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ΚΛΡΛΟ ΚΑΦΙΕΡΟ

Ό  Κάρλο Καφιέρο υπήρξε γιά μιά δεκαετία (1872— (882) ό ηιό 
γνωστός ’ Ιταλός άναρχικός, έξαιτίας τής άποφασιστικής έπαναστατι- 
κής του στάσης, τής ένθουσιώδικης πίστης του στίς πιό προχωρημένες 
Ιδέες καί τής γενναιόδωρης ύποστήριξής του στό κίνημα πού μόλις είχε 
έμψανιστεΐ. Αύτό Εγινε ή αΙτία πού τόν όδήγησε στήν άπώλεια τής κά
ποτε σημαντικής περιουσίας του καί στή μεταμόρφωση τής μοίρας του 
ή όποία μεταβλήθηκε άπό ρομαντική σέ όλότελα τραγική, πράγμα πού 
τόν όδήγησε σέ μιά σταδιακή έξασθένιση τής πνευματικής του διαύ
γειας καί στό νά περάσει πολλά χρόνια σέ διάφορα κρατικά άσυλα, 
κάτω άπό θλιβερές συνθήκες. Γεννημένος στή Νότια ’ Ιταλία, έχοντας 
πατέρα ένα πλούσιο γαιοκτήμονα, ό Καφιέρο σπούδασε νομικά, προε
τοιμάζοντας τόν έαυτό του γιά μιά διπλωματική καριέρα. Τά  ένδιαφέ- 
ροντά του περιστρέφονταν γύρω άπ' τήν δημοκρατία, τήν έθνολογία 
καί τό μυστικισμό, δταν ή πολιτική ένταση τοΰ χειμώνα του 1870— 71, 
πού πέρασε στό Λονδίνο, τόν έφερε σέ έπαφή μέ τή Διεθνή καί τό 
κοινωνικό πρόβλημα άσκησε πάνω του μιά γοητεία πού διατηρήθηκε 
ώς τό τέλος τής ζωής του.

Αύτή τήν έποχή περίπου, μέ τό θάνατο τοΰ πατέρα του, είχε γίνει 
πλούσιος κι Ετσι περιφρόνησε τήν Ιδέα μιδς δημοσιοϋπαλληλικής 
καριέρας, καί προτίμησε ν ’ ακολουθήσει φιλοσοφικές σπουδές σ ’ ένα 
Γερμανικό πανεπιστήμιο. Ά λ λ ά  οί οικογενειακές του υποθέσεις τόν 
υποχρέωσαν νά έπιστρέψει στήν πατρίδα του, τή Μπαρλέττα. Μετά άπό 
μιά δημόσια συγκέντρωση τής Διεθνούς, πού τόν έντυπωσίασε, γνώρι
σε γρήγορα τούς Μάρξ καί Έ νγκ ελς , οΙ όποίοι τόν καλοσώρισαν καί 
τόν θεώρησαν σά τόν πρώτο καί μοναδικό ’ Ιταλό πού τούς πλησίασε 
σάν ειλικρινής θαυμαστής τοΰ σοσιαλισμού. Τό ν  φανάτισαν καί δηλη- 
τηρίασαν τό μυαλό του ένάντια στόν Μπακούνιν. Έ π ειτα  έκμεταλ- 
λεύθηκαν τό ταξίδι του στήν 'Ιταλία, πού έγινε στίς 12 Μάη 1871, γιά 
νά τού δώσουν όδηγίες προκειμένου ν ’ άποκαλύψει καί νά έξουδετερώ- 
σει, δπου πήγαινε, τις « βλαβπρές μηχανορραφίες » τού Μκακούνιν. Ό  
Καφιέρο, άγνοώντας όλότελα τίς πραγματικές δραστηριότητες τοΰ 
Μπακούνιν καί τίς ιδέες του, πήγε στή Φλωρεντία καί τή Νεάπολη 
φοβερά προκατειλημμένος, άλλά οί παρωπίδες έπεσαν γρήγορα άπ’ τά 
μάτια του, απ’ όσα είδε κι άκουσε. βασικά χάρη στήν ευεργετική
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έπίδραση πού άσκησαν πάνω του. στή Νεάπολη, ύ  Παλλαντίνο κι Λ 
Μαλατέστα. ‘ Ο  Μαλατέστα, πού δίν βΓχε β ιιμ χ λη ρ ύη ι Ακόμα τά 18 
του χρόνια, Εγινε άπό τότε ό χιό στενός του φίλος. Τ ά  γράμματα τοΰ 
Καφιέρο πρός τόν Έ νγκ ελς , τά όποΐα Εχουν δημοσιευτεί, δείχνουν 
πόσα τράβηξε, όταν βγήκε Λκ' τήν πλάνη στήν όποία είχε βυθιστεί, γιά 
νά δείξει στόν Έ νγκ ελς  τήν κακοήθεια πού Εκρυβε ό άπό μέρους του 
κατατρεγμός τοΟ Μπακούνιν. Ταυτόχρονα, ό Καφιέρο άργησε νά 
πλησιάσει τον Μπακούνιν, άλλά τελικά τόν έπισκέφθηκε, μαζί μέ τόν 
Φανέλλι, στό Λουκάρνο, όπου καί παράμεινε άπ’ τίς 20 Μάη &ς τίς 18 
’ Ιούνη, 1872 κι Εφθασαν στή πιό πλήρη κατανόηση άπ’ τίς 21 τοΰ Μάη 
κιόλας. Στή διάρκεια αύτών τών έ βδομάδων, Εφθασε στά χέρια τοΰ 
Καφιέρο ή άπερίσκεπτα κακόβουλη μπροσούρα του Έ νγκ ελ ς  ( «Τ ό  
Δήθεν Σχίσμα στή Διεθνή- ). Τότε ό Καφιέρο Εγραψε στόν Έ νγκ ελς  τό 
τελευταίο του γράμμα, πού περιείχε περιφρονητικές Επικρίσεις γιά τό 
πρόσωπό του κι άπό τότε Εκοψε κάθε σχέση μαζί του.

'Εκείνο τόν καιρό, τά ’ Ιταλικά τμήματα τής Διεθνούς, πού είχαν 
κιόλας Ερθει σέ στενή έπαφή καί άποτελοΰνταν άπό ψυχωμένους 
άγωνιστές, φίλους τοΟ Μπακούνιν, προετοίμαζαν τή δημιουργία τής 
’ Ομοσπονδίας τους. Τ ό  μεγάλο λάθος τοΰ Καφιέρο καθώς έπίσης καί ή 
οίκονομική του άνεση, πού έπέτρεψαν νά καλυφθούν τά Εξοδα Εκτυπώ
σεων, ταξιδιών κι άλλα παρόμοια Εξοδα, συνεισφέρανε κατά πολύ στή 
δημιουργία τής ‘ Ιταλικής ‘ Ομοσπονδίας, στό συνέδριο πού Εγινε στό 
Ρίμινι τόν Αύγουστο. Ή  όλοκληρωτική του άντίθεση άπέναντι στίς 
κρατιστικές σοσιαλιστικές άρχές καί τίς Εξουσιαστικές μεθόδους τού 
Γενικού Συμβουλίου τής Διεθνούς στό Λονδίνο, πού Ελεγχόταν άπό 
τούς Μαρξιστές καί τούς Μπλανκιστές, άντικαθρεφτίζεται στά ψηφί
σματα τού Συνεδρίου τού Ρίμινι καί στή στάση τής ’ Ιταλικής Διεθνούς, 
σ ’ όλόκληρη τή διάρκεια τής ζωής της ώς τά 1880. Ό  Καφιέρο ήταν 
πρόθυμος νά ύποβληθεΐ σέ όποιαδήποτε χρηματική θυσία γιά χάρη τών 
Επαναστατικών σκοπών. Ιταλικώ ν καί Διεθνών, κι αύτή ή σπάνια 
προδιάθεση, παρόλο πού ύπήρξε πολύ χρήσιμη σέ πολλές περιπτώσεις, 
ήταν βλαβερή γιά άλλους καί σέ τελευταία άνάλυση καί γιά τόν ϊδιο. 
" Αναφορικά μέ τόν Μπακούνιν, ύπήρξε άκόμα καί καταστρεπτική καί 
γιά τούς δυό, τόν Καφιέρο καί τόν Μπακούνιν.

‘ Ο  Καφιέρο συνέλαβε τήν (δέα νά άγοράσει Ενα σπίτι μέ κήπο στήν 
περιοχή τού Λουκάρνο, στήν άπότομη, βραχώδη βουνοπλαγιά πού 
δέσποζε τής λίμνης Μαντζόρε, δπου θά μπορούσε ν ’ άποτραβηχτεΤ στό 
τέλος τής ζωής του ό Μπακούνιν, όταν θάχε άποσυρθεΐ άπ' τίς 
Επαναστατικές ύποθέσεις. Εχοντας γίνει Ελβ ετός πολίτης, ώστε νά 
μπορεί Ετσι νά άποφύγει τήν άπέλαση. Ά λ λ ά  τό σπίτι θά μπορούσε 
έπίσης νά γίνει καταφύγιο γιά τούς έπαναστάτες άγωνιστές, ν ’ άποτε- 
λέσει Ενα σίγουρο μέρος γιά τήν συγκέντρωση όπλων, νά χρησιμοποι- 
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ηθεΐ σά μυστικό τυπογραφείο κ.λ.η. κι έπίσης θά μπορούσαν νά 
καλλιεργηθούν φρούτα καί λαχανικά στόν κήπρ. Ή  ‘ Ιταλική ίξέγερ- 
ση. πού σχεδιάστηκε γιά τό καλοκαίρι τού 1874, μιά πραγματική 
κοινωνική Εξέγερση, προετοιμάστηκε έκεΐ άπ’ τό Δεκέμβρη περίπου 
τοΰ 1873 ώς τόν Αύγουστο τού 1874. Στό μεταξύ ό Καφιέρο ταξίδεψε 
στή Ρωσία τήν άνοιξη τοΰ 1874, γιά νά σώσει, διαμέσου ένός νόμιμου 
γάμου, τήν ‘ Ολυμπία Κουτούζωφ, τήν άφοσιωμένη του σύζυγο, μιά 
χαρακτηριστική μηδενίστρια, άπ’ τήν οίκογενειακή κα( κυβερνητική 
Εξουσία πού τήν καταπίεζαν. Στό φώς δλων αύτών τών συμβάντων, πού 
προσέλκυσαν μεγάλο άριθμό Επισκεπτών κι Ενοίκων στό σπίτι, τό 
όηοϊο κατοικήθηκε άπ’ τό καλοκαίρι τοΰ 1873, παράμεινε γυμνό τό 
γεγονός δτι ή στέγαση ήταν άνεπαρκής, ότι Ιπρεπε νά χτιστεί 2να νέο 
σπίτι, νά γ(νουν δρόμοι κ.λ.π. κι δλα αύτά Επρεπε νά γίνουν άπό 
τοπικούς Εργολάβους, ο( όποιοι, βλέποντας άφθονο χρήμα καί μιά 
Εξίσου μεγάλη Ελλειψη πείρας άπό μέρους τόσο τοΰ Μπακούνιν δσο 
κα( τοΰ Καφιέρο, Εκμεταλλεύτηκαν δσο μπορούσαν καλύτερα αύτή τή 
μοναδική ευκαιρία, δουλεύοντας άργά καί μήν τελειώνοντας ποτέ. 
'Εκείνοι πού πιθανόν νά τούς προειδοποιούσαν, δπως ό Μαλατέστα, 
άπουσίαζαν. Ό λ ο ι  οΐ άλλοι άδιαφοροΰσαν ή θεωρούσαν τά πλούτη τοΰ 
Καφιέρο άνεξάντλητα. Κάποια μέρα τοΰ ‘ Ιούλη 1874, ό Καφιέρο 
άνακάλυψε δτι είχε ουσιαστικά καταστραφεί καί τά συναισθήματα του, 
γεμάτα πραγματική όργή καί μίσος, στράφηκαν ένάντια στόν Μπακού
νιν ό όποίος Εγκατέλειψε τό σπίτι καί πήγε στή Μπολώνια, τήν κύρια 
έστία τής έξέγερσης, δπου περίμενε δτι θ* άρχιζε ή μάχη τήν κρίσιμη 
νύκτα. Έ π ειτα  διασώθηκε άπό Ενα σύντροφο, λίγο προτού άποπειραθεΐ 
νά αύτοκτονήσει κι όδηγήθηκε κατόπιν μέ άσφάλεια, άπό άλλους 
συντρόφους, πίσω στήν ' Ελβετία. Στό μεταξύ ή Εχθρα τοΰ Καφιέρο γιά 
τό Μπακούνιν, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία μερικών άλλων, είχε φουντώ
σει. ’ Απέκρυψε τήν πολυσέλιδη Εκθεση τοΰ Μπακούνιν, πού περιέγρα
φε όλόκληρη τήν ύπόθεση κι ή όποία είχε γραφτεί γιά τή γυναίκα του 
—  Ενα ντοκουμέντο πού Εξαφανίστηκε Ετσι γιά πολλά χρόνια, καί κατα- 
στράφηκε άπ’ τόν Τζαίημς Γκιγιώμ στά 1898, άλλά τοΰ όποιου Ενα 
άκριβές άντίγραφο είχε βρεθεί στά 1899 καί δημοσιεύτηκε στά 1929 —  
καί μήνυσε στήν οίκογένεια τοΰ Μπακούνιν νά έγκαταλείψει τό σπίτι. 
Ενα μήνυμα πού άνέλαβε νά μεταφέρει γιά λογαριασμό του ό Ρός (Σα- 
ζίν). Τελικά οί στενοί φίλοι τοΰ Μπακούνιν στήν * Ελβετία (ό Τζαίημς 
Γκιγιώμ κι οί Γιουρασσιανοί) ό Καφιέρο καί ό Ρός διέκοψαν κάθε 
σχέση μέ τόν Μπακούνιν τό Σεπτέμβρη τού 1874 κι ό Μπακούνιν, 6 
όποίος είχε μιά άσχημη προσωπική γνώμη γιά τή στάση δλων αύτών 
τών πρώην φίλων του, άπομονώθηκε Ετσι άπό μιά μερίδα άνθρώπων τοΰ 
Επαναστατικού του περιβάλλοντος στούς τελευταίους 21 μήνες τής 
ζωής του.
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Κάτω Απ’ αύτές τίς θλιβερές συνθήκες καί τήν όλοκληρωτική 
Αποτυχία τών ’ Ιταλικών Επαναστατικών Αποπειρών, ό Καφιέρο δέν είχε 
τήν ευκαιρία νά πάει στήν ’ Ιταλία στά 1874 καί πέρασε πάνω άπό Ενα 
χρόνο στό έρημο τώρα σπίτι του, ζώντας σχεδόν Ασκητικά, Ας δτου 
έπισκεφτεί αύτόν καί τόν Μπακούνιν ό Μαλατέστα, ό όποίος Αθωώθη- 
κε στή δίκη πού Εγινε στό Τράνι καί Αναβιώσει σταδιακά ό Αγωνιστικός 
διεθνισμός. Ή  Εχθρότητά του γιά τόν Μπακούνιν είχε κατά κάποιο 
τρόπο Εξατμιστεί κι όταν έφυγε γιά τό Μιλάνο, γιά νά δουλέψει σά 
φωτογράφος, είχε άποκαταστήσει μαζί του φιλικές σχέσεις. Α ργότε
ρα, στά 1876, βρισκόταν στό Μιλάνο μαζί μέ τόν Μαλατέστα, τόν 
Κοβέλλι κι άλλους κι ήταν τότε πού άποφάσισαν νά υΙοθετήσουν τόν 
άναρχοκομμουνισμό άντί τοΰ κολλεκτιβιστικοΰ Αναρχισμού, πού άπο- 
τέλεσε άπό τότε τό πιστεύω τους. ’ Επίσης Αποφάσισαν νά προετοιμά
σουν μιά έξέγερση στά 1877, πού θά *χε μιά πιό άναρχική βάση άπό 
κείνη τοΰ 1874, θεωρώντας σάν πρωταρχικό στόχο νά προπαγανδίσουν 
τις κοινωνικές τους Ιδέες μέ πραγματική δράση.

ΟΙ μεγάλες δίκες τών φυλακισμένων Διεθνιστών τοΰ 1874, πού 
Εγιναν στά 1875 καί 1876, είχαν κεντρίσει τή λαϊκή συμπάθεια γιά τούς 
νεαρούς κι άνιδιοτελείς φυλακισμένους. Αύτό Τσως μπορούσε νά συνε
χιστεί άν πρόσφεραν στό λαό ένα παράδειγμα τολμηρής κι άλληλέγ- 
γυης δράσης. Αύτές ήταν κι είναι οί ρίζες τής «προπαγάνδας μέσα άπ* 
τή δράση·, μιά λέξη πού χρησιμοποιήθηκε στά 1876 άπ’ τούς Κόστα 
καί Μπρουσέ. ένώ ό Κροπότκιν σ ’ ένα Ρώσικο έπαναστατικό κείμενο 
τοΰ 1874 είχε έπίσης όρίσει τήν « “ F A K T I T C H E S K A IA "  προπαγάνδα. 
Κ ι οί δυό (δέες παρουσιάστηκαν έπειτα στό ’ Ιταλικό Συνέδριο πού 
έγινε στήν Τοσκάνη τόν Όκτώ βρη τοΰ 1876, καί μετά τή λήξη του ό 
Καφιέρο κι ό Μαλατέστα πήραν μέρος στό Διεθνές Συνέδριο πού Εγινε 
στή Βέρνη καί προσπάθησαν νά βροΰν τά μέσα γιά νά προετοιμάσουν 
τή νέα έξέγερση. Ή τ α ν  τότε πάμφτωχοι κι Εκαναν μικροδουλειές στίς 
οικοδομές, δταν Απροσδόκητα ξεπληρώθηκε στόν Καφιέρο ένα σημα
ντικό παλιό χρέος: οί πόροι αύτοί δαπανήθηκαν γιά ν ’ Αγοραστούν 
τουφέκια γιά τήν έξέγερση. ' Η  προδοσία ένός ντόπιου χωρικοΰ καί μιά 
Ανταλλαγή πυροβολισμών μέ τούς χωροφύλακες, δταν έπρόκειτο νά 
μεταφερθοΰν τά δπλα άπ’ τό σπίτι τοΰ ΣεργκέΙ Στεπνιάκ (Κραβίνσκι) 
στό Σάν Λουπόν, έπίσπευσε τήν έξέγερση καί κάπου 27 Επαναστάτες, ό 
Καφιέρο, ό Μαλατέστα κι οί σύντροφοί τους. Αναγκάστηκαν νά κατα
φύγουν στά χιονισμένα βουνά στίς άρχές τοΰ ’ Απρίλη, 1877, δπου 
έπιδόθηκαν σέ κάθε μορφή προπαγάνδας καί δράσης σέ δυό χωριά; 
Αλλά τελικά προδόθηκαν κι Αναγκάστηκαν νά παραδοθοΰν στούς 
στρατιώτες, όντας σέ μιά άθλια κατάσταση (νύχτα τής II  πρός 12 
’ Απρίλη). Έ μειναν στή φυλακή 16 μήνες, στή διάρκεια τών όποίων ή 
Αμνηστία, πού δόθηκκ μετά τόν θάνατο τοΰ βασιλιά, μείωσε κατά πολύ
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τις κοινές πού τούς Επιβλήθηκαν καί τελικά Αθωώθηκαν άπ* τόν 
δικαστή. Στή συνέχεια διατήρησαν Επαφή μέ τή Διεθνή, διαμέσου 
διάφορων διακηρύξεων κι δταν Εμφανίστηκε στά Γαλλικά 6 Α '  τόμος 
τοΟ «Κεφαλαίου» τοΰ Μάρξ (φθινόπωρο τοΰ 1877) 6 Καφιέρο Εκανε μιά 
περίληψή του στά ’ Ιταλικά, πού δημοσιεύτηκε στό Μιλάνο τό 1879. 
Ή τ α ν  Ενα καλογραμμένο κείμενο τό όποίο μετάφρασε στά Γαλλικά ό 
Τζαίημς Γκιγιώμ (Παρ(σι, 1910). Σά συγκέντρωση ντοκουμενταρισμέ- 
νων άποδείξεων τοΰ τρόπου μέ τόν όποίο ληστεύονται καί καταρρακώ
νονται σωματικά ο( έργάτες άπ* τό έργοστασιακό σύστημα, τό «Κεφά
λαιο» έκτιμήθηκε άπό κάθε άναρχικό, ένώ οί λεπτολογίες κι ο( 
δυσνόητες Εννοιες τής θεωρίας τής άξίας κ.λ.π. τής «οίκονομικής 
μεταφυσικής» τοΰ Μάρξ (λέξεις τοΰ Μπακούνιν) δέν άπασχόλησαν 
υπερβολικά τά ζωντανά νεανικά πνεύματα τών άγωνιστών τοΰ Νότου.

Ό  Καφιέρο Εστειλε τό μικρό του βιβλίο στόν Μάρξ (23 τοΰ Ιο ύ λ η  
1879), προσφωνώντας τον «σεβαστέ κύριε» κι δ Μάρξ, πού θεώρησε τήν 
έργασία τοΰ Καφιέρο σάν μιά πολύ καλή έκλαΐκευμένη σύνοψη, δπως 
Επιβεβαίωσε στά 1910 ή κόρη του Λάουρα, στήν Απάντησή του στόν 
«άγαχητό πολίτη» —  τό προσχέδιο Εφερε τήν ήμερομηνία 29 * Ιούλη —  
ύπεισέρχεται σέ μερικές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, άναφέροντας 
έπίσης πώς ό Καφιέρο δέν πραγματεύθηκε «  τήν άπόδειξη δτι οΐ υλικές 
συνθήκες πού είναι άναγκαΐες γιά τή χειραφέτηση τοΰ προλεταριάτου 
γεννιοΟνται αύθόρμητα άπ’ τήν άνάπτυξη τής καπιταλιστικής Εκμε
τάλλευσης». Ίσ ω ς  ό Καφιέρο νά μή πίστευε σ ’ αύτό τόν νομοτελειακό 
Μαρξιανό αυτοματισμό. Είχε τίς δικές του άπόψεις γιά τήν Επανάστα
ση, μερικές άπ’ τ(ς όποΐες είχε έκφράσει στόν έπίλογο τοΰ μικροΰ του 
βιβλίου. Ά λ λ ά  άνέπτυξε σέ βάθος τό θέμα « ’ Επανάσταση», σέ άρθρα 
πού δημοσιεύτηκαν στό Παρίσι άπ’ τό Φλεβάρη τοΰ 1881, δίχως δμως' 
νά κατορθώσει νά όλοκληρώσει τήν έργασία αύτή.

Μετά άπ’ τήν άθώωσή του στό Μπενεβέντο, ό Καφιέρο, δντας 
άκόμα Ιδιόκτητης τοΰ μικροΰ σπιτιοΰ κοντά στό Λουκάρνο, θά μποροΰ- 
σε νά καταφύγει Εκεί, άλλά στά 1879 ζοΰσε βασικά μέσα ή κοντά στό 
Παρίσι, συντονίζοντας τίς πρώτες άναρχικές όμάδες, δπου συναντήθη- 
κε γιά μιά άκόμα φορά μέ τόν Μαλατέστα. Στά τέλη, δμως. Εκείνου τοΰ 
χρόνου άπελάθηκε άπό τή χώρα αύτή καί Εζησε γιά Ενα χρονικό διά
στημα, βασικά στά 1880, στή Γενεύη κι άργότερα στό Λουκάρνο καί 
στό Λουγκάνο, Επισκεπτόμενος κατά διαστήματα τή Β. ’ Ιταλία. Ή  κα
τάσταση του Εγινε άπελπιστική καί μετά άπό Ενα μήνα φυλάκισης στό 
Λουγκάνο —  δπου μέ μεγάλη ευχαρίστηση διάβασε γιά πρώτη φορά 
κείμενα τοΰ Πιζακάνε —  Εφθασε στό Λονδίνο (φθινόπωρο τοΟ 1881).

Σ ’ αύτή τήν περίοδο άνήκουν δυό άπ’ τά πιό χαρακτηριστικά του 
γραπτά τό 'Επανάσταση. ‘Αναρχία καί Κομμουνισμός, πού παρουσιά
στηκε στό Συνέδριο τών ΓιουρασσιανΑν στό Λά Σά  ντέ Φόν, τόν
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Όκτώ βρη toC 1880, μιά φλογερή Εκθεση τοΟ Ανπεξουσιαστικοΰ 
κομμουνισμού στή πιό τέλειο, κιό Αμεση, σχεδόν πρακτική του ύλο- 
ποίηση, καί τό Ανυπόγραφο Αρθρο « Ή  Δράση» πού δημοσιεύτηκε 
στήν Εφημερίδα “ Rivolte”  τής Γενεύης στίς 25 τοΰ Δεκέμβρη, 1880, τό 
κιό βίαιο Αρθρο πού δημοσιεύτηκε σ* έκείνη τήν έφημερίδα. Τ ό  τελευ
ταίο ήταν μιά έπίκληση, γιά Αμεση λαϊκή δράση κάθε είδους, τών περί
φημων λέξεων τού Πιζακάνε δτι οί Ιδέες πηγάζουν άπ’ τ(ς πράξεις κι 
δχι τό άντίθετο. Τ ό  Αρθρο αύτό θά πρέπει νά έξετασθεΐ στό φώς τών 
Εσωτερικών Αντιφάσεων, που κατάτρωγαν Ενα τμήμα τής στενά συνδε
μένης όμάδας, πού ύπήρχε άπ’ τήν Εποχή τής Διεθνούς ’ Αδελφότητας 
τού Μπακούνιν (1864) καί τής όποΐας ό Κροπότκιν ήταν τότε γραμμα
τέας. * Ο  Κόστα κι ό Μπρουσέ είχαν στραφεί πρός τά δεξιά (κοινοβου
λευτισμός) καί στά μάτια τού Καφιέρο, ό Κροπότκιν κι οί Γιουρασσια- 
νοί, πού Ετρεφαν μιά άδυναμία γιά τήν κοινοτική δράση (πού ήθελαν 
δηλαδή, νά δημιουργούν κομμούνες) φαίνονταν δτι άποτελούν Ενα «συ
γκεντρωτικό» κόμμα. Έ τ σ ι  έξεγέρθηκε καί διακήρυξε τήν άπεριόριστη 
Επαναστατική καί λαϊκή δράση. Ό  Μαλατέστα, άπ’ τή μεριά του, στό
χευε στή συνδυασμένη δράση, τήν Ενότητα, γιά τήν έπίτευξη Αμεσων 
Επαναστατικών σκοπών. ' Ο  Καφιέρο παρέμεινε Απομονωμένος κι Εβλε
πε μέ σκεπτικισμό δ,τι δέν άποτελούσε Αμεση δράση, δπως φαίνεται 
έπίσης άπ’ τό λακωνικό του γράμμα πάνω στό θέμα τού Συνεδρίου τού 
1881, πού Εχει έπίσης τώρα δημοσιευτεί. Ο Ι σχέσεις του μέ τόν Κρο- 
πότκιν ήταν μΑλλον τυπικές, στό Λονδίνο καί τή Γενεύη (1881— 1882) 
κι ήταν Ισως δύσκολο, Αν δχι όδυνηρό, άκόμα καί γιά τόν Μαλατέστα, 
τόν πιό στενό του φίλο, νά συνενοηθεΐ μαζί του.

Ό λ α  αύτά ξεκαθαρίζονταν σιγά σιγά μ ’ Ενα τραγικό τρόπο, καθώς 
οί φίλοι του παρατήρησαν σ ' αύτόν συμπτώματα πνευματικής διατα
ραχής. Ό  Κροπότκιν τά είχε ήδη παρατηρήσει στή Γενεύη κι ό 
Μαλατέστα θ’ Αποκτούσε Αποδείξεις στό Λονδίνο, στΑ 1881— 2: προ
σωπικός Εκνευρισμός, ή φοβία μιδς φανταστικής καταδίωξης καί μιά 
Επιστροφή πρωίμων Εντυπώσεων, δπως μιά πραγματικά είδωλολατρική 
προσήλωση στόν Μάρξ, πράγμα πού Εκανε τόν Κροπότκιν στό Λονδίνο 
νά Εξοργιστεί, ύπήρξαν τά προοδευτικά συμπτώματα. Κατόπιν παρου
σίασε στούς Εκπληκτους φίλους του Ενα σχέδιο Επιστροφής στήν 
κοινοβουλευτική δράση. ’ Αφού Επικρίθηκε άπ’ αύτούς, πήγε στό 
Μ ιλάνο, στά τέλη τού Μάρτη 1882, δπου. παρουσίασε τό σχέδιό του 
στούς Σοσιαλιστές ήγέτες Μπινιάμι καί Γκόκι-Βιάνι, οί όποίοι δέ 
δοκίμασαν λιγότερη Εκπληξη. Ά λ λ ’ αύτός διακήρυξε άνοικτά τήν νέα 
του Αποψη στίς Εφημερίδες F A V IL L A  (Μάντοβα) καί P L EB E  (27 τού 
Όκτώ βρη 1882). Πιστεύω δμως, πώς θά μπορούσε νά πεί κανείς δτι 
δικαιολογημένα οί τότε σοσιαλιστές δέν Εκμεταλλεύθηκαν τήν κατά
φωρη άποστασία τοδ Καφιέρο άπ’ τόν άναρχισμό, τόσο φανερό ήταν
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σ* δλους πώς είχε γίνει Ενα πνευματικό έρείπιο. Ή  κυβέρνηση τόν 
φυλάκισε γιά μερικούς μήνες στό Μ ιλάνο, μεταξύ ’ Ιούλη κα( ’ Ιούνη, κι 
έκεΐ ή φαντασία του ή άλλοι παράγοντες τόν Εκαναν νά κιοτέψει πώς 
είχε προδώσει μυστικά παραμιλώντας στόν ύπνο του. Βυθίστηκε Ετσι σέ 
μιά βαθειά μελαγχολία κι όντας σ ’ αύτή τήν κατάσταση, όδηγήθηκε 
στά ’ Ελβετικά σύνορα κι άφέθηκε έλεύθερος. Τότε πήγε στό πιό 
κοντινό πανδοχείο κι άρχισε νά κόβει τό λαιμό του μ ’ Ενα σπασμένο 
γυαλί. Τ ό ν  Εσωσαν όμως τήν τελευταία στιγμή καί στή συνέχεια ζήτησε 
τή βοήθεια τής Αίμιλίας Μπελλέριο, στενής φίλης τού Μπακούνιν καί 
δικής του, στό φιλικό σπίτι τής όποίας Ενοιωσε ξανά άσφαλής καί 
φαινόταν δτι είχε μιά θαυμάσιά άνάρρωση. ’ Α λλά  καταλήφτηκε ξανά 
άπό άνησυχία κι ήθελε νά έπιστρέψει στήν ’ Ιταλία όπου πολύ σύντομα, 
στίς 13 Φλεβάρη 1883, τόν βρήκαν νά περιφέρεται γυμνός στά βουνά 
τοΰ Φιεσόλε (κοντά στή Φλωρεντία) κι Εγινε άπό τότε τρόφιμος τών 
κρατικών άσυλων. ’ Ακόμα καί τότε δμως είχε φωτεινές άναλαμπές, 
δπως συμπεραίνουμε άπό Ενα γράμμα του, μέ ήμερομηνία 31 Μάρτη 
1883, δπου έκφράζει τή σφοδρή του έπιθυμία γιά μιά κατάσταση πέρα 
άπ’ τήν άναρχία, τήν όποία όρίζει ξεκάθαρα σάν A N O R F IA , έννο- 
ώντας τή μετάβαση άπό κείνο πού μπορεί νά όνομαστεί «όργανωμένη» 
άναρχία, στήν άνοργάνωτη ή φυσική άναρχία κι Επειτα στήνάναρχική 
ζωή. 'Α λ λά  ό Μαλατέστα, πού τόν έπισκέφθηκε τόν Ιδιο χρόνο, βεβαι- 
θηκε άπόλυτα δτι ήταν παρανοϊκός. Κατά καιρούς τού έπέτρεψαν νά 
ζήσει κάτω άπ’ τήν έπίβλεψη τής γυναίκας του (1886), τών άδελφών 
του στήν Μπαρλέττα (1889) καί διαφόρων συντρόφων του πού Εμεναν, 
πιστεύω, στήν Ίμ ο λ α , άλλά τελικά χρειάζονταν πάντοτε νά έπιστρέψει 
στό άσυλο. Πέθανε άπό έντερική φθίση στίς 17 ' Ιούλη 1892, στό άσυλο 
τής "Ιμολα (Ρομάνια) ύπομένοντας τό μαρτύριό του μέ άγγελική 
καρτερία. Παράμεινε, δμως, ζωντανός στή μνήμη τών ' Ιταλών συντρό
φων του έκείνης τής έποχής καί μετέχειτα, σάν άγιος.

Ό  ’ Ελυζέ Ρεκλύ ύπήρξε στενός του φίλος. Ό  Καφιέρο άναφέρθη- 
κε, μαζί μέ τόν Ρεκλύ, σάν Ενας άπ’ τούς έκδότες τοΰ Εργου τοΰ 
Μπακούνιν «θεός καί Κράτος», άλλά δέν πήρε μέρος άμεσα στήν 
παραγωγή έκείνης τής Εκδοσης τοΰ 1882. Σκόπευε, δμως, νά γράψει μιά 
βιογραφία τοΰ Μπακούνιν καί σημαντικό ύλικό, πού τοΰ στάλθηκε γ ι ’ 
αύτό τό σκοπό, πιστεύεται δτι είναι χαμένο μαζί μ ’ δλα τά ύπόλοιπα 
χειρόγραφά του. Ή  γυναίκα του, μετά τή δραπέτευσή της άπό τή 
Σιβηρία, στά 1883, άφοσιώθηκε σ ’ αύτόν άλλά δέν μποροΰσε νά 
θεραπέψει τήν πνευματική του κατάρρευση. Έ χ ο υ ν  γραφτεί πολλά γιά 
τόν Καφιέρο, άλλά πολύ λίγα βασίζονται σέ ντοκουμέντα καί τά 
σκορπισμένα του κείμενα καί γράμματα δέν Εχουν συγκεντρωθεί. Τ ό  
πιό σημαντικό μέρος τής άλληλογραφίας του. Ενα μεγάλο πάκο γράμ
ματα, πού Εστειλε στό Μαλατέστα, κάηκε στά 1893 στό Λονδίνο, δταν
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καταστράφηκαν τά παλιά χειρόγραφα τοΰ Μαλατέστα. Τά  περισσότερα 
άπ' τά στοιχεία πού άναφέρονται στή ζωή του είναι τώρα χαμένα κι 
αϋτό Ισως έξηγεί τήν Εκταση αυτής τής σκιαγράφισης, δσο σύντομη 
περίληψη κι δν είναι, καθώς, άπ’ βτι ξέρω. δέν ύκάρχουν πουθενά 
πλήρεις βιογραφικές πληροφορίες γιά τόν Καφιέρο.

(“ M A N ” . Τόμος Α \  No 5. Μάης 1936).
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» TOY MAPS

Πρόλογος τοΰ συγγραφέα στήν κρώτη ίκδοση. Ιταλία. Μάρτης 1878.

Έ ν α  βαθύ συναίσθημα θλίψης μέ βασάνιζε, μελετώντας τό Κεφά
λαιο. καθώς σκεφτόμουνα τί ήταν αύτό τό βιβλίο καί κοιός ξέρει γιά 
πόσον καιρό θά ’ μενε άκόμα όλότελα άγνωστο στήν ’ Ιταλία.

Κ ι ύστερα είπα μέσα μου: Αύτό σημαίνει δτι καθήκον μου είναι, 
άκριβώς, ν* άφοσιωθώ «ψυχή τε καί σώματι» γιά νά δοθεί Ενα τέλος σ* 
αύτή τήν κατάσταση. Καί τί νά κάνω; Μιά μετάφραση; 'Ο χ ι  δά. Κάτι 
τέτοιο δέν θά έξυκηρετοϋσε σέ τίποτα. Αύτοί χού είναι σέ θέση νά κατα
λάβουν τό Εργο τοΟ Μάρξ Ετσι άκριβώς δπως τό Εγραψε, γνωρίζουν, 
βέβαια, τή γαλλική καί μπορούν νά έχωφεληθοϋν άκ* τήν ώραία μετά
φραση τού Ζ. Ρουά, πού Εχει ξανακοιταχτεί διεξοδικά άπ’ τόν Ιδιο τό 
Μάρξ, ό όποίος τήν χαρακτηρίζει άξιόλογη καί κατάλληλη νά τή συμ
βουλευτούν άκόμα καί κείνοι πού κατέχουν τή γερμανική γλώσσα. Είναι 
άρκετά διαφορετικός ό κόσμος γιά τόνόχοίο πρέπει νά δουλέψω. Χωρί
ζεται σέ 3 κατηγορίες: ή πρώτη άποτελεΐται άπό έργάτες προικισμένους 
μ ’ εύφυία καί μιά σχετική παιδεία- ή δεύτερη άπό νέους, ο( όποίοι προ
έρχονται άπ' τήν άστική τάξη κι Εχουν άφοσιωθεΐ στήν υπόθεση τών 
έργαζόμενων, άλλά χού δέν Εχουν άκόμα ούτε τά θεωρητικά έφόδια, 
ούτε μιά διανοητική άνάπτυξη γιά νά καταλάβουν τό Κεφάλαιο στό πρω
τότυπο κείμενο του- τέλος, ή τρίτη άποτελεΐται άπ’ τή σπουδάζουσα 
νεολαία, μέ τήν παρθένα άκόμα καρδιά, πού θά μπορούσαμε νά τήν πα
ρομοιάσουμε μ* Ενα ώραίο φυτώριο άπό τρυφερά άκόμα βλαστάρια, 
πού θά δώσουν, δμως, τούς χιό ώραίους καρπούς, άν μεταφυτευθούν στό 
κατάλληλο χώμα. ' Η  δουλειά μου, λοιπόν, θά πρέπει νά συνίσταται σέ 
μιά εύκολη καί σύντομη σύνοψη τού βιβλίου τού Μάρξ.

Αύτό τό βιβλίο άντιπροσωπεύει τή νέα άλήθεια πού καταστρέφει, 
συντρίβει καί σκορπάει στούς άνέμους όλόκληρο τό αΙωνόβιο οίκοδό- 
μημα τών λαθών καί τών ψεμάτων. Είναι Ενας πόλεμος. Είναι Ενας 
Ενδοξος πόλεμος τόσο γιατί 6 έχθρός είναι Ισχυρός δσο καί γιατί είναι 
άκόμα «ιό  μεγάλη ή δύναμη τού λοχαγού πού τόν άναλαμβάνει μέ τόσο 
μεγάλες ποσότητες σύγχρονων δχλων. Εργαλείων καί κάθε λσγής μη
χανών, χού ή Ιδιοφυία του Εχει μάθει νά άντλεΐ άπ' δλες τίς σύγχρονες 
έχιστήμες.

Τ ό  δικό μου καθήκον είναι πολύ χιό περιορισμένο καί λιγότερο
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φιλόδοξο. Τ ό  μόνο χού Εχω νά κάνω είναι νά όδηγήσω τό πλήθος τών 
Εθελοντών όπαδών, άκ’ τόν χιό εΟκολο καί σύντομο δρόμο, στό ναό τού 
κεφάλαιου, καί κεί νά καταστρέψουν αύτό τό θεό, κού δλοι μκοροΰν νά 
δουν μέ τά μάτια τους κα( ν* άγγίξουν μέ τά χέρια τους τά στοιχεία κού 
τόν συνθέτουν κα( νά ξεσκίσουν τά Ιμάτια τών Ιερέων, έτσι Αστε νά 
μπορέσουν δλοι νά δοΰν τούς κρυφούς λεκέδες τοΰ άνθρώκινου αίματος 
καί τά άπάνθρωπα δχλα τους, τά δχοΐα βάφονται καθημερινά στό αίμα 
δλο καί περισσότερων θυμάτων.

Κι έχοντας αυτές τίς προθέσεις, προετοιμάζομαι γ ι ' αύτό τό Εργο. 
Στό μεταξύ, μπορεί ό Μάρξ νά Εκπληρώσει τήν ύπόσχεσή του, δίνοντάς 
μας τό δεύτερο τόμο τού Κεφάλαιου. πού άναφέρεται στήν Κυκλοφορία 
τοΰ Κεφάλαιου, τόν τρίτο τόμο, γιά τίς διάφορες Μορφές κού παίρνει στήν 
πορεία άνάητυζής του, καί τόν τέταρτο καί τελευταίο τόμο δπου θά έκθέσει 
τήν Ιστορία  τής θεωρίας.

Αύτός ό πρώτος τόμος τοΰ Κεφάλαιου, γραμμένος άρχικά στά γερμα
νικά καί μεταφρασμένος ύστερα στά ρωσικά καί τά γαλλικά, Εχει τώρα 
συνοψιστεί στά ‘ Ιταλικά γιά χάρη τής ύπόθεσης τών Εργαζόμενων. Ά ς  
τόν διαβάσουν οί έργάτες κι άς τόν μελετήσουν προσεχτικά, γιατί σ ’ 
αύτόν κεριέχεται όχι μόνο ή * Ιστορία τής 'Ανάπτυξης τής καπιταλιστι
κής παραγωγής, άλλά καί τό Μαρτυρολόγιο τοΰ ‘Εργάτη.

Καί τελικά, θά κά νω άκόμα καί Εκκληση σέ μιά τάξη πού ένδιαφέρε- 
ται πολύ γιά τό γεγονός τής καπιταλιστικής συσσώρευσης, στήν τάξη, 
δηλαδή, τών μικροΐδιοκτητών. Πώς είναι δυνατόν αύτή ή τάξη, πού 
κάποτε ήταν τόσο πολυάριθμη στήν ’ Ιταλία, νά συρρικνώνεται σήμερα 
δλο καί περισσότερο; Ή  αίτία είναι πολύ άπλή. Γιατί άπ’ τά I860 ή
* Ιταλία βάλθηκε νά διατρέξει μέ πιό γοργό βήμα τό δρόμο πού όφείλουν 
νά διατρέξουν άναγκαστικά δλα τά σύγχρονα Εθνη: τό δρόμο πού όδηγεί 
στήν καπιταλιστική συσσώρευση, ή όποία πήρε στήν ’ Αγγλία έκείνη 
τήν κλασσική μορφή, πού προσπαθεί νά πάρει στήν ’ Ιταλία δπως καί σέ 
κάθε άλλη σύγχρονη χώρα. "Ας έντρυφήσουν οί μικροΐδιοκτήτες στίς 
σελίδες τής ’ Ιστορίας τής 'Αγγλίας πού παραθέτονται σ ’ αύτό τό βι
βλίο- άς έντρυφήσουν στήν καπιταλιστική συσσώρευση, πού Εχει άνα- 
πτυχθεΐ στήν ’ Ιταλία διαμέσου τοΰ σφετερισμοΰ τών μεγαλοΐδιοκτητών 
καί τής έκποίησης τών Εκκλησιαστικών καί δημόσιων κεριουσιών, κι άς 
άπαλλαγοΰν άπ' τήν νωθρότητα πού καταπονεί τό μυαλό καί τήν καρδιά 
τους, καί, τέλος, άς πειστούν, μιά γιά πάντα, δτι ή ύχόθεσή τους είναι 
ή ύπόθεση τών Εργαζομένων, γιατί θά όδηγηθοΰν Αναπόφευκτα άπ’ τή 
σύγχρονη κακιταλιστική συσσώρευση στή θλιβερή κατάσταση: ή νά 
πουληθούν στήν κυβέρνηση γιά Ενα κομμάτι ψωμί ή νά Εξαφανιστούν 
όριστικά μέσα στίς πυκνές τάξεις τοΰ κρολεταριάτου.

Κ Α Ρ Λ Ο  Κ Α Φ ΙΕ Ρ Ο
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ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΦΙΕΡΟ ΣΤΟ MAPS

Les MoMrts. 2i Ιούλη 1879

Σεβαστέ κύριε.
Σάς άποστέλλα μέσω τού ταχυδρομείου δυό άντίτυπα τοΰ Εργου σας. Τό Kc- 

ψάλ/uo. κού έχει συνοψιστεί άπό μένα. θά ήθελα νά τά στείλω νωρίτερα, άλλά 
μόνο τώρα κατάφερα νά Εχω μερικά άντίτυπα. χάρη στήν καλωσύνη Ενός φίλου, 
κού μέ τήν παρέμβασή του Ικανέ δυνατή τήν Εκδοση τού βιβλίου.

‘ Αντίθετα, δν είχα τή δυνατότητα νά Εκδώσω τό βιβλίο μέ δικά μου Εξοδα, θά 
σάς Εστελνα πρώτα τά χειρόγραφα νά τά Εξετάσετε.' Αλλά ό φόβος ότι θά μκορού- 
σε νά χαθεί μιά μοναδική ευκαιρία, μέ άνάγκασε νά βιαστώ καί νά συγκατατεθώ 
στήν Εκδοση κού μού είχε κροταθεΐ. Καί μόλις τώρα μού δόθηκε ή ευκαιρία ν* 
άκευθυνθώ σέ σάς καί νά σάς χαρακαλέσω νά μοΰ πείτε άν στή μελέτη μου κατά
φερα νά συλλάβω καί νά έκφράσω Ακριβώς τό πνεύμα τού συγγραφέα.

Σάς παρακαλώ, κύριε, νά δεχτείτε τήν Εκφραση τού κιό θερμού σεβασμού μου 
καί νά μέ «στέφετε.

ΕΙλικρινΛ άικός σας 
Κάρλο Καφιέρο

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΣΤΟΝ ΚΑΦΙΕΡΟ

‘ Αγαπητέ πολίτη.
Σάς ευχαριστώ είλικρινά γιά τά δυό άντίτυκα τής ίργασίας σας! Πρό καιρού 

Ελαβα δυό παρόμοιες Εργασίες, ή μιά γραμμένη στά σέρβικά κι ή άλλη στά άγγλι- 
κά (κού έκδόθηκε στίς ’ Ενωμένες Πολιτείες)- άλλά τόσο ή μιά όσο κι ή άλλη. 
θέλοντας νά δώσουν μία σύντομη κι Εκλαϊκευμένη περίληψη τού *ΚνφάΧαισυ» καί 
παραμένοντας, ταυτόχρονα, χολύ χροσκολλημένες στόν Επιστημονικό τρόπο 
άνάκτυξης ε(\αι άτελεΐς. Έτσι, μού φαίνεται Ατι λίγο πολύ ξέφυγανάκ' τόν κύριο 
σκοκό τους: δηλαδή, wi συγκινήσουν τό κοινό γιά τό ΑποΙο προορίζονται αύτά 
τά Εγχειρίδια. Κι άκριβώς Εδώ βρίσκεται ή μεγάλη άνωτερότητα τού Εργου σας.

"Οσο γιά τή θεώρηση τών πραγμάτων, κιοτεύω Ατι δέν πλανώμαι Αποδίδοντας 
στίς σκέψεις κού Εκτίθονται στόν πρόλογό σας Ενα φανερό κενό, καί συγκεκριμέ
να, τήν Ελλειψη τής άκόδειξης Ατι ο< άναγκαΐες ύλικές συνθήκες γιά τή χειραφέ
τηση τού προλεταριάτου γεννιούνται αυθόρμητα άκ" τήν άνάχτυξη τής καχι- 
ταλιστικής Εκμετάλλευσης. Κατά τ* άλλα. συμφωνώ άκόλυτα — έφόσον Εχω 
Ερμηνέψει σωστά τόν πρόλογό σας — An δέν χρειάζεται νά παραφορτώνουμε τό 
πνεύμα Εκείνων που θέλουμε νά μορφώσουμε. Τίποτα δέν θά σάς Εμποδίσει νά 
καταπιαστείτε ξανά. Αταν δοθεί ή κατάλληλη εύκαιρία, καί νά δώσετε άκόμα κα
λύτερα τήν Ολιστική βάση τού Κεφαλαίου.

Στέλνοντάς σας ξανά τίς ευχαριστίες μου. παραμένω
Είλικρινά άικός σας 

ΚάρλΜάρξ
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Τ Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ

* Η ’ Ανάπτυξη τής καπιταλιστικής παραγωγής

Ό  έργάτης έχει φτιάξει τά πάντα 
κι ό έργάτης μπορεϊ νά καταστρέψει τά πάντα 

γιατί μπορεϊ νά ξαναφτιάζει τά πάντα.

ΕΝΑΣ ΙΤΑΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

* Εμπόρευμα, χρήμα, πλοΟτος κα( κεφάλαιο.

Τό έμπόρευμα είναι ένα άντικείμενο πού έχει μιά διπλή άξια . άξΙα 
χρήσης κι Ανταλλακτική άξία ή άπλώς άξΙα. Ά ν  έχω, λόγου χάρη, 20 κιλά 
καφέ, μπορώ είτε νά τά καταναλώσω ό Ιδιος, cite νά τά άντ αλλάζω μέ 20 
μέτρα ύφασμα, ή μ' ένα κουστούμι ή μέ 250 γραμμάρια άσήμι. Ον, άντί γιά 
καφέ, χρειάζομαι κάποιο άπ’ τά τρία αύτά έμπορεύματα.

' Η άξια χρήσης τοΰ έμπορεύματος βασίζεται στίς ιδιότητες τοΟ Ιδιου 
τού έμπορεύματος. τό όποίο, έξαιτίας αύτών τών ιδιοτήτων, είναι προορι- 
σμένο νά ικανοποιήσει έκείνη κι 6χι τήν άλλη άνάγκη μας. ‘ Η άξια χρήσης 
τών 20 κιλών καφέ βασίζεται στίς ιδιότητες πού έχει ό καφές κι αύτές είναι 
τέτοιες πού τόν κάνουν κατάλληλο νά μάς δώσει τό πασίγνωστο άφέιμημα, 
άλλά δέν τόν κάνουν ικανό νά μδς ντύσει, ούτε νά μάς χρησιμέψει σάν πρώτη 
Ολη γιά ένα πουκάμισο. ΓΓ αύτό καί μεϊς μπορούμε νά ωφεληθούμε άπ' τήν 
άξια χρήσης τών 20 κιλών καφέ, μόνον Οταν αισθανόμαστε τήν άνάγκη νά 
πιούμε καφέ άλλά άν. άντίθετα, αισθανόμαστε τήν άνάγκη ένός πουκάμισου 
ή νά ντυθούμε μ ' ένα κουστούμι άξίας χρήσης 20 κιλών καφέ, δέν ξέρουμε τί 
νά τόν κάνουμε ή, γιά νά τό έκφράσω καλύτερα, δέν θά ξέρουμε τί νά τόν 
κάνουμε άν παράλληλα μέ τήν άξΙα χρήσης τού έμπορεύματος δέν ύπήρχε κι 
ή άνταλλακπκή του άξια. Πράγματι, βρίσκουμε κάποιον άλλο πού έχει ένα 
κουστούμι πού δέν τό χρειάζεται, άλλά άντίθετα έχει τήν άνάγκη τού καφέ. 
Γίνεται τότε άμέσως μιά άνταλλαγή. ' Εμείς τού δίν6υμε τά 20 κιλά καφέ κι 
έκεϊνος μδς δίνει τό κουστούμι.

Αλλά είναι δυνατών δλα τά έμπορεύματα. έφόσον ξεχωρίζουν μεταξύ 
τους έξασίας τών διαφορετικών τους ιδιοτήτων, δηλαδή, έξαιτίας τής άξίας 
χρήσης τους, νά μπορούν νά άνταλλαγοΟν μεταξύ τους μέ βάση μιά 
δοσμένη άναλογία; Τό  έχουμε πεϊ κιόλας. ΓιατΙ παράλληλα μέ τήν άξια 
χρήσης τού έμπορεύματος ύπάρχει ή άνταλλακπκή του άξία. Ή  βάση, 
τώρα, τής άνταλλακτικής άξίας ή άπλώς άξίας είναι ή άνθρώπινη έργασία πού 
άπαιτεΐται γιά τήν παραγωγή. Τό έμπόρευμα παράγεται άπ- τόν έργάτη ή 
άνθρώπινη έργασία είναι ή γενετική ούσϊα πού τού δίνει ζωή. Ό λ α  τά 
έμπορεύματα. λοιπόν, άν καί διαφορετικά μεταξύ τους λόγω τών Ιδιοτήτων 
τους, είναι στήν ούσϊα άπόλυτα όμοια, γιατί σάν παιδιά ένός πατέρα, έχουν 
δλα τόν Ιδιο πατέρα, έχουν δλα τό Ιδιο αίμα στίς φλέβες τους. ‘Αν τά 20 
κιλά καφέ άνταλλάσσονται μ' ένα κουστούμι ή μέ 20 μέτρα ύφασμα, αύτό 
συμβαίνει γιατί ή παραγωγή 20 κιλών καφέ άπαιτεί τήν Ιδια άκριβώς 
άνθρώπινη έργασία πού άπαιτεί ή κατασκευή ένός κουστουμιού ή 20
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μέτρων ύφάοματος.Η ούσία, λοιπόν, τής άξίας είναι ή Ανθρώπινη έργασία, 
καί τό μέγεθος τής Αξίας καθορίζεται άπ' τό μέγεθος τής Ιδιας τής 
άνθρύπινης έργασίας. ' Η ουσία τής άξίας είναι ή Ι6ια γ ύ  Αλα τά έμπορεύ
ματα βέ μένει, λοιπόν. παρά νά έξισώοουμε τό μέγεθός τους, ώστε τά 
έμπορεΟματα νά είναι, σάν έκφράσεις άξίας, Ολα Ισα μεταξύ τους, δηλαδή, 
νά μπορούν νά άνταλλάσσονται τό ένα μέ τά Αλλο.

Τό μέγεθος τής άξίας έξαρτΑται άπ' τό μέγεθος τής έργασίας' σέ 12 
ώρες έργασίας παράγεται μιά διπλάσια άξια άπό κείνη πού παράγεται σέ 6 
μόνο ώρες έργασίας. ' Επομένως, θά μπορούσε νά νομίσει κάποιος Ατι Ασο 
πιό άργός είναι ένας έργάτης στή δουλειά του, άσχετα άν αύτό Αφείλεται 
σέ Ανικανότητα ή τεμπελιά, τόσο μεγαλύτερη άξια παράγει. Δέν υπάρχει 
μεγαλύτερο λάθος άπ' αύτό. ‘Η έργααία πού σχηματίζει τήν ούσία τής 
άξίας δέν είναι ή δουλειά τοΟ Πέτρου ή τοΟ Παύλου, άλλά μιά μέση 
έργασία, πού είναι πάντοτε Ιση καί πού έχει όνομαστεΐ ειδικά κοινωνική 
έργασία. Ή  τελευταία είναι ή έργασία έκείνη πού. σ' ένα συγκεκριμένο 
χώρο παραγωγής, μπορεϊ νά κάνει κατά μέσο Αρο ένας έργάτης πού 
δουλεύει μ ' ένα μέσο Αρο έντατικότητας κι έχει μιά μέση ικανότητα.

ΑφοΟ είναι γνωστό Ατι τό έμπόρευμα έχει διπλό χαρακτήρα, Ατι έχει, 
δηλαδή, μιά άξια χρήσης καί μύ  άνταλλακτική άξια, γίνεται άντιληπτό Ατι τό 
έμπόρευμο-μπορεϊ νά γεννηθεί μόνο διαμέσου τής έργασίας, καί μάλιστα 
μιάς έργασίας ωφέλιμης σέ όλους. Ό  άέρας, λόγου χάρη. τά φυσικά 
λειβάδια. ή παρθένα γή κ.λ.π είναι χρήσιμα στόν Ανθρωπο, άλλά δέν 
Αντιπροσωπεύουν γΓ αύτόν καμιά άξΙα. μιά καί δέν είναι προϊόν τής 
έργασίας του καί. κατά συνέπεια, δέν είναι έμπορεύματα. Μπορούμε νά 
κατασκευάσουμε Αντικείμενα γιά τήν προσωπική μας χρήση, άλλά πού δέν 
μπορούν νά είναι χρήσιμα γιά τούς Αλλους σέ μιά τέτοια περίπτωση δέν 
παράγουμε έμπορεύματα, 6πως άκόμη περισσότερο δέν παράγουμε όταν 
κατασκευάζουμε άντικείμενα, πού δέν έχουν καμιά χρησιμότητα ούτε γιά 
μάς, ούτε γιά τούς Αλλους.

Τά έμπορεύματα. λοιπόν, άνταλλάσσονται μεταξύ τους τόένα, δηλαδή, 
έμφανίζεται σάν ισοδύναμο τού άλλου. Γιά νά διευκολυνθούν καλύτερα οί 
άνταλλαγές Αρχίζει νά χρησιμοποιείται πάντοτε ένα δοσμένο έμπόρευμα 
σάν ισοδύναμο, τό όποίο προωθείται έτσι σάν γενικό ισοδύναμο, δηλαδή, τό 
χρήμα. Τό  χρήμα, δηλαδή, είναι τό έμπόρευμα έ κείνο πού, διαμέσου ένός 
έθίμου καί μ ιός νομκής έπικύρωσης, έχει μονοπωλήσει τή θέση τοΰ 
γενικού ισοδύναμου.Έτσι συνέβηκε σέ μΑς καί μέ τό άσήμι. ’ Ενώ πρώτα 20 
κιλά καφέ, ένα κουστούμι, 20 μέτρα ύφασμα καί 250 γρ. άσήμι ήταν τέσσερα 
έμπορεύματα, πού άδιάκρσα Ανταλλάσσονταν μεταξύ τους, σήμερα, Αντί
θετα, 20 κιλά καφέ, 20 μέτρα ύφασμα κι ένα κουστούμι είναι τρία έμπορεύ
ματα πού Αξίζουν 250 γρ. άσημιού, δηλαδή, 50 σελίνια.

Ό μ ω ς είτε ή Ανταλλαγή γίνεται άμεσα μεταξύ τών έμπορευμάτων, είτε 
γίνεται διαμέσου τοΟ χρήματος, Α νόμος τών Ανταλλαγών παραμένει πάντα
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6 ίδιος Έ ν α  έμπόρευμα δέν μπορεϊ ποτέ νά άνταλλαγεί μέ ένα Αλλο. 
έφόσον ή Ανταλλακτκή τους άξια δέν είναι Ιδια : δηλαδή, ένα έμπόρευμα 
δέν μπορεϊ ποτέ νά άνταλλανεΐ μέ ένα Αλλο, άν ή έργασία πού Απαιτειται γιά 
τήν παραγωγή του δέν είναι Ιση μέ τήν έργασία πού άπαιτειται γιά τήν 
παραγωγή τού Αλλου. Πρέπει νά χωνέψουμε καλά αύτό τό νόμο γιατί πάνω 
σ αύτόν στηρίζονται δλα δσα θά πούμε παρακάτω.

Μέ τήν έμφάνιση τοΟ χρήματος, τερματίζεται ή άμεση Ανταλλαγή 
έμπορεύματος μέ έμπόρευμα. Άπό δώ καί πέρα οί Ανταλλαγές πρέπει νά 
γίνονται δλες διαμέοου τού χρήματος, έτσι ώστε ένα έμπόρευμα πού θέλει 
νά μεταμορφωθεί σ' ένα άλλο. πρέπει, πρώτα, άπό έμπόρευμα νά μετα
μορφωθεί σέ χρήμα καί μετά άπό χρήμα νά ξαναμεταμορφωθεϊ σέ έμπό
ρευμα. ’ Η φόρμουλα τών Ανταλλαγών, λοιπόν, δέν θά είναι πιά μιΑ Αλυοίδα 
έμπορευμΑτων, ΑλλΑ μιά Αλυοίδα έμπορευμΑτων καί χρήματος. ΝΑτη.

' Εμπόρευμα - Χρήμα -  ' Εμπόρευμα ·  Χρήμα -  ' Εμπόρευμα ■ Χρήμα

Ά ν , τώρα, σ' αύτή τή φόρμουλα βρίσκουμε σημειωμένες τίς περι
στροφές πού κΑνει τό έμπόρευμα στίς διαδοχικές του μεταμορφώσεις, βρί
σκουμε έξίσου σημειωμένες καί τίς περιστροφές τού χρήματος. Κι Ακριβώς 
Απ' αύτή τή φόρμουλα θ' Αντλήσουμε τή φόρμουλα τού κεφάλαιου.

"Οταν κατέχουμε μιΑ συγκεκριμένη ποσότητα έμπορευμΑτων ή χρήμα
τος, που είναι τό ίδιο πράγμα, είμοστε κάτοχοι ένός όρισμένου πλούτου. 
Ά ν  σ' αύτό τόν πλούτο μπορέσουμε νό δώσουμε ένα σώμα. δηλαδή, νΑ τόν 
κΑνουμε έναν όργανισμό ικανό νΑ Αναπτυχθεί, τότε ΘΑ έχουμε τό κεφΑλαιο 
Τό νΑ τού δώσουμε ένα σώμα ή νΑ τόν κΑνουμε έναν όργανισμό ικανό νά 
Αναπτυχθεί, σημαίνει δτι τό κεφάλαιο ΘΑ γεννηθεί καί ΘΑ μεγαλώσει καί 
πράγματι, ή ούσία τοΰ κεφάλαιου Αντιστοιχεί Ακριβώς στή φύση τοϋ 
χρήματος πού μπορεϊ νΑ γεννάει.

Η έπίλυση τού προβλήματος (τό νΑ βρεθεί ό τρόπος γιό νΑ γεννηθεί τό 
κεφόλαιο) έμπεριέχεται στήν έπίλυση ένός Αλλου προβλήματος : νά βρεθεί 
ό τρόπος γιά ν' αύξηθεΐ προοδευτικά τό χρήμα.

Στή φόρμουλα πού δείχνει τίς περιστροφές τού έμπορεύματος καί τού 
χρήματος, Αν προσθέσουμε στόν δρο χρήμα ένα σημάδι προοδευτικής 
αύξησης, ουμβολίζοντΑς το, λογουχΑρη, μ' έναν Αριθμό, ΘΑ έχουμε :

Χρήμα - Εμπόρευμα -  Χρήμα 1 -  ' Εμπόρευμα -  Χρήμα 2 -  
'Εμπόρευμα -  Χρήμα 3 -

Αύτή είναι ή φόρμουλα τού κεφάλαιου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Πώς γεννιέται τό κεφάλαιο

Ά ν  Εξετάσουμε προσεχτικά τή φόρμουλα τού κεφάλαιου, προκύπτει 
ότι, σέ τελική όνάλυση. τό πρόβλημα τής γέννησης τοΰ κεφάλαιου λύνεται 
μέ τήν έπίλυση ένός άλλου προβλήματος : πώς νά βρούμε ένα έμπόρευμα 
πού νά μάς άποδώσει περισσότερα άπ' ότι μάς έχει κοστίσει νά βρούμε ένα 
έμπόρευμα τό όποιο, όσο είναι στήν κατοχή μας, νά μπορεϊ νά αυξήσει τή 
άξια του έτσι ώστε, πουλώντας το, νά πάρουμε περισσότερο χρήμα άπ όσο 
ξοδέψαμε γιά νά τ' ά γοράσου με. Έ να  τέτοιο χαρακτηριστικό έμπόρευμα 
ύπάρχει πραγματικά καί όνομάζεται έργατική δύναμη.

Νάτος ό κάτοχος χρήματος, ά άνθρωπος πού κατέχει μιά ποσότητα 
πλούτου, άπ' τόν όποιο θέλει νά δημιουργήσει ένα κεφάλαιο. Πηγαίνει στήν 
άγορά ψάχνοντας νά βρει άκριβώς έργατική δύναμη. Ά ς  τόν άκολουθή- 
σουμε. Φέρνει βόλτα τήν άγορά καί συναντά τόν προλετάριο, πού έχει έρθει 
έκεί άκριβώς γιά νά πουλήσει τό μοναδικό έμπόρευμα πού διαθέτει, τήν 
έργατική του δύναμη. Ό  τελευταίος, όμως. δέν πουλάει δλη τήν έργατική 
του δύναμη, άλλά μονάχα ένα μέρος της γιά ένα δοσμένο χρονικό διάστημα, 
δηλαδή, γιά μιά μέρα, μιά βδομάδα, ένα μήνα κ.λπ. Ά ν  τήν πουλούσε δλη, 
τότε άπό έμπορευόμενος θά γινόταν κι ό Ιδιος έμπόρευμα δέν θά ήταν πιά 
ό μισθωτός, άλλά ό σκλάβος τοΟ άφεντικού του.

' Η τιμή τής έργατικής δύναμης υπολογίζεται μέ τόν άκολουθο τρόπο.
' Αθροίζουμε τήν τιμή τών τροφίμων, τών ρούχων, τής κατοικίας κι δτι άλλου 
είναι άπαραίτητο στόν έργάτη γιά ένα χρόνο, προκειμένου νά διατηρήσει τή 
έργατική του δύναμη στό κανονικό της πάντα έπίπεδο σ' αύτό τό άρχικό 
άθροισμα, προσθέτουμε τό κόστος δσων χρειάζεται ό έργάτης σ' ένα 
χρόνο, γιά νά κάνει, νά μεγαλώσει, καί νά σπουδάσει, σύμφωνα μέ τήν 
κοινωνική του κατάσταση, τά παιδιά του έπειτα, διαιρούμε τό συνολικό 
άθροισμα μέ τό 365, δσες είναι οί μέρες τού χρόνου, κι έτσι έχουμε τό τί 
χρειάζεται ό έργάτης καθημερινά γιά νά διατηρήσει τήν έργατική του 
δύναμη, δηλαδή, τό ήμερήσιο κόστος του. πού είναι τό μεροκάματο τού 
έργάτη Τό γεγονός δτι σ' αύτόν τόν υπολογισμό συνυπολογίζονται κι όσα 
χρειάζεται ό έργάτης γιά νά κάνει, νά μεγαλώοει καί νά σπουδάσει τά παιδιά 
του, όφείλεται στό δτι τά παιδιά αύτά άποτελοΰν τή συνέχιση τής έργατικής 
του δύναμης. Ά ν  ό προλετάριος πούλαγε δχι ένα μέρος, άλλά όλόκληρη 
τήν έργατική του δύναμη, τότε θά ' χε γίνει ό ίδιος ένα έμπόρευμα, δηλαδή, 
σκλάβος τού άφεντικού του. όπότε καί τά παιδιά πού θά ' κανε, θά ' ταν κι αύ
τά ένα έμπόρευμα, δηλαδή, σκλάβο, σάν κι αύτόν, τού άφεντικού του άλλά
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άπαλλοτριώνοντας 6 προλετάριος μόνο ένα μέρος τής έργατικής του 
δύναμης, έχει τά δικαίωμα νά διαφυλάξει Ολο τά ύπόλοπο. πού κατά ένα 
μέρος άνήκει στόν Ιδιο καί κατά ένα άλλο στά παι&ά του.

Μ' αύτόν τάν υπολογισμό βρίσκουμε τήν άκριβή πμή τής έργατικής 
δύναμης

' Ο νόμος τών άνταλλαγών, πού έκθέσαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, 
λέει ότι ένα έι*ιόρευμα μπορεϊ ν' άνταλλσγεί μόνο μ' ένα άλλο πού έχει 
τήν ίδια άξια. δηλαδή, ότι ένα έμπόρευμα δέν μπορεϊ ν ' άνταλλαγε! μέ κάποιο 
άλλο. άν ή έργασία πού άπαιτεϊται γιά τήν παραγωγή του δέν είναι Ιση μέ τήν 
έργασία πού άπαπείται γιά τήν παραγωγή τοΟ άλλου. Τώρα, ή έργασία πού 
χρειάζεται γιά νά παραχθεί ή έργστική δύναμη είναι Ιση μέ τήν έργασία πού 
άπαπείται γιά νά παραχθοΟν τά άναγκαία γιά τή συντήρηση τοΟ έργάτη καί 
έπομένως. ή άξια τών άναγκαΐων γιά τή συντήρηση τοΟ έργάτη είναι Ιση μέ 
τήν άζΐα τής έργατικής του δύναμης. "Αν, λοιπόν, ό έργάτης χρειάζεται 3 
σελίνια τή μέρα γιά όλες τίς άνάγκες του. είναι φως φανάρι Οτι ή τιμή τής 
έργατικής του δύναμης θά είναι 3 σελίνια τή μέρα.

Ά ς  ύποθέοουμε τώρα -  κι ή υπόθεση αύτή δέ μάς βλάπτει σέ τίποτα -  
ότι τό μεροκάματο ένός έργάτη, έξεταζόμενο μέ τόν τρόπο πού περιγρά- 
ψαμε. φτάνει τά 3 σελίνια. 'Ας ύποθέοουμε. έπίσης. Οτι σέ 6 ώρες έργασίας 
μπορούν νά παραχθοϋν 15 γραμμάρια άσήμι. τοϋ όποιου τό ισοδύναμο είναι
3 σελίνια.

’ Ο  κάτοχος χρήματος έχει στό μεταξύ συνάψει ένα συμβόλαιο μέ τόν 
προλετάριο, πληρώνοντάς του τήν έργατική του δύναμη στή κανονική τιμή 
τών 3 σελινιών τή μέρα. Είναι ένας άστός άπόλυτα τίμιος κι έπίσης θρήσκος, 
πού γΓ αύτό τό λόγο θά δίσταζε πολύ νά «ρίξει· τόν έργάτη. Οΰτε θά 
μπορούσε κανείς νά τόν κατηγορήσει γιά τό γεγονός Οτι τό μεροκάματο 
πληρώνεται στόν έργάτη στό τέλος τής μέρας ή τής βδομάδας, δηλαδή, 
άφοΟ αύτός έχει κάνει κιόλας τή δουλειά του, γιατί αύτό συνηθίζεται 
άκόμα καί σ' άλλα έμπορεύματα, πού ή άξια τους υλοποιείται στή χρήση 
τους. όπως, λογουχάρη,_ τό νοίκι ένός οπιτιοΟ, ή ένός άγροκτήματος, τοΟ 
όποιου ή τιμή μπορεϊ νά πληρωθεί μέ τήν λήξη τής προθεσμίας.

Τρία είναι τά στοιχεία τού προτσές έργασίας :
1.' Η έργατική δύναμη.
2. ’ Η πρώτη ύλη τής έργασίας καί
3. Τά μέσα τής έργασίας.

' Ο  κάτοχος χρήματος τού δράματός μας, ύστερα άπ' τήν έργστκή δύναμη, 
άγόρασε έπίσης άπ- τήν άγορά καί τήν πρώτη Ολη γά  τή δουλειά, δηλαδή, 
μπαμπάκι1 τά μέσα τής έργασίας. δηλαδή, τό έργαστήρι μέ δλα του τά 
έργαλεϊα, είναι πανέτοιμο' συνακόλουθα, δέν τοΟ μένει νά κάνει τίποτ1 
άλλο παρά ν' άρχίσει ευθύς άμέσως τή δουλεά.

«  Ενας κάποιος μετασχηματισμός μάς φαίνεται δτι συμβαίνει στή 
φυσιογνωμία τών πρωταγωνιστών τοΟ δράματός μας. Ό  κάτοχος χρήματος
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Αναλαβαίνει τόν κύρ» ρόλο καί, μέ τήν ιδιότητα τοΰ καπιταλιστή, προχωράει 
πρώτος- 6 κάτοχος τής έργατικής δύναμης τόν άκολουθεϊ, σάν έργάτης πού 
τοΟ άνήκει- ό ένας έχει τό βλέμμα τού κλέ<ρτη καί όψη μεγαλοπρεπή καί 
πολυάσχολη- ό άλλος είναι ντροπαλός, δισταχτικός. δύσπιστος οάν κάποιον 
πού. έχοντας φέρει τό Ιδιο του τό τομάρι στήν άγορά, δέν μπορεϊ νά 
περιμένει άπό δώ καί πέρα παρά μόνον ένα πράγμα : νά γδαρθεί»*.

Οί δυό πρωταγωνιστές μος φτάνουν στό έργαστήρι δπου τ ' άφεντικό 
βιάζεται νά στρώσει στή δουλειά τόν έργάτη, πού είναι ξάντης μαλλιού, 
παραδίνοντας του 10 κιλά μπαμπάκι γιά νά τό ξάνει.

Ή  έργασία άναλύεται σέ μιά κατανάλωση τών στοιχείων πού τήν 
άποτελοΟν- κατανάλωση τής έργατικής δύναμης, κατανάλωση τής πρώτης 
ύλης καί κατανάλωση τών μέσων έργασίας.

Ή  κατανάλωση τών μέσων έργασίας ύπολογίζεται μέ τόν άκόλουθο 
τρόπο. Ά π ’ τό σύνολο τής άξίας δλων τών μέσων έργασίας. έγκαταστά- 
σεις. θέρμανση, κάρβουνο κ.λ.π., άφαιροϋμε τό άθροισμα τής άξίας δλων 
τών μέσων έργασίας πού δέν καταναλώθηκαν καί μπορούν νά ξαναχρΐ)σιμο- 
ποιηθοΟν- τό άπστέλεσμα αύτής τής άφαίρεσης τό διαιρούμε μέ τόν άριθμό 
τών ήμερων πού φορούν νά χρησιμοποιούνται τά μέσα έργασίας. καί έχουμε 
έτσι τήν ήμερήσια κατανάλωση τών μέσων έργασίας.

Ό  έργάτης μας δουλεύει 12 όλόκληρες ώρες τήν μέρα. Στό τέλος τής 
μέρας έχει μεταμορφώσει τά 10 κιλά μπαμπάκι σέ 10 κιλά νήμα. πού τά 
παραδίνει στό άφεντικό του. καί φεύγει άπ' τό έργαστήρι γιά νά γυρίσει σπί
τι του. Στό δρόμο, δμως, λόγω τής κακιάς συνήθειας τών έργατών νά θέλουν 
νά λογαριάζουν πίσω άπ' τήν πλάτη τού Αφεντικού τους, προσπαθεί νά ύπο- 
λογίσει μέ τό νού του πόσα χρήματα θά μπορέσει νά κερδίοειτ' άφεντικό του 
άπ' τά 10 κιλά νήμα.

Πραγματικά, δέν ξέρω πόσο πουλιέται τό νήμα. λέει μέσα του, μά ό 
υπολογισμός γίνεται εύκολα. Τό μπαμπάκι τό είδα μέ τά μάτια μου δταν τ ’ 
άγόραζε στήν άγορά γιά 3 σελίνια τό κιλό. Τά έξοδα κατανάλωσης δλων τών 
μέσων του έργασίας μπορούν νά φτάσουν τό ποσό τών 4 σέλινών τή μέρα.

Επομένως :

Γιά 10 κιλά μπαμπάκι σ. 30.00
Γιά κατανάλωση τών μέσων έργασίας σ. 4.00
Γιά τά έργστικά τής μέρας σ. 3.00

Σύνολο σ. 37.00

Τά 10 κιλά νήμα άξίζουν 37σ. Τώρα. άπ’ τό μπαμπάκι δέν κέρδισε.

Σ τΧ  MfeC. τό IU+iHimi. μ *. Ε' Όλο τό τσιτάτα όπ τό Μάρξ άνοφίρονται «τόν A' 
Τόμο τοΟ KevdXowu. Άπό 9ώ καί πέρα ΘΑ «νουμε ι(ς £νδ«Ι(ας κατό κεφάλαιο καί κατά 
παράγραφο.
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βέβαια, τίποτα, γιατί τό πλήρωσε στήν κανονική του τ*ιή, ούτε μιά δεκάρα 
παραπάνω, ούτε μιά δεκάρα παρακάτω τό Ιδ »  έκανε καί μέ μένα, πληρώ
νοντας τήν έργατική μου δύναμη στήν κανονική της τιμή τών 3ο. τή μέρα 
έπομένως, θά μπορέσει νά βγάλει τό κέρδος του, πουλώντας τό νήμα του 
περισσότερο άπ' όσο άξίζει. Πρέπει νά είναι άκριβώς έτσι- Αν δχι, αύτός θά 
' πρεπε νά ' χε ξοδέψει 37ο., γιά νά πάρει άκριβώς 37σ., χωρίς νά υπολογίσει 
τόν καιρό πού έχασε καί τήν κούραση πού δοκίμασε. Γιά κοίτα πώς είναι 
φτιαγμένα τ ' άφεντικάΙ Είναι πρόθυμοι νά κάνουν τόν τίμιο στόν έργάτη 
άπ' τόν όποιο άγορόζουν τήν έργατική του δύναμη, στόν έμπορο άπ' τόν 
όποιο άγοράζουν τήν πρώτη ϋλη, άλλά έχουν πάντα τό άδύνατο σημείο τους 
καί μεΐς οί άλλοι, οί έργάτες, πού ξέρουμε τά μυστικά τής δουλειάς, τ' 
άνακαλύπτουμε άμέσως. Αλλά τό νά πουλδς ένα έμπόρευμα παραπάνω 
άπ' όσο άξίζει, είναι σά νά πουλάς μέ πλαστά ζύγια, πράγμα πού άπαγορεύ- 
εται άπ' τίς άρχές. Έπομένως άν οί έργάτες ξεσκέπαζαν τήν κλεψιά τών 
άφεντικών, αύτοί θά ήταν άναγκασμένοι νά κλείοουν τά έργαστήριά τους, 
καί γιά τήν παραγωγή τών έμπορευμάτων πού άπαιτούν οί άνάγκες, θ 
άνοίγονταν μεγάλα κρατικά έργοστάσια, πράγμα πού θά ' ταν πολύ καλύτερο.

Έ τσ ι μ' αύτές τίς όνειροπολήσεις, ό έργάτης φτάνει σπίτι καί κεϊ, 
άφοϋ φάει, πέφτει στό κρεβάτι κι άποκοιμιέται βαθιά, παρακολουθώντας στά 
όνειρα του τόν άφανισμό τών άφεντικών καί τήν ίδρυση κρατικών έργοστα- 
σίων.

Κοιμήσου φτωχέ φίλε, κοιμήσου έν ειρήνη, όσο σου μένει άκόμα μιά 
έλπίδα. Κοιμήσου έν ειρήνη, κι ή μέρα τής άνατροπής αύτής τής κατάστα
σης δέν θ' άργήσει νά ρθεΐ. Θά μάθεις σύντομα πώς τό άφεντικό σου 
μπορεϊ νά πουλήσει τό έ^όρευμά του μέ κέρδος, χωρίς νά έξαπατήσει 
κανένα. Θά σοΰ δείξει ό Ιδιος πώς γίνεται κανείς καπιταλιστής καί μεγαλο- 
καπιταλιστής, παραμένοντας άπόλυτα τίμιος. ' Από κείνη τή στιγμή ό ύπνος 
σου δέν θάναι πιά τόσο ήσυχος. Θά βλέπεις στά όνειρά σου τό κεφάλαιο 
σάν ένα έφιάλτη, πού σέ καταπιέζει κι άπειλεϊ νά σέ συντρίψει. Μέ μάτια 
γεμάτα τρόμο θά τό βλέπεις νά μεγαλώνει σάν ένα τέρας μέ 100 προβοσκί
δες, πού άναζητοΟν άπληστα τούς πόρους τού κορμιού σου γιά νά σου 
ρουφήξουν τό αίμα. Καί τελικά θά τό δεις νά παίρνει διαστάσεις υπέρμετρα 
γιγάντιες. μαΰρο καί τρομερό στήν όψη, μέ πύρινα μάτια καί στόμα καί ΝΑ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ τίς προβοσκίδες του σέ τεράστιες άναρροφητικές άν- 
τλίες, μέσα στίς όποιες θά δεις νά έξαφανίζονται χιλιάδες άνθρώπινα όντα: 
άντρες, γυναίκες, παιδιά. Τότε θά κυλήσει στό μέτωπό σου νεκρικός 
ιδρώτας, γιατί πλησιάζει ή σειρά σου. τής γυναίκας σου καί τών παιδιών σου. 
Κι ό τελευταίος σου στεναγμός θά πνιγεί άπ- τόν χαρούμενο καγχασμό τοΰ 
τέρατος, πού είναι ευτυχισμένο άπ' τήν κατάστασή του - όσο πιό πλούσιο, 
τόσο πιό άπάνθρωπο.

"Ας γυρίσουμε τώρα στόν κάτοχο χρήματος τοΟ δράματός μας. Αύτός ό 
άστός. υπόδειγμα ακρίβειας καί τάξης, έχει κανονίσει όλους τούς λογαρια-
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ομούς τής μέρας καί νό πώς καθορίζεται ή άξια τών 10 κιλών νήματος

Γιά 10 κιλά μπαμπάκι πρός 3 σ. τά κιλά σ. 30.00
Γιά τήν κατανάλωση τών μέσων έργαοίος σ. 4.00

Αλλά σ ’ άτι άφορά τό τρίτο στοιχείο πού μπαίνει στά σχηματισμό τού 
έμπορεύματός του, δέν έχει σημειώσει τό μισθό πού πλήρωσε στόν έργάτη. 
Γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά άνάμεσα στήν τιμή τής 
έργασίας καί στό προ'ιόν τής έργατικής δύναμης Τό ένα μεροκάματο 
άντιπροσωπεύει τό ποσό πού χρειάζεται ό έργάτης γιά νά συντηρηθεί 24 
ώρες. Δέν άντιπροσωπεύει, όμως, αύτό άκριβώς πού παράγει ό έργάτης οέ 
μιά έργάσιμη μέρα. ' Ο κάτοχος χρήματος ξέρει πολύ καλά ότι τά 3 σ. πού 
πληρώνει σά μεροκάματο, άντιπροσωπεύουν τή συντήρηση τού έργάτη του 
γιά 24 ώρες, άλλά όχι αύτό πού παρήγαγε στίς 12 ώρες πού δούλεψε στό 
έργαστήρι. Εκείνος τά ξέρει όλα αύτά, όπως άκριβώς ό άγρότης ξέρει τή 
δκχρορά άνάμεσα στό ποσό πού τού κοστίζει ή συντήρηση μιάς άγελάδας. ό 
σταυλισμός. ή τροφή της κ.λ.π. καί πόσο τοΰ άποδίδει οέ γάλα. τυρί, 
βούτυρο κ.λ.π. ’ Η έργατική δύναμη έχει τή μοναδική ιδιότητα νά άποδίδει 
περισσότερο άπ' όσο κοστίζει καί γΓ αύτό άκριβώς ό κάτοχος χρήματος 
πήγε στήν άγορά νά τήν άγοράσει. Ούτε γι' αύτό μπορεϊ, ξανά, νά πεϊ τίποτα 
ό έργάτης. Αύτός πήρε τήν κανονική τιμή γιά τό έμπόρευμά του- ό νόμος 
τών άνταλλαγών έχει τηρηθεί στήν έντέλεια κι αύτός δέν έχει τό δικαίωμα 
νά έπέμβει στόν τρόπο, πού θά χρησιμοποιήσει ό άγοραστής τό έμπόρευμα, 
δηλαδή, τήν έργατική του δύναμη, όπως δέν τό έχει κι ό παντοπώλης νά 
έπέμβει στόν τρόπο πού θά χρησιμοποιήσει ό πελάτης τή ζάχαρη καί τώ 
πιπέρι πού θ' άγοράσει άπ' τό μαγαζί του.'

' Υποθέσαμε παραπάνω ότι σέ 6 ώρες έργαοίας παράγονται 15 γραμ 
άσήμι, πού ίσοδυναμούν μέ 3σ. ' Επομένως, άν σέ 6 ώρες ή έργατική 
δύναμη παράγει μιάν άξια 3σ„ σέ 12 ώρες θά παράγει μιάν άξια 6σ. Νά 
λοιπόν ό ύπολσγισμός. πού μάς δείχνει τήν άξια τών 10 κιλών νήματος:

Πά 10 κιλά μπαμπάκι πρός 3σ. τό κιλό σ 30 00
Γιά τήν κατανάλωση τών μέσων έργασίας σ. 4.00
Γιά 12 ώρες έργατικής δύναμης σ. 6 00

Σύνολο σ. 40.00

Ό  κάτοχος χρήματος έχει ξοδέψει, λοιπόν. 37 σ. κι έχει φτιάξει ένα 
έμπόρευμα πού άξίζει 40 σ. έτσι έχει κερδίσει 3 σ.. τό χρήμα του έχει 
γεννήσει. Τό πρόβλημα λύθηκε. Τό κεφάλαιο έχει γεννηθεί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

' Η έργάσιμη μέρα

Τώ νεογέννητο κεφάλα» αισθάνεται έπιτακτική τήν άνάγκη τής τροφής 
γιά ν - άναπτυχθεΓ κι 6 καπιταλιστής, πού τώρα δέ ζεϊ παρά τή ζωή τού 
κεφάλαιου, φροντίζει προσεχτικά τΙς άνάγκες αύτοϋ τού δντος. πού έχει 
γίνει ή καρδιά του κι ή ψυχή του, καί βρίσκει τόν τρόπο νά τΙς ικανοποιεί.

Τό  πρώτο μέτρο πού παίρνει ό καπιταλιστής ύπέρ τοϋ κεφαλαίου του 
είναι ή παράταση τής έργάοιμης μέρας. ' Οπωσδήποτε, αύτή έχει τά δριά 
της. Πρώτα - πρώτα μιά μέρα δέν έχει παρά 24 ώρες έπειτα, είναι άνάγκη 
νά περικοπούν μερικές, ώστε νά μπορέσει ό έργάτης νά ικανοποιήσει όλες 
τίς φυσικές καί ττνευματκές του άνάγκες: νά κοιμηθεί νά φάει, ν ' άποκατα- 
στήσει τίς δυνάμεις του κ.λ.π. Ά λ λ  αύτά τά όρια είναι άπ’ τή φύση τους 
πολύ έλαστικά κι άφήνουν μεγάλα περιθώρια. Έ τσ ι βρίσκουμε έργάσιμες 
μέρες τών 10, 12, 14, 16 καί 18 ωρών, δηλαδή, μέ πολύ διαφορετική 
διάρκεια. ' Ο  καπιταλιστής έχει άγορόσει τήν έργατική δύναμη μέ τήν άξια 
της άνά μέρα. Έχει, έπομένως, άποκτήσει τό δικαίωμα νά βάζει τόν έργάτη 
νά δουλεύει δλη τή μέρα στήν ύπηρεσία του. ' Αλλά τί είναι μιά έργάσιμη 
μέρα; Οπωσδήποτε είναι μικρότερη άπό τή φυσική μέρα. Πόσο μικρότερη; 
' Ο  καπιταλιστής έχει τό δικό του τρόπο νά βλέπει ποιό είναι αύτό τό άναγκαϊο 
όριο τής έργάσιμης μέρος. Ό  χρόνος πού δουλεύει ό έργάτης είναι ό 
χρόνος πού ό καπιταλιστής καταναλώνει τήν έργατική δύναμη πού έχει 
άγοράσει άπό τόν έργάτη. Ά ν  ό μισθωτός καταναλώνει γιά τόν έαυτό του τό 
χρόνο πού έχει διαθέσιμο, τότε κλέβει τόν καπιταλιστή. Ο τελευταίος, 
όμως, καταφεύγει στό νόμο τής άνταλλαγής τών έμπορευμάτων, κι δπως 
κάθε άλλος άγοραστής. προσπαθεί ν ’ άποσπάσει άπ' τήν άξια χρήσης τοΰ 
έμπορεύματος όσο τό δυνατό πιό μεγάλο μέρος. Άλλά  τότε ό έργάτης τού 
Φωνάζει:

«Τό  έμπόρευμα πού σοϋ πούλησα ξεχωρίζει άπ' τό σωρό τών άλλων 
έμπορευμάτων. γιατί ή χρήση του δημιουργεί άξΙα καί μάλιστα μιά άξια 
μεγαλύτερη άπ' τό Ιδιο τό κόστος του. ΓΓ αύτό καί σύ τό άγόρασες. Αύτό 
πού σέ σένα φαίνεται αύξηση τοϋ κεφαλαίου σου, γιά μένα είναι πλεόνασμα 
έργασίας.Έσύ κι έγώ δέν άναγνωρίζουμε στήν άγορά παρά ένα νόμο, 
έκεϊνο τής άνταλλαγής τών έμπορευμάτων. Ή  κατανάλω«κι τού Εμπορεύ
ματος δέν άνήκει στόν πωλητή πού τό έκποιεί άλλά στόν άγοραστή, πού τό 
άποκτά. · Επομένως, ή χρήση τής έργατικής μου δύναμης σοΟ άνήκει 
Αλλά μέ τήν καθημερινή τιμή τής πώλησής της έγώ πρέπει κάθε μέρα νά 

μπορώ νά τήν άναηαράγω κα( νά τήν ξαναττουλώ. Αν άφαιρέοουμε τό θέμα
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τής ήλικίας καί τών άλλων φυσικών αιτιών τού μαρασμού, έγώ πρέπει νά ' μαι 
αύριο τό 16» ρωμαλέος κι έπιδέξιος στά χέρια, όπως σήμερα, ώστε νά 
μπορώ νά έπανάλάβω τήν έργασία μου μέ τήν ϊδια δύναμη. Εσύ μοΰ 
κηρύσσεις συνέχεια τό ευαγγέλιο τής Αποταμίευσης, τής Εγκράτειας καί 
τής οικονομίας. Θαυμάσια. Κι έγώ, σά συνετός κι έξυπνος διαχειριστής, θά 
έξοικονομήσω τή μοναδική μου περιουσία, τήν έργατική μου δύναμη καί θ ' ά- 
πόσχω άπό κάθε τρελλή σπατάλη της. θά τή βάζω κάθε μέρα σέ κίνηση, θά τή 
μετατρέπω σέ έργασία. θά τήν ξοδεύω, κοντολογής. μονάχα τόσο δσο θά 
συμβιβάζεται μέ τήν κανονική της διάρκεια καί τήν κανονική της άνάπτυξη. 
Μέ μιά ύπέρμετρη παράταση τής έργάσιμης μέρας, έσύ μπορεϊς νά 
ρευστοποιείς μιά τόσο μεγάλη ποσότητα άπ' τήν έργατική μου δύναμη πού 
έγώ νά μήν μπορώ νά τήν άνακτήσω ούτε σέ 3 μέρες. Αύτό πού έσύ 
κερδίζεις σέ έργασία έγώ τό χάνω σέ ουσία. 'Αρα, ή άπασχόληση κι ή 
έκμετάλλευση τής δύναμής μου είναι δυό τελείως διαφορετικά πράγματα. 
Ά ν  ή μέση διάρκεια τής ζωής ένός έργάτη. δοσμένου ένός λογικού μέσου 
όρου έργασίας, είναι 30 χρόνια, καί σύ καταναλώνεις τήν έργατική μου 
δύναμη σέ 10 χρόνια, τότε δέν μοϋ πληρώνεις παρά τό ένα τρίτο τής 
ήμερήσιας άξίας της, μοΟ κλέβεις καθημερινά τά δύο τρίτα άπ' τό 
έμπόρευμά μου. Πληρώνεις έργατική δύναμη μιάς μέρας, ένώ καταναλώ
νεις έργατική δύναμη τριών. Επομένως, ζητώ μιά έργάσιμη μέρα μέ 
κανονική διάρκεια καί τή ζητώ χωρίς νά κάνω έκκληση στήν καρδιά σου, γιατί 
στίς συναλλαγές δέν ύπάρχει τόπος γιά αισθήματα. Μπορεϊ νά είσαι ένα 
ύπόδειγμα πολίτη, ίσως καί μέλος τής Εταιρίας Προστασίας Ζώων κι 
έπιπλέον νά ' χεις τή φήμη άγιου· λίγο μέ νοιάζει. Αύτό πού άντιπροσωπεύεις 
γιά μένα είναι όλότελα ξένο μέ ότι θά μπορούσε νά ένδιαφέρει τή δική μου 
καρδιά. Απαιτώ τήν κανονική έργάσιμη μέρα, γιατί θέλω τήν άξια τοΟ 
έμπορεύματός μου. δπως κάθε άλλος πωλητής.

«Ό π ω ς φαίνεται τά όριά μας είναι πολύ έλαστικά κι ή ίδια ή φύση τής 
άνταλλαγής τών έμπορευμΑτων δέν έπιβάλλει κανένα όριο στήν έργάσιμη 
μέρα. Ο  καπιταλιστής προβάλλει τό δικαίωμά του σάν άγοραστής, δταν 
έπιδιώκει νά παρατείνει αύτή τή μέρα δσο γίνεται περισσότερο καί νά κάνει 
τίς δυό μέρες μόνο μία. Απ' τήν άλλη μεριά, ή ειδική φύση τοΟ έμπορεύ
ματος πού πουλιέται, άπαιτεί νά μήν είναι άπεριόριστη ή κατάνάλωσή του 
άπ' τόν άγοραστή κι ό έργάτης προβάλλει τό δικό του δικαίωμα σάν 
πωλητής, όταν θέλει νά περιορίσει τήν έργάσιμη μέρα σέ μιά κανονικά 
καθορισμένη χρονική διάρκεια. Έχουμε, δηλαδή, σύγκρουση δικαιωμάτων, 
πού φέρουν καί τά δυό τή σφραγίδα τού νόμου πού ρυθμίζει τίς άνταλλογές 
τών έμπορευμάτων. 'Οταν συγκρούονται δυό δικαιώματα ποιός Αποφασίζει 
γιά τό ποιό θά έπικρατήσει, Ή  βία

1. Μάρξ. τό Κ«φ*Α«υο, Κεφ Η' §1. Τό κομμάτια πού παρατίθονται£9ώείναι συρραφή 
δαφόρυν άποοπαομάτων τοΟ Κεφάλαιου. πού μ ιός καί θεωρούνται Εποικοδομητικά γιά τή 
αύνοψη αύτή. τά ένοποήοαμτ τά υπόλοιπα είναι άπλώς {νκχχιόσματα άπό £να μεγάλο
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Πώς δρβ σήμερα Λλη ή δύναμη τοΟ κεφάλαιου. άπό τό κεφάλαιο καί γιά 
τό κεφάλα», θά μάς τό ποΟν τά γεγονότα πού θά έκθέοουμε στή συνέχεια. 
Τά γεγονότα πού άναφέρονται σ' αύτό τό βιβλίο έχουν παρθεϊ όλα άπ' τήν 

Αγγλία : άρχικά. γ«ατί αυτή είναι ή χώρα όπου ή καπιταλιστική παραγωγή 
έφτασε στό άποκορύφωμα τής άνάπτυξής της. πρός τό όποιο άλλωστε 
τείνουν νά φθάσουν όλες ο» πολιτισμένες χώρες καί, κατά δεύτερο λόγο. 
γιατί μόνο στήν Αγγλία υπάρχει ένα τόσο πρόσφορο ύλικό άπό ντοκουμέ
ντα. πού άφοροϋν τίς συνθήκες έργασίας κι έχουν συγκεντρωθεί άπό 
άρμόδιες κυβερνητικές έπιτροπές.

Όμω ς τά στενά όρια αύτής τής σύνοψης δέν έπιτρέπουν παρά μόνο 
τήν παράθεση ένός μικρού μέρους άπ' τό πλούσιο ύλικό πού έχει συγκεν
τρώσει ό Μάρξ στό έργο του.

Δίνουμε μερικά στοιχεία παρμένα άπ' τίς έρευνες πού έγιναν στά 1860 
καί 1863 στόν κλάδο τής άγγειοπλαστικής. Ο Ο-Γούντ, ήλικίας 9 χρονών. 
ήταν 7 χρονών καί 10 μηνών όταν άρχισε νά έργάζεται. ' Εργαζόταν όλες τίς 
μέρες τής βδομάδας άπ' τίς 6 τό πρωίώς τίς 9 τό βράδυ, δηλαδή. 15 ώρες τή 
μέρα. ‘ Ο  Τζ. Μάρεϋ ένα παιδί 12 χρονών, δούλευε κουβαλώντας καλούπια 
καί γυρίζοντας τόν τροχό." Επιανε δουλειά στίς 6 τό πρωΤ καί καμιά φορά στίς
4 τό πρωί. κι ή δουλειά του παρατείνονταν κάθε τόσο ώς τό έπόμενο πρωΤ. Καί 
δέν ήταν ό μόνος μιά όλόκληρη παρέα άπό άλλα 8-9  άγόρια είχαν τήν ίδια 
μεταχείριση Ετσι ό χειροϋργος Τσάρλς Πήρσον γράφει σ' ένα κυβερνη
τικό έπίτροπο : «Μπορώ νά μιλήσω στηριζόμενος μόνο στίς προσωπικές μου 
παρατηρήσεις κι όχι στίς στατιστικές, ώστόοο δέ διστάζω νά σάς διαβεβαιώ- 
σω ότι συχνά έβραζε μέσα μου ή άγανάκτηοη, βλέποντας αύτά τά κακό- 
μοιρα παιδιά, πού θυσιαζόταν ή υγεία τους γιά νά ικανοποιείται ή άπληστία 
τών γονιών καί τών έργοδοτών τους». Ύστερα άπαριθμεϊ τίς αίτιες τών 
άσθενειών τών άγγειοπλαστών καί κλείνει τόν κατάλογο μέ τήν κυριότερη 
άπ' αυτές, δηλαδή, τίς πολλές ώρας δουλειάς.

Στόν κλάδο τής παραγωγής σπίρτων, οί μισοί άπ’ τούς έργάτες είναι 
παιδιά κάτω άπό 13 χρονών καί νέοι κάτω άπό 18 χρονών. Μόνο τό πιό 
έξαθλιωμένο μέρος τού πληθυσμού, στέλνει τά παιδιά του νά έργαστούν σ ' 
αύτό τόν τόσο άνθυγιεινό κι άηδιαστικό κλάδο. Από τούς μάρτυρες πού 
άνέκρινε τό 1863 τό μέλος τής έπιτροπής Ούάιτ. 270 ήταν κάτω άπό 18 
χρονών. 40 κάτω άπό 10.10 μόνο 8 καί 5 μόνο 6 χρονών. ' Η έργάσιμη μέρα 
κυμαίνονταν άπό 12 ώς 14 καί 15 ώρες. Τά παιδιά δούλευαν τή νύχτα, τά 
γεύματα ήταν άτακτα καί γίνονταν Λίνήθως ατούς ίδιους τούς χώρους 
δουλειάς, που ήταν δηλητηριασμένοι άπ' τό φώσφορο.

Στά έργοστάσια ταπετσαρίας, στήν περίοδο τού φόρτου δουλειάς, πού

κομμάτι. Φυοκα. ο' ούτή τή ΟαδαοσΙα Λπόσποοπς η ίνοτοόχ»χ;. χρεύσιηκε μερικές 
φορίς νά προστεθούν καί «ώπο«ς λε(οϋλες στό «elpevo. Καί γΓ αύτό Λχνήααμβ καλά νΰ 
ένημερώοοομε τόν άναγνΰστη. (Σ.τ.Σ.).
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κρατάει άπ' τόν Οκτώβρη ώς τόν Απρίλη, ή Εργασία βαστάει σχεδόν 
χωρίς διακοπή άπ τίς 6 τό πρωί ώς τίς 10 τό βρόδυ καί καμιά φορά 
παρατείνεται ώς άργά τή νύχτα. Τό χειμώνα τοΰ 1S62 άπό τά 19 κορίτσια τά 
6 δέν ζανάρθαν στή δουλειά γιατί άρρώστηοαν άπό υπερκόπωση. Τά 
κορίτσια γιά νά κρατηθοΟν στά πόδια τους έπρεπε νά τά σκουντάνε. Τά 
άγόρια ήταν τόσο κουρασμένα, πού δέν μποράϋοαν νά κρατήσουν τά μάτια 
τους άνοιχτά. "Ενας έργάτης καταθέτει στήνέπιτροπή έρευνας τά άκόλου- 
θα: «"Οταν ό γιός μου ήταν 7 χρονών, τόν κουβαλούσα μέσα στό χιόνι στήν 
πλάτη μου ώς τό Εργοστάσιο κι άπ' τό έργοστάσιο στό σπίτι καί δούλευε 
συνήθως 16 ώρες!... Αρκετά συχνά γονάτιζα δίπλα του καί τόν τάίζα τήν 
ώρα πού ήταν μπροστά στή μηχανή, γιατί δέν τοΰ έπέτρεπαν ούτε ν' 
άπομακρυνθεϊ άπ' αυτήν, ούτε νά τή σταματήσει».

Γύρω στά τέλη τού (ούνη 1863, έγινε μεγάλος ντόρος στίς Εφημερί
δες τού Λονδίνου γιά τό θάνατο, άπό υπερκόπωση, μΛς μοδίστρας 20 
χρονών, ή όποια έργαζόταν σ' έναν οίκο μόδας πού προμήθευε τή 
Βασιλκή Αύλή. Αύτή, πού δούλευε τακτικά 16 1/2 ώρες, πού είναι τό 
συνηθισμένο ωράριο γιά τίς μοδίστρες, είχε άναγκαστεϊ, γιά ένα χορό τής 
Αύλής. νά δουλέψει έκτακτα 261/2 όλόκληρες ώρες χωρίς διακοπή, μαζί μέ 
άλλα 60 κορίτσια. Αλλά προτοϋ τελειώσει τή δουλειά της πέθανε. Ο  
γιατρός πού έφτασε πολύ άργά στό νεκροκρέβατό της, δήλωσε ότι πέθανε 
γιατί Εργάστηκε πολλές ώρες σ' ένα άσφυκτικά γεμάτο δωμάτιο καί γιατί 
κοιμόταν σέ μιά κρεβατοκάμαρα πολύ στενή καί μΕ κακό άερισμό.

ΣΕ μιά άπ' τίς λαϊκΕς συνοικίες τού Λονδίνου, ή θνησιμότητα τών 
σιδεράδων φτάνει τό χρόνο τό 31%. Αύτή ή τέχνη πού τόσο ταιριάζει στήν 
άνθρώπινη φύση, καταντάει, έξαιτίας τής ύπερβολικής δουλειάς, κατα
στροφική γιά τόν άνθρωπο.

Νά πώς τυραννάει τό κεφάλα» τόν έργάτη, ό όποιος άφού έχει 
ύποφέρει πολύ. προσπαθεί τελικά νά τού άντισταθεί. Οι έργάτες Ενώνονται 
κι άπαιτοΰν άπ' τήν κοινωνική Εξουσία τήν νομική καθιέρωση μΛς κανονικής 
Εργάσιμης μέρας. Είναι εύκολο νά καταλάβουμε τί μπορούν νά πετύχουν, 
άν πάρουμε ύπόψη δτι ό νόμος αύτός θά πρΕπει νά ψηφιστεί καί νά 
Εφαρμοστεί άπ' τούς Ιδιους τούς καπιταλιστές, Ενάντια στούς όποίους οί 
Εργάτες θάθελαν νά ισχύει.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ IV

' Η σχετική υπεραξία

' Η έργατική δύναμη, παράγοντας μιά άξΙα μεγαλύτερη άπ' δτι άξΙζει ή Ι
δια, δηλαδή, μιά ύπεραξία, γέννησε τό κεφάλαιο' κι ύστερα, μεγαλώνοντας 
αύτή τήν ύπεραξία μέ τήν παράταση τής έργάσιμης μέρας, πρόοφερε στό 
κεφάλαιο άρκετή τροφή γιά τήν πρώιμη ήλικία του.

Τό κεφάλαιο μεγαλώνει κι ή ύπεραξία του πρέπει ν ' αυξηθεί γιά νά 
ικανοποιήσει τίς αύξανόμενες άνάγκες. Αύξηση τής ύπεραξίας, δμως, δέ 
σημαίνει τίποτ άλλο, δπως έχουμε κιόλας δεϊ, παρά παράταση τής έργά<κ- 
μης μέρας, πού κι αύτή έχει έπίσης τό άναγκαϊο της όριο, μιά κι έχει πολύ 
έλαστική διάρκεια. "Οσο λίγος κι άν είναι ό χρόνος πού ό καπιταλιστής 
άφήνει στόν έργάτη γιά νά ικανοποιήσει τίς πιό έπιτακτικές του άνάγκες, ή 
έργάσιμη μέρα θά μένει πάντα μικρότερη άπό 24 ώρες. Επομένως, ή 
έργάσιμη μέρα συναντάει ένα φυσικό όρο κι ή υπεραξία, συνακόλουθα, ένα 
άξεπέραστο έμπόδιο. Απεικονίζουμε τήν έργάσιμη μέρα μέ τή γραμμή ΑΒ.

A ____________ Δ _______Γ _____________ Β

Τ  ό γράμμα Α δηλώνει τήν άρχή καί τό Β τότέλος, έκεϊνο τό φυσικό όριο, 
δηλαδή, πέρα άπ' τό όποίο δέν μπορεϊ νά παραταθεϊ. Έστω  ΑΓ ΐό μέρος 
τής μέρας στό όποιο ό έργάτης παράγει τήν άξια τοΟ μισθού πού παίρνει, 
καί ΓΒ τό μέρος τής μέρας στό όποιο ό έργάτης παράγει τήν ύπεραξία. 
Πράγματι είδαμε ότι ό ξάντης μαλλιού τού δράματός μάς. παίρνοντας 3 σ. 
ήμερομίσθιο, μέ τή μισή έργάσιμη μέρα του παρήγαγε τήν άξΙα τού μισθού 
του, καί μέ τήν άλλη μισή παρήγαγε 3 σ. υπεραξίας. ' Η έργασία ΑΓ, μέ τήν 
όποια παράγεται ή άξια τού ήμερομισθίου του. λέγεται άναγκαία έργασία, 
ένώ ή έργασία ΓΒ. πού παράγει τήν ύπεραξία. λέγεται ύπερεργασία. ' Ο 
καπιταλιστής διψάει γιά ύπερεργασΐα, γιατί αύτή είναι πού γεννάει τήν 
ύπεραξία. ' Η έπεκτεινόμενη ύπερεργασΐα έπεκτείνει τήν έργάσιμη μέρα, ή 
όποια τελειώνει συναντώντας τό φυσικό της 6 ρ »  Β, πού όρθώνει ένα 
άξεπεραστο έμπόδιο στήν ύπερεργασΐα καί τήν ύπεραξία. ΤΙ γίνεται τότε;

Ο καπιταλιστής βρίσκει σύντομα τό φάρμακο. Παρατηρεί δτι ή ύπερεργα- 
σία έχει δυό όρια τό ένα είναι τό Β, τό τέλος τής έργάσιμης μέρας καί τό 
άλλο είναι τό Γ, τό τέλος τής άναγκαίας έργασίας· άν τό δρκ> Β είναι 
άμετακίνητο, δέν συμβαίνει τό ϊδ »  καί μέ τό δρω Γ. *Αν πετυχαίναμε νά 
μεταθέσουμε τό σημείο Γ στό σημείο Δ, ή ύπερεργασΐα ΓΒ θά μεγάλωνε 
κατά τό μήκος ΔΓ, άκριβώς όσο θά έλαττώνσνταν ή άναγκαία έργασία ΑΓ.
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"Etch ή υπεραξία θά'βρήκε τόν τρόπο νά συνεχίσει νά μεγάλώνει, όχι μέ 
άπόλυτο τρόπο όπως πρώτα, δηλαδή, μέ τή συνεχή παράταση τής έργάκ- 
μης μέρας, άλλά σέ σχέση μέ τήν αύξηση τής ύπερε ργασίας καί τήν 
όντίστοιχη μείωση τής άναγκαίας έργασίας. '  Η πρώτη ήταν άπόλυτη ύπερα- 
ξία. ένΰ αύτή είναι σχετική υπεραξία.

Η σχετική υπεραξία στηρίζεται στή μείωση τής άναγκαίας έργασίας· ή 
άναγκαία έργασία στηρίζεται στή μείωση τοΟ μκΛοϋ ή μείωση τοϋ μισθοϋ 
στηρίζεται στή μείωση τής τιμής τών άναγκαίων στόν έργάτη· έπομένως, ή 
σχετική υπεραξία στηρίζεται στή μείωση τής τιμής τών έμπορευμάτων πού 
χρειάζεται ό έργάτης.

θά μπορούσε νά πει κανείς ότι ύπάρχει κι ένα άλλο πιό δραστικό μέσο 
γιά τήν παραγωγή σχετικής ύπεραξίας. Κι αύτό θά'ταν ή πληρωμή τοΰ 
έργάτη μ' ένα ήμερομίσθιο μικρότερο άπό κείνο πού δικαιοΟται, δηλαδή, νά 
μήν τοΰ πληρώσουν τήν κανονική τιμή τοϋ έμπορεύματός του, τής έργατι
κής του δύναμης. Αύτό τό τέχνασμα, πού πράγματι έχει χρησιμοποιηθεί 
πολύ. δέν μπορεϊ κάν νά ληφθεΐ ύπόψη άπό μάς. γιατί δέν παραδεχόμαστε 
παρά μόνο τήν πιό εύλαβική τήρηση τοΰ νόμου τών άνταλλαγών, σύμφωνα 
μέ τόν όποιο όλα τά έμπορεύματα καί, συνακόλουθα, άκόμα κι ή έργατική 
δύναμη, πρέπει νά πουλιούνται καί ν' άγορόζονται στήν κανονική τους άξια. 
Ο καπιταλιστής, όπως έχουμε κιόλας δει. είναι ένας όστός όπόλυτα τίμιος, 

ποτέ δέ θά χρησιμοποιήσει ένα μέσο πού δέ θάναι όπόλυτα άντάξιό του. 
προκειμένου νά μεγαλώσει τό κεφάλαιό του.

Ά ς  υποθέσουμε ότι ένας έργάτης παράγει σέ μιά έργάσιμη μέρα 6 
μονάδες ένός Εμπορεύματος, πού ό καπιταλιστής πουλάει στήν τιμή τών 7 
σέλινών 6 πεννών, γιατί στήν άξια αύτοϋ τού έμπορεύματος ή πρώτη Ολη 
καί τά μέσα έργασίας συμμετέχουν μέ 1 σ. 6 π. κι ή έργατική δύναμη 12 
ωρών μέ 6 ο. όπότε καί τά τρία στοιχεία συνολικά κάνουν 7 σ. 6 π. Ο  
καπιταλιστής έχει έπί τής άξίας τών 7α. 6 π. τοϋ έμπορεύματος του μιά 
ύπεραξία 3 ο. καί σέ κάθε μονάδα μιά ύπεραξία 6 π . γιατί ξοδεύει 9 π. κι 
είσπράτει 1 σ. 3 π. γιά τήν καθεμιά. 'Ας ϋποθέσουμε, τώρα, ότι μέ ένα νέο 
σύστημα έργασίας ή άπλώς μέ μιά βελτίωση τοϋ παλιοϋ, κατορθώνει νά 
διπλασιάσει τήν παραγωγή, κι δτι άντίγιά 6 μονάδες τή μέρα, ό καπιταλιστής 
καταφέρνει νά βγάλει 12. "Αν στίς 6 μονάδες ή πρώτη ϋλη καί τά μέσα 
έργασίας συμμετείχαν μέ 1 σ. 6 π., στίς 12 θά συμμετέχουν μέ 3 σ. δηλαδή, 
παλι μέ 3 π. σέ κάθε μονάδα. Αύτά τά 3 σ., προστιθέμενα στά 6 σ.. πού 
παράγονται άπ’ τήν έργατική δύναμη σέ 12 ώρες, κάνουν 9 σ.. δηλαδή, δσο 
κοστίζουν οί 12 μονάδες, ή κάθε μιά άπ' τίς όποιες έχει κόστος 9 π.

' Ο  καπιταλιστής χρειάζεται σήμερα, νά βρει ένα τρόπο προώθησης τής 
δουλεύς του γιά νά πουλήσει στήν άγορά τή διπλή ποσότητα έμπορεύμα
τος. καί τό καταφέρνει αύτό, μειώνοντας κατά τι τήν τιμή. Μέ άλλα λόγια, ό 
καπιταλιστής πρέπει νά δημιουργήσει μιά αίτια, πού θάχει σάν άποτέλεσμα 
νά μπορεϊ νά πουληθεί στήν άγορά διπλάσιά ποσότητα τών ειδών του άπ' δτι
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πρώτα' καί τήν αιτία αύτή τή βρίσκει άκρφώς στή μείωση τής τιμής. Θά 
πουλήσει, έπομένως, τίς μονάδες έμπορεύματός του σέ μιά τ*ιή κατά τι 
μικρότερη άπό 1 σ. 3 π.. πού ήταν ή όρχική τιμή. άλλά μεγαλύτερη άπό 9 π„ 
πού κοστίζει σήμερα ή καθεμιά άπ' αυτές. Θά τίς πουλήσει 1 σ. τή μιά καί 
θάχει έτσι έξασφαλίσει τήν πώληση τοΰ διπλού άρΛμοΰ μονάδων, άπ' τΙς 
όποιες κερδίζει σήμερα 6 σ.— 3 ο. άπ' τήν υπεραξία καί 3 ο.άπ' τή διαφορά 
μεταξύ τής άξίας τους καί τής τιμής πού πουλιούνται.

"Οπως «ραίνεται ό καπιταλιστής άντλεΐ μεγάλο όφελος άπ' αύτή τήν 
αύξηση τής παραγωγής. Ό λ ο ι οί καπιταλιστές, έπομένως, ένδιαφέρονται 
στό έπακρο γιά ν' αύξήσουν τά προϊόντα τών βιομηχανιών τους. κι αΰτό 
άκριβώς καταφέρνουν νά κάνουν καθημερινά σέ όποιοδήποτε είδος παρα
γωγής. Τό έκτακτο κέρδος τους, όμως -  έκεΐνο πού άντιπροσωπεύει τή 
διαφορά μεταξύ τής άξίας τοΰ έμπορεύματος καί τής τιμής πού πουλιέται -  
διαρκεϊ λίγο, γιατί γρήγορα τό νέο ή τό βελτιωμένο σύστημα παραγωγής 
υιοθετείται άναγκαστικά άπ' όλους. Σάν άποτέλεσμα. λοιπόν, έχουμε τή 
μείωση τής άξίας τοΰ έμπορεύματος στό μισό. Πρώτα, κάθε μονάδα άξιζε
1 σ. 3 π. σήμερα, άντίθετα, άξίζει 7,5 π. Ό  καπιταλιστής, όμως, θά κερδίζει 
πάντα τό Ιδιο ποσό, έχοντας διπλασιάσει τήν παραγωγή. Πρώτα 3 σ. υπερα
ξίας στίς 6 μονάδες καί σήμερα 3 σ. υπεραξίας στίς 12 μονάδες άλλά 
καθώς οί 12 μονάδες παράγονται στόν ίδιο χρόνο πού είχαν παραχθεϊ οί 6, 
δηλαδή, σέ 12 ώρες έργασίας, έχουμε σάν τελικό άποτέλεσμα. πάντα 3 
λίρες ύπεραξίας σέ μιά έργάσιμη μέρα τών 12 ωρών, άλλά τή διπλάσια 
παραγωγή.

Σ ' δτι άφορά τόν έργάτη. αύτή ή αύξηση τής παραγωγής τών άναγκαϊ- 
ων γιά τή συντήρησή του έμπορευμάτων, έχει σά συνέπεια τή μείωση τής 
τιμής τής έργατικής δύναμης καί, έπομένως, τή μείωση τής άναγκαίας 
έργασίας καί τήν αύξηση τής ύπερεργασίας. πού δημιουργεί τή σχετική 
ύπεραξία.

32



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η συνεργασία

'Ας άφήσουμε γιά λίγο τόν καπιταλιστή μας, ό όποιος βέβαια κατάφερε 
στό διάστημα αύτό νά προκόψει, κι άς μεταφερθούμε τώρα στό έργαστήρι 
του, δπου θάχουμε Ισως τήν ευχαρίστηση νά ξαναδούμε τό φίλο μας τόν 
ξάντη. Φτάααμε. Μπαίνουμε.

Ώ  τί έκπληξη! 'Οχι πιά ένας έργάτης, άλλά ένας μεγάλος άριθμός 
έργατών βρίσκονται τώρα στή δουλειά: δλοι σιωπηλοί καί στημένοι στή 
σειρά σά νάταν στρατιώτες. Δέν λείπουν ούτε οί έπιστάτες κι οί έπιθεωρη- 
τές, πού μέ στύλ άξωματικών κόβουν βόλτες άνάμεσα στίς σειρές, παρατη
ρώντας τά πάντα, δίνοντας διαταγές κι έποπτεύοντας τήν πιστή τους 
έκτέλεση. Δέ φαίνεται ούτε Ιχνος τοΟ καπιταλιστή. Ανοίγει μιά κρυστάλ
λινη πόρτα πού όδηγεϊ στό έσωτερικό' ίσως είναι αϋτός, άς δούμε. Είναι 
ένα σημαντικό πρόσωπο, άλλά δέν είναι ό καπιταλιστής μας. Οί έπιστάτες 
τόν περιτριγυρίζουν υπάκουα κι άκοϋνε μέ εΰλάβεια τίς διαταγές του. 
Ξάφνου, άκούγεται ό ήχος ένός ήλεκτρικοΟ κουδουνιού' ένας έπκπάτης 
τρέχει νά βάλει τ' αύτί του στό στόμιο ένός μεταλλικού σωλήνα, πού 
ϋπάρχει στόν τοίχο, καί σπεύδει ν' άναγγείλει στόν κύριο διευθυντή ότι τ' 
άφεντκό τόν καλεϊ νά πάει άμέσως στό γραφείο του γιά σύσκεψη. Ανά
μεσα στό πλήθος τών έργατών ψάχνουμε νά βρούμε τόν ξάντη πού γνω
ρίζουμε άπό παλιά τελικά τόν βρίσκουμε σέ μιά γωνιά, πεσμένο μέ τά 
μούτρα στή δουλειά. Τό πρόσωπό του έχει χλωμιάσει κι άποσκελετωθεϊ στό 
μέτωπό του διακρίνονται τά Ιχνη μιάς έντονης θλίψης. Κάποτε τόν είχαμε 
δεϊ στήν άγορά νά παζαρεύει τήν έργατική του δύναμη μέ τόν κάτοχο 
χρήματος σάν ίσος μέ ϊσο' άλλά πόσο έχει μεγαλώσει σήμερα ή άπόσταση 
μεταξύ τους! Σήμερα είναι ένας άπ τούς πολλούς έργάτες πού γεμίζουν 
τό έργοστάσιο καί καταπιέζεται άπό μιά έξαιρετικά μεγάλη έργάσιμη μέρα, 
ένώ ό κάτοχος χρήματος, πού έχει γίνει κιόλας μεγάλος καπιταλιστής, 
κάθεται σά Θεός στήν κορυφή του Όλύμπου του, άπ' όπου στέλνει τίς 
διαταγές στό λαό του, διαμέσου ένός λόχου άγγελιοφόρων. Πώς συνέβηκε 
αύτό; Τίποτα πιό άπλό. Ό  καπιταλιστής πρόκοψε. Τό κεφάλαιο μεγάλωσε 
πολύ καί, γιά νά ικανοποιήσει τίς νέες του άνάγκες, ό καπιταλιστής 
δημιούργησε τή συνεργασία, δηλαδή, τήν έργασία πού γίνεται μέ τήν ένωση 
πολλών δυνάμεων. Σέ κείνο τό έργαστήρι. πού κάποτε έργαζόταν μιά μόνο 
έργατική δύναμη, έργάζεται σήμερα μιά συλλογική έργατική δύναμη. Τό 
κεφάλαιο ξεπέρασε τήν παιδική του ήλικία καί γιά πρώτη φορά παρουσιάζε
ται μέ τό άληθινό του πρόσωπο.
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Τέσσερα είναι τά πλεονεκτήματα πού βρίσκει τό κεφάλα» στή συνερ
γασία. Τ  ό πρώτο είναι δτι τδ κεφάλα» πραγματοποιεί τήν άληθινή κοινωνική 
έργατική δύναμη διαμέσου τής συνεργασίας. ΆφοΟ ή κοινωνική έργατική 
δύναμη είναι, δπως είπαμε κιόλας, 6 μέοος δρος, σ' ένα συγκεκριμένο 
τόπο παραγωγής, ένός άριθμοϋ Εργατών πού Εργάζονται μ- ένα μέσο 
βαθμό Ικανότητας κι έντατικότητας, είναι φανερό δτι κάθε άτομική έργατκή 
δύναμη θ' άποκλίνει λίγο πολύ άπ- τή μέση ή κοινωνική έργατική δύναμη, ή 
όποια, έξαιτίας αύτοΟ, μπορεϊ νά υλοποιηθεί μόνο μέ τήν ένωση ένός 
μεγάλου άριθμοΟ Εργατικών δυνάμεων, δηλαδή, μέ τή συνεργασία, στό Ιδιο 
έργαστήρι.

Τό δεύτερο πλεονέκτημα τής συνεργασίας είναι ή οικονομικότερη 
έκμετάλλευση τών μέσων παραγωγής τής έργασίας. Τά Ιδια κτίρια, τά Ιδια 
καλοριφέρ πού Εξυπηρετούσαν πρώτα έναν έργάτη. Εξυπηρετούν τώρα 
πολλούς έργάτες.

Τό  τρίτο πλεονΕκτημα τής συνεργασίας είναι ή αύξηση τής Εργατικής 
δύναμης. « ‘ Οπως ή Επιθετική δύναμη μΛζ ίλης ιππικού ή ή όμυντική 
δύναμη Ενός συντάγματος πεζικού διαφΕρουν ουσιαστικά άπ' τό άθροισμα 
τών δυνάμεων Επίθεσης κι άμυνας πού μπορεϊ ν ’ άναπτύξει μεμονωμένα ό 
κάθε ίππΕας ή φαντάρος, έτσι καί τό μηχανικό Λ θρόισμα τών δυνάμεων τών 
μεμονωμένων έργατών διαφέρει άπ' τήν κοινωνική δύναμη πού άναπτύσσε- 
ται δταν αύτοί Εργάζονται ταυτόχρονα κι άπό κοινού σέ μιά καί μόνη 
Επιχείρηση»1.

Τό  τέταρτο πλεονέκτημα τής συνεργασίας είναι ή δυνατότητα συνδυ
ασμού τών δυνάμεων μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μπορέσουν νά Εκτελεσθοΰν 
Εργασίες πού μΕ μεμονωμΕνες δυνάμεις είτε δΕ θά μπορούσαν νά πραγμα
τοποιηθούν, είτε θά πραγματοποιούνταν μΕ τρόπο πολύ άτελή. Ποιός δΕν 
έχει δει τόν τρόπο'πού 50 Εργάτες μπορούν νά μετακινήσουν μΕσα σέ μιά 
ώρα μεγάλες ποσότητες ύλικοΟ, ένώ μιά άτομική έργατική δύναμη σέ 50 
συνεχείς ώρες δέν καταφέρνει νά τίς μετακινήσει ούτε ρούπι; Ποιός δέν 
έχει δει τόν τρόπο πού 12 οικοδόμοι, φτιάχνοντας άλυσίδα στή βάση τής 
σκαλωσιάς ένός γιαπιού, μεταφέρουν σέ μιά ώρα στήν κορυφή του μιά 
ποσότητα υλικών άπειρα μεγαλύτερη άπό κείνη πού θά μετάφερε ένας 
μόνο οικοδόμος σέ 12 ώρες; Ποιός δΕν άντιλαμβάνεται δτι 20 οικοδόμοι 
μπορούν νά βγάλουν σέ μιά μΕρα περισσότερη δουλειά άπ' δση μπορεϊ νά 
βγάλει Ενας σέ 20 μέρες;

• Ή  συνεργασία είναι ή βασική μορφή τού καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής»’ .

1 Μίρξ. Kctp. ΙΑ'
2 Μάρξ. Κεφ IB' $1
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ VI

Καταμερισμός τής έργασίας καί μανιφακτούρα

"Οταν ό καπιταλιστής συγκεντρώνει στό έργαστήρι του τούς έργάτες οί 
όποιοι έκτελοϋν τά διάφορα μέρη τής δουλειάς, πού συνθέτουν όλη τήν 
έργασία ή όποία άπασεϊται γιά τήν παραγωγή ένός έμπορεύματος, προσδί- 
νει στήν άπλή συνεργασία έναν όλότελα ειδικό χαρακτήρα καθιερώνει τόν 
καταμερισμό τής έργασίας καί τή μανιφακτούρα, πού δέν είναι τίποτ' άλλο 
παρά ένα «σώμα παραγωγής τοΰ όποιου τά μέλη είναι άνθρωποι·1.

Μολονότι ή μανιφακτούρα θεμελιώνεται πάντα στόν καταμερισμό τής 
έργασίας, ή καταγωγή της είναι παρόλα αυτά διπλή. Πράγματι, σέ μερικές 
περιπτώσεις ή μανιφακτούρα έχει συγκεντρώσει στόν Ιδιο χώρο έργασίας 
τΙς διάφορες φάσεις τοΟ προτσές παραγωγής ένός έμπορεύματος μέχρι νά 
πάρει τήν τελική του μορφή, οί όποιες πρώτα, όπως τόσα έξειδικευμένα 
έπαγγέλματα, παράμειναν αυτοτελείς καί άνεξάρτητες σέ άλλες περιπτώ
σεις έχει καταμερίσει, γιά νά τίς διατηρήσει στό Ιδιο έργαστήρι, τίς 
διάφορες φάσεις τοΰ προτσές παραγωγής ένός έμπορεύματος. πού πρώτα 
άποτελοϋσαν ένα σύνολο. «Μιά άμαξα ήταν τό συνολικό προϊόν τών 
έργαοών μεγάλου άριθμού άνεξέρτητων χειροτεχνών, όπως οί καροποιοί, 
σαγματοποιοί, ραφτάδες, σιδεράδες, χαλκωματάδες, τορνευτές, γαϊτανά- 
δες. τζαμάδες, ζωγράφοι, λουστραδόροι, χρυσωτές κ.λ.π. ' Η μανιφακτούρα 
άμαξιών ένώνει όλους αύτούς στό Ιδιο έργαστήρι όπου δουλεύουν ταυτό
χρονα καί χέρι μέ χέρι. Δέν μπορεϊ βέβαια νά έπιχρυσωθεϊ μιά άμαξα προτού 
φτιαχτεί. 'Οταν δμως φτιάχνονται ταυτόχρονα πολλές άμαξες, μπορεϊ ένα 
μέρος άπ' αυτές νά έπιχρυΰώνεται συνέχεια, ένώ ένα άλλο μέρος νά 
βρίσκεται σέ μιά προηγούμενη φάση τού προτσές παραγωγής»’ . ' Η διαδικα
σία τής κατεργασίας μέ τό τρυπάνι είναι καταμερισμένη στή μανιφακτούρα 
σέ περισσότερες άπό 20 έπιμέρους φάσεις, πού σχηματίζουν τά μέρη τής 
συνολικής διαδικασίας τής έπεξεργασίας μέ τό τρυπάνι.' Η μανιφακτούρα. 
λοιπόν, ένώνει πολλά έπαγγέλματα σέ ένα μόνο, κι άλλοτε πάλι καταμερίζει 
ένα έπάγγελμα σέ περισσότερα. Ή  μανιφακτούρα πολλαπλασιάζει τίς 
έργατικές δυνάμεις καί τά έργαλεΐα, άλλά τά κάνει πάνω άπ' όλα μηχανικά, 
προσαρμόζοντάς τα σταθερά σέ μία καί μοναδική στοιχειώδη λειτουργία.

Είναι μεγάλα τά πλεονεκτήματα πού άντλεϊ τό κεφάλαιο άπ' τή 
μανκρακτούρα ή όποία άπασχολεί τίς διάφορες έργατικές δυνάμεις σέ 
στοιχειώδεις καί Ιδιες πάντα λειτουργίες. Ή  έργατική δύναμη άποκτά

1. Μάρξ. Kttf. Β ', 51.
2. Μάρξ. Ke«p. 16',
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μεγάλη έντατικότητα κι άκρίβεια. Ό λ α  έκείνα τά μικρά, κενά διατήματα, 
πού μεσολαβούν άνάμεσα στίς διάφορες φάσεις τής έπεξεργασιας ένός 
έμπορεύματος πού γίνεται άπό ένα μόνον άνθρωπο.έξαφανίζονται όταν 
αύτό τό άτομο έκτελεϊ πάντα τήν Ιδια λειτουργία. Ά πό  δώ καί πέρα ό 
έργάτης δέν πρέπει νά μαθαίνει ένα όλόκληρο έπάγγελμα, άλλά μιά μερική, 
μιά μοναδική λειτουργία τού ίδιου τού έπσγγέλματος. πού τή μαθαίνει σέ 
πολύ λιγότερο χρόνο καί μέ λιγότερα έξοδα άπ' όσα θά χρειαζόταν γιά νά 
μάθει ένα όλόκληρο έπάγγελμα. Αύτή ή μείωση χρόνου καί χρήματος είναι 
καί μιά μείωση τών άναγκαίων γιά τή συντήρηση τού έργάτη, δηλαδή μιά 
μείωση τής άναγκαΐας έργασίας καί μιά άντίστοιχη αύξηση τής ύπερεργα- 
σίας καί ύπεραξίας. Ό  καπιταλιστής, σάν άληθινό παράσιτο, παχαίνει όλο 
καί περισσότερο σέ βάρος τής έργασίας. κι ό έργάτης ΰφίσταται τΙς 
σοβαρές συνέπειες αύτοϋ τού γεγονότος. « Ή  μανκρακτούρα έπαναστατι- 
κοποιεΐ αύτόν τόν τρόπο τής άτομικής έργασίας άπ' τή βάση της. καί 
χτυπάει στή ρίζα της τήν άτομική έργατική δύναμη. Σακατεύει τόν έργάτη 
καί τόν μετατρέπει σέ έξαμβλωμα. καλλιεργώντας, σάν μέσα σ' ένα 
θερμοκήπιο, τή μερικότερη έπιδεξιότητά του καί πνίγοντας έναν όλόκληρο 
κόσμο άπό παραγωγικές κλίσεις καί χαρίσματα, όπως άκρφώς στίς Πολιτεί
ες τού Λά Πλάτα, σφάζουν ένα όλόκληρο ζώο μόνο καί μόνο γιά νά πάρουν 
τό τομάρι ή τό λίπος του.

•Δέν καταμερίζονται μόνο οί ιδιαίτερες μερικότερες έργασίες άνάμε
σα στά διάφορα άτομα, άλλά τεμαχίζεται καί τό ίδιο τό άτομο, μετατρέπεται 
σέ αύτόματο όργανο μιας μερικότερης έργασίας κι ύλοποιεΤται έτσι ό σα
χλός μύθος τού Μενήνιου Άγρίππα*. πού έμφανίζει τόν άνθρωπο σάν ένα 
άπλό κομμάτι τού ίδιου του τού σώματος. ' Ο Στιούαρτ άποκαλεΐτούς έργά- 
τες ζωντανά αυτόματα... πού χρησιμοποιούνται γιά μερικότερες Ερ
γασίες.

« Ό  έργάτης πουλάει άρχικά τήν έργατική του δύναμη στόν καπιταλι
στή. γιατί τού λείπουν τά υλικά μέσα παραγωγής. Τώρα παραλύει ή Ιδια ή 
έργατική του δύναμη κι όρνιέται τίς ύπηρεσίες της άν δέν πουληθεί στό 
κεφάλαιο. Είναι σέ θέση νά λειτουργήσει μόνο σέ συνάρτηση μέ άλλες 
έργατικές δυνάμεις, κι ή συνάρτηση αύτή ύπάρχει μόνον μέσα στό έργα* 
στήρ» τού καπιταλιστή. Όπως ήταν γραμμένο στό μέτωπο τού περιούσιου 
λαού ότι είναι ιδιοκτησία τού ' Ιεχωβά, έτσι κι ό έργάτης τής μανιφακτούρας 
είναι σταμπαρισμένος μέ τή σφραγίδα τού καταμερισμού τής έργασίας, πού 
τόν άνακηρύσσει ιδιοκτησία τοΰ κεφάλαιου. Ό  Στόρχ λέει: «  Ο  έργάτης 
πού ξέρει ένα όλόκληρο χειροτεχνικό έπάγγελμα μπορεϊ νά πιάνει δουλειά

• Σ.τ.Ε. Ρωμαίος ύπατος πού σύμφωνα μέ τήν παρύΟο<*). £ξ(ΐιύτησε τούς πλιφείους. 
πού είχαν έγκαταλειψα τή Ρώμη. ύστερα άπό μιά Λίγκρουβι μέ τούς προνομιούχους 
πατρικείους. κάνοντάς τους νά έπκττ ρέψουν μέ τή βοήθεια τοΰ ι*1θου τής Αλληλεξάρτησης
τοϋ στομαχιού καί τών μελών τοΰ σώματος.
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παντού καί νά έξασφαλίζει τή συντήρησή του· ό Αλλος (ό έργάτης τής μανι- 
φακτούρας) δέν ύποτελεϊ παρά ένα έξόρτημα, κι δταν είναι χωρισμένος άπ' 
τούς συναδέλφους του, δέν μπορεϊ νά χρησιμοποιηθεί καί παύει νάναι Ανε
ξάρτητος, γΓ αύτό Αναγκάζεται νά δεχτεί τό νόμο πού θεωρούν σωστό νά 
τοϋ έπβΑλλουν».

■Οί πνευματικές δυνάμεις τής παραγωγής Αναπτύσσονται μονόπλευ
ρα, γιατί έξαφανίζονται άπ' δλες τίς άλλες πλευρές. Αύτό πού χάνουν οί 
μερικοί έργάτες συγκεντρώνεται άπέναντί τους στό κεφάλαιο. ' Ο  μανκρα- 
κτουρικός καταμερισμός Αντιπαραθέτει σ' αύτούς τίς πνευματικές δυνά
μεις τού προτσές παραγωγής σάν ξένη ιδιοκτησία καί σάν ξένη δύναμη πού 
τούς έξουσιάζει. Αύτό τό προτσές τοϋ χωρισμού Αρχίζει νά έμφανίζεται 
στήν άπλή συνεργασία, δπου ό καπιταλιστής άντιπροσωπεύει, άπέναντί 
στούς μεμονωμένους έργάτες, τήν ένότητα καί τή θέληση τοϋ κοινωνικού 
σώματος έργασίας· κατόπιν Αναπτύσσεται στή μανιφακτούρα, πού σακατεύ
ει τόν έργΑτη σέ σημείο νά τόν καταντάει ένα κομματάκι τοϋ ίδιου του τοΰ 
έαυτοΰ, καί όλοκληρώνεται τελικά στή μεγάλη βιομηχανία, δπου κάνει τήν 
έπιστήμη μιά παραγωγική δύναμη άνεξάρτητη Απ' τήν έργασία, καί τή βάζει 
μέ τό στανιό στήν υπηρεσία τοΰ κεφάλαιου.

«Στή μανιφακτούρα, ό πλουτισμός τού συνολικού έργΑτη καί, συνακό
λουθα, τού κεφάλαιου, σέ κοινωνική παραγωγική δύναμη, έχει σάν Αποτέ
λεσμα τήν πτώχευση τού έργάτη σέ άτομική παραγωγική δύναμη.

« Ή  Αμάθεια», λέει ό Φέργκιουσον, «είναι ή μάνα τής βιομηχανίας 
δπως καί τής δεισιδαιμονίας». Η σκέψη καί ή δύναμη τής φαντασίας 
μπορούν νά πλανηθούν, άλλά ή συνήθεια νά κουνάς τό χέρι ή τό πόδι δέν 
έξαρτΰται ούτε Απ' τή μιΑ ούτε Απ' τήν Αλλη. Έτσι, ΘΑ μπορούσε νΑ 
ειπωθεί δτι ή τελειότητα, σέ σχέση μέ τή μανιφακτούρα, συνίσταται στό νό 
μπορεϊ νΑ χρησιμοποιείται λιγότερο ή έξυπνΑδα. μέ τέτοιο τρόπο ώστε τό 
έργαστήρι, μήν έχοντας Ανάγκη άπό πνευματικές δυνάμεις, νά μπορεϊ νά 
θεωρηθεί σά μιΑ μηχανή, πού τΑ μέρη της είναι Ανθρωποι». Γ ι' αύτό τό λόγο 
μερικές μανκρακτοϋρες. στά μέσα τοϋ 18ου αιώνα, χρησιμοποιούσαν κατά 
προτίμηση μισοηλίθιους έργάτες γιά όρισμένες άπλές έργασίες, πού δμως 
άποτελούσαν μυστικό τού έργοστασίου.

« Ο  Άνταμ Σμίθ λ έ ε ι: « Ή  διανοητικότητα τής μεγάλης πλειοψηφίας 
τών άνθρώπων διαμορφώνεται ΑναγκαστικΑ Απ' τίς συνηθισμένες τους 
Ασχολίες. Έ να ς Ανθρωπος πού περνΑει δλη του τή ζωή κάνοντας έναν μι
κρό Αριθμό Απλών πράξεων, δέν έχει καμιά εύκαιρία ν' Αναπτύξει τήν έξυ- 
πνάδα του, ούτε νά έξασκήσει τή φαντασία του... Καταντάει γενικά τόσο 
Αδαής καί κουτός, δσο μπορεϊ νΑ γίνει ένα Ανθρώπινο πλΑσμα».

Έχοντας περιγράψει τήν Αποβλάκωση τοϋ μερικού έργάτη, ό Α. Σμίθ 
συνεχίζει ώς έξής : « Η μονοτονία τής στατικής του ζωής, Αφανίζει, φυσι
κά, τή ρώμη τού πνεύματός του.... έκφυλίζει μέχρι καί τή δραστηριότητα
τού σώματος του. καί τό κΑνει Ανίκανο ν' Αναπτύξει τή δύναμή του μέ σθέ
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νος κι άντοχή σ' όποβδήποτε άλλη δουλειά, έξω άπ' αύτή γιά τήν όποια 
έχει έκπαιδευτεϊ. Έτσι, ή έπαγγελματική του έπιδεξιότητα είναι μιά ιδιότη
τα πού φαίνεται ότι τήν άπόκτηοε σέ βάρος τών διανοητικών, κοινωνικών καί 
πολεμικών του άρετών. Όμως, σέ κάθε πολιτισμένη καί βιομηχανική κοινω
νία, αύτή είναι ή κατάσταση στήν όποία θά πέσει άναγκαστικά ό φτωχός 
έργαζόμενος. δηλαδή, ή μεγάλη μάζα τού λαού·.

Γιά νά έ μποδιστεί αύτό τό όλοκληρωτικό μαράζωμα, πού όφείλεται στόν 
καταμερισμό τής έργασίας. ό Α. Σμίθ συνιστά τήν ύποχρεωτική λαϊκή 
έκπαΐδευση. άν καί συμβουλεύει νά τή διαχειριστούμε μέ σύνεση καί μέ 
δόσεις όμοιοπαθητικές. Ό  Γάλλος μεταφραστής καί σχολιαστής του Ζ. 
Γκαρνιέ. πού τόν καιρό τής Α ' Γαλλικής Αυτοκρατορίας μεταμορφώθηκε 
φυσιολογικά σέ γερουσιαστή, καταπολεμάει, άντίθετα. μέ συνέπε;α αύτή 
τήν άποψη. Κατά τή γνώμη του. ή λαϊκή έκπαΐδευση έρχεται σέ άντίθεση μέ 
τούς νόμους τού καταμερισμού τής έργαοίας καί καθιερώνοντάς την, θάταν 
σά νά προγράφαμε δλο τό κοινωνικό μας σύστημα. «Ό π ω ς κάθε άλλος 
καταμερισμός τής έργασίας, έκεϊνος πού ύπάρχει άνάμεσα στή χειρωνακτι
κή καί τήν πνευματική έργασία, γίνεται δλο πιό φανερός κι άποφασιστικός, 
στό μέτρο πού ή κοινωνία γίνεται πιό πλούσια (ό Γκαρνιέ όνομάζει κοινωνία 
τό Κράτος μέ τή γαιοκτησία, τό κεφάλαιο κ.λ.π.). Αύτός ό καταμερισμός, 
όπως δλοι οί άλλοι, είναι άποτέλεσμα τής προγενέστερης προόδου... Θά 
πρέπει, λοιπόν, ή κυβέρνηση ν ' άντιταχθεϊ σ' αύτό τόν καταμερισμό τής 
έργαοίας καί νά όρθώσει έμπόδια στό φυσικό του δρόμο; θά πρέπει νά 
καταναλώσει ένα μέρος τών δημοσίων έσόδων γιά νά μπερδέψει κα( ν ' άνα- 
κατέψει δυό είδη έργασίας, πού άπό μόνα τους τείνουν νά χωριστούν;»

' Ο  Φέργκιουσον λ έ ε ι: « Σ ' αύτό τόν αιώνα, πού δλα είναι χωρισμένα, ή 
σκέψη μπορεϊ άπό μόνη της νά γίνει ένα ξεχωριστό έπάγγελμα».

•Ένα κάποιο σακάτεμα τού κορμιού καί τού πνεύματος είναι άξεχώρι- 
στο άπ' τόν καταμερισμό τής έργασίας στήν κοινωνία. Επειδή δμως ή 
έποχή τής μανκρακτούρας άναπτύσσει παραπέρα αύτό τόν κοινωνικό κατα
μερισμό, κι έπειδή, άπ' τήν άλλη. μόνο μέ τόν καταμερισμό τής έργασίας 
πού τή χαρακτηρίζει χτυπά τό άτομο στή ρίζα τής Ιδιος του τής ζωής. πρώτη 
αύτή είναι πού προσφέρει καί τό υλικό καί τό κίνητρο γιά τή γέννηση τής 
βιομηχανικής παθολογίας. Ό  Ραματσίνι. καθηγητής τής πρακτικής ιατρικής 
στήν Πάντοβσ, δημοσίευσε τό 1713 τό έργο του. DE MORBIS ARTIFICUM 
(«Περί τών άσθενειών τών χειροτεχνών»).' Ο  κατάλογός του τών έργατκών 
άσθενειών έχει, φυσικά, πλουτιστεί πολύ άπ' τήν έπσχή τής μεγάλης 
βιομηχανίας, όπως τό άποδείχνουν οί συγγραφείς πού τόν διαδέχτηκαν; ό 
Δρ. Α. Λ. Φοντερέλ. Παρίσι 1858, ό Έντουάρτ Ράιχ, Ερλάνγκεν 1868, καί 
άλλοι, καθώς, καί ή έρευνα πού άρχισε τό 1854, άπ' τήν Εταιρία τών 
Τεχνών, στήν Αγγλία κι οί έπίσημες’ έκθέσεις γιά τή δημόσια ύγεία.

« Ό  Δρ. Οϋρκχαρτ λέει; « ‘ Οταν ύποδβιρείς έναν άνθρωπο είναι οά νά 
τόν έκτελεϊς, άν τού άξίζει ή ποινή τού θανάτου, καί οά νά τόν δολοφονείς,
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άν δέν τού άξίζει. ' Η υποδιαίρεση τής έργασίας είναι ή δολοφονία ένός 
λαού».

■ Ό  Χέγκελ είχε πολύ αιρετικές άπόψεις γιά τόν καταμερισμό τής 
έργασίας. Στό έργο του. Βασικές Αρχές τής Φιλοσοφίας τού Δικαίου,
άναφέρει : «Λέγοντας μορφωμένοι άνθρωπο·, πρέπει νά έννοούμε έκεί
νους πού μπορούν νά κάνουν δλα όσα κάνουν οί άλλοι.

■ Ό  καταμερισμός τής έργασίας. στήν καπιταλιστική του μορφή, δέν 
είναι παρά ένας ιδιαίτερος τρόπος γιά τήν παραγωγή τής σχετκής υπερα
ξίας, ή γιά τήν αύξηση, σέ βάρος τού έργάτη, τής άπόδοσης τοΰ κεφάλαιου. 
πράγμα πού όνομάζεται έθνικός πλούτος. Ό  τελευταίος, άναπτύσσει τή 
συνολική έργατική δύναμη σέ βάρος τού έργάτη καί πρός όφελος τού 
καπιταλιστή. Δημιουργεί νέες συνθήκες, πού έξασφαλίζουν τήν κυριαρχία 
τού κεφάλαιου πάνω στήν έργασία. Αύτή είναι μύ άναγκαία φάση τοΰ 
οικονομικού σχηματισμού τής κοινωνίας, ένα ραφινάτο καί πολιτισμένο μέσο 
έκμετάλλευσης»’.

Ι.Μάρξ. KC4p. IB'. (4 καί 5.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Μηχανές καί μεγάλη βιομηχανία

Ο Τζών Στιούαρτ Μ(λλ. στίς 'Αρχές τής Πολιτικής ΟΙκονομΙας, 
λέει «Μένει Ακόμα νά μάθουμε άν οί μηχανικές έφευρέσεις. πού έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα, έχουν έλαφρώσει τόν καθημερινό μόχθο ένός όποιου- 
δήποτε άνθρώπινου πλάσματος». Ό  σκοπός τους βέν ήταν αύτός. "Οπως 
κάθε άλλη άνάπτυξη τής παραγωγικότητας τής έργασίας. ή καπιταλιστική 
χρήση τών μηχανών δέν τείνε» παρά νά μειώσει τό κόστος τών έμπορευμά
των. νά συντομέψει τό μέρος έκεΐνο τής έργάαμης μέρας στό όποιο ό 
έργάτης έργάζεται γιά τόν έαυτό του. γιά νά μεγαλώσει τό άλλο, στό όποιο 
έργάζεται μόνο γιά τόν καπιταλιστή. Αύτή είναι μιά είβική μέθοδος γιά τήν 
παραγωγή τής σχετικής ύπεραξίας»'

' Αλλά ποιός σκέφτεται ποτέ τό έργάτη; * Αν ό καινταλιστής νοιάζεται γι' 
αύτόν. τό κάνει μόνο γιά νά μελετήσει τόν καλύτερο τρόπο έκμετάλλευσής 
του. Ό  έργάτης πουλάει τήν έργατική του δύναμη καί τήν άγοράζει ό 
καπιταλιστής, σάν τό μοναδικό έμπόρευμα, πού μέ τήν ύπεραξία του μπορεϊ 
νά γεννήσει καί νά μεγαλώσει τό κεφάλαιο.' Ο  καπιταλιστής, έπομένως. δέν 
κάνει τίποτ άλλο άπ' τό νά παράγει συνέχεια δλο καί μεγαλύτερη ύπερα
ξία. Αφού έξάντλησε τίς πηγές τής άπόλυτης ύπεραξίας, άνακάλυψε τή 
σχετική ύπεραξία. Βλέπει τώρα δτι μέ τίς μηχανές μπορεϊ νά βγάλει μέσα 
στόν ϊδιο χρόνο τά διπλάσια, τετραπλάσια, δεκαπλάσια προϊόντα άπό πρίν κι 
υιοθετεί τίς μηχανές. Ή  συνεργασία, ή μανιφακτούρα, μεταμορφώνεται 
έτσι σέ μεγάλη βιομηχανία, καί τό έργαστήρι του σ' έργοστάσιο.

Ό  καπιταλιστής, άφοΰ σακάτεψε κι άκρωτηρίασε τόν έργάτη μέ τόν 
καταμερισμό τής έργασίας, άφοϋ τόν περιόρισε μόνο σέ μιά μερική λει
τουργία. μάς προσκαλεϊ νά παρακολουθήσουμε ένα άκόμα πιό θλιβερό θέα
μα. Αρπάζει άπ' τά χέρια τού έργάτη έκεϊνο τό μοναδικό έργαλεϊο πού 
τοϋ θύμιζε άκόμα τή τέχνη του, τήν παλιά του κατάσταση τού Ολοκληρω
μένου άνθρώπου, καί τό έμπιστεύεται στή μηχανή. Άπό δώ καί πέρα ό 
καπιταλιστής δέν χρειάζεται πιά τόν έργάτη, παρά σά σκλάβο τών μηχανών 
του.

Μέ τήν εισαγωγή τών μηχανών, ό καπιταλιστής πραγματοποιεί έξαρχής 
ένα ύπέρογκο κέρδος, δπως γίνεται εύκολα άντιληπτό. άν θυμηθούμε τά 
όοα είπαμε πάνω στό θέμα τής σχετικής ύπεραξίας. Μέ τή διάδοση όμως 
τού συστήματος τής μηχανικής παραγωγής, τό έκτακτο κέρδος έξαφανί-

1. Μόρξ. Κ£φ. Γ  .§1.
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ζεται κι Απομένει μόνο ή αύξηση τής παραγωγής πού, έχοντας γίνει 
κανόνας, έξαπίος τής γενίκευσης τής χρήσης τών μηχανών, έρχεται νά 
μειώοει τήν άξια τών Απαραίτητων γιά τή συντήρηση τού έργάτη, τό χρόνο 
τής Αναγκαίας έργασίας καί τούς μισθούς, καί ν ' αυξήσει τήν ύπερεργασία 
καί τήν ύπεραξία.

Τό κεφάλαιο διαιρείται σέ σταθερό καί μεταβλητό. Σταθερό κεφάλαιο 
είναι κείνο πού άντιπροσωπεύεται Απ’ τά μέσα καί τήν πρώτη ύλη τής 
έργασίας. Οί κτιριακές έγκαταστΑσεις, ή θέρμανση. τΑ έργαλεΐα. οί βοηθη
τικές ύλες, δπως λίπος, κΑρβουνο, λάδι κ.λ.π., οί πρώτες ύλες τής 
έργασίας, δπως σίδερο. μπαμπΑκι, μετάξι, Ασήμι, ξύλο κ.λ.π. είναι δλα 
πράγματα πού Αποτελούν μέρος τού σταθερού κεφΑλαιου. Μεταβλητό 
κεφάλαιο είναι κείνο πού Αντιπροσωπεύεται Απ' τό μισθό, Απ' τήν τιμή. 
δηλαδή, τής έργατικής δύναμης. Τό πρώτο λέγεται σταθερό, γιατί ή Αξία 
του παραμένει σταθερή μέσα στήν Αξία τού έμπορεύματος, τής όποίας 
Αποτελεϊ μέρος, ένώ τό δεύτερο λέγεται μεταβλητό, έπειδή Ακριβώς ή Αξία 
του αύξΑνεται καθώς συμμετέχει στήν Αξία τού έμπορεύματος. Καί είναι 
μόνο τό μεταβλητό κεφΑλαιο έκεϊνο πού δημιουργεί τήν ύπεραξία καί ή 
μηχανή δέν μπορεϊ νάναι παρά μέρος τού σταθερού κεφΑλαιου

Στή μεγάλη βιομηχανία, ό καπιταλιστής έπιδιώκει νά έπωφεληθεί άπό 
μιά τεράστια ποσότητα προγενέστερης έργασίας. μέ τόν ίδιο τρόπο πού θά 
έπωφελούνταν άπό μιά ποσότητα φυσικών δυνάμεων, δηλαδή, δωρεάν. Γιά 
νά πετύχει. δμως. τό σκοπό του πρέπει νά έχει έναν όλόκληρο σύστημα 
μηχανών, τό όποιο θ' άποτελεΐται άπό ύλικά λίγο πολύ άκριβά καί θ ’ 
άπορροφύ πάντα μιά όριομένη ποσότητα έργασίας. Δέν πρέπει, βέβαια, ν 
άγοράσει τή δύναμη τού άτμού,ούτε τίς κινητήριες δυνάμεις τού νερού καί 
τού Αέρα δέν χρειάζεται, όπωσδήποτε. ν ' άγοράσει τίς μηχανικές Ανακα
λύψεις κι έφαρμογές ούτε τίς έφευρέσεις καί τίς τελειοποιήσεις τών 
έργαλείων ένός έπαγγέλματος. Μπορεϊ νά έπωφεληθεί άπ' αύτά δσο 
θέλει, χωρίς τό παραμικρό έξοδο, άλλά πρέπει άπλώς νά έξοπλιστεϊ μ' ένα 
όλόκληρο σύστημα μηχανών κατάλληλο γιά κάτι τέτοιο. Έπομένως, ή 
μηχανή καθιερώνεται σά μέσο έργασίας γιά ν' άποτελέσει μέρος τού 
σταθερού κεφάλαιου, κι ή Αναλογία μέ τήν όποία συμμετέχει στή σύνθεση 
τής Αξίας τού έμπορεύματος. είναι ευθέως Ανάλογη μέ τήν κατανάλωση 
της καθώς έπίσης καί μέ τίς βοηθητικές της ύλες, κάρβουνο, γράσσοκ.λπ. κι 
άντιστρόφως άνάλογη μέ τήν άξια τού έμπορεύματος. Δηλαδή, δσο πιό 
πολύ φθείρεται μιά μηχανή μέ τά βοηθητικά της ύλικά στό προτσές παραγω
γής ένός έμπορεύματος. τόοο πιό πολύ συμμετέχει στήν άξια του, ένώ δσο 
πιό μεγάλη είναι ή άξια τού έμπορεύματος. γιά τό όποιο δουλεύει ή μηχανή, 
τόσο πιό μικρό είναι τό μέρος τής άξίας πού τής άναλογεϊ άπ' τήν κατανά
λωση τής μηχανής.

« Ά ν  ή καθημερινή φθορά μΛς Ατμόσφυρας κι ή κατανΑλωσή της σέ 
κΑρβουνο κ.λ.π. κατανέμεται στίς τεράστιες μάζες σίδερου πού σφυρηλα
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τεί. κάθε στατήρας σίδερο απορροφά ένα έλάχιστο μέρος άξίας, πού θάταν 
noMJ μεγάλο, άν τό κυκλώπειο αύτό έργαλεϊο δέν έκανε τίποτ' άλλοάπ' τό 
νά καρφώνει καρφιά·'.

Οταν μέ τήν γενίκευση τού συστήματος τής μεγάλης βιομηχανίας, ή 
μηχανή παύει νάναι μιά άμεση πηγή έκτακτου κέρδους γιά τόν καπιταλιστή, 
αύτός καταφέρνει νά βρει πολλούς άλλους τρόπους μέ τούς όποιους θά 
μπορέσει νά συνεχίσει ν άντλεϊ μεγάλες ποσότητες σχετικής υπεραξίας 
άπ τό νέο τρόπο παραγωγής.

«Τό  κεφάλα», άφοϋ ιδιοποιήθηκε τή μηχανή, υψώνει άμέσως τή φωνή: 
έργασία τών γυναικών, έργασία τών παιδιών! Αύτό τό ισχυρό μέσο μείωσης 
τής έργασίας τού άντρα, μεταμορφώνεται γρήγορα σέ μέσο αύξησης τού 
άριθμού τών μισθωτών έργατών ύποτάσσει δλα τά μέλη τής οικογένειας, 
χωρίς καμιά διάκριση φύλου κι ήλικίας. κατω άπ' τό μαστίγιο τού κεφαλαίου.

Η άναγκαστική έργασία ύπέρ τού κεφάλαιου, ιδιοποιείται τό χρόνο τών 
παιδικών παιχνιδιών καί τής έλεύθερης έργασίας γιά τίς οικογενειακές 
άνάγκες μέσα στό σπίτι, πού άποτελοϋσε άκριβώς τό οικονομικό στήριγμα 
τής οικογένειας.

« Ή  άξια τής έργατικής δύναμης καθοριζόταν άπ' τόν έργάσιμο χρόνο 
πού ήταν άπαραίτητος γιά τή συντήρηση τού έργάτη καί τής οίκογένειάς 
του. Οί μηχανές, ρίχνοντας δλα τά μέλη τής έργατικής οικογένειας στήν 
άγορά έργασίας. κατανέμουν τήν άξια τής έργατικής δύναμης τοΰ άντρα σέ 
όλα τά μέλη τής οίκογενείας του. ΓΓ αύτό ρίχνουν τήν άξΙα τής έργστικής 
τόυ δύναμης. Μπορεϊ, λόγου χάρη, οί έργατικές δυνάμεις πού πουλάει τώρα 
μιά έργατική οικογένεια, νά τής άποδίδουν περισσότερα χρήματα άπ' όσα 
τής άπόδιδε κάποτε μόνο ή έργατική δύναμη τοΰ άρχηγοΰ της, άλλά 
ταυτόχρονα 4 έργάσιμες μέρες έχουν όντικαταστήσει μιά μόνο μέρα. κι ή 
τιμή τους έχει μειωθεί στήν Ιδια άναλογία πού αυξάνει ή ύπερεργασΐα τών 4 
σέ σχέση μέ τήν ύπερεργασΐα τού ένός.

•Τώρα, 4 πρόσωπα πρέπει νά προσφέρουν όχι μόνον έργασία. άλλά καί 
ύπερεργασΐα στό κεφάλαιο, γιά νά μπορέσει νά ζήσει μιά οικογένεια. Έτσι, 
λοιπόν, ή μηχανή, αύξάνοντας τό άνθρώπινο ύλικό έκμετάλλευσης. αύξάνει 
ταυτόχρονα καί τό βαθμό έκμετάλλευσης του.

« Η καπιταλιστική χρήση τών μηχανών άλλάζει ριζικά τό συμβόλαιο, τοΰ 
όποιου ό πρώτος δρος ήταν δτι ό καπιταλιστής κι ό έργάτης έπρεπε νά 
ουναντούνται πρόσωπο μέ πρόσωπο σάν έλεύθερα άτομα, όντας κι οί δυό 
τους έμποροι, ό ένας κάτοχος χρήματος ή μέσων παραγωγής κι ό άλλος 
ιδιοκτήτης τής έργατικής δύναμης. Ό λ α  αύτά άλλάζουν άπ’ τή στιγμή πού 
τούς έργάτες τούς άγοράζει τό κεφάλαιο. Προηγούμενα, ό έργάτης 
πουλούσε τή δική του έργατική δύναμη, τήν όποια μποροΟαε νά δαθέοει
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έλεύθερα, ένώ τώρα πουλάει τή γυναίκα του καί τά παιδιά του. Γίνεται, 
δηλαδή, ένας δουλέμπορος·'.

« ' Ενώ ή μηχανή είναι τό πιό ισχυρό μέσο γιά τήν αύξηση τής παραγωγι
κότητας τής έργασίας, δηλαδή, γιά νά περιορίσει τόν Αναγκαίο χρόνο γιά 
τήν παραγωγή έμπορευμάτων, γίνεται σάν στήριγμα τοΟ κεφΑλαιου, τό ισχυ
ρότερο μέσο γιά τήν παράταση τής διάρκειας τής έργάσιμης μέρας πέρα 
άπό κάθε φυσικό δριο. Τό μέσο τής έργασίας, πού έχει γίνει τώρα ή μηχανή, 
όρθώνεται Ανεξάρτητο Απέναντι στόν έργΑτη. Έ να  μόνο πόθος κυριεύει 
τήν ψυχή τού καπιταλιστή: θέλει νά περιορίσει στό έλΑχκπο τούς έλαστι- 
κούς φραγμούς τής Ανθρώπινης φύσης καί νΑ συντρίψει κΑθε Αντίσταση.
' Η φανερή εύκολία τής έργασίας μέ τή μηχανή καί τό εύλύγιστο καί πιό 
πειθήνιο μέσο. πού είναι οί γυναίκες καί τό παιδιά, βοηθούν τόν καπιταλιστή 
στό έξανδραποδιστικό του έργο.

« Ή  υλική φθορά τών μηχανών παρουσιάζεται μέ διπλή μορφή. Απ' 
τή μιά μεριά φθείρονται μερικά, έξαιτίας τής χρήσης τους, δπως τά νομί
σματα μέσα στήν κυκλοφορία. Ά π ' τήν άλλη μεριΑ. έξαιτίας τής μή χρήσης 
τους, δπως τό σπαθί πού σκουριΑζει μέσα στή θήκη του. 1 ' αύτή τήν τελευ
ταία περίπτωση γίνονται θύμα τών φυσικών στοιχείων. Τό πρώτο είδος 
φθοράς είναι λίγο πολύ εύθέως ΑνΑλογο μέ τή χρήση τους, τό δεύτερο 
είναι ώς ένα βαθμό Αντιστρόφως ΑνΑλογο μέ τή χρήση τους. Ή  μηχανή 
ϋπόκειται. δμως, καί σέ κότι πού ΘΑ μπορούσε νΑ όνομαστεί ήθική φθορά. 
Χάνει σέ άνταλλακτική άξΙα, στό μέτρο πού οί μηχανές τής ίδιας κατασκευ
ής παράγονται φθηνότερα ή στό μέτρο πού έρχονται νά τίς άνταγωνιστοϋν 
τελειοποιημένες μηχανές»1.

Γιά ν' άναπληρώσει αύτή τή ζημιά, ό καπιταλιστής αισθάνεται τήν 
Ανάγκη νά βάλει τή μηχανή του νά δουλεύει δσο τό δυνατό περισσότερο, κι 
άρχίζει πρώτα άπ' τήν παράταση τής ήμερήσιας έργασίας, καθιερώνοντας 
τή νυχτερινή έργασία καί τό σύστημα τής «βάρδιας». "Οπως υποδηλώνει κι 
ή ίδια ή λέξη. που χρησιμοποιήθηκε γιά νά δείξει τήν άλλαγή τών άλόγων τού 
ταχυδρομείου, τό σύστημα τής βάρδιας συνίσταται στή συνέχιση τής 
δουλειάς άπό 2 όμάδες έργατών, πού Αλλάζουν κάθε 12 ώρες. ή άπό 3 
βάρδιες πού άλλάζουν κάθε 8 ώρες. μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ή δουλειά νά 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή δλο τό 24ωρο. Αύτό τό σύστημα, τό τόσο 
έπικερβές γιά τό κεφάλαιο, υιοθετείται άπ" τήν πρώτη στιγμή πού έμψανί- 
ζονται οί μηχανές, όπότε ό καπιταλιστής βιάζεται πολύ νά καταφέρει νά 
μαζέψει τή μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα έκτακτου κέρδους, πού σύντομα 
θά έξαφανιστεί έξαιτίας τής γενίκευσης τής χρήσης τών ίδιων τών μηχανών.

Ό  καπιταλιστής, λοιπόν, ξεπερνάει μέ τΙς μηχανές Αλα τά χρονκά 
έμπόδια, άλα τά δρια τής μέρος πού έπβάλλονται στήν έργασία τής
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μανιφακτσύρας. Κι δταν φτύσει τό όριο τής φυσικής μέρας, δηλαδή, νά 
καλύπτει «αϊ τίς 24 ώρες της, βρίσκει τόν τρόπο γιά νά κάνει τή μιά μόνο 
μέρα. δυό, τρεις, τέσσερεις ή καί περισσότερες μέρες, έντατικοποιώντας 
τήν έργασία δυό, τρεις, τέσσερεις ή καί περισσότερες φορές. Πράγματι, άν 
σέ μιά έργάσιμη μέρα βρίσκεται ό τρόπος ώστε ό έργάτης νά έκτελεϊ μιά 
έργασία δυό, τρεις, τέσσερεις φορές ή καί περισσότερες, μεγαλύτερη άπό 
πρώτα, είναι φανερό δτι ή παλιά έργάσιμη μέρα θ' άντιστοιχεϊ σέ δυό. 
τρεϊς, τέσσερεις ή καί περισσότερες έργάσιμες μέρες. Καί ό καπιταλιστής 
βρίσκει τόν τρόπο νά τό κάνει, καθιστώντας, δπως έχουμε κιόλας πει. πιό 
έντατική τήν έργασία, συγχωνεύοντας. μέ άλλά λόγια, σέ μιά μόνο έργάσιμη 
μέρα τήν έργασία δυό, τριών, τεσσάρων ή καί περισσότερων ήμερών. Κι 
είναι μέ τίς μηχανές πού καταφέρνει νά πετύχει αύτό τό στόχο.

■' Η τελειοποίηση τής άτμομηχανής άνεβάζει τόν άριθμό τών κινήσεων 
τοΰ έμβόλου της άνά λεπτό καί. χάρη σέ μιά σαφή οικονομία δυνάμεων, 
κατορθώνει νά κινήσει μ' έναν κινητήρα ίδιου όγκου μεγαλύτερες μηχανι
κές έγκαταστάσεις. χωρίς στό μεταξύ ν αυξήσει τήν κατανάλωση τού 
κάρβουνου. Μειώνοντας τήν τριβή τών όργάνων μετάδοσης τής κίνησης, 
έλαττώνοντας τή διάμετρο καί τό βάρος τών άξόνων, μικρών καί μεγάλων, 
τοΰ κινητήρα, τών τροχών, τών ταμπούρων κ.λπ. σ ένα όλοένα καί 
μκρότερο έλάχιστο δριο, γίνεται δυνατό νά μεταδίδεται μέ μεγαλύτερη 
ταχύτητα ή αυξημένη ωστική δύναμη τοΰ κινητήρα σ' δλα τά μέρη τών 
μηχανικών έγκσταστάσεων κι οί ίδιες οί μηχανικές έγκαταστάσεις έχουν 
βελτιωθεί. Οί διαστάσεις τών έργασιομηχανών έχουν μικρύνει, ένώ ταυτό
χρονα ή ταχύτητα κι ή άποτελεαματικότητά τους έχουν αύξηθεϊ. δπως στό 
σύγχρονο άτμοκίνητο άργαλειό, ή οί διαστάσεις τοΰ σκελετού τους έχουν 
μεγαλώσει σύμφωνα μέ τίς διαστάσεις καί τόν άριθμό τών έργαλείων πού 
κινοΰν, δπως συνέβηκε μέ τίς κλωστικές μηχανές. Τέλος, γίνονται μερικές 
έπιμέρους τροποποιήσεις αύτών τών έργαλείων, σάν κι αύτές πού έγιναν 
έδώ καί 15 περίπου χρόνια καί πού αύξησαν τήν ταχύτητα περιστροφής τών 
άδραχτΰν κατά τό 1/5.

«Έ να ς  άγγλος έργοστασιάρχης δήλωνε τό 1836 : -Σέ  σύγκριση μ' 
έκεΐνη τοΰ παρελθόντος, ή έργασία πού πρέπει νά έκτελεσθεί σήμερα στά 
έργοστάαα, έχει αύξηθεϊ σημαντικά, έξαιτίας τής μεγαλύτερης προσοχής 
καί δραστηριότητας, πού ή πολύ αύξημένη ταχύτητα τών μηχανών άπαιτεΐ 
άπ’ τόν έργάτη». Καί τό 1844, στή Βουλή τών Κοινοτήτων, άνακοινώνεται: 
«  Η έργασία τών άτόμων πού άπασχολοϋνται σ' έργοσταοβκές δουλειές 
είναι σήμερα τρεϊς φορές μεγαλύτερη άπ' δτι τή στιγμή πού πρωτοκαθιε- 
ρώθηκε αύτοΰ τοΰ είδους ή δουλειά. Τό μηχανικό σύστημα έχει, άναμφι- 
σβήτητα, έπιτελέσει ένα έργο, πού θ' άπαιτοϋσε τους τένοντες καί τούς 
μΰς πολλών έκατομμυρίων άνθρώπων. Ταυτόχρονα, δμως. έχει αύξήσει 
τρομερά τήν άξια τών άνθρώπων πού ύποτόσσσνται στή φοβερή του 
κίνηση»'.
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«Στ6 έργοστάαο, ή δεξιοτεχνία στή χρησιμοποίηση τοΰ έργαλείου 
περνάει άπ' τόν έργάτη στή μηχανή. Ο  θεμελιακός καταμερισμός είναι md 
έκεϊνος άνάμεσα στούς έργάτες πού χειρίζονται τΙς έργαλειομηχανές 
(συμπεριλαμβανόμενων καί τών έργατών πού έπιβλέπουν ή τροφοδοτούν τό 
καζάνι τού άτμού) καί στούς άπλούς βοηθούς (πού είναι σχεδόν όλοι παιδιά) 
τών πρώτων. Ανάμεσα σ' αύτούς τούς άπλούς βοηθούς βρίσκονται λίγο- 
πολύ δλοι οί τροφοδότες 'πού τροφοδοτούν άπλώς τίς μηχανές μέ τίς 
πρώτες τους ύλες). Δίπλα σ' αύτές τίς κύριες κατηγορίες, παίρνει τή θέση 
του ένα άριθμητικά άσήμαντο προσωπικό άπό διπλωματούχους μηχανικούς, 
μηχανοτεχνίτες, μαραγκούς κ.λ.π. πού έπιβλέπουν δλες τις μηχανές κι 
άσχολοϋνται μέ τίς άπαραίτητες έπισκευές. Είναι ένα άνώτερο στρώμα 
έργατών. πού μερικοί έχουν έπκττημονική κατάρτιση κι οί υπόλοιποι κατέ
χουν ένα έπάγγελμα πού τούς διαφοροποιεί έπαγγελματικά άπ' τούς 
έρΥοστασιακούς έργάτες, στούς όποιους έχουν προσκολληθεϊ.

«Κάθε νεαρός μαθαίνει πολύ εύκολα νά προσαρμόζει τίς κινήσεις του 
στή συνεχή κι όμοιόμορφη κίνηση τής αύτόματης μηχανής. ' Η ταχύτητα μέ 
τήν όποια οί νεαροί μαθαίνουν τή δουλειά στίς μηχανές, έξαλείφει ριζικά 
τήν άνάγκη νά έκπαιδεύεται μιά ειδική κατηγορία έργατών άποκλειστικά γιά 
τή δουλειά στίς μηχανές. ’ Η έξειδίκευση πού συνίσταται στό χειρισμό ένός 
έπιμέρους έργαλείου στή διάρκεια όλόκληρης τής ζωής ένός έργάτη, 
γίνεται ή έξειδίκευση τοΰ νά ύπηρετεϊ σ' όλη του τή ζωή μιά έπιμέρους 
μηχανή. Γίνεται κατάχρηση τού συνόλου τών μηχανών, γιά νά μεταμορφωθεί 
ό έργάτης, άπ' τήν πιό τρυφερή του ήλικία, σ' ένα έξάρτημα μιάς μηχανής, 
πού κι ή Ιδια είναι μέρος μιάς άλλης. Ό χ ι μόνο τά έξοδα πού άπαιτεί ή πα
ραγωγή της είναι τόσο σημαντικά μειωμένα μ' αύτό τόν τρόπο άλλά κι ή 
έξάρτησή της άπ’ τό έργοστάσιο καί. συνακόλουθα, άπ' τό κεφάλαιο, έχει 
γίνει άπόλυτη.

«Στή μανκρακτούρα καί στή χειροτεχνία, τό έργαλεϊο υπηρετεί τόν 
έργάτη ένώ στό έργοστάσιο αύτός είναι πού ύπηρετεϊ τή μηχανή. Έ κ εΐ ή 
κίνηση τοΰ μέσου έργασίας ξεκινάει άπ' αύτόν. ' Εδώ. αύτός είναι υποχρεω
μένος νά τό άκολουθεϊ. Στή μανκρακτούρα οί έργάτες άποτελοΰν τά μέλη 
ένός ζωντανού μηχανισμού. Στό έργοστάσιο, έχουν ένσωματωθεϊ σ' ένα 
νεκρό μηχανισμό πού ύπάρχει άνεξάρτητα άπ' αύτούς. Άκόμα καί τό ίδιο 
τό ξαλάφρωμα τής δουλειάς γίνεται ένα βασανιστήριο, γιατί ή μηχανή δέν 
έλευθερώνει τόν έργάτη άπ' τήν έργασία. άλλά άντίθετα άπογυμνώνει τήν 
έργασία άπ' τό περιεχόμενό της. Τό μέσο έργασίας πού έχει μετατραπεί σέ 
αυτόματο, όρθώνεται άπέναντι στόν έργάτη στό προτσές έργασίας. μέ τή 
μορφή τού κεφάλαιου, νεκρής έργασίας. πού έξουσιάζει καί άπομυζά τή 
ζωντανή του δύναμη.

« Ή  μεγάλη βιομηχανία όλοκληρώνει τελικά τό διαχωρισμό τής χειρω
νακτικής έργασίας άπ' τίς πνευματκές δυνάμεις τής παραγωγής, πού τίς 
μεταβάλλει σέ έξουσία τοΰ κεφάλαιου πάνω στήν έργασία. ' Η δεξιοτεχνία
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τού έργάτη έκμηδενίζεται μπροστά στήν έπκττήμη. στίς τεράστχς φυσικές 
δυνάμεις, στά μέγεθος τής κοινωνικής έργασίας πού ένσαρκώθηκε στό 
σύστημα τών μηχανών, καί πού άηοτελεί τή δύναμη τού άφεντικοΟ. Στό 
μυαλό αύτοϋ τού άφεντικού, τό μονοπώλιό του πάνω στίς μηχανές συνυ- 
ψαίνεται μέ τήν ύπαρξη τών Ιδιων τών μηχανών. Κι δπως λέει ό Φ. 
Ένγκελς*, σέ περίπτωση σύγκρουσης μέ τούς έργάτες του. τό άφεντικό 
τούς πετάει κατάμουτρα τά άκόλουθα περιφρονητικά λόγια: «Οί έργοστα- 
σιακοί έργάτες θάκαναν πολύ καλά νά θυμούνται δτι στήν πραγματικότητα ή 
έργασία τους είναι μιά άπ' τίς κατώτερες δτι καμιά άλλη δουλειά δέν μπο- 
ρεϊ νά μαθευτεί πιό εύκολα καί, παίρνοντας ϋπόψη τήν ποιότητά της. καμιά 
άλλη δέν πληρώνεται καλύτερα, άφοϋ γιά ν ' άποκτήσει κανείς κάθε έπιθυ- 
μητή δεξιοτεχνία χρειάζεται έλάχιστος χρόνος κι έλάχκττη έκπαΐδευση. 
Στήν πραγματικότητα, οί αχανές τοΟ άψεντικού παίζουν ένα πολύ σημαντι
κότερο ρόλο στό ζήτημα τής παραγωγής, άπ' δτι ή έργασία κι ή δεξιοτεχνία 
τοΰ έργάτη, πού μπορεϊ νά τή διδαχτεί κανείς οέ 6 μήνες καί πού μπορεϊ νά 
τή μάθει άκόμα κι ό τελευταίος χωριάτης».

« Ή  τεχνική ύποταγή τού έργάτη στήν όμοιόμορφη λειτουργία τού 
μέσου έργασίας κι ή ιδιόμορφη σύνθεση τού συνολικού έργάτη άπό άτομα 
τών δύο φύλλων καί κάθε ήλικίας, δημιουργούν μιά στρατιωτική πειθαρχία 
πού διαμορφώνεται καί γίνεται τό όλοκληρωμένο καθεστώς τοΰ έργοστα- 
σίου. ’ Εκεί. τό λεγόμενο έργο τής έπίβλεψης κι ό χωρισμός τών έργατών σέ 
άπλούς στρατιώτες κι ύπαξιωματικούς τής βιομηχανίας, έχουν φτάαει στό 
άποκορύφωμά τους. ' Ο Γιούρ, ό υμνητής τού έργοστόσιου λέει «' Η κύρια 
δυσκολία δέν έγκειτο τόσο στήν έφεύρεση τού αύτόματου συστήματος 
μηχανών..., άλλά.... στήν πειθαρχία, πού είναι άναγκαία γιά νά μάθουν στούς 
άνθρώπους ν" άπαρνηθοϋν τίς άταχτες συνήθειές τους στή δουλειά καί νά 
ταυτιστούν μέ τήν άμετάβλητη κανονικότητα τοΰ μεγάλου αύτόματου ' Η 
έφεύρεση, δμως, κι ή πετυχημένη έφαρμογή ένός κώδικα πειθαρχίας, πού 
ν ' άνταποκρίνεται στίς άνάγκες καί τήν ταχύτητα τού αύτόματου συστήμα
τος, ήταν ένα ήράκλειο έργο».

«  Αφήνοντας κατά μέρος τή διάκριση τών έξουσιών, τήν τόσο άρεστή 
Αλλωστε στούς άστούς, καί τό άνππροσωπευτικό σύστημα, πού τούς άρέσει 
άκόμα περισσότερο, ό καπιταλιστής διατυπώνει, σάν ιδιωτικός νομοθέτης κι 
αυτεξούσια, τήν άπόλυτη κυριαρχία του πάνω στούς έργάτες του, τόν δκό 
του έργοστασιακό κώδικα. Τή  θέση τού βούρδουλα τού έπκπάτη τών 
δούλων, έχει πάρει τό βιβλιάριο ποινών τού έπκπάτη έργασίας, δπου δλες οί 
ποινές καταλήγουν φυσικά οέ χρηματικά πρόστιμα καί περικοπές τού 
μισθού.

• Σ-τ.Σ. Ο Φ. Ένγκελς δίν πρέπει νά ουγχίβτοι μέ τούς άστούς συγγραφείς πού 
άναφίρονται ο' αύτό τό έγχειρί&ο. 'Ακολουθεί τόν Βκ> Ορόμο pt τό Μάρξ. δΓϊ̂ ς μπορεϊ νά 
γίνει άντιληπτό άπ' τά Be του τά λόγο.
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• Ό  Φ. Ένγκελς λ έ ε ι: « Η σκλαβιά στήν όποια ή άσπκή τάξη κρατάει 
δεμένο τό προλεταριάτο πουθενά άλλού δέ φαίνεται τόσο καθαρά δσο στό 
έργοστασιακό σύστημα. Εδώ, κάθε έλευθερία σταματάει ουσιαστικά καί 
φυσικά. ' Ο  έργάτης πρέπει νά βρίσκεται στό έργοστάσιο στίς 5 30 τό πρωί 
άν άργήσει 2 λεφτά, τιμωρείται, κι άν άργήσει 10 λεφτά, δέν τόν όφήνουν νά 
μπεϊ παρά μόνο μετά τήν ώρα τού κολατσιού, κι έτσι χάνει τό 1 /4 τού μερο
κάματου. ' Ο έργοστασιάρχης είναι ό άπόλυτος νομοθέτης. Φτιάχνει κανο
νισμούς τού έργοστάσιου δπως τοϋ γουστάρει τροποποιεί τόν κώδκά του ή 
κάνει προσθήκες σ αύτόν, δπως τού καπνίσει κι άν άκόμα συμπεριλάβει σ' 
αύτόν τήν πιό μεγάλη παλαβομάρα. τά δικαστήρια λένε στούς έργάτες : Μιά 
καί δεχθήκατε θεληματικά αύτό τό συμβόλαιο, είστε υποχρεωμένοι νά τό 
τηρήσετε. Έ τσ ι οί έργάτες είναι καταδικάσμένοι νά βασανίζονται, φυσικά 
καί ψυχικά, άπ' τά 9 τους χρόνια ώς τό θάνατό τους*.

'Ας πάρουμε, τώρα. γιά παράδειγμα τού τΙ λένε τά δικαστήρια, δυό 
περιπτώσεις. Στό Σέφφιλντ, στά 1866, ένας έργάτης είχε μισθωθεί γιά δυό 
χρόνια σ' ένα μεταλλουργικό έργοστάσιο. Ύστερα άπό ένα καβγά μέ τόν 
έργοστααιάρχη, έφυγε άπ' τό έργοστάσιο δηλώνοντας δτι μέ κανένα 
τρόπο δέ θάθελε νά ξαναγυρίσει. Αφού μηνύθηκε γιά άθέτηση τού 
συμβολαίου, καταδικάστηκε σέ δυό μήνες φυλακή (άν ό έργοστασιάρχης 
είναι έκεϊνος πού άθετεϊ τό συμβόλαιο, μπορεϊ νά έναχθεϊ μόνο μέ βάση τό 
άστικό δίκαιο καί δέν διακινδυνεύει παρά μόνο ένα πρόστιμο). Αφού ό 
έργάτης έκανε τούς δυό μήνες φυλακή, ό ίδιος έργοστασιάρχης τόν 
κάλεσε νά έπιστρέψει στό έργοστάσιο, μέ βάση τό παλιό συμβόλαιο. ' Ο 
έργάτης άρνήθηκε, προβάλλοντας τό έπιχείρημα δτι έχει ξεπληρώσει τήν 
άθέτηση τού συμβολαίου μέ φυλακή. Τότε ό έργοστασιάρχης τόν μήνυσε 
ξανά και καταδικάστηκε πάλι άπ' τό δικαστήριο, παρά τό γεγονός δτι ένας 
άπ' τούς δικαστές χαρακτήρισε άνοιχτά τό γεγονός αύτό τερατώδη άδικία, 
τό νά καταδικάζεται, δηλαδή, ένας άνθρωπος περιοδικά σ ’ δλη του τή ζωή 
γιά τό ίδιο άδικημα. Αύτή ή άπόφαση έκδόθηκε άπό ένα άπ' τά άνώτατα 
δικαστήρια τοΟ Λονδίνου κι δχι άπό κανένα έπαρχιακό δικαστήριο.

•' Η δεύτερη περίπτωση συνέβηκε στό Γουίλσιρ. τό Νοέμβρη τού 1863. 
Τριάντα περίπου υφάντριες, πού έργάζονταν σέ άτμοκίνητους άργαλειούς 
κάποιου ύφασματοβιομήχανου Χέραπ, κατέβηκαν σέ άπεργία γιατί αύτός ό 
Χέραπ είχε τήν ώραία συνήθεια νά κάνει περικοπές στό μισθό τους. δταν 
άργούσαν τό πρωί καί συγκεκριμένα, γιά 2 λεφτά άργοπορία τους κρατούσε 
6 πέννες, γιά 3 λεφτά 1 σελλίνι καί γιά 10 λεψτά 1 σ. καί 6 π. Πράγμα που 
σημαίνει 9 σ. τήν ώρα, δηλαδή, 4 λίρες στερλίνες καί 10 σ. τή μέρα. τή 
στιγμή πού ό μέσος μισθός τους δέν ξεπερνοΟσε ποτέ τά 10-12 σ. τή 
βδομάδα. ' Ο Χέραπ είχε βάλει ένα παιδί γιά νά σαλπίζει τήν ώρα πού άρχιζε 
ή δουλειά στό έργοστάσιο, πού άνοιγε καμιά φορά πριν άπ' τίς 6 τό πρωί, καί 
μόλις'τό σάλπισμα σταματούσε, οί πόρτες έκλειναν κι δλες οι έργάτριες πού 
έμεναν'έξω, έτρωγαν πρόστιμο. Καί καθώς δέν υπήρχε ρολόι σ' έκεϊνο τό
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έργοστάσιο. οί δύστυχες ήταν έρμαιο αύτού τοΟ ππσιρικβ, πού τόν δασκά
λευε ό Χέραπ. Οί μανάδες καί τά κορίτσια πού άπεργούσαν, δήλωσαν δτι θά 
ξανάπιαναν δοολεώ μόνον Αν άντικατασταΐνονταν ό σαλπιγκτής μ' ένα 
ρολόι κι άν έφαρμοζότσν μιά πιό λογική ταρκρα προστίμων. Ό  Χέραπ 
μήνυσε 19 γυναίκες καί κορίτσια γιά άθέτηση συμβολαίου. Καταδικάστηκαν 
σέ θ π. πρόστιμο ή κάθε μιά σύν 2 σ. καί 6 π. γιά τά δικαστικά έξοδα. ' Ο 
Χέραπ, φεύγοντας άπ' τό δκαστήριο. άποδοκιμάστηκε μέ σφυρίγματα άπ' 
τό πλήθος»'.

Τά θλιβερά άποτελέσματα τού έργοστάσιου καί τής μεγάλης βιομηχα
νίας προβλέπονται πάντοτε άπ' τούς έργάτες, όπως τό αποδείχνει ό 
τρόπος πού άντιμετωπίζουν κάθε φορά τίς μηχανές.

Στό 17ο αιώνα, σ ’ όλη σχεδόν τήν Εύρώπη, ξέσπαoqv έργατικές 
έξεγέροεις έναντίον μιας ύφαντουργικής μηχανής, πού έφτιανε κορδέλλες 
καί οειρήτια, ή όποια λεγόταν Μπάντμυλε ή Μύλενστουλ. Μ τελευταία 
είχε έφευρεθεϊ στή Γερμανία. Ό  άββάς Λαντσελόττι, σ' ένα έργο του πού 
βγήκε στά 1636, άφηγεΐται δ τ ι. « Ό  Άντο ν  Μύλλερ άπ' τό Ντάντσιγκ είδε 
δπως λέει. πριν άπό 50 χρόνια περίπου, μιά πολύ τεχνική μηχανή σ' αύτή 
τήν πόλη, πού ϋφαινε ταυτόχρονα 4 ώς 6 υφαντά έπειδή δμως τό δημοτικό 
συμβούλιο φοβήθηκε ότι αύτή ή έφεύρεση θά μετάτρεπε μεγάλο άριθμό 
έργατών σέ ζητιάνους, έμττόδισε τή χρήση τής μηχανής κι έβαλε νά 
στραγγαλίσουν ή νά πνίξουν στά κρυφά τόν έφευρέτη της».

«  ' Η ίδια μηχανή χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά τό 1629 στό Λέυντίν, 
όπου οί έξεγέροεις τών σειρητοπλεκτών ανάγκασαν, αρχικά, τίς δημοτικές 
άρχές νά τήν απαγορέψουν. ' Ο Μπόξχορν λέει σχετικά : «Πριν άπό 20 
περίπου χρόνια, όρισμένοι άνθρωποι σ' αύτή τήν πόλη έφεΟραν ένα 
όργανο ύφανσης, μέ τό όποίο ένας μόνο έργάτης μπορούσε νά ύφάνει 
περισσότερα ύφαντά καί πιό εύκολα άπ' ότι μπορούσαν πολλοί έργάτες 
στόν ίδιο χρόνο. Τό άποτέλεσμα ήταν νά προκληθοΰν ταραχές καί διαμαρ
τυρίες άπό μέρους τών ύφαντουργών, πράγμα πού έκανε τίς δημοτικές 
άρχές ν ' απαγορεύσουν τή χρήση αύτού τοΰ όργάνου»* 'Αφοϋ έκδόθηκαν 
έναντίον αύτού τού άργαλειοΰ διάφορα λίγο-πολύ απαγορευτικά διατάγμα
τα, στά 1632, στά 1639 κ.λ.π., τελικά έπιτράπηκε ή χρήση του κάτω άπ' 
όρισμένους όρους, μέ τό διάταγμα τής 15 Δεκέμβρη 1661, τής Γενικής 
Συνέλευσης στήν Ολλανδία.

« Ή  Μπάντστουλ είχε απαγορευτεί στήν Κολωνία, στά 1676, ένώ ή ει
σαγωγή της στήν ' Αγγλία, τήν ίδια έποχή, είχε προκαλέσει ταραχές ανάμε
σα στούς υφαντουργούς. Μέ τό Αύτοκρατορικό Διάταγμα τής 19 Φλεβάρη 
1685, απαγορεύτηκε ή χρήση της σ' όλη τή Γερμανία. Στό Αμβούργο, μέ 
διαταγή τής Δημαρχϊας. κάηκε δημόσια. Στις 9 Φλεβάρη 1719, ό αύτοκρά- 
τορας Κάρολος Σ Τ ' , ανανέωσε τό διάταγμα το01685 καί μόλις τό 1765 έπι-

1 Μάρξ, Κ®φ.ΙΓ·.§4.
2. Μάρξ, Ke* W", §4.



τράπηκε ή δημόσια χρήση της στό Έκλεκτοράτο τής Σαξωνίας.
«Αύτή ή μηχανή, πού ξεσήκωσε τόοο θόρυβο στήν Ευρώπη, ήταν ό 

πρόδρομος τών κλωστικών κι υφαντικών μηχανών καί προανάγγειλε τή 
βιομηχανική έπανάσταση τοΰ 18ου αιώνα. "Εδινε τή δυνατότητα καί στό πιό 
άπειρο παιδί νά κινεί έναν όλόκληρο άργαλειό μέ όλες του τίς σαΐτες, 
τραβώντας καί σπρώχνοντας ένα μοχλό καί πορήγε, στήν τελειοποιημένη 
της μορφή, 40-50 κομμάτια τή φορά.

«Στίς άρχές τοΰ 17ου αιώνα, ό έξεγερμένος δχλος κατέστρεψε ένα 
άνεμοκίνητο πριονιστήριο, πού είχε κατασκευάσει ένας Ολλανδός κοντά 
στό Λονδίνο. Στίς άρχές τοϋ 18ου αιώνα, οί ύδροκίνητες πριονιστικές 
μηχανές έπικράτησαν πολύ δύσκολα έξαιτίας τής λαϊκής άντίστασης, πού 
ύποστηριζόταν κι άπ' τό Κοινοβούλιο. "Οταν ό Έβερετ, στά 1758, κατα
σκεύασε τήν πρώτη ύδροκίνητη μηχανη γιά τό κούρεμα τοΰ μαλλιού, 
100.000 άνθρωποι, πού έχασαν έξαιτίας της τή δουλειά τους, τήν έκαναν 
στάχτη. 50.000 έργάτες πού ζοϋοαν ώς τότε άπ' τό λανάρισμα τοΰ μαλλιού, 
μέ αίτησή τους στό Κοινοβούλιο, τάχθηκαν ένάνπα στίς ξαντικές μηχανές.
' Η μαζκή καταστροφή τών μηχανών στίς άγγλικές μανκρακτουρκές περι
φέρειες. στά πρώτα 15 χρόνια τοΰ 19ου αιώνα, έδωσε στήν Κυβέρνηση τό 
πρόσχημα γιά τή λήψη τών πιό άνηδραστικών μέτρων βίας.

«Χρειάζεται χρόνος καί πείρα, γιά νά μάθουν ο( έργάτες νά διακρίνουν 
τίς μηχανές άπ' τήν καπιταλιστική τους χρησιμοποίηση καί νά στρέφουν, 
έτσι, τίς έπιθέσεις τους δχι ένάντια στά ύλικά μέσα παραγωγής, άλλά 
ένάντια στήν κοινωνική μορφή τής έκμετάλλευσής τους»'.

Νά λοιπόν ποιές είναι οί συνέπειες τών μηχανών καί τής μεγάλης 
βιομηχανίας γώ τούς έργάτες. Οί τελευταίοι άπολύθηκαν, στήν άρχή μαζικά 
άπ' τά έργοστάσια, δπου τή θέση τους πήρε ή μηχανή. Οί λίγοι πού 
άπόμειναν έπρεπε νά ύποστοϋν τήν ταπείνωση νά σπάσουν μέ τά Μια τους 
τά χέρια τά τελευταία έργαλεϊα τής δουλειάς τους καί νά καταντήσουν 
σκλάβοι τών μηχανών δφειλαν νά ύποστοϋν τό βάρος μιδς ύπερβολικά 
μεγάλης έργάοιμης μέρας- ν ' άπαρνηθοϋν γυναίκα καί παιδιά, καί νά γίνουν 
σκλάβοι τοΰ κεφάλαιου. Καί τέλος, νά υποφέρουν άπό άπερίγραπτους 
σπασμούς, πού όφείλονταν στά βασανιστήρια μιδς έργασίας, πού έντατικο- 
ποιούνταν προοδευτικά άπ' τήν τρελλή έπιθυμία τής ύπεραξίας, πού είχε 
κυριέψει τόν καπιταλιστή στήν περίοδο τής μεγάλης βιομηχανίας. Αλλά 
άπ' τό θεό - κεφάλαιο δέν λείπουν οί θεολόγοι, πού έξηγούν τά πάντα καί 
δικαιολογούν τά πάντα μέ τούς αιώνιους νόμους τους. Στίς άπελπισμένες 
κραυγές τών έργατών πού όδηγήθηκαν στήν πείνα έξαιτίας τών μηχανών, 
αύτοί άπαντοΰν άναγγέλοντας, σάν άντιστάθμισμα, τήν ψήφιση ένός νόμου 
πού έπιτρέπει τή μετανάστευση.

«Μιά όλόκληρη σειρά άστών οικονομολόγων, δπως ό Τζαίημς Μίλλ, ό

Ι.ΜΰρξΚα». ΙΓ.55.
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ΜΑκ Κοϋλλοκ, 6 Τόρρενς. 6 Σένιορ, ό Τζών Στιούαρτ ΜΙλλ κ.λπ. ύποστηρί- 
ζουν Ατι κάθε μηχανή πού έκτοπίζει έργάτες, Απελευθερώνει ταυτόχρονα 
καί κατ' άνάγκη ένα Αντίστοιχο κεφάλαιο*γιά τήν Απασχόληση τών Ιβιων 
αύτών έργατών.

•'Ας ύποθέοουμε Ατι σέ μιά μανιφακτούρα ταπετσαρίας τΑ συνολικό 
κεφάλαιο είναι 6000 λίρες στερλίνες, άπ' τίς όποιες οί μισές έχουν 
διατεθεί σέ πρώτες ύλες (γιά λόγους Απλοποίησης δέν παίρνουμε ύπώψη 
τίς κτιριακές έγκαταστάσεις κ.λ.π.) κι οί άλλες μισές προορίζονται γιά τήν 
πληρωμή τών 100 έργατών της. πού ό καθένας παίρνει έναν έτήοκ» μισθό 30 
λ. στ. Σέ μιά δοσμένη στιγμή, ό καπιταλιστής άπολύει 50 έργάτες καί τούς 
άντικαθιστδ μέ μιά μηχανή άξίας 1500 λ. στ.

« Απελευθερώνεται κεφάλαιο μ' αύτή τήν ένέργεια; Αρχικά τό 
συνολικό ποσό τών 6000 λ. στ. άποτελούνταν άπό ένα σταθερό κεφάλαιο 
3000λ. στ. κι ένα μεταβλητό κεφάλαιο 3000λ. στ. Τώρα άποτελεϊται άπό ένα 
σταθερό κεφάλαιο 4500 λ.στ. (3000λ.στ. γιά τίς πρώτες Ολες καί 1500 λ,στ. 
γιά τίς μηχανές) κι ένα μεταβλητό κεφάλαιο 1500 λ.στ. γιά τήν πληρωμή 50 
έργατών. Τό μεταβλητό μέρος τού κεφάλαιου έχει μειωθεί άπ' τό 1/2 στό 
1/4 τού συνολικού κεφάλαιου. Έ τσ ι ένα κεφάλαιο 1500 λιρών άντί ν' 
Απελευθερωθεί, δεσμεύεται μέ μορφή πού παύει ν' άνταλλάσσεται μέ 
έργατική δύναμη, δηλαδή, έγινε άπό μεταβλητό σταθερό. Στό μέλλον, τό 
συνολικό κεφάλαιο τών 6000 λ. στ. ποτέ πιά δέ θά μπορεϊ ν' άπασχολήσει 
περισσότερους άπό 50 έργάτες, καί κάθε φορά πού θά τελειοποιείται ή 
μηχανή, θ' άπασχολεΐ άκόμα λιγότερους. «Γιά νά εύχαριστήσουμε τούς 
θεωρητκούς τής άντιστάθμισης, ΘΑ δεχτούμε δτι ή τιμή τής μηχανής είναι 
μκρότερη άπ' τΑ Αθροισμα τών μισθών, πού δέν πληρώνονται πιά κι δτι αύτή 
δέν κοστίζει 1500 λ. στ., άλλά μόνο 1000 λ. στ.

«Σύμφωνα μέτά νέα μας δεδομένα, τά κεφάλαιο τών 1500 λ. στ., πού 
Αλλοτε διατίθονταν σέ μισθούς, μετατρέπεται σέ σταθερό ή δεσμεύεται 
ένα μεταβλητό κεφΑλαιο 1000 λ. στ. μέ τή μορ(ρή τών μηχανών κι Απελευ
θερώνεται ένα κεφάλα» 500 λ. στ. άπ' τή χρήση τους στά έργοστΑσιο τα
πετσαρίας, καί πού μπορούν νά λειτουργήσουν οά νέο κεφάλαιο. "Αν ό μι
σθός παραμένει ό Ιδιος, αύτό άποτελεϊ μιά βάση πού θά πρόσφερε τή δυνα
τότητα Απασχόλησης 16 περίπου έργατών, ένώ έχουν ήδη άπολυθεί 50. 
' Αλλά στήν ούσία θ ' άπασχολήσει πολύ λιγότερους άπό 16. έπειδή οί 500 λ. 
στ. γιά νά μετατραποΟν σέ κεφΑλαιο, πρέπει κατά ένα μέρος νΑ ξοδευτούν 
σέ πρώτες ύλες. έργαλεϊα κ.λ.π., κοντολογίς, νΑ συμπεριλΑβουν ένα στα
θερό συστατικό μέρος πού δέ ΘΑ μετατραπεΤ σέ μιΛούς.

« Ά ν  ή παραγωγή τών νέων μηχανών Απασχολεί ένα πρόσθετο Αριθμό 
μηχανουργών, μήπως αύτό Αποτελεϊ Αντιστάθμισμα γιΑ τούς έργΑτες 
ταπετσαρίας πού πετΑχτηκαν στό δρόμο; Σέ κΑθε περίπτωση ή παραγωγή 
τών μηχανών άπασχολεΐ λιγΑτερους έργΑτες Απ' αυτούς πού έκτοπίζει ή 
χρησιμοποίησή τους. ΤΑ ποσό τών 1500 λ. στ., πού Αντηροσώπευε μΑνο τό
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μισθό τών έργατών ταπετσαρίας πού άπολύθηκαν. άντιπροσωπεύει τώρα όχι 
μόνο τήν όξία τών μέσων παραγωγής πού άπαιτούνται γιό τήν κατασκευή 
τους. άλλά καί τό μιοθό τών μηχανουργών πού τις φτιάξανε καί τήν ύπεραξία 
πού πηγαίνει στ' άφεντικό τους. Επιπλέον, όταν φτιαχτεί μιά μηχανή, δέ 
χρειάζεται ν άνανεωθεϊ παρά μόνο μετά τό θάνατό της, καί γιά ν ' άπασχο- 
λούν συνέχεια τόν πρόσθετο άριθμό μηχανουργών, θά πρέπει οί μανκρα- 
κτούρες ταπετσαρίας, ή μιά μετά τήν άλλη, νά έκτοπίζουν έργάτες μέ τίς 
μηχανές.

« Αλλά δέν έννοούν αύτό τό είδος άπελευβέρωσης τού κεφάλαιου οί 
δογματικοί τής άντιστάθμισης Εννοούν τά μέσα συντήρησης τών έργατών 
πού άπολύθηκαν. Στερώντας τούς 50 έργάτες άπ' τό μισθό τους τών 1500 
λ. στ., ή μηχανή τούς στερεί καί τήν κατανάλωση μέσων συντήρησης άξίας 
1500 λ. στ.

Νά ποιά είναι ή θλιβερή πραγματικότητα.
Κάνοντας τόν έργάτη νά πεινάσει, οί κύριοι μέ τίς χοντρές κοιλιές, 

άπελευθερώνουν τά άναγκαία γιά τή συντήρηση τού έργάτη καί τά χρησιμο
ποιούν γιά τήν άπασχόληση άλλων έργατών σέ άλλες βιομηχανίες. 'Οπως 
βλέπουμε, όλα έξαρτώνται άπ- τόν τρόπο πού θά έκφραστεί κανείς. 
Nominibus mollire licet mala (έπιτρέπεται νά άπαλύνει κανείς τό κακό μέ 
λέξεις)-1.

νΜώρξ,κ**. c  .J6.
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ VIII

Ό  μισθός

Οί ύποστηρκτές τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής ισχυρίζονται 
δτι ό μισθός είναι ή τιμή τής έργασίας κι ή ύπεραξία τό προϊόν τοΰ 
κεφάλαιου.

Αλλά τΐ άκριβώς είναι ή άξια τής έργασίας; Ή  έργασία ή ένυπάρχει 
άκόμα στόν έργάτη ή έχει κιόλας καταναλωθεί. Αύτό, δηλαδή, σημαίνει δτι ή 
έργασία είναι ή ή δύναμη, ή δυνατότητα νά κάνουμε κάτι, ή είναι αύτό τό 
κάτι πού κιόλας έχει γίνει: κοντολογίς, ή έργασία είναι ή ή έργατική δύναμη 
ή τό έμπόρευμα. ' Ο έργάτης δέν μπορεϊ νά πουλήσει τήν έργασία ποΰχει 
κιόλας καταναλώσει, δηλαδή, αύτό πού ό ίδιος παράγει, τό έμπόρευμα, γιατί 
αύτό άνήκει στόν καπιταλιστή κι όχι στόν ίδιο τόν έργάτη. Γιά νά μπορεϊ ό 
έργάτης νά πουλήσει τήν έργασία πούχει κιόλας καταναλώσει, δηλαδή, τό 
έμπόρευμα πού έχει παράξει. θά έπρεπε νά διαθέτει τά μέσα έργασίας καί 
τίς πρώτες ύλες τής έργασίας. καί σ ' αύτή τήν περίπτωση, θάταν ό έμπορος 
τών έμπορευμάτων πού ό Ιδιος παρήγαγε ' Αλλά αύτός δέ διαθέτει τίποτα, 
είναι ένας προλετάριος πού γιά νά ζήσει πρέπει νά πουλήσει σέ άλλους τό 
μόνο άγαθό πού τού άπομένει, δηλαδή, τήν ικανότητα ή τή δύναμη νά 
δουλεύει, τήν έργατική δύναμη. "Αρα, ό καπιταλιστής δέν μπορεϊ ν' 
άγοράσει παρά μόνο τήν έργατική δύναμη, ή όποία, δπως κάθε άλλο 
έμπόρευμα, έχει μιά άξια χρήσης καί μιά άνταλλακτική άξια. ' Ο καπιταλι
στής πληρώνει στόν έργάτη τήν κοινώς λεγόμενη άξια, δηλαδή, τήν 
άνταλλακτική άξια, γιά τό έμπόρευμα πού τοΰ πουλάει. Αλλά ή έργατική 
δύναμη έχει, έπιπλέον, μιά άξια χρήσης, ή όποία άνήκει στόν καπιταλιστή 
πού τήν άγόραοε. Όμως. ή άξια χρήσης αύτοΰ τοΰ μοναδικού έμπορεύμα
τος έχει δυό ιδιότητες. Η πρώτη είναι μιά ιδιότητα πού τή συναντάμε καί 
στήν άξια χρήσης δλων τών άλλων έμπορευμάτων, δηλαδή, δτι ικανοποιεί 
μιάν άνάγκη ή δεύτερη είναι μιά καθαρά δική της Ιδιότητα, δηλαδή, δτι 
δημιουργεί άξια, πράγμα πού ξεχωρίζει αύτό τό έμπόρευμα άπ' όλα τά 
άλλα.

"Αρα. ό μισθός δέν μπορεϊ ν '■ άντιπροσωπεύει τίποτ' άλλοάπ' τήν τιμή 
τής έργατικής δύναμης. Καί ή ύπεραξία δέν μπορεϊ νάναι προϊόν τοΰ 
κεφάλαιου, γιατί τό κεφάλαιο είναι μιά άδρανής ύλη, πού συμμετέχει στό 
έμπόρευμα μέ τήν Ιδια πάντα ποσότητα άξίας μέ τήν όποια συμμετείχε 
άρχικά είναι ύλη χωρίς ζωή καί πού, μένοντας μόνη της, χωρίς τήν έργατική 
δύναμη, δέ θά ζωντάνευε ποτέ. Μόνο ή έργατική δύναμη μπορεϊ νά παράγει 
ύπεραξία. Αύτή είναι πού προσφέρει τό πρώτο σπέρμα ζωής στό κεφάλαιο.
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Αύτή είναι πού συντηρεί δλη τή ζωή τοΟ κεφάλαιου. Τό τελευταίο, άρχικά. 
δέν κάνει τίποτ' άλλο άπ' τό νά άπομυζά, κατόπιν νά άπορροφά άπ' όλους 
τούς πόρους καί, τελικά, ν ’ άντλεί μέ μανία ύπεραξία άπ' τήν έργασία.

Οί δυό βασικοί τύποι τού μισθού είναι: τό χρονομίσθω κι ό μισθός μέ τό 
κομμάτι.

Τ  ό χρονομίσθιο είναι ό μισθός πού πληρώνεται γιά ένα δοσμένο χρόνο: 
γιά μιά μέρα, γιά μιά βδομάδα, γιά ένα μήνα έργασίας. Άποτελεί μιά 
παραλλαγή τής τιμής τής έργατκής δύναμης. Αντί νά πούμε δτι ό έργάτης 
έχει πουλήσει τήν έργατική δύναμη μιάς μέρας γιά 3 σ. λέμε δτι ό έργάτης 
πηγαίνει νά δουλέψει γιά ένα μισθό 3 σ. τή μέρα.

Ό  μισθός τών 3 ο. τή μέρα. είναι λοιπόν ή τιμή τής έργατικής δύναμης 
γιά μιά μέρα. Ά λλά  ή διάρκεια τής έργάσιμης μέρας ποικίλει. Ά ν π .χ . είναι 
10 ώρες, ή έργατική δύναμη πληρώνεται μέ 3 3/5 πέννες τήν ώρα, ένώ άν 
είναι 12 ώρες. ή έργατική δύναμη πληρώνεται μέ 2 2/5 π.* τήν ώρα.Άρα, ό 
καπιταλιστής, παρατεΐνοντας τήν έργάσιμη μέρα. θά πληρώσει στόν έργάτη 
μιά μικρότερη τιμή γιά τήν έργατική του δύναμη. ' Ο καπιταλιστής μπορεϊ, 
έπίσης, ν' αύξήσει τό μισθό, συνεχίζοντας δμως νά πληρώνει στόν έργάτη 
γιά τήν έργατική του δύναμη τήν Ιδια τιμή δπως πρώτα ή κΓ άκόμα 
μικρότερη. Ά ν  ένας καπιταλιστής αύξήσει τό μισθό τού έργάτη του άπό 3 σ. 
σέ 3 σ. 7 1/5 π. τή μέρα καί ταυτόχρονα παρατείνει τήν έργάσιμη μέρα άπό 
10 ώρες, πού ήταν πριν, σέ 12 ώρες, παρόλο πού αύξησε κατά 7 1/5 π. τό 
ή με ρομίσθιο, θά πληρώνει πάντα στόν έργάτη 3 3/5 π. τήν ώρα γιά τήν 
έργατική του δύναμη.Άν πάλι ό καπιταλιστής, αύξήσει τό μισθό άπό 3 σ. σέ 
3 σ. 7 1/5 π. άλλά ταυτόχρονα παρατείνει τήν έργάσιμη μέρα άπό 10 σέ 15 
ώρες, παρόλο πού αύξάνει τό μεροκάματο θά καταφέρει νά πληρώσει στόν 
έργάτη γιά τήν έργατική του δύναμη μιά τιμή μικρότερη άπό πριν. Δηλαδή, 
2,9 π. περίπου άντί 3 3/5 π. Τό Ιδιο άποτέλεσμα πετυχαίνει ό καπιταλιστής 
άν, άντί ν ' αύξήσει τό έκτατικό μέγεθος τής έργασίας. αύξήσειτό έντατιχό 
της μέγεθος αύτό μπορεϊ νά τό κάνει, όπως έχουμε κιόλας πει, μέ τίς 
μηχανές. Κοντολογίς, ό καπιταλιστής, αύξάνοντας τό μέγεθος τής έργα
σίας. καταφέρνει νά έξαπατήσει έντιμα τόν έργάτη καί μπορεϊ άκόμα νά 
κερδίσει τή φήμη τού γενναιόδωρου, αύξάνοντας τό ήμερομίσθιο.

“Οταν ό καπιταλιστής πληρώνει τόν έργάτη μέ τήν ώρα, βρίσκει πάλι 
τρόπο νά τόν ζημιώσει, αύξάνοντας ή μειώνοντας τό μέγεθος τής έργασίας, 
άλλά πληρώνοντας πάντα έντιμα τήν ίδια τιμή γιά κάθε ώρα έργασίας. 
Ά ς  υποθέσουμε τώρα ότι τό ώρομίσθιο είναι πράγματι 2 2/5 π. Ά ν  ό καπι
ταλιστής άπασχολήσει τόν έργάτη 8 ώρες άντί 12, θά τού πληρώσει 2 άντί 
γιά 3 σ., θά τόν κάνει, δηλαδή, νά χάσει 1 σ., μέ τό όποιο ό έργάτης πρέπει

• Σ.τ.Μ. 1 λίρα Αγγλίας -  20 οελλΜα (1 σελλΚι-12 πέννες). Σήμερα τάσελλίνο έχουν 
καταργηθεΐ καί 1 λίρα > 100 πέννες.
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νά Ικανοποιήσει τό 1/3 τών καθημερινών του άναγκών. Αντίθετα, άν ό κα
πιταλιστής άπασχολήοει τόν έργάτη 14 ή 16 ώρες. άντί γιά 12, μολονότι θό 
τόν πληρώσει 3 ο. 6 π. άντί γιά 3 ο., κατορθώνει νά πάρει άπ’ τόν έργάτη
2 ή 4 ώρες έργασίας σέ μιά τιμή μικρότερη άπ' δτιάξίζει. Ύστερα άπό 12 
ώρες έργασίας, οι δυνάμεις τοϋ έργάτη έχουν κιόλας καταναλωθεί κι οί 2-4 
ώρες έργασίας. ποϋ γίνονται έπιπλέον, κοστίζουν περισσότερο άπ τίς 12 
πρώτες. Αύτό τό έπχείρημα πού πρόβαλλαν οί έργάτες. βλέπουμε νά τό 
άποδέχονται διάφορες βιομηχανίες, όπου οί υπερωρίες πληρώνονται περισ
σότερο άπ' τίς κανονικές ώρες.

Ό σ ο  μικρότερη είναι ή τιμή τής έργατικής δύναμης, πού άντιπροσω- 
πεύεται άπ' τό χρονομίσθιο. τόσο μεγαλύτερος είναι ό έργάσιμος χρόνος. 
Κι αύτό είναι φανερό. Ά ν  ό μισθός είναι 3 π. τήν ώρα. άντί γιά 3 3/5 π., τότε 
ό έργάτης πρέπει νά συμπληρώσει μιά έργάσιμη μέρα 12 ώρών. άντί γιά μιά 
έργάσιμη μέρα 10 ώρών, γιά νά πάρει τά 3 σ. πού άπαιτεϊ ή ικανοποίηση τών 
καθημερινών του άναγκών. Ά ν  ό μισθός είναι 2 σ. τή μέρα, ό έργάτης πρέ
πει νά κάνει 3 έργάοιμες μέρες άντί γιά 2. γιά νά ικανοποιήσει τίς άνάγκες 2 
μόνο ήμερών. ' Εδώ. ή μείωση τοϋ μιοθοϋ έχει σάν άποτέλεσμα τήν αύξηση 
τής έργασίας, άλλά συμβαίνει έπίσης κι ή αύξηση τής έργασίας νά έχει σάν 
άποτέλεσμα τή μείωση τοΟ μισθού. Μέ τήν εισαγωγή τών μηχανών π.χ. ένας 
έργάτης καταφέρνει νά παράγει τό διπλάσιο άπό πριν τότε ό καπιταλιστής 
μειώνει τόν άριθμό τών έργατών συνακόλουθα, αύζάνεται ή προσφορά έρ
γασίας κι οί μισθοί πέφτουν

Ο  μισθός μέ τό κομμάτι ή κατ' άποκοπή, ή δπως άλλιώς μπορούμε νά 
τόν ποϋμε. δέν είναι τίποτ' άλλο άπό μιά παραλλαγή του χρονομίσθιου, 
δπως άποδείχνεται κι άπ τό γεγονός ότι αύτοί οί δυό τύποι μισθού χρησι
μοποιούνται άδιάκριτα, όχι μόνο στά διάφορα έργοστάοια, άλλά μερικές 
φορές άκόμα καί μέσα στό ίδιο έργοστάσιο.

Ένα ς έργάτης δουλεύει 12 ώρες τή μέρα γιά ένα μισθό 3 σ. καί παράγει 
μιά άξια 6 ο.. Εδώ μάς είναι άδιάφορο άν ό έργάτης παράγει στίς 6 πρώτες 
ώρες τής έργασίας του τά 3 ο. τού μισθού του, καί στίς άλλες 6, τά 3 σ. τής 
ύπεραξίας. πού είναι τό Ιδιο σά νά λέγαμε δτι ό έργάτης παράγει, σέ κάθε 
πρώτη μισή ώρα 3 π , δηλαδή, τό 1/12 τού μισθού του καί σέ κάθε δεύτερη 
μισή ώρα. 3 π..δηλαδή, τό 1/12 τής ύπεραξίας. Μέ τόν ίδιο τρόπο, άν ό 
έργάτης παράγει σέ 12 ώρες έργαοίας 24 κομμάτια, καί κερδίζει 12 1/2 π. 
στό κομμάτι, δηλαδή. 3 σ. συνολικά, είναι τό Ιδιο σά νά λέγαμε δτι ό έργάτης 
παράγει 12 κομμάτια γιά νά βγάλει τά 3 ο. πού θά πάρει αύτός σά μισθό, καί 
12 κομμάτια γιά νά ποράγει 3 ο. ύπεραξίας ή δτι ό έργάτης παράγει σέ κάθε 
ώρα έργασίας ένα κομμάτι γιά τήν πληρωμή του κι ένα κομμάτι γιά τό 
κέρδος τού άφεντικού του.

«Στήν έργασία μέ τό κομμάτι, ή ποιότητα τής έργασίας έλέγχεται άπ' 
τό Ιδιο τό προϊόν της, πού πρέπει νάχει τή μέση ποιότητα, 6ν πρόκειται νά 
πληρωθεί όλόκληρη ή τιμή τοΰ κομματιού. Απ' τήν άποψη αύτή. ό μισθός
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μέ τό κομμάτι γίνεται ή πιό προσοδοφόρο πηγή περικοπής τοΟ μισθού τοΟ 
έργάτη. Προσφέρει στούς καπιταλιστές ένα καθορισμένο μέ άκρίβεια 
μέτρο γιά τήν έντατικότητα τής έργασίας. Μόνο ό χρόνος έργασίας, πού 
ένσαρκώνεται σέ μιά καθορισμένη έκ τών προτέρων κι έμπειρικά διαπιστω
μένη ποσότητα έμπορεύματος, θεωρείται κοινωνικά άναγκαϊσς χρόνος 
έργασίας καί πληρώνεται σάν τέτοιος. ΓΓ αύτό, στά κάπως μεγαλύτερα 
έργαστήρια ραπτικής, στό Λονδίνο, ένα όρισμένο κομμάτι έργασίας, λογου- 
χάρη, ένα γιλέκο, όνομάζεται μία ώρα, μισή ώρα κ.λ.π. καί πληρώνεται 6 π. 
τήν ώρα Γνωρίζουμε άπ' τήν πράξη πόσο είναι τό μέσο προϊόν μιός ώρας. 
"Οταν άλλάζει ή μόδα. ξεσπάει πάντα ένας καβγάς άνάμεσα στό άφεντικό 
καί τόν έργάτη. γιά τό άν ένα συγκεκριμένο κομμάτι δουλειάς ισοδύναμε! μέ 
μιά ώρα, ώσπου ν ’ άποφασίσει κι έδώ ή πείρα. Τό Ιδιο συμβαίνει καί στά 
ξυλουργικά έργαστήρια, στά έργαστήρια πού έπεξεργάζονται τόν έβενο 
κ.λ.π. Ά ν  δμως, ό έργάτης δέν έχει τή μέση παραγωγικότητα, άν δέν 
μπορεϊ νά παραδώσει ένα όρισμένο έλάχκττο ήμερήσιο προϊόν, όπολύεται.

«Αφ ού έλέγχεται άπ’ τήν ϊδ*α τή μορφή τού μισθού, ή ποιότητα κι ή 
έντατικότητα τής έργασίας. ένα μεγάλο μέρος τής έπιστασιας γίνεται 
περιττό. Σ ' αύτό στηρίζεται δχι μόνο ή σύγχρονη δουλειά στό σπίτι, άλλά κι 
ένα όλόκληρο σύστημα καταπίεσης κι έκμετάλλευσης ίεραρχικά διαρθρω
μένο Ά π ' τή μιά μεριά, ό μισθός μέ τό κομμάτι διευκολύνει τήν παρεμβολή 
παροσίτων άνάμεσα στόν καπιταλιστή καί τόν έργάτη, τήν υπομίσθωση τής 
έργασίας. Τό κέρδος τών μεσαζόντων, τών ένδιάμεσων προσώπων, πηγάζει 
άποκλειστικό άπ' τή διαφορά άνάμεσα στήν τιμή τής έργασίας πού πληρώ
νει ό καπιταλιστής καί στό μέρος αυτής τής τιμής πού οί ένδιάμεσο» 
παραχωρούν πραγματικά στόν έργάτη. Ά π  τήν άλλη μεριά, ό μισθός μέ τό 
κομμάτι έπιτρέπει στόν καπιταλιστή νά κλείνει συμβόλαιο μέ τό βασικό 
έργάτη -  στή μανιφακτούρα μέ τόν αρχιεργάτη, στά άνθραχωρυχεϊα μέ τό 
μιναδόρο κ.λ.π. -  πρός τόσα ή τόσα τό κομμάτι καί μέ τιμή πού νά έπιτρέπει 
στό βασικό έργάτη νά βρίσκει καί νά πληρώνει ό Ιδιος τούς βοηθούς πού 
χρειάζεται Ή  έκμετάλλευση πού άσκεϊ τό κεφάλαιο στούς έργάτες, 
γίνεται έδώ διαμέσου τής έκμετάλλευσης έργάτη άπό έργάτη.

«'Οταν είναι δοσμένος ό μισθός μέ τό κομμάτι, τό προσωπικό συμφέ
ρον σπρώχνει τόν έργάτη νά έντείνει, δσο τό δυνατών περισσότερο, τήν 
έργατική του δύναμη, πράγμα πού έπιτρέπει στόν καπιταλιστή ν - αύξάνειτό 
βαθμό έντατικότητας τής έργασίας. Αύτό τό φυσικό άποτέλεσμα ύποβοη- 
θεϊται συχνά μέ τεχνητά μέσα (λέει ό Ντάννινγκ. γραμματέας έργατικού 
Σωματείου). Στό Λονδίνο, π.χ. στόν κλάδο καταοκευής μηχανών, τό τέχνα
σμα πού χρησιμοποιούν έγκειται στό «δτι ό καπιταλιστής διαλέγει γιά άρχηγό 
ένός άριθμοΰ έργατών έναν έργάτη μέ μεγαλύτερη σωματική δύναμη καί 
σβέλτο στή δουλειά. Τόν πληρώνει κάθε τρίμηνο, ή κάθε τόσο. έναν 
πρόσθετο μισθό, μέ τή συμφωνία νά κάνει δτι μπορεϊ γιά νά παροτρύνει τούς 
συντρόφους του, οί όποιοι παίρνουν μόνο τόν κανονικό μισθό, νά έντείνουν
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στό έπακρο τίς δυνάμεις τους·. Ό  έργάτης, έπίσης, έχει συμφέρον νά 
παρατείνει τήν έργάσιμη μέρα, γιατί έτσι άνεβαινει 6 ήμερήσιος ή βδομα- 
δώτικος μισθός του. Αυτό προκαλεϊ τήν άντίδραση, πού περιγράψαμε 
»tιόλος, στό χρονομίοθιο, χωρίς νά υπολογίζουμε δτι ή παράταση τής 
έργάσιμης μέρας κι δταν άκόμα ό μισθός μέ τό κομμάτι μένει σταθερός, 
συνεπάγεται μιά πτώση στήν τιμή τής έργασίας.

« Ό  μισθός μέ τό κομμάτι είναι μιά άπ' τΙς δυό κύριες βάσεις τοϋ 
συστήματος πού άναφέραμε, νά πληρώνεται, δηλαδή, ή έργασία μέ τήν 
ώρα, χωρίς νά υποχρεώνεται τό άφεντικό ν' άπασχολεϊτόν έργάτη κανονικά 
στή διάρκεια μιδς μέρας ή μιδς βδομάδας.

«Στά έργαστήρια. πού υπάγονται στούς νόμους γιά τά έργοστάσια·. ό 
μισθός μέ τό κομμάτι γίνεται γενικός κανόνας, γιατί έκεΐ ό καπιταλιστής δέν 
μπορεϊ ν ' αύξήσει τήν ήμερήσια έργασία παρά μόνο έντατικά»’ .

Ή  αύξηση τής παραγωγής συνοδεύεται άπό τήν άνάλογη μείωση τοϋ 
μισθού. 'Οταν ό έργάτης παρήγαγε 12 κομμάτια σέ 12 ώρες, ό καπιταλιστής 
τόν πλήρωνε π.χ. ένα μισθό 3 π. τό κομμάτι. Ό τα ν  διπλασιάζεται ή 
παραγωγή, ό έργάτης παράγει 24 κομμάτια, άντί γιά 12, κι ό καπιταλιστής 
μειώνει τό μισθό στό μισό, δηλαδή, σέ 1 1/2 π. τό κομμάτι.

«Αύτή ή παραλλαγή τού μισθού μέ τό κομμάτι, άν καί είναι καθαρά 
ό νομαστική, προκαλεϊ συνεχείς άγώνες άνάμεσα στόν καπιταλιστή καί τόν 
έργάτη- είτε έπειδή ό καπιταλιστής τό βρίσκει σάν άφορμή γιά νά μειώσει 
πραγματικά τήν τιμή τής έργασίας, εϊτε έπειδή ή αύξηση τής παραγωγικότη
τας τής έργασίας συνοδεύεται άπό μιά αύξηση τής έντατικότητάς της, εϊτε 
έπειδή ό έργάτης, παίρνοντας στά σοβαρά τήν έπίφαση τοϋ μισθού μέ τό 
κομμάτι (δηλαδή,δπ είναι τό προϊόν του κι δχι ή έργατική του δύναμη, αύτό 
γιά τό όπΰϊο πληρώνεται) έξεγείρεται ένάντια σέ μιά μείωση τού μισθού, 
στήν όποια δέν άντιστοιχεϊ μιά άνάλογη μείωση τών τιμών πώλησης τών 
έιχιορευμύτων.

Τό  κεφάλαιο πολύ σωστά άπορρίπτει τέτοιες άξιώσεις σάν χοντρειδεϊς 
πλάνες άναφορικά.μέ τή φύση τού μισθού. Χαρακτηρίζει τούς έργάτες 
σφετεριστές πού θέλουν νά έπιβάλλουν φόρους* στήν πρόοδο τής βιομη
χανίας, καί δηλώνει όρθά - κοφτά δτι ή παραγωγικότητα τής έργασίας δέν 
είναι δουλειά τού έργάτη»1.

* Σ.τ.Σ. Νόμοι πού περΛριζαν στήν ΑγγλΙο τή» ίργΛοΐ|*1 μίροσ' ένα ώριομένοάρΛμή 
ώρών.

1. ΜΑρξ. Κεφ. H .
'  L  τ. Ε Ό  Μύρξ fcwocT ίΔΔ τήν niCOTi πού ακηοον τΛ έρνατΜύ Συνδικάτο οτήν 

ΑγγλΙο, γώ συμμετοχή τών ίργστών στά ίκτακτα κέρβηπούπρόκυιιηνάπ' τή ικανοποίη
ση.

2. Μύρ(. Κεφ. ΙΗ'
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ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ IX

Ή  συσσώρευση τοΟ κεφάλαιου

Ά ν  παρατηρήσουμε τή φόρμουλα τού κεφάλαιου, εύκολα Αντιλαμβανό
μαστε ότι ή διατήρησή του βασίζεται άποκλειστικά στήν έπιτυχή καί συνεχή 
άναπαραγωγή του.

Πραγματικό, τό κεφάλαιο χωρίζεται, όπως κιόλος ξέρουμε, σέ δύο 
μέρη. δηλαδή, τό σταθερό καί τό μεταβλητό. Τό σταθερό κεφάλα», πού 
άντιπροσωπεύεται άπό τά μέσα έργασίας κι άπ' τίς πρώτες Ολες τής 
έργασίας. ύφίσταται μιά συνεχή φθορά στή διάρκειάτοϋ προτσές έργασίας. 
Καταναλώνονται τά έργαλεϊα, καταναλώνονται οί μηχανές, τό κάρβουνο, τά 
λάδια κ.λ.π. πού χρειάζονται οί μηχανές καί, τελικά, καταναλώνονται κι οί 
κτιριακές έγκαταστάσεις. Τήν Ιδια στιγμή, δμως. πού ή έργασία φθείρει μέ 
τόν τρόπο πού είπαμε τό σταθερό κεφάλαιο, τό άναπαράγει, έπίσης, στήν 
ίδια άναλογία πού τό καταναλώνει. Τό σταθερό κεφάλαιο βρίσκεται άναπα- 
ραγμένο μέσα στό έμπόρευμα, στήν Ιδια άναλογία πού έχει καταναλωθεί 
στή διάρκεια τής παραγωγής τοΟ έμπορεύματος. ' Η καταναλωμένη άξια 
τών μέσων έργασίας καί τών πρώτων ύλών τής έργασίας βρίσκεται άναπα- 
ραγμένη άκριβώς μέσα στήν άξια τού έμπορεύματος. δπως έχουμε δει 
άλλοϋ. Ά ν ,  λοιπόν, τό σταθερό κεφάλαιο άναπαράγεται μερικά σέ κάθε 
έμπόρευμα, είναι φανερό ότι στήν άξια ένός όρισμένου άριθμοΟ παραγμέ- 
νων έμιορευμάτων θά βρεθεί δλο τό σταθερό κεφάλαιο πού έχει κατανα
λωθεί στή διάρκεια τής παραγωγής τους.

Ό ,τ ι ισχύει γιά τό σταθερό κεφάλαιο ισχύει καί γιά τό μεταβλητό. Τό 
μεταβλητό κεφάλαιο, πού άντιπροσωπεύεται άπ' τήν άξια τής έργατικής 
δύναμης, δηλαδή, άπ' τό μισθό, άναπαράγεται κι αύτό, πάλι, μέσα στήν άξια 
τοΰ έμπορεύματος. Τ  όχου με κ ιόλος δει Ο  έργάτης, στό πρώτο μέρος τής 
έργασίας του, παράγει τό μισθό του, καί στό δεύτερο, παράγει τήν 
ύπεραξία. Άφοΰ ό μισθός τοΰ έργάτη δέν πληρώνεται παρά μετά τό τέλος 
τής έργασίας. παίρνει τό μισθό του, έχοντας κιόλας άναπαράξει τό ισοδύ
ναμο τοΰ μισθού του μέσα στό έμπόρευμα τού καπιταλιστή.

Τό σύνολο τών μισθών πού έχουν πληρωθεί στούς έργάτες. άναπαρά- 
γεται έπομένως άπ' τούς ίδιους άδύκοπα. Αύτή ή άκατάπαυστη Αναπαρα
γωγή τοΰ συνόλου τών μισθών, διαιωνίζει τήν ύποταγή τοΰ έργάτη στόν 
καπιταλιστή. 'Οταν ό προλετάριος έμφανίζεται στήν άγορά γιά νά πουλήσει 
τήν έργατική του δύναμη, έρχεται νά καταλάβει τή θέση πού τοΰ όρίζεται 
άπ' τόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής καί νά συνεισφέρει τό μέρος τής 
έργασίας πού τοΰ άναλογεϊ στό σύνολο τής κοινωνικής παραγωγής, παίρ-
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νοντας. γιά τή συντήρησή του, έκείνο τό μέρος τοΟ μισθού πού θά πρέπει, 
πρώτα, ν' άναπαράξει 6 ϊδ*ος μέ τήν έργασία του.

Είναι πάντα ό αιώνιος ζυγός τής άνθρώπινης ύποταγής, είτε μέ τή 
μορφή τής δουλείας, τής δουλοπαροικίας, είτε μέ τή μορφή τής μισθωτής 
έργασίας.

Ό  έπιπόλαιος παρατηρητής πιστεύει δτι ό δούλος δουλεύει γιά τό 
τίποτα καί δέν σκέφτεται δτι ό δούλος πρέπει πρώτα άπ' δλα ν ' άνταποδώ- 
σει στόν κύριά του, δσα αύτός ξοδεύει γιά τή συντήρησή του: καί πρέπει νά 
τονιστεί δτι πολλές φορές ή συντήρηση τού δούλου είναι κατά πολύ 
καλύτερη άπό κείνη τού μισθωτού, μιά κι ό κύριός του ένδιαφέρεται πολύ 
γιά τή συντήρησή του, δπως καί γιά τή συντήρηση ένός μέρους τού 
κεφαλαίου του*. Ό  δουλοπάροικος, πού άνήκει στόν κύριό του, μαζί μέ 
τή γή μέ τήν όποία είναι δεμένος, είναι γιά τόν έπιπόλαιο παρατηρητή, ένα 
όν πού έχει βελτιώσει τή μοίρα του σέ σύγκριση μέ τό δούλο, γιατί φαίνεται 
καθαρά ότι ό δουλοπάροικος προσφέρει στόν κύριό του ένα μόνο μέρος τής 
έργασίας του, ένώ χρησιμοποιεί τό ύπόλοιπο μέρος της στή λίγη γή πού τού 
έχει παραχωρηθεί, γιά νά κερδίζει τή ζωή του. Κι ή μισθωτή έργασία, μέ τή 
σειρά της, φαίνεται στόν έπιπόλαιο παρατηρητή δτι είναι μιά κατάσταση 
πολύ πιό προοδευτική οέ σύγκριση μέ τή δουλοπαροικία, γιατί ό έργάτης 
φαίνεται μέσα σ' αύτή έντελώς έλεύθερος. κι' δτι παίρνει τήν άξια τής 
έργασίας του.

Απίστευτη πλάνη! Ά ν  ό έργάτης μπορούσε νά πραγματοποιήσει γιά 
λογαριασμό του τήν άξια τής έργασίας του, ό καπιταλιστικός τρόπος παρα
γωγής δέν θά μπορούσε πιά νά ύπάρχει. Τό έχουμε κιόλας δει. Ό  έργάτης 
δέν μπορεϊ νά πάρει παρά τήν άξια τής έργατικής του δύναμης, πού είναι τό 
μοναδικό πράγμα πού μπορεϊ νά πουλήσει, γιατί είναι τό μόνο άγαθό στόν 
κόσμο πού διαθέτει. Τό προϊόν τής έργασίας άνήκει στόν καπιταλιστή πού 
πληρώνει στόν προλετάριο τό μισθό, δηλαδή, τή συντήρησή του. Μέ τόν 
ίδιο τρόπο, το χωράφι, μαζί μέ τόν άναγκα» γιά τήν καλλιέργειά του χρόνο 
καί τά άπαραίτητα έργαλεϊα, πού ό κύριος παραχώρησε στό δουλοπάροικό 
του, είναι τό σύνολο τών μέσων πού διαθέτει γιά νά ζήσει, ένώ δλο τόν ύπό- 
λοιπο χρόνο πρέπει νά έργάζεται γιά τόν κύριό του.

' Ο δούλος, ό δουλοπάροικος κι ό έργάτης έργάζονται κι οί τρεϊς -  κατά 
ένα μέρος γιά νά παράγουν τά άναγκαϊα γιά τή συντήρησή τους. καί κατά 
ένα άλλο, άποκλειστικό γιά τό κέρδος τών άφεντκών τους. Άποτελοΰν 
τρεϊς διαφορετικές μορφές τού Ιδιου ζυγοΟ άνθρώπινης ύποταγής κι 
έκμετάλλευσης. Είναι πάντα ή ύποταγή τοΰ άνθρώπου πού δέν έχει καμία

• I.  τ. Ε. Αύτή ή ύλήθεα καταλύει καί τόν πολυβοφημαμένο μύθο οχετκό μί τόν Αμερι
κάνικο Εμφύλιο Πόλεμο, ηού βήβεν όπόβλβιε στήν όπελευβ£ρυ(*ι τών μαύρων δούλων τοΰ 
Νότου άπ · ιή «οκλπρή m όηύνβρωπη» μεταχεΙρο«ι τών κυρίων τους. ίνώόπρογμστκός στό
χος τών Βορείων ήταν ή KavonokfXi τών άΜίγκβν τής όρχόμενης βιομηχανοποίησης. πού 
χρειαζόταν φτηνό ίργοτκό χίμα.
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πρωταρχική συσσώρευση (δηλαδή, μέσα παραγωγής πού είναι μέσα ζωής), 
στόν άνθρωπο πού κατέχει μιά πρωταρχική συσσώρευση, δηλαδή, τό μέσα 
παραγωγής, τίς πηγές ζωής. ' Η συντήρηση, δηλαδή, ή άναπαραγωγή τοΰ 
κεφάλαιου. είναι στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ή συντήρηση άκρι- 
βώς αύτοϋ τοΰ ζυγού άνθρώπινης υποταγής κι έκμετάλλευσης.

Ή  έργασία, δμως, όχι μόνο άναπαράγει τό κεφάλαιο, άλλά παράγει 
άναγκαστικά καί ύπεραξία, ή όποια σχηματίζει αύτό πού όνομάζεται εισόδη
μα τοΰ κεφάλαιου. Ά ν  ό καπιταλιστής συγχωνεύει κάθε χρόνο δλο ή μέρος 
τοΰ είσοδήματός του μέ τό κεφάλαιο, θάχουμε μιά συσσώρευση τοΰ 
κεφάλαιου, πού προοδευτικά θά αυξάνει. Μέ τήν άπλή άναπαραγωγή ή 
έργασία συντηρεί τό κεφάλαιο μέ τή συσσώρευση τής ΰπεροξϊας, ή έργα
σία τό διογκώνει.

Ό τα ν  τό εισόδημα συγχωνεύεται μέ τό κεφάλαιο, αύτό τό εισόδημα 
χρησιμοποιείται κατά ένα μέρος σέ μέοα έργασίας, κατά ένα άλλο μέρος οέ 
πρώτες Ολες τής έργασίες καί κατά ένα τρίτο μέρος σέ έργατική δύναμη. 
Αύτό συνεπάγεται τό ότι ή προηγούμενη ύπερεργασΐα, ή προηγούμενη 
άπλήρωτη έργασία, διογκώνει τό συνολικό κεφάλαιο. "Ενα μέρος τής 
όπλήρωτης έργασίας τοΰ προηγούμενου χρόνου, θά πληρώσει τήν άναγκαία 
έργασία τούτου τού χρόνου. Νά τί καταφέρνει νά κάνει ό καπιταλιστής, χάρη 
στόν εύφυή μηχανισμό τής σύγχρονης παραγωγής.

Αφού πάρουμε σά δοσμένο τό σύστημα τής σύγχρονης παραγωγής, 
πού βασίζεται άποκλειστικά στήν άτομική ιδιοκτησία καί στή μισθωτή έργα
σία, δέν μπορούμε νά πούμε τίποτ' άλλο γιά τίς συνέπειες πού έχει αύτό τό 
σύστημα, μία άπ' τίς όποιες είναι κι ή καπιταλιστική συσσώρευση. Τί τόν 
ένδιαφέρει τόν έργάτη Άντώνη άν τά 3 σ. πού τοΰ δίνουν σά μισθό, 
άντιπροσωπεύουν τήν άπλήρωτη έργασία τού έργάτη Πέτρου; Αύτό πού 
έχει δικαίωμα νά μάθει είναι άν τά 3 σ. είναι ή κανονική τιμή τής έργατικής 
του δύναμης, όν δηλαδή είναι τό άκριβές ισοδύναμο τών πραγμάτων πού 
χρειάζονται γιά τή συντήρησή του μιάς μέρας, κοντολογίς, άν ό νόμος τών 
άνταλλαγών έφαρμόστηκε πιστά.

Ό τα ν  ό καπιταλιστής άρχίζει νά συσσωρεύει κεφάλαιο, άποκτάει μιά 
νέα άρετή, πού τού άνήκει όλοκληρωτικό. τή λεγόμενη άρετή τής έγκρά- 
τειας. πού συνίσταται στό νά περιορίζει όλα τά δικά του έξοδα, γιά νά 
χρησιμοποιήσει τό μεγαλύτερο μέρος τού είσοδήματός του στή συσσώρευ
ση. «Έφόοον, λοιπόν, ή ζωή κι ή δράση τοΰ καππαλιστή δέν είναι παρά 
λειτουργία του κεφάλαιου, πού στό πρόσωπό του προικίστηκε μέ θέληση καί 
συνείδηση, ό καπιταλιστής θεωρεί τή δική του άτομική κατανάλωση, ληστεία 
σέ βάρος τής συσσώρευσης του κεφαλαίου του, δπως, λογουχάρη. στή 
λογιστική, τά άτομικά έξοδα τοΰ καπιταλιστή καταχωρούνται στή στήλη τής 
χρέωσης, δηλαδή, σάν ποσό πού όφείλει ό καπιταλιστής στό κεφάλαιο ' Η 
συσσώρευση είναι κατάχτηση τού κόσμου τού κοινωνικού πλούτου. Μαζί μέ 
τήν αύξηση τής μάζας τοΰ έκμεταλλευόμενου άνθρώπινου υλικού, ή



συσσώρευση έπεκτεΐνει καί τήν άμεση κι έμμεση κυριαρχία τοΰ καπιταλιστή 
« Ό  Λούθηρος άποδείχνει πολύ καλά (μέ τό παράδειγμα τοΰ τοκογλύ

φου -  αύτοϋ τοΰ ξεπερασμένου άλλά πάντα άνανεωνόμενου καπιταλιστή) 
δτι ή έπιθυμΐα κυριαρχίας είναι μιά αιτία τής δίψας γιά πλουτισμό. -  Η άπλή 
λογική», λέει, «όδήγηοε τούς είδωλολάτρες νά θεωρούν τόν τοκογλύφο 4 
φορές δολοφόνο καί ληστή. ' Αλλά έμεϊς. οί χριστιανοί, τόν θεωρούμε τόσο 
έντιμο, πού σχεδόν τόν λατρεύουμε γιά τά χρήματά του. Αύτός. πού 
κρύβεται, κλέβει καί καταβροχθίζει τήν τροφή ένός άλλου, είναι (δσο 
γίνεται) έξίσου δολοφόνος μ' έκεϊνον πού τόν άναγκάζει νά πεθάνει άπ' 
τήν πείνα ή τόν καταστρέφει όλοκληρωτικά. Αύτό. δμως. κάνει ό τοκογλύ
φος. κι ωστόσο κάθεται μέ σιγουριά στήν πολυθρόνα του, ένώ θάταν πολύ 
πιό δίκαιο νά κρέμεται στήν άγχόνη, καί νά τόν καταβροχθίζουν τόσα δρνια 
όσα τά σκούδα πού έκλεψε- άν, βέβαια, είχε τόσο κρέας ώστε δλα τά όρνια 
νά μπορούσαν νά πάρουν άπό ένα κομμάτι. Στό μεταξύ, κρεμάνε στούς 
μικροκλέφτες... οί μικροκλέφτες είναι στίς φυλακές, κι οί μεγάλοι κλέφτες 
καμαρώνουν σάν τά παγώνια μέσα στά χρυσά καί στά μετάξια. Δέν ύπάρχει. 
λοιπόν, στή γή πιό μεγάλος έχθρός τοΰ άνθρώπινου γένους (έξω άπ' τό 
διάβολο) άπ' τόν φιλάργυρο καί τόν τοκογλύφο, γιατί θέλει νάναι Θεός 
δλων τών άνθρώπων. Κι οί Τούρκοι, κι οί πολεμιστές κι οί τύραννοι είναι κι 
αύτοί κακοί άνθρωποι άκόμα κιαύτοί, δμως, είναι άνογκασμένοι ν άφήνουν 
τόν φτωχό κοσμάκη νά ζεΐ, καί νά όμολογούν ότι είναι κακούργο· κι έχθροί 
μερικές φορές, μάλιστα, συμβαίνει καί ν' άπαλύνουν τή δυστυχία του. 
Αλλά ένας τοκογλύφος, αύτό τό τέρας φιλαργυρίας, θάθελε δλο τόν κό

σμο νά πεινάει, νά διψάει, νά πενθεί καί νά δυστυχεί θάθελε νάχει τά πάντα 
μόνο γιά τόν έαυτό του, ώστε ό καθένας νά τά παίρνει άπ' αύτόν, δπως τά 
παίρνει άπ τό ©εό, καί νά μένει αιώνια δούλος του. Φοράει χρυσές άλυσί- 
δες καί χρυσά δαχτυλίδκι, καί περνιέται γιά άνθρωπος εύσεβής καί πράος. 
Ό  τοκογλύφος είναι ένα μεγάλο τέρας, χειρότερο κι άπό ένα δράκο πού 
καταβροχθίζει τά πάντα... Κι άν βασανίζουν στόν τροχό κι άποκεφαλίζουν 
τούς δολοφόνους καί τούς ληστές, πόσο πιό πολύ θόπρεπε νά κυνηγούν, νά 
άναθεματίζουν καί νά βασανίζουν στόν τροχό τούς τοκογλύφους, καί νά 
τούς κόβουν τό κεφάλι!»'

' Η καπιταλιστική συσσώρευση άπαιτεί μιάν αύξηση έργατικών χεριών. 
Ό  άριθμός τών έργατών πρέπει ν' αύξηθεϊ. άν θέλουμε νά μετατραπεϊ σέ 
μεταβλητό κεφάλαιο ένα μέρος τού εισοδήματος. Ό  ίδιος ό όργανιομός 
τής καπιταλιστικής άναπαραγωγής λειτουργεί μέ τρόπο ώστε ό έργάτης νά 
μπορεϊ νά μεταβιβάσει τήν έργατική του δύναμη στή νέα γενιά, άπ' τήν 
όποια τήν παίρνει τό κεφάλαιο γιά νά συνεχίσει τό άδιάκοπο προτσές 
άναπαραγωγής του. Αλλά ή έργασία που άπαιτειται <*Ίμερα άπ' τό κεφά
λαιο είναι περισσότερη άπ' αύτή πού άπαιτούνταν χθές συνακόλουθα
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θάπρεπε φυσιολογικά ν ' αύξάνει ή τιμή της. Καί θ ' αυξάνονταν πράγματι οί 
μκΛοί. άν μέσα στήν Ιδια τή συσσώρευση τοΟ κεφάλαιου δέν υπήρχε μιά 
αιτία πού νά τούς κάνει άντίθετα νά μειωθούν.

Είναι άλήθεια δτι τό εισόδημα θάπρεπε νά μετατραπεΐ, κατά ένα μέρος 
σέ σταθερό κεφάλαιο καί κατά ένα άλλο, σέ μεταβλητό κεφάλαιο' κατά ένα 
μέρος, δηλαδή, σέ μέσα έργασίας καί πρώτες ύλες τής έργασίας. καί κατά 
ένα άλλο σέ έργατική δύναμη. Ά λλά  πρέπει νά πάρουμε ύπόψη μας δτι μέ 
τή συσσώρευση τού κεφάλαιου έμφανίζονται κι οί τελειοποιήσεις τών 
παλιών συστημάτων παραγωγής, τά νέα συστήματα παραγωγής κι οί μηχα
νές. Ό λ α  αύτά αύξάνουν τήν παραγωγή καί μειώνουν τήν τιμή τής έργατι
κής δύναμης, δπως κιόλας γνωρίζουμε. Ό σ ο  αύξάνει ή συσσώρευση τού 
κεφάλαιου, τό μεταβλητό του μέρος έλαττώνεται. ένώ τό σταθερό του 
μέρος αύξάνει. Αύξάνονται, δηλαδή, οί κτιριακές έγκαταστάσεις, τά μηχα
νήματα μέ τίς βοηθητικές τους ύλες, αύξάνονται οί πρώτες ύλες τής 
έργασίας. άλλά. ταυτόχρονα κι άνάλογα μ ' αύτή τήν αύξηση, μέ τή συσσώ
ρευση τού κεφάλαιου. μειώνεται ή άνάγκη γιά έργατική δύναμη, ή άνάγκη 
γιά έργατικά χέρια. Άφοϋ μειώνεται ή άνάγκη γιά έργατική δύναμη, 
μειώνεται κι ή ζήτησή της καί τελικά μειώνεται άκόμα κι ή τιμή της. Συμβαί
νει. λοιπόν, δσο προχωρεί ή συσσώρευση τοϋ κεφάλαιου. νά μειώνονται κι 
οί μισθοί.

’ Η συσσώρευση τού κεφάλαιου παίρνει μεγάλες διαστάσεις διαμέσου 
τού συναγωνισμού καί τής πίστης. Ή  τελευταία όδηγεϊ αυθόρμητα στή 
συγχώνευση πολλών κεφαλαίων ή στή συγχώνευση μ' ένα άλλο πιό μεγάλο, 
άπ' τό καθένα ξεχωριστά. Άντίθετα ό συναγωνισμός είναι ό πόλεμος πού 
διεξάγουν μεταξύ τους δλα τά κεφάλαια είναι ό άγώνας γιά τήν έπιβίωοή 
τους, άπ' τόν όποιο βγαίνουν άκόμα πιό ισχυρά, άφοϋ γιά νά νικήσουν 
θάπρεπε νάναι κιόλας τά ισχυρότερα.

' Η συσσώρευση τοϋ κεφάλαιου άχρηστεύει. λοιπόν, ένα μεγάλο άριθμό 
έργατικών χεριών δημιουργεί, δηλαδή, έναν έργατικό υπερπληθυσμό. 
■ Αλλά, άν ή συσσώρευση, ή αύξηση τοϋ πλούτου πάνω σέ καπιταλιστκή 
βάση, παράγει άναγκαστικά έναν έργατικό ύπερπληθυσμό, αύτός γίνεται μέ 
τή σειρά του ό πιό ισχυρός μοχλός τής συσσώρευσης, ένας δρος ύπαρξης 
τής καπιταλιστικής παραγωγής, στό στάδιο τής όλοκληρωτικής της άνάπτυ- 
ξης. Σχηματίζει έναν έφεδρικό βιομηχανικό στρατό, πού άνήκει στό κε
φάλαιο μέ τόσο άπόλυτο τρόπο, λές καί τόν είχε εκπαιδεύσει καί πειθαρχή
σει μέ δικά του έξοδα. Προμηθεύει τό άνθρώπινο υλικό, πού είναι πάντα 
έκμεταλλεύσιμο καί διαθέσιμο γιά τή δημιουργία τής ύπεραξίας. Μόνο στό 
καθεστώς τής μεγάλης βιομηχανίας, ή παραγωγή ένός ύπερπληθυσμού γί
νεται μιά κανονική αιτία τής παραγωγής τοϋ πλούτου»'.

1. Μύρζ. Kc*. ΚΒ'.§3.
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Αύτός ό έφεδρικός βιομηχανικός στρατός, αύτός ό έργαπκός υπερ
πληθυσμός. διαιρείται σέ διάφορες κατηγορίες. Ή  πρώτη άπ' αύτές είναι 
πιό καλοπληρωμένη κι άντιμετωπίζει λιγότερη έλλειψη έργαοίας άπ' τίς 
άλλες, άν καί κάνει μιά δουλειά λιγότερο κοπιαστική. Αντίθετα, ή τελευ
ταία κατηγορία άποτελείται άπό έργάτες πού άπασχολοΟνται πιό σπάνια 
άπ' όλους τούς άλλους, καί πάντα σέ μιά δουλειά πιό κουραστική ια εύτελή, 
πού τούς πληρώνεται μέ τήν πιό χαμηλή τιμή, πού μπορεϊ ποτέ νά πληρωθεί 
άνθρώπινη έργασία. Αύτή ή τελευταία κατηγορία είναι ή πιό πολυάριθμη, δχι 
μόνο γιά τή μεγάλη μάζα πού τής στέλνει, χρόνο μέ χρόνο, ή βιομηχανική 
πρόοδος, άλλά κύρια γιατί άπαρτίζεται άπ' τούς πιό γόνιμους άνθρώπους. 
δπως άποδείχνουν τά ίδια τά γεγονότα.

-  Ο "Ανταμ Σμίθ λέει: « Ή  φτώχεια φαίνεται νά εύνοεΐ τόν πολλαπλα
σιασμό». Κι είναι κιόλας ένας βαθιά σοφός θείος θεσμός, άν πρέπει κανείς 
νά πιστέψει τόν πνευματώδη κι εύγενικό άββά Γκαλιάνι. σύμφωνα μέ τόν 
όποιο : « Ό  Θεός όρισε ώστε οί άνθρωποι πού έξασκούν τά πιό ωφέλιμα 
έπαγγέλματα νά γεννιούνται ύπεράφθονοι». Ο  Λαίνγκ άποδείχνει μέ στα
τιστικά στοιχεία δτι: « Ή  έξαθλΐωση ώς τά έσχατα δρια τής πείνας εύνοεΐ 
μάλλον τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού παρά τήν έμποδίζει»'.

Μετά άπ' αυτές τίς κατηγορίες δέν μένει τίποτ' άλλο παρά «τό τελευ
ταίο κατακάθι τοΰ σχετικού ύπερπληθυσμού, πού ζεϊ στήν κόλαση τής έσχα
της έξαθλίωσης».

« Αφήνοντας κατά μέρος τούς άλήτες, τούς έγκληματίες, τίς πόρνες, 
τούς ζητιάνους, πού άποτελοΰν τίς λεγάμενες έπικίνδυνες τάξεις*, αύτό 
τό κοινωνικό στρώμα ύποδιαιρεϊται οέ 3 κατηγορίες.' Η πρώτη περιλαμβάνει 
έργάτες ικανούς πρός έργασία. Άρκεΐ νά ρίξει κανείς μιά ματιά στίς 
στατιστικές γιά τό άγγλκό λοΰμπεν προλεταριάτο, γιά νά καταλάβει δτι ή 
μάζα του διογκώνεται σέ κάθε περίοδο κρίσης κι άρα, άνεργίας κι έλαττώ- 
νεται κάθε φορά πού άναζωογονοΰνται οί δουλειές. ' Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαμβάνει τά παιδιά τών φτωχών, πού ζοΰνε άπ' τή φιλανθρωπία, καί τά 
όρφσνά. Ό λ ο ι αύτοι είναι υποψήφιοι τού έφεδρικοΟ βομηχανικοΟ στρατού 
πού, οέ έποχές μεγάλης εύημερίας, άναλαμβάνουν μαζικά ένεργό υπηρε
σία. Ή  τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τούς ξεπεσμένους, άνίκανους πρός 
έργασία καί κύρια τούς έργάτες καί τίς έργάτριες πού έκτοπίστηκαν στό 
περιθώριο τής κοινωνικής άνάπτυξης, έξαιτίας τοΰ καταμερισμού τής 
έργασίας, πού κατάργησε τό είδος τής δουλειάς πού κάνανε καί πού 
άποτελούοε τό μοναδικό πόρο ζωής τους· μετά, έκείνους πού γιά κακή 
τους τύχη πέραοαν τήν κανονική ήλικία τού μισθωτού καί τέλος, τά άμεσα 
θύματα τής βιομηχανίας -  άρρωστους, οακάτηδες, χήρες κ.λ.π. που ό 
άριθμός τους αύξάνεται μέ τήν αύξηση τών έπικίνδυνων μηχανών, τών 
όρυχείων, τών χημικών έργοστασίων κ.λπ.

* Σ τ Ε Ο ουγγροφίας tvvoel Μώ rt καθαυτό λοΰμπεν προλεταριάτο
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« Ή  έσχατη έξοθλίωση είναι τό ontn τών άνάπηρων τού ένεργοϋ 
βιομηχανικού στρατού καί τό νεκρό βάρος τού έφεδρικού. ' Η παραγωγή της 
έ^εριέχεται σ ’ έκείνη τοΰ σχετικού υπερπληθυσμού, ή άναγκαιότητά της 
στήν άναγκαιότητα αύτού τού ύπερπληθυσμοΟ. Η έσχατη έξαθλίωση 
άποτελεϊ μαζί μέ τόν υπερπληθυσμό έναν όρο ύπαρξης τού καπιταλιστικού 
πλούτου.

«  Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλη τήν ήλιθ*ότητα έκείνης τής οικονομο
λογικής σοφίας, ή όποια δέν σταματάει νά κηρύσσει στούς έργάτες τήν 
προσαρμογή τού άριθμού τους στίς άνάγκες τοΰ κεφάλαιου. Σά νά μήν 
πετύχαινε συνεχώς αύτή τήν έπιθυμητή προσαρμογή ό μηχανισμός τοΰ 
κεφάλαιου, τής όποΐας ή πρώτη λέξη είναι: ή δημιουργία ένός έφεδρικού 
βημηχανικοΰ στρατού, κι ή τελευταία: ή άθλιότητα ένός συνεχώς αύξανό- 
μενου στρώματος τού ένεργοΰ βιομηχανικού στρατού καί τό νεκρό φορτίο 
τής έσχατης έξαθλίωσης.

« Ό  νόμος, σύμφωνα μέ τόν όποιο μιά διαρκώς αυξανόμενη μάζα 
συστατικών στοιχείων τοΰ πλούτου, χάρη στήν πρόοδο τής ανάπτυξης τής 
παραγωγικότητας τής κοινωνικής έργασίας. τίθεται σέ κίνηση άπό μιά 
προοδευτικά μειωνόμενη δαπάνη άνθρώπινης δύναμης, αύτός 6 νόμος, πού 
άναγκάζει τόν κοινωνικό άνθρωπο νά παράγει περισσότερα μέ λιγότερη 
έργασία, μεταβάλλεται στό έδαφος τού καπιταλισμού -  δπου τά μέσα έργα
σίας δέν βρίσκονται στήν υπηρεσία τού έργάτη, άλλά ό έργάτης στήν 
υπηρεσία τών μέσων παραγωγής -  σέ άντίστροφο νόμο πού λέει, δηλαδή, 
δτι δσο μεγαλύτερη είναι ή παραγωγική δύναμη τής έργασίας, τόσο μεγαλύ
τερη είναι ή πίεση τών έργατών πάνω στά μέσα άπασχόλησής τους. καί τόσο 
πιό έπιοφαλής γίνεται ό όρος ύπαρξης τού μισθωτού, ή πώληση τής έργατι
κής του δύναμης.

« Ή  άνάλυση τής σχετικής υπεραξίας μάς όδήγησε στό έξής συμπέρα
σμα: στό καπιταλιστικό σύστημα δλοι οί μέθοδοι αύξησης τής κοινωνικής 
παραγωγικής δύναμης τής έργασίας έφαρμόζονται σέ βάρος τού άτομικοΰ 
έργάτη, δλα τά μέσα γώ τήν άνάπτυξη τής παραγωγής μετασχηματίζονται 
σέ μέσα κυριαρχίας κι έκμετάλλευσης τοΰ παραγωγού: αύτά τά μέσα 
σακατεύουν τόν έργάτη καί τόν κάνουν μερικό άνθρωπο ή έξάρτημα μιάς 
μηχανής τόν άποξενώνουν άπ' τίς πνευματικές δυνάμεις τής παραγωγής, 
κι άπό έλκυστική κάνουν τήν έργασία καταναγκαστική- παραμορφώνουν 
συνέχεια τίς συνθήκες τής δουλειάς του κι ύποτάσσουν τόν έργάτη, μέσα 
στό προτσές έργασίας, σ' ένα μικροπρεπή κιάπαΐαοδεσποτισμό μεταμορ
φώνουν όλη του τή ζωή σέ χρόνο έργασίας καί ρίχνουν τή γυναίκα του καί τά 
παιδιά του κάτω άπ' τούς τροχούς τής άμαξας τού θεοΟ - κεφάλα».

«Ό μ ω ς  όλες οί μέθοδοι πού βοηθάνε στήν παραγωγή τής υπεραξίας, 
εύνοοΰν ταυτόχρονα τή συσσώρευση, καί κάθε έπέκταση τής συσσώρευ
σης, άναπτνιοσει, άντίστροψα, αυτές τίς μεθόδους. Τό  άποτέλεσμα είναι 
δτι, όποιο κι άν είναι τό έπίπεδο τών μισθών, ψηλό ή χαμηλό, ή κατάσταση
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τοΟ έργάτη πρέπει νά χειροτερεύει, στά μέτρο πού ουσοωρεύεται τό 
κεφάλαιο.

«Στό τέλος, ό νόμος, πού έζιοορροπεΐ πάντα τήν ένταση μ  έκταση τής 
συσσώρευσης μέ τήν αύξηση τού σχετικού ύπερπληθυσμού, καρφώνει τόν 
έργάτη στό κεφάλα», πιό γερά άπ' ότι τά καρφιά τού "Ηφαιστου κάρφωσαν 
τόν Προμηθέα στό βράχο. Αύτός είναι ό νόμος πού καθιερώνει ένα μοιραίο 
συσχετισμό άνάμεσα στή συσσώρευση τού κεφάλαιου καί τή συσσώρευση 
τής άθλιότητας μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ή συσσώρευση πλούτου στόν ένα 
πόλο, νά σημαίνει συσσώρευση φτώχειας, βασάνων, άμάθειας. άποκτήνω- 
σης, ήθικής κατάπτωσης, σκλαβιάς στόν άντίθετο πόλο, όπου βρίσκεται ή 
τάξη πού παράγει τό Ιδιο τό κεφάλαιο.

• Ό  Τζ. "Ορτες. βενεταάνος καλόγερος κι ένας άπ' τούς πιό σημαν
τικούς οικονομολόγους τοϋ 18ου αιώνα, πιστεύει δτι βρήκε στόν άνταγωνι- 
σμό τής καπιταλιστικής παραγωγής τόν άμετάβλητο φυσικό νόμο τού 
κοινωνικού πλούτου. «Ά ν τ ί νά σχεδιάζω», λέει, «άνώφελα συστήματα γιά 
τήν εύτυχΐα τών λαών, θά περιοριστώ μονάχα στό νά διερευνήσω τά αίτια 
τής δυστυχίας τους... Τό οικονομικά καλό καϊτό οικονομικά κακό βρίσκονται 
πάντα στήν Ιδια άναλογία μέσα σ' ένα έθνος: ή άφθονία τών άγαθών γιά 
μερικούς είναι πάντα Ιση μέ τήν έλλειψη αύτών γιά άλλους' ό μεγάλος 
πλούτος λίγων άνθρώπων συνοδεύεται πάντα άπ' τήν έλλειψη τών άπόλυτα 
άναγκαίων γιά τήν πλειοψηφϊα ή ύπερβολκή δραστηριότητα μερικών, κάνει 
καταναγκαστική τήν άνεργία τών άλλων ό πλούτος μιδς χώρας άντβτοιχεί 
στόν πληθυσμό της κι ή φτώχεια τού τελευταίου άντιστοιχεΐ στόν πλούτο 
της».

• Αλλά άν ό Όρτες είχε λυπηθεί βαθιά γΓ αύτή τήν έξαθλίωση, 10 
χρόνια μετά άπ' αύτόν, ένας λειτουργός τής άγγλικανικής έκκλησίας, ό 
αίδεσμώτατος Ζ. Τάουνοεντ, έρχεται μ έλαφριά τήν καρδιά καί σχεδόν 
χαρούμενος, νά τήν έξυμνήσει σάν άναγκαϊο δρο τού πλούτου. « Ό  
νομικός έξαναγκασμός πρός έργασία». λέει, «προκαλεϊ μεγάλη ταλαιπωρία, 
άπαιτεϊ μεγάλη προσπάθεια και γεννάει μεγάλη άναταραχή· ή πείνα, άντί
θετα, δχι μόνο είναι μιά ήρεμη, σιωπηρή κι άκατάπαυστη πίεση, άλλά όντας 
τό πιό φυσικό κίνητρο τής έργασίας καί τής φιλοπονίας. προκαλεϊ άναγκα- 
στικά τίς πιό γιγάντιες προσπάθειες».' Η διαιώνιση τής πείνας τού έργάτη 
είναι, λοιπόν, τό μόνο σημαντικό άρθρο τοϋ δικού του κώδικα έργασίας,άλλά 
γιά νά έφαρμοστεΐ, προσθέτει, άρκεϊ νά έμπιστευτούμε τήν έφαρμογή του 
στήν πληθυσμιακή άρχή, πού δρδ άνάμεσα στούς φτωχούς. « Άποτελεϊ. 
φαίνεται, φυσικό νόμο. οί φτωχοί νά μήν είναι προνοητικοί μέχρι τού σημείου 
νά είναι πάντοτε πρόθυμοι νά έκτελέσουν τίς πιό εύτελεϊς. τίς πιό βρώμικες 
καί τίς πιό σκληρές δουλειές τής κοινότητας. "Ετσι. τό άπόθεμα τής 
άνθρώπινης ευτυχίας αυξάνεται κατά πολύ' οί καθώς πρέπει άνθρωποι, οί 
πιό ντελικάτοι, άπαλλαγμένο< άπό τέτοιες ταλαιπωρίες, μπορούν ν' άκο- 
λουθήσουν άνενόχλητοι τόν ύψιστο προορισμό τους ... ΟΙ νόμοι γιά τούς

64



φτωχούς τείνουν νά καταστρέφουν τήν άρμονιά καί τήν όμορφίά, τήν τάξη 
καί τή συμμετρία αύτοϋ τού συστήματος, πού 6 Θεός κι ή φύση έχουν 
έγκαθΛρύσει στόν κόσμο·.

« Ά ν  ό βενεταάνος καλόγερος έβρισκε στό οικονομικό πεπρωμένο 
τής φτώχειας, τή δικαίωση τής ύπαρξης τής χριστιανικής άγάπης, τής 
άγαμίας τών κληρικών, τών μοναστήρών, τών ευαγών ιδρυμάτων κ.λ.π., ό 
προτεστάντης καρπωτής τών έκκλησιαστικών εισοδημάτων, έβρισκε έπίσης 
σ' αύτό μιά άφορμή γιά νά καταδικάσει τούς άγγλικούς νόμους, που δίνουν 
στούς φτωχούς δικαίωμα στά πενιχρά έσοδα τοΰ δημοσίου.

« Ό  Στόρχ λ έ ε ι: « Ή  αύξηση τού κοινωνικού πλούτου γεννάει έκείνη 
τή χρήσιμη τάξη τής κοινωνίας ..., πού όσκεϊ τίς πιό άνιαρές. ευτελείς κι 
άηδιαστικές δουλειές· κοντολογίς, πού φορτώνεται στήν πλάτη της δ,τι τό 
δυσάρεστο καί ταπεινό υπάρχει στή ζωή. καί παρέχει, μ' αύτό τόν τρόπο, 
στίς άλλες τάξεις τήν άνεση, τήν πνευματική ήρεμία καί τή συμβατική (!) 
άξιοπρέπεια τοΰ χαρακτήρα, κ.λ.π ». Ύστερα, άφοϋ άναρωτιέται σέ τί 
συνίσταται ή πρόοδος αύτοΰ τοΰ καπιταλιστικού πολιτισμού, μέ τήν άθλιότη- 
τα καί τόν ξεπεσμό τών μαζών πού τόν συνοδεύουν, σέ σχέση μέ τή 
βαρβαρότητα, δέ βρίσκει παρά μιά λέξη σάν άπάντηση -  τήν άσφάλεια!

■Τέλος, ό Ντεστύτ ντέ Τρασύ λέει ώμά: «Τά φτωχά έθνη είναι έκεΐνα 
πού ό λαός τους περνάει καλά' καί τά πλούσια έθνη είναι έκεΐνα πού ό λαός 
τους είναι συνήθως φτωχός»’

Ά ς  δούμε τώρα πο«ά ήταν στήν πραγματικότητα τά άποτελέοματα τής 
συσσώρευσης τοΟ κεφάλαιου. ' Εδώ, δπως κι άλλού, τά παραδείγματά μας 
είναι παρμένα άπ' τήν Αγγλία, τήν κατεξοχήν χώρα τής καπιταλιστικής 
συσσώρευσης, τήν όποία τείνουν νά φθάσουν (τό έπαναλαμβάνουμε, κι άς 
μήν ξεχαστεϊ ποτέ) όλα τά σύγχρονα έθνη. Λυπούμαστε πού δέν μπορούμε 
νά παραθέσουμε παρά μόνο ένα μικρό μέρος τού πλούσιου ϋλικοϋ πού ' χει 
συγκεντρώσει ό Μάρξ.

«Στά 1863, τό Privy Council* διέταξε τήν διεξαγωγή μιάς έρευνας 
πάνω στήν κατάσταση τοΰ χειρότερα διατρεφόμενου μέρους τής άγγλικής 
έργατικής τάξης. Ό  Δρ. Σάιμον ήταν ό έπίσημος γιατρός του. ' Ορίστηκε 
πώς θά είχαν σάν κανόνα αυτής τής έρευνας, νά διαλέγουν, σέ κάθε κατη
γορία. τις καλύτερες οικογένειες άπό άποψη ύγείας κι οικονομικής άνεσης, 
καί κατέληξαν σ' αύτό τό γενικό συμπέρασμα : «Σέ μιά μόνο άπ' τις κατη
γορίες τών έργατών τής πόλης, ή κατανάλωση άζώτου μόλις ξεπερνοϋαε τό 
άπόλυτο κατΰτατο όριο, κάτω άπ' τό όποιο έμφανίζονται οί άρρώστιες τοΰ 
υποσιτισμού* σέ δύο κατηγορίες, ή ποσότητα τών άζωτούχων καθώς καί τών 
άνθρακούχων τροφών παρουσίαζε έλλειψή πού ήταν ιδιαίτερα σοβαρή σέ 
μιά άπ' αύτές· άνάμεσα στίς άγροτικές οικογένειες, πάνω άπ' τό ένα πέμ

1. Μάρξ Κεφ. ΚΒ , §4.
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πτο έπαιρνε λιγότερη άπ' τήν άπαραίιητη ποσότητα άζωτούχων τροφών 
τέλος σέ 3 κομητείες (Μπέρκσφ, Όξφορνταρ. Σόμερσετσιρ), δέν έπαιρναν 
κάν τό κατύτοτο δρ«ο τών άζωτούχων τροφών, Άνάμεσα στούς έργάτες 
γής, ή χειρότερη διατροφή ήταν έκείνη τών έργατών γής τής ' Αγγλίας, πού 
είναι τό πιό πλούσιο μέρος τού ' Ενωμένου Βασιλείου. Μεταξύ τών Αγροτι
κών έργατών, ή άνεπάρκεια διατροφής γενικά, χτύπαγε κύρια τΙς γυναίκες 
καί τά παιδιά, μιά καί τήν τροφή πού ύπήρχε έπρεπε νά τή φάει ό ένήλικος 
άντρας γιά νά μπορέσει νά δουλέψει·. Μιά στέρηση άκόμα πιό μεγάλη μά
στιζε όρισμένες κατηγορίες έργατών τών πόλεων πού έξετάστηκαν. «Αύτοί 
δ «τρέφονται τόσο άσχημα, πού oi περιπτώσεις σκληρών καί καταστροφικών 
γιά τήν ύγεία στερήσεων θά πρέπει σίγουρα νάναι πολυάριθμες». Ό λ α  αύτά 
όφείλονται στήν τσιγκουνιά τού καπιταλιστή. Πράγματι, αύτός δέν παρέχει 
στούς σκλάβους του ούτε έκείνα πού χρειάζονται γιά νά φυτοζωΤοουν.

«  Ο Δρ. Σάιμον στή γενική του έκθεση λέε ι: «Όποιος έχει συνηθίσει 
νά περιποιείται τούς φτωχούς άρρωστους, στό σπίτι ή στό νοσοκομείο, δέν 
μπορεϊ παρά νά έπιβεβαιώσει δτι οί περιπτώσεις, στίς όποιες ή άνεπάρκεια 
τής διατροφής προκαλεϊ άρρώστιες ή τίς έπιδεινώνει, είναι, μπορούμε νά 
πούμε, άμέτρητες. Ωστόσο, άπό ύγειονομική άποψη, πρέπει νά προστε
θούν έδώ καί μερικοί άλλοι άποφασιστικοί παράγοντες. Πρέπει νά θυμό
μαστε δτι κάθε μείωση τής τροφής δέ γίνεται άποδεκτή, κι δτι γενικά ή 
Αναγκαστική δίαιτα δέν είναι παρά τό κορύφωμα μιδς όλόκληρης σειράς 
προηγούμενων στερήσεων. Πολύ πριν βαρύνει στή ζυγαριά τής υγείας ή 
έλλειψη τροφών, πολύ πριν οκεφτεϊ ό φυσιολόγος νά μετρήσει τίς δώσεις 
Αζώτου κι άνθρακα άπ' τίς όποιες έξαρτιέται ή ζωή κι ό θάνατος άπό άσιτία, 
όποιαδήποτε άλλη Ανεση πρέπει νάχει κιόλας έξαψανιστεϊ άπ’ τήν οικογε
νειακή έστία. Τά ρούχα κι ή θέρμανση θά πρέπει νάχουν έλαττωθεϊ άκόμα 
πιό πολύ άπ' τά τρόφιμα. Δέ θά ύπάρχει καμιά άποτελεσματική προφύλαξη 
ένάντια στίς άσχημες καιρικές συνθήκες ό κατοικήσιμος χώρος θάναι 
περιορισμένος σέ τέτοιο βαθμό, πού νά προκαλεϊ άρρώστιες ή νά τίς 
έπιδεινώνει' καί μόλις καί μετά βίας θά ύπάρχουν Ιχνη έπίπλων κι ειδών 
οικιακής χρήσης. Ή  Ιδια ή καθαριότητα θά πρέπει νάχει καταντήσει 
δύσκολη καί πολυέξοδη. Ά ν . άπό αύτοσεβασμό. κάνουν άκόμα προσπά
θειες νά τή διατηρήσουν, κάθε τέτοια προσπάθεια άντιπροσωπεύει πρόσθε
τη πείνα, θά κατοικήσουν έκεϊ δπου τό νοίκι είναι φθηνότερο, στίς 
συνοικίες δπου τά μέτρα τής υγειονομικής Αστυνομίας είναι Ανύπαρκτα, 
δπου ύπάρχουν οί πιό άξιοθρήνητες Αποχετεύσεις, ή χειρότερη συγκοινω
νία. σκουπίδια μέσα στό δρόμο, λιγοστό ή άνθυγιεινό νερό καί. στίς πόλεις, 
δπου ύπάρχει έλάχιστος άέρας καί φώς Τέτοιοι είναι οί κίνδυνοι στούς 
όποιους ή φτώχεια έκτίθεται Αναπόφευκτα, δταν αύτή ή φτώχεια συνοδεύ
εται κι Από έλλειψη τροφής. Ά ν  τό σύνολο αύτών τών κακών βαραίνει 
τρομαχτικά στή ζωή, καί μόνη ή έλλειψη τροφής δέν είναι λιγότερο 
τρομαχτική... Βασανιστικές σκέψεις, ιδίως δταν άναλογίζεται κανείς δτι ή

66



δυστυχία γιά τήν όποια μιλάμε δέν είναι ή θεληματική φτώχειά τής τεμπε- 
λΰς, ή όποια δέν μπορεϊ νά διαμαρτυρηθεϊ παρά μόνο γιά τόν έαυτό της! 
Είναι ή άθλιότητα τών έργατών. Σ ' δτι άφορά τούς έργάτες τής πόλης, είναι 
σίγουρο δτι ή έργασία μέ τήν όποια αύτοί άγοράζουν τό φτωχικό τους 
φά, παρατείνεται σχεδόν πάντα πέρα άπό κάθε όριο.

■Κι ώστόσο δέν μπορούμε νά ποϋμε, ούτε κατά διάνοια, ότι αύτή ή 
έργασία φτάνει γιά τή συντήρησή τους ... Μιλώντας γενικά, αύτή ή έργασία 
δέν είναι παρά ή λίγο-πολύ μακριά πορεία πρός τήν έσχατη έξαθλίωση».

«Κάθε όμερόλητττος παρατηρητής βλέπει ξεκάθαρα δτι δσο μεγαλύτε
ρη είναι ή συγκεντρσποίηση τών μέσων παραγωγής, τόσο πιό πολύ συνωστί
ζονται οί έργάτες σ' ένα περιορισμένο χώρο* δτι δσο πιό γρήγορη είναι ή 
συσσώρευση τού κεφάλαιου, τόσο πιό άθλιες γίνονται οί συνθήκες στέγα
σης τών έργατών. Είναι, πράγματι, φανερό δτι ή βελτίωση κι ό καλωπισμός 
τών πόλεων -  συνέπεια τού αυξανόμενου πλούτου - δπως οί κατεδαφίσεις 
τών κακοχτισμένων συνοικιών, ή κατασκευή τραπεζικών μεγάρων, έμπορι- 
κών καταστημάτων κ.λ.π., οί διαπλατύνσεις τών δρόμων γιά τήν έμπορική 
κυκλοφορία καί τήν κυκλοφορία πολυτελών άμαξιών, ή εισαγωγή τών τράμ 
μέ άλογα κ.λ.π. έιαοπίζουν τούς φτωχούς σέ δλο καί πιό βρώμικες κι άνθυ- 
γιεινές τρύπες. Ά ς  άναφέρουμε μιά γενική παρατήρηση τοΟ Δρ. Σάιμον:

« Ά ν  καί ή έπΙσημη άποψή μου είναι άποκλειστικά ή άποψη ένός για
τρού, ώστόσο τό πιό κοινό αίσθημα άνθρωπιδς δέν μού έπιτρέπει ν ' αποσιω
πήσω τήν άλλη πλευρά τού κακού. Φτάνσντας σ' ένα όρισμένο σημείο, έπι- 
βάλλει σχεδόν αναγκαστικά μιάν άρνηση κάθε συστολής, ένα άηδιαστικό 
άνακάτωμα, μιά τέτοια άποκάλυψη γύμνας, πού είναι περισσότερο ζωώδης 
παρά άνθρώπινη. Τό νά ύπόκειται κανείς σέ τέτοιες έπιδράσεις είναι ένας 
ξεπεσμός, ό όποιος δσο διαρκεϊ. τόσο μεγαλύτερος γίνεται. Γιά τά παιδιά 
πού μεγαλώνουν σ' αύτή τήν καταραμένη άτμόσφαιρα, είναι ένα βάπτισμα 
στήν άτιμία. Καί θάταν μάταιη έλπίδα τό νά περιμένουμε άπό άνθρώπους 
πού ζοΰν σέ τέτοιες συνθήκες, νά τείνουν άπό άλλες άπόψεις σ' αύτό τόν 
ύψηλό πολιτισμό, πού ή ουσία του συνίσταται στή φυσική κι ήθική άγνότη- 
τα»'.

■Οί πλανόδιοι προλετάριοι στρατολογοϋνται άπ τήν άγροτική τάξη, 
άλλά ή άπασχόλησή τους είναι, στό μεγαλύτερο μέρος της, βιομηχανική. 
Είναι τό έλαφρό πεζικό τού κεφάλαιου πού, άνάλογα μέ τίς άνάγκες τής 
στιγμής, ρίχνεται πότε στόν ένα καί πότε στόν άλλο τόπο. Απασχολούνται 
στίς οικοδομές, στήν άποξήρανση έδαφών. στήν τουβλοπούα, στήν άσβε- 
στοποιία, στήν κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών κ.λ.π. Σάν κινητοί 
φορείς έπιδημιών. σπέρνουν στό διάβα τόυς τήν ευλογιά, τόν τύφο, τή 
χολέρα, τήν όστρακιά, κ.λπ. "Οταν πρόκειται γ ύ  έπιχειρήαεις, δπως

1 Μΰρξ. κ*φ. ΚΓ , 84.
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έ κείνες τις κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών, βπου έχουν διατεθεί 
σημαντικά κεφάλαια. 6 έργολάβος είναι πού προσφέρει γενικά στό στρατό 
του ξύλινες παράγκες κι άλλες παρόμοιες κατοικίες, αυτοσχέδια χωριά 
χωρίς καμιά υγειονομική πρόνοια, τά όποία άποτελοΟν πηγή μεγάλων 
κερδών γιά τόν έργολάβο. πού έκμεταλλεύεται τούς έργάτες του καί οά 
στρατιώτες τής βιομηχανίας καί σάν ένοικιαστές. Γιά μιά παράγκα. άνάλογα 
μέ τό άν έχει μιά, δυό, ή τρεις τρύπες, ό έργάτης πληρώνει νοίκι ένα δοό, 
τρία σελλίνια τή βδομάδα.

«Τό  Σεπτέμβρη τοΰ 1864. όναφέρει ό Δρ. Σάιμον. καταγγέλθηκαν άπ' 
τήν ένορία Σέβενοκς στό ' Υπουργείο ' Εσωτερικών, τά άκόλουθα γεγονό
τα: -  Σ ' αύτή τήν ένορία ή ευλογιά ήταν, μέχρι πέρυσι, σχεδόν άγνωστη 
άκόμα. Λίγο πριν άπ’ τήν έποχή αύτή, άρχισε ή κατασκευή μιδς σιδηροδρο
μικής γραμμής πού θά ένωνε τό Λέμισαμ μέ τό Τένμπριτζ. Στήν άμεση γει
τονιά αύτής τής τελευταίας πόλης, δχι μόνο έκτελέστηκε τό μεγαλύτερο 
μέρος τών έργασιών. άλλά έγκατοστάθηκε έπίσης ή κεντρική άποθήκη δλου 
τοϋ έργου. ' Επειδή ό άριθμός τών άπασχολουμένων προσώπων ήταν μεγά
λος. δέν μπορούσαν νά στεγασθοϋν δλοι στ' άγροτικά σπίτια ό έργολάβος 
έστησε τότε καταμήκος τής γραμμής παράγκες χωρίς άερισμό καί άποχέ- 
τευση καί έπιπλέον. άναγκαστικά παραγεμισμένες, έπειδή κάθε ένοικιαστής 
ήταν ύποχρεωμένος νά δέχεται κι άλλους συγκάτοικους, δσο πολυμελής κι 
άν ήταν ή οίκογένειά του, καί παρά τό γεγονός δτι κάθε παράγκα διέθετε 
μόνο δυό δωμάτια. Ά π ' τήν ιατρική έκθεση βγαίνει τό συμπέρασμα δτι 
αύτοί οί φτωχοί άνθρωποι, γιά ν ' άποφύγουν τίς βρωμερές άναθυμιάσεις 
τών στάσιμων νερών καί τών καμπινέδων, πού βρίσκονται κάτω άπ' τά 
παράθυρά τους. έπρεπε νά ύποστοϋν. στή διάρκεια τής νύχτας, δλα τά 
βάσανα τής άσφυξίας. Ένας έντεταλμένος γιατρός, έκφράστηκε μέ δρους 
πολύ σκληρούς γιά τήν κατάσταση αύτών τών λεγόμενων κατοικιών, καί είπε 
δτι έπρεπε νά φοβούνται τίς πιό όλέθριες συνέπειες, άν δέν παίρνονταν 
άμέσως όρισμένα υγειονομικά μέτρα. Ό  έργολάβος είχε ύποσχεθεϊ νά 
φτιάξει ένα σπίτι γι' αυτούς πού προσβάλλονταν άπό κολλητικές άρρώ- 
στιες, άλλά δέν κράτησε τήν υπόσχεσή του, μόλο πού πιστοποιήθηκαν 
διάφορα κρούσματα ευλογιάς αέ παράγκες πού θεωρούνταν άπ' τίς 
καλύτερες. Τό νοσοκομείο τής ένορίας είναι, έδώ καί μήνες, γεμάτο 
άρρώστους. Σέ μιά καί μόνη οικογένεια, πέντε παιδιά πέθαναν άπό εύλογιά 
καί τύφο. Απ' τήν 1 Απρίλη ώς τή 1 Σεπτέμβρη αύτοϋ τού χρόνου, 
ύπήρξαν δχι λιγότερα άπό 10 θανατηφόρα κρούσματα εύλογιάς, άπ' τά 
όποια τά 4 παρουσιάστηκαν σέ παράγκες πού άποτελοΟσαν καί τίς έστίες 
τών έπιδημών. Είναι άδύνατο νά προσδιορίσουμε τόν άριθμό τών κρουσμά
των, γιατί οί οικογένειες πού προσβάλλονται άπ' αύτές τίς άρρώστιες, 
κάνουν τ' άδύνατα δυνατά γιά νά τ' άποκρύψουν!·'

1-Μάρί. Κ€ψ. ΚΓ·.§5.



"Ας δούμε τώρα τί συνέπειες είχαν οί οικονομικές κρίσεις γιά τό πιό 
καλοπληρωμένο μέρος τής έργατικής τάξης. Νά τι περιγράφει 6 άνταποκρι- 
τής τής έφημερίδας Morning Star πού. τό Γενάρη τοϋ 1867, μέ τήν ευκαιρία 
μιάς βιομηχανικής κρίσης, έπισκέφτηκε τά μέρη πού πλήγηκαν περισσότε
ρο.

«Στό άνατολικό Λονδίνο, τουλάχιστον 15.000 έργάτες, πού άνάμεσά 
τους περισσότεροι άπό 3.000 ήταν ειδικευμένοι μηχανουργοί, βρίσκονταν 
μαζί μέ τίς οίκογένειές τους σέ κατάσταση έσχατης ένδειας. Μέ κόπο 
κατόφερα νά φθάσω ώς τήν πόρτα τοϋ Οίκου Έργασίας (Workhouse), γιατί 
ήταν πολιορκημένος άπό ένα πλήθος πεινασμένων. Περίμεναν τά κουπόνια 
γιά τό ψωμί. άλλά ή ώρα τής διανομής τους δέν είχε φτάσει άκόμα. Στήν 
αύλή. πού ήταν δλη στρωμένη μέ χιόνι, μερικοί δντρες. προστατευμένοι άπ' 
τή μαρκίζα τής σκεπής, έπιδιόρθωναν τό πλακόστρωτο. Δούλευαν γιά 3 
πέννες (6 χρυσά λεπτά) κι ένα κουπόνι ψωμιού τή μέρα. Σέ μιά μικρή 
παράγκα, βρώμικη καί καταστρεμμένη, πού βρισκόταν σέ μιά άκρη τής 
αυλής, ήταν μιά όμάδα άντρων μέ τίς πλάτες τους κολλημένες, ίσα γιά νά 
ζεσταίνονται, πού ξεφτίζανε καραβόσχοινα καί συζητούσαν ποιός θά δού
λευε περισσότερο μέ τή λιγότερη τροφή. Ά π  αύτό καί μόνο τόν Οίκο 
' Εργασίας, έπαιρναν βοηθήματά 7.000 άτομα, πολλά άπ' τά όποα κέρδιζαν. 
6 ή 7 μήνες νωρίτερα, τά μεγαλύτερα μεροκάματα. Ό  άριθμός τους θάταν 
διπλάσιος, άν δέν ύπήρχαν συνήθως έργάτες πού ν' άρνιοϋνται κάθε 
βοήθεια τής ένορίας, όσο τούς έμενε άκόμα κάτι γιά νά τό βάλουν ένέχυρο. 
Φεύγοντας άπ' τόν Οίκο Εργασίας, μπήκα στό σπίτι ένός σιδηρουργού, 
άνεργου έδώ καί 27 βδομάδες. Τόν βρήκα νά κάθεται μ' δλη του τήν 
οικογένεια σ' ένα δωμάτιο πού έβλεπε στήν αύλή. Τό δωμάτιο δέν είχε 
άκόμα απογυμνωθεί άπ' δλα τά έπιπλα, κι ύπήρχε μιά μικρή φωτιά, πού 
χρειαζόταν γιά νά μήν παγώσουν τά γυμνά πόδια τών μικρών παιδιών άπ' τό 
φοβερό κρύο πούκανε έκείνη τή μέρα. Μπροστά στή φωτιά ύπήρχε μιά 
άρκετά μεγάλη ποσότητα στουπί, πού οί γυναίκες καί τά παιδιά έπρεπε νά τό 
ξεφτίσουν σ άντάλλαγμα γιά τό ψωμί πού τούς έδινε ό Οίκος 'Εργασίας.
' Ο  άντρας δούλευε στήν αύλή, πού άναφέραμε παραπάνω, γιά ένα κουπόνι 
ψωμιού καί 3 π. τή μέρα. Μόλις είχε έρθει, πολύ πεινασμένος, δπως είπε ό 
ίδιος, μ' ένα πικρό χαμόγελο, γιά τό μεσημεριανό φαγητό, πού άποτε- 
λούνταν άπό μερικές φέτες ψωμί άλειμμένες μέ λίπος κι ένα φλυτζάνι τσάι 
χωρίς γάλα. Τήν έπόμενη πόρτα, πού χτυπήσαμε, τήν άνοιξε μιά γυναίκα 
πού. χωρίς νά πει λέξη. μάς όδήγησε σ' ένα μικρό δωμάτιο στό βάθος, δπου 
βρισκόταν δλη της ή οικογένεια, σιωπηλή καί μέ τά μάτια καρφωμένα σέ μιά 
φωτιά πού ήταν έτοιμη νά οβύσει. Στά πρόσωπα αύτών τών άνθρώπων ήταν 
ζωγραφισμένη μιά τέτοια έρήμωση κι άπόγνωση πού εύχήθηκα νά μήν 
ξαναδώ ποτέ πιά μιά τέτοια σκηνή: « Εδώ καί 26 βδομάδες δέν έβγαλαν 
δεκάρα, κύριέ μου·, είπε ή γυναίκα δείχνοντας τά μικρά της παιδιά, «καί μάς 
έχουν τελειώσει δλα τά λεφτά, πού έγώ κι ό πατέρας τους είχαμε βάλει



στήν άκρη σέ καλύτερους καιρούς, μέ τή μάταιη έλπίβα άτι θάχαμε κάποιο 
άποκούμπι γιά τίς άσχημες μέρες. Κοιτάξτε!», φώναξε σχεδόν έξαλλη, ένώ 
ταυτόχρονα μδς έδειχνε ένα βιβλιάριο τραπέζης, δπου σημειώνονταν 
κσνονκά δλα τά ποσά πού είχαν κατατεθεί διαδοχικά καί κατόπιν άποσυρθεΐ 
μέ τρόπο πού μπορέσαμε νά δούμε, πώς ή μικρή περιουσία, άφοΟ άρχισε νά 
σχηματίζεται μέ μιά κατάθεση 5 οελλινών κι έφτασε ύστερα τίς 20 λίρες 
στερλίνες, μεταβλήθηκε στή συνέχεια άπό λίρες στερλίνες σέ σελλίνια, κι 
άπό οελλίνια σέ πέννες, ώσπου τό βιβλιάριο κατάντησε νάχει τήν άξΙα ένός 
Φύλλου άσπρου χαρτιού. Αύτή ή οικογένεια έπαιρνε κάθε μέρα ένα πενιχρό 
γεύμα άπ' τόν ΟΙκο Εργασίας ... Σ ' ένα άλλο σπίτι βρήκα μιά γυναίκα 
άρρωστη άπό άοιτία, ξαπλωμένη μέ τά ρούχα πάνω σ' ένα στρώμα καί 
μισοσκεπασμένη μ ένα κομμάτι χαλί, γιατί τά άλλα στρωσίδια της είχαν πάει 
στό ένεχυροδανειστήριο. Τά δύστυχα παιδιά της πού τήν περιποιόντουσσν. 
φαίνονταν νάχουν τήν Ιδια μεγάλη άνάγκη άπ' τίς μητρικές φροντίδες της... 
Ή  γυναίκα διηγήθηκε μέ λυγμούς τήν ιστορία τού πικρού παρελθόντος 
της, λές κι είχε χάσει κάθε έλπίδα γιά ένα καλύτερο μέλλον. Σ ' ένα άλλο 
σπίτι πού μέ κάλεσαν νά πάω, βρήκα μιά γυναίκα καί δυό χαριτωμένα 
παιδάκια. Τό μόνο πού είχαν νά μοϋ δείξουν ήταν ένα πάκο άποδείξεις τού 
ένεχυροδανειστηρίου, κι ένα θεόγυμνο δωμάτιο».

•Είναι τής μόδας, άνάμεσα στούς άγγλους καπιταλιστές, νά περιγρά
φουν τό Βέλγιο σάν «παράδεισο τού έργάτη», γιατί έκεϊ, ή «έλευθερία τής 
έργασίας», ή πράγμα πού είναι τό Ιδιο, ή «έλευθερία τού κεφάλαιου», είναι 
άσφαλισμένη άπό όποιαδήπστε έπιβουλή. Δέν υπάρχει έκεϊ ούτε ό δεσπο- 
τιομός τών έργατικών σωματείων, ούτε ή καταπίεση τού έπιστάτη τού 
έργοστασίου. "Αν ύπήρξε κάποιος βαθιά μυήμένος σέ δλα τά μυστήρια τής 
εύτυχίας τού «έλεύθερου» βέλγου έργάτη, αύτός ήταν όπωσδήποτε ό 
μακαρίτης Ντυκπεσιώ, γενικός έπιθεωρητής τών Βελγικών φυλακών κι 
εύαγών ιδρυμάτων καί, ταυτόχρονα, μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής 
Στατιστικής τού Βελγίου. Ά ς  άνοίξουμε τό βιβλίο του: Οικονομικός 
Ισολογισμός τών Εργατικών Τάξεων στό Βέλγιο, Βρυξέλλες 1655.
Εκεί βρίσκουμε τή σύγκριση τών συνθηκών διατροφής μιάς βελγικής 

έργατικής οικογένειας, καί τών συνθηκών διατροφής τού στρατιώτη, τού 
ναύτη τού Πολεμικού Ναυτικού καί τού φυλακισμένου. Ό λ ο ι οί πόροι τής 
οικογένειας, υπολογισμένοι μέ άκρίβεια, φτάνουν τά 1068 φράγκα τό 
χρόνο. Νά ό έτήοιος προϋπολογισμός τής οικογένειας:

Ό  πατέρας 300 μέρες X 1.56 φρ. »  468 φρ.
Ή  μητέρα 300 μέρες X 0,89 φρ. -  267 φρ.
Ό  γιός 300 μέρες X 0.56 φρ. = 168 φρ.
Ή κόρη 300 μέρες X 0,55 φρ. -  165 φρ.

σύνολο 1066 φρ.
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Τά έτήσια έξοδα τής οίκογένεισς καί τό έλλειμμά της θάταν. άν ώ 
έργάτης έτρωγε τήν τροφή:

τοΟ ναύτη τού Πολεμικού Ναυτικού 1828 φρ. έλλειμμα 760 φρ.
τού στρατιώτη 1473 φρ. έλλειμμα 405 φρ.
τού φυλακισμένου 1112 φρ. έλλειμμα 4 $  φρ.

■Στά 1863, έγινε στήν Αγγλία μιά έπίσημη έρευνα γύρω άπ' τό ζήτημα 
τής διατροφής καί τής άπασχόλησης τών καταδικασμένων, είτε σ' έξορία 
είτε σέ καταναγκαστικά έργα. Η σύγκριση τού συσιτίου τών δγγλων 
φυλακισμένων μ' έκεΐνου τών φτωχών τών Οίκων Έργασίας, καθώς καί 
τοΰ άντίστοιχου τών έλεύθερων έργατών γής τής Αγγλίας, άποδείχνει 
περίτρανα δτι οί πρώτοι τρέφονται πολύ καλύτερα άπό έκείνους τών δύο 
άλλων κατηγοριών, γιατί «ή ποσότητα έργασίας πού άπαιτεϊται άπό ένα 
καταδκασμένο σέ καταναγκαστικά έργα, δέν ξεπερνάει τό μισό έκεινης 
πού κάνουν οί συνηθισμένοι έργάτες γής»'.

■Μιά έκθεση γιά τή δημόσια ύγεία, τοΰ 1865, μιλώντας γιά μιά έπίσκεψη 
πού έγινε σέ καιρό έπιδημίας σέ σπίτια άγροτών, άνοφέρει άνάμεσα σέ άλλα 
γεγονότα τά παρακάτω: «Μιά νεαρή γυναίκα, άρρωστη άπό τύφο. κοιμόταν 
τις νύχτες στό Ιδιο δωμάτιο μέ τόν πατέρα της. τή μάνα της, τό νόθο παιδί 
της. τά δυό άδέλφία της. τίς δυό άδελφές της. πού ή κάθε μιά είχε κι άπό 
ένα νόθο παιδί, συνολικά 10 άτομα. Μερικές βδομάδες νωρίτερα, κοιμόν
τουσαν στόν Ιδιο χώρο 13 παιδιά»*.

Τά στενά όρια αύτής τής σύνοψης δέν μάς έπιτρέπουν νά παραθέσου
με έδώ. κατά λέξη, τή λεπτομερειακή έκθεση τών φοβερών συνθηκών κάτω 
άπ' τίς όηοΐες ζούν οί άγρότες τής Αγγλίας, θά κλείσουμε, λοιπόν, αύτό 
τό κεφάλαιο μιλώντας γιά μιά όλότελα ιδιαίτερη πληγή, πού μαστίζει τούς 
έργάτες γής κι όφείλεται στή συσσώρευση τοΰ κεφάλαιου στήν ' Αγγλία.

Τό πλεόνασμα τού άγροτικού πληθυσμού έχει σάν άποτέλεσμα τή 
μείωση τών μισθών, ένώ παράλληλα δέν ικανοποιεί ούτε δλες τίς άνάγκες 
τού κεφάλαιου, δταν προκύπτουν έκτακτες κι έπείγουσες έργασίες πού, σέ 
όρισμένες έποχές τού χρόνου, άπαιτούνται άπ’ τή γεωργία ούτε συνάγε
ται, άκόλουθα, δτι ένας μεγάλος άριθμός γυναικών καί παιδιών άπασχολεϊται 
γιά τήν κάλυψη περιστασιακών άναγκών τού κεφάλαιου πού, δταν ικανοποι
ηθούν, στέλνουν αύτό τόν κόσμο νά προστεθεί στόν έργατικό ύπερπληθυ- 
σμό τής ύπαίθρου. Τ ό γεγονός αύτό δημιούργησε στήν ' Αγγλία τό σύστημα 
τΰν πλανόδιων συνεργείων

1. Μάρξ, Κίφ ΚΙ". }5.
2. Μόρξ. Κεφ ΚΓ . §5. 
3 Μάρ(, Κεφ. ΚΓ\§5.
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•Ένα συνεργείοάποτελεϊται άπό 10 ώς 40 ή 50 Ατομα, γυναίκες νέους 
κα( νέες, άν καί τό μεγαλύτερο μέρος τών άγορών φεύγουν, όταν 
πλησιάζουν τά 13 τους χρόνια, τέλος άπό παιδιά 6 ώς 13 χρόνων. Ό  
έπικεφαλής τους είναι ένας συνηθισμένος έργάτης γής, σχεδόν πάντα 
ένας άχρεΐος, κατεργάρης, άστατος, μέθυσος, άλλά πού έχει έττιχειρημα- 
τικό πνεύμα κι είναι πολύ καπάτσος. Αύτός στρατολογεί τήν όμάδα, πού θά 
δουλέψει κάτω άπ' τις διαταγές του κι δχι κάτω άπ* τίς διαταγές τού 
παχτωτή*. ΆφοΟ συνήθως παίρνει τή δουλειά κατ’ άποκοπή, τό εισόδημά 
του, πού δέν ξεπερνάει τήν άμοιβή τού συνηθισμένου έργάτη γής, έξαρτά- 
ται σχεδόν άποκλεκπικά άπ' τήν έπιδεξιότητα μέ τήν όποια καταφέρνει, σέ 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νά ρευστοποιήσει δσο τό δυνατόν περισσό
τερη έργασία τής όμάδας του. Οί παχτωτές ξέρουν άπό πείρα δτι ο) 
γυναίκες μόνο κάτω άπό τή δικτατορία τοΟ άντρα έργάζονται δπως πρέπει, 
κι ότι οί κοπέλες καί τά παιδιά, μόλις άρχίσουν τή δουλειά, έξαντλοΟν 
όλοκληρωτικά τ(ς δυνάμεις τους. ένώ ό ένήλικος άροενικός έργάτης 
προσπαθεί νά κάνει οικονομία στίς δυνάμεις του. Ό  έπικεφαλής τού 
συνεργείου, γυροφέρνοντας στά χωράφια, μπορεϊ ν ' άπασχολεϊ τήν όμάδα 
του 6-8  μήνες τό χρόνο. Έτσι, προσφέρει στίς έργατικές οικογένειες 
μεγαλύτερη σιγουριά άπ' τό μεμονωμένο παχτωτή, ά όποίος δέν άπασχολεϊ 
παιδιά, παρά μόνο περιστασιακά. Τό γεγονός αύτό έδραιώνει τόσο καλά τήν 
έπιρροή του, ώστε σέ πολλές περιοχές δέν μπορεϊ κανείς νά μισθώσει 
παιδιά, χωρίς τή μεσολάβηση του άρχηγοϋ τού συνεργείου.

■Τά μελανά σημεία αύτού τοϋ συστήματος είναι ή ύπερεργασΐα πού 
έπιβάλλεται στά παιδιά καί στούς νέους, οΙ μεγάλες πορείες πού είναι 
ύποχρεωμένοι νά κάνουν καθημερινά, πηγαινοερχόμενοι στό κτήμα, πού 
άπέχει 5, 6 καί μερικές φορές 7 μίλια καί τέλος, ή ήθική έξαχρείωση τοϋ 
πλανόδιου συνεργείου. Μόλο πού ό έπικεφαλής τού συνεργείου είναι 
όπλισμένος μέ μιά μακριά μαγκούρα, σπάνια μόνο τή χρησιμοποιεί, καί τά 
παράπονα γιά βάναυση μεταχείρηση άποτελοΰν έξαίρεση. Χρειάζεται, 
λοιπόν, νάναι δημοφιλής άνάμεσα στούς ύποτακπκούς του, πού τούς 
γοητεύει μέ τά τσιγγάνικα ήθη του -  νομαδική ζωή, άπουσία κάθε ντροπής, 
άσεμνη εύθυμία, αισχρή άθυροστομία. Ή  πληρωμή γίνεται συνήθως στό 
καπηλειό, ένώ τά «κοπανούν· γιά τά καλά. Κατόπιν παίρνουν τό δρόμο γιά νά 
ξαναγυρίσουν σπίτι. Σκουντουφλώντας μιά έδώ καί μιά έκεϊ, καί στηριζόμε- 
νος δεξιά κι άρκπερά σέ δυό «νταρντανογυναίκες», ό άξιος άρχηγός 
βαδίζει έπικεφαλής τής φάλαγγάς του, ένώ πίσω τους άκολουθοΟν οι πιό 
νέοι. άστειευόμενοι καί τραγουδώντας σατυρικά κι άσεμνα τραγούδια. Δέν 
είναι σπάνιο νά μένουν έγγυες κοπέλες 13-14 χρονών άπό άγόρια τής Ιδιας 
ήλικίας Τά χωριά πού άποτελοΰν πηγή στρατολογίας αύτών τών συνερ

• Σ. τ Ε. Επιχειρηματίος πού volioate yf|άπ' τούς γαοκπΊμονες καίτήνίκμεταλλεκό- 
ταν καπιταλιστικά, βπλαβή. χροο*Μ5πο*ύντας μβθυτούς έργάτες καί σύγχρονα τεχνικά μ«οα.
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γείων. μετατρέπονται οέ Σόδομα καί Γόμορα, όπου ό άριθμός τών γεννή
σεων νόθων παιδιών φτάνει στά ύψη.

«Τό  συνεργείο, μέ τήν κλασσική μορφή πού τό περιγράψαμε, όνομάζε- 
ται δημόσιο, κοινό ή πλανόδιο συνεργείο. ' Υπάρχουν έπίσης Ιδωτικά συ
νεργεία, πού έχουν τήν ίδια σύνθεση μέ τά πρώτα, άλλά έχουν λιγότερα 
μέλη καί δέν λειτουργούν κάτω άπ' τίς διαταγές τού έπικεψαλής τού συ
νεργείου. άλλά κάτω άπ’ τις διαταγές κάποιου γέρου υπηρέτη τοΟ κτήμα
τος. πού τό άφεντικό του δέν ξέρει πώς άλλιώς νά τόν χρησιμοποιήσει. Σ ' 
αΰτά δέν υπάρχει πιά ή ευθυμία καί τό τσιγγάνικο πνεύμα, άλλά, σύμφωνα 
μέ δλες τίς μαρτυρίες, τά παιδιά πληρώνονται λιγότερο κι έχουν πιό βάναυ
ση μεταχείριση.

■Αύτό τό σύστημα, πού τά τελευταία χρόνια συνεχίζει νά διαδίδεται, 
δέν υπάρχει, όπωοδήποτε, γιά χάρη τοΰ έπικεφαλής τοΟ συνεργείου.

Υπάρχει μόνο γιά νά πλουτίζουν οί μεγάλοι παχτωτές κι οί γαιοκτήμονες. 
ΟΙ μικροί παχτωτές δέ μισθώνουν συνεργεία καί τά τελευταία, δέ χρησιμο
ποιούνται σέ μή άποδοτική γή. Κάποιος γαιοκτήμονας, τρομοκρατημένος 
άπό μιά ένδεχόμενη μείωση τών εισοδημάτων του, άπευθύνθηκε στήν 
έπιτροπή έρευνας. «Γιατί γίνεται τόσος θόρυβος·, τούς φώναξε. «Επειδή, 
τό όνομα τοΰ συστήματος είναι κακόηχο*. Ονομάστε το π.χ. "βιομηχανο - 
άγροτική ένωση αύτοουστήρησης νέων", άντί γιά «συνεργείο·, καί κανείς 
δέ θά βρεθεί νά τό έπικρΐνει·. Ή  δουλειά τών συνεργείων είναι πιό φτηνή 
άπό κάθε άλλη. νά ποιός είναι ό λόγος πού τή χρησιμοποιούν, λέει ένας πα
λιός άρχηγός συνεργείου «Τό σύστημα τών συνεργείων», λέει ένας παχτω- 
τής, «είναι τό πιό φτηνό γιά τούς παχτωτές. κι άναντίρρητα. τό πιό βλαβερό 
γιά τά παιδια·. Γιά τούς παχτωτές, δέν υπάρχει πιό έξυπνη μέθοδος γιά νά 
κρατήσουν τό έργατικό προσωπικό πολύ πιό κάτω άπ' τό κανονικό έπίπεδο, 
έχοντας έτσι πάντα στή διάθεσή τους πρόσθετα χέρια γιά κάθε έκτακτη 
έργασία -  νά βγάλουν περισσότερη δουλειά μέ δσο γίνεται λιγότερα έξοδα, 
καί νά κάνουν υπεράριθμους τούς άρσενικούς ένήλικους. Μέ τό πρόσχημα 
τής έλλειψης έργατών κι έργασίας. τό σύστημα τών συνεργείων έμφανίζε- 
ται σάν άναγκαϊο·1.

* Σ τ. Ε. Τό σύστημα τών ouvepydfcw λεγόταν gang Syatem. άλλά ή λέξη gang £κτάς 
άηά συνεργείο σημαίνει καί ouMiopto.

1.Μάρ(. Κεφ. Κ Γ , 55.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Ή  πρωταρχική συσσώρευση

Νά λοιπόν πού φτάνουμε στό τέλος τοΰ βρόματός μας.
Συνοντήοομε μιά μέρα στήν άγορά τόν έργάτη, πού είχε έρθει νά που

λήσει τήν έργατική του δύναμή, καί τόν είδαμε νά διαπραγματεύεται μέ τόν 
κάτοχο χρήματος σάν ίσος πρός ίσο. Δέν ήξερε άκόμα πόσο δύσκολος ήταν 
ό δρόμος τοϋ Γολγοθδ πού έπρεπε ν' άνέβει. Ούτε είχε άκόμα φέρει στά 
χείλια του τό πικρό ποτήρι, πού έπρεπε νά στραγγίσει καί τήν τελευταία του 
σταγόνα. Ο  κάτοχος χρήματος, πού δέν είχε γίνει άκόμα καπιταλιστής, δέν 
ήταν τότε παρά ένας άπλός κάτοχος μιδς μικρής περιουσίας, μετριώφρων κι 
ά βέβαιος γιά τό μέλλον τής νέας του έπιχείρηοης, στήν όποια είχε έναπο- 
θέσει τήν τύχη του.

Είδαμε κατόπιν πώς άλλαξε ή σκηνή. ' Ο  έργάτης, άφοΟ έδωσε ζωή στό 
κεφάλαιο μέ τήν πρώτη του ύπερεργασία, άρχισε νά καταπιέζεται άπ' τήν 
ύπερβολική δουλειά μιδς έξαιρετικά παρστεταμένης έργάσιμης μέρας.

Η σχετική ύπεραξία περιόρισε τόν έργάσιμο χρόνο, πού χρεαζόταν γιά τή 
συντήρησή του κι έπέκτεινε τό χρόνο τής ύπερεργαοίας, πού σκοπός της 
ήταν νά τρέφει δλο καί πιό πλουσιοπάροχα τό κεφάλαιο. Στήν όπλή συνερ
γασία, είδαμε τόν έργάτη νά ύποβύλλεται σέ μιά στρατιωτική πειθαρχία, καί 
νά παραούρεται άπ' τό ρεύμα μιδς όλόκληρης άλυσίδας έργατικών δυνά
μεων νά έξαντλείται δλο καί περισσότερο, γιά νά προσφέρει περισσότερη 
τροφή στό διαρκώς αυξανόμενο κεφάλαιο. Είδαμε τόν έργάτη σακατεμένο, 
ταπεινωμένο καί καταπιεσμένο στό έπακρο, άπ’ τόν καταμερισμό τής 
έργασίας στή μανιφακτούρα. Τόν είδαμε νά ύφίστσται τούς άπερίγρα- 
πτους σωματικούς κι ψυχικούς πόνους, πού τοΟ προκάλεσε ή εισαγωγή 
τών μηχανών στή μεγάλη βιομηχανία. Απογυμνωμένο κι άπ' τό τελευταίο 
Ιχνος τής χειροτεχνικής έπιδεξιότητας, τόν είδαμε νά καταντάει ένας 
άπλός δούλος τής μηχανής, νά μεταμορφώνεται άπό μέλος ένός ζωντανού 
όργανισμοΟ, στό πιό ευτελές έξάρτημα ένός συστήματος μηχανών, νά βα
σανίζεται άπ' τή δουλειά, πού έντατκοποιήθηκε μέ ίλιγγιώδη ρυθμό άπ' τή 
μηχανή, ή όποια κάθε φορά πού τή χειρίζεται άπειλεΤ νά ξε<κΙαει τΙς σάρκες 
του ή νά τόν συνθλίψει άνάμεσα στά τρομερά της γρανάζια κι είδαμε άκόμα. 
τή γυναίκα καί τά μκρά του παιδιά νά γίνονται δούλοι τοΰ κεφάλαιου. Καί στό 
μεταξύ, ό καπιταλιστής, πού άπόκτησε άπειρα πλούτη, τοΰ πληρώνει ένα 
μισθό, πού μπορεϊ νά τόν μειώσει δπστε θέλει, άκόμα κι δταν φαίνεται δτι 
τόν διατηρεί στά ίδια έπίπεδα δπως πριν, ή άκόμα κι δτι τόν αύξάνει. Τέλος, 
είδαμε τόν έργάτη ν' άχρηστεύεται προσωρινά άπ' τή αχΜώρευση τοΰ κε-
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φάλαιου, νά περνάει άπ' τόν ένεργό βιομηχανικό στρατό στόν έφεδρικό, γιά 
νά βυθιστεί παντοτινά στήν κόλαση τής έσχατης έξαθλίωσης. Η θυοϊα 
συντελέστηκε!

Μά πώς μπόρεσαν νά ουμβοϋν όλα αύτό;
Μ ’ έναν τρόπο πολύ άπλό. Ό  έργάτης ήταν, πράγματι, κάτοχος τής 

έργατικής του δύναμης μέ τήν όποια θάπρεπε νά παράγει καθημερινά 
πολύ περισσότερα άπ' όσα χρειαζόταν ό Ιδιος κι ή οίκσγένειά του. τού 
λείπανε. δμως. τ' άλλα άπαραϊτητα στοιχεία τής έργασίας, δηλαδή, τά μέοα 
κι οι πρώτες ύλες της. Στερημένος, λοιπόν, άπό κάθε πλούτο, ό έργάτης 
άναγκάστηκε. γιά νά κερδίσει τή ζωή του, νά πουλήσει τό μοναδικό άγαθό 
πού διέθετε, τήν έργατική του δύναμη, στόν κάτοχο χρήματος, πού τήν 
έκμεταλλεύθηκε πρός δφελός του. Ή  άτομική ιδιοκτησία κι ή μισθωτή 
έργασία. τά θεμέλια τού συστήματος τής καπιταλιστικής παραγωγής, είναι ή 
κύρια αιτία τόσων δεινών.

’ Αλλ' αύτό είναι δδικο! Είναι έγκλημα! Καί ποιός έδωσε στόν άνθρωπο 
τό δικαίωμα τής άτομικής ιδιοκτησίας; Καί πώς ό κάτοχος χρήματος βρέθη
κε νά κατέχει μιά πρωταρχική συσσώρευση, πού είναι πηγή τόσης άτιμίας;

Μιά τρομερή φωνή βγαίνει άπ' τό ναό τοϋ θεού - κεφάλαιο, κι ούρλιά- 
ζει. « Ό λ α  είναι δίκαια, γιατί δλα είναι γραμμένα στό βιβλίο τών αιώνιων 
νόμων». ' Υπήρξε μιά πολύ μακρινή έποχή, δπου δλοι οί άνθρωποι τριγυρ- 
νοΟσαν στή Γή, έλεύθεροι καί Ισοι άκόμα. Λίγοι άπ" αύτούς ήταν έργατικοί. 
έγκρστεϊς κι οικονόμοι- δλοι οί Αλλοι ήταν τεμπέληδες, άσωτοι καί σπάταλοι. 
Οί άρετές έκαναν τούς πρώτους πλούσιους καί τά βίτσια έξαθλίωσαν τούς 
δεύτερους. Οί λίγοι άπόκτηοαν τό δικαίωμα ν ' άπολαμβάνουν (αύτοί κι οί 
άπόγονοί τους) τά πλούτη, πού μέ τίς άρετές τους είχαν συσσωρεύσει, ένώ 
οί πολλοί, άναγκααμένοι άπ' τήν άθλιότητά τους νά πουλιούνται στούς 
πλούσιους, καταδικάστηκαν νά ύπηρετοΰν αιώνια αύτούς καί τούς άπογό- 
νους τους.

Αύτή τήν έξήγηση δίνουν όρισμένοι φίλοι τής άστικής τάξης. «Καί 
δέν κουράζονται νά μάς σερβίρουν τέτοια άνοστα παραμύθια. ' Ο  θιέρσος. 
λογουχάρη, τολμάει νά τά παρουσιάσει στούς γάλλους σ' έναν τόμο, δπου 
μ' έπίσημη σοβαρότητα ισχυρίζεται δτι έκμηδένισε τίς άνίερες έπιθέσεις 
τού σοσιαλισμού ένάντια στήν ιδιοκτησία»1.

Ά ν  τέτοια ήταν ή καταγωγή τής πρωταρχικής συσσώρευσης, ή θεωρία 
πού προέρχεται άπ' αύτή, θάταν έξίσου σωστή μ' έκείνη τού προπατορικού 
άμαρτήμστος, καθώς καί μ' αύτή πού διατείνεται δτι τά πάντα είναι προκα
θορισμένα. Ό  πατέρας ήταν τεμπέλης κι άσωτος, ό γιός θά ζήσει στήν 
άθλιότητά. 10  ένας είναι γιός ένός πλούσιου, άρα θάναι μοιραία εύτυχισμέ- 
νος, δυνατός, μορφωμένος, πολιτισμένος, ήθικός κ.λ.π. ‘ Ο  άλλος είναι γιός 
ένός φτωχού, άρα θάναι μοιραία δυστυχισμένος, όδύνατος, άμαθής, απο
κτηνωμένος. άνήθικος κ.λπ. Μιά κοινωνία πού θεμελιώνεται σ' ένα τέτοιο

1 Μάρξ,Κεφ.ΚΔ·.$1.
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νόμο θάπρεπε όπωσδήποτε νά έκλείψει. δπως κιόλας έκλείψανε τόσες 
άλλες κοινωνίες λιγότερο βάρβαρες καί λιγότερο υποκριτικές, τόσες θρη
σκείες καί Θεοί, άρχίζοντας άπ' τό χριστιανισμό, στούς νόμους τών όποιων 
βρίσκουμε παρόμοια παραδείγματα δικαιοσύνης.

Κι έδώ. θά μπορούσαμε νά τελειώσουμε τά δσα λέμε μ' αύτή τήν 
άστική ήλιθιότητα. Άλλά  τό δράμα μάς έχει μιά τραγική κατάληξη, άντάξιά 
του, δπως θά δούμε σύντομα, παρακολουθώντας τήν τελευταία του πράξη.

Ά ς  άνοίξουμε. τώρα. τήν ιστορία, έκείνη πού γράφτηκε άπό άστούς, 
γιά χρήση καί κατανάλωση τής άστικής τάξης άναζητοϋμε. λοιπόν, σ ’ αυτή 
τήν καταγωγή τής πρωταρχικής συσσώρευσης καί νά τί βρίσκουμε:

Στήν άρχαιότητα. περιπλανόμενες άνθρώπινες όμάδες έρχονται νά 
έγκατασταθούν στίς περιοχές έκείνες. πού εύνοοΰνται περισσότερο άπ' τή 
φύση. Φτιάχνουν πόλεις, καλλιεργούν τή γή_ καί κάνουν δ,τι άλλο χρειάζεται 
γιά νά εύημερήσουν. Μά νά πού στήν άνάπτυξή τους, συναντιούνται καί 
συγκρούονται, κι άκολουθούν πόλεμοι: νεκροί, έμπρησμοί, άρπογές καί 
σφαγές. Ό τι άνήκει στούς νικημένους γίνεται ιδιοκτησία τών νικητών, συ- 
μπεριλαμβανόμενων κι αύτών πού έπέζηααν, κι οί όποιοι γίνονται δούλοι.

Αύτή είναι ή καταγωγή τής πρωταρχικής συσσώρευσης στήν άρχαιό
τητα. Ά ς  έρθουμε τώρα στό μεσαίωνα.

Σ ' αύτή τή δεύτερη περίοδο τής ιστορίας, δέ βρίσκουμε άλλο άπό 
εισβολές λαών σέ χώρες άλλων λαών, πιό πλούσιων καί πιό ευνοημένων άπ' 
τή φύση. Κι άκολουθεϊ πάλι ή ίδια ιστορία σφαγών, λεηλασιών κ.λ.π. Ό τ ι  
άνήκει στούς νικημένους γίνεται ιδιοκτησία τών νικητών, μέ τή μόνη δια
φορά δτι αύτοί πού έπέζησαν δέ γίνονται πιά δούλοι, δπως στήν άρχαιότητα, 
άλλά δουλοπάροικοι, καί περνούν στήν έξουσία τών κυρίων τους, μαζί μέ τή 
γή μέ τήν όποια ήταν δεμένοι.

Ούτε στό μεσαίωνα. λοιπόν, βρίσκουμε τό παραμικρό Ιχνος έκείνης τής 
ειδυλλιακής έργατικότητας, έγκράτειας κι οικονομίας, πού έκθειάζεται άπό 
ένα όρισμένο άστικό δόγμα σάν καταγωγή τής πρωταρχικής συσσώρευσης. 
Καί πρέπει νά σημειωθεί δτι ό μεσαίωνας είναι ή έποχή άπ' τήν δποΐα καυ- 
χώνται δτι κατάγονται οί πιό διάσημοι κάτοχοι πλούτου τής έποχής μας. 
Άλλά άς έρθουμε, τελικά, στή σύγχρονη έποχή.

' Η άστική έπανάσταση κατάστρεψε τήν φεουδαρχία καί μεταμόρφωσε 
τή δουλοπαροικία σέ μισθωτή έργασία. Ταυτόχρονα, δμως, άφαίρεσε άπ' 
τόν έργάτη τά λιγοστά μέσα συντήρησης, πού τό καθεστώς τής δουλοπαροι
κίας τού έξασφάλιζε. ' Ο δουλοπάροικος, άν καί έπρεπε νά δουλεύει τόν 
περισσότερο καιρό γιά τόν κύριό του, είχε παρόλα αύτά κι ένα κομμάτι γής, 
διαθέτοντας παράλληλα καί τά μέσα καί τό χρόνο νά τήν καλλιεργεί, γιά νά 
τά φέρνει βόλτα στή ζωή. ' Η άστική τάξη κατάστρεψε δλα αύτά καί μετά- 
τρεψε τό δουλοπάροικο ο' έναν έλεύθερο (;) έργάτη, πού δέν είχε άλλη 
έκλογή. άπό τό νά τόν έκμεταλλεύεται, μέ τόν τρόπο πού είδαμε, ό πρώτος 
τυχών καπιταλιστής ή νά πεθάνει τής πείνας.
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Ά ς  περάσουμε τώρα στίς λεπτομέρειες. Ά ς  άνοίξουμε τήν ιστορία 
ένός λαού, κι Ας βουμε πώς έγινε ή άπαλλοτρίωση τών άγροτικών πληθυ
σμών. κι ό σχηματισμός έκείνων τών έργατικών μαζών, πού προορισμός 
τους ήταν νό προσφέρουν τήν έργατική τους δύναμη στίς σύγχρονες 
βιομηχανίες. Θά πάρουμε, δπως καί προηγούμενα τήν ιστορία τής ' Αγγλίας. 
Γιατί άν ή ' Αγγλία είναι ή χώρα δπου έχει έξελιχθεί περισσότερο άπό όπου- 
δήποτε άλλού ή άρρώστια πού μελετούμε, είναι καί έκείνη πού θά μπορέσει 
νά μδς προσφέρει τό πιό κατάλληλο έδαφος γιά τίς παρατηρήσεις μας.

«Στήν Αγγλία, ή δουλοπαροικία είχε ούσιαστικά έξαφανιστεί στά τέλη 
τοΰ 14ου αιώνα. Ή  συντριπτική π λειοψηφία τού πληθυσμού άποτελούνταν 
τότε, κι άκόμα περισσότερο στό 15ο αιώνα, άπό έλεύθερους άγρότες, πού 
καλλιεργούσαν οι ίδιοι τά χωράφια τους, άνεξάρτητα άπ- τόν φεουδαρχικό 
τίτλο στόν όποιο στήριζαν τό δικαίωμα ιδιοκτησίας τους. Στά μεγάλα άρχον- 
τικά κτήματα, ό βάιλος*, πού κι ό ίδιος ήταν παλιά δουλοπάροικος. ε(χε πα
ραχωρήσει τή θέση του στόν έλεύθερο παχτωτή. Οί μισθωτοί έργάτες τής 
γεωργίας άποτελούνταν κατά ένα μέρος άπό άγρότες. πού άξιοποιούσαν 
τόν έλεύθερο χρόνο τους, πιάνοντας δουλειά σέ μεγάλους γαιοκτήμονες, 
καί κατά ένα άλλο, άπό μιά ιδιαίτερη καί όλιγάριθμη τάξη ήμερομίσθιων 
έργατών γής. Οί τελευταίοι ήταν. ταυτόχρονα, καί άνεξάρτητοι άγρότες, 
γιατί έξω άπ' τό μισθό, τούς παραχωρούσαν χωράφια τουλάχιστον 4 άκρ" 
κι άγροτικά σπίτια. ’ Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν άπό κοινού μέ τους καθαυ
τό έργάτες τήν κοινοτική γή, δπου έβοσκαν τά ζώα τους κι' άπ' δπου προ
μηθεύονταν τήν ξυλεία, τήν τύρφη κ.λ.π. γιά τή θέρμανσή τους.

Τό προανάκρουσμα τής άνατροπής πού θάβαζε τά πρώτα θεμέλια τοϋ 
καπιταλιστκοΰ τρόπου παραγωγής, παίχτηκε στό τελευταίο τρίτο τού 15ου 
αιώνα καί στίς άρχές τοϋ 16ου. Μέ τή διάλυση τών πολυμελών άκολουθιών 
τών φεουδαρχών, ρίχτηκε ξαφνικά στήν άγορά έργασίας μιά μάζα άπογυ- 
μνωμένων προλετάριων, πού διογκώθηκε σημαντικά έξαιτίας τού σφετε- 
ρισμού τής κοινοτικής γής άπ' τούς μεγάλους φεουδάρχες, πού έδιωξαν 
αύτούς πούχαν τά Ιδια δικαιώματα μέ τ' άφεντικό τους. Εκείνο πού στήν 

Αγγλία έπέτρεψε ειδικά αύτές τίς πράξεις βίας. ήταν ή άνθιση τής μανι- 
φακτούρας μάλλινων υφασμάτων στή Φλάνδρα, κι ή άντίστοιχη άνατΐμηση 
τού μαλλιού. Μετατροπή τΰν χνραφιΰν σέ προβατοβοσκές. νά ποιό 
ήταν τό σύνθημα. - Ο Χάρρισον δβιγείται. πώς ή άπαλλοτρίωση τών άγροτών 
έρήμωσε τή χώρα. «Τί τούς νοιάζει τούς μεγάλους μας σφετεριστές; Οί κα
τοικίες τών άγροτών καί τά σπίτια τών έργατών κατεδαφίστηκαν μέ τή βία ή 
άφέθηκαν νά ρημάξουν. Ά ν  θελήσουμε νά συμβουλευτούμε τίς παλιές 
άπογραφές κάθε άρχοντικού κτήματος, θά δούμε δτι άμέτρητα σπίτια έχουν 
έξαφανιστεί μαζί μέ τούς άγρότες πού τά κατοικούσαν, ότι ή γή τρέφει πολύ

• Σ. τ. Ε. Εποτώτης
· ·  Σ. τ. Ε. 1 acr -  4.0467 στρέμματα.

77



λιγότερους άνθρώπους, δη πολλές πόλεις παρήκμασαν, μόλο πού μερικές 
νέες άνθίζουν ... θά μπορούσα ν ' άφηγηθώ πολλά γιά πόλεις καί χωριά πού 
τάχουν κατοστρέψει γιά νά τά μετατρέψουν σέ προβατοβοσκές, κι δπου 
μένουν όρθιοι μόνο οί άρχοντικοΙ πύργοι»’.

« Η βίαιη άπαλλοτρίωαη τών λαϊκών μαζών δέχτηκε μιά νέα, φοβερή 
ώθηση τό 16ο αιώνα, μέ τή Μεταρρύθμιση καί τήν κολοσιαία καταλήστευση 
τών έκκλησιασηκών κτημάτων πού έπακολούθησε. Ή  καθολική έκκλησία 
ήταν, τήν έποχή έκείνη, φεουδαρχική ίδιοκτήτρια τού μεγαλύτερου μέ
ρους τής άγγλικής γής. ' Η κατάργηση τών μοναστηριών κ.λ.π. μεταμόρφω
σε σέ προλετάριους τούς κατοίκους τους. Τά Ιδια τά έκκλησησηκά κτήματα 
έπεσαν στά χέρια εύνοούμενων τού βασιλιδ ή πουλήθηκαν σ' έξευτελκπική 
τιμή σέ κατοίκους πόλεων, σέ κερδοσ κόπους παχτωτές, πού άρχισαν νά 
διώχνουν μαζικά τούς πρώην κληρονομικούς ύποτελεΐς άγρότες. Τό δικαίω
μα τών φτωχών σ' ένα μέρος τής δεκάτης* τών έκκλησιών. άφαιρέθηκε άπ' 
αύτούς σιωπηλά. Στό 406 έτος τής βασιλείας τής ' Ελισάβετ, άναγκάστηκαν 
ν ' άναγνωρίσουν σάν έθνικό πρόβλημα τήν κατάσταση τής έσχατης έξα- 
θλίωσης, καί νά καθιερώσουν τό φόρο γιά τούς φτωχούς. Οί συντάκτες 
αύτοΰ τού νόμου ντράπηκαν νά έκθέσουν τούς λόγους πού τόν έπέβαλλαν 
καί, παρά τά καθιερωμένα, τάν δημοσίευσαν χωρίς καμιά προεισσγωγή**. 
Στή διάρκεια τής βασιλείας τού Καρόλου Α ' ή βουλή τόν άνακήρυζε τακτικό 
νόμο καί δέν τροποποιήθηκε παρά τό 1834. Ό .τ ι  είχε παραχωρηθεϊ στούς 
φτωχούς σάν άποζημίωση γιά τίς άπαλλοτριώσεις πού είχαν ύποστεϊ, μετα
βλήθηκε τότε σέ τιμωρία.

«Τόν καιρό άκόμα τής 'Ελισάβετ, συγκεντρώθηκαν κάμποσοι γαιο
κτήμονες κι εύποροι παχτωτές. γιά νά μελετήσουν τό νόμο γιά τούς φτω
χούς, πού είχε ψηφιστεί πρόσφατα. Νά ένα μέρος τής περίληψης τών 
μελετών τους. πού υποβλήθηκε σ' ένα διάσημο νομικό τής έπσχής έκείνης 
γιά γνωμοδότηση:

«Μερικοί πλούσιοι παχτωτές τής ένορίας έχουν προτείνει ένα έξυ
πνο σχέδιο μέ τό όποίο μπορεϊ ν' άποφευχθεΐ όπο*αδήποτε παρερμη
νεία σχετικά μέ τήν έφαρμογή τού νόμου. Προτείνουν νά χτιστεί στήν ένο- 
ρΐα μιά φυλακή καταναγκαστικής έργασίας. Κάθε φτωχός πού δέ θά δεχτεί 
νά κλειστεί σ' αύτή τή φυλακή, θά χάσει τό έπίδομα. "Επειτα, πρέπει νά 
γνωστοποιηθεί στή γύρω περιοχή δτι άν κανείς είναι διατεθειμένος νά μι
σθώσει τούς φτωχούς αυτής τής ένορίας, θά πρέπει νά στείλει μέσα σέ μιά 
όρισμένη προθεσμία ένοφράγιστες προσφορές μέ τήν κατώτατη τιμή πού 
έπιθυμεϊ νά τούς μισθώσει. Οί συντάκτες αύτού τοϋ σχεδίου υποθέτουν δτι 
στίς γειτονικές κομητείες ύπάρχουν άνθρωποι πού δέν έχουν καμιά όρεξη

Ι.Μόρξ. Κεφ ΚΔ\ §2.
’ Σ. τ. Ε. Ένα εΒος φόρου πού έπέ£αλλε ή έκκλησία.

·* Σ. τ. Ε. Είοηγητκή ίκβϊοη.
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νά δουλέψουν καί πού δέ διαθέτουν καμιά περιουσία ή πίστωση γιά ν ' απο
κτήσουν ένα παχτωμένο άγρόκτημα, ή ένα καράβι, ώστε νά μποροΟν νά 
ζοΰνε χωρίς νά δουλεύουν. Αύτοί οί άνθρωποι θάταν διατεθειμένοι νά κά
νουν πολύ εύνοίκές προσφορές στήν ένορία. Ά ν  κανένας φτωχός πέθαινε 
στή διάρκεια τοΟ συμβολαίου, τότε τό φταίξιμο θά βάρυνε τόν ίδιο. μιά κι ή 
ένορία θάχε έκπληρώσει δλες της τίς υποχρεώσεις άπέναντι σ' αύτούς 
τούς φτωχούς. ' Εμείς, δμως, φοβόμαστε δτι ό νόμος αύτός δέν άφήνει 
περιθώρια γιά τέταα μέτρα σύνεσης. Πρέπει, πάντως, νά ξέρετε δτι ο( 
ϋπόλοαιοι έλεύθεροι μικρο'&οκτήτες άγρότες αύτής τής κομητείας καί τών 
γύρω κομητειών, θά ένωθοϋν μαζί μας. γιά νά υποκινήσουν τούς έκπροσώ- 
πους τους, στή Βουλή τών Κοινοτήτων, νά προτείνουν ένα νόμο πού θά έπι- 
τρέπει τή φυλάκιση καί τήν άναγκαστική έργασία τών φτωχών, έτσι ώστε 
κάθε άτομο πού άντιστέκεται στή φυλάκιση, νά χάνει τό δικαίωμά του στό 
έπίδομα. Αύτό, έλπίζουμε, θά έμποδίσει τούς φτωχούς νά ζητούν έπίδο- 
μα ·\

«Τόν 18ο αιώνα, ό ίδιος νόμος γίνεται μέσο καταλήστευσης. Ή  κοινο
βουλευτική μορφή αύτής τής καταλήστευσης τής κοινοτικής γής. είναι 
κείνη τοΰ «Νόμου γιά τήν Περίφραξη τής Κοινοτικής Γής». Στήν πραγματι
κότητα. πρόκειται γώ διατάγματα μέ τά όποια οί γαιοκτήμονες δωρίζουν 
στόν έαυτό τους τήν κοινοτική γή, δηλαδή, διατάγματα άπαλλοτρίωσης τοΰ 
λαοΟ. ‘Ο  σέρ Φ. Μ. 'Ηντεν προσπαθεί νά παρουσιάσει τήν κοινοτική ιδιο
κτησία οάν άτομική ιδιοκτησία, πού δέν έχει άκόμα μοιραστεί, άλλά αύτο- 
δαψεύδεται. ζητώντας άπ' τή Βουλή ένα γενικό νόμο, πού νά έπικυρώνει 
μιά γιά πάντα τήν περίφραξη τών κοινοτικών γαιών. Καί χωρίς νάναι ευχαρι
στημένος πού όμολογεΤ έτσι τήν άναγκαιότητα ένός κοινοβουλευτικοΟ πρα
ξικοπήματος, τή νομιμοποίηση τής μεταβίβασης τών κοινοτικών γαιών στούς 
γαιοκτήμονες, έπιμένει στήν άποζημίωση πού πρέπει νά δοθεί στούς φτω
χούς άγρότες. Ά ν  δέν υπήρχαν άπαλλστριωμένοι, δέ θάπρεπε φυσικά νά 
υπάρχουν κι Ατομα πού πρέπει ν ’ Αποζημιωθούν».

«Στό Νόρθαμπτονσιρ και στό ΛΙνκολνοιρ -  λέει ό Άντινγκτον -  ή περί- 
Φραξη τών κοινοτικών γαιών πήρε μεγάλες διαστάσεις καί τά περισσότερα 
νέα φέουδα, πού προκύψανε άπ’ τίς περιφράξεις, μετατρόπηκαν σέ βο- 
σκές. μέ συνέπεια έκεΤ πού παλιά καλλιεργούσαν 1500 Ακρ, νΑ μήν καλλιερ
γούν τώρα ούτε 50... Ερείπια σπιτιών, Αχυρώνων, στάβλων κ.λπ., είναι τά 
μόνα ίχνη πού άπόμειναν Απ' τούς παλιούς κατοίκους. (Σέ πολλά μέρη. άπό 
έκατοντάδες σπίτο κι οικογένειες, άπόμειναν 8 ή 10). Στίς περισσότερες 
ένορίες, δπου ή περίφραξη έγινε 15 ή 20 μόνο χρόνια νωρίτερα, υπάρχουν 
έλάχιστοι ιδιοκτήτες γής. σέ σύγκριση μ' αύτούς πού καλλιεργούσαν τή γή 
όταν τά χωράφια ήταν ξέφραγα. Δέν είναι σπάνιο τό φαινόμενο, 4 μέ 5 
πλούσιοι κτηνοτρόφοι νά σφετερίζονται όλόκληρο φέουδα, πού μόλις είχαν

1.ΜΑρ(.Κβφ. ΚΔ .92.
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περιφραχτεί καί πού προηγούμενα βρίσκονταν στά χέρια 20 -  30 παχτωτών 
κι ισάριθμων μικρών ιδιοκτητών κι άγροτών. Ό λ ο ι αάτοΙ διώχτηκαν μαζί μέ 
τίς οίκογένειές τους άπ' τά κτήματά τους, μαζί μ' άλλες οικογένειες πού 
τίς άπαοχολοϋσαν καί τίς συντηρούσαν αύτοί». ' Η γή πού προσαρτοΟαε ά 
γειτονικός γαιοκτήμονας μέ τό πρόσχημα τής περίφραξης. δέν περιοριζό
ταν μόνο στή χέρσα γή. άλλά άποτελοϋσε συχνά γή πού τήν καλλιεργούσε 
κάποιος έναντι όρισμένης εισφοράς στήν κοινότητα ή γή πού τήν καλλιερ
γούσαν άπό κοινού.

Ό  Δρ. Πράις λέει: «Μιλάω έδώ γιά τήν περίφραζη άγρών καί γαών, πού 
καλλιεργούνται κιόλας. Ακόμα κι οί συγγραφείς πού συνηγορούν ύπέρ 
τών περκρράξεων, όμολογοϋν ότι σ έκείνη τήν περίπτωση αύτές μειώνουν 
τήν καλλιέργεια, ύψώνουν τίς τιμές τών τροφίμων κι έρημώνουν τόν τόπο...

Ακόμα κι ή περίφραξη χέρσων γαών. όπως γίνεται σήμερα, στερεί τόν 
φτωχό άπό ένα μέρος τών μέσων σμντήρησής του καί μεγαλώνει τά παχτω- 
μένα κτήματα, πού είναι ήδη πολύ μεγάλα. Οταν ή γή περάσει στά χέρια 
λίγων μεγάλων παχτωτών, οί μικροί (πού ό Ιδιος χαρακτήρισε προηγούμενα 
σάν «ένα πλήθος μκροϊδιοκτήτες καί μικροπαχτωτές. πού συντηρούν τούς 
έαυτούς τους καί τίς οίκογένειές τους μέ τό προϊόν τής γής πού καλλιερ
γούν, μέ πρόβατα, πουλερικά, γουρούνια κ.λ.π., πού τά στέλνουν νά βοσκή
σουν στή κοινοτική γή») θά μετατραποΟν σέ άνθρώπους πού είναι υποχρεω
μένοι νά κερδίζουν τή ζωή τους έργαζόμενοι γιά άλλους, καί νά πηγαίνουν 
στήν άγορά γιά ότι χρειάζονται. Ίσως νά βγαίνει περισσότερη δουλειά, γιατί 
χρησιμοποιείται καί περισσότερος έξαναγκασμός ... οί πόλεις κι οί μανιψα- 
κτοϋρες θά μεγαλώσουν, γιατί ύπάρχει ένας μεγαλύτερος άριθμός άνθρώ- 
πων πού ζητάνε άπασχόληση. Μ ' αύτό τόν τρόπο, ή συγκέντρωση τών πα* 
χτώσεων πραγματοποιείται αυθόρμητα κι άνθεΐ άπό πολλά χρόνια σ ' αύτό τό 
βασίλειο. Γενικά, ή κατάσταση τών κατώτερον λαϊκών τάξεων χειροτέρεψε 
άπό κάθε άποψη, οί μικροί γαιοκτήμονες καί παχτωτές ύποβφάστηκαν στήν 
κατάσταση τών μεροκαματιάρηδων καί μισθωτών, ένώ ταυτόχρονα έγινε πιό 
δύσκολη ή έπιβίωση». Πραγματικά, ό σφετερισμός τών κοινοτκών γαών, κι 
ή άγροτική έπανάσταση πού έπακολούθησε. έπενέργησαν τόσο σκληρά 
πάνω στούς άγρότες πού, σύμφωνα μέ τόν Ιδιο τόν 'Ηντεν, άπ' τά 1765 ώς 
τά 1780, ό μισθός τους άρχισε νά πέφτει κάτω άπ’ τό κατώτατο όριο καί νά 
συμπληρώνεται μέ έπίσημη έπιδότηση τών φτωχών. « Ό  μισθός τους», λέει, 
«δέν άρκοΰσε γιά τίς πρώτες άνάγκες τής ζωής».

•Τό 19ο αιώνα, έσβυσε, τελικά, ή άνάμνησητοΟ στενοΟ δεσμοΟάνάμε- 
σα στό γεωργό καί τήν κοινοτική γή. Πόσα χρήματα άηοζημίωση πήρε. άλή- 
θεια, ό γεωργικός πληθυσμός γιά τά 3.511.770 άκρ κοινοτικής γής, πού τού 
άρπαξαν άπ ’ τά 1801 ώς τά 1831, καί πού οί ιδιοκτήτες τά χάρισαν ό ένας 
στόν άλλο μέ τό νόμο τής περίφραξης;»1

I Μάρξ. Κεφ ΚΔ'.§2.
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Τίς τελευταίες επινοήσεις μεγάλης ιστορικής σημασίας, πού χρησιμο- 
ποιήθηκαν γή  τήν άπαλλοτρίωση τών άγροτών, πρέπει νά τίς άναζητήσουμε 
στήν "Ανω Σκωτία, δπου κι έφαρμόστηκαν πιό σκληρά. Ό  Τζ. Ένσορ, σ' 
ένα βιβλίο πού έκδόθηκε στά 1818. γράψει : «Οί μεγιστάνες τής Σκωτίας 
άπαλλοτρϊωσαν οικογένειες σά νά ξερρίζωναν ζιζάνια. Μεταχειρίστηκαν τά 
χωριά καί τούς κατοίκους τους δπως μεταχειρίζονται οί ίνδοί, διψασμένοι 
γιά έκδίκηση, τά άγρια θηρία στίς φωλιές τους. Ό  άνθρωπος πουλιέται γιά 
μιά προβιά, γιά ένα άρνίσιο μπούτι ή καί γιά άκόμα λιγότερα... Τόν καιρό τής 
εισβολής στή Β. Κίνα, τό Μεγάλο Συμβούλιο τών Μογγόλων συζήτησε άν 
θάπρεπε νά έκκαθαρίσουν τή χώρα άπ' όλους τούς κατοίκους καί νά τή 
μετατρέψουν σ ’ έναν άπέραντο βοσκότοπο. Πολλοί σκωτσέζοι γαιοκτήμο
νες έφάρμοσαν αύτό τό σχέδιο στή χώρα τους, σέ βάρος τών ίδιων τών 
συμπατριωτών τους.

« ’ Αλλά ό καθένας δικαιούται τίς τιμές πού τού άζίζουν. ' Η πιό καθαρά 
μογγολική πρωτοβουλία πάρθηκε άπ' τή δούκισσα τοΰ Σάδερλαντ. Αύτή ή 
γυναίκα, πού είχε καλή κατάρτιση στά οικονομικά, πρίν καλά-καλά πάρει στά 
χέρια της τά χαλινάρια τής έξουσίας, έβαλε σ' έφαρμογή τά μεγάλα μέσα, 
καί μετάτρεψε σέ βοσκότοπο μιά όλόκληρη κομητεία, πού ό πληθυσμός της, 
έξαιτίας παρόμοην πειραμάτων, μικρότερης δμως κλίμακας, είχε κιόλας 
μειωθεί σέ 15.000. Απ' τά 1814 ώς τά 1820. αύτοί οί 15.000, πού άποτε- 
λούσαν περίπου 3.000 οικογένειες, διώχτηκαν συστηματικά. Τά χωριά τους 
καταστράφηκαν καί πυρπολήθηκαν. καί τά χωράφια τους μετστράπηκαν σέ 
βοσκοτόπια. Οί άγγλοι στρατιώτες πού στάλθηκαν γιά νά ένισχύσουν τήν 
έπιχείρηση. συγκρούστηκαν μέ τούς ντόπιους. Μιά γριά, πού άρνήθηκε νά 
έγκαταλείψει τήν καλύβα της, χάθηκε μέσα στίς φλόγες».

(Άνοίξτε τ' αύτιά σας. άστοί, πού διαμαρτύρεστε ένάντια στήν έπα- 
ναστατική χρήση τού πετρέλαιου! Ή  φωτιά χρησιμοποιήθηκε γιά πολύ 
καιρό έναντϊον τών προλετάριων! Τό λέει ή δική οας ιστορία). «Έ τσ ι ή εύ- 
γενής αύτή κυρία ιδιοποιήθηκε 794.000 άκρ γής, πού άνήκαν στήν κοινότη
τα άπό άμνημόνευτους χρόνους.

« ‘ Ενα μέρος τών διωγμένων κυνηγήθηκε άδυσώπητα' σ ένα άλλο 
μέρος δόθηκαν 6000 παραθαλάσσια άκρ χέρσας γής, πού δέν είχαν άποδώ- 
σει ποτέ δεκάρα τσακιστή. Η μεγαλοψυχία τής δούκισσας έψτααε σέ 
τέτοιο σημείο, πού τά νοίκιασε γιά 2 σ. 6 π. τό άκρ στούς άνθρώπους τής 
κοινότητας, οί όποιοι αιώνες όλόκληρους έχυναν τό αίμα τους γιά τούς 
Σάδερλαντ. Έ τσ ι διαίρεσε τή γή, πού κατέκτησε, σέ 29 μεγάλες παχτώ- 
σεις, πού στήν κάθε μιά κατοικούσε μιά καί μόνη οικογένεια, άποτελουμένη 
σχεδόν πάντα άπό άγγλους έργάτες παχτωτών. Στά 1825 οί 15.000 διωγμέ
νοι είχαν κιόλας άντικατασταθεϊ άπό 131.000 πρόβατα. ' Εκείνοι πού έκτοπί- 
στηκαν στήν παραλιακή περιοχή έπιδόθηκαν στήν άλιεία καί, σύμφωνα μέ 
τήν έκφραση ένός άγγλου συγγραφέα, έγιναν άληθινά άμφίβια καί ζούσαν 
τό μισό καιρό στή θάλασσα καί τόν άλλο μισό στή στεριά, άλλά παρόλα αύτό

81



κάλυπταν τΙς μισές τους άνάγκες. ' Η μυρωδιά, όμως, τών ψαριών έφτασε 
ώς τή μύτη τών μεγιστάνων, κι ή παραλία δέν Αργησε νά νοικιαστεί στούς 
μεγάλους ιχθυοπώλες τοΰ Λονδίνου, κι Ctch όί φτωχοί σκωτσέζοι έργάτες 
διώχτηκαν γιά δεύτερη φορά.

«Τελικά, ένα μέρος τής γής πού είχε μετατραπεί σέ βοοώτοπο, μετα- 
τρέπεται, μέ τή σειρά του, σέ κυνηγότοπο. Ό  καθηγητής Λεόνε Λεβί. σ' 
ένα λόγο πού έβγαλε στήν ‘ Εταιρία τών Τεχνών, τόν Απρίλη τοϋ 1866, 
είπε: « Ή  έρήμωση άπ' τόν πληθυσμό κι ή μετατροπή τής καλλιεργήσιμης 
γής σέ βοσκοτόπια, πρόαφεραν τό πιό εύκολο μέσο γιά τόν άνέξοδο προ- 
σπορισμό εισοδημάτων... ' Η άντικατάσταση τής προβστοβοσκής μέ κυνηγό
τοπο. είναι συνηθισμένο φαινόμενο στά Χάιλαντς*. Τά ζαρκάδια έκτοπίζουν 
τά πρόβατα, δπως τά πρόβατα έκτοπίσανε τούς άνθρώπους... Τεράστιες 
έκτάσεις. πού στή Στατιστική τής Σκωτίας φιγουράριζαν σάν έξαιρετικά γό
νιμα κι έκτεταμένα λειβάδια, έχουν άποκλειστεϊ τώρα άπό καθε καλλιέργεια 
καί βελτίωση, κι έχουν διατεθεί άποκλειστικά γιά τή διασκέδαση μιδς χού
φτας κυνηγών, πού δέν περνάνε έκεϊ παρά μόνο ένα μήνα τό χρόνο». Γύρω 
στά τέλη τού Μάη 1866, μιά σκωτσέζικη έφημερίδα έγραφε: «Μιά άπ' τίς 
καλύτερες προβατοβοσκές τού Σάδερλανταρ, γιά τήν όποια πρόσφεραν 
τελευταία, δταν έληξε τό συμβόλαιο πάχτωσης, νοίκι 1200 λ. στ. τό χρόνο, 
μετατρέπεται σέ κυνηγότοπο»'. Ά λλε ς  έφημερίδες τής Ιδιας έποχής, μι- 
λδνε γΓ αύτά τά φεουδαρχικά ένστικτα, πού έκδηλώνονται δλο καί περισσό
τερο στήν Αγγλία- άλλά, κατόπιν, μιά άπ' αύτές συμπεραίνει, άποδείχνον- 
τας μέ άριθμούς, δτι ένα τέτοιο γεγονός δέ μείωσε καθόλου τόν έθνικό 
πλούτο.

« Ή  δημιουργία ένός Απογυμνωμένου προλεταριάτου συντελούνταν, 
άναγκαστικά, πιό γρήγορα άπ' τήν άπορροφησή του άπ' τή γεννώμενη 
μανιφακτούρα. Απ' τήν άλλη μεριά, αύτοί οί άνθρωποι πού τόσο ξαφνικά 
άποσπάστηκαν άπ' τίς κανονικές συνθήκες ζωής τους, δέν μπορούσαν νά 
συνηθίσουν τόσο γρήγορα στήν πειθαρχία τής νέας/κοινωνικής τάξης. Γεν- 
νήθηκε, λοιπόν, μιά μάζα ζητιάνων, ληστών, άλητών. ΓΓ αύτό, στά τέλη τού 
15ου καί στή διάρκεια δλου τού 16ου αιώνα, έκδίδονται στή Δ. Ευρώπη αιμα
τηροί νόμοι έναντίον τής άλητείας. Οί πατέρες τής τωρινής έργατικής 
τάξης τιμωρήθηκαν γιατί είχαν μετατραπεί μέ τή βία σέ άλήτες καί λούμπεν. 
Ή  νομοθεσία τούς άντιμετώπιζε σάν έκούαους έγκληματίες, θεωρώντας 
δοσμένο δτι τό νά συνεχίσουν νά έργάζονται δπως στό παρελθόν, έξαρτιό- 
ταν άπ' τήν καλή τους θέληση, σά νά μήν είχε έπέλθει καμιά άλλσγή στίς 
παλιές συνθήκες ζωής τους.

« Ή  νομοθεσία αύτή άρχισε νά έφαρμόζεται στήν Αγγλία έπί Ερρί
κου Ζ .

«'Ερρίκος Η ', 1530. Στούς γέρους κι άνίκανους γιά έργασία ζητιά

* Σ. τ. Ε. ‘Ορεινή Σκωτία. 
Ι.Μύρξ, KC9.KA'.(2.
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νους δίνεται Αδεια έπαιτείος. Άντίθετα, οί σωματικά γεροί άλήτες πρέπει 
νά μαστιγώνονται καί νά φυλακίζονται. Σύμφωνα μέ τό νόμο, τούς δένουν 
πίσω άπό ένα κάρο καί τους μαστιγώνουν ώσπου νά τρέξει αίμα άπ' τό κορμί 
τους κι έπειτα τούς βάζουν νά όρκιστοϋν ότι θά έπιστρέψουν είτε στόν 
τόπο πού γεννήθηκαν. ή έκεϊ πού κατοικούσαν τά 3 τελευταία χρόνια, γιά 
νά ξαναπιάοουν δουλαά ΤΙ φριχτή είρωνία! Αύτό τόν ίδιο νόμο τόν βρή
καν άκόμα καί πολύ έπιεική στόν 27ο χρόνο τής βασιλείας τού ' Ερρίκου Η '. 
Ή  Βουλή κάνει πιό αυστηρές τίς ποινές μέ συμπληρωματικές διατάξεις. 
Ό τα ν  συλληφθεί κανείς γιά δεύτερη φορά, τό μαστίγωμα έπαναλαμβάνεται 
καί τού κόβουν τό μισό αύτί, σέ περίπτωση όμως νέας ύπστροπής θεωρείται 
ένοχος έσχάτης προδοσίας κι έκτελεΐται σάν έχθρος τού Κράτους.

• Ό  καγκελλάριος Τόμας Μόρ, στό έργο του Ουτοπία, περιγράφει 
πολύ ζωντανά τήν κατάσταση τών δύστυχων πού πλήττονται άπ' αύτούς 
τούς νόμους. «Συμβαίνει», λέει, «ένας άπληστος κι άχόρταγος πλεονέκτης, 
μιά πραγματική μάστιγα τοϋ τόπου πού γεννήθηκε. νά ιδιοποιείται χιλιάδες 
άκρ γής. πού τά περιφράζει μέ πασάλους ή μέ φράχτη, ή, άκόμα, νά κατα
τρέχει τούς ιδιοκτήτες μέ τόσο άτιμους τρόπους, ώστε ν ' άναγκάζονται νά 
πουλήσουν τά πάντα. Μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, μέ τό καλό ή μέ τό ζόρι, 
έξαναγκάζονται νά φύγουν όλοι, φτωχές, άπλοϊκές καρδιές, άντρες, γυναί
κες, άντρόγυνα. όρφανά. χήρες, μανάδες μέ τά βυζανιάρικα κι δλο τό νοι
κοκυριό τους φτωχοί σέ μέσα, άλλά άριθμητικά πολλοί, γιατί ή γεωργία έχει 
άνάγκη άπό πολλά χέρια. Σέρνουν τά βήματά τους μακριά άπ' τίς παλιές, 
έστίες τους, χωρίς νά βρίσκουν μέρος νά ξαποστάσουν. Κάτω άπό άλλες 
συνθήκες θά τούς άνακούφιζε κάπως ή πώληση όλων τών έπίπλων καί τών 
οικιακών σκευών τους. δσο μηδαμινή κι άν ήταν ή άξια τους άλλά πεταγμέ- 
νοι ξαφνικά στό δρόμο, είναι άναγκασμένοι νά τά δώσουν γιά ένα κομμάτι 
ψωμί. Κι άφού περαιλανηθούν έδώ καί κεΐ καί ξοδέψουν καί τήν τελευταία 
δεκάρα, τί άλλο πιά άπομένει, Θεέ μου, άπ' τό νά κλέβουν, γιά νά καταλή
ξουν νά κρεμαστοϋν μέ όλους τούς νόμιμους τύπους, ή ν ' άρχΐσσυν νά ζη
τιανεύουν; Αλλά καί τότε άκόμα τους ρίχνουν στή φυλακή σάν άλήτες, 
έπειδή περιπλανοΟνται χωρίς νά έργάζονται, γιατί κανένας στόν κόσμο δέ 
θέλει νά τούς δώσει δουλειά, δσο πρόθυμοι κι άν είναι γιά όποιαδήποτε 
δουλειά». Απ' αύτούς τούς δύστυχους πρόσφυγες, πού ό σύγχρονός 
τους, Τόμας Μόρ, μάς λέει δτι τούς έξανάγκαζαν νά άλητεύουν καί νά κλέ
βουν: «72.000 έκτελέστηκαν έπί βασιλείας ' Ερρίκου Η '» ,  σύμφωνα μέ τά 
όσα διηγείται ό Χόλλινσεντ στήν Περιγραφή τής ' Αγγλίας.

«Έδουάρδος ΣΤ Έ να ς νόμος τού πρώτου χρόνου τής βασιλείας 
του, 1547, όριζει ότι. κάθε Ανθρωπος πού δέ θέλει νά δουλεύει, πρέπει νά 
δίνεται σκλάβος στό πρόσωπο πού τόν κατάγγειλε γιά άλητεΐα, (έτσι, άν 
κάποιος ήθελε νά έκμεταλλευτεϊ τή δουλειά ένός φουκαρά, δέν είχε παρά 
νά τόν καταγγείλει δτι άρνιέται νά δουλέψει). Ό  κύριος πρέπει νά τρέφει 
αύτό τό σκλάβο μέ ψωμί καί νερό, καί κάπου - κάπου νά τού δίνει κανένα
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έλαφρό ποτό κι Οτι περισσεύματα άπό κρέας κρίνει κατάλληλα. Έ χ ε ι τό 
δκαίωμα νό τόν έξαναγκάζει νά έκτελεΐ όποιαδήπστε δουλειά, όσο αηδια
στική κι άν είναι, μαστιγώνοντας κι άλυσοβένοντάς τον. Ά ν  ό σκλάβος 
λείψει 15 μέρες, πρέπει νά καταδικαστεί σέ Ισόβια σκλαβιά καί νά τού 
χαράζουν μέ πυρωμένο σίδερο, στό μέτωπο ή στό μάγουλο, τό γράμμα S ' - 
Ά ν  φύγει γιά τρίτη φορά, έκτελεΐται σάν ένοχος έσχάτης προδοσίας. Ό  
κύριος μπορεϊ νά τόν πουλήσει, νά τόν κληροδοτήσει ή νά τόν έκμισθώσει 
σέ άλλους, δπως κάβε άλλο κινητό πράγμα ή ζώο. Οί σκλάβοι έκτελοΟνται 
έπίσης, άν έπιχειρήσουν νά κάνουν κάτι ένάντια στόν κύριό τους. Οί 
είρηνοδίκες, μόλις πληροφορηθοϋν τή δραπέτευση σκλάβων, είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά τούς βρούν. "Οταν συλληφτεϊ κάποιος άπ' αυτούς τούς 
δραπέτες, πρέπει νά τού χαράξουν στό στήθος μέ πυρωμένο σίδερο τό 
γράμμα V**, καί νά τόν στείλουν στόν τόπο πού γεννήθηκε, όπου αλυσοδε
μένος θά δουλεύει σέ δημόσια έργα Ά ν  ό άλήτης δηλώσει ψεύτικο τόπο 
γεννήσεως, γίνεται γιά τιμωρία, ισόβιος σκλάβος τοΰ τόπου αύτού, τών 
κατοίκων ή τής συντεχνίας του, καί σημαδεύεται μ' ένα S. Ο  πρώτος 
τυχών έχει τό δικαίωμα νά παίρνει τά παιδιά τών άλητών καί νά τά χρησιμο
ποιεί σά μαθητευόμενους. τά άγόρια μέχρι 24 χρονών καί τά κορίτσια μέχρι 
20. Ά ν  δραπετεύσουν, ύποχρεώνονται, ώς αύτή τήν ήλικία, νά είναι σκλά
βοι τών μαστόρων τους, πού έχουν τό δικαίωμα νά τούς αλυσοδένουν, νά 
τούς μαστιγώνουν κ.λ.π., κατά βούληση. Κάθε μάστορας μπορεϊ νά περνάει 
ένα σιδερένιο χαλκά στό λαιμό, στά χέρια ή στά πόδια τού σκλάβου του. γιά 
νά τόν αναγνωρίζει πιό εύκολα καί νάναι πιό σίγουρος ότι δέ θά δραπετεύ
σει. Τό τελευταίο μέρος αύτού τοΰ νόμου προβλέπει δτι όρισμένοι φτωχοί 
πρέπει νά χρησιμοποιούνται άπ' τόν τόπο ή άπ’ τά πρόσωπα πού τούς ταΐ
ζουν, τούς ποτίζουν καί τούς άπασχολοϋν. Αύτό τό είδος τών σκλάβων τών 
ένοριών διατηρήθηκε στήν Αγγλία ώς τά μέσα τοΰ 19ου αιώνα. Ένας αντι
προσωπευτικός καπιταλιστής παρατηρεί: « Επί βασιλείας ’ Εδουάρδου Σ Τ  ’ , 
φαίνεται ότι οί άγγλοι καταπιάστηκαν σοβαρά μέ τήν ένθάρρυνση τών μανι- 
φακτούρων καί τής απασχόλησης τών φτωχών, δπως αποδείχνει ένας αξιο
μνημόνευτος νόμος, πού όρίζει ότι δλοι οί άλήτες πρέπει νά σημαδεύονται 
μέ πυρωμένο σίδερο».

« Ελισάβετ, 1572. Αύτοί πού ζητιανεύουν χωρίς άδεια, κι είναι πάνω 
άπό 14 χρονών. πρέπει νά μαστιγώνονται σκληρά καί νά σημαδεύονται μέ 
πυρωμένο σίδερο στό άριστερό αύτί, Αν 0έν υπάρχει κανένας πού νά 
θέλει νά τούς πάρει στήν ύπηρεοΐα του γιά 2 χρόνια. Σέ περίπτωση 
ύποτροπής. αύτοί πού είναι πάνω άπό 18 χρονών πρέπει νά έκτελοΰνται, Αν 
δέν ύπάρχει κανένας πού νά θέλει νά τούς πάρει στήν ύπηρεσία του γιά δυό 
χρόνια. Σέ περίπτωση, όμως, νέας ύποτροπής, έκτελοΰνται χωρίς οίκτο σάν 
ένοχοι έσχάτης προδοσίας. Αργότερα οί άλήτες άπαγχονίζονταν μαζικά ό

* Σ. τ. Ε. Τό άρχικό γράμμα Tffc όγγλικίΚ λΐξπς slave «  ακλώβος.
· ·  Σ. τ. Ε. Τό όρχ«6 γράμμα τής άγγλικής λίξης vagabond -  άλήτης.
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ένας μετά τόν άλλο. Κάθε χρόνο κρεμάγανε στά διάφορα μέρη 300 ή 400 
άνθρώπους, λέει ό Στράιπ στά Χρονικά του- σύμφωνα μ' αύτόν, μόνο στό 
Σόμεραετσιρ. 40 άνθρωποι έκτελέστηκαν, 35 σημαδεύτηκαν μέ πυρωμένο 
σίδερο καί 37 μαστιγώθηκαν, μέσα σ' ένα χρόνο. Κι ώστόσο, προσθέτει 
αύτός ό φιλάνθρωπος, «αύτός ό μεγάλος άριθμός κατηγορουμένων δέν 
καλύπτει ούτε τό ένα πέμπτο τών έγκλημάτων πού γίνονται, χάρη στήν 
άμέλεια τών είρηνοδικών καί τήν ήλίθια συμπόνια τού λαού ...». Στις άλλες 
κομητείες τής Αγγλίας ή κατάσταση δέν ήταν καλύτερη καί σέ μερικές 
ήταν άκόμα χειρότερη.

« '  Ιάκωβος Α '. "Ολοι οί άνθρωποι πού περ<πλανοΟνται καί ζητιανεύουν 
χαρακτηρίζονται άλήτες. Οί είρηνοδίκες (πού δλοι τους είναι, έννοεϊται, 
γαιοκτήμονες, έργοστασιάρχες, παπάδες κ.λ.π., περιβλημένοι μέ δικαστι
κές άρμοδιότητες) είναι έξουσιοδοτημένοι νά διατάζουν τή δημόσια μαστί
γωσή τους καί νά τούς κλείνουν 6 μήνες στή φυλακή γιά τήν πρώτη έπ' 
αύτοφώρω σύλληψή τους, καί 2 χρόνια σέ περίπτωση ύποτροπής. Στή 
διάρκεια τής φυλάκισής τους πρέπει νά μαστιγώνονται συχνά καί τόσο 
σκληρά, δσο κρίνουν οί είρηνοδίκες σέ κάθε περίπτωση .. . Οί άδιόρθωτοι κι 
έπικίνδυνοι άλήτες πρέπει νά σημαδεύονται μέ πυρωμένο σίδερο στόν 
άριστερό ώμο μέ ένα R*. κι άν συλληφτοϋν νά ζητιανεύουν πάλι, πρέπει νά 
έκτελοϋνται χωρίς οίκτο καί χωρίς νά τούς μεταλάβει παπάς. Αύτοί οί νόμοι 
δέν καταργήθηκαν παρά μόνο στά 1714»'.

Νά λοιπόν μέ πόσο τρόμο καί μέ πόσο αίμα συντελέστηκε ή άπαλλο- 
τρίωση τών άγροτικών πληθυσμών, κι ό σχηματισμός έκείνης τής έργατικής 
τάξης, πού ήταν προορισμένη νά χρησιμέψει σάν τροφή τής μεγάλης, 
σύγχρονης βιομηχανίας. Κάθε άλλο παρά ειδυλλιακό! Ή  φωτιά καί τό 
τσεκούρι ήταν ή μόνη πηγή τής πρωταρχικής συσσώρευσης ή φωτιά καί τό 
τσεκούρι ήταν πού προετοίμασαν τό κατάλληλο έδαφος γιά τήν άνάπτυξη 
τού κεφάλαιου καί τή μάζα τών άνθρώπινων δυνάμεων, πού προορισμός 
τους ήταν νά τό θρέψουν. Κι άν σήμερα δέν άποτελούν πιά τό συνηθισμένο 
μέσο γιά τή συνεχή αύξηση τής συσσώρευσης, αύτό συμβαίνει γιατί τή θέση 
τους πήρε ένα άλλο μέσο. πολύ πιό άδίστακτο καί φοβερό, μιά άπ' τίς 
σύγχρονες, ένδοξες κατακτήσεις τής άστικής τάξης, ένα μέσο πού 
άποτελεϊ άναπόυιαστο μέρος τοΰ ίδιου τοΰ μηχανισμού τής καπιταλιστικής 
παραγωγής, ένα μέσο πού λειτουργεί άπό μόνο του άθόρυβα, χωρίς νά 
δημιουργεί σκάνδαλα, τέλος, ένα μέσο άπόλυτα πολιτισμένο: ή πείνα. 
Καί γιά όποιον έξεγείρεται ένάντια στήν πείνα, τότε, δπως πάντα, φωτιά καί 
τσεκούρι.

Τά στενά δρια αύτής τής σύνοψης δέν μάς έπιτρέπουν. άκόλουθα. νά 
διηγηθούμε τά έγκλήματα τοϋ κεφάλαιου στίς άποικίες. Παραπέμπουμε

* I. τ. Ε. Τό ύρχικό γράμμα τής άγγλικής λέξης rogue = (έπκίνβυνος) όλήτης.
1 Μόρξ. Κεφ ΚΔ . §2
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τούς άναγνώστες μας στήν ιστορία τών έξερε υνήσεων, άρχίζοντας άπ' τόν 
Χριστόφορο Κολόμβο. κι όλων τών άποικιοποιήσεων.

' Αντί γιό όλα αύτό. θ ' όρκεστούμε ν ' άναφέρουμε άπλώς τά λόγια ένός 
άνθρώπου. πού έγινε «γνωστός μόνο γιά τό χριστιανικό του ζήλο», τοϋ Γ. 
Χόουίτ. πού έ«φράζεται ώς έξής: «Οί βαρβαρότητες κι οϊ στυγερές φρικα
λεότητες πού διαπράχθηκαν άπ' τις λεγάμενες χριστιανικές φυλές, σέ 
κάθε γωνιά τού κόσμου κι ένάντια σέ κάθε λαό πού μπόρεσαν νά υποτάξουν, 
δέν έχουν προηγούμενο σέ καμιά άλλη περίοδο τής παγκόσμιας ιστορίας 
καί σέ καμιά άλλη φυλή, δσο άγρια, πρωτόγονη, άνελέητη καί ξεδιάντρωπη 
κι άν ήταν»’.

■ Ά ν  δπως λέει ό ' Οζιέ. τό χρήμα ήρθε στόν κόσμο φέροντας κηλίδες 
αίματος στό ένα του μάγουλο, τό κεφάλαιο γεννήθηκε στάζοντας αίμα καί 
βρωμιά άπ' όλους τούς πόρους του»2.

Κι αύτή είναι, ώ άστοί. ή άληθιμή ιστορία, μιά θλιβερή ιστορία αίματος, 
πού θάξιζε νά τή διαβάσετε καί νά τή μελετήσετε σείς πού ξέρετε, μέσα 
στήν άρετή οας, νά κυριεύεστε άπό ιερή άγανάκτηση γιά τό όργιο αίματος* 
τών σύγχρονων έπαναστατών σείς πού δηλώνετε δτι δέν μπορεϊτε νά 
έπιτρέψετε στούς έργάτες παρά μόνο τή χρήση τών ήθικΰν μέσων**.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τό κακό βρίσκεται στή ρίζα. Κι αύτό τό ξέρουν άπό καιρό οί έργάτες. 
Ό χ ι  δλοι φυσκά. άλλά ένας μεγάλος άριθμός. Κι αύτοί προετοιμάζουν 
κιόλας τά μέσα πού θά τό καταστρέψουν.

ΑύτοΙ θεώρησαν ότι: 1ο ή κύρβ πηγή κάθε άνθρώπινης καταπίεσης κι 
έκμετάλλευσης είναι ή άτομκή ιδιοκτησία 2ο ή χειραφέτηση τών έργατών 
(ή άνθρώπινη χειραφέτηση), δέν μπορεϊ νά θεμελιωθεί σέ μιά νέα ταξική 
κυριαρχία, άλλά στήν έξάλειψη όλων τών ταξικών προνομίων, μονοπωλίων, 
καί στήν ισότητα τών δκαιωμάτων καί υποχρεώσεων 3ο ή ύπόθεση τών 
έργατών, πού είναι ύπόθεση όλης τής άνθρωπότητας, δέν έχει σύνορα 4ο 
ή χειραφέτηση τών έργατών πρέπει νάναι έργο τών ίδιων τών έργατών. Καί 
τότε μιά βροντερή φωνή άκούστηκε: 'Εργάτες όλου τοΟ κόσμου, άς 
ένωθούμε. Ό χ ι πιά δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, όχι πιά υποχρεώ
σεις χωρίς δικαιώματα ' Επανάσταση!

1. Μάρξ. Κεφ ΚΔ'.§6.
2. Μάρξ, Κεφ. ΚΔ ,§6
• I. τ. Σ Μιά ώϋ τίς κατηγορίες πού ΰπαγγέλθηκαν ίναντίον τών Διεθνιστϋν της ίπα- 

ναβτατκής όμύβας τού Σάν Λοΰπο. Λετίνο καί Γκάλλο, τόν Απρίλη 1877.
"  Σ. τ. Σ. Ειρωνικό σχόλιο ίνός άπ' τούς δικαστές στή Ούρκεια της Ιβιας βίκης.
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Άλλά ή έπανάσταση πού θέλουν οί Εργάτες δέν είναι ή Επιφανειακή 
Επανάσταση. δΕν είναι τό πρακτικά μέσο τής στιγμής γιά νά φτάσει κανείς 
σ' Ενα δοσμένο σκοπό. Άκόμα κι ή άστική τάξη. δπως καί τόσο» άλλοι, 
κατάφυγε κάποτε στήν Επανάσταση άλλά μόνο γιά ν ' άνατρέψει τήν 
άρκποκρατία, καί ν ' άντικαταστήσει τό φεουδαρχικό σύστημα τής δουλοπα
ροικίας μΕ τό πιό ΕκλεπτυσμΕνο κι άπάνθρωπο σύστημα τής μισθωτής Εργα
σίας. Κι αύτό τό όνομάζουν πρόοδο καί πολιτισμό! Πραγματικά, βλέπουμε 
καθημερινά τό γελοίο θέαμα άστών νά ψελλίζουν τή λέξη Επανάσταση, μέ 
μοναδικό σκοπό νά σκαρφαλώσουν στό δέντρο τής άφθονίας*. καί νά πά
ρουν στά χΕρια τους τήν Εξουσία. ’ Η Επανάσταση τών Εργατών είναι ή Επα
νάσταση γιά τήν Επανάσταση.

' Η λέξη ' Επανάσταση, στήν πιό πλατιά κι αυθεντική της Εννοια, σημαίνει 
άνακύκλωση, μετασχηματισμό, άλλαγή. Σάν τΕτοια, ή Επανάσταση είναι ή 
ψυχή όλης τής άπειρης ύλης. Πραγματικά, ή φύση δλων τών πραγμάτων 
μετασχηματίζεται, άλλά τίποτα δΕ δημιουργεΐται κα( tinoTa δέν καταστρέ- 
ψεται. δπως μάς άποδεϊχνει ή χημεία. Ή  ύλη. Ενώ μΕνει πάντα ίδια οΕ 
ποσότητα, μπορεϊ ν ’ άλλάξει μορφή άπειρες φορΕς. "Οταν ή ύλη χάνει τήν 
παλιά της μορφή κι άποκτά μιά νέα, περνάει άπ’ τήν παλιά ζωή, στήν όποΙα 
πεθαίνει, στή νΕα ζωή. στήν όποια γεννιΕτσι. 'Οταν ό ξάντης μαλλιού τού 
δράματός μας, γιά νά πάρουμε Ενα γνωστό κιόλας παράδειγμα, μεταμόρφω
σε τά 10 κιλά μπαμπάκι σΕ 10 κιλά νήμα, τί άλλο συνέβηκε έκτός άπ' τό 
θάνατο 10 κιλών ύλης. μέ τή μορφή τού μπαμπακιού, καί τή γέννησή τους, 
μέ τή μορφή τού νήματος; Κι δταν ό υφαντουργός θά μεταμορφώσει τά 
νήματα σέ ύφασμα, τί άλλο θά συμβεϊ έκτός άπ' τό πέρασμα τής ύλης άπ' 
τή ζωή τοϋ νήματος στή ζωή τοϋ υφάσματος, δπως νωρίτερα είχε περάαει 
άπ’ τή ζωή τοϋ μπαμπακιού στή ζωή τοϋ νήματος; Η ύλη, λοιπόν, 
περνώντας άπό ένα κύκλο ζωής σ' έναν άλλο, ζεϊ πάντοτε άλλάζοντας, 
μετασχηματιζόμενη, άνακυκλούμενη.

Ά ν , λοιπόν, ή έπανάσταση είναι ό νόμος τής φύσης, πού είναι τό δλο, 
πρέπει άναγκαστικά νάναι κι ό νόμος τής άνθρωπότητας. πού είναι τό 
μέρος. Υπάρχει, δμως, στή Γή μιά χούφτα άνθρώπων πού βλέπουν τά 
πράγματα διαφορετικά ή. καλύτερα, πού κλείνουν τά μάτια γιά νά μή βλέ
πουνε καί τ' αύτιά γιά νά μήν άκοϋνε.

Ναι, είναι άλήθεια. άκούω νά μοϋ φωνάζει ένας άστός, ό φυσικός 
νόμος, ή έπανάσταση πού έαεϊς υποστηρίζετε, είναι ό άπόλυτος ρυθμιστής 
τών άνθρώπινων σχέσεων. ' Η εύθύνη γιά κάθε καταπίεση, γιά κάθε έκμε- 
τάΧλευση, γιά κάθε δάκρυ καί γιά κάθε σφαγή πού γίνεται, πρέπει άκριβώς 
ν' άποδοθεί σ' αύτό τόν άδυσώπητο νόμο πού μδς Επιβάλλει τήν έπανά- 
σταση, δηλαδή, τό συνεχή μετασχηματισμό, τόν άγώνα γιά τήν Επιβίωση, τήν 
καταβρόχθιση τών πιό άδύνατων άπ' τούς πιό δυνατούς, τή θυσία τών λιγό-

I. τ.Ε.Πρόκειται γώτό ιταλικό Αντίστοιχο τοΟ Κέροτοςτής Άμαλθεας τής 'Ελληνικής 
Μυθολογίας
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τερο τέλειων γιά χάρη τής άνάπτυξης τών πιό τέλειων. Ά ν  έκατοντάδες 
έργάτες Απολαμβάνουν τόν Ιδιο άριθμό άγαθών πού άπολαμβάνει μόνος του 
ένας άστός, ή ευθύνη δέ βαρύνει αύτόν. πού Απεναντίας etvai περίλυπος, 
άλλά τήν ίδ«α τήν έππαγή τοΟ φυσικού νόμου, τής έπανάστασης.

Ά ν  Ισχύει αύτό, τότε δέ ζητάνε τίποτα καλύτερο οί έργάτες, πού. μέ 
βάση αύτό τόν ίδιο φυοκό νόμο. ό όποιος άπαιτεϊ τό μετασχηματισμό τοϋ 
άγώνα γιά τήν έπιβίωση, τήν έπανάστάση, προετοιμάζονται γιά νά γίνουν οί 
πιό δυνατοί, γιά νά θυσιάσουν δλα τά τερατώδη καί παρασιτικά φυτά γιά χάρη 
τής όλόπλευρης κι άρμονικής άνάπτυξης τοϋ πιό όμορφου φυτού, τού 
όλοκληρωμένου καί τέλειου άνθρωπου, πού θδχει καλλιεργήσει στό έπακρο 
τόν άνθρώπινο χαρακτήρα του.

' Αλλά οί άστοϊ είναι πολύ θεοφοβούμενοι κι εύσεβεϊς γιά νά μπορούν νά 
έπικαλεστοϋν τό νόμο τής έπανάστασης. Μπόρεσαν νά τό κάνουν μόνο σέ 
μιά στιγμή μέθης- άλλά άφοΰ συνήλθαν κι έκαναν τόν Απολογισμό τους, καί 
βρήκαν δτι τά πράγματα ήταν γι' αυτούς ρόδινα, άρχισαν νά φωνάζουν δτι 
δέν μπορούσαν πιά. τάξη, θρησκεία, οικογένεια, ιδιοκτησία, συντηρητισμός! 
Κι έτσι, Αφού μέ τίς σφαγές, τούς έμπρησμούς καί τίς λεηλασίες, κατόφε- 
ραν νά πάρουν τή θέση τών κυρίαρχων κι έκμεταλλευτών τοϋ άνθρώπινου 
γένους, πιστεύουν δτι μπορούν ν ’ Ανακόψουν τήν πορεία τής έπανάστα
σης, χωρίς ν ' Αντιλαμβάνονται, βυθισμένοι καθώς είναι στή βλακεία τους, 
δτι μέ τίς προσπάθειές τους δέν κάνουν τίποτ' άλλο άπ - τό νά προετοιμά
ζουν φοβερά δεινά γιά τήν άνθρωπότητα καί, συνακόλουθα, γΓ αύτούς τούς 
Ιδιους, άπ' τίς Απρόβλεπτες έκρήξεις τής έπαναστατικής δύναμης, πού 
τόσο Απερίσκεπτα καταπίεσαν.

Ή  έπανάσταση, άφοϋ γκρεμίσει τά ύλικά έμπόδια πού τής άνπστέκον- 
ται καί συνεχίσει άκάθεκτη τήν πορεία της, θάναι ικανή νά δημιουργήσει τήν 
πιό τέλεια ισορροπία μεταξύ τών άνθρώπων, τήν ειρήνη, τήν τάξη καί τήν πιό 
τέλεια ευτυχία, γιατί οί άνθρωποι, Αναπτυσσόμενοι έλεύθερα, δέ θ' Ακο
λουθήσουν τούς τρόπους άγριων θηρίων, άλλά Ανθρώπινων δντων. έξαιρε- 
τικά λογικών καί πολιτισμένων, που Αντιλαμβάνονται δτι κανένας άνθρωπος 
δέν μπορεϊ νδναι άληθινά έλεύθερος κι ευτυχισμένος, παρά μόνον δταν ή 
έλευθερία κι ή εύτυχία είναι κτήμα όλης τής άνθρωπότητας. Ό χ ι πιά 
δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, δχι πιά υποχρεώσεις χωρίς δικαιώμα
τα Ό χ ι πιά άγώνας γιά τήν έπιβίωση τού ισχυρότερου, άλλά άγώνας 
έπιβίωσης άνάμεσα στό σύνολο τών άνθρώπων καί τή φύση, γιά τήν ιδιο
ποίηση τής μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας φυσικών δυνάμεων πρός όφε
λος όλης τής άνθρωπότητας.

Ξέροντας τό κακό, είναι εύκολο νά ξέρουμε καί τό άντίδοτο: ή έπανά
σταση γιά τήν έπανάσταση.

Τί θά κάνουν οί έργάτες γιά ν ' άποκαταστήσουν τήν έπαναστατική 
πορεία;

Δέν είναι αύτός 6 χώρος γιά ένα έπαναστατικό πρόγραμμα, πού έξάλ-
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λου ή Επεξεργασία κι ή δημοσίευσή του έχει γίνει άλλού, α' Λλλα βιβλία 
έμεϊς θ' άρκεστούμε νά τελειώσουμε, παραθέτοντας τά άκόλουθα λόγια 
ένός έργάτη*, πού είναι κι ή προμετωπίδα αυτού τού βιβλίου: Ό  έργάτης 
txci φτιάξει τά πάντα κι 6 έργάτης μπορεϊ νά καταστρέφει τά πάντα, 
γιατί μπορεϊ νά ξαναφτιάξει τά πάντα.

* Μιλώντας τόν Αύγουστο τού Khou χρόνου μέ τόν Ερρίκο Μαλατέστα καί μέ Αλλους 
πρώην Διεθνκπές σιή Μπαλύνα. έμοθα ότι ό έργάτης πού ehc στόν Καφιέρο τά λόγια πού 
άναφέροντα παραπάνω, καί πού ό Καφιέρο θέλησε νά τά βάλει σάν προμετωπΙΒα σ' αύτό τό 
βφλίο του. ήταν ό τροχιστής χειρουργικών έργαλευν Ίππόλιτο Νταλφίτ, ένεργό μέλος κι ό 
Ιδιος τής Διεθνούς 'Ενωσης Εργαζομένων. (Σημείωση τού Λουίτζι Φάμπρι οέ μιά £κ6οοη 
τής «Σύνοψης·, πού κυκλοφόρησε στή Φλωρεντία στά 1913).





-ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-, ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Πρόλογος στήν (ταλική Εκδοση

'Αναδημοσιεύουμε τό πρώτο μέρος τοΰ Ντοσσιέ τοϋ Κάρλο Καφιέ
ρο, πού Ανακάλυψε ό Τζιάν Κάρλο Μαφφέι, θαμμένου 90 όλόκληρα 
χρόνια στό όμοσπονδιακό έλβετικό Αρχείο.

Τ ό  ένδιαφέρον αύτό χειρόγραφο δημοσιεύτηκε σάν μπροσούρα 
άπ' τόν Πιέρ Κάρλο Μασίνι (Βιβλιοθήκη «Μ άξ Νεττλώ» —  όδός 
'Α γίο υ  'Αντωνίου 7/Α, Μπέργκαμο) μαζί μέ άλλα γραφτά τοΰ Κ. 
Καφιέρο: Ή  προπαγάνδα μέσα άπ' τήν δράση. Διάλογος μεταξύ 
Κρεπαφάμε* καί Σουκιασάνγκουε**, Διάφορα γράμματα.

Σκοπός τής δικής μας Ανατύπωσης αύτοϋ τοΰ άνέκδοτου Εργου τοΰ 
Κ. Καφιέρο, είναι νά γίνει γνωστή ή Αξεπέραστη σκέψη τών Αναρχικών 
πάνω στό πρόβλημα τής Επανάστασης, καί στίς διαφορές πού υπάρ
χουν άνάμεσα στήν ' Αναρχία καί τόν Κομμουνισμό, διαφορές πού δέν 
ξεπεράστηκαν άκόμα άπ* τό χρόνο, μόλο πού πολλά Αλλαξαν στίς 
σημερινές συνθήκες.

Τά προβλήματα πού βάζει ό Καφιέρο είναι τά (δια μ ’ έκείνα πού 
βάζουν σήμερα οί άναρχικοί- άλλά θά πρέπει κι αυτοί νά τό κάνουν μέ 
τήν Τδια καθαρότητα κι Απλότητα πού χρησιμοποίησε ό Κ. Καφιέρο. 
«Repetita ju v a n t » ···

Πιστόια, Γενάρης 1973 Α Ο Υ Ρ Ε Λ ΙΟ  Κ Ε Σ Σ Α

* Σ. τ. Ε. Ό  λιμοομίνος.
"  I  τ. Ε. ' Ο οΙμοηΛοης. ό άπληστος. 

*’ * Σ. τ. Ε. -  Η έπανΟληψη u«eAcI·.
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«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ», ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Τό Επαναστατικό μας Ιδανικό είναι τό παλιό ιδανικό όλων Εκείνων πού 
δέν ήθελαν νά υποταχθούν στήν καταπίεση καί τήν Εκμετάλλευση, καί τό 
συνθέτουν, τόσο στή δική μας άντίληψη όσο καί στήν άντίληψη τών προγε
νεστέρων μας, δυό δχι λιγότερο παλιοί δροι : 'Ε λευθερία καί 'Ισότητα.

Αύτό τό Ιδανικό, πού είναι τόσο παλιό όσα κι ή άνθρύπινη σκλαβιά, δη
λαδή, δσο κι ή άνθρωπότητα. ύλοποιήθηκε πάντοτε περιορισμένα καί μερικά 
χάρη στίς προσπάθειες τών άντιδραστικών, πού σέ κάθε έποχή άναχαίτιζαν 
τήν πορεία τής έπανάστασης. Σέ πείσμα, δμως. δλων τών προηγούμενων 
καί τών τωρινών άντιδρόοεων, αύτό κατόρθωνε διαδοχικά νά πλαταίνει έτσι 
ώστε στή δική μας Επανάσταση νά όδηγείται στήν υλοποίηση τής πιό τέ
λειας Εφαρμογής του.

Ξέρουμε άπ' τήν ιστορία τοΰ παρελθόντος δτι οί όντιδραστικοΙ κάθε 
είδους καί κάθε έποχής. χρησιμοποίησαν Απειρες άπάτες γιά νά μειώσουν, 
ν ’ άλλάξουν, καί νά παρσχαράξουν τήν άληθινή άξια τής Ελευθερίας καί τής 
ισότητας, δηλαδή, τήν άξΙα τής Ιδιας τής έπανάστασης. Έτσι, έμεϊς είμαστε 
προειδοποιημένοι δτι πρέπει νά παραμερίσουμε τίς κίβδηλες άξιες πού 
έχουν έπενδυθεϊ σ' αύτές τίς έννοιες καί νά τίς Εκτιμήσουμε στήν πραγμα
τική τους άξια. Μ ' αύτό τόν τρόπο θά γίνουν δεκτές άπό μάς τούς Ιδιους οά 
γνήσιο κι δχι κίβδηλο νόμισμα.

Είναι τά αιώνια λύτρα τής άνθρωπότητας πού πρέπει νά πληρώσουμε μ' 
αύτά τά δυό πολύτιμα νομίσματα. Κι ή έπιχείρηση δέ θά τελειώσει, παρά 
μόνον δταν ή πραγματική άξια θ ’ άνταποκρίνεται στήν όνομαστική άξια.

Τώρα, ή πραγματική άξια τής έλευθερισΓ καί τής ισότητας Εκφράζεται 
άπό μάς μέ δυό όρους: Άναρχία καί Κομμουνισμός.

Επομένως, θά δεχτούμε σάν άληθινή μόνον Εκείνη τήν Ελευθερία πού 
θάναι άπόλυτα όμοια, άπόλυτα Ισοδύναμη μέ τήν άναρχία. Κάθε άλλη 
Ελευθερία θάναι γιά μάς ψεύτικη καί κίβδηλη, θά δεχτούμε σάν άληθινή 
ισότητα μόνον Εκείνη πού θάναι άπόλυτα όμοια, άπόλυτα ισοδύναμη μΕ τόν 
κομμουνισμό. Κάθε άλλη δήθεν ισότητα θάναι γιά μάς ψεύτικη καί κίβδηλη.

Συνακόλουθα, άν ή Ελευθερία ισοδύναμε! γιά μάς μΕ τήν άναρχία κι ή 
ισότητα μΕ τόν κομμουνισμό, ή Επαναστατική μας φόρμουλα θάναι: ' Επανά
σταση «  Ελευθερία καί Ισότητα = Άναρχία καί Κομμουνισμός.

’ Η άναρχία κι ό κομμουνισμός, σά δύναμη καί ύλη, είναι δυό όροι πού 
θάπρεπε νά συνθέτουν ένα μοναδκό όρο, γιατί Εκφράζουν κι οί δυό μιά 
μόνο άντίληψη.

Ή  ύποταγή αύτών πού δΕν έχουν τίποτα, πού άντιπροσωπεύουν τή 
συντριπτική πλειοψηφια τής άνθρωπότητας, σ' αύτούς πού κατΕχουν τίς
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πρώτες ύλες καί τά μέσα έργασίας, πού είναι μιά μικρή μειοψηφία, άποτελεϊ 
τήν πρωταρχική αιτία κάθε καταπίεσης κι έκμετάλλευσης, κάθε άνιοότητας. 
δεσποτισμοΟ κι άνβρώπινης άποκτήνωσης. Η διεκδίκηση τής έλευθερίας 
καί τής ισότητας δλων τών άνθρώπων. σημαίνει νά διεκδικεϊς γιά τήν άνθρώ
πινη κοινότητα τίς πρώτες ύλες καί τά μέσα έργασίας, πού είναι πηγές τής 
ζωής δλων. Αλλά τό θησαυρό πού μάς έκλεψαν τόν φυλάει τό Κράτος, μέ 
δλη τήν έξουσία καί τήν ένοπλη δύναμή του, έμπόδια πού πρέπει νά συντρί
ψουμε. άν θέλουμε νά ξαναπόρουμε τόν πλούτο πού μάς άνήκει. Καί, συνα
κόλουθα, άν κι οί δυό δροι τής έπανάστασής μας είναι δίδυμοι, ή πρώτη πού 
βγήκε άπ' τή μήτρα τής μάνας είναι ή άναρχία, γιά ν ' άνοίξει, μέ τή σειρά 
της, τό δρόμο στόν κομμουνισμό.

Άναρχία σημαίνει έλλειψη έξουσίας, έλλειψη άρχής, έλλειψη ιεραρ
χίας, έλλειψη προκαθορισμένης τάξης -  τάξης καθορισμένης άπ' τούς 
λίγους κι άπ' τούς πρώτους, πού είναι νόμος γιά τούς πολλούς καί γιά τούς 
δεύτερους.

Είναι ποτέ δυνατόν νάνοι κανείς έλεύθερος δταν υποτάσσεται σέ μιά 
έξουσία καί σέ μιά όποιαδήποτε άρχή;

Είναι ποτέ δυνατόν νά θεωρείται έλεύθερος έκείνος ό άνθρωπος πού 
μπορεϊ νά δέχεται διαταγές άπό έναν άλλο άνθρωπο; Πού βρίσκεται ή 
έλευθερία μας, δταν είμαστε άναγκασμένοι άπ' τό νόμο νά συμμορφωνό
μαστε σέ μιά προκαθορισμένη τάξη, πού μάς γίνεται ήδη άνυπόφορη άπό τό 
γεγονός καί μόνο ότι μάς έπιβλήθηκε; Έ να ς  άληθινός φίλος τής έλευθε- 
ρίας πρέπει νάναι έχθρός κάθε έξουσίας. κάθε άρχής, κάθε καθοδήγησης, 
κάθε άνύψωσης άνθρώπου πάνω άπό άλλους άνθρώπους. Πρέπει νάναι 
έχθρός κάθε νόμου, κάθε προκαθορισμένης τάξης. Κοντολογίς, πρέπει 
νάναι άναρχικός.

' Η άληθινή έλευθερία πετυχαίνεται μόνο μέσα στήν άναρχία. πού είναι, 
κατά συνέπεια, ό πρωταρχικός, άναγκαϊος δρος τής έπανάστασής. Σήμερα, 
ή άναρχία θέλει νά έπιτίθεσαι, νά πολεμάς καί νά καταστρέφεις τό Κράτος, 
πού είναι ό όργανισμός όλων τών κατεστημένων έξουσιών: τή μεγάλη πολι
τική μηχανή πού καταπιέζει τόν άνθρωπο, έξασφαλίζοντας τήν έκμετάλ- 
λευσή του. ' Η άναρχία. μέ τήν καταστροφή κάθε υφιστάμενης τάξης, άπαι- 
τεϊ νά έ μποδιστεί κάθε νέος όργανισμός έξουσίας. κάθε νέα κυριαρχία, 
κάθε νέος δεσποτισμός, κάθε στήριγμα ένός νέου Κράτους.

Σήμερα, ή άναρχία έχει έναν χαρακτήρα έπιθετικό καί καταστροφικό. 
Αύριο θάχει ένα χαρακτήρα προφυλακτικό καί προστατευτικό. Σήμερα εϊναι
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Αμεση έπανάσταση. αύριο θάναι έμμεση έπανάσταση, έμπόδιο στήν άντί- 
δραση.

Σήμερα, ή άναρχία είναι άγανάκτηση, μίσος θανάσιμο κι άτέλειωτος 
πόλεμος έναντίον δλων τών καταπιεστών κι έκμεταλλευτών πού υπάρχουν 
στή γή. Είναι ή άπαράγραφτη διεκδίκηση τών καταπιεζόμενων. Είναι τό 
σύμφωνο τής συμμαχίας τους. ή πολεμική κραυγή τους, ό άδυσώπητος 
πόλεμος, μέχρι νά πάψει νά υπάρχει στή γή έστω και ένα άφεντικό, έστω κι 
ένας έκμεταλλευτής.

Άναρχία σημαίνει ότέλειωτη έξέγερση. άδιάκοπη, ένάντια σέ κάθε 
κατεστημένη τάξη. πόλεμος ένάντια στό Κράτος καί κάθε έξουσία του. πού 
διεξάγεται μ' αύτό ή τόν άλλο τρόπο καί μ' δλες τίς δυνατές μορφές. 
Πόλεμος μέ τό γραφτό, μέ όποιοδήποτε μέσο. μέ πράξεις περιφρόνησης κι 
έχθρότητας καί. πάνω άπ' όλα, μέ τά δπλα. Ά λ λ ’ αύριο, όταν θάχουν 
συντρίβει δλα τά έμπόδια, άναρχία θά σημαίνει άλληλεγγύη κι άγάπη: τήν 
άπόλυτη έλευθερία δλων. Θά συνθέτει τό άναγκαϊο περιβάλλον γιά τήν 
άνάπτυξη τής άνθρώπινης ευτυχίας, γιά τήν άνάπτυξη τής άληθινής έλευ- 
θερίας καί τής άληθινής ισότητας, γιά τόν έρχομό καί τήν όριστική έδραϊωση 
τής έπανάστασής μεταξύ τών άνθρώπων. Άναρχία θά σημαίνει αύριο 
έλεύθερη κι όλοκληρωμένη άνάπτυξη τοΰ άτόμου πού. παρακινημένο μόνο 
άπ' τίς δικές του όρέξεις, άπ' τίς τάσεις καί τίς συμπάθειές του, θά 
σχηματίζει μέ τούς άλλους τήν όμάδα. τό σωματείο ή τήν ένωσή του. πού 
διαμορφώνουν μέ τή σειρά τους τήν κοινότητα, καί πού κι αύτές σχηματί
ζουν τίς περιφέρειες στά πλαίσια τοϋ έθνους καί τά έθνη στά πλαίσια τής 
άνθρωπότητας.

' Η άνάγκη τής πάλης ένάντια στούς κοινούς καταπιεστές. οί άνάγκες 
τής ζωής ιδιαίτερα -  άνάγκες παραγωγής καί κατανάλωσης -  θά κάνουν οί 
Ιδιες τούς άνθρώπους νά ένωθοϋν στή μεγάλη όμοσπονδία τής άνθρώπινης 
κοινωνικότητας.

■Όπως είναι παράλογη ή ιεραρχία άνάμεσα στά άτομα, είναι έξίσου 
παράλογη κι άνάμεσα στις κοινότητες. Κάθε κοινότητα δέν μπορεϊ νάναι 
τϊποτ' άλλο άπό μ<ά έλεύθερη ένωση άτόμων, καί τό έθνος μιά έλεύθερη 
ένωση κοινοτήτων»'.

Ή  άναρχία εΚ/αι ή όμοσπονδία τής ένωσης, ή όργάνωση τής έλευθε- 
ρίας. Καταπολεμάει τό λαϊκό ή κομμουνιστικό Κράτος, πού θάταν ή συγκέν
τρωση τής ένότητας, ή όργάνωση τής συλλογικής καταπίεσης.

' Υπάρχουν σοσιαλιστές πού θά δηλώσουν ότι είναι άναγκαϊος ό σχηματι
σμός ένός νέου Κράτους γιά νά πραγματοποιήσει τή χειραφέτηση τοΰ 
προλεταριάτου.

Όπως οί έχθροί τού άθείσμοΰ θέλουν νά διατηρήσουν τό Θεό καί τήν 
πίστη σ ’ αύτόν «γιά τό καλό τοϋ λαοΰ», έτσι κι οί σοσιαλιστές έχθροί τής

1. Πιζ<κύνε. Ή  'Επανάσταση, ο. 94
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άναρχος - Αθεϊσμός τής γής όπως έκεϊνος τοΰ οΰρανοΟ - θέλουν νό 
διατηρήσουν τό θεσμό τοΟ Κράτους «γιά τό καλό τοΟ λαού», δηλαδή, γιά νά 
συνεχίσουν νά τόν καθοδηγοϋνν

Ο  ισχυρισμός τους είναι ή τελευταία άπόπειρα πού γίνεται γιά νά 
διατηρηθεί άκόμα μιά φορά ή άρχή τής έξουσίας μεταξύ τών άνθρώπων, κι 
άφοϋ οί τελευταίες προσπάθειες είναι οί πιό άπελπισμένες κι οί πιό τολμη
ρές, πρέπει νά όπλκποΟμε σάν άστακοί γιά νά τίς πολεμήσουμε μέ όλες 
μας τίς δυνάμεις.

Δέν μπορούμε καί δέ θέλουμε ν ’ άμφισβητήσουμε στό έλάχκττο τήν 
καλή τους πίστη. Ά ν  καί σέ μερικούς άπ' αυτούς ύπάρχει κακοπιστία. έμείς 
όφείλουμε νά τήν άποκλείσουμε τελείως. Έχουμε τήν πεποίθηση ότι ένερ- 
γοΟν έμπνεόμενοι άπ' τά πιό ειλικρινή αισθήματα, μέ σκοπό νά πραγματώ
σουν τή χειραφέτηση τής άνθρωπότητας κι άν θέλουν νά δώσουν στή νέα 
κοινωνική τάξη μιάν έπίσημη μορφή, άν θέλουν νά οικοδομήσουν ένα νέο 
Κράτος, αύτό γίνεται άκριβώς έπειδή έκτιμοΟν ότι μπορούν έτσι νά έξασφα- 
λίσουν έκεϊνες τίς κατακτήσεις τής έπανάστασης, πού άποτελοΟν τόν τελι
κό στόχο τών κοινών μας έιίτνεύσεων.

Ά λλά κι οί πρώτοι πατέρες τής Εκκλησίας δέν είχαν Ισως τόν Ιδιο 
σκοπό, νά δώσουν, δηλαδή, μιάν έπίσημη μορφή στίς έμπνεύσεις τής 
χριστιανικής ιδέας; Καί οί μεγάλες μορφές έκείνης τής άστικής έπανάστα
σης, πού υπήρξε άληθινά μεγάλη καί πού έπισκιάζεται μόνον άπό κείνη τήν 
άκόμα πιό μεγάλη έπανάσταση. πού προετοιμάζει σήμερα τό προλεταριάτο, 
τί προθέσεις είχαν τάχα,ψηφίζοντας νόμους, κωδικοποιώντας καί δημιουρ
γώντας ένα Κράτος πολύ πιό ισχυρό άπ' τό μοναρχικό -  φεουδαρχικό, πού 
οί Ιδιες άνάτρεψαν; Τί προθέσεις είχαν τάχα έκεΤνοι οί άνθρωποι, άν υποθέ
σουμε ότι ήταν καλοπροαίρετοι, έξω άπ' τήν έδραίωση τών έπαναστατκών 
τους καταχτήσεων;

Συναντάμε συχνά σοσιαλιστές πού χλευάζουν τίς ένδοξες κατακπγ- 
αεις τής άσπκής έπανάστασης; έχουν αύτό τό δικαίωμα μόνον άν είναι 
άναρχικοί, άλλά άν είναι έξουσιαστές ή ύποστηρικτές τοΰ λαϊκού κράτους, 
είναι τελείως άδικο νά περιγελάνε αυτούς πού έκαναν χθές άπ οί ίδιοι 
σκοπεύουν νά δημιουργήσουν αύριο. Παρόλη τήν καλοπκπία τους. Δν 
καταφέρουν νά δημιουργήσουν τό δικό τους λαϊκό κράτος, τήν Ιδη στιγμή 
θάχουν καταπνίξει τήν έπανάσταση, θάχουν άναχαιτίαει τήν πορεία της- κι οί 
χρήσιμες έπαναστατικές άρχές θά γίνουν έπιζήμιες, γιατί θάχουν βρεϊ, μέ 
τή σειρά τους, τούς έκμεταλλευτές τους. καί θά καταντήσουν γιά μιά 
πέμπτη τάξη* οί ξεφτισμένες, ένδοξες κατακτήσεις τής τέταρτης τάξης. 
Παρόλη τήν καλοπιστία τους, οί έξουαιαστικοί σοσιαλιστές, δέ θάναι λιγότε- 
ρο άντιδραστκοί άπ' δτι υπήρξαν ό παπάς γιά τή χριστιανική έπανάσταση κι 
ό καπιταλιστής γιά τήν άστική έπανάσταση. Πώς θά μπορούσε τό Κράτος.

Σ. τ. Ε. Ο συγγΡΟφίος twoel έ&ώ τήν Ανοδο μΛς κοινονβής τάξης πού παίρνει τήν 
ίξουοία καί 6r»uoopyti τά 6*6 της καθεστώς.
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θεσμός κατεξοχήν Επφλαβής. ν ' άποκτήαει τό χάρισμα νά κάνει τό καλό; 
Μπορεϊ πότε τό καλό νάναι χάρισμα τοΟ καταπβστή ή τοΟ τύραννου; -  τοΰ 
βασιλιά, λογουχάρη, ή τοϋ Θεού;

Ά ν  ό Θεός υπήρχε, κάθε Επαναστάτης θά συνωμοτούσε όπωσδήποτε 
Εναντίον του. όπως συνωμοτεί Εναντίον τοϋ βασιλιά, ή θά συμμαχούσε μΕ τό 
Σατανά -  αύτή τή λαμπρή μορφή τής ΕξΕγερσης -  γιά νά δράσει Εναντίον 
τού πιό ώμοϋ κι Εγκληματικού, γιατί είναι πιό δεσποτικός κι ισχυρός, άπ' 
όλους τούς τυράννους.

Οί ΕξουαιαστΕς σοσιαλιστΕς συνωμοτούν Εναντίον τού βασιλώ καί τών 
ισχυρών τής γής, Επιτίθονται καί θέλουν ν" άνατρΕψουν τό Αστικό Κράτος 
... μόνο γιά νά οικοδομήσουν στή ΘΕσπ του Ενα νΕο Κράτος, πού θά διαφΕ- 
ρει άπ' τό άλλο μόνο στόν τίτλο: Λαϊκό Κράτος!

Ή  Εξουσία, κάτω άπ' όποια δήποτε μορφή κι άν Εμφανίζεται, θάναι 
πάντα ή μάστιγα τοΰ άνθρώπινου είδους. Η θέλησή της δΕν μπορεϊ νά 
Εκφραστεί παρά μόνο μΕ νόμους, κι οί νόμοι δΕν Εφαρμόζονται χωρίς 
σμπίρους. Τό ότι ή Εξουσία άποκαλεϊται λαϊκή, τό ότι οί νόμοι άποκαλούνται 
λαϊκοί, τό ότι οί σμπίροι άποκαλούνται φύλακες τής άσφάλειας, προστάτες 
τής ειρήνης ή φρουροί τής Ελευθερίας, δΕν άλλάζει καθόλου τήν ουσία τού 
πράγματος.

ΔΕν θέλουμε πιά ούτε Εξουσία, ούτε νόμους, ούτε σμπίρους ΔΕ βέ
λου με νά ύποφΕρουμε κανένα ζυγό. Εστω κιάν είναι βαμμένος άσπρος, 
τρίχρωμος ή κόκκινος.

« Ή  ιεραρχία, ή Εξουσία, ή κατάφωρη παραβίαση τών νόμων τής φύσης, 
πρΕπει νά ξερριζωθοϋν. ' Η πυραμίδα -  ό Θεός, ό βασιλιάς, οί καλύτεροι, οί 
πληβείοι -  πρΕπει νά ισοπεδωθεί»2

Γιά νά υποταχθεί κανείς στήν Εξουσία πρΕπει νάχει μιά θρησκευτική 
πίστη. ΜΕ βάση πο*ά άρχή θά ύποταχθούν οί μάζες στή δική σας Εξουσία; 
'Οταν άκόμα τό μπαστούνι τής Εξουσίας ήταν ή βέργα τοϋ Μωυσή, ή τό 
σκήπτρο τού Καρλομάγνου. τό λατρεύανε- άλλά δταν γίνεται ή δύναμη τών 
Εμπόρων, ό λαός τό σπάζει καί τό ρίχνει στή φωτιά.

Τό λεγόμενο λακό Κράτος θάταν πολύ πιό καταπιεστικό άπ' τό άστικό 
Κράτος, γιατί ό δεσποτισμός του θάταν Ιδιος μΕ τόν πολιτικό δεσπστισμό 
τού τωρινού Κράτους, σύν τό άθροισμα τοϋ οικονομικού δεσποτισμού όλων 
τών καππαλιστών, πού τό κεφάλαιό τους θά πΕρνσγε στά χΕρια τοϋ λαϊκού 
Κράτους- κι δλα αύτά, πολλαπλασιαζόμενα μΕ τήν αύξηση τοΰ συγκεντρωτι
σμού, πού είναι άναγκαϊος στό νΕο πολιτικό κι οικονομικό Κράτος γιά 6pt- 
σμΕνο χρόνο, τουλάχιστον.

Δεσποτισμός τοΟ λαϊκού Κράτους -  Τωρινός Πολιτικός δεσποτισμός + 
Οικονομικός δεσποτισμός όλων τών καπιταλιστών χ βαθμούς συγκεντρωτι
σμού.

2. Γΐ&κάνβ, Ή  ' Εηανύσταοη. σ. S3.
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Καί γιά νά Ικανοποιηθούν οί άνάγκες αύτού τοϋ νέου καί φοβερού 
τέρατος, ποιός νέος καί τερατώδης γραφειοκρατικός μηχανισμός θάταν 
άναγκαίο νά δημιουργηθεϊ; Τί στρατιές νεοφώτιστων υπάλληλων στά πολύ 
περίπλοκα κυβερνητικά μυστήρια; Τάξη ξεχωριστή κι άνώτερη άπ' τό λαό, 
κα( γΓ αύτό μισητή καί τυραννική- αύτοί οί νιόφερτοι τής τέταρτης τάξης 
θάναι οί νέοι καί πιό φοβεροί πολιτικοί καταπκστές κι οικονομικοί έκμεταλ- 
λευτές όντας νομεϊς τής έξουσίας καί τού κεφάλαιου, δέ θά μείνουν μέ τά 
χέρια καθαρά, όπως αύτοί πού μαζεύουν τό μέλι.

' Αντίο άνθρώπινη χειραφέτηση, άντίο έλευθερία!. Θάχουμε, άντί γιά τήν 
τρίτη τάξη. τήν κυριαρχία τής τέταρτης, πού θά καταπίεζε καί θά έκμεταλ- 
λευόταν μιά πέμπτη. Κι αύτοί οί έργάτες πού θ ’ άνέβαιναν στήν έξουσία, 
θάταν τόσο πιό άπεχθεϊς κι άνήθικοι άπ’ τούς άστούς δσο αύτοί ήτανε άπ' 
τούς εύγενεϊς τοϋ μεσαίωνα. Γιά μιά άκόμα φορά θ' άναχαιτίζονταν ή 
πορεία τής έπανάστασής κι είτε καλοπροαίρετα, γιά νά έπικυρώσουν τίς 
κατακτήσεις της, ή κακοπροαίρετα, γιά νά τήν έκμεταλλευτούν άκόμα μιά 
φορά, θά τήν έθαβαν μ' ένα ώραίο άντιδρασπκό πρόγραμμα, πού θά 
χάραζαν πάνω στόν τάφο της

Δέν πρέπει νά πιστεύουμε κανέναν άπ' αύτούς πού λένε δτι θέλουν νά 
κατακτήσουν τό Κράτος, γιά νά τό καταστρέψουν δταν τελειώσει ό άγώνας. 
«Θέλουν νά καταλάβουν τό φρούριο γιά νά τό γκρεμίσουν». Ό χ ι, όχι. 
θέλουν νά μάς κοροϊδέψουν, άν δέν κοροϊδεύουν τόν έαυτό τους.

"Ολες οι κυβερνήσεις, οΐ αύτοαποκαλούμενες άπελευθερωτικές, ύπο- 
σχέθηκαν νά γκρεμίσουν τά φρούρια πού ύψώθηκαν άπ' τήν τυραννία γιά νά 
κρατούν ύποταγμένο τό λαό άλλά Οταν άνέβηκαν στήν έξουσία, άντί νά τά 
γκρεμίσουν, τά ένίσχυσαν άκόμα περισσότερο γιά νά συνεχίσουν νά τά 
χρησιμοποιούν έναντίον τού λαού. Τίς ΒοστΙλλες τίς γκρεμίζουν οί λαοί: οί 
κυβερνήσεις τίς χτίζουν καί τΙς συντηρούν. ' Η αυτοκτονία δέν είναι κάτι τό 
φυσιολογικό. Καμιά έξουσία. καμιά άρχή στόν κόσμο δέν καταστράφηκε άπό 
μόνη της. Κανένας τύραννος δέν γκρέμισε τό φρούριο μόλις μπήκε μέσα.
Απεναντίας, κάθε έξουσιαστικός όργανισμός, κάθε τυραννία, τείνει πάντα, 

άπ' τή φύση της. νά έξαπλωθεϊ, νά έπιβεβαιωθεΐ όλοένα καί περισσότερο. 
' Η έξουσία μεθάει- άκόμα κι οΐ καλύτεροι, δταν έπενδυθοΰν μέ έξουσία 
γίνονται οί χειρότεροι. « Ό  μεγαλύτερος έραστής τής έλευθερίας, όταν 
παίρνει τήν έξουσία, άν δέν είναι άνίκανος. θέλει νά ύποτάσσονται δλα στή 
θέλησή του»’ .

Ή  έξουσία φέρνει τόν ίλιγγο καί τήν τρέλα. Τρελός είναι κιόλας ό 
Μαζανιέλο, δταν φοράει βασιλικά ρούχα τρελός είναι ό Μικέλε ντί Λάντο 
δταν. σάν πρόεδρος τής φλωρεντινής δημοκρατίας, υποδέχεται τούς

3. Γίζαιάνε. Ή  ' Επανύσταοη, ο. 137.
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παλιούς Επαναστάτες συντρόφους του μΕ σπαθιΕς κι δμως καί ό ένας καί ώ 
άλλος όταν ήταν ξυπόλυτοι, ήταν οί πιό γενναίοι μαχητές τής λαϊκής 
Εξέγερσης. Ανέβηκαν πάνω άπ' τούς άλλους, κατέλαβαν τήν έξουοία κι 
αύτό Εφτασε γιά νά καταντήσουν άπό Επαναστάτες δειλοί τύραννοι.

Οί Επαναστατικές άρχΕς πρΕπει νά παραμΕνουν στό λαό γιά νάναι 
γόνιμες. Περνώντας στήν κυβΕρνηση καί παίρνοντας Επίσημη μορφή, 
σύντομα παρεκκλίνουν, παραμορφώνονται, γίνονται άντικείμενο Εκμετάλ
λευσης : άπό ΕπαναστατικΕς γίνονται άντιδραστικΕς· άπ" τήν Ελευθερία καί 
τήν ισότητα περνάμε στήν καταπίεση καί τήν Εκμετάλλευση.

'Οχι. δχι στό φρούριο πρΕπει νά Επιτεθούμε δλβι μαζί καί νά τό 
ισοπεδώσουμε, χωρίς νά τό ιδιοποιηθεί κανείς τό κράτος πρΕπει νά τό 
καταστρέφουμε όλοκληρωτικά, προτοΟ Επιτρέψουμε σΕ κάποιον νά γίνει τό 
νΕο άφεντικό κι ό νΕος καταπιεστής.

Ζηλωτές ύπΕρμαχοι τής Ελευθερίας, δΕ θά καταθΕσουμε τά δπλα 
προτού νά γίνει ή άναρχία Ενα τετελεσμΕνο γεγονός στόν κόσμο γιατί 
αντίθετα άπ ότι θέλουν νά μάς δώσουν νά καταλάβουμε μερικοί ύποστηρι- 
κτές τοϋ λαϊκού Κράτους, Εμεϊς Εχουμε πολλούς λόγους νά φοβόμαστε γιά 
τήν Ελευθερία, κι Οταν άκόμα Εχει ύλοποιηθεϊ ή ισότητα.

Καί λοιπόν ! ΔΕν βλΕπουμε τίς θρησκευτικΕς κοινότητες, στίς όποιες 
βασιλεύει ή πιό τΕλεια ισότητα, χωρίς νά ύπάρχει Ιχνος Ελευθερίας; Κι αύτή 
είναι τέλεια ισότητα γιατί ό άρχηγός ύποτάσσεται στούς Ιδιους κανονι
σμούς καί τρώει, ντύνεται καί ζεϊ μέ τόν Ιδιο άκριβώς τρόπο δπως κι οί άλλοι 
καλόγεροι, άπ' τούς όποιους δΕν ξεχωρίζει παρά μόνο άπ' τά πρωτεία στή 
διοίκηση. Κι οί ίδιοι οί ύποστηριχτΕς τοϋ λαϊκού Κράτους, χωρίς τή δική μας 
άντίθεση. θά Εγκαθίδρυαν Ενα κράτος τΕλειας ισότητας, φυσικά, άλλά καί 
τΕλειας γενικής καταπίεσης. Στό σχολείο, στό στρατώνα, στή φυλακή, 
ύπάρχει Επίσης μιά ισότητα : μιά ισότητα καταπίεσης καί δεσποτισμοΟ, δχι 
πολύ διαφορετική άπ' αύτή πού θά δημιουργούσαν στό λαϊκό Κράτος.

ΜΕ τήν άνθρώπινη χειραφΕτηση, ό άνθρωπος πρΕπει νά ξαναβρεί τήν 
ικανότητα νά μπορεϊ νά Ικανοποιεί τΕλεια δλες του τίς άνάγκες, τόσο τις 
φυσικές δσο καί τίς ήθικές τίς άπαιτήσεις τού στομαχιού, δπως κι Εκείνες 
τού πνεύματος, πού είναι -  καί θάναι άκόμα περισσότερο, στά πλαίσια τού 
νΕου πολιτισμού -  ΕπιτακτικΕς δπως κι οί πρώτες.

ΔΕν είναι, λοιπόν, στό ΘΕμα τοΰ στομαχιού πού περιορίζεται τό ζήτημα 
τής άνθρώπινης χειραφΕτησης, δπως θάθελαν νά μάς πείσουν μερικοί 
Εξουσιαστικοί σοσιαλιστΕς, γιά νά μπορούν μετά νά συμπεράνουν δτι μΕ τήν 
οικονομική ισότητα θά θεραπεύονταν δλα τά κακώς κείμενα. Τό στομάχι, 
φυσικά, παίζει Ενα σπουδαίο ρόλο καί κατΕχει τήν κύρια ΘΕση, άλλά δΕν 
είναι τό πάν. ' Η γεμάτη ταΐστρα μπορεϊ νάναι ή ευτυχία τών γουρουνιών, 
άλλά δΕν ισχύει τό ίδιο καί γιά τούς άνθρώπους γιά τούς άνθρώπους
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χρειάζεται αυτό καί πολλή άλλα : όχι μόνο ή χειραφέτηση τοϋ σώματος, 
άλλά κι έκείνη τοΰ πνεύματος : όχι μόνο ή ισότητα, άλλά κι ή έλευθερία.

«Μόνο ή έλευθερία μπορεϊ νά λύσει τό περίπλοκο πρόβλημα, καταρ
γώντας κάθε νόμο, άνακηρύσσοντας έλεύθερη κι άνεξάρτητη κάθε κοινό
τητα καί κάθε πολίτη, ξεπερνώντας τά έοωτερικά έμπόδια και τίς διαφορές 
τά όρια τών διαφόρων κρατών έξαφανίζονται κι άπ' τήν ισότητα ξεπηδάει 
ντέ φάκτο ή ένότητα. πού δέ θάναι έτσι τόάποτέλεσμα μ ιός συμφωνίας πού 
θάχει έπιβληθεϊ άπό πάνω. άλλά ή φυσική συνέπεια τής κατάργησης κάθε 
συμφωνίας»4.

Μερικοί αύτοαποκαλούμενοι έπαναστάτες πιστεύουν δτι δικαιώνουν 
τέλεια τ όνομά τους. έπειδή υποστηρίζουν τή δύναμη καί τά βίαια μέσα.

Εμείς, πού είμαστε ένθερμοι ύποστηρικτές τής βίας, γιατί πιστεύουμε 
στήν άναπόφευκτη άναγκαιότητά της, γιατί άπό μικροί μάθαμε ότι χωρίς νά 
χυθεί αίμα δέν υπάρχει άπολύτρωση, πιστεύουμε, μολοντούτο, δτι άν ή 
έπανάσταση μέχρι σήμερα ύπήρξε. καί γιά λίγο άκόμα θάναι βία. ή βία δέν 
ήταν, οΰτε θάναι πάντα έπανάσταση. ' Η βία τών έξεγερμένων μαζών είναι 
έπανάσταση, άλλά έκείνη πού χρησιμοποιούν ή έξουσία καί τό κατεστημένο 
είναι άντεπανάσταση. είναι άντίδραση. Ή  πρώτη σπάζει τά δεομά καί 
καταστρέφει ή δεύτερη δεσμεύει κι άνοικοδομεί ή πρώτη δέν μπορεϊ. άπό 
τή φύση της, παρά νά παράγει τό καλό ή δεύτερη δέ διαθέτει παρά τή 
δύναμη τοΰ κακοϋ.

Τό νά ρυθμίζεις, νά κανονίζεις, νά νομοθετείς καί νά καθοδηγείς είναι 
πράγματα διαμετρικά άντίθετα μέ τήν έπανάσταση ή ιδέα μιάς έπανάστα- 
σης ρυθμιζόμενης ή διευθυνόμενης είναι τόσο άντιφατική, όσο έκείνη τοΰ 
καλού πού γεννιέται άπ' τήν έξουσία.

' Εκείνο πού πρέπει πρώτα άπ' δλα νά μάς άπασχολεϊ στήν έπανάσταση. 
είναι ή κατεδάφιση κι ή καταστροφή ώς τήν πλήρη κι όριστική έδραίωση τής 
έπανάστασής πού, δταν πάψει πιά ν' Αναχαιτίζεται, θά συνεχίσει άπό μόνη 
της τό έργο τοϋ άδιάκοπου μετασχηματισμού.

Ο Μπακούνιν λ έ ε ι: «Στήν έπανάσταση είμαστε έχθροί μέ κάθε τί πού 
συνδέεται μέ τό έξουσιαστικό σύστημα, μέ κάθε άξίωση γιά έπίσημη 
διοίκηση τού λαού κι έπομένως. μέ κάθε τί πού όνομάζεται έπαναστατική 
δικτατορία ή προσωρινή κυβέρνηση, έχοντας πειστεί ότι κάθε κυβερνητική 
έξουσία. κι δταν άκόμα λέγεται έπαναστατική ή προσωρινή, δέν μπορεϊ νά 
έχει άλλο σκοπό άπ' τή δ*αιώνισή της. Οί έπαναστάσεκ; γίνονται άπ' τό λαό. 
δέν μπορούν νά βασίζονται παρά μόνο σ αύτόν. καί κάθε έξουσία πού 
δημιουργεΐται πάνω άπ' τό λαό, είναι μοιραία έναντίον του. Καθώς έμεϊς 
τρέφουμε άπόλυτη έμπιστοσύνη στά ένστικτα τών λαϊκών μαζών, τό δικό

4. Γΐζακάνε, Ή Έπανβσταοη. ο. 66.

99



μας μέσο γιά τήν έπανάσταση είναι ή όργανωμένη άποδέαμευαη αυ
τών πού όνομάζονται Επικίνδυνα πάθη. κι ή καταστροφή έκείνου πού 
στήν Ιδια τήν άστική γλώσσα όνομύζεται δημόσια τάξη. Εμείς έπικαλού- 
μαστε τήν άναρχία, αύτή τήν έκδήλωση τής ζωής καί τών λαϊκών πόθων, άπ' 
τήν όποια πρέπει νά ξεπηδήσουν, μέ τήν έλευθερία καί διαμέσου αύτής, ή 
άληθινή ισότητα όλων, ή νέα τάξη πού θά στηρίζεται στήν όλοκληρωμένη 
άνάπτυξη κα< τήν έλεύθερα όργανωμένη έργασία όλων, κι ή ίδια ή δύναμη 
τής έπανάστασης»’ .

Μερικοί άπ' τούς άντιπάλους μας μός κατηγορούν συχνά ότι δέν 
έχουμε ένα πρόγραμμα. Ά ν  μ' αύτό έννοοϋν μιά νέα φόρμα, έπεξεργα- 
σμένη ώς τήν παραμικρή λεπτομέρεια, στήν όποια θέλουμε νά βάλουμε όλη 
τήν άνθρωπότητα, εϊτε μέ τό καλό ή μέ τό ζόρι. τότε τό νά μάς λένε ότι δέν 
έχουμε πρόγραμμα, είναι σά νά μάς δίνουν άπόλυτο δίκιο, νά μάς χαρακτη
ρίζουν άληθινούς φίλους τής έπανάστασης. άναρχικούς, Οπως κι έμείς 
ύπερηφανευόμαστε ότι είμαστε*. Ά λλά  άν μ' αύτόέννοοΟν ένα τέρμα μέ 
τό δρόμο πού μάς όδηγεί έκεϊ. ένα σκοπό μέ τά μέσα πού χρεώζονται γιά νά 
τόν φτάσουμε. μιά άγωνκττική σημαία γιά τήν ζωή καί τό θάνατο, ένα ιδανικό 
τής ζωής μας. τότε θ' άπαντήσουμε ότι ή κατηγορία είναι κακόπιστη, γιατί 
έμεϊς έχουμε ένα πρόγραμμα, ξεκάθαρο, σαφές, καί άκρφές.

Ή  πρώτη λέξη στό πρόγραμμά μας είναι ή άναρχία. πού άποτελεϊ. 
μπορούμε νά πούμε, τήν πεμπτουσία του, καί πού όλα μπορούν νά έκφρα- 
στοϋν μέσα άπ’ αύτή. Ά ν , όπως είπαμε, ή οικονομική ισότητα είναι κάθε 
άλλο παρά άδύνατη χωρίς έλευθερία. ή άναρχία, άντίθετα, άπαιτεί τήν πιό 
τέλεια ισότητα άνάμεσα στούς άνθρώπους.

"Οχι μόνο τό ιδανικό, άλλά κι ή πρακτική μας κι ή έπαναστατκή μας 
ήθική, περιέχονται άναγκαστικά στήν άναρχία. ή όποια διαμορφώνει έτσι δλο 
τό έπαναστατικό μας είναι. ΓΓ αύτό καί μεΐς τήν έπικαλούμαστε σάν τό 
τέλειο καί καθοριστικό γεγονός τής έπανάστασης : τήν έπανάσταση γιά τήν 
έπανάσταση.

Σ ’ έμάς τούς άναρχικούς έχει άνστεθεΐ άποκλεκττικά ή άποστολή τής 
καταστροφής. Μπορεϊ νά πεθάνουμε σέ μιά άψιμαχία ή μέ τούς πρώτους 
πυροβολισμούς τής μεγάλης μέρας- μπορεϊ σέ μερικούς άπό μάς νά δοθεί ή 
εύκαιρα ν' άντικρύσουν τά πρώτα χαράματα τού Ανθρώπινου γεγονότος.

5. Μτκκούνιν. Πρόγραμμα τής εοοιαλκτπκής Επανοσταιικής ΛΛ*Λ*6τητος
' Απ ' τό άρχικό κείμενο πού γράφτηκε άπ ’ τόν Βα τόν Μπακούνιν τό Ιεπτέιφρη 1872 &τή 
Ζυρίχη. Αύτό τό πρόγραμμα ΘΑ βημοαευτεί όλόκληρο σέ μιά βογροφία τοΟ Μηκούνιν, πού 
οκοπεύω νά έκΟύοω μετά άπ' αύτό τό ίργο.

6. ' Ενας άναρχικός άντπρόσωοος στό Συνίΰρα τής Χά0ρης βήλωοε παρουαά&ντος 
τήν έξουσ«οβότησή του, ότι τό μοναβκό κσταστστκώ τής ίνωοής τον ήταν νά μήν ίχει κπνένα 
καταστατκό.
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Καί στ< δυό περιπτώσεις, θά πεβάνουμε ικανοποιημένοι. ' Ικανοποιημένοι 
Επειδή βοηθήσαμε στήν άριστική καταστροφή αύτσύ τού άδικου, σκληροΟ. 
κι άτιμου κόσμου πού καταρρΕοντας, θά μάς θάψει στόν πιό Ενδοξο τάφο πού 
φτιάχτηκε ποτΕ γιά άγωνκπές.

'Αλλοι άνθρωποι θά γεννηθούν άπ' τά ίδια τά σπλάχνα τής γόνιμης 
Επανάστασης, γιά ν ' άναλάβουν τό καθήκον τής υλοποίησης τοΟ θετικού κι 
όργανικού μΕρους τής άναρχΐας.

Μίσος, πόλεμος καί καταστροφή γιά μάς, άγάπη, ειρήνη κι ευτυχία γι 
αύτούς.

Κομμουνισμός σημαίνει κοινότητα όλων τών άγαθών: κοινότητα όλου 
τού ύπάρχοντος πλούτου, πού χρησιμοποιείται άπό κοινού τόσο στήν 
παραγωγή δσο καί στήν κατανάλωση.

Κομμουνισμός, σήμερα, πριν άπ' τήν Επανάσταση, σημαίνει Επίθεση 
στήν Ιδιοκτησία αύριο, στήν Επανάσταπ), θά σημαίνει κατάκτηση τής 
ιδιοκτησίας καί τής γής άπ ' τό λαό μεθαύριο, μόλις όλοκληρωθεϊτό κίνημα, 
κομμουνισμός θά σημαίνει κοινή όπόλαυση όλου τού ύπάρχοντος πλούτου 
άπ' όλους τούς άνθρώπους. σύμφωνα μΕ τήν άρχή : ’Απ' τόν καθένα μ£ 
τίς Ικανότητάς του, στόν καθΕνα σύμφωνα μΕ τΙς άνάγκες του· 
βηλαβή, άπ' τόν καθένα καί στόν καθένα κατά βούληση.

'Αρχίζουμε, πρώτα άπ' όλα, παρατηρώντας δτι ή κατάκτηση κι ή 
άπόλαυση όλου τοϋ ύπάρχοντος πλούτου πρέπει νάναι. κατά τή γνώμη μας. 
Εργο τού Ιδιου τού λαοΟ. Επειδή ό λαός, ή άνθρωπότητα. δΕν είναι Ενα 
άτομο, πού μπορεϊ νά πάρει καί νά κρατήσει στά χΕρια του όλο τόν 
υπάρχοντα πλούτο, οί κρατικοί κομμουνιστΕς κατάληξαν στό συμπΕρασμα 
ότι πρΕπει νά διοριστούν άντιπρόσωποι, θεματοφύλακες τού κοινού πλού
του : νά φτύξουμε, μέ Αλλα λόγια, μιά όλόκληρη τάξη διευθυντών τής 
κοινής οικονομίας. ' Εμείς δέ συμφωνούμε μ ' αύτή τήν Αποψη. Δέ θέλουμε 
μεσάζοντες, δΕ ΘΕλουμε άντιπροσώπους, πού καταλήγουν πάντα ν ' άντι- 
προσωπεύουν μόνο τούς Εαυτούς τους. ΔΕ ΘΕλουμε μεσίτες τής ισότητας, 
ούτε μεσίτες τής Ελευθερίας- δΕ ΘΕλουμε νΕο Κράτος, Εστω κι άν 
όνομάζεται λαϊκό καί δημοκρατικό, Επαναστατικό ή προσωρινό.

Ό  κοινός πλούτος, πού είναι διάοπαρτος σ' δλη τή γή, Αν καί άνήκει 
δικαιωματικά σ' δλη τήν άνθρωπότητα, θά χρησιμοποιηθεί άπό κοινού άπό 
κείνους πού θά βρεθούν κοντό του καί ΘΑναι οέ θέση νά τόν χρησιμοποιή
σουν. Είναι ή φυσική Εξουσιοδότηση πού κάνει όλη ή άνθρωπότητα σ' Ενα 
μέρος της, ν ' Ασκήσει Ενα μέρος τού συνολικού της δικαιώματος πάνω 
στόν υπάρχοντα πλούτο. Οί Ανθρωποι αύτής τής χώρας θά χρησιμοποιήσουν
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τή γή, τίς μηχανές, τά έργαστήρκι, τά σπίτια κ.λ.π.. αυτής τής χώρας καί θά 
έξυπηρετηθούν δλοι άπό κοινού. Έ να  μέρος τής άνθρωπότητας θ' άοκήσει 
έδώ τό δικαίωμά του. ντέ φάκτο κι άμεσα, πάνω σ ’ ένα μέρος τού 
άνθρώπινου πλούτου. Αλλά άν ένας κάτοικος τοϋ Πεκίνου έρχόταν σ' 
αύτή τή χώρα. θάχε τά ίδια δικαιώματα μέ τούς άλλους: θ ' άπολάμβανε άπό 
κοινού μέ τούς άλλους δλο τόν πλοϋτο τής χώρας, μέ τόν Ιδιο τρόπο πού θά 
τό έκανε καί στό Πεκίνο.

' Η συγκέντρωση τών άτόμων τοϋ ϊδιοϋ έπαγγέλματος. πού άπαιτειται. 
φυσικά, άπ ' τό μεγάλο έργοστάσιο ή τό μεγάλο μηχανοποιημένο έργαστήρι, 
θά δημιουργήσει τό λεγόμενο συνεταιρισμό, έταιρία ή έπαγγελματικό 
τμήμα, πού πιθανόν νάναι ή μορφή μέ τήν όποια θά όργανωθεϊ ή έργασία 
στήν κοινότητα: Άλλά  άν αύτός ό συνεταιρισμός ή έπαγγελματικό τμήμα, 
θά κρατάει καί θά χρησιμοποιεί τό μέρος τοϋ κεφάλαιου πού χρειάζεται, 
αύτό δέ σημαίνει δτι είναι κι ό ιδιοκτήτης. Τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας 
παραμένει άναπόσπαστο κι άδιαίρετο άπ' όλη τήν άνθρωπότητα κι έμεϊς δέ 
θά ύποστηρίξουμε ποτέ τή συνεταιριστική ιδιοκτησία περισσότερο άπ' τήν 
κρατική ιδιοκτησία Τί ώραία δουλειά θά κάναμε, στ' άλήθεια, άν καταστρέ
φαμε τό Κράτος γιά νά τό άντικαταστήσουμε μέ πολλά μικρά Κράτη 1 Θά 
σκοτώναμε τό δράκο μέ τό ένα κεφάλι, γιά νά τόν άντικαταστήσουμε μ 
έναν άλλο μέ χίλια κεφάλια Ό χ ι, τό είπαμε καί δέ θά σταματήσουμε νά τό 
έπαναλαμβάνουμε : δέ θέλουμε μεσάζοντες, δέ θέλουμε πράκτορες καί 
μαστρωπούς. πού στό τέλος γίνονται πάντα τ' άληθινά άφεντικά : έμεϊς 
θέλουμε νά βρίσκεται άμεοα στά χέρια τοϋ λαού όλος ό πλούτος πού 
ύπάρχει, καί νά παραμένει στά στιβαρά του μπράτσα, κι ό Ιδιος ό λαός ν 
άποφασίζει τόν καλύτερο τρόπο γιά νά τόν άπολαύσει, τόσο στήν παραγωγή 
όσο καί στήν κατανάλωση.

Άλλά γεννιέται τό έρώτημα : θά μπορέσει νά ύλοποιηθεϊ ό κομμουνι
σμός; θά έχουμε άρκετά προϊόντα γιά νά έπιτρέψουμε στόν καθένα νά 
παίρνει δτι θέλει, χωρίς ν ’ άπαιτοϋμε άπ τά άτομα περισσότερη έργασία 
άπ' δση έκεϊνα θά θέλουν νά προσφέρουν;

Ναι, άπαντοϋμε. Φυσικά καί θά μπορέσουμε νά έφαρμόσουμε τήν άρχή: 
Απ' τόν καθένα καί στόν καθένα κατά βούληση γιατί στή μελλοντική 

κοινωνία, ή παραγωγή θάναι τόσο άφθονη, πού δέ θά ύπάρχει ή παραμικρή 
άνάγκη νά περιορίσουμε τήν κατανάλωση, οϋτε νά ζητούμε άπ' τούς 
άνθρώπους περισσότερη δουλειά άπ' δση θά μπορούν ή θά θέλουν νά 
προσφέρουν.

Αύτή τήν τεράστια αύξηση τής παραγωγής, πού δέν είναι δυνατόν 
σήμερα ούτε κάν νά φανταστούμε, μπορούμε νά τή μαντέψουμε έξετάζον- 
τος τά αϊτια πού θά τήν προκαλέοουν, καί τά όποια μπορούν νά συνοψιστούν 
στά έξής τρία βασικά.

1.' Η άρμονία τής συνεργασίας στούς διάφορους κλάδους τής άνθρώ
πινης δραστηριότητας, πού θ' άντικαταστήσει τόν άγώνα τοϋ τωρινού 
Ανταγωνιστικού συστήματος.
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2 .Ή  άθρόα είοαγωγή κάθε είδους μηχανών.
3.' Η σημαντική Εξοικονόμηση έργατικής δύναμης, πρώτων ύλών καί 

μέσων έργασίας, πού θά προκύψει άπ' τήν κατάργηση τής βλαβερής κι 
άχρηστης παραγωγής.

Σήμερα, στό καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, δλα είναι άνταγωνι- 
σμός. άγώνας : άκατάπαυστσς άγώνας πού γίνεται μεταξύ καπιταλιστών, 
μεταξύ έργατών, καί μεταξύ έργατών καί καπιταλιστών : άγώνας μεταξύ 
άνθρώπων. περιφερειών, έθνών. Είναι ένας άδυσώπητος πόλεμος, στόν 
όποιο ό θάνατος τοϋ ένός είναι ή ζωή τοϋ άλλου.

"Ενας έργάτης βρίσκει δουλειά έκεϊ πού τήν έχασε κάποιος άλλος. Ό  
καπιταλιστής πλουτίζει μέ τήν εισαγωγή μιδς μηχανής, ένώ χιλιάδες έργά
τες βρίσκονται στό δρόμο' μία ή περισσότερες βιομηχανίες εύδοκιμοϋν. 
ένώ άλλες χρεωκοποϋν είναι καπιταλιστής πλουτίζει γιά τόν Ιδιο λόγο 
πού άλλοι, άντίθετα. χρεωκοποϋν.

Στή μελλοντική, λοιπόν, κοινωνία, δπως είπαμε παραπάνω: όχι πιά 
άγώνας μεταξύ τών άνθρώπων, άλλά κοινός άγώνας δλων τών άνθρώπων 
ένωμένων. γιά μεγαλύτερες κατακτήσεις καί γιά τή μεγαλύτερη έκμετάλ- 
λευση τών φυσικών δυνάμεων. 'Οχι πιά ό καθένας γιά τόν έαυτό του 
έναντίον δλων. κι δλοι έναντίον τοϋ καθένα άλλά ό καθένας γιά όλους κι 
δλοι γνά τόν καθένα. Κάθε άνθρωπος μπορεϊ νά φανταστεί τή μεγάλη 
άλλαγή πού θά έχουμε στ' άποτελέσματα τής παραγωγής. Πόσο θ' αύξηθεϊ 
ή παραγωγή δταν κάθε άνθρωπος, άντί νά πρέπει ν' άγωνίζεται έναντίον 
τών άλλων, θά βοηθιέται άπ- αύτούς, έχοντάς τους όχι πιά έχθρούς. άλλά 
συνεργάτες; Ά ν  ή άπλή συνεργατική δουλειά 10 άνθρώπων, φέρνει 
άποτελέσματα πού είναι άδύνατο νά τά φέρει ή δουλειά ένός άνθρώπου, 
πόσο μεγάλα θάναι τ' άποτελέσματα πού θά προκύψουν άπ' τή μεγάλη 
συνεργασία δλων τών άνθρώπων. πού έργάζονται σήμερα μέσα σέ μιά 
κατάσταση συνεχούς κι άμοιβαΐας έχθρότητας; Κι οι μηχανές: Ή  έμφάνιση 
αύτών τών ισχυρών μέσων έργασίας. δσο σημαντική κι άν μάς φαίνεται 
σήμερα, δέν είναι σχεδόν τίποτα, σέ σύγκριση μ αύτό πού θ' άντιπροσω- 
πεύει στήν έπερχόμενη κοινωνία.

' Η εισαγωγή τών μηχανών, σήμερα, έμποδίζεται συχνά άπ ' τό συμφέρον 
τοϋ καπιταλιστή, ό όποιος «κάνει τούς υπολογισμούς του μέ βάση τή 
διαφορά τής άξίας μεταξύ τών μηχανών καί τής έργατικής δύναμης, πού 
αύτές μπορούν νά ύποκαταστήσουν»'.

Σήμερα, οί μηχανές δέν έχουν σά σκοπό νά έλοφρώσουν τόν κόπο τοϋ 
έργάτη. άλλά μόνο νά δημιουργήσουν μεγαλύτερες ποσότητες υπεράξιος, 
γιά νά διογκώνεται όλοένα καί περισσότερο τό κεφάλαιο*. Είναι, λοιπόν, ή 
ώφέλεια. τό τόσο τοΐς έκατό τοϋ κέρδους, ή μόνη αιτία πού μπορεϊ νά τίς

7. Μάρξ. Τό Kc^Moto. σ. 170 (Γαλ. ίκβ).
β. Στό Ιδο. ο. 161.
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κάνει σήμερα άποδεκτές. Πόσες μηχανές στέκονται χωρίς νά χρησιμοποιη
θούν στό έλάχιστο, έπειδή ή χρήση τους θά κόστιζε στόν καπιταλιστή 
περισσότερο άπ' ότι τού κοστίζει ή έργατική δύναμη, πού θβπρεπε ν' 
άντικατασταθεί άπ' αύτές τίς μηχανές! Η πιό ευτελής κι άθλια κατάσταση 
τού έργάτη, πού κάνει τίς πιό κοπιαστικές δουλειές, είναι άκριβώς ό λόγος 
πού έμποδίζει τήν εισαγωγή τών μηχανών, ο ’ αύτοϋ τού είδους τίς 
δουλειές. ' Ο  καπιταλιστής άγοράζει τότε τήν έργατική δύνα^ι σέ μιά τιμή 
τάσο χαμηλή πού δέ θάχε κανένα συμφέρον νά κάνει αύτές τίς δουλειές μέ 
τή βοήθεια τών μηχανών. «Αύτό συμβαίνει καί στήν Αγγλία, τή χώρα τών 
μηχανών, δπου ή άνθρώπινη δύναμη σπαταλιέται γιά μικροπράγματα μέ τό 
μεγαλύτερο κυνισμό»'.

Απ' αύτό φαίνεται ή ήλιθιότητα έκείνων πού, κάνοντας τούς πνευμα
τώδεις. άντιτάσσουν σάν έπιχειρήματα . Πο«ός θά σκουπίζει τούς δρόμους; 
Ποιός θ' άδειάζει τούς βόθρους; κ.λ.π. Ό λ α  αύτά θά τά κάνουν οί 
μηχανές, πού δέ θά έπινοοΰνται πιά καί δέ θά χρησιμοποιούνται μόνο σέ 
συνάρτηση τοΰ φυσικού κι ήθικοΟ κόπου ένός συγκεκριμένου είδους 
έργασίας.

Ο ίδιος ό έργάτης, σήμερα, είναι έχθρός τών μηχανών, καί μέ τό δίκιο 
του, γιατί άποτελοΰν γι' αύτόν πεινασμένους δράκους πού έρχονται γιά νά 
τόν ύποβιβάοουν, νά τόν βασανίσουν, νά τόν συντρίψουν. Αλλά πόσο 
μεγάλο θάταν τό ένδιαφέρον του ν ' αυξηθεί ό άριθμός τους, δταν, όχ. πιά 
οάν ύπηρέτης τών μηχανών, άλλά μέ τίς μηχανές στήν υπηρεσία του. θά 
δουλεύει γιά δικό του λογαριασμό;

Τέλος, πρέπει νά πάρουμε ύπόψη τή μεγάλη οικονομία πού θά προκύ- 
ψει στά τρία στοιχεία τής έργασίας ; τή δύναμη, τήν πρώτη ύλη. καί τά μέσα 
έργασίας. πού σήμερα σπαταλιοϋνται φοβερά σέ μιά παραγωγή άπόλυτα 
άχρηστη, άν δχι βλαβερή, γιά τήν άνθρωπότητα. Ή  άπαρίθμηση θάταν 
άτέλειωτη. άλλά θ' άρκεστοϋμε ν ' άναφέρουμε τό στρατό καί τό πολεμικό 
ναυτικό, καί τόν άντίστοιχο όπλισμό τους; τήν κατρσκευή καί τή συντήρηση 
τών φρουρίων, τών στρατώνων, τών ναύσταθμων, τών όπλοστάσιων, τών 
κανονιών κι ότι άλλο χρειάζεται γιά τόν πόλεμο· τίς φυλακές ια δπ άφορδ 
τήν άστυνομία καί τή δικαιοσύνη τίς έκκλησίες κι δτι άφορδ τή λατρεία. Καί 
χωρίς νά έπεκταθούμε περισσότερο, ό καθένας μπορεϊ νά δει καθαρά πόσα 
μπράτσα, πόσες πρώτες ύλες καί μέσα έργασίας άπασχολούν όλα αύτά τά 
πράγματα, πού είναι τόσο έπιζήμια γιά τήν άνθρωπότητα. Κι έπίσης, πόσο 
γενναιόδωρη θάταν ή παραγωγή χρήσιμων πραγμάτων γιά όλους, δταν θά 
χρησιμοποιηθούν γι αύτό τό σκοπό άπ' τήν άνθρωπότητα όλες οί δυνάμεις, 
όλες οί πρώτες ύλες κι όλα τά μέσα έργασίας.

Αύτή ή έξοικονόμηση δύναμης, πρώτων ύλών καί μέσων έργασίας, θά 
υλοποιηθεί άμέσως μόλις άρχίαει ή έπανάσταση- γΓ αύτό τό λόγο δέν 
πρέπει νά φοβόμαστε ότι στήν άρχή θάχουμε έλλειμμα στήν παραγωγή,

9. Μάρξ. στό Βλ . ο. 170.
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έπειδή δέ θάχει άκόμα αύξηθεϊ ό άριθμός τών μηχανών. ' Αρκεί νά ρίξουμε 
μιά μστύ στις στατισπκές τής κατανάλωσης τής άρχουσας τάξης γιά νά 
πειστούμε.

Ένας άπ' τούς έπιφανεϊς άνθρώπους πού περιγράψανε τή γή είπε : 
« Η  γή είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορούμε νά χωρέσουμε όλοι στήν άγκαλιύ 
της. είναι άρκετά πλούσια ώστε νά ζήσουμε όλοι μέ άνεση. Μπορεϊ νά μάς 
προσφέρει άρκετά ίννώβη φυτά γιά νά ντυθούμε όλοι, κι έχει άρκετές 
πέτρες κι άρνιλλο γιά νά χτιστούν σπίτια γιά όλους. Υπάρχει θέση γιά 
όλους τούς άδελφούς στη βεξΐωση της ζωής. Αύτό είναι τό γεγονός στήν 
οικονομική του άπλότητα»’0.

ΝαΙ, ό κομμουνισμός είναι έφικτός. Θά μπορούμε νά έπιτρέψουμε στόν 
καθένα νά παίρνει κατά βούληση ότι χρειάζεται, γιατί θά ύπάρχουν άρκετά 
γιά όλους- δέ θά ύπάρχει πιά άνάγκη ν ' άπαιτούμε περισσότερη δουλειά 
άπ' όση ό καθένας θά θέλει νά προσφέρει, γιατί θά ύπάρχουν πάντοτε 
άρκετά προϊόντα γιά τό αύριο.

Αύτή ή άφθονία είναι πού. μεταψέροντας τήν άναγκαιότητα τής 
έργασίας γιά τήν έπιβίωση άπ' τό άτομο στό σύνολο, άπελευθερώνει τήν 
άτομική έργασία άπό κάθε καταπιεστικό κι ύποδουλωτικό χαρακτηρισμό, 
άφήνοντάς της μόνο τό θέλγητρο μιάς φυσικής κι ήθικής άνάγκης, όπόλυτα 
Ισης μέ άλες τίς άλλες, γιά μιά όλοκληρωμένη άνθρώπινη άνάπτυξη : νά 
μελετάμε, νά συμβιών ου με μέ τή φύση, νά θαυμάζουμε τήν ό μορφιά τών 
έ,ργων τέχνης, νά άγαπάμε κ.λπ.

Δέν μάς όρκε! νά δείξουμε ότι ό κομμουνισμός είναι έφικτός- πρέπει 
έπίσης ν' άποδείξουμε ότι είναι κι άναγκαϊος. Ό χ ι  μόνο πρέπει νάσαι 
κομμουνιστής, άλλά πρέπει νάσαι έστω καί μέ κίνδυνο νά μήν πετύχεις τό 
σκοπό τής έπανάστασης.

Πραγματικά, άν μετά τήν κολλεκτιβοπόίηση τών μέσων έργασίας. διατη
ρήσουμε τήν άτομική ιδιοποίηση τών προϊόντων τής έργασίας, θά πρέπει 
άναγκαστικά νά διατηρήσουμε καί τό χρήμα ή κάτι ισοδύναμο, νά έπιτρέψου
με, δηλαδή, μιά συσσώρευση πλούτου, λίγο πολύ μεγάλου, σύμφωνα 
περίπου μέ τήν άξΙα ή καλύτερα τήν ικανότητα τών άτόμων.

Αύτοί πού θά φτάσουν νά κατέχουν περισσότερο πλούτο, θ' άνέβουν 
σ' ένα έπίπεδο άνώτερο άπ' τών άλλων, κι ή ισότητα θά έξαφανιστεϊ. Δέ θά 
χρειαστεί τότε στούς άντεπαναστάτες παρά μόνο ένα βήμα, γιά νά έπανα- 
φέρουν τό δικαίωμα τής κληρονομιάς, κι οί προτάσεις γΓ αύτό δέ θά 
λείψουν.

Ή  άνθρώπινη έργασία ή είναι τό προϊόν τής έργασίας ή ή έργατική 
δύναμη. Στήν πρώτη περίπτωση προσφέρει μιάν ικανοποίηση στίς άνθρώπι- 
νες άνάγκες’ στή δεύτερη, στοχεύει στήν ικανοποίηση τών άναγκών τού 
έργάτη καί στήν άναγκαιότητα τής διατήρησης τής έργατικής δύναμης.

10. 'Ελυζέ Ρεκλιι -  I t  μύ βιύοκεψη πού έγινε οτή Γενεύη οτίς 5 Φλεβάρη '680. και 
Οημοαεύτηκε στό πρώτο τεύχος τού δεύτερου τδμου ifft Διετούς ΣοοαλκπικΟς ' Επι- 
βεύρη«ις.

105



Στήν πρώτη περίπτωση, ή έργασβ βρίσκεται σ' ένα πεδίο τέλειας ισότητας, 
γιατί δλα τά είδη έργασίας πού προσφέρουν οί άνθρωποι, δσο διαφορετικά κι 
άν είναι, είναι πάντα έξίσου άξια καί σεβαστά, άφοϋ δλες οί ικανοποιήσεις 
τών άναγκών μας, δσο διαφορετικές κι άν είναι, είναι έξίσου Αναγκαίες κα( 
σωστές. Αλλά στή δεύτερη περίπτωση, δταν ή έργασία είναι δύναμη ή 
έργατική δύναμη, δταν, δηλαδή, έπιδιώκει τήν ικανοποίηση τών άναγκών τοΟ 
έργάτη, είναι τόσο άνιση δσο πιό άνιση είναι ή κατάσταση τών Ιδιων τών 
κατόχων τής έργατικής δύναμης. Η άνισότητα τών έργατών είναι πού 
άντανακλάται στήν έργασία καί τή σφραγίζει. ‘Αν ή νεκροψία πτωμάτων 
είναι πιό εύγενές έπάγγελμα άπ' τό σφάξιμο βοδιών καί προβάτων, αύτό 
συμβαίνει γιατί ό γιατρός ζεϊ μέσα σέ πολύ καλύτερες υλικές κι ήθικές 
συνθήκες άπό κείνες τοΟ φτωχού χασάπη. Ή  Ιδια έργασία δπως π.χ. ή 
όνάμιξη τών λιπασμάτων, είναι εύγενής ή όχι Ανάλογα μέ τό ποιός τήν κάνει, 
δηλαδή, ένας έργάτης ή ένας καθηγητής γεωπονικής.

’ Ενα άπ' τά καλύτερα άποτελέσματα τοΰ κομμουνισμού θάναι ή έξίοωση 
όλων τών ειδών έργασίος, έξισώνοντας άκριβώς τήν ίδια τήν κατάσταση τοΰ 
έργάτη. προσφέροντας του, δηλαδή, δλα δσα Απαιτεί ή Αποκατάσταση τών 
δυνΑμεών του, δλα δσα άπαποΰν οί άνάγκες του. Είμαστε αντίθετοι στήν 
άτομική ιδιοποίηση τών προϊόντων τής έργασίας, πού θά έπανέφερε ξανά τήν 
Ανισότητα μεταξύ τών Ανθρώπων καί τήν Ανισότητα ΑνΑμεσα στΑ διάφορα 
είδη έργασίας. Θά βλέπαμε νά έμφσνίζονται ξανά ή «καθαρή· δουλειά κι ή 
«βρώμικη» δουλειά, ή «εύγενής· δουλειά κι ή «χυδαία» δουλειά, ή «έλα- 
φριά» δουλειά κι ή «βαρειά» δουλειά ή πρώτη θάταν γιά τούς πλούσιους, 
ένώ τή δεύτερη θά τή φορτώνονταν οί πιό φτωχοί. Τότε δέ θάταν οί κλίσεις 
κι οί προσωπικές όρέξεις πού θάσπρωχναν τόν άνθρωπο ν' άφοσιωθεϊ σ' 
ένα είδος έργασίας κι όχι σ ένα άλλο. Θάταν τό συμφέρον, ή έλπίδα νά 
βγάλει περισσότερα σ' αύτό τό έπάγγελμα. θά ξαναγεννιόταν έτσι ή 
τεμπελιά κι ή έργατικότητα, ή άξια κι ή άναξιότητα, τό καλό καί τό κακό, τό 
βίτσιο κι ή άρετή καί, σάν έπακόλουθα, ή έπιβράβευση κι ή τιμωρία, ό νόμος 
κι ό δικαστής, ό Αστυνομικός κι ή φυλακή.

Τέλος θά πούμε δτι είναι Αδύνατο νάσαι άναρχικός χωρίς νάσαι 
κομμουνιστής. Ή  ιδέα καί μόνο τής διάθεσης τών προϊόντων σύμφωνα μέ 
τήν άξΙα τους, περιέχει μέσα της ένα σπέρμα έξουσιασμοΰ. Δέ θά μπορέσει 
νά έκδηλωθεί, χωρίς νά γεννήσει αυτόματα τό νόμο. τό δικαστή, τό χωροφύ
λακα.

Παλιότερα δλοι οί άναρχικοί Ονομαζόμαστε κολλεκτιβιστές, γιά νά 
διακρινόμαστε ειδικά άπ' τούς έξουσιαστικούς κομμουνιστές1 άλλά κατά 
βάθος, ούτε λίγο ούτε πολύ, είμαστε άντιεξουσιαστικοί κομμουνιστές, πού 
λεγόμαστε κολλεκτιβιστές. Διακηρύσσαμε δτι δλα πρέπει νάναι κοινά, 
χωρίς νά κάνουμε διάκριση μεταξύ τών μέσων καί τών προϊόντων τής 
έργασίας.

Μιά ώραια μέρα είδαμε ν ’ Ανατέλλει στό σοσιαλιστικό στρατόπεδο μιά
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νέα σχολή πού, άναβιώνοντας παλιά λάθη, άρχισε νά φιλοσοφεί, νά ξεχώρι
ζε» καί νά διαφοροποιεί καί, τελικά, νά υπερασπίζεται ένα είδος κολλεκτιβι- 
σμοΟ. πού δέν ήταν ούτε 6 έξουσιαστικός κομμουνισμός, ούτε 6 άναρχο- 
κομμουνιαμός. Ίσως οί ύπεύθυνοι είχαν τήν άξιέπαινη σκέψη νά πραγματο
ποιήσουν μιά σύνθεση, άλλά στήν πραγματικότητα δέν πέτυχαν παρά τή 
δημιουργία ένός κεντριστικοϋ κόμματος, μΛς μεσοβέζικης λύσης, ένός 
άτονου έκλεκτισμού.

Αύτοί οί ύπεύθυνοι έκαναν τούς παρακάτω συλλογισμούς : ύπάρχουν 
άζίες χρήσης καί παραγωγικές άξιες. Οί άξιες χρήσης είναι κείνες πού 
χρησιμοποιούμε γιά νά ικανοποιήσουμε τίς προσωπικές μας άνάγκες : τό 
σπίτι πού μένουμε, τά τρόφιμα πού καταναλώνουμε, τά ρούχα, τά βιβλία 
κ.λ.π.. ένώ οί παραγωγικές άξιες είναι κείνες πού χρησιμοποιούμε γιά νά 
παράγουμε : τό έργαστήρι, οί στάβλοι, τ' άμαξοστάσια, οί άποθήκες, οί 
μηχανές καί κάθε είδος έργατικοϋ έργαλείου. τό έδαφος κ.λ.π , κοντολογίς 
δλα τά μέσα έργασίας καί οί πρώτες ύλες τής έργασίας. Οί πρώτες, πού 
χρησιμεύουν γΛ  τήν ικανοποίηση άτομικών άναγκών. πρέπει νάναι άτομικής 
άρμοδιότητας. ένώ οί δεύτερες, πού χρησιμεύουν σέ όλους γιά νά παρά
γουν, πρέπει νάναι κοινής άρμοδιότητας. Αύτός ό συλλογισμός, γιά νά 
πούμε τήν άλήθεια, μάς φαίνεται άστείος' καί ρωτάμε τούς άντιπάλους μας: 
σείς πού άπονέμετε τόν τίτλο τής παραγωγικής άξίας οτό κάρβουνο, πού 
χρησιμεύει γιά νά τρέφει τΙς μηχανές, στό λάδι, πού χρησιμεύει γιά νά τίς 
γροσσάρει. στό λυχνάρι πού φωτίζει τό έργαστήρι. γιατί δέ θέλετε νά τόν 
άπονείμετε καί στό ψωμί καί τό κρέας πού μέ τρέφουν, στό λάδι πού ρίχνω 
στή σαλάτα μου, στό λυχνάρι πού φωτίζει τό σπίτι μου, σέ κάθε τί πού μοΰ 
χρησιμεύει, κοντολογίς, στήν άνάπτυξη τής πιό τέλειας μηχανής . τόν 
άνθρωπο. Τοποθετείτε μεταξύ τών παραγωγικών άξιών τόν κάμπο καί τό 
στάβλο, πού χρησιμεύουν στά βόδια καί τ άλογα καί θέλετε ν ' άποκλείσετε 
τό σπίτι καί τόν κήπο. πού χρησιμεύουν στό πιό έξευγενισμένο άττ' δλα τά 
ζώα. τόν άνθρωπο; Πώς καταφέρνετε νά διακρίνετε μιά διαφορά, κάτι 
δύσκολο άκόμα καί σήμερα, μά πού γίνεται τελείως άδύνατο όταν ό 
παραγωγός κι ό καταναλωτής ταυτίζονται;

Αύτή δέν είναι, φυσικά, μιά θεωρία πού θά μπορούσε νά ένισχύοει τούς 
ύποστηρικτές τής άτομικής ιδιοποίησης τών προϊόντων τής έργασίας. Τό 
μόνο άποτέλεσμα πού είχε ήταν νά θορυβήσει τούς άναρχικούς οί όποιοι, 
φοβούμενοι ότι μ' αύτά ήθελαν νά μειώσουν τήν έκταση τών Επαναστατικών 
διεκδικήσεων, βρέθηκαν στήν άνάγκη νά δηλώσουν, καθαρά κι άπερίφρα- 
στα. δτι είναι κομμουνιστές.

Βγάζοντας έκτός μάχης τήν έλάχιστα Επιστημονική έπιστήμη, δεχτή
καμε. άπ τήν άλλη μεριά, μιά έπίθεση στ' όνομα τής δικαιοσύνης.

-  Δέν είναι σωστό, μδς παρατηρούσαν, αύτός πού δουλεύει περισσότε
ρο νά παίρνει τά ίδια μέ τόν άλλο πού δουλεύει λιγότερο : ή διανομή τών 
προϊόντων δέν πρέπει νά γίνεται σύμφωνα μέ τίς άνάγκες ή τή θέληση τού 
άτόμου. άλλά σύμφωνα μέ τήν άξια του.
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-  Πώς θά πετύχετε, άπαντοϋμε έμεϊς, μέ τή συλλογική έργασία τής 
μεγάλης βιομηχανίας καί μέ τήν δλο καί μεγαλύτερη τάαη τής σύγχρονης 
έργασίας νά χρησιμοποιεί τήν έργασία τού παρελθόντος, πώς θά πετύχετε 
νά διαχωρίσετε τό μέρος πού παράγει ό ένας άπ' τό μέρος πού παράγει ό 
άλλος;

-  Θά πάρουμε σά βάση τής διανομής τών προϊόντων τήν έργάσιμη ώρα. 
Θά υπολογίσουμε τήν παραγωγή μιδς ώρας μέσης έργασίας ή κοινωνικής 
έργασίας καί θά πληρώσουμε άνάλογα τόν καθένα γιά κάθε ώρα πού 
δούλεψε. '

-  Αλλά τότε μή μδς μιλάτε στ' όνομα τής δικαιοσύνης ! Γιατί δέν 
μπορείτε ν' άγνοεϊτε δτι ή μέση έργασία ή κοινωνική έργασία πραγμα
τοποιείται μόνο μέ τή συνεργασία, «διαμέσου τού καπιταλιστή πού Εκμεταλ
λεύεται πολλούς μαζί έργάτες»" στήν τωρινή κοινωνία καί διαμέσου τής 
κοινότητας, στή μελλοντική κοινωνία- δέν μπορείτε ν' άγνοεϊτε δτι «ό 
μεμονωμένος έργάτης ό Πέτρος ή ό Παύλος δέν είναι τό Ιδιο μέ τό μέσο 
έργάτη*”  καί τότε πού στηρίζεται ή άξίωσή σας γιά δικαιοσύνη ; Ούτε λίγο 
ούτε πολύ στήν αύθαιρεσία καί τήν άδικία.

Οί άντίπαλοί μας μδς κάνουν μιά τελευταία κι άπελπισμένη έπίθεση στ' 
δνομα τού όππορτουνισμού.

-  Μέ τόν κομμουνισμό σας, λένε. θά έκλείψει τό κίνητρο γιά δουλειά, 
πού έμεϊς διατηρούμε μέ τήν άτομική ιδιοποίηση τών προϊόντων. "Οποιος 
θά μπορεϊ νά ικανοποιεί τίς άνάγκες του χωρίς νά δουλεύει, δέ θά δουλεύει, 
μιά κι ή δουλειά είναι κοπιαστική. '

Οί ύποστηρικτές τοϋ καπιταλισμού δέ λένε τίποτα διαιρορετκό. ' Αλλά 
τό πρώτο άποτέλεσμα τής έπανάστασής μας θδναι άκριβώς ν ' άπαλλαχτεϊ ή 
έργασία άπό κάθε κόπο. Παραβλέποντας τίς πολλαπλές αιτίες, πού στή 
σημερινή κοινωνία κάνουν τήν έργασία κοπιαστική, τίς συνθήκες μιζέρβς 
καί ταπείνωσης μέσα στίς όποιες ζεϊ ό έργάτης, τήν άνάγκη νά κάνει μιά 
δουλειά άντίθετη μέ τήν κλίση του κι άνώτερη άπ' τίς δυνάμεις του κ.λ.π., 
πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή βασική αιτία, δηλαδή, ό καταναγκασμός, 
πρέπει άναγκαστικά νά έκλείψει μαζί μέ δλες τίς άλλες. ' Η ύποχρέωση 
γιά δουλειά, πού έπιβάλλεται σήμερα στό άτομο κάτω άπ' τήν άπειλή τής 
πείνας, στή μελλοντική κοινωνία θά έπεκταθεϊ σ' όλόκληρη τήν άνθρωπότη- 
τα. Σάν έπακόλουθο, δπως κιόλας είπαμε, ή έργασία θά πάψει νάναι μιά 
έξωτερική άνάγκη καί θά γίνει μιά έσωτερική άνάγκη τού άτόμου; θά πάψει. 
δηλαδή, νά έπιβάλλεται άπ' τόν άνθρώπινο νόμο τής πείνας καί θά γίνεται 
μόνο γιά λόγους υγιεινής.

'Οποιος δέ δουλεύει δέν τρώει, λέει ό νόμος τών κολλεκτιβκττών, πού 
γιά νά λειτουργήσει χρειάζεται τό χωροφύλακα ; όποιος δέ δουλεύει ζεϊ 
άσχημα καί φθείρεται, λέει ό κανόνας ύγιεινής αύτοΰ τοϋ φυσικοΟ νόμου.
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πού τόν θέλουμε μόνο σά ρυθμιστή. Είναι άδύνατο νά παραβιάσουμε 
όποιοδήποτε άρθρο αυτού τοΰ νόμου, χωρίς νά ύπ οστού με τήν άντίστσιχπ 
ποινή πού έπιβάλλει αύτός ό νόμος. « Ή  γυμναστική είναι οί άχρηστες 
κινήσεις πού πληρώνουμε σάν ποινή γιά τίς χρήσιμες κινήσεις πού δέν 
κάναμε»11. Σήμερα, εϊτε μέ τό καλό εϊτε μέ τό ζόρι. δέν υπάρχει κανείς πού 
νά μένει άδρανής. Εκείνος πού σκέπτεται μόνο τή διασκέδαση κάνει 
άχρηστες κινήσεις ή κινήσεις πού στοχεύουν στήν καταπίεση καί τήν 
έκμετάλλευση αύτών πού ύποφέρουν, άλλά όμως κινούνται. Γιά μάς. ό 
βασικότερος σκοπός τής έπανάστασης πρέπει νά έγκειται, άκριβώς. στό νά 
άπαλλάξουμε τόν άνθρωπο άπό κάθε μέσο πού τόν άναγκάζει νά κάνει 
κινήσεις άχρηστες ή βλαβερές γιά τήν άνθρωπότητα.

Ά ν  κλείσουμε όλους τούς άλλους δρόμους τής φυσικής, ήθικής καί 
πνευματικής δραστηριότητας κι άφήοουμε άνοικτό μόνον έκείνο τής άν
θρώπινης χρησιμότητας, θάχουμε τήν τέλεια έφαρμογή τού φυσικού νόμου: 
νά είμαστε χρήσιμοι στούς όμοιους μας ή νά φθαρούμε μέσα στήν 
άδράνεα. Καί τό μοναδικό μέσο γιά νά κλείσουμε όλους τούς δρόμους τής 
άχρηστης καί βλαβερής δραστηριότητας γιά τήν άνθρωπότητα, είναι όχι 
μόνο ό κομμουνισμός τών μέσων καί τών πρώτων ύλών τής έργασίας. άλλά 
έπίσης καί τών προϊόντων τής έργασίας : ό τέλειος κομμουνισμός : αύτός 
πού άκριβώς έννοοΰμε δταν λέμε κομμουνισμός.

Κάθε κοινωνικότητα έχει τά δικά της κίνητρα τής άνθρώπινης δραστη
ριότητας, πού είναι κατάλληλα γιά κάθε συγκεκριμένη έποχή, καί τό νά 
θέλουμε νά υιοθετήσουμε σέ μιά έποχή τά κίνητρα κάποιας άλλης, είναι 
κάτι όλότελα παράλογο. Τά κίνητρα τών πολεμικών άρετών τής άρχαιότητας 
δέν είναι τά Ιδια μ' έκείνα τοϋ μεσαίωνα, καί τά τελευταία δέν μπορούν, μέ 
τήν σειρά τους, νά κεντρίσουν τίς καπιταλιστικές άρετές τής σύγχρονης 
κοινωνικότητας καί, συνακόλουθα, είναι άνόητο νά θέλουμε νά υιοθετήσου
με «τή δίψα τοΰ συμφέροντος» σάν κίνητρο δράσης τής άνθρώπινης 
κοινωνικότητας.

Τό κοινό ή άνθρώπινο συμφέρον, πού θ' άντικαταστήσει στήν έπανά- 
στασή μας τό άτομικό. θάναι άναγκαστικά τό κίνητρο μιάς δραστηριότητας 
χρήσιμης σέ όλους, μιάς δραστηριότητας πάνω άπ' όλα άνθρώπινης.

Αύτή ή χωρίς όρους δραστηριότητα θάναι ό μόνος στίβος στόν όποϊοθ' 
άγωνίζονται τά άνθρώπινα όντα, γιά τίς άναίμακτες κι εύγενεϊς κατακτήσεις 
τού καλοΟ. τοΰ ώραίου, τοϋ μεγάλου.

Ασχολούμενος ταυτόχρονα μέ πολλές καί ποικίλες σωματικές καί 
πνευματικές δουλειές, ό άνθρωπος θά κερδίσει σέ σωματική καί πνευματική 
όμορφιά : ένα θύμα ρωμαλέο κι όμορφο, ένα πνεύμα εύγενικό κι άνθρώπινο. 
€ ά  ταξιδέψει θαρραλέα σέ μακρινές, άνεξερεύνητες περιοχές, άνάμεσα 
σέ άγριους λαούς, γιά νά ικανοποιήσει τή δίψα του γιά μεγαλείο, γιά νά

13. Άντολ* Βόγκτ, καθηγητής ύγβινής στό Πσνεποτήμα τής Βόννης.
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κερδίσει βραβεία δχι πιά άφανισμοϋ, άλλά άληθινής άνθρώπινης δόξας. Κι 
άν ή άγάπη, πού τόσο σπουδαίο ρόλο παίζει στή ζωή, ύπήρξε τόσο μεγάλο 
κίνητρο δραστηριότητας στούς προγενέστερους πολιτισμούς, πόσο πιό 
μεγάλο θάναι στό μέλλον, δπου θάχει τήν έργασία σά μοναδικό πεδίο 
κατακτήοεών της;

' Η σωματική, πνευματική κι ήθική Ενεργοποίηση ύπέρ τής άνθρωπότη- 
τας, θάναι ή μόνη δυνατή έργασία τής άνθρώπινης κοινωνικότητας πού, μέ 
τό στόμα τοϋ φυσικού νόμου, χωρίς δικαστές καί χωροφύλακες, θά πεϊ 
στούς άνθρώπους:

Θέλετε νά εοαστε υγιείς, δυνατοί κι ώραΐοι; Δουλέψτε. Θέλετε νά 
εϊσαστε δυνατοί κι ύγιείς πνευματικά; Δουλέψτε. Θέλετε νά ικανοποιήσετε 
τή δίψα οας γιά τό ώραΐο καί τό μεγάλο; Δουλέψτε. Θέλετε νά κερδίσετε 
τήν άγάπη τής γυναίκας πού άγαπΰτε; Δουλέψτε.

Δέ δουλεύετε; Έ γώ  σδς καταδικάζω άμείλικτα νά φυτοζωείτε σά 
ζώα, άπομονωμένοι άπ ’ τήν ένωση τών άνθρώπων. άπ' τή γλώσσα τους. πού 
έσεϊς δέν θά καταλαβαίνετε, άπ’ τά αίσθήματά τους. πού έσεϊς δέ θά 
αισθάνεστε, άπ' τή γενναιοδωρία τους, πού θά σδς ταπεινώσει, άπ' 
τό μεγαλείο τους, πού θά σδς συντρίψει!

Νά ποιό είναι τό κίνητρο πού θά έπιβληθεϊ άπ' τήν έπανάσταση στήν 
άνθρώπινη δραστηριότητα τής μελλοντικής κοινωνίας, διαμέσου τοϋ κομ
μουνισμού.

Αλλά έπιτέλους ό έχθρός υποχωρεί. Οί άντίπαλοί μας παραδέχονται δτι 
στό τέλος θά πρέπει νά φτάσουμε στόν κομμουνισμό, άλλά σιγά-σιγά (είναι 
ή άρρώστιά τους). Καί γιατί; Θά μάς τό πούνε οί Ιδ«οι.

-  Πάνω άπ' δλα, γιατί δέν έχουμε πειστεί δτι, τουλάχιστον άρχικά, δέ 
θά ύπάρχει έλλειψη προϊόντων κι έπειτα, γιατί μέ τό δικό σας κεραυνοβόλο 
κομμουνισμό, θά δώσετε στόν καθένα τό δικαίωμα νά παίρνει κατά βούληση, 
δταν άκόμα δέ θάχει έκλείψει τό άτομικό συμφέρον, δταν δέ θάχουν άκόμα 
έκπαιδευτεί δλοι στήν έργασία, ένα μειονέκτημα πού δέν μπορούμε νά 
ξεπεράσουμε, παρά μόνο διατηρώντας τά κίνητρα γιά δουλειά, τό μεγαλύ
τερο ή μικρότερο κέρδος πού μπορούμε ν άντλήσουμε άπ' αύτή.

Αρχίζοντας άπ' τή δεύτερη παρατήρηση, θ' άπαντήσουμε δτι δέν είναι 
ή νέα έκπαίδευση πού θά γεννήσει τό νέο συμφέρον, άλλά τό νέο 
συμφέρον πού θά γεννήσει τή νέα έκπαίδευση.

Δέ χρειάστηκε τίποτα τό ήθικό, τίποτα τό έκπαιδευτικό. γιά νά κάνει τόν 
άνθρωπο νά περάσει άπ' τήν άνθρωποφαγία στή δουλεία, καμιά ήθυοή ή 
έκπαιδευτική άνάπτυξη γιά νά τόν κάνει νά περάαει άπ' τή δουλεία στή 
δουλοπαροικία, κι άπ’ τή δουλοπαροικία στή μισθωτή έργασία.

' Η έπανάσταση μεταμόρφωσε τά συμφέροντα καί, άναγνυρίζοντας δτι ή 
διατήρηση ένός άνθρώπου είναι πιό χρήσιμη άπ τό νά τόν τρώνε, γέννησε 
τή δουλεία, μέ τόν ίδιο τρόπο πού. άναγνωρίζοντας δτι ή έργασία τοϋ 
δούλου ήταν λιγότερο έπικερδής άπό κείνη τοΰ δουλοπάροικου, γέννησε τή
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δουλοπαροικία καί, άργότερα, γιά τόν ίδιο λόγο, τή μισθωτή έργασία.
Αύτό πού χρειάζεται, λοιπόν, δέν είναι μιά Εκπαιδευτική διαδικασία, άλλά 

ή Επανάσταση, πού μπορεϊ άπό μόνη της νά μεταμορφώσει τά τωρινά 
συμφέροντα τοϋ άγώνα μεταξύ τών άνθρώπων. σέ συμφέροντα τών κοινών 
άγώνων δλων τών άνθρώπων γιά μεγαλύτερες κατακτήσεις καί μεγαλύτερη 
Εκμετάλλευση τών φυσικών δυνάμεων πρός όφελος τής άνθρώπινης κοινό
τητας, πού μόνον αύτή θάναι σέ θέση νά μεταμορφώσει τήν τωρινή άστική 
κοινωνικότητα σέ άνθρώπινη κοινωνικότητα. Ό  κομμουνισμός, μεταμορφώ
νοντας τό άτομικό συμφέρον σέ δημόσιο συμφΕρον καί άντίστροφα, θάναι ό 
μόνος δυνατός, άληθινός κι αποτελεσματικός Εκπαιδευτής τοϋ λαού.

Ό  Ερμαφρόδιτος άτομικισμός πού προτείνουν οί κολλεκτιβιστΕς, πΕρα 
άπ' τό δτι δΕ μάς όδηγεϊ στόν κομμουνισμό, θ' άποτελοϋσε καί τήν 
άφετηρία τής Αντεπανάστασης, γιά νά ΕπιστρΕψουμε όμορφα κι ώρα ία στόν 
τΕλειο Ατομικισμό. Είναι τρΕλα νά νομίζουμε δτι στό σύστημα τής άτομικής 
Ιδιοποίησης τών προϊόντων, δταν θ ’ άρχίσει νά ύπερεπαρκεϊ ή παραγωγή, ό 
καθΕνας θά παραιτηθεί αυθόρμητα άπ' αύτά πού τοϋ άνήκουν, άπ' τά 
ΕπιπλΕον πού δΕν Εχει άνάγκη, ύπΕρ τής κοινότητας κι δτι μετά άπ' αύτή 
τήν άνάπτυξη τής παραγωγής, θ' άκολουθήσει ό τέλειος κομμουνισμός. 
Ό χ ι, κανΕνας δΕ θά παραιτηθεί ούτε κι άπ' τό παραμικρό μΕρος αύτών πού 
δικαιούται, όσο μεγάλο κι άν είναι αύτό, δσο θά διαρκεϊ ή άτομική ιδιοποίηση 
τών προϊόντων τής Εργασίας, δσο θάναι δυνατό νά γίνει πιό πλούσιος ή πιό 
φτωχός. Απεναντίας, οί πλουσιότεροι θά παρακινηθούν μοιραία ν' άποκτή- 
σουν περισσότερο πλούτο καί θά πετύχουν τό σκοπό τους, όχι μόνον μΕ τίς 
μεγαλύτερες ίκανότητΕς τους, πού θ' άνάπτυχθούν φυσιολογικά άπ' τόν 
άγώνα πού θά συνεχίσει νά διεξάγεται μεταξύ τών άνθρώπων, άλλά Επίσης, 
καί πάνω άπ' δλα. μΕ τήν άπάτη. τό δόλο κι δλες τίς άλλες βρωμερές 
τΕχνες πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν άπό άνθρώπους, οί όποιοι όδη- 
γοϋνται μοιραία άπό άντιδραστικΕς καταστάσεις στήν άντεπανάσταση. Κι ή 
άνθρωπότητα θά δεϊ άκόμα μιά φορά άνθρώπους πού, στήν άξιΕπαινη 
προσπάθεια νά ύπρασπίσουν τίς Επαναστατικές κατακτήσεις, θά κάνουν τό 
σφάλμα ν ' άναχαπίσουν τήν πορεία τής Επανάστασης καί νά προδώοουν 
οί ίδιοι Εκείνη άκριβώς τήν Επανάσταση πού ήταν διατεθειμένοι νά υπη
ρετήσουν.

Τέλος, Αν μετά άπ’ δλα αύτά πού είπαμε γιά τήν αύξηση τής παραγω
γής στή μελλοντική κοινωνία, ύπάρχει άκόμα κανΕνας πού διατηρεί κάποια 
άμφίβολία, τουλάχιστον γιά τήν άρχή, Εμεϊς θά ποϋμε ότι κι Αν άκόμα 
εϊμασταν άναγκασμΕνοι νά μοιράζουμε μΕ τό δελτίο. ΘΑπρεπε νά τό 
κάνουμε σύμφωνα μΕ τίς άνάγκες καί ποτΕ σύμφωνα μΕ τήν άξια. Ή  
δημόσια δυστυχία δΕν πρΕπει νά χρησιμοποιείται οάν πρόφαση γιά άδικίες 
τό βάρος της πρΕπει νά τό Επωμίζονται όλοι, σύμφωνα μΕ τίς δυνάμεις πού 
Εχει ό καθΕνας τό ίδιο περίπου πού συμβαίνει στήν οίκογΕνεια τού Εργάτη.

Ό  πατΕρας φέρνει στό σπίτι 5 λίρες τή μΕρα. ό μεγαλύτερος γιός 2 ή 3.
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κι 6 μικρότερος μόνο 1. Ή  μητέρα φροντίζει τό σπίτι κι Ετοιμάζει τό 
Φαγητό. Στό τραπέζι ό καθένας παίρνει ότι θέλει' κι έκείνοι πού τρώνε 
περισσότερο είναι άκριβώς αύτοί πού φέρνουν τά λιγότερα χρήματα. ' Αλλά 
έρχονται μέρες πιό σκληρές όπου δέν υπάρχει δουλειά καί τό φαγητό είναι 
λιγοστό. Έ τσ ι φτάνουμε άναγκαστικά στή μοιρασιά. Αλλά αύτή δέ γίνεται 
σύμφωνα μέ τίς άξίες . ό μικρός, πού φέρνει τά λιγότερα χρήματα στό σπίτι 
τρώει τό περισσότερο φατ, κι ή μητέρα πού δέ φέρνει τίποτα, τό καλύτερο. 
Στήν οικογένεια, λοιπόν, οί κοινές δυσκολίες άντιμετωπίζονται άπ' τόν 
καθένα σύμφωνα μέ τίς δυνάμεις του καί δέ βαρύνουν περισσότερο 
έκείνους πού, έπειδή άκριβώς είναι πιό άδύνατοι, έχουν τό δικαίωμα νά 
αισθάνονται λιγότερο τό βάρος τους. Θά μπορούσε νάναι διαφορετικά στή 
μελλοντική, μεγάλη άνθρώπινη οικογένεια;

Συνοψίζοντας, μπορούμε καί πρέπει νάμαστε κομμουνιστές, γιατί τά 
προϊόντα δέ θά λείψουν, γιατί μέ τόν κομμουνισμό θά υλοποιήσουμε τήν 
άληθινή ισότητα, γιατί ό λαός. πού δέν καταλαβαίνει τό κολλεκτιβιστικό 
σόφισμα, καταλαβαίνει περίφημα τόν κομμουνισμό, τέλος, γιατί έμείς είμα
στε άναρχικοί κι ή άναρχία μαζί μέ τόν κομμουνισμό άποτελούν τούς δυό 
άναγκαίους.δρους τής έπανάστασής Ό  Κάρλο Πιζακάνε, συνοψίζει άντάξιο 
τό έπαναστατικό μας ιδανικό:

«Π ο Λ θάταν ή ιδανική μορφή μιάς τέλειας κοινωνας, ’ Εκείνη δπου ό 
καθένας θά μπορούσε ν ' άπολαύσει τέλεια τά δικαιώματά του, νά φτάσει 
στό μέγιστο τής άνάπτυζης τών φυσικών κι ήθικών ικανοτήτων του, καί νά 
ώφεληθεί άπ' αυτές, χωρίς νάναι άναγκαομένος είτε νά ταπεινώνεται 
μπροστά στούς όμοιους του ή νά τούς καταπιέζει έκείνη ή κοινωνία, 
δηλαδή, στήν όποια ή έλευθερία δέ θά υπονόμευε τήν ισότητα έκείνη πού 
θά έπέτρεπε στά αισθήματα νά συμφωνούν μέ τή λογική, καί πού κανένας 
δέ θάταν άναγκοσμένος νά ένεργεϊ ένάντια στίς έπιθυμίες τού ένός, ή νά 
καταπνίγει τίς παρορμήσεις τοϋ άλλου. Σ αύτή τήν περίπτωση ό άνθρωπος 
θ' άποκάλυπτε τή ζωή σ' δλη της τήν πληρότητα καί γι' αύτό θά μπορούσε 
νά χαρακτηριστεί τέλειος»’4

«  Ελευθερία καί Ισότητα» είναι οι άξονες στούς όποιους πρέπει νά 
στηρίζεται ή άνθρώπινη εύτυχία»11.

14 Δοκίιια γΛ τήν Εησνύσταοη. ο 6 
15. Δοκίμια γιά τήν ' Επανάστααη. ο. 1Θ5.
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