




ΡΟΖΑΣ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
Ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΚΟΣΤΑ ΒΡΕΤΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗ 

ΑΘΗΝΑ 1984 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1.Η οππορτουνιστική τακτική. 
2. Η προσαρμογή του καπιταλισμού. 
3. Η εισαγωγή του σοσιαλισμού με κοινωνικές μεταρ-

ρυθμίσεις. 
4. Τελωνειακή πολιτική και μιλιταρισμός. 
5. Πρακτικές συνέπειες και γενικός χαρακτήρας του ρεβι-

ζιονισμού. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

1. Η οικονομική εξέλιξη και ο Σοσιαλισμός. 
2. Συνδικάτα, συνεταιρισμοί και πολιτική δημοκρα-

τία. 
3. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. 
4. Η κατάρρευση. 
5. Ο οππορτουνισμός στη θεωρία και στην πράξη. 





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ο τίτλος της μελέτης αυτής φαίνεται στην αρχή εκ-
πληκτικός. Κοινωνική μεταρρύθμιση ή Επανάσταση; 
Είναι λοιπόν δυνατό η σοσιαλδημοκρατία νάναι εναν-
τίον της κοινωνικής μεταρρύθμισης; Ή μήπως αντι-
παρατάσσει την κοινωνική επανάσταση, την ανατρο-
πή του υπάρχοντος καθεστώτος, στην κοινωνική με-
ταρρύθμιση; Ό χ ι βέβαια. Για τη σοσιαλδημοκρατία ο 
καθημερινός πρακτικός αγώνας για κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις, για τη βελτίωση της θέσης του εργαζόμε-
νου λαού και μέσα στα πλαίσια ακόμη του υφιστάμε-
νου καθεστώτος, για τους σοσιαλδημοκρατικούς θε-
σμούς, αποτελεί αντίθετα το μοναδικό δρόμο χειραγώ-
γησης της Ταξικής πάλης του προλεταριάτου και επί-
τευξης τρυ τελικού σκοπού, πούναι η κατάκτηση της 
πολιτικής εξουσίας και η κατάργηση του συστήματος 
της μισθοδουλείας. Μεταξύ της κοινωνικής μεταρρύ-
θμισης και της κοινωνικής επανάστασης υφίσταται 
για τη σοσιαλδημοκρατία μια αδιάσπαστη συνάρτηση, 
δεδομένου ότι ο αγώνας για κοινωνικές μεταρρυθμί-



σεις είναι το μέσο, ενώ ο αγώνας για την κοινωνική 
ανατροπή είναι ο τελικός της σκοπός. 

Μια αντιπαράταξη των δυό αυτών παραγόντων του 
εργατικού κινήματος τη βρίσκουμε για πρώτη φορά 
στη θεωρία που διατύπωσε ο Εδ. Μπερνστάϊν στη 
«Νέα' Εποχή» του 1897/98 με τις μελέτες του: «Προ-
βλήματα του Σοσιαλισμού» και κυρίως το βιβλίο του: 
«Οι Προϋποθέσεις του Σοσιαλισμού». Η θεωρία αυτή 
πρακτικά δεν καταλήγει παρά στη συμβουλή να πα-
ραιτηθούμε απ' την κοινωνική ανατροπή, τον τελικό 
σκοπό της σοσιαλδημοκρατίας, και να μεταβάλουμε, 
αντίθετα, την κοινωνική μεταρρύθμιση από μέσο σε 
σκοπό της ταξικής πάλης. Ο ίδιος ο Μπερνστάϊν δια-
τύπωνε κατά τον πιό επιτυχή και σαφή τρόπο τις γνώ-
μες του, όταν έγραφε: «Ο τελικός σκοπός, όποιος κι' 
αν είναι, δεν είναι για μένα τίποτε, για μένα το παν 
είναι το κίνημα». 

Αλλά ο σοσιαλιστικός τελικός σκοπός είναι το μο-
ναδικό αποφασιστικό χαρακτηριστικό, που διακρίνει 
τη σοσιαλδημοκρατική κίνηση απ' την αστική δημο-
κρατία και τον αστικό ριζοσπαστισμό και που μετα-
βάλλει το όλο εργατικό κίνημα από μιά κουραστική 
εργασία μπαλωματή για τη διάσωση του καπιταλιστι-
κού καθεστώτος, σε μια ταξική πάλη εναντίον του κα-
θεστώτος αυτού, για την κατάργησή του. Έτσι για τη 
σοσιαλδημοκρατία το πρόβλημα «Κοινφνική μεταρρύ-
θμιση ή Επανάσταση;» με την έννοια που το θέτει ο 
Μπερνστάϊν, είναι ταυτόσημο με το πρόβλημα: Να υ-



πάρχει η σοσιαλδημοκρατία ή να μην υπάρχει; Η συ-
ζήτηση με τον Μπερνστάϊν και τους οπαδούς του δεν 
αφορά, σε τελευταία ανάλυση, αυτόν ή εκείνο τον 
τρόπο της πάλης, αυτήν ή εκείνη την τακτική, αλλά 
αυτή την υπόσταση του σοσιαλδημοκρατικού κινήμα-
τος. 

Η διάγνωση αυτή έχει διπλή σημασία για τους ερ-
γάτες, γιατί πρόκειται ακριβώς για ένα ζήτημα που α-
φορά αυτούς τους ίδιους και την επιρροή των μέσα 
στο κίνημα, γιατί στο ζήτημα αυτό αποτελούν το το-
μάρι της αρκούδας πJoυ πρόκειται να πουληθεί στην α-
γορά. Το οπορτουνιστικό ρεύμα, που ο Μπερνστάϊν 
διατύπωσε θεωρητικά, δεν είναι παρά μια ασυνείδητη 
τάση για την εξασφάλιση της υπεροχής στα μικροα-
στικά στοιχεία που προσχώρησαν στο κόμμα, για την 
αλλοίωση, σύμφωνα με το πνεύμα των μικροαστικών 
αυτών στοιχείων, της πράξης και των σκοπών του 
κόμματος. Το ζήτημα της κοινωνικής μεταρρύθμισης 
και της επανάστασης, του τελικού σκοπού και του κι-
νήματος, είναι από μια άλλη πλευρά ταυτόσημο το ζή-
τημα, αν το εργατικό κίνημα θάχει μικροαστικό η 
προλεταριακό χαρακτήρα. 

1. Η ΟΠΠΟΡΤΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στην πρόταση ότι οι θεωρίες είναι είδωλα των φαι-
νομένων του εξωτερικού κόσμου μέσα στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο, πρέπει να προσθέσει κανείς οπωσδήποτε, έ-



χοντας υπ' όψη του τη θεωρία του Εδουάρδου Μπερ-
νστάϊν, ότι είναι, μερικές φορές, είδωλα ανεστραμμέ-
να. Μια θεωρία για την εισαγωγή του σοσιαλισμού με 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις — ύστερα απ* την οριστι-
κή απονάρκωση της γερμανικής κοινωνικής μεταρρύ-
θμισης, για τον έλεγχο της παραγωγής απ' τα συνδι-
κάτα — ύστερα απ' την ήττα των άγγλων εργατών μη-
χανοποιών, για τη σοσιαλδημοκρατική κοινοβουλευτι-
κή πλειονοψηφία — ύστερα απ' την αναθεώρηση του 
σαξωνικού συντάγματος και τις επιθέσεις εναντίον του 
δικαιώματος της γενικής ψηφοφορίας! Αλλά το κέν-
τρο της βαρύτητας στις αντιλήψεις του Μπερνστάϊν 
δε βρίσκεται κατα τη γνώμη μας στις γνώμες του για 
τα πρακτικά καθήκοντα της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά 
σε όσα λέγει για την πορεία της αντικειμενικής εξέλι-
ξηζ '̂ ηζ καπιταλιστικής κοινωνίας. Και τα δύο αυτά 
μέρη της θεωρίας του βρίσκονται βέβαια σε στενή άλ-
λη λοσυσχέτιση. 

Κατά τον Μπερνστάϊν η εξέλιξη του καπιταλισμού 
καθιστά όλο και περισσότερο απίθανη μια γενική κα-
τάρρευσή του, κι' αυτό απ' τη μια μεριά γιατί το κα-
πιταλιστικό σύστημα δείχνει μια διαρκώς αύξουσα ι-
κανότητα προσαρμογής, κι' απ' την άλλη γιατί η πα-
ραγωγή διαρκώς διαφοροποιείται. Η ικανότητα προ-
σαρμογής του καπιταλισμού εκδηλώνεται κατά τον 
Μπερνστάϊν πρώτο, με την εξαφάνιση των γενικών 
κρίσεων χάρις στην εξέλιξη του πιστωτικού συστήμα-
τος, των οργανώσεων των επιχειρηματιών, των συγ-
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κοινωνιών και του δικτύου πληροφοριών, δεύτερο με 
την αντοχή της μεσαίας τάξης που οφείλεται στη δι-
αρκή διαφοροποίηση των παράγωγικών κλάδων και 
στην ανύψωση πλατειών στρωμάτων του προλεταριά-
του στη μεσαία τάξη, και τρίτο, τέλος, στην οικονομι-
κή και πολιτική εξύψωση του προλεταριάτου χάρις 
στη συνδικαλιστική πάλη. 

Από όλα αυτά βγαίνει για τον πρακτικό αγώνα της 
σοσιαλδημοκρατίας η γενική υπόδειξη, ότι η σοσιαλ-
δημοκρατία πρέπει να προσανατολίσει τη δράση της 
όχι στην κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, αλλά 
στην εξύψωση της θέσης της εργατικής τάξης και 
στην εισαγωγή του σοσιαλισμού όχι με μια κοινωνική 
και πολιτική κρίση, αλλά με μια βαθμιαία διεύρυνση 
του κοινωνικού ελέγχου και με μια βαθμιαία εισαγωγή 
της αρχής του συνεΐαιρίζεσθαι. 

Και αυτός ο Μπερνστάϊν δε βλέπει στις αντιλήψεις 
του τίποτα το καινούργιο, νομίζει αντίθετα ότι συμπί-
πτουν τόσο με μερικές εκφράσεις του Μάρξ και του 
Ένγκελς, όσο και με τη γενική ως τα τώρα κατεύθυν-
ση της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά κατά τη γνώμη μου 
είναι πολύ δύσκολο να αρνηθεί κανείς, ότι οι αντιλή-
ψεις του ΜπερνστάίΕν βρίσκονται πραγματικά σε βασι-
κή αντίφαση με την πορεία των ιδεών του επιστημονι-
κού σοσιαλισμού. 

Αν το σύνολο των αναθεωρητικών αντιλήψεων του 
Μπερνστάϊν μπορούσε να συνοψιστεί στο ότι η πο-
ρεία της καπιταλιστικής εξέλιξης ήταν πολύ βραδύτε-
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ρη απ' ό,τι συνηθίσαμε να πιστεύουμε, η θεωρία του 
δε θα εσήμαινε στην πραγματικότητα παρά μια αναβο-
λή στην κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας απ' το 
προλεταριάτο, κατάκτηση που ως τώρα παραδεχόμα-
στε. Το συμπέρασμα που θα μπορούσε πρακτικά να 
βγει απ' την αντίληψη αυτή είναι το πολύ-πολύ, ότι 
θάναι βραδύς ο ρυθμός της πάλης. Δεν πρόκειται όμως 
για μια τέτοια αντίληψη. Εκείνο που θέτει εν αμφιβό-
λω ο Μπερνστάϊν δεν είναι ο ρυθμός της εξέλιξης, 
αλλ' αυτή η πορεία της εξέλιξης της καπιταλιστικής 
κοινωνίας και σε συσχέτιση μ' αυτήν, το πέρασμα 
στο σοσιαλιστικό καθεστώς. 

Η μέχρι σήμερα ισχύουσα σοσιαλιστική θεωρία πα-
ραδέχεται, ότι το σημείο της αφετηρίας για τη σοσια-
λιστική ανατροπή θάναι μια γενική και εξουθενωτική 
κρίση. Εδώ πρέπει να διακρίνει κανείς κατά τη γνώμη 
μας δυό πράγματα: πρώτο, τη βασική σκέψη που κρύ-
βει η αντίληψη αυτή και δεύτερο την εξωτερική μορ-
φή της βασικής αυτής σκέψης. Η βασική σκέψη είναι 
ότι η καπιταλιστική κοινωνία προετοιμάζει αφ' εαυ-
τού της, ένεκα των ιδίων της αντιθέσεων, τη στιγμή 
της εξάρθρωσής της, τη στιγμή αυτή τη φανταζόμαστε 
σαν μια γενική και συγκλονιστική εμπορική κρίση έ-
χει βέβαια τα αίτιά του, αλλά είναι πάντως δευτερεύον 
καί ασήμαντο για τη βασική σκέψη. Η επιστημονική 
θεμελίωση του σοσιαλισμού βασίζεται, καθώς είναι 
γνωστό, σε τρία αποτελέσματα της καπιταλιστικής ε-
ξέλιξης: πρώτα-πρώτα, στην αύξουσα αναρχία της κα-
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πιταλιστικής οικονομίας, αναρχία που καθιστά αναπό-
φευκτη την καταστροφή του καπιταλισμού* δεύτερο, 
στην προϊούσα κοινωνικοποίηση της παραγωγής, που 
δημιουργεί τις θετικές βάσεις του μελλοντικού κοινω-
νικού συστήματος· και τρίτο στην αύξουσα οργάνωση 
kai ταξική επίγνωση του προλ]Εταριάτου, το οποίο α-
ποτελεί το δρώντα παράγοντα της επικείμενης ανατρο-
πής. 

Ο Μπερνστάϊν αφήνει κατά μέρος τόν πρώτο απ* 
τους κυρίους αυτούς στύλους του επιστημονικού σοσι-
αλισμού. Υποστηρίζει δηλαδή ότι η καπιταλιστική ε-
ξέλιξη δεν οδηγεί προς ένα οικονομικό κράχ. Αλλά έ-
τάι απορρίπτει όχι μόνο την κοτθορισμένη μορφή της 
καταστροφής του καπιταλισμού, αλλά και αυτό ακόμη 
το γεγονός της καταστροφής. Λέγει κατηγορηματικά: 
«Θα μπορούσε τώρα να προβληθεί η αντίρρηση, ότι, 
όταν μιλά κανείς για την κατάρρευση της σημερινής 
κοινωνίας, εννοεί κάτι περισσότερο παρά μια γενική 
και συγκριτικά με τις προηγούμενες πιο εντατική εμ-
πορική κρίση, εννοεί δηλαδή μια ολοκληρωτική κα-
τάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος συνεπεία 
των ιδίων του αντιθέσεων». Και ανταποκρίνεται σ ' αυ-
τό: «Μια περίπου ταυτόχρονη ολοκληρωτική κατάρ-
ρευση του τωρινού παραγωγικού συστήματος δε γίνε-
ται πιθανώτερη, αλλά περισσότερο απίθανη όσο προ-
χωρεί η εξέλιξη της κοινωνίας, γιατί η εξέλιξη αυτή 
αυξάνει απ' τη μιά μεριά την ικανότητα προσαρμογής 
κΓ απ' την άλλη — ή και συγχρόνως — τη διαφορο-
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ποίηση της βιομηχανίας».^ 

Αλλά τότε προκύπτει το σοβαρώτατο ζήτημα: Γιατί 
και πώς θα επιτύχουμε γενικά τον τελικό σκοπό των 
προσπαθειών μας; Απ' την άποψη του επιστημονικού 
σοσιαλισμού η ιστορική αναγκαιότητα της σοσιαλι-
στικής ανατρσηής εκδηλώνεται προ πάντων με την αύ-
ξουσα αναρχία του καπιταλιστικού συστήματος, αναρ-
χία που το ωθεί στο αδιέξοδο. Αλλ' αν παραδεχτεί 
κανείς μαζύ με τον Μπερνστάϊν, ότι ο καπιταλισμός 
δεν εξελίσσεται προς την ιδία του καταστροφή, τ ό-
τ ε ο σ ο σ ι α λ ι σ μ ό ς θ ά π α υ ε ν ά ν α ι 
α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά α ν α γ κ α ί ο ς . Απ' τους 
ακρογωνιαίους λίθους της επιστημονικής θεμελίωσής 
του δε θάμεναν τότε παρά μόνο τα δυό άλλα αποτελέ-
σματα του καπιταλιστικού συστήματος: η κοινωνικο-
ποιημένη παραγωγή και η ταξική συνείδηση του προ-
λεταριάτου. Αυτό ακριβώς έχει υπ' όψη του ο Μπερ-
νστάϊν όταν λέγει: «Ο κόσμος των σοσιαλιστικών ιδε-
ών δε χάνει τίποτε (με την εγκατάλειψη της θεωρίας 
της κατάρρευσης) απ' την πειστική του δύναμη. Για-
τί, αν τα εξετάσουμε πλησιέστερα, τι είναι όλα όσα α-
παριθμήσαμε σαν παράγοντες για την εξαφάνιση ή 
την αλλοίωση των παλαιών κρίσεων; Είναι όλα πρά-
γματα, που αποτελούν συγχρόνως προϋποθέσεις και εν 

1. «Νέα Εποχή» 1897/98, αριθ. 18, σελ. 555. 
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μέρει μάλιστα βάσεις για την κοινωνικοποίηση της 
παραγωγής και ανταλλαγής».^ 

Αλλ* αρκεί μιά σύντομη εξέταση, για να αποδείξου-
με ότι κι' εδώ πρόκειται για ένα απατηλό συμπέρα-
σμα. Πού έγκειται η σι^μασία των φαινομένων που ο 
Μπερνστάϊν χαρακτηρίζει σαν μέσα προσαρμογής του 
καπιταλισμού, δηλαδή των κάρτελ, της πίστης, της τε-
λειοποίησης των μέσω συγκοινωνίας, της εξύψωσης 
της εργατικής κ.τ.λ.; Η σημασία των φαινομένων αυ-
τών έγκειται ολοφάνερα στο γεγονός ότι αίρουν ή αμ-
βλύνουν τις εσωτερικές αντιθέσεις της καπιταλιστικής 
οικονομίας παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την έντα-
σή των. Έτσι η εξαφάνιση των κρίσεϊων έχει την έν-
νοια, ότι αίρεται η αντίθεση μεταξύ παραγωγής και 
ανταλλαγής μέσα στο καπιταλιστικό καθεστώς, η εξύ-
ψωση της θέσης της εργατικής τάξης ή η ανύψωση ε-
νός μέρους της εργατικής τάξης στη θέση των μεσαί-
ων στρωμάτων σημαίνει την άμβλυνση της αντίθεσης 
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Αλλά πώς είναι δυνα-
τό τα κάρτελ, το πιστωτικό σύστημα, τα συνδικάτα 
κ.τ.λ. που αίρουν τις καπιταλιστικές αντιθέσεις, που 
σώζουν δηλαδή απ' την καταστροφή την καπιταλιστι-
κή κοινωνία, που διατηρούν τον καπιταλισμό — γι' 
αυτό άλλως τε ο Μπερνστάϊν τα ονομάζει «μέσα προ-

1.«Νέα Εποχή» 1897/98, αριθ. 18, σελ. 554. 
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σαρμογής», — νάναι συγχρόνως και «προϋποθέσεις 
και εν μέρει μάλιστα βάσεις» για το σοσιαλισμό; Ολο-
φάνερα, αυτό είναι δυνατό μόνο με την έννοια ότι εκ-
φράζουνε πιό έντονα τον κοινωνικό χαρακτήρα της 
παραγωγής. Αλλ' εφ'^όσον τον διατηρούν με την καπι-
ταλιστική του μορφή, καθιστούν περιττό το πέρασμα 
της κοινωνικοποιημένης αυτής παραγωγής στη σοσια-
λιστική μορφή. ΓΓ αυτό αποτελούν βάσεις και προϋτ 
τΓοθέσεις του σοσιαλιστικού καθεστώτος μόνο νοητι-
κά, όχι όμως και με ιστορική έννοια, είναι δηλαδή 
φαινόμενα για τα οποία γνωρίζομε, επί τη βάσει της 
παράστασης που έχομε για το σοσιαλισμό, ότι είναι 
συγγενή μ ' αυτόν, τα οποία όμως στην πραγματικότη-
τα όχι μονά δεν επιφέρουν τη σοσιαλιστική ανατρο-
πή, αλλά και την καθιστούν περιττή. Έτσ ι σαν βάση 
του σοσιαλισμού δε μένει παρά η ταξική συνείδηση 
του προλεταριάτου. Αλλά κΓ αυτή στη δεδομένη πε-
ρίτΓτο)ση δεν είναι πιά η πνευματική αντανάκλαση των 
διαρκώς, οξυνόμενων αντιθέσεων που δημιουργεί ο κα-
πιταλισμός κΓ η επικείμενη καταστροφή του, αλλά 
μόνο ένα ιδεώδες, που η πειστική του δύναμη έγκειται 
αης τελειότητες τις οποίες του αποδίδουν. 

Με μιά λέξη, εκείνο που επιτυγχάνουμε στο δρόμο 
αυτό, είναι μιά θεμελίωση του σοσιαλιστικού προ-
γράμματος δια της «καθαράς γνώσης», δηλαδή απλού-
στερα, μιά ιδεαλιστική θεμελίωση, ενώ η θεμελίωση 
δια της αντικειμενικής αναγκαιότητας, δια της πορεί-
ας της υλικής κοινωνικής εξέλιξης, φαίνεται πιά πε-
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ριττή. Η ρεβιζιονιστική θεωρία βρίσκεται μπρος σ* 
ένα δίλημμα. Ή η κοινωνική ανατροπή αναπηδά απ' 
τις εσωτερικές αντιθέσεις του καπιταλιστικού καθε-
στώτος, οπότε μαζύ με το καθεστώς αυτό εξελίσσονται 
και οι αντιθέσεις του και μιά κατάρρευση μ' αυτήν ή 
εκείνη τη μορφή είναι σ' ένα οποιοδήποτε χρόνο ανα-
πόφευκτη* τότε όμως και τα «μέσα προσαρμογής» δεν 
έχουν κανένα αποτέλεσμα και η θεωρία της κατάρρευ-
σης είναι ορθή. Ή τα «μέσα προσαρμογής» είναι 
πράγματι ικανά να σώσουν το καπιταλιστικό σύστημα 
απ' την κατάρρευση, δηλαδή να καταστήσουν βιώσι-
μο τον καπιταλισμός δηλαδή να άρουν τις αντιθέσεις 
του, οπότε όμως ο σοσιαλισμός παύει πιά νάναι μκίι ι-
στορική αναγκαιότητα και είναι ό,τι άλλο κανείς θέ-
λει, όχι όμως και αποτέλεσμα της υλικής εξέλιξης της 
κοινωνίας. Το δίλημμα αυτό ανάγεται σ' ένα άλλο: ή 
έχει δίκαιο ο ρεβιζιονισμός σχετικά με την πορεία της 
καπιταλιστικής εξέλιξης και τότε η σοσιαλιστική με-
ταβολή της κοινωνίας γίνεται ουτοπία, ή ο σοσιαλι-
σμός δεν είναι ουτοπία, οπότε η θεωρία των «μέσων 
προσαρμογής» είναι αναγκαστικά αβάσιμη. That is the 
question, αυτό είναι το ζήτημα. 

2. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 

Τα σπουδαιότερα μέσα που συντελούν, κατά το 
Μπερνστάϊν, στην προσαρμογή της καπιταλιστικής 
οικονομίας είναι το πιστωτικό σύστημα, τα βελτιωμέ-
να συγκοινωνιακά μέσα και οι οργανώσεις των επιχει-
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ρηματιών. 
Η πίστη, για να αρχίσουμε απ' αυτήν, εκπληρώνει 

μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία διάφορες λειτουρ-
γίες, απ' τις οποίες η πιό σοβαρή είναι, ως γνωστό, η 
αύξηση της διασταλτικής ικανότητας της παραγωγής 
κΓ η διευκόλυνση της ανταλλαγής, στην οποία η πί-
στη χρησιμεύει σαν μεσάζων. Παντού όπου η έμφυτη 
τάση της καπιταλιστικής παραγωγής για μιά απεριόρι-
στη επέκταση προσκρούει στα όρια της ατομικής ιδι-
οκτησίας, στην περιορισμένη ποσότητα του ατομικού 
κεφαλαίου, επεμβαίνει η πίστη, σαν μέσο για το ξεπέ-
ρασμα, κατά καπιταλιστικό τρόπο, των ορίων αυτών 
για τη συγχώνευση πολλών ατομικών κεφαλαίων σε 
ένα — ίδρυση ανωνύμων εταιριών, — για τη διαχείρι-
ση ξένων κεφαλαίων από ένα καπιταλιστή — βιομη-
χανική πίστη. Απ' την άλλη μεριά η πίστη επιταχύ-
νει, σαν εμπορική πίστη, την ανταλλαγή των εμπορευ-
μάτων, δηλαδή την επιστροφή του κεφαλαίου στην 
παραγωγή, δηλαδή τον όλο βιομηχανικό κύκλο. Είναι 
εύκολο να αντιληφθεί κανείς την επίδραση που εξα-
σκούν οι δυό αυτές σοβαρές λειτουργίες της πίστης 
απ' την άποψη της δημιουργίας των κρίσεων. Οι κρί-
σεις οφείλονται καθώς είναι γνωστό, στην αντίθεση 
μεταξύ της διασταλτικής ικανότητας, των διασταλτι-
κών τάσεων της παραγωγής και της περιορισμένης κα-
ταναλωτικής ικανότητας. Έτσι, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, η πίστη είναι ακριβώς το ειδικό μέσο, με το ο-
ποίο η αντίθεση αυτή ξεσπά όσο το δυνατό συχνότε-
ρα. Η πίστη αυξάνει προ πάντων τεράστια τη διασταλ-
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τική ικανότητα της παραγωγής και αποτελεί την 
εσωτερική δύναμη που ωθεί την παραγωγή πέρα απ' 
τα όρια της αγοράς. Αλλά η επίδρασή της είναι δι-
πλή. Σαν παράγοντας της παραγωγής προκαλεί απ' τη 
μεριά την υπερπαραγωγή, ενώ απ' την άλλη μεριά, 
υπό την ιδιότητά της του μεσάζοντα στην ανταλλαγή 
των εμπορευμάτων, καταστρέφει ριζικά, κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης, τις παραγωγικές δυνάμεις που αυτή η 
ίδια έφερε στη ζωή. Με τις πρώτες ενδείξεις της στα-
σιμότητας στην αγορά η πίστη συστέλλεται, αφήνει 
στη μέση την ανταλλαγή τη στιγμή ακριβώς που της 
είναι αναγκαία, αποδείχνεται ανίσχυρη και άσκοπη ε-
κεί όπου ακόμη προσφέρεται να εξυπηρετήσει τους 
καπιταλιστές και περιορίζει έτσι, κατά τη διάρκεια 
της κρίσης στο ελάχιστο την καταναλωτική ικανότη-
τα. 

Η πίστη εκτός απ' τα δυό αυτά σοβαρά αποτελέ-
σματα, συντελεί και κατ' άλλους τρόπους στη δημι-
ουργία των κρίσεων. Δεν είναι μόνο το τεχνικό μέσο, 
χάρις στο οποίο ο καπιταλιστής διαχειρίζεται ξένα 
κεφάλαια, αλλ' αποτελεί συγχρόνως γι' αυτόν το κί-
νητρο που τον ωθεί στην τολμηρή καί ανενδοίαστη 
χρησιμοποίηση της ξένης ιδιοκτησίας, που τον ωθεί 
κατά συνέπεια σε ριψοκίνδυνες κερδοσκοπίες. Η πί-
στη, σαν ύπουλο μέσο της ανταλλαγής εμπορευμάτων, 
όχι μόνο οξύνει την κρίση, αλλά και διευκολύνει το 
ξέσπασμά της και την επέκτασή της, γιατί μεταβάλλει 
την όλη ανταλλαγή σ' ένα εξαιρετικά σύνθετο και τε-
χνητό μηχανισμό πούχει σαν πραγματική βάση ένα ε-
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λάχιστο ποσό μεταλλικού χρήματος και προκαλεί έτσι 
με την πιό μικρή αιτία διαταραχές στη λειτουργία του 
μηχανισμού αυτού. 

Έτσι, η πίστη, ενώ πολύ απέχει απ' το νάναι ένα 
μέσο άρσης ή έστω και άμβλυνσης των κρίσεων, απο-
τελεί, εντελώς αντίθετα, έναν ιδιαίτερα ισχυρό παρά-
γοντα δημιουργίας των κρίσεων. Στην περίπτωση αυτή 
δε θάταν δυνατό να συμβεί τίποτε άλλο. Η ειδική λει-
τουργία της πίστης δεν έγκειται — για να εκφραστού-
με κατά γενικό τρόπο — παρά στο να διώχνει και τα 
τελευταία υπολείμματα σταθερότητας από όλες τις κα-
πιταλιστικές σχέσεις και να εισάγει παντού την πιό 
μεγάλη ελαστικότητα, να καθιστά όλες τις καπιταλι-
στικές δυνάμεις εξαιρετικά διασταλτές, σχετικές και 
ευαίσθητες. Είναι φανερό ότι έτσι δεν είναι δυνατό 
παρά να διευκολύνεται και να γίνεται πιό έντονο το 
ξέσπασμα των κρίσεων, οι οποίες δεν είναι παρά η πε-
ριοδική σύγκρουση των δυνάμεων της καπιταλιστικής 
οικονομίας, που αντιτίθενται αμοιβαία. 

Έτσι ερχόμαστε στο άλλο ζήτημα: πώς είναι δυνα-
τόν η πίστη γενικά να φαίνεται σαν ένα «μέσο προ-
σαρμογής» του καπιταλισμού; Είναι καταφανές ότι η 
βαθύτερη έννοια «προσαρμογής» του καπιταλισμού με 
τη βοήθεια της πίστης, οπωσδήποτε και με οποιαδή-
ποτε μορφή και αν φαντασθεί κανείς την προσαρμογή 
αυτή, δε μπορεί παρά νάναι η εξομάλψνση π.χ. μιάς 
αντιφατικής σχέσης της καπιταλιστικής οικονομίας, η 
άρση ή η άμβλυνση μιάς απ' τις αντιθέσεις της και η 
εξασφάλιση σ' ένα οποιοδήποτε σημείο ελευθερίας 
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κινήσεων στις ασφυκτιώσες δυνάμεις. Στην πραγματι-
κότητα αν μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία υπάρχει 
σήμερα ένα μέσο που οξύνει στον ανώτατο βαθμό τις 
αντιθέσεις της, αυτό είναι ακριβώς η πίστη. Η πίστη 
αυξάνει την αντίθεση μεταξύ του τρόπου παραγωγής 
και του τρόπου ανταλλαγής, με το να εντείνει στον α-
νώτατο βαθμό την παραγωγή, ενώ παραλύει με την πα-
ραμικρότερη αιτία την ανταλλαγή. Αυξάνει την αντί-
θεση μεταξύ του τρόπου παραγωγής και του τρόπου ι-
διοποίησης με το να ξεχωρίζει την παραγωγή απ' την 
ιδιοκτησία, με το να μεταβάλει το κεφάλαιο μέσα 
στην παραγωγή σε κοινωνικό κεφάλαιο και ένα μέρος, 
όμως του κέρδους σε τόκο του κεφαλαίου, δηλ. σ' έ-
ναν καθαρό τίτλο ιδιοκτησίας. Αυξάνει την αντίθεση 
μεταξύ των σχέσεων ιδιοκτησίας και των παραγωγι-
κών σχέσεων συνενώνοντας σε λίγα χέρια, με την α-
παλλοτρίωση πολλών μικρών καπιταλιστών τεράστιες 
παραγωγικές δυνάμεις. Εντείνει την αντίθεση μεταξύ 
του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής και της 
καπιταλιστικής ατομικής ιδιοκτησίας με το να καθι-
στά αναγκαία την ανάμιξη του κράτους μέσα στην πα-
ραγωγή (ανώνυμες εταιρίες). 

Με μιά λέξη, η πίστη αναπαράγει όλες τις κύριες 
αντιθέσεις του καπιταλιστικού κόσμου, τις εντείνει 
στον ανώτατο βαθμό, επιταχύνει την πορεία του προς 
την ίδια του εκμηδένιση, την κατάρρευση. Το πρώτο 
και κύριο μέσο προσαρμογής για τον καπιταλισμό θά-
πρεπε νάναι η κατάργηση της πίστης. Έτσι όπως εί-
ναι σήμερα η πίστη, δεν αποτελεί ένα μέσο προσαρ-
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μογής, αλλ' ένα μέσο εκμηδένισης, που εξασκεί μιά 
τεράστια επαναστατική επίδραση. Αυτός ακριβώς ο ε-
πανασταστικός χαρακτήρας της πίστης, χαρακτήρας 
που ξεπερνά τα όρια του καπιταλισμού, οδήγησε σε ε-
σφαλμένα σοσιαλίζοντα μεταρρυθμιστικά σχέδια* αυ-
τός είναι εκείνος που έκανε ώστε μεγάλοι εκπρόσωποι 
της πίστης, όπως ο Isaäc Pereire στη Γαλλία, να εμφα-
νίζονται, όπως λέγει ο Μάρξ, κατά το ήμισυ σαν προ-
φήτες και κατά το ήμισυ σαν απατεώνες. 

Κατά τον ίδιο τρόπο αποδείχνεται άχρηστο, ύστερα 
από λεπτομερέστερη εξέταση, το δεύτερο «μέσο προ-
σαρμογής» της καπιταλιστικής παραγωγής, ο ι σ ύ ν -
δ ε σ μ ο ι τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι ώ ν . Κατά 
τον Μπερνστάϊν οι σύνδεσμοι αυτοί ρυθμίζουν την πα-
ραγωγή και συντελούν έτσι στο να συγκρατείται η α-
ναρχία και να παρακάμπτονται οι κρίσεις. Βέβαια η ε-
ξέλιξη των κάρτελ και τράστ είναι ένα φαινόμενο του 
οποίου οι πολύπλευρες οικονομικές επιδράσεις δεν έ-
χουν ερευνηθεί ακόμη. Είναι ένα πρόβλημα που μπο-
ρεί να λυθεί μόνο με τη βοήθεια της μαρξικής διδα-
σκαλίας. Αλλ' οπωσδήποτε ένα πράγμα είναι και τώ-
ρα φανερό: Περί περιορισμού της καπιταλιστικής α-
ναρχίας θα μπορούσε να γίνει λόγος μόνο αν και εφ' 
όσον τα κάρτελ, τα τράστ κ.τ.λ. παρουσίαζαν την τά-
ση να γίνουν η γενική, η επικρατούσα μορφή παραγω-
γής. Αλλ' ακριβώς αυτό είναι εκείνο που αποκλείεται 
απ' αυτή τη φύση των κάρτελ. Ο τελικός ο.ικονομικός 
σκοπός και το αποτέλεσμα των ενώσεων των επιχειρη-
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ματιών είναι: δια του αποκλεισμού του συναγωνισμού 
μέσα σ' ένα κλάδο της παραγωγής να επηρεάσουν τη 
διανομή του κέρδους, που πραγματοποιείται στην αγο-
ρά των εμπορευμάτων, κατά τρόπο ώστε να αυξήσει το 
μερίδιο πούχει απ' το κέρδος ο δεδομένος βιομηχανι-
κός κλάδος. Η οργάνωση μέσα σ ' ένα βιομηχανικό 
κλάδο δε μπορεί να αυξήσει το ποσοστό του κέρδους 
παρά μόνο εις βάρος των άλλων κλάδων και γι' αυτό 
είναι αδύνατη η γενίκευσή της. Αν η οργάνωση επε-
κτεινότανε στους κυριώτερους παραγωγικούς κλάδους 
θα εξουδετέρωνε μόνη της τα αποτελέσματά της. 

Αλλά και μέσα στα όρια της πρακτικής των εφαρ-
μογής οι οργανώσεις των επιχειρηματιών έχουν απο-
τελέσματα που δε συντελούν καθόλου στην άρση της 
βιομηχανικής αναρχίας. Τα κάρτελ επιτυγχάνουν κατά 
κανόνα στην εσωτερική αγορά την αύξηση του ποσο-
στού του κέρδους για την οποία μιλήσαμε πάρα πάνω, 
κατά τον εξής τρόπο: με τα πρόσθετα τμήματα του κε-
φαλαίου, που δε μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για 
την εσωτερική κατανάλωση, παράγουν για το εξωτερι-
κό μ' ένα πολύ μικρό κέρδος, πωλούν δηλαδή τα εμ-
πορεύματά των στο εξωτερικό πολύ φθηνότερα παρά 
στη χώρα των. Το αποτέλεσμα είναι ότι οξύνεται ο 
συναγωνισμός στο εξωτερικό, αυξάνει η αναρχία στην 
παγκόσμια αγορά. Πρόκειται δηλαδή για ένα αποτέλε-
σμα ακριβώς αντίθετο απ' το επιδιωκόμενο. Ένα σχε-
τικό παράδειγμα μας παρέχει η ιστορία της διεθνούς 
ζαχαροβιομηχανίας. 

Τέλος οι οργανώσεις των επιχειρηματιών, εν τω συ-
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νόλω των σαν μορφή εμφάνισης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, μπορούν μόνο να θεωρηθούν σαν 
ένα μεταβατικό στάδιο, σαν μιά ορισμένη φάση της 
καπιταλιστικής εξέλιξης. Και πραγματικά! Τα κάρτελ 
δεν είναι σε τελευταία ανάλυση παρά ένα μέσο του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής για τη συγκράτη-
ση της μοιραίας πτώσης του ποσοστού του κέρδους σε 
ορισμένους παραγωγικούς κλάδους. Ποιά μέθοδο όμως 
χρησιμοποιούν τα κάρτελ για την επίτευξη του σκο-
πού αυτού; 

Κατά βάση η μέθοδος που χρησιμοποιούν δεν είναι 
παρά η αχρήστευση ενός μέρους του συσσωρευμένου 
κεφαλαίου* πρόκειται δηλαδή για την ίδια μέθοδο που 
εφαρμόζεται υπό άλλη μορφή κατά τη διάρκεια των 
κρίσεων. Αλλ' ένα τέτοιο θεραπευτικό μέσο μοιάζει 
με την αρρώστεια, όπως το ένα αυγό μοιάζει με τ' άλ-
λο και μπορεί να θεωρείται σαν το μικρότερο κακό 
μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν αρ-
χίσει να στενεύει η αγορά, συνεπεία της ακρότατης 
πιά ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς και της εξάν-
τλησής της απ' τις συναγωνιζόμενες καπιταλιστικές 
χώρες — είναι φανερό πως δε μπορεί κανείς να αρνη-
θεί, ότι αργά ή γρήγορα θα φθάσει η στιγμή αυτή, — 
τότε και η επιβληθείσα μερική αχρήστευση του κεφα-
λαίου παίρνει μιά τέτοια έκταση, που και το φάρμακο 
το ίδιο μεταβάλλεται σε αρρώστεια και το κεφάλαιο 
που κοινωνικοποιήθηκε τόσο πολύ απ' την οργάνωση 
μεταβάλλεται και πάλι σε ιδιωτικό κεφάλαιο. Κάθε ι-
διωτικό τμήμα του κεφαλαίου προτίμα, τώρα που λιγό-
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στεψε η δυνατότητα να βρει μιά θεσούλα στην αγορά, 
να δοκιμάσει ανεξάρτητα την τύχη του. Οι οργανώ-
σεις σπουν τότε σαν σαπουνόφουσκες καί παραχω-
ρούν τη θέση τους πάλι στο συναγωνισμό, που αρχίζει 
τώρα σε μιά ανώτερη κλίμακα.* 

1 Ο Φρ. Ένγκελς γράφει το 1894 σε μιά σημείωσή του στον 3ο 
τόμο του Κεφαλαίου: Απ' την εποχή που γράφτηκαν τα παραπάνω 
(1865) αύξησε σημαντικά ο συναγωνισμός στην παγκόσμια αγορά, 
λόγω της γρήγορης εξέλιξης της βιομηχανίας σε όλες τις πολιτι-
σμένες χώρες και κυρίως στην Αμερική και τη Γερμανία. Το γεγο-
νός ότι οι σύγχρονες παραγωγικές δυνάμεις, που αυξάνουν γρήγο-
ρα και σε τεράστια κλίμακα, γίνονται μέρα με τη μέρα ισχυρότε-
ρες απ' τους νόμους της καπιταλιστικής εμπορευματικής ανταλλα-
γής μέσα στα πλαίσια των οποίων πρέπει να κινούνται, το συναι-
σθάνονται σήμερα όλο και πιό πολύ και οι ίδιοι οι καπιταλιστές. 
Αυτό φαίνεται κυρίως από δυό συμπτώματα. Πρώτο, απ' την και-
νούργια δασμολογική μανία, που διακρίνεται απ' την παληά δα-
σμολογική πολιτική κυρίως διότι προστατεύει περισσότερο τα εί-
δη ακριβώς εκείνα πούναι κατάλληλα για την εξαγωγή. Δεύτερο, 
απ' τα κάρτελ (τράστ) των εργοστασιαρχών ολοκλήρων σφαιρών 
παραγωγής, κάρτελ που αποβλέπουν στη ρύθμιση της παραγωγής 
και κατά συνέπεια και στη ρύθμιση των τιμών και του κέρδους. 
Περιττό να πούμε ότι τα πειράματα αυτά δεν είναι πραγματοποιή-
σιμα παρά μόνο υπό σχετικά ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Η 
πρώτη καταιγίδα τα ανατρέπει και αποδεικνύει ότι η τάξη των κα-
πιταλιστών δεν είναι ασφαλώς η ενδεδειγμένη γα επιβάλει τη ρύ-
θμιση που χρειάζεται η παραγωγή. Στο αναμεταξύ διάστημα ο 
προορισμός των καρτέλ αυτών δεν είναι παρά Va φροντίζουν πώς 
οι μικροί θα καταβροχθίζονται ταχύτερα παρά ως τώρα απ' τους 
μεγάλους». 
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Γενικά και τα κάρτελ παρουσιάζονται όπως και η 
πίστη, σαν ορισμένες εξελικτικές φάσεις που σε τε-
λευταία ανάλυση αυξάνουν ακόμη περισσότερο την α-
ναρχία του καπιταλιστικού κόσμου καί συντελούν 
στην εκδήλωση και στην ωρίμανση όλων των εσωτε-
ρικών του αντιθέσεων. Οξύνουν την αντίθεση μεταξύ 
του τρόπου παραγωγής καί του τρόπου ανταλλαγής με 
το να οξύνουν στον ανώτατο βαθμό την πάλη μεταξύ 
των παραγωγών και των καταναλωτών, όπως συμβαίνει 
κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, οξύνουν ακόμη την 
αντίθεση μεταξύ του τρόπου παραγωγής και του τρό-
που ιδιοποίησης, αντιπαρατάσσοντας κατά τον πιό 
κτηνώδη τρόπο εναντίον της εργατικής τάξης την υπε-
ροχή του οργανωμένου κεφαλαίου καί εντείνοντας έ-
τσι στον ανώτατο βαθμό την αντίθεση μεταξύ κεφα-
λαίου και εργασίας. 

Οξύνουν τέλος την αντίθεση μεταξύ του διεθνούς 
χαρακτήρα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομί-
ας καί του εθνικού χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
κράτους, διότι έχουν σαν παρεπόμενο ένα γενικό τε-
λωνειακό πόλεμο και εντείνουν έτσι στον ανώτατο βα-
θμό τις αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων καπιταλιστι-
κών κρατών. Σ' αυτά προστίθεται ακόμη η άμεση, ε-
ξαιρετικά επαναστατική επίδραση που εξασκούν τα 
κάρτελ σχετικά με τη συγκέντρωση των προϊόντων, 
την τεχνική τελειοποίηση κτλ. 

Έτσι, απ' την άποψη των τελικών των αποτελεσμά-
των, τα κάρτελ και τράστ όχι μόνο δεν είναι «μέσο 
προσαρμογής» της καπιταλιστικής οικονομίας, που ε-
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ξαλείφει τις αντιθέσεις της, αλλ' αποτελούν αντίθετα 
ένα απ' τα μέσα εκείνα, που αυτή η ίδια δημιουργεί 
για την αύξηση της αναρχίας της, για τη διεύρυνση 
των αντιθέσεών της για την επιτάχυνση της ίδιας της 
καταστροφής. 

Αλλ' αν το πιστωτικό σύστημα, τα κάρτελ κ.λ.π. 
δεν αίρουν την αναρχία της καπιταλιστικής παραγω-
γής, πώς συμβαίνει ώστε επί δύο δεκαετίες — απ' το 
1873 — να μην έχουμε καμμιά γενική εμπορική κρίση; 
Δεν είναι άραγε αυτό μιά ένδειξη, ότι ο καπιταλιστι-
κός τρόπος παραγωγής «προσαρμόστηκε» πραγματικά, 
τουλάχιστον σ' ένα μεγάλο βαθμό, στις ανάγκες της 
κοινωνίας και απέδειξε σαν εσφαλμένη την ανάλυση 
που μας έδωσε ο Μάρξ; 

Η απάντηση δόθηκε ευθύς ως τέθηκε το ερώτημα. 
Μόλις ο Μπερνστάϊν τέλειωσε, το 1898, την κριτική 
του εναντίον της μαρξικής θεωρίας των κρίσεων, ξέ-
σπασε το 1900 μιά γενική ορμητική κρίση και 7 έτη 
αργότερα, το 1907, άρχισε μιά καινούργια κρίση, που 
απ' τις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτάθηκε στην παγκό-
σμια αγορά. Έτσι η θεωρία της «προσαρμογής» του 
καπιταλισμού εκμηδενίστηκε απ' αυτά τα γεγονότα. 
Αλλ' έτσι αποδείχτηκε συγχρόνως, ότι εκείνοι που 
εγκατέλειψαν τη μαρξική θεωρία των κρίσεων, διότι 
παρήλθαν δήθεν δυό προθεσμίες χωρίς να εκραγεί η 
κρίση, συγχέουν τον πυρήνα της θεωρίας αυτής με μιά 
όχι ουσιαστική εξωτερική λεπτομέρεια της μορφής 
της, το δεκαετή κύκλο. Αλλά η διαπίστωση ότι ο κύ-
κλος της σύγχρονης καπιταλιστικής βιομηχανίας απο-
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τελεί μιά δεκαετή περίοδο ήταν, στην έκτη και έβδο-
μη δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα, μιά απλή δια-
πίστωση των γεγονότων, τα οποία πάλι είχαν ως βάση 
των όχι τίποτε φυσικούς νόμους αλλά μιά σειρά ορι-
σμένων ιστορικών περιστάσεων, σχετιζόμενων με την 
αλματώδη επέκταση της σφαίρας δράσης του νεαρού 
καπιταλισμού. 

Πραγματική η κρίση του 1825 ήταν αποτέλεσμα των 
μεγάλων τοποθετήσεων κεφαλαίων για την κατασκευή 
οδών, διωρύγων και εργοστασίων φωταερίου, τοποθε-
τήσεων πούγιναν την προγενέστερη δεκαετία κυρίως 
στην Αγγλία, όπου ξέσπασε άλλως τε και η κρίση. Η 
επόμενη κρίση (1836-1839) ήταν επίσης αποτέλεσμα 
τεραστίων τοποθετήσεων κεφαλαίων για την κατα-
σκευή -νέων συγκοινωνιακών μέσων. Η κρίση του 1847 
είναι γνωστό ότι οφείλεται στην πυρετώδη ίδρυση νέ-
ων σιδηροδρόμων (απ' το 1844-1847, δηλαδή μόνο μέ-
σα σε τρία έτη το κοινοβούλιο εξεχώρησε προνόμια 
για νέους σιδηροδρόμους IV2 δισεκατομμυρίου ταλλή-
ρων). Και στις τρεις περιπτώσεις οι κρίσεις ήταν συ-
νέπεια ορισμένων διαφορετικών μορφών ανασχηματι-
σμού της καπιταλιστικής οικονομίας, αναθεμελίωσης 
της καπιταλιστικής εξέλιξης. Το 1857 ανοίγουν στην 
Αμερική και στην Αυστραλία νέες αγορές κατανάλω-
σης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεπεία των νέων 
μεταλλείων χρυσού που ανακαλύφθηκαν στις χώρες ε-
κείνες* στη Γαλλία έχουμε ειδικά τις κατασκευές νέων 
σιδηροδρόμων, στις οποίες η Γαλλία ακολουθεί τα ί-
χνη της Αγγλίας (απ' το 1852 ως το 1856 κατασκευά-
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στηκαν στη Γαλλία καινούργιοι σιδηρόδρομοι αξίας 
IV4 δισεκατομμυρίου φράγκων). Τέλος η μεγάλη κρί-
ση του 1873 είναι, ως γνωστό, μιά άμεση συνέπεια της 
θεμελίωσης, της πρώτης θυελλώδους πορείας της με-
γάλης βιομηχανίας στη Γερμανία και Αυστρία ύστερα 
απ' τα πολιτικά γεγονότα του 1866 και 1871. 

Η απότομη διεύρυνση του πεδίου της καπιταλιστι-
κής οικονομίας ήταν πάντοτε εκείνη που προκαλούσε 
ως τώρα τις εμπορικές κρίσεις. Το γεγονός ότι οι διε-
θνείς εκείνες κρίσεις συνέβαιναν ακριβώς κάθε δέκα 
χρόνια είναι καθ' εαυτό ένα καθαρά εξωτερικό, τυ-
χαίο φαινόμενο. Το μαρξικό σχήμα της δημιουργίας 
των κρίσεων όπως μας το εξέθεσεν ο Ένγκελς, στο 
βιβλίο του εναντίον του Dühring, και ο Μάρξ στον Ιο 
και 3ο τόμο του «Κεφαλαίου», εφαρμόζεται σ' όλες 
τις κρίσεις, γιατί αποκαλύπτει τον εσωτερικό του μη-
χανισμό και τα βασικά γενικά των αίτια, αδιάφορο αν 
οι κρίσεις αυτές επαναλαμβάνονται κάθε 10 ή κάθε 5 
χρόνια ή εναλλάξ κάθε 20 και κάθε 8 χρόνια. Εκείνο 
όμως που αποδεικνύει με τον πιό χτυπητό τρόπο την 
ανεπάρκεια της θεωρίας του Μπερνστάϊν, είναι το γε-
γονός ότι η νεώτερη κρίση του 1907-08, ήταν σφοδρό-
τερη στη χώρα ακριβώς, όπου τα περίφημα «μέσα 
προσαρμογής» του καπιταλισμού, η πίστη, η υπηρε-
σία πληροφοριών και τα τράστ είναι περισσότερο εξε-
λιγμένα. 

Γενικά η ιδέα, ότι η καπιταλιστική παραγωγή θα 
μπορούσε να προσαρμοσθεί στην ανταλλαγή, έχει ως 
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προϋπόθεση ή ότι η παγκόσμια αγορά είναι απεριόρι-
στη και αυξάνει επ' άπειρον ή αντίθετα ότι οι παρα-
γωγικές δυνάμεις εμποδίζονται τεχνητά στην ανάπτυ-
ξη των για να μην ξεπεράσουν τα όρια της αγοράς. Το 
πρώτο είναι φυσικά αδύνατο, στο δεύτερο αντιφάσκει 
το γεγονός ότι σε όλους τους κλάδους της παραγωγής 
πραγματοποιούνται βήμα προς βήμα τεχνικές ανατρο-
πές, που φέρουν στη ζωή καθημερινά καινούργιες πα-
ραγωγικές δυνάμεις. 

Ένα ακόμη φαινόμενο αντιφάσκει κατά τον Μπερ-
νστάϊν στην παραπάνω πορεία των καπιταλιστικών 
πραγμάτων: «η σχεδόν ακλόνητη φάλαγξ» των μεσαί-
ων επιχειρήσεων στις οποίες μας παραπέμπει. Βλέπει 
σ ' αυτό μιά ένδειξη ότι η εξέλιξη της βαρειάς βιομη-
χανίας δεν επιδρά τόσο επαναστατικά και συγκεντρω-
τικά όσο θάπρεπε να περιμένει κανείς σύμφωνα με τη 
«θεωρία της κατάρρευσης». Αλλά το να περιμένει κα-
νείς να εξαφανιστούν βαθμιαία απ' την επιφάνεια οι 
μεσαίες επιχειρήσεις δε σημαίνει παρά ότι έχει μιά ο-
λότελα εσφαλμένη ιδέα για τήν εξέλιξη της μεγάλης 
βιομηχανίας. 

Κατά την αντίληψη ακριβώς του Μάρξ τα μικρά κε-
φάλαια παίζουν μέσα στη γενική πορεία της καπιταλι-
στικής εξέλιξης το ρόλο σκαπανέα της τεχνικής επα-
νάστασης και μάλιστα με διπλή έννοια: τόσο απ' την 
άποψη της εφαρμογής νέων παραγωγικών μεθόδων σε 
παληούς, εδραίους, καλά ριζωμένους παραγωγικούς 
κλάδους, όσο και απ' την άποψη της δημιουργίας νέ-
ων παραγωγικών κλάδων, τους οποίους δεν εκμεταλ-
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λεύεται ακόμη το μεγάλο κεφάλαιο. Ολότελα εσφαλ-
μένη είναι η αντίληψη ότι η ιστορία των καπιταλιστι-
κών μεσαίων επιχειρήσεων κινείται πάνω σε μιά ευ-
θεία κατιούσα γραμμή προς τη βαθμιαία καταστροφή. 
Αντίθετα, η πραγματική πορεία της εξέλιξης είναι και 
εδώ επίσης καθαρά διαλεκτική και κινείται διαρκώς 
μεταξύ αντιθέσεων. Η καπιταλιστική μεσαία τάξη βρί-
σκεται, ακριβώς όπως και η εργατική τάξη, κάτω απ* 
την επίδραση δυό αντίθετων στάσεων, μιάς τάσης που 
την εξυψώνει και μιάς τάσης που την πιέζει προς τα 
κάτω. Η τελευταία αυτή τάση είναι η αύξηση της κλί-
μακος της παραγωγής που ξεπερνά περιοδικά τη δυνα-
μικότητα των μεσαίων κεφαλαίων και τα εκσφενδονί-
ζει διαρκώς έξω απ' το συναγωνισμό. Η εξυψωτική 
τάση είναι η περιοδική πτώση της αξίας του υπάρχον-
τος κεφαλαίου, πτώση που ελαττώνει για ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα την κλίμακα της παραγωγής — μό-
νο απ' την άποψη της αξίας του αναγκαίου μίνιμουμ 
κεφαλαίων, — καθώς και η διείσδυση της καπιταλι-
στικής παραγωγής σε καινούργιες σφαίρες. Την πάλη 
της μεσαίας επιχείρησης με το μεγάλο κεφάλαιο δεν 
πρέπει να τη φανταζόμαστε σαν μιά τακτική μάχη, 
στην οποία ο στρατός του ασθενέστερου μέρους συμ-
πτύσσεται διαρκώς άμεσα και ποσοτικά, αλλά μάλλον 
σαν ένα περιοδικό δεκάμισμα των μικρών κεφαλαίων, 
που εν τούτοις συνέρχονται γρήγορα για να δεκατι-
στούν και πάλι απ' το δρεπάνι της μεγάλης βιομηχα-
νίας. Απ' τις δυό αυτές τάσεις, που παίζουν ποδόσφαι-
ρο με τη μεσαία καπιταλιστική τάξη, νικά τελικά — 
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αντίθετα απ' ό,τι συμβαίνει στην εξέλιξη της εργατι-
κής τάξης -τ- η τάση που ωθεί προς τα κάτω. Αυτό ό-
μως δεν είναι καθόλου ανάγκη να εκδηλώνεται με την 
απόλυτη αριθμητική ελάττωση των μεσαίων επιχειρή-
σεων, αλλά κυρίως με τη βαθμιαία αύξηση του μίνι-
μουμ των κεφαλαίων πούναι αναγκαία για να ζήσει 
μιά επιχείρηση μέσα στους παλιούς κλάδους και δεύ-
τερο με το διαρκώς βραχύτερο χρονικό διάστημα, κα-
τά το οποίο τα μικρά κεφάλαια εκμεταλλεύονται ανε-
ξάρτητα τους νέους κλάδους. Οι συνέπειες για το ατο-
μικό μικροκεφάλαιο είναι η διαρκής συντόμευση της 
ζωής του, η διαρκής επιτάχυνση της αλλαγής των με-
θόδων παραγωγής, καθώς και των ειδών της παραγωγι-
κής τοποθέτησης και για την τάξη εν συνόλφ, η διαρ-
κής επιτάχυνση της κοινωνικής ανταλλαγής της ύλης. 

Το τελευταίο το γνωρίζει πολύ καλά ο Μπερνστάϊν 
και το διαπιστώνει και μόνος του. Αλλ' εκείνο που 
φαίνεται ότι ξεχνά είναι, ότι η διαπίστωση αυτή μας 
δίνει και το νόμο της κίνησης της μεσαίας καπιταλι-
στικής επιχείρησης. Τα μικρά κεφάλαια, εφ' όσον εί-
ναι οι πρόδρομοι της τεχνικής προόδου και εφ' όσον η 
τεχνική πρόοδος είναι ο ζωικός σφυγμός της καπιτα-
λιστικής οίκονομίας, αποτελούν ένα φαινόμενο που 
συνοδεύει αναπόσπαστα την καπιταλιστική εξέλιξη 
και δε θα εξαφανιστεί παρά μ' αυτήν. Η βαθμιαία εξα-
φάνιση των μεσαίων επιχειρήσεων — με την έννοια 
της απόλυτης συνοπτικής στατιστικής, την οποία έχει 
υπ' όψει του ο Μπερνστάϊν — θα εσήμαινε όχι την 
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επαναστατική εξελικτική πορεία του καπιταλισμού, ό-
πως νομίζει ο Μπερνσταίν, αλλά, όλως αντίθετα, μιά 
στασιμότητα, μιά απονάρκωση του καπιταλισμού. «Το 
ποσοστό του κέρδους, δηλαδή η σχετική αύξηση του 
κεφαλαίου, έχει προ πάντων σημασία για όλα τα νέα 
κεφάλαια που συγκεντρώνονται σε ανεξάρτητες ομά-
δες. Απ' τη στιγμή που ο σχηματισμός κεφαλαίων θα 
περιερχότανε αποκλειστικά στα χέρια μερικών ετοί-
μων μεγάλων κεφαλαίων... θα έσβυνε γενικά το ζωογό-
νο πυρ της παραγωγής, η π α ρ α γ ω γ ή θ α π ε -
ρ ί έ π ι π τ ε σ ε ν ά ρ κ η».^ 

3. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

Ο Μπερνστάϊν αποκρούει, ότι η «θεωρία της κατάρ-
ρευσης» αποτελεί τον ιστορικό δρόμο προς την πρα-
γματοποίηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ποιός εί-
ναι ο δρόμος που, απ' την άποψη της «θεωρίας προ-
σαρμογής του καπιταλισμού», οδηγεί προς το σοσια-
λισμό; Ο Μπερνστάϊν απάντησε στο ερώτημα αυτό 
μόνο με υπαινιγμούς, αλλ' ο Konrad Schmidt δοκίμα-
σε να εκθέσει διεξοδικότερα πώς έχει το ζήτημα σύμ-

1. Κ. Μάρξ, το Κεφάλαιο, τόμος ΙΙΙ/Ι, σελ. 241. 
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φωνα με τις αντιλήψεις του Μπερνστάϊν/ Κατά τον 
Konrad Schmidt η πάλη των συνδικάτων και η πολιτι-
κή πάλη για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις θα συντελέ-
σουν στην επιβολή ενός διαρκώς δευρυνομένου κοινω-
νικού ελέγχου επί των όρων της παραγωγής «και θα 
περιορίσουν βαθμιαία τον ιδιοκτήτη του κεφαλαίου, 
δια του νομοθετικού περιορισμού των δικαιωμάτων 
του, στο ρόλο ενός διαχειριστού», μέχρις ότου «αφαι-
ρεθεί απ' τον εξημερωμένο πιά καπιταλιστή, που βλέ-
πει διαρκώς να ελαττώνεται η αξία της ιδιοκτησίας 
του, η διεύθυνση και διαχείρηση της επιχείρησης» 
και εισαχθεί πιά οριστικά η κοινωνική επιχείρηση. 

Ώστε τα συνδικάτα, οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
και, καθώς προσθέτει ακόμη ο Μπερνστάϊν, η πολιτι-
κή δημοκρατικοποίηση του κράτους, είναι τα μέσα 
για τη βαθμιαία εισαγωγή του σοσιαλισμού. 

Ας αρχίσουμε απ' τα συνδικάτα. Η κυριωτέρα των 
λειτουργία — πράγμα που ο Μπερνστάϊν ανάπτυξε κα-
λύτερα από κάθε άλλον το 1891 στη Νέα Εποχή — εί-
ναι ότι στα χέρια των εργατών αποτελούν το μέσο για 

1 Στο Vorwärts της 20 Φεβρουαρίου 1898, επισκόπηση των νέων 
εκδόσεων. Νομίζουμε ότι μας είναι επιτετραμμένο να εξετάσουμε 
τα όσα γράφει ο Konrad Schmidt εν συνδυασμώ με τις αντιλήψεις 
που διατύπωσε ο ίδιος ο Μπερνστάϊν, τόσο περισσότερο όσο ο 
Μπερνστάϊν, ούτε με μιά λέξη του δεν αρνήθηκε τα σχόλια αυτά 
στο Vorwärts. 
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την πραγματοποίηση του καπιταλιστικού νόμου των 
ημερομισθίων, δηλαδή για την πώληση της εργατικής 
δύναμης κάθε φορά σύμφωνα με την τιμή της αγοράς. 
Εκείνο που τα συνδικάτα εξασφαλίζουν στο προλετα-
ριάτο είναι η εκμετάλλευση προς όφελος του των υφι-
σταμένων εκάστοτε στην αγορά όρων της οικονομικής 
συγκυρίας (Konjunkturen). Αλλά οι όροι αυτοί, δηλα-
δή απ' τη μιά μεριά η καθοριζόμενη απ' την κατά-
σταση της παραγωγής ζήτηση εργατικής δύναμης κΓ 
απ' την άλλη η δημιουργούμενη απ' την προλεταριο-
ποίηση των μεσαίων στρωμάτων και τη φυσική ανα-
παραγωγή της εργατικής τάξης προσφορά εργατικής 
δύναμης και τέλος επίσης ο κάθε φορά δεδομένος βα-
θμός παραγωγικότητας της εργασίας, είναι γεγονότα 
που δεν μπορούν να επηρεαστούν από τα συνδικάτα. 
ΓΓ αυτό τα συνδικάτα δε μπορούν να ανατρέψουν το 
νόμο των ημερομισθίων. Το μόνο που μπορούν, στην 
καλύτερη περίπτωση, είναι να περιορίζουν την καπι-
ταλιστική εκμετάλλευση μέσα στα όρια πούναι κάθε 
φορά «κανονικά». Η βαθμιαία κατάργηση της εκμε-
τάλλευσης απ' τα συνδικάτα είναι κάτι το εντελώς α-
δύνατο. 

Ο Konrad Schmidt χαρακτηρίζει βέβαια το σημερι-
νό συνδικαλιστικό κίνημα σαν «ασθενείς απαρχές» 
και υπόσχεται ότι στο μέλλον «θα αυξάνει διαρκώς η 
επίδραση των συνδικάτων στο ζήτημα της ρύθμισης 
της παραγωγής». Με τη ρύθμιση της παραγωγής αντι-
λαμβανόμαστε δυό πράγματα: την ανάμιξη στο τεχνι-
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κό μέρος της παραγωγής και δεύτερο, τον καθορισμό 
της κλίμακος της παραγωγής. Ποια μπορεί νάναι και 
στις δύο αυτές περιπτώσεις η επίδραση των συνδικά-
των; Είναι φανερό ότι, όσον αφορά την τεχνική της 
παραγωγής, το συμφέρο του καπιταλιστή συμπίπτει, 
μέσα σε ορισμένα όρια, με την πρόοδο και την εξέλι-
ξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Η ανάγκη είναι ε-
κείνη που τον ωθεί στις τεχνικές τελειοποιήσεις. Αν-
τίθετα, η θέση του κάθε εργάτη χωριστά είναι ακρι-
βώς αντίστροφη: κάθε τεχνική ανατροπή είναι αντίθε-
τη προς τα συμφέροντα των εργατών που θίγονται α-
μέσως απ' αυτήν και χειροτερεύει άμεσα την 
κατάστασή των, γιατί ελαττώνει την αξία της εργατι-
κής δύναμης, καθιστά την εργασία εντατικώτερη, πε-
ρισσότερο μονότονη και βασανιστική. Το συνδικάτο, 
εφ' όσο του είναι δυνατό να αναμιχθεί στην τεχνική 
πλευρά της παραγωγής, δε μπορεί, όπως είναι φανερό, 
να αναμιχθεί παρά προς όφελος της αμέσως ενδιαφε-
ρομένης εργατικής ομάδας, δηλαδή να στραφεί εναντί-
ον των τεχνικών νεωτερισμών. Στην περίπτωση όμως 
αυτή δεν ενεργεί προς το συμφέρον της ολότητας της 
εργατικής τάξης και της χειραφέτησής της, το οποίο 
μάλλον συμπίπτει με την τεχνική πρόοδο, δηλαδή με 
το συμφέρον του κάθε καπιταλιστή χωριστά, αλλά 
προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, προς το συμ-
φέρον της αντίδρασης. Και πραγματικά, την τάση της 
ανάμιξης στην τεχνική πλευρά της παραγωγής δεν την 
βρίσκομε στο μέλλον, όπως νομίζει ο Konrad Schmidt̂  
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αλλά στο παρελθόν του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος. Χαρακτηρίζει την αρχική φάση των αγγλικών 
Trade-Unions (ως τα 1870) που διατηρούσαν ακόμα τις 
μεσαιωνικές συντεχνιακές παραδόσεις και — πράγμα 
χαρακτηριστικό — την αρχή του «κεκτημένου δικαιώ-
ματος για επαρκή εργασία»/ Η τάση των συνδικάτων 
να καθορίζουν τον όγκο της παραγωγής και τίς τιμές 
των εμπορευμάτων, είναι αντίθετα ένα φαινόμενο εντε-
λώς πρόσφατο. Πριν λίγο καιρό είδαμε — και πάλι 
μόνο στην Αγγλία — να καταβάλλονται προσπάθειες 
προς μιά τέτοια κατεύθυνση.^ Αλλά και οι προσπάθει-
ες αυτές, σύμφωνα με το χαρακτήρα και την τάση που 
παρουσιάζουν, δε διαφέρουν απ' τις άλλες. Γιατί, ττου 
καταλήγει αναγκαστικά η ενεργός συμμετοχή των 
συνδικάτων στον καθορισμό του όγκου και της τιμής 
της εμπορευματικής παραγωγής; Σ' ένα κάρτελ των 
εργατών με τους επιχειρηματίες εναντίον των κατανα-
λωτών, στην εφαρμογή μέσων εξαναγκασμού εναντίον 
των συναγωνιστών, τα οποία δεν υστερούν κατά τίποτε 
απέναντι των μεθόδων των συνήθων οργανώσεων των 
επιχειρηματιών. Αυτό, βασικά εξεταζόμενο δεν είναι 
μιά πάλη μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, αλλά μιά 
αλληλέγγυα πάλη του κεφαλαίου και της εργατικής 

1.Webb, Θεωρία και πράξη των Trade-Unions, τόμ. 2 σελ. 100 
επόμενα. 

2.Webb, στο ίδιο έργο, τόμ. 2, σελ. 115 επόμενα. 
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δύναμης εναντίον της καταναλώτριας κοινωνίας. Απ' 
την άποψη της κοινωνικής του αξίας, αυτό δεν είναι 
παρά μιά δράση αντιδραστική, που δεν είναι δυνατό 
να αποτελεί ένα σταθμό στην απολυτρωτική πάλη του 
προλεταριάτου, διότι είναι κάτι το εντελώς αντίθετο 
απ' την πάλη των τάξεων. Απ' την άποψη της πρακτι-
κής του αξίας, είναι μιά ουτοπία που, όπως αντιλαμβά-
νεται κανείς όταν σκεφθεί κάπως το ζήτημα, δεν είναι 
δυνατό να εφαρμοσθεί σε κλάδους μεγάλους που παρά-
γουν για την παγκόσμια αγορά. 

Η δράση των συνδικάτων περιορίζεται λοιπόν κυρί-
ως στην πάλη για το ημερομίσθιο και τις ώρες της ερ-
γασίας, δηλαδή μόνο στην πάλη για τη ρύθμιση της 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ανάλογα με τις συνθή-
κες της αγοράς. Απ' αυτή τη φύση των πραγμάτων, η 
επίδραση επί της παραγωγής είναι για τά συνδικάτα 
κάτι τι ανέφικτο. Και κάτι περισσότερο: Η όλη φορά 
της συνδικαλιστικής εξέλιξης οδηγεί, εντελώς αντίθε-
τα απ' ό,τι παραδέχεται ο Konrad Schmidt, στην πλή-
ρη απόσπαση της αγοράς της εργασίας από κάθε άμε-
ση σχέση με την αγορά των υπολοίπων εμπορευμά-
των. Απ' την άποψη αυτή χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός, ότι η εξέλιξη έβγαλε άχρηστη και αυτή ακό-
μη την προσπάθεια, πούχε ως σκοπό να φέρει, έστω 
και παθητικά, το συμβόλαιο της εργασίας σε μιά άμε-
ση σχέση με τη γενική κατάσταση της παραγωγής δια 
της εφαρμογής του συστήματος των κινητών μισθολο-
γίων, καθώς και ότι οι αγγλικές Trade-Unions απέχουν 
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όλο και πιό πολύ απ' τις προσπάθειες αυτές/ 

Αλλ* επίσης και μέσα στα πραγματικά όρια της επί-
δρασής του, το επαγγελματικό κίνημα δεν εξελίσσε-
ται, όπως προϋποθέτει η θεωρία της προσαρμογής του 
κεφαλαίου, προς μιά απεριόριστη επέκταση. Το αντί-
θετο ακριβώς συμβαίνει! Όταν έχουμε προ οφθαλμών 
μεγαλύτερες περιόδους της κοινωνικής εξέλιξης είναι 
αδύνατο να μας διαφύγει το γεγονός, ότι σε γενικές 
γραμμές βαίνουμε προς εποχές όχι μιάς νικηφόρου α-
νάπτυξης, αλλά μεγαλυτέρων διαρκώς δυσκολιών του 
επαγγελματικού κινήματος. Όταν η εξέλιξη της βιο-
μηχανίας φθάσει στο ζενίθ, όταν στην παγκόσμια αγο-
ρά αρχίσει για το κεφάλαιο η κατιούσα, τότε ο επαγ-
γελματικός αγώνας γίνεται δυό φορές δύσκολος: πρώ-
το, χειροτερεύουν για την εργατική τάξη οι αντικειμε-
νικοί όροι της αγοράς, γιατί η ζήτηση αυξάνει βραδύ-
τερα και η προσφορά ταχύτερα παρά άλλοτε* δεύτερο, 
το κεφάλαιο, για να αποζημιωθεί για τις απώλειες που 
υφίσταται στην παγκόσμια αγορά, προσπαθεί με επι-
μονή να ελαττώσει το μερίδιο των εργατών από το 
προϊόν της εργασίας. Η ελάττωση του ημερομισθίου 
είναι βέβαια ένα απ' τα σπουδαιότερα μέσα συγκράτη-

1. Στο προαναφερθέν έργο, σελ. 115. 
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σης του ποσοστού του κέρδους! ̂  Η Αγγλία μας δεί-
χνει ήδη την εικόνα της δεύτερης αυτής περιόδου που 
αρχίζει για το συνδικαλιστικό κίνημα. Στην περίοδο 
αυτή το επαγγελματικό κίνημα περιορίζεται αναγκα-
στικά στην απλή υπεράσπιση των κεκτημένων, αλλά 
κι* αυτό γίνεται διαρκώς δυσκολότερο. Η γενική αυτή 
πορεία των πραγμάτων, όπως την περιγράψαμε παρα-
πάνω, πρέπει βέβαια νάχει σαν αντίρροπο την άνοδο 
της πολιτικής και σοσιαλιστικής ταξικής πάλης. 

Το ίδιο λάθος της αντιστροφής της ιστορικής προο-
πτικής διαπράττει ο Konrad Schmidt και σχετικά με 
την κοινωνική μεταρρύθμιση, που λέγει, «από κοινού 
με τις επαγγελματικές ενώσεις των εργατών, θα επιβά-
λει στην τάξη των καπιταλιστών τους όρους υπό τους 
οποίους μόνο θα της επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ερ-
γατικές δυνάμεις». Σύμφωνα με την έννοια της κοινω-
νικής αυτής μεταρρύθμισης ο Μπερνστάϊν χαρακτηρί-
ζει την εργατική νομοθεσία σαν ένα κομμάτι «κοινω-
νικού ελέγχου» και κατά συνέπεια σαν ένα κομμάτι 
σοσιαλισμού. Επίσης και ο Konrad Schmidt λέγει 
«κοινωνικός έλεγχος» παντού όπου μιλά για την κρα-
τική προστασία των εργατών και αφού έτσι συνταυτί-
σει αισίως το κράτος με την κοινωνία προσθέτει θαρ-
ραλέα: «δηλαδή η τείνουσα προς τα άνω εργατική τά-

LK. Μάρξ, Κεφάλαιο, τόμ. ΙΙΙ/Ι, σελ. 216. 
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ξη» και κατ' αυτό τον τρόπο οι αβλαβείς προστατευ-
τικές διατάξεις του γερμανικού ομοσπονδιακού συμ-
βουλίου μεταβάλλονται σε σοσιαλιστικά μεταβατικά 
μέτρα του γερμανικού προλεταριάτου. 

Η πλάνη είναι εδώ ολοφάνερη. Το σημερινό κράτος 
δεν είναι καμμιά «κοινωνία», όπως αντιλαμβάνεται 
την κοινωνία «η τείνουσα προς τα άνω εργατική τά-
ξη», αλλά εκπρόσωπος της καπιταλιστικής κοινωνίας, 
δηλαδή ταξικό κράτος. Γι' αυτό και η κοινωνική με-
ταρρύθμιση που το κράτος αυτό διαχειρίζεται δεν εί-
ναι μιά εκδήλωση του «κοινωνικού ελέγχου», δηλαδή 
του ελέγχου της ελεύθερης εργαζόμενης κοινωνίας επί 
της ίδιας της παραγωγής, αλλά έ ν α ς έ λ ε γ χ ο ς 
τ η ς τ α ξ ι κ ή ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς τ ο υ κ ε φ α -
λ α ί ο υ ε π ί τ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς τ ο υ κ ε φ α -
λ α ί ο υ . Γι' αυτό τα φυσικά όρια της κοινωνικής 
μεταρρύθμισης είναι η παραγωγή του κεφαλαίου, δη-
λαδή τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Φυσικά, ο Μπερ^ 
νστάϊν και ο Konrad Schmidt και εδώ επίσης δε βλέ-
πουν σ' εκείνο που σήμερα υπάρχει παρά «ασθενείς α-
παρχές» και προβλέπουν για το μέλλον μιά διαρκή 
πρόοδο της κοινωνικής μεταρρύθμισης προς όφελος 
της εργατικής τάξης. Μόνο που και εδώ διαπράττουν 
το ίδιο λάθος όπως και με την απεριόριστη ανάπτυξη 
της ισχύος του επαγγελματικού κινήματος. 

Η θεωρία της βαθμιαίας εισαγωγής του σοσιαλι-
σμού δια κοινωνικών μεταρρυθμίσεων προϋποθέ-
τει σαν όρο, κ α ι ε δ ώ έ γ κ ε ι τ α ι τ ο 
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κ έ ν τ ρ ο β ά ρ ο υ ς τ η ς θ ε ω ρ ί α ς α υ τ ή ς , 
μιά ορισμένη αντικειμενική εξέλιξη τόσο της καπιτα-
λιστικής κοινωνίας όσο και του κράτους. Ό σ ο ν αφο-
ρά το πρώτο σημείο, το σχήμα της μελλοντικής εξέλι-
ξης, κατά την προϋπόθεση του Konrad Schmidt, οδη-
γεί «στη βαθμιαία υποβίβαση του ιδιοκτήτη του κεφα-
λαίου, δια του περιορισμού των δικαιωμάτων του, στο 
ρόλο ενός διαχειριστή». Ο Konrad Schmidt, έχοντας 
υπ' όψη του το αδύνατο δήθεν μιάς απότομης εφ' ά-
παξ απαλλοτρίωσης των μέσων της παραγωγής, αρκεί-
ται σε μιά θεωρία βαθμιαίας απαλλοτρίωσης. Γι' αυτό 
επινοεί σαν αναγκαία προϋπόθεση τη διάσπαση του 
δικαιώματος ιδιοκτησίας σε μιά «υπεριδιοκτησία», 
που ανήκει στην κοινωνία και που διαρκώς αυξάνει, 
καθώς και σ' ένα δικαίωμα επικαρπίας, που στα χέρια 
του καπιταλιστή περιορίζεται διαρκώς σε μιά απλή δι-
αχείριση της επιχείρησής του. Το κατασκεύασμα αυτό 
ή είναι αβλαβές λογοπαίγνιο που δε διατυπώθηκε στα 
σοβαρά, οπότε η θεωρία της βαθμιαίας απαλλοτρίω-
σης μένει εντελώς ακάλυπτη, ή είναι ένα στα σοβαρά 
διατυπωμένο σχήμα της εξέλιξης του δικαίου οπότε 
είναι εντελώς αντίστροφο. Η διάσπαση του δικαιώμα-
τος της ιδιοκτησίας σε άλλα μερικώτερα δικαιώματα, 
διάσπαση στην οποία καταφεύγει γιά τη «βαθμιαία α-
παλλοτρίωση» του κεφαλαίου ο Konrad Schmidt, χα-
ρακτηρίζει τη φεουδαρχική κοινωνία με τη φυσική 
της οικονομία, στην οποία η διανομή του προϊόντος 
μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών γινότανε σε είδος και 
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επί τη βάσει προσωπικών σχέσεων μεταξύ των φεου-
δαρχών και των υποτελών των. Η διάσπαση της ιδιο-
κτησίας σε διάφορα μερικά δικαιώματα ήταν η ευθύς 
εξ αρχής δεδομένη μορφή διανομής του κοινωνικού 
πλούτου. Με το πέρασμα στην εμπορευματική παρα-
γωγή και τη διάλυση όλων των προσωπικών δεσμών 
μεταξύ εκείνων που συμμετέχουν στην παραγωγή, στα-
θεροποιήθηκε αντιστρόφως η σχέση μεταξύ ανθρώπου 
και πράγματος, δηλαδή η ατομική ιδιοκτησία. Δεδομέ-
νου ότι η διανομή δε γίνεται πιά μέσα σε προσωπικές 
σχέσεις αλλά δια της ανταλλαγής, τα διάφορα μερίδια 
απ' τον κοινωνικό πλούτο δε μετριούνται πια με βάση 
τη διάσπαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας επί ε-
νός κοινού αντικειμένου, αλλά με βάση την αξία που 
ο καθένας προσκομίζει στην αγορά. Οι οικονομικές 
σχέσεις, που συνώδευσαν την εμφάνιση της εμπορευ-
ματικής παραγωγής στις κοινότητες των μεσαιωνικών 
πόλεων, εσήμαιναν συγχρόνως και τη διαμόρφωση 
της απόλυτης κλειστής ατομικής ιδιοκτησίας μέσα 
στους κόλπους των φεουδαρχικών νομικών σχέσεων 
με την κατατμημένη ιδιοκτησία. Αλλά μέσα στην κα-
πιταλιστική παραγωγή η εξέλιξη αυτή συνεχίζεται. 
Ό σ ο περισσότερο κοινωνικοποιείται η παραγωγή, τό-
σο περισσότερο η διανομή βασίζεται στην καθαρή αν-
ταλλαγή, τόσο περισσότερο απαραβίαστη και κλειστή 
γίνεται η καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία, τόσο πε-
ρισσότερο η καπιταλιστική ιδιοκτησία από δικαίωμα 
επί του προϊόντος της ιδίας εργασίας, μεταβάλλεται 
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σε δικαίωμα ιδιοποίησης του προϊόντος ξένης εργασί-
ας. Εφ' όσον ο καπιταλιστής διευθύνει ο ίδιος το ερ-
γοστάσιο, η διανομή συνδέεται οπωσδήποτε με την 
προσωπική συμμετοχή στην παραγωγή. Ό σ ο όμως γί-
νεται περιττή η προσωπική διεύθυνση του εργοστασι-
άρχου — και γίνεται ολότελα περιττή στις ανώνυμες 
εταιρίες, τόσο η κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία, σαν 
τίτλος μιάς απαίτησης κατά τη διανομή, αποσπάται ο-
λοκληρωτικά από κάθε προσωπική σχέση προς την 
παραγωγή και εμφανίζεται με την πιό καθαρή, κλει-
στή μορφή της. Το καπιταλιστικό δικαίωμα της ιδιο-
κτησίας φθάνει, με την ανάπτυξη του μετοχικού κεφα-
λαίου κάι του βιομηχανικού πιστωτικού κεφαλαίου, 
στην τέλεια διαμόρφωσή του. 

Το ιστορικό σχήμα της εξέλιξης των καπιταλιστών, 
όπως το χαράσσει ο Konrad Schmidt: «από ιδιοκτήτης 
σε απλό διαχειριστή», παριστά, κατά συνέπεια, ανάπο-
δα την πραγματική εξέλιξη. Η πραγματική εξέλιξη ο-
δηγεί αντίθετα απ' τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή 
στον απλό ιδιοκτήτη. Με τον Konrad Schmidt συμβαί-
νει εδώ ό,τι και με το Γκαίτε: 
Ό, τι έχει στην κατοχή τον το βλέπει σαν μακρυνό, 

κω ό,τι έχει εξαφανιστεί του φαίνεται σαν πραγματικότης. 
Το ιστορικό του σχήμα, όπως οικονομικά παλινδρο-

μεί απ' τη σύγχρονη ανώνυμη εταιρία στο βιοτεχνικό 
εργοστάσιο ή ακόμη και στο χειροτεχνικό εργαστή-
ριο, έτσι και στο δίκαιο επαναφέρει και πάλι τον κα-
πιταλιστικό κόσμο μέσα στα πλαίσια της φεουδαρχι-
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κής φυσικής οικονομίας. 
Απ' την άποψη αυτή και ο «κοινωνικός έλεγχος» 

εμφανίζεται σ ' ένα διαφορετικό φως, απ' εκείνο μέσα 
στο οποίο τον βλέπει ο Konrad Schmidt. Εκείνο που 
σήμερα λειτουργεί σαν «κοινωνικός έλεγχος» — η ερ-
γατική νομοθεσία, η επίβλεψη επί των ανωνύμων εται-
ριών, κτλ. — δεν έχει καμμιά πραγματικά σχέση με τη 
συμμετοχή στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, με την «υ-
περιδιοκτησία». Ο έλεγχος αυτός ασκείται όχι σαν 
π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, 
αλλ' αντίθετα σαν προστατευτικό μέτρο της καπιταλι-
στικής ιδιοκτησίας. Ή , για να μιλήσουμε οικονομι-
κά, δεν αποτελεί μιά επέμβαση στην καπιταλιστική 
εκμετάλλευση, αλλά της επιβάλλει ωρισμένους κανό-
νες (Normiernng). Κι' όταν ο Μπερνστάϊν ρωτά αν έ-
νας εργατικός νόμος περιέχει λίγο ή πολύ σοσιαλι-
σμό, μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε ότι στον πιό 
καλό εργατικό νόμο υπάρχει τόσος σοσιαλισμός όσος 
και στις δημαρχιακές διατάξεις για τον καθορισμό 
των οδών και το άναμμα των λαμπτήρων του φωταερί-
ου, πράγματα που είναι επίσης ένας κοινωνικός έλεγ-

%ος· 

4. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ. 

Η δεύτερη προϋπόθεση της βαθμιαίας εισαγωγής 
του σοσιαλισμού κατά τον Εδ. Μπερνστάϊν είναι η 
προϊούσα συνταύτιση του κράτους με την κοινωνία. 
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Έχει γίνει κοινοτοπία, ότι το σημερινό κράτος είναι 
ένα ταξικό κράτος. Αλλά κατά τη γνώμη μας και στην 
πρόταση αυτή, όπως και σε κάθε τι πούχει σχέση με 
την καπιταλιστική κοινωνία, δεν πρέπει κανείς να α-
ποδίδει ένα άκαμπτο και απόλυτο κύρος, αλλά να την 
παίρνει μέσα στη ρέουσα εξέλιξη. 

Με την πολιτική νίκη της μπουρζουαζίας το κράτος 
μεταβλήθηκε σε κράτος καπιταλιστικό. Βέβαια και η 
καπιταλιστική εξέλιξη μεταβάλλει σημαντικά τη φύση 
του κράτους, εφ' όσο διευρύνει διαρκώς τη σφαίρα 
της δράσης του, το επιφορτίζει διαρκώς με νέες λει-
τουργίες κυρίως όσον αφορά την οικονομική ζωή, κα-
θιστά όλο και περισσότερο αναγκαία την επέμβαση 
και τον έλεγχό του στην παραγωγή. Ό λ α αυτά παρα-
σκευάζουν τη μελλοντική συγχώνευση του κράτους με 
την κοινωνία, τη μεταβίβαση σαν να λέμε των λει-
τουργιών του κράτους στην κοινωνία. Απ' την άποψη 
αυτή μπορούμε να μιλάμε για τη συνταύτιση του κρά-
τους, μέσα στην εξέλιξή του, με την κοινωνία και μ' 
αυτήν αναμφιβόλως την έννοια ο Μάρξ λέγει, ότι η 
εργατική προστατευτική νομοθεσία είναι η πρώτη συ-
νειδητή ανάμιξη της «κοινωνίας» στην κοινωνική της 
ζωή. Σ' αυτή τη φράση του Μάρξ αναφέρεται ο 
Μπερνστάϊν. 

Αλλ* απ' την άλλη μεριά η ίδια καπιταλΐ(ήική εξέ-
λιξη προκαλεί στη φύση του κράτους και μιά άλλη 
αλλαγή. Εν πρώτοις το σημερινό κράτος είναι μιά ορ-
γάνωση της κυρίαρχης καπιταλιστικής τάξης. Όταν 
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το κράτος αναλαμβάνει προς το συμφέρον της κοινω-
νικής εξέλιξης διάφορες λειτουργίες γενικότερου εν-
διαφέροντος, δεν το κάνει αυτό, παρά μόνο γιατί και 
εφ' όσον τα γενικώτερα αυτά συμφέροντα και η κοι-
νωνική εξέλιξη συμπίπτουν γενικά με τα συμφέροντα 
της κυρίαρχης τάξης. Η προστατευτική νομοθεσία 
των εργατών π.χ. ανταποκρίνεται τόσο στο συμφέρον 
των καπιταλιστών, σαν τάξης, όσο και της κοινωνίας 
γενικά. Αλλά η αρμονία αυτή δε διαρκεί παρά ως ένα 
ορισμένο μόνο σημείο της καπιταλιστικής εξέλιξης. 
Όταν η εξέλιξη φθάσει σ ' ένα ορισμένο ύψρς, τότε 
τα συμφέροντα της μπουρζουαζίας σαν τάξης και το 
συμφέρον της οικονομικής προόδου, και με την καπι-
ταλιστική τους ακόμη έννοια, αρχίζουν νά διίστανται. 
Νομίζομε ότι η φράση αυτή έχει πιά αρχίσει, πράγμα 
που εκδηλώνεται με τα δυό σημαντικώτερα γεγονότα 
της σημερινής κοινωνικής ζωής: μ ε τ η δ α σ μ ο -
λ ο γ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή κ α ι τ ο μ ι λ ι τ α -
ρ ι σ μ ό . Και τα δυό — δασμολογική πολιτι-
κή και μιλιταρισμός — έπαιξαν στην ιστορία του κα-
πιταλισμού τον απαραίτητο, και γι' αυτό προοδευτικό, 
επαναστατικό ρόλο των. Χωρίς τα προστατευτικά δα-
σμολόγια δε θάταν δυνατή η ανάπτυξη της μεγάλης 
βιομηχανίας στις διάφορες χώρες. Αλλά σήμερα το 
προστατευτικό δασμολόγιο δε χρησιμεύει για την τε-
χνητή διατήρηση παρωχημένων μορφών παραγωγής. 
Απ' την άποψη της καπιταλιστικής εξέλιξης, δηλαδή 
απ' την άποψη της παγκοσμίου οικονομίας, είναι σή-
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μερα ολότελα αδιάφορο αν η Γερμανία εξάγει στην 
Αγγλία, ή αν η Αγγλία στη Γερμανία τα περισσότερα 
εμπορεύματα. Απ' την άποψη της ίδιας εξέλιξης τα 
προστατευτικά δασμολόγια εξεπλήρωσαν τον προορι-
σμό των και θα μπορούσαν να καταργηθούν, θάπρεπε 
μάλιστα να καταργηθούν! Με τη σημερινή αμοιβαία ε-
ξάρτηση των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, οι προ-
στατευτικοί δασμοί πάνω σε οποιαδήποτε εμπορεύμα-
τα δεν είναι δυνατό παρά να ακριβαίνουν την παραγω-
γή άλλων εμπορευμάτων στο εσωτερικό, δηλαδή να 
παρακωλύουν και πάλι την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 
Ό χ ι όμως τόσο απ' την άποψη της τάξης των καπι-
ταλιστών. Τους προστατευτικούς δασμούς δεν τους 
χρειάζεται η βιομηχανία για την ανάπτυξή της, αλλά 
οι επιχειρηματίες για την εξασφάλιση της διάθεσης 
των προϊόντων των. Δηλαδή οι δασμοί δε χρησιμεύ-
ουν πια σήμερα σαν μέσο προστασίας μιας ανερχομέ-
νης καπιταλιστικής παραγωγής εναντίον μιας άλλης 
περισσότερο ώριμης, αλλά σαν μέσο πάλης μιάς εθνι-
κής ομάδας καπιταλιστών εναντίον μιάς άλλης. Οι δα-
σμοί δεν είναι πιά μέσο προστασίας της βιομηχανίας 
που αποβλέπει στη δημιουργία και στην κατάκτηση 
της εσωτερικής αγοράς, αλλά μέσο απαραίτητο για 
την καρτελλοποίηση της βιομηχανίας, δηλαδή για τον 
αγώνα των καπιταλιστών παραγωγών εναντίον της κα-
ταναλώτριας κοινωνίας. Τέλος, εκείνο που δείχνει κα-
λύτερα τον ειδικό χαρακτήρα της σημερινής δασμολο-
γικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι τώρα σε όλες τις. 
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χώρες τον αποφασιστικό ρόλο στη ρύθμιση της δα-
σμολογικής πολιτικής δεν τον παίζει η βιομηχανία γε-
νικά αλλά η γεωργία, δηλαδή η δασμολογική πολιτι-
κή έγινες κυρίως ένα μέσο μ ε τ α μ φ ί ε σ η ς κ α ι 
έ κ φ ρ α σ η ς φ ε ο υ δ α ρ χ ι κ ώ ν σ υ μ φ ε -
ρ ό ν τ ω ν μ ε μ ο ρ φ ή κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή . 

Την ίδια μεταβολή υπέστη και ο μιλιταρισμός. Αν 
εξετάσουμε την ιστορία όχι όπως θα μπορούσε ή όπως 
θάπρεπε νάναι, αλλ' όπως πραγματικά ήταν, θα διαπι-
στώσουμε ότι ο πόλεμος αποτελούσε ένα απαραίτητο 
παράγοντα για την εξέλιξη της καπιταλιστικής οικο-
νομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Βορείου Αμερικής 
και η Γερμανία, η Ιταλία και τα Βαλκανικά κράτη, η 
Ρωσσία και η Πολωνία, όλες αυτές οι χώρες οφείλουν 
τους όρους ή την ώθηση για την καπιταλιστική των 
εξέλιξη στους πολέμους, όποια κι' αν ήτο η έκβασή 
των. Εφ' όσον υπήρχαν χώρες εσωτερικά διασπασμέ-
νες ή μ' ένα κλειστό σύστημα φυσικής οικονομίας 
πούπρεπε να καταργηθεί, έπαιζε και ο μιλιταρισμός 
ένα επαναστατικό, με καπιταλιστική έννοια, ρόλο. Σή-
μερα όμως και στο σημείο αυτό τα πράγματα διαφέ-
ρουν. Το γεγονός ότι η παγκόσμια πολιτική απέβη θέ-
ατρο απειλητικών συρράξεων, δεν οφείλεται πια τόσο 
στην προσπάθεια κατάκτησης καινούργιων χωρών για 
τον καπιταλισμό, όσο στις έτοιμες ευρωπαϊκές αντιθέ-
σεις που μεταφυτεύτηκαν στα άλλα μέρη του κόσμου 
και προκαλούν εκεί βίαιες εκκρήξεις. Εκείνοι που άλ-
λη λοαντιμετωπίζονται τώρα με τα όπλα στο χέρι, αδι-

49 



άφορο αν στην Ευρώπη ή σε άλλα μέρη του κόσμου, 
δεν είναι απ' τη μιά μερά χώρες καπιταλιστικές κι' 
απ' την άλλη χώρες με κλειστή φυσική οικονομία, 
αλλά κράτη που ωθούνται στη σύρραξη ακριβώς λόγω 
της ομοιότητας της μεγάλης καπιταλιστικής των εξέ-
λιξης. Η σύρραξη, υπό τους όρους αυτούς, δε μπορεί 
νάχει, απ' την άποψη της καπιταλιστικής εξέλιξης, 
παρά μοιραίες συνέπειες, δεδομένου ότι προκαλεί σε 
όλες τις καπιταλιστικές χώρες ισχυρότατους συγκλο-
νισμούς και ανατροπές στην οικονομική των ζωή. Το 
πράγμα όμως φαίνεται διαφορετικό απ' τη σκοπιά της 
τάξης των καπιταλιστών. Γι' αυτήν ο μιλιταρισμός εί-
ναι σήμερα απαραίτητος για τρεις λόγους: Πρώτο, 
σαν μέσο πάλης ανταγωνιστικών «εθνικών» συμφερόν-
των εναντίον άλλων εθνικών ομίλων δεύτερο, σαν 
σπουδαιότατος τομέας τοποθέτησης κεφαλαίων τόσο 
για το χρηματιστικό, όσο και για το βιομηχανικό κε-
φάλαιο* και τρίτο, σαν όργανο της ταξικής κυριαρχίας 
στο εσωτερικό εναντίον του εργαζομένου λαού. Ό λ α 
αυτά είναι συμφέροντα που δεν έχουν καθ' εαυτά καμ-
μιά σχέση με την πρόοδο του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Εκείνο που προδίδει και πάλι καλύτερα 
τον ειδικό χαρακτήρα του σημερινού μιλιταρισμού εί-
ναι πρώτο, η εξ αμίλλης γενική του ανάπτυξη σε όλες 
τις χώρες, που πραγματοποιείται σαν από μιά ιδία ε-
σωτερική μηχανική κινητήρια δύναμη, φαινόμενο εν-
τελώς άγνωστο ακόμη πριν από δυό δεκαετίες* δεύτε-
ρο, το μοιραίο, το αναπόφευκτο της επερχόμενης σύρ-
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ραξης, ενώ συγχρόνως είναι εντελώς ακαθόριστο ποιά 
είναι η αφορμή, ποιά είναι τα αμέσως ενδιαφερόμενα 
κράτη, ποιό είναι το αντικείμενο και ποιές οι άμεσες 
περιστάσεις της έριδας. Και ο μιλιταρισμός από κινη-
τήρια δύναμη του καπιταλισμού μεταβλήθηκε σε καπι-
ταλιστική αρρώστεια. 

Στη διάσταση αυτή μεταξύ της κοινωνικής εξέλιξης 
και των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, το κράτος 
παίρνει το μέρος της τελευταίας. Το κράτος με την 
πολιτική του έρχεται, ακριβώς όπως και η μπουρζουα-
ζία, με αντίθεση με την κοινωνική εξέλιξη, χάνει έτσι 
διαρκώς το χαρακτήρα του εκπροσώπου του κοινωνι-
κού συνόλου και μεταβάλλεται όλο και περισσότερο 
σε καθαρό τ α ξ ι κ ό κ ρ ά τ ο ς . Ή , για να εκ-
φρασθούμε ορθότερα, οι δυό αυτές ιδιότητές του χωρί-
ζονται η μιά απ' την άλλη και αποκορυφώνονται σε 
μιά αντίθεση μέσα στο ίδιο το κράτος. Και πραγματι-
κά η αντίθεση αυτή γίνεται καθημερινά πιό έντονη. 
Γιατί απ' τη μιά μεριά αυξάνουν οι γενικού χαρακτή-
ρα λειτουργίες του κράτους, η επέμβασή του στην 
κοινωνική ζωή, ο «έλεγχος» της κοινωνικής ζωής απ' 
τα όργανά του, απ' την άλλη μεριά όμως ο ταξικός 
του χαρακτήρας εξαναγκάζει το κράτος να μεταθέτει 
το βάρος της δράσης του και της ισχύος του σε σφαί-
ρες που δεν είναι οφέλιμες παρά μόνο για το ταξικό 
συμφέρο της μπουρζουαζίας, ενώ έχουνε αρνητική ση-
μασία για το κοινωνικό σύνολο, σε σφαίρες όπως ο 
μιλιταρισμός, η δασμολογική και αποικιακή πολιτική. 
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Έτσι όμως και ο «κοινωνικός έλεγχος» απ' το κρά-
τος υφίσταται όλο και περισσότερο την επίδραση του 
ταξικού χαρακτήρα του κράτους, (βλέπε πώς χειρίζε-
ται το κράτος την προστατευτική εργατική νομοθεσία 
σε όλες τις χώρες). 

Η ανάπτυξη της δημοκρατίας, στην οποία επίσης ο 
Μπερνστάϊν βλέπει το μέσο της βαθμιαίας εισαγωγής 
του σοσιαλισμού, δεν αντιφάσκει, αλλά μάλλον αντα-
ποκρίνεται πλήρως στη μεταβολή αυτή, όπως την πε-
ριγράψαμε, της φύσης του κράτους. 

Η κατάκτηση μιάς σοσιαλδημοκρατικής πλειονοψη-
φίας στο κοινοβούλιο θα αποτελέσει, όπως επεξηγεί ο 
Konrad Schmidt, τον άμεσο δρόμο της βαθμιαίας αυ-
τής σοσιαλιστικοποίησης, της κοινωνίας. Οι δημο-
κρατικές μορφές της πολιτικής ζωής είναι αναμφιβό-
λως ένα φαινόμενο που εκφράζει περισσότερο από κά-
θε άλλο προϊούσα συνταύτιση του κράτους με την κοι-
νωνία και αποτελεί γι' αυτό μιά βαθμίδα προς τη σο-
σιαλιστική ανατροπή. Αλλά γΓ αυτό η διάσπαση στο 
χαρακτήρα του καπιταλιστικού κράτους, διάσπαση 
που χαρακτηρίσαμε παραπάνω, εκδηλώνεται οξύτερα 
μέσα στο σύγχρονο κοινοβουλευτισμό. Βέβαια κατά 
τη μορφή ο κοινοβουλευτισμός χρησιμεύει για να εκ-
φράζει μέσα στην κρατική οργάνωση τα συμφέροντα 
του συνόλου της κοινωνίας. Απ' την άλλη μεριά όμως 
ο κοινοβουλευτισμός αποτελεί την έκφραση της καπι-
ταλιστικής· κοινωνίας, δηλαδή μιάς κοινωνίας, μέσα 
στην οποία τα καπιταλιστικά συμφέροντα είναι τα πιό 
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αποφασιστικά. Οι κατά τη μορφή δημοκρατικοί θε-
σμοί γίνονται κατά το περιεχόμενο όργανα των συμφε-
ρόντων της κυρίαρχης τάξης. Αυτό εκδηλώνεται χει-
ροπιαστά με το γεγονός ότι μόλις η δημοκρατία πα-
ρουσιάσει την τάση να απαρνηθεί τον ταξικό της χα-
ρακτήρα και να μεταβληθεί σε όργανο των πραγματι-
κών λαϊκών συμφερόντων, οι δημοκρατικές μορφές 
θυσιάζονται απ' την ίδια τη μπουρζουαζία και το κρά-
τος της. Η ιδέα της σοσιαλδημοκρατικής κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας φαίνεται ύστερα από όλα αυτά 
σαν ένας υπολογισμός που, εντελώς σύμφωνα με το 
πνεύμα του αστικού λιμπεραλισμού, βασίζεται μόνο σε 
μιά τυπική πλευρά της δημοκρατίας και αφήνει όλως 
διόλου κατά μέρος την άλλη πλευρά, το πραγματικό 
περιεχόμενο της δημοκρατίας. Και ο κοινοβουλευτι-
σμός γενικά δεν είναι ένα άμεσα σοσιαλιστικό στοι-
χείο, που διαποτίζει βαθμιαία την καπιταλιστική κοι-
νωνία, όπως παραδέχεται ο Μπερνστάϊν, αλλ' αντίθε-
τα ένα ειδικό μέσο του αστικού ταξικού κράτους για 
την ωρίμανση και την ανάπτυξη των καπιταλιστικών 
αντιθέσεων. 

Συγκριτικά με την αντικειμενική αυτή εξέλιξη του 
κράτους η πρόταση του Μπερνστάϊν και του Konrad 
Schmidt για τον «κοινωνικό έλεγχο» που διαρκώς αυ-
ξάνει και επιφέρει άμεσα το σοσιαλισμό, μεταβάλλε-
ται σε μιά φράση πούρχεται καθημερινά σε μεγαλύτε-
ρη αντίθεση με την πραγματικότητα. 

Η θεωρία της βαθμιαίας εισαγωγής του σοσιαλι-
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σμού ανάγεται σε μιά βαθμιαία μεταρρύθμιση της κα-
πιταλιστικής ιδιοκτησίας και του καπιταλιστικού κρά-
τους κατά τη σοσιαλιστική έννοια. Αλλά και η καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία και το καπιταλιστικό κράτος ε-
ξελίσσονται, συνεπεία αντικειμενικών φαινομένων της 
σημερινής κοινωνίας, προς μιά ακριβώς αντίθετη κα-
τεύθυνση. Η παραγωγή γίνεται όλο και περισσότερο 
κοινωνική, η ανάμιξη του κράτους στην παραγωγή, ο 
κρατικός έλεγχος γίνεται διαρκώς ευρύτερος. Αλλά 
συγχρόνως η ατομική ιδιοκτησία γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο η μορφή της γυμνής καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης ξένης εργασίας και ο κρατικός έλεγχος εμ-
πνέεται όλο και περισσότερο από αποκλειστικά ταξι-
κά συμφέροντα. Εφ' όσον λοιπόν το κράτος, δηλαδή 
η πολιτική οργάνωση, και οι σχέσεις ιδιοκτησίας, δη-
λαδή η νομική οργάνωση του καπιταλισμού, γίνονται 
με την εξέλιξη όχι περισσότερο σοσιαλιστικά, αλλά 
περισσότερο καπιταλιστικά, βάζουν μπροστά στη θεω-
ρία της βαθμιαίας εισαγωγής του σοσιαλισμού δυό α-
νυπέρβλητες δυσκολίες. 

Η ιδέα του Φουριέ, να μεταβάλει με το σύνθημα των 
«φαλανστερίων» όλο το θαλάσσιο νερό της γης σε λε-
μονάδα, ήταν πολύ φανταστική. Αλλά η ιδέα του 
Μπερνστάϊν να μεταβάλει τη θάλασσα της καπιταλι-
στικής πικρίας σε θάλασσα σοσιαλιστικής γλυκύτη-
τας προσθέτοντας σ' αυτήν κατά φιάλες τη σοσιαλρε-
φορμιστική λεμονάδα, είναι πιό ανούσια χωρίς νάναι 
και λιγώτερο φανταστική. 
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Ol παραγωγικές σχέσεις της καπιταλιστικής κοινω-
νίας πλησιάζουν όλο και περισσότερο στις σοσιαλι-
στικές, αλλά οι πολιτικές και νομικές της σχέσεις ε-
γείρουν αντίθετα ένα διαρκώς υψηλότερο τείχος μετα-
ξύ της καπιταλιστικής και της σοσιαλιστικής κοινω-
νίας. Η εξέλιξη των κοινωνικών μεταρρυθμίσεως και 
της δημοκρατίας δε διατρυπά το τείχος αυτό, αλλά το 
κάνει στερεώτερο και σκληρότερο. Το τείχος αυτό δεν 
είναι δυνατό να κατεδαφιστεί παρά μόνο με το σφυρο-
κόπημα της επανάστασης, δηλαδή με την κατάκτηση 
της πολιτικής εξουσίας απ' το προλεταριάτο. 

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να αποδείξουμε 
ότι η θεωρία του Μπερνστάϊν αποσπά το σοσιαλιστι-
κό πρόγραμμα απ' την υλική του βάση και το μεταθέ-
τει στη σφαίρα του ιδεαλισμού. Αυτό όσον αφορά τα 
θεωρητικά επιχειρήματα. Αλλά ποιά όψη μας παρου-
σιάζει τώρα η θεωρία μεταφραζόμενη στην πράξη; 
Στην αρχή και τυπικά δε διακρίνεται κατά τίποτε απ' 
τη μέχρι τούδε συνηθισμένη πράξη της σοσιαλδημο-
κρατικής πάλης. Τα συνδικάτα, η πάλη για την κοινω-
νική μεταρρύθμιση και τη δημοκρατικοποίηση των 
πολιτικών θεσμών, αυτά τα ίδια πράγματα αποτελούν 
κατά τα άλλα και τό τυπικό περιεχόμενο της δραστη-
ριότητας της σοσιαλδημοκρατίας. Η διαφορά λοιπόν 

55 



δεν έγκειται στο τ ί, αλλά στο π ώ ς . Όπως έχουν 
σήμερα τα πράγματα μέσα στη σοσιαλδημοκρατία, η 
συνδικαλιστική και κοινοβουλευτική πάλη θεωρούν-
ται σαν μέσα βαθμιαίας καθοδήγησης και διαπαιδαγώ-
γησης του προλεταριάτου για την κατάληψη της πολι-
τικής εξουσίας. Κατά τη ρεβιζιονιστική αντίληψη, 
που θεωρεί αδύνατη καί άσκοπη την κατάληψη της 
πολιτικής εξουσίας, η συνδικαλιστική και κοινοβου-
λευτική πάλη πρέπει να διεξάγονται μόνο για την επί-
τευξη αμέσων αποτελεσμάτων, δηλαδή για την εξύψω-
ση της υλικής θέσης των εργατών, για τον βαθμιαίο 
περιορισμό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και τη 
διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου. Αν αφήσουμε κα-
τά μέρος την άμεση εξύψωση της θέσης των εργατών, 
που σαν σκοπός είναι κοινός και στις δυό αντιλήψεις, 
και στη συνηθισμένη του κόμματος καθώς και στη ρε-
βιζιονιστική, η όλη διαφορά συνοψίζεται στα εξής: 
σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη η σοσιαλιστι-
κή σημασία της επαγγελματικής και πολιτικής πάλης 
έγκειται στο γεγονός ότι η πάλη αυτή προετοιμάζει το 
προλεταριάτο, δηλαδή τον υποκειμενικό παράγοντα 
της σοσιαλιστικής ανατροπής, για την κατάληψη της 
εξουσίας. Κατά τον Μπερνστάϊν η επαγγελματική και 
πολιτική πάλη έχει σοσιαλιστική σημασία, διότι περι-
ορίζει βαθμιαία την καπιταλιστική εκμετάλλευση, α-
φαιρεί όλο και περισσότερο απ' την καπιταλιστική 
κοινωνία τον καπιταλιστικό της χαρακτήρα, της επι-
βάλλει το σοσιαλιστικό χαρακτήρα, με άλλες λέ-
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ξεις επιφέρει α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά τη σοσιαλιστι-
κή ανατροπή. Όταν εξετάσει κανείς από πιό κοντά τα 
πράγματα, βλέπει ότι πρόκειται για δυό αντιλήψεις ρι-
ζικά αντίθετες. Κατά τη συνηθισμένη αντίληψη του 
κόμματος to προλεταριάτο αποκτά με την επαγγελμα-
τική και πολιτική πάλη την πεποίθηση, ότι είναι αδύ-
νατο με την πάλη αυτή να αλλάξει ριζικά τη θέση του 
και ότι είναι απαραίτητο να καταλάβει οριστικά την 
πολιτική εξουσία. Η θεωρία του Μπερνστάϊν ξεκινά 
απ' την προϋπόθεση ότι είναι αδύνατη η κατάληψη 
της πολιτικής εξουσίας και καταλήγει στο συμπέρα-
σμα της εισαγωγής του σοσιαλισμού με απλή επαγ-
γελματική πάλη. 

Ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας της επαγγελματικής 
και κοινοβουλευτικής πάλης έγκειται λοιπόν, κατά 
τόν Μπερνστάϊν, στη βαθμιαία επίδρασή της επί της 
καπιταλιστικής οικονομίας, που την σοσιαλιστικοποι-
εί. Αλλά η επίδραση αυτή δεν είναι, όπως προσπαθή-
σαμε να αποδείξουμε, παρά φανταστική. Οι καπιταλι-
στικοί θεσμοί της ιδιοκτησίας και του κράτους εξε-
λίσσονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με τη θεω-
ρία λοιπόν του Μπερνστάϊν ο πρακτικός καθημερινός 
αγώνας της σοσιαλδημοκρατίας παύει γενικά νάχει ο-
ποιαδήποτε σχέση με το σοσιαλισμό. Η μεγάλη σοσι-
αλιστική σημασία της επαγγελματικής και πολιτικής 
πάλης έγκειται στο γεγονός ότι σοσιαλιστικοποιούν 
τη γνώση, τη συνείδηση του προλεταριάτου, το οργα-
νώνουν σαν τάξη. Η επαγγελματική και πολιτική πά-
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λη, όταν τη θεωρεί κανείς σα μέσο για την άμεση σο-
σιαλιστικοποίηση της καπιταλιστικής οικονομίας, όχι 
μόνο δεν ανταποκρίνεται στο φανταστικό αυτό προο-
ρισμό της, αλλά χάνει συγχρόνίως και την άλλη σημα-
σία της: παύει νάναι ένα μέσο διαπαιδαγώγησης της 
εργατικής τάξης για την προλεταριακή κατάληψη της 
πολιτικής εξουσίας. 

Γι' αυτό ο Εδ. Μπερνστάϊν και ο Konrad Schmidt 
παρανοούν εντελώς το πράγμα όταν εφησυχάζουν με 
την ιδέα, ότι ο τελικός σκοπός δεν χάνεται για το ερ-
γατικό κίνημα αν η ό|λη πάλη περιοριστεί στις κοινω-
νικές μεταρρυθμίσεις και στα συνδικάτα, διότι κάθε 
πρόοδος στο δρόμο αυτόν υπερβάλλει τον εαυτό της 
και διότι έτσι ο σοσιαλιστικός τελικός σκοπός ενυ-
πάρχει σαν τάση μέσα στο κίνημα. Αυτό είναι πρα-
γματικά ολότελα ορθό όταν πρόκειται για τη σημερι-
νή τακτική της σοσιαλδημοκρατίας, όταν δηλαδή της 
επαγγελματικής και κοινωνικομεταρρυθμιστικής πά-
λης προηγείται σαν οδηγητικό άστρο, σαν σταθερή 
και άκαμπτη επιδίωξη, ο σκοπός της κατάληψης της 
πολιτικής εξουσίας. Όταν όμως αποσπά κανείς την 
εκ των προτέρων δεδομένη επιδίωξη αυτή απ' το κί-
νημα, όταν προβάλλει άμεσα σαν αυτοσκοπό την κοι-
νωνική μεταρρύθμιση, τότε η κοινωνική μεταρρύθμι-
ση όχι μόνο δεν οδηγεί προς την πραγματοποίηση του 
σοσιαλιστικού τελικού σκοπού, αλλά και μας βγάζει 
μάλλον σ' έναν αντίθετο δρόμο. Ο Konrad Schmidt ε-
παφίεται, σαν να λέμε, στη μηχανική κίνηση, που α-
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φού αρχίσει, δε μπορεί να σταματήσει μόνη της γιατί, 
σύμφωνα με την απλή πρόταση ότι η όρεξη έρχεται 
τρώγοντας, η εργατική τάξη δεν θα ικανοποιείται ποτέ 
με τις μεταρρυθμίσεις, εφ* όσον δεν ολοκληρώνεται η 
σοσιαλιστική μεταβολή. Η τελευταία αυτή προϋπόθε-
ση είναι βέβαια ορθή· γι' αυτό άλλωστε μας εγγυάται 
ο περιορισμένος χαρακτήρας της καπιταλιστικής κοι-
νωνικής μεταρρύθμισης. Το τελικό όμως συμπέρασμα 
δε θα μπορούσε νάν^αι ορθό παρά μόνο στην περίπτω-
ση που θάταν δυνατό να κατασκευαστεί μιά συνεχής 
αλυσίδα αδιάκοπων κάι διαρκώς διευρυνομένων κοινω-
νικών μεταρρυθμίσεων, που να οδηγεί άμεσα απ* το 
σημερινό κοινωνικό καθεστώς στο σοσιαλιστικό. Αυ-
τό όμως ανήκει στη φαντασία* σύμφωνα με τη φύση 
των πραγμάτων η αλυσίδα θραύεται πολύ γρήγορα και 
οι δρόμοι που μπορεί απ* το σημείο αυτό να ακολου-
θήσει το κίνημα είναι ποικίλρι. 

Θα επακολουθήσει τότε αμεσώτατα και πιθανώτατα 
μιά μεταβολή την τακτική με την έννοια ότι όλες οι 
προσπάθειες θα καταβάλλονται πιά αποκλειστικά για 
την επίτευξη των πρακτικών αποτελεσμάτων της πά-
λης, των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Η αδιάλλακτη, 
άκαμπτη ταξική άποψη που δεν έχει έννοια παρά μόνο 
προκειμένου για μιά προσπάθεια κατάληψης της πολι-
τικής εξουσίας, μεταβάλλεται όλο και περισσότερο σε 
εμπόδιο, εφ* όσον οι άμεσες πρακτικές επιτυχίες απο-
τελούν τον κύριο σκοπό. Το επόμενο βήμα είναι λοι-
πόν μια «πολιτική ισοζυγίου» — σε καλά γερμανικά: 
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μιά «εμπορική πολιτική» — και μιά διαλλακτική και 
συνετή — σαν να επρόκειτο για αστούς πολιτικούς — 
στάση. Αλλ' ούτε και στο σημείο αυτό είναι δυνατό 
να σταθεί το κίνημα επί μακρό χρονικό διάστημα. 
Εφ' όσον η κοινωνική μεταρρύθμιση είναι και θα εί-
ναι μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο ένα κούφιο καρύ-
δι, το επόμενο λογικό βήμα, οποιαδήποτε τακτική κι' 
αν ακολουθήσει κανείς, δε μπορεί νάναι παρά η απο-
γοήτευση και απ' την κοινωνική μεταρρύθμιση, δηλα-
δή το ήσυχο λιμάνι, όπου έρριξαν την άγκυρά τους οι 
καθηγητές Schmoller και Σία, που κΓ αυτοί επίσης με-
λέτησαν μέσα στα κοινωνικορεφορμιστικά νερά το με-
γαλόκοσμο και το μικρόκοσμο, για ν' αφήσουν στο 
τέλος όλα να γίνουν όπως αρέσει στο Θεό.* Ο σοσια-
λισμός λοιπόν δεν προκύπτει διόλου μόνος του και 
υπό όλες τις περιστάσεις απ' τον καθημερινό αγώνα 
της εργατικής τάξης. Ο σοσιαλισμός βγαίνει μόνο απ' 
τις διαρκώς οξυνόμενες αντιθέσεις της καπιταλιστικής 
οικονομίας και απ' τη γνώση πούχει η εργατική ταξη 
για το απαραίτητο της κατάργησης της καπιταλιστι-
κής οικονομίας από μιά κοινωνική ανατροπή. 

1 Το 1872 οι καθηγητές Βάγκνερ, Schmoller, Μπερντάνο και άλ-
λοι συνήλθαν σ' ένα συνέδριο, όπου διακήρυξαν με μεγάλο θόρυ-
βο και επίδειξη ότι σκοπός των είναι η εισαγωγή κοινωνικών με-
ταρρυθμίσεως για την προστασία της εργατικής τάξης. Οι ίδιοι 
κύριοι, που ο φιλελεύθερος Οππενχάϊμερ ονόμαζε ειρωνικά «σοσι-
αλιστές από καθέδρας» ίδρυσαν ευθύς κατόπιν το «Σύνδεσμο Κοι-
νωνικών Μεταρρυθμίσεων». Λίγα χρόνια αργότερα, όταν εντάθηκε 
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Όταν αρνείται κανείς το ένα και αποκρούει το άλλο, 
όπως κάνει ο ρεβιζιονισμός, περιορίζει άμεσα το ερ-
γατικό κίνημα σ* ένα κίνημα των συνδικάτων για τά 
συνδικάτα, σ' ένα κίνημα μεταρρυθμιστικό για τις με-
ταρρυθμίσεις* το εργατικό κίνημα τότε καταλήγει, σε 
τελευταία ανάλυση, δια της ιδίας του βαρύτητας, στην 
εγκατάλειψη της ταξικής άποψης. 

Οι συνέπειες αυτές γίνονται φανερές και όταν εξετά-
σει κανείς τη ρεβιζιονιστική θεωρία και από μιά άλλη 
άποψη και θέσει το ερώτημα: ποιός είναι ο γενικός 
χαρακτήρας της ρεβιζιονιστικής θεωρίας; Είναι φανε-
ρό ότι ο ρεβιζιονισμός δε στηρίζεται στις καπιταλι-
στικές σχέσεις και δεν αρνείται μαζύ με τους αστούς 
οικονομολόγους, τις αντιθέσεις που περικλείουν οι 
σχέσεις αυτές. Αντίθετα, στη θεωρία του βάζει, όπως 
και η μαρξιστική θεωρία, σαν προϋπόθεση την ύπαρ-
ξη των αντιθέσεων αυτών. Απ' την άλλη μεριά όμως 

η πάλη εναντίον της σοσιαλδημοκρατίας, οι Φωστήρες του ^από 
καθέδρας σοσιαλισμού» ψήφισαν σαν βουλευτές στο Ρίϊχσταγκ 

για την παράταση του Νόμου εναντίον των σοσιαλιστών. Κατά τα 
άλλα, η όλη δράση του συνδέσμου δεν είναι παρά οι ετήσιες γενι-
κές συνελεύσεις του, όπου υποβάλλονται μερικές καθηγητικές ει-
σηγήσεις για διάφορα θέματα* εκτός απ' αυτό ο σύνδεσμος εξέδω-
σε πάνω από εκατό χονδρούς τόμους για οικονομικά ζητήματα. Οι 
κύριοι καθηγητές που άλλως τε συνηγόρησαν υπέρ των κατασκευ-
αστικών δασμών, του μιλιταρισμού κ.τ.λ. δεν έκαμαν τίποτε για τις 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα τελευταίως ο σύνδεσμος εγκατέ-
λειψε κΓ όλας τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ασχολείται με 
το θέμα των κρίσεων, των κάρτελ κ.τ.λ. 
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— κΓ αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της θεωρίας 
του γενικά και η βασική του διαφορά απ' την καθιε-
ρωμένη ως τα σήμερα αντίληψη της σοσιαλδημοκρα-
τίας — η θεωρία του δεν έχει ως βάση την άρση των 
αντιθέσεων αυτών δια της ιδίας των συνεπούς εξέλι-
ξης. 

Η θεωρία του στέκεται στο μέσο μεταξύ των δύο ά-
κρων δε θέλει να ωριμάσουν πλήρως οι καπιταλιστι-
κές αντιθέσεις και να καταργηθούν ριζικά από μια ε-
παναστατική μετατροπή· θέλει να τους θραύσει την 
αιχμή, ν α τ ι ς α μ β λ ύ ν ε ι . Έτσι η έκλειψη των 
κρίσεων και η οργάνωση των επιχειρηματιών μέλλει 
να αμβλύνει την αντίθεση μεταξύ της παραγωγής και 
της κατανάλωσης, η εξύψωση της θέσης του προλετα-
ριάτου και η διατήρηση της μεσαίας τάξης, την αντί-
θεση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, η αύξουσα δη-
μοκρατία και ο έλεγχος, την αντίθεση μεταξύ ταξικού 
κράτους και κοινωνίας. 

Φυσικά και η καθιερωμένη σοσιαλδημοκρατική τα-
κτική δεν είναι να περιμένουμε πρώτα την εξέλιξη των 
καπιταλιστικών αντιθέσεων στον ανώτατό των βαθμό 
και έπειτα τη μετατροπή των. Αντίθετα, στηριζόμαστε 
απλώς στην κατεύθυνση που διαγνώσαμε ότι ακολου-
θεί η εξέλιξη, αλλά στον πολιτικό αγώνα ακολουθού-
με ως το τέλος τις συνέπειες που βγαίνουν απ' την κα-, 
τεύθυνση αυτή της εξέλιξης* σ' αυτό έγκειται γενικά 
η φύση κάθε επαναστατικής τακτικής. Έτσι η σοσι-
αλδημοκρατία καταπολεμά λ.χ. πάντοτε τους δασμούς 
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και το μιλιταρισμό και όχι μόνο όταν εκδηλωθή πλή-
ρως ο αντιδραστικός των χαρακτήρας. Αλλ' ο Μπερ-
νστάϊν, στην τακτική του γενικά, δε στηρίζεται στην 
περαιτέρω εξέλιξη και όξυνση, αλλά στην άμβλυνση 
των καπιταλιστικών αντιθέσεων. Αυτό το διατύπωσε ο 
ίδιος κατά τον πιό επιτυχή τρόπο όταν μιλούσε για 
μιά «προσαρμογή» της καπιταλιστικής οικονομίας. 
Πότε θάταν ορθή μιά τέτοια αντίληψη; Όλες οι αντι-
θέσεις της σημερινής κοινωνίας δεν είναι παρά αποτε-
λέσματα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αν 
θέσουμε ως προϋπόθεση, ότι ο τρόπος αυτός παραγω-
γής εξελίσσεται και στο μέλλον προς την ίδια ως τώ-
ρα κατεύθυνση, πρέπει συγχρόνως να παραδεχτούμε, 
ότι ι̂αζύ του εξελίσσονται αναπόσπαστα και όλες οι 
συνέπειες, ότι οι αντιθέσεις οξύνονται και εντείνονται, 
αντί να αμβλύνονται. Η άμβλυνση των καπιταλιστι-
κών αντιθέσεων προϋποθέτει, ότι η καπιταλιστική πα-
ραγωγή βρίσκει προσκόμματα στην εξέλιξή της. 
Η σ τ α σ ι μ ό τ η τ α τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι -
κ ή ς ε ξ έ λ ι ξ η ς είναι, με μιά λέξη, η γενική 

.προϋπόθεση της μπερνσταϊνικής θεωρίας. 
Έτσι όμως η θεωρία αυτοκαταδικάζεται και μάλιστα 

αυτοκαταδικάζεται δυό φορές. Πρώτα ξεσκεπάζει τον 
ουτοπικό της χαρακτήρα σχετικά με το σοσιαλιστικό 
τελικό σκοπό — είναι ευθύς εξ αρχής φανερό ότι η 
καπιταλιστική εξέλιξη, έφ' όσον αμβλύνονται οι αντι-
θέσεις της, δεν είναι ποτέ δυνατό να οδηγήσει στη σο-
σιαλιστική ανατροπή, — πράγμα που επιβεβαιώνει 
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την ανάλυσή της για τις πρακτικές συνέπειες της θεω-
ρίας. Δεύτερο, ξεσκεπάζει τον α ν τ ι δ ρ α σ τ ι κ ό 
της χαρακτήρα σχετικά με τη συντελούμενη γρήγορα 
καπιταλιστική εξέλιξη. Και τώρα τίθεται το ερώτημα: 
πώς είναι δυνατόν, έχοντας υπ' όψη μας την πραγμα-
τική καπιταλιστική εξέλιξη, να εξηγήσουμε ή καλύτε-
ρα να χαρακτηρίσουμε την μπερνσταϊνική θεωρία; 

Νομίζομε ότι στο πρώτο αυτό μέρος απεδείξαμε πό-
σο αβάσιμες είναι οι οικονομικές προϋποθέσεις — η 
θεωρία της καπιταλιστικής «προσαρμογής», — απ' τις 
οποίες ξεκινά ο Μπερνστάϊν για ν* αναλύσει τις ση-
μερινές κοινωνικές συνθήκες. Είδαμε, ότι ούτε το πι-
στωτικό σύστημα ούτε τα κάρτελ μπορούν να θεωρη-
θούν σαν «μέσα προσαρμογής» της καπιταλιστικής οι-
κονομίας· ότι ούτε η προσωρινή εξαφάνιση των κρί-
σεων ούτε η διατήρηση της μεσαίας τάξης μπορούν 
να θεωρηθούν σαν συμπτώματα της καπιταλιστικής 
προσαρμογής. Στη βάση όλων αυτών των λεπτομερει-
ών της θεωρίας της προσαρμογής — εκτός απ' τα ά-
μεσα λάθη που περιέχει — υπάρχει ένα ακόμη κοινό, 
ενδεικτικό χαρακτηριστικό. Η θεωρία αυτή συλλαμβά-
νει όλα τα παραπάνω φαινόμενα της οικονομικής ζωής 
όχι μέσα στην οργανική των σύνδεση με την όλη κα-
πιταλιστική εξέλιξη, όχι μέσα στη συνάρτησή των με 
τον όλο μηχανισμό της οικονομίας, αλλά αποσπασμέ-
να απ' τη συνάρτηση αυτή, σαν αυθύπαρκτα φαινόμε-
να, σαν desjecta membra (διασκορπισμένα τμήματα) 
μιάς άψυχης μηχανής. Αυτό φαίνεται π.χ. στη μπερ-
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νσταϊνική αντίληψη για την προσαρμοστική επίδραση 
της πίστης. Όταν θεωρεί κανείς την πίστη σαν μιά α-
νώτερη φυσική βαθμίδα της ανταλλαγής με τις ενυ-
πάρχουσες σ' αυτήν αντιθέσεις, είναι αδύνατο να βλέ-
πει συγχρόνως στην πίστη ένα οποιοδήποτε μηχανικό 
«μέσο προσαρμογής» που βρίσκεται, σαν να λέμε, έξω 
απ' την ανταλλαγή. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι αδύνα-
το να χαρακτηρίζουμε και τό χρήμα, το εμπόρευμα, το 
κεφάλαιο σαν «μέσα προσαρμογής» του καπιταλισμού. 
Η πίστη είναι, όχι λιγώτερο απ' το χρήμα, το εμπό-
ρευμα και το κεφάλαιο, ένα οργανικό μέλος της καπι-
ταλιστικής οικονομίας σε ένα ορισμένο στάδιο της ε-
ξέλιξής της και αποτελεί στο στάδιο αυτό, ακριβώς ό-
πως και εκείνα, ένα επίσης απαραίτητο ενδιάμεσο κρί-
κο μέσα στον όλο μηχανισμό της, καθώς και ένα όρ-
γανο καταστροφής, δεδομένου ότι αυξάνει όλες τις 
εσωτερικές της αντιθέσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν εξ ίσου για τα κάρτελ και τα 
τελειοποιημένα μέσα συγκοινωνίας. 

Την ίδια μηχανική και μη διαλεκτική αντίληψη 
βρίσκουμε και στον τρόπο με τον οτΐοίο ο Μπερνστάϊν 
καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η εξαφάνιση των κρί-
σεων είναι ένα σύμπτωμα «προσαρμογής» του καπιτα-
λισμού. Γι' αυτόν οι κρίσεις δεν είναι παρά διαταρα-
χές του οικονομικού μηχανισμού και γι' αυτό η εξα-
φάνισή των θα αποδείκνυε ολοφάνερα ότι ο μηχανι-
σμός είναι δυνατό να λειτουργήσει χωρίς διαταραχές. 
Αλλά στην πραγματικότητα οι κρίσεις δεν είναι «δια-
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ταραχές» με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, ή 
μάλλον είναι διαταραχές, χωρίς τις οποίες όμως δεν 
είναι δυνατό να υπάρξει γενικά η καπιταλιστική οικο-
νομία. Οι κρίσεις, αν πραγματικά αποτελούν, για να 
εκφρασθούμε με συντομία, τη μόνη δυνατή και γι' 
αυτό τη μόνη ομαλή μέθοδο για την περιοδική λύση 
μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού της αντίθεσης 
μεταξύ της απεριόριστης διασταλτικής ικανότητας της 
παραγωγής και των στενών ορίων της καταναλωτικής 
αγοράς, δεν είναι παρά αναπόσπαστα οργανικά φαινό-
μενα της όλης καπιταλιστικής οικονομίας. 

Η «αδιατάρακτη» πορεία της καπιταλιστικής παρα-
γωγής εμπερικλείει για την καπιταλιστική παραγωγή 
κινδύνους, πούναι ίσως μεγαλύτεροι παρ' ότι και 
αυτές οι κρίσεις. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη 
διαρκή πτώση του ποσοστού του κέρδους, πτώση που 
προκύπτει όχι απ* την αντίθεση μεταξύ παραγωγής 
και ανταλλαγής, αλλ' απ' αυτή την εξέλιξη της παρα-
γωγικότητας της εργασίας και που παρουσιάζει την 
επικίνδυνη για το κεφάλαιο τάση, να καταστήσει αδύ-
νατη την παραγωγή για τα μικρά και μεσαία κεφάλαια 
και να βάλει έτσι όρια στην ανασυγκρότηση και κατά 
συνέπεια, στην πρόοδο των τοποθετήσεων του κεφα-
λαίου. Οι κρίσεις, που προκύπτουν απ' την ίδια αυτή 
εξέλιξη σαν περαιτέρω συνέπειά της, είναι εκείνες 
ακριβώς που ταυτόχρονα με την περιοδική ελάττωση 
της αξίας του κεφαλαίου, την πτώση των τιμών των 
μέσων παραγωγής και την παράλυση ενός μέρους του 
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δρώντος κεφαλαίου, συντελούν στην ύψωση των κερ-
δών και ανοίγουν έτσι τόπο για νέες τοποθετήσεις 
κεφαλαίων και για νέες προόδους μέσα στην παρα-
γωγή. Έτσι οι κρίσεις παρουσιάζονται σαν ένα μέσο 
με το οποίο υποδαυλίζει κανείς διαρκώς και τρέφει τη 
φωτιά της καπιταλιστικής εξέλιξης · η έκλειψή των, 
όχι για ορισμένες στιγμές της διαμόρφωσης της παγ-
κόσμιας αγοράς, όπως εμείς παραδεχόμαστε, αλλά 
απόλυτα, δε θα συντελούσε καθόλου στην πρόοδο της 
καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά θα την γκρέμιζε 
πολύ γρήγορα στο βούρκο. Με το μηχανικό τρόπο 
σύλληψης των πραγμάτων που χαρακτηρίζει την όλη 
θεωρία της προσαρμογής, ο Μπερνστάϊν δεν παίρνει 
υπ* όψη του ούτε το γεγονός ότι οι κρίσεις είναι ανα-
πόφευκτες, ούτε το γεγονός ότι η περιοδική επανεμφά-
νιση νέων τοποθετήσεων του μικρού και μεσαίου 
κεφαλαίου είναι ένα απαραίτητο φαινόμενο* για το 
λόγο αυτό και η διαρκής αναγέννηση του μικρού 
κεφαλαίου του φαίνεται, κοντά στα άλλα, σαν μιά 
ένδειξη της καπιταλιστικής στασιμότητας, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά μιά ένδειξη της ομα-
λής καπιταλιστικής εξέλιξης. 

Φυσικά υπάρχει μια σκοπιά, απ' την οποία όλα τα 
φαινόμενα που παραπάνω εξετάσαμε φαίνονται πρα-
γματικά έτσι όπως τα συνοψίζει η «θεωρία της προ-
σαρμογής». Πρόκειται για τη σκοπιά του ατόμου-κα-
πιταλιστή, που συλλαμβάνει τα γεγονότα της οι-
κονομικής ζωής παραμορφωμένα απ' τους νόμους του 
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συναγωνισμού. Πραγματικά, το άτομο-καπιταλιστής 
θεωρεί κατ' εξοχήν το κάθε οργανικό μέλος του οικο-
νομικού συνόλου σαν μια καθ' εαυτή ν, αυθύπαρκτη 
ολότητα, βλέπει ακόμη αυτά τα οργανικά μέλη απ' 
την άποψη της επίδρασης πούχουν πάνω σ' αυτόν, 
τον καπιταλιστή-άτομο, και γι' αυτό τα θεωρεί σαν 
απλές «διαταραχές» ή σαν απλά «μέσα προσαρμογής». 
Για το άτομο-καπιταλιστή οι κρίσεις δεν είναι πρα-
γματικά παρά απλές διαταραχές, των οποίων η εξαφά-
νιση συντελεί στο να παραταθεί η ζωή του. Για το 
άτομο-καπιταλιστή η πίστη είναι επίσης ένα μέσο 
«προσαρμογής» των ανεπαρκών παραγωγικών του 
δυνάμεων στις απαιτήσεις της αγοράς, το καρτέλ, στο 
οποίο προσχωρεί, αίρει πραγματικά την αναρχία της 
παραγωγής. 

Με μια λέξη, η θεωρία προσαρμογής του Μπερ-
νστάϊν δεν είναι παρά η θεωρητική γενίκευση του 
τρόπου του σκέπτεσθαι του ατόμου-καπιταλιστή. 
Αλλά τί άλλο είναι ο τρόπος αυτός του σκέπτεσθαι 
στη θεωρία, παρά εκείνο που χαρακτηρίζει ουσια-
στικά την αστική αγοραία οικονομία; Ό λ ε ς οι οικο-
νομικές πλάνες της σχολής αυτής οφείλονται κυρίως 
σε μια παρανόηση, δηλαδή στο γεγονός ότι φαινόμενα 
του συναγωνισμού, όπως τα βλέπει με τα μάτια του το 
άτομο-καπιταλιστής, χαρακτηρίζονται σαν φαινόμενα 
της καπιταλιστικής οικονομίας γενικά. Και όπως η 
πίστη κατά τον Μπερνστάϊν, έτσι και το χρήμα κατά 
την αγοραία οικονομία δεν είναι παρά ένα ευφυές 
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«μέσο προσαρμογής» στις ανάγκες της ανταλλαγής. Η 
αγοραία οικονομία προσπαθεί ακόμη να βρεί μέσα σ' 
αυτά τα καπιταλιστικά φαινόμενα τα αντίδοτα εναν-
τίον των δεινών του καπιταλισμού, πιστεύει, από κοι-
νού με τον Μπερνστάϊν, στη δυνατότητα ρύθμισης της 
καπιταλιστικής οικονομίας, καταλήγει κΓ αυτή σε 
τελευταία ανάλυση, όπως και η μπερσταΐνική θεωρία, 
σε μια άμβλυνση των καπιταλιστικών αντιθέσεων, σε 
μια επίδεση των καπιταλιστικών πληγών, δηλαδή, με 
άλλες λέξεις, σε μια αντιδραστική μέθοδο αντί της 
επαναστατικής, και κατά συνέπεια σε μια ουτοπία. 

Τη ρεβιζιονιστική θεωρία σαν σύνολο μπορούμε 
λοιπόν να τη χαρακτηρίσουμε ως εξής: Ε ί ν α ι 
μ ι α θ ε ω ρ ί α α π ο τ ε λ μ ά τ ω σ η ς τ ο υ 
σ ο σ ι α λ ι σ μ ο ύ , α ι τ ι ο λ ο γ ο ύ μ ε ν η , 
κ α τ ά τ ο π ν ε ύ μ α τ η ς α γ ο ρ α ί α ς ο ι -
κ ο ν ο μ ί α ς , α π ό μ ι α θ ε ω ρ ί α α π ο -
τ ε λ μ ά τ ω σ η ς τ ο υ κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ . 
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Μ Ε ρ ο Σ Δ Ε γ τ Ε ρ ο 

1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. 

Η α ν α κ ά λ υ ψ η μ έ σ α σ τ ι ς ο ι κ ο ν ο -
μ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι-
κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν β ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η τ ο υ σ ο σ ι α λ ι -
σ μ ο ύ αποτελεί τη μεγάλη κατάκτηση που σημείωσε 
μέσα στην εξέλιξή της η προλεταριακή ταξική πάλη. 
Με την ανακάλυψη αυτή ο σοσιαλισμός από «ιδεώ-
δες» που επί χιλιάδες χρόνια είχε μέσα στο μυαλό της 
η ανθρωπότητα, μεταβάλλεται σε ι σ τ ο ρ ι κ ή α-
ν ά γ κ η . 

Ο Μπερνστάϊν αμφισβητεί την ύπαρξη των οικονο-
μικών αυτών προϋποθέσεων του σοσιαλισμού μέσα 
στη σημερινή κοινωνία. Αλλά στην αποδεικτική του 
προσπάθεια περνά και ο ίδιος από μια αξιοσημείωτη 
εξέλιξη. Στην αρχή, στη «Νέα Εποχή», αμφισβήτησε 
μόνο την ταχύτητα της συγκέντρωσης στη βιομηχανία 
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στηριζόμενος στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της 
βιομηχανικής στατιστικής του 1895 και 1882. Αλλά 
για να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτά για 
τους σκοπούς του χρειάστηκε να καταφύγει σε μιά 
πολύ συνοπτική και μηχανική μέθοδο. Αλλ' ούτε και 
στην ευνοϊκότερη περίπτωση δε μπορούσε ο Μπερ-
νστάϊν να πλήξει, έστω και κατ' ελάχιστο, τη μαρ-
ξική ανάλυση με τις ιδέες του για την αντοχή των 
μεσαίων επιχειρήσεων. Η μαρξική ανάλυση δε βάζει 
ως προϋπόθεση ούτε ένα ορισμένο ρυθμό συγκέντρω-
σης της βιομηχανίας, δηλαδή μια ορισμένη προθεσμία 
για την πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού τελικού 
σκοπού, ούτε θεωρεί, καθώς δείξαμε παραπάνω, την 
απόλυτη εξαφάνιση των μικρών κεφαλαίων και του 
μικροαστισμού σαν όρο για την πραγματοποίηση του 
σοσιαλισμού. 

Στο βιβλίο του ο Μπερνστάϊν, αναπτύσσοντας 
ακόμη περισότερο τις γνώμες του, μας δίνει καινούρ-
γιο αποδεικτικό υλικό, δηλαδή τη στατιστική των 
ανωνύμων εταιριών που αποδεικνύει, κατά το Μπερ-
νστάϊν, ότι αυξάνει διαρκώς ο αριθμός των μετόχων 
και ότι κατά συνέπεια η τάξη των καπιταλιστών δε 
στενεύει αλλά γίνεται διαρκώς πολυπληθέστερη. Είναι 
καταπληκτικό πόσο λίγο ο Μπερνστάϊν γνωρίζει το 
υπάρχον υλικό και πόσο λίγο ξέρει να το χρησιμο-
ποιεί προς όφελός του! 

Αν ήθελε με τις ανώνυμες εταιρείες να αποδείξει 
κάτι εναντίον του μαρξικού νόμου για τη βιομηχανική 
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εξέλιξη, έπρεπε να μας φέρει εντελώς διαφορετικούς 
αριθμούς. Συγκεκριμένα, όποιος γνωρίζει την ιστορία 
των ανωνύμων εταιριών στη Γερμανία, ξέρει ότι το 
μέσο ιδρυτικό κεφάλαιο, που αναλογεί σε κάθε επιχεί-
ρηση, διαρκώς ελαττώνεται. Το κεφάλαιο αυτό ανήρ-
χετο πριν απ' το 1871 σε 10,8 εκατομμύρια μάρκα 
περίπου, το 1872 μόνο σε 4,01 εκατομμύρια μάρκα, το 
1873 σε 3,8 εκατομμύρια, το 1803-87 σε λιγώτερο παρά 
1 εκατομμύριο μάρκα, το 1890 μόνο σε 0,56 εκατομμ., 
το 1892 σε 0,62 εκατομμύρια μάρκα. Από τότε τα ποσά 
κυμαίνονται γύρω στο 1 εκατομμύριο μάρκα και συγ-
κεκριμένα από 1,78 εκατομμύρια μάρκα το 1895 έπε-
σαν σε 1,19 εκατομμύρια την 1η Σεπτεμβρίου 1897.* 

Καταπληκτικοί αριθμοί! Με τους αριθμούς αυτούς ο 
Μπερνστάϊν θα κατασκεύαζε πιθανώτατα μια ολό-
κληρη αντιμαρξιστική τάση παλινδρόμησης απ' τις 
μεγάλες στις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά στην περί-
πτωση αυτή θα μπορούσε ο καθένας να του απαντήσει: 
αν με την στατιστική αυτή θέλετε να αποδείξετε κάτι, 
πρέπει πριν απ' όλα να αποδείξετε ότι ανάγεται στους 
ίδιους βιομηχανικούς κλάδους, ότι οι μικρές επιχειρή-
σεις φυτρώνουν στη θέση των παληών μεγάλων επι-
χειρήσεων και όχι εκεί όπου επικρατούσε ως τα τώρα 
το ατομικό κεφάλαιο ή ακόμη η χειροτεχνία και το 
μικρό εργαστήριο. Την απόδειξη αυτή όμως δε θα 
κατορθώσετε να τη φέρετε, γιατί το πέρασμα από τις 

l.Van der Borght, Λεξικό των Κρατικών Επιστημών, τόμ. I. 
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κολοσσιαίες ανώνυμες εταιρίες στις μεσαίες και στις 
μικρές δεν αποδεικνύει παρά μόνο ότι η ανώνυμη εται-
ρία κατακτά διαρκώς νέους κλάδους και αν στην αρχή 
ήταν κατάλληλη μόνο για μερικές τεράστιες επιχειρή-
σεις, τώρα προσαρμόστηκε και στις μεσαίες και 
ακόμη και σ* αυτές τις μικρές επιχειρήσεις (τώρα 
ιδρύονται ανώνυμες εταιρίες με κεφάλαιο κάτω των 
1800 μάρκων!). 

Αλλά τί σημαίνει απ* την άποψη της οικονομίας η 
διαρκής επέκταση της ανώνυμης εταιρείας; Τί άλλο, πα-
ρά τ η ν π ρ ο ϊ ο ύ σ α κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η 
τ η ς π α ρ α γ ω γ ή ς με καπιταλιστική μορφή, την 
κοινωνικοποίηση όχι μόνο της γιγαντιαίας, αλλά και 
της μέσης και αυτής της μικρής παραγωγής, δηλαδή 
κάτι που δεν αντιτίθεται στη μαρξική θεωρία αλλά 
την επιβεβαιώνει κατά τον πιό πανηγυρικό τρόπο. 

Και πραγματικά, που έγκειται το οικονομικό φαινό-
μενο που περικλείει μέσα της η ανώνυμη εταιρία; Απ' 
τη μια μεριά στη συνένωση πολλών μικρών χρηματι-
κών περιουσιών σ* έ ν α παραγωγικό κεφάλαιο, απ* 
την άλλη στο χωρισμό της παραγωγής απ' την καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία, δηλαδή σε μια διπλή υπερνί-
κηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά 
πάντα πάνω σε καπιταλιστική βάση. Τί σημαίνει σχε-
τικά με όλα αυτά η στατιστική του Μπερνστάϊν για το 
μεγάλο αριθμό των μετόχων που συμμετέχουν σε μια 
επιχείρηση; Τίποτε περισσότερο, παρ' ότι τώρα μια 
καπιταλιστική επιχείρηση δεν αντιστοιχεί όπως 
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πρώτα σ ' έναν κεφαλαιούχο ιδιοκτήτη, αλλά σ ' έναν 
ολόκληρο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό κεψαλαιού-
χων-ιδιοκτητών και ότι κατά συνέπεια η οικονομική 
έννοια ^^καπιταλιστής» δε συμπίπτει πια με το ένα, το 
χωριστό άτομο, ότι ο σημερινός βιομήχανος καπιταλι-
στής είναι ένα συλλογικό πρόσωπο, που αποτελείται 
από εκατοντάδες και μάλιστα από χιλιάδες προσώπων, 
ότι και μέσα σ* αυτά τα πλαίσια της καπιταλιστικής 
οικονομίας η κατηγορία «καπιταλιστής» έγινε κοινω-
νική, κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ι ή θ η κ ε . 

Πώς εξηγείται όμως το γεγονός, ότι ο Μπερνστάϊν 
θεωρεί το φαινόμενο των ανωνύμων εταιριών όχι σαν 
συγκέντρωση αλλ' όλως αντίθετα σαν διασκόρπιση 
του κεφαλαίου, ότι βλέπει επέκταση της καπιταλιστι-
κής ιδιοκτησίας εκεί ακριβώς όπου ο Μάρξ διαπιστώ-
νει «κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας;» Με 
μια πολύ απλή παραδρομή κατά το πρότυπο της αγο-
ραίας οικονομίας: ο Μπερνστάϊν με τη λέξη «καπιτα-
λιστής» δεν εννοεί μια κατηγορία της παραγωγής, 
αλλά το δικαίωμα ιδιοκτησίας, όχι μια οικονομική 
αλλά μια φορολογικοπολιτική μονάδα και με τη λέξη 
κεφάλαιο όχι ένα παραγωγικό σύνολο, αλλά μόνο τη 
χρηματική περιουσία. Γι* αυτό στο αγγλικό τράστ 
των κλωστών ραπτικής δε βλέπει τη συγχώνευση 
12.300 προσώπων σε ένα, αλλά 12.300 καπιταλιστές, 
γι' αυτό και ο μηχανικός του Schulze που πήρε απ' 
τον εισοδηματία (Rentier) Μύλλερ, σαν προίκα της 
συζύγου του, «ένα μεγάλο αριθμό μετοχών» είναι και 
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αυτός κεφαλαιούχος για τον Μπερνστάϊν (Σελ. 54). 
Ό λ ο ς ο κόσμος λοιπόν είναι κατά τον Μπερνστάϊν 
γεμάτος από «καπιταλιστές».^ 

Αλλά και εδώ όπως και προηγούμενα η παρανόηση 
κατά τον τρόπο αυτό της αγοραίας οικονομίας δεν 
είναι για το Μπερνστάϊν παρά η θεωρητική βάση 
εκχυδαϊσμού του σοσιαλισμού. Ο Μπερνστάϊν, με το 
να μεταφέρει την έννοια καπιταλιστής από τις παρα-
γωγικές σχέσεις στις σχέσεις ιδιοκτησίας και «με το 
να μιλά για επιχειρηματίες αντί να μιλά για ανθρώ-

1 Προσέξτε! Είναι φανερό ότι ο Μπερνστάϊν βλέπει στη μεγάλη 
διάδοση των μικρών μετοχών μια απόδειξη ότι και ο φτωχός 
κόσμος συμμετέχει με τις μετοχές στον κοινωνικό πλούτο. Πρα-
γματικά, ποιός μικροαστός ή και εργάτης ακόμα δε θάδινε το ασή-
μαντο ποσό της μιάς λίρας ή των 20 μάρκων για να αγοράσει 
μετοχές; Δυστυχώς η υπόθεση αυτή βασίζεται σ' ένα λογιστικό 
λάθος: πρόκειται για την ονομαστική αξία των μετοχών και όχι 
για την αγοραία αξία των. Αλλά η ονομαστική και η αγοραία αξία 
των μετοχών είναι δυό διαφορετικά πράγματα. Ένα παράδειγμα: 
Στην αγορά, μεταξύ των άλλων αξιών μεταλλείων πωλούνται και 
τα Randmines της Δυτικής Αφρικής. Πρόκειται για μετοχές πού-
χουν, όπως και οι περισσότερες των αξιών μεταλλείων, ονομα-
στική αξία 1 λίρας δηλαδή 20 μάρκων. Η τιμή των όμως ήταν το 
1899 λίρες 43 (βλέπε δελτίο του χρηματιστηρίου τέλους Μαρτίου) 
δηλαδή όχι 20 αλλά 860 μάρκα! Το ίδιο συμβαίνει κατά μέσον όρο 
με όλες τις μετοχές. Οι «μικρές»» μετοχές, παρ' όλον ότι ηχούν 
τόσο δημοκρατικά στ' αυτί, είναι στην πραγματικότητα τις περισ-
σότερες φορές μεγαλοαστικοί και όχι μικροαστικοί ή προλεταρια-
κοί ^«τίτλοι επί του κοινωνικού πλούτου», δεδομένου ότι μόνο ένα 
πολύ μικρό μέρος των μετόχων τις αποκτά στην ονομαστική των 
τιμή. 
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πους» (Σελ. 53), μεταφέρει συγχρόνως το πρόβλημα 
του σοσιαλισμού στο επίτιεδο των περιουσιακών σχέ-
σεων, δηλ. α π ' τ η σ χ έ σ η μ ε τ α ξ ύ κ ε φ α -
λ α ί ο υ κ α ι ε ρ γ α σ ί α ς σ τ η σ χ έ σ η μ ε -
τ α ξ ύ π λ ο υ σ ί ω ν κ α ι π τ ω χ ώ ν . 

Έτσι απ' το Μαρξ και τον Ένγκελς ξαναγυρίζουμε 
αισίως στο συγγραφέα του Ευαγγελίου του πτωχού 
αμαρτωλού, με τη μόνη διαφορά ότι οι Βάϊτλιγκ με το 
ορθό προλεταριακό του ένστικτο, διάγνωσε, έστω και 
πρωτόγονα, ότι μέσα στην αντίθεση αυτή μεταξύ 
πλουσίου και πτωχού κρύβονται οι ταξικές αντιθέσεις, 
τις οποίες θέλησε να μεταβάλει σε μοχλό του σοσια-
λιστικού κινήματος. Ενώ αντίθετα ο Μπερνστάϊν δε 
βλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης του σοσιαλι-
σμού παρά στη μεταβολή των πτωχών σε πλουσίους, 
δηλαδή στην εξάλειψη της ταξικής αντίθεσης, δηλαδή 
σ' ένα μικροαστικό τρόπο ενεργείας. 

Ο Μπερνστάϊν βέβαια δεν περιορίζεται στη στατι-
στική του εισοδήματος, μας δίδει και στατιστική των 
επιχειρήσεων και μάλιστα από διάφορες χώρες: απ' 
τη Γερμανία και τη Γαλλία, απ' την Αγγλία και την 
Ελβετία, απ' την Αυστρία και τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Αλλά τί είδους στατιστική είναχ αυτή; Δεν πρό-
κειται για συγκριτικά στοιχεία από διάφορες εποχές 
σε κάθε χώρα, αλλά για συγκριτικά στοιχεία από μια 
εποχή για κάθε χώρα. Δε συγκρίνει λοιπόν — εξαιρέ-
σει της Γερμανίας, για την οποία επαναλαμβάνει την 
παληά του σύγκριση του 1895 με το 1882 — τη διάρ-
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θρωση των επιχειρήσεων μιάς εκάστης χώρας στις 
διάφορες εποχές, αλλά μόνο τους ^απόλυτους αριθμούς 
των διαφόρων χωρών (για την Αγγλία του έτους 1891, 
για τη Γαλλία του έτους 1894, για τις Ηνωμένες Πολι-
τείες του έτους 1890 κλπ.) Στο συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγει είναι «ότι, αν και η μεγάλη επιχείρηση 
υπερτερεί σήμερα πραγματικά στη βιομηχανία, δεν 
αντιπροσωπεύει εν τούτοις μαζύ με τις επιχειρήσεις 
που εξαρτώνται απ* αυτήν και σε μια χώρα μάλιστα 
τόσο προοδευτική όσο είναι η Πρωσσία, παρά το 
πολύ-πολύ το ήμισυ του πληθυσμού που εργάζεται 
μέσα στην παραγωγή» και ότι το ίδιο συμβαίνει σε 
όλη τη Γερμανία, την Αγγλία, το Βέλγιο κλπ». (Σελ. 
84). 

Είναι φανερό ότι εκείνο που αποδεικνύει κατ' αυτό 
τον τρόπο δεν είναι αυτή ή εκείνη η τάση της οικονο-
μικής εξέλιξης, αλλά η απόλυτη αριθμητική σχέση 
μεταξύ των διαφόρων μορφών επιχείρησης και των 
διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών. Αν εκείνο που 
πρέπει να αποδειχτεί με τα δεδομένα αυτά είναι ότι ο 
σοσιαλισμός δεν έχει καμμιά ελπίδα επικράτησης, 
τότε η επιχειρηματολογία αυτή έχει σαν βάση της μια 
θεωρία, κατά την οποία η αριθμητική σχέση της φυσι-
κής δύναμης των αγωνιζομένων, δηλαδή μόνη η βία 
είναι εκείνη που αποφασίζει για την έκβαση των κοι-
νωνικών αγώνων. Εδώ ο Μπερνστάϊν που παντού μυρί-
ζεται μπλανκισμό περιπίπτει και ο ίδιος για ποικιλία 
σε μια χυδαιοτάτη μπλανκιστική παρανόηση. Αλλά 
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και πάλι με τη διαφορά ότι οι μπλανκιστές, σαν σοσι-
αλιστική και επαναστατική κατεύθυνση, προϋποθέ-
σανε σαν κάτι το αυτονόητο την οικονομική 
δυνατότητα πραγματοποίησης του σοσιαλισμού και 
στήριζαν πάνω σ' αυτή τη δυνατότητα τις ελπίδες επι-
τυχίας μιάς βιαίας επανάστασης έστω και από μέρους 
μιας βιαίας επανάστασης έστω και από μέρους μιάς 
μικρής μειονοψηφίας, ενώ αντίθετα ο Μπερνστάϊν απ' 
την αριθμητική ανεπάρκεια της λαϊκής πλειονοψηφίας 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οικονομικά ο σοσιαλι-
σμός δεν έχει ελπίδες επικράτησης. Η σοσιαλδημο-
κρατία δεν παράγει tov τελικό της σκοπό ούτε απ' τη 
νικήτρια βία της μεινοψηφίας, ούτε απ' την αριθμη-
τική υπεροχή της πλειονοψηφίας, αλλά απ' την οικο-
νομική αναγκαιότητα και την κατανόηση της αναγ-
καιότητας αυτής, που ωθεί τη λαϊκή μάζα στην 
κατάργηση του καπιταλισμού και εκδηλώνεται προ πάν-
των μ ε τ η ν κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή α ν α ρ χ ί α . 

Ό σ ο ν αφορά το τελευταίο αυτό αποφασιστικό 
ζήτημα της αναρχίας μέσα στην καπιταλιστική οικο-
νομία, ο Μπερνστάϊν δεν αρνείται παρά μόνο τις μεγά-
λεις και τις γενικές κρίσεις, όχι όμως kai τις μερικές 
εθνικές κρίσεις. Έτσι αρνείται την ύπαρξη πάρα πολ-
λής αναρχίας και παραδέχεται συγχρόνως ότι υπάρχει 
αναρχία, αλλά λίγη. Στην καπιταλιστική οικονομία 
συμβαίνει κατά το Μπερνστάϊν — για να χρησιμοποι-
ήσουμε Και μεις μια έκφραση του Μάρξ — ότι και 
στην τρελλή παρθένο με το παιδί πούταν όμως «πάρα 
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πολύ μικρό». Το δυσάρεστο είναι ότι σε τέτοια πρά-
γματα όπως η αναρχία το λίγο και το πολύ είναι εξ 
ίσου κακά. Ο Μπερνστάϊν παραδέχεται λίγη αναρχία, 
αλλ' ο μηχανισμός της εμπορευματικής οικονομίας 
φροντίζει αφ* εαυτού του για την αύξηση της αναρ-
χίας αυτής στο ακρότατο βαθμό — ως την κατάρ-
ρευση. Αλλ' αν ο Μπερνστάϊν νομίζει ότι είναι 
δυνατό και αυτή η λίγη αναρχία να μεταβληθεί βαθμι-
αία σε τάξη και αρμονία εφ' όσον θα διατηρείται η 
εμπορευματική παραγωγή, πέφτει και πάλι σ ' ένα απ' 
τα πιό βασικά λάθη της αγοραίας οικονομίας, δεδομέ-
νου ότι θεωρεί τον τρόπο ανταλλαγής ανεξάρτητο από 
τον τρόπο παραγωγής. 

Εδώ δεν είναι η κατάλληλη ευκαιρία να αναλύσουμε 
στο σύνολό της την καταπληκτική σύγχιση που 
παρουσιάζει ο Μπερνστάϊν στο βιβλίο του σχετικά με 
τις πιο στοιχειώδεις αρχές της πολιτικής οικονομίας. 
Οφείλουμε όμως να διευκρινίσουμε συντόμως ένα 
σημείο στο οποίο μας φέρει η βασική αρχή της καπι-
ταλιστικής αναρχίας. 

Ο Μπερνστάϊν δηλώνει ότι ο μαρξικός νόμος της 
αξίας — εργασίας δεν είναι παρά μια αφαίρεση. Ο 
Μπερνστάϊν θεωρεί φαίνεται σαν ύβρη την αφαίρεση 
στην πολιτική οικονομία. Αλλ' αν η αξία-εργασία δεν 
είναι παρά μια αφαίρεση, μια αφηρ'ημένη εικόνα, τότε 
κάθε έντιμος πολίτης, που εξεπλήρωσε τις στρατιωτι-
κές και τις φορολογικές του υποχρεώσεις, έχει εξ ίσου 
όπως και ο Κάρολος Μάρξ το δικαίωμα να παραστή-
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σει οποιαδήποτε ανοησία του σα μια τέτοια αφηρη-
μένη εικόνα, δηλαδή σαν νόμο της αξίας, «Ευθύς εξ 
αρχής είναι επιτετραμμένο στο Μάρξ να προχωρήσει 
στην αφαίρεση των ιδιοτήτων των εμπορευμάτων ως 
ότου τελικά δεν απομείνει απ* τα εμπορεύματα παρά η 
ιδιότητα ότι είναι ενσαρκώσεις ποσοτήτων απλής 
ανθρώπινης εργασίας, όπως και η σχολή Böhm Jevons 
είναι εξ ίσου ελεύθερη να κάνει αφαίρεση όλων των 
ιδιοτήτων των εμπορευμάτων εκτός της χρησιμότητάς 
των». (Σελ. 42). 

Ωστε η κοινωνική εργασία του Μάρξ και η αφηρη-
μένη χρησιμότητα του Menger, είναι για το Μπερ-
νστάϊν μικροπράγματα, δεν είναι όλα παρά μια 
αφαίρεση. Έτσι όμως ο Μπερνστάϊν ξέχασε όλως 
διόλου ότι η μαρξιστική αφαίρεση δεν είναι μια επι-
νόηση αλλά μια ανακάλυψη, ότι δεν υπάρχει μέσα στο 
κεφάλι του Μάρξ αλλά μέσα στην εμπορευματική 
οικονομία, ότι έχει μια πραγματική, κοινωνική υπό-
σταση, τόσο πραγματική, ώστε να κόπτεται και να 
σφυρηλατείται, να ζυγίζεται και να νομισματοποιείται. 
Η αφηρημένη ανθρώπινη εργασία που ανακάλυψε ο 
Μάρξ δεν είναι, με την ανεπτυγμένη μορφή της, παρά 
— τ ο χ ρ ή μ α . Αυτό είναι μια απ* τις πιο 
μεγαλοφυείς ανακαλύψεις του Μάρξ, ενώ για ολό-
κληρη την αστική πολιτική οικονομία, απ' τον πρώτο 
μερκαντιλιστή ως τον τελευταίο κλασσικό, η μυστικι-
στική φύση του χρήματος υπήρξε ένα εφτασφράγιστο 
βιβλίο. 
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Αντίθετο η αφηρημένη χρησιμότητα των Böch Je-
vons δεν είναι πραγματικά παρά μια εικόνα της σκέψης 
ή μάλλον μια εικόνα της έλλειψης κάθε σκέψης, μια 
υποκειμενική ανοησία, για την οποία δεν είναι υπεύ-
θυνη ούτε η καπιταλιστική, ούτε καμμιά άλλη ανθρίώ-
πινη κοινωνία, αλλά αποκλειστικά και μόνο η αστική 
αγοραία οικονομία. Ο Μπερνστάϊν και ο Böch και ο 
Jevons μπορούν, με την αφηρημένη αυτή εικόνα στο 
μυαλό, και με όλη την υποκειμενική σχολή, να στέ-
κονται άλλα είκοσι χρόνια μπρος στο μυστήριο του 
χρήματος, χωρίς να καταλήξουν σε λύση διαφορετική 
απ' εκείνην που ξέρει ο κάθε σκιτζής: ότι και το 
χρήμα είναι ένα «χρήσιμο» πράγμα. 

Έτσι ο Μπερνστάϊν δεν καταλαβαίνει πια διόλου το 
μαρξικό νόμο της αξίας. Εκείνοι όμως που κατέχοόν 
οπωσδήποτε το οικονομικό σύστημα του Μάρξ ξέρουν 
πολύ καλά, ότι χωρίς το νόμο της αξίας το όλο 
σύστημα μένει εντελώς ακατανόητο ή ότι, για νάμαστε 
πιο συγκεκριμένοι, η όλη καπιταλιστική οικονομία με 
τις ποικίλες σχέσεις της παραμένει ένα μυστήριο για 
όποιον δεν κατανοεί τη φύση του εμπορεύματος και 
της ανταλλαγής του. 

Αλλά ποιό είναι το μαγικό κλειδί του Μάρξ που του 
άνοιξε τα πιό βαθειά μυστικά όλων των καπιταλιστι-
κών φαινομένων, που του επέτρεψε να λύσει με τη 
μεγαλύτερη ευκολία όλα εκείνα τα προβλήματα, για 
τα οποία τα μεγαλύτερα πνεύματα της αστικής κλασ-
σικής οικονομίας, όπως ο Smith και ο Ricardo, δεν 
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είχαν ούτε την παραμικρή προαίσθηση; Το μαγικό 
αυτό κλειδί δεν είναι παρά η σύλληψη της όλης καπι-
ταλιστικής οικονομίας σ α ν ε ν ό ς ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ 
φ α ι ν ο μ έ ν ο υ και μάλιστα όχι απλώς και μόνο 
προς τα οπίσω, πράγμα που στην καλύτερη περίσταση 
to καταλάβαινε και η αστική κλασσική οικονομία, 
αλλά και προς τα εμπρός, δηλαδή όχι μόνο σχετικά με 
το σοσιαλιστικό μέλλον. Το μυστικό της διδασκαλίας 
της αξίας του Μάρξ, της ανάλυσής του για το χρήμα, 
της θεωρίας του για το κεφάλαιο, της διδασκαλίας του 
για το ποσοστό του κέρδους και κατά συνέπεια για το 
όλο οικονομικό σύστημα είναι η παροδικότητα της 
καπιταλιστικής οικονομίας, η κατάρρευσή της, δη-
λαδή— αυτό δεν είναι παρά η άλλη όψη — ο σ ό-
σ ι α λ ι σ τ ι κ ό ς τ ε λ ι κ ό ς σ κ ο π ό ς. Ο 

Μάρξ δε μπόρεσε να αποκρυπτογραφήσει τα ιερογλυ-
φικά της καπιταλιστικής οικονομίας παρά ακριβώς 
μόνο γιατί εξέτασε την καπιταλιστική οικονομία, 
ευθύς εξ αρχής, σ α ν σ ο σ ι α λ ι σ τ ή ς , δ η -
λ α δ ή κ ά τ ω α π ' τ ο π ρ ί σ μ α τ η ς ι σ τ ο -
ρ ι κ ή ς ά π ο ψ η ς· απ* την άλλη μεριά δε 
μπόρεσε να Θεμελιώσει επιστημονικά το σοσιαλισμό 
παρά μόνο γιατί έβαλε τη σοσιαλιστική άποψη σαν 
σ η μ ε ί ο α φ ε τ η ρ ί α ς για την επιστημονική 
ανάλυση της αστικής κοινωνίας. 

Με αυτό το μέτρο πρέπει να κρίνει κανείς τις παρα-
τηρήσεις του Μπερνστάϊν στο τέλος του βιβλίου του, 
όπου παραπονείται για το «δυαδισμό» «που χαρακτη-

83 



ρίζει όλο το μνημειώδες έργο του Μάρξ», «ένα δυαδι-
σμό, που έγκειται στο γεγόνός, ότι το έργο θέλει 
νάναι μια επιστημονική έρευνα, ενώ συγχρόνως θέλει 
να αποδείξει μια θέση έτοιμη πολύ πριν απ' τη σύλ-
ληψή του, ότι βασίζεται σ' ένα σχήμα, στο οποίο το 
αποτέλεσμα της εξέλιξης υπήρχε έτοιμο ευθύς εξ 
αρχής. Η παλινδρόμηση στο Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο (δηλαδή στο σοσιαλιστικό τελικό σκοπό!) προδί-
δει ένα πραγματικό υπόλειμμα ουτοπισμού κατά την 
έννοια του Μάρξ». (Σελ. 117), 

Αλλ' ο «δυαδισμός» του Μάρξ δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ο δυαδισμός του σοσιαλιστικού μέλλοντος 
και του καπιταλιστικού παρόντος, του κεφαλαίου και 
της εργασίας, της μπουρζουαζίας και του προλεταριά-
του, είναι η μνημειώδης επιστημονική αντικατόπτριση 
τ ο υ δ υ α δ α σ μ ο ύ π ο υ υ π ά ρ χ ε ι μ έ σ α 
σ τ η ν α σ τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α των^ α σ τ ι -
κ ώ ν τ α ξ ι κ ώ ν α ν τ ι θ έ σ ε ω ν . 

Ο Μπερνστάϊν, όταν στο θεωρητικό αυτό δυαδισμό 
του Μάρξ δε βλέπει παρά «ένα υπόλεψμα του ουτοπι-
σμού», ομολογεί αφελώς ότι αρνείται τον ιστορικό 
δυαδισμό, τις καπιταλιστικές ταξικές αντιθέσεις μέσα 
στην αστική κοινωνία, ότι γι' αυτόν και ο ίδιος ο 
σοσιαλισμός μεταβλήθηκε σ' ένα «υπόλειμμα του 
ουτοπισμού». Ο «μονισμός», δηλαδή η «ενότητα» του 
Μπερνστάϊν, δεν είναι παρά η,ενότητα του διαιωνιζό-
μενου καπιταλιστικού καθεστώτος, η ενότητα του 
σοσιαλιστή που εγκατέλειψε τον τελικό του σκοπό 
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για να βλέπει αντ' αυτού στη μια και αναλλοίωτη 
καπιταλιστική κοινωνία το τέρμα της ανθρώπινης 
εξέλιξης. 

Αλλ' ο Μπερνστάϊν, εφ' όσον δε βλέπει μέσα στην 
οικονομική υφή του καπιταλισμού το δυαδισμό, την 
εξέλιξη προς το σοσιαλισμό, είναι υποχρεωμένος, για 
να σώσει τουλάχιστο κατά τύπους το σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα, να καταφύγει σ ' ένα ιδεαλιστικό κατα-
σκεύασμα που κείται εκτός της οικονομικής εξέλιξης, 
και να μεταβάλει το σοσιαλισμό από μια ορισμένη 
ιστορική φάση της κοινωνικής εξέλιξης σε μια αφη-
ρημένη «αρχή». 

Η μπερνσταϊνική «αρχή του συνεταιρίζεσθαι» με 
την οποία οφείλει να διακοσμηθεί η καπιταλιστική 
οικονομία, το ασθενέστατο αυτό «απαύγασμα» του 
τελικού σοσιαλιστικού σκοπού, φαίνεται, ύστερα απ' 
τα παραπάνω, όχι σαν μια παραχώρηση της αστικής 
θεωρίας του Μπερνστάϊν στο σοσιαλιστικό μέλλον 
της κοινωνίας, αλλά σαν παραχώρηση στο σοσιαλι-
στικό παρελθόν του Μπερνστάϊν. 

2. ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Είδαμε ότι ο μπερνσταϊνικός σοσιαλισμός θέλει να 
συμμετάσχουν οι εργάτες στον κοινωνικό πλούτο, να 
μεταβάλει τους πτωχούς σε πλουσίους. Πώς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο; Στις πραγματείες 
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του 4<Προβλήματα του σοσιαλισμού» που δημοσιεύ-
τηκε στη «Νέα Εποχή» ο Μπεργστάϊν δεν κάνει παρά 
μόνο μερικούς μόνο κατανοητούς υπαινιγμούς, ενώ 
στο βιβλίο του διευκρινίζει πλήρως το ζήτημα αυτό: ο 
σοσιαλισμός του μέλλει να πραγματοποιηθεί κατά δυό 
τρόπους: δια των συνδικάτων, ή όπως λέγει ο Μπερ-
νστάϊν δια της οικονομικής δημοκρατίας και δια των 
συνεταιρισμών. Με τα πρώτα θέλει να καταργήσει το 
βιομηχανικό κέρδος, με τους δεύτερους το εμπορικό 
κέρδος. 

Ό σ ο ν αφορά τους συνεταιρισμούς και κυρίως τους 
παραγωγικούς συνεταιρισμούς, αποτελούν σύμφωνα με 
την εσώτερη φύση των κάτι το ερμοφρόδιτο μέσα 
στην καπιταλιστική οικονομία: μια εν σμικρώ κοινω-
νικοποιημένη παραγωγή μέσα σε συνθήκες καπιταλι-
στικής ανταλλαγής. Αλλά μέσα στην καπιταλιστική 
οικονομία η ανταλλαγή εξουσιάζει την παραγωγή και 
καθιστά, εξ αιτίας του συναγωνισμού, την αδυσώπητη 
εκμετάλλευση, δηλαδή την ολοσχερή υποδούλωση 
της παραγωγής στα συμφέροντα του κεφαλαίου, όρο 
απαραίτητο για την ύπαρξη της επιχείρησης. Το γεγο-
νός αυτό εκδηλώνεται πρακτικά με την ανάγκη κάθε 
δυνατής εντατικοποίησις της εργασίας, παράτασης ή 
συντόμευσής της ανάλογα με την κατάσταση της αγο-
ράς, έλξης ή απώθησης και εγκατάλειψης στο πεζο-
δρόμιο της εργατικής δύναμης, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της καταναλωτικής αγοράς, με μια λέξη με 
όλες τις γνωστές μεθόδους που καθιστούν μια επιχεί-



ρηση ικανή για τρ συναγωνισμό. Έτσι στον παραγω-
γικό συνεταιρισμό οι εργάτες αντιμετωπίζουν την 
αντιφατική ανάγκη να κυβερνούνται με όλο τον αναγ-
καίο απολυταρχισμό, να παίζουν απέναντι του εαυτού 
των τον ρόλο του καπιταλιστή επιχειρηματία. Η αντί-
θεση αυτή καταστρέφει τον παραγωγικό συνεταιρισμό, 
που ή μεταβάλλεται σε καπιταλιστική επιχείρηση ή 
διαλύεται, αν τα συμφέροντα των εργατών είναι 
ισχυρότερα. 

Αυτά είναι τα γεγονότα που και ο ίδιος ο Μπερ-
νστάϊν τα διαπιστώνει και τα παρεξηγεί συγχρόνως, 
εφ' όσον, συμφωνώντας με την κυρία Potter-Webb, 
θεωρεί την έλλειψη «πειθαρχίας» σαν αιτία καταστρο-
φής των παραγωγικών συνεταιρισμών στην Αγγλία. 
Εκείνο που εδώ χαρακτηρίζεται εντελώς επιπόλαια και 
ρηχά σαν πειθαρχία δεν είνα παρά το φυσικό και το 
απόλυτο καθεστώς του κεφαλαίου, που οι εργάτες 
βέβαια δεν είναι δυνατό να ασκούν οι ίδιοι εις βάρος 
του ιδίου των εαυτού.^ 

Απ* τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο 
παραγωγικός συνεταιρισμός δε μπορεί να εξασφαλίσει 
την ύπαρξή του μέσα στην καπιταλιστική οικονομία. 

1 «Και αυτά τα συνεταιριστικά εργοστάσια των εργατών είναι, 
μέσα στην παληά μορφή, το πρώτο ρήγμα στην παληά μορφή, αν 
και παντού φυσικά αναπαράγουν κατ' ανάγκη, μέσα στην πραγμα-
τική των οργάνωση, όλες τις ελλείψεις του υπάρχοντος συστήμα-
τος... Μάρξ, Κεφάλαιο, τόμ. ΙΙΙ/Ι, σελ. 427. 
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παρά μόνο αν παρακάμψει την κρυμμένη μέσα σ' 
αυτήν αντίθεση μεταξύ του τρόπου παραγωγής και του 
τρόπου ανταλλαγής, αν δηλαδή κατορθώσει να αποφύ-
γει τεχνητά την επίδραση των νόμων του ελευθέρου 
συναγωνισμού. Αυτό δεν είναι δυνατό παρά μόνο αν ο 
συνεταιρισμός εξασφαλίσει ευθύς εξ αρχής μια αγορά 
κατανάλωσης, ένα σταθερό κύκλο καταναλωτών. Σαν 
τέτοιο βοηθητικό μέσο που χρησιμεύει ακριβώς ο 
σ ύ ν δ ε σ μ ο ς τ ω ν κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν . Αυτού 
πάλι, και όχι στη διάκριση σε συνεταιρισμούς αγοράς 
και συνεταιρισμούς πώλησης, ή όπως αλλοιώς ονομά-
ζεται η ιδέα του Oppenheimer, έγκειται η εξήγηση του 
μυστηρίου που εξετάζει ο Μπερνστάϊν: γιατί οι ανε-
ξάρτητοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί καταστρέφονται 
και μόνο οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί τους εξα-
σφαλίζουν την ύπαρξή των; 

Έτσι όι όροι ύπάρξης των παραγωγικών συνεταιρι-
σμών είναι συνυφασμένοι, μέσα στην σημερινή κοινω-
νία, με τους όρους ύπαρξης των καταναλωτικών 
ενώσεων. Απ* τα παραπάνω προκύπτει σαν γενικώτερο 
συμπέρασμα, ότι οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί δε 
μπορούν να εξασφαλίσουν στην καλύτερη περίπτωση 
παρά μια μικρή τοπική κατανάλωση κυρίως μερικών 
προϊόντων αμέσου ανάγκης, κατά προτίμηση τροφί-
μων. Ό λ ο ι οι σοβαρώτερρι κλάδοι της καπιταλιστι-
κής παραγωγής, η υφαντουργική βιομηχανία, η 
βιομηχανία γαιανθράκων, η μεταλλουργία, η βιομηχα-
νία πετρελαίων, καθώς και η κατασκευή μηχανών, 



ατμομηχανών και πλοίων αποκλείονται ευθύς εξ 
αρχής απ' τον κύκλο δράσης των καταναλωτικών και 
κατά συνέπεια και των παραγωγικών συνεταιρισμών. 
Αν λοιπόν αφήσουμε κατά μέρος τον ερμαφρόδιτο 
χαρακτήρα των, διαπιστώνουμε ότι οι παραγωγικοί 
συνεταιρισμοί προϋποθέτουν, για να πραγματοποιη-
θούν σε γενική κλίμακα, προ πάντων την κατάργηση 
της παγκοσμίου αγοράς και τη διάλυση της υφισταμέ-
νης παγκοσμίου οικονομίας σε μικρούς τοπικούς ομί-
λους παραγωγής και κατανάλωσης, δηλαδή στην 
ουσία μια παλινδρόμηση απ' την μεγαλοκαπιταλι-
στική στη μεσαιωνική εμπορευματική οικονομία. 

Αλλά και μέσα στα πλαίσια της δυνατής των πρα-
γματοποίησης επί τη βάσει της σημερινής κοινωνίας, 
οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί είναι αναγκαστικά 
απλά εξαρτήματα των καταναλωτικών ενώσεων, που 
έτσι έρχονται στο προσκήνιο σαν κύριοι φορείς της 
μπερνσταϊνικής σοσιαλιστικής μεταρρύθμισης. Έτσι 
όμως η όλη σοσιαλιστική μεταρρύθμιση δια των συνε-
ταιρισμών, περιορίζεται από ένα αγώνα εναντίον του 
παραγωγικού κεφαλαίου, δηλαδή εναντίον του κυρίου 
σώματος της καπιταλιστικής οικονομίας, σ ' ένα 
αγώνα εναντίον του εμπορικού κεφαλαίου και μάλιστα 
εναντίον, του κεφαλαίου του μικροεμπορίου και του 
μεσιτικού κεφαλαίου, δηλαδή απλούστατα εναντίον 
μικρών διακλαδώσεων του καπιταλιστικού κορμού. 

Ό σ ο ν αφορά τα συνδικάτα, που κατά το Μπερνστάϊν 
αποτελούν με τη σειρά των ένα μέσο πάλης εναντίον 
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της εκμετάλλευσης του παραγωγικού κεφαλαίου, 
έχουμε πια αποδείξει ότι δεν είναι ικανά να εξασφαλί-
σουν στους εργάτες μια επιρροή πάνω στην παραγωγή 
ούτε απ' την άποψη του καθορισμού της ποσότητας 
των παραγομένων εμπορευμάτων, ούτε απ' την άποψη 
των τεχνικών ζητημάτων. 

Αλλά σχετικά με την καθαρά οικονομική πλευρά, 
«την πάλη του ποσοστού του ημερομισθίου εναντίον 
του ποσοστού του κέρδους», κατά την έκφραση του 
Μπερνστάϊν, εδείξαμε επίσης ότι η πάλη αυτή δε διε-
ξάγεται στον αέρα αλλά εντός των καθορισμένων 
ορίων του νόμου του ημερομισθίου, τον οποίο τα συν-
δικάτα δε μπορούν να υπερνικήσουν, αλλά μόνο να 
πραγματοποιήσουν. Αυτό γίνεται επίσης καταφανές 
όταν εξετάσει κανείς το ζήτημα και από μια άλλη 
πλευρά και διερωτηθεί ποιές είναι οι κύριες λειτουρ-
γίες των συνδικάτων. 

Τα συνδικάτα, που κατά το ρόλο τους αναγνωρίζει ο 
Μπερνστάϊν, διεξάγουν μέσα στον αγώνα χειραφέτη-
σης της εργατικής τάξης την κυρία επίθεση εναντίον 
του βιομηχανικού ποσοστού του κέρδους, το οποίο 
διαλύουν βαθμιαία μέσα στο ποσοστό του ημερομι-
σθίου, δεν είναι καθόλου σε θέση να ακολουθήσουν 
μια επιθετική οικονομική πολιτική εναντίον του κέρ-
δους, γιατί δεν είναι παρά η οργανωμένη άμυνα της 
εργατικής δύναμης εναντίον των επιθέσεων του κέρ-
δους, γιατί δεν είναι παρά η άμυνα της εργατικής 
τάξης εναντίον της υποβιβαστικής τάσης της καπιτα-
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λιστικής οικονομίας. Αυτό για δυό λόγους. 
Πρώτο, τα συνδικάτα οφείλουν να επηρεάζουν την 

αγορά του εμπορεύματος εργασία με την οργάνωσή 
των η οποία όμως υφίσταται διαρκώς ρήγματα απ' την 
προλεταριοποίηση των μεσαίων στρωμάτων, προλετα-
ριοποίηση που ρίχνει ακατάπαυστα καινούργιο εμπό-
ρευμα στην αγορά της εργασίας. Δεύτερο, τα 
συνδικάτα αποβλέπουν στην βελτίωση του επιπέδου 
ζωής των εργατών, στην αύξηση του μεριδίου της 
εργατικής τάξης απ' τον κοινωνικό πλούτο* το μερί-
διο όμως αυτό ελαττώνεται διαρκώς με την αναγκαιό-
τητα ενός φυσικού νόμου γιατί αυξάνει η παραγωγικό-
τητα της εργασίας. Για να καταλάβει κανείς το 
τελευταίο αυτό γεγονός δε χρειάζεται νάναι μαρξι-
στής, αλλά νάχει απλώς διαβάσει το βιβλίο: «Για τη 
διευκρίνιση του κοινωνικού ζητήματος» του Rodbertus. 

Και στις δύο αυτές κύριες οικονομικές λειτουργίες 
η πάλη των συνδικάτων μεταβάλλεται, συνεπεία αντι-
κειμενικών φαινομένων μέσα στην καπιταλιστική κοι-
νωνία, σ ' ένα είδος εργασίας Σισύφου. Η σισύφειος 
αυτή εργασία είναι πάντως απαραίτητη για να επιτυγ-
χάνουν οι εργάτες το ποσοστό του ημερομισθίου που 
τους αναλογεί σύμφωνα με την κάθε δεδομένη κατά-
σταση της αγοράς, για να πραγματοποιείται ο καπιτα-
λιστικός νόμος του ημερομισθίου, για να παραλύει ή 
ορθότερα για να εξασθενίζει η υποβιβαστική τάση της 
οικονομικής εξέλιξης. Το να σκέπτεται όμως κανείς 
να μεταβάλει τα συνδικάτα σ' ένα μέσο βαθμιαίας 
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ελάττωσης του κέρδους προς όφελος του εργΐατικού 
ημερομισθίου, αυτό προϋποθέτει σαν κοινωνικό όρο 
πρώτο, μια στασιμότητα στην προλεταριοποίηση των 
μεσαίων στρωμάτων και στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας της εργασίας, δηλαδή και στις δύο περιπτώ-
σεις, ακριβώς όπως και στην περίπτωση της πραγμα-
τοποίησης της καταναλωτικής συνεταιριστικής οικο-
νομίας, μ ι α π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ η σ ε π ρ ο μ ε -
γ α λ ο κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς . 

Και τα δύο μπερσταϊνικά μέσα της σοσιαλιστικής 
μεταρρύθμισης, τα συνδικάτα και οι συνεταιρισμοί, 
αποδεικνύονται έτσι εντελώς ανίκανα να μεταβάλουν 
τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αυτό, αν και 
αόριστα, το καταλαβαίνει κατά βάση ο Μπερνστάϊν 
και γι' αυτό θεωρεί τα συνδικάτα και τους συνεταιρι-
σμούς σαν μέσα μόνο μείωσης του κέρδους και πλου-
τισμού κατ' αυτόν τον τρόπο των εργατών. Έτσι 
όμως παραιτείται απ' τον αγώνα κατά του καπιταλι-
στικού τρόπου παραγωγής και προσανατολίζει το 
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα στον αγώνα ε ν α ν τ ί ο ν 
τ η ς κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς δ ι α ν ο μ ή ς . Ο 
Μπερνστάϊν διατυπώνει μάλιστα το σοσιαλισμό του 
σαν τάση για μια «δίκαιη», «δικαιότερη» (Σελ. 31 του 
βιβλίου του) και μάλιστα «ακόμη δικαιότερη» (στο 
Vorwärts της 26ης Μαρτίου 1899) διανομή. 

Η αμέσως επόμενη παρόρμηση συμμετοχής στο 
σοσιαλδημοκρατικό κίνημα τουλάχιστο για τις λαϊκές 
μάζες είναι βέβαια και η «άδικη» διανομή μέσα στο 
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καπιταλιστικό καθεστώς. Και η σοσιαλδημοκρατία 
βέβαια, ενώ αγωνίζεται για την κοινωνικοποίηση της 
όλης οικονομίας, αποβλέπει συγχρόνως και σε μια 
«δίκαιη» διανομή του κοινωνικού πλούτου. Αλλά, 
χάρις στη διδάχθείσα απ' το Μάρξ αντίληψη, ότι η 
εκάστοτε διανομή δεν είναι παρά μια συνέπεια που 
προκύπτει με φυσική νομοτέλεια απ* τον εκάστοτε 
τρόπο παραγωγής, προσανατολίζει τον αγώνα της όχι 
προς τη διανομή μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστι-
κής παραγωγής, αλλά προς την άρση της εμπορευμα-
τικής παραγωγής. Με άλλα λόγια η σοσιαλδημοκρα-
τία θέλει να πραγματοποιήσει τη σ ο σ ι α λ ι σ τ ι -
κ ή δ ι α ν ο μ ή καταργώντας τον καπιταλιστικό 
τρόπο παραγωγής, ενώ η μπερνσταϊνική μέθοδος είναι 
ακριβώς αντίστροφη: ο Μπερνστάϊν θέλει να καταπο-
λεμήσει την καπιταλιστική διανομή, ελπίζοντας ότι 
έτσι θα πραγματοποιήσει βαθμιαία το σοσιαλιστικό 
τρόπο παραγωγής. 

Αλλά πώς είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή να 
αιτιολογήσει κανείς την μπερνσταϊνική σοσιαλιστική 
μεταρρύθμιση; Με ορισμένες τάσεις της καπιταλιστι-
κής κοινωνίας; Καθόλου, γιατί, πρώτο, ο Μπερνστάϊν 
αρνείται τις τάσεις αυτές και δεύτερο, γιατί, σύμφωνα 
με τα παραπάνω, η επιδιχοκόμενη μεταβολή της παρα-
γωγής είναι κατά το Μπερνστάϊν αποτέλεσμα και όχι 
αίτιο της διανομής. Η αιτιολόγηση του σοσιαλισμού 
του δε μπορεί λοιπόν νάναι οικονομική. Αφού αναπο-
δογύρισε και το σκοπό και τα μέσα του σοσιαλισμού 
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και κατά συνέπεια και τις οικονομικές σχέσεις, δε 
μπορεί να μας δώσει μια υλιστική αιτιολόγηση του προ-
γράμματος του, ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς ν α 
κ α τ α φ ύ γ ε ι σ ε μ ι α ι δ ε α λ ι σ τ ι κ ή α ι -
τ ι ο λ ό γ η σ η . 

Τότε τον ακούμε να λέγει: 
«Γιατί να παράγουμε το σοσιαλισμό απ' τον οικο-

νομικό εξαναγκασμό;» «Σε τί χρειάζεται ο υποβιβα-
σμός της διορατικότητας, της συναίσθησης δικαίου, 
της θέλησης των ανθρώπων;» (Vorwärts της 26ης 
Μαρτίου 1899). Κατά συνέπεια η δικαιότερη διανομή 
θα πραγματοποιηθεί κατά το Μπερνστάϊν απ' την 
ελεύθερη θέληση των ανθρώπων και όχι απ' τη 
θέληση που δρα σύμφωνα με την οικονομική αναγκαι-
ότητα, ή, για να είμεθα πιο ακριβείς, θα πραγματοποι-
ηθεί χάρις στην κατανόηση της δικαιοσύνης, της 
οποίας η ανθρώπινη θέληση είναι όργανο, χάρις στην 
ιδέα της δικαιοσύνης. 

Έτσι εφθάσαμε αισίως στην αρχή της δικαιοσύνης, 
σ' αυτό το παληό άλογο που από χιλιάδες χρόνια 
ιππεύουν όλοι οι αναμορφωτές του κόσμου ελλείψει 
άλλων ασφαλών ιστορικών μέσων, στη σαραβαλια-
σμένη αυτή Ροσσινάντη, με την οποία ξεκίνησαν όλοι 
οι Δον Κιχώτες της μεγάλης παγκόσμιας μεταρρύθμι-
σης για να μη κατορθώσουν τελικά τίποτε. 

Η σχέση μεταξύ πλουσίου και πτωχού σαν κοινω-
νική βάση του σοσιαλισμού, η «αρχή» του συνεταιρί-
ζεσθαι σαν περιεχόμενό του, η «δικαιότερη διανομή» 
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σαν σκοπός του και η ιδέα της δικαιοσύνης σαν μονα-
δική ιστορική του αιτιολόγηση! Με πόσο μεγαλύτερη 
δύναμη, με πόσο περισσότερο πνεύμα, με πόσο περισ-
σότερη λαμπρότητα εξεπροσώπησε ο Βάϊτλιγκ, πριν 
από πενήντα χρόνια και περισσότερο, το είδος αυτό 
του σοσιαλισμού! Πάντως ο μεγαλοφυής ράφτης δεν 
εγνώριζε ακόμη τον επιστημονικό σοσιαλισμό. Και αν 
σήμερα, ύστερα από μισόν αιώνα, βλέπουμε την 
καταρρακωμένη απ' το Μάρξ κάι τον Ένγκελς θεω-
ρία του, να τή συρράπτουν και να την προσφέρουν 
στο γερμανικό προλεταριάτο σαν τελευταία λέξη της 
επιστήμης, καταλαβαίνουμε ότι πάλι για κάποιον 
ράφτη πρόκειται, που αυτή τη φορά όμως... δεν είναι 
μεγαλοφυής. 

Η σοβαρώτερη πολιτική προϋπόθεση της ρεβιζιονι-
στικής θεωρίας, δεδομένου ότι τα συνδικάτα και οι 
συνεταιρισμοί αποτελούν την οικονομική βάση της, 
είναι μια προϊούσα εξέλιξη της δημοκρατίας. Οι 
σημερινές αντιδραστικές εκρήξεις δεν είναι για το 
ρεβιζιονισμό παρά «σπασμοί», που τους θεωρεί τυχαί-
ους και παροδικούς και που δεν πρέπει να τους λογα-
ριάζει κανείς προκειμένου να καταστρώσει τη γενική 
προοπτική της πάλης των εργατών. 

Κατά το Μπερνστάϊν π.χ. η δημοκρατία παρουσιά-
ζεται σαν μια αναπόφευκτη βαθμίδα στην εξέλιξη της 
σύγχρονης κοινωνίας, η δημοκρατία είναι ακόμη για 
το Μπερνστάϊν, ό,τι είναι ακριβώς για τον αστό θεω-
ρητικά ο λιμπεραλισμός, δηλαδή ο μεγάλος βασικός 
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νόμος της ιστορικής εξέλιξης γενικά, για την πραγμα-
τοποίηση του οποίου πρέπει να εργαστούν όλες οι 
δυνάμεις που δρουν μέσα στην πολιτική ζωή. Αυτό 
όμως εκφραζόμενο με μια τέτοια απόλυτη μορφή είναι 
βασικά εσφαλμένο και δεν αποτελεί παρά μια μικροα-
στική και επιπόλαιη σχηματοποίηση των πορισμάτων 
μιας μικρής περιόδου της καπιταλιστικής εξέλιξης, 
δηλαδή των τελευταίων περίπου 25-30 ετών. Αν εξετά-
σει κανείς καλύτερα την εξέλιξη της δημοκρατίας 
στην ιστορία και συγχρόνως και την πολιτική ιστορία 
του καπιταλισμού, θα καταλήξει σ' ένα ουσιαστικά 
διαφορετικό συμπέρασμα. 

Ό σ ο ν αφορά τη δημοκρατία, αυτή τη βρίσκουμε 
στις πιο διαφορετικές κοινωνίες: στις πρωτόγονες 
κομμουνιστικές κοινωνίες, στα αρχαία κράτη της δου-
λείας, στις μεσαιωνικές κοινότητες των πόλεων. Επί-
σης και την απολυταρχία και τη συνταγματική 
μοναρχία τις συναντούμε στα πιο διαφορετικά οικονο-
μικά καθεστώτα. Απ' την άλλη μεριά ο καπιταλισμός 
στις απαρχές του — σαν εμπορευματική παραγωγή — 
φέρει στη ζωή μέσα στις κοινότητες των πόλεων ένα 
δημοκρατικό πολίτευμα* αργότερα, υπό την πιο εξελι-
γμένη μορφή της βιοτεχνίας, βρίσκει την απόλυτη 
μοναρχία την αντίστοιχη πολιτική μορφή του. Τέλος, 
σαν ανεπτυγμένη βιομηχανική οικονομία δημιουργεί 
στη Γαλλία εναλλάξ τη λαϊκή δημοκρατία (1793), την 
απόλυτη μοναρχία του Ναπολέοντος I, την αριστο-
κρατική μοναρχία της παλινόρθωσης (1815-1830), την 
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αστική συνταγματική μοναρχία του Λουδοβίκου-
Φιλίππου, έπειτα πάλι τη λαϊκή δημοκρατία και τη 
μοναρχία του Ναπολέοντος III, και τέλος για τρίτη 
φορά τη δημοκρατία. Στη Γερμανία, ο μοναδικός πρα-
γματικά δημοκρατικός θεσμός, το δικαίωμα της γενι-
κής ψηφοφορίας, δεν είναι μια κατάκτηση του 
αστικού λιμπεραλισμού, αλλά ένα όργανο πολιτικής 
συγχώνευσης των μικρών κρατών και μόνο απ' την 
άποψη αυτή έχει κάποια σημασία μέσα στην εξέλιξη 
της γερμανικής μπουρζουαζίας, που κατά τα άλλα 
είναι ευχαριστημένη σε μια ημιφεουδαρχική συντα-
γματική μοναρχία. Στη Ρωσσία η μπουρζουαζία ανα-
πτυσσότανε επί μακρό χρονικό διάστημα κάτω απ' 
τον ανατολικό δεσποτισμό, χωρίς ποτέ να αφήσει να 
υπονοηθεί ότι επιθυμεί τη δημοκρατία. Στην Αυστρία 
το δικαίωμα της γενικής ψηφοφορίας εμφανίστηκε 
κυρίως σαν άγκυρα σωτηρίας της αποσυντιθέμενης 
μοναρχίας. Στο Βέλγιο, τέλος, η δημοκρατική κατά-
κτηση του εργατικού κινήματος — το δικαίωμα της 
γενικής ψηφοφορίας — έχει αναμφισβήτητα σχέση με 
την αδυναμία του μιλιταρισμού, δηλαδή με την ιδιαί-
τερη γεωγραφική και πολιτική θέση του Βελγίου και 
είναι κυρίως ένα «κομμάτι δημοκρατίας» που κατακτή-
θηκε όχι απ' τη μπουρζουαζία, αλλά εναντίον της 
μπουρζουαζίας. 

Όταν εξετάσει κανείς καλύτερα τα πράγματα, βλέπει 
λοιπόν, ότι η αδιάκοπη άνοδος της δημοκρατίας, που 
αποτελεί κατά το ρεβιζιονισμό και τους αστούς φιλε-
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λεύθερους το μεγάλο βασικό νόμο της ανθρώπινης ή 
τουλάχιστο της σύγχρονης κοινωνίας, δεν είναι παρά 
σαπουνόφουσκα. Μεταξύ της καπιταλιστικής εξέλιξης 
και της δημοκρατίας δεν υπάρχει καμμιά γενική, από-
λυτη συνάρτηση. Η πολιτική μορφή είναι κάθε φορά 
το προϊόν του γενικού αθροίσματος πολιτικών, εσωτε-
ρικών και εξωτερικών παραγόντων και περιλαμβάνει 
μέσα στα πλαίσιά της όλη την κλίμακα, απ* την από-
λυτη μοναρχία ως τη λαϊκή δημοκρατία. 

Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουμε την 
ιδέα ενός γενικού ιστορικού νόμου για την εξέλιξη 
της δημοκρατίας και μέσα σ' αυτά τα πλαίσια της 
σύγχρονης κοινωνίας. Αν τώρα εξετάσουμε τη σημε-
ρινή απλώς φάση της αστικής ιστορίας, θα βρούμε 
και εδώ μέσα στην πολιτική κατάσταση παράγοντες 
που οδηγούν όχι στην πραγματοποίηση του μπερ-
νσταϊνικού σχήματος αλλά, όλως αντίθετα, στην εγκα-
τάλειψη από μέρους της αστικής κοινωνίας των μέχρι 
τούδε κατακτήσεων. 

Οι δημοκρατικοί θεσμοί εξάντλησαν πια εν πολλοίς 
το ρόλο των απ' την άποψη της αστικής εξέλιξης, 
πράγμα πούχει μεγάλη σημασία. Επίσης εξαντλήθηκε 
και ο ρόλος των σαν μέσου συνένωσης των μικρών 
κρατών και δημιουργίας συγχρόνων μεγάλων κρατών 
(Γερμανία, Ιταλία) εφ' όσον η οικονομική εξέλιξη 
δημιούργησε εν τω μεταξύ εσωτερικούς οργανικούς 
δεσμούς. 

Το ίδιο ισχύει και σχετικά με τη μεταβολή της 
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όλης πολιτικής και διοικητικής κρατικής μηχανής 
από ένα ημιφεουδαρχικό ή ολότελα φεουδαρχικό σ' 
ένα καπιταλιστικό μηχανισμό. Η μεταβολή αυτή, που 
ιστορικά ήταν αναπόσπαστη απ' τη δημοκρατία, έχει 
επίσης συμπληρωθεί πια τόσο πολύ, ώστε και αν λεί-
ψουν τα δημοκρατικά συστατικά του κράτους, (το 
δικαίωμα της γενικής ψηφοφορίας, η δημοκρατική 
μορφή του κράτους), η διοίκηση, τα δημόσια οικονο-
μικά, η οργάνωση των πολεμικών δυνάμεων, δεν θα 
ξαναγυρίσουν στις προ του Μαρτίου μορφές. 

Αλλά ο λιμπεραλισμός σαν τέτοιος δεν είναι πια 
μόνο περιττός για την αστική κοινωνία, αλλά της 
γίνεται και εμπόδια σε πολλά σοβαρά σημεία. Εδώ 
πρέπει να ληφθούν υπ' όψη δύο παράγοντες που κυρι-
αρχούν κυριολεκτικά μέσα στην όλη πολιτική ζωή 
των σημερινών κρατών: η παγκόσμια πολιτική και το 
εργατικό κίνημα — δυό διαφορετικές μόνο πλευρές 
της σημερινής φύσης της καπιταλιστικής εξέλιξης. 

Η διαμόρφωση της παγκοσμίου οικονομίας καθώς 
και η όξυνση και η γενίκευση του συναγωνισμού στην 
παγκόσμια αγορά κατέστησαν το μιλιταρισμό και το 
μαρινισμό όργανα της παγκοσμίου πολιτικής, αποφα-
σιστικό παράγοντα τόσο της εξωτερικής όσο και της 
εσωτερικής ζωής των μεγάλων κρατών. Αλλ' αν η 
παγκόσμια πολιτική αποτελεί μέσα στη σημερινή 
φάση μια ανιούσα τάση, η αστική δημοκρατία δεν 
είναι δυνατό παρά να ακολουθεί αντίθετα μιά κατι-
ούσα γραμμή. Στη Γερμανία η αστική δημοκρατία 
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επλήρωσέ αμέσως με δυό θύματα την εποχή των μεγά-
λων εξοπλισμών που αρχίζει απ* το 1893 και την παγ-
κόσμια πολιτική που Εγκαινιάστηκε με το Κιάου-τσου: 
με την αποσύνθεση του λιμπεραλισμού και τη μετά-
πτωση του κόμματος του κέντρου απ* την αντιπολί-
τευση στη συμπολίτευση. Οι πρόσφατες εκλογές του 
1907 που διεξήχθησαν υπό το έμβλημα της αποικια-
κής πολιτικής αποτελούν συγχρόνως ιστορικά tov 
τάφο του γερμανικού λιμπεραλισμού. 

Και όχι μόνο η εξωτερική, αλλά και η εσωτερική 
πολιτική — η τείνουσα στην άνοδο εργατική τάξη — 
εξωθεί εξ' ίσου τη μπουρζουαζία στις αγκάλες της 
αντίδρασης. Αυτό το παραδέχεται κι' ο ίδιος ο Μπερ-
νστάϊν, εφ' όσον καθιστά υπεύθυνο για τη λιποταξία 
της φιλελεύθερης μπουρζουαζίας το σοσιαλδημοκρα-
τικό «μύθο της ανθρωποφαγίας», δηλαδή τις σοσιαλι-
στικές τάσεις της εργατικής τάξης. Ο Μπερνστάϊν 
συμβουλεύει εν συνεχεία στο προλεταριάτο να εγκατα-
λείψει το σοσιαλιστικό τελικό σκοπό του για να τρα-
βήξει και πάλι έξω απ' την ποντικότρυπα της 
αντίδρασης τον πεθαμένο απ' το φόβο του λιμπεραλι-
σμό. Με όλα αυτά όμως αποδεικνύει μόνος του κατά 
τον πιό κτυπητό τρόπο, ότι εφ' όσον θεωρεί σήμερα 
την έκλειψη του σοσιαλιστικού εργατικού κινήματος 
σαν όρο ζωής και κοινωνική προϋπόθεση της αστικής 
δημοκρατίας, η δημοκρατία αυτή είναι τόσο αντίθετη 
με τις εσωτερικές εξελικτικές τάσεις της σημερινής 
κοινωνίας όσο το σοσιαλιστικό εργατικό κίνημα είναι 
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ένα άμεσο προϊόν των τάσεων αυτών. 
Αλλά και κάτι ακόμα αποδεικνύει με όλα αυτά. Με 

το να καθιστά την απάρνηση του σοσιαλιστικού τελι-
κού σκοπού από μέρους της εργατικής τάξης προϋπό-
θεση και όρο της αναγέννησης της αστικής δημο-
κρατίας, δείχνει μόνος του, αντίθετα, πόσο απέχει η 
δημοκρατία από του νάναι μια αναγκαία προϋπόθεση 
και όρος για το σοσιαλιστικό κίνημα και τη νίκη του 
σοσιαλισμού. Εδώ οι συλλογισμοί του Μπερνστάϊν 
καταλήγουν σ" ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο το 
τελευταίο του συμπέρασμα «καταβροχθίζει» την 
πρώτη του προϋπόθεση. 

Η διέξοδος απ' τον κύκλο αυτό είναι πολύ απλή: 
απ' το γεγονός ότι ο αστικός λιμπεραλισμός, φοβού-
μενος το ανερχόμενο εργατικό κίνημα και τους τελι-
κούς σκοπούς του, παρέδωσε το πνεύμα, δε βγαίνει 
παρά μόνο ένα συμπέρασμα: ότι ακριβώς σήμερα το 
σοσιαλιστικό εργατικό κίνημα είναι το μοναδικό στή-
ριγμα της δημοκρατίας και ότι οι τύχες του σοσιαλι-
στικού κινήματος δεν εξαρτώνται απ' τις τύχες της 
αστικής δημοκρατίας, αλλ' οι τύχες της δημοκρατι-
κής εξέλιξης εξαρτώνται αντίθετα απ' την εξέλιξη του 
σοσιαλιστικού κινήματος* ότι η δημοκρατία δε γίνεται 
ζωτικώτερη όταν η εργατική τάξη εγκαταλείπει τον 
απολυτρωτικό της αγώνα, αλλ' όταν αντίθετα το σοσι-
αλιστικό κίνημα είναι αρκετά ισχυρό να αγωνιστεί 
εναντίον των αντιδραστικών συνεπειών της παγκο-
σμίου πολιτικής και της αστικής λιποταξίας* ότι 
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όποιος επιθυμεί την ενίσχυση και όχι την εξασθένιση 
του σοσιαλιστικού κινήματος και ότι η εγκατάλειψη 
των σοσιαλιστικών τάσεων είναι συγχρόνως εξ ίσου 
εγκατάλειψη του εργατικού κινήματος και της 
δημοκρατίας. 

3. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΉΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Οι τύχες της δημοκρατίας είναι, όπως είδαμε, συνυ-
φασμένες με τις τύχες του εργατικού κινήματος. Αλλά 
η εξέλιξη της δημοκρατίας καθιστά περιττή, έστω και 
στην καλύτερη περίπτωση, την προλεταριακή επανά-
σταση, με την έννοια της κατάληψης της κρατικής, 
της πολιτικής εξουσίας; 

Ο Μπερνστάϊν λύει το ζήτημα αυτό σταθμίζοντως 
προσεκτικά τις καλές και τις κακές πλευρές της νομο-
θετικής μεταρρύθμισης και της επανάστασης και μάλι-
στα με μια άνεση που υπενθυμίζει το ζύγισμα της 
κανέλλας και του πιπεριού σ* ένα καταναλωτικό συνε-
ταιρισμό. Στη νομοθετική πορεία της εξέλιξης ο 
Μπερνστάϊν βλέπει την επίδραση της διανοίας, στην 
επαναστατική την επίδραση του αισθήματος, στη 
μεταρρυθμιστική εργασία βλέπει μια βραδεία και στην 
επαναστατική μια ταχεία μέθοδο της ιστορικής προό-
δου, στη νομοθεσία μια δύναμη που προχωρεί με σχέ-
διο, στην ανατροπή μια στοιχειώδη δύναμη (Σελ. 183). 

Είναι μια γνωστή παληά ιστορία, ο μικροαστός 
μεταρρυθμιστής βλέπει σε όλα τα πράγματα του 
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κόσμου μια «καλή» και μια «κακή>» πλευρά και ότΓ 
έχει κυρίως προτίμηση για τους ανθόσπαρτους δρό-
μους. Αλλ' είναι επίσης μια γνωστή παληά ιστορία, 
ότι η πραγματική πορεία των πραγμάτων πολύ λίγο 
σκοτίζεται για τους μικροαστικούς συνδυασμούς και 
διασκορπίζει με μιάς τον αγέρα τον τόσο προσεκτικά 
καμωμένο «μικρό σωρό» των «καλών πλευρών» όλων 
των δυνατών πραγμάτων του κόσμου. Πραγματικά, 
στην ιστορία βλέπουμε ότι η νομοθετική μεταρρύ-
θμιση και η επανάσταση κινούνται από αίτια πολύ 
βαθύτερα παρά τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα 
της μιάς και της άλλης μεθόδου. 

Στην ιστορία της αστικής κοινωνίας η νομοθετική 
μεταρρύθμιση εχρησίμευσε για τη βαθμιαία ενίσχυση 
της ανερχομένης τάξης ως τη στιγμή που η τάξη αυτή 
κατάλαβε τον εαυτό της αρκετά ισχυρό για να κατα-
κτήσει την πολιτική εξουσία, για να ανατρέψει το 
παληό νομικό οικοδόμημα και να κτίσει ένα καινούρ-
γιο οικοδόμημα στη θέση του παληού. Στο Μπερ-
νστάϊν, που μαίνεται εναντίον της ιδέας της κατά-
ληψης της πολιτικής εξουσίας σαν μπλανκιστικής 
θεωρίας βίας, συμβαίνει το δυστύχημα να θεωρεί σαν 
μπλανκιστικό λάθος υπολογισμού ό,τι από εκατοντά-
δες ετών αποτελεί τον άξονα και την κινητήριο 
δύναμη της ανθρώπινης ιστορίας. Απ' την εποχή που 
υφίστανται ταξικές κοινωνίες, απ' την εποχή που η 
πάλη των τάξεων αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο 
της ιστορίας των κοινωνιών αυτών, ή κατάληψη της 
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πολιτικής εξουσίας αποτελούσε πάντοτε το στόχο των 
ανερχομένων τάξεων, καθώς και την αρχή και το 
τέλος κάθε ιστορικής περιόδου. Αυτό το βλέπουμε 
στους μακρούς αγώνες των χωρικών με τους χρηματο-
καπιταλιστές και την αριστοκρατία στην αρχαία 
Ρώμη, στους αγώνες των πατρικίων με τους επισκό-
πους, των χειροτεχνών με τους πατρικίους στις μεσαι-
ωνικές πόλεις, στους αγώνες της μπουρζουαζίας με το 
φεουδαρχισμό στους νεώτερους χρόνους. 

Η νομοθετική μεταρρύθμιση και η επανάσταση δεν 
είναι λοιπόν δυό διαφορετικές μέθοδοι της ιστορικής 
προόδου, τις οποίες μπορεί να διαλέξει κανείς μέσα 
στο μπουφφέ της ιστορίας όπως θα διάλεγε τα κρύα 
και τα ζεστά λουκάνικα, αλλά διαφορετικές στιγμές 
στην εξέλιξη της ταξικής κοινωνίας, που αλληλοκα-
θορίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά και που 
αποκλείουν συγχρόνως η μια την άλλη, όπως π.χ. ο 
βόρειος και ο νότιος πόλος, η μπουρζουαζία και το 
προλεταριάτο. 

Και πραγματικά η εκάστοτε νομοθεσία είναι ένα 
προϊόν της επανάστασης. Ενώ η επανάσταση είναι μια 
πολιτική δημιουργική πράξη της ταξικής ιστορίας, η 
νομοθεσία είναι η πολιτική συνέχεια της ζωής της 
κοινωνίας. Η νομοθετική μεταρρυθμιστική εργασία 
δεν περικλείει μέσα της μια δική της ανεξάρτητη απ' 
την επανάσταση κινητήριο δύναμη, κινείται μέσα σε 
κάθε ιστορική περίοδο αποκλειστικά πάνω στη 
γραμμή της προηγηθείσης ανατροπής και εφ' όσον 
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μόνο υφίσταται ακόμη την ώθηάη που της έδωσε η 
προηγηθείσα ανατροπή ή, για νάμαστε πιο συγκεκρι-
μένοι, κινείται μόνο μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 
μορφής ποόφερε στο φώς της ημέρας η προηγηθείσα 
ανατροπή. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία του ζητή-
ματος. 

Είναι βασικά εσφαλμένο και αντιϊστορικό να θεω-
ρούμε τη νομοθετική μεταρρυθμιστική εργασία σαν 
διαπλατυνθείσα επανάσταση και την επανάσταση σαν 
επιταχυνθείσα μεταρρύθμιση. Μια κοινωνική ανα-
τροπή και μια νομοθετική μεταρρύθμιση είναι δυό 
διαφορετικές στιγμές (Momente) όχι απ' την άποψη 
της χρονικής των διαρκείας, αλλ' απ' την άποψη του 
ουσιαστικού των περιεχομένου. Ό λ ο το μυστικό των 
ιστορικών ανατροπών μέσω της πολιτικής εξουσίας 
έγκειται ακριβώς στη μεταβολή των απλών ποσοτικών 
μεταβολών σε μια καινούργια ποιότητα, συγκεκρι-
μένα: στη μετάβαση από μια ιστορική περίοδο, από 
μια κοινωνική μορφή σε μια άλλη. 

Γι' αυτό όποιος κηρύσσεται υπέρ της νομοθετικής 
μεταρρύθμισης σ' αντικατάσταση και σ' αντίθεση 
προς την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας και της 
κοινωνικής ανατροπής, δεν εκλέγει στην πραγματικό-
τητα ένα πιο ήρεμο, πιο ασφαλή και βραδύ δρόμο 
προς τον ίδιο σκοπό, αλλά και ένα άλλο σκοπό και 
συγκεκριμένα όχι τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού 
καθεστώστος, αλλά απλούστατα επουσιώδεις μεταβο-
λές μέσα στο παληό. Έτσι οι πολιτικές αντιλήψεις 
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του ρεφορμισμού καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα με 
τις οικονομικές του θεωρίες: ότι αποβλέπουν κατά 
βάση όχι στην πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού 
καθεστώτος, αλλ' απλώς στη μεταρρύθμιση του καπι-
ταλιστικού, όχι στην κατάργηση της μισθοδουλείας, 
αλλά στο λίγο ή στο πολύ της εκμετάλλευσης, με μια 
λέξη στην άρση των καρκινωμάτων του καπιταλισμού 
και όχι του καπιταλισμού του ίδιου. 

Μήπως όμως οι παραπάνω προτάσεις για τη λει-
τουργία της νομοθετικής μεταρρύθμισης και της επα-
νάστασης δεν είναι ορθές παρά σχετικά με τους ως τα 
τώρα ταξικούς αγώνες; Μήπως από τώρα και εις το 
εξής, χάρις στην τελειοποίηση του συστήματος του 
αστικού δικαίου, η νομοθετική μεταρρύθμιση οδηγεί 
την κοινωνία από τη μια ιστορική φάση στην άλλη 
και η κατάληψη της κρατικής εξουσίας από μέρους 
του προλεταριάτου μεταβάλλεται, όπως λέγει ο Μπερ-
νστάϊν στη σελίδα 183 του έργου του, «σε μια κενή 
φράση»; 

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση 
αυτή. Τι είναι εκείνο που διακρίνει την αστική κοινω-
νία απ' τις προηγούμενες ταξικές κοινωνίες, την 
αρχαία και τη μεσαιωνική; Το γεγονός ότι η ταξική 
κυριαρχία σήμερα δε στηρίζεται πάνω σε «καλώς 
κεκτημένα δικαιώματα», αλλά πάνω σε π ρ α γ μ α -
τ ι κ έ ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς σ χ έ σ ε ι ς , ότι το 
σύστημα της μισθοδουλείας δεν είναι μια νομική, 
αλλά μια καθαρά οικονομική σχέση. Σε ολόκληρο το 
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νομικό μας σύστημα δε θα βρεί κανείς καμμιά νομική 
διατύπωση της σημερινής ταξικής κυριαρχίας. Ορι-
σμένα ίχνη τέτοιων νόμων, όπως είναι οι διατάξεις 
περί γεωργικών υπηρετών, είναι υπολείμματα των 
φεουδαρχικών σχέσεων. 

Πώς λοιπόν θα καταργηθεί βαθμηδόν η μισθοδου-
λεία δια της νομοθετικής οδού, όταν δεν αναφέρεται 
καθόλου μέσα στους νόμους; Ο Μπερνστάϊν, που θέλει 
να επιδοθεί στη νομοθετική μεταρρυθμιστική εργασία 
για να προπαρασκευάσει έτσι το τέλος του καπιταλι-
σμού, περιέρχεται στη θέση του ρώσσου εκείνου 
αστυνόμου που διηγείται, κατά τον Ουσπιένσκι, την 
περιπέτειά του ως εξής: 

«Άρπαξα γρήγορα τον αχρείο απ' το γιακά και τί 
εξακρίβωσα; ότι ο καταραμένος δεν είχε γιακά»!... 
Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο στην υπόθεση. 

Όλες οι κοινωνίες ως τα σήμερα «είχαν ως βάση 
την αντίθεση μεταξύ των τάξεων που καταπιέζονται 
και των τάξεων που καταπιέζουν». (Το Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο). Αλλά στις φάσεις που προηγήθηκαν της 
συγχρόνου κοινωνίας η αντίθεση αυτή εύρισκε την 
έκφρασή της σε ορισμένες νομικές σχέσεις και άφηνε 
γι' αυτό ως ένα ορισμένο βαθμό στις νεοδημιουργού-
μενες σχέσεις ένα χώρο ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια 
του παληού καθεστώτος. «Ο δουλοπάροικος κατώρ-
θωσε να εξελιχτεί μέσα στη δουλοπαροικία σε μέλος 
της κοινότητας». (Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο). 
Κατά ποιόν τρόπο; Με τη βαθμιαία άρση, στην περι-
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οχή των πόλεων, όλων εκείνων των κατατμημένων 
δικαιωμάτων: των αγγαρειών, κεφαλικού φόρου, υπο-
χρεωτικού γάμου, κληρονομικού δικαιώματος κ.τ.λ. 
κ.τ.λ. των οποίων το σύνολο αποτελεί τη δουλοπα-
ροικία. 

Επίσης και ο μικροαστός κατώρθωσε να μεταβληθεί 
σε μπουρζουά κάτω απ' το ζυγό του φεουδαρχικού 
απολυταρχισμού. (Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο). 
Κατά ποιόν τρόπο; Με τη βαθμιαία τυπική κατάργηση 
ή χαλάρωση των δεσμών των συντεχνιών, με τη 
βαθμιαία μεταβολή της διοίκησης, των δημοσίων 
οικονομικών, της πολεμικής οργάνωσης έστω κι* αν η 
μεταβολή αυτή περιοριζότανε στον πιο απαραίτητο 
βαθμό. 

Εφ' όσον λοιπόν εξετάζει κανείς το ζήτημα αφηρη-
μένα και όχι ιστορικά, μπορεί να σκεφθεί ότι στις 
προκαπιταλιστικές ταξικές σχέσεις το πέρασμα απ' τη 
φεουδαρχική στην αστική κοινωνία μπορεί να γίνει 
νομοθετικά ή τουλάχιστο να φαντασθεί ένα πέρασμα 
απ' τη φεουδαρχική στην αστική κοινωνία, με τρόπο 
καθαρά νομοθετικο-μεταρρυθμιστικό. Αλλά τί βλέ-
πουμε στην πραγματικότητα; Ότι και εκεί οι νομοθε-
τικές μεταρρυθμίσεις δεν εχρησίμευσαν για να 
καταστήσουν περιττή για τον αστισμό την κατάκτηση 
της πολιτικής εξουσίας, αλλά αντίθετα για να την 
προπαρασκευάσουν και να την πραγματοποιήσουν. 
Μια τυπική πολιτικοκοινωνική ανατροπή είναι απα-
ραίτητη τόσο για την κατάργηση της δουλοπαροικίας, 
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όσο και για την κατάργηση του φεουδαρχισμού. 
Αλλά τα πράγματα είναι σήμερα όλως διόλου δια-

φορετικά. Εκείνο που αναγκάζει τον προλετάριο να 
μπαίνει κάτω απ' το ζυγό του κεφαλαίου δεν είναι 
κανένας νόμος, αλλ' η ανάγκη, το γεγονός ότι στερεί-
ται μέσων παραγωγής. Ο προλετάριος με κανένα νόμο 
στον κόσμο δεν μπορεί να αποκτήσει μέσα στα πλαί-
σια της αστικής κοινωνίας παραγωγικά μέσα, γιατί τα 
μέσα αυτά δεν του αφαιρέθηκαν με νόμο, αλλά με την 
οικονομική εξέλιξη. 

Επίσης ούτε και η εκμετάλλευση μέσα στη σχέση 
της μισθοδουλείας δε στηρίζεται πάνω σε νόμους, 
γιατί to μέγεθος του ημερομισθίου δεν καθορίζεται 
νομοθετικά, αλλά από οινονομικούς παράγοντες. Και 
αυτό το γεγονός της εκμετάλλευσης δε στηρίζεται σε 
καμμιά νομική διάταξη, αλλά στο καθαρά οικονομικό 
γεγονός, ότι η εργατική δύναμη παρουσιάζεται σαν 
εμπόρευμα, που εκτός απ' τ' άλλα έχει και την ευχά-
ριστη ιδιότητα, να παράγει αξία και μάλιστα περισσό-
τερη αξία απ' εκείνη ν που καταναλίσκει υπό τη 
μορφή των τροφίμων του εργάτη. Με μια λέξη, όλες 
οι βασικές σχέσεις της αστικής ταξικής κυριαρχίας 
δεν είναι δυνατό να αλλάξουν με νομοθετικές μεταρρυ-
θμίσεις πάνω σε αστική βάση, διότι ούτε με αστικούς 
νόμους εισήχθησαν ούτε πήραν τη μορφή τέτοιων 
νόμων. Αυτό δεν τον ξέρει ο Μπερνστάϊν όταν σχεδιά-
ζει μια σοσιαλιστική μεταρρύθμιση και όμως το ανα-
φέρει στη σελίδα 10 του βιβλίου του, με το να γράφει 
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ότι «το οικονομικό κίνητρο εμφανίζεται σήμερα ελεύ-
θερα εκεί όπου άλλοτε συγκαλυπτότανε από κυριαρχι-
κές σχέσεις και ιδεολογίες παντός είδους. 

Σ' αυτά προστίθεται και κάτι ακόμη. Μια άλλη ιδι-
ορρυθμία του καπιταλιστικού καθεστώτος, είναι ότι 
μέσα σ' αυτό όλα τα στοιχεία της μελλοντικής κοινω-
νίας παίρνουν πρώτα-πρώτα στην εξέλιξή των μια 
μορφή, που αντί να τα φέρνει πλησιέστερα, τα απομα-
κρύνει απ' το σοσιαλισμό. Η παραγωγή εκφράζει όλο 
και περισσότερο τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Αλλά 
με ποιά μορφή; Με τη μορφή της μεγάλης επιχείρη-
σης, της ανώνυμης εταιρίας, του κάρτελ, στην οποία 
οι καπιταλιστικές αντιθέσεις, η εκμετάλλευση, η υπο-
δούλωση της εργατικής δύναμης αυξάνονται στον 
ανώτατο βαθμό. 

Στο σύστήμα της πολεμικής οργάνωσης η εξέλιξη 
συντελεί στην εισαγωγή της γενικής θητείας, στην 
ελάττωση του χρόνου της θητείας, δηλαδή στην προ-
σέγγιση προς το λαϊκό στρατό. Αυτό όμως με τη 
μορφή του σύγχρονου μιλιταρισμού, που εκφράζει με 
ωμότητα την υποδούλωση του λαού απ' το μιλιταρι-
στικό κράτος, τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους. 

Στις πολιτικές σχέσεις η εξέλιξη της δημοκρατίας, 
εφ' όσον βρίσκει ευνοϊκό έδαφος, επιφέρει τη συμμε-
τοχή όλων των λαϊκών στρωμάτων στην πολιτική 
ζωή, δηλαδή μας φέρνει μέχρις ενός ορισμένου μέτρου 
στο «λαϊκό κράτος». Αυτό όμως γίνεται με τη μορφή 
του αστικού κοινοβουλευτισμού, στην οποία δεν 
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αίρονται, αλλά αναπτύσσονται και εκδηλώνονται 
γυμνές οι ταξικές αντιθέσεις και η ταξική κυριαρχία. 
Εφ* όσον λοιπόν η όλη καπιταλιστική εξέλιξη κινεί-
ται μέσα σε αντιθέσεις καθίσταται απαραίτητη η 
κατάληψη της πολιτικής εξουσίας απ' το προλεταρι-
άτο για την απαλλαγή του πυρήνα της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας απ' τον αντιφατικό καπιταλιστικό φλοιό, 
για την ολοκληρωτική κατάργηση του καπιταλιστικού 
συστήματος. 

Ο Μπερνστάϊν βγάζει φυσικά από όλα αυτά, διαφο-
ρετικά συμπεράσματα: αν η εξέλιξη της δημοκρατίας 
οδηγούσε στην όξυνση και όχι στην εξασθένιση των 
καπιταλιστικών αντιθέσεων, τότε, η «σοσιαλδημοκρα-
τία θάπρεπε», όπως μας αποκρίνεται ο Μπερνστάϊν, 
«να επιδιώκει κατά το δυνατό να ματαιώνει τις κοινω-
νικές μεταρρυθμίσεις και τη διεύρυνση των δημοκρα-
τικών θεσμών, αν δε θέλει να δυσχεράνει περισσότερο 
την εργασία της». (Σελ. 71). 

Αυτό πάντως θα γινότανε αν η σοσιαλδημοκρατία 
εύρισκε του ,γούστου της, κατά μικροαστικό τρόπο, 
την αχάριστη εργασία του ξεδιαλέγματος όλων των 
καλών πλευρών και της απόρριψης των κακών πλευ-
ρών της ιστορίας. Αλλά τότε δε θάτανε συνεπής αν 
δεν προσπαθούσε «να ματαιώσει» γενικά και τον καπι-
ταλισμό ολόκληρο, που είναι αναμφισβήτητα ο κύριος 
ένοχος, εκείνος που προ πάντων της κλείνει το δρόμο 
της προς το σοσιαλισμό. Στην πραγματικότητα ο 
καπιταλισμός, παράλληλα και συγχρόνως με τα εμπό-
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δια που βάζει, δημιουργεί και τις μοναδικές δυνατότη-
τες πραγματοποίησης του σοσιαλιστικού προγράμ-
ματος. Το ίδιο ισχύει πλήρως και σχετικά με τη 
δημοκρατία. 

Αν η δημοκρατία έγινε εν μέρει περιττή και εν 
μέρει οχληρή για τη μπουρζουαζία, για την εχθρική 
τάξη είναι για το λόγο αυτόν αναγκαία και απαραί-
τητη. Πρώτο: της είναι αναγκαία γιατί δημιουργεί τις 
πολιτικές μορφές (αυτοδιοίκηση, δικαίωμα ψήφου 
κλπ.) που θα χρησιμεύσουν σαν σπέρματα και βάσεις 
για την ανατροπή της αστικής κοινωνίας απ' το προ-
λεταριάτο. Δεύτερο: της είναι απαραίτητη, γιατί μόνο 
μέσα στη δημοκρατία, μόνο μέσα στην πάλη για τη 
δημοκρατία, μόνο με την άσκηση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων είναι δυνατό να αποκτήσει το προλεταρι-
άτο συναίσθηση των ταξικών του συμφερόντων και 
της ιστορικής του αποστολής. 

Με μια λέξη, η δημοκρατία είναι απαραίτητη, όχι 
γιατί καθιστά περιττή την κατάκτηση της πολιτικής 
εξουσίας απ' το προλεταριάτο, αλλά γιατί αντίθετα 
την καθιστά αναγκαία μοναδικά πραγματοποιήσιμη. 
Όταν ο Ένγκελς, στον πρόλογό του για την πάλη 
των τάξεων στη Γαλλία, αναθεωρούσε την τακτική 
του σημερινού εργατικού κινήματος και στα οδοφρά-
γματα αντέτασσε τη νόμιμη πάλη, δεν είχε υπ' όψη 
του — όπως φαίνεται ολοκάθαρα από κάθε γραμμή 
τοι̂  προλόγου του — το ζήτημα της οριστικής κατά-
κτησης της πολιτικής εξουσίας, αλλά το ζήτημα της 
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επίκαιρης καθημερινής πάλης, δεν είχε υπ* όψη του 
τη στάση του προλεταριάτου απέναντι στο καπιταλι-
στικό κράτος κατά τη στιγμή της κατάληψης της 
πολιτικής εξουσίας, αλλά τη στάση του μέσα στα 
πλαίσια του καπιταλιστικού κράτους. Με μια λέξη, ο 
Ένγκελς καθώρισε τη στάση του υπόδουλου και όχι 
τη στάση του νικηφόρου προλεταριάτου. 

Αντίθετα, η γνωστή ρήση του Μάρξ σχετικά με το 
ζήτημα της γης στην Αγγλία, ρήση στην οποία ανα-
φέρεται επίσης ο Μπερνστάϊν «θα ξεμπέρδευε κανείς 
ίσως φτηνότερα, αν εξαγόραζε τους Landlords» ανάγε-
ται στη στάση του προλεταριάτου μετά τη νίκη, γιατί 
είναι φανερό ότι δε μπορεί να γίνει λόγος για την 
«εξαγορά» των κυριάρχων τάξεων παρά μόνο όταν η 
εργατική τάξη βρίσκεται στην αρχή. Εκείνο που ο 
Μάρξ υπολόγιζε με τη φράση του αυτή σαν πραγματο-
ποιήσιμο ήταν η ε ι ρ η ν ι κ ή ά σ κ η σ η τ η ς 
π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή ς δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς και όχι 
η αντικατάσταση της δικτατορίας με καπιταλιστικές 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. 

Ούτε ο Μάρξ ούτε ο Ένγκελς δεν αμφέβαλαν ποτέ 
για την ανάγκη να καταληφθεί η πολιτική εξουσία 
απ' το προλεταριάτο. Και έτσι στο Μπερνστάϊν έπεσε 
η αποστολή να ανακηρύξει τον ορνιθώνα του αστικού 
κοινοβουλίου σαν το ενδεδειγμένο όργανο για την 
πραγματοποίηση της φοβερότερης κοσμοϊστορικής 
ανατροπής: το πέρασμα της κοινωνίας απ* την καπι-
ταλιστική στη σοσιαλιστική μορφή. 
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Αλλ' ο Μπερνστάϊν άρχισε τη θεωρία του με την 
προειδοποίηση και το φόβο μήπως το προλεταριάτο 
έρθει πολύ νωρίς στην άρχή! Στην περίπτωση αυτή 
δηλαδή το προλεταριάτο θάπρεπε, κατά το Μπερ-
νστάϊν, να αφήσει τις καπιταλιστικές συνθήκες έτσι 
όπως είναι και να υποστεί μάλιστα και μια φοβερή 
ήττα. Εκείνο που αποδεικνύει ο φόβος αυτός είναι, ότι 
η μπερνσταϊνική θεωρία δεν έχει να δώσει στο προλε-
ταριάτο, στην περίπτωση που οι συνθήκες θα τόφεραν 
στην αρχή, παρά αυτή μόνο την οδηγία: να κοιμηθεί! 
Έτσι όμως η θεωρία αυτή αυτοπαρουσιάζεται σαν μια 
θεωρία που στις πιο κρίσιμες καμπές της πάλης κατα-
δικάζει το προλεταριάτο σε αδράνεια, δηλαδή στην 
παθητική προδοσία της ίδιας του υπόθεσης. 

Πραγματικά, το πρόγραμμά μας θάταν ολόκληρο 
ένα κουρελόχαρτο αν δεν ήταν ικανό να μας εξυπηρε-
τεί σε όλες τις ενδεχόμενες περιπτώσεις και σε όλες 
τις στιγμές της πάλης και να μας εξυπηρετεί όχι με τη 
μη εφαρμογή του, αλλά με την εφαρμογή του. Εφ' 
όσον το πρόγραμμά μας είναι η διατύπωση της εξέλι-
ξη? '̂ ης κοινωνίας απ' το καπιταλισμό στο σοσιαλι-
σμό, είναι φανερό ότι πρέπει επίσης να διατυπώνει 
όλες τις μεταβατικές φάσεις της εξέλιξης αυτής, να 
τις περιλαμβάνει στις γενικές των γραμμές, δηλαδή να 
μπορεί σε κάθε στιγμή, να χαράσσει ανάλογα τη 
στάση του στο προλεταριάτο με κατεύθυνση την προ-
σέγγιση στο σοσιαλισμό. 

Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμ-

114 



μιά χρονική στιγμή, κατά την οποία το προλεταριάτο 
θάταν υποχρεωμένο να εγκαταλ)είψει το πρόγραμμά 
του ή κατά την οποία θάταν δυνατό το πρόγραμμα 
αυτό να εγκαταλείψει το προλεταριάτο. 

Αυτό εκδηλώνεται πρακτικά στο γεγονός ότι δεν 
είναι δυνατό να υπάρξει μια χρονική στιγμή κατά την 
οποία το προλεταριάτο, φερόμενο στην αρχή απ* την 
πορεία των πραγμάτων, δε θα μπορούσε και δε θάχε 
την υποχρέωση να εφαρμόσει ορισμένα μέτρα για την 
πραγματοποίηση- του προγράμματός του, ορισμένα 
μεταβατικά μέτρα με σημασία σοσιαλιστική. Κάτω 
απ* το διϊσχυρισμό ότι το σοσιαλιστικό πρόγραμμα 
είναι δυνατό, σε μια οποιαδήποτε στιγμή της πολιτι-
κής κυριαρχίας του προλεταριάτου να αποβεί εντελώς 
άχρηστο, να μην παρέχει καμμιά βάση για την πρα-
γματοποίησή του, κρύβεται ο άλλος διϊσχυρισμός: 
τ ο σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α ε ί ν α ι 
γ ε ν ι κ ά κ α ι π ά ν τ ο τ ε α π ρ α γ μ α τ ο -
π ο ί η τ ο . 

Και όταν τα μεταβατικά μέτρα είναι πρώιμα; Το 
ερώτημα αυτό κρύβει μέσα του ένα σωρό παρεξηγή-
σεις σχετικά με την πραγματική πορεία των κοινωνι-
κών ανατροπών. 

Η κατάληψη της κρατικής εξουσίας απ* το προλε-
ταριάτο, δηλαδή από μια μεγάλη λαϊκή τάξη, δεν 
είναι ποτέ δυνατό να πραγματοποιηθεί τεχνητά. Εκτός 
απ' τις περιπτώσεις που μοιάζουν με την περίπτωση 
της Παρισινής Κομμούνας, κατά τις οποίες η εξουσία 
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πέφτει στα χέρια του προλεταριάτου κατ* εξαίρεση 
σαν ένα εγκατελειμμένο από όλους και αδέσποτο 
αγαθό, η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας απ* το 
προλεταριάτο προϋποθέτει ένα ορισμένο βαθμό ωριμό-
τητας των οικονομικοπολιτικών συνθηκών. Αυτού 
έγκειται η κυρία διαφορά μεταξύ των μπλανκιστικών 
πραξικοπημάτων μιάς «αποφασιστικής μειονοψηφίας» 
που πραγματοποιούνται απότομα σε οποιοδήποτε 
χρόνο κι* έρχονται γι* αυτό πάντα πρώιμα και της 
κατάληψης της πολιτικής εξουσίας απ* τη μεγάλη και 
ταξικά συνειδητή λαϊκή μάζα, κατάκτηση που δε μπο-
ρεί παρά νάναι το προϊόν μιας αρχομένης κατάρρευ-
σης της αστικής κοινωνίας και που κατά συνέπεια 
περιέχει μέσα της την οικονομικοπολιτική πιστοποί-
ηση της ωριμότητάς της. 

Ενώ λοιπόν η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας 
απ* την εργατική τάξη, δεν είναι δυνατό να πραγματο-
ποιηθεί «πολύ νωρίς» απ* την άποψη των κοινωνικών 
προϋποθέσεων, απ* την άλλη μεριά πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί «πολύ νωρίς» απ* την άποψη του κοινωνι-
κού αποτελέσματος: της διατήρησης της εξουσίας. Η 
πρώϊμη επανάσταση, που δεν αφήνει το Μπερνστάϊν 
να κοιμηθεί, μας απειλεί σαν το ξίφος του Δαμοκλέ-
ους. Εναντίον του γεγονότος αυτού δεν οφελεί τίποτε 
και συγκεκριμένα για δυό απλούστατους λόγους. 

Πρώτο: μια τόσο τεράστια μεταβολή σαν το πέρα-
σμα της κοινωνίας απ* το καπιταλιστικό στο σοσιαλι-
στικό καθεστώς είναι αδύνατο να γίνει με την πρώτη, 
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μ* ένα νικηφόρο πραξικόπημα του προλεταριάτου. Το 
να νομίζει κανείς δυνατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι 
και πάλι εκδήλωση μιάς μπλανκιστικής ιδέας. Η 
σοσιαλιστική ανατροπή προϋποθέτει ένα μακρό και 
επίμονο αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου το προ-
λεταριάτο θα αποκρουσθεί, καθ' όλα τα φαινόμενα, 
περισσότερο της μιας φοράς και κατά συνέπεια, απ' 
την άποψη του τελικού αποτελέσματος της πάλης, την 
πρώτη φορά θάρθει «πρώϊμα>> στην αρχή». 

Δεύτερο: η «πρώϊμη» κατάληψη της πολιτικής εξου-
σίας δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί και για το λόγο 
ότι οι «πρώϊμες* αυτές επιθέσεις του προλεταριάτου 
αποτελούν ένα και μάλιστα πολύ σοβαρό παράγοντα, 
που δημιουργεί τους πολιτικούς όρους της τελικής 
νίκης, δεδομένου ότι το προλεταριάτο δε μπορεί να 
φθάσει στο αναγκαίο βαθμό πολιτικής ωριμότητας, 
που θα το καταστήσει ικανό για την οριστική και 
μεγάλη κοινωνική ανατροπή, παρά μόνο κατά τη διάρ-
κεια της πολιτικής εκείνης κρίσης που συνοδεύει την 
πρώτη του κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, παρά 
μόνο μέσα στη φωτιά μακρών και δυσχερών αγώνων. 
'Ετσι και οι «πρώϊμες>> αυτές επιθέσεις του προλετα-
ριάτου εναντίον της κρατικής εξουσίας αποτελούν επί-
σης σημαντικούς ιστορικούς παράγοντες, που συνε-
πιφέρουν και συγκαθορίζουν και το χρόνο της 
οριστικής νίκης. Απ' την άποψη αυτή η ιδέα της 
«πρώιμης» κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας απ' 
τον εργαζόμενο λαό εμφανίζεται σαν ένας πολιτικός 
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παραλογισμός που ξεκινά από μια μηχανική εξέλιξη 
της κοινωνίας και προϋποθέτει, για την τελική νίκη 
του προλεταριάτου, ένα χρονικό όριο καθοριζόμενο 
έξω και ανεξάρτητα απ* την ταξική πάλη. 

Εφ' όσον λοιπόν το προλεταριάτο δεν είναι δυνςτό 
παρά να κατακτήσει «πρώιμα» την πολιτική εξουσία, 
ή με άλλα λόγια, εφ' όσον το προλεταριάτο δεν είναι 
δυνατό παρά να κατακτήσει την πολιτική εξουσία μια 
και περισσότερες φορές «πρώιμα», ως ότου τελικά την 
κατακτήσει μόνιμα, η αντίθεση εναντίον της «πρώι-
μης» κατάκτησης της αρχής δεν είναι παρά αντίθεση 
εναντίον τ η ς τ ά σ η ς γ ε ν ι κ ά τ ο υ π ρ ο -
λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ ν α κ α τ α κ τ ή σ ε ι τ η ν 
π ο λ ι τ ι κ ή ε ξ ο υ σ ί α . 

ΚΓ απ* την πλευρά αυτή λοιπόν καταλήγουμε, 
ακριβώς όπως όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στην Ρώμη, 
στο συνεπές συμπέρασμα, η ρεβιζιονιστική υπόδειξη 
για την εγκατάλειψη του σοσιαλιστικού τελικού σκο-
πού σημαίνει συγχρόνως και εγκατάλειψη του όλου 
σοσιαλιστικού κινήματος. 

4. Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

Ο Μπερνστάϊν ά ρ χ ι ^ την αναθεώρηση του σοσιαλ-
δημοκρατικού προγράμματος εγκαταλείποντας τη θεω-
ρία της καπιταλιστικής κατάρρευσης. Αλλά δεδομένου 
ότι η κατάρρευση της αστικής κοινωνίας είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος του επιστημονικού σοσιαλισμού, 
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η απομάκρυνση του λίθου αυτού έπρεπε λογικά να 
επιφέρει την κατάρρευση της σοσιαλιστικής θεωρίας 
μέσα στο ιδεολογικό σύστημα του Μπερνστάϊν. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης ο Μπερνστάϊν, για να υπο-
στηρίξει τον πρώτο του διϊσχυρισμό, εγκαταλείπει τη 
μια μετά την άλλη όλες τις θέσεις του σοσιαλισμού. 

Χωρίς την κατάρρευση του καπιταλισμού είναι αδύ-
νατη η απαλλοτρίωση της τάξης των καπιταλιστών — 
ο Μπερνστάϊν αρνείται την απαλλοτρίωση και βάζει 
σαν σκοπό του εργατικού κινήματος τη βαθμιαία πρα-
γματοποίηση της «αρχής του συνεταιρίζεσθαι». ^/ί 

Αλλά η αρχή αυτή δεν είναι δυνατό να πραγματο-
ποιηθεί εν μέσω της καπιταλιστικής παραγωγής — ο 
Μπερνστάϊν απαρνείται την κοινωνικοποίηση της 
παραγωγής και καταλήγει στη μεταρρύθμιση του 
εμπορίου, στην καταναλωτική ένωση. 

Αλλά η μεταβολή της κοινωνίας μέσω των κατανα-
λωτικών ενώσεων μαζί με τα συνδικάτα δε συμβιβάζε-
ται με την πραγματική υλική εξέλιξη της καπιταλι-
στικής κοινωνίας — ο Μπερνστάϊν εγκαταλείπει τον 
ιστορικό υλισμό· 

Αλλά η αντίληψή του για την πορεία της οικονομι-
κής εξέλιξης δε συμβιβάζεται με το μαρξικό νόμο της 
υπεραξίας — ο Μπερνστάϊν εγκαταλείπει το νόμο της 
αξίας και της υπεραξίας και κατά συνέπεια όλη την 
οικονομική θεωρία του Κάρλ Μάρξ. 

Αλλά χωρίς ένα καθορισμένο τελικό σκοπό και 
χωρίς οικονομική βάση μέσα στη σημερινή κοινωνία 
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δεν είναι δυνατό να υπάρξει η προλεταριακή ταξική 
πάλη — ο Μπερνστάϊν παραιτείται απ' την ταξική 
πάλη και διακηρύττει τη συμφιλίωση με τον αστικό 
λιμπεραλισμό. 

Αλλά μέσα σε μια ταξική κοινωνία η πάλη των 
τάξεων είναι ένα εντελώς φυσικό και αναπόφευκτο 
φαινόμενο — ο Μπερνστάϊν αμφισβητεί με την ίδια 
λογική συνέπεια και αυτή την ύπαρξη των τάξεων 
μέσα στην κοινωνία μας: Η εργατική τάξη δεν είναι 
γι* αυτόν παρά ένας σωρός ατόμων διασπασμένων όχι 
μόνο πολιτικά και πνευματικά, αλλά και οικονομικά. 
Επίσης και τη μπουρζουαζία, για το Μπερνστάϊν, τη 
συγκρατούν σ* ένα πολιτικό σύνολο, όχι εσωτερικά 
οικονομικά συμφέροντα άλλά μόνο εξωτερική πίεση, 
πίεση απ' τα πάνω ή απ' τα κάτω. 

Αλλ' αφού δεν υπάρχει οικονομική βάση ούτε για 
την πάλη των τάξεων και ουσιαστικά ούτε για τις 
τάξεις τις ίδιες, η ταξική πάλη του προλεταριάτου με 
τη μπουρζουαζία φαίνεται αδύνατη και ως τα τώρα και 
στο μέλλον έτσι και η σοσιαλδημοκρατία η ίδια, με 
τις επιτυχίες της, αποτελεί ένα φαινόμενο ακατανόητο 
ή γίνεται κατανοητή σαν αποτέλεσμα επίσης της 
πολιτικής κυβερνητικής πίεσης, όχι σαν νομοτελές 
αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης, αλλά σαν τυχαίο 
προϊόν της χοεντζολλερικής περιόδου, όχι σαν νόμιμο 
τέκνο της καπιταλιστικής κοινωνίας, αλλά σαν νόθο 
γέννημα της αντίδρασης. Έτσι ο Μπερνστάϊν μας 
οδηγεί με σιδερένια λογική απ' τον ιστορικό υλισμό 
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στη θεωρία των εφημερίδων Frankfurter Zeitung και 
Vossische Zeitung. 

Ύστερα απ* την απάρνηση της όλης σοσιαλιστικής 
κριτικής εναντίον της καπιταλιστικής κοινωνίας δεν 
υπολείπεται πια στο Μπερνστάϊν παρά να χαρακτηρί-
σει σαν ικανοποιητικό, τουλάχιστο σε γενικές γραμ-
μές, το υφιστάμενο καθεστώς. Και πραγματικά, ο 
Μπερνστάϊν δεν τρομάζει ούτε και μπροστά σε μια 
τέτοια ιδέα: δε βρίσκει τώρα τόσο έντονη την αντί-
δραση στη Γερμανία, «στα δυτικοευρωπαϊκά κράτη 
δεν παρατηρεί κανείς πάρα πολύ μεγάλη πολιτική 
αντίδραση», σε όλες. σχεδόν τις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης, «η στάση των αστικών τάξεων απέναντι του 
σοσιαλιστικού κινήματος είναι το πολύ πολύ αμυν-
τική και όχι κατασταλτική» (Στο Vorwärts της 26ης 
Μαρτίου 1899). Οι εργάτες δεν εξαθλιώνονται, αλλ' 
αντιθέτως βελτιώνουν διαρκώς τη θέση των, η μπουρ-
ζουαζία είναι πολιτικά προοδευτική και μάλιστα υγιής 
από ηθική άποψη, δε βλέπει κανείς πουθενά αντί-
δραση και καταπίεση· όλα πηγαίνουν καλύτερα στον 
καλύτερο δυνατό κόσμο... 

Έτσι ο Μπερνστάϊν αρχίζει απ' το Α και φτάνει 
λογικά και με συνέπεια ως το Ω. Άρχ ισε απ' την 
εγκατάλειψη του τελικού σκοπού προς χάριν του 
κινήματος. Αλλ' επειδή στην πραγματικότητα δεν 
είναι δυνατό να . υπάρξει σοσιαλιστικό κίνημα χωρίς 
το σοσιαλιστικό τελικό σκοπό, ο Μπερνστάϊν κατα-
λήγει αναγκαστικά και στην εγκατάλειψη του κινή-
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ματος. 
Έτσι κατέρρευσαν όλες οι σοσιαλιστικές αντιλήψεις 

του Μπερνστάϊν. Απ* το υπερήφανο συμμετρικό και 
θαυμαστό οικοδόμημα του μαρξικού συστήματος δεν 
απέμεινε πια στην ιδεολογία του Μπερνστάϊν παρά 
ένας σωρός ερειπίων, που αποτελείται από συντρίμ-
ματα όλων των συστημάτων, από σκέψεις όλων των 
μεγάλων και μικρών πνευμάτων. Ο Μάρξ και ο 
Προυντών, ο Leo von Buch και ο Φράντς Οπενχάϊμερ, 
ο Λάνγκε και ο Κάντ, ο κ. Προκόποβιτς και ο Δρ. Rit-
ter von Neupauer, οι Χέρκνερ και Schulze-Gävernitz, ο 
Λασάλ και ο καθηγητής Julius Wolf — όλοι συνεισέ-
φεραν τον οβολό των στο σύστημα του Μπερνστάϊν, 
όλοι του έδωσαν μαθήματα και δεν είναι θαύμα, ότι 
εγκαταλείποντας την ταξική άποψη έχασε την πολι-
τική πυξίδα, ότι εγκαταλείποντας τον επιστημονικό 
σοσιαλισμό έχασε τον άξονα της πνευματικής απο-
κρυστάλλωσης, γύρω απ' τον οτιοίο τα επί μέρους 
γεγονότα αποτελούν ένα οργανικό σύνολο μιας συνε-
πούς κοσμοθεωρίας. 

Η θεωρία αυτή συρραμμένη από κομμάτια παντοει-
δών συστημάτων φαίνεται στην αρχή σαν εντελώς 
απροκατάληπτη. Άλλως τε ο Μπερνστάϊν δε θέλει ν ' 
ακούσει τίποτε για μια κομματική επιστήμη ή, καλύ-
τερα, για μια ταξική επιστήμη, καθώς και γΐα ένα 
ταξικό λιμπεραλισμό ή για μια ταξική ηθική. Έχει 
την ιδέα ότι εκπροσωπεί μια γενικά ανθρώπινη, αφη-
ρημένη επιστήμη, ένα αφηρημένο λιμπεραλισμό, μια 
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αφηρημένη ηθική· αλλά δεδομένου ότι η πραγματική 
κοινωνία αποτελείται από τάξεις πούχουν διαμετρικά 
αντίθετα συμφέροντα, διαμετρικά αντίθετες τάσεις και 
αντιλήψεις, η ύπαρξη μιας γενικής ανθρώπινης επι-
στήμης σε κοινωνικά ζητήματα, ενός αφηρημένου λιμ-
περαλισμού, μιας αφηρημένης ηθικής είναι προς το 
παρόν φαντασιοπληξία και αυταπάτη. Εκείνο που ο 
Μπερνστάϊν θεωρεί σαν γενικά ανθρώπινη επιστήμη, 
δημοκρατία και ηθική, δεν είναι στην πραγματικότητα 
παρά η επικρατούσα αστική επιστήμη, αστική δημο-
κρατία και αστική ηθική. 

Πραγματικά! Όταν απαρνείται το οικονομικό 
σύστημα του Μάρξ για να αποδεχθεί τις διδασκαλίες 
του Μπρεντάνο, των Böhm-Jevons, του Say, του Julius 
Wolf, τι άλλο κάνει παρά να ανταλλάσσει την επιστη-
μονική βάση της χειραφέτησης της εργατικής τάξης 
με την απολογητική της μπουρζουαζίας; Όταν μιλά 
για το γενικά ανθρώπινο χαρακτήρα του λιμπεραλι-
σμού και μεταβάλλει το σοσιαλισμό σε παραλλαγή 
του λιμπεραλισμού, τί άλλο κάνει παρά να αφαιρεί 
απ' το σοσιαλισμό τον ταξικό του χαρακτήρα, 
δηλαδή το ιστορικό του περιεχόμενο, δηλαδή κάθε 
περιεχόμενο γενικά και να καθιστά αντίστροφα τον 
ιστορικό φορέα του λιμπεραλισμού, ττ> μπουρζουαζία, 
εκπρόσωπο των γενικών ανθρώπινων συμφερόντων; 

Και όταν εκστρατεύει εναντίον της «αναγωγής των 
υλικών παραγόντων σε παντοδύναμες δυνάμεις της 
εξέλιξης», εναντίον «της περιφρόνησης του ιδεώδους» 
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μέσα στη σοσιαλδημοκρατία, όταν συνηγορεί υπέρ 
του ιδεαλισμού και της ηθικής, συγχρόνως όμως στρέ-
φεται με ζήλο εναντίον της μοναδικής πηγής της ηθι-
κής αναγέννησης του προλεταριάτου, εναντίον της 
επαναστατικής ταξικής πάλης, τί άλλο κάνει κατά 
βάση παρά να διδάσκει στην εργατική τάξη την πεμ-
πτουσία της ηθικής της μπουρζουαζίας: τη συμφιλί-
ωση με το υφιστάμενο καθεστώς και την τοποθέτηση 
των ελπίδων του στο υπερπέραν του κόσμου της ιδέας; 

Και όταν εκτοξεύει τα δριμύτερα βέλη του εναντίον 
της διαλεκτικής, τί άλλο κάνει παρά να αγωνίζεται 
εναντίον του ειδικού τρόπου του σκέπτεσθαι του ανερ-
χόμενου συνειδητού προλεταριάτου, εναντίον του 
ξίφους με το οποίο το προλεταριάτο διαπέρασε το 
σκοτάδι του ιστορικού του μέλλοντος, εναντίον του 
πνευματικού όπλου με το οποίο το προλεταριάτο, υπό-
δουλο ακόμη υλικά, ενίκησε τη μπουρζουαζία, γιατί 
της απέδειξε την παροδικότητά της, το αναπόφευκτο 
της νίκης του, γιατί επραγματοποίησε πια την επανά-
σταση στο πνευματικό επίπεδο! Ο Μπερνστάϊν, με το 
να εγκαταλείψει τη διαλεκτική και να υιοθετήσει τη 
μέθοδο του «ναι μεν αλλά», «ουχ ήττον όμως» κλπ. 
περιπίπτει κατά λογική συνέπεια στον ιστορικά καθο-
ρισμένο τρόπο του σκέπτεσθαι της παρακμάζουσας 
μπουρζουαζίας, έναν τρόπο του σκέπτεσθαι πούναι το 
πιστό πνευματικό αντικατόπτρισμα της κοινωνικής 
της υπόστασης και της πολιτικής της δράσης. Το 
πολιτικό «ναι μεν αλλά», «ουχ' ήττον όμως» κλπ. της 

124 



σημερινής μπουρζουαζίας είναι ολότελα όμοιο με τον 
τρόπο του σκέπτεσθαι του Μπερνστάϊν, είναι το τελει-
ότερο και ασφαλέστερο σύμπτωμα της αστικής του 
κοσμοθεωρίας. 

Αλλά και η λέξη «αστικός>» δεν είναι πια για το 
Μπερνστάϊν μια ταξική έκφραση, αλλά μια γενική 
κοινωνική έννοια. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπερνστάϊν 
— συνεπής ως το τέλος — μαζί με την επιστήμη, την 
Κ^ολιτική, την ηθική και τον τρόπο του σκέπτεσθαι 
αντάλλαξε και την ιστορική γλώσσα του προλεταριά-
του, με τη γλώσσα της μπουρζουαζίας. Ο Μπερνστάϊν, 
εφ* όσο με τη λέξη «αστός» εννοεί το μπουρζουά και 
τον προλετάριο χωρίς καμμιά διάκριση, δηλαδή τον 
άνθρωπο γενικά, θεωρεί ότι ο άνθρωςπος γενικά είναι 
ταυτόσημος με το μπουρζουά, ότι η ανθρώπινη κοινω-
νίά είναι ταυτόσημη με την αστική. 

5. Ο ΟΠΠΟΡΤΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ 

Το βιβλίο του Μπερνστάϊν είχε για το γερμανικό 
και το διεθνές εργατικό κίνημα μια μεγάλη ιστορική 
σημασία: απετέλεσε μια πρώτη απόπειρα δημιουργίας 
μιας θεωρητικής βάσης για τα οππορτουνιστικά ρεύ-
ματα μέσα στη σοσιαλδημοκρατία. 

Τα οππορτουνιστικά ρεύματα μέσα στο κίνημα χρο-
νολογούνται, αν πάρει κανείς υπ' όψη του τις σπορα-
δικές των εκδηλώσεις, στη γνωστή π.χ. υπόθεση της 
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επιχορήγησης των ατμοπλοίων, από αρκετό χρονικό 
διάστημα. Αλλά ο οππορτουνισμός σαν πλήρες και 
ενιαίο ρεύμα δεν άρχισε παρά στις αρχές της ένατης 
δεκαετίας του αιώνα μας απ' την εποχή της κατάργη-
σης του νόμου εναντίον των σοσιαλιστών και της επα-
νάστασης της νομιμότητας. Ο κρατικός σοσιαλισμός 
του Vollmar, η ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού 
στη Βαυαρία, ο δυτικογερμανικός αγροτικός σοσιαλι-
σμός, οι προτάσεις συμψηφισμού του Χάϊνε, η άποψη 
του Schippel, για τους δασμούς και την εθνοφυλακή, 
όλα αυτά αποτελούν τα σημάδια τη^ εξέλιξης της 
οππορτουνιστικής πράξης. 

Τι κυρίως εχαρακτήριζε εξωτερικά όλα αυτά τα 
γεγονότα; Η εχθρότητα εναντίον της «θεωρίας». Η 
εχθρότητα αυτή είναι αυτονόητη, γιατί η «θεωρία» 
μας, δηλαδή οι βασικές αρχές του επιστημονικού 
σοσιαλισμού, θέτουν στην πρακτική δράση ορισμένα 
σαφέστατα όρια τόσο απ' την άποψη των επιδιωκόμε-
νων σκοπών και των μέσων πάλης που πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν^ όσο, τέλος, και απ' την άποψη του 
τρόπου της πάλης. Γι' αυτό εκείνοι που ενδιαφέρον-
ται μόνο για τις πρακτικές επιτυχίες παρουσιάζουν 
φυσικώτατα την τάση να ελευθερώσουν τα χέρια των, 
δηλαδή να χωρίσουν, να καταστήσουν ανεξάρτητη 
την πρακτική μας πάλη απ' τη «θεωρία». 

Αλλ' η θεωρία αυτή τους κτύπησα κατακέφαλα σε 
κάθε πρακτική των προσπάθεια: ο κρατικός σοσιαλι-
σμός, ο αγροτικός σοσιαλισμός, η πολιτική του συμ-
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ψηφισμού, το ζήτημα της εθνοφυλακής αποτελούν 
ισάριθμες ήττες για τον οππορτουνισμό. Είναι φανερό 
ότι το ρεύμα αυτό, αν ήθελε να αμυνθεί εναντίον των 
αρχών μας, θάπρεπε κατά λογική συνέπεια να αποτολ-
μήσει μια επίθεση εναντίον και αυτής της θεωρίας, 
εναντίον των βασικών μας αρχών, θάπρεπε όχι απλώς 
να τις αγνοεί αλλά και να τις κλονίσει, θάπρεπε να 
δημιουργήσει μια δική του θεωρία. Η θεωρία του 
Μπερνστάϊν αποτελούσε μια τέτοια ακριβώς προσπά-
θεια γι' αυτό στο συνέδριο της Στουτγάρδης είδαμε 
όλα τά οππορτουνιστικά στοιχεία να συγκεντρώνονται 
αμέσως γύρω απ' τη σημαία του Μπερνστάϊν. Αν απ' 
τη μια μεριά τα οππορτουνιστικά ρεύματα μέσα στον 
πρακτικό μας αγώνα είναι ένα φυσικώτατο φαινόμενο, 
που εξηγείται απ' τους όρους και την ανάπτυξη του 
αγώνα μας, απ' την άλλη μεριά και η μπερνσταϊνική 
θεωρία είναι μια όχι λιγώτερο αυτονόητη προσπάθεια 
συνόψισης όλων αυτών των ρευμάτων σε μια γενική 
θεωρητική έκφραση, διατύπωσης των θεωρητικών του 
προϋποθέσεων και διάκρισής των απ' τον επιστημο-
νικό σοσιαλισμό. Γι' αυτό η μπερνσταϊνική θεωρία 
ήταν ευθύς εξ αρχής για τον οππορτουνισμό το θεω-
ρητικό βάφτισμά του πυρός, το πρώτο του επιστημο-
νικό πιστοποιητικό. 

Ποιά είναι τώρα τα αποτελέσματα της δοκιμασίας 
αυτής; Τα έχουμε δεί. Ο οππορτουνισμός δεν είναι σε 
θέση να δημιουργήσει μια θετική θεωρία που να αντέ-
χει οπωσδήποτε στην κριτική. Το μόνο που μπορεί, 
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είναι να καταπολεμά στην αρχή ορισμένες βασικές 
αρχές της διδασκαλίας του Μάρξ και το τέλος, λαμβα-
νομένου υπ* όψη ότι η θεωρία αυτή αποτελεί ένα στε-
ρεά διαρθρωμένο οικοδόμημα, να καταστρέφει ολό-
κληρο το σύστημα απ' την κορυφή ως τα θεμέλια. 
Έτσι αποδεικνύεται ότι η οππορτουνιστική πράξη 
είναι στην ουσία της, στις βασικές της αρχές, ασυμβί-
βαστη με το σύστημα του Μάρξ. 

Συγχρόνως όμως αποδείχτηκε ακόμη, ότι ο οππορ-
τουνισμός είναι γενικά ασυμβίβαστος και με το σοσια-
λισμό, ότι έχει εσωτερικά την τάση να ωθήσει το 
εργατικό κίνημα σε αστικούς δρόμους, δηλαδή να 
παραλύσει όλως διόλου την ταξική προλεταριακή 
πάλη. Βεβαίως η προλεταριακή ταξική πάλη δεν ταυ-
τίζεται, από ιστορική άποψη, με τη θεωρία του Μάρξ. 
Και πριν απ* το Μάρξ και ανεξάρτητα απ' αυτόν 
υπήρχαν ένα εργατικό κίνημα και διάφορα σοσιαλι-
στικά συστήματα που αποτελούσαν, το καθένα με το 
δικό του τρόπο, μια ανάλογη με τις συνθήκες της επο-
χής θεωρητική έκφραση των απολυτρωτικών τάσεων 
της εργατικής τάξης. Τη θεμελίωση του σοσιαλισμού 
με ηθικές έννοιες περί δικαιοσύνης, την πάλη εναν-
τίον του τρόπου διανομής, αντί της πάλης εναντίον 
του τρόπου παραγωγής, την αντίληψη ότι οι ταξικές 
αντιθέσεις είναι αντιθέσεις μεταξύ πτωχών και πλου-
σίων, την τάση μεταβολής της καπιταλιστικής οικο-
νομίας δια των συνεταιρισμών, όλα αυτά που τα 
βρίσκουμε τώρα στη θεωρία του Μπερνστάϊν υπήρξαν 
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και στο παρελθόν. Και όλες αυτές οι θεωρίες ήταν<ττο 
καιρό τους, παρ' όλες τις ατέλειές των, πραγματικές 
θεωρίες της προλεταριακής ταξικής πάλης, αποτελού-
σαν τα γιγάντια παιδικά παπούτσια, με τα οποία το 
προλεταριάτο έμαθε να βαδίζει πάνω στη σκηνή της 
ιστορίας. 

Αλλ' αφού πια η εξέλιξη της πάλης των τάξεων και 
των κοινωνικών της όρων οδήγησε στην εξαφάνιση 
των θεωριών αυτών και στη διατύπωση των βασικών 
αρχών του επιστημονικού σοσιαλισμού, είναι φανερό 
ότι — τουλάχιστο στη Γερμανία — δεν είναι δυνατό 
να υπάρξει άλλος σοσιαλισμός εκτός απ' το μαρξικό, 
άλλη σοσιαλιστική ταξική πάλη έξω απ' τη σοσιαλ-
δημοκρατία. Γι' αυτό σήμερα η παλινδρόμηση σε 
προμαρξικές θεωρίες του σοσιαλισμού δε σημαίνει 
παλινδρόμηση στα γιγάντια παιδικά παπούτσια του 
προλεταριάτου, αλλά παλινδρόμηση στις κομψές 
πολυφορεμένες παντούφλες της μπουρζουαζίας. 

Η μπερνσταϊνική θεωρία ήταν η πρώτη, αλλά συγ-
χρόνως και η τελευταία προσπάθεια δημιουργίας μιάς 
θεωρητικής βάσης για τον οππορτουνισμό. Λέγουμε η 
τελευταία, γιατί με τη θεωρία του Μπερνστάϊν ο 
οππορτουνισμός έχει προχωρήσει τόσο πολύ στην 
αρνητική εγκατάλειψη του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού, καθώς και στη θετική συσσώρευση πάσης υφι-
στάμενης ιδεολογικής σύγχισης, ώστε να μη μένει πια 
τίποτε για συμπλήρωση. Με το βιβλίο του Μπερ-
νστάϊν ο οππορτουνισμός τέλειωσε την εξέλιξή του 

129 



στη θεωρία, έβγαλε και τις τελευταίες του συνέπειες. 
Η μαρξική διδασκαλία όχι μόνο είναι σε θέση να 

τον ανασκευάσει θεωρητικά, αλλ' είναι και η μόνη 
που μπορεί να τον εξηγήσει σαν ιστορικό φαινόμενο 
μέσα στην εξέλιξη του κόμματος. Η κοσμοϊστορική 
πορεία του προλεταριάτου προς την πραγματοποίηση 
του τελικού του σκοπού δεν !είναι, αλήθεια, «ένα τόσο 
απλό πράγμα». Η ιδιορρυθμία του κινήματος αυτού 
έγκειται στο γεγονός ότι τώρα οι λαϊκές μάζες οφεί-
λουν, για πρώτη φορά στην ιστορία, να επιβάλουν 
μόνες των και εναντίον όλων των κυριάρχων τάξεων 
τη θέλησή των, να τοποθετήσουν όμως τη θέλησή των 
αυτή πέρα απ' τη σημερινή κοινωνία, έξω απ' τα 
πλαίσιά της. Αλλά πάλι τη θέληση αυτή οι μάζες δε 
μπορούν να την αποκτήσουν παρά μόνο μ' ένα αδιά-
κοπο αγώνα με το υπάρχον καθεστώς μέσα στα πλαί-
σια αυτού του καθεστώτος. Η ένωση της μεγάλης 
λαϊκής μάζας μ' ένα σκοπό που βρίσκεται πέρα απ' 
το υφιστάμενο καθεστώς η ένωση της σημερινής 
πάλης με τη μεγάλη παγκόσμια μεταρρύθμιση, να 
ποιό είναι το μεγάλο πρόβλημα του σοσιαλδημοκρατι-
κού κινήματος που στην όλη εξέλιξή του πρέπει κατά 
συνέπεια να προχωρεί μεταξύ των δυό κινδύνων: της 
εγκατάλειψης του μαζικού χαρακτήρα του κινήματος 
και της εγκατάλειψης του τελικού σκοπού, της υπο-
τροπής στην αίρεση και της υποτροπής στο κίνημα 
της αστικής μεταρρύθμισης, του αναρχισμού και του 
οππορτουνισμού. ^ 
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Η μαρξική θεωρία εφοδίασε βέβαια πριν από μισόν 
αιώνα το θεωρητικό της οπλοστάσιο με εξουθενωτικά 
όπλα τόσο εναντίον του ενός όσο και εναντίον του 
άλλου άκρου. Αλλ' επειδή ακριβώς το κίνημά μας 
είναι ένα μαζικό κίνημα, επειδή οι κίνδυνοι που το 
απειλούν δε βγαίνουν απ' τα κεφάλια των ανθρώπων 
αλλά απ' τους κοινωνικούς όρους, γι' αυτό δεν ήταν 
δυνατό η μαρξική θεωρία να αποσοβήσει μια για 
πάντα και απ' την αρχή τις αναρχικές και οππορτου-
νιστικές παρεκκλίσεις. Τις παρεκκλίσεις αυτές, όταν 
εμφανίζονται στη πράξη, πρέπει να τις υπερνικά το 
ίδιο το κίνημα με τη βοήθεια βέβαια των όπλων που 
μας προμήθευσε ο Μάρξ. Το μικρότερο κίνδυνο, τον 
αναρχισμό, την παιδική αρρώστεια του κινήματος, 
που εκδηλώθηκε με το «κίνημα των ανεξαρτήτων» τον 
υπερπήδησε πια η σοσιαλδημοκρατία. Το μεγαλύτερο 
κίνδυνο, τον οππορτουνιστικό ύδρωπα, τον υπερνικά 
τώρα. 

Με το τεράστιο πλάτεμα του κινήματος κατά τα 
τελευταία χρόνια, με το πολύπλοκο των όρων και των 
καθηκόντων της πάλης, έπρεπε μόιραία να φτάσει η 
στιγμή, κατά την οποία θάκαναν την εμφάνισή των ο 
σκεπτικισμός σχετικά με την επίτευξη των μεγάλων 
τελικών σκοπών, η αμφιταλάντευση σχετικά με το ιδε-
ολογικό στοιχείο του κινήματος. Έτσι και όχι 
αλλοιώς είναι δυνατό να ξετυλίγεται το μεγάλο προλεί^ 
ταρίακό κίνημα και οι στιγμές της αμφιτοίλάντεϋσης 
και των δισταγμών πολύ απέχουν απ' το να εκπλή-
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ξουν το μαρξισμό. Αντίθετα τις στιγμές αυτές τις προ-
έβλεψε και τις προείπε πριν από πολύν καιρό ο Μαρξ, 
στο έργο του «Η 18η Ομιχλώδους». 

«Οι αστικές επαναστάσεις, σαν του 18ου αιώνα, 
ορμούν ακάθεκτα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραμα-
τικά τους αποτελέσματα ξεπερνάνε το ένα τάλλο, 
άνθρωποι και πράγματα φαίνουνται σαν μέσα σε λάμ-
ψεις πυροτεχνημάτων, η έκσταση είναι το πνεύμα της 
ημέρας. Μα έχουν σύντομη ζωή, μόλις φτάσουν στο 
κατακόρυφό τους, αμέσως ένα αποκάμωμα πιάνει την 
κοινωνία προτού να αφομοιώσει νηφάλια τα αποτελέ-
σματα της περιόδου των ηρωικών εξορμήσεων. Αντί-
θετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως του 19ου 
αιώνα, κάνουνε διαρκώς αυτοκριτική, διακόφτουνε σε 
κάθε στιγμή την ίδια τους την πορεία, ξαναγυρίζουν 
σε ό,τι φαινομενικά είχαν κιόλας πραγματοποιήσει 
για να το ξανακάμουν από την αρχή, χλευάζουν αλύ-
πητα τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότη-
τες των πρώτων προσπαθειών τους, φαίνονται σαν να 
ρίχνουν κάτω τον ίχντίπαλό τους μόνο για να πάρει 
αυτός καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να ξαναση-
κωθεί πιο φοβερός ενάντιά τους, οπισθοχωρούν και 
πάλι τρομαγμένες μπρος στα απροσδιόριστα τεράστιο 
μέγεθος των σκοπών τους, ώσπου δημιουργείται η 
κατάσταση, που δεν επιτρέπει κανένα γυρισμό πίσω, 
και τα ίδια τα πράγματα φωνάζουν: 

His Rhodus, hic salta! 
Ιδού η Ρόδος, εδώ πήδησε! 
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Αυτό έμεινε αληθινό και αφού διαμορφώθηκε η 
διδασκαλία του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το προ-
λεταριάτο, ούτε και στη Γερμανία, δεν έγινε με μιάς 
σοσιαλδημοκρατικό όσο υπερνικά τις αναρχικές και 
οππορτουνιστικές παρεκκλίσεις, οι οποίες δεν είναι 
παρά στιγμές μέσα στην κίνηση της σοσιαλδημοκρα-
τίας εξεταζομένης στην εξελικτική της πορεία (Prozess). 

Όταν έχει κανείς υπ' όψη του όλα αυτά δεν εκπλήσ-
σεται τόσο απ' τη γέννηση του οππορτουνιστικού 
ρεύματος, όσο απ' την αδυναμία του. Εφ' όσον δεν 
εκδηλωνότανε παρά μόνα σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
της κομματικής μας πράξης, υπέθετε κανείς ότι είχε 
πίσω του μια οποιαδήποτε σοβαρή Θεωρητική βάση. 
Τώρα όμως που εκδηλώθηκε πια πλήρως με το βιβλίο 
του Μπερνστάϊν, όλοι μας πρέπει να αναφωνήσουμε 
κατάπληκτοι: πώς, αυτά είναι όλα όσα έχετε να πήτε; 
Ούτε το παραμικρό ίχνος μιας νέας σκέψης! Καμμιά 
σκέψη που πριν από δεκάδες χρόνια ο μαρξισμός να 
μη την ποδοπάτησε, να μη τη σύντριψε, να μη την 
γελοιοποίησε, να μη την εκμηδένισε. 

Άρκεσε να μιλήσει ο οππορτουνισμός για να δείξει 
ότι δεν είχε να πει τίποτε. Και εδώ ακριβώς έγκειται η 
κυρία σημασία πούχε για το κόμμα το βιβλίο του 
Μπερνστάϊν. 

Και έτσι ο Μπερνστάϊν, αποχωριζόμενος απ' τον 
τρόπο του σκέπτεσθαι του επαναστατικού προλεταριά-
του, τη διαλεκτική και τον ιστορικό υλισμό, μπορεί 
να τους εκφράσει και τις ευχαριστίες του για τις ελα-
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φρυντικές περιπτώσεις που παραδέχονται σχετικά με 
τη μεταμόρφωσή του. 

Γιατί μόνο η διαλεκτική και ο ιστορικός υλισμός 
τον εμφανίζουν, εν τη υψηλοφροσύνη των, σαν το 
ενδεδειγμένο, αλλά και ασυνείδητο όργανο, με το 
οποίο το προχωρώντας ακάθεκτα προλεταριάτο εξέ-
φρασε το στιγμιαίο δισταγμό του, για να τον ρίξει 
μακρυά του, όταν τον εξετάσει στο φως, σαρκαστικό 
και αδιάφορο. 

ΤΕΛΟΣ 
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Ό τίτλος της μελέτης αυτής φαίνεται στήν αρχή έκπληκτι-
κός. Κοινοχνική μεταρρύθμιση ή Επανάσταση; Είναι λοιπόν δυ-
νατό ή σοσιαλδημοκρατία ναναι εναντίον τής κοινωνικής μεταρ-
ρύθμισης ; 'Ή μήπως αντιπαρατάσσει τήν κοινωνική επανά-
σταση, τήν ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος, στήν κοι-
νωνική μεταρρύθμιση ; "Οχι βέβαια. Για τή σοσιαλδημοκρατία 
ό καθημερινός πρακτικός αγώνα; για κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις, για τή βελτίωση τής θέσης του έργαζόμενου λαοΰ καΐ 
μέσα στα πλαίσια ακόμη του υφιστάμενου καθεστώτος, για τους 
σοσιαλδημοκρατικοίίς θεσμούς, αποτελεί αντίθετα τό μοναδικό 
δρόμο χειραγώγησης τής ταξικής πάλης του προλεταριάτου και 
έπίτευξης του .τελικού σκοπού, πω'ναι ή κατάκτηση τής πολι-
τικής εξουσίας και τ\ κατάργηση τον συστήματος της μισθο-
δουλείας. Μεταξύ τής κοινωνικής ιιεταρρΰθμισης και τής κοι-
νωνικής επανάστασης υφίσταται για τή σοσιαλδημοκρατία μιά 
αδιάσπαστη συνάχ)τηση, δεδομένου δτι δ αγώνας για κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις είναι τό μέσο, ενώ ό άγοννας για τήν κοινωνική 
ανατροπή είναι ό τελικός της σκοπός. 


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
	1.Η οππορτουνιστική τακτική
	2. Η προσαρμογή του καπιταλισμού
	3. Η εισαγωγή του σοσιαλισμού με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις
	4. Τελωνειακή πολιτική και μιλιταρισμός
	5. Πρακτικές συνέπειες και γενικός χαρακτήρας του ρεβιζιονισμού

	ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
	1. Η οικονομική εξέλιξη και ο Σοσιαλισμός
	2. Συνδικάτα, συνεταιρισμοί και πολιτική δημοκρατία
	3. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας
	4. Η κατάρρευση
	5. Ο οππορτουνισμός στη θεωρία και στην πράξη


