και των εξελίξεων της περιό-
δου, η ικανότητα εκ μέρους του γαλλικού θεωρητικού περι-
βάλλοντος να της δώσει έκφραση ήταν αναπόσπαστη από 
μια επιστροφή στον Μαρξ, και ειδικότερα από την ανακά-
λυψη και τη διάχυση του «άγνωστου Μαρξ» των κειμένων 
όπως τα Grundrisse και τα Αποτελέσματα της Άμεσης Δι-
αδικασίας Παραγωγής (εφεξής Αποτελέσματα). Προτού 
αυτά τα κείμενα γίνουν διαθέσιμα στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60, η ΚΔ και άλλοι επικριτές του ορθόδοξου μαρξι-
σμού συνήθιζαν να αντλούν από τον πρώιμο Μαρξ, για 
παράδειγμα από τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρό-
γραφα του 1844. Ακόμη και στην περίπτωση της ΚΔ και της 
Σχολής της Φραγκφούρτης, στην υπήρχε επίσης χρήση 
μιας θεωρίας του φετιχισμού και της πραγμοποίησης προ-
ερχόμενης από το Κεφάλαιο, αυτή ήταν διαμεσολαβημένη 
με τον Λούκατς και όχι προϊόν λεπτομερούς οικειοποίη-
σης των τριών τόμων του Κεφαλαίου. Συνεπώς, η ώριμη 
κριτική της πολιτικής οικονομίας στο σύνολό της έτεινε να 
αφήνεται στα χέρια του παραδοσιακού μαρξισμού. Όπως 
έχουμε ήδη σημειώσει, η συνάφεια της περιγραφής του 
Μαρξ για το έργο του ως κριτική της πολιτικής οικονομί-
ας, η σπουδαιότητα της αξιακής μορφής και του φετιχι-
σμού, ήταν συντριπτικά απούσες από αυτήν τη θετικιστική 
ερμηνεία. Τα προσφάτως διαθέσιμα κείμενα όπως τα 
Grundrisse υπονόμευσαν τις παραδοσιακές αναγνώσεις 
και επέτρεψαν στη ριζοσπαστικότητα της ώριμης κριτικής 
να τύχει αναγνώρισης.
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είχαν συναγάγει από το τελευταίο. Ο Camatte αναγνώρι-
σε ότι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο Μαρξ ει-
σήγαγε και ανέπτυξε την κατηγορία της αξίας στις διάφο-
ρες εκδοχές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας έχουν 
μια σημασία πέραν μιας προοδευτικής βελτίωσης της 
παρουσίασης. Μερικές από τις πρώιμες πραγματεύσεις 
αναδεικνύουν πτυχές όπως η ιστορική αυτονόμηση της 
αξίας, ο ορισμός του κεφαλαίου ως αξίας-εν-διαδικασία, 
καθώς και η σπουδαιότητα της κατηγορίας της υπαγωγής, 
με τρόπους που δεν είναι τόσο σαφείς στις δημοσιευμέ-
νες εκδοχές. Στην ανάγνωση των πρόσφατα διαθέσιμων 
κειμένων στην οποία προβαίνει ο Camatte, βρίσκει κανείς 
μια αναγνώριση πως οι συνεπαγωγές της μαρξικής κριτι-
κής της πολιτικής οικονομίας ήταν πολύ πιο ριζοσπαστικές 
απ’ ό,τι τις είχε κατανοήσει η θετικιστική μαρξιστική ερμη-
νεία του Κεφαλαίου.13

Υπάρχει μια συναρπαστική ρήξη με τις παραδοσιακές 
μαρξιστικές θεωρήσεις στο έργο του Camatte, μια ρήξη 
που παρουσιάζεται έντονα στην αντίθεση μεταξύ του αρ-
χικού σχολιασμού του από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 
και των σημειώσεων που πρόσθεσε στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’70. Ενώ, λοιπόν, ο προγενέστερος σχολιασμός 
καταπιάνεται με την κλασική μαρξιστική θεωρία της με-
τάβασης, στις μεταγενέστερες σημειώσεις βλέπουμε τις 
υποθέσεις αυτής της θεωρίας να έχουν ανατραπεί.14 Έτσι, 
ο Camatte ολοκληρώνει τις παρατηρήσεις του το 1972 με 
ένα κάλεσμα υπέρ της κομμουνιστικοποίησης:

Η ολότητα σχεδόν των ανθρώπων που ξεσηκώνεται 
ενάντια στην ολότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας, 
ο αγώνας ταυτόχρονα ενάντια στο κεφάλαιο και την 
εργασία, είναι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας: 
το προλεταριάτο πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στην κυ-
ριαρχία που του ασκείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
καταστρέψει τον εαυτό του ως τάξη και να καταστρέψει 
το κεφάλαιο και τις τάξεις. Μόλις η νίκη διασφαλισθεί 
παγκόσμια, η καθολική τάξη, η οποία έχει συγκροτηθεί 

13. Αυτός είναι 
ένας τρόπος 

ανάγνωσης των 
Grundrisse που 

14. Σχολιάζοντας 
την παλαιότερη 
ιδέα του για μια 
«τυπική κυριαρχία 
του κομμουνισμού» 
ο Camatte γράφει: 
«η περιοδολόγηση 
χάνει την εγκυρότη-
τά της σήμερα· επί-
σης, η ταχύτητα της 
πραγματοποίησης 
του κομμουνισμού 
θα είναι μεγαλύτε-
ρη από ό, τι πιστευ-
όταν παλαιότερα. 
Τέλος, θα πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι 
ο κομμουνισμός 
δεν είναι ούτε ένας 
τρόπος παραγωγής 
ούτε μια κοινω-
νία...», ό.π., p. 148, 
n. 19.

Μέσω της περιθωριακής σχέσης τους με τον ορθόδοξο 
μαρξισμό, εκείνοι που ταυτίζονταν με τις αριστερές κομ-
μουνιστικές κριτικές του μπολσεβικισμού και των γεγονό-
των στη Ρωσία ήταν σε (καλή) θέση για να διαβάσουν τα 
πρόσφατα τότε διαθέσιμα κείμενα του Μαρξ. Πολύ σημα-
ντικός στο γαλλικό πλαίσιο υπήρξε ο Jacques Camatte και 
το περιοδικό Invariance που εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
το 1968. Την ίδια στιγμή που εξέφραζε ένα άνοιγμα της 
κληρονομιάς της «μπορντιγκιστικής» ιταλικής αριστερής 
παράδοσης τόσο στην εμπειρία της γερμανο-ολλανδικής 
αριστεράς όσο και στους αγώνες που ξεδιπλώνονταν εκεί-
νη την περίοδο, το Invariance αποτέλεσε επίσης τον τόπο 
μιας φρέσκιας ανάγνωσης του Μαρξ. Ο συνεργάτης τότε 
του Camatte Roger Dangeville μετέφρασε τα Grundrisse 
και τα Αποτελέσματα στα γαλλικά – προβάλλοντας ένα 
πρόσκομμα στα έργα της αλτουσεριανής αντι-εγελιανής 
ερμηνείας του Μαρξ που ήταν κυρίαρχη στη Γαλλία. Ο 
Camatte δημοσίευσε στο Invariance έναν σημαντικό σχο-
λιασμό πάνω σε αυτά τα κείμενα.10

Τα γραπτά του Camatte έπαιξαν έναν ρόλο για τις μετά-’68 
γαλλικές συζητήσεις παρόμοιο με αυτόν που διαδραμά-
τισε την ίδια περίοδο το έργο του Rosdolsky The Making 
of Marx’s Capital σε σχέση με τις συζητήσεις που επρό-
κειτο να ακολουθήσουν στη Γερμανία.11  Αμφότεροι στηρί-
ζονται σε μεγάλο βαθμό σε παραθέσεις αποσπασμάτων 
για να εισαγάγουν και να εξερευνήσουν τη σημασία μαρ-
ξικών κεμένων που ήταν κατά κύριο λόγο άγνωστα έως 
τότε. Ο Rosdolsky προσφέρει μια διεξοδική μελέτη των 
Grundrisse, ενώ η λιγότερο συστηματική πραγμάτευση 
του Camatte αντλεί από άλλα σχεδιάσματα του Μαρξ, ιδί-
ως τα Αποτελέσματα. Παρότι ο Camatte αναγνωρίζει την 
αξία του βιβλίου του Rosdolsky,12 μια διαφορά έγκειται στο 
ότι ενώ ο Rosdolsky ανάγει εν τέλει τα Grundrisse σε μια 
απλή προετοιμασία για το Κεφάλαιο, ο Camatte είναι πε-
ρισσότερο εναρμονισμένος με τον τρόπο με τον οποίο τα 
Grundrisse, και τα υπόλοιπα σχεδιάσματα του Κεφαλαίου, 
παραπέμπουν πέρα από την κατανόηση που οι μαρξιστές 

10. Camatte, J. 
(1998). Capital 

and Community: 
the Results of the 

Immediate Process 
of Production 

and the Economic 
Works of Marx. 

London: Unpopular 
Books. Δημοσιεύ-

θηκε αρχικά στο 
Invariance Series I 

no. 2 (1968).

11. Rosldolsky, R. 
(1977). The Making 
of Marx’s Capital. 

London: Pluto Press. 
Το γερμανικό πρω-

τότυπο δημοσιεύθη-
κε το 1968.

12. Ο Camatte 
παρ’ όλα αυτά 

ασκεί κριτική στον 
Rosdolsky για το 

ότι «δεν φτάνει 
στο σημείο να επι-
σημάνει αυτό που 

πιστεύουμε πως 
είναι θεμελιώδες: 
το κεφάλαιο είναι 

αξία-εν-διαδικασία, 
γινόμενο άνθρω-

πος». Camatte, ό.π., 
p. 163.
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είχαν συναγάγει από το τελευταίο. Ο Camatte αναγνώρι-
σε ότι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο Μαρξ ει-
σήγαγε και ανέπτυξε την κατηγορία της αξίας στις διάφο-
ρες εκδοχές της κριτικής της πολιτικής οικονομίας έχουν 
μια σημασία πέραν μιας προοδευτικής βελτίωσης της 
παρουσίασης. Μερικές από τις πρώιμες πραγματεύσεις 
αναδεικνύουν πτυχές όπως η ιστορική αυτονόμηση της 
αξίας, ο ορισμός του κεφαλαίου ως αξίας-εν-διαδικασία, 
καθώς και η σπουδαιότητα της κατηγορίας της υπαγωγής, 
με τρόπους που δεν είναι τόσο σαφείς στις δημοσιευμέ-
νες εκδοχές. Στην ανάγνωση των πρόσφατα διαθέσιμων 
κειμένων στην οποία προβαίνει ο Camatte, βρίσκει κανείς 
μια αναγνώριση πως οι συνεπαγωγές της μαρξικής κριτι-
κής της πολιτικής οικονομίας ήταν πολύ πιο ριζοσπαστικές 
απ’ ό,τι τις είχε κατανοήσει η θετικιστική μαρξιστική ερμη-
νεία του Κεφαλαίου.13

Υπάρχει μια συναρπαστική ρήξη με τις παραδοσιακές 
μαρξιστικές θεωρήσεις στο έργο του Camatte, μια ρήξη 
που παρουσιάζεται έντονα στην αντίθεση μεταξύ του αρ-
χικού σχολιασμού του από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 
και των σημειώσεων που πρόσθεσε στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’70. Ενώ, λοιπόν, ο προγενέστερος σχολιασμός 
καταπιάνεται με την κλασική μαρξιστική θεωρία της με-
τάβασης, στις μεταγενέστερες σημειώσεις βλέπουμε τις 
υποθέσεις αυτής της θεωρίας να έχουν ανατραπεί.14 Έτσι, 
ο Camatte ολοκληρώνει τις παρατηρήσεις του το 1972 με 
ένα κάλεσμα υπέρ της κομμουνιστικοποίησης:

Η ολότητα σχεδόν των ανθρώπων που ξεσηκώνεται 
ενάντια στην ολότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας, 
ο αγώνας ταυτόχρονα ενάντια στο κεφάλαιο και την 
εργασία, είναι δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας: 
το προλεταριάτο πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στην κυ-
ριαρχία που του ασκείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
καταστρέψει τον εαυτό του ως τάξη και να καταστρέψει 
το κεφάλαιο και τις τάξεις. Μόλις η νίκη διασφαλισθεί 
παγκόσμια, η καθολική τάξη, η οποία έχει συγκροτηθεί 

13. Αυτός είναι 
ένας τρόπος 

ανάγνωσης των 
Grundrisse που 

14. Σχολιάζοντας 
την παλαιότερη 
ιδέα του για μια 
«τυπική κυριαρχία 
του κομμουνισμού» 
ο Camatte γράφει: 
«η περιοδολόγηση 
χάνει την εγκυρότη-
τά της σήμερα· επί-
σης, η ταχύτητα της 
πραγματοποίησης 
του κομμουνισμού 
θα είναι μεγαλύτε-
ρη από ό, τι πιστευ-
όταν παλαιότερα. 
Τέλος, θα πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι 
ο κομμουνισμός 
δεν είναι ούτε ένας 
τρόπος παραγωγής 
ούτε μια κοινω-
νία...», ό.π., p. 148, 
n. 19.

αργότερα θα ταυτι-
στεί με τον Negri. 
Πράγματι, έχει 
υποστηριχθεί ότι το 
πρώιμο έργο του 
τελευταίου οφείλει 
κάτι στον Camatte. 
Είναι εντυπωσιακό 
πως, παρ’ όλες τις 
αμφιθυμίες της αυ-
τονομιστικής πολι-
τικής, το κεφάλαιο 
‘Communism and 
Transition’ στο έργο 
του Negri Marx 
Beyond Marx 
(1978) ουσιαστικά 
διατυπώνει ένα 
επιχείρημα υπέρ 
της κομμουνιστικο-
ποίησης.
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πραγματικά (ο σχηματισμός του κόμματος σύμφωνα 
με τον Μαρξ) κατά τη διάρκεια μιας τεράστιας διαδι-
κασίας που προηγείται της επανάστασης μέσα στον 
αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο, και η οποία είναι ψυχο-
λογικά μεταμορφωμένη και έχει μεταμορφώσει την 
κοινωνία, θα εξαφανιστεί, καθώς θα μετασχηματιστεί 
σε ανθρωπότητα. Δεν υπάρχουν ομάδες έξω από αυ-
τήν. Ο κομμουνισμός τότε αναπτύσσεται ελεύθερα. Η 
χαμηλή βαθμίδα, του σοσιαλισμού, δεν υπάρχει πλέον 
και η φάση της δικτατορίας του προλεταριάτου ανάγε-
ται στον αγώνα για την καταστροφή της καπιταλιστικής 
κοινωνίας, της εξουσίας του κεφαλαίου.15

Για τους περισσότερους μεταγενέστερους στοχαστές της 
κομμουνιστικοποίησης, τα προηγουμένως μη διαθέσιμα 
μαρξικά γραπτά έγιναν βασικά κείμενα. Η μετάφραση 
των Grundrisse και του διάσημου πλέον «Αποσπάσματος 
για τις μηχανές» τροφοδότησαν άμεσα το πρωτότυπο 
επιχείρημα του Ζιλ Ντωβέ για την κομμουνιστικοποίη-
ση.16 Σε αυτό το απόσπασμα ο Μαρξ περιγράφει πώς το 
κεφάλαιο, στην ώθησή του να αυξήσει τον χρόνο υπερερ-
γασίας, μειώνει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας στο ελάχι-
στο μέσω της μαζικής εφαρμογής της επιστήμης και της 
γνώσης στην παραγωγή. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα 
της συλλογικής οικειοποίησης αυτού του αλλοτριωμένου 
συστήματος γνώσης, επιτρέποντας την επανοικειοποίηση 
αυτού του χρόνου υπερεργασίας ως διαθέσιμου χρόνου.17 
Ως εκ τούτου, ο κομμουνισμός δεν γίνεται κατανοητός 
ως μια νέα διανομή του ίδιου είδους πλούτου που βασί-
ζεται στον χρόνο εργασίας, αλλά θεμελιώνεται σε μια 
νέα μορφή πλούτου που μετράται βάσει του διαθέσιμου 
χρόνου. Ο κομμουνισμός δεν είναι τίποτα λιγότερο από 
μια νέα σχέση με τον χρόνο ή ακόμη και ένα διαφορετικό 
είδος χρόνου. Για τον Ντωβέ, με αυτόν του τον εστιασμό 
στον χρόνο, ο Μαρξ υπαινίσσεται μια ριζοσπαστική ρήξη 
ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, η οποία 
«αποκλείει την υπόθεση μιας σταδιακής πορείας προς τον 
κομμουνισμό μέσω της προοδευτικής καταστροφής του 

15. Ό.π., p. 165.

16. «Λενινισμός 
και υπεραριστερά», 

στο Ντωβέ, Ζ. 
(2002). Έκλειψη και 
επανεμφάνιση του 

κομμουνιστικού 
κινήματος. Αθήνα: 

Κόκκινο Νήμα, σελ. 
63. Κυκλοφόρησε 

αρχικά στα γαλλικά 
το 1969 ως ‘Sur 
L’Ultragauche’.

17.  «Γιατί ο πραγ-
ματικός πλούτος 
είναι η αναπτυγ-

μένη παραγωγική 
δύναμη όλων των 

ατόμων. Τότε μέτρο 
του πλούτου δεν θα 
είναι πια καθόλου ο 

χρόνος εργασίας, 
αλλά ο διαθέ-

σιμος χρόνος». 
Μαρξ, Κ. (1990α). 
Grundrisse, Βασι-
κές Γραμμές της 

Κριτικής της Πολι-
τικής Οικονομίας, 

Τόμος Β’. Αθήνα: 
Στοχαστής, σελ. 

541. Είναι ενδιαφέ-
ρον πως για τον 

Moishe Postone, ο 
οποίος έχει υπάρξει 

κατηγορηματικός 
για τις ριζοσπα-
στικές πολιτικές 

συνεπαγωγές μιας 
προσέγγισης της 

«αξιακής μορφής», 
αυτά τα χωρία 

είναι κρίσιμα στην 
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νόμου της αξίας» και έτσι καταδεικνύει τις συμβουλιακές 
και δημοκρατικές εναλλακτικές στον λενινισμό ως καθε-
αυτές ανεπαρκείς.18

Τα προηγούμενα σχεδιάσματα παρέπεμπαν επίσης προς 
μια πιο ριζοσπαστική ιδέα της επανάστασης σε ένα περισ-
σότερο θεμελιώδες οντολογικό επίπεδο. Τα σχεδιάσμα-
τα αποκαλύπτουν ότι για τον Μαρξ η κριτική της πολιτικής 
οικονομίας θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαίρεση μεταξύ 
υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας, το αυτονόητο 
του τι σημαίνει να είναι κανείς άτομο και του τι είναι, ή δεν 
είναι, η ίδια μας η ύπαρξη. Για τον Μαρξ αυτά τα οντολο-
γικά ερωτήματα είναι κατ’ ουσίαν κοινωνικά. Θεωρούσε 
ότι οι (πολιτικοί) οικονομολόγοι είχαν περισσότερο ή λι-
γότερο επιτύχει στην αποσαφήνιση των κατηγοριών που 
συνελάμβαναν τις κοινωνικές μορφές της ζωής στον κα-
πιταλισμό. Μολονότι όμως οι αστοί έτειναν να τις παρου-
σιάζουν ως α-ιστορικές αναγκαιότητες, ο Μαρξ τις ανα-
γνώρισε ως ιστορικά ειδικές μορφές της σχέσης μεταξύ 
των ανθρώπων και μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Το γεγο-
νός ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα διαμεσολαβείται από 
κοινωνικές σχέσεις μεταξύ πραγμάτων δημιουργεί έναν 
τεμαχισμένο, δίχως-αντικειμενικότητα χαρακτήρα στην 
ανθρώπινη υποκειμενικότητα. Η εμπειρία του ατόμου στον 
καπιταλισμό είναι αυτή μιας καθαρής υποκειμενικότητας, 
με ολόκληρη την αντικειμενικότητα να στέκει απέναντί της 
στη μορφή του κεφαλαίου:

Ο αποχωρισμός της ιδιοκτησίας από την εργασία 
εμφανίζεται σαν αναγκαίος νόμος αυτής της ανταλλα-
γής, ανάμεσα σε κεφάλαιο και εργασία. Η εργασία, 
σαν το μη-κεφάλαιο τοποθετημένη σαν τέτοιο, είναι: 
1) Μη-αντικειμοποιημένη εργασία, νοημένη αρνητικά 
[...] που έχει χωριστεί απ’ όλα τα μέσα και αντικείμενα 
εργασίας, η εργασία που έχει χωριστεί απ’ όλη της την 
αντικειμενικότητα. Είναι η ζωντανή εργασία που υπάρ-
χει σαν αφαίρεση απ’ αυτά τα συνθετικά στοιχεία της 
υλικής της πραγματικότητας (άρα σαν μη-αξία). η ολο-

18. Ντωβέ, ό.π., 
σελ. 80.

19. Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 
Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 217.

επανερμηνεία 
του Μαρξ. Βλ. 
Postone, M. (1993). 
Time, Labor and 
Social Domination. 
Cambridge: 
Cambridge 
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να υπάρχει ως διαχωρισμένη δραστηριότητα· η παραγω-
γή δεν διακρίνεται πλέον από την αναπαραγωγή ούτε κυ-
ριαρχεί επάνω της. οι ανάγκες δεν διαχωρίζονται πλέον 
από τις ικανότητες. και τα άτομα δεν αντιμετωπίζουν πλέον 
την κοινωνικότητα τους μέσω της διαμεσολάβησης της 
ανταλλαγής των προϊόντων τους ή μέσα από τη μορφή του 
κράτους – καθίστανται άμεσα κοινωνικά. Η επανάσταση 
ως κομμουνιστικοποίηση διαλύει τόσο την κοινωνική μορ-
φή των πραγμάτων, δηλαδή την ύπαρξή τους ως φορέων 
«αντικειμενοποιημένης εργασίας», αξίας, (μετατρέπονται 
σε πράγματα και πάλι) όσο και την τεμαχισμένη, κενή και 
διασπασμένη υποκειμενική μορφή του ατόμου. Συνεπώς, 
για την TC, όπως και για τον Μαρξ στα Grundrisse,21 η 
προηγουμένως «αντικειμενική» στιγμή της παραγωγής 
δεν κυριαρχεί πλέον επί της υποκειμενικής, αλλά μάλλον 
καθίσταται το «οργανικό κοινωνικό σώμα όπου τα άτομα 
αυτοαναπαράγονται σαν τέτοια, αλλά σαν κοινωνικά άτο-
μα».22

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η φρέσκια οικειοποίηση του Μαρξ από την οποία προέ-
κυψε η οπτική της κομμουνιστικοποίησης υπήρξε μέρος 
μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας επανοικειοποίησης και 
ανάπτυξης ριζοσπαστικών αναγνώσεων του Μαρξ. Μετά 
την Ουγγρική Επανάσταση του 1956, ο επίσημος κομμου-
νισμός δεν είχε πλέον την ηγεμονία έναντι των αντιφρο-
νούντων ούτε επί της ερμηνείας του Μαρξ στις δυτικές 
χώρες. Ενώ ο Μαρξ είχε προτείνει «να αμφιβάλλουμε για 
τα πάντα», ο ορθόδοξος ή παραδοσιακός μαρξισμός έτει-
νε να αυτοπαρουσιάζεται ως ενοποιημένη κοσμοθεωρία 
με μια απάντηση για κάθε ερώτηση. Είχε μια φιλοσοφία 
που περιέκλειε τα πάντα («διαλεκτικός υλισμός»), μια μη-
χανιστική αντίληψη της ιστορίας («ιστορικός υλισμός»), 
και τη δική του οικονομική θεωρία («μαρξιστική πολιτική 
οικονομία»).23 Αυτοί οι πυλώνες της επίσημης εκδοχής του 
μαρξισμού τέθηκαν εν αμφιβόλω από μια επιστροφή στο 
κριτικό πνεύμα του Μαρξ, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που 

21. Ωστόσο, η TC 
δεν ισχυρίζεται 

πως η κομμουνι-
στικοποίηση ήταν 

και η αντίληψη του 
Μαρξ για την επα-
νάσταση - βλ. και 
τη συζήτηση περί 

προγραμματισμού 
στη συνέχεια.

22.  Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 

Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-

νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 

σελ. 642.

23.  Για μια ερμη-
νεία του «παραδο-

σιακού μαρξισμού» 
ως «κοσμοθεωρη-
τικού μαρξισμού» 

βλ. Heinrich, M. 
(2007). «Invaders 
from Marx. Για τη 

χρήση της μαρξικής 

24.  Έργα που 
ξεχωρίζουν από 
εκείνη την περίοδο 
είναι το Ιστορία και 
Ταξική Συνείδηση 
του Λούκατς, το 
Μαρξισμός και 
Φιλοσοφία του 
Κορς, το Essays 
on Marx’s Theory 
of Value του Rubin 
και το Μαρξισμός 
και Δίκαιο του Πα-
σουκάνις. Ένα από 
τα χαρακτηριστικά 
της νέας περιόδου 
ήταν μια εκ νέου 
ανακάλυψη πολλών 
από τα κείμενα 
αυτής της προγενέ-
στερης περιόδου 
και μια εμβάθυνση 
της προβληματικής 
τους.

κληρωτική αυτή απογύμνωση, η καθαρά υποκειμενική, 
γυμνωμένη από κάθε αντικειμενικότητα, ύπαρξη της 
εργασίας. Η εργασία σαν η απόλυτη ένδεια: η ένδεια 
όχι σαν έλλειψη, αλλά σαν απόλυτος αποκλεισμός του 
υλικού πλούτου. [...] 2) Μη-αντικειμενοποιημένη εργα-
σία, μη-αξία, νοημένη θετικά, δηλαδή αρνητικότητα 
που αναφέρεται στον εαυτό της [...]. Η εργασία όχι σαν 
αντικείμενο, αλλά σαν δραστηριότητα· όχι σαν αξία 
η ίδια, αλλά σαν η ζωντανή πηγή της αξίας. [Οι] από 
κάθε άποψη αντιφατικές μεταξύ τους προτάσεις ότι η 
εργασία είναι από τη μια πλευρά, σαν αντικείμενο, η 
απόλυτη ένδεια, κι από την άλλη πλευρά, σαν υποκεί-
μενο και σαν δραστηριότητα, η γενική δυνατότητα του 
πλούτου, καθορίζονται αμοιβαία και προκύπτουν από 
την ουσία της εργασίας, όπως η τελευταία έχει προϋ-
ποτεθεί από το κεφάλαιο σαν αντίθεση, σαν αντιθετική 
του ύπαρξη, κι από την άλλη μεριά προϋποθέτει με τη 
σειρά της το κεφάλαιο.19

Τέτοιες οντολογικές θεωρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο 
στο έργο της Théorie Communiste (TC), μιας ομάδας που 
εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέσα από 
τις συζητήσεις του μετα-’68 κύκλου της κομμουνιστικοποί-
ησης. Για την TC, η κομμουνιστική επανάσταση νοούμενη 
ως κομμουνιστικοποίηση δεν εγκαθιδρύει μια «δημοκρα-
τία της εργασίας» ή οποιαδήποτε νέα μορφή διαχείρισης 
των μέσων παραγωγής. Αντίθετα, πρόκειται για το ξεπέρα-
σμα της αλλοτριωμένης κοινωνικής σχέση της παραγω-
γής, η οποία συγκροτεί τον διαχωρισμό υποκειμενικότη-
τας και αντικειμενικότητας που βιώνεται στον καπιταλισμό. 
Στο ξεπέρασμα του διαχωρισμού των ατόμων μεταξύ τους 
και από τα μέσα παραγωγής, η κομμουνιστικοποίηση ξε-
περνά τον διαχωρισμό της ανθρώπινης υποκειμενικότη-
τας από την «αντικειμενοποιημένη εργασία»,20 δηλαδή το 
σχίσμα υποκειμένου/αντικειμένου που διαμορφώνει τη 
βάση της κοινωνικής πραγματικότητας στον καπιταλισμό. 
Η TC το οραματίζεται ως ένα ξεπέρασμα κάθε διάστασης 
που ο Μαρξ περιγράφει στα Grundrisse: η εργασία παύει 

20.  Και από τη 
φύση, η οποία για 

το κεφάλαιο -όπως 
και για τους αν-

θρώπους- αποτελεί 
απλώς έναν πόρο 
για την επέκταση 
του αφηρημένου 

πλούτου.
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να υπάρχει ως διαχωρισμένη δραστηριότητα· η παραγω-
γή δεν διακρίνεται πλέον από την αναπαραγωγή ούτε κυ-
ριαρχεί επάνω της. οι ανάγκες δεν διαχωρίζονται πλέον 
από τις ικανότητες. και τα άτομα δεν αντιμετωπίζουν πλέον 
την κοινωνικότητα τους μέσω της διαμεσολάβησης της 
ανταλλαγής των προϊόντων τους ή μέσα από τη μορφή του 
κράτους – καθίστανται άμεσα κοινωνικά. Η επανάσταση 
ως κομμουνιστικοποίηση διαλύει τόσο την κοινωνική μορ-
φή των πραγμάτων, δηλαδή την ύπαρξή τους ως φορέων 
«αντικειμενοποιημένης εργασίας», αξίας, (μετατρέπονται 
σε πράγματα και πάλι) όσο και την τεμαχισμένη, κενή και 
διασπασμένη υποκειμενική μορφή του ατόμου. Συνεπώς, 
για την TC, όπως και για τον Μαρξ στα Grundrisse,21 η 
προηγουμένως «αντικειμενική» στιγμή της παραγωγής 
δεν κυριαρχεί πλέον επί της υποκειμενικής, αλλά μάλλον 
καθίσταται το «οργανικό κοινωνικό σώμα όπου τα άτομα 
αυτοαναπαράγονται σαν τέτοια, αλλά σαν κοινωνικά άτο-
μα».22

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η φρέσκια οικειοποίηση του Μαρξ από την οποία προέ-
κυψε η οπτική της κομμουνιστικοποίησης υπήρξε μέρος 
μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας επανοικειοποίησης και 
ανάπτυξης ριζοσπαστικών αναγνώσεων του Μαρξ. Μετά 
την Ουγγρική Επανάσταση του 1956, ο επίσημος κομμου-
νισμός δεν είχε πλέον την ηγεμονία έναντι των αντιφρο-
νούντων ούτε επί της ερμηνείας του Μαρξ στις δυτικές 
χώρες. Ενώ ο Μαρξ είχε προτείνει «να αμφιβάλλουμε για 
τα πάντα», ο ορθόδοξος ή παραδοσιακός μαρξισμός έτει-
νε να αυτοπαρουσιάζεται ως ενοποιημένη κοσμοθεωρία 
με μια απάντηση για κάθε ερώτηση. Είχε μια φιλοσοφία 
που περιέκλειε τα πάντα («διαλεκτικός υλισμός»), μια μη-
χανιστική αντίληψη της ιστορίας («ιστορικός υλισμός»), 
και τη δική του οικονομική θεωρία («μαρξιστική πολιτική 
οικονομία»).23 Αυτοί οι πυλώνες της επίσημης εκδοχής του 
μαρξισμού τέθηκαν εν αμφιβόλω από μια επιστροφή στο 
κριτικό πνεύμα του Μαρξ, με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που 
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24.  Έργα που 
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εκείνη την περίοδο 
είναι το Ιστορία και 
Ταξική Συνείδηση 
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και το Μαρξισμός 
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θεωρίας και 
τις δυσκολίες 
μιας σύγχρονης 
ανάγνωσης». 
Θέσεις, τεύχος 98. 
Αυτός ο τρόπος 
χαρακτηρισμού του 
«παραδοσιακού 
μαρξισμού» φαίνε-
ται να προέρχεται 
από τον ανθρωπι-
στή μαρξιστή Iring 
Fetscher, μαθη-
τές του οποίου 
υπήρξαν οι Reichelt 
και Postone. Βλ. το 
βιβλίο του Marx 
and Marxism (1971) 
Freiburg: Herder 
and Herder).
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μια προηγούμενη γενιά κριτικού μαρξισμού είχε ανθίσει 
στον άμεσο απόηχο της Ρωσικής επανάστασης.24

Η αναζωογόνηση της μαρξικής θεωρίας σε αυτή την πε-
ρίοδο –όπως και στη δεκαετία του ’20– συνεπαγόταν μια 
ρήξη με την αντίληψη για τον μαρξισμό ως θετικό σύστη-
μα γνώσης, και μια εκ νέου αναγνώριση της κριτικής του 
διάστασης – μια κίνηση κατά την οποία η σχέση του Μαρξ 
με τον Χέγκελ ετίθετο ξανά υπό συζήτηση. Μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του ’60, η απόρριψη των παραδεγμένων 
ερμηνειών του Μαρξ άρχισε να επεκτείνεται στο Κεφά-
λαιο, το κεντρικό έργο του. Νέες αναγνώσεις άντλησαν 
από προηγούμενα σχεδιάσματα της κριτικής της πολιτικής 
οικονομίας και έδειξαν ενδιαφέρον όχι μόνο για τα απο-
τελέσματα στα οποία κατέληξε ο Μαρξ, αλλά και για τη μέ-
θοδο που χρησιμοποίησε για να φτάσει εκεί. Στη Γαλλία το 
Κεφάλαιο ξαναδιαβάστηκε με στρουκτουραλιστικό τρόπο, 
στην Ιταλία ο Tronti και ο εργατισμός το πιάσανε «από τη 
σκοπιά της εργατικής τάξης» και στη Γερμανία εμφανίστη-
κε τότε η Neue Marx-Lektüre (Νέα Ανάγνωση του Μαρξ).

Η γερμανική γλώσσα έδωσε στη Neue Marx-Lektüre ένα 
σαφές πλεονέκτημα σε σχέση με τις διερευνήσεις ως 
προς τον Μαρξ που εμφανίστηκαν σε άλλες χώρες. Τα 
νέα κείμενα του «άγνωστου Μαρξ» έγιναν γενικώς δια-
θέσιμα και γνωστά στα γερμανικά πριν από οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα, ενώ φυσικά απουσίαζαν τα μεταφραστικά 
ζητήματα.25 Επιπλέον, η σπουδαία πολιτισμική πηγή που ο 
Μαρξ είχε χρησιμοποιήσει στην κριτική της πολιτικής οι-
κονομίας –ο κλασικός Γερμανικός Ιδεαλισμός– δεν υπέ-
κειτο στα ίδια προβλήματα υποδοχής της εγελιανής σκέ-
ψης που αφορούσαν άλλες χώρες. Συνεπώς, ενώ στην 
Ιταλία και τη Γαλλία οι νέες αναγνώσεις του Μαρξ έτειναν 
να υιοθετούν μια ισχυρή αντι-εγελιανή προκατάληψη ως 
αντίδραση ενάντια σε προγενέστερες τάσεις του εγελια-
νισμού και του «εγελιανού μαρξισμού», οι γερμανικές 
συζητήσεις ήταν σε θέση να αναπτύξουν μια περισσότερο 
εκλεπτυσμένη και ενημερωμένη εικόνα της σύνδεσης Χέ-

25.  Ένα σημαντικό 
παράδειγμα αυτού 

είναι ότι, όπως 
σημειώνει ο Chris 

Arthur, σχεδόν 
όλες οι αναφορές 
σε «ενσωματωμέ-

νη» εργασία στο 
Κεφάλαιο [στην αγ-

γλική μετάφραση] 
είναι μεταφράσεις 

του γερμανικού 
όρου Darstellung, 
ο οποίος θα μπο-
ρούσε πιο σωστά 

να μεταφραστεί 
ως [εργασία] «που 

παρουσιάζεται/
παρασταίνεται». 

Βλ. Arthur, C. 
(2005). ‘Reply to 

Critics’. Historical 
Materialism, 13.2, p. 
217. [Σ.τ.Μ.: Στην ελ-

ληνική μετάφραση 
ο Μαυρομάτης το 

μεταφράζει επίσης 
λανθασμένα ως 

«εργασία που πε-
ριέχεται», κάτι που, 
όπως τονίζεται στο 

κείμενο Μερικά 
μεταφραστικά 
ζητήματα στην 

ελληνική έκδοση 
του Κεφαλαίου 

του coghnorti, «δεν 
αποτελεί μετάφρα-

ση, αλλά ρικαρντια-
νή ερμηνεία του 
μαρξικού κειμέ-

νου»].
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γκελ και Μαρξ. Αντιλήφθηκαν καίρια ότι για την περιγρα-
φή της λογικής δομής της πραγματικής ολότητας των καπι-
ταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, ο Μαρξ του Κεφαλαίου 
όφειλε όχι τόσο στη σύλληψη του Χέγκελ για μια ιστορική 
διαλεκτική, αλλά στη συστηματική διαλεκτική της Λογικής. 
Ο νέος κριτικός μαρξισμός, ο οποίος μερικές φορές απο-
καλείται μειωτικά Kapitallogik, είχε επομένως λιγότερα 
κοινά με τον προηγούμενο κριτικό μαρξισμό του Λούκατς 
και του Κορς απ’ ό,τι με εκείνον των Rubin και Πασουκά-
νις. Η Neue Marx-Lektüre δεν ήταν μια ομοιογενής σχολή 
αλλά μια κριτική προσέγγιση που περιελάμβανε σοβαρά 
αντεπιχειρήματα και διαφωνίες, οι οποίες παρ’ όλα αυτά 
μοιράζονταν μια ορισμένη κατεύθυνση.

Πολιτικό πλαίσιο των γερμανικών συζητήσεων υπήρξε η 
άνοδος του ριζοσπαστικού φοιτητικού κινήματος. Το κίνη-
μα είχε δύο πόλους – έναν συντηρητικό, συχνά με συνδέ-
σεις με το κράτος της Ανατολικής Γερμανίας και με έναν 
«ορθόδοξο μαρξιστικό» προσανατολισμό προς το εργα-
τικό κίνημα, και έναν ισχυρότερο «αντιεξουσιαστικό»26 
πόλο επηρεασμένο από την κριτική θεωρία της Σχολής 
της Φραγκφούρτης, ιδιαίτερα την ψυχαναλυτική της διά-
σταση η οποία προσέφερε μια εξήγηση στο ερώτημα γιατί 
οι εργάτες έμοιαζαν αδιάφοροι σε σχέση με την επανά-
σταση.27 Εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό και της επιρροής της 
Σχολής της Φραγκφούρτης, το γερμανικό φοιτητικό κίνη-
μα απέκτησε γρήγορα φήμη για τη θεωρητική εκζήτηση 
των συζητήσεών του. Οι διορατικές ιδέες, αλλά επίσης 
και η αστάθεια και η αμφιθυμία του «αντιεξουσιαστικού» 
πόλου, εκφράστηκαν στην τροχιά του χαρισματικού ηγέ-
τη του, Rudi Dutschke. Το 1966, έντονα επηρεασμένος από 
τον Κορς, ιστορικοποίησε «τη θεωρία των 2 σταδίων» του 
Μαρξ για την κομμουνιστική επανάσταση ως αναχρονι-
στική και «εξαιρετικά αμφίβολη για μας», δεδομένου ότι 
«μεταθέτει την πραγματική χειραφέτηση της εργατικής 
τάξης στο μέλλον και θεωρεί την κατάληψη του αστικού 
κράτους από το προλεταριάτο ως πρωταρχικής σημασίας 
για την κοινωνική επανάσταση».28 Κι ωστόσο, ο ίδιος επι-

26.  [Σ.τ.Μ.] Ο 
προσδιορισμός 
anti-authoritarian 
του αγγλικού κει-
μένου αποδίδεται 
συχνά ως αντιαυ-
ταρχικός, απόδοση 
που κουμπώνει με 
το τότε γερμανικό 
συγκείμενο, λόγω 
και της χρήσης 
της έννοιας από 
τη Σχολή της 
Φραγκφούρτης (βλ. 
για παράδειγμα 
τις έρευνές της 
για την αυταρχική 
προσωπικότητα ή το 
παλιότερο κείμενο 
του Χορκχάιμερ για 
το Αυταρχικό Κρά-
τος). Επιλέξαμε παρ’ 
όλα αυτά να τον 
μεταφράσουμε ως 
αντιεξουσιαστικός 
για να δώσουμε 
χώρο στο γεγονός 
ότι στο πλαίσιο του 
γερμανικού κινήμα-
τος εκείνης της 
περιόδου μπορού-
με να μιλήσουμε 
πρώτη φορά για 
την ανάδυση, αν 
και αντιφατικά, με 
κινηματικούς όρους 
αντιεξουσιαστικών 
πρακτικών στην 
καθημερινότητα.

27.  Αυτή περι-
ελάμβανε ένα 
ενδιαφέρον για τον 
Φρόιντ και τον Ράιχ 
σε συνδυασμό με 
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νόησε το σύνθημα της «μακράς πορείας μέσα από τους 
θεσμούς», το οποίο έγινε ο λόγος ύπαρξης (raison d’être) 
του γερμανικού κόμματος των Πρασίνων (με ο οποίο ο 
ίδιος, όπως και ο έτερος χαρισματικός αντιεξουσιαστής 
Ντανιέλ Κον-Μπετίτ, κατέληξαν να συμπράττουν). Σήμερα, 
είναι το απόλυτα κρατικιστικό και ρεφορμιστικό Die Linke 
(το αριστερίστικο κόμμα στη Γερμανία) που ταυτίζεται κατά 
κύριο λόγο με την κληρονομιά του. Μια περισότερο ση-
μαντική φιγούρα από θεωρητική άποψη υπήρξε ο Hans 
Jürgen Krahl, ο οποίος επίσης έπαιξε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην SDS [Σοσιαλιστική Γερμανική Ένωση Φοιτη-
τών], ειδικά αφότου ο Dutschke δολοφονήθηκε. Ο Krahl 
ήταν μαθητής του Adorno και έφερε πολλές από τις βασι-
κές έννοιες της Κριτικής Θεωρίας μέσα στο κίνημα, αλλά 
ήταν επίσης και κινηματικά δραστήριος –είναι διαβόητη η 
ενέργεια του Adorno να καλέσει τους μπάτσους απένα-
ντι στον Krahl και τους συμφοιτητές του, όταν αυτοί κατέ-
λαβαν ένα από τα κτίρια του Ινστιτούτου– και παρέμεινε 
προσανατολισμένος προς το προλεταριάτο και την ταξική 
πάλη.29 Μολονότι η Σχολή της Φρανκφούρτης, με τη στρο-
φή της στα ζητήματα της ψυχανάλυσης, του πολιτισμού και 
της φιλοσοφίας, είχε εν πολλοίς εγκαταλείψει τη μελέτη 
της μαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονομίας στους ορ-
θόδοξους μαρξιστές, ήταν ο Krahl και άλλοι μαθητές του 
Adorno –ο Hans-Georg Backhaus, ο Helmult Reichelt– που 
εγκαινίασαν τη Neue Marx-Lektüre.

Επομένως, ενώ για τον κύκλο της κομμουνιστικοποίησης 
ήταν ένα υπόβαθρο στις συμβουλιακές κομμουνιστικές 
και άλλες αριστερές κομμουνιστικές κριτικές του μπολσε-
βικισμού που τους κατέστησε ανοικτούς στη ριζοσπαστι-
κότητα των νέων κειμένων του Μαρξ, στη Γερμανία –όπου 
τέτοιες τάσεις είχαν εξαφανιστεί κατά τη ναζιστική περίο-
δο30– έναν κάπως αντίστοιχο ρόλο επιτέλεσαν ο Adorno 
και η Σχολή της Φραγκφούρτης. Τόσο ο συμβουλιακός 
κομμουνισμός όσο και η Σχολή της Φραγκφούρτης εί-
χαν αναπτυχθεί ως στοχασμός πάνω στην αποτυχία της 
Γερμανικής Επανάστασης του 1918-1919. Ενώ η σχέση του 

28.  Dutschke, R. 
(1966). ‘Zur Literatur 
des revolutionären 

Sozialismus von 
K. Marx bis in 

die Gegenwart’. 
SDS-korrespon-

denz sondernum-
mer 1966.

29.  Ο Krahl πέθανε 
σε αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα το 1970. 
Η μετά θάνατον εκ-

δοθείσα συλλογή 
των γραπτών και 
των ομιλιών του 

-Konstitution und 
Klassenkampf- δεν 

έχει μεταφραστεί 
στα Αγγλικά. 

30.  Μια σημαντική 
εξαίρεση υπήρξε 

ο Willy Huhn, ο 
οποίος επηρέασε 

ορισμένα μέλη της 
SDS του Βερολίνου. 

Μέλος των Rote 
Kämpfer, μιας 

τις καυστικές επι-
θέσεις του Adorno 
στον ρεβιζιονισμό 

της σύγχρονης 
ψυχανάλυσης· το 

Έρως και Πολι-
τισμός και το Ο 

Μονοδιάστατος 
Άνθρωπος του 
Μαρκούζε· και 

την ανάλυση της 
Σχολής για την 

«αυταρχική προσω-
πικότητα».
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συμβουλιακού κομμουνισμού με τη Γερμανική Επανάστα-
ση είναι η περισσότερο άμεση, ο Sohn-Rethel, μιλώντας 
για τη Σχολή της Φραγκφούρτης και συγγενικούς στοχα-
στές όπως οι Λούκατς και Μπλοχ, συλλαμβάνει την πιο 
περίπλοκα διαμεσολαβημένη σχέση τους με την εν λόγω 
περίοδο με μια παράδοξη διατύπωση:

[Η] νέα ανάπτυξη της σκέψης που οι άνθρωποι αυτοί 
αντιπροσωπεύουν εξελίχθηκε ως το θεωρητικό και 
ιδεολογικό εποικοδόμημα της επανάστασης που δεν 
συνέβη ποτέ.31

Παρότι αποκομμένη από κάθε εργατικό περιβάλλον, η 
Σχολή της Φραγκφούρτης είχε προσπαθήσει να κρατήσει 
ζωντανό έναν κριτικό και χειραφετητικό μαρξισμό ενάντια 
στην ανάπτυξη του τελευταίου ως μιας απολογητικής ιδεο-
λογίας για την κρατικοκεντρική συσσώρευση στη Ρωσία. Η 
συγγένεια με τον συμβουλιακό κομμουνισμό είναι πιο ξε-
κάθαρα ορατή σε παλαιότερα κείμενα, όπως το Αυταρχικό 
Κράτος του Μαξ Χορκχάιμερ, το οποίο οι αντιεξουσιαστές 
φοιτητές εξέδωσαν υπό την αποδοκιμασία του μάλλον συ-
ντηρητικού ύστερου Χορκχάιμερ. Εντούτοις, μια ριζοσπα-
στική κριτική της καπιταλιστικής κοινωνίας παραμένει στο 
κέντρο των λιγότερο εμφανώς πολιτικών κείμενων του 
Adorno κατά τις δεκαετίες του ’50 και ’60 – ίσως μάλιστα 
ακόμα και λόγω ακριβώς της αποφυγής από μέρους τους 
της λογικής της άμεσης πολιτικής δραστικότητας. Ενώ η 
«υπεραριστερά» είχε προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανή 
την απελευθερωτική υπόσχεση της μαρξιστικής θεωρίας 
απέναντι στις πραγματικές εξελίξεις των εργατικών κι-
νημάτων τονίζοντας την αυτονομία της εργατικής τάξης 
έναντι της αντιπροσώπευσης και των θεσμών της, η Σχολή 
της Φραγκφούρτης είχε παραδόξως επιχειρήσει το ίδιο 
καθήκον απομακρυνόμενη από την άμεση ταξική πάλη και 
τα «οικονομικά ζητήματα».

Αυτό σήμαινε ότι η ριζοσπαστική επανοικειοποίηση του 
Μαρξ στη Γερμανία των ’60s έλαβε αναγκαστικά τη μορφή 

31. Προσθέτει: «Η 
παράδοξη συνθήκη 
αυτού του ιδεολο-
γικού κινήματος 
μπορεί να βοηθά 
ίσως να εξηγή-
σουμε τη σχεδόν 
αποκλειστική 
ενασχόλησή του με 
ζητήματα εποικο-
δομήματος, και την 
κατάφωρη έλλειψη 
ενδιαφέροντος για 
την υλική και οικο-
νομική βάση όπου 
θα έπρεπε αυτά 

επανομαδοποί-
ησης μελών του 
KAPD στα τέλη 
της δεκαετίας 
του 1920, ο Huhn 
φυλακίστηκε 
σύντομα από τους 
Ναζί το 1933/1934 
και στη συνέχεια 
στράφηκε προς τη 
θεωρητική εργα-
σία, συμπεριλαμ-
βανομένης μιας 
σημαντικής κριτι-
κής της σοσιαλ-
δημοκρατίας: Der 
Etatismus der Sozi-
aldemokratie: Zur 
Vorgeschichte des 
Nazifaschismus. 
Εντούτοις, ήταν 
μόνο μετά το ζενίθ 
του κινήματος που 
οι συμβουλιακοί 
κομμουνιστές 
ανακαλύφθηκαν 
και δημοσιεύθηκαν 
όπως έπρεπε.
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τόσο της συνέχειας όσο και της ρήξης με την κληρονομιά 
της Σχολής της Φραγκφούρτης. Το σημείο τομής ανάμεσα 
σε μια ευαισθησία βασισμένη στη Σχολή της Φραγκφούρ-
της και μια στροφή προς τη λεπτομερή μελέτη της κριτικής 
της πολιτικής οικονομίας που είχε αποφευχθεί από την 
τελευταία, εκφράζεται σε μια ανέκδοτη ιστορία για τον 
Backhaus. Σύμφωνα με τον Reichelt, οι απαρχές του προ-
γράμματος της Neue Marx-Lektüre μπορούν να ανιχνευ-
θούν πίσω σε κάποια στιγμή το 1963, όταν ο Backhaus, 
ενώ έμενε στη φοιτητική εστία στη Φραγκφούρτη, έπεσε 
τυχαία πάνω σε αυτό που σε εκείνη τη φάση ήταν μια πολύ 
σπάνια πρώτη έκδοση του Κεφαλαίου.32 Παρατήρησε ότι 
οι διαφορές από τη δεύτερη έκδοση ξεπηδούσαν άμεσα 
μέσα από το κείμενο, αλλά ότι αυτό ήταν δυνατό μονάχα 
επειδή είχε παρακολουθήσει τις διαλέξεις του Adorno για 
τη διαλεκτική θεωρία της κοινωνίας, καθώς:

[Αν] ο Adorno δεν είχε επανειλημμένα προβάλει την 
ιδέα ενός «εννοιολογικού στοιχείου στην ίδια την 
πραγματικότητα», ενός πραγματικού καθολικού το 
οποίο μπορεί να αναχθεί στην αφαίρεση της ανταλ-
λαγής, χωρίς τις αναζητήσεις του σχετικά με τη συ-
γκρότηση των κατηγοριών και την εσωτερική σχέση 
τους στην πολιτική οικονομία, και χωρίς τη σύλληψη 
από μέρους του μιας αντικειμενικής δομής που έχει 
καταστεί αυτόνομη, το κείμενο αυτό θα είχε παραμεί-
νει σιωπηλό – όπως ακριβώς είχε υπάρξει σε όλη τη 
διάρκεια της ήδη (τότε!) εκατονταετούς συζήτησης για 
τη μαρξική θεωρία της αξίας.33

Οι συζητήσεις γύρω από τη νέα ανάγνωση του Κεφαλαίου 
πήραν πραγματικά μπρος μετά το 1968. Τα ζητήματα που 
έφεραν στο προσκήνιο, τα οποία γενικά δεν παρελήφθη-
σαν σε συζητήσεις άλλων χωρών παρά μόνο αργότερα 
και συχνά λιγότερο εμβαθυμένα, αφορούσαν: τον χαρα-
κτήρα της μεθόδου του Μαρξ και την εγκυρότητα της κατα-
νόησής του από τον Ένγκελς. τη σχέση μεταξύ της διαλε-
κτικής ανάπτυξης των κατηγοριών στο Κεφάλαιο και της 

32.  Η πρώτη 
γερμανική έκδοση 

του Κεφαλαίου 
είχε σημαντικές 
διαφορές ειδικά 
στη δομή και την 

ανάπτυξη του πρώ-
του κεφαλαίου για 
το εμπόρευμα και 

την αξία – σε σχέ-
ση με τη δεύτερη, η 
οποία και αποτέλε-
σε τη βάση για τις 

ελάχιστα τροποποι-
ημένες επόμενες 

εκδόσεις και τις 
μεταφράσεις σε 
άλλες γλώσσες.

33.  Reichelt, H. 
(2008). Neue 

Marx-Lektüre: Zur 
Kritik sozialwissen-

να στηρίζονται». 
Sohn-Rethel, A. 

(1978). Intellectual 
and Manual La-

bour. New Jersey: 
Humanities Press, 

p. xii. Πρβλ. την 
πρώτη φράση της 
Αρνητικής Διαλε-

κτικής του Adorno: 
«Η φιλοσοφία, που 

κάποτε φαινόταν 
ξεπερασμένη, δι-

ατηρείται στη ζωή, 
επειδή πέρασε και 

χάθηκε η στιγμή 
της πραγματοποίη-
σής της». Adorno, 

T. (2006). Αρνητική 
Διαλεκτική. Αθήνα: 

Αλεξάνδρεια, σ. 13.
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εγελιανής διαλεκτικής· τη σημασία των ημιτελών όψεων 
στα σχέδια του Μαρξ για την κριτική του. τη σπουδαιότητα 
του όρου «κριτική» και τη διαφορά ανάμεσα στη μαρξική 
θεωρία της αξίας και σε αυτήν της κλασικής πολιτικής οι-
κονομίας. και τη φύση της αφαίρεσης στη μαρξική έννοια 
της αφηρημένης εργασίας και στην κριτική της πολιτικής 
οικονομίας εν γένει.

Παρά τον συχνά φιλολογικό και αφηρημένο χαρακτήρα 
τους, οι συζητήσεις γύρω από τη νέα ανάγνωση του Κε-
φαλαίου θεωρήθηκε πως έφεραν μια πολιτική βαρύτητα 
στην ένταση μεταξύ του αντιεξουσιαστικού και του συντη-
ρητικού πόλου του φοιτητικού κινήματος, με τον τελευταίο 
να υπεραμύνεται της ιδέας πως το πλαίσιο του ορθόδοξου 
μαρξισμού χρειαζόταν απλά να εκσυγχρονιστεί και να 
προσαρμοστεί.34 Η Neue Marx-Lektüre έθεσε υπό αμφι-
σβήτηση αυτό το σχέδιο για μια ανανεωμένη ορθοδοξία 
υποστηρίζοντας τίποτε λιγότερο από μια θεμελιώδη ανα-
κατασκευή της κριτικής της πολιτικής οικονομίας.35

Εκείνη την εποχή η κυρίαρχη άποψη περί της μεθόδου 
που εφαρμόζεται στο Κεφάλαιο ήταν κάποια παραλλα-
γή της λογικο-ιστορικής μεθόδου που προτάθηκε από 
τον Ένγκελς σε κείμενα όπως το άρθρο του το 1859 για 
τη Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας του 
Μαρξ, και ο Πρόλογος και το Συμπλήρωμά του στον τρί-
το τόμο του Κεφαλαίου. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η 
εξέλιξη των κατηγοριών του Κεφαλαίου ακολουθεί πιστά 
την πραγματική ιστορική ανάπτυξή τους, έτσι που τα πρώ-
τα κεφάλαια του Κεφαλαίου θεωρείται ότι περιγράφουν 
μια προκαπιταλιστική περίοδο «απλής εμπορευματικής 
παραγωγής», όπου ο «νόμος της αξίας» υποτίθεται πως 
λειτουργούσε με έναν καθαρό τρόπο. Στις γερμανικές συ-
ζητήσεις, και στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο, η αυθεντία 
του Ένγκελς –και μαζί της εκείνη του παραδοσιακού μαρ-
ξισμού που εξαρτιόταν από την πρώτη– αμφισβητήθηκε 
εν όλω.36 Η Neue Marx-Lektüre υποστήριξε ότι ούτε η εν-
γκελσιανή ερμηνεία ούτε και καμιά από τις προτεινόμενες 
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πολλοί πρωτύτεροι 
«αντιεξουσιαστές» 
απώλεσαν την 
κριτική τους για 
τον κομματικό 
μαρξισμό και κα-
ταπιάστηκαν με τον 
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πεύει το κομμουνι-
στικές).
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τροποποιήσεις της37 δεν δικαίωναν την κίνηση πίσω από τη 
διάταξη και την ανάπτυξη των κατηγοριών στο Κεφάλαιο. 
Αντί για μια πρόοδο από ένα μη-καπιταλιστικό προγενέ-
στερο στάδιο, ή ένα υποθετικό απλοποιημένο μοντέλο, της 
απλής εμπορευματικής παραγωγής σε ένα επόμενο στά-
διο, ή ένα πιο σύνθετο μοντέλο, της καπιταλιστικής εμπο-
ρευματικής παραγωγής, η κίνηση στο Κεφάλαιο θα γινό-
ταν αντιληπτή ως παρουσίαση της καπιταλιστικής ολότητας 
από την αρχή, κινούμενη από το αφηρημένο στο συγκε-
κριμένο. Στο Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs 
bei Karl Marx [Η Λογική Δομή της Έννοιας του Κεφαλαίου 
στον Καρλ Μαρξ], o Helmut Reichelt ανέπτυξε μια σύλλη-
ψη που, με τη μια ή την άλλη μορφή, είναι πλέον βασική 
για τους θεωρητικούς της συστηματικής διαλεκτικής: ότι η 
«λογική της έννοιας του κεφαλαίου» ως μιας διαδικασίας 
αυτοπροσδιορισμού αντιστοιχεί στην κίνηση της Έννοιας 
πέρα-από-τον-εαυτό-της στη Λογική του Χέγκελ.38 Σύμφω-
να με την άποψη αυτή, ο κόσμος του κεφαλαίου μπορεί να 
θεωρηθεί αντικειμενικά ιδεαλιστικός: π.χ. το εμπόρευμα 
είναι ένα «αισθητό υπεραισθητό πράγμα».39 Η διαλεκτική 
της αξιακής μορφής δείχνει πώς, ξεκινώντας από την πιο 
απλή εμπορευματική μορφή, οι υλικές και συγκεκριμένες 
όψεις της διαδικασίας της κοινωνικής ζωής κυριαρχού-
νται από τις αφηρημένες και ιδεατές κοινωνικές μορφές 
της αξίας. Για τον Μαρξ, όπως το θέτει ο Reichelt:

Το κεφάλαιο γίνεται έτσι αντιληπτό ως συνεχής αλλα-
γή μορφών, κατά την οποία η αξία χρήσης βρίσκεται 
σε μια διαρκή διαδικασία ενσωμάτωσης και αποκλει-
σμού. Σε αυτή τη διαδικασία, η ίδια η αξία χρήσης λαμ-
βάνει τη μορφή ενός αιώνια εξαφανιζόμενου αντικει-
μένου. Αλλά αυτή η διαρκώς ανανεούμενη εξαφάνιση 
του αντικειμένου είναι η προϋπόθεση για τη διαιώνιση 
της ίδιας της αξίας – είναι μέσα από την πάντα ανα-
παραγόμενη αλλαγή μορφών που η άμεση ενότητα 
μεταξύ αξίας και αξίας χρήσης διατηρείται. Αυτό που 
συνεπώς συγκροτείται είναι ένας αντεστραμμένος 
κόσμος στον οποίο η αισθητότητα με την ευρύτερη έν-
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παρουσιάζει μια 

σειρά από αναλυ-
τικά μοντέλα που 

γίνονται περισσό-
τερο σύνθετα κα-
θώς προστίθενται 
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τητας.
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νοια του όρου –ως αξία χρήσης, εργασία, ανταλλαγή 
με τη φύση– υποβιβάζεται σε μέσο για την αυτοδιαι-
ώνιση μιας αφηρημένης διαδικασίας που αποτελεί τη 
βάση ολόκληρου του αντικειμενικού κόσμου της διαρ-
κούς αλλαγής. [...] Ολόκληρος ο αισθητός κόσμος των 
ανθρώπων που οι ίδιοι αναπαράγουν μέσω της ικανο-
ποίησης των αναγκών και της εργασίας τους απορρο-
φάται βήμα-το-βήμα σε αυτήν τη διαδικασία, κατά την 
οποία όλες οι δραστηριότητες είναι «καθεαυτές αντε-
στραμμένες». Είναι όλες τους, στην εξαφανιζόμενη 
εμφάνισή τους, άμεσα το αντίθετό τους· η συνέχιση 
του γενικού.40

Αυτή είναι η οντολογική αντιστροφή, η κατοχή της υλι-
κής ζωής από το πνεύμα του κεφαλαίου. Είναι αυτό που 
ο Camatte αντιλήφθηκε αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
κατανόησης του κεφαλαίου ως αξίας-εν-διαδικασία και 
ως υπαγωγής. Αν δεν υπάρχει αξία χρήσης άλλη από αυτή 
που εμφανίζεται στη μορφή της αξίας στην καπιταλιστική 
κοινωνία, αν η αξία και το κεφάλαιο συγκροτούν μια ισχυ-
ρή, ολοποιητική μορφή κοινωνικοποίησης που διαμορφώ-
νει κάθε πτυχή της ζωής, το ξεπέρασμά τους δεν είναι ζή-
τημα απλής αντικατάστασης των μηχανισμών της αγοράς 
μέσα από έναν κρατικό χειρισμό ή μια εργατική αυτοδι-
αχείριση αυτών των μορφών, αλλά απαιτεί ριζοσπαστική 
μεταμόρφωση όλων των σφαιρών της ζωής. Αντίθετα, η 
παραδοσιακή μαρξιστική αντίληψη που κατάγεται από τον 
Ένγκελς –σύμφωνα με την οποία ο νόμος της αξίας προϋ-
πήρχε του καπιταλισμού– διαχώριζε τη θεωρία της αγοράς 
και της αξίας από εκείνη της υπεραξίας και της εκμετάλ-
λευσης και, συνεπώς, διάνοιγε τη δυνατότητα για τις ιδέες 
ενός σοσιαλιστικού νόμου της αξίας, μιας σοσιαλιστικής 
μορφής χρήματος, του «σοσιαλισμού της αγοράς» και 
ούτω καθεξής.

40.  Ό.π., p. 46-47.
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Ο ΑΤΕΛΗΣ ΜΑΡΞ;

Μέρος της δογματικής φύσης του ορθόδοξου μαρξισμού 
υπήρξε το να θεωρήσει πως τα έργα του Μαρξ συνιστούν 
ένα τέλειο σύστημα στο οποίο δεν θα έπρεπε να προστε-
θούν παρά μόνο ιστορικές αναλύσεις των μεταγενέστε-
ρων σταδίων του καπιταλισμού, όπως ο ιμπεριαλισμός. Η 
ανακάλυψη των σχεδιασμάτων και των σχεδίων για την 
κριτική της πολιτικής οικονομίας έδειξε ότι το Κεφάλαιο 
ήταν ατελές, όχι μόνο με την έννοια ότι ο 2ος και ο 3ος 
τόμος, καθώς και οι Θεωρίες για την Υπεραξία, έμειναν 
ανολοκλήρωτοι από τον Μαρξ και συναρθρώθηκαν από 
τον Ένγκελς και τον Κάουτσκι αντίστοιχα,41 αλλά ότι όλα 
τα παραπάνω συνιστούσαν μονάχα το πρώτο από τα έξι 
βιβλία που αρχικά σχεδίαζε ο Μαρξ, μαζί με τα βιβλία για 
τη γαιοκτησία, τη μισθωτή εργασία, το κράτος, το διεθνές 
εμπόριο, και την «Παγκόσμια Αγορά και τις Κρίσεις».42 
Η αναγνώριση ότι αυτό που υπάρχει από το πρότζεκτ του 
Μαρξ είναι μονάχα ένα θραύσμα υπήρξε τεράστιας ση-
μασίας, καθώς συνεπαγόταν τη σύλληψη της μαρξικής 
θεωρίας ως ριζικά ανοιχτού πρότζεκτ, και την ανάπτυξη 
περιοχών έρευνας οι οποίες μόλις και μετά βίας είχαν 
θιγεί από τον ίδιο τον Μαρξ. Η λεγόμενη συζήτηση της με-
θοδικής παραγωγής του κράτους (state-derivation debate) 
και η συζήτηση για την παγκόσμια αγορά ήταν προσπάθει-
ες να αναπτυχθούν ορισμένες από τις περιοχές αυτές τις 
οποίες ο ίδιος ο Μαρξ δεν είχε συζητήσει συστηματικά 
στο Κεφάλαιο.43

Αντλώντας από το καινοτόμο έργο του Πασουκάνις, οι 
συμμετέχοντες στη συζήτηση της μεθοδικής παραγωγής 
του κράτους αντιλήφθηκαν τον διαχωρισμό του «οικονο-
μικού» και του «πολιτικού» ως προσιδιάζων στην καπιτα-
λιστική κυριαρχία. Η συνεπαγωγή ήταν ότι –μακριά από 
την εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής οικονομίας και ενός 
εργατικού κράτους, όπως στον παραδοσιακό μαρξισμό– 
η επανάσταση θα έπρεπε να κατανοηθεί ως καταστροφή 
τόσο της «οικονομίας» όσο και του «κράτους». Παρά την 
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αφηρημένη –και μερικές φορές σχολαστική– εμφάνιση 
αυτών των συζητήσεων, αρχίζουμε με αυτόν τον τρόπο να 
βλέπουμε πώς η κρίσιμη επιστροφή στον Μαρξ, στη βάση 
των αγώνων στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στη Γερμανία, 
είχε ειδικές –και ιδιαίτερα ριζοσπαστικές– συνεπαγωγές 
για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ξεπέρασμα του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Αυτό ισχύει εξίσου και για την κεντρική μαρξική κατηγο-
ρία της αφηρημένης εργασίας, όπως αυτή εννοιολογείται 
στις γερμανικές συζητήσεις γύρω από την αξία. Ενώ στις 
αστικές κοινωνικές επιστήμες, και στις κυρίαρχες μορ-
φές μαρξισμού, η αφαίρεση είναι μια νοητική ενέργεια, 
ο Μαρξ υποστήριξε ότι στον καπιταλισμό λαμβάνει χώρα 
μια διαφορετική μορφή αφαίρεσης: μια «πραγματική» 
ή «πρακτική αφαίρεση» την οποία οι άνθρωποι πραγμα-
τοποιούν στην ανταλλαγή χωρίς καν να το γνωρίζουν. 
Όπως υποδεικνύει η ανέκδοτη ιστορία του Reichelt για 
τον Backhaus, ήταν η ιδέα του Adorno περί μιας αντικει-
μενικής εννοιολόγησης (conceptuality) στην καπιταλιστική 
κοινωνική ζωή που ενέπνευσε την προσέγγιση της Neue 
Marx-Lektüre πάνω στη μαρξική κριτική της πολιτικής οι-
κονομίας. Αυτή η ιδέα του Adorno, καθώς και η έννοια της 
«ταυτοτικής σκέψης» που εισήγαγε, ήταν με τη σειρά τους 
εμπνευσμένες από τις ιδέες που είχε μοιραστεί μαζί του 
ο Sohn-Rethel τη δεκαετία του ’30. Η γερμανική συζήτηση 
εξελίχθηκε επομένως με τη δημοσίευση αυτών των ιδε-
ών στα 1970 στο βιβλίο του Sohn-Rethel Intellectual and 
Manual Labour.44 Σε αυτό το έργο ο Sohn-Rethel αναγνω-
ρίζει πως η αφαίρεση από τη χρήση, η οποία πραγματο-
ποιείται κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής, βρίσκεται στη 
ρίζα όχι μόνο του παράξενου είδους κοινωνικής σύνθε-
σης στις εμπορευματικές κοινωνίες, αλλά και της ίδιας της 
ύπαρξης του αφηρημένου εννοιολογικού συλλογισμού 
και της εμπειρίας της ανεξάρτητης διάνοιας. Η θέση του 
Sohn-Rethel είναι πως το «υπερβατολογικό υποκείμενο», 
όπως έχει ρητά θεωρητικοποιηθεί από τον Καντ, δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά μια θεωρητική και την ίδια στιγμή τυφλή 
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έκφραση της ενότητας ή της ομοιότητας των πραγμάτων 
που συγκροτείται μέσω της ανταλλαγής. Τέτοιες ιδέες, 
μαζί με εκείνες του Πασουκάνις σχετικά με το πώς το «νο-
μικό υποκείμενο» και το εμπόρευμα παράγονται ιστορικά 
από κοινού, τροφοδότησαν μια περίοδο κριτικής εξέτασης 
κατά την οποία όλες οι πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβα-
νομένης της ίδιας μας της αντίληψης για την εσωτερική 
υποκειμενικότητα και τη συνείδηση, συλλαμβάνονταν ως 
μορφικά προσδιορισμένες από το κεφάλαιο και την αξία.

Για τον Μαρξ, το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα «πραγμα-
τικής αφαίρεσης» είναι η χρηματική μορφή της αξίας, και 
ίσως η πιο εκτεταμένη συνεισφορά των γερμανικών συ-
ζητήσεων έγκειται στην ανάπτυξη από μέρους τους μιας 
«χρηματικής θεωρίας της αξίας» σύμφωνα με τις κατευ-
θύνσεις που είχαν ήδη τεθεί από τον Rubin. Σε ένα σημαντι-
κό απόσπασμα από την 1η έκδοση του Κεφαλαίου ο Μαρξ 
περιγράφει το χρήμα ως μια αφαίρεση που με έναν διε-
στραμμένο τρόπο αποκτά στην πραγματική ζωή μια ύπαρ-
ξη ανεξάρτητη από τα επιμέρους: «Είναι σαν κοντά στα και 
εκτός από τα λιοντάρια, τις τίγρεις, τους λαγούς και όλα τα 
άλλα πραγματικά ζώα [...] να υπήρχε επίσης και το ζώον, η 
ατομική ενσάρκωση του όλου βασιλείου των ζώων».45 Τα 
προϊόντα της ιδιωτικής εργασίας πρέπει να ανταλλάσσο-
νται με αυτήν τη συγκεκριμένη αναπαράσταση αφηρημέ-
νης εργασίας έτσι ώστε η κοινωνική τους εγκυρότητα να 
υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Συνεπώς, μια αφαίρεση 
–και όχι ένα προϊόν της σκέψης– υπάρχει στον κόσμο 
ως αντικείμενο με μια κοινωνική αντικειμενικότητα στην 
οποία πρέπει όλοι να υποκλίνονται.

Ο παραδοσιακός μαρξισμός αγνόησε αυτή τη συζήτηση 
και ακολούθησε γενικώς τον Ρικάρντο και τους αστούς 
οικονομολόγους στη θεώρηση του χρήματος ως απλώς 
ενός χρήσιμου τεχνικού εργαλείου για τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής προϋπαρχουσών εμπορευματικών αξι-
ών. Αντίθετα, οι γερμανικές συζητήσεις εστιάστηκαν στο 
παράξενο είδος αντικειμενικότητας της αξίας –στο γεγο-
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νός ότι δεν ενυπάρχει σε ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, 
αλλά υπάρχει μόνο στη σχέση ισοδυναμίας ανάμεσα σε 
ένα εμπόρευμα και την ολότητα των υπόλοιπων εμπορευ-
μάτων–, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσω του 
χρήματος. Αυτός ο ρόλος του χρήματος σε μια γενικευ-
μένη εμπορευματική κοινωνία ανατροφοδοτεί την ίδια 
την εμπειρία της ζωντανής εργασίας. Στον βαθμό που η 
εργασία είναι απλά μια δραστηριότητα που διεξάγεται για 
χρήμα, το είδος της εργασίας που εκτελείται αποτελεί ένα 
ζήτημα αδιαφορίας και τύχης. Η οργανική σύνδεση που 
υπήρχε σε προηγούμενες κοινωνίες μεταξύ των ατόμων 
στην ιδιαιτερότητά τους και των ειδικών μορφών εργασί-
ας έχει σπάσει. Αναπτύσσεται ένα υποκείμενο που είναι 
σε θέση να κινείται αδιάφορα μεταξύ διαφορετικών μορ-
φών εργασίας:

Εδώ λοιπόν γίνεται για πρώτη φορά αληθινή στην πρά-
ξη η αφαίρεση της κατηγορίας «εργασία», «εργασία 
γενικά», εργασία απλά και καθαρά, η αφετηρία της 
σύγχρονης πολιτικής οικονομίας. Η απλούστατη λοι-
πόν αφαίρεση, που η σύγχρονη πολιτική οικονομία 
τοποθετεί στην πρώτη γραμμή, και που εκφράζει μια 
σχέση πανάρχαια και έγκυρη για όλες τις κοινωνι-
κές μορφές, εμφανίζεται ωστόσο πρακτικά αληθινή 
σ’ αυτή την αφαίρεση μονάχα σαν κατηγορία της πιο 
σύγχρονης κοινωνίας.46

Η αφηρημένη εργασία, λοιπόν, ως πρακτική αφαίρεση 
είναι μια θεμελιωδώς καπιταλιστική μορφή εργασίας – 
προϊόν της αναγωγής όλων των δραστηριοτήτων στην 
αφηρημένη δραστηριότητα-που-παράγει-χρήμα. Κατά την 
παραδοσιακή άποψη, το ξεπέρασμα του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής δεν συνεπάγεται την κατάργηση της 
αφηρημένης εργασίας: η αφηρημένη εργασία, σύμφωνα 
με την άποψη αυτή, είναι μια γενική (generic) αφαίρεση, 
μια γενική διιστορική αλήθεια που αποτέλεσε τη βάση για 
την εμφάνιση των μορφών της αγοράς εντός του καπιτα-
λιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτή η αλήθεια θα λάμψει 
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εγκαινίαστηκε από αυτόν και τον Napoleoni50 και η οποία 
κατέληξε σε συμπεράσματα κοντινά με εκείνα των θεωρη-
τικών της αξιακής μορφής. Στις αγγλόφωνες συζητήσεις, 
όπου τίποτα σχεδόν από τις γερμανικές συζητήσεις δεν 
είχε μεταφραστεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο 
Rubin απέκτησε μια πρωταρχική σημασία.51 Στο Συνέδριο 
Σοσιαλιστών Οικονομολόγων (Conference of Socialist 
Economists),52 ένα κεντρικό φόρουμ για αυτές τις συζητή-
σεις, διεξήχθη μια σημαντική διχογνωμία ανάμεσα σε μια 
εμπνευσμένη-από-τον-Rubin αφηρημένη-κοινωνική-εργα-
σια(κή) θεωρία της αξίας και μια περισσότερο παραδοσια-
κή ενσωματωμένη-εργασια(κή) θεωρία της αξίας. Εκείνοι 
που βρίσκονταν στο πρώτο στρατόπεδο κινήθηκαν προς 
την κατεύθυνση της χρηματικής θεωρίας της αξίας, όπως 
συνέβη στις γερμανικές συζητήσεις, αλλά στην προκειμέ-
νη περίπτωση υπήρξε πολύ λιγότερη συζήτηση και εκτίμηση 
της συνάφειας της Λογικής του Χέγκελ για την κατανόηση 
της συστηματικής σχέσης των κατηγοριών στο Κεφά-
λαιο.53 Εν μέσω της έλλειψης μεταφράσεων των Reichelt 
και Backhaus, οι λιγοστοί αγγλόφωνοι που ακολούθησαν 
τους Γερμανούς στην απόπειρα να ανακατασκευάσουν το 
Κεφάλαιο54 –η σχολή Konstanz-Sydney, γνωστή ως «σχο-
λή της αξιακής μορφής»– θεωρήθηκαν από τους περισσό-
τερους υπόλοιπους συμμετέχοντες υπερβολικά ακραίοι. 
Είναι ένα χαρακτηριστικό της συστηματικής διαλεκτικής, 
όπως αυτή έχει εμφανιστεί πρόσφατα, ότι αυτές οι ειση-
γήσεις για την ανάγκη μιας περισσότερο ριζικής ανακα-
τασκευής βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της συζήτησης.

Η (AΝΤΙ-)ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η κριτική σημασία της θεωρίας της αξιακής μορφής έγκει-
ται στο ότι θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε πολιτική σύλληψη 
βασισμένη στην επιβεβαίωση του προλεταριάτου ως πα-
ραγωγού αξίας. Αναγνωρίζει το έργο του Μαρξ ως μια 
ουσιαστικά αρνητική κριτική της καπιταλιστικής κοινωνίας. 
Ανακατασκευάζοντας τη μαρξική διαλεκτική της αξιακής 
μορφής, δείχνει πώς η διαδικασία της κοινωνικής ζωής 
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στον σοσιαλισμό, με τον παρασιτικό ρόλο του καπιταλιστή 
να έχει εξαλειφθεί και την αναρχική οργάνωση της αγο-
ράς της κοινωνικής εργασίας να έχει αντικατασταθεί από 
τον (κρατικό) σχεδιασμό. Από μια κριτική οπτική, ο παρα-
δοσιακός μαρξισμός είχε μετατρέψει τις καπιταλιστικές 
μορφές και νόμους σε γενικούς νόμους της ιστορίας: 
στις σχετικά καθυστερημένες περιοχές όπως η Ρωσία, 
όπου ο μαρξισμός έγινε η ιδεολογία της κρατικά διευ-
θυνόμενης βιομηχανικής ανάπτυξης, το Κεφάλαιο έγινε 
«εχειρίδιο οδηγιών». Αντίθετα, για τους θεωρητικούς της 
αξιακής μορφής η μαρξική θεωρία της αξίας, ως χρηματι-
κή θεωρία της αξίας, «δεν είναι μια θεωρία για τη διανομή 
του κοινωνικού πλούτου, αλλά μάλλον μια θεωρία για τη 
συγκρότηση μιας κοινωνικής ολότητας υπό συνθήκες κε-
φαλαιοκρατικής παραγωγής εμπορευμάτων».47 Το ζήτημα 
μετατοπίστηκε, λοιπόν, από θέμα διανομής σε θέμα ξεπε-
ράσματος της μορφής της εργασίας, του πλούτου και του 
ίδιου του τρόπου παραγωγής.

Σε διαφορετικές χώρες, κάποιες φορές έχοντας επίγνω-
ση των γερμανικών συζητήσεων αλλά και ανεξάρτητα από 
αυτές, τέθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις και βρέθηκαν πα-
ρόμοιες απαντήσεις, κινητοποιημένες από κείμενα όπως 
τα Grundrisse και τα Essays του Rubin. Για παράδειγμα, η 
σπουδαιότητα της αξιακής μορφής έτυχε της προσοχής 
του Ζακ Ρανσιέρ, μαθητή τότε του Αλτουσέρ. Ο Αλτουσέρ 
είχε ορθά αναγνωρίσει πως ο Μαρξ προέβη σε μια πλήρη 
ρήξη με το θεωρητικό πεδίο του Ρικάρντο και της κλασικής 
πολιτικής οικονομίας, αλλά δεν ήταν σε θέση να αναγνω-
ρίσει την ανάλυση της αξιακής μορφής ως σημείο-κλειδί 
για τη ρήξη αυτή, καθώς την απέρριπτε λόγω του «εγελιανι-
σμού» της. Ο Ρανσιέρ ωστόσο επισήμανε ότι «αυτό που δι-
αφοροποιεί ριζικά τον Μαρξ από την κλασική οικονομική 
θεωρία είναι η ανάλυση της αξιακής μορφής του εμπορεύ-
ματος (ή της εμπορευματικής μορφής του προϊόντος της 
εργασίας)».48 Η αναγνώριση αυτή έγινε επίσης δεκτή από 
έναν άλλο αντι-εγελιανό –τον Lucio Colletti–49 και τροφο-
δότησε μια ιταλική αντιπαράθεση σχετικά με την αξία που 
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εγκαινίαστηκε από αυτόν και τον Napoleoni50 και η οποία 
κατέληξε σε συμπεράσματα κοντινά με εκείνα των θεωρη-
τικών της αξιακής μορφής. Στις αγγλόφωνες συζητήσεις, 
όπου τίποτα σχεδόν από τις γερμανικές συζητήσεις δεν 
είχε μεταφραστεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο 
Rubin απέκτησε μια πρωταρχική σημασία.51 Στο Συνέδριο 
Σοσιαλιστών Οικονομολόγων (Conference of Socialist 
Economists),52 ένα κεντρικό φόρουμ για αυτές τις συζητή-
σεις, διεξήχθη μια σημαντική διχογνωμία ανάμεσα σε μια 
εμπνευσμένη-από-τον-Rubin αφηρημένη-κοινωνική-εργα-
σια(κή) θεωρία της αξίας και μια περισσότερο παραδοσια-
κή ενσωματωμένη-εργασια(κή) θεωρία της αξίας. Εκείνοι 
που βρίσκονταν στο πρώτο στρατόπεδο κινήθηκαν προς 
την κατεύθυνση της χρηματικής θεωρίας της αξίας, όπως 
συνέβη στις γερμανικές συζητήσεις, αλλά στην προκειμέ-
νη περίπτωση υπήρξε πολύ λιγότερη συζήτηση και εκτίμηση 
της συνάφειας της Λογικής του Χέγκελ για την κατανόηση 
της συστηματικής σχέσης των κατηγοριών στο Κεφά-
λαιο.53 Εν μέσω της έλλειψης μεταφράσεων των Reichelt 
και Backhaus, οι λιγοστοί αγγλόφωνοι που ακολούθησαν 
τους Γερμανούς στην απόπειρα να ανακατασκευάσουν το 
Κεφάλαιο54 –η σχολή Konstanz-Sydney, γνωστή ως «σχο-
λή της αξιακής μορφής»– θεωρήθηκαν από τους περισσό-
τερους υπόλοιπους συμμετέχοντες υπερβολικά ακραίοι. 
Είναι ένα χαρακτηριστικό της συστηματικής διαλεκτικής, 
όπως αυτή έχει εμφανιστεί πρόσφατα, ότι αυτές οι ειση-
γήσεις για την ανάγκη μιας περισσότερο ριζικής ανακα-
τασκευής βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της συζήτησης.

Η (AΝΤΙ-)ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η κριτική σημασία της θεωρίας της αξιακής μορφής έγκει-
ται στο ότι θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε πολιτική σύλληψη 
βασισμένη στην επιβεβαίωση του προλεταριάτου ως πα-
ραγωγού αξίας. Αναγνωρίζει το έργο του Μαρξ ως μια 
ουσιαστικά αρνητική κριτική της καπιταλιστικής κοινωνίας. 
Ανακατασκευάζοντας τη μαρξική διαλεκτική της αξιακής 
μορφής, δείχνει πώς η διαδικασία της κοινωνικής ζωής 
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I. Elbe u.a. (Hrsg.) 
Kritik der politi-
schen Philosophie 
Eigentum. Münster: 
Gesellsschaftsver-
trag, Staat II.
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υπάγεται στην –ή «προσδιορίζεται μορφικά» από την– αξι-
ακή μορφή. Αυτό που χαρακτηρίζει τούτο τoν «μορφικό 
προσδιορισμό» είναι μια διεστραμμένη προτεραιότητα 
της μορφής έναντι του περιεχομένου της. Η εργασία δεν 
προϋπάρχει απλώς της αντικειμενοποίησής της στο καπι-
ταλιστικό εμπόρευμα, ως ένα θετικό έδαφος προς απε-
λευθέρωση στον σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό μέσω 
της τροποποίησης της μορφικής της έκφρασης. Αντίθετα, 
κατά μία θεμελιώδη έννοια, η αξία –ως η κύρια κοινωνική 
διαμεσολάβηση– προϋπάρχει και συνεπώς έχει προτε-
ραιότητα έναντι της εργασίας. Όπως υποστηρίζει ο Chris 
Arthur:

Στο βαθύτερο επίπεδο, η αποτυχία της παράδοσης που 
υιοθετεί μια γραμμική λογική και χρησιμοποιεί το μο-
ντέλο της «απλής εμπορευματικής παραγωγής» είναι 
ότι εστιάζεται στον άνθρωπο ως τον δημιουργό των 
αξιακών σχέσεων, αντί να δει τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες ως αντικειμενικά εγγεγραμμένες στην 
αξιακή μορφή (περίεργως, μια αποτυχία παρόμοια 
με εκείνη των νεοκλασικιστών). Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, ο νόμος της αξίας επιβάλλεται στους ανθρώ-
πους μέσα από τη δραστικότητα ενός συστήματος με 
το κεφάλαιο στο κέντρο του· το κεφάλαιο που καθυπο-
τάσσει την εμπορευματική παραγωγή στον σκοπό της 
αξιοποίησης και το οποίο είναι το πραγματικό υποκεί-
μενο (αναγνωρισμένο ως τέτοιο από τον Μαρξ) που 
μας αντιπαρατίθεται.55

Ενώ φαίνεται αληθινό και πολιτικά αποτελεσματικό56 να 
πούμε ότι εμείς παράγουμε το κεφάλαιο με την εργασία 
μας, στην πραγματικότητα είναι περισσότερο ακριβές 
να πούμε ότι (σε έναν κόσμο που είναι πραγματικά αντε-
στραμμένος) εμείς, ως υποκείμενα της εργασίας, έχουμε 
παραχθεί από αυτό. Ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος ερ-
γασίας είναι το μέτρο της αξίας μονάχα επειδή η αξιακή 
μορφή θέτει την εργασία ως το περιεχόμενό της. Σε μια 
κοινωνία που δεν θα κυριαρχείται πια από αλλοτριωμένες 

54.  Για παράδειγμα: 
Eldred, M. (1984). 
Critique of Com-
petitive Freedom 

and the Bour-
geois-Democratic 

State: Outline of a 
Form-Analytic Ex-
tension of Marx’s 

Uncompleted Sys-
tem. Copenhagen: 

Kurasje.

55.  Arthur, C. 
(1998). ‘Engels, Logic 

and History’. In 
Bellofiore, R. (ed.), 
Marxian Econom-
ics a Reappraisal: 
Essays on Volume 

III of Capital, vol. 1. 
London: Macmillan, 

p. 14.

56.  Ο Mike Rooke 
για παράδειγμα 

ασκεί κριτική στον 
Chris Arthur και 

την προσέγγιση 
της συστηματικής 
διαλεκτικής γιατί 
«πραγμοποιεί τη 

διαλεκτική» και 
χάνει τη σημασία 

της ως «διαλεκτικής 
της εργασίας». Βλ. 

Rooke, M. (May 
2009). ‘Marxism, 

Value and the 
Dialectic of Labour’. 

Critique, Vol. 37, 
No 2, pp. 201-216.
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κοινωνικές μορφές –που δεν θα είναι πια προσανατολι-
σμένη γύρω από την αυτοεπέκταση του αφηρημένου πλού-
του– ο καταναγκασμός για εργασία που χαρακτηρίζει τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής θα εξαφανιστεί.57 Μαζί 
με την αξία, εξαφανίζεται και η αφηρημένη εργασία ως 
κατηγορία. Η αναπαραγωγή των ατόμων και των αναγκών 
τους γίνεται αυτοσκοπός. Χωρίς τις κατηγορίες της αξίας, 
της αφηρημένης εργασίας και του μισθού, η «εργασία» θα 
έπαυε να επιτελεί τον συστηματικό της ρόλο, όπως αυτός 
καθορίζεται από την κύρια κοινωνική διαμεσολάβηση: την 
αξία.

Αυτός είναι ο λόγος που η θεωρία της αξιακής μορφής 
δείχνει, όσον αφορά την έννοια της επανάστασης που 
συνεπάγεται, προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της κομ-
μουνιστικοποίησης. Το ξεπέρασμα των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων δεν μπορεί να προϋποθέτει μια 
απλή «απελευθέρωση της εργασίας»· αντίθετα, ο μόνος 
«τρόπος διαφυγής» είναι η κατάπνιξη της ίδιας της αξίας – 
της αξιακής μορφής που θέτει την αφηρημένη εργασία ως 
το μέτρο του πλούτου. Η κομμουνιστικοποίηση είναι η κα-
ταστροφή της εμπορευματικής μορφής και η ταυτόχρονη 
εγκαθίδρυση άμεσων κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των 
ατόμων. Την αξία, νοούμενη ως μια απόλυτη μορφή κοι-
νωνικής διαμεσολάβησης, δεν μπορούμε να την ξεφορ-
τωθούμε με ημίμετρα.

Το γεγονός ότι λίγοι θεωρητικοί της αξιακής μορφής 
έχουν συναγάγει ρητά τέτοια ριζοσπαστικά πολιτικά συ-
μπεράσματα από το έργο τους μικρή σημασία έχει: αυτά 
τα ριζοσπαστικά πολιτικά (ή αντι-πολιτικά) συμπεράσματα 
είναι για εμάς οι λογικές συνεπαγωγές της ανάλυσης.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ;

Η αναγνώριση από μέρους της θεωρίας της αξιακής μορ-
φής του «κρυμμένου πυρήνα» της μαρξικής κριτικής της 
πολιτικής οικονομίας θα συνιστούσε ότι ήδη από το 1867 

57.  Εκτός της 
ταξικής κοινωνίας 
η «εργασία» -η 
ανθρώπινη ανάγκη 
για ανταλλαγή με 
τη φύση («η φύση 
είναι το ανόργανο 
σώμα του ανθρώ-
που [...] και πρέπει 
να παραμείνει σε 
συνεχή ανταλλαγή 
μαζί της, αν θέλει 
να μην πεθάνει»)- 
δεν είναι ένας 
εξωτερικός κατανα-
γκασμός, αλλά μια 
έκφραση της ίδιας 
μας της φύσης. Ο 
αυτοκαθορισμός 
μας με την έννοια, 
για παράδειγμα, ότι 
πρέπει να κάνουμε 
κάποια πράγματα 
για να φάμε, δεν 
είναι καταναγκα-
σμός.
[Σ.τ.Μ.: Η φράση 
της παρένθεσης 
είναι από Μαρξ, Κ. 
(2012). Οικονομικά 
και Φιλοσοφικά 
Χειρόγραφα 1844. 
Αθήνα: Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο, σελ. 
92].
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ο Μαρξ είχε αντιληφθεί την αξία ως ολοποιητική μορφή 
κοινωνικής διαμεσολάβησης που έπρεπε να ξεπεραστεί 
στο σύνολό της. Έτσι, ο μαρξισμός, με την ιστορία της 
επιβεβαίωσης της εργασίας και της ταύτισης με την κρατι-
κά-διευθυνόμενη «σοσιαλιστική συσσώρευση» που φέρει, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ιστορία της παρερμηνείας του 
Μαρξ. Η ορθή ανάγνωση, η οποία δείχνει προς μια ριζική 
άρνηση της αξίας, έχει σύμφωνα με αυτή την άποψη με 
κάποιο τρόπο αγνοηθεί. Ωστόσο, αν η θεωρία του Μαρξ 
για την αξιακή μορφή συνεπαγόταν την κομμουνιστικοποί-
ηση με τη σύγχρονη έννοια, τότε επρόκειτο για μια συνε-
παγωγή που ξεκάθαρα απέτυχε να δει κι ο ίδιος!

Πράγματι, η στάση του ίδιου του Μαρξ προς τη σημασία 
της αξιακής του θεωρίας υπήρξε αμφίθυμη. Από τη μια 
πλευρά, ο Μαρξ επέμενε στην «επιστημονική» της σημα-
σία, αλλά, ανταποκρινόμενος στις δυσκολίες που είχαν 
οι αναγνώστες του να κατανοήσουν τις λεπτές υφές της, 
φάνηκε πρόθυμος να συμβιβαστεί σε σχέση με αυτό προς 
όφελος της υποδοχής του υπόλοιπου έργου του.58 Παράλ-
ληλα με την προθυμία του να εκλαϊκεύσει το έργο του και 
να «κρύψει τη μέθοδο του», επέτρεψε στον Ένγκελς (ο 
οποίος όπως έχουμε δει ήταν ένας από τους ανθρώπους 
που δυσκολεύονταν με αυτή την πτυχή του έργου του φί-
λου του) να γράψει διάφορα άρθρα που υποβάθμιζαν την 
πραγμάτευση της αξίας και του χρήματος ώστε αυτή να 
μην «αποσπά από το κυρίως θέμα». Φαίνεται πως ο Μαρξ 
είχε τη θέση ότι:

[Η] αξιακή θεωρία είναι η λογική προϋπόθεση της θεω-
ρίας του για την καπιταλιστική παραγωγή, αλλά δεν εί-
ναι απαραίτητη για την κατανόηση αυτού που σημαίνει 
αυτή η τελευταία θεωρία, και κυρίως αυτού που είναι 
η κριτική της καπιταλιστικής παραγωγής. Η μαρξιστική 
συζήτηση έχει τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει αυτή την 
εμφανή μαρξική στάση (πρβλ. επίσης τις συμβουλές 
του Μαρξ στην κα Kugelmann)59 με κάθε τρόπο, θέτο-
ντας το πρόβλημα του κατά πόσον η μαρξική θεωρία 

58.  Για μια συζήτη-
ση (που αντλεί από 

τον Backhaus) βλ. 
Eldred, M. (1984). 

Preface to Critique 
of Competitive 

Freedom and the 
Bourgeois-Demo-

cratic State. Copen-
hagen: Kurasje, pp. 

xlv-li.

59.  Ο Μαρξ 
συμβούλευσε 

πως η σύζυγος 
του φίλου του θα 
μπορούσε, λόγω 

της δυσκολίας του, 
να παραλείψει το 
πρώτο μέρος του 

Κεφαλαίου (για 
την αξία και το 

χρήμα) - ο Eldred 
αναφέρεται εδώ 
στο γεγονός ότι 
πολλοί αναγνώ-
στες του Μαρξ, 

όπως εκείνοι που 
πείστηκαν από τον 
Sraffa και τον Αλ-
τουσέρ, νομίζουν 

ότι αυτός είναι ο 
σωστός τρόπος για 

να προσεγγίσει 
κανείς τον Μαρξ.
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της αξίας είναι αναγκαία για τη μαρξική θεωρία της 
ταξικής εκμετάλλευσης.60

Ο Μαρξ έμοιαζε να δέχεται ότι μια περισσότερο ή λιγό-
τερο αριστερή ρικαρδιανή ανάγνωση του έργου του θα 
ήταν επαρκής για τις ανάγκες του εργατικού κινήματος. 
Τα πολιτικά γραπτά του είκασαν ότι μια ισχυρή εργατική 
τάξη, συσπειρωνόμενη γύρω από την ολοένα περισσό-
τερο ομοιογενή εργατική ταυτότητα, θα μπορούσε μέσω 
των συνδικάτων και των κομμάτων της απλώς να επεκτεί-
νει τους καθημερινούς αγώνες της σε μια επαναστατική 
ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ενάντια στον 
λασσαλικό σοσιαλδημοκρατικό μαρξισμό της εποχής 
του, ο Μαρξ έγραψε πράγματι την καυστική Κριτική του 
Προγράμματος της Γκότα με την οποία επιτέθηκε σφο-
δρά στις ασυνάρτητες πολιτικές οικονομικές παραδοχές 
του που επιβεβαίωναν την εργασία. Εντούτοις, δεν θεώ-
ρησε αναγκαίο να τη δημοσιεύσει. Επιπλέον, οι ιδέες που 
προέβαλε ακόμη και στην Κριτική (η οποία δημοσιεύθηκε 
αργότερα από τον Ένγκελς) δεν είναι καθόλου δίχως προ-
βλήματα. Περιλαμβάνουν μια θεωρία μετάβασης κατά την 
οποία το αστικό δικαίωμα στη διανομή θα εξακολουθούσε 
να επικρατεί, μέσω της χρήσης των κουπονιών εργασίας, 
και στην οποία η περιγραφή του για το «πρώτο στάδιο –
του σοσιαλισμού–» είναι πολύ πιο κοντά στον καπιταλισμό 
από ό,τι είναι στο περισσότερο ελκυστικό δεύτερο στά-
διο, χωρίς να παρέχεται οποιοσδήποτε μηχανισμός που 
να εξηγεί πώς το πρώτο μπορεί να μετασχηματιστεί στο 
δεύτερο.61

Θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι η γερμανική συζήτη-
ση αγνόησε την αναντιστοιχία μεταξύ της ριζοσπαστικής 
στάσης που πολλοί από τους συμμετέχοντες συνήγαν ή 
ανέπτυσσαν από τη μαρξική κριτική, και της πολιτικής του 
ίδιου του Μαρξ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ένας ση-
μαντικός τρόπος με τον οποίο αυτό το ζήτημα άρχισε να 
κατανοείται ήταν αναφορικά με τη διαφορά ανάμεσα σε 
έναν «εσωτερικό Μαρξ», ο οποίος είχε μια ριζική κριτική 

60.  Eldred, ό.π., pp. 
xlix-l.

61.  Βλ. Berki, R.N. 
(1984). Insight and 
Vision: The Problem 
of Communism in 
Marx’s Thought. 
London: JM Dent, 
chapter 5.
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της αξίας ως μορφής ολοποιητικής κοινωνικής διαμεσο-
λάβησης, και έναν «εξωτερικό Μαρξ», προσανατολισμένο 
στους σκοπούς του εργατικού κινήματος της εποχής του 
και υποστηρικτή τους.62 Ο εξωτερικός Μαρξ θεωρήθηκε 
ότι βασιζόταν σε μια εσφαλμένη ανάγνωση της ριζοσπα-
στικής προοπτικής του προλεταριάτου του 19ου αιώνα. Η 
εγκατάλειψη του «εξωτερικού Μαρξ» υπέρ του «εσωτε-
ρικού Μαρξ» αποτέλεσε μια ισχυρή τάση στο γερμανικό 
πλαίσιο. Η ιδέα του Μαρξ για το κεφάλαιο ως ασυνείδητο 
αυτόματο υποκείμενο θεωρήθηκε πως εκτοπίζει την ιδέα, 
την οποία φαίνεται πως επίσης είχε υποστηρίξει, για το 
προλεταριάτο ως υποκείμενο της ιστορίας. Η ταξική πάλη 
δεν απορρίπτεται από αυτή την άποψη, αλλά γίνεται αντι-
ληπτή ως «εμμενής-στο-σύστημα» –κινούμενη εντός των 
κατηγοριών– και η κατάργηση των κατηγοριών αναζητείται 
αλλού. Ο Μαρξ υπό αυτό το πρίσμα είχε απλά λάθος στην 
ταύτισή του με το εργατικό κίνημα, το οποίο εκ των υστέ-
ρων μας έχει δείξει πως ήταν ένα κίνημα για χειραφέτηση 
μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία, και όχι το κίνημα για 
την κατάργησή της. Κατ’ εξοχήν παραδείγματα αυτής της 
τάσης είναι οι ομάδες Krisis και Exit! που ασχολούνται με 
την κριτική της αξίας (Wertkitik). Μολονότι δεν χρησιμο-
ποιεί τη διάκριση εσωτερικού/εξωτερικού Μαρξ, ο Moishe 
Postone, ο οποίος ανέπτυξε τις ιδέες του στη Φραγκφούρ-
τη στις αρχές της δεκαετίας του ’70, επιχειρηματολογεί 
κατ’ ουσίαν υπέρ μιας παρόμοιας θέσης. Στο Time, Labor 
and Social Domination θεωρεί πως ο Μαρξ πρσφέρει μια 
«κριτική της εργασίας στον καπιταλισμό» (εσωτερικός 
Μαρξ) παρά –όπως στον παραδοσιακό μαρξισμό– μια 
«κριτική από τη σκοπιά της εργασίας» (εξωτερικός Μαρξ). 
Είναι ενδιαφέρον ότι, πέρα από αυτή τη στροφή μακριά 
από την τάξη, ο Postone είναι περισσότερο κατηγορημα-
τικός από τους περισσότερους ακαδημαϊκούς μαρξιστές 
της αξιακής μορφής στην εξαγωγή συμπερασμάτων από 
τη θεωρία του, τέτοιων που σε πολιτικό επίπεδο τον τοπο-
θετούν στην «υπεραριστερά» ή ακόμη και απηχούν τη θέση 
της κομμουνιστικοποίησης.63

62.  Παρότι μπορεί 
κάλλιστα να 

προέρχεται από τον 
Backhaus, σύμφω-
να με τον van der 
Linden η διάκριση 

επινοήθηκε από τον 
Stefan Breuer στο 
Krise der Revolu-

tionstheorie (1977). 
Βλ. Van der Linden, 

M. (December 
1997). ‘The Histori-

cal Limit of Workers’ 
Protest: Moishe Pos-

tone, Krisis and the 
“Commodity Logic”’. 

Review of Social 
History, vol. 42 no. 

3, pp. 447-458.

63.  Όπως ο 
Ντωβέ, ο Postone 

αντλεί από το «Από-
σπασμα για τις 

Μηχανές» για να 
υπονομεύσει τις πα-

ραδοσιακές μαρ-
ξιστικές συλλήψεις 

του σοσιαλισμού. 
θεωρεί τον παρα-

δοσιακό μαρξισμό 
έναν ρικαρδιανό 

μαρξισμό που 
επιζητούσε την αυ-

τοπραγμάτωση του 
προλεταριάτου αντί 
-όπως στον Μαρξ- 
την αυτοκατάργησή 

του, αντιλαμβάνε-
ται την ΕΣΣΔ ως 

καπιταλιστική και, 
όπως και η TC, 

τονίζει την ιστορική 
συγκρότηση τόσο 
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Σε καμιά περίπτωση όλοι όσοι επηρεάστηκαν από τη Νέα 
Ανάγνωση του Μαρξ, και σίγουρα όχι όλοι αυτοί που 
τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή ενός μαρξισμού 
προσανατολισμένου στην κριτική της αξιακής μορφής, 
δεν παίρνουν αυτή τη στροφή μακριά από την ταξική πάλη. 
Στις αγγλόφωνες συζητήσεις η υιοθέτηση μιας «χρηματι-
κής» ή «αφηρημένης κοινωνικής εργασια(κής)» θεωρίας 
της αξίας δεν έχει σε γενικές γραμμές περιλάβει την ίδια 
απόρριψη της ταξικής ανάλυσης, από την άλλη όμως δεν 
έχει περιλάβει και μια κριτική των παραδοσιακών αριστε-
ρών παραδοχών παρόμοια με αυτή που αναδύθηκε στη 
Γερμανία. Ο Werner Bonefeld, παρ’ όλα αυτά, ο οποίος 
έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να εισαγάγει 
κριτικές ιδέες που προέρχονται από τις γερμανικές συζη-
τήσεις στον αγγλόφωνο μαρξισμό, έχει υιοθετήσει μια 
οπτική αποφασιστικά υπέρ της ταξικής πάλης.64 Εντούτοις, 
οι περισσότερες επεξεργασίες της Neue Marx-Lektüre 
κατανοούν ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της την 
απόρριψη της απόδοσης από τον Μαρξ μιας ιστορικής 
αποστολής στο προλεταριάτο, την ίδια στιγμή που στη 
γερμανική αριστερά έχει επικρατήσει ένα αίσθημα σκε-
πτικισμού απέναντι στην ταξική πάλη. Όμως αν σε αυτόν 
τον τύπο θεώρησης το προλεταριάτο απορρίπτεται ως υπο-
κείμενο της επανάστασης, τότε τίθεται φυσικά η ερώτηση: 
από πού θα προέλθει η κατάργηση της ταξικής κοινωνίας; 
Η κάπως ανεπαρκής απάντηση που επικρατεί με διάφορες 
μορφές στις γερμανικές συζητήσεις μοιάζει να είναι πως 
πρόκειται για ένα ζήτημα άσκησης της σωστής κριτικής – 
θεωρώντας δηλαδή την επανάσταση ένα ζήτημα απόκτη-
σης της σωστής συνείδησης. Σε αυτόν τον εστιασμό στη 
σωστή συνείδηση και κριτική φαίνεται ότι κατά ειρωνικό 
τρόπο –και παρ’ όλη την αμφισβήτηση του παραδοσιακού 
μαρξισμού– διατηρείται μια ορισμένη λενινιστική προβλη-
ματική που διαχωρίζει τους εκπαιδευτές από τους εκπαι-
δευόμενους.

Έχουμε τονίσει τον τρόπο με τον οποίο η Neue Marx-
Lektüre σηματοδότησε μια εξέλιξη και βελτίωση ως προς 
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τη Σχολή της Φραγκφούρτης. Η διαλεκτική θεωρία του 
Adorno για την κοινωνία –από την άποψη της συστημι-
κής αυτοαναπαραγωγής της πίσω από τις πλάτες των 
ατόμων, της αντιστροφής υποκειμένου-αντικειμένου και 
της ύπαρξης της πραγματικής αφαίρεσης– προήλθε από 
την κριτική του Μαρξ στην πολιτική οικονομία. Εντούτοις, 
ο ίδιος ο Adorno δεν διεξήγε κάποια λεπτομερή μελέτη 
του Κεφαλαίου και των σχεδιασμάτων του, στηριζόμενος 
σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα άλλων.65 Η Neue Marx-
Lektüre απέδειξε την ορθότητα της κατανόησης του Adorno 
για την καπιταλιστική κοινωνία, όχι στην ευρύτερη περιοχή 
της φιλοσοφίας και της κοινωνικής θεωρίας, αλλά στο 
προνομιακό για τον παραδοσιακό μαρξισμό έδαφος της 
ερμηνείας του Κεφαλαίου. Ωστόσο, οι Adorno και Χορκ-
χάιμερ φάνηκε πως δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσουν 
τις θεωρητικές αναπτύξεις που επιτεύχθηκαν από τους 
φοιτητές τους.66 Μετά τον θάνατό τους, η κληρονομιά της 
Σχολής της Φραγκφούρτης υπέστη έναν πλήρη εκφυλισμό 
σε αστική θεωρία υπό τον Χάμπερμας, ενώ η Neue Marx-
Lektüre τροφοδότησε μια άνθιση της κριτικής μαρξικής 
θεωρίας. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο τα επι-
τεύγματα της Neue Marx-Lektüre μπορούν να ιδωθούν ως 
υποδεέστερα του Adorno. Η κατηγορία της τάξης παίζει 
μικρό ρόλο στα γραπτά των Backhaus και Reichelt, ενώ 
οι δυο τους μεταχειρίζονται το ζήτημα της επανάστασης 
ως κάτι έξω από το πεδίο της ακαδημαϊκής τους ειδικό-
τητας· ως εκ τούτου, είναι κατά ειρωνικό τρόπο ο Adorno, 
ακόμη και με την ιδέα του για την ενσωμάτωση του προ-
λεταριάτου, ο οποίος έχει περισσότερα να πει πάνω σε 
αυτά τα ζητήματα. Ο ανταγωνισμός ως έννοια βρίσκεται 
σε περίοπτη θέση στα γραπτά του και σημασιοδοτείται με 
μια πολύ ορθόδοξη έννοια του ταξικού ανταγωνισμού. Σε 
δοκίμια όπως τα Society (1965), Remarks on social conflict 
today (1968) και το Ύστερος καπιταλισμός ή βιομηχανική 
κοινωνία; (1968) ο Adorno φανερώνει ένα «ορθόδοξο» 
(με την καλή έννοια) ενδιαφέρον για την πραγματικότητα 
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του ταξικού ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης. Στο 
«Remarks», γραμμένο μαζί με την Ursula Jaerisch, επιτίθε-
ται στην έννοια της κοινωνικής σύγκρουσης ως μια «θε-
τικιστική» εξομάλυνση της μαρξικής έννοιας της ταξικής 
πάλης, καίτοι μία εξομάλυνση που γίνεται αντικειμενικά 
δυνατή λόγω της ανάπτυξης της ταξικής κοινωνίας (εν-
σωμάτωση). Αν και δεν διεξάγεται συνειδητά, ο ταξικός 
ανταγωνισμός εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά 
της σύγχρονης κοινωνίας σύμφωνα με τον Adorno. Αυτό 
εκφράζεται στις σημειώσεις από μια διάλεξη του Adorno 
τις οποίες ο Backhaus αναγνωρίζει ως έμπνευση για τη 
Neue Marx-Lektüre. Ο Adorno τονίζει εδώ επανειλημμέ-
να ότι η «σχέση ανταλλαγής είναι προ-μορφοποιημένη 
(präformiert) από την ταξική σχέση»· ο μόνος λόγος που 
ο εργάτης δέχεται τις δεδομένες σχέσεις είναι γιατί δεν 
έχει «τίποτα παρά την εργασιακή του δύναμη» για να που-
λήσει. Σε αντίθεση με τα γραπτά του ίδιου του Backhaus, ο 
εστιασμός του Adorno βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο 
γεγονός ότι ενώ η ανταλλαγή δεν είναι απλώς μια ψευδαί-
σθηση, «είναι στην έννοια της υπεραξίας που η επίφαση 
(Schein) της διαδικασίας της ανταλλαγής μπορεί να ανα-
καλυφθεί».67 Συνεπώς, ενώ οι Backhaus και Reichelt εμ-
βάθυναν πολύ περισσότερο στα γραπτά του Μαρξ, με μια 
ορισμένη έννοια ο Adorno ήταν λιγότερο «ακαδημαϊκός», 
περισσότερο «πολιτικός», και πιο κοντά στο ενδιαφέρον 
του Μαρξ για την εκμετάλλευση και τον ταξικό ανταγω-
νισμό.

Από αυτή την άποψη επίσης, ο Krahl ήταν εντελώς διαφο-
ρετικός από τους κληρονόμους του. Όπως υποδεικνύει και 
ο πλήρης τίτλος των μεταθανάτια δημοσιευμένων γρα-
πτών του,68 ο Krahl είχε το πλεονέκτημα όχι μόνο να ενδι-
αφέρεται για τη διαμεσολάβηση των αξιακών κατηγοριών 
και της ταξικής πάλης, αλλά να υιοθετεί επίσης μια εξόχως 
ιστορική οπτική, οπτική που σε μεγάλο βαθμό λείπει από 
τα ουσιαστικά φιλολογικά έργα των Reichelt και Backhaus. 
Μετά τον Krahl, το μέλημα για συστηματική ανακατασκευή 
εκτοπίζει κάθε ενδιαφέρον για την ιστορία στη Neue 
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Marx-Lektüre. Η κίνηση των Backhaus, Reichelt, καθώς και 
της επόμενης γενιάς των θεωρητικών της αξίας όπως ο 
Heinrich, ήταν να αποβάλουν από το έργο του Μαρξ οτι-
δήποτε αποπνέει τη μυρωδιά μιας «μη επιστημονικής» φι-
λοσοφίας της ιστορίας ή μιας θεωρίας της επανάστασης. 
Το ζήτημα δεν είναι να αναζητήσουμε κάποιο είδος μηχα-
νικής εφαρμογής της θεωρίας, αλλά να αναγνωρίσουμε 
ότι τα προβλήματα στα οποία οι Adorno και Krahl έδωσαν 
διαφορετικές απαντήσεις δεν έχουν εκλείψει. Το σύστημα 
πρέπει να συλλαμβάνεται ιστορικά και η ιστορία συστημα-
τικά.

Σε αντίθεση με κάθε απλουστευτική επιστροφή στη θέση 
του Adorno (ή σε ό,τι τα αφορά, στα αμετάφραστα γρα-
πτά του Krahl), το θέμα είναι να κατανοήσουμε την απαι-
σιόδοξη στάση του Adorno απέναντι στις δυνατότητες 
της ταξικής πάλης των ημερών του ως προσπάθεια για 
μια έντιμη αντιμετώπιση των αντιφάσεων και των αδιεξό-
δων της εποχής του και όχι ένα απλό σφάλμα εκ μέρους 
του. Ομοίως, η υποχώρηση από τα ζητήματα που έθετε ο 
Krahl, ο σκεπτικισμός των γερμανικών συζητήσεων για 
τον «μαρξισμό της ταξικής πάλης» και η προσπάθεια να 
γειωθεί μια επαναστατική θεωρία με κάποιο άλλο τρόπο 
δεν είναι απλώς ιδεολογικές παρεκκλίσεις. Εάν δεν έχει 
φανεί να καταλήγουν σε μια πειστική εναλλακτική λύση, 
έχουν τουλάχιστον εντοπίσει ένα πραγματικό πρόβλημα. 
Δεν είναι καθόλου προφανές από την ιστορική καταγρα-
φή πως το εργατικό κίνημα δείχνει στην κατεύθυνση του 
κομμουνισμού νοούμενου ως το τέλος της αξία, της τά-
ξης, του κράτος κλπ – πράγματι, μάλλον το αντίθετο. Το 
επιχείρημα ότι η ταξική πάλη είναι εμμενής-στο-σύστημα 
συλλαμβάνει τον «παγιδευμένο» χαρακτήρα των αγώνων 
μέσα στο κεφάλαιο. Η ιδέα του εσωτερικού και εξωτερι-
κού Μαρξ –η επιθυμία να αποσυνδέσουμε τη μαρξική κρι-
τική από την ταξική πάλη– φαίνεται, οσοδήποτε αιρετική, να 
προσφέρει μια εύλογη λύση στο πρόβλημα της αποτυχίας 
της εργατικής τάξης να επιτελέσει την «ιστορική αποστολή» 
της: μέσω της ιδέας ότι το εργατικό κίνημα δεν ήταν ποτέ 



133Κομμουνιστικοποίηση και θεωρία της αξιακής μορφής

πραγματικά επαναστατικό καθεαυτό και ότι η πραγματικά 
επαναστατική προοπτική εντοπιζόταν απλώς στο «εσωτερι-
κό» όραμα του Μαρξ. Βέβαια, μια αποσύνδεση σαν κι αυτή 
θα μας άφηνε χωρίς κανένα ευλογοφανές εναλλακτικό 
σενάριο για την πραγμάτωση αυτού του οράματος.

Είναι σαφές ότι η θεωρία της αξίας και η ταξική ανάλυση 
δεν μπορούν σε τελευταία ανάλυση να διαχωριστούν. Οι 
κατηγορίες της αξίας και της τάξης έχουν σχέση αμοιβαί-
ας συνεπαγωγής. Κατανοώντας τη λειτουργία του κεφα-
λαίου με τους όρους μιας «συστηματικής διαλεκτικής»69 
μπορεί κανείς να δει ότι η σχέση τους είναι εσωτερική, 
αφενός «η τοποθέτηση της κοινωνικής εργασίας στη μορ-
φή της αντίθεσης κεφαλαίου και μισθωτής εργασίας είναι 
η τελευταία ανάπτυξη της αξιακής σχέσης»70 αφετέρου οι 
αξιακές σχέσεις είναι προϊόν του διαχωρισμού της ζω-
ντανής εργασίας από την αντικειμενοποιημένη εργασία, 
με άλλα λόγια της τάξης. Ωστόσο, παρότι είναι συνεπώς 
μάταιο τελικά να αναζητούμε την κατάργηση της αξίας 
οπουδήποτε αλλού εκτός από την τάξη που εξαναγκάζεται 
να την παράγει και η οποία καθίσταται από την αξία ολο-
ένα περισσότερο πλεονάζουσα, οι αμφιβολίες σχετικά 
με την επαναστατική προοπτική της εργατικής τάξης που 
τρέφονται από ένα μεγάλο μέρος των κριτικών της αξίας 
(value-critics) οφείλουν να αντικρουστούν. Μας φαίνεται 
πως η Théorie Communiste κάνει ακριβώς αυτό.

Στο κέντρο της θεωρίας της TC βρίσκεται η αναγνώριση 
της αμοιβαίας συνεπαγωγής ή αμοιβαίας εμπλοκής του 
προλεταριάτου και του κεφαλαίου. Το θεμελιώδες ερώτη-
μα που τίθεται από αυτή είναι το πώς ο αγώνας μιας τάξης 
που είναι τάξη της καπιταλιστικής κοινωνίας μπορεί να 
καταργήσει την κοινωνία αυτή. Ένα μέρος της σπουδαιό-
τητας της συμβολής της TC έγκειται στην άρνηση από μέ-
ρους της να το απαντήσει αποδίδοντας μια επαναστατική 
ανθρώπινη ουσία στο προλεταριάτο, κάτω από την απλώς 
ταξική και καπιταλιστική του φύση, ενώ την ίδια στιγμή δεν 
εγκαταλείπει την κεντρικότητα της ταξικής αντίφασης. Η 
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απάντησή τους είναι μάλλον να κατανοήσουμε την ταξική 
ως σχέση που αναπτύσσεται ιστορικά μέσα από κύκλους 
αγώνα, ενώ προϋποθέτει πάντα μια συστηματική συνεπα-
γωγή. Είναι ζωτικής σημασίας ότι για την TC η «κομμου-
νιστικοποίηση» δεν είναι αυτό που ο κομμουνισμός και η 
επανάσταση «πάντα ήταν πραγματικά ή αυτό που θα έπρεπε 
να είναι».71 Αντ’ αυτού, η έννοια της κομμουνιστικοποίησης 
αναδύεται ιστορικά με το τέλος ενός κύκλου αγώνα στον 
οποίο ο κομμουνισμός και η επανάσταση εμφανίστηκαν 
σαν κάτι άλλο.

Για την TC, το κλασικό εργατικό κίνημα από τον Μαρξ 
μέχρι την 2η και την 3η Διεθνή ήταν μέρος ενός κύκλου 
αγώνα τον οποίο ορίζει ως προγραμματισμό.72 Σε εκείνη 
την περίοδο οι εργατικοί αγώνες και το όραμα του ξεπερά-
σματος του καπιταλισμού που προέκυψε από αυτούς βασί-
στηκαν σε μια αυτονομία και θετικότητα, την οποία οι ερ-
γάτες είχαν τη δυνατότητα να διατηρούν εντός της σχέσης 
κεφαλαίου-εργασίας. Η επανάσταση της περιόδου αυτής 
θα μπορούσε να περιγραφεί ως η αδύνατη απόπειρα να 
καταργηθεί μια σχέση επιβεβαιώνοντας έναν από τους 
πόλους της. Οι τραγωδίες της σοσιαλδημοκρατίας και του 
σταλινισμού, και η εμπειρία του αναρχισμού στην Ισπανία, 
υπήρξαν το προϊόν των αντιφάσεων του στόχου και των 
μεθόδων που τέθηκαν από το κίνημα την περίοδο της κο-
ρύφωσής του, οι οποίες ήταν με τη σειρά τους προϊόν της 
παγίωσης της ταξικής σχέσης εκείνη τη στιγμή – δηλαδή 
του τρόπου με τον οποίο το κεφάλαιο και η τάξη αντιπαρα-
τίθονταν το ένα στην άλλη. Ο François Danel συνοψίζει την 
κατάσταση στο παρακάτω απόσπασμα:

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη της καπιταλιστικής σχέσης 
–με άλλα λόγια της πάλης των τάξεών της– δεν έφερε 
άμεσα την κατάργηση αλλά τη γενίκευση της μισθωτής 
εργασίας, το προλεταριάτο αφαίρεσε (abstracted) τον 
τελικό στόχο από το κίνημα και έκανε την επανάστα-
ση –την από μέρους του κατάληψη της εξουσίας– να 
εξαρτάται από την ωρίμανση των συνθηκών, τόσο 
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των αντικειμενικών (την ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων) όσο και των υποκειμενικών (τη θέληση 
και την ταξική του συνείδηση). Έθεσε έτσι τον κομ-
μουνισμό ως πρόγραμμα και την πλήρη επίτευξή του 
ως τον έσχατο όρο μιας αδύνατης μετάβασης: την 
προλεταριακή ανάκτηση και κυρίευση της κίνησης της 
αξίας, με τη μισθωτή εργασία υποθετικά να «απονε-
κρώνεται» από τη στιγμή που θα αντικαθιστούσε κα-
νείς το χρήμα με τα κουπόνια εργασίας. [...] Αυτό που 
το εργατικό κίνημα έθεσε συνεπώς υπό αμφισβήτηση 
δεν ήταν το κεφάλαιο ως τρόπος παραγωγής, αλλά 
μονάχα η διαχείριση της παραγωγής από την αστική 
τάξη. Επρόκειτο είτε για ένα ζήτημα εργατικής αρπα-
γής του παραγωγικού μηχανισμού από τα χέρια αυτής 
της παρασιτικής τάξης και καταστροφής του Κράτους 
της προκειμένου να ξαναοικοδομηθεί ένα άλλο, υπό 
την ηγεσία του κόμματος ως φορέα της συνείδησης, 
ή αλλιώς για ένα ζήτημα υπονόμευσης της εξουσίας 
του αστικού Κράτους με την οργάνωση της παραγω-
γής εκ μέρους των ίδιων των εργατών από κάτω προς 
τα πάνω, μέσω του οργάνου των συνδικάτων ή των 
συμβουλίων. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ μια αμφισβήτηση 
ή κάποια απόπειρα κατάργησης του νόμου της αξίας – 
του καταναγκασμού για συσσώρευση και συνεπώς για 
την αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης η οποία υλοποι-
είται στις μηχανές, στο πάγιο κεφάλαιο ως κεφάλαιο 
καθεαυτό, και στην αναγκαία ύπαρξη, απέναντι στην 
εργατική τάξη, μιας εκμεταλλεύτριας τάξης, αστικής ή 
γραφειοκρατικής, ως συλλογικού διαχειριστή αυτής 
της αναπαραγωγής.73

Η καθορισμένη αποτυχία αυτής της προγραμματικής επα-
νάστασης κληροδότησε έναν μεταπολεμικό καπιταλισμό 
όπου το εργατικό κίνημα είχε μια ορισμένη εξουσία μέσα 
στην καπιταλιστική κοινωνία, αλλά δεν κουβαλούσε πλέον 
την πρωτύτερη διάσταση αυτόνομης επαναστατικής επιβε-
βαίωσης. Αυτή ήταν η κατάσταση που η ανάπτυξη μιας επα-
ναστατικής θεωρίας είχε να αντιμετωπίσει. Οι αγώνες που 

73.  Danel, F. (2003). 
Introduction to Rup-
ture dans la théorie 
de la revolution: 
Textes 1965-1975. 
Marseille: Senon-
evero.
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που ο προγραμματισμός πλησίαζε στο τέλος του, ήταν σε 
θέση να υπερβεί.74 Στην προηγούμενη περίοδο, παρότι το 
προγραμματικό σχέδιο της προλεταριακής επιβεβαίωσης 
αναγκαστικά απέτυχε όχι μόνο από τη δική μας οπτική της 
κομμουνιστικοποίησης, αλλά ακόμη –και αυτό είναι σημα-
ντικό– και από την άποψη των στόχων που το ίδιο έθεσε, 
έδωσε εντούτοις στην αντίφαση κεφαλαίου και εργασίας 
«χώρο για να κινηθεί». Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60 
αυτός ο χώρος είχε εξαντληθεί. Για τους στοχαστές του 
«δεύτερου επαναστατικού κύματος» του 20ου αιώνα, ένα 
ζήτημα που ξεκάθαρα διακυβευόταν ήταν μια απόρριψη 
της ιδέας και της πρακτικής του σοσιαλισμού ως εκείνης 
της συνθήκης όπου οι εργάτες λαμβάνουν την πραγματική 
αξία της εργασίας τους σε μια σχεδιασμένη οικονομία.

Η κριτική ανάγνωση του Μαρξ συλλαμβάνει τη ριζοσπα-
στικότητα αυτού που συνεπάγεται η επαναστατική άρνηση 
της αξίας: μιλάμε για το ξεπέρασμα τόσο των ίδιων μας 
των εαυτών όσο και αυτού που βρίσκεται «εκεί έξω». Η 
συνεισφορά της TC έγκειται στην κατανόηση του πώς και 
γιατί η παγίωση της αντίφασης ανάμεσα στο κεφάλαιο και 
την εργασία σε μια προηγούμενη περίοδο δεν παρήγαγε 
ένα τέτοιο ξεπέρασμα. Την εποχή του Μαρξ, και κατά τη 
διάρκεια του ιστορικού εργατικού κινήματος, η σχέση κε-
φαλαίου και προλεταριάτου έθετε την επανάσταση από την 
άποψη της επιβεβαίωσης και όχι της άρνησης της εργα-
σίας, της αξίας και της τάξης. Το έργο της TC υποδηλώνει 
ότι η ριζική «έξοδος» που η θεωρία της αξιακής μορφής 
συνεπάγεται μπορεί να προσδιορισθεί από την ιστορική 
εξέλιξη της ίδιας της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, παρά 
να είναι προϊόν μιας α-ιστορικής σωστής συνείδησης, 
μιας αιωρούμενης επιστημονικής σκοπιάς ή μιας κριτι-
κής οπτικής. Η ιστορική οπτική σε σχέση με την ταξική 
σχέση συμπληρώνει τη θεωρία της αξιακής μορφής. Και 
η εκλεπτυσμένη ανάλυση των καπιταλιστικών κοινωνικών 
σχέσεων στη συστηματική διαλεκτική και τη θεωρία της 
αξιακής μορφής μπορεί να τροφοδοτήσει την οπτική της 
κομμουνιστικοποίησης, προσφέροντας μια επεξεργασία 

74.  Για παράδειγ-
μα, παρά τον τρόπο 

που ο Rubin προει-
κονίζει ή εμπνέει 

άμεσα την κατά 
πολύ αργότερη 

θεωρία της αξιακής 
μορφής, μερικές 

από τις κατηγορίες 

προκάλεσαν τότε τη νέα θεωρητική παραγωγή στις δεκα-
ετίες του ’60 και του ’70 δεν βρίσκονταν –ανεξάρτητα από 
τις ελπίδες ομάδων όπως η ΚΔ– πέραν του προγραμμα-
τισμού. Αντίθετα, προσέλαβαν έναν αντιφατικό χαρακτή-
ρα: ουτοπισμός της αντι-κουλτούρας και «αντίσταση στην 
εργασία», ζητήματα καθημερινότητας, που συνέπιπταν με 
–και από πολλές απόψεις εξαρτιόνταν από– την ισχύ ενός 
περισσότερο προγραμματικού κινήματος. Ήταν από αυτή 
την αντίφαση και αυτούς τους αγώνες που η θεωρία της 
κομμουνιστικοποίησης και ο νέος κριτικός μαρξισμός θα 
μπορούσαν να προκύψουν. Η επίλυση αυτών των αγώνων 
υπέρ του κεφαλαίου σηματοδότησε το τέλος αυτού του 
κύκλου με μια αναδιάρθρωση κατά την την οποία οι δυ-
νατότητες της τάξης για θετική αυτονομία και επιβεβαίωση 
εντός του καπιταλισμού θα καταπνίγονταν. Για την TC είναι 
ακριβώς αυτή η ήττα που δημιουργεί μια νέα παγίωση της 
ταξικής σχέσης στην οποία η ύπαρξη της τάξης δεν βιώνε-
ται πλέον ως θετικότητα προς επιβεβαίωση, αλλά ως εξω-
τερικός καταναγκασμός στη μορφή του κεφαλαίου. Και εί-
ναι αυτή η παγίωση που επιτάσσει τόσο μια νέα κατανόηση 
του κομμουνισμού όσο και μια νέα ανάγνωση του Μαρξ.

Θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε αυτή την «επιστροφή 
στον Μαρξ» από την άποψη μιας άμπωτης και πλημμυ-
ρίδας της κομμουνιστικής θεωρίας, παραλληλίζοντάς 
την με αυτή των επαναστατικών κυμάτων: 1917, 1968 κλπ. 
Αλλά, όπως ακριβώς η οπτική της κομμουνιστικοποίησης 
δεν εμφανίστηκε ούτε καν στις περιθωριακές αιρετικές 
τάσεις της προηγούμενης επαναστατικής περιόδου, ούτε 
και οι πρωτύτεροι κριτικοί μαρξισμοί προχώρησαν τόσο 
πολύ όσο εκείνοι που προέκυψαν από τη δεκαετία του ’60. 
Ο Λούκατς, ο Rubin και ο Πασουκάνις ανέπτυξαν τις ιδέ-
ες τους σε σχέση με το ανερχόμενο εργατικό κίνημα που 
εξέφραζε μια ορισμένη παγίωση της σχέσης κεφαλαί-
ου-εργασίας. Το έργο των προηγούμενων κριτικών μαρ-
ξιστών, όπως και αυτό του Μαρξ –του πρώτου θεωρητικού 
της αξιακής μορφής–, είχε αντιφάσεις και περιορισμούς 
που η μεταγενέστερη γενιά, γράφοντας σε μια εποχή 
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που ο προγραμματισμός πλησίαζε στο τέλος του, ήταν σε 
θέση να υπερβεί.74 Στην προηγούμενη περίοδο, παρότι το 
προγραμματικό σχέδιο της προλεταριακής επιβεβαίωσης 
αναγκαστικά απέτυχε όχι μόνο από τη δική μας οπτική της 
κομμουνιστικοποίησης, αλλά ακόμη –και αυτό είναι σημα-
ντικό– και από την άποψη των στόχων που το ίδιο έθεσε, 
έδωσε εντούτοις στην αντίφαση κεφαλαίου και εργασίας 
«χώρο για να κινηθεί». Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60 
αυτός ο χώρος είχε εξαντληθεί. Για τους στοχαστές του 
«δεύτερου επαναστατικού κύματος» του 20ου αιώνα, ένα 
ζήτημα που ξεκάθαρα διακυβευόταν ήταν μια απόρριψη 
της ιδέας και της πρακτικής του σοσιαλισμού ως εκείνης 
της συνθήκης όπου οι εργάτες λαμβάνουν την πραγματική 
αξία της εργασίας τους σε μια σχεδιασμένη οικονομία.

Η κριτική ανάγνωση του Μαρξ συλλαμβάνει τη ριζοσπα-
στικότητα αυτού που συνεπάγεται η επαναστατική άρνηση 
της αξίας: μιλάμε για το ξεπέρασμα τόσο των ίδιων μας 
των εαυτών όσο και αυτού που βρίσκεται «εκεί έξω». Η 
συνεισφορά της TC έγκειται στην κατανόηση του πώς και 
γιατί η παγίωση της αντίφασης ανάμεσα στο κεφάλαιο και 
την εργασία σε μια προηγούμενη περίοδο δεν παρήγαγε 
ένα τέτοιο ξεπέρασμα. Την εποχή του Μαρξ, και κατά τη 
διάρκεια του ιστορικού εργατικού κινήματος, η σχέση κε-
φαλαίου και προλεταριάτου έθετε την επανάσταση από την 
άποψη της επιβεβαίωσης και όχι της άρνησης της εργα-
σίας, της αξίας και της τάξης. Το έργο της TC υποδηλώνει 
ότι η ριζική «έξοδος» που η θεωρία της αξιακής μορφής 
συνεπάγεται μπορεί να προσδιορισθεί από την ιστορική 
εξέλιξη της ίδιας της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας, παρά 
να είναι προϊόν μιας α-ιστορικής σωστής συνείδησης, 
μιας αιωρούμενης επιστημονικής σκοπιάς ή μιας κριτι-
κής οπτικής. Η ιστορική οπτική σε σχέση με την ταξική 
σχέση συμπληρώνει τη θεωρία της αξιακής μορφής. Και 
η εκλεπτυσμένη ανάλυση των καπιταλιστικών κοινωνικών 
σχέσεων στη συστηματική διαλεκτική και τη θεωρία της 
αξιακής μορφής μπορεί να τροφοδοτήσει την οπτική της 
κομμουνιστικοποίησης, προσφέροντας μια επεξεργασία 

74.  Για παράδειγ-
μα, παρά τον τρόπο 

που ο Rubin προει-
κονίζει ή εμπνέει 

άμεσα την κατά 
πολύ αργότερη 

θεωρία της αξιακής 
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από τις κατηγορίες 

του, όπως η διι-
στορική κατηγορία 
της «φυσιολογικά 
ομοιογενούς ερ-
γασίας» και εκείνη 
της «κοινωνικά 
εξισωμένης/ομοι-
ογενοποιημένης 
εργασίας», που 
υιοθετήθηκαν ως 
βάση του σοσιαλι-
σμού μπορούν να 
θεωρηθούν έκφρα-
ση του τρόπου 
που η επανάσταση 
ετίθετο εκείνη την 
περίοδο και της 
κατάστασης του 
κρατικού σχεδια-
σμού στην οποία 
βρέθηκε. Αν οι 
περισσότεροι 
σημερινοί θεωρη-
τικοί της αξιακής 
μορφής δεν απο-
κηρύσσουν ρητά 
μια προγραμματική 
σύλληψη της επα-
νάστασης, υπάρχει 
ωστόσο μια πολύ 
μεγαλύτερη κίνηση 
μακριά από την 
επιβεβαίωση της 
εργασίας από ό,τι 
στον προηγούμενο 
κριτικό μαρξισμό. 
Οι «επαναστατι-
κές» συνεπαγωγές 
της θεωρίας της 
αξιακής μορφής 
εξάγονται μόνο 
όταν η ανάπτυξη 
της ταξικής πάλης 
-ήτοι του καπιταλι-
σμού- το επιτρέπει.
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του τι ακριβώς είναι αυτή η ταξική σχέση, και του πώς οι 
ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσεις της καπιταλιστικής κοινωνί-
ας προσδιορίζονται μορφικά σαν τέτοιες. Η συστηματική 
διαλεκτική και η θεωρίας της αξιακής μορφής μπορούν 
να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της 
καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, να κατανοήσουμε δηλα-
δή τι ακριβώς είναι αυτό που μπορεί να έχει μια ιστορία 
στην οποία η επανάσταση παρουσιαζόταν προηγουμένως 
στη μορφή του προγραμματισμού, και του οποίου ικανός 
ορίζοντας άρσης είναι τώρα η κομμουνιστικοποίηση. Ο 
κομμουνισμός απαιτεί την κατάργηση μιας πολυσχιδούς 
σχέσης που έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. 
Το να την καταργήσουμε σημαίνει ότι απλώς παύουμε να 
συγκροτούμε την αξία και αυτή παύει να συγκροτεί εμάς. 
Η ριζοσπαστικότητα της δικής μας περιόδου έγκειται στο 
γεγονός ότι αυτός είναι πλέον ο μόνος τρόπος που μπο-
ρούμε να τον συλλάβουμε.

[Σ.τ.Μ.] Η φράση εντός εισαγωγικών είναι από την ενότητα για 
τον «Φετιχικό χαρακτήρα του εμπορεύματος» του πρώτου τόμου, 
βλ. Μαρξ, Κ. (1978α). Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Πρώτος. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή, σελ. 84. Η ελ-
ληνική έκδοση μεταφράζει μάλλον σωστά το γερμανικό ‘sinnlich 
übersinnlich’ ως «αισθητό υπεραισθητό» (ο Γιώργος Σταμάτης 
στο Μαρξ, Κ. (1991). Εμπόρευμα και Χρήμα, Το πρώτο κεφάλαιο 
από την πρώτη έκδοση (1867) του Κεφαλαίου. Αθήνα: Κριτική, 
σελ. 74, προτείνει το «αισθητηριακά αντιληπτό υπεραισθητό»), 
σε αντίθεση με τις περισσότερες αγγλικές μεταφράσεις που 
το αποδίδουν ως ‘transcendent’, ‘perceptible and imperceptible’, 
‘abstract’ κλπ. Για τη σωστή αγγλική μετάφραση οι Endnotes μας 
παραπέμπουν σε ένα αποσαφηνιστικό μεταφραστικό σημείω-
μα του Werner Bonefeld στο Reichelt, H. (2005). ‘Social Reality 
as Appearance: Some Notes on Marx’s Conception of Reality’. 
In W. Bonefeld & K. Psychopedis (eds). Human Dignity. Social 
Autonomy And The Critique Of Capitalism. Hampshire: Ashgate 
Publishing, p. 31.

Ενδιαφέρον έχει και η συζήτηση για την πιθανή προέλευση της 
εν λόγω φράσης. Ο Γιώργος Σταμάτης υποστηρίζει ότι είναι 
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εμπνευσμένη από έναν στίχο από τον Φάουστ του Γκαίτε, βλ. 
Μαρξ, ό.π., σελ. 164-5, σημ. 31α, μια απόφανση που ωστόσο δεν 
φαίνεται να πείθει τον Helmut Reichelt. Ο τελευταίος θεωρεί τις 
καταβολές της φράσης μάλλον εγελιανές, παραπέμποντας στο 
παροιμιωδώς δύσκολο τρίτο κεφάλαιο της Φαινομενολογίας 
του Πνεύματος, Reichelt, H. (2005), ό.π., p. 31-32.
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Η ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ

η συστηματική διαλεκτική
του κεφαλαίου
ως διαλεκτική

της ταξικής πάλης



143Η κινούμενη αντίφαση

Το ίδιο το κεφάλαιο είναι η κινούμενη αντίφαση: προ-
σπαθεί να περιορίσει τον χρόνο εργασίας στο ελά-
χιστο, ενώ από την άλλη μεριά τοποθετεί τον χρόνο 
εργασίας σαν μοναδικό μέτρο και πηγή του πλούτου.1

Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ

Η θεωρητική κριτική των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέ-
σεων απορρέει από την πραγματικότητα αυτών των σχέ-
σεων, δηλαδή, από τη σχέση εκμετάλλευσης ανάμεσα στο 
κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Αυτή η θεωρία είναι πρα-
κτικά αναστοχαστική: τοποθετεί τον εαυτό της εντός της 
ταξικής πάλης και παράγεται από αυτήν.2 Ως τέτοια, είναι 
εμμενώς κριτική: είναι η θεωρητική έκφραση των αντιφά-
σεων που ενυπάρχουν στην ολότητα των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων. 

Οι εσωτερικές αντιφάσεις στη δυναμική της καπιταλιστι-
κής συσσώρευσης μπορούν να θεωρητικοποιηθούν σε δι-
αφορετικά επίπεδα αφαίρεσης: ως αντιφάσεις ανάμεσα 
στην αξία χρήσης και την αξία. ανάμεσα στη συγκεκριμέ-
νη και την αφηρημένη εργασία. ανάμεσα στην αναγκαία 
εργασία και την υπερεργασία. ανάμεσα στη συσσώρευση 
της αξίας και την τάση για απο-ουσιοποίηση αυτού που τί-
θεται ως πηγή της. και, πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στο 
κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Αν η ολότητα των καπιτα-
λιστικών κοινωνικών σχέσεων οφείλει να θεωρητικοποι-
ηθεί ως μια πολύπλοκη, αντιφατική ολότητα, ως η «κινού-
μενη αντίφαση», τότε οι αντιφάσεις σε ένα απλούστερο, 
περισσότερο αφηρημένο επίπεδο πρέπει να συλληφθούν 
ως καθορισμένες στιγμές της ίδιας αυτής ολότητας. Κα-
θεμιά από αυτές τις στιγμές αποκτά τη δραστικότητά της 
μονάχα εντός της ολότητας των σχέσεων που τις συγκρο-
τούν. Έτσι, για παράδειγμα, η εμμενής στην εμπορευμα-
τική μορφή αντίφαση ανάμεσα στην αξία χρήσης και την 
ανταλλακτική αξία είναι μια καθορισμένη στιγμή της καπι-
ταλιστικής ταξικής σχέσης: δεν υπάρχει ανταλλακτική αξία 

1. Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 
Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 539.

2. Η ιδέα μιας 
πρακτικά αναστο-
χαστικής θεωρίας 
αναπτύσσεται από 
τον Richard Gunn 
στο άρθρο του 
‘Practical Reflexivity 
in Marx’. Common 
Sense 1, 1987.
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χωρίς γενικευμένη εμπορευματική παραγωγή και δεν 
υπάρχει γενικευμένη εμπορευματική παραγωγή χωρίς την 
εκμετάλλευση ενός προλεταριάτου από το κεφάλαιο.

Κατά τον ίδιο τρόπο, έπεται ότι η ταξική αντίφαση και η 
αντιφατική πορεία της συσσώρευσης του κεφαλαίου δεν 
μπορούν να αντιδιασταλούν κατηγορηματικά η μία προς 
την άλλη. Οι εμμενείς τάσεις στη συσσώρευση του κεφα-
λαίου είναι καθορισμένες στιγμές της ταξικής σχέσης. Σε 
ένα ορισμένο επίπεδο αφαίρεσης, είναι δυνατό να κατα-
δειχθεί ότι οι εσωτερικές αντιφάσεις στην καπιταλιστική 
συσσώρευση τείνουν να υπονομεύουν την ίδια τη βάση 
της. Σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο, η ιστορική πορεία 
της συσσώρευσης του κεφαλαίου δεν είναι παρά η αντι-
φατική ανάπτυξη της σχέσης εκμετάλλευσης ανάμεσα στο 
κεφάλαιο και το προλεταριάτο. η ιστορία της είναι η ιστο-
ρία της ταξικής πάλης.

Η καπιταλιστική ροπή προς την παραγωγή υπεραξίας είναι, 
παραδόξως, ροπή τόσο προς την εκμετάλλευση της εργα-
σιακής δύναμης όσο, ταυτόχρονα, και προς την αποβολή 
της από την παραγωγική διαδικασία. Το κεφάλαιο εξωθεί-
ται από την ίδια του τη δυναμική, έτσι όπως η τελευταία με-
σολαβείται από τον ανταγωνισμό μεταξύ κεφαλαίων, να 
μειώσει την αναγκαία εργασία στο ελάχιστο. Η αναγκαία 
εργασία, ωστόσο, αποτελεί τη βάση επί της οποίας μπορεί 
να αντλεί υπεραξία. Η αναγκαία εργασία είναι για το κε-
φάλαιο πάντοτε και πολύ περισσότερη και πολύ λιγότερη 
απ’ ό,τι χρειάζεται.

Η σχέση της εκμετάλλευσης είναι, ευθύς εξαρχής, ενδο-
γενώς ανταγωνιστική. Υπάρχει μια τάση μακράς διάρ-
κειας για το κεφάλαιο, σε αυτή την ήδη ανταγωνιστική 
σχέση, να παράγει περισσότερους προλετάριους από 
όσους μπορεί να εκμεταλλευτεί επικερδώς. Καθώς συσ-
σωρεύεται, το κεφάλαιο έχει την τάση να εκμεταλλεύεται 
λιγότερους εργάτες, αποβάλλοντας εργατική δύναμη από 
την παραγωγή (τόσο σχετικά όσο και, εν τέλει, απόλυτα), 
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και προσπαθεί να αυξήσει το ποσοστό εκμετάλλευσης στο 
σχετικά απομειωμένο εργατικό δυναμικό. Οι προλετάριοι 
είναι αναγκασμένοι να αγωνίζονται ενάντια και στις δυο 
πτυχές αυτής της τάσης.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι δεν υπάρχει κα-
νένα περιθώριο για μια αφαίρεση από την ταξική πάλη 
που θα μας επέτρεπε να σκεφτούμε πώς μπορεί να είναι 
η «κανονική διαδικασία συσσώρευσης». Ομοίως, δεν 
υπάρχει και εξωτερική ή αιτιακή σχέση ανάμεσα στην κα-
πιταλιστική συσσώρευση και την ταξική πάλη: η δυναμική 
της καπιταλιστικής συσσώρευσης είναι μια δυναμική της 
ταξικής πάλης. Προλεταριάτο και κεφάλαιο βρίσκονται σε 
μια σχέση αμοιβαίας συνεπαγωγής μεταξύ τους: κάθε πό-
λος αναπαράγει τον άλλον έτσι ώστε η μεταξύ τους σχέση 
να είναι αυτοαναπαραγόμενη. Η σχέση είναι, εντούτοις, 
ασύμμετρη, καθώς είναι το κεφάλαιο που υπάγει την ερ-
γασία των προλετάριων.

Η κίνηση των οικονομικών κατηγοριών είναι η πραγμοποι-
ημένη έκφραση της ταξικής σχέσης. Γι’ αυτό και η ισχύς της 
προσέγγισης ορισμένων θεωρητικών που συνδέονται με 
τον Ανοιχτό Μαρξισμό (Open Marxism), για παράδειγμα, 
έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι κατανοούν τις οικονομι-
κές κατηγορίες –χρήμα, επιτόκια κ.ο.κ.– ως μεσολαβημέ-
νες μορφές της ταξικής πάλης.3 Οι εν λόγω αυτό-κινούμε-
νες οικονομικές κατηγορίες αποτελούν πραγμοποιημένες 
μορφές της δραστηριότητας της ίδιας της τάξης, οι οποίες 
αυτονομούνται («ορθώνονται στα πισινά τους πόδια»)4 και 
συγκροτούν τον εαυτό τους ως κεφάλαιο – ως τον αντα-
γωνιστικό, προς το προλεταριάτο, πόλο μέσα στη σχέση 
αμοιβαίας συνεπαγωγής. Η συσσώρευση του κεφαλαίου 
προκύπτει από τη σχέση εκμετάλλευσης που πάντοτε ήδη 
είναι μια σχέση πάλης· αντίστροφα, η ταξική πάλη είναι 
πάντοτε ήδη μια προσδιορισμένη σχέση σύμφωνα με τις 
αδήριτες ανάγκες της αξιοποίησης του κεφαλαίου.

Με τα παραπάνω αμφισβητούνται εκ βάθρων οι δυϊστικές 

3. Βλ. π.χ. τους 
τρεις τόμους του 
Open Marxism που 
δημοσιεύθηκαν 
από τις εκδόσεις 
Pluto Press, καθώς 
και το W. Bonefeld 
& J. Holloway. 
(1995). Global 
Capital, National 
State, and the 
Politics of Money. 
London: Palgrave 
Macmillan.

4. [Σ.τ.Μ.] Στο 
πρωτότυπο: “rearing 
themselves up on 
their hind legs”. Μια 
παρόμοια διατύ-
πωση συναντάται 
στα οικονομικά 
χειρόγραφα του 
Μαρξ της περιό-
δου 1861-1863, βλ. 
Marx, K. (1994). 
Economic Manu-
script of 1861-63 
(MECW 34). New 
York City: Interna-
tional Publishers.  
p. 130. 
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αντιλήψεις που τοποθετούν τη συσσώρευση του κεφαλαί-
ου από τη μια πλευρά και την ταξική πάλη από την άλλη, 
και οι οποίες χαρακτήρισαν τις περισσότερες εκδοχές του 
μαρξισμού στον 20ο αιώνα.5 Αν συλλάβουμε την κινού-
μενη αντίφαση ως την ενική κίνηση της ολότητας των κα-
πιταλιστικών σχέσεων –την ιστορική ανάπτυξη της σχέσης 
εκμετάλλευσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλετα-
ριάτο ταυτόχρονα ως ιστορική πορεία της συσσώρευσης 
και ως πορεία της ταξικής πάλης– τότε είναι αυτή η αντίφα-
ση που τελικά προσδιορίζει την επαναστατική δράση του 
προλεταριάτου ως ενός πόλου της αντίφασης.6 Η δράση 
του προλεταριάτου που καταργεί τις καπιταλιστικές κοι-
νωνικές σχέσεις είναι η εμμενώς παραγόμενη άρση της 
σχέσης εκμετάλλευσης. Εξίσου πρέπει να αναγνωριστεί 
και ότι δεν υπάρχουν «γραμμές διαφυγής» ούτε «έξοδοι» 
από την καπιταλιστική ταξική σχέση. Ακόμα και αν η σχέ-
ση εκμετάλλευσης παράγει το δικό της «εξωτερικό» μέσω 
της τάσης για την παραγωγή πλεονάζοντος κεφαλαίου και 
πλεονάζοντος πληθυσμού, αυτοί οι αυξανόμενοι αριθμοί 
προλετάριων, των οποίων η εργασιακή δύναμη πλεονάζει 
ως προς τη συσσώρευση, παραμένουν εντός της καπιταλι-
στικής ταξικής σχέσης.7

* * *

Αν το κεφάλαιο είναι η πραγμοποιημένη μορφή της δρα-
στηριότητας του προλεταριάτου, με την οποία έρχεται αντι-
μέτωπο στη σχέση εκμετάλλευσης –η ίδια του η δραστη-
ριότητα που αφαιρείται από αυτό, γίνεται ιδιοποιήσιμη ως 
κεφάλαιο και υπάγεται στη μορφή της αυτοαξιοποιούμε-
νης αξίας– τότε ακόμα και το πιο συγκεκριμένο επίπεδο 
της ταξικής σχέσης τελεί υπό την εξουσία του αφηρημέ-
νου. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής χαρακτηρίζεται 
από την «κυριαρχία των αφαιρέσεων».8

Ως αυτοαξιοποιούμενη αξία, το κεφάλαιο είναι μια πραγ-
ματική αφαίρεση. Ο ένας πόλος της σχέσης εκμετάλ-
λευσης είναι αυτοκινούμενη πραγματική αφαίρεση. Η 

5. Βλ. Marramao, 
G. (Winter 1975-

1976). ‘Theory 
of Crisis and 

the Problem of 
Constitution’. Telos 

26.

6. Βλ. τον «Επίλο-
γο» στο Endnotes 1, 
για μια σκιαγράφη-

ση της ικανότητας 
προσδιορισμού 

της ιστορίας που 
αναλογεί στην επα-

ναστατική δράση 
του προλεταριάτου 
ως κομμουνιστικο-

ποίηση.

7. Βλ. το άρθρο 
«Αθλιότητα και 

Χρέος».

8. Μαρξ, Κ. 
(1989α). Grundrisse, 

Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-

νομίας, Τόμος Α’. 
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αυτοκίνησή της μεσολαβείται, φυσικά, από τη σχέση της 
με τον άλλο πόλο της σχέσης, το προλεταριάτο, αλλά και 
τα υλικά συμφέροντα των δρώντων παραγόντων του υπό 
ανθρώπινη μορφή και όσων επωφελούνται από αυτή, των 
φορέων της κεφαλαιακής σχέσης. Στην πορεία της αυ-
τοαξιοποίησής του, το κεφάλαιο λαμβάνει μέσα από μια 
ποικιλία κινήσεων το σχήμα του χρηματικού κεφαλαίου 
(συμπεριλαμβανομένης της πληθώρας των μορφών του 
χρηματοοικονομικού κεφαλαίου), του παραγωγικού κε-
φαλαίου και του εμπορευματικού κεφαλαίου. Έτσι, ακόμα 
κι αν στην πορεία της κυκλοφορίας του υποστασιοποιείται 
υλικά, παραμένει, κατά την έννοιά του, μια αυτοκινούμενη 
πραγματική αφαίρεση. η αυτοεπέκταση του αφηρημένου 
πλούτου.

Συνεπώς, αν και η εμμενής (δηλαδή, εντοπισμένη στο 
πεδίο της πρακτικής δράσης) κριτική των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων εκκινεί από μια φαινομενολογική 
αφετηρία –τη χαοτικά βιωμένη εμπειρία αυτών των σχέ-
σεων και της ταξικής πάλης– έρχεται αμέσως αντιμέτω-
πη με τις πραγματικές αφαιρέσεις που διέπουν αυτές τις 
σχέσεις. Η θεωρητική κριτική της καπιταλιστικής ταξικής 
σχέσης πρέπει, επομένως, να αναπαράγει την κίνηση 
των πρακτικά αφηρημένων μορφών που τη συνιστούν. 
Η εμπορευματική, η χρηματική και η κεφαλαιακή μορφή 
της αξίας είναι μορφές που μεσολαβούν τις καπιταλιστι-
κές κοινωνικές σχέσεις – η κριτική τους είναι μια κριτική 
της κοινωνικής μορφής. Μια εμμενής κριτική αυτών των 
μορφών ιχνηλατεί εκ νέου την αντιφατική τους κίνηση από 
το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, ανασυγκροτώντας την 
πολύπλοκη ολότητα της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης: την 
κινούμενη αντίφαση.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ήταν απαραίτητο να κάνουμε αυτά τα προλογικά σχόλια 
επειδή η αρχιτεκτονική της συστηματικής διαλεκτικής του 

Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 115. [Σ.τ.Μ.: 
Στην ελληνική 
μετάφραση το 
πλήρες σχετικό 
απόσπασμα έχει 
ως εξής: «Αυτές οι 
εμπράγματες σχέ-
σεις εξάρτησης, 
αντίθετα από τις 
προσωπικές, εμ-
φανίζονται επίσης 
με τέτοιο τρόπο (η 
εμπράγματη σχέση 
εξάρτησης δεν 
είναι παρά οι κοι-
νωνικές σχέσεις 
που προβάλλουν 
σαν αυτοτελείς 
απέναντι στα 
φαινομενικά 
ανεξάρτητα άτομα. 
δηλαδή οι δικές 
τους, ανεξαρτητο-
ποιημένες απέναντι 
σ’ αυτά τα ίδια, 
αμοιβαίες σχέσεις 
παραγωγής) ώστε 
τα άτομα κυριαρ-
χούνται τώρα από 
αφαιρέσεις, ενώ 
προηγούμενα είταν 
εξαρτημένα το 
ένα από το άλλο» 
(οι εμφάσεις στο 
πρωτότυπο)].
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κεφαλαίου εγείρεται επί ενός αρκετά αφηρημένου θεμε-
λίου σε σχέση με την ολότητα των καπιταλιστικών κοινω-
νικών σχέσεων: της αξίας του εμπορεύματος. Όπως θα 
δούμε, όμως, η αξία αποδεικνύεται μια ολοποιητική κατη-
γορία, τέτοια ώστε η κίνησή της να είναι η αντιφατική κίνη-
ση της ολότητας των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων 
– δηλαδή, της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης.

Η ανακατασκευή της μαρξικής συστηματικής διαλεκτικής 
του κεφαλαίου που παρουσιάζουμε εδώ βασίζεται, από 
πολλές απόψεις, σε αυτή που εισήγαγε ο Chris Arthur.9 Στο 
περίτεχνα επεξεργασμένο σχήμα του Arthur, η αξία απο-
τελεί μια προσωρινή θεμελιωτική κατηγορία σε μια προ-
οδευτικά αυτοσυγκεκριμενοποιούμενη και αναδραστικά 
αυτοθεμελιούμενη διαλεκτική, στην οποία οι εσωτερικές 
αντιφάσεις παράγουν την κίνηση από τη μια κατηγορία 
στην επόμενη. Σημείο εκκίνησης είναι η επιφάνεια της 
καπιταλιστικής κοινωνίας – ήτοι, η σφαίρα της κυκλοφο-
ρίας και η ανταλλαγή των εμπορευμάτων. Αξίζει εδώ να 
σημειωθεί ότι είναι μόλις στο 7ο κεφάλαιο του 1ου τόμου 
του Κεφαλαίου που ο Μαρξ κατέρχεται στον «απόκρυφο 
τόπο της παραγωγής»10 για να λύσει το μυστήριο της προ-
έλευσης της υπεραξίας. Πράγματι, ο Arthur ισχυρίζεται ότι 
ο Μαρξ εισάγει μάλλον πολύ νωρίς στη διαλεκτική την 
εργασία ως περιεχόμενο ή ουσία της αξίας – στην ανα-
κατασκευή του Arthur, η διαλεκτική των μορφών της αξίας 
είναι μια διαλεκτική καθαρών μορφών, οι οποίες παρά-
γονται από τη γενικευμένη ανταλλαγή εμπορευμάτων, 
άσχετα από το περιεχόμενο που αυτές οι μορφές προ-
σλαμβάνουν στην παραγωγική διαδικασία του κεφαλαί-
ου στο σύνολό της.11 Από τη γενικευμένη ανταλλαγή των 
εμπορευμάτων ανακύπτει μια διαλεκτική της αξίας, του 
αφηρημένου πλούτου, που προχωράει αφαιρετικά από το 
περιεχόμενο ή την ουσία της αξίας – δηλαδή, αφαιρετικά 
από την εργασία. Πρόκειται για τη διαλεκτική της επέκτα-
σης του αφηρημένου πλούτου. Για να θεμελιωθεί η ίδια, 
ωστόσο, η επέκταση του αφηρημένου πλούτου οφείλει 
να θέσει τον εαυτό της ως την αλήθεια του υλικού κόσμου 

9. Βλ. ιδίως Arthur, 
C. (2002). The 

New Dialectic and 
Marx’s Capital. 

Leiden: Brill.

10. [Σ.τ.Μ.] Μαρξ, 
Κ. (1978α). Το 

Κεφάλαιο, Κριτική 
της Πολιτικής 
Οικονομίας, 

Τόμος Πρώτος. 
Αθήνα: Σύγχρονη 

εποχή, σελ. 189. Το 
7ο κεφάλαιο της 

αγγλικής έκδοσης 
του πρώτου τόμου 

του Κεφαλαίου 
αντιστοιχεί στο 5ο 

της ελληνικής.

11.  Πιθανόν, ο 
Μαρξ αισθάνεται 

υποχρεωμένος να 
ισχυριστεί εξ αρχής 
ότι η εργασία είναι 

το περιεχόμενο της 
αξίας για πολιτι-

κούς λόγους. Βλ. 
το άρθρο «Κομ-

μουνιστικοποίηση 
και Θεωρία της 

Αξιακής Μορφής» 
στο παρόν τεύχος 

για μια πραγμά-
τευση της πολιτικής 

διάστασης της 
κριτικής του Μαρξ 

στην πολιτική οικο-
νομία.

της ανθρώπινης κοινωνικής πρακτικής – πρέπει, δηλαδή, 
να κατοχυρώσει τον εαυτό της ως την αλήθεια αυτού του 
κόσμου με την υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο.

Η διαλεκτική των καθαρών μορφών αναδύεται στη σφαί-
ρα της κυκλοφορίας από την ανταλλαγή των εμπορευμά-
των. Από την άποψη της ολότητας της παραγωγικής δια-
δικασίας του κεφαλαίου, ως ενότητας των σφαιρών της 
παραγωγής και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, η 
παραγωγή είναι τελεολογικά προσανατολισμένη στην 
ανταλλαγή – ή, ειδικότερα, στην αξιοποίηση της αξίας. Η 
εργασία υπάγεται στην κεφαλαιακή μορφή της αξίας. Η 
παραγωγή προσδιορίζεται μορφικά ως καπιταλιστική 
παραγωγή – δηλαδή, ως η διαδικασία αξιοποίησης του 
κεφαλαίου. Είναι, ασφαλώς, κοινότοπη η διαπίστωση ότι 
δεν υπάρχει ανταλλαγή χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
παραγωγή. Θα ήταν, όμως, λάθος να ισχυριστούμε ότι η 
εργασία αποτελεί συγκροτητική αρχή της διαλεκτικής των 
καθαρών μορφών της αξίας. Στην αναπαραγωγή των κα-
πιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, η λογική του κεφαλαί-
ου ως μορφής της αξίας, αποκτά το προβάδισμα σε σχέ-
ση με την εργασιακή διαδικασία – υπάγει τη διαδικασία 
και θέτει εαυτήν ως την αλήθεια της. Με την υπαγωγή της 
εργασίας στο κεφάλαιο, η εργασιακή διαδικασία προσ-
διορίζεται μορφικά ως η παραγωγική διαδικασία του κε-
φαλαίου. Η λογική της συσσώρευσης του κεφαλαίου επι-
βάλλεται στην παραγωγή για τις ανθρώπινες ανάγκες. Το 
κεφάλαιο είναι το άλφα και το ωμέγα αυτής της διαδικα-
σίας. Πρόκειται για τη διεστραμμένη επιβολή της λογικής/
οντολογικής προτεραιότητας του κεφαλαίου έναντι της 
παραγωγικής δραστηριότητας, έτσι που οι παραγωγοί να 
μην αναπαράγονται (ή να μην έχουν τη δυνατότητα να αυ-
τοαναπαράγονται) ως σκοποί οι ίδιοι για τον εαυτό τους.12

Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι η λογική 
αλληλοσυσχέτιση13 των κατηγοριών που προσδιορίζουν 
μορφικά την κοινωνική πρακτική στον καπιταλιστικό τρό-
πο παραγωγής. Η προσέγγιση του Arthur ανασυγκροτεί τη 
λογική/οντολογική προτεραιότητα του κεφαλαίου, ως μια 

12. Στις καπιταλι-
στικές κοινωνικές 

σχέσεις, οι λογικές 
μορφές (δηλαδή, οι 

13. [Σ.τ.Μ.] Ο όρος 
“interrelation” θα 
μπορούσε να 
αποδοθεί και ως 
«ενδοσυσχέτι-
ση» για να δοθεί 
έτσι έμφαση στο 
γεγονός ότι αφορά 
τη σχέση δύο 
«πραγμάτων» όχι 
ως εξωτερικών το 
ένα προς το άλλο, 
αλλά την εγγενή, 
ενδογενή σχέση 
τους ως εσωτερι-
κών «μερών» μιας 
ολότητας. Προτι-
μήσαμε, όμως, τον 
όρο «αλληλοσυ-
σχέτιση» μιας και 
αυτός χρησιμοποι-
είται συνήθως για 
την απόδοση του 
συγκεκριμένου 
αγγλικού όρου, 
περιλαμβάνοντας 
και τη συνδήλωση 
της ενδογενούς 
αμοιβαίας σχέσης.
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της ανθρώπινης κοινωνικής πρακτικής – πρέπει, δηλαδή, 
να κατοχυρώσει τον εαυτό της ως την αλήθεια αυτού του 
κόσμου με την υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο.

Η διαλεκτική των καθαρών μορφών αναδύεται στη σφαί-
ρα της κυκλοφορίας από την ανταλλαγή των εμπορευμά-
των. Από την άποψη της ολότητας της παραγωγικής δια-
δικασίας του κεφαλαίου, ως ενότητας των σφαιρών της 
παραγωγής και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, η 
παραγωγή είναι τελεολογικά προσανατολισμένη στην 
ανταλλαγή – ή, ειδικότερα, στην αξιοποίηση της αξίας. Η 
εργασία υπάγεται στην κεφαλαιακή μορφή της αξίας. Η 
παραγωγή προσδιορίζεται μορφικά ως καπιταλιστική 
παραγωγή – δηλαδή, ως η διαδικασία αξιοποίησης του 
κεφαλαίου. Είναι, ασφαλώς, κοινότοπη η διαπίστωση ότι 
δεν υπάρχει ανταλλαγή χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια 
παραγωγή. Θα ήταν, όμως, λάθος να ισχυριστούμε ότι η 
εργασία αποτελεί συγκροτητική αρχή της διαλεκτικής των 
καθαρών μορφών της αξίας. Στην αναπαραγωγή των κα-
πιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, η λογική του κεφαλαί-
ου ως μορφής της αξίας, αποκτά το προβάδισμα σε σχέ-
ση με την εργασιακή διαδικασία – υπάγει τη διαδικασία 
και θέτει εαυτήν ως την αλήθεια της. Με την υπαγωγή της 
εργασίας στο κεφάλαιο, η εργασιακή διαδικασία προσ-
διορίζεται μορφικά ως η παραγωγική διαδικασία του κε-
φαλαίου. Η λογική της συσσώρευσης του κεφαλαίου επι-
βάλλεται στην παραγωγή για τις ανθρώπινες ανάγκες. Το 
κεφάλαιο είναι το άλφα και το ωμέγα αυτής της διαδικα-
σίας. Πρόκειται για τη διεστραμμένη επιβολή της λογικής/
οντολογικής προτεραιότητας του κεφαλαίου έναντι της 
παραγωγικής δραστηριότητας, έτσι που οι παραγωγοί να 
μην αναπαράγονται (ή να μην έχουν τη δυνατότητα να αυ-
τοαναπαράγονται) ως σκοποί οι ίδιοι για τον εαυτό τους.12

Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι η λογική 
αλληλοσυσχέτιση13 των κατηγοριών που προσδιορίζουν 
μορφικά την κοινωνική πρακτική στον καπιταλιστικό τρό-
πο παραγωγής. Η προσέγγιση του Arthur ανασυγκροτεί τη 
λογική/οντολογική προτεραιότητα του κεφαλαίου, ως μια 
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σχέσεις, οι λογικές 
μορφές (δηλαδή, οι 

13. [Σ.τ.Μ.] Ο όρος 
“interrelation” θα 
μπορούσε να 
αποδοθεί και ως 
«ενδοσυσχέτι-
ση» για να δοθεί 
έτσι έμφαση στο 
γεγονός ότι αφορά 
τη σχέση δύο 
«πραγμάτων» όχι 
ως εξωτερικών το 
ένα προς το άλλο, 
αλλά την εγγενή, 
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μήσαμε, όμως, τον 
όρο «αλληλοσυ-
σχέτιση» μιας και 
αυτός χρησιμοποι-
είται συνήθως για 
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συγκεκριμένου 
αγγλικού όρου, 
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της ενδογενούς 
αμοιβαίας σχέσης.

μορφές της αξίας), 
αποκτούν οντο-
λογικό στάτους 
ως πραγματικές 
αφαιρέσεις. Μέσω 
της υπαγωγής της 
εργασίας στον 
εαυτό του, το κεφά-
λαιο επισφραγίζει 
την προτεραιότητα 
της λογικής του, για 
την οποία θα μπο-
ρούσε νε ειπωθεί 
ότι έχει πραγματική 
ύπαρξη.
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λογική καθαρών μορφών, έναντι της κοινωνικής πρακτι-
κής που προσδιορίζεται μορφικά από αυτό. Στη συστημα-
τική διαλεκτική του κεφαλαίου, ωστόσο, προκειμένου το 
κεφάλαιο να επισφραγίσει την αξίωση της αλήθειας του 
–δηλαδή, την αξίωση να αποτελεί την αλήθεια της κοινω-
νικής πρακτικής– δεν αρκεί μόνο να υπάγει την εργασία. 
Πρέπει, επίσης, και να αναπαράγει τον διαχωρισμό ανά-
μεσα στο κεφάλαιο και την εργασιακή δύναμη – πράγμα 
που θα πει, πρέπει να θέτει τις προϋποθέσεις του. Δεν 
υπάρχει συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου χωρίς αυ-
τόν τον πρότερο διαχωρισμό. Η συστηματική διαλεκτική 
του κεφαλαίου μπορεί να πραγματωθεί μονάχα ως αυ-
τοθεμελιούμενη (μολονότι εσωτερικά αντιφατική και, εν 
τέλει, αυτο-υπονομευόμενη) διαδικασία όταν το κεφάλαιο 
θέτει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις του. Καθώς 
αρθρώνεται, λοιπόν, η εμμενής κριτική των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων, η αναπαραγωγή –η αναπαραγωγή 
της ταξικής σχέσης, όντας η ίδια εγγενώς μια σχέση πά-
λης–  αποκτά κεντρική σπουδαιότητα ως κατηγορία. Η τα-
ξική πάλη είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση και αποτέλεσμα 
της συστηματικής διαλεκτικής.

Ένας άλλος τρόπος να καταδειχθεί αυτό είναι να πούμε, 
όπως κάναμε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει κοινωνία 
της γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής χωρίς την 
καπιταλιστική εκμετάλλευση των εργατών. Ο νόμος της 
αξίας μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να λειτουργήσει. Χω-
ρίς ανθρώπινες σχέσεις και πρακτικές που συντηρούνται 
«υπό τη μορφή της άρνησής τους»14 μέσω της διεστραμμέ-
νης, φετιχιστικής μορφής των οικονομικών κατηγοριών, 
δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν οικονομικές κατηγορίες: 
ούτε αξία, ούτε εμπορεύματα, ούτε χρήμα ή κεφάλαιο.15 
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η εργασία θα έπρεπε να 
εκληφθεί ως μια τρόπον τινά συγκροτητική αρχή της όλης 
διαδικασίας. ούτε θα έπρεπε να εκληφθεί ως ο πρωταρ-
χικός της όρος. Οι φετιχιστικές μορφές του κεφαλαίου 
κατανοούνται σωστά και βρίσκουν την αρμόζουσα θέση 
τους ως αντικείμενα κριτικής όταν κατανοούνται ως αυτο-

14. [Σ.τ.Μ.] Στο πρω-
τότυπο: “in the mode 

of being denied”. 
Η έκφραση αυτή 

έγινε τρέχουσα στη 
σύγχρονη μαρξι-
στική φιλολογία 

μέσα από το έργο 
των θεωρητικών 

της τάσης του 
Ανοιχτού Μαρξι-

σμού, βλ. ιδίως: 
Gunn, R. (1992). 
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(eds). Open 
Marxism: Theory 
and Practice, vol. 

II. London: Pluto 
Press, pp. 1-45. 
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Καταλάβουμε την 
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όρο που χρησι-
μοποιεί ο ίδιος ο 
Μαρξ: “Verrückung”, 
που μπορεί επίσης 
να αποδοθεί και 
ως «μετατόπιση» 
(displacement). Η 
γερμανική λέξη 
φέρει επίσης και 
τη συνδήλωση 
της «παράνοιας» 
(insanity).
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λογική καθαρών μορφών, έναντι της κοινωνικής πρακτι-
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υπάρχει συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου χωρίς αυ-
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του κεφαλαίου μπορεί να πραγματωθεί μονάχα ως αυ-
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τέλει, αυτο-υπονομευόμενη) διαδικασία όταν το κεφάλαιο 
θέτει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις του. Καθώς 
αρθρώνεται, λοιπόν, η εμμενής κριτική των καπιταλιστικών 
κοινωνικών σχέσεων, η αναπαραγωγή –η αναπαραγωγή 
της ταξικής σχέσης, όντας η ίδια εγγενώς μια σχέση πά-
λης–  αποκτά κεντρική σπουδαιότητα ως κατηγορία. Η τα-
ξική πάλη είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση και αποτέλεσμα 
της συστηματικής διαλεκτικής.

Ένας άλλος τρόπος να καταδειχθεί αυτό είναι να πούμε, 
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της γενικευμένης εμπορευματικής παραγωγής χωρίς την 
καπιταλιστική εκμετάλλευση των εργατών. Ο νόμος της 
αξίας μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να λειτουργήσει. Χω-
ρίς ανθρώπινες σχέσεις και πρακτικές που συντηρούνται 
«υπό τη μορφή της άρνησής τους»14 μέσω της διεστραμμέ-
νης, φετιχιστικής μορφής των οικονομικών κατηγοριών, 
δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν οικονομικές κατηγορίες: 
ούτε αξία, ούτε εμπορεύματα, ούτε χρήμα ή κεφάλαιο.15 
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η εργασία θα έπρεπε να 
εκληφθεί ως μια τρόπον τινά συγκροτητική αρχή της όλης 
διαδικασίας. ούτε θα έπρεπε να εκληφθεί ως ο πρωταρ-
χικός της όρος. Οι φετιχιστικές μορφές του κεφαλαίου 
κατανοούνται σωστά και βρίσκουν την αρμόζουσα θέση 
τους ως αντικείμενα κριτικής όταν κατανοούνται ως αυτο-
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κινούμενες, διεστραμμένες μορφές κοινωνικής πρακτι-
κής.

Άπαξ και οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις συγκρο-
τηθούν ως μια αυτοαναπαραγόμενη –αν και εσωτερικά 
αντιφατική– ολότητα μέσω της υπαγωγής της εργασίας 
στο κεφάλαιο και της αναπαραγωγής της ταξικής σχέσης, 
η αξία προσδιορίζεται πλήρως ως κοινωνικά αναγκαίος 
χρόνος εργασίας – ή, μάλλον, ως κοινωνικά αναγκαίος 
χρόνος εκμετάλλευσης. Η αξία συγκροτείται μόνο αρ-
νητικά, μέσω της εκμετάλλευσης των εργατών, και όχι 
καταφατικά, μέσω της συγκροτητικής δύναμης της εργα-
σίας. Είναι η κεφαλαιακή μορφή της αξίας που θέτει την 
αφηρημένη εργασία, ή την αφηρημένη εκμετάλλευση των 
εργατών, ως την ουσία ή το περιεχόμενό της.

Η αξία, με αυτή την ύστατη έννοια, φέρει εγγεγραμμένη 
εντός της την εκμετάλλευση ή, μάλλον, εγγράφει την εκ-
μετάλλευση εντός της μορφής της. Αυτό, όμως, που πρέπει 
να τονιστεί εδώ είναι ότι το ερώτημα περί της ουσίας της 
αξίας, και περί του πώς αυτή η ουσία παράγεται επεκτατικά, 
είναι, από την ιδεατή ή λογική σκοπιά του κεφαλαίου, ένα 
ζήτημα που προκύπτει εκ των υστέρων – κι αυτό που τότε 
απαιτείται είναι να διαπλαστεί η κοινωνική πρακτική βάσει 
των λογικών αναγκαιοτήτων του κεφαλαίου.

Συνοψίζοντας, το κεφάλαιο αυτοθεμελιώνεται στην πράξη 
αναπαράγοντας τη δομικά ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα 
στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο, σχέση που αποτελεί 
το εκ των ων ουκ άνευ της καπιταλιστικής συσσώρευσης. 
Όταν η αξία ολοποιείται με αυτόν τον τρόπο, η αφετηρία 
της συστηματικής έκθεσης αποκαλύπτεται ως κάτι παρα-
πάνω από ένα απλό σημείο εκκίνησης: εμφανίζεται ως 
μια στιγμή στην αυτοκίνηση της ολότητας. Η αξία διεκδικεί 
για τον εαυτό της μια λογική προτεραιότητα. Από τη στιγ-
μή που έχουμε ανέλθει ως εκείνη την προοπτική θέση που 
μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την ολότητα, μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι η αξίωση αλήθειας της αξίας δια-
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σφαλίζεται μονάχα από τη δομικά «ψευδή» (δηλαδή, διε-
στραμμένη, μετατοπισμένη) και όμως εμπειρικά «αληθή» 
(δηλαδή, πραγματική, αποτελεσματική) σχέση ανάμεσα 
στο προλεταριάτο ως (ανα)παραγωγό του κεφαλαίου και 
το κεφάλαιο ως (ανα)παραγωγό του προλεταριάτου.

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχουμε ήδη δει, η ίδια η ολότητα που 
συγκροτείται από τη συστηματική διαλεκτική του κεφαλαί-
ου –η κοινωνική πρακτική που προσδιορίζεται μορφικά ως 
πρακτική προσανατολισμένη στη διαδικασία αξιοποίησης 
του κεφαλαίου– είναι εσωτερικά αντιφατική. Είναι αυτές οι 
εσωτερικές αντιφάσεις –η συγκεκριμένη ιστορική τους εκ-
δίπλωση– που απειλούν με διάλυση την καπιταλιστική ολό-
τητα μέσω της επαναστατικής δράσης του προλεταριάτου.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι μια διαλε-
κτική των μορφών της αξίας, τουτέστιν της εμπορευμα-
τικής, της χρηματικής και της κεφαλαιακής μορφής της 
αξίας. Η διαλεκτική αυτή εκτυλίσσεται χάρη στη λογική 
σύνδεση ανάμεσα στις μορφές αυτές, ανεξάρτητα από το 
περιεχόμενο που προσλαμβάνουν. Καθεμιά μορφή παρά-
γει την επόμενη μέσω μιας διαλεκτικής μετάβασης. Αυτή 
η διαλεκτική των καθαρών μορφών συγκροτεί με αυτόν 
τον τρόπο μια οιονεί ιδεατή οντολογία. Μια λογική των 
καθαρών μορφών, όπου καθεμία παράγει την επόμενη, 
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε υλικό περιεχόμενο: το κεφά-
λαιο θα μπορούσε να ιδωθεί σε αναλογία προς το αφη-
ρημένο βασίλειο των μορφών της νόησης της εγελιανής 
λογικής. Και όντως, είναι πασίγνωστη η δημόσια παρα-
δοχή του ίδιου του Μαρξ ότι, ακριβώς πριν τη συγγραφή 
ενός πρώτου σχεδιάσματος της κριτικής του στην πολιτική 
οικονομία, είχε ξεφυλλίσει τη Λογική του Χέγκελ, κάτι που 
τον βοήθησε να καταλήξει στη μέθοδο πραγμάτευσης την 
οποία θα ακολουθούσε.16 Η ανασυγκρότηση της μαρξικής 
διαλεκτικής του κεφαλαίου από τον Arthur καθιστά αυτή τη 
σύνδεση ρητή και καταδεικνύει τη δομική ομολογία ανά-

16. Βλ. Marx & 
Engels. (1975). 

Selected 
Correspondence. 

Moscow: Progress 
Publishers, p. 121. 
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το αντίγραφο 
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Χέγκελ που είχε ο 

Μπακούνιν.
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μεσα στο Κεφάλαιο του Μαρξ και τη Λογική του Χέγκελ.17 
Σύμφωνα με τον Arthur, η λογική των καθαρών μορφών 
και στις δύο περιπτώσεις –οι μορφές της νόησης στη δεύ-
τερη και της αξίας στην πρώτη– πρέπει, με μια ορισμένη 
έννοια, να θεωρηθεί πως ταυτίζεται.

Η συστηματική διαλεκτική είναι η άρθρωση κατηγοριών 
που αλληλοσυσχετίζονται μέσα σε ένα υπάρχον συγκε-
κριμένο όλο – στην περίπτωσή μας, στο καπιταλιστικό 
σύστημα. Ως τέτοια, η αλληλοσυσχέτιση αυτών των κα-
τηγοριών είναι συγχρονική: συνυπάρχουν στον χρόνο ή 
συναρμόζονται μεταξύ τους ταυτόχρονα. Η συγχρονικό-
τητα, όμως, των αλληλοσυσχετίσεων των λογικών κατη-
γοριών δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατο να τις διακρίνουμε. 
Πράγματι, η διαλεκτική προχωράει από τη μια κατηγορία 
στην άλλη μέσω αναγκαίων, ενδογενών συνδέσεων ή 
μεταβάσεων. Τόσο η εγελιανή διαλεκτική στη Λογική όσο 
και η μαρξική του Κεφαλαίου προχωρούν από τις πιο αφη-
ρημένες, απλούστερες κατηγορίες σε ακόμα πιο συγκε-
κριμένες, πολύπλοκες κατηγορίες. Ο Χέγκελ εκλαμβάνει 
αυτές τις μεταβάσεις ως ενδογενώς και αντικειμενικά 
προσδιορισμένες. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Μαρξ θεωρεί 
ότι στόχος είναι η ανίχνευση της «εσωτερικής σύνδεσης 
που υπάρχει ανάμεσα στις οικονομικές κατηγορίες ή τη 
σκοτεινή δομή του καπιταλιστικού οικονομικού συστήμα-
τος [...] [ώστε] να εξακριβωθούν οι εσωτερικές συνδέσεις, 
η φυσιολογία, ούτως ειπείν, του καπιταλιστικού συστήμα-
τος [...] ».18

Τόσο για τον Χέγκελ όσο και για τον Μαρξ, η συστηματική 
διαλεκτική οφείλει να αντιστοιχεί επαρκώς στο αντικείμε-
νό της, που και στις δυο περιπτώσεις είναι ένα συγκεκρι-
μένο όλο, χαρακτηριζόμενο από ένα σύνολο εσωτερικών 
σχέσεων. Συνεπώς, η συστηματική διαλεκτική αρθρώνει 
την αλληλοσυσχέτιση των λογικών στιγμών μιας ολότη-
τας. κάθε στιγμή αυτής της ολότητας προϋποθέτει, και προ-
ϋποτίθεται από, όλες τις άλλες: 

17. Στην ανακατα-
σκευή του Arthur, 
η πρόοδος των 
κατηγοριών στα 
πρώτα έξι κεφάλαια 
του πρώτου τόμου 
του Κεφαλαίου 
αντιστοιχίζεται στη 
Λογική του Χέγκελ, 
κατά τρόπο ώστε 
η λογική κίνηση 
από την ανταλλαγή 
εμπορευμάτων 
στην αξία να 
παραλληλίζεται με 
τη «Διδασκαλία 
περί του Είναι». ο 
«διπλασιασμός του 
χρήματος και των 
εμπορευμάτων» πα-
ραλληλίζεται με τη 
«Διδασκαλία περί 
της Ουσίας». και, 
τέλος, το κεφάλαιο 
ως «απόλυτη μορ-
φή» που θέτει την 
πραγματοποίησή 
του στην εργασία 
και τη βιομηχανία, 
αντιστοιχεί στην 
«Έννοια» του 
Χέγκελ. Βλ. Arthur, 
ό.π., pp. 79-110.

18. Marx, K. 
(1989). Economic 
Manuscript of 
1861-63 (MECW 
31). New York 
City: International 
Publishers.  p. 390.
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κάτι σχετίζεται ενδογενώς με κάτι άλλο αν αυτό το 
άλλο αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη της φύσης του. 
Με τη σειρά τους, οι ίδιες οι σχέσεις τοποθετούνται ως 
στιγμές μιας ολότητας και αναπαράγονται μέσα από 
τη δραστικότητά της.19

Ο Μαρξ υπογραμμίζει ότι στο «ολοκληρωμένο αστικό 
σύστημα [...] κάθε αποτέλεσμα είναι ταυτόχρονα και προϋ-
πόθεση, [...] αυτό συμβαίνει σε κάθε οργανικό σύστημα».20 
Χάρη σε αυτή την κυκλικότητα της διαλεκτικής, οι σχέσεις 
είναι αμφίδρομες. Στη μια κατεύθυνση, η κεφαλαιακή 
μορφή της αξίας προϋποθέτει τις χρηματικές σχέσεις. το 
χρήμα, με τη σειρά του, προϋποθέτει τις εμπορευματικές 
σχέσεις. Εξίσου, όμως, θα πρέπει να ισχύει και η αντίστρο-
φη ακολουθία εσωτερικών σχέσεων: η έννοια της αξίας 
μόνο στο επίπεδο της ολότητας των καπιταλιστικών κοινω-
νικών σχέσεων μπορεί να θεμελιωθεί επαρκώς. Η κυκλι-
κότητα και ο αμφίδρομος χαρακτήρας της συστηματικής 
διαλεκτικής συνεπάγονται τη συγχρονικότητα των στιγ-
μών της εντός της ολότητας των καπιταλιστικών κοινωνι-
κών σχέσεων.21 Έπεται, άρα, ότι η διαλεκτική διαδοχή από 
το εμπόρευμα στο χρήμα και, τελικά, στο κεφάλαιο δεν 
θα πρέπει να κατανοηθεί ως μια χρονική διαδοχή. Επιπλέ-
ον, αποτελεί, ευθύς εξαρχής, την άρθρωση των σχέσεων 
που χαρακτηρίζουν ειδικά την καπιταλιστική εμπορευματι-
κή παραγωγή. Η διαλεκτική ιχνηλατεί εκ νέου μια λογική, 
μάλλον, και όχι χρονική, ακολουθία στιγμών.

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σύμφωνα με την ανακατασκευή του Chris Arthur, εκείνο 
που κατευθύνει τη διαλεκτική είναι η κίνηση της αυτοθεμε-
λίωσης της αξίας. Ο αρχικός καθορισμός της αξίας ως 
καθαρής καθολικής ουσίας του εμπορεύματος ή «απλής 
εμμένειας», αποδεικνύεται ανεπαρκής. Η αξία φανερώνει 
τον εαυτό της ως εμμενή, όχι στο εμπόρευμα, αλλά στις 
σχέσεις μεταξύ των εμπορευμάτων. Ο προσδιορισμός, 
εντούτοις, της αξίας στις εμπορευματικές σχέσεις αποδει-

19. Arthur, ό.π., pp. 
24-25.

20.  Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 

Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-

νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 

σελ. 205.

21. Στο Anti-Düring, 
αλλά και αλλού, ο 

Ένγκελς συγχέει τη 
συγχρονική και τη 

διαχρονική διάστα-
ση της διαλεκτικής 

αναπτύσσοντας 
αυτό που έχει γίνει 

γνωστό ως «λο-
γικο-ιστορική μέθο-
δος», σύμφωνα με 
την οποία η λογική 

μέθοδος του Κεφα-
λαίου αντικατο-

πτρίζει τα ιστορικά 
στάδια ανάπτυξης 

του καπιταλιστικού 
συστήματος. Έτσι, ο 

Ένγκελς ερμη-
νεύει το τμήμα του 

Κεφαλαίου όπου 
θίγεται το ζήτημα 

της ανταλλαγής 
των εμπορευμάτων 

τοποθετώντας το 
στο συγκείμενο 

μιας υποτιθέμενης 
ιστορικής εποχής 

της λεγόμενης 
«απλής εμπορευ-

ματικής παρα-
γωγής». Για μια 

κριτική αυτής της 
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κνύεται ο ίδιος αντιφατικός και η αντίφαση αυτή επιλύε-
ται προσωρινά με τη μετάβαση σε ένα καθολικό ισοδύ-
ναμο: «η αξία δεν μπορεί να πραγματωθεί σε μια τυχαία 
ανταλλαγή αλλά απαιτεί την ενοποίηση του κόσμου των 
εμπορευμάτων μέσω της καθιέρωσης ενός καθολικού 
ισοδυνάμου».22 Έτσι, η αφαίρεση της αξίας, που ενέχεται 
υπόρρητα στις εμπορευματικές σχέσεις, θεμελιώνεται 
τώρα σε μια μορφή, η οποία τη θέτει ρητά, τουτέστιν το 
χρήμα. Αυτή η κίνηση, από την εμπορευματική μορφή της 
αξίας στη χρηματική μορφή, μπορεί να ιδωθεί, με εγελια-
νούς όρους, ως μια κίνηση από την αξία καθ’ εαυτήν στην 
αξία δι’ εαυτήν.

Η χρηματική μορφή της αξίας υφίσταται, όμως, και η ίδια 
δομικές ατέλειες ή εσωτερικές αντιφάσεις. Γιατί προκει-
μένου να είναι αξία δι’ εαυτήν, να «ενεργοποιεί την έννοια 
της αξίας σε μια αυτόνομη μορφή»,23 η χρηματική μορφή 
της αξίας δεν αρκεί απλά να μεσολαβεί ανάμεσα στα 
εμπορεύματα κατά την ανταλλαγή τους. Αν, όμως, από την 
άλλη πλευρά, αποσυρθεί από την κυκλοφορία και αποθη-
σαυριστεί, χάνει τον χαρακτήρα της ως αξία και καταλήγει 
να γίνει ένα απλό «μεταλλικό σκουπίδι». Αυτή η αντίφαση 
προκαλεί την ανάδυση μιας καινούριας μορφής της αξίας 
που δεν παίζει πλέον τον δευτερεύοντα ρόλο της απλής 
μεσολάβησης μεταξύ εμπορευμάτων (κατά το σχήμα 
Ε-Χ-Ε [Σ.τ.Μ.: εμπόρευμα-χρήμα-εμπόρευμα]), αλλά, αντί-
θετα, καθιστά τον εαυτό της αντικείμενο της κατάδυσής 
της στην κυκλοφορία, ή την απόληξη, τον σκοπό, το τέλος 
της κυκλοφορίας, όπως αναπαρίσταται στο σχήμα X-E-X’ 
[Σ.τ.Μ: χρήμα-εμπόρευμα-νέο χρήμα]. Αυτή η αντιστροφή 
παράγει την κεφαλαιακή μορφή της αξίας. Σε εγελιανή 
ορολογία, έχουμε τώρα φτάσει στην αξία καθ’ εαυτήν και 
δι’ εαυτήν: αξία που εκλαμβάνει τον εαυτό της ως αυτο-
σκοπό.

Η κεφαλαιακή μορφή της αξίας, η αυτοαξιοποιούμενη 
αξία, όμως, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον εαυτό της 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας, όπου επικρατεί η ανταλλα-

22.  Arthur, C. 
(2002). The New 
Dialectic and 
Marx’s Capital. 
Leiden: Brill, p. 31.

23.  Ό.π.

άποψης βλ. Arthur, 
C. (1996). ‘Engels 
as Interpreter of 
Marx’s Economics’. 
In Arthur, C. (ed.). 
Engels Today: 
A Centenary 
Appreciation. 
London: MacMillan. 
Οι υποστηρικτές 
της συστηματικής 
διαλεκτικής έχουν, 
λοιπόν, προσπα-
θήσει με νύχια 
και με δόντια να 
διαφοροποιήσουν 
την προσέγγισή 
τους από όλες τις 
αντιλήψεις μιας 
ιστορικής διαλε-
κτικής, συμπερι-
λαμβανομένης 
της λεγόμενης 
διαλεκτικής των 
παραγωγικών 
δυνάμεων και 
σχέσεων σε διά-
φορους τρόπους 
παραγωγής, καθώς 
και από την πιο 
εγελιανή μαρξιστι-
κή προβληματική 
της ιστορίας της 
αλλοτρίωσης και 
του ξεπεράσματός 
της.
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γή ισοδύναμων. Αυτή η εσωτερική αντίφαση την ωθεί να 
εξωτερικεύσει τον εαυτό της στον υλικό κόσμο της παρα-
γωγής, όπου μπορεί να παραχθεί υπεραξία μέσω της εκ-
μετάλλευσης της εργασιακής δύναμης. Αυτή η κίνηση της 
υπαγωγής της παραγωγής στην αξιακή μορφή θέτει την 
(αφηρημένη) εργασία ως την ουσία της αξίας.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E-X-E ΣΤΟ X-E-X'

Στην πραγμάτευση της λογικής μετάβασης από το σχήμα 
E-X-E (το χρήμα ως μέσο κυκλοφορίας) στο σχήμα X-E-X’ 
(το χρήμα ως σκοπός της κυκλοφορίας), ο Μαρξ αναπτύσ-
σει μια σειρά από συναφή επιχειρήματα. Μια εξήγηση για 
τη μετάβαση μπορεί να βρεθεί στη δομική τάση του κυκλώ-
ματος E-X-E να αποσυντίθεται στις στιγμές E-X και X-E, οι 
οποίες αποτελούν δυο διακριτές, στον χώρο και τον χρό-
νο, συναλλαγές. Με τα λόγια του ίδιου του Μαρξ:

Το γεγονός ότι τα δύο προτσές [δηλαδή, Ε-Χ και Χ-Ε], 
που έρχονται αντιμέτωπα σαν αυτοτελή, αποτελούν 
μιαν εσωτερική ενότητα, σημαίνει επίσης ότι η εσωτε-
ρική τους ενότητα κινείται μέσα σε εξωτερικές αντιθέ-
σεις. Αν συνεχιστεί πέρα από ένα ορισμένο σημείο η 
εξωτερική αυτοτελοποίηση των προτσές που εσωτερι-
κά δεν είναι αυτοτελή, επειδή συμπληρώνουν το ένα το 
άλλο, τότε η ενότητα επιβάλλεται βίαια – με μια κρίση.24

Οι στιγμές E-X και X-E είναι εξωτερικά ανεξάρτητες – κα-
θεμιά αντιπροσωπεύει ιδιαίτερες τυχαίες συναλλαγές 
που δεν σχετίζονται απαραίτητα μεταξύ τους. Από κοινού, 
όμως, σχηματίζουν μια εσωτερική ενότητα ή συσχετίζο-
νται εσωτερικά (κάτι που σημαίνει ότι καθεμιά προϋποθέτει 
την άλλη – ο πωλητής του πρώτου εμπορεύματος θα πρέ-
πει να πουλήσει για να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το 
δεύτερο). Θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να ειπωθεί ότι το 
σχήμα E-X-E εκθέτει μια εσωτερική αντίφαση. Η σύμπτωση 
επιδιώξεων μεταξύ αγοραστών και πωλητών δεν επιτυγ-
χάνεται πάντοτε στην αγορά. Από την άποψη μιας πλήρως 

24.  Μαρξ, Κ. 
(1978α). Το Κεφά-

λαιο, Κριτική της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος 

Πρώτος. Αθήνα: 
Σύγχρονη εποχή, 

σελ. 126.



157Η κινούμενη αντίφαση

ανεπτυγμένης εμπορευματικής ανταλλαγής, αυτή η τάση 
εκδηλώνεται σαν μια τάση προς την κρίση – κυρίως την 
κρίση της αποτυχίας της αξίας να ενεργοποιήσει τον εαυτό 
της εξαιτίας διαταραχών στη σφαίρα της κυκλοφορίας.

Στην πραγμάτευση αυτής της μετάβασης από τον Tony 
Smith, αυτή η «δομική τάση» προς τον διαχωρισμό των 
στιγμών E-X και X-E «παράγει η ίδια μια δομική τάση ξεπε-
ράσματος του εν λόγω διαχωρισμού».25 Θα μπορούσα-
με να πούμε ότι η εσωτερική ανεπάρκεια στο σχήμα E-X-E 
παράγει την ίδια τη διαλεκτική άρση της (sublation)26 στο 
σχήμα X-E-X’: 

η συσσώρευση του χρήματος ως χρήματος παρέχει 
μια αρχή ενότητας η οποία μπορεί να υπερβεί τη δι-
αρθρωτική τάση προς τον κατακερματισμό που είναι 
εμμενής στο κύκλωμα του χρήματος ως μέσου κυκλο-
φορίας27.

Στην αντιστροφή από το σχήμα E-X-E στο σχήμα X-E-X’, 
η ανταλλακτική αξία έχει σφετεριστεί τη θέση της αξίας 
χρήσης ως τελικότητας της διαδικασίας ανταλλαγής. Το 
χρήμα συσσωρεύεται για να παρακαμφθεί το πρόβλημα 
ότι ένα εμπόρευμα θα πρέπει πρώτα να πουληθεί ώστε να 
αγοραστεί ένα άλλο. Μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε 
αντικειμενικές δομικές τάσεις που οδηγούν σε μια κατί-
σχυση του σχήματος X-E-X’ επί του σχήματος E-X-E, ή του 
χρήματος ως σκοπού της ανταλλαγής επί του χρήματος 
ως μέσου κυκλοφορίας.

Η συσσώρευση ανταλλακτικής αξίας προκειμένου να απο-
τραπούν οι διαταραχές στην κυκλοφορία αντιστοιχεί, έτσι, 
στην κυριαρχία της ρευστής αξιακής μορφής επί της στε-
ρεοποιημένης αξίας χρήσης του εμπορεύματος, κάτι που 
είναι απαραίτητο αν είναι να διατηρηθεί η ροή της εμπο-
ρευματικής κυκλοφορίας. Αυτή η αντιστροφή μπορεί να 
περιγραφεί ως δομικά αναγκαία για την αυτοαναπαραγω-
γή της ολότητας – του συστήματος, δηλαδή, της καπιταλι-

25.  Smith, T. (1990). 
The Logic of Marx’s 
Capital. Albany, 
NY: SUNY Press, 
p. 89.

26.  [Σ.τ.Μ.] 
Sublation: εξαιρε-
τικά λεπτός όρος 
(συχνά χρησιμοποι-
είται για την απόδο-
ση του εγελιανού 
“Aufhebung”) που 
σημαίνει την άρση 
ή την εξαφάνιση 
τινός σε μια δια-
λεκτική διαδικασία 
που το διατηρεί ως 
μερικό σε μια νέα 
σύνθεση.

27.  Ό.π.
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στικής εμπορευματικής ανταλλαγής.

Η διαλεκτική αντιστροφή από το χρήμα ως μέσο ανταλ-
λαγής στο χρήμα ως σκοπό της ανταλλαγής συνεπάγεται 
κατ’ αναγκαιότητα μια αντιστροφή του σχήματος E-X-E στο 
X-E-X’, δηλαδή στη συσσώρευση ανταλλακτικής αξίας, και 
όχι απλά στο σχήμα X-E-X. Άπαξ και θεμελιωθεί η δομι-
κή ανέλιξη από το σχήμα E-X-E στο σχήμα X-E-X’ –άπαξ και 
το χρήμα καταστεί σκοπός της ανταλλαγής– η ανταλλαγή 
δεν εξυπηρετεί κανέναν στόχο πλέον αν δεν αυξάνει το 
ποσό του χρήματος που ανταλλάσσεται. Ο μόνος τρόπος 
για να διατηρείται η αξία ως σκοπός της ανταλλαγής είναι 
να αυξάνεται. Αν αυτό δεν συμβεί, θα περιέλθει και πάλι 
στη θέση του απλού μέσου ανταλλαγής.

Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Στα Grundrisse, ο Μαρξ διατυπώνει ένα δεύτερο συναφές 
επιχείρημα από την άποψη μιας εμμενούς δομικής ανα-
γκαιότητας ή λογικής για τη μετάβαση από τη χρηματική 
μορφή στην κεφαλαιακή μορφή της αξίας. Η χρηματική 
μορφή της αξίας σπαράσσεται από μια εσωτερική αντίφα-
ση μεταξύ ουσίας και ύπαρξης, ή μεταξύ καθολικότητας και 
ιδιαιτερότητας: η ύπαρξη ενός ιδιαίτερου ποσού χρήματος 
αντιφάσκει προς την ουσία του, που είναι να αποτελεί τον 
πλούτο ως τέτοιον. Γράφει ο Μαρξ:

Είδαμε κιόλας στο χρήμα πώς η αξία που έχει ανε-
ξαρτητοποιηθεί σαν τέτοια –μ’ άλλα λόγια, η γενική 
μορφή του πλούτου– δεν είναι ικανή για καμιά άλλη 
κίνηση εκτός από ποσοτική: να αυξάνεται. Σύμφωνα με 
την έννοιά της, η αξία αυτή είναι η συμπερίληψη όλων 
των αξιών χρήσης· καθώς όμως δεν είναι πάντα παρά 
ένα καθορισμένο ποσό χρήματος (εδώ κεφαλαίου), 
το ποσοτικό της όριο βρίσκεται σε αντίφαση προς 
την ποιότητά της. Άρα από τη φύση της τείνει ολοένα 
να ξεπεράσει το ίδιο της το όριο. [...] Ήδη γι’αυτό το 
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λόγο, για την αξία που κρατιέται στη μορφή της αξίας 
η αυτοδιατήρηση συμπίπτει με την αύξηση· και η αξία 
δεν διατηρεί τον εαυτό της παρά ακριβώς με το να ξε-
περνά ολοένα το ποσοτικό της όριο, που βρίσκεται σε 
αντίφαση προς τον μορφολογικό της προσδιορισμό, 
προς την εσωτερική της γενικότητα.28

Για κάθε ιδιαίτερη ποσότητα αξίας, η αυτοαξιοποίησή της 
είναι κάτι το επιβεβλημένο, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αντιστοίχηση της ύπαρξής της στην καθολική της ουσία, ή 
να επιχειρηθεί η ενεργοποίηση της έννοιάς της, που είναι 
να αποτελεί τον πλούτο ως τέτοιον. Αλλά αυτή η κίνηση 
αυτοεπέκτασης είναι επίσης και ο μόνος τρόπος για την 
αξία δι’ εαυτήν να διατηρεί την εαυτή της ως τέτοια. Η κε-
φαλαιακή μορφή της αξίας ορίζεται από μια δομικά προσ-
διορισμένη ώθηση προς την άπειρη αυτοεπέκταση.

Από την άποψη της συνολικής διαλεκτικής της αξιακής 
μορφής, που, όπως έχουμε δει, μπορεί να συλληφθεί ως 
μια κίνηση της αυτοθεμελίωσης της αξίας, η μετάβαση από 
τη χρηματική μορφή της αξίας στην κεφαλαιακή μορφή αί-
ρει την αντίθεση ανάμεσα στο χρήμα και τα εμπορεύματα. 
Υπό τη μορφή του κεφαλαίου, η αξία –ως καθολική ουσία– 
αποκτά τη μορφή άλλοτε των εμπορευμάτων άλλοτε του 
χρήματος, που γίνονται μορφές της ύπαρξής της, και με-
ταξύ των οποίων εναλλάσσεται ασταμάτητα. Η αξία είναι 
τώρα καθ’ εαυτήν και δι’ εαυτήν και έχει αυτοθεμελιωθεί 
ως η ενότητα, η οποία επιστεγάζει την κίνηση ανάμεσα στο 
χρήμα και τα εμπορεύματα.29

Ο Μαρξ, όπως είδαμε νωρίτερα, περιγράφει πώς –στην 
πορεία της μετάβασης από το σχήμα Ε-Χ-Ε στο σχήμα 
Χ-Ε-Χ'– η αξία μεταμορφώνεται στο «αυτόματο υπο-
κείμενο» μιας διαδικασίας η οποία είναι ο σκοπός της 
(Bestimmung) – δηλαδή, η αυτοαξιοποίησή της. Αυτό που δι-
απιστώνουμε εδώ είναι ότι το κεφάλαιο είναι δομικά ή λο-
γικά προσδιορισμένο. η κίνησή του προκύπτει από λογική 
αναγκαιότητα. Ως αυτοαξιοποιούμενη αξία, το κεφάλαιο 

28. Μαρξ, Κ. 
(1990α). Grundrisse, 
Βασικές Γραμμές 
της Κριτικής της 
Πολιτικής Οικο-
νομίας, Τόμος Β’. 
Αθήνα: Στοχαστής, 
σελ. 198.

29. Αυτή η κίνηση 
είναι ανάλογη της 
κίνησης από τη 
«Διδασκαλία περί 
της Ουσίας» στη 
«Διδασκαλία περί 
της Έννοιας» στη 
Λογική του Χέγκελ.
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γίνεται το αδιαφιλονίκητα δεσπόζον ή «επιστέφον υποκεί-
μενο» (overarching subject – übergreifendes Subjekt)30 της 
διαδικασίας ανταλλαγής εμπορευμάτων, που τώρα τίθεται 
ως η διαδικασία της ίδιας της αξιοποίησής του. Μπορούμε 
να πούμε, λοιπόν, ότι με το κεφάλαιο έχουμε ένα λογικό, 
αν όχι, ίσως, ακόμα και συνειδητό, υποκείμενο.31

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Χ-Ε-Χ'

Η έννοια του κεφαλαίου, Χ-Ε-Χ', φέρει εγγεγραμμένη 
εντός της μια τελεολογία: την αυτοεπέκταση της αξίας. 
Όπως είδαμε, η αντιστροφή από το σχήμα Ε-Χ-Ε στο 
σχήμα Χ-Ε-Χ’ είναι μια αντιστροφή μέσου και σκοπού: το 
μέσο της κυκλοφορίας γίνεται, ως κεφάλαιο, ο σκοπός 
της κυκλοφορίας. Η αξία, ως αυτοσυντήρητη, καθίσταται 
ο ίδιος ο σκοπός της. Ως ο γενικός τύπος του κεφαλαίου, 
το σχήμα Χ-Ε-Χ' αντιπροσωπεύει, έτσι, το τέλος (telos) του 
κεφαλαίου.

Πρόκειται, παρ’ όλα αυτά, για ένα ιδιόμορφο τέλος, κα-
θώς δεν αποτελεί παρά το σημείο εκκίνησης για έναν νέο 
κύκλο αξιοποίησης. Συνεπώς, ο κύκλος Χ-Ε-Χ' επαναλαμ-
βάνεται αδιάκοπα εκ νέου. Όταν το μέσο γίνεται αυτοσκο-
πός, τότε ανακύπτουν παράδοξες συνέπειες, όπως διέ-
κρινε, πριν από τον Μαρξ, ο Αριστοτέλης. Στο Κεφάλαιο, 
παρουσιάζοντας τη δική του θεωρητικοποίηση για την 
αντιστροφή από το σχήμα Ε-Χ-Ε στο σχήμα Χ-Ε-Χ', ο Μαρξ 
μνημονεύει την αριστοτελική διάκριση ανάμεσα στην οι-
κονομική (που αντιστοιχεί στο σχήμα E-X-E και προτάσσει 
την αξία χρήσης) και τη χρηματιστική (που αντιστοιχεί στο 
σχήμα Χ-Ε-Χ' και προτάσσει την αφηρημένη και χωρίς 
όρια μορφή του πλούτου), παραθέτοντας μάλιστα και ένα 
απόσπασμα από τον Αριστοτέλη:

Η χρηματιστική λοιπόν διακρίνεται από την οικονομι-
κή στο ότι «γι’ αυτήν η κυκλοφορία είναι η πηγή του 
πλούτου [...]. Και φαίνεται σα να περιστρέφεται γύρω 

30.  [Σ.τ.Μ.] Στην 
ελληνική μετάφρα-

ση, οι όροι αυτοί 
αποδίδονται ως 

«αναπτυσσόμενο 
υποκείμενο», 

Μαρξ, Κ. (1978α). 
Το Κεφάλαιο, 

Κριτική της Πολιτι-
κής Οικονομίας, 

Τόμος Πρώτος. 
Αθήνα: Σύγχρονη 

εποχή, σελ. 167.

31. Ο Moishe 
Postone αναπτύσ-
σει αυτό το θέμα, 

συνδέοντας το 
κεφάλαιο με μια 

ασυνείδητη εκδοχή 
του εγελιανού 

Geist, στο (2003). 
‘Lukács and the 

Dialectical Critique 
of Capitalism’. In 
R. Albritton & J. 

Simoulidis (eds). 
New Dialectics and 

Political Economy. 
London: Palgrave 

MacMillan. Φυσικά, 
το κεφάλαιο, ως 

αλλοτριωμένη 
αντικειμενικότητα 
που λαμβάνει μια 
υποκειμενικότητα 

στη διαδικασία της 
ίδιας της αυτοα-
ξιοποίησής του, 

δεν είναι παρά μια 
διεστραμμένη μορ-
φή των κοινωνικών 

σχέσεων μεταξύ 
ατόμων.
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στο χρήμα, γιατί το χρήμα είναι η αρχή και το τέλος 
αυτού του τρόπου ανταλλαγής [...]. Επομένως είναι 
απεριόριστος ο πλούτος, που επιδιώκει η χρηματιστι-
κή. Ακριβώς όπως κάθε τέχνη, που ο σκοπός της δεν 
της χρησιμεύει σαν μέσο αλλά σαν τελικός σκοπός, 
είναι απεριόριστη στην επιδίωξή της, γιατί προσπα-
θεί 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 
υπάρχουν όρια του σκοπού της, αλλά ο σκοπός της εί-
ναι ο απόλυτος πλουτισμός».32

Αυτό το απεριόριστο που απορρέει από την αντιστροφή 
μέσου και σκοπού, έτσι ώστε το μέσο να γίνεται αυτοσκο-
πός, περιγράφεται από τον Μαρξ ως εξής:

Η απλή εμπορευματική 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 αξιοποίηση της 
αξίας υπάρχει μόνο μέσα στα πλαίσια αυτής της κίνη-
σης που διαρκώς ανανεώνεται. Γιαυτό, η κίνηση του 
κεφαλαίου είναι απεριόριστη.33

Σε αντίθεση με το σχήμα Ε-Χ-Ε που προχωράει, μέσω της 
ανταλλαγής, από ένα εμπόρευμα, στο ένα άκρο, σε ένα 
άλλο εμπόρευμα, στο άλλο άκρο, το οποίο «βγαίνει από 
την κυκλοφορία και περιέρχεται στην κατανάλωση», η δι-
αδρομή Χ-Ε-Χ' «ξεκινάει από το χρήμα και ξαναγυρνάει 
τελικά στο ίδιο το χρήμα».34 Από το ότι αυτή η κίνηση ανα-
νεώνεται σταθερά και το χρήμα επιστρέφει σταθερά στον 
εαυτό του, το σχήμα Χ-Ε-Χ' μπορεί να χαρακτηριστεί με 
εγελιανούς όρους ως ένα αληθινό ή αυθεντικό άπειρο.35 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, μπορεί να θεωρηθεί και ως ψευδές 
άπειρο, στον βαθμό που το σχήμα Χ-Ε-Χ' ενσωματώνει 

32.  Μαρξ, ό.π., σελ. 
165-166, σημ. 6. 

33.  Μαρξ, ό.π., σελ. 
164-165. [Σ.τ.Μ.: η 
έμφαση από τους 
συντάκτες του 
κειμένου].

34.  Ό.π., σελ. 162.

35.  Βλ. Χέγκελ, Γ. 
(1991). Η επιστήμη 
της λογικής [Η 
μικρή Λογική]. 
Αθήνα: Δωδώνη, 
σελ. 223. [Σ.τ.Μ.: 
το πλήρες σχετικό 
χωρίο, στην ελλη-
νική έκδοση, είναι 
το ακόλουθο: «Το 
Κάτι μεταβαίνοντας 
σε κάτι άλλο απλώς 
και μόνο συνδέεται 
με τον εαυτό του. 
Αυτός ο αυτοσχε-
τισμός μέσα στην 
μετάβαση και μέσα 
στο άλλο, είναι η 
αληθινή απεραντο-
σύνη» (η έμφαση 
στο πρωτότυπο)].
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επίσης και τη στιγμή της αξιοποίησης. γιατί, όπως έχουμε 
δει, για την αξία ως κεφάλαιο είναι δομικά επιβεβλημένη 
η ώθηση να κινηθεί πέρα από τους δικούς της ποσοτικούς 
φραγμούς, αποδυόμενη σε μια ατελεύτητη συσσώρευση.

Αυτές οι δύο πτυχές του κεφαλαίου –δηλαδή, η σταθερή 
επιστροφή του κεφαλαίου στον εαυτό του ως αληθές άπει-
ρο και η ακατάπαυστη εξώθησή του πέρα από τον εαυτό 
του, ως ψευδές ή κίβδηλο άπειρο– όταν ληφθούν μαζί, του 
προσγράφουν μια σισύφεια αποστολή. Ως ουσιωδώς αυ-
τοαξιοποιούμενη αξία, το κεφάλαιο είναι καταδικασμένο 
σε διαρκή ανησυχία, σε αέναη κίνηση, γιατί το να μείνει 
ακίνητο σημαίνει την καταστροφή του. Ο ιδιάζων σκοπός 
του κεφαλαίου είναι, λοιπόν, να επεκτείνεται ασταμάτητα. 
Ως αληθινό άπειρο, το τέλος του είναι ο εαυτός του. Ως 
ψευδές άπειρο, το τέλος του είναι να υπερβεί τον εαυτό 
του. το τέλος του είναι μια ατέρμονη ανάπτυξη. Κατά πα-
ράδοξο τρόπο, η συσσώρευση του κεφαλαίου είναι μια 
τελεολογία δίχως τέλος.

Το κεφάλαιο πασχίζει αδιάκοπα να επιτύχει έναν φευγα-
λέο ή σταθερά απομακρυνόμενο στόχο. Τη στιγμή που ο 
στόχος του επιτυγχάνεται, την ίδια στιγμή αποδεικνύεται 
ότι αυτός ο στόχος είναι ένας αντικατοπτρισμός. τη στιγμή 
που ο σκοπός του πραγματοποιείται, την ίδια στιγμή τίθε-
ται εκ νέου. Το κεφάλαιο είναι, έτσι, καταδικασμένο στην 
ύπαρξη ενός νεκροζώντανου, την αέναη ανησυχία του 
δαιμονικού βρικόλακα, του καταδικασμένου να κυνηγάει 
τα θηράματά του στη γη, ενώ η ψυχή του βρίσκεται στον 
προθάλαμο της κόλασης.36 Είναι ένα αεικίνητο (perpetuum 
mobile).

Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι, όπως έχου-
με δει, μια συγχρονική σχέση των λογικών στιγμών μιας 
συγκεκριμένης ολότητας, του καπιταλιστικού συστήματος. 
Όμως, τώρα, μπορούμε να δούμε ότι απότοκος αυτής της 
συστηματικής λογικής είναι μια διαχρονική δυναμική της 
αέναης κίνησης της αυτοαναπαραγωγής και αυτοεπέκτα-

36.  Όπως θα 
δούμε παρακάτω, 
το κεφάλαιο είναι 

το πνεύμα που ζωο-
δοτεί την παραγω-

γική διαδικασία – ο 
Μαρξ χρησιμοποιεί 

τη μεταφορά ενός 
βαμπίρ (ζόμπι) που 

ρουφάει αντί για 
αίμα τη ζωντανή 

εργασία. Μια άλλη 
κατάλληλη μεταφο-
ρά είναι, ίσως, αυτή 

του κεφαλαίου ως 
αφέντη-ζόμπι, του 
πνεύματος-ζόμπι 
που διευθύνει απ’ 
έξω τη δραστηρι-
ότητα των εργα-

τών-ζόμπι, των 
ζωντανών νεκρών. 
Φυσικά, όλη αυτή η 
γοτθική εικονογρα-

φία δεν θα πρέπει 
να συσκοτίζει την 

έννοια κατά την 
οποία η κίνηση του 

κεφαλαίου είναι 
επίσης η ολόπλευ-

ρη ανάπτυξη των 
αναγκών και της 

καθολικότητας, αν 
και υπό τη μορφή 
της άρνησής τους 

(δηλαδή, ως το 
σύμπαν της αξίας).
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σης του κεφαλαίου. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια 
τάση μακράς διάρκειας – είναι ένας εμμενής νόμος του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Η έκθεσή μας έχει παραμείνει μέχρι τώρα σε ένα πολύ 
αφηρημένο επίπεδο. Έχουμε δει πώς η διαλεκτική των 
μορφών της αξίας, αναδυόμενη από τη γενικευμένη 
ανταλλαγή των εμπορευμάτων, παράγει μια εμμενή λο-
γική ώθηση προς την ακατάπαυστα αυτοαναπαραγόμενη 
κίνηση της αυτοαξιοποίησης της αξίας. Αυτή η διαλεκτική 
των καθαρών μορφών αναπτύσσεται αφαιρετικά από την 
άμεση διαδικασία της παραγωγής και αφαιρετικά από το 
ζήτημα της ουσίας της αξίας. Οι καθαρές μορφές, όμως, 
απαιτούν ένα περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί η αφηρημένη λογική της συσσώρευσης του κε-
φαλαίου. Είναι μέσα από την υπαγωγή της εργασίας στο 
κεφάλαιο που οι μορφές της αξίας αποκτούν ένα τέτοιο 
περιεχόμενο: στην υπαγωγή της παραγωγής στην «έν-
νοια» του κεφαλαίου, η παραγωγική διαδικασία τίθεται και 
προσδιορίζεται μορφικά ως η διαδικασία αξιοποίησης του 
κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η ανταλλαγή καπιτα-
λιστικά παραγόμενων εμπορευμάτων που θέτει την αφη-
ρημένη εργασία ως την ουσία της αξίας. Οι διαδικασίες 
παραγωγής και κυκλοφορίας προσδιορίζονται, έτσι, ως 
στιγμές μιας ενότητας: της καπιταλιστικής διαδικασίας πα-
ραγωγής. Καμιά ξεχωριστή στιγμή αυτής της διαδικασίας 
δεν είναι πρότερη των άλλων – καθεμιά προϋποθέτει όλες 
τις άλλες.37 Όπως είδαμε, ωστόσο, το κεφάλαιο, μέσω 
της υπαγωγής της εργασίας σε αυτό, επιβάλλει τη λογική 
προτεραιότητά του στην κοινωνική διαδικασία της ζωής.

Η συσσώρευση του κεφαλαίου στηρίζεται στην εκμετάλ-
λευση της μισθωτής εργασίας. Η πορεία της καπιταλιστι-
κής συσσώρευσης είναι η ανάπτυξη αυτής της σχέσης εκ-
μετάλλευσης – είναι η ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα στο 

37.  [Σ.τ.Μ.] Αυτήν 
την ενότητα της 
(οντολογικής) 
μη-προτεραιότητας, 
μη-αναγωγιμότη-
τας και συμπλη-
ρωματικότητας, θα 
μπορούσαμε να την 
αποκαλέσουμε και 
αρχή της διαλεκτι-
κής ολότητας.
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κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Ήδη, στο πλέον αφηρημέ-
νο επίπεδο, μπορούμε να διακρίνουμε μια κατευθυντική 
δυναμική, η οποία καθορίζει την πορεία της καπιταλιστικής 
ιστορίας – την αέναη ώθηση προς τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου. Η πορεία, όμως, της καπιταλιστικής συσσώ-
ρευσης –δηλαδή, η πορεία της σχέσης εκμετάλλευσης– 
μεσολαβείται από περισσότερο πολύπλοκες, συγκεκρι-
μένες κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων αναπτύσσονται 
από τον Μαρξ στους τρεις τόμους του Κεφαλαίου, και οι 
οποίες αποτελούν πιο συγκεκριμένους προσδιορισμούς 
της λογικά διευθετημένης διαδικασίας της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης. Δεν δίνουμε εδώ ένα πλήρες περίγραμ-
μα της συστηματικής διαλεκτικής του κεφαλαίου – ένα 
σχέδιο που, έτσι κι αλλιώς, ουδέποτε ολοκλήρωσε ο 
Μαρξ. Οι τρεις δημοσιευμένοι τόμοι του Κεφαλαίου του 
Μαρξ, πραγματεύονται το κεφάλαιο γενικά, στα επίπεδα 
της καθολικότητας, της ιδιαιτερότητας και της ενικότητας 
αντίστοιχα – δηλαδή, σε προοδευτικά πιο συγκεκριμένα 
επίπεδα αφαίρεσης, ή σε πιο πολύπλοκα επίπεδα μεσο-
λάβησης.38 Είναι στο επίπεδο του κεφαλαίου-εν-γένει ως 
ενικότητας, στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου, που οι τάσεις 
μακράς διάρκειας εντός της συσσώρευσης του κεφαλαί-
ου ως ολότητας –ως ενότητας πολλών κεφαλαίων– μπο-
ρούν να εξεταστούν.

Θα εκθέσουμε προκαταβολικά εδώ εν συντομία μερικές 
από αυτές τις τάσεις μακράς διάρκειας. Όπως σημειώσα-
με στην εισαγωγή του παρόντος άρθρου, η καπιταλιστική 
συσσώρευση τείνει να υπονομεύει την ίδια της τη βάση. Η 
ίδια τάση μπορεί να εκφραστεί και ως εξής: η σχέση εκμε-
τάλλευσης διαβρώνει το ίδιο της το θεμέλιο, καθώς αυτό 
που αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης –η εργασιακή 
δύναμη– έχει την τάση να αποβάλλεται από την παραγω-
γική διαδικασία με την αύξηση της παραγωγικότητας της 
κοινωνικής εργασίας. Η ίδια τάση βρίσκει έκφραση στην 
αυξανόμενη οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και την 
πτώση του ποσοστού κέρδους – την τάση δηλαδή προς την 
υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου, έτσι που το κεφάλαιο 

38.  Βλ. Shortall, 
F. (1994). The 

Incomplete Marx. 
Aldershot: Avebury, 

pp. 445-454 
και Arthur, C. 

(2002).’Capital 
in General and 

Marx’s Capital’. In 
M. Campbell & G. 
Reuten (eds.). The 

Culmination of 
Capital. London: 

Palgrave Macmillan, 
για μια πραγμά-
τευση του όλου 

σχεδίου.
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αποδεικνύεται ανίκανο να δημιουργήσει σε επαρκή ανα-
λογία καινούρια πεδία για την παραγωγική εκμετάλλευση 
της εργασιακής δύναμης, για την παραγωγή επαρκούς 
υπεραξίας με την οποία να αξιοποιεί τον εαυτό του. 

Όπως έχουμε δει, η σχέση εκμετάλλευσης είναι εξ ορι-
σμού μια αντιφατική σχέση – μια σχέση ταξικής πάλης. Οι 
τάσεις μακράς διάρκειας που έχουμε αρχίσει να σκιαγρα-
φούμε αποτελούν, ως εκ τούτου, προσδιορισμούς της τα-
ξικής πάλης. Η ιστορία της είναι η ιστορία μιας κινούμενης 
αντίφασης – η συγκρουσιακή και μαστιζόμενη από κρί-
σεις αναπαραγωγή της σχέσης εκμετάλλευσης ανάμεσα 
στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι, κατά πρώ-
το λόγο, μια διαλεκτική των καθαρών μορφών – ήτοι, των 
μορφών της αξίας. Η αξία θεμελιώνει εαυτή αναδραστι-
κά μέσω της διαλεκτικής μετάβασης από τις αντιφατικές 
μορφές της αξίας (το εμπόρευμα και το χρήμα) στην κε-
φαλαιακή μορφή της αξίας: αξία, της οποίας ο σκοπός 
είναι να αναπαράγει τον εαυτό της – μια ολοποιητική, 
απόλυτη μορφή. Για να ενεργοποιήσει τον εαυτό της και 
να θεμελιωθεί στην πραγματικότητα, αυτή η ολοποιητική 
μορφή θα πρέπει να προσλάβει ένα περιεχόμενο – κι αυτό 
το κάνει μέσω της υπαγωγής της εργασίας σε αυτή και 
τον μορφικό προσδιορισμό της κοινωνικής διαδικασίας 
της ζωής ως παραγωγικής διαδικασίας του κεφαλαίου. 
Πράγματι, όπως έχουμε δει, το κεφάλαιο δεν είναι παρά 
μια διεστραμμένη μορφή των ανθρώπινων κοινωνικών 
σχέσεων. Ακόμα περισσότερο, για να θεμελιωθεί στην 
πραγματικότητα, το κεφάλαιο πρέπει να θέτει τις ίδιες του 
τις προϋποθέσεις – πρέπει να αναπαράγει τον εαυτό του 
και το ενδογενές του «έτερο», το προλεταριάτο, τον άλλο 
πόλο της σχέσης εκμετάλλευσης. Πρέπει να αναπαράγει 
την ίδια τη σχέση εκμετάλλευσης. Στον βαθμό που η σχέ-
ση εκμετάλλευσης ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλε-
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ταριάτο είναι αυτοαναπαραγόμενη, μπορούμε να πούμε 
ότι η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου είναι ολοποιη-
τική και κλειστή στην κυκλικότητά της.

Αν, όμως, η συστηματική διαλεκτική είναι κλειστή σε ένα 
επίπεδο αφαίρεσης, αυτή η κλειστότητα τίθεται σε αμφι-
σβήτηση στο πιο συγκεκριμένο επίπεδο της πραγματικής 
ιστορίας της ταξικής σχέσης. Η αυτοαναπαραγωγή της 
σχέσης εκμετάλλευσης μέσω της αμοιβαίας αναπαρα-
γωγής του κεφαλαίου και του προλεταριάτου δεν μπορεί 
να παραμείνει εγγυημένη εσαεί. Όντως, στον βαθμό που 
υπάρχουν τάσεις μακράς διάρκειας, εγγενείς στην καπι-
ταλιστική συσσώρευση, οι οποίες απειλούν να υπονομεύ-
σουν την ίδια της τη βάση, και στον βαθμό που η συστημα-
τική διαλεκτική του κεφαλαίου –ως διαλεκτική της ταξικής 
πάλης– παράγει ένα προλεταριάτο πρόσφορο να διαλύσει 
την ίδια την ταξική σχέση, η διαλεκτική δεν μπορεί να ειπω-
θεί ότι είναι κλειστή, αλλά, μάλλον, ανοιχτή ως προς την 
έκβασή της.39

Αυτή η ανοιχτότητα της διαλεκτικής ως προς την έκβαση 
δεν προκύπτει από την ενδεχομενικότητα της ταξικής πά-
λης ως προς τη συστηματική λογική της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης: η ταξική πάλη δεν είναι μια «εξωγενής 
μεταβλητή». Αυτό που σε ένα επίπεδο είναι απλά ενδεχο-
μενικό ως προς τη λογική της καπιταλιστικής συσσώρευ-
σης –οι υλικές και πνευματικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στους ανθρώπους και ανάμεσα στους ανθρώπους και τη 
φύση– εκλογικεύεται το ίδιο –τίθεται δηλαδή υπό τη λογι-
κή της κεφαλαιακής μορφής της αξίας– ως αποτέλεσμα 
της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, καθώς και της 
αυτοαναπαραγωγής της σχέσης αμοιβαίας συνεπαγωγής 
ανάμεσα στο κεφάλαιο και το προλεταριάτο. Έπεται ότι η 
ιστορία της ταξικής σχέσης είναι προσδιορισμένη βάσει 
του ιδιαίτερα ασύμμετρου χαρακτήρα αυτής της σχέσης, 
στην οποία ο ένας πόλος ορίζεται από την αφηρημένη λο-
γική της αυτοεπέκτασης της αξίας και υπάγει την εργασία 
του άλλου πόλου. Το προλεταριάτο δεν είναι διατεθειμένο 

39.  Η ταξική πάλη 
μεσολαβείται από 

πολλά επίπεδα 
συγκεκριμένων 
προσδιορισμών 
που παραμένουν 

εκτός θεωρητικής 
πραγμάτευσης στο 

παρόν άρθρο. Οι 
κύκλοι της πάλης 

και οι μορφές που 
παίρνουν ιστορικά 

τα επαναστατικά 
κινήματα 

προσδιορίζονται 
από τις 

μεταβαλλόμενες 
παγιώσεις της 

ταξικής σχέσης 
και τις αλλαγές 

στον χαρακτήρα 
της ίδιας της 

αυτοσυσχέτισης 
του προλεταριάτου 

στη σχέση του 
με το κεφάλαιο. 
Παραπέμπουμε 

τους αναγνώστες 
στο παρόν και 
σε άλλα τεύχη 
του Endnotes, 
στα οποία το 

περίγραμμα της 
ταξικής πάλης και 

της ιστορίας της 
εξετάζεται με πιο 
συγκεκριμένους 

όρους.
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να πειθαρχήσει και τόσο εύκολα μπροστά στις αδήριτες 
ανάγκες και την κρίσιμη κατάσταση της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης, αλλά η δυστροπία του, ή ίσως καλύτερα ο 
ανταγωνισμός του, έχει έναν προσδιορισμένο χαρακτή-
ρα βάσει της θέσης του ως πόλου της κινούμενης αντίφα-
σης. Η συστηματική διαλεκτική του κεφαλαίου –ως διαλε-
κτική της ταξικής πάλης– είναι, σε τελική ανάλυση, ανοιχτή 
ως προς την έκβασή της επειδή κυοφορεί τον κίνδυνο του 
ίδιου του εμμενώς παραγόμενου ξεπεράσματός της κατά 
την επαναστατική δράση του προλεταριάτου, το οποίο, 
μέσα από άμεσα μέτρα κομμουνιστικοποίησης, καταργεί 
τον εαυτό του και το κεφάλαιο και παράγει τον κομμουνι-
σμό.
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Αυτή είναι μια περίοδος κατακλυσμιαίας κρίσης για το 
κεφάλαιο, εντούτοις τα παλιά εγχειρήματα μιας προγραμ-
ματικής εργατικής τάξης έχουν εκλείψει. Αυτό το αναπό-
δραστο γεγονός μας υποχρεώνει να ιχνηλατήσουμε τις 
ασυνέχειες ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Η κατα-
νόηση της ειδοποιού διαφοράς της τρέχουσας περιόδου 
μπορεί να μας βοηθήσει να «θάψουμε τους νεκρούς» των 
αποτυχημένων επαναστάσεων του 20ου αιώνα και να αφή-
σουμε τυχόν περιπλανώμενα πνεύματα που ακόμα στοι-
χειώνουν την κομμουνιστική θεωρία να αναπαυθούν.

Αυτό που διακυβεύεται κατά κύριο λόγο στην περιοδολό-
γηση είναι το ερώτημα πού σταματάει το παρελθόν και 
πού ξεκινάει το παρόν. Ο εντοπισμός ιστορικών ρήξεων 
και ασυνεχειών μας βοηθά να αποφύγουμε τη σιωπηρή 
μεταφυσική μιας θεωρίας της ταξικής πάλης όπου κάθε 
ιστορική ιδιαιτερότητα τελικά ανάγεται στην αέναη επα-
νεμφάνιση του ίδιου. Παρ’ όλα αυτά, οι περιοδολογήσεις 
μπορούν εύκολα να εμφανιστούν όχι ως αναγνώριση 
πραγματικών ιστορικών ρηγμάτων, αλλά ως αυθαίρετη 
επιβολή ενός αφηρημένου σχήματος πάνω στο πυκνό 
υφαντό της ιστορίας. Για κάθε γραμμή ρήξης που χαράσ-
σεται, κάποιο απομεινάρι ή κατάλοιπο μιας άλλης ιστορι-
κής εποχής μπορεί να εντοπιστεί, το οποίο φαινομενικά 
διαψεύδει την περιοδολόγηση. Έτσι, ικανοποιημένοι με το 
γεγονός ότι τέτοιες ανακηρύξεις της ρήξης δεν μπορούν 
να ισχύσουν απόλυτα, μπορούμε να δικαιολογήσουμε την 
επανάπαυσή μας στη βολική ιδέα πως τίποτα δεν αλλάζει 
πραγματικά. Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση είναι η 
διαφορά αυτή στην οποία ο σκεπτικιστής αντιπαρατίθεται, 
το ιστορικά ίδιο απολαμβάνει την εξ ορισμού βεβαιότητα 
της κοινής λογικής.

Εναλλακτικά, ίσως, η ρήξη είναι κάτι με το οποίο υποκρι-
νόμαστε πως αναμετριόμαστε. πως αναγνωρίζουμε την 
αθλιότητα της υποχώρησης, μένοντας στη μελαγχολική 
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παραδοχή πως ό,τι ήταν καλό έχει παρέλθει και διατηρώ-
ντας εν τω μεταξύ μια φλόγα για την τελική επιστροφή 
του. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα παραμένει: είτε ως 
παρουσία είτε ως απουσία, το παρελθόν κουκουλώνει την 
ιδιαιτερότητα του παρόντος.

Το γεγονός ότι μια ρήξη με αυτό που κάποιοι έχουν αποκα-
λέσει «το παλιό εργατικό κίνημα» –ή με αυτό που η Théorie 
Communiste (TC) αποκαλεί «προγραμματισμό»–συνέβη 
πριν περίπου 30-40 χρόνια, είναι λίγο-πολύ αυταπόδεικτο. 
Όμως δεν αρκεί να εμμείνει κανείς στην άμεση προδη-
λότητα της ιστορικής ρήξης. Το ζήτημα είναι με ποιον τρό-
πο να στοχαστούμε τη ρήξη χωρίς να ολισθήσουμε σε 
μια δογματική και αφηρημένη σχηματική ερμηνεία, αλλά 
ούτε και σε μια εξίσου δογματική προσφυγή στην άμεση 
ιστορική εμπειρία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα οφείλει να 
αντιμετωπιστεί θεωρητικά, μα θα πρέπει ενδεχομένως να 
είμαστε επιφυλακτικοί στο να εγκαταλείψουμε την ιδιαίτε-
ρη σκοπιά του παρόντος, αυτήν την πλευρά της ρήξης, και 
να χιμήξουμε βιαστικά προς την καθολικεύουσα σκοπιά 
ενός ιστορικού σχήματος που έχει την αξίωση να κάνει 
αφαίρεση από ιδιαίτερες σκοπιές.

Για εμάς, η περιοδολόγηση της TC έχει υπάρξει κεντρι-
κής σημασίας στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε 
την καπιταλιστική ταξική σχέση ως έχει, όχι μεταφυσικά 
αλλά ιστορικά. Η διαίρεση της ιστορίας της καπιταλιστικής 
κοινωνίας σε φάσεις υπαγωγής που η TC έχει προτείνει, 
έχει αποδειχθεί χρήσιμη στην αναγνώριση πραγματικών 
μετατοπίσεων στον χαρακτήρα της καπιταλιστικής ταξικής 
σχέσης. Και ενώ μπορεί συχνά να μοιάζει ακριβώς με το 
αφηρημένο σχήμα που οφείλουμε να αποφύγουμε, η πε-
ριοδολόγηση της TC δεν είναι προϊόν κάποιου αμερόλη-
πτου νου που ταξινομεί αυθαίρετα τα ιστορικά δεδομένα, 
αλλά μάλλον μια στρατευμένη διακήρυξη ιστορικού ρήγ-
ματος από κομμουνιστές οι οποίοι το έζησαν – με έναν 
τρόπο που τους υποχρέωσε να καταπιαστούν με τη ρήξη 
αυτή ως πραγματικό πρόβλημα.
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Αν, λοιπόν, στη συνέχεια ασκούμε κριτική σε κάποιες 
κεντρικές κατηγορίες της περιοδολόγησης της TC, δεν 
το κάνουμε για να αρνηθούμε πως οι μετατοπίσεις που 
η TC συνταυτίζει με αυτές τις κατηγορίες έλαβαν πράγ-
ματι χώρα. Για μας –όπως και για την TC– η αναπαραγω-
γή της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης είναι κάτι που έχει 
μεταβληθεί συν τω χρόνω, μεταβάλλοντας μαζί της τον 
χαρακτήρα των αγώνων. Δύσκολα μπορούμε πλέον να 
αμφισβητήσουμε πως το προλεταριακό κίνημα διήλθε μια 
προγραμματική φάση –μια φάση που έχει παρέλθει– ή πως 
οι ταξικοί αγώνες σήμερα δεν φέρουν πια τον ορίζοντα 
ενός «εργατικού κόσμου». Ο προσδιορισμός, πέραν αυ-
τού του γεγονότος, του πώς ακριβώς αυτή η αναπαραγωγή 
έχει αλλάξει, είναι ένα έργο που δεν μπορεί να περατωθεί 
απλά μέσω της ανάπτυξης διαφορετικών κατηγοριών ή της 
εναλλαγής μεταξύ αφηρημένων σχημάτων. Χρειάζεται να 
παραμείνουμε προσεκτικοί όσον αφορά τις λεπτομέρειες 
της πραγματικής κίνησης της ιστορίας, χωρίς να χάνουμε 
από τα μάτια μας την ανάγκη επαρκούς θεωρητικοποίησής 
της.

Τη δεκαετία του 1970 –εν μέσω μιας ιστορικής ρήξης με 
την προγραμματική εποχή της ταξικής πάλης– εμφανίστη-
κε στη μαρξιστική συζήτηση η έννοια της «υπαγωγής», στο 
πλαίσιο μιας γενικότερης επιστροφής στον Μαρξ και ιδί-
ως στα σχεδιάσματα του Κεφαλαίου. Σε μια στιγμή ρή-
ξης, η ανάγκη περιοδολόγησης της ιστορίας της ταξικής 
σχέσης υπήρξε έκδηλη. Δεδομένου ότι η διάκριση μεταξύ 
«τυπικής» και «πραγματικής» υπαγωγής της εργασίας στο 
κεφάλαιο –η οποία κατείχε εξέχουσα θέση σε γραπτά 
του Μαρξ που μόλις τότε άρχιζαν να γίνονται γνωστά–
έμοιαζε να αναγνωρίζει κάτι σημαντικό όσον αφορά την 
ιστορική εμβάθυνση των καπιταλιστικών παραγωγικών 
σχέσεων, αποτέλεσε ένα προφανές σημείο εκκίνησης 
για τέτοιες περιοδολογήσεις. Έτσι, η έννοια της υπαγωγής 
χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στην περιοδολόγηση της TC, 
αλλά επίσης σε αυτές των Jacques Camatte και Antonio 
Negri – περιοδολογήσεις που συχνά αλληλεπικαλύπτονται 
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νώνει τις δύο πλευρές,2 όπως ακριβώς ο Μαρξ θέτει την 
εργασία ως το «τρίτο πράγμα» που επιτρέπει τη σύγκριση 
μεταξύ δύο εμπορευμάτων.3

Για τον Χέγκελ, η διαδικασία της υπαγωγής και της αφαί-
ρεσης που επιτελείται από την νόηση στον Καντ είναι προ-
βληματική, καθώς υποθέτει ένα αφηρημένο καθολικό ως 
αλήθεια των επιμέρους τα οποία υπάγει, μεταμορφώνο-
ντας και συσκοτίζοντας ακριβώς αυτό που υποτίθεται πως 
μέσω αυτού του τρόπου μας γίνεται γνωστό:

Η υπαγωγή υπό τα είδη μεταβάλλει αυτό που είναι άμε-
σο. Εξαλείφουμε το αισθητηριακό και εξυψώνουμε το 
καθολικό. Τη μεταβολή που λαμβάνει χώρα την αποκα-
λούμε αφαίρεση. Μοιάζει παράλογο, αν αυτό που απο-
ζητούμε είναι η γνώση των εξωτερικών αντικειμένων, 
να μεταβάλουμε τα εν λόγω εξωτερικά αντικείμενα 
μέσω της ίδιας της [αφαιρετικής] δραστηριότητάς μας 
πάνω τους. [...] Η μεταβολή συνίσταται στο γεγονός ότι 
αποχωρίζουμε το ενικό ή το εξωτερικό και θεωρούμε 
πως η αλήθεια του πράγματος βρίσκεται στο καθολικό 
παρά στο ενικό ή στο εξωτερικό.4

Υπάρχει κάτι το παράλογο σε μια σχέση υπαγωγής. Όταν 
το μερικό υπάγεται στο καθολικό, αυτό το τελευταίο πα-
ρουσιάζεται ως η αλήθεια του μερικού. πράγματι, είναι 
σαν αυτό το μερικό να μην είναι τίποτα άλλο παρά μόνο 
μια στιγμιαία έκφανση του καθολικού που το υπάγει. Φαί-
νεται, ωστόσο, πως κάτι υπολείπεται σε αυτή τη διαδικα-
σία, γιατί το αφηρημένο καθολικό παραμένει αμετάβλητο, 
ενώ η ιδιαιτερότητα που το μερικό έφερε σε αντιδιαστολή 
με το καθολικό έχει πλέον αφαιρεθεί παντελώς. Συνεπώς, 
η υπαγωγή μοιάζει να συνεπάγεται ένα είδος κυριαρχίας 
ή βίας απέναντι στο μερικό.5

Φαίνεται πως ο Χέγκελ προτιμά να εκλαμβάνει την κίνηση 
της έννοιας όχι σαν την αφαιρετική διαδικασία υπαγωγής 
των επιμέρους στο καθολικό, κατά την οποία το καθολι-

2. «Τώρα είναι 
φανερό ότι πρέπει 
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σημαντικά. Στο παρόν κείμενο θα εξετάσουμε την έννοια 
της υπαγωγής και τη χρήση της σε αυτές τις περιοδολογή-
σεις. αρχικά ξεθάβοντας τις ιστορικές της ρίζες και εξε-
τάζοντας τον συστηματικό ρόλο που παίζει στο έργο του 
Μαρξ, και κατόπιν συνάγοντας ορισμένα προβλήματα στη 
χρήση της ως ιστορικής κατηγορίας.

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Στη γενικότερη χρήση της, η «υπαγωγή» είναι ένας αρκού-
ντως τεχνικός φιλοσοφικός όρος, ο οποίος αναφέρεται 
στην παράταξη ενός ορισμένου συνόλου από επιμέρους 
κάτω από ένα καθολικό. Ως τέτοιες, μερικές βασικές λογι-
κές η οντολογικές σχέσεις μπορούν να περιγραφούν ως 
σχέσεις υπαγωγής: οι φάλαινες, ή η έννοια «φάλαινα», 
μπορεί να ειπωθεί ότι υπάγεται στην κατηγορία «θηλαστι-
κό». Στη φιλοσοφία του γερμανικού ιδεαλισμού –όπου 
συναντάται στο έργο των Καντ και Σέλλινγκ και σπορα-
δικά στον Χέγκελ– ο όρος συχνά χρησιμοποιείται με μια 
περισσότερο δυναμική έννοια για να υποδείξει μια διαδι-
κασία δια της οποίας το καθολικό και το μερικό συσχετί-
ζονται. Είναι από αυτό το νήμα σκέψης που η έννοια της 
υπαγωγής φθάνει στο έργο του Μαρξ.

Ο Καντ θεωρεί πως η σχέση μεταξύ του «πολλαπλού» και 
των «κατηγοριών της νόησης» είναι μια σχέση υπαγωγής.1 
Αυτή η υπαγωγή περιλαμβάνει μια διαδικασία αφαίρεσης 
μέσω της οποίας λαμβάνεται η αλήθεια του πολλαπλού. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η σχέση υπαγωγής έχει 
εδώ κάποια τυπική ομοιότητα με τη σχέση που ο Μαρξ 
εντοπίζει μεταξύ των ιδιαίτερων αξιών χρήσης και του 
χρήματος ως γενικού ισοδυνάμου: και στις δύο περιπτώ-
σεις, κάτι «μερικό» συσχετίζεται με κάποιο κατά τα άλλα 
εξωτερικό «καθολικό», υπαγόμενο στο τελευταίο. Αυτή η 
ομολογία πιθανόν εκτείνεται παραπέρα: προβληματισμέ-
νος με το πώς μια καθαρή έννοια της νόησης μπορεί να 
συσχετιστεί με τα φαινόμενα που υπάγει, ο Καντ θέτει το 
υπερβατολογικό σχήμα ως έναν «τρίτο όρο» που συνε-

1. «Αλλά για να 
επιτελεσθή η χρήση 

μιας έννοιας 
χρειάζεται ακόμα 

μία λειτουργία της 
κριτικής ικανότη-
τας, με την οποία 
ένα αντικείμενο 

υπάγεται υπό την 
έννοια...». Καντ, Ι. 

(1979). Κριτική του 
καθαρού λόγου, 
Τόμος Β’. Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαζή-
σης, σελ. 295.
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νώνει τις δύο πλευρές,2 όπως ακριβώς ο Μαρξ θέτει την 
εργασία ως το «τρίτο πράγμα» που επιτρέπει τη σύγκριση 
μεταξύ δύο εμπορευμάτων.3

Για τον Χέγκελ, η διαδικασία της υπαγωγής και της αφαί-
ρεσης που επιτελείται από την νόηση στον Καντ είναι προ-
βληματική, καθώς υποθέτει ένα αφηρημένο καθολικό ως 
αλήθεια των επιμέρους τα οποία υπάγει, μεταμορφώνο-
ντας και συσκοτίζοντας ακριβώς αυτό που υποτίθεται πως 
μέσω αυτού του τρόπου μας γίνεται γνωστό:

Η υπαγωγή υπό τα είδη μεταβάλλει αυτό που είναι άμε-
σο. Εξαλείφουμε το αισθητηριακό και εξυψώνουμε το 
καθολικό. Τη μεταβολή που λαμβάνει χώρα την αποκα-
λούμε αφαίρεση. Μοιάζει παράλογο, αν αυτό που απο-
ζητούμε είναι η γνώση των εξωτερικών αντικειμένων, 
να μεταβάλουμε τα εν λόγω εξωτερικά αντικείμενα 
μέσω της ίδιας της [αφαιρετικής] δραστηριότητάς μας 
πάνω τους. [...] Η μεταβολή συνίσταται στο γεγονός ότι 
αποχωρίζουμε το ενικό ή το εξωτερικό και θεωρούμε 
πως η αλήθεια του πράγματος βρίσκεται στο καθολικό 
παρά στο ενικό ή στο εξωτερικό.4

Υπάρχει κάτι το παράλογο σε μια σχέση υπαγωγής. Όταν 
το μερικό υπάγεται στο καθολικό, αυτό το τελευταίο πα-
ρουσιάζεται ως η αλήθεια του μερικού. πράγματι, είναι 
σαν αυτό το μερικό να μην είναι τίποτα άλλο παρά μόνο 
μια στιγμιαία έκφανση του καθολικού που το υπάγει. Φαί-
νεται, ωστόσο, πως κάτι υπολείπεται σε αυτή τη διαδικα-
σία, γιατί το αφηρημένο καθολικό παραμένει αμετάβλητο, 
ενώ η ιδιαιτερότητα που το μερικό έφερε σε αντιδιαστολή 
με το καθολικό έχει πλέον αφαιρεθεί παντελώς. Συνεπώς, 
η υπαγωγή μοιάζει να συνεπάγεται ένα είδος κυριαρχίας 
ή βίας απέναντι στο μερικό.5

Φαίνεται πως ο Χέγκελ προτιμά να εκλαμβάνει την κίνηση 
της έννοιας όχι σαν την αφαιρετική διαδικασία υπαγωγής 
των επιμέρους στο καθολικό, κατά την οποία το καθολι-
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κό συλλαμβάνεται τελικά ως η αλήθεια ενός πράγματος, 
αλλά σαν την ανακάλυψη ενός «συγκεκριμένου καθολι-
κού» που ενυπάρχει ήδη σε αυτά τα επιμέρους, αναγκαία 
μεσολαβώντας και μεσολαβούμενο από τη σχέση του με 
αυτά. Στην ανάγνωση του Καντ που προβαίνει ο Χέγκελ, 
είναι η εξωτερικότητα του πολλαπλού ως προς τις καθαρές 
κατηγορίες της νόησης που υποδεικνύει πως η διαδικασία 
της γνώσης θα πρέπει να είναι μια διαδικασία υπαγωγής, 
εφόσον τα επιμέρους πρέπει με κάποιον τρόπο να τεθούν 
κάτω από τις κατηγορίες. Το γεγονός πως ο Χέγκελ δεν 
περιγράφει ο ίδιος την κίνηση της έννοιας με όρους υπα-
γωγής, είναι ενδεχομένως ενδεικτικό της προσπάθειάς 
του να υπερβεί τις επιστημολογικές διαιρέσεις που χαρα-
κτηρίζουν τη σκοπιά του «στοχασμού», με την οποία ο Χέ-
γκελ συχνά ταυτίζει τη φιλοσοφία του Καντ και την οποία 
ο Λούκατς έμελλε να ταυτίσει με την αστική σκέψη per se.6

Στη Φιλοσοφία του Δικαίου, ωστόσο, ο Χέγκελ περιγρά-
φει μια σχέση που συνεπάγεται μια υπαγωγή του μερικού 
στο καθολικό τόσο εξωτερική όσο και η υπαγωγή του 
πολλαπλού στις κατηγορίες της καντιανής σύλληψης – 
πράγματι, η εν λόγω είναι μια σχέση αρκετά ξεκάθαρης 
πολιτικής κυριαρχίας. Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ της 
«καθολικότητας» της ηγεμονικής απόφασης και της «ιδι-
αιτερότητας» της (ιδιωτικής) αστικής κοινωνίας. Στην προ-
κειμένη περίπτωση, αντί να πασχίσει να παρουσιάσει την 
ηγεμονική απόφαση ως ένα συγκεκριμένο καθολικό, ήδη 
εμμενές μέσα στα επιμέρους, ο Χέγκελ την παρουσιάζει 
ως ένα αφηρημένο, εξωτερικό καθολικό, στο οποίο τα επι-
μέρους θα πρέπει να υποταχθούν μέσω της εκτελεστικής 
εξουσίας, η οποία ενεργεί με τη μορφή της αστυνομίας 
και του δικαστικού σώματος:

Από την απόφαση διαφέρουν η διεκπεραίωση και η 
εφαρμογή των ηγεμονικών αποφάσεων, εν γένει η 
τήρηση και διατήρηση των αποφάσεων που έχουν ήδη 
ληφθεί, των υπαρχόντων νόμων, θεσμών, ιδρυμάτων 
για κοινούς σκοπούς κ.λπ. Αυτή η κατάσταση της υπα-

6. Για μια συζή-
τηση αυτών των 

όψεων της σχέσης 
Καντ-Χέγκελ-Μαρξ 

αναφορικά με την 
αξιακή μορφή, βλ. 

Rubin, I.I. (1972). 
Essays on Marx’s 
Theory of Value. 

Detroit: Black & 
Red, p. 117.
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γωγής εν γένει περιλαμβάνει την κυβερνητική εξου-
σία, όπου εννοούνται η δικαστική και η αστυνομική 
εξουσία, οι οποίες έχουν αμεσότερη σχέση με το ιδι-
αίτερο στοιχείο της αστικής κοινωνίας και καθιστούν 
ισχύον το γενικό συμφέρον σε αυτούς τους [ιδιαίτε-
ρους] σκοπούς.7

Θα μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο Χέγκελ, χρησιμο-
ποιώντας μια κατηγορία την οποία φαίνεται να συνδέει με 
μια προβληματική, εξωτερική σχέση, αντιμετωπίζει κριτικά 
τη σχέση μεταξύ ηγεμόνα και (ιδιωτικής) αστικής κοινω-
νίας, όμως αυτό δεν είναι καθόλου σαφές στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση. Όντως, για τον νεαρό Μαρξ, όπως και 
για πολλούς άλλους, η Φιλοσοφία του Δικαίου αντιπρο-
σωπεύει την πιο συντηρητική στιγμή στο έργο του Χέγκελ, 
κατά την οποία η πολιτική κυριαρχία παίρνει την έγκριση 
της θεωρησιακής φιλοσοφίας. Στην Κριτική της Εγελιανής 
Φιλοσοφίας του Κράτους και του Δικαίου, ο Μαρξ υπο-
βάλλει σε κριτική τη χρήση της έννοιας της υπαγωγής από 
τον Χέγκελ για την απόδοση μιας φιλοσοφικής κατηγορί-
ας σε αντικειμενικές κοινωνικές διαδικασίες:

Ο μοναδικός φιλοσοφικός προσδιορισμός που δίνε-
ται από τον Χέγκελ για την κυβερνητική εξουσία είναι 
αυτός της «υπαγωγής» του επί μέρους στο καθολικό, 
κλπ.
Ο Χέγκελ αρκείται σ’ αυτό. Από τη μια πλευρά: η κα-
τηγορία «υπαγωγή» του επί μέρους, κλπ. Πρέπει αυτή 
να πραγματωθεί. Παίρνει τότε μια από τις εμπειρικές 
υπάρξεις του πρωσσικού ή σύγχρονου Κράτους (όπως 
είναι με σάρκα και οστά) και που μεταξύ άλλων, πραγ-
ματώνει επίσης την κατηγορία αυτή, μ’ όλο που η ειδική 
της ουσία δεν εκφράζεται μέσω αυτής της κατηγορίας. 
Τα εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι κι αυτά υπαγω-
γή, κλπ. Ο Χέγκελ δεν ρωτά: αυτός είναι ο έλλογος, 
ο κατάλληλος τρόπος της υπαγωγής; Στέκεται σε Μια 
κατηγορία και περιορίζεται στο να της βρει την ύπαρ-
ξη που της αντιστοιχεί. Ο Χέγκελ δίνει στη Λογική του 

7. Χέγκελ, Γ. 
Βασικές γραμμές 
της Φιλοσοφίας 
του δικαίου ή 
Φυσικό Δίκαιο και 
πολιτική επιστήμη 
σε μορφή σχεδίου. 
§287. Το παράθεμα 
αντλήθηκε από το 
Μ. Αγγελίδης & 
Θ. Γκιούρας (επιμ.). 
(2005). Θεωρί-
ες της πολιτικής 
και του κράτους. 
Αθήνα: Σαββάλας/
Ίδρυμα Σάκη Καρά-
γιωργα, όπου υπάρ-
χουν αποσπάσματα 
από το ανωτέρω 
έργο του Χέγκελ σε 
μετάφραση Θανά-
ση Γκιούρα.
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ένα σώμα πολιτικό. δεν δίνει τη λογική του πολιτικού 
σώματος.8

Η ειρωνεία εδώ είναι ότι ακριβώς μια τέτοια χρήση της κα-
τηγορίας αυτής επρόκειτο να αναπτύξει κι ο ίδιος ο Μαρξ. 
Από τα Χειρόγραφα του 1861-63, το λεγόμενο δεύτερο 
σχεδίασμα του Κεφαλαίου, και μετά, η υπαγωγή για τον 
Μαρξ είναι η υπαγωγή των ιδιαιτεροτήτων της εργασιακής 
διαδικασίας στην αφηρημένη καθολικότητα της διαδικασί-
ας αξιοποίησης του κεφαλαίου.9 Φαίνεται πως η αφηρη-
μένη κατηγορία βρίσκει πράγματι ένα σώμα. Η μαρξική 
κριτική της φιλοσοφίας του γερμανικού ιδεαλισμού έρ-
χεται λοιπόν σε αντιστοιχία με τη μαρξική κριτική του κε-
φαλαίου. Εντούτοις, το σφάλμα δεν οφείλεται τώρα στον 
θεωρησιακό φιλόσοφο. αντ’ αυτού, εδρεύει στις ίδιες τις 
καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Το αφηρημένο κα-
θολικό –η αξία–, η ύπαρξη του οποίου προκύπτει από την 
αφαίρεση της ανταλλαγής, αποκτά μια πραγματική ύπαρ-
ξη απέναντι στις επιμέρους συγκεκριμένες εργασίες τις 
οποίες υπάγει. Η πραγματική ύπαρξη των αφαιρέσεων, οι 
οποίες αποκτούν τη δυνατότητα να υπάγουν τον συγκεκρι-
μένο κόσμο της παραγωγής και να αυτοτίθενται ως η αλή-
θεια του, δεν είναι για τον Μαρξ παρά μια διεστραμμένη, 
μαγεμένη, οντολογικά αντεστραμμένη πραγματικότητα. Ο 
παραλογισμός και η βία που ο Χέγκελ διορεί σε μια σχέ-
ση υπαγωγής ισχύει όχι μόνο για το ίδιο το εγελιανό σύ-
στημα, αλλά και για τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις 
της καπιταλιστικής κοινωνίας.10

Η ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Για τον Μαρξ, η παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου 
μπορεί μονάχα να συμβεί στη βάση της υπαγωγής της 
εργασιακής διαδικασίας στη διαδικασία αξιοποίησης του 
κεφαλαίου. Προκειμένου να συσσωρεύσει υπεραξία, και 
συνεπώς να αυτοαξιοποιηθεί ως τέτοιο, το κεφάλαιο πρέ-
πει να υποτάξει την εργασιακή διαδικασία στους σκοπούς 

8. Μαρξ, Κ. 
(1978). Κριτική 
της Εγελιανής 

Φιλοσοφίας του 
Κράτους και του 

Δικαίου. Αθήνα: Εκ-
δόσεις Παπαζήση, 

σελ. 86.

9. Ενώ η κατηγο-
ρία της υπαγωγής 

χρησιμοποιείται με 
έναν ευρύ, μη-συ-

στηματικό τρόπο 
στα Grundrisse, 

είναι στα σχεδιά-
σματα ’61-63 και 

’63-64 του Κεφα-
λαίου που ο Μαρξ 

αναπτύσσει μια 
έννοια υπαγωγής 
παρόμοια με την 

υπαγωγή της εργα-
σιακής διαδικασίας 

στη διαδικασία 
αξιοποίησης του 

κεφαλαίου. Μπορεί 
να θεωρηθεί ότι η 
υπαγωγή τροφο-
δοτεί άρρητα το 

δεύτερο από τα τρία 
μέρη του πρώτου 
τόμου του Κεφα-

λαίου σε σχέση με 
τις κατηγορίες της 
απόλυτης και σχε-

τικής υπεραξίας, 
μολονότι αναφέ-

ρεται ρητά μονάχα 
σε μια ενότητα. Βλ. 

Μαρξ, Κ. (1978α). 
Το Κεφάλαιο, 

Κριτική της Πολιτι-
κής Οικονομίας, 

10. Βλ. το άρθρο 
«Η Κινούμενη Αντί-
φαση» στο παρόν 
τεύχος.
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του και, κατά τη διαδικασία αυτή, να τη μεταμορφώσει. Οι 
γερμανικές ιδεαλιστικές ρίζες της έννοιας της υπαγωγής 
είναι εμφανείς εδώ στον τρόπο με τον οποίο ο Μαρξ εν-
νοιολογεί τη διαδικασία αυτή: το επιμέρους υπάγεται στο 
αφηρημένο καθολικό και ως εκ τούτου μεταμορφώνεται ή 
αποκρύπτεται. Η διάκριση μεταξύ τυπικής και πραγματικής 
υπαγωγής αναδεικνύει τη σιωπηρή διάκριση ανάμεσα σε 
δύο στιγμές: το κεφάλαιο πρέπει να υποτάξει την εργασι-
ακή διαδικασία στη διαδικασία αξιοποίησής του –να την 
υπαγάγει τυπικά–, αν έχει την αξίωση να την επαναμορ-
φοποιήσει κατ’ εικόνα του, ή να την υπαγάγει πραγματικά.

Στα «Αποτελέσματα της Άμεσης Διαδικασίας Παραγω-
γής» (εφεξής Αποτελέσματα), ο Μαρξ συνδέει πολύ στενά 
τις κατηγορίες της τυπικής και πραγματικής υπαγωγής με 
αυτές της απόλυτης και σχετικής υπεραξίας.11 Μπορούμε 
να εντοπίσουμε περισσότερο συγκεκριμένα αυτό που δια-
κρίνει την πραγματική από την τυπική υπαγωγή αναφορικά 
με τις δύο αυτές κατηγορίες.

Η τυπική υπαγωγή παραμένει απλώς τυπική ακριβώς από 
την άποψη ότι δεν συνεπάγεται κάποια μεταμόρφωση της 
εργασιακής διαδικασίας από το κεφάλαιο, παρά μόνο 
την κυρίευση και την κατοχή της. Το κεφάλαιο μπορεί να 
αποσπά υπεραξία από την εργασιακή διαδικασία όπως 
αυτή υφίσταται –με τη δοσμένη παραγωγικότητα της ερ-
γασίας–, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό μόνο στον βαθμό 
που δύναται να παρατείνει την κοινωνική εργάσιμη ημέρα 
πέρα από το τμήμα εκείνο που αφιερώνεται στην αναγκαία 
εργασία. Είναι για αυτόν τον λόγο που η τυπική υπαγωγή 
από μόνη της θα μπορούσε να αποφέρει μόνο απόλυτη 
υπεραξία: η απολυτότητα της τελευταίας έγκειται στο γεγο-
νός ότι η απόσπασή της συνεπάγεται μια απόλυτη παράτα-
ση της κοινωνικής εργάσιμης ημέρας – είναι απλώς ένα 
πλεόνασμα σε σχέση με αυτό που είναι κοινωνικά ανα-
γκαίο για τους εργάτες ώστε αυτοί να αναπαραχθούν.12

Η υπαγωγή της εργασιακής διαδικασίας στη διαδικασία 

11. «Όπως η παρα-
γωγή της απόλυτης 
υπεραξίας μπορεί 
να ειδωθεί σαν 
υλική έκφραση της 
τυπικής υπαγωγής 
της εργασίας στο 
κεφάλαιο, έτσι 
μπορεί να ειδωθεί 
η παραγωγή της 
σχετικής υπεραξίας 
σαν εκείνη της 
πραγματικής υπα-
γωγής της εργασί-
ας στο κεφάλαιο». 
Μαρξ, Κ. (1983). 
Αποτελέσματα της 
άμεσης διαδικασί-
ας παραγωγής. [VI 
ανέκδοτο κεφά-
λαιο]. Αθήνα: Α/
συνέχεια, σελ. 108.

12. Α--------Β-Γ
Α--------Β--------Γ 

Σχήμα 1: Απόσπα-
ση απόλυτης υπερα-
ξίας, στη βάση της 
τυπικής υπαγωγής. 

Το αναγκαίο μέρος 
της εργάσιμης 
ημέρας (Α-Β) είναι 
εδώ ένα δοσμένο 
μέγεθος, επομέ-

ένα σώμα πολιτικό. δεν δίνει τη λογική του πολιτικού 
σώματος.8

Η ειρωνεία εδώ είναι ότι ακριβώς μια τέτοια χρήση της κα-
τηγορίας αυτής επρόκειτο να αναπτύξει κι ο ίδιος ο Μαρξ. 
Από τα Χειρόγραφα του 1861-63, το λεγόμενο δεύτερο 
σχεδίασμα του Κεφαλαίου, και μετά, η υπαγωγή για τον 
Μαρξ είναι η υπαγωγή των ιδιαιτεροτήτων της εργασιακής 
διαδικασίας στην αφηρημένη καθολικότητα της διαδικασί-
ας αξιοποίησης του κεφαλαίου.9 Φαίνεται πως η αφηρη-
μένη κατηγορία βρίσκει πράγματι ένα σώμα. Η μαρξική 
κριτική της φιλοσοφίας του γερμανικού ιδεαλισμού έρ-
χεται λοιπόν σε αντιστοιχία με τη μαρξική κριτική του κε-
φαλαίου. Εντούτοις, το σφάλμα δεν οφείλεται τώρα στον 
θεωρησιακό φιλόσοφο. αντ’ αυτού, εδρεύει στις ίδιες τις 
καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Το αφηρημένο κα-
θολικό –η αξία–, η ύπαρξη του οποίου προκύπτει από την 
αφαίρεση της ανταλλαγής, αποκτά μια πραγματική ύπαρ-
ξη απέναντι στις επιμέρους συγκεκριμένες εργασίες τις 
οποίες υπάγει. Η πραγματική ύπαρξη των αφαιρέσεων, οι 
οποίες αποκτούν τη δυνατότητα να υπάγουν τον συγκεκρι-
μένο κόσμο της παραγωγής και να αυτοτίθενται ως η αλή-
θεια του, δεν είναι για τον Μαρξ παρά μια διεστραμμένη, 
μαγεμένη, οντολογικά αντεστραμμένη πραγματικότητα. Ο 
παραλογισμός και η βία που ο Χέγκελ διορεί σε μια σχέ-
ση υπαγωγής ισχύει όχι μόνο για το ίδιο το εγελιανό σύ-
στημα, αλλά και για τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις 
της καπιταλιστικής κοινωνίας.10

Η ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Για τον Μαρξ, η παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου 
μπορεί μονάχα να συμβεί στη βάση της υπαγωγής της 
εργασιακής διαδικασίας στη διαδικασία αξιοποίησης του 
κεφαλαίου. Προκειμένου να συσσωρεύσει υπεραξία, και 
συνεπώς να αυτοαξιοποιηθεί ως τέτοιο, το κεφάλαιο πρέ-
πει να υποτάξει την εργασιακή διαδικασία στους σκοπούς 

8. Μαρξ, Κ. 
(1978). Κριτική 
της Εγελιανής 

Φιλοσοφίας του 
Κράτους και του 

Δικαίου. Αθήνα: Εκ-
δόσεις Παπαζήση, 

σελ. 86.

9. Ενώ η κατηγο-
ρία της υπαγωγής 

χρησιμοποιείται με 
έναν ευρύ, μη-συ-

στηματικό τρόπο 
στα Grundrisse, 

είναι στα σχεδιά-
σματα ’61-63 και 

’63-64 του Κεφα-
λαίου που ο Μαρξ 

αναπτύσσει μια 
έννοια υπαγωγής 
παρόμοια με την 

υπαγωγή της εργα-
σιακής διαδικασίας 

στη διαδικασία 
αξιοποίησης του 

κεφαλαίου. Μπορεί 
να θεωρηθεί ότι η 
υπαγωγή τροφο-
δοτεί άρρητα το 

δεύτερο από τα τρία 
μέρη του πρώτου 
τόμου του Κεφα-

λαίου σε σχέση με 
τις κατηγορίες της 
απόλυτης και σχε-

τικής υπεραξίας, 
μολονότι αναφέ-

ρεται ρητά μονάχα 
σε μια ενότητα. Βλ. 

Μαρξ, Κ. (1978α). 
Το Κεφάλαιο, 

Κριτική της Πολιτι-
κής Οικονομίας, 

10. Βλ. το άρθρο 
«Η Κινούμενη Αντί-
φαση» στο παρόν 
τεύχος.

Τόμος Πρώτος. 
Αθήνα: Σύγχρονη 
εποχή, σελ. 526.
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αξιοποίησης του κεφαλαίου γίνεται «πραγματική» στον 
βαθμό που το κεφάλαιο δεν αρκείται στην εργασιακή δια-
δικασία ως έχει, αλλά προχωρά πέρα από την τυπική κατο-
χή της για να τη μεταμορφώσει κατ’ εικόνα του. Μέσα από 
τεχνολογικές καινοτομίες και άλλες τροποποιήσεις στην 
εργασιακή διαδικασία, το κεφάλαιο καταφέρνει να αυξή-
σει την παραγωγικότητα της εργασίας. Δεδομένου ότι η 
υψηλότερη παραγωγικότητα σημαίνει ότι απαιτείται λιγό-
τερη εργασία για να παραχθούν τα αγαθά που κατανα-
λώνει η εργατική τάξη, το κεφάλαιο μειώνει με αυτόν τον 
τρόπο το μέρος της κοινωνικής εργάσιμης ημέρας που 
αφιερώνεται στην αναγκαία εργασία και αυξάνει συνακό-
λουθα εκείνο που αφιερώνεται στην υπερεργασία. Η σχε-
τικότητα της σχετικής υπεραξίας έγκειται στο γεγονός πως 
το πλεονάζον μέρος της κοινωνικής εργάσιμης ημέρας 
μπορεί έτσι να είναι πλεονάζον σχετικά με ένα μειούμενο 
αναγκαίο μέρος της, που σημαίνει πως το κεφάλαιο μπο-
ρεί να αυτοαξιοποιείται στη βάση ενός δοσμένου μήκους 
κοινωνικής εργάσιμης ημέρας – ή ακόμη και στη βάση 
μιας ημέρας, το μήκος της οποίας μειώνεται απόλυτα.13 Η 
παραγωγή σχετικής υπεραξίας και η πραγματική υπαγωγή 
μέσω της οποίας αυτή λαμβάνει χώρα, κατευθύνεται από 
τον ανταγωνισμό μεταξύ κεφαλαίων: οι ατομικοί καπιτα-
λιστές ωθούνται να αδράξουν την πρωτοβουλία από το 
γεγονός πως, ενώ η αξία των εμπορευμάτων καθορίζεται 
από τον κοινωνικά αναγκαίο για την παραγωγή τους χρό-
νο εργασίας, εάν εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες που 
αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, θα είναι σε 
θέση να πουλήσουν τα εμπορεύματα σε κάποια τιμή πάνω 
από την «ατομική τους αξία».14

Παρά τη χρήση τους από τον Μαρξ σε στενή σύνδεση με 
συστηματικές κατηγορίες, όπως η απόλυτη και σχετική 
υπεραξία, και παρά την αφηρημένη φιλοσοφική τους προ-
έλευση, υπάρχουν εδώ τουλάχιστον δύο απόψεις από τις 
οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι οι κατηγορίες της τυπικής 
και πραγματικής υπαγωγής έχουν κάποια «ιστορική» ση-
μασία. Αρχικά, σαν απλή κυρίευση της εργασιακής διαδι-

13. Α-------------Β--Γ
Α---------Β’--Β--Γ

 
Σχήμα 2: Από-

σπαση σχετικής 
υπεραξίας, στη 

βάση της πραγματι-
κής υπαγωγής. 

Το μήκος της εργά-
σιμης ημέρας (Α-Γ) 
είναι ένα δοσμένο 

μέγεθος, επομέ-
νως η μόνη δυνατό-

τητα αύξησης του 
μεγέθους του 

πλεονάσματος (Β-Γ) 
υφίσταται μέσω της 

μείωσης του ανα-
γκαίου μέρους της 
εργάσιμης ημέρας 

(Α-Β). Η υπεραξία 
που κερδίζεται με 

αυτόν τον τρόπο 
είναι «σχετική» 

υπεραξία.

14. Μαρξ, ό.π., σελ. 
107.

νως η μόνη δυνα-
τότητα αύξησης 

του μεγέθους του 
πλεονάσματος (Β-
Γ) υφίσταται μέσω 
της παράτασης της 
εργάσιμης ημέρας 

«με απόλυτο τρό-
πο» (Α-Γ).



181Η ιστορία της υπαγωγής

κασίας από μέρους του κεφαλαίου, η τυπική υπαγωγή της 
εργασίας στο κεφάλαιο μπορεί να εννοηθεί ως η μετάβα-
ση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής: είναι «[η] υπα-
γωγή του προτσές εργασίας (ενός τρόπου εργασίας που 
είχε αναπτυχθεί ήδη πριν την είσοδο της καπιταλιστικής 
σχέσης κάτω από την ίδια) στο κεφάλαιο».15 Ο Μαρξ περι-
γράφει τη μεταμόρφωση των δουλοκτητικών, γεωργικών, 
συντεχνιακών και χειροτεχνικών μορφών παραγωγής σε 
καπιταλιστική παραγωγή –καθώς οι παραγωγοί που σχε-
τίζονταν με τις μορφές αυτές μεταμορφώθηκαν σε μι-
σθωτούς εργάτες– σαν μια διαδικασία τυπικής υπαγωγής. 
Είναι μόνο στη βάση της τυπικής υπαγωγής που μπορεί η 
πραγματική να προκύψει ιστορικά: η τυπική υπαγωγή της 
εργασίας στο κεφάλαιο είναι ταυτόχρονα ένα λογικό/συ-
στηματικό και ιστορικό προαπαιτούμενο της πραγματικής 
υπαγωγής.

Ύστερα, η πραγματική υπαγωγή έχει μια ιστορική κατευ-
θυντικότητα, διότι συνεπάγεται μια διαρκή επαναστατι-
κοποίηση της εργασιακής διαδικασίας μέσω υλικών και 
τεχνολογικών μετασχηματισμών που αυξάνουν την παρα-
γωγικότητα της εργασίας. Αυτών των διαρκών αυξήσεων 
στην παραγωγικότητα έπονται ευρύτεροι μετασχηματισμοί 
στον χαρακτήρα της κοινωνίας συνολικά, καθώς και στις 
σχέσεις παραγωγής ανάμεσα στους εργάτες και τους κα-
πιταλιστές πιο συγκεκριμένα. Η πραγματική υπαγωγή, ως 
τροποποίηση της εργασιακής διαδικασίας υπό συγκεκρι-
μένους καπιταλιστικούς όρους, συνοψίζεται στην ιστορική 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνικής ερ-
γασίας ως παραγωγικών δυνάμεων του κεφαλαίου. Αυτό 
συμβαίνει μέσω της συνεργασίας, του καταμερισμού της 
εργασίας και της μανουφακτούρας, των μηχανών και της 
μεγάλης βιομηχανίας, όλων αυτών που ο Μαρξ πραγμα-
τεύεται κάτω από τον τίτλο «Η Παραγωγή της Σχετικής Υπε-
ραξίας» στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου.

Για τους λόγους αυτούς, οι κατηγορίες της τυπικής και της 
πραγματικής υπαγωγής πιθανόν μοιάζουν κατάλληλες για 

15.  Ό.π., σελ. 103.
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χρήση κατά την περιοδολόγηση της καπιταλιστικής ιστο-
ρίας. Υπάρχει αναμφίβολα μια ορισμένη ευλογοφάνεια 
στην ευρύτερη σχηματοποίηση της ιστορίας του καπιταλι-
σμού αναφορικά με κατηγορίες που εντοπίζουν αρχικά 
μια εκτατική κατοχή της εργασιακής διαδικασίας από το 
κεφάλαιο, και ακολούθως μια εντατική ανάπτυξη της δια-
δικασίας αυτής κάτω από μια δυναμική καπιταλιστική ανά-
πτυξη, αφού σε ένα αφηρημένο επίπεδο είναι απολύτως 
θεμελιώδες για το κεφάλαιο οι δύο αυτές στιγμές να συμ-
βούν. Μια τέτοια χρήση των κατηγοριών αυτών έχει επί-
σης την προφανή αρετή να μένει κοντά στον πυρήνα της 
μαρξικής συστηματικής σύλληψης των καπιταλιστικών αξι-
ακών σχέσεων, συλλαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικές 
στιγμές της ιστορικής τους ύπαρξης: φαίνεται να υπαινίσ-
σονται τη δυνατότητα της ενοποίησης συστήματος και 
ιστορίας. Είναι αδιαμφισβήτητα για κάποιους από –αν όχι 
για όλους– τους παραπάνω λόγους που η TC, ο Camatte 
και ο Negri, όλοι τους διατύπωσαν περιοδολογήσεις της 
καπιταλιστικής ιστορίας προσανατολιζόμενοι γύρω από 
την έννοια της υπαγωγής.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Στο πλαίσιο μιας ερμηνείας των Αποτελεσμάτων, ο 
Jacques Camatte σκιαγραφεί μια αφηρημένη περιοδολό-
γηση της καπιταλιστικής ιστορίας στη βάση της τυπικής και 
πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Για 
τον Camatte, αυτό που ξεχωρίζει την περίοδο της πραγμα-
τικής υπαγωγής από αυτήν της τυπικής είναι ότι, κατά την 
πραγματική υπαγωγή, τα μέσα παραγωγής γίνονται μέσα 
απόσπασης υπερεργασίας. το «ουσιώδες στοιχείο» στη 
διαδικασία αυτή είναι το πάγιο κεφάλαιο.16 Η περίοδος της 
πραγματικής υπαγωγής χαρακτηρίζεται από την εφαρμο-
γή της επιστήμης στην άμεση διαδικασία της παραγωγής, 
έτσι που «τα μέσα παραγωγής εμφανίζονται ακόμα μόνο 
σαν απορροφητές μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πο-
σότητας ζωντανής εργασίας».17 Συνεπώς, για τον Camatte, 
η πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο χα-

16. Camatte, J. 
(1998). Capital and 

Community: the 
Results of the Im-

mediate Process of 
Production and the 

Economic Works 
of Marx. London: 
Unpopular Books, 

p. 43.

17. Μαρξ, Κ. (1983). 
Αποτελέσματα της 
άμεσης διαδικασί-
ας παραγωγής. [VI 

ανέκδοτο κεφά-
λαιο]. Αθήνα: Α/

συνέχεια, σελ. 57.
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ρακτηρίζεται από μια αντιστροφή: η πραγματική υπαγωγή 
είναι η περίοδος κατά την οποία οι εργάτες γίνονται αντι-
κείμενα εκμετάλλευσης από τα ίδια τα μέσα παραγωγής.

Ωστόσο, ο Camatte πηγαίνει παραπέρα, μιλώντας για μια 
«ολοκληρωτική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο», 
όπου το κεφάλαιο ασκεί απόλυτη κυριαρχία πάνω στην 
κοινωνία και, πράγματι, τείνει να γίνει το ίδιο κοινωνία.18 
Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από «το γίγνεσθαι του κε-
φαλαίου ως ολότητας», όπου το κεφάλαιο υψώνεται σαν 
μια «υλική κοινότητα» στη θέση μιας αληθινής ανθρώπι-
νης κοινότητας.19 Είναι σαν το κεφάλαιο να έχει φθάσει 
να περικλείει την κοινωνική ύπαρξη της ανθρωπότητας 
στο σύνολό της. σαν η υπαγωγή να είναι τόσο επιτυχής 
ώστε το κεφάλαιο να μπορεί να παρουσιάζεται όχι μόνο 
ως η «αλήθεια» της εργασιακής διαδικασίας, αλλά και της 
ανθρώπινης κοινωνίας εν όλω. Εύκολα μπορεί κανείς να 
διακρίνει σε αυτή τη θεωρία της ολοκληρωτικής υπαγωγής 
και της «υλικής κοινότητας», τη λογική που θα έσπρωχνε 
τον Camatte προς μια πολιτική, η οποία κατά το μάλλον ή 
ήττον θα περιοριζόταν στην αφηρημένη αξίωση κάποιας 
αληθινής ανθρώπινης κοινωνίας ενάντια σε μια μονολιθι-
κή καπιταλιστική ολότητα και της ανάγκης να «εγκαταλεί-
ψουμε αυτόν τον κόσμο».20

O Camatte δεν είναι ο μόνος θεωρητικός που περιέγρα-
ψε την ύστατη εποχή της καπιταλιστικής ανάπτυξης από την 
άποψη ενός ορισμένου είδους ολοκλήρωσης της καπιτα-
λιστικής υπαγωγής. πράγματι, πρόκειται για ένα κοινό μο-
τίβο σε αποκλίνουσες μεταξύ τους μαρξιστικές παραδό-
σεις. Ενώ δεν χρησιμοποιεί τον όρο υπαγωγή καθ’ εαυτόν, 
στη μαρξική αναδιατύπωση της έννοιας της μετανεωτερι-
κότητας εκ μέρους του Fredric Jameson, «εκείνοι ακριβώς 
οι προκαπιταλιστικοί θύλακες (η φύση και το ασυνείδητο) 
οι οποίοι παρείχαν έκτοπα και αρχιμήδεια ερείσματα στη 
λειτουργικότητα της κριτικής» αποικιοποιούνται και το 
άτομο καταβυθίζεται στην πανταχού παρούσα λογική της 
καπιταλιστικής κουλτούρας.21 Όπως και στην περίπτωση 

18. Camatte, ό.π., 
p. 45.

19. Ό.π.

20.  Camatte, J. 
(1998). ‘This World 
We Must Leave’. 
Ιn This World We 
Must Leave: and 
Other Essays. New 
York City: Autono-
media.

21. Jameson, F. 
(1999). Το μετα-
μοντέρνο, ή η 
πολιτισμική λογική 
του ύστερου καπι-
ταλισμού. Αθήνα: 
Νεφέλη, σελ. 93.
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του Camatte, μοιάζει λες και η επιτυχία ενός είδους κα-
πιταλιστικής υπαγωγής σημαίνει ότι δεν μπορούμε πια να 
συλλάβουμε το υπάγον ως εξωτερική επιβολή. Με τη μορ-
φή της άποψης περί «κοινωνικού εργοστασίου», ο Tronti 
παρουσιάζει μια σύλληψη της ιστορικής εποχής ως ενός 
είδους ολοκληρωμένης υπαγωγής, αλλά –με τη συνήθη 
αισιοδοξία του εργατισμού– αυτή εκλαμβάνεται ως αποτέ-
λεσμα της απαραίτητης δημιουργικότητας και αντίστασης 
της εργατικής τάξης. Τη στιγμή της ολοκληρωτικής του νί-
κης, όπου το κοινωνικό κεφάλαιο πλέον κυριαρχεί σε ολό-
κληρη την κοινωνία, το κεφάλαιο αναγκάζεται λόγω της 
αντίστασης της εργατικής τάξης να επεκτείνει την κυριαρ-
χία του πέρα από τα τείχη του εργοστασίου, σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της. Συμμεριζόμενος τη θέση του Tronti περί 
κοινωνικού εργοστασίου, ο Negri περιγράφει μια «ολο-
κληρωτική υπαγωγή της κοινωνίας» την περίοδο μετά το 
1968.22 Αυτή, ισχυρίζεται ο Negri, σηματοδοτεί το «τέλος 
της κεντρικότητας της βιομηχανικής εργατικής τάξης ως 
του τόπου όπου αναδύεται η επαναστατική υποκειμενικότη-
τα».23 Σε εκείνη την περίοδο, η καπιταλιστική παραγωγική 
διαδικασία έχει επιτύχει ένα τόσο υψηλό επίπεδο ανάπτυ-
ξης ώστε να περικλείει ακόμα και το μικρότερο κλάσμα 
κοινωνικής παραγωγής. Η καπιταλιστική παραγωγή δεν 
περιορίζεται πλέον στη σφαίρα της βιομηχανικής παρα-
γωγής, αλλά είναι διάχυτη και λαμβάνει χώρα σε όλο το 
φάσμα της κοινωνίας. Ο σύγχρονος τρόπος παραγωγής 
είναι «αυτή η υπαγωγή».24

Παρότι ο Negri συχνά χρησιμοποιεί τις κατηγορίες της 
υπαγωγής ιστορικά, ο ίδιος προειδοποιεί ενάντια «στη συ-
γκρότηση μιας φυσικής ιστορίας της προοδευτικής υπα-
γωγής της εργασίας στο κεφάλαιο και στην απεικόνιση 
της μορφής της αξίας στη [...] διαδικασία τελειοποίησης 
των μηχανισμών της».25 Επιχειρώντας προφανώς μια αυ-
τόνομη «κοπερνίκεια στροφή» μέσα στην περιοδολόγηση 
της υπαγωγής, ο Negri περιγράφει συγκεκριμένες ταξικές 
συνθέσεις και μοντέλα ανταγωνισμού που αντιστοιχούν 
σε κάθε περίοδο της καπιταλιστικής ιστορίας. Στην πρώ-

22.  Negri, A. (1996). 
‘Twenty Theses on 
Marx, Interpreta-
tion of the Class 

Situation Today’. In 
S. Makdisi, C. Casa-
rino & R. Karl (eds.). 

Marxism beyond 
Marxism. London: 
Routledge, p. 159.

23.  Ό.π., p. 149.

24.  Ό.π.

25.  Ό.π., p. 151.
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τη φάση της βιομηχανίας μεγάλης κλίμακας αντιστοιχεί 
η φάση «ιδιοποίησης» της παραγωγής από μέρους του 
προλεταριακού κινήματος (1848-1914) και του «επαγγελμα-
τία» ή «τεχνίτη εργάτη»· στη δεύτερη φάση αντιστοιχεί η 
«εναλλακτική φάση του επαναστατικού κινήματος» (1917-
68) και μια ταξική σύνθεση βασισμένη στην ηγεμονία του 
«εργάτη-μάζα»· και τέλος, στην τρέχουσα φάση της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης αντιστοιχεί ο «κοινωνικός εργάτης» 
(operaio sociale) και το «συντακτικό» μοντέλο της προλε-
ταριακής «αυτοαξιοποίσης». Ομοίως, για την TC, οι περί-
οδοι της ιστορίας της υπαγωγής προσδιορίζουν όχι μόνο 
την ιστορία του ίδιου του κεφαλαίου, αλλά και την ιστορία 
ειδικών κύκλων αγώνα. Αντί να συνιστά αποτέλεσμα μιας 
«κοπερνίκειας στροφής» προς τη θετικότητα της εργατικής 
τάξης, εντούτοις, για την TC αυτό συμβαίνει διότι οι κα-
τηγορίες της υπαγωγής περιοδολογούν την ανάπτυξη της 
σχέσης μεταξύ κεφαλαίου και προλεταριάτου.

Η TC ακολουθεί τον Μαρξ χαράσσοντας μια σχέση μετα-
ξύ των κατηγοριών της τυπικής και πραγματικής υπαγωγής 
και αυτών της απόλυτης και σχετικής υπεραξίας. Το κλειδί 
για την ιστορική περιοδολόγηση της TC βρίσκεται στην 
ερμηνεία της για τη συστηματική αλληλοσυσχέτιση των 
κατηγοριών. Για την TC, η απόλυτη και η σχετική υπεραξία 
είναι εννοιολογικοί προσδιορισμοί του κεφαλαίου και η 
τυπική και πραγματική υπαγωγή είναι ιστορικές παγιώσεις 
του κεφαλαίου. Έτσι, ενώ η τυπική υπαγωγή της εργασίας 
στο κεφάλαιο προκύπτει στη βάση της απόλυτης υπερα-
ξίας, η σχετική υπεραξία είναι ταυτόχρονα η θεμελιούσα 
αρχή και η δυναμική της πραγματικής υπαγωγής. είναι «η 
αρχή που παρέχει δομή σε και στη συνέχεια ανατρέπει 
την πρώτη φάση της [πραγματικής υπαγωγής]».26 Επομέ-
νως, η σχετική υπεραξία είναι τόσο η αρχή που ενοποιεί 
τις δύο φάσεις στις οποίες η TC διαιρεί την πραγματική 
υπαγωγή όσο και αυτή βάσει της οποίας είναι δυνατό να 
εξηγηθεί η μεταμόρφωση της πραγματικής υπαγωγής (και 
η επακόλουθη διαίρεσή της σε δύο φάσεις): «η πραγματι-
κή υπαγωγή έχει ιστορία διότι έχει μια δυναμική αρχή που 

26.  Théorie Com-
muniste. (2004). ‘Ré-
ponse à Aufheben’. 
Théorie Commu-
niste 19, p. 108.
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τη μορφοποιεί, την κάνει να εξελίσσεται, θέτει ορισμένες 
μορφές της διαδικασίας αξιοποίησης ή κυκλοφορίας ως 
περιορισμούς, τους οποίους και μετασχηματίζει».27

Η TC θέτει μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ τυπικής και 
πραγματικής υπαγωγής αναφορικά με την έκτασή τους: 
η τυπική υπαγωγή επηρεάζει μόνο την άμεση εργασιακή 
διαδικασία, ενώ η πραγματική υπαγωγή εκτείνεται πέρα 
από τη σφαίρα της παραγωγής, στο σύνολο της κοινωνί-
ας, με τον ίδιο τρόπο που συναντάται και στους Camatte 
και Negri. Η τυπική, λοιπόν, υπαγωγή αντιστοιχεί για την 
TC στην παγίωση του κεφαλαίου που βασίστηκε στην από-
σπαση απόλυτης υπεραξίας, η οποία –εξ ορισμού– περι-
ορίζεται στην άμεση εργασιακή διαδικασία: το κεφάλαιο 
θέτει υπό την κατοχή του μια υπάρχουσα εργασιακή δια-
δικασία και την εντατικοποιεί ή παρατείνει την εργάσιμη 
μέρα. Η σχέση μεταξύ πραγματικής υπαγωγής και σχετι-
κής υπεραξίας, εντούτοις, είναι περισσότερο σύνθετη. Η 
αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας που προκύπτει 
από μετασχηματισμούς της εργασιακής διαδικασίας, μπο-
ρεί να αυξήσει τη σχετική υπεραξία μόνο στον βαθμό που 
η εν λόγω αυξημένη παραγωγικότητα μειώνει την αξία των 
εμπορευμάτων που κατευθύνονται στην κατανάλωση της 
εργατικής τάξης. Ως τέτοια, η πραγματική υπαγωγή φέρνει 
στο προσκήνιο την αναπαραγωγή του προλεταριάτου, στο 
μέτρο που ο μισθός καθίσταται μια μεταβλητή ποσότητα 
που επηρεάζεται από την παραγωγικότητα της εργασίας 
στις βιομηχανίες παραγωγής αγαθών αναγκαίων για την 
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Η πραγματική 
υπαγωγή εγκαθιδρύει, επομένως, τη συστηματική και ιστο-
ρική διασύνδεση μεταξύ της αναπαραγωγής του προλετα-
ριάτου και της αναπαραγωγής του κεφαλαίου:

Η απόσπαση σχετικής υπεραξίας επηρεάζει όλους τους 
κοινωνικούς συνδυασμούς, από την εργασιακή διαδι-
κασία ως τις πολιτικές μορφές εκπροσώπησης των 
εργατών, περνώντας μέσα από την ενσωμάτωση της 
αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης στον κύκλο 

27.  Ό.π.
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του κεφαλαίου, τον ρόλο του πιστωτικού συστήματος, 
τη σύσταση μιας ειδικά καπιταλιστικής παγκόσμιας 
αγοράς [...], την υποταγή της επιστήμης [...]. Η πραγματι-
κή υπαγωγή συνιστά μια μεταμόρφωση της κοινωνίας 
και όχι μόνο της εργασιακής διαδικασίας.28

Η αναπαραγωγή του προλεταριάτου και η αναπαραγωγή 
του κεφαλαίου συμπλέκονται όλο και στενότερα μέσω της 
πραγματικής υπαγωγής: αυτή ενσωματώνει τα δύο κυκλώ-
ματα (της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης και της 
αναπαραγωγής του κεφαλαίου) σαν την αυτοαναπαραγω-
γή (και αυτοπροϋπόθεση) της ίδιας της ταξικής σχέσης. Ως 
εκ τούτου, η TC ορίζει την πραγματική υπαγωγή της εργα-
σίας στο κεφάλαιο ως «κεφάλαιο που γίνεται καπιταλιστι-
κή κοινωνία, προϋποθέτοντας δηλαδή τον εαυτό του στην 
εξέλιξή του και στη δημιουργία των οργάνων του.29

Το κριτήριο για την επικράτηση της πραγματικής υπαγωγής 
–προσδιορισμένο με όρους μεταμόρφωσης της εργασια-
κής διαδικασίας– θα πρέπει συνεπώς να αναζητηθεί εκτός 
της εργασιακής διαδικασίας, στις τροπικότητες (τόσο 
πολιτικές όσο και κοινωνικοοικονομικές) της αναπαρα-
γωγής της εργασιακής δύναμης που συνοδεύουν, και σε 
κάποιο βαθμό καθορίζονται από, τις υλικές μεταμορφώ-
σεις, οι οποίες συντελούνται στην εργασιακή διαδικασία. 
Παραδείγματα τέτοιων τροπικοτήτων συνιστούν τα συστή-
ματα κοινωνικής πρόνοιας, η «εφεύρεση της κατηγορίας 
των ανέργων» και η σπουδαιότητα του συνδικαλισμού. 
Όλα αυτά βοηθούν στο να «διασφαλιστεί (και να επιβεβαι-
ωθεί) ότι η εργασιακή δύναμη δεν έχει πλέον κάποια πιθα-
νή διέξοδο πέρα από την ανταλλαγή της με το κεφάλαιο 
στο πλαίσιο αυτής της ειδικά καπιταλιστικής εργασιακής 
διαδικασίας». Είναι αυτές οι τροπικότητες αναπαραγωγής 
της εργασιακής δύναμης που μεταβάλλονται ριζικά από 
την αναδιάρθρωση της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, η 
οποία ξεκινά τη δεκαετία του 1970. Και είναι σε αυτή τη 
βάση που η TC ισχυρίζεται πως «οι ευρείες φάσεις της με-
ταμόρφωσης στο επίπεδο των τροπικοτήτων της γενικής 

28.  Ό.π., p. 109.

29.  Ό.π., p. 115.
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αναπαραγωγής του προλεταριάτου» θα πρέπει να χρησι-
μεύσουν ως «κριτήρια για την περιοδολόγηση της πραγ-
ματικής υπαγωγής».30

Η χρονολόγηση της TC αποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό σε αυτή που προτάθηκε από τον Nergri. Για την TC, η 
φάση της τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, 
μέχρι την αλλαγή του αιώνα ή περί τον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, χαρακτηρίζεται από τη θετική αυτοσυσχέτιση του 
προλεταριάτου ως πόλου της ταξικής σχέσης. Την περίο-
δο αυτή το προλεταριάτο επιβεβαιώνει τον εαυτό του ως η 
τάξη της παραγωγικής εργασίας, ενάντια στο κεφάλαιο, η 
οποία αποτελεί έναν «εξωτερικό καταναγκασμό από τον 
οποίο το προλεταριάτο μπορεί να απελευθερωθεί».31 Η 
προλεταριακή αυτοεπιβεβαίωση δεν μπορεί ποτέ να γεν-
νήσει την προλεταριακή αυτοάρνηση και την κατάργηση 
του κεφαλαίου. κατά συνέπεια, σε αυτήν τη φάση, η κομ-
μουνιστική επανάσταση ήταν αδύνατη, ή μάλλον η κομ-
μουνιστική επανάσταση ως επιβεβαίωση/απελευθέρωση 
της εργασίας έφερε εντός της την αντεπανάσταση. Η πε-
ρίοδος της μετάβασης στον κομμουνισμό αποδείχθηκε 
πως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από την ανανέωση της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης και καθορίστηκε ως τέτοια 
από την παγίωση της ταξικής σχέσης, καθώς και το (αντ-)
επαναστατικό κίνημα που η παγίωση αυτή παρήγαγε.

Στην ακόλουθη «πρώτη φάση της πραγματικής υπαγωγής 
της εργασίας στο κεφάλαιο» (από τον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ως τα τέλη της δεκαετίας του ’60), η σχέση μεταξύ 
κεφαλαίου και προλεταριάτου γίνεται ολοένα πιο εσωτε-
ρική, έτσι που «η αυτόνομη επιβεβαίωση της τάξης έρχε-
ται σε αντίθεση με την ενίσχυσή της στο εσωτερικό του 
κεφαλαίου, κατά το ότι αυτή η ενίσχυση είναι σε ολοένα 
μεγαλύτερο βαθμό η ίδια η κίνηση της αναπαραγωγής του 
κεφαλαίου».32 Στη μετάβαση από την τυπική στην πραγ-
ματική υπαγωγή, η ταξική σχέση υφίσταται έναν ποιοτικό 
μετασχηματισμό, κατά το ότι η αναπαραγωγή του προ-
λεταριάτου ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στο 

30.  Ό.π., p. 127-8.
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κύκλωμα αναπαραγωγής του κεφαλαίου, μέσω ορισμέ-
νων μεσολαβήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τις θεσμικές 
μορφές του εργατικού κινήματος, τα συνδικάτα, τις συλ-
λογικές συμβάσεις και τις συμφωνίες παραγωγικότητας, 
τον κεϋνσιανισμό και το κράτος πρόνοιας, τη γεωπολιτική 
διαίρεση της παγκόσμιας αγοράς σε διακριτές εθνικές 
περιοχές συσσώρευσης και –σε ένα υψηλότερο επίπεδο– 
ζώνες συσσώρευσης (Ανατολή και Δύση).

Η τυπική υπαγωγή και η πρώτη φάση της πραγματικής υπα-
γωγής της εργασίας στο κεφάλαιο χαρακτηρίζονται από 
την προγραμματική αυτοεπιβεβαίωση του προλεταριάτου. 
Η πρώτη φάση της πραγματικής υπαγωγής, παρ’ όλα αυτά, 
φαίνεται όλο και περισσότερο να είναι η «αποσύνθεση» 
αυτής της προγραμματικής προλεταριακής αυτοεπιβεβαί-
ωσης, ακόμη και την περίοδο που το προλεταριάτο ενδυ-
ναμώνεται εντός της ταξικής σχέσης. Με την καπιταλιστική 
αναδιάρθρωση μετά την περίοδο 1968-73 –η οποία πρέπει 
να γίνει κατανοητή ως αναδιάρθρωση της σχέσης μεταξύ 
κεφαλαίου και προλεταριάτου– όλες αυτές οι μεσολαβή-
σεις τείνουν, το λιγότερο, να ρευστοποιηθούν. Η νέα πε-
ρίοδος, η «δεύτερη φάση της πραγματικής υπαγωγής της 
εργασίας στο κεφάλαιο», χαρακτηρίζεται από μια πιο άμε-
σα εσωτερική σχέση μεταξύ κεφαλαίου και προλεταριά-
του, και η μεταξύ τους αντίφαση βρίσκεται, ως εκ τούτου, 
άμεσα στο επίπεδο της αναπαραγωγής τους ως τάξεων. Η 
προλεταριακή προγραμματική αυτοεπιβεβαίωση έχει πλέ-
ον πεθάνει και θαφτεί, κι όμως ο ταξικός ανταγωνισμός 
είναι οξύς όσο ποτέ. Η μόνη επαναστατική προοπτική που ο 
τρέχων κύκλος αγώνων προσφέρει είναι αυτή της αυτοάρ-
νησης του προλεταριάτου και της συνακόλουθης κατάργη-
σης του κεφαλαίου μέσω της κομμουνιστικοποίησης των 
σχέσεων μεταξύ των ατόμων.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι περιοδολογήσεις που προτάθηκαν από τους Cammate, 
Negri και TC βρίσκουν εφαρμογή πέρα από την άμεση 
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παραγωγική διαδικασία. Οι Camatte και Negri θεωρούν 
πως η πραγματική υπαγωγή έχει ισχύ για την κοινωνία και, 
για την TC, μπορεί να ειπωθεί πως η τυπική και πραγμα-
τική υπαγωγή χαρακτηρίζουν τη θεμελιώδη σχέση μετα-
ξύ κεφαλαίου και εργασίας με μια έννοια που δεν είναι 
αναγώγιμη στην άμεση διαδικασία παραγωγής. Φαίνεται 
ενδεχομένως πως υπάρχει κάποια βάση στον Μαρξ για 
μια τέτοια χρήση των κατηγοριών αυτών, δεδομένου ότι 
ο Μαρξ αναφέρεται σε μεταμορφώσεις στην πραγματική 
κοινωνική σχέση μεταξύ καπιταλιστή και εργάτη –πέραν 
της παραγωγής– που προκύπτουν με την πραγματική υπα-
γωγή ή ως αποτέλεσμά της:

Με την πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφά-
λαιο λαμβάνει χώρα μια πλήρης επανάσταση στον 
ίδιο τον τρόπο παραγωγής, στην παραγωγικότητα της 
εργασίας και στη σχέση –εντός της παραγωγής– μετα-
ξύ καπιταλιστή και εργάτη, όπως επίσης και στη μεταξύ 
τους κοινωνική σχέση.33

Είναι προφανές πως, με τη συνεχή επαναστατικοποίηση 
της παραγωγής που συμβαίνει κατά την πραγματική υπα-
γωγή, ο κόσμος πέραν της άμεσης διαδικασίας παραγω-
γής μεταμορφώνεται δραματικά. Η σημαντική επιφύλαξη 
εδώ, ωστόσο, είναι πως οι μεταμορφώσεις αυτές συμβαί-
νουν με την πραγματική υπαγωγή –ή ως αποτέλεσμά της– 
της εργασιακής διαδικασίας στη διαδικασία αξιοποίησης: 
δεν συνιστούν αναγκαστικά όψη της ίδιας της πραγμα-
τικής υπαγωγής ούτε την ορίζουν, και πράγματι θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν απλώς συνέπειες της πραγματικής 
υπαγωγής. Μολονότι μπορεί να προκύπτουν εξαιρετικά 
σημαντικές αλλαγές στο σύνολο της κοινωνίας –και στη 
σχέση μεταξύ καπιταλιστή και εργάτη– από την πραγματική 
υπαγωγή της εργασιακής διαδικασίας στο κεφάλαιο, αυτό 
δεν σημαίνει πως οι αλλαγές αυτές μπορούν να θεωρητι-
κοποιηθούν με βάση τις έννοιες της υπαγωγής.

Όπως έχουμε δει, η υπαγωγή έχει έναν διακριτό οντο-
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λογικό χαρακτήρα. Η βία που ασκείται από μια υπάγου-
σα κατηγορία έγκειται στο γεγονός πως αυτή μπορεί να 
εμφανίζεται ως η αλήθεια του πράγματος που υπάγει, να 
μεταμορφώνει αυτό το μερικό σε μια απλή έκφανση ενός 
καθολικού. Όταν η εργασιακή διαδικασία υπάγεται στη 
διαδικασία αξιοποίησης, μετατρέπεται στην άμεση δια-
δικασία παραγωγής του κεφαλαίου. Όπως ισχυρίζεται ο 
Camatte:

Υπαγωγή σημαίνει κάτι περισσότερο από απλή υπο-
ταγή. Subsumieren σημαίνει στην πραγματικότητα «συ-
μπεριλαμβάνω σε κάτι», «καθυποτάσσω», «εμπεριέ-
χω»· φαίνεται, λοιπόν, πως ο Μαρξ ήθελε να υποδείξει 
ότι το κεφάλαιο σχηματίζει την ίδια του την ουσία από 
την εργασία, πως ενσωματώνει την εργασία μέσα του 
και τη μεταμορφώνει σε κεφάλαιο.34

Η εργασιακή διαδικασία, τόσο στην πραγματική όσο και 
στην τυπική υπαγωγή, είναι η άμεση διαδικασία παραγω-
γής του κεφαλαίου. Τίποτα παρόμοιο δεν μπορεί να λε-
χθεί για κάτι πέραν της παραγωγικής διαδικασίας, γιατί 
είναι μόνο η παραγωγή που το κεφάλαιο αξιώνει άμεσα 
σαν δική του. Ενώ είναι αλήθεια πως η διαδικασία αξιοποί-
ησης του κεφαλαίου στο σύνολό της είναι η ενότητα των 
διαδικασιών παραγωγής και κυκλοφορίας, και ενώ το κε-
φάλαιο επιφέρει μεταμορφώσεις στον κόσμο πέραν της 
άμεσης διαδικασίας παραγωγής του, οι μεταμορφώσεις 
αυτές εξ ορισμού δεν μπορούν να συλληφθούν με τους 
ίδιους όρους με εκείνες που συμβαίνουν εντός αυτής της 
διαδικασίας που έχει υπαχθεί πραγματικά. Τίποτα εξωτε-
ρικό της άμεσης παραγωγικής διαδικασίας δεν γίνεται 
πραγματικά κεφάλαιο ούτε, αυστηρά μιλώντας, υπάγεται 
στο κεφάλαιο.

Ακόμα κι αν δεχόμασταν την ιδέα μιας επέκτασης της 
πραγματικής υπαγωγής πέραν της άμεσης παραγωγικής 
διαδικασίας, η εφαρμοσιμότητα της υπαγωγής ως κατη-
γορίας περιοδολόγησης είναι αμφίβολη. Δεδομένου ότι 
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η τυπική υπαγωγή είναι ένα λογικό καθώς και ιστορικό 
προαπαιτούμενο της πραγματικής υπαγωγής, αυτή χαρα-
κτηρίζει όχι μόνο μια ιστορική εποχή, αλλά το σύνολο 
της καπιταλιστικής ιστορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
Μαρξ, παρότι η τυπική υπαγωγή πρέπει να προηγείται της 
πραγματικής, η πραγματική υπαγωγή σε κάποιον κλάδο 
μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω τυ-
πική υπαγωγή σε άλλες περιοχές. Αν οι κατηγορίες της 
υπαγωγής είναι εφαρμόσιμες στην ιστορία, αυτό μπορεί 
συνεπώς να συμβεί μόνο με έναν «μη γραμμικό» τρόπο: 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν απλουστευτικά ή μονό-
δρομα στην ιστορική εξέλιξη της ταξικής σχέσης. Ενώ θα 
μπορούσαμε πειστικά να πούμε πως σε συνολικό επίπεδο, 
σε κάθε δοσμένο στάδιο στην εξέλιξη αυτής της σχέσης, 
η εργασιακή διαδικασία υπάγεται «περισσότερο» ή «λι-
γότερο» πραγματικά στη διαδικασία αξιοποίησης απ’ ό,τι 
σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αυτός δεν είναι παρά ένας 
αδύναμος και διφορούμενος ισχυρισμός και δύσκολα 
μπορεί να αποτελέσει συστηματική βάση για οποιαδήποτε 
ανάλυση των πραγματικών ιστορικών εξελίξεων.

Το έργο μερικών θεωρητικών στο πεδίο της θεωρίας της 
αξιακής μορφής ή της συστηματικής διαλεκτικής –όπως 
είναι οι Patrick Murray και Chris Arthur– θέτει μια τέτοια 
περιοδολόγηση περαιτέρω εν αμφιβόλω. Για τον Arthur, 
ενώ η τυπική υπαγωγή μπορεί κάλλιστα να προηγείται 
χρονικά της πραγματικής στην περίπτωση ενός δοσμένου 
κεφαλαίου, η πραγματική υπαγωγή είναι εξ αρχής έμφυτη 
στην έννοια του κεφαλαίου.35 Εάν δεχθούμε ότι η πραγ-
ματική υπαγωγή είναι κάτι που υπονοείται πάντοτε, και το 
οποίο πραγματοποιείται μόνο στην πορεία της καπιταλι-
στικής ιστορίας, αυτό θα υπονόμευε ακόμη περισσότερο 
οποιαδήποτε απόπειρα οριοθέτησης μιας συγκεκριμένης 
περιόδου πραγματικής υπαγωγής. Ο Murray υποστηρίζει 
πως οι όροι «τυπική υπαγωγή» και «πραγματική υπαγω-
γή» αναφέρονται πρωτίστως σε έννοιες υπαγωγής, και 
μόνο δευτερευόντως –ή και καθόλου– σε ιστορικά στάδια. 
Σύμφωνα με τον Murray, ο Μαρξ εξετάζει την πιθανότητα 
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ενός διακριτού ιστορικού σταδίου μονάχα τυπικής υπαγω-
γής, αλλά δεν βρίσκει καμιά σχετική ένδειξη.36

Αν η υπαγωγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυστηρά σε 
ιστορικές περιόδους per se, ούτε σε οτιδήποτε πέρα από 
την άμεση διαδικασία παραγωγής, θα πρέπει να συμπε-
ράνουμε πως, εν τέλει, δεν πρόκειται για μια πρόσφορη 
κατηγορία για την περιοδολόγηση της καπιταλιστικής 
ιστορίας. Χρειαζόμαστε άλλες κατηγορίες με τις οποίες 
να αποπειραθούμε να συλλάβουμε την ανάπτυξη της ολό-
τητας της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης, με έναν τρόπο 
που δεν περιορίζεται μονάχα στη διαδικασία παραγωγής. 
Όμως αυτό που διακυβεύεται είναι κάτι πολύ περισσότερο 
από την υιοθέτηση του σωστού σετ κατηγοριών. Το γεγο-
νός πως τόσες περιοδολογήσεις, ανεξαρτήτως του κα-
τηγορικού τους πλαισίου, συγκλίνουν γύρω από τις ίδιες 
χρονολογίες37 –αναγνωρίζοντας εν προκειμένω πως 
κάποια θεμελιώδης ρήξη έλαβε χώρα μεταξύ του τέλους 
της δεκαετίας του ‘60 και του μέσου της δεκαετίας του 
’70– αποτελεί μια σημαντική ένδειξη πως η περιοδολό-
γηση αφορά κάτι περισσότερο από έναν αφασικό πολλα-
πλασιασμό όρων, περιόδων και αυθαίρετων αστερισμών 
από δεδομένα. Οι εν λόγω περιοδολογήσεις –και ιδίως 
αυτή της TC– είναι βαρυσήμαντες επειδή αφηγούνται κάτι 
το αληθοφανές για τον χαρακτήρα της ταξικής σχέσης σή-
μερα. Όμως τα κατηγορικά πλαίσια σαφώς και δεν είναι 
ουδέτερα, και μια προβληματική κεντρική κατηγορία θα 
έχει επιπτώσεις και στην υπόλοιπη θεωρία.

Η φάση της τυπικής υπαγωγής κατά την TC έχει αρκετά κοι-
νά με την έννοια μιας περιόδου εκτατικής συσσώρευσης 
από μέρους της σχολής της ρύθμισης. και όντως, αμφό-
τερες εντοπίζουν μια μετάβαση από αυτές τις αντίστοιχες 
φάσεις περί τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μόνο από 
αυτό το σημείο που η πραγματική υπαγωγή ξεκινά για την 
TC, γιατί είναι σ’ αυτό το σημείο που η αυξανόμενη παρα-
γωγικότητα της εργασίας αρχίζει να καθιστά φτηνότερα 
τα καταναλωτικά προϊόντα, θέτοντας έτσι την αμοιβαία 
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συνεπαγωγή της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης και 
του κεφαλαίου. Ομοίως για τους θεωρητικούς της ρύθμι-
σης, πριν την επαρκή ανάπτυξη της μαζικής κατανάλωσης, 
η συσσώρευση οφείλει να είναι πρωταρχικά εκτατική. Και 
στις δύο περιπτώσεις, νοείται μια περίοδος απόσπασης 
πρωτίστως απόλυτης υπεραξίας, η οποία προϋπάρχει της 
πλήρους ανάπτυξης του «ειδικά καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής», και συνεπώς μιας επικέντρωσης στη σχετική 
υπεραξία. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικά προβλήματα με 
αυτήν την έννοια της περιόδου εκτατικής συσσώρευσης, 
όπως έχουν εμφατικά υποστηρίξει οι Brenner και Glick.38 
Η καπιταλιστική παραγωγή τείνει να εμπορευματοποιεί 
και να φτηναίνει τα καταναλωτικά αγαθά εξ αρχής, και η 
γεωργία δεν είναι κάτι που κεφαλαιοποιείται καθυστερη-
μένα, με εξαίρεση ίσως κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, 
όπως η Γαλλία, όπου η ύπαιθρος παρέμεινε υπό την κατοχή 
μικρών αγροτών ιδιοκτητών-παραγωγών κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα. Είναι δελεαστικό να συμπεράνουμε πως 
η προφανής «εφαρμογή» της γαλλικής περίπτωσης στην 
έννοια της ιστορικής φάσης της τυπικής υπαγωγής είναι 
και η πραγματική βάση αυτής της πτυχής της περιοδολό-
γησης της TC. Αν όμως ισχύει αυτό, η εφαρμοσιμότητα, 
τουλάχιστον της συγκεκριμένης πτυχής της περιοδολόγη-
σης, στην ιστορία της καπιταλιστικής ταξικής σχέσης per 
se γίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Παρ’ όλα αυτά, η κριτική μας στην ιστορία της υπαγω-
γής της TC δεν είναι απαραίτητο να μας οδηγήσει στην 
απόρριψη της θεωρίας της TC en masse. Θα χρειαστεί 
βέβαια να αναλογιστούμε σοβαρά τις επιπτώσεις, για τη 
θεωρία αυτή, που θα προκαλούσε η εξάλειψη της ιστορι-
κής έννοιας της υπαγωγής. Όμως είναι στην έννοια του 
προγραμματισμού, και στην ανάλυση της ακόλουθης πε-
ριόδου μέχρι και σήμερα, που βρίσκεται η καρδιά της εν 
λόγω θεωρίας. Η έννοια του προγραμματισμού αναδει-
κνύει σημαντικές διαστάσεις της ταξικής πάλης ως είχε 
για μεγάλο κομμάτι του 20ου αιώνα, βοηθώντας μας έτσι 
να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει ο 
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κόσμος. Ενδεχομένως λόγω αυτής της αναγνώρισης της 
ρήξης, η TC δεν δίστασε να αντιμετωπίσει με διαύγεια τον 
χαρακτήρα των αγώνων, όπως αυτοί εκδηλώνονται σή-
μερα, συνεχίζοντας να θέτει το θεμελιώδες ερώτημα της 
κομμουνιστικής θεωρίας:

Πώς μπορεί το προλεταριάτο, δρώντας αποκλειστικά 
και μόνο ως τάξη αυτού του τρόπου παραγωγής, στο 
πλαίσιο της αντίφασής του με το κεφάλαιο στο εσω-
τερικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, να κα-
ταργήσει το κεφάλαιο, άρα και τις τάξεις, άρα και τον 
εαυτό του, δηλαδή να παραγάγει τον κομμουνισμό;39 39.  Théorie Com-

muniste. (2009). 
‘Théorie Commu-
niste’. Blaumachen 
#4, σελ. 56.
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Σήμερα το πρωί, όντας στην κατάσταση εκείνη μεταξύ 
ύπνου και συνειδητότητας στην οποία έχεις συναίσθηση 
του περιεχομένου των ονείρων σου λίγο πριν ξυπνήσεις, 
συνειδητοποίησα ότι ονειρευόμουν ξανά σε κώδικα. Αυτό 
συμβαίνει πάνω-κάτω τις τελευταίες εβδομάδες – στην 
πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές που συνειδη-
τοποιώ το περιεχόμενο των διαδρομών της ασυνείδητης 
σκέψης μου, αυτό συνδέεται με έναν αφηρημένο τρόπο 
με τη δουλειά μου. Θυμάμαι να ακούω τον ήχο του τηλε-
φωνικού κέντρου, ενώ βρισκόμουν μεταξύ ύπνου και ξύ-
πνιου, την περίοδο που η δουλειά μου ήταν αυτή, ή επίσης 
ιστορίες από φίλους που έκαναν μια επιπλέον βάρδια από 
τη στιγμή που έπεφταν για ύπνο και μέχρι να ξυπνήσουν, 
με τα επαναλαμβανόμενα μπιπ της ταμειακής μηχανής 
να διακόπτουν τη νύχτα. Όμως το να ονειρεύεσαι για τη 
δουλειά σου είναι ένα πράγμα. το να ονειρεύεσαι μέσα 
στη λογική της δουλειάς σου είναι κάτι τελείως διαφορε-
τικό. Είναι βέβαια θλιβερό το ασυνείδητο κάποιου να μην 
βρίσκει κάτι καλύτερο να κάνει από το να επιστρέφει σε 
μια άχαρη δουλειά και να συνεχίζει να εργάζεται, ή οι 
αισθήσεις του να μοιάζουν σφραγισμένες με το παρα-
τεταμένο αποτύπωμα που αφήνει πίσω της μια εργάσιμη 
ημέρα. Αλλά στην περίπτωση των ονείρων που βλέπω, 
η ίδια η κίνηση του μυαλού μου μετασχηματίζεται: καθί-
σταται αυτή της δουλειάς μου. Είναι σαν τα καθημερινά, 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα σκέψης και η ιδιαίτερη λογική 
που μετέρχομαι όταν ασχολούμαι με τη δουλειά μου να 
εντυπώνονται στο μυαλό. να μετατρέπονται στην προκα-
θορισμένη λογική με την οποία σκέφτομαι. Αυτό είναι 
κομμάτι τρομακτικό.

Το κοντινότερο που μπορώ να σκεφτώ σε σχέση με τούτη 
την εμπειρία είναι όταν κάποιος εξοικειώνεται πολύ γρή-
γορα με μια νέα γλώσσα και φτάνει στο σημείο εκείνο 
που τα όνειρα και οι ασυνάρτητες σκέψεις που κάνει στο 
ημισυνειδητό του αρχίζουν να εκφράζονται στη γλώσσα 
αυτή. Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για έναν νέο 
τύπο «λογικής» που υιοθετείται από τον νου –αυτόν των 
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δομών και των μοτίβων μιας γλώσσας–, ενώ και εδώ το 
μυαλό είναι σε θέση να σκανάρει νοητικά τις ίδιες τις νο-
ητικές διεργασίες και να προσδιορίσει την ιδιαίτερη φύση 
της λογικής τους – μια συνθήκη που δεν έχει ακόμη κα-
ταλάβει ολοκληρωτικά τη σκέψη, αλλά που σταδιακά την 
αποικίζει και θέτει υπό έλεγχο τους πόρους της. Κανείς στ’ 
αλήθεια δεν καταφέρνει να αποκτήσει αυτή την αντίληψη 
της νόησής του στη δική του γλώσσα. το άτομο αδυνατεί 
να αναπτύξει μια πλήρη επίγνωση των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών της σκέψης του. Όμως αυτή τη στιγμή το βι-
ώνω αυτό σαν ένα ξεκάθαρο σχίσμα: μεταξύ του εαυτού 
μου ως φορέα της λογικής-της-δουλειάς και του εαυτού 
μου ως παρατηρητή αυτού του φαινομένου.

* * *

Εργάζομαι στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ). Πιο συγκε-
κριμένα, είμαι web developer. Αυτό σημαίνει ότι γράφω 
σχεδόν όλο τον κώδικα που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα: 
γλώσσες σήμανσης όπως οι HTML και XML, την οπτική 
σχεδίαση, τον κώδικα που εκτελείται στο παρασκήνιο και 
στον browser, scripts που κάνουν μια ιστοσελίδα να «τρέ-
χει» σε έναν server. Εργάζομαι σε μια μικρή εταιρεία, στην 
οποία είμαι ο κύριος web developer και συνεργάζομαι με 
ένα ακόμη άτομο, που ασχολείται με το γραφιστικό κομ-
μάτι. Ο προϊστάμενός μου είναι ο IT manager, ο οποίος, 
εκτός από το να προγραμματίζει, διευθύνει και οργανώνει 
τον συντονισμό των διάφορων project. Πάνω από αυτόν 
βρίσκονται οι διευθυντές (CEOs), που είναι ένα ζευγάρι 
«εκκεντρικών» ξαναγεννημένων χριστιανών, προσκολλη-
μένων στην ηθική της εργασίας. Με ρώτησαν για τη θρη-
σκεία μου στη συνέντευξη πρόσληψης, κρούοντας τον κώ-
δωνα του κινδύνου. Η απάντησή μου ήταν ότι δεν βλέπω τη 
θρησκεία ως απλή δεισιδαιμονία, όπως κάνει ο «μπανάλ 
αθεϊσμός», αλλά ως την αληθινή έκφραση μιας ιδιαίτερης 
κατάστασης ζωής, με το δικό της ουσιώδες περιεχόμενο. 
Θα μπορούσα να είχα προσθέσει ότι πρόκειται για την 
«καρδιά ενός άκαρδου κόσμου», αλλά φαινόταν ότι ήδη 
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σε εκείνο το σημείο τους είχα πείσει ότι είμαι ένας ενάρε-
τος άνθρωπος, αν όχι ένας από αυτούς.

Μετά από λίγο καιρό στη δουλειά, άρχισαν να έρχονται 
στο φως ιστορίες: ο ένας διευθυντής ισχυρίζεται ότι εί-
ναι πρώην μαφιόζος, ο οποίος είδε τον «ζώντα Θεό» σε 
μια αστραπιαία αποκάλυψη, ενώ σχεδίαζε μια νέα απάτη 
που περιελάμβανε την ίδρυση μιας ψεύτικης θρησκείας. Η 
άλλη ήταν επιτυχημένο στέλεχος στη φούσκα του dotcom, 
αλλά κλονίστηκε όταν ο πατέρας του παιδιού της την άφη-
σε, και έτσι βρήκε παρηγοριά στον νέο της σύντροφο, τον 
έτερο διευθυντή. Σε κατάσταση μέθης στη γιορτή των Χρι-
στουγέννων, έχουν μιλήσει συναισθηματικά φορτισμένα 
για τον «ζώντα Θεό», με εκείνον τον «ήμουν τυφλός και 
τώρα βρήκα το φως μου» τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι 
το σήμα κατατεθέν των ξαναγεννημένων χριστιανών. 
Συνήθιζαν επίσης να προσπαθούν να υποβάλουν όλο το 
νέο προσωπικό στο ΑΛΦΑ, ένα διαθρησκευτικό φιλο-Χα-
ρισματικό εγχείρημα για να προσηλυτίσουν κόσμο στον 
χριστιανισμό, και να οργανώσουν μηνιαίες «ημέρες 
Θεού» κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα έπαιρναν άδεια 
για μια μέρα με τον όρο να την περάσουν πίνοντας τσάι με 
έναν ιεροκήρυκα. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλά μέλη 
του προσωπικού απέφευγαν αυτές τις «ημέρες», προτιμώ-
ντας μάλιστα να δουλέψουν παρά να υποστούν αυτού του 
είδους τις προσπάθειες προσηλυτισμού.

Είχαν ήδη χαλαρώσει λίγο όταν ξεκίνησα τη δουλειά – 
προφανώς κάποιος τους είχε πληροφορήσει ότι διέτρε-
χαν νομικό κίνδυνο αν συνέχιζαν να χρησιμοποιούν την 
εταιρεία τους ως ιεραποστολικό οργανισμό. Αλλά ο Θεός 
έρχεται ακόμη στη δουλειά σε τακτική βάση – παρεμβαί-
νοντας για να μετατρέψει τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
εταιρείας σε προφητεία ή ευλογώντας τα περιουσιακά 
στοιχεία της με Θεία Πρόνοια. Το πιο αξιοσημείωτο πα-
ράδειγμα για μένα ήταν όταν διόρθωσα ένα πρόβλημα 
στην ταχύτητα των ιστοσελίδων μας. Η εταιρεία ταλανι-
ζόταν για κάποιο καιρό από μια φοβερά αργή λειτουργία 
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των πολλών μικρών ιστοσελίδων που φιλοξενεί και οι 
πελάτες γύρευαν μιαν απάντηση. Εφόσον η επίδοσή μας 
ήταν τόσο κακή, μπορούσαμε να ανταποκριθούμε μόνο 
σε μια πολύ περιορισμένη κίνηση και, συνεπώς, σε έναν 
αντίστοιχα περιορισμένο αριθμό υποψήφιων πελατών. 
Όταν διευθέτησα το ζήτημα, τα αφεντικά ήταν εμφανώς 
χαρούμενα: ξαφνικά ο αριθμός των πιθανών πελατών που 
θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε σε κάθε ιστοσελίδα 
πολλαπλασιάστηκε περίπου κατά 30 φορές. Όμως αντί να 
ευχαριστήσει κατευθείαν εμένα, η διευθύντρια είπε απλά 
ότι δεν μπορούσα να πάρω όλα τα εύσημα, δεδομένου ότι 
η ίδια προσευχόταν καιρό για καλύτερη επίδοση των ιστο-
σελίδων και έτσι θα έπρεπε να δώσει στον Θεό το μερίδιό 
του. Σαν απάντηση, ψέλλισα μια κοφτή και αποτυχημένη 
ειρωνεία, η οποία κατέληξε σε ένα μουρμουρητό άνευ νο-
ήματος.

Από καθημερινή άποψη, ίσως το χειρότερο μέρος της 
δουλειάς είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζω την παράνοια 
που προέρχεται από τη γνώση πως τα αφεντικά σου είναι 
παράφρονες σε βαθμό που μπορεί να μην ενεργούν πά-
ντοτε προς όφελος της εταιρείας: τουλάχιστον, με έναν 
καπιταλιστή ο οποίος ενεργεί με την ξεκάθαρη ορθολο-
γικότητα του υπολογισμένου προσωπικού συμφέροντος, 
ξέρεις πού βρίσκεσαι. Όταν ο «ζων Θεός» αποκτά προτε-
ραιότητα στον σχεδιασμό της πολιτικής της επιχείρησης, 
και όταν οι ιστορίες βρίθουν από τυχαίες και αναίτιες 
απολύσεις, όπως αυτή ενός εργαζομένου που απολύθηκε 
επειδή η γυναίκα του διαφώνησε με τη στάση των διευθυ-
ντών απέναντι στην ομοφυλοφιλία, το αίσθημα ότι έχεις 
μια γκιλοτίνα στημένη πάνω από τον λαιμό σου δεν φεύ-
γει σχεδόν ποτέ. Ο προϊστάμενος του τμήματός μου εί-
ναι ένας φρικαρισμένος διπολικός τύπος που τη μια μέρα 
πηγαίνει πάνω-κάτω στο γραφείο σαν καλοφουσκωμένη 
μπάλα αναπήδησης, ενώ την άλλη συμπεριφέρεται σαν 
τον λοχία στο Full Metal Jacket. Είναι όμως αρκετά ευπρε-
πής, και εύκολος στη συνεννόηση μόλις εξοικειωθείς με 
τον κύκλο.
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* * *
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της «πο-
λιτικής» αυτού του τύπου δουλειάς είναι ένα άλλο είδος 
διπολισμού: ο διαχωρισμός και ο ανταγωνισμός μεταξύ 
του επιχειρησιακού και του τεχνικού πόλου. Οι τεχνικοί 
νιώθουν πάντα ότι η διοίκηση παίρνει αυθαίρετες αποφά-
σεις βασισμένες σε ανεπαρκή γνώση του τρόπου με τον 
οποίο τα πράγματα δουλεύουν στην πραγματικότητα. Ότι 
τα πράγματα θα πήγαιναν πολύ καλύτερα, αν εμείς, που 
καταλαβαίνουμε, αφηνόμασταν ελεύθεροι να τα κάνουμε 
μόνοι μας. Η διοίκηση πιστεύει πάντα ότι οι τεχνικοί είναι 
μονομανείς, σχολαστικοί, άσκοπα και παθολογικά απεί-
θαρχοι. Ενώ η επιχείρηση εύχεται να μπορούσε να πετά-
ξει στους αιθέρες, απαλλαγμένη από την απειθαρχία του 
τεχνικού προσωπικού της, αυτό το τελευταίο εύχεται να 
αφηνόταν ελεύθερο ώστε να κάνει τη δουλειά σωστά: ότι 
η απειθαρχία είναι αυτή του πραγματικού κόσμου και των 
απαιτήσεών του. Κατά κάποιον τρόπο, αυτή η κατάσταση 
κάνει ευκολότερη την επικοινωνία μου με τους πιο κοντι-
νούς συναδέλφους: εφόσον η επικοινωνία με τη διοίκηση 
προβλέπεται να διαμεσολαβείται από έναν ειδικό «υπεύ-
θυνο έργου» (project manager), εγώ ασχολούμαι κυρίως 
με αυτούς που βρίσκονται από τη δική μου πλευρά αυτής 
της μεγάλης διαχωριστικής γραμμής, κι έτσι είναι δυνα-
τόν ακόμη και να αναπτύξω μια ορισμένη «εμείς εναντίον 
αυτών» στάση από κοινού με τον προϊστάμενό μου, και να 
«κρύβομαι» πίσω από τις τυπικές διαμεσολαβήσεις όταν η 
κατάσταση ξεφεύγει.

Σε αυτή την πλευρά της διαχωριστικής γραμμής, ζούμε 
εν μέρει μέσα στην κοσμοθεωρία του παραγωγικού κε-
φαλαίου: η επιχειρηματικότητα και οι ανάγκες της εμ-
φανίζονται σαν μια παρασιτική εξωτερικότητα, η οποία 
επιβάλλεται πάνω στην πραγματική λειτουργία της σπου-
δαίας εταιρείας μας που παράγει αξίες χρήσης. Σε αυτή 
την πλευρά της διαχωριστικής γραμμής, είμαστε επίσης 
περίεργα δεμένοι με μια συγκεκριμένη κανονιστικότητα. 
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όχι μόνο πρέπει να εκτελούμε σωστά τη δουλειά με την 
τεχνική έννοια του όρου, αλλά να σκεφτόμαστε με όρους 
παροχής πραγματικών υπηρεσιών, εμπειρίας χρήστη (UX) 
και προώθησης της ελεύθερης ροής της πληροφορίας. 
Αυτό μερικές φορές καταλήγει σε απόλυτη σύγκρουση με 
τη διοίκηση: εκεί που αυτή θα υποστηρίξει τη διαστρέβλω-
ση της γλώσσας και της αλήθειας στην προσπάθεια προώ-
θησης «του προϊόντος», οι προγραμματιστές θα προσπα-
θήσουν να ισορροπήσουν την κατάσταση προς όφελος 
της τιμιότητας, της ευπρέπειας και της διαφάνειας. Το «ό,τι 
βγαίνει προς τα έξω επιστρέφει πάλι πίσω» φαίνεται να 
είναι, λίγο ή πολύ, η επικρατούσα θέση στον κόσμο του 
web development στην εποχή μετά το Web 2.0: να παρέ-
χεις τις υπηρεσίες δωρεάν ή φθηνά, να μεταφέρεις ελεύ-
θερα τις πληροφορίες, να έχεις ανοικτά τα χαρτιά σου, να 
είσαι αξιόπιστος, κι έτσι να ελπίζεις ότι με κάποιο τρόπο 
το χρήμα θα εισρεύσει. Αν η επιχείρηση λειτουργεί με την 
οπτική του χρηματικού κεφαλαίου, αντιμετωπίζοντας τον 
κόσμο σαν ένα βάρος ή εμπόδιο από το οποίο λαχταρά 
να απελευθερωθεί και, ως συνέπεια αυτού, προσπαθεί να 
πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αντίθετα, στον πε-
ρίεργο κόσμο όπου η περηφάνια των τεχνικών αντιτίθεται 
στο ανεπτυγμένο Υπερεγώ του κεφαλαίου, η αξία χρήσης 
προστάζει με καθαρή συνείδηση, τα πάντα υπόκεινται σε 
«λογικό έλεγχο» (για να χρησιμοποιήσω την ορολογία 
του αφεντικού μου) και η συσσώρευση αξίας εμφανίζεται 
σαν ένα συμπτωματικό παράπλευρο γεγονός.

Συνεπώς, δεν τρέφω καμιά αυταπάτη ότι ο ανταγωνισμός 
που υπάρχει στο εσωτερικό της εταιρείας παρέχει οποιο-
δήποτε έδαφος για ρομαντικές επαναστατικές ελπίδες. Η 
αλληλεγγύη που αναπτύσσουμε απέναντι στη διοίκηση, 
εκτός από το ότι μας προσφέρει ανακούφιση και καταφύ-
γιο από την εξατομικευμένη θυματοποίηση, παρέχει και 
έναν «λογικό έλεγχο» στην εταιρεία την ίδια. Πράγματι, η 
εταιρεία γνωρίζει πολύ καλά αυτή την κατάσταση και αυτό 
αναγνωρίζεται κατά το μάλλον ή ήττον με τη δημιουργία 
της θέσης του project manager, του οποίου σαφής ρόλος 
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είναι η διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. 
Η αντίφαση μεταξύ του τεχνικού προσωπικού και της διοί-
κησης είναι παραγωγική για το κεφάλαιο: η προσταγή για 
δημιουργία αξίας εμποδίζει τους προγραμματιστές από 
το να να χάνονται στις εσωτερικές τους ανησυχίες και 
ενδιαφέροντα, την ίδια στιγμή που η βασική ανάγκη για 
ρεαλιστικές λύσεις επιβάλλεται αντίστοιχα στη διοίκηση 
από τους τελευταίους, καθώς αυτοί επιμένουν στην ανα-
γκαιότητα ενός περισσότερο ή λιγότερο «επιστημονικού» 
τρόπου εργασίας.

Σε αυτή τη σχέση υπάρχει λίγος χώρος για σκόπιμη «άρ-
νηση της εργασίας»: με τον τεχνικό, εξατομικευμένο και 
εργο-κεντρικό χαρακτήρα του ρόλου, η λούφα συμβάλλει 
απλώς στην αυτοτιμωρία, αφού η δουλειά που δεν γίνε-
ται τώρα θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αργότερα, με 
ακόμα μεγαλύτερο άγχος. Πέρα από αυτό, υπάρχουν οι 
ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις που συνοδεύουν τον 
ρόλο μου: δεδομένου ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δου-
λειάς είναι «συνεργατικής φύσης» με την ευρεία έννοια, η 
ατομική άρνηση της εργασίας δημιουργεί κατ’ ανάγκη ένα 
αίσθημα ενοχής απέναντι στους υπόλοιπους τεχνικούς εν 
γένει. Ενώ θεωρούσα τις προηγούμενες δουλειές μου κω-
λοδουλειές στις οποίες με έπαιρνε να πάω με χανγκόβερ, 
τώρα ανακαλύπτω ότι οφείλω να μετριάσω την κοινωνική 
μου ζωή για να μην μετατραπεί η εργασιακή μου ζωή σε 
μια αθλιότητα. Το σαμποτάζ είναι επίσης πολύ δύσκολο, 
όχι εξαιτίας κάποιας υποτιθέμενης «περηφάνιας» του ει-
δικευμένου εργάτη, αλλά λόγω της φύσης του προϊόντος 
που παρέχω: ενώ το σαμποτάζ σε μια γραμμή παραγω-
γής μπορεί να είναι μια λογική πρακτική, όταν η δουλειά 
κάποιου μοιάζει περισσότερο με αυτή του μάστορα το 
σαμποτάζ ισοδυναμεί με το να κάνεις τη ζωή σου δυσκο-
λότερη. Όλοι έχουμε ακούσει για ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και εργαζόμενους με σύμβαση έργου που γράφουν 
επίτηδες μη-συντηρήσιμο και μη-διαχειρίσιμο αδόμητο 
κώδικα προκειμένου να μείνουν στη δουλειά. Αυτή η τε-
χνική μπορεί να έχει νόημα όταν η δουλειά βασίζεται εξ 
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ολοκλήρου σε συγκεκριμένα άτομα, όμως όταν αφορά 
μια τυπική, σύγχρονη ομάδα ανάπτυξης που χρησιμοποι-
εί μεθοδολογίες διαχείρισης κώδικα που εστιάζουν στην 
ομαδικότητα και επικεντρώνονται στη διαρκή επικοινωνία, 
όπως ο «ευέλικτος» (agile) και ο «ακραίος» (extreme) προ-
γραμματισμός, και όπου η «ιδιοκτησία» ενός έργου είναι 
συλλογική, τότε ο υψηλής ποιότητας και ευανάγνωστος 
κώδικας αποκτά μια κανονιστική προτεραιότητα που υπερ-
βαίνει τα όποια αισθήματα έχει κανείς αναφορικά με το 
ότι πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά του.

Φυσικά, υπάρχουν και οι κλασσικές συνήθειες, να σηκώ-
νομαι με το ζόρι από το κρεβάτι, να φεύγω από τη δουλειά 
όσο πιο νωρίς γίνεται και να το παρατραβάω όσον αφορά 
την τυπικότητα. είναι ο τρόπος μου να προσπαθώ να κάνω 
τον χρόνο εργασίας όσο μπορώ «δικό μου χρόνο», ακού-
γοντας μουσική από το iPod ενώ δουλεύω, ξεκλέβοντας 
λίγη ώρα για να διαβάσω, ή συνομιλώντας διακριτικά με 
φίλους στο ίντερνετ. Μιλάμε για πράγματα που αποτελούν 
την πραγματική τροφή της εργατικής έρευνας. Αλλά στην 
περίπτωσή μου αυτή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας. Εί-
ναι κάτι αντίστοιχο με την αντίσταση του ανθρώπινου σώ-
ματος στην πίεση της εργασίας: ποτέ το κεφάλαιο δεν έχει 
καταφέρει να αναγκάσει τους ανθρώπους να δουλεύουν 
24 ώρες την ημέρα –ή έστω έναν κοντινό αριθμό ωρών– 
και είναι σαφές ότι πάντα οι άνθρωποι θα ελέγχουν τα 
αποδεκτά όρια της εργάσιμης ημέρας τους. Αυτή είναι η 
θεμελιώδης λογική της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας και 
δεν χρειαζόμαστε την ψευδο-κοινωνιολογία της εργατι-
κής έρευνας για να την ανακαλύψουμε. Τέτοιες πράξεις 
λαμβάνουν χώρα μόνο στο πλαίσιο του τι είναι αποδεκτό 
να κάνεις σε μια συγκεκριμένη δουλειά και, στην πραγ-
ματικότητα, ορίζονται από αυτό το πλαίσιο. Η φαινομενική 
απειθαρχία της συχνής αργοπορίας μου θα εξαφανιζόταν 
σύντομα αν έθετε σε κίνδυνο τον ίδιο τον βιοπορισμό 
μου. Και οι παρεπόμενες κοινωνικές πιέσεις που συνο-
δεύουν τη δουλειά μου είναι τέτοιες που, όσο χρόνο κι αν 
καταφέρω να «κερδίσω» μέσω της τεμπελιάς, τον χάνω 
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όταν πλησιάζει το deadline του έργου και πρέπει να δου-
λέψω απλήρωτες απογευματινές υπερωρίες ή να πιάσω 
δουλειά για να φτιάξω τους servers στη μέση της νύχτας, 
όταν κανείς δεν τους χρησιμοποιεί.

Είναι μόνο όταν αρρωσταίνω και είμαι αντικειμενικά ανί-
κανος για εργασία που πραγματικά ανακτώ κάποιο χρό-
νο «για τον εαυτό μου». Είναι παράξενο να χαίρεσαι για 
την εμφάνιση της γρίπης με τη σκέψη ότι, μέσα στην νω-
θρότητα της ανάρρωσης, μπορείς τελικά να ξαναπιάσεις 
πράγματα που είχες παρατήσει λόγω της δουλειάς. Εδώ 
η ασθένεια εμφανίζεται πράγματι ως «όπλο», αλλά ένα 
όπλο που διεξάγει τη δική του μάχη και δεν το χειρίζεται 
ο πάλαι ποτέ επιτιθέμενος. Εντούτοις, αναρωτιέμαι ενίοτε 
κατά πόσο η ίδια η ασθένεια μπορεί να θεωρηθεί απλά 
παθολογική. κάτι έκτακτο που επιβάλλεται στο σώμα εξω-
τερικά. Η ασθένεια μερικές φορές έρχεται με την αίσθηση 
ότι είναι επιθυμητή, κάτι σαν διακοπές που το σώμα απαιτεί 
για τον εαυτό του. Ίσως υπάρχει μια συνέχεια ανάμεσα 
στη «γνήσια» αρρώστια και την «προσποίηση» του γριπιά-
σματος, για την οποία με είχε κατηγορήσει μια πεπειρα-
μένη ατζέντης προσωρινής εργασίας, όταν εσκεμμένα 
τη σκαπούλαρα από τη δουλειά για μια εβδομάδα με την 
υπερβολική δικαιολογία ότι ήμουν τρομερά άρρωστος. 
Είναι το λιγότερο βέβαιο ότι αν η ασθένεια είναι το μονα-
δικό μας όπλο, οι ελπίδες για κάποια «αντίσταση» που να 
έχει νόημα είναι λιγοστές.

* * *

Αν λοιπόν η εργατική έρευνα συνίσταται στην αποκάλυψη 
μιας κρυφής ιστορίας μικρο-ανταρσιών, εκθέτοντας τις 
δυνατότητες αγώνα στο λείο έδαφος της βιωμένης εμπει-
ρίας  και καθιστώντας τες εν τω μεταξύ συνειδητές στον 
ερωτώμενο, καθώς και στους υπόλοιπους εργάτες, εδώ 
έχουμε να κάνουμε με την εργατική έρευνα με μια κυνική 
έννοια. «Αγωνιζόμαστε». Είμαστε απείθαρχοι. Αλλά σαν 
τεχνικοί ενάντια στη διοίκηση ο αγώνας και η απειθαρχία 
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μας είναι συστατικά της κίνησης του κεφαλαίου, και σαν 
εργάτες ενάντια στο κεφάλαιο ο αγώνας μας δεν έχει 
κανέναν απολύτως ορίζοντα και, εν τέλει, μετά βίας είναι 
αγώνας. Το καθημερινό μας συμφέρον ως εργατών είναι, 
εν πολλοίς, πρακτικά ευθυγραμμισμένο με το συμφέρον 
του κάθε επιμέρους κεφαλαίου. Αν οι προγραμματιστές 
συνιστούν μια πρωτοπορία στην αποθέωση της αξίας χρή-
σης, του τεχνολογικού ελευθερισμού, της συνεργασίας, 
των ηθικολογικών «βέλτιστων πρακτικών», της ελευθερίας 
της πληροφορίας, είναι επειδή όλα αυτά τίθενται ως ανα-
γκαία για την κίνηση του κεφαλαίου. Η συστηματική κα-
νονιστικότητα, η οποία διαπερνά την εργασιακή πρακτική 
μας, είναι απλώς μια καθολίκευση της ίδιας της λογικής 
του κεφαλαίου.

Ακριβώς όπως το κοινωνικό κεφάλαιο θέτει τους περι-
ορισμούς του με τη μορφή του κράτους προκειμένου να 
μην αυτοκαταστραφεί από το ληστρικό συμφέρον του 
κάθε ατομικού κεφαλαίου, μετά από μια πρώιμη περίοδο 
κακής κωδικοποίησης εξαιτίας του κατακερματισμού του 
διαδικτύου σε μια Βαβέλ από διαφορετικές πλατφόρμες, 
browsers και γλώσσες, αναπτύχθηκε στον κόσμο του 
προγραμματισμού μια κοινή παραδοχή για τη σημασία 
των προτύπων (web standards). Κεντρικό ρόλο σε αυτά 
τα πρότυπα παίζει η ιδέα της οικουμενικότητας: οτιδήποτε 
συμμορφώνεται με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να λειτουρ-
γεί και να υποστηρίζεται. Αν δεν ακολουθείς τα πρότυπα 
είναι σαν να γυρεύεις μπελάδες, και είναι ευθύνη σου αν 
βρεθείς να σπαταλάς το κεφάλαιό σου στο τεχνολογικό 
περιθώριο. Η Microsoft κατέληξε να γίνει ουραγός λόγω 
της συνεχούς της περιφρόνησης για αυτά τα πρότυπα και 
της ροπής της να αναπτύσσει ιδιοκτησιακές λογικές στον 
μεγάλο δημόσιο χώρο του ίντερνετ. Οι προγραμματι-
στές άρχισαν να βάζουν περήφανα λογότυπα με τα web 
standards στις προσωπικές τους ιστοσελίδες και έγιναν 
ένθερμοι υποστηρικτές τεχνολογιών όπως ο Mozilla 
Firefox, ο οποίος, εκτός από το ότι είναι «ελεύθερο λο-
γισμικό», πάντα υπερίσχυε άνετα του Internet Explorer 
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όσον αφορά τη συμβατότητα με τα πρότυπα. Τα πρότυπα 
απέκτησαν κύρος στο ηθικό σύμπαν του προγραμματιστή 
μεγαλύτερο ακόμα και από αυτό του ελεύθερου λογισμι-
κού. Το να τηρείς τα πρότυπα σημαίνει να υιοθετείς τη σκο-
πιά ενός ηθικού απολύτου, ενώ το να αποκλίνεις από αυτά 
συνιστά μια ανάξια κατάπτωση στα ιδιαίτερα συμφέροντα 
μεμονωμένων ομάδων. Η καθολίκευση αυτών των εργα-
σιακών πρακτικών εξελίχθηκε στην ιδιαίτερη προσταγή 
του πληροφοριακού κεφαλαίου: μια υποχρέωση προς την 
«αόρατη εκκλησία» του διαδικτύου.

* * *

Ενώ κάποια από τα γνωρίσματα που έχει ο ιδιαίτερα συλ-
λογικός χαρακτήρας της εργασίας δεν εμφανίζονται με 
τον ίδιο τρόπο για έναν freelancer, το «να είσαι το αφε-
ντικό του εαυτού σου» τείνει κυριολεκτικά να ισοδυναμεί 
με το να επιβάλλεις στον ίδιο σου τον εαυτό αυτό που ει-
δάλλως μπορεί να ανατεθεί στους άλλους. Έχω εργαστεί 
ως freelancer λίγο καιρό πριν από αυτήν τη δουλειά, όπως 
επίσης στον ελεύθερό μου χρόνο ταυτόχρονα με αυτήν 
τη δουλειά, και η σκέψη και μόνο αυτής της εργασίας μου 
προκαλεί πλέον ένα μικρό τσίμπημα στην καρδιά. Ως 
freelancer, μπορεί κανείς εύκολα να καταλήξει να εργάζε-
ται αμέτρητες ώρες ασχολούμενος με διάφορα projects 
στον «ελεύθερο» χρόνο του, με την εργασία να αποικίζει 
ολόκληρη τη ζωή εξαιτίας της μοιραίας αποτυχίας αυτοε-
πιβολής του διαχωρισμού εργασίας/ζωής, ο οποίος του-
λάχιστον μας εξασφαλίζει μια φευγαλέα απόδραση από 
τη βιωμένη εμπειρία της αλλοτριωμένης εργασίας. Τουλά-
χιστον, όταν φεύγω από το γραφείο, μπαίνω στον κόσμο 
της μη-εργασίας.

Πράγματι, ο σκληρυμένος διαχωρισμός εργασίας/ζωής 
του εργαζόμενου σε συνθήκες 5ήμερου-8ωρου ορθώνε-
ται ολοένα πιο μεγάλος στην ολότητα της καθημερινής 
μου εμπειρίας. Ενώ η Κυριακή είναι μια σταδιακή βύθιση 
στη σκληρή γνώση ότι η επιστροφή στην εργασία πλησι-
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άζει, και ενίοτε ένα σύρσιμο των υπολειμμάτων του σαβ-
βατοκύριακου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 
το βραδάκι της Παρασκευής είναι το άνοιγμα ενός χαί-
νοντος βαράθρου ανάμεσα στην ακόρεστη επιθυμία και 
στο απελπισμένο κυνήγι της ικανοποίησης, του οποίου η 
απώτερη λογική είναι εκείνη της αυτοεκμηδένισης μέσω 
του αλκοόλ. Γίνομαι όλο και περισσότερο μια ηδονιστική 
καρικατούρα του εαυτού μου, πιέζοντας τους άλλους να 
παρτάρουν με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια και σπα-
ταλώντας πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μου σε μια δι-
ασπασμένη κατάσταση χανγκόβερ. Αυτή είναι η επιδιω-
κόμενη συνθήκη του παλιού ροκ αντικομφορμισμού: το 
πέραν-της-εργασίας ως μια κατάσταση καθαρής υπερβα-
τικής επιθυμίας και κατανάλωσης, η κενότητα μιας αγνής 
αφηρημένης ευχαρίστησης πέρα από την απλή αναπαρα-
γωγή της εργασιακής δύναμης. Η άρνηση να αναπαρά-
γουμε τους εαυτούς μας απλώς ως εργάτες συνδυασμένη 
με μια επιθυμία να εκμηδενιστούμε ως άνθρωποι. Αυτό 
σημαίνει και το τραγούδι «1970» των Stooges.

* * *

Αλλά όταν βρίσκομαι ξάπλα σε αυτή την κατάσταση θρυμ-
ματισμένης πρωινής συνείδησης τη μέρα μετά το παρτά-
ρισμα, γλιστρώντας μέσα και έξω από τα όνειρά μου, και 
καθώς η χθεσινοβραδινή φευγαλέα απόπειρα για απελευ-
θέρωση υποχωρεί, συχνά συνειδητοποιώ ότι ονειρεύομαι 
σε κώδικα. Μπορεί να πρόκειται για ένα από τα διάφορα 
είδη κώδικα – οποιοδήποτε από αυτά που με ταλαιπωρούν. 
Μια ακολουθία γραμμών θα πεταχτεί μέσα στο κεφάλι 
μου και θα κουδουνίζει πέρα δώθε, εκτυλισσόμενη όσο 
πάει, σαν ένα απόσπασμα κάποιας μελωδίας ή συζήτησης 
που επαναλαμβάνεται μέσα στα αυτιά σου. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, αν είχα τις αισθήσεις μου σε τέτοιο 
βαθμό που να μπορώ να το επανεξετάσω, θα σιγουρευ-
όμουν πως πρόκειται μάλλον για ανοησίες: αντιμετωπίζω 
αρκετές δυσκολίες όταν ασχολούμαι με το αντικείμενο 
ξύπνιος και υποψιάζομαι ότι η ασυνείδητη σκέψη μου δεν 
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θα τα κατάφερνε πολύ καλύτερα. Όμως κάποιες άλλες 
φορές βγάζει πράγματι νόημα.

Πρόσφατα, ξύπνησα ένα πρωί με τη σκέψη ενός σφάλ-
ματος (bug) σε ένα κομμάτι κώδικα που είχα γράψει – ένα 
σφάλμα του οποίου την ύπαρξη δεν είχα προηγουμένως 
αντιληφθεί. Το αποκοιμισμένο μυαλό μου εξέταζε την ερ-
γασία μιας εβδομάδας και είχε σκοντάψει πάνω σε μια 
ανακολουθία. Εφόσον είμαι ένας εργάτης σκέψης, και 
εφόσον η αναγνώριση και επίλυση τέτοιων προβλημάτων 
είναι η κύρια όψη της δουλειάς μου, δεν είναι και τόσο 
εξωπραγματικό να ειπωθεί ότι εκτελώ πραγματική εργα-
σία στον ύπνο μου. Δεν πρόκειται για τη μαγική γονιμότη-
τα κάποιας γενικευμένης δημιουργικής δύναμης, η οποία 
πράγει αφειδώς «αξία» κατά κάποια κοινωνική έννοια, 
πέρα και οντολογικά πριν από την εργασιακή διαδικασία. 
Είναι αληθινή εργασία για το κεφάλαιο, ίδια και απαράλ-
λαχτη ως προς τον χαρακτήρα της με αυτή που εκτελώ 
στην εργάσιμη ημέρα μου, που όμως λαμβάνει χώρα στο 
κοιμώμενο μυαλό μου. Ξαφνικά, η εφιαλτική ιδέα ενός 
νέου τύπου υπαγωγής –μιας υπαγωγής που περιλαμβάνει 
τη μεταμόρφωση των ίδιων των δομών της συνείδησης– 
αρχίζει να αποκτά νόημα. Πράγματι, συνειδητοποιώ ότι 
ορισμένα στάνταρ μονοπάτια σκέψης μοιάζουν να εγχα-
ράσσονται όλο και περισσότερο στο μυαλό μου: η στιγμι-
αία αναγνώριση ότι υπάρχει κάπου κάποιο πρόβλημα προ-
καλεί μια φευγαλέα σκέψη σχετικά με το σε ποιο κομμάτι 
του κώδικα αυτό το πρόβλημα εντοπίζεται, προτού τραβή-
ξω συνειδητά το μυαλό μου έξω από τον κόσμο του κώδικα 
πίσω στην αναγνώριση ότι η «εκσφαλμάτωση» (bugfixing) 
δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Παρότι ακούγεται κωμικό, 
υπάρχει στο γεγονός αυτό κάτι το τρομακτικό.

Πέρα από το ειδικό συντακτικό μιας γλώσσας, δεν συ-
νιστά μια ιδιαίτερη λογική, ή έναν «τρόπο λειτουργίας», 
αυτό που έρχεται στο προσκήνιο όταν κάποιος σκέφτεται 
με αυτό τον τρόπο; Πρόκειται για μια λογική που υποθέτω 
πως δεν είναι ουδέτερη: είναι η αφηρημένη, εργαλειακή 
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λογική του χάι-τεκ καπιταλισμού. Μια λογική διακριτών 
διαδικασιών, λειτουργιών, πόρων. Μια λογική δεμένη με 
ιδιαίτερες «οντολογίες»: τα αντικείμενα, τις κλάσεις και 
τα στιγμιότυπα του «αντικειμενοστραφούς προγραμματι-
σμού», τις οντότητες γλωσσών σήμανσης όπως η HTML. 
Αυτή είναι η λογική που ολοένα αποικίζει τη σκέψη μου. 
Και όταν η σκέψη γίνεται μια μορφή δραστηριότητας 
παραγωγική για το κεφάλαιο –η δουλειά για την οποία 
κάποιος όντως αμείβεται–, όταν αυτός ο τρόπος δραστη-
ριότητας γίνεται συνήθεια του νου και τίθεται σε κίνηση 
«σαν να έχει κυριευτεί από έρωτα», ανεξάρτητα από τη 
συνειδητή, σκόπιμη προσπάθειά του, τότε δεν μας κάνει 
αυτό να αναρωτηθούμε αν ο εργάτης είναι στην προκει-
μένη ολοκληρωτικά εκείνο το αστικό υποκείμενο που το 
κεφάλαιο πάντοτε καλούσε στην αγορά; Κι επίσης, αν το 
υποκείμενο αυτής της εργασιακής διαδικασίας μπορεί να 
είναι το συγκεντρωμένο άτομο που θα έφτιαχνε τον δικό 
του κόσμο, αν δεν ενεργούσε για την αλλοτριωτική, αφαι-
ρετική δύναμη της αξίας; Όταν με πιάνω να παρατηρώ τον 
εαυτό μου να δουλεύει ενόσω κοιμάμαι, παρατηρώ τον 
εαυτό μου να ενεργεί με έναν αλλοτριωμένο τρόπο, να 
σκέφτεται με έναν τρόπο που μου είναι ξένος, να δουλεύει 
έξω από την τυπική εργασιακή διαδικασία μέσω της απλής 
αυθόρμητης ενέργειας της σκέψης. Ποιος μπορεί να πει 
ότι το ξεπέρασμα αυτής της «αλλοτρίωσης» δεν θα είναι 
το να πάρει η γλώσσα εκείνη τη θέση της μητρικής; Ότι η 
αλλοτρίωση δεν θα καταβροχθίσει ολότελα αυτό το οποίο 
αλλοτριώνει;

Αν ο χώρος εργασίας εδώ είναι το ανέλπιδο μέρος, το 
οποίο δεν προβλέπει πια εκείνη την εξωτερικότητα του 
εργαζόμενου κατά την οποία έχει νόημα και είναι πιθανό 
να διαπράξει κανείς καθημερινές ενέργειες ανυπακοής, 
να αναπτύξει μια αίσθηση λανθάνουσας «αυτονομίας» 
που έχει ως προϋπόθεση την ίδια την εξωτερικότητα του 
εργάτη προς την παραγωγική διαδικασία, αλλά αντίθετα 
μια αίσθηση ενός παραγωγικού ανταγωνισμού όπου οι 
εργάτες παρέχουν στο κεφάλαιο τον «λογικό του έλεγχο» 
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και στον οποίο η απειθαρχία είναι απλά εκείνη της σωμα-
τικότητας των υλικών μέσα από τα οποία το κεφάλαιο ρέει. 
και αν η εργασία γίνεται μια απλή συνήθεια της σκέψης 
που μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή –ακόμη και 
στον ύπνο–, τότε τι ελπίδα υπάρχει για το επαναστατικό ξε-
πέρασμα του καπιταλισμού; Με τι μοιάζει ο επαναστατικός 
μας ορίζοντας; Θα πρέπει να φαίνεται οπωσδήποτε ανόη-
το να εναποθέτουμε οποιαδήποτε ελπίδα –τουλάχιστον με 
κάποια άμεση έννοια– στη φύση αυτής της διανοητικής ερ-
γασίας και των προϊόντων της, στο ίντερνετ ή στην «άυλη 
εργασία».








