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ΠΡΟΛΟΓΟ
Μηα απφ ηηο ζχγρξνλεο ελζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελάληηα ζηνλ Κνκκνπληζκφ θαη ηνλ
νζηαιηζκφ γεληθφηεξα είλαη φηη ε ηδέα είλαη ηφζν παιηά θαη φκσο δελ έρεη πνηέ πξαγκαηνπνηεζεί.
ρέδηα γηα ηε δφκεζε κηαο ηδεψδνπο Πνιηηείαο ζηνίρεησλαλ ην κπαιφ ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ θαη, ζηε
ζπλέρεηα, νη πξψηνη Υξηζηηαλνί ζρεκάηηζαλ θνκκνπληζηηθέο νκάδεο. Ώηψλεο κεηά, κεγάιεο
θνκκνπληζηηθέο αδειθφηεηεο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεηαξξπζκηζηηθνχ Κηλήκαηνο 1,
ελψ ζηε ζπλέρεηα νη ίδηεο ηδέεο αλαβίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο Ώγγιηθήο θαη Γαιιηθήο
Βπαλάζηαζεο. Καη ηειηθά, πνιχ πξφζθαηα, ην 1848, κηα επαλάζηαζε εκπλεπζκέλε ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηα νζηαιηζηηθά ηδεψδε, έγηλε ζηε Γαιιία «Καη φκσο, βιέπεηε» καο ιέλε, «πφζν καθξηά είζηε
αθφκε απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ζαο. Αε λνκίδεηε πσο έρεηε θάπνην ζεκειηψδεο ζθάικα
ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο;»
Με κηα πξψηε καηηά απηή ε έλζηαζε κνηάδεη πνιχ ζνβαξή. Μειεηψληαο φκσο ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία
κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ράλεη ηε δχλακή ηεο. Καηαξρήλ, βιέπνπκε φηη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ
θαηαθέξεη λα δηαηεξήζνπλ γηα εθαηνληάδεο ρξφληα αλακεηαμχ ηνπο, ζηηο κηθξέο ηνπο θνηλφηεηεο, έλα
απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ νζηαιηζκνχ. Σελ θνηλνθηεκνζχλε ηνπ θχξηνπ κέζνπ παξαγσγήο, ηεο
ίδηαο ηεο γεο, θαζψο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο αλάινγα κε ηελ εξγαηηθή δπλαηφηεηα θάζε νηθνγέλεηαο.
Ώλαθαιχπηνπκε δε, πσο αλ ε ηδέα ηεο θνηλνθηεκνζχλεο ηεο γεο έρεη θαηαζηξαθεί ζηε Απηηθή Βπξψπε
ηνχην δελ ζπλέβε εθ ησλ έζσ, αιιά απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ
δεκηνχξγεζαλ ην κνλνπψιην ηεο γεο πξνο φθεινο ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ηεο κεζαίαο ηάμεο.
Μαζαίλνπκε επίζεο, φηη νη κεζαησληθέο πφιεηο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα αξθεηνχο
αηψλεο κηα ζηαζεξή θνηλσληθνπνηεκέλε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ. ηη απηνί νη
αηψλεο ήηαλ πεξίνδνη ηαρχηαηεο πλεπκαηηθήο, βηνκεραληθήο θαη θαιιηηερληθήο πξνφδνπ θαη πσο ε
παξαθκή απηψλ ησλ ζπιινγηθψλ ζεζκψλ πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ αληθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα
ζπλδπάζνπλ ην ρσξηφ κε ηελ πφιε, ηνλ ρσξηθφ κε ηνλ αζηφ 2, έηζη ψζηε απφ θνηλνχ λα αληηκεησπίζνπλ
ηελ εμάπισζε ησλ κηιηηαξηζηηθψλ θξαηψλ πνπ θαηέζηξεθε ηηο ειεχζεξεο πφιεηο.
Δ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ινηπφλ, απφ απηή ηελ νπηηθή δελ πξνζθέξεη θάπνην επηρείξεκα ελάληηα
ζηνλ θνκκνπληζκφ. Ώληηζέησο, θαληάδεη σο κηα ζεηξά πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ
είδνπο θνκκνπληζηηθήο νξγάλσζεο, πξνζπαζεηψλ νη νπνίεο ζηέθζεθαλ κε κεξηθή επηηπρία γηα έλα
πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καη απηφ πνπ καο επηηξέπεηαη λα ζπκπεξάλνπκε, είλαη φηη ε
αλζξσπφηεηα δελ έρεη βξεη αθφκα ηελ θαηάιιειε δνκή γηα λα ζπλδπάζεη, ζε θνκκνπληζηηθέο αξρέο, ηε
γεσξγία κε ηελ μαθληθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη έλα γξήγνξα αλαπηπζζφκελν δηεζλέο εκπφξην.
Σν ηειεπηαίν θαίλεηαη ζαλ έλα ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν, θαζψο πιένλ δελ είλαη κφλν άηνκα ή
πφιεηο πνπ πινπηίδνπλ απφ ην καθξηλφ εκπφξην θαη ηηο εμαγσγέο αιιά έζλε νιφθιεξα πνπ πινπηίδνπλ
εηο βάξνο ησλ εζλψλ πνπ κέλνπλ πίζσ ζηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε.
Οη ζπλζήθεο απηέο, νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, σζηφζν, αλαπηχρζεθαλ
πιήξσο κφλν θαηά ηνλ 19ν αηψλα κεηά ην ηέινο ησλ Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ 3. Καη ν ζχγρξνλνο
θνκκνπληζκφο έπξεπε λα ηηο πάξεη ππφςηλ ηνπ.
Βίλαη πιένλ γλσζηφ πσο ε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, πέξα απφ ηελ πνιηηηθή ηεο βαξχηεηα, ήηαλ κηα
πξνζπάζεηα ηνπ Γαιιηθνχ ιανχ, ην 1793 θαη 1794, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ιίγν-πνιχ
ζπγγεληθέο πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφ. Ώπηέο ήηαλ, πξψηνλ, ε εμίζσζε ησλ πεξηνπζηώλ κέζσ ηεο επηβνιήο
θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ θιεξνλνκηάο, θαη νη δχν πνιχ πξννδεπηηθνί, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ
άκεζε θαηάζρεζε ηεο γεο γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο αιιά θαη κε ηελ βαξηά πνιεκηθή θνξνινγία πνπ
επηβιήζεθε κφλν ηνπο πινχζηνπο. Δ δεχηεξε πξνζπάζεηα έγηλε γηα ηελ εηζαγσγή ελφο επξένπο εζληθνύ
ζπζηήκαηνο ινγηθνύ θαζνξηζκνύ ηηκώλ γηα όια ηα εκπνξεύζηκα αγαζά, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νπνίσλ ζα
ιακβαλφηαλ ππφςηλ ην αιεζηλφ θφζηνο παξαγσγήο θαη έλα ινγηθφ εκπνξηθφ θέξδνο. Δ
πλέιεπζε 4 εξγάζηεθε ζθιεξά πάλσ ζε απηφ ην ζρέδην θαη βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηελ νινθιήξσζε
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ηνπ, φηαλ νη αληηδξαζηηθνί 5 πήξαλ ην πάλσ ρέξη. Καη ν ηξίηνο ζηφρνο ήηαλ κηα κνξθή Δεκνηηθνύ
Κνκκνπληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε θάπνησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, ηα νπνία αγφξαδαλ νη
δήκνη θαη πνπινχζαλ ζε ηηκέο θφζηνπο.
Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ εληππσζηαθνχ θηλήκαηνο. ην νπνίν δελ έρεη αθφκα κειεηεζεί ζσζηά,
πνπ γελλήζεθε ν ζχγρξνλνο νζηαιηζκφο. ν Φνπξηεξηζκφο κε ηνλ Λαλδέ 6 ζηε Λπψλ, θαη ν
εμνπζηαζηηθφο Κνκκνπληζκφο ηνπ Μπνπνλαξφηη 7, ηνπ Μπακπέθ 8 θαη ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, Καη ήηαλ
ακέζσο κεηά ηε Μεγάιε Βπαλάζηαζε 9 πνπ νη ηξεηο κεγάινη ζεσξεηηθνί ηδξπηέο ηνπ ζχγρξνλνπ
νζηαιηζκνχ Φνπξηέ 10, αηλ ηκφλ 11 θαη Ρφκπεξη νπελ 12, θαζψο θαη ν Γθφληνπηλ 13 ( Με Κξαηηθφο
νζηαιηζκφο) βξέζεθαλ ζην πξνζθήλην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη κπζηηθέο θνκκνπληζηηθέο νκάδεο
γελλεκέλεο απφ νπαδνχο ησλ Μπνπνλαξφηη θαη Μπακπέθ έβαδαλ ηελ ζθξαγίδα ηνπο ζηνλ Έλνπιν
Κνκκνπληζκφ 14 γηα ηα επφκελα πελήληα ρξφληα.
Γηα λα αθξηβνινγνχκε, ινηπφλ, πξέπεη λα πνχκε φηη ν ζχγρξνλνο νζηαιηζκφο δελ έρεη αθφκε νχηε
εθαηφ ρξφληα δσήο θαη φηη ηα πξψηα πελήληα ρξφληα, κφλν δπν θξάηε πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηε
βηνκεραληθή επαλάζηαζε (ε Ώγγιία θαη ε Γαιιία) ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ. Καη νη δχν
αηκνξξαγψληαο εθείλε ηε πεξίνδν απφ ηηο ηξνκεξέο πιεγέο πνπ ηνπο άθεζαλ δεθαπέληε ρξφληα
Ναπνιεφληεησλ πνιέκσλ, θαη ακθφηεξνη θπθισκέλνη απφ ηε κεγάιε Βπξσπατθή αληίδξαζε ε νπνία
ήξζε απφ ηελ Ώλαηνιή 15.
ΐαζηθά, κφλν κεηά ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ Ενχιε ηνπ 1830 16 ζηελ Γαιιία θαη ην Μεηαξξπζκηζηηθφ
θίλεκα ηνπ 1830-32 ζηελ Ώγγιία 17, απνηηλάρηεθε απηή ε ηξνκεξή αληίδξαζε έγηλε εθηθηή κηα
ζπδήηεζε γηα ηνλ νζηαιηζκφ κέζα ζηα επφκελα δεθαέμη ή δεθανρηψ ρξφληα 18. Καηά ηε δηάξθεηα
απηψλ ησλ ρξφλσλ νη θηινδνμίεο ησλ Φνπξηέ, αηλ ηκφλ θαη Ρφκπεξη νπελ, επεμεξγάζηεθαλ απφ
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο, πήξαλ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, θαη κνξθή θαη νη δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ηνπ
νζηαιηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα πξνζδηνξίζηεθαλ.
ηε ΐξεηαλία, ν Ρφκπεξη νπελ θαη νη νπαδνί ηνπ εξγάζηεθαλ πάλσ ζηα ζρέδηα ηνπο γηα ηνπο
θνκκνπληζηηθνχο νηθηζκνχο, ε θχζε ησλ νπνίσλ επξφθεηην λα είλαη αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή
ηαπηφρξνλα. Σεξάζηηεο ζπλεξγαηηθέο ελψζεηο μεθίλεζαλ, λα δεκηνπξγήζνπλ κε ηα κεξίζκαηά ηνπο
πεξηζζφηεξεο
θνκκνπληζηηθέο
απνηθίεο.
Καη
ην
Μεγάιν
Βλνπνηεκέλν
Βξγαηηθφ
σκαηείν 19 δεκηνπξγήζεθε – ν πξφδξνκνο ησλ Βξγαηηθψλ Κνκκάησλ ησλ εκεξψλ καο θαη ηεο
Αηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Βξγαηψλ 20.
ηε Γαιιία, ν Φνπξηεξηζηήο Κνλζηληεξάλ 21 έθδσζε ην αμηνζεκείσην καληθέζην ηνπ ην νπνίν πεξηέρεη,
έμνρα δηαηππσκέλεο, φιεο ηηο ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Καπηηαιηζκνχ πνπ πιένλ
αλαθέξνληαη σο "Βπηζηεκνληθφο νζηαιηζκφο". Ο Πξνπληφλ 22 αλέπηπμε ηελ ηδέα ηνπ πεξί Ώλαξρηζκνχ
θαη ζπκβησηηζκνχ 23 ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο Ο Λνπί Μπιαλ 24 έθδσζε ην βηβιίν Οξγάλσζε
ηεο Εξγαζίαο, νπνίν αξγφηεξα έγηλε ην πξφγξακκα ηνπ Λαζάι 25 ζηελ Γεξκαλία. Ο ΐηληάι 26 ζηε
Γαιιία θαη ν Λφξελδ ηέηλ 27 ζηε Γεξκαλία αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξν, ζε δχν αμηνζεκείσηα έξγα,
δεκνζηεπκέλα ην 1846 θαη 1847 αληίζηνηρα, ηηο ζεσξίεο ηνπ Κνλζηληεξάλ. Καη, ηέινο, ν ΐηληάι θαη
θπξίσο ν Πηθέξ 28 ν ηειεπηαίνο ζε κηα πνιχ επηκειεκέλε εξγαζία, θαζψο θαη ζε κηα ζεηξά εθζέζεσλ –
αλέπηπμαλ κε ιεπηνκέξεηεο ην ζχζηεκα ηνπ Κνιεθηηβηζκνχ, ην νπνίν ν Πηθέξ ήζειε λα ςεθίζεη ζαλ
λφκν ε Βζλνζπλέιεπζε ηνπ 1848.
Χζηφζν, ππάξρεη έλα θνηλφ γλψξηζκα ζε φιεο ηηο νζηαιηζηηθέο ηάζεηο απηήο ηεο πεξηφδνπ ην νπνίν
πξέπεη λα ζεκεησζεί Οη ηξεηο ζπνπδαίνη ζεκειησηέο ηνπ νζηαιηζκνχ πνπ έγξαςαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα ήηαλ ηφζν καγεκέλνη απφ ηνπο πιαηεηο νξίδνληεο πνπ αλνίγνληαλ κπξνζηά ηνπο, πνπ έβιεπαλ ηνλ
ζνζηαιηζκφ ζαλ κηα θαηλνχξγηα απνθάιπςε θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζαλ ηνπο ηδξπηέο κηαο θαηλνχξγηαο
ζξεζθείαο. Ο νζηαιηζκφο έπξεπε νπσζδήπνηε λα γίλεη ζξεζθεία θαη νη ίδηνη ζα έπξεπε λα ειέγρνπλ
ηελ πξφνδν ηνπ, σο θεθαιέο κηαο λέαο εθθιεζίαο. Άιισζηε, γξάθνληαο θαηά ζηελ πεξίνδν ηεο
αληίδξαζεο πνπ αθνινχζεζε ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, θαη βιέπνληαο πεξηζζφηεξεο απνηπρίεο παξά
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επηηπρίεο, δελ εκπηζηεχνληαλ ηηο κάδεο θαη δελ απεπζχλνληαλ ζε απηέο ψζηε λα ηηο πείζνπλ γηα ηηο
αιιαγέο ηηο νπνίεο νη ίδηνη ζεσξνχζαλ αλαγθαίεο. Ώληίζεηα, ελαπφζεζαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζε θάπνηνλ
ζπνπδαίν θπβεξλήηε 29. Ώπηφο ζα θαηαλννχζε ηε λέα απνθάιπςε ζα πεηζφηαλ γηα ην επηζπκεηφ ηεο απφ
ηα επηηπρεκέλα πεηξάκαηα ησλ θαιαλζηεξίσλ 30, ή ελψζεψλ ηνπο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχζε εηξεληθά κε
ηελ εμνπζία ηνπ ηελ επαλάζηαζε πνπ ζα έθεξλε επεκεξία θαη επηπρία ζηελ αλζξσπφηεηα. Μηα
ζηξαηησηηθή ηδηνθπΎα, ν Ναπνιέσλ 31, κφιηο είρε θπξηαξρήζεη ζηελ Βπξψπε... Γηαηί ινηπφλ λα κελ
εκθαληζηεί κηα θνηλσληθή ηδηνθπία ε νπνία ζα θαζνδεγνχζε ηελ Βπξψπε θαη ζα έδηλε δσή ζην λέν
Βπαγγέιην;... Ώπηή ε πίζηε ήηαλ βαζηά ξηδσκέλε θαη ζηάζεθε γηα πνιχ θαηξφ εκπφδην ζηνλ
νζηαιηζκφ. Σα ίρλε ηεο δηαθξίλνληαη αθφκε θαη ζήκεξα αλάκεζά καο.
Ήηαλ κφλν θαηά ηελ πεξίνδν 1840-48, φηαλ ε έιεπζε ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ αηζζεηή παληνχ θαη νη
πξνιεηάξηνη άξρηδαλ ζηγά λα ηνπνζεηνχλ ην ιάβαξν νζηαιηζκνχ ζηα νδνθξάγκαηα, πνπ ε πίζηε ζηνλ
ίδην ηνλ ιαφ άξρηζε λα επαλέξρεηαη ζηηο θαξδηέο ησλ ζνζηαιηζηψλ ζεσξεηηθψλ. Πίζηε, απφ ηε κηα ζηελ
Ρεπνπκπιηθαληθή Αεκνθξαηία 32, θαη απφ ηελ άιιε ζηελ ειεχζεξε ζχκπξαμε θαη νξγάλσζε ησλ
δπλάκεσλ ησλ ίδησλ ησλ εξγαηψλ.
Ώιιά κεηά ήξζε ε Βπαλάζηαζε ηνλ Φιεβάξε ηνπ 1848 ε Αεκνθξαηία ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη καδί κε
απηή νη ρακέλεο ειπίδεο. Σέζζεξηο κφλν κήλεο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Αεκνθξαηίαο μέζπαζε, ηνλ
Ενχλε, εμέγεξζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ηνπ Παξηζηνχ, ε νπνία πλίγεθε ζην αίκα. Ώθνινχζεζε γεληθή
ζθαγή ησλ εξγαδνκέλσλ, καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηε Νέα Γνπτλέα, θαη ηειηθά ην πξαμηθφπεκα ηνπ
Ναπνιένληα 29. Οη νζηαιηζηέο θαηαδηψρζεθαλ κε ιχζζα θαη νη εθθαζαξίζεηο ήηαλ ηφζν ηξνκεξέο θαη
βαζηέο πνπ γηα ηα επφκελα 12 κε 15 ρξφληα ηα ίρλε ηνπ νζηαιηζκνχ εμαθαλίζηεθαλ. Δ θηινινγία ηνπ
εμαιείθζεθε νινθιεξσηηθά. Ώθφκε θαη ηα νλφκαηα πνπ ήηαλ ηφζν ζπλεζηζκέλα πξηλ ην 1848
μεράζηεθαλ εληειψο. Εδέεο νη νπνίεο θπθινθνξνχζαλ ηφηε – παξαθαηαζήθε ηδεψλ ησλ πξηλ ην 1848
νζηαιηζηψλ – ζβήζηεθαλ απφ ηηο κλήκεο γηα λα ηηο αλαιάβεη ηειηθά ε ζεκεξηλή γεληά, θαη λα
πξνρσξήζεη ζε λέεο αλαθαιχςεηο.
Χζηφζν, φηαλ κηα λέα αλαγέλλεζε ήξζε, πεξίπνπ ην 1866, φηαλ ν Κνκκνπληζκφο θαη ν Κνιεθηηβηζκφο
γηα άιιε κηα θνξά ήξζαλ ζην πξνζθήλην, ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο
είρε ππνζηεί κηα βαζηά αιιαγή. Δ παιηά πίζηε ζηελ Πνιηηηθή Αεκνθξαηία είρε ραζεί θαη νη πξψηε αξρή
πάλσ ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ηνπ Παξηζηνχ θαη νη ΐξεηαλνί ζπλδηθαιηζηέο θαη Ονπεληζηέο
ζπκθψλεζαλ φηαλ ζπλαληήζεθαλ ζην Λνλδίλν ην 1866, ήηαλ φηη "ε απειεπζέξσζε ησλ εξγαηψλ ζα
πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγάηεο". Ώθφκε, ζπκθψλεζαλ ζε άιιν έλα ζεκείν. Σα ίδηα
ηα ζπλδηθάηα ζα έπξεπε λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη λα νξγαλψζνπλ κφλα ηνπο
ηελ παξαγσγή. Έηζη, ε Γαιιηθή ηδέα ηνπ Φνπξηεξηζηηθνχ θαη πκβησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ
ζπγρσλεχηεθε κε ηελ ηδέα ηνπ Robert Owen γηα ηελ χπαξμε ελφο «Μεγάινπ Βλνπνηεκέλνπ Βξγαηηθνχ
σκαηείνπ» ε νπνία επεθηάζεθε ηψξα, θαη έγηλε κηα Αηεζλήο πλνκνζπνλδία Βξγαηψλ
Γηα άιιε κηα θνξά, απηή ε λέα αλαβίσζε ηνπ νζηαιηζκνχ δηήξθεζε κφλν κεξηθά ρξφληα. χληνκα
ήξζε ν πφιεκνο ηνπ 1870-1871 33, ε εμέγεξζε ηεο Παξηζηλήο Κνκκνχλαο 34 θαη μαλά ε ειεχζεξε
αλάπηπμε ηνπ νζηαιηζκνχ θαηέζηε αδχλαηε ζηε Γαιιία. Ώιιά ελψ ε Γεξκαλία δερφηαλ ηψξα απφ ηα
ρέξηα ησλ Γεξκαλψλ δαζθάισλ ηεο, Μαξμ & Έλγθειο, ηνλ νζηαιηζκφ ησλ Γάιισλ
«ζαξαληανρηάξεδσλ» ηνλ νζηαιηζκφ ηνπ Κνλζηληεξάλ θαη ηνπ Λνπί Μπιαλ θαη ηνλ Κνιεθηηβηζκφ
ηνπ Πηθέξ,ε Γαιιία έθαλε έλα βήκα πεξαηηέξσ.
Σνλ Μάξηε ηνπ 1871, ην Παξίζη αλαθήξπμε πσο απφ δσ θαη ζην εμήο δελ ζα πεξίκελε ηα αξγνπνξεκέλα
ηκήκαηα ηεο Γαιιίαο, αιιά φηη πξνηίζεηαη λα μεθηλήζεη κέζα ζηε δηθηά ηνπ Κνκκνχλα ηε δηθή ηνπ
θνηλσληθή αλάπηπμε.
Σν θίλεκα ήηαλ πνιχ βξαρχβην γηα λα απνδψζεη θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα. Παξέκεηλε απιά
θνηλνηηζηηθφ, δηεθδίθεζε κεξηθψο ηα δηθαηψκαηα ηεο θνκκνχλαο γηα πιήξε απηνλνκία. Ώιιά νη
εξγαηηθέο ηάμεηο ηεο παιηάο Αηεζλνχο δηέθξηλαλ ακέζσο ηελ ηζηνξηθή ηνπ ζεκαζία. Καηαλφεζαλ πσο ε
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ειεχζεξε θνκκνχλα ζα ήηαλ εθεμήο ην κέζν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ νζηαιηζκνχ. Οη
ειεχζεξεο αγξφ-βηνκεραληθέο θνκκνχλεο, γηα ηηο νπνίεο ηφζα εηπψζεθαλ ην 1848, δελ έπξεπε λα είλαη
κηθξά θαιαλζηήξηα ή κηθξέο θνηλφηεηεο ησλ 2000 αλζξψπσλ. Πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιεο
ζπζζσξεχζεηο}, φπσο ην Παξίζη, ή αθφκε θαιχηεξα κηθξέο επαξρίεο. Ώπηέο νη θνηλφηεηεο ζα
νκνζπνλδνπνηεζνχλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ έζλε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλεμάξηεηα απφ ηα
εζληθά ζχλνξα, (φπσο ηα Πέληε Ληκάληα 35 ή ε Υάλζα 36). Σαπηφρξνλα κεγάιεο εξγαηηθέο ελψζεηο ζα
δεκηνπξγεζνχλ γηα ηηο δηαθνηλνηηθέο ππεξεζίεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ησλ απνβάζξσλ θαη ηα ινηπά.
Σέηνηεο ήηαλ νη ηδέεο πνπ άξρηζαλ ζηγά ζηγά λα θπθινθνξνχλ κεηά ην 1871 αλάκεζα ζηνπο
ζθεπηφκελνπο εξγαδφκελνπο ηδηαίηεξα ζηηο Λαηηληθέο ρψξεο 37. ε θάπνηεο ηέηνηεο νξγαλψζεηο, ηηο
ιεπηνκέξεηεο ησλ νπνίσλ ε ίδηα ε δσή ζα ξπζκίζεη, νη εξγαηηθνί θχθινη απηψλ ησλ ρσξψλ είδαλ ην
κέζν κε ην νπνίν νζηαιηζηηθνί ηξφπνη δσήο κπνξνχλ πην εχθνια λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ην
Κνιεθηηβηζηηθφ ζχζηεκα ησλ Κξαηηθψλ νζηαιηζηψλ.
Ώπηέο είλαη νη ηδέεο ζηηο νπνίεο πξνζπάζεζα λα δψζσ έλαλ, ιίγν ή πνιχ, ζαθή πξνζδηνξηζκφ ζε απηφ
ην βηβιίν.
Ώλαπνιψληαο ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε πνπ γξάθηεθε απηφ ην βηβιίν, κπνξψ λα πσ κε πιήξε
ζπλείδεζε φηη νη βαζηθέο ηνπ ηδέεο πξέπεη λα είλαη ζσζηέο. Ο Κξαηηθφο νζηαιηζκφο ηνπ
θνιεθηηβηζηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη θάλεη αλακθίβνια θάπνηα πξφνδν. Κξαηηθνί ζηδεξφδξνκνη, Κξαηηθέο
ηξάπεδεο θαη Κξαηηθφ εκπφξην νηλνπλεχκαηνο έρεη εηζαρζεί εδψ θη εθεί. Ώιιά θάζε βήκα πνπ έγηλε
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αθφκα θαη αλ νδήγεζε ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ θάπνησλ εκπνξεπκάησλ,
απνδείρζεθε ηειηθά έλα λέν εκπφδην ζηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Έηζη
ηψξα βξίζθνπκε αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, εηδηθά ζηελ Ώγγιία, ηελ ηδέα φηη αθφκε θαη ε
ιεηηνπξγία ηέηνησλ ηεξάζηησλ εζληθψλ πεξηνπζηψλ φπσο ελφο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, κπνξεί λα
δηαρεηξηζηεί πνιχ πην θαιά απφ έλα Οκφζπνλδν πλδηθάην ζηδεξνδξνκηθψλ ππαιιήισλ, παξά απφ
έλαλ θξαηηθφ νξγαληζκφ.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά βιέπνπκε φηη έρνπλ γίλεη ζε φιε ηελ Βπξψπε θαη ηελ Ώκεξηθή ακέηξεηεο
πξνζπάζεηεο, πνπ έρνπλ σο θχξηα ηδέα, απφ ηελ κία, λα πάξνπλ νη εξγαδφκελνη ζηα ρέξηα ηνπο επξχο
θιάδνπο ηεο παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε, λα δηεπξχλεηαη πάληα κέζα ζηηο πφιεηο ν θχθινο ησλ
ιεηηνπξγηψλ εθείλσλ πνπ ε ίδηα ε πφιε εθηειεί πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Οη ηξεηο θαηεπζχλζεηο
ζηηο νπνίεο έρεη δνζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεκηνπξγηθήο δχλακεο ηειεπηαία είλαη: Οη ζπληερλίεο,
κε κηα απμαλφκελε ηάζε πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, φρη κφλν
ζαλ έλα φξγαλν γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, αιιά επίζεο ζαλ έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο,
ίζσο, ζε δνζκέλε ζηηγκή πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο. Ο ζπλεξγαηηζκφο, ηφζν
ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηε δηαλνκή, ζηε βηνκεραλία θαη ηε γεσξγία θαη πξνζπάζεηεο ζπλδπαζκνχ ησλ
δχν ζε πεηξακαηηθέο απνηθίεο. Καη ηειηθά, ην πνιππνίθηιν πεδίν ηνπ απνθαινχκελνπ Αεκνηηθνχ
νζηαιηζκνχ 38.
Φπζηθά, θακία απφ απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζε θαλέλαλ βαζκφ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
ππνθαηάζηαηα ηνπ Κνκκνπληζκνχ ή έζησ ηνπ νζηαιηζκνχ, αθνχ θαη νη δχν έλλνηεο εκπεξηέρνπλ ηελ
θνηλή ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Ώιιά αλακθίβνια πξέπεη λα εμεηάζνπκε φιεο ηηο
πξναλαθεξζέληεο πξνζπάζεηεο ζαλπεηξάκαηα. αλ απηά πνπ ν νπελ, ν Φνπξηέ θαη ν αηλ ηκφλ
δνθίκαζαλ ζηηο απνηθίεο ηνπο, πεηξάκαηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε λα ζπιιάβεη
θάπνηεο πξαθηηθέο κνξθέο ζηηο νπνίεο κηα θνκκνπληζηηθή θνηλσλία ίζσο βξεη ηελ έθθξαζή ηεο. Δ
ζχλζεζε φισλ απηψλ ησλ κεξηθψλ πεηξακάησλ πξέπεη λα γίλεη θάπνηα κέξα απφ ηε δεκηνπξγηθή επθπΎα
θάπνηνπ απφ ηα πνιηηηζκέλα έζλε θαη ζα γίλεη. Ώιιά δείγκαηα απφ ηα ηνχβια κε ηα νπνία ην κεγάιν
απηφ ζπλζεηηθφ νηθνδφκεκα ζα ρηηζηεί, αθφκα θαη δείγκαηα κεξηθψλ δσκαηίσλ ηνπ, πξνεηνηκάδνληαη
απφ ηελ πειψξηα πξνζπάζεηα ηεο δεκηνπξγηθήο επθπΎαο ηνπ αλζξψπνπ.
Μπρόμλεϊ, Κέντ (Bromley, Kent)
Οκτώβρης τοσ 1906
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Σημειώζεις:
Πξόινγνο ηεο αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ 1913 απνηειεί νπζηαζηηθά κηα κηθξή δηόξζσζε από ηνλ Κξνπόηθηλ θάπνησλ θξάζεσλ ηνπ
πξώηνπ πξνιόγνπ θαη έγηλε ζην Μπξάηηνλ (Brighton) ηνλ Γελάξε ηνπ ίδηνπ έηνπο
1) Το Μεηαρρσθμιζηικό Κίνημα (1517-1555) πνπ νλνκάζηεθε θαη Λνπζεξαληθφ, μεθίλεζε αξρηθά απφ ηνλ Μαξηίλν
Λνχζεξν, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο θαζνιηθήο παξάδνζεο αιιά αιιάδνληαο ηηο δηαζηξεβιψζεηο ηεο Πίζηεο (φπσο
ζπγρσξνράξηηα θαη αιάζεην ηνπ Πάπα), θαη εμαπιψζεθε ζηε Γεξκαλία ηελ Πνισλία, ηελ ΐνεκία, ηελ Μνξαβία, ηελ
Οπγγαξία θαη ηελ Σξαλζπιβαλία. Δ παπηθή εθθιεζία ηνλ αλαθήξπμε αηξεηηθφ αιιά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ γεξκαλψλ
αξηζηνθξαηψλ, θαη ηνπ ιανχ, θαηάθεξε λα πεξάζεη ηηο αιιαγέο πνπ πξφηεηλε. Γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θησρνχο ησλ
πφιεσλ ε απφζρηζε απφ ηελ παπηθή εθθιεζία ήηαλ ε αθνξκή γηα λα δεηήζνπλ γεληθφηεξεο αιιαγέο ζε θνηλσληθφ επίπεδν
θαη πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο θαη νδήγεζε ζηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ (1524-1526). Οη ρσξηθνί αλαθήξπμαλ έλα
πξφγξακκα πνπ νλνκάζηεθε Σα Αψδεθα Άξζξα ησλ Υσξηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ην αίηεκα λα δηαιέγνπλ ηνπο
θιεξηθνχο ηνπο, ηελ κείσζε ηεο δεθαηήο (αγξνηηθή θνξνινγία, ην 1/10 ηεο παξαγσγήο ηνπο), ηελ θαηάξγεζε ηεο
δνπινπαξνηθίαο, ην δηθαίσκα λα ςαξεχνπλ θαη λα θπλεγνχλ, ηελ ακεξνιεςία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πεξηνξηζκφ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ θενπδαξρψλ. Σα άξζξα απηά αλαπξνζαξκφδνληαλ κε βάζε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Ο Λνχζεξνο απνθήξπμε
ηελ εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ, ε νπνία θαηαζηάιεθε βίαηα απφ ηνπο επγελείο. Τπνινγίδεηαη φηη ζηνίρηζε ηε δσή ζε
πεξηζζφηεξν απφ 100,000 ρσξηθνχο. ε κεξηθέο πεξηνρέο νη ρσξηθνί πέηπραλ θάπνηνπο ζπκβηβαζκνχο αιιά ζηηο
πεξηζζφηεξεο ε θαηαπίεζε είηε παξέκεηλε φπσο πξηλ ηελ εμέγεξζε είηε απμήζεθε.
http://mb-soft.com/believe/txn/reformat.htm
http://www.encyclopedia.com/html/P/PeasW1ar.asp
2) ην αγγιηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηεί ηελ ιέμε citizen, γηα απηφ κεηαθξάζηεθε σο αζηφο, κε ηε έλλνηα ηνπ θάηνηθνπ ηεο
πφιεο, θαη φρη σο εθπξνζψπνπ ηεο αζηηθήο ηάμεο.
3) Ναπολεόνηειοι Πόλεμοι (1798-1815). Οη πφιεκνη πνπ δηεμήγαγε ν Ναπνιέσλ ΐνλαπάξηεο (Ναπνιέσλ ν 1νο)(ζεκ. 31)
μεθηλνχλ απφ ηελ εθζηξαηεία ζηε Ώίγππην (σο ζηξαηεγφο ηεο Πξψηεο Γαιιηθήο Αεκνθξαηίαο) θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ Μάρε
ηνπ ΐαηεξιφ, φπνπ εηηήζεθε απφ ηνπο Άγγινπο. Σν 1799 ν Ναπνιέσλ αλαθεξχρζεθε Ώπηνθξάηνξαο μεθηλψληαο ηελ
Πξψηε Γαιιηθή Ώπηνθξαηνξία.
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France
http://www.napoleonguide.com/timeind.htm
4) Σσνέλεσζη ή Δθνική Σσνέλεσζη. Σν ζπληαγκαηηθφ θαη λνκνζεηηθφ ζψκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο
ηελ πεξίνδν 1792-1795, ην νπνίν δηαδέρζεθε ην δηεπζπληήξην (Directory, Οκάδα πέληε αλδξψλ πνπ είραλ ηελ εθηειεζηηθή
εμνπζία θαηά ηελ πεξίνδν 1795-1799)
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Convention
5) Ώληηδξαζηηθνί νλνκάζηεθαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο κνλαξρίαο φπσο ήηαλ πξηλ ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε θαη ζην θείκελν
ρξεζηκνπνηείηαη κε απηή ηελ έλλνηα.
6) Francois-Joseph L'Ange (Franz Josef Lange)., Γεξκαλφο ζνζηαιηζηήο απν ην Μφλαρν, ζχγρξνλνο ηνπ άξι Φνπξηέ
(ζεκ. 10), έιαβε κέξνο ζηελ Γαιιηθή Βπαλάζηαζε κε ηνπο Εαθσβίλνπο. ηε Λπφλ ν Λαλδέ αλέπηπμε ηδέεο γηα ηελ
δεκηνπξγία εζληθήο εηαηξίαο αγνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ θαιακπνθηνχ δηακέζνπ ελφο δηθηχνπ {Centuries} (developing ideas
for a nationalized company to buy and distribute corn through a network of centuries)
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
http://www.artcontent.de/skulptur/97/hains/k_02.htm
7) Filippo Michele Buonarroti (1761-1837). Μέινο ηεο νκάδαο ηνπ Babeuf (ζεκ. 4) δηέδσζε ηηο ηδέεο ηνπ Babeuf κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπ, επίζεο ήηαλ ηδξπηήο ηνπ Giornale patriottico di Corsica (παηξησηηθνχ πεξηνδηθνχ Κνξζηθήο
1790).http://www.bartleby.com/67/746.html
http://www.bartleby.com/65/ba/Babeuf-F.html
8) François Noël Babeuf (1760-1797). Γάιινο επαλαζηάηεο, νξγαλσηήο θνκκνπληζηηθήο εμέγεξζεο ελάληηα ζην
δηεπζπληήξην (ζεκ4) Βθδφηεο ηνπ πνιηηηθνχ πεξηνδηθνχ Journal de la liberté de la presse (πεξηνδηθφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
ηχπνπ), ζην νπνίν ππνζηήξηδε φηη ε επαλάζηαζε δελ πξνρψξεζε αξθεηά κφλν κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο.
Φπιαθίζηεθε γηα ηηο ηδέεο ηνπ, αιιά επέζηξεςε σο δξηκχηεξνο θαηήγνξνο ηεο νηθνλνκηθήο αδηθίαο. Ίδξπζε κία κπζηηθή
νξγάλσζε πνπ ζρεδίαδε ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο, πνπ έγηλε γλσζηή σο Η Σπλνκσζία ησλ Ίζσλ. Σν νηθνλνκηθφ
πξφγξακκα πνπ πξνπαγάλδηδαλ, αθνξνχζε ην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ λα δνπιεχνπλ θαη λα κνηξάδνληαη ηα πξντφληα
ηεο νηθνλνκίαο. Δ κνξθή ηνπ θνκκνπληζκνχ ηνπο αθνξνχζε κάιινλ ηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ παξά ηελ παξαγσγή ηνπο. Δ
ζπλνκσζία ηνπο πξνδφζεθε θαη ν Babeuf εθηειέζηεθε.http://www.bartleby.com/65/ba/Babeuf-F.html
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9) Δ Γαιιηθή Βπαλάζηαζε (1789-1799)
10) Charles Fourier (1773-1837) νζηαιηζηήο θηιφζνθνο, απνθήξπζζε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη αλέπηπμε κηα κνξθή
νπηνπηθνχ ζνζηαιηζκνχ. Σν πηζηεχσ ηνπ ήηαλ φηη νη ηα έλζηηθηα ηνπ αλζξψπνπ ζσζηά δηνρεηεπκέλα ζα νδεγνχζαλ ζηελ
θνηλσληθή αξκνλία. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, έπξεπε λα θαηαζηξαθνχλ αξθεηνί απφ ηνπο πιαζκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ
πνιηηηζκνχ. Δ θνηλσληθή νξγάλσζε γηα κηα ηέηνηα εμέιημε ήηαλ θπξίσο αγξνηηθή κε ζπζηεκαηηθή δηακφξθσζε θαη ζα
βαζηδφηαλ ζηε «θάιαγγα», κία νηθνλνκηθή νκάδα 1620 αλζξψπσλ νη νπνίνη ζα δνχζαλ ζε θαιαλζηήξηα (ζεκ.30), έλα
θηίξην ζην νπνίν ζα δνχζαλ φινη θαη ε δνπιεηέο ζα κνηξάδνληαλ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ηάζεηο ηνπ θάζε κέινπο.ε γεληθέο
γξακκέο ήηαλ έλα αξθεηά νξγαλσκέλν ζχλνιν ην νπνίν εθαξκφζηεθε αξθεηά εθηεηακέλα ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/F/FourierC.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
Βιβλιογραθία: Théorie des Quatres Mouvements et des Destinées Générales (The Social Destiny of Man) 1809 Théorie de
l'Unité Universelle (2 ηόκνη) Le nouveau monde industriel et sociétaire The New World of Communal Activity 1829 The
False Division of Labour Le charme composé Citerlogue Le Nouveau monde amoureux
11) Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, (1760-1825). Οπηνπηθφο νζηαιηζηήο, Ξεπεζκέλνο αξηζηνθξάηεο,
αμησκαηηθφο ζηελ ακεξηθαληθή επαλάζηαζε θαη δεκνζηνγξάθνο. Εδξπηήο ηνπ «αηλ-ηκνληθνχ» {Saint-Simonian}
θηλήκαηνο, έλα είδνο εκη-κπζηηθηζηηθνχ «Υξηζηηαλφ-επηζηεκνληθνχ» ζνζηαιηζκνχ. Ο αηλ-ηκφλ νξακαηηδφηαλ ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο κε κία ειίη θηινζφθσλ, κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ λα εγνχληαη κηαο εηξεληθήο πνξείαο
βηνκεραλνπνίεζεο ε νπνία ζα απηνπεξηνξηδφηαλ απφ ηνλ ρξηζηηαληθφ αλζξσπηζκφ ηεο ειίη. Τπέξκαρνο ηεο δεκηνπξγίαο
κηαο αλζξσπηζηηθήο ζξεζθείαο ε νπνία ζα είρε επηζηήκνλεο σο ηεξείο. Τπήξμε επίζεο θαη ληεηεξκηληζηήο ζεσξψληαο φηη φια
ζηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία θαζνξίδνληαη απφ λφκνπο, γλψζε ε νπνία ζα βνεζνχζε ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο
ηζηνξίαο.http://cepa.newschool.edu/~het/profiles/saintsimon.htm
http://www.historyguide.org/intellect/lecture22a.html
http://www.marxists.org/glossary/people/s/a.htm#st-simon
Βιβλιογραθία: Letters from an Inhabitant of Geneva to His Contemporaries, 1803 (copy) Introduction aux Travaux
Scientifiques du Dixneuvieme Siécle, 1807. Memoire sur la Science de l'Homme, 1813. De la Rηorganisation de la sociηtη
europηene, with A. Thierry, 7. Industrie, with A. Comte, 1819. La Politique, 1821. Du Systéme industriel, 1823. De
l'Organisation Sociale, 1825. Le Cathηcisme des Industriels with A. Comte, 1825 (extract) New Christianity, 1825 - (English
selections)
12) Robert Owen (1771-1858). Θεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ θαη ηδξπηήο ηνπ βξεηαληθνχ ζνζηαιηζκνχ.
Γελλήζεθε ζην Νηνχηανπλ ηεο Οπαιίαο, θαη έγηλε εξγνζηαζηάξρεο ζην Νηνχ Λάλαξθ ηεο θφηηαο., φπνπ εθάξκνζε ηηο ηδέεο
ηνπ, πξνζθέξνληαο ζηνπο εξγάηεο θαιή ζηέγαζε, θαιέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, κε θεξδνζθνπηθά θαηαζηήκαηα, ζρνιεία, θαη
εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαηαξγψληαο ηελ παηδηθή εξγαζία, κεηψλνληαο ην σξάξην, κηζζφ γηα ηνπο αζζελείο εξγάηεο,
θαη αζθαιηζηηθά ηακεία κε θαηαθξάηεζε κέξνπο ηνπ κηζζνχ. Ώπηέο νη αιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο
επηρεηξήζεηο θαη έηζη ε πξφηππε βηνκεραλία ηνπ νπελ έγηλε γλσζηή ζηελ Ώγγιία θαη ην εμσηεξηθφ, έρνληαο θαη ηελ
ππνζηήξημε ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ. Χζηφζν ν νπελ πίζηεπε ζηε κεηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ζηε κεηαξξχζκηζε
ηεο, ράλνληαο έηζη ηελ ππνζηεξίμσ ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ αιιά φρη θαη ησλ εξγαηψλ. ηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθε ελεξγά κε
ηηο ζπληερλίεο θαη ππνζηήξηδε ηελ ζπλέλσζε ησλ ζπληερληψλ κε ζπλεξγαηηθέο. Ο νπελ ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο εηξεληθήο
κεηαηξνπήο ηεο θνηλσλίαο θαη δελ ππνζηήξηδε ηελ ηαμηθή πάιε.http://reference.allrefer.com/encyclopedia/O/Owen-Rob.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
http://www.historyguide.org/intellect/owen.html
http://archive.co-op.ac.uk/owen.htm
http://www.historyguide.org/intellect/lecture22a.html
Κύρια Βιβλιογραθία: New View of Society; or, Essays on the Formation of Character (3 vol., 1813–14) Report to the
County of Lanark (1821), The Life of Robert Owen, απηνβηνγξαθία (London, E. Wilson, 1857-1858) The Book of the New
Moral World (New York, G. Vale, 1845). πλνιηθά ππάξρνπλ 95 βηβιία πνπ έρεη γξάςεη.
Πλήρης βιβλιογραθία http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/owen/owenbib.htm
13) William Godwin (1756-1836). Εδξπηήο ηνπ Φηινζνθηθνχ Ώλαξρηζκνχ, χδπγνο ηεο θεκηλίζηξηαο Μέξπ
Γνπιζηννπλθξαθη (Mary Wollestonecraft) θαη παηέξαο ηεο Μέξπ έιιετ (Mary Shelley). Τπήξμε ηδηαίηεξα αηζηφδνμνο γηα
ηελ αλζξψπηλε θχζε, σζηφζν αλαγλψξηδε ηελ εθκεηαιιεπηηθή θχζε ηνπ Καπηηαιηζκνχ θαη πξφηεηλε κηα νπηνπηθή
αλαδηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο φπνπ απηνί πνπ έβγαδαλ πεξηζζφηεξα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο ζα δηέλεηκαλ ηελ
πεξίζζεηα ζε φζνπο είραλ αλάγθε. Τπνζηεξηθηήο ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο θαη πνιέκηνο ηεο
ζξεζθείαο. Βθηφο απφ πνιηηηθά θείκελα, έγξαςε θαη αξθεηά ινγνηερληθά έξγα.
http://cepa.newschool.edu/~het/profiles/wgodwin.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Godwinhttp://web.bilkent.edu.tr/Online/www.english.upenn.edu/jlynch/Frank/Godwin
/godwin.htmlhttp://www.historyguide.org/intellect/godwin.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRgodwin.htm
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http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/godwin/Godwinarchive.html
Κύρια βιβλιογραθία: A Defense of the Rockingham Party, 1783 Imogen: Pastoral romance from the Ancient British, 1784.
Instructions to a Statesman, 1784. An Inquiry Concerning Political Justice , 1793. Things as They Are; or the adventures of
Caleb Williams, 1794. The Enquirer, 1797. Thoughts Occasioned by the Perusal of Dr. Parr's Spital Sermon, 1801. Of
Population, 1820. Thoughts on Man, his Nature, Productions and Discoveries 1831, "Summary of Principles" - an extract
from Godwin
Πλήρης βιβλιογραθία: http://www.benthamlinks.com/Godwin/
14) Militant Communism, Βλλνεί ηνλ έλνπιν Κνκκνπληζκφ πηζαλφηαηα, αιιά, ζχκθσλα κε ηνλ πξφινγν ηνπ 1913, ηνλ
νλνκάδεη Βμνπζηαζηηθφ Κνκκνπληζκφ
15) Βλλνεί ηελ Πξσζηθή θαη ηελ Ρσζηθή Ώπηνθξαηνξία, πηζαλφηαηα κηαο θαη ήηαλ νη θχξηνη αληαγσληζηέο ηεο Γαιιίαο θαη
ηεο Ώγγιίαο ηελ πεξίνδν εθείλε.
16) Η Δπανάζηαζη ηοσ Ιοσλίοσ 1830. Ξεθίλεζε απφ ηελ κεζαία ηάμε, ελαληίνλ ηνπ απηαξρηθνχ βαζηιηά Κάξνινπ ηνπ
10νπ ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα θαηαξγήζεη αξθεηέο απφ ηηο ειεπζεξίεο πνπ είραλ απνκείλεη απφ ηελ Γαιιηθή Βπαλάζηαζε
(ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ζπληαγκαηηθή κνλαξρία). Μεηά απφ αξθεηά πνιηηηθά ζθακπαλεβάζκαηα ζηελ πλέιεπζε
απνθαζίζηεθε ε αλαθεξχμε ηνπ Λνπδνβίθνπ- Φίιηππνπ (Luis-Philippe) σο βαζηιηά κε κία κνξθή ιατθήο κνλαξρίαο, ε
νπνία δηήξθεζε κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1948 νπφηε θαη παξαηηήζεθε ν Λνπδνβίθνο- Φίιηππνο, θαη κεηά ηελ Βπαλάζηαζε
ηνπ 1848 μεθίλεζε ε Αεχηεξε Γαιιηθή Αεκνθξαηία.http://en.wikipedia.org/wiki/July_Revolution
17) Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ ρξφλσλ ην Ώγγιηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα πήξε ηελ κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Σν θνηλνβνχιην
πξνυπήξρε, αιιά αλαδηακνξθψζεθαλ νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, κε πεξηζζφηεξε αληηπξνζψπεπζε ζην θνηλνβνχιην ησλ
θαηλνχξγησλ βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ κηαο θαη ην δηθαίσκα ςήθνπ αθνξνχζε κφλν φζνπο
θαηείραλ αξθεηφ κηζζφ. Μεηά ηελ Μεηαρρύθμιζη ηοσ 1832, πεξίπνπ 1 ζηνπο 7 άληξεο ζηελ ΐξεηαλία είρε δηθαίσκα
ςήθνπ. Βπίζεο θαηαξγήζεθε θαη ε δνπιεία.
http://en.wikipedia.org/wiki/Whig
http://plaza.ufl.edu/lcurta/Reform%20Movement.html
18) Μέρξη ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1848
19) Great Consolidated Trades Union. χκθσλα κε ηελ Εζηνξία ηεο Ώλζξσπφηεηαο ηεο Unesco, ν ηίηινο ηνπ είλαη Grand
National Consolidated Trade Union. Σν Μεγάιν Βλνπνηεκέλν Βξγαηηθφ σκαηείν δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1834.
Βθείλε ηελ επνρή νη εξγάηεο πνπ ήηαλ γξακκέλνη ζε ζσκαηεία έθηαλαλ ηνπο 800,000, θαη ην Βλνπνηεκέλν σκαηείν
δεκηνπξγήζεθε γηα λα ζπληνλίζεη ηα επηκέξνπο ζσκαηεία δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε ηζρχ ζηε δχλακε ησλ εξγαηψλ. Οη
πξνζέζεηο ησλ ηδξπηψλ ηνπ ζσκαηείνπ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν λα έρνπλ ηνλ γεληθφ έιεγρν ζηηο θηλήζεηο γηα αχμεζε ησλ
κηζζψλ θαη λα ζπληνλίδνπλ βνήζεηα γηα ηνπο απεξγνχο. Χζηφζν ιφγσ ηεο απμαλφκελεο επηξξνήο ηνπ ελνπνηεκέλνπ
ζσκαηείνπ, ε θπβέξλεζε θαη νη εξγνδφηεο αληέδξαζαλ, απνθιείνληαο φζνπο άλεθαλ ζε ζσκαηεία απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Οη
εξγαδφκελνη άξρηζαλ λα ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην ελνπνηεκέλν ζσκαηείν πνπ ήηαλ αλίθαλν λα ηνπο πξνζηαηέςεη
(θπξίσο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ) κε απνηέιεζκα, ην ζσκαηείν λα δηαιπζεί ιφγσ ρξενθνπίαο ην 1835.
http://dspace.dial.pipex.com/town/terrace/adw03/peel/trade-us/gnctu.htm
http://www.anarchosyndicalism.org/theory/as3-fore.htm
20) Δ Πξψηε Αηεζλήο. Η Γιεθνής Σσνομοζπονδία Δργαηών ήηαλ κία δηεζλήο νξγάλσζε πνπ είρε ζθνπφ ηελ έλσζε ησλ
δηαθφξσλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπληερληψλ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Ώξρηθά απνηεινχηαλ απφ ΐξεηαλνχο
ζπλδηθαιηζηέο, Γάιινπο νζηαιηζηέο, Ώλαξρηθνχο, Εηαινχο Ρεκπνππιηθάλνπο θαη νξγαλσλφηαλ απφ κία κηθξή νκάδα γχξσ
απφ ηνλ Κάξι Μαξμ.http://en.wikipedia.org/wiki/International_Workingmen%27s_Association
21) Victor Prosper Considérant (1808-1893). Γάιινο ζνζηαιηζηήο, καζεηήο ηνπ Φνπξηέ, θαη δηάδνρνο ηνπ ζαλ εγέηεο ηνπ
θηλήκαηνο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ην θνπξηεξηζηηθφ θίλεκα έγηλε πην πνιηηηθφ θαη ζνζηαιηζηηθφ. Τπήξμε εθδφηεο ησλ
θνπξηεξηζηηθψλ εθεκεξίδσλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ Philanstére , θαη Phalange. Τπήξμε κέινο ηνπ Γαιιηθνχ
θνηλνβνπιίνπ θαη έιαβε κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1848. Ώληηηάρζεθε ζηνλ Ναπνιένληα (ζεκ. 29) γηα ηνλ πφιεκν κε ηελ
Εηαιία αιιά ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ δηθηαηνξία ηνπ Ναπνιένληα εμνξίζηεθε ζην ΐέιγην θαη απφ εθεί πήγε ζην Σέμαο ησλ
Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπνπ απνπεηξάζεθε λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιαλζηήξην (ζεκ. 30). Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ
θαιαλζηεξίνπ, επέζηξεςε ζηε Γαιιία θαη έγηλε κέινο ηεο Αηεζλνχο πλνκνζπνλδίαο Βξγαηψλ (ζεκ. 20).
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/C/Consider.html
http://www.slider.com/enc/13000/Considerant_Victor_Prosper.htm
http://www.ohiou.edu/~Chastain/ac/consider.htm
Κύρια Βιβλιογραθία: Principes du socialisme (1847), Destinée sociale (2d ed. 1847-49)
22) Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Γάιινο αλαξρηθφο, Βηζήγαγε ηνλ φξν ζπκβησηηζκφ (ζεκ 23) γηα ηελ κνξθή
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αλαξρηζκνχ πνπ πξφηεηλε. Σν φξακα ηνπ πεξηιάκβαλε ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο εξγάηεο. Ώπηνεξγνδνηνχκελνη
ηερλίηεο, αγξφηεο θαη ζπληερλίεο ζα αληάιιαζζαλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά. Τπνζηήξηδε κε-θαπηηαιηζηηθέο αγνξέο
ρσξίο κηζζσηή εξγαζία θαη αηνκηθή ηδηνθηεζία. Βμέδσζε αξθεηά βηβιία, θαη έγξαθε θαη ζηηο εθεκεξίδεο La Représentant
du Peuple, L e Peuple, La Voix du Peuple απφ ην 1848 έσο ην 1850. Χο κέινο ηνπ θνηλνβνπιίνπ (1848-1849) θαζψο θαη ζηα
άξζξα ηνπ αζθνχζε έληνλε θξηηηθή ζηηο πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο, θαη ππνζηήξηδε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο
αληαιιαγήο θαη πίζησζεο, δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ Λατθή Σξάπεδα (Bank De Peuple) ην 1849, ε νπνία αλ θαη
είρε αξθεηή απήρεζε δελ θαηάθεξε λα εμειηρζεί πεξαηηέξσ. Άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηνλ Ναπνιένληα (ζεκ. 29) κε
απνηέιεζκα λα θπιαθηζηεί γηα ηξία ρξφληα. . Ο Πξνπληφλ απέξξηπηε ηελ βίαηε επαλάζηαζε θαη ππνζηήξηδε ηελ ζηαδηαθή
εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ζηελ αλαξρία, έρνληαο ηελ πίζηε φηη ε αιιαγή δελ κπνξεί λα γίλεη εθ ησλ άλσζελ αιιά κφλν απφ ηελ
εξγαηηθή ηάμε.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
http://www.ohiou.edu/~Chastain/ip/proudhon.htm
http://staff-www.uni-marburg.de/~multimed/theorie/klassik/owen/bios/Proudhon.html
Βιβλιογραθία: De la célébration du Dimanche (1839) Qu'est-ce que la propriété? (1840) De la création de l'ordre dans
l'humanité (1843) Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, (2 ηόκνη, 1846) Solution du
problème social (1848) Confession d'un révolutionnaire (1849) Idée générale de la révolution au XIXe siècle (1851) La
Révolution sociale demontrée par le coup d'état du 2 decembre 1851 (1852) Philosophie du progrès (1853),
Βιβλία ζηο Γιαδύκηιο (Αγγλικά) Qu'est-ce que la propriété? (What is Property?) Système des contradictions économiques,
ou philosophie de la misère (System of Economical Contradictions: or, the Philosophy of
Misery)http://flag.blackened.net/liberty/proudhon.html
http://dwardmac.pitzer.edu/anarchist_archives/proudhon/proudhonbio.htmlhttp://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutb
ook/author?name=Proudhon%2C%20P.-J.
23) Mutualism. Σν ζχζηεκα πνπ πξφηεηλε ν Πξνπληφλ, κπνξεί λα κεηαθξαζηεί σο αιιεινβνήζεηα, ή ζπκβησηηζκφο
24) Louis Blanc (1811–1882). Γάιινο ζνζηαιηζηήο, δεκνζηνγξάθνο θαη ηζηνξηθφο. Σν 1840 έθδσζε ην βηβιίν
ηνπ Organisation du travail πνπ βαζηδφηαλ ζηελ αξρή «ν θαζέλαο παξάγεη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη
θαηαλαιψλεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ». ην βηβιίν απηφ, ππνζηήξηδε φηη φια ηα θαθά ηεο θνηλσλίαο πξνέξρνληαη απφ
ηελ πίεζε πνπ πξνθαιεί ν αληαγσληζκφο, θαη νη αδχλαηνη παξαγθσλίδνληαη. Ώπαηηνχζε ηελ εμνκνίσζε φισλ ησλ κηζζψλ
θαη ππνζηήξηδε ηελ ζχγθιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ πξνο ην θνηλφ θαιφ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο ην
1848 ζαλ κέινο ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο δεκηνχξγεζε ηα «θνηλσληθά εξγαζηήξηα» θάηη κεηαμχ θνιεθηίβαο θαη
εξγαηηθήο ζπληερλίαο πνπ ζα ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, φπνπ νη εξγάηεο ζα έλσλαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ην θνηλφ
θαιφ. Τπήξμε κέινο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 1848 θαη εθπξφζσπνο ησλ ζνζηαιηζηψλ θαη ησλ Εαθσβίλσλ (Jacobins)
δεκνθξαηψλ θαζψο θαη ζηελ θπβεξλεηηθή επηηξνπή εξγαζίαο, γλσζηή θαη σο επηηξνπή ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Luxemburg
Commision), κέρξη ηνλ Ενχλε ηνπ 1848 πνπ ζεσξήζεθε ππαίηηνο ηεο εμέγεξζεο ησλ εξγαηψλ, θαη θαηέθπγε ζηελ Ώγγιία
κέρξη ην 1870, θαη ηελ πηψζε ηεο δεχηεξεο απηνθξαηνξίαο (ζεκ 29). Σν 1871 εθιέρηεθε κέινο ηνπ θνηλνβνπιίνπ,
ππνζηήξημε ηελ ζπλέρηζε ηνπ γαιινπξσζηθνχ πνιέκνπ (ζεκ. 33). Ώληηηάρζεθε ζηε παξηζηλή θνκκνχλα (ζεκ 34), αιιά κεηά
ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο πξφηεηλε θαη πέξαζε ηελ ακλεζηία πξνο ηνπο Κνκκνπληζηέο. Βθηφο απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ
ζηαδηνδξνκία είλαη γλσζηφο θαη γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/B/Blanc-Lo.html
http://www.ohiou.edu/~Chastain/ac/blanc.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Blanc
Κύρια Βιβλιογραθία: L'Organisalion du travail(1840) Histoire de dix ans 1830-1840(1844) Histoire de la Revolution
Française 12 ηόκνη (1847-1862) L'histoire de la révolution de 1848 2 ηόκνη (1850) Discours politiques 1847-1881 (1882)
Lettres sur l'Angleterre 1866-1867, Dix années de l'Histoire de l'Angleterre 1879-1881 Questions d'aujourd'hui et de
demain 1873-1884
25) Ferdinand Lassalle (1825-1864). Γεξκαλφο ζνζηαιηζηήο. Υξεκαηνδφηεο ηνπ Κάξι Μαξμ θαη ηδξπηήο ηνπ Allgemeiner
Deutscher Arbeiterverein (Έλσζε Γεξκαλψλ Βξγαηψλ). Ο Λαζάι ππνζηήξηδε ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ εζληθηζκνχ ζηε
δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο, κε ην θξάηνο λα παξέρεη ηα ρξήκαηα ζηνπο εξγάηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ, θαζψο ην
θξάηνο ζα ππνρξεσλφηαλ λα ην πξάμεη φηαλ ε παγθφζκηα ρεηξαθέηεζε ηνπ αλζξψπνπ επηηπραηλφηαλ. Σν θφκκα ηνπ Λαζάι
απνηειεί ηνλ πξνπνκπφ ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Γεξκαλίαο θαη ήηαλ ην πξψην εξγαηηθφ θφκκα πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζηε Γεξκαλία.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Lassalle
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/L/Lassalle.html
Βιβλιογραθία: Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos (1858) System der erworbenen Rechte (1861)
Σπιινγή θεηκέλσλ από ηνλ Eduard Bernstein 12 ηόκνη. (1919–20)
26) Francois Vidal (1814-1872). Αεκνζηνγξάθνο, πνιηηηθφο θαη ζπγγξαθέαο νηθνλνκηθψλ βηβιίσλ. Θεξκφο ππνζηεξηθηήο
ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο θεθαιαίνπ. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1848 ν Λνπί Μπιάλ ηνλ έθαλε
γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο (επηηξνπή Λνπμεκβνχξγνπ). Τπήξμε κέινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαηά ηνπ
ΐνλαπάξηε θαη απνζχξζεθε απφ ηελ πνιηηηθή δσή κεηά ηελ δηθηαηνξία ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1851(ζεκ. 29). Τπήξμε
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ζπληάθηεο ζε αξθεηέο εθεκεξίδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο La Presse. Σν πην γλσζηφ ηνπ έξγν είλαη απηφ πνπ
αλαθέξεη ν Κξνπφηθηλ ζην θείκελν, De la repartition de richesses ou De la justice distributive en economic sociale
(1846) (Δ αλαδηαλνκή ηνπ πινχηνπ ή ε δίθαηε θαηαλνκή ζηελ ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία)
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch03.htm
http://bastiat.org/en/property_law.html
http://www.marxists.org/italiano/enciclopedia/v.htm#p4
27) Lorenz von Stein (1815–1890). Γεξκαλφο νηθνλνκνιφγνο θαη θνηλσληνιφγνο. Αίδαμε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κηέι (Kiel,
ιηκάλη ζηε ΐαιηηθή ζάιαζζα θαη πξσηεχνπζα ηνπ θξαηηδίνπ ιέζνπηγθ- Υφιζηετλ (Schleswig-Holstein) ζηε βφξεηα
Γεξκαλία θνληά ζηα ζχλνξα κε Ααλία) ηελ πεξίνδν 1846-1851, αιιά ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ
ιέζνπηγθ απνιχζεθε. ηε ζπλέρεηα κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ δίδαμε ζην παλεπηζηήκην ηεο ΐηέλλεο. Βίλαη γλσζηφο γηα ηηο
θνηλσληνινγηθέο ηνπ ηδέεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζην βηβιίν ηνπ Ιζηνξία ηνπ θνηλσληθνύ θηλήκαηνο ζηε Γαιιία (3 ηόκνη 1850).
Πεξηέγξαςε ηελ νηθνλνκηθή εξκελεία ηεο ηζηνξίαο ζπκπεξηιακβάλνληαο φξνπο πξνιεηαξηάηνπ θαη ηαμηθήο πάιεο, σζηφζν
δελ είλαη ζαθήο ε επίδξαζε πνπ είρε ζηνλ Μαξμ.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/S/Stein-Lo.html
Βιβλιογραθία: Zur preussischen Verfassungsfrage, (1852) Die Gesellschaftslehre (1856). Der Socalismus und
Communismus des heutigen Frankieichs. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte (1842) Geschichte der sozialen Bewegung in
Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage 3 ηόκνη (1850) Gegenwart und Zukunft des Rechts- und Staatswissenschaft
Deutschlands,(1876)
http://www.unipd.it/concetti/ms/concepts_it/authors/stein.htm
http://www.uni-kiel.de/lvs/lvs/index2.htm
28) Constantin Pecqueur (1801-1887). Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζνζηαιηζηέο νηθνλνκνιφγνπο ηεο επνρήο ηνπ,
ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ γαιιηθνχ θνιεθηηβηζκνχ. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1848 ππήξμε κέινο ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο
ηεο εξγαζίαο. Ώξρηθά νπαδφο ηνπ αηλ ηκφλ θαη ηνπ Φνπξηέ, θαηαμηψζεθε σο νηθνλνκνιφγνο κε νθηψ βηβιία ζηελ πνιηηηθή
νηθνλνκία κεηαμχ 1837 θαη 1844. Χο κέινο ηεο επηηξνπήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο δνχιεςε κε ηνλ Κνλζηληεξάλ γηα ηελ
δεκηνπξγία αγξνηηθψλ απνηθηψλ , εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ , θαη γηα θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ θαη απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο
εξγνδφηεο, ζηα πξφηππα ησλ ζεσξηψλ ηνπ Φνπξηέ.
http://www.ohiou.edu/~Chastain/ip/pecqueur.htm
Βιβλιογραθία: Intérêt du commerce et de l'industrie (1836) Améliorations matérielles (1839) Τhéories nouvelles
d'économie sociale et politique (1842) La réforme électorale (1840) De la paix, de son principe et de sa réalisation (1842)
Des Armées dans leurs Rapports avec l'Industrie, la Morale, la Liberté ou les Devoirs civiques des Militaires 2 ηόκνη (1842)
La Republique de Dieu (1844)
http://home.nordnet.fr/~slenfant/ail/ail5_1.htm
http://www.19e.org/bibliographie/monarchiejuillet.htm
29) Κάπνηνλ νζηαιηζηή Ναπνιένληα φπσο ζπκπιεξψλεη ζηνλ πξφινγν ηνπ 1913. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Charles Louis
Napoleon Bonaparte (1808-1873). Ώληςηφο ηνπ Ναπνιέσλ ΐνλαπάξηε (ζεκ. 31) , Βθιεθηηθέ πξφεδξνο ηεο Αεχηεξεο
Γαιιηθήο Αεκνθξαηίαο, (1848-1852) ηελ νπνία θαηέιπζε κε πξαμηθφπεκα ζηηο 2 Αεθεκβξίνπ 1851, θαη έγηλε δηθηάηνξαο.
ηε ζπλέρεηα αλαθεξχρζεθε απηνθξάηνξαο (1852-1870) θαη νλνκάζηεθε Ναπνιέσλ ν 3νο, μεθηλψληαο ηελ Αεχηεξε
Γαιιηθή Ώπηνθξαηνξία ε νπνία ηειείσζε κε ηνλ Γάιιν-Πξσζηθφ πφιεκν ηνπ 1870 (ζεκ. 33) θαηά ηνλ νπνίν ν Ναπνιέσλ
αηρκαισηίζηεθε θαη ε απηνθξαηνξία θαηέξξεπζε δίλνληαο ηελ ζέζε ηεο ζηελ Σξίηε Γαιιηθή Αεκνθξαηία (1870-1942/46).
(ήκεξα είλαη ε Πέκπηε Γαιιηθή Αεκνθξαηία 1958-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_of_France
30) Φαλανζηήρια (Ώγγιηθά Phalansteries, Γαιιηθά Phalanstéres). Βηνηκνινγηθά ε ιέμε βγάηλεη απφ ηελ Φάιαγγα θαη ην
Mνλαζηήξη Phalan(ge)+ (mona)stere. Σα Φαιαλζηήξηα απνηεινχζαλ απηφλνκεο θνηλνθηεκνληθέο θνηλφηεηεο, ζχκθσλα κε
ην ζχζηεκα ηνπ Φνπξηέ.(ζεκ. 10)
31) Napoleon Bonaparte (1769-1821) Γάιινο ζηξαηεγφο θαη Ώπηνθξάηνξαο ηεο Γαιιίαο (Ναπνιέσλ ν 1νο). Καηά ηελ
δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο ήηαλ αμησκαηηθφο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ θαη ππνζηεξηθηήο ηεο. Ώπειεπζέξσζε ηελ
Σνπιφλ ην 1793 απφ ηνπο θηινβαζηιηθνχο θαη ηα αγγιηθά ζηξαηεχκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1798 ζηάιζεθε ζηελ Ώίγππην
γηα λα απνθφςεη ηελ πξνκήζεηα ησλ Άγγισλ απφ ηελ Ελδία. Σν 1799 επέζηξεςε ζηελ Γαιιία ιφγσ ηεο ζπκκαρίαο ησλ
Βπξσπατθψλ δπλάκεσλ ελάληηα ζηε Γαιιία θαη έγηλε δηθηάηνξαο. Σν 1804 ελψ ζπλερηδφηαλ ν πφιεκνο κε ηελ Ώγγιία
αλαθεξχρζεθε απηνθξάηνξαο. πλέρηζε ηηο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο ηνπ κέρξη ην 1814 φπνπ θαη ε ζπκκαρία Άγγισλ,
Πξψζσλ, Ώπζηξηαθψλ θαη Ρψζσλ θαηέιαβε ην Παξίζη θαη ν Ναπνιέσλ παξαδφζεθε άλεπ φξσλ, θαη εμνξίζηεθε ζηελ λήζν
Έιβα. Σν 1815 δξαπέηεπζε απφ ην λεζί θαη επέζηξεςε ζηε Γαιιία, φπνπ ν ζηξαηφο ηνλ ππνδέρζεθε σο αξρεγφ θαη
θπβέξλεζε ηε Γαιιία γηα 100 εκέξεο, κέρξη ηελ ηειηθή ήηηα ηνπ ζηελ κάρε ηνπ ΐαηεξιφ. Μεηά ηελ ζχιιεςε ηνπ
εμνξίζηεθε ζηε λήζν Ώγία Βιέλε, ζηνλ θφιπν ηεο Γνπηλέαο, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1821.
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_I_of_France
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32) ηνλ πξφινγν ηνπ 1906 γξάθεη Republican Democracy, ελψ ζηνλ πξφινγν ηνπ 1913 γξάθεη Republic and Democracy. Δ
δηαθνξά κεηαμχ ησλ φξσλ Republic θαη Democracy είλαη φηη σο Republic θαζνξίδεηαη ην πνιίηεπκα ζην νπνίν θπβεξλνχλ
εθιεγκέλνη αληηπξφζσπνη ελψ σο Democracy θαζνξίδεηαη ην πνιίηεπκα ζην νπνίν ν ιαφο ζπκκεηέρεη άκεζα ζηελ
δηαθπβέξλεζε.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/R/republic.html
33) Γάλλο-Πρωζικός πόλεμος (Ιούλιος 1870- Μάιος 1871). Aπνηέιεζκα ηεο δηακάρεο ηεο Γαιιηθήο Ώπηνθξαηνξίαο κε ην
Πξσζηθφ ΐαζίιεην γηα ηελ επηξξνή ζηα αλεμάξηεηα Γεξκαληθά θξαηίδηα. Ώθνξκή ζηάζεθε ε δηαθσλία ηεο Γαιιίαο ζηελ
αλαθήξπμε ηνπ γεξκαλνχ πξίγθηπα Λενπφιδνπ ζηνλ ζξφλν ηεο Εζπαλίαο. Οη Γάιινη εηηήζεθαλ ζε αξθεηέο κάρεο θαη ζηελ
κάρε ηνπ εληάλ (Πφιε ηεο ΐνξεηναλαηνιηθήο Γαιιίαο) ν απηνθξάηνξαο Ναπνιέσλ ν 3νο (ζεκ. 29) καδί κε 100,000
ζηξαηηψηεο αηρκαισηίζηεθαλ, θαη ε απηνθξαηνξία θαηέξξεπζε, σζηφζν ε Γαιιία ζπλέρηζε ηνλ πφιεκν κέρξη ηελ κάρε ηνπ
Μέηδ (Πφιε ηεο ΐνξεηναλαηνιηθήο Γαιιίαο) φπνπ 180,000 Γάιινη αηρκαισηίζηεθαλ θαη ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε ησλ
ΐεξζαιιηψλ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1871 κεηαμχ ηνπ Ώδφιθνπ Σηέξ (Adolfe Thiers, Γάιινο πνιηηηθφο 1797-1877) θαη ηνπ ηην
Φνλ Μπίζκαξθ (Otto Von Bismark, Γεξκαλφο Καγθειάξηνο , 1815-1895) πνπ επέβαιε ζηελ Γαιιία ηελ θαηαβνιή ελφο ή
δχν δηζεθαηνκκπξίσλ Φξάγθσλ σο πνιεκηθή απνδεκίσζε, θαζψο θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο Ώιζαηίαο (Alsace) θαη ηεο
Λνξέλεο (Lorraine) (Ώλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο Γαιιίαο) ζηελ Γεξκαλία. Χζηφζν νη εζλνθξνπξά θαη νη εξγάηεο ηνπ Παξηζηνχ
αληέδξαζαλ, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ ππφ πνιηνξθία απφ ηνπο Γεξκαλνχο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1870 έσο ηνλ Εαλνπάξην
ηνπ 1871, θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1871 θαηέιαβαλ ην Παξίζη νδεγψληαο ζηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα, (ζεκ. 34) ε νπνία
θαηαζηάιεθε βίαηα απφ ηα Γαιιηθά ζηξαηεχκαηα πνπ παξέκεηλαλ πηζηά ζηνλ Σηέξ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Πξψζσλ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Prussian_War
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/F/FrancoPr.html
34) Παριζινή Κομμούνα (26 Μαρηίοσ –30 Μαΐοσ 1871). Με ην ηέινο ηνπ Γάιιν-Πξσζηθνχ πνιέκνπ (ζεκ. 33) ην Παξίζη
ήηαλ ππφ Πξσζηθή θαηνρή. Ο ιαφο θαη ε εζλνθξνπξά ηνπ Παξηζηνχ σζηφζν, ελψ είρε αληέμεη ηελ Πξσζηθή πνιηνξθία γηα
έμη κήλεο, αξλήζεθαλ ηελ Πξσζηθή θαηνρή απνθιείνληαο ηνπο Πξψζνπο ζε κία κηθξή πεξηνρή ηνπ Παξηζηνχ
αζηπλνκεχνληαο ηα «ζχλνξα» ηεο πεξηνρήο. Δ θπβέξλεζε ηεο Σξίηεο Γαιιηθήο Αεκνθξαηίαο κε πξφεδξν ηνλ Ώδφιθν Σηέξ,
θνβήζεθε φηη νη εξγάηεο ηνπ Παξηζηνχ ζα έπαηξλαλ ηα φπια ηεο εζλνθξνπξάο θαη ζα πξνθαινχζαλ ηνπο Πξψζνπο θαη έηζη
ζηηο 18 Μαξηίνπ, ν Γαιιηθφο ζηξαηφο κπήθε ζην Παξίζη. Δ εζλνθξνπξά ηνπ Παξηζηνχ αξλήζεθε λα παξαδψζεη ηα φπια θαη
ν ζηξαηφο ππνρψξεζε ζηηο ΐεξζαιιίεο θαη θήξπμαλ πφιεκν ζην Παξίζη. ηηο 26 Μαξηίνπ ην Παξίζη εμέιεμε θαηλνχξγην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε ηνλ Λνπί Ογθνχζη Μπιαλθί (Louis Auguste Blanqui 1805-1881) σο πξφεδξν θαη ζηηο 28 Μαξηίνπ
αλαθεξχρζεθε ε Παξηζηλή Κνκκνχλα. Ο ζηξαηφο ηεο πφιεο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εζλνθξνπξά φισλ ησλ πνιηηψλ πνπ
κπνξνχζαλ λα πνιεκήζνπλ, επέβαιε πάγσκα ησλ ηηκψλ ζηα ελνίθηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, απαγφξεπζε ζηα
ελερπξνδαλεηζηήξηα λα πνπινχλ αγαζά γηα ηνλ θφβν φηη νη εξγάηεο αλαγθάζηεθαλ λα βάινπλ ελέρπξν ηα εξγαιεία ηνπο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θξαηηθνπνίεζαλ ηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία, αλέβαιαλ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ
ρξεψλ θαη θαηάξγεζαλ ηνπο ηφθνπο. Ο ζηξαηφο ησλ ΐεξζαιιηψλ επηηέζεθε ζην Παξίζη ζηηο 2 Ώπξηιίνπ θαη ην Παξίζη ήηαλ
ππφ ζπλερή βνκβαξδηζκφ. ζνη θνκκνπλάξνη αηρκαισηίδνληαλ εθηεινχληαλ θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ ηέηνην
ψζηε απφ ηα κέζα Ώπξηιίνπ ζηακάηεζαλ θάζε δηαπξαγκάηεπζε κε ην Παξίζη. Σν ηείρνο ηεο πφιεο θαηαιήθζεθε ζηηο 21
ΜαΎνπ, αιιά ε ζθιεξφηεξε αληίζηαζε ήηαλ ζηηο αλαηνιηθέο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ηνπ Παξηζηνχ φπνπ νη νδνκαρίεο
ζπλερίζηεθαλ γηα αθφκα νθηψ κέξεο θαη έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ε αηκαηνβακκέλε εβδνκάδα (La semaine sanglante). Καζ'
φιε ηελ δηάξθεηα ηεο επέιαζεο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζαλαηψζεθαλ πνιινί άκαρνη, θαη ζχκθσλα κε ηηο
θπβεξλεηηθέο πεγέο κφλν ηελ αηκαηνβακκέλε βδνκάδα ζθνηψζεθαλ 17,000 παξηδηάλνη ελψ άιιεο πεγέο αλεβάδνπλ ηνλ
αξηζκφ ζε 30,000. Οη απψιεηεο ησλ θπβεξλεηηθψλ ην ίδην δηάζηεκα ήηαλ 1000. πγθξηηηθά, ηελ πεξίνδν ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαηά ηελ πξψηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, πνπ δηήξθεζε ελάκηζη ρξφλν, νη λεθξνί ήηαλ 19,000. Ώθφκα θαη κεηά ηελ πηψζε ηνπ
Παξηζηνχ, ηα αληίπνηλα ζπλερίζηεθαλ θαη 4,500 κε 7,000 θνκνπλάξδνη εμνξίζηεθαλ ζηε Νέα Καιεδνλία, ελψ ην Παξίζη
παξέκεηλε ππφ ζηξαηησηηθφ λφκν γηα αθφκα πέληε ρξφληα. ε αξθεηέο άιιεο πφιεηο δεκηνπξγήζεθαλ θνκκνχλεο πξνο
ζπκπαξάζηαζε ζην Παξίζη νη νπνίεο θαηαζηάιεθαλ θαη απηέο, φπσο ζηηο πφιεηο, αηλη Βηηέλ (Saint Etienne), Λε Κξνδφ (Le
Creusot) θαη Μαζζαιία (Marseille).
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Commune
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/C/CommuneP.html
35) Cinque Ports. Ολνκάζηεθε ν ζπλεηαηξηζκφο ησλ πέληε ιηκαληψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Ώγγιίαο, άληνπηηο (Sandwich),
Υέηζηηλγο (Hastings), Ρφκλετ (Romney), Υατζ (Hythe), θαη Νηφβεξ (Dover), πνπ αθνξνχζε ηελ ακνηβαία πξνζηαζία ησλ
πεξηνρψλ απηψλ απφ επηδξνκείο θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ αιηεπηηθψλ ζηφισλ. Δ αθξηβήο δεκηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
απηνχ δελ είλαη γλσζηή, άιιεο πεγέο αλαθέξνπλ φηη μεθίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Ννξκαλδηθψλ επηδξνκψλ ηνλ ελδέθαην
αηψλα κεηά ρξηζηνχ, ελψ άιιεο ηνλ δέθαην ηξίην αηψλα, επί βαζηιείαο ηνπ Κάξνινπ ηνπ 2νπ ν νπνίνο πξνζέθεξε
θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη άιια πξνλφκηα ζηηο πεξηνρέο απηέο κε αληάιιαγκα ηελ ρξήζε ησλ θαξαβηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ
σο κάρηκνπ ζηφινπ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ην πξψην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/C/CinquePo.html
http://www.cinqueports.org/
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36) Hansa ή Hanseatic League (Υαλζεαηηθφο ζπλαζπηζκφο), Ώξρηθά, Υάλζα νλνκαδφηαλ ν ζπλεηαηξηζκφο γεξκαλψλ
εκπφξσλ πνπ εκπνξεχνληαλ κε μέλεο ρψξεο. Καηά ηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο, δεκηνπξγήζεθαλ εκπνξηθνί ζπλεηαηξηζκνί
γεξκαληθψλ πφιεσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηφηε δελ ππήξρε ηζρπξφ γεξκαληθφ
θξάηνο. Ο ζπλαζπηζκφο απηφο ζηελ αθκή ηνπ έθηαζε ηηο 160 πφιεηο, θαη δηήξθεζε απφ ηνλ ελδέθαην αηψλα πεξίπνπ κέρξη
θαη ηνλ δέθαην πέκπην αηψλα νπφηε ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηζρπξψλ ζηφισλ απφ ηελ Ώγγιία θαη ηελ Οιιαλδία άξρηζε λα
παξαθκάδεη, αλ θαη ηππηθά δελ δηαιχζεθε πνηέ.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/H/Hanseati.html
37) Με ηνλ φξν Λαηηληθέο ρψξεο ελλνεί ηηο ρψξεο ηεο Βπξψπεο κε ιαηηλνγελή γιψζζα.
38) Municipal Socialism. Δ έλλνηα ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Αεκνηηθφο νζηαιηζκφο) μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα θαη είρε σο ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε θνηλφρξεζησλ αγαζψλ κίαο πφιεο απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε (π.ρ. ειεθηξηζκφ,
λεξφ, ζπγθνηλσλίεο ζηέγαζε). Κάπνηα παξαδείγκαηα πφιεσλ πνπ εθάξκνζαλ ηνλ δεκνηηθφ ζνζηαιηζκφ ήηαλ ε ΐηέλλε ηελ
δεθαεηία ηνπ 1920 κε ηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο, δηάθνξεο πφιεηο ησλ Δ.Π.Ώ. ηελ ίδηα πεξίνδν φπσο ην Κιήβιαλη (Cleveland),
ην Μηιγνπφθη (Milwakee) θ.α. φπνπ έγηλαλ αξθεηέο θαηλνηνκίεο γηα ηελ επνρή.
http://www.digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID=167
http://www.historycooperative.org/journals/jah/90.3/radford.html
http://www.metropolismag.com/html/content_1099/oc99ph.htm
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Κεθάιαην 1: Ο πινχηνο καο
Ι
Σν αλζξψπηλν γέλνο έρεη πξνρσξήζεη πνιχ απφ ηηο επνρέο εθείλεο πνπ ν άλζξσπνο θαηαζθεχαδε
πξσηφγνλα αληηθείκέλα απφ ππξηηφιηζν θαη δνχζε απφ ηελ πξφζθαηξε ιεία ηνπ θπλεγηνχ, αθήλνληαο
κφλε παξαθαηαζήθε ζηα παηδηά ηνπ έλα θαηαθχγην αλάκεζα ζηα βξάρηα, κεξηθά πεληρξά εξγαιεία -θαη ηε Φχζε, ηελ απέξαληε, αθαηαλφεηε θαη ηξνκεξή, κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα παιεχνπλ γηα
νιφθιεξε ηελ νηθηξή ηνπο χπαξμε.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαξαγκέλσλ επνρψλ πνπ πέξαζαλ απφ ηφηε, θαη νη νπνίεο δηήξθεζαλ πνιιέο
ρηιηάδεο ρξφληα, ε αλζξσπφηεηα ζπγθέληξσζε ακχζεηνπο ζεζαπξνχο. Καζάξηζε ηε γε, απνμήξαλε ηνπο
βάιηνπο, δηείζδπζε ζηα δάζε θαη δηακφξθσζε δξφκνπο. Έρηηζε, αλαθάιπςε, παξαηήξεζε,
δηαινγίζηεθε. Αεκηνχξγεζε πεξίπινθεο κεραλέο, εθκαίεπζε απφ ηε Φχζε ηα κπζηηθά ηεο θαη ππέηαμε
ηνλ αηκφ. Καη ην απνηέιεζκα είλαη πσο ην παηδί ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ βξίζθεη ζήκεξα, απφ ηε
ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ, ζηελ απφιπηε δηάζεζή ηνπ έλα ηεξάζηην θεθάιαην, ζπζζσξεπκέλν απφ ην
κφρζν εθείλσλ πνπ έδεζαλ πξηλ απφ απηφ. Καη ην θεθάιαην απηφ ηνπ επηηξέπεη ηψξα λα απνθηήζεη,
απιά θαη κφλν κε ηε δηθή ηνπ εξγαζία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζία άιισλ, πινχηε πνπ μεπεξλνχλ
αθφκα θαη ηα φλεηξα ηεο Ώλαηνιήο, φπσο εμηζηνξνχληαη ζηα παξακχζηα ησλ Υηιίσλ θαη Μία Νπρηψλ.
Δ γε έρεη ελ κέξεη θαηαθηεζεί 1 θαη είλαη έηνηκε λα δερηεί ηελ θαηάιιειε εξγαζία θαη ηνπο θαιχηεξνπο
ζπφξνπο, έηνηκε λα αληαπνδψζεη κε πινχζηεο ζπγθνκηδέο ηελ ηέρλε θαη ηνλ θφπν πνπ μνδεχηεθε πάλσ
ηεο, κηα αληακνηβή πεξηζζφηεξν απφ αξθεηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Δ κέζνδνο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη γλσζηή.
ηα κεγάια ιηβάδηα 2, ηεο Ώκεξηθήο εθαηφ άλζξσπνη, κε ηε βνήζεηα δπλαηψλ κεραλψλ, κπνξνχλ λα
παξαγάγνπλ κέζα ζε ιίγνπο κφλν κήλεο αξθεηφ ζηηάξη γηα λα δήζνπλ δέθα ρηιηάδεο άλζξσπνη έλαλ
νιφθιεξν ρξφλν. Καη εθεί φπνπ ν άλζξσπνο επηζπκεί λα δηπιαζηάζεη ηελ παξαγσγή ηνπ, λα ηελ
ηξηπιαζηάζεη ή λα ηελ εθαηνληαπιαζηάζεη, ,θηηάρλεη ην ρψκα, θξνληίδεη μερσξηζηά ην θάζε θπηφ θαη
εμαζθαιίδεη ηεξάζηηα ζπγθνκηδή. ε αληίζεζε κε ηνπο θπλεγνχο, πνπ έπξεπε ζε παιαηφηεξεο επνρέο λα
θαιχςνπλ εθαηφ ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ν
πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο ζπληεξεί ηνπο δηθνχο ηνπ κε πνιχ ιηγφηεξν θφπν θαη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά,
θαιχπηνληαο ην έλα ρηιηνζηφ κφλν απηψλ ησλ εθηάζεσλ.
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ απνηεινχλ πιένλ εκπφδην. ηαλ δελ ππάξρεη ειηνθάλεηα, ν άλζξσπνο
ηελ αληηθαζηζηά κε ηερλεηή ζέξκαλζε θαη βιέπνπκε ηνλ εξρνκφ κηαο επνρήο φπνπ θαη ην ηερλεηφ θσο
ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ. Βλ ησ κεηαμχ, κε ηελ ρξήζε γπαιηνχ θαη ζεξκψλ
ζσιήλσλ χδξεπζεο, ν άλζξσπνο κεηαηξέπεη κηα πεξηνρή θάλνληαο ηελ πελήληα θνξέο πην παξαγσγηθή
απ' φηη ζα ήηαλ ζηελ θπζηθή ηεο θαηάζηαζε.
Σα ζαχκαηα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε βηνκεραλία είλαη αθφκε πην εληππσζηαθά. Με ηε ζπλεξγαζία
απηψλ ησλ έμππλσλ φλησλ, ησλ ζχγρξνλσλ κεραλψλ - δεκηνπξγήκαηα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ γελεψλ
εθεπξεηψλ, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο αγλψζησλ - εθαηφ άλζξσπνη κπνξνχλ λα παξάγνπλ ην πιηθφ
γηα ηελ έλδπζε δέθα ρηιηάδσλ γηα δχν νιφθιεξα ρξφληα. ε θαιά νξγαλσκέλα αλζξαθσξπρεία εθαηφ
άλζξσπνη παξάγνπλ θάζε ρξφλν αξθεηφ θαχζηκν γηα ηελ παξνρή ζεξκφηεηαο ηθαλήο λα ζπληεξήζεη
δέθα ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο κέζα ζην θαηαρείκσλν. Καη δχν θνξέο πξφζθαηα έρνπκε γίλεη κάξηπξεο κίαο
ππέξνρεο πφιεο λα αλζίδεη κέζα ζε ιίγνπο κήλεο ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο 3 , ρσξίο λα ππάξμεη ε
παξακηθξή δηαηαξαρή ζηελ εξγαζία ηνπ Γαιιηθνχ έζλνπο.
Καη αλ, ζηε βηνκεραλία φπσο θαη ηε γεσξγία, φπσο θαη ζε φιν ην θνηλσληθφ καο ζχζηεκα, ε εξγαζία, νη
αλαθαιχςεηο θαη νη εθεπξέζεηο ησλ πξνγφλσλ καο σθεινχλ θπξίσο ηνπο ιίγνπο, είλαη παξ' φια απηά
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ζίγνπξν πσο ε αλζξσπφηεηα, κε ηε αξσγή ησλ πιαζκάησλ απφ αηζάιη θαη ζίδεξν πνπ θαηέρεη, κπνξεί
ήδε λα παξέρεη κηα δσή πινχζηα θαη άλεηε ζε θάζε κέινο ηεο.
Πξάγκαηη, είκαζηε πινχζηνη, απείξσο πινπζηφηεξνη απ' φζν θαληαδφκαζηε. Πινχζηνη ζε απηά πνπ ήδε
θαηέρνπκε θαη αθφκα πινπζηφηεξνη ζηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο πνπ γελληνχληαη κε ηε ρξήζε ηνπ
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ καο. Ώπείξσο πινπζηφηεξνη ζηα θέξδε πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε απφ ηελ ίδηα ηε
γε, απφ ηα εξγνζηάζηά καο, ηελ επηζηήκε καο, ηηο ηερληθέο καο γλψζεηο, αλ κφλν ηα ρξεζηκνπνηνχζακε
φια απηά γηα ηελ επεκεξία φισλ καο.
ΙΙ
Βκείο, ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο είκαζηε πινχζηνη. Μα ηφηε γηαηί ε πιεηνςεθία παξακέλεη θησρή;
Γηαηί ππάξρεη απηή ε επίπνλε εηισηεία ησλ καδψλ; Γηαηί, αθφκα θαη ν πην θαινπιεξσκέλνο εξγάηεο,
ληψζεη αβεβαηφηεηα γηα ην αχξην, δψληαο αλάκεζα ζε φιν απηφ ηνλ πινχην πνπ θιεξνλνκήζακε απφ ην
παξειζφλ, θαη παξά ηελ χπαξμε παλίζρπξσλ κέζσλ παξαγσγήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ
κηα άλεηε δσή γηα φινπο ζε αληάιιαγκα ιίγσλ σξψλ θαζεκεξηλήο εξγαζίαο;
Οη νζηαιηζηέο ην έρνπλ πεη θαη ην επαλαιακβάλνπλ αθνχξαζηα. Καζεκεξηλά ην επαλαιακβάλνπλ,
δειψλνληαο ην κε επηρεηξήκαηα ηνπο απφ φιεο ηηο επηζηήκεο. Βίλαη επεηδή φια φζα είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ παξαγσγή -- ε γε, ηα νξπρεία, νη ιεσθφξνη, νη κεραλέο, ε ηξνθή, ε ζηέγαζε, ε παηδεία, ε γλψζε
-- φια είλαη θαηεηιεκκέλα απφ ηνπο ιίγνπο, ζηελ πνξεία απηήο ηεο καθξφζπξηεο ηζηνξίαο ιεζηεηψλ,
αλαγθαζηηθψλ κεηαλαζηεχζεσλ θαη πνιέκσλ, άγλνηαο θαη θαηαπίεζεο, πνπ είλαη ε ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ πξηλ κάζεη λα ηηζαζεχεη ηηο δπλάκεηο ηεο Φχζεο. Βίλαη επεηδή, εθκεηαιιεπφκελνη ηα
ππνηηζέκελα δηθαηψκαηα ηνπο πνπ απέθηεζαλ θαηά ην παξειζφλ, απηνί νη ιίγνη ζήκεξα έρνπλ αξπάμεη
ηα δχν ηξίηα ηεο παξαγσγήο πνπ βγαίλεη απφ ηνλ θφπν ησλ αλζξψπσλ, ηα νπνία θαη ζπαηαινχλ κε ηνλ
πην αλφεην θαη επαίζρπλην ηξφπν. Βίλαη επεηδή, έρνληαο ππνβηβάζεη ηηο κάδεο ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα
κελ έρνπλ ηα κέζα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαβίσζε ηνπο έλα κήλα ή αθφκα θαη κηα εβδνκάδα
πξνθαηαβνιηθά, νη ιίγνη επηηξέπνπλ ζηνπο πνιινχο λα εξγάδνληαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα
θξαηνχλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο. Βίλαη επεηδή απηνί νη ιίγνη εκπνδίδνπλ ηνπο
ππφινηπνπο αλζξψπνπο λα παξάγνπλ ηα αληηθείκελα πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αλαγθάδνπλ
λα παξάγνπλ, φρη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζε φισλ, αιιά νηηδήπνηε πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν
θέξδνο ζηα κνλνπσιηαθά ζπκθέξνληα.
Οιφθιεξνο ν νζηαιηζκφο είλαη εθεί!
Πάξηε, γηα παξάδεηγκα, κηα πνιηηηζκέλε ρψξα. Σα δάζε πνπ θάπνηε ηελ θάιππηαλ έρνπλ θαζαξηζηεί, νη
βάιηνη έρνπλ απνμεξαλζεί, ην θιίκα έρεη βειηησζεί. Δ γε απηή έρεη γίλεη θαηνηθήζηκε. Σν έδαθνο πνπ
κέρξη ηψξα παξήγαγε κφλν αγξία βιάζηεζε είλαη ζήκεξα θαιπκκέλν κε πινχζηεο ζνδεηέο. Σα πέηξηλα
βνπλά ζηηο θνηιάδεο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά βαζκίδεο θαη ρξπζά θξνχηα θξέκνληαη απφ ηηο
πεξηθνθιάδεο ηνπο. Σα άγξηα θπηά πνπ δελ παξήγαγαλ ηίπνηα παξά κφλν ηζρλά θξνχηα ή ξίδεο
αθαηάιιειεο πξνο βξψζηλ, έρνπλ κεηακνξθσζεί κε ην πέξαζκα ησλ γελεψλ ζε ρπκψδε ιαραληθά ή
δέληξα κε πιεζψξα λφζηηκσλ θξνχησλ. Υηιηάδεο ιεσθφξνη θαη ζηδεξφδξνκνη νξγψλνπλ ηε γε θαη
δηαπεξλνχλ ηα βνπλά. Ο ήρνο ηεο κεραλήο αθνχγεηαη ζηα άγξηα θαξάγγηα ησλ Άιπεσλ, ηνπ Καχθαζνπ
θαη ησλ ΕκαιαΎσλ. Σα πνηάκηα έρνπλ γίλεη πισηά, νη αθηέο, πξνζεθηηθά ραξηνγξαθεκέλεο, είλαη εχθνια
πξνζβάζηκεο, ηερλεηά ιηκάληα, κε θφπν ζθακκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηελ νξγή ηεο ζάιαζζαο,
παξέρνπλ θαηαθχγην ζηα πινία. ΐαζηά θξεάηηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνπο βξάρνπο, ιαβχξηλζνη
απφ ππφγεηεο γαιαξίεο έρνπλ εθζθαθή εθεί φπνπ κπνξεί λα γίλεη εμαγσγή γαηάλζξαθα ή άιισλ
νξπθηψλ. ηα ζηαπξνδξφκηα ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ κεγάιεο πφιεηο έρνπλ μεπεδήζεη θαη κέζα ζηα φξηα
ηνπο έρνπλ ζπζζσξεπηεί φινη νη ζεζαπξνί ηεο βηνκεραλίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο.
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Γελεέο νιφθιεξεο, πνπ έδεζαλ θαη πέζαλαλ κέζα ζηε δπζηπρία, θαηαπηεζκέλεο θαη
θαθνκεηαρεηξηζκέλεο απφ ηνπο αθέληεο ηνπο, θαηαπνλεκέλεο απφ ηνλ θφξην ηεο εξγαζίαο ηνπο,
θιεξνδφηεζαλ ηα ηεξάζηηα απηά επηηεχγκαηα ζηνλ αηψλα καο.
Γηα ρηιηάδεο ρξφληα, εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ θνπηάζεη γηα λα θαζαξίζνπλ ηα δάζε, λα
απνμεξάλνπλ ηνπο βάιηνπο θαη λα αλνίμνπλ δξφκνπο ζηε ζηεξηά θαη ην λεξφ. Κάζε ζηξέκκα εδάθνπο
πνπ θαιιηεξγνχκε ζηελ Βπξψπε έρεη πνηηζηεί κε ηνλ ηδξψηα πνιιψλ θπιψλ αλζξψπσλ. Κάζε εθηάξην
έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, αβάζηαρηνπ θάκαηνπ θαη αλζξψπηλεο δπζηπρίαο.
Κάζε ρηιηφκεηξν ηνπ ζηδεξφδξνκνπ, θάζε κέηξν ππφγεηαο ζηνάο έρεη δερηεί ην κεξίδην ηνπ ζε
αλζξψπηλν αίκα.
Σα ηνηρψκαηα ησλ νξπρείσλ δηαηεξνχλ αθφκα πάλσ ηνπο ηα ζεκάδηα απφ ηα εξγαιεία ησλ εξγαηψλ πνπ
δνχιεπαλ ζηελ εμφξπμε. Δ απφζηαζε απφ ην έλα ζηήξηγκα ζην άιιν κπνξεί λα ζεκαδεχεηαη σο ηάθνο
ελφο αλζξψπνπ, θαη πνηνο κπνξεί λα πεη πφζν θφζηηζε ν θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο ηάθνπο, ζε δάθξπα,
ζε ζηεξήζεηο, ζε αλείπσηε εμαζιίσζε ηεο νηθνγέλεηαο εθείλεο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ πεληρξφ κηζζφ ηνπ
εξγάηε πνπ ράζεθε ζηελ αθκή ηνπ απφ έθξεμε αεξίσλ 4, θαηνιίζζεζε, ή πιεκκχξα;
Οη πφιεηο, ζπλδεδεκέλεο κέζσ ζηδεξφδξνκσλ θαη πδάηηλσλ νδψλ, είλαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ επηβηψζεη
κέζα ζηνπο αηψλεο. θάςηε απφ θάησ ηνπο θαη ζα βξείηε, ην έλα πάλσ ζην άιιν, ηα ζεκέιηα δξφκσλ ή
ζπηηηψλ, ή ζεάηξσλ, ή δεκνζίσλ θηηξίσλ. Φάμηε ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ζα δείηε πσο ν πνιηηηζκφο ηεο
θάζε πφιεο, ε βηνκεραλία ηεο, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, έρνπλ αξγά αιιά ζηαζεξά κεγαιψζεη θαη
σξηκάζεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ γεληψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο πξηλ λα θηάζεη ζην ζεκείν πνπ έρεη
θηάζεη ζήκεξα. Ώθφκα θαη ζήκεξα, ε αμία ηνπ θάζε ζπηηηνχ, εξγνζηαζίνπ, ηεο θάζε απνζήθεο, πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί κε ηνλ ζπζζσξεπκέλν θφπν εθαηνκκπξίσλ εξγαηψλ, ηψξα λεθξψλ θαη ζακκέλσλ,
ζπληεξείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ παξνπζία θαη ηνλ θφπν ησλ ιεγεψλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηψξα θαηνηθνχλ
ζε απηή ηελ μερσξηζηή γσληά ηνπ πιαλήηε. Κάζε έλα απφ ηα άηνκα πνπ ζπλζέηεη απηφ πνπ απνθαινχκε
Πινχην ησλ Βζλψλ νθείιεη ηελ αμία ηνπ ζην γεγνλφο αθξηβψο φηη είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ.
Ση ζα ήηαλ έλα ιηκάλη ηνπ Λνλδίλνπ ή κηα απφ ηηο κεγάιεο απνζήθεο ηνπ Παξηζηνχ αλ δελ βξίζθνληαλ
ζε απηά αθξηβψο ηα κεγάια θέληξα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ; Ση ζα γίλνληαλ ηα νξπρεία καο, ηα
εξγνζηάζηα καο, ηα εξγαζηήξηα, νη ζηδεξφδξνκνη, δίρσο ηελ κεηαθνξά ηεξάζηησλ πνζνηήησλ
εκπνξεχκαηνο πνπ δηεμάγεηαη θαζεκεξηλά κέζσ γεο θαη ζαιάζζεο;
Βθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ εξγαζηεί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιηηηζκνχ γηα ηνλ νπνίν
πεξεθαλεπφκαζηε ζήκεξα. Βθαηνκκχξηα άιινη, ζθνξπηζκέλνη ζηα πέξαηα ηνπ πιαλήηε, εξγάδνληαη γηα
λα ηνλ ζπληεξήζνπλ. Υσξίο απηνχο ηίπνηα δελ ζα έκελε ζε πελήληα ρξφληα, παξά κφλν ζπληξίκκηα.
Αελ ππάξρεη νχηε θαλ κηα ζθέςε ή κηα εθεχξεζε πνπ λα κελ είλαη θνηλή ηδηνθηεζία, είηε κηιάκε γηα ην
παξειζφλ ή γηα ην παξφλ. Υηιηάδεο εθεπξέηεο, γλσζηνί θαη άγλσζηνη, πνπ πέζαλαλ κέζα ζηε θηψρεηα,
έρνπλ ζπλεξγαζηεί γηα ηελ εθεχξεζε θάζε κίαο απφ απηέο ηηο κεραλέο πνπ ζπληζηνχλ ην κεγαιείν ηνπ
αλζξψπνπ.
Υηιηάδεο ζπγγξαθείο, πνηεηέο, ιφγηνη, έρνπλ θνπηάζεη γηα λα απμήζνπλ ηε γλψζε, λα εμαλεκίζνπλ ην
ιάζνο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αηκφζθαηξα πνπ λα πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε, ρσξίο ηελ νπνία
θαλέλα απφ ηα ζαχκαηα ηνπ αηψλα καο δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη. Καη απηνί νη ίδηνη θηιφζνθνη,
πνηεηέο, ιφγηνη ή εθεπξέηεο έρνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ππνζηεξηρζεί απφ ηελ εξγαζία ηνπ αλζξψπνπ φινπο
απηνχο ηνπο αηψλεο. Έρνπλ ζηεξηρζεί θαη ηξαθεί, ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη πλεπκαηηθά απφ ην πιήζνο
ησλ εξγαηψλ θαη ησλ ηερληηψλ φισλ ησλ εηδψλ. Άληιεζαλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπο απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπο.
Δ ηδηνθπΎα ηνπ έγνπηλ 5, ηνπ Μέηεξ 6, θαη ηνπ Γθξφνπβ 7, έρνπλ ζίγνπξα πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα
ζηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο βηνκεραλίαο απφ φινπο καδί ηνπο θαπηηαιηζηέο ηνπ θφζκνπ. Ώιιά θαη
νη ίδηνη νη ηδηνθπείο άλζξσπνη είλαη ηέθλα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο επηζηήκεο. Μφλν φηαλ ρηιηάδεο
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αηκνκεραλέο δνχιεςαλ κπξνζηά ζηα κάηηα φισλ, κεηακνξθψλνληαο δηαξθψο ηε ζεξκφηεηα ζε
δπλακηθή ελέξγεηα, θαη απηή ηελ ελέξγεηα ζε ήρν, θσο θαη ειεθηξηζκφ, κπφξεζε ε δηνξαηηθφηεηα κηαο
ηδηνθπΎαο λα θάλεη θαζνξίζεη ηηο αξρέο ηεο κεραληθήο θαη ηελ ελφηεηα ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ. Καη αλ
εκείο, ηα παηδηά ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, έρνπκε επηηέινπο θαηαλνήζεη απηή ηελ αξρή, αλ έρνπκε
κάζεη πσο λα ηελ εθαξκφδνπκε, νθείιεηαη θαη πάιη ζηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ
πξνεηνίκαζε ηνλ δξφκν. Οη ζηνραζηέο ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ αηψλα ηελ παξαηήξεζαλ θαη ηελ
θαηέγξαςαλ, αιιά ε ίδηα ε ηδέα παξέκεηλε ζηάζηκε, γηαηί ν δέθαηνο έλαηνο αηψλαο δελ κεγάισζε φπσο
ν δηθφο καο, δίπια ζε αηκνκεραλέο. Φαληαζηείηε πφζεο δεθαεηίεο ζα κπνξνχζακε λα πεξάζνπκε
αγλνψληαο απηφ ηνλ λφκν ηεο θπζηθήο, πνπ έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηε ζχγρξνλε βηνκεραλία, αλ ν
ΐαη 8, δελ είρε βξεη ζην φρν εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο ψζηε λα ελζαξθψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπ ζην κέηαιιν,
θηάλνληαο φια ηα κέξε ηεο κεραλήο ηνπ ζηελ ηειεηφηεηα, ψζηε ν αηκφο, εγθισβηζκέλνο κέζα ζε έλαλ
νινθιεξσκέλν κεραληζκφ, ηηζαζεπκέλνο πην πνιχ θαη απφ έλα άινγν, πην επκεηαρείξηζηνο θαη απφ ην
λεξφ, έγηλε επί ηέινπο ε ίδηα ε ςπρή ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο.
Κάζε κεραλή έρεη ηελ ίδηα ηζηνξία. Μηα κεγάιε ζεηξά απφ άππλεο λχρηεο θαη θηψρεηα, απφ δπζάξεζηεο
δηαπηζηψζεηο θαη απφ ραξέο, απφ ηκεκαηηθέο βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ απφ αλψλπκνπο εξγάηεο, πνπ
πξφζζεζαλ απηά ηα κηθξά ηίπνηα ζηελ αξρηθή εθεχξεζε, ρσξίο ηα νπνία αθφκα θαη ε πην γφληκε ηδέα
ζα παξέκελε άθαξπε. Ώθφκα πεξηζζφηεξν: θάζε λέα αλαθάιπςε είλαη κηα ζχλζεζε, ην απνηέιεζκα
ακέηξεησλ αλαθαιχςεσλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζην απέξαλην πεδίν ηεο κεραληθήο θαη ηεο βηνκεραλίαο.
Βπηζηήκε θαη βηνκεραλία, γλψζε θαη εθαξκνγή, αλαθάιπςε θαη πξαθηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ νδεγεί
ζε λέεο αλαθαιχςεηο, δηαλνεηηθή εξγαζία θαη ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. ια δνπιεχνπλ καδί. Κάζε
αλαθάιπςε, θάζε πξφνδνο, θάζε πξνζαχμεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ πινχηνπ, νθείιεη ηελ
χπαξμε ηεο ζηηο επψδπλεο πξνζπάζεηεο, ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο, ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ
παξφληνο.
Με πην δηθαίσκα, ινηπφλ, κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα πάξεη αθφκα θαη ην απεηξνειάρηζην απφ απηφ ην
ηεξάζηην ζχλνιν θαη λα πεη, "Ώπηφ είλαη δηθφ κνπ, φρη δηθφ ζνπ;"
ΙΙΙ
πκβαίλεη, παξ' φια απηά, ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ πνπ έρεη δηαλχζεη ε αλζξσπφηεηα, φια φζα δίλνπλ
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα παξάγεη θαη αλ απμάλεη ηελ παξαγσγηθή ηνπ ηζρχ, λα έρνπλ
νηθεηνπνηεζεί απφ ηνπο ιίγνπο. Κάπνηα ζηηγκή, ίζσο, ζα ζπδεηήζνπκε ην πσο ζπλέβε απηφ. Πξνο ην
παξφλ αο αξθεζηνχκε ζην λα δερηνχκε ην γεγνλφο θαη λα αλαιχνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ.
ήκεξα ην έδαθνο, ην νπνίν νθείιεη ηελ αμία ηνπ ζηηο αλάγθεο ελφο ζπλερψο απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ,
αλήθεη ζε κηα κεηνςεθία πνπ εκπνδίδεη ηνλ ιαφ απφ ην λα ην θαιιηεξγήζεη ή δελ ηνπ επηηξέπεη λα ην
θαιιηεξγήζεη κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο. Σα νξπρεία, παξ' φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ θφπν αξθεηψλ
γελεψλ θαη απνθηνχλ αμία απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο βηνκεραλίαο ελφο έζλνπο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ, επίζεο αλήθνπλ ζηνπο ιίγνπο. Καη απηνί νη νιίγνη πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή θάξβνπλνπ ή
ηελ παξεκπνδίδνπλ εληειψο, αλ βξνπλ πην επηθεξδείο επελδχζεηο γηα ην θεθάιαην ηνπο. Οη κεραλέο
είλαη επίζεο απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ησλ ιίγσλ, αθφκα θαη φηαλ κηα κεραλή αληηπξνζσπεχεη ηηο
πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ ζηα πξφρεηξα αξρηθά ζρέδηα απφ ηξεηο ή ηέζζεξηο γεληέο εξγαηψλ, παξ' φια απηά
αλήθνπλ ζε ιίγνπο ηδηνθηήηεο. Ώθφκα θαη αλ νη απφγνλνη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθεπξέηε πνπ θαηαζθεχαζε ηελ
πξψηε κεραλή θαηαζθεπήο δαληέιαο, έλαλ αηψλα πξηλ, παξνπζηάδνληαλ ζήκεξα ζε έλα εξγνζηάζην
παξαγσγήο δαληέιαο ζηε ΐαζίιεηα 9 ή ζην Νφηηηλγθρακ 10 θαη απαηηνχζαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ζα
έπαηξλαλ γηα απάληεζε : "Κάησ ηα ρέξηα! απηή ε κεραλή δελ είλαη δηθή ζνπ", θαη αλ πξνζπαζνχζαλ λα
ηελ πάξνπλ, ζα ηνπο ππξνβνινχζαλ.
Οη ζηδεξφδξνκνη, πνπ ζα ήηαλ ηειείσο άρξεζηα παιηνζίδεξα αλ δελ ππήξρε ν άθζνλνο πιεζπζκφο ηεο
Βπξψπεο, ε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη νη αγνξέο ησλ, αλήθνπλ ζε ιίγνπο κεηφρνπο πνπ πηζαλφλ
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αγλννχλ ην πνπ βξίζθνληαη νη ξάγεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ πνπ ηνπο απνθέξνπλ κεγαιχηεξα θέξδε θαη
απφ απηά ησλ κεζαησληθψλ βαζηιηάδσλ. Καη αλ ηα παηδηά απηψλ πνπ πέζαλαλ θαηά ρηιηάδεο
θαηαζθεπάδνληαο ηηο ξάγεο απηέο θαη ηηο ζήξαγγεο καδεχνληαλ κηα κέξα, ξαθέλδπηνη θαη πεηλαζκέλνη
γηα λα απαηηήζνπλ ςσκί απφ ηνπο κεηφρνπο, ζα αληηκεησπίδνληαλ κε μηθνιφγρεο θαη
θαλνληνβνιηζκνχο, γηα λα ηνπο δηαιχζνπλ θαη λα δηαθπιάμνπλ "θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα".
Μέζα απφ απηφ ην ηεξαηψδεο ζχζηεκα, ν γηνο ελφο εξγάηε, κε ηελ γέλλεζε ηνπ, δελ ζα βξεη θαλέλα
ρσξάθη γηα λα νξγψζεη, θακία κεραλή γηα λα ρεηξηζηεί, θαλέλα νξπρείν γηα λα ζθάςεη, ρσξίο πξψηα λα
αλαγθαζηεί λα παξαρσξήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζε έλαλ αθέληε. Πξέπεη λα πνπιήζεη
ηελ εξγαζία ηνπ γηα έλαλ πεληρξφ θαη αβέβαην κηζζφ. Ο παηέξαο ηνπ θαη ν παππνχο ηνπ θφπηαζαλ γηα λα
αξδεχζνπλ ην ρσξάθη, λα ρηίζνπλ ηνλ κχιν, λα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ κεραλή. Έδσζαλ κέζσ ηεο
εξγαζίαο ηνπο φιε ηνπο ηελ ελέξγεηα, θαη ηη άιιν ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δψζεη; Ώιιά ν δηάδνρνο ηνπο
έξρεηαη ζηνλ θφζκν θησρφηεξνο απφ ηνλ πην πνηαπφ αγξηάλζξσπν. Ώλ θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη άδεηα
γηα λα νξγψζεη ηα ρσξάθηα, απηφ ζπκβαίλεη ππφ ηνλ φξν ηεο παξαρψξεζεο ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηεο
ζπγθνκηδήο ηνπ ζηνλ αθέληε ηνπ θαη άιιν έλα ηέηαξην ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο κεζάδνληεο. Καη
απηφο ν θφξνο, πνπ ηνπ επηβάιεη ην Κξάηνο, νη θαπηηαιηζηέο, ν αθέληεο ηεο πεξηνρήο θαη νη
κεζνιαβεηέο, ζπλερψο απμάλεηαη. πάληα ηνπ δίλεη ηελ επρέξεηα λα βειηηψζεη ηηο κεζφδνπο
θαιιηέξγεηαο ηνπ. Ώλ αζρνιεζεί κε ηε βηνκεραλία, ηνπ επηηξέπεηαη λα εξγαζηεί -- αλ θαη κεξηθέο θνξέο
νχηε θαλ απηφ -- κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα παξαδψζεη ηε κηζή ή δχν ηξίηα ηεο παξαγσγήο ηνπ ζε
απηφλ ηνλ νπνίν ε πνιηηεία αλαγλσξίδεη σο ηδηνθηήηε ησλ κεραλεκάησλ.
Φσλάδνπκε ληξνπή γηα ηνλ θενπδάξρε βαξφλν πνπ απαγφξεπε ζηνλ ρσξηθφ λα εθκεηαιιεπηεί έζησ θαη
έλα ζβψιν απφ ηελ ιάζπε ηεο γεο εθηφο θαη αλ ηνπ παξέδηδε ην έλα ηέηαξην ηεο ζνδεηάο ηνπ.
Ώπνθαινχκε απηνχο ηνπο θαηξνχο βάξβαξνπο. Ώιιά αλ νη ηχπνη άιιαμαλ, νη ζρέζεηο παξέκεηλαλ ίδηεο,
θαη ν εξγάηεο αλαγθάδεηαη ζην φλνκα ηεο ειεχζεξεο απαζρφιεζεο λα δερηεί θενπδαιηθέο ππνρξεψζεηο.
Γηαηί, φπνπ θαη αλ ζηξαθεί, δελ ζα βξεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο. Σα πάληα είλαη πξνζσπηθή ηδηνθηεζία θαη
πξέπεη λα ην δερηεί ή λα πεζάλεη απφ ηελ πείλα.
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη πσο φιε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηξέθεηαη πξνο ιάζνο
θαηεχζπλζε. Σν επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα δελ απαζρνιείηαη θαζφινπ κε γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλφηεηαο.
Ο κφλνο ηνπ ζθνπφο είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ θεξδνζθφπσλ. Έηζη εμεγνχληαη θαη νη ζπλερείο
δηαθπκάλζεηο ηνπ εκπνξίνπ θαη νη πεξηνδηθέο θξίζεηο ζηε βηνκεραλία, θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ πεηάεη
ζηνπο δξφκνπο δεθάδεο εξγαηψλ.
Οη εξγαδφκελνη δελ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ κε ηνπο κηζζνχο ηνπο ηνλ ίδην ηνλ πινχην ηνλ νπνίν
παξήγαγαλ, θαη ε βηνκεραλία αλαδεηεί δηέμνδν ζε μέλεο αγνξέο, αλάκεζα ζηηο πςειέο ηάμεηο ησλ
άιισλ εζλψλ. ηελ Ώλαηνιή, ηελ Ώθξηθή, παληνχ, ζηελ Ώίγππην, ζην Σφλθηλ 11 ή ζην Κνλγθφ, ν
Βπξσπαίνο ζηεξίδεη ηελ εμάπισζε ηεο δνπιείαο. Καη απηφ πξάηηεη. Ώιιά ζχληνκα βξίζθεη παληνχ
παξφκνηνπο αληαγσληζηέο. ια ηα έζλε εμειίζζνληαη πάλσ ζηηο ίδηεο γξακκέο θαη έηζη πφιεκνη,
αηειείσηνη πφιεκνη μεζπνχλ γηα ην δηθαίσκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ αγνξά. Πφιεκνη γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο Ώλαηνιήο, πφιεκνη γηα ηελ θπξηαξρία ζηε ζάιαζζα, πφιεκνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εηζαγσγψλ θαη γηα ηελ επηβνιή φξσλ ζηα γεηηνληθά θξάηε. Πφιεκνη ελαληίσλ απηψλ ησλ "καχξσλ" πνπ
εμεγείξνληαη! Ο βξπρεζκφο ησλ θαλνληψλ δελ ζηακαηά πνηέ ζηνλ θφζκν, θπιέο νιφθιεξεο
ζθαγηάδνληαη, ηα θξάηε ηεο Βπξψπεο μνδεχνπλ ην έλα ηξίην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε πνιεκηθφ
εμνπιηζκφ, θαη φινη μέξνπκε πφζν βαξχο είλαη ν πέιεθπο ηεο θνξνινγίαο γηα φια απηά ζηνπο εξγάηεο.
Δ παηδεία παξακέλεη αθφκα πξνλφκην κηαο κηθξήο κεηνςεθίαο, γηαηί είλαη αλψθειν λα κηιάκε γηα
παηδεία φηαλ ην παηδί ελφο εξγάηε αλαγθάδεηαη, απφ ηελ ειηθία ησλ δεθαηξηψλ, λα θαηέβεη ζηα νξπρεία
ή λα βνεζήζεη ηνλ παηέξα ηνπ ζην ρσξάθη. Βίλαη αλψθειν λα κηιάκε γηα ζπνπδέο ζηνλ εξγάηε, πνπ
επηζηξέθεη ζην ζπίηη ηνπ ην απφγεπκα ζπληεηξηκκέλνο απφ ηνλ ππέξκεηξν θφξην ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη
ηελ θηελψδε αηκφζθαηξα πνπ απηή επηβάιεη. Δ θνηλσλία είλαη έηζη θαηαδηθαζκέλε λα παξακείλεη
ρσξηζκέλε ζε δχν ερζξηθά ζηξαηφπεδα θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ειεπζεξία είλαη κηα ιέμε θελή. Ο
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ξηδνζπάζηεο μεθηλά απαηηψληαο επέθηαζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά ζχληνκα βιέπεη πσο ε
πλνή ηεο ειεπζεξίαο νδεγεί ζηελ άλνδν ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, θαη έηζη γπξλάεη, αιιάδεη γλψκε, θαη
επηζηξέθεη ζηελ θαηαζηαιηηθή λνκνζεζία θαη ηελ δηαθπβέξλεζε δηα ηεο βίαο.
Έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο δηθαζηεξίσλ, δηθαζηψλ, εθηειεζηψλ, αζηπλνκηθψλ θαη δεζκνθπιάθσλ
απαηηείηαη γηα ηελ δηαθχιαμε απηψλ ησλ πξνλνκίσλ. Καη απηφο ην ηεξάζηην πιήζνο νδεγεί κε ηε ζεηξά
ηνπ ζηε γέλεζε ελφο νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθνπίαο, ςεπδνκαξηπξίαο, πιεξνθνξηνδνηψλ, έλα
ζχζηεκα απεηιψλ θαη δηαθζνξάο.
Σν ζχζηεκα θάησ απφ ην νπνίν δνχκε κε ηε ζεηξά ηνπ ειέγρεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ
αηζζήκαηνο. ινη γλσξίδνπκε πσο ρσξίο εληηκφηεηα, ρσξίο απηνζεβαζκφ, ρσξίο ζπκπφληα θαη
αιιεινβνήζεηα ην αλζξψπηλν είδνο ζα εμαθαληζηεί, φπσο εμαθαλίδνληαη ηα ιηγνζηά είδε δψσλ πνπ
δνπλ κέζα απφ ιεειαζίεο ή ηα κπξκήγθηα πνπ θξαηνχλ ζθιάβνπο 12. Ώιιά ηέηνηεο έλλνηεο δελ είλαη ηνπ
γνχζηνπ ησλ ηάμεσλ πνπ θπβεξλνχλ, θαη έρνπλ επεμεξγαζηεί έλα νιφθιεξν ζχζηεκα ςεπηνεπηζηήκεο
γηα λα καο δηδάμνπλ ην αληίζεην.
Έμνρα θεξχγκαηα καο δηδάζθνπλ ηελ αξρή πσο φπνηνο θαηέρεη θάηη πξέπεη λα ην κνηξαζηεί κε απηνχο
πνπ δελ έρεη ηίπνηα, αιιά εθείλνο πνπ ζα ελεξγήζεη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ελεκεξψλεηαη πνιχ γξήγνξα
πσο απηά ηα επγεληθά αηζζήκαηα είλαη πνιχ φκνξθα φηαλ πξφθεηηαη γηα πνίεζε, αιιά φρη θαη ζηελ
πξάμε. "Σν λα ςεχδεζαη ζεκαίλεη εμεπηειηζκφ θαη πξνζβνιή ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ" ιέκε, θη φκσο θάζε
πνιηηηζκέλε κνξθή δσήο γίλεηαη έλα ηεξάζηην ςέκα. Βμνηθεηψλνπκε ηνπο εαπηνχο θαη ηα παηδηά καο
ζηελ ππνθξηζία, ζηελ εμάζθεζε κηαο δηπξφζσπεο εζηθήο. Καη αθνχ ην κπαιφ καο αξξσζηαίλεη απφ ηα
ςέκαηα, θνξντδεχνπκε ηνλ εαπηφ καο κε ζνθηζηείεο. Τπνθξηζία θαη ζνθηζηεία γίλνληαη ε δεχηεξε θχζε
ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ.
Ώιιά κηα θνηλσλία δελ κπνξεί λα δεη έηζη. Πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ αιήζεηα ή λα πάςεη λα ππάξρεη.
Έηζη νη ζπλέπεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ χπαξμε ηνπ κνλνπσιίνπ απιψλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ
θνηλσληθή δσή. Τπφ ηε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ, νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηηο
πξψηεο αξρέο : Σα κέζα γηα ηελ παξαγσγή απνηεινχλ ζπιινγηθή εξγαζία φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο, ε
ίδηα ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ηνπ είδνπο καο. Δ αηνκηθή θαηαλνκή νχηε
δίθαηε είλαη νχηε ιεηηνπξγηθή. Σα πάληα αλήθνπλ ζηνπο πάληεο. ια ηα πξάγκαηα είλαη γηα φινπο ηνπο
αλζξψπνπο, εθ' φζνλ φινη νη άλζξσπνη ηα έρνπλ αλάγθε θαη εθ' φζνλ φινη νη άλζξσπνη έρνπλ δνπιέςεη
ζην κέηξν ζην νπνίν κπνξνχλ γηα λα ηα παξάγνπλ, θαη αθνχ δελ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ην κεξίδην
ηνπ θαζελφο ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ.
ια αλήθνπλ ζε φινπο!. Εδνχ κηα ηεξάζηηα ζπιινγή απφ εξγαιεία θαη ζθεχε. Εδνχ φινη απηνί νη
ζηδεξέληνη ζθιάβνη πνπ απνθαινχκε κεραλέο, πνπ ζπέξλνπλ θαη ζεξίδνπλ, πνπ γλέζνπλ θαη πθαίλνπλ
γηα καο, θηηάρλνπλ θαη μεθηηάρλνπλ, επεμεξγάδνληαη πξψηεο χιεο γηα λα παξάγνπλ ηα ζαχκαηα ηεο
επνρήο καο. Ώιιά θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα νηθεηνπνηεζεί νχηε έλα απφ απηά ηα κεραλήκαηα θαη λα
πεη "Ώπηφ είλαη δηθφ κνπ, αλ ζέιεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα κνπ θαηαβάιεηε θφξν γηα ηελ
παξαγσγή ζαο" πεξηζζφηεξν απφ φηη ν θενπδάξρεο βαξφλνο είρε ην δηθαίσκα λα πεη ζηνλ ρσξηθφ
"Ώπηφο ν ιφθνο, απηφ ην ιηβάδη, αλήθνπλ ζε κέλα θαη ζα πξέπεη λα κνπ πιεξψζεη θφξν γηα θάζε δεκάηη
θαιακπφθη πνπ καδεχεηο, γηα θάζε ζεκσληά πνπ θηηάρλεηο".
ια αλήθνπλ ζε φινπο! Ώλ ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα δνπιέςνπλ φζν ηνπο αξκφδεη, έρνπλ δηθαίσκα ζην
κεξίδην ηνπο απφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή φισλ θαη απηφ ην κεξίδην είλαη αξθεηφ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ
επεκεξία ηνπο. ρη πηα άιιεο αθεξεκέλεο θφξκνπιεο φπσο "Σν δηθαίσκα ηνπ εξγάδεζζε" ή "ε θάζε
έλαλ νιφθιεξν ην κεξίδην ηεο εξγαζίαο ηνπ". Ώπηφ πνπ δηαθεξχζζνπκε είλαη Σν Αηθαίσκα ηελ
Βπεκεξία : Βπεκεξία Γηα ινπο!
Σημειώζεις:
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1) Βίλαη εθπιεθηηθή ζηελ παξάγξαθν απηή ε αλαθνξά ζηνλ πνιηηηζκφ/ θαιιηέξγεηα, θάηη πνπ ράλεηαη ζηελ ειιεληθή
κεηάθξαζε. Σν ξήκα défricher πνπ ζηα αγγιηθά κεηαθξάδεηαη clean ζεκαίλεη ηελ ηδηνπνίεζε εληφο ηνπ πνιηηηζκνχ. Culture
φπσο είλαη γλσζηφ είλαη βέβαηα θαη ε θαιιηέξγεηα θαη ν πνιηηηζκφο. Δ επφκελε αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα δελ είλαη ηπραία.
Γη' απηφ θαη πξνηίκεζα ηνλ φξν "θαηαθηεζεί", αληί ηνπ "θαζαξηζηεί". Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ηδηνπνίεζε ηεο Ώγλήο
Φχζεο απφ ηνλ Άλζξσπν, έλλνηεο πνπ αθφκε δεζπφδνπλ θαη είλαη εληειψο δπηηθνθεληξηθέο.
2) Βλλνεί ηελ κεγάιε πεδηάδα ζην θέληξν ηεο ΐνξείνπ Ώκεξηθήο, κεηαμχ ησλ δπν νξνζεηξψλ, Ώπαιάρηα θαη ΐξαρψδε φξε
κε έθηαζε 3.6 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (ε Βιιάδα έρεη έθηαζε 132000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα)
http://www.iisd.org/agri/default.htm
http://geography.about.com/gi/dynamic/offsite.htm
http://www.infoplease.com/ipa/A0107588.html
3) Ώλαθέξεηαη ζηε Αηεζλή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ ην 1889 θαη ην 1900 πνπ γηλφηαλ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο (Champ de Mars).
Σν πξσηφηππν θείκελν ζηα γαιιηθά γξάθηεθε ην 1892 νπφηε αλαθέξεηαη κφλν ζηελ έθζεζε ηνπ 1889, ελψ ην αγγιηθφ
θείκελν γξάθηεθε ην 1906 θαη αλαθέξεη θαη ηηο δχν εθζέζεηο.
4) ηα αλζξαθσξπρεία, είλαη ζρεηηθά ζπρλφ θαηλφκελν λα απειεπζεξψλεηαη κείγκα αεξίσλ (θπξίσο κεζάλην) ην νπνίν
γίλεηαη εθξεθηηθφ φηαλ αλακεηγλχεηαη κε ηνλ αέξα.
http://www.thefreedictionary.com/firedamp
5) Marc Séguin (1786-1875), Γάιινο κεραληθφο θαη εθεπξέηεο ησλ γεθπξψλ κε ζπξκαηφζρνηλν (suspension bridge) θαη ηνπ
ζσιελνεηδνχο ιέβεηα αηκνκεραλήο.
http://www.structurae.de/en/people/data/des0127.php
6) Julius Robert von Mayer (1814–1878), Γεξκαλφο γηαηξφο θαη θπζηθφο, απφ ηε ζεξκφηεηα ηνπ ζψκαηνο ησλ δσψλ
θαηέιεμε ζε κία γεληθή ζρέζε κεηαμχ ζεξκφηεηαο θαη έξγνπ Σν 1842 αλαθνίλσζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ Σδνχι (J.P. Joule) ην
κεραληθφ αλάινγν ηεο ζεξκφηεηαο, σο απνηέιεζκα ηνπ λφκνπ δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. Σν 1845 έδσζε έλαλ αθφκα πην
γεληθφ νξηζκφ ηνπ λφκνπ ηνπ.http://reference.allrefer.com/encyclopedia/M/Mayer-Ju.html
7) Sir William Robert Grove (1811-1896), Άγγινο δηθαζηήο θαη επηζηήκνλαο, αζρνιήζεθε κε ηελ ειεθηξνρεκεία, θαη
αλέπηπμε αξθεηά βνιηατθά θχηηαξα κε έλα εμ απηψλ λα απνηειεί ηνλ πξφγνλν ησλ ζεκεξηλψλ κπαηαξηψλ. Δ ζεσξία ηνπ
βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλε ζην βηβιίν ηνπ Δ πζρέηηζε ησλ Φπζηθψλ Απλάκεσλ (The Correlation of Physical Forces) ζην
νπνίν ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ θχζε (Φσο, Διεθηξηζκφο, Θεξκφηεηα) είλαη αιιεινκεηαηξέςηκεο.
http://2.1911encyclopedia.org/G/GR/GROVE_SIR_WILLIAM_ROBERT.htm
8) James Watt (1736–1819), θνηζέδνο Βθεπξέηεο. Έθαλε κεηαηξνπέο ζηελ αηκνκεραλή θηηάρλνληαο μερσξηζηφ ζάιακν
ζπκπχθλσζεο, αληιία αέξα γηα ηελ παξνρή αηκνχ ζηνλ ζάιακν θαζψο θαη ηελ κφλσζε ζε κέξε ηεο κεραλήο, θαζψο επίζεο
ηειεηνπνίεζε ηελ πεξηζηξνθηθή κεραλή ηηο νπνίεο εθεπξέζεηο θαηνρχξσζε ηα δηθαηψκαηα ηνπο.. Ώξγφηεξα έγηλε
θαηαζθεπαζηήο κεραλψλ ζην φρν (θνληά ζην Μπέξκηρακ ηεο Ώγγιίαο) θαη θαζηέξσζε ηνλ φξν ηππνδχλακε. Σν ΐαη,
κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη νλνκαζηεί πξνο ηηκή ηνπ.
http://reference.allrefer.com/encyclopedia/W/Watt-Jam.html
9) Basel, ζηα γαλλικά Bâle Πφιε ηεο ΐφξεηαο Βιβεηίαο ζηα ζχλνξα κε Γαιιία θαη ηελ Γεξκαλία. Βίλαη ρηηζκέλε ζηνλ
πνηακφ Ρήλν θαη ζπλεπψο απνηειεί ην ιηκάλη ηεο Βιβεηίαο κηαο θαη ν Ρήλνο είλαη ε κνλαδηθή έμνδνο ζηελ ζάιαζζα. Λφγσ
ηνπ Ρήλνπ απνηειεί κεγάιν εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θέληξν ηεο Βιβεηίαο.
http://switzerland.isyours.com/e/guide/basel/index.html
10) Nottingham Πφιε ηεο θεληξηθήο Ώγγιίαο. Ώπνηεινχζε αγξνηηθή πεξηνρή κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο βηνκεραλίαο, θαη
ιφγσ ησλ νξπρείσλ γαηάλζξαθα ηεο πεξηνρήο έγηλε κεγάιν βηνκεραληθφ θέληξν.
11) Tonkin ή Tongin. Εζηνξηθή πεξηνρή ζηε λνηηνδπηηθή Ώζία, πνπ απνηειεί ζήκεξα θνκκάηη ηνπ βνξείνπ ΐηεηλάκ. Δ
πξσηεχνπζα ηνπ ήηαλ ε πφιε ηνπ Σφλθηλ, ην ζεκεξηλφ Ώλφη θαη πξσηεχνπζα ηνπ ΐηεηλάκ. Σν 1884 ε Γαιιία θαηέιαβε ην
ΐηεηλάκ δεκηνπξγψληαο ηα πξνηεθηνξάηα ηνπ Σφλθηλ θαη ηνπ Ώλάκ (Annam). Σν 1887 έγηλε κέξνο ηεο Έλσζεο ηεο
Ελδνθίλαο θαη θαηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Εάπσλεο ην 1940. Σν 1941 μεθίλεζε, ζην Σφλθηλ
θαη ην Ώλάκ έλνπινο αγψλαο ελάληηα ζηνπο Εάπσλεο, κε εγέηε ηνλ Υν Σζη Μηλρ (Ho Chi Minh). Σν 1945 αλαθεξχρζεθε ην
ΐηεηλάκ αλεμάξηεην θξάηνο θαη ην 1946 μεθίλεζε ν αληηαπνηθηαθφο πφιεκνο ελάληηα ζηε Γαιιία. Σν 1950 δηρνηνκήζεθε ην
ΐηεηλάκ ζε βφξεην θαη Νφηην θαη επαλελνπνηήζεθε ην 1976 κεηά ηνλ πφιεκν ελαληίσλ ησλ Ώκεξηθάλσλ.
http://www.bartleby.com/65/to/Tonkin.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/country_profiles/1243686.stm
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12) Slave-Keeping Ants. Μεξηθά είδε κπξκεγθηψλ, επηηείζνληαη ζε απνηθίεο άιισλ κπξκεγθηψλ θαη παίξλνπλ ηα απγά , πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγάηεο, ζρεκαηίδνληαο έηζη απνηθίεο κε κέιε πνπ δελ έρνπλ γελεηηθή ζπγγέλεηα κε ηελ βαζίιηζζα.
Μεξηθά ηέηνηα παξαζηηηθά είδε κπξκεγθηψλ, είλαη πιήξσο εμαξηψκελα απφ ηέηνηνπο «ζθιάβνπο» ζηνλ βαζκφ πνπ δελ
κπνξνχλ λα ηξαθνχλ απφ κφλα ηνπο. Γεληθά απηά ηα είδε κπξκεγθηψλ είλαη ειάρηζηα.
http://www.encyclopedia4u.com/a/ant.html
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Κεθάιαην 2: Βπεκεξία γηα φινπο
Ι
Δ επεκεξία γηα φινπο δελ είλαη έλα φλεηξν. Βίλαη θάηη ην εθηθηφ, ράξε ζε φια φζα έθαλαλ νη πξφγνλνί
καο γηα λα απμήζνπλ ηηο παξαγσγηθέο καο δπλάκεηο.
Γλσξίδνπκε φηη παξφιν πνπ νη παξαγσγνί κεηά βίαο απνηεινχλ ην έλα ηξίην ησλ θαηνίθσλ ηνπ
πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ, παξάγνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ηθαλέο πνζφηεηεο πξντφλησλ, έηζη ψζηε θάπνηνο
βαζκφο άλεζεο κπνξεί λα απνδνζεί ζε θάζε ζπίηη. Ξέξνπκε αθφκε φηη αλ φινη απηνί πνπ δηαζπαζίδνπλ
ζήκεξα ηνπο θαξπνχο μέλνπ κφρζνπ αλαγθαδφηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε ρξήζηκεο
εξγαζίεο, ηα πινχηε καο ζα απμάλνληαλ αλαινγηθά – αλ φρη πεξηζζφηεξν - κε ην λνχκεξν ησλ
παξαγσγψλ. Σέινο, μέξνπκε φηη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηππσκέλεο απφ ηνλ Μάιζνπο ζεσξίεο – απηνχ
ηνπ κάληε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο – νη παξαγσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο
απμάλνληαη κε έλαλ πνιχ ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φηη νη αλαπαξαγσγηθέο ηηο. ζν πην ππθλά
ζπλαζξνίδνληαη νη άλζξσπνη ζηε γε ηφζν ηαρχηεξε είλαη ε αλάπηπμε ηεο πινπηνπαξαγσγηθήο ηνπο
δχλακεο.
Έηζη παξφιν πνπ απφ ην 1844 σο ην 1890 ν πιεζπζκφο ηεο Ώγγιίαο έρεη απμεζεί κφλν θαηά 62%, ε
παξαγσγή ηεο ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηάζηεθε, ηνπηέζηηλ απμήζεθε θαηά 130%. ηε Γαιιία, φπνπ ε
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ πην αξγή, ε κεγέζπλζε ηεο παξαγσγήο είλαη παξφι‟ απηά ηαρχηαηε. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 8 ρξφλσλ θαη παξά ηηο θξίζεηο πνπ πεξλάεη ζπρλά ε γεσξγία, ηνλ θξαηηθφ
παξεκβαηηζκφ, ηνλ θφξν αίκαηνο (ζηξαηνινγία - επίηαμε), ην θεξδνζθνπηθφ εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκία,
ε παξαγσγή ζηηεξψλ ζηε Γαιιία έρεη ηεηξαπιαζηαζηεί θαη ε βηνκεραληθή παξαγσγή
ππεξδεθαπιαζηαζηεί. ηηο ΔΠΏ ε πξφνδνο είλαη αθφκε πην εληππσζηαθή. Παξφιε ηε κεηαλάζηεπζε ή
κάιινλ αθξηβψο ιφγσ ηεο εηζξνήο απηήο ηνπ Βπξσπατθνχ πιενλάζκαηνο εξγαζίαο, νη ΔΠΏ έρνπλ
δεθαπιαζηάζεη ηα πινχηε ηνπο.
Βληνχηνηο, ηα λνχκεξα απηά δίλνπλ κηα κηθξή κφλν ηδέα ηνπ πoηφο ζα είλαη ν πινχηνο καο ζε θαιχηεξεο
ζπλζήθεο. Παξάιιεια κε ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ καο δπλάκεσλ έρνπκε κηα
θαηαηγηζηηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ ελδηάκεζσλ θαη κεζαδφλησλ. Ώληί ην θεθάιαην λα ζπγθεληξψλεηαη
ζηαδηαθά ζε ιίγα ρέξηα έηζη ψζηε γηα λα αλαιάβεη ηε λφκηκε θιεξνλνκηά ηεο ε θνηλφηεηα λα είλαη
απαξαίηεην απιά λα απαιινηξηψζεη ιίγνπο εθαηνκκπξηνχρνπο – αληί απηή ε νζηαιηζηηθή πξφβιεςε
λα απνδεηρζεί αιεζηλή, ην αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη: ην πιήζνο ησλ παξαζίησλ δηαξθψο απμάλεη.
ηε Γαιιία δελ αληηζηνηρνχλ νχηε 10 ελεξγνί παξαγσγνί γηα θάζε 30 θαηνίθνπο. Οιφθιεξνο ν
αγξνηηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο είλαη δνπιεηά ιηγφηεξσλ απφ 7 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ, ελψ ζηηο δχν
κεγάιεο βηνκεραλίεο – νξπρεία θαη πθαληνπξγεία – ζα βξεηο φηη νη εξγάηεο αξηζκνχλ ιηγφηεξνπο απφ
2,5 εθαηνκκχξηα. Ώιιά πφζνη είλαη απηνί πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ εξγαζία; ηελ Ώγγιία
(εμαηξνπκέλεο ηεο θνηίαο θαη ηεο Εξιαλδίαο) κφλν 1 εθαηνκκχξην εξγάηεο – άληξεο, γπλαίθεο θαη
παηδηά – εξγάδνληαη ζε φιν ην πθαληνπξγηθφ εκπφξην, θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηζφ εθαηνκκχξην
δνπιεχνπλ ζηα νξπρεία θαη θάηη ιηγφηεξν απφ κηζφ εθαηνκκχξην θαιιηεξγνχλ ηε γε. Οη
ζηαηηζηηθνιφγνη πξέπεη λα θνπζθψζνπλ φια ηα λνχκεξα ψζηε λα εκθαληζηνχλ έλα κέγηζην 8
εθαηνκκπξίσλ παξαγσγψλ γηα 26 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνί πνπ
δεκηνπξγνχλ ηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη απφ ηε ΐξεηαλία ζε θάζε γσληά ηεο γεο δελ είλαη πεξηζζφηεξνη
απφ 6 ή 7 εθαηνκκχξηα εξγάηεο. Καη πην είλαη ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ θαη ησλ κεζαδφλησλ πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ηνπο θαξπνχο ηεο πξσηνγελνχο εξγαζίαο θάζε ηνκέα; Ώπηψλ πνπ ζπζζσξεχνπλ κε
δεδνπιεπκέλα θέξδε βάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ θαηαλαισηή,
πιεξψλνληαο ζηνλ πξψην νχηε ην 1/5, κπα, νχηε ην 1/20 απηνχ πνπ θεξδίδεη απφ ηνλ ηειεπηαίν;
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Καη δελ είλαη κφλν απηφ. Ώπηνί πνπ θαηέρνπλ ην θεθάιαην ζπλερψο κεηψλνπλ ηελ απφδνζε
ζπγθξαηψληαο ηελ παξαγσγή. Αελ ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε γηα ηα θνξηία ζηξεηδηψλ πνπ πεηηνχληαη
ζηε ζάιαζζα ψζηε λα κελ θηάζεη ζηνπο αλζξψπνπο έλα λφζηηκν θαγεηφ, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα
θπιάγεηαη γηα ηνπο πινχζηνπο. Αελ ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε γηα ηηο ρίιηεο θαη κία πνιπηέιεηεο –
πθάζκαηα, ηξφθηκα θιπ – πνπ αληηκεησπίδνληαη φπσο θαη ηα ζηξείδηα. Ώξθεί λα ζπκεζνχκε κε πνηνλ
ηξφπν ε παξαγσγή ησλ πην απαξαίηεησλ αγαζψλ πεξηνξίδεηαη. Λεγεψλεο αλζξαθσξχρσλ είλαη έηνηκεο
θαη πξφζπκεο λα εμνξχζζνπλ θαζεκεξηλά άλζξαθα θαη λα ηνλ ζηέιλνπλ ζε απηνχο πνπ ηξέκνπλ απφ ην
θξχν. Ώιιά πνιχ ζπρλά ζην 1/3 ή αθφκε θαη ζηα 2/3 απφ απηνχο, απαγνξεχεηαη λα εξγαζηνχλ
πεξηζζφηεξν απφ 3 κέξεο ηελ εβδνκάδα γηαηί ε ηηκή ηνπ άλζξαθα πξέπεη λα παξακείλεη πςειή. ε
ρηιηάδεο πθαληνπξγνχο δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζηνχλ ζηνπο αξγαιεηνχο, παξφιν πνπ νη νηθνγέλεηέο
ηνπο δνπλ ζηα θνπξέιηα, παξφιν πνπ ηα ? ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βπξψπεο δελ έρνπλ έλα ξνχρν πνπ λα
αμίδεη λα απνθαιείηαη έηζη. Βθαηνληάδεο πςηθάκηλνη, ρηιηάδεο εξγνζηάζηα, ζέηνληαη πεξηνδηθά εθηφο
ιεηηνπξγίαο θαη άιια δνπιεχνπλ κφλν ην κηζφ ρξφλν. ε θάζε πνιηηηζκέλν έζλνο ππάξρεη έλαο κφληκνο
πιεζπζκφο πεξίπνπ 2 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ πνπ δεηά δνπιεηά θαη κφλν, θαη ζηνλ νπνίν ηελ αξλνχληαη.
Πφζν πξφζπκα απηά ηα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζα δνχιεπαλ γηα λα μαλαπάξνπλ ηελ ρέξζα γε, ή γηα λα
κεηαηξέςνπλ ηελ αθαιιηέξγεηε γε ζε γφληκα ρσξάθηα, πινχζηα ζε ζπγθνκηδέο! Μηα ρξνληά
θαινζρεδηαζκέλνπ θφπνπ ζα πεληαπιαζίαδε ηελ παξαγσγή ησλ άλπδξσλ εδαθψλ ηεο βφξεηαο Γαιιίαο
ηα νπνία ηψξα δίλνπλ κφλν πεξίπνπ 8 bushel ζηηαξηνχ αλά acre. Ώιιά απηνί νη άλζξσπνη νη νπνίνη παξ‟
φιεο ηηο δπζθνιίεο ζα ήηαλ ραξνχκελνη λα γίλνπλ πξσηνπφξνη ζε ηφζνπο πνιινχο ηνκείο
πινπηνπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξέπεη λα κέλνπλ άπξαγνη γηαηί νη ηδηνθηήηεο ηεο γεο, ησλ
νξπρείσλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ πξνηηκνχλ λα επελδχζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο – ην νπνίν έθιεςαλ
πξσηαξρηθά απφ ηελ θνηλφηεηα – ζε Σνχξθηθα ή Ώηγππηηαθά νκφινγα ή ζηα ρξπζσξπρεία ηεο
Παηαγνλίαο θαη έηζη λα θάλνπλ ηνπο Ώηγππηίνπο θειάρνπο, ηνπο Εηαινχο εμφξηζηνπο θαη ηνπο Κηλέδνπο
θνχιεδεο κηζζσηνχο ζθιάβνπο ηνπο.
Σφζα πνιιά γηα ηνλ άκεζν θαη εζθεκκέλν πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο! Ώιιά ππάξρεη θαη έλαο έκκεζνο,
κε-πξνκειεηεκέλνο πεξηνξηζκφο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζην μφδεκα ηνπ αλζξψπηλνπ κφρζνπ ζε εληειψο
άρξεζηα ή πξννξηζκέλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θαη κφλν ηεο θνπηήο καηαηνδνμίαο ησλ πινπζίσλ
αληηθείκελα.
Βίλαη αδχλαην λα ππνινγηζηεί κε αξηζκνχο ζε πνηνλ βαζκφ ν πινχηνο πεξηνξίδεηαη κε έκκεζνπο
ηξφπνπο, ζε πνην βαζκφ γίλεηαη ζπαηάιε ελέξγεηαο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ
παξαγσγή θαη πάλσ απ‟ φια λα πξνεηνηκάζεη ηα απαξαίηεηα γηα απηήλ κεραλήκαηα. Ώξθεί λα
αλαθεξζνχλ ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ μνδεχνληαη απφ ηελ Βπξψπε ζε εμνπιηζκνχο, κε κνλαδηθφ ζηφρν
ηελ απφθηεζε ειέγρνπ ζηηο αγνξέο, έηζη ψζηε λα ζπξσρηνχλε ηα δηθά ηεο εκπνξηθά ζηάληαξη ζηηο
γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη λα θάλνπλ επθνιφηεξε ηελ εθκεηάιιεπζε ζηελ ίδηα. Σα εθαηνκκχξηα πνπ
πιεξψλνληαη θάζε ρξφλν ζε θάζε ινγήο ππαιιήινπο πνπ ε κφλε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ είλαη ε
δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνςεθηψλ – ην δηθαίσκα ιίγσλ πινχζησλ αλζξψπσλ λα ρεηξίδνληαη
ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο έζλνπο. Σα εθαηνκκχξηα πνπ μνδεχνληαη ζε δηθαζηέο, θπιαθέο,
αζηπλφκνπο θαη φια ηα ζχλεξγα ηεο απνθαινχκελεο δηθαηνζχλεο – μνδεκέλα ρσξίο ζθνπφ, γηαηί
μέξνπκε φηη θάζε αλαθνχθηζε, φζν αζήκαληε θη αλ είλαη, ηεο αζιηφηεηαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο καο
αθνινπζείηαη απφ κηα εμαηξεηηθά αμηνζεκείσηε κείσζε ηνπ εγθιήκαηνο. Σέινο, ηα εθαηνκκχξηα πνπ
μνδεχνληαη γηα ηε δηάδνζε νιέζξησλ ζεσξηψλ-δνγκάησλ κέζσ ηνπ ηχπνπ θαη εηδήζεσλ πνπ
«καγεηξεχηεθαλ» γηα ράξε απηνχ ή ηνπ άιινπ θφκκαηνο, απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ ή εθείλεο ηεο εηαηξίαο
εθκεηαιιεπηψλ.
Ώιιά εθηφο απηνχ, πξέπεη λα πάξνπκε ππφςηλ καο φιε ηελ εξγαζία πνπ πεγαίλεη ρακέλε γηα λα
ζπληεξεί ηνπο ζηάβινπο, ηα ζπίηηα ησλ ζθχισλ θαη ηνπο αθφινπζνπο ησλ πινχζησλ γηα παξάδεηγκα.
Γηα λα ππνζάιπνληαη ηα θαπξίηζηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηα δηεθζαξκέλα γνχζηα ηνπ κνληέξλνπ φρινπ. Γηα
λα ππνρξεψλεηαη ν θαηαλαισηήο απφ ηε κηα λα αγνξάδεη φηη δελ ρξεηάδεηαη ή λα ηνπ θνξηψζνπλ έλα
θαηψηεξν εκπφξεπκα κε ηε βνήζεηα ππεξβνιηθήο δηαθήκηζεο θαη λα παξάγεη απφ ηελ άιιε
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εκπνξεχκαηα ηα νπνία είλαη απνιχησο εμεπηειηζηηθά αιιά θεξδνθφξα γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ώπηφ
πνπ ζπαηαιηέηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ αξθεηφ γηα λα δηπιαζηάζεη ηνλ πξαγκαηηθφ καο πινχην ή
γηα λα εθνδηαζηνχλ νη κχινη θαη ηα εξγνζηάζηά καο κε κεραλήκαηα ηα νπνία ζχληνκα ζα πιεκκχξηδαλ
ηα θαηαζηήκαηα κε φια απηά πνπ ζήκεξα ιείπνπλ απφ ηα 2/3 ηνπ έζλνπο. Με ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα, ην
έλα ηέηαξην ησλ παξαγσγψλ θάζε έζλνπο αλαγθάδεηαη λα κελ εξγάδεηαη γηα 3 ή 4 κήλεο ην ρξφλν ελψ ε
εξγαζία άιινπ ελφο ηεηάξηνπ, αλ φρη ηνπ κηζνχ ησλ παξαγσγψλ, δελ δίλεη ηίπνηα θαιχηεξν απφ ηε
δηαζθέδαζε ησλ πινχζησλ ή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ιανχ.
Ώο εμεηάζεη θάπνηνο απφ ηε κηα ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα πνιηηηζκέλα έζλε απμάλνπλ ηηο δπλάκεηο
παξαγσγήο ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ηα άκεζα ή έκκεζα φξηα πνπ ηίζεληαη ζε απηή ηελ παξαγσγή απφ ηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Αελ κπνξεί παξά λα ζπκπεξάλεη φηη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ειαθξφο πην
θσηηζκέλν ζα επέηξεπε λα ζπζζσξεχζνπλ ζε ιίγα ρξφληα ηφζα πνιιά ρξήζηκα αγαζά ψζηε ζα
αλαγθαδφηαλ λα νπξιηάμεη «Ώξθεηά! Έρνπκε αξθεηφ θάξβνπλν θαη ςσκί θαη ξνχρα! Ώο μεθνπξαζηνχκε
θαη αο εμεηάζνπκε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο, πψο ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ρξφλν καο.»
ρη, ε επεκεξία γηα φινπο δελ είλαη έλα φλεηξν – αλ θαη ήηαλ πξάγκαηη έλα φλεηξν ηελ επνρή πνπ ν
άλζξσπνο, παξ‟ φινπο ηνπο θφπνπο ηνπ, κε ην δφξη θέξδηδε 1 κφδη ζηαξηνχ απφ έλα acres γεο θαη έπξεπε
λα πιάζεη κε ηα ρέξηα ηνπ φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία.
ήκεξα δελ είλαη πηα έλα φλεηξν, γηαηί ν άλζξσπνο έρεη εθεχξεη κηα κεραλή ε νπνία κε ιίγν ζίδεξν θαη
κεξηθέο ιίβξεο θάξβνπλν ηνπ δίλεη εμνπζία ζε έλα πξάγκα ηζρπξφ θαη ππάθνπν ζαλ άινγν, ηθαλφ λα
ζέηεη ηα πην πεξίεξγα κεραλήκαηα ζε θίλεζε.
Ώιιά αλ ε επεκεξία γηα φινπο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, απηφ ην ηεξάζηην θεθάιαην – πφιεηο,
ζπίηηα, ιηβάδηα, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, εξγνζηάζηα, δξφκνη, εθπαίδεπζε – πξέπεη λα πάςεη λα
ζεσξείηαη ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη απηφο πνπ ην ζεσξεί κνλνπψιηφ ηνπ λα ράζεη ηηο αλέζεηο ηνπ.
Ώπηφ ην πινχζην θιεξνδφηεκα, θεξδηζκέλν κε πφλν, ρηηζκέλν, πιαζκέλν ή εθεπξεκέλν απφ ηνπο
πξνγφλνπο καο, πξέπεη λα γίλεη θνηλή ηδηνθηεζία, έηζη ψζηε ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ησλ αλζξψπσλ
λα κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ απφ απηφ ην κέγηζην θαιφ γηα φινπο.
Πξέπεη λα γίλεη ΏΠΏΛΛΟΣΡΕΧΔ. Δ επεκεξία γηα φινπο - ν ζθνπφο, ε απαιινηξίσζε – ην κέζν.
ΙΙ
ΏΠΏΛΛΟΣΡΕΧΔ, απηφ είλαη ινηπφλ ην δήηεκα πνπ ε Εζηνξία έζεζε ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ
20^νπ αηψλα: ε επηζηξνθή ζηνλ Κνκκνπληζκφ γηα φινπο φζνπο βνεζνχλ γηα ηελ επεκεξία ηνπ
αλζξψπνπ.
Ώιιά απηφ ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί κέζσ λνκνζεζίαο. Καλέλαο δελ πηζηεχεη θάηη ηέηνην. Οη
θησρνί, φρη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο πινχζηνπο, θαηαιαβαίλνπλ φηη νχηε νη ππάξρνπζεο
Κπβεξλήζεηο, νχηε θακία πνπ ίζσο αλαδπζεί (πξνθχςεη) απφ πηζαλέο πνιηηηθέο αιιαγέο ζα είλαη ζε
ζέζε λα βξεη κηα ιχζε. Ώηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε κηαο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο: πινχζηνη θαη θησρνί
αλαγλσξίδνπλ φηη απηή ε επαλάζηαζε βξίζθεηαη κπξνζηά καο, φηη ίζσο μεζπάζεη ζε πνιχ ιίγα ρξφληα.
Μηα κεγάιε αιιαγή ζηε ζθέςε νινθιεξψζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κηζνχ ηνπ 19^νπ αηψλα.
Ώιιά ην λέν απηφ πλεχκα, θαηαπηεζκέλν θαζψο ήηαλ απφ ηελ ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ (γαηνθηεκφλσλ) θαη
θαζψο δελ ηνπ επηηξάπεθε ε θπζηθή αλάπηπμε, πξέπεη ηψξα λα ζπάζεη ηα δεζκά ηνπ βίαηα θαη λα
ρεηξαθεηεζεί κε κηα επαλάζηαζε.
Ώπφ πνχ έξρεηαη ε επαλάζηαζε θαη πσο αλαγγέιιεη ηνλ εξρνκφ ηεο; Καλέλαο δελ κπνξεί λα απαληήζεη
ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο. Σν κέιινλ καο είλαη θξπθφ. Ώιιά απηνί πνπ βιέπνπλ θαη ζθέπηνληαη δελ
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παξεξκελεχνπλ ηα ζεκάδηα: εξγάηεο θαη εθκεηαιιεπηέο, Βπαλαζηάηεο θαη πληεξεηηθνί, θηιφζνθνη θαη
άλζξσπνη ηεο δξάζεο, φινη ληψζνπλ φηη ε επαλάζηαζε είλαη κπξνζηά ζηε πφξηα καο. Πνιχ σξαία!
Ώιιά ηη λα θάλνπκε εκείο φηαλ μεζπάζεη ε θαηαηγίδα;
Έρνπκε φινη καο κειεηήζεη ηφζν πνιχ ηε ζπληαξαθηηθή-δξακαηηθή πιεπξά ηεο επαλάζηαζεο θαη ηφζν
ιίγν ηελ πξαθηηθή δνπιεηά ηεο, ψζηε είκαζηε ηθαλνί λα δνχκε κφλν ηα ζθεληθά, αο πνχκε,
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κεγάισλ θηλεκάησλ: ηηο κάρεο ησλ πξψησλ εκεξψλ, ηα νδνθξάγκαηα. Ώιιά
απηή ε κάρε, απηή ε πξψηε αςηκαρία, ζχληνκα ηειεηψλεη. Καη κφλν κεηά απφ απηή ηε ζπληξηβή ηεο
παιηάο θαηάζηαζεο κπνξεί λα εηπσζεί φηη μεθηλάεη ε αιεζηλή δνπιεηά ηεο επαλάζηαζεο.
Καηαβεβιεκέλνη θαη αδχλακνη, δερφκελνη επίζεζε απ‟ φιεο ηηο πιεπξέο, νη παιηνί θπβεξλήηεο ζχληνκα
ζαξψλνληαη απφ ηελ πλνή ηεο εμέγεξζεο. ε ιίγεο κέξεο ε κνλαξρία ηεο κεζαίαο ηάμεο ηνπ 1848 δελ
ππήξρε πηα θαη θαζψο ν Louis Philippe εμαζθάιηδε ηε δηαθπγή ηνπ κε κηα άκαμα, ην Παξίζη είρε ήδε
μεράζεη ηνλ «Πνιίηε ΐαζηιηά». Δ θπβέξλεζε ηνπ Θηέξζνπ εμαθαλίζηεθε κέζα ζε ιίγεο ψξεο ζηηο 18
ηνπ Μάξηε ηνπ 1871, αθήλνληαο ην Παξίζη λα θπξηαξρήζεη ζηελ ηχρε ηνπ. Σν 1848 θαη 1871
παξέκεηλαλ απιψο εμεγέξζεηο. Πξηλ απφ ηε ιατθή επαλάζηαζε νη άξρνληεο ηεο «Παιηάο ηάμεο»
εμαθαλίζηεθαλ κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπο ηαμίδεπαλ ζηε ρψξα, γηα λα
ζπλσκνηήζνπλ αιινχ κε αζθάιεηα θαη λα κεραλεπηνχλ κέηξα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο.
Δ πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε έρεη εμαθαληζηεί, ν ζηξαηφο δηζηάδνληαο κπξνζηά ζηε ηάζε ηεο θνηλήο
γλψκεο δελ ππαθνχεη πηα ζηνπο δηνηθεηέο ηνπ, πνπ επίζεο πξνλνεηηθά ηα κάδεςαλ θαη θχγαλ. Οη
θαληάξνη δελ παξεκβαίλνπλ ή ελψλνληαη κε ηνπο εμεγεξκέλνπο. Δ αζηπλνκία, ζηέθεηαη ζε αλακνλή,
αλαπνθάζηζηε αλάκεζα ζην λα μπινθνξηψζεη ην πιήζνο ή λα θσλάδεη: «Γήησ ε Κνκκνχλα!» θαζψο
θάπνηνη απνζχξνληαη απφ ηηο ζέζεηο κάρεο «πεξηκέλνληαο ηηο επηζπκίεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο». Οη
εχπνξνη πνιίηεο παθεηάξνπλ ηα κπανχια ηνπο θαη θεχγνπλ ζε πην αζθαιή κέξε. Ο ιαφο παξακέλεη.
Έηζη μεθηλάεη κηα επαλάζηαζε. ε πνιιέο κεγάιεο πφιεηο δηαθεξχζζεηαη ε Κνκκνχλα. ηνπο δξφκνπο
ρηιηάδεο άλζξσπνη πεξηπιαληνχληαη. Σν βξάδπ ζπγθεληξψλνληαη ζε πξνρεηξνθηηαγκέλεο νκάδεο θαη
αλαξσηηνχληαη «Ση ζα θάλνπκε ηψξα;», ζπδεηψληαο θινγεξά ηα δεκφζηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία φινη
ελδηαθέξνληαη. Ώπηνί πνπ ρζεο ήηαλ νη πην αδηάθνξνη είλαη ίζσο νη πην ελζνπζηψδεο. Παληνχ ππάξρεη
άθζνλε θηιηθφηεηα (θαιή δηάζεζε) θαη κηα έληνλε επηζπκία λα νξηζηηθνπνηεζεί ε λίθε. Βίλαη κηα
ζηηγκή ππέξηαηεο αθνζίσζεο. Οη άλζξσπνη είλαη έηνηκνη λα πξνρσξήζνπλ.
ια απηά είλαη ιακπξά θαη ζαπκάζηα, αιιά δελ είλαη αθφκε επαλάζηαζε. ρη, κφιηο ηψξα ε δνπιεηά
ησλ επαλαζηαηψλ μεθηλά.
Ώλακθίβνια ε δίςα γηα εθδίθεζε ζα ηθαλνπνηεζεί. Οη Watrins θαη νη Thomases ζα πιεξψζνπλ ηελ
πνηλή ηεο αληηδεκνηηθφηεηάο ηνπο αιιά απηφ είλαη κφλν κηα ζηηγκή ηνπ αγψλα θαη φρη κηα επαλάζηαζε.
νζηαιηζηέο πνιηηηθνί, ξηδνζπάζηεο, παξακειεκέλεο ηδηνθπΎεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ξήηνξεο ηνπ
δξφκνπ, πνιίηεο ηεο κεζαίαο ηάμεο θαη εξγαδφκελνη βηάδνληαη λα πάξνπλ ηηο άδεηεο ζέζεηο ζην
Αεκαξρείν θαη ηα Κπβεξλεηηθά γξαθεία. Κάπνηνη ηθαλνπνηνχλ ηηο θαξδηέο ηνπο κε γαιφληα, ζαπκάδνπλ
ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηνπο ππνπξγηθνχο θαζξέπηεο θαη εηνηκάδνληαη λα δψζνπλ δηαηαγέο κε έλαλ αέξα
ζπνπδαηφηεηαο, φπσο πξέπεη ζηε λέα ηνπο ζέζε. Πξέπεη λα έρνπλ κηα θφθθηλε δψλε, κηα θεληεκέλε
θάπα θαη επηβιεηηθέο ρεηξνλνκίεο γηα λα εληππσζηάζνπλ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο ζην γξαθείν ή ην
εξγαζηήξην! Άιινη ρψλνληαη ζε επίζεκεο εθεκεξίδεο, πξνζπαζψληαο, κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο λα
γίλνπλ ε θεθαιή ή ε νπξά ηνπο. πλζέηνπλ λφκνπο θαη εθδίδνπλ πνκπψδε ζπλζεκαηηθά δηαηάγκαηα πνπ
θαλέλαο δελ κπαίλεη ζην θφπν λα πξνζέμεη – γηαηί ε επαλάζηαζε έρεη έξζεη. Γηα λα δψζνπλ ζηνλ εαπηφ
ηνπο κηα εμνπζία πνπ δελ έρνπλ επηδηψθνπλ ηελ αλαγλψξηζε-επηθχξσζε ησλ παιηψλ κνξθψλ
θπβέξλεζεο. Παίξλνπλ ηα νλφκαηα ηεο «Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο», «Βπηηξνπήο Αεκφζηαο
Ώζθάιεηαο», «Αήκαξρνο», «Κπβεξλήηεο ηνπ Αεκαξρείνπ», «Βπίηξνπνο Αεκνζίνπ πκθέξνληνο», θαη
ηη δελ παίξλνπλ. Βθιεγκέλνη ή αλαθεξπγκέλνη δηα βνήο, ζπγθεληξψλνληαη ζηηο Βπηηξνπέο ή ζηα
Κνηλνηηθά πκβνχιηα. Ώπηά ηα ζψκαηα πεξηιακβάλνπλ αλζξψπνπο 10 ή 20 δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ νη
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νπνίεο, αλ δελ είλαη αθξηβψο «ηδησηηθά παξεθθιήζηα», είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζεο πνιιέο νη ζέρηεο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ, φζνη είλαη θαη νη ηξφπνη πνπ βιέπνπλ ηηο επθαηξίεο, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ ζθνπφ
ηεο επαλάζηαζεο. Ρεαιηζηέο, Κνιεθηηβηζηέο, Ρηδνζπάζηεο, Εαθσβίλνη, Μπιαλθηζηέο, ζπξψρλνληαη
κεηαμχ ηνπο θαη ράλνπλ ην ρξφλν ηνπο ζε θιχαξεο ερζξνπξαμίεο. Σίκηνη άλζξσπνη έξρνληαη ζε επαθή
κε θηιφδνμνπο, ην κφλν φλεηξν ησλ νπνίσλ είλαη ε εμνπζία θαη πνπ απνξξίπηνπλ ην πιήζνο απ‟ ην
νπνίν αλαδχζεθαλ. ΐξίζθνληαη καδί κε δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο θαη αλαγθάδνληαη λα ζπλάςνπλ
απζαίξεηεο ζπκκαρίεο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πιεηνςεθίεο ηεο κηαο κέξαο. Λνγνκαρνχλ, απνθαιψληαο
ν έλαο ηνλ άιιν αληηδξαζηηθφ, εμνπζηαζηή θαη θαζάξκα, αλίθαλνη λα ζπλελλνεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε
ζνβαξφ κέηξν. έξλνληαη ζε ζπδήηεζε γηα κηθξνπξάγκαηα, ρσξίο λα παξάγνπλ ηίπνηα θαιχηεξν απφ
ζηνκθψδεηο πξνθεξχμεηο. Παίξλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηα ζνβαξά ρσξίο λα έρνπλ επίγλσζε φηη ε
πξαγκαηηθή δχλακε ηνπ θηλήκαηνο είλαη ζηνπο δξφκνπο. ια απηά ίζσο είλαη επράξηζηα γηα φζνπο
αγαπνχλ ην ζέαηξν αιιά δελ είλαη επαλάζηαζε. Σίπνηα αθφκε δελ έρεη ζηγνπξεπηεί. Βλ ησ κεηαμχ νη
άλζξσπνη ππνθέξνπλ. Σα εξγνζηάζηα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηα εξγαζηήξηα θιεηζηά, ε βηνκεραλία ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο. Ο εξγαδφκελνο δελ θεξδίδεη νχηε ηελ πεληρξή ακνηβή πνπ είρε πξηλ. Οη ηηκέο ησλ
ηξνθίκσλ αλεβαίλνπλ. Με ηελ εξσηθή αθνζίσζε πνπ ηνπο ραξαθηήξηδε πάληα θαη ε νπνία ζε κεγάιεο
θξίζεηο θηάλεη ζε ζαπκαζηά φξηα, νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά. «Θέηνπκε απηνχο ηνπο 3 κήλεο
αλάγθεο ζηελ ππεξεζία ηεο δεκνθξαηίαο» είπαλ ην 1848, θαζψο νη «αληηπξφζσπνί ηνπο» θαη νη θχξηνη
ηεο λέαο θπβέξλεζεο, down to the meanest Jack-in-office, έπαηξλαλ θαλνληθά ηνλ κηζζφ ηνπο.
Οη άλζξσπνη ππνθέξνπλ. Με κηα παηδηάζηηθε πίζηε, κε ηελ θαιή πίζηε ησλ καδψλ πνπ πηζηεχνπλ ζηνπο
εγέηεο ηνπο, λνκίδνπλ φηη «εθεί», ζηε ΐνπιή, ζην Αεκαξρείν, ζηελ Βπηηξνπή Αεκφζηαο Ώζθάιεηαο,
απνθαζίδεηαη ε επεκεξία ηνπο. Ώιιά «εθεί» ζπδεηνχλ γηα ην θάζε ηη θάησ απ‟ ηνλ ήιην εθηφο απφ ηελ
επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Σν 1793, θαζψο ε πείλα εξήκσλε ηε Γαιιία θαη αθξσηεξίαδε ηελ
Βπαλάζηαζε, ελψ νη άλζξσπνη ξίρλνληαο ζηα βάζε ηεο κηδέξηαο, ελψ ην Champs Elysse
επζπγξακκίζηεθε κε πνιπηειή νρήκαηα φπνπ νη γπλαίθεο επηδείθλπαλ ηα θνζκήκαηά θαη ηα κεγαιεία
ηνπο {?}, ν Ρνβεζπηέξνο πίεδε ηνπο Εαθσβίλνπο λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξακάηεηά ηνπ γηα ην Ώγγιηθφ
χληαγκα.
Βλψ νη εξγαδφκελνη ππέθεξαλ ην 1848 απφ ην γεληθφ ζηακάηεκα ηνπ εκπνξίνπ ε Πξνζσξηλή
Κπβέξλεζε θαη ε ΐνπιή ινγνκαρνχζαλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ζπληάμεηο θαη ηελ εξγαζία ζηηο θπιαθέο,
ρσξίο λα ελνριεζνχλ γηα ην πψο ζα δήζνπλ νη άλζξσπνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Καη αλ κπνξνχζε
θάπνηνο λα θαηεγνξήζεη ηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα, ε νπνία γελλήζεθε θάησ απφ ηα Πξσζηθά θαλφληα
θαη θξάηεζε κφλν 70 κέξεο, ζα ήηαλ γηα ην ίδην ιάζνο – απηή ηελ απνηπρία ησλ Κνκκνπλάξσλ λα
θαηαιάβνπλ φηη ε Βπαλάζηαζε δελ ζα ζξηακβεχζεη εθηφο εάλ απηνί πνπ αγσλίδνληαη κε ην κέξνο ηεο
είλαη ρνξηάηνη. ηη κε 15 πέλεο ηελ εκέξα έλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αγσληζηεί ζηα νδνθξάγκαηα
θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ζηεξίμεη κηα νηθνγέλεηα.
Οη άλζξσπνη ππνθέξνπλ θαη ιέλε: «Πψο λα βξνχκε ηελ έμνδν απφ απηέο ηηο δπζθνιίεο;»
ΙΙΙ
Βκείο πηζηεχνπκε φηη κφλν κηα απάληεζε ππάξρεη ζε απηή ηελ εξψηεζε. Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε θαη
λα δηαθεξχμνπκε δπλαηά φηη ν θαζέλαο, νπνηνζδήπνηε θη αλ ήηαλ ν βαζκφο ηνπ ζηελ παιηά θνηλσλία,
ηζρπξφο ή αδχλαηνο, ηθαλφο ή αλίθαλνο, έρεη πξηλ απ‟ φια ΣΟ ΑΕΚΏΕΧΜΏ ΝΏ ΓΔΒΕ. ηη ε θνηλσλία
είλαη ππνρξεσκέλε λα κνηξάζεη κεηαμχ φισλ, ρσξίο εμαίξεζε, ηα κέζα ηεο επηβίσζεο πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο. Πξέπεη λα ην αλαγλσξίζνπκε απηφ, λα ην δηαθεξχμνπκε κεγαιφθσλα θαη λα ελεξγήζνπκε
πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε.
Πξέπεη λα ηα θαηαθέξνπκε έηζη ψζηε απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο επαλάζηαζεο νη εξγάηεο λα γλσξίδνπλ
φηη κηα λέα επνρή αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπο. ηη απφ δσ θαη ζην εμήο θαλείο δελ ρξεηάδεηαη λα κέλεη
θάησ απφ ηηο γέθπξεο, δίπια ζε παιάηηα. ηη θαλείο δελ ρξεηάδεηαη λα λεζηεχεη-πεηλάεη αλάκεζα ζε
θαγεηά, θαλέλαο δελ ρξεηάδεηαη λα πεζαίλεη απ‟ ην θξχν δίπια ζε καγαδηά γεκάηα γνχλεο. ηη ζηελ
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πξάμε φπσο θαη ζηε ζεσξία φια είλαη γηα φινπο θαη φηη επηηέινπο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία έρεη
νινθιεξσζεί κηα επαλάζηαζε πνπ ζθέθηεηαη ηηο ΏΝΏΓΚΒ ησλ αλζξψπσλ πξηλ ηνπο εθπαηδεχζεη ζηα
ΚΏΘΔΚΟΝΣΆ ηνπο.
Ώπηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο, αιιά κφλν παίξλνληαο άκεζα θαη
απνηειεζκαηηθά ηελ θαηνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο φισλ. Ώπηφο
είλαη ν κφλνο πξαγκαηηθά επηζηεκνληθφο ηξφπνο λα εξγαζηνχκε, ν κφλνο ηξφπνο πνπ γίλεηαη
θαηαλνεηφο θαη επηζπκεηφο απφ ηηο αλζξψπηλεο κάδεο. Πξέπεη λα πάξνπκε ππφ ηελ θαηνρή καο ζην
φλνκα ηνπ ιανχ ηνπο ζηηνβνιψλεο, ηα γεκάηα ξνπρηζκφ καγαδηά θαη ηα ζπίηηα θαηνηθίαο. Σίπνηα δελ
πξέπεη λα πάεη ρακέλν. Πξέπεη λα νξγαλσζνχκε ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα λα ζξέςνπκε ηνπο
πεηλαζκέλνπο, λα ηθαλνπνηήζνπκε φιεο ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο, λα παξάγνπκε – φρη πξνο φθεινο
ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ – αιιά γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε θνηλσλία ζαλ ζχλνιν ζα δήζεη θαη ζα
αλαπηπρζεί.
Ώξθεηά κε ηηο δηθνξνχκελεο έλλνηεο φπσο «ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία», κε ην νπνίν νη άλζξσπνη
παξαπιαλήζεθαλ ην 1848 θαη ην νπνίν αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνπο παξαπιαλήζεη. Ώο έρνπκε ην
ζάξξνο λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε επεκεξία γηα φινπο, ε νπνία είλαη πηα εθηθηή, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί.
ηαλ νη εξγάηεο απαίηεζαλ ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία ην 1848, εζληθά θαη δεκνηηθά εξγαζηήξηα
νξγαλψζεθαλ θαη νη εξγαδφκελνη ζηάιζεθαλ λα δνπιέςνπλ ζθιεξά εθεί γηα ην πνζφ ηνπ 1s θαη 8d ηελ
εκέξα! ηαλ δήηεζαλ λα νξγαλσζεί ε εξγαζία, ε απάληεζε ήηαλ: «Τπνκνλή θίινη, ε Κπβέξλεζε ζα ην
εμεηάζεη, ηαπηφρξνλα εδψ είλαη ην 1s θαη 8d. Ξεθνπξαζηείηε ηψξα, γελλαίνη δνπιεπηέο, αθνχ
αγσληζηήθαηε φιε ζαο ηε δσή γηα ην θαΎ!» Σελ ίδηα ψξα ηα θαλφληα εηνηκάδνληαλ, νη εθεδξείεο
θιήζεθαλ γηα επέκβαζε θαη νη ίδηνη νη εξγάηεο απνδηνξγαλψζεθαλ κε ηνπο ρίιηνπο ηξφπνπο πνπ
γλσξίδεη ε κεζαία ηάμε. ζπνπ κηα σξαία κέξα ηνπο είπαλ λα πάλε άπνηθνη ζηελ Ώθξηθή ή ζα
ηνπθεθηζηνχλ.
Πνιχ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα αλ νη εξγάηεο δεηνχζαλ ην δηθαίσκα ζηελ επεκεξία!
Ώπαηηψληαο απηφ ην δηθαίσκα απαηηνχλ ην δηθαίσκα λα θαηέρνπλ ηνλ πινχην ηεο θνηλφηεηαο. Να
πάξνπλ ηα ζπίηηα γηα λα θαηνηθήζνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, λα θαηαιάβνπλ ηα
καγαδηά ηξνθίκσλ θαη λα κάζνπλ ηη ζεκαίλεη αθζνλία, αθνχ έρνπλ κάζεη ηφζν θαιά ηελ πείλα.
Αηαθεξχζζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε φιν ηνλ πινχην – ηνπο θαξπνχο ηεο δνπιεηάο ησλ πξνεγνχκελσλ
θαη ησξηλψλ γεληψλ – θαη καζαίλνπλ κε ηε βνήζεηά ηνπ λα απνιακβάλνπλ ηηο πςειέο απνιαχζεηο ηεο
ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο πνπ κνλνπσιήζεθαλ γηα ηφζν πνιχ θαηξφ απφ ηηο κεζαίεο ηάμεηο.
Καη θαζψο δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο λα δήζνπλ κε άλεζε, δηεθδηθνχλ απηφ πνπ είλαη ην πην
ζεκαληηθφ, ην δηθαίσκά ηνπο λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη πνηα ζα είλαη απηή ε άλεζε, ηη πξέπεη λα παξαρζεί
γηα λα ηελ εμαζθαιίζεη θαη ηη απνξξίπηεηαη σο κε έρσλ πηα αμία.
Σν «δηθαίσκα ζηελ επεκεξία» ζεκαίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δήζεηο ζαλ άλζξσπνο θαη λα θέξεηο παηδηά
πνπ ζα είλαη κέιε κηαο θνηλσλίαο θαιχηεξεο απ‟ ηε δηθηά καο, ελψ ην «δηθαίσκα ζηελ εξγαζία»
ζεκαίλεη κφλν ην δηθαίσκα λα είζαη πάληα κηζζσηφο ζθιάβνο, έλαο δνπιεπηήο, θπβεξλψκελνο θαη
εθκεηαιιεπφκελνο απφ ηε κειινληηθή κεζαία ηάμε. Σν δηθαίσκα ζηελ επεκεξία είλαη ε Κνηλσληθή
Βπαλάζηαζε, ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία δελ ζεκαίλεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην δέζηκν ζηνλ ηξνρφ ηεο
εκπνξεπκαηηθήο θνηλσλίαο. Ήξζε ε ψξα ν εξγάηεο λα δηεθδηθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ θνηλή
θιεξνλνκηά θαη λα εηζβάιεη ζηα θηήκαηα.
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Κεθάιαην 3: Ώλαξρνθνκκνπληζκφο
I
ΚΏΘΒ θνηλσλία πνπ έρεη θαηαξγήζεη ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ζα αλαγθαζηεί, ππνζηεξίδνπκε, λα
νξγαλσζεί ζηηο γξακκέο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Ώλαξρίαο. Δ Ώλαξρία νδεγεί ζηνλ Κνκκνπληζκφ, θαη ν
Κνκκνπληζκφο ζηελ Ώλαξρία, πνπ είλαη θαη νη δπν ηνπο φκνηα εθθξάζεηο ηεο θπξίαξρεο ηάζεο ζηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζφηεηαο.
Τπήξμε θάπνηα επνρή φηαλ κηα νηθνγέλεηα αγξνηψλ κπνξνχζε λα ζεσξήζεη ην θαιακπφθη πνπ
θαιιηεξγνχζε, ή ηα κάιιηλα ελδχκαηα πνπ πθαίλνληαλ ζηελ αγξνηθία, σο πξντφληα ηνπ δηθνχ ηεο
θφπνπ. Ώιιά αθφκα θαη ηφηε απηφο ν ηξφπνο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ δελ ήηαλ αξθεηά ζσζηφο.
Τπήξραλ νη δξφκνη θαη νη γέθπξεο πνπ έγηλαλ απφ θνηλνχ, ηα έιε πνπ ζηξαγγίρηεθαλ κε θνηλφ θφπν,
θαη ηα θνηλνηηθά ιηβάδηα πνπ πεξηθιείζηεθαλ απφ θξάθηεο πνπ ζπλερψο επηζθεπάδνληαλ απφ ηνλ
θαζέλαλ μερσξηζηά θαη απφ φινπο καδί. Βάλ νη αξγαιεηνί γηα ηελ χθαλζε ή νη ρξσζηηθέο νπζίεο γηα ηνλ
ρξσκαηηζκφ ησλ πθαζκάησλ βειηηψζεθαλ, φινη σθειήζεθαλ. Έηζη αθφκε θαη ζε εθείλεο ηηο εκέξεο κηα
νηθνγέλεηα αγξνηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα δήζεη κφλε, αιιά ήηαλ εμαξηψκελε κε ρίιηνπο ηξφπνπο απφ ην
ρσξηφ ή ηελ θνηλφηεηα.
κσο ζήκεξα, ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο, φηαλ φια είλαη αιιεινεμαξηψκελα, φηαλ
θάζε θιάδνο ηεο παξαγσγήο είλαη πιεγκέλνο καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο, ε πξνζπάζεηα λα αμησζεί
κηα Ώηνκηθηζηηθή πξνέιεπζε γηα ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο είλαη απνιχησο αζηήξηθηε. Δ
θαηαπιεθηηθή ηειεηφηεηα πνπ έρεη επηηεπρζεί απφ ηηο θισζηνυθαληνπξγηθέο ή ηηο κεηαιιεπηηθέο
βηνκεραλίεο ζηηο πνιηηηζκέλεο ρψξεο νθείιεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ρηιίσλ άιισλ βηνκεραληψλ,
κεγάισλ θαη κηθξψλ, ζηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ζηε δη-σθεαληθή λαπζηπινΎα, ζηε
ρεηξσλαθηηθή ηθαλφηεηα ρηιηάδσλ εξγαδφκελσλ, ζε νξηζκέλα standards ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ έρνπλ
επηηεπρζεί απφ ηηο εξγαηηθέο ηάμεηο ζπλνιηθά, ζηελ εξγαζία, ελ νιίγνηο, ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε γσλία
ηνπ πιαλήηε.
Οη Εηαινί πνπ πέζαλαλ απφ ρνιέξα θηηάρλνληαο ην Καλάιη ηνπ νπέδ, ή απφ αγθχισζε ζηε ήξαγγα
ηνπ St. Gothard, θαη νη Ώκεξηθαλνί πνπ ζθνηψζεθαλ απφ ηηο ζθαίξεο πνιεκψληαο γηα ηελ θαηάξγεζε
ηεο ζθιαβηάο έρνπλ βνεζήζεη λα αλαπηπρζεί ε βακβαθνβηνκεραλία ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ώγγιία, θαζψο
επίζεο θαη ηα εξγαδφκελα θνξίηζηα πνπ ιηψλνπλ ζηα εξγνζηάζηα ηνπ Manchester θαη ηνπ Rouen, θαη ν
εθεπξέηεο πνπ (κεηά απφ ηελ πξφηαζε θάπνηνπ εξγαδνκέλνπ) πεηπραίλεη ηε βειηίσζε ησλ αξγαιεηψλ.
Πψο, ινηπφλ, ζα ππνινγίζνπκε ην κεξίδην ηνπ θαζελφο ζηα πινχηε πνπ ΟΛΟΕ ζπκβάιινπλ λα
ζπζζσξεχνληαη;
Βμεηάδνληαο ηελ παξαγσγή απφ απηήλ ηελ γεληθή, ζπλζεηηθή άπνςε, δελ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε
κε ηνπο Κνιεθηηβηζηέο φηη ε πιεξσκή ε αλάινγε κε ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ θαζέλα
ζα ήηαλ κηα ηδαληθή ξχζκηζε, ή αθφκα θαη έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Υσξίο λα ζπδεηήζνπκε εάλ ε αμία ηεο αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ κεηξηέηαη πξαγκαηηθά ζηηο ππάξρνπζεο
θνηλσλίεο απφ ην πνζφ ηεο εξγαζίαο ηεο απαξαίηεηεο λα ην παξαγάγεη -- ζχκθσλα κε ην δφγκα ηνπ
Smith θαη ηνπ Ricardo, ζηα βήκαηα ησλ νπνίσλ ν Marx έρεη αθνινπζήζεη - αξθεί απηφ λα πσ εδψ,
αθήλνληαο ηνπο εαπηνχο καο ειεχζεξνπο λα επηζηξέςνπκε ζην αληηθείκελν αξγφηεξα, φηη ην
Κνιεθηηβηζηηθφ ηδαληθφ εκθαλίδεηαη ζε καο πσο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζε κηα θνηλσλία πνπ ζεσξεί ηα
φξγαλα ηεο εξγαζίαο σο θνηλή θιεξνλνκηά. Ξεθηλψληαο απφ απηήλ ηελ αξρή, κηα ηέηνηα θνηλσλία ζα
βξηζθφηαλ αλαγθαζκέλε απφ ην πνιχ αξρηθφ ηεο ζηάδην λα εγθαηαιείςεη φιεο ηηο κνξθέο ησλ ακνηβψλ.
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Ο κεηξηαζκέλνο αηνκηθηζκφο ηνπ θνιιεθηηβηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ζα κπνξνχζε βεβαίσο λα
δηαηεξεζεί παξάιιεια κε έλαλ κεξηθφ θνκκνπληζκφ -- ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο γεο θαη ησλ νξγάλσλ
ηεο παξαγσγήο. Μηα λέα κνξθή ηδηνθηεζίαο απαηηεί κηα λέα κνξθή αληακνηβήο. Μηα λέα κέζνδνο
παξαγσγήο δελ κπνξεί λα ππάξμεη δίπια-δίπια κε ηηο παιαηέο κνξθέο θαηαλάισζεο, εθηφο αλ κπνξέζεη
λα πξνζαξκνζηεί ζηηο παιαηέο κνξθέο πνιηηηθήο νξγάλσζεο.
Σν ζχζηεκα ακνηβήο πξνθχπηεη απφ ηε κεκνλσκέλε ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο εξγαζίαο.
Ήηαλ ν απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, θαη ζα ραζεί καδί κε
απηή, παξά ηελ πξνζπάζεηα λα κεηακθηεζηεί σο "κνίξαζκα θεξδψλ (κεξίζκαηα)". Δ θνηλή θαηνρή ησλ
νξγάλσλ ηεο εξγαζίαο πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη καδί ηεο ηελ απφιαπζε απφ θνηλνχ ησλ θαξπψλ
ηεο θνηλήο εξγαζίαο.
Τπνζηεξίδνπκε πεξαηηέξσ φηη ν Κνκκνπληζκφο είλαη φρη κφλν επηζπκεηφο, αιιά φηη νη ππάξρνπζεο
θνηλσλίεο, ζεκειησκέλεο πάλσ ζηνλ Ώηνκηθηζκφ, σζνχληαη αλαπφθεπθηα πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
Κνκκνπληζκνχ. Δ αλάπηπμε ηνπ Ώηνκηθηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ αηψλσλ
εμεγείηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ λα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηνπ
Κξάηνπο. Γηα θάπνην θαηξφ θαληάζηεθε, θαη εθείλνη πνπ εμέθξαζαλ ηε ζθέςε ηνπ γηα απηφλ δήισζαλ,
φηη ζα κπνξνχζε λα ειεπζεξσζεί νινθιεξσηηθά απφ ην Κξάηνο θαη απφ ηελ θνηλσλία. "Με ηε βνήζεηα
ησλ ρξεκάησλ," είπε, "κπνξψ λα αγνξάζσ φια φζα ρξεηάδνκαη". Ώιιά ν άλζξσπνο ήηαλ ζε έλα ιάζνο
δξφκν, θαη ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνλ έρεη δηδάμεη λα αλαγλσξίζεη φηη, ρσξίο ηε βνήζεηα φισλ, δελ κπνξεί
λα θάλεη ηίπνηα, έζησ θαη αλ ηα ρξεκαηνθηβψηηά ηνπ είλαη γεκάηα κε ρξπζάθη.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξάιιεια κε απηφ ην ξεχκα ηνπ Ώηνκηθηζκνχ, βξίζθνπκε ζε φιε ηε ζχγρξνλε
ηζηνξία κηα ηάζε, αθ' ελφο, λα δηαηεξήζεη φια απηά πνπ παξακέλνπλ απφ ηνλ κεξηθφ Κνκκνπληζκφ ηεο
αξραηφηεηαο, θαη, αθ' εηέξνπ, λα θαζηεξψζεη ηελ Κνκκνπληζηηθή αξρή ζε ρίιηεο εμειίμεηο ηεο
ζχγρξνλεο δσήο.
Μφιηο νη θνηλφηεηεο ησλ δεθάηνπ, ελδέθαηνπ, θαη δσδέθαηνπ αηψλσλ, πέηπραλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο
απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο, εθθιεζηαζηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο, ε θνηλνηηθή ηνπο εξγαζία θαη ε θνηλνηηθή
ηνπο θαηαλάισζε άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη γξήγνξα. Ο δήκνο -- θαη φρη ηδηψηεο
- λαχισζε ζθάθε θαη εμφπιηζε απνζηνιέο, θαη ην φθεινο πνπ πξνέθπςε απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην δελ
δφζεθε ζε ηδηψηεο, αιιά κνηξάζηεθε ζε φινπο. Οη δήκνη αγφξαζαλ επίζεο παξνρέο γηα ηνπο πνιίηεο
ηνπο. Ίρλε απηψλ ησλ ηδξπκάησλ έρνπλ θζάζεη κέρξη ηνλ δέθαην έλαην αηψλα, θαη ν ιαφο ιαηξεχεη κε
επιάβεηα ηε κλήκε ηνπο ζηνπο κχζνπο ηνπο.
ια απηά έρνπλ εμαθαληζηεί. Ώιιά ν αγξνηηθφο δήκνο αγσλίδεηαη αθφκα λα ζπληεξήζεη ηα ηειεπηαία
ίρλε απηνχ ηνπ Κνκκνπληζκνχ, θαη πεηπραίλεη -- εθηφο απφ ηηο θνξέο πνπ ην Κξάηνο ξίρλεη ην βαξχ
μίθνο ηνπ πάλσ ζε απηή ηελ ηζνξξνπία.
Βλ ησ κεηαμχ λέεο νξγαλψζεηο, βαζηζκέλεο ζηελ ίδηα αξρή -- ζε θάζε άηνκν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ -- αλαπεδνχλ κε ρίιηεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Γηαηί ρσξίο κηα νξηζκέλε καγηά Κνκκνπληζκνχ νη
παξνχζεο θνηλσλίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ. Παξά ηε ζηελή εγσηζηηθή ζηξνθή πνπ δφζεθε ζηα
κπαιά ησλ αηφκσλ απφ ην εκπνξηθφ ζχζηεκα, ε ηάζε πξνο ηνλ Κνκκνπληζκφ εκθαλίδεηαη ζπλερψο, θαη
επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο κε πνηθίινπο ηξφπνπο
Οη γέθπξεο, γηα ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ έλαο θφξνο επηβιήζεθε ηηο παιαηφηεξεο εκέξεο, έρνπλ ηψξα γίλεη
δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη ειεχζεξεο ζε φινπο. Σν ίδην έγηλε κε ηηο ιεσθφξνπο, εθηφο απφ ηελ Ώλαηνιή,
φπνπ έλαο θφξνο πιεξψλεηαη αθφκα απφ ηνλ ηαμηδηψηε γηα θάζε κίιη ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Μνπζεία,
ειεχζεξεο βηβιηνζήθεο, ειεχζεξα ζρνιεία, ειεχζεξα γεχκαηα γηα ηα παηδηά. Πάξθα θαη θήπνη αλνηθηνί
ζε φινπο. Οδνί ζηξσκέλνη θαη θσηηζκέλνη, ειεχζεξνη ζε φινπο. Νεξφ πνπ παξέρεηαη ζε θάζε ζπίηη
ρσξίο κέηξν ή φξην -- φιεο νη ηέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο έρνπλ ζεκειησζεί πάλσ ζηελ αξρή: "Πάξηε φ,ηη
ρξεηάδεζηε".
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Οη ηξνρηφδξνκνη [ηξακ] θαη νη ζηδεξφδξνκνη έρνπλ εηζαγάγεη ήδε ηα κεληαία θαη εηήζηα επνρηθά
εηζηηήξηα, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ηαμηδηψλ πνπ γίλνληαη. Καη δχν έζλε, ε Οπγγαξία θαη ε
Ρσζία, έρνπλ εηζαγάγεη ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο ηνπο ην ζχζηεκα δψλεο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν
λα ηαμηδέςεη πεληαθφζηα ή ρίιηα κίιηα κε ην ίδην αληίηηκν. Βίλαη κφλν έλα κηθξφ βήκα απφ απηφ πξνο
κηα νκνηφκνξθε δαπάλε, φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία. ε φιεο απηέο ηηο
θαηλνηνκίεο, θαη ρίιηεο άιιεο, ε ηάζε δελ είλαη λα κεηξεζεί ε κεκνλσκέλε θαηαλάισζε. Έλα άηνκν
ζέιεη λα ηαμηδεςεη ρίιηα κίιηα, έλα άιια πεληαθφζηα. Ώπηέο είλαη πξνζσπηθέο απαηηήζεηο. Αελ ππάξρεη
θαλέλαο ηθαλνπνηεηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνο πξέπεη λα πιεξψζεη δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απ'
φ,ηη έλαο άιινο επεηδή ε αλάγθε ηνπ είλαη δχν θνξέο κεγαιχηεξε. Σέηνηα είλαη ηα ζεκάδηα πνπ
εκθαλίδνληαη αθφκα θαη ηψξα ζηηο αηνκηθηζηηθέο θνηλσλίεο καο.
Βπηπιένλ, ππάξρεη κηα ηάζε, αλ θαη αθφκα αδχλακε, λα εμεηαζηνχλ νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, αλεμάξηεηα
απφ ηηο πξνεγνχκελεο ή πηζαλέο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα. Ώξρίδνπκε λα ζθεθηφκαζηε ηελ
θνηλσλία ζπλνιηθά, θάζε κέξνο ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ηφζν ζηελά κε ηα άιια ψζηε κηα ππεξεζία πνπ
παξέρεηαη ζε έλα είλαη κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε φινπο.
ηαλ πεγαίλεηε ζε κηα δεκφζηα βηβιηνζήθε -- φρη πξάγκαηη ζηελ Βζληθή ΐηβιηνζήθε ηνπ Παξηζηνχ,
αιιά, γηα παξάδεηγκα, ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν ή ηε βηβιηνζήθε ηνπ ΐεξνιίλνπ -- ν βηβιηνζεθάξηνο δελ
ξσηά πνηεο ππεξεζίεο έρεηε παξάζρεη ζηελ θνηλσλία πξίλ ζαο δψζεη ην βηβιίν, ή ηα πελήληα βηβιία πνπ
δεηάηε, θαη έξρεηαη ζε βνήζεηά ζαο εάλ δελ μέξεηε πψο λα ρεηξηζηείηε ηνλ θαηάινγν. Με ηε βνήζεηα ησλ
νκνηφκνξθσλ πηζηνπνηεηηθψλ -- θαη πνιχ ζπρλά κηα ζπκβνιή εξγαζίαο πξνηηκάηαη -- ε επηζηεκνληθή
θνηλσλία αλνίγεη ηα κνπζεία ηεο, ηνπο θήπνπο ηεο, ηε βηβιηνζήθε ηεο, ηα εξγαζηήξηά ηεο, θαη ηα εηήζηα
ζπλέδξηά ηεο ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο, είηε εάλ απηφ είλαη έλαο Ααξβίλνο, είηε έλαο απιφο
εξαζηηέρλεο.
ηελ Ώγία Πεηξνχπνιε, εάλ αζρνιείζηε κε κηα εθεχξεζε, πεγαίλεηε ζε έλα εηδηθφ εξγαζηήξην ή έλα
ζπλεξγείν, φπνπ ζαο παξέρεηαη κηα ζέζε, ν μπινπξγηθφο πάγθνο, έλαο ηφξλνο, φια ηα απαξαίηεηα
εξγαιεία θαη ηα επηζηεκνληθά φξγαλα, ππφ ηνλ φξν κφλν φηη μέξεηε πψο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη
έρεηε ηελ άδεηα γηα λα εξγαζηείηε εθεί φζν ρξφλν επηζπκείηε. Τπάξρνπλ ηα εξγαιεία. Κάλεηε ηνπο
άιινπο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ ηδέα ζαο, ελψλεζηε κε ζπλαδέιθνπο εηδηθεπκέλνπο ζηηο δηάθνξεο
ηέρλεο, ή εξγάδεζζε κφλνη εάλ ην πξνηηκάηε. Βθεπξίζθεηε κηα πηεηηθή κεραλή, ή δελ εθεπξίζθεηε
ηίπνηα - απηφ είλαη δηθή ζαο ππφζεζε. Ώθνινπζείηε κηα ηδέα -- απηφ είλαη αξθεηφ.
Με ηνλ ίδην ηξφπν, εθείλνη πνπ επαλδξψλνπλ ηε λαπαγνζσζηηθή ιέκβν δελ δεηνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά
ηνπ πιεξψκαηνο ελφο βπζηδφκελνπ ζθάθνπο. Πιεζηάδνπλ κε ηε βάξθα ηνπο, δηαθηλδπλεχνπλ ηηο δσέο
ηνπο ζηα καληαζκέλα θχκαηα, θαη ράλνληαη κεξηθέο θνξέο, φια απηά γηα λα ζψζνπλ ηα άηνκα πνπ νχηε
γλσξίδνπλ. Καη πνηα αλάγθε ππάξρεη λα ηνπο γλσξίδνπλ; "Βίλαη αλζξψπηλα φληα, θαη ρξεηάδνληαη ηελ
βνήζεηά καο -- απηφ είλαη αξθεηφ, λα θαζηεξψζεη ην δηθαίσκά ηνπο -- ηε δηάζσζε!"
Έηζη βξίζθνπκε κηα ηάζε, θαηεμνρήλ θνκκνπληζηηθή, λα αλαπεδά ζε φιεο ηηο πιεπξέο, θαη κε δηάθνξεο
κνξθέο, ζηελ ίδηα ηελ θαξδηά ησλ ζεσξεηηθά αηνκηθηζηηθψλ θνηλσληψλ.
Τπνζέζηε φηη κηα απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο καο, ηφζν εγσηηζηηθή ζε ζπλεζηζκέλνπο θαηξνχο, ρηππήζεθε
αχξην απφ θάπνηα θαηαζηξνθή -- κηα πνιηνξθία, παξαδείγκαηνο ράξηλ -- απηή ε ίδηα ε εγσηζηηθή πφιε
ζα απνθάζηδε φηη νη πξψηεο αλάγθεο πνπ ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεζνχλ ήηαλ εθείλεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ
ειηθησκέλσλ. Υσξίο λα ξσηήζεη πνηεο ππεξεζίεο είραλ παξάζρεη, ή ήηαλ πηζαλφ λα δψζνπλ ζηελ
θνηλσλία, ζα ηνπο ηάηδε θαηαξρήλ. Καηφπηλ νη πνιεκηζηέο ζα θξνληίδνληαλ γηα απηνχο, αλεμάξηεηα απφ
ην ζάξξνο ή ηε εμππλάδα πνπ θάζε έλαο έρεη επηδείμεη, θαη ρηιηάδεο άλδξεο θαη γπλαίθεο ζα
ζπλαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο ζηελ αληδηνηειή αθνζίσζε ζηνπο πιεγσκέλνπο.
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Ώπηή ε ηάζε ππάξρεη θαη γίλεηαη αηζζεηή κφιηο ηθαλνπνηνχληαη νη πην επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ θαζελφο,
θαη αλαινγηθά κε ην πφζν ε παξαγσγηθή δχλακε ηεο θπιήο απμάλεηαη. Γίλεηαη κηα ελεξγή δχλακε θάζε
θνξά πνπ κηα κεγάιε ηδέα έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο κέζεο έγλνηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Πψο κπνξνχκε λα ακθηβάινπκε, ινηπφλ, φηη φηαλ ηνπνζεηνχληαη ηα φξγαλα ηεο παξαγσγήο ζηελ
ππεξεζία φισλ, φηαλ ε επηρείξεζε θαηεπζχλεηαη ζηηο Κνκκνπληζηηθέο αξρέο, φηαλ ε εξγαζία, έρνληαο
αλαθηήζεη ηελ ηηκεκέλε ηεο ζέζε κέζα ζηελ θνηλσλία, παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φζν είλαη
απαξαίηεην ζε φινπο -- πψο κπνξνχκε λα ακθηβάινπκε φηη απηή ε δχλακε (ήδε ηφζν ηζρπξή) ζα
δηεπξχλεη ηε ζθαίξα δξάζεο ηεο κέρξηο φηνπ γίλεη ε θπβεξλψζα αξρή ηεο θνηλσληθήο δσήο;
Ώθνινπζψληαο απηέο ηηο ελδείμεηο, θαη εμεηάδνληαο πεξαηηέξσ ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο
απαιινηξίσζεο, γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα, είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη ε πξψηε
ππνρξέσζή καο, φηαλ ε επαλάζηαζε ζα έρεη ζπάζεη ηε δχλακε πνπ ππνζηεξίδεη ην παξφλ ζχζηεκα, ζα
είλαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηνλ Κνκκνπληζκφ ρσξίο θαζπζηέξεζε.
Ώιιά δηθφο καο δελ είλαη νχηε ν Κνκκνπληζκφο ηνπ Fourier θαη ησλ Phalansteriens, νχηε ησλ
νζηαιηζηψλ ηνπ Γεξκαληθνχ Κξάηνπο-. Βίλαη ν Κνκκνπληζκφο ησλ Ώλαξρηθψλ, -- ν Κνκκνπληζκφο
ρσξίο θπβέξλεζε -- ν Κνκκνπληζκφο ησλ Βιεχζεξσλ. Βίλαη ε ζχλζεζε ησλ δχν ηδαληθψλ πνπ
αθνινπζνχληαη απφ ηελ αλζξσπηά ζε φιεο ηηο ειηθίεο -- Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή Βιεπζεξία.
ΙΙ
Παίξλνληαο ηελ "Ώλαξρία" γηα ην ηδαληθφ καο ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο δίλνπκε κφλν έθθξαζε ζε κηα
άιιε ραξαθηεξηζηηθή ηάζε ηεο αλζξψπηλεο πξνφδνπ. πνηε νη επξσπατθέο θνηλσλίεο έρνπλ αλαπηπρζεί
κέρξη έλα νξηζκέλν ζεκείν έρνπλ ηηλάμεη απφ πάλσ ηνπο ηνλ δπγφ ηεο εμνπζίαο θαη έρνπλ βάιεη ζηε
ζέζε ηνπ έλα ζχζηεκα ζεκειησκέλν θαηά πξνζέγγηζε ιίγν ή πεξηζζφηεξν ζηηο αξρέο ηεο πξνζσπηθήο
ειεπζεξίαο. Καη ε ηζηνξία καο δείρλεη φηη απηέο νη πεξίνδνη ηεο κεξηθήο ή γεληθήο επαλάζηαζεο, φηαλ
ληθήζεθαλ νη θπβεξλήζεηο, ήηαλ επίζεο πεξίνδνη μαθληθήο πξνφδνπ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη ζηνλ
δηαλνεηηθφ ηνκέα. Σψξα είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ θνκκνχλσλ, ηα κλεκεία ησλ νπνίσλ, παξαγφκελα
απφ ηελ ειεχζεξε εξγαζία ησλ ζπληερληψλ, δελ έρνπλ μεπεξαζηεί πνηέ. Σψξα είλαη ε εμέγεξζε ησλ
αγξνηψλ πνπ επέθεξε ηνλ Ώλαζρεκαηηζκφ θαη έζεζε ηνλ παπηζκφ ζε θίλδπλν. Καη έπεηηα πάιη είλαη ε
θνηλσλία, ε ειεχζεξε γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ
Ώηιαληηθνχ απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ Παιαηνχ Κφζκνπ.
Πεξαηηέξσ, εάλ παξαηεξήζνπκε ηελ παξνχζα αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ βιέπνπκε, πηφ
αιάλζαζηα, κηα θίλεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην λα πεξηνξίδεη ηε ζθαίξα ηεο
δξάζεο ηεο θπβέξλεζεο, θαη λα επηηξέςεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζην άηνκν. Ώπηή ε εμέιημε
ζπλερίδεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο, αλ θαη θαιχπηεηαη απφ ηα εξείπηα θαη ηα ζθνππίδηα ησλ παιαηψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ παιαηψλ δεηζηδαηκνληψλ. πσο φιεο νη εμειίμεηο, πεξηκέλεη κφλν κηα επαλάζηαζε
γηα λα ληθήζεη ηα παιαηά εκπφδηα πνπ ζηέθνληαη ζηνλ δξφκν, γηα λα κπνξέζεη λα βξεί ειεχζεξν πεδίν
ζε κηα αλαδεκηνπξγνχκελε θνηλσλία.
Ώθνχ έρνπλ γηα πνιχ πξνζπαζήζεη κάηαηα λα ιχζνπλ ην άιπην πξφβιεκα -- ην πξφβιεκα λα
θαηαζθεπάζνπλ κηα θπβέξλεζε "πνπ ζα πεξηνξίζεη ην άηνκν λα ππαθνχεη ρσξίο λα παχεη λα ππεξεηεί
ηελ θνηλσλία", νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ επηηέινπο λα ειεπζεξσζνχλ νη ίδηνη απφ θάζε κνξθή
θπβέξλεζεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα νξγάλσζε απφ κηα ειεχζεξε ζχκβαζε κεηαμχ
αηφκσλ θαη νκάδσλ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην ζηφρν. Δ αλεμαξηεζία θάζε κηθξήο εδαθηθήο κνλάδαο
γίλεηαη κηα επείγνπζα αλάγθε. Δ ακνηβαία ζπκθσλία αληηθαζηζηά ην λφκν θαη ξπζκίδεη παληνχ ηα
κεκνλσκέλα ζπκθέξνληα ιακβάλνληαο ππφςε έλα θνηλφ αληηθείκελν.
ια απηά πνπ εηδψζεθαλ θάπνηε ζαλ κηα ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο ζήκεξα βξίζθνληαη ππφ εμέηαζε.
Σα πξάγκαηα ηαθηνπνηνχληαη επθνιφηεξα θαη πηφ ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ Κξάηνπο. Καη
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ζηε κειέηε ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, νδεγνχκαζηε λα θαηαιήμνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ηάζε ηεο αλζξψπηλεο θπιήο είλαη λα κεηψζεη ηελ Κπβεξλεηηθή παξέκβαζε ζην
κεδέλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα θαηαξγήζεη ην Κξάηνο, ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο αδηθίαο, ηελ θαηνρή,
θαη ην κνλνπψιην.
Μπνξνχκε ήδε λα πηάζνπκε ηηο αλαιακπέο ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν νη δεζκνί πνπ δεζκεχνπλ ην άηνκν
δελ είλαη πιένλ λφκνη, αιιά θνηλσληθέο ζπλήζεηεο -- ην απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο πνπ γίλεηαη αηζζεηή
απφ ηνλ θαζέλα καο λα επηδηψμεη ηελ ππνζηήξημε, ηε ζπλεξγαζία, ηε θαηαλφεζε ησλ γεηηφλσλ ηνπ.
ίγνπξα ε ηδέα κηαο θνηλσλίαο ρσξίο Κξάηνο ζα πξνθαιέζεη ηνπιάρηζηνλ ηφζεο αληηξξήζεηο φζν ε
πνιηηηθή νηθνλνκία κηαο θνηλσλίαο ρσξίο ηδησηηθφ θεθάιαην. ινη έρνπκε κεγαιψζεη απφ ηελ παηδηθή
ειηθία καο ζεσξψληαο ην Κξάηνο ζαλ έλα είδνο Πξφλνηαο. ιε ε εθπαίδεπζή καο, ε Ρσκατθή ηζηνξία
πνπ κάζακε ζην ζρνιείν, ν ΐπδαληηλφο θψδηθαο πνπ κειεηήζακε αξγφηεξα κε ην φλνκα ηνπ Ρσκατθνχ
λφκνπ, θαη νη δηάθνξεο επηζηήκεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα παλεπηζηήκηα, καο ζπλεζίδνπλ λα πηζηεχνπκε
ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηηο αξεηέο ηνπ ζεφζηαιηνπ Κξάηνπο.
Γηα λα δηαηεξήζνπλ απηήλ ηελ δεηζηδαηκνλία νιφθιεξα ζπζηήκαηα θηινζνθίαο έρνπλ δηακνξθσζεί θαη
έρνπλ δηδαρζεί. ιεο νη πνιηηηθέο είλαη βαζηζκέλεο ζε απηήλ ηελ αξρή. Καη θάζε πνιηηηθφο,
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο, έξρεηαη εκπξφο θαη ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο, "Αψζηε κνπ ηε δχλακε, θαη εγψ
κπνξψ θαη ζέισ λα ζαο ειεπζεξψζσ απφ ηηο δπζηπρίεο πνπ ζαο πηέδνπλ ηφζν βαξηά".
Ώπφ ηελ θνχληα σο ηνλ ηάθν φιεο νη ελέξγεηέο καο θαζνδεγνχληαη απφ απηήλ ηελ αξρή. Ώλνίμηε
νπνηνδήπνηε βηβιίν θνηλσληνινγίαο ή λνκνινγίαο, θαη ζα βξείηε εθεί ηελ Κπβέξλεζε, ηελ νξγάλσζή
ηεο, ηηο πξάμεηο ηεο, λα γεκίδνπλ ηφζν κεγάιν ρψξν ψζηε θηάλνπκε λα πηζηεςνπκε φηη δελ ππάξρεη
ηίπνηα έμσ απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ θφζκνο ησλ πνιηηηθψλ.
Ο Σχπνο καο δηδάζθεη ην ίδην πξάγκα κε θάζε ηξφπν πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. Οιφθιεξεο
ζηήιεο αθηεξψλνληαη ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο πνιηηηθέο δνινπινθίεο. Δ απέξαληε
θαζεκεξηλή δσή ελφο έζλνπο κφιηο πνπ αλαθέξεηαη ζε κεξηθέο γξακκέο φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε
νηθνλνκηθά ζέκαηα, λφκνπο, ή "δηάθνξα γεγνλφηα" ζρεηηθά κε αζηπλνκηθέο ππνζέζεηο. Καη φηαλ
δηαβάδεηε απηέο ηηο εθεκεξίδεο, κεηά βίαο ζθέθηεζηε ηνλ αλππνιφγηζην αξηζκφ φλησλ -- φιε ε
αλζξσπφηεηα, πεξίπνπ -- πνπ κεγαιψλνπλ θαη πεζαίλνπλ, ηα νπνία γλσξίδνπλ ηε ζιίςε, πνπ εξγάδνληαη
θαη θαηαλαιψλνπλ, ζθέθηνληαη θαη δεκηνπξγνχλ έμσ απφ ηηο ιίγεο πξνεμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ
έρνπλ εληζρπζεί ηφζν ψζηε ε αλζξσπφηεηα θξχβεηαη απφ ηηο ζθηέο ηνπο νη νπνίεο δηεπξχλνληαη απφ ηελ
άγλνηά καο.
Καη φκσο κφιηο πεξλάκε απφ ην ηππσκέλν ζέκα ζηελ δσή ηελ ίδηα, κφιηο ξίρλνπκε κηα καηηά ζηελ
θνηλσλία, εθπιεζζφκαζηε απφ ηνλ απεηξνειάρηζην ξφιν πνπ παίδεη ε Κπβέξλεζε. Ο Balzac
παξαηήξεζε ήδε πψο ηα εθαηνκκχξηα ησλ αγξνηψλ πεξλνχλ ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπο ρσξίο λα
γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ην Κξάηνο, εθηφο απφ ηνπο βαξείο θφξνπο πνπ αλαγθάδνληαη λα πιεξψλνπλ. Κάζε
εκέξα εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγψλ γίλνληαη ρσξίο Κπβεξλεηηθή επέκβαζε, θαη νη κεγαιχηεξεο απφ απηέο
-- εθείλεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αληαιιαγήο -- ζπλερίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε Κπβέξλεζε λα
κελ θαιείηαη λα αλακηρζεί εάλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είρε ηελ πξφζεζε λα κελ εθπιεξψζεη
ηελ ζπκθσλία ηνπ. Βάλ κηιήζεηε ζε έλα άηνκν πνπ θαηαιαβαίλεη ην εκπφξην ζα ζαο πεη φηη νη
θαζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο εκπφξνπο ζα ήηαλ απνιχησο αδχλαηεο αλ
δελ βαζίδνληαλ ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Δ ζπλήζεηα λα θξαηά θαλείο ηνλ ιφγν ηνπ, ε επηζπκία λα
κελ ράζεη ηελ πίζησζή ηνπ, αξθεί λα δηαηεξήζεη απηήλ ηελ ζρεηηθή ηηκηφηεηα. Σν άηνκν πνπ δελ
αηζζάλεηαη ηε κηθξφηεξε ηχςε φηαλ δειεηεξηάδεη ηνπο πειάηεο ηνπ κε επηβιαβή θάξκαθα πνπ
θαιχπηνληαη κε πνκπψδεηο εηηθέηεο ζθέθηεηαη φηη είλαη πξνο ηηκήλ ηνπ λα θξαηήζεη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ.
Σψξα, εάλ απηή ε ζρεηηθή εζηθή έρεη αλαπηπρζεί ππφ ηνπο παξφληεο φξνπο, φηαλ ν πινπηηζκφο είλαη ην
κφλν θίλεηξν θαη ν κφλνο ζηφρνο, κπνξνχκε λα ακθηβάινπκε γηα ηε γξήγνξε πξφνδφ ηεο φηαλ ν
ζθεηεξηζκφο ησλ θαξπψλ ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ δελ ζα είλαη πιένλ ε βάζε ηεο θνηλσλίαο;
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Έλα άιιν εληππσζηαθφ γεγνλφο, πνπ ραξαθηεξίδεη εηδηθά ηε γεληά καο, κηιά αθφκα πεξηζζφηεξν ππέξ
ησλ ηδεψλ καο. Βίλαη ε ζπλερήο επέθηαζε ηνπ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο,
θαη ε θαηαπιεθηηθή αλάπηπμε ησλ ειεχζεξσλ νκάδσλ φισλ ησλ εηδψλ. Θα ην ζπδεηήζνπκε απηφ πην
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ Βιεχζεξε πκθσλία [Free Agreement, Κεθ. 11]. Βίλαη
αξθεηφ λα αλαθέξνπκε φηη ηα γεγνλφηα είλαη ηφζν πνιπάξηζκα θαη ηφζν ζπλήζε ψζηε απηά είλαη ε
νπζία ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, αθφκα θη αλ νη πνιηηηθνί θαη ζνζηαιηζηέο
ζπγγξαθείο ηα αγλννχλ, πξνηηκψληαο πάληα λα κηινχλ ζε καο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Κπβέξλεζεο.
Ώπηέο νη νξγαλψζεηο, ειεχζεξεο θαη εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, είλαη κηα ηφζν θπζηθή έθβαζε
ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Βπεθηείλνληαη ηφζν γξήγνξα θαη νκαδνπνηνχληαη κε πνιχ κεγάιε επθνιία. Βίλαη
έλα ηφζν απαξαίηεην απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ θαη
ηειηθά, ηφζν επλντθά αληηθαζηζηνχλ ηελ θπβεξλεηηθή παξέκβαζε ψζηε πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ζε
απηέο έλαλ παξάγνληα απμαλφκελεο ζπνπδαηφηεηαο ζηε δσή ησλ θνηλσληψλ. Βάλ δελ είλαη
εμαπισκέλεο αθφκα ζην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ ηεο δσήο, είλαη γηαηί βξίζθνπλ έλα αμεπέξαζην
εκπφδην ζηελ έλδεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηα απνιηζψκαηα ηεο παξνχζαο θνηλσλίαο, ζηνλ ηδησηηθφ
ζθεηεξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ζην Κξάηνο. Καηαξγήζηε απηά ηα εκπφδηα θαη ζα ηηο δείηε λα
θαιχπηνπλ ην απέξαλην πεδίν ηεο πνιηηηζκέλεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Δ ηζηνξία ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ δίλεη κηα δσληαλή απφδεημε φηη ε Ώληηπξνζσπεπηηθή
Κπβέξλεζε είλαη αλίζρπξε λα εθπιεξψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπκε επηδηψμεη λα δψζνπκε ζε απηήλ.
ηηο εκέξεο πνπ έξρνληαη ν δέθαηνο έλαηνο αηψλαο ζα αλαθέξεηαη ζαλ ν αηψλαο πνπ έρεη βεβαηψζεη ηελ
απνηπρία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ.
Ώιιά απηή ε αληθαλφηεηα γίλεηαη εκθαλήο ζε φινπο. Σα ειαηηψκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, θαη νη
έκθπηεο αηέιεηεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο αξρήο, είλαη απηνλφεηα, θαη νη ιίγνη θηιφζνθνη πνπ έρνπλ
θάλεη κηα θξηηηθή κειέηε απηψλ (J. S. Mill θαη Leverdays) ην έθαλαλ αιιά δίλνπλ ινγνηερληθή κνξθή
ζηε ιατθή δπζαξέζθεηα. Αελ είλαη δχζθνιν, πξάγκαηη, λα θαλεί ε γεινηφηεηα ηεο νλνκαζίαο κεξηθψλ
αηφκσλ θαη ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο ζε απηνχο, "Κάλεηε λφκνπο πνπ ξπζκίδνπλ φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο
δξαζηεξηφηεηάο καο. Ώλ θαη νχηε έλαο απφ ζαο δελ μέξεη ηίπνηα γηα απηά!"
Ώξρίδνπκε λα βιέπνπκε φηη ε θπβέξλεζε ησλ πιεηνςεθηψλ ζεκαίλεη φηη παξαδίδνληαη φιεο νη
ππνζέζεηο ηεο ρψξαο ζε επηζεσξεηέο πνπ απνηεινχλ ηηο πιεηνςεθίεο ζηε ΐνπιή θαη ζηηο εθινγηθέο
επηηξνπέο. ε εθείλνπο, κε κηα ιέμε, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία δηθή ηνπο άπνςε. Ώιιά ε αλζξσπφηεηα
επηδηψθεη θαη βξίζθεη ήδε ηα λέα δεηήκαηα.
Δ Αηεζλήο Σαρπδξνκηθή Έλσζε, νη ζηδεξνδξνκηθέο ελψζεηο, θαη νη κνξθσκέλεο θνηλσλίεο καο δίλνπλ
παξαδείγκαηα ιχζεσλ βαζηζκέλσλ ζηελ ειεχζεξε ζπκθσλία ζηνλ ρψξν θαη ηε ζέζε ηνπ λφκνπ.
ήκεξα, φηαλ νη νκάδεο νη δηαζθνξπηζκέλεο παληνχ επηζπκνχλ λα νξγαλσζνχλ πάλσ ζε έλα
αληηθείκελν ή θάπνην άιιν, δελ εθιέγνπλ πιένλ ην δηεζλέο Κνηλνβνχιην ηνπ Jacks-of-all-trades. ρη,
φπνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ζπλαληεζνχλ άκεζα ή λα γίλεη κηα ζπκθσλία κε αιιεινγξαθία, εθπξφζσπνη
εηδηθεπκέλνη ζην δήηεκα ζηέιλνληαη γηα λα δηαπξαγκαηεπζνχλ, κε ηηο νδεγίεο: "Πξνζπάζεζε λα έξζεηο
ζε κηα ζπκθσλία ζε απηά θαη απηά ηα δεηήκαηα, θαη επέζηξεςε έπεηηα φρη κε έλαλ λφκν ζηελ ηζέπε
ζνπ, αιιά κε κηα πξφηαζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ κπνξεί λα δερζνχκε ή λα κελ δερζνχκε".
Σέηνηα είλαη ε κέζνδνο ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κνξθσκέλσλ θνηλσληψλ, θαη
ελψζεσλ θάζε είδνπο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ήδε ηελ Βπξψπε θαη ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο. Καη ηέηνηα
πξέπεη λα είλαη ε κέζνδνο κηαο απειεπζεξσκέλεο θνηλσλίαο. Βπηθέξνληαο ηελ απαιινηξίσζε, ε
θνηλσλία δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα νξγαλψλεηαη πάλσ ζηελ αξρή ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο
αληηπξνζψπεπζεο. Μηα θνηλσλία πνπ έρεη ζεκειησζεί πάλσ ζηελ δνπινπαξνηθία είλαη ζχκθσλε κε ηελ
απφιπηε κνλαξρία. Μηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ακνηβψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
καδψλ απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο βξίζθεη ηελ πνιηηηθή έθθξαζή ηεο ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ. Ώιιά κηα
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ειεχζεξε θνηλσλία, πνπ επαλαθηά ηελ θαηνρή ηεο θνηλήο θιεξνλνκηάο, πξέπεη λα επηδηψμεη, ζε
ειεχζεξεο νκάδεο θαη ειεχζεξεο νκνζπνλδίεο νκάδσλ, κηα λέα νξγάλσζε, ζε αξκνλία κε ηε λέα
νηθνλνκηθή θάζε ηεο ηζηνξίαο.
Κάζε νηθνλνκηθή θάζε έρεη κηα πνιηηηθή θάζε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ, θαη ζα ήηαλ αδχλαην λα
αγγηρηεί ε ηδηνθηεζία ρσξίο λα βξεη ζπγρξφλσο έλαλ λέν ηξφπν πνιηηηθήο δσήο.
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Κεθάιαην 4: Δ απαιινηξίσζε
I
Λέλε γηα ην Ρφηζηιλη (Rothschild) φηη, βιέπνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ λα απεηιείηαη απφ ηελ Βπαλάζηαζε
ηνπ 1848, εθεχξε ην εμήο ηέρλαζκα: «Βίκαη αξθεηά πξφζπκνο λα παξαδερζψ», είπε, «φηη ε πεξηνπζία
κνπ ζπζζσξεχηεθε εηο βάξνο άιισλ, αιιά αλ κνηξαδφηαλ αχξην κεηαμχ ηφζσλ εθαηνκκπξίσλ
Βπξσπαίσλ, ην κεξίδην ηνπ θαζελφο ζα ήηαλ κφλν έλα ηάιηξν. Πνιχ θαιά, ινηπφλ, αλαιακβάλσ λα
απνδψζσ ζε θάζε έλαλ ην ηάιηξφ ηνπ αλ κνπ ην δεηήζεη.»
Έρνληαο δψζεη αλάινγε δεκνζηφηεηα ζηελ ππφζρεζή ηνπ, ν εθαηνκκπξηνχρνο καο έθαλε ήζπρα ηε
βφιηα ηνπ ζηνπο δξφκνπο ηεο Φξαλθθνχξηεο. Σξεηο ή ηέζζεξηο πεξαζηηθνί ηνπ δήηεζαλ ηα ηάιηξά ηνπο,
ηνπο νπνίνπο απνδεκίσζε κε έλα ζαξδφλην ρακφγειν θαη ην θφιπν ηνπ πέηπρε. Δ νηθνγέλεηα ηνπ
εθαηνκκπξηνχρνπ έρεη αθφκα ζηελ θηήζε ηεο ηνλ πινχην ηεο.
Πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα έμππλα κπαιά κεηαμχ ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ ζθέπηνληαη φηαλ ιέλε: «Ώ,
Ώπαιινηξίσζε! Ξέξσ ηη ζεκαίλεη απηφ! Παίξλεηο φια ηα παλσθφξηα θαη ηα βάδεηο ζ‟ έλα ζσξφ θαη
θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο λα πάξεη έλα κφλνο ηνπ θαη λα παιέςεη γηα ην θαιχηεξν.»
κσο ηέηνηα αζηεία είλαη ηφζν άζρεηα φζν θαη επηπφιαηα. Ώπηφ πνπ καο ρξεηάδεηαη δελ είλαη κηα
αλαδηαλνκή παλσθνξηψλ, αλ θαη πξέπεη λα εηπσζεί φηη αθφκε θαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ν ιαφο πνπ
ηνπξηνπξίδεη ζα έβξηζθε φθεινο ζ‟ απηφ. Οχηε ζέινπκε λα κνηξάζνπκε ηνλ πινχην ησλ Ρφηζηιλη. Ώπηφ
πνπ πξαγκαηηθά ζέινπκε είλαη λα νξγαλσζνχκε έηζη, νχησο ψζηε θάζε ζε αλζξψπηλε χπαξμε πνπ
γελληέηαη ζηνλ θφζκν λα δηαζθαιίδεηαη εμαξρήο ε επθαηξία λα καζαίλεη κηα ρξήζηκε εξγαζία θαη θαη λα
γίλεηαη εηδηθή ζε απηήλ. Όζηεξα, λα είλαη ειεχζεξνο λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ ρσξίο λα δεηά ηελ
άδεηα απφ αθέληε ή ηδηνθηήηε θαη ρσξίο λα παξαδίδεη ζην γαηνθηήκνλα ή ηνλ θαπηηαιηζηή ηε κεξίδα
ηνπ ιένληνο απφ απηφ πνπ παξάγεη. ζνλ αθνξά ηνλ πινχην πνπ θαηέρνπλ νη Ρφηζηιλη ή νη
ΐάληεξκπηιη (Vanderbilt), ζα καο βνεζήζεη λα νξγαλψζνπκε ην δηθφ καο ζχζηεκα θνηλνηηθήο
παξαγσγήο.
Σε κέξα πνπ ν εξγάηεο ζα κπνξεί λα θαιιηεξγεί ηε γε ρσξίο λα δίλεη σο εηζθνξά ην κηζφ ηεο
παξαγσγήο ηνπ, ηε κέξα νη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα πινχζηεο ζνδεηέο
κεραλέο ζα είλαη ειεχζεξεο ζηε δηάζεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηε κέξα πνπ ν βηνκεραληθφο εξγάηεο ζα
παξάγεη γηα ηελ θνηλφηεηα θαη φρη γηα ηνλ κνλνπσιεηή- απηή ε κέξα ζα δεη ηνπο εξγάηεο ληπκέλνπο θαη
ζξεκκέλνπο· θαη δε ζα ππάξρνπλ πηα Ρφηζηιλη ή άιινη εθκεηαιιεπηέο.
Καλείο ηφηε δελ ζα αλαγθάδεηαη λα πνπιά ηελ εξγαηηθή ηνπ δχλακε γηα έλα κηζζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη
κφλν έλα κηθξφ ηκήκα απφ απηφ πνπ παξάγεη.
«Μέρξηο εδψ πάκε θαιά», ιέλε απηνί πνπ καο επηθξίλνπλ, « αιιά ζα ππάξμνπλ Ρφηζηιλη πνπ ζα
έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. Πψο ζα εκπνδίζεηε θάπνηνλ λα ζπζζσξεχζεη εθαηνκκχξηα ζηελ Κίλα θαη
κεηά λα εγθαηαζηαζεί αλάκεζά ζαο; Πψο ζα εκπνδίζεηε θάπνηνλ ζαλ θη απηφλ λα πεξηβάιιεη ηνλ εαπηφ
ηνπ κε ιαθέδεο θαη έκκηζζνπο ζθιάβνπο-λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί θαη λα πινπηίζεη εηο βάξνο ηνπο;»
«Αε κπνξείηε λα πεηχρεηε κηα επαλάζηαζε ζε φιν ηνλ θφζκν ηαπηφρξνλα. Χξαία, ινηπφλ, ζα
εγθαηαζηήζεηε ηεισλεία ζηα ζχλνξά ζαο γηα λα ςάμεηε φινπο φζνπο κπαίλνπλ ζηε ρψξα ζαο θαη λα
θαηάζρεηε ηα ρξήκαηα πνπ θέξλνπλ καδί ηνπο; Θα ήηαλ σξαίν ζέακα αλαξρηθνί αζηπλφκνη λα
ππξνβνινχλ ηαμηδηψηεο!»
ηε βάζε ηνπ φκσο απηφ ην επηρείξεκα εκπεξηέρεη έλα ηεξάζηην ιάζνο. Ώπηνί πνπ ην εθθξάδνπλ δε
ζηάζεθαλ πνηέ λα αλαξσηεζνχλ απφ πνχ πξνέξρνληαη νη πεξηνπζίεο ησλ πινπζίσλ. Λίγε ζθέςε
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σζηφζν, ζα αξθνχζε γηα λα ηνπο δείμεη φηη απηέο νη πεξηνπζίεο γελληνχληαη απφ ηελ αλέρεηα ησλ
θησρψλ. ηαλ δελ ππάξρνπλ πηα εμαζιησκέλνη δε ζα ππάξρνπλ νχηε πινχζηνη λα ηνπο εθκεηαιιεπηνχλ.
Ώο ξίμνπκε κηα καηηά γηα ιίγν ζην Μεζαίσλα, φηαλ νη κεγάιεο πεξηνπζίεο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη.
Έλαο βαξψλνο θενπδάξρεο αξπάδεη κηα γφληκε θνηιάδα. Ώιιά φζν ζηε γφληκε θνηιάδα δελ ππάξρνπλ
ρσξηθνί, ν βαξψλνο καο δελ είλαη πινχζηνο. Δ γε ηνπ δε ηνπ απνθέξεη ηίπνηα, ζα κπνξνχζε εμίζνπ
θαιά λα θαηέρεη κηα ηδηνθηεζία ζην θεγγάξη! Ση θάλεη ν βαξψλνο καο γηα λα πινπηίζεη; Ώλαδεηά
ρσξηθνχο!
Ώλ θάζε ρσξηθφο--θαιιηεξγεηήο είρε έλα θνκκάηη γεο, ειεχζεξν απφ λνίθη θαη θφξνπο, αλ είρε επηπιένλ
ηα εξγαιεία θαη ηα δψα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αγξνηηθή εξγαζία, πνηνο ζα φξγσλε ηα θηήκαηα
ηνπ βαξψλνπ; ινη ζα θξφληηδαλ ην δηθφ ηνπο θηήκα. Ώιιά ππάξρνπλ ρηιηάδεο εμαζιησκέλα άηνκα
θαηεζηξακκέλα απφ πνιέκνπο, μεξαζία ή ινηκφ. Αελ έρνπλ νχηε άινγν νχηε αιέηξη. (Σν ζίδεξν ήηαλ
αθξηβφ ην Μεζαίσλα θαη έλα άινγν γηα δέςηκν αθφκε πεξηζζφηεξν.)
ια απηά ηα απνγπκλσκέλα πιάζκαηα πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Μηα κέξα
βιέπνπλ ζην δξφκν ζηα φξηα ηνπ θηήκαηνο ηνπ βαξψλνπ καο έλα πίλαθα αλαθνηλψζεσλ πνπ
ππνδεηθλχεη κε θάπνηα ζήκαηα θαηαλνεηά ζ‟ απηνχο φηη ν εξγάηεο πνπ δηαηίζεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζ‟
απηφ ην θηήκα ζα παξαιάβεη ηα εξγαιεία θαη ηα πιηθά γηα λα ρηίζεη ηελ θαιχβα ηνπ θαη λα ζπείξεη ηα
ρσξάθηα ηνπ, ρσξίο λα πιεξψλεη λνίθη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ εηψλ
παξνπζηάδεηαη απφ ηφζνπο πνιινχο ζηαπξνχο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ πνπ ν ρσξηθφο θαηαιαβαίλεη
ην λφεκα απηψλ ησλ ζηαπξψλ.
Έηζη νη δχζηπρνη θνπθαξάδεο ζπξξένπλ ζηε γε ηνπ βαξψλνπ, δεκηνπξγψληαο δξφκνπο,
απνμεξαίλνληαο έιε, ρηίδνληαο ρσξηά. ε ελληά ρξφληα αξρίδεη λα ηνπο θνξνινγεί. Πέληε ρξφληα
αξγφηεξα απμάλεη ην λνίθη. Όζηεξα ην δηπιαζηάδεη. Ο ρσξηθφο δέρεηαη απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο γηαηί δε
κπνξεί λα βξεη θαιχηεξεο αιινχ. Καη ζηγά-ζηγά κε ηε βνήζεηα ησλ λφκσλ πνπ θηηάρλνληαη απφ ηνπο
βαξψλνπο, ε θηψρεηα ηνπ ρσξηθνχ κεηαηξέπεηαη ζε πεγή ηνπ πινχηνπ ηνπ βαξψλνπ. Καη δελ είλαη κφλν
ν αθέληεο ηνπ θένπδνπ πνπ ιαθπξαγσγεί εηο βάξνο ηνπ. Έλα νιφθιεξν ιεθνχζη απφ ηνθνγιχθνπο
εθνξκνχλ ελαληίνλ ησλ ρσξηψλ, πνιιαπιαζηαδφκελνη θαζψο ε θαθνκνηξηά ησλ ρσξηθψλ απμάλεη. Έηζη
ήηαλ ηα πξάγκαηα ζην Μεζαίσλα. Καη ζήκεξα δελ είλαη αθφκε έηζη ηα πξάγκαηα; Ώλ ππήξραλ
ειεχζεξεο εθηάζεηο ηηο νπνίεο ν ρσξηθφο κπνξνχζε λα θαιιηεξγήζεη αλ ην επηζπκνχζε, ζα πιήξσλε
ρίιηα
θξάγθα ζηνλ Κχξην Τπνθφκε ( ηίηινο επγελείαο θαηψηεξνο ηνπ θφκεηα, Σ.η.Μ.) γηα λα δερηεί λα ηνπ
πνπιήζεη έλα ςίρνπιν; Θα επηβάξπλε ηνλ εαπηφ ηνπ κε έλα λνίθη πνπ ζα απνξξνθνχζε ην έλα ηξίην ηεο
παξαγσγήο; Θα πήγαηλε λα γίλεη θνιιήγνο γηα λα δψζεη ηε κηζή ζπγθνκηδή ηνπ ζην γαηνθηήκνλα;
κσο δελ έρεη ηίπνηα. Έηζη ζα απνδερηεί νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, αξθεί κφλν λα κπνξέζεη λα δήζεη
νξγψλνληαο ηε γε θαη ζα πινπηίζεη ην γαηνθηήκνλα. Βπνκέλσο ζην δέθαην έλαην αηψλα, φπσο αθξηβψο
ζην Μεζαίσλα, ε θηψρεηα ηνπ ρσξηθνχ είλαη κηα πεγή πινχηνπ ηνπ θηεκαηία.
II
Ο γαηνθηήκνλαο νθείιεη ηα πινχηε ηνπ ζηε θηψρεηα ησλ ρσξηθψλ θαη ν πινχηνο ηνπ θαπηηαιηζηή
πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα πεγή.
Πάξηε ηελ πεξίπησζε ελφο αζηνχ, ν νπνίνο κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν βξίζθεηαη λα έρεη πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο θξάγθα. Θα κπνξνχζε , βεβαίσο, λα μνδέςεη ηα ρξήκαηά ηνπ κε ηνλ ξπζκφ ησλ πελήληα
ρηιηάδσλ θξάγθσλ ην ρξφλν, έλα απιφ, αζήκαλην πξάγκα ζ‟ απηφ ηνλ θαηξφ ηεο εθθεληξηθήο,
παξάινγεο πνιπηέιεηαο. Ώιιά έηζη δε ζα ηνπ είρε κείλεη ηίπνηα ζην ηέινο ησλ δέθα εηψλ. Γη απηφ,
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φληαο «πξαθηηθφ άηνκν», πξνηηκά λα θξαηήζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ αθέξαηα θαη λα θεξδίζεη επίζεο έλα
βνιηθφ κηθξφ εηήζην εηζφδεκα.
Ώπηφ είλαη πνιχ εχθνιν ζηελ θνηλσλία καο, αθξηβψο γηαηί νη πφιεηο θαη ηα ρσξηά καο αθζνλνχλ απφ
εξγάηεο πνπ δελ έρνπλ ηα πξνο ην δελ γηα έλα κήλα, νχηε θαλ γηα έλα δεθαπελζήκεξν.
Έηζη ν αζηφο καο ηδξχεη έλα εξγνζηάζην. Οη ηξάπεδεο ζπεχδνπλ λα ηνπ δαλείζνπλ άιιεο πεληαθφζηεο
ρηιηάδεο θξάγθα, εηδηθά αλ έρεη κηα θήκε γηα «επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα». Καη κε ην εθαηνκκχξηφ ηνπ
κπνξεί λα δηεπζχλεη ηελ εξγαζία πεληαθνζίσλ εξγαηψλ.
Ώλ φινη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ζηα πεξίρσξα είραλ εμαζθαιηζκέλε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ, πνηνο ζα δνχιεπε γηα ηνλ θαπηηαιηζηή καο κε έλα κηζζφ 3 θξάγθσλ ηελ
εκέξα, ελψ ηα πξντφληα πνπ παξάγεη πσινχληαη γηα πέληε ή αθφκε δέθα θξάγθα;
Απζηπρψο-ην μέξνπκε φινη πνιχ θαιά- νη θησρέο γεηηνληέο ησλ πφιεψλ καο θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξηψλ
είλαη γεκάηεο απφ άπνξνπο θνπθαξάδεο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θσλάδνπλ γηα ςσκί. Έηζη, πξηλ ην
εξγνζηάζην θαιά-θαιά ηειεηψζεη, νη εξγάηεο ζπεχδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Βθεί πνπ
δεηείηαη κηα εθαηνληάδα, ρίιηνη πνιηνξθνχλ ηηο πφξηεο, θαη απφ ηελ ψξα πνπ ην εξγνζηάζηφ ηνπ ζα
μεθηλήζεη, ν ηδηνθηήηεο, αλ έρεη κφλν κέηξηεο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ζα απνθνκίδεη ρίιηα θξάγθα
ην ρξφλν απφ θάζε εξγάηε πνπ απαζρνιεί.
Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα απνηακηεχεη κηα κηθξή βνιηθή πεξηνπζία. Καη αλ δηαιέμεη έλα επηθεξδή
θιάδν θαη έρεη «επηρεηξεκαηηθά ηαιέληα» ζχληνκα ζα κεγαιψζεη ην εξγνζηάζηφ ηνπ θαη ζα απμήζεη ην
εηζφδεκά ηνπ δηπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ εθκεηαιιεχεηαη.
Έηζη κεηαηξέπεηαη ζε κηα βαξχλνπζα πξνζσπηθφηεηα. Βίλαη ζε ζέζε λα παξαζέηεη γεχκαηα ζε άιιεο
πξνζσπηθφηεηεο- ζηνπο ηνπηθνχο πξνχρνληεο, ζηνλ θχξην βνπιεπηή. Μπνξεί λα παληξέςεη ηελ
πεξηνπζία ηνπ κε κία άιιε πεξηνπζία. χληνκα κπνξεί λα δηαιέγεη ζέζεηο γηα ηα παηδηά ηνπ θαη
αξγφηεξα ίζσο λα πάξεη θάηη θαιφ απ‟ ηελ Κπβέξλεζε-κηα ζχκβαζε γηα ην ζηξαηφ ή ηελ αζηπλνκία. Ο
ρξπζφο ηνπ γελλάεη ρξπζφ? ψζπνπ επηηέινπο έλαο πφιεκνο, ή αθφκε κηα θήκε πνιέκνπ, ή κηα
θεξδνζθνπία ζην Υξεκαηηζηήξην, ηνπ δίλεη ηε κεγάιε ηνπ επθαηξία.
Σα ελλέα δέθαηα ησλ ηεξάζηησλ πεξηνπζηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη
(φπσο ν Υέλξπ Σδψξηδ (Henry George) απέδεημε ζην «Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα») ην απνηέιεζκα
απάηεο ζε κεγάιε θιίκαθα, ππνβνεζνχκελε απφ ην Κξάηνο. ηελ Βπξψπε ελλέα δέθαηα απφ ηηο
πεξηνπζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο κνλαξρίεο θαη ηηο δεκνθξαηίεο καο έρνπλ ηελ ίδηα πξνέιεπζε. Αελ
ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα γίλεη θαλείο εθαηνκκπξηνχρνο. Ώπηφ είλαη ην κπζηηθφ ηνπ πινχηνπ? βξεο
ηνπο εμαζιησκέλνπο πνπ ιηκνθηνλνχλ, πιήξσζέ ηνπο ηξία θξάγθα θαη θαλ‟ ηνπο λα παξάγνπλ αμία
δέθα θξάγθσλ ηελ εκέξα, ζπζζψξεπζε κηα πεξηνπζία κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη κεηά αχμεζέ ηελ κε
θάπνηα πεηπρεκέλε βνιή, δεκηνπξγεκέλε κε ηε βνήζεηα ηνπ Κξάηνπο!
Υξεηάδεηαη λα ζπλερίζνπκε κηιψληαο γηα ηηο κηθξέο πεξηνπζίεο νη νπνίεο απνδίδνληαη απφ ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο ζε πξνλνεηηθφηεηα θαη νηθνλνκία, φηαλ γλσξίδνπκε φηη απιή εμνηθνλφκεζε απφ κφλε
ηεο δελ θέξλεη θαλέλα απνηέιεζκα, φζν νη πεληάξεο πνπ απνηακηεχνληαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πεηλαζκέλσλ;
Πάξηε π.ρ. έλαλ ηζαγθάξε. Έζησ φηη ε δνπιεηά ηνπ ακείβεηαη θαιά, φηη έρεη κπφιηθε πειαηεία θαη φηη
κέζσ απζηεξήο νηθνλνκίαο θαηαθέξλεη λα απνηακηεχζεη απφ δχν θξάγθα ηε κέξα, πελήληα θξάγθα ην
κήλα! Έζησ φηη ν ηζαγθάξεο καο δελ είλαη πνηέ άξξσζηνο, φηη ηξψεη ρνξηαζηηθά, παξά ην πάζνο ηνπ
γηα νηθνλνκία? φηη δελ παληξεχεηαη νχηε έρεη παηδηά? φηη δελ πεζαίλεη απφ θπκαηίσζε? ππνζέζηε
νηηδήπνηε επηζπκείηε!
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Β, ινηπφλ, ζηα πελήληα ηνπ δε ζα έρεη βάιεη ζηελ άθξε νχηε 15.000 θξάγθα? θαη δε ζα έρεη αξθεηά γηα
λα δήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεξαηεηψλ ηνπ, φηαλ δε ζα κπνξεί πιένλ λα εξγαζηεί. ίγνπξα δε
δεκηνπξγνχληαη έηζη νη ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο. Ώιιά ππνζέζηε φηη έλαο άιινο ηζαγθάξεο, κφιηο
απνηακηεχζεη ιίγεο πεληάξεο, ηα κεηαθέξεη κε θξνληίδα ζηελ ηξάπεδα απνηακηεχζεσλ θαη φηη ε
ηξάπεδα απνηακηεχζεσλ ηα δαλείδεη ζηνλ θαπηηαιηζηή πνπ εηνηκάδεηαη λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο θησρνχο.
Σφηε ν ηζαγθάξεο καο παίξλεη έλα καζεηεπφκελν, ην παηδί θάπνηνπ εμαζιησκέλνπ θησρνχ, πνπ ζα
ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ηπρεξφ αλ ζε πέληε ρξφληα ν γηνο ηνπ έρεη κάζεη ηελ ηέρλε θαη κπνξεί λα
θεξδίζεη ην ςσκί ηνπ.
Βλ ησ κεηαμχ ν ηζαγθάξεο καο δελ ράλεη απφ απηφλ, θαη αλ ππάξρεη έληνλε θίλεζε ζηνλ θιάδν
ζχληνκα παίξλεη έλα δεχηεξν, θαη χζηεξα έλα ηξίην καζεηεπφκελν. ην κέιινλ ζα πάξεη δχν ή ηξεηο
εξγάηεο-θησρνχο θαθνκνίξεδεο, γεκάηνπο επγλσκνζχλε πνπ παίξλνπλ ηξία θξάγθα ηε κέξα γηα
δνπιεηά πνπ αμίδεη έμη θαη αλ ν ηζαγθάξεο καο είλαη «ηπρεξφο», αλ δειαδή, είλαη αξθεηά έμππλνο θαη
αξθεηά ηζηγθνχλεο, νη εξγάηεο θαη νη καζεηεπφκελνί ηνπ ζα ηνπ απνθέξνπλ ζρεδφλ κηα εηθνζαξηά
θξάγθα ηελ εκέξα, επηπιένλ απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ κφρζνπ. Σφηε κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ επηρείξεζή
ηνπ. ηαδηαθά ζα γίλεη πινχζηνο θαη δε ζα έρεη πηα αλάγθε λα πεξηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα απζηεξψο
αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε. Θα αθήζεη κηα κηθξή βνιηθή πεξηνπζία ζην γην ηνπ.
Ώπηφ νλνκάδνπλ νη άλζξσπνη «λα είζαη νηθνλφκνο θαη λα έρεηο εγθξαηείο ζπλήζεηεο». Καηά βάζνο δελ
είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηε ζπληξηβή ησλ θησρψλ.
Σν εκπφξην θαίλεηαη λα εμαηξείηαη απφ απηφ ηνλ θαλφλα. «Έλαο ηέηνηνο άληξαο», καο ιέλε, «αγνξάδεη
ηζάη ζηελ Κίλα, ην θέξλεη ζηε Γαιιία θαη πξαγκαηνπνηεί θέξδνο ζην ηξηάληα ηνηο εθαηφ ηνπ αξρηθνχ
ηνπ θεθαιαίνπ. Αελ εθκεηαιιεχηεθε θαλέλα.»
Χζηφζν ε πεξίπησζε απηή είλαη παξφκνηα. Ώλ ν έκπνξφο καο είρε κεηαθέξεη ηα δεκάηηα ηνπ ζηελ
πιάηε ηνπ, πάεη θαιά! ηνπο πξψηνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο έηζη αθξηβψο δηεμαγφηαλ ην εμσηεξηθφ
εκπφξην θαη επνκέλσο θαλείο δελ έθηαλε ηέηνηα ηιηγγηψδε πνζά πεξηνπζίαο φπσο ζηηο κέξεο καο. Πνιχ
ιίγα θαη πνιχ δχζθνια θεξδηζκέλα ήηαλ ηα ρξπζά θέξκαηα πνπ ν κεζαησληθφο έκπνξνο θέξδηδε απφ
έλα καθξχ θαη επηθίλδπλν ηαμίδη. Ήηαλ ιηγφηεξν ε αγάπε γηα ην ρξήκα απφ ηε δίςα γηα ηαμίδη θαη
πεξηπέηεηα πνπ ελέπλεε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.
ήκεξα ε κέζνδνο είλαη απινχζηεξε. Έλαο έκπνξνο πνπ έρεη θάπνην θεθάιαην δε ρξεηάδεηαη λα
θνπλεζεί απ‟ ην γξαθείν ηνπ γηα λα γίλεη πινχζηνο. Σειεγξαθεί ζε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ
ηνπ ιέγνληάο ηνπ λα αγνξάζεη εθαηφ ηφλνπο ηζάη? λαπιψλεη έλα θαξάβη, θαη ζε ιίγεο εβδνκάδεο, ζε
ηξεηο κήλεο αλ είλαη ηζηηνθφξν, ην ζθάθνο ηνπ θέξλεη ην θνξηίν ηνπ. Αελ αλαιακβάλεη νχηε ηα ξίζθα
ηνπ ηαμηδηνχ, γηαηί ην ηζάη θαη ην ζθάθνο ηνπ είλαη αζθαιηζκέλα, θαη αλ έρεη μνδέςεη εθαηφ ρηιηάδεο
θξάγθα ζα πάξεη εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδεο? απηφ ζπκβαίλεη αλ δελ έρεη πξνζπαζήζεη λα θεξδνζθνπήζεη
ζε θάπνηα πξσηφηππα πξντφληα, ζηελ νπνία πεξίπησζε δηαηξέρεη έλα θίλδπλν είηε λα δηπιαζηάζεη ηελ
πεξηνπζία ηνπ, είηε λα ηε ράζεη ηειείσο.
Σψξα, πψο ζα κπνξνχζε λα βξεη άληξεο δηαηεζεηκέλνπο λα δηαζρίζνπλ ηε ζάιαζζα, λα ηαμηδέςνπλ ζηελ
Κίλα θαη λα επηζηξέςνπλ, λα ππνκείλνπλ βάζαλα θαη κφρζν ζθιάβνπ θαη λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηε δσή
ηνπο γηα κηα άζιηα κηθξή ακνηβή; Πψο ζα κπνξνχζε λα βξεη ιηκελεξγάηεο πξφζπκνπο λα θνξηψζνπλ θαη
λα μεθνξηψζνπλ ηα πινία ηνπ γηα κηζζνχο πείλαο; Πψο; Γηαηί είλαη ζε αλάγθε θαη ιηκνθηνλνχλ.
Πεγαίληε ζηα ιηκάληα, επηζθεθηείηε ηηο ηαβέξλεο ζηηο πξνθπκαίεο, θαη θνηηάμηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο
πνπ έρνπλ έξζεη λα πξνζιεθζνχλ, ζπλσζηηδψκελνη γχξσ απφ ηηο πχιεο ηνπ ιηκαληνχ, ηηο νπνίεο
πνιηνξθνχλ απφ λσξίο ην πξσί, ειπίδνληαο λα ηνπο επηηξαπεί λα δνπιέςνπλ ζηα ζθάθε. Κνηηάμηε
απηνχο ηνπο λαχηεο, επηπρείο λα πξνζιεθζνχλ γηα έλα καθξχ ηαμίδη, χζηεξα απφ βδνκάδεο θαη κήλεο
αλακνλήο. ‟ φιε ηε δσή ηνπο έθεπγαλ κε πινία ζηε ζάιαζζα, θαη ζα κπαξθάξνπλ αθφκε ζε άιια,
κέρξη λα πεζάλνπλ ζηα θχκαηα.
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Μπείηε ζηα ζπίηηα ηνπο, θνηηάμηε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε θνπξέιηα, δψληαο θαλείο δελ μέξεη
πψο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηνπ παηέξα θαη ζα έρεηε ηελ απάληεζε. Πνιιαπιαζηάζηε ηα παξαδείγκαηα,
δηαιέμηε ηα φπνπ ζέιεηε? εμεηάζηε ηελ πεγή φισλ ησλ πεξηνπζηψλ, κεγάισλ ή κηθξψλ, είηε
πξνέξρνληαη απ‟ ην εκπφξην, ηηο ηξάπεδεο, ηα εξγνζηάζηα ή ηε γε. Παληνχ ζα αλαθαιχςεηε φηη ν
πινχηνο ησλ πινπζίσλ αλαβιχδεη απφ ηε θηψρεηα ησλ θησρψλ. Γη απηφ κηα αλαξρηθή θνηλσλία δε
ρξεηάδεηαη λα θνβάηαη ηνλ εξρνκφ ελφο Ρφηζηιλη πνπ ζα εγθαζηζηψληαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Βάλ θάζε
κέινο ηεο θνηλφηεηαο γλσξίδεη φηη χζηεξα απφ ιίγεο ψξεο παξαγσγηθνχ κφρζνπ ζα έρεη δηθαίσκα ζε
φιεο ηηο απνιαχζεηο πνπ πξνζθέξεη ν πνιηηηζκφο, θαη ζε απηέο ηηο βαζχηεξεο πεγέο επραξίζηεζεο πνπ ε
Σέρλε θαη ε Βπηζηήκε πξνζθέξνπλ ζε φινπο φζνπο ηηο αζθνχλ, δε ζα πνπιήζεη ηε δχλακή ηνπ γηα έλα
κηζζφ πείλαο· θαλείο δε ζα έξζεη εζεινληηθά λα δνπιέςεη γηα ηνλ πινπηηζκφ ηνπ Ρφηζηιλη ζαο. Οη
πεληάξεο ηνπ ζα είλαη κφλν πνιιά κεηαιιηθά θνκκάηηα- ρξήζηκεο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, αιιά
αλίθαλεο λα αλαπαξαρζνχλ.
Ώπαληψληαο ζηελ παξαπάλσ έλζηαζε ππνδείμακε ηαπηφρξνλα ην πεδίν δξάζεο ηεο Ώπαιινηξίσζεο.
Πξέπεη λα εθαξκφδεη ζε νηηδήπνηε δηεπθνιχλεη έλαλ άλζξσπν --είλαη ηξαπεδίηεο, βηνκήραλνο ή
γαηνθηήκνλαο-- λα ηδηνπνηεζεί ην πξντφλ ηνπ κφρζνπ θάπνηνπ άιινπ. Δ θφξκνπιά καο είλαη απιή θαη
θαηαλνεηή.
Αε ζέινπκε λα θιέςνπκε απφ θάπνηνλ ην παιηφ ηνπ, αιιά ζέινπκε λα δψζνπκε ζηνπο εξγάηεο φια ηα
πξάγκαηα ησλ νπνίσλ ε έιιεηςε ηνπο κεηαηξέπεη ζε εχθνιν ζχκα γηα ηνλ εθκεηαιιεπηή: θαη ζα
θάλνπκε ην παλ δπλαηφλ ψζηε, αθνχ ζε θαλέλα δε ζα ιείπεη θάηη, θαλέλαο άλζξσπνο λα κελ είλαη
αλαγθαζκέλνο λα πνπιήζεη ηε δχλακε ησλ ρεξηψλ ηνπ γηα θεξδίζεη ηελ κεηά βίαο επηβίσζε γη απηφλ θαη
ηα παηδηά ηνπ. Ώπηφ ελλννχκε φηαλ κηιάκε γηα απαιινηξίσζε? απηφ ζα είλαη ην ρξένο καο θαηά ηελ
Βπαλάζηαζε, πξνο ηνλ εξρνκφ ηεο νπνίαο πξνζβιέπνπκε, φρη ζε δηαθφζηα ρξφληα κεηά απφ ζήκεξα,
αιιά ζχληνκα, πνιχ ζχληνκα.
III
Οη ηδέεο ηνπ Ώλαξρηζκνχ γεληθψο θαη ηεο Ώπαιινηξίσζεο εηδηθψο βξίζθνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε
απήρεζε απ‟ φζν είκαζηε ζε ζέζε λα θαληαζηνχκε κεηαμχ αλζξψπσλ κε αλεμάξηεην ραξαθηήξα θαη
απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ηεκπειηά δελ είλαη ην ππέξηαην ηδαληθφ. «Χζηφζν», καο πξνεηδνπνηνχλ ζπρλά
νη θίινη καο, «θξνληίζηε λα κελ ην παξαηξαβήμεηε! Δ αλζξσπφηεηα δε κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε κία
κέξα, γη απηφ κε βηάδεζηε ππεξβνιηθά κε ηα ζρέδηά ζαο γηα Ώπαιινηξίσζε θαη Ώλαξρία, αιιηψο ζα
δηαθηλδπλεχζεηε λα κελ πεηχρεηε έλα κφληκν απνηέιεζκα.»
Σψξα, απηφ πνπ θνβφκαζηε φζνλ αθνξά ηελ απαιινηξίσζε είλαη αθξηβψο ην αληίζεην. Φνβφκαζηε
κήπσο δε ην πξνρσξήζνπκε ζε αξθεηά κεγάιε θιίκαθα, κήπσο ηελ πξαγκαηνπνηήζνπκε ζε πνιχ κηθξή
θιίκαθα ψζηε λα είλαη δηαξθήο. Αε ζα ζέιακε λα αλαραηηηζηεί ε επαλαζηαηηθή νξκή ζηα κηζά ηνπ
δξφκνπ, λα εμαληιήζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε εκίκεηξα, ηα νπνία δε ζα επραξηζηνχζαλ θαλέλαλ, θαη ελψ ζα
πξνθαινχζε κηα ηεξάζηηα ζχγρπζε ζηελ θνηλσλία θαη ζα ζηακαηνχζε ηηο παξαδνζηαθέο ηεο αζρνιίεο,
δε ζα είρε θακηά δσηηθή δχλακε-πνπ απιψο ζα δηέδηδε γεληθή δπζθνξία θαη αλαπφθεπθηα ζα
πξνεηνίκαδε ην δξφκν γηα ην ζξίακβν ηεο αληίδξαζεο.
Τπάξρνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζ‟ έλα ζχγρξνλν Κξάηνο θαζηεξσκέλεο ζρέζεηο ηηο νπνίεο είλαη
πξαθηηθά αδχλαην λα αιιάμεηο αλ πεηξάμεηο κφλν έλα κέξνο ηνπο. Ο κεραληζκφο κέζα ζηνλ νηθνλνκηθφ
καο νξγαληζκφ είλαη ηφζν πνιχπινθνο θαη αιιεινεμαξηψκελνο πνπ θαλέλα κέξνο δε κπνξεί λα
αιιαρζεί αλ δε δηαηαξάμεηο ην ζχλνιν. Ώπηφ γίλεηαη θαλεξφ κφιηο γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα λα
απαιινηξησζεί νηηδήπνηε.
Ώο ππνζέζνπκε φηη ζε θάπνηα ρψξα πξαγκαηνπνηείηαη κηα πεξηνξηζκέλε κνξθή απαιινηξίσζεο. Γηα
παξάδεηγκα φηη, φπσο πξφηεηλε παιαηφηεξα ν Υέλξπ Σδφξηδ, θνηλσληθνπνηείηαη κφλν ε ηδηνθηεζία ησλ
κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, ελψ ηα εξγνζηάζηα παξακέλνπλ άζηθηα? ή φηη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πφιε
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θαηάζρνληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα/Κνκκνχλα (Commune) ηα ζπίηηα αιιά φρη ηα εκπνξεχκαηα· ή φηη ζε
θάπνην βηνκεραληθφ θέληξν ηα εξγνζηάζηα πεξηέξρνληαη ζηελ Κνηλφηεηα, φκσο αθήλνληαη απείξαρηεο
νη κεγάιεο γαηνθηεζίεο.
Σν ίδην απνηέιεζκα ζα έβγαηλε ζε θάζε πεξίπησζε- κηα απίζηεπηε αλαηξνπή ηνπ βηνκεραληθνχ
ζπζηήκαηνο, ρσξίο ηξφπν λα αλαδηνξγαλσζεί ζε θαηλνχξγηα βάζε. Αηαθνπή ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, ρσξίο ηελ επηζηξνθή ζηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο ·ε θνηλσλία ζα βξηζθφηαλ
αδχλακε λα δεκηνπξγήζεη έλα αξκνληθφ ζχλνιν.
Βάλ ε αγξνηηά κπνξνχζε λα απειεπζεξσζεί απφ ηνπο κεγάινπο γαηνθηήκνλεο, ελφζσ ε βηνκεραλία ζα
παξέκελε ζηδεξνδέζκηα ηνπ θαπηηαιηζηή, ηνπ εκπφξνπ, ηνπ ηξαπεδίηε, ηίπνηα δε ζα είρε επηηεπρζεί. Ο
ρσξηθφο ππνθέξεη ζήκεξα φρη κφλν επεηδή νθείιεη λα πιεξψλεη λνίθη ζην γαηνθηήκνλα? ππνθέξεη απφ
ην ζχλνιν ησλ ππαξρνπζψλ ζπλζεθψλ. Σνλ εθκεηαιιεχεηαη ν έκπνξνο πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα πιεξψλεη
ηξία θξάγθα γηα έλα θηπάξη, ην νπνίν ζε ζχγθξηζε κε ηε δνπιεηά ηνπ αγξφηε, δελ αμίδεη νχηε δεθαπέληε
πεληάξεο. Φνξνινγείηαη απφ ην Κξάηνο, ην νπνίν δε κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο ηε θνβεξή ηνπ ηεξαξρία
αμησκαηνχρσλ θαη ζεσξεί αλαγθαίν λα δηαηεξεί έλα αθξηβφ ζηξαηφ, γηαηί νη έκπνξνη φισλ ησλ εζλψλ
δηαξθψο παιεχνπλ γηα ηηο αγνξέο θαη νπνηαδήπνηε κέξα έλαο κηθξφο ηζαθσκφο πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε θάπνηνπ κέξνπο ηεο Ώζίαο ή ηεο Ώθξηθήο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε πφιεκν.
Όζηεξα πάιη ν ρσξηθφο ππνθέξεη απφ ηελ εξήκσζε ηεο επαξρίαο: νη λένη ειθχνληαη απφ ηηο κεγάιεο
βηνκεραληθέο πφιεηο κε ην δφισκα ησλ πςειψλ κηζζψλ πνπ πιεξψλνπλ πξνζσξηλά νη παξαγσγνί
πνιπηειψλ πξντφλησλ, ή απφ ηα ζέιγεηξα κηαο πην έληνλεο δσήο. Δ ηερλεηή πξνζηαζία ηεο
βηνκεραλίαο, ε βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε ησλ μέλσλ ρσξψλ, ε θεξδνζθνπία ζην ρξεκαηηζηήξην, ε
δπζθνιία λα βειηηψζεη ην έδαθνο θαη ηα εξγαιεία ηεο παξαγσγήο-φινη απηνί νη παξάγνληεο
ζπλδπάδνληαη ζήκεξα εηο βάξνο ηεο αγξνηηάο πνπ επηβαξχλεηαη φρη κφλν απφ ην λνίθη, αιιά απφ φιν ην
ζχκπιεγκα ησλ ζπλζεθψλ ζε κηα θνηλσλία πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε. Έηζη, αθφκε θη αλ ε
απαιινηξίσζε ηεο γεο πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη θαζέλαο ήηαλ ειεχζεξνο λα νξγψζεη θαη λα
θαιιηεξγήζεη ην έδαθνο πξνο ην κεγαιχηεξν φθειφο ηνπ, ρσξίο λα πιεξψλεη λνίθη, ε αγξνηηά, αθφκε θη
αλ απνιάκβαλε-πξάγκα ην νπνίν δε κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί δεδνκέλν- κηα
πεξηζηαζηαθή επεκεξία, ζχληνκα ζα έπεθηε μαλά ζην ηέικα ζην νπνίν βξίζθεηαη ζήκεξα. Σα πάληα ζα
έπξεπε λα μαλαμεθηλήζνπλ, κε πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο.
Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε βηνκεραλία. Πάξηε ηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε: αληί λα κεηεηξέςεηε ηνπο εξγάηεο
γεο ζε ρσξηθνχο-ηδηνθηήηεο, δψζηε ηα εξγνζηάζηα ζ‟ απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απηά. Αηψμηε ηνπο
αθέληεο-βηνκεράλνπο, αιιά αθήζηε ζην γαηνθηήκνλα ηε γε ηνπ, ζηνλ ηξαπεδίηε ηα ιεθηά ηνπ, ζηνλ
έκπνξν ην Υξεκαηηζηήξηφ ηνπ, δηαηεξήζηε ην πιήζνο ησλ αθακάηεδσλ πνπ δνπλ απφ ην κφρζν ησλ
εξγαηψλ, ηνπο ρηιηάδεο ησλ εκπφξσλ-κεζνιαβεηψλ, ην Κξάηνο κε ηνπο αλαξίζκεηνπο αμησκαηνχρνπο
ηνπ θαη ε βηνκεραλία ζα αθηλεηνπνηνχληαλ πιήξσο. Με βξίζθνληαο αγνξαζηέο ζηε κάδα ησλ ρσξηθψλ
πνπ ζα παξέκελαλ θησρνί· κε θαηέρνληαο ηελ πξψηε χιε θαη κε κπνξψληαο λα εμάγνπλ ην πξντφλ ηνπο,
ελ κέξεη εμαηηίαο ηνπ ζηακαηήκαηνο ηνπ εκπνξίνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν επεηδή νη βηνκεραλίεο
εμαπιψλνληαη ζ‟ φιν ηνλ θφζκν, νη παξαγσγνί ζα έλησζαλ αλίθαλνη λα παιέςνπλ θαη ρηιηάδεο εξγάηεο
ζα ξίρλνληαλ ζην δξφκν. Ώπηά ηα πεηλαζκέλα πιήζε ζα ήηαλ έηνηκα θαη πξφζπκα λα ππνηαρζνχλ ζηνλ
πξψην ξαδηνπξγφ πνπ ζα εξρφηαλ λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί? ζα ζπλαηλνχζαλ επίζεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ
παιηά ζθιαβηά, κφλν κε ηελ ππφζρεζε ηεο δνπιεηάο.
Βίηε, ηέινο, ππνζέζηε φηη θάλεηε έμσζε ζηνπο γαηνθηήκνλεο θαη παξαδίδεηε ηα εξγνζηάζηα ζηνπο
εξγάηεο, ρσξίο λα αζρνιεζείηε κε ην πιήζνο ησλ κεζνιαβεηψλ πνπ απνκπδνχλ ην πξντφλ ησλ
παξαγσγψλ καο θαη θεξδνζθνπνχλ ζην ζηάξη θαη ην αιεχξη, ην θξέαο θαη ηα είδε παληνπσιείνπ, ζηα
κεγάια καο εκπνξηθά θέληξα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πσινχλ ηα πξντφληα ησλ παξαγσγψλ καο.
Όζηεξα, κφιηο ζηακαηήζεη ε ζπλαιιαγή θαη δελ θπθινθνξνχλ πηα ηα πξντφληα? κφιηο ιείςεη ην ςσκί
απ‟ ην Παξίζη θαη ε Λπφλ δε βξεη αγνξαζηέο γηα ηα κεηάμηα ηεο, κηα ηξνκεξή αληεπαλάζηαζε ζα
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ζπκβεί-κηα αληεπαλάζηαζε πνπ ζα παηήζεη επί πησκάησλ, ζαξψλνληαο ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά κε
ζθαίξεο θαη νβίδεο· θάλνληαο φξγηα εθηειέζεσλ θαη εθηνπίζεσλ φπσο ην έθαλε (ζηε Γαιιία, Σ.η.Μ.) ην
1815, ην 1848 θαη ην 1871. ια είλαη αιιεινεμαξηψκελα ζηηο θνηλσλίεο καο· είλαη αδχλαην λα
αιιάμεηο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ρσξίο λα αιιάμεηο ην ζχλνιν. Γη απηφ, ηε κέξα πνπ ζα επηηεζνχκε ζηελ
αηνκηθή ηδηνθηεζία, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο, εδαθηθή ή βηνκεραληθή, ζα ππνρξεσζνχκε λα
επηηεζνχκε θαη ζε φιεο άιιεο. Θα ην απαηηήζεη ε ίδηα ε επηηπρία ηεο Βπαλάζηαζεο.
Βθηφο απηνχ, δε ζα κπνξνχζακε, θαη λα ζέιακε, λα πεξηνξίζνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζε κεξηθή
απαιινηξίσζε. ηαλ ε αξρή ηνπ «Εεξνχ Αηθαηψκαηνο ζηελ Εδηνθηεζία» θινληζηεί, νη ζεσξεηηθνί δελ
πξφθεηηαη λα εκπνδίζνπλ ηελ αλαηξνπή ηεο, εδψ απφ ηνπο δνπινπάξνηθνπο, εθεί απφ ηνπο ζθιάβνπο
ηεο κεραλήο.
Ώλ κηα κεγάιε πφιε, π.ρ. ην Παξίζη, έπξεπε λα πεξηνξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηελ θαηάζρεζε ησλ
θαηνηθηψλ ή ησλ εξγνζηαζίσλ, ζα ήηαλ αλαγθαζκέλε επίζεο λα αξλεζεί ην δηθαίσκα ησλ ηξαπεδηηψλ
λα επηβάιινπλ ζηελ Κνηλφηεηα θφξν πνπ ζα έθηαλε ηα 50.000.000 θξάγθα κε ηε κνξθή ηφθνπ απφ
πξνεγνχκελα δάλεηα. Δ κεγάιε πφιε ζα ήηαλ αλαγθαζκέλε λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη ε επηξξνή ηεο αλαπφθεπθηα ζα παξφηξπλε ηνπο ρσξηθνχο λα ειεπζεξσζνχλ απφ ην
γαηνθηήκνλα. Θα ήηαλ αλαγθαίν λα πεξηέιζνπλ ζηελ Κνηλφηεηα νη ζηδεξφδξνκνη ψζηε νη πνιίηεο λα
κπνξνχλ λα βξνπλ θαΎ θαη δνπιεία θαη, ηειηθά, λα απνηξαπεί ην κάηαην μφδεκα απνζεκάησλ θαη λα
πξνθπιαρζνχλ απφ ην ηξαζη (trust, κνλνπσιηαθή νξγάλσζε, Σ.η.Μ.) ησλ θεξδνζθφπσλ ηνπ ζηαξηνχ,
φπσο απηψλ ησλ νπνίσλ ζχκα έπεζε ε Κνκκνχλα ηνπ 1793, ζα έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνπο ίδηνπο ηνπο
πνιίηεο ε θξνληίδα λα ζπγθεληξψζνπλ αγαζά ζηηο απνζήθεο ηνπο θαη λα ηα αλαδηαλείκνπλ.
Χζηφζν, θάπνηνη ζνζηαιηζηέο πξνζπαζνχλ λα θαζηεξψζνπλ έλα δηαρσξηζκφ. «Φπζηθά», ιέλε, «ην
έδαθνο, ηα νξπρεία, νη βηνηερλίεο θαη ηα εξγνζηάζηα πξέπεη λα απαιινηξησζνχλ, απηά είλαη ηα εξγαιεία
ηεο παξαγσγήο θαη δηθαίσο ζα έπξεπε λα ηα ζεσξνχκε δεκφζηα ηδηνθηεζία. Ώιιά ηα αληηθείκελα
θαηαλάισζεο-ηξνθή, ξνχρα θαη ζπίηηα- ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ αηνκηθή ηδηνθηεζία.»
Δ ιατθή ζνθία παξακέξηζε απηή ηε ιεπηή δηάθξηζε. Αελ είκαζηε άγξηνη πνπ κπνξνχλ λα δνπλ ζηα
δάζε, ρσξίο άιιν θαηαθχγην απ‟ φηη ηα θιαδηά. Ο Βπξσπαίνο πνπ εξγάδεηαη ρξεηάδεηαη ζηέγε, δσκάηην,
θξεβάηη, κηα απιή ζεξκάζηξα. Βίλαη αιήζεηα φηη ην θξεβάηη, ην δσκάηην θαη ην ζπίηη είλαη γηα ηνλ κεπαξαγσγφ έλα θαηαθχγην ηεκπειηάο. Ώιιά γηα ηνλ εξγάηε, έλα δσκάηην, θαιά ζεξκαηλφκελν θαη
θσηηζκέλν, είλαη εμίζνπ έλα κέζν παξαγσγήο φζν ην εξγαιείν ή ε κεραλή. Βίλαη ην κέξνο φπνπ ηα
λεχξα θαη νη κχεο καδεχνπλ δχλακε γηα ηε δνπιεηά ηεο επφκελεο εκέξαο. Δ αλάπαπζε ηνπ εξγάηε είλαη
ε θαζεκεξηλή επηζθεπή ηεο κεραλήο.
Σν ίδην επηρείξεκα ηαηξηάδεη αθφκα εκθαλέζηεξα ζηελ ηξνθή. Οη ππνηηζέκελνη νηθνλνκνιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο κηινχκε κεηά βίαο ζα αξλνχληαλ φηη ν άλζξαθαο πνπ θαίεη κηα κεραλή είλαη εμίζνπ αλαγθαίνο
γηα ηελ παξαγσγή φζν ε ίδηα ε πξψηε χιε. Πψο ινηπφλ ζα κπνξνχζε ην θαγεηφ, ρσξίο ην νπνίν ε
αλζξψπηλε κεραλή δε ζα κπνξνχζε λα δνπιέςεη, λα αθαηξεζεί απφ ηε ιίζηα ησλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ
παξαγσγφ; Θα κπνξνχζε απηφ λα είλαη έλα ιείςαλν ζξεζθεπηηθήο κεηαθπζηθήο; Σν θαγνπφηη ηνπ
πινχζηνπ είλαη πξάγκαηη κηα πνιπηειήο ππφζεζε, αιιά ην θαΎ ηνπ εξγάηε είλαη εμίζνπ κέξνο ηεο
παξαγσγήο φζν ην θαχζηκν ηεο αηκνκεραλήο.
Σν ίδην θαη γηα ηα ξνχρα. Ώλ νη νηθνλνκνιφγνη πνπ θάλνπλ απηή ηε δηάθξηζε κεηαμχ κέζσλ παξαγσγήο
θαη θαηαλάισζεο ληπλφληνπζαλ αλ ηνπο άγξηνπο ηεο Νέαο Γνπηλέαο, ζα θαηαιαβαίλακε ηελ έλζηαζή
ηνπο. Ώιιά άλζξσπνη πνπ δε ζα κπνξνχζαλ λα γξάςνπλ νχηε ιέμε ρσξίο πνπθάκηζν ζηελ πιάηε ηνπο
δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηφζν απφιπην θαη γξήγνξν δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ πνπθάκηζνπ θαη ηεο
πέλαο ηνπο. Καη ελψ ηα θνκςά θνξέκαηα ησλ ζπδχγσλ ηνπο νπσζδήπνηε ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία
ησλ πνιπηειψλ πξντφλησλ, ππάξρεη σζηφζν κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ιηλνχ, βακβαθεξνχ θαη
κάιιηλνπ πθάζκαηνο πνπ απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηε δσή ηνπ παξαγσγνχ. Σν πνπθάκηζν θαη ηα
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παπνχηζηα κε ηα νπνία πάεη ζηε δνπιεία ηνπ, ην ζαθάθη πνπ θνξά φηαλ ηειεηψζεη ν κφρζνο ηεο εκέξαο,
απηά είλαη εμίζνπ αλαγθαία γη απηφλ φπσο ην ζθπξί θαη ην ακφλη.
Βίηε καο αξέζεη είηε φρη, απηφ ελλννχλ νη άλζξσπνη φηαλ κηινχλ γηα επαλάζηαζε. Μφιηο ζα έρνπλ
ζαξψζεη ηελ Κπβέξλεζε, ζα επηδηψμνπλ πξψη‟ απ‟ φια λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο
εππξεπείο θαηνηθίεο θαη θαγεηφ θαη ξνχρα ζε επάξθεηα-ειεχζεξα απφ θαπηηαιηζηηθφ αληίηηκν. Καη ν
ιαφο ζα έρεη δίθην. Οη κέζνδνη ηνπ ιανχ ζα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζχκθσλεο κε ηελ «επηζηήκε» παξά
απηέο ησλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ θάλνπλ ηφζνπο πνιινχο δηαρσξηζκνχο κεηαμχ κέζσλ παξαγσγήο θαη
αληηθεηκέλσλ θαηαλάισζεο. Οη άλζξσπνη θαηαιαβαίλνπλ φηη απηφ αθξηβψο είλαη ην ζεκείν απφ ην
νπνίν πξέπεη λα μεθηλήζεη ε Βπαλάζηαζε· θαη ζα βάιινπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε κνλαδηθή άμηα ηνπ
νλφκαηφο ηεο νηθνλνκηθή επηζηήκε- κηα επηζηήκε πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί «Μειέηε ησλ
Αλαγθώλ ηεο Αλζξσπόηεηαο θαη ησλ Οηθνλνκηθώλ Μέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο.».
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Κεθάιαην 5: Αηαηξνθή
Ι
Βάλ ε Βπαλάζηαζε πνπ έξρεηαη είλαη θνηλσληθή, ζα δηαθξίλεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο φρη κφλν σο πξνο
ην ζθνπφ ηεο αιιά θαη σο πξνο ηηο κεζφδνπο ηεο. Οπνηνζδήπνηε θαηλνχξγηνο ζθνπφο απαηηεί θαη
θαηλνχξγηεο κεζφδνπο.
Σα ηξία κεγάια ιατθά θηλήκαηα, πνπ είδακε ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα,
δηαθέξνπλ ζε πνιιά κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ φκσο έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ.
Ο ιαφο κάρεηαη γηα αλαηξέςεη ην παιηφ θαζεζηψο, ρχλεη ην αίκα ηνπ θαη, αθνχ ζπάζεη ηε ζειηά απφ ην
ιαηκφ ηνπ, απνζχξεηαη απφ ηηο εμειίμεηο. ρεκαηίδεηαη κηα θπβέξλεζε, απαξηηδφκελε απφ αλζξψπνπο
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έληηκνπο, θαη αλαιακβάλεη λα νξγαλψζεη ηε δεκνθξαηία, ην 1793, ηελ εξγαζία,
ην 1848, θαη ηελ ειεχζεξε Κνκκνχλα, ην 1871.
Ώπηή ε θπβέξλεζε, δηαπνηηζκέλε απφ ηηο ηδέεο ησλ Εαθσβίλσλ, αζρνιείηαη πάλσ απ' φια κε πνιηηηθά
δεηήκαηα: ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο θξαηηθήο κεραλήο, ηελ θάζαξζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηνλ
δηαρσξηζκφ ηεο εθθιεζίαο απφ ην θξάηνο, ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη νχησ θαζεμήο.
Σα εξγαηηθά ζσκαηεία επηηεξνχλ ηε λέα θπβέξλεζε θαη ζπρλά επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο. κσο,
αθφκα θαη κέζα ζε απηά ηα ζσκαηεία, φπνπ νη εθπξφζσπνη είλαη φρη κφλν αζηνί αιιά θαη εξγάηεο,
πάληα επηθξαηεί ε αζηηθή άπνςε. Σα πνιηηηθά δεηήκαηα ζπδεηνχληαη επξέσο, αιιά ην δήηεκα ηνπ
ςσκηνχ μερληέηαη.
Μεγάιεο ηδέεο εκθαλίζηεθαλ εθείλε ηελ επνρή, ηδέεο πνπ αλαζηάησζαλ ηνλ θφζκν. Βθθσλήζεθαλ
ιφγνη πνπ αθφκα θαη ζήκεξα, έλαλ αηψλα κεηά, ξαγίδνπλ ηηο θαξδηέο καο.
Ώιιά ην ςσκί έιεηπε απφ ηηο θησρνγεηηνληέο.
Ώλαπφθεπθηα, θάζε θνξά πνπ εθδεισλφηαλ ε Βπαλάζηαζε, ε βηνκεραληθή παξαγσγή δηαθνπηφηαλ. Δ
θπθινθνξία ησλ αγαζψλ ζηακαηνχζε θαη ην θεθάιαην θξπβφηαλ. Ο εξγνδφηεο δελ είρε ηίπνηα λα
θνβεζεί εθείλνπο ηνπο θαηξνχο: φηαλ δελ θεξδνζθνπνχζε κε ηελ αζιηφηεηα, δνχζε απφ ηα κεξίζκαηά
ηνπ. Ο κηζζσηφο φκσο αλαγθαδφηαλ λα δεη κεξνδνχιη κεξνθάη. Δ πείλα ήηαλ πξν ησλ ζπξψλ.
Δ εμαζιίσζε έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο--φκνηά ηεο δελ είρακε δεη νχηε κε ην παιηφ θαζεζηψο.
"Οη Γηξνλδίλνη καο παίξλνπλ ην ςσκί!" ήηαλ ε θξάζε πνπ αθνπγφηαλ ζηηο θησρνγεηηνληέο ην 1793. Καη
θφςαλε ηα θεθάιηα ησλ Γηξνλδίλσλ θαη δψζαλε πιήξε εμνπζία ζην "ΐνπλφ" ["Montagne"] θαη ζηελ
Παξηζηλή Κνκκνχλα. Πξαγκαηηθά, ε Κνκκνχλα αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηνπ ςσκηνχ θαη θαηέβαιε
εξσηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα ζξέςεη ην Παξίζη. O Φνπζέ [Fouch\'e] θαη ν Κνι λη' Βξκπνπά [Collot
d'Herbois] δεκηνχξγεζαλ απνζήθεο αγαζψλ ζηε Ληφλ, αιιά δηέζεηαλ κεδακηλνχο πφξνπο γηα λα ηηο
γεκίζνπλ. Οη δεκνηηθέο αξρέο πάζρηδαλ λα βξνπλ ζηηάξη θαη απαγρφληδαλ ηνπο αξηνπψιεο πνπ
κνλνπσινχζαλ ηα άιεπξα, ην ςσκί σζηφζν εμαθνινπζνχζε λα ιείπεη.
Μεηά ζηξάθεθαλ ζηνπο βαζηιηθνχο ζπλσκφηεο θαη απνθεθάιηδαλ δέθα κε δεθαπέληε ηελ εκέξα,
ππεξέηξηεο θαη δνχθηζζεο αδηαθξίησο, θπξίσο φκσο ππεξέηξηεο, δηφηη νη δνχθηζζεο ήηαλ ζηελ
Κνκπιέληδ [Coblentz]. Ώιιά θαη εθαηφ δνχθεο θαη ππνθφκεδεο λα απνθεθάιηδαλ ην εηθνζηηεηξάσξν,
ηίπνηα δελ ζα άιιαδε.
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Δ εμαζιίσζε απμαλφηαλ. Ώθνχ ρξεηάδνληαλ έλα κηζζφ γηα λα δήζνπλ θαη ν κηζζφο δελ εξρφηαλ απφ
πνπζελά, ηη ζα άιιαδε κε ρίιηα πηψκαηα πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν;
Ο ιαφο άξρηζε ινηπφλ λα θνπξάδεηαη. "Καιά πάεη ε Βπαλάζηαζή ζαο", ςηζχξηδε ζην απηί ηνπ εξγάηε ν
αληηδξαζηηθφο. "Πνηέ ζην παξειζφλ δελ ήζαζηαλ ηφζν εμαζιησκέλνη!". Καη ζηγά-ζηγά ν πινχζηνο
θαζεζχραδε, μεζάξξεπε, πξνθαινχζε ηνπο μππφιεηνπο {les va-nu-pieds} κε ηελ πνκπψδε ριηδή ηνπ,
ζηνιηδφηαλ, παθνπκαξηδφηαλ θαη έιεγε ζηνπο εξγάηεο: "Μα επηηέινπο ζηακαηήζηε ηηο θνπηακάξεο! Ση
θεξδίζαηε κε ηελ Βπαλάζηαζε; Καηξφο είλαη λα ζηακαηήζνπλ φια απηά".
Με ζθηγκέλε θαξδηά θαη εμαληιεκέλε ππνκνλή, ν επαλαζηάηεο έθηαλε ζε ζεκείν λα αλαινγίδεηαη:
"Ώθφκε κηα θνξά ε Βπαλάζηαζε πήγε ζηξάθη!". Γχξλαγε ζην θαιχβη ηνπ θαη αδηαθνξνχζε γηα ηα
πάληα.
Δ αληίδξαζε επηβαιιφηαλ ππεξνπηηθά θαη δηέπξαηηε ην πξαμηθφπεκά ηεο. Με ηελ Βπαλάζηαζε λεθξή,
δελ ηεο έκελε παξά λα πνδνπαηήζεη ην πηψκα.
Καη ην πνδνπαηνχζαλ! Σν αίκα ρπλφηαλ πνηάκη. Ο "Λεπθφο Σξφκνο"[2] έθνβε θεθάιηα, γέκηδε ηηο
θπιαθέο, θαη ηα φξγηα ηνπ πςεινχ ππνθφζκνπ [haute p\'egre] ζπλερίδνληαλ κε ηελ παιηά ηνπο
θαηδξφηεηα.
Εδνχ ε εηθφλα φισλ ησλ Βπαλαζηάζεψλ καο. Σν 1848 ν εξγάηεο ηνπ Παξηζηνχ δηέζεζε ζηελ
Βπαλάζηαζε "ηξεηο κήλεο εμαζιίσζεο" θαη κεηά απφ ηξεηο κήλεο, θαζψο δελ άληερε άιιν, έθαλε ηελ
ηειεπηαία απειπηζκέλε απφπεηξά ηνπ, κηα απφπεηξα πνπ πλίγεθε ζην αίκα.
Σν 1871 ε Κνκκνχλα ήηαλ λεθξή ιφγσ έιιεηςεο επαλαζηαηψλ. Αελ παξέιεηςε λα δηαρσξίζεη ηελ
εθθιεζία απφ ην θξάηνο, αιιά ζπκήζεθε πνιχ αξγά λα εμαζθαιίζεη ην ςσκί γηα φινπο. Καη βιέπακε
ζην Παξίζη ηνπο πςεινχο κπξηγηαληηζκέλνπο[3] λα πξνθαινχλ ηνπο νκνζπνλδηαθνχο ιέγνληάο ηνπο:
"Άληε, βιάθεο, λα ζθνησζείηε γηα πέληε δεθάξεο, ελψ εκείο ζθάκε ζην θαΎ ζην ηάδε εζηηαηφξην ηεο
κφδαο!". Καηαιάβακε ην ιάζνο καο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο θαη νξγαλψζακε ζπζζίηηα, αιιά ήηαλ ήδε
αξγά· νη ΐεξζαιιίεο είραλ ήδε αλαζπληαρζεί.
"Φσκί, ζέιεη ςσκί ε Βπαλάζηαζε!"
Ώο αζρνιεζνχλ άιινη κε πνκπψδεηο δηαθεξχμεηο! Ώο ζηνιηζηνχλ κε φζα γαιφληα ζεθψλεη ν ψκνο ηνπο!
Ώο ινγνκαρνχλ άιινη πεξί πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ!
Δ δηθή καο αξκνδηφηεηα, απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ήκεξεο ηεο Βπαλάζηαζήο θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηεο,
ζα είλαη λα νξγαλσζνχκε έηζη ψζηε ην ςσκί λα κε ιείςεη απφ θαλέλα, νχηε κηα γπλαίθα λα κελ
ππνρξεσζεί λα ζηεζεί ζηελ νπξά ζην θνχξλν γηα έλα θνκκάηη ςσκί, πνπ ζα δεήζνπλ λα ηεο πεηάμνπλ
ζαλ ειεεκνζχλε, νχηε έλα παηδί λα κε ζηεξεζεί ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.
Δ αζηηθή ηδενινγία βαζίδεηαη ζηε δηαθήξπμε κεγάισλ αξρψλ ή κάιινλ κεγάισλ ςεπδψλ. Δ ιατθή
ηδενινγία ζα είλαη βαζηζκέλε ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ςσκηνχ γηα φινπο. Καη ελψ νη αζηνί θαη νη
αζηηθνπνηεκέλνη εξγάηεο ζα παξηζηάλνπλ ηνπο ζπνπδαίνπο ζηα ιφγηα, ελψ νη "πξαγκαηηζηέο" ζα
ζπδεηάλε κέρξη αεδίαο γηα ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε θπβέξλεζε, εκείο --νη "νπηνπηζηέο"-- ζα πξέπεη λα
έρνπκε ζηε ζθέςε καο ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηξνθήο θαζεκεξηλά.
Σνικνχκε λα δειψζνπκε πσο ν θαζέλαο πξέπεη θαη κπνξεί λα ηξψεη κέρξη ζθαζκνχ θαη φηη ε
Βπαλάζηαζε ζα ληθήζεη, φηαλ εμαζθαιίζνπκε ην ςσκί γηα φινπο.
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ΙΙ
Βίλαη γλσζηφ φηη είκαζηε νπηνπηζηέο. Σφζν νπηνπηζηέο ψζηε λα πηζηεχνπκε φηη ε Βπαλάζηαζε πξέπεη
θαη κπνξεί λα εγγπεζεί ζε φινπο θαηνηθία, ελδπκαζία θαη ςσκί--απηφ είλαη πνπ δπζαξεζηεί ηνπο
αζηνχο, θφθθηλνπο θαη κπιε[4]. Αηφηη γλσξίδνπλ θαιά φηη είλαη δχζθνιν λα εμνπζηάζεηο έλαλ ιαφ, φηαλ
απηφο δελ πεηλάεη.
Χξαία! Βκείο ινηπφλ επηκέλνπκε: Πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ην ςσκί ζηνλ εμεγεξκέλν ιαφ θαη πξέπεη
ην δήηεκα ηνπ ςσκηνχ λα έρεη πξνηεξαηφηεηα απφ φια ηα άιια δεηήκαηα. Βάλ απηφ επηιπζεί πξνο ην
ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ, ε Βπαλάζηαζε ζα βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν, δηφηη -γηα λα επηιπζεί ην δήηεκα ησλ
ηξνθίκσλ- ζα πξέπεη αζπδεηεηί λα απνδερζνχκε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε νπνία ζα απνθιείζεη ηηο
άιιεο ιχζεηο.
Βίλαη ζίγνπξν πσο ε Βπαλάζηαζε πνπ έξρεηαη--φκνηα κε απηήλ ηνπ 1848-- ζα εθξαγεί θαηακεζήο κηαο
ηξνκαθηηθήο βηνκεραληθήο θξίζεο. Βδψ θαη δψδεθα[5] ρξφληα είκαζηε ήδε ζε αλαβξαζκφ θαη ε
θαηάζηαζε δελ κπνξεί παξά λα επηδεηλσζεί. ια ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Βπαλάζηαζεο: ν
αληαγσληζκφο ησλ λενζπζηαζέλησλ θξαηψλ, πνπ κάρνληαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο παιηέο αγνξέο, νη
πφιεκνη, ε αλνδηθή πνξεία ησλ θφξσλ, ηα ρξέε ησλ θξαηψλ, ε αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ, νη κεγάιεο
καθξηλέο επηρεηξήζεηο.
Ώπηή ηε ζηηγκή εθαηνκκχξηα εξγάηεο ζηελ Βπξψπε είλαη άλεξγνη. Δ θαηάζηαζε ζα επηδεηλσζεί, φηαλ
εθξαγεί ε Βπαλάζηαζε θαη δηαδνζεί φπσο ε θσηηά ζε κηα γξακκή ππξίηηδαο. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ ζα
δηπιαζηαζζεί κε ην ζηήζηκν ησλ νδνθξαγκάησλ ζηελ Βπξψπε θαη ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο.
Ση ζα θάλνπκε γηα λα εμαζθαιίζνπκε ην ςσκί ζε απηά ηα πιήζε;
Αελ γλσξίδνπκε εάλ απηνί πνπ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πξαγκαηηζηέο, έρνπλ εμεηάζεη απηφ ην
δήηεκα ζε φιε ηνπ ηελ αγξηφηεηα [crudit\'e]. Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ
ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, νπφηε αλακέλνπκε λα ζπζηαζνχλ ηα "εζληθά εξγαζηήξηα"[6] θαη λα
αλαθνηλσζνχλ ηα "δεκφζηα έξγα", πνπ ζα δψζνπλ ςσκί ζηνπο αλέξγνπο[7].
Βθφζνλ εζληθά εξγαζηήξηα άλνημαλ ην 1789 θαη 1793, εθφζνλ ζηα ίδην κέζα αλαηξέμακε ην 1848,
εθφζνλ ν Ναπνιέσλ ΕΕΕ επί 18 ρξφληα θαηφξζσζε λα ζπγθξαηήζεη ην πξνιεηαξηάην ηνπ Παξηζηνχ
δίλνληάο ηνπ έξγα, ηα νπνία επηβαξχλνπλ ζήκεξα ην Παξίζη κε ρξένο δχν δηζεθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ
θαη ηα θαηά θεθαιήλ δεκνηηθά ηέιε αλέξρνληαη ζηα 90 θξάγθα, εθφζνλ απηφο ν εμαίζηνο ηξφπνο γηα λα
"δακάζνπλ ην Θεξίν" εθαξκνδφηαλ ζηε Ρψκε θαη ζηελ Ώίγππην πξηλ απφ 4.000 ρξφληα θαη εθφζνλ
άξρνληεο, βαζηιείο θαη απηνθξάηνξεο πάληα έβξηζθαλ ηνλ ηξφπν λα ξίρλνπλ έλα θνκκάηη ςσκί ζην ιαφ
γηα λα πξνιάβνπλ λα καδέςνπλ ην καζηίγηφ ηνπο, είλαη θπζηθφ νη "πξαγκαηηζηέο" λα εθζεηάδνπλ απηή
ηε κέζνδν γηα λα δηαησλίζνπλ ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γηα πνην ιφγν λα
ζπαδνθεθαιηάδνπκε, φηαλ δηαζέηνπκε κέζνδν δνθηκαζκέλε απφ ηνπο Φαξαψ ηεο Ώηγχπηνπ;
Λνηπφλ, εάλ ε Βπαλάζηαζε είρε ηελ αηπρία λα πάξεη απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα ήηαλ ρακέλε!
Σν 1848, φηαλ άλνημαλ ηα εζληθά εξγαζηήξηα ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ, νη άλεξγνη ζην Παξίζη αλέξρνληαλ
ζηηο 8.000. Αεθαπέληε κέξεο αξγφηεξα αλέξρνληαλ ζηηο 49.000. ε ιίγν ζα έθηαλαλ ηηο 100.000, ρσξίο
λα ππνινγίδνπκε φζνπο θαηέθζαλαλ απφ ηηο επαξρίεο.
Ώιιά εθείλε ηελ πεξίνδν, ζηε Γαιιία, ζην εκπφξην θαη ζηε βηνκεραλία, δελ απαζρνινχηαλ νχηε ην
κηζφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζήκεξα. ε πεξίνδν Βπαλάζηαζήο ε βηνκεραλία θαη νη
εηζαγσγέο-εμαγσγέο πθίζηαληαη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο. Ώο αλαινγηζηνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ
πνπ δνπιεχνπλ έκκεζα ή άκεζα ζηηο εμαγσγέο ή ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηηο
βηνκεραλίεο εηδψλ πνιπηειείαο, ησλ νπνίσλ ε πειαηεία είλαη ε αζηηθή κεηνςεθία!
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Μηα Βπαλάζηαζε ζηελ Βπξψπε ζα ζεκάλεη απηφκαηα ην ηέινο γηα ηηο κηζέο θαη πιένλ βηνκεραλίεο θαη
βηνηερλίεο. Βθαηνκκχξηα εξγαδφκελνη ζα βξεζνχλ ζην δξφκν καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Ώπηή ηελ πξαγκαηηθά ηξνκεξή θαηάζηαζε ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ αληηκεησπίζνπκε κε ηα εζληθά
εξγαζηήξηα, δειαδή θαηλνχξγηεο βηνκεραλίεο, θηηαγκέλεο επί ηφπνπ, κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα
απαζρνιήζνπλ ηνπο αλέξγνπο!
Βίλαη εκθαλέο, φπσο εμάιινπ έρεη ήδε πεη ν Πξνπληφλ [Proudhon], φηη ε παξακηθξή επίζεζε ζηελ
ηδηνθηεζία ζα πξνθαιέζεη ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ θαζεζηψηνο, ην νπνίν είλαη βαζηζκέλν ζηελ
ηδηνθηεζία θαη ζην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Δ ίδηα ε θνηλσλία ζα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη εμ
νινθιήξνπ ηελ παξαγσγή θαη λα ηελ αλαδηνξγαλψζεη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
πιεζπζκνχ. Καζψο φκσο κηα ηέηνηα αλαδηνξγάλσζε δελ είλαη εθηθηή ζε κία κέξα, νχηε ζε έλα κήλα,
θαη θαζψο ζα ρξεηαζηεί κηα πεξίνδνο πξνζαξκνγήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθαηνκκχξηα
άλζξσπνη ζα ζηεξεζνχλ ηα απαξαίηεηα πξνο ηελ επηβίσζε, ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε; [8]
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, κία κφλν πξαγκαηηθά πξαθηηθή ιχζε ππάξρεη: λα αλαγλσξίζνπκε ηηο ηεξάζηηεο
δηαζηάζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αληί λα πξνζπαζνχκε λα "κπαιψζνπκε" κηα θαηάζηαζε, πνπ εκείο νη
ίδηνη θαηαζηήζακε αδχλαηε, λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο παξαγσγήο πάλσ ζε
θαηλνχξγηεο βάζεηο.
Καηά ηελ άπνςή καο, γηα λα ελεξγήζνπκε πξαθηηθά, ν ιαφο ζα πξέπεη λα νηθεηνπνηεζεί φια ηα ηξφθηκα
πνπ βξίζθνληαη ζηηο εμεγεξκέλεο πεξηνρέο, λα ηα θαηαγξάςεη θαη, ρσξίο θακία ζπαηάιε, λα γίλεη
δηαλνκή, ψζηε φινη λα επσθειεζνχλ απφ ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα πεξάζνπλ ηελ
θξίζηκε πεξίνδν. πγρξφλσο πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κε ηνπο εξγάηεο ησλ εξγνζηάζησλ, ψζηε
λα εμαζθαιίζνπλ ηα πξνο ην δελ, θαζψο θαη ηηο πξψηεο χιεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ
κεξηθνχο κήλεο ηελ παξάγσγή ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηνπο γεσξγνχο. Ώο κελ μερλάκε φηη, αλ
θαη ε Γαιιία πθαίλεη κεηαμσηά γηα ηηο γπλαίθεο ησλ γεξκαλψλ ηξαπεδηηψλ θαη γηα ηε ξσζίδα
απηνθξάηεηξα θαη ηε βαζίιηζζα ησλ λεζηψλ άληνπηηο [Sandwich Islandes], θαη ην Παξίζη
θαηαζθεπάδεη αληηθείκελα πνιπηειείαο γηα ηνπο πινχζηνπο αλά ηνλ θφζκν, ηα 2/3 ησλ γάιισλ ρσξηθψλ
δελ δηαζέηνπλ νχηε ιάκπα γηα λα έρνπλ θσο, νχηε ηα απαξαίηεηα ζήκεξα γεσξγηθά εξγαιεία. Πξέπεη
επίζεο λα αμηνπνηεζεί ε άγνλε γε, πνπ ππάξρεη θαηά πιεζψξα, θαη λα αλαβαζκηζζεί ε γε πνπ ηψξα δελ
παξάγεη νχηε ην 1/10 απφ απηφ πνπ κειινληηθά ζα παξάγεη, φηαλ πηνζεηεζεί ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα
νπσξνθεπεπηηθψλ.
Ώπηή είλαη ε κφλε πξαθηηθή ιχζε πνπ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. Βίηε ην ζέινπκε είηε φρη, ζα
επηβιεζεί εμ αλάγθεο.
ΙΙΙ
Σν θχξην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεκεξηλνχ θαπηηαιηζκνχ είλαη ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο.
Έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα αλζξψπσλ, πνπ θαηέρεη ην αλαγθαίν θεθάιαην, μεθηλάεη κηα βηνκεραληθή
επηρείξεζε, αλαιακβάλεη λα ηξνθνδνηεί ηε βηνηερλία ή ην εξγνζηάζην κε ηηο πξψηεο χιεο, λα νξγαλψλεη
ηελ παξαγσγή θαη ηελ πψιεζε ησλ βηνηερληθψλ πξντφλησλ, λα πιεξψλεη ηνπο εξγάηεο θαη, ηέινο, λα
ηζεπψλεη ηελ ππεξαμία ή ην θέξδνο, κε ηε δηθαηνινγία φηη ακείβεηαη γηα ηε δηαρείξηζε, ηνπο θίλδπλνπο
πνπ δηαηξέρεη θαη ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ πθίζηαηαη ζηελ αγνξά ε ηηκή ελφο πξντφληνο.
Εδνχ κε ιίγεο ιέμεηο ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.
Γηα λα δηαζψζνπλ απηφ ην ζχζηεκα νη ζεκεξηλνί θάηνρνη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη έηνηκνη λα θάλνπλ
κεξηθνχο ζπκβηβαζκνχο: π.ρ. κνηξάδνπλ ζηνπο εξγάηεο έλα κέξνο απφ ηα θέξδε ή νξίδνπλ κηα θιίκαθα
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κηζζνδνζίαο, πνπ ππνρξενχληαη λα απμάλνπλ, φηαλ ε ηηκή ησλ δεκεηξηαθψλ απμάλεη. Θα ήηαλ
ζχκθσλνη λα θάλνπλ κεξηθέο ζπζίεο, ππφ ηνλ φξν λα δηαηεξήζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ην
δηθαίσκα λα απνζπνχλ [pr\'elever] ηα θέξδε.
Χο γλσζηφλ, ν θνιεθηηβηζκφο εηζαγάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε απηφ ην πνιίηεπκα, αιιά δελ θαηαξγεί
ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Ώπιά, ην θξάηνο, δειαδή ε αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε, εζληθή
ή ηνπηθή, παίξλεη ηε ζέζε ηνπ εξγνδφηε. Οη εζληθνί ή θνηλνηηθνί αληηπξφζσπνη θαη νη πιεξεμνχζηνί
ηνπο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη, γίλνληαη δηαρεηξηζηέο ηεο βηνκεραλίαο. Βίλαη απηνί επίζεο πνπ θξαηνχλ
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο [employment, d' employer], πξνο ην θνηλφ θαιφ, ηεο
ππεξαμίαο ηεο παξαγσγήο. Βπηπιένλ, ραξάζζεηαη κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή -πνιχ ιεπηή αιιά κε πνιχ
ζνβαξέο ζπλέπεηεο- κεηαμχ ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο θάπνηνπ πνπ μέξεη κηα ηέρλε. Δ
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζηα κάηηα ηνπ θνιεθηηβηζηή δελ είλαη παξά κηα απιή δνπιεηά, ελψ ν βηνηέρλεο, ν
κεραληθφο, ν επηζηήκνλαο θιπ. εθηεινχλ απηφ πνπ ν Μαξμ νλνκάδεη ζύλζεηε εξγαζία θαη δηθαηνχληαη
πςειφηεξν κηζζφ. Χζηφζν εξγάηεο θαη ηερλίηεο, πθαληέο θαη επηζηήκνλεο είλαη φινη κηζζσηνί ηνπ
θξάηνπο, "φινη δεκφζηνη ππάιιεινη", πνπ ιέγαλε θαη ηειεπηαία γηα λα ρξπζψζνπλ ην ράπη.
πλεπψο ε πην κεγάιε ππεξεζία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηελ αλζξσπφηεηα ε Βπαλάζηαζε πνπ
έξρεηαη είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία θάζε ζχζηεκα κηζζσηήο εξγαζίαο ζα απνβεί
αδχλαην, αλεθάξκνζην, θαη ε κφλε δπλαηή ιχζε ζα είλαη ν Κνκκνπληζκφο, ε άξλεζε ηεο κηζζσηήο
ζθιαβηάο.
Αηφηη, αθφκα θη αλ απνδερηνχκε πσο ε θνιεθηηβηζηηθή ηξνπνπνίεζε είλαη εθηθηή, εάλ εηζαρζεί
ζηαδηαθά ζε κηα πεξίνδν επεκεξίαο θαη εξεκίαο (αλ θαη εκείο πνιχ ακθηβάιινπκε φηη είλαη δπλαηή,
έζησ θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο), ζα είλαη αλέθηθηε ζε κηα επαλαζηαηηθή πεξίνδν, επεηδή ζα
ρξεηάδεηαη λα ηαΎζνπκε ηα εθαηνκκχξηα πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ ζην θάιεζκα ζηα φπια. Μηα πνιηηηθή
Βπαλάζηαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο λα δηαηαξαρζνχλ ηα ζεκέιηα ηεο βηνκεραλίαο, αιιά κηα
Βπαλάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν ιαφο ζα πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ηελ ηδηνθηεζία αλαγθαζηηθά ζα παξαιχζεη
ηελ παξαγσγή. Σα εθαηνκκχξηα ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο δελ ζα θηάζνπλ γηα λα πιεξσζνχλ ηα
εθαηνκκχξηα ησλ αλέξγσλ.
ζν θαη λα επηκείλνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, δελ είλαη αξθεηφ. Δ αλαδηνξγάλσζε ηεο βηνκεραλίαο πάλσ
ζε θαηλνχξγηεο βάζεηο (θαη ζα αλαδείμνπκε ην ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο) δελ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κέζα ζε ιίγεο εκέξεο θαη ν πξνιεηάξηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ρξφληα θαη ρξφληα
εμαζιίσζεο, γηα λα θάλεη ην ραηίξη ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γηα λα
πεξάζεη ηε δχζθνιε πεξίνδν ζα απαηηήζεη απηφ πνπ πάληα απαηηνχζε ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο: ηελ
θνηλή δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ, ην ζπζζίηην.[9]
ζν θαη αλ θάλνπκε εθθιήζεηο γηα ππνκνλή, ν ιαφο δελ ζα ππνκείλεη. Βάλ φια ηα ηξφθηκα δελ
δηαηίζεληαη απφ θνηλνχ, ζα ιεειαηήζεη ηα αξηνπσιεία.
Βάλ ν ιαφο δελ εμεγείξεηαη κε αξθεηφ δπλακηζκφ, ζα ηνπθεθίδεηαη. Γηα λα κπνξέζεη ν θνιεθηηβηζκφο λα
εθαξκνζηεί, πξέπεη πάλσ απ' φια λα επηβιεζεί ηάμε, πεηζαξρία, ππαθνή. Καζψο νη θαπηηαιηζηέο
ζχληνκα ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην λα ηνπθεθίδεηαη ν ιαφο απφ ηνπο απηναπνθαινχκελνπο
επαλαζηάηεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ηνλ θάλνπλ λα κηζήζεη ηελ Βπαλάζηαζε, δελ ζα
παξαιείςνπλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο "ηάμεο", έζησ θαη εάλ είλαη θνιεθηηβηζηέο. Ώξγφηεξα
ζα βξνπλ ηξφπν λα ηνπο εμνληψζνπλ θαη απηνχο κε ηε ζεηξά ηνπο.
Βάλ ε "ηάμε επαλέιζεη" θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, εχθνια αληηιακβαλφκαζηε ηηο ζπλέπεηεο. Αελ ζα
ηνπθεθίδνπκε ηνπο "θιέθηεο" αιιά ηνπο "ηαξαμίεο". Θα μαλαζηεζνχλ ηα ιατθά δηθαζηήξηα θαη ε
γθηινηίλα θαη νη πην έλζεξκνη επαλαζηάηεο ζα αλεβνχλ ζην ηθξίσκα. Θα είλαη κηα επαλάιεςε ηνπ 1793.
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Ώο κελ μερλάκε πψο ε αληίδξαζε ζξηάκβεπζε ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. ηελ αξρή απνθεθαιίδακε ηνπο
εκπεξηηζηέο {H\'ebertistes}, ηνπο ιπζζαζκέλνπο, απηνχο πνπ ν Μηλέ {Mignet}, κε ηνπο αγψλεο αθφκα
λσπνχο ζηε κλήκε ηνπ, απνθαινχζε "αλαξρηθνχο". Οη δαληνληθνί {Dantoniens} δελ άξγεζαλ λα ηνπο
αθνινπζήζνπλ θαη φηαλ νη νπαδνί ηνπ Ρνβεζπηέξνπ απνθεθάιηζαλ απηνχο ηνπο επαλαζηάηεο, ήηαλ ε
ζεηξά ηνπο λα αλεβνχλ ζην ηθξίσκα -έηζη ν ιαφο, βιέπνληαο πσο ε Βπαλάζηαζε είρε ραζεί, άθεζε
αεδηαζκέλνο ειεχζεξν ην πεδίν ζηνπο αληηδξαζηηθνχο.
Βκείο ιέκε ινηπφλ φηη, αλ "ε ηάμε επαλέιζεη", νη θνιεθηηβηζηέο ζα απνθεθαιίζνπλ ηνπο αλαξρηθνχο, νη
πνζηκπηιηζηέο {possibilistes} ζα απνθεθαιίζνπλ ηνπο θνιεθηηβηζηέο θαη ηειηθά ζα απνθεθαιηζηνχλ θη
απηνί απφ ηνπο αληηδξαζηηθνχο. Δ Βπαλάζηαζε ζα πξέπεη λα μαλαμεθηλήζεη.
ια φκσο δείρλνπλ πσο ε ιατθή εμέγεξζε ζα είλαη πνιχ δπλακηθή θαη πσο, φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε
Βπαλάζηαζε, ε ηδέα ηνπ αλαξρηθνχ Κνκκνπληζκνχ ζα έρεη θεξδίζεη έδαθνο. Αελ είλαη κηα ηερλεηή ηδέα,
καο ηελ έρεη εκπλεχζεη ν ίδηνο ν ιαφο, θαη θαζψο ην αδχλαηνλ θάζε άιιεο ηδέαο γίλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν εκθαλέο, ν αξηζκφο ησλ θνκκνπληζηψλ ζα απμάλεηαη ζπλερψο.
Ώλ ε εμέγεξζε είλαη πνιχ δπλακηθή, ηα πξάγκαηα ζα πάξνπλ άιιε ηξνπή. Ώληί λα ιεειαηήζνπλ θάπνην
θνχξλν ζήκεξα θαη αχξην λα είλαη πάιη λεζηηθνί, νη εμεγεξκέλνη ζα θαηαιάβνπλ ηηο απνζήθεο κε ηα
ζηηεξά, ηα ζθαγεία, ηα καγαδηά κε ηα αλαιψζηκα--ελ νιίγνηο φια ηα δηαζέζηκα ηξφθηκα.
Οη πνιίηεο θαη νη πνιίηηζζεο κε φιε ηελ θαιή ζέιεζε ζα θαηαγξάςνπλ ηα πεξηερφκελα θάζε καγαδηνχ
θαη απνζήθεο. ε έλα εηθνζηηεηξάσξν ε επαλαζηαηεκέλε Κνκκνχλα ζα γλσξίδεη φ,ηη δελ γλσξίδεη
αθφκα θαη ζήκεξα ην Παξίζη, παξ' φιεο ηηο επηηξνπέο κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπο, θαη δελ ήμεξε θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο: ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ. Μέζα ζε δχν εηθνζηηεηξάσξα ζα
έρνπκε έηνηκεο, ζε ρηιηάδεο αληίηππα, ιίζηεο πνπ ζα θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηελ πνζφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ, πνχ είλαη απνζεθεπκέλα θαη ηα κέζα δηαλνκήο.
ε θάζε ζπίηη, ζε θάζε δξφκν, ζε θάζε γεηηνληά ζα ζπληαρζνχλ νκάδεο εζεινληψλ--"νη εζεινληέο ησλ
ηξνθίκσλ"--πνπ ζα εμαπισζνχλ θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Μφλν λα κελ
κπνπλ αλάκεζά ηνπο νη ηαθσβίληθεο μηθνιφγρεο, κφλν νη ζεσξεηηθνί δήζελ επηζηήκνλεο λα κελ
εκθαληζηνχλ θαη ζνιψζνπλ ηα λεξά, ή κάιινλ αο ζνιψζνπλ φ,ηη ζέινπλ, αξθεί λα κελ ηνπο επηηξαπεί
λα δηνηθήζνπλ! Με απηφ ην θαληαζηηθφ πλεχκα απζφξκεηεο νξγάλσζεο, πνπ δηαθαηέρεη ην ιαφ θαη
ηδίσο φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ γαιιηθνχ έζλνπο[11] θαη πνπ ηφζν ζπάληα ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα
εμαζθήζεη, ζα αλαδπζεί κηα ηεξάζηηα, ειεχζεξε ππεξεζία δηαλνκήο ηξνθίκσλ, θη αο είλαη απέξαλην ην
Παξίζη, θη αο είλαη πεξίνδνο επαλαζηαηηθνχ αλαβξαζκνχ.
Βάλ έρεη ν ιαφο ειεπζεξία θηλήζεσλ, ζε νθηψ εκέξεο ε δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη κε
αμηνζαχκαζηε αθξίβεηα. Μφλν φζνη δελ έρνπλ δεη πνηέ ην ιαφ ζηε θνχξηα ηεο δνπιεηάο, κφλν απηνί πνπ
έρνπλ πεξάζεη φιε ηνπο ηε δσή ζθπκκέλνη πάλσ απφ βηβιία κπνξεί λα ακθηβάινπλ. Μηιήζηε γηα ην
νξγαλσηηθφ πλεχκα απηνχ ηνπ "Μεγάινπ Παξεμεγεκέλνπ", ηνπ ιανχ, κε απηνχο πνπ είδαλ ην Παξίζη
ηηο εκέξεο ησλ νδνθξαγκάησλ ή ην Λνλδίλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο απεξγίαο ησλ ιηκελεξγαηψλ,
φηαλ έπξεπε λα ηξαθνχλ κηζφ εθαηνκκχξην πεηλαζκέλνη, θαη ζα ζαο πνπλ πφζν πην απνηειεζκαηηθφο
είλαη ν ιαφο απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο.
Ώο ππνζέζνπκε φηη γηα δεθαπέληε κέξεο ή θαη γηα έλα κήλα ζα ρξεηαζηεί λα ππνζηνχκε κηα ζρεηηθή,
πξνζσξηλή ηαιαηπσξία... Β, δελ πεηξάδεη! Ώθφκε θη έηζη, γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ ζα είλαη
θαιχηεξα απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπαλάζηαζεο επραξίζησο ζα δεηπλνχκε
κε ςσκνηχξη[12], θαζψο ζα ζπδεηνχκε δσεξά ηηο εμειίμεηο. πσο θαη λα 'ρεη, έλα ζχζηεκα πνπ ζα
αλαδπζεί απζφξκεηα, ππφ ηελ πίεζε ηεο άκεζεο αλάγθεο, είλαη απείξσο πξνηηκφηεξν απφ νηηδήπνηε
έρεη εθεπξεζεί κέζα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο, αλάκεζα ζε βηβιία ή ζηα γξαθεία ηνπ δεκαξρείνπ.
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ΙV
Έηζη ν ιαφο ησλ κεγαινππφιεσλ ζα ππνρξεσζεί απφ ηα γεγνλφηα λα θαηαζρέζεη φια ηα ηξφθηκα, απφ
ηα βαζηθά κέρξη ηα πην ζχλζεηα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θαηνίθσλ. ζν πην γξήγνξα
ηφζν ην θαιχηεξν: ηφζε ιηγφηεξε θηψρεηα ζα ππάξμεη θαη ηφζεο εμνλησηηθέο κάρεο ζα απνθεπρζνχλ.
Ώιιά πάλσ ζε πνηεο βάζεηο κπνξνχκε λα νξγαλσζνχκε γηα λα απνιαχζνπκε ηα ηξφθηκα απφ θνηλνχ;
Εδνχ ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη.
Αελ ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηε δίθαηε δηαλνκή, παξά κφλνλ έλαο, πνπ είλαη φρη κφλν δίθαηνο αιιά θαη
πξαθηηθφο. Βίλαη ην ζχζηεκα πνπ έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη νη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ζηελ Βπξψπε.
Πάξηε κηα θνηλφηεηα ρσξηθψλ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο -έζησ θαη ζηε Γαιιία, φπνπ νη Εαθσβίλνη έρνπλ
θάλεη ηα πάληα γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηηο θνηλνηηθέο δνκέο. Βάλ ε θνηλφηεηα θαηέρεη, γηα παξάδεηγκα,
έλα δάζνο, ζπλήζσο ππάξρνπλ κηθξά μχια ζε αθζνλία. Ο θαζέλαο κπνξεί λα πάξεη φζα ζέιεη, ρσξίο
θαλέλα έιεγρν, πέξα απφ ηε γλψκε ησλ γεηηφλσλ ηνπ. Ώληηζέησο ηα ρνληξά μχια, ζηα νπνία πάληα
ππάξρεη έιιεηςε, δηαλέκνληαη κε δειηίν {au rationnement}.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα θνηλνηηθά ιηβάδηα. ζν είλαη επαξθή γηα ηελ θνηλφηεηα, θαλείο δελ ειέγρεη
ηελ αγειάδα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, νχηε ηνλ αξηζκφ ησλ αγειάδσλ πνπ βφζθνπλ ζην ιηβάδη.
Καηαιήγνπκε ζηε κνηξαζηά -ή ζηε δηαλνκή κεξηδίσλ- κφλν φηαλ ηα ιηβάδηα είλαη αλεπαξθή. ηελ
Βιβεηία, ζε πνιιέο θνηλφηεηεο ζηε Γαιιία, ζηε Γεξκαλία θαη παληνχ φπνπ ππάξρνπλ θνηλνηηθά ιηβάδηα
εθαξκφδεηαη απηφ ην ζχζηεκα.
Βάλ πάηε ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Βπξψπεο, φπνπ ππάξρνπλ άθζνλα δάζε θαη ε γε δελ ιείπεη, βιέπεηε
ηνπο ρσξηθνχο λα θφβνπλ απφ ηα δάζε φζνπο θνξκνχο ρξεηάδνληαη θαη λα θαιιηεξγνχλ φζε γε θαιχπηεη
ηηο αλάγθεο ηνπο, ρσξίο λα δηαλνεζνχλ λα ρσξίζνπλ ηε γε ζε κεξίδηα ή λα βάινπλ δειηίν ζηνπο
θνξκνχο ησλ δέληξσλ. Μφιηο φκσο ππάξμεη έιιεηκκα, ε μπιεία ζα κνηξαζηεί θαη ε γε ζα ηεκαρηζηεί
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ, φπσο βιέπνπκε ήδε ζηε Ρσζία.
Παίξλνπκε δειαδή απφ ην ζσξφ φ,ηη ππάξρεη ελ αθζνλία! ,ηη έρνπκε ζε πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ην
δηαλέκνπκε ηζνκεξψο! Σξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαηνηθνχλ ζηελ Βπξψπε· ηα
δηαθφζηα εθαηνκκχξηα εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ απηέο ηηο απνιχησο θπζηθέο πξαθηηθέο.
εκεησηένλ φηη ην ίδην ζχζηεκα επηθξαηεί θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε
δηαλνκή ελφο αγαζνχ πνπ ππάξρεη ελ αθζνλία, ηνπ πφζηκνπ λεξνχ.
ζν ππάξρεη αξθεηφ λεξφ γηα λα ηξνθνδνηεζνχλ φια ηα ζπίηηα θαη δελ ππάξρεη ν θφβνο ηεο έιιεηςεο,
θακηά εηαηξεία δελ ζθέθηεηαη λα ειέγμεη ηε ρξήζε πνπ θάλεη ζην λεξφ ε θάζε νηθνγέλεηα. Πάξηε φζν
ζέιεηε! Καηά ηηο κεγάιεο δέζηεο, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο έιιεηςεο, νη πδξνδνηηθέο εηαηξείεο μέξνπλ
θαιά πσο αξθεί κηα απιή αλαθνίλσζε ζηηο εθεκεξίδεο γηα λα πεξηνξίζνπλ νη Παξηδηάλνη ηελ
θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηε ζπαηάιε.
Ώιιά, εάλ ηειηθά επεξρφηαλ έιιεηςε λεξνχ ηη ζα θάλακε; Θα θαηαιήγακε ζηε δηαλνκή κεξηδίσλ [13].
Καη απηφ ην κέηξν είλαη ηφζν θπζηθφ, ηφζν απνηππσκέλν ζηε ιατθή ζπλείδεζε, πνπ είδακε ην Παξίζη
ην 1871, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν πνιηνξθηψλ πνπ ππέζηε, λα απαηηεί θαη' επαλάιεςε ηελ ίζε
δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ.
Υξεηάδεηαη αιήζεηα λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο, λα θαηαζθεπάζνπκε πίλαθεο [tableaux] πνπ ζα
δείρλνπλ πψο ζα ιεηηνπξγνχζε ε δηαλνκή κεξηδίσλ; Υξεηάδεηαη λα απνδείμνπκε φηη ζα ήηαλ έλα δίθαην
ζχζηεκα, απείξσο δηθαηφηεξν απ' νηηδήπνηε ππάξρεη ζήκεξα; ιεο απηέο νη ιεπηνκέξεηεο θαη φινη
απηνί νη πίλαθεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα πείζνπλ θάπνηνπο αζηνχο -θαη, αιίκνλν, θάπνηνπο
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αζηηθνπνηεκέλνπο εξγάηεο- πνπ ζεσξνχλ ην ιαφ έλα φριν αγξίσλ πνπ ζα αξρίζνπλ λα θαηαζπαξάδνπλ
ν έλαο ηνλ άιιν, ηε ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. κσο κφλν φζνη δελ έρνπλ
πνηέ δεη ην ιαφ λα απνθαζίδεη κπνξεί λα ακθηβάινπλ, έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή, φηη αλ ν ιαφο
αλαιάκβαλε ηελ επζχλε ηεο κνηξαζηάο, ζα ην έθαλε κε ηα πην αγλά αηζζήκαηα δηθαηνζχλεο θαη
ηζφηεηαο.
Πεγαίλεηε λα πείηε ζε κηα νπνηαδήπνηε ιατθή ζπλάζξνηζε πσο ηα νξηχθηα [les perdreaux] πξέπεη λα
θξαηνχληαη γηα ηνπο εθιεπηπζκέλνπο ηεκπέιεδεο ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ην καχξν ςσκί γηα ηνπο
αξξψζηνπο ζηα λνζνθνκεία θαη ζα ζαο γηνπράξνπλ.
Πείηε σζηφζν ζηελ ίδηα ζπγθέληξσζε, δηαθεξχμηε ην ζηα ζηαπξνδξφκηα θαη ζηηο αγνξέο, φηη νη πην
εθιεπηπζκέλεο ιηρνπδηέο πξέπεη λα θξαηνχληαη γηα ηνπο αδχλακνπο, γηα ηνπο αξξψζηνπο. Πείηε φηη, αλ
ζε φιν ην Παξίζη ππήξραλ κφλν δέθα νξηχθηα θαη κφλν κία θάζα ιηθέξ [Malaga], ζα έπξεπε λα ηα πάκε
ζηα δσκάηηα φζσλ αλαξξψλνπλ. Πείηε ην...
Πείηε φηη κεηά ηνπο αξξψζηνπο έξρνληαη ηα παηδηά. ηη ην αγειαδηλφ ή θαηζηθίζην γάια, αλ δελ ππάξρεη
αξθεηφ γηα φινπο, πξέπεη λα δίλεηαη ζε απηά! ηη, αλ θηάζνπλ ηα πξάγκαηα ζε ηέηνηα αθξαία
θαηάζηαζε, ε ηειεπηαία κπνπθηά θξέαο πξέπεη λα δνζεί ζηνπο γέξνπο θαη ηα παηδηά, θαη ην μεξφ ςσκί
ζηνπο πγηείο.
Πείηε φηη, αλ ππάξρεη έιιεηκκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηξνθή θαη πξέπεη λα βγνπλ κεξίδεο, νη ηειεπηαίεο
ελαπνκείλαζεο κεξίδεο πξέπεη λα πάλε ζε φζνπο ηηο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε. Πείηε ην θαη ζα δείηε
φηη ζα ππάξμεη θαζνιηθή ζπκθσλία.
,ηη δελ θαηαιαβαίλεη ν ρνξηάηνο ην θαηαιαβαίλεη ν ιαφο, πάληα ην θαηαιάβαηλε. Κη ν ίδηνο ν
ρνξηάηνο, αλ ηνλ πεηάμνπλ ζην δξφκν θαη έιζεη ζε επαθή κε ηηο κάδεο, ζα ην θαηαιάβεη.
Οη ζεσξεηηθνί, γηα ηνπο νπνίνπο ην ραθί θαη ε θαξαβάλα ηνπ θαληάξνπ είλαη ε ηειεπηαία ιέμε ηνπ
πνιηηηζκνχ, ζα απαηηήζνπλ αλακθίβνια κηα θνηλή εζληθή θνπδίλα θαη θαθέο. Θα επηθαιεζηνχλ ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη ζηελ νηθνλνκία ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ηξνθίκσλ ην ζηήζηκν ηεξάζηησλ
θνπδηλψλ, φπνπ φινο ν θφζκνο ζα κπαίλεη ζηελ νπξά γηα λα παίξλεη ην κεξίδην ζνχπαο, ςσκηνχ θαη
ιαραληθψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί.
Αελ ακθηζβεηνχκε απηά ηα πιενλεθηήκαηα. Ξέξνπκε πνιχ θαιά ηη νηθνλνκία έρεη πεηχρεη ε
αλζξσπφηεηα ζε θαχζηκα θαη ζε εξγαζία, κε ην λα παξαηηεζνχλ νη νηθνγελεηαθνί κχινη θαη νη θνχξλνη,
φπνπ ν θαζέλαο ρσξηζηά έθηηαρλε ην ςσκί ηνπ. Καηαιαβαίλνπκε φηη ζα ήηαλ πην νηθνλνκηθφ λα
βξάζνπκε κία ζνχπα γηα εθαηφ νηθνγέλεηεο κεκηάο, αληί λα αλάβνπκε εθαηφ δηαθνξεηηθέο θσηηέο. Καη
μέξνπκε φηη ππάξρνπλ ρίιηνη ηξφπνη λα καγεηξέςνπκε ηηο παηάηεο, αιιά θαη ςεκέλεο φιεο καδί ζε έλα
θαδάλη δελ ζα είλαη θη άζρεκεο!
Καηαιαβαίλνπκε φηη ε πνηθηιία ζηελ θνπδίλα έρεη ζρέζε σο επί ην πιείζηνλ κε ην θαξχθεπκα πνπ θάζε
λνηθνθπξά ρξεζηκνπνηεί. Ώλ βξάζνπκε καδί έλα ηφλν παηάηεο, απηφ δελ εκπνδίδεη ηηο λνηθνθπξέο λα ηηο
θαξηθψζνπλ ε θαζεκηά φπσο επηζπκεί. Γλσξίδνπκε πσο κε δσκφ θξέαηνο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε εθαηφ
δηαθνξεηηθέο ζνχπεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ εθαηφ δηαθνξεηηθά γνχζηα.
ια απηά ηα γλσξίδνπκε θαιά θαη πάιη φκσο δειψλνπκε πσο θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη
ζηε λνηθνθπξά λα πάξεη απφ ην θνηλνηηθφ καγαδί παηάηεο ήδε καγεηξεκέλεο, εάλ απηή πξνηηκά λα ηηο
καγεηξέςεη ε ίδηα ζην ηζνπθάιη ηεο θαη ζηε θσηηά ηεο. Καη πάλσ απ' φια ζέινπκε ν θαζέλαο λα κπνξεί
λα θαηαλαιψλεη ηελ ηξνθή ηνπ, φπσο ηνπ αξέζεη, κε ή ρσξίο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε ηνπο θίινπο ηνπ ή
αθφκα θαη ζην εζηηαηφξην, εάλ απηφ επηζπκεί.
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ίγνπξα κεγάιεο θνπδίλεο ζα εκθαληζηνχλ ζηε ζέζε θαη ζην ρψξν ησλ εζηηαηνξίσλ, πνπ
δειεηεξηάδνπλ ηνλ θφζκν ζήκεξα. Δ Παξηδηάλα έρεη ζπλεζίζεη λα παίξλεη ην δσκφ απφ ην ραζάπε, γηα
λα θηηάμεη ηε ζνχπα ηεο αλάινγα κε ηελ φξεμή ηεο, θαη ε λνηθνθπξά ηνπ Λνλδίλνπ μέξεη φηη κπνξεί λα
ςήζεη ην θξέαο ηεο, ηε κειφπηηά ή ηε ζπαλαθφπηηά ηεο[14] ζην θνχξλν, πιεξψλνληαο κεξηθέο δεθάξεο
θαη εμνηθνλνκψληαο έηζη ρξφλν θαη θάξβνπλα. Καη φηαλ ε θνηλή θνπδίλα -ν θνχξλνο ηνπ κέιινληνοδελ ζα είλαη έλαο ρψξνο άπαηεο, πιαζηνγξαθίαο θαη δειεηεξίαζεο, ην ζχλεζεο ζα είλαη λα πεγαίλεη ν
θαζέλαο ζε απηφλ ην θνχξλν γηα λα πάξεη έηνηκα ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ γεχκαηνο, αθήλνληαο ηηο
ηειεπηαίεο πηλειηέο λα κπνπλ αλάινγα κε ηελ φξεμε ηνπ θαζελφο.
Ώιιά λα θζάζνπκε ζην ζεκείν λα θάλνπκε λφκν, φηη είλαη θαζήθνλ καο λα παίξλνπκε ηελ θαζεκεξηλή
καο ηξνθή ήδε καγεηξεκέλε, είλαη κηα απνθξνπζηηθή ηδέα γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ δέθαηνπ ελάηνπ αηψλα,
φζν απνθξνπζηηθά είλαη ηα κνλαζηήξηα θαη νη ζηξαηψλεο. Σέηνηεο αξξσζηεκέλεο ηδέεο γελληνχληαη
κφλν ζε κπαιά δηεζηξακκέλα απφ ηελ εμνπζία ή αιινησκέλα απφ θάπνηα ζξεζθεπηηθή αγσγή.
Πνηνο ζα έρεη δηθαίσκα ζηα ηξφθηκα ηεο Κνκκνχλαο; Ώπηή ζίγνπξα είλαη ε πξψηε εξψηεζε πνπ ζα
ηεζεί. Κάζε πφιε ζα απαληήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη φιεο νη απαληήζεηο ζα
ππαγνξεπζνχλ απφ έλα αίζζεκα δηθαίνπ. Μέρξη λα νξγαλσζνχλ νη εξγαζίεο, φζν είκαζηε ζε κηα
πεξίνδν αλαβξαζκνχ, θαηά ηελ νπνία είλαη αδχλαην λα μερσξίζνπκε ηνλ αξγφζρνιν ηεκπέιε απφ απηφλ
πνπ έραζε ηε δνπιεηά ηνπ, ηα δηαζέζηκα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα φινπο αλεμαηξέησο.
ζνη είραλ έλνπια αληηζηαζεί ζηε λίθε ηνπ ιανχ ή ζπλσκνηνχζαλ ελαληίνλ ηεο ζα ζπεχζνπλ απφ κφλνη
ηνπο λα απαιιάμνπλ απφ ηελ παξνπζία ηνπο ηηο εμεγεξκέλεο πεξηνρέο. Ώιιά πηζηεχνπκε φηη ν ιαφο,
κεγαιφςπρνο θαη ρσξίο ίρλνο κλεζηθαθίαο, ζα κνηξαζηεί επραξίζησο ην ςσκί ηνπ κε φινπο φζνη
κείλνπλ, είηε είλαη απηνί πνπ έθαλαλ ηελ απαιινηξίσζε είηε απηνί απφ ηνπο νπνίνπο απαιινηξίσζαλ.
Βκπλεπζκέλε απφ ηέηνηεο ηδέεο, ε Βπαλάζηαζε δελ έρεη ηίπνηα λα ράζεη. ηαλ ε εξγαζία μαλαξρίζεη, ζα
δνχκε ηνπο ρζεζηλνχο αληηκαρφκελνπο λα δνπιεχνπλ ζην ίδην εξγαζηήξη. ε κηα θνηλσλία ειεχζεξεο
εξγαζίαο δελ ζα έρνπκε ηίπνηα λα θνβεζνχκε απφ ηνπο ηεκπέιεδεο.
"Ώιιά ηα ηξφθηκα ζα ηειεηψζνπλ κέζα ζε έλα κήλα", θσλαζθνχλ ήδε φζνη αξέζθνληαη λα θάλνπλ
θξηηηθή.
Σφζν ην θαιχηεξν! Κάηη ηέηνην ζα απνδείμεη φηη γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ ν πξνιεηάξηνο ζα έρεη
θάεη κέρξη ζθαζκνχ. Πψο ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαισζνχλ είλαη αθξηβψο ην
εξψηεκα πνπ ζα εμεηάζνπκε ηψξα.
V
Με πνηα κέζα, αιήζεηα, ζα κπνξνχζε κηα πφιε ζε πεξίνδν θνηλσληθήο Βπαλάζηαζήο λα θξνληίζεη γηα
ηελ ηξνθνδνζία ηεο;
Θα απαληήζνπκε ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. Ώιιά είλαη θαλεξφ φηη νη δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο ζα
αλαηξέμνπκε, ζα εμαξηεζνχλ απφ ην ραξαθηήξα ηεο Βπαλάζηαζεο ζηελ επαξρία θαη ζηα γεηηνληθά
θξάηε. Βάλ ζχζζσκν ην έζλνο, ή αθφκα θαιχηεξα ζχζζσκε ε Βπξψπε, μεζεθσζεί κεκηάο θαη
μεθηλήζεη πιήξε Κνκκνπληζκφ, ζα πξάηηακε αλαιφγσο. Ώιιά εάλ κφλν κεξηθέο θνηλφηεηεο ζηελ
Βπξψπε δνθηκάζνπλ ηνλ Κνκκνπληζκφ, ηφηε ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε άιιεο δηαδηθαζίεο, αλαιφγσο ηελ
θαηάζηαζε θαη ηα κέζα.[15].
Βίκαζηε ινηπφλ αλαγθαζκέλνη, πξηλ πάκε παξαπέξα, λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ Βπξψπε θαη, ρσξίο λα
παξηζηάλνπκε ηνπο πξνθήηεο, λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία ηεο Βπαλάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά
ηα νπζηαζηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.
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ίγνπξα, ην επηζπκεηφ ζα ήηαλ λα μεζεθσζεί φιε ε Βπξψπε ζπγρξφλσο, λα γίλεη γεληθή απαιινηξίσζε
θαη λα εκπλεπζηνχλ παληνχ απφ ηηο θνκκνπληζηηθέο αξρέο. Έλαο ηέηνηνο γεληθφο μεζεθσκφο ζα
δηεπθφιπλε ηδηαίηεξα ην έξγν καο.
ια ηα ζεκάδηα φκσο δείρλνπλ πσο δελ ζα γίλεη έηζη. Αελ ακθηβάιινπκε φηη ε Βπαλάζηαζε ζα
αγθαιηάζεη φιε ηελ Βπξψπε. Ώλ κία απφ ηηο κεγάιεο επεηξσηηθέο πξσηεχνπζεο -Παξίζη, ΐηέλλε,
ΐξπμέιιεο ή ΐεξνιίλν- μεζεθσζεί θαη αλαηξέςεη ηελ θπβέξλεζε, είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη κέζα ζε
ιίγεο βδνκάδεο ζα θάλνπλ ην ίδην θαη νη ππφινηπεο. Βίλαη επίζεο πνιχ πηζαλφλ φηη ε Βπαλάζηαζε δελ
ζα αξγήζεη θαη ζηηο ρεξζνλήζνπο, ην ίδην θαη ζην Λνλδίλν ή ζηελ Πεηξνχπνιε. Ώιιά ζα είλαη ν
ραξαθηήξαο ηεο επαλάζηαζεο παληνχ ν ίδηνο; Ώπηφ είλαη ακθίβνιν.
Καηά πάζα πηζαλφηεηα απαιινηξηψζεηο, ζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε θιίκαθα, ζα γίλνπλ παληνχ, θαη αλ
γίλνπλ ζε έλα απφ ηα κεγάια θξάηε, ζα επεξεαζηνχλ θαη ηα ππφινηπα. Ώιιά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο
Βπαλάζηαζεο ζα έρνπλ πνιιέο ηνπηθέο δηαθνξέο θαη ε αλάπηπμή ηεο δελ ζα είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο ρψξεο.
Σν 1789-1793 ρξεηάζηεθαλ ηέζζεξα ρξφληα γηα λα θαηαξγήζνπλ νξηζηηθά νη γάιινη ρσξηθνί ηα
θενπδαξρηθά δηθαηψκαηα θαη γηα λα αλαηξέςνπλ νη αζηνί ηε βαζηιεία. Ώο κελ μερλάκε ινηπφλ πσο ε
Βπαλάζηαζε ζα πάξεη θάκπνζν ρξφλν γηα λα αλαπηπρζεί. Ώο κελ απνγνεηεπζνχκε, αλ δελ εμειηρζεί
παληνχ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα.
Αελ είλαη επίζεο ζίγνπξν φηη ε Βπαλάζηαζε ζα έρεη εμαξρήο θαζαξά ζνζηαιηζηηθφ ραξαθηήξα ζε φια
ηα επξσπατθά θξάηε. Ώο αλαινγηζηνχκε φηη ε Γεξκαλία βξίζθεηαη αθφκα ελσκέλε ζε κία
απηνθξαηνξία θαη ηα πην πξνρσξεκέλα απφ ηα θφκκαηά ηεο νλεηξεχνληαη κηα ηαθσβίληθε δεκνθξαηία,
ηχπνπ 1848, θαη ηελ "νξγάλσζε ηεο εμνπζίαο" ηνπ Λνπί Μπιαλ [Louis Blanc], ελψ ν γαιιηθφο ιαφο
ζέιεη κηα Κνκκνχλα, ηνπιάρηζηνλ ειεχζεξε, αλ φρη θνκκνπληζηηθή.
ια ηα ζεκάδηα ηείλνπλ λα πηζηνπνηήζνπλ φηη ζηελ Βπαλάζηαζε πνπ έξρεηαη ε Γεξκαλία ζα
πξνρσξήζεη πεξηζζφηεξν απφ ηε Γαιιία ην 1793. Δ Γαιιία, θάλνληαο ηελ αζηηθή Βπαλάζηαζε ην
δέθαην φγδνν αηψλα, πξνρψξεζε πεξηζζφηεξν απφ ηελ Ώγγιία ην δέθαην έβδνκν: ηαπηφρξνλα κε ηε
βαζηιεία θαηάξγεζε θαη ηελ αξηζηνθξαηία ησλ γαηνθηεκφλσλ, πνπ ζηελ Ώγγιία είλαη κηα πνιχ ηζρπξή
δχλακε αθφκα θαη ζήκεξα. Μα αθφκα θη αλ ε Γεξκαλία πξνρσξήζεη ηελ επαλάζηαζε παξαπέξα απ' φ,ηη
ε Γαιιία ην 1848, ζίγνπξα νη ηδέεο πνπ ζα εκπλεχζνπλ ηελ Βπαλάζηαζή ηεο ζα είλαη απηέο ηνπ 1848,
φπσο νη ηδέεο πνπ ζα εκπλεχζνπλ ηε Ρσζία ζα είλαη απηέο ηνπ 1789, θάπσο ηξνπνπνηεκέλεο απφ ηα
δηαλνεηηθά θηλήκαηα ηνπ αηψλα καο.
Υσξίο πάλησο λα δίλνπκε ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο κεγαιχηεξε βαξχηεηα απ' φζε ηνπο αμίδεη, κπνξνχκε
λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: ε Βπαλάζηαζε ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζε θάζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο
ηεο Βπξψπεο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ δελ ζα επηηεπρζεί ζηνλ ίδην βαζκφ παληνχ.
Θα είλαη επνκέλσο αλαγθαίν ηα πην πξνρσξεκέλα θξάηε λα ειαηηψζνπλ ηαρχηεηα, ψζηε λα
ζπκβαδίδνπλ κε ηα πην θαζπζηεξεκέλα, φπσο πξνηείλεηαη ελίνηε; Να πεξηκέλνπκε λα σξηκάζεη ε
θνκκνπληζηηθή επαλάζηαζε ζε φια ηα θξάηε; Ώθφκε θη αλ ην επηζπκνχζακε, ζα ήηαλ αδχλαην. Δ
ηζηνξία δελ πεξηκέλεη ηνπο αξγνπνξεκέλνπο.
Ώπφ ηελ άιιε δελ πηζηεχνπκε πσο κέζα ζην ίδην θξάηνο ε Βπαλάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηαπηφρξνλα παληνχ, φπσο νλεηξεχνληαη νη ζνζηαιηζηέο. Βίλαη πνιχ πηζαλφλ πσο, αλ κία απφ ηηο έμη
κεγάιεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο -Παξίζη, Ληφλ, Μαζζαιία, Ληι, ελη Βηηέλ, Μπνξληφ- δηαθήξπζζε ηελ
Κνκκνχλα, νη ππφινηπεο ζα αθνινπζνχζαλ ην παξάδεηγκά ηεο, φπσο θαη πνιιέο κηθξφηεξεο. Ίζσο
επίζεο πνιιά νξπρεία θαη κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο λα μεθνξηψλνληαλ ηα αθεληηθά ηνπο θαη λα
νξγαλψλνληαλ ζε ειεχζεξεο κνλάδεο.
κσο πνιιέο ππαίζξηεο πεξηνρέο δελ έρνπλ θηάζεη αθφκα ζε απηφ ην ζεκείν. Θα ζπλερίζνπλ λα δνπλ
αλακέλνληαο, θάησ απφ έλα αηνκηθηζηηθφ θαζεζηψο, δίπια ζηηο εμεγεξκέλεο θνηλφηεηεο. Βθφζνλ δελ ζα
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βιέπνπλ νχηε ηνλ έθνξν νχηε ηνλ θιεηήξα λα έξρνληαη γηα λα απαηηήζνπλ ηνπο θφξνπο, νη αγξφηεο δελ
ζα είλαη ερζξηθνί πξνο ηνπο εμεγεξκέλνπο θαη, επσθεινχκελνη ηεο θαηαζηάζεσο, ζα θξνληίζνπλ λα
ξπζκίζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο κε ηνπο ηνπηθνχο εθκεηαιιεπηέο. Με απηφ ην πξαθηηθφ πλεχκα, πνπ
πάληα ραξαθηήξηδε ηηο αγξνηηθέο εμεγέξζεηο (αο ζπκεζνχκε κε ηη πάζνο δνχιεπαλ ην 1792), ζα
θαιιηεξγνχλ καλησδψο ηε γε, ηελ νπνία ζα αγαπήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν, αθνχ ζα είλαη
απαιιαγκέλνη απφ θφξνπο θαη ππνζήθεο.
ζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ, ζα επαλαζηαηήζνπλ παληνχ. Χζηφζν ε Βπαλάζηαζε ζα έρεη δηαθνξεηηθέο
φςεηο: εδψ ελσηηθή [unitaire], εθεί νκφζπνλδε, παληνχ ζνζηαιηζηηθή, ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν
βαζκφ, ρσξίο θακηά νκνηνκνξθία.
VI
Ώο επαλέιζνπκε ινηπφλ ζηελ εμεγεξκέλε πφιε θαη αο δνχκε ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα
θξνληίζεη γηα ηελ επηβίσζή ηεο.
Πνχ ζα βξνχκε ηα ηξφθηκα, αλ δελ έρεη απνδερζεί ηνλ Κνκκνπληζκφ νιφθιεξν ην έζλνο; Σίζεηαη απηφ
ην εξψηεκα.
Ώο πάξνπκε κηα κεγάιε γαιιηθή πφιε, ηελ πξσηεχνπζα, γηα παξάδεηγκα. Σν Παξίζη θαηαλαιψλεη θάζε
ρξφλν εθαηνκκχξηα ηφλνπο δεκεηξηαθά, 350.000 βφδηα θαη γειάδηα, 200.000 κνζράξηα, 300.000
ρνίξνπο, θαη πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα αξληά -θαη δελ κεηξάκε ηα ζθαρηάξηα. Υξεηάδεηαη αθφκα γχξσ
ζηα νθηψ εθαηνκκχξηα θηιά βνχηπξν, 172 εθαηνκκχξηα απγά θαη αλάινγεο πνζφηεηεο απφ ηα ππφινηπα.
Σα άιεπξα θαη ηα δεκεηξηαθά έξρνληαη απφ ηελ Ώκεξηθή, ηε Ρσζία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Εηαιία, ηελ
Ώίγππην, ηηο Ελδίεο. Σα δψα έξρνληαη απφ ηε Γεξκαλία, ηελ Εηαιία, ηελ Εζπαλία--ελίνηε απφ ηε Ρνπκαλία
θαη ηε Ρσζία. ζνλ άθνξα ηα ππφινηπα αλαιψζηκα, δελ ππάξρεη κία ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ λα κελ ηα
πξνζθέξεη.
Ώο εμεηάζνπκε πψο ζα κπνξνχζακε λα νξγαλσζνχκε γηα λα ηξνθνδνηήζνπκε ην Παξίζη ή νπνηαδήπνηε
κεγάιε πφιε κε ηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε γαιιηθή χπαηζξν, ηα νπνία νη αγξφηεο επηδεηνχλ
λα παξαδψζνπλ ζηελ θαηαλάισζε.
Γηα ηνπο απηαξρηθνχο ην ζέκα δελ παξνπζηάδεη θακία δπζθνιία. Καηαξρήλ ζα εγθαζηζηνχζαλ κηα
έληνλα ζπγθεληξσηηθή θπβέξλεζε, εμνπιηζκέλε κε φια ηα φξγαλα θαηαλαγθαζκνχ: αζηπλνκία, ζηξαηφ,
γθηινηίλα. Ώπηή ε θπβέξλεζε ζα θαηέγξαθε φ,ηη παξάγεη ε Γαιιία, ζα δηαηξνχζε ηε ρψξα ζε
δηακεξίζκαηα ηξνθνδνζίαο θαη ζα έδηλε εληνιή: ηα ηάδε ηξφθηκα ζε ηάδε πνζφηεηα ζα κεηαθέξνληαλ
ηελ ηάδε εκέξα ζηνλ ηάδε ζηαζκφ, ηελ παξαιαβή ζα έθαλε ν ηάδε ππάιιεινο θαη ζα
απνζεθεπφληνπζαλ ζην ηάδε θαηάζηεκα θαη νχησ θαζεμήο.
Λνηπφλ είκαζηε πιήξσο πεπεηζκέλνη φηη κηα ηέηνηα ιχζε είλαη φρη κφλν αλεπηζχκεηε αιιά θαη φηη δελ
ζα κπνξνχζε πνηέ λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. Βίλαη θαζαξή νπηνπία.
Με ηελ πέλα ζην ρέξη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα νλεηξεπηεί θάηη ηέηνην, αιιά ζηελ πξάμε είλαη αδχλαην,
δηφηη δελ παίξλεη ππφςε ηνπ ην πλεχκα αλεμαξηεζίαο ηνπ αλζξψπνπ. Θα γηλφηαλ γεληθφο μεζεθσκφο:
φρη έλα, αιιά ηξία ή ηέζζεξα ΐεληέη[17], ζα πνιεκνχζαλ ηα ρσξηά ελάληηα ζηηο πφιεηο, φιε ε Γαιιία ζα
μεζεθσλφηαλ ελάληηα ζηελ πνιηηεία, πνπ ζα πξνζπαζνχζε αιαδνληθά λα επηβάιεη έλα ηέηνην πνιίηεπκα.
Φηάλεη πηα κε ηηο ηαθσβίληθεο νπηνπίεο! Ώο δνχκε κήπσο κπνξνχκε λα νξγαλσζνχκε δηαθνξεηηθά.
Σν 1793 ε χπαηζξνο νδήγεζε ηηο κεγάιεο πφιεηο ζηε ιηκνθηνλία θαη ζθφησζε ηελ Βπαλάζηαζε. Παξφια
απηά έρεη απνδεηρζεί φηη ε παξαγσγή ησλ δεκεηξηαθψλ δελ ειαηηψζεθε ηελ πεξίνδν 1792-93, αληίζεηα
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κάιηζηα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απμήζεθε. κσο, αθνχ θαηέθηεζαλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ θηεκάησλ
ησλ αξρφλησλ, νη κπνπξδνπά ρσξηθνί, κεηά ηε ζπγθνκηδή, δελ ζέιεζαλ λα πσιήζνπλ ην ζηηάξη ηνπο
έλαληη ραξηνλνκηζκάησλ. Σν θχιαγαλ πεξηκέλνληαο ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ή ηηο ρξπζέο ιίξεο. Σα πην
δξαζηηθά κέηξα ηεο Βζληθήο πλέιεπζεο δελ κπφξεζαλ λα ηνπο ππνρξεψζνπλ λα δηαζέζνπλ ην ζηηάξη
ζηελ αγνξά θαη νη εθηειέζεηο δελ θαηφξζσζαλ λα θαηαζηείινπλ ηελ απεξγία. Καη φκσο μέξνπκε φηη νη
επίηξνπνη ηεο πλέιεπζεο δελ δίζηαδαλ λα απνθεθαιίδνπλ ηνπο ζθεηεξηζηέο, νχηε θαη ν ιαφο δίζηαδε
λα ηνπο θξεκάεη απφ ηηο ιάκπεο ησλ δξφκσλ σο εθζέκαηα· παξφια απηά ην ζηηάξη έκεηλε ζηηο απνζήθεο
θαη ν ιαφο ησλ πφιεσλ ππέθεξε απφ ηελ πείλα.
Ώιιά ηη πξνζθέξακε ζηνπο θαιιηεξγεηέο ζε αληάιιαγκα ηεο ζθιεξήο ηνπο δνπιεηάο;
Υαξηνλνκίζκαηα! Κνπξειφραξηα, πνπ έραλαλ ηελ αμία ηνπο θαζεκεξηλά, πνπ έγξαθαλ 500 ιίξεο, αιιά
δελ είραλ θακηά πξαγκαηηθή αμία. Με έλα ραξηνλφκηζκα ρηιίσλ ιηξψλ δελ κπνξνχζεο λα αγνξάζεηο
νχηε έλα δεπγάξη κπφηεο. Ο γεσξγφο ινηπφλ -θαη ηνλ θαηαιαβαίλνπκε- δελ είρε θακηά δηάζεζε λα
αληαιιάμεη ην απνηέιεζκα ελφο ρξφλνπ δνπιεηάο κε έλα θνκκάηη ραξηί, πνπ δελ ζα ηνπ επέηξεπε λα
αγνξάζεη νχηε κηα θακηδφια.
Καη φζν πξνζθέξνπκε ζηνλ αγξφηε έλα θνκκάηη ραξηί, είηε απηφ ιέγεηαη ραξηνλφκηζκα είηε
"αληάιιαγκα εξγαζίαο", ηα πξάγκαηά δελ ζα αιιάμνπλ. Σα ηξφθηκα ζα κέλνπλ ζηελ χπαηζξν -ε πφιε
δελ ζα κπνξέζεη λα ηνπο εμαπαηήζεη, έζησ θαη εάλ θάλεη ρξήζε ηεο γθηινηίλαο θαη ηεο θξεκάιαο. [ηκ
πλίμηκν κε λεξφ ζην πξσηφηππν.]
Ώπηφ πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνπκε ζηνλ αγξφηε δελ είλαη έλα θνκκάηη ραξηί, αιιά ηα εκπνξεχκαηα πνπ
έρεη άκεζε αλάγθε: ην κεράλεκα πνπ ζηεξείηαη παξά ηε ζέιεζή ηνπ, έλα ξνχρν λα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ
ηελ θαθνθαηξία, κηα ιάκπα πεηξειαίνπ λα αλαπιεξψζεη ην ιπρλάξη ηνπ, κηα αμίλα, έλα δηθξάλη, έλα
θαξφηζη· φ,ηη ηέινο πάλησλ έρεη αλάγθε ζήκεξα, αιιά ην ζηεξείηαη ιφγσ ηεο απξφζηηεο ηηκήο ηνπ-θαζψο ν ρσξηθφο δεη κηα ζηεξεκέλε θαη εμαζζελεκέλε δσή, ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηέηνηα πξάγκαηα.
Ώο αξρίζνπλ νη εξγάηεο λα παξάγνπλ ακέζσο φ,ηη ρξεηάδνληαη νη ρσξηθνί, αληί γηα ςεπηνθνζκήκαηα κε
ηα νπνία ζηνιίδνληαη νη αζηέο. Ώο αξρίζνπλ νη ξαπηνκεραλέο ζην Παξίζη λα ξάβνπλ ξνχρα γηα ηνπο
ρσξηθνχο--θαζεκεξηλά, κα θαη γηνξηηλά--αληί λα ξάβνπλ πξνηθηά, θαη ηα εξγνζηάζηα λα παξάγνπλ
αγξνηηθά εξγαιεία, αμίλεο θαη δίθξαλα, αληί λα πεξηκέλνπκε λα καο ηα ζηείινπλ νη Άγγινη σο
αληάιιαγκα γηα ην θξαζί καο!
Ώο ζηακαηήζνπλ νη πφιεηο λα ζηέιλνπλ ζηα ρσξηά επίηξνπνπο ζηνιηζκέλνπο κε θφθθηλεο ή πνιχρξσκεο
θνξδέιεο, πνπ αλαθνηλψλνπλ πσο ην ηάδε πξντφλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην ηάδε κέξνο, θη αο αξρίζνπλ
λα ζηέιλνπλ θίινπο θη αδειθνχο, πνπ ζα ιέλε: "Φέξηε καο ηα πξντφληα ζαο θαη ειάηε λα πάξεηε φ,ηη
εξγαιείν ρξεηάδεζηε απφ ηηο απνζήθεο καο". Καη ηα ηξφθηκα ζα αξρίζνπλ λα θαηαθζάλνπλ απφ παληνχ.
Ο ρσξηθφο ζα θξαηήζεη φζα ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δήζεη θαη ζα θέξεη ηα ππφινηπα ζηνπο εξγάηεο ησλ
πφιεσλ, νη νπνίνη -γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία- ζα ηνπ θαίλνληαη αδειθνί θαη φρη εθκεηαιιεπηέο
Θα καο πνχλε φηη απηφ απαηηεί ηνλ πιήξε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο. Ώπηφ είλαη αιήζεηα γηα
νξηζκέλνπο θιάδνπο, αιιά ππάξρνπλ πάξα πνιινί άιινη θιάδνη, πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ γξήγνξα
θαη λα αξρίζνπλ λα πξνκεζεχνπλ ηνπο ρσξηθνχο ξνχρα, ξνιφγηα, έπηπια, καγεηξηθά ζθεχε θαη απιέο
κεραλέο, πξντφληα πνπ ηψξα πσινχληαη παλάθξηβα. Ράθηεο, πθάληξηεο, παπνπηζήδεο, ζηδεξάδεο,
μπινπξγνί θαη ηφζνη άιινη δελ ζα δπζθνιεπηνχλ λα ζηακαηήζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ αληηθείκελα
πνιπηειείαο θαη λα αξρίζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ρξήζηκα πξάγκαηα. Υξεηάδεηαη απιά λα εκπεδψζνπκε
ην αλαγθαίν θαη ην δίθαην ελφο ηέηνηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαη λα κελ αθήζνπκε ηνπο ζεσξεηηθνχο λα
καο απνπιαλήζνπλ κε απηφ ην ηφζν αγαπεηφ ηνπο φλεηξν: φηη ε Βπαλάζηαζε πξέπεη λα αξθεζηεί ζηελ
ηδηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο θαη λα αθήζεη ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην σο έρνπλ.
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Καη εδψ θαηά ηελ άπνςή καο είλαη φιν ην δήηεκα: Να πξνζθέξνπκε ζηνλ ρσξηθφ ζε αληάιιαγκα γηα ηε
ζνδεηά ηνπ φρη ραξηηά--φ,ηη θαη αλ γξάθνπλ--αιιά ηα ίδηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ ηνπ
ρξεηάδνληαη. Βάλ γίλεη θάηη ηέηνην, ηα ηξφθηκα ζα ξένπλ ζηηο πφιεηο. Βάλ δελ γίλεη έηζη, νη πφιεηο ζα
πεηλάζνπλ, θαη ηα επαθφινπζά γλσζηά: αληίδξαζε θαη θαηάπλημε ηεο Βπαλάζηαζεο.
VΙΙ
Βίπακε πσο φιεο νη κεγάιεο πνιηηείεο αγνξάδνπλ ην αιεχξη ηνπο, ην ζηηάξη ηνπο θαη ην θξέαο ηνπο φρη
κφλν απφ ηελ επαξρία αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Οη μέλεο ρψξεο ζηέιλνπλ ζην Παξίζη κπαραξηθά,
ςάξηα, αλαιψζηκα πνιπηειείαο, θαζψο θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηηαξηνχ θαη θξεάησλ.
κσο, φηαλ έξζεη ε επαλάζηαζε, δελ ζα πξέπεη λα βαζηδφκαζηε ζην εμσηεξηθφ. Θα πξέπεη λα
βαζηδφκαζηε φζν ιηγφηεξν γίλεηαη. Βάλ ην ξσζηθφ ζηηάξη, ην ηηαιηθφ θαη ηλδηθφ ξχδη, ηα ηζπαληθά θαη
νπγγαξέδηθα θξαζηά αθζνλνχλ ζήκεξα ζηηο αγνξέο ηεο δπηηθήο Βπξψπεο, δελ είλαη επεηδή νη ρψξεο
εμαγσγήο έρνπλ κεγάια απνζέκαηα, νχηε επεηδή μεθπηξψλνπλ ζηα ρσξάθηα απφ κφλα ηνπο ζαλ ηα
αγξηφρνξηα. ηε Ρσζία, γηα παξάδεηγκα, ν ρσξηθφο δνπιεχεη κέρξη θαη δεθάμη ψξεο ηελ εκέξα θαη
πεηλάεη ηξεηο κε έμη κήλεο ην ρξφλν, γηα λα εμάγεη ην ζηηάξη, κε ην νπνίν ζα πιεξψζεη ηνλ γαηνθηήκνλα
θαη ην θξάηνο. ήκεξα νη ρσξνθχιαθεο εκθαλίδνληαη ζηα ξσζηθά ρσξηά κε ην πνπ ηειεηψλεη ε
ζπγθνκηδή θαη ζα πνπιήζνπλ σο θαη ην ηειεπηαίν άινγν, ηελ ηειεπηαία γειάδα ηνπ ρσξηθνχ γηα
θαζπζηεξεκέλνπο θφξνπο θαη ελνίθηα, εθηφο θη αλ ν αγξφηεο ζπζηαζηεί εθνχζηα, πνπιψληαο ηε ζνδεηά
ηνπ ζηνπο εμαγσγείο. Καη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ πνπιήζνπλ ηε γειάδα γηα πεληαξνδεθάξεο, ζπλήζσο
θξαηάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηηάξη κφιηο αξθεηφ γηα ελληά κήλεο θαη πνπιά ην ππφινηπν. Γηα λα επηβηψζεη
κέρξη ηελ επφκελε ζπγθνκηδή, γηα ηξεηο κήλεο ηηο θαιέο ρξνληέο--έμη ηηο θαθέο--αλαθαηεχεη ην αιεχξη
ηνπ κε θινηνχο δέληξσλ ή ίξα, ηε ζηηγκή πνπ ζην Λνλδίλν απνιακβάλνπλ ηα κπηζθφηα πνπ θηηάρηεθαλ
κε ην ζηηάξη ηνπ.
ηαλ φκσο έξζεη ε Βπαλάζηαζε, ν ξψζνο ρσξηθφο ζα θξαηήζεη ην ςσκί ηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα
παηδηά ηνπ. Σν ίδην ζα θάλνπλ θαη νη ηηαινί θαη νη νχγγξνη ρσξηθνί, αο ειπίζνπκε φηη θαη νη Ελδνί ζα
επσθειεζνχλ απφ απηά ηα θαιά παξαδείγκαηα, θαζψο θαη νη εξγάηεο ζηα αγξνθηήκαηα ηεο Ώκεξηθήο,
εθηφο θαη εάλ έρνπλ ηειείσο απνδηνξγαλσζεί απφ ηελ θξίζε. Αελ ζα κπνξνχκε πηα λα βαζηδφκαζηε
ζηελ εηζαγσγή ζηηαξηνχ θαη θαιακπνθηνχ απφ ην εμσηεξηθφ.
Ο αζηηθφο πνιηηηζκφο βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ησλ θαηψηεξσλ θπιψλ (sic) θαη ησλ βηνκεραληθά
ππαλάπηπθησλ ρσξψλ. Σν πξψην σθέιηκν απνηέιεζκα ηεο Βπαλάζηαζεο ζα είλαη λα απεηιήζεη απηφλ
ηνλ "πνιηηηζκφ" θαη λα επηηξέςεη ζηηο θαηψηεξεο θπιέο λα ρεηξαθεηεζνχλ. Ώιιά απηφ ην ηεξάζηην
φθεινο ζα κεηαθξαζηεί ζε κηα βέβαηε θαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ πνπ ζα
έξρνληαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Αχζεο.
ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία ησλ γεγνλφησλ.
Ώπφ ηε κηα, ν θαιιηεξγεηήο ζα επσθειεζεί ζίγνπξα απφ ηελ επαλάζηαζε γηα λα ζεθψζεη ηελ
θακπνπξηαζκέλε ηνπ πιάηε θαη λα αληηθξίζεη ηνλ ήιην. Ώληί γηα δεθαηέζζεξηο κε δεθάμη ψξεο ηελ
εκέξα, πνπ δνπιεχεη ζήκεξα, δηθαηνινγεκέλα ζα εξγάδεηαη κφλν ηηο κηζέο, θαη απηφ ζα έρεη ζαλ
επίπησζε κηα ειάηησζε ζηελ παξαγσγή ησλ βαζηθψλ ηξνθίκσλ: ηνπ ζηηαξηνχ θαη ηνπ θξέαηνο.
Ώπφ ηελ άιιε σζηφζν ζα ππάξμεη αχμεζε ζηελ παξαγσγή, εθφζνλ ν ρσξηθφο δελ ζα είλαη
εμαλαγθαζκέλνο λα δνπιεχεη γηα λα ζξέθεη ηνπο αθακάηεδεο. Θα εθρεξζσζνχλ θαηλνχξγηεο εθηάζεηο
γεο θαη ζα εηζαρζνχλ λέα ηειεηφηεξα κεραλήκαηα. "Πνηέ ζην παξειζφλ δελ ήηαλ ε δνπιεηά πην έληνλε
φζν ην 1792, φηαλ δειαδή νη ρσξηθνί θαηέιαβαλ ηε γε ησλ αξρφλησλ, πνπ ηφζν θαηξφ
επνθζαικηνχζαλ", καο ιέεη ν Μηζέι [Michelet] κηιψληαο γηα ηε Μεγάιε Βπαλάζηαζε.
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ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε ρσξηθφο ζα έρεη αθνζησζεί ζηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα, θαζψο
ζχγρξνλα ηειεηνπνηεκέλα κεραλήκαηα θαη ιηπάζκαηα, ρεκηθά ή άιια, ζα είλαη δηαζέζηκα γηα φιε ηελ
θνηλφηεηα. ια ηα ζεκάδηα βέβαηα δείρλνπλ φηη ζηα αξρηθά ζηάδηα πηζαλφλ λα επέιζεη χθεζε ζηε
γεσξγηθή παξαγσγή ηφζν ζηε Γαιιία φζν θαη ζηα άιια θξάηε.
Βλ πάζε πεξηπηψζεη ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κηα ειάηησζε ζηηο εηζαγσγέο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ
φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ.
Πψο ζα αλαπιεξψζνπκε απηφ ην θελφ;
Μα ζέιεη θαη ξψηεκα; Θα ην αλαπιεξψζνπκε εκείο νη ίδηνη δνπιεχνληαο κε ηα ρεξάθηα καο. Αελ είλαη
αλάγθε λα ςάρλνπκε νιεκεξίο θη νινλπρηίο, φηαλ ε ιχζε είλαη ηφζν απιή.
Θα πξέπεη ζηηο κεγάιεο πφιεηο λα θαιιηεξγνχλ ηε γε, φπσο ηελ θαιιηεξγνχλ θαη ζηελ εμνρή. Θα πξέπεη
λα επηζηξέςνπκε ζε απηφ πνπ ε βηνινγία ζα νλφκαδε "νινθιήξσζε [int\'egration] ιεηηνπξγηψλ"[19].
Ώθνχ έρνπκε θαηακεξίζεη ηελ εξγαζία, πξέπεη ηψξα λα ηελ "νινθιεξψζνπκε". Ώπηή είλαη ε πνξεία
πνπ αθνινπζεί ε θχζε παληνχ.
Βμάιινπ, θαη ρσξίο πνιιή θηινζνθία, εθ ησλ πξαγκάησλ εθεί ζα θαηαιήμνπκε. Ώο αθήζνπκε ην
Παξίζη λα θαηαλνήζεη φηη κέζα ζε νρηψ κήλεο ζα ηνπ ιείςεη ην ζηηάξη θαη ην Παξίζη ζα ην
θαιιηεξγήζεη.
Δ γε; Αελ ζα καο ιείςεη. Τπάξρεη ζε αθζνλία ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ζην Παξίζη έλα
παξαπάλσ: ηα πάξθα θαη νη επαχιεηο ησλ αξρφλησλ, ρηιηάδεο ζηξέκκαηα, πνπ ην κφλν πνπ πεξηκέλνπλ
είλαη επηδέμηα θαιιηέξγεηα γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ρσξάθηα απείξσο πην γφληκα απφ ηηο ζηέπεο ηεο
Ρσζίαο, φπνπ ην έδαθνο είλαη θαιπκκέλν απφ έλα ζηξψκα θχιισλ θαη θινηψλ δέληξσλ, μεξακέλσλ απφ
ηνλ κεζεκεξηαλφ ξσζηθφ ήιην.
Σα ρέξηα; Μα κε ηη άιιν ζέιεηε λα αζρνινχληαη δχν εθαηνκκχξηα Παξηδηάλνη θαη Παξηδηάλεο, φηαλ δελ
ζα έρνπλ λα ληχζνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ ηνπο ξψζνπο πξίγθηπεο, ηνπο ξνπκάλνπο άξρνληεο θαη ηηο
θπξίεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ΐεξνιίλνπ;
Έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο φια ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα ηνπ αηψλα καο (ηκ 19νπ) θαη ηελ εμππλάδα
ησλ εξγαηψλ ηεο, καδί κε ηελ ηερλνγλσζία πνπ απέθηεζαλ ρεηξηδφκελνη πεξίπινθεο κεραλέο, έρνληαο
ζηελ ππεξεζία ηεο ηνπο εθεπξέηεο, ηνπο ρεκηθνχο, ηνπο βνηαλνιφγνπο, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Κήπνπ ησλ
Φπηψλ [jardin des Plantes] [20], ηνπο ιαραλνθαιιηεξγεηέο ηνπ Γελεβειηέξ [Gennevlliers] [21],
δηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα λα δηαηεξήζεη ηηο κεραλέο θαη λα θηηάμεη θαηλνχξγηεο,
έρνληαο, ηέινο, ην νξγαλσηηθφ πλεχκα ησλ Παξηδηάλσλ, ηελ επδηαζεζία θαη ηελ επζπκία ηνπο, ε
γεσξγία ηεο αλαξρηθήο Κνκκνχλαο ηνπ Παξηζηνχ ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ησλ
ζθαθηηάδσλ ηεο Ώξληέλ [Ardene][22]. Ο αηκφο, ν ειεθηξηζκφο, ε ειηαθή ελέξγεηα θαη ε δχλακή ηνπ
αέξα ζχληνκα ζα δακαζηνχλ θαη ζα κπνπλ ζηελ ππεξεζία καο. Δ ζθαπηηθή θαη ε απνπεηξσηηθή (sic)
αηκνκεραλή ζα επηηειέζνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο, θαη ε γε, καιαθή θαη πινχζηα,
δελ ζα ρξεηάδεηαη παξά ηηο επηδέμηεο θξνληίδεο ηνπ άλδξα θαη ηδίσο ηεο γπλαίθαο, γηα λα θαιπθζεί κε
πεξηπνηεκέλα θπηά, πνπ ζα αλαλεψλνληαη ηξεηο-ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν.
Μαζαίλνληαο θεπνπξηθή θνληά ζε εηδήκνλεο, δνθηκάδνληαο ρίιηεο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο
ζε εηδηθά θαζνξηζκέλεο γσλίεο, ζπλαγσληδφκελνη πνηνο ζα έρεη θαιχηεξε θαη πινπζηφηεξε ζπγθνκηδή,
μαλααλαθαιχπηνληαο κε ηε θπζηθή άζθεζε--ρσξίο ππεξθφπσζε ή ππεξβνιηθά πνιιή δνπιεηά--ηε
δχλακε, πνπ ηφζν ζπρλά ιείπεη απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο, άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά ζα είλαη
επηπρηζκέλνη λα αζρνιεζνχλ κε κηα ηέηνηα θαιιηέξγεηα ησλ αγξψλ, πνπ ζα πάςεη λα απνηειεί
θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη ζα κεηαηξαπεί ζε επραξίζηεζε, ζε γηνξηή, ζε κηα αλαλέσζε ηνπ
αλζξψπηλνπ φληνο. "Αελ ππάξρεη άγνλε γε! Δ γε παξάγεη αλάινγα κε ηηο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ", ηδνχ
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ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο. Δ γε δίλεη φ,ηη ηεο δεηάκε: απιά πξέπεη λα μέξνπκε πψο λα
ην δεηήζνπκε.
Μηα πεξηνρή ηφζν κηθξή φζν ην Seine θαη Seine-et-Oise[23], πνπ ζα πξέπεη λα ζξέςεη κηα ηφζν κεγάιε
πφιε φπσο ην Παξίζη, είλαη ζρεδφλ αξθεηή γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζνχλ
απφ ηελ Βπαλάζηαζε.
Ο ζπλδπαζκφο ηεο θαιιηέξγεηαο κε ηε βηνκεραλία, ν άλζξσπνο πνπ είλαη γεσξγφο θαη ηαπηφρξνλα
βηνκήραλνο ζα καο νδεγήζνπλ απαξαίηεηα ζηελ θνκκνπληζηηθή Κνκκνχλα, εάλ απηφο ν ζπλδπαζκφο
πνξεπηεί ζην δξφκν ηεο πιήξνπο απαιινηξίσζεο.
Ώπηή είλαη ε κφλε δπζθνιία γηα ην κέιινλ: δελ ζα πεζάλεη απφ ηελ πείλα ε Βπαλάζηαζε. Ο θίλδπλνο
δελ είλαη εθεί, είλαη ζηε δεηιία, ζηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηα εκίκεηξα. Ο θίλδπλνο είλαη εθεί πνπ ηνλ
έβιεπε ν Ααληφλ, φηαλ θψλαδε ζηε Γαιιία "ηφικε, ηφικε θαη πάιη ηφικε", ηδίσο πλεπκαηηθή ηφικε,
ηελ νπνία ζα αθνινπζήζεη άκεζα ε ηφικε ησλ πξάμεσλ [volont\'e].
Σημειώζεις:
[2] ιεπθφο ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θφθθηλν, φπσο ιέκε νη Λεπθνξψζνη.[storm]
[3] απφ ηελ κπξηγηαληίλε πνπ έβαδαλ ηφηε ζηα καιιηά... Υιεπαζηηθά ζην θείκελν γηα ηνπο αξηζηνθξάηεο. [storm]
[4] Μάιινλ ελλνεί αλεμαξηήησο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο. (Ώπηφ ην θεθάιαην ρξεηάδεηαη πνιιέο ζεκεηψζεηο/επεμεγήζεηο).
[Ν.]
[5] Ίζσο ζα έπξεπε λα πνχκε ¨ληνπδίλα¨ εδψ, ή αθφκα θαη "δεθαξηά"· δελ είκαη ζίγνπξνο φηη εδψ ν Κξνπφηθηλ ελλνεί
αθξηβψο ηα ηειεπηαία 12 ρξφληα ζηελ θπξηνιεμία. [Ν.]
[6] ίζσο πξέπεη λα κεηαθξαζζεί σο ¨εζληθά έξγα¨ παξφιν πνπ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη παξαθάησ.[Ν.]
[7] Μεξηθά πξάγκαηα δελ έρνπλ αιιάμεη θαη ηφζν ζηηο κέξεο καο, έηζη;[Ν. ;ν)]
[8] Ρε παηδηά ιέηε λα ην' θιεςε ν Λέληλ απφ ηνλ Κξνπφηθηλ; Μπα κάιινλ ζχκπησζε ζα' λαη. [Ν.]
[9] Μνηξαζηά ηξνθίκσλ κε θνππφληα, ζπζζίηην ιέγεηαη έηζη; [storm]
[11] Ο Κξνπφηθηλ εδψ ππνζέηεη φηη ε επαλάζηαζε ζα εθδεισζ εί ζηε Γαιιία [εκείσζε ηνπ κεηαθξαζηή ζην αγγιηθφ
θείκελν]
[12] ην πξσηφηππν είλαη "κε ςσκί θαη ινπθάληθν" αιιά λνκίδσ φηη "ςσκνηχξη" αθνχγεηαη θαιχηεξα ζηα ειιεληθά.[Ν.]
[13] κεξηδηνπνίεζε δελ κνπ αθνχγεηαη θαιά αιιά δελ κπνξψ λα ζθεθηψ θάπνηα άιιε ιέμε. [Ν.]. Πήξα ηελ πξσηνβνπιία λα
ην κεηαηξέςσ ζε δηαλνκή κεξηδίσλ, ην νπνίν πεξηθξαζηηθά απνδίδεη αθξηβψο ην λφεκα (πεξπηληάλ).
[14] Σν ιεμηθφ ην κεηαθξάδεη ξεβεληί [storm]. Ννκίδσ φκσο φηη ζπαλαθφπηηα αθνχγεηαη θαιχηεξα ζηα ειιεληθά [N.].
[15] ην πξσηφηππν: Telle situation, tels moyens. αλ παξνηκία ή ξεηφ κνπ θαίλεηε.[Ν.]

[17] Βπαξρία ζηα δπηηθά Γαιιίαο φπνπ ην 1793, έγηλε αληεπαλαζηαηηθή εμέγεξζε [storm].

[19] "int\'egration des fonctions", έρεη θαη ην καζεκαηηθφ λφεκα "νινθιήξσζε ησλ ζπλαξηήζεσλ", ίζσο ν Κξνπφηθηλ εδψ λα
θάλεη ινγνπαίγλην κηαο θαη "division" έρεη θαη ην καζεκαηηθφ λφεκα ηεο "δηαίξεζεο". Έλα ηέηνην ινγνπαίγλην κάιινλ δελ
κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά· πξνζπάζεζα φκσο λα ην ππαηληρζψ κεηαθξάδνληαο ην "int\'egration" σο "νινθιήξσζε.[Ν]
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[20] Έηζη νλνκάδεηαη ν θήπνο ηνπ Μνπζείνπ θπζηθήο ηζηνξίαο ηνπ Λνλδίλνπ. [storm]
[21] ΐφξεην πξνάζηην ηνπ Παξηζηνχ. [storm]
[22] Μηθξή νξνζεηξά ζηα ζχλνξα ΐειγίνπ θαη Λνπμεκβνχξγνπ.[storm]
[23] ΐφξεηα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνχ.[storm]
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Κεθάιαην 6: Καηνηθία
Ι
ζνη παξαθνινπζνχλ πξνζεθηηθά ηε κεηαβνιή ησλ απφςεσλ ησλ εξγαηψλ ζα έρνπλ πξνζέμεη φηη
αζπλαίζζεηα νη εξγάηεο ζπκθσλνχλ ζε έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, απηφ ηεο θαηνηθίαο. Βίλαη έλα βέβαην
γεγνλφο: ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Γαιιίαο, θαη ζε πνιιέο κηθξέο, νη εξγάηεο θζάλνπλ ζηγά-ζηγά ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπίηηα φπνπ θαηνηθνχλ δελ είλαη θαζφινπ ηδηνθηεζία εθείλσλ ηνπο νπνίνπο ην
Κξάηνο αλαγλσξίδεη σο ηδηνθηήηεο.
Βίλαη κηα εμέιημε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηηο ςπρέο, θαη δελ κπνξεί θαλείο πηα λα πείζεη ην ιαφ φηη ην
δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ησλ ζπηηηψλ είλαη δίθαην.
Σν ζπίηη δελ έρεη θηηζζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε. Έρεη θαηαζθεπαζζεί, δηαθνζκεζεί, επελδπζεί κε
ηαπεηζαξίεο απφ εθαηνληάδεο εξγάηεο, ηνπο νπνίνπο ε πείλα έζπξσμε κέζα ζηα εξγνηάμηα θαη ε αλάγθε
ηεο επηβίσζεο ηαπείλσζε, ψζηε λα δερηνχλ έλαλ θνπηζνπξεκέλν [rogne] κηζζφ.
Σα ρξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ απφ ηνλ ππνηηζέκελν ηδηνθηήηε δελ ήηαλ πξντφλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ
εξγαζίαο. Σα είρε ζπζζσξεχζεη, φπσο φινλ ηνλ πινχην ηνπ, πιεξψλνληαο ζε εξγάηεο ηα δχν ηξίηα ή
κφλν ην κηζφ απφ απηφ πνπ ηνπο φθεηιε.
ην ηέινο -εδψ ε ππεξβνιή είλαη νινθάλεξε- ην ζπίηη νθείιεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία ζην θέξδνο πνπ
ν ηδηνθηήηεο κπνξεί λα βγάιεη απφ απηφ. Ώιιά απηφ ην θέξδνο ζα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπίηη
ρηίζηεθε ζε κηα πφιε νδνζηξσκέλε, πνπ θσηίδεηαη κε πγξαέξην, πνπ έρεη ζπγθνηλσλία κε άιιεο πφιεηο,
πνπ ζπγθεληξψλεη ζηνπο θφιπνπο ηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηελ επηζηήκε, ηελ
ηέρλε θαη ζηνιίδεηαη κε γεθχξηα, απνβάζξεο, αξρηηεθηνληθά κλεκεία, πξνζθέξνληαο ζηνλ θάηνηθφ ηεο
κχξηεο αλέζεηο θαη δηαζθεδάζεηο[1] άγλσζηεο ζην ρσξηφ -κηα πφιε πνπ είθνζη, ηξηάληα γεληέο
εξγάζηεθαλ γηα λα ηελ θαηαζηήζνπλ θαηνηθήζηκε, λα ηελ θαηαζηήζνπλ πγηεηλή [assainir] θαη λα ηελ
νκνξθχλνπλ.
Δ αμία ελφο ζπηηηνχ ζε νξηζκέλεο ζπλνηθίεο ηνπ Παξηζηνχ είλαη έλα εθαηνκκχξην ιίξεο, φρη επεηδή γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρξεηάζηεθε δνπιεηά αμίαο ελφο εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ, αιιά επεηδή βξίζθεηαη ζην
Παξίζη. Βπεηδή, γηα αηψλεο, νη εξγάηεο, νη θαιιηηέρλεο, νη δηαλννχκελνη, νη ζνθνί θαη νη ινγνηέρλεο
ζπλέβαιαλ ζην λα θαηαζηεί ην Παξίζη απηφ πνπ είλαη ζήκεξα: έλα βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ, πνιηηηθφ,
θαιιηηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ θέληξν. Βπεηδή έρεη έλα παξειζφλ. Βπεηδή νη δξφκνη ηνπ είλαη γλσζηνί,
ράξε ζηε ινγνηερλία, ηφζν ζηελ επαξρία φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Βπεηδή είλαη πξντφλ ηεο εξγαζίαο
δεθανθηψ αηψλσλ, πελήληα γελεψλ νιφθιεξνπ ηνπ γαιιηθνχ έζλνπο [de toute la nation francaise].
Πνηνο ινηπφλ έρεη ην δηθαίσκα λα ηδηνπνηείηαη ην πην κηθξφ θνκκάηη, ην ειάρηζην [intime] ηκήκα απηνχ
ηνπ εδάθνπο ή ην ηειεπηαίν θηίξην, ρσξίο λα δηαπξάηηεη κηα θαηάθσξε αδηθία; Πνηνο ινηπφλ έρεη ην
δηθαίσκα λα πσιεί ζηνλ νπνηνλδήπνηε έζησ θαη ην πην κηθξφ θνκκάηη ηεο θνηλήο θιεξνλνκηάο;
Βθεί θάησ, ιέκε εκείο, δηακνξθψλεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξγαηψλ. Δ ηδέα ηεο δσξεάλ θαηνηθίαο
έρεη δηαθεξπρζεί ξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Παξηζηνχ, φηαλ δεηνχζακε ηελ θαζαξή[2]
θαη ξεηή αλαζηνιή [remise pure et simple] ησλ φξσλ πνπ επηθαινχληαλ νη ηδηνθηήηεο. Δ ίδηα ηδέα
εθθξάζηεθε επίζεο θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο Κνκκνχλαο ηνπ 1871, φηαλ νη Παξηζηλνί εξγάηεο πεξίκελαλ
απφ ην πκβνχιην ηεο Κνκκνχλαο κηα αληξίθεηα [virile] απφθαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ελνηθίσλ. Θα
είλαη επίζεο ε πξψηε έγλνηα ησλ θησρψλ, φηαλ μεζπάζεη ε Βπαλάζηαζε.
Βίηε είκαζηε ζε Βπαλάζηαζε είηε φρη, νθείινπκε ζηνλ εξγάηε κηα ζθέπε, κηα θαηνηθία. Ώιιά, φζν
άζρεκε, φζν αλζπγηεηλή θαη αλ είλαη, ππάξρεη πάληα έλαο ηδηνθηήηεο πνπ κπνξεί λα ζε δηψμεη. Βίλαη
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αιήζεηα φηη ζηελ Βπαλάζηαζε ν ηδηνθηήηεο δελ ζα βξίζθεη δηθαζηηθφ θιεηήξα ή ρσξνθχιαθεο
[argousins] γηα λα πεηάμεη ηα ξνχρα ζνπ ζην δξφκν. κσο πνηνο μέξεη αλ αχξην ε λέα θπβέξλεζε, φζν
επαλαζηαηηθή θαη αλ ιέεη φηη είλαη, δελ ζα εγθαζηδξχζεη μαλά ηε βία θαη δελ ζα εμαπνιχζεη ελαληίνλ
ζνπ ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο! Βίδακε φηη ε Κνκκνχλα δηαθήξπμε ηελ αλαζηνιή ησλ φξσλ, εληνχηνηο
ηελ φξηζε κέρξη ηελ 1ε Ώπξηιίνπ κφλν![3]. Μεηά ηε κέξα απηή ζα έπξεπε θαλείο λα πιεξψζεη, κνινλφηη
ην Παξίζη ήηαλ αλάζηαην, νη βηνκεραλίεο δελ ιεηηνπξγνχζαλ, θαη θάζε επαλαζηάηεο δελ είρε γηα
εηζφδεκα παξά κφλν ηηο πεληαξνδεθάξεο ηνπ [ses trente sous]!
Πξέπεη ινηπφλ λα μέξεη ν εξγάηεο φηη, κε ην λα κελ πιεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε, δελ θεξδίδεη κφλν απφ ηελ
απνδηνξγάλσζε ηεο εμνπζίαο. Πξέπεη λα μέξεη φηη ε ειεπζεξία ηεο θαηνηθίαο είλαη αλαγλσξηζκέλε σο
αξρή θαη θαηνρπξσκέλε, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απφ ην ιατθφ αίζζεκα, φηη ε ειεχζεξε θαηνηθία είλαη
δηθαίσκα, δηαθεξπγκέλν ξεηά απφ ην ιαφ.
Θα πεξηκέλνπκε ινηπφλ απηφ ην κέηξν, πνπ αληαπνθξίλεηαη ηφζν πνιχ ζην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θάζε
έληηκνπ αλζξψπνπ, λα ιεθζεί απφ ηνπο ζνζηαιηζηέο πνπ ζα βξεζνχλ αλαθαηεκέλνη κε ηνπο αζηνχο ζε
κηα πξνζσξηλή θπβέξλεζε; Θα πεξηκέλνπκε πνιχ θαηξφ -κέρξη πνπ λα επηζηξέςνπκε ζηελ αληίδξαζε!
[jusqu'au retour de la reaction!]
Να γηαηί, αξλνχκελνη θνξδέια θαη πειίθην[4] -ζχκβνια εμνπζίαο θαη δνπιείαο- θαη παξακέλνληαο ιαφο
κέζα ζην ιαφ, νη εηιηθξηλείο επαλαζηάηεο ζα εξγαζηνχλ καδί κε ην ιαφ, ψζηε ε απαιινηξίσζε ησλ
ζπηηηψλ λα γίλεη ηεηειεζκέλν γεγνλφο. Θα εξγαζηνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ξεχκα ηδεψλ πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Θα εξγαζηνχλ γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, θαη φηαλ απηέο ζα είλαη
ψξηκεο, ν ιαφο ζα πξνρσξήζεη ζηελ απαιινηξίσζε ησλ ζπηηηψλ, ρσξίο λα δίλεη ζεκαζία ζηηο ζεσξίεο
κε ηηο νπνίεο θάπνηνη ζα πξνζπαζήζνπλ λα κπεξδέςνπλ ηα βήκαηά ηνπ -απνδεκηψζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο
θαη άιιεο ηέηνηεο θαλθάξεο [billevesees].
Σελ εκέξα πνπ ε απαιινηξίσζε ησλ ζπηηηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, απηφο πνπ ηνλ εθκεηαιιεχζεθαλ, ν
εξγάηεο, ζα έρεη θαηαλνήζεη φηη έρεη έξζεη κία λέα επνρή, φηη δελ ζα παξακέλεη πηα κε ζθπκκέλε ηε
ξάρε κπξνζηά ζηνπο πινχζηνπο θαη ηνπο ηζρπξνχο, φηη ε Εζφηεηα είλαη θαηνρπξσκέλε, ηε κεγάιε
εθείλε εκέξα [au grand jour] πνπ ε Βπαλάζηαζε ζα είλαη ηεηειεζκέλν γεγνλφο θαη φρη κηα ζεαηξηθή
παξάζηαζε, φπσο πνιιέο θνξέο είδακε κέρξη ηψξα.
ΙΙ
Βάλ ε ηδέα ηεο απαιινηξίσζεο γίλεη δεκνθηιήο, ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο δελ ζα ζηακαηήζεη θαζφινπ
κπξνζηά ζηα εκπφδηα κε ηα νπνία αξέζθνληαη ζπλήζσο λα καο απεηινχλ.
ίγνπξα νη θχξηνη κε ηα γαιφληα, πνπ ζα έρνπλ θαηαιάβεη ηηο άδεηεο πνιπζξφλεο ησλ ππνπξγείσλ θαη
ηεο δεκαξρίαο, δελ ζα παξαιείςνπλ λα ζπζζσξεχνπλ εκπφδηα. Θα κηιήζνπλ γηα λα ζπκθσλήζνπλ
απνδεκηψζεηο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο, γηα λα θάλνπλ ζηαηηζηηθέο, γηα λα εηνηκάζνπλ καθξνζθειείο
αλαθνξέο -ηφζν καθξνζθειείο πνπ ζα κπνξνχλ λα δηαξθέζνπλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν ιαφο,
εμνπζελσκέλνο απφ ηε θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία, κελ πξνζδνθψληαο ηίπνηε θαιφ θαη ράλνληαο ηελ
πίζηε ηνπ ζηελ Βπαλάζηαζε, ζα αθήζεη ην πεδίν ειεχζεξν ζηνπο αληηδξαζηηθνχο θαη ζα θαηαιήμεη λα
θαηαζηήζεη ηε γξαθεηνθξαηηθή απαιινηξίσζε κηζεηή ζε φινλ ηνλ θφζκν.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλαο ζθφπεινο πάλσ ζην νπνίν φια κπνξνχλ
λα θαηαπνληηζηνχλ. Χζηφζν, εάλ ν ιαφο δελ πηζηέςεη ηα ςεχηηθα επηρεηξήκαηα, κε ηα νπνία ζα
πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ γνεηεχζνπλ, εάλ θαηαιάβεη φηη κηα λέα δσή απαηηεί λέεο κεζφδνπο θαη εάλ πάξεη
ν ίδηνο ην δήηεκα ζηα ρέξηα ηνπ, ηφηε ε απαιινηξίσζε ζα κπνξεί λα γίλεη ρσξίο κεγάιεο δπζθνιίεο.
"Μα πψο; Πψο κπνξεί λα γίλεη;" αλαξσηηέηαη θαλείο. Θα ην πνχκε αιιά κε επηθχιαμε. Μαο απσζεί λα
ραζνχκε ζηηο ηειεπηαίεο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεδίσλ απαιινηξίσζεο. Γλσξίδνπκε εθ ησλ
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πξνηέξσλ φηη απηφ πνπ έλαο άλζξσπνο ή κηα νκάδα κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ ζήκεξα ζα μεπεξαζηεί απφ
ηελ αλζξψπηλε δσή [par la vie humaine]. Βθείλε, ην έρνπκε ήδε πεη, ζα ηα θαηαθέξεη θαιχηεξα θαη
απινχζηεξα ζε ζρέζε κε φια απηά πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηεο επηβάιεη εθ ησλ πξνηέξσλ.
Βπηπιένλ, ζθηαγξαθψληαο ηε κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απαιινηξίσζε θαη ε αλαδηαλνκή ηνπ
απαιινηξησκέλνπ πινχηνπ θα μπορούζαν λα γίλνπλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο, δελ
ζέινπκε παξά λα απαληήζνπκε ζε εθείλνπο πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη ην εγρείξεκα είλαη αδχλαην.
Βπηκέλνπκε φκσο λα επαλαιακβάλνπκε φηη, κε θαλέλαλ ηξφπν, δελ ηζρπξηδφκαζηε πσο ζπληζηνχκε ηνλ
έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν νξγάλσζεο. Ώπηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα καο είλαη κφλν λα δείμνπκε φηη ε
απαιινηξίσζε μπορεί λα γίλεη κε ηε ιατθή πξσηνβνπιία θαη δεν μπορεί λα γίλεη κε άιινλ ηξφπν.
Πξέπεη λα πξνβιέςεη θαλείο φηη κεηά ηηο πξψηεο πξάμεηο απαιινηξίσζεο [des les premiers actes
d'expropriation] ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηε ζπλνηθία, ζην δξφκν, ζην ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ νκάδεο
εζεινληψλ, πνπ ζα έξζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα λα πιεξνθνξεζνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ
άδεησλ δηακεξηζκάησλ, ησλ δηακεξηζκάησλ πνπ είλαη ππεξπιήξε κε πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, ησλ
αλζπγηεηλψλ θαηνηθηψλ, ησλ ζπηηηψλ, πνπ, φληαο ππεξβνιηθά κεγάια γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, ζα
κπνξνχζαλ λα θαηνηθεζνχλ απφ εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ αλάζα κεο ζηα θαιπβάθηα ηνπο.
ε κεξηθέο κέξεο απηνί νη εζεινληέο ζα θηηάμνπλ γηα θάζε δξφκν θαη γηα θάζε ζπλνηθία πιήξεηο
θαηαιφγνπο φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ, πγηεηλψλ θαη αλζπγηεηλψλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ, ησλ βξψκηθσλ
ζπηηηψλ θαη ησλ πνιπηειψλ θαηνηθηψλ.
Θα αλαθνηλψλνπλ αλνηθηά ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο θαη ζε ιίγεο εκέξεο ζα έρνπλ πιήξεηο ζηαηηζηηθέο. Δ
ςεπδήο ζηαηηζηηθή κπνξεί λα θηηαρηεί κέζα ζηα γξαθεία. Δ αιεζήο, αθξηβήο ζηαηηζηηθή δελ κπνξεί
παξά λα πξνέξρεηαη κφλν απφ ην άηνκν, πξνρσξψληαο απφ ην απιφ ζην ζχλζεην.
Υσξίο, ινηπφλ, λα πεξηκέλνπλ ηίπνηε απφ θαλέλαλ, απηνί νη πνιίηεο ζα πάλε πηζαλφηαηα λα βξνπλ ηνπο
ζπληξφθνπο ηνπο πνπ θαηνηθνχλ ζε ηξψγιεο θαη ζα ηνπο πνπλ εληειψο απιά: "Ώπηήλ εδψ ηε θνξά,
ζχληξνθνη, είλαη ζη' αιήζεηα Βπαλάζηαζε. Βιάηε απφςε ζε απηφ ην κέξνο. ιε ε γεηηνληά ζα είλαη
εθεί, ζα κνηξάζνπκε ηα δηακεξίζκαηα. Ώλ δελ έρεηε δηθφ ζαο ζπίηη, ζα δηαιέμεηε έλα απφ ηα
δηακεξίζκαηα ησλ πέληε δσκαηίσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα. Καη αθφηνπ ζα έρεηε κεηαθνκίζεη ζε απηά, ζα
είλαη πηα ηεηειεζκέλν γεγνλφο. Ο νπιηζκέλνο ιαφο ζα κηιήζεη κε απηφλ πνπ ηπρφλ ζα έξζεη λα ζαο
δηψμεη!".
"Μα φινο ν θφζκνο ζα ζέιεη λα έρεη δηακέξηζκα κε είθνζη δσκάηηα!", κπνξεί λα πεη θαλείο.
Β, ινηπφλ, φρη, δελ είλαη αιήζεηα! Πνηέ ν ιαφο δελ δήηεζε λα έρεη ηνλ νπξαλφ κε η' άζηξα [la lune dans
un seau -αθξηβήο κεηάθξαζε: ην θεγγάξη ζε θνπβά]. Ώληηζέησο, θάζε θνξά πνπ βιέπνπκε ην ιαφ λα
επαλνξζψλεη κηα αδηθία, καο εθπιήζζεη ε θνηλή ινγηθή θαη ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο, απφ ηα νπνία
δηαθαηέρεηαη ε κάδα [la masse]. Σελ έρνπκε δεη πνηέ λα δεηά ηα αδχλαηα; Βίρακε δεη πνηέ ην ιαφ ηνπ
Παξηζηνχ λα ηζαθψλεηαη, φηαλ πήγαηλε λα βξεη ηε κεξίδα ηνπ ςσκηνχ ή ησλ θαπζφμπισλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δχν πνιηνξθηψλ;
Κάλακε νπξέο κε ηέηνηα απηαπάξλεζε πνπ νη αληαπνθξηηέο ησλ μέλσλ εθεκεξίδσλ δελ έπαπαλ λα
ζαπκάδνπλ. Παξφια απηά μέξακε θαιά φηη νη ηειεπηαίνη ζηελ νπξά ζα πεξλνχζαλ ηελ εκέξα ρσξίο
ςσκί θαη θσηηά.
ΐεβαίσο ππάξρνπλ αξθεηά εγσηζηηθά έλζηηθηα ζηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη φρη ζηηο θνηλσλίεο. Σν
γλσξίδνπκε πνιχ θαιά απηφ. Ώιιά γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην θαιχηεξν κέζν γηα λα μππλήζνπκε θαη λα
ζξέςνπκε απηά ηα έλζηηθηα ζα ήηαλ λα εκπηζηεπηνχκε ην δήηεκα ησλ θαηνηθηψλ ζε έλα νπνηνδήπνηε
γξαθείν. Σφηε, πξαγκαηηθά, φια ηα άζρεκα πάζε ζα έβγαηλαλ ζηελ επηθάλεηα. Ώπηφ ζα ζπλέβαηλε κε
φπνηνλ ζα είρε ην πάλσ ρέξη ζην γξαθείν. Δ παξακηθξή αληζφηεηα ζα έθαλε φινπο λα δηακαξηχξνληαη
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έληνλα [ferait pousser des hauts cris], ην παξακηθξφ πξνλφκην ζα έδηλε ζε θάπνηνλ ην δηθαίσκα λα
θσλάδεη γηα "δσξάθηα κεηαμχ θίισλ" [crier aux pots-de-vin][5] -θαη δηθαίσο!
ηαλ φκσο ν ιαφο ν ίδηνο, ελσκέλνο ζε δξφκνπο, ζε ζπλνηθίεο, ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, αλαιάβεη λα
ηαθηνπνηήζεη ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηξσγιψλ ζηα ππεξβνιηθά επξχρσξα δηακεξίζκαηα ησλ αζηψλ, νη
ειάρηζηεο δπζρέξεηεο, νη κηθξέο αληζφηεηεο ζα αληηκεησπίδνληαη σο πνιχ αζήκαληα δεηήκαηα [seront
prises bien legerement]. πάληα επηθαιεζηήθακε ηα θαιά έλζηηθηα ησλ καδψλ [bons instincts des
masses]. Σν θάλακε σζηφζν κεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαλαζηάζεσλ, φηαλ επξφθεηην λα
ζψζνπκε ηε βάξθα πνπ θαηαπνληηδφηαλ [lorsqu'il s'agissait de sauver la barque qui sombrait] -θαη πνηέ
δελ θάλακε ιάζνο. Ο κεξνθακαηηάξεο πάληνηε αληαπνθξηλφηαλ ζην θάιεζκα ησλ κεγάισλ ηζηνξηθψλ
ζηηγκψλ [grands devouements].
Θα γίλεη ην ίδην ζηελ επφκελε Βπαλάζηαζε.
Παξφια απηά, πηζαλφλ λα ππάξμνπλ αδηθίεο. Αελ κπνξνχκε λα ηηο απνθχγνπκε. Τπάξρνπλ άηνκα ζηηο
θνηλσλίεο καο πνπ θαλέλα κεγάιν γεγνλφο δελ ζα ηνπο θάλεη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εγσηζηηθέο ηνπο
ζπλήζεηεο. Ώιιά ην δήηεκα δελ είλαη λα μέξνπκε αλ ζα ππάξρνπλ ή δελ ζα ππάξρνπλ αδηθίεο. Πξέπεη λα
μέξνπκε πψο ζα κπνξέζνπκε λα πεξηνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπο.
Οιφθιεξε, ινηπφλ, ε ηζηνξία, νιφθιεξε ε εκπεηξία ηεο αλζξσπφηεηαο, θαζψο θαη ε θνηλσληθή
ςπρνινγία [psychologie des societes], είλαη εδψ γηα λα πνπλ φηη ην πην δίθαην κέζν είλαη λα
εκπηζηεπζνχκε ην δήηεκα ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Μφλνη ηνπο ζα κπνξέζνπλ εμάιινπ λα ιάβνπλ
ππφςε θαη λα δηεπζεηήζνπλ ηηο ρίιηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ δηαθεχγνπλ θαη' αλάγθελ απφ θάζε
γξαθεηνθξαηηθή δηαλνκή.
ΙΙΙ
Αελ πξφθεηηαη θαηεπζείαλ λα θάλνπκε κηα απνιχησο ίζε δηαλνκή θαηνηθηψλ. Οη δπζρέξεηεο, σζηφζν,
πνπ νξηζκέλα λνηθνθπξηά ελδερνκέλσο αληηκεησπίζνπλ, ζα απνθαηαζηαζνχλ εχθνια κέζα ζε κηα
θνηλσλία θαζ' νδφλ πξνο ηελ απαιινηξίσζε [en voie d'expropriation][6].
Αεδνκέλνπ φηη νη ρηίζηεο, νη ηερλίηεο ηεο πέηξαο [les tailleurs de pierre] -νη άλζξσπνη ησλ "νηθνδνκψλ"
κε κηα ιέμε- γλσξίδνπλ φηη έρνπλ εμαζθαιηζκέλε ηελ επηβίσζή ηνπο, δελ ζα δεηήζνπλ θάηη θαιχηεξν
απφ ην λα αλαιάβνπλ γηα κεξηθέο ψξεο θάζε κέξα ηε δνπιεηά ζηελ νπνία είλαη ζπλεζηζκέλνη. Θα
ηαθηνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθά ηα κεγάια δηακεξίζκαηα, πνπ ρξεηάδνληαλ έλα επηηειείν απφ ππεξέηεο. Καη
ζε κεξηθνχο κήλεο ζα έρνπλ εκθαληζηεί ζπίηηα πην πγηεηλά απφ απηά ηεο δηθήο καο επνρήο. Καη ζε
εθείλνπο πνπ δελ ζα έρνπλ ζηεγαζζεί αξθεηά θαιά, ε αλαξρηθή Κνκκνχλα ζα κπνξεί λα πεη:
"Κάληε ππνκνλή, ζχληξνθνη! Παιάηηα πγηεηλά, άλεηα θαη φκνξθα, θαιχηεξα απφ απηά πνπ έρηηδαλ νη
θαπηηαιηζηέο, ζα αλεγεξζνχλ ζην έδαθνο ηεο ειεχζεξεο πφιεο. Θα αλήθνπλ ζε εθείλνπο πνπ ζα ηα
έρνπλ πην πνιχ αλάγθε. Δ αλαξρηθή Κνκκνχλα δελ ρηίδεη ζπίηηα έρνληαο ππφςε ηα εηζνδήκαηα. Σα
κλεκεία πνπ αλεγείξεη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο, πξντφληα ηνπ ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, ζα απνηειέζνπλ
παξάδεηγκα γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα -ζα είλαη δηθά καο!".
Βάλ ν επαλαζηαηεκέλνο ιαφο απαιινηξηψζεη ηα ζπίηηα θαη δηαθεξχμεη ηε δσξεάλ θαηνηθία, ηελ
θνηλνθηεκνζχλε ησλ θαηνηθηψλ θαη ην δηθαίσκα θάζε νηθνγέλεηαο ζε κηα πγηεηλή θαηνηθία, ε
Βπαλάζηαζε ζα έρεη πάξεη απφ ηελ αξρή έλα θνκκνπληζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα βξεζεί ζε έλα δξφκν
απφ φπνπ δελ ζα κπνξεί θαλείο ηε βγάιεη εχθνια. Θα έρεη θαηαθέξεη έλα ζαλάζηκν ρηχπεκα ζηελ
ηδηνθηεζία.
Δ απαιινηξίσζε ησλ θαηνηθηψλ θέξεη ινηπφλ ην ζπφξν νιφθιεξεο ηεο θνηλσληθήο Βπαλάζηαζεο. Ώπφ
ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα γίλεη ζα εμαξηεζεί ν ραξαθηήξαο ησλ γεγνλφησλ. Βίηε ζα αλνίμνπκε έλα θαξδχ,
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κεγάιν δξφκν ζηνλ αλαξρηθφ Κνκκνπληζκφ, είηε ζα παξακείλνπκε λα ηεικαηψλνπκε [patauger] ζηε
ιάζπε ηνπ απηαξρηθνχ αηνκηθηζκνχ [individualisme autoritaire].
Βίλαη εχθνιν λα πξνβιέςνπκε ηηο ρίιηεο αληηξξήζεηο πνπ θάπνηνη ζα καο θέξνπλ, θάπνηεο ζεσξεηηθήο
ηάμεσο, άιιεο εληειψο πξαθηηθέο.
Ώθνχ πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηάθσξε αδηθία κε θάζε ηίκεκα, ζα κηιήζνπλ ζίγνπξα ζην
φλνκα ηεο δηθαηνζχλεο: "Αελ είλαη ληξνπή", ζα θσλάμνπλ, "πνπ νη Παξηδηάλνη αξπάδνπλ γηα ηνπο
εαπηνχο ηνπο ηα σξαία ζπίηηα θαη αθήλνπλ ηηο θαιχβεο ζηνπο ρσξηθνχο;". Ώο κελ παγηδεπφκαζηε.
Ώπηνί νη ιπζζαζκέλνη κε ηε δηθαηνζχλε [enrages de la justice] αληάξηεο μερλνχλ, κε κηα ζηξνθή ηεο
δηάζεζεο, πνπ είλαη γλψξηζκά ηνπο, ηελ εμφθζαικε αδηθία ηεο νπνίαο γίλνληαη ππνζηεξηθηέο.
Λεζκνλνχλ φηη ζην Παξίζη ην ίδην ν εξγάηεο αζθπθηηά κέζα ζε κηα ηξψγιε -ν ίδηνο, ε γπλαίθα ηνπ θαη
ηα παηδηά ηνπ- ηε ζηηγκή πνπ απφ ην θέξεηξφ ηνπ βιέπεη ην παιάηη ηνπ πινχζηνπ. Λεζκνλνχλ φηη
νιφθιεξεο γεληέο ράλνληαη ζε ππεξπιεζείο ζπλνηθίεο, ιφγσ έιιεηςεο αέξα θαη ήιηνπ, θαη φηη ην λα
απνθαηαζηήζνπκε απηήλ ηελ αδηθία ζα έπξεπε λα είλαη ην πξψην θαζήθνλ ηεο Βπαλάζηαζεο.
Ώο κελ θαζπζηεξνχκε απηέο ηηο ελδηαθέξνπζεο απαηηήζεηο. Γλσξίδνπκε φηη ε αληζφηεηα, πνπ
πξαγκαηηθά ζα ππάξρεη αθφκε κεηαμχ ηνπ Παξηζηνχ θαη ηνπ ρσξηνχ, είλαη απφ εθείλεο πνπ ζα
ειαηηψλνληαη θαζεκεξηλά. Σν ρσξηφ δελ ζα πζηεξεί ζην λα δίλεη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζπίηηα πην πγηεηλά
απφ ηα ζεκεξηλά, φηαλ ν ρσξηθφο ζα έρεη πάςεη λα είλαη ην αρζνθφξν δψν ηνπ θηεκαηία, ηνπ
εξγνζηαζηάξρε, ηνπ ηνθνγιχθνπ θαη ηνπ Κξάηνπο. Γηα λα απνθχγνπκε κηα αδηθία πξνζσξηλή θαη
δηνξζψζηκε, πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηελ αδηθία πνπ ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο;
Οχηε φκσο νη θαζ' απηφ πξαθηηθέο αληηξξήζεηο είλαη ηζρπξέο.
"Οξίζηε", ζα καο πεη θαλείο, "έλαο θησρνδηάβνινο. Με ζηεξήζεηο θαηάθεξε λα αγνξάζεη έλα ζπίηη
αξθεηά κεγάιν γηα λα ζηεγάζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Βίλαη ηφζν επηπρηζκέλνο. Θα ηνλ πεηάμεηε θη απηφλ
ζην δξφκν;"
ρη βέβαηα! Ώλ ην ζπίηη ηνπ κφιηο θηάλεη λα ζηεγάζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, λα ην θαηνηθήζεη, αιίκνλν!
Να θαιιηεξγεί ηνλ θήπν θάησ απφ ηα παξάζπξά ηνπ! Σα παιηθαξηά καο, αλ ρξεηαζηεί, ζα πάλε νη ίδηνη
λα ηνπ δψζνπλ έλα ρέξη βνήζεηαο. κσο, αλ ππάξρεη ζην ζπίηη ηνπ έλα δηακέξηζκα πνπ ην λνηθηάδεη ζε
θάπνηνλ άιινλ, ν ιαφο ζα πάεη λα βξεη απηφλ ηνλ άιιν θαη ζα ηνπ πεη: "Ξέξεηε, ζχληξνθε, φηη δελ
νθείιεηε πιένλ ηίπνηε ζηνπο παιηνχο ηδηνθηήηεο [vieux]; Μείλεηε ζην δηακέξηζκά ζαο θαη κελ
πιεξψλεηε πηα ηίπνηε. Καζφινπ κε θνβάζηε ζην εμήο ηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή, έρνπκε νζηαιηζκφ
[c'est la Sociale]! "
Ώλ ν ηδηνθηήηεο θαηαιακβάλεη απφ κφλνο ηνπ είθνζη δσκάηηα, αλ ζηε ζπλνηθία ππάξρεη κηα κεηέξα κε
πέληε παηδηά, πνπ ζηεγάδνληαη ζε έλα κφλν δσκάηην, ε, ινηπφλ, ν ιαφο ζα πάεη λα δεη εάλ αλάκεζα ζηα
είθνζη δσκάηηα ππάξρνπλ θάπνηα πνπ, κεηά απφ κεξηθέο επηδηνξζψζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έλα
φκνξθν κηθξφ ζπίηη γηα ηε κεηέξα κε ηα πέληε παηδηά. Αελ ζα είλαη απηφ πην δίθαην απφ ην λα αθήζνπκε
ηε κεηέξα θαη ηα πέληε παηδηά κέζα ζηελ ηξψγιε θαη ηνλ πάκπινπην θχξην [monsieur a l'engrais] κέζα
ζην παιάηη; Βμάιινπ ν θχξηνο γξήγνξα ζα ηα θαηαθέξεη θαιά. Ώθνχ δελ ζα έρεη πηα ππεξέηεο γηα λα
ηαθηνπνηνχλ ηα είθνζί ηνπ δσκάηηα, ε θπξία ηνπ [sa bourgeoise] ζα ελζνπζηαζηεί λα απαιιαρζεί απφ ην
κηζφ δηακέξηζκα.
"Μα απηφ ζα είλαη πιήξεο αλαηξνπή", ζα θσλάμνπλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ηάμεο. "Οη κεηαθνκίζεηο δελ
ζα ηειεηψζνπλ! Πφζν κάιινλ αλ ζα πεηάμεηε φινλ ηνλ θφζκν ζην δξφκν θαη ξίμεηε θιήξν γηα ηα
δηακεξίζκαηα!". Β, ινηπφλ, είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη αλ δελ αλακεηρζεί θαλέλα είδνο θπβέξλεζεο, θαη αλ
φιε ε κεηαβνιή παξακείλεη εκπηζηεπκέλε ζηα ρέξηα ησλ νκάδσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ απζφξκεηα γηα
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απηήλ ηε δνπιεηά, νη κεηαθνκίζεηο ζα είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα
ελφο κφλν ρξφλνπ σο απνηέιεζκα ηεο πιενλεμίαο ησλ ηδηνθηεηψλ.
Τπάξρνπλ ζε φιεο ηηο πφιεηο ηφζα πνιιά αθαηνίθεηα δηακεξίζκαηα, πνπ ζα επαξθνχζαλ λα ζηεγάζνπλ
ζρεδφλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ησλ ηξσγιψλ. ζν γηα ηα παιάηηα θαη ηα πνιπηειή
δηακεξίζκαηα, πνιιέο εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο δελ ζα ηα ήζειαλ έηζη θη αιιηψο -δελ κπνξνχλ λα ηνπο
εμππεξεηήζνπλ, αλ δελ ζπληεξνχληαη απφ πνιπάξηζκν ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ. Βπίζεο νη θάηνηθνί ηνπο
ζα αλαγθάδνληαλ ζχληνκα λα ςάμνπλ γηα θαηνηθίεο ιηγφηεξν πνιπηειείο, φπνπ νη θπξίεο-ππάιιεινη ησλ
ηξαπεδψλ [mesdames les banquieres][7] ζα καγείξεπαλ κφλεο ηνπο. Καη ζηγά-ζηγά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
λα ζπλνδεχνπκε ηνλ ηξαπεδίηε κε ζπλνδεία ινγρνθφξσλ ζε κηα ζνθίηα, θαη ηνλ θάηνηθν ηεο ζνθίηαο
ζην παιάηη ηνπ ηξαπεδίηε, ν πιεζπζκφο ζα κνηξαζηεί εηξεληθά ζηηο ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, θάλνληαο ηε
κηθξφηεξε δπλαηή αλαθαησζνχξα [remue-menage]. Αελ βιέπνπκε ηηο αγξνηηθέο Κνκκνχλεο λα
κνηξάδνπλ κεηαμχ ηνπο αγξνχο, ελνριψληαο ηφζν ιίγν ηνπο θαηφρνπο ησλ αγξνηεκαρίσλ, πνπ κέλεη
κφλν λα επηβεβαηψζνπκε ηελ επζπθξηζία θαη ηε δηνξαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο θαηαθεχγεη
ε Κνκκνχλα; Ληγφηεξνη αγξνί αιιάδνπλ ρέξηα ππφ ηε Ρσζηθή Κνκκνχλα, απ' φ,ηη ππφ θαζεζηψο
αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ δηαξθψο θέξλεη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο. Καη ζέινπλ
λα καο θάλνπλ λα πηζηέςνπκε φηη νη θάηνηθνη κηαο κεγάιεο επξσπατθήο πφιεο ζα είλαη πην ειίζηνη ή
ιηγφηεξν νξγαλσηηθνί απφ ηνπο ξψζνπο ή ηλδνχο ρσξηθνχο!
Βμάιινπ θάζε επαλάζηαζε πεξηιακβάλεη κηα θάπνηα αλαηξνπή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαη απηνί πνπ
ειπίδνπλ λα πεξάζνπλ κηα κεγάιε θξίζε, ρσξίο νη θπξίεο ηνπο [leur bourgeoise] λα ελνριεζνχλ πνηέ
απφ ηελ θνπδίλα ηνπο, δηαθηλδπλεχνπλ λα απνγνεηεπηνχλ. Μπνξνχκε λα αιιάδνπκε θπβέξλεζε, ρσξίο
ν θαιφο αζηφο λα θαζπζηεξήζεη πνηέ ζηελ ψξα ηνπ δείπλνπ ηνπ. Ώιιά δελ απνθαζηζηνχκε έηζη ηα
εγθιήκαηα κηαο θνηλσλίαο πξνο απηνχο πνπ ηε ζξέθνπλ.
Τπάξρεη κηα αλαηξνπή, είλαη ζίγνπξν. Μφλν πνπ πξέπεη απηή ε αλαηξνπή λα κελ είλαη αλψθειε, πξέπεη
λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην. Καη -δελ θνπξαδφκαζηε λα ην επαλαιακβάλνπκε- κφλν αλ απεπζπλφκαζηε
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, θαη φρη ζε γξαθεία, ζα έρνπκε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δπζρεξεηψλ γηα φινλ ηνλ
θφζκν.
Ο ιαφο δηαπξάηηεη ην έλα ιάζνο πάλσ ζην άιιν, φηαλ έρεη λα επηιέμεη ζηηο θάιπεο κεηαμχ ησλ
βνιεκέλσλ, πνπ ςεθνζεξνχλ γηα ηελ ηηκή λα ηνλ εθπξνζσπνχλ θαη αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ ηα πάληα,
λα γλσξίδνπλ ηα πάληα, λα νξγαλψλνπλ ηα πάληα. κσο, φηαλ ν ιαφο πξέπεη λα νξγαλψζεη απηφ πνπ
γλσξίδεη θαιά, απηφ πνπ ηνλ αγγίδεη άκεζα, ην θαηαθέξλεη θαιχηεξα απφ φια ηα γξαθεία πνπ πηζαλφλ
λα ππάξρνπλ. Αελ ην είδακε απηφ ζηελ Κνκκνχλα; Καη ζηελ πξφζθαηε απεξγία ηνπ Λνλδίλνπ; Αελ ην
βιέπνπκε θαζεκεξηλά ζε θάζε αγξνηηθή Κνκκνχλα;
Σημειώζεις:
1. (παρ. 5): "...διαςκεδάςεισ...". Ζτςι μετζφραςα το "agrements", αν και κα μποροφςε να μεταφραςτεί και ωσ
"ςτολίδια".
2. (παρ. 8): "remise pure et simple". Νομίηω ότι είναι νομικόσ όροσ, επομζνωσ θ πλιρθσ μετάφραςθ είναι:
"αναςτολι *remise+ απαλλαγμζνθ από αιρζςεισ και προκεςμίεσ (δθλαδι, από όρουσ που μπορεί να ανατρζπουν
το αποτζλεςμα, με τθν επζλευςθ κάποιου γεγονότοσ ι τθν πάροδο κάποιασ προκεςμίασ) *pure+ και χωρίσ άλλουσ
παρεπόμενουσ όρουσ ι ριτρεσ *simple+". Αν κανείσ/καμία με γνϊςεισ γαλλικισ νομικισ ορολογίασ τθσ εποχισ του
ςυγγραφζα ζχει καμιά καλι ιδζα για αυτι τθ φράςθ, κα ιμουν ευγνϊμων για τθ διόρκωςθ.
3. Διάταγμα τθσ 30ισ Μαρτίου. Με αυτό το διάταγμα ανεςτάλθςαν οι όροι του Οκτωβρίου 1870, του Ιανουαρίου
και του Απριλίου 1871 (ςθμείωςθ ςτο πρωτότυπο).
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4. (παρ. 12): "κορδζλα και πθλίκιο". Εννοεί τθν κορδζλα που φοροφν τιμϊμενα πρόςωπα και -ακόμθ και ςιμερατοπικοί άρχοντεσ (και όχι μόνο) ςτθ Γαλλία από τον ϊμο διαγϊνια προσ τθ μζςθ, και το αντίςτοιχο καπζλο
αξιωματοφχου.
5. (παρ. 23): "crier aux pots-de-vin", το μετζφραςα ωσ "φωνάηει για δϊρα μεταξφ φίλων". Ωςτόςο, νομίηω ότι
μεταφράηεται εξίςου καλά "φωνάηει/διαμαρτφρεται για δωροδοκίεσ".
6. (παρ. 28): Νομίηω ότι ακοφγεται λίγο περίεργα αυτό το "κακ' οδόν προσ τθν απαλλοτρίωςθ". Θα περίμενε
κανείσ να ζλεγε "κακ' οδόν προσ..." κάποια κοινωνικι κατάςταςθ όπου θ ιδιοκτθςία δεν κα υπάρχει ι κα υπάρχει
με ιδιαίτερο κοινωνικό περιεχόμενο (αν μπορεί να γίνει αυτό), π.χ. προσ τθν κοινωνικι ιδιοκτθςία, προσ τον
κομμουνιςμό, προσ τθν κοινοκτθμοςφνθ. Υποκζτω ότι ςτο νου του κάτι τζτοιο κα είχε και ο Κροπότκιν, αλλά
μάλλον εςκεμμζνα δεν χρθςιμοποιεί όρο που να εκφράηει το μελλοντικό παγιωμζνο αποτζλεςμα, γιατί αυτό κα
δθμιουργοφςε ιδεολογικζσ και κεωρθτικζσ ςυγχφςεισ. Η απαλλοτρίωςθ είναι απαλλοτρίωςθ, δεν υπάρχει και
μεγάλο περικϊριο αποκλίνουςων ερμθνειϊν. Ζτςι, το άφθςα κι εγϊ "απαλλοτρίωςθ", παρά το κακόθχο τθσ
φράςθσ *μια κοινωνία οδεφει προσ τθν απαλλοτρίωςθ!!!+, γιατί όποια άλλθ λζξθ κα ιταν παραποίθςθ του
νοιματοσ κατά τθ γνϊμθ μου. Ο Κροπότκιν φαίνεται πολφ ανοικτόσ ςτθν ίδια τθν πραγματικότθτα και αρνείται
πειςματικά να κεωρθτικολογιςει. Ήδθ ζχει διακθρφξει ότι το να προτείνουμε ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ εκ τον
προτζρων ςε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα είναι κάτι αντικειμενικά λανκαςμζνο. Στθ χειρότερθ των περιπτϊςεων,
αποφεφγει τον προςδιοριςμό τθσ μετζπειτα κατάςταςθσ γιατί δεν κζλει οφτε να τθν προκακορίςει οφτε να κζςει
τροχοπζδθ ςτισ νζεσ εξελίξεισ. Και μια μεγάλθ λζξθ για το ποφ οδεφει θ κοινωνία ςε ζνα κείμενο επαναςτατικό
*δθλαδι, προτρεπτικό+ κα ςυνζβαλλε ακριβϊσ ςτο αντίκετο από αυτό που ο ςυγγραφζασ επικυμεί, μολονότι ςε
άλλα ςθμεία εκφράηεται διαφορετικά -ίςωσ επειδι δεν κζλει να ςυγχζουν οι αναγνϊςτεσ το μζςο με το
αποτζλεςμα, ίςωσ και για άλλο λόγο. Μπορεί κανείσ να ανιχνεφςει τθ κζςθ αυτι που υιοκετεί ο Κροπότκιν, ωσ
προσ το τι πρζπει να ειπωκεί και πϊσ, και ςε άλλα ςθμεία του κεφαλαίου.
7. (παρ. 40): "mesdames les banquieres". Μιπωσ θ μετάφραςθ είναι: "οι κυρίεσ των τραπεηιτϊν"; Διότι μζχρι και
τθν εποχι του Κροπότκιν, λζξεισ που εξζφραηαν αξιϊματα είχαν δφο γζνθ (αρςενικό και κθλυκό), και το κθλυκό
μποροφςε να αποδίδεται όχι μόνο ςε γυναίκα αξιωματοφχο (κατάλοιπο τθσ φεουδαρχίασ και πράγμα ςπάνιο,
ζτςι κι αλλιϊσ, τθν εποχι που γράφεται "Η κατάκτθςθ του ψωμιοφ") αλλά και ςτθ ςφηυγο του αξιωματοφχου, για
παράδειγμα: le president - la presidente. Αργότερα το κθλυκό γζνοσ των λζξεων αυτϊν ζπαψε να
χρθςιμοποιείται.
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Κεθάιαην 7: Έλδπζε
ηαλ ηα ζπίηηα ζα έρνπλ θαηαζηεί θνηλή θιεξνλνκηά ησλ πνιηηψλ θαη θάζε άλζξσπνο ζα έρεη θαιχςεη
ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ηνπ αλάγθεο, ζα πξέπεη λα γίλεη άιιν έλα βήκα κπξνζηά. Φπζηθά ην
δήηεκα ηεο ελδπκαζίαο είλαη ην επφκελν πνπ απαηηεί κειέηε. Καη πάιη ε κφλε δπλαηή ιχζε είλαη λα
θαηαιεθζνχλ, ζην φλνκα ηνπ ιανχ, φια ηα καγαδηά θαη νη απνζήθεο φπνπ ηα ξνχρα πσινχληαη ή
απνζεθεχνληαη θαη λα αλνίμνπκε ηηο πφξηεο ζε φινπο, ψζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα πάξεη φ,ηη
ρξεηάδεηαη. Δ θνηλνηηθνπνίεζε (communalization) ηνπ ξνπρηζκνχ -ην δηθαίσκα ηνπ θαζέλα λα πάξεη
φ,ηη ρξεηάδεηαη απφ ηα θνηλνηηθά καγαδηά ή λα ξάβεη ξνχρα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηα ξαθεία θαη ζηα
θαηαζηήκαηα ξνπρηζκνχ- είλαη ε θπζηθή απφξξνηα ηεο θνηλνηηθνπνίεζεο ησλ ζπηηηψλ θαη ηεο ηξνθήο.
Πξνθαλψο δελ ζα ρξεηαζηεί λα απνγπκλψζνπκε φινπο ηνπο πνιίηεο απφ ηα παιηά ηνπο, λα βάινπκε θαη
λα ζχξνπκε φια ηα ξνχρα ζ' έλα ζσξφ, φπσο νη επηθξηηέο καο, κε παξνηκηψδε επθπΎα θαη εμππλάδα,
αλαθέξνπλ. Ώθήζηε απηφλ πνπ έρεη έλα παιηφ λα ην θξαηήζεη -κπα, αθφκε θαη αλ έρεη δέθα παιηά,
είλαη αξθεηά απίζαλν θάπνηνο λα ζειήζεη λα ηνπ ηα αθαηξέζεη, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζα πξνηηκήζνπλ
έλα θαηλνχξγην παιηφ απφ έλα πνπ έρεη ήδε ζηνιίζεη ηνπο ψκνπο θάπνησλ ρνληξψλ κπνπξδνπάδσλ. Θα
ππάξρνπλ αξθεηά θαηλνχξγηα ξνχρα πξνο δηάζεζε, ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε κεηαρεηξηζκέλεο ληνπιάπεο.
Ώλ πξφθεηηαη λα θάλνπκε κηα απνγξαθή φισλ ησλ ξνχρσλ θαη ησλ πθαζκάησλ γηα έλδπζε, πνπ είλαη
ζπζζσξεπκέλα ζηα καγαδηά θαη ζηα θαηαζηήκαηα ησλ κεγάισλ πφιεσλ, πηζαλφηαηα ζα δηαπηζηψζνπκε
φηη ζην Παξίζη (Paris), ζηε Ληφλ (Lyons), ζην Μπνξληφ (Bordeaux) θαη ζηε Μαζζαιία (Marseilles)
ππάξρνπλ αξθεηά ψζηε ε θνηλφηεηα λα πξνζθέξεη ξνπρηζκφ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ησλ δχν θχισλ.
Καη αλ δελ ηαηξηαζηνχλ φινη ακέζσο, ηα θνηλνηηθά θαηαζηήκαηα ζα θαιχςνπλ ζχληνκα απηέο ηηο
αλεπάξθεηεο. Ξέξνπκε άιισζηε πφζν γξήγνξα νη ζπνπδαίνη επαγγεικαηίεο ξάθηεο θαη ηα εξγαζηήξηα
ξαπηηθήο δνπιεχνπλ ζήκεξα, αξθεί ηα κεραλήκαηα λα είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα γηα παξαγσγή
κεγάιεο θιίκαθαο.
"Ο θαζέλαο φκσο ζα ζειήζεη έλα ζακνχξη (sable-lined) παιηφ ή έλα βεινχδηλν θφξεκα!" θξαπγάδνπλ νη
ερζξνί καο.
Βηιηθξηλά, δελ ην πηζηεχνπκε. Αελ ιαηξεχνπλ φιεο νη γπλαίθεο ην βεινχδν, νχηε θάζε άληξαο
νλεηξεχεηαη έλα ζακνχξη. Ώθφκε θαη ηψξα, αλ δεηνχζακε απφ θάζε γπλαίθα λα δηαιέμεη ην θφξεκά ηεο,
ζα βξίζθακε θάπνηεο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ έλα απιφ, πξαθηηθφ ξνχρν, αληί γηα φια ηα θαληαζηηθά
γαξληξίζκαηα πνπ ζπγθηλνχλ ηνλ θφζκν πνπ αθνινπζεί ηε κφδα.
Σα γνχζηα αιιάδνπλ κε ην ρξφλν θαη ε δηακφξθσζε ηεο κφδαο ηνλ θαηξφ ηεο Βπαλάζηαζεο
αλακθίβνια ζα ξέπεη πξνο ηελ απιφηεηα. Οη θνηλσλίεο, φπσο θαη ηα άηνκα, έρνπλ ψξεο δεηιίαο αιιά
θαη εξσηθέο ζηηγκέο. Έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο βπζίδεηαη ζηελ επηδίσμε ησλ ζηελψλ
αηνκηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηδεσδψλ δεχηεξεο ηάμεο, σζηφζν ληχλεηαη κ' έλαλ δηαθνξεηηθφ αέξα,
φηαλ έξρνληαη νη κεγάιεο θξίζεηο. Έρεη ηηο ζηηγκέο ηνπ κεγαιείνπ θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ. ‟ηνκα
γελλαηφδσξεο θχζεο ζα πάξνπλ ηε δχλακε πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ ρξεκαηηζηψλ. Δ
απηνζπζία ζα μεπεηαρηεί, θαη νη επγελείο πξάμεηο ζα γελλήζνπλ θη άιια γελλαηφδσξα άηνκα. Ώθφκε θαη
νη εγσηζηέο ζα ληξέπνληαη λα ζπξζνχλ πίζσ απφ ηνπο άιινπο θαη ζα αλαγθαζηνχλ, παξά ηνλ εγσηζκφ
ηνπο, λα ζαπκάζνπλ, αλ φρη λα κηκεζνχλ, ηνπο γελλαηφδσξνπο θαη γελλαίνπο.
Δ Μεγάιε Βπαλάζηαζε ηνπ 1793 έρεη άθζνλα παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηέηνησλ ζηηγκψλ πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο -ην ίδην θπζηθέο ζηηο θνηλσλίεο φπσο θαη ζηα άηνκα- ε
ηζρπξή παιίξξνηα ηνπ ελζνπζηαζκνχ ζαξψλεη ηελ αλζξσπφηεηα πξνο ηα κπξνζηά.
Αελ επηζπκνχκε λα κεγαινπνηήζνπκε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεηαη απφ απηά ηα επγεληθά πάζε, νχηε ζα
βξνχκε ην ηδαληθφ ηεο θνηλσλίαο καο ζε απηά. Ώιιά δελ δεηάκε θαη ηφζα πνιιά, αλ πεξηκέλνπκε ηε
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ζπκβνιή ηνπο ζην μεπέξαζκα ησλ δπζθνιηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ θαη πην δχζθνισλ
ζηηγκψλ. Αελ κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη ε θαζεκεξηλή καο δσή ζα εκπλέεηαη δηαξθψο απφ ηέηνηνπο
ηηκεκέλνπο ελζνπζηαζκνχο, αιιά κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ αξρή, θαη απηφ είλαη
φια φζα ρξεηαδφκαζηε.
Ώθξηβψο γηα λα μεπιχλεη θαη λα θαζαξίζεη ηε γε, λα εμαιείςεη εληειψο κηθξά ζξαχζκαηα θαη
ζθνππίδηα, ηα νπνία ζπζζσξεχηεθαλ απφ αηψλεο ζθιαβηάο θαη θαηαπίεζεο, ε λέα αλαξρηθή θνηλσλία
ρξεηάδεηαη απηφ ην θχκα αδειθηθήο αγάπεο. Ώξγφηεξα κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο λα ηθεηεχεη ην πλεχκα
ηεο απηνζπζίαο, επεηδή ζα έρεη εμαιείςεη ηελ θαηαπίεζε θαη ζα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα λέν παγθφζκην
έλζηηθην κε φια ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αιιειεγγχεο.
Βθηφο απηνχ, εάλ ν ραξαθηήξαο ηεο Βπαλάζηαζεο είλαη φπσο ηνλ έρνπκε ζθηαγξαθήζεη εδψ, ε
ειεχζεξε πξσηνβνπιία ησλ αηφκσλ ζα βξεη έλα επξχ πεδίν δξάζεο, ψζηε λα εκπνδίδεη (thwarting) ηηο
πξνζπάζεηεο ησλ εγσηζηψλ. Οκάδεο ζα μεπεδήζνπλ ζε θάζε δξφκν θαη πιαηεία γηα λα αλαιάβνπλ ην
θνξηίν (charge) ηνπ ξνπρηζκνχ. Θα θάλνπλ απνγξαθή φισλ φζσλ θαηέρεη ε πφιε θαη ζα αλαθαιχςνπλ
πεξίπνπ πνηεο πεγέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Βίλαη θάηη παξαπάλσ απφ πηζαλφ φηη ζην δήηεκα ηνπ
ξνπρηζκνχ νη πνιίηεο ζα πηνζεηήζνπλ ηηο ίδηεο αξρέο φπσο θαη ζην δήηεκα ησλ πξνκεζεηψλ (provision) δειαδή, ζα πξνζθέξνπλ ειεχζεξα απφ ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαζεηί πνπ βξίζθεηαη ζε αθζνλία θαη
ζα δηαλέκνπλ ζε κηθξέο δφζεηο φ,ηη βξίζθεηαη πεξηνξηζκέλν ζε πνζφηεηα.
Με δπλάκελε λα πξνζθέξεη ζε θάζε άληξα έλα ζακνχξη παιηφ θαη ζε θάζε γπλαίθα έλα βεινχδηλν
θφξεκα, ε θνηλσλία πηζαλφλ ζα θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πεξηηηά-ππεξβνιηθά (superfluous) θαη ζηα
απαξαίηεηα, θαη πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ ζα ηνπνζεηήζεη ηα ζακνχξηα θαη ηα βεινχδα ζηα πεξηηηά ηεο
δσήο, έηνηκε λα αθήζεη ην ρξφλν λα απνδείμεη θαηά πφζν απηφ πνπ ζήκεξα είλαη πνιπηέιεηα ίζσο λα
θαηαζηεί θνηλφ γηα φινπο αχξην. Βλψ ε αλαξρηθή πφιε ζα εγγπεζεί ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκφ ζε θάζε
θάηνηθφ ηεο, ζα αθελφηαλ ζηελ ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα λα παξέρεη ζηνπο άξξσζηνπο θαη ζηνπο
αδχλακνπο ηα πξάγκαηα πνπ ζεσξνχληαη πξνζσξηλά πνιπηέιεηεο θαη λα πξνκεζεχζεη γηα ηνπο ιηγφηεξν
πγηείο ηέηνηα εηδηθά είδε, θαζψο δελ ζα εηζαρζνχλ ζηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ησλ απιψλ πνιηηψλ.
--"Ώιιά", ίζσο ππνζηεξηρηεί, "απηή ε γθξίδα νκνηνκνξθία ζεκαίλεη ην ηέινο θάζε νκνξθηάο ζηε δσή
θαη ζηελ ηέρλε".
--"Ώζθαιψο φρη!", απαληάκε, ζηεξίδνληαο ηελ άπνςή καο ζε απηφ πνπ ήδε ππάξρεη. Πξνηείλνπκε
ινηπφλ λα δείμνπκε ηψξα πψο κηα αλαξρηθή θνηλσλία κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηα πην θαιιηηερληθά
γνχζηα ησλ πνιηηψλ, ρσξίο λα ηνπο επηηξέπεη λα ζπζζσξεχζνπλ πεξηνπζία εθαηνκκπξηνχρσλ.
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Κεθάιαην 8: Σξφπνη & κέζα
Ι
Γηα λα εγγπεζεί ηα αλαγθαία ηεο δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο (θαη ζα δνχκε πψο ε έλλνηα ησλ αλαγθαίσλ
ηεο δσήο κπνξεί λα επεθηαζεί, ψζηε λα πεξηιάβεη θαη πνιπηέιεηεο), κηα θνηλσλία, πφιε ή πεξηνρή ζα
ήηαλ αλαγθαζκέλε λα πάξεη ππφ ηελ θαηνρή ηεο ηα απνιχησο απαξαίηεηα κέζα παξαγσγήο, δειαδή ηε
γε, ηηο κεραλέο, ηα εξγνζηάζηα, ηα κέζα κεηαθνξάο θιπ. Σν θεθάιαην ζα απαιινηξησλφηαλ απ' ηα ρέξηα
ησλ ηδησηψλ θαηφρσλ ηνπ θαη ζα επηζηξεθφηαλ ζηελ θνηλφηεηα.
πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην κεγάιν θαθφ πνπ πξνθαιεί ε αζηηθή θνηλσλία δελ έγθεηηαη κνλάρα ζη'
φηη νη θαπηηαιηζηέο νηθεηνπνηνχληαη έλα κεγάιν κεξίδην ησλ θεξδψλ απφ θάζε βηνκεραληθή θη εκπνξηθή
επηρείξεζε, θαζηζηάκελνη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηθαλνί λα δνπλ ρσξίο λα εξγάδνληαη. Έγθεηηαη, επίζεο,
ζη' φηη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο αθνινπζεί ιαλζαζκέλε θαηεχζπλζε, αθνχ δελ εθηειείηαη κε
ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαζνιηθήο επεκεξίαο. Γηα απηφ θαη ηελ θαηαδηθάδνπκε. Βπηπιένλ,
εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή γηα ην θαιφ ησλ πάλησλ ζα ήηαλ αδχλαηε( Κάηη ηέηνην δελ ζα ζήκαηλε παξά
ηελ πξνζδνθία πσο ν θαπηηαιηζηήο ζα ππεξέβαηλε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ γηα λα εθπιεξψζεη θαζήθνληα
ηα νπνία δελ ζα κπνξνύζε λα εθπιεξψζεη ρσξίο λα έπαπε λα είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη -έλαο
ηδηψηεο παξαγσγφο πνπ απνβιέπεη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πινπηηζκφ.
Δ θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, πνπ ζηεξίδεηαη ζην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ θάζε
κεκνλσκέλνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, έρεη ήδε απνδψζεη πιήξσο ζηελ θνηλσλία φ,ηη αλακελφηαλ απφ
απηήλ( Έρεη απμήζεη ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο. Τπεξεηψληαο ην ζπκθέξνλ ηνπ θη
επσθεινχκελνο απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ζπλέπεηα ηνπ αηκνχ, ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο
ρεκείαο θαη ησλ κεραλψλ, θαη άιισλ εθεπξέζεσλ ηνπ αηψλα καο, ν θαπηηαιηζηήο πξνζπάζεζε λα
απμήζεη ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο, θαη ζε κεγάιν βαζκφ ην πέηπρε. Μα ζα ήηαλ παξάινγν λα ηνπ
αλαζέηακε θη άιια θαζήθνληα. Σν λα πεξηκέλνπκε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην
απμεκέλν πξντφλ ηεο εξγαζίαο γηα ράξε ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά ζα ηζνδπλακνχζε κε επίθιεζε
θηιαλζξσπίαο, θαη κηα θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε θηιαλζξσπία.
Βίλαη επζχλε ηεο θνηλσλίαο, πιένλ, λα επεθηείλεη απηήλ ηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, πνπ ζήκεξα
πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλνπο κφλν ηνκείο ηεο παξαγσγήο, θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην θνηλφ θαιφ.
Μα είλαη πξνθαλέο πσο, γηα λα εγγπεζεί ηελ θαζνιηθή επεκεξία, ε θνηλσλία νθείιεη λα αλαθηήζεη ηελ
θαηνρή φισλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο.
ΐέβαηα, νη νηθνλνκνιφγνη, φπσο ην ζπλεζίδνπλ, δελ ζα ακειήζνπλ λα καο εθηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηε
ζρεηηθή επεκεξία κηαο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο λέσλ, γεξνδεκέλσλ εξγαηψλ, εηδηθεπκέλσλ ζε θάπνηνπο
εηδηθνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα κεηνλφηεηα ηελ νπνία θάζε θνξά καο
επηζεκαίλνπλ κε ππεξεθάλεηα.
Μα είλαη, άξαγε, αζθαιήο απηή ε επεκεξία, απηή ε απνθιεηζηηθή απνιαβή ησλ ιίγσλ( Ώχξην ίζσο ε
ακέιεηα, ε απξνλνεζία ή ε απιεζηία ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ζα ζηεξήζνπλ απ' απηνχο ηνπο
πξνλνκηνχρνπο ηε δνπιεηά ηνπο, θαη ε πεξίνδνο άλεζεο πνπ είραλ απνιαχζεη ζα πιεξσζεί κε κήλεο θαη
κε ρξφληα θηψρεηαο θη εμαζιίσζεο. Πφζεο θαη πφζεο ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο -πθάζκαηα, ζίδεξνο,
δάραξε θιπ., ρσξίο θαλ λα αλαθεξζνχκε ζηα βξαρχβηα επαγγέικαηα- δελ είδακε λα παξαθκάδνπλ
δηαδνρηθά, ή θαη λα ζβήλνπλ, εμαηηίαο θεξδνζθνπίαο, ζπλεπεία ηεο θπζηθήο κεηαηφπηζεο ηεο εξγαζίαο,
ή, ηέινο, σο απνηέιεζκα αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ θαπηηαιηζηψλ!
Κη αθνχ νη ζεκαληηθφηεξεο πθαληνπξγηθέο θαη κεραληθέο βηνκεραλίεο έπξεπε λα πεξάζνπλ κηα θξίζε
ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 1886, ζα ήηαλ πεξηηηφ αθφκε θαη λα αλαθεξζνχκε ζηα κηθξά επαγγέικαηα, πνπ
φια πεξηέξρνληαη πεξηνδηθά ζε ζηαζηκφηεηα.
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Ση λα πνχκε επίζεο γηα ην θφζηνο ηεο ζρεηηθήο επεκεξίαο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ;
Απζηπρψο, πιεξψλεηαη κε ην ξήκαγκα ηεο γεσξγίαο, ηελ αλαίζρπληε εθκεηάιιεπζε ησλ αγξνηψλ, ηελ
εμαζιίσζε ησλ καδψλ. ε ζχγθξηζε κε ηελ ηζρλή κεηνλφηεηα εθείλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
απνιακβάλνπλ κηα θάπνηα άλεζε, πφζα εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ δνπλ κε κεξνθάκαηα πείλαο, ρσξίο
ζίγνπξν κηζζφ, έηνηκνη λα πάλε νπνπδήπνηε ηνπο πξνζθεξζεί δνπιεηά, πφζνη αγξφηεο δνπιεχνπλ
δεθαηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα γηα ςίρνπια! Σν θεθάιαην εξεκψλεη ηελ επαξρία, εθκεηαιιεχεηαη ηηο
απνηθίεο θαη ηηο ρψξεο κε ειάρηζηα αλεπηπγκέλε βηνκεραλία, θαηαδηθάδεη ηελ ηεξάζηηα πιεηνλφηεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακέλνπλ ηερληθά αλεθπαίδεπηνη, λα παξακέλνπλ κέηξηνη αθφκε θαη ζηε
δνπιεηά ηνπο.
Ώπηφ δελ είλαη απιψο ηπραίν γεγνλφο, είλαη αλάγθε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα
πιεξσζνχλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, νη αγξφηεο πξέπεη λα θαηαζηνχλ ππνδχγηα ηεο
θνηλσλίαο. Δ επαξρία πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί γηα ράξε ηεο πφιεο, ηα κηθξά επαγγέικαηα πξέπεη λα
ζπγθεληξσζνχλ ζηα άζιηα πξνάζηηα ησλ κεγαινππφιεσλ, φπνπ ρηιηάδεο αληηθείκελα ρακειήο αμίαο
θαηαζθεπάδνληαη κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο, ψζηε ηα αγαζά ησλ κεγαιχηεξσλ βηνκεραληψλ λα
θαηαζηνχλ πξνζηηά ζηνπο ρακειφκηζζνπο αγνξαζηέο. Γηα λα κπνξέζεη λα πνπιεζεί ην χθαζκα ρακειήο
πνηφηεηαο, ξάθηεο πνπ αξθνχληαη ζε κηζζνχο πείλαο θηηάρλνπλ ξνχρα γηα θαθνπιεξσκέλνπο εξγάηεο!
Δ γε ζε θάπνην ππαλάπηπθην θξάηνο ηεο Ώλαηνιήο γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απ' ηε Αχζε,
ψζηε, ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη ιίγσλ
πξνλνκηνχρσλ βηνκεραληψλ λα απνιακβάλνπλ θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο αλέζεηο.
Βπνκέλσο, αληίζεηα κε φ,ηη είπαλ ν Ρνδβέξηνο[1] (Rodbertus) θαη ν Μαξμ, πεξηνξίδνληαο ηε
ζνζηαιηζηηθή ζχιιεςε θαη ηε γεληθή ζεψξεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην θαθφ ηνπ παξφληνο
ζπζηήκαηνο δελ έγθεηηαη ζην φηη ε "ππεξαμία" ηεο παξαγσγήο θαηαιήγεη ζηνλ θαπηηαιηζηή. Δ ίδηα ε
ππεξαμία δελ είλαη παξά ζπλέπεηα βαζχηεξσλ αηηίσλ. Τν θαθό έγθεηηαη ζηε δπλαηόηεηα ύπαξμεο
ππεξαμίαο αληί ελφο απινχ πιενλάζκαηνο, πνπ ζα απφκελε απφ ηελ θαηαλάισζε θάζε γεληάο. Γηαηί ε
χπαξμε ππεξαμίαο πξνυπνζέηεη πσο άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά εμαλαγθάδνληαη απφ ηελ πείλα λα
πνπιήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα έλα κηθξφ κφλν κέξνο απηψλ πνπ ε εξγαζία ηνπο παξάγεη θαη πξν
πάλησλ απηψλ πνπ ε εξγαζία ηνπο είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη. Ώιιά απηφ ην θαθφ ζα δηαξθεί γηα φζν ηα
κέζα παξαγσγήο αλήθνπλ ζε ιίγνπο. Γηα φζν νη άλζξσπνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα εμαγνξάδνπλ απφ
ηνπο θαηφρνπο ηδηνθηεζίαο ην δηθαίσκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ή ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο ησλ
κεραλψλ θαη γηα φζν ν θάηνρνο ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη ειεχζεξνο λα παξάγεη φ,ηη ν ίδηνο θξίλεη πσο ζα
ηνπ απνθέξεη ηα κέγηζηα θέξδε θαη φρη απαξαίηεηα ηε κέγηζηε πνζφηεηα ρξήζηκσλ πξντφλησλ, ε
επεκεξία δελ είλαη παξά πξνζσξηλά εμαζθαιηζκέλε, γηα ειάρηζηνπο, θαη εμαγνξαζκέλε κε ηε θηψρεηα
ελφο ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο. Αελ αξθεί ε ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα
νπνηαδήπνηε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, εάλ, ηελ ίδηα ζηηγκή, ρηιηάδεο άιινη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ
ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο. Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη η παραγωγη ηοσ μεγιζηοσ ποζοσ αγαθων
απαραιηηηων για ηην εσημερια ολων, με ηη λιγοηερη πιθανη ζπαηαλη ανθρωπινης ενεργειας.
Ώπηφ δελ κπνξεί λα απνηειεί ζθνπφ ελφο ηδηψηε ηδηνθηήηε. Εδνχ, ινηπφλ, γηαηί ε θνηλσλία ζπλνιηθά,
εθφζνλ θξίλεη ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε ηεο παξαγσγήο σο ηδαληθή, ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα
απαιινηξηψζεη νηηδήπνηε εληζρχεη ηελ επεκεξία, ελψ ηαπηφρξνλα παξάγεη πινχην. Δ θνηλσλία νθείιεη
λα πάξεη ηελ θαηνρή ηεο γεο, ησλ εξγνζηαζίσλ, ησλ νξπρείσλ, ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο
θιπ., θαη, επηπιένλ, νθείιεη λα κειεηήζεη πνηα πξντφληα πξνσζνχλ ηε γεληθή επεκεξία, θαζψο επίζεο
θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο.
ΙΙ
Πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ζα πξέπεη λα δνπιεχεη θαλείο, γηα λα εμαζθαιίζεη πνηνηηθή ηξνθή, έλα άλεην
ζπηηηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκφ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; Ώπηφ ην εξψηεκα ζπρλά απαζρφιεζε
ζπρλά ηνπο ζνζηαιηζηέο, νη νπνίνη γεληθά θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ηελ
εκέξα ζα ήηαλ αξθεηέο, ππφ ηνλ φξν, θη απηφ πξέπεη λα γίλεη απνιχησο θαηαλνεηφ, πσο εξγάδνληαη
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φινη. ην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ν ΐεληακίλ Φξαγθιίλνο (Benjamin Franklin) θαζφξηζε ην φξην
ζηηο πέληε ψξεο. ηηο κέξεο καο, αθφκε θη αλ ε αλάγθε γηα αλέζεηο είλαη κεγαιχηεξε, ε παξαγσγηθή
δχλακε έρεη επίζεο απμεζεί, θαη κάιηζηα θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν.
Παξαθάησ, αλαθεξφκελνη ζηε γεσξγία, ζα δνχκε πσο ε γε κπνξεί λα ππνηαρηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ
αλζξψπνπ, εθφζνλ εθείλνο ηελ θαιιηεξγεί επηζηεκνληθά, αληί λα ζθνξπίδεη ηνλ ζπφξν ζηελ ηχρε, ζε
έλα θαθννξγσκέλν ρσξάθη, φπσο ζπλήζσο θάλεη ζηηο κέξεο καο. Σα κεγάια αγξνθηήκαηα ηεο Απηηθήο
Ώκεξηθήο, θάπνηα απ' ηα νπνία θαιχπηνπλ 30 ηεηξαγσληθά κίιηα, ην έδαθνο ησλ νπνίσλ σζηφζν είλαη
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ην ιηπαζκέλν έδαθνο ησλ πνιηηηζκέλσλ πεξηνρψλ, απνδίδνπλ
κνλάρα 10 κε 15 κφδηα[2] αλά αγγιηθφ ζηξέκκα[3], δειαδή ην κηζφ ηεο ζνδεηάο ησλ επξσπατθψλ
αγξνθηεκάησλ ή ησλ ακεξηθαληθψλ αγξνθηεκάησλ ζηηο Ώλαηνιηθέο Πνιηηείεο. Παξφια απηά, ράξε ζηηο
κεραλέο πνπ θαζηζηνχλ δχν αλζξψπνπο ηθαλνχο λα νξγψζνπλ ηέζζεξα αγγιηθά ζηξέκκαηα ηελ εκέξα,
100 άλζξσπνη κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζε' έλα ρξφλν φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη ηελ εηήζηα νηθηαθή
θαηαλάισζε 10.000 αλζξψπσλ.
Θα ήηαλ, επνκέλσο, αξθεηφ λα εξγαζηεί θαλείο θάησ απ' ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο γηα 30 ώξεο, αο
πνχκε, έμη εκηεξγάζηκεο ησλ πέληε σξώλ, γηα λα έρεη ςσκί γηα έλαλ νιόθιεξν ρξόλν. Σξηάληα
εκηεξγάζηκεο ζα αξθνχζαλ γηα λα εγγπεζνχλ ην ίδην γηα κηα νηθνγέλεηα πέληε αηφκσλ.
ΐαζηζκέλνη ζε ζχγρξνλα απνηειέζκαηα, ζα απνδείμνπκε επίζεο πσο, εάλ θαηαθεχγακε ζε εληαηηθή
θαιιηέξγεηα, ιηγφηεξεο απφ έμη εκηεξγάζηκεο ζα αξθνχζαλ γηα ηελ παξαγσγή θξέαηνο, ιαραληθψλ,
αθφκε θη εμεδεηεκέλσλ θξνχησλ, γηα κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα.
Βπηπιένλ, εάλ κειεηήζνπκε ην θφζηνο ησλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ πνπ ρηίδνληαη ζήκεξα ζηηο κεγάιεο
πφιεηο, ζα βεβαησζνχκε πσο, ζε κηα κεγάιε αγγιηθή πφιε, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο κηθξνχ, παληαρφζελ
ειεχζεξνπ ζπηηηνχ, φπσο εθείλα πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα εξγάηεο, ζα αξθνχζε εξγαζία 1.400 έσο
1.800 εκηεξγάζηκσλ ησλ πέληε σξψλ ε θαζεκία. Κη εθφζνλ έλα ηέηνην ζπίηη είλαη θαηνηθήζηκν γηα
ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα, ζπκπεξαίλνπκε πσο 28 κε 36 εκηεξγάζηκεο ην ρξφλν ζα αξθνχζαλ γηα ηελ
παξνρή πγηεηλήο θαηνηθίαο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο γηα κία νηθνγέλεηα. Δ ελνηθίαζε, φκσο, ηνπ
ίδηνπ ζπηηηνχ απφ θάπνηνλ εξγνδφηε θνζηίδεη ζηνλ εξγαδφκελν 75 κε 100 κέξεο δνπιεηάο ην ρξφλν. Ώο
ζεκεησζεί πσο νη παξαπάλσ αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην θφζηνο ελφο ζπηηηνχ ζηελ Ώγγιία
ζήκεξα, δεδνκέλεο ηεο ειιηπνχο νξγάλσζεο ησλ θνηλσληψλ καο. ην ΐέιγην πφιεηο γηα εξγάηεο έρνπλ
ρηηζηεί κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο. Λακβάλνληαο θάζε παξάκεηξν ππ' φςηλ είκαζηε ζε ζέζε λα
απνθαλζνχκε πσο, ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία, εηήζηα εξγαζία 30 κε 40 εκηεξγάζηκσλ ζα επαξθνχζε
γηα λα εγγπεζεί έλα απνιχησο άλεην ζπηηηθφ.
Μέλεη ηψξα λα εμεηαζηεί ν ξνπρηζκφο, ηνπ νπνίνπ ε αθξηβήο αμία είλαη αδχλαην λα θαζνξηζηεί, αθνχ
είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηνχλ ηα θέξδε ελφο πιήζνπο κεζαδφλησλ. Ώλ πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ
πθάζκαηνο, γηα παξάδεηγκα, θη αλ πξνζζέζνπκε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο
ηδηνθηήηεο ηεο γεο θαη ησλ πξνβάησλ, ηνπο εκπφξνπο καιιηνχ θαη φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο πξάθηνξέο
ηνπο, θη έπεηηα απ' ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ πθαληνπξγείσλ, ηνπο πθαληέο,
ηνπο εκπφξνπο εηνίκσλ ελδπκάησλ, ηνπο πσιεηέο θαη ηνπο πξάθηνξεο πνπ ακείβνληαη κε πνζνζηά, ηφηε
ζα πάξεηε κηα ηδέα γηα ην ηη πιεξψλεηαη ζε κηα νιφθιεξε αγέιε θαπηηαιηζηψλ γηα θάζε ξνχρν. Γηα
απηφ θαη είλαη απνιχησο αδχλαην λα πείηε πφζεο κέξεο εξγαζίαο αληηπξνζσπεχεη ην παιηφ γηα ην νπνίν
πιεξψλεηε ηξεηο ή ηέζζεξηο ιίξεο ζε έλα κεγάιν θαηάζηεκα ζην Λνλδίλν. Σν κφλν βέβαην είλαη πσο κε
ηηο ζεκεξηλέο κεραλέο γίλεηαη δπλαηή ε θαηαζθεπή κηαο απίζηεπηεο πνζφηεηαο αγαζψλ.
Μεξηθά παξαδείγκαηα ζα αξθνχζαλ: ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ζε 751 πθαληνπξγηθέο κνλάδεο (γηα
θιψζε θη χθαλζε), 175.000 άλδξεο θαη γπλαίθεο παξάγνπλ 2.033.000.000 γπάξδεο[4] βακβαθεξψλ
πξντφλησλ θη επίζεο κηα κεγάιε πνζφηεηα λήκαηνο. Καηά κέζν φξν, κε 300 κέξεο εξγαζίαο, (91/2 ψξεο
ηελ εκέξα) παξάγνληαη πάλσ απφ 12.000 γηάξδεο βακβαθεξψλ αγαζψλ, δειαδή ν ζεκεξηλφο ξπζκφο
παξαγσγήο είλαη 40 γηάξδεο βακβαθεξνχ πθάζκαηνο αλά δέθα ψξεο. Αερφκελνη πσο κηα νηθνγέλεηα
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ρξεηάδεηαη ην πνιχ 200 γηάξδεο ην ρξφλν, ε ηειεπηαία πνζφηεηα ζ' αληηζηνηρνχζε ζε 50 ψξεο εξγαζίαο,
δειαδή ζε δέθα εκηεξγάζηκεο ησλ πέληε σξώλ. Βπηπιένλ ζα είρακε θαη λήκα, δειαδή βακβάθη γηα ξαθή
θαη θισζηή γηα χθαλζε, γηα ηελ θαηαζθεπή πθαζκάησλ απφ καιιί αλάκηθην κε βακβάθη. ζν γηα ηα
παξαγσγηθά απνηειέζκαηα απ' ηελ χθαλζε θαη κφλν, νη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ησλ Δλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ καο δείρλνπλ πσο, ελψ ην 1870 νη εξγάηεο πνπ δνχιεπαλ 13 κε 14 ψξεο ηελ εκέξα
θαηαζθεχαδαλ 10.000 γηάξδεο ιεπθνχ βακβαθεξνχ πθάζκαηνο ην ρξφλν, δεθαηξία ρξφληα κεηά, ην
1886, χθαηλαλ 30.000 γπάξδεο ην ρξφλν δνπιεχνληαο κφλν 55 ψξεο ηελ εβδνκάδα.
Ώθφκε θαη αλ εμεηάζνπκε ηα έληππα βακβαθεξά, 32.000 γηάξδεο παξάγνληαλ[5] κε 2.670 ψξεο
εξγαζίαο ην ρξφλν, δειαδή πεξίπνπ 12 γηάξδεο ηελ ψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χθαλζεο θαη ηεο
εθηχπσζεο. πλεπψο, γηα λα έρεηε ηηο 200 γηάξδεο ιεπθψλ θη έληππσλ βακβαθεξψλ ζαο, 17 ώξεο
εξγαζίαο ηνλ ρξόλν ζα ήηαλ αξθεηέο. Βίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο ε πξψηε χιε θηάλεη ζε απηά
ηα εξγνζηάζηα ζηελ ίδηα πεξίπνπ θαηάζηαζε πνπ θεχγεη απφ ηα ρσξάθηα, θαη πσο νη κεηακνξθψζεηο
θάζε θνκκαηηνχ κέρξη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε πξντφληα νινθιεξψλνληαη ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ 17
σξψλ. Μα γηα λα αγνξάζεη απηέο ηηο 200 γηάξδεο απφ ηνλ έκπνξν, έλαο θαιά ακεηβφκελνο εξγάηεο
πξέπεη λα θαηαβάιεη ηνπιάρηζηνλ 10 κε 15 κέξεο εξγαζίαο, απφ δέθα ψξεο ε θαζεκία, δειαδή 100 κε
150 ψξεο. Κη φζν γηα ηνλ ‟γγιν ρσξηθφ, εθείλνο ζα έπξεπε λα κνρζήζεη γηα έλαλ κήλα, ή θαη ιίγν
παξαπάλσ, γηα λ' απνθηήζεη ηέηνηα πνιπηέιεηα. Με απηφ ην παξάδεηγκα βιέπνπκε πσο, εξγαδφκελνη
γηα 50 εκηεξγάζηκεο ηνλ ρξόλν ζε κηα απνηειεζκαηηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία, ζα κπνξνχζακε λα
ληπζνχκε θαιχηεξα απ' φ,ηη νη κηθξναζηνί ζήκεξα.
Γηα φια ηα παξαπάλσ απαηηνχληαη κφλν 60 εκηεξγάζηκεο ησλ πέληε σξψλ ε θαζεκία γηα λα
απνθηήζνπκε ηνπο θαξπνχο ηεο γεο, 40 γηα ζηέγε θαη 50 γηα έλδπζε. ια απηά ζπληζηνχλ δνπιεηά
κηζνχ έηνπο, αθνχ, αλ αθαηξέζνπκε ηηο αξγίεο, ην έηνο πεξηιακβάλεη 300 εξγάζηκεο.
Κη απνκέλνπλ αθφκε 150 εκηεξγάζηκεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιια αλαγθαία ηεο
δσήο, φπσο θξαζί, δάραξε, θαθέο, ηζάη, έπηπια, κεηαθνξέο θιπ.
Πξνθαλψο νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί είλαη απιψο πξνζεγγηζηηθνί -κπνξνχλ φκσο λα απνδεηρηνχλ θαη
κε έλαλ αθφκε ηξφπν: ηαλ ππνινγίζνπκε πφζνη, ζηα ιεγφκελα πνιηηηζκέλα έζλε, δελ παξάγνπλ
απνιχησο ηίπνηα, πφζνη δνπιεχνπλ ζε βιαβεξά επαγγέικαηα θαηαδηθαζκέλα λα εμαθαληζηνχλ, θαη,
ηέινο, πφζνη δελ είλαη άιιν παξά άρξεζηνη κεζάδνληεο, ηφηε βιέπνπκε πσο, ζε θάζε έζλνο, ν αξηζκφο
ησλ αιεζηλψλ παξαγσγψλ ζα κπνξνχζε λα δηπιαζηαζηεί. Ώλ, αληί γηα δέθα, ήηαλ είθνζη νη άλζξσπνη
πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ αγαζψλ, θαη αλ ε θνηλσλία θξφληηδε επηκειψο λα
εμνηθνλνκήζεη αλζξψπηλε ελέξγεηα, απηνί νη είθνζη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα δνπιεχνπλ κφλν πέληε
ψξεο ηελ εκέξα ρσξίο κείσζε ηεο παξαγσγήο. Θα αξθνχζε ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο αλζξψπηλεο
ελέξγεηαο ζηελ ππεξεζία πινπζίσλ νηθνγελεηψλ ή εθείλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ πνπ δηαζέηνπλ έλαλ
ππάιιειν γηα θάζε δέθα θαηνίθνπο, θαη ε αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ, γηα λα απμεζεί ε
παξαγσγηθφηεηα ηνπ έζλνπο θαη λα πεξηνξηζηεί ε εξγαζία ζηηο ηέζζεξηο, ή αθφκε θαη ζηηο ηξεηο ψξεο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ζα ήκαζηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζεκεξηλφ επίπεδν παξαγσγήο.
Μειεηψληαο ζπλνιηθά ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαηαιήγνπκε, ζπλεπψο, ζην αθφινπζν ζπκπέξαζκα:
Φαληαζηείηε κηα θνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη κεξηθά εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε
γεσξγία θαη κηα επξεία πνηθηιία επαγγεικάησλ, γηα παξάδεηγκα ην Παξίζη, κε ηνλ ηνκέα ηνπ ελ-εηΟπάδ (Saine-et-Oise). Τπνζέζηε πσο ζε εθείλε ηελ θνηλσλία φια ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη κε
ηα ρέξηα ηνπο φπσο θαη κε ην κπαιφ ηνπο. Αερηείηε πσο φινη νη ελήιηθεο, εθηφο απφ εθείλεο ηηο γπλαίθεο
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, δεζκεχνληαη λα εξγάδνληαη γηα πέληε ώξεο ηελ
εκέξα, απφ ηελ ειηθία ησλ είθνζη ή είθνζη δχν κέρξη ηα ζαξάληα πέληε ή πελήληα, αθνινπζψληαο ηα
επαγγέικαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη ζε θάζε θιάδν αλζξψπηλεο εξγαζίαο πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίνο. Μηα
ηέηνηα θνηλσλία ζα κπνξνχζε, ζε αληάιιαγκα, λα εγγπεζεί ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, δειαδή
κηα επεκεξία πνιχ πην νπζηαζηηθή απ' απηήλ πνπ ζήκεξα απνιακβάλεη ε κέζε ηάμε. Βπηπιένλ, θάζε
εξγαδφκελνο πνπ ζα άλεθε ζε εθείλε ηελ θνηλσλία ζα είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε ψξεο ηελ
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εκέξα. Ώπηέο ζα κπνξνχζε λα ηηο δηαζέζεη ζηελ επηζηήκε, ζηελ ηέρλε θαη ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο πνπ,
ελψ ζήκεξα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαγθαίσλ, ζα πεξηιεθζνχλ, θαηά πάζα
πηζαλφηεηα, ζην κέιινλ, ηφηε πνπ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζα έρεη απμεζεί θη φια απηά δελ ζα
θαίλνληαη πηα πνιπηειή θη απξφζηηα.
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Κεθάιαην 9: Δ αλάγθε ηεο πνιπηέιεηαο
Ι
Ο άλζξσπνο βέβαηα δελ έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ δσήο ην θαγεηφ, ην πνηφ θαη ηελ εμαζθάιηζε
θαηαθπγίνπ. Ώκέζσο κφιηο εμαζθαιηζηνχλ νη πιηθέο ηνπ αλάγθεο, άιιεο αλάγθεο, θαιιηηερληθνχ
ραξαθηήξα, ζα μεπεδήζνπλ επηηαθηηθέο ζην πξνζθήλην. Οη ζηφρνη δσήο πνηθίιινπλ απφ άηνκν ζε
άηνκν, θη φζν πεξηζζφηεξν εθπνιηηίδεηαη ε θνηλσλία ηφζν ε αηνκηθφηεηα ζα αλαπηχζζεηαη θαη νη
επηζπκίεο ζα γίλνληαη φιν θαη πην πνηθηιφκνξθεο.
Ώθφκε θαη ζήκεξα βιέπνπκε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα ζηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα γηα λα απνθηήζνπλ
πξάγκαηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, γηα λα γεπηνχλ θάπνηα εηδηθή ηθαλνπνίεζε ή θάπνηα πλεπκαηηθή ή
πιηθή απφιαπζε. Ο ρξηζηηαλφο ή ν αζθεηήο κπνξεί λα επηθξίλνπλ ηέηνηεο επηζπκίεο γηα πνιπηέιεηα, κα
είλαη αθξηβψο απηά ηα πξάγκαηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πνπ ζπάλε ηε κνλνηνλία ηεο χπαξμεο θαη
ηελ θάλνπλ επράξηζηε. Θα ήηαλ, αιήζεηα, ε δσή, κε φιεο ηηο αλαπφθεπθηεο ιχπεο ηεο, άμηα λα ηε δήζεη
θαλείο, αλ, δίπια ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, δελ κπνξνχζε λα γεπηεί έζησ θαη κία απφιαπζε ζχκθσλα
κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο;
Βάλ επηζπκνχκε ηελ θνηλσληθή Βπαλάζηαζε, ην θάλνπκε, ρσξίο ακθηβνιία, θαηαξρήλ γηα λα δψζνπκε
ςσκί ζε φινπο, γηα λα κεηακνξθψζνπκε απηήλ ηελ θαηαξακέλε θνηλσλία, φπνπ θαζεκεξηλά βιέπνπκε
ζαιεξνχο εξγάηεο άπξαγνπο, κε άδεηα ρέξηα, ειιείςεη ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα ηνπο εθκεηαιιεπηεί,
γπλαίθεο θαη παηδηά λα πεξηθέξνληαη άζηεγνη κέζα ζηε λχρηα, νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο θαηαδηθαζκέλεο
λα ηξέθνληαη κνλάρα κε μεξφ ςσκί, άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά λα πεζαίλνπλ απφ έιιεηςε πεξίζαιςεο,
αθφκα θη απφ έιιεηςε ηξνθήο. Βάλ εμεγεηξφκαζηε, είλαη γηα λα βάινπκε ηέινο ζε απηέο ηηο θαπιφηεηεο.
Μα πεξηκέλνπκε αθφκε πεξηζζφηεξα απφ ηελ Βπαλάζηαζε. ΐιέπνπκε πσο ν εξγάηεο, πνπ
ππνρξεψλεηαη λα αγσληζηεί επίπνλα απιά θαη κφλν γηα ηελ χπαξμή ηνπ, θαηαδηθάδεηαη ζηελ άγλνηα
εθείλσλ ησλ πςειφηεξσλ απνιαχζεσλ, ησλ αλψηαησλ απνιαχζεσλ πνπ κπνξεί λα γεπηεί ν άλζξσπνο:
ηεο επηζηήκεο, θαη εηδηθά ηεο επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο, ηεο ηέρλεο, θαη εηδηθά ηεο θαιιηηερληθήο
δεκηνπξγίαο. Βίλαη γηα λα παξέρεη ζε φινπο απηέο ηηο ραξέο πνπ ηψξα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα
ιίγνπο, γηα λα δψζεη ζρφιε θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ, πνπ ε θνηλσληθή
Βπαλάζηαζε νθείιεη λα εγγπεζεί ην θαζεκεξηλφ ςσκί ζε φινπο. Μεηά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ςσκηνχ, ε
ζρφιε ζα είλαη ν θχξηνο ζηφρνο.
Υσξίο ακθηβνιία, ζήκεξα πνπ εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο αλζξψπσλ ζηεξνχληαη ην ςσκί, ην θάξβνπλν,
ην ξνπρηζκφ θαη ηε ζηέγε, ε ζρφιε είλαη αδίθεκα, αλάγθε πνπ γηα λα ηθαλνπνηεζεί πξέπεη λα κείλεη
ρσξίο ςσκί ην παηδί ηνπ εξγάηε! κσο ζε κηα θνηλσλία φπνπ φινη ζα κπνξνχλ λα ηξέθνληαη επαξθψο,
αλάγθεο ηηο νπνίεο ζήκεξα ζεσξνχκε πνιπηέιεηεο ζα είλαη αηζζεηέο αθφκα πην επηηαθηηθά. Κη αθνχ νη
άλζξσπνη δελ είλαη, θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, φκνηνη ν έλαο κε ηνλ άιινλ (ε πνηθηιία
πξνηηκήζεσλ θη αλαγθψλ είλαη ε θχξηα εγγχεζε αλζξψπηλεο πξνφδνπ), πάληνηε ζα ππάξρνπλ, θαη
πξέπεη λα ππάξρνπλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο ησλ νπνίσλ νη επηζπκίεο πξνο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε ππεξβαίλνπλ εθείλεο ησλ άιισλ, ζπλεζηζκέλσλ αηφκσλ.
Αελ ρξεηάδεηαη ν θαζέλαο έλα ηειεζθφπην, γηαηί, αθφκε θη αλ ε κάζεζε ήηαλ γεληθή, ππάξρνπλ
άλζξσπνη πνπ πξνηηκνχλ λα εμεηάδνπλ αληηθείκελα κ' έλα κηθξνζθφπην απ' ην λα εξεπλνχλ ην έλαζηξν
ζηεξέσκα. ε θάπνηνπο αξέζνπλ ηα αγάικαηα, ζε άιινπο νη εηθφλεο. Κάπνηνο δελ έρεη άιιε θηινδνμία
παξά λα απνθηήζεη έλα εμαίξεην πηάλν, ελψ θάπνηνο άιινο ηθαλνπνηείηαη κε έλα αθνξληεφλ. Οη
πξνηηκήζεηο πνηθίιινπλ, κα νη θαιιηηερληθέο αλάγθεο ππάξρνπλ ζε φινπο καο. ηελ παξνχζα, δχζηπρε
θαπηηαιηζηηθή καο θνηλσλία, ν άλζξσπνο πνπ έρεη θαιιηηερληθέο αλάγθεο δελ κπνξεί λα ηηο
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ηθαλνπνηήζεη, παξεθηφο θη αλ είλαη θιεξνλφκνο θάπνηαο κεγάιεο πεξηνπζίαο ή αλ κεηά απφ ζθιεξή
δνπιεηά θαηνξζψζεη λα απνθηήζεη πλεπκαηηθφ θεθάιαην πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα αθνινπζήζεη θάπνην
ειεχζεξν επάγγεικα. Παξφια απηά ν άλζξσπνο ζπλερίδεη λα δεη κε ηελ ειπίδα πσο θάπνηα κέξα ζα
ηθαλνπνηήζεη, ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ, ηηο νξέμεηο ηνπ. Γηα απηφ θαη επηθξίλεη ηηο ηδεαιηζηηθέο
θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο κε ην επηρείξεκα πσο ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πιηθφ βίν ηνπ αηφκνπ.
"ηα θνηλνηηθά ζαο θαηαζηήκαηα κπνξεί λα έρεηε ςσκί γηα φινπο", καο ιέεη, "αιιά δελ ζα έρεηε
φκνξθνπο πίλαθεο, νπηηθά φξγαλα, πνιπηειή έπηπια, πεξίηερλα θνζκήκαηα, κε ιίγα ιφγηα φια εθείλα
ηα αληηθείκελα πνπ ππεξεηνχλ ηελ απέξαληε πνηθηιία ηνπ αλζξψπηλνπ γνχζηνπ. Κη έηζη αθπξψλεηε ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηεζεί νηηδήπνηε πέξα απ' ην ςσκί θαη ην θαγεηφ, πνπ ε θνηλφηεηα κπνξεί λα
πξνζθέξεη ζε φινπο, θαη απ' ην γθξίδν ιηλφ, κε ην νπνίν ζα ληχλνληαη φιεο νη πνιίηηζζέο ζαο".
Ώπηέο είλαη αληηξξήζεηο πνπ θάζε θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα ιάβεη ζνβαξά ππ' φςηλ, νη νπνίεο
δελ έγηλαλ πνηέ θαηαλνεηέο απ' ηνπο ηδξπηέο λέσλ θνηλνηήησλ ζηηο ακεξηθαληθέο εξήκνπο (1). Οη
ηειεπηαίνη πίζηεπαλ πσο, αλ ε θνηλφηεηα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θηηάμεη αξθεηφ χθαζκα γηα λα ληχζεη φια
ηεο ηα κέιε, ζα αξθνχζε κηα αίζνπζα κνπζηθήο φπνπ νη "αδειθνί" ζα κπνξνχζαλ λα γξαηδνπλήζνπλ
έλα κνπζηθφ θνκκάηη ή λ' αλεβάδνπλ πνχ θαη πνχ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Λεζκφλεζαλ πσο ην
θαιιηηερληθφ αηζζεηήξην ππήξρε ζηνλ γεσξγφ φπσο θαη ζηνλ θάηνηθν ηεο πφιεο, θαη, φζν θη αλ ε
έθθξαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ αηζζεηεξίνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, ην ηειεπηαίν
παξακέλεη, ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ, ην ίδην. Μάηαηα ε θνηλφηεηα εγγπήζεθε ηηο θνηλέο βηνηηθέο αλάγθεο,
κάηαηα θαηέζηεηιε θάζε εθπαίδεπζε πνπ ζα έηεηλε λα αλαπηχμεη ηελ αηνκηθφηεηα, κάηαηα εμνβέιηζε
θάζε αλάγλσζκα εθηφο απφ ηε ΐίβιν. Ώηνκηθέο πξνηηκήζεηο ήξζαλ ζην πξνζθήλην θαη νδήγεζαλ ζε
γεληθή δπζαξέζθεηα. Καπγάδεο μέζπαζαλ φηαλ θάπνηνο πξφηεηλε λα αγνξαζηεί έλα πηάλν ή έλα
επηζηεκνληθφ φξγαλν. Σα πξννδεπηηθά ζηνηρεία αλαδηπιψζεθαλ. Δ θνηλφηεηα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί
ζηε δσή κφλν ππφ ηνλ φξν πσο ζα ζπλέζιηβε θάζε αηνκηθφ αίζζεκα, θάζε θαιιηηερληθή ηάζε θαη θάζε
αλάπηπμε.
Θα ζπξσρηεί, άξαγε, ε αλαξρηθή θνηλφηεηα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε; Καη βέβαηα φρη, εθφζνλ
θαηαλνήζεη πσο, καδί κε ηελ παξαγσγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ πιηθφ βίν, νθείιεη επίζεο λα
αγσληζηεί θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.
ΙΙ
Βηιηθξηλά νκνινγνχκε πσο, φηαλ ζθεθηφκαζηε ηελ άβπζζν έλδεηαο θαη καξηπξίνπ πνπ καο πεξηβάιιεη,
φηαλ αθνχκε ηε ζπαξαμηθάξδηα θξαπγή ηνπ εξγάηε πνπ πιαληέηαη ζηνπο δξφκνπο δεηηαλεχνληαο
δνπιεηά, είκαζηε απξφζπκνη λα ζπδεηήζνπκε ην εξψηεκα "πψο ζα ελεξγήζνπλ νη άλζξσπνη ζε κηα
θνηλσλία ηεο νπνίαο ηα κέιε ηξέθνληαη επαξθψο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ θάπνηα άηνκα πνπ ζα
επηζπκνχλ λα θαηέρνπλ έλα θνκκάηη πνξζειάλεο εβξψλ ή έλα βεινχδηλν θφξεκα;".
Μπαίλνπκε ζηνλ πεηξαζκφ λα απαληήζνπκε: "Ώο ζηγνπξέςνπκε πξψηα ην ςσκί θαη χζηεξα
θξνληίδνπκε γηα πνξζειάλεο θαη βεινχδα".
Μα, εθφζνλ νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο ν άλζξσπνο έρεη θαη άιιεο αλάγθεο πέξα απφ ην
θαγεηφ, θη αθνχ ην πιενλέθηεκα ηεο Ώλαξρίαο έγθεηηαη αθξηβψο ζη' φηη θαηαλνεί φιεο ηηο αλζξψπηλεο
ιεηηνπξγίεο θη φια ηα πάζε, ρσξίο λ' αγλνεί ηίπνηε, ζα εμεγήζνπκε, κε ιίγα ιφγηα, πψο ν άλζξσπνο
κπνξεί λα κεραλεπηεί ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ηνπ αλαγθψλ.
Έρνπκε ήδε αλαθέξεη πσο, εξγαδφκελνο ηέζζεξηο ή πέληε ψξεο ηελ εκέξα κέρξη ηελ ειηθία ησλ
ζαξάληα πέληε ή πελήληα, ν άλζξσπνο ζα κπνξνχζε εχθνια λα παξάγεη φια η' απαξαίηεηα γηα ηελ
εγγχεζε ηεο επκάξεηαο γηα φιε ηελ θνηλσλία.
ΐέβαηα, ε εκεξήζηα δνπιεηά θάπνηνπ ζπλεζηζκέλνπ ζην κφρζν δελ απαξηίδεηαη απφ πέληε ψξεο. Βίλαη
κηα κέξα ησλ δέθα σξψλ γηα 300 εκέξεο ην ρξφλν θαη δηαξθεί γηα φιε ηνπ ηε δσή. Φπζηθά, φηαλ ν
74

άλζξσπνο είλαη δεκέλνο ζε κηα κεραλή, ε πγεία ηνπ ζχληνκα ππνλνκεχεηαη θη ε δηάλνηά ηνπ
ακβιχλεηαη. Μα φηαλ έρεη ηε δπλαηφηεηα πνηθίιισλ αζρνιηψλ, θαη εηδηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο ελαιιαγήο
κεηαμχ ρεηξνλαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, κπνξεί λα παξακείλεη απαζρνιεκέλνο ρσξίο θφπσζε,
αθφκε θαη κε επραξίζηεζε, γηα δέθα κε δψδεθα ψξεο ηελ εκέξα. πλεπψο, θάπνηνο πνπ ζα έρεη
εθηειέζεη ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο, απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, ζα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ άιιεο πέληε ή έμη ψξεο, ηηο νπνίεο ζα ζειήζεη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο
ηνπ. Κη απηέο νη πέληε ή έμη ψξεο ηελ εκέξα ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ απνιχησο ηθαλφ λα παξέρεη ζηνλ
εαπηφ ηνπ, ζπλεηαηξηδφκελνο θαη κε άιινπο, φια φζα επηζπκεί, πέξα απ' ηα αλαγθαία, ηα
εμαζθαιηζκέλα γηα φινπο.
Πξψηα ζα εθηειεί ην θαζήθνλ ηνπ ζην ρσξάθη, ζην εξγνζηάζην, θιπ., ην νπνίν νθείιεη ζηελ θνηλσλία
σο ζπκβνιή ηνπ ζηε γεληθή παξαγσγή. Καη ζα αμηνπνηεί ην δεχηεξν κηζφ ηεο εκέξαο, ηεο εβδνκάδαο ή
ηνπ έηνπο ηνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο θαιιηηερληθέο ή επηζηεκνληθέο αλάγθεο ηνπ ή ηα ρφκπη ηνπ.
Υηιηάδεο ζχιινγνη ζα μεπεδήζνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε πξνηίκεζε γνχζην θαη θάζε πηζαλή
φξεμε. Κάπνηνη, γηα παξάδεηγκα, ζα αθηεξψλνπλ ηηο ψξεο ζρφιεο ηνπο ζηε ινγνηερλία. Θα ζρεκαηίζνπλ
ινηπφλ νκάδεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπγγξαθείο, ζηνηρεηνζέηεο, ηππνγξάθνπο, ραξάθηεο, ζρεδηαζηέο,
πνπ φινη ζα αθνινπζνχλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, ηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ πνπ ηνπο είλαη αγαπεηέο.
ήκεξα ν ζπγγξαθέαο μέξεη πσο ππάξρεη έλα ππνδχγην, ν εξγάηεο, ζηνλ νπνίν, γηα ιίγα ζειίληα ηελ
εκέξα, κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ ηνπ. Βιάρηζηα ελδηαθέξεηαη φκσο λα κάζεη
έζησ θαη πψο κνηάδεη έλα ηππνγξαθείν. Κη αλ ν ζηνηρεηνζέηεο ππνθέξεη απφ κνιπβδίαζε, θη αλ ην παηδί
πνπ θξνληίδεη ηε κεραλή πεζάλεη απφ αλαηκία, κήπσο θαη δελ ππάξρνπλ άιινη θησρνί θη εμαζιησκέλνη
λα ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ;
Μα, φηαλ δελ ζα ππάξρνπλ πηα πεηλαζκέλνη, έηνηκνη λα πνπιήζνπλ ην κφρζν ηνπο γηα έλα μεξνθφκκαην,
φηαλ ν εξγάηεο, πνπ ζήκεξα είλαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, ζα έρεη κφξθσζε θαη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο
λα εθθξάζεη κε κειάλη ζην ραξηί θαη λα ηηο δηαδψζεη ζηνπο άιινπο, ηφηε νη ζπγγξαθείο θαη νη
επηζηήκνλεο ζα είλαη αλαγθαζκέλνη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ηππνγξάθνπο γηα λα
εθδψζνπλ ηελ πξφδα ηνπο θαη ηελ πνίεζή ηνπο.
ζν νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηε ζθιεξή θαη ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζεκάδη θαησηεξφηεηαο, ην ζέακα ελφο
ζπγγξαθέα λα ζηνηρεηνζεηεί ην δηθφ ηνπ βηβιίν ζα ηνπο θαίλεηαη αιιφθνην. Αελ έρεη άιισζηε ην
γπκλαζηήξην ή ηα ζπνξ γηα αλαςπρή; ηαλ ην φλεηδνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζα
έρεη εμαθαληζηεί, φηαλ φινη ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη κε ηα ρέξηα ηνπο, ηφηε δελ ζα βξίζθεηαη θαλείο λα
ζηνηρεηνζεηήζεη ην βηβιίν ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σφηε νη ζπγγξαθείο, φπσο θη νη ζαπκαζηέο ηνπο,
γξήγνξα ζα κάζνπλ ηελ ηέρλε ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ζηνηρεηνζεηηθψλ ξάβδσλ θαη ησλ ςεθίσλ, ζα γεπηνχλ
ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπλεχξεζεο φισλ ησλ ζαπκαζηψλ ηνπ πξνο εθηχπσζε έξγνπ, γηα λα
πξνεηνηκάζνπλ ηα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, λα ζπλζέζνπλ ηηο ζειίδεο, λα ζπλνδεχζνπλ ην έξγν, κεο ζηελ
παξζεληθή ηνπ αγλφηεηα, ζην ηππνγξαθείν. Ώπηέο νη ππέξνρεο κεραλέο, φξγαλα βαζαληζηεξίσλ γηα ην
παηδί πνπ ηηο δνπιεχεη απ' ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, ζα γίλνπλ πεγή απφιαπζεο γηα εθείλνπο πνπ ζα ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δψζνπλ θσλή ζηηο ζθέςεηο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο ζπγγξαθέα.
Θα βγεη απ' απηφ ρακέλε ε ινγνηερλία; Ο πνηεηήο ζα είλαη ιηγφηεξν πνηεηήο φηαλ ζα έρεη δνπιέςεη ζηελ
χπαηζξν ή ζα έρεη ζπκβάιιεη κε ηα ρέξηα ηνπ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο δνπιεηάο ηνπ; Θα ράζεη ν
πεδνγξάθνο ηε γλψζε ηνπ πεξί ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, φηαλ ζα έρεη ζρεηηζηεί ζηελά κε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ ζην δάζνο ή ζην εξγνζηάζην, ζηελ θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ ή κηαο ζηδεξνδξνκηθήο
γξακκήο; Βίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα;
Μπνξεί θάπνηα βηβιία λα είλαη ιηγφηεξν νγθψδε, κα ηφηε πεξηζζφηεξα ζα ιέγνληαη ζε ιηγφηεξεο
ζειίδεο. Μπνξεί λα εθδίδνληαη ιηγφηεξεο ζθνππηδνθπιιάδεο, αιιά ην έληππν πιηθφ ζα δηαβάδεηαη κε
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κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζα εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν. Σν βηβιίν ζα πξνζειθχεη έλαλ επξχηεξν θχθιν,
πεξηζζφηεξν κνξθσκέλσλ αλαγλσζηψλ, νη νπνίνη ζα είλαη ηθαλφηεξνη λα ην θξίλνπλ.
Βπηπιένλ ε ηέρλε ηεο ηππνγξαθίαο, πνπ ηφζν ιίγν έρεη πξννδεχζεη απ' ηελ επνρή ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ,
βξίζθεηαη αθφκα ζε εκβξπαθφ ζηάδην. Μπνξεί ζήκεξα λα ρξεηάδνληαη δχν ψξεο γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί
θάηη πνπ γξάθεηαη ζε δέθα ιεπηά, φκσο ηαρχηεξεο κέζνδνη γηα ηε δηάδνζε ηεο ζθέςεο αλαδεηνχληαη
θαη ζα αλαθαιπθηνχλ.
Ση θξίκα πνπ δελ πξέπεη ν θάζε ζπγγξαθέαο λα έρεη κεξίδην ζηελ εθηχπσζε ησλ έξγσλ ηνπ! Ση
πξνφδνπο δελ ζα είρε ήδε θάλεη ε ηππνγξαθία! Αελ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε αθφκε ηα θηλεηά ζηνηρεία,
φπσο έθαλαλ ζηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα.
III
Βίλαη φλεηξν λα θαληαδφκαζηε κηα θνηλσλία φπνπ, αθνχ φινη ζα έρνπλ γίλεη παξαγσγνί, αθνχ φινη ζα
έρνπλ δερηεί ηελ παηδεία, πνπ ζα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ επηζηήκε ή ηελ ηέρλε,
θαη αθνχ φινη ζα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζρφιε, νη άλζξσπνη ζα ζπλεηαηξίδνληαη γηα λα εθδψζνπλ ηα
έξγα ηεο επηινγήο ηνπο, ζπκβάιινληαο ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ κεξίδην ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο; Ήδε
έρνπκε εθαηνληάδεο επηζηεκνληθέο, ινγνηερληθέο θη άιιεο εηαηξείεο, θαη απηέο δελ είλαη άιιν παξά
εζεινληηθέο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο θαη
ζπλεηαηξίδνληαη κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ησλ έξγσλ ηνπο. Οη ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ γηα ηα πεξηνδηθά
ηέηνησλ εηαηξεηψλ δελ πιεξψλνληαη θαη ηα πεξηνδηθά δελ είλαη πξνο πψιεζε· απνζηέιινληαη δσξεάλ ζε
θάζε ζεκείν ηεο πδξνγείνπ, ζε άιιεο εηαηξείεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηνπο ίδηνπο γλσζηηθνχο θιάδνπο. Σν
ηάδε κέινο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα πεξηιάβεη ζηελ επεηεξίδα ηεο κηα κνλνζέιηδε ζχλνςε ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπ, θάπνην άιιν κπνξεί λα δεκνζηεχζεη εθεί κηα εθηελή εξγαζία, απνηέιεζκα
πνιχρξνλεο κειέηεο, ελψ άιινη ζα πεξηνξηζηνχλ ζην λα ηε ζπκβνπιεπηνχλ σο αθεηεξία πεξαηηέξσ
έξεπλαο. πσο θαη αλ έρεη, φινη απηνί νη ζπγγξαθείο θαη αλαγλψζηεο ζπλεηαηξίδνληαη γηα ηελ
παξαγσγή έξγσλ γηα ηα νπνία φινη ελδηαθέξνληαη.
Βίλαη αιήζεηα πσο, φπσο θη ν ηδηψηεο ζπγγξαθέαο, κηα επηζηεκνληθή εηαηξεία απεπζχλεηαη ζην
ηππνγξαθείν, φπνπ ηελ εθηέιεζε ηεο εθηχπσζεο αλαιακβάλνπλ εξγάηεο. ήκεξα, εθείλνη πνπ αλήθνπλ
ζε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο απερζάλνληαη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ε νπνία, πξάγκαηη, εθηειείηαη θάησ
απφ πνιχ θαθέο ζπλζήθεο. κσο κηα θνηλφηεηα πνπ ζα παξείρε κηα γελλαηφδσξε θηινζνθηθή θη
επηζηεκνληθή παηδεία ζηα κέιε ηεο ζα γλψξηδε πψο λα νξγαλψζεη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία έηζη ψζηε ε
ηειεπηαία λα γίλεη ην θαχρεκα ηεο αλζξσπφηεηαο. Οη επηζηεκνληθνί ηεο ζχιινγνη ζα γίλνληαλ
ζπλεηαηξηζκνί εξεπλεηψλ, εξαζηψλ ηεο επηζηήκεο θαη εξγαηψλ, φπνπ φινη ζα γλψξηδαλ έλα
ρεηξσλαθηηθφ επάγγεικα θαη φινη ζα κνηξάδνληαλ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηήκε.
Ώλ, γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηεο γεσινγίαο, φινη ζα ζπκβάιινπλ ζηε
έξεπλα ησλ ζηξσκάησλ ηεο γεο. Σν θάζε κέινο ζα επσκίδεηαη ην κεξίδηφ ηνπ ζηελ έξεπλα θαη δέθα
ρηιηάδεο εξεπλεηέο, εθεί πνπ ηψξα δηαζέηνπκε κφλν εθαηφ, ζα θαηαθέξλνπλ ζε έλαλ ρξφλν πεξηζζφηεξα
απ' φ,ηη ζήκεξα θαηαθέξλνπκε ζε κία εηθνζαεηία. Κη φηαλ νη εξγαζίεο ηνπο πξφθεηηαη λα δεκνζηεπηνχλ,
δέθα ρηιηάδεο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηθαλνί θη ηθαλέο ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, ζα 'λαη έηνηκνη λα
ζρεδηάζνπλ ράξηεο, λα ραξάμνπλ ζρέδηα, λα ζπλζέζνπλ θαη λα εθηππψζνπλ ηα βηβιία. Με ηη ραξά ζα
αθηεξψλνπλ ηε ζρφιε ηνπο, ην θαινθαίξη ζηελ έξεπλα ππαίζξνπ, ην ρεηκψλα ζε εξγαζίεο εζσηεξηθνχ
ρψξνπ! Καη φηαλ ηα έξγα ηνπο ζα εκθαλίδνληαη ζηελ θπθινθνξία, ζα βξίζθνπλ φρη κνλάρα εθαηφ, κα
δέθα ρηιηάδεο αλαγλψζηεο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ θνηλή ηνπο δνπιεηά.
Ώπηή είλαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ήδε θηλείηαη ε πξφνδνο. Ώθφκε θαη ζηηο κέξεο καο, φηαλ ε
Ώγγιία έλησζε ηελ αλάγθε γηα έλα πιήξεο ιεμηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (2), δελ πεξίκελε ηελ γέλλεζε
ελφο Ληηξέ (3) (Littri) πνπ ζα αθηέξσλε ηε δσή ηνπ ζε απηφ ην έξγν. Έγηλε έθθιεζε εζεινληψλ, θαη
ρίιηνη άλζξσπνη πξφζθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, απζφξκεηα θαη ρσξίο ακνηβή, γηα λα επειάζνπλ ζηηο
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βηβιηνζήθεο, λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο θαη λα νινθιεξψζνπλ ζε ιίγα ρξφληα έλα έξγν πνπ έλαο
άλζξσπνο ζα αδπλαηνχζε λα νινθιεξψζεη ζην δηάζηεκα κηαο νιφθιεξεο δσήο. Σν ίδην πλεχκα
αλαθχεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο αλζξψπηλεο δηαλνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δ ηδέα καο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα ζα ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, εάλ δελ πξνβιέπακε πσο ην κέιινλ απηνζπζηήλεηαη
κέζα απφ απηή ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, πνπ ζηαδηαθά αληηθαζηζηά ηελ αηνκηθή
εξγαζία.
Γηα λα ήηαλ απηφ ην ιεμηθφ έξγν αιεζηλά ζπιινγηθφ, ζα έπξεπε πνιινί εζεινληέο ζπγγξαθείο,
ηππνγξάθνη θαη δηνξζσηέο λα είραλ εξγαζηεί απφ θνηλνχ. Κάηη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε γίλεηαη ήδε
απφ ηνλ ζνζηαιηζηηθφ Σχπν, ν νπνίνο καο πξνζθέξεη παξαδείγκαηα ζπλδπαζκνχ ρεηξσλαθηηθήο θαη
πλεπκαηηθήο εξγαζίαο. πρλά ζηηο εθεκεξίδεο καο έλαο ζνζηαιηζηήο αξζξνγξάθνο ζπλζέηεη ην δηθφ ηνπ
άξζξν πξνο εθηχπσζε. Πξάγκαηη, ηέηνηεο απφπεηξεο ζπαλίδνπλ, ππνδεηθλχνπλ φκσο ηελ θαηεχζπλζε
ηεο εμέιημεο.
Αείρλνπλ ην δξφκν πξνο ηελ ειεπζεξία. ην κέιινλ, φηαλ θάπνηνο ζα έρεη θάηη ρξήζηκν λα πεη, ιέμεηο
πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ αηψλα ηνπ, δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ςάμεη γηα θάπνηνλ εθδφηε ηθαλφ λα
επελδχζεη ην απαξαίηεην θεθάιαην. Θα ςάμεη γηα ζπλεξγάηεο κεηαμχ εθείλσλ πνπ γλσξίδνπλ ην
ηππνγξαθηθφ επάγγεικα θαη εγθξίλνπλ ηελ ηδέα ηνπ λένπ ηνπ έξγνπ. Κη φινη καδί ζα εθδψζνπλ ην λέν
βηβιίν ή ηε λέα εθεκεξίδα.
Δ ινγνηερλία θαη ε δεκνζηνγξαθία ζα πάςνπλ λα είλαη κέζα θέξδνπο θαη βηνπνξηζκνχ ζε βάξνο άιισλ.
Ώιιά ππάξρεη έζησ θη έλαο πνπ γλσξίδεη ηε ινγνηερλία θαη ηε δεκνζηνγξαθία απφ κέζα θαη δελ εχρεηαη
κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά πσο ε γξαθή ζ' απειεπζεξσζεί επηηέινπο απφ εθείλνπο πνπ θάπνηε ηελ
πξνζηάηεπαλ θαη πνπ ηψξα ηελ εθκεηαιιεχνληαη, θη απ' ην πιήζνο εθείλσλ πνπ, εθηφο ειαρίζησλ
εμαηξέζεσλ, ηελ πιεξψλνπλ επζέσο αλάινγα κε ηε κεηξηφηεηά ηεο ή ηελ επθνιία πξνζαξκνγήο ηεο ζην
θαθφ γνχζην ηεο πιεηνςεθίαο;
Σα γξάκκαηα θη ε επηζηήκε ζα πάξνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αξκφδεη ζην έξγν ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο
φηαλ, ειεχζεξα απφ κηζζνθνξηθά δεζκά, ζα θαιιηεξγνχληαη απφ εθείλνπο πνπ η' αγαπνχλ θαη γηα
εθείλνπο πνπ η' αγαπνχλ.
IV
Δ ινγνηερλία, ε επηζηήκε θη ε ηέρλε πξέπεη λα θαιιηεξγεζνχλ απφ ειεχζεξνπο αλζξψπνπο. Μφλν έηζη
ζα θαηνξζψζνπλ λα ρεηξαθεηεζνχλ απ' ην δπγφ ηνπ Κξάηνπο, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αζηηθήο
κεηξηφηεηαο πνπ ηηο ζηξαγγαιίδεη.
Ση κέζα δηαζέηεη ζήκεξα ν επηζηήκνλαο γηα λα δηεμάγεη ηηο έξεπλεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ; Θα έπξεπε
κήπσο λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ην Κξάηνο, ε νπνία παξέρεηαη ζ' έλαλ ππνςήθην ζηνπο εθαηφ, θαη ηελ
νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα ιάβεη παξά κφλν εθφζνλ δεζκεπηεί αλνηρηά πσο δελ ζα παξεθθιίλεη απ' ηελ
πεπαηεκέλε; Ώο ζπκεζνχκε πσο ην Ελζηηηνχην ηεο Γαιιίαο θαηέθξηλε ηνλ Ααξβίλν, πσο ε Ώθαδεκία
ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο πεξηθξφλεζε ηνλ Μεληειέγηεθ (4) (Mendelηeff) θαη πσο ε ΐαζηιηθή Βηαηξεία
ηνπ Λνλδίλνπ αξλήζεθε λα δεκνζηεχζεη ηελ εξγαζία ηνπ Σδάνπι (5) (Joule), ζηελ νπνία πξνζδηφξηζε
ην κεραληθφ ηζνδχλακν ηεο ζεξκφηεηαο, θξίλνληάο ηελ σο "κε επηζηεκνληθή" (6).
Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ φιεο νη ζεκαληηθέο έξεπλεο, φιεο νη αλαθαιχςεηο πνπ έθεξαλ επαλάζηαζε
ζηελ επηζηήκε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθηφο ησλ αθαδεκηψλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ, είηε απφ αλζξψπνπο
πνπ δηέζεηαλ πινχην αξθεηφ γηα λα παξακέλνπλ αλεμάξηεηνη, φπσο ν Ααξβίλνο θη ν Λάηει (7) (Lyell),
είηε απφ εθείλνπο πνπ ππνλφκεπζαλ ηελ πγεία ηνπο δνπιεχνληαο κέζα ζηε θηψρεηα, ζπρλά κεο ηελ
απφιπηε έλδεηα, ράλνληαο αηέιεησην ρξφλν ειιείςεη εξγαζηεξίνπ θη αδπλαηψληαο λ' αγνξάζνπλ ηα
φξγαλα ή ηα απαξαίηεηα βηβιία γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο, επηκέλνληαο αθφκα θη φηαλ είρε
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ραζεί θάζε ειπίδα, πεζαίλνληαο, πνιιέο θνξέο, πξηλ ην ηέξκα ηνπ κφρζνπ ηνπο δηαγξαθεί ζηνλ
νξίδνληα. Ώκέηξεηα ηα νλφκαηά ηνπο.
πλνιηθά ην ζχζηεκα εξεπλεηηθήο αξσγήο πνπ παξέρεηαη απ' ην Κξάηνο είλαη ηφζν θαθφ πνπ ε
επηζηήκε δηαξθψο πξνζπαζεί λα ρεηξαθεηεζεί απ' απηφ. Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ππάξρνπλ ζηελ
Βπξψπε θαη ζηελ Ώκεξηθή ρηιηάδεο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο νξγαλσκέλεο θαη ζπληεξνχκελεο απφ
εζεινληέο. Κάπνηεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νχηε φινη νη πφξνη ησλ θξαηηθά
επηρνξεγνχκελσλ εηαηξεηψλ νχηε θαη ν πινχηνο εθαηνκκπξηνχρσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμαγνξάζνπλ
ηνπο ζεζαπξνχο ηνπο. Καλέλα θπβεξλεηηθφ ίδξπκα δελ δηαζέηεη ηνλ πινχην ηεο Γσνινγηθήο Βηαηξείαο
ηνπ Λνλδίλνπ (8), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε εζεινληηθέο εηζθνξέο.
Δ ηειεπηαία δελ αγνξάδεη ηα δψα πνπ θαηά ρηιηάδεο θαηνηθνχλ ζηνπο θήπνπο ηεο -ηεο απνζηέιινληαη
απφ άιιεο εηαηξείεο θη απφ ζπιιέθηεο ζ' νιφθιεξν ηνλ θφζκν: Δ Γσνινγηθή Βηαηξεία ηεο ΐνκβάεο ζα
δσξίζεη έλαλ ειέθαληα· Ώηγχπηηνη θπζηνδίθεο, κηαλ άιιε θνξά, ζα πξνζθέξνπλ έλαλ ηππνπφηακν ή
έλαλ ξηλφθεξν.
Κη απηά ηα ζπνπδαία δψξα, πηελά, εξπεηά, ζπιινγέο εληφκσλ θιπ. θαηαθηάλνπλ θάζε κέξα, απφ θάζε
γσληά ηεο πδξνγείνπ. Ώπηέο νη απνζηνιέο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ δψα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λ'
αγνξαζηνχλ νχηε γηα φιν ην ρξπζάθη ηνπ θφζκνπ: Έηζη, θάπνηνο ηαμηδηψηεο, πνπ αηρκαιψηηζε έλα δψν
κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ θαη πνπ ηψξα η' αγαπάεη φπσο ζ' αγαπνχζε ην ίδην ηνπ ην παηδί, ζα ην δψζεη
ζηελ Βηαηξεία, γηαηί είλαη βέβαηνο πσο εθείλε ζα ην θξνληίζεη. Σν εηζηηήξην εηζφδνπ πνπ πιεξψλεηαη
απ' ηνπο επηζθέπηεο, θη απηνί είλαη ακέηξεηνη, αξθεί γηα ηε ζπληήξεζε νιφθιεξνπ απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ- ηδξχκαηνο.
Δ αλεπάξθεηα ηεο Γσνινγηθήο Βηαηξείαο ηνπ Λνλδίλνπ, φπσο θη άιισλ νκνεηδψλ εηαηξεηψλ, έγθεηηαη
ζην φηη ε ζπλδξνκή ελφο κέινπο δελ κπνξεί λα πιεξσζεί κ' εξγαζία, δειαδή ζην φηη νη θξνληηζηέο θαη
νη αλαξίζκεηνη ππάιιεινη απηνχ ηνπ κεγάινπ ηδξχκαηνο δελ αλαγλσξίδνληαη σο κέιε ηεο Βηαηξείαο,
ελψ πνιινί άιινη δελ έρνπλ άιιν θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηελ Βηαηξία παξά ην λα ηππψζνπλ ζηελ θάξηα
ηνπο ηα θαβαιηζηηθά αξρηθά F.Z.S. (Μέινο ηεο Γσνινγηθήο Βηαηξείαο). Με κηα ιέμε, απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη πιεξέζηεξε ζπλεξγαζία.
Μπνξνχκε λα πνχκε θαη γηα ηνπο εθεπξέηεο ην ίδην πνπ είπακε γηα ηνπο επηζηήκνλεο. Καη πνηνο δελ
γλσξίδεη ηα βάζαλα πνπ πέξαζαλ φινη ζρεδφλ νη δηάζεκνη εθεπξέηεο; Νχρηεο αγξχπληαο, νηθνγέλεηεο
πνπ ζηεξήζεθαλ ην ςσκί, έιιεηςε εξγαιείσλ θη πιηθψλ γηα πεηξάκαηα, απηή είλαη ε ηζηνξία ζρεδφλ
φισλ φζσλ εκπινχηηζαλ ηε βηνκεραλία κε εθεπξέζεηο πνπ είλαη, αιεζηλά, ην δίθαην θαχρεκα ηνπ
πνιηηηζκνχ καο.
Μα ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λ' αιιάμνπκε ζπλζήθεο πνπ είλαη θαηά γεληθή πεπνίζεζε θαθέο; Σα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο έρνπλ δνθηκαζηεί, θαη μέξνπκε κε ηη απνηέιεζκα. Ο εθεπξέηεο πνπιά ηα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο ηνπ γηα ιίγα ζειίληα, θη εθείλνο πνπ δελ έθαλε άιιν παξά λα δαλείζεη ην
θεθάιαην ηζεπψλεη ηα, ζπρλά ηεξάζηηα, θέξδε σο απνηέιεζκα ηεο εθεχξεζεο. Βπηπιένλ, ηα δηθαηψκαηα
επξεζηηερλίαο απνκνλψλνπλ ηνλ εθεπξέηε. Σνλ ππνρξεψλνπλ λα θξαηήζεη κπζηηθέο ηηο έξεπλέο ηνπ, νη
νπνίεο γηα απηφλ ην ιφγν θαηαιήγνπλ ζηελ απνηπρία. Βλψ θαη ε απινχζηεξε ππφδεημε, πξνεξρφκελε
απφ θάπνην κπαιφ ιηγφηεξν απνξξνθεκέλν ζηε ζεκειηψδε ηδέα, θακία θνξά αξθεί γηα λα
γνληκνπνηήζεη ηελ εθεχξεζε θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πξαγκαηνπνηήζηκε. Βθφζνλ ε ζθέςε δελ
επηδέρεηαη δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, ηα ηειεπηαία είλαη ζεσξεηηθά κηα θξαπγαιέα αδηθία θαη, ζηελ
πξάμε, κεγάια εκπφδηα γηα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εθεπξέζεσλ.
Ώπηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εθεπξεηηθνχ πλεχκαηνο είλαη, πξψηα απ' φια, ε αθχπληζε
ηεο ζθέςεο, ην ζαξξαιέν ηεο ζχιιεςεο, απηφ πνπ φιε καο ε εθπαίδεπζε νδεγεί ζηελ αδξάλεηα. Βίλαη ε
εμάπισζε ηεο επηζηεκνληθήο παηδείαο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαηνληαπιαζηάζεη ηνλ αξηζκφ αλζξψπσλ
κε δηεξεπλεηηθφ πλεχκα, είλαη ε πίζηε πσο ε αλζξσπφηεηα πξφθεηηαη λα θάλεη έλα βήκα κπξνζηά. Γηαηί
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είλαη ν ελζνπζηαζκφο, ε ειπίδα λα θάλεηο θάηη θαιφ, πνπ ελέπλεπζε φινπο ηνπο κεγάινπο εθεπξέηεο.
Μφλν ε θνηλσληθή Βπαλάζηαζε κπνξεί λα δψζεη απηή ηελ νξκή ζην πλεχκα, απηφ ην ζάξξνο, απηή ηελ
γλψζε, απηή ηελ πίζηε ζηε δνπιεηά γηα ην ζχλνιν.
Θα έρνπκε, ηφηε, ηεξάζηηα ηδξχκαηα, εμνπιηζκέλα κε κεραληθή ηζρχ θαη εξγαιεία θάζε είδνπο,
απέξαληα βηνκεραληθά εξγαζηήξηα αλνηρηά ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, φπνπ νη άλζξσπνη ζα κπνξνχλ λα
πξαγκαηψλνπλ ηα φλεηξά ηνπο, αθνχ ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ην θαζήθνλ ηνπο πξνο ηελ θνηλσλία. Βθεί ζα
πεξλνχλ πέληε ή έμη ψξεο ζρφιεο, εθεί ζα εθηεινχλ ηα πεηξάκαηά ηνπο, εθεί ζα βξίζθνπλ άιινπο ζαλ θη
απηνχο, εηδηθνχο ζε άιινπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, πνπ, φκνηα, ζα έρνπλ έξζεη λα κειεηήζνπλ
θάπνην δχζθνιν πξφβιεκα, θαη πνπ, ζπλεπψο, ζα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ θαη λα δηαθσηίζνπλ ν
έλαο ηνλ άιινλ. Κη ε ζπλάληεζε ησλ ηδεψλ ηνπο ζα θάλεη ηελ επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα
αλαδεηνχκελε ιχζε λα βξεζεί. Κη φκσο, απηφ δελ είλαη φλεηξν. ζνλ αθνξά ηερληθά ζέκαηα, έρεη ήδε
ελ κέξεη θαηαζθεπαζηεί ζην νιαλφη Γθνξνληφθ (Solanoy Gorodok), ζηελ Πεηξνχπνιε, έλα
εξγνζηάζην θαιά εμνπιηζκέλν κε εξγαιεία θη αλνηρηφ ζηνλ θαζέλα. Βξγαιεία θαη κεραληθή ηζρχο
παξέρνληαη δσξεάλ, κφλν κέηαιια θαη μπιεία ρξεψλνληαη ζε ηηκή θφζηνπο. Απζηπρψο, νη εξγάηεο
πεγαίλνπλ εθεί κφλν ηε λχρηα, θαηάθνπνη κεηά απφ δέθα ψξεο δνπιεηάο ζην εξγνζηάζην. Βπηπιένλ,
θξχβνπλ κε πξνζνρή ηηο εθεπξέζεηο ηνπο ν έλαο απ' ηνλ άιινλ, πεξηνξηζκέλνη φπσο είλαη απ' ηα
δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηνλ Καπηηαιηζκφ, απηφλ ηνλ θαξθίλν ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, απηφ ην
θξάγκα ζην δξφκν ηεο πλεπκαηηθήο θη εζηθήο πξνφδνπ.
V
Καη ε ηέρλε; Ώπφ παληνχ αθνχκε ζξήλνπο γηα ηελ παξαθκή ηεο ηέρλεο. Βίκαζηε, φλησο, πνιχ
θαηψηεξνη ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο Ώλαγέλλεζεο. Οη ηερληθέο πιεπξέο ηεο ηέρλεο έρνπλ πξνζθάησο
θάλεη κεγάιεο πξνφδνπο, ρηιηάδεο άλζξσπνη, πξνηθηζκέλνη κε θάπνην ηαιέλην, θαιιηεξγνχλ ηνλ θάζε
ηεο θιάδν. Μα ε ηέρλε κνηάδεη λα πεηά καθξηά απφ ηνλ πνιηηηζκφ καο! Οη ηερληθέο πξννδεχνπλ
ξαγδαία, κα ε έκπλεπζε ζπρλάδεη ιηγφηεξν παξά πνηέ ζηα αηειηέ ησλ θαιιηηερλψλ.
Καη πξάγκαηη απφ πνχ λα πξνέιζεη ε έκπλεπζε; Μφλν κηα κεγάιε ηδέα κπνξεί λα εκπλεχζεη ηελ ηέρλε.
χκθσλα κε ην ηδεψδεο καο, ε ηέρλε είλαη ζπλψλπκε ηεο δεκηνπξγίαο, πξέπεη λα θνηηάδεη κπξνζηά.
Ώιιά, εθηφο απφ ζπάληεο, πνιχ ζπάληεο εμαηξέζεηο, ν θαη' επάγγεικα θαιιηηέρλεο παξακέλεη
ππεξβνιηθά πιηζηήο γηα λα ζπιιάβεη λένπο νξίδνληεο.
Κη αθφκε παξαπέξα, απηή ε έκπλεπζε δελ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ βηβιία, νθείιεη λα αληιεζεί απφ ηε
δσή, θαη ε ζεκεξηλή θνηλσλία δελ αδπλαηεί λα ηε δηεγείξεη.
Ο Ραθαήι (9) θη ν Μνπξίγην (10) (Murillo) δεκηνχξγεζαλ ζε κηα επνρή πνπ ε αλαδήηεζε λένπ
ηδεψδνπο κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο παιηέο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο. Γσγξάθηζαλ γηα λα
δηαθνζκήζνπλ ζπνπδαίεο εθθιεζίεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην έξγν ηεο πίζηεο πνιιψλ γελεψλ. Δ
βαζηιηθή, κε ηε κπζηεξηψδε φςε ηεο, κε ην κεγαιείν ηεο, ζπλδεφηαλ κε ηελ ίδηα ηε δσή ηεο πφιεο θαη
ήηαλ ζε ζέζε λα εκπλεχζεη ηνλ δσγξάθν. Ο δσγξάθνο εξγαδφηαλ γηα έλα ιατθφ κλεκείν, ζπλδηαιεγφηαλ
κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη ζε αληάιιαγκα δερφηαλ έκπλεπζε, απεπζπλφηαλ ζηνπο πνιινχο, φπσο
έθαλαλ θαη ν λάξζεθαο, νη θνιψλεο, ηα βηηξφ, ηα αγάικαηα θαη νη ζθαιηζηέο πφξηεο. ηηο κέξεο καο ε
κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα πξνζδνθεί έλαο δσγξάθνο είλαη λα δεη ηνλ πίλαθά ηνπ, πιαηζησκέλν κε
πινπκηζηή θνξλίδα, λα θξέκεηαη ζ' έλα κνπζείν, έλα είδνο εκπνξίνπ πεξηέξγσλ αληηθεηκέλσλ, φπνπ
βιέπεηο, φπσο ζην Πξάδν (11), ηελ "Κνίκεζε" ηνπ Μνπξίγην δίπια ζε έλαλ δεηηάλν ηνπ ΐειάζθεζ (12)
θαη ζηα ζθπιηά ηνπ Φηιίππνπ ΐ΄ (13). Αχζηπρε ΐειάζθεζ, δχζηπρε Μνπξίγην! Αχζηπρα ειιεληθά
αγάικαηα πνπ δνχζαλ ζηε αθξφπνιε ησλ πφιεψλ ηνπο θαη ζήκεξα αζθπθηηνχλ θάησ απ' ηα θφθθηλα
παξαπεηάζκαηα ηνπ Λνχβξνπ!
ηαλ ν Έιιελαο γιχπηεο ζκίιεπε ην κάξκαξν, πξνζπαζνχζε λα εθθξάζεη ην πλεχκα θαη ηελ θαξδηά
ηεο πφιεο. ια ηεο ηα πάζε, φιεο ηεο νη έλδνμεο παξαδφζεηο ήηαλ λα μαλαδήζνπλ κεο ην έξγν ηνπ. Μα
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ζήκεξα ε εληαία πφιε έρεη πάςεη πηα λα ππάξρεη. Αελ ππάξρεη πηα θνηλφηεηα ησλ ηδεψλ. Δ πφιε δελ
είλαη παξά ηπραίν ζπλνλζχιεπκα αλζξψπσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, πνπ δελ έρνπλ άιιν
θνηλφ ελδηαθέξνλ παξά πψο ζα πινπηίζνπλ ν έλαο ζε βάξνο ηνπ άιινπ. Παηξίδα δελ ππάξρεη... Πνηα
θνηλή παηξίδα κπνξεί λα κνηξαζηεί ν δηεζλήο ηξαπεδίηεο κε εθείλνλ πνπ καδεχεη θνπξέιηα; Μφλνλ αθνχ
νη πφιεηο, νη επαξρίεο, ηα έζλε, νη νκάδεο εζλψλ, ζα έρνπλ αλαλεψζεη ηελ αξκνληθή δσή ηνπο, κφλν ηφηε
ε ηέρλε ζα κπνξέζεη λα αληιήζεη ηελ έκπλεπζή ηεο απφ θνηλά ηδεψδε. Σφηε ν αξρηηέθηνλαο ζα
ζπιιάβεη ην κλεκείν ηεο πφιεο, πνπ δελ ζα είλαη πηα λαφο, θπιαθή ή θξνχξην. Σφηε ν δσγξάθνο, ν
γιχπηεο, ν ραξάθηεο, ν δηαθνζκεηήο ζα γλσξίδνπλ πνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο πίλαθεο, ηα αγάικαηα
θαη ηνπο δηαθφζκνπο ηνπο, αληιψληαο ηε δχλακε ηεο εθηέιεζεο απφ ηελ ίδηα δσηηθή πεγή, βαδίδνληαο
φινη καδί έλδνμα πξνο ην κέιινλ.
Μέρξη ηφηε ε ηέρλε δελ κπνξεί παξά λα θπηνδσεί. Οη θαιχηεξνη πίλαθεο ησλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ
είλαη εθείλνη πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε θχζε: ρσξηά, θνηιάδεο, ηε ζάιαζζα κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο, ην βνπλφ
κε ην κεγαιείν ηνπ. Μα πψο κπνξεί ν δσγξάθνο λα εθθξάζεη ηελ πνίεζε ηεο δνπιεηάο ζην ρσξάθη,
φηαλ ηελ έρεη ζθεθηεί, θαληαζηεί κνλάρα, φηαλ πνηέ δελ έρεη γεπηεί ν ίδηνο ηε ραξά ηεο; ηαλ δελ ηελ
γλσξίδεη παξά φζν ην απνδεκεηηθφ πνπιί γλσξίδεη ηε ρψξα πάλσ απφ ηελ νπνία πεηάεη ζηα ηαμίδηα ηνπ;
ηαλ ζηε ζαιεξή ηνπ πξψηε ληφηε δελ αθνινχζεζε ην αιέηξη ηελ απγή, δελ γλψξηζε ηε ραξά λα ζεξίζεη
ηα ζπαξηά κε έλα πιαηχ δίπισκα ηνπ δξεπαληνχ, δίπια ζε γεξνδεκέλνπο μσκάρνπο, πνπ δέλαλε ην ζαλφ
κε ζθξίγνο αληάμην ησλ νινδψληαλσλ θνξηηζηψλ πνπ πιεκκπξίδαλε ηνλ αέξα κε ηα ηξαγνχδηα ηνπο;
Σελ αγάπε γηα ηε γε θαη γηα φ,ηη θπηξψλεη απάλσ ηεο δελ ηελ απνθηάο δσγξαθίδνληάο ηελ κε ην πηλέιν,
κφλν κε ην λα ηε δνπιεχεηο. Καη ρσξίο λα ηελ αγαπάο, πψο λα ηελ δσγξαθίζεηο; Ώπηφο είλαη ν ιφγνο
πνπ, φ,ηη θη αλ έρνπλ θηηάμεη, κε απηφ ην ζέκα, αθφκε θη νη θαιχηεξνη δσγξάθνη, είλαη αθφκε ηφζν
αηειέο, ηφζν επίπιαζην, ζρεδφλ πάληνηε απιψο θαη κφλν αηζζεκαηηθφ. Σνπ ιείπεη ε δχλακε.
Πξέπεη λα έρεηο δεη ην ειηνβαζίιεκα ελψ γπξλάο απ' ηε δνπιεηά. Πξέπεη λα έρεηο θάλεη αγξφηεο κεηαμχ
αγξνηψλ γηα λα ζπγθξαηήζεηο ην κεγαιείν ηνπ ζηα κάηηα ζνπ. Πξέπεη λα έρεηο βξεζεί ζηε ζάιαζζα κε
ηνπο ςαξάδεο, θάζε ψξα ηεο κέξαο θαη ηεο λχρηαο, λα έρεηο ςαξέςεη ν ίδηνο, λα έρεηο παιέςεη κε ηα
θχκαηα, λα έρεηο αλακεηξεζεί κε ηελ θαηαηγίδα, θαη κεηά απφ ζθιεξή δνπιεηά λα έρεηο γεπηεί ηε ραξά
λα ηξαβήμεηο βαξχ ην δίρηπ ή ηελ απνγνήηεπζε λα ην δεηο αδεηαλφ, γηα λα θαηαιάβεηο ηελ πνίεζε ηνπ
ςαξέκαηνο. Πξέπεη λα έρεηο θάλεη ζην εξγνζηάζην, λα έρεηο γλσξίζεη ηνλ θάκαην θαη ηηο ραξέο ηεο
δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο, λα έρεηο ζθπξειαηήζεη κέηαιια ζην ιακπξφ θσο ηνπ θνχξλνπ ηνπ
κεηαιινπξγείνπ, λα έρεηο ληψζεη ηε δσή κέζα ζηε κεραλή, γηα λα θαηαιάβεηο ηε δχλακε ηνπ αλζξψπνπ
θαη λα ηελ εθθξάζεηο ζ' έλα έξγν ηέρλεο. Ώιήζεηα, πξέπεη λα έρεηο δηαπνηηζηεί απφ ηα ιατθά αηζζήκαηα
γηα λα ηα πεξηγξάςεηο. Βθηφο απηνχ, ηα έξγα ησλ κειινληηθψλ θαιιηηερλψλ, πνπ ζα έρνπλ δήζεη ηε δσή
ηνπ ιανχ, φπσο νη κεγάινη θαιιηηέρλεο ηνπ παξειζφληνο, δελ ζα πξννξίδνληαη γηα πψιεζε. Θα είλαη
κέξνο αλαπφζπαζην ηνπ θαζνιηθήο δσήο, πνπ ζα είλαη αηειήο ρσξίο απηά, φπσο θη απηά ζα είλαη αηειή
ρσξίο εθείλε. Οη άλζξσπνη ζα πεγαίλνπλ ζηε ίδηα ηελ πφιε ηνπ θαιιηηέρλε γηα λα δνπλ ην έξγν ηνπ, θαη
ε νκνξθηά απηνχ ηνπ έξγνπ, γεκάηε πλεχκα θη επγέλεηα, ζα θέξλεη ην επσθειέο απνηέιεζκά ηεο ζηελ
θαξδηά θαη ζην λνπ.
Δ ηέρλε γηα λα αλαπηπρζεί πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθή εξγαζία κε ρίιηνπο ηξφπνπο, λα
ζρεκαηίδεη, αο πνχκε, καδί ηεο έλα εληαίν θξάκα, φπσο ηφζν ζπρλά θαη ηφζν θαιά έρνπλ απνδείμεη ν
Ράζθηλ (14) (Ruskin) θαη ν κεγάινο ζνζηαιηζηήο πνηεηήο Μφξηο (14) (Morris) (15). Σν θαζεηί πνπ
πεξηβάιιεη ηνλ άλζξσπν, ζην δξφκν, ζην εζσηεξηθφ θη εμσηεξηθφ ησλ δεκφζησλ κλεκείσλ, πξέπεη λα
έρεη θαζαξά θαιιηηερληθή κνξθή.
Μα απηφ ζα είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζε κηα θνηλσλία φπνπ φινη ζα απνιακβάλνπλ
άλεζε θαη ζρφιε. Σφηε ζα δνχκε θαιιηηερληθνχο ζπιιφγνπο φπνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα βξεη ρψξν γηα
ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, γηαηί ε ηέρλε δελ κπνξεί λα θάλεη ρσξίο έλαλ άπεηξν αξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ
εξγαζηψλ απνιχησο ρεηξσλαθηηθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα. Ώπηνί νη θαιιηηερληθνί ζχιινγνη ζα
αλαιάβνπλ λα ζηνιίζνπλ ηα ζπίηηα ησλ κειψλ ηνπο, φπσο έθαλαλ εθείλνη νη θαινί εζεινληέο, νη λεαξνί
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δσγξάθνη ηνπ Βδηκβνχξγνπ, πνπ δηαθφζκεζαλ ηνπο ηνίρνπο θαη ηηο νξνθέο ηνπ κεγάινπ λνζνθνκείνπ
γηα ηνπο θησρνχο ζηελ πφιε ηνπο.
Ο δσγξάθνο ή ν γιχπηεο πνπ ζα έρεη θηηάμεη έλα έξγν κε πξνζσπηθφ αίζζεκα ζα ην πξνζθέξεη ζηε
γπλαίθα πνπ αγαπάεη ή ζε θάπνηνλ θίιν. Θα είλαη εθείλν ην έξγν, εκπλεπζκέλν απφ θαη εθηειεζκέλν
γηα ράξε ηνπ έξσηα, θαηψηεξν απφ ηελ ηέρλε πνπ ζήκεξα ηθαλνπνηεί ηε καηαηνδνμία ηνπ απαίδεπηνπ
επεηδή θνζηίδεη πνιιά ρξήκαηα;
Σν ίδην ζα γίλεηαη κε θάζε επραξίζηεζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο βηνηηθέο αλάγθεο. Βθείλνο πνπ ζα επηζπκεί
έλα εμαίξεην πηάλν ζα ζπκκεηάζρεη ζην ζχιινγν θαηαζθεπαζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Καη
αθηεξψλνληαο ζην ζχιινγν κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ απφ ηελ εκηεξγάζηκε εκέξα ηνπ ζχληνκα ζα
έρεη ην πηάλν ησλ νλείξσλ ηνπ. Βάλ αξέζθεηαη κε πάζνο ζηηο αζηξνλνκηθέο κειέηεο, ζα ζπκκεηάζρεη
ζην ζχιινγν ησλ αζηξνλφκσλ, κε ηνπο θηινζφθνπο ηνπ, ηνπο παξαηεξεηέο ηνπ, ηνπο ππνινγηζηέο (16)
ηνπ, κε ηνπο ηερλίηεο ηνπ ησλ αζηξνλνκηθψλ νξγάλσλ, ηνπο επηζηήκνλεο θη εξαζηηέρλεο ηνπ, θαη ζα έρεη
ην ηειεζθφπην πνπ επηζπκεί αλαιακβάλνληαο ην δηθφ ηνπ κεξίδην επί ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο. Γηαηί
είλαη εηδηθά ε ζθιεξή εξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε ζε έλα αζηεξνζθνπείν, ε εξγαζία ηνπ ρηίζηε, ηνπ
μπινπξγνχ, ηνπ κεραληθνχ θαη ηνπ ηερλίηε πνπ ζα δψζεη ηελ ηειηθφ άγγηγκα ζ' έλα φξγαλν πςειήο
αθξίβεηαο.
Γηα λα ζπλνςίζνπκε, νη πέληε ή εθηά ψξεο ηελ εκέξα πνπ ν θαζέλαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, αθνχ ζα
έρεη αθηεξψζεη θάπνηεο ψξεο ζηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ, ζα επαξθνχλ θαη κε ην παξαπάλσ γηα
ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πφζσλ γηα πνιπηέιεηα, φζν πνηθίινη θη αλ είλαη απηνί. Υηιηάδεο ζχιινγνη ζα
αλαιάβνπλ λα ηνπο ηθαλνπνηήζνπλ. Ώπηφ πνπ ζήκεξα είλαη πξνλφκην κηαο αζήκαληεο κεηνςεθίαο ζα
είλαη πξνζηηφ ζε φινπο. Δ πνιπηέιεηα, παχνληαο λα είλαη ε αλφεηε θη ππεξθίαιε επίδεημε ηεο αζηηθήο
ηάμεο, ζα γίλεη κηα θαιιηηερληθή απφιαπζε.
Καη κε απηφ ν θαζέλαο ζα είλαη επηπρέζηεξνο. ηε ζπιινγηθή εξγαζία, πνπ ζα εθηειείηαη κε ειαθξηά
θαξδηά γηα ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, ζ' έλα βηβιίν, ζ' έλα έξγν ηέρλεο, ζ' έλα
πνιπηειέο αληηθείκελν, ν θαζέλαο ζα βξίζθεη ην θίλεηξν θαη ηελ απαξαίηεηε αλαςπρή πνπ θάλεη ηε δσή
επράξηζηε.
Παζρίδνληαο λα δψζνπκε ηέινο ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αθέληε θαη ζθιάβνπ, παζρίδνπκε γηα ηελ επηπρία
θαη ησλ δχν, γηα ηελ επηπρία ηεο αλζξσπφηεηαο.
Σημειώζεις:
1.

2.

3.
4.

ηκ. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηελ πιεζψξα ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ θνκκνπληζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ηδξχζεθαλ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο θαηά ην 19ν αηψλα. Βθηφο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ππήξραλ επίζεο
πνιιέο θνηλφηεηεο εκπλεπζκέλεο απφ ηηο αξρέο νπηνπηθψλ ζνζηαιηζηψλ φπσο ν νπελ θαη ν Φνπξηέ.
ηκ. Φαίλεηαη πσο ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζην Λεμηθφ Ώγγιηθήο ηεο Ομθφξδεο, ε ζχληαμε ηνπ νπνίνπ ήηαλ σο
έλα βαζκφ ππφζεζε ζπιινγηθήο εξγαζίαο, κα ζε θακηά πεξίπησζε "ιίγσλ ρξφλσλ". Σν 1837 ε Φηινινγηθή Βηαηξεία
ηνπ Λνλδίλνπ πξφηεηλε ηελ πιήξε επαλεμέηαζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηελ αγγινζαμνληθή πεξίνδν θη έπεηηα. Δ
Βηαηξεία φλησο πξνζθάιεζε ην θνηλφ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα θαη ζπιινγή ιεκκάησλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαλ ζε πξνεγνχκελα ιεμηθά. Δ αληαπφθξηζε ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ, ην 1858, ε Βηαηξεία απνθάζηζε
λα εξγαζηεί πξνο ηε ζχληαμε ελφο λένπ ιεμηθνχ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Δ πξφνδνο ήηαλ φκσο εμαηξεηηθά αξγή,
κέρξη πνπ ην 1879 ε Βηαηξεία αλέζεζε ην έξγν ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο ηεο Ομθφξδεο. Τπφ ηελ επνπηεία
ηνπ Σδέηκο Μάξετ (James Murray) κηα φιν θαη δηεπξπλφκελε νκάδα ιεμηθνγξάθσλ μεθίλεζε λα εξγάδεηαη
απνθιεηζηηθά γηα ην ιεμηθφ, θαζψο είρε γίλεη πηα θαλεξφ πσο ε θιίκαθα ηνπ έξγνπ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απ' φ,ηη
αξρηθά αλακελφηαλ. Σν πξψην κέξνο ηνπ ιεμηθνχ εθδφζεθε ην
Σν ζπλνιηθφ έξγν, κε ηίηιν "Νέν Ώγγιηθφ Λεμηθφ επί Εζηνξηθψλ Ώξρψλ", εθδφζεθε ηειηθά ζε δέθα ηφκνπο ην 1928,
κεηά ην ζάλαην ηνπ Μάξετ (1915) θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κξνπφηθηλ (1921).
ηκ. Maximilien Paul Εmile Littri (1801-1881). Γάιινο ζεηηθηζηήο θηιφζνθνο θαη ιεμηθνγξάθνο, θαζεγεηήο
Εζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή (Εcole Polytechnique). Μεηαθξαζηήο ησλ έξγσλ ηνπ Εππνθξάηε
θαη ζπγγξαθέαο έξγσλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Εαηξηθήο. Σν γλσζηφηεξν έξγν ηνπ είλαη ην πεληάηνκν "Λεμηθφλ ηεο
Γαιιηθήο Γιψζζεο" (Dictionnaire de la Langue Francaise), πνπ εθδφζεθε απ' ην 1863 σο ην 1872.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

ηκ. Dimitri Ivanovitch Mendelieff (1834-1907). Ρψζνο ρεκηθφο, θαζεγεηήο Γεληθήο Υεκείαο ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο. Δ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν "ρέζηο κεηαμχ Εδηνηήησλ θη Ώηνκηθνχ ΐάξνπο ησλ ηνηρείσλ"
παξνπζηάζηεθε ζηε Ρσζηθή Υεκηθή Βηαηξεία ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
ε απηήλ ηελ εξγαζία ηα ρεκηθά ζηνηρεία θαηαηάζζνληαλ κε βάζε ην αηνκηθφ ηνπο βάξνο (Πεξηνδηθφο Πίλαθαο ησλ
ηνηρείσλ). Ο Πεξηνδηθφο Πίλαθαο απνδείθλπε πσο νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ζρεηίδνληαη κε
ην αηνκηθφ ηνπο βάξνο. Ώπηή ε θαηάηαμε επίζεο πξνέβιεπε πσο θελά ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρνχζαλ ζε ζηνηρεία πνπ
δελ είραλ αθφκε αλαθαιπθζεί, κα ησλ νπνίσλ νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο πξνβιέπνληαλ απφ ηε ζέζε ηνπο
ζηνλ Πεξηνδηθφ Πίλαθα. Δ επηβεβαίσζε ηεο πξφβιεςεο ηνπ Μεληειέγηεθ ήξζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, κε ηελ
αλαθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ γάιιην (1875), ζθάλδην (1879) θαη γεξκάλην (1886), πνπ πιήξσζαλ ηέηνηα θελά.
ηκ. James Prescott Joule (1818-1889). Άγγινο εξεπλεηήο, έλαο απ' ηνπο ηδξπηέο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο
Θεξκνδπλακηθήο. Μνξθψζεθε θαη' νίθνλ. Ο πξφσξνο ζάλαηνο ηνπ παηέξα ηνπ ηνλ ππνρξέσζε λ' αλαιάβεη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ δπζνπνηείνπ, θάηη πνπ απέηξεςε ηελ παλεπηζηεκηαθή ηνπ εθπαίδεπζε. Φαίλεηαη πσο ν
ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη, θάπσο ζπγθερπκέλα, ζε κηα ζεηξά πεξηζηαηηθψλ απφξξηςεο ηνπ Σδάνπι απφ ηνπο
θαηεζηεκέλνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο ηεο επνρήο ηνπ: Σν 1840 ν Σδάνπι ππέβαιε ζηε ΐαζηιηθή Βηαηξεία ηνπ
Λνλδίλνπ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν "Πεξί ηεο Παξαγσγήο Θεξκφηεηνο εθ ηνπ ΐνιηατθνχ Διεθηξηζκνχ", φπνπ
απνδείθλπε πσο ν ξπζκφο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζ' έλαλ αγσγφ δηαηξερφκελν απφ ειεθηξηθφ ξεχκα ηζνχηαη κε ηελ
απψιεηα ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηνλ αγσγφ (Νφκνο ηνπ Σδάνπι). Δ ΐαζηιηθή Βηαηξεία δελ δέρηεθε λα δεκνζηεχζεη
παξά κφλν κία πεξίιεςε. Σν 1843 ππέβαιε ζηνλ ΐξεηαληθφ χιινγν γηα ηελ Πξνψζεζε ηεο Βπηζηήκεο εξγαζία
ζηελ νπνία ππνιφγηδε ην πνζφ κεραληθνχ έξγνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηζνδχλακνπ πνζνχ ζεξκφηεηαο
(κεραληθφ ηζνδχλακν ηεο ζεξκφηεηαο). Ώπηή ε εξγαζία, ζηελ νπνία απνδεηθλπφηαλ πσο ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη
ρσξίο απψιεηα απ' ηε κία κνξθή ζηελ άιιε (απφ κεραληθή ζε ζεξκηθή θη αληίζηξνθα), πεξηείρε ηελ πξψηε
δηαηχπσζε ηεο Ώξρήο Αηαηήξεζεο ηεο Βλέξγεηαο, ηνπ θαηνπηλνχ 1νπ Νφκνπ ηεο Θεξκνδπλακηθήο. Δ ηδέα πσο ε
ζεξκφηεηα ηζνδπλακεί κε κεραληθή ελέξγεηα αξρηθά έηπρε ειάρηζηεο απνδνρήο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ βξεηαλψλ
επηζηεκφλσλ. ρη κφλν έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ επηθξαηνχζα, ηφηε, Θεξκηδηθή Θεσξία ηεο Θεξκφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζεξκφηεηα ήηαλ έλα είδνο ξεπζηνχ, αιιά πξνυπέζεηε απνδνρή ηεο αθξίβεηαο ησλ
κεηξήζεσλ ηνπ "εξαζηηέρλε" Σδάνπι, αθξίβεηαο εμαηξεηηθήο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Δ δνπιεηά ηνπ Σδάνπι,
πάλησο, έγηλε γλσζηή ζηνλ Οπίιηακ Σφκζνλ (ιφξδν ηνπ Κέιβηλ), λεαξφ, ηφηε, θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Γιαζθφβεο, ν νπνίνο εξγαδφηαλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ελνπνηεκέλεο Φπζηθήο. Δ ππνζηήξημε ηνπ Κέιβηλ θη άιισλ
επηζηεκφλσλ (Φάξαληέη, ηφνπθο) έθεξε ηειηθά ηε δηθαίσζε ηνπ Σδάνπι, ν νπνίνο, ην 1849, πξνζθιήζεθε απ' ηε
ΐαζηιηθή Βηαηξεία λα δψζεη δηάιεμε κε ηίηιν "Πεξί ηνπ Μεραληθνχ Εζνδπλάκνπ ηεο Θεξκφηεηνο".
Τπνζεκείσζε ηνπ πγγξαθέα. πσο γλσξίδνπκε απ' ηνλ Πιετθέαξ, πνπ ην αλέθεξε κεηά ην ζάλαην ηνπ Σδάνπι.
(ηκ. Ο ζπγγξαθέαο κάιινλ αλαθέξεηαη ζηνλ Λάηνλ Πιετθέαξ {Lyon Playfair, 1818-1898}, κέινο ηεο ΐαζηιηθήο
Βηαηξίαο, ρεκηθφ ηεο Γεσινγηθήο Βπηζθφπεζεο ηεο Μεγάιεο ΐξεηαλίαο θη έπεηηα θαζεγεηή Xεκείαο ζηε ρνιή
Οξπρείσλ θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βδηκβνχξγνπ, Φηιειεχζεξν βνπιεπηή θη έπεηηα πξφεδξν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ,
βαξφλν απφ ην 1892).
ηκ. Sir Charles Lyell (1797-1875). ΐξεηαλφο γεσιφγνο, γελλεκέλνο ζηε θνηία, ν κεγαιχηεξνο απ' ηα δέθα παηδηά
ηνπ θπζηνδίθε βαξφλνπ Λάηει. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ομθφξδε μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ σο δηθεγφξνο.
Βγθαηέιεηςε ηε δηθεγνξία γηα ράξε ηεο γεσινγίαο ιφγσ ηεο αζζεληθήο ηνπ φξαζεο. Σν θχξην έξγν ηνπ "Ώξραί
Γεσινγίαο" (1ε έθδνζε απ' ην 1830 έσο ην 1833 θαη 12 θαηνπηλέο εθδφζεηο) εθζέηεη ηηο αξρέο ηνπ Οκνηνκνξθηζκνχ
(πξνεγνχκελα δηαηππσκέλσλ απ' ηνλ επίζεο θνηζέδν Σδέηκο Υάηνλ), δειαδή ηεο ζεσξίαο πσο γεσινγηθέο δνκέο
θαη ε ηζηνξία ζρεκαηηζκνχ ηνπο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ σο ην ζπζζσξεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο πνιχρξνλεο δξάζεο
θαηλνκέλσλ θαη δηεξγαζηψλ αληίζηνηρσλ κ' απηά πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα. ε αληίζεζε κε ηηο παιηφηεξα
απνδεθηέο, βηβιηθήο έκπλεπζεο ζεσξίεο θαηαζηξνθψλ, ν Οκνηνκνξθηζκφο πξνυπνζέηεη πσο ε ηζηνξία ηεο γεο,
έθθξαζε ζπλεζηζκέλσλ δηεξγαζηψλ φπσο ε δηάβξσζε θη απφζεζε ηδεκάησλ, νη αξγέο θηλήζεηο ηνπ θινηνχ, ε
εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα θιπ., εθηπιίρηεθε ζε ρξνληθέο θιίκαθεο ηεο ηάμεο ησλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ. Οη ηδέεο
ηνπ Λάηει, έξγν ηνπ νπνίνπ ήηαλ επίζεο νη "Γεσινγηθαί Βλδείμεηο πεξί ηεο Ώξραηφηεηνο ηνπ Ώλζξψπνπ" (1863),
επεξέαζαλ εμαηξεηηθά ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θίιν Ααξβίλν, κε ηνλ νπνίνλ ν Λάηει δηαηεξνχζε ηαθηηθή
αιιεινγξαθία. Σα πιαηηά ρξνληθά πιαίζηα ηεο νκνηνκνξθηθήο γεσινγίαο ρξεζίκεπζαλ ζηνλ Ααξβίλν σο ην
απαξαίηεην ζθεληθφ φπνπ εθηπιίζζεηαη ην αξγφ δξάκα ηεο Βμέιημεο ησλ Βηδψλ.
ηκ. Δ Γσνινγηθή Βηαηξεία ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο νπνίαο κέιε ήηαλ κεηαμχ άιισλ ν Ααξβίλνο θη ν Υάμιετ (ν νπνίνο
δηαηέιεζε θαη πξφεδξνο), ηδξχζεθε ην
Ο Γσνινγηθφο Κήπνο ηνπ Λνλδίλνπ, ν πξψηνο δσνινγηθφο θήπνο ζηνλ θφζκν, άλνημε γηα ηα κέιε ηεο Βηαηξείαο ην
1828 θαη ην 1847 δέρηεθε γηα πξψηε θνξά επηζθέπηεο κε εηζηηήξην. Σν 1931 ε Γ.Β.Λ. άλνημε ην Πάξθν Ώγξίσλ
Γψσλ ηνπ Γνπάηπζλαλη (Whipsnad), ζην Λνλδίλν, ην πξψην αλνηθηφ πάξθν δψσλ.
ηκ. (1483-1520). Εηαιφο δσγξάθνο ηεο Ώλαγέλλεζεο, πνπ έδεζε ζην Οπξκπίλν, ζηελ Πεξνχηδηα θαη ζηε
Φισξεληία. Έξγα ηνπ απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ νη ηνηρνγξαθίεο ζην Ώλάθηνξν ηνπ ΐαηηθαλνχ (π.ρ. ε πεξίθεκε
ρνιή ησλ Ώζελψλ, 1510-1511) θαη ηνηρνγξαθίεο θνληά ζ' εθείλεο ηνπ Μηραήι Άγγεινπ ζηελ Καπέια ηζηίλα. <li
id=footnote10|10]]) ηκ. Bartolome Esteban Mourillo (1618-1628). Εζπαλφο δσγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ Μπαξφθ,
γλσζηφο γηα ηε ζξεζθεπηηθή ηνπ ζεκαηνγξαθία.
ηκ. Σν Μνπζείν Πξάδν (Prado) ηεο Μαδξίηεο ηδξχζεθε σο ΐαζηιηθφ Μνπζείν Γσγξαθηθήο θαη Γιππηηθήο ην
1819, ιίγν κεηά ην ηέινο ησλ Ναπνιεφληεησλ Πνιέκσλ.
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14. ηκ. Diego Rodriguez de Silva Velazquez ή Velasquez (1599-1660). Εζπαλφο δσγξάθνο, γηνο Πνξηνγάινπ
επγελνχο, γλσζηφο γηα ηα εμαηξεηηθά ηνπ πνξηξέηα. Έγηλε πξνζηαηεπφκελνο ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ ηνπ 4νπ θαη
δσγξάθνο ηεο Ώπιήο ζηελ ειηθία ησλ 24 θη αξγφηεξα ηειεηάξρεο ηνπ βαζηιηθνχ νίθνπ.
15. ηκ. (1527-1598). Μνλαδηθφο γηνο ηνπ απηνθξάηνξα Καξφινπ Β΄ θαη ηεο Εζαβέιιαο ηεο Πνξηνγαιίαο. Σν 1543
παληξεχηεθε ηε Μαξία ηεο Πνξηνγαιίαο, πνπ πέζαλε θαηά ηνλ ηνθεηφ δχν ρξφληα αξγφηεξα. Σν 1554 παληξεχηεθε
ηε Μαξία Σηδφξ, βαζίιηζζα ηεο Ώγγιίαο, πνπ πέζαλε ηνλ επφκελν ρξφλν. ΐαζηιηάο ηεο Εζπαλίαο θαη ησλ Κάησ
Υσξψλ απ' ην 1555-1556, κεηέθεξε ηελ πξσηεχνπζα ζηε Μαδξίηε θη έρηηζε ηα Ώλάθηνξα ηνπ Βζθνξηάι.
"Ώπφιπηνο ππεξαζπηζηήο ηεο πίζηεσο" ζχκθσλα κε ηελ Καζνιηθή Βγθπθινπαίδεηα, ε βαζηιεία ηνπ ζπλέπεζε κε
ηελ αθκή ηεο ηζπαληθήο ηζρχνο, θπβέξλεζε κε ακείιηθηε ζθιεξφηεηα θαη δηεμήγαγε πνιινχο αηκαηεξνχο πνιέκνπο
γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο Μεηαξξχζκηζεο ζηελ Βπξψπε θαη ησλ πεξηνξηζκφ ηεο νζσκαληθήο εμάπισζεο ζηε
Μεζφγεην: Βμνιφζξεπζε ηνπο πξνηεζηάληεο ηεο Εζπαλίαο (ινπζεξαλνχο ζην ΐαγηαδνιίδ θαη ζηε εβίιιε),
θαηέπλημε ηελ εμέγεξζε ησλ Μνξίζθσλ ηεο Γξαλάδαο (ηζιακηθψλ πιεζπζκψλ πνπ είραλ παξακείλεη κεηά ηελ
αλαθαηάιεςε ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Εζπαλνχο θαη ην δησγκφ ησλ Ώξάβσλ) θαη ηνπο δηέζπεηξε ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο (1567-1570). Σν 1580 θαηέθηεζε ηελ Πνξηνγαιία. Οη εθζηξαηείεο ηνπ θαηά ησλ εμεγεξκέλσλ πξνηεζηαληψλ
ησλ Κάησ Υσξψλ μεθίλεζαλ ην 1555 θαη θεκίδνληαη γηα ηελ αγξηφηεηά ηνπο. Ώπέζηεηιε ζηηο Κάησ Υψξεο ηνλ
δνχθα ηεο Άικπα, ν νπνίνο επέβαιε θαζεζηψο ηξφκνπ κε ην πεξίθεκν πκβνχιην ησλ Σαξαρψλ, γλσζηφ θη σο
πκβνχιην ηνπ Ώίκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ ν ηζπαληθφο ζηφινο πήξε κέξνο ζηε ληθεθφξα
λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ θαηά ησλ Οζσκαλψλ (1571).
16. ηκ. John Ruskin (1819-1900). "Ο κεγαιχηεξνο ΐηθηνξηαλφο κεηά ηε ΐηθηφξηα", Άγγινο θαιιηηέρλεο, πνηεηήο,
επηζηήκνλαο, θηιφζνθνο κε πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, ν πην θαηαμησκέλνο θξηηηθφο ηέρλεο ηεο επνρήο ηνπ.
πλδέζεθε ζηελά κε ην θαιιηηερληθφ θίλεκα ησλ Πξνξαθαειηηψλ, ην νπνίν θη ππνζηήξημε κε ηελ πεξίθεκε
επηζηνιή ηνπ ζηνπο "Σάηκο ηνπ Λνλδίλνπ" ην 1851, φηαλ εθείλν δερφηαλ ηελ επίζεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ θχθισλ. Δ
Ώδειθφηεηα ησλ Πξνξαθαειηηψλ ζπζηάζεθε ην 1848 απ' ηνπο Ρνζέηη, Μηιέ θαη Υαλη σο αληίδξαζε θαη
θνξκαιηζηηθή ηέρλε ηεο ΐαζηιηθήο Ώθαδεκίαο. Οη Πξνξαθαειίηεο ππνζηήξηδαλ πσο ε πξνζήισζε ζηα
θαιιηηερληθά πξφηππα ηεο Ώλαγέλλεζεο, ηεο νπνίαο θνξσλίδα ζεσξνχηαλ ην έξγν ηνπ Ραθαήι (εμ νπ θαη ην φλνκα
ησλ θηλήκαηνο), ήηαλ άζηνρε θη νδεγνχζε ζε ζηαζηκφηεηα. Ώληί ηεο αλαπαξαγσγήο ελφο κε εμηδαληθεπκέλνπ
θαιιηηερληθνχ πξνηχπνπ, ππνζηήξηδαλ ηε ζηξνθή ζε κηα ηέρλε πνπ ζα εκπλεφηαλ απφ -θαη ζ' απεηθφληδεπξαγκαηηθά ηνπία θαη ρψξνπο, πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο θη αλαινγίεο. Ο Ράζθηλ ζπλδέζεθε πξνζσπηθά κε ηνπο
Πξνξαθαειίηεο θαιιηηέρλεο, δίδαμε ζρέδην ζχκθσλα κε ηηο πξνξαθαειηηηθέο αξρέο ζην Βξγαηηθφ Κνιέγην ηνπ
Λνλδίλνπ, θη έπεηηα Σέρλε ζηελ Ομθφξδε (φπνπ αξγφηεξα ηδξχζεθε ην Κνιέγην Ράζθηλ), σο θάηνρνο ηεο Έδξαο
ιέηλη. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ απνζχξζεθε ζηελ Πεξηνρή ησλ Ληκλψλ ζηε ΐφξεηα Ώγγιία, φπνπ μεθίλεζε ην
Πεξηβαιινληηθφ Κίλεκα.
17. ηκ. William Morris (1834-1896). Άγγινο θαιιηηέρλεο, πνηεηήο, ζρεδηαζηήο θαη ζνζηαιηζηήο, ηδξπηήο ηνπ
Κηλήκαηνο ηεο Σέρλεο θαη ησλ Σερλψλ, άιινο έλαο απ' εμαηξεηηθά πνιππξάγκνλεο ΐηθηνξηαλνχο φπσο ν Ράζθηλ θη
ν Ρνζέηη. Γηνο πινχζηνπ επηρεηξεκαηία, ζπνχδαζε ζηελ Ομθφξδε κε ηελ πξφζεζε λα γίλεη θιεξηθφο, κα
επεξεαζκέλνο απ' ηα θείκελα ησλ Καξιάηι, Κίλγθιετ θαη Ράζθηλ θη απ' ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλσξηκία κε ηνλ Ρνζέηη,
ζηξάθεθε πξνο ηελ ηέρλε. Βίρε ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο Πξνξαθαειίηεο, κε ηνπο νπνίνπο κνηξαδφηαλ ηελ ίδηα
απαμίσζε γηα ηελ αθαδεκατθή ηέρλε θαη ηελ ίδηα επηζπκία λα ζπλδέζεη ηελ ηέρλε κε ηε δσή. Μαδί κ' άιινπο
θαιιηηέρλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ρνζέηη, ην 1861 ίδξπζαλ ηελ ζπλεηαηξηζηηθή πληερλία ησλ Βξγαηψλ
ηεο Σέρλεο, πνπ αζρνινχηαλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, απφ έπηπια κέρξη
ηαπεηζαξίεο ηνίρνπ θη αληηθείκελα απφ ρξσκαηηζηφ γπαιί. Παληξεχηεθε ηελ Σδέηλ Μπέξληελ, κνληέιν πνιιψλ
πξνξαθαειηηηθψλ έξγσλ. ε ζχλδεζε κ' φζα ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ ηππνγξαθία, ν
Μφξηο ήηαλ "ν πξψηνο πνπ πξνζέγγηζε ηελ ηέρλε ηεο πξαθηηθήο ηππνγξαθίαο κε καηηά θαιιηηέρλε". Οη Βθδφζεηο
Κέικζθνη, ηηο νπνίεο ίδξπζε, θεκίδνληαη γηα ηελ αηζζεηηθά άξηηα παξαγσγή ηνπο, κ' απνθνξχθσκα ηελ έθδνζε ησλ
"Ώπάλησλ" ηνπ Σζφζεξ πνπ απφ πνιινχο ζεσξείηαη "ην νκνξθφηεξν βηβιίν πνπ εθδφζεθε κεηά ηελ Ώλαγέλλεζε".
ζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε, ν Μφξηο ήηαλ ζεξκφο πξνπαγαλδηζηήο πξννδεπηηθψλ ηδεψλ, κ' εθαηνληάδεο
δηαιέμεηο θαη ιφγνπο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ. Σν 1876 έγηλε ηακίαο ηνπ πιιφγνπ γηα ην Ώλαηνιηθφ Γήηεκα, θη χζηεξα
ηακίαο ηεο Βζληθήο Φηιειεχζεξεο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Έλσζεο. Ώπνγνεηεπκέλνο απ' ηνλ
θηιειεπζεξηζκφ, ην 1883 έγηλε κέινο ηεο ζνζηαιηζηηθήο Αεκνθξαηηθήο Οκνζπνλδίαο, έπεηηα ίδξπζε ηελ
νζηαιηζηηθή Οκνζπνλδία θαη ηέινο ηελ νζηαιηζηηθή Βηαηξία ηνπ Υάκεξζκηζ.
18. Στμ. Ο ςυγγραφζασ αναφζρεται ςτουσ ανκρϊπουσ, ςυχνά γυναίκεσ, που ειδικεφονταν ςτθν εκτζλεςθ των
μακροςκελϊν κι εξαιρετικά πολφπλοκων μακθματικϊν υπολογιςμϊν που απαιτοφνταν για τθ διεξαγωγι
αςτρονομικισ ζρευνασ πριν τθν ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.
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Κεθάιαην 10: Βπράξηζηε εξγαζία
Ι
ηαλ νη ζνζηαιηζηέο δήισλαλ φηη κηα θνηλσλία απειεπζεξσκέλε απφ ην Κεθάιαην ζα έθαλε ηελ
εξγαζία επάξεζηε θαη ζα πεξηφξηδε θάζε ζθιεξή θαη αλζπγηεηλή πιεπξά ηεο, ηνπο πεξηγεινχζαλ. Καη
φκσο αθφκε θαη ζήκεξα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εκθαλή πξφνδν πνπ έρεη γίλεη ζε απηή ηε θαηεχζπλζε,
θαη φπνπ απηή ε πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί , νη εξγνδφηεο ζπγραίξνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ηελ
νηθνλνκία ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη.
Βίλαη πξνθαλέο φηη έλα εξγνζηάζην ζα κπνξνχζε λα είλαη πγηεηλφ θαη επράξηζην φζν έλα επηζηεκνληθφ
εξγαζηήξην .Καη δελ είλαη ιηγφηεξν πξνθαλέο φηη ζα ήηαλ επσθειέο ην λα γίλεη έηζη. ε έλα άλεην θαη
θαιά αεξηδφκελν εξγνζηάζην ε δνπιεηά γίλεηαη θαιχηεξα, είλαη εχθνιν λα εηζαγάγεηο κηθξέο βειηηψζεηο
απφ ηηο νπνίεο ε θάζε κία αληηπξνζσπεχεη νηθνλνκία ρξφλνπ ε ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο. Καη αλ νη
πεξηζζφηεξνη εξγαζηαθνί ρψξνη πνπ γλσξίδνπκε είλαη βξσκεξνί θαη αλζπγηεηλνί απηφ νθείιεηαη ζην φηη
νη εξγαδφκελνη δελ ππνινγίδνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγνζηαζίσλ θαη επεηδή ε πην παξάινγε
ζπαηάιε αλζξψπηλεο ελέξγεηαο είλαη ην δηαθξηηηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ. Παξ‟ φια απηά βξίζθνπκε πφηε
πφηε νξηζκέλα εξγνζηάζηα κε ηφζν θαιή δηαρείξηζε πνπ ζα ήηαλ πξαγκαηηθή απφιαπζε λα δνπιεχεηο
ζε απηά αλ ην σξάξην εξγαζίαο , γηα λα εμεγνχκαζηε, δελ ππεξέβαηλε ηηο 4 κε 5 ψξεο εκεξεζίσο θαη αλ
ήηαλ επέιηθην ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελφο.
Αεο απηφ ην εξγνζηάζην πνπ φκσο δπζηπρψο παξάγεη πνιεκηθέο κεραλέο. Βίλαη ηέιεην φζνλ αθνξά ηα
ζέκαηα πγηεηλήο θαη νξγάλσζεο. Καηαιακβάλεη 50 ζηξέκκαηα γεο 15 απφ ηα νπνία ζηεγάδνληαη κε
γπαιί .Σν δάπεδν θαηαζθεπαζκέλν απφ ππξίκαρα ηνχβια, ιάκπεη ζαλ ην ζπίηη ηνπ κεηαιισξχρνπ θαη ε
γπάιηλε ζθεπή θαζαξίδεηαη πξνζεθηηθά απφ έλα ζπλεξγείν πνπ θάλεη κφλν απηή ηε δνπιεηά. ε απηφ ην
εξγνζηάζην ζθπξειαηνχληαη φγθνη κεηάιινπ πνπ δπγίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 ηφλνπο , θαη φηαλ ζηέθεζαη
ηξηάληα πφδηα απφ ηνλ ηεξάζηην θνχξλν, ηνπ νπνίνπ νη θιφγεο έρνπλ ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 1000
βαζκνχο, δελ αληηιακβάλεζαη ηελ παξνπζία ηνπ παξά κφλνλ „φηαλ αλνίγεη ηα ηεξάζηηα ζαγφληα ηνπ γηα
λα απειεπζεξψζεη ην αηζάιηλν ηέξαο. Καη ην ηέξαο ην ρεηξίδνληαη 3 κε 4 εξγάηεο κνλαρά νη νπνίνη,
πφηε δσ πφηε εθεί, αλνίγνπλ κηα ηάπα θηλεηνπνηψληαο ηεξάζηηνπο γεξαλνχο κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ
ζηνπο ζσιήλεο.
Μπαίλεηο πεξηκέλνληαο λα αθνχζεηο ηνλ εθθσθαληηθφ ζφξπβν ησλ (stampers) θαη αλαθαιχπηεηο φηη δελ
ππάξρνπλ (stampers).Σα ηεξάζηηα φπια ησλ 100 ηφλσλ ζθπξειαηνχληαη κε πδξαπιηθή πίεζε, θαη αληί
λα ζθπξειαηεί ην αηζάιη ν εξγάηεο έρεη κφλν λα αλνίμεη κηα ηάπα γηα λα ηνπ δψζεη ζρήκα
δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πνιχ πην νκνηνγελέο κέηαιιν ρσξίο ξαγίζκαηα θαη εμνγθψκαηα ησλ (Blooms)
φπνην θαη λα είλαη ην πάρνο ηνπο.
Πεξηκέλνπκε έλα δηαβνιεκέλν ζακαηά θαη βιέπνπκε κεραλέο λα θφβνπλ αηζάιηλνπο θχβνπο κε ηξηάληα
πφδηα χςνο κε φρη πεξηζζφηεξν ζφξπβν απφ φζν ζα ρξεηάδνληαλ γηα λα θφςεηο έλα θνκκαηάθη ηπξί. Καη
φηαλ εθθξάζακε ην ζαπκαζκφ καο ζηνλ κεραληθφ πνπ καο μελαγνχζε εθείλνο απάληεζε:
«Βίλαη θαζαξά ζέκα νηθνλνκίαο. Ώπηή ε κεραλή, πνπ πιαλίδεη ην αηζάιη ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη 42
ρξφληα. Αελ ζα είρε αληέμεη νχηε 10 ρξφληα αλ ηα κέξε ηεο θαθνζπλαξκνινγεκέλα θαη κε αδχλακεο
ζπγθνιιήζεηο ζπγθξνχνληαλ θαη ξάγηδαλ κε θάζε θίλεζε ηεο πιάλεο.»
« Καη νη πςηθάκηλνη; Θα ήηαλ ζπαηάιε ελέξγεηαο λα αθήλακε ηελ ζεξκφηεηα αλεθκεηάιιεπηε. Γηαηί λα
θαίκε ηα ρπηήξηα φηαλ ε ζεξκφηεηα πνπ ράλεηαη δηα ηεο αθηηλνβνιίαο αληηζηνηρεί ζε ηφλνπο
θάξβνπλν.»
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«Σα (stampers) πνπ έθαλαλ ηα θηίξηα λα ρνξνπεδάλε ήηαλ επίζεο κηα ζπαηάιε. Βίλαη θαιχηεξα λα
ζθπξειαηείο κε πίεζε παξά κε ζχγθξνπζε θαη θνζηίδεη ιηγφηεξν, ππάξρεη ιηγφηεξε θχξα».
« ην εξγνζηάζην, ην θσο, ε θαζαξηφηεηα, ν ρψξνο πνπ δηαηίζεηαη γηα θάζε πάγθν δελ είλαη παξά
δήηεκα νηθνλνκίαο. Γίλεηαη θαιχηεξε εξγαζία φηαλ βιέπεηο θαιχηεξα θαη έρεηο άλεζε ρψξνπ.»
«Βίλαη αιήζεηα» έιεγε « ήκαζηαλ πνιχ ζηξηκσγκέλνη πξηλ έξζνπκε εδψ. Δ γε είλαη παλάθξηβε θνληά
ζηηο κεγάιεο πφιεηο θαη νη ηδηνθηήηεο πνιχ άπιεζηνη»
Σν ίδην ηζρχεη κε ηα αλζξαθσξπρεία. Ξέξνπκε πσο είλαη ηα αλζξαθσξπρεία ζήκεξα απφ ηηο πεξηγξαθέο
ηνπ Γνιά θαη απφ ηα ξεπνξηάδ ησλ εθεκεξίδσλ. Ώιιά ηα αλζξαθσξπρεία ηνπ κέιινληνο ζα έρνπλ
ζσζηφ εμαεξηζκφ, κε ζεξκνθξαζία πνπ ζα ξπζκίδεηαη εχθνια φπσο ζε κηα βηβιηνζήθε, δελ ζα
ππάξρνπλ άινγα θαηαδηθαζκέλα λα ςνθήζνπλ θάησ απφ ηε γε : ε ππφγεηα κεηαθνξά ζα γίλεηαη
απηφκαηα κέζσ ελφο θαισδίνπ πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζηελ είζνδν ηεο ζηνάο. Ο εμαεξηζκφο ζα
βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία , θαη δελ ζα ζεκεηψλνληαη πνηέ εθξήμεηο. Ώπηφ δελ είλαη έλα φλεηξν.
Έλα παξφκνην αλζξαθσξπρείν ιεηηνπξγεί ήδε ζηελ Ώγγιία θαη πήγακε εθεί. Βδψ θαη πάιη ε νξγάλσζε
είλαη ζέκα νηθνλνκίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν αλζξαθσξπρείν, παξφιν ην ηεξάζηην βάζνο ηνπ,(466 γηάξδεο),
έρεη κηα εκεξήζηα εμαγσγή θάξβνπλνπ πνπ θηάλεη ηνπο 1000 ηφλνπο, κε 200 κφλν αλζξαθσξχρνπο- 5
ηφλνη ηελ εκέξα γηα θάζε αλζξαθσξχρν, φηαλ ν κέζνο φξνο απφδνζεο ζε νιφθιεξε ηελ Ώγγιία είλαη ην
πνιχ 300 ηφλνη ην ρξφλν γηα θάζε εξγάηε.
Θα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε πνιιαπιά παξαδείγκαηα γηα λα απνδείμνπκε φηη ην φλεηξν ηνπ
Φνπξηέ πεξί πιηζηηθήο νξγάλσζεο δελ ήηαλ κηα νπηνπία.
Σν ζέκα φκσο απηφ έρεη θαη‟ επαλάιεςηλ ζπδεηεζεί ζηηο ζνζηαιηζηηθέο εθεκεξίδεο ψζηε ε θνηλή
γλψκε λα έρεη πιένλ ελεκεξσζεί. Σν εξγνζηάζην, ην ζηδεξνπξγείν θαη ην αλζξαθσξπρείν κπνξνχλ λα
είλαη πγηεηλά θαη ειθπζηηθά φπσο ηα θαιχηεξα εξγαζηήξηα ζηα ζχγρξνλα παλεπηζηήκηα, θαη φζν
θαιχηεξε ε νξγάλσζε ηφζν πην απνδνηηθή γίλεηαη θαη ε αλζξψπηλε εξγαζία.
Ώλ έηζη εμειηρζνχλ ηα πξάγκαηα, πνηνο ακθηζβεηεί φηη ε εξγαζία ζα γίλεη απφιαπζε θαη ραιάξσζε ζε
κία θνηλσλία ίζσλ, ζηελ νπνία ηα «ρέξηα» δελ ζα αλαγθάδνληαη λα πνπιηνχληαη ζην κφρζν, θαη λα
απνδέρνληαη ηελ εξγαζία ππφ νηεζδήπνηε ζπλζήθεο .
Ώπνθξνπζηηθέο ελαζρνιήζεηο ζα εμαθαληζηνχλ, δηφηη είλαη ζαθέο φηη απηέο νη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο
είλαη επηδήκηεο γηα ηε θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Οη δνχινη κπνξεί λα ηηο ππνζηνχλ αιιά νη ειεχζεξνη
άλζξσπνη ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλζήθεο, θαη ε εξγαζία ηνπο ζα είλαη επράξηζηε θαη απείξσο πην
απνδνηηθή. Οη εμαηξέζεηο ηνπ ζήκεξα ζα είλαη ν θαλφλαο ηνπ αχξην.
Σν ίδην ζα ζπκβεί κε απηφ πνπ απνθαινχκε νηθηαθή εξγαζία, πνπ ε ζεκεξηλή θνηλσλία έρεη ελαπνζέζεη
ζηηο πιάηεο απηνχ ηνπ ππεξέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, ηελ γπλαίθα.
ΙΙ
Μηα θνηλσλία αλαγελλεκέλε απφ ηελ Βπαλάζηαζε ζα θάλεη ηελ νηθηαθή ζθιαβηά λα εμαθαληζηεί -απηή ηελ έζραηε κνξθή ζθιαβηάο, ίζσο ηελ πην ηζρπξή, επεηδή είλαη επίζεο ε πην παιηά. Μφλν πνπ
απηφ δελ ζα γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ νλεηξεχηεθε απφ ηα Φαιαλζηήξηα, νχηε κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπρλά
θαληάδνληαη νη εμνπζηαζηέο Κνκκνπληζηέο.
Σα Φαιαλζηήξηα είλαη απερζή ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Ο πην επηθπιαθηηθφο άλζξσπνο βέβαηα
ληψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλάληεζεο ησλ ζπληξφθσλ ηνπ γηα ηελ επηδίσμε κηαο θνηλήο εξγαζίαο, ε
νπνία γίλεηαη πην ειθπζηηθή φζν ληψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ θνκκάηη ελφο απέξαληνπ ζπλφινπ. Ώιιά δελ
είλαη έηζη-φπσο γηα ηηο ψξεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ δηαηεξνχληαη γηα μεθνχξαζε θαη θηιίεο. Σα
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Φαιαλζηήξηα θαη νη νηθνηερλείεο δελ ην ιακβάλνπλ απηφ ππφςηλ ή αιιηψο πξνζπαζνχλ πνιχ λα
παξέρνπλ απηή ηελ αλάγθε κε ηερλεηέο νκαδνπνηήζεηο.
Έλα θαιαλζηήξην, ην νπνίν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα αραλέο
μελνδνρείν, κπνξεί λα επραξηζηεί θάπνηνπο, αθφκε θαη φινπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο δσήο
ηνπο, αιιά ε κεγάιε κάδα πξνηηκάεη ηελ νηθνγελεηαθή δσή (αληηιεθζήζα ζαλ νηθνγελεηαθή δσή ηνπ
κέιινληνο). Πξνηηκνχλ απνκνλσκέλα δηακεξίζκαηα. Οη Ννξκαλδνί θαη νη Ώγγινζάμνλεο πξνρσξνχλ
αθφκε πεξηζζφηεξν, πξνηηκψληαο ζπίηηα κε έμη ή νρηψ δσκάηηα, ζηα νπνία ε νηθνγέλεηα ή κηα
ζπζζψξεπζε θίισλ κπνξνχλ λα δήζνπλ καδί. Μεξηθέο θνξέο έλα θαιαλζηήξην είλαη κηα αλάγθε, αιιά
ζα είλαη απερζέο φπνπ είλαη ν γεληθφο θαλφλαο. Δ απνκφλσζε, ελαιιαζζφκελε κε ρξφλν πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θνηλσλία, είλαη ε θπζηθή επηζπκία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Γηα απηφ ην ιφγν έλα
απφ ηα κεγαιχηεξα βαζαληζηήξηα ζηε θπιαθή είλαη ε αδπλακία απνκφλσζεο, φζν πνιχ θαη αλ ν
πεξηνξηζκφο ηεο απνκφλσζεο βαζαλίδεη ζην γχξηζκά ηεο, φηαλ δελ ελαιιάζζεηαη κε ψξεο θνηλσληθήο
δσήο.
ζνλ αθνξά ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία, ε νπνία κεξηθέο θνξέο ηνλίδεηαη επλντθά γηα ηα
θαιαλζηήξηα, είλαη απηέο ελφο ζηελφκπαινπ εκπφξνπ. Δ κφλε ζεκαληηθή νηθνλνκία, ε κφλε ινγηθή,
είλαη λα θάλεηο ηε δσή επράξηζηε γηα φινπο, επεηδή ν άλζξσπνο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δσή
ηνπ παξάγεη απείξσο πεξηζζφηεξα απφ ηνλ άλζξσπν πνπ θαηαξηέηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.(1)
Άιινη νζηαιηζηέο αξλνχληαη ην Φαιαλζηήξην. Ώιιά φηαλ ηνπο ξσηάο πσο ζα νξγαλσζεί ε νηθηαθή
εξγαζία απαληάλε: «Ο θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη ηε δηθηά ηνπ δνπιεηά. Δ ζχδπγφο κνπ θξνληίδεη ην
ζπίηη. Οη ζχδπγνη ησλ κπνπξδνπάδσλ ζα θάλνπλ ην ίδην.». Καη αλ είλαη έλαο κπνπξδνπάο πνπ παίδεη
ζηνλ νζηαιηζκφ πνπ κηιάεη, ζα πξνζζέζεη, κε έλα επγεληθφ ρακφγειν ζηε γπλαίθα ηνπ: «Αελ είλαη
αιήζεηα, αγάπε κνπ, φηη ζα είζαη ρσξίο έλαλ ππεξέηε ζηε νζηαιηζηηθή θνηλσλία; Θα δνπιεχεηο φπσο ε
ζχδπγνο ηνπ θαινχ καο ζπληξφθνπ Παχινπ ή ηε ζχδπγν ηνπ Γηάλλε ηνπ μπινπξγνχ;»
Τπεξέηεο ή ζχδπγνο, ν άληξαο πάληα ππνινγίδεη ζηε γπλαίθα λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Ώιιά ε
γπλαίθα επίζεο, επηηέινπο δηεθδηθεί ην κεξίδηφ ηεο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Αελ ζέιεη
πιένλ λα είλαη ην θηήλνο ηνπ θαζήθνληνο ζην ζπίηη. Θεσξεί αξθεηή δνπιεηά ην λα δίλεη πνιιά ρξφληα
απφ ηε δσή ηεο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηεο. Αελ ζέιεη πηα λα είλαη ε καγείξηζζα, ε ζεξαπεχηξηα, ε
θαζαξίζηξηα ηνπ ζπηηηνχ! Καη ιφγσ ηνπ φηη νη Ώκεξηθαλίδεο κπήθαλ επηθεθαιήο ζηελ δηεθδίθεζε ησλ
αηηεκάησλ ηνπο ππάξρεη έλα γεληθφ παξάπνλν γηα ηελ έιιεηςε γπλαηθψλ πνπ ζα θαηαδερηνχλ ηηο
νηθηαθέο δνπιεηέο ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο. Δ θπξία κνπ πξνηηκά ηελ ηέρλε, ηελ πνιηηηθή, ηε θηινινγία
ή ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα. ζν γηα ηηο εξγαδφκελεο θνπέιεο, απηέο είλαη ιίγεο, απηέο πνπ ζπλαηλνχλ λα
πξνζθέξνπλ γπλαηθεία ζθιαβηά θαη ππεξέηξηεο δχζθνια κφλν βξίζθνληαη ζηηο Πνιηηείεο. πλεπψο, ε
ιχζε, κηα πνιχ απιή, βξίζθεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δσή. Οη κεραλέο αλαιακβάλνπλ ηα 3/4 απφ ηηο νηθηαθέο
δνπιεηέο.
ΐάθεηαη ηηο κπφηεο ζαο θαη μέξεηαη πφζν γεινία δνπιεηά είλαη. Ση κπνξεί λα είλαη πην αλφεην απφ ην λα
ηξίβεηο κηα κπφηα 20 ή 30 θνξέο κε έλα πηλέιν; Έλα δέθαην απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Βπξψπεο είλαη
εμαλαγθαζκέλν λα πνπιάεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε αληάιιαγκα κηαο κίδεξεο ζηέγεο θαη κε ηθαλνπνηεηηθνχ
θαγεηνχ, θαη νη γπλαίθεο πξέπεη λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζθιάβνπο, γηα ηα εθαηνκκχξηα ηνπ
θχιινπ ηνπο πνπ ζα θηάζνπλ κέρξη ην ηέινο απηφ ην επίηεπγκα θάζε πξσί.
Ώιιά νη θνκκσηέο έρνπλ ήδε κεραλήκαηα γηα λα βνπξηζίδνπλ ιακπεξά ή άμεζηα καιιηά ηνπ θεθαιηνχ.
Γηαηί, ινηπφλ, λα κελ εθαξκφζνπκε ηηο ίδηεο αξρέο ζην άιιν άθξν; Έηζη θαη έγηλε θαη ζήκεξα νη
κεραλέο γηα ην βάςηκν ησλ κπνηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθεπκέλα ζηα κεγάια Ώκεξηθάληθα θαη
Βπξσπατθά μελνδνρεία. Δ ρξήζε ηνπο δηαδίδεηαη θαη έμσ απφ ηα μελνδνρεία. ε κεγάια Ώγγιηθά
ζρνιεία, φπνπ νη καζεηέο κέλνπλ ζηα ζπίηηα ησλ θαζεγεηψλ, έρεη βξεζεί πην εχθνιν λα έρνπλ έλα
κεκνλσκέλν ίδξπκα ην νπνίν αλαιακβάλεη λα βνπξηζίζεη ρίιηα δεπγάξηα κπφηεο θάζε πξσί.
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πσο θαη ην πιχζηκν! Πνπ κπνξνχκε λα βξνχκε κηα λνηθνθπξά πνπ δελ έρεη ηνλ ηξφκν απηήο ηεο
καθξφρξνλεο θαη βξψκηθεο δνπιεηάο ε νπνία ζπλήζσο γίλεηαη κε ηα ρέξηα, κφλν επεηδή ε δνπιεηά ελφο
νηθηαθνχ ζθιάβνπ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί.
ηελ Ώκεξηθή θάλνπλ θαιχηεξα. Τπάξρεη ήδε έλαο αξηζκφο πφιεσλ ζηηο νπνίεο ην δεζηφ λεξφ
κεηαθέξεηαη ζηα ζπίηηα φπσο ην θξχν ζηελ Βπξψπε. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην πξφβιεκα απινπνηείηαη
θαη κηα γπλαίθα – ε θπξία Cochrane – ην έιπζε. Δ κεραλή ηεο πιέλεη 12 δφζεηο πηάησλ, ηα ζθνππίδεη
θαη ηα ζηεγλψλεη ζε ιηγφηεξν απφ 3 ιεπηά. Έλα εξγνζηάζην ζην Illinois θαηαζθεπάδεη απηέο ηηο κεραλέο
θαη ηηο πνπιάεη ζε κηα ηηκή πξνζηηή ζηε ηζέπε ηνπ ζπλεζηζκέλνπ κεζναζηνχ. Καη γηαηί ηα κηθξά
λνηθνθπξηά λα κε ζηέιλνπλ ηα πήιηλά ηνπο ζθεχε ζε έλα ίδξπκα ΄πσο θαη ηηο κπφηεο ηνπο; Βίλαη
πηζαλφλ φηη νη δχν ιεηηνπξγίεο, βνχξηζηζκα θαη πιχζηκν, ζα αλαιεθζεί απφ ηηο ίδηεο εηαηξίεοζπλεηαηξηζκνχο.
Καζάξηζκα, ηξίςηκν, ε επηδεξκίδα ησλ ρεξηψλ ζνπ φηαλ πιέλεηο θαη κνπιηάδεηο ιηλά, ζθνπγγαξίδεηο
παηψκαηα θαη ηξίβεηο ραιηά, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζεθψλνληαη ζχλλεθα ζθφλεο ηα νπνία αξγφηεξα
πξνθαινχλ πνιιά πξνβιήκαηα ζην λα ηα δηψμεηο απφ ηα κέξε πνπ έρνπλ θαηαθαζίζεη, φιε απηή ε
δνπιεηά γίλεηαη αθφκε επεηδή ε γπλαίθα παξακέλεη ζθιάβα, αιιά ηείλεη λα εμαθαληζηεί θαζψο κπνξεί
λα γίλεη απείξσο θαιχηεξα απφ ηα κεραλήκαηα. Μεραλέο θάζε είδνπο εηζάγνληαη ζην λνηθνθπξηφ θαη ε
δηαλνκή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζηα ηδησηηθά ζπίηηα ζα επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα εξγάδνληαη
ρσξίο κπτθή πξνζπάζεηα.
Σέηνηα κεραλήκαηα θνζηίδνπλ ιίγν γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ. Ώλ αθφκε πιεξψλνπκε πνιιά γηα απηά,
απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρεη γεληθεπηεί ε ρξήζε ηνπο θαη θπξίσο επεηδή έλαο ππεξβνιηθφο θφξνο
εηζπξάηηεηε απφ θάζε κεράλεκα απφ ηνπο θχξηνπο πνπ επηζπκνχλ λα δνπλ ζε κεγάιν ζηπι θαη πνπ
θεξδνζθνπνχλ κε ηε γε, ηηο πξψηεο χιεο, ηε βηνκεραλία, ηηο πσιήζεηο, ηηο παηέληεο θαη ηνπο δαζκνχο.
Ώιιά ε απειεπζέξσζε απφ ηνλ νηθηαθφ κφρζν δελ ζα έξζεη ζε πέξαο κφλν απφ ηηο κηθξέο κεραλέο. Σα
λνηθνθπξηά αλαδχνληαη απφ ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε απνκφλσζήο ηνπο, μεθηλάλ λα ζπλεηαηξίδνληαη κε
άιια λνηθνθπξηά γηα λα θάλνπλ απφ θνηλνχ φηη έθαλαλ ρσξηζηά.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζην κέιινλ δελ ζα έρνπκε κηα κεραλή γηα λα ηξίβεη, κηα κεραλή γηα λα πιέλεη
πηάηα, κηα ηξίηε γηα ην πιχζηκν ησλ ιηλψλ θαη νχησ θαζεμήο, ζε θάζε ζπίηη. ην κέιινλ, αληηζέησο,
αλήθνπλ νη θνηλέο ζεξκαληηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ζηέιλνπλ δέζηε ζε θάζε δσκάηην κηαο νιφθιεξεο
πεξηθέξεηαο θαη εμνηθνλνκεί ην άλακκα ησλ θσηηψλ. πκβαίλεη ήδε ζε κεξηθέο ακεξηθάληθεο πφιεηο.
Έλαο κεγάινο θεληξηθφο θιίβαλνο ηξνθνδνηεί φια ηα ζπίηηα θαη φια ηα δσκάηηα κε δεζηφ λεξφ, ην
νπνίν θπθινθνξεί ζε ζσιήλεο, θαη γηα λα ξπζκίζεηο ηε ζεξκνθξαζία ρξεηάδεηαη κφλν λα γπξίζεηο κηα
βξχζε. Καη ζα θξνληίδεηο λα έρεηο κηα θιεγφκελε θσηηά ζε θάζε μερσξηζηφ δσκάηην κπνξείο λα
αλάςεηο ην γθάδη πνπ παξέρεηαη εηδηθά γηα ζεξκαληηθνχο ιφγνπο απφ ηελ θεληξηθή δεμακελή. ιε ε
ηεξάζηηα δνπιεηά ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ θακηλάδσλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο θσηηάο – θαη νη γπλαίθεο
μέξνπλ πφζν ρξφλν παίξλεη – εμαθαλίδεηαη.
Κεξηά, ιάκπεο, αθφκε θαη ην γθάδη έρνπλ ηε κέξα ηνπο. Τπάξρνπλ νιφθιεξεο πφιεηο ζηηο νπνίεο είλαη
αξθεηφ λα παηήζεηο έλα θνπκπί γηα λα αλάςεη ην θσο θαη πξάγκαηη είλαη κηα απιή εξψηεζε νηθνλνκίαο
θαη γλψζεο ην λα παξέρεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ. Καη ηειεπηαία,
επίζεο ζηελ Ώκεξηθή, κηινχλ γηα κνξθέο θνηλσλίαο γηα ηελ ζρεδφλ πιήξε θαηαζηνιή ηεο νηθηαθήο
εξγαζίαο. Θα είλαη απαξαίηεην κφλν λα δεκηνπξγεζεί έλα ππνπξγείν (department) γηα θάζε νηθνδνκηθφ
ηεηξάγσλν ζπηηηψλ. Μηα θαξφηζα ζα έξρεηαη ζε θάζε πφξηα θαη ζα παίξλεη ηηο κπφηεο πνπ είλαη γηα
βάςηκν, ηα ζθεχε θαη ηα ξνχρα γηα πιχζηκν, ηα κηθξά πξάγκαηα γηα λα επηδηνξζσζνχλ (αλ αμίδεη ηνλ
θφπν), ηα ραιηά γηα λα βνπξηζηζηνχλ θαη ην επφκελν πξσί ζα επηζηξέθεη ηα πξάγκαηα εκπηζηεπκέλα ζε
απηνχο φια θαιά θαζαξηζκέλα. Λίγε ψξα αξγφηεξα ν δεζηφο ζνπ θαθέο θαη ηα απγά ζνπ γηλσκέλα κε
αθξίβεηα ζα εκθαλίδνληαη ζην ηξαπέδη ζνπ. Βίλαη έλα γεγνλφο φηη κεηαμχ 12 θαη 2 ε ψξα ππάξρνπλ
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα ακεξηθάλνη θαη άιινη ηφζνη εγγιέδνη πνπ ηξψλε ςεηφ βνδηλφ ή
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αξλίζην θξέαο, βξαζηφ γνπξνχλη, παηάηεο θαη κηα ζαιάηα επνρήο. Καη ην ιηγφηεξν 8 εθαηνκκχξηα
θσηηέο αλάβνπλ γηα δχν ή ηξεηο ψξεο ψζηε λα ςεζεί ην θξέαο θαη λα καγεηξεπηνχλ απηά ηα ιαραληθά. 8
εθαηνκκχξηα γπλαίθεο μνδεχνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ απηφ ην γεχκα, ην νπνίν πηζαλφλ
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ησλ δέθα δηαθνξεηηθψλ πηάησλ.
«Πελήληα θσηηέο θαίλε», έγξαςε κηα ακεξηθαλίδα ηελ άιιε κέξα, «εθεί πνπ κία ζα αξθνχζε!»
Αείπλεζε ζην ζπίηη, ζην δηθφ ζνπ ηξαπέδη, κε ηα παηδηά ζνπ, αλ ζνπ αξέζεη. Ώιιά κφλν ζθέςνπ, γηα
πνην ιφγν απηέο νη 50 γπλαίθεο λα ράλνπλ νιφθιεξν ην πξσηλφ ηνπο γηα λα εηνηκάζνπλ κεξηθέο θνχπεο
θαθέ θαη έλα απιφ γεχκα! Γηα πνην ιφγν 50 θσηηέο φηαλ δχν άλζξσπνη θαη κία κφλν θσηηά ζα αξθνχζε
γηα λα καγεηξεπηνχλ φια απηά ηα θνκκάηηα θξέαηνο θαη φια απηά ηα ιαραληθά; Αηάιεμε ην δηθφ ζνπ
θνκκάηη βνδηλνχ ή αξληνχ γηα λα ςεζεί αλ πξνηηκάο. Καξίθεπζε ηα ιαραληθά ζχκθσλα κε ηε γεχζε ζνπ
αλ πξνηηκάο κηα ζπγθεθξηκέλε ζάιηζα! Ώιιά λα έρεηο κία κφλν θνπδίλα κε κία κφλν θσηηά θαη
νξγάλσζέ ηελ φζν φκνξθα κπνξείο.
Γηαηί ε δνπιεηά ησλ γπλαηθψλ δελ ιακβάλεηαη πνηέ ππφςηλ; Γηαηί ζε θάζε νηθνγέλεηα είλαη ε κεηέξα θαη
3 ή 4 ππεξέηξηεο ππνρξεσκέλεο λα μνδεχνπλ ηφζν πνιχ ρξφλν ζε φηη αλήθεη ζην καγείξεκα; Γηαηί απηνί
πνπ ζέινπλ λα απειεπζεξψζνπλ ηελ αλζξσπφηεηα δελ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηε γπλαίθα ζην δηθφ ηνπο
απειεπζεξσηηθφ φλεηξν θαη ηηο ζεσξνχλ θαηψηεξεο ηεο αλψηεξεο αξζεληθήο αμηνπξέπεηαο λα
ζθέθηνληαη «γηα ηέηνηνπο δηαθαλνληζκνχο ηεο θνπδίλαο», πνπ έρνπλ ζηνπο ψκνπο ηνπο απηέο νη
γπλαίθεο – δνχιεο.
Σν λα απειεπζεξψζεηο ηηο γπλαίθεο δελ είλαη κφλν ην λα αλνίμεηο ηηο πχιεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ησλ
δηθαζηεξίσλ ή ησλ θνηλνβνπιίσλ γηα απηέο, γηαηί ε «απειεπζεξσκέλε» γπλαίθα πάληα ζα ξίρλεη ηνλ
νηθηαθφ κφρζν ζε κηα άιιε γπλαίθα. Σν λα απειεπζεξψζεηο ηηο γπλαίθεο είλαη ην λα ηηο απειεπζεξψζεηο
απφ ηε βαλαπζφηεηα ηνπ κφρζνπ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ πιπζηαξηνχ. Βίλαη ην λα νξγαλψζεηο ην
λνηθνθπξηφ ζνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαζξέςεη ηα παηδηά ηεο, αλ απηφ
ηελ ελδηαθέξεη ηφζν πνιχ, ελψ ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεη ειεχζεξν ρξφλν γηα λα ζπκκεηέρεη ζηε
θνηλσληθή δσή.
ια απηά ζα ηειεηψζνπλ. πσο έρνπκε πεη, ηα πξάγκαηα ήδε βειηηψλνληαη. Μφλν αληηιεθζείηε
πιήξσο φηη κηα επαλάζηαζε, κεζπζκέλε απφ ηηο φκνξθεο ιέμεηο Βιεπζεξία, Εζφηεηα, Ώιιειεγγχε δελ
ζα είλαη κηα επαλάζηαζε αλ ζπληεξήζεη ηε ζθιαβηά ζην ζπίηη. Δ κηζή αλζξσπφηεηα πνπ ππνβάιιεηαη
ζηε ζθιαβηά ηνπ ζπηηηνχ ζα πξέπεη αθφκε λα εμεγεξζεί ελάληηα ζηελ άιιε κηζή.
Σημειώζεις:
1.

Φαίνεται ότι οι Κομμουνιςτζσ τθσ Νζασ Ικαρίασ είχαν αντιλθφκεί τθ ςθμαςία τθσ ελεφκερθσ επιλογισ ςτισ
κακθμερινζσ τουσ ςχζςεισ εκτόσ από τθν εργαςία. Το ιδανικό των κρθςκευτικϊν Κομμουνιςτϊν ιταν πάντα να
ζχεισ κοινά γεφματα. Ήταν με τα κοινά γεφματα που οι πρϊιμοι Χριςτιανοί φανζρωναν τθν επιμονι-προςκόλλθςθ
ςτον Χριςτιανιςμό. Η Κοινωνία είναι ακόμθ ζνα απομεινάρι αυτοφ. Οι κάτοικοι τθσ Νζασ Ικαρίασ είχαν αποβάλει
αυτι τθ κρθςκευτικι παράδοςθ. Δειπνοφςαν ςε κοινι τραπεηαρία αλλά ςε μικρά αυτόνομα τραπζηια, ςτα οποία
κακόταν ςφμφωνα με τθν ζλξθ τθσ ςτιγμισ. Οι Κομμουνιςτζσ του Αμάνα ζχουν ο κακζνασ το δικό του ςπίτι και
δειπνοφν ςτο ςπίτι, ενϊ παίρνουν τισ προμικειζσ που επικυμοφν από τα κοινοτικά καταςτιματα.
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Κεθάιαην 11: Βιεχζεξε ζπκθσλία
Ι
Έηζη ζπλεζηζκέλνη πνπ είκαζηε, απφ [ηηο] θιεξνλνκηθέο [καο] πξνθαηαιήςεηο θαη κηα εθπαίδεπζε θαη
δηαπαηδαγψγεζε απνιχησο ιαλζαζκέλεο, λα κελ βιέπνπκε παληνχ παξά κφλν θπβέξλεζε, λνκνζεζία
θαη δηθαζηήξηα, θαηαληάκε λα πηζηεχνπκε φηη νη άλζξσπνη ζα αιιεινζπαξαδφκαζηε ζαλ ζεξία ηελ
εκέξα πνπ ν αζηπλνκηθφο δελ ζα είρε πηα ηα κάηηα ηνπ ζηξακκέλα επάλσ καο, φηη ζα εξρφηαλ ην ράνο
εάλ ε εμνπζία ραλφηαλ ζε θάπνηνλ θαηαθιπζκφ. Καη πεξλάκε, ρσξίο λα ην αληηιεθζνχκε, δίπια απφ
ρηιηάδεο θαη ρηιηάδεο αλζξψπηλεο ζπλαζξνίζεηο [groupements] πνπ δεκηνπξγνχληαη ειεχζεξα, ρσξίο
θακία παξέκβαζε ηνπ λφκνπ, θαη νη νπνίεο θαηνξζψλνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ έξγα απείξσο αλψηεξα
απφ εθείλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ππφ ηελ θπβεξλεηηθή θεδεκνλία.
Ώλνίμηε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα. Οη ζειίδεο ηεο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη αθηεξσκέλεο ζηηο πξάμεηο ησλ
θπβεξλήζεσλ, ζηηο πνιηηηθέο ζθεπσξίεο. Αηαβάδνληάο ηελ, έλα Κηλέδνο ζα πίζηεπε φηη ζηελ Βπξψπε
ηίπνηε δελ γίλεηαη ρσξίο ηε δηαηαγή θάπνηνπ αθέληε. ΐξείηε ν,ηηδήπνηε γηα ηνπο ζεζκνχο πνπ
γελληνχληαη, επεθηείλνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ρσξίο ππνπξγηθέο δηαηάμεηο! Σίπνηε ή ζρεδφλ ηίπνηε!
Καη αλ αθφκε ππάξρεη κηα ζηήιε κε "Αηάθνξα γεγνλφηα", είλαη επεηδή απηά ζπλδένληαη κε ηελ
αζηπλνκία. Έλα νηθνγελεηαθφ δξάκα, κηα πξάμε εμέγεξζεο δελ ζα αλαθεξζνχλ παξά κφλν αλ
εκθαληζηνχλ νη αζηπθχιαθεο [sergents de ville].
Σξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα Βπξσπαίνη αγαπνχλ ή κηζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, εξγάδνληαη, ή δνπλ απφ
ηα εηζνδήκαηά ηνπο, ππνθέξνπλ ή επραξηζηηνχληαη. Ώιιά, ε δσή ηνπο, νη πξάμεηο ηνπο (κε εμαίξεζε ηε
ινγνηερλία, ην ζέαηξν θαη ηνλ αζιεηηζκφ), φια παξακέλνπλ αγλνεκέλα απφ ηηο εθεκεξίδεο, εάλ νη
θπβεξλήζεηο δελ παξέκβνπλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ηζηνξία. Γλσξίδνπκε θαη ηηο πην κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο ελφο
βαζηιηά ή ελφο θνηλνβνπιίνπ ? δηαηεξήζεθαλ γηα καο φια ηα ιφγηα, θαιά θαη άζρεκα, πνπ εηπψζεθαλ
κέζα ζηηο θιπαξίεο, "πνπ πνηέ δελ επεξέαζαλ ηελ ςήθν έζησ ελφο κέινπο", φπσο έιεγε έλαο παιηφο
βνπιεπηήο. Οη επηζθέςεηο ησλ βαζηιηάδσλ, ε θαιή ή θαθή δηάζεζε ηνπ πνιηηηθνχ, ηα αζηεία ηνπ θαη νη
δνινπινθίεο ηνπ, φια απηά δηαηεξνχληαη κε θξνληίδα γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο. Ώιιά ππνθέξνπκε ηα
πάλδεηλα [toutes les peines du monde] γηα λα αλαζπλζέζνπκε ηε δσή κηαο πφιεο ηνπ Μεζαίσλα, λα
γλσξίζνπκε ην κεραληζκφ εθείλνπ ηνπ εθηεηακέλνπ αληαιιαθηηθνχ εκπνξίνπ πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηηο
εκπνξηθέο πφιεηο [villes hanséatiques], ή, αθφκε, λα κάζνπκε πψο ε πφιε ηεο Ρνπέλ έρηηζε ηνλ
θαζεδξηθφ ηεο. Ώλ θάπνηνο ζνθφο πέξαζε ηε δσή ηνπ κειεηψληαο, ηα έξγα ηνπ παξακέλνπλ άγλσζηα
θαη νη "θνηλνβνπιεπηηθέο ηζηνξίεο", δειαδή νη ςεχηηθεο, αθνχ δελ κηινχλ παξά γηα κηα κφλν πιεπξά ηεο
δσήο ησλ θνηλσληψλ, πνιιαπιαζηάδνληαη, δηαδίδνληαη, δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία.
Καη εκείο, δελ αληηιακβαλφκαζηε νχηε ην ζαπκάζην έξγν πνπ δεκηνπξγεί θάζε κέξα ηελ ηπραία
ζπλάζξνηζε ησλ αλζξψπσλ, θαη ην νπνίν απνηειεί ην θχξην έξγν [oeuvre capitale] ηνπ αηψλα καο.
Γηα απηφ εκείο πξνηείλνπκε λα αλαδείμνπκε κεξηθέο απφ απηέο ηηο εθδειψζεηο ηηο πην εληππσζηαθέο,
θαη λα δείμνπκε φηη νη άλζξσπνη - αθνχ ηα ζπκθέξνληά ηνπο δελ είλαη απνιχησο αληηηηζέκελα ?
ζπλελλννχληαη ζαπκάζηα γηα λα ελεξγήζνπλ απφ θνηλνχ ζε πνιχ πεξίπινθα δεηήκαηα.
Βίλαη εληειψο πξνθαλέο φηη ζηελ παξνχζα θνηλσλία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ηδηνθηεζία, δειαδή ζηελ
απνγχκλσζε [spoliation] θαη ζηνλ φρη επθπή, επνκέλσο ειίζην, αηνκηθηζκφ, ηα γεγνλφηα απηνχ ηνπ
είδνπο είλαη θαη‟ αλάγθε πεξηνξηζκέλα. Δ ζπλελλφεζε δελ είλαη πάληα ηειείσο ειεχζεξε θαη ιεηηνπξγεί
ζπρλά γηα έλαλ επηειή, αλ φρη βδειπξφ ζθνπφ.
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κσο, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα καο, δελ είλαη λα βξνχκε παξαδείγκαηα γηα λα ηα κηκεζνχκε ηπθιά
θαη ζην εμήο ε παξνχζα θνηλσλία λα κελ μέξεη λα καο πξνζθέξεη. Ώπηφ πνπ ρξεηαδφκαζηε, είλαη λα
δείμνπκε φηη, παξά ηνλ απηαξρηθφ αηνκηθηζκφ πνπ καο πλίγεη, ππάξρεη πάληνηε κέζα ζην ζχλνιν ηεο
δσήο καο έλα πνιχ κεγάιν κέξνο φπνπ δελ ελεξγνχκε παξά κφλν κε ειεχζεξε ζπλελλφεζε ? θαη φηη
είλαη πνιχ πην εχθνιν απφ ην λα ζθεθηνχκε λα απνθεχγνπκε ηελ θπβέξλεζε [qu'on ne pense de se
passer de gouvernement].
Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο καο, έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο θαη πξφθεηηαη λα
αλαθεξζνχκε ζε απηνχο γηα άιιε κηα θνξά.
Γλσξίδνπκε φηη ε Βπξψπε έρεη έλα δίθηπν ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 280.000 ρηιηνκέηξσλ, θαη φηη
πάλσ ζε απηφ ην δίθηπν κπνξνχκε λα θπθινθνξνχκε ζήκεξα ? απφ ην βνξξά ζην λφην, απφ ην βξάδπ
σο ην πξσί, απφ ηε Μαδξίηε ζηελ [Ώγία] Πεηξνχπνιε [Pétersbourg] θαη απφ ην Καιαί ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, - ρσξίο λα ηαιαηπσξνχκαζηε κε ζηάζεηο, ρσξίο θαλ λα αιιάδνπκε βαγφλη (φηαλ
ηαμεηδεχνπκε κε ηαρεία). Ώθφκε θαιχηεξν παξάδεηγκα: έλα δέκα ζε έλα ζηαζκφ ζα πάεη λα βξεη ηνλ
παξαιήπηε νπνπδήπνηε, ζηελ Σνπξθία ή ζηελ Κεληξηθή Ώζία, ρσξίο θάπνηαλ άιιε δηαηχπσζε γηα ηνλ
απνζηνιέα απφ ην λα γξάςεη ην κέξνο ηνπ πξννξηζκνχ ζε έλα θνκκάηη ραξηί.
Ώπηφ ην απνηέιεζκα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο. Βίηε έλαο Ναπνιέσλ, έλα Μπίζκαξθ,
έλαο νπνηνζδήπνηε δπλάζηεο ζα είρε θαηαθηήζεη ηελ Βπξψπε θαη απφ ην Παξίζη, ην ΐεξνιίλν ή ηε
Ρψκε ζα είρε ραξάμεη πάλσ ζε έλα ράξηε ηεο θαηεπζχλζεηο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ θαη ζα είρε
θαζνξίζεη ηελ πνξεία ησλ ηξαίλσλ. Ο ειίζηνο εζηεκκέλνο, ν Νηθφιανο ν Ώ΄ νλεηξεχηεθε λα ελεξγήζεη
έηζη. ηαλ ηνπ παξνπζίαζαλ ηα ζρέδηα ησλ ζηδεξνδξφκσλ κεηαμχ Μφζραο θαη Πεηξνχπνιεο, πήξε έλα
ράξαθα θαη ράξαμε πάλσ ζην ράξηε ηεο Ρσζίαο κηα επζεία γξακκή κεηαμχ ησλ δχν ηεο πξσηεπνπζψλ
ιέγνληαο: "Οξίζηε ε γξακκή." Καη ν ζηδεξφδξνκνο έγηλε ζε επζεία γξακκή, πεξηιακβάλνληαο βαζηέο
ραξάδξεο, πςψλνληαο ηιηγγηψδε γεθχξηα πνπ ρξεηάζηεθε λα ηα εγθαηαιείςνπλ ζε ιίγα ρξφληα, αθνχ
θφζηηδαλ θαηά κέζν φξν δχν κε ηξία εθαηνκκχξηα αλά ρηιηφκεηξν.
Οξίζηε κηα απφ ηηο ιχζεηο, αιιά αιινχ ηα θαηαθέξλνπλ αιιηψο. Οη ζηδεξφδξνκνη θαηαζθεπάζηεθαλ ζε
ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα ελψζεθαλ κεηαμχ ηνπο. Καη κεηά, νη εθαηφ δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο
αλήθαλ απηά ηα ηκήκαηα επηρείξεζαλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα ζπληνληζηνχλ ηα ηξαίλα
ηνπο ζηελ άθημε θαη ζηελ αλαρψξεζε, γηα λα θπιήζνπλ επάλσ ζηηο γξακκέο ηνπο βαγφληα θάζε
πξνέιεπζεο, ρσξίο λα μεθνξηψλνπλ ηα εκπνξεχκαηα πεξλψληαο απφ ην έλα δίθηπν ζην άιιν.
ια απηά έγηλαλ κε ηελ ειεχζεξε ζπλελλφεζε, κε ηελ αληαιιαγή επηζηνιψλ θαη πξνηάζεσλ, κε
ζπλέδξηα φπνπ νη απεζηαικέλνη έξρνληαλ λα ζπδεηήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ? φρη γηα λα
λνκνζεηήζνπλ ? θαη κεηά ηα ζπλέδξηα νη απεζηαικέλνη επέζηξεθαλ ζηηο εηαηξείεο ηνπο φρη κε έλα λφκν,
αιιά κε έλα ζρέδην ζπκβνιαίνπ λα ην επηθπξψζνπλ ή λα ην απνξξίςνπλ.
ΐεβαίσο, ππήξμαλ πξνβιήκαηα. Ώζθαιψο, ππήξμαλ μεξνθέθαινη πνπ δελ ήζειαλ λα πεηζζνχλ. Ώιιά,
ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαηέιεμε λα ζπληνλίζεη φινλ ηνλ θφζκν ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαιέζνπλ
ζηξαηεχκαηα ελαληίνλ ησλ δπζηξφπσλ.
Ώπηφ ην ηεξάζηην δίθηπν ζηδεξνδξφκσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαη απηή ε θαηαπιεθηηθή
θπθινθνξία ηελ νπνία επηηξέπνπλ, απνηεινχλ αλακθίβνια ην πην εληππσζηαθφ γεγνλφο [trait] ηνπ
αηψλα καο. Καη νθείινληαη ζηελ ειεχζεξε ζπλελλφεζε. Ώλ θάπνηνο ην είρε πξνβιέςεη θαη ην είρε
πξνθεηεχζεη, πξηλ πελήληα ρξφληα, νη παππνχδεο καο ζα ηνλ είραλ ζεσξήζεη ηξειφ ή ειίζην. Θα είραλ
θσλάμεη: "Πνηέ δελ ζα θαηαθέξεηε λα ζπλελλνεζνχλ κε ινγηθή εθαηφ εηαηξείεο κεηφρσλ! Βίλαη κηα
νπηνπία, έλα παξακχζη απηά πνπ καο ιέηε εδψ πέξα. Μηα θεληξηθή θπβέξλεζε κε έλα δπλακηθφ
δηεπζπληή [directeur à poigne] ζα κπνξνχζε κφλν λα ην επηβάιεη."
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Β, ινηπφλ, απηφ πνπ είλαη ην πην ελδηαθέξνλ κέζα ζε απηήλ ηελ νξγάλσζε είλαη φηη δελ ππάξρεη θακηά
θεληξηθή επξσπατθή θπβέξλεζε ζηδεξνδξφκσλ! Κακηά! Οχηε δείγκα απφ ππνπξγφ ζηδεξνδξφκσλ,
δηθηάηνξα, νχηε θαλ έλα θνηλνβνχιην γηα ηελ ήπεηξν, νχηε θαλ κηα δηεπζχλνπζα επηηξνπή! ια γίλνληαη
κε ζπκβφιαηα.
Καη ξσηάκε ηνλ θξαηηζηή πνπ ππνζηεξίδεη φηη " πνηέ δελ ζα κπνξέζνπκε λα μεπεξάζνπκε ηελ θεληξηθή
θπβέξλεζε, έζησ θαη γηα λα θαλνλίδνπκε ηελ θπθινθνξία", ηνλ ξσηάκε:
" Μα πψο κπνξνχλ θαη ηελ μεπεξλνχλ νη ζηδεξφδξνκνη ηεο Βπξψπεο; Πψο θαηνξζψλνπλ ψζηε λα
ηαμεηδεχνπλ ρηιηάδεο ηαμεηδηψηεο θαη βνπλά εκπνξεπκάησλ δηαζρίδνληαο νιφθιεξε ήπεηξν; Ώλ νη
εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδηνθηεζία ηνπο ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, κπνξνχλ λα ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο,
γηαηί νη εξγάηεο πνπ ζα έζεηαλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο δελ ζα ζπληνλίδνληαλ κε
ηνλ ίδην ηξφπν; Καη αλ ε εηαηξεία ηεο γξακκήο Πεηξνχπνιε-ΐαξζνβία θαη εθείλε ηεο γξακκήο ΠαξίζηΜπειθφξ κπνξνχλ λα ελεξγνχλ καδί ρσξίο λα δψζνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηελ πνιπηέιεηα ελφο δηνηθεηή
γηα ηε κηα ή γηα ηελ άιιε [γξακκή], γηαηί ζηνπο θφιπνπο ησλ θνηλσληψλ καο, πνπ θαζεκηά ηνπο
απνηειείηαη απφ κηα νκάδα ειεχζεξσλ εξγαηψλ, ζα είραλ ηελ αλάγθε κηαο θπβέξλεζεο; "
II
Ώθνχ πξνζπαζνχκε λα δείμνπκε κε παξαδείγκαηα φηη αθφκε θαη ζήκεξα, παξά ηελ ππεξβνιηθή αδηθία
πνπ πξσηνζηαηεί ζηελ νξγάλσζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, νη άλζξσπνη, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπκθέξνληά
ηνπο δελ είλαη δηακεηξηθψο αληίζεηα, γλσξίδνπλ πνιχ θαιά λα ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηελ
παξέκβαζε ηεο εμνπζίαο [autorité], δελ αγλννχκε ηηο αληηξξήζεηο πνπ θάπνηνη ζα καο απεπζχλνπλ.
Σα παξαδείγκαηα απηά έρνπλ ηε δηθή ηνπο ειαηησκαηηθή πιεπξά, δηφηη είλαη αδχλαην λα βξεηο έζησ θαη
κηα νξγάλσζε [organisation] πνπ λα απνηειεί εμαίξεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αδπλάηνπ απφ ηνλ
ηζρπξφ, ηνπ θησρνχ απφ ηνλ πινχζην. Γη‟ απηφ νη θξαηηζηέο δελ ζα παξαιείςνπλ βέβαηα λα καο πνπλ κε
ηε ινγηθή πνπ ηνπο δηαθξίλεη: " ΐιέπεηε θαζαξά φηη ε παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο είλαη αλαγθαία γηα λα
βάινπκε έλα ηέινο ζε απηή ηελ εθκεηάιιεπζε! ".
Μφλν πνπ, ιεζκνλψληαο ηα καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο, δελ ζα καο πνπλ σο πνην ζεκείν ζπλέβαιε ην ίδην
ην Κξάηνο ζην λα επηδεηλψζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, δεκηνπξγψληαο ην πξνιεηαξηάην
θαη παξαδίδνληάο ην ζηνπο εθκεηαιιεπηέο. Καη ζα μεράζνπλ επίζεο, λα καο πνπλ, άλ είλαη δπλαηφ λα
ζηακαηήζνπκε ηελ εθκεηάιιεπζε ελφζσ νη πξσηαξρηθέο ηεο αηηίεο ? ην Κεθάιαην θαη ε θηψρεηα,
δεκηνπξγνχκελε ηερλεηά θαηά ηα δπν ηξίηα απφ ην Κξάηνο ? ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ.
Ώλαθνξηθά κε ηελ πιήξε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ, πξνβιέπεηαη φηη ζα καο
πνπλ: " Αελ βιέπεηε ινηπφλ, πψο νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο πηέδνπλ θαη θαθνκεηαρεηξίδνληαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηνπο θαη ηνπο ηαμεηδηψηεο! Βίλαη αλάγθε λα παξεκβαίλεη ην Κξάηνο γηα λα πξνζηαηεχεη
ην ιαφ! "
κσο, έρνπκε πεη θαη επαλαιάβεη ηφζεο θνξέο φηη, γηα φζνλ θαηξφ ζα ππάξρνπλ θαπηηαιηζηέο, απηέο νη
απζαηξεζίεο ηεο εμνπζίαο ζα δηαησλίδνληαη. Βίλαη αθξηβψο ην Κξάηνο ? ν ππνηηζέκελνο επεξγέηεο ? πνπ
έρεη δψζεη ζηηο εηαηξείεο απηήλ ηελ ηξνκεξή δχλακε πνπ δηαζέηνπλ ζήκεξα. Ώπηφ δελ έρεη
δεκηνπξγήζεη ηηο παξαρσξήζεηο[1], ηηο εγγπήζεηο; Αελ έζηεηιε [ην Κξάηνο] ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ
ελαληίνλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο πνπ απεξγνχζαλ; Καη, ζηελ αξρή (απηφ ην βιέπνπκε
αθφκε ζηε Ρσζία), δελ επέθηεηλε ηα πξνλφκηα κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απαγνξεχζεη ζηνλ Σχπν λα
αλαθέξεη ηα ζηδεξνδξνκηθά αηπρήκαηα γηα λα κελ πέζεη ε ηηκή ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ήηαλ
εγγπεηήο [ην Κξάηνο]; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ έρεη επλνήζεη ην κνλνπψιην πνπ έρξηζε ηνπο
ΐάληεξκπηιη [Vanderbilt] φπσο θαη ηνπο Πνιπαθψθ [Polyakoff], ηνπο δηεπζπληέο ηεο P. L. M. θαη
απηνχο ηεο Gothard[2], " ΐαζηιείο ηεο επνρήο καο" ;
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Βπνκέλσο, αλ δίλνπκε σο παξάδεηγκα ηελ ζπλελλφεζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζησπειά κεηαμχ ησλ
ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, δελ είλαη σο κηα ηδαληθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, νχηε θαλ σο κηα ηδαληθή
ηερληθή νξγάλσζε. Βίλαη γηα λα δείμνπκε φηη, αλ νη θαπηηαιηζηέο, ρσξίο άιιν ζθνπφ απφ απηφλ ηνπ λα
απμήζνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο ζε βάξνο φινπ ηνπ θφζκνπ, κπνξνχλ λα θηάζνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ρσξίο λα ηδξχζνπλ γηα απηφ ην ιφγν έλα δηεζλέο γξαθείν, νη ελψζεηο ησλ
εξγαηψλ ζα ην θαηαθέξνπλ ην ίδην θαιά, θαη αθφκε θαιχηεξα, ρσξίο λα δηνξίζνπλ ππνπξγφ
επξσπατθψλ ζηδεξνδξφκσλ.
Μηα άιιε αληίξξεζε παξνπζηάδεηαη, θαηλνκεληθά πην ζνβαξή. Θα κπνξνχζαλ λα καο πνπλ φηη ε
ζπλελλφεζε γηα ηελ νπνία καο κηινχλ, δελ είλαη θαζφινπ ειεχζεξε[3]: φηη νη κεγάιεο εηαηξείεο
δεκηνπξγνχλ ην λφκν γηα ηηο κηθξέο [εηαηξείεο]. Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, γηα παξάδεηγκα, κηα
πινχζηα εηαηξεία πνπ ππνρξεψλεη ηνπ ηαμεηδηψηεο πνπ πεγαίλνπλ απφ ην ΐεξνιίλν ζηε Μπάι [Bâle], λα
πεξλνχλ απφ ηελ Κνινλία θαη ηε Φξαλθθνχξηε, αληί λα αθνινπζήζνπλ ην δξφκν ηεο Λεηςίαο, κηα άιιε
πνπ βάδεη ηα εκπνξεχκαηα λα κεηαθέξνληαη ζε θχθινπο εθαηφ θαη δηαθνζίσλ ρηιηνκέηξσλ (κε καθξηλέο
δηαδξνκέο) γηα λα επλνήζεη ηζρπξνχο κεηφρνπο [ηεο], θαη ηέινο, κηα άιιε πνπ θαηαζηξέθεη ηηο
δεπηεξεχνπζεο γξακκέο[4]. ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ηαμεηδηψηεο θαη εκπνξεχκαηα ππνρξεψλνληαη
κεξηθέο θνξέο λα αθνινπζήζνπλ απίζαλεο δηαδξνκέο, ψζηε λα ζπζζσξεχνληαη ηα δνιιάξηα ζηελ ηζέπε
ηνπ ΐάληεξκπηιη [Vanderbilt].
Δ απάληεζή καο ζα είλαη ε ίδηα. ζν ζα ππάξρεη ην Κεθάιαην, ην κεγάιν Κεθάιαην [gros Capital] ζα
κπνξεί πάληνηε λα θαηαπηέδεη [opprimer ] ην κηθξφ [petit]. κσο, ε θαηαπίεζε δελ απνξξέεη κφλν απφ
ην θεθάιαην. Βίλαη θπξίσο ράξε ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Κξάηνπο, ζην κνλνπψιην πνπ δεκηνπξγείηαη απφ
ην Κξάηνο γηα ράξε ηνπο, πνπ νξηζκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο θαηαπηέδνπλ ηηο κηθξέο.
Ο Μαξμ έδεημε πνιχ θαιά πψο ε αγγιηθή λνκνζεζία έθαλε ηα πάληα γηα λα θαηαζηξέςεη ηε κηθξή
βηνηερλία, γηα λα βπζίζεη ηνλ αγξφηε ζηε θηψρεηα θαη λα παξαδψζεη ζηνπο κεγαινβηνκήραλνπο
ζηξαηηέο μππφιεησλ, πνπ αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη γηα νπνηνδήπνηε κεξνθάκαην. πκβαίλεη
αθξηβψο ην ίδην κε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο. Γξακκέο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
[Lignes stratégiques], γξακκέο πνπ επηρνξεγνχληαη, γξακκέο πνπ απνιακβάλνπλ ην κνλνπψιην ηνπ
δηεζλνχο ηαρπδξνκείνπ, φια κπήθαλ ζην παηρλίδη ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζπνπδαίσλ ηνπ ρξήκαηνο
[gros bonnets de la finance]. Ώθφηνπ ν Ρφηζηιλη [Rothschild] ? δαλεηζηήο φισλ ησλ επξσπατθψλ
Κξαηψλ ? δεζκεχεη ην θεθάιαηφ ηνπ ζε απηφλ ηνλ ζηδεξφδξνκν, νη πηζηνί ηνπ ππήθννη [ses fidèles
sujets], νη ππνπξγνί, ζα θαλνλίζνπλ γηα λα θεξδίζεη απηφο [ην] επηπιένλ.
ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ? απηή ηε δεκνθξαηία πνπ νη απηαξρηθνί καο δίλνπλ κεξηθέο θνξέο σο
παξάδεηγκα - ε πην ζθαλδαιψδεο απάηε είλαη αλακεκεηγκέλε ζε φια απηά πνπ αθνξνχλ ζηνπο
ζηδεξνδξφκνπο. Ώλ κηα εηαηξεία ζθνηψλεη [tue] ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κε κηα πνιχ ρακειή ηηκή, είλαη
επεηδή απηή εμνθιείηαη απφ άιιε κεξηά ζηε γε πνπ ην Κξάηνο, κέζσ δσξνδνθηψλ [pots de vin], ηεο έρεη
παξαρσξήζεη. Σα πξνζθάησο δεκνζηεπκέλα έγγξαθα γηα ην ακεξηθαληθφ ζηηάξη καο έδεημαλ ην ξφιν
ηνπ Κξάηνπο ζε απηή ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αδπλάηνπ απφ ηνλ ηζρπξφ.
Ώθφκε θαη εδψ, ην Κξάηνο έρεη δεθαπιαζηάζεη [θαη] εθαηνληαπιαζηάζεη ηε δχλακε ηνπ κεγάινπ
θεθαιαίνπ [gros capital]. Καη, αθνχ βιέπνπκε ηα ζπλδηθάηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ (έλα αθφκε
πξντφλ ηεο ειεχζεξεο ζπλελλφεζεο) λα επηηπγράλνπλ κεξηθέο θνξέο λα πξνζηαηεχνπλ ηηο κηθξέο
εηαηξείεο απέλαληη ζηηο κεγάιεο, δελ έρνπκε παξά λα εθπιαγνχκε κε ηελ εζσηεξηθή δχλακε ηεο
ειεχζεξεο ζπκθσλίαο, παξά ηελ παληνδπλακία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ πνπ ζηγνληάξεηαη.[5] [secondé]
απφ ην Κξάηνο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη κηθξέο εηαηξείεο δνπλ [vivent], παξά ηελ κεξνιεςία ηνπ Κξάηνπο, θαη αλ ζηελ
Γαιιία ? ρψξα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ - δελ βιέπνπκε παξά κφλν πέληε ή έμη κεγάιεο εηαηξείεο, κεηξάκε
πεξηζζφηεξεο απφ 110 ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, πνπ ζπλελλννχληαη ζαπκάζηα θαη, ζίγνπξα, είλαη
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θαιχηεξα νξγαλσκέλεο απφ ηνπο γαιιηθνχο θαη γεξκαληθνχο ζηδεξνδξφκνπο γηα ηε γξήγνξε κεηαθνξά
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ ηαμεηδησηψλ.
Βμάιινπ, ην δήηεκα δελ είλαη απηφ. Σν κεγάιν θεθάιαην [gros capital], επλνεκέλν απφ ην Κξάηνο,
κπνξεί πάληνηε, εάλ βξίζθεη πιενλέθηεκα***ζε απηφ, λα ζπληξίβεη ην κηθξφ [θεθάιαην]. Ώπηφ πνπ καο
απαζρνιεί, είλαη ην εμήο: ε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εθαηνληάδσλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη
ζηδεξφδξνκνη ηεο Βπξψπεο δεκηνπξγήζεθε κε άκεζν ηξφπν [directement], ρσξίο παξέκβαζε κηαο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο[3], πνπ δεκηνπξγεί λφκν γηα ηηο δηάθνξεο εηαηξείεο. Αηαηεξείηαη κέζσ
ζπλεδξίσλ, πνπ απαξηίδνληαη απφ απεζηαικέλνπο νη νπνίνη ζπδεηνχλ θαη ππνβάιινπλ ζηνπο εληνιείο
ηνπο ζρέδηα[3] , φρη λφκνπο[3]. Βίλαη κηα λέα αξρή [principe], πνπ δηαθέξεη εληειψο απφ ηελ
θπβεξλεηηθή, κνλαξρηθή ή δεκνθξαηηθή [républicain] αξρή, απφιπηε ή θνηλνβνπιεπηηθή. Βίλαη έλαο
λεσηεξηζκφο πνπ εηζάγεηαη, αθφκε δηζηαθηηθά [timidement], ζηα ήζε ηεο Βπξψπεο, αιιά ν νπνίνο έρεη
ην κέιινλ δηθφ ηνπ.
III
Πφζεο θνξέο δελ έρνπκε δηαβάζεη ζηα γξαπηά ησλ ζνζηαιηζηψλ-θξαηηζηψλ αλαθσλήζεηο ηνπ εμήο
είδνπο: " Καη πνηνο ινηπφλ, ζα επηθνξηηζηεί ζηε κέιινπζα θνηλσλία λα θαλνλίδεη ηελ θπθινθνξία ζηα
θαλάιηα; Ώλ πεξλνχζε απφ ην κπαιφ ελφο απφ ηνπο "ζπληξφθνπο"[2] ζαο αλαξρηθνχο λα βάιεη ηε
βάξθα ηνπ ζην κέζν ελφο θαλαιηνχ θαη λα θιείζεη ην δξφκν ζε ρηιηάδεο πινία ? πνηνο ινηπφλ ζα ηνλ
ζπλέθεξε ζηα ινγηθά ηνπ [le mettrait à la raison]; "
Παξαδερφκαζηε φηη ε ππφζεζε είλαη ιίγν θαληαζηηθή. Ώιιά ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε: " Καη
αλ, γηα παξάδεηγκα, ε ηάδε θνκκνχλα ή ε ηάδε νκάδα ήζειαλ λα πεξάζνπλ νη βάξθεο ηνπο πξηλ ηηο
άιιεο, ζα έθξαδαλ ην θαλάιη γηα λα κεηαθέξνπλ, ίζσο, πέηξεο, ελψ ην ζηηάξη πνπ πξννξίδεηαη γηα κηα
άιιε θνκκνχλα ζα παξέκελε ζηελ αλακνλή. -- Πνηνο ινηπφλ ζα θαλφληδε ηελ πνξεία ησλ πινίσλ, αλ δελ
πξφθεηηαη γηα ηελ θπβέξλεζε; "
Β, ινηπφλ, ε αιεζηλή δσή έρεη επίζεο δείμεη φηη κπνξνχκε πνιχ θαιά λα απνθχγνπκε ηελ θπβέξλεζε,
ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ζε άιιεο. Δ ειεχζεξε ζπλελλφεζε, ε ειεχζεξε νξγάλσζε
αληηθαζηζηνχλ απηφλ ηνλ πνιπέμνδν θαη ελνριεηηθφ κεραληζκφ θαη ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα.
Γλσξίδνπκε ηη ζεκαίλνπλ ηα θαλάιηα γηα ηελ Οιιαλδία, είλαη νη δξφκνη ηεο. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ε
θπθινθνξία γίλεηαη ζε απηά ηα θαλάιηα. Ώπηφ πνπ ζηε ρψξα καο ην κεηαθέξνπκε ζε ιηζφζηξσην δξφκν
ή ζηδεξφδξνκν, ζηελ Οιιαλδία κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ησλ θαλαιηψλ. Βθεί είλαη πνπ ζα κπνξνχζακε λα
ρηππηφκαζηε γηα λα πεξάζνπλ ηα πινία καο πξηλ απφ ηα άιια. Βθεί είλαη πνπ ε θπβέξλεζε ζα έπξεπε λα
παξεκβαίλεη γηα λα βάδεη ηάμε ζηελ θπθινθνξία!
Β, ινηπφλ, φρη. Πην πξαθηηθνί νη Οιιαλδνί, εδψ θαη πνιχ θαηξφ, ήμεξαλ λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο δνπιεηέο
ηνπο δηαθνξεηηθά, δεκηνπξγψληαο έλα είδνο ζπλεηαηξηζκψλ, [δειαδή] ζπλδηθάηα βαξθάξεδσλ.
Βπξφθεηην γηα ειεχζεξεο ζπλελψζεηο, πνπ αλέθπςαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο αλάγθεο ηεο λαπζηπινΎαο. Σν
πέξαζκα ησλ πινίσλ γηλφηαλ αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά εγγξαθήο. ινη δηαδέρνληαλ ν
έλαο ηνλ άιιν ελαιιάμ. Καλείο δελ κπνξνχζε λα πεξάζεη κπξνζηά απφ ηνπο άιινπο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ απφ ην ζπλδηθάην. Καλείο δελ ζηάζκεπε πεξηζζφηεξν απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εκεξψλ
ζηα ιηκάληα θφξησζεο, θαη, αλ δελ εχξηζθε εκπνξεχκαηα λα πάξεη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα,
ηφζν ην ρεηξφηεξν γηα εθείλνλ, έθεπγε άδεηνο, αιιά άθελε ηε ζέζε ηνπ ζηνπο λέν-αθηρζέληεο. Ο
απνθιεηζκφο [ηνπ ιηκαληνχ] είρε έηζη απνθεπρζεί, αθφκε θαη αλ ν αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ?
ζπλέπεηα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ? ήηαλ άζηθηνο. Καηαξγείζηε απηφλ εδψ, θαη ε ζπλελλφεζε ζα γίλεη
αθφκε πην εγθάξδηα, πην ηζφηηκε γηα φινπο.
Αελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε φηη ν ηδηνθηήηεο θάζε πινίνπ κπνξνχζε λα πξνζρσξήζεη ή φρη ζην ζπλδηθάην.
Ώπηφ ήηαλ δηθφ ηνπ ζέκα, αιιά νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ. Σα ζπλδηθάηα
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πξνζθέξνπλ, εμάιινπ, ηφζν κεγάια πιενλεθηήκαηα, ψζηε έρνπλ εμαπισζεί ζην Ρήλν, ζηνλ [πνηακφ]
ΐέδεξ, ζηνλ [πνηακφ] ληεξ, κέρξη ην ΐεξνιίλν. Οη βαξθάξεδεο-θαξαβνθχξεδεο δελ πεξίκελαλ ηνλ
κεγάιν Μπίζκαξθ λα θάλεη ηελ πξνζάξηεζε ηεο Οιιαλδίαο ζηε Γεξκαλία, ηελ νπνία νλνκάδεη " OberHaupt-General-Staats-Canal-Navigations-Rath " καδί κε πνιιά γαιφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κήθνο
ηνπ ηίηινπ ηεο. Πξνηίκεζαλ λα ζπλελλνεζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφ: έλαο
αξηζκφο ηζηηνθφξσλ πνπ θάλνπλ ην δξνκνιφγην κεηαμχ ησλ γεξκαληθψλ ιηκαληψλ θαη εθείλσλ ηεο
θαλδηλαβίαο, φπσο θαη ηεο Ρσζίαο, πξνζρψξεζαλ επίζεο ζε απηά ηα ζπλδηθάηα, κε ζθνπφ λα
θαλνλίδνπλ ηελ θπθινθνξία ζηε ΐαιηηθή θαη λα ελαξκνλίζνπλ θάπσο ην κπέξδεκα [chassé-croisé] ησλ
πιενπκέλσλ. Πξνθχπηνληαο ειεχζεξα, ζπγθεληξψλνληαο ηα κέιε ηνπο εζεινληηθά, απηέο νη ελψζεηο δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο θπβεξλήζεηο.
Μπνξεί, είλαη πνιχ πηζαλφ ζε θάζε πεξίπησζε, φηη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην κεγάιν θεθάιαην
[grand capital] λα θαηαπηέδεη ην κηθξφ. Μπνξεί επίζεο, ην ζπλδηθάην λα έρεη ηάζεηο λα αλαδεηρζεί ζε
κνλνπψιην - ηδίσο κε ηελ πνιχηηκε θεδεκνλία ηνπ Κξάηνπο, πνπ δελ ζα ράζεη [επθαηξία] λα αλακεηρζεί.
Μφλν πνπ, αο κελ ιεζκνλνχκε φηη απηά ηα ζπλδηθάηα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζπλέλσζε ηεο νπνίαο ηα
κέιε δελ έρνπλ παξά κφλν πξνζσπηθά ζπκθέξνληα. Ώιιά θαη φηη, αλ θάζε εθνπιηζηήο αλαγθαδφηαλ, κε
ηελ θνηλσληθνπνίεζε [socialisation] ηεο παξαγσγήο, ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο ζπλαιιαγήο, λα
ζπκκεηέρεη ηαπηφρξνλα ζε εθαηφ άιιεο ζπλελψζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
ηνπ, ηα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ φςε. Εζρπξή ζην λεξφ, ε νκάδα ησλ βαξθάξεδσλ ζα αηζζαλφηαλ
αλίζρπξε ζηελ ζηεξεή γε θαη ζα πεξηφξηδαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα λα ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο
ζηδεξνδξφκνπο, ηνπο βηνηέρλεο θαη φιεο ηηο άιιεο ζπιινγηθφηεηεο [groupements].
ε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο λα κηιάκε γηα ην κέιινλ, ηδνχ αθφκε κηα απζφξκεηε ζπλέλσζε πνπ κπφξεζε
λα απνθχγεη ηελ θπβέξλεζε. Ώο πεξάζνπκε ζε άιια παξαδείγκαηα.
Ώθνχ κηιάκε γηα πιενχκελα θαη πινία, αο αλαθέξνπκε κηα απφ ηηο σξαηφηεξεο νξγαλψζεηο πνπ
πξνέθπςαλ ζηνλ αηψλα καο ? κηα απφ απηέο γηα ηηο νπνίεο κπνξνχκε δηθαίσο λα παηλεπηνχκε. Βίλαη ε
αγγιηθή Έλσζε δηάζσζεο (Lifeboat Association).
Ξέξνπκε φηη θάζε ρξφλν πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα πινία πάλε θαη εμσθείινπλ ζηηο αθηέο ηεο Ώγγιίαο.
ηελ ζάιαζζα, έλα θαιφ πιενχκελν ζπαλίσο θνβάηαη ηελ θαηαηγίδα. Βίλαη θνληά ζηηο αθηέο πνπ ην
πεξηκέλνπλ νη θίλδπλνη. Θάιαζζα ηαξαγκέλε, πνπ ζα ηνπ θνκκαηηάζεη ηελ πξχκλε, ζχειιεο πνπ
ζεθψλνπλ ηνπο ηζηνχο θαη ηα παληά ηνπ, ξεχκαηα πνπ ην θαζηζηνχλ αθπβέξλεην, βξάρηα θαη αβαζή
πάλσ ζηα νπνία ζα πξνζαξάμεη.
Έζησ θαη αλ άιινηε νη θάηνηθνη ησλ αθηψλ άλαβαλ θσηηέο γηα λα ηξαβήμνπλ ηα πιενχκελα πάλσ ζηα
βξάρηα θαη λα αξπάμνπλ, ζχκθσλα κε ην έζηκν, ηα θνξηία ηνπο, έθαλαλ πάληνηε φ,ηη ήηαλ δπλαηφ γηα λα
ζψζνπλ ην πιήξσκα[6]. ηαλ αληηιακβάλνληαλ έλα πινίν ζε θίλδπλν, έξηρλαλ ζηε ζάιαζζα ηα
θαξπδφηζνπθιά ηνπο θαη έζπεπδαλ ζε βνήζεηα ησλ λαπαγψλ πνιχ ζπρλά γηα λα βξνπλ θαη νη ίδηνη ην
ζάλαην κέζα ζηα θχκαηα. Κάζε ρσξηνπδάθη ζηελ άθξε ηεο ζάιαζζαο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ κχζνπο
εξσηζκνχ, πνπ δείρλνπλ γπλαίθεο θαη άλδξεο, γηα λα ζψζνπλ ηα πιεξψκαηα πνπ ράλνληαη.
Σν Κξάηνο, νη ζνθνί έθαλαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δπζηπρεκάησλ. Οη
θάξνη, ηα ζηληάια, νη ράξηεο, νη κεηεσξνινγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηα έρνπλ κεηψζεη αζθαιψο, αξθεηά.
Ώιιά, παξακέλνπλ θάζε ρξφλν ρίιηα πιενχκελα θαη πεξηζζφηεξεο ρηιηάδεο αλζξψπηλεο δσέο γηα λα
ζσζνχλ.
Καη κεξηθνί άλζξσπνη κε θαιή ζέιεζε κπήθαλ ζηε δνπιεηά. Καινί λαπηηθνί νη ίδηνη, θαληάζηεθαλ έλα
πινίν δηάζσζεο πνπ λα κπνξεί λα αςεθά ηελ θαηαηγίδα ρσξίο λα αλαπνδνγπξίδνπλ νχηε λα
βνπιηάδνπλ, θαη έθαλαλ εθζηξαηεία γηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλφ γηα ην εγρείξεκα, γηα λα βξνπλ
ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα, γηα λα λαππεγήζνπλ πινία θαη γηα λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηηο αθηέο παληνχ
φπνπ κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο.
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Ώπηνί εθεί νη άλζξσπνη δελ ήηαλ ηαθσβίλνη, δελ απεπζχλζεθαλ ζηελ θπβέξλεζε. Βίραλ θαηαλνήζεη φηη
γηα λα πάεη θαιά ην εγρείξεκά ηνπο, ηνπο ρξεηαδφηαλ ε ζπλδξνκή, ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ, ε γλψζε
ηνπο γηα ηελ πεξηνρή ? ηδίσο ε αθνζίσζή ηνπο. Καη γηα λα βξνπλ αλζξψπνπο πνπ, ζην πξψην ζηληάιν,
λα ξίρλνληαη λχρηα κέζα ζην ράνο ησλ θπκάησλ, πνπ λα κελ αθήλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο λα ηνπο
ζηακαηήζνπλ νχηε ηα ζθνηάδηα, θαη λα αγσλίδνληαη πέληε, έμη, δέθα ψξεο ελάληηα ζηηο παιίξξνηεο πξηλ
λα πιεζηάζνπλ ην πινίν πνπ θηλδπλεχεη, αλζξψπνπο έηνηκνπο λα ξηζθάξνπλ ηε δσή ηνπο γηα λα ζψζνπλ
ηε δσή ησλ άιισλ, ρξεηάδεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, ην πλεχκα ηεο ζπζίαο πνπ δελ
αγνξάδνληαη κε θάπνην γαιφλη.
Ώπηφ ήηαλ ινηπφλ, κηα θίλεζε εληειψο απζφξκεηε, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ειεχζεξε ζπλελλφεζε
θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία [initiative individuelle]. Βθαηνληάδεο ηνπηθέο νκάδεο εκθαλίζηεθαλ θαηά
κήθνο ησλ αθηψλ. Οη ηδξπηέο είραλ ην κπαιφ λα κελ επηβιεζνχλ σο δάζθαινη. Γήηεζαλ ηα θψηα ζηα
ρσξηνπδάθηα ησλ ςαξάδσλ. Έλαο ιφξδνο έζηεηιε 25.000 θξάγθα γηα λα λαππεγήζνπλ έλα πινίν
δηάζσζεο ζε έλα παξάθηην ρσξηφ, ε πξνζθνξά έγηλε δεθηή, αιιά άθεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ
επηινγή ησλ ςαξάδσλ θαη ησλ λαπηηθψλ ηεο πεξηνρήο.
Αελ ήηαλ ζηελ Ναπαξρία πνπ έθηηαμαλ ηα ζρέδηα ησλ θαηλνχξησλ πινίσλ. “Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ ?
δηαβάδνπκε ζηελ έθζεζε ηεο Έλσζεο ? λα έρνπλ νη δηαζψζηεο πιήξε εκπηζηνζχλε ζην πινηάξην πνπ
κπαίλνπλ, ε Βπηηξνπή επηθνξηίδεηαη ηδίσο κε ην θαζήθνλ λα δψζεη ζηα πινία ηε κνξθή θαη ην πιήξσκα
πνπ κπνξεί λα επηζπκνχλ νη ίδηνη νη δηαζψζηεο". Έηζη, θάζε ρξνληά θέξλεη θαη κηα λέα ηειεηνπνίεζε.
ια [γίλνληαη] απφ ηνπο εζεινληέο, πνπ νξγαλψλνληαη ζε επηηξνπέο ή ηνπηθέο νκάδεο! ια [γίλνληαη]
κε ηελ ακνηβαία βνήζεηα θαη κε ηε ζπλελλφεζε! ? Χ, νη αλαξρηθνί! Καη δελ δεηάλε ηίπνηε απφ ηνπο
θνξνινγνπκέλνπο, θαη πέξπζη ηνπο ήξζαλ έλα εθαηνκκχξην 76 ρηιηάδεο θξάγθα απφ απζφξκεηεο
ζπλεηζθνξέο.
ζν γηα ηα απνηειέζκαηα, ηδνχ:
Δ Έλσζε δηέζεηε ην 1891 293 πινία δηάζσζεο. Σελ ίδηα ρξνληά έζσζε 601 λαπαγνχο θαη 33 πινία. Ώπφ
ηελ ίδξπζή ηεο έρεη ζψζεη 32 671 αλζξψπνπο.
Σν 1886, έρνληαο δηαθηλδπλεχζεη ηξία πινία δηάζσζεο κε φιν ηνπο ην πιήξσκα, εθαηνληάδεο λένη
εζεινληέο ήξζαλ λα εγγξαθνχλ, λα νξγαλσζνχλ ζε ηνπηθέο νκάδεο θαη απηφ ην μεζήθσκα είρε σο
απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή κηαο εηθνζάδαο επηπιένλ πινίσλ.
εκεηψλνπκε παξεκπηπηφλησο φηη ε Έλσζε ζηέιλεη θάζε ρξφλν ζηνπο ςαξάδεο θαη ζηνπο λαπηηθνχο
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο βαξφκεηξα ζε ηηκή ηξεηο θνξέο ρακειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία.
Αηαδίδεη ηελ κεηεσξνινγηθή γλψζε θαη θξαηάεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ελήκεξνπο γηα ηηο μαθληθέο
κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζνθνί.
Βπαλαιακβάλνπκε φηη νη εθαηνληάδεο κηθξέο επηηξνπέο ή ηνπηθέο νκάδεο δελ είλαη νξγαλσκέλεο
ηεξαξρηθά θαη απνηεινχληαη κφλν απφ εζεινληέο δηαζψζηεο θαη απφ θφζκν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα απηφ
ην έξγν. Δ θεληξηθή Βπηηξνπή, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν θέληξν αληαπφθξηζεο [centre de
correspondances], δελ παξεκβαίλεη κε θαλέλα ηξφπν.
Βίλαη αιήζεηα φηη, φηαλ πξφθεηηαη κέζα ζηελ πεξηνρή λα ςεθίζνπλ γηα έλα δήηεκα εθπαίδεπζεο ή
ηνπηθήο εηζθνξάο, απηέο νη επηηξνπέο δελ παίξλνπλ, σο ηέηνηεο, κέξνο ζηηο δηαζθέςεηο ?
ηαπεηλνθξνζχλε πνπ νη εθιεγκέλνη ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δπζηπρψο δελ κηκνχληαη. Ώιιά, απφ
ηελ άιιε πιεπξά, απηνί νη γελλαίνη άλζξσπνη δελ δέρνληαη, απηνί πνπ πνηέ δελ αςήθεζαλ ηελ
θαηαηγίδα λα ηνπο θηηάμνπλ λφκνπο γηα ηε δηάζσζε. ην πξψην ζήκα θηλδχλνπ, πξνζηξέρνπλ,
καδεχνληαη θαη πξνρσξνχλ ηαρχηαηα. Καζφινπ γαιφληα, πνιιή θαιή ζέιεζε.
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Ώο δνχκε έλα άιιν ζσκαηείν ηνπ ίδηνπ είδνπο, απηφ ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ. Λίγε ζεκαζία έρεη ην
φλνκά ηνπ: αο δνχκε απηφ πνπ είλαη.
Φαληαζηείηε φηη θάπνηνο εξρφηαλ λα ζαο πεη πξηλ είθνζη πέληε ρξφληα: " Σν Κξάηνο, φζν ηθαλφ θαη αλ
είλαη ψζηε λα ζθαγηαζηνχλ είθνζη ρηιηάδεο άλζξσπνη ζε κηα κέξα θαη λα ηξαπκαηηζηνχλ πελήληα
ρηιηάδεο, είλαη αλίθαλν λα δψζεη βνήζεηα ζηα ίδηα ηνπ ηα ζχκαηα. Υξεηάδεηαη ινηπφλ ? φζν ππάξρεη
πφιεκνο ? λα παξεκβαίλεη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία [initiative privée] θαη νη άλζξσπνη κε θαιή ζέιεζε
λα νξγαλψλνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα απηφ ην έξγν αλζξσπηζκνχ! "
Σί θαηαθιπζκφο εκπαηγκψλ δελ ζα είρακε ξίμεη ζε απηφλ πνπ ζα είρε ηνικήζεη λα κηιήζεη έηζη! Θα ηνλ
είρακε, θαη‟ αξράο κεηαρεηξηζηεί σο νπηνπηζηή, θαη, αλ ζηε ζπλέρεηα θαηαδερφκαζηαλ λα αλνίμεη ην
ζηφκα ηνπ, ζα ηνπ είρακε απαληήζεη: " Οη εζεινληέο ζα ιείπνπλ αθξηβψο απφ εθεί φπνπ ε αλάγθε [ηνπο]
ζα είλαη πην αηζζεηή. Σα ειεχζεξα λνζνθνκεία ζαο ζα είλαη φια ζπγθεληξσκέλα ζε αζθαιέο κέξνο,
ελψ ζα έρνπλ πιήξε έιιεηςε ηξαπκαηηνθνξείσλ. Οη εζληθέο αςηκαρίεο ζα ηα θαηαθέξνπλ ηφζν θαιά
ψζηε νη θαεκέλνη ζηξαηηψηεο λα πεζάλνπλ αβνήζεηνη." Σφζνη πνιινί νκηιεηέο, ηφζεο πνιιέο
απνζαξξπληηθέο ζθέςεηο. Πνηνο απφ καο δελ έρεη αθνχζεη λα δεκεγνξνχλ [θάπνην] ζε απηφλ ηνλ ηφλν!
Β, ινηπφλ, μέξνπκε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. σκαηεία ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ νξγαλψζεθαλ ειεχζεξα
παληνχ, ζε θάζε ρψξα, ζε ρηιηάδεο κέξε, θαη φηαλ μέζπαζε ν πφιεκνο ηνπ 1870-71, νη εζεινληέο
άξρηζαλ δνπιεηά. Άλδξεο θαη γπλαίθεο έηξεμαλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ννζνθνκεία [θαη]
αζζελνθφξα νξγαλψζεθαλ θαηά ρηιηάδεο. Βπηζηξαηεχηεθαλ ηξαίλα πνπ κεηέθεξαλ ηξαπκαηηνθνξεία,
ηξφθηκα, θιηλνζθεπάζκαηα, θάξκαθα γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. Οη αγγιηθέο επηηξνπέο έζηεηιαλ νιφθιεξεο
απνζηνιέο κε ηξφθηκα, ξνπρηζκφ, εξγαιεία, ζπφξνπο γηα ηε ζπνξά, δψα θηελνηξνθίαο, κέρξη θαη
άξνηξα αηκνχ κε ηνπο νδεγνχο ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ ζην φξγσκα ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ
απφ ηνλ πφιεκν! πκβνπιεπηείηε κφλν ηνλ Βξπζξφ ηαπξφ ηνπ Γνπζηαχνπ Μνπαληέ [Gustave
Moynier], θαη ζα εθπιαγείηε πξαγκαηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.
ζν γηα ηνπο πξνθήηεο ηνπο πάληα έηνηκνπο λα αξλεζνχλ ην θνπξάγην, ηε ινγηθή, ηελ εμππλάδα [πνπ
ππάξρνπλ] ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαη πνπ πηζηεχνπλ φηη κφλν απηνί είλαη ηθαλνί λα βάινπλ ηνλ
θφζκν ζε ηάμε, θακηά απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε.
Δ αθνζίσζε ησλ εζεινληψλ ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ ππήξμε πέξα απφ θάζε εγθψκην. Αελ δεηνχζαλ
παξά κφλν λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πην επηθίλδπλεο ζέζεηο. Καη, ελψ νη κηζζσηνί γηαηξνί ηνπ Κξάηνπο ην
έβαδαλ ζηα πφδηα καδί κε ην ζηξαηησηηθφ ηνπο επηηειείν κφιηο πιεζίαδαλ νη Πξψζζνη, νη εζεινληέο ηνπ
Βξπζξνχ ηαπξνχ ζπλέρηδαλ ην έξγν ηνπο θάησ απφ ηηο ζθαίξεο, ππνθέξνληαο ηηο αγξηφηεηεο ησλ
αμησκαηηθψλ ηνπ Μπίζκαξθ θαη ηνπ Ναπνιένληα, παξέρνληαο ηηο ίδηεο θξνληίδεο ζηνπο ηξαπκαηίεο
θάζε εζληθφηεηαο. Οιιαλδνί θαη Εηαινί, νπεδνί θαη ΐέιγνη ? κέρξη θαη Εάπσλεο θαη Κηλέδνη ?
ζπλελλννχληαλ ζαπκάζηα. Μνίξαδαλ ηα λνζνθνκεία ηνπο θαη ηα ηξαπκαηηνθνξεία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηεο ζηηγκήο. Ώληαγσλίδνληαλ ηδίσο γηα ηελ πγηεηλή ησλ λνζνθνκείσλ ηνπο. Καη πφζνη Γάιινη
δελ κηινχλ αθφκε κε βαζηά επγλσκνζχλε γηα ηηο ηξπθεξέο θξνληίδεο πνπ έιαβαλ εθ κέξνπο ηεο ηάδε
νιιαλδήο ή γεξκαλίδαο εζειφληξηαο ζηα ηξαπκαηηνθνξεία ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ!
Σί ζεκαζία έρνπλ [απηά] γηα ηνλ απηαξρηθφ! Σν ηδαληθφ ηνπ είλαη ν ζπληαγκαηάξρεο, ν ππάιιεινο ηνπ
Κξάηνπο. ην δηάνιν ινηπφλ, ν Βξπζξφο ηαπξφο κε ηα πγεηνλνκηθά ηνπ λνζνθνκεία [hôpitaux
hygiéniques], αλ νη λνζνθφκνη δελ είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη!
Εδνχ ινηπφλ, κηα νξγάλσζε, πνπ γελλήζεθε ρζεο θαη πνπ αξηζκεί απηή ηε ζηηγκή εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
κέιε. Πνπ δηαζέηεη ηξαπκαηηνθνξεία, λνζνθνκεία, ηξαίλα, πνπ επεμεξγάδεηαη λέεο κεζφδνπο ζηελ
ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ, θαη πνπ νθείιεηαη ζηελ απζφξκεηε πξσηνβνπιία θάπνησλ αλζξψπσλ κε
αηζζήκαηα [hommes de coeur].
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Θα καο πνπλ ίζσο φηη ηα Κξάηε είλαη θάπσο αλακεκεηγκέλα ζε απηήλ ηελ νξγάλσζε; - Ναη, ηα Κξάηε
έβαιαλ ρέξη γηα λα αξπάμνπλ [y ont mis la main pour s'en emparer]. Οη δηεπζχλνπζεο επηηξνπέο
πξνεδξεχνληαη απφ απηνχο πνπ νη ιαθέδεο νλνκάδνπλ βαζηιηθνχο νίθνπο. Ώπηνθξάηνξεο θαη
βαζίιηζζεο παξέρνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπο ζηηο εζληθέο επηηξνπέο. Ώιιά δελ είλαη ζε απηή ηελ θεδεκνλία
πνπ νθείιεηαη ε επηηπρία ηεο νξγάλσζεο. Βίλαη ζηηο ρίιηεο ηνπηθέο επηηξνπέο θάζε έζλνπο [de chaque
nation], ζηελ δξάζε ησλ αηφκσλ [individus], ζηελ αθνζίσζε φισλ εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ λα
αλαθνπθίζνπλ ηα ζχκαηα ηνπ πνιέκνπ. Καη απηή ε αθνζίσζε ζα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε, εάλ ηα
Κξάηε δελ αλαθαηεχνληαλ θαζφινπ!
ε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη ππφ ηηο δηαηαγέο κηαο δηεζλνχο δηεπζχλνπζαο επηηξνπήο πνπ Άγγινη θαη
Εάπσλεο, νπεδνί θαη Κηλέδνη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζηείινπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ
1871. Αελ είλαη ππφ ηηο δηαηαγέο ελφο δηεζλνχο ππνπξγείνπ πνπ ηα λνζνθνκεία αλεγείξνληαλ ζην
θαηεζηξακκέλν έδαθνο, θαη πνπ ηξαπκαηηνθνξεία κεηαθέξνληαλ ζηα πεδία ηεο κάρεο. Ήηαλ κε ηελ
πξσηνβνπιία ησλ εζεινληψλ θάζε ρψξαο. Ώθ‟ εο ζηηγκήο βξίζθνληαλ ζηελ [εκπφιεκε] πεξηνρή, δελ
πήξαλ ηα άινγα [λα θχγνπλ], φπσο ην πξνέβιεπαλ νη ηαθσβίλνη. Άξρηζαλ φινη δνπιεηά ρσξίο δηάθξηζε
εζληθνηήησλ.
Μπνξνχκε λα ιππφκαζηε πνπ ηφζν κεγάιεο πξνζπάζεηεο ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ελφο ηφζν άζρεκνπ
ζθνπνχ θαη λα αλαξσηεζνχκε φπσο ην παηδί ηνπ πνηεηή: " Γηαηί ηνπο ηξαπκαηίδνπκε, αλ ηνπο
γηαηξεχνπκε κεηά;" Βπηδηψθνληαο λα γθξεκίζνπκε ηε δχλακε ηνπ Κεθαιαίνπ θαη ηελ εμνπζία ησλ
αζηψλ, δνπιεχνπκε γηα λα βάινπκε ηέινο ζηνπο ζθνησκνχο, θαη ζα καο άξεζε πνιχ πεξηζζφηεξν λα
βιέπνπκε ηνπο εζεινληέο ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ λα αλαπηχζζνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα λα θαηνξζψζνπλ
καδί κε καο λα θαηαξγήζνπκε ηνλ πφιεκν.
Ώιιά έπξεπε λα αλαθέξνπκε απηήλ ηελ ηεξάζηηα νξγάλσζε σο κηα επηπιένλ απφδεημε ησλ γφληκσλ
απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη κε ηελ ειεχζεξε ζπλελλφεζε θαη ηελ ειεχζεξε ζπκπαξάζηαζε.
Ώλ ζέινπκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε ηα παξαδείγκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηελ ηέρλε ηνπ λα ζθνηψλεη
[θαλείο] ηνπο αλζξψπνπο, δελ ζα ηειεηψλνπκε.
Μαο αξθεί λα αλαθέξνπκε κφλν ηα αλαξίζκεηα ζσκαηεία, ζηα νπνία νθείιεη θπξίσο ηε δχλακή ηνπ ν
γεξκαληθφο ζηξαηφο, πνπ δελ βαζίδεηαη κφλν ζηελ πεηζαξρία ηνπ, φπσο πηζηεχνπλ πνιινί. Ώπηά ηα
ζσκαηεία πνιιαπιαζηάδνληαη ζηελ Γεξκαλία θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα δηαδίδνπλ ηε ζηξαηησηηθή γλψζε.
ε έλα απφ ηα ηειεπηαία ζπλέδξηα ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο πκκαρίαο (Kriegerbund), είδακε ηνπο
απεζηαικέλνπο ησλ 2.452 ζσκαηείσλ, πνπ πεξηειάκβαλαλ 151.712 κέιε, θαη [είλαη] φια νκφζπνλδα
κεηαμχ ηνπο.
σκαηεία ζθνπνβνιήο, ζσκαηεία ζηξαηησηηθψλ παηγλίσλ, ζηξαηεγηθψλ παηρληδηψλ, ηνπνγξαθηθψλ
κειεηψλ, ηδνχ ηα εξγαζηήξηα φπνπ δεκηνπξγνχληαη νη ηερληθέο γλψζεηο ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ, φρη
ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. Βίλαη έλα εμαηξεηηθφ δίθηπν ζσκαηείσλ θάζε είδνπο, πνπ ζπγθεληξψλεη
ζηξαηησηηθνχο θαη πνιίηεο, γεσγξάθνπο θαη γπκλαζηέο, θπλεγνχο θαη ηερληθνχο, πνπ αλαθχπηνπλ
απζφξκεηα, νξγαλψλνληαη, θηηάρλνπλ νκνζπνλδίεο, ζπδεηνχλ θαη πάλε θαη θάλνπλ εμεξεπλήζεηο ζηελ
εμνρή. Βίλαη απηέο νη εζεινληηθέο θαη ειεχζεξεο ζπλελψζεηο πνπ απαξηίδνπλ ηελ αιεζηλή δχλακε ηνπ
γεξκαληθνχ ζηξαηνχ.
Ο ζθνπφο ηνπο είλαη βδειπξφο. Βίλαη ε δηαηήξεζε ηεο απηνθξαηνξίαο. Ώιιά, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα
δηαθξίλνπκε, είλαη φηη ην Κξάηνο ? παξά ηελ "κεγαιεηψδε" ηνπ απνζηνιή, ηελ ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ?
θαηάιαβε φηη ε αλάπηπμε [ηεο] ζα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζίγνπξε, φζν ζα αθελφηαλ ζηελ ειεχζεξε
ζπλελλφεζε ησλ νκάδσλ θαη ζηελ ειεχζεξε πξσηνβνπιία ησλ αηφκσλ [individus].
Ώθφκε θαη ζην ζέκα ηνπ πνιέκνπ, είλαη ε ειεχζεξε ζπλελλφεζε ζηελ νπνία αλαηξέρνπκε ζήκεξα, θαη
γηα λα επηβεβαηψζνπκε ηελ άπνςή καο, καο αξθεί λα αλαθέξνπκε ηηο ηξεηο ρηιηάδεο άγγινπο εζεινληέο,
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ηελ αγγιηθή εζληθή Έλσζε ππξνβνιηθνχ θαη ην σκαηείν πνπ νξγαλψλεηαη ηψξα γηα ηελ άκπλα ησλ
αθηψλ ηεο Ώγγιίαο, ην νπνίν, βεβαίσο, αλ ζπζηαζεί, ζα δξαζηεξηνπνηείηαη δηαθνξεηηθά απφ ην
ππνπξγείν λαπηηιίαο κε ηνπο ζσξαθνθφξνπο ηνπ πνπ ρνξνπεδνχλ, θαη ηηο ιφγρεο ηνπ πνπ ιπγίδνπλ ιεο
θαη είλαη απφ κνιχβη.
Παληνχ ην Κξάηνο παξαηηείηαη, εγθαηαιείπεη ηηο παλάγηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνπο ηδηψηεο [particuliers].
Παληνχ, ε ειεχζεξε νξγάλσζε θαηαπαηά ηνπο ηνκείο ηνπ [Κξάηνπο]. κσο, φια ηα γεγνλφηα πνπ κφιηο
αλαθέξακε κεηά βίαο επηηξέπνπλ λα δηαβιέςνπκε απηφ πνπ ε ειεχζεξε ζπλελλφεζε καο επηθπιάζζεη
ζην κέιινλ, φηαλ δελ ζα ππάξρεη πηα Κξάηνο.

Σημειώζεις από ηη μεηάθραζη:
1.

*1+ «παραχωριςεισ». Εννοοφνται οι ςυμβάςεισ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μεταξφ ενόσ Κράτουσ και ενόσ ιδιϊτθ
*επιχείρθςθ ι επιχειρθματίασ+ και αφοροφν τθν παραχϊρθςθ εκ μζρουσ του Κράτουσ μιασ δραςτθριότθτασ, τθν
οποία αναλαμβάνει να φζρει ςε πζρασ ο ιδιϊτθσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν ςυνικωσ τθν
εξόρυξθ, διαχείριςθ και εμπορία φυςικϊν πόρων (ορυχεία, πετρζλαιο, πολφτιμα μζταλλα και λίκοι), τθν
καταςκευι και διαχείριςθ κομβικϊν ζργων υποδομισ (ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, οδικά δίκτυα, λιμάνια, κτλ) και
τθν παραγωγι, διαχείριςθ ι διανομι προϊόντων και υπθρεςιϊν άμεςθσ ανάγκθσ (θλεκτρικι ενζργεια, φδρευςθ,
τθλεπικοινωνίεσ, κτλ). Με άλλα λόγια, αφοροφν κεμελιϊδεισ τομείσ για τθν οικονομία μιασ χϊρασ και για τθν
άςκθςθ οικονομικισ και κοινωνικισ πολιτικισ από το Κράτοσ, δθλαδι είναι τμιματα τθσ «κρατικισ κυριαρχίασ»,
τα οποία «παραχωροφνται» με κυριαρχικι εκ μζρουσ του Κράτουσ πράξθ, ζςτω και αν αυτι θ πράξθ ζχει τθ
μορφι ςφμβαςθσ.
Το πρόβλθμα με τισ «παραχωριςεισ» είναι αυτό ακριβϊσ που ο κακζνασ γνωρίηει για τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ *οι
οποίεσ εξακολουκοφν να ονομάηονται με τον ίδιο τρόπο ακόμθ και ςιμερα, ζςτω και αν ςυνικωσ εντάςςονται
ςτισ λεγόμενεσ ιδιωτικοποιιςεισ+:
πλάπηνληαη κε πνιχ επλντθνχο φξνπο ππέξ ηνπ ηδηψηε, δειαδή δηαξθνχλ πνιιέο δεθαεηίεο, πεξηιακβάλνπλ
απαιιαγή απφ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ραιαξή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ, ειεπζεξία
δηαηίκεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη κέζσ απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ.
ζν πην αλίζρπξε νηθνλνκηθά θαη ηερλνινγηθά είλαη κηα ρψξα, ηφζν ζε πην δπζκελή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε είλαη
έλα θξάηνο [ηα πεξί θξαηηθήο θπξηαξρίαο είλαη απιψο γηα εγρψξηα θαηαλάισζε] θαη ηφζν πην επκελείο φξνπο
θεξδίδεη ν ηδηψηεο ζηελ ζχκβαζε παξαρψξεζεο.
Ώπνηεινχλ πεγή ππεξπινπηηζκνχ ησλ ηδησηψλ ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ ηεο ζπκβαιιφκελεο ρψξαο κέζσ απφιπηνπ
κνλνπσιίνπ [ζπλήζσο θαηνρπξψλεηαη ζηε ζχκβαζε].
Σν πνιηηηθφ ζθέινο ηεο ζχλαςεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ήηαλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απηαξρηζκνχ -- ζπλήζσο θαη δηαθζνξάο.
Σν φηη ε παξαρψξεζε γίλεηαη κε ζχκβαζε, είλαη πξνο φθεινο ηνπ ηδηψηε, δηφηη ζπκβάιιεηαη ην Κξάηνο θαη φρη ε
θπβέξλεζε, θαη βεβαίσο, πάληα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζχκβαζε, εθηφο απφ ηε ξήηξα φηη ε ζχκβαζε ζα εθηειεζηεί
έηζη θη αιιηψο, θαη ξήηξα πξνζθπγήο ζε ηδησηηθήο θχζεσο δηεζλή δηαηηεζία, αλ πξνθχςεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα
[νπζηαζηηθά έηζη ν ηδηψηεο έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ην αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ, πνπ ππνηίζεηαη φηη έρεη θαη
απφιπηε θπξηαξρία].
Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη κφλν θαη κφλν γηα λα εμεγεζεί ε απέρζεηα θαη ε βαξχηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ
ζπγγξαθέα, θαη ην φηη αληηιακβάλεηαη ηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε Κξάηνπο θαη επηρεηξήζεσλ.
[2] Βηαηξείεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο επνρήο ηνπ ζπγγξαθέα.
[3] Δ έκθαζε δίλεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα.
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[4] Αελ είλαη ζαθέο, αλ ν ζπγγξαθέαο κηιά γηα ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Πηζαλφλ, λα αλαθέξεηαη ζε εηαηξείεο πνπ
θαηαζηξέθνπλ παξάιιειεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ψζηε λα ππάξρεη κφλν κηα γξακκή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε θαη έηζη λα θαηνρπξψλνπλ ην κνλνπψιηφ ηνπο. Δ κεηάθξαζε έγηλε θαηά ιέμε.
[5] «ζηγνληάξεηαη». Μνπ άξεζε πνπ ππάξρεη ε αληίζηνηρε ιέμε --κεηαθεξκέλε -- ζηελ ειιεληθή θαη ηελ πξνηίκεζα,
π.ρ. απφ ην «ππνζηεξίδεηαη».
[6] Γηα θάπνηνλ άγλσζην ιφγν, ν ζπγγξαθέαο ζπλδέεη ηνπο «πεηξαηέο ηεο ζηεξηάο» ή «λαπαγηζηέο» κε ηνπο
δηαζψζηεο ηνπ παξαδείγκαηφο ηνπ. Οη πεηξαηέο ηεο ζηεξηάο φρη κφλν θξφληηδαλ κε θσηηέο λα κπεξδέςνπλ ηα πινία
πνπ βξίζθνληαλ ζε θνπξηνπληαζκέλε ζάιαζζα ψζηε λα πξνζαξάμνπλ θαη λα λαπαγήζνπλ ζε αθηιφμελεο θαη
επηθίλδπλεο αθηέο (π.ρ. κε βξάρηα), φρη κφλν έζπεπδαλ λα ιεειαηήζνπλ ην θνξηίν ηνπ λαπαγίνπ, αιιά επηηίζελην
θαη ζην πιήξσκα πνπ επηδνχζε κεηά ην λαπάγην θαη ηνπο εμφλησλαλ. Αελ ππήξραλ κφλν ζηελ Ώγγιία, θαη ήηαλ ν
θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ λαπηηθψλ, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλήζεηο πεηξαηέο (ηεο ζάιαζζαο).
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Κεθάιαην 12: Ώληηξξήζεηο
Ι
Ώο εμεηάζνπκε ηψξα ηηο θχξηεο αληηξξήζεηο ελαληίνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη θαλεξά
απνηέιεζκα κηαο απιήο παξαλφεζεο, αιιά κεξηθέο ζέηνπλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα θαη αμίδνπλ ηελ
πξνζνρή καο.
Αελ πξφθεηηαη λα απαληήζνπκε {λ' αζρνιεζνχκε κε απαληήζεηο} ζηηο αληηξξήζεηο ελαληίνλ ηνπ
εμνπζηαζηηθνχ θνκκνπληζκνχ: θαη κεηο ηηο ζπκκεξηδφκαζηε. Σα πνιηηηζκέλα έζλε έρνπλ παξαππνθέξεη
ζηελ καθξηά, ζθιεξή κάρε πξνο ηελ αηνκηθή ειεπζεξία, γηα λα απαξλεζνχλ ην κφρζν ηνπ παξειζφληνο
θαη λα αλερηνχλ κηα θπβέξλεζε πνπ ζα ήηαλ θαη ζην παξακηθξφ αηζζεηή ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ
πνιίηε, αθφκα θη αλ απηή ε θπβέξλεζε δελ ζά' ρε άιιν ζθνπφ παξά ην ζπιινγηθφ θαιφ {ην θαιφ ηεο
θνηλφηεηαο}. Ώλ θάπνηε κηα εμνπζηαζηηθή [authoritarian, autoritaire] ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε
θαηάθεξλε λα εγθαζηδξπζεί, δελ ζα δηαξθνχζε πνιχ· γεληθή {γεληθεπκέλε} δπζαξέζθεηα ζχληνκα ζα
ηελ αλάγθαδε είηε λα δηαιπζεί, είηε λα αλαδηνξγαλσζεί επί ειεπζεξηαθψλ αξρψλ.
Πξφθεηηαη ινηπφλ λα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλαξρνθνκκνπληζηηθή θνηλσλία, κηα θνηλσλία πνπ
αλαγλσξίδεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία ην αηφκνπ, πνπ δελ δέρεηαη θακία εμνπζία, θαη δελ ρξεζηκνπνηεί
θαλέλα θαηαλαγθαζκφ γηα λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο αλ δνπιέςνπλ. Πεξηνξίδνληαο ηελ κειέηε καο ζηελ
νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο, αο εμεηάζνπκε αλ κηα ηέηνηα θνηλσλία, απνηεινχκελε απφ
αλζξψπνπο φπσο είλαη ζήκεξα, νχηε θαιχηεξνπο νχηε ρεηξφηεξνπο, νχηε πεξηζζφηεξν νχηε ιηγφηεξν
εξγαηηθνχο, έρεη θακηά πηζαλφηεηα επηηπρνχο εμέιημεο.
Δ αληίξξεζε είλαη γλσζηή. "Ώλ ε επηβίσζε φισλ είλαη εμαζθαιηζκέλε, θαη αλ ε αλάγθε λα θεξδίζεη ην
κηζζφ ηνπ δελ αλαγθάδεη ηνλ άλζξσπν λα εξγαζζεί, θαλείο δελ ζα δνπιεχεη. Ο θαζέλαο ζα αθήλεη γηα ην
δηπιαλφ ηνπ ηελ εξγαζία πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θέξεη εηο πέξαο." Καη' αξρήλ αο
παξαηεξήζνπκε ηελ ειαθξφηεηα κε ηελ νπνία κηα ηέηνηα αληίξξεζε ηίζεηαη, ρσξίο λα παίξλεηαη ππ'
φςελ φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εξψηεζε είλαη απφ ηε κηα κεξηά, αλ θάπνηνο πεηπραίλεη
απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ηνπ κε κηζζσηή εξγαζία θαη απφ ηελ άιιε, αλ ε εζεινληηθή εξγαζία δελ
είλαη ήδε, αθφκα θαη ζήκεξα πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ δνπιεηά πνπ παξαθηλείηαη απφ κηζζνχο
[stimulated by wages,stimulé par le salaire]. Μηα εξψηεζε πνπ ζα απαηηνχζε βαζχηαηε κειέηε. Ώιιά
ελψ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θάπνηνο ζα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ -επί ζεκάησλ απείξσο απινχζηεξσλ
θαη αζεκαληφηεξσλ- κεηά απφ ζνβαξή έξεπλα, κεηά απφ πξνζεθηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ, επί ηνπ παξφληνο ζέκαηνο ζα εθδψζεη απφθαζε, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα έθεζεο, αξθνχκελνο
ζηελ αληηπαξάζεζε ελφο κφλν γεγνλφηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ απνηπρία ησλ θνκκνπληζηηθψλ
θνηλνηήησλ ζηελ Ώκεξηθή. Βλεξγνχλ ζαλ ην δηθεγφξν, ν νπνίνο δελ βιέπεη ηνλ αληίπαιν ζπλήγνξν ζαλ
ηνλ ππεξαζπηζηή ελφο ζθνπνχ, ή κηαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο, αιιά απιά ζαλ αληίπαιν ζε κηα ξεηνξηθή
δηακάρε· αλ επηπρίζεη θαη βξεη θάπνην αληίινγν, δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξαπέξα δηθαηνιφγεζε ηεο
άπνςήο ηνπ. Έηζη απηή ε νπζηαζηηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ε κειέηε ησλ πνην επλντθψλ
ζπλζεθψλ πνπ ζα δψζνπλ ζηελ θνηλσλία ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα σθέιηκσλ πξντφλησλ κε ηε ιηγφηεξε
ζπαηάιε αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο, δελ αλαπηχζζεηαη.
Σν πην εληππσζηαθφ ζεκείν απηήο ηεο ειαθξφηεηαο είλαη φηη θαη ζηελ ίδηα ηελ θαπηηαιηζηηθή πνιηηηθή
νηθνλνκία ππάξρνπλ κεξηθνί ζπγγξαθείο πνπ αλαγθάδνληαη απφ ηα γεγνλφηα λα ακθηζβεηήζνπλ ην
αμίσκα πνπ ζέζαλε νη ηδξπηέο {ζεκειησηέο} ηεο επηζηήκεο ηνπο, φηη δειαδή ε απεηιή ηεο πείλαο είλαη
ην θαιχηεξν θίλεηξν {δηεγεξηηθφ} γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία. Ώξρίδνπλ λα δηαθξίλνπλ φηη θαηά ηελ
παξαγσγή εηζάγεηαη θάπνην ζπιινγηθφ ζηνηρείν ην νπνίν, αλ θαη ηειείσο αγλνεκέλν έσο ζήκεξα,
κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην πξνζσπηθφ φθεινο. Δ θαηψηεξε πνηφηεηα ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο, ε ηξνκεξή δαπάλε αλζξψπηλνπ κφρζνπ ζηε ζχγρξνλε γεσξγηθή θαη βηνκεραληθή εξγαζία, ε
ζπλερψο απμαλφκελε πνζφηεηα ησλ εδνληζηψλ [pleasure-seekers, jouisseurs], πνπ ζήκεξα θνξηψλνπλ
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ην θνξηίν ηνπο ζηνπο ψκνπο ησλ άιισλ, ε έιιεηςε θάζε θεθηνχ γηα δνπιεηά πνπ γίλεηαη φιν θαη πην
θαλεξή· φια απηά αξρίδνπλ λα απαζρνινχλ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ηεο "θιαζζηθήο" ζρνιήο. Κάπνηνη εμ'
απηψλ αλαξσηηνχληαη κήπσο θαη βξίζθνληαη ζε ιάζνο κνλνπάηη: αλ απηφ ην θαληαζηηθφ σλ,
πξσηνηππηθά πνλεξφ[idéalisé en laid], πνπ ππνθηλείηαη κφλν απφ ην δφισκα ηνπ κηζζνχ, πξαγκαηηθά
ππάξρεη. Ώπηή ε αίξεζε έρεη δηεηζδχζεη αθφκα θαη ζηα παλεπηζηήκηα: κπνξεί λα βξεζεί ζε βηβιία
νξζφδνμεο νηθνλνκίαο. Ώπηφ δελ εκπνδίδεη πνιινχο ξεθνξκηζηέο ζνζηαιηζηέο λα παξακέλνπλ νπαδνί
ηεο αηνκηθήο ακνηβήο, θαη λα ππεξαζπίδνπλ ηελ αθξφπνιε ηνπ εκεξνκηζζίνπ [wagedom, salariat]
παξφιν πνπ παξαδίλεηαη, ιηζάξη ην ιηζάξη ζηνπο πνιηνξθεηέο απφ ηνπο πξψελ ππεξαζπηζηέο ηεο.
Φνβνχληαη φηη ρσξίο θαηαλαγθαζκφ νη κάδεο δελ ζα δνπιεχνπλ.
Ώιιά κήπσο δελ έρνπκε ήδε αθνχζεη- δπν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, λα εθθξάδνληαη νη
ίδηνη θφβνη; απφ ηνπο ελαληηψκελνπο ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο {αληη-ακπνιηζηνληζηέο} ζηηο ΔΠΏ
πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ λέγξσλ θαη απφ ηελ αξηζηνθξαηία ηεο Ρσζίαο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε ησλ
δνπινπάξνηθσλ {θνιίγσλ}[serfs]; "Υσξίο καζηίγην, ν λέγξνο δελ δνπιεχεη" ιέγαλε νη αληηακπνιηζηνληζηέο. "Αίρσο ηελ επίβιεςε ηνπ θπξίνπ ηνπο νη δνπινπάξνηθνη ζ' αθήζνπλ ηε γε
αθαιιηέξγεηε¨ έιεγαλ νη Ρψζνη ηζηθιηθάδεο[Russian serf-owners, boyards russes]. Ήηαλ ην ξεθξαίλ
ηνπ Γάινπ αξηζηνθξάηε ην 1879, ην ξεθξαίλ ηνπ Μεζαίσλα, έλα ξεθξαίλ ηφζν παιηφ φζν θαη ν θφζκνο,
θαη ζα η΄ αθνχκε θάζε θνξά πνπ ζα δεηάκε ηελ εμάιεηςε κηαο αδηθίαο. Καη θάζε θνξά ηα γεγνλφηα ζα
ην δηαςεχδνπλ. Ο απειεπζεξσκέλνο ρσξηθφο ηνπ 1792 φξγσλε κε κηα άγξηα ελεξγεηηθφηεηα άγλσζηε
ζηνπο πξνγφλνπο ηνπ, ν ειεπζεξσκέλνο λέγξνο δνπιεχεη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπ, θη ν Ρψζνο
ρσξηθφο, αθνχ εηίκεζε ηνλ κήλα ηνπ κέιηηφο ηεο απειεπζέξσζήο ηνπ κε ην λα γηνξηάδεη σο ηεξή θαη ηελ
Παξαζθεπή θαη φρη κφλν ηελ Κπξηαθή, έρεη πηάζεη δνπιεηά κε φιν θαη πεξηζζφηεξε φξεμε θαζψο ε
απειεπζέξσζή ηνπ πξνρσξεί φιν θαη πεξηζζφηεξν. Βθεί πνπ ε γε ηνπ αλήθεη, δνπιεχεη πην ακείιηθηα
[avec acharnement] -απηή είλαη ε θαηάιιειε ιέμε [c'est le mot]. Σν ξεθξαίλ ηνπ αληη-ακπνιηζηνληζηή
είλαη ρξήζηκν ζηνλ ηδηνθηήηε ησλ ζθιάβσλ, φζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζθιάβνπο, απηνί μέξνπλ ηη αμίδεη
κηαο θαη μέξνπλ ηα θίλεηξά ηνπ.
Βπηπιένλ, πνηνο, εθηφο ησλ νηθνλνκνιφγσλ, καο δίδαμε φηη αλ ε εξγαζία ελφο κηζζσηνχ ηνπ είλαη
αδηάθνξε, εληαηηθή θαη παξαγσγηθή δνπιεηά κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν απφ θάπνηνλ πνπ βιέπεη ηελ
πεξηνπζία ηνπ λα απμάλεηαη ελ αλαινγία κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ; ινη νη χκλνη πνπ ςάινληαη πξνο
ηηκήλ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζ' απηφ ην αμίσκα.
Βπεηδή -είλαη αμηνζεκείσην- φηαλ νη νηθνλνκνιφγνη ζέινληαο λα πκλήζνπλ ηηο επινγίεο[blessings,
bienfaits] ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, καο δείρλνπλ πσο ην ζηέξθν, ειψδεο, ή πεηξψδεο έδαθνο
θαιχπηεηαη απφ πινχζηα ζνδεηά φηαλ θαιιηεξγεζεί απφ ην ρσξηθφ ηδηνθηήηε ηνπ, επ΄ νπδελί δελ
απνδεηθλχνπλ ηε ζέζε ηνπο ππέξ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. Με ην λα παξαδέρνληαη φηη ε κνλαδηθή
εγγχεζε γηα λα κελ ιεζηεπζεί θάπνηνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε θαηνρή ησλ
κέζσλ ηεο εξγαζίαο ηνπ -θάηη πνπ είλαη αιήζεηα- νη νηθνλνκνιφγνη απνδεηθλχνπλ κφλν φηη ν άλζξσπνο
παξάγεη πεξηζζφηεξν φηαλ δνπιεχεη ελ πιήξε ειεπζεξία, φηαλ έρεη κηα θάπνηα επηινγή επί ησλ
αζρνιηψλ ηνπ {ζρεηηθά κε ην ηη ζ' αζρνιεζεί}, φηαλ δελ έρεη επηζηάηεο λα κπαίλνπλ ζηα πφδηα ηνπ, θαη
ηέινο, φηαλ βιέπεη φηη ε δνπιεηά ηνπ θέξλεη φθεινο {θέξδνο} ζηνλ ίδην θαη ζ΄ άιινπο πνπ δνπιεχνπλ
ζαλ θη απηφλ, θαη φρη ζε αξγφζρνινπο. Ώπηφ είλαη φιν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, θη απηφ
ιέκε θαη κεηο.
ζνλ αθνξά δε ηε κνξθή θαηνρήο ησλ κέζσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηελ αλαθέξνπλ κφλν
παξεπεηκπηφλησο ζηελ απφδεημή ηνπο, ζα κηα εγγχεζε ζηνλ θαιιηεξγεηή φηη δελ ζα ιεζηεπζεί απφ ηα
νθέιε -ή απφ ηηο βειηηψζεηο- ηνπ πξντφληνο ηνπ. Βπίζεο αθνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ζε
αληηδηαζηνιή κε άιιεο κνξθέο θαηνρήο, δελ ζα 'πξεπε νη νηθνλνκνιφγνη λα δείμνπλ επηπιένλ θαη φηη επί
ζπιινγηθήο θαηνρήο {θνηλνθηεκνζχλεο} ε γε πνηέ δελ παξάγεη ηφζν πινχζηα ζνδηά φζν επί ηδησηηθήο
θαηνρήο; Ώιιά απηφ δελ ηζρχεη· ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην αληίζεην έρεη παξαηεξεζεί.
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Πάξηε γηα παξάδεηγκα κηα θνκκνχλα ζην θαληφλη ηνπ ΐσλη (Vaud) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, φηαλ
φινη νη άλδξεο ηνπ ρσξηνχ πάλε λα θφςνπλ μχια ζην δάζνο πνπ αλήθεη ζε φινπο ηνπο. Ώθξηβψο θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο γηνξηήο ηεο δνπιεηάο [festivals of toil, fêtes du travail] βιέπεη θαλείο ην κεγαιχηεξν
πάζνο γηα δνπιεηά θαη επίδεημε αλζξψπηλεο δχλακεο. Καλέλαο έκκηζζνο κφρζνο θαη θακηά πξνζπάζεηα
πξνζσπηθνχ ηδηνθηήηε κπνξεί λα αληέμεη ηε ζχγθξηζε.
Ή αο πάξνπκε έλα ξσζηθφ ρσξηφ, φηαλ φινη νη θάηνηθνη καδί ζεξίδνπλ ην ρσξάθη πνπ αλήθεη ζηελ
θνκκνχλα ή πνπ απιά εθκεηαιιεχεηαη απ' απηήλ. Βθεί βιέπεη θαλείο ηη κπνξεί λα παξάγεη ν άλζξσπνο
φηαλ δνπιεχεη απφ θνηλνχ ζ' έλα ζπιινγηθφ έξγν. χληξνθνη ζπλαγσλίδνληαη πνηνο ζα θαζαξίζεη ην
κεγαιχηεξν θνκκάηη· νη δε γπλαίθεο ζην πφδη ηνπο αλαζθνπκπψλνληαη ψζηε λα κελ κείλνπλ πίζσ απφ
ηνπο ζεξηζηέο. Βίλαη κηα γηνξηή δνπιείαο φπνπ εθαηφ άλζξσπνη παξάγνπλ ζε κεξηθέο ψξεο έξγν πνπ ζα
'πεξλε κέξεο αλ δνχιεπε ν θαζέλαο μερσξηζηά. Πφζν ζιηβεξή θαίλεηε ε δνπιεηά ηνπ κεκνλσκέλνπ
ηδηνθηήηε ελ ζπγθξίζεη!
Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ρηιηάδεο παξαδείγκαηα απφ ηνπο πηνληέξνπο [pioneers] ηεο
Ώκεξηθήο, απφ ηελ Βιβεηία, Γεξκαλία, Ρσζία θαη κεξηθά ρσξηά ζηελ Γαιιία· ε δνπιεηά ησλ ξσζηθψλ
νπιακψλ [gangs,escouades] (artels) φπνπ ρηίζηεο, μπινπξγνί, βαξθάξεδεο, ςαξάδεο, θηι, πνπ
αλαιακβάλνπλ κηα δνπιεηά ζπιινγηθά θαη κνηξάδνπλ ην απνηέιεζκα ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ
κεζαδφλησλ. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα αλαθέξνπκε ηα κεγάια νκαδηθά θπλήγηα ησλ λνκαδηθψλ
θπιψλ, θαη έλα άπεηξν αξηζκφ απφ πεηπρεκέλεο ζπιινγηθέο επηρεηξήζεηο. Καη ζε θάζε πεξίπησζε ζα
θαηλφηαλ ε αδηακθηζβήηεηε αλσηεξφηεηα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο έλαληη απηήο πνπ γίλεηαη γηα ην
κεξνθάκαην ή ηνπ κεκνλσκέλνπ ηδηνθηήηε.
Σν επ δελ [well-being, bien-être], δειαδή ε ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη εζηθψλ
αλαγθψλ θαη ε εγγχεζε απηήο ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη αλέθαζελ ην πην δπλαηφ θίλεηξν γηα δνπιεηά. Κη
ελψ ν κηζζσηφο παξάγεη ηα απνιχησο αλαγθαία κε δπζθνιία, έλαο ειεχζεξνο εξγαδφκελνο, βιέπνληαο
κεγαιχηεξε άλεζε θαη πνιπηέιεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο ζαλ ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο
ηνπ, επελδχεη πνιιή κεγαιχηεξε ελέξγεηα θαη εθεπξεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα παξάγεη πξντφληα
πξψηεο ηάμεο ελ αθζνλία. Ο έλαο λνηψζεη θαζεισκέλνο ζηε κηδέξηα, ν άιινο ειπίδεη ζε έλα πνιπηειέο
θαη άλεην κέιινλ. Βθεί βξίζθεηαη φιν ην κπζηηθφ. Βπνκέλσο κηα θνηλσλία πνπ απνζθνπεί ζην επ δελ
φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη ζηελ δπλαηφηεηα φισλ λα απνιακβάλνπλ ηε δσή ζ' φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο,
ζα πξνζθέξεη εζεινληηθή εξγαζία πνπ είλαη απείξσο αλψηεξε θαη πην παξαγσγηθή απφ νηηδήπνηε έρεη
παξαρζεί κέρξη ηψξα ππφ ην δπγφ ηεο ζθιαβηάο, ηεο δνπινπαξνηθίαο, ή ηεο έκκηζζεο
εξγαζίαο[wagedom, salariat].
ΙΙ
ήκεξα, φπνηνο κπνξεί λα θνξηψζεη ζηνπο άιινπο ην δηθφ ηνπ κεξίδην εξγαζίαο αλαγθαίαο γηα ηελ
επηβίσζε, ην θάλεη θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη πάληα ζα είλαη έηζη.
Σψξα, ε εξγαζία αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε είλαη νπζηαζηηθά ρεηξσλαθηηθή. Μπνξεί λα είκαζηε
θαιιηηέρλεο ή επηζηήκνλεο, αιιά θαλείο καο δελ κπνξεί λα θάλεη ρσξίο πξάγκαηα πνπ παξάγνληαη κε
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, -ςσκί, ξνχρα, δξφκνη, πινία, θσο, ζεξκφηεηα, θηι. Βπηπιένλ, φζν πςειά
θαιιηηερληθέο ή ιεπηά κεηαθπζηθέο [highly artistic subtly metaphysical, hautement artistiques
subtilement métaphysiques] θαη λα είλαη νη απνιαχζεηο καο, φιεο ηνπο εμαξηνχληαη απφ ηε
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Καη είλαη αθξηβψο απηήλ ηελ εξγαζία -ζεκέιην ηεο δσήο- πνπ ν θαζέλαο
πξνζπαζεί λα απνθχγεη.
Καηαλννχκαη απνιχησο φηη έηζη πξέπεη λα είλαη ζήκεξα.
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Γηαηί ζήκεξα, ην λα θάλεηο ρεηξσλαθηηθή δνπιεηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη λα θιεηζηείο γηα δέθα
κε δψδεθα ψξεο ζ' έλα αλζπγηεηλφ εξγαζηήξη, θαη λα είζαη θαζεισκέλνο ζηελ ίδηα δνπιεηά γηα είθνζη ή
ηξηάληα ρξφληα κπνξεί θαη γηα φιε ζνπ ηε δσή.
εκαίλεη λα είζαη θαηαδηθαζκέλνο ζ΄ έλα πεληρξφ κηζζφ, ζηελ αβεβαηφηεηα ηνπ αχξην, ηελ αλεξγία,
ζπρλά ζηελ έλδεηα [destitution,misère], ζπρλφηεξα ζε ζάλαην ζην λνζνθνκείν, κεηά απφ ζαξάληα
ρξφληα πνπ δνχιεςεο γηα λα ηαΎζεηο, ληχζεηο, ςπραγσγήζεηο θαη λα δηδάμεηο άιινπο εθηφο απφ ηνλ
εαπηφ ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ.
εκαίλεη λα θέξεηο ηε ζηάκπα ηεο θαησηεξφηεηαο φιε ζνπ ηε δσή, γηαηί, φηη θαη λα καο ιέλε νη
πνιηηηθνί, φπνηνο εθηειεί ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζεσξείηαη πάληα θαηψηεξνο απηνχ πνπ εθηειεί
πλεπκαηηθή εξγαζία, θη απηφο πνπ έρεη κνρζήζεη δέθα ψξεο ζην εξγαζηήξη δελ έρεη ην ρξφλν, θη αθφκα
ιηγφηεξν ηα κέζα, λα πξνζθέξεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηηο πςειέο απνιαχζεηο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο,
νχηε θαλ λα κάζεη λα ηηο εθηηκά· πξέπεη λα είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηα ςίρνπια πνπ πέθηνπλ απφ ην
ηξαπέδη ησλ πξνλνκηνχρσλ.
Καηαλννχκε φηη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζεσξείηαη θαηάξα.
Καηαλννχκε φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ έλα φλεηξν: λα θαηαθέξνπλ, απηνί ή ηα παηδηά ηνπο λα
μεθχγνπλ απ' απηή ηελ θαηψηεξε θαηάζηαζε· λα δεκηνπξγήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κηα ¨αλεμάξηεηε¨
ζέζε, πνπ πάεη λα πεη, λα δνχλε θη ίδηνη απφ ηνλ θφπν άιισλ!
ζν ππάξρεη κηα ηάμε εξγαδφκελσλ ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο {εξγαηψλ} θαη κηα ηάμε εξγαδφκελσλ
ζε πλεπκαηηθέο εξγαζίεο {"εξγαηψλ" ηνπ πλεχκαηνο, καχξα ρέξηα θαη άζπξα ρέξηα, έηζη ζα' λαη ηα
πξάγκαηα.
Πξάγκαηη, ηη ελδηαθέξνλ κπνξεί απηή ε θαηαζιηπηηθή δνπιεηά λα έρεη γηα ηνλ εξγάηε, φηαλ απηφο μέξεη
φηη απφ ηελ θνχληα κέρξη ηνλ ηάθν ηνλ πεξηκέλεη κηα δσή κεηξηφηεηαο, θηψρεηαο θαη αλαζθάιεηαο γηα
ην αχξην; Βπνκέλσο, φηαλ βιέπνπκε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ λα μεθηλάλε ηελ άζιηα
δνπιεηά ηνπο θάζε πξσί, μαθληαδφκαζηε απφ ηελ επηκνλή ηνπο, απφ ηελ φξεμή ηνπο γηα δνπιεηά, απφ ηε
ζπλήζεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηάγνπλ κηα κίδεξε δσή ρσξίο ειπίδα γηα ην αχξην, ζαλ κεραλέο πνπ
ηπθιά εθηεινχλ νδεγίεο, ρσξίο λα πξνζβιέπνπλ, έζησ θαη ακπδξά, φηη θάπνηα κέξα απηνί ή
ηνπιάρηζηνλ ηα παηδηά ηνπο, ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αλζξσπφηεηα πινχζηα κε ηνπο ζεζαπξνχο ηεο
άθζνλεο θχζεο, κε φιεο ηηο απνιαχζεηο ηεο γλψζεο, ηεο επηζηεκνληθήο ή θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο,
πνπ ζήκεξα κφλν ιίγνη πξνλνκηνχρνη κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ.
Ώθξηβψο γηα λα εμαιείςνπκε απηφ ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ρεηξσλαθηηθήο θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο,
ζέινπκε λα θαηαξγήζνπκε ηελ κηζζσηή εξγαζία[wagedom], γη απηφ επηδηψθνπκε ηελ Κνηλσληθή
Βπαλάζηαζε. Σφηε ε δνπιεηά δελ ζά 'λαη πηα θαηάξα: ζα γίλεη απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη - ε ειεχζεξε
εμάζθεζε όισλ ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ [faculties of man, facultés de l' homme].
Βπηπιένλ, θαηξφο είλαη λα θάλνπκε κηα ζνβαξή αλάιπζε ηνπ εμήο κχζνπ: ππνηίζεηαη φηη αλψηεξε
δνπιεηά κπνξεί λα παξαρζεί κφλν θάησ απφ ην βνχξδνπια ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.
Γηα λα ζπιιάβεηε ηελ ηεξάζηηα ζπαηάιε αλζξψπηλεο ελέξγεηαο ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζχγρξνλεο
βηνκεραλίαο αξθεί λα επηζθεθηείηε έλα εξγνζηάζην, φρη έλα πξφηππν εξγνζηάζην ή εξγαζηήξη πνπ
βξίζθνπκε θακηά θνξά θαζ΄ εμαίξεζε, αιιά έλα ζπλεζηζκέλν εξγνζηάζην. Γηα θάζε ιίγν-πνιχ
νξζνινγηθά νξγαλσκέλν εξγνζηάζην, ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ εθαηφ πνπ ραξακίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν
κφρζν ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ ιφγν πέξα ηνπ λα απμήζνπλ θαηά κεξηθνχο νβνινχο ην εκεξήζην
εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε.
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Βδψ ζα δείηε, λεαξνχο κεηαμχ είθνζη θαη εηθνζηπέληε ρξνλψλ, λα θάζνληαη φιε κέξα ζ' έλα πάγθν, κε
θακπνπξηαζκέλνπο ψκνπο [their chests sunken in, la poitrine renfoncée], θνπλψληαο ππξεησδψο ην
θεθάιη θαη ην θνξκί γηα λα δέζνπλ, κε ηαρχηεηα ηαρπδαθηπινπξγνχ, ηηο άθξεο απφ κηθξά επηειή
θνκκάηηα κπακπαθηνχ, η΄ απνκεηλάξηα ηνπ αγαιεηνχ [.η.κ. εδψ ζέιεη πην πνιχ δνπιεηά]. Ση απνγφλνπο
ζα θιεξνδνηήζνπλ ζηε ρψξα ηνπο απηά ηα ηξεκάκελα εηνηκφξνπα θνξκηά; "Μα πηάλνπλ ηφζν ιίγν ηφπν
ζην εξγνζηάζην, θαη θαζέλαο ηνπο θέξλεη έλα ηάιηξν[sixpence,cinquante centimes] ηε κέξα", ζα πεη ν
εξγνδφηεο.
ε έλα ηεξάζηην εξγνζηάζην ηνπ Λνλδίλνπ ζα κπνξνχζαηε λα δείηε θνπειηέο, θαιαθξέο απφ ηα
δεθαεθηά ηνπο απφ ηνπο δίζθνπο κε ζπίξηα πνπ θνπβαιάλε ζην θεθάιη ηνπο απφ δσκάηην ζε δσκάηην
ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηε ζηηγκή πνπ κηα απινχζηαηε κεραλή ζα κπνξνχζε λα θπιήζεη ηα ζπίξηα ζην
ηξαπέδη ηνπο. Ώιιά ... είλαη ηφζν θηελή ε δνπιεηά ησλ αλεηδίθεπησλ γπλαηθψλ! Ση λα ηελ θάλνπλ ηε
κεραλή; φηαλ νη θνπειίηζεο δελ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ άιιν, είλαη ηφζν εχθνιν λα αληηθαηαζηαζνχλ ...
ππάξρνπλ ηφζν πνιιέο ζην δξφκν.
ηα ζθαιηά κηα έπαπιεο {ελφο αξρνληηθνχ} κηα παγεξή λχρηα ζα βξείηε έλα μππφιεην παηδί λα
θνηκάηαη αγθαιηά κε έλα δεκάηη εθεκεξίδεο ... ε παηδηθή εξγαζία είλαη ηφζν θηελή ψζηε είλαη πηζαλφλ
λα πξνζιακβάλεηαη θάζε βξάδπ, γηα λα πνπιάεη εθεκεξίδεο έλα θξάγθν ηε κία, εθ ηνπ νπνίνπ ην
θαθφκνηξν αγφξη ζα παίξλεη κηα κε κηάκηζε δεθάξα. Σέινο, κπνξεί λα δείηε έλα γεξνδεκέλν άληξα λα
ηξηγπξλά κε θξεκάκελα ρέξηα· είλαη άλεξγνο κήλεο ηψξα. Βλ ησ κεηαμχ ε θφξε ηνπ ρισκαίλεη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αλαζπκηάζεηο ηεο βηνηερλίαο θαηαζθεπήο ελδπκάησλ, θαη ν γηνο ηνπ γεκίδεη κε
ηα ρέξηα ηνπ θνπηηά κε βεξλίθη ή πεξηκέλεη κε ηηο ψξεο ζε κηα γσληά ψζπνπ θάπνηνο πεξαζηηθφο λα ηνπ
επηηξέςεη λα θεξδίζεη δπν δεθάξεο.
Καη έηζη είλαη παληνχ, απφ ην αλ Φξαλζίζθν ζηε Μφζρα, θη απφ ηε Νάπνιε ζηε ηνθρφικε. Δ
ζπαηάιε ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο είλαη ην δηαθξηηηθφ{νξίδνλ} ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραλίαο - γηα
λα κελ αλαθέξνπκε ην εκπφξην φπνπ απνθηά αθφκε πην θνινζζηαίεο δηαηάζεηο.
Ση ζιηβεξή ζάηηξα απηφ ην φλνκα, πνιηηηθή νηθνλνκία, λα δίλεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο θαηαζπαηάιεζεο
ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο θάησ απφ ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.
Ώιιά απηφ δελ είλαη φιν. Ώλ κηιήζεηε ζηνλ δηεπζπληή ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ εξγνζηαζίνπ, ζα ζαο
εμεγήζεη κε αθέιεηα πφζν δχζθνιν είλαη ζηηο κέξεο καο λα βξεζεί έλαο επηηήδεηνο, δσεξφο θαη
ελεξγεηηθφο εξγάηεο πνπ ζα δνπιεχεη κε φξεμε. "Ώλ έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο παξνπζηαδφηαλε αλάκεζα
ζηνπο είθνζη ηξηάληα πνπ έξρνληαη θάζε Αεπηέξα θαη δεηνχλε δνπιεηά, ζίγνπξα ζα ηνλ πξνζιακβάλακε,
αθφκα θη αλ είκαζηε ζε πεξίνδν κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Θα ηνλ αλαγλσξίδακε κε ηελ πξψηε καηηά
θαη ζα είλαη πάληα εππξφζδεθηνο, αθφκα θη αλ ζα αλαγθαζηνχκε λα απνιχζνπκε θάπνηνλ γεξνληφηεξν
θαη ιηγφηεξν ελεξγφ εξγάηε ηελ άιιε κέξα." Καη απηφο πνπ κφιηο έιαβε ηελ εηδνπνίεζε απφιπζεο, θη
απηνί πνπ ζα ηελ ιάβνπλ αχξην, ζα εληζρχζνπλ ηνλ ηεξάζηην ελ εθεδξεία ζηξαηφ ηνπ θεθαιαίνπ άλεξγνη εξγάηεο- πνπ θαινχληαη ζηνλ αξγαιεηφ ή ζηνλ πάγθν κφλν φηαλ ππάξρεη θφξηνο εξγαζίαο
[pressure of work, moments de presse] ή γηα λα ζπάζνπλ κηα απεξγία. Καη ηη γίλεηαη κε ηνπο άιινπο
εξγάηεο, πνπ είλαη ζην κέζν φξν θαη απνξξίπηνληαη απφ ηα πξψηεο ηάμεο εξγνζηάζηα; Ώπηνί
θαηαηάζζνληαη ζηνλ εμίζνπ ηξνκεξφ ζηξαηφ ησλ αδηάθνξσλ εξγαηψλ πνπ ζπλερψο αλαθπθιψλνληαη
κεηαμχ ησλ εξγνζηαζίσλ δεχηεξεο ηάμεο- απηψλ πνπ κφιηο βγάδνπλ ηα έμνδά ηνπο θαη πνξεχνληαη ζηνλ
θφζκν κε θφιπα θαη παγίδεο γηα ηνλ αγνξαζηή, εηδηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή ζε καθξηλέο ρψξεο.
Καη αλ κηιήζεηε κε ηνπο εξγάηεο, ζχληνκα ζ' αλαθαιχςεηε φηη ν θαλφλαο ζ' απηά ηα εξγνζηάζηα είλαηπνηέ κε δνπιεχεηο φζν κπνξείο. "θάξηνο κηζζφο - ζθάξηε δνπιεηά!" απηή είλαη ε ζπκβνπιή πνπ
δίλνπλ ζηνλ εξγάηε νη ζχληξνθνη ηνπ κε ην πνπ κπαίλεη ζην εξγνζηάζην.
Γηαηί νη εξγάηεο μέξνπλ φηη αλ ζε κηα ζηηγκή γελλαηνδσξίαο ελδψζνπλ ζηηο ηθεζίεο ηνπ εξγνδφηε θαη
ζπκθσλήζνπλ λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα πηεζηηθή παξαγγειηά,
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ηφηε απηή ε λεπξψδεο εξγαζία ζα απαηηείηαη ζην κέιινλ ζαλ θαλφλαο ζηελ θιίκαθα ησλ κηζζψλ [scale
of wages, l'échelle des salaires]. Βπνκέλσο ζε ηέηνηα εξγνζηάζηα πξνηηκνχλ λα κελ παξάγνπλ πνηέ φζν
κπνξνχλ. ε νξηζκέλα εξγνζηάζηα ε παξαγσγή θξαηηέηαη ρακειά νχησο ψζηε νη ηηκέο λα δηαηεξεζνχλ
πςειέο, θαη κεξηθέο θνξέο πεξληέηαη ην ζχλζεκα πνλεξά, πνπ ζεκαίλεη, "Καθή δνπιεηά γηα θαθή
πιεξσκή".
Δ κηζζσηή εξγαζία είλαη δνπινπαξνηθία [serf-work,labeur de serf]· δελ κπνξεί, δελ πξέπεη λα παξάγεη
φια φζα κπνξεί λα παξάγεη. Καη είλαη θαηξφο λα μεκπεξδέςνπκε κε ην κχζν πνπ παξνπζηάδεη ην κηζζφ
ζαλ ην θαιχηεξν θίλεηξν πξνο παξαγσγηθή εξγαζία. Ώλ ζήκεξα ε βηνκεραλία παξάγεη ην
εθαηνληαπιάζην απφ ηελ επνρή ησλ παππνχδσλ καο, απηφ νθείιεηαη ζην μαθληθφ μχπλεκα ησλ
θπζηθνρεκηθψλ επηζηεκψλ θαηά ην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα [.η.κ. ηνπ 19νπ]· δελ επηηεχρζεθε
εμαηηίαο ηεο θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, αιιά παξά ηελ χπαξμε απηήο ηεο
νξγάλσζεο.
ΙΙΙ
ζνη έρνπλ ζνβαξά εμεηάζεη ην Θέκα δελ αξλνχληαη θαλέλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θνκκνπληζκνχ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ελλνείηε, φηη είλαη ηειείσο ειεχζεξνο, δειαδή αλαξρηθφο. Ώλαγλσξίδνπλ φηη θάζε
εξγαζία πιεξσκέλε κε ρξήκαηα, έζησ θη αλ είλαη κεηακθηεζκέλα ζε "θνππφληα" ["labour
notes","bons"] πνπ ζα θαηαβάιινληαη ζηηο εξγαηηθέο ελψζεηο απφ ην θξάηνο, ζα θξαηνχζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ζπλεπψο ζα δηαηεξνχζε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο. πκθσλνχλ φηη ην φιν ζχζηεκα ζχληνκα ζα ππέθεξε ηηο ζπλέπεηεο, αθφκα θη αλ ε θνηλσλία
θαηείρε ηα κέζα παξαγσγήο. Καη παξαδέρνληαη φηη, ράξε ζηελ νινθιεξσκέλε παηδεία πνπ ζα
παξέρεηαη ζ΄ φια ηα παηδηά, γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο [laborious habits,habitudes laborieuses] ησλ
πνιηηηζκέλσλ θνηλσληψλ, καδί κε ηελ ειεπζεξία λα δηαιέγεηο θαη λα αιιάδεηο ηελ αζρνιία ζνπ θαη ηα
ζέιγεηξα [attractions,l'attrait] ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ίζσλ πξνο φθεινο φισλ{θνηλφ θαιφ}, κηα
θνκκνπληζηηθή θνηλσλία ζχληνκα ζα ηξηπιαζίαδε, ζα δεθαπιαζίαδε, ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζα
'δεηλε έλα λέν παικφ ζηελ βηνκεραλία.
Μέρξη εδψ νη αληίπαινί καο ζπκθσλνχλ. "Ώιιά ν θίλδπλνο" , ιέλε, "ζα 'ξζεη απφ ηε κεηνςεθία ησλ
ινπθαηδήδσλ πνπ δε ζα δνπιεχνπλ, θαη δελ ζά'ρνπλ ηαθηηθφ θαη ζπλεπέο σξάξην [regular habits, n'y
apporteront pas de régularité et d'esprit de suite], παξφιν πνπ ζα ππάξρνπλ φιεο νη ζπλζήθεο γηα
επράξηζηε δνπιεηά. ήκεξα ν θφβνο ηεο πείλαο αλαγθάδεη ηνπο πην αληηδξαζηηθνχο λα θηλνχληαη καδί
κε ηνπο άιινπο. πνηνο δελ έξρεηαη ζηελ ψξα ηνπ απνιχεηαη. Ώιιά έλα καχξν πξφβαην αξθεί γηα λα
δηαθζείξεη φιν ην θνπάδη, θαη δπν ηξεηο ηεκπέιεδεο ή αληηδξαζηηθνί εξγάηεο ζα απνπιαλήζνπλ ηνπο
ππφινηπνπο θαη ζα θέξνπλ ζην εξγνζηάζην έλα πλεχκα αλνξγαλσζηάο θαη εμέγεξζεο πνπ ζα θάλεη
αδχλαηε ηε δνπιεηά· έηζη ζην ηέινο ζα αλαγθαζηνχκε ζ' έλα ζχζηεκα θαηαλαγθαζκνχ πνπ ζα
αλαγθάζεη ηνπο ππνθηλεηέο λα μαλακπνχλ ζηε γξακκή. Καη δελ είλαη ην ζχζηεκα ηεο πιεξσκήο
αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο δνπιεηάο, ην κνλαδηθφ πνπ επηηξέπεη θαηαλαγθαζκφ ρσξίο λα πιεγψλεη
ηα αηζζήκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ; Γηαηί φια ηα άιια κέζα ζα ζπλεπάγνληαλ ηε ζπλερή παξέκβαζε ηεο
εμνπζίαο, πξάγκα απνθξνπζηηθφ γηα έλα ειεχζεξν άλζξσπν." Ώπηή πηζηεχνπκε πσο είλαη ε αληίξξεζε
ζε φιε ηεο ηελ ηζρχ.
Ώπηή ε αληίξξεζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ην
θξάηνο, ην πνηληθφ δίθαην, ην δηθαζηή θαη ην δεζκνθχιαθα.
"Καζψο ππάξρνπλ άλζξσπνη, κηα αζζεληθή κεηνλφηεηα [feeble minority, faible minorité] πνπ δελ
παξαδίδνληαη ζηα θνηλσληθά ήζε" ιέλε νη εμνπζηαζηηθνί, "πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ην θξάηνο, ηελ
εμνπζία, ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο θπιαθέο, παξφιν πνπ πνπ απ' απηνχο ηνπο ζεζκνχο πεγάδνπλ θάζε
είδνπο θαηλνχξηα θαθά."
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Βπνκέλσο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα επαλαιάβνπκε φηη έρνπκε ηφζν ζπρλά πεη ζρεηηθά κε ηελ εμνπζία
γεληθψο: "Γηα λα απνθχγεηε έλα πηζαλφ θαθφ έρεηε θαηαθχγεη ζε κέζα πνπ απφ κφλα ηνπο απνηεινχλ
κεγαιχηεξν θαθφ, θαη ηειηθά πξνμελνχλ ην θαθφ πνπ ζέιεηε λα δηνξζψζεηε. Αηφηη, κελ μερλάηε φηη
είλαη ε κηζζσηή εξγαζία, ε αδπλακία {κε δπλαηφηεηα}[impossibility, l'impossibilité] λα δήζεη θαλείο κ'
άιιν ηξφπν παξά λα πνπιάεη ηε δνπιεηά ηνπ, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ηηο
ακαξηίεο ηνπ νπνίνπ κφιηο έρεηε αξρίζεη λα αλαγλσξίδεηε."
Θα κπνξνχζακε επίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη απηφο ν εμνπζηαζηηθφο ηξφπνο ζθέςεο δελ είλαη παξά κηα
απνινγία [plaidoyer] γηα λα δηθαηνινγήζεη ηα θαθά ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Δ κηζζσηή εξγαζία
δελ εηζήρζεθε γηα λα δηνξζψζεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θνκκνπληζκνχ· ε θαηαγσγή ηεο φπσο θαη ε
θαηαγσγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, είλαη άιιε. Γελλήζεθε απφ ηε βίαηε επηβνιή ηεο
δνπιείαο θαη ηεο δνπινπαξνηθίαο θαη απιά θνξάεη ζχγρξνλε ελδπκαζία. πλεπψο απηφ ην επηρείξεκα
δελ έρεη πεξηζζφηεξε αμία απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ χπαξμε ηεο
πεξηνπζίαο θαη ηνπ θξάηνπο.
Χζηφζν, ζα εμεηάζνπκε ηψξα απηήλ ηελ αληίξξεζε γηα λα δνχκε αλ πεξηέρεη θακία αιήζεηα.
Καη' αξρήλ, δελ είλαη πξνθαλέο φηη αλ κηα θνηλσλία ζεκειησκέλε ζηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο εξγαζίαο,
θηλδχλεπε πξαγκαηηθά απφ ινπθαηδήδεο, ζα κπνξνχζε εχθνια λα απηνπξνζηαηεπζεί ρσξίο
εμνπζηαζηηθή νξγάλσζε θαη ρσξίο λα θαηαθχγεη ζηε κηζζσηή εξγαζία;
Ώο ππνζέζνπκε κηα νκάδα απφ εζεινληέο, πνπ ελψλνληαη γηα θάπνην επηρείξεκα, γηα ηελ επηηπρία ηνπ
νπνίνπ φινη δνπιεχνπλ κε δήιν, εθηφο απφ έλα εηαίξν πνπ ζπρλά απνπζηάδεη απφ ην πφζην ηνπ. Ση
πξέπεη λα θάλνπλ νη ππφινηπνη εηαίξνη; Να δηαιχζνπλ ηελ νκάδα, θαη λα εθιέμνπλ έλα πξφεδξν πνπ λα
επηβάιεη πξφζηηκα; ή ίζσο -φπσο ε Ώθαδεκία- λα δηαλείκνπλ ηεθκήξηα{θνππφληα} παξνπζίαο [markers,
jetons de présence]; Πξνθαλψο δελ ζα θάλνπλ νχηε ην είλαη νχηε ην άιιν, αιιά κηα κέξα ζα πηάζνπλ
ηνλ ζχληξνθν πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ζα ηνπ πνχλε: "Φίιε, ζα καο
άξεζε λα δνπιέςνπκε καδί ζνπ· αιιά θαζψο είζαη ζπρλά απψλ θαη γεληθά είζαη ακειήο, πξέπεη λα
ρσξίζνπκε. Πήγαηλε λα βξεηο άιινπο ζπληξφθνπο πνπ ζ΄ αλέρνληαη ηελ αδηαθνξία ζνπ!"
Ώπηφο ν ηξφπνο είλαη ηφζν θπζηθφο πνπ ζήκεξα εθαξκφδεηαη παληνχ, ζ' φιεο ηηο βηνκεραλίεο,
ηαπηφρξνλα κε φια η' άιια ζπζηήκαηα: πξφζηηκα, πεξηθνπή κηζζνχ, επίβιεςε θηι· έλαο εξγάηεο κπνξεί
λα έξζεη ζην εξγνζηάζην ζηελ ψξα ηνπ, αιιά αλ δελ θάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ, αλ παξεκπνδίδεη ηνπο
ζπληξφθνπο ηνπ κε ηελ ηεκπειηά ηνπ ή άιια ειαηηψκαηα θαη γίλεηαη θαπγάο, ηφηε ηέινο. Ώλαγθάδεηαη
λα εγθαηαιείςεη ην εξγνζηάζην.
Γεληθά, ππνηίζεηαη [On prétend] φηη είλαη ην παληνδχλακν αθεληηθφ θαη νη επηζηάηεο ηνπ πνπ δηαηεξνχλ
ηελ νκαιφηεηα [regularity, régularité] θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ζην εξγνζηάζην. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα θάπσο πεξίπινθε επηρείξεζε, φπνπ ηα πξντφληα πεξλνχλ απφ πνιιά ρέξηα πξηλ
νινθιεξσζνχλ, είλαη ην ίδην ην εξγνζηάζην, ην ζχλνιν ησλ εξγαηψλ πνπ επηβιέπνπλ[see, veillen] ηηο
θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα θαιχηεξα ηδησηηθά αγγιηθά εξγνζηάζηα έρνπλ
ιίγνπο επηζηάηεο, πνιχ ιηγφηεξνπο θαηά κέζν φξν απφ ηα γαιιηθά εξγνζηάζηα, θαη αζχγθξηηα
ιηγφηεξνπο απφ ηα θξαηηθά αγγιηθά εξγνζηάζηα.
Με ηνλ ίδην ηξφπν δηαηεξείηε θαη έλαο θάπνηνο εζηθφο ππξήλαο{εζηθφ επίπεδν} [un certain niveau
moral ] ζηελ θνηλσλία. Τπνηίζεηαη, φηη δηαηεξείηαη εμαηηίαο ησλ αγξνθπιάθσλ, ησλ δηθαζηψλ, θαη ησλ
αζηπλνκηθψλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαηεξείηε παξά ηελ χπαξμε ηνπ δηθαζηή, ηνπ αζηπλφκνπ θαη
ηνπ αγξνθχιαθα. "Πνιινί λφκνη, πνιιά εγθιήκαηα" ιέεη έλα πνιχ παιηφ ξεηφ.
Σα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη κφλν ζηα βηνκεραληθά εξγνζηάζηα, αιιά είλαη ε θαζεκεξηλή πξαθηηθή
παληνχ, ζε κηα θιίκαθα πνπ κφλν θάπνηνο πνπ δεη κέζα ζηα βηβιία {βηβιηνθάγνο} δελ έρεη αθφκα
θαηαιάβεη.
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ηαλ κηα ζηδεξνδξνκηθή εηαηξία πνπ είλαη ζε ζπλνκνζπνλδία κε άιιεο εηαηξείεο, ακειεί ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο, φηαλ ηα ηξαίλα ηεο θαζπζηεξνχλ, θαη ηα αγαζά είλαη παξαηεκέλα ζηνπο ζηαζκνχο,
ζπλήζσο κηα απεηιή δηαθνπήο ζπκβνιαίνπ απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο αξθεί.
Γεληθά πηζηεχεηαη[On croit], ή ηνπιάρηζηνλ δηδάζθεηαη, φηη ν κφλνο ιφγνο πνπ θξαηνχληαη{ηηκνχληαη}
νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο είλαη ν θφβνο ηεο κήλπζεο· θάζε άιιν. Βλληά θνξέο ζηηο δέθα ν έκπνξνο πνπ
θξάηεζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δελ πξνζάγεηαη ζην δηθαζηήξην. ε αγνξέο κε κεγάιε θπθινθνξία, φπσο
ηνπ Λνλδίλνπ, θαη κφλν ην γεγνλφο φηη θάπνηνο αλάγθαζε ηνλ πηζησηή ηνπ λα θαηαθχγεη ζην λφκν
αξθεί ψζηε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εκπφξσλ λα αξλεζεί λα έρεη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή καδί
ηνπ.
Γηαηί ινηπφλ, κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα κεηαμχ ζπληξφθσλ ζην εξγνζηάζην, εκπφξνπο,
θαη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ εζεινληηθή
δνπιεηά;
Γηα παξάδεηγκα ζεσξείζηε κηα έλσζε [association] πνπ ζπκθσλεί [stipulating] ην αθφινπζν ζπκβφιαην
κε ην θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο: ―"Ώλαιακβάλνπκε λα ζαο παξέρνπκε ηε ρξήζε ησλ ζπηηηψλ καο, ησλ
θαηαζηεκάησλ καο, ησλ δξφκσλ καο, ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ησλ ζρνιείσλ καο, ησλ κνπζείσλ καο,
θηι., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, κεηαμχ εηθνζηπέληε θαη ζαξάληα πέληε ή πελήληα εηψλ, ζα αθηεξψλεηε
ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο θαζεκεξηλά ζε θάπνηα δνπιεηά αλαγλσξηζκέλε σο αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε.
Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο παξαγσγηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα πξνζρσξήζεηε, ή λα ηδξχζεηε κηα λέα
νκάδα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα αλαιάβεη ηελ παξαγσγή αλαγθαίσλ πξνο ηελ επηβίσζε αγαζψλ.
ζνλ αθνξά δε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζαο είζηε ειεχζεξνο λα θάλεηε φπνηεο παξέεο ζέιεηε, γηα
ςπραγσγία, ηέρλε, ή επηζηήκε θαηά ηελ φξεμή ζαο.
"Υίιηεο δηαθφζηεο ή ρίιηεο πεληαθφζηεο ψξεο δνπιεηάο ην ρξφλν, ζε κηα νκάδα πνπ παξάγεη θαγεηφ,
ξνπρηζκφ, ή θαηνηθίεο, ή ζηελ δεκφζηα πγεία ή ζηε ζπγθνηλσλία θηι., απηφ είλαη ην κφλν πνπ δεηάκε.
Γη' απηή ηε δνπιεηά ζαο εγγπνχκαζηε φια φζα παξάγνληαη ή ζα παξαρζνχλ απφ ηηο νκάδεο καο. κσο
αλ θακηά απφ ηηο ρηιηάδεο νκάδεο ηεο ζπλνκνζπνλδίαο καο δελ ζα ζαο δερηεί, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αλ
είζηε απφιπηα{ηειείσο} αλίθαλνο λα παξάγεηε νηηδήπνηε ρξήζηκν, ή αλ αξλείζηε λα δνπιέςεηε, ηφηε αο
δήζεηε σο εξεκίηεο ή σο αλάπεξνο [invalid]. Ώλ είκαζηε αξθεηά πινχζηνη ψζηε λα κπνξνχκε λα ζαο
δηαζέζνπκε ηα αλαγθαία πξνο ην δελ, ζα ην θάλνπκε κε επραξίζηεζε. Βίζηε άλζξσπνο θαη ζπλεπψο
έρεηε ην δηθαίσκα λα δήζεηε. Ώιιά εθφζνλ δεηάηε λα δήζεηε ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο, θαη ζέηεηε εαπηφλ
εθηφο θνηλσλίαο [leave the ranks, sortir des rangs], είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη γη απηφλ ην ιφγν ζα
ππνθέξεηε θαζεκεξηλά ζηηο ζπλδηαιάμεηο ζαο κε ηνπο άιινπο πνιίηεο. Θα ζεσξείζηε έλα θάληαζκα,
έλα θαηάινηπν ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο[société bourgeoise], ― εθηφο θη αλ θάπνηνη θίινη ζαο ζεσξνχλ
φηη είζηε ηδηνθπΎα, θαη αλαιακβάλνληαο λα ζαο απαιιάμνπλ απφ ην ρξένο ζαο πξνο ηελ θνηλσλία,
θάλνπλ φιε ηε δνπιεηά γηα ζαο.
"Σέινο, αλ απηφ δελ ζαο επραξηζηεί, πεγαίλεηε λα βξείηε άιιεο ζπλζήθεο θάπνπ αιινχ ζηνλ θφζκν. Ή
αθφκα θαιχηεξα βξείηε νπαδνχο ζην δηθφ ζαο ηξφπν δσήο θαη νξγαλψζηε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο
ζαο αξρέο. Βκείο πξνηηκάκε ηηο δηθηέο καο."
Να ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη, ζε κηα θνκκνπληζηηθή θνηλσλία ψζηε λα δησρζνχλ νη ινπθαηδήδεο αλ
πνιππιεζχλνπλε.
IV
Πνιχ ακθηβάισ φηη ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχκε γηα κηα ηέηνηα πεξίζηαζε ζε κηα θνηλσλία πνπ
πξαγκαηηθά βαζίδεηαη ζηελ νιηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ.
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά ηελ αζθαιηζηηθή δηθιίδα [premium, prime] ελαληίνλ ηεο αξγίαο
[idleness,fainéantise] {.η.κ. ίζσο λα ιέεη "παξά ην κπφλνπο ζηελ αξγία"} πνπ πξνζθέξεη ε ηδησηηθή
θαηνρή ηνπ θεθαιαίνπ, ν πξαγκαηηθά ηεκπέιεο άλζξσπνο είλαη κάιινλ ζπάλην θαηλφκελν, εθηφο θη αλ
είλαη άξξσζηνο.
πρλά ιέγεηε, κεηαμχ εξγαηψλ, φηη νη αζηνί [bourgeois] είλαη αξγφζρνινη. Τπάξρνπλ πξάγκαηη αξθεηνί
ηέηνηνη αιιά θαη πάιη απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε. Ώληηζέησο ζε θάζε βηνκεραληθή επηρείξεζε, είλαη
ζίγνπξν φηη ζα βξεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη αζηνί πνπ δνπιεχνπλ πνιχ ζθιεξά. Βίλαη γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξνη αζηνί επσθεινχληαη ηεο πξνλνκηνχραο ζέζεο ηνπο, θαη αλαιακβάλνπλ{αλαζέηνπλ ζηνλ
εαπηφ ηνπο} ηηο ιηγφηεξν δπζάξεζηεο αζρνιίεο θάησ απφ πγηεηλέο ζπλζήθεο ηξνθήο, αέξα, θηι., πξάγκα
ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα δηεθπεξψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο πνιχ θνχξαζε. Ώιιά απηέο αθξηβψο
είλαη νη ζπλζήθεο πνπ δηεθδηθνχκε γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο εξγάηεο. Πξέπεη επίζεο λα πνχκε φηη,
ράξε ζηελ πξνλνκηαθή ηνπο ζέζε, νη πινχζηνη ζπρλά εμαζθνχλ αλψθεια ή θαη θνηλσληθά επηδήκηα
επαγγέικαηα· εληνχηνηο απηνθξάηνξεο, ππνπξγνί, γεληθνί δηεπζπληέο [chefs de bureaux], δηεπζπληέο
εξγνζηαζίσλ, έκπνξνη, ηξαπεδίηεο, θηι., ππνβάινπλ εαπηνχο, γηα ιίγεο ψξεο θάζε κέξα, ζε εξγαζία πνπ
ζεσξνχλ ιίγν πνιχ θνπξαζηηθή ― φινη ηνπο πξνηηκάλε ηηο ψξεο αλαςπρήο αληί γη απηή ηελ
ππνρξεσηηθή δνπιεηά. Καη αλ, ελληά θνξέο ζηηο δέθα, απηή ε δνπιεηά είλαη θξίζηκε{κνηξαία}[funeste],
απηφ δελ ηνπο θάλεη λα ηε ζεσξνχλ ιηγφηεξν θνπξαζηηθή. Ώιιά είλαη αθξηβψο επεηδή νη αζηνί [les
bourgeois] έρνπλ θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα ζην λα θάλνπλ θαθφ (ελ γλψζεη ηνπο ή φρη) θαη ζηελ
ππεξάζπηζε
ηεο
πξνλνκηνχραο
ζέζεο
ηνπο,
πνπ
λίθεζαλ
ηνπο
επγελείο
γαηνθηήκνλεο{θενπδάξρεο}[landed nobility, noblesse foncière ] θαη πνπ ζπλερίδνπλ θπξηαξρνχλ ηε
κάδα ηνπ ιανχ. Ώλ ήηαλ αξγφζρνινη ζα είραλ πάςεη λα πθίζηαληαη πξν πνιινχ, ζα είραλ εθιείςεη ζαλ
ηνπο αξηζηνθξάηεο[talons rouges].
ε κηα θνηλσλία πνπ ζα απαηηνχζε κφλν ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ρξήζηκεο, επράξηζηεο θαη πγηεηλήο
(.η.κ. ππφ πγηεηλέο ζπλζήθεο) δνπιεηάο εκεξεζίσο, ζα εθηεινχζαλ ην έξγν ηνπο ηέιεηα, θαη ζίγνπξα
δελ ζ' αλέρνληαλ - ρσξίο λα ηηο κεηαξξπζκίζνπλ- ηηο θξηθηέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη εξγάηεο
κνρζνχλ ζήκεξα. Ώλ ν Παζηέξ πεξλνχζε πέληε ψξεο θάζε κέξα ζηνπο ππνλφκνπο ηνπ Παξηζηνχ, λα
είζηε ζίγνπξνη φηη ζα 'βξηζθε ηνλ ηξφπν λα ηνπο θάλεη εμίζνπ πγηεηλνχο κε ην βηνινγηθφ ηνπ εξγαζηήξην.
ζν γηα ηελ ηεκπειηά ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εξγαηψλ, κφλν νη νηθνλνκνιφγνη θαη νη
θηιάλζξσπνη ζπδεηνχλ ζε κάθξνο επ' απηήο.
πδεηήζηε κε θάπνηνλ έμππλν βηνκήραλν θαη ζα ζαο πεη φηη αλ νη εξγάηεο ην βάινπλ πείζκα λα είλαη
ηεκπέιεδεο, φια ηα εξγνζηάζηα ζα 'πξεπε λα θιείζνπλ, θαλέλα απζηεξφ κέηξν, θαλέλα ζχζηεκα
θαηαζθνπείαο (.η.κ. ραθηεδηζκφο) ζα θαηάθεξλε ηίπνηα. Έπξεπε λα δείηε ηνλ ηξφκν ησλ εγγιέδσλ
εξγνδνηψλ φηαλ ην 1887 έλα δπν αλαθηλεηέο [agitators] άξρηζαλ λα θεξχηηνπλ ηε ζεσξεία
ηνπ πνλεξά "θαθή δνπιεηά γηα θαθή πιεξσκή, ζηγά-ζηγά κε μεζθίδεζηε ζηε δνπιεηά θαη ραξακίζεηε
φζν πην πνιχ πιηθφ κπνξείηε". - "Αηαθζείξνπλ ηνπο εξγάηεο, ζέινπλ λα δνινθνλήζνπλ ηε βηνκεραλία!"
θψλαδαλ απηνί πνπ πξνεγνπκέλσο θαηαθέξνληαλ βηαίσο ελαληίνλ ηεο αλεζηθφηεηαο ησλ εξγαηψλ θαη
ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηά ηνπο. Μα αλ ν εξγάηεο ήηαλ φπσο ηνλ παξνπζηάδνπλ νη
νηθνλνκνιφγνη -έλαο ηεκπέιεο πνπ πξέπεη ζπλερψο λα απεηιείηαη κε απφιπζε- ηη λφεκα ζα είρε ε ιέμε
"δηαθζνξά";
Έηζη, φηαλ κηιάκε γηα πηζαλή ηεκπειηά, θαιφ ζα είλαη λα θαηαιάβνπκε φηη κηιάκε γηα κηα κηθξή
κεηνςεθία κέζα ζηελ θνηλσλία. Καη πξνηνχ λνκνζεηήζνπκε γη απηήλ ηελ κεηνλφηεηα δελ είλαη επείγνλ
λα κειεηήζνπκε ηελ πξνέιεπζή ηεο;
Ο νμπδεξθήο παξαηεξεηήο μέξεη πνιχ θαιά φηη ν καζεηήο πνπ ζεσξείηαη ηεκπέιεο ζην ζρνιείν είλαη
ζπλήζσο ην παηδί πνπ δελ θαηαιαβαίλεη θαιά απηά πνπ δελ ηνπ έρνπλ δηδάμεη θαιά [qui comprend mal
ce qu'on lui enseigne mal]. πρλφηαηα δε, πάζρεη απφ εγθεθαιηθή αλαηκία [d'anémie cérébrale] πνπ
πξνθαιέζζεθε απφ ηελ θηψρεηα θαη ηελ αληηπγεηηλή εθπαίδεπζε.
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Σν αγφξη πνπ ηεκπειηάδεη ζηα (αξραία) Βιιεληθά θαη ηα Λαηηληθά ζα δνχιεπε σο είισηαο[comme un
nègre] αλ είρε κπεζεί ζηελ επηζηήκε δηα κέζνπ ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο. Σν θνξίηζη πνπ παίξλεη
κεδέλ ζηα καζεκαηηθά γίλεηε ε θαιχηεξε καζεκαηηθφο ηεο ηάμεο ηεο φηαλ ηπραία ζπλαληήζεη θάπνηνλ
γλσξίδνληα θαη ηεο εμεγήζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αξηζκεηηθήο πνπ δελ είρε θαηαιάβεη. Καη ν
εξγάηεο, ηεκπέιεο ζην εξγνζηάζην, θαιιηεξγεί ηνλ θήπν ηνπ θάζε πξσί, ελψ παξαηεξεί ηνλ
αλαηέιινληα ήιην, θαη θάζε βξάδπ{εζπέξα} φηαλ φιε ε θχζε πάεη γηα χπλν.
Κάπνηνο είπε φηη ε ζθφλε είλαη χιε ζε ιάζνο κέξνο. Ο ίδηνο νξηζκφο ηζρχεη γηα ηα ελλέα δέθαηα απηψλ
πνπ ιέγνληαη ηεκπέιεδεο. Βίλαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πιαλεζεί ζ'έλα δξφκν πνπ δελ ηαηξηάδεη ζηελ
ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Αηαβάδνληαο ηηο βηνγξαθίεο κεγάισλ αλδξψλ,
μαθληαδφκαζηε κε ην κεγάιν βαζκφ ησλ "αξγφζρνισλ" αλάκεζά ηνπο. Ήηαλ ηεκπέιεδεο πξνηνχ βξνπλ
ηνλ αιεζηλφ ηνπο πξννξηζκφ, θαη πνιχ εξγαηηθνί κεηά πνπ ηνλ βξήθαλ. Ο Ααξβίλνο [Darwin], ν
ηεθελζνλ [Stephenson], θαη πνιινί άιινη αλήθνπλ ζ' απηήλ ηελ θαηεγνξία.
Πνιχ ζπρλά ν ηεκπέιεο δελ είλαη παξά θάπνηνο άλζξσπνο πνπ βξίζθεη απσζεηηθή ηελ ηδέα λα πεξάζεη
φιε ηνπ ηε δσή θαηαζθεπάδνληαο ην έλα εηθνζηφ κηαο θαξθίηζαο, ή ην έλα εθαηνζηφ ελφο ξνινγηνχ,
φηαλ λνηψζεη λα μερεηιίδεη απφ ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα δηνρεηεχζεη αιινχ. Βπίζεο ζπρλά, είλαη
έλαο επαλαζηάηεο πνπ δελ κπνξεί λα δερηεί ηελ θαζήισζε ηνπ ζ' έλα πάγθν εξγαζίαο ψζηε λα
ζπλεηζθέξεη ζηηο ρίιηεο απνιαχζεηο ηνπ αθεληηθνχ ηνπ, ελψ μέξεη φηη δελ είλαη, θαηά πνιχ, ν πην ειίζηνο
απφ ηνπο δπν ηνπο, θαη φηη ην κφλν ηνπ θηαίμηκν είλαη πνπ γελλήζεθε ζε κηα θαιχβα αληί γηα έλα
θάζηξν.
Σέινο, πνιινί απφ ηνπο "ηεκπέιεδεο" δελ είλαη γλψζηεο ηεο ηέρλεο πνπ αλαγθάδνληαη λα εμαζθνχλ γηα
λα βγάινπλ ην ςσκί ηνπο. ΐιέπνληαο ηηο αηέιεηεο απηνχ πνπ παξάγνπλ ηα ρέξηα ηνπο, πξνζπαζψληαο
κάηαηα λα βειηησζνχλ θαη θαηαιαβαίλνληαο φηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ πνηέ ιφγσ ησλ θαθψλ
ζπλήζεησλ δνπιεηάο [bad habits of work] πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη, αξρίδνπλ λα κηζνχλ ηελ ηέρλε ηνπο
θαη πην γεληθά ηελ εξγαζία. Υηιηάδεο εξγάηεο θαη θαιιηηέρλεο ππνθέξνπλ απ' απηή ηελ αηηία.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά φπνηνο απφ κηθξφο έρεη κάζεη λα παίδεη θαιά ην πηάλν ε λα δνπιεχεη θαιά ηελ
πιάλε, ηε ζκίιε, ηε βνχξηζα ή ηε ιίκα, ψζηε λα ζεσξεί απηφ πνπ θάλεη σξαίν, δελ παξαηήζεη πνηέ ην
πηάλν, ηε ζκίιε ή ηε ιίκα. Θα βξίζθεη επραξίζηεζε ζηε δνπιεηά ηνπ ε νπνία δελ ζα ηνλ θνπξάδεη πνηέ,
θηάλεη βέβαηα λα κελ ην παξαθάλεη.
Κάησ απφ ηε γεληθή νλνκαζία ηεκπειηά έρνπλ καδεπηεί κηα ζεηξά απφ απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη ζε
δηαθνξεηηθέο αηηίεο, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα πεγή θαινχ αληί γηα πεγή θαθνχ
γηα ηελ θνηλσλία. πσο ζπκβαίλεη κε φια ηα ζέκαηα πεξί εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηηο
αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο κηα έρεη καδεπηεί κηα πιεζψξα ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κεηαμχ
ηνπο. Λέλε ηεκπειηά ή έγθιεκα, ρσξίο λα κπαίλνπλ ζηνλ θφπν λα αλαιχζνπλ ηηο αηηίεο ηνπο. ΐηάδνληαη
λα ηηκσξήζνπλ ρσξίο λα αλαξσηηνχληαη κήπσο ε ίδηα ε ηηκσξία δελ είλαη εγγχεζε
γηα ηεκπειηά ή έγθιεκα[1]
Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ αλ κηα ειεχζεξε θνηλσλία έβιεπε ηνλ αξηζκφ ησλ αξγφζρνισλ κεηαμχ ησλ
πνιηηψλ ηεο λα απμάλεηαη, ρσξίο ακθηβνιία ζα έςαρλε λα βξεη ηελ αηηία ηεο ηεκπειηάο γηα λα ηελ
θαηαζηείιεη, πξνηνχ πξνζθχγεη ζηελ ηηκσξία. ηαλ, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη είλαη απιά κηα
πεξίπησζε αλαηκίαο, ηφηε "Πξνηνχ γεκίζεηε ην θεθάιη ηνπ παηδηνχ κε επηζηήκε, ηαΎζηε ην ζχζηεκά ηνπ
λα παξάγεη αξθεηφ αίκα, δπλακψζηε ην, θαη γηα λα κελ ζπαηαιά ην ρξφλν ηνπ πεγαίλεηέ ην ζηε εμνρή ή
ζηελ αθξνγηαιηά θη εθεί ζηνλ θαζαξφ αέξα δηδάμηε ην--φρη κε βηβιία--γεσκεηξία, κεηξψληαο ηελ
απφζηαζε κέρξη ηα βξάρηα ή ην χςνο ελφο δέληξνπ· θπζηθή ηζηνξία καδεχνληαο ινπινχδηα ή
ςαξεχνληαο ζηε ζάιαζζα· θπζηθέο επηζηήκεο, θαηαζθεπάδνληαο κηα βάξθα λα πάηε γηα ςάξεκα. Ώιιά,
ζην φλνκα ηεο ράξεο, κε γεκίδεηε ην κπαιφ ηνπ κε πξνηάζεηο θαη λεθξέο γιψζζεο. Μελ ην θάλεηε
ηεκπέιε!"

109

Ώπηφ ην παηδί δελ έρεη ηάμε ή ηαθηηθέο ζπλήζεηεο [n'a pas des habitudes d'ordre et de régularité].
Ώθήζηε ηα παηδηά λα εκθπζήζνπλ[inculcate, inculquer] ηάμε αλακεηαμχ ηνπο. Ώξγφηεξα, ζην
εξγαζηήξην, ζην εξγνζηάζην, κε δνπιεηά ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε πνιιά εξγαιεία
ηξηγχξσ, ζα ηνπο δηδάμεη κεζνδηθφηεηα. Ώιιά κε ηα θάλεηε αθαηάζηαηα κε ηα ζρνιεία ζαο, φπνπ ε
κφλε ηάμε είλαη ε ζπκκεηξηθή δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ, θαη πνπ-αιεζηλή αληαλάθιαζε ηνπ ράνπο ζηε
δηδαζθαιία-πνηέ δελ δελ πξφθεηηαη λα εκπλεχζνπλ ζε θαλέλαλ ηελ αγάπε ηεο αξκνλίαο, ηεο ζπλέπεηαο
θαη ηεο κεζφδνπ ζηελ εξγαζία.
Αελ βιέπεηε φηη κε ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ζαο, αλαπηπγκέλεο απφ έλα ππνπξγείν γηα νθηψ
εθαηνκκχξηα καζεηέο, πνπ αληηπξσπεχνπλ νθηψ εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο, ην κφλν πνπ
θάλεηε είλαη λα επηβάιεηε έλα ζχζηεκα θαηάιιειν γηα κεηξηφηεηεο θαη ζρεδηαζκέλν απφ έλα κέζν φξν
κεηξηνηήησλ; Σν ζρνιείν ζαο γίλεηε έλα παλεπηζηήκην ηεκπειηάο, φπσο θαη ε θπιαθή ζαο είλαη έλα
παλεπηζηήκην εγθιήκαηνο. Κάληε ηα ζρνιεία ζαο ειεχζεξα, θαηαξγήζηε ηελ παλεπηζηεκηαθή
βαζκνινγία, θάληε έθθιεζε ζε εζεινληέο δηδάζθνληεο· αξρίζηε έηζη αληί λα θηηάρλεηε λφκνπο θαηά ηεο
ηεκπειηάο πνπ ην κφλν πνπ θαηαθέξλνπλ είλαη λα ηελ απμάλνπλ.
Αψζηε ηελ επθαηξία ζηνλ εξγάηε πνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα παξάγεη έλα κηθξνζθνπηθφ θνκκάηη
θάπνηνπ πξντφληνο, πνπ είλαη αγθπισκέλνο κπξνζηά ζε κηα κεραλή θαη πνπ θαηαιήγεη λα ηε κηζεί,
δψζηε ηνπ ηελ επθαηξία λα γπξίζεη ηε γε, λα θφςεη δέληξα ζην δάζνο, λα ζρίζεη ηε ζάιαζζα θφληξα
ζηνλ θαηξφ, ή λα πάεη ζην δηάζηεκα κε κηα κεραλή, αιιά κελ ηνλ θάλεηε ηεκπέιε κε ην λα ηνλ
αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη φιε ηνπ ηε δσή παξαθνινπζψληαο κηα κεραλή, λα βηδψλεη κηα βίδα ή λα
πεξλάεη θισζηή ζην κάηη κηαο βειφλαο.
Καηαπλίμηε ηελ αηηία ηεο ηεκπειηάο, θαη λα είζηε ζίγνπξνη φηη πνιχ ιίγα άηνκα ζα κηζνχλ ηε δνπιεηά,
εηδηθά ηελ εζεινληηθή εξγαζία, θαη φηη δελ ζα ππάξρεη αλάγθε λα θηηάμεηε έλα νπινζηάζην απφ λφκνπο
γηα ράξε ηνπο.
Σημειώζεις:
1) Αεο ηε κπξνζνχξα κνπ "Οη θπιαθέο".(Les Prisons, Paris, 1889.)
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Κεθάιαην 13: Σν κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ
θνιιεθηηβηζκνχ
Ι
Καηά ηε γλψκε καο νη θνιεθηηβηζηέο ππνπίπηνπλ ζε έλα δηπιφ ζθάικα ζηα ζρέδηά ηνπο γηα ηελ
αλαδφκεζε ηεο θνηλσλίαο. Βλψ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
ζθνπεχνπλ απ ηελ άιιε λα δηαηεξήζνπλ δχν ζεζκνχο πνπ απνηεινχλ θαζεαπηή ηε βάζε ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ θαη νη νπνίνη είλαη ε Κπβέξλεζε Ώληηπξνζψπσλ θαη ην Μηζζνινγηθφ χζηεκα.
ζνλ αθνξά ηελ απνθαινχκελε Κπβέξλεζε Ώληηπξνζψπσλ, έρεη ζπρλά γίλεη ιφγνο ζρεηηθά κε απηή.
Βίλαη ηειείσο αθαηαλφεην γηα καο ην φηη ινγηθνί άλζξσπνη ,κπνξεί λα παξακέλνπλ νπαδνί ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ εζληθψλ ή ησλ θνηλνηηθψλ θνηλνβνπιίσλ κεηά απ‟ φια φζα ε ηζηνξία ηνπο δίδαμε ζηελ
Γαιιία ηελ Ώγγιία ηε Γεξκαλία θαη ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο.
Καη ελψ γηλφκαζηε κάξηπξεο ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη βιέπνπκε ηελ
θξηηηθή πνπ αζθείηαη ελαληίνλ ηνπ λα γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλε απ φιεο ηηο πιεπξέο, φρη κφλν ιφγσ
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξε αιιά ιφγσ θαη ησλ αξρψλ πνπ ην δηέπνπλ, πσο είλαη δπλαηφλ νη
επαλαζηάηεο ζνζηαιηζηέο λα ππεξαζπίδνληαη έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ είλαη ήδε θαηαδηθαζκέλν;
Έρνληαο αλαπηπρζεί ζηαδηαθά απφ ηηο κεζαίεο ηάμεηο κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο
έλαληη ηεο βαζηιείαο, ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα είλαη πξσηαξρηθά έλα ζχζηεκα ηεο κεζαίαο ηάμεο
ην νπνίν θαζηεξψλεη θαη ηαπηφρξνλα ελδπλακψλεη ηελ θπξηαξρία ηεο επί ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Οη
ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πνηέ δελ επηβεβαίσζαλ κε ζνβαξφηεηα φηη έλα θνηλνβνχιην ή έλα
θνηλνηηθφ ζπκβνχιην εθπξνζσπεί έλα έζλνο ή κία πφιή. Οη πην ινγηθνί απφ απηνχο γλσξίδνπλ φηη απηφ
είλαη αδχλαην. Δ κεζαία ηάμε απιψο ρξεζηκνπνίεζε ην ζχζηεκα απηφ γηα λα νξζψζεη έλα
πξνζηαηεπηηθφ ηείρνο αλάκεζα ζε απηή θαη ζηε βαζηιεία ρσξίο λα δίλεη ειεπζεξία ζην ιαφ. ηαδηαθά
φκσο θαζψο ν ιαφο απνθηά ζπλείδεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη θαζψο ε πνηθηιία ησλ ζπκθεξφλησλ
απηψλ πνιιαπιαζηάδεηαη, ην ζχζηεκα δε κπνξεί πιένλ λα ιεηηνπξγήζεη. Έηζη ινηπφλ νη δεκνθξάηεο
απφ φιεο ηηο ρψξεο κάηαηα νλεηξεχνληαη (παξεγνξηά ζηνλ άξξσζην….). Σν δεκνςήθηζκα δνθηκαζηηθέ
θαη απέηπρε, ε αλαινγηθή εθπξνζψπεζε δελ είλαη αμηφινγε, φπσο θαη ε εθπξνζψπεζε ησλ
κεηνλνηήησλ θαη νη ππφινηπεο θνηλνβνπιεπηηθέο Οπηνπίεο. Βλ ζπληνκία ςάρλνπλ γηα θάηη πνπ δελ
ππάξρεη θαη αλαγθάδνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ην φηη αθνινπζνχλ ιάζνο δξφκν θάηη πνπ νδεγεί ζηνλ
εθθπιηζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ππάξρεη ζην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα.
Σν ίδην ηζρχεη κε ην κηζζνινγηθφ ζχζηεκα. Γηαηί εθ‟ φζνλ έρεη δηαθεξπρζεί ε θαηάξγεζε ηεο
πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη ε θαηνρή απφ θνηλνχ φισλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο πσο κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί έλα ηέηνην ζχζηεκα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ; Βίλαη σζηφζν απηφ πνπ θάλνπλ νη
θνιεθηηβηζηέο φηαλ ζπληζηνχλ ηηο «εξγαην-επηηαγέο».
Βίλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ην γηαηί νη πξψηνη Άγγινη ζνζηαιηζηέο θαηέιεμαλ ζηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ εξγαην-επηηαγψλ. Πξνζπαζνχζαλ απιψο λα πεηχρνπλ ζπκβηβαζκφ ηνπ Κεθαιαίνπ θαη
ηεο Βξγαηηάο έρνληαο απνθεξχμεη ηελ ηδέα ηεο βίαηεο θαηάιεςεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηδηνθηεζίαο. Βίλαη
επίζεο εχθνια θαηαλνεηφ ην γηαηί ν Πξνπληφλ ρξεζηκνπνίεζε θαη πάιη ηελ ηδέα απηή κεηαγελέζηεξα.
ην Ώκνηβαηίζηηθν ζχζηεκά ηνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη ην θεθάιαην ιηγφηεξν «επηζεηηθφ», ρσξίο λα
αληηζηαζεί ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο ηελ νπνία κηζνχζε απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηνπ
αιιά παξ‟ φια απηά ηε ζεσξνχζε απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αηφκνπ έλαληη ηνπ θξάηνπο.
Οχηε ηέινο πξνθαιεί θαηάπιεμε ην γεγνλφο φηη θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη νη νπνίνη ιίγν πνιχ αλήθαλ
ζηελ αζηηθή ηάμε παξαδέρνληαη ηηο «εξγαην-επηηαγέο». Λίγν ηνπο ελδηαθέξεη αλ ν εξγάηεο πιεξψλεηαη
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κε «εξγαην-γξακκάηηα» ή κε λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο δεκνθξαηίαο ή ηεο
απηνθξαηνξίαο. Βθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην λα δηαζσζεί απφ ηελ θαηαζηξνθή ε αηνκηθή
ηδηνθηεζία, ησλ θαηνηθηψλ, ηεο γεο θαη ησλ εξγνζηαζίσλ, ελ πάζε πεξηπηψζεη δειαδή λα δηαζσζεί ε
ηδηνθηεζία ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαγσγή. Σα «εξγαηνγξακκάηηα» δίλνπλ ινηπφλ ηε ιχζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο.
Βθ‟ φζνλ ηα «εξγαην-γξακκάηηα» κπνξνχλ λα αληαιιαρηνχλ κε θνζκήκαηα ή κε θαξφηζηα, ν
ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ επραξίζησο ζα ηα δερηεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ. Καη φζν νη θαηνηθίεο ηα
ρσξάθηα θαη ηα εξγνζηάζηα αλήθνπλ ζε κεκνλσκέλνπο ηδηνθηήηεο, ν θφζκνο ζα πξέπεη λα πιεξψλεη γη
απηά κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ψζηε λα ηνπ επηηξαπεί λα εξγαζηεί ζηα ρσξάθηα θαη ζηα εξγνζηάζηα
θαη λα θαηνηθήζεη ηα ζπίηηα. Οη ηδηνθηήηεο ζα δερηνχλ λα πιεξσζνχλ απφ ηνπο εξγάηεο ζε ρξπζφ,
ραξηνλνκίζκαηα, ή επηηαγέο πνπ ζα είλαη αληαιιάμηκεο κε φια ηα είδε ησλ αγαζψλ. Βίλαη δπλαηφλ
ινηπφλ λα ππεξαζπηζηνχκε ηε ρξήζε ησλ «εξγαην-γξακκαηίσλ», απηφ ην λέν είδνο κηζζνδνζίαο, φηαλ
πιένλ έρνπκε θάλεη ηελ παξαδνρή φηη ηα ζπίηηα ηα ρσξάθηα θαη ηα εξγνζηάζηα δελ ζα είλαη πξνζσπηθή
ηδηνθηεζία θάπνηνπ, αιιά ζα αλήθνπλ ζην έζλνο ή ζηελ θνηλφηεηα;
II
Ώο εμεηάζνπκε κε κηα πην θνληηλή καηηά απηφ ην ζχζηεκα ακνηβψλ γηα ηε δνπιεηά κε ηε κνξθή πνπ ην
δηαθεξχζζνπλ νη Γάιινη, Γεξκαλνί, Άγγινη θαη Εηαινί θνιεθηηβηζηέο (Οη Εζπαλνί αλαξρηθνί, πνπ
εμαθνινπζνχλ λα απνθαινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θνιεθηηβηζηέο, ππνλννχλ ηελ θαηνρή απφ θνηλνχ φισλ
ησλ κέζσλ παξαγσγήο, θαη ηελ «ειεπζεξία πνπ ζα έρεη θάζε θνηλσληθή νκάδα λα δηαλέκεη ηελ
παξαγσγή κε ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξείηαη πην θαηάιιεινο ζχκθσλα κε ηηο θνκκνπληζηηθέο ή άιιεο
αξρέο.»). πλνςίδεηαη ζηα εμήο: Καζέλαο καο εξγάδεηαη ζην ρσξάθη, ην εξγνζηάζην, ην ζρνιείν, ην
λνζνθνκείν θ.ι.π. Δ εξγάζηκε κέξα θαζνξίδεηαη απφ ην θξάηνο, ην νπνίν είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο γεο,
ησλ εξγνζηαζίσλ, ησλ δξφκσλ θ.ι.π. Κάζε εξγάζηκε κέξα ζα είλαη πιεξσηέα κε έλα εξγαηνγξακκάηην, ην νπνίν ζα επηγξάθεηαη σο εμήο: νθηψ ψξεο δνπιεηάο. Με απηφ ην δειηίν ν εξγάηεο ζα
κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη φια ηα είδε αγαζψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, ή απφ ηηο
δηάθνξεο εηαηξείεο. Δ αμία ηνπ δειηίνπ απηνχ ζα είλαη δπλαηφ λα δηαλέκεηαη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα
αγνξάζεη θάπνηνο κε απηφ θξέαο πνπ ζα έρεη αμία κηαο ψξαο δνπιεηάο, ζπίξηα αμίαο δέθα ιεπηψλ
δνπιεηάο, ή θαπλφ αμίαο κηζήο ψξαο δνπιεηάο. Μεηά ηελ Κνιεθηηβηζηηθή Βπαλάζηαζε αληί λα ιέκε
«ζαπνχλη αμίαο δχν πελλψλ» ζα ιέκε «ζαπνχλη αμίαο πέληε ιεπηψλ εξγαζίαο».
Οη πεξηζζφηεξνη θνιεθηηβηζηέο, πνπ παξακέλνπλ πηζηνί ζηε δηάθξηζε ε νπνία πξνδηαγξάθεθε απφ ηνπο
νηθνλνκνιφγνπο ηεο κεζαίαο ηάμεο (θαζψο θαη απφ ηνλ Μαξμ) αλάκεζα ζηελ εμεηδηθεπκέλε θαη ηελ
αλεηδίθεπηε εξγαζίαο, καο ιέλε επί πιένλ, φηη ε εμεηδηθεπκέλε ή αιιηψο ε επαγγεικαηηθή εξγαζία
πξέπεη λα πιεξψλεηαη θάπσο πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλεηδίθεπηε εξγαζία. Έηζη κηαο ψξαο δνπιεία ελφο
γηαηξνχ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηζάμηα κε δχν ψξεο ή θαη ηξεηο ψξεο εξγαζίαο κηαο λνζνθφκαο, ή κε
ηξεηο ψξεο εξγαζίαο ελφο αλεηδίθεπηνχ εξγάηε. «Δ επαγγεικαηηθή ή εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, ζα
απνηειεί έλα πνιιαπιάζην ηεο απιήο εξγαζίαο», αλαθέξεη ζρεηηθά ν θνιεθηηβηζηήο Γθξνπλιαλη,
«επεηδή απηφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο απαηηεί κία ιίγν ε πνιχ ρξνλνβφξα καζεηεία».
Άιινη θνιεθηηβηζηέο , φπσο γηα παξάδεηγκα νη Γάιινη Μαξμηζηέο δελ θάλνπλ απηή ηε δηάθξηζε.
Αηαθεξχζζνπλ ηελ «Εζφηεηα ησλ κηζζψλ». Ο γηαηξφο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν θαζεγεηήο ζα
πιεξψλνληαη (ζε εξγαην-γξακκάηηα) κε ηελ εξγαζία ηνπο λα αλαινγεί φζν θαη ε εξγαζία ηνπ
αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. Οθηψ ψξεο επηζθέςεσλ ζηνπο αξξψζηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα αμίδνπλ φζν θαη 8
ψξεο εξγαζίαο ζηε γε, .ε ζηα νξπρεία, ή ζηα εξγνζηάζηα. Μεξηθνί θάλνπλ κία αθφκα κεγαιχηεξε
παξαρψξεζε. Παξαδέρνληαη δειαδή φηη ε αλεπηζχκεηε ή αλζπγηεηλή εξγαζία, φπσο ε εξγαζία ζνπο
ππφλνκνπο, ζα κπνξνχζε λα πιεξψλεηαη πεξηζζφηεξν απ‟ φζν ε επράξηζηε εξγαζία Μία ψξα εξγαζίαο
ελφο εξγαδφκελνπ ζηνπο ππφλνκνπο ζα αμίδεη, θαη απηνχο, φζν δχν ψξεο εξγαζίαο ελφο θαζεγεηή.
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Βδψ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη θάπνηνη θνιεθηηβηζηέο απνδέρνληαη ηελ πιεξσκή ελφο εθ‟ άπαμ πνζνχ
απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Έηζη ινηπφλ κηα εηαηξία ζα ππνινγίδεη σο εμήο:
«Έρνπκε εδψ εθαηφ ηφλνπο ράιπβα. Ώπαηηήζεθε απφ εθαηφ εξγάηεο λα ηνπο παξάγνπλ θαη απηφ
δηήξθεζε δέθα κέξεο. Θεσξψληαο φηη ε εξγάζηκε κέξα ηνπο είλαη νθηψ ψξεο, ηνπο πήξε νρηψ ρηιηάδεο
εξγαηνψξεο γηα ηελ παξαγσγή εθαηφ ηφλσλ ράιπβα θαη απηφ ηζνδπλακεί κε νγδφληα εξγαηνψξεο αλά
ηφλν. «Έηζη ην θξάηνο ζα ηνπο πιεξψζεη νρηψ ρηιηάδεο εξγαην-γξακκάηηα αμίαο κηαο ψξαο ην θαζέλα,
θαη απηά ηα νρηψ ρηιηάδεο δειηία ζα θαηαλεκεζνχλ κεηαμχ ησλ κειψλ απηψλ ησλ εξγαζηψλ φπσο απηνί
ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ πην ζσζηφ. Ώπ΄ ηελ άιιε κεξηά, αλ εθαηφ κεηαιισξχρνη θάλνπλ είθνζη κέξεο γηα
λα εμνξχμνπλ νθηαθφζηνπο ηφλνπο άλζξαθα , κε ηελ εμφξπμε ηνπ άλζξαθα λα αμίδεη δχν ψξεο αλά ηφλν,
ηα δεθαέμη ρηιηάδεο δειηία ηεο κηαο ψξαο ην θαζέλα, ζα ιακβάλνληαη απφ ηε ζπληερλία ησλ
κεηαιισξχρσλ θαη ζα κνηξάδνληαη ζηα κέιε ηεο αλάινγα κε ηε δηθή ηνπο εθηίκεζε.
Βάλ νη κεηαιισξχρνη δηακαξηπξεζνχλ ιέγνληαο φηη έλαο ηφλνο αηζάιη αμίδεη κφλν έμη εξγαηνψξεο αληί
γηα νθηψ, αλ ν θαζεγεηήο ζέιεη λα πιεξψλεηαη ε εξγάζηκε κέξα ηνπ δηπιάζηα απ‟ φηη απηή ηεο
λνζνθφκαο, ηφηε ην θξάηνο ζα επέκβεη γηα λα ιχζεη ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο.
Ώπηφ είλαη ιίγν πνιχ ην ζχζηεκα πνπ ζέινπλ νη θνιεθηηβηζηέο λα επηθξαηήζεη κέζσ ηεο Κνηλσληθήο
Βπαλάζηαζεο. πσο βιέπνπκε νη βαζηθέο αξρέο ηνπο είλαη νη εμήο: πιινγηθή ηδηνθηεζία ησλ κέζσλ
παξαγσγήο, θαη πιεξσκή ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ δαπάλεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο
παξαγσγήο, ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππ‟ φςε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. ζνλ αθνξά ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα, απηφ ζα είλαη θνηλνβνπιεπηηζκφο θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλνο απφ « πξαθηηθέο
νδεγίεο» πνπ ζα ιακβάλνπλ νη εθιερζέληεο κέζσ ηνπ «Αεκνςεθίζκαηνο» ην νπνίν ζα γίλεηαη απφ ην
έζλνο κε ηε κνξθή ηνπ λαη θαη φρη.
Ώθήζηε καο φκσο λα έρνπκε ηελ άπνςε φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη κε πξαγκαηνπνηήζηκν.
Οη θνιεθηηβηζηέο μεθηλψληαο κε ηε δηαθήξπμε ηεο επαλαζηαηηθήο αξρήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
θαηάξγεζε ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο, κεηά ηελ αξλνχληαη πξηλ θαλ απηή λα έρεη δηαθεξπρζεί
δηαηεξψληαο έλα ζχζηεκα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή
ηδηνθηεζία.
Αηαθεξχζζνπλ κηα επαλαζηαηηθή αξρή, θαη αγλννχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξεη αλαπνθεχθησο ε
αξρή απηή. Ξερλνχλ φηη ην γεγνλφο θαη κφλν ηεο θαηάξγεζεο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο ζηα κέζα
παξαγσγήο δειαδή ηε γε, ηεο βηνκεραλίεο ηνπο δξφκνπο θαη ην θεθάιαην, πξέπεη λα νδεγήζεη ηελ
θνηλσλία ζε κία ηειείσο δηαθνξεηηθή ξψηα , πξέπεη λα αλαηξέςεη νινθιεξσηηθά θαη ην ζθνπφ θαη ηα
κέζα ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο θαζεκεξηλέο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο εθ‟ φζνλ πιένλ ε γε, ηα κεραλήκαηα θαη ηα άιια φξγαλα παξαγσγήο ζα ζεσξνχληαη θνηλή
ηδηνθηεζία.
Λέλε, «ρη ζηελ πξνζσπηθή ηδηνθηεζία», θαη ακέζσο κεηά πξνζπαζνχλε λα ηε δηαηεξήζνπλ φζνλ
αθνξά ηηο θαζεκεξηλέο ηεο εθθάλζεηο. «Θα θαηέρεηε απφ θνηλνχ φια φζα αθνξνχλ ηελ παξαγσγή:
ρσξάθηα, εξγαιεία, κεραλήκαηα, φηη δειαδή έρεη εθεπξεζεί κέρξη ηψξα, εξγνζηάζηα, ζηδεξφδξνκνπο,
ιηκάληα, νξπρεία, θ.ι.π αλήθνπλ φια ζε ζαο. Αελ ζα γίλεηαη ε παξακηθξή δηάθξηζε φζνλ αθνξά ην
κεξίδην ηνπ θαζελφο ζε απηή ηε ζπιινγηθή πεξηνπζία».
«Ώπφ αχξην θηφιαο φκσο, ζα αληαγσλίδεζηε ζπλερψο γηα ην κεξίδην πνπ πξφθεηηαη λα πάξεηε, γηα ηελ
δεκηνπξγία λέσλ κεραλψλ ή γηα ην ζθάςηκν λέσλ νξπρείσλ. Θα ζηαζκίδεηε πξνζεθηηθά ην κεξίδην ηεο
θαηλνχξηαο παξαγσγήο πνπ ζα αλήθεη ζε ζαο. Θα πξνζκεηξάηε ηα ιεπηά εξγαζίαο ζαο, θαη ζα
θξνληίδεηε ψζηε έλα ιεπηφ εξγαζίαο ηνπ δηπιαλνχ ζαο λα κε κπνξεί λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξν απ‟ φηη
έλα δηθφ ζαο».
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«Καη ελψ κία ψξα απφ κφλε ηεο δε ζεκαίλεη ηίπνηα, εθ‟ φζνλ ζε κεξηθά εξγνζηάζηα έλαο εξγάηεο
πξνζβιέπεη ζε έμη ηζνδχλακα ελφο δειηίν κηαο ψξαο ελψ ζε θάπνηα άιια κπνξεί λα πξνζβιέπεη κφλν ζε
δχν, ζα αλαγθάδεζηε λα ππνινγίδεηε ηελ κπτθή δχλακε, ηελ εγθεθαιηθή ελέξγεηα, θαη ηελ λεπξηθή
ελέξγεηα πνπ ζα θαηαλαιψλεηαη. Θα ππνινγίδεηε επίζεο κε αθξίβεηα ηα ρξφληα εθκάζεζεο γηα λα
εθηηκήζεηε ηηο πνζφηεηεο ηηο νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε ν θαζέλαο λα ζπλεηζθέξεη ζηε κειινληηθή
παξαγσγή. Καη φια απηά αθφηνπ έρεηε δηαθεξχμεη φηη δελ ιακβάλεηε ππ‟ φςε ην θνκκάηη ηεο πίηηαο
πνπ ηνπ αλαινγνχζε ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα παξαγσγήο».
Λνηπφλ γηα καο είλαη θαλεξφ φηη κηα θνηλσλία δε κπνξεί λα βαζηζηεί ζε δχν εληειψο αληίζεηεο αξρέο
πνπ αληηθξνχνπλ ζπλερψο ε κία ηελ άιιε. Καη έλα έζλνο ή κηα θνηλφηεηα πνπ ζα είραλ κηα ηέηνηα
νξγάλσζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλα είηε λα επηζηξέςνπλ ζην ζεζκφ ηεο πξνζσπηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ
νξγάλσλ παξαγσγήο είηε λα κεηαηξαπνχλ ζε θνκκνπληζηηθέο θνηλσλίεο.
ΙΙΙ
Ώλαθέξακε φηη θάπνηνη ζπγγξαθείο νπαδνί ηνπ θνιεθηηβηζκνχ επηζπκνχλ λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ
εμεηδηθεπκέλεο ή επαγγεικαηηθήο θαη ηεο απιήο εξγαζίαο. Εζρπξίδνληαη φηη κία ψξα εξγαζίαο ελφο
κεραληθνχ, ελφο αξρηηέθηνλα ή ελφο γηαηξνχ πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ηζνδπλακεί κε δχν ή ηξεηο ψξεο
εξγαζίαο ελφο ζηδεξνπξγνχ, ελφο νηθνδφκνπ, ή κηαο λνζνθφκαο. Καη ε ίδηα δηάθξηζε πξέπεη λα ππάξρεη
κεηαμχ φισλ ησλ επαγγεικάησλ πνπ απαηηνχλ θάπνηα ιίγν ή πνιχ ρξνλνβφξα καζεηεία επηπιένλ ηνπ
θαζεκεξηλνχ κφρζνπ ηεο απιήο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο.
Λνηπφλ ε επίηεπμε απηήο ηεο δηάθξηζεο ζα ζήκαηλε ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ αληζνηήησλ ηεο παξνχζαο
θνηλσλίαο. Θα ζήκαηλε ηε ράξαμε κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο, απφ ηελ αξρή, κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη
απηψλ πνπ πξνθαζίδνληαη φηη ηνπο θπβεξλνχλ. Θα ζήκαηλε ην δηαρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο ζε δχν
ηειείσο δηαθξηηέο ηάμεηο, απηή ηεο αξηζηνθξαηίαο ηεο γλψζεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ εξγαδφκελε
κε ηξεινχο ξπζκνχο ζηνπο ρεηξσλαθηηθνχο ηνκείο θαηψηεξε, ε νπνία ζπλ ηνηο άιινηο είλαη
θαηαδηθαζκέλε λα ππεξεηεί ηελ άιιε. Ώπηνί δειαδή πνπ εξγάδνληαη κε ηα ρέξηα ηνπο, ζξέθνπλ θαη
ληχλνπλ απηνχο πνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο , κειεηνχλ γηα ην πψο πξέπεη λα
θπβεξλνχλ απηνχο πνπ ηνπο πεξηζάιπνπλ. Ώπηφ ζα ζήκαηλε ηελ αλαβίσζε κηαο απφ ηηο επδηάθξηηεο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο δίλνληάο ηεο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλσληθήο Βπαλάζηαζεο.
Θα ζήκαηλε ηελ πηνζέηεζε σο αξρήο κηαο χβξεσο πνπ έρεη ήδε θαηαδηθαζηεί ζηελ αξραία θαη
θαηαξξένπζα θνηλσλία καο.
Γλσξίδνπκε ήδε ηελ απάληεζε πνπ ζα ιάβνπκε. Θα καο κηιήζνπλ γηα «Βπηζηεκνληθφ νζηαιηζκφ», ζα
καο παξαζέζνπλ ηα ιεγφκελα αζηψλ νηθνλνκνιφγσλ φπσο επίζεο θαη ηνπ Μαξμ γηα λα καο απνδείμνπλ
φηη νη θιηκαθσηνί κηζζνί έρνπλ ην ιφγν χπαξμήο ηνπο, εθ‟ φζνλ ε «εξγαηηθή δχλακε» ησλ κεραληθψλ
ζα έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο γηα ηελ θνηλσλία απ‟ φηη ε «εξγαηηθή δχλακε» ησλ αλεηδίθεπησλ. άκπσο,
δελ είραλ πξνζπαζήζεη λα καο απνδείμνπλ νη νηθνλνκνιφγνη φηη αλ έλαο κεραληθφο πιεξψλεηαη είθνζη
θνξέο πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αλεηδίθεπην απηφ γίλεηαη επεηδή ην απαξαίηεην θφζηνο γηα ηελ θαηάξηηζε
ελφο κεραληθνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα έλαλ αλεηδίθεπηφ; Καη ζάκπσο δελ
ηζρπξηδφηαλ ν Μαξμ φηη ηέηνηεο κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο είλαη εμίζνπ δηθαηνινγεκέλεο κεηαμχ δχν
θιάδσλ ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο; Αε κπνξνχζε άιισζηε λα θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα
έρνληαο πηνζεηήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηε ζεσξία ηνπ Ρηθάξλην ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη
ππνζηεξίδνληαο φηη ηα αγαζά αληαιιάζζνληαη αλαινγηθά κε ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ηνπο.
Γλσξίδνπκε φκσο ηη πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε ζρεηηθά κ‟ απηφ. Γλσξίδνπκε φηη εάλ νη κεραληθνί, νη
επηζηήκνλεο ή νη γηαηξνί πιεξψλνληαη 10 ή 100 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξγάηε, θαη αλ έλαο
πθαληήο θεξδίδεη ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξα απ‟ φζν θεξδίδεη έλαο εξγάηεο πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα
ηεο γεσξγίαο θαη δέθα θνξέο πεξηζζφηεξα απ‟ φζν έλα θνξίηζη πνπ εξγάδεηαη ζε έλα εξγνζηάζην
ζπίξησλ, απηφ δελ γίλεηαη ιφγσ ηνπ «θφζηνπο θαηαξηίζεσο ηνπο» αιιά ιφγσ ηεο κνλνπψιεζεο ηεο
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εθπαίδεπζεο, ή ηεο κνλνπψιεζεο ηεο βηνκεραλίαο. Οη κεραληθνί, νη επηζηήκνλεο θαη νη γηαηξνί
εθκεηαιιεχνληαη κεξηθψο ην θεθάιαηφ ηνπο, ηα πηπρία ηνπο δειαδή, κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εξγνδφηεο ηεο
κεζαίαο ηάμεο εθκεηαιιεχνληαη έλα εξγνζηάζην θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη επγελείο εθκεηαιιεχνληαλ
ηνπο ηίηινπο επγελείαο ηνπο.
ζνλ αθνξά ηνλ εξγνδφηε πνπ πιεξψλεη έλα κεραληθφ είθνζη θνξέο πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ηνλ εξγάηε,
απηφ νθείιεηαη απιψο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. Ώλ ν κεραληθφο εμνηθνλνκεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
εξγνδφηε 100.000 θξάγθα ην ρξφλν, ηφηε απηφο ηνλ πιεξψλεη 20.000 θξάγθα θαη αλ επίζεο έρεη έλα
εξγνδεγφ ν νπνίνο ηνπ εμνηθνλνκεί 10.000 θξάγθα ην ρξφλν κε ην λα αμηνπνηεί κε έμππλν ηξφπν ηνλ
ηδξψηα ησλ εξγαηψλ, ζα ηνλ πιεξψζεη επραξίζησο 2 ή 3 ρηιηάδεο θξάγθα ην ρξφλν. Πξηκνδνηεί κε
επηπιένλ 1000 θξάγθα φηαλ αλακέλεη λα σθειεζεί θαηά 10.000 θξάγθα απ‟ απηφ. Καη απηή είλαη
βέβαηα θαη ε νπζία ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Παξφκνηεο δηαθνξέο απνθνκίδνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ρεηξνλαθηηθψλ επαγγεικάησλ.
Ώο κελ έξρνληαη λα καο κηιάλε ινηπφλ γηα ην «θφζηνο ηεο παξαγσγήο» ην νπνίν απμάλεη θαη ην θφζηνο
ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εξγάηε, θαη λα καο ιέλε αθφκε φηη έλαο θνηηεηήο πνπ εχζπκα πέξαζε ηα λεαληθά
ηνπ ρξφληα ζην παλεπηζηήκην έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη έλα κηζζφ δέθα θνξέο κεγαιχηεξν απ‟ φηη ν
γηνο ελφο κεηαιισξχρνπ ν νπνίνο κεγαιψλεη καξαδψλνληαο κέζα ζε έλα κεηαιιείν απφ ηα έλδεθά ηνπ
ρξφληα., ή φηη έλαο πθαληήο δηθαηνχηαη ηξεηο ή 4 θνξέο κεγαιχηεξν κηζζφ απ‟ φηη έλαο εξγάηεο ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα. Σν θφζηνο γηα λα δηδάμεηο ζε έλαλ πθαληή ηε δνπιεηά ηνπ δελ είλαη ηέζζεξηο θνξέο
κεγαιχηεξν απ‟ φηη ην λα δηδάμεηο ζε έλα ρσξηθφ ηε δηθηά ηνπ. Ο πθαληήο απιψο επσθειείηαη απφ ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ δξέπεη ε βηνκεραλία ηνπ ζηελ Βπξψπε ελ ζπγθξίζεη κε ηηο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ
αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο κέρξη ζηηγκήο.
Καλέλαο δελ ππνιφγηζε πνηέ ην «θφζηνο θαηάξηηζεο», θαη ην αλ έλαο ηεκπέιεο θνζηίδεη πεξηζζφηεξν
ζηελ θνηλσλία απ‟ φηη έλαο εξγάηεο, φπσο θαη παξακέλεη πξνο εμαθξίβσζε ην αλ έλαο εχξσζηνο
εξγάηεο δελ θνζηίδεη πεξηζζφηεξν ζηελ θνηλσλία απ‟ φηη έλαο εμεηδηθεπκέλνο ηερλίηεο, αλ έρνπκε ιάβεη
ππ΄ φςε καο ηελ παηδηθή ζλεζηκφηεηα ζηηο ηάμεηο ησλ εξγαηψλ, ηελ αλαηκία πνπ ηνπο ζεξίδεη θαζψο θαη
ηνπο πξφσξνπο ζαλάηνπο.
Θα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα καο πείζνπλ γηα ην φηη νη ηξηάληα θαη θάηη πνπ παίξλεη έλαο εξγάηεο
ηνπ Παξηζηνχ, νη έμη θαη θάηη πνπ πιεξψλνληαη ζε κία ρσξηθή απφ ηελ Ώξβέξλε πνπ θεληάεη κε ηίκεκα
ηελ φξαζή ηεο θαη νη ζαξάληα θαη θάηη πνπ πιεξψλνληαη ζηνλ ρσξηθφ αληηπξνζσπεχνπλ ην θφζηνο
παξαγσγήο ηνπο; Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη νη άλζξσπνη εξγάδνληαη ζπρλά γηα αθφκα ιηγφηεξα αιιά
γλσξίδνπκε επίζεο φηη ην θάλνπλ απηφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν, δηφηη ράξηο ζην ππέξνρν απηφ ζχζηεκά
καο, αλ δελ δερφληνπζαλ απηνχο ηνπο κηζζνχο θνξντδίαο, ζα πέζαηλαλ απ‟ ηελ πείλα. Καη‟ εκάο ε
θιηκάθσζε ησλ ακνηβψλ απνηειεί έλα ζχλζεην απνηέιεζκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θφξνπο, απφ ηελ
θξαηηθή πξνζηαζία, απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή κνλνπψιεζε θαη απ‟ ηα κνλνπψιηα. Βλ ζπληνκία,
θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο θαη απφ ην θεθάιαην. Βπνκέλσο ηζρπξηδφκαζηε φηη φιεο νη ζεσξίεο πεξί
κηζζνδνζίαο έρνπλ εθεπξεζεί εθ ησλ πζηέξσλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο αδηθίεο ηνπ παξφληνο
ζπζηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη αλαγθαίν λα ηηο ιάβνπκε θαζφινπ ππ‟ φςε καο .
Καη θπζηθά δελ ζα παξαιείςνπλ λα καο πνπλ φηη ε κηζζνινγηθή θιίκαθα πνπ πηνζεηεί ην ζχζηεκα ηνπ
θνιεθηηβηζκνχ είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε απηή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ. πλεζίδνπλ λα καο ιέλε φηη
«Θα ήηαλ θαιχηεξν λα βιέπνπκε θάπνηνπο ηερλίηεο λα ακείβνληαη δχν ή ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ
ηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο απ‟ φηη λα βιέπνπκε έλαλ ππνπξγφ λα ιακβάλεη ζε κηα κέξα φζα δε
ιακβάλεη έλαο εξγάηεο ζε έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε έλα κεγάιν βήκα πξνο ηελ
ηζφηεηα».
Καη εκάο απηφ ην «βήκα» ζα ζήκαηλε ηελ αληηζηξνθή ηεο πξνφδνπ. Σν λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο
απιήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο ζε κία λέα θνηλσλία ζα ζήκαηλε ην λα επηδνθηκαζηεί θαη λα
αλαγλσξηζηεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Βπαλάζηαζεο ζαλ αξρή έλα θηελψδεο γεγνλφο ην νπνίν πθίζηαηαη
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ζηηο κέξεο καο, αιιά ην νπνίν σζηφζν ζεσξνχκε άδηθν. Θα ζήκαηλε ην λα κηκεζνχκε εθείλνπο ηνπο
θπξίνπο ηεο Γαιιηθήο πλέιεπζεο πνπ δηαθήξπμαλ θαηά ηελ Βπαλάζηαζε ηεο 4εο Ώπγνχζηνπ ηνπ 1789
ηελ θαηάξγεζε ησλ θενπδαιηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά πνπ επίζεο ζηηο 8 Ώπγνχζηνπ επηδνθίκαζαλ απηά
ηα ίδηα δηθαηψκαηα, επηβάιινληαο νθεηιέο ζηνπο ρσξηθνχο πξνο απνδεκίσζε ησλ επγελψλ θαη ζέηνληαο
απηέο ηηο νθεηιέο ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο Βπαλάζηαζεο. Θα ζήκαηλε επίζεο ην λα κηκεζνχκε ηε Ρσζηθή
Κπβέξλεζε ε νπνία δηαθήξπμε, ηνλ θαηξφ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ δνπινπάξνηθσλ, φηη ε γε ζα έπξεπε
εθεμήο λα αλήθεη ζηνπο επγελείο, ελψ πξψηα ζα απνηεινχζε χβξε θάζε άιιε πξάμε εθηφο ηεο δηάζεζεο
απηήο ηεο γεο απνθιεηζηηθά ζηνπο δνπινπάξνηθνπο.
Ή αιιηψο γηα λα πάξνπκε έλα παξάδεηγκα πνπ είλαη πην επξέσο γλσζηφ, φηαλ Δ Κνκκνχλα ηνπ 1871
απνθάζηζε λα πιεξψλεη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνκκνχλαο 0.6 ηεο ιίξαο εκεξεζίσο ελψ νη
ζηξαηηψηεο ζηηο επάιμεηο έπαηξλαλ δέθα θνξέο ιηγφηεξα, απηφ ραηξεηίζηεθε σο κηα πξάμε ππέξηεξεο
δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε Κνκκνχλα απιψο επηθχξσλε ηελ πξφηεξε αληζφηεηα
κεηαμχ αμησκαηνχρνπ θαη ζηξαηηψηε, θπβεξλψληνο θαη θπβεξλψκελνπ. Πξνεξρφκελε απφ έλα
θαηξνζθνπηθφ ζπκβνχιην βνπιεπηψλ, κηα ηέηνηα απφθαζε ζα είρε θαλεί αμηνζαχκαζηε, αιιά ε
Κνκκνχλα θαηαδίθαζε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο επαλαζηαηηθέο αξρέο ηεο επεηδή απέηπρε λα ηηο ζέζεη ζε
εθαξκνγή.
Τπφ ην ππάξρσλ ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα, φηαλ έλαο ππνπξγφο ακείβεηαη κε 100.000 θξάγθα ην ρξφλν,
ελψ έλαο εξγάηεο πξέπεη λα κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο κε 1000 ή θαη ιηγφηεξα, φηαλ έλαο επηζηάηεο
πιεξψλεηαη δχν ή ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν απ‟ φηη έλαο εξγάηεο θαη φηαλ ππάξρεη κεγάιε δηαβάζκηζε
αλάκεζα ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαηψλ, είλαη θπζηθφ ην λα απνδνθηκάζνπκε ηφζν ηνλ κεγάιν κηζζφ ηνπ
ππνπξγνχ φζν θαη ηε κεγάιε δηαθνξά ζηε κηζζνδνζία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε έλαλ εξγάηε θαη ζε κηα
θησρή ρσξηθή. Καη δηαθεξχηηνπκε , «Καηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε,
φπσο επίζεο θαη απηψλ πνπ είλαη θιεξνλνκηθά !» Βίκαζηε αλαξρηθνί αθξηβψο γηαηί απηά ηα πξνλφκηα
πνπ ππάξρνπλ καο εμεγείξνπλ. Μαο έρνπλ ήδε εμεγείξεη ζε εηνχηε ηελ απηαξρηθή θνηλσλία. Μπνξνχκε
λα ηα αλερηνχκε θαη ζε κηα θνηλσλία ε νπνία μεθίλεζε δηαθεξχηηνληαο ηελ ηζφηεηα;
Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ κεξηθνί θνιεθηηβηζηέο, θαηαιαβαίλνληαο ην φηη είλαη αδχλαηνλ λα δηαηεξεζεί
κηα κηζζνινγηθή θιίκαθα ζε κηα θνηλσλία εκπλεπζκέλε απφ ηνλ αέξα ηεο Βπαλάζηαζεο, ζπεχδνπλ λα
δηαθεξχμνπλ ηε κηζζνινγηθή ηζφηεηα. Ώιιά έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξηεο δπζθνιίεο, θαη έηζη ε
κηζζνινγηθή απηή ηζφηεηα θαηαιήγεη λα γίλεη ε ίδηα απξαγκαηνπνίεηε Οπηνπία φπσο θαη ε
κηζζνινγηθή θιίκαθα ησλ άιισλ θνιεθηηβηζηψλ. Μία θνηλσλία πνπ έρεη πάξεη ζηελ θαηνρή ηεο φιν ηνλ
θνηλσληθφ πινχην, έρνληαο θάζεηα δηαθεξχμεη ην δηθαίσκα φισλ ζηνλ πινχην απηφ, φπνην θαη αλ είλαη
ην κεξίδην ηνπο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ, είλαη αλαγθαζκέλε λα εγθαηαιείςεη θάζε ζχζηεκα
κηζζνδνζίαο είηε απηφ είλαη κε ηε κνξθή ρξεκάησλ, είηε κε ηε κνξθή δειηίσλ.
ΙV
Οη θνιεθηηβηζηέο ιέλε «Ο θαζέλαο ζα ιακβάλεη αλάινγα κε ηα πξαθηέα ηνπ» ή κε άιια ιφγηα αλάινγα
κε ην κεξίδην ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε ζηελ θνηλσλία. Σν ζεσξνχλ επηζπκεηφ λα ηεζεί απηή ε
αξρή ζε εθαξκνγή κφιηο ε νζηαιηζηηθή Βπαλάζηαζε ζα έρεη θάλεη φια ηα φξγαλα παξαγσγήο θνηλή
πεξηνπζία. Πηζηεχνπκε φκσο φηη αλ ε νζηαιηζηηθή Βπαλάζηαζε έρεη ηελ αηπρία λα δηαθεξχμεη κηα
ηέηνηα αξρή απηφ ζα ζήκαηλε ηελ αλαπφθεπθηε απνηπρία ηεο, φπσο επίζεο ζα ζήκαηλε ην λα παξακείλεη
άιπην ην θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνίν καο θιεξνδφηεζαλ νη πξνεγνχκελνη αηψλεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζε κία θνηλσλία ζαλ ηε δηθηά καο, ζηελ νπνία φζν πεξηζζφηεξν εξγάδεηαη θάπνηνο,
ηφζν ιηγφηεξν ακείβεηαη, απηή ε αξρή, εθ πξψηεο φςεσο κπνξεί λα θαίλεηαη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ
πάζνο γηα δηθαηνζχλε. Ώπνηειεί φκσο απιψο ηε δηαηψληζε ηεο αδηθίαο ηνπ παξειζφληνο. Ήηαλ ζπλέπεηα
απηήο ηεο αξρήο ην γεγνλφο φηη μεθίλεζε λα ππάξρεη κηζζνδνζία, θαηαιήγνληαο ζε φια απηά ηα λνζεξά
θαηλφκελα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Γηαηί απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εξγαζία άξρηζε λα εθηηκάηαη κε
ρξεκαηηθά δεδνκέλα ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή κηζζνδνζίαο, απφ ηε κέξα πνπ ζπκθσλήζεθε φηη ν
άλζξσπνο ζα ιάκβαλε ην κηζζφ πνπ ζα κπνξνχζε ν ίδηνο λα εμαζθαιίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, νιφθιεξε ε
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ηζηνξία ηεο κεηθηήο νηθνλνκίαο ήηαλ ήδε δηαγεγξακκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ. Άλζηζε ινηπφλ βαζηζκέλε
ζε απηή ηελ αξρή.
Πξέπεη ινηπφλ λα επηζηξέςνπκε ζην αξρηθφ ζεκείν θαη ζα αθνινπζήζνπκε πάιη κέρξη ηέινπο απηή ηελ
πνξεία; Οη ζεσξεηηθνί καο απηφ επηζπκνχλ αιιά θάηη ηέηνην επηπρψο είλαη αδχλαην. Δ επαλάζηαζε, ην
έρνπκε πεη, ζα είλαη θνκκνπληζηηθή, Βηδάιισο ζα πληγεί κέζα ζην αίκα θαη ζα πξέπεη λα μαλαξρίζεη
πάιη απφ ηελ αξρή.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ θνηλσλία, είηε απηέο είλαη κε ηε κνξθή ηεο εξγαζίαο ζην ρσξάθη
θαη ην εξγνζηάζην, είηε κε ηε κνξθή πλεπκαηηθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηε
κνξθή ρξήκαηνο. Αελ κπνξεί λα ππάξμεη αθξηβέο κέηξν ηεο αμίαο (απηνχ ην νπνίν έρεη ιαλζαζκέλα
νξηζηεί σο αληαιιάμηκε αμία), νχηε θαη ηεο αμίαο ρξήζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξην ηελ παξαγσγή.
Βάλ δχν άηνκα εξγάδνληαη γηα ηελ θνηλφηεηα 5 ψξεο ηελ εκέξα, ρξφλν κε ην ρξφλν, ζε κία δηαθνξεηηθή
εξγαζία ε νπνία είλαη εμ ίζνπ επράξηζηε ζ‟ απηνχο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη εμ νινθιήξνπ ε εξγαζία
ηνπο είλαη ηζνδχλακε. Ώιιά δε κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα ζεσξήζνπκε φηη ην
απνηέιεζκα κηαο νπνηαζδήπνηε εξγάζηκεο εκέξαο, ψξαο, ή ιεπηνχ εξγαζίαο ηνπ ελφο αμίδεη φζν θαη ην
απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο κηαο εκέξαο, κηαο ψξαο ή ελφο ιεπηνχ ηνπ άιινπ.
Μπνξνχκε γεληθά λα πνχκε φηη ν άλδξαο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απνζηέξεζε δέθα ψξεο
ειεχζεξν ρξφλν εκεξεζίσο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ έρεη πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζηελ θνηλσλία, απ‟ φηη
απηφο πνπ απνζηέξεζε πέληε ψξεο ειεπζέξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ εκεξεζίσο, ή απ‟ φηη απηφο
πνπ δελ ζηέξεζε θαζφινπ ειεχζεξν ρξφλν απ ηνλ εαπηφ ηνπ. Αελ κπνξνχκε παξ φια απηά λα πάξνπκε
απηά πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα δχν σξψλ θαη λα πνχκε φηη ε απφδνζε ηνπ είλαη δηπιάζηα απ‟ φηη
απηή θάπνηνπ πνπ εξγάζηεθε κφλν κία ψξα θαη λα ηνλ αληακείςνπκε ζχκθσλα κε απηέο ηηο αλαινγίεο.
Κάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε ην λα παξαβιεθζνχλ φιεο νη πνιππινθφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βηνκεραλία ηε
γεσξγία θαη γεληθά ζε φιε ηε δσή ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. Θα ζήκαηλε επίζεο ην λα αγλνεζεί ε
έθηαζε ζηελ νπνία ε εξγαζία ελφο αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηεο θνηλσλίαο σο ζπλφινπ
θαηά ην παξειζφλ θαη ην παξφλ. Θα ζήκαηλε ην λα πηζηεχνπκε φηη δνχκε ζηελ ιίζηλε επνρή ελψ δνχκε
ζηελ επνρή ηνπ ράιπβα.
Ώλ κπείηε ζε έλα αλζξαθσξπρείν ζα δείηε έλαλ άλδξα ν νπνίνο ρεηξίδεηαη κία ηεξάζηηα κεραλή ε νπνία
ζπλερψο αλεβνθαηεβάδεη έλα θισβφ. ην ρέξη ηνπ θξαηάεη έλα κνριφ ν νπνίνο ζηακαηάεη θαη
αληηζηξέθεη ηελ πνξεία ηεο κεραλήο. Καηεβάδνληαο ην κνριφ, ν θισβφο επηζηξέθεη ελ ξηπή νθζαικνχ.
Ώλεβνθαηεβάδεη ην κνριφ κε ηιηγθηψδε γξεγνξάδα. Γεκάηνο πξνζνρή, αθνινπζεί κε ηα κάηηα ηνπ
θαξθσκέλα ζηνλ ηνίρν, έλαλ δείθηε πνπ ηνπ δείρλεη ζε κηθξή θιίκαθα ζε πνην ζεκείν ηνπ θξέαηνο είλαη
ν θισβφο ηελ θάζε ζηηγκή. Μφιηο ν δείθηεο θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν, μαθληθά ζηακαηάεη ηελ
πνξεία ηνπ θισβνχ, νχηε κία γηάξδα πην ςειά ή πην ρακειά απφ ην ζεκείν πνπ απαηηείηαη. Καη κφιηο νη
αλζξαθσξχρνη αδεηάζνπλ ηα βαγφληα θαη βάινπλ άιια άδεηα ζηε ζέζε ηνπο ηφηε αληηζηξέθεη ην κνριφ
θαη ζηέιλεη πάιη ηνλ θισβφ ζηνλ αέξα.
Καηά ηε δηάξθεηα νθηψ ή δέθα ζπλερφκελσλ σξψλ πξέπεη λα είλαη φζν πην πξνζεθηηθφο γίλεηαη. Ώλ ην
κπαιφ ηνπ ραιαξψζεη γηα κηα ζηηγκή, ν θισβφο αλαπφθεπθηα ζα ρηππήζεη ζηα γξαλάδηα ζα ζπάζνπλ νη
ηξνρνί ηνπ ζα θνπεί ην ζθνηλί, ζα θαηαπιαθψζεη θάπνηνπο εξγάηεο θαη ζα παξεκπνδηζηεί ε εξγαζία ζην
νξπρείν. Ώλ θαζπζηεξνχζε ηξία δεπηεξφιεπηα θαη κφλν ζε θάζε άγγηγκα ηνπ κνρινχ, ζηα ζχγρξνλα
ηειεηνπνηεκέλα νξπρεία καο, ε εμαγσγή ζα κεησλφηαλ απφ πελήληα ζε είθνζη ηφλνπο εκεξεζίσο.
Βίλαη ινηπφλ απηφο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα κέζα ζην νξπρείν; Ή κήπσο ην αγφξη πνπ ηνπ
δίλεη ην ζηληάιν απφ θάησ γηα λα αλεβάζεη ηνλ θισβφ; Βίλαη κήπσο ν κεηαιισξχρνο ζην βάζνο ηνπ
θξέαηνο πνπ ξηζθάξεη ηε δσή ηνπ θάζε ζηηγκή, θαη ν νπνίνο θάπνηα κέξα ζα ζθνησζεί απφ έθξεμε
αεξίσλ; Ή κήπσο είλαη ν κεραληθφο ν νπνίνο αλ δελ πξνζδηφξηδε ζσζηά ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη
ζακκέλε ε ζηξψζε ηνπ άλζξαθαο ζα έβαδε ηνπο κεηαιισξχρνπο λα ζθάςνπλ πάλσ ζε βξάρν εμαηηίαο
ελφο κηθξνχ ιάζνπο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ θαη κφλν; Ή κήπσο ηέινο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ νξπρείνπ
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ν νπνίνο επέλδπζε φιν απηφ ην θεθάιαην ζην νξπρείν θαη ν νπνίνο ίζσο αληίζεηα κε ηηο ζπκβνπιέο ησλ
εηδηθψλ ηζρπξίζηεθε φηη ζε εθείλν ην ζεκείν ζα βξηζθφηαλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο άλζξαθαο;
ινη νη κεηαιισξχρνη πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί ζην νξπρείν απηφ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμαγσγή ηνπ
άλζξαθα, θαη αλαινγία ηεο δχλακεο, ηεο ελέξγεηαο ηεο εμππλάδαο θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο. Καη
κπνξνχκε λα πνχκε φηη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δήζνπλ, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο φπσο επίζεο
θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, φηαλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζή έρνπλ εμαζθαιηζζεί γηα φινπο. Με πνην
ηξφπν φκσο ζα κπνξνχζακε λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία ηεο εξγαζίαο ηνπο;
Καη αθφκα πεξηζζφηεξν, απνηειεί ν άλζξαθαο πνπ έρεη εμαρζεί, ηζνδχλακν ηεο εξγαζίαο ηνπο; Αελ
πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε επίζεο ηελ εξγαζία ησλ αλδξψλ πνπ θαηαζθεχαζαλ ην ζηδεξφδξνκν ν
νπνίνο νδεγεί ζηα νξπρεία φπσο επίζεο θαη ηνπο δξφκνπο πνπ εμαπιψλνληαη αθηηληθά μεθηλψληαο απφ
ηνπο ζηαζκνχο ηνπ; πσο επίζεο θαη ηε δνπιεηά φισλ απηψλ πνπ φξγσζαλ θαη έζπεηξαλ ηε γε , πνπ
εμφξπμαλ ζίδεξν, έθνςαλ μπιεία απφ ηα δάζε, θαηαζθεχαζαλ ηηο κεραλέο πνπ θαίλε άλζξαθα θαη πάεη
ιέγνληαο;
Κακία δηάθξηζε δε κπνξεί λα ραξαρζεί αλάκεζα ζηε δνπιεηά ηνπ θαζελφο. Δ κέηξεζε ηεο εξγαζίαο
κέζσ ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο καο νδεγεί ζηνλ παξαινγηζκφ. Ο δηαρσξηζκφο θαη ε θαηακέηξεζή ηνπο
κέζσ ησλ ψξεο εξγαζίαο επίζεο καο νδεγεί ζηνλ παξαινγηζκφ. Έλα ινηπφλ καο απνκέλεη: Να ζέζνπκε
ηηο αλάγθεο πάλσ απφ ηελ εξγαζία, θαη πξψηα απ‟ φια λα αλαγλσξίζνπκε ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη
κεηέπεηηα ην δηθαίσκα ζηηο αλέζεηο ηεο δσήο, γηα φινπο απηνχο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ παξαγσγή.
Ώιιά αο πάξνπκε νπνηνδήπνηε άιιν θιάδν αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αο πάξνπκε ηηο εθδειψζεηο
ηεο δσήο ζαλ νιφηεηα. Πνηνο απφ καο ζα κπνξνχζε άξαγε λα δηεθδηθήζεη ηελ πςειφηεξε ακνηβή γηα
ηελ εξγαζία ηνπ; Βίλαη κήπσο ν γηαηξφο πνπ αλαθάιπςε ηελ αξξψζηηα ή ε λνζνθφκα πνπ επέθεξε ηε
ζεξαπεία κέζσ ηεο πεξίζαιςήο ηεο; Βίλαη κήπσο ν εθεπξέηεο ηεο πξψηεο αηκνκεραλήο; Ή ην αγφξη, ην
νπνίν, κία κέξα εμνπζελσκέλν απφ ην ηξάβεγκα ηνπ ζθνηληνχ ην νπνίν πξψηα άλνηγε ηε βαιβίδα γηα λα
αθεζεί ν αηκφο λα εηζρσξήζεη θάησ απφ ηα πηζηφληα, έδεζε ην ζθνηλί ζην κνριφ ηεο κεραλήο ρσξίο λα
ππνςηάδεηαη φηη είρε κφιηο εθεχξεη ην πην νπζηαζηηθφ κεραλνινγηθφ κέξνο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ
κεραλψλ δειαδή ηελ απηφκαηε βαιβίδα;
Βίλαη άξαγε ν εθεπξέηεο ηεο ινθνκνηίβαο, ή ν εξγάηεο απφ ην Νηνπθαζηι, ν νπνίνο πξφηεηλε λα
αληηθαηαζηαζνχλ νη πέηξεο νη νπνίεο πξψηα ηνπνζεηνχλην θάησ απφ ηηο ξάγεο, κε μχιηλα
ππνζηεξίγκαηα, αθνχ νη πέηξεο ιφγσ έιιεηςεο ειαζηηθφηεηαο πξνθαινχζαλ ηνλ εθηξνρηαζκφ ησλ
ηξαίλσλ; Βίλαη άξαγε ν κεραληθφο πνπ βξίζθεηαη ζηε ινθνκνηίβα; Ώπηφο κήπσο πνπ ζεκαηνδνηεί ηηο
ζηάζεηο ησλ ηξαίλσλ; Ώπηφο πνπ κεηαθέξεη ηα ηξαίλα απφ ηε κηα γξακκή ζηελ άιιε;
ε πνηφλ νθείινπκε ην δηαηιαληηθφ ηειεγξάθεκα; ην κεραληθφ πνπ δηαβεβαίσλε πεηζκαηηθά φηη ην
ηειεγξάθεκα ζα δηαβίβαδε κελχκαηα ελψ νη ειεθηξνιφγνη δήισλαλ φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αδχλαην;
Μήπσο ζηνλ Μφξπ, ηνλ επηζηήκνλα ν νπνίνο ζπκβνχιεςε φηη ηα ρνληξά θαιψδηα ζα έπξεπε λα
αληηθαηαζηαζνχλ κε άιια ηα νπνία ζα ήηαλ ιεπηά ζαλ θαιακάθηα; Ή ζηνπο εζεινληέο νη νπνίνη ήξζαλ
απφ ην πνπζελά θαη πέξαζαλ κέξεο θαη λχρηεο ζηε ζάιαζζα εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ην θαιψδην
εθαηνζηφ-εθαηνζηφ βγάδνληαο ηα θαξθηά πνπ νη κέηνρνη ησλ αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ βιαθσδψο
θάξθσζαλ ζην κνλσηηθφ θάιπκκα ηνπ θαισδίνπ θαζηζηψληαο ην έηζη άρξεζην;
Καη ζε κηα επξχηεξε ζθαίξα, απηή ηεο δσήο, κε ηηο ραξέο, ηηο ιχπεο θαη ηα αηπρήκαηά ηεο, δελ κπνξεί ν
θαζέλαο απφ καο λα θέξεη ζην κπαιφ ηνπ θάπνηνλ πνπ ηνπ πξνζέθεξε κηα ηφζν κεγάιε ππεξεζία ψζηε
λα αγαλαθηήζνπκε αλ αθνχγακε θάπνηνλ λα πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ην ηζνδχλακν ηεο ζε ρξήκαηα;
Ώπηή ε ππεξεζία κπνξεί λα ήηαλ απιψο κηα ιέμε, κηα ιέμε πνπ εηπψζεθε ηε ζσζηή ζηηγκή, ή αθφκα ζα
κπνξνχζε λα ήηαλ ε αθνζίσζε κελψλ θαη ρξφλσλ, θαη ζα ηνικήζνπκε λα εθηηκήζνπκε απηέο ηηο
αλππνιφγηζηεο ππεξεζίεο κε ηε κνξθή «εξγαην-γξακκαηίσλ»;
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«Δ εξγαζία ηνπ θαζελφο καο!» Δ αλζξψπηλε θνηλσλία φκσο δε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη γηα
πεξηζζφηεξν απφ δχν ζπλαπηέο γεληέο αλ ν θαζέλαο καο δελ έδηλε απείξσο πεξηζζφηεξα απ φζα ηνπ
πιεξψλνληαη ππφ ηε κνξθή ρξεκάησλ, επηηαγψλ ή αζηηθψλ αληακνηβψλ. Δ θπιή απηή ζα εμαθαληζηεί
ζχληνκα αλ νη καλάδεο δελ ζπζηάδνπλ ηε δσή ηνπο γηα λα πξνζέρνπλ ηα παηδηά ηνπο, αλ νη άλδξεο δε
δίλνπλ φιν ηνπο ην ρξφλν, ρσξίο λα δεηνχλ θάηη ηζνδχλακν ζε αληάιιαγκα, θαη αλ δελ έδηλαλ ζε απηνχο
απφ ηνπο νπνίνπο δελ πεξηκέλνπλ αληακνηβή.
Βάλ ε θνηλσλία ηεο κεζαίαο ηάμεο παξαθκάδεη, αλ έρνπκε κπεη κέζα ε κηα ηπθιή αιέα απ‟ φπνπ δε
κπνξνχκε λα αλαδπζνχκε ζηελ επηθάλεηα αλ δελ επηηεζνχκε ζηνπο ζεζκνχο ηνπ παξειζφληνο κε
δαπινχο θαη κε ηζεθνχξηα, θαη απηφ ζπκβαίλεη αθξηβψο δηφηη έρνπκε θάλεη ηφζνπο πνιινχο
ππνινγηζκνχο. πκβαίλεη επεηδή έρνπκε αθεζεί θαη επεξεαζηεί απφ ην «δνχλαη κφλν γηα λα ιαβείλ».
πκβαίλεη επεηδή πξνζπαζήζακε λα κεηαηξέςνπκε ηελ θνηλσλία ζε κία εκπνξηθή εηαηξία βαζηζκέλε
ζηε ρξέσζε θαη ηελ απνπιεξσκή.
Οη θνιεθηηβηζηέο ην γλσξίδνπλ απηφ. Καηαλννχλ ακπδξψο φηη ε θνηλσλία δε ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη
αλ εθηεινχζε ηελ αξρή ηνπ «Ο θαζέλαο αλάινγα κε ηα πξαθηέα ηνπ». Θέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ην φηη
ηα «απαξαίηεηα», θαη δε κηιάκε εδψ γηα ηηο ηδηφηξνπεο επηζπκίεο ηνπ θαζελφο καο, νη αλάγθεο ηνπ
αηφκνπ, αληαπνθξίλνληαη πάληα ζηελ «εξγαζία» ηνπ».
Έηζη ν Νηε Πεπε καο ιέεη: « Ώπηή ε αξρή, ε νπνία είλαη θαζαξά αηνκηθηζηηθή , ζα απαιπλφηαλ σζηφζν
απφ θνηλσληθή παξέκβαζε, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ αλζξψπσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο θαηνηθίαο) θαη απφ ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε γηα ηε
βνήζεηα ησλ αδχλακσλ, ησλ αξξψζησλ, γηα ηηο ζπληάμεηο ησλ ειηθησκέλσλ εξγαηψλ θ.ι.π.».
Καηαλννχλ φηη έλαο άληξαο ζηα 40 ηνπ, παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ, δελ έρεη ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα λέν 20
ρξνλψλ. Γλσξίδνπλ φηη κία γπλαίθα πνπ βπδαίλεη ην βξέθνο ηεο, θαη κέλεη άγξππλε δίπια ζηελ θνχληα
ηνπ, δελ κπνξεί λα δνπιέςεη φζν έλαο άλδξαο ν νπνίνο θνηκήζεθε ήξεκα. Φαίλεηαη φηη αληηιακβάλνληαη
ην φηη άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ έρνπλ εμαληιεζεί απφ ηε ζθιεξφηεηα ηεο ππεξβνιηθήο εξγαζίαο γηα ηελ
θνηλσλία , κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ηφζε δνπιεία φζν απηνί πνπ πέξαζαλ ραιαξά ην ρξφλν
ηνπο θαη ηζέπσζαλ ηα «αγαζά» ηνπο απφ πξνλνκηνχρν εξγαζία ηνπο σο θξαηηθνί αμησκαηνχρνη.
Αείρλνπλ δήιν ζην λα απαιχλνπλ ηελ αξρή ηνπο απηή. Λέλε : «Δ θνηλσλία δελ ζα απνηχρεη ζην λα
κεγαιψζεη ηα παηδηά ηεο θαη λα βνεζήζεη ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο αξξψζηνπο. Υσξίο ακθηβνιία, νη
αλάγθεο ζα είλαη ην κέηξν ηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν ε θνηλσλία ζα επηβαξχλεη ηνλ εαπηφ ηεο γηα λα
απαιχλεη ηελ αξρή ησλ «πξαθηέσλ»
Φηιαλζξσπία, θηιαλζξσπία, πάληνηε Υξηζηηαληθή θηιαλζξσπία, νξγαλσκέλε απφ ην θξάηνο απηή ην
θνξά.
Πηζηεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ νξθαλνηξνθείσλ, ζηε βειηίσζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ
αξξψζησλ, έηζη ψζηε λα απαιχλνπλ ηε ζθιεξφηεηα ηεο αξρήο. Ώιιά δελ κπνξνχλ λα βάινπλ ζην
πεξηζψξην ηελ ηδέα ηνπ «πιεγψλνπκε πξψηα θαη γηαηξεχνπκε χζηεξα!»
Έηζη ινηπφλ έρνληαο απνξξίςεη ηνλ Κνκκνπληζκφ, έρνληαο αληηκεησπίζεη κε ειαθξά ηε θαξδία ηε
θφξκνπια «ηνλ θαζέλα αλάινγα κε ηα πξαθηέα ηνπ», απηνί νη ζπνπδαίνη νηθνλνκνιφγνη
αλαθαιχπηνπλ φηη έρνπλ μεράζεη θάηη, ηηο αλάγθεο ησλ πην απνδνηηθψλ, ηηο νπνίεο ηψξα παξαδέρνληαη.
Μφλν πνπ είλαη ξφινο ηνπ θξάηνπο λα ηηο εθηηκήζεη, ξφινο ηνπ θξάηνπο λα πηζηνπνηήζεη αλ νη αλάγθεο
είλαη δπζαλάινγεο σο πξνο ηελ εξγαζία.
Σν θξάηνο ζα δηαλέκεη θηιαλζξσπία ζε κηθξέο δφζεηο. Σν πησρνθνκείν θαη ν λφκνο πεξί θηψρεηαο ζηελ
Ώγγιία δελ είλαη παξά έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
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Αελ κπνξεί λα γίλεη θάηη πέξαλ απηνχ ηνπ βήκαηνο, γηαηί αθφκα θαη απηή ε κεηξηά θνηλσλία ελαληίνλ
ηεο νπνίαο έρνπκε εμεγεξζεί έρεη επίζεο αλαγθαζηεί λα απαιχλεη ηηο αηνκηθηζηηθέο αξρέο ηεο. H ίδηα
έρεη αλαγθαζηεί λα θάλεη παξαρσξήζεηο πξνο κηα θνκκνπληζηηθή θαηεχζπλζε θαη ππφ ηελ ίδηα κνξθή
θηιαλζξσπίαο.
Δ ίδηα επίζεο κνηξάδεη γεχκαηα πείλαο γηα λα απνηξέςεη ην πιηάηζηθν απφ ηα καγαδηά ηεο, ρηίδεη
λνζνθνκεία, ηα νπνία ζπρλά είλαη θξηθηά, αιιά θαη πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη εμαίζηα, γηα λα απνηξαπεί
ε εξήκσζε ηεο ρψξαο απφ ηηο θνιιεηηθέο αζζέλεηεο. Δ ίδηα επίζεο αθφηνπ έρεη πιεξψζεη ηηο ψξεο
εξγαζίαο θαη ηίπνηα παξαπάλσ, πεξηζάιπεη ηα παηδία εθείλσλ πνπ ε ίδηα έρεη θξνληίζεη ψζηε λα ηνπο
θαηαληήζεη έλα ξάθνο. Λακβάλεη ππ‟ φςε ηεο ηηο αλάγθεο θαη κνηξάδεη θηιαλζξσπία ζε κηθξέο δφζεηο,
Δ θηψρεηα έρνπκε πεη, απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ηεο χπαξμεο πινχηνπ. Ήηαλ ε θηψρεηα πνπ
δεκηνχξγεζε ηνλ πξψην θαπηηαιηζηή. Γηαηί πξνηνχ ζπγθεληξσζεί «ππεξαμία» γηα ηελ νπνία ηφζα
πνιιά έρνπκε αθνχζεη, έπξεπε λα ππάξμνπλ πξψηα θάπνηνη δπζηπρηζκέλνη νη νπνίνη λα είλαη επαξθψο
άπνξνη θαη λα αλαγθαζηνχλ έηζη λα πνπιήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ψζηε λα κελ πεζάλνπλ ηεο πείλαο.
Ήηαλ ε θηψρεηα πνπ δεκηνχξγεζε ηνπο θαπηηαιηζηέο. Καη αλ ν αξηζκφο ησλ θησρψλ απμήζεθε
αικαησδψο θαηά ην κεζαίσλα, απηφ νθείιεηαη ζηηο εηζβνιέο θαη ηνπο πνιέκνπο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ
ίδξπζε θξαηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ πνπ ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο
Ώλαηνιήο , ε νπνία εθκεηάιιεπζε έζθηζε ζε θνκκάηηα ηνπο δεζκνχο πνπ θάπνηε δηαηεξνχζαλ
ελσκέλεο ηηο αγξνηηθέο θαη ηηο αζηηθέο θνηλφηεηεο, θαη ηνπο έκαζε λα αλαθεξχζζνπλ ηελ αξρή ηεο
κηζζνδνζίαο, ε νπνία είλαη ηφζν αγαπεηή ζηνπο εθκεηαιιεπηέο, αληί γηα ηελ αιιειεγγχε ηελ νπνία
πξψηα εθάξκνδαλ.
Καη πξφθεηηαη δειαδή απηή ε αξρή λα πεγάζεη απφ κηα επαλάζηαζε ζηελ νπνία ν θφζκνο ηνικάεη λα
ηελ απνθαιεί κε ην φλνκα νζηαιηζηηθή Βπαλάζηαζε, έλα φλνκα ηφζν πνιχηηκν γηα ηνπο
ιηκνθηνλνχληεο, ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη απηνχο πνπ ππνθέξνπλ;
Αε ζα κπνξνχζε πνηέ λα είλαη έηζη Γηαηί ηε κέξα ηελ νπνία νη παιηνί ζεζκνί ζα θαηαξξεχζνπλ ππφ ηνλ
πξνιεηαξηαθφ πέιεθπ, ηα ζηφκαηά καο ζα ην βξνληνθσλάμνπλ: «Φσκί ζηέγε θαη μεθνχξαζε γηα
φινπο». Καη νη θσλέο απηέο ζα εηζαθνπζηνχλ. Οη άλζξσπνη ζα πνπλ: «Ώο μεθηλήζνπκε θαηεπλάδνληαο
ηε δίςα καο γηα δσή, επηπρία ειεπζεξία, ηελ νπνία πνηέ δελ ηθαλνπνηήζακε κέρξη ηψξα». Καη φηαλ
πιένλ ζα έρνπκε γεπηεί απηή ηε ραξά, ζα ζηξσζνχκε ζηε δνπιεηά γηα λα θαηεδαθίζνπκε θαη ηα
ηειεπηαία ππνιείκκαηα θπξηαξρίαο ηεο κεζαίαο ηάμεο, φπσο ηελ εζηθή ηεο ε νπνία ραξάζζεηαη κε βάζε
ηα ινγηζηηθά βηβιία, ηε θηινζνθία ηεο ρξέσζεο θαη ηεο απνπιεξσκήο, θαη ην θαηεζηεκέλν ηνπ «δηθφ
ζνπ» θαη «δηθφ κνπ». «Καηεδαθίδνληαο ζα νηθνδνκνχκε» φπσο είπε ζρεηηθά ν Πξνπληφλ. Καη ζα
νηθνδνκνχκε εηο ην φλνκα ηνπ Κνκκνπληζκνχ θαη ηεο Ώλαξρίαο.
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Κεθάιαην 14: Παξαγσγή & θαηαλάισζε
Ι
ΐιέπνληαο ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή ηεο νξγάλσζε απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία απφ απηήλ
ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζρνιψλ -κηα θαη μεθηλάκε απφ ην ειεχζεξν άηνκν γηα λα πάκε ζε κηα ειεχζεξε
θνηλσλία, αληί λα μεθηλάκε απφ ην θξάηνο γηα λα θαηεβνχκε ζην άηνκν- αθνινπζνχκε ηελ ίδηα κέζνδν
ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Μειεηάκε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη ηα κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο,
πξνηνχ ζπδεηήζνπκε γηα ηελ παξαγσγή, ηε ζπλαιιαγή, ηε θνξνινγία, ηελ θπβέξλεζε θηι.
Βθ πξψηεο φςεσο, ε δηαθνξά κπνξεί λα θαίλεηαη αζήκαληε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαηξέπεη φιεο
ηηο έλλνηεο ηεο επίζεκεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Ώλνίμηε θάπνην έξγν νπνηνπδήπνηε νηθνλνκνιφγνπ. Ώξρίδεη κε ηελ ΠΏΡΏΓΧΓΔ, ηελ αλάιπζε ησλ
ζεκεξηλψλ κέζσλ παξαγσγήο πινχηνπ {δεκηνπξγίαο πινπηηζκνχ}, ηε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο, ην
εξγνζηάζην [manufacture], ηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ώπφ ηνλ
Άληακ κίζ [Adam Smith] ζηνλ Μαξμ, φινη πξνρσξνχλ κ' απηφλ ηνλ ηξφπν. Μφλν ζην δεχηεξν ή ηξίην
κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπο πξαγκαηεχνληαη ηελ ΚΏΣΏΝΏΛΧΔ, δειαδή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
ηνπ αηφκνπ· επηπιένλ πεξηνξίδνληαη ζην λα εμεγνχλ πψο ν πινχηνο κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ δηεθδηθεηψλ
ηνπ.
Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη είλαη ινγηθφ: πξνηνχ ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο πξέπεη λα
δεκηνπξγήζνπκε ηα αλαγθαία γη' απηή ηελ ηθαλνπνίεζε· πξέπεη λα παξαγάγεηο πξνηνχ θαηαλαιώζεηο.
Ώιιά, πξνηνχ παξαγάγνπκε θάηη, δελ πξέπεη λα ληψζνπκε ηελ αλάγθε γη απηφ; Αελ είλαη ε αλάγθε πνπ
νδήγεζε ηνλ άλζξσπν λα θπλεγήζεη, λα ζξέςεη θνπάδηα, λα θαιιηεξγήζεη ηε γε, λα θηηάμεη εξγαιεία,
θαη αξγφηεξα λα εθεχξεη κεραλέο; Αελ είλαη ε κειέηε ησλ αλαγθψλ πνπ ζα 'πξεπε λα θαζνδεγεί ηελ
παξαγσγή; Θα ήηαλ ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ ινγηθφ λα αξρίζνπκε εμεηάδνληαο ηηο αλάγθεο θαη
θαηφπηλ λα κειεηήζνπκε ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζνπκε.
Καη απηφ αθξηβψο ζα θάλνπκε.
Καζψο φκσο θνηηάδνπκε απφ απηήλ ηελ νπηηθή γσλία, ε πνιηηηθή νηθνλνκία αιιάδεη ηειείσο φςε.
Παχεη λα είλαη κηα απιή πεξηγξαθή γεγνλφησλ θαη γίλεηαη επηζηήκε, φκνηα κε ηε θπζηνινγία [au meme
titre que la physiologie]: ζα κπνξνχζακε λα ηελ νξίζνπκε έηζη,<i>ε κειέηε ησλ αλαγθψλ ηεο
αλζξσπφηεηαο θαη ησλ κέζσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπο κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή ζπαηάιε αλζξψπηλεο
ελέξγεηαο</i>. Σν αιεζηλφ ηεο φλνκα ζα ήηαλ θπζηνινγία ηεο θνηλσλίαο. Ώπνηειεί κηα επηζηήκε
παξάιιειε κε ηελ θπζηνινγία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, πνπ θαη' αλάινγν ηξφπν, κειεηά ηηο αλάγθεο
ηνπ δψνπ ή ηνπ θπηνχ θαη ηα πην επσθειή κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε
νηθνλνκία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, θαηέρεη ηε ζέζε πνπ έρεη ε θπζηνινγία ησλ νξγαληζκψλ [etres
organises] ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο.
Βκείο ιέκε: "Εδνχ, αλζξψπηλα φληα ελσκέλα ζε κηα θνηλσλία. ινη ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα δνπλ ζε
πγηεηλέο θαηνηθίεο. Δ πξσηφγνλε θαιχβα δελ ηνπο ηθαλνπνηεί πιένλ. Γεηάλε έλα ζηαζεξφ [solid, solide]
θαηαθχγην, ιίγν πνιχ άλεην. -Πξέπεη λα μέξνπκε {Δ εξψηεζε είλαη} αλ, δεδνκέλεο ηεο παξαγσγηθήο
δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί λα έρεη θαζέλαο ην ζπίηη ηνπ θαη ηη ηνλ εκπνδίδεη λα ην έρεη"
{πιάγηα εξψηεζε, δελ ζέιεη εξσηεκαηηθφ, εθηφο αλ βάινπκε άλσ θάησ ηειεία πξηλ απφ ην αλ, φπσο ζην
αγγιηθφ. Σν γαιιηθφ θείκελν έρεη ιάζνο ζ' απηφ ην ζεκείν}
Καη πνιχ ζχληνκα πεηζφκαζηε φηη θάζε νηθνγέλεηα ζηελ Βπξψπε ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έρεη έλα
άλεην ζπίηη, ζαλ θη απηά πνπ ρηίδνπλ ζηελ Ώγγιία, ζην ΐέιγην ή ζηελ πφιε Πνχικαλ [Pullman City,
cite Pulman], ή ελ πάζεη πεξηπηψζεη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ δσκαηίσλ. Έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο
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εξγάζηκσλ εκεξψλ ζα αξθνχζε γηα λα ρηηζηεί έλα φκνξθν επάεξν δηακέξηζκα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη
θσηηδφκελν κε θπζηθφ αέξην.
Ώιιά ελλέα δέθαηα ησλ Βπξσπαίσλ δελ έρνπλ πνηέ απνθηήζεη κηα πγηεηλή θαηνηθία, επεηδή πξέπεη λα
δνπιεχνπλ λχρηα κέξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αθεληηθψλ ηνπο θαη δελ έρνπλ πνηέ ηνλ
αλαγθαίν ειεχζεξν ρξφλν ή ηα ρξήκαηα, λα ρηίζνπλ ή λα βάινπλ λα ηνπο θηίζνπλ ην ζπίηη ησλ νλείξσλ
ηνπο. Καη φζν νη ησξηλέο ζπλζήθεο δελ αιιάδνπλ, δελ ζα έρνπλ ζπίηη θαη ζα κέλνπλ ζε θαιχβεο.
πσο είδαηε, πξνρσξνχκε αληίζεηα απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο νη νπνίνη δηαησλίδνπλ {ή αλαπαξαγάγνπλ
επ' άπεηξνλ} ηνπο ππνηηζέκελνπο λφκνπο ηεο παξαγσγήο θαη, ππνινγίδνληαο πφζα ζπίηηα (.η.κ.
"πξάγκαηη ρηίδνληαη" ίζσο είλαη θαιχηεξα) ρηίδνληαη εηεζίσο, εμεγνχλ κε ηε ζηαηηζηηθή φηη ηα
λενθηηζκέλα ζπίηηα δελ ζα είλαη αξθεηά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ φιε ηε δήηεζε, ηα ελλέα δέθαηα ησλ
Βπξσπαίσλ πξέπεη λα κέλνπλ ζε θαιχβεο.
Ώο πεξάζνπκε ζηε δηαηξνθή. Έρνληαο απαξηζκήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο,
νη νηθνλνκνιφγνη καο ιέλε φηη απηφο ν θαηακεξηζκφο απαηηεί λα δνπιεχνπλ θάπνηνη σο αγξφηεο θαη
θάπνηνη ζηε βηνκεραλία. Αεδνκέλνπ φηη νη αγξφηεο παξάγνπλ ηφζν, ηα εξγνζηάζηα ηφζν, ε ζπλαιιαγή
δηακείβεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, αλαιχνπλ ηηο πσιήζεηο, ηα σθέιε, ην θαζαξφ θέξδνο ή ηελ ππεξαμία,
ηνπο κηζζνχο, ηνπο θφξνπο, ηελ απνηακίεπζε θαη νχησ θαζεμήο.
Ώιιά, αθνχ ηνπο αθνινπζήζακε σο εδψ δελ είκαζηε θαηά πνιχ ζνθφηεξνη, θαη αλ ηνπο ξσηήζνπκε:
"Πψο γίλεηαη εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα έρνπλ έιιεηςε ςσκηνχ, φηαλ θάζε νηθνγέλεηα ζα κπνξνχζε λα
παξάγεη αξθεηφ ζηηάξη γηα λα ζξέςεη δέθα, είθνζη ε αθφκα θη εθαηφ αλζξψπνπο ην ρξφλν;" ζα καο
απαληήζνπλ κε ηελ ίδηα ςαικσδία: θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, κηζζνί, ππεξαμία, θεθάιαην θηι.,
θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαγσγή δελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ·
έλα ζπκπέξαζκα πνπ, αθφκα θη αλ είλαη αιήζεηα, δελ απαληά θαζφινπ ζηελ εξψηεζε: "Μπνξεί ή δελ
κπνξεί ν άλζξσπνο κε ηελ εξγαζία ηνπ λα παξάγεη ην ςσκί πνπ ρξεηάδεηαη; Κη αλ δελ κπνξεί ηη ηνλ
εκπνδίδεη;"
Εδνχ, 350 εθαηνκκχξηα Βπξσπαίνη. Υξεηάδνληαη ηφζν ςσκί, ηφζν θξέαο, θξαζί, γάια, ηφζα αβγά {έρεη
απινπνηεζεί, ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ ΐνζηαηδφγινπ} θαη ηφζν βνχηπξν. Υξεηάδνληαη ηφζα ζπίηηα θαη
ηφζν ξνπρηζκφ. Ώπηφ είλαη ην ειάρηζην ησλ αλαγθψλ ηνπο. Μπνξνχλ λα ηα παξάγνπλ φι' απηά; Καη αλ
κπνξνχλ, ζα ηνπο κείλεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηέρλε, επηζηήκε θαη δηαζθέδαζε, κε κηα ιέμε, γηα φια φζα
δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα; Ώλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ηη ηνπο εκπνδίδεη λα ην θάλνπλ; Ση πξέπεη
λα θάλνπλ ψζηε λα απνκαθξχλνπλ απηφ ην εκπφδην; Μήπσο ρξεηάδεηαη ρξφλνο; Ώο ηνλ έρνπλ {αο ηνλ
ιάβνπλ}. Ώιιά, αο κε ράζνπκε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο παξαγσγήο -ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ.
Ώλ νη πην επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ κέλνπλ αληθαλνπνίεηεο, ηη πξέπεη λα θάλεη ψζηε λα
απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ; Μήπσο φκσο ππάξρνπλ άιιεο αηηίεο; Μήπσο ε παξαγσγή, κεηαμχ
άιισλ, έρνληαο ράζεη ηελ επαθή κε ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, έρεη παξαζηξαηήζεη πξνο κηα ηειείσο
ιαλζαζκέλε θαηεχζπλζε θαη ε νξγάλσζή ηεο είλαη ειαηησκαηηθή; Καη θαζψο κπνξνχκε λα δνχκε φηη
απηφ ζπκβαίλεη, αο αλαδεηήζνπκε κε πην ηξφπν πξέπεη λα αλαδηνξγαλψζνπκε ηελ παξαγσγή ψζηε
πξαγκαηηθά λα αληεπεμέξρεηαη ζ΄ φιεο ηηο αλάγθεο.
Ώπηή είλαη ε κφλε νπηηθή γσλία πνπ καο θαίλεηαη δίθαηα: ε κφλε πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ πνιηηηθή
νηθνλνκία λα γίλεη επηζηήκε, ε επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο θπζηνινγίαο.
Βίλαη θαλεξφ φηη φηαλ απηή ε επηζηήκε εμεηάζεη ηελ παξαγσγή, φπσο δηεθπεξαηψλεηαη ζήκεξα ζηα
πνιηηηζκέλα έζλε, ηηο ηλδνπηζηηθέο θνηλφηεηεο ή ηνπο πξσηφγνλνπο, δελ ζα παξνπζηάζεη ηα γεγνλφηα κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο ζεκεξηλνχο νηθνλνκνιφγνπο· δειαδή σο έλα απιφ πεξηγξαθηθό θεθάιαην,
αλάινγν ησλ πεξηγξαθηθψλ θεθαιαίσλ ηεο δσνινγίαο ή ηεο βνηαληθήο. Ώιιά παξαηεξήζηε
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[remarquons] φηη αλ ην θεθάιαην απηφ είρε γξαθεί απφ ηελ νπηηθή γσληά ηεο νηθνλνκίαο ησλ δπλάκεσλ
πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, Θα θέξδηδε ζε αθξίβεηα θαη επηζηεκνληθή αμία.
Θα απνδείθλπε μεθάζαξα ηελ ηξνκαθηηθή ζπαηάιε αλζξψπηλεο ελέξγεηαο ζην παξφλ ζχζηεκα, θαη ζα
δερφηαλ καδί κε καο, φηη φζν απηφ ην ζχζηεκα απηφ ζπλερίδεη λα ππάξρεη, νη αλάγθεο ηεο
αλζξσπφηεηαο δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ πνηέ.
ΐιέπεηε, ε νπηηθή γσλία ζα άιιαδε εληειψο. Πίζσ απφ ηνλ αξγαιεηφ πνπ πθαίλεη ηφζα κέηξα χθαζκα,
πίζσ απφ ηνλ δηαηξεηή κεηάιινπ, θαη πίζσ απφ ην ζεζαπξνθπιάθην πνπ ζηνηβάδνληαη ηα κεξίζκαηα,
ζα βιέπακε ηνλ άλζξσπν, ηνλ ηερλίηε ηεο παξαγσγήο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνθιείεηαη απφ ην
ζπκπφζην πνπ έρεη εηνηκάζεη γηα ηνπο άιινπο. Θα θαηαιαβαίλακε επίζεο φηη νη ππνηηζέκελνη λφκνη ηεο
αμίαο, ηεο ζπλαιιαγήο {ηνπ εκπνξίνπ}, θηι, δελ είλαη παξά κηα έθθξαζε, ζπρλά πνιχ ιαλζαζκέλε θαζψο ην ζεκείν αθεηεξίαο ηεο είλαη ιαλζαζκέλν- ησλ γεγνλφησλ φπσο είλαη ζήκεξα, αιιά ζα ήηαλ
δπλαηφλ λα είλαη θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθά φηαλ ε παξαγσγή νξγαλσζεί κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο.
II
Αελ ππάξρεη νχηε κία αξρή ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο πνπ λα κελ αιιάδεη εληειψο φςε ηδσκέλε απφ ηε
δηθή καο νπηηθή γσλία.
Ώο αζρνιεζνχκε γηα παξάδεηγκα κε ηελ ππεξπαξαγσγή. Να κηα ιέμε πνπ αληερεί θαζεκεξηλά ζη' αθηηά
καο. Τπάξρεη έζησ θαη έλαο νηθνλνκνιφγνο, αθαδεκατθφο ή ππνςήθηνο, πνπ λα κελ έρεη ππνζηεξίμεη
ζέζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο ππεξπαξαγσγήο- φηη κηα
δεδνκέλε ζηηγκή παξάγεηαη πεξηζζφηεξν κπακπάθη, πεξηζζφηεξν χθαζκα, πεξηζζφηεξα ξνιφγηα απφ
φ,ηη ρξεηάδεηαη! Αελ έρνπλ κήπσο θαηεγνξεζεί νη θεθαιαηνθξάηεο γηα απιεζηία επεηδή επηκέλνπλ λα
παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απ΄ φζν είλαη δπλαηφλ λα θαηαλαισζεί!
Ώιιά, αλ ηα εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά, φια απηά ηα επηρεηξήκαηα απνδεηθλχνληαη αβάζηκα. Πξάγκαηη,
πξνζπαζήζηε λα θαηνλνκάζεηε έλα αγαζφ, ην νπνίν λα έρεη θαζνιηθή ρξήζε θαη λα παξάγεηαη ζε
πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ φζε ρξεηάδεηαη. Βμεηάζηε έλα έλα φια ηα εμαγψγηκα πξντφληα ησλ ρσξψλ
πνπ εμάγνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα θαη ζα δείηε φηη ζρεδφλ φια απηά ηα πξντφληα παξάγνληαη ζε
πνζφηεηεο αλεπαξθείο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο πνπ ηα εμάγεη.
Αελ είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ ζηηαξηνχ πνπ ζηέιλεη ζηελ Βπξψπε ν ξψζνο ρσξηθφο. Οη πινπζηφηεξεο
ζνδηέο ζηηαξηνχ θαη ζίθαιεο ηεο Βπξσπατθήο Ρσζίαο κόιηο πνπ επαξθνχλ γηα ηνλ πιεζπζκφ. Καη θαηά
θαλφλα, ν ρσξηθφο ζηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηα αλαγθαία, φηαλ πνπιά ην ζηηάξη ηνπ ή ηε ζίθαιή ηνπ
γηα λα πιεξψζεη ην λνίθη θαη ηνπο θφξνπο.
Αελ είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ άλζξαθα πνπ ζηέιλεη ν ¶γγινο ζηηο ηέζζεξηο γσληέο ηεο γεο, γηαηί
απνκέλνπλ κφλν 750 θηιά αλά θάηνηθν εηεζίσο γηα εγρψξηα νηθηαθή θαηαλάισζε θαη εθαηνκκχξηα
¶γγισλ δελ έρνπλ θσηηά ην ρεηκψλα ή έρνπλ κφιηο αξθεηή γηα λα βξάζνπλ ιίγα ιαραληθά. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα αλ δελ πάξνπκε ππφςε ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πνιπηειείαο {ην bimbeloterie de
luxe είλαη ε θαηαζθεπή, ηα αληηθείκελα είλαη ηα bibelots}, δελ ππάξρεη ζηελ Ώγγιία, ηε ρψξα κε ηηο
κεγαιχηεξεο εμαγσγέο, παξά κφλν έλα πξντφλ θαζνιηθήο ρξήζεο -ην βακβαθεξφ χθαζκα- ηνπ νπνίνπ ε
παξαγσγή είλαη αξθεηά κεγάιε, ψζηεπηζαλόλ λα μεπεξλά ηηο αλάγθεο ηηο θνηλφηεηαο. Καη φηαλ
βιέπνπκε ηα θνπξέιηα πνπ θνξεί γηα ξνχρα ην έλα ηξίην ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δλσκέλνπ ΐαζηιείνπ,
νδεγνχκαζηε ζηελ απνξία κήπσο δελ ζα κπνξνχζαλ ηα βακβαθεξά πθάζκαηα πνπ εμάγνληαη λα
ηθαλνπνηήζνπλ κηα ζηάια ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.
Καηά θαλφλα δελ είλαη ην πιεφλαζκα πνπ εμάγεηαη, αλ θαη κπνξεί απηφ λα ίζρπε αξρηθά. Ο κχζνο ηνπ
μππφιεηνπ ηζαγθάξε είλαη πιένλ εμίζνπ αιεζηλφο γηα ηα έζλε, φπσο ήηαλ παιηά γηα ηνπο ηερλίηεο. Ώπηφ

123

πνπ εμάγνπκε είλαη ην αλαγθαίν, επεηδή νη εξγάηεο δελ κπνξνχλ κε ην κηζζφ ηνπο λα αγνξάζνπλ απηφ
πνπ παξήγαγαλ θαη λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ην λνίθη θαη ηνλ ηφθν ζηνλ θαπηηαιηζηή θαη ηνλ ηξαπεδίηε.
ρη κφλν ινηπφλ ε ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα άλεζε κέλεη αληθαλνπνίεηε, αιιά ζπρλά ιείπνπλ
αθφκα θαη ηα απνιχησο αλαγθαία. Τπεξπαξαγσγή {πιενλαζκαηηθή παξαγσγή} επνκέλσο δελ ππάξρεη,
ηνπιάρηζηνλ φρη κ΄ απηή ηελ έλλνηα, θαη δελ είλαη παξά κηα ιέμε εθεπξεκέλε απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο
πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.
ινη νη νηθνλνκνιφγνη καο ιέλε πσο ππάξρεη έλαο άξηζηα εδξαησκέλνο [bien etablie] νηθνλνκηθφο
"λφκνο": "Ο άλζξσπνο παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη θαηαλαιψλεη". Ώθνχ πάξεη φζν ρξεηάδεηαη απφ ην
πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηνπ κέλεη πάληα πεξίζζεπκα. Μηα νηθνγέλεηα θαιιηεξγεηψλ παξάγεη αξθεηά
γηα λα ζξέςεη θάκπνζεο νηθνγέλεηεο, θαη νχησ θαζεμήο.
Γηα καο, απηή ε θξάζε αλ θαη ζπρλά επαλαιακβάλεηαη, δελ έρεη λφεκα [has no sense, est vide de sens]
{ζηεξείηαη λνήκαηνο; αλ θαη πνιχ ιφγην}. Ώλ ζήκαηλε φηη θάζε γεληά αθήλεη θάηη γηα ηηο επφκελεο
γεληέο ζα ήηαλ αθξηβήο. Πξάγκαηη, έλαο γεσξγφο θπηεχεη έλα δέληξν πνπ ζα δήζεη ίζσο ηξηάληα,
ζαξάληα ή εθαηφ ρξφληα, θαη ηα εγγφληα ηνπ ζα γεχνληαη ηα θξνχηα ηνπ. Ή αλ θαζαξίζεη {απνςηιψζεη}
κεξηθά εθηάξηα {ζηξέκκαηα} παξζέλαο γεο, ε θιεξνλνκηά ησλ επφκελσλ γελεψλ ζα έρεη απμεζεί
αλάινγα. Αξφκνη, γέθπξεο, θαλάιηα, ην ζπίηη θαη ε επίπισζή ηνπ, είλαη πινχηε πνπ θιεξνδνηνχληαη
ζηηο επφκελεο γεληέο.
Ώιιά δελ είλαη απηφ πνπ ελλνείηαη. Μαο ιέλε φηη ν θαιιηεξγεηήο παξάγεη πεξηζζφηεξν απφ φζν
ρξεηάδεηαη λα θαηαλαιψζεη. Μάιινλ ζα έπξεπε λα ιέλε φηη, αθνχ ην θξάηνο ηνπ αθαίξεζε έλα κέξνο
ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ γηα ηνπο θφξνπο, ν παπάο γηα ηε δεθάηε, θαη ν ηδηνθηήηεο γηα ην ελνίθην, έρεη
[πιένλ] δεκηνπξγεζεί κηα θαηλνχξηα ηάμε αλζξψπσλ, πνπ πξσηχηεξα θαηαλάισλαλ φ,ηη παξήγαγαλεθηφο απφ απηά πνπ έβαδαλ ζηελ άθξε γηα απξφβιεπηα αηπρήκαηα, ή γηα αλαδάζσζε ή γηα ηελ
θαηαζθεπή δξφκσλ θηι.- αιιά πνπ ζήκεξα δεη πνιχ θησρηθά, κεξνδνχιη-κεξνθάη, κηα θαη ην
πεξίζζεπκα ηνπο έρεη αθαηξεζεί απφ ην θξάηνο, ηνλ γαηνθηήκνλα, ηνλ παπά θαη ηνλ ηνθνγιχθν.
Βκείο πξνηηκάκε λα ιέκε - Ο θαιιηεξγεηήο θαηαλαιώλεη ιηγόηεξν από ό,ηη παξάγεη, επεηδή ηνλ
αλαγθάδνπλ λα βάδεη άρπξα ζην ζηξψκα ηνπ θαη λα πνπιά ηα πνχπνπια, λα ηθαλνπνηείηαη κε θηελφ
θξαζί θαη λα πνπιά ην αθξηβφ, λα ηξψεη ηελ βξψκε θαη λα πνπιά ην ζηηάξη.
Ώο παξαηεξήζνπκε επίζεο φηη αλ θάπνηνο έρεη σο ζεκείν αθεηεξίαο ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, ζα θηάζεη
αλαγθαζηηθά ζηνλ θνκκνπληζκφ, ηελ νξγάλσζε πνπ καο επηηξέπεη λα ηθαλνπνηνχκε φιεο ηηο αλάγθεο κε
ηνλ πην πιήξε θαη νηθνλνκηθφ ηξφπν. Βλψ φηαλ θάπνηνο μεθηλά απφ ηε ζεκεξηλή κέζνδν παξαγσγήο, κε
ζηφρν ην θέξδνο θαη ηελ ππεξαμία, αλαγθαζηηθά ζα θηάζεη ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ή ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε ζηνλ θνιεθηηβηζκφ, πνπ δελ είλαη θαη νη δχν ηίπνηε άιιν απφ κνξθέο ηνπ ζεζκνχ ηεο
κηζζσηήο εξγαζίαο.
Πξάγκαηη, φηαλ εμεηάδεη θαλείο ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηα κέζα πνπ έρεη
επηζηξαηεχζεη ν άλζξσπνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηάθνξσλ θάζεσλ ηεο
αλάπηπμήο ηνπ, πείζεηαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα λα ζπλδπαζηνχλ νη πξνζπάζεηεο, θαη λα εγθαηαιεηθζνχλ
νη θίλδπλνη {ηα ξίζθα} {.η.κ. ouch! this is so bad it physically hearts!} ηεο ζεκεξηλήο παξαγσγήο.
Γίλεηαη αληηιεπηφ επίζεο φηη ε ηδηνπνίεζε απφ ιίγνπο φινπ ηνπ πινχηνπ πνπ δελ θαηαλαιψλεηαη, θαη ε
κεηαθνξά ηνπ απφ ηε κηα γεληά ζηελ άιιε {.η.κ. κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο θιεξνλνκηάο - Borges: εδψ
δηαθσλψ, δελ ιέεη ηίπνηε γηα θιεξνλνκηά, αιιά αλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, ηφηε πξέπεη λα γίλεη: ... ε
θιεξνδφηεζή ηνπ... -N: ήηαλ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε, δελ ελννχζα φηη θάηη ηέηνην ππάξρεη ζην
θείκελν} δελ είλαη πξνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ. Αηαπηζηψλεη θαλείοφηη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν νη αλάγθεο ησλ
ηξηψλ ηεηάξησλ ηεο θνηλσλίαο θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ αληθαλνπνίεηεο, θαη φηη ε ζεκεξηλή ζπαηάιε
αλζξψπηλεο δχλακεο {ίζσο: αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ -Ν: απηφ "κ' αθνχγεηαη" θαιχηεξα} δελ είλαη παξά
ε πην αλψθειε θαη ε πην εγθιεκαηηθή.
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πλεηδεηνπνηεί θαλείο ηέινο, φηη ε πην επσθειήο ρξήζε φισλ ησλ πξντφλησλ είλαη απηή πνπ ηθαλνπνηεί
ηηο πην πηεζηηθέο αλάγθεο, θαη φηη ε αμία ρξήζεο ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ κηα απιή ηδηνηξνπία, φπσο έρεη
ζπρλά ππνζηεξηρηεί, αιιά απφ ην πφζν ηθαλνπνηνχλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
Ο Κνκκνπληζκφο, δειαδή κηα ζπλζεηηθή άπνςε {πξνζέγγηζε} ηεο θαηαλάισζεο, ηεο παξαγσγήο θαη
ηεο [εκπνξηθήο] ζπλαιιαγήο θαη κηα νξγάλσζε πνπ ζηεξίδεη απηή ηελ ζπλζεηηθή άπνςε, είλαη
επνκέλσο ε ινγηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξαγκάησλ, ηεο κνλαδηθήο, θαηά ηε γλψκε
καο, πνπ είλαη πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή.
Μηα θνηλσλία πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φισλ θαη ζα μέξεη πσο λα νξγαλψλεη ηελ παξαγσγή, ζα
πξέπεη επίζεο λα εμαιείςεη νξηζκέλεο πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ βηνκεραλία θαη πξψηα απ' φια ηελ
ζεσξία πνπ ζπρλά θεξχζζεηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο -ηε ζεσξία ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαοπνπ πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην.
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Κεθάιαην 15: Ο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο
Δ Πνιηηηθή νηθνλνκία πάληνηε απηνπεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαγξαθή γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ
θνηλσλία, θαη ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Έηζη είλαη ππέξ ηνπ
θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε βηνκεραλία. Έρνληαο βξεη φηη είλαη θεξδνθφξνο γηα
ηνπο θαπηηαιηζηέο {θεθαιαηνθξάηεο} ηνλ έρεη αλαγάγεη ζε αξρή {εγθαζηδξχζεη σο θαλφλα}.
Κνηηάμηε ην ζηδεξά ηνπ ρσξηνχ, είπε ν Άληακ κηΘ[Adam Smith] [1], ν παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο
Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Ώλ δελ ηνπ έρεη γίλεη πνηέ ζπλήζεηα λα θηηάρλεη θαξθηά ζα πεηχρεη κφλν κε
πνιχ κφρζν λα ζθπξειαηήζεη 200 ή 300 ηελ εκέξα, θαη επηπιένλ ζα είλαη θαθνθηηαγκέλα {θαθήο
πνηφηεηαο}. Ώιιά αλ απηφο ν ίδηνο ζηδεξάο δελ έρεη θηηάμεη πνηέ ηίπνηα άιιν εθηφο απφ θαξθηά, ζα
παξέρεη εχθνια θνληά ζηα 2300 {θαξθηά} ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. Καη ν κηζ βηάδεηαη λα θαηαιήμεη:
"Καηακεξίζεηε ηελ εξγαζία, εηδηθεπηείηε, ζπλερίζηε λα εηδηθεχεζηε {ζπλερψο}· ψζηε λα {αο} έρνπκε
ζηδεξάδεο πνπ μέξνπλ κφλν λα θηηάρλνπλ θεθαιέο ή κχηεο θαξθηψλ , θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
παξάγνπκε πεξηζζφηεξα. Θα πινπηίζνπκε {γίλνπκε πινχζηνη}."
Βάλ έλαο ζηδεξάο θαηαδηθαζκέλνο ηζφβηα λα θηηάρλεη θεθαιέο θαξθηψλ ζα ράζεη θάζε ελδηαθέξνλ γηα
ηε δνπιεηά ηνπ· εάλ ζα είλαη πιήξσο ζην έιενο ηνπ εξγνδφηή ηνπ κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηέρλε πνπ ζα
θαηέρεη· φηη ζα είλαη ρσξίο δνπιεηά ηέζζεξηο {απφ} ζηνπο δψδεθα κήλεο· αλ ζα κεηψλεηαη ν κηζζφο ηνπ
εχθνια φηαλ ζα κπνξεί εχθνια λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ καζεηεπφκελν, ν Smith δελ ην ζθέθηεθε
φηαλ αλαθψλεζε: "Γήησ ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Ώπηφο είλαη ην πξαγκαηηθφ ρξπζσξπρείν πνπ ζα
δψζεη πινχην ζην έζλνο!" Καη φινη δεησθξαχγαδαλ καδί ηνπ.
Καη φηαλ αξγφηεξα, έλαο ηκφληη [Sismondi][2] ή έλαο Γ-ΐ απ[J.B.Say] [3] άξρηζαλ λα
θαηαιαβαίλνπλ φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, αληί λα θέξεη πινχην ζε φιν ην έζλνο, έθεξε πινχην
κφλν ζηνπο (ήδε) πινχζηνπο, θαη φηη ν εξγάηεο, πνπ ηζφβηα είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα θηηάρλεη ην έλα
δέθαην φγδνν κηαο θαξθίηζαο, εμειίζζεηαη ζε ειίζην θαη βνπιηάδεη ζηελ αλέρεηα{θηψρεηα} [misere] -ηη πξφηεηλαλ νη επίζεκνη νηθνλνκνιφγνη; Σίπνηα! Αελ αλαινγίζηεθαλ φηη κε ην λα εθηειεί ηζφβηα, ηελ
ίδηα κεραληθή εξγαζία, ν εξγάηεο ζα ράζεη ηελ επθπΎα ηνπ θαη ην εθεπξεηηθφ ηνπ πλεχκα, θαη φηη,
αληηζέησο, ε ελαζρφιεζε ζε πνηθίια πφζηα ζα είρε σο απνηέιεζκα κηα ζεκαληηθή {αμηνζεκείσηε}
επαχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ έζλνπο. Ώιιά απηφ αθξηβψο είλαη ην δήηεκα{ζέκα}[issue,
question] πνπ ηίζεηαη ζήκεξα ελψπηφλ καο.
Ώλ, σζηφζν, κφλν νη νηθνλνκνιφγνη θήξπηηαλ ην κφληκν θαη ζπρλά θιεξνλνκηθφ θαηακεξηζκφ ηεο
εξγαζίαο, κπνξεί λα ηνπο αθήλακε {επηηξέπακε} λα ην θεξχζζνπλ θαηά βνχιεζε {φζν ζέινπλ}. κσο
νη ηδέεο πνπ δηδάζθνληαη απφ δηδάθηνξεο ηεο επηζηήκεο θηιηξάξνληαη κέζα ζηε ζθέςε {ην κπαιφ, ηε
λφεζε} ησλ αλζξψπσλ θαη ηε δηαζηξέθνπλ· θαη αθνχγνληαο επαλεηιεκκέλσο γηα θαηακεξηζκφ
εξγαζίαο, θέξδε, ηφθνπο, πίζησζε θιπ, ζα λα ήηαλ πξνβιήκαηα απφ θαηξφ ιπκέλα, φινο ν θφζκνο,
(αθφκα θαη νη ίδηνη νη εξγάηεο), θαηαιήγεη λα επηρεηξεκαηνινγεί{λα ζθέθηεηαη} ζαλ νηθνλνκνιφγνο θαη
λα ιαηξεχεη ηα ίδηα θεηίρ.
Έηζη βιέπνπκε έλαλ αξηζκφ ζνζηαιηζηψλ, αθφκα θαη εθείλνπο πνπ δε θνβήζεθαλ λα αλαδείμνπλ ηα
ιάζε ηεο επηζηήκεο, λα δηθαηνινγνχλ{ζέβνληαη} ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Μηιήζηε ηνπο γηα ηελ
νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ζηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο, θαη ζα απαληήζνπλ φηη ν θαηακεξηζκφο
εξγαζίαο πξέπεη λα δηαηεξεζεί· φηη αλ αθνλίδαηε πηλέδεο πξηλ ηελ Βπαλάζηαζε ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε
λα ηηο αθνλίδεηε θαη κεηά. Θα δνπιεχεηε κφλν πέληε ψξεο ηελ εκέξα, είλαη αιήζεηα, αιιά ζα πξέπεη λα
αθνλίδεηε πηλέδεο γηα φιε ζαο ηε δσή, ελψ άιινη ζα θηηάρλνπλ ή ζα ζρεδηάδνπλ κεραλέο πνπ ζα ζαο
επηηξέςνπλ λα αθνλίζεηε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα πηλέδεο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζαο, θαη άιινη πάιη
ζα εηδηθεχνληαη ζηα πςειφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ινγνηερληθήο, ηεο επηζηεκνληθήο, ηεο θαιιηηερληθήο
θνθ, εξγαζίαο. Γελλεζήθαηε αθνληζηήο θαξθηηζψλ ελψ ν Pasteur γελλήζεθε εκβνιηαζηήο θαηά ηεο
ιχζζαο {Ν: Ο Παζηέξ βεβαίσο αλαθάιπςε ην εκβφιην ηεο ιχζζαο, [ζηα γαιηθά rage] φπσο ζσζηά
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αλαθέξεηαη ζην γαιιηθφ πξσηφηππν. Ώπηφ ην anthrax δελ μέξσ απφ πνπ ήξζε ζην αγγιηθφ θείκελν, έρεη
θαλείο θακηά ηδέα; Ννκίδεηαη φηη ρξεηάδεηαη ππνζεκείσζε γηα ην πηφο ήηαλ ν Παζηέξ;}, θαη ε
Βπαλάζηαζε ζα αθήζεη θαη ηνλ έλα θαη ηνλ άιιν {θαη ηνπο δχν} ζηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα.
Λνηπφλ είλαη ηε θξηθηή απηή αξρή {ν θξηρηφο θαλφλαο}, ηελ ηφζν επηβιαβή γηα ηελ θνηλσλία, ηφζν
απνθηελσηηθή γηα ην άηνκν, πεγή ηφζσλ θαθψλ, ηελ νπνία πξνηείλνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζηηο δηάθνξεο
εθθάλζεηο {πνηθίιεο εθδειψζεηο} ηεο.
Ξέξνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο πνιχ θαιά. Πξνθαλψο είκαζηε δηαρσξηζκέλνη ζε
δχν ηάμεηο: απφ ηε κία , παξαγσγνί πνπ θαηαλαιψλνπλ πνιχ ιίγν θαη είλαη απαιιαγκέλνη απφ ην λα
ζθέθηνληαη θαζψο θάλνπλ ζσκαηηθή δνπιεηά {θπζηθή εξγαζία}, θαη πνπ δνπιεχνπλ άζρεκα {Ν:
ρξεηάδεηαη κηα θαιχηεξε έθθξαζε εδψ} γηαηί ην κπαιφ ηνπο παξακέλεη αδξαλέο· θαη απφ ηελ άιιε
κεξηά, νη θαηαλαισηέο, νη νπνίνη παξάγσληαο ιίγα ή ζρεδφλ ηίπνηα, έρνπλ ην πξνλφκην λα ζθέθηνληαη
γηα ηνπο άιινπο, θαη νη νπνίνη ζθέθηνληαη άζρεκα {Ν: εδψ κάιινλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ
ίδηα ιέμε φπσο θαη πξηλ κε ηνπο εξγάηεο} δηφηη ηνπο είλαη άγλσζηνο έλαο νιφθιεξνο θφζκνο, ν θφζκνο
απηψλ πνπ κνρζνχλ κε ηα ρέξηα ηνπο. Οη εξγάηεο ηεο γεο δελ μέξνπλ ηίπνηα γηα κεραλέο, θη απηνί πνπ
δνπιεχνπλ κε κεραλέο αγλννχλ ηα πάληα πεξί γεσξγίαο. Σν ηδαληθφ ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο είλαη
έλα παηδί πνπ λα έρεη ηνλ έιεγρν κηαο κεραλήο ηελ νπνία δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα θαηαλνήζεη , θαη
έλαο πξντζηάκελνο πνπ λα ηνπ επηβάιιεη πξφζηηκν αλ ε πξνζνρή ηνπ ραιαξψζεη γηα κηα ζηηγκή. Σν
ηδαληθφ ηεο βηνκεραληθήο γεσξγίαο είλαη λα θαηαξγήζεη ην γεσξγηθφ εξγάηε θαη λα βάιεη
έλαλ πνιπηερλίηε[bricoleur] λα ειέγρεη έλα αηκνθίλεην αιέηξη ή κηα αισληζηηθή κεραλή. Ο
θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζεκαίλεη λα κπαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν πνπ ζα ηνλ ραξαθηεξίδνπλ γηα φιε ηνπ
ηε δσή σο ζπλαξκνζηή ζρνηληψλ ζε εξγνζηάζηα, σο πξντζηάκελν ζε επηρεηξήζεηο, σο κεηαθνξέα
ηεξάζηησλ θαιαζηψλ κε θάξβνπλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ νξπρείνπ·{εδψ ίζσο ρξεηάδεηαη ιίγν
ζηξψζηκν} αιιά θαλείο ηνχο λα κελ έρεη ηδέα νχηε γηα κεραληζκνχο {ην ζχλνιν ησλ κεραλψλ}
[machinery]{N: ππάξρεη κνλνιεθηηθή κεηάθξαζε απηήο ηεο ιέμεο;}, νχηε γηα επηρεηξήζεηο, νχηε γηα
νξπρεία. Καη έηζη θαηαζηξέθνπλ ηελ φξεμε γηα δνπιεηά θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα, πνπ ζην μεθίλεκα
{αξρή} ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο, δεκηνχξγεζε ηηο κεραλέο γηα ηηο νπνίεο αηζζαλφκαζηε ηφζν
ππεξήθαλνη .
Ώπηφ πνπ έθαλαλ κε ηα άηνκα, ήζειαλ επίζεο λα ην θάλνπλ κε ηα έζλε. Δ αλζξσπφηεηα ήηαλ λα
ρσξηζηεί ζε εζληθά εξγαζηήξηα, πνπ ην θαζέλα ζα είρε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Δ Ρσζία, δηδαρζήθακε, ήηαλ
πξννξηζκέλε απφ ηε θχζε λα παξάγεη θαιακπφθη· ε Ώγγιία λα γλέζεη κπακπάθη· ην ΐέιγην λα θηηάρλεη
πθάζκαηα, ελψ ε Βιβεηία λα εθπαηδεχεη λνζνθφκεο θαη θνπβεξλάληεο. Καη κέζα ζε θάζε έζλνο ζα
είρακε επηπιένλ εηδίθεπζε: ε Λπψλ λα πθαίλεη κεηάμη, ε Ώβέξλε{?} [Auvergne] λα θηηάρλεη δαληέια
θαη ην Παξίζη θαληαδί ελδχκαηα [article de fantaisie]. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν πίζηεπαλ νη νηθνλνκνιφγνη
φηη ζα αλνίγνληαλ έλα ηεξάζηην πεδίν γηα παξαγσγή θαη θαηαλάισζε· θαη φηη κηα πεξίνδνο
απεξηφξηζηνπ πινχηνπ γηα ηελ αλζξσπφηεηα ήηαλ θνληά.
Ώιιά απηέο νη κεγάιεο ειπίδεο εμαθαλίζηεθαλ κε ηνλ ίδηα ξπζκφ πνπ εμαπιψζεθε ε ηερληθή γλψζε.
Γηα φζν θαηξφ ε Ώγγιία ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ χθαηλε βακβάθη θαη πνπ επεμεξγαδφηαλ ηα κέηαιια ζε
κεγάιε θιίκαθα, φζν ην Παξίζη ήηαλ ε κφλε πφιε πνπ έθηηαρλε θαιιηηερληθά αληηθείκελα πνιπηειείαο,
θηι, φια πήγαηλαλ θαιά: θάπνηνο κπνξνχζε λα θεξχζζεη ηνλ επνλνκαδφκελν θαηακεξηζκφ ηεο
εξγαζίαο ρσξίο λα αληηθξνχεηαη [refuted].
κσο, ηδνχ έλα λέν ξεχκα ψζεζε ηα πνιηηηζκέλα έζλε λα δνθηκάζνπλ απφ κφλα ηνπο φιεο ηηο
βηνκεραλίεο, βξίζθνληαο επσθειή ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ κέρξη ηψξα εηζήγαγαλ απφ άιιεο
ρψξεο ή ηηο απνηθίεο ηνπο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνρεχνπλ ζηελ ρεηξαθέηεζή ηνπο {ειεπζέξσζή
ηνπο} απφ ηε κεηξφπνιε. Βπηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο παγθνζκηνπνίεζαλ ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη
πιένλ είλαη αλψθειν {άρξεζην} λα πιεξψλεηο κηα ππέξνγθε ηηκή ζην εμσηεξηθφ γηα θάηη πνπ ζα
κπνξνχζε εχθνια λα παξαρζεί ζηνλ ηφπν ζνπ. Αελ δίλεη ινηπφλ απηή ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε έλα
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ζπληξηπηηθφ θηχπεκα {θαηεπζείαλ} ζηε ζεσξία ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη
είρε εδξαησζεί ηφζν ζηέξεα;
Σημειώζεις:
[1] .η.κ. Ώπφ ην Adam Smith, <i>An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations</i>, chapter 1, έθηε
παξάγξαθνο. Ώληηγξάθσ απφ ην ειεθηξνληθφ θείκελν (etext) πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Project Gutenberg ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext02/wltnt10.txt
http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext02/wltnt10.txt
... A common smith, who, though accustomed to handle the hammer, has never been used to make nails, if, upon some
particular occasion, he is obliged to attempt it, will scarce, I am assured, be able to make above two or three hundred nails in
a day, and those, too, very bad ones. A smith who has been accustomed to make nails, but whose sole or principal business
has not been that of a nailer, can seldom, with his utmost diligence, make more than eight hundred or a thousand nails in a
day. I have seen several boys, under twenty years of age, who had never exercised any other trade but that of making nails,
and who, when they exerted themselves, could make, each of them, upwards of two thousand three hundred nails in a day. ...
{Ν: Ίζσο λα πξέπεη λα παξαζέζνπκε κηα κεηάθξαζε ζηα Βιιεληθά}
[2] ηκ Πξφθεηηαη γηα ηνλ Jean-Charles-Leonard Simonde de Sismondi (1773-1842), γάιιν ηζηνξηθφ. Ήηαλ ζνζηαιηζηήο θαη
έβιεπε ερζξηθά ηνλ επεξρφκελν θαπηηαιηζκφ. Βπίζεο ήηαλ αληίπαινο ηνπ Γ-ΐ απ (βιέπε επφκελε ζεκείσζε [3]).
[3] ηκ Πξφθεηηαη γηα ηνλ Γαλ-Μπαηηζη {Εσάλλε ΐαπηηζηή;} απ, [Jean-Baptiste Say], (1767-1832) γάιιν επηρεηξεκαηία
θαη νηθνλνκνιφγνο. Ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ ζπλαγσληζκνχ. πρλά ε ζεσξεία ηνπ πεξηγξάθεηαη
επηγξακκαηηθά κε ηε θξάζε: "Δ πξνζθνξά δεκηνπξγεί ηε δήηεζε". {Ν: Οη πιεξνθνξίεο γη απηήλ θαη ηελ πξνεγνχκελε
ζεκείσζε [2] πξνέξρνληαη απφ αγγιφθσλεο πεγέο, αλ θάπνηνο γλσξίδεη ειιεληθέο αλαθνξέο αο ηηο πξνζζέζεη}.
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Κεθάιαην 16: Δ απνθέληξσζε ηεο βηνκεραλίαο
I
Μεηά ηνπο Ναπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο ε ΐξεηαλία είρε ζρεδφλ πεηχρεη ζην λα θαηαζηξέςεη ηηο θχξηεο
βηνκεραλίεο, νη νπνίεο είραλ μεπεδήμεη/ αλαπηπρζεί ζηελ Γαιιία ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.
Βπίζεο έγηλε «θπξία» ησλ Θαιαζζψλ θαη δελ είρε ζεκαληηθνχο αληηπάινπο. Ώλέιαβε ηελ θαηάζηαζε
θαη ήμεξε πψο λα θάλεη ππνινγίζηκα ηα πξνλφκηα θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Καζηέξσζε έλα
βηνκεραληθφ κνλνπψιην θαη , επηβάιινληαο ζηνπο γείηνλέο ηεο ηηο ηηκέο ηεο γηα ηα αγαζά πνπ κφλν
απηή κπνξνχζε λα θαηαζθεπάζεη, ζπζζψξεπζε πινχην επί πινχηνπ.
Ώιιά θαζψο ε αζηηθή επαλάζηαζε ηνπ 18^νπ αηψλα θαηήξγεζε ηελ δνπιεία θαη δεκηνχξγεζε
πξνιεηαξηάην ζηε Γαιιία, ε βηνκεραλία, παξαθσιπκέλε γηα θάπνην δηάζηεκα ζηελ δηαδξνκή ηεο,
επαλέθακςε, θαη απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19^νπ αηψλα ε Γαιιία ζηακάηεζε λα είλαη ε ππνηειήο ηεο
Ώγγιίαο ζηα βηνκεραληθά αγαζά. ήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε έλα έζλνο κε εμαγσγηθφ εκπφξην. Πνπιάεη
βηνκεραληθά αγαζά αμίαο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ εμήληα εθαηνκκχξηα ιίξεο θαη ηα δχν ηξίηα απφ απηά
ηα αγαζά είλαη βηνκεραληθά πξντφληα. Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ ηξία εθαηνκκχξηα Γάιινη δνπιεχνπλ
γηα ηηο εμαγσγέο ή δνπλ απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην.
Άξα ε Γαιιία δελ είλαη πιένλ ε ππνηειήο ρψξα ηεο Ώγγιίαο. Με ηελ ζεηξά ηεο αγσλίζηεθε λα
κνλνπσιήζεη ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο εμαγσγηθήο βηνκεραλίαο, φπσο κεηάμη θαη έηνηκα ξνχρα, θαη
απνθφκηζε ηεξάζηηα θέξδε απφ εθεί. Ώιιά είλαη πιένλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα ράζεη απηφ ην
κνλνπψιην γηα πάληα, φπσο ε Ώγγιία βξίζθεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ λα ράζεη ην κνλνπψιην ησλ
βακβαθεξψλ αγαζψλ.
Πεγαίλνληαο πξνο ηα αλαηνιηθά, ε βηνκεραλία έθηαζε ζηελ Γεξκαλία. Πξηλ απφ ηξηάληα ρξφληα ε
Γεξκαλία ήηαλ ππνηειήο ηεο Ώγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο γηα ηα πεξηζζφηεξα βηνκεραληθά εκπνξεχκαηα
ζηνπο αλψηεξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο. Αελ είλαη πηα έηζη. ηελ πνξεία ησλ ζαξάληα πέληε
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, θαη εηδηθά απφ ηνλ Γάιιν-Γεξκαληθφ πφιεκν θαη κεηά, ε Γεξκαλία έρεη
αλαδηνξγαλψζεη πιήξσο ηελ βηνκεραλία ηεο. Σα θαηλνχξγηα εξγνζηάζηα εθνδηάζηεθαλ κε ηα θαιχηεξα
κεραλήκαηα. Οη ηειεπηαίεο δεκηνπξγίεο ηεο βηνκεραληθήο ηέρλεο ζηα βακβαθεξά αγαζά απφ ην
Μάληζεζηεξ ή ζηα κεηαμσηά απφ ηελ Λπψλ θηι, πξαγκαηνπνηνχληαη ηψξα ζηα ζχγρξνλα γεξκαληθά
εξγνζηάζηα. Υξεηάζηεθαλ δχν ή ηξεηο γεληέο εξγαηψλ, ζηελ Λπψλ θαη ην Μάληζεζηεξ, γηα λα
θαηαζθεπάζνπλ ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Ώιιά νη Γεξκαλνί ηα πηνζέηεζαλ ζηελ ηέιεηα κνξθή ηνπο.
Σερληθέο ζρνιέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο, πξνκεζεχνπλ ηα εξγνζηάζηα κε έλα
ζηξαηφ απφ επθπείο εξγάηεο – πξαθηηθνχο κεραληθνχο πνπ κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κε ηα ρέξηα θαη ην
κπαιφ. Δ γεξκαληθή βηνκεραλία αξρίδεη ζην ζεκείν, πνπ έθηαζαλ ην Μάληζεζηεξ θαη ε Λπψλ κφλν
κεηά απφ πελήληα ρξφληα ςαμίκαηνο ζηα ηπθιά, ηεο εμάζθεζεο θαη ηνπ πεηξάκαηνο.
πλεπάγεηαη ην φηη, θαζψο ε Γεξκαλία θαηαζθεπάδεη ην ίδην θαιά θαη κφλε ηεο, κεηψλεη ηηο εηζαγσγέο
ηεο απφ ηελ Γαιιία θαη ηελ Ώγγιία ρξφλν κε ην ρξφλν. Έγηλε ν αληίπαινο ζηα βηνκεραληθά αγαζά ζηελ
Ώζία θαη ηελ Ώθξηθή, αιιά θαη ζηηο αγνξέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηνπ Παξηζηνχ. Κνληφθζαικνη
άλζξσπνη ίζσο λα θσλάμνπλ ελάληηα ζηελ ζπλζήθε ηεο Φξαλθθνχξηεο, κπνξεί λα εμεγνχλ ηνλ
γεξκαληθφ αληαγσληζκφ κφλν ζε κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο ηαξίθεο. Μπνξνχλ λα πνπλ φηη ε
Γεξκαλία δνπιεχεη γη ην ηίπνηα θαη λα θαζπζηεξνχλ ζηηο κηθξέο πιεπξέο ησλ εξσηεκάησλ θαη λα
αξλνχληαη κεγάια ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ώιιά είλαη πιένλ ζίγνπξν φηη νη θχξηεο βηνκεραλίεο, αξρηθά ζηα
ρέξηα ηεο Ώγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, πξνφδεπζαλ αλαηνιηθά, θαη ζηελ Γεξκαλία βξήθαλ κηα ρψξα λέα,
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γεκάηε ελέξγεηα, θαηέρνπζα κηα επθπή κέζε ηάμε, θαη αλππφκνλε κε ηελ ζεηξά ηεο λα πινπηίζεη απφ ην
εμσηεξηθφ εκπφξην.
ηαλ ε Γεξκαλία ειεπζεξψζεθε απφ ηελ θαζππφηαμή ηεο ζηελ Γαιιία θαη ηελ Ώγγιία, έθηηαμε ηνλ δηθφ
ηεο βακβαθεξφ ξνπρηζκφ, θαηαζθεχαζε ηα δηθά ηεο κεραλήκαηα –γηα ηελ αθξίβεηα θαηαζθεχαζε θάζε
είδνπο εκπνξεχκαηα- νη θχξηεο βηνκεραλίεο άξρηζαλ λα ξηδψλνπλ θαη ζηελ Ρσζία, φπνπ ε αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο είλαη ε εθπιεθηηθφηεξε θαζψο μεπήδεμε κφιηο πξφζθαηα.
Σνλ θαηξφ ηεο θαηάξγεζεο ηεο δνπιείαο ην 1861, ε Ρσζία κεηά βίαο είρε θάπνηα εξγνζηάζηα. ια φζα
απηά ρξεηάδνληαλ –κεραλέο, ξάγεο, αηκνκεραλέο, πινχζηεο χιεο- έξρνληαλ απφ ηελ δχζε. Βίθνζη
ρξφληα αξγφηεξα θαηείρε ήδε 85,000 εξγνζηάζηα, θαη ηα αγαζά απφ απηά ηα εξγνζηάζηα είραλ
ηεηξαπιαζηαζηεί ζηελ αμία.
Σα παιηά κεραλήκαηα αληηθαηαζηάζεθαλ νινθιεξσηηθά, θαη ηψξα φιν ην αηζάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ Ρσζία, ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζηδήξνπ, ηα δχν ηξίηα ηνπ άλζξαθα, φιεο νη αηκνκεραλέο, ηα βαγφληα,
νη ξάγεο θαη ζρεδφλ φια ηα αηκφπινηα, θηηάρλνληαη ζηελ Ρσζία.
Δ Ρσζία, πξννξηζκέλε –φπσο έγξαθαλ νη νηθνλνκνιφγνη- λα παξακείλεη αγξνηηθή πεξηνρή,
αλαπηχρζεθε γξήγνξα ζε κία βηνκεραληθή ρψξα. Παξαγγέιλεη ειάρηζηα απφ ηελ Ώγγιία θαη πνιχ ιίγα
απφ ηελ Γεξκαλία.
Οη νηθνλνκνιφγνη παξνπζηάδνπλ ηα ηεισλεία/ ηνπο δαζκνχο σο ππεχζπλα/ ππεχζπλνπο γηα απηά ηα
γεγνλφηα (;) , παξ‟φια απηά ηα βακβαθεξά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Ρσζία πσινχληαη ζηελ ίδηα ηηκή
κε απηά απφ ην Λνλδίλν. Με ην θεθάιαην λα κελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ηελ παηξίδα, Γεξκαλνί θαη Άγγινη
θαπηηαιηζηέο, ζπλνδεπφκελνη απφ κεραληθνχο θαη εξγνδεγνχο ησλ εζληθνηήησλ ηνπο, εηζήγαγαλ ζηελ
Ρσζία θαη ηελ Πνισλία βηνκεραλίεο, ησλ νπνίσλ ε αξηηφηεηα ησλ αγαζψλ ζπλαγσληδφηαλ κε ηα
θαιχηεξα ηεο Ώγγιίαο. Ώλ ηα ηεισλεία θαηαξγνχληαλ αχξην, ε βηνκεραλία κφλν ζα θέξδηδε απφ απηφ.
ρη πνιχ κεηά νη ΐξεηαλνί βηνκήραλνη έδσζαλ άιιν έλα γεξφ ρηχπεκα ζηηο εηζαγσγέο ξνπρηζκνχ θαη
κάιιηλσλ απφ ηελ Αχζε. Βγθαηέζηεζαλ ζηελ λφηηα θαη ηελ κέζε Ρσζία θνινζζηαία εξγνζηάζηα
καιιηνχ, εμνπιηζκέλα κε ηα ηειεηφηεξα κεραλήκαηα απφ ην Μπξάληθνξλη, θαη ήδε ηψξα ε Ρσζία κεηά
βίαο εηζάγεη πεξηζζφηεξα απφ θάπνηα ιίγα θνκκάηηα Ώγγιηθνχ ξνπρηζκνχ θαη Γαιιηθά κάιιηλα
πξντφληα σο δείγκαηα.
Οη θχξηεο βηνκεραλίεο φρη κφλν θηλήζεθαλ αλαηνιηθά, αιιά εμαπιψλνληαη θαη ζηηο λφηηεο ρεξζνλήζνπο.
Δ έθζεζε ηνπ Σνξίλν ην 1884 έρεη είδε δείμεη ηελ πξφνδν πνπ έγηλε ζηελ Εηαιηθή βηνκεραληθή
παξαγσγή θαη, αο κελ θάλνπκε ιάζνο γη‟απηφ, ην ακνηβαίν κίζνο αλάκεζα ζηηο δχν αζηηθέο ηάμεηο, ηεο
Γαιιηθήο θαη ηεο Εηαιηθήο, δελ θαηάγεηαη παξά απφ ηελ βηνκεραληθή ηνπο αληηπαιφηεηα. Δ Εζπαλία
γίλεηαη επίζεο κία βηνκεραληθά ρψξα, ελψ ζηελ αλαηνιή, ε ΐνεκία έρεη μαθληθά εμειηρζεί ζεκαληηθά,
σο έλα λέν βηνκεραληθφ θέληξν, εθνδηαζκέλε κε ηέιεηα κεραλήκαηα θαη εθαξκφδνληαο ηηο θαιχηεξεο
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο.
Μπνξνχκε αθφκα λα αλαθέξνπκε ηελ γξήγνξε πξφνδν ηεο Οπγγαξίαο, ζηηο θχξηεο βηνκεραλίεο, αιιά
αο πάξνπκε αληί γηα απηφ ηελ ΐξαδηιία σο παξάδεηγκα. Οη νηθνλνκνιφγνη θαηαδίθαζαλ ηελ ΐξαδηιία
λα θαιιηεξγεί βακβάθη γηα πάληα, λα ην εμάγεη ζε αθαηέξγαζην, θαη λα ιακβάλεη βακβαθεξφ ξνπρηζκφ
απφ ηελ Βπξψπε σο αληάιιαγκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εδψ θαη ζαξάληα ρξφληα ε ΐξαδηιία είρε κφλν
ελληά άζιηα κηθξά εξγνζηάζηα βακβαθηνχ κε 385 αηξάθηνπο. ήκεξα ππάξρνπλ 108 βακβαθφκπινη, πνπ
έρνπλ 715,000 αηξάθηνπο θαη 26,050 αξγαιεηνχο, πνπ πθαίλνπλ 234 εθαηνκκχξηα γηάξδεο πθαζκάησλ
ζηελ αγνξά εηεζίσο.
Ώθφκα θαη ην Μεμηθφ εηνηκάδεηαη λα θαηαζθεπάζεη βακβαθεξά ξνχρα , αληί λα ηα εηζάγεη απφ ηελ
Βπξψπε. πσο ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ζρεδφλ απειεπζεξσζεί απφ ηελ Βπξσπατθή θεδεκνλία,
θαη έρνπλ αλαπηχμεη ζξηακβεπηηθά ηηο βηνκεραληθέο ηνπο δπλάκεηο (ηΜ: Αελ ιεο ηίπνηα Πέηξν!)
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Ώιιά ήηαλ ε Ελδία πνπ έδσζε ηελ πην ηξαληαρηή απφδεημε ελάληηα ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ
βηνκεραληψλ.
ινη μέξνπκε απηή ηελ ζεσξία: ηα κεγάια Βπξσπατθά έζλε ρξεηάδνληαη απνηθίεο, γηαηί νη απνηθίεο
ζηέιλνπλ αθαηέξγαζηεο χιεο –ίλεο βακβαθηνχ, αθαζάξηζην καιιί, κπαραξηθά θηι. ζηελ κεηέξαπαηξίδα. Καη ε κεηξφπνιηο/ κεηέξα-παηξίδα, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ζα ηνπο ζηείιεη βηνκεραληθά αγαζά,
μεθνξηψλεηαη ηηο θακέλεο νπζίεο/ απφβιεηά ηεο , ηα απνκεηλάξηα ζηδήξνπ απφ ηηο κεραλέο ηηο θαη
νηηδήπνηε δελ ηεο ρξεηάδεηαη πηα. Σηο θνζηίδεη ιίγα, ή ηίπνηα, θαη, αλ κε ηη άιιν, ηα αληηθείκελα
πσινχληαη ζε ππεξβνιηθέο ηηκέο.
Ώπηή ήηαλ ε ζεσξία –απηή ήηαλ θαη ε πξαθηηθή γηα πνιχ θαηξφ. ην Λνλδίλν θαη ην Μάληζεζηεξ
πεξηνπζίεο θηηάρηεθαλ ελψ ε Ελδία θαηαζηξεθφηαλ. ην ηλδηθφ Μνπζείν ζην Λνλδίλν πξσηάθνπζηα
πινχηε, ζπγθεληξσκέλα ζηελ Καιθνχηα θαη ηελ ΐνκβάε απφ Άγγινπο εκπφξνπο, ζα εθηεζνχλ.
Ώιιά άιινη Άγγινη έκπνξνη θαη θαπηηαιηζηέο ζπλέιαβαλ ηελ πνιχ απιή ηδέα φηη ζα ήηαλ πνιχ πην
ζνθφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο απηφρζνλεο ηεο Ελδίαο κε ην λα θηηάρλνπλ βακβαθεξά αγαζά ζηελ ίδηα
ηελ Ελδία, απφ ην λα εηζάγνπλ εηεζίσο αγαζά αμίαο απφ πεληαθφζηα σο εμαθφζηα εθαηνκκχξηα θξάλθα.
Ώξρηθά, κηα ζεηξά πεηξακάησλ έιεμαλ κε απνηπρία. Ελδνί πθαληέο – θαιιηηέρλεο θαη εηδηθνί ζηελ δηθή
ηνπο ηέρλε, δελ κπνξνχζαλ λα εμνηθεησζνχλ ζηελ δσή ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηα κεραλήκαηα πνπ
ζηάιζεθαλ απφ ην Λίβεξπνπι δελ ήηαλ θαιά, ην θιίκα έπξεπε λα ιεθζεί ππ‟φςε θαη νη έκπνξνη έπξεπε
λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο ζπλζήθεο, ηψξα πιήξσο εκθαλείο, πξηλ ε ΐξεηαληθή Ελδία κπνξέζεη λα γίλεη
ν απεηιεηηθφο αληίπαινο ηεο κεηξφπνιεο/ κεηέξαο-παηξίδαο πνπ είλαη ζήκεξα.
Σψξα έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο 200 εξγνζηάζηα, ηα νπνία απαζρνινχλ πεξίπνπ 196,400 εξγάηεο, θαη
πεξηέρνπλ 5,231,000 αηξάθηνπο, 48,000 αξγαιεηνχο θαη 38 κχινπο γηνχηαο (χθαζκα) κε 409,000
αηξάθηνπο. Βμάγεη εηεζίσο ζηελ Κίλα, ζηηο Γεξκαληθέο Ελδίεο θαη ηελ Ώθξηθή ηα ίδηα ιεπθά βακβαθεξά
ξνχρα, πνπ ιέγεηαη φηη είλαη εηδηθφηεηα ηεο Ώγγιίαο, αμίαο ζρεδφλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ ιηξψλ. Καη
θαζψο Άγγινη εξγάηεο είλαη άλεξγνη θαη ζε κεγάιε αλάγθε, Ελδέο γπλαίθεο πθαίλνπλ κε κεραλήκαηα
βακβάθη γηα ηελ Άπσ αλαηνιή κε ακνηβή έμη πελλψλ ηελ εκέξα.
Βλ ζπληνκία, επθπείο βηνκήραλνη γλσξίδνπλ θαιά φηη δελ είλαη καθξηά ε κέξα πνπ δελ ζα μέξνπλ ηη λα
θάλνπλ κε ηα ρέξηα ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ αξρηθά χθαηλαλ βακβαθεξφ ξνπρηζκφ πνπ εμαγφηαλ απφ ηελ
Ώγγιία. ην κεηαμχ, γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ φηη ε Ελδία ζα εηζάγεη νχηε έλαλ ηφλν ζίδεξν
απφ ηελ Ώγγιία. Οη αξρηθέο δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε ηνπ θάξβνπλνπ θαη ηνπ ζηδήξνπ έρνπλ μεπεξαζηεί
θαη εξγνζηάζηα, αληαγσληδφκελα εθείλα ζηελ Ώγγιία, έρνπλ ρηηζηεί ζηηο αθηέο ηνπ Ελδηθνχ Χθεαλνχ.
Ώπνηθίεο πνπ αληαγσλίδνληαη ηελ κεηέξα-παηξίδα ζηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ αγαζψλ, απηφο είλαη ν
παξάγνληαο πνπ ζα ξπζκίζεη ηελ νηθνλνκία ζηνλ εηθνζηφ αηψλα.
Καη γηαηί δελ ζα έπξεπε ε Ελδία λα θαηαζθεπάδεη βηνκεραληθά πξντφληα; Πνην ζα ήηαλ ην εκπφδην; Σν
θεθάιαην; Μα ην θεθάιαην πάεη νπνπδήπνηε ππάξρνπλ άλζξσπνη αξθεηά θησρνί γηα λα ηνπο
εθκεηαιιεπηνχλ. Δ Γλψζε; Μα ε γλψζε δελ αλαγλσξίδεη εζληθά ζχλνξα. Δ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ
εξγάηε; Μα είλαη νη ηλδνί εξγάηεο ππνδεέζηεξνη απφ ηα 97,000 αγφξηα θαη θνξίηζηα, θάησ ησλ 15 εηψλ,
πνπ δνπιεχνπλ ηψξα ζηα Ώγγιηθά εξγνζηάζηα πθαζκάησλ;
II
Ώθνχ ξίμακε κηα καηηά ζηηο εζληθέο βηνκεραλίεο ζα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξσλ λα ζηξαθνχκε ζηηο εηδηθέο
βηνκεραλίεο. Ώο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην κεηάμη, έλα εμαηξεηηθά Γαιιηθφ πξντφλ ζην πξψην κηζφ
ηνπ 19^νπ αηψλα.
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ινη μέξνπκε φηη ε Λπψλ έγηλε ην βηνκεραληθφ θέληξν ηνπ κεηαμηνχ.
Ώξρηθά ην αθαηέξγαζην κεηάμη ζπιιεγφηαλ ζηελ λφηηα Γαιιία, κέρξη πνπ ζηγά-ζηγά ην παξάγγειλαλ
απφ ηελ Εηαιία, απφ ηελ Εζπαλία, απφ ηελ Ώπζηξία, απφ ηνλ Καχθαζν θαη απφ ηελ Εαπσλία, γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ κεηαμσηψλ πξντφλησλ. ην 1875, απφ πέληε εθαηνκκχξηα θηιά αθαηέξγαζηνπ κεηαμηνχ,
ππήξραλ κφλν ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο θηιά Γαιιηθνχ κεηαμηνχ.
Ώιιά αλ ε Λπψλ ρξεζηκνπνηνχζε εηζαγφκελν κεηάμη, γηαηί λα κελ έθαλε ην ίδην θαη ε Βιβεηία, ε
Γεξκαλία, ε Ρσζία; Δ χθαλζε κεηαμηνχ πξάγκαηη αλαπηχρζεθε ζηα ρσξηά γχξσ απφ ηελ Γπξίρε. Σν
Bâle έγηλε κεγάιν θέληξν ηνπ εκπνξίνπ ηνπ κεηαμηνχ. Δ Καπθάζηα δηνίθεζε κίζζσζε γπλαίθεο απφ ηελ
Μαζζαιία θαη εξγάηεο απφ ηελ Λπψλ γηα λα δηδάμνπλ ζηνπο Γεσξγηαλνχο ηελ ηέιεηα εθηξνθή ησλ
κεηαμνζθσιήθσλ θαη ηελ ηέρλε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ κεηαμηνχ ζε βηνκεραληθά πξντφληα ζηνπο
Καπθάζηνπο ρσξηθνχο. Δ Ώπζηξία αθνινχζεζε. Σφηε ε Γεξκαλία, κε ηελ βνήζεηα Λπσλέδσλ εξγαηψλ,
έρηηζε κεγάια εξγνζηάζηα κεηαμηνχ. ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο έθαλαλ ην ίδην ζην Πάηεξζνλ.
Καη ζήκεξα ην εκπφξην κεηαμηνχ δελ είλαη πηα Γαιιηθφ κνλνπψιην. Μεηαμσηά θηηάρλνληαη ζηελ
Γεξκαλία, ηελ Ώπζηξία, ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Ώγγιία. Σνλ ρεηκψλα, Καπθάζηνη ρσξηθνί
πθαίλνπλ κεηαμσηά καληήιηα κε κηζζφ πνπ ζα ζήκαηλε πείλα ζηνπο πθαληέο κεηαμηνχ ηεο Λπψλ. Δ
Εηαιία ζηέιλεη κεηαμσηά ζηελ Γαιιία, θαη ε Λπψλ, πνπ ζηα 1870-4 εμήγαγε πξντφληα κεηαμηνχ αμίαο
460 εθαηνκκπξίσλ θξάλθσλ, ηψξα εμάγεη ην κηζφ απηήο ηεο πνζφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ
είλαη καθξηά ε ψξα πνπ ε Λπψλ ζα ζηέιλεη ζην εμσηεξηθφ κφλν ζηελ αλψηεξε ηάμε θαη κεξηθνχο
λεσηεξηζκνχο πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο κνληέια ζηνπο Γεξκαλνχο, ζηνπο Ρψζνπο θαη ζηνπο Εάπσλεο.
Καη έηζη είλαη ζε φιεο ηηο βηνκεραλίεο. Σν ΐέιγην δελ έρεη πηα ην κνλνπψιην ησλ πθαζκάησλ.
Τθάζκαηα θηηάρλνληαη ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Ρσζία, ζηελ Ώπζηξία θαη ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο. Δ
Βιβεηία θαη ε Γαιιηθή Γηνπξα δελ έρνπλ πιένλ ην κνλνπψιην ξνινγηψλ: ξνιφγηα θηηάρλνληαη παληνχ.
Δ θνηία δελ δηπιίδεη πηα δάραξε γηα ηελ Ρσζία: ε Ρσζηθή δάραξα εηζάγεηαη ζηελ Ώγγιία. Δ Εηαιία,
παξφιν πνπ δελ έρεη νχηε θάξβνπλν νχηε ζίδεξν, θαηαζθεπάδεη ε ίδηα ηα ηεζσξαθηζκέλα ηεο θαη ηηο
κεραλέο γηα ηα αηκφπινηά ηεο. Δ ρεκηθή βηνκεραλία δελ είλαη πηα Ώγγιηθφ κνλνπψιην: ην ζνπιθνπξηθφ
νμχ θαη ε ζφδα θηηάρλνληαη αθφκα θαη ζηα Οπξάιηα. Ώηκνκεραλέο, πνπ θηηάρλνληαη ζην Γνπίληεξζνπξ,
έρνπλ θαηαθηήζεη παληνχ κηα πιαηηά θήκε θαη ζήκεξα ε Βιβεηία, πνπ δελ έρεη νχηε θάξβνπλν νχηε
ζίδεξν –ηίπνηα εθηφο απφ άξηζηεο ηερληθέο ζρνιέο- θηηάρλεη κεραλήκαηα θαιχηεξα θαη θζελφηεξα απφ
ηελ Ώγγιία. Έηζη ηειεηψλεη ε Θεσξία ηεο Ώληαιιαγήο.
Έηζη, ε ηάζε ηνπ εκπνξίνπ, φπσο θαη γηα φια ηα ππφινηπα, είλαη ε απνθέληξσζε.
Κάζε έζλνο βξίζθεη σθέιηκν ην λα ζπλδπάζεη ηελ γεσξγία κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πνηθηιία
εξγνζηαζίσλ θαη κεραλνπξγηψλ. Δ εμεηδίθεπζε* , γηα ηελ νπνία νη νηθνλνκνιφγνη κηινχλ ηφζν έληνλα,
πινχηηζε έλαλ αξηζκφ θαπηηαιηζηψλ αιιά ηψξα είλαη πηα άρξεζηε. Ώληίζεηα, είλαη σθέιηκν γηα θάζε
πεξηνρή, θάζε έζλνο, λα θαιιηεξγεί ην δηθφ ηνπ ζηηάξη, ηα δηθά ηνπ ιαραληθά θαη λα θαηαζθεπάδεη φιε
ηελ παξαγσγή πνπ θαηαλαιψλεη ζηελ παηξίδα. Ώπηή ε πνηθηιία είλαη ε ζηγνπξφηεξε εγγχεζε ηεο
νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο κε ακνηβαία ζπλεξγαζία, θαη ηνλ ζθνπφ ηεο πξνφδνπ, ελψ ε
εμεηδίθεπζε είλαη εκπφδην ζηελ πξφνδν.
Δ γεσξγία κπνξεί κφλν αθκάζεη απφ θνληά κε ηα εξγνζηάζηα.. Καη κφιηο έλα εξγνζηάζην εκθαληζηεί ,
κηα ηεξάζηηα πνηθηιία απφ άιια εξγνζηάζηα πξέπεη λα μεθπηξψζνπλ γχξσ απφ απηφ, έηζη ψζηε,
αιιεινυπνζηεξίδνληαο θαη δηεγείξνληαο/ ππνθηλψληαο ην έλα ην άιιν κε ηηο εθεπξέζεηο ηνπο, λα
απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο.
III

132

Βίλαη πξάγκαηη αλφεην λα εμάγεηο ζηηάξη θαη λα εηζάγεηο αιεχξη, λα εμάγεηο καιιί θαη λα εηζάγεηο
χθαζκα, λα εμάγεηο ζίδεξν θαη λα εηζάγεηο κεραλήκαηα. ρη κφλν γηαηί ε κεηαθνξά είλαη ζπαηάιε
ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ, αιιά γηαηί, πάλσ απφ φια, κηα ρψξα κε ππναλάπηπθηε βηνκεραλία αλαπφθεπθηα
κέλεη πίζσ απφ ηνπο θαηξνχο θαη ζηελ γεσξγία. Βπεηδή κηα ρψξα ρσξίο κεγάια εξγνζηάζηα λα δψζνπλ
ζην αηζάιη ηελ ηειηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη επίζεο πίζσ θαη ζε φιεο ηηο άιιεο βηνκεραλίεο. Καη ελ
ηέιεη, επεηδή νη βηνκεραληθέο θαη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ελφο έζλνπο παξακέλνπλ ππναλάπηπθηεο.
ηνλ θφζκν ηεο παξαγσγήο φια είλαη ζπλδεδεκέλα ζηηο κέξεο καο. Δ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο δελ
είλαη πηα δπλαηή ρσξίο κεραλήκαηα, ρσξίο κεγάια αξδεπηηθά έξγα, ρσξίο ζηδεξφδξνκνπο, ρσξίο
εξγνζηάζηα ιηπαζκάησλ. Καη γηα λα πξνζαξκφζεηο απηά ηα κεραλήκαηα, ηνπο ζηδεξφδξνκνπο, ηηο
κεραλέο άξδεπζεο, θηι, ζηηο ηνπηθέο θαηαζηάζεηο , έλα ζπγθεθξηκέλν πλεχκα εθεπξεηηθφηεηαο, κηα
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηθαλφηεηα, πνπ κέλνπλ θξπκκέλα γηα φζν θαηξφ ηα ηζαπηά θαη ηα πληά είλαη ηα
κφλα κέζα θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ.
Ώλ ηα ρσξάθηα είλαη λα θαιιηεξγεζνχλ θαηάιιεια , θαη αλ είλαη λα απνδψζνπλ ηηο πινχζηεο ζνδεηέο
πνπ ν άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηκέλεη, είλαη βαζηθφ πνιιά εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα λα
αλαπηπρζνχλ κέζα ζηα φξηα ησλ ρσξαθηψλ.
Δ πνηθηιία επαγγεικάησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ζα μεπεηαρηνχλ απφ εθεί θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα έλα
θνηλφ ζθνπφ: λα νη γλήζηεο δπλάκεηο ηεο πξνφδνπ.
Καη ηψξα αο θαληαζηνχκε ηνπο θαηνίθνπο κηαο πφιεο ή κηαο πεξηνρήο –είηε ηεξάζηηαο είηε κηθξήο- λα
βαδίδνπλ γηα πξψηε θνξά ζην κνλνπάηη ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο.
Μεξηθέο θνξέο καο ιέλε φηη “ηίπνηα δελ ζα έρεη αιιάμεη”: φηη «ηα νξπρεία, ηα εξγνζηάζηα θηι ζα
απαιινηξησζνχλ θαη ζα αλαθεξπρζνχλ εζληθή ή θνηλνηηθή ηδηνθηεζία, φηη θάζε άλζξσπνο ζα πάεη πίζσ
ζηελ ζπλεζηζκέλε δνπιεηά ηνπ θαη φηη ε φηη ε Βπαλάζηαζε ζα έρεη ηφηε νινθιεξσζεί.»
Ώιιά απηφ είλαη έλα φλεηξν: ε Κνηλσληθή Βπαλάζηαζε δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ηφζν απιά.
Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη αλ ε επαλάζηαζε μεζπάζεη αχξην ζην Παξίζη, ηελ Λπψλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε
πφιε –αλ νη εξγάηεο απιψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηα εξγνζηάζηα, ηα ζπίηηα θαη ηηο ηξάπεδεο, ε παξνχζα
παξαγσγή ζα έρεη επαλαζηαηνπνηεζεί πιήξσο απφ απηφ ην γεγνλφο.
Σν δηεζλέο εκπφξην ζα ζηακαηήζεη, νπφηε ην ίδην ζα θάλεη θαη ε εηζαγσγή μέλνπ ζηηαξηνχ. Δ δηαθίλεζε
ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ζα παξαιχζεη. Καη ηφηε ε εμεγεξκέλε πφιε ή πεξηνρή ζα
αλαγθαζηεί λα πξνκεζεχζεη ηελ ίδηα θαη λα αλαδηνξγαλψζεη ηελ παξαγσγή. Ώλ απνηχρεη λα ην θάλεη,
απηφ ζπλεπάγεηαη ζάλαην. Ώλ πεηχρεη ζα επαλαζηαηνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο.
Με ηελ πνζφηεηα εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ λα έρεη κεησζεί, ηελ παξαγσγή λα έρεη απμεζεί, κε έλα
εθαηνκκχξην Παξηδηάλνπο πνπ δνπιεχνπλ γηα ηηο εμαγσγέο λα έρνπλ κείλεη ρσξίο δνπιεηά, έλα κεγάιν
αξηζκφ εηζαγφκελσλ πξαγκάησλ θάζε κέξα απφ καθξηλέο ή γεηηνληθέο ρψξεο λα κελ θηάλνπλ ζηνλ
πξννξηζκφ ηνπο, κε ηελ βηνκεραλία ηεο αθζνλίαο/ πνιπηειείαο λα έρεη ζηακαηήζεη, ηη ζα ηξψλε νη
θάηνηθφη έμη κήλεο κεηά ηελ επαλάζηαζε;
Πηζηεχνπκε φηη φηαλ νη απνζήθεο ζα είλαη άδεηεο, νη κάδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ ηξνθή
ηνπο απφ ηνλ γε. Θα αλαγθαζηνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζηηάξη, λα ζπλδπάζνπλ ηελ γεσξγηθή παξαγσγή
κε ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ζην Παξίζη θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο. Θα πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο
θνζκεηηθέο δνπιεηέο θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ πην επείγνπζα αλάγθε –ην ςσκί.
Οη πνιίηεο ζα αλαγθαζηνχλ λα γίλνπλ γεσξγνί. ρη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνπο ρσξηθνχο πνπ ιηψλνπλ
νξγψλνληαο γηα έλα κηζζφ πνπ κεηά βίαο ζα ηνπο εθνδηάζεη κε επαξθέο θαγεηφ γηα ηε ρξνληά, αιιά
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αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηεο θεπνπξηθήο&, εθαξκνζκέλε ζε κεγάιε
θιίκαθα κε κέζα ηα θαιχηεξα κεραλήκαηα πνπ ν άλζξσπνο έρεη ή κπνξεί λα εθεχξεη. Θα νξγψζνπλ
ηελ γε –φρη φπσο ---« la bête de somme du Cantal/ like the country beast of burden» (ηΜ: πξαγκαηηθά
δελ κπφξεζα λα κεηαθξάζσ απηφ ην ζεκείν, ην παξαζέησ ζηα Ώγγιηθά θαη ηα Γαιιηθά.)---, έλαο
Παξηδηάλνο ρξπζνρφνο ζα δηαθσλνχζε κε θάηη ηέηνην. Θα αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα, φρη ζε
δέθα ρξφληα, αιιά ακέζσο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηεο επαλάζηαζεο, απφ ηνλ θφβν ηεο
ζπληξηβήο απφ ηνλ ερζξφ.
Δ γεσξγία ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί απφ έμππλα φληα, επσθεινχκελα απφ ηηο γλψζεηο ηνπο, πνπ ζα
νξγαλψλνληαη ζε εχζπκεο νκάδεο γηα επράξηζηε δνπιεηά, φπσο νη άλζξσπνη πνπ, έλαλ αηψλα πξηλ,
δνχιεςαλ ζην “Champ de Mars” (αγξφο ηνπ Μαξηίνπ) γηα ηελ γηνξηή ηεο Οκνζπνλδίαο –κηα
απνιαπζηηθή εξγαζία, φηαλ δελ θηάλεη ζηελ ππεξβνιή, φηαλ νξγαλψλεηαη επηζηεκνληθά, φηαλ ν
άλζξσπνο εθεπξίζθεη θαη βειηηψλεη ηα εξγαιεία ηνπ θαη είλαη ζπλεηδεηά έλα ρξήζηκν κέινο ηεο
θνηλφηεηαο.
Φπζηθά, δελ ζα θαιιηεξγνχλ κφλν, ζα παξάγνπλ επίζεο απηά ηα πξάγκαηα ην νπνία αξρηθά ζπλήζηδαλ
λα παξαγγέιλνπλ απφ μέλα κέξε. Κη αο κελ μερλάκε φηη γηα ηνπο θάηνηθνπο κηαο επαλαζηαηεκέλεο
πεξηνρήο, ηα «μέλα κέξε» κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ αθφκα ελζσκαησζεί
ζην επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επαλαζηάζεσλ ηνπ 1793 θαη ηνπ 1871, ην Παξίζη
αλαγθάζηεθε λα ληψζεη φηη ην «εμσηεξηθφ» ζήκαηλε αθφκα θαη ηελ πεξηνρή ηεο ρψξαο πνπ ήηαλ πνιχ
θνληά ζηηο πχιεο ηνπ. Ο θεξδνζθφπνο ηνπ ζηηαξηνχ ζηελ Troyes πείλαζε ηνπο sans culottes ηνπ
Παξηζηνχ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη Γεξκαληθέο ζηξαηηέο πνπ έθεξαλ νη ζπλσκφηεο ησλ ΐεξζαιιηψλ ζην
Γαιιηθφ έδαθνο. Δ επαλαζηαηεκέλε πφιε ζα αλαγθαζηεί λα θάλεη ην ίδην ρσξίο «μέλνπο», θαη γηαηί φρη;
Δ Γαιιία εθεχξε ηελ δάραξε απφ ηα δαραξφηεπηια φηαλ ην δαραξνθάιακν άξρηζε λα ζπαλίδεη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ επεηξσηηθνχ απνθιεηζκνχ. Οη Παξηδηάλνη αλαθάιπςαλ ην λίηξν (ηΜ:ληηξηθφ άιαο ηνπ
θαιίνπ) ζηα θειάξηα ηνπο φηαλ δελ ην ιάκβαλαλ πιένλ απφ έμσ. Θα είκαζηε θαηψηεξνη ησλ παππνχδσλ
καο, πνπ κε δπζθνιία ςηζχξηζαλ ηηο πξψηεο ιέμεηο ηεο επηζηήκεο;
Μηα επαλάζηαζε είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ θαηαζηξνθή ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπάγεηαη
ην μχπλεκα ηεο αλζξψπηλεο επθπΎαο, ηελ αχμεζε ηνπ εθεπξεηηθνχ πλεχκαηνο θαηά δέθα, εθαηφ θνξέο.
Βίλαη ε απγή κηαο λέαο επηζηήκεο –ηεο επηζηήκεο αλζξψπσλ φπσο ν Λαπιάο, ν Λακάξθ, ν Λαβνπαδηέ.
Βίλαη κηα επαλάζηαζε ζην λνπ ησλ αλζξψπσλ, πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηνπο ζεζκνχο ηνπο.
Καη νη νηθνλνκνιφγνη καο ιέλε λα επηζηξέςνπκε ζηα εξγαζηήξηά καο, ζαλ ην λα πεξλάο κηα
επαλάζηαζε λα ήηαλ ζαλ λα πεγαίλεηο ζπίηη κεηά απφ έλαλ πεξίπαην ζην δάζνο ηνπ Έπηλγθ.
Καη‟αξρήλ, θαη κφλν ην γεγνλφο φηη ζα έρνπκε αγγίμεη ηελ αζηηθή ηδηνθηεζία, ζπλεπάγεηαη ηελ
αλαγθαηφηεηα ηνπ λα αλαδηνξγαλψζνπκε εληειψο ηελ φιε νηθνλνκηθή δσή ζηα εξγαζηήξηα, ζηα
ιηκάληα, θαη ζηα εξγνζηάζηα.
Καη ε επαλάζηαζε δελ ζα απνηχρεη ζην λα δξάζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ώλ ην Παξίζη, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θνηλσληθή επαλάζηαζεο, μεθνπεί απφ ηνλ θφζκν γηα έλα ή δχν ρξφληα απφ ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηεο αζηηθήο θπξηαξρίαο, νη εθαηνκκχξηα ζθεπηφκελνί ηεο, φρη αθφκα απνγνεηεπκέλνη απφ
ηελ δσή ηνπ εξγνζηαζίνπ, –απηή ε πφιε ησλ κηθξψλ επαγγεικάησλ/ ζπληερληψλ πνπ δηεγείξεη ην
εθεπξεηηθφ πλεχκα-, ζα δείμνπλ ζηνλ θφζκν ηη κπνξεί λα θαηνξζψζεη ην κπαιφ ηνπ αλζξψπνπ ρσξίο λα
δεηήζεη βνήζεηα απφ ηίπνηα, εθηφο απφ ηελ θηλεηηθή δχλακε ηνπ ήιηνπ πνπ δίλεη θσο, ηελ ελέξγεηα ηνπ
αέξα πνπ θπζάεη καθξηά ηηο αθαζαξζίεο, θαη ηελ ζησπειέο δσηθέο δπλάκεηο πνπ δνπιεχνπλ κέζα ζηελ
γε πνπ πάλσ ηεο πεξπαηάκε. Θα δνχκε ηφηε ηη κπνξεί κηα πνηθηιία επαγγεικάησλ, ακνηβαία
ζπλεξγαδφκελσλ ζε έλα ζεκείν ηεο πδξνγείνπ θαη δσνγνλεκέλε απφ ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε, λα
θάλεη γηα ηελ ηξνθή, ηνλ ξνπρηζκφ, ηελ ζηέγαζε, θαη ηελ πξνκήζεηα κε θάζε είδνπο πνιπηέιεηεο ζε
εθαηνκκχξηα επθπψλ αλζξψπσλ.
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Αελ ρξεηάδεηαη λα γξάςνπκε θάηη ην θαληαζηηθφ γηα λα ην απνδείμνπκε.
Ώπηφ γηα ην νπνίν είκαζηε ζίγνπξνη, απηφ πνπ έρεη ήδε δνθηκαζηεί πεηξακαηηθά θαη αλαγλσξηζηεί σο
πξαθηηθφ, ζα ήηαλ αξθεηφ γηα λα θέξεη απνηέιεζκα, αλ ε πξνζπάζεηα γνληκνπνηεζεί, δσνγνλεζεί απφ
ηελ ηνικεξή έκπλεπζε ηεο Βπαλάζηαζεο θαη ηελ απζφξκεηε νξκή ησλ καδψλ.
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Κεθάιαην 17: Ώγξνθαιιηέξγεηα
Ι
Δ Πνιηηηθή Οηθνλνκία ζπρλά έρεη θαηεγνξεζεί πσο εμάγεη φια ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο βαζηδφκελε ζε
κηαο ζαθψο ιαλζαζκέλε αξρή, πνπ νξίδεη πσο ην κφλν θίλεηξν ηθαλφ λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ
κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπ δχλακεο είλαη ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ππφ ηελ ζηελφηεξε δπλαηή
έλλνηα απηνχ.
Ώπηή ε κνκθή είλαη απνιχησο ζσζηή. Σφζν ζσζηή ψζηε νη επνρέο ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ
αλαθαιχςεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ηεο βηνκεραλίαο λα είλαη αθξηβψο εθείλεο φπνπ ε επεκεξία
φισλ ήηαλ ην δεηνχκελν θαη φπνπ ην πξνζσπηθφ θέξδνο ήηαλ απηφ πνπ πεξλνχζε ιηγφηεξν απφ ην
κπαιφ ησλ αλζξψπσλ. Οη κεγάινη εξεπλεηέο θαη νη κεγάινη εθεπξέηεο ζηφρεπαλ, ρσξίο ακθηβνιία,
ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Καη αλ νη νπνηνηδήπνηε ΐαη [Watt], ηέθελζνλ [Stephenson],
Σδαθάξλη?? [Jacquard] θ.ιπ., κπνξνχζαλ λα καληέςνπλ ηη δπζηπρία ζα επέθεξαλ νη μάγξππλεο λχρηεο
ηνπο ζηνπο εξγάηεο, ην πηζαλφηεξν είλαη λα είραλ θάςεη ηα ζρέδηα ηνπο θαη λα είραλ θαηαζηξέςεη ηηο
καθέηεο ηνπο.
Τπάξρεη αθφκα κηα αξρή απφ ηελ νπνία δηαρέεηαη ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία ε νπνία είλαη εμίζνπ
εζθαικέλε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ληε θάθην παξαδνρή, έκθπηε ζε φινπο ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, πσο αλ θαη
ζπρλά παξαηεξείηαη λα ππάξρεη ππεξπαξαγσγή ζε κεξηθνχο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, κηα θνηλσλία δελ
ζα θαηέρεη πνηέ επαξθή πξντφληα ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη, σο εθ
ηνχηνπ δελ ζα έξζεη πνηέ ε κέξα πνπ θαλείο δελ ζα εμαλαγθάδεηαη λα πνπιήζεη ηνλ θάκαηφ ηνπ κε
αληάιιαγκα έλα κηζζφ. Ώπηή ε ληε θάθην παξαδνρή βξίζθεηαη ζηε βάζε φισλ ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ
απνθαινχκελσλ "λφκσλ" πνπ καο δηδάζθνπλ νη νηθνλνκνιφγνη.
Κη φκσο είλαη ζίγνπξν πσο ηε κέξα πνπ θάζε πνιηηηζκέλε ζπιινγηθφηεηα αηφκσλ αλαξσηεζεί, πνηεο
είλαη νη αλάγθεο φισλ καο, θαη πψο κπνξνχκε λα θαιχςνπκε απηέο ηηο αλάγθεο, ζα αλαθαιχςεη πσο
ηφζν ζηε βηνκεραλία φζν θαη ζηελ αγξνθαιιηέξγεηα, θαηέρεη ήδε ηα κέζα γηα λα ππεξθαιχςεη φιεο ηηο
αλάγθεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα κέζα γηα
λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξαγκαηηθέο ηεο αλάγθεο.
Σν φηη απηφ αιεζεχεη θαλείο δελ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη. Πξάγκαηη, αξθεί λα κειεηήζεη θαλείο ηε
δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή, γηα ηελ εμφξπμε γαηάλζξαθα θαη κεηαιιεπκάησλ, γηα
ηελ δεκηνπξγία αηζαιηνχ θαη ηελ ρξήζε ηνπ, γηα ηελ παξαγσγή φισλ εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
έλδπζε, θιπ, ζηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, γηα λα θαηαλνήζεη πιήξσο πσο κπνξνχκε λα ήδε
λα ηεηξαπιαζηάζνπκε ηελ παξαγσγή καο θαη ηαπηφρξνλα λα εμνηθνλνκήζνπκε θφπν.
Ώο πάκε φκσο θαη έλα βήκα παξαθάησ. Αηαηξαλψλνπκε πσο θαη νη αγξνθαιιηέξγεηεο είλαη ζηελ ίδηα
αθξηβψο ζέζε. Ο εξγάηεο, φπσο θαη ν βηνκήραλνο, θαηέρεη ήδε ηα κέζα γηα λα απμήζεη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπ, φρη κφλν ηέζζεξηο αιιά δέθα θνξέο, θαη ζα ην θάλεη πξάμε φηαλ ληψζεη ηελ
αλάγθε γηα θάηη ηέηνην, φηαλ κηα ζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε αληηθαηαζηήζεη ηελ ησξηλή θαπηηαιηζηηθή.
Κάζε θνξά πνπ αλαθέξεηαη θάηη γηα ηε γεσξγία, νη άλζξσπνη θαληάδνληαη έλαλ ρσξηθφ λα ζθχβεη πάλσ
απφ ην άξνηξν, λα ζθνξπίδεη ζην έδαθνο άηαθηα κεξηθνχο ζπφξνπο θαιακπνθηνχ θαη λα πεξηκέλεη κε
αγσλία ηη ζα απνθνκίζεη απφ κηα θαιή ή κηα θαθή ζνδεηά. Ή κηα νηθνγέλεηα λα εξγάδεηαη απφ ην πξσί
κέρξη ην βξάδπ θαη ην κφλν πνπ απνθνκίδεη απφ απηφ λα είλαη έλα ζθιεξφ θξεβάηη, έλα μεξφ θνκκάηη
ςσκί θαη έλα θαθήο πνηφηεηαο πηνηφ. Με ιίγα ιφγηα, θαληάδνληαη ηελ εηθφλα ηνπ "άγξηνπ δψνπ" ηεο La
Bruyère.
Καη γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ βαζαλίδνληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κέγηζηε αλαθνχθηζε πνπ
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κπνξεί λα παξέρεη ε θνηλσλία είλαη κηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο θαη ηνπ ελνηθίνπ ηνπ. κσο δελ
ηνικνχλ λα θαληαζηνχλ έλαλ θαιιηεξγεηή λα ζηέθεηαη φξζηνο, λα απνιακβάλεη αλέζεηο θαη λα παξάγεη
κε ιίγεο κφλν ψξεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο αξθεηφ θαγεηφ ψζηε λα ζξέςεη φρη κφλν ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
αιιά θαη ηνπιάρηζηνλ εθαηφ επηπιένλ αλζξψπνπο. Ώθφκα θαη ζηα πην ηξειιά ηνπο φλεηξα γηα ην
κέιινλ, νη νζηαιηζηέο δελ ζθέθηνληαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηηο εθηεηακέλεο Ώκεξηθαληθέο
θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ απνηεινχλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηε λεπηαθή επνρή ηεο ζχγρξνλεο
αγξνθαιιηέξγεηαο.
Οη θαηλνηνκίεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ν θαιιηεξγεηήο ζήκεξα είλαη πνιχ πην εθηεηακέλεο -- ε αληίιεςε
ηνπ θηλείηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα. Ώπαηηείηαη έλα κφλν κέξνο απφ έλα ζηξέκκα γηα λα παξάγεη
ηα επαξθή γηα κηα νιφθιεξε νηθνγέλεηα ιαραληθά. Γηα λα ζξέςεη είθνζη πέληε κεγάια δψα δελ
ρξεηάδεηαη παξαπάλσ απ‟ φ,ηη ρξεηαδφηαλ κέρξη πξφηηλνο γηα λα ζξέςεη έλα. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα είλαη
ζε ζέζε λα θηηάμεη ην δηθφ ηνπ ρψκα, λα αγλνήζεη ηηο επνρέο θαη ην θιίκα, λα ζεξκάλεη ηφζν ηνλ αέξα
φζν θαη ην έδαθνο γχξσ απφ ην λεαξφ θπηφ. Να παξάγεη, κε κία ιέμε, ζε έλα ζηξέκκα φ,ηη παξήγαγε
παιηφηεξα ζε πελήληα θαη λα ην πεηχρεη απηφ ρσξίο λα θνπξαζηεί παξαπάλσ -- κεηψλνληαο νπζηαζηηθά
θαηά πνιχ ηνλ κέρξη πξφηηλνο απαηηνχκελν κφρζν. Γλσξίδεη πσο είλαη ζε ζέζε λα ζξέςεη ηνλ θάζε έλα
αθηεξψλνληαο ζην ρσξάθη φζν ρξφλν κπνξεί ν θαζέλαο λα αθηεξψζεη κε ραξά θαη επραξίζηεζε.
Ώπηή είλαη ε ησξηλή ηάζε ζηελ αγξνθαιιηέξγεηα.
Καζψο άλζξσπνη ησλ επηζηεκψλ, νδεγνχκελνη απφ ηνλ Liebig, ηνλ εκπλεπζηή ηεο ρεκηθήο ζεσξίαο ηεο
αγξνθαιιηέξγεηαο πνιιέο θνξέο παξαζχξνληαλ ζε ζθάικαηα απφ ηελ αγάπε ηνπο γηα απιέο ζεσξίεο,
αγξάκκαηνη θαιιηεξγεηέο άλνηγαλ θαηλνχξγηνπο δξφκνπο πξνο ηελ επεκεξία. Πεξηβνιάξεδεο απφ ην
Παξίζη, ηελ Σξνπά [Troyes], ηε Ρνπέλ [Rouen], θσηζέδνη θαη Άγγινη θεπνπξνί, Φιακαλδνί αγξφηεο,
αθηήκνλεο ηνπ Σδέξζευ [Jersey] θαη ηνπ Γθέξλζευ [Guernsey] θαζψο θαη αγξφηεο απφ ηε ηθειία
άλνημαλ λένπο νξίδνληεο ηφζν επξείο ψζηε ν αλζξψπηλνο λνπο δηζηάδεη λα ηνπο ζπιιάβεη. Σε ζηηγκή
πνπ κέρξη πξνζθάησο κηα νηθνγέλεηα ρσξηθψλ ρξεηαδφηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρσξάθη εβδνκήληα νγδφληα ζηξεκκάησλ γηα λα επηβηψζεη -- θαη φινη γλσξίδνπκε κε πφζν ιίγα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ νη
ρσξηθνί απηνί -- δελ είλαη δπλαηφλ πιένλ λα ππνινγίζνπκε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πεξηνρή πάλσ ζηελ
νπνία κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ φια φζα είλαη απαξαίηεηα γηα κηα νηθνγέλεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη αξθεηψλ εηδψλ πνιπηειείαο, αλ ην έδαθνο δνπιεπηεί κε ηηο κεζφδνπο ηεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο.
Αέθα ρξφληα λσξίηεξα είρε ήδε επηβεβαησζεί πσο έλαο πιεζπζκφο ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ
κπνξνχζε λα δήζεη πνιχ άλεηα, ρσξίο λα εηζάγεη ηίπνηα απνιχησο, βαζηδφκελνο ζε απηά πνπ παξήγαγε
ε Μεγάιε ΐξεηαλία. Σψξα φκσο, ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξνχκε ηελ πξφνδν πνπ έιαβε ρψξα πξνζθάησο
ζηελ Γαιιία θαη ζηελ Ώγγιία, ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχκε λα αηελίζνπκε ηνπο λένπο νξίδνληεο πνπ
αλνίγνληαη κπξνζηά καο, κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα πνχκε πσο αλ ε γε ζπλερίζεη λα
θαιιηεξγείηαη όπσο θαιιηεξγείηαη ζε ηόζα κέξε, αθόκα θαη κε θησρό ππέδαθνο, ην ελδερφκελν πελήληα
ή εμήληα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη λα θαηνηθνχλ ζε κηα πεξηνρή ζαλ ηε Μεγάιε ΐξεηαλία δελ είλαη παξά
έλα αζζεληθφ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ καο παξέρεη απηή ε θαιιηέξγεηα
ηνπ εδάθνπο.
ε θάζε πεξίπησζε (φπσο πξφθεηηαη λα απνδείμνπκε ζε ιίγν) κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ζαλ απνιύησο
απνδεδεηγκέλν γεγνλόο φηη αλ αχξην ην Παξίζη θαη ηα δχν δηακεξίζκαηα ηεο Seine θαη ηεο Seine-et-Oise
νξγαλψλνληαλ ζαλ κηα Ώλαξρηθή θνκκνχλα, ζηελ νπνία φινη δνχιεπαλ κε ηα ρέξηα ηνπο, αθφκα θαη αλ
νιφθιεξν ην ζχκπαλ αξλνχηαλ λα ηνπο παξέρεη έζησ θαη έλα δεκάηη απφ ζηηάξη, έζησ θαη έλα βννεηδέο,
έζησ θαη έλα θαιάζη κε θξνχηα, αθφκα θαη αλ ηνπο άθελαλ κφλν ηελ πεξηνρή ησλ δχν ηκεκάησλ,
αθφκα θαη ηφηε ζα ήηαλ ζε ζέζε φρη κφλν λα παξάγνπλ ην θαιακπφθη, ην θξέαο θαη ηα ιαραληθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ δηαβίσζε ηνπο, αιιά θαη είδε πνιπηειείαο ζε επαξθείο γηα φινπο πνζφηεηεο.
Καη, επηπξνζζέησο, επηβεβαηψλνπκε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζε κφρζν γηα φια απηά ζα ήηαλ
πνιχ κηθξόηεξναπφ απηφ πνπ μνδεχεηαη ηψξα γηα λα ηξαθνχλ απηνί νη άλζξσπνη κε θαιακπφθη απφ ηελ
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Auvergne θαη ηε Ρσζία, κε ιαραληθά πνπ παξάγνληαη νπνπδήπνηε κε ηε ρξήζε ηεο εληαηηθήο
θαιιηέξγεηαο θαη κε θξνχηα πνπ θπηξψλνπλ ζηνλ Νφην.
Βίλαη πξνθαλέο πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ επηζπκνχκε λα ζηακαηήζεη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο
ζπλαιιαγήο, νχηε θαη απαηηνχκε θάζε πεξηνρή λα κνρζεί γηα λα παξάγεη κε ιίγν ή πνιχ ηερλεηνχο
ηξφπνπο φ,ηη θπηξψλεη κφλν ζε άιια θιίκαηα. Βπηζπκνχκε φκσο λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή φισλ ζην
γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηεο ζπλαιιαγήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ θαηαιαβαίλνπκε ζήκεξα, πινπνηείηαη ζε
ππεξβνιηθφ βαζκφ -- πσο ε ζπλαιιαγή απηή ζπρλά απνδεηθλχεηαη αρξείαζηε θαη αθφκα θαη επηβιαβήο.
Βπηβεβαηψλνπκε επηπιένλ, πσο νη άλζξσπνη δελ είραλ πνηέ κηα πιήξε αληίιεςε φζνλ αθνξά ηνλ
ηεξάζηην κφρζν ησλ νηλνθαιιηεξγεηψλ ηνπ Νφηνπ, νχηε απηφλ ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Οχγγξσλ
θαιιηεξγεηψλ θαιακπνθηνχ, έλαο κφρζνο πνπ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ζεκαληηθά αλ πηνζεηνχζαλ ηελ
εληαηηθή θαιιηέξγεηα, αληί γηα ην παξφλ ζχζηεκα εθηεηακέλεο αγξνθαιιηέξγεηαο.
II
Θα ήηαλ αδχλαην λα αλαθέξνπκε εδψ ην πιήζνο ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία βαζίδνπκε ηνπο ηζρπξηζκνχο
καο. Βίκαζηε άξα ππνρξεσκέλνη λα παξαπέκςνπκε ηνπο αλαγλψζηεο καο πνπ ζέινπλ επί πιένλ
πιεξνθνξίεο ζε έλα άιιν βηβιίν, ην "Ώγξνί, Βξγνζηάζηα θαη Βξγαζηήξηα". Πξηλ απ‟ φια, πξνζθαινχκε
έλζεξκα εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ην δήηεκα λα δηαβάζνπλ κεξηθέο εμαηξεηηθέο εξγαζίεο
πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηε Γαιιία θαη αιινχ, έλαλ θαηάινγν ησλ νπνίσλ παξαζέηνπκε ζην ηέινο απηνχ
ηνπ βηβιίνπ [1]. ζν γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ, πνπ δελ έρνπλ - κέρξη ζήκεξα πξαγκαηηθά ηδέα γηα ην ηη κπνξεί λα είλαη ε γεσξγία, ηνπο ζπκβνπιεχνπκε λα εξεπλήζνπλ ηα θνληηλά
ηνπο πεξηβφιηα θαη λα κειεηήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα. Αελ ρξεηάδνληαη ηίπνηα άιιν απφ ην λα
παξαηεξνχλ θαη λα ξσηνχλ ηνπο πεξηβνιάξεδεο, θαη έλαο λένο θφζκνο ζα αλνίμεη κπξνζηά ηνπο. Θα
είλαη έηζη ζε ζέζε λα δνπλ ηη κπνξεί λα είλαη ε Βπξσπατθή γεσξγία ζηνλ εηθνζηφ αηψλα• θαη ζα
θαηαιάβνπλ κε ηη δχλακε ζα νπιηζηεί ε θνηλσληθή επαλάζηαζε φηαλ γλσξίδνπκε ην κπζηηθφ ηεο ιήςεο
φισλ φζσλ ρξεηαδφκαζηε απφ ην έδαθνο.
Λίγα γεγνλφηα ζα αξθέζνπλ γηα λα δείμνπκε φηη νη ηζρπξηζκνί καο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε
ππεξβνιηθνί. Θέινπκε κφλν λα πξνεγεζνχλ απηψλ κεξηθέο γεληθέο παξαηεξήζεηο.
Γλσξίδνπκε ζε ηη άζιηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε Βπξσπατθή γεσξγία. Ώλ ν θαιιηεξγεηήο δελ
ιεειαηείηαη απφ ην γαηνθηήκνλα, ιεζηεχεηαη απφ ην Κξάηνο. Ώλ ην Κξάηνο ηνλ θνξνινγεί
ζπγθξαηεκέλα, ν ηνθνγιχθνο ηνλ ππνδνπιψλεη κέζσ ζπλαιιαγκαηηθψλ, θαη ζχληνκα ηνλ κεηαηξέπεη
ζε απιφ θνιίγν κηαο γεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθεη ζε κηα νηθνλνκηθή επηρείξεζε. Ο ηδηνθηήηεο,
ην Κξάηνο, θαη ν ηξαπεδίηεο ιεειαηνχλ έηζη ηνλ θαιιηεξγεηή κέζσ ηνπ ελνηθίνπ, ησλ θφξσλ, θαη ηνπ
ηφθνπ. Σν πνζφ πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αιιά δελ πέθηεη πνηέ θάησ απφ ην ηέηαξην, πνιχ ζπρλά
δε, ην κηζφ ηεο αθαηέξγαζηεο παξαγσγήο. ηε Γαιιία, αξθεηά πξφζθαηα, νη γεσξγνί πιήξσζαλ ζην
Κξάηνο ην 44 ηνηο εθαηφ ηεο κηθηήο παξαγσγήο.
Βπηπιένλ, ην κεξίδην ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ Κξάηνπο δηαξθψο απμάλεηαη. Μφιηο ν θαιιηεξγεηήο
απνθηήζεη πην πινχζηεο ζνδεηέο απφ ηα ζαχκαηα ηεο εξγαζίαο, ησλ εθεπξέζεσλ, ή πξσηνβνπιηψλ, ν
νθεηιφκελνο θφξνο ζην γαηνθηήκνλα, ην Κξάηνο, θαη ηνλ ηξαπεδίηε ζα απμεζεί αλάινγα. Ώλ
δηπιαζηάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιίηξσλ πνπ ζεξίδεη αλά ζηξέκκα, ην ελνίθην ζα δηπιαζηαζηεί επνκέλσο θαη
νη θφξνη, θαη ην Κξάηνο ζα θξνληίζεη λα ηα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξν εάλ νη ηηκέο αλεβνχλ. Καη
νχησ θαζ‟ εμήο. Με δπν ιφγηα, παληνχ ν θαιιηεξγεηήο ηεο γεο δνπιεχεη δψδεθα κε δέθα έμη ψξεο ηελ
εκέξα• απηνί νη ηξεηο γχπεο ηνπ παίξλνπλ θάζε ηη πνπ ζα κπνξνχζε λα βάιεη ζηελ άθξε• ηνλ ιεζηεχνπλ
παληνχ απφ νηηδήπνηε ζα ηνπ επέηξεπε λα βειηηψζεη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. Να γηαηί ε γεσξγία
πξννδεχεη ηφζν αξγά.
Ο θαιιηεξγεηήο κφλν πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα ζεκεηψζεη θάπνηα πξφνδν, ζε νξηζκέλεο εμαηξεηηθέο
πεξηνρέο, θάησ απφ αξθεηά εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, πνπ αθνινπζνχλ κηα θηινληθία κεηαμχ ησλ ηξηψλ
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βακπίξ. Καη αθφκε δελ έρνπκε πεη ηίπνηα γηα ην θφξν πνπ ν θάζε θαιιηεξγεηήο πιεξψλεη ζηνλ
βηνκήραλν. Κάζε κεραλή, θάζε θηπάξη, θάζε βαξέιη ρεκηθνχ ιηπάζκαηνο, πσιείηαη ζ‟ απηφλ ηξεηο ή
ηέζζεξηο θνξέο πάλσ απ‟ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Καη λα κε μεράζνπκε ην κεζάδνληα, πνπ εηζπξάηηεη ηε
κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ πξντφλησλ ηεο γεο. Να γηαηί, θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ αηψλα ησλ
εθεπξέζεσλ θαη ηεο πξνφδνπ, ε γεσξγία έρεη βειηησζεί κφλν πεξηζηαζηαθά ζε πνιχ πεξηνξηζκέλεο
πεξηνρέο. Βπηπρψο έρνπλ ππάξμεη πάληα κηθξέο νάζεηο, πνπ παξακεινχληαη γηα θάπνην ρξφλν απφ ηνπο
γχπεο• θαη εθεί καζαίλνπκε ηη κπνξεί λα παξάγεη γηα ηελ αλζξσπφηεηα ε εληαηηθή γεσξγία. Ώο
αλαθέξνπκε κεξηθά παξαδείγκαηα:
ηα Ώκεξηθαληθά ιηβάδηα (ηα νπνία, σζηφζν, παξάγνπλ πεληρξέο ζπγθνκηδέο ζηαξηνχ, απφ 50 έσο 120
ιίηξα αλά ζηξέκκα, θαη αθφκε θαη απηά ζπρλά θαηαζηξέθνληαη απφ πεξηνδηθέο μεξαζίεο), 500 άηνκα,
εξγαδφκελα κφλν θαηά ηε δηάξθεηα νθηψ κελψλ, παξάγνπλ ηελ εηήζηα ηξνθή 50.000 αλζξψπσλ. Με
φιεο ηηο βειηηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ε εηήζηα εξγαζία ελφο αλζξψπνπ (300 κέξεο) παξάγεη ηελ
εηήζηα ηξνθή 250 αηφκσλ, κεηαθεξφκελε σο αιεχξη ζην ηθάγν. Βδψ ην απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη κε
κεγάιε νηθνλνκία ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία: ζε εθείλεο ηηο απέξαληεο πεδηάδεο, πνπ ην κάηη δελ
πεξηθιείεη, ην φξγσκα, ε ζπγθνκηδή, ην αιψληζκα, νξγαλψλνληαη κε ζρεδφλ ζηξαηησηηθφ ηξφπν.
Καλέλα άρξεζην κπξνο πίζσ, θαζφινπ ράζηκν ρξφλνπ - φια γίλνληαη κε αθξίβεηα παξέιαζεο.
Ώπηή είλαη ε κεγάιεο θιίκαθαο γεσξγία - εθηεηακέλε γεσξγία, ε νπνία παίξλεη ην έδαθνο απφ ηε θχζε
ρσξίο λα επηδηψθεη ηε βειηίσζή ηνπ. ηαλ ε απφδνζε ηεο γεο πάζρεη, ηελ εγθαηαιείπνπλ• ςάρλνπλ
αιινχ γηα έλα παξζέλν έδαθνο, γηα λα εμαληιεζεί θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ. Ώιιά ππάξρεη επίζεο ε
εληαηηθή γεσξγία, ε νπνία ήδε "δνπιεχεηαη", θαη ζα ζπλερίζεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, απφ κεραλήκαηα.
Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα θαιιηεξγήζεη θαιά έλα πεξηνξηζκέλν θνκκάηη, λα ιηπάλεη, λα βειηηψζεη, λα
ζπγθεληξψζεη ηελ εξγαζία, θαη λα πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζνδεηά. Ώπηφ ην είδνο θαιιηέξγεηαο
δηαδίδεηαη θάζε ρξφλν, θαη ελψ νη θαιιηεξγεηέο ζην λφην ηεο Γαιιίαο θαη ζηηο εχθνξεο πεδηάδεο ηεο
Απηηθήο Ώκεξηθήο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε κηα κέζε ζνδεηά 90 κε 120 ιίηξσλ αλά ζηξέκκα κε ηελ
εθηεηακέλε θαιιηέξγεηα, ζηε βφξεηα Γαιιία ζεξίδνπλ ζπλήζσο 300 αθφκε θαη 400, θαη κεξηθέο θνξέο
500 ιίηξα αλά ζηξέκκα. Δ εηήζηα θαηαλάισζε ελφο αηφκνπ έηζη, ιακβάλεηαη απφ ιηγφηεξν απφ έλα
ζηξέκκα.
Καη φζν πην εληαηηθή είλαη ε θαιιηέξγεηα ηφζν ιηγφηεξε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαρζεί έλα
ιίηξν ζηαξηνχ. Σα κεραλήκαηα αληηθαζηζηνχλ ην άηνκν ζηελ πξνθαηαξθηηθή εξγαζία θαη ζηηο
βειηηψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε γε - φπσο ε απνμήξαλζε, ην θαζάξηζκα απ‟ ηηο πέηξεο - πνπ ζα
δηπιαζηάζνπλ ηηο ζνδεηέο ζην κέιινλ, κηα γηα πάληα. Κάπνηεο θνξέο θαη κφλν ην λα θξαηάο ην έδαθνο
ειεχζεξν απφ δηδάληα ρσξίο ιίπαλζε, επηηξέπεη ζε έλα κέηξην έδαθνο λα παξάγεη εμαηξεηηθέο ζνδεηέο
απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Έρεη εθαξκνζηεί γηα είθνζη δηαδνρηθά ρξφληα ζην Ρφζακζηελη [Rothamstead],
θνληά ζην Λνλδίλν.
Ώο κε γξάςνπκε έλα ηδαληθφ γεσξγηθφ απνηέιεζκα, αιιά αο ηθαλνπνηεζνχκε κε κηα ζπγθνκηδή 350
ιίηξσλ αλά ζηξέκκα. Ώπηφ δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα εμαηξεηηθφ έδαθνο, αιιά θπξίσο κηα νξζνινγηθή
θαιιηέξγεηα• θαη αο δνχκε ηη ζεκαίλεη απηφ:
Σα 3.600.000 άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηα δχν δηακεξίζκαηα ηνπ Seine θαη Seine-et-Oise θαηαλαιψλνπλ
θάζε ρξφλν γηα ηα ηξφθηκά ηνπο ιίγν ιηγφηεξν απφ 700 εθαηνκκχξηα ιίηξα δεκεηξηαθψλ, θπξίσο
ζηηάξη• θαη ζηελ ππφζεζή καο, γηα λα πεηχρνπλ απηή ηε ζνδεηά, ζα έπξεπε λα θαιιηεξγήζνπλ 2.000.000
ζηξέκκαηα απφ ηα 6.100.000 πνπ θαηέρνπλ. Βίλαη θαλεξφ φηη δελ ζα ηα θαιιηεξγνχζαλ κε ηε ηζάπα.
Ώπηφ ζα ρξεηαδφηαλ πάξα πνιχ ρξφλν - 24 εξγάζηκεο εκέξεο ησλ 5 σξψλ αλά ζηξέκκα. Θα ήηαλ
πξνηηκφηεξν λα βειηηψζνπλ ην έδαθνο κηα θαη θαιή - λα απνμεξάλνπλ φηη πξέπεη λα απνμεξαλζεί, λα
ηζνπεδψζνπλ φηη ρξεηάδεηαη ηζνπέδσζε, λα θαζαξίζνπλ ην έδαθνο απφ ηηο πέηξεο, ζα ήηαλ αθφκε
απαξαίηεην λα μνδεπηνχλ 5 εθαηνκκχξηα κέξεο ησλ 5 σξψλ ζε απηήλ ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία
- έλαο κέζνο φξνο 2,5 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα θάζε ζηξέκκα.
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Καηφπηλ ζα φξγσλαλ κε ηνλ αηκνζθαθέα, θάηη ην νπνίν ζα έπαηξλε ηα 2/5 κηαο κέξαο αλά ζηξέκκα, θαη
ζα έδηλαλ άιια 2/5 κηαο κέξαο γηα λα δνπιέςνπλ ην δηπιφ φξγσκα. Οη ζπφξνη ζα ηαμηλνκνχληαλ απφ
ηνλ αηκφ αληί ηεο ηχρεο, θαη ζα ζπέξλνληαλ πξνζεθηηθά ζηηο ζεηξέο αληί λα ξίρλνληαη ζηνπο ηέζζεξηο
αλέκνπο. Σψξα φιε απηή ε δνπιεηά δελ ζα έπαηξλε 2,5 εκέξεο ησλ 5 σξψλ αλά ζηξέκκα αλ ε εξγαζία
γηλφηαλ ππφ θαιέο ζπλζήθεο. Ώιιά αλ 10 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο εκέξεο δίλνληαλ ζε θαιή θαιιηέξγεηα
θαηά ηε δηάξθεηα 3 ή 4 ρξφλσλ, ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ αξγφηεξα ζνδεηέο 350 κε 450 ιίηξσλ αλά
ζηξέκκα δνπιεχνληαο κφλν ηνλ κηζφ ρξφλν.
Αεθαπέληε εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο κέξεο ζα έρνπλ μνδεπηεί έηζη γηα λα δψζνπλ ςσκί ζε έλαλ
πιεζπζκφ 3.600.000 θαηνίθσλ. Καη ε δνπιεηά ζα ήηαλ ηέηνηα πνπ ν θαζέλαο λα κπνξεί λα ηελ θάλεη
ρσξίο λα έρεη ζηδεξέληνπο κπο, ή ρσξίο λα έρεη δνπιέςεη ηε γε λσξίηεξα. Δ πξσηνβνπιία θαη ε γεληθή
δηαλνκή ηεο δνπιεηάο ζα εξρφηαλ απφ εθείλνπο πνπ μέξνπλ ην έδαθνο. ζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ
εξγαζία, δελ ππάξρεη θαλέλαο θάηνηθνο πφιεο θαη ησλ δχν θχισλ ηφζν εμαζζελεκέλνο ψζηε λα είλαη
αλίθαλνο λα ειέγρεη ηηο κεραλέο θαη λα ζπκβάιεη ην κεξίδηφ ηνπ ζηελ αγξνηηθή εξγαζία κεηά απφ
καζεηεία ιίγσλ σξψλ.
Λνηπφλ, φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ζην ζεκεξηλφ ράνο ππάξρνπλ, ζε κηα πφιε φπσο ην Παξίζη,
ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηνπο άλεξγνπο ηεο αλψηεξεο ηάμεο, πεξίπνπ 100.000 άηνκα ρσξίο δνπιεηά ζηηο
δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ηνπο, βιέπνπκε φηη ε δχλακε πνπ ράλεηαη ζηελ ζεκεξηλή νξγάλσζή καο ζα
αξθνχζε απφ κφλε ηεο λα δψζεη, κε κηα νξζνινγηθή θαιιηέξγεηα, ην απαξαίηεην ςσκί ζηα ηξία ή
ηέζζεξα εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ησλ δχν δηακεξηζκάησλ.
Βπαλαιακβάλνπκε, απηφ δελ είλαη θαλέλα ππεξβνιηθφ φλεηξν, θαη δελ έρνπκε κηιήζεη γηα ηελ αιεζηλά
εληαηηθή γεσξγία. Αελ έρνπκε ζηεξηρζεί ζην ζηάξη (πνπ πέηπρε ζε ηξία ρξφληα ν M. Hallett) ηνπ νπνίνπ
έλαο θφθθνο, μαλαθπηεκέλνο, παξήγαγε πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 θφθθνπο, ην νπνίν ζα έδηλε ην
απαξαίηεην ζηάξη γηα κηα νηθνγέλεηα πέληε αηφκσλ ζε κηα πεξηνρή 100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.
Ώληίζεηα, έρνπκε αλαθέξεη κφλν φ,ηη έρεη ήδε επηηεπρζεί απφ πνιπάξηζκνπο αγξφηεο ζηε Γαιιία, ηελ
Ώγγιία, ην ΐέιγην, θ.ιπ., θαη ηη πξφθεηηαη λα γίλεη αχξην κε ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε πνπ απνθηήζεθε
ήδε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κεγάιε θιίκαθα.
Ώιιά ρσξίο κηα επαλάζηαζε, νχηε αχξην, νχηε κεηά απφ ην αχξην δελ ζα ην δνχκε λα γίλεηαη, επεηδή
θάηη ηέηνην δελ βξίζθεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θεθαιαηνθξαηψλ• θαη επεηδή νη
αγξφηεο πνπ ζα έβιεπαλ θέξδνο απφ απηφ δελ έρνπλ νχηε ηε γλψζε, νχηε ηα ρξήκαηα, νχηε ην ρξφλν λα
εμαζθαιίζνπλ φ,ηη είλαη απαξαίηεην γηα λα πξνρσξήζεη.
Δ παξνχζα θνηλσλία δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζε απηφ ην ζηάδην. Ώιιά αθήζηε ηνπο Παξηδηάλνπο λα
αλαθεξχμνπλ κηα Ώλαξρηθή Κνκκνχλα, θαη ζα θηάζνπλ αλαγθαζηηθά ζε απηφ, επεηδή δελ ζα είλαη ηφζν
αλφεηνη ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ πνιπηειή παηρλίδηα (θάηη ην νπνίν ε ΐηέλλε, ε ΐαξζνβία, θαη
ην ΐεξνιίλν ήδε θάλνπλ) θαη λα δηαηξέμνπλ ηνλ θίλδπλν λα κείλνπλ ρσξίο ςσκί.
Βπηπιένλ, ε αγξνηηθή δνπιεηά, κε ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ, ζα γηλφηαλ ζχληνκα ε ειθπζηηθφηεξε θαη ε
πην επράξηζηε φισλ ησλ επαγγεικάησλ.
"Βίρακε αξθεηά θνζκήκαηα θαη αξθεηά θνπθιίζηα ξνχρα", ζα ιέγαλε• "είλαη ε ψξα γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο λα αλαθηήζνπλ ηε δχλακή ηνπο ζηε γεσξγία, λα πάλε πξνο αλαδήηεζε ηνπ ζθξίγνπο, ησλ
επηδξάζεσλ ηεο θχζεο, ηεο ραξάο ηεο δσήο, ηα νπνία έρνπλ μεράζεη ζηα ζθνηεηλά εξγνζηάζηα ησλ
πξναζηίσλ."
ηνλ Μεζαίσλα ήηαλ πεξηζζφηεξν ηα Ώιπηθά βνζθνηφπηα, παξά ηα φπια, ηα νπνία επέηξεςαλ ζηνπο
Βιβεηνχο λα απνηηλάμνπλ ηνπο ιφξδνπο θαη ηνπο βαζηιηάδεο. Δ ζχγρξνλε γεσξγία ζα επηηξέςεη ζε κηα
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εμεγεξκέλε πφιε λα ειεπζεξψζεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηηο ζπλδπαζκέλεο κπνπξδνπάδηθεο δπλάκεηο.
III
Βίδακε πψο ηα 3½ εθαηνκκχξηα θάηνηθνη ησλ δχν δηακεξηζκάησλ γχξσ απφ ην Παξίζη ζα κπνξνχζαλ
λα βξνπλ άθζνλν ςσκί θαιιηεξγψληαο κφλν ην έλα ηξίην ηνπ εδάθνπο ηνπο. Ώο πεξάζνπκε ηψξα ζηελ
εθηξνθή βννεηδψλ.
Οη Άγγινη, πνπ ηξψλε πνιχ θξέαο, θαηαλαιψλνπλ θαηά κέζν φξν θάηη ιηγφηεξν απφ 100 θηιά αλά
ελήιηθν άηνκν θάζε ρξφλν. Τπνζέηνληαο φηη φιν ην θξέαο πνπ θαηαλαιψζεθε ήηαλ βνδηλφ, απηφ καο
θάλεη θάηη ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ελφο βνδηνχ. Έλα βφδη ην ρξφλν γηα 5 άηνκα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ) είλαη ήδε κηα ηθαλνπνηεηηθή κεξίδα. Γηα 3½ εθαηνκκχξηα
θαηνίθνπο απηφ ζα ζήκαηλε κηα εηήζηα θαηαλάισζε 700.000 βννεηδψλ.
ήκεξα, κε ην ζχζηεκα ηεο βφζθεζεο, ρξεηαδφκαζηε ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα γηα λα
ζξέςνπκε 660.000 βννεηδή. Βληνχηνηο, κε ηηο πεδηάδεο πνπ πνηίδνληαη κεηξεκέλα απφ αλαβιχδνληα
λεξά (φπσο γίλεηαη ηειεπηαία ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία), 5 εθαηνκκχξηα
ζηξέκκαηα ήδε αξθνχλ. Ώιιά αλ ε εληαηηθή θαιιηέξγεηα εθαξκνζηεί, θαη θαιιηεξγεζνχλ γνγγχιηα γηα
δσνηξνθέο, ρξεηαδφκαζηε κφλν ην έλα ηέηαξην απηήο ηεο πεξηνρήο, δειαδή πεξίπνπ 1,25 εθαηνκκχξηα
ζηξέκκαηα. Καη αλ θαηαθχγνπκε ζην θαιακπφθη θαη εθαξκφζνπκε ensilage (ζπκπίεζε ηεο δσνηξνθήο
ελψ είλαη αθφκε πξάζηλε) φπσο νη Άξαβεο, παίξλνπκε απηή ηε δσνηξνθή ζε κηα πεξηνρή 880.000
ζηξεκκάησλ.
ηα πεξίρσξα ηνπ Μηιάλνπ, φπνπ ην λεξφ ησλ ππνλφκσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πνηίζεη ηνπο αγξνχο,
ιακβάλεηαη δσνηξνθή γηα 2 κε 3 θεξαζθφξα βννεηδή αλά 4 ζηξέκκαηα ζε κηα πεξηνρή 90.000
ζηξεκκάησλ• θαη ζε νξηζκέλνπο επλνεκέλνπο αγξνχο έρνπλ ζεξηζηεί κέρξη 1,5 ηφλν ζαλνχ ζε έλα
ζηξέκκα, ε εηήζηα δσνηξνθή 9 γαιαθηνθφξσλ αγειάδσλ. 30 ζηξέκκαηα αλά βννεηδή απαηηνχληαη ζηα
πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο βφζθεζεο, θαη κφλν 10 ζηξέκκαηα γηα 9 βφδηα ή αγειάδεο ζηα πιαίζηα ηνπ
λένπ ζπζηήκαηνο. Ώπηέο είλαη νη αληηηηζέκελεο άθξεο ζηε ζχγρξνλε γεσξγία.
ην Γθέξλζευ, ζε έλα ζχλνιν 40.000 ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηξεκκάησλ, ζρεδφλ ηα κηζά (19.000
ζηξέκκαηα) θαιχπηνληαη απφ δεκεηξηαθά θαη ιαραλφθεπνπο• κφλν 21.000 ζηξέκκαηα παξακέλνπλ σο
ιηβάδηα. ε απηά ηα 21.000 ζηξέκκαηα, 1.480 άινγα, 7.260 βννεηδή, 900 πξφβαηα θαη 4.200 γνπξνχληα
ηξέθνληαη, θάηη πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απφ 3 βννεηδή αλά 10 ζηξέκκαηα, ρσξίο λα ππνινγηζηνχλ ηα
πξφβαηα ή ηα γνπξνχληα. Αελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζνπκε φηη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο
θαηαζθεπάδεηαη απφ θχθηα θαη ρεκηθά ιηπάζκαηα.
Βπηζηξέθνληαο ζηα 3½ εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο πνπ αλήθνπλ ζην Παξίζη θαη ηα πεξίρσξά ηνπ,
βιέπνπκε φηη ε απαξαίηεηε γε γηα ηελ εθηξνθή ησλ βννεηδψλ θαηεβαίλεη απφ ηα 20 εθαηνκκχξηα
ζηξέκκαηα ζηα 880.000. Λνηπφλ, αο κε ζηακαηήζνπκε ζηα κηθξφηεξα λνχκεξα, αο πάξνπκε εθείλα ηεο
ζπλεζηζκέλεο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο• αο πξνζζέζνπκε γελλαηφδσξα ηελ απαξαίηεηε γε γηα ηα
κηθξφηεξα βννεηδή πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ κεξηθά απφ ηα θεξαζθφξα θηήλε θαη αο αθήζνπκε
1.600.000 ζηξέκκαηα γηα ηελ εθηξνθή ησλ βννεηδψλ – 2.000.000 εάλ πξνηηκάηε, ζηα 4.100.000
ζηξέκκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ αθφηνπ έρεη εμαζθαιηζηεί ην ςσκί γηα ηνπο αλζξψπνπο.
Ώο είκαζηε γελλαηφδσξνη θαη αο δψζνπκε 5 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο κέξεο γηα λα θέξνπκε ηε γε ζε κηα
παξαγσγηθή θαηάζηαζε.
Ώθνχ επνκέλσο έρνπκε απαζρνιεζεί ζε κηα πνξεία ελφο έηνπο 20 εθαηνκκπξίσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ, νη
κηζέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα κφληκεο βειηηψζεηο, ζα έρνπκε εμαζθαιίζεη ην ςσκί θαη ην θξέαο καο,
ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε φιν ην πξφζζεην θξέαο πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζηε κνξθή ησλ πηελψλ, ησλ
γνπξνπληψλ, ησλ θνπλειηψλ, θ.ιπ.• ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε φηη έλαο πιεζπζκφο εθνδηαζκέλνο κε
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έμνρα ιαραληθά θαη θξνχηα θαηαλαιψλεη ιηγφηεξν θξέαο απφ ηνπο Άγγινπο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ
ηηο θησρέο ηνπο πξνκήζεηεο ιαραληθψλ κε δσηθά ηξφθηκα. Σψξα, πφζν απφ ηηο 20 εθαηνκκχξηα
εξγάζηκεο κέξεο 5 σξψλ αλαινγνχλ αλά θάηνηθν; ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ ιίγν. Έλαο πιεζπζκφο
3½ εθαηνκκπξίσλ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 1.200.000 ελήιηθνπο άλδξεο, θαη άιιεο ηφζεο γπλαίθεο
ηθαλέο γηα δνπιεηά. Έηζη, ινηπφλ, γηα λα παξέρεηαη ςσκί θαη θξέαο ζε φινπο, ζα ρξεηαδφηαλ κφλν 17
κηζέο εκέξεο εξγαζίαο ηνλ ρξφλν αλά άηνκν. Πξνζζέζηε 3 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο κέξεο, ή
δηπιαζηάζηε απηφ ην λνχκεξν αλ ζέιεηε, ψζηε λα πάξνπκε γάια. Ώπηφ καο θάλεη 25 εξγάζηκεο κέξεο 5
σξώλ ζην ζύλνιν - ηίπνηα πεξηζζόηεξν από κηα κηθξή επράξηζηε άζθεζε ζηελ εμνρή - γηα λα πάξνπκε ηα
ηξία θύξηα πξντόληα, ην ςσκί, ην θξέαο θαη ην γάια. Σα ηξία πξντφληα ηα νπνία, κεηά ηελ θαηνηθία,
πξνθαινχλ θαζεκεξηλφ άγρνο ζηα ελλέα δέθαηα ηεο αλζξσπφηεηαο.
Καη φκσο – δελ ζα θνπξαζηνχκε λα ην επαλαιακβάλνπκε - απηά δελ είλαη ππεξβνιηθά φλεηξα. Έρνπκε
πεη κφλν ηη έρεη απνθνκηζηεί απφ ηελ εκπεηξία ζε κεγάιε θιίκαθα. Δ γεσξγία ζα κπνξνχζε λα
αλαδηνξγαλσζείθαη' απηό ηνλ ηξόπν αύξην αλ νη λφκνη ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε γεληθή άγλνηα δελ
βξίζθνληαλ ζε αληίζεζε.
Σελ εκέξα πνπ ην Παξίζη ζα θαηαιάβεη φηη ην λα μέξεηο ηη ηξσο θαη πψο απηφ παξάγεηαη είλαη έλα
δήηεκα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο• ηελ εκέξα πνπ ν θαζέλαο ζα έρεη θαηαιάβεη φηη απηά ηα δεηήκαηα
είλαη απείξσο ζεκαληηθφηεξα απφ φιεο ηηο ζεκεξηλέο θνηλνβνπιεπηηθέο δηακάρεο - εθείλε ηελ εκέξα ε
Βπαλάζηαζε ζα είλαη έλα ηεηειεζκέλν γεγνλφο. Σν Παξίζη ζα πάξεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα δχν
δηακεξίζκαηα θαη ζα ηα θαιιηεξγήζεη. Καη θαηφπηλ ν Παξηδηάλνο εξγάηεο, αθνχ έρεη δνπιέςεη ην έλα
ηξίην ηεο δσήο ηνπ γηα λααγνξάζεη άζρεκε θαη αλεπαξθή ηξνθή, ζα ηελ παξάγεη ν ίδηνο, θάησ απφ ηα
ηείρε ηνπ, κέζα ζηελ πεξίθξαμε ησλ νρπξψλ ηνπ (αλ απηά ππάξρνπλ αθφκε), ζε ιίγεο ψξεο πγηεηλήο θαη
ειθπζηηθήο εξγαζίαο.
Καη ηψξα πεξλάκε ζηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. Ώο πάκε έμσ απφ ην Παξίζη θαη αο επηζθεθηνχκε ηελ
εγθαηάζηαζε ελφο πεξηβνιάξε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζαπκάζηα (αγλνεκέλνο απφ ηνπο γλσζηνχο
νηθνλνκνιφγνπο) ιίγα κίιηα απφ ηηο αθαδεκίεο.
Ώο ππνζέζνπκε φηη επηζθεπηφκαζηε ηνλ Μ. Ponce, ζπγγξαθέα ελφο έξγνπ γηα ηελ ιαραλνθνκία, ν
νπνίνο δελ θξαηάεη θαλέλα κπζηηθφ γηα απηά πνπ ηνπ απνθέξεη ε γε θαη πνπ ηα έρεη δεκνζηεχζεη φια.
Ο Μ. Ponce, θαη εηδηθά νη εξγάηεο ηνπ, δνπιεχνπλ ζαλ ζθιάβνη. Υξεζηκνπνηεί νρηψ άηνκα γηα λα
θαιιηεξγήζνπλ έλα αγξνηεκάρην 11 ζηξεκκάησλ. Ανπιεχνπλ 12, αθφκε θαη 15 ψξεο εκεξεζίσο,
δειαδή, ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν απ' φζν ρξεηάδεηαη. Βηθνζηηέζζεξηο απφ απηνχο δελ ζα ήηαλ πνιινί.
Κάηη ζην νπνίν ν Μ. Ponce πηζαλφηαηα ζα απαληήζεη φηη δεδνκέλνπ πσο θαηαβάιιεη ην θνβεξφ πνζφ
ησλ 2.500 θξάγθσλ εηήζην λνίθη γηα ηα 11 ζηξέκκαηα ηνπ εδάθνπο ηνπ θαη 2.500 θξάγθα γηα ην
ιίπαζκα πνπ αγνξάδεηαη ζηα ζαθηά, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθκεηαιιεπηεί. Ώλακθίβνια ζα απαληήζεη,
"Βθκεηαιιεπφκελνο ν ίδηνο, εθκεηαιιεχνκαη θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ". Δ εγθαηάζηαζή ηνπ, επίζεο, ηνπ
έρεη θνζηίζεη 30.000 θξάγθα, εθ ησλ νπνίσλ βέβαηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά πήγαλ ζαλ θφξνο ζηνπο
νθλεξνχο βαξψλνπο ηεο βηνκεραλίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε νξγάλσζε αλαπαξηζηά ην πνιχ
πνιχ 3.000 εξγάζηκεο εκέξεο, πηζαλψο θαη πνιχ ιηγφηεξν.
Ώιιά αο εμεηάζνπκε ηηο ζνδηέο ηνπ: ζρεδφλ 10 ηφλνη θαξφηα, ζρεδφλ 10 ηφλνη θξεκκχδηα, ξαδίθηα, θαη
κηθξά ιαραληθά, 6.000 θεθάιηα ιάραλν, 3.000 θεθάιηα θνπλνππίδη, 5.000 θαιάζηα ληνκάηεο, 5.000
ληνπδίλεο δηαιερηψλ θξνχησλ, 154.000 ζαιάηεο• ελ νιίγνηο, έλα ζχλνιν 123 ηφλσλ ιαραληθψλ θαη
θξνχησλ ζε 11 ζηξέκκαηα - 110 κέηξα κήθνο επί 100 κέηξα πιάηνο, πνπ καο θάλεη πεξηζζφηεξν απφ 11
ηόλνπο ιαραληθά αλά ζηξέκκα.
Ώιιά έλα άηνκν δελ ηξψεη πεξηζζφηεξν απφ 300 θηιά ιαραληθψλ θαη θξνχησλ ην ρξφλν, θαη 10
ζηξέκκαηα ελφο πεξηβνιηνχ παξάγνπλ αξθεηά ιαραληθά θαη θξνχηα γηα λα πξνκεζεχζνπλ
πινπζηνπάξνρα ην ηξαπέδη 350 ελειίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. πλεπψο 24 άηνκα
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απαζρνινχκελα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν ζηελ θαιιηέξγεηα 11 ζηξεκκάησλ εδάθνπο, θαη δνπιεχνληαο
κφλν 5 ψξεο ηελ εκέξα, ζα παξήγαγαλ επαξθή ιαραληθά θαη θξνχηα γηα 350 ελειίθνπο, ην νπνίν
ηζνδπλακεί κε ηνπιάρηζηνλ 500 άηνκα.
Γηα λα ην πνχκε αιιηψο: ζηελ θαιιηέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Μ. Ponce - θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ
έρνπλ ήδε μεπεξαζηεί - 350 ελήιηθεο πξέπεη λα δίλνπλ ν θαζέλαο θάηη πεξηζζφηεξν απφ 100 ψξεο ηνλ
ρξφλν (103) γηα λα παξάγνπλ ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 500 αλζξψπνπο.
Ώο ζεκεηψζνπκε φηη απηή ε παξαγσγή δελ είλαη ε εμαίξεζε. Πξαγκαηνπνηείηαη, θάησ απφ ηνπο ηνίρνπο
ηνπ Παξηζηνχ, ζε κηα πεξηνρή 9.000 ζηξεκκάησλ, απφ 5.000 πεξηβνιάξεδεο. Μφλν πνπ απηνί νη
πεξηβνιάξεδεο ζήκεξα, ππνβηβάδνληαη ζε κηα θαηάζηαζε θαηαπνλεκέλνπ δψνπ, πξνθεηκέλνπ λα
πιεξψζνπλ έλα κέζν λνίθη 200 θξάγθσλ αλά ζηξέκκα.
Ώιιά απηά ηα γεγνλφηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ θαζέλα, δελ απνδεηθλχνπλ φηη 70.000
ζηξέκκαηα (απφ ηα 2.100.000 πνπ καο παξακέλνπλ) ζα αξθνχζαλ γηα λα δψζνπλ φια ηα απαξαίηεηα
ιαραληθά, θαζψο επίζεο θαη κηα γελλαηφδσξε πνζφηεηα θξνχησλ ζηα 3½ εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ησλ
δχν δηακεξηζκάησλ καο;
ζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα ηεο απαξαίηεηεο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ, ζα αλεξρφηαλ ζε 50 εθαηνκκχξηα εξγάζηκεο κέξεο 5 σξψλ (50 εκέξεο γηα θάζε αξζεληθφ
ελήιηθν), αλ κεηξήζνπκε κε ηα ζηάληαξη εξγαζίαο ησλ πεξηβνιάξεδσλ. Ώιιά ζα κπνξνχζακε λα
κεηψζνπκε απηφ ην πνζφ αλ πξνζθεχγακε ζηε δηαδηθαζία πνπ είλαη ηεο κφδαο ζην Σδέξζευ θαη ζην
Γθέξλζευ. Πξέπεη επίζεο λα ζπκεζνχκε φηη νη πεξηβνιάξεδεο ηνπ Παξηζηνχ αλαγθάδνληαη λα
εξγάδνληαη ηφζν ζθιεξά επεηδή θαηά βάζε παξάγνπλ πξψηκα θξνχηα εθηφο επνρήο, νη πςειέο ηηκέο
ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πιεξψζνπλ ηα κπζψδε λνίθηα, θαη φηη απηφ ην θαιιηεξγεηηθφ ζχζηεκα
ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά απ‟ φζε είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεηε. ηη νη πεξηβνιάξεδεο ηνπ
Παξηζηνχ, κελ έρνληαο ηα κέζα λα θάλνπλ κηα κεγάιε δαπάλε ζηνπο θήπνπο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνη
λα πιεξψζνπλ βαξηά γηα γπαιί, μχιν, ζίδεξν, θάξβνπλν, λα απνθνκίζνπλ ηελ ηερλεηή ζεξκφηεηα απφ
ην ιίπαζκα, ελψ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ζε ζεξκνθήπηα.
IV
Οη πεξηβνιάξεδεο, ιέκε εκείο, αλαγθάδνληαη λα γίλνπλ κεραλέο θαη λα απνπνηεζνχλ φιεο ηηο
απνιαχζεηο ηεο δσήο, γηα λα πεηχρνπλ ηηο αμηνζαχκαζηεο ζνδεηέο ηνπο. Ώπηνί νη ζθαθηηάδεο ηνπ
ζθιεξνχ εδάθνπο, φκσο, έρνπλ πξνζθέξεη κηα ηεξάζηηα ππεξεζία ζηελ αλζξσπφηεηα: καο δίδαμαλ πσο
ην έδαθνο κπνξεί λα "θηηαρηεί".
Σν "θηηάρλνπλ" κε ζηξψκαηα θνπξηάο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο πξνζθέξεη ηελ αλαγθαία ζεξκφηεηα
ζηα λεαξά θπηά θαη ζηα πξψηκα θξνχηα. Καη ην παξάγνπλ ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο πνπ θάζε ρξφλν
αλαγθάδνληαη λα πνπινχλ έλα κέξνο ηνπ• δηαθνξεηηθά ην επίπεδν ησλ θήπσλ ηνπο ζα αλέβαηλε 2 κε 3
εθαηνζηά εηεζίσο. Σν θάλνπλ ηφζν θαιά πνπ (φπσο καο δηδάζθεη ν Μπαξάι [Barral] ζην ιήκκα
"ιαραλνθφκνη", ζην "Λεμηθφ ηεο Ώγξνθαιιηέξγεηαο") νη ιαραλνθφκνη βάδνπλ φξν ζηα πξφζθαηα
ζπκβφιαηά ηνπο λα πάξνπλ ην έδαθφο ηνπο καδί ηνπο φηαλ ζα θχγνπλ απφ ην ρσξάθη πνπ θαιιηεξγνχλ.
Σν παρχ ρψκα πνπ κεηαθέξεηαη κε άκαμεο, καδί κε έπηπια θαη θνξλίδεο, λα ε απάληεζε πνπ νη
πξαθηηθνί θαιιηεξγεηέο δίλνπλ ζηηο πεξηζπνχδαζηεο κειέηεο θάπνηνπ Ρηθάξλην [Ricardo], ν νπνίνο
παξνπζηάδεη ην ελνίθην σο κέζνλ εμίζσζεο ησλ θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ εδάθνπο. "Σν έδαθνο
αμίδεη φζν αμίδεη ν άλζξσπνο", απηφ είλαη ην ζχλζεκα ησλ θεπνπξψλ.
Κη φκσο, νη πεξηβνιάξεδεο ηνπ Παξηζηνχ θαη ηεο Ρνπέλ θαηαβάινπλ ηξηπιάζην θφπν απφ ηνπο
ζπλάδειθνπο ηνπο ζην Γθέξλζευ ή ζηελ Ώγγιία γηα λα έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Βθαξκφδνληαο
βηνκεραληθέο κεζφδνπο ζηελ θαιιηέξγεηα νη ηειεπηαίνη θηηάρλνπλ θαη ην θιίκα ηνπο θη φρη κφλν ην
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έδαθφο ηνπο. ηελ πξάμε ε θαιιηέξγεηα ησλ πεξηβνιάξεδσλ βαζίδεηαη ζηηο εμήο δχν αξρέο:
1. Φπηέςηε κέζα ζε ζεξκνθήπην, αλαζξέςεηε ηα λεαξά θπηά ζε πινχζην έδαθνο θαη εληφο

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ψζηε λα κπνξείηε λα ηα πεξηπνηείζηε θαη λα ηα μερνξηαξηάδεηε εχθνια,
ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο ξίδεο ηνπο. Κάληε, κε δπν ιφγηα, φ,ηη θάλεηε θαη κε ηα δψα: δψζηε ηνπο
ζηνξγή θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Καη,
2. για να ωριμάςει θ ςοδιά πιο νωρίσ, να κερμαίνετε τον αζρα και το ζδαφοσ,καλφπτοντασ τα φυτά με

τηάμι (κερμοκιπιο) ι με φφαςμα και φροντίηοντασ να υπάρχει ςτο ζδαφοσ μια υψθλι κερμοκραςία
από τθ ηφμωςθ τθσ κοπριάσ.

Ξερνξηάξηαζκα θαη ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ηδνχ ε νπζία ηεο
ιαραλνθνκηθήο θαιιηέξγεηαο, αθνχ ην έδαθνο έρεη "θηηαρηεί" ηερλεηά.
Βπίζεο φπσο έρνπκε δεη, ε πξψηε απ' απηέο ηηο ζπλζήθεο ηθαλνπνηείηαη πάληα ζηελ πξάμε θαη απιά
ρξεηάδεηαη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο γηα λα ηειεηνπνηεζεί. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεχηεξεο γίλεηαη λα
ζεξκάλνπκε ηνλ αέξα θαη ην έδαθνο κε δεζηφ λεξφ πνπ ζα θπθινθνξεί κέζα ζε ζηδεξέληνπο ζσιήλεο,
είηε θάησ απφ ην έδαθνο είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Ώπηφ ζπκβαίλεη ήδε. Οη πεξηβνιάξεδεο ηνπ Παξηζηνχ δεηνχλ απφ ζεξκνζίθσλεο ηε ζεξκφηεηα πνπ ρζεο
δεηνχζαλ απφ ηελ θνπξηά. Καη νη Άγγινη θεπνπξνί ρηίδνπλ ζεξκνθήπηα. ην παξειζφλ, ην ζεξκνθήπην
απνηεινχζε πνιπηέιεηα γηα ηνπο πινχζηνπο. Σν ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα θαιιηεξγνχλ εμσηηθά ή
θαιισπηζηηθά θπηά. ήκεξα φκσο ε ρξήζε ηνπ εμαπιψλεηαη. Οιφθιεξα ζηξέκκαηα έρνπλ θαιπθζεί κε
γπαιί ζηα ιηβάδηα ηνπ Σδέξζευ θαη ηνπ Γθέξλζευ, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππ' φςηλ ηα ακέηξεηα κηθξά
ζεξκνθήπηα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε θάξκα θαη θάζε θήπν. ηα πεξίρσξα ηνπ Λνλδίλνπ νιφθιεξα
ρσξάθηα έρνπλ αξρίζεη λα θαιχπηνληαη κε γπαιί, θαη ακέηξεηα άιια θηίδνληαη θάζε ρξφλν ζηα
πξνάζηηα.
Καη θηηάρλνληαη κε θάζε δπλαηή πνηφηεηα, απ' απηά πνπ έρνπλ γξαληηέληνπο ηνίρνπο κέρξη ηηο απιέο
θαιχβεο θηηαγκέλεο κε θαδξφληα θαη γπάιηλα πιαίζηα, θαη πνπ, αθφκα θαη ηψξα κε φιν ην θφξν πνπ
πιεξψλνπκε ζηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ζηνπο κεζάδνληεο, ην θφζηνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 4 κε 5 θξάγθα
ην ηεηξαγσληθφ κέηξν. Μπνξεί λα ζεξκαίλνληαη ή λα κελ ζεξκαίλνληαη θαζφινπ• νη θαιχβεο αξθνχλ αλ
θάπνηνο δελ πξνζβιέπεη ζε πξψηκε ζνδεηά, θαη βέβαηα δελ θαιιηεξγεί ζηαθχιηα ή ηξνπηθά ινπινχδηα,
αιιά παηάηεο, θαξφηα, θαζφιηα, ηνκάηεο θ.ιπ.
Έηζη ν γεσξγφο απεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Σαπηφρξνλα απνθεχγεη ηε
ζθιεξή δνπιεηά πνπ απαηηνχλ ηα ζηξψκαηα θνπξηάο θαη εμνηθνλνκεί ρξήκαηα κηαο θαη ρξεηάδεηαη
ιηγφηεξε θνπξηά. Βπίζεο εμνηθνλνκεί θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ: επηά κε νθηψ άλζξσπνη αλά 10
ζηξέκκαηα ζην ζεξκνθήπην, έρνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνλ M. Ponce. ην Σδέξζευ επηά άηνκα
δνπιεχνληαο ιηγφηεξν απφ εμήληα ψξεο ηε βδνκάδα παξάγνπλ ζε πνιχ κηθξέο εθηάζεηο, ζνδεηά πνπ ζην
παξειζφλ απαηηνχζε πνιιά ζηξέκκαηα γεο.
Θα κπνξνχζακε λα δψζνπκε εληππσζηαθέο ιεπηνκέξεηεο ζ' απηφ ην ζέκα. Πεξηνξηδφκαζηε ζ' έλα θαη
κφλν παξάδεηγκα. ην Σδέξζευ, 34 εξγάηεο θη έλαο θεπνπξφο, θαιιηεξγνχλ ιίγν παξαπάλσ απφ 40
ζηξέκκαηα ζε ζεξκνθήπην (ή 70 άηνκα πνπ δελ αθηεξψλνπλ παξαπάλσ απφ 5 ψξεο ηελ εκέξα) έρνπλ ηα
αθφινπζα απνηειέζκαηα: 25.000 θηιά ζηαθίδεο καδεκέλεο ηελ πξψηε ηνπ Μάε, 80.000 θηιά ηνκάηεο,
30.000 θηιά παηάηεο ηνλ Ώπξίιε, 6.000 θηιά αξαθά θαη 2.000 θηιά θαζφιηα καδεκέλα ηνλ Μάε-ζχλνιν 143.000 θηιά θξνχηα θαη ιαραληθά, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε κηα δεχηεξε πνιιή ηζρπξή ζνδεηά,
θάκπνζα ζεξκνθήπηα, ή έλα ηεξάζηην ζεξκνθήπην θαιισπηζηηθψλ ή θάζε ινγήο κηθξφηεξεο
θαιιηέξγεηεο ζε απιή γε, κέζα ζηα ζεξκνθήπηα.
Βθαηφλ ζαξάληα ηξεηο ηφλνη θξνχησλ θαη ιαραληθψλ! Ώξθεηά γηα λα ζξέςνπλ πάλσ απφ 1.500 άηνκα,
γηα φιν ην ρξφλν. Καη δελ απαηηεί παξά 21.000 κέξεο δνπιεηάο--πνπ είλαη 210 ώξεο εηεζίσο αλ
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κνηξαζηνχλ κφλν ζε ρίιηνπο ελήιηθεο.
Πξνζζέζηε ηελ εμφξπμε 1.000 ηφλσλ θάξβνπλν (ηφζν θάξβνπλν ρξεηάδεηαη λα θαεί γηα λα ζεξκαλζνχλ
40 ζηξέκκαηα ζε ηέηνηα ζεξκνθήπηα), ε κέζε παξαγσγή ζηελ Ώγγιία είλαη 3 ηφλνη ηελ εκέξα (ησλ δέθα
σξψλ) αλά εξγάηε θη απηφ ζεκαίλεη κηα επηπιένλ δνπιεηά έμη κ' επηά ψξεο ην ρξφλν γηα 500 ελήιηθεο.
πλνιηθά, αλ νη κηζνί απφ ηνπο ελήιηθνπο θαηνίθνπο κηαο πφιεο, αθηέξσλαλ 50 κηζέο κέξεο ην ρξφλν
γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηα θαιχηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά πνιπηειείαο, εθηόο επνρήο, ζα είρε ε πφιε
αηειείσηε πξνκήζεηα γηα λα ηξψεη φιν ην ρξφλν. Καη ζα έρνπκε ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο δηπιάζηα ζνδεηά
αλ θαιιηεξγεζνχλ θαλνληθά ιαραληθά, ηα νπνία, φπσο έρνπκε δεη, ζε επηρεηξήζεηο φπσο ηνπ M. Ponce,
απαηηνχλ 50 εκέξεο δνπιεηάο.
Βίδακε ήδε πσο ππάξρεη κηα ηάζε γηα ην ζεξκνθήπην λα είλαη κηα απιή θαιχβα θαιπκκέλε κε γπαιί
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ιαραλφθεπνο. Μ' απηήλ ηε ρξήζε, ην απινχζηεξν δπλαηφ ζεξκνθήπην, ρσξίο
ζέξκαλζε, ήδε δίλεη αμηνζαχκαζηε ζνδεηά--γηα παξάδεηγκα 4500 ιίηξα παηάηεο αλά ζηξέκκα, ζαλ
πξψηε ζνδεηά ηνλ Ώπξίιε, θαη κηα δεχηεξε θαη κηα ηξίηε ζνδεηά ζα αθνινπζήζεη ην θαινθαίξη ιφγσ ηεο
εμαηξεηηθά πςειήο, ζρεδφλ ηξνπηθήο, ζεξκνθξαζίαο πνπ επηθξαηεί κέζα ζην ζεξκνθήπην.
ήκεξα, γηα λα παξάγεη θαλείο ηελ ίδηα ζνδεηά, 4500 ιίηξα παηάηεο πξέπεη λα νξγψλεη θάζε ρξφλν 20
ζηξέκκαηα, λα ηελ ζπείξεη, λα ηελ θαιιηεξγήζεη λα ηελ μερνξηαξηάζεη θνθ. Βλψ κε ην ζεξκνθήπην
αθφκα θη αλ πξέπεη λ' αθηεξψζνπκε, ζηελ αξρή, κηζή εκέξα δνπιεηάο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα λα
ρηίζνπκε ην ζεξκνθήπην, ζα γιηηψζνπκε αξγφηεξα ηνπιάρηζηνλ ηελ κηζή, πηζαλφλ θαη ηξία ηέηαξηα απφ
ηελ εηήζηα εξγαζία πνπ ζα απαηηνχληαλ πξνεγνπκέλσο.
Εδνχ ινηπφλ ηα γεγνλόηα. Εδνχ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλαγάγακε θαη επαιεζεχζακε, απνηειέζκαηα πνπ
νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα επαιεζεχζεη αξθεί λα επηζθεθζεί ηηο ελ ιφγσ θαιιηέξγεηεο. Καη
δελ αξθνχλ απηά ηα γεγνλφηα γηα λα καο δψζνπλ κηα ηδέα γηα ην ηη κπνξεί ν άλζξσπνο λα απνθνκίζεη
απφ ηε γε αξθεί λα ηελ κεηαρεηξηζηεί έμππλα;
V
ια φζα έρνπκε εμεηάζεη παξαπάλσ, έρνπλ ήδε επηηπρψο δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε. Δ εληαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ιηβαδηψλ, αξδεπφκελα ρσξάθηα, ην ζεξκνθήπην, ε ιαραλνθνκηθή θαιιηέξγεηα θαη
ηέινο ηα θαιπκκέλα κε γπαιί πεξηβφιηα είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Βπίζεο φπσο πξνείδε ν Léonce de
Lavergne πξηλ ηξηάληα--ηφζα ρξφληα, ε ηάζε ηεο κνληέξλαο γεσξγίαο είλαη λα πεξηνξίδεη φζν ην
δπλαηφλ ηνλ θαιιηεξγνχκελν ρψξν, λα θηηάρλεη ην έδαθνο θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, λα
ζπγθεληξψλεη ηελ εξγαζία θαη λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπηψλ.
Ώπηέο νη ηάζεηο γελλήζεθαλ θπξίσο απφ ηελ επηζπκία λα παξάγνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα
θαιισπηζηηθά θπηά ζην ζεξκνθήπην. Ώιιά αθνχ αλαθαιχθζεθαλ νη κέζνδνη ηεο εληαηηθήο
θαιιηέξγεηαο, γεληθεχζεθαλ θαη επεθηάζεθαλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνηλψλ νπσξνθεπεπηηθψλ
επηηξέπνληαο έηζη ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξεο ζνδεηάο κε ιηγόηεξν θφπν θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ κειεηήζακε ηα πην απιά ζεξκνθήπηα--θαιχβεο ζην Γθέξλζευ, ιέκε κε
βεβαηφηεηα, παίξλνληάο ηα πάληα ππ' φςηλ καο, φηη πνιύ ιηγόηεξε δνπιεηά ρξεηάδεηαη γηα λα παξάγνπκε
παηάηεο ζην ζεξκνθήπην ηνλ Ώπξίιε, παξά αλ ηηο θαιιηεξγήζνπκε ζηνλ αλνηρηφ αέξα φπνπ ζα
ρξεηαδφκαζηαλ ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξε έθηαζε κε ηελ ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηεο δνπιεηάο πνπ
ρξεηάδεηαη γηα ζθάςηκν, άξδεπζε, μερνξηάξηαζκα θηι. Οκνίσο θαη κε ηε ρξήζε ησλ κεραλψλ.
Βμνηθνλνκνχκε δνπιεηά αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θαηάιιειν εξγαιείν, αθφκα θη αλ ρξεηάδεηαη λα
θαηαβάινπκε θάπνην αξρηθφ πνζφ γηα ηελ αγνξά ηνπ εξγαιείνπ.
Μηα πιήξεο θαηαγξαθή ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα θνηλψλ ιαραληθψλ ζην ζεξκνθήπην δελ έρεη
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νινθιεξσζεί αθφκα. Βίλαη ζρεηηθά λέα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνξηζκέλεο
εθηάζεηο. Έρνπκε φκσο ηελ θαηαγξαθή απφ 50 ρξφληα θαιιηέξγεηαο ζηαθπιηψλ, έλα πξντφλ
πνιπηειείαο, θαη νη αξηζκνί είλαη αδηακθηζβήηεηνη.
ην βνξξά ηεο Ώγγιίαο ζηα ζχλνξα κε ηελ θσηία, φπνπ ην θάξβνπλν θνζηίδεη κφλν 4 θξάγθα ν ηφλνο
έρνπλ μεθηλήζεη εδψ θαη θαηξφ ηελ θαιιηέξγεηα ζηαθπιηψλ ζηα ζεξκνθήπηα. Πξηλ ηξηάληα ρξφληα, απηά
ηα ζηαθχιηα, ψξηκα ήδε ην Γελάξε, πσινχληαη απφ ηνλ παξαγσγφ 50 θξάγθα ην θηιφ θαη
κεηαπνπινχληαλ γηα ην ηξαπέδη ηνπ Ναπνιένληα ηνπ 3νπ, 100 θξάγθα ην θηιφ. ήκεξα νη ίδηνη
παξαγσγνί ηα πνπιάλε κφιηο 6 θξάγθα ην θηιφ. Έηζη καο ιέεη ν ίδηνο ζ' έλα πεξηνδηθφ θεπνπξηθήο.
Ώπηή ε πηψζε ηεο ηηκήο νθείιεηαη ζηνπο ηφλνπο ζηαθπιηψλ πνπ θαηαθιχδνπλ ην Παξίζη θαη ην
Λνλδίλν ην Γελάξε. Λφγσ ηνπ θηελνχ θάξβνπλνπ θαη ηεο έμππλεο θαιιηέξγεηαο ηα ζηαθχιηα
ηαμηδεχνπλ απφ ην βνξξά ζην λφην, αληίζεηα απφ ηα θνηλά θξνχηα. Σν Μάε, ηα αγγιηθά ζηαθχιηα θαη
ηα ζηαθχιηα ηνπ Σδέξζευ πνπιηνχληαη 4 θξάγθα ην θηιφ απφ ηνπο πεξηβνιάξεδεο, θαη αθφκα θη απηή ε
πνιχ ρακειή ηηκή δηαηεξείηαη, φπσο θη απηή ησλ 100 θξάγθσλ πξηλ ηξηάληα ρξφληα, ιφγσ ηεο ραιαξήο
παξαγσγήο. Σνλ Οθηψβξε ηα ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηα πεξίρσξα ηνπ
Λνλδίλνπ, πάληνηε ζε ζεξκνθήπηα αιιά κε ιίγε ηερλεηή ζέξκαλζε, πνπιηνχληαη ζηελ ίδηα ηηκή κε ηα
ζηαθχιηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ αλνηρηή χπαηζξν, ζηνπο ακπειψλεο ηεο Βιβεηίαο ή ηνπ Ρήλνπ,
δειαδή γηα θάλα δπν δεθάξεο. Καη πάιη θνζηίδνπλ δχν ηξίηα παξαπάλσ απ' φζν ζα 'πξεπε, ιφγσ ηεο
πςειήο ηηκήο ηνπ εδάθνπο, θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέξκαλζεο γηα ην νπνίν ν
θαιιηεξγεηήο πιεξψλεη έλα ηεξάζηην πνζφ ζηνλ βηνκήραλν θαη ζηνλ κεζάδνληα. Έρνληαο ππ' φςηλ καο
φια απηά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ θνζηίδεη ζρεδφλ ηίπνηα λα έρνπκε ζηαθχιηα ζην γεσγξαθηθφ
πιάηνο θαη ζην πγξφ θιίκα ηνπ θζηλνπσξηλνχ Λνλδίλνπ. ' έλα πξνάζηην γηα παξάδεηγκα, ζε κηα
αμηνζξήλεηε θαιχβα θαιπκκέλε κε γπαιί, ζηεξηγκέλε ζηε κεδνλέηα καο, 3 κέηξα κήθνο επί 2 κέηξα
πιάηνο, καο έδσζε, κέζα ζηνλ Οθηψβξε, πάλσ απφ 25 θηιά λνζηηκφηαηα ζηαθχιηα, επί ελλέα ζπλερή
ρξφληα. Ώπηή ηε ζνδεηά ηελ πήξακε απφ έλα θιήκα ειηθίαο έμη ρξνλψλ.[2] Καη ην θαηάιπκα ήηαλ ηφζν
άζιην πνπ ε βξνρή έκπαηλε κέζα! Σε λχρηα ε ζεξκνθξαζία ήηαλ ίδηα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Ήηαλ θαλεξφ φηη δελ ζεξκαηλφηαλ, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ φζν αλψθειν ζα ήηαλ λα
ζεξκαίλεηο ην δξφκν! ζν γηα ηελ πεξηπνίεζε: ην θιαδεχακε κηζή ψξα ην ρξφλν, θαη ξίρλακε ζηε βάζε
ηνπ θνξκνχ ηνπ, πνπ ήηαλ θπηεκέλνο ζε θνθθηλφρσκα έμσ απφ ηελ θαιχβα, έλα θαξφηζη θνπξηά. Ώλ
ππνινγίζνπκε απφ ηελ άιιε, ηελ θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαη ηα ζηαθχιηα ζηα φξηα ηνπ Ρήλνπ ή ζηελ
ιίκλε Λέκαλ [Leman], ηα αλαρψκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηηο πιαγηέο ησλ ιφθσλ, ηε κεηαθνξά ηεο
θνπξηάο θαη εδάθνπο ζε 60 κε 90 κέηξα πςφκεηξν, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπλνιηθά ε δνπιεηά θαη ηα έμνδα
πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηαθπιηψλ είλαη κεγαιχηεξε ζηελ Βιβεηία θαη ζηηο φρζεο ηνπ
Ρήλνπ παξά ζηα ζεξκνθήπηα ζηα πξνάζηηα ηνπ Λνλδίλνπ.
Ώπηφ κπνξεί λα θαίλεηαη παξάδνμν, επεηδή γεληθά ν θφζκνο πηζηεχεη φηη ηα θιήκαηα θπηξψλνπλ απφ
κφλα ηνπο ζηε λφηηα Βπξψπε, θαη φηη ε δνπιεηά ησλ ακπεινπξγψλ δελ ζηνηρίδεη ηίπνηα. Ώιιά νη
θεπνπξνί θαη νη θπηνθφκνη φρη κφλν δελ αληηθάζθνπλ κε καο, αιιά καο επηβεβαηψλνπλ. "Δ πην
πξνζνδνθφξα θαιιηέξγεηα είλαη ε ακπεινπξγία", έγξαςε έλαο πξαθηηθφο θεπνπξφο, ν επηκειεηήο ηνπ
"Πεξηνδηθνχ Φπηνθνκίαο ηεο Ώγγιίαο". Καη βέβαηα ε ηηκέο κηιάλε απφ κφλεο ηνπο, φπσο μέξνπκε.
Μεηαθξάδνληαο ηα παξαπάλσ ζε θνκκνπληζηηθή γιψζζα, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο φπνηνο/α
αθηεξψζεη 20 ώξεο εηεζίσο απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ/ηεο γηα λα θξνληίζεη δχν ή ηξία θιήκαηα
θαιπκκέλα κε γπαιί--δνπιεηά σο επί ην πιείζηνλ επράξηζηε--ζε νπνηνδήπνηε επξσπατθφ θιίκα, ζα
καδέςεη φζα ζηαθχιηα κπνξνχλ λα θάλε νη θίινη ηνπ/ηεο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο. Κη απηφ ηζρχεη φρη
κφλν γηα ηα ακπέιηα αιιά θαη γηα φια ηα θαξπνθφξα δέληξα.
Ώλ κία θνκκνχλα εθαξκφζεη εληαηηθή θαιιηέξγεηα ζε κεγάιε θιίκαθα, ζα έρεη φζα ιαραληθά θαη
θξνχηα ζέινπλ, ληφπηα ή εμσηηθά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλνπλ παξαπάλσ απφ πεξίπνπ 10 ψξεο
ην ρξφλν αλά θάηνηθν.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πνιχ εχθνιν λα επηβεβαησζνχλ ηα παξαπάλσ κε έλα πείξακα. Τπνζέζαηε
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φηη 400 ζηξέκκαηα θαιπκκέλα κε ειαθξχ έδαθνο (φπσο απηφ πνπ ππάξρεη ζην Γνπφξζηλγθ [Worthing])
κεηαηξέπνληαη ζε πεξηβφιηα, θαζέλα κε ην δηθφ ηνπ ζεξκνθήπην γηα λα παξάγνπλ θπηψξηα θαη λεαξά
θπηά, θαη ε νξγάλσζε ηεο φιεο επηρείξεζεο ελαπνηίζεηαη ζηα έκπεηξα ρέξηα ησλ Γάιισλ
πεξηβνιάξεδσλ, θαη ησλ θεπνπξψλ ζεξκνθεπίνπ ηνπ Γθέξλζευ ή ηνπ Γνπφξζηλγθ.
ΐαζηδφκελνη ζην κέζν φξν ηνπ Σδέξζευ, πνπ απαηηεί ηελ εξγαζία ηξηψλ αηφκσλ αλά 4 ζηξέκκαηα
ζεξκνθεπίνπ--πνπ ζπλνιηθά θάλεη ιηγφηεξν απφ 8 600 ψξεο δνπιεηάο ην ρξφλν--απηά ηα 400 ζηξέκκαηα
ζα ρξεηαδφηαλ γχξσ ζηηο 1 300 000 ψξεο ην ρξφλν. Πελήληα ηθαλνί πεξηβνιάξεδεο ζα αθηέξσλαλ 5
ψξεο ηελ εκέξα ζ' απηή ηε δνπιεηά, θαη ε ππφινηπε ζα κπνξνχζε λα γίλεη απφ εξαζηηέρλεο, νη νπνίνη
πνιχ ζχληνκα ζα κάζαηλαλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θηπάξη ή πψο λα πεξηπνηνχληαη ηα θπηά. Ώιιά
φπσο έρνπκε ήδε δεη, απηή ε δνπιεηά ζα παξήγαγε φια ηα αλαγθαία θξνχηα θαη ιαραληθά γηα
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα κε πελήληα ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Ώο ππνζέζνπκε φηη αλάκεζα ζ' απηνχο ηνπο
ηειεπηαίνπο ππάξρνπλ 13.500 ελήιηθεο πξφζπκνη λα δνπιέςνπλ ζηα πεξηβφιηα• ηφηε θαζέλαο ζα
ρξεηαδφηαλ λα αθηεξψζεη 100 ψξεο δνπιεηάο ην ρξφλν, θαηαλεκεκέλε ζε φιν ην κήθνο ηνπ ρξφλνπ.
Ώπηέο νη ψξεο δνπιεηάο ζα γηλφηαλ ψξεο αλαςπρήο αλάκεζα ζε θίινπο θαη παηδηά ζε παλέκνξθνπο
θήπνπο, πην φκνξθνπο πηζαλφλ απφ ηνπο ζξπιηθνχο θήπνπο ηεο εκίξακηο.
Ώπηφο είλαη ν απνινγηζκφο ηεο δνπιεηάο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξνχκε λα ηξψκε κέρξη θνξεζκνχ
θξνχηα πνπ ζηεξνχκαζηε ζήκεξα, θαη λα έρνπκε ελ αθζνλία ηα ιαραληθά πνπ ε λνηθνθπξά πξέπεη λα
δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ζήκεξα ψζηε λα κπνξνχλ νη θαπηηαιηζηέο θαη νη γαηνθηήκνλεο λα πινπηίδνπλ.
[3]
Ώρ! Ώλ κφλν ε αλζξσπφηεηα είρε ζπλείδεζε ηνπ ηη κπνξεί λα πεηχρεη, θη αλ κφλν απηή ε ζπλείδεζε ηεο
έδηλε ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο!
Μφλν αλ ήμεξε φηη ε δεηιία ηνπ πλεύκαηνο είλαη ε μέξα ζηελ νπνία έρνπλ λαπαγήζεη φιεο νη
επαλαζηάζεηο κέρξη ζήκεξα!
VI
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε εχθνια ηνπο λένπο νξίδνληεο πνπ αλνίγνληαη ζηελ εξρφκελε θνηλσληθή
επαλάζηαζε.
Κάζε θνξά πνπ κηιάκε γηα ηελ επαλάζηαζε ν (ζνβαξφο) εξγάηεο πνπ έρεη δεη παηδηά λα ζηεξνχληαη
ηξνθή, ζνπθξψλεη ηα θξχδηα ηνπ θαη ξσηάεη επίκνλα: --"Καη ηη γίλεηαη κε ην ςσκί; Θα ππάξρεη αξθεηφ
γηα λα ηξψεη ν θαζέλαο αλάινγα κε ηελ φξεμή ηνπ; Καη ηη ζα γίλεη αλ νη ρσξηθνί, αδαή εξγαιεία ηεο
αληίδξαζεο, ιηκνθηνλήζνπλ ηηο πφιεηο φπσο νη καχξεο νξδέο [bandes noires] έθαλαλ ζηελ Γαιιία ηνπ
1793--ηη ζα θάλνπκε;"
Ώθήζηε ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ! Οη πφιεηο ζα ηα θαηαθέξνπλ θαη ρσξίο ηελ χπαηζξν.
Με ηη ινηπφλ ζα απαζρνιεζνχλ νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ησλ εξγαηψλ πνπ ζήκεξα αζθπθηηνχλ κέζα ζε
εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα, κφιηο επαλαθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο; Θα ζπλερίζνπλ λα θιείλνληαη ζε
εξγνζηάζηα θαη κεηά ηελ επαλάζηαζε; Θα ζπλερίζνπλ λα θηηάρλνπλ αληηθείκελα πνιπηειείαο γηα
εμαγσγή, φηαλ ζα βιέπνπλ ηα απνζέκαηα ηνπ ζηηαξηνχ ηνπο λα εμαληινχληαη, ην θξέαο λα ζπαλίδεη θαη
ηα ιαραληθά λα εμαθαλίδνληαη ρσξίο λα αλαπιεξψλνληαη;
Πξνθαλψο φρη! Θα παξαηήζνπλ ηελ πφιε θαη ζα πάλε ζηα ρσξάθηα! Με ηε βνήζεηα ησλ κεραλψλ πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο πην αδχλακνπο απφ εκάο λα δψζνπλ έλα ρεξάθη, ζα επηθέξνπλ ηελ επαλάζηαζε ζηελ
ζθιαβσκέλε θαιιηέξγεηα φπσο ηελ έθεξαλ ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο ηδέεο.
Βδψ, εθαηνληάδεο ζηξέκκαηα ζα θαιπθζνχλ κε γπαιί θαη άληξεο θαη γπλαίθεο κε ληειηθάηα δάρηπια,
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ζα θξνληίδνπλ ηα λεαξά θπηά. Βθεί, εθαηνληάδεο άιια ζηξέκκαηα ζα νξγσζνχλ κε αηκνθίλεηα αιέηξηα,
θαη ζα βειηησζνχλ κε θνπξηά ή ζα εκπινπηηζηνχλ κε ηερλεηφ έδαθνο απφ ηελ θνληνπνίεζε βξάρσλ.
Πιήζε απφ ραξνχκελνπο επνρηαθνχο εξγάηεο ζα θαιχςνπλ απηά ηα ζηξέκκαηα κε ζπαξηά
θαζνδεγνχκελνη ελ κέξεη, ζηε δνπιεηά θαη ζηα πεηξάκαηα, απφ απηνχο πνπ μέξνπλ θαιιηέξγεηα, αιιά
θπξίσο, απφ ην πλεχκα, κεγαιεηψδεο θαη πξαθηηθφ, ελφο ιανχ πνπ αθππλίζηεθε κεηά απφ βαζχ χπλν θαη
θαζνδεγείηαη απ' απηφ ην θσηεηλφ θάξν--ηελ επηπρία φισλ.
Καη κέζα ζε δχν κε ηξεηο κήλεο, ε πξψηκε ζνδεηά ζα αλαθνπθίζεη ηηο πην πηεζηηθέο αλάγθεο, θαη ζα
πξνζθέξεη ηξνθή ζ' έλα ιαφ πνπ, κεηά ηφζνπο αηψλεο αλακνλήο, ζα κπνξέζεη επηηέινπο λα
ηθαλνπνηήζεη ηελ πείλα ηνπ ζχκθσλα κε ηελ φξεμή ηνπ.
Βλ ησ κεηαμχ, ε ιατθή ηδηνθπΎα, ε ηδηνθπΎα ελφο ιανχ πνπ έρεη μεζεθσζεί θαη γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ,
ζα αζρνιεζεί κε πεηξάκαηα γηα θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο, πνπ ήδε είλαη νξαηέο ζηνλ
νξίδνληα, θαη πνπ ρξεηάδνληαη κφλν ην βάθηηζκα ηεο εκπεηξίαο γηα λα γεληθεπηνχλ. Θα πεηξακαηηζηνχλ
κε ην θσο--ηνλ άγλσζην παξάγνληα πνπ θάλεη ην θξηζάξη λα σξηκάδεη ζε ζαξάληα πέληε εκέξεο ζην
γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ Γηαθνχηζθ [Yakutsk]• ην θσο, ηερλεηφ ή ζπγθεληξσκέλν, ζα αληαγσλίδεηαη ηε
ζεξκφηεηα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Έλαο κειινληηθφο Μνπζψ [Mouchot] ζα
εθεχξεη κηα κεραλή πνπ ζα θαηεπζχλεη ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ζα ηηο θάλεη λα παξάγνπλ έξγν, ψζηε λα
κελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα ςάρλνπκε ζηα βάζε ηεο γεο ηελ ειηαθή ζεξκφηεηα πνπ είλαη απνζεθεπκέλε
ζην θάξβνπλν. Θα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ άξδεπζε ηνπ εδάθνπο κε κηθξννξγαληζκνχο--κηα νξζνινγηθή
ηδέα πνπ γελλήζεθε πξφζθαηα, πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ εδάθνπο κε κηθξά δσληαλά
θχηηαξα πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηα θπηά, γηα λα ηξνθνδνηνχλ ηα θπηά πνπ αθφκα δελ έρνπλ αλαπηχμεη
ξίδεο, γηα λα δηαζπνχλ θαη λα θαζηζηνχλ απνξξνθήζηκα ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο.
Θα πεηξακαηηζηνχλ ... αιιά θαιχηεξα λα ζηακαηήζνπκε εδψ πξνηνχ εηζρσξήζνπκε ζην ρψξν ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο. Ώο παξακείλνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ επίθηεησλ γεγνλφησλ. Με ηηο δηαδηθαζίεο
θαιιηέξγεηαο ήδε ελ ρξήζε, θαη ήδε ληθεθφξεο ελαληίνλ ηνπ βηνκεραληθνχ αληαγσληζκνχ, ζα δψζνπκε
ζηνλ εαπηφ καο άλεζε θαη πνιπηέιεηα ζε αληάιιαγκα επράξηζηεο εξγαζίαο. Σν εγγχο κέιινλ ζα δείμεη
ηη είλαη πξαθηηθφ γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο, πνπ νη πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο καο
έρνπλ δψζεη κηα θεπγαιέα καηηά.
Ώο πεξηνξηζηνχκε ζηελ δηάλνημε ηνπ λένπ δξφκνπ πνπ ζα ζπγθξνηείηαη απφ ηελ κειέηε ησλ αλαγθψλ
θαη ησλ κέζσλ ηθαλνπνίεζήο ηνπο.
Σν κφλν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ιείπεη απφ ηελ επαλάζηαζε είλαη ην ζάξξνο ηεο πξσηνβνπιίαο.
Με ηα κπαιά καο ήδε ζηελεκέλα απφ ην ζρνιείν, ζθιαβσκέλα απφ ηελ παηδηθή καο ειηθία, ηελ
ελειηθίσζή καο θαη κέρξη ηνλ ηάθν καο, δελ ηνικνχκε θαιά θαιά νχηε λα ζθεθηνχκε. ηαλ εμεηάδνπκε
κηα λέα ηδέα, πξνηνχ εθθξάζνπκε κηα άπνςε, ζπκβνπιεπφκαζηε κνπριηαζκέλνπο ηφκνπο εθαηφ ρξνλψλ
γηα λα κάζνπκε ηη έρνπλ πεη επί ηνπ ζέκαηνο νη αξραίνη ζνθνί. Ώλ δελ ιείςνπλ θαηά ηελ επαλάζηαζε, ε
ηνικεξφηεηα ηεο ζθέςεο θαη ε πξσηνβνπιία, δελ ζα ιείςεη ην θαγεηφ.
Ώπ' φιεο ηηο κεγαιεηψδεηο εκέξεο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, ε πην φκνξθε, ε πην κεγαιεηψδεο πνπ ζα
κείλεη πάληα ραξαγκέλε ζηελ κλήκε καο, ήηαλ εθείλε ε κέξα πνπ νη αληηπξφζσπνη πνπ ΄ραλ έξζεη ζην
Παξίζη απ' φιε ηε Γαιιία, δνχιεςαλ κε ηελ αμίλα, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ γηνξηή.
Βθείλε ηελ εκέξα φιε ε Γαιιία ελψζεθε: δσνγνλεκέλε απφ ην λέν πλεχκα, είρε έλα φξακα ηνπ
κέιινληνο φπνπ φινη καδί ζα δνπιεχνπλ ηε γε απφ θνηλνχ.
Βπίζεο είλαη αθξηβψο κέζσ απηήο ηεο απφ θνηλνχ θαιιηέξγεηαο πνπ ε ρεηξαθεηεκέλε θνηλσλία ζα
μαλαβξεί ηελ ελφηεηά ηεο θαη ζα αληηκεησπίζεη ηα κίζε θαη ηηο θαηαπηέζεηο πνπ ηελ είραλ ρσξίζεη.
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Έρνληαο γηα ηα θαιά θαηαλνήζεη ηελ αιιειεγγχε, απηήλ ηελ ηεξάζηηα δχλακε πνπ απμάλεη ηελ
ελέξγεηα θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ζην εθαηνληαπιάζην, ε λέα θνηλσλία ζα πξνρσξήζεη
ζηελ θαηάθηεζε ηνπ κέιινληνο κε φιε ηε δσληάληα θαη ηελ δσεξφηεηα ηεο λεφηεηαο.
ηακαηψληαο ηελ παξαγσγή γηα άγλσζηνπο αγνξαζηέο, θαη ςάρλνληαο κέζα ζηελ ίδηα γηα αλάγθεο θαη
νξέμεηο πξνο ηθαλνπνίεζε, ε θνηλσλία ζα εγγπάηαη θαηά πνιχ ηελ επηβίσζε θαη ηελ άλεζε θάζε κέινπο
ηεο, θαη ηαπηφρξνλα ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ δίλεη ε δνπιεηά πνπ έρεη ειεχζεξα επηιεγεί θαη
ειεχζεξα πεξαησζεί, θαη ε ηθαλνπνίεζε κηαο δσήο πνπ δελ βαξαίλεη ηνπο άιινπο. Βκπλεπζκέλνη απφ
κηα λέα ηφικε, ηξνθνδνηνχκελε απφ ην αίζζεκα αιιειεγγχεο, ζα πξνρσξήζνπκε φινη καδί ζηελ
θαηάθηεζε ησλ πςειψλ απνιαχζεσλ ηεο γλψζεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.
Μηα θνηλσλία εκπλεπζκέλε κ' απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα θνβάηαη νχηε ηηο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο νχηε
ηνπο εμσηεξηθνχο ερζξνχο. ηηο ζπκκαρίεο ηνπ παξειζφληνο ζα αληηπαξαζέζεη ηελ αγάπε ηεο γηα κηα
λέα ηάμε, ηελ πξσηνβνπιία ηνπ θαζελφο μερσξηζηά θαη φισλ καδί, θαη ηελ εξάθιεηα δχλακε πνπ ζα
'ξζεη απφ ηελ αθχπληζε ηεο ηδηνθπΎαο ηεο.
Μπξνζηά ζε κηα ηέηνηα αθαηαλίθεηε δχλακε, νη "ζπλσκνηνχληεο βαζηιείο" δελ ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ
ηίπνηα. Αελ ζα ηνπο απνκείλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα δεπηνχλ ζην άξκα ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ θπιάεη
πξνο ηνπο νξίδνληεο πνπ άλνημε ε Κνηλσληθή Βπαλάζηαζε.
Σημειώζεις:
[2] Η πνηθηιία ηνπ θιήκαηνο αληηπξνζσπεύεη ηελ ππνκνλεηηθή έξεπλα θεπνπξώλ, γηα ηξεηο γελεέο.
Είλαη κηα πνηθηιία από ην Ακβνύξγν πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί αμηνζαύκαζηα ζηνπο ςπρξνύο ρεηκώλεο.
Χξεηάδεηαη παγσκέλν έδαθνο ην ρεηκώλα γηα λα σξηκάζεη.
[3] Αζξνίδνληαο ηηο ζηαηηζηηθέο γηα ηελ γεσξγία, πνπ δείρλνπλ όηη νη θάηνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ
ηνπ Seine θαη Seine-et-Oise, κπνξνύλ άλεηα λα δήζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο αθηεξώλνληαο πνιύ ιίγν
ρξόλν εηεζίσο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηξνθήο ηνπο, έρνπκε:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ SEINE ΚΑΙ SEINE-ET-OISE
Κάηοικοι ηο 1889

3,900,000

Έκηαζη ζε ζηπέμμαηα

6,029,200

Κάηοικοι ανά ζηπέμμα (μέζορ όπορ)

0.65

Έκηαζη ππορ καλλιέπγεια ζε ζηπέμμαηα
Δημηηπιακά

1,976,000

Φςζικά και ηεσνηηά λιβάδια

1,976,000

Φπούηα και λασανικά

69,200 με
100,000

Αθήνονηαρ για καηοικίερ

1,976,000

δπόμοςρ, δάζη, πάπκα κλπ
Εηήζια επγαζία απαιηούμενη για ηην καλλιέπγεια ηων
παπαπάνω εκηάζεων ζε πενηάωπερ ημέπερ
Δημηηπιακά (καλλιέπγεια και ζςγκομιδή)

15,000,000

Λιβάδια, γάλα, βοζκή

10,000,000

Θεπμοκηπιακή καλλιέπγεια

33,000,000

Επιπλέον (έξηπα)

12,000,000
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Σύνολο

70,000,000
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