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1. Κ. Μαρξ, Φ. Ένγκελς, 
Το Κομμουνιστικό Μανι-
φέστο. Ηριδανός,  
Αθήνα, 1974, σ. 36.

Πριν από εκατόν εξήντα τέσσερα χρόνια, οι Μαρξ και Έν-
γκελς έγραφαν στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο: «Ένα φά-
ντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα 
του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευ-
ρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν 
αυτό το φάντασμα: Ο πάπας και ο τσάρος, ο Μέτερνιχ και 
ο Γκιζό, οι Γάλλοι ριζοσπάστες και οι Γερμανοί αστυνομι-
κοί»1. Το Μανιφέστο γράφτηκε το 1847 και τυπώθηκε λίγες 
μέρες πριν από την επανάσταση του 1848 στη Γαλλία. Στην 
επανάσταση αυτή εμφανίστηκε για πρώτη φορά το προλε-
ταριάτο «με τις κόκκινες σημαίες του».

Το «φάντασμα» τρόμαξε τότε τους αστούς της Ευρώπης. Εί-
κοσι περίπου χρόνια αργότερα θα έπαιρνε σάρκα και οστά με 
την Κομμούνα των Παρισίων. Οι κομμουνάροι σφαγιάστηκαν 
από τους αστούς, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία υπήρξε 
μια εφήμερη έστω απόπειρα κομμουνιστικής οργάνωσης της 
κοινωνίας. Ακολούθησε το 1905 στη Ρωσία, και οι κρεμάλες 
του Στολύπιν. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η μεγάλη Οκτωβρια-
νή Επανάσταση. Οι «δημοκρατίες» της Ευρώπης (και όχι μό-
νον αυτές) προσπάθησαν να πνίξουν τη νεαρή σοβιετική δημο-
κρατία στο λίκνο της. Ακολούθησε ο Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
που από ενδοϊμπεριαλιστικός μετατράπηκε σε αντιφασιστικό 
με τη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης και με την ανάπτυξη 
των κινημάτων αντίστασης που οργανώθηκαν και καθοδηγή-
θηκαν κυρίως από τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης. 
Δίπλα στη Σοβιετική Ένωση δημιουργήθηκαν οι Λαϊκές Δημο-
κρατίες. Στη συνέχεια ήρθε η νίκη της μεγάλης Κινεζικής Επα-
νάστασης, η νίκη της Κουβανέζικης, οι ήττες των ιμπεριαλι-
στών στο Βιετνάμ, τα αντιαποικιοκρατικά-απελευθερωτικά 

Πρόλογος
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2.  Κ. Μαρξ, Η 18η 
Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη, Ηριδα-
νός, Αθήνα, 1977, σ. 15.

κινήματα της Αφρικής, το μεγάλο κίνημα της Ειρήνης, η άνθη-
ση ενός νέου, αριστερού πολιτισμού στις χώρες της Ευρώπης. 
Το «φάντασμα του κομμουνισμού» είχε αρχίσει να αποκτά σάρ-
κα και οστά σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Η ιστορία φαινόταν να επιβεβαιώνει τις κοσμογονικές προο-
πτικές του Μαρξ, του Λένιν και γενικότερα του μαρξισμού. Και 
οι αστοί είχαν παλαιότερα πραγματοποιήσει τις επαναστάσεις 
τους, με τυπική περίπτωση τη Γαλλική. Αλλά η «επαναστατική» 
αστική τάξη σύντομα θα μεταλλασσόταν σε αντιδραστική, 
μπροστά στον νέο εχθρό: το προλεταριάτο. Ιδού τι έγραφε για 
τις αστικές επαναστάσεις ο Μαρξ στη 18η Μπρυμαίρ: «Οι αστι-
κές επαναστάσεις, όπως π.χ. οι επαναστάσεις του 18ου αιώνα, 
βαδίζουν ορμητικά από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους 
αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγ-
ματα φαίνονται σαν να περιβάλλονται από αστραφτερά διαμά-
ντια, η έκσταση είναι το πνεύμα της ημέρας. Μα οι επαναστά-
σεις αυτές ζουν λίγο καιρό. Γρήγορα φτάνουν στο αποκορύφω-
μά τους και μια μακροχρόνια αποχαύνωση κυριεύει την κοινω-
νία, προτού μάθει να αφομοιώνει νηφάλια τα αποτελέσματα 
της ορμητικής και θυελλώδους εποχής της»2.

Οι αστικές επαναστάσεις «ζουν λίγο καιρό». Γιατί; Επειδή 
έχουν ήδη εκπληρώσει τον ιστορικό τους ρόλο: αστικό δίκαιο, 
ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, ανάπτυξη των 
φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, αστική κοινοβου-
λευτική δημοκρατία κ.λπ. Η Ευρώπη του 19ου αιώνα είχε ήδη 
μεταμορφωθεί. Αλλά τώρα στο ιστορικό προσκήνιο πρόβαλε 
η εργατική τάξη. Ο αιώνας των προλεταριακών επαναστάσεων 
ανέτειλε στον ορίζοντα. 

Τι έγραφε για τις νέες, προλεταριακές επαναστάσεις στο 
ίδιο έργο ο Μαρξ; Ας το θυμηθούμε: «Αντίθετα, οι προλεταρια-
κές επαναστάσεις του 19ου αιώνα κάνουν αδιάκοπη κριτική 
στον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε τόσο την ίδια τους την πο-
ρεία, ξαναγυρνούν σε εκείνο που φαίνεται ότι έχει πραγματο-
ποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, περιγελάνε με 
ωμή ακρίβεια τις μισοτελειωμένες δουλειές, τις αδυναμίες και 
τις ελεεινότητες των πρώτων τους προσπαθειών, φαίνονται να 
ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο και μόνο για να του 
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3.  Κ. Μαρξ, Η 18η 
Μπρυμαίρ του Λουδοβί-
κου Βοναπάρτη, ό.π.,  
σ. 15.

δώσουν την ευκαιρία να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από 
τη γη και να ορθωθεί πάλι πιο γιγάντιος μπροστά τους, οπι-
σθοχωρούν συνεχώς μπροστά στην ακαθόριστη απεραντοσύ-
νη των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθεί η κατάσταση 
που κάνει αδύνατο κάθε πισωγύρισμα, και όπου οι ίδιες οι πε-
ριστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα! Εδώ 
είναι το ρόδο, εδώ χόρεψε»3. 

Η ιστορία φαίνεται να διαψεύδει τον Μαρξ. Θα το συζητή-
σουμε στην πορεία του βιβλίου. Τώρα εδώ: Ο εικοστός αιώνας 
ήταν ο αιώνας των νέων επαναστάσεων και των μεγάλων ελ-
πίδων. Φαινόταν ότι θα ήταν ο αιώνας του κομμουνισμού. 
Όμως: Όσοι είχαν μάτια για να βλέπουν και αυτιά για να συλ-
λαμβάνουν τους υπόκωφους τριγμούς του ιστορικού γίγνε-
σθαι, θα είχαν αντιληφθεί ότι οι κόκκινες σημαίες, οι παρελά-
σεις, τα μεγάλα λόγια των ηγετών, οι επιστημονικές και τεχνο-
λογικές επιτυχίες δεν θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κρίση 
που ωρίμαζε στο εσωτερικό τής κατά Μπους «αυτοκρατορίας 
του κακού». Και ξαφνικά, στη δεκαετία του ’90, το σοσιαλιστι-
κό στρατόπεδο κατέρρευσε. Κατέρρευσε χωρίς αντίσταση, 
σαν να μην είχε υπάρξει. Στα ερείπιά του φύτρωσε ο καπιταλι-
σμός της μαφίας και στην πορεία ο μεγαλορωσικός ιμπεριαλι-
σμός. Ακολούθησε ο άγριος καπιταλισμός της Κίνας (μια 
σφαίρα στο σβέρκο για τους διαφωνούντες), ο εκφυλισμός 
των καθεστώτων που προέκυψαν από τα αντι-αποικιοκρατικά 
κινήματα σε δικτατορίες, και η κρίση ή ακόμα και η εξαφάνιση 
των κομμουνιστικών κομμάτων. Τι είχε συμβεί λοιπόν;

Οι νικητές, πονηροί, δεν πολυπανηγύρισαν για τη νίκη 
τους: Ήξεραν ότι «τα φαντάσματα» δεν πεθαίνουν. Προέβλε-
ψαν βέβαια το τέλος της ιστορίας, το τέλος των ιδεολογιών 
και μια κοινωνία παραγωγικών και καταναλωτικών δίποδων. 
Οι προφητείες «του τέλους της ιστορίας» διαψεύστηκαν χωρίς 
να μακροημερεύσουν. Τι έκαναν οι καπιταλιστές στην πράξη; 
Από τη στιγμή που έλειψε «το αντίπαλο δέος», το σοσιαλιστι-
κό στρατόπεδο, είχε έλθει η ώρα του άγριου νεοφιλελευθερι-
σμού και των πολέμων της Νέας Τάξης. Όπως γράφει ο Γάλλος 
φιλόσοφος René Schérer, η κρίση του κομμουνισμού, που κα-
τά τους ιδεολόγους του καπιταλισμού θα εξασφάλιζε την κί-
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4.  R. Schérer, Utopies 
Νomades, Les Presses 
du Réel, Paris, 2009, 
XX, σ. 45 κ.ε.
5.  Ε. Μπιτσάκη, Ένα 
φάντασμα πλανιέται, 
εκδ. Στάχυ, Αθήνα, 
1992, 3η έκδ., ΚΨΜ, 
Αθήνα, 2011.

νηση της κοινωνίας προς την ελευθερία, είχε ως συνέπεια «το 
θρίαμβο του “σύμπαντος” της τρομοκρατίας». Είχε ως συνέ-
πεια να «αναγεννηθεί η βαρβαρότητα του πολιτισμού». Η Ευ-
ρώπη, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο, «είναι νεκρή ως πρόταση 
του μέλλοντος, εναντίον των ουτοπιών». «Η Ευρώπη επιστρέ-
φει στην εποχή πριν από την αστική επανάσταση. Στην εποχή 
του Ντίκενς, χωρίς τις προοπτικές που διακρίνονταν εκείνη 
την εποχή»4. 

Γιατί λοιπόν αυτή η κοσμοϊστορική καταστροφή, η μεγαλύ-
τερη ιστορική οπισθοδρόμηση; Υπήρξαν και υπάρχουν σοβα-
ρές απόπειρες να ερμηνευθεί η κατάρρευση του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου. Μία σύντομη ανάλυση θα επιχειρηθεί στο τε-
λευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Αλλά ήδη μια συστηματική 
απόπειρα επιχείρησα με το βιβλίο μου Ένα φάντασμα πλανιέ-
ται5. Εδώ θα επισημάνω τις απλοϊκές απαντήσεις που δίδονται 
από κόμματα, δημοσιογράφους, συγγραφείς και λαϊκούς αν-
θρώπους. Σημειώνω: Ο μαρξισμός ήταν λάθος. Πρόδρομος 
των γκουλάγκ. Ο μαρξισμός ήταν σωστός, αλλά εφαρμόστηκε 
λανθασμένα. Αίτιος της καταστροφής, ο Στάλιν. Ο σοσιαλι-
σμός προδόθηκε από τους Γκορμπατσώφ και Σια. Και μια πε-
ρισσότερο «φιλοσοφική» ερμηνεία: Ο σοσιαλισμός είναι ένα 
ευγενικό ανθρωπιστικό ιδεώδες, αλλά ανεφάρμοστο επειδή εί-
ναι ασύμβατο με την εγωιστική ανθρώπινη φύση. Για τις πρώ-
τες «ερμηνείες» παραπέμπω τον αναγνώστη στο δικό μου 
«φάντασμα». Η τελευταία, η δήθεν ασυμβατότητα του σοσια-
λισμού και του κομμουνισμού με την ανθρώπινη φύση, αποτε-
λεί το αντικείμενο αυτού του βιβλίου.

Αλλά αυτό το θεμελιακό ερώτημα για το μέλλον της αν-
θρωπότητας δεν θα το αντιμετωπίσω με τον συνήθη τρόπο 
της παραδοσιακής φιλοσοφίας, δηλαδή με τη μέθοδο της φι-
λοσοφικής αφαίρεσης, που θεωρεί τον άνθρωπο ανιστορικό 
ον, φορέα του προπατορικού αμαρτήματος, στερημένο από 
ελεύθερη βούληση, ή αντίθετα φορέα ελεύθερης βούλησης, 
δωρεάς του Δημιουργού, φορέα του γίγνεσθαι της Ιδέας που 
επιστρέφει στον εαυτό της με την άρση της αλλοτρίωσης. 
Εντέλει, ως άνθρωπο-αστό, τελικό προϊόν της Ιστορίας.

Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται εδώ ως βιολογικό, φυσικό, 
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6.  Βλ. I. Mészáros, 
Beyond Capital, Merlin 
Press, 1995.

γενετικά κοινωνικό όν, που ξεπερνώντας την καθαρά ζωική 
φύση του δημιουργεί ιστορία. Η βασική θέση του βιβλίου είναι 
ότι δεν υπάρχει αναλλοίωτη ανθρώπινη φύση. Ότι δεν υπάρχει 
ανθρωπολογικό εμπόδιο για μια κοινωνία κοινής προσπάθειας 
και αλληλεγγύης. Ότι η βαρβαρότητα που δεσπόζει στην 
ιστορία, δεν είναι η μοίρα της ανθρωπότητας. Η βασική αυτή 
θέση συνάγεται από μια κατά το δυνατόν συγκεκριμένη μελέ-
τη κύριων χαρακτηριστικών της προϊστορίας, της εποχής του 
καπιταλισμού, της ιστορίας και δεδομένων των βιολογικών 
επιστημών, της ψυχολογίας και της γνωσιοθεωρίας. 

Ας θυμηθούμε τον πρώτο στίχο της Διεθνούς: «Εμπρός της 
γης οι κολασμένοι, της πείνας σκλάβοι, εμπρός, εμπρός». Την 
εποχή που γράφτηκαν αυτοί οι στίχοι την ακολούθησαν οι με-
γάλες επιστημονικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Οι ιδεο-
λόγοι της πρώιμης αστικής τάξης προέβλεπαν τον ερχομό μιας 
κοινωνίας της αφθονίας, του δικαίου, της ελευθερίας και της 
ειρήνης. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα άστρα, αλλά η 
πείνα και η φτώχεια μαστίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, 
ακόμα και των αναπτυγμένων χωρών. Η ανεργία είναι πλέον 
δομική, μόνιμη στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, 
ενώ η οικονομία, οι φυσικοί πόροι και η εργατική δύναμη των 
«υπανάπτυκτων» χωρών λεηλατούνται από τις κυρίαρχες πο-
λυεθνικές. Κύρια, βασική αντίθεση της εποχής μας παραμένει 
η αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας. Αλλά η βασική αυτή αντί-
θεση είναι η μήτρα παράγωγων αντιθέσεων. Μία από αυτές 
είναι η αντίθεση ανθρώπου-φύσης, η οποία αν και παράγωγη, 
τείνει να γίνει δεσπόζουσα. Όπως έγραφε ο Ένγκελς, ο καπι-
ταλισμός είδε τη γη όπως ένας ξένος στρατός μια κατακτημέ-
νη χώρα. Συνέπειες: κατασπατάληση και τάση εξάντλησης 
των φυσικών αποθεμάτων, πόλεμοι για ενεργειακές πηγές, σή-
μερα για νερό, μεταλλεύματα, καλλιεργήσιμη γη κ.λπ. Η αυ-
τοκαταστροφή του ανθρώπινου είδους με τα πυρηνικά είναι 
ένα ενδεχόμενο6.

Ο εικοστός αιώνας είχε γεννήσει την έλλογη ελπίδα ότι η 
ανθρωπότητα, χάρη στην επιστήμη και την τεχνολογία, θα 
περνούσε επιτέλους «από το βασίλειο της ανάγκης στο βασί-
λειο της ελευθερίας». Ο εικοστός πρώτος αιώνας ξεκίνησε ως 
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εποχή αντεπαναστάσεων, καταρρεύσεων και χαμένων ελπί-
δων. «Καιροί της καταστροφής» κάθε ανθρωπιστικού ιδεώ-
δους. Καιροί του χλευασμού. Αλλά και καιροί της αγανάκτη-
σης, των αυθόρμητων κινημάτων διαμαρτυρίας, σημείων ανα-
γέννησης της μαρξιστικής θεωρίας και –γιατί όχι– νέων μορ-
φών περάσματος από τον ιστορικά ξεπερασμένο καπιταλισμό, 
σε νέες, βιώσιμες μορφές συλλογικής κοινωνικής συμβίωσης.

Το ζώο που εξελίχθηκε σε άνθρωπο, σε έλλογο «ζώο», που 
κατέκτησε τους «ουρανούς» και φώτισε τις «ελάχιστες» φευ-
γαλέες μορφές του υπομικρόκοσμου, κινδυνεύει να αυτοκα-
ταστραφεί από τα δημιουργήματά του. Τώρα πια δεν πρόκειται 
μόνο για το «ψωμί». Πρόκειται για την επιβίωση του ανθρώπι-
νου είδους: Θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ελέγξουν τις φοβε-
ρές δυνάμεις που αποκάλυψαν; Προϋπόθεση: Μια κοινωνία 
«ελεύθερη και ελεύθερα συνεταιρισμένων παραγωγών». Ο 
σοσιαλισμός δεν είναι μόνο αναγκαίος, σήμερα, για να απο-
τραπεί ο ολοκληρωτικός εκβαρβαρισμός της ανθρωπότητας ή 
και η εξαφάνισή της. Ο σοσιαλισμός είναι και εφικτός. Είναι 
και πραγματοποιήσιμος. Αυτήν τη θέση θα επιχειρήσω να θε-
μελιώσω θεωρητικά. Αλλά: Συν Αθηνά και χείρα κίνει!
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