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1. «Η εργασία είναι η πηγή κάθε πλούτου και κάθε πολιτισµού και µια που ωφέλιµη εργασία 

µπορεί να υπάρχει µονάχα µέσα στην κοινωνία και µέσω της κοινωνίας, το έσοδο της εργασίας 

ανήκει ακέραιο και µε ίσο δικαίωµα σε όλα τα µέλη της κοινωνίας.»  

 

Πρώτο µέρος της παραγράφου: «Η εργασία είναι η πηγή κάθε πλούτου και κάθε πολιτισµού.»  

Η εργασία δεν είναι η πηγή κάθε πλούτου. Η φύση είναι εξίσου η πηγή των αξιών χρήσης 

(και από αξίες χρήσης αποτελείται βέβαια ο εµπράγµατος πλούτος!), όπως και η εργασία, που η 

ίδια είναι µονάχα η έκφραση µιας φυσικής δύναµης, της ανθρώπινης εργατικής δύναµης. Η 

παραπάνω φράση βρίσκεται σε όλα τα παιδικά αλφαβητάρια και είναι σωστή εφόσον υπονοείται 

ότι η εργασία γίνεται µε τα αντίστοιχα αντικείµενα και µέσα. Ένα σοσιαλιστικό πρόγραµµα, 

όµως, δεν µπορεί να επιτρέπει σε τέτοια αστικά σχήµατα λόγου ν' αποσιωπούν τους όρους που 

µονάχα αυτοί τους δίνουν νόηµα. Και στο βαθµό που ο άνθρωπος εκ των προτέρων 

συµπεριφέρεται απέναντι στη φύση, την πρώτη πηγή κάθε µέσου και αντικειµένου εργασίας, 

σαν ιδιοκτήτης και τη µεταχειρίζεται σαν να του ανήκει, η εργασία του γίνεται πηγή αξιών 

χρήσης, άρα και πλούτου. Οι αστοί έχουν κάθε λόγο ν' αποδίδουν στην εργασία υπερφυσική 

δηµιουργική δύναµη. Γιατί ακριβώς από το γεγονός ότι η εργασία καθορίζεται από τη φύση, 

βγαίνει ότι ο άνθρωπος που δεν κατέχει άλλη ιδιοκτησία εκτός από την εργατική του δύναµη, σε 

όλες τις καταστάσεις της κοινωνίας και του πολιτισµού είναι υποχρεωτικά δούλος των άλλων 

ανθρώπων, που έχουν κάνει τον εαυτό τους ιδιοκτήτη των αντικειµενικών όρων της εργασίας. 

Μόνο µε την άδειά τους µπορεί να δουλεύει, δηλαδή µόνο µε την άδειά τους µπορεί να ζει.  

Ας αφήσουµε τώρα τη φράση αυτή όπως πάει, ή καλύτερα όπως κουτσαίνει. Τι θα περίµενε 

κανείς σαν συµπέρασµα; Προφανώς τούτο:  

«Μια που η εργασία είναι η πηγή κάθε πλούτου, τότε και στην κοινωνία επίσης κανείς δεν 

µπορεί να ιδιοποιείται πλούτο εκτός κι αν είναι προϊόν της εργασίας του. Αν λοιπόν δεν δουλεύει 

ο ίδιος, τότε ζει από ξένη δουλειά και ιδιοποιείται και τον πολιτισµό του σε βάρος ξένης 

εργασίας.»  

Αντί γι' αυτό, µε το συνδετικό «και µια που» προσθέτουν µια δεύτερη φράση για να βγάλουν 

απ' αυτή, και όχι από την πρώτη, ένα συµπέρασµα. 

∆εύτερο µέρος της παραγράφου: «Ωφέλιµη εργασία µπορεί να υπάρχει µονάχα µέσα στην 

κοινωνία και µέσω της κοινωνίας.»  

Σύµφωνα µε την πρώτη φράση, η εργασία ήταν η πηγή κάθε πλούτου και κάθε πολιτισµού, 

ώστε Καµιά κοινωνία δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς εργασία. Τώρα µαθαίνουµε, αντίθετα, ότι 

καµιά «ωφέλιµη» εργασία δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς κοινωνία.  

θα µπορούσε κανείς εξίσου καλά να πει ότι µόνο µέσα στην κοινωνία η ανώφελη και ακόµα 

και η βλαβερή για το σύνολο εργασία µπορεί να γίνει κλάδος βιοπορισµού, ότι µόνο µέσα στην 

κοινωνία µπορεί κανείς να ζήσει από το χασοµέρι, κλπ. κλπ., κοντολογίς, θα µπορούσε κανείς ν' 

αντιγράψει ολόκληρο τον Ρουσό.  

Και τι είναι «ωφέλιµη» εργασία; Βέβαια, µονάχα η εργασία που παράγει το επιδιωκόµενο 

ωφέλιµο αποτέλεσµα. Ένας άγριος -και ο άνθρωπος ήταν άγριος, όταν έπαψε να  

είναι πίθηκος- που σκοτώνει ένα ζώο µε µια πέτρα, που µαζεύει καρπούς κλπ., εκτελεί 

«ωφέλιµη» εργασία.  

Τρίτο. Το συµπέρασµα: «Και µια που ωφέλιµη εργασία µπορεί να υπάρχει µονάχα µέσα στην 

κοινωνία και µέσω της κοινωνίας, το έσοδο της εργασίας ανήκει ακέραιο και µε ίσο δικαίωµα σ' 

όλα τα µέλη της κοινωνίας,»  

Ωραίο συµπέρασµα! Αν η ωφέλιµη εργασία µπορεί να υπάρχει µονάχα µέσα στην κοινωνία 

και µέσω της κοινωνίας, το έσοδο της εργασίας ανήκει στην κοινωνία - και στον κάθε εργάτη 

πέφτει τόσο µόνο, όσο δεν είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί ο «όρος» της εργασίας, η 

κοινωνία.  



Πραγµατικά και αυτή τη φράση την επέβαλλαν πάντοτε οι υπερασπιστές της κάθε φορά 

κοινωνικής κατάστασης. Πρώτα έρχονται οι απαιτήσεις της κυβέρνησης µε όλα όσα κολλάνε σ' 

αυτήν, γιατί αυτή είναι το κοινωνικό όργανο για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Ύστερα 

έρχονται οι απαιτήσεις των διαφόρων ειδών ατοµικής ιδιοκτησίας, γιατί τα διάφορα είδη 

ατοµικής ιδιοκτησίας είναι τα θεµέλια της κοινωνίας κλπ. Βλέπουµε ότι τέτοιες κούφιες φράσεις 

µπορεί κανείς να τις στρίβει και να τις γυρίζει όπως θέλει.  

Το πρώτο και το δεύτερο µέρος της παραγράφου έχουν µια κάποια κατανοητή συνοχή µόνο 

µε τούτη τη διατύπωση: «Πηγή του πλούτου και του πολιτισµού γίνεται η εργασία µόνο σαν 

κοινωνική εργασία» ή, πράγµα που είναι το ίδιο, «µέσα στην κοινωνία και µέσω της κοινωνίας».  

Αυτή η φράση είναι αδιαφιλονίκητα σωστή, γιατί κι αν ακόµα η ξεχωριστή εργασία (οι 

εµπράγµατοι όροι της προϋποτίθεται ότι υπάρχουν) µπορεί να δηµιουργήσει αξίες χρήσης, δεν 

µπορεί ωστόσο να δηµιουργήσει ούτε πλούτο ούτε πολιτισµό.  

Αλλά εξίσου αδιαφιλονίκητη είναι και η άλλη φράση: «Στο βαθµό που αναπτύσσεται 

κοινωνικά η εργασία και γίνεται έτσι πηγή πλούτου και πολιτισµού, αναπτύσσονται και η 

φτώχεια και η εγκατάλειψη για τον εργάτη, ο πλούτος και ο πολιτισµός για το µη εργαζόµενο.»  

Αυτός είναι ο νόµος όλης της µέχρι τώρα ιστορίας. Αντί λοιπόν να σκαρώνουν γενικές 

φράσεις για «την εργασία» και «την κοινωνία», χρειαζόταν εδώ ν' αποδείξουν συγκεκριµένα 

πώς µέσα στη σηµερινή καπιταλιστική κοινωνία δηµιουργήθηκαν επιτέλους οι υλικοί κλπ. όροι 

που κάνουν τους εργάτες ικανούς να τσακίσουν, και τους αναγκάζουν να τσακίσουν, αυτή την 

κοινωνική κατάρα.  

Πραγµατικά όµως ολόκληρη η παράγραφος, λαθεµένη από άποψη ύφους και περιεχοµένου, 

υπάρχει µόνο για να γραφεί στην κορφή της σηµαίας του κόµµατος σαν σύνθηµα η λασαλική 

διατύπωση «ακέραιο έσοδο της εργασίας». Πιο κάτω ξανάρχοµαι στο «έσοδο της εργασίας», στο 

«ίσο δικαίωµα» κλπ. µια και το ίδιο πράγµα επαναλαµβάνεται µε κάπως διαφορετική µορφή.  

 

2. «Στη σηµερινή κοινωνία τα µέσα εργασίας είναι µονοπώλιο της τάξης των 

κεφαλαιοκρατών. Η εξάρτηση της εργατικής τάξης, που καθορίζεται απ' αυτό το γεγονός, είναι η 

αιτία της αθλιότητας και της υποδούλωσης µε όλες τις µορφές.»  

 

Η διατύπωση αυτή, που τη δανείστηκαν από το καταστατικό της ∆ιεθνούς, είναι λαθεµένη σ' 

αυτή τη «βελτιωµένη» έκδοση.  

Στη σηµερινή κοινωνία τα µέσα εργασίας είναι µονοπώλιο των γαιοκτηµόνων (το µονοπώλιο 

της γαιοκτησίας αποτελεί µάλιστα τη βάση του µονοπωλίου του κεφαλαίου) και των 

κεφαλαιοκρατών. Το καταστατικό της ∆ιεθνούς δεν κατονοµάζει στο σχετικό µέρος ούτε τη µια, 

ούτε την άλλη τάξη των µονοπωλητών. Μιλάει για «µονοπώλιο των µέσων εργασίας, δηλαδή 

των πηγών της ζωής». Η προσθήκη «πηγών της ζωής» δείχνει αρκετά ότι η γη περιλαµβάνεται 

στα µέσα εργασίας.  

Η βελτίωση µπήκε γιατί ο Λασάλ, για λόγους που σήµερα είναι γενικά γνωστοί, χτυπούσε 

µόνο την τάξη των καπιταλιστών, όχι όµως και τους γαιοκτήµονες. Στην Αγγλία ο κε-

φαλαιοκράτης τις περισσότερες φορές δεν είναι καν ιδιοκτήτης της γης, όπου βρίσκεται το 

εργοστάσιό του.  

 

3. «Η απελευθέρωση της εργασίας απαιτεί την ανύψωση των µέσων εργασίας σε κοινό κτήµα 

της κοινωνίας και τη συνεταιριστική ρύθµιση της συνολικής εργασίας µε δίκαιη διανοµή του 

εσόδου της εργασίας.»  

 

«Ανύψωση των µέσων εργασίας σε κοινό αγαθό»! Αυτό θα πρέπει βέβαια να σηµαίνει τη 

«µετατροπή τους σε κοινό κτήµα». Όµως αυτό µόνο έτσι, παρεµπιπτόντως.  

Τι είναι το «έσοδο της εργασίας»; Το προϊόν της εργασίας ή η αξία του; Και στην τελευταία 

περίπτωση, η συνολική αξία του προϊόντος ή µονάχα το τµήµα της αξίας, που πρόσθεσε η 

εργασία στην αξία των µέσων παραγωγής που καταναλώθηκαν;  



Το «έσοδο της εργασίας» είναι µια χαλαρή ιδέα που ο Λασάλ έβαλε στη θέση ορισµένων 

οικονοµικών εννοιών.  

Τι είναι «δίκαιη» διανοµή;  

Μήπως οι αστοί δεν υποστηρίζουν ότι η σηµερινή διανοµή είναι «δίκαιη»; Και µήπως δεν 

είναι, πραγµατικά, η µόνη «δίκαιη» διανοµή µε βάση το σηµερινό τρόπο παραγωγής; Μήπως οι 

οικονοµικές σχέσεις ρυθµίζονται από νοµικές έννοιες ή, αντίστροφα, οι νοµικές σχέσεις 

πηγάζουν από τις οικονοµικές; ∆εν έχουν τάχα και οι εκπρόσωποι των διαφόρων σοσιαλιστικών 

αιρέσεων τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις για τη «δίκαιη» διανοµή;  

Για να ξέρουµε τι πρέπει να εννοούµε σ' αυτή την περίπτωση µε τη φράση «δίκαιη διανοµή», 

πρέπει να πάρουµε την πρώτη παράγραφο µαζί µε τούτη. Η τελευταία υπονοεί µια κοινωνία 

όπου «τα µέσα εργασίας είναι κοινό κτήµα και η συνολική εργασία ρυθµίζεται συνεταιριστικά», 

ενώ από την πρώτη παράγραφο µαθαίνουµε ότι «το έσοδο της εργασίας ανήκει ακέραιο και µε 

ίσο δικαίωµα σε όλα τα µέλη της κοινωνίας».  

«Σε όλα τα µέλη της κοινωνίας»; Και σ' αυΤ,ά που δεν δουλεύουν; Πού πάει τότε το 

«ακέραιο έσοδο της εργασίας»; Μόνο στα εργαζόµενα µέλη της κοινωνίας; Πού πάει τότε «το 

ίσο δικαίωµα» όλων των µελών της κοινωνίας;  

Αλλά, «όλα τα µέλη της κοινωνίας» και «το ίσο δικαίωµα» είναι ολοφάνερα απλές φράσεις. Η 

ουσία βρίσκεται στο ότι σ' αυτή την κοµµουνιστική κοινωνία, κάθε εργάτης πρέπει να παίρνει 

ένα «ακέραιο» λασαλικό «έσοδο εργασίας».  

Αν πάρουµε πρώτα τις λέξεις «έσοδο της εργασίας» µε την έννοια του προ'ίόντος της 

εργασίας, τότε το συνεταιριστικό έσοδο της εργασίας είναι το κοινωνικό συνολικό προ ϊόν.  

Απ' αυτό πρέπει τώρα ν' αφαιρέσουµε:  

Πρώτα: Όσα χρειάζονται για την αντικατάσταση των µέσων παραγωγής που καταναλώθηκαν.  

∆εύτερο: Ένα πρόσθετο µέρος για την επέκταση της παραγωγής.  

Τρίτο: Ένα εφεδρικό απόθεµα ή απόθεµα ασφάλειας ενάντια σε ατυχήµατα, καταστροφές από 

φυσικές αιτίες κλπ.  

Αυτές οι κρατήσεις από το «ακέραιο έσοδο της εργασίας» αποτελούν οικονοµική ανάγκη και 

το µέγεθός τους καθορίζεται σύµφωνα µε τα υπάρχοντα µέσα και δυνάµεις, εν µέρει µε 

υπολογισµούς στη βάση των πιθανοτήτων, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 

υπολογισθούν µε βάση τη δικαιοσύνη.  

Μένει το άλλο µέρος του συνολικού προϊόντος, που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο 

κατανάλωσης.  

Προτού φτάσει στο ατοµικό µοίρασµα, πρέπει πάλι να αφαιρεθούν από αυτό:  

Πρώτα: Τα γενικά διαχειριστικά έξοδα, που δεν ανήκουν στην παραγωγή.  

Αυτό το µέρος περιορίζεται εξαρχής σηµαντικότατα σε σύγκριση µε τη σηµερινή κοινωνία, και 

µειώνεται στο βαθµό που αναπτύσσεται η νέα κοινωνία.  

∆εύτερο: Αυτό που προορίζεται για την ικανοποίηση κοινών αναγκών, όπως είναι τα σχολεία, 

τα ιδρύµατα υγείας κλπ.  

Αυτό το µέρος µεγαλώνει από την αρχή σηµαντικά σε σύγκριση µε τη σηµερινή κοινωνία και 

µεγαλώνει στο βαθµό που αναπτύσσεται η νέα κοινωνία.  

Τρίτο: Αποθέµατα 'για τους ανίκανους για δουλειά κλπ., κοντολογίς αυτό που σήµερα ανήκει 

στη λεγόµενη επίσηµη πρόνοια των απόρων.  

Και τώρα πια ερχόµαστε στη «διανοµή» που το πρόγραµµα, µε τη λασαλική επίδραση, παίρνει 

µονάχα στενοκέφαλα υπόψη του, δηλαδή σ' εκείνο το µέρος των µέσων κατανάλωσης που 

µοιράζεται ανάµεσα στους ατοµικούς παραγωγούς του συνεταιρισµού.  

Το «ακέραιο έσοδο της εργασίας» µεταβλήθηκε στο µεταξύ στα κρυφά σε «κουτσουρεµένο», 

αν και αυτό που χάνει ο παραγωγός µε την ιδιότητά του σαν ιδιώτης-άτοµο, το παίρνει άµεσα ή 

έµµεσα µε την ιδιότητά του σαν µέλος της κοινωνίας.  

Όπως εξαφανίστηκε η φράση «ακέραιο έσοδο της εργασίας», εξαφανίζεται τώρα γενικά η 



φράση «έσοδο της εργασίας».  

Μέσα στη συντροφική κοινωνία, που είναι θεµελιωµένη στην κοινοκτηµοσύνη των µέσων 

παραγωγής, οι παραγωγοί δεν ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους. Το ίδιο και η εργασία που έχει 

ξοδευτεί για την παραγωγή προϊόντων δεν παρουσιάζεται εδώ σαν αξία αυτών των προϊόντων, 

σαν µια εµπράγµατη ιδιότητα που έχουν, γιατί τώρα, σε αντίθεση µε την καπιταλιστική 

κοινωνία, οι ατοµικές εργασίες υπάρχουν άµεσα κι όχι πια έµµεσα σαν συστατικά στοιχεία της 

συνολικής εργασίας. Οι λέξεις «έσοδο της εργασίας» που και σήµερα είναι απορριπτέες εξαιτίας 

της διφορούµενης έννοιάς τους, χάνουν έτσι κάθε νόηµα.  

Εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια κοµµουνιστική κοινωνία, όχι όπως έχει εξελιχθεί πάνω στη 

δική της βάση, αλλά αντίθετα όπως ακριβώς προβάλλει από την καπιταλιστική κοινωνία, µε µια 

κοµµουνιστική κοινωνία, εποµένως, που από κάθε άποψη, οικονοµικά, ηθικά, πνευµατικά, είναι 

γεµάτη µε τα σηµάδια της παλιάς κοινωνίας, που από τους κόλπους της βγήκε. Εποµένως ο 

κάθε µεµονωµένος παραγωγός -ύστερα από τις κρατήσεις- παίρνει πίσω ακριβώς ό,τι της δίνει. 

Αυτό που της έδωσε είναι η ατοµική του ποσότητα εργασίας. Για παράδειγµα, η κοινωνική 

εργάσιµη µέρα αποτελείται από το άθροισµα των ατοµικών ωρών εργασίας. Ο ατοµικός 

εργάσιµος χρόνος του µεµονωµένου παραγωγού είναι το τµήµα της κοινωνικής εργάσιµης µέρας 

που πρόσφερε ο ίδιος, είναι το µερτικό του σ' αυτή. Παίρνει απ' την κοινωνία µια απόδειξη ότι 

πρόσφερε τόση εργασία (ύστερα από αφαίρεση της εργασίας του για τα κοινά αποθέµατα) και µ' 

αυτή την απόδειξη παίρνει από την κοινωνική παρακαταθήκη µέσων κατανάλωσης τόσα, όσα 

αντιστοιχούν στη δουλειά που ξόδεψε. Την ίδια ποσότητα εργασίας, που έδωσε στην κοινωνία 

µε µια µορφή, την παίρνει πίσω µε άλλη µορφή.  

Εδώ ολοφάνερα κυριαρχεί η ίδια αρχή που ρυθµίζει την ανταλλαγή εµπορευµάτων, εφόσον 

είναι ανταλλαγή ίσων αξιών. Το περιεχόµενο και η µορφή άλλαξαν, γιατί µέσα στις αλλαγµένες 

συνθήκες κανένας δεν µπορεί να δώσει τίποτε άλλο εκτός από την εργασία του, και γιατί, από 

την άλλη µεριά, τίποτα δεν µπορεί να περάσει στην ιδιοκτησία των µεµονωµένων προσώπων, 

εκτός από ατοµικά µέσα κατανάλωσης. Όµως, σ' ό,τι αφορά στη διανοµή των µέσων κατανάλω-

σης στους µεµονωµένους παραγωγούς, κυριαρχεί η ίδια αρχή όπως και στην ανταλλαγή 

ισοδύναµων εµπορευµάτων (Warenaquivalenten), ανταλλάσσεται ίση εργασία σε µια µορφή µε 

ίση εργασία σε άλλη µορφή.  

Ώστε εδώ το ίσο δίκαιο εξακολουθεί να είναι κατ' αρχήν το αστικό δίκαιο, αν και δεν 

µαλλιοτραβιούνται πια η αρχή και η πράξη, ενώ η ανταλλαγή ισοδύναµων στην ανταλλαγή 

εµπορευµάτων υπάρχει µόνο σαν µέσος όρος, και όχι για την κάθε ξεχωριστή περίπτωση.  

Παρ' όλη αυτή την πρόοδο, αυτό το ίσο δίκαιο υπόκειται πάντα σ' έναν αστικό περιορισµό. Το 

δίκαιο των παραγωγών είναι ανάλογο µε την απόδοση της δουλειάς τους. Η ισότητα βρίσκεται 

στο γεγονός ότι µετρούν µε το ίδιο µέτρο, µε την εργασία. Όµως ο ένας υπερέχει από τον άλλο 

φυσικά ή πνευµατικά, προσφέρει εποµένως στον ίδιο χρόνο περισσότερη δουλειά ή µπορεί να 

δουλεύει περισσότερο χρόνο, και η εργασία, για να χρησιµεύσει σαν µέτρο, πρέπει να ορίζεται 

σύµφωνα µε τη διάρκεια ή µε την έντασή της, αλλιώς θα έπαυε να είναι µέτρο. Αυτό το ίσο 

δίκαιο είναι άνισο δίκαιο για άνιση εργασία. ∆εν αναγνωρίζει ταξικές διαφορές, γιατί ο καθένας 

δεν είναι παρά εργάτης όπως κι ο άλλος, αναγνωρίζει, όµως, σιωπηρά σαν φυσικά προνόµια τις 

άνισες ατοµικές ικανότητες και εποµένως την άνιση παραγωγική ικανότητα. Στο περιεχόµενό 

του είναι λοιπόν δίκαιο της ανισότητας όπως κάθε δίκαιο. Το δίκαιο, από τη φύση του, µπορεί να 

υπάρχει µόνο στην εφαρµογή ίσου µέτρου. Τα άνισα άτοµα, όµως, (και δεν θα ήταν 

διαφορετικά άτοµα αν δεν ήταν άνισα) µπορούν να µετρηθούν µόνο µε ίσο µέτρο, εφόσον τα 

βλέπει κανείς από την ίδια σκοπιά, εφόσον τα παίρνει µόνο από µια ορισµένη πλευρά, π.χ. στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, εφόσον τα θεωρεί µόνο σαν εργάτες και δεν βλέπει σ' αυτούς τίποτε 

άλλο, εφόσον παραβλέπει όλα τα άλλα. Παραπέρα: ο ένας εργάτης είναι παντρεµένος, ο άλλος 

όχι, ο ένας έχει περισσότερα παιδιά από τον άλλο κλπ. κλπ. Με ίση απόδοση εργασίας και 

εποµένως µε ίση συµµετοχή στο κοινωνικό καταναλωτικό απόθεµα (Konsumtionsfonds), ο ένας 

παίρνει στην πραγµατικότητα περισσότερα από τον άλλον, ο ένας είναι πλουσιότερος από τον 

άλλο κλπ. Για ν' αποφευχθούν όλες αυτές οι αδυναµίες, θα έπρεπε το δίκαιο να είναι µάλλον 

άνισο αντί να είναι ίσο.  

Αυτές οι ελλείψεις, όµως, δεν µπορούν ν' αποφευχθούν στην πρώτη φάση της 



κοµµουνιστικής κοινωνίας, όπως ακριβώς έχει βγει ύστερα από µακρόχρονα κοιλοπονήµατα από 

την καπιταλιστική κοινωνία. Το δίκαιο δεν µπορεί ποτέ να είναι ανώτερο από την οικονοµική 

διαµόρφωση και την καθορισµένη από αυτήν πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας.  

Σε µια ανώτερη φάση της κοµµουνιστικής κοινωνίας, όταν θα έχει εξαφανιστεί η 

υποδουλωτική υποταγή των ατόµων στον καταµερισµό της εργασίας και µαζί της και η αντίθεση 

ανάµεσα στην πνευµατική και τη σωµατική δουλειά, όταν η εργασία θα έχει γίνει όχι µόνο µέσο 

για να ζεις, αλλά και η πρώτη ανάγκη της ζωής, όταν µε την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόµων 

θα έχουν αναπτυχθεί και οι παραγωγικές δυνάµεις και θα αναβλύζουν πιο άφθονα όλες οι πηγές 

του κοινωνικού πλούτου, τότε µόνο θα µπορεί να ξεπεραστεί ολότελα ο στενός ορίζοντας του 

αστικού δικαίου και η κοινωνία θα γράψει στη σηµαία της: Από τον καθένα ανάλογα µε τις ικα-

νότητές του, στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του!  

Στάθηκα πιο λεπτοµερειακά στο «ακέραιο έσοδο της εργασίας» από τη µια µεριά, και από την 

άλλη στο «ίσο δίκαιο», στη «δίκαιη διανοµή», για να δείξω πόσο ανοσιουργούν όταν 

προσπαθούν από τη µια να επιβάλουν ξανά στο κόµµα µας σαν δόγµατα έννοιες που είχαν 

κάποιο νόηµα µια ορισµένη εποχή, που κατάντησαν όµως τώρα απαρχαιωµένες, άχρηστες 

φράσεις, ενώ, από την άλλη, διαστρέφουν ξανά µε νοµικά και άλλα κουραφέξαλα, τόσο 

συνηθισµένα στους δηµοκράτες και τους γάλλους σοσιαλιστές, τη ρεαλιστική αντίληψη, που µε 

τόσους κόπους διδάχτηκε το κόµµα, αλλά που, σήµερα, έχει ριζώσει µέσα του.  

Άσχετα από όσα αναπτύξαµε ως εδώ, ήταν γενικά λάθος . να δώσουν τόση σηµασία στη 

λεγόµενη διανοµή και να τονίζουν κυρίως αυτήν.  

Η κάθε φορά διανοµή των µέσων κατανάλωσης είναι µονάχα συνέπεια της διανοµής των 

ίδιων των όρων παραγωγής. Αυτή πάλι η διανοµή εκφράζει το χαρακτήρα του ίδιου του τρόπου 

παραγωγής. Ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής Π.χ. στηρίζεται στο ότι οι εµπράγµατοι όροι 

παραγωγής είναι µοιρασµένοι σε µη εργαζόµενους µε τη µορφή ιδιοκτησίας κεφαλαίου και µε 

µορφή γαιοκτησίας, ενώ η µάζα είναι µονάχα ιδιοκτήτης του προσωπικού όρου παραγωγής, της 

εργατικής δύναµης. Εφόσον τα στοιχεία της παραγωγής έχουν διανεµηθεί µ' αυτό τον τρόπο, 

προκύπτει από µόνη της η σηµερινή διανοµή των µέσων κατανάλωσης. Αν οι εµπράγµατοι όροι 

παραγωγής είναι συνεταιριστική ιδιοκτησία των ίδιων των εργατών, τότε προκύπτει επίσης µια 

διαφορετική από τη σηµερινή διανοµή των µέσων κατανάλωσης. Ο χυδαίος σοσιαλισµός (κι απ' 

αυτόν πάλι ένα µέρος από τους δηµοκράτες) κληρονόµησε από τους αστούς οικονοµολόγους 

την αντίληψη να θεωρεί και να χειρίζεται τη διανοµή ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, και 

έτσι να παρουσιάζει το σοσιαλισµό σαν να περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη διανοµή. Αφού 

όµως από πολύν καιρό έχει αποσαφηνιστεί η πραγµατική σχέση, γιατί να γυρίζουµε ξανά προς 

τα πίσω;  

Η πρώτη στροφή είναι παρµένη από τα εισαγωγικά λόγια του καταστατικού της ∆ιεθνούς, 

αλλά «βελτιωµένη». Εκεί λέγεται: «Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης πρέπει να είναι έργο 

των ίδιων των εργατών», εδώ αντίθετα η «εργατική τάξη» έχει να απελευθερώσει - τι; «την 

εργασία». Ας καταλάβει όποιος µπορεί.  

Για αποζηµίωση, αντίθετα, η αντιστροφή είναι γνησιότατο λασαλικό απόσπασµα: «απέναντί 

της (της εργατικής τάξης) όλες οι άλλες τάξεις αποτελούν µονάχα µια αντιδραστική µάζα».  

Στο Κοµµουνιστικό Μανιφέστο αναφέρεται: «Από όλες τις τάξεις που σήµερα βρίσκονται 

αντιµέτωπες µε την αστική τάξη, µόνο το προλεταριάτο είναι τάξη αληθινά επαναστατική. Οι 

άλλες τάξεις χάνονται κι εξαφανίζονται από τη µεγάλη βιοµηχανία, ενώ το προλεταριάτο είναι το 

πιο χαρακτηριστικό προϊόν της.»  

Η αστική τάξη παίρνεται εδώ σαν επαναστατική τάξη -σαν φορέας της µεγάλης βιοµηχανίας- 

απέναντι στους φεουδάρχες και τις µεσαίες τάξεις, που θέλουν να κρατήσουν όλες τις 

κοινωνικές θέσεις, που είναι δηµιουργήµατα απαρχαιωµένων τρόπων παραγωγής. ∆εν 

αποτελούν λοιπόν µαζί µε την αστική τάξη µονάχα µια αντιδραστική µάζα.  

Από την άλλη µεριά, το προλεταριάτο είναι επαναστατικό απέναντι στην αστική τάξη, γιατί, 

µεγαλωµένο το ίδιο στο έδαφος της µεγάλης βιοµηχανίας, επιδιώκει ν' απαλλάξει την παραγωγή 

από τον καπιταλιστικό χαρακτήρα, που η αστική τάξη ζητά να διαιωνίσει. Αλλά το Μανιφέστο 

προσθέτει ότι οι «µεσαίες τάξεις ... γίνονται επαναστατικές εν όψει του επικείµενου περάσµατός 



τους στο προλεταριάτο».  

Απ' αυτή την άποψη είναι λοιπόν πάλι ανοησία, ότι «µαζί µε την αστική τάξη», κι ακόµα και 

µε τους φεουδάρχες, «αποτελούν» απέναντι στην εργατική τάξη «µονάχα µια αντιδραστική 

µάζα».  

Μήπως στις τελευταίες εκλογές φώναζαν στους βιοτέχνες, τους µικροβιοµηχάνους κλπ. και 

στους αγρότες: απέναντί µας αποτελείτε µαζί µε τους αστούς και τους φεουδάρχες µονάχα µια 

αντιδραστική µάζα;  

 

4. «Η απελευθέρωση της εργασίας πρέπει να είναι έργο της εργατικής τάξης, που απέναντί 

της όλες οι άλλες τάξεις αποτελούν µονάχα µια αντιδραστική µάζα.»  

 

Ο Λασάλ ήξερε απέξω το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, όπως οι πιστοί του ξέρουν τις ιερές 

γραφές που έγραψε. Αν λοιπόν το πλαστογράφησε τόσο χοντροκοµµένα, αυτό έγινε µόνο και 

µόνο για να δικαιολογήσει τη συµµαχία του µε τους απολυταρχικούς και φεουδάρχες 

αντιπάλους, ενάντια στην αστική τάξη.  

Άλλωστε, στην παραπάνω παράγραφο το σοφό απόφθεγµά του είναι τραβηγµένο από τα 

µαλλιά, χωρίς καµιά συνοχή µε το διαστρεβλωµένο απόσπασµα από το καταστατικό της 

∆ιεθνούς. Πρόκειται λοιπόν εδώ µονάχα για µια αυθάδεια, και µάλιστα καθόλου δυσάρεστη στον 

κύριο Μπίσµαρκ, µια από εκείνες τις φτηνές χοντροκοπιές που τις συνήθιζε ο βερολινέζος 

Μαρά1.  

 

5. «Η εργατική τάξη δρα για την απελευθέρωσή της, πρώτα µέσα στα πλαίσια του σηµερινού 

εθνικού κράτους, έχοντας συνείδηση ότι το αναγκαίο αποτέλεσµα της επιδίωξής της, που είναι 

κοινή για τους εργάτες όλων των πολιτισµένων χωρών, θα είναι η διεθνής συναδέλφωση των 

λαών.»  

 

Ο Λασάλ, σε αντίθεση µε το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο και µε κάθε προηγούµενο σοσιαλισµό, 

αντιλαµβάνεται το εργατικό κίνηµα από την πιο στενή εθνική άποψη. Τον ακολουθούνε και σ' 

αυτό, και µάλιστα ύστερα από τη δράση της ∆ιεθνούς. 2  

Είναι τελείως αυτονόητο ότι η εργατική τάξη, για να µπορέσει γενικά να αγωνιστεί, πρέπει να 

οργανωθεί σαν τάξη στη χώρα της, και ότι ο τόπος της είναι το άµεσο θέατρο του αγώνα της. 

Απ' αυτή την άποψη, ο ταξικός της αγώνας είναι εθνικός όχι στο περιεχόµενο, αλλά, όπως λέει 

το Κοµµουνιστικό Μανιφέστο, στη «µορφή». Αλλά τα «πλαίσια του σηµερινού εθνικού 

κράτους», π.χ. του Γερµανικού Ράιχ, βρίσκονται κι αυτά πάλι οικονοµικά «µέσα στα πλαίσια της 

παγκόσµιας αγοράς», πολιτικά «µέσα στα πλαίσια ενός συστήµατος κρατών». Ο πρώτος τυχόν 

έµπορος ξέρει ότι το γερµανικό εµπόριο είναι ταυτόχρονα και εξωτερικό εµπόριο, και το µε-

γαλείο του κυρίου Μπίσµαρκ βρίσκετιΛ1tκριβώς σ' ένα είδος διεθνούς πολιτικής.  

Και σε τι περιορίζει το διεθνισµό του το Γερµανικό Εργα" τικό Κόµµα; Στη συνείδηση ότι το 

αποτέλεσµα της προσπάθειάς του «θα είναι η διεθνής συναδέλφωση των λαών» - µια φράση 

δανεισµένη από τον αστικό Σύνδεσµο Ειρήνης και Ελευθερίας 1 και που θέλουν να την 

                                                 
1
 Βερολινέζο Μαρά χαρακτηρίζει ειρωνικά, όπως φαίνεται, ο Μαρξ τον Βίλχελµ Χάσελµαν που τότε ήταν στο Βερολίνο 

αρχισυντάκτης του Νόιερ Ζοταιάλ ντεµοκράτ, οργάνου του λασαλικού Γενικού Γερµανικού Εργατικού Συνδέσµου, και µαζί 

µε τον Βίλχελµ Λίµπκνεχτ συγγραφέας του σχεδίου προγράµµατος (σηµ. γερµ. σύντ.).  

 
2
 Ο Σύνδεσµος Ειρήνης και Ελευθερίας ήταν µ ια αστική-πασιφιστική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1867 στην Ελβετία από αστούς 

και µ ικροαστούς δηµοκράτες, καθώς και φιλελεύθερους, µε την αποφασιστική συµµετοχή του Β. Ουγκό, του Γκαριµπάλντι 

κ.ά. Το 1867-68 πήρε µέρος στις εργασίες του Συνδέσµου κι ο Μπακούνιν. Στην αρχή, ο Σύνδεσµος, κάτω από την επιρροή 

του Μπακούνιν, προσπάθησε να χρησιµοποιήσει τη ∆ιεθνή και το εργατικό κίνηµα για τους δικούς του σκοπούς. Οι δηλώσεις 

του Συνδέσµου ότι είναι δυνατό µε τη δηµ ιουργία των «Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης» να τερµατιστούν οι πόλεµοι, 

προκαλούσαν αυταπάτες στις µάζες και αποσπούσαν το προλεταριάτο από την ταξική πάλη (σηµ. γερµ. σύντ.). 

 



περάσουν για ισοδύναµη της διεθνούς συναδέλφωσης των εργατικών τάξεων στον κοινό αγώνα 

ενάντια στις κυρίαρχες τάξεις και τις κυβερνήσεις τους. Για τις διεθνείς λειτουργίες της 

γερµανικής εργατικής τάξης ούτε λέξη λοιπόν! Και έτσι θα πρέπει ν' αντιµετωπίσει τη δική της 

αστική τάξη, που έχει κιόλας συναδελφωθεί µε τους αστούς όλων των άλλων χωρών εναντίον 

της, καθώς και τη διεθνή πολιτική συνωµοσία του κυρίου Μπίσµαρκ ζητώντας περισσότερα!  

Στην πραγµατικότητα, το διεθνές πιστεύω του προγράµµατος βρίσκεται ακόµα άπειρες φορές 

πιο χαµηλά από το πιστεύω του κόµµατος του ελεύθερου εµπορίου. Και αυτό ισχυρίζεται ότι το 

αποτέλεσµα της προσπάθειάς του θα είναι «η διεθνής συναδέλφωση των λαών». Όµως κάνει και 

κάτι για να γίνει διεθνές το εµπόριο και σε καµιά περίπτωση δεν αρκείται στη συνείδηση - ότι 

όλοι οι λαοί κάνουν εµπόριο στον τόπο τους.  

Η διεθνής δράση των εργατικών τάξεων δεν εξαρτάται µε κανέναν τρόπο από την ύπαρξη της 

«∆ιεθνούς Ένωσης των Εργατών». Η ∆ιεθνής δεν ήταν παρά µόνο η πρώτη προσπάθεια να 

δηµιουργηθεί γι' αυτή τη δράση ένα κεντρικό όργανο. Μια προσπάθεια που, µε την ώθηση που 

έδωσε, έφερε µόνιµα αποτελέσµατα, αλλά που στην πρώτη της ιστορική µορφή δεν µπορούσε 

να διατηρηθεί περισσότερο ύστερα από την πτώση της Παρισινής Κοµµούνας.  

Η Νόρντντόιτσε του Μπίσµαρκ είχε ολότελα δίκιο όταν ανάγγελνε, προς ικανοποίηση του 

αφέντη της, ότι το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα στο νέο του πρόγραµµα αποκήρυξε το διεθνισµό3. 

 

ΙΙ 
 

«Ξεκινώντας απ' αυτές τις αρχές, το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα επιδιώκει µε όλα τα νόµιµα 

µέσα να πετύχει το ελεύθερο κράτος -και- τη σοσιαλιστική κοινωνία, την κατάργηση του 

µισθωτού συστήµατος µε το σιδερένιο νόµο του µισθού -και- της εκµετάλλευσης σ' όλες τις 

µορφές, την εξάλειψη κάθε κοινωνικής και πολιτικής ανισότητας.»  

 

Στο «ελεύθερο» κράτος θα ξαναγυρίσω αργότερα.  

Λοιπόν, στο µέλλον το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα πρέπει να πιστεύει στο λασαλικό 

«σιδερένιο νόµο του µισθού»! Και για να µην πάει χαµένος, κάνουν την ανοησία να µιλάνε για 

«κατάργηση του µισθωτού συστήµατος» (θα 'πρεπε να το πουν: σύστηµα της µισθωτής 

εργασίας) «µε το σιδερένιο νόµο του µισθού». Αν καταργήσω τη µισθωτή εργασία, καταργώ 

φυσικά και τους νόµους της, είτε είναι «σιδερένιοι» είτε σφουγγαρένιοι. Όµως, η καταπολέµηση 

της µισθωτής εργασίας από τον Λασάλ στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω απ' αυτόν το 

λεγόµενο νόµο. Για να αποδειχθεί λοιπόν ότι η λασαλική αίρεση νίκησε, πρέπει να καταργηθεί 

το «µισθωτό σύστηµα µε το σιδερένιο νόµο του µισθού» και όχι χωρίς αυτόν.  

Όπως είναι γνωστό, από το «σιδερένιο νόµο του µισθού» δεν ανήκει τίποτε άλλο στον 

Λασάλ, εκτός από τη λέξη «σιδερένιος», που τη δανείστηκε από τους «αιώνιους, σιδερένιους, 

µεγάλους νόµους» του Γκαίτε. Η λέξη «σιδερένιος» είναι µια επιγραφή από όπου αναγνωρίζει 

κανείς τους ορθόδοξους. Αν πάρω όµως το νόµο µε τη σφραγίδα του Λασάλ και, εποµένως µε 

το νόηµά του, τότε πρέπει να τον πάρω και µε την αιτιολόγησή του. Και ποια είναι αυτή; Όπως 

το έδειξε κιόλας ο Λάνγκε λίγο µετά το θάνατο του Λασάλ: η µαλθουσιανή θεωρία του 

πληθυσµού (που την κήρυχνε ο ίδιος ο Λάνγκε) 4. Αν όµως αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε 

πάλι δεν µπορώ να καταργήσω το νόµο, ακόµα κι αν καταργήσω εκατό φορές τη µισθωτή 

εργασία, γιατί τότε ο νόµος αυτός κυβερνά όχι µόνο το σύστηµα της µισθωτής εργασίας, αλλά 

κάθε κοινωνικό σύστηµα. Ακριβώς στηριγµένοι σ' αυτό, απέδειχναν εδώ και πενήντα και πανω 

χρόνια οι οικονοµιστές ότι ο σοσιαλισµός δεν µπορεί να καταργήσει την αθλιότητα που έχει 

φυσικά αίτια, αλλά µονάχα να τη γενικέψει, να τη διανείµει ταυτόχρονα σ' όλη την επιφάνεια 

της κοινωνίας!  

                                                 
3
 Η Νόρντντόιτσε ΑλΥκεµάινε ΤσάιτουνΥΚ (Norddeutsche AI1gemeine Zeitung) έβγαινε στο Βερολίνο από το 1861 ως το 1918. 

Στις δεκαετίες του '60-80, ήταν το επίσηµο όργανο της κυβέρνησης Μπίσµαρκ (σηµ. γερµ. σύντ.). 

 
4
 Friedrich Albert Lange, Die Arbeiterfrage ίπ ihrer Bedeutung Γιίτ Gegenwart und Zukunft, Duisburg 1865 (σηµ. γερµ. σύντ.). 



Αυτό όµως δεν είναι το κυριότερο. Εντελώς άσχετα από τη λαθεµένη λασαλική αντίληψη του 

νόµου, η αληθινά εξοργιστική οπισθοχώρηση βρίσκεται σε τούτο:  

Μετά το θάνατο του Λασάλ άρχισε να επιβάλλεται στο κόµµα µας η επιστηµονική αντίληψη 

ότι ο µισθός δεν είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι, δηλαδή η αξία, µ' άλλα λόγια η τιµή της 

εργασίας, αλλά µονάχα µια µασκαρεµένη µορφή για την αξία ή την τιµή της εργατικής δύναµης. 

Έτσι ανατράπηκε µια και καλή όλη η µέχρι σήµερα αστική αντίληψη για τον εργατικό µισθό, 

καθώς και όλη η ως τώρα κριτική που στρεφόταν εναντίον της και αποσαφηνίστηκε ότι ο 

µισθωτός εργάτης έχει µονάχα την άδεια να δουλεύει για να κρατιέται στη ζωή, δηλαδή να ζει, 

µόνον εφόσον δουλεύει ορισµένο χρόνο δωρεάν για τον κεφαλαιοκράτη (και συνεπώς και για 

εκείνους που τρώνε µαζί µε τον κεφαλαιοκράτη απ' την υπεραξία). Ότι ο άξονας γύρω από τον 

οποίο περιστρέφεται ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής είναι η τάση να µεγαλώνει 

αυτήν τη δωρεάν δουλειά προεκτεί νοντας την εργάσιµη ηµέρα, ή αναπτύσσοντας την 

παραγωγικότητα, δηλαδή εντείνοντας περισσότερο την εργατική δύναµη κλπ. Ότι εποµένως το 

σύστηµα της µισθωτής εργασίας είναι σύστηµα δουλείας, και µάλιστα µιας δουλείας που γίνεται 

τόσο πιο σκληρή, όσο περισσότερο αναπτύσσονται οι κοινωνικές παραγωγικές δυνάµεις της 

εργασίας, άσχετα αν ο εργάτης πληρώνεται καλύτερα ή χειρότερα. Κι αφού αυτή η άποψη όλο 

και πιο πολύ άρχισε να διαδίδεται µέσα στο κόµµα µας, ξαναγυρίζουν στα δόγµατα του Λασάλ, 

παρ' όλο που θα έπρεπε τώρα να ξέρουν ότι ο Λασάλ δεν ήξερε τι ήταν ο µισθός παρά, 

ακολουθώντας τους αστούς οικονοµολόγους, έπαιρνε την εξωτερική όψη για την ουσία της 

υπόθεσης.  

Είναι σαν ανάµεσα σε δούλους που επιτέλους ανακάλυψαν το µυστικό της δουλείας και 

εξεγέρθηκαν, να έβγαινε ένας προκατειληµµένος ακόµα από τις παλιές αντιλήψεις περί δουλείας 

δούλος και να έγραφε στο πρόγραµµα της εξέγερσης: η δουλεία πρέπει να καταργηθεί, γιατί η 

διατροφή των δούλων στο σύστηµα της δουλείας δεν µπορεί να ξεπεράσει κάποιο ελάχιστο 

ανώτατο όριο!  

Και µόνο το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι του κόµµατός µας ήταν ικανοί να κάνουν µια τόσο 

τερατώδη απόπειρα ενάντια στην αντίληψη που είναι πλατιά διαδοµένη µέσα στην κοµµατική 

µάζα, δεν αποδείχνει αυτό και µόνο µε πόση εγκληµατική ελαφρότητα, µε πόση ασυνειδησια 

ανέλαβαν να συντάξουν το συµβιβαστικό πρόγραµµα!  

Αντί για την αόριστη τελική φράση της παραγράφου «την εξάλειψη κάθε κοινωνικής και 

πολιτικής ανισότητας», θα 'πρεπε να πουν ότι µε την κατάργηση των ταξικών διαφορών 

εξαφανίζεται αυτόµατα και κάθε κοινωνική και πολιτική ανισότητα που προέρχεται από αυτές τις 

ταξικές διαφορές.  

 

IIΙ 
  

«Για να ανοίξει το δρόµο προς τη λύση του κοινωνικού ζητήµατος, το Γερµανικό Εργατικό 

Κόµµα απαι τεί να ιδρυθούν παραγωγικοί συνεταιρισµοί, µε κρατική βοήθεια κάτω από το 

δηµοκρατικό έλεγχο του εργαζόµενου λαού. Οι παραγωγικοί συνεταιρισµοί πρέπει να δηµι-

ουργηθούν για τη βιοµηχανία και τη γεωργία σε τέτοια έκταση που απ' αυτούς να ξεπηδήσει η 

σοσιαλιστική οργάνωση της συνολικής εργασίας.»  

 

Ύστερα από το λασαλικό «σιδερένιο νόµο του µισθού», το γιατροσόφι του προφήτη! Ο 

«δρόµος ανοίγεται» µε αξιοπρέπεια. Στη θέση της ταξικής πάλης που υπάρχει, µπαίνει µια 

δηµοσιογραφική φράση: «το κοινωνικό ζήτηµα» που «ανοίγουν το δρόµο» προς τη «λύση» του. 

Η «σοσιαλιστική οργάνωση της συνολικής εργασίας» αντί να «ξεπηδά» από την επαναστατική 

διαδικασία µετατροπής της κοινωνίας, «ξεπηδά» από την «κρατική βοήθεια» που δίνει το κράτος 

σε παραγωγικούς συνεταιρισµούς, που «τους δηµιουργεί» αυτό, κι όχι ο εργάτης. Είναι αντάξιο 

της φαντασίας του Λασάλ ότι µε κρατικά δάνεια µπορεί κανένας να χτίσει µια καινούργια κοινω-

νία ακριβώς όπως φτιάχνει έναν καινούργιο σιδηρόδροµο!  

Από ένα υπόλειµµα ντροπής βάζουν την «κρατική βοήθεια» «κάτω από το δηµοκρατικό 



έλεγχο του εργαζόµενου λαού».  

Πρώτο, ο «εργαζόµενος λαός» στη Γερµανία αποτελείται στην πλειοψηφία του από αγρότες 

και όχι από προλετάριους.  

∆εύτερο, στα γερµανικά «δηµοκρατικός» θα πει «vοlksheπschaftιich»5. Τι σηµαίνει όµως 

«λαοκρατικός έλεγχος του εργαζόµενου λαού»; Και µάλιστα όταν πρόκειται για λαό εργατών, 

που µ' αυτές τις διεκδικήσεις που βάζει στο κράτος εκφράζει ότι έχει πλήρη συνείδηση πως ούτε 

κυριαρχεί ούτε είναι ώριµος να κυριαρχήσει!  

Είναι περιττό να επεκταθούµε εδώ στην κριτική της συνταγής που έγραψε ο Μπισέ τον καιρό 

του Λουδοβίκου Φιλίππου σαν αντίβαρο στους γάλλους σοσιαλιστές, και που τη δέχτηκαν οι 

αντιδραστικοί εργάτες του Ατελιέ6. Ούτε το γεγονός ότι βάλανε αυτή την ειδική θαυµατουργή 

θεραπεία στο πρόγραµµα αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου, αλλά ότι γενικά από την άποψη 

του ταξικού κινήµατος γυρίζουν πίσω στην άποψη του κινήµατος των αιρέσεων.  

Το ότι οι εργάτες θέλουν να δηµιουργήσουν τους όρους της συνεταιριστικής παραγωγής σε 

κοινωνική κλίµακα και πρώτα στη χώρα τους, δηλαδή σε εθνική κλίµακα, σηµαίνει µονάχα ότι 

δουλεύουν για την ανατροπή των τωρινών όρων παραγωγής και δεν έχει τίποτα το κοινό µε την 

ίδρυση συνεταιριστικών οργανώσεων µε κρατική βοήθεια! Όσο για τις τωρινές συνεταιριστικές 

οργανώσεις έχουν κάποια αξία µόνο εφόσον είναι ανεξάρτητα δηµιουργήµατα των εργατών και 

δεν τις προστατεύουν ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι αστοί.  

 

IV 
 

Έρχοµαι τώρα στο δηµοκρατικό µέρος:  

 

Α. «Ελεύθερες βάσεις του κράτους.»  

 

Πρώτα-πρώτα σύµφωνα µε το ΙΙ µέρος, το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα επιδιώκει «το 

ελεύθερο κράτος».  

Ελεύθερο κράτος - τι είναι αυτό;  

∆εν είναι καθόλου σκοπός των εργατών, που απαλλάχτηκαν από την περιορισµένη νοοτροπία 

του υπηκόου, να κάνουν το κράτος «ελεύθερο». Στη γερµανική αυτοκρατορία, το «κράτος» 

είναι σχεδόν τόσο «ελεύθερο», όσο και στη Ρωσία. Ελευθερία είναι να µεταβάλλουµε το κράτος 

από όργανο που στέκεται πάνω από την κοινωνία, σε όργανο πέρα για πέρα υποταγµένο στην 

κοινωνία. Και σήµερα ακόµα οι κρατικές µορφές είναι πιο ελεύθερες ή πιο ανελεύθερες ανάλογα 

µε το βαθµό που περιορίζουν την «ελευθερία του κράτους».  

Το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα -τουλάχιστον αν υιοθετήσει το πρόγραµµα αυτό- δείχνει πόσο 

οι σοσιαλιστικές ιδέες του είναι ξώπετσες, όταν εξετάζει το κράτος πιο πολύ σαν ανεξάρτητη 

οντότητα, που έχει τις δικές του «πνευµατικές, ηθικές ελεύθερες βάσεις», αντί να θεωρεί την 

υπάρχουσα κοινωνία (κι αυτό ισχύει για κάθε µελλοντική κοινωνία) σαν βάση του υπάρχοντος 

κράτους (ή του µελλοντικού κράτους όταν πρόκειται για µελλοντική κοινωνία).  

Και τι να πει κανένας για τη χοντροκοµµένη κατάχρηση που κάνει το πρόγραµµα µε τις λέξεις 

«σηµερινό κράτος», «σηµερινή κοινωνία», και την ακόµα πιο χοντροκοµµένη παρεξήγηση που 

δηµιουργεί σχετικά µε το κράτος, στο οποίο απευθύνει τις διεκδικήσεις του;  

Η «σηµερινή κοινωνία» είναι η καπιταλιστική κοινωνία που υπάρχει σ' όλες τις πολιτισµένες 

χώρες, περισσότερο ή λιγότερο απαλλαγµένη από µεσαιωνικές προσµείξεις, περισσότερο ή 

λιγότερο τροποποιηµένη από την ιδιαίτερη ιστορική εξέλιξη κάθε χώρας, περισσότερο ή 
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 Λαοκρατικός (σηµ. τ. µετ.). 

 
6
 Μηνιάτικο γαλλικό περιοδικό που έβγαινε στο Παρίσι από το 1840 ως το 1850. Όργανο τεχνιτών και εργατών που βρίσκονταν κά-

τω από την επιρροή των ιδεών του χριστιανικού σοσιαλισµού. Η σύνταξη της εφηµερίδας γινόταν από εκπροσώπους των εργατών 

και η Συντακτική Επιτροπή εκλεγόταν κάθε τρεις µήνες (σηµ. γερµ. σύντ.). 



λιγότερο αναπτυγµένη. Αντίθετα, το «σηµερινό κράτος» αλλάζει µε τα σύνορα κάθε χώρας. 

Άλλο είναι στην πρωσογερµανική αυτοκρατορία και άλλο στην Ελβετία, άλλο στην Αγγλία και 

άλλο στις Ηνωµένες Πολιτείες. «Το σηµερινό κράτος» είναι λοιπόν δηµιούργηµα της φαντασίας.  

Ωστόσο τα διάφορα κράτη των διαφόρων πολιτισµένων χωρών, παρ' όλη τους την 

πολυποίκιλη διαφορά στη µορφή, έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό ότι στέκονται στο έδαφος 

της σύγχρονης αστικής κοινωνίας, που είναι µόνο περισσότερο ή λιγότερο καπιταλιστικά 

αναπτυγµένη. Και γι' αυτό έχουν κοινά µερικά ουσιαστικά χαρακτηριστικά. Μ', αυτή την έννοια 

µπορεί κανείς να µιλάει για «σηµερινό κράτος» (Staatswesen) σε αντίθεση µε το µέλλον, όπου 

θα έχει απονεκρωθεί η σηµερινή του ρίζα, η αστική κοινωνία.  

Τότε θα αναρωτηθεί κανείς: ποιες µεταβολές θα υποστεί το κράτος σε µια κοµµουνιστική 

κοινωνία; Μ' άλλα λόγια, ποιες κοινωνικές λειτουργίες αποµένουν εκεί που να είναι ανάλογες µε 

τις σηµερινές κρατικές λειτουργίες; Αυτό το ερώτηµα µπορεί ν' απαντηθεί µόνο επιστηµονικά 

και δεν προσεγγίζουµε ούτε στο ελάχιστο το πρόβληµα όσες χιλιάδες φορές κι αν συνθέσουµε 

τη λέξη λαός µε τη λέξη κράτος.  

Ανάµεσα στην καπιταλιστική και την κοµµουνιστική κοινωνία βρίσκεται η περίοδος της 

επαναστατικής µετατροπής της µιας στην άλλη. Και σ' αυτή την περίοδο αντιστοιχεί µια πολιτική 

µεταβατική περίοδος, όπου το κράτος της δεν µπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η επαναστατική 

δικτατορία του προλεταριάτου.  

Το πρόγραµµα λοιπόν δεν ασχολείται ούτε µε αυτήν ούτε µε το µελλοντικό κράτος της 

κοµµουνιστικής κοινωνίας.  

Οι πολιτικές του διεκδικήσεις δεν περιέχουν τίποτε άλλο από την πασίγνωστη δηµοκρατική 

λιτανεία: καθολικό εκλογικό δικαίωµα, άµεση νοµοθέτηση, λα'ίκή δικαιοσύνη, λαϊκή άµυνα κλπ. 

Όλα αυτά είναι απλή ηχώ του αστικού λαϊκού κόµµατος7 του Συνδέσµου Ειρήνης και 

Ελευθερίας. Πρόκειται για γενικές διεκδικήσεις, που έχουν κιόλας πραγµατωθεί, εφόσον δεν 

έχουν διογκωθεί σε φανταστικές παραστάσεις. Μόνο που το κράτος που τις πραγµάτωσε δεν 

βρίσκεται µέσα στα σύνορα της γερµανικής αυτοκραίορίας, αλλά στην Ελβετία, στις Ηνωµένες 

Πολιτείες κλπ. Αυτού του είδους το «µελλοντικό κράτος» είναι σηµερινό κράτος, αν και υπάρχει 

έξω από «τα πλαίσια» της γερµανικής αυτοκρατορίας.  

Ξεχνάνε όµως ένα πράγµα. Μια που το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα δηλώνει ρητά ότι κινείται 

µέσα στα πλαίσια του «σηµερινού εθνικού κράτους», δηλαδή του κράτους του, της 

πρωσογερµανικής αυτοκρατορίας -οι διεκδικήσεις του θα ήταν αλλιώς στο µεγαλύτερο µέρος 

τους χωρίς νόηµα, αφού διεκδικεί κανείς µονάχα αυτό που δεν έχει- δεν θα έπρεπε να ξεχνά το 

κυριότερο, δηλαδή ότι όλα εκείνα τα ωραία πραγµατάκια στηρίζονται στην αναγνώριση της 

λεγόµενης λα'ίκής κυριαρχίας, ότι γι' αυτό έχουν τη θέση τους µόνο σε µια λαοκρατική 

δηµοκρατία (demokratische Republik).  

Και επειδή δεν έχουν το θάρρος -και πολύ σωστά, γιατί οι περιστάσεις επιβάλλουν προσοχή- 

να διεκδικήσουν τη λαοκρατική δηµοκρατία, όπως έκαναν τα γαλλικά εργατικά προγράµµατα 

τον καιρό του Λουδοβίκου Φιλίππου και του Λουδοβίκου Ναπολέοντα - δεν θα έπρεπε να 

καταφεύγουν σ' αυτό το ούτε «τίµιο», ούτε αξιοπρεπές τέχνασµα να απαιτούν πράγµατα που 

έχουν νόηµα µονάχα σε µια λαοκρατική δηµοκρατία, από ένα κράτος που δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά ένας στρατοκρατικός δεσποτισµός, στολισµένος µε κοινοβουλευτικές µορφές, 

ανακατεµένος µε φεουδαρχικές προσµείξεις, επηρεασµένος κιόλας από την αστική τάξη, γραφει-

οκρατικά συγκροτηµένος, αστυνοµικά προστατευµένος, και επιπλέον να διαβεβαιώνουν αυτό το 

κράτος πως τάχα σκοπεύουν να του τα επιβάλουν αυτά µε «νόµιµα µέσα».  
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 Το Γερµανικό Λα'ίκό Κόµµα ιδρύθηκε το 1865. Το αποτελούσαν δηµοκρατικά στοιχεία της µικροαστικής τάξης, εν µέρει 

εκπρόσωποι της αστικής τάξης - ιδιαίτερα της Νότιας Γερµανίας. Σε αντίθεση µε τους εθνικοφιλελεύθερους, τασσόταν κατά της 

ηγεµονίας της Πρωσίας στη Γερµανία και υποστήριζε µια οµοσπονδιακή Μεγάλη Γερµανία, στην οποία θα ανήκαν και η Πρωσία 

και η Αυστρία. ( ... ) Το 1866, µε το Γερµανικό Λα'ίκό Κόµµα συνενώθηκε το Λα'ίκό Κόµµα της Σαξονίας, που τον πυρήνα του 

αποτελούσαν εργάτες. Αυτή η αριστερή πτέρυγα του Λα'ίκού Κόµµατος δεν είχε στην ουσία τίποτε το κοινό µε το Λα'ίκό Κόµµα 

εκτός από την αντιπρωσική στάση. Επιδίωκε την εθνική συνένωση της χώρας µε δηµοκρατικό τρόπο. Στη συνέχεια, η πτέρυγα αυτή 

εξελίχτηκε σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Το'Κύριο κοµµάτι του κόµµατος αυτού, µετά την αποµάκρυνσή του από τους' µι-

κροαστούς δηµοκράτες τον Αύγουστο του 1869, προσχώρησε στο Σοσιαλδηµοκρατικό Εργατικό Κόµµα (Α"ι'ζεναχικοί) (σηµ. γερµ. 

σύντ.). 



Ακόµα και οι χυδαίοι δηµοκράτες που βλέπουν στη λαοκρατική δηµοκρατία τη χιλιόχρονη 

βασιλεία και δεν υποπτεύονται ότι ακριβώς σ' αυτή την τελευταία κρατική µορφή της αστικής 

κοινωνίας, θα κριθεί οριστικά η ταξική πάλη ακόµα κι αυτού του είδους οι δηµοκράτες στέκονται 

βουνό ψηλότερα από έναν τέτοιο δηµοκρατισµό που περιορίζεται µέσα στα όρια εκείνου που 

επιτρέπει η αστυνοµία και δεν επιτρέπει η λογική.  

Το γεγονός ότι πραγµατικά µε τη λέξη «κράτος» εννοούν την κυβερνητική µηχανή ή το 

κράτος στο βαθµό που αποτελεί ιδιαίτερο οργανισµό που ξεχώρισε από την κοινωνία µε τον 

καταµερισµό της εργασίας, το δείχνουν κιόλας τα λόγια: «Το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα απαιτεί 

σαν οικονοµική βάση του κράτους: ένα µοναδικό προοδευτικό φόρο εισοδήµατος κλπ.». Οι 

φόροι είναι η οικονοµική βάση του κυβερνητικού µηχανισµού και τίποτα παραπάνω. Στο 

µελλοντικό κράτος, που υπάρχει στην Ελβετία, αυτή η διεκδίκηση έχει κάπως πραγµατωθεί. Ο 

φόρος εισοδήµατος προϋποθέτει τις διάφορες πηγές εισοδήµατος των διαφόρων κοινωνικών τά-

ξεων, δηλαδή την καπιταλιστική κοινωνία. ∆εν είναι λοιπόν περίεργο ότι οι µεταρρυθµιστές των 

δηµόσιων οικονοµικών του Λίβερπουλ -αστοί µε επικεφαλής τον αδελφό του Γλάδστονα- βάζουν 

το ίδιο αίτηµα όπως και το πρόγραµµα.  

 

Β. «Το Γερµανικό Εργατικό Κόµµα ζητά σαν πνευµατική και ηθική βάση του κράτους:  

 

1. Την καθολική και ίση λα'ίκή εκπαίδευση από το κράτος. Τη γενική υποχρεωτική σχολική 

φοίτηση. ∆ωρεάν εκπαίδευση.»  

 

Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ' αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη 

σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες 

τις τάξεις; Ή ζητάνε να περιοριστούν υποχρεωτικά και οι ανώτερες τάξεις στη λιγοστή 

εκπαίδευση -του δηµοτικού σχολείου- µια που µονάχα αυτό συµβιβάζεται µε τις οικονοµικές 

συνθήκες όχι µόνο των µισθωτών εργατών, αλλά και των αγροτών;  

«Γενική υποχρεωτική σχολική φοίτηση. ∆ωρεάν εκπαίδευση.» Το πρώτο υπάρχει ακόµα και 

στη Γερµανία, το δεύτερο υπάρχει στην Ελβετία και στις Ηνωµένες Πολιτείες για τα δηµοτικά 

σχολεία. Αν σε µερικές Πολιτείες [της Β. Αµερικής] είναι «δωρεάν» και η φοίτηση σε «ανώτερα» 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αυτό σηµαίνει στην ουσία µονάχα ότι χορηγούνται στις ανώτερες τάξεις 

τα έξοδα εκπαίδευσης από το γενικό φορολογικό κορβανά. Το ίδιο ισχύει επίσης για τη «δωρεάν 

δικαιοσύνη» που ζητάνε στην παράγραφο Α ' 5. Την ποινική δικαιοσύνη τη δίνουν παντού 

δωρεάν. Η αστική δικαιοσύνη στρέφεται σχεδόν µόνο γύρω από διαφορές ιδιοκτησίας, αφορά 

λοιπόν σχεδόν µόνο τις ιδιοκτήτριες τάξεις. Μήπως οι τάξεις αυτές θα έπρεπε να διεξάγουν δίκες 

σε βάρος του δηµόσιου ταµείου;  

Η παράγραφος για τα σχολεία θα έπρεπε τουλάχιστον να απαιτεί τεχνικές σχολές (θεωρητικές 

και πρακτικές) σε σχέση µε το δηµοτικό σχολείο.  

Εντελώς για πέτα µα είναι η «λαϊκή εκπαίδευση από το κράτος». Άλλο πράγµα τελείως είναι ο 

καθορισµός µε γενικό νόµο των µέσων για τα δηµοτικά σχολεία, της ειδίκευσης του διδακτικού 

προσωπικού, των κλάδων διδασκαλίας κλπ. και, όπως γίνεται στις Ηνωµένες Πολιτείες, η 

επίβλεψη µε κρατικούς επιθεωρητές της τήρησης όλων αυτών των νοµικών διατάξεων και 

ολότελα άλλο πράγµα είναι η ανακήρυξη του κράτους σε λαϊκό εκπαιδευτή! Μάλλον θα 'πρεπε 

να αποκλειστούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η εκκλησία από κάθε επιρροή στο σχολείο. Ειδικά 

στην πρωσογερµανική αυτοκρατορία (και δεν ωφελεί σε τίποτα η τιποτένια υπεκφυγή για 

«µελλοντικό κράτος» - είδαµε πώς έχουν τα πράγµατα σχετικά µ' αυτό), αντίστροφα το κράτος 

χρειάζεται να περάσει από µια τραχιά εκπαίδευση από το λαό.  

Όµως, ολόκληρο το πρόγραµµα, παρ' όλα τα δηµοκρατικά κουδουνίσµατα, είναι πέρα για 

πέρα µολυσµένο από τη ραγιάδικη πίστη της λασαλικής αίρεσης στο κράτος, ή, πράγµα που δεν 

είναι καλύτερο, από τη δηµοκρατική πίστη στα θαύµατα, ή µάλλον είναι συµβιβασµός ανάµεσα 

σ' αυτά τα δυο είδη πίστης στα θαύµατα, που είναι και τα δυο το ίδιο ξένα προς το σοσιαλισµό.  

«Ελευθερία της επιστήµης», λέει µια παράγραφος του πρωσικού συντάγµατος. Τι ζητάει 



λοιπόν εδώ;  

«Ελευθερία συνείδησης» . Αν ήθελε κανείς εκείνο τον καιρό του «πολιτιστικού αγώνα»8 να 

θυµίσει στο φιλελευθερισµό τα παλιά του συνθήµατα, µπορούσε να το κάνει µόνο µε τούτη τη 

µορφή: Ο καθένας πρέπει να µπορεί να εκτελεί τις θρησκευτικές του, όπως τις σωµατικές του 

ανάγκες χωρίς να χώνει τη µύτη της η αστυνοµία. Αλλά το Εργατικό Κόµµα θα έπρεπε ωστόσο 

µ' αυτή την ευκαιρία να εκφράσει την πεποίθησή του για το ότι δηλαδή η αστική «ελευθερία 

συνείδησης» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανοχή της κάθε λογής θρησκευτικής ελευθερίας 

συvείδησης και ότι το ίδιο αντίθετα επιδιώκει να ελευθερώσει τις συνειδήσεις από το φάντασµα 

της θρησκείας. Αλλά δεν τους αρέσει να ξεπερνάνε το «αστικό» επίπεδο.  

Έφτασα τώρα στο τέλος, γιατί το παράρτηµα του προγράµµατος που ακολουθεί δεν αποτελεί 

χαρακτηριστικό συστατικό του µέρος. Έτσι εδώ θα είµαι πολύ σύντοµος.  

 

2. «Κανονική εργάσιµη ηµέρα.»  

 

Σε καµιά άλλη χώρα το εργατικό κόµµα δεν περιορίστηκε σε µια τόσο αόριστη διεκδίκηση, 

αλλά πάντα όριζε τη διάρκεια της εργάσιµης ηµέρας, που τη θεωρεί κανονική στις δοσµένες 

συνθήκες.  

 

3. «Περιορισµός της εργασίας των γυναικών και απαγόρευση της εργασίας των παιδιών.»  

 

Η ρύθµιση (Normierung) της εργάσιµης ηµέρας πρέπει να περιλαµβάνει κιόλας τον 

περιορισµό της γυναικείας εργασίας, εφόσον αναφέρεται στη διάρκεια, στα διαλείµµατα κλπ. της 

εργάσιµης ηµέρας. Αλλιώς, µπορεί να σηµαίνει µονάχα αποκλεισµό της δουλειάς των γυναικών 

από κλάδους εργασίας που είναι ειδικά ανθυγιεινοί για το γυναικείο σώµα ή ηθικά αταίριαστοι 

για το γυναικείο φύλο. Αν εννοούσαν αυτό, τότε θα 'πρεπε να το πουν.  

«Απαγόρευση της παιδικής εργασίας.» Εδώ ήταν απολύτως απαραίτητο να αναφέρουν το 

όριο ηλικίας.  

Η γενική απαγόρευση της παιδικής εργασίας είναι ασυµβίβαστη µε την ύπαρξη της µεγάλης 

βιοµηχανίας και γι' αυτό κούφιος ευσεβής πόθος.  

Η εφαρµογή αυτής της απαγόρευσης -αν ήταν δυνατή- θα ήταν αντιδραστικό πράγµα, γιατί 

µε αυστηρή ρύθµιση του χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις διάφορες ηλικίες και τ' άλλα µέτρα 

ασφάλειας για την προστασία των παιδιών, η έγκαιρη σύνδεση της παραγωγικής εργασίας µε τα 

µαθήµατα είναι ένα από τα πιο ισχυρά µέσα για τη µετατροπή της σηµερινής κοινωνίας.  

 

4. «Κρατική επίβλεψη της εργοστασιακής, εργαστηριακής και οικιακής βιοµηχανίας.»  

 

Έχοντας υπόψη το πρωσογερµανικό κράτος θα έπρεπε οπωσδήποτε να απαιτούν να παύονται 

µόνο δικαστικά οι επιθεωρητές, να µπορεί ο κάθε εργάτης να τους καταγγέλλει στα δικαστήρια 

για παράβαση καθήκοντος, να γίνονται επιθεωρητές µόνο πρόσωπα που ανήκουν στο ιατρικό 

σώµα.  

 

5. «Ρύθµιση της εργασίας στις φυλακές.»  

 

Τιποτένια διεκδίκηση για ένα γενικό εργατικό πρόγραµµα.  

Οπωσδήποτε θα έπρεπε να πουν καθαρά ότι δεν είναι ο φθόνος του συναγωνισµού που κάνει 

τους εργάτες να µη θέλουν να µεταχειρίζονται τους κοινούς εγκληµατίες σαν ζώα, και ότι 

                                                 
8
 «KuIturkampf»: Ο αγώνας που έκανε ο Μπίσµαρκ στη δεκαετία του '80, ενάντια στο κόµµα των καθολικών, το «Κόµµα του Κέ-

ντρου», µε αστυνοµικές διώξεις του καθολικισµού (σηµ. γερµ. σύντ.). 



ιδιαίτερα δεν θέλουν να τους στερήσουν το µόνο µέσο βελτίωσής τους, την παραγωγική 

δουλειά. Αυτό ήταν το λιγότερο που θα µπορούσε να περιµένει κανένας από σοσιαλιστές.  

 

6. «Ένας αποτελεσµατικός νόµος περί ευθύνης.»  

 

Έπρεπε να πουν τι εννοούν µε τον «αποτελεσµατικό» νόµο περί ευθύνης.  

Ας σηµειωθεί, παρεµπιπτόντως, ότι στην κανονική εργάσιµη ηµέρα παρέβλεψαν το µέρος της 

εργοστασιακής νοµοθεσίας που αφορά τα µέτρα υγιεινής και προστασίας από κινδύνους κλπ. Ο 

νόµος περί ευθύνης µπαίνει σε εφαρµογή µόνο άµα παραβιαστούν αυτές οι διατάξεις.  

Κοντολογίς και αυτό το παράρτηµα το διακρίνει χαλαρή σύνταξη.  

Dixi et salνaνi animam meam9.  

 

 

Σύµφωνα µε το χειρόγραφο 

Γράφτηκε από τον Καρλ Μαρξ, από τον Απρίλη µέχρι τις αρχές του Μάη 1875 

Πρωτοδηµοσιεύτηκε (µε παραλείψεις) απ' τον Ένγκελς  στη Νόιε Τσάιτ το 1891 

(Marx-Engels- Werke, τόµο 19, σελ. 15-32) 

                                                 
9
 «Είπα και ελάλησα, αµαρτίαν ουκ έχω.» (Σηµ. σύντ.). 


