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1. λίγα λόγια γιά τή χρήση τών όρων

άποστερητική
εργασία - άλλοτρίωση ήθική

τού
Θ. Βακαλιοϋ
Υφηγητή Πολυτεχνείου Βουδαπέστης

Μέ τήν έκφραση «άποστερητική έργασία» θέλω
ν’ άποδώσω στήν έλληνική τόν ούγγρικό όρο
«Dekvalifikalt Munka». ’Ακριβέστερα, θέλω νά
αισθητοποιήσω τό περιεχόμενο καί τό κλίμα αύτοΰ του ουγγρικού όρου. ’Αποτολμώ τή χρησιμο
ποίηση αύτής τής έλληνικής έκφρασης μόνο
έπειδή ή κυριολεκτική άπόδοση τού ουγγρικού
όρου στά έλληνικά είναι άκατόρθωτη. Είναι φα
νερό λοιπόν πώς μέ τήν έκφραση «άποστερητική
έργασία» δέν επιδιώκω τήν κατασκευή νέου όρου
τής μαρξιστικής κοινωνιολογίας. Γι’ αύτό θά
χρειάζονταν έξειδικευμένες άναλύσεις, ξένες πρός
τό χαρακτήρα αύτής τής μελέτης.
Αύτός ό όρος εδώ χρησιμοποιείται γιά νά τονι
στεί τό είδος τής εργασίας πού φτωχαίνει τόν έργαζόμενο, σέ διάκριση πρός τήν έργασία πού τόν
πλουτίζει, τόν άνεβάζει. Τά δυό αύτά είδη τής έργασίας (τής έργασίας πού ύποθιβάζει καί τής έργασίας πού άνεβάζει τόν έργαζόμενο) άποτελοϋν
δυό συγκεκριμένες περιπτώσεις τής διάζευξης δη
μιουργική έργασία-μή δημιουργική έργασία. 'Η
διερεύνησή τους, συνεπώς, στή βάση αύτή πρέπει
νά γίνεται μέ άναφορά τίς ρεαλιστικές δυνατότη
τες καί τίς προοπτικές άνάπτυξης τού σοσιαλι
σμού, τούς άμεσους καί τούς άπώτερους στόχους
του.
Μέ τόν όρο τής άποστερητικής έργασίας έδώ
χαρακτηρίζουμε δύο ειδών καταστάσεις: α) τήν
κατάσταση όπου ό έργαζόμενος κάνει δουλειά
πολύ κατώτερη από τήν ειδίκευσή του. Δουλειά
πού άπαιτεϊ άπ’ αύτόν τή χρησιμοποίηση μόνον
ένός κλάσματος τών άποχτημένων γνώσεών του
καί τών Ικανοτήτων του. ”Αν καί αύτή ή κατά
σταση δέν άποκλείει έντελώς τή δημιουργική
δραστηριότητα, ώστόσο—ίδιαίτερα όταν ή άνάληψη μιας τέτοιας δουλειάς γίνεται άπό έξωτερική άνάγκη—ό έργαζόμενος αισθάνεται τή δου
λειά του σάν ξένη, σάν άλλότρια πρός αύτόν. Καί
β) τήν κατάσταση όπου στόν έργαζόμενο λείπει
έντελώς τό στοιχείο τής δημιουργικότητας.
α) Πρώτη μορφή τής άποστέρησης καί
οικονομικές επιπτώσεις της

Αύτό τό δρθρο άποτελεϊ μέρος μελέτης
μέ θέμα τή σχέση τοΟ σύγχρονου σοσια
λισμού πρός τήν έπιστημονικο-τεχνική
έπανάσταση.

Στήν έρευνα τής πρώτης παραλλαγής τής άπο
στερητικής έργασίας τό λόγο έχουν κυρίως οί οι
κονομολόγοι (καί οί κοινωνιολόγοι) καί όχι οί
φιλόσοφοι. Τό φαινόμενο τής έκτέλεσης καθη
κόντων κατώτερου βαθμού, ώς πρός τίς ικανότη
τες καί τίς γνώσεις τού έργαζόμενου, οί οικονο
μολόγοι τό άντιμετωπίζουν σάν περίπτωση σπα
τάλης τού έργατικοΰ δυναμικού, μέ θαρειές έπιπτώσεις στή λαϊκή οικονομία, καί όχι σάν μορφή
«πτώχυνσης» τού άνθρώπου, σάν φορέα δημιουρ
γικών Ικανοτήτων καί παρορμήσεων.

άποστερητική εργασία - άλλοτρίωση - ηθική

Στή συνέχεια παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά
στοιχεία γιά τή σπατάλη έργατικοϋ δυναμικοί) μέ
ύψηλή ειδίκευση. Σκοπός μου εδώ δέν είναι ή αυ
τόνομη οικονομολογική διερεύνηση του προβλή
ματος, αλλά ή αίσθητοποίηση του μεγέθους τών
έπιπτώσεών του πού σχετίζονται μέ τό πρόβλημα
τής άποστέρησης.
Ή Κεντρική Στατιστική 'Υπηρεσία τής Σοβιε
τικής Ένωσης τό 1969 εξέτασε, σέ 240 επιχειρή
σεις, τό πώς άξιοποιεΐται ό εργάσιμος χρόνος άπό
τούς μηχανικούς. Ή έρευνα αύτή έδειξε τά παρα
κάτω: στά 27 % τών ειδικών οί άλλότριες πρός τό
μηχανικό άσχολίες κάλυπταν τά 10 % τού εργάσι
μου χρόνου τους, στά 30 % τών ειδικών τά 1030 % καί στά 8 % τά 30-50 % τού εργάσιμου χρό
νου τους. Συνολικά τά 69 % τών μηχανικών,
παράλληλα μέ τή δουλειά του μηχανικού, έκαναν
καί άσχολίες πού δέν προϋπόθεταν άνώτερη ειδί
κευση. Π.χ., γράψιμο έκθέσεων, αντιγραφή σχε
δίων καί εγγράφων, καθήκοντα άνεφοδιασμού,
άκόμα καί δουλειές συνδέσμου, κλπ.
"Αν ύποθέσουμε πώς αύτό τό φαινόμενο διακρί
νει καί τίς άλλες έπιχειρήσεις τής Σοβιετικής
Ένωσης, τότε καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι
στή Σ.Ε., στή διάρκεια ένός έτους, χάνονται 180
έκατομμύρια εργάσιμες ώρες μηχανικών. Μ’ άλλα
λόγια, 86.000 στελέχη μέ ύψηλή ειδίκευση, στήν
πράξη, δέν κάνουν δουλειά μηχανικού.1 Μιά σχε
τική έρευνα γιά τήν Τσεχοσλοβακία, πού δημο
σιεύτηκε τό 1970, ανάμεσα στ’ άλλα, διαπιστώνει
πώς κάθε τέταρτος διπλωματούχος άνώτερης σχο
λής κάνει δουλειά πού δέν απαιτεί ύψηλή ειδί
κευση, ενώ σημαντικό τμήμα τών απόφοιτων τών
μεσαίων τεχνικών σχολών κάνει χειρωνακτική ερ
γασία.2
Οί ευρύτερες έρευνες πού άναφέρονται στά
προβλήματα τής σωστής άξιοποίησης τού εργατι
κού δυναμικού δείχνουν τήν πολυπλοκότητα τού
ζητήματος. Π.χ., δείχνουν ότι οί γεωγραφικές καί
οί πληθυσμιακές διαστάσεις, ή εθνολογική Ιδιαι
τερότητα κλπ., δέν είναι καθόλου άμελητέοι
παράγοντες τής σχεδιομετρικής άντιμετώπισης
τού προβλήματος. Αύτό αφορά πρώτ’ απ’ όλα τή
Σοβιετική 'Ένωση.
Οί τεράστιες διαφορές στήν πυκνότητα τού
πληθυσμού τών δημοκρατιών καί τών διαφόρων
περιοχών τής Σοβιετικής 'Ένωσης δυσχεραίνουν
τή σωστή αξιοποίηση τού εργατικού δυναμικού.
Έτσι παρατηρεΐται τό φαινόμενο άλλοΰ νά ύπάρχει πλεονασμός καί άλλοΰ πάλι έλλειψη έργατικής δύναμης. Τό φαινόμενο αύτό έπηρεάζει τή
δομή τού έργατικοϋ δυναμικού τής χώρας, γενικά.
1. Βλέπε στή Λιτερατούρναγια Γκαζέτα (No 37, 1969) καί
στό βιβλίο τοΟ Σίμαϊ Μίχαϊ, Πρός τήν τρίτη χιλιετηρίδα, Βου
δαπέστη, 1971, σελ. 327.
2. Σίμαϊ Μ., στό ίδιο, σελ. 308.

Σέ πολλές περιπτώσεις ή δομή τού εργατικού δυ
ναμικού δέν άνταποκρίνεται στίς τοπικές καί τίς
γενικότερες ανάγκες. Έτσι π.χ., έξαιτίας τής μο
νόπλευρης βιομηχανικής ανάπτυξης τής περιοχής
τών Ούραλίων καί τής Δυτικής Σιβηρίας (όπου ή
ελαφριά βιομηχανία καί ή βιομηχανία τροφίμων
είναι πολύ λίγο άναπτυγμένες, όπως καί οί υπη
ρεσίες), οί γυναίκες είναι πολύ δύσκολο νά θροΰν
δουλειά. Ένώ στίς περιοχές πού μονόπλευρα άναπτύχθηκε ή «γυναικεία» βιομηχανία, π.χ. ή ύφαντουργία, έκεϊ οί άνδρες δέν βρίσκουν εύκολα δου
λειά.
Παράλληλα μέ τήν πραγματική έλλειψη εργατι
κού δυναμικού στή ΣΈ. υπάρχει καί φαινομενική
έλλειψη. Σέ μερικές βιομηχανικές, σιδηροδρομι
κές επιχειρήσεις, στήν αγροτική οικονομία καί σέ
άλλους τομείς, ύπάρχει πλεόνασμα εργατικού δυ
ναμικού. ’Αλλά καί τό φαινόμενο τής υποαπασχό
λησης εργαζομένων σέ έπιχειρήσεις, τό προερχό
μενο κυρίως άπό άδυναμίες στήν οργάνωση, ζη
μιώνει τή λαϊκή οικονομία. Σύμφωνα μέ τό περι
οδικό Βοπρόσι Έκονόμικι τό έτος 1966 ή σοβιε
τική βιομηχανία άπώλεσε 72 έκατομμύρια έργάσιμες μέρες. Από τήν άλλη μεριά δέν σπανίζουν οί
περιπτώσεις τής έποχικής χρησιμοποίησης τού
βιομηχανικού (καί άλλου, μή άγροτικοΰ) έργατικοΰ δυναμικού στήν άγροτική οικονομία.3
Αυτά τά φαινόμενα, άλλοΰ λιγότερο καί άλλοΰ
περισσότερο, ύπάρχουν καί στίς άλλες σοσιαλι
στικές χώρες (μέ έξαίρεση, μάλλον, τή Λαοκρα
τική Γερμανία) καί δυσχεραίνουν τήν πραγματο
ποίηση τών στόχων τής έντατικής άνάπτυξης τής
οικονομίας...
’Αλλά, όπως είπα καί προηγουμένως, εδώ μάς
ένδιαφέρει ή άνθρώπινη πλευρά τού θέματος τής
άξιοποίησης τού έργατικοϋ δυναμικού. Άπό αύτή
τήν άποψη ή δεύτερη παραλλαγή τής άποστέρη
σης έχει πιό βαρειές συνέπειες γιά τόν έργαζόμενο, σάν ύπαρξη ικανή γιά δημιουργία.
β) Δεύτερη μορφή τής άποστέρησης καί
οί άνθρώπινες επιπτώσεις της
Στή δεύτερη περίπτωση ή έννοια τής άποστέρησης χρησιμοποιείται γιά τό χαρακτηρισμό τής
εργασίας άπό τήν οποία λείπει εντελώς τό στοι
χείο τής δημιουργικότητας. Ή έννοια τής άπο
στέρησης έδώ χρησιμοποιείται γιά τό χαρακτηρι
σμό τής έργασίας πού υποβιβάζει, άντί νά άνεβάζει, τόν άνθρωπο, σάν φορέα τής δημιουργικότη
τας. Πρόκειται γιά τό είδος τής έργασίας πού
στερείται έντελώς τού στοιχείου τής αύτενέργειας,
τής παραπέρα ειδίκευσης καί καλλιέργειας τού
έργαζόμενου. Πρόκειται γιά τό είδος τής έργα3. Βλέπε αναφορά στό Βοπρόσι Έκονόμικι (No 10, 1969)
άπό τό Σίμαϊ. Στό ίδιο του έργο, σελ. 309.
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 6' καί γ' τετράμηνο 1977

σίας που ή άσκησή της, υστέρα άπό ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα, έξουδετερώνει καί την ύπολανθάνουσα ακόμα πρωταρχική έφεση του εργα
ζόμενου γιά δημιουργική εργασία, γιά δημιουρ
γική στάση άπέναντι στό έργασιακό περιβάλλον.
Ενδιαφέρει ν’ άναφερθώ εδώ σ’ ένα χωρίο τοϋ
Μάρξ, οπού αναλύει μιά άποψη τοϋ σύνθετου
προβλήματος τής άλλοτρίωσης τοϋ εργάτη άπό
τήν έργασία του. Τό χωρίο αύτό, μόνο του, δέν
εκφράζει τό ούσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο
τής άλλοτρίωσης τοϋ έργάτη, πού συνίσταται στό
ότι τά δημιουργήματα τής εργασίας του άποχωριζόμενα άπό αυτόν κυριαρχούν άπάνω του μέ τή
μορφή τοϋ κεφαλαίου πού τόν εκμεταλλεύεται. Μέ
αύτή τήν έννοια ό εργάτης στό σοσιαλισμό δέν
είναι άλλοτριωμένος.
Στό σοσιαλισμό ό έργάτης δέν είναι έκμεταλλευόμενος—καί όταν άκόμα ό ίδιος αισθάνεται
τήν έργασία του ξένη πρός τόν έαυτό του. Ή
άποξένωσή του άπό τήν έργασία του σχετίζεται,
πρώτ’ άπ’ όλα, μέ τό χαρακτήρα τής εργασίας πού
κάνει καί μέ τίς συνθήκες τής δουλειάς. Άπό
αύτή τήν άποψη τό άπόφθεγμα τοϋ Μάρξ, πού
παραθέτω στή συνέχεια, μπορεί νά χρησιμοποιη
θεί γιά τό χαρακτηρισμό τής κατ’ εξοχήν άποστερητικής έργασίας, γενικά. Πρόκειται γιά τίς περι
πτώσεις, όπου «ό έργάτης δέν έπιθεβαιώνει τόν
έαυτό του στήν έργασία, άλλά άρνεΐται τόν έαυτό
του, νοιώθει μίζερος καί καθόλου ευτυχισμένος,
δέν άναπτύσσει έλεύθερα τήν πνευματική καί φυ
σική του ένεργητικότητα, άλλά άπονεκρώνει τή
σάρκα του καί καταστρέφει τό πνεϋμα του. ’Έτσι
ό έργάτης βρίσκει τόν έαυτό του μόνο έξω άπό
τήν έργασία του- τήν ώρα τής έργασίας του αι
σθάνεται εξω άπό τόν έαυτό του. Νοιώθει άνετα
όταν δέν βρίσκεται στή δουλειά του. ‘Έτσι ή έρ
γασία του δέν είναι εθελοντική, άλλά καταναγκαστική· είναι καταναγκαστική έργασία. Γιά
τό λόγο αύτό ή έργασία δέν είναι ή ικανοποίηση
μιας άνάγκης, άλλά ένα μέσο νά ικανοποιήσει
άνάγκες έξω άπό αύτήν. Ό άλλότριος χαρακτήρας
της φαίνεται καθαρά άπό τό γεγονός ότι μόλις
πάψει νά ύπάρχει φυσικός ή άλλος έξαναγκασμός
ή έργασία άποφεύγεται σάν μάστιγα...».4
Στή συνέχεια, όταν μιλώ γιά τήν ύπαρξη άμε
σης σχέσης άνάμεσα στήν άποστερητική έργασία
καί τήν άλλοτρίωση, πρώτ’ άπ’ όλα αύτό τό είδος
τής άποστέρησης έννοώ.
Ή άποστερητική έργασία, άπό τή φύση της, εί
ναι ξένη πρός δύο βασικούς στόχους τοϋ σοσια
λισμού. Πρός τό στόχο πού άναφέρεται στήν ταύ
τιση τοϋ έργαζόμενου μέ τήν έργασία του καί
πρός τό στόχο πού άφορά τήν πολύπλευρη άνάπτυξη τών εργασιακών καί τών εύρύτερων ίκανο4. Κ.. Μάρξ, Οικονομικά καί φιλοσοφικά χειράγραμα, ’Εκ
δόσεις «Γλάρος», 1975, σελ. 95-96.
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τήτων καί γνώσεων τοϋ άνθρώπου. Μ’ άλλα λό
για, είναι ξένη πρός τό στόχο τής σοσιαλιστικής
άνάπτυξης καί άρτίωσης τών άνθρώπων. Γι’ αύτό,
άπό αυτή εδώ τή σκοπιά, ή άποστερητική έργασία
είναι, κατ’ άρχήν, άλλοτριωτική έργασία.
Έν μέρει διαφορετικά έχουν τά πράγματα, όταν
θέλουμε νά προσδιορίσουμε τήν οικονομική καί
τήν ιστορική λειτουργία τής άποστερητικής έρ
γασίας, μέσα στίς συνθήκες τής οικοδόμησης τοϋ
σοσιαλισμού. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, πρέπει νά
ξεκινούμε άπό τήν άδιαμφισβήτητη άλήθεια πώς,
έντοπιζόμενη στά πλαίσια τοϋ κοινωνικοιστορικοϋ γίγνεσθαι, ή κοινωνικά άναγκαία έργα
σία—συνεπώς καί ή κοινωνικά άναγκαία άνειδίκευτη καί ήμιειδίκευτη άποστερητική έργα
σία—,στήν πάλη γιά τή δημιουργία κοινωνικών
καί άνθρώπινων σχέσεων άνώτερης ποιότητας, εί
ναι ένας θετικός συντελεστής. Αύτό όμως δέν αί
ρει τή διαπίστωση ότι αύτοΰ τοϋ είδους ή έργασία
στόν έργάτη-φορέα της έπιδρά άλλοτριωτικά. Γι’
αύτό άκριβώς οί σκοποί τοϋ σοσιαλισμού προδια
γράφουν τήν κατάργηση όλων τών ειδών τής
άνειδίκευτης, τής άποστερητικής έργασίας. Όμως
στίς σημερινές συνθήκες ή άνειδίκευτη καί ήμιειδίκευτη έργασία άποτελοϋν οργανικό στοιχείο τής
πολιτικής τής άπασχόλησης: 'Η κοινωνία έχει
χρέος νά φροντίσει γιά τήν έπάνδρωση τών άντίστοιχων έργασιών μέ τό άναγκαϊο άνειδίκευτο καί
ήμιειδίκευτο έργατικό δυναμικό.
Μέ τήν άμεση πρακτική σπουδαιότητα αύτοΰ
τοϋ καθήκοντος έξηγεΐται, πρώτ’ άπ’ όλα, Ô* τρό
πος πού οί οικονομολόγοι καί οί πολιτικοί άντιμετωπίζουν τό πρόβλημα τής καλύτερης, τής ορ
θολογικής άξιοποίησης τοϋ έργατικοϋ δυναμικού.
Δηλαδή τό ότι, κατά τήν άντιμετώπιση αύτοΰ τοϋ
προβλήματος, βάζουν κατά μέρος τό γεγονός ότι
ή μή δημιουργική, ή μονότονη καί άνιαρή, ή
άποστερητική έργασία έπιδρά άλλοτριωτικά πάνω
στόν έργάτη καί, σάν άνθρωπο, τόν φτωχαίνει. Οί
ιδεολογικές καταβολές αύτής τής συμπεριφοράς
άνάγονται, κυρίως, στήν άπολυτοποίηση τής θέσης
ότι ή αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργασίας
άποφασίζει γιά τήν άνωτερότητα τοϋ σοσιαλι
σμού, γιά τήν προχωρητική του πορεία πρός τόν
κομμουνισμό. ’Αντίληψη πού κρίνει τά πάντα άπό
τό έκφραζόμενο σέ άριθμούς οικονομικό άποτέλεσμα. Καί είναι φανερό πώς κρινόμενη ή έργασία
τοϋ άνθρώπου μέ αύτό τό κριτήριο χάνει τό
προσωπικό της χρώμα. Στήν άντιμετώπιση τοϋ
προβλήματος τής καλύτερης άξιοποίησης τοϋ έργατικοϋ δυναμικού, αύτό πού ένδιαφέρει δέν είναι
ό βαθμός πού τό άτομο, σάν φορέας δημιουργικών
ικανοτήτων καί άνθρώπινων άξιών, αύτοπραγματώνεται, άλλά ό βαθμός πού αύτό, μέ τήν έργασία
του, συμβάλλει στό άνέβασμα τής παραγωγικότη
τας τής κοινωνικής έργασίας, στήν πραγματο
ποίηση τών έκάστοτε παραγωγικών καί οίκονομι-
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κών στόχων. Τό ότι ή άποστερητική εργασία επε
νεργεί αλλοτριωτικά απάνω στό άτομο καί τοϋ
φράζει τό δρόμο τής άνθρώπινης αυτοπραγμάτω
σής του, βρίσκεται έξω άπό τό οπτικό πεδίο αυ
τής τής άποψης. Μά καί τό αίτημα τής δημιουρ
γίας των ύλικών προϋποθέσεων γιά τόν εξανθρω
πισμό τής εργασίας ύποτάσσεται στίς άπαιτήσεις
τής άναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής, μέ κέν
τρο άναφοράς τήν αύξηση τής παραγωγικότητας
τής εργασίας, τήν παραγωγική άποδοτικότητα καί
τό οικονομικό κέρδος. Κι άς μήν ξεχνάμε πώς ή
δημιουργία των ύλικών προϋποθέσεων γιά τόν έξανθρωπισμό τής εργασίας είναι μία πολυδάπανη
ύπόθεση, καί οί σοσιαλιστικές χώρες μόνο βαθ
μηδόν καί σταδιακά μπορούν—στό βαθμό πού
τεχνικά-τεχνολογικά καί οικονομικά άναπτύσσονται—νά τήν επιτύχουν.
Άπό τά παραπάνω προκύπτει πώς γι’ αύτή τήν
άντίληψη, άν κριθει σύμφωνα μέ τήν εσωτερική
δομική της λογική, τό κοινωνικό πρόβλημα τής
άντιστάθμισης καί του περιορισμού τών άλλοτριωτικών επιπτώσεων που σχετίζονται μέ τήν
άποστερητική εργασία, σάν αυτόνομο πρόβλημα,
δέν υφίσταται. Έτσι εξηγείται ή πλήρης άγνοιά
του άπό τούς «λογικά σκεπτόμενους» ειδικούς φορεϊς αυτής τής άντίληψης. Γι’ αύτούς, τό κύριο
πρόβλημα στό σοσιαλισμό συνίσταται στήν άνάπτυξη τής τεχνικής (καί τής επιστήμης), πού άποτελεϊ τόν κυριότερο όρο γιά τήν έπίτευξη τής πιό
ύψηλής παραγωγικότητας τής έργασίας. ’Εξάλλου,
σύμφωνα μέ τήν άπλουστευτική λογική δομή αύτής τής άποψης, ή καθολική έφαρμογή τής νέας
τεχνικής (αύτοματοποίηση) συνεπάγεται άναγκαϊα
τήν καθολίκευση τής δημιουργικής έργασίας,
«συνεπώς» καί τόν καθολικό έξανθρωπισμό τής
έργασίας.
Στή διερεύνηση γιά τίς βαθύτερες καταβολές
αυτής τής διανοητικής συμπεριφοράς βρίσκουμε
ότι αύτή ξεκινά άπό τήν άντίληψη έκείνη πού
συνδέει, μέ άμεσο τρόπο, τήν κοινωνική πρόοδο
μέ τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων έξαίροντας τόν άποφασιστικό ρόλο τής τεχνικής
προόδου στή διαδικασία τής ιστορικής μεταλλα
γής. Σύμφωνα μέ αύτή τήν άποψη, τά στάδια τής
ιστορικής άνάπτυξης άντιστοιχοΰν, μέ άναπόδραστο τρόπο, στά στάδια τής τεχνικής προόδου.
«Συνεπώς», ή συνεχώς έξελισσόμενη ιστορία τής
τεχνικής είναι αύτή ή ίδια ή άναπτυσσόμενη
ιστορία τής άνθρωπότητας, άπό τά κατώτερα στά
δια τής άνθρώπινης ζωής μέχρι τά άνώτερα. Έτσι,
ή αύτονόμηση τής τεχνικής προόδου στή σκέψη
(καί στήν ερευνά) τοϋ μαρξιστή αύτής τής νοο
τροπίας, είναι επιτρεπτή καί έπιδιώκεται. Ή διαλεχτική τής άνθρώπινης ιστορίας άπλουστεύεται
στό έπακρο. Αύτό πού ένδιαφέρει είναι ό σαφής
προσδιορισμός τών σταδίων τής τεχνικής προό
δου. Καί μέ τή γνώση αυτού όλα τά άλλα κοινω

νικά καί ίστορικά προβλήματα καθίστανται «αύτονόητα». Σύμφωνα μέ αύτή τήν άποψη, ή αύτο
ματοποίηση έκπροσωπεΐ τό τρίτο, ποιοτικά νέο,
στάδιο στήν άνάπτυξη τών μέσων τής έργασίας
(εργαλεία, μηχανές, αύτοματοποίηση), πού άντιστοιχεί. σέ ενα νέο στάδιο τής ιστορικής προό
δου—στό σοσιαλισμό.
Γι’ αύτή τήν άντίληψη καί μεθοδολογία, ή αύ
τοματοποίηση ύπάρχει σάν άνεξάρτητη άπό τή
θέλησή μας ύλικοτεχνική άντικειμενική πραγμα
τικότητα, πού μέ καθοριστικό τρόπο έπηρεάζει τή
ζωή μας. Μάλιστα στή μαρξιστική φιλολογία συ
χνά συναντάμε καί μιά εύρύτερη παραλλαγή αύ
τής τής άντίληψης κατά τήν όποια όχι μόνο ή
αύτοματοποίηση, αλλά καί ή έπιστημονικοτεχνική έπανάσταση (πού ένσαρκώνει τήν επιστη
μονική καί τήν τεχνική πρόοδο, τήν έπανάσταση
στήν πληροφόρηση, τίς έπικοινωνίες, τήν οργά
νωση καί διεύθυνση, τήν έκπαίδευση, κλπ.),
άκόμα καί ή έπιτάχυνση τών ρυθμών άνάπτυξης
τής έπιστημονικο-τεχνικής έπανάστασης, συνιστοΰν άνεξάρτητη άπό τή θέλησή μας άντικειμενική διαδικασία.5
Οί οπαδοί αύτής τής άποψης, στή διερεύνηση
τού συσχετισμού άνθρωπος-τεχνική, ξεκινούν άπό
τήν ύπόθεση ότι τό ένεργητικό ψτοιχεϊο αυτού
τού συσχετισμού δέν είναι ό άνθρωπος, άλλά ή
τεχνική. Ό άνθρωπος, σάν παραγωγική δύναμη,
μόνο κάτω άπό τήν «επίδραση» τής τεχνικής εν
εργοποιείται. Ή εισαγωγή άπό μερικούς τού συν
τελεστή οργάνωση, πού συνδέει τόν άνθρωπο μέ
τήν τεχνική, σημαίνει άπλώς τή συμπλήρωση τού
σχήματος άνθρωπος-τεχνική καί όχι τή μεταβολή
του. Ή μονόγραμμη μηχανιστική ντετερμινιστική δομή αύτοΰ τού σχήματος παραμέ
νει άνέπαφη. 'Η λογική αύτοΰ τού βελτιωμέ
νου σχήματος έχει ώς εξής: Ή νοούμενη σάν
άπλή ύλική πραγματικότητα νέα τεχνική (αύτομα
τοποίηση) «έπιδρά» μεταπλαστικά στήν οργάνω
ση, ή όποια (παράλληλα μέ τήν αύτόνομη έπίδραση τής τεχνικής) άσκεϊ έπίσης έπίδραση πάνω
στόν άνθρωπο καί τόν μεταβάλλει—πρός τό καλύ
τερο—,μέ τόν όρο πώς οί άλλαγές στήν τεχνική
καί τήν οργάνωση συντελοΰνται πάνω στή βάση
τού συστήματος τής κοινωνικής ιδιοκτησίας, δη
λαδή μέσα στίς συνθήκες τής σοσιαλιστικής Ιδιο
κτησίας.
Πολλοί μαρξιστές μιλούν γιά τήν άρχή τής
προσαρμογής τής οργάνωσης στίς άπαιτήσεις τής
έκάστοτε τεχνικής σάν νά πρόκειται γιά άλήθεια
πού δέν έπιδέχεται καμιά άμφισβήτηση, δηλαδή
καμιά βελτίωση. Συχνά διαβάζουμε σέ πανεπιστη
μιακά έγχειρίδια, άλλά καί σέ «αύστηρά» έπιστημονικά συγγράμματα, πώς «ή εσωτερική λογική
5. Βλέπε, Γκυούργκυ Nt. Σάκασιτς, Οίγγαρία καί
έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση, Βουδαπέστη, 1973, σελ. 11.
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τής τεχνικής αποφασίζει καί γιά τό ποιές μορφές
οργάνωσης είναι οικονομικότερες».
Δέν αμφισβητούμε, βέβαια, τό γεγονός ότι ή
οργάνωση τής εργασίας, γιά νά τελεσφορήσει,
πρέπει νά στηρίζεται στίς τεχνικές καί τίς τεχνο
λογικές πραγματικότητες, καί νά τίς άξιοποιεΐ.
’Αμφισβητούμε όμως τήν ύποταγή τού παράγοντα
άνθρωπος, καί σάν δημιουργού τής οργάνωσης,
στή «λογική τής τεχνικής», τονίζοντας τή σπουδαιότητα τής άνθρώπινης πρωτοβουλίας στή δια
μόρφωση καί τήν έπιλογή τών καταλληλότερων
οργανωτικών μορφωμάτων. Όσον αφορά δέ τό
σοσιαλισμό, δηλαδή τή σοσιαλιστική άνάπλαση
τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος, εξαιρούμε τή ση
μασία τής ριζοσπαστικής στάσης στά ζητήματα
τών οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, πράγμα πού
αύτή ή άποψη άγνοεΐ έντελώς.
’Ιδιαίτερα, όσον αφορά τό παρόν καί τό άμεσο
μέλλον τών σοσιαλιστικών χωρών, έχει σημασία
νά τονίσουμε ότι μόνον εφόσον αυτές οί χώρες
στηριχθοΰν στήν αύτενεργό καί πρωτόβουλη
δράση τών εργαζόμενων είναι δυνατό ν’ άντιμετωπίσουν—μέ τή βοήθεια τών νέων οργανωτικών
μορφών καί τών νέων έργασιακών κοινοτήτων—τά
αλλοτριωτικά φαινόμενα πού πηγάζουν άπό τήν
άποστερητική έργασία, προετοιμάζοντας συγχρό
νως τό έδαφος γιά τή μελλοντική καθολική καί
οριστική εξάλειψη τής άλλοτρίωσης, γενικότερα.
2, ή οργάνωση σάν μέσο καταπολέμησης
τής άλλοτρίωσης

Στήν εξέταση αύτοΰ τοϋ προβλήματος πρέπει νά
λαμβάνεται υπόψη ότι παρά τήν αυξανόμενη
σπουδαιότητα τοϋ άνθρώπινου παράγοντα στή
διαμόρφωση τής άναπτυξιακής οικονομικής πολι
τικής, ή άρχή τής άποδοτικότητας τής εργασίας
καί τοϋ οίκονομικοΰ κέρδους εξακολουθούν νά
δροΰν σάν τά καθοριστικά κίνητρα καί κριτήρια
τής τεχνικής προόδου. Οί σοσιαλιστικές χώρες
όέν είναι ακόμα σέ θέση νά υποτάξουν τήν τε
χνική πρόοδο στήν άρχή τοϋ ανθρωπισμού. Γιά
πολύν καιρό ακόμα ή άρχή τοϋ ανθρωπισμού θά
λειτουργεί σάν παράλληλο μέ τήν άρχή τοϋ οικο
νομικού δυναμισμού σύστημα άναφοράς, καί
μόνο εν μέρει σάν ενδογενές σύνδρομο τής τεχνι
κής καί τής οικονομικής άνάπτυξης.
Ή πλήρης εφαρμογή τής αρχής τοϋ σοσιαλι
στικού ούμανισμοϋ, σύμφωνα μέ τήν όποια όλα
πρέπει νά ύποτάσσονται στό σκοπό τής βιοτικής
άνεσης καί τής ελεύθερης δημιουργικότητας τοϋ
άνθρώπου (όλων τών ανθρώπων), είναι πολυδά
πανη «έπιχείρηση». Στήν Ουγγαρία π.χ. σχεδόν
τό 50 % τοϋ συνολικού άριθμοϋ τών βιομηχανικών
εργατών εργάζονται σέ δουλειές πού, στίς σημερι
νές συνθήκες εργασίας, ή πλήρης μηχανοποίησή
τους δέν θά ήταν οικονομικά συμφέρουσα. Όσον
άφορά τίς προοπτικές τοϋ μέλλοντος, ύπαινίσσο218

μαι πώς στά έπόμενα 10-15 χρόνια ή εισαγωγή
καί ή διάδοση σύγχρονων εγκαταστάσεων πού θά
προξενούσαν επανάσταση στίς φορτοεκφορτώσεις,
δηλαδή σέ έναν τομέα όπου σέ μαζική κλίμακα
χρησιμοποιείται ή μή δημιουργική, ή άνειδίκευτη
έργασία, είναι στόχος άνέφικτος. ”Αν τώρα σέ
όλα αυτά προσθέσουμε ότι στά προσεχή έτη προβλέπεται ή σχετικά εύρεία εισαγωγή στήν παρα
γωγή τοϋ μερικοΰ αυτοματισμού, πού ευνοεί τό
σύστημα τής άλυσίδας, δηλαδή τή χρησιμοποίη
ση, σέ μαζική έκταση, τής ήμιειδίκευτης εργα
σίας, καί λάβουμε επίσης ύπόψη πώς, γιά μιά με
γάλη περίοδο, θά συνεχίζει νά δρά ή τάση τής
αύξησης τοϋ έργατικοϋ δυναμικού στόν τριτογενή
τομέα καί στή δουλειά τοϋ γραφείου, τότε θά
μπορέσουμε νά καταλάβουμε καλύτερα τήν πρα
κτική σπουδαιότητα τής παρατήρησης ότι τό
αντιστάθμισμα καί ό περιορισμός τής άλλοτρίω
σης, πού άπορρέει άπό τήν άνειδίκευτη καί τήν
ήμιειδίκευτη έργασία, έξακολουθεΐ νά παραμένει
ένα άπό τά σπουδαιότερα καθήκοντα τής σοσια
λιστικής κοινωνίας.
Έτσι, στά έπόμενα χρόνια, ή αναδιάρθρωση καί
ή τελειοποίηση τοϋ οργανωτικού συστήματος, ή
καλυτέρευση τής ποιότητας τών διανθρώπινων
σχέσεων στούς χώρους έργασίας, ή αρτίωση τών
ύφισταμένων ομάδων έργασίας σοσιαλιστικής
ύφής καί ή δημιουργία νέων, ή έξασφάλιση τών
απαραίτητων συνθηκών γιά τήν άσκηση άπό
όλους τούς έργαζόμενους, καί σέ βάθος, τών δη
μοκρατικών διαδικασιών, άποτελοϋν, γιά τό άμεσο
μέλλον, τούς σημαντικότερους συντελεστές γιά τό
άντιστάθμισμα καί τόν περιορισμό τής άλλοτρίω
σης στή δουλειά. Παράλληλα όμως, μ’ αύτό τό
σύνθετο καθήκον, ή κοινωνία πρέπει νά προετοι
μάζει τό έδαφος μέ έπιμονή καί μέ φρόνηση γιά
τό πέρασμα σέ ένα ανώτερο στάδιο άνάπτυξης,
όπου θά καταστεί δυνατή ή πληρέστερη σύζευξη
τής άρχής τοϋ οικονομικού δυναμισμού μέ τήν
άρχή τοϋ σοσιαλιστικού ούμανισμοϋ.
Ουσιαστικό όρο γιά τή μετάβαση σ’ αύτό τό
στάδιο άνάπτυξης άποτελεΐ ή διεύρυνση καί ή έμβάθυνση τών έρευνών πού ξεπερνούν τά πλαίσια
τού συστήματος «ανθρωπος-τεχνική-παραγωγικό
περιβάλλον», δηλαδή τών έρευνών πού άγκαλιάζουν όλους τούς ούσιαστικούς συντελεστές τής
συσχέτισης Κοινωνία - ’Οργάνωση - ’Ατομο ’Οργάνωση - Κοινωνία.
Στή βάση τών πορισμάτων αύτών τών έρευνών
πρέπει νά οίκοδομηθεΐ ένα βιομηχανικό καί ένα
ευρύτερο οργανωτικό σύστημα, πού θά έπιτρέπει
τή δυναμική έναρμόνιση τών παραγωγικών στό
χων (αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργασίας
+ οικονομικό κέρδος) μέ τούς έξανθρωπιστικούς
στόχους τού σοσιαλισμού—καί στό έπίπεδο τής
συγκεκριμένης οργάνωσης.
Στή συγκρότηση τών συγκεκριμένων όργανωτι-
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κών μορφωμάτων, μαζί μέ τίς γενικές άναφορές,
πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη καί ή εμπειρία πού
λέει οχι καί τό πιό τέλειο οργανωτικό μόρφωμα,
στήν πράξη, ύφίσταται σημαντικές άλλοιώσεις.
Όχι μόνον ή ποιότητα τής δουλειάς, τό παραγω
γικό περιβάλλον, ή τεχνολογία καί οί άποδοχές,
δηλαδή οί κύριοι άντικειμενικοί συντελεστές τής
λειτουργίας τής οργάνωσης, άλλά καί άλλοι ύποκειμενικοί παράγοντες πού σχετίζονται μέ τήν άνθρώπινη ποιότητα του άτόμου, μέ τόν προσωπικό
χαρακτήρα τόν έργαζομένων (καί των προϊσταμέ
νων) έπηρεάζουν τή λειτουργία τού συγκεκριμένου
οργανωτικού μορφώματος καί συντελούν στή
μεταλλαγή του. Σχετικά μέ αυτή τή διαπίστωση,
είναι άξιες προσοχής οί ακόλουθες παρατηρήσεις:
«Οί ψυχολογικές έρευνες βεβαιώνουν πώς ό χα
ρακτήρας τής προσωπικότητας τού εργαζομένου
επηρεάζει τή συμπεριφορά του άπέναντι στή διεύ
θυνση. Υπάρχουν εργαζόμενοι πού δέν ένδιαφέρονται νά ξεχωρίσουν, μέ τή δουλειά τους, άπό
τούς άλλους. Καί είναι τόσος ό φόβος τους γιά τό
ενδεχόμενο τής άποτυχίας, ώστε τρομάζουν καί
στήν ιδέα άκόμα τής ανάληψης ατομικής ύπευθυνότητας. Πολλοί άπό αυτούς επιζητούν έξω άπό
τή δουλειά τους τήν ‘αυτοπραγμάτωσή τους’. Ή
μοναδική τους έγνοια, στή δουλειά, είναι πώς νά
σκοτώσουν τό χρόνο τους...». Σέ μιά ειδική με
λέτη διαπιστώνεται ότι οί άνθρωποι πού δέν χα
ρακτηρίζονται άπό τήν τάση τής επιβολής πάνω
στούς άλλους καί οί όποιοι, ώστόσο, σάν άτομα
έπιθυμοΰν νά διακριθοΰν, στίς σχέσεις τους μέ
τούς προϊσταμένους τους θέλουν νά δείξουν ότι
είναι Ικανοποιημένοι μέ τά καθήκοντα πού τούς
άνατίθενται, καί πώς οί όροι τής δουλειάς τους
βελτιώνονται. ’Απεναντίας, σέ όσους ή αυθεντικό
τητα καί ή αίγλη τής έξουσίας έχει μεγαλύτερη
βαρύτητα άπό τήν τάση τους νά ξεχωρίσουν, μέ
τή δουλειά τους, άπό τούς άλλους, αύτή ή συμπε
ριφορά σπάνια έμφανίζεται. Αυτό πού βαραίνει
στίς εκτιμήσεις τους δέν είναι τό τί εκπροσωπούν
σάν άνθρωποι καί σάν δημιουργικά άτομα, άλλά
τό ποιά θέση κατέχουν στό σύστημα τής ιεραρ
χίας. Έπιθυμοΰν νά κερδίσουν τήν εύνοια τών
προϊσταμένων τους γιά ν’ ανεβούν... Εξάλλου,
υπάρχουν καί έργαζόμενοι πού, στό άμεσο περι
βάλλον τους, στήν οικογένεια καί στόν προηγού
μενο τόπο τής δουλειάς τους, τόσο πολύ έχουν
πιά συνηθίσει νά ζοΰν κάτω άπό τίς άμεσες προσ
ταγές τών άλλων, ώστε τή μορφή τής έμμεσης
διεύθυνσης ούτε κάν τήν παίρνουν γιά διεύθυνση.
Καταχρώνται τά πολλά δικαιώματα πού τούς πα
ρέχει αυτός ό τρόπος διεύθυνσης, ενώ, άπό τήν
άλλη μεριά, θέλουν νά άπαλλαγοΰν άπό τήν ευ
θύνη γιά τά καθήκοντα πού τούς ανατίθενται.6
6. Βλέπε στή συλλογή μελετών μέ τόν τίτλο Βιομηχανική
κοινωνιολογία, Βουδαπέστη, 1969, σελ. 225-226.

Καί αύτές οί νύξεις συνηγορούν γιά τήν άποψη
ότι στή δημιουργία τών σύγχρονων οργανωτικών
μορφών, πέρα άπό τούς άντικειμενικούς συντελε
στές καί σέ σύνδεση μ’ αύτούς, πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη ή διαφορικότητα τών χαρακτήρων
καί τών άτομικοτήτων τών έργαζομένων. Τό συν
δεόμενο μέ τήν έπέκταση τής έπιστημονικοτεχνικής έπανάστασης καθολικό, πιά, αίτημα γιά
τήν αύτενεργό συμμετοχή τών έργαζομένων στήν
παραγωγική διαδικασία καί στή διαμόρφωση τών
συνθηκών έργασίας, μόνο πάνω στή βάση αύτή
είναι δυνατό νά έφαρμοστει. Εξάλλου, σ’ αυτό τό
αίτημα θέλησε νά άνταποκριθεΐ, αυτή τήν άνάγκη
θέλησε νά εύνουχίσει ή σύγχρονη μορφή οργά
νωσης τής έργασίας, ή γνωστή μέ τό όνομα
human relations (άνθρώπινες σχέσεις).
Κύριος σκοπός τών «άνθρώπινων σχέσεων» εί
ναι ή αύξηση τής παραγωγικότητας τής έργασίας,
όχι όμως μέ τή μέθοδο τού έξαναγκασμοΰ, άλλά
αντίθετα: κάνοντας τούς έργαζόμενους νά ένδιαφέροναι γιά τήν παραγωγή σάν άτομικότητες καί
σάν νά πρόκειται γιά δική τους ύπόθεση. Σέ αντί
θεση μέ τό αυταρχικό σύστημα τού τεϋλορισμοΰ,
όπου ή τεχνολογία τής παραγωγικής διαδικασίας
είναι φτιαγμένη έτσι πού ό έργαζόμενος νά λει
τουργεί σάν τό άπόλυτο ένεργούμενό της, σάν τό
άπλό μέσο τής παραγωγικής διαδικασίας (καί τού
προϊσταμένου τής έργασίας), χωρίς έστω καί τήν
έλάχιστη δυνατότητα γιά αυτόβουλη δράση, ή
σχολή τών «άνθρώπινων σχέσεων» έξήρε τή ση
μασία τής αυτόβουλης πρόσδεσης τού άτόμου
στήν παραγωγική διαδικασία καί στήν έργασιακή
κοινότητα. Αύτός ό τρόπος οργάνωσης τής έργα
σίας δίνει μεγάλη προσοχή στήν έξάλειψη τής
μονότονης καί άνιαρής έργασίας καί ένδιαφέρεται
γιά τόν έξανθρωπισμό τού παραγωγικού περιβάλ
λοντος: τή βελτίωση τών όρων προστασίας τών
έργατών άπό τά έργατικά άτυχήματα, τήν υγιεινή
καί τήν αισθητική τού παραγωγικού περιβάλλον
τος, τήν έκπαίδευση καί τή μετεκπαίδευση τών
έργαζομένων, άλλά πάνω άπ’ όλα ένδιαφέρεται γιά
τή δημιουργία άποδεκτών άπό όλους τυπικών
(formal) καί άτυπικών (informal) άνθρώπινων σχέ
σεων στό χώρο τής δουλειάς. Γιά τό σκοπό αυτό,
οί ειδικοί τής σχολής «άνθρώπινες σχέσεις» έπεξεργάστηκαν έξειδικευμένες μεθόδους έπηρεασμοΰ
τών άνθρώπων γιά τήν έπίτευξη τής άρμονικής
συνεργασίας άνάμεσα στίς έργασιακές όμάδες καί
άνάμεσα στά άτομα μέ διαφορετικούς χαρακτήρες.
Τό σύστημα αυτό τής οργάνωσης καί διεύθυνσης
δίνει προσοχή στόν παράγοντα τής καλής διάθε
σης τών έργαζομένων, στήν τελειοποίηση τής
«βιομηχανικής δημοκρατίας», στή δημιουργία
προσωπικών σχέσεων καί δεσμών μεταξύ τών έρ
γαζομένων, έπιδιώκει τό «διάλογο» άνάμεσα στούς
έργάτες καί τή διεύθυνση, κλπ. Κύριος σκοπός
όλων αυτών είναι, όπως είπαμε, ή αύξηση τής
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παραγωγικότητας τής έργασίας καί, συνεπώς, ή
αύξηση τοϋ κεφαλαιοκρατικού κέρδους.7
Τό αίτημα γιά τήν αύτόθουλη ένεργό συμμε
τοχή τών εργατών στή διαμόρφωση τοϋ παραγω
γικού περιβάλλοντος άρχισαν νά παίρνουν ύπόψη
στά σοβαρά καί στην άντιμετώπιση τών προβλη
μάτων, πού στό σημερινό στάδιο τής άνάπτυξης
δημιουργεί τό σύστημα-άλυσίδα πού φέρνει τό
όνομα τοϋ ’Αμερικανού έργοστασιάρχη Φόρντ.
’Από αύτή τήν άποψη, είναι άξιες προσοχής οί
καινοτομίες πού είσήγαγε τό σουηδικό εργοστά
σιο παραγωγής αύτοκινήτων Βόλβο, μέ τή δη
μιουργία ένός νέου συστήματος-άλυσίδας, πού
καταργεί τήν ύποχρεωτική πρόσδεση τοϋ εργάτη
στήν αυστηρή, μονότονη τεχνολογία τής παραγω
γικής διαδικασίας καί στό ρυθμό τής άδιάλειπτα
λειτουργούσας «άλυσίδας».
Στό νέο αύτό σύστημα ό εργάτης άποκτά μιά
σχετική αυτονομία κίνησης· τοϋ δίνεται ή δυνα
τότητα—μέσα στά περιθώρια τής παραγωγικής
διαδικασίας—ν’ άναπτύξει μιά ορισμένη αύτό
θουλη δράση. Παράλληλα, τό νέο σύστημα βελ
τιώνει τίς συνθήκες καί τό περιβάλλον τοϋ χώρου
τής δουλειάς, έξασφαλίζοντας στούς έργάτες δια
λείμματα ξεκούρασης, αναψυχής καί ανασύνταξης
τών δυνάμεών τους. Γενικά, τό νέο αύτό
σύστημα-άλυσίδα επιδιώκει (καί σέ μεγάλο βαθμό
τό πετυχαίνει) τήν ταύτιση τοϋ έργάτη μέ τή δου
λειά του καί μέ τό παραγωγικό του περιβάλλον,
μέσα στό όποιο ό έργάτης δέν έχει τήν αίσθηση
ότι είναι ένα άπλό μέσο, άφοϋ, ώς ένα βαθμό,
μπορεί νά διατηρεί καί νά ασκεί τήν αύτονομία
του.8
’Ιδιαίτερα όταν άναφερόμαστε σέ θετικά παρα
δείγματα άπό τό μή σοσιαλιστικό χώρο, δέν πρέπει
νά μάς διαφεύγει ότι ή παραγωγική οργάνωση,
στή σχέση της πρός τόν εργαζόμενο, δέν εκ
προσωπεί μόνο τά αιτήματα καί τίς άνάγκες τής
δοσμένης παραγωγικής επιχείρησης, άλλά εύρύτερες άνάγκες καί αιτήματα. Έδώ τονίζω τό σημαν
τικότατο, άπό θεωρητική άποψη, γεγονός ότι ατό
σημερινό κόσμο οί κοινωνικές σχέσεις καί τά
κοινωνικά (ταξικά) συμφέροντα αποτελούν τό
ευρύτερο υποχρεωτικό βάθρο πάνω στό όποιο
στηρίζεται τό κοινωνικό οργανωτικό σύστημα,
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ συστήματος παρα
γωγικής έργασίας.
Ή πρακτική σπουδαιότητα αυτής τής διαπί
στωσης, γιά τίς σοσιαλιστικές χώρες, συνδέεται
7. Λεπτομερή εικόνα, γιά τίς θεωρητικές βάσεις τής όργανωτικής μορφής τών «άνθρωπίνων σχέσεων» καί γιά τίς άλλες
σύγχρονες μορφές όργάνωσης καί διεύθυνσης, άπό τόν «τεϋλορισμό» καί πέρα, δίνει ό σοβιετικός επιστήμονας, ειδικός
του θέματος, Ντ. Μ. Γκβισιάνι, στή μονογραφία του μέ τίτλο
’Οργάνωση καί διεύθυνση, Μόσχα, 1970, Βουδαπέστη, 1972.
8. Περισσότερα γιά τό «πείραμα» τού Βόλβο βλέπε στό ούγγρικό περιοδικό Μαγκυαρορσάγκ, 1973, No 41.
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μέ τό γεγονός ότι τά σύγχρονα μοντέλλα όργάνω
σης γεννήθηκαν καί πρωτοεφαρμόστηκαν μέσα σέ
καπιταλιστικές συνθήκες—γιά τήν εξυπηρέτησή
τους. Συχνά, ή τόσο σπουδαία καί γιά τίς σοσια-'
λιστικές χώρες άποδοτικότητα αυτών τών οργανω
τικών μοντέλλων έπισκιάζει τό γεγονός τής καπι
ταλιστικής τους προέλευσης. Έτσι, ή εφαρμογή
αύτών τών μοντέλλων στίς συνθήκες τοϋ σοσιαλι
σμού γίνεται συχνά μέ τήν πλήρη παραγνώριση
αυτής τής ιδιοτυπίας. Καί τό χειρότερο, όχι σπά
νια, σ’ αυτές τίς («νέες») όργανωτικές μορφές, δί
νεται άβασάνιστα τό επίθετο «σοσιαλιστική»...
Βέβαια, ώς ενα βαθμό, καί μ’ αύτό έξηγεϊται τό
ότι, ώς τώρα, δέν έγιναν σοβαρές προσπάθειες γιά
τή δημιουργία οργανωτικών μορφών τής παραγω
γικής δραστηριότητας μέ σαφή σοσιαλιστικό
άξιολογικό σύστημα άναφοράς, πού ν’ άντιστοιχοϋν πλήρως στό σοσιαλιστικό χαρακτήρα τής
κοινωνίας, στίς ιδιομορφίες καί τίς έμπειρίες τής
δοσμένης χώρας.
Ή έλλειψη (ώς τώρα) άξιόλογων πρωτοβουλιών
γιά τή δημιουργία τών άναγκαίων νέων μορφών
σοσιαλιστικής όργάνωσης τής παραγωγικής δρα
στηριότητας στή βιομηχανία, έπηρέασε ένισχυτικά τήν άρκετά διαδομένη άποψη πώς οί μορφές
όργάνωσης, πού σημαδεύουν τή βιομηχανική
άνάπτυξη τοϋ καπιταλισμού, άποτελοϋν καί γιά
τίς σοσιαλιστικές χώρες—στό βαθμό καί στίς
περιπτώσεις πού ύποχρεώνονται νά παρακολουθή
σουν τίς ίδιες διαβαθμίσεις τής βιομηχανικής εξ
έλιξης—τά ύποχρεωτικά έτοιμα μοντέλλα όργά
νωσης τής παραγωγής. Φυσικά, μέ τά λόγια, τονί
ζεται πάντοτε ή άνάγκη τής κριτικής στάσης απέ
ναντι στίς καπιταλιστικές όργανωτικές μορφές,
άλλά στήν πράξη, συνήθως, αύτό δέν γίνεται. Συ
χνά παρατηρεΐται τό φαινόμενο τής μηχανικής
άντιγραφής. Μόλις τώρα άρχισαν νά διαμορφώ
νονται οί προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία τής
επιστήμης τής σοσιαλιστικής όργάνωσης καί
διεύθυνσης. 'Οπωσδήποτε, έκφράζει μιά γενικό
τερη κατάσταση ή διαπίστωση τοϋ σοβιετικού
άκαδημαϊκοϋ Ρουμιάντσεφ, ότι «στίς μέρες μας οί
άνάγκες τής σοσιαλιστικής άνάπτυξης, ή σημαν
τική αύξηση τών διαστάσεων τής σοσιαλιστικής
παραγωγής, οί ποιοτικές άλλαγές πού έγιναν στή
δομή τής λαϊκής οικονομίας, ή επιτάχυνση τών
ρυθμών τής επιστημονικής καί τής τεχνικής
προόδου, άπαιτοΰν τήν επεξεργασία τής έπιστήμης τής όργάνωσης καί διεύθυνσης».9
Σ’ όλο τό σοσιαλιστικό χώρο φαίνεται νά έχει
γίνει συνείδηση τών άμεσα ενδιαφερομένων (τών
καθοδηγητών) ότι ό εκσυγχρονισμός τοϋ συστή
ματος τής όργάνωσης καί διεύθυνσης, στό σύνολό
του καί στά συστατικά του στοιχεία, συνιστά ου
σιαστικό συντελεστή στήν πάλη γιά τή νίκη στήν
9. Βλέπε τόν πρόλογο στό βιβλίο τοϋ Γκβισιάνι, σελ. 6.
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οικονομική άμιλλα μέ τόν καπιταλισμό- άποτελεΐ
ένα σπουδαίο συντελεστή στήν προσπάθεια γιά
τήν πληρέστερη άξιοποίηση των δυνατοτήτων τής
οικονομικής άνάπτυξης, πού σέ ύπολανθάνουσα
κατάσταση κρίθουν μέσα τους οί σχέσεις τής
κοινωνικής (σοσιαλιστικής) ιδιοκτησίας καί ό
κομμουνιστικός προσανατολισμός τής οργανωμέ
νης κοινωνίας.
Όμως, στό σοσιαλισμό, οί καινοτομίες καί οί
βελτιωτικές προσπάθειες πού άφοροϋν τήν οργά
νωση καί τή διεύθυνση, γιά νά τελεσφορήσουν,
πρέπει νά προωθούν τό θέμα τής σοσιαλιστικής
στάσης των εργαζομένων πρός τήν έργασία. ’Έτσι
ή (τεχνικιστική) άποψη πού άντιμετωπίζει στενό
καρδα τό πρόβλημα του έκσυγχρονισμοΰ τής ορ
γάνωσης καί τής διεύθυνσης, σάν πρόβλημα
προσαρμογής στίς άπαιτήσεις τής τεχνικής καί
τής βιομηχανικής προόδου καί όχι σάν κατ’ έξοχήν κοινωνικό πρόβλημα, δυσχεραίνει αντί νά
προωθεί τή λύση του.
Είναι βέβαια σωστό ότι οί οργανωτικές διαδι
κασίες πού άντιστοιχοϋν στά διαφορετικά στάδια
τής βιομηχανικής άνάπτυξης είναι αδύνατο νά
ύπερπηδηθοϋν. ’Έτσι οί σοσιαλιστικές χώρες πού
έχουν νά διανύσουν αύτά τά στάδια θά έχουν ν’
άντιμετωπίσουν οργανωτικά προβλήματα παρό
μοια μέ εκείνα πού νωρίτερα άντιμετώπισαν οί
καπιταλιστικές χώρες, πού πέρασαν άπ’ αύτά τά
στάδια. Είναι όμως επίσης σωστό—καί αύτό έχει
ξεχωριστή σημασία γιά τή μαρξιστική έρευ
να—ότι οί διαδικασίες αύτές, παρεμβαλλόμενες
άπό τό σοσιαλισμό, ύπόκεινται σέ ουσιαστικές
άλλαγές. Ο σοσιαλισμός καί στίς συνθήκες τής
βιομηχανικής επανάστασης—σε περιορισμένο,
φυσικά, ποσοστό άπ’ δ,τι στίς συνθήκες τής
έπιστημονικο-τεχνικής επανάστασης—πρέπει νά
επιδιώκει τήν εφαρμογή, στήν παραγωγική οργά
νωση, τοϋ αιτήματος τοϋ εξανθρωπισμού τής ερ
γασίας. Πρόκειται γιά όριοθετικό αίτημα που ξε
χωρίζει τή σοσιαλιστική από τήν καπιταλιστική
νοοτροπία—καί στό θέμα τής οργάνωσης. Κάτω
άπό αύτό τό πρίσμα κρινόμενη ή καπιταλιστική
οργάνωση, παρά τίς ουσιαστικές άλλαγές πού
έχουν γίνει σ’ αύτή, παρουσιάζει μιά συνέπεια, μέ
τήν έννοια ότι καί οί πιό σύγχρονες μορφές τής
καπιταλιστικής παραγωγικής οργάνωσης στηρί
ζονται στήν άρχή-όδηγό τής αύξησης τής καπιτα
λιστικής παραγωγικής άποδοτικότητας καί τοϋ
κεφαλαιοκρατικού κέρδους.
Αύτή εδώ ή κατηγορηματική τοποθέτησή μας
απέναντι στήν καπιταλιστική οργάνωση δέν πρέπει
νά σταθεί εμπόδιο στό νά δούμε τή μεγάλη σημα
σία πού έχουν—καί γιά τίς σοσιαλιστικές χώ
ρες—οί άλλαγές πού έγιναν, τά τελευταία 50-60
χρόνια, στή βιομηχανική οργάνωση καί στήν ορ
γάνωση καί διεύθυνση, γενικότερα, στόν καπιτα
λιστικό χώρο. Τηρουμένων τών άναλογιών, ή

στάση τών σοσιαλιστικών χωρών άπέναντι στίς
νέες οργανωτικές μορφές τοϋ καπιταλισμού πρέπει
νά είναι παρόμοια μέ τή στάση πού εφάρμοσε ό
Λένιν απέναντι στόν Τεϋλορισμό: Ή ύπόδειξη
τού Λένιν γιά τήν άξιοποίηση τού συστήματος
τού Τέυλορ συνοδευόταν άπό τήν κατηγορηματική
παρατήρηση γιά τήν έλλειψη άνθρωπισμοΰ σ’
αύτό τό σύστημα.10
Γιά τό σοσιαλισμό πού έπιδιώκει τόν εξανθρω
πισμό τής έργασίας προέχει νά τονιστεί ή ιδέα
ότι ή άξιοποίηση τών καπιταλιστικών μορφών
οργάνωσης καί διεύθυνσης πρέπει νά γίνεται μέ
τή σαφή καί συστηματική έπιδίωξη τής διαλεχτικής ύπέρβασής τους, μέ τή σαφή καί συστημα
τική έπιδίωξη τής δημιουργίας σοσιαλιστικών
μορφών οργάνωσης καί διεύθυνσης. Πρόκειται γιά
αίτημα πού θά πρέπει στό μέλλον νά γίνει καθο
λική πράξη.
Πάντως, είναι ενθαρρυντικό ότι άρχισε νά έπιδιώκεται σαφώς ή διερεύνηση τής οργάνωσης καί
τής διεύθυνσης σάν μέρος τού όλου. Έδώ εφαρ
μόζεται στήν έρευνα τού θέματος τής οργάνωσης
καί διεύθυνσης ή συσχέτιση: Κοινωνία - ’Οργά
νωση - Άτομο - ’Οργάνωση - Κοινωνία. Μέ τήν
εισαγωγή τού συντελεστή κοινωνία στήν έξέταση
τής στάσης τού εργαζόμενου πρός τήν έργασία
του έχει ήδη άποδειχτεϊ ότι στό μέλλον, σέ πολύ
μεγαλύτερο βαθμό, πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη ή
παρουσία τής κοινωνικής έπιρροής στή διαμόρ
φωση τής συμπεριφοράς τού έργαζόμενου στό
χώρο τής δουλειάς του. Καί είναι φανερό πώς ή
έφαρμογή αυτής τής ύπόδειξης, αυτής έδώ τής
συσχέτισης στήν πράξη, θά έπηρεάσει κατά καί
ριο τρόπο τήν όργανωτική καί διευθυντική δρα
στηριότητα στό σοσιαλισμό. Γιά τή βαθύτερη
κατανόηση αυτής τής διαπίστωσης άρκεΐ νά ση
μειωθεί πώς, στίς συνθήκες τού σοσιαλισμού, ή
ιδέα τής εισαγωγής νέων μορφών οργάνωσης
προϋποθέτει τήν κυοφορία της μέσα στό άμεσο
καί τό ευρύτερο πεδίο τών κοινωνικών καί τών
άνθρωπίνων σχέσεων. Χωρίς αύτές τίς προπαρα
σκευαστικές διαδικασίες, ή εισαγωγή τών νέων
οργανωτικών μορφών αποτελεί τυπική πράξη χω10. Νά τί ελεγε 6 Λένιν, τό 1918, γιά τό σύστημα Τέυλορ:
«Τό σύστημα Τέυλορ, όπως καί κάθε πρόοδος τοϋ καπιταλι
σμού, συνδυάζει τήν εκλεπτυσμένη θηριωδία τής άστικής έκμετάλλευσης μέ μιά σειρά άπό τίς πιό πλούσιες έπιστημονικές
κατακτήσεις στό ζήτημα τής άνάλυσης τών μηχανικών κινή
σεων στή δουλειά, στήν κατάργηση τών περιττών άδέξιων κι
νήσεων στήν έπεξεργασία τών πιό σωστών μεθόδων δουλειάς,
στήν εισαγωγή τών καλύτερων συστημάτων καταγραφής καί
έλέγχου, κλπ. Ή σοβιετική δημοκρατία πρέπει μέ κάθε θυσία
νά υιοθετήσει δ,τι πολύτιμο ύπάρχει στίς κατακτήσεις τής
έπιστήμης καί τής τεχνικής σ’ αύτό τόν τομέα. Ή πραγμά
τωση τοϋ σοσιαλισμοΰ καθορίζεται άκριθώς άπό τό άν θά πετύχουμε νά συνδυάσουμε τή σοβιετική εξουσία καί τή σοβιε
τική οργάνωση τής διοίκησης μέ τίς νεότατες προόδους τοϋ
καπιταλισμοΰ...». Λένιν, Διαλεχτά έργα, ’Εκδόσεις «Νέα Ελ
λάδα», 1951, τόμος 2, σελ. 434.
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ρίς ούσιαστικό άποτέλεσμα. Μάλιστα, τό συνηθι
σμένο αποτέλεσμα τής αυταρχικής εισαγωγής
νέων οργανωτικών μορφών είναι, «στήν καλύτερη
περίπτωση», ή άδιαφορία τών εργαζομένων γιά τίς
«άπαιτήσεις» τών νέων όργανωτικών μορφών.
Καί οί παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν τήν
άποψη ότι μία, πρόσφορη γιά θεωρητικές γενι
κεύσεις, έρευνα γιά τή σοσιαλιστική έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση θά έπρεπε νά
ξεκινούσε άπό τά πραγματικά δεδομένα καί τίς
πραγματικές δυνατότητες τών σοσιαλιστικών χω
ρών, καί όχι άπό λογικές άφαιρέσεις (π.χ. άπό τή
«λογική τής άνάπτυξης τής τεχνικής», ή άπό τή
«λογική τής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνά
μεων», κλπ.), γιά νά συσχετίσει στή συνέχεια τήν
πραγματικότητα μέ τήν άφηρημένη λογική καί
γιά νά «πάρει», έτσι, τήν προσιτή καί στόν πρα
κτικό νοϋ διαλεκτική τής πραγματικότητας, πάνω
στήν όποια θά μπορούσε, τώρα πιά, νά επεξεργα
στεί τό αυθεντικό μοντέλλο τής σοσιαλιστικής
επιστημονικό-τεχνικής έπανάστασης, κάνοντας
τήν αναφορά στόν κομμουνισμό πού άποτελεΐ τό
νόημα τής Ιστορικής ύπαρξης τού σοσιαλισμού.
Βασική επιδίωξη μιας τέτοιας έρευνας θά
έπρεπε νά είναι ή άποκάλυψη τών δυνατοτήτων
καί τών μέσων γιά τόν περιορισμό καί τήν ύπέρβαση τής αλλοτρίωσης, όπου καί μέ όποια μορφή
εμφανίζεται. Γιά τό παρόν καί γιά τό άμεσο μέλ
λον, ιδιαίτερα, οί σοσιαλιστικοί ήθικοί όροι ζωής
τών ανθρώπων καί τής κοινωνίας συνιστοΰν,
οπωσδήποτε, ουσιαστικό συντελεστή στήν άντιμετώπιση τών φαινομένων τής άλλοτρίωσης. Στή
συνέχεια γίνονται μερικές νύξεις πάνω σ’ αυτό τό
ζήτημα.
3. ή ηθική πλευρά τού προβλήματος

α) Πλαστουργοί τής ηθικής μιας χώρας
είναι όλοι οί κάτοικοί της
Σ’ όλο τό σοσιαλιστικό χώρο, οί κοινωνιολογι
κές έρευνες μέ άξιώσεις θεωρητικών γενικεύσεων,
πού αφορούν τίς συνθήκες στούς χώρους δου
λειάς, περιορίζονται μέ άποκλειστικό σχεδόν
τρόπο στό χώρο τής βιομηχανίας, στίς βιομηχα
νικές έπιχειρήσεις. Ό τριτογενής τομέας καί ή
δουλειά τού γραφείου βρίσκονται έξω. άπό τό
οπτικό πεδίο αυτών τών έρευνών. Εξάλλου, ό τριτογενής τομέας είναι επίσης έξω άπό τό οπτικό
πεδίο τής θεωρητικής κοινωνικής σκέψης, γενικό
τερα. Μόλις τώρα άρχίζουν νά διαγράφονται οί
προοπτικές γιά νά σπάσει τό ίδεολογικό φράγμα
καί σ’ αύτό τόν τομέα.
Αύτό, αναμφίβολα, συνδέεται μέ τή στροφή
στήν οικονομική πολιτική τών σοσιαλιστικών
χωρών. Ή μετάβασή τους στό στάδιο τής έντατι222

κής οικονομικής άνάπτυξης συνεπάγεται τήν αύ
ξηση τού ρόλου τού τριτογενοΰς τομέα. Καί είναι
πιά γενικά παραδεγμένο ότι, μέ εξαίρεση τήν παι
δεία καί τήν υγειονομική περίθαλψη, τομείς στούς
όποιους οί σοσιαλιστικές χώρες προπορεύονται,
στούς άλλους κλάδους τού τριτογενοΰς τομέα—σέ
διαφορετικό βαθμό ή καθεμιά—καθυστερούν.
Καί άπό θεωρητική άποψη είναι ένδιαφέρον τό
ότι ή ίδέα τής άνάπτυξης τού τριτογενοΰς τομέα,
ώς τώρα, άγγιζε πολύ άμυδρά τήν κυρίαρχη ανα
πτυξιακή ιδεολογία τών σοσιαλιστικών χωρών,
πού είχαν σάν πρότυπό τους τό άναπτυξιακό μον
τέλλο τής Σοβιετικής Ένωσης. Οί συνθήκες έργασίας αυτού τού τομέα καί οί αποδοχές τών ερ
γαζομένων, άλλά καί ή ίδια ή άνάπτυξη τού τριτογενοΰς τομέα, στήν άναπτυξιακή πολιτική καί
στήν πολιτική Ιδεολογία αύτών τών χωρών (κυ
ρίως τής Σοβιετικής Ένωσης) λειτουργούσαν σάν
επικουρικοί παράγοντες, χωρίς δική τους αυτό
νομη επίδραση στή διαμόρφωση τών οικονομικών
καί τών πολιτικών πραγμάτων τής χώρας. Αύτό τό
φαινόμενο άνάγεται σέ δυό ίδέες-κλειδιά γιά τήν
οικοδόμηση τού σοσιαλισμού, μέ βάση τά ρωσικά
δεδομένα καί τίς τότε διεθνείς συνθήκες: α) στήν
ίδέα πού άναφέρεται στόν άποφασιστικό ρόλο τής
μεγάλης βιομηχανίας στήν οίκοδόμηση τού σο
σιαλισμού καί 6) στήν ίδέα πού άναφέρεται στόν
ήγεμονικό ρόλο τού βιομηχανικού, πρώτ’ άπ’ όλα,
προλεταριάτου στήν οίκοδόμηση τού σοσιαλι
σμού. Σ’ αυτές τίς δύο συναφείς ιδέες στηρίχτηκε
καί ή πολιτική ιδεολογία τής περιόδου τής έκτατικής άνάπτυξης. Ή ούσία αυτής τής συνάφειας
έχει ώς έξής: Ή άνάπτυξη τής μεγάλης βιομηχα
νίας συντελεί στήν άριθμητική άνάπτυξη τού βιο
μηχανικού προλεταριάτου, πού συνιστά τήν κύρια
ταξική δύναμη γιά τήν άσκηση τού ήγεμονικοΰ
ρόλου τής έργατικής τάξης γενικά, ενώ ή έξασφάλιση τού ηγεμονικού ρόλου τής έργατικής
τάξης (μέ βασικό πυρήνα τό βιομηχανικό προλε
ταριάτο) άποτελεΐ τήν έγγύηση γιά τήν πραγμα
τοποίηση τής σοσιαλιστικής έκθιομηχάνισης καί
γιά τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού, γενικότερα.
Στούς κύκλους τών μαρξιστών ίδεολόγων καί
τής πολιτικής ήγεσίας γιά μισό, σχεδόν, αιώνα
άποτελοΰσε άδιαφιλονίκητο άξίωμα τό ότι «μονα
δική υλική βάση τού σοσιαλισμού μπορεί νά εί
ναι ή μεγάλη μηχανική βιομηχανία, πού είναι
ίκανή νά άναδιοργανώσει καί τή γεωργία».11 Αύτή
ή γνωστή θέση τού Λένιν άποτέλεσε τήν άφετηρία γιά τό πρότυπο τής άναπτυξιακής πολιτικής
καί τής συναφούς πολιτικής ιδεολογίας, πού τελι11. Λένιν, «Θέσεις γιά τήν εισήγηση στό τρίτο συνέδριο
τής Κομμουνιστικής Διεθνοός, σχετικά μέ τήν τακτική τοϋ
Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας». Βλέπε άναφορά στό έγχειρίδιο Πολιτική οικονομία, Πολιτικές καί λογοτεχνικές έκδόσεις, 1954, σελ. 432.
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κά—μέσα άπό μιά έντονη κομματική πολιτική
διαμάχη—έπεκράτησε στή Σοβιετική "Ενωση.
Σύμφωνα μέ αυτή τήν άντίληψη, «σοσιαλιστική
εκβιομηχάνιση σημαίνει τέτοια άνάπτυξη τής με
γάλης βιομηχανίας καί σέ πρώτη γραμμή τής βα
ρείας βιομηχανίας, πού νά εξασφαλίζει τήν άνασυγκρότητη όλης τής λαϊκής οικονομίας πάνω
στή βάση τής πρωτοπόρας μηχανικής τεχνικής,
τή νίκη των σοσιαλιστικών μορφών οικονομίας,
τήν τεχνοοικονομική άνεξαρτησία τής χώρας άπό
τήν κεφαλαιοκρατική περικύκλωση». «Ή άνά
πτυξη τής βαρείας βιομηχανίας άποτελεΐ τό κλειδί
γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής αγροτι
κής οικονομίας, πάνω στή βάση τής πρωτοπόρας
τεχνικής.» «’Αποτέλεσμα τής σοσιαλιστικής έκθιομηχάνισης είναι ν’ αύξάνεται άριθμητικά ή ερ
γατική τάξη, νά μεγαλώνει τό ειδικό βάρος της
καί ό καθοδηγητικός της ρόλος στήν κοινωνία
καί νά ένισχύονται οί βάσεις τής δικτατορίας τής
εργατικής τάξης καί τής συμμαχίας της μέ τήν
αγροτιά.»12
Στήν περίοδο τής έκτατικής άνάπτυξης τού σο
σιαλισμού, πάνω στή βάση αυτού τού άναπτυξιακοΰ προτύπου, ή καθυστέρηση στήν άνάπτυξη τού
τριτογενοΰς τομέα σχετίζεται μέ τό γεγονός ότι σ’
αύτό τό στάδιο τής άνάπτυξης (μέσα σέ ιδιόμορ
φες εσωτερικές καί διεθνείς συνθήκες) ή άνύψωση
τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού εμφανιζόταν σάν
τό επακόλουθο τής βιομηχανικής άνάπτυξης, όχι
όμως καί σάν άναγκαίος όρος τής άνάπτυξης. Γι’
αύτό έχει καί θεωρητική σημασία τό ότι ή σημε
ρινή σοβιετική ήγεσία, καί τό κόμμα στό σύνολό
του, εκφράζοντας τή σύγχρονη πραγματικότητα,
έχει έπανατοποθετηθεϊ στό επίμαχο θέμα τής σχέ
σης τής οικονομικής άνάπτυξης μέ τήν άνύψωση
τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού.
Κάτω άπό τό πρίσμα αυτής τής τοποθέτησης ή
συμπεριφορά τών εργαζομένων τού τριτογενοΰς
τομέα άποκτά σοβαρή σημασία. Ή αδιαφορία αυ
τού τού στρώματος γιά τό πρόγραμμα ανύψωσης
τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού, μπορεί νά θέσει
σέ κίνδυνο τήν πραγματοποίηση τού προγράμμα
τος τής οικονομικής άνάπτυξης, γενικότερα. ’Έτσι
οί παράγοντες πού καθορίζουν τή συμπεριφορά
αυτού τού στρώματος τών έργαζομένων (οί άποδοχές, τό βιοτικό επίπεδο, ή κοινωνική ύπόληψη, οί
όροι έργασίας τού τριτογενοΰς τομέα, κλπ.)
παύουν πιά νά είναι θέματα τρίτης σειράς καίσιγά-σιγά γίνονται ισοδύναμοι—μέ τούς «παραγω
γικούς τομείς»—συντελεστές τής οικονομικής
άνάπτυξης.
Όσον άφορά τήν Ούγγαρία, οί πρώτες δειγμα
τοληψίες καί διερευνήσεις στόν τομέα αυτόν μαρ
τυρούν ότι ύπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα γιά
λύση. (Καί όπως είναι γνωστό δέν είναι, πρώτ’
12. Πολαική οικονομία, σελ. 433-444.

άπ’ όλα, ή Ούγγαρία έκείνη, όπου στόν τομέα αυ
τόν τά πράγματα δέν πάνε καλά.) Τά γεγονότα
δείχνουν ότι στό χώρο αύτόν παρουσιάζονται
συμπτώματα πλήρους άποξένωσης τών έργαζομέ
νων άπό τή δουλειά. Έδώ άναφέρομαι μόνο στή
δουλειά τών γυναικών πού εργάζονται σάν ταμίες
στά καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης.
Ξεχωρίζω, έδώ, τίς έργάτριες τού ταμείου, γιατί
«στό βαθμό πού προχωρούμε μπροστά, δηλαδή
στό βαθμό πού αυξάνονται τά καταστήματα αυ
τοεξυπηρέτησης καί όσο θά γίνεται έπικρατέστερο τό σύστημα τού προπακεταρίσματος τών ει
δών, θά μειώνεται ό άριθμός τών πωλητών, ένώ οί
άνάγκες σέ ταμίες θά αύξάνονται». Ή διαπίστωση
αύτή έχει γίνει σ’ ενα άρθρο τής Νέπσαμπατσιάγκ, τής εφημερίδας τού ούγγρικοΰ κομμουνι
στικού κόμματος, πού άναφέρεται στήν πολύ δύσ
κολη καί ύπεύθυνη δουλειά τού ταμία. Μεταφέρω
έδώ μερικές διαπιστώσεις τού άρθρογράφου γιά τό
στρώμα αύτό τών έργαζομένων, πού σχετίζονται
μέ τούς συντελεστές πού προξενούν τήν άποξένωση τού έργαζόμενου άπό τήν έργασία του.
Ό άρθρογράφος στηριζόμενος στίς άπαντήσεις
πού πήρε άπό τούς διευθυντές καί άπό τούς εργα
ζόμενους δύο μεσαίου μεγέθους καταστημάτων,
σχετικά μέ τό φόρτο δουλειάς τού ταμία διαπι
στώνει: ’Ανάλογα μέ τήν έποχή, μία ταμίας στή
διάρκεια τής βάρδιας της μετακινεί 400 μέχρι
1.200 καλάθια πάνω στόν πάγκο τού ταμείου, ένώ
άπό καλάθι σέ καλάθι μετακινεί περίπου τρεις μέ
χρι έξι χιλιάδες κομμάτια έμπορεύματος, συνήθως
μέ τό άριστερό χέρι, πού άντιστοιχεΐ σέ πολλές
έκατοντάδες κιλά βάρους, ένώ μέ τό δεξί της χέρι
κτυπά στή μηχανή τίς τιμές αυτών τών ει
δών—περίπου τρεις μέχρι έξι χιλιάδες φορές στή
διάρκεια τής μιας βάρδιας. Ή ταμίας ένός τέτοιου
καταστήματος χτυπάει τά πλήκτρα τής μηχανής,
κατά προσέγγιση, τόσες φορές όσες καί μία έπαγγελματίας δακτυλογράφος πού δουλεύει σέ γρα
φείο· ή ταμίας, όμως έπιπρόσθετα, κάνει καί σω
ματική έργασία. Πολλές έργάτριες παραπονοΰνται
πώς άπό τό χτύπημα τών πλήκτρων πονάει διαρ
κώς ή μέση τους. Όσες δέν μπορούν νά δουλέ
ψουν καθιστές (μόνο όρθιες μπορούν νά δουλέ
ψουν) παραπονοΰνται πώς πονάνε διαρκώς τά πό
δια τους, ένώ τά χέρια τους μουδιάζουν, πρήζον
ται καί όχι σπάνια παθαίνουν φλόγωση άπό τό
συνεχές σήκωμα τών καλαθιών.
Ό άρθρογράφος άναφέρει13 επίσης ότι τό «ρε
περτόριο σέ είδη ένός μεσαίου καταστήματος
φτάνει τίς τρεις μέ τέσσερες χιλιάδες. Τόσες είναι
καί οί άντίστοιχες τιμές τών είδών. 'Η ταμίας
πρέπει νά τά γνωρίζει αυτά, κατά τό πλείστον.
Καί οφείλει νά δουλεύει πολύ γρήγορα. Όποια
13. Βλέπε στό άρθρο «Ή τιμιότητα τών έργατριών τοΟ τα
μείου», Νέπσαμπατσιάγκ, 17.2.1974.
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κωλυσιεργεί, προκαλεΐ τό μένος των πελατών καί
του προϊσταμένου...».
Πιστεύω πώς αυτές οί νύξεις άρκοϋν γιά νά γί
νει αντιληπτή μιά ουσιαστική πλευρά τού ήθικοϋ
προβλήματος πού έχουν νά λύσουν οί σοσιαλι
στικές χώρες, καί πού συνίσταται στήν κοινωνική
ανύψωση όλων τών έργαζομένων, δλου τού λαού,
καί όχι μόνο μιας τάξης ή ένός στρώματος.
"Ετσι, κι αν άκόμα υποθέταμε ότι ή τυχόν έμ
μονή στίς κυρίαρχες σήμερα συνθήκες στόν τριτογενή τομέα δέν θά παρεμπόδιζε τήν πραγματο
ποίηση τών οικονομικών στόχων, καί πάλι θά
έπρεπε νά παραδεχτούμε πώς ή καθυστέρηση στόν
τομέα αύτόν επενεργεί ανασταλτικά στή διαμόρ
φωση τής σοσιαλιστικής ήθικής, γενικά, καί τής
ήθικής πού αφορά τήν εργασία, ειδικότερα. Ή
διατήρηση τής κατάστασης αυτής, συνεπώς, επε
νεργεί ανασταλτικά στήν προσπάθεια γιά τό άντιστάθμισμα καί τόν περιορισμό τής αλλοτρίωσης.
Πρώτιστης θεωρητικής καί πρακτικής σημασίας
ζήτημα είναι νά τονιστεί ότι ή ήθική συνείδηση
καί οί ήθικές σχέσεις, τά ήθη μιας χώρας, δέν
διαμορφώνονται από μιά μόνο κοινωνική τάξη
(στήν περίπτωσή μας, τήν εργατική τάξη), αλλά
από όλες γενικά τίς κοινωνικές τάξεις καί τά
στρώματα πού συναπαρτίζουν τή χώρα. Ή ήθική
μιάς χώρας διαμορφώνεται στή βάση τής συνολι
κής κοινωνικής πράξης. Πλαστουργοί τής ήθικής
είναι όλες οί εργαζόμενες τάξεις καί τά κοινω
νικά στρώματα, όλοι οί κάτοικοί της, σάν φορείς
όχι μόνο τών γενικών, αλλά καί τών ιδιαίτερων,
τών επί μέρους συμφερόντων καί προσδοκιών
τους. Άκόμα, στή διαμόρφωση τών ήθών μιας
χώρας έπενεργοΰν οί ιδιότυπες εθνικές Ιστορικές
καί πολιτιστικές της καταβολές καί παραδόσεις
καί ή ενεργός παρουσία, στή ζωή τής χώρας, άλ
λων πολιτισμών καί άλλων επιδράσεων άλλων
λαών.
β) Οί προοπτικές τής ήθικής άνάπλασης
στίς σοσιαλιστικές χώρες
Οί προοπτικές τής ήθικής άνάπλασης τών σο
σιαλιστικών χωρών συνδέονται μέ τήν ικανότητά
τους νά «περάσουν» μέσα άπό τίς ίδιαιτερότητές
τους τήν ίδέα-όδηγό τού σοσιαλισμού καί τό
αντίστοιχο πρόγραμμα άνύψωσης όλου τού
έθνους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει νά έξασφαλίσουν τήν αύτοτελή ένεργό συμμετοχή όλων τών
πολιτών στήν οικοδόμηση τής νέας, τής σοσιαλι
στικής κοινωνίας.
Αύτό όμως—μεταξύ τών άλλων—προϋποθέτει
τήν ύπαρξη σαφούς αντίληψης γιά τή σοσιαλι
στική ήθική, μιάς αντίληψης (θεωρίας) πού θά
έπέτρεπε στούς άνθρώπους νά συνταιριάζουν καί
νά συνθέτουν μέσα τους, στή συνείδησή τους, μέ
τό δικό τους προσωπικό τρόπο, τίς γενικές άρχές
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καί τούς γενικούς κανόνες τής σοσιαλιστικής
συμπεριφοράς μέ τίς έκάστοτε συγκεκριμένες κοι
νωνικές απαιτήσεις, προτρέποντάς τους σέ έργα,
πού καί άπό ήθική άποψη νά έπενεργοΰν έπάνω
τους άρτιωτικά. Μιά τέτοια ήθική, βέβαια, θά
πρέπει άπό τή μιά μεριά νά άπεικονίζει μέ πληρό
τητα τή δυναμική τής ιστορίας τού σοσιαλισμού
καί τού έργατικοΰ κινήματος, καί άπό τήν άλλη
νά βοηθά τούς άνθρώπους νά κάνουν, σάν αυτό
νομα πρόσωπα, τή δική τους έκτίμηση γιά τό πα
ρελθόν καί τό παρόν τής κοινωνίας, πού οί ϊδιοι
έχουν ταχθεί ν’ άναμορφώσουν. Αναπόδραστος
όρος γιά τήν έπεξεργασία τής σοσιαλιστικής ήθι
κής εϊναι ή κριτική άνάλυση τής ιστορίας τού
σοσιαλισμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε στήν
πράξη.
Κι όμως, ή διερεύνηση τών διανθρώπινων ηθι
κών σχέσεων, όπως αύτές διαμορφώθηκαν μέσα
στήν έξηντάχρονη ιστορία τού οργανωμένου σέ
κοινωνικό καθεστώς καί σέ κράτος σοσιαλισμού,
έξακολουθεΐ νά παραμένει στόχος τού μέλλον
τος—τουλάχιστον όσον άφορά τήν «έπίσημη»
ήθική έπιστήμη. Πέρα άπό τίς άναφορές καί άναλύσεις πού περιέχουν μερικά λογοτεχνικά έργα
πάνω στό πολυσύνθετο καί δύσκολο αυτό θέμα,
στήν ειδική έπιστημονική φιλολογία τών χωρών
αυτών δέν βρίσκουμε σχεδόν τίποτα τό άξιόλογο
γιά τό πώς διαμορφώθηκαν, μέσα στήν τόσο τα
ραχώδη καί άντιφατική—καί άπό ήθική άπο
ψη—ιστορία τού σοσιαλισμού, οί ήθικές σχέσεις
τών άνθρώπων, τών άνθρώπινων ομάδων, τών τά
ξεων καί τών κοινωνικών στρωμάτων, καί γιά τό
τί ρόλο έπαιξαν καί παίζουν σ’ αύτές τίς διεργα
σίες τά διάφορα έθνη καί οί έθνότητες, μέ τήν
ιδιότυπη κουλτούρα τους καί τήν ιδιότυπη ήθική
τους άντίληψη. Αύτό άφορά, όμως, μόνο τήν
ίστορική-πολιτική πλευρά τού ζητήματος, άφοΰ
είναι έπίσης γεγονός ότι δέν διαθέτουμε μία θεω
ρία τής σοσιαλιστικής ήθικής πού ν’ άφορά τήν
έργασία, μιάς ήθικής πού νά στηρίζεται στή συγ
κεκριμένη έπιστημονική έξέταση τών ύφιστάμενων συνθηκών έργασίας, συμπεριλαμβανομένων
καί τών διατομικών, δια-προσωπικών σχέσεων,
όπως αύτές διαμορφώθηκαν στήν πράξη. Μόλις
τώρα άρχισαν νά γίνονται μερικές άξιόλογες
προσπάθειες, ιδιαίτερα όσον άφορά τή σχετική
κοινωνιολογική έρευνα.
Ή καθυστέρηση στόν τομέα αύτό, στούς μαρ
ξιστές ίδεολόγους καί στούς ειδικούς «ηθικολό
γους», συχνά δημιουργεί άφόρητες καταστάσεις,
όταν οί «άπλοι άνθρωποι», άλλά καί οί κομματι
κοί προπαγανδιστές καί ύποκινητές ζητούν έπιτακτικά άπό αύτούς νά τούς άναπτύξουν τή διδα
σκαλία τής σοσιαλιστικής ήθικής καί τής ήθικής
τής έργασίας.
Πρόκειται γιά αίτημα πού άνακύπτει άπό τή
λογική τής κοινωνικής πράξης: Ή οργανωμένη
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κοινωνία (τό κόμμα, τό κράτος, κλπ.) άπαιτεΐ άπό
τούς άνθρώπους νά κρίνουν τίς κοινωνικές καί τίς
άνθρώπινες σχέσεις καί τή συμπεριφορά στή
βάση των αρχών καί των κανόνων τής σοσιαλι
στικής ήθικής, πού όμως, σάν συγκροτημένη δι
δασκαλία, δέν ύπάρχει. Αυτή ή κατάσταση εν
ισχύει τήν έμπειριστική, πραγματιστική νοοτρο
πία. Γιατί είναι νόμος ότι, όπον λείπει ή ζητού
μενη θεωρία, εκεί εμφανίζεται τό εμπειρικό, τό
πραγματιστικό γεγονός καί ζητά τήν αναγωγή
τον στό άξίωμα τής θεωρίας. Όπως στην ιδεολο
γία γενικά, έτσι καί στή σφαίρα τής ήθικής δέν
ύπάρχουν κενοί χώροι.
Καί μέ τήν έλλειψη αυτή εξηγείται ή δυσκολία
τού «δημόσιου μαρξισμού» νά καταλάβει πώς,
όσον καιρό θά ύφίσταται, δηλαδή θά άναπαράγεται, ή άποστερητική εργασία, ή εργασία μέ τήν
στενή έννοια καί ή εργασία μέ τήν πλατειά έν
νοια14 θά βρίσκονται σέ μιά ορισμένη διάσταση·
νά καταλάβει πώς ή άποστερητική εργασία, άπό
τό χαρακτήρα της τόν ί'διο, είναι ξένη πρός τά
μοντέλλα τής σοσιαλιστικής εργασίας καί τού
σοσιαλιστικού άνθρώπου.
Κάτω άπό τό πρίσμα όλων αύτών μπορούμε νά
δούμε τό μέγεθος τής βλαπτικότητας τής προσπά
θειας νά προσδοθεϊ θεωρητικό επίχρισμα στίς
πραγματιστικές άναγκαιότητες. Στή βάση όλων
αύτών πού άναπτύχθηκαν ώς τώρα φαίνεται πόσο
είναι ξένη, γιά ένα μαρξιστή, ή προσπάθεια άναγωγής μερικών θέσεων τού Λένιν (θέσεων πού
γεννήθηκαν μέσα στίς άφάνταστα δύσκολες συν
θήκες τής πρώτης περιόδου τής Σοβιετικής Δημο
κρατίας) σέ θεωρητικά άξιώματα τής κομμουνι
στικής ήθικής. Έδώ ύπάρχει ή σκέψη πώς «κάθε
είδους χρήσιμη δουλειά, όσοδήποτε βρώμικη καί
δύσκολη κι αν είναι», μπορεί, σέ μαζική κλίμακα,
νά γίνεται «άπό τήν εσωτερική άνάγκη γιά τήν
εργασία», άρκεΐ νά οργανωθεί καλά καί νά θεμε
14. Στήν περίπτωση τής έργασίας μέ τή στενή έννοια, ορί
ζουμε τόν εργάτη στή σχέση του πρός τά έργασιακά καθή
κοντα πού τού ανατίθενται. ’Εδώ ενδιαφέρει ò άνθρωπος σάν
παραγωγικό άτομο, σάν φορέας συγκεκριμένης εργατικής δύ
ναμης. Ό έργάτης-άνθρωπος, σάν κοινωνικό άτομο, δηλαδή
σάν φορέας τού συνόλου των κοινωνικών σχέσεων, ενδιαφέρει
μόνο στό βαθμό πού ή έργασία του εκφράζει καί ευρύτερους
κοινωνικούς προσδιορισμούς.
Στήν περίπτωση τής έργασίας μέ τήν εύρεία έννοια ορίζουμε
τόν εργάτη στή σχέση του πρός τήν κοινωνία γενικά, σάν
κοινότητα πού στηρίζεται στήν άνθρώπινη έργασία. Έδώ ό
έργάτης δέν νοείται, άπλώς, σάν φορέας συγκεκριμένων έργασιακών ικανοτήτων, άλλά σάν φορέας ικανοτήτων πού ορίζουν
τόν άνθρωπο σάν «ειδολογική ύπαρξη». Στή σχέση του πρός
τήν έργασία ορίζουμε τή σχέση του πρός τό ανθρώπινο είδος
καί πρός τήν κοινωνία. Ή μεταπλαστική λειτουργία τής έργα
σίας, σ’ αύτή τήν περίπτωση, ξεπερνά τά όρια τού έργασιακού
του περιβάλλοντος καί τά όρια τού «παραγωγικού άτόμου» καί
άφορά τήν κοινωνία, στό σύνολό της, καί τόν άνθρωπο-έργάτη
σάν κοινωνικό άτομο καί σάν φορέα «ουσιαστικών ικανοτή
των» τού ανθρώπινου είδους.

λιωθεί άνάλογα άπό τήν «κομμουνιστική ήθική»
προπαγάνδα.15
Ή πολύμορφη άπολογητική συμπεριφορά άπέναντι σέ καταστάσεις πού πρέπει νά ξεπερνιοΰνται
(άντί νά δικαιώνονται άπό τούς ίδεολόγους) εμπο
δίζει νά δούμε ότι ή έπεξεργασία τής σοσιαλιστι
κής ήθικής προϋποθέτει τήν κριτική στάση απέ
ναντι στήν πραγματικότητα τού σοσιαλισμού.
Ή έπεξεργασία τής σοσιαλιστικής ήθικής καί
τής ήθικής πού άφορά τή σοσιαλιστική έργασία,
δέν είναι ξερό έπιστημολογικό καθήκον, άλλά
ύπόθεση τής συνολικής κοινωνικής πράξης, μέ
άξονα τήν πολύμορφα καί πολύτροπα έκδηλωνόμενη σοσιαλιστική δημοκρατία· μέ τήν έννοια
ότι, α) ή έπιστημονικά γενικεύσιμη «ήθική πρώτη
υλη» δέν γεννιέται μέσα στό γραφείο τού ήθικολόγου, άλλά δημιουργειται μέσα στή ζωή καί
αποκρυσταλλώνεται σέ ήθική αντίληψη, σέ ήθικές
άρχές καί νόρμες, μέσα άπό τίς πραγματικές κοι
νωνικές διεργασίες καί μέσα άπό τήν άνθρώπινη
ένταση πού γεννά ή άναμορφωτική σοσιαλιστική
πράξη, καί ότι β) σέ συνθήκες άνώτερου δημο
κρατικού δημόσιου βίου ή ήθική επιστήμη μπορεί
μέ μεγαλύτερη βεβαιότητα νά προσδιορίσει τό πε
δίο τής ερευνάς της, νά σφυγμομετρήσει τόν
ήθικό παλμό τών άτόμων καί τής κοινωνίας καί
νά σταθμίσει τή διαλεχτική διαδικασία τής σο
σιαλιστικής ήθικής, στήν πράξη.
Ή διερεύνηση τών άλλοτριωτικών φαινομένων
καί τών δυνατοτήτων τού περιορισμού τους καί
τού ξεπεράσματος τους, εκτός άπό τήν παραπάνω
ήθικολόγο στάση, πού άφορά τήν «όποιαδήποτε»
έργασία, δυσχεραίνεται καί μέ τή διάδοση τού
ισχυρισμού πώς άνάμεσα στήν ποιοτικά άνώτερη
δημιουργική έργασία, πού μέ τήν επιστημονικότεχνική επανάσταση διευρύνεται, καί τήν ήθική
καί άνθρώπινη άρτίωση τού άνθρώπου ύπάρχει
άναγκαΐος δεσμός. Οί άρνητικές έπιπτώσεις αυτής
τής πλάνης γίνονται άφόρητες, όταν έξοβελίζεται
άπό τό συλλογισμό τό γεγονός ότι ή άνάπτυξη
τής έπιστημονικο-τεχνικής έπανάστασης γίνεται
μέσα στίς συνθήκες τής «σοσιαλιστικής έμπορευματοπαραγωγής».
Άπό όλα αύτά άνακύπτει τό μέγα θεωρητικό
καί πρακτικό πρόβλημα, πού έτσι θά μπορούσε
νά συνοψιστεί: Πώς καί σέ ποιό βαθμό είναι δυ
νατή ή καταπολέμηση τής άλλοτρίωσης, μέσα σέ
συνθήκες οικοδόμησης τού σοσιαλισμού, όπου τό
έμπόρευμα καί τό χρήμα άξακολουθοΰν νά έμφανίζονται σάν τά άναπόδραστα μέσα τής οικονομι
κής καί τής γενικότερης άνάπτυξής του; Πρόκει
ται γιά πολύπλευρο έρώτημα πού άφορά όλη τή
μεταπλαστική κοινωνική δραστηριότητα, μέ κα
τεύθυνση τή σοσιαλιστική ολοκλήρωση. Ή θεω15. Βλέπε τό εγχειρίδιο Οί βάσεις τής μαρξιστικής φιλοσο
φίας, Πολιτικές καί λογοτεχνικές εκδόσεις, 1961, σελ. 760.
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ρητική άπάντηση στό ερώτημα αυτό—πού δέν
επιχειρούμε νά δώσουμε έδώ—πρέπει νά δοθεί στό
πνεύμα τού ακόλουθου αξιώματος: Οί σοσιαλιστι
κές χώρες, έπίμονα καί μεθοδευμένα, πρέπει νά
έπιζητοΰν τήν οργανική ένσωμάτωση τών σοσια
λιστικών στόχων τής κοινωνίας στήν αναπτυξιακή
οικονομική τους πολιτική, στό νομικό, θεσμικό
καί οργανωτικό σύστημα, έτσι, πού οί στόχοι αυ
τοί νά λειτουργούν σάν τά εσωτερικά κατευθυντή
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ρια κίνητρα-όδηγοί αύτών τών συστημάτων, όχι
μόνο στή συνολική τους λειτουργία, αλλά καί σ’
όλα τά επίπεδα καί σ’ όλες τίς σφαίρες τής δρά
σης τους. Μέ τό πέρασμα στήν Ιστορική φάση
τής πραγματοποίησης τής σοσιαλιστικής ε
πιστημονικό-τεχνικής έπανάστασης, αύτό τό σύν
θετο καθήκον φαίνεται νά γίνεται ένα άπό τά πιό
επίμαχα προβλήματα τής παραπέρα ανάπτυξης τού
σοσιαλισμού.

