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1. Γελ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «καξμηζκφο» ππφ ηελ έλλνηα κηαο 

δηδαζθαιίαο πνπ αλαθαιχθζεθε ή παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Καξι Μαξμ σο 

άηνκν, αιιά αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία πνπ εκθαλίδεηαη καδί κε ην 

ζχγρξνλν βηνκεραληθφ πξνιεηαξηάην θαη ε νπνία ην «ζπλνδεχεη» ζε 

νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο επαλάζηαζεο. Γηαηεξνχκε, επίζεο, 

ηνλ φξν «καξμηζκφο», παξά ηελ ηεξάζηηα ζπέθνπια θαη ηελ εθκεηάιιεπζή 

πνπ έρεη ππνζηεί απφ ζεηξά αληεπαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ. 

 

2. Ο καξμηζκφο, κε ηε κφλε έγθπξε ζεκαζία ηεο ιέμεο, βξίζθεηαη ζήκεξα 

αληηκέησπνο κε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο αληηπάισλ. Η πξψηε νκάδα είλαη νη 

αζηνί, πνπ δηαηείλνληαη φηη ν εκπνξεπκαηηθφο-θαπηηαιηζηηθφο ηχπνο 

νηθνλνκίαο είλαη θαη ν έζραηνο, ζεσξνχλ απηαπάηε ηελ πξννπηηθή ηεο 

ηζηνξηθήο ηνπ ππέξβαζεο απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, απνξξίπηνπλ πιήξσο ηε δηδαζθαιία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ληεηεξκηληζκνχ θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο. Η δεχηεξε νκάδα είλαη νη 

ιεγφκελνη ζηαιηληθνί θνκκνπληζηέο, νη νπνίνη δηαθεξχζζνπλ φηη 

απνδέρνληαη ηηο καξμηζηηθέο ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηδαζθαιίεο, αιιά 

δηαηππψλνπλ θαη ππεξαζπίδνληαη, αθφκε θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, κε επαλαζηαηηθά αηηήκαηα, αιιά αηηήκαηα 

παλνκνηφηππα ή αθφκε θαη ρεηξφηεξα απφ ηα πνιηηηθά (δεκνθξαηία) θαη 

νηθνλνκηθά (αλάπηπμε πξνο φθεινο ηνπ ιανχ) αηηήκαηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ξεθνξκηζηψλ. Η ηξίηε νκάδα απνηειείηαη απφ απηνχο πνπ 

δειψλνπλ νπαδνί ηεο επαλαζηαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κεζφδνπ, αιιά, παξ’ 

φια απηά, απνδίδνπλ ηε ζεκεξηλή εγθαηάιεηςή ηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζε αξρηθέο ειιείςεηο θαη αλεπάξθεηεο ηεο ζεσξίαο θαη, 

ζπλεπψο, ππνζηεξίδνπλ φηη απηέο πξέπεη λα δηνξζσζνχλ θαη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ. Αληηκαρφκαζηε θαη ηνπο ηξεηο -ηνπο αξλεηέο, ηνπο 

πιαζηνγξάθνπο θαη ηνπο εθζπγρξνληζηέο- θαη πηζηεχνπκε φηη ζήκεξα νη 

ρεηξφηεξνη είλαη νη ηειεπηαίνη. 



 

3. Η ηζηνξία ηεο καξμηζηηθήο Αξηζηεξάο, ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ καξμηζκνχ, 

θαη, αθξηβέζηεξα, ηνπ καξμηζκνχ, ζπλίζηαηαη ζηελ αιιεπάιιειε 

αληίζηαζε ζε φια απηά ηα «θχκαηα» αλαζεσξεηηζκνχ, πνπ θαηαθέξνληαη 

ελάληηα ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κεζφδνπ, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ην νξγαληθά κνλνιηζηθφ κφξθσκα πνπ ηαπηίδεηαη κε ην 

«Μαληθέζην» ηνπ 1848. ε άιια θείκελα κπνξεί θαλείο λα βξεη ηελ 

ηζηνξία ησλ αγψλσλ ζην εζσηεξηθψλ ησλ ηξηψλ ηζηνξηθψλ Γηεζλψλ: ηνπο 

αγψλεο ελάληηα ζηνπο νπηνπηζηέο, ηνπο εξγαηηζηέο, ηνπο ειεπζεξηαθνχο, 

ηνπο ξεθνξκηζηέο θαη εμειηθηηθηζηέο ζνζηαιδεκνθξάηεο, ηνπο αξηζηεξνχο 

θαη ζπληεξεηηθνχο ζπλδηθαιηζηέο, ηνπο ζνζηαιπαηξηψηεο θαη ζήκεξα ηνπο 

εζληθηζηέο θαη ιατθηζηέο θνκκνπληζηέο. Μηα ηέηνηα πάιε θαιχπηεη 

ηέζζεξηο γελεέο θαη, ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο, δελ αλήθεη ζε κηα ζεηξά 

απφ νλφκαηα, αιιά ζε κηα ζαθψο δηαθξηηή θαη ζπκπαγή ζρνιή θαη, κε ηελ 

ηζηνξηθή έλλνηα, ζε έλα ζαθψο δηαθξηηφ θφκκα. 

 

4. Απηφο ν ζθιεξφο θαη καθξνρξφληνο αγψλαο ζα έραλε ηε ζχλδεζή ηνπ κε 

ηε κειινληηθή αλαδσπχξσζε ηεο επαλάζηαζεο, αλ, αληί γηα ην δίδαγκα 

ηεο «ακεηαβιεηφηεηαο», απνδερφηαλ ηελ θνηλφηνπε ηδέα φηη ν καξμηζκφο 

είλαη κηα ζεσξία «ζε δηαξθή ηζηνξηθή επεμεξγαζία» θαη φηη απηή 

ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν θαη ηα δηδάγκαηα ησλ γεγνλφησλ. Απηή είλαη 

κνλίκσο ε δηθαηνινγία γηα φιεο ηηο πξνδνζίεο πνπ έρνπλ επηζσξεπηεί ζηελ 

εκπεηξία καο θαζψο θαη ε δηθαηνινγία γηα φιεο ηηο επαλαζηαηηθέο ήηηεο. 

 

5. Η απφξξηςε, εθ κέξνπο ηνπ πιηζκνχ, ηεο ηδέαο φηη έλα ζεσξεηηθφ 

«ζχζηεκα» πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή -ή, αθφκε 

ρεηξφηεξα, εκθαλίδεηαη κέζα ζην λνπ θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη κέζα ζην 

έξγν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ, ελφο ζηνραζηή, ελφο ηζηνξηθνχ εγέηε 

ή φια απηά καδί- κπνξεί λα εκπεξηέρεη νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο 

κειινληηθήο ηζηνξίαο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο κε έλαλ ακεηάθιεην 

ηξφπν, δελ γίλεηαη θαηαλνεηή ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη  δελ ππάξρνπλ 

ζπζηήκαηα αξρψλ πνπ κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα έλα κεγάιν 

δηάζηεκα ηεο ηζηνξίαο. Απελαληίαο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπο, ε αληνρή ηνπο 

ζηε θζνξά θαη ε αληίζηαζή ηνπο ζηηο «βειηηψζεηο» ζεκαίλεη φηη απηά 

απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηζρχνο ηεο «θνηλσληθήο ηάμεο» ζηελ νπνία 

αλήθνπλ, ηνπ ηζηνξηθνχ θαζήθνληνο θαη ησλ ηζηνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

νπνίαο αληαλαθινχλ. Η αιιεινδηαδνρή ηέηνηνπ είδνπο ζπζηεκάησλ θαη 

ζσκάησλ ζεσξίαο θαη πξάμεο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ έιεπζε αλζξψπσλ πνπ 

ζεκαηνδνηνχλ ηα δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηα νπνία απηά εκθαλίδνληαη, αιιά 



κε ηελ αιιεινδηαδνρή «ηξφπσλ παξαγσγήο», δειαδή ηχπσλ πιηθήο 

νξγάλσζεο ηεο δσήο ηεο αλζξψπηλεο ζπιινγηθφηεηαο. 

 

6. Σν φηη, επίζεο, έρεη αλαγλσξηζηεί σο νινθάλεξα ιαλζαζκέλν ην ηππηθφ 

πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζσκάησλ δηδαζθαιίαο φισλ απηψλ ησλ αραλψλ 

ηζηνξηθψλ επνρψλ, δελ αληηθξνχεη, ζχκθσλα κε ην δηαιεθηηθφ πιηζκφ, ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπο γηα εθείλε ηελ επνρή θαη, πνιχ ιηγφηεξν κπνξεί λα 

θαλείο λα θαληαζηεί φηη ην ιάζνο ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί εάλ νη 

ζνθνί ή νη λνκνζέηεο ζθεθηφληνπζαλ κε θαιχηεξν ηξφπν θαη φηη απηνί ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ λσξίηεξα ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηνξζψζνπλ. 

Κάζε ζχζηεκα έρεη ηελ εμήγεζή θαη ηελ αηηία ηνπ κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ ηνπ 

θχθιν θαη ηα πην ζεκαληηθά είλαη εθείλα πνπ παξέκεηλαλ νξγαληθά 

ακεηάβιεηα ζηε δηάξθεηα καθξνρξφλησλ αγψλσλ. 

 

7. χκθσλα κε ην καξμηζκφ, ζηελ ηζηνξία δελ ππάξρεη κηα ζπλερήο θαη 

βαζκηαία δηαδηθαζία φζνλ αθνξά, πξψηα απ’ φια, ην πσο νξγαλψλνληαη νη 

παξαγσγηθνί πφξνη, αιιά ππάξρεη κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ αικάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε καθξηλή απφζηαζε κεηαμχ, ηα νπνία αλαηξέπνπλ ζπζέκεια 

νιφθιεξν ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ κεραληζκφ. Πξφθεηηαη γηα αιεζηλνχο 

θαηαθιπζκνχο, ζενκελίεο, ξαγδαίεο θξίζεηο, φπνπ φια ηα πξάγκαηα 

αιιάδνπλ κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν, ελψ γηα κεγάιν δηάζηεκα φια 

παξέκελαλ ακεηάβιεηα, θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζπκβαίλνπλ ηα πξάγκαηα 

ζην θπζηθφ θφζκν, ζηα άζηξα, ζην ζχκπαλ, ζηε γεσινγία θαη ζηελ ίδηα ηε 

θπινγέλεζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

 

8. Η ηαμηθή ηδενινγία, θαζψο απνηειεί ππεξδνκή ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, 

δελ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή επηζψξεπζε θφθθσλ γλψζεο, 

αιιά εκθαλίδεηαη κέζα ζηελ ηνκή κηαο βίαηεο ζχγθξνπζεο θαη θαζνδεγεί 

ηελ ηάμε πνπ εθθξάδεη, κε κηα νπζησδψο κνλνιηζηθή θαη ζηαζεξή κνξθή, 

ζε κηα καθξά ζεηξά αγψλσλ θαη αλαηαξαρψλ έσο ηελ θξίζηκε θάζε, έσο 

ηελ ηζηνξηθή επαλάζηαζε πνπ ηε δηαδέρεηαη. 

 

9. Οη ίδηεο νη δηδαζθαιίεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ελψ δηθαηνινγνχλ ηηο 

θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο έσο θαη ηηο αζηηθέο 

επαλαζηάζεηο, δηαηείλνληαλ φηη απφ απηφ ην ζεκείν θαη εμήο ε ηζηνξία ζα 

πξνρσξνχζε ζε έλα δξφκν βαζκηαίαο αλφδνπ, ρσξίο άιιεο θνηλσληθέο 

θαηαζηξνθέο, θαζψο ηα ηδενινγηθά ζπζηήκαηα ζα απνξξνθνχζαλ κε κηα 

βαζκηαία εμέιημε ηε ξνή λέσλ θαηαθηήζεσλ ηφζν ηεο θαζαξήο φζν θαη 

εθαξκνζκέλεο γλψζεο. Ο καξμηζκφο απέδεημε ηε ζθαιεξφηεηα ελφο 



ηέηνηνπ νξάκαηνο γηα ην κέιινλ. 

 

10. Ο ίδηνο ν καξμηζκφο δελ κπνξεί λα είλαη κηα δηδαζθαιία πνπ 

ππνβάιιεηαη θαζεκεξηλά ζε δηακφξθσζε θαη αλαδηακφξθσζε κε 

θαηλνχξγηεο ζπλεηζθνξέο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε «ηκεκάησλ» -

θάλνληάο ηα λα κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε κπαιψκαηα θαη θνπξέιηα- 

επεηδή παξακέλεη αθφκα, κνινλφηη δελ είλαη ε ηειεπηαία, κηα απφ ηηο 

δηδαζθαιίεο πνπ απνηεινχλ ην φπιν κηαο ηάμεο πνπ ηελ εμνπζηάδνπλ θαη 

ηελ εθκεηαιιεχνληαη, κηαο ηάμεο πνπ πξέπεη λα αλαηξέςεη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη πνπ θάλνληάο ην απηφ γίλεηαη κε ρίιηνπο δπν ηξφπνπο ν ζηφρνο 

ησλ ζπληεξεηηθψλ επηδξάζεσλ ησλ παξαδνζηαθψλ ζρεκάησλ θαη 

ηδενινγηψλ ησλ αληίπαισλ ηάμεσλ. 

 

11. Μνινλφηη είλαη ζήκεξα δπλαηφλ -θαη κάιηζηα απφ ηφηε πνπ ην 

πξνιεηαξηάην εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην κεγάιν πξνζθήλην ηεο 

ηζηνξίαο- λα ζρεκαηίζνπκε κηα θάπνηα ηδέα γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

κειινληηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ πηα ηάμεηο θαη, 

ζπλεπψο, νχηε πηα άιιεο επαλαζηάζεηο, πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί φηη θαηά 

ηε καθξά πεξίνδν πνπ ζα νδεγήζεη ζ’ απηήλ, ε επαλαζηαηηθή ηάμε ζα 

εθπιεξψλεη ην θαζήθνλ ηεο ζην βαζκφ πνπ ζα δξα ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

δηδαζθαιία θαη κηα κέζνδν πνπ παξακέλεη ζηαζεξή θαη πνπ είλαη 

παγησκέλε ζε έλα κνλνιηζηθφ πξφγξακκα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξνκεξήο πάιεο, φπνπ ν αξηζκφο ησλ νπαδψλ, ε επηηπρία ησλ θάζεσλ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ παξακέλεη εμαηξεηηθά επκεηάβιεηε. 

 

12. Έηζη, παξ’ φιν πνπ ε ηδενινγηθή θιεξνλνκηά ηεο επαλαζηαηηθήο 

εξγαηηθήο ηάμεο δελ είλαη πιένλ απνθάιπςε, κχζνο, ηδεαιηζκφο, φπσο 

ζπλέβαηλε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηάμεηο, αιιά ζεηηθή «επηζηήκε», ππάξρεη 

αθφκε αλάγθε γηα κηα ζηαζεξή δηαηχπσζε ησλ αξρψλ ηεο θαη, επίζεο, ησλ 

θαλφλσλ ηεο δξάζεο ηεο, ε νπνία εθπιεξψλεη ην ίδην θαζήθνλ θαη έρεη ηελ 

ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηα παιηά δφγκαηα, ηηο θαηερήζεηο, ηηο 

δέιηνπο, ηηο δηαθεξχμεηο πίζηεσο, ηα βηβιία πλεπκαηηθήο θαζνδήγεζεο, 

φπσο ήηαλ νη Βέδεο, ην Σαικνχδ, ε Βίβινο θαη ην Κνξάλη, ή νη 

Γηαθεξχμεηο Γηθαησκάησλ. Σα ζνβαξά ιάζε, ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη ζην 

πεξηερφκελν, πνπ πεξηέρνπλ απηνί νη παλδέθηεο φρη κφλν δελ εκπφδηζαλ, 

αιιά, ηνπλαληίνλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ ηεξάζηηα 

νξγαλσηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ηζρχ, πνπ, κέζα ζηε δηαιεθηηθή ηεο 

αιιεινπρία, ζηελ αξρή ήηαλ επαλαζηαηηθή θαη χζηεξα έγηλε 

αληεπαλαζηαηηθή. 



 

13. Δλψ ν καξμηζκφο απνθιείεη νπνηαδήπνηε έλλνηα αλαδήηεζεο ηεο 

«απφιπηεο αιήζεηαο» θαη δελ βιέπεη ζηε δηδαζθαιία ηελ πεξηγξαθή ελφο 

αηψληνπ πλεχκαηνο ή ελφο αθεξεκέλνπ Λφγνπ, αιιά έλα «εξγαιείν» 

δνπιεηάο θαη έλα «φπιν» κάρεο, αμηψλεη, πάλσ ζηελ θνξχθσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ζην απφγεην ηεο κάρεο, λα κελ εγθαηαιείπεηαη νχηε ην 

εξγαιείν νχηε ην φπιν γηα «επηζθεπή», αιιά φηη γηα λα ληθήζνπκε ηφζν 

ζηελ εηξήλε φζν θαη ζηνλ πφιεκν πξέπεη λα μεθηλάκε θξαδαίλνληαο θαιά 

φπια θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαιά εξγαιεία. 

 

14. Μηα θαηλνχξγηα δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

ηζηνξηθή ζηηγκή, αιιά ππάξρνπλ δνζκέλεο θαη πνιχ μερσξηζηέο –θαζψο 

επίζεο θαη πνιχ ζπάληεο- πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζαλ κηα δέζκε εθηπθισηηθνχ θσηφο θαη, εάλ ε θξίζηκε ζηηγκή 

δελ αλαθαίλεηαη θαη ην ηξνκεξφ θσο δελ θαλεί, είλαη κάηαην λα 

πξνζθεχγεη θαλείο ζε θεξάθηα κε ηα νπνία θσηίδεηαη ν δξφκνο γηα ηνλ 

αθαδεκατθφ ζρνιαζηηθφ θαη ηνλ αγσληζηή κε ιηγνζηή πίζηε. 

 

15. Η ηάμε ησλ ζχγρξνλσλ πξνιεηάξησλ, πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο ρψξεο 

πνπ γλψξηζαλ πξψηεο ηε κεγάιε θαπηηαιηζηηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε, 

έβγαιε ηηο παξσπίδεο ηεο ιίγν πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Η 

νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία ζηελ νπνία πηζηεχνπκε, ζηελ νπνία 

επηζπκνχκε θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα πηζηέςνπκε, είρε απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή φια ηα θφληα γηα λα δηακνξθσζεί θαη λα δηαγξάςεη κηα πνξεία 

αηψλσλ, ηελ νπνία πξέπεη λα ηελ επαιεζεχνπκε θαη ηελ 

επαλαδηαβεβαηψλνπκε χζηεξα απφ ηεξάζηηνπο αγψλεο. Δίηε απηή ε ζέζε 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ή ε δηδαζθαιία ζα απνδεηρζεί ςεπδήο θαη ε 

δηαθήξπμε γηα ηελ εκθάληζεο κηαο λέαο ηάμεο κε ην δηθφ ηεο ραξαθηήξα, 

ην δηθφ ηεο πξφγξακκα θαη ην δηθφ ηεο επαλαζηαηηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία 

ζα απνδεηρζεί κάηαηε. πλεπψο, φπνηνο πξνζπαζεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηκήκαηα, ζέζεηο θαη βαζηθά άξζξα ηνπ καξμηζηηθνχ corpus πνπ θαηέρνπκε 

εδψ θαη πεξίπνπ έλαλ αηψλα, αθπξψλεη ηελ ηζρχ ηνπ κε ρεηξφηεξν ηξφπν 

απφ εθείλνλ πνπ ηνλ απνθεξχζζεη νινθιεξσηηθά θαη αλαγγέιιεη ηελ 

απνηπρία ηνπ. 

 

16. Μεηά ηελ «εθξεθηηθή»  πεξίνδν, ζηελ νπνία ε ίδηα ε θαηλνηνκία ηεο 

λέαο επαλαεπηβεβαίσζεο ηήο πξνζέδσζε κηα μεθάζαξε θαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλε κνξθή, αθνινχζεζε, εμαηηίαο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, κηα πεξίνδνο πνπ, ιφγσ ηνπ καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα ηεο, 



κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί –θαη έηζη πξάγκαηη είλαη- απφ κηα ηζνξξνπία 

ζηελ νπνία δελ έρνπκε δεη βειηίσζε θαη εμέιημε, αιιά παιηλδξφκεζε θαη 

εθθπιηζκφ ηεο ιεγφκελεο ηαμηθήο «ζπλείδεζεο». Οη ζηηγκέο πνπ ε ηαμηθή 

πάιε νμχλεηαη είλαη –φπσο απνδεηθλχεη νιφθιεξε ε ηζηνξία ηνπ 

καξμηζκνχ- νη ζηηγκέο πνπ ε ζεσξία επαλαθάκπηεη γηα λα επηβεβαηψζεη 

ιακπξά ηηο θαηαβνιέο ηεο θαη ηελ πξψηε αθέξαηα έθθξαζή ηεο: αξθεί λα 

ζπκεζνχκε ηελ Παξηζηλή Κνκκνχλα, ηελ Μπνιζεβίθηθε Δπαλάζηαζε θαη 

ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηε Γχζε. 

 

17. Η αξρή ηεο ηζηνξηθήο ακεηαβιεηφηεηαο ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ 

αληαλαθινχλ ην θαζήθνλ ησλ πξσηαγσληζηξηψλ ηάμεσλ θαη επίζεο ησλ 

κεγάισλ επαλφδσλ ζηελ αξρηθή αθεηεξία, είλαη αληίζεηε κε ηελ 

θνπηζνκπνιίζηηθε ππφζεζε φηη θάζε γεληά θαη θάζε επνρή πλεπκαηηθνχ 

λεσηεξηζκνχ κπνξεί λα ππεξληθήζεη ηελ πξνεγνχκελε, ζχκθσλα κε ην 

αλφεην θιηζέ ηεο αδηάθνπεο γεληθήο πξνφδνπ θαη άιιεο παξφκνηεο 

αλφεηεο αζηηθέο ηδέεο, απφ ηηο νπνίεο ιίγνη απφ εθείλνπο πνπ θέξνπλ ην 

φλνκα ηνπ καξμηζηή είλαη πξαγκαηηθά απειεπζεξσκέλνη. Απηή ε αξρή 

ηζρχεη ζε φιεο ηηο κεγάιεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο. 

 

18. Απηφ εθθξάδνπλ φινη νη κχζνη θαη, πάλσ απφ φια, νη κχζνη γηα ηνπο 

εκίζενπο ή ηνπο ζνθνχο πνπ επηθνηλσλνχζαλ κε ην Τπέξηαην Ολ. Δίλαη 

αλφεην λα πεξηγειάεη θαλείο ηέηνηνπ είδνπο αλαπαξαζηάζεηο θαη κφλν ν 

καξμηζκφο έρεη αλαθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ πιηθή ηνπο ππνδνκή. 

Ο Ράκκα, ν Μσπζήο, ν Υξηζηφο, ν Μσάκεζ θαη φινη νη πξνθήηεο θαη νη 

ήξσεο πνπ εγθαηλίαζαλ αηψλεο ηζηνξίαο ησλ δηαθφξσλ ιαψλ απνηεινχλ 

πνηθίιεο εθθξάζεηο απηνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζ’ έλα ηεξάζηην άικα ζηνλ «ηξφπν παξαγσγήο». ηνλ 

παγαληζηηθφ κχζν, ε ζνθία, δειαδή ε Αζελά, δελ μεπξνβάιιεη απφ ην 

θεθάιη ηνπ Γία, απφ ηελ ππαγφξεπζε νιφθιεξσλ ηφκσλ ζε ραχλνπο 

αληηγξαθείο, αιιά απφ ην ζθπξνθφπεκα ηνπ εξγάηε-ζενχ Ηθαίζηνπ, πνπ 

είρε θιεζεί γηα λα αλαθνπθίζεη κηα αθαηάζρεηε εκηθξαλία. ην άιιν άθξν 

ηεο ηζηνξίαο θαη απέλαληη ζην δφγκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ πεξί ηεο λέαο 

ζεφηεηαο, ηνπ Λφγνπ, πξφβαιιε ε θνινζζηαία κνξθή ηνπ Γξάθρνπ 

Μπακπέθ, κε ηελ ηξαρηά ζεσξία ηνπ, γηα λα πεη φηη ε θπζηθή πιηθή 

δχλακε νδεγεί πην κπξνζηά απφ ην Λφγν θαη ηε γλψζε. 

 

19. Γελ ιείπνπλ ηα παξαδείγκαηα αλαζηεισηψλ απέλαληη ζε 

αλαζεσξεηηθνχο εθθπιηζκνχο, φπσο ν ήηαλ ν Φξαγθίζθνο αλαθνξηθά κε 

ηνλ Υξηζηφ, φηαλ ν ρξηζηηαληζκφο, πνπ εκθαλίζηεθε γηα ηελ θνηλσληθή 



ιχηξσζε ησλ ηαπεηλψλ, βνιεχηεθε κέζα ζηηο απιέο ησλ κεζαησληθψλ 

αξρφλησλ· φπσο ήηαλ νη Γξάθρνη ζε ζρέζε κε ηνλ Βξνχην, θαη φπσο ηφζεο 

θνξέο νη πξφδξνκνη κηαο αλεξρφκελεο ηάμεο έπξεπε λα είλαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο επαλαζηάηεο πνπ απνζηάηεζαλ, θαηά ηελ εξσηθή πεξίνδν ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ: ηνπο αγψλεο ζηε Γαιιία, ην 1831, ην 1848 θαη ην 

1849 θαη ζε αλαξίζκεηα άιια γεγνλφηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

 

20. Η ζέζε καο είλαη φηη φια ηα κεγάια πξφζθαηα γεγνλφηα απνηεινχλ 

μεθάζαξεο θαη αδηακθηζβήηεηεο επηβεβαηψζεηο ηεο καξμηζηηθήο ζεσξίαο 

θαη ησλ πξνβιέςεψλ ηεο. Απηφ ην αλαθέξνπκε, πάλσ απ’ φια, γηα ηα 

ζεκεία πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη –γηα κηα αθφκα θνξά- κεγάιεο απνζηαζίεο 

απφ ην ηαμηθφ πεδίν θαη πξνθαινχλ ηελ ακεραλία αθφκε ζε εθείλνπο πνπ 

ζεσξνχλ ηηο ζηαιηληθέο ζέζεηο εληειψο νπνξηνπληζηηθέο. Απηά ηα ζεκεία 

είλαη ε έιεπζε ησλ νινθιεξσηηθψλ θαη ζπγθεληξσηηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ 

κνξθψλ ζην νηθνλνκηθφ θαζψο θαη ζην πνιηηηθφ πεδίν, ε δηεπζπλφκελε 

νηθνλνκία, ν θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο, νη αλνηρηά αζηηθέο δηθηαηνξίεο θαη, 

απφ ηελ άιιε κεξηά, ην πξνηζέο ηεο ξσζηθήο θαη αζηαηηθήο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο εμέιημεο. Γηαπηζηψλνπκε, επνκέλσο, ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ζεσξίαο καο θαζψο επίζεο θαη ηε γέλεζή ηεο κε κνλνιηζηθή κνξθή ζε κηα 

θξίζηκε επνρή. 

 

21. Όπνηνο θαηνξζψζεη λα αληηπαξαζέζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα απηήο ηεο 

θνζκνγνληθήο πεξηφδνπ ελάληηα ζηε καξμηζηηθή ζεσξία, ζα θαηνξζψζεη 

λα απνδείμεη φηη απηή είλαη ιαζεκέλε, εληειψο αβάζηκε θαη καδί κ’ απηήλ 

θαη θάζε απφπεηξα λα εμάγεη θαλείο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Σαπηφρξνλα, ζα θαηφξζσλε λα απνδείμεη φηη 

ζε θάζε θάζε ηα γεγνλφηα απαηηνχλ λέα ζπκπεξάζκαηα, λέεο εμεγήζεηο 

θαη λέεο ζεσξίεο θαη, ζπλεπψο, ζα απνδείθλπε ηε βησζηκφηεηα λέσλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ δξάζεο. 

 

22. Μηα απαηειή δηέμνδνο απφ ηελ ησξηλή δπζθνιία είλαη ην λα 

παξαδερζεί θαλείο φηη ε ζεσξεηηθή βάζε πξέπεη λα παξακείλεη 

επκεηάβιεηε θαη φηη ζήκεξα είλαη φλησο ε ζηηγκή λα κπνπλ λέα θεθάιαηα 

ζηελ εηπσκέλε ζεσξία θαη φηη έηζη, κε απηή ηελ ελέξγεηα ηνπ λνπ, 

αλαηξέπεηαη ε δπζκελήο θαηάζηαζε. Απηφ ηζνδπλακεί κε αιεζηλή 

δηαζηξνθή φηαλ έλα ηέηνην θαζήθνλ ην επσκίδνληαη κηθξέο νκάδεο πνπ ε 

δχλακή ηνπο είλαη γεινία θαη, αθφκα ρεηξφηεξα, φηαλ απηφ πξνθχπηεη απφ 

κηα ειεχζεξε ζπδήηεζε πνπ απνηειεί παξσδία, ζε ιηιηπνχηεηα θιίκαθα, 

ηνπ αζηηθνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ηεο πεξίθεκεο ζχγθξνπζεο 



πξνζσπηθψλ απφςεσλ, ε νπνία δελ απνηειεί ην πην ζχγρξνλν κέζν αιιά 

κηα πακπάιαηε αλνεζία. 

 

23. Απηή ηε ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ δπλακηθνχ θαη, ζπλεπψο, βξηζθφκαζηε αηψλεο καθξηά απφ 

ηελ επνρή πνπ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε γέλεζε γλήζησλ ηζηνξηθψλ 

ζεσξηψλ. ε κηα ηέηνηα ζηηγκή, φπνπ δελ ππάξρεη ζην εγγχο κέιινλ θακία 

πξννπηηθή κηαο κεγάιεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο, ε πνιηηηθή απνζχλζεζε 

ηεο παγθφζκηαο πξνιεηαξηαθήο ηάμεο δελ είλαη κνλάρα έλα ινγηθφ 

ζηνηρείν ηεο θαηάζηαζεο, αιιά είλαη επίζεο ινγηθφ λα ππάξρνπλ κηθξέο 

νκάδεο πνπ μέξνπλ πψο λα θξαηνχλ ην νδεγεηηθφ ηζηνξηθφ λήκα ηεο 

κεγάιεο επαλαζηαηηθήο πνξείαο ηελησκέλν ζαλ έλα κεγάιν ηφμν αλάκεζα 

ζε δχν θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη απηέο νη νκάδεο δελ 

επηδεηθλχνπλ θακία δηάζεζε λα δηαδψζνπλ ηίπνηα θαηλνχξγην θαη 

παξακέλνπλ απζηεξά πξνζεισκέλεο ζηηο δηαηππψζεηο ηνπ καξμηζκνχ. 

 

24. Η θξηηηθή, ε ακθηβνιία θαη ε ακθηζβήηεζε φισλ ησλ παιηψλ 

θαζηεξσκέλσλ αληηιήςεσλ απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεγάιεο 

ζχγρξνλεο αζηηθήο επαλάζηαζεο, ηα ηεξάζηηα θχκαηα ηεο νπνίαο 

θαηέθιπζαλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηελ θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ θαη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ηηο νπνίεο, θαηφπηλ, πξνήγαλ, αιιά 

κε πνιχ κηθξφηεξα εηθνλνθιαζηηθά άικαηα ζηελ επηζηήκε ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνξείαο ηεο ηζηνξίαο. Απηφ αθξηβψο ήηαλ 

ην απνηέιεζκα κηαο επνρήο κεγάιεο αλαζηάησζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

κεηαίρκην ηεο κεζαησληθήο επνρήο ησλ θενπδαξρψλ θαη ησλ 

γαηνθηεκφλσλ, απφ ηε κηα, θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληεξληζκνχ, απ’ ηελ 

άιιε. Η θξηηηθή ήηαλ ην απνηέιεζκα θαη φρη ε θηλεηήξηα δχλακε απηήο 

ηεο ηεξάζηηαο θαη ζχλζεηεο πάιεο. 

 

25. Η ακθηζβήηεζε θαη ν απζηεξφο έιεγρνο ηεο αηνκηθήο ζπλείδεζεο 

απνηεινχλ εθθξάζεηο ηεο αζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ελάληηα ζηε ζπκπαγή 

παξάδνζε θαη ηελ απζεληία ηεο ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο, ηηο νπνίεο απηή 

κεηέηξεςε ζηνλ πην ππνθξηηηθφ πνπξηηαληζκφ, κε ηνλ νπνίν ην ιάβαξν ηεο 

αζηηθήο ππνηαγήο ζηε ζξεζθεπηηθή εζηθή ή ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πξνψζεζε θαη πξνζηάηεπζε ηελ θπξηαξρία ηεο λέαο ηάμεο θαη ηελ 

θαηλνχξγηα κνξθή ππνηέιεηαο ησλ καδψλ. Η πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε 

παίξλεη ηνλ αληίζεην δξφκν: ε αηνκηθή ζπλείδεζε δελ είλαη ηίπνηα, ελψ ε 

εληαία θαηεχζπλζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο είλαη ην παλ. 

 



26. Όηαλ ν Μαξμ έγξαθε ζηηο πεξίθεκεο «Θέζεηο γηα ηνλ Φφυεξκπαρ» φηη 

νη θηιφζνθνη έρνπλ εμεγήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηνλ θφζκν, ην δήηεκα, 

φκσο, είλαη λα ηνλ αιιάμνπκε, δελ ήζειε λα πεη φηη ε βνχιεζε γηα ηελ 

αιιαγή θαζνξίδεη ην ίδην ην γεγνλφο ηεο αιιαγήο, αιιά φηη ε αιιαγή 

θαζνξίδεηαη πξψηα απφ ηε ζχγθξνπζε ζπιινγηθψλ δπλάκεσλ θαη κνλάρα 

χζηεξα ιακβάλεη ρψξα ε θξηηηθή ηεο επίγλσζε απφ ηα αηνκηθά 

ππνθείκελα. Απηά ηα ηειεπηαία δελ ελεξγνχλ ράξε ζε κηα απφθαζε πνπ 

σξηκάδεη ζε θαζέλα απφ απηά, αιιά ιφγσ ησλ επηδξάζεσλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ζπλείδεζεο. 

 

Σν δε πέξαζκα απφ ηα φπια ηεο θξηηηθήο ζηελ θξηηηθή ησλ φπισλ 

κεηαηνπίδεη ηα πάληα απφ ην λνψλ ππνθείκελν ζηε καρφκελε κάδα, νχησο 

ψζηε απηά ηα φπια λα κελ είλαη κφλν ππξνβφια θαη θαλφληα, αιιά, πάλσ 

απ’ φια, ην πξαγκαηηθφ φξγαλν, πνπ είλαη ε θνηλή, εληαία, κνλνιηζηθή θαη 

ζηαζεξή δηδαζθαιία ηνπ θφκκαηνο, ζηελ νπνία ππνηαζζφκαζηε θαη κε ηελ 

νπνία δεζκεπφκαζηε φινη, βάδνληαο ηέινο ζε θάζε θνπηζνκπνιίζηηθε θαη 

θαθιαηάδηθε ζπδήηεζε. 

 

 
 

 

 


