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Όπως είναι γνωστό ο Μαρξ αρχίζει την ανάλυση του «Κεφαλαίου», 

την κριτική του της πολιτικής οικονοµίας από την έννοια του «εµπορεύµα-
τος», το άτοµο ή τη στοιχειώδη µονάδα της καπιταλιστικής παραγωγής γενι-
κά και ειδικά. «Ο πλούτος της αστικής κοινωνίας µας παρουσιάζεται σαν µια 
τεράστια συσσώρευση από εµπορεύµατα». Όπως γράφει ο Μαρξ όταν η ανά-
λυσή του έχει φτάσει πλέον σε ένα ορισµένο επίπεδο:  
 
«Τα εµπορεύµατα, σαν η στοιχειώδης µορφή του αστικού πλούτου, ήταν το 
σηµείο εκκίνησης µας, η προϋπόθεση για τη δηµιουργία κεφάλαιου. Από 
την άλλη πλευρά τα εµπορεύµατα εµφανίζονται τώρα σαν το προϊόν του κε-
φάλαιου. Αυτή η κυκλική διαδροµή της παρουσίασής µας αντιστοιχεί επί-
σης και στην ιστορική ανάπτυξη του κεφάλαιου, για την οποία µια ανταλλα-
γή εµπορευµάτων, εµπόριο εµπορευµάτων αποτελεί έναν από τους όρους 
δηµιουργίας, που σχηµατίζεται µόνη της όµως πάνω στη βάση των διαφορε-
τικών βαθµίδων παραγωγής, των οποίων όλων είναι κοινή, κάτι που σηµαί-
νει δηλαδή, ότι µέσα σ’ αυτές η καπιταλιστική παραγωγή δεν υπάρχει καθό-
λου ή το πολύ πολύ µόνο σποραδικά. Από την άλλη πλευρά η αναπτυγµένη 
ανταλλαγή εµπορευµάτων και η µορφή των εµπορευµάτων σαν γενικά απα-
ραίτητη κοινωνική µορφή του ίδιου του προϊόντος είναι κατ’ αρχήν το απο-
τέλεσµα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής». (Κ. Μαρξ, «Αποτελέσµατα 
της άµεσης διαδικασίας παραγωγής, VI ανέκδοτο κεφάλαιο», εκδόσεις 
Α/συνέχεια, Αθήνα 1983, παρ. 441, σελ. 165-166. 
 

Η στοιχειώδης µορφή του εµπορεύµατος σε γενικευµένη µορφή, απο-
τελεί το προϊόν του καπιταλισµού και της ιστορικής εξέλιξης, συνοψίζει την 
ιστορία των ταξικών σχέσεων. Ο Μαρξ αρχίζει από το εµπόρευµα εφόσον α-
ναγνωρίζει σ’ αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό του καπιταλισµού (ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τον χαρακτήρα της εργασιακής δύναµης) γιατί µια τέτοια ανάλυ-
ση ανταποκρίνεται ακριβώς «στην ιστορική ανάπτυξη του κεφάλαιου». Η 
ανταλλαγή και το εµπόριο υπήρχαν ασφαλώς και πριν την ανάπτυξη του 
κεφαλαίου, αλλά το θεµελιακό χαρακτηριστικό του καπιταλισµού βρίσκεται 
στην «αναπτυγµένη ανταλλαγή εµπορευµάτων», αλλά επίσης και στη «µορ-
φή των εµπορευµάτων» (όπως πχ συµβαίνει στην περίπτωση της εργασιακής 
δύναµης). Χωρίς την προηγούµενη ιστορική µελέτη και ανάλυση των τρό-
πων παραγωγής και των ειδικών τους διαφορών, η εκκίνηση από το εµπό-
ρευµα, και το εµπόρευµα σαν ειδικά χαρακτηριστικό του καπιταλισµού, δεν 
θα µπορούσε ποτέ να είχε ανακαλυφθεί. Με την σειρά της, αυτή είναι η 
πρώτη εφαρµογή της ∆ιαλεκτικής σκέψης σε ότι αφορά την ανάβαση από το 
συγκεκριµένο στο αφηρηµένο (στο 1ο κεφάλαιο του Α’ τόµου του «Κεφαλαί-
ου») και µετά την επιστροφή σε ανώτερο επίπεδο από το αφηρηµένο στο συ-
γκεκριµένο, τον ειδικό, γενικευµένο εµπορευµατικό χαρακτήρα του καπι-
ταλιστικού τρόπου παραγωγής.  

 
Χωρίς αυτή τη διαλεκτική, την «κυκλική διαδροµή της παρουσίασής 

µας [που] αντιστοιχεί επίσης και στην ιστορική ανάπτυξη του κεφάλαιου» 
θα ήταν αδύνατος ο χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος γενικά σαν του κύτ-
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ταρου της καπιταλιστικής παραγωγής. Όπως γράφει ο Μαρξ πιο συγκεκρι-
µένα, σαν αποτέλεσµα της ανάλυσής του: 

 
«Είδαµε ότι η καπιταλιστική παραγωγή είναι παραγωγή υπεραξίας 

και σαν τέτοια παραγωγή υπεραξίας (στη συσσώρευση) είναι συγχρόνως πα-
ραγωγή κεφάλαιου και παραγωγή και αναπαραγωγή της όλης καπιταλιστι-
κής σχέσης πάνω σε αδιάκοπα διευρυνόµενη (επεκτεινόµενη) κλίµακα» («Α-
ποτελέσµατα …», παρ. 454, σελ. 163).  

 
Η καπιταλιστική παραγωγή είναι, φυσικά, εµπορευµατική παραγω-

γή, και χρησιµοποιεί εµπορεύµατα σε όλη της την κλίµακα και σε όλο της 
το βάθος. Αλλά η εµπορευµατική παραγωγή, όχι ασφαλώς σε γενικευµένη 
κλίµακα, προϋπήρχε σε άλλους προηγούµενους τρόπους παραγωγής. Το ει-
δικό χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής παραγωγής, µε τη γενικευµένη 
εµπορευµατική παραγωγή που αποτελεί αποτέλεσµά της, είναι παραγωγή 
και ταυτόχρονα σαν τέτοια, αποτελεί παραγωγή κεφαλαίου. Αν και η παρα-
γωγή υπεραξίας και η υπερεργασία δεν αποτελούν πρωτόγνωρο και ειδικό 
φαινόµενο στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η εµπορευµατική παρα-
γωγή δεν είναι από µόνη της παραγωγή κεφαλαίου. Το εµπόρευµα και το 
κεφάλαιο δεν ταυτίζονται καθόλου. Για τον Μαρξ «το προϊόν της καπιταλι-
στικής παραγωγής δεν είναι µόνο υπεραξία, είναι και κεφάλαιο» (παρ. 492, 
σελ. 156) ενώ στον τίτλο που ξεκινά µε την παρ. 492 γράφει: «Η καπιταλι-
στική παραγωγή είναι παραγωγή και αναπαραγωγή της ειδικά καπιταλιστι-
κής παραγωγικής σχέσης» (υπογράµµιση δική µας). 

 
Η ειδικά καπιταλιστική σχέση παραγωγής αφορά τη διάκριση σε σχέ-

ση µε τους προηγούµενους τρόπους παραγωγής, και η διάκριση αυτή γίνεται 
µε βάση το κεφάλαιο. «Το κεφάλαιο αποτελείται από πρώτες ύλες, εργαλεία 
δουλειάς και µέσα συντήρησης όλων των ειδών, που χρησιµοποιούνται για 
να παραχθούν νέες πρώτες ύλες, νέα εργαλεία δουλειάς και νέα µέσα συντή-
ρησης. Όλα αυτά τα συστατικά του µέρη είναι δηµιουργήµατα της εργασίας, 
προϊόντα της εργασίας, συσσωρευµένη εργασία. Η συσσωρευµένη εργασία 
που χρησιµεύει σα µέσο για νέα παραγωγή είναι κεφάλαιο. Έτσι λένε οι οι-
κονοµολόγοι. Τι είναι ένας νέγρος δούλος; Ένας άνθρωπος της µαύρης φυ-
λής. Η µια εξήγηση αξίζει τόσο, όσο και η άλλη» (Κ. Μαρξ, «Μισθωτή εργα-
σία και κεφάλαιο», παρ. ΙΙΙ, σελ. 127-128 στο «∆ιάφορες Οικονοµικές Μελέ-
τες – Μισθός, Τιµή και Κέρδος», εκδ. Αναγνωστίδη). 

 
Όταν οι οικονοµολόγοι γράφουν ότι οι συντελεστές της παραγωγής 

είναι εργασία και κεφάλαιο, ο Μαρξ επισηµαίνει πως εξίσου καλά θα µπο-
ρούσαν να πουν πως οι συντελεστές της παραγωγής της ψαλίδια, µαχαίρια, 
βαµβάκι κλπ. Το να υποστηρίζει κανείς πως το κεφάλαιο είναι συσσωρευµέ-
νη εργασία, είναι σαν να λέει πως «ένας νέγρος δούλος είναι ένας άνθρωπος 
της µαύρης φυλής», τόση αξία έχει µια τέτοια διαπίστωση. Και αυτό γιατί 
«δεν είναι κεφάλαιο κάθε ποσό από εµπορεύµατα, κάθε ποσό από ανταλλα-
χτικές αξίες» («Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο», σελ. 129). 
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Η αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει κεφάλαιο είναι η ύπαρξη µι-
ας τάξης που δεν κατέχει τίποτε άλλο εκτός από την ικανότητα για εργασία. 
«Μονάχα η κυριαρχία της συσσωρευµένης, περασµένης, αντικειµενικοποι-
µένης εργασίας πάνω στην άµεση, ζωντανή εργασία µετατρέπει τη συσσω-
ρευµένη εργασία σε κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν συνίσταται στο ότι η συσσω-
ρευµένη εργασία χρησιµεύει στη ζωντανή εργασία σα µέσο για νέα παραγω-
γή. Το κεφάλαιο συνίσταται στο ότι η ζωντανή εργασία χρησιµεύει στη συσ-
σωρευµένη εργασία σα µέσο για να διατηρεί και για να αυξάνει την ανταλ-
λαχτική της αξία» («Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο», σελ. 130, υπογράµµι-
ση δική µας). 

 
Εποµένως, το κεφάλαιο δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη µισθωτή ερ-

γασία και η µισθωτή εργασία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το κεφάλαιο, το 
οποίο καθορίζει τον ειδικά καπιταλιστικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής. Με την έννοια αυτή, «το κεφάλαιο είναι µια κοινωνική 
παραγωγική σχέση. Είναι µια αστική παραγωγική σχέση, µια παραγωγική 
σχέση της αστικής κοινωνίας» (σελ. 129). Η νεκρή εργασία, τα συσσωρευµέ-
να εµπορεύµατα γίνονται, εποµένως, κεφάλαιο κάτω από ειδικούς κοινωνι-
κούς όρους που είναι χαρακτηριστικοί του καπιταλισµού, που παράγονται 
και αναπαράγονται από τον καπιταλισµό.  

 
Η ύπαρξη της µισθωτής εργασίας, και µιας τάξης που πέρα από την 

εργασιακή της δύναµη δεν κατέχει τίποτε άλλο, εξετάζεται από τον Μαρξ σε 
όρους της τυπικής και πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. 
«Τη µορφή που στηρίζεται πάνω στην απόλυτη υπεραξία την ονοµάζω τυπι-
κή υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, γιατί αντιδιαστέλλεται µόνο τυπικά 
από τους προηγούµενους τρόπους παραγωγής, από τη βάση των οποίων 
προέρχεται άµεσα (εισάγεται» …) («Αποτελέσµατα …», παρ. 473, σελ. 109). 
Ο Μαρξ εξηγεί ότι για την τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, 
προϋποτίθεται α) µια καθαρά χρηµατική σχέση ανάµεσα στον αγοραστή και 
πωλητή της εργασιακής δύναµης, καθώς επίσης και β) το µονοπώλιο των µέ-
σων παραγωγής και µέσων συντήρησης από τον αγοραστή της εργασιακής 
δύναµης, διαφορετικά δεν θα υπήρχε η ανάγκη να πουληθεί η εργασιακή 
δύναµη. Εποµένως αντιπαρατίθενται σαν κεφάλαιο στον εργάτη τα µέσα πα-
ραγωγής και τα µέσα συντήρησης.  

Αλλά ο δεύτερος όρος εµπεριέχεται στον πρώτο και µε την έννοια αυ-
τή ο πρώτος όρος είναι «θεµελιώδης». Η «καθαρά χρηµατική σχέση» είναι 
εκείνη που διαφοροποιεί τον καπιταλιστικό τρόπο ιδιοποίησης της υπεραξί-
ας, τον εξαναγκασµό, από προηγούµενους τρόπους παραγωγής. Ο καπιταλι-
στικός τρόπος παραγωγής, µε την παραγωγή και αναπαραγωγή των ειδικά 
καπιταλιστικών µορφών, παράγει και αναπαράγει τις κοινωνικές σχέσεις 
του «εξαναγκασµού», δηλαδή της ιδιοποίησης της πλεονάζουσας εργασίας. 
Πάνω στο ζήτηµα αυτό η ανάλυση του Μαρξ είναι ξεκάθαρη όταν αναλύει 
τον πρώτο όρο µε τον οποίο αποσπάται η πλεονάζουσα εργασία από το κεφά-
λαιο: 

 
«1) η καθαρή χρηµατική σχέση, ανάµεσα σ’ αυτόν, που ιδιοποιείται 

την πλεονάζουσα εργασία και σ’ εκείνον, που την παρέχει: εφ’ όσον προκα-
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λείται απ’ αυτό υπόταξη (Unterordnung) αυτή γεννιέται από το συγκεκρι-
µένο περιεχόµενο της πούλησης, όχι από µια υπόταξη, που προηγείται από 
αυτό, µέσα απ’ την οποία ο παραγωγός θα τοποθετιόταν σε άλλη σχέση από 
τη χρηµατική (σχέση κατόχων εµπορεύµατος προς κάτοχους εµπορεύµατος) 
απέναντι στον εκµεταλλευτή της εργασίας του σαν συνέπεια πολιτικών κλπ 
σχέσεων. Μόνο σαν κάτοχο όρων εργασίας, τοποθετεί εδώ ο αγοραστής τον 
πουλητή κάτω από την οικονοµική του εξάρτηση. Καµιά πολιτική και κοι-
νωνικά καθορισµένη σχέση υπέρ- ή υπόταξης (Ueber-und Unterordnung)» 
(παρ. 473, σελ. 109).  

 
Ο Μαρξ χρησιµοποιεί εδώ τους όρους «αγοραστής» και «πουλητής» 

της εργασιακής δύναµης ή «αυτός που ιδιοποιείται την πλεονάζουσα εργα-
σία» και «αυτός που παρέχει την πλεονάζουσα εργασία». Στην «ιδιοποίηση» 
και την «παροχή» δεν έχει προηγηθεί καµιά πολιτική ή κοινωνική σχέση 
υποταγής, παρά µόνο µια οικονοµική σχέση εξάρτησης του δεύτερου από τον 
πρώτο, στην απαρχή της διαµόρφωσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-
γής. Με τη σειρά του, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής είναι εκείνος που 
θα παράγει και αναπαράγει αυτή τη σχέση, και θα δηµιουργήσει στη συνέ-
χεια τόσο το κεφάλαιο όσο και την «πολιτική και κοινωνικά καθορισµένη 
σχέση υπέρ- ή υπόταξης». Αν είχε προηγηθεί η πολιτική υπόταξη (που χα-
ρακτήριζε τους προηγούµενους τρόπους παραγωγής) αυτή η πολιτική και 
κοινωνικά καθορισµένη σχέση θα ήταν απαραίτητη για τη συνέχιση της α-
νταλλαγής ανάµεσα  σε «αυτόν που ιδιοποιείται την πλεονάζουσα εργασία» 
και «εκείνον που παρέχει την πλεονάζουσα εργασία». Αντίθετα, όπως είδα-
µε, ο καπιταλισµός είναι παραγωγή και αναπαραγωγή των ειδικών του µορ-
φών, σε αντιδιαστολή µε τους προηγούµενους τρόπους παραγωγής. Για πα-
ράδειγµα, ο Μαρξ γράφει σε σχέση µε τους παλιότερους αυτό-
συντηρούµενους αγρότες που έπρεπε να πληρώνουν µια γαιοπρόσοδο:  

 
«Εδώ λοιπόν υπάρχει απώλεια της παλιότερης ανεξαρτησίας στο προ-

τσές παραγωγής και η σχέση της υπερ- και υπόταξης είναι αυτή η ίδια προ-
ϊόν της εγκαθίδρυσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής» («Αποτελέ-
σµατα …», παρ. 475, σελ. 114). 

 
Αν δεν ήταν έτσι, τότε δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για τον οποίο ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να ήταν ένα αναγκαίο στάδιο του φυσικο 
– ιστορικού προτσές, δηλαδή του προτσές της ιστορικής εξέλιξης. Αν πραγ-
µατικά κυριαρχούσε µια πολιτική και κοινωνικά καθορισµένη σχέση, τότε, 
αντί για µια καθαρά χρηµατική και οικονοµική σχέση ανάµεσα σ’ εκείνον 
που ιδιοποιείται και σ’ εκείνον που παρέχει την πλεονάζουσα εργασία, τότε 
δεν θα µπορούσαν να υπάρξουν οι όροι της αναπαραγωγής του ειδικά καπι-
ταλιστικού χαρακτήρα του νέου, καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, του 
κεφαλαίου και της υπεραξίας.  

 
Ο Μαρξ αναφέρεται στην «τυπική υπαγωγή εργασίας στο κεφάλαιο, 

σαν όρος και προϋπόθεση της πραγµατικής υπαγωγής» (παρ. 473, σελ. 110). 
Η τυπική υπαγωγή είναι «µόνο µια άλλη µορφή από εκείνη των προηγούµε-
νων τρόπων παραγωγής, αλλά µια µορφή, που ανεβάζει τη συνέχεια και έ-
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νταση της εργασίας, αυξάνει την παραγωγή …» (όπ.π.) κλπ. Είναι «µια µορ-
φή, που τελικά ανάγει τη σχέση του κάτοχου των όρων εργασίας και του ίδι-
ου του εργάτη σε µια καθαρή σχέση αγοράς και πούλησης ή χρηµατική σχέ-
ση, και αποχωρίζει τη σχέση εκµετάλλευσης από κάθε πατριαρχική και πο-
λιτική ή και ακόµα θρησκευτική επικάλυψη» (όπ.π). Εποµένως, στην τυπι-
κή υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, που είναι όρος και προϋπόθεση της 
πραγµατικής υπαγωγής της, σε καθαρή ή ιδεατή µορφή, η σχέση εκµετάλ-
λευσης είναι για πρώτη φορά στην ιστορία αποχωρισµένη από κάθε άλλη ε-
πικάλυψη, και ανάγεται σε καθαρά οικονοµική και χρηµατική σχέση. ∆ευ-
τερογενώς, «βέβαια, η ίδια η σχέση παραγωγής δηµιουργεί µια νέα σχέση 
υπερ- και υπόταξης (που παράγει και πολιτικές κλπ. εκφράσεις της δικιάς 
της υπερ- και υπόταξης» (όπ.π., σελ. 111) αλλά αυτό είναι το αποτέλεσµα 
της αναγωγής της εκµεταλλευτικής σχέσης σε σχέσης καθαρά οικονοµικής 
και χρηµατικής: Το νέο εποικοδόµηµα ακολουθεί, δεν προηγείται, της νέας 
παραγωγικής σχέσης και του νέου (καπιταλιστικού) τρόπου παραγωγής.  

Η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο (σε αντιδιαστολή 
µε την τυπική) γίνεται µε τη γενίκευση της κυριαρχίας (ή του µεγέθους) 
του κεφαλαίου που φέρνει ο νέος τρόπος παραγωγής: 

 
«Η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, ο ουσιαστικά 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής εµφανίζεται κατ’ αρχήν εκεί που κεφά-
λαια ορισµένου µεγέθους οικειοποιούνται την παραγωγή, είτε γιατί ο έµπο-
ρος γίνεται βιοµηχανικός καπιταλιστής, είτε επειδή στη βάση της τυπικής 
υπαγωγής έχουν δηµιουργηθεί πιο σηµαντικοί βιοµηχανικοί καπιταλιστές» 
(«Αποτελέσµατα …», σελ. 111).  

 
Σε προηγούµενους τρόπους παραγωγής, η διεύρυνση της ανταλλαχτι-

κής αξίας, δηλαδή η µετατροπή της σε κεφάλαιο, αντιµετώπιζε πάντοτε ει-
δικούς περιορισµούς, που φυσικά εξαφανίζονται στην καπιταλιστική σχέση. 
Στη χειροτεχνία – συντεχνία για παράδειγµα, «ακόµα λιγότερο µπορεί ο έ-
µπορος να µετατρέψει το χρήµα του σε παραγωγικό κεφάλαιο –µπορεί µόνο 
να παραγγείλει (verlagen) τα εµπορεύµατά του, όχι να τα παράγει µόνος 
του. Η ύπαρξη σε ένα ορισµένο επίπεδο –όχι ανταλλακτική αξία σαν τέτοια, 
όχι ο πλουτισµός σαν τέτοιος, εµφανίζεται εδώ σαν ο στόχος και το αποτέλε-
σµα της εκµετάλλευσης ξένης εργασίας. Το αποφασιστικό εδώ είναι το εργα-
λείο. Εδώ η πρώτη ύλη σε πολλούς κλάδους εργασίας (π.χ. στη ραπτική) πα-
ρέχεται στον µάστορα από τους πελάτες του. Ο περιορισµός της παραγωγής 
µέσα στο σύνολο της προϋπάρχουσας κατανάλωσης είναι εδώ νόµος. Με κα-
νένα τρόπο άρα δε ρυθµίζεται µέσα από τους περιορισµούς του ίδιου του κε-
φάλαιου. Στην καπιταλιστική σχέση εξαφανίζονται οι περιορισµοί µαζί µε 
τους πολιτικοκοινωνικούς δεσµούς, που µέσα τους ήδη κινείται το κεφάλαι-
ο, αλλά επόµενα χωρίς να εµφανίζεται ήδη σαν κεφάλαιο» («Αποτελέσµατα 
…», παρ. 475, σελ. 116-117). 

 
Στην πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, υπάρχει α-

σφαλώς µια «ελευθερία», «υπευθυνότητα», «ανεξαρτησία» κλπ του εργάτη 
στην καπιταλιστική σχέση, σε αντιδιαστολή µε τη σχέση δούλου και αφέντη. 
Ο εργάτης είναι αναγκασµένος να πουλήσει την εργατική του δύναµη αλλά 
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είναι «ελεύθερος» να την πουλήσει σε όποιον καπιταλιστή θέλει. Φυσικά σε 
µια τέτοια σχέση «το χρήµα εδώ λειτουργεί µόνο σαν φευγαλέα µορφή της 
ανταλλακτικής αξίας, σαν απλό µέσο κυκλοφορίας (…) σκοπός και αποτέλε-
σµα της εργασίας του» («Αποτελέσµατα …», παρ. 477, σελ. 120). Ο εργάτης 
µετατρέπει το χρήµα σε όποιες αξίες χρήσης θέλει, σε αντίθεση µε τον 
σκλάβο που λαµβάνει κατευθείαν από το αφεντικό του την τροφή του. 

 
Για τον Μαρξ, η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο πε-

ριλαµβάνει τις µορφές εκείνες που αναπτύσσουν τη σχετική υπεραξία, και 
εποµένως την ακατάπαυστη συσσώρευση και την αλλαγή της τεχνολογίας, 
τη «µονιµότητα της αστάθειας και της κίνησης», όπως γράφουν οι Μαρξ και 
Ένγκελς στο «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο»: «Η αστική τάξη δεν µπορεί να 
υπάρχει χωρίς να επαναστατικοποιεί ακατάπαυστα τα εργαλεία της παρα-
γωγής, άρα, τις σχέσεις της παραγωγής, άρα, το σύνολο των κοινωνικών όρων 
…». Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής από τη µια «δηµιουργεί µια µε-
ταλλαγµένη µορφή της υλικής παραγωγής» και από την άλλη «αυτή η αλλα-
γή της υλικής µορφής, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της καπιταλι-
στικής σχέσης …» («Αποτελέσµατα …», παρ. 478, σελ. 123). Αυτή είναι η δι-
αλεκτική της ανάπτυξης και της εξέλιξης του καπιταλιστικού τρόπου παρα-
γωγής. 

 
Όπως γράφει ο Μαρξ σε σχέση µε την τυπική υπαγωγή, «τον εξανα-

γκασµό αυτόν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής τον µοιράζεται µε προη-
γούµενους τρόπους παραγωγής, τον ασκεί όµως κάτω από µια µορφή πιο 
συµφέρουσα για την παραγωγή» («Αποτελέσµατα …», παρ. 490, σελ. 150). 
Αυτή η µορφή συµβάλλει στον «φενακισµό» (mystification) του κεφαλαίου: 
Οι αξίες (χρήσης ή ανταλλακτικές) ορθώνονται µπροστά στον εργάτη σαν 
ξένες, σαν «κεφαλαιοποιηµένες»: «Οι εργάτες σαν υπαγµένοι στο κεφάλαιο, 
γίνονται στοιχεία αυτών των κοινωνικών σχηµατισµών, αλλά αυτοί οι κοι-
νωνικοί σχηµατισµοί δεν τους ανήκουν» (όπ.π., σελ. 151). Στο 24ο κεφάλαιο 
του α’ τόµου του «Κεφαλαίου», ο Μαρξ έχει επίσης περιγράψει, στα πλαίσια 
της «ιστορικής τάσης της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, την προϊστορία 
του κεφαλαίου, τη βίαιη πρωταρχική συσσώρευση: «Η απαλλοτρίωση των 
άµεσων παραγωγών πραγµατοποιείται µε αµείλιχτο βανδαλισµό και µε κί-
νητρο τα πιο άνοµα, βρωµερά και µικρόπρεπα απαίσια πάθη», γράφει χαρα-
κτηριστικά στο 24ο κεφάλαιο.  

 
Η διαλεκτική που χρησιµοποίησε ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο» γίνεται ε-

πίσης φανερή από τον τρόπο που αναλύει τον µετασχηµατισµό της ύλης, Ε-
Χ-Ε, του οποίου οι δυο πόλοι στέκονται σαν αντίθετα που µετασχηµατίζο-
νται διαρκώς το ένα στο άλλο στο προτσές της κυκλοφορίας. Η ανάλυση αυτή 
φαίνεται µε ωραίο τρόπο στο επόµενο απόσπασµα: 

 
«Νωρίτερα είδαµε, πως το εµπόρευµα, για να είναι έτοιµο για την κυ-

κλοφορία, πρέπει να αποκτήσει έναν διπλό τρόπο ύπαρξης. ∆εν αρκεί να α-
ντιπαρατίθεται στον αγοραστή µόνο (…) σαν µια ορισµένη αξία χρήσης (…). 
Η ανταλλακτική του αξία πρέπει να έχει µια µορφή διαφορετική από εκείνη 
της αξίας χρήσης, αυτόνοµη, ανεξάρτητη και όµως ιδεατή. Πρέπει να φαίνε-
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ται σαν την ενότητα, αλλά συγχρόνως και σαν τη δυαδικότητα της αξίας 
χρήσης και της ανταλλακτικής αξίας. (…)  [Μ]έσα στην τιµή του, αυτή την 
έκφραση, όπου η ανταλλακτική αξία είναι εκφρασµένη σαν ανταλλακτική 
αξία, δηλ. σαν χρήµα και µάλιστα έτσι εκφρασµένη σε λογιστικό χρήµα» 
(«Αποτελέσµατα …», παρ. 445, σελ. 173). 

 
Ο διαλεκτικός χαρακτήρας του εµπορεύµατος συνίσταται στην ενότη-

τα των αντιθέτων της αξίας χρήσης και της ανταλλακτικής αξίας. Η ενότητα 
και ταυτόχρονα η δυαδικότητα, ο διπολισµός της αξίας, δεν είναι παρά µια 
διαλεκτική σχέση που αναλύεται τελικά στην τιµή σε όρους λογιστικού 
χρήµατος. Μια αξία χρήσης είναι και ταυτόχρονα δεν είναι αξία χρήσης 
πριν γίνει ανταλλακτική αξία. Μια ανταλλακτική αξία είναι και ταυτόχρο-
να δεν είναι τέτοια αν δεν αποκτήσει τον χαρακτήρα της αξίας χρήσης. Ο 
αντιφατικός, διαλεκτικός χαρακτήρας του εµπορεύµατος πραγµατοποιείται, 
εκφράζεται τυπικά και πραγµατικά στην αναπαραγωγή των ειδικά καπιτα-
λιστικών όρων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 

 
Όπως γράφει ο Μαρξ: 
 
«Το σπουδαιότερο αποτέλεσµα του άµεσου καπιταλιστικού προτσές 

παραγωγής, το προϊόν του, είναι εµπορεύµατα, που στην τιµή τους δεν έχει 
αντικατασταθεί µονάχα η αξία του προκαταβληµένου κεφαλαίου, που έχει 
καταναλωθεί κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά συγχρόνως η υπερερ-
γασία, που έχει καταναλωθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας της παραγωγής, έ-
χει υλοποιηθεί, αντικειµενοποιηθεί, σαν υπεραξία» («Αποτελέσµατα …», 
παρ. 458, σελ. 199). 

 
Τα εµπορεύµατα, στο προτσές της κυκλοφορίας, δεν ανταλλάσσονται 

µόνο το ένα µε το ένα µε τη µεσολάβηση του χρήµατος, δεν πραγµατοποιεί-
ται δηλαδή µόνον ανταλλαγή ή µετατροπή της ύλης από τη µια µορφή στην 
άλλη. «Αλλά αυτά τα εµπορεύµατα είναι τώρα συγχρόνως φορείς του κεφά-
λαιου. Είναι το αξιοποιηµένο κεφάλαιο, το κεφάλαιο που κυοφορεί υπεραξί-
α» (όπ.π., σελ. 200) και εποµένως έχουµε ένα προτσές κυκλοφορίας του κε-
φαλαίου, όπως αναλύεται στον Β’ τόµο του «Κεφαλαίου». Στα εµπορεύµατα 
εποµένως πρέπει να διαπιστώσουµε µια άλλη διπλή τους φύση, όχι µόνο α-
ξίες χρήσης και ανταλλακτικές αξίες, αλλά επίσης σαν ανταλλακτικές αξίες 
και κεφάλαιο. Φυσικά, το προτσές της ανταλλαγής όπως και το προτσές της 
κυκλοφορίας του κεφαλαίου, µπορούν να διαταραχθούν. Η αλυσίδα Ε-Χ-Ε’-
Χ’-Ε’’ … µπορεί να σπάσει και να προκληθούν κρίσεις. Από αυτή την άποψη 
όπως έγραφε ο Μαρξ, η διαλεκτική  

 
«αντιλαµβάνεται κάθε µορφή που υπάρχει µέσα στη ροή της κίνησης, 

εποµένως και από την παροδική της πλευρά, γιατί τίποτα δεν την επηρεά-
ζει, γιατί στην ουσία της είναι κριτική κι επαναστατική» (Επίλογος στη β’ 
Γερµανική έκδοση του α’ τόµου του «Κεφαλαίου»). 

 
Στο 24ο κεφάλαιο του α’ τόµου του «Κεφαλαίου» ο Μαρξ δίνει µια α-

κόµη εφαρµογή της διαλεκτικής του φυσικο - ιστορικού προτσές: 
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«Ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος ιδιοποίησης που προέρχεται από τον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, εποµένως, η κεφαλαιοκρατική ατοµική 
ιδιοχτησία, αποτελεί την πρώτη άρνηση της προσωπικής ατοµικής ιδιοχτη-
σίας που στηρίζεται πάνω στην προσωπική εργασία. Μα η κεφαλαιοκρατική 
παραγωγή παράγει µε την αναγκαιότητα ενός φυσικού προτσές τη δική της 
την άρνηση. Είναι η άρνηση της άρνησης. Αυτή δεν αποκαθιστά ξανά την 
ατοµική ιδιοχτησία, αποκαθιστά όµως την προσωπική ιδιοχτησία πάνω στη 
βάση της κατάχτησης της κεφαλαιοκρατικής εποχής: της συνεργασίας και 
της κοινής ιδιοχτησίας της γης και των µέσων παραγωγής που τα παράγει η 
εργασία». 

 
Στην καπιταλιστική σχέση, «τα εµπορεύµατα υπάρχουν το ένα για το 

άλλο ή παρουσιάζονται το ένα µπροστά στο άλλο σαν ανταλλακτικές αξίες» 
(Κ. Μαρξ, «Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας», εκδ. «Οικονοµικής και Φι-
λοσοοφικής Βιβλιοθήκης», Αθήνα 1956, σελ. 31) µε τη µορφή ενός γενικού 
ισοδύναµου (πχ χρήµα ή κάποιο ειδικό εµπόρευµα). Στο προτσές της ανταλ-
λαγής των εµπορευµάτων είναι που βρίσκουµε την άµεση υλοποίηση του 
«γενικού εργάσιµου χρόνου», δηλαδή τη µετατροπή της συγκεκριµένης ερ-
γασία σε αφηρηµένη εργασία, και εποµένως έχουµε την άρνηση των ατοµι-
κών εργασιών, και εποµένως την ικανότητα του κοινωνικά αναγκαίου χρό-
νου εργασίας να αποτελέσει µέτρο της αξίας. Η ιδέα ότι τα εµπορεύµατα α-
νταλλάσσονται ανάλογα µε την αξία τους, ήταν µια παλιά ιδέα της κλασσι-
κής πολιτικής οικονοµίας, και εξίσου παλιά ήταν και η ιδέα της πλεονάζου-
σας εργασίας, καθώς και της υπεραξίας. Στον Μαρξ, ανήκει η ιδέα ότι η ερ-
γασία έχει τη µοναδική δύναµη να παράγει µεγαλύτερη αξία από εκείνη 
που είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή της στις δοσµένες συνθήκες. 
Όπως το θέτει ο Ένγκελς: 

 
«Πως µπορεί να µένει στον κεφαλαιοκράτη ένα κέρδος, αν ο εργάτης 

αποζηµιώνεται µε ολόκληρη την αξία της εργασίας που προσθέτει στο προ-
ϊόν του; Μα αφού ανταλλάσσονται µόνο ίσες αξίες θα πει ότι έτσι πρέπει να 
γίνεται. Από την άλλη µεριά, πως µπορούν να ανταλλάσσονται ίσες αξίες, 
πως µπορεί ο εργάτης να παίρνει ολόκληρη την αξία του προϊόντος του, αν, 
όπως παραδέχονται πολλοί οικονοµολόγοι, το προϊόν αυτό µοιράζεται ανά-
µεσα σ’ αυτόν και στον κεφαλαιοκράτη; Η παλιά πολιτική οικονοµία στέκε-
ται αµήχανη µπρος σ’ αυτή την αντίφαση…» (Φ. Ένγκελς, «Το “Κεφάλαιο” 
του Μαρξ», σε «∆ιάφορες Οικ. Μελέτες», σελ. 90). 

 
Η λύση της αντίφασης βρίσκεται στο γεγονός ότι η εργατική δύναµη  

είναι ένα εµπόρευµα που η κατανάλωσή του αποτελεί πηγή νέας αξίας. Ό-
πως γράφει αλλού ο Ένγκελς:  

 
«Η ύπαρξη του µέρους της αξίας του προϊόντος που το ονοµάζουµε 

σήµερα υπεραξία, είχε διαπιστωθεί πολύ πριν από το Μαρξ. Επίσης είχε εκ-
φραστεί µε µεγαλύτερη ή µικρότερη σαφήνεια από τι αποτελείται, δηλ. από 
το προϊόν της δουλιάς, για το οποίο δεν πληρώνει κανένα ισοδύναµο αυτός 
που την ιδιοποιείται (…) Τότε παρουσιάστηκε ο Μαρξ. Και µάλιστα σε άµε-
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ση αντίθεση προς όλους τους προδρόµους του. Εκεί που αυτοί έβλεπαν µια 
λύση, ο Μαρξ είδε ένα πρόβληµα (…) [και] µε βάση αυτό το γεγονός εξέτασε 
όλες τις υπάρχουσες κατηγορίες» (πρόλογος του Ένγκελς στον β’ τόµο του 
«Κεφαλαίου»).  

 
Ο Μαρξ ξεκινώντας από την υπεραξία, εξέτασε την κατηγορία της ί-

διας της αξίας (και της θεωρίας του Ρικάρντο), εξέτασε τη µετατροπή του 
χρήµατος σε κεφάλαιο, ανέλυσε την έννοια της κοινωνικά αναγκαίας εργα-
σίας, έβαλε στη θέση της εργασίας την εργατική δύναµη και µε τον τρόπο 
αυτό έλυσε το πρόβληµα πάνω στο οποίο σκόνταψε η ρικαρδιανή θεωρία και 
η προηγούµενη θεωρία και αφορούσε τον καθορισµό της αξίας από την ερ-
γασία από τη µια, και την ανταλλαγή ίσων αξιών από την άλλη. Επίσης: 

 
«∆ιαπιστώνοντας τον ξεχωρισµό του κεφαλαίου σε σταθερό και µετα-

βλητό, πρώτος κατόρθωσε ο Μαρξ να εκθέσει ως τις λεπτοµέρειές του το 
προτσές του σχηµατισµού της υπεραξίας στην πραγµατική του πορεία και να 
εξηγήσει έτσι αυτό που δεν κατάφερε να εξηγήσει κανένας από τους προ-
δρόµους του (….) Πάνω στη βάση της υπεραξίας ανάπτυξε την πρώτη λογική 
θεωρία του µισθού της εργασίας, που έχουµε σήµερα, και έδωσε για πρώτη 
φορά τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστορίας της κεφαλαιοκρατικής συσσώ-
ρευσης και µια περιγραφή της ιστορικής της τάσης …» (Ένγκελς, όπ.π.).  

 
Ο διαχωρισµός ανάµεσα στους τρόπους παραγωγής, για τον Μαρξ, α-

φορά πάντα τον ειδικό τρόπο µε τον οποίο στο προτσές της παραγωγής, ενώ-
νονται τα µέσα παραγωγής και η εργασία ώστε να παραχθούν προϊόντα.  

 
«Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι κοινωνικές µορφές της παραγωγής, οι 

συντελεστές της παραµένουν πάντα οι εργάτες και τα µέσα παραγωγής (…) 
Γενικά, για να γίνει η παραγωγή αυτά τα δυο πρέπει να ενωθούν. Ο ειδικός 
τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η ένωση κάνει διακριτές τις διαφο-
ρετικές οικονοµικές εποχές της κοινωνικής διάρθρωσης» (Κ. Μαρξ, «Το Κε-
φάλαιο», τόµος β’, σελ. 34). 

 
Εποµένως ο κανόνας της διάκρισης αφορά τη «µορφή µε την οποία η 

υπερεργασία αποσπάται κάθε φορά από τον άµεσο παραγωγό, τον εργάτη»  
(Κεφάλαιο, τόµος α’, σελ. 229). Στον καπιταλισµό, η απόσπαση της υπερερ-
γασίας έχει γίνει µόνο κατ’ αρχήν στο προτσές της παραγωγής, και δεν υλο-
ποιείται παρά µόνο στο προτσές της ανταλλαγής των εµπορευµάτων, πράγµα 
που προϋποθέτει ασφαλώς τη γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή, και 
φυσικά το χρήµα, το οποίο από την άποψη αυτή, «σαν γενική µορφή της ερ-
γασίας, µέσα στο αστικό σύστηµα, δηµιουργεί τη δυνατότητα για την ανά-
πτυξη των αντιφάσεων του» («Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας», σελ. 76), 
δηλαδή των κρίσεων.  

 
Η µορφή της απόσπασης της υπεραξίας σε κάθε τρόπο ή τύπο παρα-

γωγής, έχει την ειδική της σηµασία σε ότι αφορά τον χαρακτήρα του τρόπου 
παραγωγής. Θα πρέπει να προσέξουµε εδώ ότι είναι η µορφή και όχι ο τρό-
πος µε τον οποίο αποσπάται η υπεραξία, εφόσον ο τρόπος λίγο διαφέρει ου-
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σιαστικά µεταξύ των τρόπων παραγωγής, µε εξαίρεση τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής. Στον τελευταίο, τόσο ο τρόπος όσο και η µορφή είναι ρι-
ζικά διαφορετικές σε σχέση µε τους προγενέστερους τρόπους παραγωγής, 
και στηρίζονται στον εµπορευµατικό χαρακτήρα των προϊόντων της κοινω-
νικής εργασίας ή διαφορετικά στη χρηµατική σχέση και το µονοπώλιο των 
µέσων παραγωγής από µια ορισµένη τάξη.  

 
Η µορφή απόσπασης της υπεραξίας αφορά την υπαγωγή της εργασίας 

στο κεφάλαιο. Ποια είναι η σχέση αυτής της µορφής µε το αντίστοιχο περιε-
χόµενο;  Ο Μαρξ στα «Αποτελέσµατα» αλλά και αλλού, επιµένει ότι το νοµι-
κό, πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο στο  οποίο λαµβάνει χώρα η µορφή, είναι 
δευτερογενές και ακολουθεί σαν συνέπεια της πραγµατικής υπαγωγής της 
εργασίας στο κεφάλαιο, της οποίας η τυπική υπαγωγή αποτελεί απαραίτητο 
όρο και προϋπόθεση. Όπως είδαµε ο Μαρξ αναφέρει ότι η καπιταλιστική 
µορφή απόσπασης της υπεραξίας, είναι «µόνο µια άλλη µορφή από εκείνη 
των προηγούµενων τρόπων παραγωγής» και επίσης ότι  είναι «µια µορφή, 
που τελικά ανάγει τη σχέση του κάτοχου των όρων εργασίας και του ίδιου 
του εργάτη σε µια καθαρή σχέση αγοράς και πούλησης ή χρηµατική σχέση, 
και αποχωρίζει τη σχέση εκµετάλλευσης από κάθε πατριαρχική και πολιτι-
κή ή και ακόµα θρησκευτική επικάλυψη».  

 
Η έννοια της µορφής δεν έχει εδώ την έννοια των όρων του εποικοδο-

µήµατος ή των «µορφών» µε την έννοια που χρησιµοποιείται ο όρος πχ στη 
«Γερµανική Ιδεολογία». Τελικά, η µορφή αυτή συνδέεται µε «τη σχέση του 
κάτοχου των όρων εργασίας και του ίδιου του εργάτη». Η µορφή απόσπασης 
υπάρχει σε κάθε τρόπο παραγωγής, και έχει την ιδιότητα να ανάγει αυτή τη 
σχέση σε κάποια άλλη σχέση. Ειδικά στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 
την ανάγει σε καθαρή χρηµατική σχέση. Αλλά, είναι αυτή η ίδια η σχέση, 
όπως µπορεί να διαπιστωθεί εµπειρικά, η µορφή για την οποία συζητάµε 
εδώ; Γιατί δεν λέµε απλά ότι σε κάθε τρόπο παραγωγής υπάρχει µια «σχέση 
του κάτοχου των όρων εργασίας και του ίδιου του εργάτη» και ότι στον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής, η σχέση αυτή είναι καθαρά χρηµατική σε 
αντίθεση µε προγενέστερους τρόπους παραγωγής στις οποίες έχει άλλες 
µορφές ή ακόµα ότι υπάρχουν µεταβατικές µορφές προς την ειδικά καπιτα-
λιστική σχέση; Ο Μαρξ γράφει σχετικά µε την τυπική και πραγµατική υπα-
γωγή: 

 
«Όπως η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας µπορεί να ειδωθεί σαν 

υλική έκφραση της τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, έτσι µπο-
ρεί να ειδωθεί η παραγωγή της σχετικής υπεραξίας σαν εκείνη της πραγµα-
τικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο» («Αποτελέσµατα …», παρ. 472, 
σελ. 108). 

 
Φυσικά η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας προηγείται της σχετι-

κής, και η δεύτερη αποτελεί µια αναπτυγµένη µορφή που περιλαµβάνει την 
πρώτη. Ο Μαρξ συνεχίζει ως εξής: 
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«Σε κάθε περίπτωση αντιστοιχούν και στις δυο µορφές της υπεραξίας 
–στην απόλυτη και στη σχετική- αν αυτές ειδωθούν κάθε µια για τον εαυτό 
της σε χωριστή ύπαρξη –και η απόλυτη υπεραξία προηγείται πάντα της σχε-
τικής- δυο ξεχωριστές µορφές υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, ή δυο 
ξεχωριστές µορφές της καπιταλιστικής παραγωγής από τις οποίες η πρώτη 
αποτελεί συνέχεια τον προποµπό της άλλης …» (όπ.π.).  

 
Με την έννοια αυτή, έχουµε µορφές της υπεραξίας, µορφές υπαγωγής 

και µορφές της καπιταλιστικής παραγωγής, και εποµένως η έννοια της µορ-
φής έχει εδώ τη σηµασία του τύπου ή της περίπτωσης αν φυσικά κάνουµε 
την ορισµένη αφαίρεση να «ειδωθούν κάθε µια για τον εαυτό της σε χωριστή 
ύπαρξη». Αλλά η ειδικά καπιταλιστική σχέση είναι διπλή, περιέχει τόσο 
την τυπική υπαγωγή όσο και την πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο 
κεφάλαιο, και αυτή είναι µια ιστορικά και κοινωνικά διαµορφωµένη σχέση. 
Περιέχει δηλαδή τόσο την απόλυτη όσο και τη σχετική υπεραξία και εποµέ-
νως τους ειδικούς τρόπους, απόλυτους και σχετικούς, µε τους οποίους 
πραγµατοποιείται.  

 
Είναι ξεκάθαρο ότι η τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο 

που σχετίζεται µε την απόλυτη υπεραξία, και εποµένως µια ξεχωριστή µορ-
φή της καπιταλιστικής παραγωγής, «αντιδιαστέλλεται µόνο τυπικά από τους 
προηγούµενους τρόπους παραγωγής από τη βάση των οποίων προέρχεται 
άµεσα (εισάγεται)» (Αποτελέσµατα, σελ. 109). Αυτή η µορφή, λοιπόν, είναι ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής όπως προβάλλει από τα ερείπια του προ-
ηγούµενου τρόπου παραγωγής. Ο εξαναγκασµός που είναι απαραίτητος στην 
τυπική υπαγωγή διαφέρει από τον εξαναγκασµό του φεουδαρχικού τρόπου 
παραγωγής σε ότι αφορά τα ουσιαστικά στοιχεία της καθαρής χρηµατικής 
σχέσης και της µονοπώλησης των όρων εργασίας από το κεφάλαιο, το οποίο 
έχει δηµιουργηθεί στη βάση των χρηµατικών σχέσεων και του χρήµατος σαν 
δυνάµει κεφαλαίου, όπως το ονοµάζει ο Μαρξ (πχ σελ. 96). 

 
Η µορφή εδώ αναφέρεται ακριβώς στην ύπαρξη της χρηµατικής σχέ-

σης και την µονοπώληση των όρων παραγωγής, από την οποία προέρχεται 
νοµοτελειακά µε βάση την κίνηση του κεφαλαίου. Ο εξαναγκασµός και η 
εκµετάλλευση υπάρχουν σε όλους τους ταξικούς τρόπους παραγωγής αλλά οι 
µορφές της εκµετάλλευσης διαφέρουν. Με την εµφάνιση της τυπικής υπα-
γωγής αναδεικνύεται σαν τέτοιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Η 
ανάπτυξή του εξαρτάται από την πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κε-
φάλαιο: 

 
«… ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που τώρα διαµορφώνεται σαν 

ένας παραγωγικός τρόπος sui generis, δηµιουργεί µια µεταλλαγµένη µορφή 
της υλικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αλλαγή της υλικής 
µορφής, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής σχέσης, 
που η επαρκής της µορφή αντιστοιχεί επόµενα σε έναν ορισµένο βαθµό α-
νάπτυξης της παραγωγικής δύναµης της εργασίας» («Αποτελέσµατα …», 
παρ. 478, σελ. 123). 
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Ο πραγµατικός καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ο σύµφυτος µε την 
«ανάπτυξη των κοινωνικών παραγωγικών δυνάµεων της εργασίας» και την 
«εφαρµογή της επιστήµης και του µηχανολογικού εξοπλισµού στην άµεση 
παραγωγή», διαµορφώνεται πάνω στη βάση της πραγµατικής υπαγωγής και 
της δυνατότητας να παραχθεί σχετική, σε αντίθεση µε την απόλυτη, υπερα-
ξία (και φυσικά κεφάλαιο). Η τυπική υπαγωγή προσφέρει την «τεχνολογία» 
για να επικρατήσει ο νέος, ο sui generis, τρόπος παραγωγής του καπιταλι-
σµού. Ο Μαρξ γράφει ότι «η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας στο κεφά-
λαιο αναπτύσσεται σε όλες εκείνες τις µορφές, που αναπτύσσουν τη σχετική 
υπεραξία σε αντιδιαστολή µε την απόλυτη» (όπ.π).  

 
Για τον Μαρξ, η τυπική υπαγωγή της εργασίας δεν είναι αρκετή για 

να επικρατήσει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Γράφει πχ ότι:  
 
«Παράλληλα όλοι οι βιοµηχανικοί κλάδοι, που ακόµα δεν έχουν κυ-

ριευτεί από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, και όπου υφίσταται ακόµα 
µόνο τυπική υπαγωγή, τείνουν να αλωθούν από τον καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής» («Αποτελέσµατα …», παρ. 478, σελ. 124). 

 
Με την έννοια αυτή η τυπική υπαγωγή δεν είναι ακόµα καπιταλιστι-

κός τρόπος παραγωγής, δεν έχει επαναστατικοποιηθεί η σχέση παραγωγής 
στην έννοια του «συλλογικού εργάτη» ή τη µετατροπή του καπιταλιστή σε 
«λειτουργό του κεφαλαίου». Ο Μαρξ συνδέει την τυπική υπαγωγή µε ένα 
χαµηλό ύψος κεφαλαίου. «Ο καπιταλιστής πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή κά-
τοχος µέσων παραγωγής σε µια κοινωνική κλίµακα (…) Το µίνιµουµ του 
κεφαλαίου σε έναν εργασιακό κλάδο είναι τόσο πιο µεγάλο, όσο πιο καπιτα-
λιστική είναι η παραγωγικότητα της εργασίας µέσα σ’ αυτόν» (όπ.π). 

 
Αλλά τότε έχουµε µια αντίφαση. Από τη µια µεριά ο καπιταλιστικός 

τρόπος παραγωγής αντιδιαστέλλεται από την τυπική υπαγωγή, δηλ. δεν αρ-
κεί η τυπική υπαγωγή για να έχουµε καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής σύµ-
φωνα µε την παρ. 478. Από την άλλη, στην παρ. 472 ο Μαρξ αναφέρεται ρη-
τά σε «δυο ξεχωριστές µορφές υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, ή δυο 
ξεχωριστές µορφές της καπιταλιστικής παραγωγής από τις οποίες η πρώτη 
αποτελεί συνέχεια τον προποµπό της άλλης».  

 
Για να λυθεί η αντίφαση αυτή θα πρέπει να σταθούµε σε δυο ζητήµα-

τα. Πρώτον, η µετάβαση από την τυπική µορφή στην πραγµατική µορφή γί-
νεται ιστορικά και περιλαµβάνει την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και 
το µίνιµουµ κεφάλαιο µέσω της συσσώρευσης. Μόνο µε τη συσσώρευση που 
γίνεται στα πλαίσια της µορφής των τυπικών σχέσεων παραγωγής µπορούν 
να αναπτυχθούν αργότερα οι νέες, sui generis, πραγµατικά ιδιόρρυθµες 
σχέσεις παραγωγής που συνδέονται µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 
Αλλά η ιστορική µετάβαση σαν κοινωνικοιστορικό προτσές έχει τη διαλε-
κτική της. Τόσο η τυπική όσο και η πραγµατική υπαγωγή είναι αντίθετα 
που µεταβάλλονται το ένα στο άλλο (βλ. πχ τέλος παρ. 472). 
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∆εύτερον, µια µορφή παραγωγής µεταµορφώνεται διαλεκτικά σε τρό-
πο παραγωγής µε όργανο το κεφάλαιο και τη συσσώρευσή του, δηλαδή στα 
πλαίσια ενός προτσές. Η τυπική υπαγωγή διαφέρει µορφολογικά και µόνο 
από τους προγενέστερους τρόπους παραγωγής. Είναι και δεν είναι ακόµη 
καπιταλιστικός, νέος, sui generis τρόπος παραγωγής. Είναι διότι έχουν ει-
σαχθεί νέες µορφές, όπως η χρηµατική σχέση και η ατοµική ιδιοκτησία των 
µέσων παραγωγής από µεµονωµένους καπιταλιστές. Ταυτόχρονα δεν είναι 
ακόµα, γιατί το ειδικά καπιταλιστικό στοιχείο στην καπιταλιστικό τρόπο το ειδικά καπιταλιστικό στοιχείο στην καπιταλιστικό τρόπο το ειδικά καπιταλιστικό στοιχείο στην καπιταλιστικό τρόπο το ειδικά καπιταλιστικό στοιχείο στην καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής είναιπαραγωγής είναιπαραγωγής είναιπαραγωγής είναι    το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο από ένα το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο από ένα το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο από ένα το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο από ένα µίνµίνµίνµίνιιιιµουµµουµµουµµουµ    όριο και όριο και όριο και όριο και 
πάνωπάνωπάνωπάνω. Εδώ πρόκειται για µια ειδική µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα 
(και αντίστροφα, βλ. πχ τέλος παρ. 472) χωρίς την οποία οι ίδιοι οι όροι της 
τυπικής υπαγωγής δεν θα µπορούσαν να ισχύσουν.  

 
∆ίχως αυτή τη διαλεκτική σχέση, που δεν έχει εκτιµηθεί όσο θα έ-

πρεπε, είναι αδύνατον να κατανοηθεί η έννοια της µορφής που χρησιµοποι-
εί εδώ ο Μαρξ. Το γεγονός ότι χρησιµοποιεί την έννοια της µορφής ακόµη 
και σε σχέση µε την υλική παραγωγή («µορφές της υλικής παραγωγής») εί-
ναι αποτέλεσµα της διάκρισης ανάµεσα σε τυπικούς και πραγµατικούς όρους 
ή ανάµεσα σε µορφή και τρόπο παραγωγής. Οι µορφές της καπιταλιστικής 
παραγωγής θα πρέπει, εποµένως, να αντιδιασταλούν από τον τρόπο της κα-
πιταλιστικής παραγωγής, και στη µετάβαση από µορφή σε τρόπο ή περιεχπεριεχπεριεχπεριεχό-ό-ό-ό-
µενοµενοµενοµενο, θα πρέπει να δούµε ένα συγκεκριµένο φυσικοιστορικό προτσές (όπως 
περιγράφεται στο «Κεφάλαιο»). Ο όρος µορφή δεν χρησιµοποιείται τυχαία, 
αλλά χρησιµοποιείται ακριβώς για να χρησιµοποιηθεί η διαλεκτική της 
µορφής και του περιεχοµένου, πράγµα που δεν θα ήταν δυνατό αν κανείς 
χρησιµοποιούσε τις έννοιες «τύπος», «περίπτωση» κλπ.  

 
 
 

IIIIIIII. . . . Βάση και εποικοδόµηµαΒάση και εποικοδόµηµαΒάση και εποικοδόµηµαΒάση και εποικοδόµηµα    
 
 
 
Οπωσδήποτε, τα µέσα παραγωγής αποτελούν συσσωρευµένη εργασία, 

και µε τον τρόπο αυτό αποκρυσταλλώνουν κοινωνικές σχέσεις, σχέσεις πα-
ραγωγής, όπως µε τη σειρά τους οι σχέσεις παραγωγής καθορίζουν και τους 
ειδικούς τύπους που λαµβάνουν οι παραγωγικές δυνάµεις. Αλλά το ειδικό 
χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής είναι ακριβώς η πα-
ραγωγή εµπορευµάτων, και φυσικά η αδιάκοπη συσσώρευση, και η υπεραξί-
α. Χωρίς εµπορευµατική παραγωγή, µπορεί να έχουµε οποιαδήποτε µορφή 
εκµεταλλευτικής κοινωνίας, αλλά δεν µπορούµε να έχουµε έναν καπιταλι-
στικό τρόπο παραγωγής.  

 
Αν είναι σωστό ότι η «µορφή µε την οποία η υπερεργασία αποσπάται 

κάθε φορά από τον άµεσο παραγωγό, τον εργάτη»  είναι εξίσου σωστό ότι οι 
πολιτικές, νοµικές και άλλες µορφές του εποικοδοµήµατος έχουν κι’ αυτές 
την ειδική τους σηµασία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Ενώ έχουν 
διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τη σχέση ανάµεσα στη βάση και το εποι-
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κοδόµηµα, η άποψη ότι πρόκειται για µια διαλεκτική σχέση, είναι στην 
πραγµατικότητα εντελώς παραµεληµένη. Από τη µια µεριά είναι βέβαιο ότι 
οι θεσµοί, οι νοµικές και πολιτικές µορφές αντιστοιχούν σε µια ορισµένη 
βαθµίδα εξέλιξης που έχουν λάβει οι παραγωγικές σχέσεις και οι παραγωγι-
κές δυνάµεις στην εξέλιξή τους και σε σχέση µεταξύ τους. Στην «Κριτική 
της Πολιτικής Οικονοµίας», ο Μαρξ γράφει: 

 
«Το σύνολο αυτών των σχέσεων παραγωγής αποτελεί την οικονοµική 

δοµή της κοινωνίας, την υλική βάση, πάνω στην οποία υψώνεται ένα νοµικό 
και πολιτικό εποικοδόµηµα και στην οποία αντιστοιχούν πάλι συγκεκριµέ-
νες µορφές κοινωνικής συνείδησης. Ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής 
καθορίζει την κοινωνική, πολιτική και πνευµατική διαδικασία της ζωής». 

 
Η «αντιστοιχία» ή ο «καθορισµός» δεν έχουν την έννοια µιας µονοσή-

µαντης αιτιότητας, αλλά µιας διαλεκτικής σχέσης. Όπως έγραφε ο Ένγκελς: 
 
«Η οικονοµική κατάσταση είναι η βάση, αλλά τα διάφορα στοιχεία του 

εποικοδοµήµατος, οι πολιτικές µορφές της ταξικής πάλης και τα αποτελέ-
σµατά της (δηλαδή τα Συντάγµατα που διατυπώνει µια νικηφόρα τάξη µετά 
από µια πετυχηµένη µάχη κλπ, οι νοµικές µορφές και ακόµα οι αντανακλά-
σεις όλων αυτών των πραγµατικών συγκρούσεων στα µυαλά αυτών που συµ-
µετέχουν, οι  πολιτικές, δικαστικές, φιλοσοφικές θεωρίες, οι θρησκευτικές 
αντιλήψεις και η περαιτέρω εξέλιξή τους σε θεωρητικά συστήµατα) επίσης 
εξασκούν την επιρροή τους πάνω στην πορεία των ιστορικών συγκρούσεων 
και σε πολλές περιπτώσεις κυριαρχούν στον καθορισµό της µορφής τους, 
(…) [αλλά] η οικονοµική κίνηση τελικά επιβάλλεται ως αναγκαία» (επιστο-
λή στον Μπλοχ, 21/9/1890). 

 
Τα στοιχεία του εποικοδοµήµατος «εξασκούν την επιρροή τους πάνω 

στην πορεία των ιστορικών συγκρούσεων», αλλά όχι και στην ίδια τη δια-
µόρφωση των παραγωγικών σχέσεων. Πχ η τυπική υπαγωγή της εργασίας 
στο κεφάλαιο, άρχισε όπως είδαµε σαν µια καθαρά οικονοµική και χρηµατι-
κή σχέση, και στην πορεία της συνδυάστηκε µε την πρωταρχική συσσώρευ-
ση. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις καθόρισαν το πολιτικό και νοµικό πλαίσιο 
που θα επέτρεπε την απρόσκοπτη ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής, έχοντας σαν βασική έννοια την «αστική ελευθερία». Οι νοµικές 
και πολιτικές µορφές όπως διαµορφώθηκαν δεν παρέµειναν ιστορικά αναλ-
λοίωτες αλλά µεταβάλλονταν κάτω από το προτσές της αναπαραγωγής του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Συνέβαλλαν ωστόσο στην παραπέρα δι-
αµόρφωση των ειδικών χαρακτηριστικών του καπιταλισµού και του κεφα-
λαίου ως τέτοιου; Η απάντηση είναι γενικά αρνητική. ∆εν ισχυριζόµαστε 
ότι το εποικοδόµηµα δεν ασκεί επίδραση στη βάση, γενικά κι’ αόριστα, γιατί 
αυτό θα ήταν προφανώς λάθος. Ισχυριζόµαστε ωστόσο ότι «ο καθοριστικός 
παράγοντας στην ιστορία, σε τελευταία ανάλυση, είναι η παραγωγή και η 
αναπαραγωγή της πραγµατικής ζωής. Ούτε ο Μαρξ, ούτε εγώ έχουµε πει τί-
ποτε περισσότερο από αυτό» (γράµµα του Ένγκελς στον Μπλοχ). Αυτό είναι 
ασφαλώς σωστό και για τους προγενέστερους τρόπους παραγωγής. 
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Αλλά οι νοµικές και πολιτικές µορφές µπορεί να αποτελούν εµπόδια 
στην ανάπτυξη του κεφαλαίου και στην πραγµατική υπαγωγή της εργασίας 
στο κεφάλαιο, όπως γίνεται στη διάρκεια της όξυνσης της ταξικής πάλης ή 
της επανάστασης. Εδώ, οι διάφορες µορφές του εποικοδοµήµατος, µπορούν 
να καθορίσουν την οικονοµική βάση αλλά µε έναν τρόπο που είναι φενάκη, 
γιατί υπαγορεύεται, σε τελική έστω ανάλυση, από την ίδια την οικονοµική 
πραγµατικότητα. Η καθιέρωση της ΝΕΠ στην ΕΣΣ∆, για παράδειγµα, µπο-
ρεί να φαίνεται σαν µια πολιτική απόφαση και σαν τέτοια µια νοµική µορφή 
που επιβλήθηκε, αλλά στην πραγµατικότητα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο 
παραγωγικότερος τρόπος για να λειτουργήσει η οικονοµία, δηµιουργώντας 
τους όρους για την απαρχή µιας υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, σε 
περιορισµένη και ελεγχόµενη κλίµακα. Η τάση του κεφαλαίου για αναπα-
ραγωγή των ειδικών όρων της ύπαρξής του, δηλαδή των όρων εκείνων που το 
καθιστούν τέτοιο, µπορεί να προσκρούσει στους νοµικούς και πολιτικούς 
όρους του εποικοδοµήµατος, όπως έγινε και µε τη ΝΕΠ, και αποµένει στην 
ιστορική εξέλιξη των σχέσεων ανάµεσα στο κεφάλαιο και τον κρατικοποιη-
µένο τοµέα, τη σχετική τους παραγωγικότητα κλπ, ν’ αποφασίσει σε τελική 
ανάλυση για τη «νέα οικονοµία» που διαµορφώνεται στα πλαίσια αυτού του 
υβριδικού ή sui generis συστήµατος παραγωγικών σχέσεων.  

 
Το γεγονός της «φενάκης του εποικοδοµήµατος», της ιδέας δηλαδή ότι 

µπορεί να καθορίσει αποφασιστικά τις παραγωγικές σχέσεις ή τον τύπο και 
τον χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάµεων, στηρίζεται στην παρανόηση της 
διαλεκτικής ανάµεσα στις σχέσεις παραγωγής και τις παραγωγικές δυνά-
µεις. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων σε ένα ορισµένο στάδιο της 
εξέλιξης του, εµποδίζεται παραπέρα από τις σχέσεις παραγωγής, µε έναν συ-
γκεκριµένο τρόπο που λαµβάνει τη µορφή των νοµικών και πολιτικών περι-
ορισµών, αλλά που επί της ουσίας κρύβει τις πραγµατικές παραγωγικές σχέ-
σεις. Πολλοί από τους περιορισµούς αυτούς, που κρύβουν πραγµατικούς πε-
ριορισµούς σε ότι αφορά την τυπική υπαγωγή της εργασίας, αναιρέθηκαν 
και εξαφανίστηκαν από τον καπιταλισµό.  

 
Ανάµεσα στις σχέσεις παραγωγής και τις παραγωγικές δυνάµεις υ-

πάρχει µια γνωστή συνάρτηση, από τις δεύτερες στις πρώτες: Από ένα ση-
µείο και µετά η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων απαιτεί να σπάσει το 
«περίβληµα» των παλιών σχέσεων παραγωγής και να αντικατασταθούν µε 
νέες. Αλλά και οι σχέσεις παραγωγής µε τη σειρά τους έχουν µια ορισµένη 
ικανότητα αναπαραγωγής που αντανακλάται στους ειδικούς τύπους και τις 
ειδικές µορφές που πρέπει να λάβουν οι παραγωγικές δυνάµεις, προκειµέ-
νου η αναπαραγωγή να γίνει εφικτή και να διατηρηθεί η πραγµατική υπα-
γωγή της εργασίας. Αλλά η αναπαραγωγή αυτή είναι µεγαλύτερη στον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής. Με την έννοια αυτή, όπως και στους προγενέ-
στερους τρόπους παραγωγής, οι ειδικές µορφές των παραγωγικών δυνάµεων 
είναι απόλυτα συµβατές µε την τυπική και πραγµατική υπαγωγή της εργα-
σίας στο κεφάλαιο, την παραγωγή υπεραξίας και την κοινωνική παραγωγή 
εµπορευµάτων.  
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Αν είναι σωστό ότι «ο καθοριστικός παράγοντας στην ιστορία, σε τε-
λευταία ανάλυση, είναι η παραγωγή και η αναπαραγωγή της πραγµατικής 
ζωής», τότε µε ποια έννοια ισχυριζόµαστε ότι η σχέση ανάµεσα στη βάση και 
στο εποικοδόµηµα είναι διαλεκτική; Είναι φανερό καταρχήν ότι η «αναπα-
ραγωγή της πραγµατικής ζωής» δεν είναι παρά µια διαλεκτική κίνηση που 
προκαλείται από την ενότητα και σύγκρουση των αντιθέτων των προτσές της 
πραγµατικής ζωής. Πχ η παραγωγή και η αναπαραγωγή κεφαλαίου, είναι 
ένα διαλεκτικό προτσές που ενώνει την παραγωγή και την κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων στις σχηµατικές µορφές του Μαρξ, Ε-Χ-Ε’ και Χ-Ε-Χ’, όπου 
Χ’ > Χ. Θα µπορούσαµε στο πλαίσιο αυτό να δεχτούµε µια αιτιώδης σχέση 
από το εποικοδόµηµα στη βάση; Να δεχτούµε δηλαδή ότι «κοινωνική, πολι-
τική και πνευµατική διαδικασία της ζωής» ασκεί την επίδρασή της στις πα-
ραγωγικές σχέσεις; Αν σκεφτούµε την επαναστατική δράση του προλεταριά-
του, και τη συγκρότησή του σε τάξη δι’ εαυτόν από τάξη καθαυτή, τότε η αι-
τιώδης σχέση υπάρχει στη βάση της µετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα. 
Εποµένως ο θεµελιώδης, ο κυρίαρχος τρόπος λειτουργίας της αιτιώδους σχέ-
σης από το εποικοδόµηµα στη βάση πρέπει να είναι η πολιτική.  

 
Αυτό που στη βάση εµφανίζεται σαν κυριαρχία και υπαγωγή στα 

πλαίσια των παραγωγικών σχέσεων, και των ειδικών παραγωγικών δυνάµε-
ων που είναι συµβατές µ’ αυτές, στο εποικοδόµηµα εµφανίζεται σαν α) νοµι-
κές µορφές και πολιτικές της αστικής τάξης, και β) σαν πολιτική του προλε-
ταριάτου, που ορίζεται σαν το σύνολο εκείνων των θεσµικών και πρακτικών 
µορφών που αντιπαρατίθενται στις πολιτικές ή την πολιτική του αστικού 
κράτους. Αλλά οι σχέσεις της βάσης, εµφανίζονται στο εποικοδόµηµα αντε-
στραµµένες. Χωρίς µια προλεταριακή πολιτική δεν µπορεί να υπάρχει µια 
αστική πολιτική καθαυτή. Είναι η αλλαγή στη συνείδηση του προλεταριά-
του και οι κορυφώσεις της πάλης ή της µετατροπής της ποσότητας σε ποιό-
τητα που δηµιουργούν και παράγουν την πολιτική.  

 
Καταλήγουµε λοιπόν ότι η προλεταριακή πολιτική, όπως την ορίσαµε 

εδώ, αποτελεί ουσιαστικά τη λειτουργία της µετατροπής της ποσότητας σε 
ποιότητα, δίνει νόηµα στην «πολιτική γενικά» αν πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
αυτός ο όρος, και µας επιτρέπει να εγκαθιδρύσουµε µια ολοκληρωµένη δια-
λεκτική σχέση ανάµεσα στους όρους παραγωγής αφενός, και τις πολιτικές, 
θεσµικές, κοινωνικές κ.α. µορφές του εποικοδοµήµατος. Χρησιµοποιώντας 
τον όρο «µορφές» µε την έννοια των «σχέσεων», όπως αναλύσαµε προηγούµε-
να, συνάγεται ότι οι σχέσεις του εποικοδοµήµατος είναι κοινωνικές σχέσεις, 
όπως και οι σχέσεις των όρων παραγωγής (δηλ. της βάσης) και συνοψίζονται, 
ουσιαστικοποιούνται µέσω της πολιτικής, της προλεταριακής πολιτικής 
(σαν απαρχή και αφετηρία της πολιτικής-γενικά σε κάθε χρονική στιγµή). 

 
Αν πάρουµε, για παράδειγµα το δίκαιο, βλέπουµε ότι πρόκειται για 

µια κωδικοποίηση και καταγραφή των σχέσεων και των όρων της ιδιοκτησί-
ας. Η γέννηση του κράτους συµπίπτει χονδρικά µε τη δηµιουργία του δι-
καίου σε κωδικοποιηµένη µορφή, σε αντίθεση µε την έννοια του δικαίου ως 
κανόνων που όλοι απλώς αναγνωρίζουν, και αποτελούν κοινωνική συνείδη-
ση. Ο ρόλος του δικαίου δεν είναι απλώς να καταγράψει τους νέους όρους, 
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όταν οι κανόνες δεν αποτελούν κοινωνική συνείδηση. Φυσικά γίνεται και 
αυτό, αλλά ο ρόλος του δικαίου είναι κυρίως οργανικός, δηλαδή να επιλύσει 
διαφορές πάνω στα ζητήµατα των σχέσεων παραγωγής ή σχέσεων ιδιοκτησίας 
(οι δεύτερες αποτελούσαν απλή νοµική έκφραση των πρώτων για τον Μαρξ) 
και φυσικά να καθυποτάξει την τάξη που δεν είχε τίποτε στην ιδιοκτησία 
της, µέσω του κράτους, αλλά και της ιδεολογικής ηγεµονίας που το δίκαιο 
εξασφάλιζε µέσω της σύνδεσης των νοµικών εκφράσεων µε την «πατρίδα», το 
«κοινό καλό» και άλλες γενικεύσεις και γενικότητες που δεν σήµαιναν τί-
ποτε παραπάνω από τις σχέσεις ιδιοκτησίας ή τις σχέσεις παραγωγής. Το δί-
καιο δεν θα σήµαινε τίποτε αν πέρα από οργανικό δεν ήταν και οργανικά 
κυρίαρχο, δηλ. αν η κυρίαρχη τάξη δεν µπορούσε να επιβάλλει τους κανόνες 
του δικαίου µε τη χρήση της δύναµης ή της βίας. Σε µια µεταβατική περίοδο 
στην οποία οι σχέσεις παραγωγής και εποµένως το δίκαιο αλλάζουν, η επι-
βολή των νέων σχέσεων παραγωγής και δικαίου δεν µπορεί παρά να συνεπά-
γεται την αντίδραση στο νέο από τις παλιές κυρίαρχες τάξεις ή την τάξη που 
δεν έχει καµιά ιδιοκτησία. Κατά συνέπεια το κράτος πρέπει να έλθει σε ε-
πίρρωση της επιβολής του δικαίου.  

 
Παρότι οι σχέσεις παραγωγής µπορεί ν’ αλλάξουν, πολλές φορές δια-

τηρούνται µορφές του εποικοδοµήµατος που είναι κληρονοµηµένες από τον 
προγενέστερο, ή άλλον, τρόπο παραγωγής, και ενώ στη µορφή µοιάζουν ίδιες 
µε τις παλιές ή µε «άλλες», στο περιεχόµενό τους είναι κενές. Γιατί χρειάζε-
ται µια τέτοια «νοµιµοποίηση» της νέας κυρίαρχης τάξης; Για παράδειγµα, 
στα βασίλεια του ελληνιστικού κόσµου, τα οποία στα µέσα του 1ου πχ αιώνα 
ήταν απόλυτα υποταγµένα στη Ρώµη, κυβερνούσε µια ολιγαρχία γαιοκτη-
µόνων, που διατηρούσε τη Συνέλευση όλου του λαού της αθηναϊκής δηµο-
κρατίας. Στην πράξη η Συνέλευση ήταν ένα άχρηστο όργανο εφόσον όσοι 
συµµετείχαν σ’ αυτήν το έκαναν για να δώσουν την εξαγορασµένη τους ψή-
φο, οι δε νόµοι ήταν επικυρωµένοι ουσιαστικά από τα πριν. Όποιος σηκωνό-
ταν να µιλήσει για να εκφράσει µια διαφορετική γνώµη γιουχαϊζόταν και 
αποδοκιµαζόταν από το πλήθος  των αργυρώνητων επαγγελµατικών ψηφο-
φόρων «πολιτών». Όλοι οι νόµοι και οι αποφάσεις έβγαιναν στα παρασκήνια 
από την ολιγαρχία των γαιοκτηµόνων και των κραταιών του χρήµατος, και η 
Συνέλευση καλούνταν απλώς να επικυρώσει τυπικά. Στην ίδια τη Ρώµη, η 
Σύγκλητος και η Συνέλευση δεν δρούσαν διαφορετικά, ίσα ίσα που απ’ εκεί 
πήραν τα «φώτα» τους οι πρακτικές των ελληνιστικών βασιλείων. Η ίδια η 
Σύγκλητος δεν ήταν παρά το κονκλάβιο των µεγάλων γαιοκτηµόνων. Οι ίδι-
οι άνθρωποι που έµαθαν στους πληβείους να λοιδορούν και να ασκούν βία 
ενάντια στους αντιπάλους τους Συγκλητικούς, οι ίδιοι διαµαρτύρονταν όταν 
σε σπάνιες περιπτώσεις το πληβειακό πλήθος ξεσπούσε την οργή του και την 
πενία του  ενάντια στους έχοντες γενικά. 

 
Εφόσον οι σχέσεις παραγωγής βρίσκονταν ήδη σε κρίση στον δουλο-

κτητικό κόσµο, και η µετάβαση στον νέο ανώτερο φεουδαρχικό τρόπο παρα-
γωγής πραγµατοποιήθηκε πολύ αργότερα (µε την εξάπλωση των γερµανικών 
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φύλων στην Ευρώπη1) ο ελληνιστικός κόσµος αντιπροσώπευε µια εποχή και 
µια κοινωνία σε µετάβαση. Ο αθηναϊκός ∆ήµος, η Συνέλευση, αποτέλεσε την 
έκφραση των κοινωνικών και οικονοµικών αλλαγών που πραγµατοποιήθη-
καν µε την καταστροφή των γενών και τη γέννηση της πρώτης ταξικής κοι-
νωνίας, της δουλοκτητικής. Η Συνέλευση έβαζε οριστικά τη σφραγίδα της 
στην ταφόπλακα της κοινωνίας και της οικονοµίας των γενών, που απ’ όσα 
γνωρίζουµε οι νόµοι του Σόλωνα ήταν η τελευταία προσπάθεια για να απο-
τραπεί η πλήρης κατάρρευση των γενών και η µετατροπή όσων είχαν υπο-
θηκεύσει τα κτήµατά τους, λόγω ανάγκης, να µετατραπούν σε δούλους. Η 
Συνέλευση γινόταν ο δήµος των ελευθέρων, δηλαδή χονδρικά των ιδιοκτη-
τών, και το νόηµά της ήταν να αποφασίζουν οι πολίτες αυτοί σαν σύνολο α-
νεξάρτητα από τα γένη ή τις φυλές στις οποίες ανήκαν (αν ανήκαν καν και 
δεν ήταν µέτοικοι πχ). Στην παρακµή της αθηναϊκής δηµοκρατίας, τη ρωµα-
ϊκή κατάκτηση και την ελληνιστική περίοδο, η Συνέλευση αυτή δεν είχε 
κανέναν ουσιαστικό χαρακτήρα. 

 
Το πόσο πραγµατικά ατροφικό ήταν αυτό το όργανο, φαίνεται από τον 

τρόπο µε τον οποίο δεν έγιναν ποτέ οι µεταρρυθµίσεις που πρότεινε ο Γράκ-
χος στη Ρώµη, και τον τρόπο που εκδιώχτηκε και δολοφονήθηκε στα σκαλιά 
του Καπιτωλίου, τη «Βουλή» της Ρώµης2. Τι εµπόδιζε τότε να αποκοπεί αυ-
τό το άχρηστο και ατροφικό όργανο από το σώµα των σχέσεων του εποικοδο-
µήµατος; Οι κοινωνικές παραγωγικές δυνάµεις ασφυκτιούσαν στο δουλο-
κτητικό σύστηµα, και οι µορφές του εποικοδοµήµατος δεν είχαν κανένα πε-
ριεχόµενο και µόνο στα λόγια απηχούσαν τον θεσµό του αθηναϊκού δήµου. 
Στην ουσία κυβερνούσε ήδη µια ολιγαρχία, χωρίς να έχουν πραγµατοποιη-
θεί ακόµη οι απαραίτητες αλλαγές στους όρους παραγωγής που έγιναν αργό-
τερα στο φεουδαρχικό σύστηµα. Εποµένως οι πολιτικές µορφές απηχούσαν 
ήδη ανώτερες µορφές στο εποικοδόµηµα, αλλά οι σχέσεις παραγωγής έµεναν 
ίδιες και κρατούσαν εγκλωβισµένες τις παραγωγικές δυνάµεις. Αυτός ο ε-
γκλωβισµός, η κυρίαρχη αντίφαση στη βάση, έβρισκε την αντανάκλασή της 
στο εποικοδόµηµα, όχι στις τυπικές αλλά στις ουσιαστικές µορφές της πολι-
τικής. Οι εξεγέρσεις των πληβείων και των σκλάβων (λίγες αλλά µαζικές και 
συνταρακτικές για τα θεµέλια της αυτοκρατορίας) επέβαλλαν τη συγκέ-
ντρωση της πολιτικής δύναµης στην ολιγαρχία του πλούτου και την ισχυ-
ροποίηση του κράτους. Οι πολιτικοί θεσµοί του ∆ήµου δεν ήταν τόσο η νο-
µιµοποίηση της κυρίαρχης τάξης, αλλά µια πιο γρήγορη προσαρµογή του 
εποικοδοµήµατος σε σχέση µε την προσαρµογή της βάσης. Στην ουσία, η πο-
λιτική, µε την έννοια που την ορίσαµε, και ειδικά η πολιτική της κυρίαρ-
χης τάξης αντιστοιχούσε ήδη σε νέες, ανώτερες κοινωνικές µορφές που α-
ντανακλούσε η αλληλοσύνδεση ανάµεσα στους οικονοµικούς όρους (παρα-
γωγικές δυνάµεις και σχέσεις παραγωγής) –µορφές που δεν είχαν ακόµη 
πραγµατοποιηθεί, γιατί δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν.  

 

                                                 
1  Βλ. Φ. Ένγκελς, «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατοµικής ιδιοχτησίας και του κράτους», εκδ. 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984, σελ. 154-167. 
2  Βλ. Π. Λεκατσά, «Η πολιτεία του Ήλιου. Η κοινοχτηµονική επανάσταση των δούλων και προλετά-
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Ο λόγος για τον οποίο δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν ήταν ότι 
η ολιγαρχία των ιδιοκτητών δεν µπορούσε να αποτελέσει µια νέα κυρίαρχη 
τάξη που να µην στηρίζεται σε σκλάβους αλλά σε µικροϊδιοκτήτες της γης 
που να παρείχαν πλεονάζουσα εργασία στους νέους φεουδάρχες. Η τάξη των 
δουλοκτητών δεν µπορούσε να µετατραπεί σε µια τάξη φεουδαρχών χωρίς να 
αυτοκαταστραφεί, εφόσον δεν υπήρχαν καν οι τεχνικοί όροι ώστε να οργα-
νωθεί η παραγωγή σε µια νέα βάση που να µην περιλαµβάνει την υποχρεω-
τική, καταναγκαστική εργασία των σκλάβων. Η παραχώρηση της γης σε 
σκλάβους, ξεκάθαρα θα οδηγούσε σε ένα επαναστατικό κύµα ενάντια στην 
ολιγαρχία. Από την άλλη οι ελεύθεροι δεν ήταν διατεθειµένοι να δουλέ-
ψουν, πράγµα που θεωρούσαν ατιµωτικό και άξιο µόνο των σκλάβων. Χρεια-
ζόταν µια µακρά µετάβαση που θα επέτρεπε πρώτα την ανάπτυξη της τεχνι-
κής, και στη συνέχεια, την αλλαγή των συνειδήσεων και των όρων της 
πραγµατικής ζωής. 

 
Εποµένως, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον αρχαίο κόσµο, οι µηχανι-

σµοί κυριαρχίας και ηγεµονίας του κράτους ή της κυρίαρχης τάξης, αντα-
νακλά περισσότερο τις αναγκαιότητες του µέλλοντος και τις απαιτήσεις των 
νέων παραγωγικών σχέσεων που εµφανίζονται αχνά στον ορίζοντα, παρά την 
αναγκαιότητα νοµιµοποίησης και την κοινωνική θέσµιση γενικά. Η νοµι-
µοποίηση, φυσικά, προέρχεται από τους µηχανισµούς, τις εκφράσεις και τις 
µορφές της κυριαρχίας, αλλά είναι µια νοµιµοποίηση που δεν έχει ουσια-
στικό περιεχόµενο γιατί ανήκει σε έναν παλιότερο τρόπο παραγωγής και σε 
µια προγενέστερη κοινωνία, και εποµένως, έχει καταρρεύσει στις συνειδή-
σεις των ανθρώπων. Το Κοινοβούλιο αντλεί για λογαριασµό της αστικής τά-
ξης, τη νοµιµοποίησή του από την αθηναϊκή δηµοκρατία, τη Γαλλική Επα-
νάσταση, τη Μάγκνα Κάρτα κλπ, δηλ. απ’ όλες τις πολιτικές µορφές των 
προγενέστερων τρόπων παραγωγής, αλλά κυρίως κοιτά µπροστά, στην ελευ-
θερία, αδελφότητα, και ισότητα όλων των πολιτών.  Ο Σταλινισµός αντλεί 
για λογαριασµό της γραφειοκρατίας, τη νοµιµοποίηση από το σοσιαλιστικό 
ιδεώδες πρωταρχικά, και τους Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν. Εποµένως κυρίως 
κοιτά µπροστά, στην ελευθερία, αδελφότητα, και ισότητα όλων των ανθρώ-
πων. ∆ειλά – δειλά, στα τέλη του ’40 κωδικοποιήθηκε η ∆ιακήρυξη των ∆ι-
καιωµάτων του Ανθρώπου, το καλύτερο συµπλήρωµα στην κεϋνσιανή πολι-
τική σε ο,τι αφορά τον «εµπροσθοβλεπή» χαρακτήρα της διαµόρφωσης του «εµπροσθοβλεπή» χαρακτήρα της διαµόρφωσης του «εµπροσθοβλεπή» χαρακτήρα της διαµόρφωσης του «εµπροσθοβλεπή» χαρακτήρα της διαµόρφωσης του 
εποικοδοµήµατοςεποικοδοµήµατοςεποικοδοµήµατοςεποικοδοµήµατος.  

 
Εποµένως, η διαµόρφωση των σχέσεων του εποικοδοµήµατος είναι πιο 

ελαστική και πιο προσαρµόσιµη σε σχέση µε τις σχέσεις της οικονοµικής 
βάσης, αλλά γίνεται µόνο κάτω από την πίεση των αντιφάσεων στις σχέσεις 
αυτές, δηλ. τις σχέσεις παραγωγής και τις σχέσεις ιδιοκτησίας. Είναι µε αυ-
τή την έννοια που, «σε τελική ανάλυση», η οικονοµία αποτελεί τον καθορι-
στικό παράγοντα στη διαµόρφωση της υλικής, πραγµατικής ζωής, όπως έλε-
γαν ο Μαρξ και ο Ένγκελς. Ο χαρακτήρας των αλλαγών στο εποικοδόµηµα 
είναι αναγκαστικά εµπροσθοβλεπής. Οι αντιφάσεις του καπιταλισµού µπο-
ρούν να λυθούν µόνο στα πλαίσια του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού. 
Οι σχέσεις παραγωγής δεν µπορούν, ωστόσο, να µεταβληθούν στην ουσία 
τους, αν δεν πρόκειται ν’ ανατραπούν κιόλας. Ο εµπροσθοβλεπής χαρακτή-
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ρας των αλλαγών, αφορά εποµένως κεϋνσιανές πολιτικέ στην οικονοµία, 
κρατική παρέµβαση, ρύθµιση των αγορών κ.α., παράλληλα µε την υποκατά-
σταση της άµεσης αποικιοκρατίας µε έµµεσες µορφές ελέγχου, την υποκα-
τάσταση του «κοµµουνιστικού κινδύνου» µε την ενσωµάτωση στο σύστηµα3, 
την υποκατάσταση των ταξικών επαναστάσεων µε τη σοσιαλδηµοκρατία, τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα στις πρώην αποικίες της Αφρικής και της 
Ασίας, κλπ.  

 
Ο Σταλινισµός δεν αποτέλεσε αρχικά µια εµπροσθοβλεπή µορφή, αλ-

λά µια µορφή νοµιµοποίησης µε βάση τους Μαρξ και Λένιν που ήταν απα-
ραίτητη για τη σοβιετική γραφειοκρατία. Τα εµπροσθοβλεπή χαρακτηριστι-
κά άρχισαν να εµφανίζονται µε τη µαζική εισαγωγή των µηχανισµών της 
αγοράς, της εµπορευµατοποίησης, και των τιµών στην ΕΣΣ∆ και τις «λαϊκές 
δηµοκρατίες» της. Ιστορικά, η κατάληξη της ΕΣΣ∆ ήταν ο καπιταλισµός και 
µε την έννοια αυτή πραγµατικά οι διάφορες µεταρρυθµίσεις της οικονοµίας 
έτειναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο άκρατος νεοφιλελευθερισµός που ε-
πικράτησε στη ∆ύση µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ ήταν βραχύβιος και 
µετά τη µεγάλη κρίση του 2008, που συνεχίζεται και σήµερα το 2010, επα-
νέρχεται ο κεϋνσιανισµός, η «ρύθµιση» των αγορών κεφαλαίου, ο κρατικός 
παρεµβατισµός κλπ, αλλά το πρόβληµα είναι η όξυνση των αντιφάσεων που 
συγκεφαλαιώνονται στα προβλήµατα του τοµέα της υγείας, των συντάξεων, 
του ασφαλιστικού, και της ανεργίας, µαζί µε το δραµατικό πρόβληµα του 
περιβάλλοντος και των τεράστιων οικολογικών καταστροφών που έχει προ-
καλέσει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. 

 
Αναπόφευκτα ο καπιταλισµός θα συνεχίσει να παραδέρνει ανάµεσα 

στον φιλελευθερισµό και τον κεϋνσιανισµό σαν εκκρεµές, ίσως για αιώνες, 
αν η κρίση ή οι κρίσεις του δεν αντανακλούνται σε διαµόρφωση προλεταρι-
ακής πολιτικής. Μ’ αυτή την έννοια η κρίση της εποχής µας έχει µετατρα-
πεί σε κρίση της προλεταριακής πολιτικής, ή σε κρίση της ηγεσίας του προ-
λεταριάτου. Ο καπιταλισµός θα προσπαθήσει να ενσωµατώσει τις αλλαγές 
στην προλεταριακή πολιτική ή τις ανώτερες µορφές της, αλλά αυτή η δυνα-
τότητα είναι περιορισµένη, και έχει εξαντληθεί ιστορικά. Το αν χρειάζεται 
µια παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, έξω από τα όρια της 
βιοµηχανικής επανάστασης, για να ουσιαστικοποιηθούν τέτοιες αλλαγές 
στην πολιτική, είναι ένα ερώτηµα. Από τη σηµερινή σκοπιά, αυτό φαίνεται 
να είναι αναγκαίο ώστε και η ίδια η προλεταριακή πολιτική να αποκτήσει 
µια πραγµατικά νέα δυναµική, πρωτότυπη και πιο ισχυρή από τις δυνάµεις 
που έθεσαν σε κίνηση τις µεγάλες εργατικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα. 

 

                                                 
3  Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό δεν έγινε ποτέ στις ΗΠΑ αλλά στις υπόλοιπες χώρες του ιµπεριαλι-
σµού, µερικά διότι στις ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ σε µαζική έκταση το φαινόµενο της ευρωπαϊκής σοσι-
αλδηµοκρατίας, που µε τη σειρά του ανάγεται στην κρίση της 2ης ∆ιεθνούς µετά τον Α’ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Η ίδια η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία λειτούργησε εµπροσθοβλεπώς στις πολιτικές µορφές 
του εποικοδοµήµατος, και το ίδιο συνέβη και µε τη διάλυση της 3ης 

∆ιεθνούς από τον Στάλιν, µε τη 
δικαιολογία της «καλής πίστης» προς τους Συµµάχους, του γεγονότος ότι η ΕΣΣ∆ δεν επιθυµεί την 
παγκόσµια επανάσταση κλπ.  



 - 21 -

Όπως γράφει ο Ένγκελς «καµιά νοµοθεσία της κατοπινής εποχής δε 
ρίχνει τον οφειλέτη τόσο ανελέητα και χωρίς σωτηρία στα πόδια του τοκο-
γλύφου πιστωτή όσο η αρχαία αθηναϊκή και η αρχαία ρωµαϊκή νοµοθεσία –
και οι δυο ξεπήδησαν αυθόρµητα σαν εθιµικά δίκαια, χωρίς άλλον κατανα-
γκασµό εκτός από τον οικονοµικό» («Καταγωγή της Οικογένειας …», σελ. 
177). Οι νοµικές µορφές του εποικοδοµήµατος στην περίπτωση αυτή, και 
ειδικά το δίκαιο «ξεπήδησαν αυθόρµητα» σαν συνέπεια της οικονοµικής α-
ναγκαιότητας του δουλοκτητικού τρόπου παραγωγής. Είχε προηγηθεί η «ε-
φεύρεση του κράτους» (σελ. 114), «ένας θεσµός που όχι µόνο θα διαιώνιζε τη 
διάσπαση της κοινωνίας σε τάξεις που µόλις άρχιζε, µα που θα διαιώνιζε και 
το δικαίωµα της ιδιοχτήτριας τάξης να εκµεταλλεύεται την αχτήµονα τάξη 
και την κυριαρχία της πρώτης πάνω στη δεύτερη» (σελ. 176-177).  

 
Η ανάδυση των νοµικών θεσµών, γίνεται κάτω από τον οικονοµικό 

καταναγκασµό που µεσολαβεί από τη µετάβαση της κοινωνίας των γενών, 
την πρωτόγονη κοµµουνιστική κοινωνία, στον δουλοκτητικό τρόπο παραγω-
γής και την αθηναϊκή δηµοκρατία. Η εφεύρεση του κράτους προηγείται α-
σφαλώς της νοµοθεσίας και του δικαίου και το βασικό της χαρακτηριστικό, 
που είναι ότι «θα έβαζε τη σφραγίδα της γενικής κοινωνικής αναγνώρισης 
στις νέες µορφές απόχτησης ιδιοχτησίας που αναπτύσσονταν η µια ύστερα 
απ’ την άλλη, δηλ. την αδιάκοπα επιταχυνόµενη αύξηση του πλούτου» (σελ. 
113).  

 
Χωρίς τη γενική κοινωνική αναγνώριση, και εποµένως τον επανα-

προσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων, η κυριαρχία της ιδιο-
κτήτριας τάξης θα ήταν µόνο συµβολική, χωρίς πραγµατική, υλική βάση. Η 
ατοµική ιδιοκτησία και η συσσώρευση πλούτου, µαζί µε τη χρηµατική οικο-
νοµία και την εµπορευµατική παραγωγή, έχουν προηγηθεί της εµφάνισης 
του κράτους και του νέου δικαίου, αλλά αυτό δεν γίνεται χωρίς αντιδράσεις. 
Ο Σόλων το 594 πχ καταργεί τα χρέη των αγροτών που είχαν υποθηκευτεί 
κυριολεκτικά αυτοί και τα παιδιά τους στη χρηµατική ολιγαρχία. Ο Σόλων 
«εγκαινίασε τη σειρά των λεγόµενων πολιτικών επαναστάσεων και την ε-
γκαινίασε µε µια επέµβαση στην ιδιοχτησία (…) Και πραγµατικά, από την 
πρώτη ως την τελευταία, όλες οι πολιτικές λεγόµενες επαναστάσεις έγιναν 
για την προστασία ενός είδους ιδιοχτησίας που πραγµατοποιήθηκε µε την 
κατάσχεση (που λέγεται και κλοπή) ενός άλλου είδους ιδιοχτησίας» (σελ. 
121). Ακολούθησαν συνταγµατικές αλλαγές και αλλαγές στο νοµικό καθε-
στώς, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι ο Σόλων, που µε τη νοµοθεσία του φαί-
νονταν να υπερασπίζεται την κοινωνία των γενών, ο ίδιος είχε χωρίσει τους 
πολίτες σε 4 τάξεις, σύµφωνα µε το εισόδηµά τους, πράγµα που οριστικο-
ποιήθηκε από τον Κλεισθένη το 509 πχ4, εφόσον η αριστοκρατία δεν έπαψε 
να αντιστέκεται και να κερδίζει προσωρινές νίκες. Αλλά η διάλυση της κοι-
νωνίας των γενών και η ατοµική ιδιοκτησία προηγήθηκαν των νέων µορφών 
του δικαίου και του κράτους όπως «εφευρέθηκε» κατά την έκφραση του Έν-
γκελς, από τις κυρίαρχες τάξεις. Ασφαλώς η παλιά κοινωνία των γενών ήταν 
                                                 
4  Με τη µεταρρύθµιση του Κλεισθένη και τη νοµοθεσία του, οι πολίτες συνδέονται οριστικά µε τον 
τόπο κατοικίας τους και όχι τη φυλή ή το γένος στο οποίο ανήκαν, και το οποίο είχε συστηµατικά υπο-
σκαφτεί µε την εµφάνιση της ατοµικής ιδιοκτησίας, του χρήµατος και του εµπορεύµατος. 
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εντελώς ασυµβίβαστη µε τη χρηµατική οικονοµία και οποιαδήποτε µορφή 
γενικευµένης εµπορευµατικής παραγωγής. 

 
Το κράτος, γεννήθηκε κάτω από τις συνθήκες αυτές, και µε την έν-

νοια αυτή αποτελεί στοιχείο του εποικοδοµήµατος. Το γεγονός ότι ο θεσµός 
του κράτους και του δικαίου είναι εµπροσθοβλεπής, φαίνεται στο γεγονός 
ότι κατοχυρώνονται νοµικοί θεσµοί που είναι µπροστά από την εποχή τους, 
όταν η κοινωνία των γενών δεν έχει διαλυθεί ακόµη ολοκληρωτικά και δεν 
έχει ακόµη κυριαρχήσει ο νέος τρόπος παραγωγής στην εποχή του Σόλωνα. 
Η νοµοθετική υποδοµή ήδη υπάρχει παρόλο που µόνο µετά από έναν αιώνα 
περίπου, την εποχή του Κλεισθένη κλείνει οριστικά ο κύκλος της παλιάς 
κοινωνίας και η µεταβατική περίοδος. Την τελευταία αυτή περίοδο που ση-
µαδεύεται µε την οριστική ήττα της αριστοκρατίας, ο Ένγκελς την εντάσσει 
στα πλαίσια των «κοµµατικών αγώνων» (σελ. 123), δηλ. στα πλαίσια των πο-
λιτικών αγώνων, αλλά όχι των ανατροπών στις ιδιοκτησιακές και παραγωγι-
κές σχέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην πριν τον Σόλωνα εποχή. 

 
Οι πολιτικοί και κοµµατικοί αγώνες δεν είναι παρά έκφραση των α-

συµβίβαστων αντιθέσεων ανάµεσα στις νέες σχέσεις παραγωγής, και το χρή-
µα – εµπορεύµατα από τη µια και την παλιά οικονοµία των γενών από την 
άλλη. Ο Ένγκελς δείχνει ότι «µεγάλωναν οι διαφορές στα πλούτη και µαζί 
τους το αριστοκρατικό στοιχείο µέσα στην παλιά, πρωτόγονη δηµοκρατία. 
Κάθε ξεχωριστός λαός έκανε διαρκώς πολέµους για ν’ αποχτήσει τα καλύτε-
ρα κοµµάτια γης και βέβαια και για τα λάφυρα. Η µετατροπή των αιχµαλώ-
των πολέµου σε δούλους ήταν κιόλας αναγνωρισµένος θεσµός» (σελ. 109). 
Με τον τρόπο αυτό η πρωτόγονη κοµµουνιστική κοινωνία έχει αρχίσει να 
υποσκάπτεται ενώ ο θεσµός των σκλάβων «ανοίγει κιόλας την προοπτική για 
το σκλάβωµα των µελών της ίδιας της φυλής κι ακόµα και του γένους» (σελ. 
113). Η διάρθρωση της κοινωνίας κατά γένη ή φυλές οφείλει να παραχωρή-
σει τη θέση της σε µια νέα διάρθρωση που επικρατεί στην πραγµατική ζωή, 
και δεν είναι άλλη από τον καταµερισµό της εργασίας που επιβάλλει η ε-
µπορευµατική παραγωγή, το χρήµα και η µάστιγα της εποχής, η τοκογλυφί-
α. 

 
Αν και «την παραπέρα πολιτική ιστορία της Αθήνας ως τον Σόλωνα 

δεν την γνωρίζουµε καλά» (σελ. 116) θα πρέπει να δεχτούµε ότι ο θεσµός 
της τοκογλυφίας δεν θα µπορούσε να είχε υπάρξει χωρίς κάποια µορφή νο-
µοθεσίας, η οποία αναγκαστικά επικύρωνε την κυριαρχία των πιστωτών και 
έδινε «κοινωνική αναγνώριση» στο δικαίωµά τους να µεταχειρίζονται σαν 
εµπορεύµατα, δηλ. σαν σκλάβους, τους αγρότες που δεν µπορούσαν να ξε-
πληρώσουν τα χρέη τους. Αν µια τέτοια κυριαρχία υπήρχε το 800 πχ ή το 
700 πχ τότε οι πολιτικοί θεσµοί και το δίκαιο θα έπρεπε να κοιτούν µπρο-
στά, στην πλήρη διάλυση της κοινωνίας των γενών, την αναγνώριση της α-
τοµικής ιδιοκτησίας και της γενίκευσης του χρήµατος ή της εµπορευµατι-
κής παραγωγής, και τη σύνδεση των ανθρώπων µε τη γη µε τη µορφή της 
δουλοκτησίας.  
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Η «παραπέρα πολιτική ιστορία της Αθήνας ως τον Σόλωνα» αν και δεν 
µας είναι γνωστή πρέπει να περιλαµβάνει πολιτικούς αγώνες ανάµεσα στις 
φυλές και τους νέους ευπατρίδες καθώς και µια νοµοθεσία που να ευνοεί 
τους δεύτερους µαζί µε τα µέλη της χρηµατικής ολιγαρχίας. Η ενδιαφέρου-
σα «παραπέρα πολιτική ιστορία της Αθήνας ως τον Σόλωνα» πρέπει να έχει 
διάρκεια αιώνων εφόσον συνδέεται µε ένα βασικό χαρακτηριστικό, την αντι-
κατάσταση του ένοπλου λαού από τον στρατό, µια ιδιαίτερη κοινωνική κα-
τηγορία που υψώνεται απέναντι στα γένη, και πραγµατοποιείται µε τις 
ναυκραρίες της εποχής του Σόλωνα (την υποχρέωση κάθε µιας από τις δώ-
δεκα περιοχές της Αττικής να εξοπλίζουν µια τριήρη). Οπωσδήποτε την ε-
ποχή του Τρωικού πολέµου ξέρουµε ότι οι σκλάβοι είναι εισαγόµενοι (πιθα-
νότατα από τα µικρασιατικά παράλια) ή αιχµάλωτοι πολέµου και ότι ο βασι-
λιάς είχε περιορισµένη εξουσία, στα πλαίσια µιας δηµοκρατίας του λαού, 
που προερχόταν από την εποχή των γενών που υπάρχουν ακόµα στην οµη-
ρική εποχή: 

 
«Βλέπουµε λοιπόν ότι στο ελληνικό καθεστώς της ηρωικής εποχής εί-

ναι ακόµη ζωντανή η παλιά οργάνωση των γενών, µα βλέπουµε µαζί και την 
αρχή της υπόσκαψής της: Πατρικό δίκαιο µε κληροδότηση της περιουσίας 
στα παιδιά, πράγµα που ευνοούσε τη συσσώρευση πλούτου στην οικογένεια, 
και τη δυνάµωσε σε σύγκριση µε το γένος. Η διαφορά στον πλούτο επηρέαζε 
µε τη σειρά της το κοινωνικό καθεστώς µε τη διαµόρφωση των πρώτων εµ-
βρύων µιας κληρονοµικής αριστοκρατίας και βασιλείας» (σελ. 113). 

 
Παρόλο που είναι ζωντανή ακόµα η οργάνωση της κοινωνίας σύµφω-

να µε τον παλιό τρόπο, δηλ. βρισκόµαστε σε µια µετάβαση από την παλιά 
στη νέα κοινωνία, υπάρχουν νοµικοί θεσµοί, το πατρικό δίκαιο, που ευ-
νοούν τη συσσώρευση πλούτου στην οικογένεια και όχι στο γένος ή στη φυ-
λή, όπως γινόταν στην πρωτόγονη κοµµουνιστική κοινωνία. Εποµένως έ-
χουµε ήδη το δίκαιο της νέας κοινωνίας, πάνω στην κοινωνική οργάνωση 
της µεταβατικής περιόδου προς τον δουλοκτητικό τρόπο παραγωγής, τουλά-
χιστον έξη αιώνες πριν τον Σόλωνα και τον Κλεισθένη. Στην ΕΣΣ∆ της στα-
λινικής περιόδου είχαµε «το πιο δηµοκρατικό σύνταγµα του κόσµου», ανώ-
τερες νοµικές µορφές ιδιοκτησίας πάνω στην κοινωνική οργάνωση της µετα-
βατικής περιόδου προς τον σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής. Οι νοµικές µορ-
φές είναι αναγκαία συνέπεια της οικονοµίας, της κρίσης του καπιταλισµού, 
αλλά µπορούν να προϋπάρχουν πάνω σε καθυστερηµένες σχέσεις παραγω-
γής, που δεν είναι ούτε καπιταλιστικές ούτε και σοσιαλιστικές, ενώ συνυ-
πάρχουν µε την εµπορευµατική παραγωγή σε µικρή κλίµακα και τη χρήση 
του χρήµατος.  

 
Το νοµικό σύστηµα της ΕΣΣ∆ ήταν αποτέλεσµα ανώτερων κοινωνικο-

οικονοµικών µορφών που δεν είχαν υλοποιηθεί ακόµη. Μπροστά στο γεγο-
νός αυτό, πολλοί συγγραφείς και στοχαστές στέκονται εντυπωσιασµένοι, ξε-
χνώντας ότι αυτή είναι ακριβώς η ίδια η ιστορία του δικαίου, να είναι ε-
µπροσθοβλεπές, να ξεπερνά την εποχή του όταν η εποχή αυτή είναι εποχή 
ασυµφιλίωτων αντιθέσεων ανάµεσα στις παραγωγικές σχέσεις και τις παρα-
γωγικές δυνάµεις. Τέτοια είναι η φύση της διαλεκτικής ανάµεσα στη βάση 
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και το εποικοδόµηµα, δηλ. ανάµεσα στους όρους παραγωγής από τη µια και 
τις διάφορες νοµικές, πολιτικές κ.ά. µορφές από την άλλη. 

 
Είναι ασφαλώς δυνατόν οι νοµικές και οι πραγµατικές µορφές να εί-

ναι εντελώς διαφορετικές. Αλλά τότε αυτό δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά 
τον εκφυλισµό των νοµικών µορφών, την αντικειµενική τους καθυστέρηση 
σε σχέση µε τις πραγµατικές σχέσεις παραγωγής. Η νοµική µορφή µπορεί να 
κατοχυρώνει την ελευθερία, τη δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών, να 
εξαγγέλλει ακόµα ότι η ιδιοκτησία είναι κοινωνική και όχι ατοµική. Οι νο-
µικές µορφές µπορούν να παραµένουν ουσιαστικά αναλλοίωτες διαχρονικά, 
αλλά σε κάποια ιστορική φάση να είναι µπροστά και σε κάποια άλλη, πίσω 
από την εποχή τους, όπως επίσης να βρίσκονται µπροστά ή πίσω σε σχέση µε 
τις πραγµατικές ιδιοκτησιακές και παραγωγικές σχέσεις. Το ίδιο το γεγονός 
της «προοδευτικότητας» των νοµικών µορφών εξαρτάται από τη βαθµίδα α-
νάπτυξης της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάµεων. Οι πολιτικές λε-
γόµενες επαναστάσεις της αρχαιότητας αποτελούσαν επεµβάσεις στην ίδια 
την ιδιοκτησία και τον τρόπο παραγωγής, και έγιναν δυνατές µόνον επειδή 
ήταν δυνατή η συγκάλυψη των πραγµατικών σχέσεων µε νοµικές και πολι-
τικές σχέσεις. Ο πολιτικός ανταγωνισµός αντανακλούσε την βαθιά αντίθεση 
ανάµεσα στις παραγωγικές σχέσεις και τις παραγωγικές δυνάµεις, αλλά το 
ζήτηµα παρέµενε πολιτικό στο βαθµό που δεν γινόταν αντιληπτό το πραγ-
µατικό πρόβληµα, δηλαδή οι ιδιοκτησιακές σχέσεις. Το ίδιο το δίκαιο ήταν 
ακόµη σχετικό και η διάκριση των νόµων per se από το εθιµικό δίκαιο δεν 
ήταν ακόµα σταθερή: Η πολιτική µπορούσε ακόµη να γεφυρώνει το χάσµα ή 
να το διευρύνει, αλλά η νοµοθεσία και το δίκαιο αντιπροσώπευαν ανώτερες 
κοινωνικές σχέσεις παρόλο που αυτές δεν είχαν ακόµα επικρατήσει πλήρως. 

 
Η µετάβαση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής συνδέεται µε το 

ειδικά αστικό δίκαιο, που είναι σε πολλές περιπτώσεις αναντίστοιχο µε τις 
πραγµατικές σχέσεις παραγωγής. Η εργατική τάξη είναι πλήρως υποταγµέ-
νη στο κεφάλαιο αλλά το αστικό δίκαιο αναφέρεται στην ισότητα, την ελευ-
θερία κ.ά., που είναι στην πραγµατικότητα η ελευθερία της κυρίαρχης τά-
ξης. Η κυριαρχία της αστικής τάξης έχει την υλική της βάση στον καπιταλι-
στικό τρόπο παραγωγής –στον βαθµό που έχει αποσαθρώσει τις φεουδαρχι-
κές σχέσεις- και αυτό έχει µε τη σειρά του την αντανάκλασή του στο πολιτι-
κό επίπεδο και το πεδίο των πολιτικών και νοµικών µορφών. Οι πολιτικοί 
αγώνες και οι κοµµατικοί ανταγωνισµοί επιτρέπουν κατά την διάρκεια της 
µεταβατικής φάσης στο δίκαιο να φαντάζει ακόµη µπροστά από την εποχή 
του, αλλά µε την ολοκλήρωση της πραγµατικής υπαγωγής της εργασίας στο 
κεφάλαιο αυτό δεν ισχύει πια και αποκαλύπτεται ο πραγµατικός χαρακτή-
ρας του δικαίου, όπως και το γεγονός ότι από ένα σηµείο και µετά (που 
προσδιορίζει την προοδευτικότητα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής) 
εµφανίζεται η αναντιστοιχία ανάµεσα στις σχέσεις του δικαίου και τις πα-
ραγωγικές σχέσεις. Τότε εµφανίζεται η ταξική πάλη µε τη µορφή του πολι-
τικού αγώνα της εργατικής τάξης, τις µεµονωµένες σοσιαλιστικές επαναστά-
σεις (όπως η Οκτωβριανή και η κινέζικη επανάσταση) και την εµφάνιση α-
νώτερων µορφών δικαίου, που είναι αντικειµενικά µπροστά από την εποχή 
τους. Όπως η µετάβαση από την πρωτόγονη κοινωνία στην δουλεία αποδεί-



 - 25 -

χτηκε µακρόχρονη και σύνθετη, έτσι αποδεικνύεται σύνθετη και δύσκολη η 
µετάβαση από τον καπιταλισµό στον σοσιαλισµό.  

 
Είναι σαφές ότι στο βαθµό που οι νοµικές σχέσεις είναι µπροστά από 

την εποχή τους, αυτό συµβαίνει µόνο επειδή υπάρχει µια µεταβατική φάση 
από τον έναν τρόπο παραγωγής στον άλλο, και είναι αδιανόητο αυτό να γί-
νεται έξω και πέρα από την πολιτική. Αντίθετα, είναι ένα γεγονός πολιτικό 
που καθορίζει τις πολιτικές σχέσεις, και έχει µια απευθείας επίδραση στις 
ιδιοκτησιακές σχέσεις, και εποµένως στον τρόπο παραγωγής –και έτσι στη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα και της φύσης της µεταβατικής περιόδου.  Από 
πολλές απόψεις, ο Σταλινικός εκφυλισµός του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆ και 
τις «λαϊκές δηµοκρατίες» είναι ένα αίνιγµα χωρίς ιστορικό προηγούµενο. Η 
ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής είναι κοινωνική, οι νοµικές µορφές εκ-
φράζουν ανώτερες κοινωνικές σχέσεις, αλλά στην πράξη η πολιτική εξουσία 
της εργατικής τάξης έχει αντικατασταθεί από την απόλυτη εξουσία της γρα-
φειοκρατίας και ο σχεδιασµός είναι στρεβλωµένος και λανθασµένος. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία η κυρίαρχη τάξη, το προλεταριάτο, πρέπει να έχει 
απόλυτα την πολιτική εξουσία για να µπορέσει να λειτουργήσει αποτελε-
σµατικά και καθαρά ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής, και δεν αρκεί καν 
το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο. Αλλά αυτή η ιδιοµορφία δεν είναι παρά 
αποτέλεσµα του γεγονότος ότι στον καπιταλισµό η εργατική τάξη δεν έχει 
να πουλήσει κανένα άλλο εµπόρευµα, παρά µόνο την εργασιακή δύναµη.  Σε 
αντίθεση, οι δουλοκτήτες, οι ευπατρίδες, οι αριστοκράτες του χρήµατος, οι 
καπιταλιστές είχαν ευρύτερη ιδιοκτησία και στηρίζονταν πολύ περισσότερο 
στην εµπορευµατική παραγωγή. Το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο αντα-
νακλούσε τους πολιτικούς αγώνες που υπαγόρευε η οικονοµική αναγκαιό-
τητα, η οποία µε τη σειρά της έδινε πραχτικά την εξουσία στην κυρίαρχη 
τάξη λόγω της συσσώρευσης πλούτου. Αλλά όταν η εργατική τάξη έρχεται να 
γίνει κυρίαρχη, φαίνεται σαν να είναι ανάγκη να θέσει την πολιτική εξου-
σία στη θέση της συσσώρευσης πλούτου, για να γίνει πραγµατικά κυρίαρχη, 
στα πλαίσια της δικτατορίας του προλεταριάτου. 

 
Γιατί γίνεται εφικτό κάτι τέτοιο; Επειδή η διεύθυνση της οικονοµίας 

και η άµεση κοινωνική παραγωγή απαιτούν έναν τεράστιο βαθµό γνώσης 
των αναγκών, των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της παραγωγής που δεν 
µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-
µεων στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αλλά η συσσώρευση πλούτου 
είναι ένα ατοµικό ζήτηµα µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που επιβάλλουν οι 
παραγωγικές και ιδιοκτησιακές σχέσεις ενώ η πολιτική εξουσία είναι ένα 
απευθείας ζήτηµα των κοινωνικών και ιδιοκτησιακών σχέσεων. Ο κάθε µε-
µονωµένος καπιταλιστής µπορεί να συσσωρεύει αθόρυβα χωρίς η κοινωνία 
να ξέρει τίποτα γι’ αυτόν, και η κυριαρχία όλων των καπιταλιστών σαν τάξη 
γίνεται σχεδόν αυτόµατα. Ο συντονισµός του προλεταριάτου είναι ένα εντε-
λώς διαφορετικό πράγµα που απαιτεί την ύπαρξη του επαναστατικού κόµ-
µατος, τη λειτουργία του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού. Η κυριαρχία του 
προλεταριάτου σαν τάξη, για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν µπορεί να ανα-
παράγεται αυτόµατα, αλλά χρειάζεται µια ειδική πολιτική µορφή, τη δικτα-
τορία του προλεταριάτου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Μαρξ επέµενε σ’ αυ-
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τόν το θεσµό, σ’ αυτή τη µορφή άσκησης της πολιτικής εξουσίας κατά τη µε-
ταβατική περίοδο από τον καπιταλισµό στον κοµµουνισµό.  

 
Το προλεταριάτο καταλαµβάνοντας την εξουσία και ασκώντας τη δι-

κτατορία του, παράλληλα ασκεί τη συντονισµένη και σχεδιασµένη διεύθυν-
ση της οικονοµίας, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας βαθµιαία την εµπορευµα-
τική παραγωγή –και µαζί της τη χρηµατική οικονοµία. Μόνο µε τον περιο-
ρισµό της εµπορευµατικής παραγωγής οι τιµές (παραγωγής) προσεγγίζουν 
τις αξίες τους και γίνεται δυνατός ο κοινωνικός σχεδιασµός απευθείας σε 
όρους κοινωνικά αναγκαίας εργασίας, απλοποιώντας την κοινωνική λογι-
στική, και ταυτόχρονα διαλύοντας τον φετιχισµό του καπιταλιστικού τρό-
που παραγωγής. Ο φετιχισµός που πραγµατοποιείται στην ειδικά καπιταλι-
στική παραγωγή εκφράζεται στο γεγονός ότι οι σχέσεις των ανθρώπων φαί-
νονται σαν σχέσεις πραγµάτων, αλλά και στο γεγονός ότι οι τιµές αντανα-
κλούν τις αξίες µε έναν περίπλοκο και δυσνόητο τρόπο που δηµιουργείται 
από τη λειτουργία των οικονοµικών νόµων. Αλλά στον φετιχισµό αυτό αντι-
στοιχεί ένας άλλος φετιχισµός στις σχέσεις του εποικοδοµήµατος, στους νο-
µικούς και πολιτικούς θεσµούς. Οι σχέσεις ανάµεσα σε τάξεις καλύπτονται 
πίσω από τις πολιτικές σχέσεις, το πολιτικό πλαίσιο, τους πολιτικούς θε-
σµούς. Οι ταξικές σχέσεις κρύβονται πίσω από τις σχέσεις ανάµεσα στα πο-
λιτικά κόµµατα της αστικής τάξης και τους εργαζόµενους, στο πολιτικό επί-
πεδο. Οι σχέσεις αυτές έχουν την αφετηρία τους στις εµπορευµατικές σχέ-
σεις του καπιταλισµού, και την ειδικά καπιταλιστική ιδιοποίηση της υπε-
ραξίας. Η «ελευθερία» που ευαγγελίζονταν η γαλλική επανάσταση δεν ήταν 
παρά η ελευθερία της ατοµικής ιδιοκτησίας και της µετατροπής της εργασι-
ακής δύναµης σε εµπόρευµα. Στο πολιτικό επίπεδο η ελευθερία αυτή αντα-
νακλάται στο αστικό δηµοκρατικό σύστηµα, την αντιπροσωπευτική κοινο-
βουλευτική δηµοκρατία, τις εκλογές, τον σχηµατισµό των πολιτικών κοµµά-
των, κλπ. Ασφαλώς στο πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζεται η πολιτική κυριαρ-
χία της αστικής τάξης και έτσι συνεχίζεται η συσσώρευση του κεφαλαίου, 
δηλαδή το κράτος εξασφαλίζει τους πολιτικούς και κοινωνικούς όρους για 
την παραγωγή και αναπαραγωγή της υπεραξίας. Με την έννοια αυτή, το πο-
λιτικό σύστηµα και το κράτος δρουν µε τη µορφή ενός χωροφύλακα που 
κρατά την εργατική τάξη σε υποταγή και εξασφαλίζει τους πολιτικούς και 
νοµικούς όρους που είναι απαραίτητοι για τον καπιταλισµό.  

 
Όπως η λειτουργία του χρήµατος σαν κεφάλαιο υπάρχει µόνο στον 

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, έτσι και οι θεσµοί της αστικής δηµοκρατί-
ας είναι ιδιαίτεροι στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, στη γενικότητα 
της εφαρµογής τους. Οι ταξικές σχέσεις φετιχοποιούνται σαν σχέσεις πραγ-
µάτων, εµπορευµάτων, οι αξίες κρύβονται πίσω από τον περίπλοκο µηχανι-
σµό των τιµών και της ανταλλαγής και στη βάση αυτού του φετιχισµού βρί-
σκεται το κρυµµένο µυστικό του καπιταλισµού, η εµπορευµατοποίηση της 
εργατικής δύναµης. Σε όλους τους προγενέστερους τρόπους παραγωγής υ-
πήρχε ιδιοποίηση της υπεραξίας, αλλά σε ξεκάθαρη µορφή, εφόσον ο χρόνος 
εργασίας χωριζόταν σε δυο τµήµατα, εκείνο που αφιερωνόταν στην προσω-
πική εργασία και σε κείνον που έπρεπε να γίνει για τον φεουδάρχη. Ο 
σκλάβος από την άλλη έπρεπε να δουλεύει αποκλειστικά για τον αφέντη του 
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και να λαµβάνει τα απαραίτητα. Αλλά στιν καπιταλισµό, η ιδιοποίηση της 
υπεραξίας γίνεται µε έναν πιο σύνθετο µηχανισµό, που εξυπηρετεί την ανα-
γκαιότητα της συσσώρευσης και το γεγονός ότι η οικονοµία δεν είναι απλά 
µια χρηµατική οικονοµία αλλά µια οικονοµία στην οποία υπάρχει, παράγε-
ται και αναπαράγεται κεφάλαιο. Η σχέση ανάµεσα στον καπιταλιστή και τον 
εργάτη είναι σχέση ανάµεσα σε ανθρώπους ελεύθερους και ίσους, σύµφωνα 
µε το νόµο, και όπως πάντα όλα τα κατά νόµο ίσα δικαιώµατα είναι δικαιώ-
µατα στην ανισότητα και εποµένως άνισα δικαιώµατα. Η ιδιοποίηση της υ-
περαξίας α) πρέπει να γίνει στο προτσές της ανταλλαγής, και β) γίνεται µε 
τη µορφή της σχετικής υπεραξίας, που όπως σε όλους τους τρόπους παραγω-
γής στηρίζεται στην ικανότητα της εργατικής δύναµης να παράγει περισσό-
τερο απ’ ότι είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή της (δηλ. την αξία της). 
Λαµβάνοντας η εργατική δύναµη µια τιµή, δηλαδή έχοντας µετατραπεί σε 
εµπόρευµα, και έχοντας απαλλάξει τους εργάτες από κάθε άλλη ιδιοκτησία, 
ο καπιταλισµός λύνει πολύ εύκολα το πρόβληµα της εξεύρεσης εργατικών 
χεριών, που παύει για πρώτη φορά να αποτελεί πολιτικό πρόβληµα και γί-
νεται πρόβληµα οικονοµικό.  

 
Θεωρητικά, η ισότητα και η ελευθερία των ανθρώπων θα έπρεπε να 

έχουν καταστήσει άχρηστη και περιττή την πολιτική, µε τη διαφορά ότι η 
τεράστια µάζα του προλεταριάτου κρατιέται υποταγµένη και υποχρεωµένη 
να εργάζεται, τόσο γιατί εξαρτάται από τον µισθό, αλλά και γιατί στην ουσία 
των πραγµάτων συνειδητοποιεί τη σκλαβιά της στο σύστηµα της µισθωτής 
εργασίας. Στον καπιταλισµό, το πρόβληµα της εξεύρεσης εργατικών χεριών, 
παύει να αποτελεί πολιτικό πρόβληµα (και ρυθµίζεται από το νόµο της αξί-
ας) αλλά αυτό ισχύει µόνο στο βαθµό που το προλεταριάτο δεν είναι ενεργό 
στην ταξική πάλη, στο βαθµό που η εξαθλίωση δεν το σπρώχνει προς την 
κλοπή, τις δολοφονίες κοκ. ∆εν αρκεί άραγε τότε ένα «κράτος νυχτοφύλα-
κας» που να προστατεύει την ατοµική ιδιοκτησία; Σε τι χρειάζεται η πολιτι-
κή του κεφαλαίου; Σε τι χρειάζονται τα πολυάριθµα κόµµατα, οι διαµάχες 
ανάµεσα στα κόµµατα του κεφαλαίου κλπ;  

 
Αν µπορούσε να διασφαλιστεί ότι η εξουσία της αστικής τάξης δεν 

κινδυνεύει από το προλεταριάτο, ότι το προλεταριάτο δεν πρόκειται ν’ απο-
κτήσει ποτέ συνείδηση της ταξικής του θέσης και να επαναστατήσει, δεν θα 
χρειαζόταν παρά µια «διεκπεραιωτική αρχή» στη θέση της κυβέρνησης, δεν 
θα υπήρχαν τα κόµµατα, και µόνο ο στρατός θα ήταν αναγκαίος για να προ-
στατέψει τη χώρα από ξένους εισβολείς. Ούτε αυτός δεν θα ήταν καν ανα-
γκαίος και θα µπορούσε ν’ αντικατασταθεί από τον ένοπλο λαό, αν πραγµα-
τικά µπορούσε να διασφαλιστεί ότι η εξουσία του κεφαλαίου δεν κινδυνεύει 
από το προλεταριάτο. 

 
Αλλά τα πράγµατα δεν είναι καθόλου έτσι, και οι κοµµατικοί αντα-

γωνισµοί δεν είναι παρά εκφράσεις των βαθύτερων ταξικών αντιθέσεων, α-
νάλογα µε την έκταση στην οποία έχει αναπτυχθεί ο καπιταλισµός και τον 
βαθµό στον οποίο το προλεταριάτο έχει συνειδητοποιήσει την αποστολή του 
και έχει οργανωθεί σε ένα επαναστατικό κόµµα. Εποµένως, υπάρχει πολιτι-
κή στον βαθµό που υπάρχει η πολιτική του προλεταριάτου. Η πολιτική του 
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κεφαλαίου είναι στην ιδεώδη περίπτωση να µην υπάρχει καµιά πολιτική, 
και να διασφαλίζεται ο τρόπος παραγωγής µε κάποιον αυτοµατισµό, αλλά 
τέτοιος αυτόµατος µηχανισµός δεν µπορεί να υπάρχει από τη στιγµή που οι 
άνθρωποι αντιπαρατίθενται στο κεφάλαιο και ζητούν την κατάργησή του ή 
τον περιορισµό της εµβέλειάς του στην κοινωνική παραγωγή.  

 
Σε άλλες περιπτώσεις, στην απαρχή του καπιταλισµού, οι κεφαλαιο-

κράτες το βρήκαν επιθυµητό να µην ασχοληθούν καθόλου µε την πολιτική 
αλλά µόνο µε τον οικονοµικό τους ρόλο στην ανταλλαγή και τη συσσώρευση, 
αφήνοντας έτσι στη θέση της µια γαιοκτηµονική τάξη που ασκούσε δικτατο-
ρικά την πολιτική της εξουσία. Όταν οι καπιταλιστικές σχέσεις κυριάρχη-
σαν, το πολιτικό σύστηµα διατηρήθηκε αµετάβλητο στα θεµελιακά του χα-
ρακτηριστικά και οι καπιταλιστές µε τους εµπόρους ή τους εντεταλµένους 
τους, κατέλαβαν τις κενές θέσεις στον κρατικό µηχανισµό και τη διοίκηση 
του κράτους. Το κράτος όπως είχε κληρονοµηθεί µπορούσε να χρησιµοποιη-
θεί για να εξασφαλιστεί η πολιτική κυριαρχία της  νέας, αστικής τάξης και 
απέµενε να εκσυγχρονιστεί στην µια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα µε το 
στάδιο της συσσώρευσης, την παγκόσµια κατάσταση, τις ανάγκες του κεφα-
λαίου, την επιβολή φόρων και δασµών, την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής 
κ.ά.  

 
Χωρίς τάξεις, δεν υπάρχει πολιτική αλλά απλή διεύθυνση, ρύθµιση. 

Εποµένως, η ίδια η ύπαρξη της πολιτικής δείχνει την ύπαρξη των τάξεων, 
αλλά επίσης πιο συγκεκριµένα, δείχνει οτι  η πολιτική-γενικά είναι πρωτί-
στως προλεταριακή πολιτική, παίρνει τον χαρακτήρα της και τη φύση της 
από τον τρόπο µε τον οποίο υπάρχει κι’ αναπτύσσεται η προλεταριακή πολι-
τική, και ό,τι ισχύει για την πολιτική-γενικά, ισχύει και για το κράτος.  

 
Είναι γνωστό ότι το κράτος είναι ο µηχανισµός καταπίεσης που έχει 

στη διάθεσή της η κυρίαρχη τάξη, η δε πολιτική δεν είναι σε τελευταία α-
νάλυση παρά η έκφραση των ταξικών αντιθέσεων. Αυτό ισχύει από την επο-
χή της αθηναϊκής δηµοκρατίας µέχρι σήµερα. Αλλά θα πρέπει να διερωτη-
θούµε: Υπάρχει ένας ειδικός χαρακτήρας της πολιτικής και του κράτους σε 
σχέση µε τους προγενέστερους τρόπους παραγωγής; Μορφολογικά η απά-
ντηση είναι απλή. Το ειδικό χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού εποικοδο-
µήµατος, είναι η κοινοβουλευτική αστική δηµοκρατία, και το νοµικό πλαί-
σιο της ισότητας όλων ως πολιτών. Ο καπιταλισµός αποκαθιστά την αθηναϊ-
κή δηµοκρατία σε ανώτερο επίπεδο µετά τον φεουδαλικό δεσποτισµό και τις 
ελέω θεού µοναρχίες του. Το γεγονός ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά µε έναν 
νοµικό και τυπικό τρόπο, δηλ. ότι έχει αξία µόνο νοµική και όχι πραγµατι-
κή, αυτό είναι αποτέλεσµα του τρόπου παραγωγής και της ταξικής διαίρεσης 
της κοινωνίας, όχι της ίδιας της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος.  

 
Για να µπορέσει να επικρατήσει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 

ιστορικά, έγινε απαραίτητη η πρωταρχική συσσώρευση που περιγράφει πο-
λύ καλά ο Μαρξ στο 24ο κεφάλαιο του Ι τόµου του «Κεφαλαίου», δηλαδή η 
αποστέρηση της µεγάλης µάζας από κάθε ιδιοκτησία πάνω στη γη που θα 
µπορούσε να υποσκάψει την εµπορευµατική παραγωγή και την πραγµατική 
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υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, όπως την περιέγραψε ο Μαρξ στα «Α-
ποτελέσµατα της άµεσης διαδικασίας παραγωγής». Απ’ τη στιγµή που έγινε 
φανερό ότι το κράτος µπορεί να αναδιανείµει τα αποτελέσµατα της υπερερ-
γασίας από το ένα άτοµο στο άλλο, από τη µια τάξη στην άλλη ή ανάµεσα στα 
µέλη της χρηµατιστικής ολιγαρχίας, κι’ αυτό έγινε φανερό πολύ νωρίς στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, η πολιτική αποτέλεσε το όργανο αυτής της ανα-
διανοµής. Η πολιτική υπήρξε το φυσικό αποτέλεσµα της κατάρρευσης της 
πρωτόγονης κοινωνίας και της εµφάνισης των ταξικών κοινωνιών που οδή-
γησαν στην αθηναϊκή δηµοκρατία, µε την οποία γεννιέται το κράτος. Η πο-
λιτική συµπίπτει µε την οργανωµένη προσπάθεια µιας µερίδας ν’ απαλλο-
τριώσει την ιδιοκτησία των υπόλοιπων, η δε απαλλοτρίωση αυτή υπήρξε φυ-
σικό επακόλουθο της αντίθεσης ανάµεσα στις παραγωγικές σχέσεις και τις 
παραγωγικές δυνάµεις της πρωτόγονης κοινωνίας. Το κράτος δεν νοείται 
χωρίς την πολιτική και η πολιτική χωρίς το κράτος, αλλά για πρώτη φορά 
αυτό φαίνεται αυτό να παύει να ισχύει µε την εµφάνιση του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής.  

 
Πραγµατικά το κυρίαρχο πρόβληµα ήταν ιστορικά η εξεύρεση εργα-

τικών χεριών είτε µε τη µορφή σκλάβων είτε µε τη µορφή κολλήγων. Και 
στις δυο περιπτώσεις το πρόβληµα λυνόταν µε στρατιωτικά ή µε πολιτικά 
µέσα, αλλά στον καπιταλισµό λύνεται µε την εµπορευµατοποίηση της εργα-
τικής δύναµης, και εποµένως τη γενικευµένη εµπορευµατική παραγωγή. 
Και πραγµατικά, ο καπιταλισµός θα είχε λύσει το πολιτικό πρόβληµα κα-
ταργώντας το αν δεν επρόκειτο για το προλεταριάτο, που είναι µια καταπιε-
ζόµενη τάξη, αλλά και το γεγονός ότι ο καπιταλισµός θα πρέπει να κατανο-
ηθεί και να αναλυθεί σε παγκόσµιο επίπεδο, δηλ. στο φυσικό του περιβάλ-
λον, όπως ακριβώς οι εµπορευµατικές ανταλλαγές ήταν εκείνες που διέλυ-
σαν την πρωτόγονη κοινωνία. Αν και οι εµπορευµατικές ανταλλαγές δεν γί-
νονταν στα πλαίσια ενός γένους αλλά µεταξύ γενών, γρήγορα η σπανιότητα 
των µέσων παραγωγής οδήγησε, αν και µε πολυάριθµες αντιστάσεις, στην 
αρχαία δουλοκτητική κοινωνία, και την επέκταση  των εµπορευµατικών συ-
ναλλαγών. Το φυσικό περιβάλλον των αρχαίων κοινωνιών ήταν, πρακτικά, 
ένα µικρό τµήµα µιας ηπείρου, δεδοµένης της ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάµεων. Όπως οι αντιπαλότητες των εθνών (οµάδων εγκατεστηµένων σε 
ορισµένο τόπο, που προέρχονταν από τα πρωτόγονα γένη, τις φυλές και 
φρατρίες, που διαλύθηκαν µε τη µετάβαση στη δουλοκτητική κοινωνία) α-
ντικατόπτριζαν τις οικονοµικές αναγκαιότητες της εύρεσης νέας γης και 
σκλάβων, έτσι και οι αντιπαλότητες των εθνών – κρατών του καπιταλισµού, 
αντικατοπτρίζουν την αντιπαλότητα για µεγαλύτερη συσσώρευση της µιας 
οµάδας καπιταλιστών σε βάρος της άλλης, ή σε βάρος περιοχών του πλανήτη 
που δεν έχουν καν περάσει στο καπιταλιστικό στάδιο.  

 
Πάνω σ’ αυτή τη βάση έπρεπε να συγκροτηθεί ο στρατός και ο κρατι-

κός µηχανισµός ώστε να κερδηθεί µεγαλύτερο µερίδιο για το κεφάλαιο της 
ιδιαίτερης «πατρίδας», σε βάρος των υπόλοιπων. Η θέση µας εποµένως είναι 
ότι κύρια και πρωταρχικά ο ρόλος του κράτους και της πολιτικής εξελίχτη-
κε στο να διασφαλίσει µεγαλύτερο µερίδιο της συνολικής υπερεργασίας σε 
προγενέστερους του καπιταλισµού τρόπους παραγωγής,. Και ειδικά της υ-
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περαξίας στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αλλά στους προγενέστερους 
τρόπους παραγωγής το κράτος εµφανίζεται κυρίως σαν µηχανισµός κατα-
στολής και υποταγής της κυρίαρχης τάξης, και εξελίσσεται παραπέρα σαν 
τρόπος ιδιοποίησης της υπερεργασίας σε οργανωµένη βάση από τους γειτο-
νικούς λαούς. Ο καπιταλισµός παρέλαβε τον κρατικό µηχανισµό να επιτελεί 
πολύ καλά, ανάλογα µε την ιστορική εποχή, τον διπλό αυτό ρόλο που συνο-
ψίζεται στο γεγονός ότι βρίσκεται στην υπηρεσία της κυρίαρχης τάξης, το δε 
κράτος έχει ασφαλώς δηµιουργηθεί και αναπαράγεται ή αναδηµιουργείται –
όπως το κεφάλαιο παράγεται και αναπαράγεται στον καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής.  

 
Αν το κράτος δεν µπορεί να ιδιοποιηθεί υπεραξία προς όφελος µιας 

ορισµένης µερίδας του κεφαλαίου ή δεν µπορεί να κρατήσει το προλεταριά-
το σε υποταγή, µε σκοπό την οµαλή αναπαραγωγή του κεφαλαίου, και από 
τη δεκαετία του ’30 και µετά να καταστήσει αδύνατη την εκδήλωση των κρί-
σεων, τότε η αστική τάξη συνολικά δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον για την 
πολιτική ή το κράτος. Σε στιγµές που φαίνεται ότι το κράτος και η παραδο-
σιακή πολιτική δεν επαρκούν, η αστική τάξη µπορεί να επιστρατεύσει τη 
στρατιωτική δικτατορία, τον φασισµό, την υποταγή των συνειδήσεων µέσω 
των µέσων ενηµέρωσης, κλπ. Ιστορικά, η λεγόµενη παγκοσµιοποίηση δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά επέκταση των εµπορευµατικών σχέσεων σε γενικευ-
µένη έκταση σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, και δεν θα σταµατήσει σαν τάση πα-
ρά µόνο όταν καταργηθεί η εθνική ταυτότητα της εργατικής δύναµης, που 
βάζει φραγµό στην συνολική εµπορευµατοποίησή της. Αλλά η «κινητικότη-
τα της εργασίας» δεν είναι εντελώς διαφορετικό πράγµα από την κινητικό-
τητα του κεφαλαίου. Αν το κεφάλαιο είναι πραγµατικά ελεύθερο να ταξιδέ-
ψει από χώρα σε χώρα και να αναπαραχθεί ελεύθερα σε παγκόσµια κλίµακα, 
τότε η παγκοσµιοποίηση θα έχει εκπληρώσει πλήρως το έργο και τον σκοπό 
της. 

 
 Ωστόσο τα εθνικά κεφάλαια µπορούν ακόµη να χρησιµοποιούν το 

κράτος προς όφελός τους για ν’ αποφύγουν τη διείσδυση του ξένου κεφαλαί-
ου και τον µεγαλύτερο ανταγωνισµό, είτε µε στρατιωτικά µέσα είτε µε φό-
ρους και δασµούς. Η πρόσβαση στα εργατικά χέρια από την άποψη του κα-
πιταλισµού σαν σύνολο δεν µπορεί παρά να έχει παγκόσµια διάσταση, αλλά 
στην πράξη µπορεί πάντοτε να παρεµβάλλεται το κράτος και το εθνικό κε-
φάλαιο για να εµποδίσει αυτή την πρόσβαση, και την τάση για την κατάργη-
ση των εθνικών συνόρων σε ό,τι αφορά τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Ο 
καπιταλισµός δεν πρόκειται να σταµατήσει, και δεν έχει σταµατήσει ποτέ 
στην εµπορευµατοποίηση της εργατικής δύναµης σε εθνικά πλαίσια. ∆εν 
πρόκειται να σταµατήσει αν δεν εµπορευµατοποιηθεί η εθνική ταυτότητα 
της εργατικής δύναµης, µε την έννοια ότι ένας εργάτης στη Σουηδία ή τη 
Γερµανία ν’ ανταλλαχτούν µε κάποιον άλλο (ή άλλους) στην Ινδία ή την Ελ-
λάδα, στη βάση ενός οικονοµικού µηχανισµού που ξεπερνά την εθελοντική 
µετανάστευση. Οι πόλεµοι για τη διανοµή και διαρκή αναδιανοµή των σφαι-
ρών επιρροής του κεφαλαίου, δηλαδή την πρόσβαση σε εργατικά χέρια ή φυ-
σικούς πόρους, είναι ο τρόπος του καπιταλισµού για να λειτουργήσει η συσ-
σώρευση σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο βαθµό που τα έθνη και τα κράτη δεν εί-
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ναι παρά οµάδες της παγκόσµιας αστικής τάξης, ο ανταγωνισµός µεταξύ τους 
θα συνεχίζεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πριν εµπορευµατοποιηθεί η 
ίδια η εθνική κυριαρχία.  

 
Έχει γίνει αναπόσπαστο τµήµα του οπορτουνισµού η αναφορά στη 

σχετική αυτονοµία του κράτους στον καπιταλισµό, και η σχετική αυτονοµία 
του εποικοδοµήµατος. Η αυτονόµηση του εποικοδοµήµατος ή του κράτους 
στηρίζεται σε αποσπάσµατα από το έργο του Μαρξ, όπου γίνεται αναφορά 
στην ύψωση του κράτους πάνω από την κοινωνία, την «αυτονόµησή» του, το 
γεγονός ότι το κράτος αντί να υπηρετεί την κοινωνία έχει υψωθεί πάνω απ’ 
αυτήν. Ο βοναπαρτισµός, το ιδιότυπο καθεστώς του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, 
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Αλλά η αυτονόµηση του κράτους εί-
ναι µόνο φαινοµενική. Αν το κράτος ήταν πραγµατικά αυτόνοµος θεσµός, 
τότε θα έπρεπε να µπορεί να επιβληθεί στην κυρίαρχη τάξη σαν τέτοια, 
πράγµα που δεν έχει γίνει ποτέ. Το γεγονός ότι το εποικοδόµηµα είναι σχε-
τικά αυτόνοµο, σηµαίνει ότι οι νόµοι της κίνησής του αντανακλούν την 
πραγµατική, υλική κίνηση της πάλης των τάξεων και των παραγωγικών 
σχέσεων, αλλά η αντανάκλαση αυτή δεν είναι άµεση, διαµεσολαβείται από 
πρόσθετους όρους, όπως είναι η υλοποίηση των αντιφάσεων µιας ταξικής 
κοινωνίας από την ίδια κοινωνία, η αλλαγή στη συνείδηση των τάξεων. Η 
σχετική αυτονοµία δεν αναιρεί τον καθορισµό από τις παραγωγικές σχέσεις, 
τις παραγωγικές δυνάµεις και την αντίθεσή τους. Σηµαίνει ότι ο καθορισµός 
αυτός µεσολαβείται από πρόσθετους παράγοντες, ότι η αντανάκλαση είναι 
πιο πολύπλοκη, ότι στο εποικοδόµηµα υπάρχει ένα είδωλο της υλικής, οι-
κονοµικής πραγµατικότητας, αλλά το είδωλο αυτό δεν είναι ακριβές, και 
περιέχει πολλαπλά αντιφατικά στοιχεία. 

 
Ο Μαρξ, σε µια σηµαντική διατύπωση, τονίζει ότι οι νοµικές µορφές 

δεν µπορεί ποτέ να είναι ανώτερες από εκείνες που επιτρέπουν οι σχέσεις 
παραγωγής. Απ’ αυτό συνάγεται ότι το εποικοδόµηµα, οι νοµικές, πολιτικές 
κ.ά. µορφές, περιορίζονται από τη βάση και βρίσκονται πάντα σε µια συνάρ-
τηση µε τα στοιχεία της. Η συνάρτηση ή αιτιώδης αυτή συνάρθρωση απέχει 
από το να είναι απλή, αλλά η διαµόρφωση του εποικοδοµήµατος µε βάση τα 
στοιχεία τη βάσης, δεν παύει ποτέ να είναι µια διαλεκτική διαµόρφωση που 
προχωρά µέσα από την αµοιβαία µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα και 
την άρνηση – της – άρνησης.  

 
Η σχετική αυτονόµηση του κράτους συνοδεύεται από τη διαπίστωση 

ότι η αστική τάξη κυριαρχεί αλλά δεν κυβερνά, ότι επιβάλλονται µηχανι-
σµοί ηγεµονίας, κ.ά. Το γεγονός ότι η αστική τάξη έχει αναθέσει τη διεκπε-
ραίωση των κρατικών υποθέσεων σε ορισµένα όργανα, δεν είναι µια σηµα-
ντική διαπίστωση και δεν σηµαίνει απολύτως τίποτε ούτε για την κριτική 
της πολιτικής ούτε για την κριτική του κράτους. Ο κρατικός, γραφειοκρα-
τικός µηχανισµός έχει τελειοποιηθεί, όπως έλεγε ο Μαρξ, µε αφορµή κάθε 
νέα επανάσταση και µπορεί να λειτουργεί αυτόµατα, πράγµα που δίνει την 
αφορµή ν’ αναφερόµαστε στη σχετική αυτονοµία του κράτους. Ό,τι φαίνεται 
ωστόσο σαν αυτόνοµο, δεν είναι στην πραγµατικότητα παρά αυτόµατη λει-
τουργία του κρατικού µηχανισµού. Η γέννηση του κρατικού µηχανισµού 
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του καπιταλισµού έχει την απαρχή της στα υπολείµµατα της φεουδαρχικής 
κοινωνίας και την άνοδο της αστικής τάξης, ενώ η τελειοποίησή του είναι, 
ασφαλώς, αποτέλεσµα τόσο της αναγκαιότητας της αστικής τάξης να διατη-
ρήσει την κυριαρχία της, όσο και της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµε-
ων. Στον «Εµφύλιο Πόλεµο στη Γαλλία», ο Μαρξ διαπιστώνει ότι οι µεγάλοι, 
ίσιοι δρόµοι του Παρισιού που κατασκευάσθηκαν από τον Λουδοβίκο Βονα-
πάρτη, εξυπηρετούσαν τις βολές πυροβολικού, πράγµα που αποδείχτηκε 
στην Κοµµούνα, καθώς επίσης και η οχύρωση του Παρισιού που χρησιµο-
ποίησε ο πρωσσικός στρατός για να διευκολύνει το τσάκισµα της επανάστα-
σης από την αστική τάξη. 

 
Η διαπίστωση αυτή του Μαρξ είναι πολύτιµη για να κατανοηθεί όχι 

µόνο η δόµηση αλλά και ο ρόλος και ο χαρακτήρας των υποδοµών σε µια κα-
πιταλιστική κοινωνία. Πέρα από το να διευκολύνουν την καπιταλιστική 
παραγωγή έχουν τον χαρακτήρα της ταξικής κυριαρχίας πάνω στο προλετα-
ριάτο. Το ποιος θα χρησιµοποιήσει αυτές τις υποδοµές για να καταπνίξει 
µιαν εξέγερση, είναι σχεδόν αδιάφορο, στο µέτρο που αυτό γίνεται. Με την 
έννοια αυτή, η αστική τάξη αναθέτει την πολιτική εξουσία στο πολιτικό σύ-
στηµα (κόµµατα, κοινοβούλιο, δικαστική και νοµοθετική εξουσία, εκτελε-
στική εξουσία και κυβέρνηση κλπ). Η ανάθεση αυτή είναι δυνατή εφόσον ο 
κρατικός µηχανισµός, η «αστική κρατική µηχανή», λειτουργεί αυτόµατα και 
µπορεί ν’ αναπαράγει αυτόµατα τις ταξικές λειτουργίες. Για να καταλήξει 
κάποιος στο συµπέρασµα της αυτονόµησης της πολιτικής και του κράτους, 
θα πρέπει να συγχέει την ανάθεση της πολιτικής εξουσίας µε τον ίδιο τον 
µηχανισµό του κράτους. Αλλά ο µηχανισµός αυτός έχει αναπτυχθεί και τε-
λειοποιηθεί µέσα από το προτσές  της ταξικής πάλης, την ωρίµανση του κα-
πιταλισµού, και τη µετάβαση στη σηµερινή του κρατικο-µονοπωλιακή ή 
κρατικο-καπιταλιστική µορφή (όπως εισάγει τον όρο ο Λένιν στο «Κράτος 
και Επανάσταση»). Με τη σειρά της η υλική βάση αυτής της σύγχυσης βρί-
σκεται στον φετιχισµό των υπερδοµών στον καπιταλισµό: Όπως στην παρα-
γωγή οι σχέσεις των ανθρώπων µυστικοποιούνται στη µορφή σχέσεων µετα-
ξύ πραγµάτων, στο εποικοδόµηµα οι σχέσεις των ανθρώπων µυστικοποιού-
νται µε τη µορφή «υπηρεσιών», νοµοθετικού έργου, κοινοβουλευτικού έρ-
γου, άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας κλπ, αλλά δεν παύουν στην ουσία 
τους να είναι ταξικές σχέσεις. ∆υστυχώς, η µυστικοποίηση αυτή έχει προα-
χθεί και αναχθεί σε «συµβολή στον µαρξισµό» από ορισµένες σχολές.  

 
Ο λόγος για τον οποίο ο Μαρξ και ο Ένγκελς µίλησαν για «τσάκισµα» 

της αστικής κρατικής µηχανής, και στη συνέχεια στα πλαίσια της δικτατο-
ρίας του προλεταριάτου, για «απονέκρωση» του κράτους («αποκοίµισµα» ό-
πως το έθεσε παραστατικά ο Ένγκελς) δεν είναι ότι το κράτος έχει µια σχε-
τική αυτονόµηση (και εποµένως πρέπει να καταστραφεί τόσο το κράτος όσο 
και η ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής), αλλά διότι ο κρατικός µη-
χανισµός λειτουργεί αυτόµατα και αναπαράγει τις σχέσεις εξουσίας και ιε-
ραρχίας, και εποµένως τις τάξεις. Μετά την αστική κρατική µηχανή, µόνο ο 
µηχανισµός των τιµών έχει αυτό τον βαθµό αυτοµατισµού. Ο µηχανισµός 
των τιµών εξισώνει τη ζήτηση και την προσφορά, υλοποιώντας την υπεραξία 
που έχει παραχθεί και αποφασίζοντας για το ποια εργασία και σε ποια έκτα-
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ση είναι κοινωνική ή όχι. Και οι δυο µηχανισµοί, ο µηχανισµός των τιµών 
και το κράτος, εµφανίζονται στην ιστορία «αυθόρµητα», δηλαδή παράγονται 
από τη λογική της οικονοµικής αναγκαιότητας. Στην περίπτωση του µηχα-
νισµού των τιµών δεν έχει σηµασία σε ποιο συγκεκριµένο εµπόρευµα ανα-
φερόµαστε –ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης λειτουργεί για όλα τα 
εµπορεύµατα µε τον ίδιο τρόπο. Στην περίπτωση του κρατικού µηχανισµού 
δεν έχουν σηµασία τα πρόσωπα ή οι βελτιώσεις στον ένα ή στον άλλο τοµέα. 
Ο µηχανισµός λειτουργεί αυτόµατα, δηλαδή διεκπεραιώνει λειτουργίες µε 
τους «πολίτες», παράγει ενδογενώς νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία, ε-
ξασφαλίζει το αναγκαίο εξωτερικό πλαίσιο της καπιταλιστικής παραγωγής 
(ένα ατροφικό όργανο στο οποίο ο κ. Κέυνς έδωσε πλήρη και ζωτική λει-
τουργία) και εδράζεται σε µια ιεραρχία που φτάνει µέχρι την κυβέρνηση –
ενώ όλα αυτά γίνονται αυτόµατα και µε βάση την ανάθεση εκ µέρους της α-
στικής τάξης, στη βάση του ότι εκπροσωπεί ολόκληρο τον λαό.  

 
Στον πρόλογό του στον «Εµφύλιο Πόλεµο στη Γαλλία» του Μαρξ, ο 

Ένγκελς σηµειώνει µε διορατικότητα ότι η δικτατορία του προλεταριάτου 
θα δώσει στην επόµενη γενιά την ευκαιρία να µεταβάλλει τους νόµους και 
το κράτος σε συνήθεια. Ο Ένγκελς προφανώς ήξερε τα µειονεκτήµατα που 
έχουν οι άνθρωποι και η εργατική εξουσία όπως προβάλλει από τον καπιτα-
λισµό, από τους πόνους της γέννας µέσα από το σώµα της αστικής κοινωνίας. 
Η αρχοµανία είναι µια από αυτές όπως είναι και η αναζήτηση προσόδων για 
ατοµικό όφελος µε τη χρήση του µηχανισµού του κράτους. Γι’ αυτό ακριβώς 
διέγνωσαν σωστά ότι το πρώτο καθήκον της δικτατορίας του προλεταριάτου, 
η κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής και η σχεδιο-
ποίηση, δεν µπορούν να γίνουν παρά µε το τσάκισµα της αστικής κρατικής 
µηχανής από το ένοπλο προλεταριάτο, που αντικαθιστά αµέσως τον τακτικό 
στρατό. Οι Μαρξ και Ένγκελς δεν «πρόβλεψαν» αυτό το καθεστώς –το υιοθέ-
τησαν στο φως της πράξης από την Κοµµούνα του Παρισιού. Αλλά το τσάκι-
σµα της αστικής κρατικής µηχανής σηµαίνει αντικατάσταση µε µια άλλη 
ιδιότυπη µηχανή, που χαρακτηριστικό της είναι ότι τείνει να αποκοιµιέται 
ή να απονεκρώνεται, σε τέτοιο βαθµό ώστε η «επόµενη γενιά» να ζει και να 
εργάζεται κάτω από ριζικά αλλαγµένες συνθήκες. Ασφαλώς, τον όρο «επόµε-
νη γενιά» δεν πρέπει να τον πάρουµε της µετρητοίς, έχοντας υπόψη µας τον 
εκφυλισµό της Ρώσικης και της Κινέζικης επανάστασης, οπωσδήποτε όµως η 
δικτατορία του προλεταριάτου δεν µπορεί παρά να έχει µια κρατική µηχανή 
που είναι «αυτόµατη» ως προς το ότι έχει την τάση να απονεκρώνεται.  

 
Ουσιαστικό στοιχείο του αυτοµατισµού της αστικής κρατικής µηχα-

νής είναι ότι στηρίζεται στο κύρος, όπως ακριβώς στο κύρος (ένα ηθικό στοι-
χείο) πρέπει να στηρίζεται και η λειτουργία του κράτους στη δικτατορία του 
προλεταριάτου σε ό,τι αφορά όχι τη σχέση του µε την αστική τάξη αλλά τις 
καταπιεζόµενες τάξεις. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε ότι το κύρος λει-
τουργεί µε διαφορετικό τρόπο στον καπιταλισµό σε σχέση µε τη δικτατορία 
του προλεταριάτου. Στον καπιταλισµό το κύρος είναι µυστικοποιηµένη, φε-
τιχοποιηµένη µορφή, που σαν τέτοια έχει µεσολαβηθεί από τις ταξικές σχέ-
σεις και τις σχέσεις κυριαρχίας στην παραγωγή και το εποικοδόµηµα. Στον 
σοσιαλισµό, είναι ένα πραγµατικά ηθικό ζήτηµα, δηλαδή ανάγεται σε ζήτη-
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µα µιας πραγµατικής ηθικής, η οποία στηρίζεται στην εργασία και όχι στο 
παρασιτικό καρκίνωµα που είναι το κράτος, και κατά συνέπεια η πολιτική 
εξουσία που έχει ανατεθεί από την αστική τάξη, και µε τη σειρά της ανα-
πτύσσεται ή υλοποιείται / πραγµατοποιείται σε πρόσωπα.  

 
 
Σκέψη Σκέψη Σκέψη Σκέψη ΑΑΑΑ    
Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα πρόσωπα άσκησης της κυβερ-

νητικής ή νοµοθετικής κ.ά εξουσίας είναι πράγµατα, στον βαθµό που σ’ αυτά 
υλοποιείται και εµ-πραγµατώνεται η λειτουργία της ανάθεσης από την κυ-
ρίαρχη τάξη. Ανάµεσα σε πράγµατα όπως αυτά, και τα πράγµατα που έχει 
καταστήσει τους ανθρώπους η καπιταλιστική παραγωγή αναπτύσσονται «α-
νταλλακτικές» σχέσεις, οι άνθρωποι της εξουσίας χρησιµοποιούν όχι λίγες 
φορές την εξουσία σαν ατοµική ιδιοκτησία (ο Μαρξ δεν έβαλε εισαγωγικά 
στη σχετική του παρατήρηση) και µυστικοποιούνται, φετιχοποιούνται οι 
πραγµατικές σχέσεις. 

 
Σκέψη ΒΣκέψη ΒΣκέψη ΒΣκέψη Β    
Η πραγµοποίηση προϋποθέτει µια σχέση αλλοτρίωσης όπως είναι 

γνωστό από τον νεαρό Μαρξ και τα «Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγρα-
φα». Η αλλοτρίωση αυτή γίνεται στη διαδικασία της καπιταλιστικής παρα-
γωγής εφόσον ο άµεσος παραγωγός αποξενώνεται από το προϊόν της εργασίας 
του. Ο νεαρός Μαρξ εξελίχτηκε στον Μαρξ του «Κεφαλαίου», του «Κοµµου-
νιστικού Μανιφέστου» και του «Εµφύλιου Πολέµου στη Γαλλία»5. Πέρα από 
το ότι αυτή είναι µια διαλεκτική εξέλιξη της σκέψης του Μαρξ, πράγµα που 
σε ορισµένους κύκλους παραµένει terra incognita, είναι µια εξέλιξη στην 
οποία αντικειµενικά, δηλαδή στους όρους της υλικής ζωής, υποβάλλονται οι 
ίδιοι οι άνθρωποι. Η διαδικασία αυτή είναι φυσικο-ιστορική. Το γεγονός αυ-
τό δεν έχει επισηµανθεί και δεν έχει τύχει καµιάς προσοχής, παρόλο που 
είναι κεντρικής σηµασίας.  

                                                 
5  Είναι γνωστό ότι το δεύτερο έργο προκάλεσε προσθήκες στο πρώτο, µε αφορµή την Κοµµούνα. Ο 
πρώτος που το διαπίστωσε ήταν ο Λένιν στο «Κράτος και Επανάσταση». 
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Το Το Το Το ΚΚΚΚράτος σαν ράτος σαν ράτος σαν ράτος σαν ΠΠΠΠροτσές ροτσές ροτσές ροτσές ΠΠΠΠαραγωγής: Σχεδίαραγωγής: Σχεδίαραγωγής: Σχεδίαραγωγής: Σχεδίαααασµασµασµασµα    
 

Στην ιεραρχία της αστικής κρατικής µηχανής, η εξουσία είναι συχνά 
ατοµική ιδιοκτησία. 

 
Αυτό επιβεβαιώνεται στο δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα που γεννή-

θηκε στις ΗΠΑ και µεταδόθηκε στην ευρωπαϊκή ήπειρο ή στον οιωνεί κλη-
ρονοµικό χαρακτήρα των αξιωµάτων της κρατικής µηχανής.  

 
∆εν ήταν άγνωστη στον Λένιν η πραχτική να γίνονται αντικείµενο 

λείας οι κρατικές θέσεις, ακόµη και οι άµισθες προκειµένου οι κάτοχοί τους 
να µεταπηδήσουν αργότερα σε προσοδοφόρες θέσεις στις τράπεζες ή τη βιο-
µηχανία («Κράτος και Επανάσταση»). Ούτε του ήταν άγνωστη η ιδέα οτι η 
έµµεση κυριαρχία της αστικής τάξης (ανάθεση) είναι πιο αποτελεσµατική 
και εποµένως προτιµότερη.  

 
Παραπέρα έχουµε τις «ανταλλακτικές» σχέσεις ανάµεσα στο πολιτικό 

κράτος και τους πολίτες. Αυτές οι «ανταλλακτικές» σχέσεις κάνουν εφικτή 
τη διαφθορά, τη διασπάθιση του κοινωνικού πλούτου κλπ. Η ψήφος εµπο-
ρευµατοποιείται, ένα προτσές που δεν ήταν άγνωστο στην αρχαία Ρώµη, α-
ποκοιµήθηκε στη διάρκεια της φεουδαρχίας για να επανέλθει µε τις αστικές 
επαναστάσεις.  

 
Ο Λένιν αναφέρεται στο «απολίτικο κράτος» προς το οποίο τείνει η 

επαναστατική δικτατορία του προλεταριάτου. Πως πρέπει να το κατανοή-
σουµε αυτό; Το πολιτικό κράτος είναι το κράτος της κοινωνίας των πολιτών, 
που βάση του είναι ο καπιταλισµός. Η ανατροπή του καπιταλισµού σηµαίνει 
και αναίρεση του πολιτικού κράτους, αντικατάστασή του µε το «µισοκράτος» 
ή «κράτος που είναι και δεν είναι κράτος» της δικτατορίας του προλεταριά-
του. 

 
Αν παρατηρήσουµε το περιβάλλον του αστικού κρατικού µηχανισµού 

βλέπουµε οτι παράγει πολιτικές που στον τοµέα της «ανταλλαγής» και της 
«κυκλοφορίας» δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι κοινοβουλευτικοί διαξιφισµοί, 
και η ταξική πάλη µέσα από την οποία διαµορφώνεται (hopefully δεν παρά-
γεται) η προλεταριακή πολιτική.  

 
Τα µέσα παραγωγής είναι ο κρατικός µηχανισµός. Η αξία του πρέπει 

να είναι η αξία της παραγωγής, άρα και της αναπαραγωγής του, που είναι 
πραχτικά µηδέν εφόσον είναι ένας µηχανισµός που λειτουργεί, και εποµέ-
νως αναπαράγεται, αυτόµατα: Πραχτικά µηδέν σηµαίνει ότι η αξία του δεν 
είναι παρά η ανάλωση των µηχανηµάτων, κτιρίων, αυτοκινήτων, καυσίµων 
κλπ, συν την αξία και υπεραξία της ανθρώπινης εργασίας. Η εργασία εδώ 
είναι κοινωνικά αναγκαία µε την έννοια ότι επιβάλλεται σαν τέτοια. Η ερ-
γατική δύναµη που ξοδεύτηκε για να παραχθεί ένα εµπόρευµα µπορεί να 
διαπιστωθεί αν είναι κοινωνικά αναγκαία ή όχι µόνο στην ανταλλαγή. Αν 
ένα εµπόρευµα επιβληθεί σαν αξία χρήσης µε τη βία, τότε θα έχει και αξία 
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στην ανταλλαγή (ανταλλακτική αξία) και φυσικά οι αξίες χρήσης επιβάλλο-
νται ως τέτοιες, όχι λίγες φορές. Η ανάλωση εργατικής δύναµης και πρώτων 
υλών ή κεφαλαίου στον κρατικό µηχανισµό (τον δήθεν «δηµόσιο τοµέα») θα 
µπορούσε να είναι πραχτικά ασήµαντη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν εί-
ναι. Αν ήταν το αίτηµα του Μαρξ και του Ένγκελς για «φτηνή κυβέρνηση» 
δεν θα είχε πρακτική σηµασία. 

 
Αν και η αξία του κρατικού µηχανισµού είναι πραχτικά µηδενική, το 

κόστος του είναι, πολλές φορές, µεγάλο. Ο λόγος για την απόκλιση αυτή εί-
ναι απλός: Η υλοποίηση της υπεραξίας είναι γνωστό ότι συνεπάγεται (µέσω 
του µηχανισµού της εξίσωσης των ποσοστών κέρδους) ανακατανοµή της υ-
περαξίας σύµφωνα µε το κεφάλαιο (σταθερό και µεταβλητό) το οποίο κάθε 
καπιταλιστής έβαλε στην παραγωγή. Αλλά και το κράτος έβαλε κεφάλαιο 
σαν εργοδότης, ενοικιαστής κτιρίων ή µηχανών, αγόρασε πρώτες ύλες ή µη-
χανήµατα και προϊόντα από άλλους καπιταλιστές (ενδεχοµένως προνοµιακά 
από συγκεκριµένους καπιταλιστές) κλπ. Θα πρέπει να συµµετάσχει και αυ-
τό, λογικά, µαζί µε τους άλλους καπιταλιστές, στην ανακατανοµή της υπε-
ραξίας σύµφωνα µε το κοινό ή µέσο ποσοστό κέρδους.  

 
Ωστόσο, το κράτος δεν είναι ένας συνηθισµένος καπιταλιστής (δεν εί-

ναι καν καπιταλιστής) και απέχει από  το προτσές της ανακατανοµή της υ-
περαξίας. Φαινοµενικά δεν παράγει τίποτε και µόνο καταναλώνει προϊόντα 
από τους υπόλοιπους καπιταλιστές ή το εξωτερικό, αλλά στην πραγµατικό-
τητα η θέση του στην ανακατανοµή της υπεραξίας έχει επιβληθεί να είναι η 
θέση της αποχής. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί, φυσικά, σαν «τοµέας ΙΙΙ» 
των σχηµάτων αναπαραγωγής που δεν υπεισέρχεται στην διαµόρφωση του 
ποσοστού κέρδους, και σαν αποτέλεσµα µπορεί να ανακόψει την πτωτική 
τάση του ποσοστού κέρδους, χωρίς να διαταράσσεται θεωρητικά η αµοιβαία 
µετατροπή των εµπορευµάτων σε χρήµα, και µε τον θεωρητικό αυτό τρόπο 
να αποµακρύνεται η κρίση.  

 
Ο ρόλος του κρατικού µηχανισµού δεν είναι να συµµετέχει στην α-

νακατανοµή της συνολικής υπεραξίας µε το µέσο ποσοστό κέρδους, αλλά µε 
ένα ποσοστό κέρδους µηδενικό ή τουλάχιστον όχι εξαιρετικά αρνητικό.  

 
Κατά συνέπεια, το αίτηµα για «φτηνή κυβέρνηση» για το οποίο έγρα-

ψαν ο Μαρξ και ο Λένιν σήµερα διατυπώνεται από πολλούς εκπροσώπους 
της αστικής τάξης. Το «παρασιτικό καρκίνωµα» που είναι το κράτος, µετά τη 
συµβολή του κ. Κέυνς στην οικονοµική επιστήµη, εξελίχτηκε σε σχεδόν α-
σφυκτικό παράγοντα για την αστική τάξη µε τις «αλόγιστες δαπάνες» του 
που δεν είναι τίποτε άλλο παρά «γενίκευση» του κανόνα της απόκλισης της 
τιµής από την αξία.  

 
Αλλά η τιµή του αποκλίνει σηµαντικά από την αξία του. Το αίτηµα 

για «φτηνή κυβέρνηση» του Μαρξ στον «Εµφύλιο Πόλεµο στη Γαλλία», ση-
µαίνει εδώ να πραγµατοποιηθούν οι συνθήκες για τη σύγκλιση της τιµής 
και της αξίας.  
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Στα σχήµατα αναπαραγωγής ο «τοµέας ΙΙΙ» µπορεί καταρχήν να είναι 
οτιδήποτε (λόγω της αφηρηµένης τους γενικότητας) αλλά θα πρέπει και ε-
πιβάλλεται να είναι το κράτος και ο µηχανισµός του, που όχι µόνο κατανα-
λώνουν σταθερό και µεταβλητό κεφάλαιο αλλά παράλληλα ασκούν δηµοσιο-
νοµική και νοµισµατική πολιτική. Στο επίπεδο της αφηρηµένης γενικότη-
τας ο Μαρξ ενδιαφερόταν ειδικά για τη µετατροπή των αξιών σε τιµές, αλλά 
στη συγκεκριµένη γενικότητα, το κράτος πρέπει να εξεταστεί ως προς τον 
οικονοµικό του ρόλο κάτω από αυτή την παρατήρηση.  

 
Ανακύπτει πολλές φορές το ερώτηµα της παραγωγικής εργασίας στον 

«δηµόσιο τοµέα». Παραγωγική εργασία είναι γενικά η εργασία που δηµιουρ-
γεί υπεραξία. Αν ο αστικός κρατικός µηχανισµός λειτουργεί µε µηδενικό ή 
αρνητικό ποσοστό κέρδους, τότε σίγουρα δεν µπορούµε ν’ αναζητήσουµε την 
πηγή του κέρδους του στην υπεραξία που παράγεται στα πλαίσιά του. Το 
κλειδί του αινίγµατος είναι ότι ο αστικός κρατικός µηχανισµός διασφαλίζει 
τη γενική παραγωγή της υπεραξίας στο καπιταλιστικό σύστηµα και στα 
πλαίσια αυτά οι επιµέρους καπιταλιστές (και οι εργαζόµενοι, στο βαθµό που 
το κάνουν) ανέχονται τη φορολογία που θεσπίζει η κυβέρνηση. Στην πραγ-
µατικότητα, στον αστικό κρατικό µηχανισµό δεν παράγεται υπεραξία και το 
ιδεώδες είναι να λειτουργεί µε «ισοσκελισµένο προϋπολογισµό» δηλαδή να 
µην ξοδεύει παραπάνω από όσα έχει εισπράξει, µε οµόλογα, δάνεια από το 
εξωτερικό κλπ. Αλλά αυτό είναι απλώς και µόνο ένα ιδεώδες.  

 
Εφόσον στον αστικό κρατικό µηχανισµό δεν παράγεται υπεραξία, θα 

µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στις 
κατώτατες βαθµίδες του δεν αποτελούν αντικείµενο εκµετάλλευσης, και ε-
ποµένως δεν ανήκουν στην εργατική τάξη. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
στα δηµόσια σχολεία, οι γιατροί και το προσωπικό στα δηµόσια νοσοκοµεία, 
στα υπουργεία και τους δήµους, όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν θα αποτε-
λούσαν αντικείµενο εκµετάλλευσης, επιπρόσθετα δεν θα εκτελούσαν παρα-
γωγική εργασία, και έτσι δεν θα άνηκαν  στην εργατική τάξη. Ο παραλογι-
σµός αυτής της άποψης φαίνεται από το γεγονός ότι, όπως είπαµε, ο αστικός 
κρατικός µηχανισµός επιλέγεται, επιβάλλεται, θεσµοθετείται και κατοχυ-
ρώνεται νοµικά  να λειτουργεί µε µηδενικό ή αρνητικό ποσοστό κέρδους –µε 
άλλα λόγια η παραγόµενη υπεραξία όχι µόνο µεταβιβάζεται στους καπιταλι-
στές αλλά τους παρέχεται µε το παραπάνω.  

 
Πρόσθετα, χωρίς τον κρατικό µηχανισµό η συνολική υπεραξία θα έ-

πεφτε στο µηδέν, θα κατέρρεε το καπιταλιστικό σύστηµα. Αλλά εδώ αναδει-
κνύεται µια εντελώς διαφορετική πλευρά του θέµατος. Η αξία του κρατικού 
µηχανισµού δεν είναι απλά «η αξία της παραγωγής και εποµένως της ανα-
παραγωγής του» όπως ο Μαρξ γράφει για την αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναµης ή κάθε άλλου εµπορεύµατος. Ο κρατικός µηχανισµός δεν είναι ο-
ποιοδήποτε εµπόρευµα, και δεν είναι καν εκείνος ο τύπος εµπορεύµατος 
που ο Μαρξ ανακάλυψε ειδικά στην εργατική δύναµη της Εργασίας. ∆εν εί-
ναι καν εµπόρευµα για την ακρίβεια αλλά µηχανισµός.  
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Η πολιτική οικονοµία στεκόταν και στέκεται ακόµα εκστατική µπρο-
στά στη διάκριση των «παραγωγικών συντελεστών», ανάµεσα στην «εργασία» 
και το «κεφάλαιο». Ο Μαρξ αποκάλυψε ότι το µεν κεφάλαιο είναι αποκρυ-
σταλλωµένη, ενσωµατωµένη, «νεκρή» εργασία, η δε «εργασία» πρέπει να α-
ντικατασταθεί µε την «εργατική δύναµη» προκειµένου να βρεθεί η αξία της. 
Ο Μαρξ ανακάλυψε αυτό τον νόµο πολύ πριν η πολιτική οικονοµία δεχτεί 
τη διάκριση ανάµεσα στο «απόθεµα» (stock) και τη «ροή» (flow) των «υπηρε-
σιών» ενός παραγωγικού συντελεστή.  

 
Για τον αστικό µηχανισµό του κράτους, η παραγωγικότητα της Εργα-

σίας που αναλώνεται στα πλαίσιά του ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα αί-
νιγµα. Γιατί ισχύει αυτό; ∆ιότι στον αστικό κρατικό µηχανισµό δεν είναι 
σαφές αν οι εργαζόµενοι ασκούν παραγωγική ή µη παραγωγική εργασία. αλ-
λά το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση, το εκτελεστικό, νοµοθετικό και 
δικαστικό σώµα, τους δασκάλους και τους καθηγητές, τους γιατρούς, τις νο-
σοκόµες, τους λογιστές του κρατικού συστήµατος Υγείας. Παράγεται «υπε-
ραξία»; Είναι «παραγωγική» η εργασία τους;  Εδώ επιστρατεύονται όλες οι 
αναφορές του Μαρξ για τις τάξεις, ανακύπτει το ζήτηµα του προσδιορισµού 
των τάξεων κλπ. ανακύπτει ακόµα και το ζήτηµα αν η Σταλινική γραφειο-
κρατία ήταν τάξη ή κάστα, µε σκοπό να εξαχθούν «κοσµοϊστορικά» συµπερά-
σµατα.  

 
Είναι γεγονός ότι η αξία ενός καθηγητή ή µιας νοσοκόµας (δηλαδή η 

αξία της αναπαραγωγής τους) υπολογίζεται ή εκλαµβάνεται να είναι µικρή 
και αποζηµιώνεται στις πρώτες δυο-  τρεις ώρες της δουλειάς τους, µε απο-
τέλεσµα οι επόµενες έξη ώρες να αποτελούν υπεραξία. Η αξία της αναπαρα-
γωγής συµπεριλαµβάνει το κόστος της εκπαίδευσης, µόρφωσης και ειδίκευ-
σης που σε όρους απλής κοινωνικής εργασίας δεν θα µπορούσε να ξεπερνά 
το διπλάσιό της, χονδρικά, και αν η εκπαίδευση, µόρφωση και ειδίκευση έ-
γιναν µε έξοδα της κοινωνίας, τότε ο συγκεκριµένος εργαζόµενος δεν έχει 
κάποιο δικαίωµα σε µεγαλύτερη αµοιβή από το διπλάσιο της αµοιβής, χον-
δρικά, ενός βιοµηχανικού εργάτη µε ορισµένη εξειδίκευση. Αποτελούν όµως 
υπεραξία οι «επόµενες έξη ώρες» της εργατικής δύναµης που αναλώνεται 
από έναν καθηγητή ή µια νοσοκόµα;  

 
Για ορισµένους δεν είναι σαφές το προϊόν που παράγει ένας καθηγη-

τής,  µια νοσοκόµα, και επιπρόσθετα ένας γραφιάς κάποιας «δηµόσιας υπη-
ρεσίας», ένας υπάλληλος της εφορίας, ένας ταχυδρόµος ή ένας ανθυπολοχα-
γός του τακτικού στρατού. ∆εν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη η κριτική και η 
συζήτηση έχουν επικεντρωθεί στον καθηγητή ή τον δηµόσιο υπάλληλο αλλά 
έχουν αφήσει απέξω, για παράδειγµα,  τον ανθυπολοχαγό του τακτικού 
στρατού. Η φαινοµενολογία των πραγµάτων εισχωρεί εδώ στην ουσία τους: 
Παράγει άραγε υπεραξία, είναι «παραγωγικός» ο κ. ανθυπολοχαγός ή ο κ. 
συνταγµατάρχης και ο στρατηγός του τακτικού στρατού; Ποια είναι η ανα-
λογία του οκτάωρου στην οποία ο ανθυπολοχαγός ή ο συνταγµατάρχης έ-
χουν «καλύψει» τα έξοδα της αναπαραγωγής τους; Είναι άραγε η πρώτη, 
δεύτερη ή πέµπτη ώρα του οκτάωρου; άραγε είναι, σε τελική ανάλυση, ο κ. 
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ανθυπολοχαγός ή ο κ. συνταγµατάρχης µέλη της εργατικής τάξης, µαζί µε 
τον κ. καθηγητή και τη νοσοκόµα, ή όχι;  

 
Αν σκέπτεται κανείς µε τέτοιους όρους, είναι βέβαιο πως δεν έχει κα-

τανοήσει τη µαρξιστική θεωρία της Αξίας. Όπως είπαµε, για ορισµένους δεν 
είναι σαφές το προϊόν που παράγει ένας καθηγητής ή µια νοσοκόµα στο 
κρατικό σύστηµα της παιδείας και της υγείας. Αλλά την απάντηση δεν θα 
την βρούµε αν εστιάσουµε στον εργαζόµενο αλλά στο συγκεκριµένο προτσές 
της παραγωγής και τη σηµασία του για το προτσές της καπιταλιστικής πα-
ραγωγής γενικά. 

 
Πραγµατικά η θεωρητική δυσχέρεια να κατηγοριοποιηθούν εργαζό-

µενοι ή τα προτσές στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ανάλογα µε τον 
χαρακτήρα της εργασίας τους ως παραγωγικής ή µη και της παραγωγής ή 
όχι της υπερεργασίας, έχει µια υλική βάση στη διαφοροποίηση και την ευε-
λιξία των προτσές του τρόπου παραγωγής. Αυτή ωστόσο η υλικότητα της πη-
γής και παροχής της υπεραξίας αποτελεί η ίδια αξεπέραστο θεωρητικό πρό-
βληµα. Ωστόσο  θεωρητικά και πραχτικά, οι υπάρχουσες επιχειρηµατολογί-
ες αγνοούν επιδεικτικά το γεγονός ότι ο αστικός µηχανισµός του Κράτους, 
επιλέγει να λειτουργεί µε ζηµιές (ελλείµµατα) πράγµα που εµφανώς τοπο-
θετεί το αστικό Κράτος απ’ την αρχή σε διαφορετικό επίπεδο από την οποια-
δήποτε καπιταλιστική επιχείρηση. Φυσικά οι ζηµιές αυτές σηµαίνουν διο-
γκούµενο ∆ηµόσιο Χρέος, µε βάση τα τοκοχρεολύσια, πράγµα που σηµαίνει 
ένα µεγαλύτερο οικονοµικό βάρος στην τρέχουσα, και όχι στις µελλοντικές 
γενιές, όπως έγραφε ο Μαρξ στον «Πρόλογό» του. 

 
Το αν οι εργαζόµενοι στον κρατικό τοµέα παράγουν αξία, και εποµέ-

νως υπεραξία, είναι «ανοιχτό», χωρίς να γίνεται ευρύτερα αντιληπτό και 
κατανοητό ότι η παραγωγή  υπεραξίας προϋποθέτει την παραγωγή αξίας per 
se, και εποµένως προϋποθέτει την εµπορευµατική ανταλλαγή παρόλο που ο 
κρατικός τοµέας, σε ότι αφορά την υγεία, εκπαίδευση κλπ δεν προβαίνει σε 
άµεσες εµπορευµατικές ανταλλαγές, δηλ. δεν φαίνεται να  υπάρχει ένα προ-
τσές άµεσης ανταλλαγής.  

 
Αλλά το «πρόβληµα» παραµένει: Υπάρχουν εργαζόµενοι στον κρατικό 

ή «δηµόσιο» τοµέα και παρόλο που  δεν φαίνεται να παράγουν υπεραξία εί-
ναι αναµφισβήτητα εκµεταλλευόµενοι µε κάποια έννοια. Η έννοια αυτή α-
ναφέρεται στην έλλειψη ατοµικής ιδιοκτησίας, πέρα από την εργατική δύ-
ναµη, αλλά το παράδοξο ή το αίνιγµα συµπυκνώνεται στη παραγωγή υπερα-
ξίας.  

 
Η απάντηση είναι ότι οι εργαζόµενοι αυτού του τύπου παράγουν µια 

τεράστια µάζα υπεραξίας και η αξία τους, η αξία της αναπαραγωγής των ει-
δικών τους ικανοτήτων στον καπιταλισµό, απαιτεί σηµαντικούς κοινωνι-
κούς πόρους και είναι γιγάντια. Ωστόσο οι εργαζόµενοι αυτού του τύπου ερ-
γάζονται στον λεγόµενο «δηµόσιο» τοµέα του καπιταλισµού που έχει επιλε-
γεί να έχει µηδενικό ή αρνητικό ποσοστό κέρδους, µε αποτέλεσµα να φαίνε-
ται πως η εργασία τους είναι «µη παραγωγική». Αλλά αυτό δεν αποτελεί πα-
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ρά την ύστατη µορφή φενακισµού, µυστικοποίησης ή φενακισµού, που ανά-
γει τις πιο εκλεπτυσµένες µορφές εργασίας σε άχρηστες, χωρίς αξία, και ε-
ποµένως ανίκανες δήθεν να παράγουν υπεραξία. 

 
Συλλογικά, δηλαδή από κοινού οι εργαζόµενοι του λεγόµενου «δηµό-

σιου τοµέα» παρέχουν παραγωγική εργασία, µαζί µε όλους τους άλλους ερ-
γαζόµενους. Ταυτόχρονα παράγουν µια µάζα υπεραξίας ιστορικά πρωτοφα-
νή, µε τη διαφορά ότι η υπεραξία τους χαρίζεται, γίνεται δώρο στη «δεξαµε-
νή» της συνολικής υπεραξίας που θα µοιραστούν και θα ανακατανείµουν 
µεταξύ τους οι καπιταλιστές. Η εργασία και ο κόπος τους ασφαλώς δεν φαφαφαφαί-ί-ί-ί-
νονταινονταινονταινονται στην επιφάνεια του καπιταλιστικού συστήµατος, αλλά φαίνονται πα-
ρόλα αυτά ξεκάθαρα στη «δεξαµενή» της συνολικής υπεραξίας και των κερ-
δών.  

 
Φυσικά, παραγωγική εργασία σηµαίνει κερδοφορία και υπεραξία που 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί σαν κέρδος στο προτσές της ανταλλαγής, αλλά 
αυτό είναι ήδη εξασφαλισµένο για τον λεγόµενο «δηµόσιο τοµέα» του αστι-
κού Κράτους. Η φύση της κοινωνικής εργασίας είναι εξασφαλισµένη σαν τέ-
τοια, όπως είναι και ο προορισµός της υπεραξίας, που πηγαίνει κατευθείαν 
στη δεξαµενή του ιδιωτικού κέρδους.  

 
Από µια διαφορετική σκοπιά, οι εργαζόµενοι στην αστική κρατική 

µηχανή, παρέχουν κοινωνική εργασία, εφόσον αν σταµατήσουν να εργάζο-
νται θα παραλύσει ο κρατικός µηχανισµός και εποµένως γενικά ο µηχανι-
σµός της αναπαραγωγής του κεφαλαίου, µετά από ένα χρονικό διάστηµα. 
Ποια είναι στην περίπτωση αυτή η αξία του κρατικού µηχανισµού; ∆εν εί-
ναι παρά η αξία γενικά που έχει λάβει υπόψη της αυτή την περίπτωση (αν 
όχι ειδικά αυτή την περίπτωση). Η αξία εξακολουθεί να είναι η αξία της α-
ναπαραγωγής του κρατικού µηχανισµού, αλλά η αξία αυτή είναι ιδιαίτερα 
ευµετάβλητη (προς τα πάνω) στις επαναστατικές περιόδους και φυσικά έχει 
λάβει υπόψη της ήδη και έχει αναγάγει (discount) ειδικά αυτή την «περί-
πτωση» που από την άποψη της ταξικής κυριαρχίας είναι κανόνας παρά «ει-
δική περίπτωση». 

 
Αν σταµατήσει να εργάζεται ο κρατικός µηχανισµός, αν κατέβει ένας 

διακόπτης και σταµατήσει ολόκληρη η βιοµηχανία, ποια είναι η αξία ; Ο 
καπιταλισµός έχει πραγµατικά φτάσει σε τέτοια «δυσθεώρητα» ύψη, έχει 
πραγµατικά αυτοµατοποιήσει τη διαχείριση και τη διεύθυνση τόσο της ηλε-
κτροπαραγωγής όσο και της οικονοµίας σαν σύνολο. Πραγµατικά, η αξία 
στην περίπτωση αυτή είναι, κατευθείαν ανάλογη µε τα κέρδη, δηλαδή τη 
συνολική υπεραξία ή την πρόσοδο που θα ήταν απαραίτητη για να µην «κα-
τέβει ένας διακόπτης, και σταµατήσει ολόκληρη η βιοµηχανία». Φαινοµενι-
κά η αξία αυτή θα διέφερε από την αξία αναπαραγωγής του συγκεκριµένου 
γραφειοκράτη, αλλά ολόκληρο το σύστηµα έχει, σε συµπυκνωµένη µορφή, 
υπεισέλθει στο προτσές της παραγωγής και της αναπαραγωγής του, γενικά 
και ειδικά στη συγκεκριµένη διαλεκτική της παραγωγής και της αναπαρα-
γωγής.  
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Περιγράψαµε το προτσές της παραγωγής, της ανταλλαγής και της 
κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά ειδικά τον αστικό κρατικό µηχανισµό. Οι αξίες 
per se υπάρχουν µεν αλλά συσκοτίζονται και φετιχοποιούνται από τη λει-
τουργία του αστικού κράτους.  


