
Ημέρα 1. (α) Διαβάζοντας τον Μαρξ ανάποδα.  

(β) Τι είναι και τι θέλει η οικονομική θεωρία 

Η μαρξιστική θεωρία δεν είναι μια ακόμη οικονομική θεωρία, είναι μια κριτική της 

οικονομικής θεωρίας 

Η οικονομική θεωρία (η οποία στη διάρκεια του 19ου αιώνα λεγόταν πολιτική οικονομία), 

και η μαρξιστική κριτική της είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με άλλα λόγια, η μαρξι‐

στική θεωρία δεν είναι μια οικονομική θεωρία μεταξύ άλλων οικονομικών θεωριών. 

Στην παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος, ο μαρξισμός θεωρήθηκε ότι είναι η 

οικονομική  θεωρία  της  εργατικής  τάξης,  η  οποία  βρισκόταν  σε  αντιπαλότητα  με  την 

αντίστοιχη θεωρία της αστικής τάξης, με την λεγόμενη «αστική πολιτική οικονομία». Τα 

κομμουνιστικά κόμματα διάβαζαν όμως τον Μαρξ ανάποδα, δηλαδή απέδιδαν στο έργο 

του ιδιότητες ακριβώς αντίθετες από αυτές που είχε. Στη συνέχεια θα δούμε επιγραμμα‐

τικά τα κυριότερα σημεία αυτής της ανάποδης ανάγνωσης της μαρξιστικής θεωρίας, μιας 

ανάγνωσης που ηττήθηκε ιστορικά, και μετά θα δούμε μερικά βασικά στοιχεία για το «τι 

είναι και τι θέλει η οικονομική θεωρία». Όχι η μαρξιστική κριτική της αλλά η οικονομική 

θεωρία. Θα δούμε ποιος είναι ο ιστορικός της ρόλος και ποιες είναι οι εννοιολογικές της 

βάσεις. 

Πώς οι κομμουνιστές διάβασαν τον Μαρξ ανάποδα 

Η ανάποδη ανάγνωση του Μαρξ, που έγινε από το κομμουνιστικό κίνημα (κομμουνιστι‐

κά  κόμματα,  αριστερισμός,  αντι‐καπιταλιστικές  οργανώσεις…)  έχει  ως  ορατό  σημείο 

αφετηρίας  της  τα  χρόνια  της  ρώσικης  επανάστασης,  παρόλο που  οι  ρίζες μιας  τέτοιας 

ανάγνωσης απλώνονται  έως το  ίδιο  το έργο του Μαρξ  –και κυρίως έως τα γραπτά του 

Έγκελς. Τα κείμενα του Μαρξ ‐ακόμη και το Κεφάλαιο, που είναι το έργο της ωριμότητας 

του‐ επιδέχονται περισσότερες αναγνώσεις, και μάλιστα επειδή αυτά τα ίδια τα κείμενα 

το  επιτρέπουν.  Από  αυτές  τις  αναγνώσεις,  δύο  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  ότι  είναι  οι 

κυριότερες. Η πρώτη, κυριάρχησε ήδη από τα χρόνια της ρώσικης επανάστασης και δια‐

τήρησε την κυριαρχία της μέχρι την κατάρρευση του υπαρκτού  «σοσιαλισμού». Η ανά‐

γνωση αυτή θεωρούσε, όπως είπαμε, ότι ο μαρξισμός είναι μια ακόμη πολιτική οικονο‐

μία.  Θεωρούσε  ακόμη,  και  αυτό  ήταν  το  χειρότερο,  ότι  αυτή  η  πολιτική  οικονομία  της 

εργατικής  τάξης  προέβλεπε,  με  επιστημονική  ακρίβεια,  την  αναπόφευκτη  πτώση  του 

καπιταλισμού,  σαν να  έπασχε  το  οικονομικό σύστημα από μία μοιραία αρρώστια, που 

κάποια στιγμή θα το οδηγούσε σε κατάρρευση ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς αγώ‐



νες. Οι κοινωνικοί αγώνες, βεβαίως, μπορούσαν να επιταχύνουν την πτώση αυτή αλλά η 

πτώση ήταν αναπόφευκτη. Γιʹ αυτό και μια αγαπημένη στους κομμουνιστές παράσταση 

της ιστορίας ήταν η πάλη των τάξεων ως «μαμή της ιστορίας». Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι 

ένας νέος τύπος κοινωνίας ούτως ή άλλως θα γεννηθεί, πλην όμως ο πολιτικός αγώνας 

μπορεί να επιταχύνει και να υλοποιήσει αυτήν την έμφυτη τάση που υπάρχει μέσα στο 

κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Μια άλλη παρόμοια εξελικτική ιδέα, αγαπημένη στους κομ‐

μουνιστές ήταν η ιδέα ότι το σύστημα τείνει όλο και περισσότερο προς την σήψη του και 

επομένως και προς την κατάρρευσή του. 

Άλλο  σημαντικό  στοιχείο  της  ανάποδης  ανάγνωσης  του  έργου  του Μαρξ  από  το 

κομμουνιστικό κίνημα ήταν η ανάγνωσή του ως «κοσμοθεωρία», «μαρξιστική κοσμοθε‐

ωρία». Εννοούσαν με τον όρο αυτόν, μια συλλογή απόψεων, για την οποία οι κομμουνι‐

στές πίστευαν ότι απαντάει σε όλα τα ιστορικά, κοινωνικά, επιστημολογικά και φιλοσο‐

φικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, ήταν μία «κοσμοθεωρία» που υποτίθεται ότι μπορούσε 

να αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία μιας προλεταριακής επιστήμης σε αντίθεση 

με την αστική επιστήμη, δηλαδή τις επιστήμες οι οποίες είχαν ήδη αναπτυχθεί και εθεω‐

ρούντο ως «αστικές επιστήμες». 

Σημαντική συμβολή στην ανάποδη ανάγνωση του Μαρξ από το κομμουνιστικό κί‐

νημα ήταν  το μικρό βιβλίο  του Λένιν  ʺΟ  ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο  του καπιταλι‐

σμούʺ. Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε σοβαρή παρέκκλιση από το μαρξιστικό έργο, και εγκαι‐

νίασε  μια  ορισμένη,  καινοτόμο,  ανάγνωσή  του  –εγκαινίασε  μια  «αλλαγή  θεωρητικού 

υποδείγματος»,  μεταμόρφωσε  δηλαδή  τελείως  τον  τρόπο με  τον  οποίο  διάβαζαν μέχρι 

τότε  το  έργο  του Μαρξ. Η θεωρία  του μονοπωλιακού καπιταλισμού και  του  ιμπεριαλι‐

σμού που προέκυψε  έτσι παρουσίασε  τον μαρξισμό ως μια θεωρία  διανομής  του προϊό‐

ντος,  ενώ ο μαρξισμός  είναι μια θεωρία για την κεφαλαιοκρατική παραγωγή και τη συ‐

γκρότηση  της  κοινωνίας  κάτω  από  συνθήκες  κεφαλαιοκρατικής  παραγωγής.  Κρίνοντας 

από  τα  γραπτά  του  Λένιν,  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  ο  ίδιος,  μέχρι  να  πεθάνει, 

δηλαδή  λίγα  χρόνια  μετά,  είχε  ήδη  αντιληφθεί  το  σφάλμα  του  (το  οποίο  φαίνεται  ότι 

διαισθανόταν ακόμη και όταν έγραφε το βιβλίο για τον ιμπεριαλισμό). Ωστόσο οι επίγο‐

νοι του είχαν υιοθετήσει την θεωρία του μονοπωλιακού καπιταλισμού και του ιμπερια‐

λισμού, και την κατέστησαν κυρίαρχη στο εσωτερικό του κομμουνιστικού κινήματος. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της ανάποδης ανάγνωσης του έργου του Μαρξ από το 

κομμουνιστικό  κίνημα αφορούσε  στις  σχέσεις  εξουσίας.  Για  τον Μαρξ,  η  εξουσία  είναι 

ένα σύστημα μη προσωπικών σχέσεων. Οι επίγονοι ξεκινώντας από το βιβλίο του Λένιν 

για τον ιμπεριαλισμό, αντιθέτως, ανέτρεψαν αυτή την αντίληψη του Μαρξ και διέδωσαν 

ως «αυθεντικό μαρξισμό» μια ιδεολογία που διαβάζει τις σχέσεις εξουσίας σαν προσωπι‐

κές σχέσεις. Σύμφωνα με αυτήν την ιδεολογία, ορισμένα κακά υποκείμενα φτιάχνουν την 

ιστορία: ο ιμπεριαλισμός και τα μονοπώλια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, όχι οι μικρές αλλά 

οι μεγάλες,  ίσως και η γενική συνέλευση των κεφαλαιοκρατών που με μοχθηρό  τρόπο 

αποφασίζουν για τις τύχες μας. Για όσους ήταν φορείς αυτής της «μαρξιστικής ιδεολογί‐



ας»,  την  ιστορία την φτιάχνουν αυτά τα κακά υποκείμενα. Οι σχέσεις εξουσίας δηλαδή 

εμφανίζονται  σαν  σχέσεις  προσώπων:  προσωποποιείται  η  μεγάλη  επιχείρηση,  προσω‐

ποποιείται το  ιμπεριαλιστικό κράτος, και το  ίδιο βεβαίως γίνεται με την εργατική τάξη 

που  αποκτά  το  χαρακτηριστικό  ενός  προσώπου,  εμφανίζεται  ως  Υποκείμενο.  Για  τον 

Μαρξ, όμως, η εξουσία είναι ένα σύστημα μη προσωπικών σχέσεων και την ιστορία δεν 

την φτιάχνουν κάποια Υποκείμενα (τα Μονοπώλια, τα Αφεντικά ή η Εργατική Τάξη και 

το Κόμμα): η κινητήρια δύναμη της ιστορίας είναι οι κοινωνικές αντιθέσεις και οι συνα‐

κόλουθες ανοιχτές ή υπόγειες συγκρούσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων ή των συνα‐

σπισμών κοινωνικών τάξεων. 

Η ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ο Μαρξ κατανοούσε τις κοινωνικές τάξεις ή‐

ταν ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο της ανάποδης ανάγνωσης του έργου του από το κομ‐

μουνιστικό κίνημα. Οι κοινωνικές τάξεις έγιναν κατανοητές από το κομμουνιστικό κίνη‐

μα  σαν  ένα  άθροισμα  ατόμων.  Έγιναν  κατανοητές  σαν  αυτό  που  πέφτει  άμεσα  στην 

αντίληψη μας,  στις αισθήσεις μας.  Για τον Μαρξ,  όμως, αυτή είναι μια ανάγνωση που 

μένει  στην  επιφάνεια.  Ο Μαρξ  διατυπώνει  τη  θέση  του  με  την  παράδοξη,  εκ  πρώτης 

όψεως, διατύπωση ότι η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα. Εννοεί με αυτό ότι είναι ένα 

σύστημα κοινωνικών σχέσεων το οποίο «επανδρώνουν» τα άτομα –αλλά θα μιλήσουμε 

γι’ αυτά αναλυτικά στην επόμενη συνάντησή μας. 

Οι εννοιολογικές βάσεις της οικονομικής θεωρίας 

Ας στραφούμε τώρα προς την οικονομική θεωρία, που όπως είπαμε, κατά τον 19ο αιώνα 

λεγόταν πολιτική οικονομία. Η πολιτική οικονομία εγκαθιδρύθηκε ως θεωρία το 1776, με 

το  βιβλίο  του  Άνταμ  Σμιθ  «Ο  πλούτος  των  εθνών».  Βεβαίως,  πριν  τον  Σμιθ  υπήρχαν 

οικονομικές  ιδέες που κυκλοφορούσαν,  υπήρχαν θεωρητικές επεξεργασίες, αυτές όμως 

δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο συνεκτικό σύνολο ιδεών που θα μπορούσε να εγκαθιδρύσει 

την πολιτική οικονομία ως διακριτό γνωστικό κλάδο με επιστημονικές αξιώσεις. Η επι‐

στημολογική καινοτομία του Άνταμ Σμιθ βασίσθηκε σε έννοιες και λογικά σχήματα των 

φυσικών επιστημών, οι οποίες ήδη στον καιρό του ήταν πολύ πιο προηγμένες από οποια‐

δήποτε θεωρία σχετική με τις οικονομικές ή τις κοινωνικές σχέσεις. Η βασική θέση του 

Σμιθ,  η  οποία  διαπερνάει  ολόκληρη  την  ιστορία  της  οικονομικής  «επιστήμης»  έκτοτε, 

είναι  ότι  η  αγορά  και  το  οικονομικό  σύστημα αποτελούν μια φυσική  τάξη πραγμάτων. 

Ακριβώς όπως στη φύση τα πράγματα έχουν μια φυσική τάξη  (για παράδειγμα ένα οι‐

κοσύστημα είναι μια φυσική τάξη πραγμάτων) έτσι ακριβώς και η οικονομία της αγοράς 

αποτελεί  μια φυσική  τάξη πραγμάτων. Αυτό σημαίνει  καταρχήν  ότι  η  οικονομία  είναι 

ένα σύστημα.  Σύστημα αποκαλούμε  ένα σύνολο πραγμάτων  εκ  των  οποίων  εάν μετα‐

βάλλουμε ένα θα επηρεάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι στη περίπτωση του οικοσυστήμα‐

τος, που μας είναι οικείο παράδειγμα, εάν μεταβάλλουμε ένα στοιχείο της οικολογικής 

αλυσίδας θα έχουμε επιπτώσεις σε ολόκληρο το σύστημα, δηλαδή σε όλα τα άλλα στοι‐

χεία της αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ως σύστημα, μάς έμαθαν να κατανοού‐



με την οικονομία ο Άνταμ Σμιθ, και αργότερα ο Ντέηβιντ Ρικάρντο. Το σύστημα μάλιστα 

αυτό είναι ένα αντικειμενικό σύστημα. Αντικειμενικό: που υπερβαίνει  την ατομική μας 

βούληση και την ατομική μας διάθεση. Όπως σε ένα οικοσύστημα, αυτά που συμβαίνουν 

εκεί ξεπερνούν την δική μας βούληση και την δική μας υποκειμενική διάθεση, έτσι συμ‐

βαίνει  και  στο  οικονομικό  σύστημα.  Πολλές  φορές  μάλιστα  το  αντικειμενικό  σύστημα 

λειτουργεί με τρόπο που υπερβαίνει και τις γνώσεις μας: δεν μπορούμε δηλαδή να κατα‐

νοήσουμε όλα τα συστήματα που υπάρχουν στη φύση. Το ίδιο ισχυρίζεται και η οικονο‐

μική θεωρία για την οικονομία. Ισχυρίζεται, δηλαδή, ότι οι γνώσεις μας είναι υποδεέστε‐

ρες  αυτής  της  αντικειμενικής  πραγματικότητας  που  υπάρχει  πέρα  από  την  δική  μας 

βούληση και πέρα από την δική μας υποκειμενική διάθεση. 

• Η έννοια των οικονομικών νόμων 

Μία  έννοια  που  συμπληρώνει  την  έννοια  του  οικονομικού  συστήματος,  είναι  η  έννοια 

του οικονομικού νόμου. Ο νόμος εδώ έχει την έννοια που έχει στη φυσική ο φυσικός νόμος. 

Είναι δηλαδή μια εσωτερική και αναγκαία σχέση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Εσωτερική 

σχέση σημαίνει ότι ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα δεν παρεμβάλλεται τίποτα, δεν 

υπάρχει  καμία  διαμεσολάβηση,  είναι  μια  άμεση  σχέση,  απευθείας  σχέση.  Αναγκαία 

σχέση σημαίνει  ότι αυτή η σχέση  ισχύει ανεξάρτητα από χώρο και  χρόνο, ανεξάρτητα 

από γεωγραφία και εποχή. Μας λέει λοιπόν η οικονομική θεωρία ότι υπάρχουν κάποιοι 

οικονομικοί νόμοι, κάποιες εσωτερικές και αναγκαίες σχέσεις που  ισχύουν ανεξάρτητα 

από χώρα και εποχή. Επομένως υπάρχει ένας πυρήνας. Ακριβώς όπως στη φυσική έχου‐

με νόμους που ισχύουν ανεξάρτητα από τόπο και εποχή, έτσι συμβαίνει και στην οικο‐

νομία.  

Η μαρξιστική θεωρία αποδέχεται αυτήν την έννοια του συστήματος και του οικονο‐

μικού νόμου αλλά τα τροποποιεί. Αποδέχεται ότι το οικονομικό σύστημα έχει αντικειμε‐

νική υπόσταση, πλην όμως τροποποιεί αυτή την ιδέα αφήνοντας τον πυρήνα του οικονο‐

μικού συστήματος που παραμένει αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου, να κολυμπήσει 

μέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον  ‐αλλά θα δούμε με ποιο τρόπο στις επόμενες συνα‐

ντήσεις μας. 

• Η έννοια της ισορροπίας 

Μία άλλη έννοια την οποία χρησιμοποιεί η οικονομική θεωρία είναι η έννοια της ισορρο‐

πίας. Ισχυρίζεται ότι το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε έχει την ιδιότητα να ισορ‐

ροπεί.  Εάν  υπάρχει μία  διαταραχή,  το σύστημα  έχει  την  ιδιότητα να ξαναγυρίζει  στην 

αρχική του κατάσταση. Έχει επομένως σύμφυτη την ιδιότητα να εξαλείφει τις ανισορρο‐

πίες.  Παράδειγμα:  Αν  σε  μια  αγορά  υπάρχει  η  έλλειψη  ενός  αγαθού,  θα φροντίσει  το 

σύστημα μέσα από τους αυτοματισμούς που διαθέτει να αναπληρώσει το κενό. Αν στην 

αγορά εργασίας ο μισθός  έχει αυξηθεί  «υπερβολικά»,  θα φροντίσει η αγορά μέσα από 



τους μηχανισμούς της ώστε ο μισθός να επανέλθει σε επίπεδα συμβατά με τις απαιτή‐

σεις  των  επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια,  το σύστημα διαθέτει  ενδογενείς  δυνάμεις  εξά‐

λειψης κάθε ανισορροπίας. Ως εκ τούτου, η οικονομία εμφανίζεται σαν μία φυσική τάξη 

πραγμάτων.  Είναι  ένα  σύστημα  του  οποίου  την  αυθόρμητη  λειτουργία  δεν  πρέπει  να 

εμποδίζουμε. Όπως  δεν  πρέπει  να παραβιάζουμε  τις  ισορροπίες  ενός  οικοσυστήματος, 

έτσι δεν πρέπει να παραβιάζουμε  τις ισορροπίες του οικονομικού μας συστήματος. 

• Η αγορά, τόπος παραγωγής αλήθειας; 

Η αγορά, λέει η οικονομική θεωρία, είναι ο τόπος στον οποίο πραγματοποιείται αυτή η 

φυσική τάξη πραγμάτων, είναι ο τόπος στον οποίο οι ανισορροπίες εξαλείφονται. Αυτό 

γίνεται μέσα από τον σχηματισμό των τιμών, μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι της προ‐

σφοράς και της ζήτησης. Επομένως η αγορά είναι ένας τόπος παραγωγής αλήθειας (Μι‐

σέλ Φουκώ), με την έννοια ότι μας καθοδηγεί, μάς δείχνει πόση εργασία, πόσες πρώτες 

ύλες,  πόσο  κεφάλαιο  θα  έπρεπε  να  διαθέσουμε  σε  κάθε  παραγωγική  δραστηριότητα 

ώστε οι παραγωγοί να φέρνουν στην αγορά την ποσότητα που χρειάζονται οι κατανα‐

λωτές στις τιμές που αυτοί μπορούν να καταβάλουν. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, λέει 

η οικονομική θεωρία, η αγορά πρέπει να μας καθοδηγεί στις αποφάσεις μας σχετικά με 

την  οικονομία,  είτε  πρόκειται  για  συλλογικές  είτε  για  ατομικές  αποφάσεις.  Άρα  είναι 

ένας τόπος ο οποίος πρέπει να αφεθεί στις δικές του λειτουργίες, προφυλαγμένος από 

τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ακριβώς όπως ένα οικοσύστημα πρέπει να το αφήσου‐

με ήσυχο να βρει  τις  δικές  του  ισορροπίες. Στην αγορά,  λέει η οικονομική θεωρία,  δια‐

μορφώνονται κάποιες τιμές οι οποίες είναι φυσικές. Είναι δηλαδή αυτές που πρέπει να 

ισχύουν, είναι αυτές που απορρέουν με φυσικό τρόπο από τα πράγματα, και επομένως 

είναι οι σωστές τιμές.  

• Η μετουσίωση του ατομικού συμφέροντος σε γενικό συμφέρον 

Από που προκύπτει, όμως, όλο αυτό το παιχνίδι; δηλαδή αυτό το αντικειμενικό σύστημα; 

Η απάντηση βρίσκεται στον Άνταμ Σμιθ και κυριαρχεί ακόμη σήμερα, μάλιστα με ακόμη 

μεγαλύτερη ένταση: το οικονομικό σύστημα προκύπτει από την επιδίωξη του ατομικού 

συμφέροντος. Κάθε άτομο επιδιώκει  τη μεγιστοποίηση του ατομικού του συμφέροντος, 

και απʹ αυτό το παιχνίδι προκύπτει το γενικό συμφέρον, γιατί προκύπτουν όλα αυτά που 

είπαμε προηγουμένως. Προκύπτει αυτή η αγορά που εξαλείφει, υποτίθεται, τις ανισορ‐

ροπίες  και  μας  καθοδηγεί  σωστά  πώς  να  παράγουμε  χωρίς  να  σπαταλάμε  εργασία  ή 

πρώτες ύλες ή κεφάλαιο, στις σωστές ποσότητες και τις σωστές τιμές. Επομένως το σύ‐

στημα στο οποίο ζούμε αποτελείται από άτομα που επιδιώκουν το ατομικό τους συμφέ‐

ρον, ως καταναλωτές,  παραγωγοί,  επενδυτές. Κάθε καταναλωτής ξεχωριστά επιδιώκει 

το δικό του ατομικό συμφέρον μεγιστοποιώντας την ικανοποίησή του μέσω της κατανά‐

λωσης. Κάθε παραγωγός επιδιώκει  το δικό του ατομικό συμφέρον μεγιστοποιώντας τα 



κέρδη της. Η σύγχρονη οικονομική θεωρία αποδεικνύει με τα μαθηματικά που χρησιμο‐

ποιεί, ότι όντως, από την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος προκύπτει το γενικό συμ‐

φέρον,  η  μεγιστοποίηση  του  γενικού  συμφέροντος,  η  μεγιστοποίηση  του  αθροίσματος 

των ατομικών συμφερόντων. 

• Η κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα άτομα  (ή μήπως η κοινωνία δεν αποτε‐

λείται από άτομα;) 

Πίσω από αυτή  την θεωρητική κατασκευή υπάρχει η φιλοσοφική αντίληψη του θετικι‐

σμού. Για τον θετικισμό, υπάρχει μόνο ό,τι μπορούμε νʹ αντιληφθούμε με τις αισθήσεις 

μας  (ή κατά μία ακραία εκδοχή του μόνον ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε). Υπάρχει μια 

φράση της Θάτσερ, σύμφωνα με την οποία ʺη κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα 

άτομα.ʺ Τα άτομα είναι οντότητες τις οποίες μπορούμε να δούμε, άρα υπάρχουν. Η κοι‐

νωνία δεν υπάρχει για τους φιλελεύθερους και την οικονομική θεωρία. Απλώς η κοινω‐

νία είναι το συνολικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση των ατομικών 

πράξεων. Αυτή η φράση της Θάτσερ αποτελεί την ακριβώς αντίθεση απόφανση με αυτή 

του Μαρξ, ότι δηλαδή «η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα». Σ’ αυτήν την αντιπαρά‐

θεση, η φράση ʺη κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα άτομαʺ, έχει το πλεονέκτημα 

ότι εμφανίζεται ως αυτονόητη. 

Ο Μαρξ ισχυρίζεται ότι η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα. Θα δούμε στην επό‐

μενη συζήτησή μας με συστηματικό τρόπο ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις 

δύο αντιλήψεις και τι εννοεί ο Μαρξ με αυτήν την εκ πρώτης όψεως παράδοξη διατύπω‐

ση. 

Πώς η πολιτική οικονομία μετέτρεψε την αγορά σε καθοδηγητική αρχή  
της διακυβέρνησης 

Η πολιτική οικονομία, ισχυριζόμενη τα όσα είδαμε προηγουμένως, κατόρθωσε να μετα‐

τρέψει  την  αγορά  σε  καθοδηγητική  αρχή  της  διακυβέρνησης:  εάν  η  κυβέρνηση πράξει 

ενάντια στους οικονομικούς νόμους  , εάν παραβιάσει τους νόμους λειτουργίας της αγο‐

ράς, παραβιάζει μια φυσική τάξη πραγμάτων και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η 

συγκρότηση  της πολιτικής  οικονομίας  σε  θεωρία  είχε,  λοιπόν,  διακριτά  αποτελέσματα 

στο  επίπεδο  της  πολιτικής  εξουσίας.  Η  πολιτική  εξουσία  πρέπει  να  παραδεχθεί  ότι  η 

αγορά είναι ένας τόπος παραγωγής αλήθειας γιατί δείχνει στην κυβέρνηση τι να πράξει, 

και το κυριότερο τι να μην πράξει, δηλαδή της δείχνει πόσο πολύ πρέπει να περιοριστεί 

σε άλλα καθήκοντα. Αυτό που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να φροντίζει για την 

ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Όχι να παρεμβαίνει, αλλά να φροντίζει για την ελεύ‐

θερη λειτουργία της. 

Το γεγονός ότι η πολιτική οικονομία έγινε καθοδηγητική αρχή της διακυβέρνησης, 

μετέτρεψε την  ίδια την αγορά. Πριν και μετά την πολιτική οικονομία, δηλαδή, η αγορά 



ήταν  διαφορετική  (Φουκώ).  Πριν  την  πολιτική  οικονομία,  δηλαδή  πριν  από  τα  χρόνια 

1750‐1780, στη διάρκεια του μεσαίωνα  και μέχρι το μέσο του 18ου αιώνα, η αγορά είναι 

ένας τόπος δικαιοσύνης και νομολογίας. Στην περίοδο αυτή, ο ηγεμόνας καθορίζει όλα 

όσα  αφορούν  στην  αγορά:  φροντίζει  για  τις  ποσότητες  που  έρχονται  στην  αγορά,  για 

τους  κανόνες που προφυλάσσουν  τους  καταναλωτές  από  τη  νοθεία,  φροντίζει  να μην 

υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, με δύο λόγια παρεμβαίνει στην αγορά και ρυθμίζει 

με λεπτομερή τρόπο τη λειτουργία της. Επομένως είναι ο ηγεμόνας που κρίνει την αγο‐

ρά: κρίνει αν η αγορά πρέπει να λειτουργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εάν λειτουρ‐

γεί σωστά με κριτήριο την κοινωνική και πολιτική αναπαραγωγή του συστήματος. Μετά 

από την πολιτική οικονομία η αγορά μετατρέπεται σε τόπο ισότητας. Διότι η αγορά, όταν 

λειτουργεί ελεύθερα, μας λέει η πολιτική οικονομία, επιτρέπει την ανταλλαγή εμπορευ‐

μάτων ίσης αξίας. Επιτρέπει, λοιπόν, την ισότητα ανάμεσα στους παραγωγούς και ανά‐

μεσα  στους  παραγωγούς  και  τους  καταναλωτές.  Επίσης  είναι  τόπος  παραγωγής  αλή‐

θειας με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Μʹ αυτή την έννοια η αγορά τώρα κρίνει 

την κυβέρνηση.  

Επίσης, πριν από την πολιτική οικονομία, ο ηγεμόνας παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα 

που είναι απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική αναπαραγωγή του συστήματος. 

Δηλαδή παίρνει μέτρα ούτως ώστε στην αγορά να συνεχίσουν να εμφανίζονται οι παρα‐

γωγοί και να μπορούν οι καταναλωτές να μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα ώστε να  

έχουν μια «κανονική ζωή» με τους όρους εκείνης της εποχής. Φροντίζει, βέβαια και για 

την πολιτική αναπαραγωγή. Ένα από τα κύρια μελήματά του είναι να προλάβει τη δυ‐

σαρέσκεια και τις εξεγέρσεις των χωρικών. Μετά την εμφάνιση της πολιτικής οικονομίας 

η ρύθμιση της αγοράς είναι αυτόματη. Έχει αποσυρθεί το κράτος, η ισορροπία υποτίθε‐

ται ότι αποκαθίσταται μόνη της και η οικονομική θεωρία ισχυρίζεται ότι αποκαθίσταται 

γρήγορα, αρκεί βεβαίως να μην έχουμε κρατικές ή άλλες παρεμβάσεις και να λειτουργεί 

ελεύθερα η αγορά.  

Η οικονομική θεωρία δεν διαθέτει θεωρία των οικονομικών κρίσεων 

Η οικονομική θεωρία ισχυρίζεται ότι η αγορά διαθέτει μηχανισμούς αυτόματης κοινωνι‐

κής και οικονομικής αναπαραγωγής. Είναι ένα σύστημα, που όπως είπαμε, ξαναβρίσκει 

την ισορροπία του όσες φορές και αν το διαταράξουμε, με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα είναι 

ένα σύστημα για  το  οποίο  δεν προβλέπεται  από  την  οικονομική θεωρία  ότι  μπορεί  να 

έχει κρίσεις, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετά μεγάλες χρονικές περίοδοι κατά τις 

οποίες  δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι αρχικές  ισορροπίες. Κρίσεις σαν και αυτές 

που είχαμε κατά την διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα δεν προβλέπονται και δεν μπο‐

ρούν να ερμηνευθούν από την οικονομική θεωρία.  Σʹ αυτές τις περιπτώσεις η οικονομική 

θεωρία απαντάει ότι ʺδεν αφήσατε αρκετά ελεύθερη την αγοράʺ ‐‐είναι η απάντηση που 

δίνεται και σήμερα από τους νεοφιλελεύθερους. Για κάθε κρίση υπαίτιοι είναι η κυβέρ‐

νηση  και  τα  συνδικάτα που  έχουν  επιβάλλει  στην αγορά μια σειρά  από  ρυθμίσεις,  τις 



λεγόμενες «ακαμψίες» της αγοράς. 

Η μαρξιστική κριτική της οικονομικής θεωρίας, αντιθέτως, ανατρέπει το σχήμα αυτό 

και μας δείχνει ότι το σύστημα της αγοράς, ο καπιταλισμός,  εγγενώς οδηγείται σε κρί‐

σεις, ότι το σύστημα δηλαδή δεν διαθέτει τον τρόπο να ξαναβρεί τις αρχικές του ισορρο‐

πίες.  

Η διείσδυση των ιδεολογιών της ισότητας των ανταλλαγών στις μη οικονομικές 

σφαίρες της κοινωνικής ζωής 

Αυτή η αλλαγή στο ρόλο της αγοράς και στη στάση της κυβέρνησης η οποία περιόρισε 

τις παρεμβάσεις της στην αγορά, άλλαξε σε ένα βαθμό και τον χαρακτήρα της πολιτικής 

εξουσίας. Η πολιτική εξουσία έχει δύο πυλώνες:  ο  ένας είναι η βία, η καταστολή και ο 

άλλος είναι η πειθώ, η ιδεολογία (Αντόνιο Γκράμσι, Νίκος Πουλαντζάς). Με την επικρά‐

τηση της ιδεολογίας της αγοράς, της πολιτικής οικονομίας δηλαδή, έχουμε μια μετατόπι‐

ση της εξουσίας από τη βία προς την ιδεολογία, προς την οικειοθελή υποταγή των υπο‐

τελών. Σε ένα σύστημα στο οποίο οι πολίτες πιστεύουν όντως ότι η αγορά έχει αυτές τις 

ιδιότητες  που  είδαμε  προηγουμένως,  χρειάζεται  λιγότερη  επιβολή  από  τα  πάνω.  Στον 

αναπτυγμένο καπιταλισμό η βία είναι περισσότερο το συμπλήρωμα της  ιδεολογίας και 

όχι το αντίστροφο, όπως στην περίπτωση του μεσαίωνα και της περιόδου μετάβασης από 

την φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Αυτό οφείλεται σε περισσότερους παράγοντες, μετα‐

ξύ των οποίων και η πίστη των πολιτών στις αρετές της ελεύθερης αγοράς. 

Πέρα από αυτό το άμεσο αποτέλεσμα της αλλαγής του ρόλου της αγοράς και  της 

ανακήρυξής της σε τόπο παραγωγής αλήθειας, υπάρχουν και έμμεσα, πλην όμως εξίσου 

σημαντικά αποτελέσματα. Η αγορά έχει μετατραπεί σε μια μηχανή παραγωγής ιδεολο‐

γιών της  ισότητας που διαχέονται στις μη οικονομικές σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Η 

αγορά εμφανίζεται ως ένας χώρος όπου ανταλλάσσονται εμπορεύματα ίσης αξίας ‐‐και 

όντως  είναι  έτσι.  Μπορεί  σε  κάποιες  περιπτώσεις  η  ανταλλαγή  να  είναι  άνιση,  αλλά 

μακροπρόθεσμα  έχουμε  ανταλλαγές  εμπορευμάτων  ίσης  αξίας.  Υπάρχει,  δηλαδή,  ένα 

είδος  ισότητας στην ανταλλαγή στην αγορά, αφού ανταλλάσσονται  ίσης αξίας αγαθά. 

Αυτή ωστόσο η  ισότητα είναι  τυπική,  επειδή αφορά απλώς στην ανταλλαγή. Δεν είναι 

πραγματική ισότητα, γιατί αυτοί που ανταλλάσσουν τα εμπορεύματά τους στην αγορά 

είναι άνισοι. Μία μεγάλη επιχείρηση, παραδείγματος χάριν, διαθέτει υψηλότερη τεχνο‐

λογία και πιο έμπειρο προσωπικό από μια μικρή που παράγει το ίδιο προϊόν. Οι δύο επι‐

χειρήσεις  μπορούν  να ανταλλάσσουν με  τους  ίδιους  όρους  τα  εμπορεύματά  τους  στην 

αγορά, μέσα σε συνθήκες ισότητας, αλλά είναι άνισοι οι όροι υπό τους οποίους παρήγαν 

αυτά τα εμπορεύματα. Το παράδειγμα του σχολείου, που λειτουργεί με την ίδια αρχή της 

τυπικής  ισότητας,  νομίζω  ότι  μπορεί  να  κάνει  τα  παραπάνω  πολύ  πιο  κατανοητά.  Το 

σχολείο  έχει  κανόνες  που  είναι  ίδιοι  για  όλους  τους  μαθητές:  τα  διαγωνίσματα  και  οι 

εξετάσεις,  η  διδακτική  ύλη,  οι  ώρες  διδασκαλίας  κλπ.  Υποθέτουμε  ότι  και  ο  δάσκαλος 



κρίνει  με  την  ίδια  αυστηρότητα,  αμερόληπτα  όλους  τους  μαθητές  –τουλάχιστον  έτσι 

συμβαίνει σε ένα «σωστό» και «δίκαιο» σχολείο. Η ισότητα αυτή, όμως, είναι τυπική, διότι 

είναι διαφορετικά τα εφόδια που έχει κάθε παιδί για να υπερπηδήσει τα εμπόδια που του 

τίθενται ως εξετάσεις και διαγωνίσματα. Οι επιδόσεις κάθε παιδιού εξαρτώνται από το 

εκπαιδευτικό  επίπεδο  των  γονέων  του:  στο  σχολείο  ανταγωνίζονται  παιδιά  εύπορων 

οικογενειών με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε αγροτι‐

κές ή εργατικές περιοχές και των οποίων οι γονείς έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επί‐

πεδο.  Επομένως  έχουμε  ουσιαστικές  ανισότητες  που  κρύβονται  πίσω  από  την  τυπική 

ισότητα του σχολείου. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην αγορά, όπου ανταγωνίζονται «με 

ίσους όρους» παραγωγοί άνισων παραγωγικών δυνατοτήτων.  

Η αγορά έχει γίνει το μοντέλο για την οικοδόμηση ή για τον μετασχηματισμό των 

περισσοτέρων  θεσμών  της  αστικής  κοινωνίας.  Με  άλλα  λόγια,  η  τυπική  ισότητα,  που 

εκπορεύεται από την αγορά και την ιδεολογία της αγοράς (δηλαδή την οικονομική θεω‐

ρία) έχει γίνει η αρχή με βάση την οποία οικοδομούνται ή μετασχηματίζονται οι θεσμοί 

της αστικής κοινωνίας, από τον αθλητισμό και το σχολείο  (που είναι θεσμοί της ειδικά 

καπιταλιστικής κοινωνίας) μέχρι την οικογένεια  (που είναι προ‐καπιταλιστικός θεσμός 

ενσωματωμένος, δηλαδή μετασχηματισμένος, στην αστική κοινωνία).  

Οι περισσότεροι θεσμοί λειτουργούν με βάση αυτήν την αρχή, της τυπικής ισότητας, 

και  είναι  με  βάση  αυτήν  την  αρχή  που  σχεδιάζονται  πολιτικές,  σχεδιάζονται  και  υλο‐

ποιούνται δράσεις. Αυτό ισχύει, παραδείγματος χάριν, για την ισότητα των δύο φύλων: 

στην Ελλάδα, μολονότι υπάρχει νομοθεσία που εν πολλοίς εξισώνει τα δύο φύλα, είναι 

μία νομική ισότητα, τυπική ισότητα, όλες οι μελέτες και οι στατιστικές εξακολουθούν να 

καταγράφουμε  την  ανισότητα.  Διότι  οι  γυναίκες  και  οι  άνδρες  εισέρχονται  με  άνισα 

εφόδια σε μια ζωή όπου καλούνται να κριθούν «με ίσους όρους» δηλαδή με τα ίδια κριτή‐

ρια. 

Ο  αθλητισμός  είναι  μια  προσομοίωση  του  ανταγωνισμού  όπως  αυτός  διεξάγεται 

στην αγορά αλλά και στην αστική κοινωνία γενικότερα, δηλαδή με όρους τυπικής ισότη‐

τας. Οι  αθλητές αγωνίζονται  «επί  ίσοις  όροις»,  αλλά ο  καθένας  τους  έχει  διαφορετικά 

εφόδια. Δεν απασχολεί τους κριτές πώς κατόρθωσε να φτάσει σʹ ένα ορισμένο αποτέλε‐

σμα, κρίνεται μόνο από την επίδοση, ακριβώς όπως στην αγορά, ακριβώς όπως στο σχο‐

λείο. Ο αθλητισμός ως προσομοίωση της αγοράς  (όπως και το σχολείο) εκπαιδεύει τους 

πολίτες στην πλάνη ότι η τυπική ισότητα είναι η ισότητα. 

Η ιδεολογική λειτουργία της αγοράς διεισδύει και σε μακρινές από αυτήν πραγματι‐

κότητες, σε στιγμές της καθημερινής ζωής, σε σχέσεις, στις οποίες δεν υπάρχει ανταλ‐

λαγή,  και  τις  μετατρέπει  σε  σχέσεις  φαντασιακής  ανταλλαγής.  Υπάρχει  λοιπόν  μια 

γενικευμένη εισβολή της ιδεολογίας της ανταλλαγής και της ισότητας, της τυπικής ισό‐

τητας, σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. 



Προσεχώς 

Αυτά ήθελα να σας πω σε σχέση με την οικονομική θεωρία. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν 

πολύ γενικά, μακριά από την οικονομική συγκυρία και από την συγκεκριμένη πραγμα‐

τικότητα.  Ωστόσο  τα  θεώρησα  αναγκαία  γιατί  είναι  αποφασιστικής  σημασίας  για  τις 

διαχωριστικές  γραμμές  τις  οποίες  θα  συζητήσουμε  την  επόμενη  φορά.  Θα  ξαναθυμη‐

θούμε τι λέει η οικονομική θεωρία, κι απʹ την άλλη μεριά τι λέει η μαρξιστική θεωρία. Κι 

εκεί που τα πράγματα θα έρθουν σε αντίθεση, θα είναι πιο συγκεκριμένα και πιο ενδια‐

φέροντα. Την επόμενη φορά, λοιπόν, θα δούμε τις θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής 

θεωρίας και της μαρξιστικής κριτικής, θα δούμε δηλαδή τι λέει ο Μαρξ για την αγορά, 

για  τον  ισχυρισμό  της  οικονομικής θεωρίας  ότι  αυτή πάντα γυρίζει  στην αρχική  της  ι‐

σορροπία, θα δούμε τι λέει για την «κοινωνία που δεν αποτελείται από άτομα»…  

Στη συνέχεια, αυτά που θα παραμένουν αρκετά γενικά στη δεύτερη συνάντησή μας, 

θα τα δούμε πιο αναλυτικά, στις μελλοντικές συναντήσεις μας, όταν θα μιλήσουμε για 

την αγορά εργασίας (όπου ο Μαρξ δείχνει ότι στην αγορά εργασίας  το κεφάλαιο καθο‐

ρίζει  και  την προσφορά και  τη  ζήτηση  εργασίας,  δηλαδή μια αγορά που λειτουργεί με 

ψευδή τρόπο, δεν είναι μια πραγματική αγορά), θα δούμε ότι η καρδιά του συστήματος 

είναι οι σχέσεις στο εσωτερικό της παραγωγής ενώ για την οικονομική θεωρία η παρα‐

γωγή είναι ένα ʺμαύρο κουτίʺ, το οποίο δεν ανοίγουμε ποτέ για να δούμε τι υπάρχει μέ‐

σα. Υπάρχουν ροές, εισροές και εκροές από το «μαύρο κουτί». Υπάρχουν άνθρωποι και 

πρώτες ύλες που εισέρχονται και προϊόν που εξέρχεται. Η σημαντικότερη ίσως ανατρο‐

πή  του Μαρξ  είναι  ότι  άνοιξε  το  ʺμαύρο  κουτίʺ  της  κεφαλαιοκρατικής παραγωγής  και 

μας  έδειξε  τι  συμβαίνει  εκεί  και  γιατί  αποτελεί  τη  βάση  ολόκληρου  του  οικονομικού 

συστήματος. Θα δούμε επίσης, σε επόμενη συνάντησή μας, τι λέει ο Μαρξ για τις κρίσεις, 

που όπως είπαμε για την οικονομική θεωρία δεν υπάρχουν, παρά μόνο επειδή παραβιά‐

ζουμε τους κανόνες της αγοράς, και στην τελευταία μας συνάντηση θα δούμε τι λέει ο 

Μαρξ για τις κοινωνικές τάξεις και την πολιτική δράση κι αυτό θα γίνει σε αντιδιαστολή 

με την παράδοση της κομμουνιστικής αριστεράς και της αριστεράς στο σύνολό της.  

Ενδιάμεσα όπως βλέπετε υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που αφορούν στην θεμε‐

λιώδη έννοια της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, στις βασικές έννοιες της μαρξιστικής 

θεωρίας και στο «τι ήταν και τι ήθελε ο κεϋνσιανισμός»  ‐‐που ήταν ένα διάλειμμα, μια 

εκτροπή της οικονομικής θεωρίας. Ο  κεϋνσιανισμός για την ορθόδοξη οικονομική θεω‐

ρία που  επικρατούσε πριν  το  1930  και που  επικρατεί  και  τώρα,    από  το 1980  μέχρι  και 

σήμερα,  είναι  ότι  είναι  για  την  χριστιανική  θρησκεία  ο  σατανισμός.  Είναι  δηλαδή  μια 

θεωρία που μένει μέσα στη θεολογία αλλά τα λέει όλα ανάποδα. Προσπαθεί να τα ανα‐

τρέψει όλα, όμως μέσα στο εσωτερικό της ίδιας θεωρίας. Ενώ ο μαρξισμός, στα πλαίσια 

της παρομοίωσης αυτής, είναι ό,τι ο αθεϊσμός για την κάθε θρησκεία. Επειδή ο κεϋνσια‐

νισμός ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός και άνοιξε μια παρένθεση περίπου  πενήντα 

ετών  στη  διαχείριση  της  οικονομίας,  πραγματοποιώντας  έναν  περίεργο  γάμο  με  την 



ορθόδοξη οικονομική θεωρία, γιʹ αυτό το λόγο σε μια συνάντησή μας θα μιλήσουμε και 

γιʹ αυτό το θέμα. 


