
140 χρόνια µετά το Κεφάλαιο του Μαρξ 
 
 

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ; 
 

Μίµης Ανδρουλάκης 
 

Στην Ηµερησία και τον Βασίλη Σκουρή 



140 χρόνια «Κεφάλαιο» του Καρλ Μαρξ. Μου είπες ότι θα επιχειρούσες 
να πιάσεις «επαφή» µαζί του και να του πάρεις σχετικά συνέντευξη. ∆εν 
τα κατάφερες… 
 
Όχι, η ένταση σήµερα στην κοινοβουλευτική οµάδα του ΠΑΣΟΚ δυσκόλεψε 
την πνευµατική επικοινωνία µας. Ο ίδιος ο Μαρξ συλλαµβάνει το «Κεφάλαιο» 
σαν την κάθοδο του Οδυσσέα στον κόσµο των νεκρών. Στο παρελθόν πέτυχα 
κι εγώ αυτήν την κάθοδο, συνοµίλησα µε τις «σκιές» του Μαρξ, του Φρόυντ 
και του Νίτσε στο βιβλίο µου «The Dream». 
 
 
Ένας αριστερός σήµερα έχει λόγο να διαβάσει το «Κεφάλαιο»; Έχει 
επικαιρότητα αυτό το θεωρούµενο «ηµιτελές αριστούργηµα»;  
 
Είναι επίκαιρο γιατί υπάρχει ο καπιταλισµός, οπωσδήποτε νέος, 
µετασχηµατισµένος αλλά είναι πάντα ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος 
παραγωγής. Το µόνο που χρειάζεται είναι µία ανάγνωση διαφορετική. Θα 
βοηθήσει να συλλάβουµε την «οικονοµική ανατοµία» των σηµερινών 
κοινωνικών και πολιτικών αγώνων.  
 
 
Ναι, αλλά η ύπαρξη αυτού του καπιταλισµού δεν διαψεύδει το 
«Κεφάλαιο» την προφητεία της άµεσης κατάρρευσής του; 
 
Ακούγεται παράδοξο αλλά στο «Κεφάλαιο» δεν θα βρείτε πουθενά µια 
«θεωρία κατάρρευσης». Ο Μαρξ εξηγεί ότι ο καπιταλισµός, σε αντίθεση µ’ 
όλα τα προηγούµενα συστήµατα που ήταν συντηρητικά και στατικά, είναι 
δυναµικός, αυτοανανεούµενος σχηµατισµός ο οποίος «δεν µπορεί να υπάρχει 
δίχως να επαναστατικοποιεί τα εργαλεία παραγωγής». ∆ηλαδή ο 
καπιταλιστής είναι καταδικασµένος να προωθεί την τεχνολογική και 
οργανωτική καινοτοµία αν θέλει να αποκτά προβάδισµα έναντι των 
ανταγωνιστών του. Καινοτοµία ή θάνατος! Αυτή είναι η εντατική διεύρυνση 
των αγορών. Υπάρχει και η εκτατική, η γεωγραφική. «Αχ, λέει στον 
Ένγκελς, δεν προβλέψαµε τη δηµιουργία νέων µεγάλων αγορών από το 
µηδέν, όπως στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία».  Φανταστείτε τι θα έλεγε 
σήµερα για την Κίνα και την Ινδία και αύριο για την Αφρική. Όχι, η δυναµική 
του καπιταλισµού δεν διαψεύδει το «Κεφάλαιο». Πιστεύω ότι αυτή η 
κατανόηση της µακροζωίας του καπιταλισµού από τον ώριµο και 
απογοητευµένο Μαρξ ήταν ένας βασικός λόγος που δεν ολοκλήρωσε ποτέ 
τους τρεις από τους τέσσερις τόµους του. Η αγχώδης αµφιβολία του τον 
αρρώσταινε.  
 
 
Άρα η αριστερά θα έχει για αρκετές δεκαετίες µπροστά της τον 
καπιταλισµό. 
 
Ο Μαρξ µε έµφαση τονίζει ότι κανένας κοινωνικός σχηµατισµός δεν 
εξαντλείται, «καµία κοινωνική συγκρότηση δεν εξαφανίζεται όσο υπάρχει 
χώρος εντός της για να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάµεις». Στην 
ηµερήσια διάταξη, θα πει ο Μαρξ, η ανθρωπότητα βάζει προβλήµατα που 



µπορεί να επιλύσει. Κι αυτά δεν υπάγονται σήµερα στην µηχανική της 
αντικατάστασης ενός συστήµατος από ένα άλλο. Το πρόβληµα είναι εκείνοι 
οι µετασχηµατισµοί στο εσωτερικό του καπιταλισµού που αυξάνουν τις 
ευκαιρίες, τις δυνατότητες, τις επιλογές και τα τελικά αποτελέσµατα, πρώτα 
των οικονοµικά αδύνατων αλλά και των δυναµικών µεσαίων στρωµάτων και 
της ανερχόµενης, αυτοδηµιούργητης, καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας, 
 
 
Άραγε η αριστερά διάβασε ποτέ το «Κεφάλαιο»; Σηµαίνει τίποτα για το 
ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ το «Κεφάλαιο»; 
 
Η αριστερά δεν διάβασε το «Κεφάλαιο». Η αριστερά συνήθως καταγγέλλει 
αλλά δεν µελετά τον καπιταλισµό. Υπάρχει µία εγγενής «προδοσία» της 
αριστεράς, µαρξιστικής και µη, στον Μαρξ. Πρώτα έγινε κρατικιστική παρά 
τις δραµατικές προειδοποιήσεις του Μαρξ να µην παρασυρθεί από την 
κρατική δεισιδαιµονία. Ύστερα είτε τοποθετήθηκε αποκλειστικά στο πεδίο 
της αναδιανοµής, να φορολογείς και να ξοδεύεις, αγνοώντας µία 
δηµοκρατικοποίηση, «κοινωνικοποίηση» και πράσινη µεταµόρφωση στην 
καρδιά του τρόπου παραγωγής και της χρηµατοοικονοµικής σφαίρας. Είτε 
έχει την αυταπάτη ότι είναι µια εξωτερική δύναµη καθαρού 
αντικαπιταλισµού, «απ’ έξω». Λάθος. Στην πραγµατικότητα η αριστερά είναι 
µία εσωτερική δύναµη µετασχηµατισµού του καπιταλισµού και µπορεί να 
επηρεάσει αποφασιστικά τη δυναµική, τις ισορροπίες, τις αντιφάσεις ακόµη 
και το ποιο είδος καπιταλισµού θα έχουµε. Υπάρχουν πολλοί καπιταλισµοί. 
Τα κόµµατα της αριστεράς περισσότερο σκέφτονται µε το µυαλό του 
κρατιστή Λασσάλ, αντίπαλου του Μαρξ και ενός κακοδιαβασµένου Κέυνς 
παρά µε τη λογική του «Κεφαλαίου», δηλαδή των εγγενών αντιφάσεων του 
καπιταλισµού. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μαρξ αφιέρωσε τρεις δεκαετίες 
για να γράψει το «Κεφάλαιο» κι όχι την «Επανάσταση». Και πήγε στην 
Βρετανία, το κέντρο τότε του βιοµηχανικού καπιταλισµού.   
 
  
Πού θα πήγαινε τώρα;  
 
Στο Νέο Καπιταλισµό του 21ου αιώνα θα επέλεγε ένα από τα τρία 
χρηµατοοικονοµικά του κέντρα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ. Μάλλον 
το Λονδίνο. Βέβαια το παλιό του όνειρο ήταν να πάει στην Αµερική. Το 
αστείο είναι ότι µόνο στην Αµερική θα σηµειώσει µία ανέλπιστη εµπορική 
επιτυχία το «Κεφάλαιο» αφού έτρεξαν να το αγοράσουν τα παπαγαλάκια της 
Wall Street γιατί νόµισαν ότι θα βρουν κερδοσκοπικές συνταγές για το 
χρηµατιστήριο.  
 
 
Ο Μαρξ θα κεραυνοβολούνταν αν έβλεπε τα χαρακτηριστικά του Νέου 
Καπιταλισµού; Ας αρχίσουµε από την παγκοσµιοποίηση… 
 
Κάθε άλλο, µε προφητικό τρόπο και ενθουσιώδη θαυµασµό περιγράφει τη 
δυναµική ενός παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού που δεν µπορεί να 
επιζήσει δίχως να αναπτύσσει επαναστατικά την τεχνολογία, να µετατρέπει 
ένα συνονθύλευµα εµπόλεµων κρατών -  εθνών και πριγκιπάτων σε µία 



παγκόσµια αγορά, να σαρώνει τα αποµεινάρια των παλιών σχηµατισµών, να 
διαλύει όλες τις στέρεες και σκουριασµένες σχέσεις, να παραµερίζει την 
παλιά εθνική µονοµέρεια, να γκρεµίζει τα σινικά τείχη µε την τεχνολογία και 
τις φθηνές τιµές των εµπορευµάτων, να βάζει στη θέση της παλιάς τοπικής 
και εθνικής αυτάρκειας την παγκόσµια αλληλεξάρτηση, να δηµιουργεί έναν 
κόσµο «κατ’ εικόνα και οµοίωση του». Γι’ αυτόν χωρίς περιστροφές η 
παγκοσµιοποίηση αντιπροσώπευε µία ιστορική πρόοδο, στην προοπτική της 
οποίας έβλεπε τον σοσιαλισµό. Η αµυντική, φοβική στάση µίας αριστεράς 
που µιλά στο όνοµά του θα του ήταν ακατανόητη. Εµείς αντιπροσωπεύουµε 
µία αριστερά που θέλει να µοιράσει δικαιότερα τα «κέρδη της 
παγκοσµιοποίησης» αλλά και να επηρεάσει τη δυναµική και το περιεχόµενό 
της κι όχι να την ανακόψει µε υπερπροστατευτισµό. Αυτό θα ήταν 
καταστροφή.  
 
 
Στην «Ηµερησία» είχες αναφέρει πρόσφατα ότι στον Νέο Καπιταλισµό τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα υπερέχουν της παραγωγής και είναι 
πολλαπλάσια του ετήσιου παραγόµενου πλούτου. Αυτό µάλλον θα ήταν 
αδιανόητο για τον Μαρξ.  
 
Μπορεί στην ευρύτερη αριστερά να κυριάρχησε ένας παραγωγικισµός αλλά 
στο «Κεφάλαιο» ο Μαρξ δίνει σηµαντική θέση στην χρηµατοοικονοµική 
σφαίρα σαν «καθαρό νοηµατικό φάντασµα», ένα σύνολο συµβόλων και 
ιερογλυφικών, χρηµατικών και µη. Όσο κι αν αυτονοµείται από την 
πραγµατική οικονοµία, η χρηµατοοικονοµική σφαίρα πραγµατώνεται κατά 
τον Μαρξ στον βαθµό που επιστρέφει στην παραγωγή του κοινωνικού 
πλούτου και εµφανίζεται σαν γενικός αντιπρόσωπός του. Τώρα βέβαια ο 
«αντιπρόσωπος» αποκτά δική του ανεξάρτητη ζωή, πολλαπλασιάζεται και 
µεταφέρεται σε χρόνο dt πάνω και πέρα από σύνορα. Σήµερα τα «χαρτιά» 
υπερέχουν του ρευστού χρήµατος, το άυλο, το νοητό, το συµβολικό 
κεφάλαιο είναι πολλαπλάσιο του πραγµατικού και σε κανονικές περιόδους 
συµβάλλει στην αποτελεσµατική τοποθέτηση των πόρων ανάµεσα στους 
κλάδους της οικονοµίας, τις χώρες και τις περιοχές του πλανήτη. Εµάς σαν 
Νέα Αριστερά µας ενδιαφέρει καθένας µε µία έξυπνη ιδέα, µε µια καινοτοµία 
να έχει σχετικά εύκολη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Καθένας ακόµα και 
µε µεσαία εισοδήµατα να µπορεί να επενδύει µε σχετική ασφάλεια σε νέα 
ασφαλιστικά και χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. ∆ηλαδή επιδιώκουµε µία 
κοινωνική διεύρυνση και δηµοκρατικοποίηση της χρηµατοοικονοµικής 
σφαίρας.  
 
 
Τελικά υπάρχει κάτι που θα µπορούσε να προκαλέσει έκπληξη και 
αµηχανία στον Μαρξ του «Κεφαλαίου»; 
 
Ναι, η διακινδύνευση, το ρίσκο ως ένα από τα πιο βιτσιόζικα εµπορεύµατα 
του Νέου Καπιταλισµού. Το ρίσκο στην χρηµατοοικονοµική σφαίρα 
τεµαχίζεται σε µικροσωµατίδια, πακετάρεται και πουλιέται σε άπειρους 
συνδυασµούς σε νέους επενδυτές, µεταβιβάζεται από τις τράπεζες σε άλλους 
παίκτες, διαχέεται και θεωρητικά µειώνεται, δηµιουργεί µια νέα «βιοµηχανία 
ρίσκου» µε νέα «παράγωγα» και «δοµηµένα» προϊόντα, µε νέους µη 



τραπεζικούς θεσµούς της χρηµατοπιστωτικής σφαίρας (hedge funds, private 
equity κλπ.). Μόνο µε τη γλώσσα του Μαρξ στο εκπληκτικό κοµµάτι του 
«Κεφαλαίου» µε τίτλο «Ο φετιχικός χαρακτήρας του εµπορεύµατος και το 
µυστικό του» µπορούµε να περιγράψουµε έξυπνα αυτό το νέο εµπόρευµα 
που η αξία του µετατρέπεται σε «κοινωνικό ιερογλυφικό», η «ανάλυση είναι 
γεµάτη µεταφυσική σοφιστεία και θεολογικές παραξενιές», «πατάει µε το 
κεφάλι κάτω, γεννοβολά φαντασιοπληξίες, πιο θαυµαστές ακόµα κι από το 
αν άρχιζε να χορεύει στα καλά καθούµενα». Πολύ σύντοµα θα καταλάβουµε 
τι θα συµβεί όταν θα αρχίσει ο τρελός χορός στην αδιαφανή και περίπλοκη 
σφαίρα του securitization, δηλαδή της διασποράς κινδύνων.  
 
 
Τι θα έλεγε ο Μαρξ στον Μπερνάνκι της Fed ή στον Τρισέ της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µπροστά στον κίνδυνο µίας κρίσης στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα; 
 
Το ρίσκο που έδιωξαν οι τράπεζες από την πόρτα θα εισβάλει από το 
παράθυρο, η διαφοροποίηση των κινδύνων συγκλίνει και συγκεντρώνεται 
τελικά σε µερικούς αδύνατους κρίκους και υπάρχει πιθανότητα µιας µεγάλης 
κρίσης. «Μη βιάζεστε», θα τους πει «να πνίξετε την κρίση πριν καν 
εµφανιστεί µε περικοπές επιτοκίων, καλύτερα µία µικρή κρίση σήµερα να 
κάνει τη δουλειά της αυτοδιόρθωσης παρά µία καταστροφική αύριο». «Μην 
δηµιουργείτε τον ηθικό κίνδυνο καθένας να ρισκάρει ελεύθερα και το κράτος 
µε το χρήµα των φορολογούµενων να έρχεται να τον σώζει» θα έλεγε στον 
Κινγκ της Τράπεζας της Αγγλίας. «Καµιά επιχείρηση ακόµα κι αν είναι 
τράπεζα δεν είναι πια τόσο µεγάλη που δεν µπορεί να χρεοκοπήσει. Σώστε 
τους καταθέτες, προφυλάξτε από τη µόλυνση την οικονοµία αλλά αφήστε 
και κάποιους να τους τιµωρήσουν σκληρά οι αγορές», θα έλεγε ο Κάρολος. 
 
 
Ωστόσο οι κρίσεις υπερπαραγωγής όπως περιγράφονται στο «Κεφάλαιο» 
είναι ξεπερασµένες; 
 
Όχι, έχει απλώς µεταβληθεί η µορφή, η ένταση και η περιοδικότητά τους. Ο 
Νέος Καπιταλισµός έχει δηµιουργήσει µία σειρά αµορτισέρ για να απορροφά 
τα σοκ. Χάρη στην πληροφορική η προσφορά παρακολουθεί µε ταχύτητα τις 
διακυµάνσεις της ζήτησης. ∆εν γεµίζουν πια οι αποθήκες µε απούλητα 
προϊόντα. Χάρη στις χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες οι δαπάνες 
αποσυνδέονται από το εισόδηµα, οι επενδύσεις από τα κέρδη µιας 
επιχείρησης και οι επενδύσεις και οι δαπάνες µίας χώρας από το επίπεδο της 
αποταµίευσής της. Όµως όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο Μαρξ, ο 
καπιταλισµός ξεπερνά τις αντιθέσεις του υψώνοντάς τες σε ένα ανώτερο 
επίπεδο. Έτσι η παγκοσµιοποίηση που διαφοροποιεί τους κινδύνους µπορεί 
επίσης να τους συγχρονίσει µε ταχύτητα.  
 



Τα κέρδη όµως πάντα πολλαπλασιάζονται για το κεφάλαιο… 
 
Έτσι φαίνεται από πρώτη µατιά και για µία περίοδο αλλά ο Μαρξ σε αντίθεση 
µε τους «µαρξιστές» της πλάκας που φαντάζονται ότι τα ποσοστά κέρδους 
αυξάνονται ακατάπαυστα, εισάγει στο «Κεφάλαιο» τον νόµο της πτωτικής 
τάσης του ποσοστού κέρδους. Η τάση του φθίνοντος ποσοστού κέρδους, µε 
αντίρροπες φυσικά τάσεις, δεν σηµαίνει κατάρρευση αλλά αποκαλύπτει την 
κυκλικότητα και δυναµική του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού καθώς και 
την ασύµµετρη ανάπτυξη κλάδων, χώρων και περιοχών του. «Οι ίδιοι νόµοι 
παράγουν για το κεφάλαιο ένα αυξανόµενο απόλυτο όγκο κερδών και ένα 
µειούµενο ποσοστό κέρδους», µας λέει στο «Κεφάλαιο».   
 
 
Τελικά ο Μαρξ διαψεύστηκε πουθενά στο «Κεφάλαιο»; 
 
Ναι, υπέθεσε µία ακραία συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στον ένα πόλο και 
στέρηση κάθε ιδιοκτησίας στον άλλο, στην µισθωτή εργασία. Ο µισθωτός 
στις αναπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού όµως δεν «έχει να χάσει µόνο τις 
αλυσίδες του» αλλά το σπίτι και τα ακίνητά του, τα διαρκή καταναλωτικά 
του αγαθά, το γνωστικό του κεφάλαιο, το ασφαλιστικό του κεφάλαιο ακόµα 
και τα οµόλογα και τις µετοχές του. Φυσικά το «Κεφάλαιο» είναι µία 
αφαίρεση. Στην πράξη ο Μαρξ έβλεπε ότι η καπιταλιστική κοινωνία είναι 
πολύ πιο διαφοροποιηµένη και πρόλαβε να παρατηρήσει τη «χρυσή 
αλυσίδα» που συνδέει µέσω των οµολόγων το κράτος µε λαϊκά στρώµατα.  
 
 
Τελικά το «Κεφάλαιο» πέτυχε ή απέτυχε; 
 
Ήταν εκ γενετής καταδικασµένο να αποτύχει µέσα στην ιστορική και 
µυστηριώδη επιτυχία του. Επιτυχία ισοδύναµη µε αυτή του ∆αρβίνου, του 
Φρόιντ, του Μπετόβεν και του Ντοστογιέφσκι στον 19ο αιώνα. Το 
«Κεφάλαιο» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ όχι από τις δικαιολογίες που 
επικαλείται ο Μαρξ αλλά γιατί παραµένει εγγενώς ανολοκλήρωτο το 
εγχείρηµα να φτιάξεις ένα τέλειο νοητό χάρτη για ένα ατελές σύστηµα, «µη 
ολοκληρώσιµο» όπως λέµε στα µαθηµατικά, µε ατελή ανταγωνισµό, ατελή 
πληροφόρηση, µε υψηλό βαθµό αβεβαιότητας, ευαίσθητο σε ακανόνιστες 
µεταβολές, µε ανθρώπους που ενθουσιάζονται, ξεχνούν, τρελαίνονται, 
απογοητεύονται, πανικοβάλλονται. Η σκέψη του Μαρξ είναι τόσο 
δεσµευµένη, όπως όλος ο 19ος αιώνας ίσως και ο 20ος, στην παλιά φυσική 
της αιτιοκρατίας. Ο Μαρξ διάβασε µόνος του «διαφορικό λογισµό» αλλά 
αυτός αφορά τις συνεχείς, κανονικές µεταβολές. Θα πάθαινε «πλάκα» 
διανοητική αν είχε µυηθεί στην φυσική της απροσδιοριστίας και στα 
«φράκταλ» µαθηµατικά της άγριας αβεβαιότητας και µη κανονικότητας.    
      
  


