
Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΨΜΟ ΜΑΡΞ

Από τη στιγμή που τα λεγάμενα Φιλοσοφικά και Οικονομικά χειρόγραφα 
τον 1844 του Μάρξ1 δημοσιεύτηκαν το 1932 έχουν γίνει θέμα για μακρόχρονες 
συζητήσεις, έχουν υποστεί διάφορες δοκιμασίες, η αξία τους έχει αμφισβητηθεί 
και η σημασία τους έχει υποβαθμιστεί. Και αυτά όχι από φιλελεύθερους αλλά 
από μαρξιστές σχολιαστές και διανοούμενους. Για να αντιληφθούμε κατά πόσο 
έχει αμφισβητηθεί η σημασία της μελέτης αυτής, αρκεί να αναφέρουμε ότι στα 
«Άπαντα Μ θ,γχ - Εη^βΐβ», που έχουν δημοσιευθεί στο Βερολίνο το 1957, δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα «Φιλ. και Οικ. Χειρόγραφα», αλλά έχουν εκδοθεί σε 
ξεχωριστό τόμο. Την απόφαση να αποκλειστούν τα «Χειρόγραφα» από τα 
«Άπαντα» πήρε το Ινστιτούτο Μαρξισμού - Λενινισμού της Ανατολικής Γερ
μανίας. Ό πως αναφέρει και ο Οοΐΐβίίί στην εισαγωγή του για τα «Χειρόγρα
φα»2, μια ανάλογη απόφαση είχε πάρει και η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνι
στικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης3.

Οι λόγοι για τους οποίους τα «Χειρόγραφα» δεν έχουν συμπεριληφθεί στα 
άπαντα και δεν θεωρούνται από πολλούς μέρος του Μαρξιστικού - Λενινιστι- 
κού ΟοΓριίδ μπορούν να απασχολήσουν μια ολόκληρη μελέτη. Εδώ μπορούμε 
να αναφέρουμε συνοπτικά και «δογματικά» μερικά δεδομένα. Είναι γεγονός 
ότι μερικούς βασικούς όρους που αναφέρει ο Μάρξ στα «Χειρόγραφα» ή δεν 
τους χρησιμοποιεί καθόλου ή δεν τους πολυαναφέρει στις μετέπειτα εργασίες 
του. Το ίδιο απουσιάζουν οι όροι αυτοί και από τις μελέτες του Εη^βίδ. Λόγου 
χάρη η έκφραση «κοινωνικές σχέσεις εργασίας» αυτή καθ’ αυτή δεν, εμφανίζε
ται στα «Χειρόγραφα». Η κεντρική ιδέα της αλλοτρίωσης που απασχολεί τον 
Μάρξ στα «Χειρόγραφα» δεν υπάρχει στις μελέτες του ηλικιωμένου Εη§θ1δ 
ούτε και στα βιβλία του Λένιν.

Η ίδια η λέξη «αλλοτρίωση», που είναι ιδέα - κλειδί στα «Χειρόγραφα», 
δεν πολυεμφανίζεται στις επόμενες μελέτες του ίδιου του Μάρξ. Ο τρόπος της 
ο>εέψης που βρίσκουμε στα «Χειρόγραφα» φαίνεται επιφανειακά να είναι δια

1· Κάρλ Μάρξ, Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, Εισαγωγή: Λούτσιο Κολλέ- 
τι, Μετάφραση Μπάμπη Γραμμένου, Εκδόσεις Γλάρος, Αθήνα 1976.

2. Λούτσιο Κολλέτι, εισαγωγή, Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σελ. 24-25.
3. Πρέπει να σημιωθεί ότι τα χειρόγραφα συμπεριλάμβανονται και μάλιστα ευδιάκρι
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φορετικός από τον τρόπο της σκέψης στις εργασίες του ηλικιωμένου Μάρξ. Αυ
τός ο τρόπος της σκέψης στα «Χειρόγραφα» διαφέρει πολύ από τον τρόπο της 
σκέψης του Εη^βίδ - του συγγραφέα του «Απίΐ - Οΐίπη§». Λόγου χάρη ο ι
στορικός υλισμός δεν απασχολεί τον Μάρξ των «Χειρογράφων» και βέβαια η 
φράση Διαλεκτινός υλισμός απουσιάζει από τα «Χειρόγραφα», όπως απουσιά
ζει και απ’ όλα τα βιβλία του Μάρξ.

Γι’ αυτούς και άλλους λόγους τα «Χειρόγραφα» έχουν θεωρηθεί σημαντι
κά μεν, αλλά μόνο για βιογραφικούς ή ιστορικούς λόγους, δηλ. επειδή απλώς 
τεκμηριώνουν τα θέματα που απασχόλησαν τον νεαρό Μάρξ, αλλά δεν οδη
γούν και δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της γνήσιας και ώριμης σκέψης 
του. Ό πως είναι γνωστό ο Εοιιίδ ΑΙίΙιιΐδδβΓ1 αγνοεί τα «Χειρόγραφα» και ξε
χωρίζει αποφασιστικά τα έργα του νεαρού Μάρξ από αυτά του ώριμου ' Μάρξ. 
Κατά του ΑΙίΙιιΐδδβΓ ο Μάρξ ασχολείται με τον Διαλεκτικό και Ιστορικό υλι
σμό.

Αντίθετα με τον ΑΙίΙιυδδβΓ και με τον Επιίΐβ Βοίίί^θΐΐΐ2 αλλά μαζί με ερ
μηνευτές σαν τον Ο&ΐν&ηο άβΐΐα νο1ρβ3τον Ευοίο ΟοΙΙβίΙί4 και τον Ιθ&ηΉίρ- 
Ηροίβ5 εγώ βέλπω τα «Χειρόγραφα» να συνδέονται άρρηκτα με τις εργασίες 
του ηλικιωμένου Μάρξ και μάλιστα να συνιστούντο προοέμιο, τα πρώτα βήματα 
και το φιλοσοφικό υπόβαθρό τους. Αυτό μπορεί κανείς να το δει ευκρινώς, αν 
εξετάσει την ιδέα - κλειδί των «Χειρογράφων», την ιδέα της «αλλοτριωμένης 
εργασίας». Μπορεί δηλαδή να βρει εδάφια στα μετέπειτα συγγράμματα του 
Μάρξ όπως στην «Εισαγωγή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας» στις 
«Θεωρίες της Υπεραξίας» στο «Κεφάλαιο» που αντιστοιχούν με, ή αποτελούν 
εκλεπτυσμένες μορφοποιήσεις του κειμένου των «Χειρογράφων» επάνω στην 
«αλλοτριωμένη εργασία». Αυτή η προσπάθεια, αν και ενδιαφέρουσα, θα μας έ
παιρνε αρκετό χρόνο.

Άλλωστε αυτό το έχουν κάνει και ο ΟοΙΙθίΙί αλλά και περισσότερο και πιο 
διεξοδικά και αποτελεσματικά ο Ιδΐ,ναη ΜβδζάΓΟδ στο έργο του «Η θεωρία του 
Μαρξ για την αλλοτρίωση»6. Αυτή την σύνδεση και τη συνέχιση μεταξύ των 
«Χειροφράφων» και των μετέπειτα εργασιών του Μαρξ θα την θεωρήσω δεδο
μένη. Αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ σ’ αυτή τη σύντομη μελέτη είναι το 
θέμα της αλλοτρίωσης στα «Φιλ. και Οικ. Χειρόγραφα». Δεν θα ασχοληθώ ό

1. ίιοαίδ ΑΙίΙιυδδβΓ βί Είίβηηβ Β&Ιίβ&Γ, Ι λ γ θ  1β Οεφίί&Ι. ίά&Γδάπβ ΡΓ&η^οίδ Μεΐδρβ- 
γο, Ρατίδ, 1969.

2. Εϊϊΐίΐβ Βοίίΐ£β11ί, ΡΓόδθπίαίίοη α Κ. Μ&γχ Μεαίδοπρίδ άβ 1844.
3. Οαΐναηο άβΐΐα Υοΐρβ, Κοιίδδβεαι &ηά Ηβ£β1, ΐΓαηδ Τοίιη Εγ&ζθγ, (Αίΐ&ηΐίο 

Ηί^Μ&ηάδ: Ηυπιαηίίίβδ ΡΓβδδ, 1979) ρ. 162.
4. Λούτσιο Κολλέτι, Εισαγωγή, Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σελ. 17-38.
5. Ζβαη Ηίρροΐίίθ, Είικίβδ δυτ Μ θιγχ θΙ Ιϊβ£β1, Εάίίίοηδ Μ&γοθΙ ΚίνίέΓβ βί Οίβ. 

Ραπδ, 1965, σελ. 147-155.
6. Ιδίναπ Μ^δζάΓΟδ, ΜαΓχ’δ Τ1ιβοι·γ οί Αΐίβηαίΐοη, (Ι.οη<1οη: ΜβΓίίπ ΡΓβδδ, 1970).
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μως με τα «Χειρόγραφα» στο σύνολό τους, αλλά με ένα από τα χειρόγραφα, 
και μάλιστα μόνο με μερικές σελίδες στο τέλος του πρώτου χειρογράφου, που ο 
Μαρξ της δίνει τον τίτλο «Αποξενωμένη Εργασία».

Δεν πρόκειται να κρίνω αυτές τις σελίδες. Απλώς θέλω να τις αναπτύξω, 
να τις διευρύνω και να τις εκφράσω με τον δικό μου τρόπο. Το κάνω αυτό γιατί 
θεωρώ την ιδέα της αλλοτρίωσης του εργαζομένου ή του ανθρώπου, που ζει 
στην κοινωνία που θεμελίωσαν οι πολιτικοί οικονομολόγοι, να είναι μια από τις 
κεντρικές εαν όχι η πιο κεντρική έννοια της σκέψης του Μάρξ’ και νομίζω ότι 
εάν δεν καταλάβουμε αυτή την έννοια δεν θα είναι δυνατό να καταλάβουμε από 
πού πηγάζει η σκέψη του Μαρξ και θα είναι ακατόρθωτο να κατανοήσουμε για
τί ο Μαρξ είναι πράγματι ένας ανθρωπιστής φιλόσοφος.

Θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις «αλλοτρίωση» και «αποξένωση» σαν ταυ
τόσημες. Το ελληνικό λεξικό εξηγεί το ρήμα αλλοτριώ «καθιστώ τι αλλότριον, 
αποξενώνω τι», και εξηγεί το επίθετο «αλλότριος» ως «ο εις άλλον ανήκων».

Στα γερμανικά είναι τρεις οι λέξεις οι οποίες συγγενεύουν σημασιολογικά, 
για να αποδώσουν την έννοια αλλοτρίωση: ΕηΙίχΘίηάιιη^, Εηίαπδδβηιη^, και 
ν θ Γ 8Λ18Β θ Π ΐη £ .

ΕηίίΓθΠΐ(1ιιη§ χρησιμοποιείται όταν πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός, πως 
ο άνθρωπος έρχεται σε αντίθεση με μια εχθρική δύναμη δικής του κατασκευής, 
η οποία ακυρώνει τελικά την ίδια την πρόθεσή του.

Οι όροι ΕηίίΓθΠΐ(1υη§ και Εηίαιΐ88βΓυη§ χρησιμοποιούνται συχνότερα 
από τον όρο νβΓ8Λΐ886Πΐη§ που, είναι η πράξη της ΕΐϊΙ&ιΐ88βΗΐη§. νβΓ&ιΐδδβΓ- 
υη£ χρησιμοποιείται ως πώληση, αλλοτρίωση δια μέσου πώλησης. (νβιΊίαιΐ- 
ίΐίοΐιβη =  πουλάω).

Ο αναγνώστης των χειρογράφων αντιλαμβάνεται αμέσως ότι ο Μαρξ 
μελέτησε έντονα τους κλασσικούς πολιτικούς οικονομολόγους σαν τον Αάαπι 
διηίΐΐι, τον Κίο&Γάο τον Ιαπίθδ ΜίΠ και άλλους. Στους πολιτικούς οικονομολό
γους βρήκε μία σχετική ανακούφιση από την αφηρημένη σκέψη και τον δυϊσμό 
του Φόυερμπαχ. Μελετώντας τους ήρθε σε επαφή με την χειροπιαστή σφαίρα 
της οικονομίας. Οι Πολιτικοί Οικονομολόγοι έκαναν προσιτή στον Μαρξ μια 
αληθινά συγκεκριμένη και χειροπιαστή ανάλυση της παραγωγικής δραστηριότη
τας στην εμπορευματική κοινωνία. Η σκέψη του Μαρξ αρχίζει να εξελίσσεται 
έχοντας σαν αφετηρία την διαλεκτική κριτική του επάνω στα πορίσματα των 
πολ. οικονομολόγων. Δηλ. ήταν οι συγκεκριμένες αναλύσεις της εργασίας, τις 
οποίες πρόσφεραν οι Πολ. Οικονομολόγοι, που έδωσαν την ευκαιρία στον Μαρξ 
να αντιληφθεί τις διάφορες όψεις αλλοτρίωσης που παίρνει η ανθρώπινη δραστη
ριότητα στην κοινωνία που θεμελίωσαν θεωρητικά οι Πολιτικοί Οικονομολόγοι.

•Ο Μαρξ αποδέχεται αυτά που υποστηρίζουν οι Πολιτικοί Οικονομολόγοι, 
αποδέχεται τον ορισμό που δίνουν για τον μισθό, αποδέχεται την ιδέα του κε
φαλαίου, αποδέχεται τον υπάρχοντα τρόπο παραγωγής και τις υπάρχουσες συν
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θήκες εργασίες και κεφαλαίου, όπως τις παρουσίασαν οι Πολ. Οικ. και όπως συ
νεχίζουν να υπάρχουν στις εμπορευματικές κοινωνίες, αποδέχεται την σχέση 
εργασίας - κεφαλαίου που ορίζουν οι Πολ. Οικ. κλπ. Η τεράστια διαφορά ανά
μεσα στους Πολ. Οικ. και τον Μαρξ α αυτό το ζήτημα είναι η εξής: Αποδεχό
μενος όλα αυτά σαν δεδομένα αναλύει ποιές είναι οι επιπτώσεις που όλα αυτά 
έχουν για τον εργαζόμενο σαν άνθρωπο. Δηλ. ο Μαρξ στα Χειρόγραφα διερευ
νά αυτούς τους τρόπους και συνθήκες εργασίας που καθόρισαν οι Πολ. Οικ., και 
οι οποίες ισχύουν σε κάθε εμπορευματική κοινωνία αλλά τις διερευνά αποκλει
στικά από την ανθρώπινη ή ανθρωπιστική άποψη. Και ανακαλύπτει ότι στον 
τρόπο παραγωγής που επικρατεί στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα ο εργαζόμε
νος άνθρωπος είναι ολοκληρωτικά αλλοτριωμένος. Αυτό που θέλω να εξετάσω 
σήμερα είναι, πως και γιατί η εργασία στην εμπορευματική κοινωνία των Πο
λιτικών Οικονομολόγων είναι πράγματι αλλοτριωμένη εργασία.

Οι Πολ. Οικονομολόγοι ανέλυσαν την παραγωγική δραστηριότητα στην 
εμπορευματική κοινωνία. Αλλά αυτό που ανέλυσαν οι Πολ. Οικ. δεν ήταν η *αν- 
θρώπινη δραστηριότητα αυτή καθ’ αυτή, δεν ήταν η παραγωγική δραστηριό
τητα στην καθολική της μορφή. Αυτό που ανέλυσαν οι Πολ. Οικ/'ήταν μία διά
σταση, μόνο μία μορφή, η μορφή που παίρνει η ανρθρώπινη δραστηριότητα στα 
κοινωνικο - οικονομικά πλαίσια του κεφαλαιοκρατισμού. Δηλ. οι Πολ. Οικ. 
ανέλυσαν την διάσταση της εργασίας όπως υπάρχει σε μια φάση της ιστορίας - 
στη φάση του κεφαλαιοκρατισμού, και την εννόησαν ως τη μόνη, την καθολική 
μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κατανόησαν την μορφή της εργασίας 
που προκύπτει από τον καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας. Έ τσι στην 
πολιτική οικονομία και στην κεφαλαιοκρατική πρακτική η λέξη εργασία είναι 
μια λέξη με εντελώς οικονομικό νόημα - γίνεται αντιληπτή απλώς σαν μια οι
κονομική κατηγορία. Λόγου χάρη στην πολιτική οικονομία και κεφαλαιοκρα
τική κριτική από την μια πλευρά η εργασία θεωρείται το μέσο για την βιολο
γική συντήρηση του εργαζόμενου, η εργασία είναι το μέσο ζωής, ο εργαζόμε
νος εργάζεται μόνο και μόνο για να παράγει μέσα για να ζήσει. Από την άλλη 
πλευρά έχουμε τη σχέση εργασία - κεφάλαιο. Κεφάλαιο αλλά και εργασία θε
ωρούνται λειτουργίες των οικονομικών νόμων και η κοινωνία δεν μπορεί 
να είναι τίποτε άλλο παρά ο χώρος της λειτουργίας αυτών των οικονομικών 
νόμων, όπως ο νόμος προσφοράς και ζήτησης κλπ.

Και στις δυο περιπτώσεις, όπως και να την πάρει κανείς, η εργασία θεω
ρείται ως μια οικονομική κατηγορία, έχει δηλ. οικονομική και μόνο έννοια. 
Για τον Μαρξ όμως ό,ταν η εργασία θεωρείται έτσι, χάνει την αρχική και πρα
γματική της σημασία, το κύριο και ουσιαστικό της νόημα. Η εργασία (ΑιΊ)θίί) 
στη βασική της έννοια, στην καθολική της μορφή, όταν την αποτραβήξουμε 
από τα πλαίσια της κοινωνικής-οικονομικής πρακτικής του καπιταλισμού παύ
ει να είναι το μέσο για τη ζωή του ανθρώπου και γίνεται δράση, δραστηριότητα
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(Ταϋ§1ίβϋ), ανθρώπινη πράξη. Σαν ανθρώπινη δραστηριότητα η εργασία ταυ
τίζεται με τη ζωή του ανθρώπου. «Τι άλλο είναι η ζωή, λέει ο Μαρξ, εκτός από 
δραστηριότητα». Γιαυτό ονομάζει την εργασία «ζωτική δραστηριότητα» του 
ανθρώπου, αφού είναι η δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τη ζωή του.
Στη καθολική της μορφή η εργασία δεν έχει κίνητρο μια εξωτερική αναγκαιό
τητα, όπως είναι η βιολογική συντήρηση, αλλά έχει κίνητρο μια ανάγκη που α
ντιστοιχεί με μια εσωτερική αναγκαιότητα. Αυτή η εσωτερική αναγκαιότητα 
είναι η πραγμάτωση του ανθρώπου σε άνθρωπο. Έτσι, εργάζομαι όχι για να 
παράγω τα μέσα συντήρησης, για να εκπληρώσω μια εξωτερική αναγκαιότητα, 
αλλά εργάζομαι για να ολοκληρώσω τον εαυτό μου σαν άνθρωπος, να τον εκ- 
φράσω και να πραγματώσω αυτό που είμαι.

Τώρα πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτή τη σύντομη εισαγωγή. Θα αρχί
σουμε στρέφοντας την προσοχή μας σ’ ένα προϊόν του ανθρώπου δηλ. κάτι που 
είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας: ένα ζευ
γάρι παπούτσια, ένα τραπέζι, ένα βιβλίο, μια επιστημονική μελέτη, ένα εικα
στικό έργο τέχνης, ένα ςα&Γίβίίο, μια σοβαρή μελέτη ενός δευτεροετή φοιτητή. 
Σαν κάτι τέτοιο το προϊόν είναι η αντικειμενοποίηση του εργαζόμενου. Πλά
θοντας, κατασκευάζοντας ένα προϊόν ο πλάστης, ο εργαζόμενος εκφράζει και 
εκφράζεται αυτό που είναι ο ίδιος. Χωρίς να επηρεαστούμε από τον ιδεαλισμό, 
μπορούμε να πούμε ότι στο προϊόν του ο άνθρωπος εξωτερικεύει τον εαυτό του 
ή αντικειμενοποιεί την υποκειμενικότητά του.
Το προϊόν αυτό, το προϊόν της δραστηριότητάς του είναι ο εξωτερικός δείκτης 
του εαυτού του, είναι ο καθρέπτης του εαυτού του, η αυτοεκδήλωση, η αυτοέκ
φραση του.

Συνήθως ξεχωρίζουμε το προϊόν της δραστηριότητας του ανθρώπου από τή 
δραστηριότητα αυτή καθ’ αυτή, και στην καθημερινή ζωή αναφερόμαστε στο 
προϊόν από τη μια πλευρά και στη δραστηριότητα από την άλλη σαν δυο ξεχω
ριστά φαινόμενα. Αν είμαστε φιλόσοφοι όμως σαν τον Μαρξ, θα βλέπαμε ότι 
αυτά τα φαινόμενα δεν είναι διαφορετικά. Η δραστηριότητα είναι η διαδικασία 
η οποία καταλήγει στο προϊόν, και το προϊόν, από αυτή την άποψη, δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά η ίδια η δραστηριότητα, αλλά συναθροισμένη, συνοψισμένη, 
αποκρυσταλλωμένη. Την διευκρίνηση αυτή μεταξύ της δραστηριότητας και του 
προϊόντος αυτής της δραστηριότητας, την κάνω για τον ακόλουθο λόγο:

Εάν, όπως είπαμε, το προϊόν είναι η αντικειμενοποίηση του ανθρώπου, εάν 
είναι η πραγμάτωση του ανθρώπου που τόκανε, και εάν το προϊόν είναι η ίδια 
η -δραστηριότητα αλλά αποκρυσταλλωμένη, τότε συνάγεται ότι η δραστηριό
τητα του ανθρώπου, είναι η ίδια η πραγμάτωσή του σαν άνθρωπος. Η εργασία, 
λοιπόν, η δραστηριότητα, η δράση δεν είναι μια οικονομική κατηγορία αλλά 
στην καθολική και βασική της έννοια είναι η συνεχής διαδικασία, η πράξη με 
την οποία ο άνθρωπος γίνεται αυτό που ο ίδιος είναι δυνάμει.
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Έ τσι βλέπουμε ότι σύμφωνα με τον Μαρξ ο άνθρωπος δεν είναι μια κά
ποια εσωτερικότητα (ΙηΙβποπΙέ). Όταν θέτουμε τη φιλοσοφική ερώτηση, 
ποιος είναι ο άνθρωπος, δεν ανοίγουμε το σώμα του για να τον βρούμε κρυμμέ
νο στα εντόσθια του, ούτε εισχωρούμε στον εγκεφαλό του, ούτε ψάχνουμε για 
καμία ψυχή η πνεύμα που έτυχε να είναι μέσα του. Ούτε είναι ο άνθρωπος κα
μία συνείδηση, υπερβατική ή όχι. Για να ανακαλύψουμε ποιός είναι ο άνθρωπος, 
ψάχνουμε έξω από αυτόν στα προϊόντα του, στις σχέσεις του με τους άλλους 
ανθρώπους.

Όταν ένα εξωγήινο πλάσμα επισκεφθεί την υδρόγειο με σκοπό να ανακαλύ
ψει ποιός είναι ο άνθρωπος, θα τον συναντήσει στα προϊόντα που δημιούργησε, 
θα τον συναντήσει στο αντικειμενικό του κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι η συσσώ
ρευση, το σύνολο των ανθρώπινων προϊόντων. Εξετάζοντας αυτό το σύνολο ο 
εξωγήινος θα κατανοήσει το ανθρώπινο είδος.

Εδώ πρέπει να διακόψω για να διασαφηνίσω αυτή τη σχέση μεταξύ αν
θρώπου και κόσμου. Μπορώ να αρχίσω εξετάζοντας τη σχέση που υπάρχει με
ταξύ ανθρώπου και φύσης. Πρωτ5 από όλα ο άνθρωπος έχει την βιολογική του 
υπόσταση στη φύση. Η φύση παρέχει στον άνθρωπο τα μέσα της φυσιολογικής 
διαβίωσής του.

Επιπλέον είναι μέσα στην αισθητή φύση που ο άνθρωπος πραγματοποιεί τις 
φυσικές και διανοητικές του δυνατότητες. Η φύση του προσφέρει την ύλη, δια 
της οποίας ο άνθρωπος παράγει τον κόσμο του και δημιουργεί τον εαυτό 
του. Φύση και άνθρωπος αλληλοσυνδέονται. Ζούμε στη φύση και από τη φύση. 
Μάλι στα είμαστε μέρος της φύσης. Ακριβέστερα η φύση είναι ο άνθρωπος και 
ο άνθρωπος είναι η φύση. Μπορούμε να το πούμε έτσι: ο άνθρωπος είναι φύ
ση εξανθρωπισμένη και η φύση - Ν&Ϊ1ΙΓ& - είναι άνθρωπος νατουραλισμένος.

Για να καταλάβουμε αυτό περισσότερο, ας φανταστούμε μια εποχή (και 
κάνω αυτή την υπόθεση μόνο για λόγους ανάλυσης), στην οποία θα ήταν δυνατό 
να διακρίνουμε από μία μεριά τη φύση αυτή καθ’ αυτή. Μια φύση σκο
τεινή, αρχέγονη, βουβή, άγνωστη και ανεξερεύνητη, ανεξερεύνητη από τον άν
θρωπο. Και από την άλλη μεριά ας φανταστούμε έναν άνθρωπο πρωτόγονο. Σ ’αυ- 
τή την αρχέγονη κατάσταση ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την φύση κατ’αρχή σαν 
μέσο για την συντήρησή του, για να ικανοποιήσει τις φυσικές ανάγκες του. 
Με το πέρασμα στο διηνεκές του χρόνου δημιουργεί και άλλες μη φυσικές α
νάγκες, ή μάλλον με το πέρασμα του χρόνου κατανοεί ότι μπορεί να ικανοποιήσει 
τις φυσικές ανάγκες δημιουργώντας άλλες μη φυσικές ανάγκες, δηλ. διανοητικές, 
πνευματικές, καλλιτεχνικές κλπ. Σιγά σιγά, βαθμιαία αρχίζει να δημιουργεί 
τον ανθρώπινο κόσμο.

Στη δημιουργία αυτού του κόσμου η φύση είναι το άμεσο μέσο της ζωής 
του και το αντικείμενο και εργαλείο της ζωτικής του δραστηριότητας. Τα αν
τικείμενα που πλάθει, τα προϊόντα της παραγωγικής του δραστηριότητας συσ
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σωρεύονται μέσα σ’αυτό το ατέλειωτο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν ένα 
κόσμο καμωμένο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ο πλάστης του κόσμου. 
Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της παραγωγικής του δραστηριότητας, 
της παραγωγής των προϊόντων, τα οποία τώρα είναι όλα γύρω του. Αυτός είναι 
ο ανθρώπινος κόσμος. Αλλά τι είναι αυτός ο κόσμος; Τι άλλο εκτός από την ί
δια τη φύση, την οποία ο πρωτόγονος άνθρωπος έχει σιγά-σιγά εσωτερικοποι- 
ήσει για να κάνει, με το πέρασμα ατέλειωτου χρόνου, την ανθρώπινη φύση; Με 
τη δραστηριότητά του, ο άνθρωπος έχει χάσει τον πρωτόγονο χαρακτήρα του, 
έχει ιδιοποιηθεί την φύση και απέκτησε την ανθρώπινη φύση.

Αλλά πρέπει να προσέξουμε την ιδιότητα του διπλού, την δυαδικότητα, 
την αμφισημαντικότητα που χαρακτηρίζει την φράση «ανθρώπινη φύση». Μέ
χρι τώρα αναφερθήκαμε στον ένα πόλο αυτής της δυαδικότητας. Έχουμε εξε
τάσει την ανθρώπινη φύση, την φύση που έχει ιδιοποιηθεί από τον άνθρωπο για 
να γίνει ανθρώπινη φύση. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι και ανθρώπινη φύση. 
Πως; έχουμε δει ότι ο άνθρωπος στη παραγωγική του δραστηριότητα εξωτε- 
ρικοποιείται στα προϊόντα του και η δραστηριότητά του είναι η δραστηριότητα 
στην οποία αντικειμενοποιεί τον εαυτό του. Εάν αυτό είναι σωστό, τότε ο κόσμος 
του ανθρώπου είναι η εξωτερικοποίησή του. Ο κόσμος του ανθρώπου είναι η 
ίδια η φύση, η οποία με την ανθρώπινη παραγωγή έχασε τον αρχικό, υποθετι
κό της, πρωτόγονο χαρακτήρα και έχει γίνει ανθρώπινη φύση, ή ανθρωπολο- 
γική φύση. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φύση εσωτερικοποιη- 
μένη από τον άνθρωπο και άνθρωπος εξωτερικοποιημένος στη φύση. Είναι φύ
ση εξανθρωπισμένη και άνθρωπος νατουραλοποιημένος. Με τη δραστηριότητα 
του, όταν βέβαια αυτή είναι γνήσια ανθρώπινη δραστηριότητα, έξω από τα 
πλαίσια της εμπορευματικής κοινωνίας, ο άνθρωπος εξανθρωπίζει τη φύση και 
νατουραλοποιεί τον εαυτό του.

Για λόγους ανάλυσης μπορούμε να διακρίνουμε τα δυο αυτά φαινόμενα, που 
στην πραγματικότητα συνιστούν μια μονάδα: την ανθρώπινη φύση* και επίσης 
για λόγους ανάλυσης και για τους σκοπούς αυτής εδώ της μελέτης μπορού
με να πούμε ότι η πράξη της αντικειμενοποίησης είναι πιο σημαντική. Εκτός 
από τα άλλα νομίζω ότι τώρα είναι περισσότερο σαφές το γεγονός ότι στη δρα
στηριότητά του ο άνθρωπος πλάθει τον εαυτό του.

Απ* αυτή την άποψη ο Μαρξ όχι μόνο θεωρεί την εργασία με διαφορετικό 
τρόπο από τους πολιτικούς οικονομολόγους αλλά επίσης, αν μου επιτραπεί να 
κάνω αυτή την σύγκριση, και από την Παλαιά Διαθήκη. Η πολιτική οικονομία 
κατανοεί την εργασία, μόνο σαν λειτουργία των οικονομικών νόμων. Δεν λαμβά
νει υπ’ οψη τη διάσταση της εργασίας που έχει να κάνει με την ύπαρξη του, 
με αυτή καθ’αυτή την υπόστασή του. Η Παλαιά Διαθήκη κατανοεί την εργασία 
σαν κάτι κακό. Όταν ο θεός έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον παραδεισο, 
τους καταδίκασε να εργάζονται και να μοχθούν στη γή. Σύμφωνα με τον Μαρξ
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η εργασία δεν είναι καθόλου καταδίκη. Η μάλλον αν είναι καταδίκη, είναι η κα
ταδίκη του ανθρώπου, δια της οποίας ο άνθρωπος παύει να είναι πλάσμα του 
Θεού και γίνεται ο ίδιος δημιουργός - πλάστης του ανθρώπου.

Δράση, δραστηριότητα, εργασία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρω 
πο. Φυσικά δεν πρέπει να κατανοήσουμε την εργασία με την στενή, ζωώδη της 
εκδοχή. Και ο άνθρωπος και τα ζώα δρουν, εργάζονται, παράγουν. Και για τα 
ζώα και για τους ανθρώπους η εργασία είναι η «ζωτική δραστηριότητα τους» 
η δραστηριότητα της ζωής των. Μάλιστα είναι αυτή η «ζωτική δραστηριότητα» 
που χαρακτηρίζει και τον άνθρωπο και τα ζώα μ5 αυτό που ο Μαρξ ονομάζει 
«ειδολογική ζωή». Δηλαδή είναι η «ζωτική δραστηριότητα» που προσδιορίζει 
και διαιωνίζει την ζωή των γενών, αυτό που καθορίζει τα διάφορα είδη. Πιο 
ξεκάθαρα τα είδη προσδιορίζονται από την ζωτική δραστηριότητα, την εργασία 
που τα χαρακτηρίζει.

Τα ζώα βέβαια εργάζονται και παράγουν, αλλά όπως είναι γνωστό και ό
πως το διασαφηνίζει ο Μαρξ, παράγουν μόνο για να ικανοποιήσουν τις φυσικές 
ανάγκες και τις ανάγκες των νεογέννητων.
Παράγουν κάτω από την τυφλή πίεση της άμεσης φυσικής ανάγκης και σύμφω 
να με τις ενστικτώδεις παρορμήσεις των ειδών στα οποία αντίστοιχα ανήκουν. 
Άλλωστε τα ζώα είναι εντελώς ταυτόσημα με τη ζωϊκή τους δραστηριότητα. 
Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από αυτή τη δραστηριότητα. Δεν 
έχουν συνείδηση αυτής της δραστηριότητας. Με λίγα λόγια είναι εντελώς, αν 
θέλετε, κολλημένα στη φύση, ταυτόσημα με τη φύση. Γι* αυτό το λόγο παρά
γουν μόνο σε μια και μόνο κατεύθυνση. Οι κάστορες δεν ραμφίζουν τα δέντρα 
και τα πουλιά δεν χτίζουν φωλιές μέσα στο νερό.

Σε αντιδιαστολή με τα ζώα ο άνθρωπος είναι ικανός να ξεχωρίσει τη ζω’ΐ*- 
κή του δραστηριότητα από τον εαυτό του, να αποσυνδέσει τον εαυτό του από 
την, εργασία του, ώστε να κάνει την εργασία του αντικείμενο της θέλησης και 
της συνείδησής του.

Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι συνειδητό ον. Τη στιγμή που αποσυνδέ
εται από αυτό που κάνει, από την δραστηριότητά του, ο άνθρωπος αποκτά συνεί
δηση. Η συνείδηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η απόσταση. Αλλά ο άν
θρωπος δεν έχει μόνο συνείδηση της δράστηριότητάς του* ο άνθρωπος ταυτόχρο
να (και αυτό είναι ένα από τα σημεία στο οποίο, ακολουθώντας τον Μαρξ, ή 
θελα να καταλήξω) έχει συνείδηση της καθολικότητάς του. Έχοντας συνείδηση 
της ζωικής του δραστηριότητας, έχει ταυτόχρονα συνείδηση του ανθρώπου αυ
τού καθαυτού, δηλ. του ανθρώπινου είδους. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Μαρξ, όταν 
αναφέρεται στον άνθρωπο σαν ένα «ειδολογικό ον» (σαν ένα &αΙίιιη§8\νβ8βη).

Χρησιμοποιώντας αυτή την φράση του Φόυερμπαχ, για να χαρακτηρίσει 
τον άνθρωπο σαν «ειδολογικό ον», ο Μαρξ εννοεί ότι ο άνθρωπος θεωρεί τον ε
αυτό του, συμπεριφέρεται προς τον εαυτό του ως μια συγκεκριμένη ενσωμά
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τωση του ανθρώπινου είδους. Δηλ. με το να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο σαν 
«ειδολογικό ον» είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε ότι ο άνθρωπος έχοντας συ
νείδηση της δικής του δραστηριότητας, έχει ταυτόχρονα συνείδηση της δραστη
ριότητας των συνανθρώπων του. Κοντολογίς ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, 
ότι είναι αυθύπαρκτο κοινωνικό ον. Με το να χαρακτηρίσουμε τον άνθρωπο σαν 
«ειδολογικό ον», όπως κάνει ο Μαρξ, εννοούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκ φύ- 
σεως ένα απομονωμένο, ατομικό, ιδιωτικό, εγωιστικό ον, όπως το νοούν οι πο
λιτικοί οινοκονολόγοι και όλοι οι απόγονοί τους, αλλά είναι ένα ον το οποίο έχει 
εξαρχής συνείδηση της κοινώνικότητάς του. Αυτή είναι μια από τις βασικό
τερες διαφορές, που χαρακτηρίζει τον Μαρξ από τους φιλελεύθερους φιλοσόφους.

Επειδή η ζωϊκή δραστηριότητα του ανθρώπου δεν είναι τυφλή, όπως στα 
ζώα, αλλά συνειδητή, επειδή η ζωή του, η ζωή του είδους του, η ειδολογική του 
ζωή είναι αντικείμενο γι5 αυτόν, επειδή ο άνθρωπος είναι καθολικό ον, γι5 αυτό 
είναι ελεύθερος να ρυθμίσει την ζωική του δραστηριότητα πέρα από τα όρια 
που καθορίζονται από τις φυσικές του ανάγκες. Απελευθερωμένος κατ’αυτόν τον 
τρόπο είναι ικανός να παράγει σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις και πέρα 
από την στενή και προσδιορισμένη παραγωγή των ζώων. Ο άνθρωπος εργάζε
ται και παράγει σύμφωνα με τις φυσικές ανάγκες και τους νόμους της ωφελι
μότητας, αλλά, ακριβώς επειδή είναι ειδολογικό ον, είναι ελεύθερος να παράγει 
και με τους νόμους της ομορφιάς. Η φύση (ορυκτά, φυτά, αέρος, φως) συνισ- 
τούν αντικείμενα για περιέργεια, θαυμασμό, επιστήμη και τέχνη. Εάν ο ποτα
μός είναι ο χώρος για λουτρά και για το σβήσιμο της δίψας, είναι επίσης η ευ
καιρία για άρδευση και ηλεκτρισμό, αλλά και η έμπνευση για ζωγράφους και 
ποιητές.

Έτσι ο άνθρωπος, σε αντιδιαστολή με τα ζώα, παράγει ελεύθερα. Μάλιστα, 
και εδώ ήθελα να φθάσω, η δραστηριότητα είναι χαρακτηριστικά ανθρώπινη, 
όταν είναι απελευθερωμένη από κάθε είδους πιέσεις, καταναγκασμούς, περιορι
σμούς. Παραγωγή είναι ανθρώπινη και όχι ζωώδης παραγωγή, όταν είναι ελεύ 
θερη παραγωγή. Ελεύθερη από τί; όχι μόνο από τα ένστικτα και τις φυσικές 
ανάγκες δηλ. από εσωτερικές πιέσεις και περιορισμούς, αλλά ελεύθερη από 
οποιεσδήποτε πιέσεις και εξαναγκασμούς: εσωτερικούς ή εξωτερικούς. Ένα 
παράδειγμα εξωτερικής πίεσης στα ίδια τα ζώα είναι το μαστίγιο, ο ζυγός κλπ. 
Ανάλογες πιέσεις για τον εργαζόμενο άνθρωπο στα πλαίσια της κοινωνίας των 
πολιτικών οικονομολόγων είναι ολοφάνερες και δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. 
Αυτό που θα υπογραμμίσω είναι ότι μόνο όταν η δραστηριότητα του ανθρώπου 
είναι ελεύθερη, δεν είναι ζωώδης, μόνο όταν είναι ελεύθερη, είναι καθ* αυτή αν
θρώπινη δραστηριότητα, μια δραστηριότητα στην οποία ο άνθρωπος, γίνεται 
άνθρωπος, εκπληρώνει τις δυνατότητές του.

Μια ακόμη σημείωση για να κλείσω το πρώτο μέρος της μελέτης αυτής. 
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι στο προϊόν της δράστηριότητάς του ο εργαζόμενος
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αντικειμενοποιεί τον εαυτό του και ότι η δραστηριότητά του είναι η αντικειμε- 
νοποίηση της ζωής του. Επειδή τώρα έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι 
ειδολογικό ον, έχει συνείδηση του είδους του, όταν αντικειμενοποιεί τον εαυτό 
του στα προϊόντα του, αυτό που αντικειμενοποιεί είναι ολόκληρο το είδος του. 
Άρα στον κόσμο που παράγει αντικαθρεπτίζεται όχι ένας ατομικός ή ιδιωτικός 
κόσμος αλλά το ίδιο το ανθρώπινο είδος. Επομένως, γράφει ο Μαρξ, «το αντι
κείμενο της εργασίας είναι η αντικειμενοποίηση της ειδολογικής ζωής του αν
θρώπου», όχι δηλ. της ατομικής του ζωής.

Έχοντας όλα αυτά υπ’ όψη, έχοντας υπ’ όψη την καθολική μορφή της αν
θρώπινης δραστηριότητας, πρέπει τώρα να εξετάσουμε τί συμβαίνει στο ανθρώ
πινο προϊόν, στον ανθρώπινο κόσμο, στην πράξη παραγωγής, στο ίδιο τον άν
θρωπο, στην ειδολογική του ύπαρξη και τί συμβαίνει στις σχέσεις του ανθρώ
που με άλλους ανθρώπους. Πρέπει να εξετάσουμε τι συμβαίνει σ’ όλες αυτές 
τις σχέχσεις στα πλαίσια της κοινωνίας, η οποία είναι βασισμένη στην πολιτική 
οικονομία, βασισμένη δηλαδή στις κεφαλαιοκρατικές σχεσεις παραγωγής. Σ ’ 
αυτά τα πλαίσια ο Μαρξ βρήκε μια κατάσταση απόλυτης αλλοτρίωσης. Εργα
σία στις κοινωνίες που διέπονται από την θεωρία της πολιτικής οικονομίας εί
ναι αποξενωμένη εργασία. Η γενική και απόλυτη αυτή αλλοτρίωση εκδηλώνε
ται σε τέσσερις κύριες όψεις, διαστάσεις.

1) Η πρώτη όψη εμφανίζεται στη σχέση του εργαζόμενου προς το προϊόν 
της εργασίας του. Δηλαδή ο εργαζόμενος είναι αλλοτριωμένος προς το προϊόν 
που παράγει. Στον κεφαλαιοκρατικό βιομηχανικό τρόπο παραγωγής το προϊόν 
της παραγωγικής δραστηριότητας του εργάτη δεν ανήκει στον εργάτη τον ίδιο, 
δεν είναι καθόλου δικό του, αν και εναπόθεσε σ* αυτό όλη την πνευματική και 
διανοητική του δύναμη, αν και χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Αντί
θετα, το προϊόν υπάρχει έξω από αυτόν, ανεξάρτητα απ’ αυτόν και είναι ξένο 
προς αυτόν. Ό χ ι μόνο αυτό (και εδώ βλέπουμε ένα χτυπητό παράδειγμα της 
διαλεκτικής του Μαρξ. Μια διαλεκτική απαλασσόμενη, όπως είναι από τα θε- 
ωρησιακά και εννοιολογικά πλαίσια του Ηβ§θ1 ανακαλύπτεται στην χειρο- 
πιστή πραγματικότητα, στη σχέση εργάτης-προϊόν). Λοιπόν, όχι μόνο το προ
ϊόν είναι ανεξάρτητο από τον ίδιο τον εργάτη αλλά, σαν κάτι αλλότριο προς τον 
άμεσο δημιουργό του, γίνεται μια αυτόνομη και αυτεξούσια δύναμη η οποία τον 
αντιστρατεύεται και του αντιτάσσεται. Πώς; Την ίδια στιγμή της παραγωγής το 
προϊόν ανήκει όχι στον άμεσο δημιουργό του δηλ. στον εργαζόμενο, αλλά στον 
ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής, δηλ. στον εργοστασιάρχη. Ο ιδιοκτήτης μέ
σων παραγωγής μετατρέπει το προϊόν σ’ εμπόρευμα και τελικά σε κεφάλαιο. 
Σαν κεφάλαιο το προϊόν μετουσιώνεται σε μια ενάντια, εχθρική δύναμη κατά 
του εργάτη - κατά του ίδιου του δημιουργού του. Πώς; Το προϊόν μετουσιω- 
μένο σαν κεφάλαιο γίνεται ο φορέας, δια του οποίου ο ιδιοκτήτης μέσων παρα
γωγής εξακολουθεί να διατηρεί τον εργάτη σε μια κατάσταση καθυπόταξης και
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υποδούλωσης. Διαμέσου του προϊόντος, το οποίο παράγει ο εργάτης και ιδιο
ποιείται ο κεφαλαιούχος, ο εργάτης αποκτά τα μέσα διαβίωσης του, δηλ. τα μέσα 
διαιώνησης του σαν εργάτης. Μελίγα λόγια: Το προϊόν που δημιουργεί ο εργά
της, με όλες του τις δυνάμεις, γίνεται ο λόγος για την ίδια την διαιώνηση της 
υποδουλωμένης κατάστασής του.

Μάλιστα όσο περισσότερα προϊόντα και να παράγει ο εργάτης τόσο περισ
σότερο αποξενώνεται από τα προϊόντα του. «Οποιο και αν είναι το προϊόν της 
εργασίας του, γράφει ο Μαρξ, ο εργάτης δεν υπάρχει σ’ αυτό. Όσο μεγαλύ
τερο είναι το προϊόν αυτό, τόσο λιγότερο ο εργάτης είναι ο εαυτός του». Και συ- 
νεχίζει«όσες περισσότερες αξίες δημιουργεί ο εργάτης, τόσο περισσότερο χάνει ο 
ίδιος την αξία του, όσο περισσότερο τελειοποιείται το προϊόν του, τόσο περισ
σότερο μεταμορφώνεται ο εργάτης»1.

Τώρα, αν η σχέση του εργαζόμενου προς το προϊόν του είναι μια σχέση προς 
ένα ξένο αντικείμενο, το οποίο του αντιτίθεται και τον υποτάσσει, εάν δηλ. η 
σχέση του ανθρώπου προς τα προϊόντα του είναι μια σχέση αλλοτρίωσης, τότε δεν 
μπορεί παρά η σχέση του ανθρώπου προς ολόκληρο τον αντικειμενικό του κόσμο 
να είναι μια σχέση αλλοτρίωσης, γιατί αυτός ο κόσμος, όπως είδαμε, δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά η συσσώρευση των προϊόντων της παραγωγικής δραστηριό
τητας του ανθρώπου. Αποξενωμένος από τα προϊόντα του ο άνθρωπος είναι 
ταυτόχρονα αποξενωμένος από τον κόσμο του - έναν κόσμο που δημιούργησε 
διαμορφώνοντας την ανόργανη φύση.

2) Στην κοινωνία, η οποία διέπεται από την θεωρία της πολιτικής οικονο
μίας, η αλλοτρίωση φανερώνει τον εαυτό της όχι μόνο στη σχέση του εργαζόμε
νου προς το προϊόν της εργασίας του αλλά, ταυτοχρονα βέβαια, και στην πράξη 
της ίδιας της παραγωγής: Ό χ ι μόνο στο αποτέλεσμα της παραγωγής αλλά και 
στην ίδια την παραγωγή. Πώς; έχουμε πει ότι το προϊόν δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά η συνάθροιση, η αποκρυστάλλωση, ο Μαρξ λέει η «ουσία» της παραγω
γικής δραστηριότητας. Τώρα, αν το προϊόν της παραγωγικής δραστηριότητας 
είναι κάτι το αλλότριο, τότε η ίδια η δραστηριότητα, η ίδια η διαδικασία, η πρά
ξη παραγωγής είναι αλλοτρίωση, μάλιστα ζώσα αλλοτρίωση. Έτσι στην κοινω
νία, η οποία έχει διαπλαστεί από την πολιτική οικονομία, η παραγωγική δρασ
τηριότητα του ανθρώπου είναι, όπως το λέει και ο Μαρξ, «η δραστηριότητα της 
αλλοτρίωσης και η αλλοτρίωση της δραστηριότητας»2.

Έχουμε πει επίσης ότι η δραστηριότητα απαλλαγμένη από τις συνθήκες 
της πολιτικής οικονομίας, όταν δηλαδή είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλ. 
όταν είναι ελεύθερη, είναι το μέσο δια του οποίου ο εργάτης, ο άνθρωπος, ανα
πτύσσει τις δυνατότητές του, τις σωματικές και διανοητικές του δυνάμεις.

1. Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σελ. 93 και 94.
2. ΙΜά., βλέπε σελ. 95-96.
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Η δραστηριότητα του ανθρώπου, όταν είναι ελεύθερη δραστηριότητα, ολοκληρώ- 
τον άνθρωπο, τον δημιουργεί. Αλλά στο ισχύον σύστημα παραγωγής η δραστη
ριότητα γίνεται δουλειά, η οποία ακρωτηριάζει αυτές τις σωματικές και διανοη
τικές του δυνατότητες.

Εάν η σχέση του εργαζομενου προς την ίδια την πράξη παραγωγής είναι 
μια σχέση αλλοτρίωσης, εάν η ίδια η δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα της 
αλλοτρίωσης, τότε μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη μορφή της αλλοτριωμέ
νης εργασίας αντιστοιχεί με την αλλοτρίωση του ανθρώπου από τον εαυτόν του, 
είναι δηλ. αυτοαλλοτρίωση. Ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του μόνο όταν η δράστη 
ριότητά του επιβεβαιώνει τον εαυτό του. Όταν όμως η παραγωγική δραστη
ριότητα είναι κάτι που στρέφεται εναντίον του, όπως στην περίπτωση που εξε
τάζουμε τώρα, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ξένος προς τον εαυτό του, αυτοαλ- 
λοτριώνεται.

3) Η τρίτη κύρια όψη της αποξένωμένης εργασίας είναι η αποξένωση του 
ανθρώπου από το είδος του, από την ειδολογική του ύπαρξη, την ανθρώπινη ου
σία του. Αυτή η διάσταση αντλείται από τις άλλες που αναφέραμε.

Έχουμε σημειώσει ότι ο άνθρωπος στην πράξη της δράστηριότητάς του 
αποκτά συνείδηση του είδους του. Ο κόσμος που παράγει, μεταμορφώνοντας 
την ανόργανη φύση, δεν είναι ο ατομικός του κόσμος αλλά ο κόσμος του ανθρώ
που, του ανθρώπινου είδους. Ο κόσμος του είναι η αντικειμενοποίηση της ειδο
λογικής του ζωής. Όταν όμως τα προϊόντα της δραστηριότητάς του είναι απο
ξενωμένα, τότε ο κόσμος του δεν είναι η αληθινή αντικειμενοποίηση του ανθρώ
πινου είδους. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος αποξενώνεται από το είδος του, 
από την ζωή του σαν ανθρώπινο είδος, δεν ξέρει τι είδους όν είναι. Και βέβαια 
πως να ξέρει, όταν όλα γύρω του είναι αποτελέσματα μιας αποξενωμένης ερ
γασίας. Η ειδολογική του ζωή δεν ταυτίζεται με την ζωϊκή του δραστηριό
τητα, η ειδολογική του ζωή δεν είναι ο λόγος της ζωϊκής του δραστηριότητας 
αλλά μεταβάλεται σε μέσο για την φυσική του επιβίωση.

Η ειδολογική του ζωή μεταμορφώνεται σε μέσο για την ατομική του ζωή. 
Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι συνειδητό ον, γίνεται μέσο για την απλή φυ
σική του συντήρηση και έτσι ο άνθρωπος χάνει το πλεονέκτημα που έχει α
πέναντι στα ζώα.

4) Όταν αποξενώνεται ο άνθρωπος από το προϊόν της της εργασίας, από 
τον εαυτό του, από τον κόσμο του, από το είδος του τότε βέβαια πως μπορεί να 
μην αποξενωθεί και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η τέταρτη και τε
λευταία κύρια όψη της αποξενωμένης εργασίας.

Όταν εγώ είμαι αποξενωμένος από το προϊόν της εργασίας μου, όταν εγώ 
είμαι αποξενωμένος από την ίδια την εργασία μου, όταν εγώ είμαι αποξενωμέ
νος από τον εαυτό μου, και όταν εσύ είσαι εξίσου αποξενωμένος απ’ αυτό που 
παράγεις, από την διαδικασία της παραγωγής σου, από τον εαυτό σου, τότε όταν
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συναντιόμαστε τι αντιμετωπίζουμε; αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον σαν ε
ντελώς αποξενωμένες υπάρξεις. Οι σχέσεις, οι προσωπικές μας σχέσεις, η αλ- 
ληλοσυμπεριφορά μας είναι σχέσεις αλλοτριωμένων όντων. Αποξενωμένοι 
από τον εαυτό μας παραμένουμε αποξενωμένοι ο ένας από τον άλλο.

Βέβαια η αποξένωση από τους συνανθρώπους μου έρχεται σαν συνέπεια 
της αποξένωσης της ειδολογικής μου ύπαρξης. Γιατί όταν είμαι αποξενωμένος 
από τη ζωή μου σαν είδος, όταν δεν έχω συνείδηση του αληθινού είδους του αν
θρώπου, αυτό σημαίνει ότι είμαι αποξενωμένος από τους άλλους, και οι άλλοι 
αποξενωμένοι από μένα, και όλοι μας καταντάμε αποξενωμένοι από την ουσία 
μας σαν άνθρωποι.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η αποξενωμένη εργασία, στην τελευταία ανάλυση, συ
νεπάγεται την αποξένωση του ανθρώπου από την ίδια την ουσία του, από την 
ανθρώπινη φύση. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί εφόσον με
ταχειριζόμαστε την λέξη «ουσία», υπάρχει κίνδυνος να δώσουμε την εντύπωση 
ότι κινούμαστε στα πλαίσια της μεταφυσικής φιλοσοφίας.

Ο Μαρξ δεν χρησιμοποιεί την έκφραση «ανθρώπινη ουσία» ή «ανθρώπινη 
φύση» σαν κάτι καθοριστικό ή κάτι υπερβατικό, δηλαδή όπως την αντιλαμ
βάνεται η παραδοσιακή μεταφυσική. Ούτε ο Μαρξ οπισθοδρομεί στη θέση του 
Φόυερμπαχ. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που επέμεινα τόσο πολύ στην ανά
λυση της έννοιας «ανθρώπινη φύση»: για να επισημάνω ακριβώς αυτή τη διαφορά. 
Ο δυιστικός υλισμός του Φόυερμπαχ ξεχωρίζει τις έννοιες «απομονωμένο άτο
μο» και την «ανθρώπινη ουσία» και κατανοεί την «ανθρώπινη ουσία» σάν μια 
γενικότητα που ενώνει τα πολλά απομονωμένα άτομα. Όπως είναι γνωστό ο 
Φόυερμπαχ απομακρύνθηκε από τον ιδεαλισμό του Ηθ^θΐ. Προσπάθησε να δει 
τα πράγματα στην χειροπιαστή πραγματικότητά τους. Γ ι αυτό το λόγο τον ο
νομάζουμε υλιστή. Και ήταν ακριβώς αυτό που ενθουσίασε τον νεαρό Μαρξ, ώ
στε να γράψει γράμμα στον Φόυερμπαχ, στο οποίο του ζητούσε να στραφεί πε
ρισσότερο στην πραγματικότητα της σφαίρας της οικονομίας. Αλλά μάταια 
βέβαια, όπως ξέρουμε. Ο υλισμός του Φόυερμπαχ είναι δυιστικός για το λόγο 
που αναφέραμε. Διότι ο Φόυερμπαχ ξεχωρίζει το «απομονωμένο άτομο» από 
το «αφηρημένο άτομο», το «απομονωμένο άτομο» από «την ανθρώπινη ουσία». 
Για τον μονιστικό υλισμό του Μαρξ δεν ισχύει αυτή η διάκριση. Η ανθρώπινη 
ουσία δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι το γενικό. Τι είναι; είναι ο ίδιος ο άν
θρωπος. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος σαν ένα σύνολο σχέσεων.

Έχουμε ήδη μιλήσει για την σχέση του ανθρώπου προς τα προϊόντα της 
παραγωγικής του δραστηριότητας, για την σχέση του ανθρώπου προς την ίδια 
τη διαδικασία της δραστηριότητας, για την σχέση του ανθρώπου προς τη φύση, 
για τη σχέση του ανθρώπού προς άλλους ανθρώπους. Τι είναι αυτές οι σχέσεις; 
Αυτές οι σχέσεις είναι ανθρώπινες σχέσεις, είναι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, 
είναι ενδοανθρώπινες σχέσεις, κοντολογίς είναι κοινωνικές σχέσεις. Διότι η
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σχέση του εργάτη προς το προϊόν του, λόγου χάρη, δεν είναι μια σχέση του ερ
γάτη προς ένα νεκρό αντικείμενο. Το προϊόν είναι κάτι δια μέσου του οποίου ο 
εργάτης, ο άνθρωπος, συμπλέκεται με άλλους ανθρώπους.

Η σχέση του προς το προϊόν είναι ενδο-ανθρώπινη, είναι κοινωνική. Το 
ίδιο και με τις άλλες σχέσεις. Το σύνολο αυτών των σχέσεων είναι αυτό που 
ονομάζει ο Μαρξ «ουσία του ανθρώπου». Αν θέλετε η ουσία του ανθρώπου είναι 
η λειτουργία αυτών των κοινωνικών σχέσεων. Η ουσία του ανθρώπου λοιπόν 
δεν είναι κάτι αφηρημένο, άλλο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ως πραγματικό, ατο
μικό, κοινωνικό ον. Είναι από αυτή την ουσία που αποξενώνεται ο άνθρωπος 
της μισθωτής εργασίας του κεφαλαιοκρατισμού. Είναι από αυτές τις κοινωνι
κές σχέσεις, από την κοινωνικότητά του, από αυτή την ανθρωπιά του, από αυτή 
την ουσία του που αλλοτριώνεται ο άνθρωπος στην κοινωνία που ίδρυσαν οι πο- 
πολιτικοί οικονομολόγοι.

Όσο και να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων σ’ αυτή την κοινωνία, 
όσο και να καλυτερέψουν οι πρόσθετες παροχές, όσο και να εκμοντερνισθεί ο 
χώρος εργασίας και εκσυχρονισθούν τα μέσα εργασίας, όσο και να αυξηθούν οι 
προσπάθειες των ψυχολόγων, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους κεφαλαιού
χους για να δώσουν την εντύπωση ότι οι συνθήκες εργασίας είναι κατάλληλες 
και ανθρωπιστικές, η αλλοτρίωση που περιγράψαμε παραμένει. Και παραμέ
νει αναγκαία. Γιατί; Διότι οι πολιτικοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι είναι αδύ
νατο αυτή η αλλοτρίωση να ξεπεραστεί. Γιατί το θεωρούν αδύνατο; Διότι για 
τους πολιτικούς οικονομολόγους η εργασία είναι η εργασία που έχει τη μορφή 
του κεφαλαιοκρατικού «καταμερισμού της εργασίας», δεν είναι ένα μεμονωμέ
νο φαινόμενο. Είναι ένα μέρος του πλέγματος «Ανταλλαγή - ατομική ιδιοκτη
σία - καταμερισμός της εργασίας». Τα τρία αυτά μέρη αλληλοσυνδέονται και 
αλληλοεξαρτιώνται.

Οι πολιτικοί οικονομολόγοι εννοούν την ανταλλαγή και την ατομική ιδιο
κτησία σαν ενύπαρτκα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Ο Αά&ιη δπιίΐΐι 
λόγου χάρη βλέπει τον άνθρωπο να έχει εκ φύσεως μια ροπή προς την ανταλ
λαγή και το πάρε-δώσε. Το ίδιο και για την ατομική ιδιοκτησία. Εφόσον η 
ανταλλαγή και η ατομική ιδιοκτησία, σύμφωνα με την πολιτική οικονομία, εί
ναι κάτι ενύπαρκτο στον άνθρωπο, και εφόσον η ανταλλαγή, η ατομική ιδιοκτη
σία και ο καταμερισμός της εργασίας αλληλοσυνδέονται, τότε και ο καταμερι
σμός της εργασίας εκλαμβάνεται σαν ενύπαρκτος.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταμερισμός της εργασίας είναι η μόνη μορφή που 
παίρνει η εργασία του ανθρώπου, ότι είναι η καθολική και απόλυτη μορφή της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Σαν απόλυτη δεν μπορεί να αλλάξει, και η αλ
λοτρίωση που συνεπάγεται δεν μπορεί να ξεπεραστεί.

Ο Μαρξ αντίθετα, επειδή θεωρεί τον καταμερισμό της εργασίας, δηλ. την 
μισθωτή εργασία, ότι είναι μια ειδική μορφή που πήρε η δραστηριότητα του
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ανθρώπου στην ιστορία, και όχι η απόλυτη μορφή, μπορεί να μιλήσει για την 
δυνατότητα της άρσης της αλλοτρίωσης. Μάλιστα επειδή κατανοεί την εργα
σία γενικά, καθολικά, βασικά, όχι δηλ. σαν μια οικονομική κατηγορία αλλά σαν 
τον θεμελιακό οντολογικό καθορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλ. σαν τον 
πραγματικά ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης, γι’αυτό μπορεί να μιλήσει όχι μόνο για 
τη δυνατότητα της άρσης της αλλοτρίωσης, αλλά για την ανάγκη της άρσης 
της αλλοτρίωσης. Αν δεν αρθεί η αλλοτρίωση, ή μάλλον αν δεν άρουμε την αλ
λοτρίωση, (γιατί ποιός άλλος θα την άρει εκτός από εμάς τους ανθρώπους; Ε
μείς οι άνθρωποι την επιβάλαμε, εμείς πρέπει να την ξεπεράσουμε), η ανθρώ
πινη ύπαρξη δεν πρόκειται να πραγματωθεί. Αλλά για να πραγματωθεί η αν
θρώπινη ύπαρξη, η ατομική ιδιοκτησία, η ανταλλαγή, ο καταμερισμός της ερ
γασίας που διέπουν στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, πρέπει να ξεπερασθεί.

Ό πως είπε και ο Ηθ§β1, αλλά στα πλαίσια της αφηρημένης σκέψης του, 
ο άνθρωπος βρίσκει την πραγμάτωσή του στην δραστηριότητα, θα λέγαμε στην 
παραγωγική του δραστηριότητα. Δηλ. η παραγωγική δραστηριότητα διαμε
σολαβεί ανάμεσα στον άνθρωπο και την φύση, ανάμεσα στον άνθρωπο και τους 
άλλους ανθρώπους, για να βρει ο άνθρωπος την πραγμάτωσή του. Ο ίδιος ο άν
θρωπος, μόνος του, μέσω αυτής της αυτο-διαμεσολάβησης μπορεί να γίνει ένα 
ανθρώπινο ον. Αλλά η ατομική ιδιοκτησία, η ανταλλαγή, ο καταμερισμός της 
εργασίας παρεμβάλλονται σ’ αυτή την αυτο-διαμεσολάβηση και δεν επιτρέ
πουν στον άνθρωπο να βρει την πραγμάτωσή του. Γι* αυτό, στην τελική ανά
λυση, είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό αυτές οι παρεμβολές να ξεπερασθούν και 
η αλλοτρίωση να αρθεί.
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δ υ ίη πι & γ γ

Ιη  α^ΓθθΠ ίθη ί ^ν ίίΐι η ια η γ  8β1ιο1αΓ8, 8ΐιο1ι αδ Ε . β ο ΐ ΐ β ί ί ί ,  Ο. άβΠα ν ο ί -  
ίρ β ,  I. Ηίρροΐίίβ, I. Μ θ 8ζ ίΓ 08, α η ά  αδ α § α ίη δ ί Ε. Α ΙίΙιιΐδδβΓ , \νβ α ο ο β ρ ί ί ΐ ι α ί  
ίΙιβΓβ 18 α β1ο8β βοηηθοϋοη 1>θί\νβθη ΜαΓχ’δ Εοοηοτηίΰ-ΡΜΙοεορΜοαΙ Μα- 
η8ΰηρΐ8, 1844 (ΕΡΜ) α η ά  Ιιίδ ΙαίβΓ ίΓ βα ίίδβ δ; ίη ά β θ ά , ί ΐ ι α ί  α Ιο ί  ο ί  ρα δδα- 
§β8 ίη ΜαΓχ’δ ιηαίηΓθ \νοΓΐί8 (θ.£. ίη Α ΟοηΙηΒιζΗοη ίο ΐΚβ ΟΗίί^ηβ ο/Ρο- 
ΙίίιοαΙ ΕοοηοτηΛ}, ίη Ιϊιβ ΟαρίίαΙ, ίη ίΐΐθ ΤΗβοΗββ ογ8ιιτρΙη8 ΥαΙαβ) οοη- 
δ ί ί ί ι ι ί θ  ίιΐΓ ίΙιβΓ  θ1αΙ)0Γαίί0η8 οί ί ΐ ιβ  οβηίΓαΙ ίάβα ίη Ι ϊιβ  ΕΡΜ, ηααπίθΐγ Ι ϊιβ  
ίΙιβΟ Γγ οί « α ΐίβ η α ίβ ά  Ια Β ο υη ). Τΐιβ ίΐιβ δ ίδ  η η ά β Γ γ ίη ^  ί ΐ ι ίδ  ραρβΓ  ίδ ίΗ α ί ηη- 
1θ88 \νβ ιιη ά θ Γ δ ία η ά  ίιιΐΐγ ί ΐ ι ίδ  ο π ιο ία ΐ ίΙιβΟ Γγ \νβ δ ίια ίΐ η ο ί  1β α!)1β ίο αρρΓ β- 
οίαίβ ηθίίΙΐθΓ Μ&γχ58 Ιιηιηαηίδπι ηοΓ ίΐΐθ ρΐιίΐοδορίιίοαΐ ΒαοΙί^ΓΟίιά οί Μδ 
ίΗου§Μ. Α ο ο ο Γ ά ίη ^ Ιγ , ί ΐ ιβ  αίπι οί ί ΐ ιβ  ραρβΓ  ίδ η ο ί  ίο  ο π ί ίο ίζ β  ί ΐ ιβ  ίΙιβΟ Γγ 
1>ιιί ίο άί8οιΐ88 ί ί  α η β \ν  α η ά  ίο θ ΐη ρ ίια ζ ίζ β  ί ΐ ιβ  ^ναγ ί ί  ίθ δ ί ί ί ίβ δ  ίο ί ΐ ιβ  Ιιηπια- 
η ίδ ίίο  ο α ί ΐο ο ί ί  ρβΓ Υ αάίη§ Μ α Γ χ’δ βηίπ·β ΛνοΗί.

Τΐιηδ ίί ίδ αΓ^ηβά ίΐια ί, αδ ορροδβά ίο  ίΐιβ Ροΐίίίοαΐ Εοοηοιηίδίδ, ΜαΓΧ 
άοβδ η ο ί Γθάηβθ ΙαβοηΓ ίο  α ηιθγθ βοοηοιηίο 0αίβ§0Γγ, ηοΓ άοβδ Ιιβ οοηίίηβ  
Ιιίδ αρΓοαοΙι δοΐβΐγ Λνίίΐιίη ίΐΐθ δοοίο-βοοηοιηίο οοηάίίίοηδ ηηάβι* οαρίίαΐίδΐη  
Οη ίΐιβ οοηίΓαΓγ, ΜαΓΧ δίαΓίδ ίΓοιη α ηηίνβΓδαΙ οοηοβρίίοη  ο ί πιαη αδ & 1)β- 
ίη§ Γθα1ίζίη§ ίίδβΐί ίΙίΓοιι^Ιι ίίδ ο\νη ϊγθθ αηά οοηδβίοιίδ \νΌΓΐαη§ α ο ίίν ίίγ  
(ΑΛβίί = Τ α ίί^ ]ίβ ίί). Ηβ ίδ, ίΐιαδ, Ιβά ίο  8ββ ίη ίΐιβ ρΐιβηοηιβηοη ο ί αΐίβηα- 
ίίο η  ίΐιβ ΪΓΠδίΓαίίοη οί ιηαη’δ ίηίβΓηαΙ ηββά ίο  ββοοιηβ Ιιίδ ο \νη !ιυ ιη αη  δβΐί. 
δηοΐι α ρΓΟβββδ ο ί Ιιηιηαηίζαίίοη Λνοηΐά ίη νο ίνβ  α ^βηηίηβ α ο ίίν ίίγ  ίΙίΓοιι^Ιι 
λνΐιίοΐι ίΐιβ Ιιηπιαη Ββίη^δ ίι*αηδΐοπη, \νίί!ιίη  ίΐιβ δοοίαΐ ο ο η ίβ χί, ίΐιβ η αίη - 
ταΐ ροίβη ίία ΐ ίη ίο  ρΓοάιιοίδ ο ί ίΐιβπ* ο\νη ΟΓβαίίοη; β γ  ίΐιηδ βΓβοίίη§ αη οίη- 
]θθίίνβ  λυογΜ οί ριίΓροδβίιχΙΙγ οοηδίπιοίβά ρΓοάιιοίδ ίΐιβ γ  1>θοοπιθ οοηδβίοιίδ 
οί ίΙιβπίδΘίνβδ αδ ΪΓββ αηά βΓβαίίνβ α§βηίδ - αηά ίΙιβΓβίοΓβ, οοηδβίοιίδ ο ί ίΐιβ  
ίαβί ίΐια ί ίΐιβ γ  δΙιαΓβ δαβίι α Ιηιιηαη (ραΓ βχββΐίβηββ) οΙιαΓαοίβήδίίο Λνίίΐι αΐΐ 
ίΐιβ ηΐθηι1)βΓδ οί ίΙιβίΓ δρβοίβδ (ηααη αδα ((§βηβπο Ι)θίη§))-Οαίίιιη§δ\νΘδΘη)))·

Ιη ίΐιβ δοοίβίγ ^ονβΓηβά βγ ίΐιβ οαρίίαΐίδί ρΓοάηοίίνβ τβίαίίοηδ ΜαΓΧ 
ίοηηά α δίίιιαίίοη οί α!)δο1ηίβ αΐίβηαίίοη, οί Λνΐιίοΐι Κβ άίδίίη§ιιίδΙιβά ϊοπγ 
αδρββίδ: ίΐΐθ \νοΓΐίθΓ ίδ θδίΓαη^βά(Ι) ϊγοπι ίΐιβ ρΓοάηοί οί Ιιίδ ο\νη βΓβαίίοη 
(\ν!ιίοΙι, ίη ίΐιβ ίοηη οί ίΐιβ οαρίίαΐ, ϋβοοϊηβδ αη αιιίοηοηιοιίδ ο^βοί οοη- 
ίΓοηίίη§ Ιιίηι αδ δοιηβίΐιίη^ Ιιοδίίΐβ αηά αΐίβη), (2) ϊγοπι Μδ ΟΛνη ρΓοάη- 
οίίνβ αοίίνίίγ, (3) !γοπι Ιιίδ §βηβπο 1)βίη§, (4 ) οοηδβηιΐθίΐγ, ϊγοπι ίΐιβ οίΙιβΓ 

Ιιηηιαη ββίη^δ.
Τΐιαηΐίδ ίο Ιιίδ Ιιηιηαηίδίίο ρΓβηιίδβδ, ΜαΓΧ ίδ α!>1θ ίο ίηίβΓρΓθί ίΐιβ 

ρΐιβηοηίθηοη οί αΐίβηαίίοη αδ α δγηιρίοιη οί οαρίίαΐίδί ηιβοΙιαηίδπι-ίΙιβΓβ-- 
ίοΓβ, οί α δρβοίίίο ρΐιαδβ ίη ίΐιβ ΙιίδίοΓγ οί Ιιυπιαη ρΓοάηοίίνβ αοίίνίίγ - αηά 
ίιΐΓίΙΐθΓ, ίο ίαΐΐί ηοί οηΐγ οί ίΐιβ ροδδίΙ>ί1ίίγ 1)ΐιί ίηάθθά οί ίΐΐθ ηβοβδδίίγ οί 
ονβΓοοιηίη^ αΐίβηαίίοη, Ν. ΟΕΟΗβΟΡΟυί.08


