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ΚΚΔ,

Θπξίεο θαη θχξηνη, θαιεζπέξα ζαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ χλδεζκν Ζκεξεζίσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δθεκεξίδσλ (ΖΠΔ) θαη πξνζσπηθά ηνλ εθιεθηφ θίιν θαη ζπλάδειθν Αληψλε
θακλάθε, πνπ είρε ηελ θαινζχλε λα κε πξνζθαιέζεη ζηελ εκεξίδα απηή, ζε κηα ηδηαίηεξα
αγαπεηή κνπ πφιε.
Δθηφο απφ δχζθνιν, ην ζέκα ηεο εκεξίδαο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν. Γελ είκαη βέβαηνο πσο
κπνξψ λα αληαπνθξηζψ εληειψο ζηε δπζθνιία ηνπ ' σζηφζν ζα κνηξαζζψ καδί ζαο θάπνηεο
ζρεηηθέο ζθέςεηο κνπ.

I
Ξεθηλψ κε ηελ έλλνηα ηεο μεηάβαζηρ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε νηθνπκέλε βξίζθεηαη επζέσο
αληηκέησπε κε κηα πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ή θαη πνιιαπιψλ κεηαβάζεσλ, πνπ
παξνπζηάδεη δηαξθείο, ζπλερφκελεο διακλαδώζειρ ( bifurcations) , κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνλ απξφβιεπην ραξαθηήξα, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα αέναη ξεπζηφηεηα (δειαδή κε
ζπλερείο, απξνζδηφξηζηεο απφ πξηλ, κεηαβνιέο) .
Ζ κεηάβαζε , βέβαηα, κε ηε δςναμική ηεο έλλνηα : «Με ηον όπο μεηάβαζε, εννοούμε ζήμεπα
ηεν ιδιαίηεπε θάζε ζηεν εξέλιξε μιαρ κοινυνίαρ , καηά ηεν διάπκεια ηερ οποίαρ ε κοινυνία
αςηή ζςνανηά όλο και πεπιζζόηεπερ εζυηεπικέρ ή και εξυηεπικέρ δςζκολίερ ζηεν αναπαπαγυγή
ηος οικονομικού και κοινυνικού ζςζηήμαηορ πάνυ ζηο οποίο ζηεπίδεηαι […] . Οι θάζειρ
μεηάβαζερ ζςνιζηούν , μέζα ζηε ζςγκεκπιμένε δυή ηυν κοινυνιών, ζηιγμέρ με ιδιαίηεπε
ζεμαζία: ηε ζηιγμή ηος πιδικού ηοςρ μεηαζσεμαηιζμού και ενδεσομένυρ ηερ οπιζηικήρ ηοςρ
εξαθάνιζερ» (Godelier, ζει.17).
Απηέο νη θάζεηο κεηάβαζεο έρνπλ σο γελεζηνπξγφ αίηην θξίζεηο κε δνκηθφ ραξαθηήξα, πνπ
αληαλαθινχλ ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλεπάξθεηεο ησλ «θαηεζηεκέλσλ» ζεζκψλ ησλ θνηλσληψλ
ηα νπνία δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο θνηλσλίεο, φπσο απηέο κεηαβάιινληαη
κέζα ζηνλ ρξφλν. Αξθεηέο θνξέο ιεηηνπξγνχλ σο κηα επαλεθθίλεζε ησλ θνηλσληψλ, ελψ άιιεο
θνξέο ζπκβάιινπλ νχησο ψζηε λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ εθ ζεκειίσλ.
Σν θχξην πξφβιεκα πνπ έρνπλ θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηα λέα ΚΚΔ, κε ην διαδίκηςο ζαλ θχξην
εθπξφζσπφ ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ επηθξάηεζή ηνπ θαη κεηά, ηα ΜΜΕ δεν είναι
ζε θέζη να παπάγοςν κέπδορ, φπσο μέσπι και ηελ επνρή ηεο ηειεφξαζεο. Γελ είλαη ζε ζέζε
, δειαδή , λα παξάγνπλ ςπεπαξία, ε νπνία (κπνξεί) λα θαηέρεη κηα αμηνπξεπή ζέζε ζηα
πιάλα ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. Απηφ έρεη ηελειώζει κηα γηα πάληα, αλεπίζηξνθα.
Θαη απηφ φρη γηα ην φηη έρεη (δηεζλψο) επηθξαηήζεη ε απαίηεζε γηα ην δυπεάν δηαδίθηπν ( ε
θνπιηνχξα ηνπ δυπεάν) , αιιά γηαηί ν βαζηθφο κεραληζκφο παξαγσγήο θανηαζιώζευν θαη
ςποδαύλιζηρ ηεο έλλειτηρ θαη ηεο επιθςμίαρ γηα αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην
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θνηλφ, πνπ ήηαλ ηα κέρξη ηψξα ΚΚΔ ( κέρξη θαη ηελ ηειεφξαζε) , δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε
ηα επηζπκίεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο
ζηε παξαγσγή
πξντφλησλ έρεη αιιάμεη εθ βάζξσλ ' ην βαζηθφ, ζεκαληηθφηεξν θφζηνο παξαγσγήο πξντφλησλ
είλαη πιένλ ε παξαγσγή ηνπ απσέηςπος, ηνπ παηξφλ, ηνπ πξσηφηππνπ. Ζ ηηκή ησλ επφκελσλ,
παλνκνηφηππσλ πξντφλησλ , δει. ησλ πολλαπλών ηνπ πξσηφηππνπ , ηείνει ππορ ηο μηδέν ,
φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνπο, δει. ε πνζφηεηά ηνπο. Θαη κέζα ζε κηα δχζθνιε θάζε ζε
παγκόζμιο επίπεδν, φπνπ πξσηνζηαηνχλ νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, γίλεηαη θαλεξφ φηη
ην θχξην θξηηήξην γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ εζηηάδεηαη ζηελ ίδηα ηελ ηιμή ηνπο, ε νπνία
ζπκπηέδεηαη πξνο ηα θάησ ζπλερψο θαη αδηαιείπησο.
Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο, ε θεξδνθνξία, ή πην επίζεκα, ε ηάζε ηνπ
πνζνζηνχ θέξδνπο, ζπκπηέδεηαη δηαξθψο πξνο ηα θάησ, πξνο ην κεδέλ. Αιιά ε πηυηική ηάζη
ηος ποζοζηού κέπδοςρ γηα ηα πξντφληα απφ ην δηαδίθηπν θαη κεηά , είλαη έλα κφλν κέξνο
κηαο πολύ εςπύηεπηρ ηάζεο ζηηο κέξεο καο .

ΙΙ
Δάλ επηζηξέςνπκε ζηελ πολιηική οικονομία, ζα ζπκεζνχκε ίζσο φηη νη βαζηθνί ηεο
ζπληειεζηέο είλαη ε επγαζία, ην κεθάλαιο θαη ε αξία ( ο νόμορ ηερ αξίαρ). Πξνυπφζεζε ηεο
χπαξμεο απηψλ ησλ κεγεζψλ είλαη ε ποζοηικοποίηζή ηνπο, δειαδή ε αληηζηνίρηζή ηνπο κε
αξηζκνχο,
κε αξηζκεηηθνχο φξνπο,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε
ανηαλλακηικέρ αξίερ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εληαρζνχλ ζην θχθισκα αληαιιαγψλ.
Θαη απηφ ζεκαίλεη, ζπλεθδνρηθά, φηη εθφζνλ απηνί νη βαζηθνί ζπληειεζηέο δελ νξίδνληαη πιένλ
κε αξηζκεηηθνχο/πνζνηηθνχο φξνπο, φηη δεν μποπεί να λειηοςπγήζει ε πνζνηηθνπνίεζε , θαη
θαηά ζπλέπεηα ςπάπσει αξεπέπαζηο ππόβλημα ζηελ λνεκαηνδφηεζε θαη ζηελ εθαξκνγή
ησλ παξαγψγσλ απηψλ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο ε ςπεπαξία θαη ε ανηαλλακηική
αξία, κεηαμχ άιισλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζπλαληά θαη ε επγαζιακή απφδνζε πνπ βαζίδεηαη ζηε
γλψζε, ε νπνία δεν μποπεί λα ζπλερίζεη λα κεηξηέηαη ζε ψξεο εξγαζίαο (εξγαηνψξεο) θαη
ηειηθά ζε σπημαηικό θεθάιαην. Δπεηδή απηή ε κνξθή θεθαιαίνπ ( ην γνυζιακό θεθάιαηνcognitive capital) δηαθέξεη εληειψο απφ ην θεθάιαην κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ δίλεη ε νηθνλνκία.
Σν θεθάιαην απηνχ ηνπ είδνπο δεν μποπεί λα θαηαζηεί αηνκηθή ηδηνθηεζία, κε θαλέλαλ ηξφπν,
θαη δελ είλαη πξντφλ ηεο ππεξαμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο , θαη ε
κφλε ηνπ δπλαηφηεηα σο αμία είλαη λα δηαδίδεηαη ζαλ έλα αγαζφ πξνζβάζηκν απφ φινπο
αδηαθξίησο. Γελ κπνξεί λα ζπζζσξεπζεί θαη λα απνζεθεπζεί κε θαλέλα ηξφπν.
Ίζα-ίζα, αςξάνεηαι κε ππόζθεηη γλψζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γίλεηαη κοινό θηήκα ' θαη
νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δημόζιος αγαζνχ( ηα commons) . Κε ιίγα ιφγηα νη
ηδηφηεηεο ηνπ γλσζηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη ξηδηθά αληίζεηεο, εληειψο ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.
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Οπζηαζηηθά, ηψξα πιένλ , ε θχξηα παξαγσγηθή δχλακε είλαη ε γνώζη, ε νπνία είλαη
παξάγσγν πξντφλ ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο , ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
γλσζηαθψλ θεθαιαίσλ ελφο πιήζνπο, κηαο πνιιαπιφηεηαο, κηαο ζπιινγηθφηεηαο αλζξψπσλ.
Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο δηαξθνχο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ
θέξδνπο, νη «εηδήκνλεο» έδσζαλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζην ρξεκαηηζηηθφ ( financial) θεθάιαην
(απηφ πνπ ιέκε θεξδνζθνπηθφ, δειαδή αεξηηδίδηθν ) παξάγνληαο ηα δηάθνξα παξάγσγα, ην
πιαζηηθφ ρξήκα, ηα CD’s θ.ι.π., δειαδή ππαγμαηικέρ «θούζκερ», πνπ ζα έζθαγαλ ζε
θάπνηα κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή, φπσο θαη ηειηθά ζπλέβε θαη θα ζςμβαίνει.
ΙΙΙ
ηα θαιά ρξφληα ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο, βιέπακε ηνλ ζξίακβν ηεο
πνζνηηθνπνίεζεο θαη ηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ αληαιιαθηηθήο αμίαο πάλσ ζηελ αμία
σπήζηρ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο , δειαδή νπζηαζηηθά ησλ πξντφλησλ. Κε
ηνλ ηξφπν απηφλ μεράζακε- ή κάιινλ απσζήζακε ζηα ελδφηεξα ησλ ζθέςεψλ καο- ηηο ρξήζεηο,
ηε ρξεζηηθή αμία ησλ πξντφλησλ , θαη ηα κεηαθξάζακε όλα ζε ηιμέρ, κε βάζε ηελ αξία ηνπο ,
πνπ κπνξνχζακε λα ηε ζπλάγνπκε κέζσ ηεο ποζοηικοποίηζηρ. Ο Όζθαξ Γνπάηιλη έιεγε
πσο «οι κςνικοί ξέποςν ηεν ηιμή ηυν πάνηυν και ηεν αξία κανενόρ».
Ιεζκνλήζακε εληειψο απηφ πνπ καο είπε ε ρνιή ηεο Φξαγθθνχξηεο, φηη
κοςληούπα, και ζςνεκδοσικά ε διαθήμιζε, είναι ανηεζηπαμμένε τςσανάλςζε».

« ε μαδική

Αγλνήζακε ηηο πξνεηδνπνεηηθέο βνιέο , ηελ θαηαξξάθσζε ησλ .com θαη ηεο ζπληξηβήο ηνπ
Διιεληθνχ (ι.ρ.) Χξεκαηηζηήξηνπ. Ενχζακε ην φλεηξφ καο, πνπ ην είρακε ζπλδέζεη κε ηξφπνπο
δσήο φπσο ην ιάηθ-ζηάηι θαη ηνχο βαζηθνχο ηνπ εθπξνζψπνπο-ηα γπαιηζηεξά πεξηνδηθά ηχπνπ
Κλικ
θαη ηεο ζρεηηθήο ρνξείαο ησλ πεξηνδηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Θαη ην πινπνηνχζακε κε ηελ αέναη θαηαλάισζε, πνπ κνηάδεη θαηαπιεθηηθά κε απηά ηα
βαζαληζηήξηα πνπ πεξλάλε νη εζηζκέλνη ζηα λαξθσηηθά.
Απνηέιεζκα : άλζξσπνη λα ςάρλνπλ γηα θαγεηφ ζηνπο ζθνππηδνηελεθέδεο, παηδηά λα
ιηπνζπκνχλ ζηα ζρνιεία γηαηί δελ είραλ λα θάλε θ.ι.π., θαη φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά ζρεδφλ
ζε φιε ηελ νηθνπκέλε. πζζίηηα θαη απηνθηνλίεο.
Οη ίδηνη νη δηαθεκηζηέο δελ είλαη πιένλ λα ζθεθηνχλ κε πνηνπο ηξφπνπο ζα αληηθαηαζηαζεί
απηφ πνπ έθαλαλ πνιιά ρξφληα ηψξα, ηαπηίδνληαο ζην λνπ ησλ αλζξψπσλ ηελ (αέλαε) εςηςσία
κε ηελ (αέλαε) καηανάλυζη.
Φνβάκαη πσο δελ έρσ λα ζαο πξνηείλσ θάπνηα ζπληαγή, εθηφο απφ ηελ ολική επαναθοπά ηεο
αμίαο ρξήζεο -θαη φρη κφλν ζηε δηαθήκηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε μεγιζηοποίηζη ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ γλσζηαθνχ ζαο θεθαιαίνπ.
αο επραξηζηψ πνιχ.

3

Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία
-Ρακνλέ, Ηγθλάζην «Ζ έθξεμε ηεο δεκνζηνγξαθίαο-απφ ηα ΚΚΔ ζηε
ελεκέξσζεο, Δθδφζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, Αζήλα 2011.

καδηθφηεηα ησλ κέζσλ

-Poulet, Bernard «Σν ηέινο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην κέιινλ ηεο ελεκέξσζεο» Δθδφζεηο Πφιηο, Αζήλα
2009.
-Θνλδχιε, Παλαγηψηε «Δπηζηήκε, ηζρχο θαη απφθαζε» Δθδφζεηο ηηγκή, Αζήλα 2001.
-Gorz,André “The immaterial-Knowledge, value and capital” Seagull Books, London 2010.
-Godelier, Maurice
Αζήλα 1987.

«Ζ ζεσξία ηεο κεηάβαζεο ζηνλ Κάξμ» Θνηλσληνινγηθή Βηβιηνζήθε Gutenberg ,

4

