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Προετοιμάζοντας γιάδημοσίευση τήν έργασία «Διαλεκτικός 
υλισμός», τό ’Ινστιτούτο φιλοσοφίας τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών 
τής ΕΣΣΔ Ιβαλε γιά καθήκον τον νά παρουσιάσει ha βιβλίο, 
που νά μπορεί νά χρησιμεύσει σάν βοήθημα γιά τούς μελετητές 
τών βάσεων τής μαρξιστιχής-λενινιστιχής φιλοσοφίας. 'Ως προς 
τά θέματα τό βιβλίο Ακολουθεί τό πρόγραμμα τον μαθήματος τον 
διαλεκτικόν ύλισμοϋ, πού Ισχύει σήμερα ατά άνώτερα έκπαιδεν- 
τιχά Ιδρύματα.

Té βιβλίο τό Ιχει γράφει μιά όμάδα συγγραφέων : οΐ Γ. Φ. 
Άλεξαντρόφ, A. Β. Βοστριχόφ, Σ. Π. Ντοΰντελ, I. Β. Κουζνε- 
τσόφ, Μ. Α. Λ ε ό ν ο φ, Β. Σ. Μολοντσόφ, Κ. Β. Μορόζ, Ν. 
Φ. Όβτσίνιχοφ, T. I. Όιζερμαν, Ντ. Μ. Τρόσιν καί Β. Π . 
Τσερτχόφ.

Στήν έπκττημονιχο - όργανωτιχή δούλειά γιά τήν προετοιμα
σία τοϋ βιβλίου πήρε μέρος ή Β. I. Στεμπκόφσκαγια.

Τό Ίνστιτοΰτο φιλοσοφίας τής Ακαδημίας ’Επιστημών τής 
ΕΣΣΔ παραχαλει δλες τΙς ίδρες τον διαλεκτικόν ύλισμοϋ, τής 
Ιστορίας τής φιλοσοφίας καί τον μαρξισμόν - λενινισμόν, τούς 
καθηγητές καί τούς έργάτες τής έηιοτήμης στόν τομέα τοϋ δια- 
λεκτ&οϋ ύλισμοϋ νά στείλονν τις κριτικές τους παρατηρήσεις, 
ίχιθνμίες καί προτάσεις στή διεύθυνση: Μόσχα, ΒολχόνκαΤ 14, 
Ινστιτούτο φιλοσοφίας τής ΑΕ  τής ΕΣΣΔ.





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

Ο  Δ ΙΑ Λ Ε Κ Τ ΙΚ Ο Σ  Υ Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Σ Α Ν  Κ Ο ΣΜ Ο Θ Ε Ω Ρ ΙΑ

1. ‘Ο διαλΜίτικός ύλισμός cTvai ή μοναδική έπιστη· 
μονική έπα ναστατική κοσμοθεωρία

Μ αρξισμός είναι ή επιστήμη των νόμων τής εξέλιξης τής φ ύ 
σης καί τής κοινωνίας, ή επιστήμη τής επανάστασης των 

καταπιεζομένων καί εκμεταλλευόμενων μαζών, ή έπιστήμη τής 
νίκης τοΰ σοσιαλισμού σ ’  δλες τ'ις χώρες, ή έπιστήμη τής ανοι
κοδόμησης τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Μαρξισμός είναι ή άδιάρηχτη ενότητα τριών συστατικών με
ρώ ν : τοΰ διαλεκτικοί καί Ιστορικού υλισμού, τής πολιτικής οι
κονομίας και τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού.

Διαλεκτικός υλισμός είναι ή φιλοσοφία τού μαρξισμού, τό 
θεωρητικό θεμέλιο τοΰ έπιστημονικοΰ κομμουνισμοΰ, ή κοσμο
θεω ρία  τού Κομμουνιστικού Κόμματος. ‘ Ο  διαλεκτικός υλισμός 
είναι άδιάλλακτος Ιχθρός κάθε εϊδους αστικής Ιδεολογίας.

Γ ια  νά κατανοήσουμε καθαρά την ουσία τής μαρξιστικής φ ι
λοσοφίας, τη ριζική της διαφορά απ ’  δλες τ'ις προηγούμενες, μαζί 
κι άπό τΙς προοδευτικές, φιλοσοφικές διδασκαλίες, είναι' Απαραί
τητο προπαντός ν’  άπαντήσουμε στα ακόλουθα έρωτήματα : Τί 
είναι φιλοσοφία ; Τί είναι διαλεκτική ; Τί είναι υλισμός ;

Φιλοσοφία είναι μια άπό τις μορφές τής κοινωνικής συνεί
δησης. Ή  φιλοσοφία είναι κοσμοθεωρία, δηλ. τό σύνολο των 
άπόγεων, των άντιλήψεων γιά τον χόσμο συνολικά χαΐ τούς νό
μους του. Κάθε κοινωνική τάξη εχει τή δική τη ; κοσμοθεωρία, 
έπιζητεΐ να σχηματίσει μια γενική εικόνα τοΰ κόσμου, να άγκα-
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λιάσει μέ μια μ'ατιά όλη την ποικιλομορφία ιώ ν  φαινομένων τής 
φΰσης και τής άνθρώπινης Ιστορίας.

01 σύγχρονοι αστοί επιστήμονες καί φιλόσοφοι, τό ίδιο δπω ς 
καί οί Ιδεολογικοί Ικπρόσωποι τοΰ μεσαίωνα, Ισχυρίζονται δτι 
μια Ιπιστημονική κοσμοθεωρία, δηλ. μια κοσμοθεωρία, βασισμέ
νη στα δεδομένα τής επιστήμης καί τής πράξης, είναι κάτι τό 
αδύνατο. Μ οναδικά δυνατή κοσμοθ-εωρία, κατά την άποψη αυ
τών τών έπιστημόνων καί φιλοσόφων, είναι ή θρησκεία. “ Ετσι, 
λογουχάρη, οΐ σύγχρονοι δρώντες Ιδεαλιστές στις Η Π Α , στην Α γ 
γλία καί στις άλλες αστικές χώρες Ισχυρίζονται δτι φιλοσοφία 
«είναι ή πίστη  τοΰ σκεφτόμενου ανθρώπου». Κατά τη γνώμη 
τους ή φιλοσοφία, κι δν ακόμα περιέχει κάποιες γνώσεις, αυτές 
είναι απλώς γνώση «τού νοήματος καί τών ορίων τής γνώσης>. 
Οί Ιδεαλιστές απαιτούν από τή φιλοσοφία να υπηρετεί «την άμε
ση επικοινωνία μέ τή θεότητα». Μια τέτια άρνηση τής Ιπιστη- 
μονικότητας τής κοσμοθεωρίας ?χει για σκοπό νά μετατρέψει τή 
φιλοσοφία σέ Υπηρέτρια τής θρησκείας.

‘ Η  άρνηση τής δυνατότητας μιας επιστημονικής κοσμοθεω 
ρίας αποτελεί μια από τις έκδηλώσεις τοϋ θρησκευτικού σκοτα
δισμού, πού κηρΰχνει ή σύγχρονη Ιμπεριαλιστική κεφαλαιο- 
κρατία.

Ε π ίση ς πολλοί ήγέτες τώ ν δεξιών σοσιαλιστών, ακολουθών
τας πιστά τους αστούς φιλόσοφους, αποκρούουν τή δυνατότητα 
έπιστημονικής κοσμοθεωρίας. 01 ήγέτες αυτοί δηλώνουν δτι «κά
θε κοσμοθεωρία είναι καί πρέπει να είναι χάτι τό  υποθετικό». 
01 δεξιοί σοσιαλιστές άρνοϋνται τό αντικειμενικό περιεχόμενο 
και τήν κοινωνική σημασία τής φιλοσοφίας, και διαβεβαιώνουν 
δτι «κάθε άνθρωπος έχει» τάχα «τή δική του κοσμοθεω ρία», καί 
δτι γι’  αυτό τό λόγο ή κοσμοθεωρία δέν αποτελεί τάχα παράγον
τα «όμαδικής συσπείρωσης ». ’ Α πό δώ  βγάζουν τό συμπέρασμα πώ ς 
τόκόμμα τής Ιργατικής τάξης δένίχει ανάγκη άπό κοσμοθεωρία* 
ή φιλοσοφία, λένε, αποτελεί αποκλειστικά ίδιωτινή, προσωπική 
υπόθεση.

Ά ρνούμενοι τή δυνατότητα επιστημονικής κοσμοθεωρίας, οί 
αστοί φιλόσοφοι προσπαθούν να αφοπλίσουν Ιδεολογικά τό προ
λεταριάτο, νά σπρώξουν τό εργατικό κίνημα στό δρόμο τής στοι
χειακής περιπλάνησης, νά υπονομεύσουν τήν δργανώτρα καί με- 
τασχηματιστική έπίδραση τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας, τής κο
σμοθεωρίας πού συσπειρώνει τις εργατικές μάζες στόν αγώνα 
κατά τοΰ καπιταλισμού, για τό σοσιαλισμό.

*Η δημιουργία καί ή ανάπτυξη τής μοναδικά επιστημονικής
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κοσμοθεωρίας, τοΰ διαλεκτικού ΰλισμοΰ, ή δημιουργική Ιφα ρμ ο- 
γή χαΐ ή διάδοσή του, ή αδιάκοπη πάλη Ιναντίον τής Αντιεπι
στημονικής κοσμοθεωρίας των έκμεταλλευτριών τάξεων— Αποτε
λούν μεγάλη υπηρεσία τοΰ προλεταριαχοΰ, τοΰ χομμουνιστικοΰ 
κόμματος καί τών αρχηγών του Μ άρξ, “ Ενγκελς, Λένιν.

Ό  διαλεκτικές υλισμός Αποτελεί τό θεωρητικό, τό Ιπιστημο· 
νιχό βάθρο τοΰ προγράμματος τών κομμουνιστικών κομμάτων, 
τής στρατηγικής καί τής τακτικής τους.

01 μεγάλες νίκες, πού κατήγαγε ό σοβιετικός λαός στην Α- 
νοιχοδόμηση τοΰ σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμού, Ιξηγούνται 
μέ τό  δτι τό σοβιετικό λαό τόν καθοδηγεί τό  Κομμουνιστικό 
Κ όμμα που £χει Ιπιστημονιχό πρόγραμμα, Ιπιστημονιχή κοσμο
θεω ρία— τό διαλεκτικό υλισμό.

Ό  σοβιετικός λαός, οΐ έργαζόμενοι τών χωρών της λαϊκής 
δημοκρατίας, οί προοδευτικές δυνάμεις δλων τών χωρών βρί
σκουν στό διαλεκτικό υλισμό τη θεωρητική θεμελίωση τώ ν Ιπα- 
ναστατικών μεθόδων κα'ι μορφών τής πάλης κατά τοΰ καπιταλι
σμού, τής πάλης για τό σοσιαλισμό κα'ι τόν κομμουνισμό.

Τ ό  άντ ιχ β ίμ τνο  τ ο ΰ  δ ια λ «κ τιχ οΰ  ύ λ ισ μ ο ϋ . Ό  διαλεκτι
κός υλισμός μελετάει τούς πιό γενικούς {χού δρονν παττοΰ χαΐ 
πώπα) άντιχειμενιχούς νόμους τής άλλαγήζ καί τής έξέλιξης τής 
φύσης, τής κοινωνίας καί τής γνώσης καί δίνει ύλιστική έρμη- 
νβία ατά φαινόμενα τοΰ άττιχειμενιχοϋ χόαμον. 01 γενικοί αυτοί 
νόμοι υπάρχουν Αντικειμενικά, δηλ. Ανεξάρτητα άπό τη θέληση 
καί τή συνείδηση τών Ανθρώπων' συνδέονται άδιάρηχτα μέ τους 
είδιχούς νόμους πού Ιννπάρχουν στις διάφορες μορφές κίνησης 
τής ΰλης. Οί είδικοί νόμοι (λογουχάρη, οί νόμοι τής μηχανικής 
κίνησης τής δλης, οί νόμοι τής Ανταλλαγής τών λευκωματωδών 
αύσιών κτλ.) Αποτελοΰν Ιδιόμορφη έκδήλωση τώ ν  γενικών νόμων 
τής κίνησης, τής Αλλαγής, τής έξέλιξης τής ΰλης. Οί νόμοι τής 
κοινωνικής ζω ής, λογουχάρη, είναι ποιοτικά διαφορετικοί Από 
τούς νόμους τής φύσης. ‘ Ωστόσο καί οί πρώτοι χαί οί δεύτεροι 
νόίΜΗ συνιστούν είδιχές μορφές έκδήλωσης τών ίδιων γενικών 
Αντικειμενικών διαλεκτικών νομοτελείων.

Ό  διαλεκτιχός ΰλισμός δέ χωρίζεται με τείχος από τις έπι- 
μέρους έπιστήμες τής φύσης καί τής κοινωνίας, δέν τις ΰποχαθι- 
στβ , Αλλά, Αντίθετα, Αποτελεί την Ιπιστημονιχή γενίκευση τών 
Αποτελεσμάτων στα όποια ίχουν φτάσει δ) οι οί άλλοι κλάδοι τών 
γνώσεων. Α ύτό είναι κείνο πον καθορίζει τή σχέση Ανάμεσα' στό
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διαλεκτικό υλισμό και τις επιμέρους έπιστήμες, πού μελετούν τή 
φύση, τήν κοινωνία κα'ι τή συνείδηση.

Οί διάφορες έπιστήμες Ιρευνούν τ'ις συγκεκριμένες μορφές 
κίνησης τής ΰλης, τ'ις ποιοτικές Ιδιομορφίες, τις Ιδιότητες τών 
φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνίας. “ Ετσι ή μηχανική με
λετά τή μετατόπιση τώ ν σω μάτω ν στό χώρο καί στό χρόνο. 
’ Αντίστοιχα μέ τήν ποικιλομορφία τής μηχανικής κίνησης καί τήν 
ποιοτική Ιδιομορφία τής μετατόπισης τών διάφορων* σωματίων 
τής ΰλης ή μηχανική σαν έπιστήμη διαιρείται σέ μηχανική τών 
στερεών, τών υγρών, τών άερίων κτλ.

Τ ό ίδιο ίσχΰει κα'ι για κά8·ε άλλη επιστήμη. “ Ετσι, ή βοτα
νική μελετά τή ζωή τών φυτών, τή δομή τους, τή ζωική λει
τουργία τους κτλ. ’ Αντίστοιχα μ ’  αυτό ή βοτανική διαιρείται στη 
μορφολογία, πού έρευνα τήν εξωτερική μορφή τών φ υτών, στή 
συστηματική, πού ταξινομεί τά φυτά κα'ι περιγράφει τά διάφορα 
εϊδη τους, στήν ανατομία, πού αντικείμενό της είναι ή μικρο- 
σκοπική δομή τών ίστών κα'ι τών οργάνων τών φυτών, στή φυ 
σιολογία, πού μελετά τά ζωικά προτσές τών φ υτών, στήν επι
στήμη τής έπιλογής, πού έρευνα τούς τρόπους σχηματισμού 
νέων φυτικών μορφών κτλ. Συνάμα ή βοτανική αποτελεί μέρος 
μιας πιό γενικής Ιπιστήμης, τής βιολογίας, πού άντικείμενό της 
είναι οί νομοτέλειες δλων τών ζωντανών σω μάτω ν.

Είναι φυσικό δτι κάθε επιστήμη, ακόμα κα'ι κάθ·ε χωριστός 
Επιστημονικός κλάδος απομονώνουν ώ ς ενα δρισμένο βαθμό τό 
αντικείμενο τής μελέτης τους από τό αντικείμενο τών άλλων επι
στημών καί επιστημονικών κλάδων. 'Η  βιολογία δέν άσχολεΐται 
μέ τή μελέτη τής φυσικής κατάστασης τώ ν σω μάτω ν, δηλ. τής 
στερεός, τής υγρής καί τής αέριας κατάστασης, καί ή πολιτική 
οίκονομία δέν έρευνα τις ιδιότητες τών Ιμπορευμάτων άπό τήν 
πλευρά πού τά μελετά ή εμπορευματολογία. Ταυτόχρονα δμως 
οί έπιστήμες καί οί χωριστοί κλάδοι πού τις αποτελούν δέν μπο
ρούν κα&όλου νά άποσπώνται, νά απομονώνονται ό Ινας άπό τόν 
άλλο, γιατί οί διάφορες μορφές κίνησης τής ΰλης, οί διάφορες 
ποιοτικές ιδιομορφίες, Ιδιότητες, καταστάσεις, πού είναι άντικεί- 
μενα τοΰ κάθ·ε χωριστού Ιπιστημονικοϋ κλάδου, στήν πραγματι
κότητα δέν υπάρχουν απομονωμένες ή μιά άπό τήν άλλη, συν
δέονται μεταξύ τους, άλληλοκαθορίζο%ται, περνάν ή μιά στήν άλ
λη. Συνεπώς, καί οί Ιπιστημονικοί κλάδοι, πού Ιρευνούν αυτές 
τΙς μορφές κίνησης τής ΰλης, πρέπει νά συνδέονται μεταξύ τους. 
"Ε τσι, ή σύγχρονη βιολογία στηρίζεται στή χημεία καί στή φυσική.

Τί είναι δμως έκεΐνο πού δίνει στόν Ιπιστήμονα όποιασδή-
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ποτε ειδικότητας τή δυνατότητα νά είσδύει βαθιά  στήν ουσία τώ ν  
φαινομένων πού μελετά, τί είναι εκείνο πού τοϋ έπιτρέπει νά 
συνδέεται .έ άλλους Ιπιστημονικούς κλάδους κα'ι νά άντλεΐ απ ’  
αυτούς τά δεδομένα πού είναι απαραίτητα για τον τομέα τής επι
στήμης, μέ τόν όποιο άσχολεΐται;

Ε κ είνο  πού τοΰ δίνει αυτή τή δυνατότητα είναι ή επιστημονι
κή κοσμοθεωρία— ή μαρξιστική διαλεκτική μ έθοδος καί ό μαρξιστι 
κός φιλοσοφικός υλισμός— πού μάς Ιξοπλίζει μέ τόν έπιστημο- 
νικό τρόπο εξέτασης δλων τών φαινομένων τής φύσης καί μέ 
τόν επιστημονικό τρόπο ερμηνείας καί κατανόησής τους. Μελε
τώντας τό διαλεκτικό υλισμό, γνωρίζουμε τόν κόσμο σ τό  σύνολό  
του , καί αυτό άκριβώς είναι κείνο πού μάς προσανατολίζει στήν 
κατανόηση τοΰ κάθε Ιπιμέρους φαινομένου τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, συνεπώς, καί τής κάθε Ιπιμέρους Ιπιστήμης. “ Ετσι, 
άντικείμενο τοΰ διαλεχτικοΰ ύλισμοΰ είναι οί πιό γενικοί νόμοι 
τής κίνησης, τής αλλαγής καί τής εξέλιξης τής φύσης, τής κοινω
νίας καί τής γνώσης, νόμοι πού ή μελέτη τους μάς δίνει μιαν αρ 
μονική Ιπιστημονική εικόνα τοΰ κόσμου.

*Η γένεση τοϋ διαλεκτικού ύλισμοΰ άποτελεΐ Επα
νάσταση στή φιλοσοφ ία. Μέ τή γένεση τοϋ διαλεκπκοΰ υλι
σμού άλλαξε κατ’  άρχήν ό κοινωνικός ρόλος τής φιλοσοφίας, τά 
άντικείμενο της, ή μέθοδος καί ή θεω ρία  της. 'Ο  διαλεκτικοί 
υλισμός διαφέρει ποιοτικά απ ’  δλη τήν παλιά φιλοσοφία .

‘ Ο διαλεκτικός υλισμός είναι ή κοσμοθεωρία τοΰ Κ ομμουνι
στικού Κόμματος, ή οποία θεμελιώνει θεωρητικά τήν επ αναστα
τική πάλη τής εργατικής τάξης γιά τόν κομμουνιστικό μετασχη
ματισμό τής κοινωνίας. Α υτό καθορίζει τό νέο κοινωνικό ρόλο 
τής μαρξιστικής - λενινιστικής φιλοσοφίας.

'Ο  Μ άρξ, άντιπαραθέτοντας τή φιλοσοφία του πρός δλες τις 
προηγούμενες φιλοσοφικές διδασκαλίες, ελεγε : «Ο ί φιλόσοφ οι 
έ ξη γοϋσαν  μονάχα μέ διάφορους τρόπους τόν κόσμο, τό ζήτημα 
δμως είναι νά τόν άλλάξουμε» *. Ή  θέση αυτή τοϋ Μ άρξ δείχνει 
δτι ή προμαρξιστική φιλοσοφία τών κυρίαρχων τάξεων δέν ήταν 
και δέν μποροΰσε νά είναι ή θεωρητική θεμελίωση τής Ιπανα - 
στατικής άλλαγής τοΰ κόσμου δέν ήταν καί δέν μπορούσε νά εί
ναι τό  δπλο τώ ν έπαναστατικών μαζών στόν άγώ να τους Ιναν- 
τίον τής κοινωνικής καταπίεσης. Τ ό σπουδαιότερο καθήκον τής 
φιλοσοφίας τών Ικμεταλλευτριών τάξεων, ή οποία άπέβλεπε στή

1. Κ. Μάρξ. Φ.Ένγχελς, Διαλεκτικά Έ ργα, τόμ. II, 1952 σελ. 388C
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συνδιαλλαγή τών μαζών μέ τήν ύπάρχουσα κοινωνική τάξη πρα
γμάτων, δέν ήταν ή θεμελίωση τής έπαναστατικής αλλαγής τοΟ 
ύπάρχοντος έκμεταλλευτικοΰ καθεστώτος, άλλα ή δικαιολόγησή 
του. Γ ι ’ αΰτό καί οί φιλόσοφοι κήρυχναν δτι ό άνθρωπος πρέπει 
νά είναι «ΰπεράνω» τών πρακτικών, φθαρτώ ν, Ιφήμερων συμφε
ρόντων, δτι πρέπει νά ένδιαφέρεται μόνο για τό αΙώνιο, για τό 
άπόλυτο κτλ. 01 φιλόσοφοι υποστήριζαν δτι οί πρακτικοί σκο* 
ποί που έπιδιώκει ό  άνθρωπος στήν καθημερινή ζωή του είναι 
μηδαμινοί, ασήμαντοι, «πεπερασμένοι» καί δτι ή φιλοσοφία πρέ
πει νά μήν άσχολεΐται μ* αΰτούς τους σκοπούς.

Έ ν α  τέτιο φιλοσοφικό κήρυγμα, πού άπομάχρυνε τόν άν 
θρω π ο άπό τόν αγώνα γιά ένα καλύτερο μέλλον, δέν διέφερε καί 
πολύ άπό τις θρησκευτικές διδασκαλίες. Χαρακτηριστικό π αρά
δειγμα μπορεί ν ’  αποτελέοει ό Ισχνρισμός τοΰ γερμανοΰ Ιδεαλι
στή φιλόσοφου τοϋ 19ου αΙώνα Φίχτε, πού έγραφε δτι «ή ήδύ- 
τατη αμοιβή τής φιλοσοφικής θεώρησης είναι ακριβώς δτι, συλ- 
λαμβάνοντας τά πάντα στή γενική άλληλουχία τους καί μή δφ ή- 
νοντας τίποτε απομονωμένο, θεω ρεί τό παν άναγκαΐο καί γι’ αύτό 
αγαθό καί συμφιλιώνεται μέ τό καθετί πού υπάρχει, δπω ς υ
πάρχει, έπειδή πρέπει νά είναι τέτιο χάρη το® υπέρτατου σκοποΟ» *.

Τ ό παράδειγμα αυτό δείχνει άνάγλυφα πώ ς ή Ιδεαλιστι- 
κή φιλοσοφία, τό ίδιο δπω ς καί ή θρησκεία, Ιπεδίωκε να συμ
φιλιώσει τις μάζες μέ τά Ικμεταλλευτικά καθεστώτα, να πνίξει 
τή διαμαρτυρία τών μαζών, ν* άποδείξει πώ ς καθετί που υπάρχει, 
είναι λογικό, άναγκαΐο.

‘ Ωστόσο όχι μόνο ή ΐδεαλιστική φιλοσοφία, άλλά καί δ προ- 
μαρξικός μεταφυσικός δλισμός ύποστήριζε πώς καθετί τό ΰπάρχον 
είναι στή βάση του άμετάβλητο : είναι άμετάβλητη ή φύση 8ξω 
άπό μας, άμετάβλητη καί ή άνθρώπινη φύση, καί γι’αύτό είναι 
δυνατή μόνο ή έξάλειψη τών «διαστρεβλώσεων » , πού συναντάει 
κανείς στους κοινωνικούς θεσμούς, καί δχι ή ριζική Αλλαγή δλης 
τής κοινωνικής ζωής. Είναι γνωστό, λογουχάρη, δτι οί Γάλλοι 
υλιστές τοΰ 18ου αΙώνα Αντιτάσσονταν στα φεουδαρχικά καθε
στώτα καί στή θρησκεία, χαρακτηρίζοντας καί τά πρώτα καί τή 
δεύτερη σαν κάτι τό χαράλογο, άντιφυσικό, μή άνταποκρινόμενο 
στήν άνθρώπινη φύση. Τή φύση δμως τσΟ άνθρώπου τή θεω· 
ροΰσαν άμετάβλητη, καί τήν δοτική κοινωνία τή θτεωροΰσαν «φυ-

1. Φίχτ«, Τά βασικά χαφαχτηριστικά τής σνγχρογης έποχής, Πε
τρούπολη 1906, σελ. 12.



σική» κα'ι άνταποκρινόμενη στό λογικό κα'ι στους « αιώνιοί';»  νό
μους τής ανθρώπινης φύσης.

Οί φιλοσοφικές διδασκαλίες τών έκμεταλλευτριών τάξεων κα
ταλάβαιναν τή φιλοσοφία σαν ερμηνεία, δικαιολόγηση τών θεμε
λιακών βάσεων τοΰ ύπάρχόντος καθεστώτος, κα'ι αρνοΰνταν τή 
δυνατότητα ή την ανάγκη για θεωρητική θεμελίωση τής ριζικής 
άλλαγής τής πραγματικότητας. Μονάχα οί υλιστές -  επαναστάτες 
δημοκράτες, αντανακλώντας στις φιλοσοφικές τους διδασκαλίες 
τά συμφέροντα τών πλατιών εργαζόμενων μαζών τής αγροτιάς, 
θεωρούσαν αναγκαία τή φιλοσοφική θεμελίωση τών καθηκόντων 
τής επαναστατικής πάλης εναντίον τής κοινωνικής καταπίεσης. 
'Ω στόσο, εφόσον τό απελευθερωτικό κίνημα τής αγροτιάς δεν οδη
γεί καί δεν μπορεί να οδηγήσει στήν έξαφάνιση τής εκμετάλ
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο, οί επαναστάτες δημοκράτες ακό
μα καί οί πιό επιφανείς απ ’  αυτούς— οί κλασικοί τής ρωσικής 
υλιστικής φιλοσοφίας τοΰ 19ου α ιώ να— δεν κατόρθωσαν να λύ
σουν αυτό τό βασικώτατο καθήκον, πού εβαζε τό απελευθερωτικό 
κίνημα τών λαϊκών μαζών.

Ή  μαρξιστική φιλοσοφία γεννήθηκε προπαντός από τή 
ζωτική ανάγκη τής εργατικής τάξης να ανακαλύψει τούς αντι

κειμενικούς νόμους τής κοινωνικής έξέλιξης. Τ ό προλεταριάτο 
παρουσιάστηκε στό στίβο τής ιστορίας σαν τάξη πού γκρεμίζει 
τήν παλιά κοινωνία καί δημιουργεί ?να νέο, τό αταξικό κοινω
νικό καθεστώς. 'Η  ιστορική αποστολή τοΰ προλεταριάτου είναι 
να εξαλείψει τό αστικό καθεστώς, να μετασχηματίσει επαναστα
τικά τήν κοινωνία, να ανοικοδομήσει ενα ανώτερο, αταξικό κοι
νωνικό καθεστώς, τον κομμουνισμό. Νά για ποιό λόγο τή διδα
σκαλία τής υλιστικής διαλεχτικής για τήν κίνηση, τήν αλλαγή, 
τήν εξέλιξη, για τή νίκη τοϋ καινούργιου απέναντι στό παλιό, τό 
προλεταριάτο τήν αφομοιώνει οργανικά σαν επιβεβαίωση καί 
φ ώτισμα τών ταξικών του επιδιώξεων.

'Η  άρνηση τοΰ παλιού συνδέεται αναπόσπαστα, στή δράση 
τοΰ προλεταριάτου, μέ τή δημιουργία τοΰ καινούργιου. Γ ι ’ αΰτό 
άκριβώς ό μεγαλειωδέστατος έπαναστατικός μετασχηματισμός τής 
κοινωνίας, πού πραγματοποιείται άπό τό προλεταριάτο, δχι μό
νο δέν αποκλείει αλλά, αντίθετα, προϋποθέτει τή χρησιμοποίηση 
δλων τών κατακτήσεων τής προηγούμενης ανάπτυξης τοΰ πολι- 
τισμοΰ. Τ ό προλεταριάτο είναι ξένο πρός τή στενότητα πού χα
ρακτήριζε τις προηγούμενες κυρίαρχες τάξεις, τα ζωτικά του συμ
φέροντα απαιτούν τό πέρασμα στήν αταξική, στήν κομμουνιστι
κή κοινωνία. Οί ιδιομορφίες αυτές τοΰ προλεταριάτου δείχνουν



γιατί ακριβώς οί Ιδεολογικοί εκπρόσωποι τοϋ προλεταριάτου, δ 
Μάρξ καί ό "Ενγκελς, υπήρξαν οί δημιουργοί τοΰ μοναδικά έ- 
πιστημονικοΰ φιλοσοφικού υλισμού και τής μοναδικά έπιστημονι- 
κής διαλεκτικής μεθόδου, πού έχουν τεράστια σημασία τόσο γιά 
τη θεωρητική γνώση, δσο και για τήν πρακτική δράση. ‘ Η  Ιστο
ρία τής επιστήμης, άπό τό ενα μέρος, και ή πείρα τοϋ επανα
στατικού κινήματος καί τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης, από 
τό άλλο, αποτελούν τήν πιό εύγλωττη μαρτυρία γιά τή μεγαλειώ
δη σημασία τής μαρξιστικής φιλοσοφίας.

Ό  Μ αρξ καί ό "Ενγκελς— οί αρχηγοί, οί Ιδεολογικοί Ικπρό- 
σωποι τοϋ προλεταριάτου— άλλαξαν ριζικά τόν κοινωνικό ρόλο 
τής φιλοσοφίας, μετατρέποντάς την σέ θεωρητικό βάθρο τοΰ è- 
παναστατικοΰ αγώνα τής Ιργατικής τάξης, σέ θεωρητικό βάθρο 
τοΰ κομμουνισμού. Γ ι’αύτό ακριβώς ή διδασκαλία τοΰ Μ αρξ και 
τοΰ Έ νγκελς δέν είναι απλώς μια φιλοσοφική διδασκαλία : είναι 
ή διδασκαλία τών προλεταριακών μαζών, ή Ιδεολογική σημαία τοΰ 
μεγαλειώδους άπελευθβρωτικοΰ τους αγώνα.

Συνήθως οί προμαρξιστικοί φιλόσοφοι, καί δταν ακόμα έβα
ζαν μπροστά τονς τό καθήκον νά έρευνήσουν τους πιό γενικούς 
νόμους πού ένυπάρχουν στήν ϊδια τήν Αντικειμενική πραγματι
κότητα, είχαν δπόψη τους νόμους αμετάβλητους γιά τό καθετί 
πού υπάρχει. Έπρόκειτο γιά τήν καθιέρωση μόνιμων άλληλο- 
σχέσεων ανάμεσα σέ πράγματα πού ύπάρχουν ταυτόχρονα, καί 
όχι γιά τήν αποκάλυψη τής νομοτελειακής αλληλουχίας ανάμεσα 
σέ κείνο πού υπήρξε, υπάρχει καί θά  υπάρξει. *0  μαρξισμός ά- 
νακάλυψε τούς αντικειμενικούς νόμους τής άλλαγης, της έξέλι- 
ξης  τοΰ ύλικοΰ κόσμου, καί τήν ανακάλυψή του αυτή τήν έκανε 
θεμέλιο τής δικής του, τής μοναδικά Επιστημονικής κατανόησης 
τοΰ Αντικειμένου τής φιλοσοφίας, τής μεθόδου καί τής θεωρίας 
της. Αύτοΰ βρίσκεται ή ριζική διαφορά τής διδασκαλίας τοΰ δια
λεκτικού ύλισμοϋ απ ’  δλες τίς προηγούμενες, μαζί καί από τίς 
προοδευτικές, φιλοσοφικές διδασκαλίες.

Οί προμαρξικές φιλοσοφικές διδασκαλίες άντιπαράθεταν δχι 
μόνο τή θεωρία, τή φιλοσοφία στήν πράξη, στό απελευθερωτικό 
κίνημα τών εργαζομένων : άντιπαράθεταν επίσης τή φιλοσοφία 
καί στίς ειδικές επιστήμες πού ασχολούνται μέ τήν ερευνά ενός 
καθορισμένου, περιορισμένου κύκλου φαινομένων τής φύσης ή 
τής κοινωνίας. Στη φυσιογνωσία άντιπαράθεταν συνήθως ιή  
φιλοσοφία τής φύσης, στήν Ιστορία τή φιλοσοφία τής ιστορίας, 
στήν αισθητική τή φιλοσοφία τής τέχνης κ.ο.κ. Καί κοντά σ ’ δλα 
αυτά Ισχυρίζονταν δτι ή φιλοσοφία δέν είναι υποχρεωμένη νά
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παίρνει ύπόψη τα συγκεκριμένα δεδομένα τών επιστημών, δτι 
είναι ή «έπιστήμη τών έπιστημών», πού ξεπερνάει τις «πεπε
ρασμένες» και «περιορισμένες» ειδικές έπιστήμες μέ τήν Ικανότη
τά της να δίνει, σέ τελευταία ανάλυση, τήν πλήρη, τήν απόλυτη 
αλήθεια. 'Η  αξίωση αυτή για ύπερεπιστημονική γνώση χαρα
κτήριζε Ιδιαίτερα τήν ιδεαλιστική φιλοσοφία, πού φερνόταν πε
ριφρονητικά στίς φυσικές επιστήμες γιά τήν αυθόρμητα - υλιστι
κή στάση τους άπέναντι στη φΰση. "Ετσι, λόγου χάρη, ό Χ έγ- 
κελ, χωρίς νά παίρνει ύπόψη του τά γεγονότα, τα διαπιστωμένα 
άπό τή φυσιογνωσία, Ισχυριζόταν δτι ή φΰση δέν έξελίσσεται μέ
σα στό χρόνο, άλλα είναι ή ένσάρκωση τών διάφορων λογικών 
βαθμιδών έξέλιξης τής «απόλυτης Ιδέας», δηλ. τοΰ θεοΰ. Δια- 
στρέφοντας ίδεαλιστικά τήν πραγματικότητα, δ Χέγκελ θεω ρεί 
τόν ήλιο ένσάρκωση τής δράσης, τόν αέρα ένσάρκωση τής όσ
φρησης, ανάγοντας κατ’  αύτό τόν τρόπο καθετί τό φυσικό σέ 
ψυχικό.

Οί Ιδεαλιστές καί οί μεταφυσικοί υλιστές παρουσίαζαν τή 
φιλοσοφία σαν γνώση τοΰ αιώνιου, τοΰ άπόλυτου, τοΰ καθολικοΰ, 
καί τ ί ; ειδικές έπιστήμες σάν γνώση μονάχα τοΰ έφήμερου, το® 
σχετικοΰ, τοΰ μεμονωμένου. ‘ Ο  μαρξισμός άντιτάχθηχε Α ποφα
σιστικά σ ’  αυτή τήν αντιεπιστημονική, μεταφυσική άντιπαράθεση 
τοΰ αιώνιου πρός τό έφήμερο, τοΰ άπόλυτου πρός τό σχετικό, 
τοΰ καθολικοΰ πρός τό μεμονωμένο. Οί θεμελιωτές τοΰ μαρξι- 
σμοΰ άπόδειξαν δτι, γνωρίζοντας τό έφήμερο γνωρίζουμε καί τό  
αιώνιο, γνωρίζοντας τό πεπερασμένο γνωρίζουμε τό άπειρο, γνω
ρίζοντας τό μεμονωμένο γνωρίζουμε τό καθολικό : «Κ άθε αλη
θινή γνώση τής φύσης— εγραφε ό Έ νγκελς— είναι γνώση τοΰ 
αιώνιου, τοΰ άπειρου, καί γι’  αυτό είναι ουσιαστικά άπόλυτη»

Βάζοντας τέλος στήν άντιπαράθεση τής φιλοσοφίας στίς έπι
στήμες τής φύσης καί τής κοινωνίας, δ μαρξισμός ίβαλε στή θέ- 
ση τής «έπιστήμης τών έπιστημών», πού δέν ήταν έπιστημονική 
φιλοσοφία, τήν κοσμοθεωρία πού συνοψίζει, πού γενικεύει κρι
τικά τά δεδομένα τής έπιστήμης. Ά π ό  τήν περίοδο άκόμα τής 
γένεσής του δ διαλεκτικός ύλ,ισμός γενίκεψε θεωρητικά δλες τίς 
ουσιαστικές ανακαλύψεις τής φυσιογνωσίας τών μέσων τοΰ 19ου 
αίώνα, μαζί καί τίς πιό μεγάλες άπ ’  αυτές : τήν ανακάλυψη τοΰ 
νόμου τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας, τήν 
ανακάλυψη τοΰ κυττάρου καί τή θεωρία τοΰ Δαρβίνου. Σέ συ -

Φ. "Ενγκελς, Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ, 186.
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νέχεια δ Β. I. Λένιν στό εργο ίου  «'Υ λισμός καί έμπειριοκριχι- 
κισμός> συνόψισε χατά,μεγαλοφυή τρόπο τις μεγαλειώδικες ανα
καλύψεις τής φυσικής τοΰ τέλους τοΰ 19ου— αρχών τοΰ 20οΰ αΙ
ώνα. Σπουδαιότατο αποτέλεσμα τής επαναστατικής ανατροπής, 
πού Ιπετελέστηκε στή φιλοσοφία άπό τόν Μ άρξ καί τόν Έ νγκελς, 
είναι ή δημιουργία τοΰ Ιστορικού υλισμόν, πού είναι τό θεωρη
τικό βάθρο δλων τών κοινωνικών επιστημών. Έ τ σ ι , δ ρόλος τής 
φιλοσοφίας στήν έξέλιξη τών Ιπιστημών τής φύσης καί τής κοι
νωνίας άλλαξε ριζικά. Αύτή ή ριζική, ή ποιοτική αλλαγή τής θ έ 
σης τής φιλοσοφίας στό'σύστημα τών Ιπιστημών τής φύσης καί 
τής κοινωνίας ξεχωρίζει κατ’  άρχήν τό διαλεκτικό υλισμό απ’  δλη 
τήν προηγούμενη φιλοσοφία.

‘ Η  ριζική άντίθεση της διαλεκτικής πρός τή μετα
φυσική. 'Η  κοσμοθεωρία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος δνο- 
μάζεται διαλεκτικός υλισμός, επειδή ό τρόπος πού άντικρύζει τά 
φαινόμενα τής φύσης, ή μέθοδός της για τή μελέτη τών φαινο
μένων τής φύσης είναι διαλεκτική. Τί είναι δμως ή διαλεκτική ;

Ή  λέξη «διαλεκτινή» προέρχεται άπό τήν αρχαία ελληνική 
λέξη «διαλέγομαι», πού σημαίνει συζητώ, κάνω πολεμική. Δ ια 
λεκτική στήν άρχαία Ε λλά δα  δνόμαζαν τήν τέχνη τής συζήτησης, 
τήν τέχνη τοΰ νά άποκαλύπτει κανείς τις «ντιφάσίΐς πού υπάρ
χουν στις κρίσεις τοΰ άντιπάλου καί μ ’  αυτό τον τρόπο ν’  άνα- 
σκευάζει τά Ιπιχειρήματά του. 'Η  διαλεκτική θεωρούνταν από 
τούς άρχαίους ελληνες δ καλύτερος τρόπος για νά φτάσουν στήν 
αλήθεια μέσω τής σύγκρουσης τών άντιθέτων γνωμών καί τοΰ 
ξεπεράσματος τών παρουσιαζομένων άντιφάσειον. “ Ετσι, λογου- 
χάρη, δν Ινας άπό τούς συζητητές υποστήριζε δτι ή δικαιοσύνη 
συνίσταται στο νά κάνεις καλό στούς άν^ρώπους, δ «λλος τοΰ 
άντέτεινε δτι στόν πόλεμο είναι άδικο νά κάνεις καλό στόν αντί
παλο. “ Ετσι άπεκαλύπτετο ή άνεπάρκεια τών μονόπλευρων ορι
σμών τών άντικειμένων ή τών έννοιών καί ή ανάγκη νά τούς 
δοθεί δλόπλευρος χαρακτηρισμός. ’ Αργότερα μέ τή λέξη « διαλε
κτική > άρχισαν να Ιννοοΰν δχι τόσο μια μέθοδο πολεμικής, δσο 
μια μέθοδο μελέτης τών φαινομένων, πού αποκαλύπτει τις άντι- 
θέσεις πού Ινυπάρχουν στα ϊδιά τά φαινόμενα.

Τ ό είδικό χαρακτηριστικό τής διαλεκτικής σαν μεθόδου γνώ 
σης είναι δτι Ιξετάζει τα γυρω φαινόμενα στήν άλληλουχία τους 
καί στόν άλληλοκαθορισμό τους, στήν κίνηση, στήν άλλαγή καί 
στήν ανάπτυξή τους με βάση τις Ισωτερικές άντιθέσεις πού ενυ
πάρχουν στα ϊδια τά φαινόμενα. Γιατί δμως αύτός ακριβώς ό
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τρόπος μελέτης τής πραγματικότητας είναι ό μοναδικά σω στός ; 
Ε πειδή  δλα τα φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας συνδέον
ται πραγματικά τό Ινα με τό άλλο, άλληλοχαθορίζονται, βρίσκον
ται σε κατάσταση κίνησης, αλλαγής, ανάπτυξης. OC άντιθέσεις 
προσιδιάζουν όχι μόνο στό προτσές τής γνώσης, προσιδιάζουν 
προπαντός'στα ΐδ ιατά  άντικείμενα καί τά φαινόμενα, δπου υπάρ
χει ταυτόχρονα καί τό παλιό καί τό καινούργιο, κείνο που πε
θαίνει καί κείνο πού γεννιέται.

Πολλοί φιλόσοφοι καί φυσιοδίφες προσπάθησαν ν’  άποδείξουν 
δτι υπάρχουν πράγματα άνεξάρτητα άπό άλλα πράγματα, δτι 
υπάρχουν απολύτως ακίνητα σώματα, αμετάβλητες ουσίες, δτι ή 
Ιξέλιξη ανάγεται απλώς σέ ποσοτική αύξηση. Οί ίδιοι έπιστή- 
μονες Ισχυρίζονταν δτι οί αντιθέσεις μπορούν νά υπάρχουν μόνο 
στή νόηση μά κι αυτό σέ περίπτωση πλάνης, Ινώ  είναι άδύνατο 
νά ύπάρχουν στα φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας. Μια 
τέτια άποψη, ενα τέτιο άντίχρυσμα τών φαινομένων τού γύρω 
κόσμου λέγεται μεταφυσικό. Σ έ άντίθεση προς τή διαλεκτική ή 
μεταφυσική μέθοδος θεωρεί δτι τά γύρω φαινόμενα πρέπει νά 
έξετάζονται άνεξάρτητα, απομονωμένα τό 2να άπ* τό άλλο, ?ξω  
άπό τήν κίνηση, τήν αλλαγή, τήν άνάπτυξη.

Ή  διαλεκτική καί ή μεταφυσική— δυό αντίθετες μεταξύ τους 
μέθοδες γνώσης— ύπάρχουν σ ’  δλη τή διάρκεια τής έξέλιξης τής 
Ιπιστήμης καί τής φιλοσοφίας. Χαρακτηριστική Ιδιομορφία τής 
δλιστικής διαλεκτικής είναι δτι έξετάζει τά φαινόμενα, δπως συν- 
τελούνται στήν πραγματικότητα, δηλ. άντικειμενικά, καί συνε
π ώ ς— σέ αδιάκοπη κίνηση, άλλαγή, άνάπτυξη. Ή  διαλεκτική άρ· 
ρνιέται τόν υποκειμενισμό στήν Ιπιστημονική έρευνα. Ό  I . Β. 
Στάλιν χαραχτηρίζει ως έξης αυτή τή γνήσια άντικειμενικότητα 
που ένυπάρχει στή διαλεχτική : « 'Η  διαλεκτική μέθοδος υποστη
ρίζει δτι τή ζωή πρέπει νά τή βλέπουμε τέτια άκριβώς πού είναι 
στήν πραγματικότητα. Ε ίδαμε δτι ή ζω ή βρίσκεται σέ αδιάκοπη 
κίνηση, συνεπώς πρέπει νά Ιξετάζουμε τή ζωή στήν κίνησή της 
καί νά βάζουμε τό έρώτημα : πού τραβάει ή ζωή ; Είδαμε πώς ή 
ζωή παρουσιάζει τήν είκόνα άέναης καταστροφής καί δημιουρ
γίας, συνεπώς έχουμε τήν ύποχρέωση να έξετάζουμε τή ζωή στήν 
χαταστροφή καί στή δημιουργία της καί νά βάζουμε τό Ιρώ τη- 
μ α : τί χαταστρέφεται καί τί δημιουργεΐται στή ζ ω ή ;» 1.

Σ έ άντίθεση πρός τή διαλεκτική ή μεταφυσική άποσπα τά

1. / .  Β. Σιάλιψ, Ά παντα, τόμ. 1ος, σελ. 398.
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φαινόμενα από τήν αντικειμενική τους σύνδεση, δηλ. τά έξετά- 
ζει υποκειμενικά, δχι δπως υπάρχουν στήν πραγματικότητα, άλ- 
λά άπομονώνοντάς τα τό Ινα από τ ’  άλλο, κάνοντας αφαίρεση 
τής κίνησής τους, τής άλλαγής τους, τής εξέλιξής τους, τών έ- 
σωτερικών αντιθέσεων πού ένυπάρχουν σέ δλα αυτά τά φ αι
νόμενα.

Ή  διαλεκτική στή διάρκεια δλης τής Ιστορίας τής επιστήμης 
καί τής φιλοσοφίας αναπτυσσόταν και τελειοποιούνταν αδιάκοπα 
στήν πάλη με τή μεταφυσική. 'Ω στόσο επιστημονική διαλεκτική, 
έπιστημονική διαλεκτική μέθοδος μελέτης τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, μιά μέθοδος πού νά γενικεύει τήν Ιστορία τής έ 
πιστήμης και τής πράξης δέν υπήρχε πριν άπό τήν έμφάνιση τόΰ 
μαρξισμοΰ. Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι 6 μοναδικά 
Ιπιστημονικός τρόπος μελέτης τής πραγματικότητας, πού διαφ έ
ρει ποιοτικά άπ ’  δλες εκείνες τίς μορφές διαλεκτικής σκέψης πού 
Ιστορικά προηγήθηκαν άπό τό μαρξισμό.*

"Α ν καί δλη ή Ιστορία τής φιλοσοφικής σκέψης δείχνει 
τήν πάλη τής διαλεκτικής μέ τή μεταφυσική,- τό ασυμβίβαστό 
τους, ωστόσο τήν ολοκληρωτική άντίθεση διαλεκτικής καί μετα
φυσικής τήν άποκάλυψε μόνο δ μαρξισμός. Ό  μαρξισμός ερεύ
νησε τις νομοτέλειες τής έξέλιξης τής γνώσης κι δχι μόνο άνα- 
σχεύασε τή μεταφυσική σάν μή Ιπιστημονική μέθοδο γνώσης, 
αλλά και άποκάλυψε τις Ιστορικές της ρίζες.

Ή  πορεία τής γνώσης, δπως τό μαρτυρεί ή Ιστορία τής έ
πιστήμης, έχει αντιφατικό χαρακτήρα. Ή  έπιστήμη, τείνοντας 
στή γνώση τοΰ κόσμου, σ ’  ένα ορισμένο στάδιο τής ανάπτυξής 
της ήταν άναγκασμένη νά συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στή 
μελέτη τώ ν  χωριστών μερών και αντικειμένων, εξω  άπό τήν αμοι
βαία σύνδεσή τους. ‘ Ο  “ Ενγκελς τόνιζε δτι ή βάση γιά τίς λα
μπρές έπιτυχίες τής φυσιογνωσίας τοΰ 16ου— 18ου αϊώνα ήταν 
ή άποσύνθεση τής φύσης σέ χωριστά μέρη, δ διαμελισμός τοΰ 
δλου, ή διαίρεση τών φαινομένων σέ δρισμένες τάξεις, ή π ερι
γραφή τής μορφής καί τής έσωτερικής δομής τών σωμάτων, ή 
ανατομία τών ζώ ω ν καί τών φυτών. Α υτός δμως ό τρόπος με
λέτης τής πραγματικότητας, πού δικαιώθηκε πέρα γιά πέρα στήν 
έξέλιξη τής έπιστήμης, μέ τήν άπολντοποίησή του  κατάντησε με
ταφυσικός, έπειδή έξέταζε τά πράγματα καί τά προτσές τής φ ύ
σης στήν άπομόνωσή τους, έξω  άπό τήν καθολική τους σύνδεση, 
καί συνεπώς δέν τά έξέταζε στήν κίνηση, αλλά στήν ακινησία 
τους, δέν τά έξέταζε σάν μεταβαλλόμενα κατά ουσιαστικό τρόπο, 
αλλά σάν αιωνίως αμετάβλητα, νεκρά.
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“ Ετσι ή γένεση τής μεταφυσική; μεθόδου συνδέεται μέ τό 
Ιστορικά αναπόφευκτο εκείνο στάδιο έξέλιξης τών επιστημών, ο 
πού οί επιστήμες είχαν περιγραφικό χαρακτήρα κα'ι περιόριζαν 
τά καθηκοντά τους κυρίως στή συσσώρευση γεγονότων κα'ι στή 
συστηματοποίησή τους. Ταυτόχρονα, δπως τονίζει ό Β. I. Λένιν, 
ή δυνατότητα μεταφυσικής διαστρέβλωσης τών φαινομένων τής 
γΰρω πραγματικότητας περιέχεται κα'ι στό ίδιο τό γεγονός τής 
άφηρημένης νόησης, πού δέν μπορεί «νά παρουσιάσει, vù έκφρά- 
σει, να μετρήσει, νά απεικονίσει τήν κίνηση, χωρίς νά διακό- 
ψει τό αδιάκοπο, χωρίς νά άπλουστεύσει, χωρίς νά παρουσιά
σει χοντροκομένα, χωρίς νά διαιρέσει καί νά νεκρώσει τό ζω ν 
τανό. Ή  απεικόνιση τής κίνησης από τή σκέψη είναι πάντα 
μια χοντροκομμένη παρουσίαση, νέκρωση— καί δχι μόνο άπό τή 
σκέψη, αλλά καί άπό τήν αίσθηση, καί όχι μόνο τής κίνησης άλ
λα καί κ ά θ ε  έννοιας»1. 'Η  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος τής 
γνώσης τονίζκ ξεκάθαρα αυτή τή δυνατότητα χοντροκομμένης 
παρουσίασης, νέκρωσης καί ετσι μας προειδοποιεί νά φυλαγόμα
στε άπό τή μονομέρεια καί τά άλλα μεταφυσικά καί ΰποκειμενι- 
στικά λάθη.

Στή φυση δλα τά φαινόμενα βρίσκονται σέ άλληλουχία καί 
άλληλοκαθορισμό, ταυτόχρονα δμως κάθε φαινόμενο είναι καί 
κάτι τό μεμονωμένο, τό καθορισμένο, τό ποιοτικά διαφορετικό 
απ ’  δλα τά υπόλοιπα. Στή φΰση τά πάντα ρέουν καί αλλάζουν, 
ταυτόχρονα δμως τό κάθε φαινόμενο για ενα ορισμένο χρονικό 
διάστημα παραμένει ϊδιο μέ τόν εαυτό του, διατηρεί τόν καθο
ρισμένο χαρακτήρα του, τή σταθερότητά του.

*Η μεταφυσική μετατρέπει αυτές τις πραγματικές Ιδιομορ
φίες τών ϊδιων τών πραγμάτων σέ απόλυτο’ τή σχετική απομό
νωση τών πραγμάτων τήν άνακηρΰχνει πλήρη καί αΙώνια' τή 
σχετική σταθερότητα τών πραγμάτων τήν άνακηρΰχνει Αδιασά
λευτη καί άρνεΐται τήν Ιξέλιξή τους.

‘ Ωστόσο ή δυνατότητα γένεσης τής μεταφυσικής αυτή κα- 
θεαυτή δέν κάνει ακόμα αναπόφευκτη τή μεταφυσική σκέψη. "Α ν  
απουσιάζουν δρισμένες, ευνοϊκές γι’  αυτό κοινωνικές συνθήκες, 
ή δυνατότητα αυτή δέ θά  μετατραπεΐ σέ πραγματικότητα.

’ Αποτέλεσμα τής άντιφατικότητας, τής 4ϋλυπλοκότητας τώ ν 
φαινομένων τής πραγματικότητας είναι δτι υπάρχει πάντα ή δυ 
νατότητα να μήν άντιληφθεΐ κανείς τήν καθολική σΰνδβση πί
σω  άπό τή σχετική απομόνωση τών φαινομένων, νά μήν άντιλη-

1. Β. I. Λ&ιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ. 243.
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φθεΐ τήν άλλαγή πίσω από τή σχετική σταθερότητά τους, νά 
μήν άντιληφθεΐ τίς άντιθέσεις πού ύπάρχουν μέσα στα Αντικεί
μενα. Ή  δυνατότητα δμως αυτή γιά μεταφυσική γίνεται πραγ
ματικότητα μόνο δταν ύπάρχουν βρισμένες τάξεις, πού ένδιαφέ- 
ρονται γι’  αύτό τό πράγμα.

Τό μεταφυσικό άντίχρυσμα τών φαινομένων τής φύσης καί 
Ιδιαίτερα τών φαινομένων τής κοινωνικής ζωής συμφέρει στίς 
κυρίαρχες έχμεταλλεΰτριες τάξεις : οί τάξεις αύτές χρησιμοποιούν 
τή μεταφυσική γιά να στηρίξουν θεωρητικά τήν πάλη τών Αντι
δραστικών δυνάμεων γιά τή διατήρηση τού κεφαλαιοκρατικοί κα
θεστώτος. Έ ξαιτίας τής οΙκονομικής καί πολιτικής τους θέσης, 
οί κυρίαρχες έχμεταλλεΰτριες τάξεις, δπως είναι φυσιχό, βλέπουν 
πάντα στήν παραπέρα πρόοδο τής κοινωνίας, πού προϋποθέτει 
τήν άντιχατάσταση τοϋ δοσμένου χοινωνιχοΰ καθεστώτος μ ’  ?να 
άλλο, Ανώτερο καθεστώς, τό δικό τους χαμό. Οί τάξεις αύτές 
θεωρούν «Αντιφυσικές» τίς Ιδέες τής έξέλιξης, ένώ τίς Ιδέες τής 
Αμεταβλητότητας καί τής στασιμότητας τίς θεωρούν μοναδικά 
«κανονικές».

Ό π ω ς  μαρτυρεί ή Ιστορία, τό κήρυγμα τής μεταφυσικής 
δυνάμωνε Ιδιαίτερα στίς περίοδες τοϋ ιστορικού χαμοϋ τής μιας 
ή τής Αλλης Ικμεταλλεύτριας τάξης. Γ ι ’  αύτό καί σήμερα, πού δ 
καπιταλισμός περνάει τήν τελευταία φάση τής ύπαρξής του, οί 
μεταφυσικές Απόψεις κυριαρχούν αμέριστα στήν κεφαλαιοκρατική 
κοινωνία. Γ ι’ αύτό καί ή σύγχρονη Αστική τάξη χηρύχνει Ιπίμονα 
τή μεταφυσική, Αν καί ή σύγχρονη έπιστήμη έχει αποδείξει τό  
Αΰύστατο τής μεταφυσικής.

Οί Αστοί Αντιδραστικοί έπιστήμονες διαστρεβλώνουν τα γεγο
νότα καί τά πορίσματα πού Απορέουν Από τίς φυσικές καί τίς 
κοινωνικές έπιστήμες. “ Ετσι, προσπαθώντας ν’  Αποδείξουν δτι δ 
καπιταλισμός Αποτελεί τάχα τό αποκορύφωμα τής κοινωνικής 
προόδου, οί έπιστήμονες λακέδες τής Αστικής τάξης μιλάνε για 
«τέλος τής έξέλιξης» καί δχι μόνο τής κοινωνίας, αλλά καί τοϋ 
βασιλείου τών ζώ ων καί τών φυτών. Οί συνήγοροι τοϋ καπιτα
λισμού τσακίζονται να Αποδείξουν τό «λανθασμένο» τής διδασκα
λίας τής διαλεκτικής για τήν Ανάπτυξη καί γιά τό Αναπόφευκτο 
τής πάλης τοΰ καινούργιου μέ τό παλιό.

Στίς σύγχρονες συνθήκες, πού υπάρχει ή κεφαλαιοκρατική 
κνκλωση, οί Αντιδραστικές μεταφυσικές Αντιλήψεις είσχωροϋν κά
ποτε καί στή σοβιετική έπιστήμη. Π αράδειγμα γι’  αύτό μπορεί 
νά χρησιμεύσει ή αντιδραστική Αντίληψη τών βαϊσμανιστών καί 
τών μοργχανιστών για τήν ύπαρξη κάποιων αμετάβλητων γονι
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δίων, πού καθορίζουν τάχα τήν κληρονομικότητα. Τό Κομμουνι
στικό Κ όμμα τής Σοβιετικής “ Ενωσης διεξάγει συνεπή αγώνα για 
τήν αναδιοργάνωση δλων τών κλάδων τής έπιστήμης πάνω στή 
στέρεη θεωρητική βάση τοΰ διαλεκτικού υλισμού. Μέ τήν καθο
δήγηση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος οί σοβιετικοί επιστήμονες 
πραγματοποίησαν τήν ιδεολογική συντριβή τών ίδεαλιστικών κα'ι 
μεταφυσικών θεω ριώ ν δπως είναι ό βαϊσμανισμός-μοργκανισμός, 
ή θεω ρία τού Βίρχοφ για τό κύτταρο, ή «θεω ρία» τής μεσομέ- 
ρειας στή χημεία κτλ. 01 αντιδραστικές αυτές θεωρίες πού είχαν 
εισχωρήσει στή σοβιετική έπιστήμη, Αποτελούσαν τροχοπέδη στήν 
ανάπτυξή της. 'Η  καταπολέμηση τών μεταφυσικών καί ίδεαλι- 
στικών διαστρεβλώσεων τής έπιστήμης αποτελεί Ιπίκαιρο καθή
κον καί σήμερα. Γιά νά εκπληρωθεί μ ’  Ιπιτυχία αυτό τό καθή
κον είναι απαραίτητο νά κατακτήσουμε δημιουργικά τή μαρξι
στική διαλεκτική μέθοδο καί ν’  αποκτήσουμε πλήρη συνείδηση 
τής ανειρήνευτης αντίθεσής της πρόςτή  μεταφυσική.

Ή  ριζική άντίθεση άνάμεσα στόν υλισμό καί τόν Ιδεα
λισμό. ‘ Η  κοσμοθεωρία τού μαρξιστικού - λενινιστικού κόμ
ματος δνομάζεται διαλεκτικός ύλισμός, έπειδή ή ερμηνεία 
πού δίνει στα φαινόμενα τής φύσης, ή αντίληψή του για τά φ αι
νόμενα τής φύσης, ή θεω ρία του είναι ύλιστική. Τί είναι δμως 
υλισμός ;

Στή διάρκεια τών χιλιετών έξέλιξης τής φιλοσοφίας στήν τα
ξική κοινωνία υπήρχαν καί υπάρχουν ώς τά σήμερα οί πιό δια
φορετικές φιλοσοφικές διδασκαλίες. "Ο σο δμως κι αν διαφέρουν 
οί διδασκαλίες αυτές μεταξύ του, δλες τους, Ιτσι εΐτ’  αλλιώς, α 
παντούν στό ερώτημα —ποια είναι ή σχέση συνείδησης καί είναι, 
νόησης καί ίίλης, ψυχικού καί φυσικού. Α υτό είναι καί τό κύριο, 
τό  βασικά ζήτημα τής φιλοσοφίας, πού αποτελεί τή θεωρητική 
αφετηρία για τή λύση δλων τών άλλων φιλοσοφικών ζητημάτων.

ΙΙοιό προηγείται άπό τό αλλο : ή συνείδηση από τό είναι, τό 
πνευματικό από τό υλικό, ή, αντίστροφα, τό είναι προηγείται 
από τή συνείδηση, τό υλικό από τό πνευματικό ; Αυτή είναι ή 
πρώ τη πλευρά τοΰ βασικού φιλοσοφικού ζητήματος, πού αφ ορά 
τή σχέση συνείδησης καί είναι. Είναι Ικανός ό άνθρωπος να 
γνωρίσει τόν υλικό κόσμο ή μήπως ή γύρω άπό τόν άνθρωπο 
πραγματικότητα δέν μπορεί νά γίνει γνωστή ; Αυτή είναι ή δεύ
τερη  πλευρά τού βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας.

Στή λύση του βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας δλοι οί φ ι
λόσοφοι χωρίστηκαν σέ δυό αντίθετα στρατόπεδα. Οί έκπρόσω-
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ποι τοϋ ενός απ ’ αυτά— οί Ιδεαλιστές— Ισχυρίζονται δτι ή συνεί
δηση, τό πνευματικό είναι τό πρωτεύον, ενώ ή υλη, ή φι'ση εί
ναι τό παραγωγό, τό δευτερεϋον- αντίθετα, οί άλλοι— οί υλι
στές— ξεκινούν από τήν άποψη δτι ή ΰλη είναι τό πρωτεύον καί 
ή συνείδηση τό δευτερενον.

Οί υλιστές δέχονται δτι ή υλη είναι τό πρωτεύον καί ή συ
νείδηση τό δευτερεϋον καί, ξεκινώντας απ ’ αυτή τήν άποψη, υπο
στηρίζουν δτι ή ΰλη είναι αιώνια καί άπειρη, δτι ό κόσμος δέν 
Ιχει ουτε αρχή ουτε τέλος τόσο στό χρόνο, όσο καί στό χώρο. 
’ Αντίθετα, οί ιδεαλιστές, θεωρώντας τήν υλη δευτερεϋον, πα
ραγωγό, καταλήγουν στό συμπέρασμα δτι ό κόσμος εχει αρχή 
μέσα στό χρόνο καί δρια μέσα στό χώρο, δτι γι’  αυτό ήταν, δπως 
ισχυρίζονται, ενας καιρός πού ή Γ'λη, ή φΰση δέν υπήρχε, δτι 
γεννήθηκε ή δημιουργήθηκε. Μ ’ αυτό τόν τρόπο οί Ιδεαλιστές 
υπερασπίζουν τή θρησκευτική άποψη τής δημιουργίας τοΰ κόσμου.

‘ Υπάρχουν δυό βασικές παραλλαγές τής ίδεαλιστικής φιλοσο
φίας : ό άντικειμενι^ός Ιδεαλισμός καί 6 υποκειμενικός Ιδεαλι
σμός. ‘ Ο αντικειμενικός Ιδεαλισμός ξεκινάει από τήν άποψη δτι 
ύπάρχει κάποια υπερφυσική, ΰπερανθρώπινη πνευματική δύναμη, 
πού δημιουργεί τάχα δλα δσα υπάρχουν στή φΰση καί στήν κοι
νωνία. ‘ Η  συνηθισμένη θρησκευτική ιδέα για τήν ύπαρξη ένός 
θεϊκού, Ιξωφυσικοΰ δντος βρίσκεται στή βάση αυτής τής ΐδεαλι- 
βτικής αντίληψης, πού λέγεται αντικειμενικός Ιδεαλισμός, μόνο 
έπειδή παραδέχεται τήν άνεξάρτητη άπό τήν ανθρώπινη συνεί
δηση ύπαρξη κάποιας «κοσμικής ψυχής», κάποιου «κοσμικού 
πνεύματος». Οί μεγαλύτεροι Ικπρόσωποι τοΰ άντικειμενικοΰ Ιδεα
λισμού ήταν στήν αρχαιότητα ό Πλάτωνας (γΰρω στα 427— 347 
π . χ.) καί στους νεότερους χρόνους ό Χέγκελ (1770— 1831).

‘ Ο Π λάτωνας δημιοΰργησε Ινα μυστικιστικό σΰστημα Αντι
κειμενικού Ιδεαλισμού δπου διατυπώνονται οί αντιλήψεις γιά τόν 
αΙώνιο καί άμετάβλητο κόσμο τών ’ιδεών, πού ωχρή καί φθαρτή 
άντανάκλασή του είναι δήθεν ό κόσμος τών αισθητών πραγμά
των. ‘ Ο Χέγκελ παρουσίασε ενα Ιδεαλιστικό, μυστικιστικό σΰ- 
οτημα, δπου ή συνείδηση, υψωμένη στή σειρά τοϋ «κοσμικού λό
γου», τής «απόλυτης Ιδέας», άνακηρυσσόταν πρωτεύον, Ινώ δλος 
δ υπόλοιπος κόσμος, δλα τά φαινόμενα τής άπειρης φΰσης Ιξε- 
τάζονταν άπλώς σαν κάτι τό πρόσκαιρο καί τό παράγωγο, πού 
γεννιέται κι έχμηδενίζεται άπό τήν «απόλυτη Ιδέα». Ό  Χέγκελ 
θεωρούσε δτι ή φιλοσοφική, ίδεαλιστική αντίληψη τοϋ κόσμον 
ξεκινάει ά π ότό  θρησκευτικό, πού τό «καθαρίζει» προσδίνοντάς 
τού την  «Ιπιστημονική», Ικφρασμένη σε έννοιες μορφή.
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‘ Ο ΧεγκΕλ, άφοΰ θεοποίησε τή νόηση δίνοντας της την δνο- 
μασία «απόλυτη Ιδέα», θεωρούσε τή φνση «ρλλιώτικο είναι» 
τής Ιδέας, ενώ τήν κοινωνία καί τ'ις μορφές συνείδησης τίς θ ε ω 
ρούσε επόμενες βαθμίδες τής αυτοσυνείδησης τής «απόλυτης 
Ιδέα£». Τις νομοτέλειες τής φΰσης κα'ι τής κοινωνίας ό Χέγκελ 
τις ά^ήγαγε στους λογικούς νόμους τής νόησης, κα'ι σέ σύνδεση 
μ ’ αυτό ή έννοια ανακηρΰχθηκε ουσία τών πραγμάτων. Στις προσ- 
πάθειές του νά παρουσιάσει τό καθετ'ι πού υπάρχει στόν κόσμο 
σαν ελλογο κα'ι λογικό στή βάση του, ό Χ έ/κελ δέν καλοΰσε σέ 
αγώνα κατά τών αντιδραστικών κοινωνικών θεσμών που 
ύπήρχαν τότε στή Γερμανία, άλλα στήν αναγνώριση σέ τελευ
ταία ανάλυση αυτών τών θεσμών σαν λογικών κα'ι μεταβαλλό
μενων πρός τό καλύτερο, άνεξάρτητα από τ'ις υποκειμενικές επι
διώξεις τοΰ ανθρώπου. Ό  Χέγκελ άνακήρυχνε αΐώνια τή μοναρ
χία στή συνταγματική της μορφή, κα'ι μαζί της κα'ι τή διαίρεση 
τής κοινωνίας σέ κλειστές τάξης, Ιδιαίτερα τήν κυριαρχία τής 
τάξης τών εύγενών.

Στήν εποχή τού Ιμπεριαλισμοΰ δ νεοχεγκελιανισμός σαν μια 
από τ'ις πιό διαδομένες κατευθύνσεις τοΰ αντικειμενικού Ιδεαλι
σμού εγινε ή Ιδεολογία τής ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης. Σέ 
διάκριση από τον Χέγκελ οί νεοχεγκελιανοϊ Ισχυρίζονται δτι τό 
πνεύμα, πού είναι τάχα ή πρώτη βάση τοΰ ΰπάρχοντος, δέν είναι 
λογικό κα'ι συνειδητό, άλλα πνεύμα πού δρά στοιχειακά, κα'ι συ
νέπεια αυτού τοΰ γεγονότος είναι οί τάχα «άλυτες» κα'ι «τραγι
κές» αντιφάσεις τής κοινωνικής ζωής. Ή  νεοχεγκελιανή αυτή 
φ ιλοσοφία , φιλοσοφία τής απαισιοδοξίας, αντανακλά τή γενική 
κρίση τοΰ κεφαλαιοκρατικού συστήματος. ’ Ακολουθώντας τον 
Χέγκελ, οί νεοχεγκελιανοϊ διακηρΰχνουν δτι τό κράτος άποτελεΐ 
ένσάρκωση τοΰ απόλυτου πνεύματος ή τοΰ θεοΰ, και μ’  αύτή τήν 
αΐτιολογία άπαιτοΰν τήν τυφλή, αγόγγυστη υποταγή στό Ιμπερια
λιστικό κράτος, άπορίπτοντας τή δημοκρατία, πού τή θεωροΰν 
άνομη ανάμιξη τών μαζών στα θεϊκά προνόμια τής άστικής κρα
τικής μηχανής.

Χαρακτηριστικοί έκπρόσωποι τοΰ άντικειμενικοΰ Ιδεαλισμού 
<rtlç Η Π Α  είναι οί λεγόμενοι «περσοναλιστές», πού ισχυρίζονται 
δτι πρώτη αρχή, πηγή τοΰ κάθε ΰπάρχοντος είναι μια «ανώτατη 
προσωπικότητα»— δ θεός, πού επλασε τόν κόσμο κατ’  είκόνα κα'ι 
ομοίω σή του. Γ ι ’  αύτό τό λόγο δλα τά πράγματα στόν κόσμο εί
ναι πνευματικές Ατομικότητες : κάθε άντικείμενο ?χει, κατά τά 
λεγόμενά τους, μια άπόλυτα άτομική πνευματική ούσία, άποτελεΐ 
μια Ιδιόμορφη «προσωπικότητα». Ξεκινώντας άπ* αύτές τις θέ
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σεις, ol περσοναλιστές αρνοϋνται τήν Αλληλουχία, τήν Αλληλε
ξάρτηση τών φαινομένων κα'ι ύποκαθιστοΰν τούς νόμους τής φ ύ 
σης μέ τό θεϊκό προκαθορισμό. Ό  περσοναλισμός άπολυτοποιεΐ 
τό ατομικό καί εισι αντιτάσσεται στήν Επιστημονική γνώση τοΰ 
κόσμου, εξαίροντας τή μυστικιστική Αποκάλυψη, τή θρησκευτική 
έκσταση κτλ.

Τ ό σύστημα τοΰ περσοναλισμοΰ εχει γιά σκοπό του τήν «κο
σμική» θεμελίωση τοΰ αστικοΰ Ατομικισμού : δλα στό σύμπαν, 
δπως Ισχυρίζονται οί περσοναλιστές, ?χουν Ατομικιστικό χαρα
κτήρα, πηγάζουν Από τήν «προσωπική» «εξατομικεΰουσα» Αρχή. 
Ά π ό  τήν άποψη τοΰ αστικού ατομικισμού, πού έπιδιώκει προ
σωπικούς ίδιοτελεϊς σκοπούς καί δέ διστάζει νά χρησιμοποιεί 
όποιοδήποτε μέσο, οί περσοναλιστές προσπαθοΰν νά θεμελιώσουν 
τήν αντιδραστική Ιδεολογία τοΰ κοσμοπολιτισμού, χαρακτηρίζον
τας τήν Ιθνόιητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα τοΰ κράτους σάν 
κάτι τό «έπουσιώδικο».

'Ο  υποκειμενικός Ιδεαλισμός σέ διάκριση Από τόν αντικειμε
νικό Ιδεαλισμό υποστηρίζει δτι ή πνευματική πρώτη Αρχή, πού 
συμπίπτει μέ τή συνείδηση τοΰ υποκειμένου, μέ τήν Ατομική συ
νείδηση, δηλ. μέ τό Ανθροίπινο Έ γ ώ , γεννάει τάχα καί καθορί
ζει καθετί τό ύπάρχον. “ Ενας Από τούς Ιδρυτές τοΰ Υποκειμενι
κού ιδεαλισμού, ό Αγγλος έπίσκοπος Μπέρκλι, προσπαθούσε στόν 
καιρό του ν’  Αποδείξει δτι τά πράγματα πού Αντιλαμβανόμαστε 
μέ τίς αισθήσεις μας (καί δέν εχουμε, λέει, λόγους νά μιλάμε για 
νπαρξη πραγμάτων πού δέν είναι αντιληπτά από κανέναν) υπάρ
χουν μόνο σιίς αισθησιακές μας αντιλήψεις. 'Υ π άρχω  σημαίνει 
είμαι αντιληπτός, ελεγε ό Μπέρκλι. "Ολες τίς Ιδιότητες πού Ινυ- 
πάρχουν στά πράγματα— χρώμα, δσμή, ήχος, βάρος, σκληρότητα, 
κατάσταση θερμοκρασίας κτλ.— ό Μπέρκλι τίς θεωρούσε υπ ο
κειμενικές, δηλ. ιδιότητες πού γεννιοΰνται Από τήν ϊδια τήν πρά
ξη τής Αντίληψης.

Δέν είναι δΐ'σκολο νά καταλάβει κανείς σέ πόσο παράλογα 
συμπεράσματα όδηγεΐ ό υποκειμενικός ιδεαλισμός. Ά ν  δλα τά 
φαινόμενα υπάρχουν μόνο χάρη στό υποκείμενο πού τά αντιλαμ
βάνεται, δν αποτελούν μόνο συνδυασμούς αισθημάτων, παραστά
σεων, ιδεών αΰτοΰ τοΰ υποκειμένου, τότε τό Ανθρώπινο Έ γ ώ  
αποδείχνεται ή μοναδική πραγματικότητα, καί μάλιστα πρέπει 
νά θεωρηθεί δτι οί άλλοι άνθρωποι υπάρχουν μόνο στήν αντίλη
ψη τοΰ δοσμένου υποκειμένου. Τό συμπέρασμα αυτό, πού Απο
ρέει Αναπόφευκτα Από τόν υποκειμενικό ιδεαλισμό, λέγεται αο~
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λιψισμός. Τ ό  γεγονός δτι πολλοί υποκειμενικοί Ιδεαλιστές προ
σπαθούν με κάθε τρόπο νά ξεφύγουν άπό τήν κατηγορία γιά τα 
άκρα καί παράλογα αυτά συμπεράσματα δείχνει παραστατικά τό 
Ιντελώς άσΰστατο τού υποκειμενικού Ιδεαλισμού.

Στήν εποχή τοΰ Ιμπεριαλισμού ό υποκειμενικός Ιδεαλισμός, 
ή πιό άντιδραστική μορφή τού Ιδεαλισμού, που άπορίπτει κατη
γορηματικά τήν αντικειμενικότητα τών νόμων τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, είναι ή πιό διαδομένη φιλοσοφική άποψη τής άστικής 
τάξης. Στις σύγχρονες συνθήκες δ υποκειμενικός Ιδεαλισμός π α
ρουσιάζεται συνήθως σαν έμπειρισμός, δηλ. σάν άποψη βασισμέ
νη στήν εμπειρία' οί υποκειμενικοί Ιδεαλιστές παραπέμπουν στίς 
μαρτυρίες τών αισθητηρίων δργάνων, διακηρΰχνουν τήν έμπι- 
σιοσΰνη τους στίς αισθήσεις, έπικαλούνται τήν «έμπειρία», πού 
τήν εννοούν σαν βιώματα τοΰ υποκειμένου. Στήν πραγματικότητα 
όμως οί υποκειμενικοί Ιδεαλιστές είναι οί πιό άσπονδοι έχθροί τής 
Ιμπειρικής γνώσης, αρνούνται τό άντικειμενικό περιεχόμενο, τήν 
αντικειμενική σημασία τής έμπειρίας.

Στό μεγαλοφυές του ίργο « ‘ Υλισμός καί Ιμπειριοκριτικισμός» 
ό Β. I. Λένιν ξεσκέπασε μια άπό τίς πιό διαδομένες κατευθύν
σεις τοΰ υποκειμενικού Ιδεαλισμού— τό μαχισμό ή έμπειριοκριτι- 
κισμό. "Ενας άπό τούς κυριότερους Εκπροσώπους αυτής τής κα
τεύθυνσης, ό Μάχ, ισχυριζόταν δτι τά σώ ματα τής φύσης άποτε- 
λούν «συμπλέγματα στοιχείων». Στοιχεία ό Μ άχ δνόμαζε καθετί 
τό αισθησιακά άντιληπτό, λογουχάρη τό θερμό, τό κόκκινο, τό 
μαλακό, τό σκληρό κτλ. Ε πίση ς δ Μάχ Ισχυριζόταν δτι δλες αυ
τές οί αισθησιακά αντιληπτές Ιδιότητες μόνο άπό μιά άποψη εί
ναι φυσικά στοιχεία' άπό μιά άλλη άποψη δέν είναι τίποτε άλ
λο άπό αισθήματα. “ Ετσι τό «σύμπλεγμα στοιχείων» άναγόταν 
σέ «σύμπλεγμα αισθημάτων», τό,φυσικό θεωρούνταν μιά άπό τίς 
εκδηλώσεις τοΰ ψυχικού* τά αισθήματα καί οί παραστάσεις άνα- 
κηρύχνονταν ή μοναδική πραγματικότητα, πού Ιπιπλέον άπεκα- 
λεΐτο εμπειρικά δοσμένη. "Ενας άλλος έκπρόσωπος τής ϊδιας 
μπερκλικής κατεύθυνσης, δ Ά βενά ριος , Ισχυριζόταν δτι ή ύπ αρ
ξη τοΰ άντικειμένου εχει σάν προϋπόθεσή της τήν ύπαρξη τοΰ 
υποκειμένου' καί τό άντικείμενο καί τό υποκείμενο βρίσκονται, 
λέει, σέ σχέση μιας «κατ’ αρχήν συναρμογής», δηλ. μιλώντας α 
πλά, είναι αναπόσπαστα τό Ινα άπό τό άλλο. Ό  Β. I. Λένιν, 
ξεσκεπάζοντας αυτή τήν παραλλαγή τοΰ ύποκειμενικού ίδεαλι- 
σμοΰ, πού κρύβεται πίσω άπό τή μάσκα τής Ιπιστημονικότητας, 
τονίζει πώς τό νά θεωρούνται τά φαινόμενα παράγωγα τής αι
σθησιακής αντίληψης είναι παπαδοσύνη, άπαράλλακτα δπως καί
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κάθε άλλη θέση τοΰ αντικειμενικού Ιδεαλισμού, γιατί τό κύριο 
καί στή μια κα'ι στήν άλλη περίπτωση είναι ό ισχυρισμός δτι ή 
φΰση είναι τό δευτερεΰον, τό παραγωγό.

Ή  κριτική τοϋ μαχισμοΰ από τόν Λένιν εχει τεράστια σημα
σία για τό ξεσκέπασμα τής σύγχρονης ύποκειμενικο - ΐδεαλιστι- 
κής φιλοσοφίας τής ιμπεριαλιστικής κεφαλαιοκρατίας. Ή  κρι
τική αύτή στρέφεται κατ’  ευθείαν Ιναντίον απόψεων σαν κα'ι 
κείνες, λογουχάρη, πού αναπτύσσει ό γνωστός “ Αγγλος φιλό
σοφ ος Μπ. Ράσσελ, πού θεω ρεί αφετηρία τής γνώσης όχι τόν 
αντικειμενικά κόσμο, αλλά τήν ϊδια  τή συνείδηση. «Τ ά  δεδο
μένα μας —  λέει — είναι προπαντός γεγονότα τής αισθησια
κής γνώ ση;, δηλ. δικά μας αισθησιακά δεδομένα κα'ι νόμοι τής 
λογικής». Δέν είναι δύσκολο νά δούμε εδώ  o n  ό Ράσσελ επανα- 
λαβαίνει τά επιχειρήματα τών μαχιστών, πού από καιρό τά εχει 
ξεσκεπάσει ό Λένιν.

'Ο  διαλεκτικός υλισμός, ξεσκεπάζοντας ολοκληρωτικά καί τόν 
αντικειμενικό κα'ι τόν υποκειμενικό ιδεαλισμό, δείχνει υτι κα'ι ή 
μια κα'ι ή αλλη παραλλαγή τής ίδεαλιστικής φιλοσοφίας στήν ού
σία είναι ενα κα'ι τό ϊδιο πράγμα, συμπίπτουν στό βασικό, στό 
κύριο, στό αποφασιστικό— στήν υπεράσπιση τής παπαδοσύνης.

Στίς σύγχρονες συνθήκες οί ιδεαλιστές - φιλόσοφοι προσπα
θούν σννήθως να σκεπάσουν τόν ιδεαλισμό τους. Γ ιά cô σκοπό 
αύτό φλυαρούν δτι «πάλιωσε» ή αντίθεση ανάμεσα στόν υλισμό 
καί τόν Ιδεαλισμό κα'ι ή πάλη ανάμεσα τους. Πολλοί σύγχρονοι 
αστοί φιλόσοφοι διατείνονται δτι ξεπέρασαν τάχα τή «μονομέ
ρεια» τοΰ υλισμού καί τοΰ Ιδεαλισμού καί δημιούργησαν μια φ ι
λοσοφία, πού δέν είναι ουτε υλιστική ουτε ΐδεαλιστική. Στήν 
πραγματικότητα δέν είναι δυνατό ουτε νά συμφιλιώσει κανείς 
τόν υλισμό μέ τόν ιδεαλισμό, πού είναι άλληλοαποκλειόμενες φ ι
λοσοφικές διδασκαλίες, εχθρικά φιλοσοφικά κόμματα, οΰτε νά 
υψ ωθεί «ύπεράνω» τής αντίθεσης υλισμού καί ιδεαλισμού. Οί 
άξιώσεις αυτού τοΰ είδους μοιάζουν πάρα πολύ με τίς άλλες 
υποκριτικές δηλώσεις αύτών τών φιλοσόφων, πού διακηρύχνουν 
δτι οί διδασκαλίες τους υψώνονται πάνα» από τήν άλήθεια καί 
τήν πλάνη.

Ξεσκεπάζοντας τήν ηλίθια αξίωση τών αστών φιλοσόφων να 
υψωθούν πάνω από τόν υλισμό καί τόν Ιδεαλισμό, τ'ις προσπά- 
θειές τους να παρουσιάσουν σαν παλιωμένη τήν πάλη ανάμεσα 
οτόν υλισμό καί τόν Ιδεαλισμό, ό Β. I. Λένιν δδειξε δτι στ'ις δυό 
χιλιάδες χρόνια εξέλιξης τής φιλοσοφίας δέν πάλιωσε καί ο υ «  
μπορούσε νά παλιοίσει ή πάλη ανάμεσα στόν ιδεαλισμό καί τόν



υλισμό, δέν πάλιωσε κα'ι οί’τε μπορούσε νά παλιώσει ή πάλη ανά
μεσα στή θρησκεία καί τήν επιστήμη, ή πάλη τών οπαδών τής 
ΰπεραισθησιακής γνώσης εναντίον τών αντιπάλων της.

Σ τό  χωρισμό τών φιλοσοφικών ρευμάτων σέ υλιστικά καί 
Ιδεαλιστικά ρεύματα εκφράζεται ξεκάθαρα ή κομματικότητα τής 
φ ιλοσοφίας, ή άδιάρηκτη σύνδεσή της μέ ορισμένες— προοδευ
τικές ή αντιδραστικές— κοινωνικές τάξεις καί όμάδες.

Ή  πάλη τών βασικών φιλοσοφικών κατευθύνσεων— τοϋ υ
λισμού καί τοΰ ιδεαλισμού— άπό τόν καιρό τής γένεσης τους ώ ς 
τις μέρες μας είναι πάλη φιλοσοφικών κομμάτων, πού εκ
προσωπούν τά συμφέροντα Ιχθρικών μεταξύ τους τάξεων καί 
κοινωνικών ομάδων. 'Η  μια ή ή άλλη λύση τοϋ βασικού ζητή
ματος τής φιλοσοφίας, τοϋ ζητήματος τής σχέσης τής συνείδη- 
δησης πρός τό είναι, Ικφράζει σέ τελευταία ανάλυση τή στάση 
τής μιας ή τής άλλης τάξης απέναντι στή γΰρω πραγματικότητα.

Έ τ σ ι ,  λογουχάρη, ή πάλη τής υλιστικής «γραμμής τοΰ Δ η 
μόκριτου» κατά τής ίδεαλιστικής «γραμμής τοΰ Πλάτοινα» στήν 
αρχαία Ιλληνική φιλοσοφία ήταν ή αντανάκλαση τής πάλης ανά
μεσα στήν προοδευτική δουλοχτητική δημοκρατία καί τήν αντι
δραστική αριστοκρατία. Ή  πάλη τοΰ Μπελίνσχι, τοΰ Χέρτσεν, 
τοϋ Τσερνισέφσκι, τοΰ Π ισάρεφ κατά τοΰ ΐδεαλισμοΰ τοΰ 
Γιοΰρκεβιτς καί τώ ν σλαβόφιλων ήταν ή αντανάκλαση τής δια
μαρτυρίας τής "ρωσικής αγροτιάς κατά τής κυριαρχίας τών 
τσιφλικάδων.

Συνεπώς, δσο υπάρχουν στήν κοινωνία αντίθετες τάξεις, ή 
πάλη τοϋ ύλισμοΰ κατά τοϋ ΐδεαλισμοΰ αποτελεί νομοτέλεια τής 
εξέλιξης τής φιλοσοφίας.

Στήν Ιστορία τής ανθρωπότητας ό υλισμός είναι, κατά κα
νόνα, ή κοσμοθεωρία τών προοδευτικών τάξεων καί κοινωνικών 
ομάδων, ενώ ό Ιδεαλισμός Ικφράζει τά συμφέροντα τών άντι- 
δραστικών τάξεων καί ομάδων καθώς καί τήν κάθε λογής συν
διαλλαγή μέ τήν αντίδραση.

Ό  υλισμός είναι τό θεωρητικό βάθρο καί ή ιδεολογική κι
νητήρια δύναμη τής Ιξέλιξης τής επιστημονικής γνώσης. ’ Α ντί
θετα, ό Ιδεαλισμός αποτελεί τροχοπέδη στήν Ιξέλιξη τής Ιπιστή- 
μης, τραβάει τήν επιστήμη πρός τά πίσω, τρέφεται παρασιτικά 
άπό τις δυσκολίες ανάπτυξης τής φυσικοεπιστημονικής σκέψης. 
*Η φυσιογνωσία δέν μπορεί νά υπάρξει, νά νοηθεί Ιξω  άπό τόν 
υλισμό, χωρίς σύνδεση μέ τήν υλιστική φιλοσοφία. ‘ Η  υλιστική 
φιλοσοφία βάζει μπροστά στήν έπιστήμη ζητήματα πού άπαιτοϋν 
λύση, χαράζει σέ γενικές γραμμές αυτές τις λύσεις, δείχνει τούς
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τρόπους καί χίς μέθοδες τής έπιστημονικής έρευνας. Είναι γνω
στό δτι οί θεμελιακές θέσεις τής φυσιογνωσίας— δπως είναι ή 
Ιδέα τής αφθαρσίας τής ΰλης καί τής κίνησης ή Ιδέα τής Ιξέλι- 
ξης, τό ζήτημα τής σχέσης τοΰ ψυχικού μέ τό φυσικό, ή θέση 
τής άτομικής δομής τής ΰλης —προβλήθηκαν προπαντός άπό τούς 
υλιστές φιλοσόφους καί δτι δλη ή άμεση δημιουργική δράση τών 
ϊδιων τών φυσιοδιφών στηρίζεται στις Ιδέες τοΰ ΰλισμοΰ.

Ή  υλιστική Ιδέα τής σύνδεσης τής ΰλης με τήν κίνηση όδή- 
γησε τό μεγάλο Ιπιστήμονα Μ. Β. Λ ομονόσοφ στήν Επιστημονι
κή άντίληψη δτι ή θερμότητα δέν είναι κάποιο δϋλο άβαρο «ρευ
στό», άλλα κίνηση μορίων. Ή  Ιδέα αυτή άποδείχτηκε άπό τήν 
Ιπιστήμη καί στάθηκε μια άπό τις λαμπρότερες κατακτήσεις της.

‘ Η  υλιστική θέση δτι ή άλληλεπίδραση τών σω μάτω ν, πού 
βρίσκονται σέ άπόσταση τό §να άπό τό άλλο, είναι άδΰνατη χω
ρίς έναν υλικό φορέα αυτής τής άλληλεπίδρασης, όδήγησε στή 
γένεση τής προοδευτικής γιά τήν Ιποχή της υπόθεσης για τόν 
«κοσμικό' αΙθέρα», πού γεμίζει δλο τό χώρο. ’ Αποτέλεσμα τής 
έξέλιξης αυτής τής υπόθεσης είναι ή σύγχρονη θεω ρία για τό 
«φυσικό πεδίο» σαν Ιδιαίτερη ειδική μορφή τής ΰλης. Χ ω ρίς τή 
θεωρία τοΰ ΰλιχοΰ πεδίου δέν μπορεί νά νοηθεί ή σύγχρονη φυ
σική, πού ή θεωρία αυτή αποτελεί τόν άκρογωνιαΐο λίθο της.

*Η υλιστική άντίληψη γιά τήν πραγματικότητα τών άτόμων 
όδήγησε τόν Α . Μ. Μπουτλερόφ στή δημιουργία τής θεωρίας 
τής χημικής δομής, πού υπήρξε Ινα άπό τά σπουδαιότερα όρό- 
σημα στήν έξέλιξη τής έπιστήμης.

01 υλιστικές άντιλήψεις γιά τή σύνδεση τοΰ ζωντανοΰ όργα- 
νισμοΰ μέ τό υλικό περιβάλλον του βοήθησαν ν’  άνακαλυφθεϊ ή 
πηγή τής Ιξέλιξης τοΰ ζωικοΰ κόσμου καί προώθησαν πολύ τή 
βιολογία.

Ά π ό  τά γεγονότα αΰτά βλέπουμε δτι υπάρχει Ισωτερική σύν
δεση ανάμεσα στήν Ιξέλιξη τής έπιστήμης καί τήν έξέλιξη τοΰ 
ΰλισμοΰ.

Οί άστοί φιλόσοφοι Ιπιδιώκουν μέ κάθε τρόπο νά μειώσουν 
τό ρόλο τοΰ ΰλισμοΰ στήν Ιστορία τής γνώσης. Μά οί προσπά- 
θειές τους αυτές είναι μάταιες : ή Ιστορία τής φιλοσοφίας είναι 
Ιστορία τής γένεσης καί τής Ιξέλιξης τής έπιστημονικής ΰλιστι- 
κής κοσμοθεωρίας καί τών νόμων της στήν πάλη κατά τοΰ έχ- 
θρικοΰ πρός τήν Ιπιστήμη ίδεαλισμοΰ. Στις προσπάθειές τουςνά 
δυσφημίσουν τόν ΰλισμό, οί άστοί φιλόσοφοι άποδίδουν στους 
ΰλιστές τό κήρυγμα τοΰ Ιγωισμοΰ, τής κοιλιοδουλείας καί τΙς 
άλλες άνήθικες Ιδιότητες πού χαρακτηρίζουν τούς ίδιους τούς
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κεφαλαιοκράτες. Ή  συκοφάντηση αύτή της υλιστικής φιλοσοφίας 
Αποκαλύπτει τήν Ιδεολογική φτώ χια τής σύγχρονης Αστικής τά
ξης, που δέ διστάζει νά χρησιμοποιεί κάθε μέσο για νά άνα- 
σκευάσει τόν υλισμό.

Ή  μεγάλη υπηρεσία τοΰ υλισμού στήν Ιστορία τής άνθρω πό- 
τητας είναι δτι θεμελίωσε τόν αθεϊσμό, πού πηγάζει δμεσα άπό 
τήν υλιστική λΰση τοΰ βασικοΰ ζητήματος τής φιλοσοφίας. Ή  
θρησκεία, πού στή διάρκεια χιλιετιών τής άνθρώπινης Ιστορίας 
καθαγίαζε τήν υποδούλωση τοΰ άνθρώπου άπό άνθρω πο καί 
Εξυμνούσε τήν άμάθεια σαν «μακαριότητα», βρίσκει στό π ρ ό
σω π ο τής υλιστικής φιλοσοφίας ëvav Αδιάλλακτο αντίπαλο. Μέ τό 
ξεσκέπασμα τώ ν θρησκευτικών προλήψεων δ  υλισμός Εμπνέει 
στόν άνθρω πο πίστη στις δυνάμεις του, στή δυνατότητα να κατα
κτήσει τήν εύτυχία Ιδ ώ , στή γή, κι δχι σε ϋάποιο φανταστικό 
μεταθανάτιο κόσμο.

’ Α ντίθετα, δ Ιδεαλισμός δέχεται τήν ύπαρξη δπερφυσικών, 
αυλών, μυστικών δυνάμεων. "Ο π ω ς κι δν δνομάζουν οί Ιδεαλι
στές τήν ύπερυλική αυτή δύναμη, σ ’  δλες τ'ις περιπτώσεις οί δνο- 
μασίες αυτές είναι απλώς συνώνυμα τοΰ θεοΰ. Γ ι ’  αύτό δ Ιδεα
λισμός αποτελεί μια Εκλεπτυσμένη, εξωραΐσμένη παπαδοσΰνη, 
πού Εκθέτει μέ Επιστημονικοφάνεια τά θρησκευτικά δόγματα. 
«"Ο λοι οί Ιδεαλιστές, τόσο τής φιλοσοφίας, δσο καί τής θρησκείας, 
τόσο οί παλιοί, δσο και οί καινούργιοι — τονίζουν ό Μ άρξ καί δ 
"Ενγκελς —  πιστεύουν στή θεία εμπνευση, στην αποκάλυψη, στους 
σωτήρες, στούς θαυματουργούς, καί μόνο από τή βαθμίδα τής 
μόρφωσής τους έξαρτιέται τό δν ή πίστη σΰτή παίρνει χοντρο
κομμένη, θρησκευτική μορφή ή διαφωτιοτική, φιλοσοφική 
μ ορ φ ή ...»* .

Ό  Ιδεαλισμός έτσι εΐτ’  αλλιώς ανάγεται πάντα στήν υπερά
σπιση ή  στήν υποστήριξη τής θρησκείας καί από τή φύση του 
είναι βαθιά εχθρικός πρός τήν έπιστήμη.

Ε ξαιρετικ ά έχθρικός πρός τήν έπιστήμη είναι ό σύγχρονος 
ιδεαλισμός, πού αποτελεί τήν κοσμοθεωρία τής Ιμπεριαλιστικής 
κεφαλαιοκρατίας, τής τάξης πού εχει κηρύξει Εκστρατεία κατά 
τής Επιστημονικής γνώσης κα'ι τής αλήθειας γενικά. "Ενας 
από τούς Εκπροσώπους τής αντιδραστικής αμερικάνικης φιλοσο
φ ίας τοΰ «περσοναλισμού», δ Χόκκινγκ, Εκφράζει τή λύπη του, 
γιατί ή Εκκλησία προσπαθούσε ω ς τώ ρα  νά καταπραΰνει τήν επι
στήμη καί υποχωρούσε στήν πίεσή της, αναζητώντας άσυλο σε

1. Κ. Μάρξ κα'ι Φ. “Ενγκελζ, Ά παντα, τόμ. IV, 1937, σελ 532.
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ανεξερεύνητες άκόμα περιοχές. Ό  Χόκχινγχ καταδικάζει αύτή 
τήν «ταχτιχή δμυνας» χαΐ άπαιτεί «έπίθεση» κατά τής Ιπιστή- 
μής. Έ ν α ς  Αλλος άντιδραστικός φιλόσοφος, δ Φλιούελινγχ, δη
λώνει χατηγορηματιχά : «Τ ό  καλύτερο, πού ϊχει νά χάνει ή φ ι
λοσοφία, είναι νά δείξει λογιχότητα μέ τήν παραδοχή τοΰ θεοϋ». 
“ Ετσι, αναβιώνοντας τό μεσαιωνικό σκοταδισμό, ή σύγχρονη Ιδεα- 
λιστική φιλοσοφία δείχνει παραστατικά τήν έχθρα της πρός τήν 
έπιστήμη.

Μόνο δ διαλεκτικός υλισμός είναι πραγματικά Ιπιστημονιχή. 
κοσμοθεωρία.

*0  δημιουργικός χαρακτήρας τοΰ διαλ«χτιχοΰ ύλισμοϋ.
Ό  διαλεκτικός υλισμός σάν κοσμοθεωρία, βασισμένη στα δεδο
μένα τής επιστήμης καί τής πράξης, ξεκινάει άπό τήν άποψη δτι 
τό προτσές τής γνώσης ποτέ δέν έξαντλεΐ ώ ς  τό τέλος τό άντικεί- 
μενο, δτι ή γνώση δέν εχει δρια καί γι’  αυτό ή αξίωση τών προ- 
μαρξιστικών φιλοσόφων, δτι δημιουργούν Ινα σύστημα γνώσης 
μια για πάντα δοσμένο, έτοιμο, δλοκληρωμένο, απόλυτο, είναι 
τελείως ανυπόστατη.

‘ Ο Μ αρξ καί ό Έ νγκελς τόνιζαν συνεχώς δτι ή διδασκαλία 
τους δέν είναι Ινα δόγμα, άλλα καθοδήγηση για δράση. Ά ν τ ι-  
παράθεταν τή διδασκαλία τους σ ’  δλα τά προηγούμενα φιλοσο
φικά συστήματα πού είχαν δογματικό χαρακτήρα.

Οί δημιουργοί τών φιλοσοφικών συστημάτων τοϋ παρελθόν
τος— οί ιδεολογικοί εκπρόσωποι τών έκμεταλλευτριών τάξεων—  
παρουσίαζαν τίς διδασκαλίες τους σαν γνώση απόλυτα τελειω- 
μένη, αμετάβλητη. ’Αντίθετα, τό σπουδαιότερο χαρακτηριστικό 
τής μαρξισακής - λενινιστικής φιλοσοφίας, πού τήν ξεχωρίζει ρ ι
ζικά απ ’ δλες τίς προηγούμενες διδασκαλίες, είναι δ δημιουρ
γικός, άντιδογματικός της χαρακτήρας, πού εχει τήν πηγή του 
στήν άδιάρηκτη σύνδεσή της, μέ τήν πράξη, μέ τή ζο>ή, μέ τόν 
αγώνα τής έργατικής τάξης για τή δημοκρατία καί τό σοσιαλι
σμό. 'Η  ένότητα θεωρίας καί έπαναστατικής πράξης ενυπάρχει 
στόν ίδιο τό μαρξισμό. 'Η  φιλοσοφία τοΰ μαρξισμού θεωρεί τήν 
κοινωνική πρακτική δράση καί βάση τής γνώσης καί μέσο 
επαλήθευσης τής γνώσης. Σ ’ αύτό Ικδηλώνεται παραστατικά 
δ δημιουργικός, δραστικός, άντιδογματικός χαρακτήρας τής μαρ
ξιστικής φιλοσοφίας. Τονίζοντας αύτό τό βασικό γνώρισμα δλης 
τής κοσμοθεωρίας τοϋ μαρξισμού, πού τόν ξεχωρίζει κατ’  αρχήν 
άπό τόν δπορτουνισμό, τόν όποιο χαρακτηρίζει διάσταση θεωρίας 
καί πράξης, ό Β. I. Λένιν ?γραφε : «Δέν μπορεί νά ΰπάρχει
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δογματισμός εκεί πού υπέρτατο καί μοναδικό κριτήριο τής θεω 
ρίας τίθεται ή συμφωνία της μέ τήν πραγματική πορεία τής κοι
νωνικοοικονομικής άνάπτυξης...» *.

Ή  συνεχής έξέλιξη είναι γνώρισμα τής βαθύτατης ζωτικό
τητας τοϋ διαλεκτικού ΰλισμοΰ. Χάρη σ ’  αύτό τό γνώρισμα ό  
διαλεκτικός υλισμός μπορεί νά γενικεύει θεωρητικά δχι μόνο τά 
δεδομένα τοΰ παρελθόντος, αλλά καί τό παρόν, καθώ ς Ιπίσης 
καί νά προβλέπει έπιστημονικά τό  μέλλον. Τή σπουδαιότατη αυ
τή Ιδιότητα δέν τήν είχε κανένα φιλοσοφικό σύστημα πριν άπό 
τόν Μ άρξ' τις περισσότερες προμαρξιστικές φιλοσοφικές διδα
σκαλίες τις χαρακτήριζε μιά δουλόπρεπη προσήλωση στό παρελ
θόν, ή όποία άντανακλοΰσε τά συμφέροντα τών έκμεταλλευτριών 
τάξεων. Μ όνο δ διαλεκτικός υλισμός δίνει τή δυνατότητα να γενι
κεύουμε τά γεγονότα πού συντέλοΰνται μπροστά στα μάτια μας, 
νά προβλέπουμε τήν παραπέρα πορεία τους καί νά δργανώνουμε 
αντίστοιχα τήν πρακτική δουλειά.

Ό  Μ άρξ καί ό Έ νγκελς άνέπτυσσαν στις συνθήκες τοΰ προ- 
μονοπωλιακοϋ καπιταλισμού τή φιλοσοφία πού δημιούργησαν οΐ 
ίδιοι, γενικεύοντας θεωρητικά τήν Ιστορική ίιείρα καί τις άνακα- 
λΰψεις τής φυσιογνωσίας τοΰ 19ου αιώνα. Οί νέες ιστορικές συν
θήκες τής έποχής τοΰ ίμπεριαλισμοΰ καί τών προλεταριακών έπα- 
ναστάσεων, τα νέα δεδομένα τής έπιστήμης έβαλαν τό πρόβλημα 
τής παραπέρα άνάπτυξης τοΰ μαρξισμού, μαζί καί τό πρόβλημα 
τής παραπέρα άνάπτυξης τοΰ λενινισμοϋ. Τ ό πρόβλημα αύτό τό 
έλυσε τό Κομμουνιστικό Κόμμα, ό Β. I. Λένιν καί οί πιό στενοί 
συναγωνιστές καί μαθητές του.

Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι ζωντανή, δημιουργική, αναπτυσ
σόμενη διδασκαλία. Θά ήταν σχολαστικισμός καί ταλμουδισμός νά 
θεωρούνται ό διαλεκτικός υλισμός, τά Ιπιμέρους συμπεράσματα 
καί οί διατυπώσεις τοΰ διαλεκτικοί) ΰλισμοΰ, συλλογή δογμάτων 
πού δέν αλλάζουν ποτέ, παρά τήν αλλαγή τών συνθηκών Ιξίλι- 
ξης τής κοινωνίας. 'Η  κατάκτηση τοΰ διαλεκτικοΰ ΰλισμοΰ δέν 
έχει τίποτε τό κοινό μέ τήν απλή Ικμάθηση τών συμπερασμάτων 
καί τών διατυπώσεων του. Κατέχω τή μαρξιστική διαλεκτική μέ
θοδο καί τόν μαρξιστικό φιλοσοφικό ΰλισμό σημαίνει μαθαίνω  
νά Ιφαρμόζω  καί τήν πρώτη καί τόν δεύτερο γιά τή λύση τών 
προβλημάτων τής Ιπιστήμης καί τής πρακτικής δράσης, για τήν 
επίτευξη νέων πορισμάτων τής Ιπιστήμης καί τόν καθορισμό τών 
τρόπων Ιπίλυσης τών πρακτικών καθηκόντων.

1. Β. 1. Λένιν, Άπαντα, τόμ. 1ος, σελ. 280.
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2. Ή κομμάτι κότητα τού διαλεκτικού υλισμού

*0  διαλεκτικός ύλισμός είναι ή θεωρητική ίκφραση  
τώ ν  θεμελιακών συμφερόντων, της έργατικής τάξης. ΣτΙς
συνθήκες τής ταξικής κοινωνίας κάθε φιλοσοφία αποτελεί έκφρα
ση τώ ν συμφερόντων κάποιας τάξης, κοσμοθεωρία κάποιου κόμ
ματος. Ά κομματική , ουδέτερη, αδιάφορη φιλοσοφία άπέναντι 
στα συμφέροντα τής μιας ή τής άλλης τάξης δέν υπάρχει καί δέν 
μπορεί νά υπάρξει, δσο υπάρχουν τάξεις κα'ι ταξική πάλη. Δέν 
μπορεί νά ζεί κανείς σέ ταξική κοινωνία κα'ι νά μην ανήκει Ετσι 
εΐτ’  άλλιώς σέ μια άπό τίς τάξεις αυτής τής κοινωνίας, δέν μπο
ρεί νά στέκει παράμερα άπό τήν ταξική πάλη καί νά είναι στίς 
άπόψεις του γιά τόν κόσμο άνεξάρτητος άπό τά συμφέροντα μιας 
δρισμένης τάξης. ‘ Ο  Β. I . Λένιν γρά φ ει: «Τ ό  νά περιμένει κανείς 
αμερόληπτη έπιστήμη στήν κοινωνία τής μισθωτής δουλείας είναι 
τό ϊδιο άνόητη άφέλεια δπως τό νά περιμένει άπό τους έργοστα- 
σιάρχες άμεροληψία στό ζήτημα, άν πρέπει ν ' αυξήσουν τά μερο
κάματα τών έργατών, ελαττώνοντας τά κέρδη τοΰ κεφαλαίου» *.

Οί αστοί φιλόσοφοι προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά κρύψουν 
τόν κομματικό χαρακτήρα τών θεω ριώ ν τους, ενώ τό χαρακτηρι
στικό γνώρισμα τοΰ διαλεκτικοΰ ύλισμοϋ είναι ή απροκάλυπτη, 
άνοικτή, μαχόμενη κομματικότητα. *Η άστική τάξη κρύβει τόν 
κομματικό χαρακτήρα τής φιλοσοφίας της, έπειδή ή φιλοσοφία 
αυτή υπερασπίζει τά ταξικά συμφέροντα τών Εκμεταλλευτών, τά 
συμφέροντα μιας μηδαμινής μειοψηφίας άνθρώπων, πού είναι 
άντίθετα μέ τά συμφέροντα τής συντριπτικής μάζας τής ανθρω 
πότητας. ‘ Η  «άκομματικότητα» τής άστικής φιλοσοφίας είναι τό 
υποκριτικό προκάλυμμα τής ταξικής της ιδιοτέλειας. « 'Η  άκομ
ματικότητα στήν άστική κοινωνία— ελεγε δ Λένιν— είναι απλώς 
μια υποκριτική, συγκαλυμμένη, παθητική εκδήλωση τοϋ δτι ανή
κει κανείς στό κόμμα τών χορτάτων, στό κόμμα τών κυρίαρχων, 
στο κόμμα τών εκμεταλλευτών» \

Ή  φιλοσοφία τοϋ μαρξισμού -  λενινισμού δρά απροκάλυπτα 
καί άνοικτά έξ δνόματος τής έργατικής τάξης καί αύτοονομάζεται 
κοσμοθεωρία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Δέν κρύβει δτι εξε
τάζει τόν κόσμο καί τά φαινόμενά του άπό τίς θέσεις τής έργα
τικής τάξης, τών εργαζομένων, δτι κατά τήν ερμηνεία τών φ αι
νομένων τής κοινωνικής ζωής εκφράζει τά συμφέροντα τής έργα
τικής τάξης, τών έργαζομένων.

1. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τόμ. 19ος σελ. 3.
2. Β, I. Λένιν, Ά π αντα , τόμ. 10ος, σελ. 61.
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"Α ν δμως ή φιλοσοφία Εξετάζει καί Ερμηνεύει τά φαινόμενα 
τοΰ γύρω  κόσμου καί Ιδιαίτερα τά φαινόμενα τής κοινωνικής 
ζω ής μέ τό πρίσμα τών συμφερόντων μιας βρισμένης τάξης, δέ 
διαστρεβλώνει δραγε σ* αύτή τήν περίπτωση τόν κόσμο καί τούς 
νόμους του, δέ δίνει δραγε στίς θεωρητικές της θέσεις καί στά 
θεωρητικά της συμπεράσματα μιά Ενσυνείδητα διαστρεβλωμένη, 
προσαρμοσμένη στα ταξικά συμφέροντα εΙκόνα τοΰ κόσμου ;

"Ο σον αφ ορά τήν άστική, Ιδιαίτερα τή σύγχρονη, φιλοσοφία, 
πράγματι αυτό γίνεται. Τ ά ταξικά συμφέροντα τής σύγχρονης 
Αστικής τάξης όχι μόνο δέ συμπίπτουν μέ τήν Αντικειμενική π ο
ρεία τής Εξέλιξης τής κοινωνίας, μα καί είναι κατ’  ευθείαν Αντί
θετα μ ’ αυτήν. Ή  σύγχρονη κοινωνική ζωή Εξ αιτίας τών Αντι
κειμενικών νόμων, πού δέν Εξαρτώνται Από τή θέληση τών Αν
θρώπ ων, αναπτύσσεται στό δρόμο τοΰ Αναπόφευκτου χαμοΰ τής 
παλιάς, τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας καί τής νίκης τής και
νούργιας, τής κομμουνιστική; κοινωνίας. Είναι ξεκάθαρο δτι ή 
Αστική τάξη δέν μπορεί νά τό Ανεχθεί αύτό. Καί γι’ αύτό οί Ιδεο
λογικοί Εκπρόσωποι τής Αστικής τάξης, στήν προσπάθειά τους νά 
υπερασπίσουν τόν καπιταλισμό άπό τό χαμό του, κρύβουν τίς 
πληγές του, διαστρεβλώνουν Ενσυνείδητα τίς νομοτέλειες τής κοι
νωνικής Εξέλιξης, Εξιδανικεύουν τόν καπιταλισμό καί τούς ν ό 
μους του.

Ά λ λ ο  πράγμα είναι ή Εργατική τάξη. Τ ά ταξικά συμφέροντα 
τής Εργατικής τάξης δχι μόνο δέν Αντίκεινται στήν αντικειμενική 
νομοτέλεια τής Εξέλιξης τής κοινωνίας, αλλά καί συμπίπτουν 
όλότελα μ’  αυτήν. Μέ δσο μεγαλύτερη συνέπεια Αγωνίζεται ή 
Εργατική τάξη γιά τήν πραγματοποίηση τών ταξικών της συμφε
ρόντων σέ τόσο μεγαλύτερο βαθμό συμβάλλει στήν Εξέλιξη τής 
κοινωνίας, σύμφωνα μέ τούς αντικειμενικούς νόμους πού δέν 
Εξαρτώνται Από τή θέληση τών Ανθρώπων.

Γ ι’  αύτό τό λόγο ή Εργατική τάξη, οί Ιδεολογικοί της Εκπρό
σωποι βάζουν γιά σκοπό τους νά γνωρίσουν δλόπλευρα τούς νό
μους Εξέλιξης τής φύσης καί τής κοινωνίας, νά δόσουν μιά πιστή, 
χωρίς καμιά διαστρέβλωση, φιλοσοφική Απεικόνιση τοΰ κόσμου. 
"Ο σο πληρέστερα θά  Εκφράζονται τά  συμφέροντα τής Εργατικής 
τάξης στή φιλοσοφία, τόσο Ακριβέστερα, πληρέστερα, βαθύτερα 
θά  απεικονίζονται οί αντικειμενικοί νόμοι τοΰ κόσμου πού μάς 
περιβάλλει. “ Οσο πιό πιστή, πιό δλόπλευρη είναι ή εΙκόνα τοΰ 
κόσμου, ή οποία αναπλάθεται στή μαρξιστική φιλοσοφία, τόσο 
βαθύτερα αντανακλά τά ιστορικά καθήκοντα τής Εργατικής τάξης 
καί τοΰ κόμματός της. Γ ιά νά μιλήσουμε Αλλιώς, δσο συνεπέ-
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ατερα θά  Ιφαρμόζουμε τήν άρχή τής μαρξιστικής -  λενινιστικής 
κομματικότητας στή φιλοσοφία , τόσο πιο έξασφαλισμένοι θά  είμα
στε άπό τόν κίνδυνο λαθών κατά τήν Ιξήγηση τών φαινομένων 
τής φΰσης καί τής κοινωνίας που μελετάμε.

’ Α κριβώς έπειδή δ κομματικός χαρακτήρας τής μαρξιστικής 
— λενινιστικής κοσμοθεωρίας συμπίπτει πέρα για πέρα με τήν 
άντικειμενική αλήθεια, τά κομμουνιστικά κόμματα Υποστηρίζουν 
μπροστά σ ’ δλο τόν κόσμο θαρραλέα καί παλληκαρίσια τήν κομμά* 
τικότητα τής κοσμοθεωρίας τους, τής πολιτικής καί τής Ιδεολο
γίας τους.

Λ αμπρή έκφραση τής πάλης τοΰ Κομμουνιστικοί) Κόμματος 
γιά τή συνεπή κομματικότητα τής μαρξιστικής -  λενινιστικής φ ι
λοσοφίας είναι ή πλατιά δημιουργική συζήτηση πού δργάνωσε ή 
ΚΕ τοΰ Κ Κ Σ Ε  γιά τό βιβλίο τοΰ Γ . Φ. Ά λ εξαντρόφ  «'Ιστορία, 
τής.δυτικοευρωπαϊκής φ ιλοσοφίας».

*Η ΚΕ  τοΰ Κ Κ Σ Ε  τόνισε τόν κίνδυνο άντικειμενιστικών λαθ ώ ν  
καί απομάκρυνσης άπό τήν άρχή τής κομματικότητας στή φιλο
σοφ ία στή σημερινή περίοδο, πού μπροστά στό Κομμουνιστικό 
Κόμμα δρθώνονται με τεράστια δύναμη τά καθήκοντα τοΰ παρα
πέρα αγώνα γιά τό άνέβασμα τής κομμουνιστικής συνείδησης τών 
μαζών, γιά τήν έξάλειψη τών έπιβιώσεων τοΰ καπιταλισμοΰ στή 
συνείδηση τώ ν  άνθρώ πω ν, γιά τήν ανάπτυξη καί τήν άκόμα με
γαλύτερη στερέωση τής ήθικοπολιτικής ένότητας τής σοβιετικής 
κοινωνίας.

Οί υποδείξεις αυτές εδοσαν σω στό, βαθύ προσανατολισμό 
στους σοβιετικούς φιλοσόφους καί καθάρισαν τό έδαφος άπό τις 
κάθε λογής λαθεμένες απόψεις.

Στά  μεταπολεμικά χρόνια, δπως καί σ ’  δλη τή διάρκεια τής 
προηγούμενης .περιόδου εξέλιξης, τό Κ Κ Σ Ε  διεξήγαγε καί διε
ξάγει Ιπίμονο καί αμείλικτο αγώνα εναντίον δλων τών παραλ
λαγών τής αστικής Ιδεολογίας καί εκτροπών άπό τόν υλισμό, κατά 
τοΰ εκχυδαϊσμοΰ τοϋ μαρξισμοΰ, κατά τοΰ δογματισμοΰ καί τοΰ 
σχολαστικισμού.

Θ ά ήταν λάθος νά νομίζουμε δτι στις σημερινές συνθήκες, 
πού στή σοβιετική σοσιαλιστική κοινωνία δέν υπάρχουν πιά τά 
ξεις εχθρικές πρός τον κομμουνισμό, πού ή σοβιετική κοινωνία 
είναι ενιαία άπό ήθικοπολιτική άποψη, δέν μποροΰν πιά νά διεισ
δύουν στό περιβάλλον τών σοβιετικών άνθρώπων άστικές άπόψεις 
καί ϊδέες. Τ ά υπολείμματα τής άστικής ιδεολογίας, ot διάφορες 
μή μαρξιστικές % άπόψεις» καί «αντιλήψεις» δέν έχουν άκόμα 
ξεπεραστεί έντελώς στή ζωή, δπως Ιπίσης δέν έχουν έξαλει-
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φ θεΐ έντελώς και οί Ιπιβιώσεις ψυχολογίας καί ήθ-ικης ατομικού 
Ιδιοκτήτη. Οί επιβιώσεις αυτές κρατιούνται γερά στή ζωή, ξανα
ζεσταίνονται άπό τήν κεφαλαιοκρατική περικύκλωση καί πρέπει 
νά καταπολεμούνται αποφασιστικά.

Οί σοβιετικοί ανθρωποιι διδάσκει δ μαρξισμός -  λενινισμός, 
πρέπει νά είναι αποφασιστικοί, προσηλωμένοι στις αρχές καί 
αμείλικτοι στήν πάλη Ιναντίον τών ταξικών έχθρών και τής κο
σμοθεωρίας τους, στήν πάλη κατά τής αστικής Ιδεολογίας.

Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι ή θεωρητική βάση τής 
σοβιετικής έπιστήμης. Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι ή θεω ρη
τική βάση τής σοβιετικής φυσιογνωσίας. Ή  διαλεκτικό - υλιστική 
κοσμοθεω ρία τώ ν σοβιετικών φυσιοδιφών τους έξοπλίζει μέ τή 
μοναδικά έπιστημονική μέθοδο γνώσης, μέ τή μοναδικά Επιστη
μονική φιλοσοφική έρμηνεία τώ ν φαινομένων τής φύσης. Οί 
λαμπρές επιτυχίες τής έπιστήμης συνδέονται άδιάρηκτα μέ τή 
δημιουργική Ιφαρμογή τοΰ διαλεκτικού υλισμού στήν ερευνά 
τής φύσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τής επίδρασης τοΰ διαλε
κτικού υλισμού στή φυσιογνωσία αποτελεί ή εξέλιξη τής σοβιετι
κής βιολογικής έπιστήμης. 'Η  μιτσουρινική βιολογία ξεκινάει από 
τήν άποψη δτι υπάρχει αδιάρηκτη έσωτερική σύνδεση καί άλλη- 
λοκαθορισμός ανάμεσα στον δργανισμό καί τίς συνθήκες ύπαρξής 
του. Ε φ αρμ όζοντας μέ συνέπεια τή διαλεκτική αυτή (?ποψη, ή 
μιτσουρινική βιολογία αποκαλύπτει τίς νομοτέλειες πού καθορί
ζουν τήν έξέλιξη τών ζωντανών δντων, τίς νομοτέλειες τής Αλλα
γής τής κληρονομικότητας πού Ινυπάρχει σ ’  αυτά. Χ ω ρίς να πε
ριορίζεται στήν απλή εξήγηση τών βιολογικών προτσές, ή μιτσου- 
ρινική βιολογία θεμελιώνει θεωρητικά καί πραγματοποιεί πρα
κτικά τήν άλλαγή τών φυτών καί τών ζώ ω ν . «Μ όνο πάνω στή 
βάση τής διδασκαλίας τών Μ άρξ, “ Ενγκελς, Λένιν— Ιγραφε 
δ  I. Β. Μιτσούριν —  μπορεί νά ανοικοδομηθεί ξανά καί δλο- 
κληρωτικά ή έπιστήμη»1. Οί μιτσουρινικοί, Ιξοπλισμένοι μέ 
τή διαλεκτικό - υλιστική κοσμοθεωρία, έκαναν άποφαστική κρι
τική τού βαϊσμανισμοΰ - μοργκανισμοΰ καί τής διδασκαλίας του 
για αμετάβλητη κληρονομικότητα καί απέδειξαν δτι ή αστική 
αυτή διδασκαλία είναι καί θεωρητικά καί πρακτικά άνυπόστατη.

Λ αμπρές έπιτυχίες σημείωσε ή σοβιετιπή υλιστική φυσιολο-

1. I. Β, Μιτσούριν, Διαλεκτά Έ ργα, Μόσχα 1948, σελ. 508.
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γίά. *Η θεωρία τοΰ άκαδημαίκού I. Π . Π άβλοφ γιο τά έπί- 
κτητα - Εξαρτημένα καί τά συγγενή - άπόλυτα άντανακλαστικά, 
για τό πρώτο και τό δεύτερο σύστημα σημάτων, άποτέλεσβ τή 
διαλεκτικό - υλιστική ίρευνα τής άνώτερης νευρικής λειτουργίας. 
Ή  φυσιολογική θεωρία τοΰ Π άβλοφ ξεσκέπααε όλοκληρωτικά τήν 
•ψευτοεπιστημονική, Ιδεαλιστική έρμηνεία τής άνώτερηο νευρικής 
λειτουργίας καί Επικύρωσε πειραματικά τή διαλεκτική - υλιστική 
κατανόηση τής αμοιβαίας σχέσης ψυχικού καί φυσικοΰ. '

Σημαντικότατες Ιπιτυχίες σημείωσή ή σοβιετική έδαφολογία, 
άνακαλΰπτοντας τά σύνθετα βιοχημικά προτσές, πού καθορίζουν 
τή γονιμότητα τοϋ Εδάφους, καί δείχνοντας τούς συγκεκριμένους 
δρόμους γιά τό άνέβασμα τής άποδοτικότητας τοΰ Εδάφους. Ό  
γνω στός Εκπρόσωπος τής σοβιετικής Εδαφολογίας Ακαδημαϊκός 
Β . Ρ . Βίλλιαμς χαρακτήρισε με τά παρακάτω λόγια τό ρόλο τοΰ 
διαλεκτικού υλισμού στίς Επιστημονικές του Ερευνες : «"Α ν  Εχω 
κάνει κάτι στήν έπιστήμη, αύτό τό χρωστώ μόνο σ ’  αύτή τή φ ι
λοσοφία, στίς μεθοδολογικές της άρχές» *.

Τ ό ίδιο ισχύει σέ ίσο  βαθμό καί γιά δλους τούς κλάδους τής 
σοβιετικής φυσιογνωσίας.

Τή στιγμή πού ή άστική Επιστήμη υπηρετεί τό κεφαλαιοκρα
τικό καθεστώς, τήν ιμπεριαλιστική κεφαλαιοκρατία πού πιέζει 
καί κρατάει υπόδουλους τούς Εργαζόμενους, πού έτοιμάζει νέο 
παγκόσμιο πόλεμο,ή έπιστήμη τής Σοβιετικής χώρας άποβλέπει 
στήν έξύψωση καί στήν έξαρση τοΰ ανθρώπου, στήν ανακάλυψη 
και στήν άνάπτυξη όλων τών πνευματικών και σωματικών του 
δυνάμεων' αποβλέπει στή δημιουργία πνευματικών άξιών καί 
αφθονίας υλικών αγαθώ ν γιά τά εκατομμύρια Εργαζομένους, 
στή μετατροπή τοΰ άνθρώπου σέ παντοδύναμο κυρίαρχο τής 
φύσης.

*0  διαλεκτικός υλισμός είναι τό Θεωρητικό Θεμέλιο 
τοΰ κομμουνισμού. *0 Επιστημονικός κομμουνισμός δνομάζε- 
ται Επιστημονικός, έπειδή άκριβώς βασίζεται στήν Επιστημονικό - 
φιλοσοφική, διαλεκτικό - υλιστική άντίληψη γιά τήν κοινωνική 
ζωή. Οί ούτοπιστές σοσιαλιστές, μήν ξέροντας τούς νόμους Εξέ
λιξης τής κοινωνίας καί πραγματευόμενοι ίδεαλιστικά τά κοινω
νικά φαινόμενα, θεωρούσαν δτι ό σοσιαλισμός άνταποκρίνεται στα 
αιτήματα τοΰ «λογικοΰ», τής «καθολικής ηθικής», τής «δίκαιο

ί. «Πράβντα», 7 τοΰ Μάρτη 1937.
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σύνης» κα'ι δημιουργεΐται ανεξάρτητα από τ'ις υλικές συνθήκες, 
χάρη στις άγαθές προθέσεις «Ιξεχόντων π ροσώπω ν», πού πεί
θονται δτι τό σοσιαλιστικό Ιδανικό είναι σω στό, λογικό κα'ι δί
καιο, κα'ι καταπιάνονται με την πραγματοποίησή του.

'Ο  ουτοπικός σοσιαλισμός ονειροβατούσε σχετικά με τή ζωή, 
Ινώ  χρειαζόταν γερή σύνδεση μέ τήν πραγματικότητα. 01 ούτο- 
πιστές εβλεπαν τόν καπιταλισμό σαν μιά δλέθρια συνέπεια τής 
ελλειψης ανθρώπινου λογικού, τής αμάθειας, τής μή κατανόησης 
τής ίδιας τής φύσης. Οί ούτοπιστές ήταν μεταφυσικοί πού δέν 
καταλάβαιναν τήν αναγκαιότητα, τό καθορισμένο τής Ιξέλιξης 
τής κοινωνίας, πού ΰπόκειται σέ αντικειμενικούς δρους. Ά π ό  τήν 
άποψη τώ ν  ούτοπιστών ό σοσιαλισμός μπορούσε νά ΙμφανισιεΙ 
σ ’  όποιαδήποτε Ιποχή, ακόμα καί πρ'ιν άπό 500 χρόνια, fiv κά
ποια μεγαλοοφυΐα είχε Ιφεύρει τήν Ιδέα τοϋ σοσιαλισμού.

Σέ αντίθεση πρός τούς ούτοπιστές σοσιαλιστές ό Μ άρξ καί δ 
Έ νγκελς απέδειξαν δτι δ σοσιαλισμός δέν είναι απλώς όνειρο, 
αλλά τό άναγκαΐο, τό αναπόφευκτο αποτέλεσμα τής Ιξέλιξης τής 
κοινωνίας, αποτέλεσμα πού δέν καθορίζεται άπό τήν «Ιλεύθερη 
απ όφαση», ούτε άπό τήν «καλή θέληση» τών άνθρώπων, μα απ ’ 
δλη τήν προηγούμενη Ιξέλιξη τής κοινωνίας. « Ό  Μ άρξ καί ό 
Έ νγκελς, οί μεγάλοι δάσκαλοι τοϋ προλεταριάτου, αντίθετα άπό 
τούς ούτοπιστές σοσιαλιστές έξήγησαν πρώτοι πώ ς ό σοσιαλισμός 
δέν είναι μια Ιπινόηση δνειροπόλων (ούτοπιστών), άλλα τό άναγ
καΐο αποτέλεσμα τής Ιξέλιξης τής σύγχρονης κεφαλαιοκρατικής 
κοινωνίας. “ Εδειξαν πώ ς τό κεφαλαιοκρατικό καθεστώς θά  πέ
σει, δπω ς επεσε τό καθεστώς τής δουλοπαροικίας, πώς ό καπι
ταλισμός δημιουργεί ό ίδιος τό νεκροθάφτη του στό πρόσωπο 
τοΰ προλεταριάτου»

‘ Η  ουσία τής φιλοσοφικής θεμελίωσης τής θεωρίας καί τής 
πράξης τοϋ έπιστημονικοΰ κομμουνισμοϋ συνίσταται στήν άνακά- 
λυψη καί τήν έρευνα τών νόμων Ιξέλιξης τής κοινωνίας, τών νό
μων τοϋ περάσματος άπό τόν καπιταλισμό στόν κομμουνισμό, συ- 
νίσταται στήν Ιξήγηση τών δρόμων καί τών μέσων γιά τόν κομ
μουνιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνικής ζωής μέ βάση τή συ
νειδητή χρησιμοποίηση τών νομοτελειών τής κοινωνικής εξέλιξης, 
πού καθορίζουν τήν άναγκαιότητα τοΰ κομμουνισμοϋ σάν άνώ - 
τερης βαθμίδας Ιξέλιξης τής άνθρωπότητας.

Ό  Μ άρξ καί ό “ Ενγκελς άνέπτυσσαν τήν υλιστική φιλοσοφία 
σαν θεωρητικό βάθρο τοΰ κομμουνισμοϋ. Ε ξετάζοντας τόν αν-

1. «Ιστορία  τοΰ ΚΚ (Μπ.) τής ΕΣΣΔ. Επιτομή, σελ. 11.
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θρωπ ο, τις σχέσεις ανάμεσα στους άνθρω πον; σάν κάτι πού κα
θορίζεται άπό τίς μεταβαλλόμενες υλικές συνθήκες τής κοινωνι
κής ζωής, οί θεμελιωτές τοΰ μαρξισμού ανακάλυψαν τήν δργα- 
νική σύνδεση πού υπάρχει ανάμεσα στή μέ συνέπεια κα'ι ολό
πλευρα Εφαρμοζόμενη υλιστική αντίληψη τοΰ κόσμου κα'ι στό 
σοσιαλισμό.

*0 Μ άρξ καί ό "Ενγκλς έπεξέτειναν τό διαλεκτικό υλισμό στήν 
κατανόηση τής κοινωνικής ζωής καί ένωσαν τή φιλοσοφία μέ 
τήν επαναστατική πράξη, μέ τήν πολιτική, μέ τόν αγώνα κατά 
τοΰ καπιταλισμού. Γ ι’αΰτό ακριβώς χαρακτήριζαν τό διαλεκτικό 
υλισμό —  τήν ανώτερη ανάπτυξη τής υλιστικής θεωρίας —  πρα
κτικό υλισμό, τονίζοντας δτι « . . .  για τόν πρακτικό  υλιστή, δηλ. 
γιά τόν κομμουνιστή, δλο τό ζήτημα είναι ν’  αλλάξει έπαναστα- 
τικά τόν υπάρχοντα κόσμο, νά στραφεί πρακτικά κατά τής ύπάρ* 
χουσας τάξης πραγμάτων κα'ι νά τήν αλλάξει» ’ .

’ Αναπόφευκτη συνέπεια τής ΐδεαλιστικής αντίληψης τής Ιστο
ρίας, τοΰ μεταφυσικού τρόπου έξέτασης τής κοινωνικής ζωής, 
ήταν δτι οΐ ούτοπιστές σοσιαλιστές —  ό Φουριέ, δ Σα'ιν - Σιμόν, 
ό Ό ου ε ν  καί οί άλλοι ούτοπιστές —  δέν καταλάβαιναν τούς πρα
γματικούς δρόμους γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ σοσιαλιστικού 
Ιδανικού. 01 στοχαστές αυτοί φαντάζονταν δτι δ σοσιαλισμός θά 
πραγματοποιηθεί μέ τή διάδοση τών σοσιαλιστικών ίδεών, γιατί 
δέν έβλεπαν δτι στίς Ιδέες αυτές άντιπαραθέτονται δχι μόνο Ιδέες 
εχθρικές, άλλά καί (αύτό είναι τό βασικό) τάξεις Ιχθρικές πρός 
αύτές, πού πολεμούν τό σοσιαλισμό δχι έξαιτίας τής «μή συνει- 
δητότητάς» τους, άλλά έπειδή αυτές, οί έκμετσλλευτικές τάξεις, 
έχουν πλήρη έπίγνωση τών συμφερόντων τους, είναι έχθρικές 
πρός τούς έργαζόμενους. Οί ούτοπιστές δέν καταλάβαιναν τό ρόλο 
τής έργατικής τάξης. Γ ι ’ αύτούςτό προλεταριάτο ήταν μονάχα άν- 
τιχείμενο Εκμετάλλευσης, δχι δμως υποκείμενο, δημιουργός τής 
νέας κοινωνίας. Σέ αντίθεση πρός τούς ούτοπιστές οί κλασικοί 
τοΰ μαρξισμού, ερμηνεύοντας υλιστικά τό περιεχόμενο τού σο
σιαλιστικού Ιδανικού, Αποκαλύπτοντας διαλεκτικά τήν ανειρή
νευτη άντίθεση πού υπάρχει ανάμεσα στό προλεταριάτο καί τήν 
άστική τάξη, ανάμεσα στό σοσιαλισμό καί τόν καπιταλισμό, έδει
ξαν δτι ή έχθρική πρός τό σοσιαλισμό υλική δύναμη μπορεί νά 
άνατραπεΐ άπό μιά επίσης υλική δύναμη, στήν πορεία τής ταξι
κής πάλης μέσω τής σοσιαλιστικής επανάστασης.

1. Κ. Λ/άρί καί Φ. “Ενγχελζ, 'Απαντα, τόμ. IV σελ. 33.
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‘ Ο μαρξισμός διδάσκει δτι για νά πραγματοποιηθώ έμπρα
κτα τό ιστορικό πέρασμα από τόν καπιταλισμό στόν κομμουνι
σμό είναι αναγκαία ή ταξική οργάνωση τον προλεταριάτου, είναι 
αναγκαίο τό Κομμουνιστικό Κόμμα πού οδηγεί τό προλεταριάτο 
στή σοσιαλιστική έπανάσταση, είναι αναγκαία ή δικτατορία τοϋ 
προλεταριάτου. '(.) διαλεκτικό; υλισμό;, σαν διδασκαλία τής νο
μοτελειακής αλλαγής δλων τών φαινομένων, οδηγεί μέ αναγκαιό
τητα στήν ανακάλυψη τών συγκεκριμένων δρόμων καί μέσων 
πάλης γιά τή νίκη τοΰ σοσιιιλισμοϋ.

Σέ άντίθεση πρός τόν δπορχουνισμό πού υποβιβάζει τή σημα
σία τή ; έπαναστατικής φιλοσοφικής θεωρίας, τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα έκτιμα εξαιρετικά τό ρόλο της σαν θεωρίας πού δργα- 
νώνει, κινητοποιεί καί μετασχηματίζει. Ή  Ιστορία τοΰ Κομμου- 
νιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιετική; "Ε νωσης διδάσκει δτι τό κόμ
μα τής έργατικής τάξης δέν μπορεί να εκπληρώσει τό ρόλο τοϋ 
καθοδηγητή τής έργατικής τάξης στόν αγώνα κατά τοΰ καπι
ταλισμού, για τή νίκη τοΰ σοσιαλισμού, δν δέν κατέχει τή μονα
δικά έπιστημονική καί έπαναστατική θεωρία τοΰ έργατικοΰ κινή
ματος— τό μαρξισμό - λενινισμό. Τ ό  γεγονός δτι ό διαλεκτικός 
υλισμός είναι ή κοσμοθεωρία τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος 
μαρτυρεί εύγλωττα τήν τεράστια σημασία τής φιλοσοφίας τοδ 
μαρξισμού, τό μεγαλειώδικο ρόλο τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος 
στό έργο τής άνάπτυξης αυτής τής φιλοσοφίας.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα πραγματοποιεί τήν ένωση τοΰ έπι- 
οτημονικοΰ σοσιαλισμού, πού θεωρητική του βάση είναι ό διαλε
κτικός υλισμός, μέ τό εργατικό κίνημα. ‘ Η  μαρξιστική - λενινι- 
στική θεωρία άποτελεΐ μεγάλη δύναμη τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμ
ματος τής Σοβιετικής "Ε νωσης καί τοΰ σοβιετικοΰ λαοί.

‘ Η δύναμη τής μαρξιστικής -  λενινιστικής θεωρίας συνίσταται 
στό δτι δίνει στό κόμμα τή δυνατότητα νά προσανατολιστεί στήν 
κατάσταση, νά καταλάβει τήν έσωτερική σύνδεση τών γύρω γε
γονότων καί νά διαγνώσει δχι μόνο πώς καί πρός τά ποΰ Εξε
λίσσονται τά γεγονότα στό παρόν, άλλα καί πώς καί πρός τά ποΰ 
θά  έξελίσσονται στό μέλλον.

‘ Η μαρξιστική διαλεκτική έξοπλίζει τό Κομμουνιστικό Κόμμα 
μέ τή βαθιά κατανόηση τοϋ άλληλοκαθορισμοΰ τώ ν φαινομένων, 
τής κίνησης καί τής έξέλιξής τους πάνω στή βάση τών άντιθέ- 
σεων πού ένυπάρχουν στά ϊδια τά φαινόμενα' χάρη σ ’  αύτό ή 
μαρξιστική διαλεκτική άποτελεΐ άναντικατάστατο Ιδεολογικό δπλο 
τοΰ κόμματος στό εργο τοΰ κομμουνιστικοΰ μετασχηματισμού τής 
κοινωνίας. Ό  μαρξιστικό; υλισμός δίνει στό κόμμα τή μοναδικά
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έπιστημονική ερμηνεία τών γύρω φαινομένων, κα'ι χάρη σ ’  αύτό 
ιό  γεγονός τό κόμμα καθορίζει σω στά τή γραμμή τής πάλης σέ 
κάθε δοσμένο στάδιο εξέλιξης τής κοινωνίας.

*Η στρατηγική κα'ι ή τακτική τοϋ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος, 
τό πρόγραμμά τον, ή πολιτική του βασίζονται στή βαθύτατη 
έπιστημονικο - φιλοσοφική κατανόηση τής πραγματικότητας. Α ύ- 
τοΰ βρίσκεται μια από τ'ις σπουδαιότερες πηγές τής δύναμης καί 
τοϋ ακατανίκητου τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος.

Σ ’ δλη τή διάρκεια τής Ιστορίας του τό Κομμουνιστικό Κ όμ
μα τής Σοβιετική; "Ε νωσης διεξήγαγε άκαιάπαυστο άγώνα γιά 
τήν καθαρότητα τής μαρξιστική; κοσμοθεωρίας. Οί έχθροί τοϋ 
κόμμαιο;-μενσρβίκοι, τροτσκιστέ;, μπουχαρινικοί— αποπειραθη
καν νά ύποκαταστήσουν τή μαρξιστική διαλεκτική μέ τή μετα
φυσική, μέ τήν ΰποκειμενιστική μέθοδο εξέτασης τής πραγματι
κότητας. Οί εχθροί τοΰ κόμματος αποπειράθηκαν νά αντικατα
στήσουν τό μαρξιστικό φιλοσοφικό υλισμό μέ τόν Ιδεαλισμό κα'ι 
μέ διάφορες άγοραιες «θεω ρίες», καί τόν ιστορικό υλισμό τόνύπο- 
καθιστοϋσαν μέ τήν ίδεαλιστική ερμηνεία τής Ιστορίας. Τ ό  Κ ομ
μουνιστικό Κόμμα τσάκισε δλες αυτές τις απόπειρες νά υπονομευ
τε ί  δ ρόλος καί ή σημασία τοϋ διαλεκτικοΰ ΰλισμοΰ καί, καθο
δηγούμενο απ ’  αύιή τή μοναδικά επιστημονική καί ίπαναστατική 
φιλοσοφική θεωρία , αναπτύσσοντας καί πλουτίζοντας την μέ τήν 
πείρα τής Ιστορική; εξέλιξης καί τών νέων δεδομένων τής έπι
στήμης, όδήγησε τούς λαού; τή ; μεγάλης Π ατρίδας μας στήν κο- 
σμοϊστορική νίκη τοϋ σοσιαλισμοΰ.

Α υ τή  είναι ή δύναμη τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας, πού  
άποτελεϊ τό  θεωρητικό θεμέλιο το ϋ  κομμουνισμού, πού δίνει τή  
δυνατότητα  νά γνω ρίσουμε βαθιά τήν πραγματικότητα , νά  ά τενί-  
ζουμε με θάρροζ π ρ ο ; τά μπρός, νά προβλέπουμε τή ν πορεία  
τής Ιστορικής έξέλιξης και νά κινητοποιούμε τ'ιζ μάζες γ ιά  τή  
νίκη τοϋ  κομμουνισμού κατά τοϋ  καπιταλισμού.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ό  διαλεκτικός ΰλισμός είναι ή φιλοσοφία τοΰ μαρξισμοΰ - 
λενινισμού, ή κοσμοθεωρία τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμματος, ή 
επιστημονική έκφραση τών θεμελιακών συμφερόντων τής Ιργατι- 
κής τάξης. *Η μαρξιστική φιλοσοφία, πού έχει γεννηθεί έδώ  καί 
πάνω άπό εκατό χρόνια, έξόπλισε Ιδεολογικά τήν έργατική τάξη 
στόν άγώνα για τήν απελευθέρωση τών έργαζομένων άπό τό ζυγό
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τοΰ κεφαλαίου. Κ άτω  από τή σημαία τής μαρξιστικής - λενινι- 
στικής κοσμοθεωρίας ή ίργατική τάξη νίκησε στή Ρω σία καί στίς 
χώρες τής λαϊκής δημοκρατίας τής Ευρώπης καί τής Ά σ ία ς . 
Κ άτω  Απ’ αύτή τή σημαία ό σοβιετικός λαός χτίζει τόν κομ
μουνισμό.

Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι ή μοναδικά έπιστημονική φιλο
σοφ ία , πού διαφέρει ποιοτικά Απ’ δλες τ'ις προηγούμενες, μαζ'ι 
κι από τίς προοδευτικές, φιλοσοφικές διδασκαλίες. ’ Αντικείμενο 
τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ είναι οί πιό γενικοί νόμοι τής κίνησης, 
τής Αλλαγής, τής έξέλιξης τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής γνώ 
σης. ‘ Ο  διαλεκτικός υλισμός είναι ή φιλοσοφική θεμελίωση τοΰ 
επαναστατικού μετασχηματισμού τής φύσης καί τής κοινωνίας. 
*0  διαλεκτικός υλισμός άποτελεΐ τήν Ινότητα τής μαρξιστικής 
διαλεκτικής μεθόδου μέ τό μαρξιστικό φιλοσοφικό υλισμό. Ή  
δημιουργία τοΰ διαλεκτικοΰ ύλισμοϋ σημαίνει τό τέλος τής παλιάς 
φιλοσοφίας πού ήταν αντιμέτωπη πρός τίς είδικές επιστήμες καί 
είχε τήν αξίωση να γνωρίσει, σέ τελευταία ανάλυση, τήν άπό· 
λυτή Αλήθεια. Ό  διαλεκτικός υλισμός γενικεύει τά δεδομένα τής 
Ιπιστήμης καί τής πράξης καί γ ι’αύτό είναι ή κοσμοθεωρία τής 
πρωτοπ όρας έπιστήμης καί τής πρωτοπόρας πράξης. Μέ τή δη
μιουργία τοΰ διαλεκτικού υλισμού δ Μ αρξ καί ό Έ νγκελς ?πε- 
τέλεσαν μεγάλη Ιπαναστατική ανατροπή στήν φιλοσοφία .

Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι τό θεωρητικό θεμέλιο τού κομ
μουνισμού. Έπεκτείνοντας τή διαλεκτικό - υλιστική κοσμοθεωρία 
στήν κατανόηση τής Ιστορίας τής κοινωνίας, δ Μ άρξ καί ό Έ ν -  
γκελς μετέτρεψαν τόν σοσιαλισμό άπό ουτοπία σέ έπιστήμη, θ ε 
μελίωσαν τό άναπόφευκτο τού έπαναστατικοΰ περάσματος Από 
τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό. Ό  διαλεκτικός υλισμός είναι ή 
θεωρητική βάση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος, ή βάση τοϋ 
προγράμματός του, τής στρατηγικής καί τής τακτικής του. ’ Ε 
φαρμόζοντας δημιουργικά καί Αναπτύσσοντας δημιουργικά τό 
διαλεκτικό δλισμό, τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής Έ 
νωσης καθοδηγεί δλη τή δημιουργική δράση τοΰ σοβιετικού λαοϋ, 
τοϋ οϊκοδόμου τοϋ κομμουνισμοΰ, κατευθύνει καί έμψυχώνει τό 
σοβιετικό λαό στόν άγώνα του γιά τήν είρήνη σ ’  δλο τόν κόσμο.

Ή  Απροκάλυπτη, Ανοικτή, μαχόμενη κομματικότητα είναι τό 
είδικό χαρακτηριστικό τής διαλεκτικό - υλιστικής κοσμοθεωρίας. 
"Α ν  ή κομματικότητα τής Αστικής φιλοσοφίας έκφράζει τήν τα 
ξική στενότητα, τήν Ιδιοτέλεια καί τόν υποκειμενισμό τής Αστικής 
τάξης, ή κομματικότητα τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ συμπίπτει μέ
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τήν αληθινά επιστημονική αντικειμενικότητα. Ή  συνεπής πάλη 
για τήν έφαρμογή τής πολιτικής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος, 
ή ανειρήνευτη πάλη εναντίον υλων τών έχθ·ρών τής προλεταρια
κής κοσμοθεωρίας είναι τό σπουδαιότερο περιεχόμενο τής μαρ
ξιστικής - λενινιστικής αρχής τής κομματικότητας τής φιλοσοφίας.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

Η  Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Λ Ε Κ Τ ΙΚ Η  Μ Ε Θ Ο ΔΟ Σ 
Ε ΙΝ Α Ι Η  Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Η  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  Μ Ε Θ Ο ΔΟ Σ 

Γ Ν Ω Σ Η Σ  Κ Α Ι Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο Υ  Μ Ε Τ Α Σ Χ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ  
Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Οί άνθρωποι στήν πορεία τής Ιργασίας αλλάζουν, μετασχη
ματίζουν τή φύση. Γνωρίζοντας ù c  νομοτέλειες τοϋ αντι

κειμενικού κόσμου, τις κατακτούν και τ'ις χρησιμοποιούν γιά τήν 
Ικανοποίηση τών αναγκών τους. Ή  γνώση, πού καθορίζεται άπό 
τ'ις άνάγκες τής άνάπτυξης τής υλικής ζωής τής κοινωνίας, είναι 
ζω τικά ι/ναγκαία λειτουργία κάθε κοινωνίας. Ή  επιτυχία τής 
γνώσης σ ’  δλα τά στάδια εξέλιξης τής ανθρώπινης κοινωνίας κα
θορίζεται σέ τελευταία ανάλυση άπό τό Ιπίπεδο άνάπτυξης τών 
υλικών παραγωγικών δυνάμεων, άπό τήν κοινωνική δργάνωση 
πού δίνει μια όρισμένη κατεύθυνση στή γνώση, άπό τό Ιπίπεδο 
τώ ν γνώσεων πού Ιχουν συσσωρευθεΐ στήν προηγούμενη περίοδο 
κα'ι άπό τή μέθοδο πού Ιφαρμόζεται μέ σκοπό τή γνώση τοϋ 
γύρω  μας κόσμου.

‘ Η  μέθοδος είναι μιά άναγκαία πλευρά τής Λορείας τής γνώ 
σης, ενας άπό τούς σπουδαιότερους δρους Ιπιτυχίας τής γνωστι
κής δράσης τών άνθρώ πω ν.

‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος, πού είναι θεμελιακά άντί- 
θετη πρός τή μεταφυσική, διαφέρει ποιοτικά άπ ’  δλες τις προη
γούμενες ιστορικές μορφές τής διαλεκτικής, επειδή είναι ή μ ο 
ναδική έπιστημονική μέθοδος, πού συνοψίζει δλα τά δεδομένα 
τώ ν Ιπιστημών τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας, δλη τήν πρακτική 
πείρα τής ανθρωπότητας. Μόνο δ  μαρξισμός τή διαλεκτική τήν 
Ικανέ μέθοδο έπιστημονική, αντικειμενική,, βασισμένη σέ μια μέ 
συνέπεια υλιστική άντίληψη τοΰ κόσμου.
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Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος, ή μαρξιστική διαλεκτική  
th a t  δ Επιστημονικός τρόπος έ ξέτα ιη ς τώ ν  φαινομένων τή ς φύ
σης και τής κοινωνίας, ή θεωρία τής έξέλιξης που έφαρμόζεται 
στή  γνώ ση  το ν  άντικειμενικοΰ κόσμου. ‘ Η μαρξιστική διαλεκτική 
μέθοδος βασίζεται στήν υλιστική αντίληψη τοΰ κόσμου και είναι 
άναπόσπαστη απ ’ αυτήν.

Οί νόμοι καί οί κατηγορίες τής γνώσης, πού περιέχονται στή 
διαλεκτική μέθοδο, είναι ή αντανάκλαση στή συνείδηση τοΰ αν
θρώπου τών νόμων τή ; έξέλιξης, πού προσιδιάζουν σ ’  δλα τά 
φαινόμενα. Καί ή μαρξιστική - λενινιστική διδασκαλία για τή μέ
θοδο είναι ή διδασκαλία γιά τούς αντικειμενικούς διαλεκτικούς 
νόμους τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, πού ό άνθρωπος τούς εχει γνω 
ρίσει χα'ι τούς έφαρμόζει συνειδητά.

Ε κείνο πού χαρακτηρίζει τούς μεταφυσικούς κα'ι τούς ιδεα
λιστές είναι ή αντιεπιστημονική αντίληψη γιά τή μέθοδο σάν κά 
ποιο σχήμα γνώσης, μέ τό όποιο πρέπει τάχα να συμμορφώνεται 
ή πραγματικότητα, κα'ι στό όποιο πρέπει τάχα νά προσαρμόζεται 
αυτή ή πραγματικότητα. Ή  αλήθεια είναι δτι δε συμμορφώνεται 
ή φύση, δέ συμμορφώνεται ή Ιστορία τής κοινωνίας πρός κάποιες 
παραδεγμένες αρχές, άλλα αντίθετα, οί αρχές τής έπιστήμης εί
ναι σωστές μόνο Ιφ ’  δσον συμφωνούν μέ τή φύση και τήν κοινω
νία. Μόνο υίοθετώντας αυτή τή βασική θέση τοΰ υλισμού, μπο
ρούμε νά καταλάβουμε γιατί οί νόμοι τής συνείδησης συμπίπτουν 
ως πρός τό περιεχόμενό τους με τούς νόμου; τού αντικειμενικού 
κόσμου, δν κα'ι διαφέρουν απ ’ αυτούς ω ς πρός τή μορφή.

Ω στόσο  οί μεταφυσικοί κα'ι οί Ιδεαλιστές αποσπούν τούς νό
μους τής νόησης, το ίς  νόμους τής γνώσης άπό τόν αντικειμενικό 
κόσμο και τούς άντιπαραθέτουν στόν κόσμο σαν κάτι τό αυθυ
πόστατο, σαν νόμους στούς όποίους δφείλει τάχα νά υποτάσσεται 
ό κόσμος. *0 μαρξισμός - λενινισμός άποκρούει αυτή τή ριζικά 
ασύστατη αντίληψη γιά τούς νόμους τής γνώσης κα'ι υποστηρίζει 
δτι έκεϊνο πού υπάρχει στή γνώση υπήρχε στήν πραγματικότητα 
πρ'ιν ακόμα άπό τό προτσές τής γνώσης.

Οί Ιχθρο'ι τοΰ διαλεκτικού υλισμού άποδίδουν συνήθως στήν 
υλιστική διαλεκτική μια προκατειλημμένη στάση άπέναντι στή 
γύρω πραγματικότητα, δηλώνοντας δτι ή διαλεκτική παραδέχεται 
μόνο τά γεγονότα πού συμφωνούν μέ τ'ις απόψεις της. Ό  παρά
λογος, συκοφαντικός χαρακτήρας αυτών τών κατηγοριών βρί
σκεται στό γεγονός δτι στό διαλεκτικό υλισμό άποδίδουν ιδεαλι
σμό, δηλ. μιά άποψη δ.αμετρικά άντίθετη κα'ι ασυμβίβαστη μέ 
τό διαλεκτικό υλισμό. Ή  μαρξιστική διαλεκτική δέ μας χρειάζε
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ται γιά νά παραδεχόμαστε ή νά άρνούμαστε, καθοδηγούμενοι 
απ ’  αυτήν, τήν ύπαρξη διαπιστωμένων γεγονότων, κάθε άλλο. 
Οί μαρξιστές ξεκινάν άπό τά γεγονότα, άπό τήν υλική π ραγμα
τικότητα καί αντίθετα άπό τούς Ιδεαλιστές ποτέ, βέβαια, δέν 
άσχολοΰνται μέ τήν άνασκευή τώ ν γεγονότων. ‘ Η  διαλεκτική 
είναι άναγκαία δχι άπλώς γιά νά διαπιστώνουμε τά γεγονότα, 
άλλά γιά νά προσανατολιζόμαστε σω στά μέσα στήν πολυμορφία 
καί στήν ουσία τών γεγονότων, νά βλέπουμε τή σύνδεσή τους, 
νά ανακαλύπτουμε τούς νόμους τής άλλαγής τους, τής Ιξέλιξής 
τους, τίς αντιθέσεις πού προσιδιάζουν σ ’  αυτά. Μ ’  αυτή τήν 
έννοια δ Έ νγκελς ελεγε δτι ή υλιστική διαλεκτική δέν είναι ?να 
άπλό όργανο απόδειξης, άλλά Αποτελεί μέθοδο ϊπίτευξης νέων 
άποτελεσμάτων, μέθοδο γνώσης έκείνου πού είναι άκόμα άγνωστο.

1. ΟΙ βασικές Ιστορικές μορφές 
τής πρσμαρξιστικής διαλεκτικής

'Η  μαρξιστική ίστορία τής φιλοσοφίας είναι ή ίστορία τής 
γένεσης καί τής άνάπτυξης τής Ιπιστημονικο - υλιστικής κοσμο
θεω ρίας, πού περιέχει καί τή διδασκαλία γιά τούς πιό γενικούς 
νόμους τής κίνησης, τής άλλαγής, τής έξέλιξης τής φύσης, τής 
κοινωνίας καί τής γνώσης. Οί πιό γενικοί αυτοί νόμοι έξέλιξης 
τοϋ κάθε ΰπάρχοντος λέγονται διαλεκτικοί νόμοι. Γ ι ’ αύτό άκρι- 
βώ ς ή ίστορία τής φιλοσοφίας είναι ταυτόχρονα καί ίστορία τής 
διαλεκτικής, ίστορία τής πάλης τής διαλεκτικής εναντίον τής με
ταφυσικής. Ή  διαλεκτική γεννήθηκε καί άναπτύχθηκε σταθερά 
άπό τά πρώτα βήματα τής φιλοσοφικής σκέψης. Μέ τίς νέες με
γάλες άνακαλύψεις τής επιστήμης, μέ τίς νέες κατακτήσεις τής 
κοινωνικής πράξης τών άνθρώ πω ν ή διαλεκτική επαιρνε καινούρ
για μορφή. Ή  ίστορία τής φιλοσοφικής σκέψης τής προμαρξι- 
στικής περιόδου γνωρίζει τρεις βασικές Ιστορικές μορφές διαλε
κτικής : τή διαλεκτική τών φ ιλοσόφω ν τοΰ άρχαίου κόσμου, τήν 
ίδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χέγκελ καί τώ ν άλλων γερμανών ιδεα
λιστών τοϋ τέλους τοΰ 18ου καί τώ ν  άρχών τοϋ 19ου αιώνα καί 
τή διαλεκτική τώ ν επαναστατών δημοκρατών τοΰ 19ου αιώνα.

Ή  μελέτη τώ ν Ιστορικών μορφώ ν τής προμαρξιστικής διαλε
κτικής δείχνει δτι τή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδο τήν είχε προε
τοιμάσει δλη ή προηγούμενη ίστορία τή ; γνώσης. 'Η  μελέτη αύτή 
άνατρέπει τίς εκχυδαϊσιικές απόψεις πού άποσποΰν τό μαρξισμό 
από τίς καλύτερες κατακτήσεις τ ή ; Ιστορίας τοϋ παρελθόντος. 
Ή  μελέτη τών ιστορικών μορφώ ν τή ; διαλεκτική; δείχνει δτι ή
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μαρξιστική διαλεκτική είναι μιά ποιοτικά νέα βαθμίδα στήν εξέ
λιξη τής φιλοσοφίας, βαθμίδα πού χρωστά τή γένεση της στήν 
έπανασταση έκείνη τής φιλοσοφίας πού πραγματοποίησαν 6 Μ άρξ 
κα'ι ό Έ νγκελς. Ή  μελέτη αύτή Ανασκευάζει ίπίσης τήν Αντι- 
κειμενιστική άντίληψη για τή μαρξιστική διαλεκτική, Αντίληψη 
πού συγκαλύπτει τή ριζική διαφορά τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
Από τήν Αντιεπιστημονική προμαρξιστική διαλεκτική.

Ή  δ ια λεκ τικ ή  τ ώ ν  Α ρ χ α ίω ν  σ τ ο χ α σ τ ώ ν .  Ό  διαλεκτικός 
τρόπος έξέτασης τών φαινομένων τής φύσης υπήρχε ήδη σέ στοι- 
χειώδικη μορφής στήν Αρχαία Κίνα, στ'ις ’ Ινδίες τής Αρχαίας ί -  
ποχής κα'ι στήν αρχαία Ε λλά δα .

Λ ογουχάρη, σ ’  ενα Αρχαίο κινέζικο βιβλίο Αγνώστου συγ
γραφέα υποστηρίζεται δτι ή Αλλαγή του κόσμου είναι Αποτέλε
σμα τής αλληλεπίδρασης Αντίθετων Αρχών. “ Η δη τόν 6 ο— 5ο 
αιώνα πριν από τή χρονολογία μας οί προοδευτικοί κινέζοι στο 
χαστές δίδασκαν δτι ό κόσμος βρίσκεται σε κατάσταση Αέναης 
Αλλαγής : ορισμένα φαινόμενα τοΰ κόσμου δημιουργοϋνται, ένώ 
άλλα καταστρέφονται.

Οί φιλόσοφοι τής Αρχαίας Ε λλά δας, χρησιμοποιώντας τις 
κατακτήσεις τής φιλοσοφικής καί τής έπιστημονικής σκέψης τών 
λαών τής αρχαίας ’ Ανατολής, έπεξεργάστηκαν πληρέστατα τήν 
πρώτη ίατορική μορφή τής διαλεκτικής έξέτασης τών φαινομένων 
τής φύσης, πού μπορεί νά τή χαρακτηρίσει κανείς απλοϊκή δια
λεκτική. 'Η  Απλοϊκότητα τής διαλεκτικής τών Αρχαίων έλλήνων 
εκδηλώθηκε Ιντονα στήν Αντίληψή τους για μιά πρώτη Αρχή, γιά 
μιά πρώτη ύλη, Απ’ δπου έκπηγάζουν καί Αναπτύσσονται δλα τά 
ποικιλόμορφα κατ’  αίσθηση Αντιληπτά φαινόμενα. “ Ετσι ό Η 
ράκλειτος, ό πιό επιφανής εκπρόσωπος τής Απλοϊκής Αρχαίας δ ια 
λεκτικής, Απέδειχνε δτι τό κάθετί προέρχεται Από τή φ ω τιά  καί 
μετατρεπεται πάλι σέ φωτιά , Αλλάζοντας διαρκώς τή μορφή ύ 
παρξής του. Ή  φωτιά , ή έκπΰρωοη Απαρτίζει, κατά τόν Η ρ ά 
κλειτο, τήν ουσία δλων τών πραγμάτων, κι έτσι καί τά Αντίθετα 
συνδέονται μεταξύ τονς, μετατρέπονται τό ενα στό Αλλο. «"Ο λα 
Ανταλλάσσονται μέ τή φ ω τ ιά — λέει ό 'Η ράκλειτος— καί ή φ ω τ ιά  
μέ δλα, δπως τά εμπορεύματα ανταλλάσσονται μέ χρυσό καί ό 
χρυσός μέ εμπορεύματα» *.

*—«Πυρός ανταμοιβή τά πάντα καί πίρ απάντων, όκωσπερ χρυσού 
χρήματα χ«ί χρημάτων χρυσός».
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Οί άρχαϊοι υλιστές Δημόκριτος, Ε πίκουρος, Λουκρήτιος, Κ ό 
ρος στα Ιργα τους μάς έδω σαν μια είκόνα πώ ς άπό Ιλαχιστότα- 
τα  υλικά σω μάτια , τά άτομα, που κινούνταν άρχικά στόν κοσμι
κό χώρο, σχηματίζονται βαθμια ία οί κόσμοι, μαζί κα'ι ή γή, πώς 
σιγά-σιγά γεννιούνται πάνω  στή γή δλο καί πιό σύνθετα φαινόμε
να ώ ς τήν έμφάνιση τής ζω ής καί τοΰ άνθρώπου. Αύτή δμως τή 
σω στή  Ιδέα τους οΐ άρχαϊοι υλιστές τήν Ικφράζανε μέ απλοϊκές 
άκόμα αντιλήψεις γιά τήν Ιστορική πρόοδο. ‘ Ω στόσο είναι Αξιο
σημείωτο δτι ή Ιδέα τής έξέλιξης διαπερνούσε, fiv καί μέ άπλοΐκή 
άκόμα μορφή, δλες τίς αντιλήψεις τους γιά τή φύση καί τήν 
κοινωνία.

Ε π ιφ α νή ς έκπρόσωπος τής αρχαίας διαλεκτικής υπήρξε 6 
"Αριστοτέλης (384— 322 π .χ .), πού τ'ις άντιλήψεις του, δπω ς τόνι
ζε ό Β . I. Λένιν, τίς χαρακτηρίζουν ζωντανά σπέρματα διαλε
κτικής. Ό  ’ Αριστοτέλης ϊχει Ικφράσει διαλεκτικές σκέψεις γιά 
τήν έξέλιξη τής φύσης, για τό  κέρασμα τών πραγμάτων άπό τή 
μια κατάσταση στήν άλλη, γιά τή μετατροπή τής δυνατότητας 
σέ πραγματικότητα. Ε ρευνώ ντας τίς μορφές καί τ'ις κατηγορίες 
τής θεωρητικής νόησης, ό  ‘ Αριστοτέλης υπογράμμιζε διαλεκτικά 
τή σύνδεση τώ ν Ιννοιών, τήν δντανάκλαση μέσα τους τών άλ- 
ληλοσυνδέσεων πού ύπάρχουν στόν ίδιο τόν άντικειμενικό κόσμο. 
‘ Ω στόσο κι ό ’ Αριστοτέλης, δπω ς κα'ι οί προκάτοχοί του, δέν 
ξεπέρασε τα δρια τών γενικών άντιλήψεων γιά τή φύση.

Ή  τέτιου είδους απλοϊκή καί σέ σημαντικό βαθμό αυ θόρ
μητη διαλεκτική δέν ήταν, βέβαια, Επιστημονική. Χαρακτηρίζον
τας αύτή τήν άποψη γιά τή φύση, ό Έ νγχελς τονίζει πώς, Αν 
καί ή άποψη αύτή «συλλαμβάνει πιστά τό γενικό χαρακτήρα δλης 
τής εικόνας τών φαινομένων, πάντως δέν αρκεί γιά νά έξηγήσει 
τ'ις λεπτομέρειες, άπό τ'ις όποιες απαρτίζεται, καί δσο δέν ξέ 
ρουμε αύτές τίς λεπτομέρειες δέ μάς είναι σαφής καί ή γενική 
είκόνα» *. Α ύτό ήταν μια άπό τίς εκδηλώσεις τοΰ περιορισμένου 
χαρακτήρα τής διαλεκτικής τών άρχαίων στοχαστών.

Ή  διαλεκτική τών άρχαίων, λόγω τοϋ περιορισμένου χαρα
κτήρα της, Ιτεινε μόνο στή γνώση τής γενικής εικόνας τοΰ κό
σμου καί γι’  αύτό ήταν ακατάλληλη γιά τήν ερευνά τών Ιπί μέ
ρους προτσές, φαινομένων, αντικειμένων. ’ Επειδή ή απλοϊκή 
διαλεκτική τών άρχαίων περιοριζόταν μόνο στήν άμεσα ενατενι- 
ζομένη γενική είκόνα τής γύρω  πραγματικότητας, δέν άποκάλυ- 
πτε τίς άναπτυσσό νες πραγματικές εσωτερικές άντιθέσεις π ον

1. Φ "Ενγχελς, Ά ντι - Ντΰρινγκ, 1953, οελ. 30.



ένυπάρχουν στα συγκεκριμένα προτσές, κα'ι αυτό είχε σαν συνέ
πεια ot γενικές αντιλήψεις τής διαλεκτικής τώ ν άρχαίων για τήν 
άντίθεση, τήν κίνηση καί τήν έξέλιξη να είναι δημιουργήματα 
θεωρητικής Ινατένισης. ‘ Η  τέτια διαλεκτική δέν μπορούσε, βέ
βαια, νά ξεπεράσει τή μεταφυσική, υπήρχε δίπλα σ ’  αυτήν, κά 
ποτε μάλιστα κα'ι στή διδασκαλία ενός καί τοΰ ίδιου στοχαστή.

Γ ια νά απεικονιστεί σω στά στή συνείδηση ή φύση στό σύνο
λό της κα'ι νά ανακαλυφθούν οί νόμοι τής έξέλιξης τής φΰσης, 
ήταν άνάγκη νά γίνει τό πέρασμα άπό τ'ις γενικές κρίσεις γιά τή 
φύση στή μελέτη τών συγκεκριμένων αντικειμένων καί φαινομέ
νων της. Τ ό Ιστορικά αναγκαίο αυτό στάδιο τής γνώ ση ς—τό 
στάδιο τής συσσώρευσης συγκεκριμένων γνώσεων γιά τή φύση—  
βάσταξε πολλούς κατοπινούς αιώνες.

Στίς συνθήκες τής φεουδαρχίας συντελοΰνταν, <ϊν και αργά 
κα'ι περιορισμένα, ω στόσο απαρέγκλιτα, τό προτσές τής συσσώ 
ρευσης αποσπασματικών γνώσεων γιά τή φύση. Ά π ό  τό 15ο—  
16ο αΐώνα σέ σύνδεση μέ τήν αρχή τής ανάπτυξης τών κεφα
λαιοκρατικών σχέσεων, μέ τήν ανάπτυξη τοΰ εμπορίου, τής χει
ροτεχνίας κα'ι τής βιομηχανίας, ή φυσιογνωσία αρχίζει νά προ
χωρεί γοργά, πραγματοποιώντας τή μιά ΰστερ’  από τήν άλλη 
Εξαιρετικές ανακαλύψεις στόν τομέα τής αστρονομίας, τής μηχα
νικής, τής φυσικής, τών μαθηματικών κτλ.

Στήν περίοδο αυτή, ή επιστήμη συσσώρευε βαθμιαία σημαν
τικό υλικό, μαζί καί γιά τό φυτικό καί γιά τό ζω ϊκό κόσμο, 
πράγμα πού Ιδοσε κατόπι τή δυνατότητα ν’  αρχίσει ή ταξινόμη
ση τών φυτών κα'ι τών ζώ ων  κα'ι ή συστηματική μελέτη τους.

Σ τά  πρώτα στάδια τής συλλογής υλικού ή γνώση τών έπ'ι μ έ
ρους φαινομένων τής φύσης είχε οδηγήσει στό νά εξετάζονται 
τά αντικείμενα τής φύσης εξω  από τή σύνδεσή τους μέ τ ’ άλ
λα, στό νά Εξετάζονται μέ τρόπο απομονωμένο, καί γι’  αύτό εξω  
άπό τήν κίνηση, τήν αλλαγή κα'ι τήν έξέλιξη. Αυτά τά χαρακτη
ριστικά τοΰ φυσικό - Επιστημονικού τρόπου Εξέτασης τών φαινο
μένων τής φύσης, πού οί φιλόσοφοι τοΰ 17ου καί τού 18ου 
αίώνα τά μετέτρεψαν σέ κάτι τό απόλυτο, οδήγησαν στήν πλα
τιά διάδοση τής μεταφυσικής, πού αντικατέστησε τήν απλοϊ
κή διαλεκτική σκέψη τών άρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Ω σ τ ό 
σο  ή κυριαρχία τής μεταφυσικής είχε προσωρινό χαρακτήρα, 
Επειδή τό προτσές συσσώρευσης γνώσεων γιά τά έπ'ι μέρους φ αι
νόμενα τής φύσης οδηγούσε αναπόφευκτα κα'ι δέν μπορούσε πα
ρά νά οδηγεί στήν υπονόμευση αυτών τών θέσεων, στή γένεση 
Εχθρικών πρό,ς ϊή μεταφυσική διαλεκτικών απόψεων. Λαμπρό
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δείγμα αύτοϋ τοϋ φαινομένου στίς συνθήκες τού 18ου αΙώνα 
Αποτελούν οΐ Ιδέες τοϋ μεγαλοφυή ρώσου Ιπιστήμονα Μ. Β. Λο- 
μονόσοφ.

*0 Μ. Β. Λομονόσοφ, σέ άντίθ·εση πρός τΙς μεταφυσικές άχό- 
ψβις που κυριαρχούσαν στόν καιρό του, Απέδειχνε δτι δλη ή φυ- 
ση— δχι μόνο ή γή, μα καί τ* άλλα οΰράνια σώματα—βρίσκεται 
σέ δέναη άλλαγή. Ό  Μ. Β. Λομονόσοφ μάς ίδοσε είδικότερα 
μιά ζωντανή εΙκόνα τής άδιάκοπης άλλαγής τοϋ φλοιού τής γής.

Στήν Ιργασία του «Γιά τα στρώματα τής γής» ό Λομονόσοφ 
Ιγραφε: «...Πρέπει νά θυμούμαστε ξεκάθαρα δτι τά δρατά σώ
ματα πού υπάρχουν στή γή κι* δλος ό κόσμος δέν ήταν στήν άρ- 
χή τής δημιουργίας τους στήν κατάσταση που τά βρίσκουμε σή
μερα, άλλα έχουν συντελεστεΐ μέσα τους μεγάλες άλλαγές, πρά
γμα πού τό δείχνει ή Ιστορία καί ή αρχαία γεωγραφία σέ σύγ
κριση μέ τή σημερινή, καί ot άλλαγές τής έπιφάνειας τής γής 
πού συμβαίνουν στήν έποχή μας. Ό ταν καί τα κυριότερα μέγι
στα σώματα τοϋ κόσμου, οί πλανήτες, καί τά πιό άπλανή άστρα 
αλλάζουν, χάνονται στόν ούρανό καί ξαναεμφανίζονται, τότε 
μπορούν, Αν κρίνουμε άπό τά παραπάνω, καί τά μικρότατα σω 
μάτια τής μικρής μας γήινης σφαίρας, δηλαδή τά βουνά (κολο- 
σιαΐοι δγκοι μπροστά στα μάτια μας), νά είναι άπαλλαγμένα άπό 
άλλαγές;»'.

Ό  Λομονόσοφ άνέπτυσσε μέ έπιμονή τήν Ιδέα τής ένότητας 
τοϋ κόσμου, στηρίζοντας αύτή τήν Ιδέα στίς θέσεις τής έπιστη
μονικής άτομιστικής πού άνέπτυσσε ό ίδιος. Χάρη σ ’ αύτό ό Λο
μονόσοφ Ιδειξε πρώτος στήν Ιπιστήμη, τήν έσωτερική σύνδεση 
τής φυσικής μέ τή χημεία, γκρεμίζοντας Ετσι τό μεταφυσικό τεί
χος πού χώριζε αύτές τις έπιστήμες. Ό  Λομονόσοφ συνέδεε τό 
νόμο τής διατήρησης τής ΰλης, πού τόν είχε διαπιστώσει δ ίδιος, 
μέ τό νόμο τής διατήρησης τής κίνησης. 'Ετσι διατυπώθηκε στήν 
Ιπιστήμη ή τεράστιας σημασίας ιδέα τής άλληλοσύνδεσης ΰλης 
και κίνησης, Ιδέα πού άνατινάζει τ'ις βασικές θέσεις τή; μετα
φυσικής.

Ut μεγαλειώδικες αυτές Ιδέες τού Λομονόσοφ, πού ξεπερνοϋ* 
σαν κατά πολύ τήν κατάσταση τής σύγχρονης του φυσιογνωσίας, 
δέν έκτιμήθηκαν κατά τήν άξία τους άπό τούς Ιπιστήμονες èκεί
νης τής Ιποχής, πού βρίσκονταν κάτω άπό τήν κυριαρχία τής με
ταφυσικής. Μόνο βαθμιαία καί κάτω άπό τήν πίεση δλο κα'ι νέο)ν

1. Μ. Β. Λομονόσοφ, Διαλεκτά φιλοσοφικά έργα, Γκοσπολιτιζντάτ, 
1950, σελ. 396—397.
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δεδομένων ol φυσιοδίφες τοΰ τέλους τοΰ 18ου καί τών άρχών 
τοΰ 19ου αΙώνα κατέληξαν στίς Ιδέες τής έξέλιξης τής φύσης.

Οί Γάλλοι δλιστές τοΰ 18ου αΙώνα Ντιντερό, Χόλμπαχ, Έ λ -  
βέτιος κ. δ . ,  δν καί ήταν στό σύνολό τους μεταφυσικοί, κατόρ
θω σαν  Επίσης νά Εκφράσουν στά έργα τους μια σειρά μεγαλο
φυείς διαλεκτικές είκασίες : έδειχναν τήν άδιάρηκτη σύνδεση κί
νησης καί ΰλης καί θεωροΰσαν τήν κίνηση μορφή ύπαρξης τή ; 
ΰλης, αποκρούοντας τή μεταφυσική καί Ιδεαλιστική άποψη για 
τήν πρώτη ώθηση. Ό  Ντιντερό μιλοΰσε για έσωτερική άνεξάν- 
τλητη πηγή τής κίνησης, πού περιεχεται σέ κάθε σω μάτιο τής ΰ 
λης, διατύπωνε τήν προοδευτική Ιδέα για τήν προέλευση ένός 
είδους άπό άλλο, λιγότερο αναπτυγμένο, καί θεωρούσε βασικό 
δρο τής έξέλιξης τήν αλλαγή τώ ν  συνθηκών ΰπαρξης. 'Ω στόσο ή 
κατάσταση τής έπιστήμης έκείνου τοΰ καιρού δέν έπέτρεπε σ ’  αυ 
τούς τούς στοχαστές νά προχωρήσουν πέρα άπό έπΐ μέρους είκα- 
σίες. Μ όγο στό πρώτο τρίτο τοΰ 19ου αιώνα τά νέα δεδομένα, 
πού συσσώρευσε ή φυσιογνωσία, Επέτρεψαν νά τεθεί τό ζήτημα 
μιας ενιαίας διαλεκτικής εΙκόνας τοΰ κόσμου.

*Η Ιδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χ έγκ ελ . Ε κείνοι πού Επι
χείρησαν να θεμελιώσουν στις νέες συνθήκες τήν ιδέα τής διαλε
κτικής ανάπτυξης ήταν οί γερμανοί ιδεαλιστές τοΰ τέλους τοΰ 
18ου καί τώ ν άρχών τοΰ 19ου αΐώνα, ιδιαίτερα ό Χέγκελ.

Στίς αρχές τού 19ου αιώνα, τότε πού Εμφανίστηκε ό Χέγκελ, 
ή πορεία τής μελέτης τών επί μέρους φαινομένων τής φύσης και 
τής κοινωνία; είχε φτάσει στή βαθμίδα Εκείνη, δπου άρχισαν 
κιόλας νά διαμορφώνονται οί δροι γιά τήν κατανόηση τής έξέ
λιξης τής φύσης. Αυτές οί κατακτήσεις τής έπιστήμης γιά τή φ ύ 
ση, καί όχι αυτή καθεαυτή ή έξέλιξη τής «καθαρής νόησης», ύ- 
πήρξαν ή αιτία πού ό Χέγκελ Επιχείρησε νά παρουσιάσει «δλο 
τόν φυσικό, ιστορικό καί πνευματικό κόσμο μέ τή μορφή ένός 
προτσές, δηλ. σέ αδιάκοπη κίνηση, αλλαγή μετασχηματισμό καί 
εξέλιξη, καί προσπάθησε ν’  ανακαλύψει τήν έσωτερική σύνδεση 
αυτή; τής κίνησης καί έξέλιξης...»1.

Ό  Χέγκελ έθεσε τό  ζήτημα τή ; καθολικότητας τή ; έξέλιξης. 
Αύτό ήταν μιά νέα βαθμίδα στήν ανάπτυξη τή ; διαλεκτικής σκέ
ψη;, ήταν ό λογικό; πυρήνας τής χεγκελιανής φιλοσοφίας.

'Ω στόσο, ό Χέγκελ, δν και έθεσε αύτό τό Εξαιρετικά σπου
δαίο γιά τήν έπιστήμη ζήτημα, δέν τό έλυσε. Δέν μπορούσε νά

1. Φ. 'Ενγχελς, Άντι-Ντύρινγχ, 1953, σελ. 23.
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t o  λΰσει, έπειδή ήταν δ Ιδεολογικός Εκπρόσωπος τής γερμανικής 
άστικής τάξης, πού ύστερα άπό τή μεγάλη γαλλική Επανάσταση 
γινόταν δλο και πιό δειλή καί πιό άντιδραστική.

Στήν πορεία τής γαλλικής Επανάστασης τοΰ 1789— 1794 συν- 
τελέστηκε ή παραπέρα διαφοροποίηση τής τρίτης τάξης. Ή  δι
κτατορία τών γιακωβίνων δεν Εξέφραζε μόνο τίς τάσεις μερικών 
Επαναστατικών στρωμάτων  τής γαλλικής άστικής τάξης, άλλά κα'ι 
τήν πίεση τών πλατιών λαϊκών μαζώ ν. Τρομαγμένη άπό τό κί
νημα τώ ν λαϊκών μαζώ ν, ή άστική τάξη Επεδίωκε νά σταματήσει 
τήν Επανάσταση. Ή  γερμανική άστική τάξη τρομοκρατήθηκε μέ
χρι θανάτου άπό τό Επαναστατικό κίνημα πού- είχε άγκαλιάσει 
τά  λαΐκά «β ά θ η » . Καί στίς συνθήκες ακριβώς τής άπάρνησης 
τοΰ ύλισμοϋ άπό τήν άστική τάξη, στήν πάλη άκριβώς κατά τοΰ 
ύλισμοϋ γεννιέται δ γερμανικός Ιδεαλισμός, σάν Αριστοκρατική 
αντίδραση στή γαλλική Επανάσταση καί στό γαλλικό υλισμό. Κι 
δν δ Χέγκελ, θέτοντας τό ζήτημα τής καθολικότητας τής ί -  
ξέλιξης, Ετσι εϊτ ’  αλλιώς Εξέφραζε τίς συγκεκριμμένες κατακτή· 
.σεις τής Επιστήμης, δμ ω ς άπό ταξικά αίτια τίς Εξέφραζε κατά 
τόν δικό του τρόπο, Ιδεαλιστικά, δηλ. διαστρεβλωμένα.

Σύ μ φ ω να  με τή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ, ή φύση Εχει πλαστεί 
άπό τήν «απόλυτη Ιδέα», Εμφανίζεται σάν «αλλιώτικο είναι» τής 
Ιδέας καί δέν Εξελίσσεται μέσα στό χρόνο. «Κ ι αύτό τόν παραλο- 
γισμό μιας Εξέλιξης στό χώ ρο, Εξω δμ ω ς άπό τό χρόνο— πού εί
ναι δ βασικός δρος κάθε Εξέλιξης— Ελεγε δ Έ νγκελ ς— τόν φ ο ρ 
τώνει δ Χέγκελ στή φύση, στήν Εποχή πού είχε πια συντελεστεΐ 
σέ άρχετό βαθμό ή Επεξεργασία καί τής γεωλογίας, καί τής Εμβρυο
λογίας, καί τής φυσιολογίας τών φυτών καί τώ ν ζώ ω ν , ,Ααί τής 
όργανικής χημείας, καί πού με βάση αύτές τίς νέε; Επιστήμες 
άρχισαν κιόλας νά γεννιούνται παντού μεγαλοφυείς εικασίες, πού 
προδιέγραφαν τήν κατοπινή θεω ρία  τής εξέλιξης (λόγου χάρη τοΰ 
Γκαΐτε καί τοΰ Λ αμάρκ)» *.

Ό  Χέγκελ διατύπωσε τίς βασικές άρχές τής διαλεκτικής, τίς 
δ ιατύπωσε δμ ω ς πάνω σέ Ιδεαλιστική βάση, καί γι’  αύτό ή χεγκε- 
λιανή διαλεκτική, διαποτισμένη καί περικαλυμμένη άπό μυστικι- 
σμό, διέστρεφε τά  πραγματικά, τά διαλεκτικά συντελούμενα προ
τσές. Ό  Χέγκελ Επιτέθηκε μέ μανία Εναντίον τής άπόψεως τών 
υλιστών γιά τήν ύλικότητα τή ; κίνησης, γιά τήν αύτοκίνηση τής 
νλης. Π ροσπαθούσε ν’  αποδείξει πώ ς ή φύση γενικά υπάρχει Εξω

1. Φ, Ένγκελς. Ό  Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γερ
μανικής κλασικής φιλοσοφίας, Γκοσπολιτιζντάτ, 1952, σελ. 21.
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Από τό χρόνο, δηλ. δέν ϊχει οΰτ* παρελθόν οΑτε μέλλον. Ό  Χέγ* 
κελ χαρακτήριζε κούφια τήν &πιστημονική Αντίληψη «γιΑ τήν 
προέλευση τών πιό Αναπτυγμένων ζωικών δργανισμών Αχό τούς 
κατώτερους*, προβάλλοντας Απροκάλυπτα τόν Ισχυρισμό δτι «στή 
φύση ούδέν καινόν ύπό τόν ήλιον... μόνο στίς Αλλαγές, πού συν* 
τελούνται στήν πνευματική σφαίρα, έμφανίζεται τό καινούργιο». 
Ό λοι αύτοί οΐ Ισχυρισμοί τού Χέγκελ μαρτυρούσαν πρό παντός 
δτι Αρνιόταν τήν έξέλιξη τής ΰλης, τής φύσης καί τής ύλιχής 
ζωής τής κοινωνίας καί, κατά συνέπεια, δτι δέν παραδεχόταν τόν 
καθολικό χαρακτήρα τής διαλεκτικής, Αλλά τήν περιόριζε στή 
σφαίρα τής Ιδεαλιστικά κατανοούμενης συνείδησης.

'Η  διαλεκτική τοΟ Χέγκελ, Ιπειδή ήταν Ιδεαλιστική διαλεκτι
κή, ήταν ή ίδια στό σύνολό της μολυσμένη Από τή μεταφυσική 
καί δέν μπορούσε νά τήν ξεπεράσει. “ Ετσι, κατά τόν Χέγκελ, τό 
προτσές τής κοινωνικής έξέλιξης σταματάει σιήν πρωσική φεου* 
δαρχική μοναρχία, πού Αποτελούσε δήθεν τό Αποκορύφωμα τής 
κοινωνικής προόδου' ή πρόοδος τής γνώσης σταματάει στή δική 
του, τή χεγκελιανή φιλοσοφία' στό προτσές τής έξέλιξης τα Αν
τίθετα συμφιλιώνονται τάχα και ή πάλη Ανάμεσά τους σταμα
τάει κτλ.

Τό Ιδεαλιστικό σύστημα τού Χέγκελ, παρά τό «λογικό πυρή
να» τής διαλεκτικής του, στρεφόταν κατ’ εύθείαν κατά τής 
έπαναστατικής στάσης Απέναντι στήν πραγματικότητα. ‘ Η διαλε
κτική τού Χέγκελ ήταν γυρισμένη Αποκλειστικά στό παρελθόν, 
τήν Αρχή τής έξέλιξης τήν έφάρμοζε μόνο γιά νά συναγάγει τό 
παρόν Από τό παρελθόν, γιά νά δικαιολογήσει τό παρόν μέσω τής 
προηγούμενης Ιστορίας του. Ό σ ο  γιά τή σύγχρο>η έποχή του, ό 
Χέγκελ ήταν ξένος πρός τή διαλεκτιχή. Τή διαλεκτική νόηση ό 
Χέγκελ δέν τή θεωρούσε Αντανάκλαση τής υλικής πραγματικό
τητας, άλλά κάτι τό ανταρκες, κι έτσι διαστρέβλωνε δχι μόνο 
τόν τρόπο αντίληψης τής φνιοη; καί τής κοινωνίας, άλλα καί τόν 
τρόπο Αντίληψης τή; Ανθρώπινης νόησης. ‘ Η διαλεκτική τού Χέγ
κελ είχε διαστρεβλωμένο, Αντιεπιστημονικό χαρακτήρα. Καί χρειά
στηκε πολλή δουλιά γιά νά βγει στό φώς 6 λογικός της πυρήνας 
κάτω άπό τό μυστικιστικό της περίβλημα.

Ό  «λογικός» αυτός «πυρήνας» ήταν ή θεωρία τής έξέλιξης' 
παρά τή χαρακτηριστική γιά τή διαλεκτική τού Χέγκελ μυστικο- 
ποίηση τού αντικειμενικού προτσές, ό λογικός πυρήνας τής δια
λεκτικής του έμπεριεΐχε μιά βαθυστόχαστη είκασία γιά τις πρα
γματικές νομοτέλειες τής έξέλιξης.

Τό κα!Η)κον τής Αποκάλυψης τοΰ λογικού πυρήνα στή φιλο
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σοφ ία  τοΰ Χέγκελ κα'ι τής χρησιμοποίησης αύτοΰ τοΰ πυρήνα γιά 
τή δημιουργία— μέ βάση τή γενίκευση τής κοινωνικοϊστορικής 
πράξης τής ανθρωπότητας κα'ι τών δεδομένων τής φυσιογνωσίας 
— μιας ποιοτικά νέας φ ιλοσοφίας, τής φιλοσοφίας τοΰ κόμματος 
τοΰ προλεταριάτου, τό καθήκον αυτό τό Εκπλήρωσαν οί θεμε
λιωτές τοΰ μαρξισμού Μ άρξ κα'ι “ Ενγκελς. Ό  Μ άρξ κα'ι δ “ Ενγ· 
κελς «άπόριψ αν τό αντιδραστικό σύστημα τής χεγκελιανής φ ιλο
σοφ ίας. Ταυτόχρονα κράτησαν δ ,τι προοδευτικό περιείχε ή δ ια 
λεκτική μέθοδος τοΰ Χέγκελ. Συνάμα ό Μ άρξ κα'ι ό "Ένγκελς 
μετάπλασαν ριζικά τή μέθοδο τοΰ Χέγκελ, τήν έστησαν στα πό
δια της, Ινώ  προηγοχίμενα στηριζόταν στό κεφάλι, καί ετσι ή 
Ιδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χέγκελ παραχώρησε τή θέση της στήν 
υλιστική διαλεκτική τοΰ Μ άρξ» *.

*0  Κ . Μ άρξ στόν επίλογο τοΰ πρώτου τόμου τοΰ «Κ εφ α 
λαίου» άντιπαραθέτει κατηγορηματικά τήν Επιστημονική, τήν 
υλιστική διαλεκτική στήν άντιεπιστημονική, στήν Ιδεαλιστική δια
λεκτική τοΰ Χέγκελ, αποκαλύπτοντας τήν άνειρήνευτη αντίθεση 
που υπάρχει ανάμεσα τους.

« Ή  διαλεκτική μου μέθοδος στή βάση της δέν είναι μόνο 
ριζικά διαφορετική από τή χεγκελιανή, μα είναι τό κα τ ' ευθείαν 
άντίθετό της. Γ ιά  τόν Χέγκελ τό  προτσές τής νόησης— πού μέ 
τό  δνομα «Ιδέα» τό μετατρέπει μάλιστα σέ αυθυπόστατο Υποκεί
μενο— είναι δ δημιουργός τοΰ πραγματικοΰ, πού αποτελεί μο
νάχα τό εξωτερικό φ ανέρω μα τοΰ προτσές τής νόησης. Γ ιά  μένα, 
άντίστροφα, τό ιδεατό δέν είναι παρά τό ΰλικό, μεταφερμένο καί 
μετασχηματισμένο στό ανθρώπινο κεφάλι» *.

Ή  κλασική αυτή θέση ξεσκεπάζει πέρα για πέρα τόν ίδεα· 
λιστικό χαρακτήρα τής διαλεκτικής τοΰ Χέγκελ, πού θεωρούσε 
τήν πορεία τής νόησης ύπερφυσική, θεϊκή δύναμη. Σ έ αντίθεση 
πρός τόν Χέγκελ, δ Μ άρξ δείχνει δτι ή πορεία τής νόησης είναι 
ή αντανάκλαση τής υλικής πραγματικότητας, πράγμα πού τό ά- 
πόριπτε κατηγορηματικά δ Χέγκελ. Ό  Μ άρξ προσαρμόζει τή 
διαλεκτική στό, προτσές τής άντανάκλασης τής υλικής πραγματι
κότητας στή συνείδηση τώ ν άνθρώ πω ν, θεω ρώ ντας τήν Επιστη
μονική διαλεκτική μέθοδο άντανάκλαση τώ ν αντικειμενικών νό
μων τής Εξέλιξης τοΰ κόσμου.

1. «Για τίς έλλείψεις καί τά λάβη στό φώτισμα τής ιστορίας τής 
γερμανικής φιλοσοφίας του τέλους τον 18ου καί τών άρχών τοΰ 19ου 
«ίώνα», «Μπολσεβίκ», τεύχος 7—8, 1944, σελ. 15.

2. Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, τόμ. 1, 1952, σελ. 19.
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‘ Ο  Χέγκελ έπεδίωκε μέ κάθε τρόπο ν’  άποδείξει π ώ ς είναι 
αδύνατη ή διαλεκτική με βάση τόν υλισμό, δτι ή κίνηση, ή αλ
λαγή, ή εξέλιξη ενυπάρχουν μόνο στό πνευματικό. Μ ’ αυτόν τόν 
τρόπο ό Χέγκελ στήν πράξη άρνιόταν τή διαλεκτική τής φύσης 
καί, συνεπώς,, άπόριπτε τή θέση τής καθολικότητας τής διαλε
κτικής πού τήν είχε διατυπώσει ό ίδιος. Σέ άντίθεση πρός τόν 
Χέγκελ, ό Μ αρξ απέδειξε δτι ή έπιστημονική, ή συνεπής διαλε
κτική μέθοδος είναι δυνατή μόνο πάνω  σέ υλιστική βάση. Μ όνο 
ή υλιστική διαλεκτική βγάζει στό φ ω ς  τούς γενικότατους νόμους τής 
έξέλιξης σαν αντικειμενικούς (δηλ. ανεξάρτητους άπό τή συνείδη
ση), σαν πραγματικά καθολικούς, δηλ. σαν ένυπάρχοντες σέ κ α 
θετί τό ύπάρχον.

“ Ετσι ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι ριζικά άντίθετη 
πρός τή χεγκελιανή διαλεκτική. Μ έθοδος τοϋ Μ αρξ είναι ή υλι
στική διαλεκτική, ενώ  μέθοδος τοϋ Χέγκελ ήταν ή Ιδεαλιστική 
διαλεκτική. Ή  μαρξιστική διαλεκτική φανερώνει τόν καθολικό 
χαρακτήρα τής έξέλιξης κα'ι τής πάλης τώ ν άντιθέτων ' ή ίδεα- 
λιστική διαλεκτική τοϋ Χέγκελ περιορίζει τή σφ αίρα τής έξέλι
ξης στα πλαίσια τοϋ πνεύματος, καί άντί για τήν πάλη τών άντιθέ
τω ν κηρύχνει τή συνδιαλλαγή τοΰ παλιοϋ μέ τό καινούργιο. Γ ι ’  
αυτό άκριβώς σέ άντίθεση πρός τή χεγκελιανή ιδεαλιστική διαλε
κτική, ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι δ μοναδικά επι
στημονικός, δ μοναδικά επαναστατικός τρόπος γιά τή μελέτη 
τής πραγματικότητας γιά τόν πρακτικό μετραχηματισμό της.

Ή  διαλεκτική τώ ν  έπαναστατών δημοκρατών. Στήν πε
ρίοδο πού δ Μ αρξ καί δ “ Ενγκελς δημιουργούσαν και δούλευαν 
τή νέα φ ιλοσοφία , τήν κοσμοθεωρία τής έργατικής τάξης, γεν
νιόταν στή Ρ ω σία  ή φ ιλοσοφία τών έπαναστατών δημοκρατών—  
τοϋ Μπελίνοκι, τοΰ Χέρτσεν, τοΰ Τσεβνισέφσκι, τοϋ Ν τομπρολι- 
οϋμπ οφ καί τώ ν  συναγωνιστών καί δπαδών τους. "Α ν καί ή φ ι
λοσοφία τώ ν επ αναστατώ ν  δημοκρατών αναπτυσσόταν σέ μια 
περίοδο πού στή Δύση υπήρχε ήδη ό μαρξισμός, πάντως ώ ς πρός 
τό  περιεχόμενό της, σαν Ιδεολογία τοϋ άπελευθερωτικοΰ κινήμα- 
ματος τών πλατιών άγροτικών μαζών, Ιστορικά πρέπει νά κατα- 
ταχθεΐ στήν προμαρξιστική εποχή.

Ή  ρωσική κλασική υλιστική φιλοσοφία τοΰ 19ου αίώνα εί
ναι τό άνώτερο στάδιο άνάπτυξη; τής προμαρξιστικής φ ιλοσοφι
κής σκέψης. Τ ό  βασικό χαρακτηριστικό τής φιλοσοφίας τοΰ 
Μπελίνσκι, τοΰ Χέρτσεν, τοΰ Τσερνισέφσκι καί τοΰ Ντομπρολι- 
οΰμποφ, πού τήν ξεχωρίζει άπό τήν προηγούιιενη φιλοσοφία,
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είναι δτι εκφράζει τά συμφέροντα δχι τών έκμεταλλευτών, αλλά 
τών έκμεταλλευομένων. Ή  φ ιλοσοφία αύτή είναι φιλοσοφία τώ ν 
μή προλεταριακών έργαζομένων μ αζών, πού ύψωνε τή σημαία τής 
άστιχοδημοκρατικής αγροτική; επανάστασης καί πρόβαλλε ταυτό
χρονα (μέ ουτοπική, εΐν’  αλήθεια μορφή) τίς Ιδέες τοΰ σοσιαλι- 
σμοΰ. Συνεπώς, ή φιλοσοφία αύτή δεν περιόριζε τό καθήκον της 
απ λώ ς καί μόνο στήν εξήγηση τοΰ κόσμου, αλλά προσπαθοΰσε νά 
θεμελιώσει θεωρητικά τόν έπαναστατικό μετασχηματισμό του 
πρός τό συμφέρον τών έργαζομ ένω ν .Ή  φιλοσοφία τώ ν έπ αναστα
τ ώ ν  δημοκρατών χορακτηρίζεται άπό λαμπρό πατριωτισμό, άπό 
τήν ειλικρινή έξυπηρέτηση τοΰ λαοΰ. Αύτή ή κοινωνική βάση καί 
αυτή ή Ιδιομορφία, πού ξεχωρίζει ριζικά τή φ ιλοσοφία τών ρώ σω ν 
έπαναστατών δημοκρατών, καθορίζει τήν υπεροχή τους απέναντι 
στούς προηγουμένους φιλοσόφους στήν περιοχή τής μεθόδου καί 
τής φιλοσοφικής θεω ρίας.

Οί επαναστάτες δημοκράτες, ένώ ξεσκέπαζαν αποφασιστικά 
τόν ιδεαλισμό τοΰ Χέγκελ, ω στόσο δέν άπέριπταν τή διαλεκτική 
του, δπω ς εκανε, λόγου χάρη, ό Φόυερμπαχ, άλλα χρησιμοποιοΰ- 
σαν τήν άρχή τής έξέλιξης (πού τή διακήρυξε ό Χέγκελ πάνω σέ 
ιδεαλιστική βάση) μέ σκοπό νά εξηγήσουν τά φαινόμενα τής 
πραγματικότητας.

Οί κλασικοί τής ρωσικής υλιστικής φ ιλοσοφίας έφάρμοζαν πλα
τιά τήν άρχή τής έξέλιξης μέσω  τώ ν άντιθέσεων στήν ερευνά τών 
δ ιαφόρω ν φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνικής ζωής. "Ε τσι, 
λόγου χάρη, ό Χέρτσεν θεωροΰσε τήν Ιξέλιξη τής φύσης τέτια 
«πού άρχίζει άπό τόν αυθόρμητο αγώ να, άπό τή χημική συγ
γένεια καί τελειώνει μέ τό μυαλό τοΰ άνθρώπου, πού γνωρίζει 
τόν ϊδιο  τόν έαυτό του» *.

'Ο  Χέρτσεν ξεσκέπαζε Ινεργά τό καθεστώς τής δουλοπαροι
κίας τής Ρω σίας καί ταυτόχρονα καλοΰσε στήν άντικατάστασή- 
του μ ’  ενα νέο δημοκρατικό καθεστώς, θεω ρώντας αυτή τήν άντι 
κατάσταση Ιστορική άναγκαιότητα, καθορισμένη άπό τούς άπ α- 
ρέγκλιτους νόμους έξέλιξης τής κοινωνικής Ιστορίας. Είχε τή 
γνώμη δτι θά  έπέλθει καί τό τέλος τής βασιλείας τοΰ κεφαλαίου 
καί τοΰ δικαιώματος τής Ιδιοκτησίας, δπως έπήλθε κάποτε τό 
τέλος τής βασιλείας, τής φεουδαρχίας καί τής άριστοκρατίας. *0  
Χέρτσεν θεωροΰσε τή διαλεκτική «άλγεβρα τής έπανάστασης».

‘ Ο  Τσερνισέφσκι στήν έργασία του «Κριτική τώ ν φ ιλοσοφι
κών προκαταλήψεων κατά τής κοινοτικής ίδιοχτηοίας» Ιγραφε :

1. A. I, Χέρτσεν, Γράμματα γιά τή μελέτη τής φύσης, 1946, σελ. 37.
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«Α Ιώ νια  είναι ή αλλαγή τών μορφώ ν, αΙώνια ή άπόριψη τής 
μορφής, τής γεννημένης άπό Ινα δρισμένο περιεχόμενο ή τάση, 
Ιξ ’ αίτίας τοϋ δυναμώματος τής ϊδιας αυτής τάσης, έξ’ αΐτίας τής 
ανώτερης άνάπτυξης τοΰ ϊδιου αΰτοΰ περιεχομένου —  δποιος εχει 
νιώσει αυτόν τό μεγαλειώδικο, αΙώνιο, πανχαχοϋ παρόντα νόμο, 
δποιος εχει μάθει νά τόν Ιφαρμόζει σέ κάθε φαινόμενο —  ώ , 
πόσο γαλήνια θά  καλεΐ τις περιπτώσεις πού προκαλοΰν στούς 
άλλους άμηχανία !... αυτός δέ θά  λυπηθεί ουτε γιά κείνο πού 
εφαγε τό ψωμί τ ο υ . . . · ' .

Στήν κατανόηση τώ ν ζητημάτων τής διαλεκτικής τής φύσης, 
στή λύση τοΰ προβλήματος τή ; γνωσιμότητας τής φύσης καί σέ 
πολλά άλλα ζητήματα οί ρώ σοι Ιπαναστάτες δημοκράτες τοΰ 19ου 
αΙώνα έκπροσωποΰσαν δ, τι καλύτερο ύπήρχε στή φ ιλοσοφία τής 
προμαρξιστικής περιόδου. 'Ω στόσο  δέν κατόρθω σαν νά έπεκτεί- 
νουν τόν υλισμό στήν κατανόηση τής κοινωνικής ζω ής, δέν μπό
ρεσαν νά Ιπεξεργασθοΰν 2να σύστημα διαλεκτικής κοσμοαντίλη
ψης καί νά περάσουν άπό τόν ουτοπικό σοσιαλισμό (δν και άνώ - 
τερο άπό τόν ουτοπικό σοσιαλισμό τώ ν στοχαστών τής Δυτικής 
Ε ύρώπης) στόν έπιστημονικό σοσιαλισμό. Ή  Ιστορική θέση τών 
ρ ώ σω ν  έπαναστατών δημοκρατών στήν Ιστορία τη ; φιλοσοφίας 
Ιχει δοθεί πολύ εύστοχα άπό τόν Β. I. Λένιν στό χαρακτηρισμό 
του γιά τόν Χέρτσεν : « Ό  Χέρτσεν πλησίασε πολύ κοντά στό 
διαλεκτικό υλισμό κα'ι σταμάτησε μπροστά στόν Ιστορικό υλισμό»'.

Ή  άνώτερη βαθμίδα τής προμαρξιστικής διαλεκτικής, πού, 
άπό τήν άποψη τοΰ ταξικοΰ και έπιστημονικοΰ χαρακτηρισμού 
της, βρήκε τήν καθαρή ίκφραση στά Ιργα τοΰ Μπελίνσκι, τοΰ 
Χέρτσεν, τοΰ Τσερνισέφσκι κα'ι τοΰ Ντομπρολιοΰμποφ, δέν μπορεί 
νά θεω ρείται άποκλειστικά έθνικό ρωσικό φαινόμενο. Έ κ ε ΐδπ ου  
οί άγροτικές μάζες αυτής τής περιόδου κα'ι άργότερα ξεσηκώνον
ταν στήν πάλη κατά τώ ν καταπιεστών, μέσα σέ συνθήκες πού 
τό  προλεταριΰτο δεν είχε διαμορφ ω θεί σέ αυτοτελή Ιστορική δύ
ναμη —  Ικεϊ οί Ιδεολογικοί ίκπρόσωποι τής έπαναστατικής άγρο- 
τιάς (λόγου χάρη, ό Χ ρίστο Μ πότεφ καί ό Σβετοράζ Μ άρκοβιτς 
στά  Βαλκάνια, ό Ά χ οϋ ν τοφ  καί ό Ναλμπανιιάν στόν Κ αύκασο 
κ. δ .)  στ'ις φιλοσοφικές καί δημοσιολογικές Ιργασίες τους δεί
χνουν βαθιά  κατανόηση τής διαλεκτικής, Ιπιδιώκουν νά κατα - 
πιαστοΰν διαλεκτικά μέ τή μελέτη τώ ν  φαινομένων.

1. Γ. Ν. Τοεςνισέφαχι, Διαλεκτά φιλοσοφικά εογα. τόμ. II, 1950' 
οϊλ. 492.

2. Β. I. A h » ,  ’ Απαντα, τόμ. 18ος, σελ. 10.
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Αυτές είναι ot βασικές Ιστορικές μορφές τής προμαρξιστικής 
διαλεκτικής. Ή  μελέτη τής Ιστορίας τής διαλεκτικής όδηγεΐ στό 
συμπέρασμα δτι ή μαρξιστική διαλεκτική μέθΌδος είναι ή αν ώ 
τερη καί ή μοναδικά Επιστημονική μορφή τής διαλεκτικής, μορφή 
πού αποτελεί τό Ιπιστέγασμα δλης τής προηγουμένης έξέλιξης 
τής γνώσης καί δείχνει στήν έπιστήμη τό δρόμο πρός νέες μεγα- 
λειώδικες κατακτήσεις.

2. Ή μαρξιστική διαλεκτική μέδοδος είναι ή άνώτατη, 
ποιοτικά νέα μορφή τής διαλεκτικής

01 βασικέ; Ιστορικές μορφές τής προμαρξιστικής διαλεκτικής, 
πού είδαμε παραπάνω, αποτελούν βαθμίδες στήν έξέλιξη τής δια
λεκτικής γνώσης. Ή  νέα, άνώτατη βαθμίδα στήν έξέλιξη τής 
υλιστικής διαλεκτικής, ή μαρξιστική διαλεκτική, δημιουργήθηκε 
άπό τόν Μ άρξ καί τόν "Ενγκελς, τούς μεγάλους αρχηγούς τοΰ 
προλεταριάτου, οάν μέθοδος γνώσης κα'ι αλλαγής τής πραγματι
κότητας, μέθοδος έπαναστατικής δράσης τής έργατιχής τάξης. Ή  
μαρξιστική διαλεκτική υπήρξε σπουδαιότατο Αποτέλεσμα τοΰ με
γάλου δημιονργικοΰ δθλου πού Ιπετέλεσαν ό Μ άρξ και δ *Έν- 
γκελς, τής έπανάστασης πού έπέφεραν στή φιλοσοφία.

Στηριγμένοι σ ’  δλες τ'ις κατακτήσεις τής Ιπιστημονικής σκέ
ψης τής προηγουμένης περιόδου τής Ιστορίας, ό Μ άρξ καί δ " Ε ν  
γκελς δημιούργησαν μιά ποιοτικά νέα διαλεκτι ·■* πού γιά πρώτη 
φ ορά  ίγινε Ιπιστημονιχή.

Ή  μαρξιστική  διαλεκτική είναι ή ίπ ισ τή μ  τώ ν πιό γενικώ ν  
νόμω ν τή ς  έξέλιξης τή ς φ ύσης, τή ς  κοινωνίας . û  τή ς  νόησης, ή 
καθολική μέθοδος γνώ ση ς καί έπαναστατικής έ ύ α γ ή ς  τή ς  π ραγ
ματικότητας.

Μεγάλη υπηρεσία τοΰ Μ άρξ καί τοΰ "Ενγκελς είναι δχι μόνο 
δτι Ανακάλυψαν τή διαλεκτική τής φΰσης καί τής κοινωνίας, άλλά 
καί δτι θεμελίωσαν τόν καθολικό χαρακτήρα τής διαλεκτικής, 
τώ ν νόμων της. 01 θεμελιωτές τοΰ μαρξισμοΰ άπέδειξαν δτι οί 
νόμοι τής Αλληλουχίας, τής κίνησης, τής άλλαγής, τής έξέλιξης 
είναι οί πιό γενικοί νόμοι πού Ισχύουν γιά δλα άνεξαίρετα τά 
φαινόμενα τοΰ κόσμου. Τέτιο συμπέρασμα δέν μποροΰσαν νά 
βγάλουν οί προμαρξιστικο'ι υλιστές έξ* αΙτίας τοΰ περιορισμένου 
χαρακτήρα τώ ν Επιστημονικών δεδομένων Ιχείνης τής Ιποχής, 
κα θώ ς έπίσης καί έξ’ αΐτίας τοΰ ταξικά περιορισμένου χαρακτήρα 
τους. Ό σ ο  γιά τούς Ιδεαλιστές-διαλεκτικοός, δ Ιδεαλιστικός ϊ σ α - 
Ισα  χαρακτήρας τής διαλεκτικής τους άπέκλειε τή δυνατότητα
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Απόδειξης τής καθολικότητας τής κίνησης, τής άλλαγής, τής έξέ
λιξης. Οί Ιδεαλιστές προσπαθούσαν με κάθε τρόπο ν’  άποδείξουν 
π ώ ς ή διαλεκτική δεν ένυπάρχει στή φΰση, αλλά στα «ύπερυλι
κά» φαινόμενα. φ

’ Ανακαλύπτοντας τή διαλεκτική τής φΰσης κα'ι τής κοινωνίας 
και Ιρμηνεύοντας έπιστημονικά τήν απεικόνισή της στή συνείδη
ση του ανθρώπου, ό Μ αρξ κα'ι ό “ Ενγκελς θεμελίωσαν πρώτοι 
-τόν καθολικό χαρακτήρα τών νόμων της. Π αρά τήν τεράστια 
δια φ ορά ανάμεσα στα φαινόμενα τής ανόργανης κα'ι τής δργανι- 
κής φύσης, ανάμεσα στήν κοινωνία κα'ι στά φαινόμενα τής φ ύ 
σης, κα θώ ς Ιπίσης κι ανάμεσα σ ’  δλα αυτά τά φαινόμενα καί τή 
νόηση, ό Μ αρξ καί ό “ Ενγκελς βρήκαν τό  κοινό πού τά συνδέει 
δλα τους : τούς νόμους έξέλιξης τής φύσης, τής κοινωνίας καί 
τής γνώσης.

*0  “ Ενγκελς τονίζει δτι ή διαλεκτική είναι ή έπιστήμη τών 
πιό γενικών νόμων κάθΐ κίνησης. Α υτό σημαίνει πώ ς οί νόμοι 
τής διαλεκτικής ισχύουν τόσο για τήν κίνηση στή φύση καί στήν 
άνθρώπινη ίστορία , δσο καί για τήν κίνηση τής νόησης.

“ Ετσι, λογουχάρη, ή μαρξιστική διαλεκτική υποστηρίζει δτι 
στή φύση, στήν κοινωνία καί στή νόηση δέν υπάρχουν Απομονω
μένα φαινόμενα, άλλά αντίθετα δλα τά φαινόμενα συνδέονται 
μεταξύ τους. ‘ Η  αλληλεξάρτηση καί ό αλληλοκαθορισμός είναι 
καθολικός νόμος τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική υποστηρίζει δτι δλα βρίσκονται σέ 
κατάσταση κίνησης καί άλλαγής καί δτι δλα τά φαινόμενα τής 
φύσης καί τής κοινωνίας έχουν τήν ϊδια πηγή έξέλιξης τους —  
τήν έσωτερική άντιφατικότητα. “ Ετσι, ή διαλεκτική θεω ρεί τήν 
έξέλιξη καί τήν έσωτερική άντιφατικότητα καθολικούς νόμους 
τής φύσής, τής κοινωνίας καί τής νόησης.

'Η  θεμελίωση τοΰ νόμου τής διατήρησης τής ίίλης καί τής 
κίνησης από τόν Λ ομονόσοφ , καί τής έξέλιξης τοΰ δργανικοΰ κό
σμου άπό τόν Δαρβίνο, ή δημιουργία τοΰ περιοδικοΰ συστήμα
τος τώ ν στοιχείων άπό τόν Μεντελέγεφ— αύτές καί πολλές άλλες 
άνακαλύψεις τής έπιστήμης έπικυρώνουν τήν δρθότητα τής δι
δασκαλίας τής διαλεκτικής για τήν καθολική αλληλεξάρτηση καί 
έξέλιξη, έπικυρώνουν τό γεγονός δτι ή διαλεκτική περνάει σαν 
κόκκινη κλωστή μέσα απ ’  δλη τήν ίστορία τής έξέλιξης τής έπι
στήμης, μέσα απ ’ δλη τήν ίστορία τής γνώσης.

"Ολη ή πορεία έξέλιξης τής φυσιογνωσίας τοΰ 19ου αΙώνα 
απαιτούσε τή μελέτη τώ ν φαινομένων τής φύσης στήν δργανική 
τους Αλληλουχία καί Αλληλεξάρτηση, στήν κίνησή τους, στήν αλ
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λαγή τους, στήν εξέλιξή τους. Ά π ό  τό πρώτο μισό τοϋ 19ου α ιώ 
να ή έξέλιξη τής φυσιογνωσίας άπαιτοϋσε μέ αναγκαιότητα τό 
διαλεκτικό τρόπο ανάλυσης τών φαινομένων τή ; φΰσης. Γ ια  τό- 
λόγο αύτό ή διαλεκτική στή λογική, τήν απαλλαγμένη άπό τό 
χεγκελιανό μυστικισμό μορφή της, ίγινε απόλυτη αναγκαιότητα 
για τή φυσιογνωσία. Ή  στοιχειακή πορεία τής έξέλιξη; τών έπι- 
στημών τή ; φύσης, σε πείσμα τής άστικής κοσμοθεωρίας τώ νφ υ*  
σιοδιφών, άπαιτοϋσε Ιπιτακτικά τό πέρασμα άπό τή μεταφυσική 
στή διαλεκτική— στήν υλιστική διαλεκτική, πού έρμηνεύει σω στά 
τά φαινόμενα καί δείχνει τό μοναδικά σω στό δρόμο για τήν πα
ραπέρα μελέτη τους.

Ή  σύγχρονη φυσιογνωσία άποκαλύπτει, σέ άκόμα μεγαλύτε
ρο βαθμό άπ* δ,τι ή φυσιογνωσία τοΰ 19ου αΙώνα, τό  διαλεκτι
κό χαρακτήρα τώ ν  προτσές τής φΰσης.

Τέτιες κατακτήσεις τής σύγχρονης φυσική; δ π ω ; είναι ή Ανα
κάλυψη τώ ν νόμων τή ; έσωατομική ; κίνησης, ή Ανακάλυψη κυ
ματικών Ιδιοτήτων στα  σω μάτια  τής ΰλης, παρά τά Αντιδραστι
κά μεταφυσικά κα'ι Ιδεαλιστικά συμπεράσματα πού βγάζουν άπ* 
αυτές τ'ις άνακαλύψεις οί άστοί Ιπιστήμονες, καταφέρουν καίριο 
πλήγμα στή μεταφυσική.

Ό  Λένιν ίδοσε ?να βαθ·ί> χαρακτηρισμό τή ; σύγχρονης Ιπ ι- 
στήμης, πού παρ’  δλε; τις ραδιουργίες τώ ν Αντιδραστικών τρ α 
βάει μπροστά. Ό  Β. I. Λένιν έγραψε π ώ ; ή σύγχρονη φυσική 
«βαδίζει πρός τή μοναδικά σωστή μέθοδο καί τή μοναδικά σ ω 
στή φιλοσοφία τώ ν φυσιχών έπιστημών δχι κατ’  εΰθείαν, άλλα 
μέ ζίγκ-ζάγκ, δχι συνειδητά, άλλά αύθόρμητα, βαδίζει χωρίς νά 
βλέπει καθαρά τόν «τελικό σκοπό» της, άλλά προσεγγίζοντας 
σ* αύιόν ψηλαφητά, μέ ταλαντεΰσεις καί κάποτε μάλιστα καρκι
νοβατώντας. Ή  σύγχρονη φυσική κοιλοπονά. Γεννάει τό διαλε
κτικό ΰλισμό».1

‘ Η  μαρξιστική υλιστική διαλεκτική ένώνει δργανικά τά δεδο
μένα δλων τώ ν  Ιπιστημών, γενικεύει τό σύνολο αύτών τώ ν δεδο
μένων καί δίνει μιά ένιαία διαλεκτική εΙκόνα τοϋ κόσμου. Μ όνο 
ή μαρξιστική διαλεκτική, σάν Ιπιστήμη τώ ν καθολικών νόμων 
τής έξέλιξης, συνδέει σ ’  ένα σύστημα δλες τις άνακαλύψεις τώ ν 
Ιπιστημών τής φύσης καί τώ ν  κοινωνικών έπιστημών καί, γ ε - 
νικεύοντας θεωρητικά τήν πείρα τή ; παγκόσμιας Ιστορίας τής 
Ανθρωπότητας, υπηρετεί τή μεγάλη υπόθεση τοΰ άγώνα τών

1. Β. I. Λίνιν, Ά π α ντα , τόμ. 14ος, οελ. 299.
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προοδευτικών δυνάμεων δλων τών χωρών γιά τήν ειρήνη, τή δη
μοκρατία, τό σοσιαλισμό.

Ή  ριζική διαφορά τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου άπ ’ 
δλες τ'ις προηγούμενές της μορφές διαλεκτικής συνίσταται έπί- 
σης καί στό δτι μόνο ή μαρξιστική διαλεκτική είναι ή καθολική 
μέθοδος έπιστημονικής γνώσης τών φαινομένων τής φύσης καί 
τής κοινωνίας’ είναι ισχυρό μέσο αλλαγής τους.

Π ριν από τήν έμφάνιση τοΰ μαρξισμού ή έπιστήμη δέ γνώ
ριζε μέθοδο πού νά μπορεί νά είναι σω στός οδηγός για κάθε 
έπιστήμη καί νά Ιπιτρέπει έτσι να γενικεύονται θεωρητικά τά 
δεδομένα δλων τών έπιστημών. Οί Ιδεαλιστές φιλόσοφοι, ακόμα 
και δταν καταπιάνονταν μέ τή διαλεκτική, δέν έβαζαν ζήτημα 
γνώσης τοΰ υλικού κόσμου. Κι δσοι άπό τούς υλιστές είχαν φ τά 
σει στήν κατανόηση όρισμένων στοιχείων τής διαλεκτικής στή 
φύση, χωρίς νά κατορθώσουν νά πάνε τή διαλεκτική έξέταση τού 
προτσές τής έξέληξης ώ ς τήν κορυφή, δηλαδή ώ ς τά φαινόμενα 
τής κοινωνίας κα'ι μαζί κα'ι τής συνείδησης, δέν μπορούσαν έπί- 
σης νά δημιουργήσουν μιά τέτια καθολική μέθοδο γνώσης.

Ή  λέξη «μέθοδος»  είναι έλληνικής προέλευσης κα'ι σημαίνει 
δρόμος πρός κάτι, τρόπος ή μορφή δράσης. Κ άθε έπιστήμη χρη· 
σιμοποιεΐ τούς δικούς της τρόπους κα'ι μέθοδες έρευνας’ δικές 
τους Ιδιαίτερες μέθοδες Ιχουν ή αστρονομία, ή φυσιολογία καί 
οί άλλες επιστήμες. ‘ Ω στόσο αυτές οί ιδιαίτερες μέθοδες τής κάθε 
έπιστήμης δέν μπορούν νά είναι μέσο γνώσης τών πιό γενικών 
νόμων πού πραγματοποιούνται σέ κάθε συγκεκριμένο τομέα χω 
ριστά. Νά γιατί δσο τέλειες κι δν είναι οί έπ'ι μέρους μέθοδες πού 
χρησιμοποιούν οί έπιστήμες, γιά νά Αναπτυχθούν με έπιτυχία έ
χουν δλες άνάγκη άπό μιά μέθοδο, πού ν’ άποκαλύπτει τούς γενικούς 
νόμους έξέλιξης τοΰ υλικού κόσμου. Τέτια μέθοδος, καθολική ώ ς 
πρός τό χαρακτήρα της, είναι ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος.

*Η μέθοδος γνώσης δέν είναι βοήθημα τεχνητά δημιουργη- 
μένο κα'ι άσχετο πρός τή φύση τώ ν ίδιω ν τώ ν πραγμάτων καί 
τών φαινομένων. ’ Α πεναντίας, ή μέθοδος γνώσης πρέπει νά 
είναι ή άντανάκλαση {κείνου πού υπάρχει στά ίδια  τά πράγματα 
καί τά φαινόμενα. Ό  μαρξισμός δέν έφεΰρε, δέν έπινόησε, άλλά 
άναζήτησε καί άνακάλνψε τή μέθοδο γνώσης τής φύσης μέσα 
στήν ίδ ια  τή φύση : άνακάλυψε τούς συγκεκριμένους γενικούς 
νόμους, σύμφ ω να μέ τούς όποίους έξελίσσονται δλα τά φαινό
μενα τής φύσης καί τής κοινωνίας, κι αύτούς άκριβώς τούς νό
μους, γνωσμένους έπιστημονικά, τους έκανε μέθοδο γνώσης τοΰ 
άντικειμενικού κόσμου, μέθοδο τής άλλαγής του.
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Μ αρξιστική διαλεκτική μέθοδος γνώ σης ϊσον  οΐ πιό γενικοί 
νόμοι τής έξέλιξης τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου, πού τούς Ανακά
λυψαν καί τούς κατανόησαν οΐ Ιδεολογικοί έκπρόσωποι τής έρ 
γατικής τάξης, κα'ι πού γι’  αύτό τό λόγο Αποτελοΰν μέσο γιά τήν 
π αραπ έρα γνώ ση καί Αλλαγή τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου.

*Η ίστορία  τής φ ιλοσοφ ίας, ή Ιστορία τής έπιστήμης γενικά 
έχει νά παρουσιάσει πλήθος αποτυχημένες προσπάθειες γιά τή 
δημιουργία μ ια ; καθολικής μεθόδου γνώ σης. Π ολλοί φ ιλόσοφοι 
άποπειράθηκαν νά μετατρέψουν τή μαθηματική μέθοδο σε μέθοδο 
έρευνας δλων τώ ν  φαινομένω ν τής φΰσης. Π αρόμοιες Απόπειρες 
γίνονται κα'ι σήμερα στίς Αστικές χώρες. ‘ Ω στόσο είναι έξώ φθαλμο 
π όσο  Ασύστατη είναι αύτή ή καθολίκευση τώ ν  μαθηματικών με
θ όδω ν  έρευνας : οί νόμοι κάθε είδικής έπιστήμης δροΰν μόνο στή 
σφ α ίρα  της.

Ύ π άρχου ν  νόμοι μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, 
φυσιολογικοί, κοινωνικοί καί άλλοι είδικοΐ νόμοι τώ ν  συγκεκρι
μένων φαινομένων τοΰ Αντικειμενικοΰ κόσμου. Μ πορεί άραγε ένα 
σύστημα όποιωνδήποτε Από τούς παραπ άνω  νόμους να Αποτελέ- 
σει μέθοδο γνώσης γιά δλα τ ’  άλλα φαινόμενα ; 'Ό χ ι, δέν μπορεί, 
έπειδή καθένας Απ’  αυτούς τούς νόμους δ ρ δ  μόνο στό δικό του 
τομ έα φαινομένων. Έ δ ώ  γίνεται λόγος για νόμους τής φύσης 
κοινούς σέ δλα χωρίς έξαίρεση τα  φαινόμενα τής πραγματικό
τητας, καί πού ή έπιστημονική κατανόησή τους δίνει τό σω στό  
έπιστημονικό τρόπο έξέτασης δλω ν  τώ ν φαινομένων τής φΰσης 
καί τής κοινωνίας. Τέτιοι νόμοι ύπάρχουν στή φΰση. Είναι οί πιό 
γενικοί νόμοι τής κίνησης, τής Αλλαγής, τής έξέλιξης, πού ένυ- 
πάρχουν σ ’  δλα τά  φαινόμενα τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής 
γνώσης. Αύτο'ι Ακριβώς οί νόμοι Αποτελοΰν τό Αντικειμενικό πε* 
ριεχόμενο τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου.

"Ε τσι, έκεΐνο πού διατυπώνει έπιστημονικά δ μαρξισμός · λε
νινισμός σαν καθολική μέθοδο γνώσης, δέν είναι οί έπί μέρους, 
αλλά οί καθολικοί νόμοι τής φύσης, πού πραγματοποιοΰνται σ ’  
όλους τούς τομείς κα'ι στα φαινόμενά της, —  οί νόμοι τής δια
λεκτικής.

Μ όνο έπειδή οί νόμοι τής μαρξιστικής διαλεκτικής είναι αν 
τικειμενικοί καί καθολικοί, οί μαρξιστές καθοδηγοΰνται συνειδητά 
Απ’  αυτούς στίς συνθήκες τοΰ καπιταλισμοΰ, όργανώνοντας τήν 
πάλη τής έργατικής τάξης’ οί μαρξιστές καθοδηγοΰνται άπ ’  αυ
τούς τούς νόμους καί στίς συνθήκες τής σοσιαλιστικής Ανοικοδό
μησης' Από τούς ίδιους νόμους θ ά  καθοδηγοΰνται οί άνθρωποι 
καί στόν κομμουνισμό. ‘ Ω στόσο ή καΠολικότητα καί ή αντικει-



μενιχότητα τώ ν νόμων τή ; διαλεκτικής δέν αποκλείουν καθόλου- 
τήν άπειρη ποικιλία τώ ν  μορφ ώ ν έκδήλωσης αυτών τώ ν νόμων 
ανάλογα μέ τις συνθήκες, τον τόπο και το  χρόνο.

“ Ετσι ή θέση τής διαλεκακής δτι δλα στή φύση βρίσκονται 
σέ κατάσταση αλλαγής, έξέλιξης, ή θέση αυτή είναι αΙώνια, γ ια 
τί ή αλλαγή κα'ι ή έξέλιξη τώ ν φαινομένων τής φύσης υπήρχαν,, 
υπάρχουν κα'ι θ ά  υπάρχουν πάντα. 'Ω στόσο  αυτή ή αλλαγή καί 
ή έξέλιξη ήταν κα'ι θ ά  είναι πάντα διαφορετικές ώ ς  πρός τό  πε
ριεχόμενό τους κα'ι τή μορφή έκδήλωσής τους. Στήν Αρχική κ α 
τάσταση τοΰ πλανήτη μας ή αλλαγή κα'ι ή έξέλιξη είχαν Ινα  ορι
σμένο χαρακτήρα" ή έμφάνιση τώ ν πρώτω ν  ζω ντανώ ν οργανι
σμών σήμανε τή γένεση νέων προτσές αλλαγής, έξέλιξης’ ή έμ φ ά
νιση τής ανθρώπινης κοινωνίας συνοδεύτηκε άπό νέα, άνείδω τα 
ώ ς  τότε, προτσές αλλαγής έξέλιξης. Κ αι σέ κάθε δοσμένη στιγμή 
στή ζω ή  τής φύσης οί άέναα δρώντες νόμοι τής διαλεκτικής π ρα 
γματοποιούνται κατά διαφορετικό τρόπο : σέ μιά κα'ι τήν ϊδια 
χρονική περίοδο τό προτσές τής κίνησης, τής αλλαγής, έκδηλώ- 
νεται πότε μέ τή μορφή κίνησης μαζών αέρα, πότε μέ τή μορφή 
δξείδωσης τοΰ μετάλλου, πότε μέ τή μορφή σαπίσματος τοΰ φύλ
λου πού έχει πέσει άπό τό δέντρο, πότε μέ τή μορφή Ινός π ρ ο 
τσές σχηματισμού νέου βιολογικού είδους κτλ.

Α ύτό δείχνει δτι τό άέναο τώ ν νόμων τής διαλεκτικής, δέν 
πρέπει να κατανοεΐται μεταφυσικά : ot νόμοι τής διαλεκτικής, 
δντας καθολικοί, Ικδηλώνονται κατά διαφορετικό τρόπο στίς δ ιά 
φορες συνθήκες.

“ Ετσι έξηγεΐται τό γεγονός δτι ή διαλεκτική είναι άπό τή 
φύση της άσπονδος έχθρός τοΰ σχολαστικισμού και τοΰ ταλμου- 
δισμοΰ, γιατί μπορεί νά χρησιμεύει σαν μέθοδος γνώσης μόνο μέ 
τόν δρο δτι θ ά  χρησιμοποιείται δημιουργικά, μόνο μέ τόν δρο  
δτι d'à παίρνονται ύπ’δψη οί συγκεκριμένες της έκδηλώσεις.

01 καθολικοί νόμοι τής διαλεκτικής δέν έκδηλώνονται στα  
πράγματα παράλληλα μέ τούς έπί μέρους νόμους, δέν έκδηλώ- 
νονται έξω  απ ’  αυτούς, αλλά μέσα σ ’  αυτούς τούς ίδιους. Στόν 
τομέα τής φύσης, πού μελετά λόγου χάρη ή φυσική, οί νόμοι 
τής διαλεκτικής δέν έκδηλώνονται εξω  ή παράλληλα μέ τούς νό
μους τής φυσικής, άλλά μέσα σ ’  αυτούς τούς ίδιους— μέσα στους 
νόμους τής φυσικής. Τό ίδιο συμβαίνει καί σ ’  δλα τ ’  αλλα φ α ι
νόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας, δπου οί καθολικοί νόμοι 
— οί νόμοι τής διαλεκτικής— έκδηλώνονται μόνο στους είδικούς 
νόμους, πού προσιδιάζουν στα  δοσμένα φαινόμενα.

Ά π ό  δώ  βγαίνει τό συμπέρασμα δτι ή υλιστική διαλεκτική,

64



ή μαρξιστική φιλοσοφία , δέν μπορεί νά στέκεται πάνω  άπό τήν 
κάθε ειδική επιστήμη κα'ι νά τής υπαγορεύει τούς «δικούς» της 
νόμους. Συμβαίνει ακριβώς τό αντίστροφο : ή διαλεκτική βγάζει 
απλώς στήν επιφάνεια τό κοινό πού ενυπάρχει σ ’  δλα τά φαινό
μενα τής φΰσης nui τής κοινωνίας, σ ’  όλους τούς νόμους τών 
έπί μέρους τομέων τής αντικειμενικής πραγματικότητας. "Α ν  δέν 
υπήρχε αύτό τό κοινό στούς νόμους τής κάθε ειδικής επιστήμης, 
δέν θ ά  μπορούσε νά υπάρχει κα'ι ή ϊδια ή διαλεκτική, ή διαλε
κτική μέθοδος.

Ή  φ ιλοσοφία δέν αντικαθιστά τις υπόλοιπες επιστήμες τής 
φΰσης ή τής κοινωνίας, άλλα αντίστροφα ή ίδια στηρίζεται στίς 
ανακαλύψεις αυτών τών επ ιστημώ ν: γενικεύοντας τ'ις κατακτή
σεις τους, άνακαλΰπτει σ ’  αυτές τούς καθολικούς νόμους. Οί δλ - 
λες πάλι επιστήμες, καθοδηγούμενες άπό τούς καθολικούς νό
μους, πού εχει ανακαλύψει ή μαρξιστική φιλοσοφία , είσδΰουν 
βαθύτερα στήν ουσία τών συγκεκριμένων φαινομένων τής φΰσης 
κα'ι ανακαλύπτουν σ ’  αυτά τήν ιδιόμορφη Ικδήλωση τώ ν  γενι
κών νόμων.

"Ε τσι ή πηγή δύναμης τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου 
βρίσκεται στήν πετυχημένη ανάπτυξη τής κάθε Ιπιστήμης χωρι
στά , καί οί επιστήμες αυτές, δσο σω στότερα καί πληρέστερα κα 
θοδηγούνται άπό τή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδο, τόσο μεγα
λύτερη Ιπιτυχία έχουν στήν ανάπτυξή τους.

Οί κλασικοί τοϋ μαρξισμοϋ - λενινισμοϋ τόνιζαν επανειλημ
μένα τον Ιξαιρετικά σπουδαίο ρόλο τοϋ διαλεκτικοΰ ΰλισμοΰ στήν 
ανάπτυξη τής φυσιογνωσίας. ‘ Ο  "Ενγκελς ελεγε δτι οί φ υσιοδί
φες πού γυρίζουν τις πλάτες τους στή φ ιλοσοφία δχι μόνο δέν 
απαλλάσσονται ετσι απ ’  αυτήν, αλλά άντίθετα πέφτουν κάτω  άπ ό 
τήν έπίδραση τών πιό καθυστερημένων, ξεπερασμένων φιλοσο
φικών διδασκαλιών. Μ όνο ή συνειδητή κατάκτηση τής υλιστικής 
διαλεκτικής Ιλευθερώνει τούς φυσιοδίφες άπό κάθε εϊδους π ρο
κατάληψη, πρόληψη, μονομέρεια, θεωρητική σύγχυση καί άσυ - 
νέπεια.

Μέ π ρωτοφανέρω τα γοργούς ρυθμούς άναπτΰσσεται ή σοβιε
τική επιστήμη. Στήν τελευταία καί μόνο δεκαετία οί σοβιετικοί 
επιστήμονες πλούτισαν τή φυσιογνωσία μέ σπουδαιότατες κατα
κτήσεις : κοσμογονική θεω ρία , διδασκαλία για τό σχηματισμό τώ ν  
άστρω ν, εύρεση τρόπων χρησιμοποίησης τής εσωατομικής Ενέρ
γειας, ανακάλυψη τών νόμων τής θερμοπυρηνικής αντίδρασης, 
θεω ρία τής προέλευσης τών κυττάρων άπό άκυτταρική ουσία, άνα- 
καλΰψεις οτόν τομέα τής άγροβιολογίας, τής εδαφολογίας κτλ.
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0 1  Ανακαλύψεις αύτές κατέφεραν Ισχυρότατο πλήγμα στή μετα- 
φυσική καί στερέωσαν Ιτσι Ακόμα περισσότερο τις θέσεις τής 
υλιστικής, τής μαρξιστικής διαλεκτικής.

Διαφορετική , είκόνα παρουσιάζουν οί κεφαλαιοκρατικές χ ώ 
ρες, δπου πολλοί φυσιοδίφες Αποδέχονται τίς σαθρές Ιδέες τής 
Αντιδραστικής Ιδεαλιατικής φ ιλοσοφ ίας καί τής μεταφυσικής. Οί 
φιλοσοφοϋντες φ ωτοσβέστες εΙσάγουν έντατικα στή φυσιογνωσία 
τό  μυστικισμό, τήν παραίτηση Από τή γνώση τώ ν  νομοτελείων, 
προσπαθούν νά θεμελιώσουν τή συνεργασία επιστήμης καί θρη
σκείας. 'Η  σύγχρονη φ υσιογνωσία τώ ν κεφαλαιοκρατικών χω ρώ ν 
είναι μπλεγμένη σέ Αντιεπιστημονικά, μυστικιστικά, πέρα για 
πέρα μεταφυσικά' φιλοσοφικά συστήματα.

’ Α νάμεσα στούς φ ιλοσόφους τοϋ Ιμπεριαλισμοί βρίσκονται 
δχι λίγοι πού Αποκρούουν γενικά τήν Ανάγκη ν’  ακολουθείται 
μια συγκεκριμένη μέθοδος γνώσης. Τ ό  γεγονός αυτό Αποτελεί 
Ικδήλωση τοΰ ξεπεσμού τής σύγχρονης άστικής φ ιλοσοφίας. Οί 
φιλόσοφοι τοϋ Ιμπεριαλισμοϋ κηρύχνουν τόν Ιδεαλισμό, τόν α γνω 
στικισμό καί παράλληλα αποκρούουν τήν Επιστημονική γνώση, 
καλλιεργοϋν τό μυστικισμό, τόν αλογισμό, τόν ένορατισμό. Ό  
Μ πέρξον, ό Χουάιτχεντ καί πολλοί ιΐλλοι ανάγουν τή γνώση στή 
θεία  αποκάλυψη καί υποστηρίζουν δτι ή ουσία τοϋ κόσμου συλ- 
λαμβάνεται μόνο υποσυνείδητα.

'Υ ποβιβάζοντας τό λογικό, οΐ σύγχρονοι φ ωτοσβέστες Ισχυ
ρίζονται δτι ύπάρχει κάποια ΰπεραισθησιακή γνώση, γνώση κατ’  
επιφοίτηση, γνώση χωρίς σκοπό καί χωρίς μέθοδο. Ά ρνούμενοι 
τήν Αναγκαιότητα τής Επιστημονικής μεθόδου, καλλιεργώντας τήν 
Ινορατική, μυστική στάση απέναντι στήν πραγματικότητα, μετα
τρέπουν τήν έπιστήμη σέ υπηρέτρια τής θεολογίας.

'Η  Ανάλυση τών φιλοσοφικών συστημάτων τώ ν  Ιδεολογικών 
έχπροσώπων τοϋ ίμ.-ικριαλιομοΰ δείχνει δτι καί οί φ ιλόσοφοι εκεί
νοι πού παραιτούνται ά.ιο τή μέθοδο, πού τήν ΰποκαθιστοϋν μέ 
τήν «έσωτερική ένατέ νιση», με «τό  υποσυνείδητο» κτλ., κι αυτοί 
καθοδηγούνται στήν πράξη από μια ορισμένη μέθοδο, μέθοδο δμ ω ς 
αντιεπιστημονική, μεταφυσική, έξίσου  Αντιδραστική μέ τά αντι
δραστικά τους συστήματα.

Οί ςη'σιοδίφες δέν μποροϋν νά τά βγάλουν πέρα χωρίς τή 
φ ιλοσοφ ία , έγραφε ύ "Ένγκελς. «Τ ό  ζήτημα βρίσχεται μόνο στό δν 
θέλουν νά κυριαρχεί πάνω  τους κάποια παλιοφιλοσοφία τής μό
δ α ; ,  ή αν Θέλουν νά καθοδηγούνται Από τή μορφή εκείνη τής
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θεωρητικής νόησης, πού στηρίζεται στή γνωριμία μέ τήν Ιστορία 
τής νόησης καί μέ τ'ις κατακτήσεις της» ι.

’ Ιδιαίτερα μεγάλη είναι ή σημασία τής μαρξιστικής -  λενινι- 
οτικής φιλοσοφίας για τήν ανάπτυξη τής επιστήμης στή σοσια 
λιστική κοινωνία. Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα τής Σοβιετικής Έ 
νωσης διεξήγαγε και διεξάγει άκατάπαυστο αγώ να εναντίον I- 
χείνων πού αποσπούν τήν φ υσιογνωσία από τή φιλοσοφία.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα ξεσκέπασε τούς μηχανικιατές, πού 
άποσποΰσαν τή σοβιετική φ νσιογνω σία άπό τή φιλοσοφία , ίσχυ- 
ριζόμενοι δτι οί φυσιογνωσία μπορεί ν ’  αναπτύσσεται χωρίς τή 
φιλοσοφία . Ταυτόχρονα τό κόμμα ξεσκέπασε καί τήν Ιδεαλιστική 
άναθ-εώρηση τής μαρξιστικής φιλοσοφίας. Οί μενσεβικίζοντες 
Ιδεαλιστές, ταυτίζοντας τή μαρξιστική υλιστική διαλεκτική μέ τήν 
Ιδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χέγκελ ΰποκαθιστώντας τήν πρώτη 
μέ τή δεύτερη, ξεστράτιζαν τήν έπιστήμη καί τήν δδηγοϋσαν 
στό δρόμο τής απόσπασής της από τήν πράξη τής σοσιαλιστική- 
άνοικοδόμησης, στό δρόμο τοΰ σχολαστικοί), φορμαλιστικού παις 
χνιδιοΰ μέ τ'ις φ ιλοσοφικές κατηγορίες.

Διεξάγοντας αποφασιστική πάλη κατά τοΰ μηχανικισμοΰ 
καί τοΰ μενσεβικίζοντος Ιδεαλισμού, Ιναντίοντής διείσδυσης τώ ν 
άντιδραστικών φιλοσοφικών σχολών καί μιχροσχολών στή φυσιο
γνωσία, τό Κομμουνιστικό Κ όμμα άγωνιζόταν καί αγωνίζεται 
δραστήρια γιά τό  μπάσιμο τής ΰλιστικής διαλεκτικής στή σοβιε
τική επιστήμη. 'Ο  Λένιν τόνιζε δτι «χωρίς στέρεη φιλοσοφική 
θεμελίωση καμιά φυσική Ιπιστήμη, κανένας υλισμός δέν μπορεί 
ν ’  άντέξει στήν πάλη κατά τής πίεσης τώ ν άστικών Ιδεών καί 
τής άναστήλωσης τής άστικής κοσμοαντίληψης. Γ ια  ν ’  άντέξει 
σ ’  αυτό τόν αγώ να  καί νά τόν διεξαγάγει ώ ς  τό τέλος μέ δλο- 
κληρωτική επιτυχία, ό φυσιοδίφης πρέπει νά είναι σύγχρονος υ
λιστής, συνειδητός δπαδός τοΰ ΰλισμοϋ εκείνου πού Ικπροσω- 
πεΐται άπό τόν Μ άρξ, δηλ. πρέπει νά είναι διαλεκτικός υλιστής»*.

'Η  υπόδειξη αυτή τού Λένιν διατηρεί δλη της τήν Ισχύ καί 
στίς^μέρες μας.

"Ε τσι λοιπόν ή διαλεκτική μέθοδος αποτελεί τή μοναδικά 
έπιστημονική μέθοδο γνώσης καί μετασχηματισμού τοΰ κόσμου. 
Ή  διαλεκτική μέθοδος γνώσης έπιβεβαιώνεται πέρα γιά πέρα 
άπό τα  πορίσματα τής σύγχρονης φυσιογνωσίας, πλουτίζεται άπό 
τίς νέες ανακαλύψεις της καί είναι σπουδαιότατο μέσο άπόκτη-

1. Φ. 'Ενγκελς, Αιαλε·*ιχή τής φύσης, 1953, σελ. 165.
2. Β. I. Λέ*ιν, "ΛπανΐΒ, τόμ. 33ος, σελ. 207.
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σης νέων γνώσεων. Ε πιβεβαιώ νεται οτό Ακέραιο άπό τά συμπε
ράσματα τής κοινωνικής πράξης, άπό την πάλη τών έργαζομέ- 
νων κατά τοϋ καπιταλισμοί), γιά τό σοσιαλισμό καί τόν κομ
μουνισμό καί είναι μαχητικό θεωρητικό δπλο στά χέρια τών κομ
μουνιστικών κομμάτων καί δλων τών προοδευτικών κοινωνικών 
δυνάμεων τής σύγχρονης κοινωνίας.

3. Ή υλιστική διαλεκτική είναι ή δεωρία τής γνώσης 
καί ή λογική τοΟ μαρξισμού - λενινισμού

*Η μαρξιστική διαλεκτική είναι ή Ιπιστήμη τώ ν κα&ολικών 
νόμων τής κίνησης καί τής Ιξέλιξης τής φύσης, τής κοινωνίας 
καί τής νόησης. Άπ* αύτό βγαίνει τό συμπέρασμα δτι οί Ιδιο» 
οΐ νόμοι της είναι νόμοι τοΰ Αντικειμενικοΰ κόσμου καί νόμο» 
τής γνώσης. Λ ογου χάρη τό αϊτημα τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
μεθόδου νά έξετάζονται δλα τά  φαινόμενα στήν δργανική τους 
άλληλουχία άντανακλά τόν Αντικειμενικό νόμο τής Αλληλουχίας, 
τοΰ ΑλληλοκαθορισμοΟ τώ ν φαινομένων. Τ ό  ίδιο  Ισχύει καί γιά 
δλα τά  υπόλοιπα γνωρίσματα τής μαρξιστικής διαλεκτικής με
θόδου . Ά π ό  δ ώ  φαίνεται καθαρά δτι οΐ νόμοι τής διαλεκτικής 
νόησης καί οί νόμοι τής Ιξέλιξης τοΰ Αντικειμενικοί) κόσμου τα υ 
τίζονται ώ ς πρός τό περιεχόμενο καί διαφέρουν ώ ς πρός τή 
μορφή.

Τήν προμαρξιστική φ ιλοσοφία , Ιδιαίτερα τήν Ιδεαλιστική, τή. 
χαρακτήριζε ή Αντιπαράθεση τών νόμων τής νόησης (τής λογι
κής) πρός τούς νόμους τοΰ είναι (τής δντολογίας). Ό  μαρξισμός 
έβαλε τέρμα σ ’  αυτή τήν Αντιεπιστημονική αντιπαράθεση, και 
δημιούργησε τήν υλιστική διαλεκτική, πού είναι ή διδασκαλία 
για τούς νόμους τής έξέλιξης καί τοΰ είναι καί τής νόησης. Τήν 
προμαρξιστική φιλοσοφία , Ιδιαίτερα τήν Ιδεαλιστική, τή χαρα
κτήριζε ή Αντιπαράθεση τής λογικής πρός τή θεω ρία  τής γνώ σης 
(γνωσιολογία), πού τήν καταλάβαινε σαν διδασκαλία γιά τή δυ
νατότητα κα'ι τά δρια τής γνώσης. ‘ Ο μαρξισμός έβαλε τέρμα καί 
στήν αντιπαράθεση τής λογικής πρός τή γνωσιολογία και έδειξε 
δτι ή υλιστική διαλεκτική αποκαλύπτει τούς νόμους τής γνωρί- 
ζουσας νόησης, τούς νόμους τοΰ Αντικειμενικοΰ κόσμου. Ό  δια
λεκτικός υλισμός μάς δίνει τήν Αδιάρηκτη ενότητα διαλεκτικής, 
λογικής κα'ι γνωσιοθεωρίας. «Σ τό  ,,Κ εφάλαιο“ — τονίζει ό Β. I . 
Λ ένιν— έχει εφαρμοστεί σέ μια επιστήμη ή λογική, ή διαλεκτική
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χαΐ ή γνω σιοθεω ρία  τοΰ ΰλισμοΰ (δέν χρειάζονται 3 λέξεις : πρό
κειται για ένα καί τό  ϊδιο π ρ άγμ α]...»  ‘ .

'Α ναπτύσσοντας αύτή τή θέση, ό  Β . I . Λένιν δείχνει πώ ς 
έκεΐνο πού Ισχύει γιά τό «Κ εφ άλαιο», τό μεγαλειωδέστατο έργο 
τοΰ Κάρλ Μ άρξ, χαρακτηρίζει καί δλη τή μαρξιστική φιλοσοφία : 
πατά  τήν άντίληψη τοΰ Μ άρξ ή διαλεκτική «κλείνει μέσα της κεί
νο  πού σήμερα λέγεται γνω σιοθεω ρία , γνωσιολογία, πού πρέπει 
νά έξετάζει τό  άντικείμενό της έξ* ϊσου Ιστορικά, μελετώντας καί 
γενικεύοντας τήν προέλευση καί τήν άνάπτυξη τής γνώσης, τό 
πέρασμα άπό τή μή γνώ ση  στή γνώ ση» *.

Ό  πρώτος πού έθεσε τό ζήτημα τής ένότητας διαλεκτικής 
καί γνωσιολογίας ήταν δ Χέγκελ. 'Ω στόσο ό Χέγκελ, δντας Ιδεα
λιστής, διαστρέβλωσε τό πραγματικό περιεχόμενο αΰτοΰ τοΰ ζη
τήματος, δνάγοντάς το, σέ τελευταία άνάλυση στό θεολογικό 
Ισχυρισμό δτι τό παν υπάρχει καί συντελεΐται μέσα στή θεϊκή 
νόηση καί μ’  αυτή τήν έννοια δλα είναι Ινιαΐα. Ό  Χέγκελ δέ 
θεωρεί τήν έξέλιξη πραγματικό προτσές, δπου άπό δρισμένα φ α ι
νόμενα προκύπτουν άλλα, καινούργια φαινόμενα. Τήν υλιστική 
αυτή δποψη γιά τήν έξέλιξη τήν δπέκρουε, φυσικά, δ Χέγκελ. 
Ό  Χέγκελ ταύτιζε τήν έξέλιξη μέ τή γνώση, θεω ρώντας τήν έξέ
λιξη αύτογνωσία άπό τήν «άπόλυτη Ιδέα» τοΰ δικοΰ της περιε
χομένου. "Ε τσι ή πραγματική ίστορία ταυτιζόταν μέ τήν Ιστο
ρ ία  τής θεϊκής αυτογνωσίας. Α υτός ακριβώς δ λαθεμένος τρ ό 
π ος πού έβλεπε τήν πραγματικότητα όδήγησε τόν Χέγκελ στή 
μυστικοποίηση δχι μόνο τής Ιστορίας, άλλά καί τής ίδιας τής 
γνώσης, πού δ Χέγκελ τής στέρησε τήν κοινωνικοϊστορική άν- 
θρώπινη μορφή, τήν άπέσπασε άπό τήν πρακτική δράση τών άν
θ ρώ π ω ν, άπό τήν αισθησιακή άντίληψη τής πραγματικότητας καί 
τή μετέτρεψε σέ καθαρά «λογικό προτσές», πού συντελεΐται δή
θεν μέσα στούς κόλπους τής «άπόλυτης Ιδέας». Ό  Χέγκελ θεο- 
ποίηβο τή λογική καί τή μετέτρεψε σέ βάση δλων τών υπαρκτών.

Ό  Μ άρξ καί δ “ Ενγκελς ξεσκέπασαν αυτή τή μυστικοποίηση 
τής άντικειμενικής πραγματικότητας καί τοΰ προτσές τής γνώ 
σης, άποκάλυψαν τή σύνδεση τής γνώσης μέ τήν κοινωνικοϊστο- 
ρική δράση τώ ν άνθρώ πω ν, μέ τήν πράξη, μέ τήν αισθησιακή 
άντίληψη τοΰ Ιξωτερικοϋ κόσμου , άπήλλαξαν τή διαλεκτική άπό 
τό  μυστικισμό πού τής είχε προσδόσει δ Χέγκελ.

Ό  μαρξισμός ■ λενινισμός, Αποκαλύπτοντας τήν δργανική σύν-

1. Β. I. Λένιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σίλ. 215.
2. Β. I. Λένιν, 'Απαντα, τόμ. 21ος, σελ. 38.
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δεση πού υπάρχει ανάμεσα στήν έξέλιξη τής ύλικής ζω ής τής κοι
νωνίας, τήν πρόοδο τής χοινωνιχής παραγωγής καί τήν πνευμα
τική ανάπτυξη τής ανθρωπότητας, έβαλε γιά πάντα τέρμα στήν 
Ιδεαλιστική άποψη δτι ή νόηση είναι κάποιο Ιξωιστορικό προτσές : 
« Ή  θεωρητική νόηση κάθε έποχής συνεπώς κα'ι τής έποχής μας, 
είναι Ιστορικό προϊόν, πού παίρνει στίς διάφορες περίοδες πολύ 
διαφορετικές μορφές καί ταυτόχρονα πολύ διαφορετικό περιεχό
μενο. Συνεπώς ή έπιστήμη τής νόησης, δπω ς καί κάθε άλλη έπι
στήμη, είναι Ιστορική έπιστήμη, ή έπιστήμη τής Ιστορικής έξέ- 
λιξης τής ανθρώπινης νόησης»

Μιά τέτια έπιστήμη, πού αποκαλύπτει τούς νόμους τής έξε- 
λιξης τής γνωρίζουσας ανθρώπινης νόησης, είναι μόνο ή υλιστική 
διαλεκτική. Μ 9 αυτή τήν έννοια, σαν διδασκαλία για τούς νόμους 
έξέλιξης τής γνωρίζουσας ανθρώπινης νόησης, ή διαλεκτική είναι 
ή γνω σιοθεω ρία κα'ι ή λογική τής μαρξιστικής - λενινιστιχής έπι
στήμης.

’ Αποκαλύπτοντας τή φύση τής διαλεκτικής νόησης, πού τή 
διακρίνει στον άνώ τατο βαθμό σαφήνεια, συνέπεια καί άποδει- 
κτικότητα, οί κλασικοί τοΰ μαρξισμού - λενινισμού έδειξαν δτι τό  
λογικό είναι ή άντανάκλαση τού Ιστορικού προτσές, τού πιό ού - 
σιαστικού, τού νομοτελειακού περιεχομένου του, χαΐ δτι ή συνέ
πεια πού παρατηρεΐται στή λογική έρευνα άναπαράγει στίς βασι
κές γραμμές τήν ακολουθία πού υπάρχει στα βασικά στάδια τού 
έρευνώμενου Ιστορικού προτσές. Έ τ σ ι  ή λογικότητα τής έπιστη- 
μονικής διαλεκτικής νόησης συνδέεται άδιάρηχτα μέ τό πλούσιο 
περιεχόμενό της κατά τρόπο πού στή λογικότητα αΰτή αντανα
κλάται ή πραγματικότητα.

Υ π ογραμμίζοντας τό αντικειμενικό αυτό περιεχόμενο τής λο
γικής, δ  Λένιν γράφει : <*Η λογική δέν είναι ή διδασκαλία για 
τίς εξωτερικές μορφές τής νόησης, άλλα ή διδασκαλία για τούς 
νόμους τής έξέλιξης δλων τώ ν υλικών, τώ ν  φυσικών καί τών 
πνευματικών πραγμάτων, δηλ. τής έξέλιξης δλου τοΰ συγκε
κριμένου περιεχομένου τού κόσμου καί τής γνώσης του, δηλ. 
είναι ή συνόψιση, τό  άθροισμα, τό  πόρισμα τής Ιστορίας τής 
γνώσης τοΰ κόσμου» *.

Τή διαλεκτική δ Λένιν τή βλέπει σαν λογική καί γνω σιοθεω 
ρία καί έτσι θεμελιώνει τήν ενότητα διαλεκτικής, λογικής καί 
γνω σιοθεω ρίας στή φιλοσοφία τοΰ μαρξισμού. *Η λογική, γιά

1. Φ. 'Ένγχελς, Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 22.
2. Β. 1, Λένιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ. 66.
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τήν οποία μιλάει ό  Λένιν στήν προκειμένη περίπτωση, δέν υπήρχε 
πριν από τόν Μ άρξ, δημιουργήθηκε από τό  μαρξισμό : ή λογική 
αυτή είναι ακ ριβώς ή υλιστική διαλεκτική.

Π οια είναι δμ ω ς ή σχέση τής υλιστικής διαλεκτικής μέ τή 
συνηθισμένη, τήν τυπική λογική, που εμφανίστηκε άπό τούς αρ 
χαίους άκόμα χρόνους κα'ι υπάρχει ω ς  τά  σήμερα ; Οί κλασικοί 
τοΰ μαρξισμού - λενινισμού ήταν εχθροί τής μηδενιστικής στάσης 
άπέναντι στήν τυπική λογική, τόνιζαν συνεχώς δτι χωρ'ις τήν τή
ρηση τώ ν  στοιχειωδώ ν νόμων τής δρθής νόησης, πού καθιε
ρώνει ή τυπική λογική, ή νόηση είναι γενικά άδυνατη. Τ ού ς 
κανόνες τής τυπικής λογικής ό  μαρξισμός δέν τούς θ εω ρεί κα
νόνες επινοημένους, εφευρημένους, μπασμένους απ ’  έξω  στή νόη
ση, άλλα σαν εσωτερικούς νόμους τής νόησης, άνάλογους μέ τούς 
Ισωτερικούς νόμους τής γλώ σσα ς πού καθιερώνονται άκ ό τή 
γραμματική.

"Ο π ω ς  ή γραμματική δίνει τούς κανόνες τής άλλαγής τώ ν  
λέξεων και τής σύνταξης τώ ν  προτάσεων , τό  ϊδιο  καί ή τυπική 
λογική δίνει τούς κανόνες τής σύνδεσης τώ ν  Ιννοιών καί τώ ν  
κρίσεων, τούς κανόνες τοΰ σχηματισμοΰ συλλογισμών, Ιχον- 
τας ύπ’  δψη δχι κάποιες συγκεκριμένες Ιννοιες ή κρίσεις, άλ
λα γενικά δλες τίς έννοιες καί κρίσεις, κάνοντας άφαίρεση τοΰ 
συγκεκριμένου τώ ν  Ιννοιών καί τώ ν  κρίσεων, ξεχωρίζοντας 
σ ’  αυτές τό  κοινό πού υπάρχει στή βάση  τους κα'ι καθιερώ 
νοντας έτσι τούς λογικούς κανόνες, τούς λογικούς νόμους. Α ύ 
τή ή σύγκριση τής λογικής μέ τή γραμματική δέν είναι απλή άνα - 
λογία, γιατί ή γλώ σσα καί ή νόηση (καί συνεπώς καί ή γρα μ μα
τική καί ή λογική υφ ή) βρίσκονται σέ άδιάρηκτη ενότητα, είναι 
αναπόσπαστες ή μια άπ ό τήν άλλη.

Ή  άρνηση τής τυπικής λογικής οδηγεί αναπόφευκτα στόν 
άλογισμό, δηλ. στήν άρνηση τής σημασίας τής λογικής νόησης 
γενικά. Σ τίς μέρες μας πολλοί αστοί φιλόσοφοι τάσσονται κατά 
τοΰ λογικοΰ, κατά τής λογικής, έπειδή τό λογικό καί ή λογι
κή παρακινοΰν τούς ανθρώ πους νά;-ξεσηκώ νονται κατά τής 
κεφαλαιοκρατικής βα ρβαρότητα ς. <\) Αμερικανός φιλόσοφος 
Σ . Λάνγκερ ζητά   ̂ «νά  εξαλείψουμε τή διαχωριστική γραμμή 
άνάμεσα στό λογικά καί τό  μή λογικό» καί χαρακτηρίζει τή νόη
ση σάν κάτι τό ανώ μαλο. ‘ Ο  “ Α γγλος Ιδεαλιστής Φ. Σίλλερ λέει : 
«Μ πορούμε ν’  άπορίψ ουμε δλη τήν τυπική λογική, νά τή χαρα
κτηρίσουμε ανοη σία». Σ έ  άντίθεση πρός αύτές τίς αντιδραστικό
τατες δηλώσεις τώ ν  Ικπ ροσώ π ω ν τής ιμπεριαλιστικής φ ιλοσοφίας, 
°  μαρξισμός-λενινισμός Ικτιμά θετικά τήν τυπική λογική σάν τόν



αναγκαίο επιστημονικό κλάδο, πού βοηθοί στήν επεξεργασία μιας 
συνεπούς, συναρτημένης, αποδεικτικής νόησης.

01 άστοί Ιπιστήμονες καί μαζί μ ’  αυτούς καί οί δπορτουνι- 
στες στό εργατικό κίνημα, οι εχθροί τής επαναστατικό κριτικής 
διαλεκτικής, έπιδιώκουν μέ κά^ε τρόπο νά δυσφημίσουν τή μ αρ
ξιστική μέθοδο, κατηγορώντας την δτι δέν τηρεί τούς συνηθισμέ
νους, στοιχειώδεις κανόνες τής νόησης, πού καθιερώνει ή τυ
πική λογική. *0  Λένιν ξεσκέπαζε συνεχώς αυτή τή συκοφάντηση 
τής μαρξιστικής διαλεκτικής καί εδειχνε επανειλημμένα τις πο
λύ χοντροκομμένες ασυναρτησίες τών «κριτικών» τοΰ μαρξισμού.

Τή διαλεκτική καί τήν τυπική λογική δέν μπορούμε νά τις 
θεωρούμε άλληλοαποκλειόμενες, εχθρικές μεταξΰ τους αντιθέσεις. 
'Ο  μαρξισμός απαλλάσσει τήν τυπική λογική άπό τις μεταφυσι
κές, σχολαστικές διαστρεβλώσεις καί τή μετατρέπει ετσι σέ έπι · 
στημονικό κλάδο. 'Ό π ω ς  καί κάθε επιστήμη, ή τυπική λογική 
πρέπει νά στηρίζεται στή διαλεκτικό - υλιστική άντίληψη τού είναι 
καί τής γνώσης.

Α υτά είναι τά βασικά σημεία πού χαρακτηρίζουν τή μαρξι
στική - λενινιστική διαλεκτική σαν επιστήμη, σαν τή μοναδικά ε
πιστημονική μέθοδο, πού αποτελεί τήν επαναστατική ψυχή τοΰ 
μαρξισμού - λενινισμού.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Έ ν α ς  άπό τούς σπουδαιότερους δρους γιά τήν πετυχημένη 
γνώ ση καί τόν πρακτικό μετασχηματισμό τοΰ άντικειμενικοΰ κό
σμου είναι ή ύπαρξη σω στής, επιστημονικής μεθόδου γνώσης. 'Η  
μοναδική επιστημονική μέθοδος στή σύγχρονη έποχή είναι ή μαρ
ξιστική διαλεκτική, πού αντανακλά σω στά  τούς άντικειμενικούς 
νόμους τής κίνησης, τής αλλαγής, τής εξέλιξης, νόμους πού ενυ
πάρχουν σ ’ δλα τά φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι κατ’  άρχήν άντίθετη 
πρός τή μεταφυσική μέθοδο καί διαφέρει ποιοτικά άπ ’ όλες τις 
προηγούμενές της Ιστορικές μορφές τής προμαρξιστικής διαλεκτι
κής. Οί βασικές Ιστορικές μορφές τής προμαρξιστικής διαλεκτι
κής είναι : 1) ή άρχαία διαλεκτική, πού είχε απλοϊκό χαρακτήρα, 
έπειδή δέν μπορούσε ακόμα νά στηρίζεται στήν ανάπτυξη ιώ ν  
έπιστημών τής φύσης καί τής κοινωνίας καί ξεκινούσε αμεσα άπό 
τά δεδομένα τής αισθησιακής ενατένισης τοΰ κόσμου- 2) ή ίδεα- 
λιστική διαλεκτική τού Χέγκελ, πού Ιμπεριείχε ενα «λογικό πυ
ρήνα» πού τόν ξεχώρισαν καί τόν μετέπλασαν κριτικά ό Μ άρξ
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καί δ “ Ενγκελς στήν πορεία τής δημιουργίας από τούς ίδιους τής 
ύλιστικής διαλεκτικής, ριζικά αντίθετης πρός τήν Ιδεαλιστική χε- 
γκελιανή διαλεκτική' 3) ή διαλεκτική τών επαναστατών δημο
κρατώ ν, ιδιαίτερα τών κλασικών τής ρωσικής υλιστικής φιλοσο
φ ίας τοΰ 19ου αιώνα, πού καταπιάστηκαν στα σοβαρά μέ τό δια
λεκτικό υλισμό, μά σταμάτησαν μπροστά στον ιστορικό υλισμό, 
δηλ. παρέμειναν στίς θέσεις τής ίδεαλιστικής άντίληψης τής ιστο
ρίας καί γ ι’ αυτό δεν μπόρεσαν νά συγχωνεύσουν τόν υλισμό καί 
τή διαλεκτική σέ μια ενιαία κοσμοθεωρία.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι ή ανώτερη ιστορική 
μορφή διαλεκτικής καί διαφέρει ποιοτικά απ ’  όλες τίς προηγού
μενες. Ή  μαρξιστική διαλεκτική εΤναι ή μοναδικά επιστημονική 
μέθοδος γνώσης καί έπαναστατικοϋ μετασχηματισμού τοΰ κόσμου. 
Ό  μαρξισμός απέδειξε τόν καθολικό χαρακτήρα τής διαλεκτικής 
άποκάλυψε τούς καθολικούς νόμους τής αλληλουχίας, τής κίνησης, 
τής αλλαγής, τής έξέλιξης τοΰ κάθε πράγματος πού υπάρχει. Γι* 
αυτό ακριβώς ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι καθολική 
μέθοδος γνώσης, έξ ίσου υποχρεωτική γιά δλες τίς επιστήμες. 'Ο  
μαρξισμός απέδειξε δτι ή υλιστική διαλεκτική είναι γνω σιοθεω ρία 
καί λογική, δτι εξοπλίζει ολόπλευρα τήν έπιστήμη για τή λύση 
τώ ν  πιό πολύπλοκων καί τών πιό δύσκολων προβλημάτων τής 
γνώσης.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ρ Ι Τ Ο

Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η  Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ο Κ Α Θ Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ  
ΤΩ Ν  Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ω Ν  Κ Α Ι ΤΩ Ν  Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Σ Τ Η  Φ Υ Σ Η  Κ Α Ι Σ Τ Η Ν  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ

1. Ή ριζική àrriOcon της διαλακτικής πρός τή 
ματαφυσική στήν κατανόηση τής φΰσης 

σάν iviaiou συνόλου

Μ ια αχό τίς βασικές ιδιομορφίες τής υλιστικής διαλεκτικής 
βρίσεχεται στό δτι είναι ή έπ ιστήμη  τη ς  καθολικής σύν

δεσης τ ώ ν  φαινομένω ν τή ς  φ ύσης και τ ή ς  κοινωνίας. Ή  απ ο
κάλυψη τής αλληλεξάρτησης και τής στενότατης, τής άδιάρηχτης 
σύνδεσης τώ ν φαινομένων και δλων τώ ν πλευρών κάθε φ αινο
μένου, τής σύνδεσης που δίνει Ινα ενιαίο, νομοτελειακό προτσές 
τής κίνησης μέσα στή φύση καί στήν κοινωνία, είναι τό βασικό 
καθήκον τής έπιστήμης. *Η κοΠολική σύνδεση, ή αλληλεξάρτηση, 
ό αλληλοκαθορισμός τώ ν φαινομένων σ ιή  φύση καί στήν κοινω
νία σημαίνει π ώ ς δ κόσμος είναι Ινα ενιαίο συναρτημένο σύ
νολο, δπου ή ενότητα κα'ι ή ποιοτική πολυμορφία τώ ν φαινομέ
νων είναι αναπόσπαστες ή μια από τήν αλλη.

Ή  θέση για τήν άλληλοσύνδεση, τήν αλληλεξάρτηση κα'ι τόν 
άλληλοκαθορισμό τώ ν Αντικειμένων, τώ ν  φαινομένων τής φΰσης 
καί τής κοινωνίας είναι ενα άπό τά βασικά γνωρίσματα πού χα
ρακτηρίζουν τή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδο.

‘ 0  "Ενγκελς όνόμαζε τή διαλεκτική έπιστήμη τώ ν συνδέσεων 
Ό  Λένιν τόνιζε έπανειλημμένα π ώ ς ή γνώση τώ ν  άντικειμένων 
τών φαινομένων τοϋ άντικειμενικοΰ κόσμου είναι αδύνατη χω 
ρίς τή διασάφηση τής σύνδεσης κα'ι τοΰ αλληλοκαθορισμοΰ αν  
τώ ν  τώ ν φαινομένων. Α ναπ τύσσοντα ς τή θέση δτι ή μαρξιστικι 
διαλεκτική είναι έπιστήμη τής καθολικής σύνδεσης, δ Λένιν ση

74



μειώνει δτι ΰχάρχει « άλληλεξάρτηση καί στενότατη, άδιάρηχτη 
σύνδεση δλοαν τώ ν  πλευρών χάθε φαινομένου

«Σ ε  αντίθεση χρός τή μεταφυσική —  ελεγε 6 I . Β . -Στάλιν—  
ή διαλεκτική Ιξετάζει τή φύση δχι σαν μιά τυχαία συσσώρευση 
ά χ ό  αντικείμενα, φαινόμενα, αχοσχασμένα τό  ενα αχ ό  τό  δλλο, 
απομονωμένα τό ενα άχό τό άλλο χα'ι ανεξάρτητα τό  ένα άχ ό  τό  
άλλο —  άλλα σαν συναρτημένο, ενιαίο σύνολο, δπου τά αντικεί
μενα, τά φαινόμενα συνδέονται δργανιχά τό  ενα μέ τό άλλο, 
Ιξαρτώνται τό  ενα αχ ό τό άλλο κα'ι καθορίζουν τό  Ινα τό  άλλο.

Γ ι ’  αυτό ή διαλεκτική μέθοδος θεω ρεί π ώ ς κανένα φ αινό 
μενο στή φύση δέν μπορεί νά κατανοηθεί, δν  παρθεΐ απ ομονω 
μένα, εξω  αχό τή σύνδεσή του μέ τά γύρω  φαινόμενα, Ιχειδή 
κάθε φαινόμενο σέ όχοιοδήχοτε τομέα τής φύσης μπορεί να με
τατραπεί σε χαραλογισμό, δν τό  Ιξετάσουμε εξω  άχ ό  τή σύνδεσή 
του μέ τ'ις γύρω  συνθήκες, άχοσχασμένο α χ ’  αυτές, κα'ι αντί
στροφα , κάθε φαινόμενο μπορεί νά κατανοηθεΐ χα'ι να ΙξηγηθεΤ, 
δν τό Ιξετάσουμε στήν άδιάρηκτη σύνδεσή τον μέ τά  γύρω  φ αι
νόμενα, στόν καθορισμό του άχό τά φαινόμενα πού τό χερι- 
βάλλουν»*.

Ή  μεταφυσική είναι ανίκανη ν’  άποκαλύψει τήν δργανιχή 
σύνδεση, τήν αλληλεξάρτηση, τόν άλληλοχαθορισμό τώ ν άντιχει- 
μένων, τώ ν  φαινομένων τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας. ’ Α χ ό  τή 
σκοπιά τής μεταφυσικής δλα τά  αντικείμενα, δλα τά  χροτσές στή  
φύση χα'ι στήν κοινωνία μόνο τυχαία συνυχάρχουν τό ëva χλάι 
στ* άλλο κα'ι δέν βρίσκονται σέ νομοτελειακό συσχετισμό, σέ εσω 
τερική σύνδεση xa i αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. ,.

*0  μεταφυσικός, άχ οσχ ώντας τό άντικείμενο ή τό  φαινόμενο 
άχ ό τή φυσική, τήν Ιστορική του σύνδεση, τό  Ιξετάζει σαν κάτι 
τό  χωριστό, τό  άχομονωμένο. Έ τ σ ι  τά χημιχά στοιχεία δ  μετα
φυσικός τά Ιξετάζει σαν τελείως άσύνδετα μεταξύ τους xa i άνε- 
ξάρτητα τό  Ινα  άχ ό  τό  άλλο. Γ ι ’  αυτόν ή μή ζωντανή (Ανόργα
νη) φύση χαΐ ή ζωντανή (δργανιχή) φύση είναι τελείως ξέχωρες 
ή μιά άχ ό  τήν δλλη. ’ Α χ ό  τή μεταφυσική δχοψ η καθετί τό  ζω ν
τανό προέρχεται μόνο άχ ό τό  ζωντανό, δέν Ιχει τίποτε τό κοινό 
μέ τό  μή ζω ντανό x a i  δέν μπορεί νά χροέλθει άχό τό μή ζω ντανό.

* 0  μεταφυσικός χαράζει ενα άδιαχέραστο δριο άνάμεσα στους 
δργανισμους καί τις συνθήκες ύπαρξής τους, άνάμεσα στα σ ω 
ματικά κύτταρα xai τά γεννητιχά κύτταρα Ινός xai τοΰ Ιδιου

1. Β. I. A h » ,  * Απαντα, τόμ. 21ος, σελ. 38.
2. I. Β. Στάλι», Ζητήματα τοΰ λενινισμού, 1952, σελ. 575.
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όργανισμοϋ κτλ. Τήν κοινωνία τήν άντικρύζει σαν μηχανικό άθροι
σμα ατόμων.

Οι σύγχρονοι αστοί μεταφυσικοί φιλόσοφοι προσπαθούν ν’ 
άνασκευάσουν τήν αντίληψη τής νομοτελειακής σύνδεσης τών φ α ι
νομένων τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας, πασκίζουν ν’  αποδείξουν 
π ώ ς στον κόσμο κυριαρχεί τάχα μόνο τό τυχαίο. Λ όγου χάρη, οί 
εκπρόσωποι τής Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας τοΰ λεγάμενου ύπαρξι- 
α μ οϋ  ισχυρίζονται δτι «δέν υπάρχει κανενός είδους νομοτελειακή 
σύνδεση τών φαινομένων, δτι μπορούμε νά μιλάμε μόνο γιά τό τυ
χαίο καί τό παράλογο τών ιστορικών γεγονότων». ‘ Ο αντιδρα
στικός άμερικανός φ ιλόσοφος Φίσερ δηλώνει δτι αποστολή τής 
έπιστήμης είναι τάχα «νά  διαγνώσει στήν εξέλιξη τών ανθρώπι
νων πεπρωμένων τό παιχνίδι τοΰ τυχαίου».

'Η  σύγρονη αστική φιλοσοφία , άρνοΰμενη τήν νομοτέλεια τής 
κοινωνικής εξέλιξης— νομοτέλεια πού μαρτυρεί δτι είναι αναπό
φευκτος ο χαμός τοΰ καπιταλισμού, δτι είναι αναπόφευκτη ή 
αντικατάστασή του από ενα ανώτερο κοινωνικό καθεστώς, τό σ ο 
σιαλιστικό,— εξαγγέλλοντας τήν κυριαρχία τού «καθαρού τυχαίου» 
στήν κοινωνική ζω ή, προσπαθεί νά θεμελιώσει τήν αντιδραστική 
Ιδέα τής αιωνιότητας καί τοΰ απαρασάλευτου τοΰ κεφαλαιοκρα
τικού καθεστώ τος. Οί ιδεολογικοί εκπρόσωποι τής Ιμπεριαλιστι
κής αστικής τάξης χρησιμοποιούν σήμερα τή μεταφυσική αντί
ληψη τής φύσης καί τής κοινωνίας σάν δπλο πάλης κατά τής 
«Ιρήνης, τής δημοκρατίας καί τοΰ σοσιαλισμού.

‘ Η  μαρξιστική έπιστήμη εδώ  καί πά\ω άπό εκατό χρόνια διε- 
πίστωσε δτι ή αναρχία τής παραγωγής, οί κρίσεις, ή ανεργία, οί 
πόλεμοι συνδέονται άπό τήν Ισωτερική τους φύση μέ τό κεφα
λαιοκρατικό σύστημα οικονομίας, έχουν τίς ρίζες τους μέσα στήν 
ϊδια τή φύση τού καπιταλισμού. ’ Α πό δώ  προκύπτει τό συμπέ
ρασμα δτι δσο υπάρχει κεφαλαιοκρατικό σύστημα οίκονομίας θά  
υπάρχουν καί ή ανεργία, οί κρίσεις, οί πόλεμοι σαν αναπόφευκτα 
συνακόλουθά του. Γ ια  νά εξαλειφθούν αυτά τά συνακόλουθα τοΰ 
καπιταλισμού πρέπει νά εκμηδενιστεί τό ίδιο τό κεφαλαιοκρατικό 
κα θεστώ ς.

Οί Ιδεολογικοί έκπρόσωποι τής Ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης, 
θεω ρώ ντας τήν ανεργία τυχαίο φαινόμενο, πού δέ βρίσκεται σέ 
δργανική σύνδεση μέ τόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, 
φαινόμενο δήθεν άνεξάρτητο, απομονωμένο απ ’ αυτόν τόν τρόπο 
π αραγω γής, επινοούν ανόητες συνταγές για τήν έξάλειψη τής 
ανεργίας καί τών άλλων Ιλαττωμάτων τού καπιταλισμού καί δέ 
θίγουν τό δλο κεφαλαιοκρατικό σύστημα οίκονομίας. "Ε τσι ό με
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ταφυσικός τρόπος, πού χρησιμοποιούν οι αστο'ι φιλόσοφοι γιά 
τήν εξήγηση τώ ν κοινωνικών φαινομένων, χρησιμεύει σάν όπλο 
εξαπάτησης τώ ν εργαζομένων.

Μια παραλλαγή τής μεταφυσικής είναι ή σοφιστική  (τέχνη 
τοϋ σοφιστή, σοφιστεία, δικολαβισμός). 'Ο  Λένιν χαρακτηρί
ζοντας τή σοφιστική λέει δτι «πιάνεται άπό τήν εξωτερική ομοιό
τητα τών περιπτώσεων εξω  άπό τή σύνδεση τών γεγονότων». Σ ο 
φιστική σημαίνει τεχνάσματα μέ τα όποϊα συγκαλύπτεται μια ψευ
τιά. “ Ετσι, λόγου χάρη, οί Ιδεολογικοί εκπρόσωποι τοϋ μονοπω
λιακού καπιταλισμοϋ Κέινς, Μπέβεριντζ καί άλλοι, μέ διάφορες σο
φιστείες προσπαθούν ν’  άποδείξουν δτι ή μόνιμη ριζική ανεργία 
δέν δφείλεται δήθεν στό μονοπωλιακό καπιταλισμό, άλλά υπάρχει 
σέ κάθε σύστημα οικονομίας γενικά κα'ι δτι γι’  αύτό τό λόγο είναι 
τάχα αιώνια κα'ι ανεξάλειπτη. Σοφιστική είναι ή αιτιολόγηση άπό 
τούς ήγέτες τών δεξιών σοσιαλιστών τήε πολιτικής τους. Στή 
διακήρυξη τής «άναστυλωμένης» I I  Διεθνούς δηλώνουν δτι 
«άγωνίζονται έναντίον κάθε μορφής ίμπεριαλιασμοϋ». Ταυτό
χρονα οί “ Αγγλοι έργατικοί, οί Γάλλοι, οί ‘ Ολλανδοί κα'ι οί άλλοι 
ήγέτες τών δεξιών σοσιαλιστών ισχυρίζονται δτι οί χώρες τους 
δέ συνδέονται μέ τόν ιμπεριαλισμό κα'ι δέν είναι ιμπεριαλιστικά 
κράτη. “ Ετσι, χρησιμοποιώντας τή σοφιστική, οί ήγέτες τών 
δεξιών σοσιαλιστών συγκαλύπτουν τό δτι υπηρετούν τούς ιμπε
ριαλιστές.

2. Ή άλληλεξάρτηση καί ô άλληλοκαδορισμός 
τών φαινομένων εϊναι καδολικός νόμος της φύσης 

καί τής κοινωνίας

Σ έ άντίθεση πρός τή μεταφυσική ή μαρξιστική διαλεκτική- 
διδάσκει δτι ό κόσμος άποτελεΐ ενα συναρτημένο, ενιαίο σύνολο, 
σέ σχέση μέ τό όποιο κά&ε χωριστό φαινόμενο, κάθε χωριστό 
πράγμα εμφανίζεται μόνο σά μέρος αυτού τοΰ συνόλου. Κανένα 
φαινόμενο, κανένα γεγονός δέν υπάρχει εξω  άπό τή σύνδεση μέ 
άλλα φαινόμενα, δέν μπορεί νά συντελεστεί χωρίς να θίξει πλή
θος αλλα φαινόμενα καί γεγονότα.

Ή  καθολική σύνδεση, ή άλληλεξάρτηση καί ό άλληλοκαθο- 
ρισμός τών διαφόρων άντικειμένων καί φαινομένων, ή αλληλεπί
δρασή τους είναι τό πρώτο πού προβάλλει μπροστά μας δταν 
εξετάζουμε άπό τίς θέσεις τής σύγχρονης φυσιογνωσίας τή φύση 
στό σύνολό της. Οί μορφές τής άλληλεξάρτησης τών φαινομένων 
είναι πολυποίκιλες.
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‘ Οποιαδήποτε κίνηση ενός χωριστού σώ ματος, όποιοδήποτε 
φαινόμενο, τόσο σ ιή  φύση δσο καί στήν κοινωνική ζω ή, — δσο 
ξεχωρισμένο κι’  απομονωμένο κι’  δν παρουσιάζεται άπό πρώτη 
ματιά —  μπορεί νά κατανοηθεϊ, νά εξηγηθεί κα'ι νά Θεμελιωθεί 
επιστημονικά, δν εξεταστεί δχι μόνο σαν μόδα καί σαν κάτι τό 
ξεχωρισμένο, άλλα και σάν μέρος ένός ενιαίου συνόλου, σά φ α ι
νόμενο πού καθορίζεται από άλλα φαινόμενα και πού τό  ϊδιο 
καθορίζει άλλα φαινόμενα.

*Η διαλεκτική άποψη για τή φυση σάν ενα συναρτημένο, 
ενιαίο σύνολο αποτελεί τή θεωρητική γενίκευση τώ ν γνώσεων 
για τόν αντικειμενικό κόσμο, πού έχουν συσσωρευθεΐ από τήν 
έπιστήμη, και εχει έπαληθευθεΐ άπό τήν πρακτική δράση τώ ν 
ανθρώ πω ν. "Ολες ot περιοχές τής γνώσης έπιβεβαιώνουν τή Θέ
ση τής μαρξιστικής διαλεκτική; δτι στήν αληθινή πραγματικότητα 
δέν υπάρχουν αντικείμενα καί φαινόμενα απομονωμένα τό ένα 
από τό άλλο, άνεξάρτητα τόν ένα άπό τό  άλλο.

Ή  φ ύ σ η  είν α ι  2να  σ υ ν α ρ τ η μ ε ν ο , έν ια ϊο  σ ύ ν ο λ ο . Ή  γή
δπου ζοϋμε δέν είναι ενα απομονωμένο, μοναχικό ουράνιο σώ μα . 
Μ αζί μέ τό φεγγάρι πού στρέφεται γύρω  άπ ’  αυτήν αποτελεί 
ένα άλληλοσυνδεμένο σύστημα. ‘ Η  κίνηση τού φεγγαριού καθο
ρίζεται άπό τήν έπενεργεια πάνω  του τής γής καί τοΰ ήλιου. Μ ιά 
σειρά προτσές πάνω  στή γη (λόγου χάρη οί παλίροιες τών θ α λασ
σώ ν  κα'ι τώ ν ώχεανών) συνδέονται άμεσα μέ τήν έπίδραση πού 
ασκεί χά νω  της στό φεγγάρι. ‘ Η  γή μαζί με τό φεγγάρι κινείται 
γύρω  άπό τόν ήλιο. Γ ύ ρω  άπό τόν ήλιο κινούνται καί οί άλλοι 
πλανήτες— ό Ε ρ μ ή ς , ή ’ Α φ ροδίτη , ό  "Α ρη ς, ό Ζευς, δ Κρόνος, 
ό  Ουρανός, δ  Π οσειδώ νας, δ  Π λουτωνας. Μ αζί μέ τόν ήλιο σχη
ματίζουν ένα ολοκληρωμένο, ή λιακό σύστημα ουράνιων σω μά τω ν , 
ένωμένων μεταξύ τους μέ μια πολύπλοκη αλυσίδα άλληλοσυν- 
δέσεων.

Ο ί πλανήτες δχι μόνο έλκονται δ  καθένας χωριστά άπό τόν 
ήλιο, άλλα και επιδρούν δ  ένας πάνω  στόν άλλο. Α υτή ή άλλη- 
λοσύνδεση τώ ν  πλανητών με τόν ήλιο καί τοΰ ένός πλανήτη μέ 
τόν άλλο καθορίζει τήν αυστηρά δρισμένη τάξη τής κίνησής τους.

Μέ τή σειρά του δ  ήλιος δέν είναι απλώς ένα άπό τά πολυά
ριθμα άπομονωμένα, χωριστά άστρα, τά σκορπισμένα χαοτικά 
στόν άπειρο χώ ρο τοδ  συμπαντος, άλλά μέρος ένός ένιαίου άστρι- 
κού συστήματος, που λέγεται Γαλαξίας. Είναι γνω στά πολλά 
άστρικά συστήματα σάν τό  Γ αλαξία. Ε π ίσ η ς  δλα αύτά τά  συ 
στήματα δέν είναι άποσπασμένα τό ένα άπό τό  άλλο, άλλά άνή-
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κου » σ ’  Ινα  ακόμα πιό μεγαλειώδικο σύστημα «λληλοσυνδεμένων 
άστρικών σχηματισμών.

'Υ πάρχει άλληλοσύνδεση ζω ντανής και μή ζωντανής φύσης. 
Μ εγάλη σημασία γ ια την απόδειξη τής ένόχηχας τής φύσης έχουν 
οί έργασίες τοΰ μεγάλου ρώ σου  επιστήμονα Κ . Α . Τιμιριάζεφ 
για τή φ ωτοσύνθεση . Ό  Τιμιριάζεφ  άποκάλυψε τή στενότατη 
σύνδεση πού υπάρχει ανάμεσα σέ φαινόμενα δπ ω ς τό ηλιακό φ ώ ς  
ό  αέρας, τό  έδα φ ος, τό φ υτό, τό  ζώ ο . Τ ά  ζώ α  τρέφονται με φ υ 
τά , και τά  φυτά μπορούν ν’  αναπτύσσονται μόνο άποροφ(όντας 
ηλιακή ενέργεια, διασπώ ντας τό ανθρακικό οξύ μέσω  τής χλωρο
φύλλης. Ό  Τιμιριάζεφ , μελετώντας τή λειτουργία τής χλωρο
φύλλης τοΰ χλωρού φυτού καί διαπιστώνοντας δτι στή λειτουρ
γία αυτή Ικδηλώνεται ή άδιάρηκτη, ζωτικής σημασίας σύνδεση 
πού υπάρχει ανάμεσα στόν φυτικό κόσμο και στόν ήλιο, Απέδειξε 
μ 5 αυτόν τόν τρόπο δτι ή άλληλοσύνδεση, ή αλληλεξάρτηση χαί 
ή αλληλεπίδραση ανάμεσα στή  ζωντανή χαί τή μή ζωντανή φύση 
απλώνεται πολύ πέρα άπό τά  δρια  τής υδρόγειος σφ αίρας καί 
έχει κοσμικό χαρακτήρα. Γ ια  νά τό  τονίσει αυτό, δ Τιμιριάζεφ  
έδοσε σε μια απ ό τίς πιό σπουδαίες καί πιό Ινδιαφέρουσες έρ 
γασίες του  τόν τίτλο « ‘ Ο κοσμικός ρόλος τοΰ φ υτοΰ ».

“ Οχι μόνο δ κόσμος στό σύνολό του , αλλά καί τό  κάθε χωρι
σ τά  παρμένο φαινόμενό του είναι κάτι τό  ενιαίο, αποτελεί συ- 
ναρτημένο σύνολο, πού δλες οί πλευρές του βρίσκονται σε ορισμέ
νη αλληλουχία καί αλληλοκαθορισμό.

Ή  θέση αύτή τής μαρξιστικής διαλεκτικής επιβεβαιώνεται 
επίσης άπό τά  δεδομένα τής σύγχρονης επιστήμης. "Α ς  πάρουμε 
τήν ανόργανη φύση. Μ ια σειρά σώ μ α τα  παρουσιάζουν τήν Ιδιο
μορφία δτι οί φυσικές τους ιδιότητες είναι διαφορετικές πρός 
τίς διάφορες κατευθύνσεις. Λ όγου χάρη, κατά τή συμπίεση πρός 
μια κατεύθυνση ή ελαστικότητα τους είναι πολύ διαφορετική 
άπό τήν έλαστικότητά τους κατά τή συμπίεση πρός άλλη κατεύ
θυνση. Ή  τέτια έξάρτηση τώ ν φυσικών Ιδιοτήτων από τήν 
κατεύθυνση λέγεται άνισοτροπία. “ Εχει διαπιστωθεί δτι ή άνι- 
σοτροπία δέν είναι κάποια απομονωμένη Ιδιότητα τώ ν σ ω 
μάτων, άλλά συνδέεται στενά μέ τίς άλλες ίδιότητές τους καί σέ 
πρώτη γραμμή μέ τήν έσωτερική τους ατομική δομή. Ά ν ισ ο τρ ο - 
πία παρατηρείται σέ σώ μα τα  πού τά άτομά τους είναι δ ια τα 
γμένα μέσα στό χώ ρο κατά τή μια ή τήν άλλη ορισμένη τάξη. 
Κι αύτό μέ τή σειρά του συνδέεται μέ τό δτι ενα τέτιο σώ μα  
κρυσταλώνεται σέ ορισμένες μορφές. "Ο λοι οί κρύσταλοι είναι 
ανισότροποι.
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'Γά μέταλλα χαρακτηρίζονται άπό σημαντική ηλεκτρική α γ ω 
γιμότητα και σέ σύνδεση μ ’  αύτό έχουν μεγάλη θερμική α γω γι
μότητα.

"Ολα τά σώ μα τα έχουν αδράνεια. Ύ πόκεινται σέ δια φ ορετι
κό βαθμό στίς εξωτερικές επιδράσεις : μια καί ή ϊδια δύναμη αλ
λάζει σέ διαφορετικό βαθμό τήν ταχύτητα τώ ν διαφ όρω ν σ ω μ ά 
τω ν στόν ϊδιο χρόνο. Τ ό σώ μ α  δμ ω ς πού εχει μεγαλύτερη αδρ ά 
νεια εχει καί μεγαλύτερο βάρος. 'Η  αδράνεια κα'ι τό βάρος είναι 
Ιδιότητες τής ΰλης πού συνδέονται ή μια μέ τήν άλλη.

Ε π ίση ς συνδέονται στενά μεταξύ τους ή άποροφητική κα'ι ή 
άντανακλαστική ιδιότητα τής ΰλης : έ'να σώ μα  πού άπ οροφ ά  σέ 
ανώ τατο βαθμό τήν ήλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ταυτόχρονα 
τήν εκπέμπει σέ μέγιστο βαθμό.

Π αράδειγμα βαθιάς άλληλουχίας τώ ν Ισωτερικών πλευρών 
τοΰ φαινομένου μάς δίνει Ινας άπό τούς σπουδαιότερους νόμους 
τής σύγχρονης ήλεκτροδυναμικής. Σ ύμ φ ω να  μ ’  αυτόν τό νόμο, 
ή άλλαγή τής έντασης τοΰ ήλεκτρικοϋ πεδίου γεννάει άναπόφευ- 
κτα μαγνητικό πεδίο καί, αντίστροφα, ή άλλαγή τής έντασης τοΰ  
μαγνητικοΰ πεδίου προκαλεΐ μέ τή σειρά της τή γένεση ηλεκτρι
κού πεδίου. 'Ο  νόμος αΰτός είναι τό βά θρο  δλης τής σύγχρο
νης ήλεκτροτεχνικής.

Ό  δργανισμός δέν είναι απλό άθροισμά άπομονωμένων καί 
άνεξάρτητων κυττάρων, κάποιο «κυτταρικό κ ράτος» , όπω ς ισχυ
ριζόταν ό Βίρχοφ. Ό  δργανισμός, δπω ς διδάσκει ή μιτσουρινική 
βιολογία καί ή φυσιολογία τοϋ Π άβλοφ , είναι ενα ολοκληρωμέ
νο σύστημα δργάνων, ενωμένο μέσω  τής νευρικής καί τής ορμ ο 
νικής σύνδεσης (υγρά τοϋ δργανισμοϋ— αίμα, λέμφος), σύστημα 
πού βρίσκεται σέ ορισμένη άμοιβαία σύνδεση μέ τό εξωτερικό 
περιβάλλον. Τ ό διευθυντικό ρόλο στόν ζωντανό οργανισμό τόν 
παίζει τό νευρικό σύστημα καί ιδιαίτερα ό φλοιός τοΰ έγκεφά- 
λου. Οί λειτουργίες καί ό ρόλος τών χωριστών μερών ιώ ν  συ 
στημάτων τοϋ δργανισιχοΰ (συνδετικός ιστός, ενδοκρινείς αδένες 
κτλ.) δέν μπορούν νά εξετάζονται άποσπασμένα άπό τή συντονι
στική καί ρυθμιστική λειτουργία τοΰ φλοιοΰ τοΰ εγκεφάλου καί 
δλου τοϋ νευρικού συστήματος. Τό νευρικό σύστημα κατευθύνει 
δλη τή ζοηκή λειτουργία τοΰ δργανισμοϋ καί εξασφαλίζει τήν 
αμοιβαία σύνδεση τοΰ οργανισμού μέ τό περιβάλλον.

Ή  κ ο ιν ω ν ία  σ ά ν  σ υ ν α ρ τη μ έ ν ο  σ ύ ν ο λ ο . Ή  θέση δτι δχι 
μόνο ό κόσμος στό σύνολό του, αλλά καί κάθε επί μέρους φ α ι
νόμενό του αποτελεί ενα συναρτημένο, êviuio σύνολο, είναι σ ω 
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στή κα'ι δσον αφ ορά τήν κοινωνική ζω ή. Οί μεταφυσικοί έπ'ι α ιώ 
νες θεωρούσαν τήν κοινωνία μηχανική συσσώρευση άτόμων, άνε- 
ξάρτητων μεταξύ τους. Στήν πραγματικότητα δμως ή κοινωνία 
ποτέ δέν αποτελούσε μηχανικό «θ ρόισμ α απομονωμένων μεταξύ 
τους ατόμων ή τούτων ή έκείνων τώ ν κοινωνικών ομάδω ν.

Τή βάση κάθε κοινωνικο-οΐκονομικοϋ σχηματισμού τήν απ αρ
τίζει ό τρόπος παραγωγής —οί παραγωγικές δυνάμεις σέ Ινα ορι
σμένο Ιπίπεδο ανάπτυξης, πού βρίσκονται σέ ενότητα μέ τό σύ
νολο τών δοσμένων σχέσεων παραγωγής. Οί σχέσεις παραγω γής 
άποτελούν τήν οίκονομική βάση, πού πάνω  της στηρίζονται οί 
στενά συνδεμένες μ ’  αυτήν πολιτικές, νομικές, θρησκευτικές καί 
φιλοσοφικές άντιλήψεις τών ανθρώ πω ν καί οί αντίστοιχοί τους 
κοινωνικοί θεσμοί. Οί άνθρω ποι, οί κοινωνικές ομάδες καί τά 
ξεις, δσο διαφορετικά ή ακόμα καί αντίθετα κι δν είναι τά συμ- 
φέροντά τους, πάντα συνδέονται μεταξύ τους οίκονομικά, σάν μέ
ρη μιας κοινωνίας. Α υτό ισχύει καί για τήν κεφαλαιοκρατική 
κοινωνία. Στήν κεφαλαιοκρατική κοινωνία οί κεφαλαιοκράτες 
καί οί προλετάριοι συνδέονται μεταξύ τους μέ δλα τά  νήματα 
τής οικονομίας. Οί κεφαλαιοκράτες δέν μπορούν να ζοϋν καί νά 
πλουτίζουν χωρίς να Ιχουν στή διάθεσή τους μισθωτούς Ιργάτες, 
οί προλετάριοι δέν μπορούν να συνεχίσουν τήν ύπαρξή τους χω 
ρίς νά μισθώνονται στούς κεφαλαιοκράτες.

Τ α φαινόμενα τής οίκονομικής ζωής ποτέ δέν είναι άπ ομο- 
νωμένα τό ενα άπό τό άλλο, άλλα άντίθετα βρίσκονται σέ στενή 
αλληλεξάρτηση. “ Ετσι, ή παραγω γή συνδέεται άδιάρηκτα μέ τήν 
κατανάλωση : ή παραγωγή προϋποθέτει τήν κατανάλωση, ή κατα
νάλωση τήν παραγωγή. Ή  προσπάθεια μερικών οικονομολόγων 
να χωρίσουν μεταφυσικά τίς στενά συνδεμένες μεταξύ τους πλευ
ρές τής οίκονομικής ζω ής τής σοβιετικής κοινωνίας— τήν π αρα
γωγή καί τήν κατανάλωση— Ιχει αναπόφευκτο επακόλουθό της 
τό κατρακύλισμα στίς θέσεις τής αστικής Ιδεολογίας, Ιπειδή 6  
χωρισμός αυτός ουσιαστικά σημαίνει δτι αγνοείται ό άνθ ρω π ος 
μέ τίς ανάγκες του, πράγμα πού προσιδιάζει στήν άστική Ιδεο
λογία.

Α ν ά μ εσ α  στούς διάφορους κλάδους τής σοσιαλιστικής π α ρα 
γωγής υπάρχει στενή άλληλοσύνδεση : ή άγροτική οικονομία δίνει 
στή βιομηχανία πρώτες δλες, ή βιομηχανία έφοδιάζει τήν άγρο
τική οικονομία μέ μηχανές, μέ διάφορα εϊδη καί λιπάσματα* χ ω 
ρίς αύτό είναι άδύ· η η  ή σύγχρονη άγροτική οικονομία. Χ ω ρ ίς  
τήν άνθρακοβιομηχανία είναι άδύνατηή ανάπτυξη τής σύγχρονης 
μεταλλουργίας' ή ανάπτυξη τής άνθοακοβιομηχανίας στηρίζεται
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μέ τή σειρά της στίς έπιτεύξεις τής μεταλλουργίας καί τής μη
χανουργίας κτλ. Κ άθε παραβίαση τής δργανικής σύνδεσης τώ ν 
διοφ όρω ν κλάδων παραγωγής δδηγεΐ αναπόφευκτα σέ διατάραξη 
τής οικονομικής ζω ής τής χώρας. Ή  σοσιαλιστική παραγωγή 
είναι Ινα ένιαΐο, δλοκληρωμένο, Αρμονικά αναπτυσσόμενο προτσές.

"Ο σο  κι δν διαφέρει ω ς  πρός τή φύση της ή κεφαλαιοκρα
τική παραγωγή άπό τή σοσιαλιστική, ω στόσο  καί σ ’  αυτήν υπ άρ
χει μια ορισμένη άλληλουχία τώ ν δ ιαφ όρω ν κλάδων, που χωρίς 
αυτή γενικά είναι άδΰνατη ή παραγωγή.

‘ Η  σύγχρονη Αντιδραστική άστική φ ιλοσοφία , Ιδιαίτερα μια 
τέτια φιλοσοφική, μικροσχολή^δπως είναι δ «ολισμός», έπιδιώ- 
κει νά διαστρεβλώσει τήν επιστημονική Ιννοια τής Αλληλεξάρ
τησης, τοΰ ολοκληρωμένου, Ιννοια πού τήν εχει Ιπεξεργασθ·εΐ ή 
σύγχρονη έπιστήμη. Δημιουργός τοϋ δλισμοϋ υπήρξε δ “ Αγγλος 
Αντιδραστικός Σμάτς, «πού δοξάστηκε» δχι μόνο μέ τήν π α ρά- 
φρονη φ ιλοσοφία του, άλλα καί σάν στρατάρχης τοΰ Αγγλικοΰ 
στρατού, πού επί πολλά χρόνια καταπίεζε,τούς νοτιοαφρικανικούς 
λαούς. Κ ατά τόν Σ μ άτς, τό δλοκληρωμένο τώ ν δργανισμών έξη- 
γεΐται από τήν ύπαρξη ενός Ιδιαίτερου παράγοντα «τοΰ δλοκλη- 
ρω μένου », παράγοντα πού ουσιαστικά δέ διαφέρει σέ τίποτα Από 
τό  θ·εό - δημιουργό. 'Ο  δλισμός Αποσπά τό «ολο» άπό τά  μέρη 
και τό άντιπαραθέτει σ ’  αυτά σάν κάτι πού εχει αυτοτελή ύπαρ
ξη, ξεχωριστή από τά υλικά μέρη. Σ έ άντίθΐση πρός τόν δλι- 
σμό καί δλη τή μεταφυσική, ή διαλεκτική αντιλαμβάνεται τό δ
λοκληρωμένο σάν Αντικειμενική, υλική άλληλουχία και άλληλε- 
πίδραση δλων τών μερών καί πλευρών τώ ν άντικειμένων καί 
τώ ν  φαινομένων, σάν ένότητα τώ ν εξωτερικών καί εσωτερικών 
τους πλευρών καί Ιδιοτήτων, σάν άδιάρηκτη σύνδεση καί Αλλη
λεπίδραση τοΰ δοσμένου φαινομένου μέ τά φαινόμενα πού τό 
περιβάλλουν.

Έ τ σ ι ,  λοιπόν, τά άντικείμενα καί τά φαινόμενα βρίσκονται 
σέ άλληλουχία καί Αλληλεπίδραση, και κάθ·ε φαινόμενο άποτελεΐ 
ένότητα τών μερών, τώ ν Ιδιοτήτων καί τώ ν  πλευρών πού τό 
άπαρτίζουν. Γ ι ’  αύτό, γιά νά καταλάβουμε δποιοδήποτε φαινό
μενο είναι άνάγκη νά τό μελετήσουμε δχι μόνο στίς πολύπλοκες 
αμοιβαίες σχέσεις του μέ τά γύρω  φαινόμενα, άλλά καί στήν άλ
ληλουχία, στήν αλληλεξάρτηση τών πλευρών του.

'Η  έξάρτηση τώ ν  φαινομένων άπό τίς συνθήκες τοΰ 
περιβάλλοντος. Ή  μαρξιστική διαλεκτική άπαιτεΐ νά εξετάζε
ται κάθ-ε φαινόμενο τής φύσης καί τής κοινωνίας δχι άποσπα-
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σμένο άπό tà  άλλα αντικείμενα καί φαινόμενα, πού Αποτελούν 
τους δρους τής ύπαρξής του, άλλα Αδιάρηκτα συνδεμένο μέ τά γύ
ρ ω  φαινόμενα, γιατί τά Αντικείμενα καί τά φαινόμενα μπορούν 
νά υπάρχουν δχι σε δποιαδήποτε συγκυρία περιστάσεων, άλλά 
μόνο σέ αντίστοιχες, τελείως καθορισμένες συνθήκες.

“ Ετσι, λόγου χάρη, βάση τοΰ προτσές Αποδέσμευσης τής Ατο
μικής ενέργειας είναι ή αλυσωτή Αντίδραση τής διάσπασης τών 
πυρήνων τών Ατόμων τοΰ ουρανίου κάτω  Από τήν έπίδραση τών 
νετρονίων. Στήν Αντίδραση αυτή τό καθένα Από τα διασπώμενα 
δτομ α  ουρανίου αφήνει έλεύθερα ενα ή κάμποσα νετρόνια, πού 
τό καθένα τους προκαλεΐ μέ τή σειρά του τή διάσπαση ενός πυ
ρήνα Ατόμου ουρανίου, πού συνοδεύεται ξανά Από τήν έλευθέ- 
ρω ση νετρονίων κ. ο. κ. Σ τό  προτσές αυτό αυξάνει σάν χιονοστι
βά δα  δ αριθμός τών διασπωμένων Ατόμων ουρανίου καί δ Αρι
θμός τών νετρονίων πού προκαλοΰν αυτή τή διάσπαση. ’ Επειδή 
στήν κάθε έπ'ι μέρους πράξη τής Ατομικής διάσπασης Αποδεσμεύε- 
ται δρισμενη Ινέργεια, γιά τό λόγο αύτό δταν ή Αλυσωτή Αντί
δραση συντελεΐται Αρκετά γρήγορα καί υπάρχει ή Αναγκαία π ο
σότητα ουρανίου, μπορεί νά προκληθεΐ έκρηξη.

'Ω στόσο ή αύξηση τοΰ γρήγορου, σαν χιονοστιβάδα προτσές 
παρεμποδίζεται Από μια σειρά αϊτίες. Μερικά Από τά νετρόνια 
πού πέφτουν μέσα στόν πυρήνα τοΰ Ατόμου ουρανίου μπορούν 
νά κολήσουν σ ’  αυτόν καί νά μήν προκαλέσουν διάσπαση. ‘ Ο ρι
σμένα νετρόνια χάνονται άνώφελα σέ μίγματα ουρανίου, Αλλα 
βγαίνουν Ιξω  Από τά  δρια τής δοσμένης μάζας ουρανίου χωρίς 
νά συναντήσουν κανένα Ατομό του. Συνεπώς μιά Αλυσωτή, σάν 
χιονοστιβάδα Αντίδραση μπορεί νά συντελεστεΐ μόνο υπό τόν δρο 
δτι δλες αυτές ο! απώλειες νετρονίων θ ά  ΐσοφαρίζονται μέ τό 
παραπάνω από τήν προσθήκη νετρονίων πού παράγονται στό 
προτσές διάσπασης κάθε Ατόμου. Οί Ιρευνες εδειξαν δτι γιά νά 
γίνει αύτό είναι Απαραίτητο τό καθορισμένο μέγεθος, πού δνο- 
μάζεται «συντελεστής πολλαπλασιασμού» τώ ν νετρονίων, νά είναι 
τουλάχιστο ίσο  μέ τή μονάδα ή μεγαλύτερο Από τή μονάδα καί 
οΐ διαστάσεις τοϋ κομματιοϋ τοΰ ουρανίου νά μήν είναι μικρό
τερες Από τό Ιλάχιστο (ή «κρίσιμο») δριο.

Μ όνο δταν υπάρχουν κα'ι οί δυό αυτοί δροι, κι δχι μόνο δ 
Ινας ή δ Αλλος χωριστά, πραγματοποιείται ή πυρηνική Αντίδραση, 
πού στήν πράξη οδηγεί στήν Αποδέσμευση τής Ατομικής Ινέργειας.

Κ άθε χημική Αντίδραση δέ συντελεΐται παντοΰ κα'ι πάντα, Αλ
λά δταν υπάρχουν αυστηρά καθορισμένες γιά τήν κάθε Αντίδρα
ση συνθήκες θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης κτλ.
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Στήν όργανική φύση τά φαινόμενα έξαρτώνται έπίσης άπ ό 
τις συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος. Μέ τήν άλλαγή τών συνθηκών 
ζω ής τώ ν  ζώ ω ν  καί τώ ν φυτών  άλλάζουν ή φύση τους καί οί 
κληρονομικές τους Ιδιότητες. 01 άλλαγές αΰιές τώ ν κληρονομικών 
Ιδιοτήτων Αντιστοιχούν στίς Αλλαγμένες συνθήκες, συμφωνούν 
μ ’  αύτές, καί γι’  αύτό διαλέγοντας τίς Αντίστοιχες συνθήκες 
ζω ής μπορούμε νά Αλλάζουμε τή φύση τών φυτών καί τώ ν ζώ ω ν  
πρός τή χρειαζούμενη, τήν προβλεπόμενη κατεύθυνση.

Ή  μιτσουρινική βιολογία δίνει πολυάριθμα παραδείγματα 
τέτιας κατευθυνομένης Αλλαγής τών κληρονομικών Ιδιοτήτων τώ ν 
ζωντανών δργανισμών, πού Αντιστοιχεί στήν άλλαγή τώ ν έξω τε- 
ρικών συνθηκών. "Ε τσι, κάτω  Από τήν έπίδραση τώ ν αντίστοι
χων συνθηκών δημιουργοΰνται νέες ποικιλίες φυτών κα'ι νέες 
ράτσες ζώ ω ν .

• Τ ά  διάφ ορα κοινωνινά φαινόμενα έξαρτώνται κι αυτά Από 
τίς συνθήκες τού περιβάλλοντος.

Ή  έξέλιξη τής γλώσσας, λόγου χάρη, συντελεΐται κατά εντε
λώς διαφορετικό τρόπο στίς διάφορες κοινωνικές συνθήκες. "Α λ 
λο πράγμα είναι ή έξέλιξη τής γλώσσας πριν από τή νίκη τού 
σοσιαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα, σέ συνθήκες δπου οί εκμε
ταλλευτικές τάξεις είναι ή κυρίαρχη δύναμη στόν κεφαλαιοκρα
τικό κόσμο, δπου δέν υπάρχει Ισοτιμία τών έθνών, δπου υπάρ
χει έθνική καί αποικιακή καταπίεση, δπου υπάρχει εθνική Απο
μόνωση καί αμοιβαία δυσπιστία τώ ν έθνών, κι δλα αυτά κατο
χυρωμένα μέ κρατικές διακρίσεις. Στίς συνθήκες αυτές ή έξέλιξη 
τών γλωσσών συντελεΐται μέσω  τής νίκης όρισμένων γλωσσών 
καί τής ήττας άλλων, έτσι πού ή διασταύρωση μερικών γλωσσών 
δέν οδηγεί στό σχηματισμό κάποιας νέας γλώσσας, αλλά στήν 
κυριαρχία μιας Από τίς προηγούμενες γλώσσες.

"Α λλο πράγμα πάλι είναι ή έξέλιξη τών γλωσσών στίς συν
θήκες τής έποχής υστέρα άπό τή νίκη τοΰ σοσιαλισμού, τότε πού 
δέν υπάρχει πιά Ιμπεριαλισμός, δέν υπάρχουν έκμεταλλευτικές 
τάξεις, έχει έξαλειφθεΐ ό έθτικός καί δ Αποικιακός ζυγός, τότε 
πού Αντί Ιθνική Απομόνωση καί αμοιβαία δυσπιστία τών έθνών 
έχουμε τήν έμπιστοσύνη καί τήν προσέγγιση Ανάμεσα στα εθνη. 
Στίς συνθήκες αυτές δέν μπορεί νά υπάρχει στραγγαλισμός καί 
Αφομοίωση τώ ν γλω σσώ ν - οί έθνικές γλώσσες μέ συνεργασία θά  
πλουτίζουν έλεύθερα ή μιά τήν άλλη. “ Υ στερα άπό τή νίκη τοΰ 
σοσιαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα θά  σημειωθεί ενα προτσές 
βαθμιαίας συγχώνευσης τώ ν γλωσσών σέ μια κοινή, διεθνή γλ ώ σ
σα, πού θά άποροφήσει μέσα της τα καλύτερα στοιχεία τώ ν



προηγουμένων γλωσσών (τώ ν έθνιχών καί έπειτα τώ ν κατά ζ ώ 
νες γλωσσών πού θ ά  σχηματιστούν Από τίς όμάδες Εθνικών 
γλωσσών).

Καί οί Ιδιομορφίες τής Ανάπτυξης τής Εμπορευματικής π α ρα
γω γής διαμορφώθηκαν έπίσης σέ έξάρτηση Από τίς συνθήχβς 
τόπου καί χρόνου, σέ έξάρτηση Από μια σειρά Αλλες συνθήκες. 
"Α ν  ή Ιμπορευματική παραγωγή Αναπτύσσεται μέ βάση ιήν Ατο
μική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, Από τό Αλλο μέρος σ ’  ένα 
καθορισμένο συγκριτικά υψηλό έπίπεδο Ανάπτυξης τώ ν παραγω 
γικών δυνάμεων ή Ιμπορευματική παραγωγή όδηγεΐ Αναπόφευ
κτα στόν καπιταλισμό. ’ Αλλιώς έχει τό πράγμα δταν τά μέσα 
παραγω γής Αποτελούν σοσιαλιστική Ιδιοκτησία, δταν δέν δπάρ- 
χει τό σύστημα μισθωτής Εργασίας καί έκμετάλλευσης. Στίς συν
θήκες αύτές ή Ιμπορευματική παραγωγή ΙξυπηρετεΙ τή σοσιαλι
στική κοινωνία' δέν μπορεί νά δδηγήσει καί δέν όδηγεΐ στόν 
καπιταλισμό.

Σκοπός τής σοσιαλιστικής παραγωγής εϊναι ή δσο τό δυνατό 
μεγαλύτερη Ικανοποίηση τών Αναγκών τού Ανθρώπου. ‘ Ωστόσο 
ω ς  μια δριομένη περίοδο οί ρυθμοί Ανάπτυξης τής βιομηχανίας 
πού παράγει είδη πλατιάς κατανάλωσης, ήταν Αργότεροι Από 
τούς ρυθμούς Ανάπτυξης τής βαριάς βιομηχανίας. Α ύτό δέν είναι 
τυχαίο. ‘ Η  παραγωγή μέσων παραγωγής καί είδών πλατιάς κα
τανάλωσης δέν μπορούσε νά Αναπτύσσεται μέ τους ίδιους ρυ
θμ ού ; έπειδή δέν υπήρχαν οί κατάλληλοι γι’  αύτό δροι. ’ Ηταν 
απαραίτητο νά φτάσουμε στήν Αρχή σ ’  Ενα ορισμένο έπίπεδο 
Ανάπτυξης τής βαριάς βιομηχανίας, πού νά έγγυαται τήν Α σφά
λεια τών καταχτήσεων τής έπανάστασης, τήν οικονομική αύτοτέ- 
λεια τής χώρας μας καί νά Εξασφαλίζει τήν Ανάπτυξη δλων τών 
κλάδων τής λαϊκής οικονομίας. Μ όνο μ ’  αυτόν καί μέ μια σειρά 
Αλλους δρους είναι δυνατή μιά άλματική Ανοδος τής παραγωγής 
είδών πλατιάς κατανάλωσης. Χ άρη  στή δημιουργική δράση τΟύ 
σοβιετικού λαού Εχουμε φτάσει τό  έπίπεδο αύτό τής βαριάς βιο
μηχανία; καί σήμερα έχουν δημιουργηθεϊ δλόι οί δροι γιά νά 
έπιταχυνθεΐ μέ δλα τά μέσα ή Ανάπτυξη τής έλαφρδς καί τής 
Επισιτιστικής βιομηχανίας, Ανάπτυξη πού θΑ Εξασφαλίσει Α φθο
νία είδών λαϊκής κατανάλωσης στή χώρα μας.

"Ε τσι λοιπόν τά φαινόμενα τοϋ υλικού κόσμου βρίσκονται 
καί Αναπτύσσονται σέ συγκεκριμένες Αντικειμενικές συνθήκες, 
πού ό υπολογισμός καί ή γνώση τους Αποτελεί σπουδαίο καθή
κον τής έπιστήμης.
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3. Ή αΙτιώδης έξάρτηση τών φαινομένων

Α 1τ(α  κ α ί ά π ο τ ίλ ε σ μ α . Σ τό  προτσές τής γνώσης καί στήν 
πρακτική μας δράση διαπιστώνουμε δτι άνάμεσα στα διάφορα 
φαινόμενα υπάρχει μιά όρισμένη νομοτελειακή σύνδεση πον  
έκφράζεται στό δτι ίνα  φαινόμενο κάτω άπό βρισμένες συνθήκες 
προκαλεΐ κατ’  άναγκαιότητα Ινα άλλο φαινόμενο.

Στήν αλυσίδα τώ ν  φαινομένων, πού συνδέονται μεταξύ τους, 
τό φαινόμενο έκεΐνο πού προκαλεΐ, καθορίζει, προσδιορίζει Ινα  
δλλο φαινόμενο δνομάζεται αΙτία, Ινώ  τό φαινόμενο πού πρόκα- 
λεΐται δνομάζεται άποτέλεσμα  ή αίτιατό.

Ή  αΙτιώδης Ιξάρτηση τώ ν φαινομένων συνίσταται στό δτι. 
?να φαινόμενο κατ’  άναγκαιότητα προκαλεΐ ?να άλλο. Κ άθε άπο
τέλεσμα δσο άσήμαντο κι δν είναι, Ιχει τήν αΐτία του. Δέν υπάρ
χουν φαινόμενα χωρίς αΙτία. Κανένα φαινόμενο δέν μπορεί νά 
προέλθει άπό τό τίποτε, « ά φ ’ έαυτοϋ», άπεναντίας κάθε φαινόμενο 
καθορίζεται άπό κάποια αΐιία. Ά π ό  τό άλλο μέρος, δεν υπάρχει 
αΙτία πού νά μήν προκαλεΐ Ινα βρισμένο άποτέλεσμα. Λ όγου 
χάρη, ή θερμότης είναι αιτία τής μεταβολής τώ ν διαστάσεων τοΰ 
σώ μα τος' δταν σταματήσει ή θερμότης, ot διαστάσεις τοϋ σώ μ α 
τος παύουν νά μεταβάλλονται. Μέ τή σειρά της ή θερμότης ένός 
σώ ματος έχει τήν αϊτία της : ή αιτία αυτή μπορεί νά είναι ή θερ
μική Ιπίδραση άλλων σω μάτω ν ή ή τριβή τοϋ προκειμένου σώ 
ματος μέ κάποιο δλλο σώ μα , ή ή Ιπίδραση ήλεκτρικοϋ ρεύματος 
κτλ. ΑΙτία τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος στό μέταλλο είναι ή ηλε
κτρική ένταση. Ό τ α ν  παραμεριστεί ή ηλεκτρική Ινταση, τό ρεϋ- 
μα σταματά.

’ Αντικειμενική αΙτιώδης σύνδεση υπάρχει σ ’  δλα τά φαινόμε
να τής κοινωνικής ζωής. *Έτσι, δταν αλλάζει καί Ιξαλείφεται ή 
οίκονομική βάση τής κοινωνίας, αλλάζει καί Ιξαλείφεται καί τ ό  
Ιποικοδόμημά της. "Ο ταν γεννιέται μιά νέα βάση, γεννιέται καί 
τό άντίστοιχο Ιποικοδόμημά.

Α Ιτία  τής θυελώδικης άνάπτυξης τής σοβιετικής βιομηχανίας 
Ιπ'ι μιά σειρά πενταετίες ήταν ή αντικατάσταση τών παλιών, τώ ν 
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής μέ τΙς νέες, τΙς σοσιαλι
στικές σχέσεις παραγωγής. 01 νέες σχέσεις παραγωγής υπήρξαν 
ή κύρια καί αποφασιστική δύναμη αυτής τής μεγαλειώδικης 
άνόδου.

’Α νάμεσα στήν ανάπτυξη τής σοσιαλιστικής παραγωγής καί 
στήν άδιάκοπη βελτίωση τής υλικής ευημερίας κα'ι άνοδο τοΰ  
πολιτιστικού Ιπιπέδου τών σοβιετικών άνθρώπων υπάρχει Ι σ ω -
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τερική, αίτιώδης σύνδεση : άπό τήν αύξηση καί τήν τελειοποίηση 
τής σοσιαλιστικής παραγωγής έξαρτώνται τό άνέβασμα τής υλι
κής ευημερίας τώ ν  σοβιετικών ανθρώ πω ν καί ή άνοδος τοΰ π ο
λιτιστικού τους έπιπέδου, ή άνώτατη Ικανοποίηση τώ ν  διαρκώς 
αυξανόμενων αναγκών τών έργαζομένων.

Τ α αντικείμενα, τά φαινόμενα παρουσιάζονται τό  Ινα άπέ- 
ναντι στό άλλο σαν αιτία καί αποτέλεσμα δχι παντοΰ καί πάντα, 
άλλά μόνο κάτω  άπό ορισμένες συνθήκες.

'Η  αύξηση τής πίεσης είναι ή αΙτία τής μετατροπής τοΰ άε- 
ρίου σέ υγρό. ‘ Η  μετατροπή όμ ω ς αυτή μπορεί να είναι άποτέ- 
λεσμα τής πίεσης μόνο μέ τόν δρο δτι τό αέριο θ ά  βρίσκεται σέ 
θερμοκρασία χαμηλότερη από μιά ορισμένη θερμοκρασία, πού λέ· 
γεται «κρίσιμη». Καί ή κρίσιμη θερμοκρασία είναι διαφορετική 
γιά τά διάφ ορα αέρια. Ά ν  τό  αέριο θερμανθεί σέ βαθμό ανώ 
τερο από τήν κρίσιμη θερμοκρασία, τότε ή πίεση δέν μπορεί νά 
προκαλέσει τή μετατροπή του σέ υγρό.

Ή  άλλαγή τώ ν παραγόντων τοΰ εξωτερικού περιβάλλοντος 
είναι ή αιτία, καί τό νέο κληρονομικό γνώρισμα τοΰ δργανισμοΰ 
είναι τό άποτέλεσμα. Τ ό  νέο δμ ω ς κληρονομικό γνώρισμα δέν 
εμφανίζεται σαν συνέπεια μιας όποιασδήποτε άλλαγής τών πα
ραγόντων τοΰ Ιξωτερικοϋ περιβάλλοντος, άλλα μόνο σαν συνέ
πεια συγκεκριμένης άλλαγής αυτών τώ ν παραγόντων, μέ τόν 
δρο δτι ή έπίδραση τώ ν άλλαγμένων παραγόντων τοΰ Ι ξω - 
τερικοΰ περιβάλλοντος θά  άντιστοιχεϊ στήν Ιστορικά διαμορ
φωμένη φυση τοΰ δοσμένου ζωντανού δργανισμοΰ. 'Η  δρ- 
θότητα αυτής τής θέσης τής μαρξιστικής διαλεκτικής μπορεί 
νά φανεί μέ τό παράδειγμα τώ ν φαινομένων τής κοινωνικής 
ζω ής. Λ όγου χάρη, οί πόλεμοι είναι μόνιμα, άναπόφευκτα 
συνακόλουθα τού καπιταλισμού. ‘ Ο  Ιμπεριαλισμός δέν μπορεί 
vù υπάρχει χωρίς Ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Καί σήμερα 
οί Ιπιθετικές δυνάμει τοΰ ιμπεριαλισμού διψάνε γιά νέο πόλεμο. 
Οί δυνάμεις αυτές είναι οί εκατομμυριούχοι καί οί δισεκατομμυ- 
ριούχοι, πού θεω ροΰν τούς πολέμους προσοδοφόρα Ιπιχείρηση 
πού δίνει κολοσιαΐα κέρδη. Π ροσπαθοΰν νά έπιβάλλουν στούς 
λαοΰς τους Ιπιθετικά σχέδια καί νά τούς τραβήξουν σέ νέο πό
λεμο. Π α ρ ’  δλα αυτά δέν μπορούμε νά θεωρούμε στή σημερινή 
περίοδο άναπόφευκτο ενα νέο παγκόσμιο πόλεμο. Ή  ειρήνη θά  
διατηρηθεί καί θά  στερεω θεί, δν οί λαοί πάρουν στα  χέρια τους 
τήν υπόθεση τής διατήρησης τής ειρήνης, δν οί λαοί κα τορθ ώ 
σουν νά χαλιναγωγήσουν τούς φιλοπόλεμους, δν οί μάζες περι- 
φρουρήσουν δραστήρια καί ώ ς  τό τέλος τήν υπόθεση τής είρή-
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νης. Ή  Σοβιετική κυβέρνηση Ιφαρμόζει με συνέπεια εΙρηνική 
πολιτική, κα'ι Ιχει τή γνώμη δτι σήμερα δέν υπάρχουν ανάμεσα 
στα  κράτη έπίμαχα ζητήματα πού νά μή μπορούν νά λυθούν μέ 
εΙρηνικό τρόπο, μέ τό δρόμο τώ ν  διαπραγματεύσεων ανάμεσα 
στ'ις ένδιαφερόμενες Δυνάμεις.

“ Ετσι, ορισμένα Αποτελέσματα παρουσιάζονται Αναπόφευκτα, 
νομοτελειακά μόνο δταν ύπάρχουν δρισμένες συγκεκριμένες συν
θήκες. Οί αΐτιώδεις συνδέσεις τώ ν  φαινομένων παρουσιάζουν π ο
λύ μεγάλη ποικιλία. Ή  σχέση ανάμεσα στήν a u  ία και τό Απο
τέλεσμα μπορεί νά Ιχει συγκριτικά απλό χαρακτήρα, δπ ω ς στήν 
περίπτωση τής μετάδοσης τής κίνησης Από τήν κινούμενη μπί
λια τοΰ μπιλιάρδου στή μπίλια πού βρίσκεται σέ ηρεμία. Έ δ ώ  
Εχουμε Ιξωτερική συσχέτιση δύο σω μά τω ν  μέσω  ενός μηχανικού 
χτυπήματος, μιας ώ θησης. Ή  αιτιώδης σύνδεση σ ’  αύιήν τήν πε
ρίπτωση δέ γεννά νέα πράγματα, άλλά μόνο όδηγεΐ Ινα πράγμα 
σέ άλλη μηχανική κατάσταση.

"Ο σο  πιό πολύπλοκο είναι τό μελετώμενο φαινόμενο, ιόσο 
πιό πολύπλοκες είναι οί αΐτιώδεις σχέσεις. "Ο ταν μεταδίνεται 
σ ’  Ινα σώ μ α  μηχανική κίνηση, καί αύτό μέ τή σειρά του μ ετα
δίνει τήν κίνηση σ ’  Ινα  δλλο σώ μα , είναι σχετικά Απλό νά έξη- 
γηθεΐ στήν προκειμένη περίπτωση ή αιτιώδης σύνδεση. ’ Ασύγκριτα 
δυσκολότερο είναι νά οριστούν οί αΐτιώδεις συνδέσεις, δ ς  πούμε, 
σ ’  Ινα φυσικό προτσές δπω ς ή πρόσληψη Από μέρους τοΰ πυ
ρήνα τοΰ Ατόμου Ινός Από τά πλησιέστερά του ήλεκτρόνια τού 
Ιξωτερικοΰ ήλεκτρονικοΰ περιβλήματος τοΰ  Ατόμου. Κ οντά σ ’  
αύτό συντελοΰνται μια δλόκληρη αλυσίδα ποιοτικοί μετασχημα
τισμοί τοΰ Ατόμου : κά τω  Από τήν έπίδραση τής πρόσληψης Ινός 
ήλεκτρονίου μετασχηματίζεται ποιοτικά κι δ ίδιος δ πυρήνας τοΰ 
Ατόμου— Ινα από τά πρωτόνια τοΰ πυρήνα μετατρέπεται σέ νε
τρόνιο" τό ήλεκτρικό φ ορτίο  τοΰ πυρήνα Ιλαττώνεται κατά μιά 
μονάδα , Από τόν πυρήνα φεύγει Ινα Ιδιαίτερο σω μά τιο  τής υλης, 
τό  νετρίνο, καί στό  ηλεκτρονικό περίβλημα τοΰ Ατόμου συντελεϊ- 
τα ι μιά Αναδιάταξη : Ινα  Από τα  πιό Απομακρυσμένα ήλεκτρόνια 
τοΰ  περιβλήματος παίρνει τή θέση τοΰ ήλεκτρονίου πού Ιχει 
χροσλάβει δ  πυρήνας καί έμφανίζεται Ακτινοβολία Ρέντγκεν.

’ Α κόμα πιό πολύπλοκη είναι ή έξήγηση τώ ν  α ΐτιω δώ ν  σχέ
σεω ν  στήν Ιξέλιξη τώ ν δργανισμών. ’ Ε δώ  χρειάζεται νά έξηγη- 
θούν οί σχέσεις πού καθορίζουν τήν Αλληλεπίδραση τώ ν  μερών 
τοΟ δργανισμοΰ καί τώ ν  ίδ ιω ν  τώ ν  δργανισμώ ν μεταξύ τους, 
τώ ν  δργανισμών μέ τό περιβάλλον κτλ.

’ Ασύγκριτα πιό πολύπλοκα είναι τά πράγματα στα  κοινωνικά



φαινόμενα, δπου πρέπει νά παίρνονται ύπ’ δψη οί σχέσεις τώ ν 
ανθρώ πω ν στό προτσές τής παραγωγής κα'ι στούς άλλους τομείς 
τή ς κοινωνικής ζωής.

Δ ιαπιστώ νω  τήν αιτιώδη έξάρτηση ένός φαινομένου άπό ένα 
«λλο σημαίνει δρίζω  ποιό φαινόμενο χρησιμεύει σαν αίτία ένός 
άλλου φαινομένου. Ή  δυσκολία στήν εύρεση τής αΙτίας τοΰ 
ένός ή τοΰ άλλου φαινομένου βρίσκεται στό δτι, στήν πρα
γματικότητα, τά φαινόμενα, τα γεγονότα, τά  συμβάντα δέν π α 
ρουσιάζονται σέ μεμονωμένη αλληλουχία. “ Ολα τά φαινόμενα καί 
τά  γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους έτσι πού στήν πραγματικό
τητα ποτέ δέ βλέπουμε καμιά χωριστή, τελείως Απομονωμένη 
αΐτιώδη σειρά ’ πάντα έχουμε Ινα σύνολο γεγονότων πού περι
πλέκονται μεταξύ τους κατά τόν πιό πολύπλοκο τρόπο.

Ή  έναλλαγή αΐτιφν καί άποτελεσμάτων. Στήν κα θο
λική σύνδεση τών φαινομένων τής φύσης ή αίτία καί τό 
άποτέλεσμα αλλάζουν τίς θέσεις τους. «Βλέπουμε σέ συνέχεια—  
τονίζει δ “ Ενγκελς— δτι ή αίτία καί τό  άποτέλεσμα είναι έννοιες, 
πού ισχύουν σαν τέτιες μόνο στήν έφαρμογη τους σέ κάθε χω 
ριστή περίπτωση’ μόλις δμ ω ς έξετάσουμε τή χωριστή αύτή περί
πτωση στή γενική της συνάφεια μέ τό σύμπαν, οί έννοιες αυτές 
συμπίπτουν καί αναλύονται στήν αντίληψη τής καθολικής αλλη
λεπίδρασης, δπου αΙτίες καί άποτελέσματα αλλάζουν συνεχώς τίς 
θέσεις τους’ έκεΐνο πού Ιδώ  ή τώ ρα  είναι άποτέλεσμα, Ικεΐ ή 
τότε γίνεται αίτία καί Αντίστροφα» *. Έ κεΐνο πού είναι άποτέ
λεσμα τοΰ προηγουμένου φαινομένου, γίνεται αίτία τοΰ έπομένου 
καί έκεΐνο πού είναι αίτία τοΰ έπομένου φαινομένου αύτό τό  ϊδιο 
είναι άποτέλεσμα τοΰ προηγουμένου.

"Ε τσι, μέ τήν άλλαγή τής έντασης τοΰ ρεύματος στό ήλε- 
κτρικό κύκλωμα έπέρχεται άλλαγή τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου. 
*Η άλλαγή δμ ω ς τοΰ ήλεκτρομαγνητικοΰ πεδίου προκαλεΐ με τή 
σειρά της στό κύκλωμα άλλαγή τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος (ρεΰμα 
αύτεπαγωγής).

Στήν κοινωνική έξέλιξη μπορεί νά παρακολουθεί κανείς συνε
χώς τήν Αλληλεπίδραση αΙτίας καί αποτελέσματος. Κ άθε βάση 
γεννά τό Αντίστοιχό της έποικοδόμημα. Τ ό  Ιποικοδόμημα μέ τή 
σειρά του γίνεται μεγίστη ένεργή δύναμη, πού βοηθά δραστικά 
τή βάση του νά διαμορφω θεί καί νά στερεωθεί, νά Ιξαλείψει

1. 9. "Ε*γ*βΧς. Ά ν τ ι  - Ντΰριγκ, 1952, βίλ. 22.
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τήν παλιά βάση κα'ι την κυριαρχία τω ν παλιών τάξεων,να κα
τοχυρώσει τή νέα βάση καί την κυριαρχία τώ ν νέων τάξεων.

Οί αιτιώδεις σχέσεις τά »  φαινομένων κα'ι τώ ν αντικειμένων 
μπορούν νά κατανοήσουν βαθιά  μόνο δταν εξετάζονται διαλε
κτικά.

Γ ια  τόν μεταφυσικό ενα δοσμένο φαινόμενο μπορεί να εί
ναι ή μόνο αΙτία ή μόνο άποτέλεσμα. Τό Ιλάττωμα τής μεταφυ
σικής μεθόδου βρίσκεται στό δτι ανάγει τήν αιτιώδη σύνδεση σέ 
καθαρά Ιξωτερική, μηχανική σύνδεση απομονωμένων φαινομένων, 
πού δμως διαδέχονται τό Ινα τό άλλο. ‘ Ο μεταφυσικός άρνού- 
μενος τήν καθολική σύνδεση και τήν εσωτερική αλληλεξάρτηση 
τώ ν  φαινομένων, άποκλείει τή δυνατότητα σέ διάφορες σχέσεις 
ή ίδια  ή αίτια νά μπορεί νά γίνει άποτέλεσμα κα'ι τό αποτέ
λεσμα αίτία. *0  μεταφυσικός δέ βλέπει δτι ή αΙτία κα'ι τό άπο
τέλεσμα περνούν τό Ινα στό άλλο, αλλάζουν τ'ις θέσεις τους.

Π ώ ς διαπιστώνεται ή αίτία ενός φαινομένου στήν πολύπλοκη 
αλυσίδα τώ ν άλληλοσυνδεομένων φαινομένων ; Γ ια  νά γίνει αύτό 
δέν αρκεί μόνον ή Ιμπειρική παρατήρηση. “ Αλλο πράγμα είναι 
νά περιγράφεις Ινα φαινόμενο κι άλλο νά βρεις τήν αιτία του. 
*Η Ιμπειρική παρατήρηση μπορεί να συλλάβει τή σύνδεση πού 
υπάρχει άνάμεσα στά φαινόμενα, λόγου χάρη τή σύνδεση άνά
μεσα στήν αστραπή κα'ι τή βροντή, άνάμεσα στό λουλούδι καί τόν 
καρπό, άνάμεσα στόν ήλιο καί τή θερμότητα. Αύτό δμ ω ς δέν 
αρκεί για νά καθοριστεί πώς γεννιέται αύτή ή σύνδεση, καί 
πολύ περισσότερο για νά προβλεφθεΐ δν θά  επαναλαμβάνεται ή 
σύνδεση αύτή στό μέλλον. ‘ Η  άπλή διαδοχή τώ ν φαινομένων 
μέσα στή φύση μέ μια ορισμένη ακολουθία, δέ δίνει άκόμα αρ 
κετές αποδείξεις για τήν ύπαρξη τής αίτιότητας. Γ ια  νά γνω ρί
σουμε τ'ις αιτιώδεις εξαρτήσεις τώ ν φυσικών φαινομένων δέν άρκεΐ 
μόνη ή παρατήρηση. Γ ιά  τό σκοπό αύτό είναι αναγκαία μιά β α 
θιά επιστημονική ανάλυση, πού νά στηρίζεται στό πείραμα.

"Α ν θέλουμε να μάθουμε τήν αίτία ένός φαινομένου, δφ εί- 
λουμε νά τό ξεχωρίσουμε άπό τήν καθολική άλληλουχία, άπό τό 
σύνολο δλων τώ ν  άλλων φαινομέ\ων, καί να Ιξετάσουμε μόνο τή 
σύνδεσή του μέ κάποιο άλλο φαινόμενο πού μπορούμε υποθετικά 
νά τό θεωρούμε αίτία. Ε ίμαστε αναγκασμένοι, θά  λέγαμε, νά 
διαχωρίσουμε μέ τείχος, νά απομονώσουμε τα δύο φαινόμενα 
από τά υπόλοιπα, μέ τά όποια επίσης συνδέονται, καί να τά 
εξετάσουμε απομονωμένα. ’ Α φ ού  ξεχωρίσουμε άπό τήν αλυσίδα 
τώ ν φαινομένων τά  δύο στοιχεία, πρέπει νά διαπιστώσουμε ποιό 
απ ’  αυτά είναι ή αίτία καί ποιό τό αποτέλεσμα.
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Είναι γνω στό άπό τή φυσική πώ ς άν Ενα γυάλινο σωλήνα 
μήκους 4 0 — 50 εκατοστομέτρων με κλειστό τό Ινα του δκρο τόν 
γεμίσουμε με υδράργυρο καί Επειτα τόν βυθίσουμε με προσοχή 
κάθετα μέσα σ ’  Ινα δοχείο με ύδράργυρο, με τό ανοικτό δκρο 
τοΰ σωλήνα πρός τά κάτω , ό υδράργυρος δέ θ ά  τρέξει από τό 
σωλήνα. Π οΰ βρίσκεται ή αΙτία αΰτοΰ τοΰ φαινομένου ; Μ ήπως 
δλη ή ουσία τοΰ ζητήματος βρίσκεται στις-Ιδιότητες τοΰ ϊδιου 
τοΰ υδραργύρου ; Μ ήπως στό υλικό τοΰ σωλήνα ;

Οί σχολαστικοί τοΰ μεσαίωνα υπέθεταν δτι αιτία αΰτοΰ τοΰ 
φαινομένου είναι «ό  φ όβος τοΰ κενοΰ» που υπάρχει δήθεν στή 
φύση. Για νά λυθεί Επιστημονικά αύτό τό ζήτημα πρέπει νά ξε- 
χωριστεΐ Ινας δποιοσδήποτε παράγοντας καί νά Εξεταστεί δν τό 
παρατηρούμενο φαινόμενο άλλάζει, δταν αλλάζει αυτός ό παρά
γοντας. Ά ς  Αντικαταστήσουμε τόν υδράργυρο με νερό. Τ ό νερό, 
δπω ς καί ό ύδράργυρος, δέ θ ά  τρέξει άπό τό σωλήνα, άν καί 
είναι πολύ διαφορετικό άπό τόν ύδράργυρο. "Α ς  πάρουμε, λόγου 
χάρη, λάδι ή γλυκερίνη. Ή  είκόνα δέ θ ’  άλλάξει. Συνεπώς ή αΐ- 
τία πού τό υγρό δέν τρέχει άπό τό σωλήνα δέ βρίσκεται στ'ις 
Ιδιότητες τοΰ ύγροΰ. "Α ς  άφήσουμε αμετάβλητο τό υγρό (ύδράρ- 
γυρο) κι δς  άρχίσουμε ν’  αλλάζουμε τό σωλήνα, άντικαθιστών* 
τας τον μέ σωλήνα άπό πορσελάνη, άπό μέταλλο κλπ. καί Αλλά
ζοντας τή διάμετρό του. Βλέπουμε δτι σ ’  δλες τίς περιπτώσεις 
ό  ύδράργυρος δέν τρέχει άπό τό σωλήνα. Ά ς  άρχίσουμε νά παίρ
νουμε δλο καί μακρύτερους σωλήνες— μήκους 60 , 70 εκατοστομ. 
"Ο π ω ς καί προηγούμενα 6 υδράργυρος δέ θά  τρέχει άπό τούς 
σωλήνες. Τέλος, άν πάρουμε Ενα σωλήνα μήκους 80  Εκατοστομ. 
θά  δοΰμε ενα τελείως νέο φαινόμενο : δ ύδράργυρος αρχίζει νά 
τρέχει άπό τό σωλήνα' δέ γεμίζει πια τό σωλήνα σ ’  δλο του τό 
μήκος, άλλά μόνο ω ς τό  ύψος (σέ συνηθισμένες συνθήκες) τών 
76 εκατοστομ. "Α ν  Εξακολουθήσουμε νά μεγαλώνουμε τό μήκος 
τοΰ 'σω λή να, θά  διαπιστώσουμε πώ ς ή στάθμη τοΰ υδραργύρου 
μέσα στό σωλήνα Εξακολουθεί νά παραμένει άμετάβλητη.

Έ ν α  παρόμοιο πείραμα Εκανε τό 1643 ό  Τορρικέλλι, μαθη
τής τοΰ μεγάλου Ίτα λ οΰ  Επιστήμονα Γαλιλαίου. Τ ό γεγονός δτι 
ό ύδράργυρος μέσα στό σωλήνα δέν ανεβαίνει πάνω  άπό 7 6 !κ α - 
τοστόμ. δ Τορρικέλλι καί άλλοι Επιστήμονες τό άντιπαρέθεσαν 
στήν ψευχοεπιστημονική γνώση τών σχολαστικών δτι τάχα «ή 
φύση φοβάται τό κενό». Είναι Εκπληκτικό, τόνιζαν, «νά φ ο β ά 
ται ή φύση τό κενό» μόνο ω ς ενα ορισμένο δριο ! Ό  Τορρικέλλι, 
παρατηρώντας, δτι τό  ύψος τής στάθμης τοΰ υδραργύρου μέσα 
στό σωλήνα άλλάζει σέ σύνδεση μέ τίς άλλαγές τής άτμόσφαιρας,
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χατέληξε στό συμπέρασμα δτι ή αίτία πού ό υδράργυρος δέν τρέ
χει ά π άτό  σωλήνα είναι δτι τόν συγκρατεΐ ή ατμοσφαιρική πίεση. 
"Ε τσι διαπιστώθηκε δτι ή ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση μέ τό  
βάρος τής στήλης τοΰ υδράργυρου τοΰ σωλήνα. Συνεχίζοντας τά 
πειράματα τοΰ Τορρικέλλι, δ Π ασκαλ διεπίστωσε πώς δταν ανε
βεί κανείς σέ βουνό, δπου δ αέρας είναι αραιότερος καί ασκεί μι
κρότερη πίεση, ή στάθμη τοΰ υδράργυρου μέσα στο σωλήνα πέφτει 
βαθμιαία . Μ ’  αυτό επιβεβαίωσε τήν (ϊποψη τοΰ Τορρικέλλι. Τ ό 
συμπέρασμα αύτό έπιβεβαιώθηκε πέρα για πέρα καί αργότερα" 
άπεδείχθη έτσι δτι τό ΰ /ρ ό  δέν τρέχει από τό σωλήνα Ιξ ’  αΙ
τίας τής ατμοσφαιρικής πίεσην Τό πείραμα τοΰ Τορρικέλλι επαι- 
ξε σπουδαίο ρόλο στήν ιστορία τής έπιστήμης. *0  σωλήνας του 
μέ τόν υδράργυρο υπήρξε τό πρώτο βαρόμετρο πού μέτρησε τήν 
πίεση τής ατμόσφαιρας.

Οί φυσιοδίφες, ξεχωρίζοντας στήν ουσία μέ τόν ίδιο τρόπο 
τόν ενα παράγοντα υστέρα από τόν άλλο καί έρευνώντας τήν έπί
δραση καθενός απ ’  αυτούς στό μελετώμενο φαινόμενο, φτάνουν 
στή διαπίστωση τώ ν αληθινών αιτιών τών διαφόρω ν φαινομένων 
τής φύσης.

Ή  διαφορά τής αΐτιώδους σύνδεσης άπό τήν &πλή συνή- 
παρξη δύο φαινομένων. ‘ Η αΐτιώδης σύνδεση τών φαινομένων 
διαφέρει ριζικά άπό τήν απλή συνύπαρξη ή ακολουθία τώ ν φ α ι
νομένων μέσα στό χρόνο, συνύπαρξη ή ακολουθία πού έπαναλαμ- 
βάνεται, μά πού δέν Ιχει σά βάση της τό δτι τό ëva άπό τά 
φαινόμενα γεννά κατ’  αναγκαιότητα τό άλλο.

Ή  αίτία προηγείται οπωσδήποτε χρονικά από τό άποτέλε- 
σμα καί τό άποτέλεσμα προκύπτει μόνο άφοΰ άρχίσει νά δρα ή 
αίτία. Γ ι ’ αύτό τήν αίτία δποιουδήποτε φαινομένου πρέπει νά 
τήν άναζηταμε Ανάμεσα στα φαινόμενα πού προηγήθηκαν άπ ’ 
αύτό. Κ άθε δμως ακολουθία φαινομένων μέσα στό χρόνο δέ ση
μαίνει κσί αΐτιώδη έξάρτησή τους. *Η μεταφυσική ταύτιζε τίς 
Εννοιες «υ στέρα άπ ’  αύτό» καί « Ι ξ ’ αΙτίας του ». 'Η  σόγχρονη α 
στική φιλοσοφία στήν έπιδίο)ξή της νά υπονομεύσει τήν ίδέα τής 
αντικειμενικής αίτιότητας καί νομοτέλειας συγχέει έπίσης τις Εν
νοιες «ύστερα άπ ’  αύτό» καί «έξ ’ αΙτίας του ». Έ ν α  άπό τα άντι- 
δραστικά ρεύματα τήςάστικήςφ ιλοσοφίας δ «νεορεαλισμό», θ ε ω 
ρεί τήν αΐτιότητα μόνο έξωτερική κι δχι έσωτερική σύνδεση τών 
φαινομένων. Στήν προσπάθειά του νά άναγάγει σέ άπλή ακο
λουθία φαινομένων τις σχέσεις πού βρίσκονται στή βάση τής αΐ-
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τιώδους σύνδεσης, ο νεορεαλισμός άρνεΐται τήν εσωτερική, τήν 
αναγκαία σύνδεση τών φαινομένων.

Τ ό κάθε «υστέρα απ ’ αυτό» δέ σημαίνει κα'ι «εξ* αιτίας του », 
κάθε άλλο. "Ο ταν ένα φαινόμενο προηγείται άπό κάποιο άλλο, 
πολύ συχνά μάς φαίνεται πώ ς είναι καί αίτία του. 01 άνθρωποι, 
κρίνοντας μέ βάση τήν άρχή post h oc, e r g o  p rop ter  hoc ( «υ 
στέρα άπ ’  αύτό», άρα <έξ’  αιτίας του>), συχνά πέφτουν σέ λάθος. 
Λ όγου χάρη, οΐ δεισιδαίμονες βάζουν τις θεομηνίες σέ αιτιώδη 
εξάρτηση άπό τις έκλείψεις τής σελήνης ή τοϋ ήλιου. Οί ά ν θ ρω 
ποι πού πιστεύουν στή θρησκεία συνδέουν τήν Ιμφάνιση τής 
βροχής μέ τις παρακλήσεις καί τ'ις λιτανείες. Τ ό 1812 Ιμφανί- 
στηκε Ινας μεγάλος κομήτης. Σ έ λίγο ό Ναπολέων εισέβαλε στή 
Ρ ω σία . Οί δεισιδαίμονες νόμισαν δτι ή Ιμφάνιση τοϋ κομήτη 
καί ή Ιναρξη τοΰ πολέμου βρίσκονταν σέ σχέση αιτίας κι άποτε- 
λέσματος.

Μ πορεί Ιπίσης Ινα φαινόμενο νά προηγείται συνεχώς άπό 
κάποιο άλλο χωρίς νά είναι καί αίτία του. Κάποτε αυτό δεί
χνει δτι τά δυό έχουν μιά κοινή αίτία. "Ε τσι, υστέρα, άπό τή 
μέρα άκολουθεΐ πάντα ή νύκτα. Δεν μπορεί δμ ω ς ή μέρα νά 
θεωρείται αίτία τής νύκτας. Ή  άλήθεια είναι δτι ό Ιρχομός τό
σο τής μέρα δσο καί τής νύκτας καθορίζεται άπό μιά κοινή αΙ
τ ί α - τ ή ν  περιστροφή τής γής γύρω  από τόν «ξονά  της, γεγονός 
πού ίχει σαν συνέπεια οί ακτίνες τοΰ ήλιου νά φωτίζουν διαδο
χικά πότε τό ενα καί πότε τό άλλο τμήμα τής Ιπιφανείας τής γής.

Πρέπει νά κάνουμε σαφή  διάκριση άνάμεσα στήν αΐτιώδη 
σύνδεση καί τή συνακολουθία τώ ν φαινομένων. Πολλά φαινόμε
να τής φύσης συνυπάρχουν μέσα στό χώρο καί γεννιοΰνται μαζί. 
Ά π ό  τό γεγονός δμως δτι ενα φαινόμενο συνοδεύει κάποιο άλ
λο δέν έπεται δτι τό Ινα είναι αίτία τοϋ άλλου. Γ ι ’  αύτό δέν 
μποροΰμε νά άνάγουμε τήν αΐτιώδη έξάρτηση σέ άπλή συνύπαρ
ξη ή άκολουθία μέσα στό χρόνο, μολονότι καί τό Ινα καί τό άλ
λο άποτελοΰν οΰσιαστικά γνωρίσματα τής αΐτιότητας. Ά νά μ εσ α  
στήν αίτία καί τό  άποτέλεσμα ΰπάρχει δχι άπλή άκολουθία, άλ- 
λά βαθιά , άναγκαία, Ισωτερική άλληλουχία. Μόνο Ικείνη ή σύν
δεση άνάμεσα στά  φαινόμενα που προηγοΰνται καί στά φαινόμε
να πού άκολουθοϋν μπορεί νά θεω ρηθεί αΙτιώδης, στήν δποία 
Ινα φαινόμενο δχι μόνο προηγείται άπό κάποιο άλλο, άλλά καί 
δρά , τό ηαράγβι, τό γ ν η α .  Ό  "Ενγκελς, έπικρίνοντας τούς 
συλλογισμούς τώ ν προμαρξιστών φιλοσόφων σχετικά μέ τή δια
φ ορά  άνάμεσα στή δρώ σα  αίτία (causa e ffic ien s ) καί τήν τελι



κή αίτια ^causa f in a lis ), τόνιζε δτι κάθε αιτία είναι οπωσδήπο
τε δρώ σα . «Α ιτία πού όέ δρα δεν είναι καν αίτια»1.

Ή  διαλεκτική μέθοδος μας προσφέρίΐ ενα σίγουρο κριτήριο 
για να κρίνουμε σω στά  τό χαρακτήρα τών σχέσεων ανάμεσα σέ 
δύο φαινόμενα. Τ ό κριτήριο αύτό είναι τό πείραμα, ή πρακτική 
δράση τών άνθρώπαιν. Ά ν ,  άφοΰ διαπιστώσουμε δτι υστέρα άπό 
Ινα δρισμένο φαινόμενο ακολουθεί κάποιο άλλο φαινόμενο και 
άφοΰ δημιουργήσουμε τ'ις συνθήκες μέσα στ'ις όποιες τό φαινό
μενο αύτό συντελεΐται στή φύση, μπορούμε να τό άναπαραγά- 
γουμε κα'ι μάλιστα νά τοΰ προσδόσουμε μια άπό τά πρίν καθο
ρισμένη κατεύθυνση, χαρακτήρα κτλ. —Ιχουμε κάθε λόγο νά ύ- 
ποστηρίζουμε δτι τό φαινόμενο πού προηγείται είναι αιτία τοϋ 
φαινομένου πού άκολουθεΐ. « .. . Χάρη στή δράση  r ο ν  άνθρώπσν 
— λέει δ  "Ενγκελς— θεμελιώνεται καί ή αντίληψη για τήν α ΐτιό- 
χ η τα ...»  ·.

*Η τελεολογία xa l & Ιντετερμινισμός είναι έχθροί της 
έπιστήμης. Α ιτιώδης έξάρτηση είναι ή Αντικειμενική εκείνη σύν
δεση τών φαινομένων δπου Ινα φαινόμενο γεννά, καθορίζει κά
ποιο άλλο. Ή  γνώση αύτής τής σύνδεσης είναι Ινα άπό τά  σπου
δαιότερα καθήκοντα τής έπιστήμης. ’ Εκεί δπου ή Ιρευνα τής 
αιτιώδους σύνδεσης τών φαινομένων σημείωσε τίς μεγαλύτερες 
έπιτυχίες, Ικεϊ είναι Ιδιαίτερα ούσιαστικές οί Ιπιτεύξεις τής έπι
στήμης, είναι πολύ μεγάλα τά πρακτικά της άποτελέσματα.

Ή  έχθρική πρός τήν έπιστήμη Ιδεαλιστική φιλοσοφία προσ
παθεί μέ δλα τα μέσα ν’  άνασκευάσει τίς έπιστημονικές αντιλή
ψεις για τήν αιτιότητα. Γ ια  τό  σκοπό αύτό έπιδιώκει νά έπ ω - 
φεληθεΐ άπό τίς παραμικρότερες δυσκολίες ή άσάφειες πού γεν
νιούνται στούς φυσιοδίφες κατά τήν Ιξήγηση τώ ν φαινομένων 
τής φύσης.

Έ τ σ ι ,  οί Ιδεαλιστές, Επωφελούμενοι άπό τήν Ελλειψη δεδο
μένων για τίς φυσικές αιτίες τής κίνησης τώ ν ούρανίων σ ω μ ά 
των τού ήλιακοΰ συστήματος, Ισχυρίζονταν κάποτε δτι ή κίνηση 
τώ ν  πλανητών συντελειται δυνάμει μιας «ουράνιας αρμονίας», 
προκαθορισμένης άπό κάποιον δημιουργό. Στήν πραγματικότητα 
αιτία τής νομοτελειακής κίνησης τών πλανητών γύρω  άπό τόν 
ήλιο είναι ή πραγματική φυσική άλληλεπίδραση τών ούρανίων

1. Φ. Ένγκελζ, Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 203.
2. Φ. Ένγκελς. Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 182.
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σ ω μ ά τω ν , πού έκφράζεται μέ τό  νόμο τής παγκόσμιας Ελξης. 
Κ α τα  τον ϊδ ιο  τρόπο οΐ Ιδεαλιστές έπωφελήθηκαν κάποτε άπό 
τήν άδυναμία νά Ιξηγηθοΰν οί αίτιες τής σκόπιμης Ικανότητας 
προσαρμογής τώ ν  όργανισμώ ν στό γύρω  τους περιβάλλον γιά νά 
έξαγγείλουν μια παπαδίστικη ψευτοδιδασκαλία, σύμφω να μέ τήν 
όποία ή π ροσαρμογή αυτή είναι τάχα άποτέλεσμα τής «σκόπιμης 
δράσης τοΰ δημιουργού».

Τ ό  σύστημα απόψ εων, πού άρνεΐται τήν υλική αΐτιώδη σύν
δεση τώ ν  φαινομένων καί Ισχυρίζεται π ώ ς τά  φαινόμενα τής φ ύ 
σης και τής κοινωνίας υπάρχουν καί συντελοΰνται κατά Ινα κα
θορισμένο τρόπο λόγω  τοΰ δτι υποτάσσονται δήθεν σέ κάποιον 
«υπέρτατο σκοπ ό» κα'ι πραγματοποιούν αυτόν τό «σκ οπ ό», δνο- 
μάζεται τελεολογία (άπό τήν έλληνική λέξη τέλος— σκοπός κα'ι 
λόγος— διδασκαλία).

Στήν Ιστορία τής φ ιλοσοφίας κήρυξε τόν τελεολογισμό, λό
γου χάρη, ό  Γερμανός Ιδεαλιστής φ ιλόσοφος Λ άιμπνιτς. Ό  φ ιλό
σ οφ ος  αυτός διετύπωσε τήν άντίληψη δτι υπάρχουν κάποιες 
πνευματικές ουσίες— «μ ονάδες», πού Εχουν δήθεν μια Ενδόμυχη 
τάση πρός άνώτερους σκοπούς, προσδιορισμένους άπό κάποια 
θεϊκή «προκαθορισμένη αρμ ονία». Ό  X . Β όλφ καί άλλοι δπαδοί 
τοΰ Λ άιμπνιτς κήρυχναν τ'ις ίδιες άπόψεις μέ άκόμα πιό αγοραία 
καί τριμμένη μορφ ή. Σ ύ μ φ ω να  μέ τ'ις άντιλήψεις τους ή γή υ
πάρχει για νά κατοικεί ό άνθρω πος πάνω  σ ’  αυτήν" ό  ήλιος—  
γιά νά δίνει στόν άνθ ρω π ο φ ώ ς  κα'ι ζέστη" ό άνθρω πος ζεΐ γιά 
νά δοξάζει τόν ΰψιστο κτλ. κτλ. *0  Φ. "Ενγκελς, κοροϊδεύοντας 
αυτές τ'ις απόψεις, Εγραφε π ώ ς σύμφω να μέ τήν τελεολογία «οΐ 
γάτες δημιουργήθηκαν για νά καταβροχθίζουν τά ποντίκια κα'ι 
τά ποντίκια γιά νά καταβροχθίζονται άπό τίς γάτες, καί δλη ή 
φύση δημιουργήθηκε για ν ’  αποδείχνει τή σ οφ ία  τοΰ δημιουργοΰ» *.

Μέ τή μιά ή τήν άλλη μορφ ή , περισσότερο ή λιγότερο απ ρο
κάλυπτα, ή τελεολογία είσάγεται λαθραία  άπό τή σύγχρονη αστι
κή φ ιλοσοφία , δταν ή τελευταία πραγματεύεται τόσο τα φαινό
μενα τής φύσης, δσο κα'ι τά φαινόμενα τής κοινωνικής ζω ής.

Ή  σύγχρονη άντιδραστική κατεύθυνση στή βιολογία— ό λε
γόμενος νεοβιταλισμός— χρησιμοποιεί πλατιά τήν τελεολογία, ανα
πτύσσοντας μυστικιστικές θεωρίες για κάποια πνευματική δύναμη, 
τήν «εντελέχεια», πού καθορίζει δήθεν τήν έξέλιξη τοΰ δργανι- 
σμοϋ πρός Ινα προδιαγεγραμμένο σκοπό κα'ι Ετσι πραγματοποιεί 
τή σκοπιμότητα τώ ν ζω ντανώ ν όργανισμών.

I . Φ. "Ενγκελς. Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 7.
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Στήν πραγματικότητα ή προσαρμογή τών δργανισμών σ τ »  
περιβάλλον προέκυψε με νομοτελειακό φυσικό τρόπο. Δημιουρ- 
γεΐται στό προτσές μιας μακρόχρονης Ιξέλιξης μέ τή φυσική Ιπι- 
λογή. Οί δργανισμοί, οί λιγότερο προσαρμοσμένοι στ'ις συνθήκες 
ύπαρξης, χάνονται, Ινώ  οί δργανισμοί οί πιό προσαρμοσμένοι 
στίς συνθήκες ύπαρξης, Ιπιζοΰν καί μεταβιβάζουν τά χρήσιμα 
για τό είδος γνωρίσματα στους απογόνους τους. *Η ϊδια  ή αλ
λαγή τώ ν δργανισμών στό προτσές τής προσαρμογής τους π ροσ
διορίζεται αίτιωδώ ς άπό μια καθοριστική Ιπίδραση τοϋ Ιξωτερικοϋ 
περιβάλλοντος. Συνεπώς ή προσαρμογή είναι άποτέλεσμα τελείως 
καθορισμένων φυσικών αιτιών, καί τό γεγονός τής ύπαρξής της 
δέν Ιπικυρώνει, άλλα αναιρεί τ'ις τελεολογικές θεω ρίες. Στήν έρ- 
μηνεία τής ίστορίας τής κοινωνίας ή τελεολογία χρησιμεύει άμεσα 
γιά τή δικαιολόγηση καί τήν δπεράσπιση τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
κ αθεστώτος : οί Ιργαζόμενοι, λέει, υπάρχουν ακριβώς γιά νά τούς 
Ικμεταλλεύονται καί οί κεφαλαιοκράτες υπάρχουν γιά νά π ραγμα
τοποιούν δισεκατομμύρια κέρδη !

*Η τελεολογία είναι Ιχθρός τής Ιπιστήμης' κλείνει τό δρόμο 
πρός τή γνώση τώ ν  αληθινών σχέσεων τών πραγμάτω ν, πού ή 
ανακάλυψή τους κάνει τόν άνθρω πο κυρίαρχο τής φΰσης. Οί 
κάθε είδους προλήψεις καί δεισιδαιμονίες σέ τελευταία ανάλυση 
έχουν τ'ις ρίζες τους στήν άρνηση ή στή μή κατανόηση τής άντι- 
κειμενικής αιτιώδους αλληλουχίας τώ ν φαινομένων.

Ε π ειδή  ακριβώς ή γνώση τών αιτιωδώ ν σχέσεων εξοπλίζει 
τόν άνθρω πο μέ τήν κατανόηση τής πραγματικής ουσίας τών γύ
ρ ω  του φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνίας, ή σύγχρονη 
αστική φ ιλοσοφία προσπαθεί μέ δλα τα μέσα «νά θεμελιώσει» 
τήν ανασκευή τοϋ ντετερμινισμού— τής διδασκαλίας ίής αντικει
μενικής αίτιότητας. Οί αστοί φιλόσοφοι καί Ιπιστήμονες, πλα
στογραφ ώντας τά δεδομένα τής Ιπιστήμης, κηρύχνουν μιά θ ε ω 
ρία δαμετρικά άντίθετη πρός τόν νίετερμινισμό— τόν ιντετερμι
νισμό. Οί ιδεαλιστές «φυσικοί», λόγου χάρη, διακηρύχνουν δ α  
στά  ατομικά φαινόμενα δέν υπάρχει αιτιότητα, δτι τό ήλεκτρό- 
νιο εχει «Ιλευθερία βούλησης». Στήν πραγματικότητα δμ ω ς τά 
ατομικά φαινόμενα, δπω ς κα'ι δλα τά φαινόμενα τής φύσης, είναι 
αίτιωδώ ς καθορισμένα. *Η σύγχρονη φυσική εδειξε δτι ή κίνηση 
τών ήλεκτρονίων δέν είναι Ινα μηχανικό προτσές, πού υπ οτάσ
σεται στούς νόμους τής μηχανικής τοΰ Νεύτωνα, άλλά ενα πο
λυσύνθετο σωματιακό - κυματικό προτσές πού υποτάσσεται σέ 
νέες, άγνωστες προηγούμενα, μορφές αιτιώδους σύνδεσης, πού 
Ινυπάρχει αντικειμενικά στά αντικείμενα τοΰ μικρόκοσμου. Κοντά



σ ’  αύτό ή γνώση αυτών τών νέων μορφών αίτιώδους σύνδεσης 
σημείωσε τόσο ουσιαστικές έπιτυχίες, ώ στε ή σύγχρονη φυσική 
τ'ις διατυπώνει μέ Ακριβολογημένη ποσοτικά έκφρασμένη μορφή, 
που Επιτρέπει νά προλέγουμε, πώ ς άκριβώς θ ά  μεταβάλλεται ή 
κατάσταση τών αντικειμένων τοΰ μικρόκοσμου μέ τό πέρασμα 
τοϋ χρόνου μέσα στίς δοσμένες συνθήκες. "Ο λα αυτά άνασκευά- 
ζουν Αποφασιστικά τίς κάθε λογής Επινοήσεις τώ ν ίντετερμινι- 
στών γιά «ελευθερία βούλησης» τοΰ ήλεκτρονίου. Ό  διαπρεπής 
Γάλλος επιστήμονας Π . Λ ανζεβέν χαρακτήρισε τόν Ιντετερμινι
σμό «διανοητική διαστροφή».

Μέ Ιδιαίτερη Επιμονή καί Εκλεπτυσμένο τρόπο Αρνοΰνται 
τήν αιτιότητα στα κοινωνικά φαινόμενα οί φ ιλοσοφοΰντες Απολο
γητές τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ. Τ ό  κήρυγμα τοΰ Ιντετερμινισμού στήν 
κοινωνική ζω ή αποβλέπει στή συγκάλυψη τών πραγματικών αί- 
τιών τώ ν φαινομένων καί σέ τελευταία Ανάλυση, δπω ς καί ή τε
λεολογία, χρησιμεύει για τή δικαιολόγηση τής κεφαλαιοκρατικής 
δουλείας : δν  δέν υπάρχει γενικά αιτιότητα, τότε δέν υπάρχει λό
γος να αναζητούμε καί τίς αΙτίες τής Εξαθλίωσης καί τής κατα* 
στροφής τώ ν εργαζομένων στόν καπιταλισμό, δέν ύπάρχει λόγος 
νά ψάχνουμε να βρούμε τίς αΙτίες τώ ν δλέθριων για τήν ανθ ρω 
πότητα Ιμπεριαλιστικών πολέμων !

Τ ό  κοινωνικό νόημα τοΰ Ιντετερμινισμού συνίσταται στό νά  
Ιμποδίσει τούς Εργαζόμενους να καταλάβουν γιατί ό  καπιταλι
σμός τούς φέρνει τερατώδικη Εκμετάλλευση, καταστροφή καί π ο 
λέμους, Ινώ  ή γνώση τών αιτιών τώ ν φαινομένων αύτών Εξο
πλίζει τούς εργαζόμενους στήν πάλη κατά τοΰ καπιταλισμού.

‘ Η  άρνηση τής Αντικειμενικής αιτιότητας στήν κοινωνική ζω ή  
όδηγεΐ σέ τυχοδιωκτισμό στήν πολιτική, πού είναι χαρακτηριστι
κός για τούς Ιθύνοντες τοΰ κεφαλαιοκρατικού κόσμου. ’ Α ντίθε
τα , ή παραδοχή τής αρχής τής αιτιότητας καί ή γνώση τώ ν α ΐ- 
τιών τώ ν  κοινωνικών φαινομένων οδηγεί στό να Αποκτά ή δρ ά 
ση τώ ν Ανθρώπων Ιπιστημονικά θεμελιωμένο χαρακτήρα. Α ύ τό ; 
άκριβώς δ χαρακτήρας προσιδιάζει στή δράση τοΰ Κ ομμουνιστι
κού Κ όμματος καί τοΰ Σοβιετικού κράτους.

Ούοιώδης καί έπουσ ιώδης άλληλουχία τώ ν  φ α ι 
νομένων. Στήν πραγματικότητα οί σχέσεις αιτίας καί Αποτε
λέσματος (αΐτιατοϋ) Εκδηλώνονται σέ πολύπλοκους καί πολύμορ
φους συνδυασμούς. ί_'έν είναι σπάνιο ενα καί τό ϊδιο  Αποτέλε
σμα νά προκαλεΐτ^  οχι Από μια μοναδική αίτία, Αλλά Από π ά ρα  
πολλές αιτίες, καί μια αίτία νά γεννά Αρκετά Αποτελέσματα.



“ Ετσι, λόγου χάρη, μιά μικρή έπιμήκυνση σώ ματος μπορεί νά ε ί 
ναι αποτέλεσμα τής θερμότητας, τής έπίδρασης ήλεκτρικοϋ πεδίου 
πάνω  στό σώ μα  ή τής έπίδρασης μαγνητικοϋ πεδίου. "Ε να καί 
τό ίδιο  φαινόμενο μπορεί νά προκύπτει από διάφορες αΙτίες, 
Ινα  καί τό Ιδιο άποτέλεσμα μπορεί νά είναι συνέπεια τής Αλλη
λεπίδρασης πολλών αίτιών ' ταυτόχρονα οί αίτίες πού δροϋν άπό 
κοινοϋ μπορούν νά συνδυάζονται κατά διαφόρους τρόπους. Οί 
συνδυασμοί αύτοί κάποτε είναι τέτιοι, ώ στε ή αίτία νά μήν συ
νοδεύεται άπό τό συνηθισμένο της άποτέλεσμα. Α υτό σημαίνει 
δτι σέ περίπτωση συνδυασμού αίτιών πού Ιπιδροΰν ή μιά στήν 
άλλη, τό  άποτέλεσμα μιας αίτιας μπορεί νά έκμηδενιστεΐ άπό τό 
άποτέλεσμα μιας άλλης αιτίας. Κ ά τω  άπό τήν έπίδραση μιας δύ
ναμης τό σώ μα  αλλάζει τήν κατάσταση τής μηχανικής του κίνη
σης. Δυο ϊσες δυνάμεις,.Ιπιδρώντας πάνω  σε Ινα καί τό ίδιο σ ώ 
μα πρός άντίθετες κατευθύνσεις, έκμηδενίζουν ή μιά τό άποτέ
λεσμα τής άλλης : ή κατάσταση τής κίνησης τοΰ σώ ματος παρα
μένει άμετάβλητη. 'Η  διαστέλλουσα έπίδραση μιας μηχανικής δύ
ναμης πάνω  σ ’  Ινα μεταλλικά άξονα μπορεί νά ίσοφαριστεΐ άπό 
μιά ορισμένη ψύξη του.

Γ ιά  νά ξεδιαλύνουμε τίς σχέσεις πού δ ιαμορφώ νονται κατά 
τήν άμοιβαία  περιπλοκή τώ ν  δ ιαφόρω ν  φαινομένων είναι άπα- 
ραίτητο νά κάνουμε προπαντός διάκριση άνάμεσα στις ουσιώδεις 
καί τίς έπουσιώδεις αλληλουχίες. Σ έ δποιοδήποτε σύνολο δρων, 
πού προσδιορίζουν τό Ινα ή τό  άλλο φαινόμενο, δέν παίζουν 
δλοι τόν ϊδιο  ρόλο, δέν άσκοΰν δλοι τήν ϊδια  έπίδραση στήν προέ
λευση καί στήν έξέλιξη ένός δοσμένου φαινομένου. ’ Α νάμεσά τους 
ύπάρχουν πάντα δροι σπουδαίοι, άποφασιστικοί κα'ι δροι δευτε- 
ρεύοντες έπουσιώδεις.

Τ ό έλάττωμα τής μεταφυσικής μεθόδου ^συνίσταται στό δτι 
μέσα στό σύνολο τώ ν δρω ν  τοΰ ενός ή τοϋ άλλου φαινομένου, 
μέσα στό σύνολο τώ ν συνδέσεων καί σχέσεων δέν δίνει τή δυνα
τότητα νά ξεχωρίσει κανείς τούς κύριους, τούς καθοριστικούς 
δρους καί αλληλουχίες. Τ ό  μπέρδεμα τώ ν  ουσιωδώ ν  κα'ι Ιπου- 
σιω δώ ν  σχέσεων, τώ ν  σπουδαίων κα'ι τ ό ν  μή σπουδαίων συν
δέσεων όδηγεΐ στήν έχλεχτική, πού είναι έπίσης έκφραση τοΰ 
μεταφυσικού τρόπου άντικρΰσματος τής πραγματικότη*ος. Ό  
έκλεκτικός βάζει στό lik e  σακί δλες τ'ις συνδέσεις καί σχέσεις τώ ν 
άντικειμένων και τώ ν  φαινομένων, σάν Ισάξιες. "O ta *  καταπιά
νεται μέ τή μελέτη τώ ν  φαινομένων, καταλήγει oftoiawlwii στό 
νά άπαριθμεΐ τίς ποικιλόμορφες αλληλουχίες καί σ χ έσ«ςϋ *ά ς άν· 
τικειμένου ή φαινομένου, χωρίς νά εισδύει στήν ουσία «Α τώ ν
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τώ ν  άλληλουχιών καί σχέσεων καί χωρίς νά βγάζει στήν έπιφά- 
νεια τόν πραγματικό τους ρόλο στήν προέλευση τοΰ δοσμένου 
φαινομένου.

‘ Η  Ικλεκτική πάντοτε χρησίμευσε καί χρησιμεύει σαν θεω ρη
τική θεμελίωση τοΰ δπορτουνισμοΰ —  αΰτοΰ τοΰ «άξιοπεριφρό- 
νητου κόμματος τής μ έση ς δ δοϋ » , πού για τό χατήρι τής άστι* 
κής τάξης συγκαλύπτει «δ,τι συγκεκριμένο καί άκριβολογημένο 
υπάρχει στόν ταξικό α γ ώ ν α . . . »  (Λ ένιν).

Τ ό νά ξερει κανείς νά ξεχωρίζει τή βασική, τήν άποφασιστι- 
κή σύνδεση πού υπάρχει ανάμεσα στα άλληλοχαθοριζόμενα φ α ι
νόμενα Εχει μεγάλη σημασία καί στήν έπιστήμη καί στήν πρα
κτική δράση. ’ Αποκαλύπτοντας τίς ουσιώδεις, τίς βασικές συν
δέσεις τώ ν  φαινομένων, ή υλιστική διαλεκτική διακρίνεται γιά 
τόν άκροβολογημένο, σαφή , καθορισμένο καί συγκεκριμένο χαρα
κτήρα της.

‘ Ο μαρξισμός - λενινισμός διδάσκει δτι καί τό  γεωγραφιχό 
περιβάλλον, καί ή αύξηση τοΰ πληθυσμοί, καί ή πυκνότητα τοΰ 
πληθυσμοΰ άσκοΰν έπίδραση στήν έξέλιξη τής κοινωνίας. Μ πο
ρούμε δμ ω ς δλα αυτά νά τά  βάλουμε στήν ίδ ια  σειρά μέ τόν 
τρόπο παραγωγής τών υλικών αγαθώ ν ; Ό τ α ν  δ Ικλεκτικός συγ
χέει τό κύριο με τό δευτερεΰον, βάζει δλους αύτούς τούς παράγοντες 
«τή ν  ίδια  μοίρα, με τό νά δηλώνει δτι ή έξέλιξη τής κοινωνίας 
άπό τή μια πλευρά έξαρτάται άπό τοΰτο, άπό τήν άλλη Ιξαρτά- 
ται άπό κείνο, άπό μια τρίτη πλευρά έξαρτάται άπό τό δείνα 
κ .ο  κ. Σ έ άντίΒ-εση πρός τόνέκλεκιικό δ  διαλεκτικός - υλιστής δέ 
στέκεται στό δρόμο τής άπλής άπαρίθμησης τώ ν δρων πού έπι- 
δροΰν στήν έξέλιξη τής κοινωνίας, άλλά ψάχνει νά βρει τήν άπ ο- 
φασιστική, τήν κύρια δύναμη πού’ καθορίζει τήν έξέλιξη τής κοι
νωνίας. Ή  κύρια αυτή δύναμη είναι άχριβώς δ  τρόπος παρα
γωγής τώ ν ύλικών αγαθώ ν.

Ή  αυστηρή διάκριση τώ ν ουσιωδώ ν άλληλουχιών άπό τίς 
έπουσιώδεις βοηθά νά άνακαλύψουμε τήν άναγχαιότητα καί 
τή νομοτέλεια ένός προτσές.

4. Νομοτέλεια. 'Αναγκαιότητα καί τυχαίο

Ή  ίν ν ο ια  τ ο ΰ  ν ό μ ο υ . Ν όμος είναι ή ουσιώ δης, έπαναλαμ- 
βανομένη, μόνιμα  δρώ σα σ τ ίς  δοσμένες συνθήκες σύνδεση Ανά
μεσα  σ τά  φαινόμενα πού  καθορίζει τή ν  άπόλυτα δρισμένη ροή  
ένός προτσές.

Κείνο πού χαρακτηρίζει τό νόμο είναι ή ένυπάρχουσα σ ’  αύ -
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τόν Αναγκαιότητα : άπό τή στιγμή πού υπάρχει ενα καθορισμέ
νο σύνολο όρω ν, τά φαινόμενα θ ά  γίνονται άκριβώς Ετσι, κι δχι 
κάπως αλλιώς. "Ε τσι, δ  νόμος έκφράζει τήν έσωτερική Αναγκαία 
σύνδεση πού ύπάρχει Ανάμεσα στα φαινόμενα, Ικφράζει τις β α 
σικές δυνάμεις κα'ι τάσεις πού δρουν στόν ύλικό κόσμο. "Ο π ω ς  
τόνιζε δ Β. I . Λένιν, νόμος είναι ή σχέση πού ύπάρχει Ανάμεσα 
στίς ούσίες Αλληλοσυνδεομένων φαινομένων.

Ο ί νόμοι πού ένυπάρχουν στα  φαινόμενα τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, δέν έξαρτώνται Από τή θέληση κα'ι τή συνείδηση τώ ν 
Α νθρώπων. Α ύτό είναι κοινό χαρακτηριστικό δλων τών νόμων 
τής πραγματικότητας. Ή  Αντανάκλαση τών νόμων τής φύσης 
καί τής κοινωνίας στή συνείδηση τών Ανθρώπων μέ τή βοήθεια 
τώ ν  διαφόρω ν έννοιών— αύτό είναι Ακριβώς οί νόμοι τής έπι
στήμης. Οί νόμοι τής έπιστήμης αντανακλούν τ'ις νομοτέλειες 
τώ ν προτσές πού συντελοΰνται Ανεξάρτητα από τούς Ανθρώπους.

Λ όγου χάρη, ό  νόμος τής Ιλεύθερης πτώσης τώ ν σωμάτων,, 
πού Ανακαλύφθηκε Από τον Γαλιλαίο, έκφράζει μιά δρισμέ- 
νη Αντικειμενική έξάρτηση, πού ύπάρχει Ανάμεσα στήν Από
σταση πού διανύει κάθε σώ μ α  πού πέφτει, καί στό  χρόνο. ‘ Ο  
νόμος τής ήλεκτρομαγνητικής Απαγωγής, πού στήν έφαρμογή του 
στηρίζονται οί γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, έκφράζει τήν Ανε
ξάρτητη Από τή θέληση τώ ν Ανθρώπων σύνδεση τής Αλλαγής μέ
σα  στό χρόνο τής μαγνηνικής ροής με τήν ηλεκτρική κινητήρια 
δύναμη.

’ Αποστολή τής έπιστήμης είναι νά γνωρίσει τούς νόμους τώ ν  
φαινομένων. "Ο ποιος Αρνεΐται τήν ύπαρξη νομοτελείων Ανεξάρ
τητων Από τήν Ανθρώπινη θέληση, δποιος παραιτεΐται Από τή 
μελέτη αύτών τών νομοτελείων, αύτός, ύπονομεύει τά θεμέλια 
τής έπιστήμης, καταλύει κάθε έπιστήμη.

Κ άθε τομέας τώ ν φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνικής 
ζω ής ύποτάσσεται σε μιά σειρά νόμους. "Ε τσι, λόγου χάρη, στόν 
τομέα τώ ν φ αινομένων τοΰ ήλεκτρισμοΰ καί τοΰ μαγνητισμού είναι 
γνωστοί : δ νόμος τοΰ Κουλόν, πού καθορίζει τήν Αλληλεπίδραση 
τώ ν Ακίνητων ηλεκτρικών φ ορτίων καί τώ ν μαγνητικών πόλων, 
δ νόμος τοΰ Μπιό καί τοΰ Σ αβά ρ , πού έκφράζει τήν Αλληλεπί
δραση τών ήλεκτρικών ρευμάτων, δ νόμος τοΰ "Ω μ, πού έκφρά- 
ζει τή σχέση τής έντασης τοΰ ρεύματος πρός τή δια φ ορά δυνα
μικού καί τήν ηλεκτρική άντίσταση τού αγωγού κτλ.

Ή  Ανακάλυψη τώ ν νόμων τής μιας ή τής δλλης ομάδας φ α ι
νομένων αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία τής έπιστήμης. 'Ω σ 
τόσο ή γνώση δέ σταματά εδώ , αλλά προχωρεί παραπέρα, Ανα-

ιοο



■καλύπτοντας γενικότερους νόμους, πού διέπουν δλο τόν τομέα 
τοΰ δοσμένου κύκλου φαινομένων στό σύνολό του κι δχι ΙπΙ μέ
ρους πλευρές του . Τέτιοι γενικότεροι νόμοι τοΰ ήλεκρομαγνητι- 
-σμοΰ για τα μικροσκοπικά σώ μα τα  είναι, λόγου χάρη, οΐ νόμοι 
τής ήλεκτροδυναμικής, που έκφράζονται στό σύστημα έξισώσεων 
τοΰ Μάξγουελ" οί νόμοι αυτοί είναι σω στοί γιά δλα τα ήλεκτρο- 
μαγνητικά φαινόμενα στό σύνολό τους. Χ άρη σ* αύτούς τους νό
μους γίνεται δυνατή ή ένιαία, δλοκληρωμένη έξήγηση τοΰ σννό- 
λου τών ήλεκτρομαγνητικών φαινομένων.

Σέ έξάρτηση άπό τό δν ό Ινας ή ό  άλλος νόμος έπεκτείνεται
δλα τά φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας ή Ισχύει μόνο 

για  μιά δρισμένη δμάδα τους, γίνεται ή διάκριση σέ γενικούς καί 
έπ'ι μέρους νόμους.

Π αραδείγματα τώ ν πιό γενικών νόμων είναι ot νόμοι τής 
διαλεκτικής καί Ιδιαίτερα ή αλληλεξάρτηση καί δ  άλληλοκαθορι- 
«τμός τώ ν φαινομένων. Καθολικός νόμος τής φύσης είναι δ νόμος 
τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας' σύμφω να μ ’  
α ϊτό ν  τό νόμο κάθε μορφή κίνησης στίς καθορισμένες σέ κάθε 
χωριστή περίπτωση συνθήκες, άμεσα ή Εμμεσα, μα κατ* άνα- 
γκαιότητα, μετατρέπεται αναπόφευκτα σέ άλλη μορφή κίνησης· 
Μ ιά άπό τίς ΙπΙ μέρους έκδηλώσεις αύτοΰ τοΰ νόμου είναι τό 
δτι κάθε μηχανική κίνηση μπορεί μέσω  τής τριβής νά μετατρα
πεί σέ θερμότητα. "Ε τσι μέ τήν τριβή μπορεί νά παραχθεΐ φ ω 
τιά κτλ. Π αραδείγματα έπ'ι μέρους νόμων τής φύσης είναι δ νό
μος τής φυσικής έπιλογής, δ νόμος τής σταδιακής έξέλιξης κτλ. 
*0  τομέας δράσης αύτών τώ ν νόμων είναι στενότερος άπό τόν 
τομέα δράσης τώ ν προαναφερθέντων νόμ ω ν : οί νόμοι αύτοί 
Ισχύουν μόνο γιά τή ζωντανή φύση.

Κ άθε ΙπΙ μέρους νόμος μπορεί νά Ιχει γενική Ισχύ γιά Ινα 
καθορισμένο τομέα φαινομένων. Λ όγου χάρη, δ περιοδικός νόμος 
τοΰ  Μεντελέγεφ εϊναι γενικός νόμος τής χημείας καί τής φυσικής' 
δ  νόμος τής φυσικής Ιπιλογής είναι γενικός νόμος τής βιολογίας.

Ό  περιοδικός νόμος τοΰ Μεντελέγεφ είναι τό βά θρο δπου 
στηρίζεται δλη ή σύγχρονη θεω ρία  τής δομής τής ΰλης. 'Ο  νόμος 
αυτός έκφράζει τό γεγονός δτι οί Ιδιότητες δλων τών χημικών 
στοιχείων, κα θώ ς καί τά εϊδη, δ  χαρακτήρας καί οί Ιδιότητες τών 
δια φ όρω ν  Ινώσεων τών χημικών στοιχείων βρίσκονται σέ άδιά- 
ρηκτη σύνδεση καί σέ έντελώς καθορισμένη περιοδική έξάρτηση 
άπό τό μέγεθος τοΰ άριθμοΰ σειράς τοΰ χημικοΰ στοιχείου κα'ι 
τοΰ  φορτίου τοΰ πυρήνα τοΰ άτόμου. Ό  Μεντελέγεφ διετύπωσε 
«ύτόν  τόν νόμο υστέρα άπό τή μελέτη τών διαφόρω ν χημικών
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στοιχείων στήν Ισωτερική σύνδεση χαΐ Αμοιβαία σχέση τους μέ 
τ* Αλλα στοιχεία, χαΐ δχι στήν Απομόνωσή τους. *0  Μεντελέγεφ, 
Ανακαλύπτοντας καί θεμελιώνοντας τόν περιοδικό νόμο, γκρέμισβ 
τή μεταφυσική άποψη πού κυριαρχούσε πρίν άπ* αύτόν στή χη
μεία, δτι τά χημικά στοιχεία καί ot ένώσεις τους είναι μιά τυ
χαία συσσώρευση χωριστών ούσιών, που δέ συνδέονται ή μιά μέ 
τήν Αλλη καί δέν ίχουν τίποτε τό κοινό μεταξύ τους.

*0  οικονομικός νόμος τής Υποχρεωτικής Αντιστοιχίας τώ ν  
σχέσεων παραγωγής πρός τό χαρακτήρα τώ ν  παραγωγιχών δυ 
νάμεων είναι γενικός κοινωνιολογικός νόμος, πού σχετίζεται μ* 
δλες τ'ις φάσεις τής κοινωνικής έξέλιξης.

Ό  οΙκονομικός νόμος τής Υποχρεωτικής Αντιστοιχίας τώ ν  
σχέσεων παραγωγής πρός τό χαρακτήρα τώ ν παραγωγικών δυνά
μεων άποτελεΐ τή βάση τής έπιστήμη; τής κοινωνίας. *0  νόμος 
αύτός Ικφράζει τό Αδιαφιλονίκητο, Αντικειμενικό γεγονός δτι οί 
σχέσεις παραγωγής δέν μπορούν νά μένουν πολύν καιρό π ίσω  
άπ ό τήν άνάπτυξη τώ ν παραγωγικών δυνάμεων καί να βρίσκονται 
σέ Αντίθεση μ ’  αύτές, γιατί οί παραγωγικές δυνάμεις μποροΰν 
να Αναπτύσσονται πλήρως μόνο στήν περίπτωση πού οί σχέσεις 
παραγωγής Ανταποκρίνονται στό χαρακτήρα, στήν κατάσταση 
τώ ν  παραγωγικών δυνάμεων καί δίνουν έλεύθερο πεδίο στήν Α
νάπτυξή τους. Γ ι ’  αύτό τό λόγο οί σχέσεις παραγωγής πού έχουν 
μείνει πίσω  Από τήν Ανάπτυξη τώ ν παραγωγικών δυνάμεων, 
πρέπει Αργά ή γρήγορα νά φ θάσουν, και πραγματικά φθάνουν, 
σέ άντιστοιχία πρός τό έπίπεδο άνάπτυξης καί τό χαρακτήρα τώ ν  
παραγωγικών δυνάμεων.

Οί διάφοροι κοινωνικοί σχηματισμοί στήν οικονομική τους 
έξέλιξη υποτάσσονται σέ δικούς τους είδικούς οικονομικούς νό
μους. Κι αύτό είναι κείνο πού τούς κάνει νά ξεχωρίζουν κα'ι νά 
διαφέρουν δ  2νας άπό τόν άλλο. Ό  γενικός δμως κοινωνιολο
γικός νόμος τής Υποχρεωτικής αντιστοιχίας τών σχέσεων παρα
γωγής πρός τό  χαρακτήρα τώ ν παραγωγικών δυνάμεων κυριαρ
χεί πάνω  σ ’  αύτούς τούς ΙπΙ μέρους νόμους κα'ι συνδέει δλους 
τούς κοινωνικούς σχηματισμούς τόν ?να μέ τόν άλλον, μετατρέ- 
ποντας τήν έξέλιξη τής κοινωνίας σ ’  ?να ενιαίο φυσικοΤστορικό 
προτσές.

*0  Ιστορικός χαρακτήρας τώ ν  νόμων. Π αραπάνω  δείξα
με δτι οί πιό γενικοί νόμοι τού ύλικοϋ κόσμου είναι αιώνιοι. 
Απόλυτοι νόμοι. Οί νόμοι τοΰ αντικειμενικού κόσμου στή συγ
κεκριμένη τους εκδήλωση είναι Ιστορικοί.

102



Κ άτω  από ορισμένους υλικούς δρους προκύπτουν βρισμένοι 
νόμοι κα'ι κάτω  από άλλους υλικούς δρους προκύπτουν άλλοι νό 
μοι. "Α ς  πάρουμε τούς νόμους τής ανόργανης φύσης. Ε ίναι νό 
μος τής φύσης κα'ι μάλιστα «α ιώ ν ιο ; νόμος τής φύσης», τό δτι 
σέ θερμοκρασία άπό Ο* εω ς 1 0 0 ' C τό νερό παραμένει ύγρό. 
Mù ό νόμος αυτός δεν Ισχύει παντού κα'ι πάντα. Γ ια  νά Ιχει 
ισχύ ό νόμος αυτός χρειάζεται νά ύπάρχουν: 1) νερό, 2) θ ερμ ο
κρασία άπό 0 °  εω ς ΙΟΟ" C κα'ι 3) κανονική ατμοσφαιρική πίεση 
(ίση μέ τήν πίεση στήλης υδραργύρου ύψους 760 χιλιοστομ.). 
Ουτε δμ ω ς στό φεγγάρι ούτε στόν ήλιο υπάρχει νερό, μήτε καί 
ορισμένοι ά'λλοι δροι. Γ ι ’  αύτό ό παραπάνω νόμος δέν Ισχύει 
γι’  αυτά τά ουράνια σώ ματα .

Στις συνθήκες τώ ν διάπυρων «στρ ω ν , πού Ιχουν έκατομμύρια 
βαθμούς θερμοκρασία, τά ατομα τών χημικών στοιχείων δέν 
μπορούν νά ύπάρχουν μέ τή συνηθισμένη μορφή ' άπό τά άτομα 
αυτά έχουν άποσπασί)·εΙ τά ηλεκτρονικά περιβλήματα, και οί πυ
ρήνες τώ ν  ατόμων είναι «απογυμνωμένοι». Σ έ τέτιες συνθήκες βα 
ριοί πυρήνες δέν μπορούν νά ύπάρχουν. Γ ι ’  αύτή τήν αίτία δ 
περιοδικός νόμος τώ ν χημικών στοιχείων δέν Ιχει Ιδώ  ίσχύ.

ΙΙροτοϋ αρχίσουν νά ισχύουν στόν πλανήτη μας οί νόμοι τής 
δργανικής φΰσης πέρασε πάρα πολύς καιρός ώ ς τήν περίοδο I -  
κείνη πού στόν πλανήνη μας έμφανίστηκαν ζωντανά δντα.

Οί νόμοι τής κοινωνικής ζω ής γεννήθηκαν δταν ό ά ν θ ρ ω 
πος ξεχώρισε άπό τόν κόσμο τών ζώο)ν’ μέ τό σχηματισμό τής 
άνθρώπινης κοινωνίας τέτιοι βιολογικοί νόμοι δπως,, λόγου χάβη, 
ή φυσική επιλογή, Ιχασαν εδώ  τήν Ισχύ τους.

Στό  μέτρο πού ή ανθρώπινη κοινωνία Ιξελισσόταν καί περ
νούσε άπό τή μιά βαθμίδα στήν άλλη, άλλαζαν καί οί νόμοι πού 
ενυπήρχαν σέ καθεμιά άπ ’  αύτές τίς βαθμίδες. “ Ε τσι μέ τό  πέ
ρασμα από τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό εχασε τήν Ισχύ του 
ό νόμος τού συναγωνισμού καί τής αναρχίας τής παραγωγής καί 
άρχισε νά Ισχύει ενας νέος νόμος— δ νόμος τής σχεδιασμένης 
(αναλογικής) άνάπτυξης τής έθνικής οικονομίας. Συνάμα στένε- 
ψε ή σφ αίρα  δράσης τοϋ νόμου τής αξίας, νόμου πού ένυπάρχει 
στήν εμπορευματική οικονομία, επειδή δ νόμος αύτός στό σ ο σ ια 
λισμό περιορίζεται άπό ορισμένα πλαίσια.

"Ο π ω ς οί νόμοι τής φυσιογνωσίας, ετσι καί οί νόμοι τω ν  
κοινωνικών επιστημών είναι αντικειμενικοί, δέν έξαρτώ νται άπό 
τή θέληση τώ ν  άνθρώ πω ν. Α ύτό είναι τό κοινό χαρακτηριστικό 
τους. Ταυτόχρονα δμ ω ς οί νόμοι τής φυσιογνωσίας καί οί νόμοι 
τώ ν κοινωνικών επιστημών Ιχουν ορισμένες χαρακτηριστικές I-
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διότητες, πού ξεχοιρίζουν τούς νόμους αυτούς τόν ί'να άπό τόν 
δλλο.

Μια άπό τίς Ιδιομορφίες τώ ν νόμων τών κοινωνικών φ αινο
μένων καί ιδιαίτερα τώ ν νόμων τής πολιτικής οικονομίας, πού 
τούς ξεχωρίζουν από τούς νόμους τής φυσιογνωσίας, είναι οτι οί 
περισσότεροι απ ’  αυτούς δέν είναι μακραίωνοι. Οί νόμοι τών 
κοινωνικών φαινομένων έχουν Ισχύ στή διάρκεια μ ια ; ορισμέ
νης Ιστορικής περιόδου, κι επειτα παραχωρούν τή θέση τους σέ 
νέους νόμους.

Στή διάρκεια τής ανθρώπινης Ιστορίας ϊσχυαν μια σειρά ει
δικοί νόμοι, πού προσιδιάζουν σέ καθεμιά από τίς βαθμίδες τής 
κοινωνικής έξέλιξης— στό π ρωτόγονο κοινοτικό, στό δουλοκτητι
κό, στό φεουδαρχικό, στό κεφαλαιοκρατικό καθεστώ ς. Οί νόμοι 
έξέλιξης αυτών τώ ν κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών π α ρα 
χωρούσαν διαδοχικά τή θέση τους δ ένας στόν άλλο, στό μέτρο 
πού άλλαζε δ τρόπος παραγω γής τώ ν υλικών αγα θώ ν. Συνεπώς 
οί νόμοι αυτοί ϊσχυαν στή διάρκεια μιας ορισμένης, ιστορικά 
περιορισμένης περιόδου. Μερικοί κοινωνικοί νόμοι ϊσχυαν στή 
διάρκεια πιό μακρόχρονων περιόδων καί χαρακτήριζαν μιά σειρά 
κοινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς (δπω ς λόγου χάρη δ νόμος 
τής αξίας) ή δλους τούς κοινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς 
(δπ ω ς δ νόμος τής υποχρεωτικής Αντιστοιχίας τώ ν σχέσεων π α 
ραγω γής πρός τό χαροκτήρα τώ ν π αραγω γικών δυνάμεων). Μ ολα
ταύτα ακόμα καί οί νόμοι αυτοί είναι λιγότερο μακρόχρονοι απ ’ 
δ ,τι λόγου χάρη, οί νόμοι τής ζωντανής φΰσης, πού υπήρχε πολύ 
πριν άπό τή γένεση τού ανθρώ που καί τής ανθρώπινης κοινω 
νίας καί πού οί νόμοι της δέν άλλαξαν στή διάρκεια τής α ν θ ρ ώ 
πινης Ιστορίας. Ά κ ό μ α  πιό μακραίωνοι είναι οί νόμοι τής ανόρ
γανης φΰσης, οί νόμοι δς πούμε τής ουράνιας μηχανικής, πού 
διέπουν τήν κίνηση τώ ν απλανών Αστέρων, τών πλανητών κτλ. 
"Α λλαζαν οί νόμοι τοΰ πρωτόγονου-κοινοτικού, τοΰ δουλοκτητι
κού, τοΰ φεουδαρχικοΰ, τοΰ κεφαλαιοκρατικού κ α θεστώ τος, δμ ω ς 
δπ ω ς  καί προηγούμενα δροΰσαν, δρούν καί θά  δροϋν καί στό 
μέλλον δ  νόμος τής παγκόσμιας έλξης, οί νόμοι τής ήλεκτροδυ
ναμικής, δ νόμος τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ενέρ
γειας καί οί άλλοι νόμοι τής φττσιογνωσίας.

Μ ια άλλη Ιδιομορφία τώ ν ν όμων τώ ν  κοινωνικών επιστημών, 
Ιδιαίτερα τώ ν  νόμων τής πολιτικής οικονομίας, είναι τό γεγονός 
δτι ή διεύρυνση τής σφ αίρας δράσης τών νέω ν νόμων, ιδιαίτερα 
τώ ν  οικονομικών νόμων, ή Εξοδός τους σέ έλεΰθερο πεδίο συναν
τά  τή λυσσαλέα Αντίσταση τώ ν  δυνάμεων τής κοινωνίας πού
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ίφαγαν  τό ψωμί τους. Γ ι ’  αυτό ot νέοι νόμοι μποροΰν νά βγοΰν 
σέ έλεΰθερο πεδίο δράσης στήν έξέλιξη τής κοινωνίας μόνο στήν 
περίπτωση πού θά  βρεθεί ή κοινωνική δύναμη πού θά  μπορέσει 
νά συντρίψει τίς δυνάμεις τοϋ παλιοϋ κα'ι ν’  ανοίξει τό δρόμο 
για Ινα νέο κοινωνικό καθεστώς.

Οί νόμοι τοΰ σοσιαλισμοΰ άρχισαν νά δροϋν στήν Ε Σ Σ Δ  
ακριβώς έπειδή μέ τή μορφή τής Ισχυρής συμμαχίας τής έργα- 
τικής τάξης καί τής αγροτιάς τής Ρ ω σίας βρέθηκε ή δύναμη πού 
τσάκισε τήν αντίσταση τώ ν ξεπερασμένων δυνάμεων τής κεφα
λαιοκρατικής κοινωνίας, πού δέν έδιναν τή δυνατότητα στούς 
νέους νόμους νά βγοϋν σέ έλεΰθερο πεδίο δράσης.

Έ τσι, ot νόμοι τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας έκδηλώνονται, 
άρχίζουν νά Ισχυουν, δταν ύπάρχουν οί αντίστοιχες, άπόλυτα κ α θ ο 
ρισμένες συνθήκες καί σέ στενή σύνδεση και εξάρτηση άπ ’  αυτές.

Συνεπώς οί νόμοι τής φΰσ~>ς κα'ι τής κοινωνίας Ικφράζουν 
•τήν άναγκαία άλληλουχία τώ ν φαινομένων μέσα σέ καθορισμένες 
συνθήκες.

*Η Αναγκαιότητα καί τό τυχαίο. Χαρακτηριστικό γνώ ρι
σμα τής άλληλουχίας, πού έκφράζεται μέ τόν Ινα ή τόν άλλο 
νόμο, είναι ή Ινυπάρχουσα σ ’  αύτήν άναγκαιότητα. ’ Α ναγκαιό
τητα σημαίνει μιά αύστηρά καθορισμένη τάξη, σύμφω να μέ τήν 
όποία ξετυλίγονται τά άλληλοσυνδεόμενα φαινόμενα ή οί κρίκοι 
ένδς καί τοϋ ίδιου φαινομένου, κα'ι χάρη στήν όποία μέσα στίς 
δοσμένες συνθήκες τό προτσές συντελεΐται άκριβώς Ιτσι κι δχι 
άλλιώς. Ω σ τ ό σ ο  στήν άληθινή πραγματικότητα ή άναγκαιότητα 
πού Ινυπάρχει στά φαινόμενα κάθε άλλο παρά παρουσιάζεται 
πάντα μέ τήν άμεση, καθαρή δψη της. Δυο δμοια φαινόμενα 
πού υποτάσσονται σ ’  εναν καί τόν ϊδιο νόμο, κατά κανόνα δέν 
συντελοΰνται κατά τόν ίδιο  τρόπο. Λ όγου χάρη, συντελεΐται κατά 
τρόπο άναπόφευκτο ή άλλαγή τώ ν  έποχών τοϋ ?τους. Μέ αύστη- 
ρή άναγκαιότητα τό  καλοκαίρι τό διαδέχεται τό  φθινόπω ρο καί 
υστέρα άπό τό φ θινόπω ρο άκολουθεΐ δ χειμώνας. *Η τάξη αυτή 
τής άλλαγής τώ ν  Ιποχών τοΰ Ιτους ?χει τή βάση της στίς νομο
τέλειες τής περιφοράς τής γής γΰρω  άπό τόν ήλιο. Τ όν ?να δμως 
χρόνο ή άντίστοιχη Ιλάττωση τής θερμοκρασίας καί ή πτώση 
χιονιοΰ, πού σημειώνει τήν Ιναρξη τοΰ χειμώνα, συντελεΐται μια 
ορισμένη μέρα κα'ι τόν άλλο χρόνο συντελεΐται άλλη μέρα. Τ ό δτι 
υστέρα άπό τό φθινόπω ρο θά  έπέλθει δ  χειμώνας είναι άναγκαΐο. 
Π ότε δμως, ποια μέρα άκριβώς, θ ά  πέσει τό πρώτο χιόνι, αύτό 
είναι τυχαίο.
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Τυχαία φαινόμενα είναι τά  φαινόμενα έκεΐνα πού δέν άπο- 
ρέουν κατ’  αναγκαιότητα, δηλ. αναπόφευκτα, από τή δοσμένη 
βασική σύνδεση τώ ν  φαινομένων. Τυχαία φαινόμενα είναι τά φ α ι
νόμενα εκείνα πού στίς δοσμένες συνθήκες, στή δοσμένη σύνδεση 
τώ ν  φαινομένων μπορούν νά γίνουν, μπορούν δμ ω ς κα'ι να λεί- 
ψουν ή νά γίνουν αλλιώς.

Κα'ι τό τυχαίο επίσης καθορίζεται άπό συγκεκριμένες αίτιες, 
δέν σχετίζεται δμ ω ς μέ τήν ουσιώδη σύνδεση τώ ν φαινομένων, 
άλλά μέ μια παράπλευρη σύνδεσή τους. Γ ι ’  αύτό και τά τυχαία 
φαινόμενα δέν είναι αναγκαία γιά τή δοσμένη ουσιώδη σύν
δεση τώ ν φαινομένων. Τ ά  τυχαία φαινόμενα δέν είναι τυπικά 
γιά τό δοσμένο προτσές : ή τυχαία σύνδεση παρουσιάζεται στό 
δοσμένο προτσές σάν κάτι τό δευτερεΰον κι δχι σάν τό κύριο, τό 
καθοριστικό.

Τ ό  δτι ενα βλήμα πυροβολικού μέ δοσμένη γωνία ανύψωσης 
τοΰ πυροβόλου και μέ δοσμένο μέγεθος γεμίσματος έκτοξεύεται 
σέ τελείως καθορισμένη απόσταση, είναι νομοτελειακό, αναγκαίο. 
Τ ό μέγεθος αύτής τής άπόστασης καθορίζεται μέ απόλυτη ακρί
βεια άπό τή νομοτελειακή σχέση πού υπάρχει άνάμεσα στήν αρχι
κή ταχύτητα τοΰ βλήματος κατά τήν εκτόξευσή του, στή γω νία 
ΰψ ωσης τοΰ σωλήνα κα'ι στή δύναμη τής βαρύτητας. Κα'ι δία ν  
πραγματοποιηθεί ή βολή, τό βλήμα θ ά  διανύσει αυτή τήν άπ ό- 
σταση κατά τρόπο άναπόφευκτο, άναγκαΐο. Τ ό  δτι υμως τό  βε
ληνεκές τού βλήματος ελαττώνεται κάπως ή μακραίνει κάτω  άπό 
τήν έπίδραση ριπών έναντίου ή ευνοϊκού ανέμου πού εχει άρ - 
χίσει ξαφνικά νά φ υσά , είναι τυχαίο, έπειδή ή άλλαγή αύτή δέν 
προκύπτει άπό τήν ουσία τώ ν βασικών σχέσεων πού υπάρχουν 
άνάμεσα στήν άρχική ταχύτητα τοΰ βλήματος, στή γωνία άνύ- 
ψ ωσης τοΰ σωλήνα τοΰ πυροβόλου κα'ι στή δύναμη τής βαρύτη 
τας, άλλά άπό μιά εξωτερική γιά τό δοσμένο προτσές έπίδραση. 
*Η έπίδραση αύτή μπορεί νά υπάρχει στή δοσμένη σύνδεση τών 
φαινομένων, μπορεί δμ ω ς κα'ι νά μην υπάρχει.

Τ ό  τυχαίο δέν είναι κάτι πού άρνεϊιαι τήν άναγκαιότητα, 
κάτι ξένο πρός αυτήν, άσυμβίβαστο μέ τήν νομοτέλεια. Στήν 
άληθινή πραγματικότητα, δπου δροΰν δχι μόνο οί κύριες κα'ι β α 
σικές, οί εσωτερικές συνδέσεις τών φαινομένων, μά καί οί π αρά
πλευρες, οί δευτερεύουσες, οί έξωτερικές συνδέσεις, ή άναγκαιό
τητα εκδηλώνεται μέ τή μορφή τοΰ τυχαίου. Σ έ  δσο εύνοϊκές 
συνθήκες κι δν Ιχει γίνει ή βολή πυροβολικού, πάντα είναι εν
δεχόμενα τά τυχαία : μπορεί νά σηκωθεί Ινας άνεμος πού δέ φ υ 
σούσε στήν άρχή' μπορεί ν ’  άλλάξει κάπως ή κατεύθυνση του
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στα υψηλότερα στρώματα τής ατμόσφαιρας, όπου ανέρχεται τό 
βλήμα στή διάρκεια τής διαδρομής του ’ δέν αποκλείεται ή δυνα
τότητα ν’  αλλάξει ή πίεσή κα'ι ή ύγροσκοπική κατάσταση στό 2να 
ή στό αλλο τμήμα τής τροχιάς τοΰ βλήματος, ν ’  Αλλάξει ή θερ 
μοκρασία τοΰ γεμίσματος πρ'ιν άπό τή βολή κτλ. Ή  επίδραση 
αυτών τών τυχαίων είναι ποικιλόμορφη καί αντιφατική· σ ’  έξάρ
τηση απ ’  αυτά τα τυχαία τό βλήμα εκτοξεύεται πότε πιό μακριά, 
πότε πιό κοντά, παρεκκλίνει πότε δεξιά, πότε αριστερά, καί οί 
παρεκκλίσεις αυτές είναι πότε περισσότερο, πότε λιγότερο ση
μαντικές. Ά π ό  πρώτη ματιά μπορεί μάλιστα νά φανεί δτι δέν 
υπάρχει κανένας αυστηρά καθορισμένος νόμος κίνησης τοΰ βλή
ματος. 'Ω στόσο , οί άνθρωποι, έκτελώντας Ινα μεγάλο Αριθμό 
βολών κα'ι μελετώντας προσεκτικά τά αποτελέσματα τής βολής, 
πείστηκαν δτι ύπάρχει ενας τέτιος νόμος καί δτι δ νόμος αυτός 
ανοίγει μέ σιδερένια αναγκαιότητα τό δρόμο του μέσα απ ’  δλα 
τα τυχαία κα'ι τις τυχαίες παρεκκλίσεις. *Η δύναμη καί ή Αναγ
καιότητα τον νόμου συνίσταται άκριβώς στό δτι σέ τελευταία 
Ανάλυση ό νόμος /αθ-νποτάσσει δλα τά τυχαία καί περιορίζει τή 
δράση τους. Οί τυχαίες Αλλαγές στό βεληνεκές τοΰ βλήματος 
συναντιόνται τόσο συχνότερα, δσο  πιό Ασήμαντες είναι, καί Αν
τίστροφα : δσο πιό σημαντικές είναι ώ ς  πρός τό  μέγεθος, τόσο 
εΐΐα ι πιό σπάνιες. Στήν πράξη δέν μποροΰν καθόλου νά Υπάρ
χουν παρεκκλίσεις που νά ξεπερνοΰν ëva  βρισμένο μέγεθος. "Ο σο  
κι δν ποικίλλουν τά βεληνεκή κάτω  Από τήν έπίδραση τυχαίων 
αίτιών, τό μέσο μέγεθος τοΰ βεληνεκοΰς τοΰ βλήματος, μέ δο 
σμένη τή σκόπευση τοΰ πυροβόλου καί δοσμένο τό  γέμισμα καί 
μέ Αρκετά μεγάλο τόν αριθμό βολών, Αποτελεί μέγεθος όλότελα 
καθορισμένο καί σταθερό. Τ ό  μέσο αύτό μέγεθος τής Απόστασης 
Ανταποκρίνεται μέ ακρίβεια στό νόμο κίνησης τοΰ βλήματος στίς 
δοσμένες συνθήκες. Α ύτό ακριβώς τό μέγεθος είναι τό αναγκαίο. 
"Ε τσι, ή Αναγκαιότητα μαζί μέ τό Αναπόφευκτο πού ένυπάρχει 
σ9 αυτήν ανοίγει τό δρόμο της μέσα Από μιά μάζα τυχαίων.

Δέν ύπάρχουν φαινόμενα δπου νά δροΰν μόνο όρισμένες βα 
σικές, μόνιμες, κύριες συνδέσεις πού όδηγοΰν σέ αυστηρά Αναγ
καία Αποτελέσματα, Δίπλα σ ’  αύτές δροΰν πάντα δευτερεύουσες, 
παράπλευρες, ασταθείς συνδέσεις πού προκαλοΰν τοΰτες ή έκεΐ- 
νες τ'ις παρεκκλίσεις από τά αναγκαία αυτά Αποτελέσματα. Μ ’ 
δλλα λόγια, τά φαινόμενα συντελοΰνται μέσα σέ μεγάλη περι
πλοκή τώ ν  αιτιών, πού έπιδροΰν πάνω σ ’  αύτά. "Ε τσι στίς πραγ
ματικές συνθήκες τής Αλληλουχίας τώ ν φαινομένων ή αναγκαιό
τητα έκφράζεται μέ τή μορφή τοΰ τυχαίου. Τονίζοντάς το αύτό
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ό "Ενγκελς εδειχνε δτι τό τυχαίο είναι ή μορφή εκδήλωσης τής 
Αναγκαιότητας κα'ι ή συμπλήρωσή της.

*Αν Ιξετάσουμε τό σύνολο μεγάλου αριθμού μεμονωμένων 
φαινομένων τότε, δν κα'ι στό καθένα άπ ’ αυτά θά  υπάρχει λίγο- 
πολύ σημαντικό στοιχείο τυχαίου, στό σύνολο αυτών τών φαινο
μένων θά  κυριαρχεί ή αναγκαιότητα πού Ικφράζεται σ ’  ?ναν 
καθορισμένο νόμο. ‘ Ο  ποικιλόμορφος συνδυασμός τών αιτιών, 
πού Ιπιδροΰν πάνω  στα  φαινόμενα, καθορίζει τ'ις ατομικές διά
φορες τώ ν  φαινομένων. Σ τό  νόμο έξαλείφονται οί Ατομικές αυ 
τές Ιδιομορφίες τών μεμονωμένων φαινομένων, οί παρεκκλίσεις 
τους άπό τό γενικό τύπο κα'ι έκδηλώνονται τα γνωρίσματα που 
είναι χαρακτηριστικά για τό δοσμένο είδος φαινομένων.

Τ ά  τυχαία επιδρούν στήν έξέλιξη τώ ν φαινομένων, προκα- 
λοΰν παρεκκλίσεις από τό βασικό δρόμο. 'Ω στόσο ή ύπαρξη τυ
χαίων, πού προκαλοΰν παρεκκλίσεις στήν εξέλιξη τών φ αινομέ
νων, δέν μαρτυρεί αδυναμία τώ ν νόμων, άλλα τήν πολυπλοκό- 
τητα τής εκδήλωσής τους.

*Η έπιστήμη καί ή πράξη γνωρίζουν δχι λίγα παραδείγματα 
διαλεκτικής μετατροπής τοΰ τυχαίου σέ αναγκαίο, καί Αντίστρο
φ α , τοΰ αναγκαίου σέ τυχαίο. "Ε να φαινόμενο πού είναι τυχαίο 
σ ’  εναν τομέα τής φύσης ή σέ δρισμένες συνθήκες, σέ άλλον το
μέα τής φύσης ή σέ «λλες συνθήκες έμφανίζεται σαν Αναγκαίο. 
Κείνο πού στή φύση συντελεΐται τυχαία μπορεί υστέρα άπό μιά 
συνειδητή δράση τών ανθρώ πω ν να γίνει αναγκαίο Γ νωρίζοντας 
τούς δρόμους άλλαγής τής κληρονομικότητας τού δργανισμού, 
μπορούμε, μέ τή δημιουργία Αντίστοιχων συνθηκών, νά τόν Αλ
λάξουμε. Ή  Ιδιομορφία τής πρωτοπ όρας δημιουργικής Ιπιστή- 
μης συνίσταται στό δτι μπορεί νά κάνει Αναγκαίο έκεΐνο πού 
στή φύση συντελεΐτσι τυχαία.

Ή  έπ ισ τή μ η  «Ιν α ι έχθρ& ς τ ο ΰ  τ υ χ α ίο υ . Ά ν  καί τό τυ
χαίο υπάρχει Αντικειμενικά, ω στόσο  στή φύση καί στήν κοινωνία 
κυριαρχεί ή νομοτέλεια, ή Αναγκαιότητα. Γ ι ’  αύτό τό λόγο τό 
βασικό καθήκον τής έπιστήμης είναι ή γνώση τώ ν  νομοτελείω ν  
τού Αντικειμενικού κόσμου *.

1. Τά τυχαία, τά τυχαία φαινόμενα πού άσκονν έπίδραση στήν 
πορεία όποιουδήποτε προτσές, υποταγμένου στήν αναγκαιότητα πού 
ένυπάρχει σ ' αύτό, υποτάσσονται τά ίδια σέ καθορισμένους νόμους. 
01 νόμοι ένός μεγάλου άριθμοΰ τυχαίων γεγονότων μελετώνται άπό 
|ΐιό είβική έπιστήμη, πού όνομάζεται θεωρία τών πιθανοτήτων.
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'Η  Ιπιστήμη καλείται νά είσδύσει στα βαθύτερα προτσές, 
στήν ουσία τών φαινομένων, νά άποκαλύψει τίς βασικές, τίς μό· 
νιμες συνδέσεις πίσω  άπό τίς δευτερεΰουσες, από τίς ασταθείς 
καί να βγάλει Ιτσι στήν Ιπιφάνεια τούς νόμους τών φαινομένων. 
Ή  μελέτη τών νομοτελειακών συνδέσεων, πού καθορίζουν τό 
δοσμένο προτσές, αποτελεί προϋπόθεση τής έπιστημονικής γνώ 
σης καί τής πετυχημένης πρακτικής δράσης.

Ά ν  τα πάντα στή φΰση είναι μόνο τυχαία, δπω ς ισχυρί
ζονται όρισμένοι μεταφυσικοί, τότε δε μάς μένει τίποτε άλλο από 
τό νά καταχωρούμε αυτά τά τυχαία καί νά περιμένουμε παθη
τικά πότε θά  είναι ευνοϊκά για Ινα γεγονός πού μας χρειάζε
ται. “ Α ν δμως, δπω ς υποστηρίζει ή μαρξιστική διαλεκτική, τά 
φαινόμενα τής φΰσης είναι υποταγμένα στήν άναγκαιότητα, πού 
ανοίγει απαρέγκλιτα τό δρόμο της μέσα άπ ’  δλα τα τνχαΐα , τότε 
τό καθήκον μας είναι ν ’  άνακαλύψουμε αύτή τήν άντικειμενική 
νομοτέλεια, τήν άναγκαιότητα, νά δημιουργήσουμε τούς άπαραί* 
τητους δρους κι Ιτσι να κατευθύνουμε τήν πορεία τώ ν  γεγονό* 
των σέ συγκεκριμένο δρόμο. ‘ Η  Ιπιστήμη είναι Ιχθρός τοΰ τυ
χαίου. Α ύτό μαρτυροΰν δλες οί σπουδαιότατες κατακτήσεις της.

Σ αν  παράδειγμα μπορεί νά χρησιμεύσει τό περιοδικό σύστη
μα τών χημικών στοιχείων τοΰ Δ . I. Μεντελέγεφ. ΙΙροτοΰ ανα
καλύψει ό Μεντελέγεφ τήν Ισωτερική νομοτέλεια, πού συνδέει 
στενότατα δλα τα χημικά στοιχεία σ ’  Ινα ένιαΐο σύστημα, ή άνα- 
κάλυψη τών δ ιαφ όρω ν στοιχείων ύπήρξε Ιργο εύτυχοΰς σύμπτω
σης. Δέν ήταν δυνατό να λυθεί τό ζήτημα, δν ύπάρχουν στοι
χεία πού δέν Ιχουν άκόμα ανακαλυφθεί, τί ιδιότητες Ιχουν, ποΰ 
καί π ώ ς πρέπει νά άναζητηθαϋν. Ή  άνακάλυψη τοΰ νόμου τής 
περιοδικότητας άπό τόν Μεντελέγεφ δημιούργησε Ιντελώς δ ια φ ο
ρετική κατάσταση. Ή  άναγκαιότητα, πού Ικφράζεται σ ’  αύτόν 
τό νόμο τής φύσης, Ιπέτρεψε νά δειχθεΐ, ποια στοιχεία είναι 
άκόμα άγνω στα, ποιες είναι οί Ιδιότητες αυτών τώ ν  στοιχείων 
καί π ώ ς πρέπει νά άναζητηθοΰν καί νά βρεθοΰν. Ό  νόμος τής 
περιοδικότητας τώ ν χημικών στοιχείων δημιούργησε στέρεες β ά 
σεις για μια συστηματική, σκόπιμα κατευθυνομένη έπιστημονικο- 
πρακτική δράση στόν τομέα τής χημείας.

Τ ό  Ιδιο μαρτυρεί καί ή Ιξέλιξη τής βιολογικής Ιπιστήμης.
Ό  Ισφαλμένος προσανατολισμός πρός τό τυχαίο ξεπερνιόταν 

στόν τομέα τής βιολογίας μέ μεγάλο κόπο. Στή  διδασκαλία γιά 
τήν κληρονομικότητα οί μεντελιστές-μοργκανιστές υπεράσπιζαν 
λυσσαλέα αύτό τόν προσανατολισμό’ διακήρυχναν π ώ ς δλη ή ζω ν
τανή φύση είναι χάος άπό τυχαία. Σέ άντίθεση πρός τούς μεν-
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τελιστές-μοργκανιστές, πού θεωρούν τήν κατεύθυνση τοΰ π ρο
τσές τής κληρονομικής μεταβλητότητας καθαρά τυχαία, ή μι- 
τσουρινική βιολογική έπιστήμη απέδειξε δτι με τήν κατάλληλη έκ- 
λογή τώ ν έξωτερικών συνθηκών ή κατεύθυνση αυτή είναι αυ
στηρά άναγκαία.

Σ έ άντίθεση πρός τόν μεντελισμό-μοργκανισμό ή μιτσουρινι- 
κή βιολογική έπιστήμη στηρίζεται στήν Ιδέα τής αναγκαιότητας, 
τής νομοτέλειας τής φύσης καί είναι Αδιάλακτα έχθρική πρός τήν 
τάση νά περιμένουμε άπό τή φύση ευτυχείς συμπτώσεις. Γ ι ’  αυ
τό κα'ι ή μιτσουρινική έπιστήμη είναι γνήσια έπιστήμη, πού δί
νει τή δυνατότητα νά δημιουργοΰνται μεθοδικά νέες μορφές φ υ 
τώ ν κα'ι ζώ ω ν .

Ή  θέση «ή  έπιστήμη είναι έχθρός τοΰ τυχαίου» Ιχει σπ ου
δαία θεωρητική κα'ι πρακτική σημασία. Έ κφ ράζει τή ριζική ά ν 
τίθεση τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ πρός τόν Ιδεαλισμό κα'ι τή μετα
φυσική κα'ι άφαιρεΐ άπό τόν Ιδεαλισμό καί τή μεταφυσική 
τό έδαφ ος στήν έπιστήμη. Μ όνο ή έπιστήμη πού δέν προσα
νατολίζεται στά τυχαία, άλλά στή γνώση τώ ν  αντικειμενι
κών νομοτελειών, που δέν περιμένει παθητικά τίς ευτυχείς συμ
πτώσεις, άλλά Αποσπά ένεργητικά άπό τή φύση τά  μυστικά της, 
που άποκαλύπτει καί γνωρίζει τίς Αντικειμενικές φυσικές νομο
τέλειες, μόνο ή έπιστήμη που δέν στηρίζεται στό « ίσω ς» , άλλά 
προβλέπει τά φαινόμενα— μόνο αύτή ή έπιστήμη είναι ίκανή νά 
δόσει στήν πρακτική δράση ξεκάθαρη προοπτική, δύναμη προ
σανατολισμού καί πεποίθηση γιά τήν Ιπίτευξη συγκεκριμένων 
σκοπών. Μ όνο αυτή ή έπιστήμη μπορεί νά χρησιμεύσει σάν όδη- 
γός γιά δράση, σάν γνήσιο μέσο γνώσης καί μετασχηματισμοΰ 
τής φύσης.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική άπορίπτει κατηγορηματικά δχι μό
νο τόν προσανατολισμό πρός μιά παθητική Αναμονή ευμενών 
συμπτώσεων, άλλά καί διδάσκει νά Α γωνιζόμαστε δραστήρια έναν- 
τίον κάθε είδους δυσμενών συμπτώσεων πού μπορούν νά π αρα
βλάψουν τήν άνάπτυξη τοΰ νέου, τοΰ προοδευτικού. Τ ό Κ ομμου
νιστικό Κ όμμα και τό  Σοβιετικό κράτος σέ δλη τή δράση τους 
παίρνουν ΰπ’  δψη τήν ύπαρξη τέτιων δυσμενών συμπτώσεων καί 
δημιουργούν δλους τούς δρους για τήν έξάλειφή τονς, γιά τήν 
υπεράσπιση τώ ν μεγάλων κατακτήσεων τώ ν έργαζομένων τής χώ 
ρας μας άπό τέτιου είδους τυχαία. Έ τ σ ι  τό  19ο Συνέδριο τοΰ 
Κ Κ Σ Ε  τόνισε τήν ανάγκη «νά διπλασιαστούν tà  Αποθέματα τοΰ
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κράτους σέ π ρώ τες δλες καί τρόφ ιμ α  γιά νά μπορεί νά είναι I -  
ξασφαλισμένη ή χώ ρα άπ ό κάθε τυ χαίο»1.

01 έπιστήμες γίνονται θετικές έπιστήμες Ισα -Ισα  γιατί πίσω  
από τό  παιχνίδι τοΰ τυχαίου άποκαλύπτουν τήν αυστηρή άναγ
καιότητα, τούς νόμ ους  κίνησης καί έξέλιξης τω ν  φαινομένων. Τ έ - 
τιες θετικές επιστήμες ίγιναν στόν  καιρό τους ή αστρονομία, ή 
φυσική, ή χημεία κ. δ .

Κ ατά τόν ίδ ιο  άκ ριβώς τρόπο καί ή Ιπιστήμη τώ ν  νόμων τής 
έξέλιξης τής κοινωνίας Ιγινε θετική έπιστήμη μόνο δταν δ μ αρ
ξισμός εδιω ξε τόν Ιδεαλισμό άπό τό  τελευταίο του καταφύγιο—  
από τόν τομέα τής κοινωνιολογίας, δταν άπήλλαξε αυτό τόν τ ο 
μέα άπό τόν προσανατολισμό πρός τό τυχαίο, άποδείχνοντας δτι 
ή κοινωνία δέν είναι μηχανικό άθροισμ α  άτόμων, πού γεννιέται 
καί αλλάζει τυχαία, άλλα συναρτημένο σύνολο, πού γεννιέται καί 
Ιξελίσσεται σύμ φ ω να μέ αντικειμενικούς νόμους.

Ά π ό  τή θέση δτι ή Ιπιστήμη είναι Ιχθρός τοΰ τυχαίου, δέν 
πρέπει νά βγάλουμε τό  συμπέρασμα δτι ή Ιπιστήμη άρνεΐται τά 
χα τήν άντικειμενική ύπαρξη τοΰ τυχαίου στή φύση. Τέτιο συμ
πέρασμα έβγαζαν στό παρελθόν και Ιξακολουθοΰν νά βγάζουν 
και σήμερα μόνο οΙΙδεαλιστέςκαι οί μεταφυσικοί. Α υτοί εϊτε άρ - 
νοννται ολωσδιόλου τήν άντικειμενική ύπαρξη τοΰ τυχαίου στή 
φύση κα'ι στήν κοινωνία, είτε θεω ροΰν τυχαία τά  φαινόμενα πού 
οί αίτιες τους είναι άκόμα άγνω στες.

Ό  διαλεκτικός υλισμός δχι μόνο αποκρούει κατηγορηματικά 
μιά τέτια αντιεπιστημονική, υποκειμενική κατανόηση τοΰ τυ
χαίου, οχι μόνο παραδέχεται τήν άντικειμενική ύπαρξη καί τόν 
αιτιώδη καθορισμό τώ ν  τυχαίων φαινομένων, μα κα'ι δίνει τή 
μοναδικά σω στή , τήν Ιπιστημονική άντίληψη και Ιξήγησή τους.

Οί δπαδο'ι τής μεταφυσικής μεθόδου σκέψης δέν είναι Ικα
νοί νά καταλάβουν τήν άναγκαιότητα καί τό τυχαίο στήν αντι
φατική τους ενότητα.

‘ Ορισμένοι μεταφυσικοί παραδέχονται μόνο τήν άναγκαιότητα 
καί άρνοΰνται ολοκληρωτικά τό τυχαίο, ταυτίζοντάς το  μέ τό 
άναίτιο. Ο ί μεταφυσικοί αυτής τής παραλλαγής Ισχυρίζονται δτι 
δέν υπάρχει τίποτε t o  τυχαίο, δτι δέν υπάρχει στήν άληθινή 
πραγματικότητα τίποτε πού ν ’  άντιστοιχεί στήν άντίληψή μας 
γιά τό τυχαίο. "Ό ταν δέν γνωρίζουμε τίς αίτιες κάποιου πράγ-

1. « ’Αποφάσεις τοί> 19ου Συνεδρίου τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος 
τής Σοβιετικής Ένωσης>, li)53, σελ. 32.



ματης, διατείνονται οί μεταφυσικοί, μάς (ραίνεται πώ ς δέν υπ άρ
χουν τέτιες αιτίες κα'ι γι’  αύτό μιλάμε για τυχαίο. ’ Επειδή δμ ω ς 
στήν πραγματικότητα δέν υπάρχουν αναίτια φαινόμενα, γι’  αύτό 
— συμπεραίνουν λαθεμένα οί μεταφυσικοί —  ιό  τυχαίο δέ μπο
ρεί νά υπάρχει αντικειμενικά. Σ ύμ φ ω να μ ’  αύτή τήν άποψη, 
δλα τά φαινόμενα στή φΰση είναι μόνο αναγκαία.

Οί μεταφυσικοί, απορίπτοντας τήν αντικειμενική ύπαρξη τοΰ 
τυχαίου, καταλήγουν αναπόφευκτα σέ μοιρολατρικά κα'ι μυστικι
στικά συμπεράσματα. «Δέν υπάρχει τίποτε τό  τυχαίο σ ’  αύτή τή 
φ ύ σ η »— εγραφε ό Χόλμπαχ. Κ αθε τί πού συντελεΐται στή φ ύση, 
κατά τή γνώμη τοΰ Χόλμπαχ, δέν μπορεί νά είναι παρά τέτιο 
πού είναΓ αλλιώτικο δέν μπορεί νά είναι.

Ή  άποψη αύτή είναι Ιδιαίτερα παράλογη δταν έφαρμόζεται 
στήν κοινωνία. Ό  Χόλμπαχ ισχυριζόταν π ώ ς τάχα ή έξαψη 
τοΰ κατακτητή, ή δυσπεψία ένός όποιουδήποτε μονάρχη είναι α ί
τιες επαρκείς για νά προκαλέσουν πολέμους, νά γεννήσουν πεί
να, μολυσματικές αρρώστιες. ’ Αρκεί κάποτε ή πρεπούμενη δίαιτα, 
ενα ποτήρι νερό, ?λεγε ό Χόλμπαχ, γιά νά σω θεί τό βασίλειο από 
τό χαμό.

“ Ετσι, μέ τό ν’  άρνείται τό τυχαίο, ή κατεύθυνση αύτή τής 
μεταφυσικής υποβιβάζει ούσιαστικά τήν αντικειμενική νομετέλεια 
στό Ιπίπεδο τοΰ τυχαίου. Ό  “ Ενγκελς, κοροϊδεύοντας τούς μετα
φυσικούς, εγρ αφ ε: «Τ ό  δτι στό λοβό αύτόν υπάρχουν πέντε μπι
ζέλια και δχι τέσσερα ή έ'ξι, τό δτι ή ούρα αύτοϋ τοΰ σκυλιού 
εχει μάκρος πέντε δακτύλους καί δέν είναι μεγαλύτερη ή μ ικρό
τερη κατά μιά γραμμή, τό δτι τό τάδε άνθος τριφυλλιού γονιμο- 
ποιήθηκε φέτος από κάποια μέλισσα, ενώ ενα άλλο δέ γονιμο- 
ποιήθηκε, καί μάλιστα από τήν τάδε συγκεκριμένη μέλισσα καί 
στόν τάδε συγκεκριμένο χρόνο, τό δτι ό τάδε συγκεκριμένος σπ ό
ρος ραδικιού, πού τόν παρέσυρε ό άνεμος, έπιασε, Ινώ  ό τάδε δέν 
επιασε, τό δτι χθές μέ τσίμπησε ενας ψύλος στις 4  τό  πρωί κι 
δχι στις 3 ή στις 5, καί μάλιστα στό δεξιό ώ μο  κι δχι στή γ ά μ 
πα τοΰ αριστερού ποδιού —  δλα αύτά είναι γεγονότα, πού π ρο- 
κλήθηκαν από μια αλυσίδα αίτιες καί αποτελέσματα μή υποκεί
μενα σέ άλλαγή, άπό μιά άδιασάλευτη αναγκαιότητα, καί μάλι
στα ετσι πού ή αεριώδης σφ αίρα, άπό τήν οποία προήλθε τό ήλια- 
κό σύστημα, ήταν κατασκευασμένη κατά τέτιον τρόπο, ώ στε τά 
γεγονότα αύτά δέν μπορούσαν παρά να συμβούν ακριβώς ετσι 
κι δχι αλλιώς. Μ ’ αύτοΰ τοΰ είδους τήν αναγκαιότητα επίσης δέ
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βγαίνομε ακόμα εξω  από τά δρια τής τελεολογικής άποψης γιά 
τή φ ύ ση »1.

“ Αλλοι μεταφυσικοί Αρνοΰνται τήν αναγκαιότητα και π α ρα
δέχονται μόνο τό τυχαίο κι έτσι καταλήγουν κι αυτοί στήν ά ρ 
νηση τής έπιστημονικής άποψης για τόν κόσμο.

"Ε τσι οί ρώ σοι ναρόντνικοι, δντας μεταφυσικοί καί μή ξ έ 
ροντας νά ξεχωρίζουν μέσα στό πολύπλοκο δίχτυ τώ ν κοινωνι
κών φαινομένων τά σπουδαία καί μή σπουδαία γεγονότα, δέν 
καταλάβαιναν δτι ό τρόπος π α ραγω γή ; είναι τό θεμελιακό β ά 
θρο τής Ιξέλιξης τής κοινωνική; ζω ή ; καί θεω ρούσαν τήν Αν
θρώπινη Ιστορία χάος Από τυχαία.

Τούς μεταφυσικούς καί τών δύο αυτών παραλλαγών τούς χα
ρακτηρίζει ή Αδυναμία νά ξεχωρίσουν τίς ούδιώδεις συνδέσεις 
Από τίς Ιπουσιώδεις, τίς βαθιές, τίς καθοριστικές συνδέσεις Από 
τίς δευτερεύουσες, παράπλευρες, τίς αναγκαίες συνδέσεις Από τίς 
τυχαίες. Τ ό να κηρύττει κανείς δτι τά πάντα είναι τυχαία, τό 
ν’  Αρνεΐται τήν Αναγκαιότητα, είναι Ι ξ ’  ίσου λάθος μέ τό ν ’ Αρ- 
νείται τό τυχαίο καί νά παραδέχεται μόνο τήν Αναγκαιότητα.

5. Οϊ ιδιομορφίες τών συνδέσεων τών φαινομένων στή 
σοσιαλιστική κοινωνία

Οί συνδέσεις καί οί νομοτέλειες τώ ν φαινομένων στίς δ ιά φ ο 
ρες Ιστορικές συνθήκες Ιχουν διαφορετικό χαρακτήρα καί εκδη
λώνονται κατά διαφόρους τρόπους. “ Αλλο πράγμα είναι, λόγου 
χάρη, ή σύνδεση πού υπάρχει Ανάμεσα στήν παραγω γή καί τήν 
κατανάλωση στίς συνθήκες τού καπιταλισμού, κι αλλο πράγμα 
είναι στό σοσιαλισμό. Νέα γνωρίσματα Ιχει έπίσης στό σοσιαλι
σμό καί ή σύνδεση πού υπάρχει Ανάμεσα στίς παραγωγικές δυ
νάμεις καί τίς σχέσεις παραγωγής.

Ό  βασικός οικονομικός νόμος τοΰ καπιταλισμού καθορίζει 
εναν τέτιο χαρακτήρα τής Αλληλουχίας δλων τώ ν  στοιχείων αυτού 
τοΰ συστήματος οικονομίας, ώ στε γίνονται Αναπόφευκτες ή δυ- 
σαναλογία καί οί βαθιές Αντιθέσεις Ανάμεσα στήν παραγω γή καί 
τήν κατανάλωση, Ανάμεσα στή βιομηχανία καί τήν Αγροτική 
οικονομία, Ανάμεσα στούς διαφόρους κλάδους τής βιομηχανίας. 
Στίς συνθήκες τής Αστικής κοινωνίας ή κατανάλωση καθορίζεται 
από τόν κεφαλαιοκρατικό χαρακτήρα τής διανομής" ή κατανάλω

1. Φ. ' Ενγκελς, Διαλεκτική τής φΰσης, 1953, σελ. 173.
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ση τώ ν  έργαζομένων μαζών περιορίζεται άπό τή χαμηλή Αγορα
στική τους δύναμη. Στόν καπιταλισμό ή αΰξηση τής κατανάλω
σης τώ ν μαζώ ν (τής Αγοραστικής δύναμης) ποτϊ δέν προλαμβά
νει τήν αύξηση τής παραγωγής, Αλλά διαρκώς μένει π ίσω  Απ* 
αύτήν, πράγμα πού καταδικάζει πολύ συχνά τήν παραγω γή σέ 
κρίσεις.

Στόν  καπιταλισμό μόνο ot οικονομικές κρίσεις ΙγκαθιστοΟν 
προσωρινά, ώ ς  τήν Ιπομένη κατά σειρά κρίση, ?ναν δρισμένο συ
σχετισμό Ανάμεσα στούς διαφόρους κλάδους τής οΙκονομίας. Σ υ 
νεπώς ή Αποκατάσταση τής Αλληλουχίας Ανάμεσα στούς δ ια φ ό
ρους κλάδους τής κοινωνικής παραγωγής στόν καπιταλιμό πρα
γματοποιείται μέσω  τής περιοδικής καταστροφής τώ ν  π α ραγω 
γικών δυνάμεων.

*0  καπιταλισμός δέν μπορεί νά Αναπτύσσεται χωρίς τό  δυ- 
ν άμ ω μ α  τής Εκμετάλλευσης τής έργατικής τάξης, χωρίς τήν κα
ταδίκη τής πλειονότητας τώ ν έργαζομένων σε λιμοκτονία, χωρίς 
τό  δυνάμωμα τής καταπίεσης τώ ν αποικιακών καί τώ ν Εξαρτη
μένων χω ρώ ν Από τούς Ιμπεριαλιστές, χωρ'ις συγκρούσεις κα'ι 
προστριβές Ανάμεσα στις διάφορες ιμπεριαλιστικές ομάδες τής 
παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας.

’ Α ντίθετα, τό σοβιετικό σοσιαλιστικό καθεστώ ς μπορεί νά 
Αναπτύσσεται μόνο μέ τόν δρο δτι θά  Ανεβαίνει σταθερά ή υλι
κή ευημερία καί τό πολιτιστικό Ιπίπεδο δλων τώ ν έργαζομένων 
τής Σοβιετικής χώρας.

Ή  Αλληλουχία πού υπάρχει Ανάμεσα στήν παραγω γή κα'ι τήν 
κατανάλωση στό σοσιαλισμό εκφράζεται μέ τό δτι, Από τό Ινα 
μέρος, οί Ανθρωποι, Αναπτύσσοντας τήν παραγω γή καί τελειο
ποιώντας την, δημιουργούν τ'ιξ δυνατότητες γιά τήν αδιάκοπη 
Ικανοποίηση τώ ν αυξανόμενων και πρωΐοεμφανιζομένων Αναγ
κών τώ ν μαζών, κι Από τό Αλλο* μέρος, στήν Ε Σ Σ Δ  ή αύξηση 
τής κατανάλωσης (τής Αγοραστικής δύναμης τώ ν  μ αζώ ν) διαρκώς 
ξεπερνάει τήν αύξηση τής παραγωγής, σπρώχνοντάς την πρός τά 
μπρός.

’ Επειδή σέ συνθήκες σοσιαλιστικής λαϊκής οικονομίας ή κοι
νωνική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής βρίσκεται σέ πλήρη Αν
τιστοιχία πρός τον κοινωνικό χαρακτήρα τής παραγω γής, πού 
είναι προσαρμοσμένη στή συστηματική βελτίωση τής υλικής 
κατάστασης τώ ν λαϊκών μαζώ ν, γιά τό λόγο αύτό στήν Ε Σ Σ Δ  
δέν υπάρχουν καί δέν μπορούν νά ύπάρχουν ούτε οικονομικές 
κρίσεις, ουτε καταστροφή τών παραγωγικών δυνάμεων. Κ αί στούς 
προσοσιαλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς μπορούν νά ύπάρ-
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χουν κα'ι πραγματικά υπάρχουν περίοδες, δπου ot σχέσεις π α ρ α 
γωγής άντιστοιχοΰν πέρα γιά πέρα σ ιό  χαρακτήρα τώ ν π α ραγω 
γικών δυνάμεων— σ ’  αύτό άκριβώς έκδηλώνεται ή δράση τοΟ νό
μου τής Υποχρεωτικής αντιστοιχίας τώ ν σχέσεων παραγωγής 
πρός τό χαρακτήρα τώ ν παραγωγικών δυνάμεων, νόμου κοινού 
γιά δλους τούς κοινωνικούς σχηματισμούς.

Οΐ παραγωγικές δυνάμεις, δντας οί πιό άναπτυσόμενες κα'ι ot 
πιό έπαναστατικές δυνάμεις τής παραγωγής, προπορεύονται άπό τ'ις 
σχέσεις παραγωγής καί στούς προσοσιαλιστικούς κοινωνικούς σχη
ματισμούς καί στό σοσιαλισμό* ot σχέσεις παραγωγής μετασχη
ματίζονται σύμφω να μέ τό χαρακτήρα τών παραγωγικών δυνά
μεων μόνο υστέρα άπό δρισμένο χρόνο. Ω σ τό σ ο , σ ’  αύτό τό  ση
μείο σταματά ή δμοιότητα άνάμεσα στούς κοινωνικούς σχημα
τισμούς καί πέρα άπ ’  αύτό άρχίζουν οί βαθύτατες διαφορές τής 
σύνδεσης τώ ν σχέσεων παραγω γής καί τώ ν παραγωγικών δυνά
μεων στό σοσιαλισμό άπό τή σύνδεσή τους στόν καπιταλισμό καί 
στούς άλλους έκμεταλλευτικούς σχηματισμούς. Ά π ό  τίς παλιές 
σχέσεις παραγω γής τής Εκμεταλλευτικής κοινωνίας γαντζώνονται 
οί φθίνουσες τάξεις, πού άντιστέκονται λυσσαλέα στή δημιουρ
γία άντιστοιχίας τώ ν  σχεσέων παραγω γής πρός τό χαρακτήρα 
τώ ν  παραγωγικών δυνάμεων. Γ ιά  τό λόγο αύτό άναπόφευκτα 
προκύπτει άργά ή γρήγορα σΰγκρουση άνάμεσα στίς σχέσεις π α 
ραγωγής καί τίς παραγωγικές δυνάμεις.

Τελείως διαφορετικό είναι τό πράγμα στό σοσιαλισμό. Μ ’ δ -  
λο πού κι’  έδώ  υπάρχει γιά δρισμένο διάστημα καθυστέρηση τών 
σχέσεων παραγω γής άπό τίς παραγωγικές δυνάμεις, ω στόσο  αυ 
τό δέν δδηγεϊ σέ σύγκρουση άνάμεσα στίς σχέσεις παραγωγής 
καί τις παραγωγικές δυνάμεις, έπειδή στό σοσιαλισμό δέν Υπάρ
χουν τάξεις πού νά δργανώνουν τήν άντίσταση στήν άποκατά- 
σταση τής άντιστοιχίας τών σχέσεων παραγω γής πρός τό χαρα
κτήρα τώ ν προπορευομένων παραγωγικών δυνάμεων, καί ή ϊδια 
ή κοινωνία έγκαθιστά χωρίς σύγκρουση τήν άντιστοιχία άνάμε
σα  καί στίς δύο πλευρές τής κοινωνικής παραγω γής.

Π άνω  στή βάση τοΰ σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής γεννή
θηκαν οί νέες κινητήριες δυνάμεις τής έξέλιξης τής κοινωνίας : 
ή ήθικοπολιτική Ινότητα, ή φιλία τώ ν λαών, δ  σοβιετικός π α 
τριωτισμός, Μ ιά άπό τίς κινητήριες δυνάμεις τής σοβιετικής σ ο 
σιαλιστικής κοινωνίας είναι ή κριτική καί ή αύτοκριτική. ’ Α νά 
μεσα σ ’  δλες αυτές τίς δυνάμεις Υπάρχει στενή Αλληλουχία καί 
άλληλοκαθορισμός.

Ή  κριτική καί ή αυτοκριτική στερεώνουν τήν ήθικοπολιτική
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ένότητα τοΰ σοβιετικοί) λαοΰ, έπειδή βοηθοΟν τήν κοινωνία νά  
Απαλλαγεί άπό κάθε τελμάτωση καί ρουτίνα, νά ξιπεράσει τίς. 
έπιβιώσεις τοΰ παρελθόντος στή συνείδηση τών έργαζομένων, νά  
Αναπτύξει τήν πάλη έναντίον τής έπίδρασης τής Αστικής Ιδεολο
γίας πάνω  στους σοβιετικούς Ανθρώπους. Ή  Ανάπτυξη τοϋ σ ο 
βιετικοί) π ατριωτισμοί συνδέεται έπίσης δργανικά μέ τήν Ανά
πτυξη τής χριτιχής χαί τής αυτοκριτικής. Ό  λαός μας ξεπερ- 
νώντας τις έλλείψεις χαί τά  λάθη στή δουλιά, τίς λαθεμένες Αν
τιλήψεις καί τίς έπιβιώσεις έθνικιστικών Απόψεων, δυ να μ ώ ν» τό  
σοβιετικό πατριωτισμό. 'Η  φιλία τών λαών σάν κινητήρια δύ
ναμη συνδέεται Αδιάρηχτα μέ τίς Αλλες κινητήριες δυνάμεις τή ς 
σοβιετικής κοινωνίας. Τ ό  ξερίζωμα, μέ τήν κριτική χαί τήν αυτο
κριτική, τώ ν Υπολειμμάτων κοσμοπολιτισμοί), έθνικισμοΰ καί Αλ
λων έχθρικών πρός τόν κομμουνισμό Απόψεων δυναμώνει Ακόμα, 
περισσότερο τή φιλία τώ ν  λαών.

"Ε τσι λοιπόν ή σοβιετική σοσιαλιστική κοινωνία διαφέρει ρι
ζικά ώ ς  πρός τίς νομοτέλειές της Απ’  δλους τούς Αλλους κοινωνι
κούς σχηματισμούς. Ή  μελέτη αυτών τώ ν  διαφ ορώ ν  μας δίνει 
τή δυνατότητα νά κατανοήσουμε βαθιά  τά  πλεονεκτήματα, τήν 
υπεροχή τοΰ σοσιαλιστικοί) κοινωνικού καί χρατιχοΰ καθεστώτος.

6. Ή σημασία της μαρξιστικής δέσης 
τής καθολικής σύνδεσης καί τοΟ άλληλοκαθορισμοΟ- 

τών φαινομένων γιά τήν πρακτική δράση 
τοΟ Κομμουνιστικού Κόμματος

Ή  θέση τής διο^εκτικής μεθόδου γιά τήν καθολική σύνδεση' 
κα'ι τόν Αλληλοκαθορισμό τώ ν  φαινομένων Εχει τεράστια σημασία 
γιά δλους τούς τομείς τής πρακτικής δράσης.

Έ φ ’ δσον στόν κόσμο τά π άγια  είναι Αλληλοσυνδεμένα καί 
Αλληλοκαθορισμένα και δέν ύπάρχουν Απομονωμένα φαινόμενα,, 
κάθε κοινωνικό καθεστώ ς, κάθε κοινωνικό φαινόμενο δέν πρέ
πει νά έξετάζεται Απομονωμένα, Από τή σκοπιά προκατειλημ
μένων θεω ριώ ν , δπω ς χάνουν οΐ Ιδεαλιστές, Αλλά Από τή σχοπιά 
τώ ν  Αντικειμενικών Ικείνων δρω ν πού γέννησαν αύτό τό καθε
στώ ς ή αύτό τό κοινωνικό φαινόμενο.

‘ Ο μαρξισμός Απέδειξε δτι ή Αλληλουχία καί δ Αλληλοκαθο- 
ρισμός τώ ν φαινομένων τής κοινωνικής ζω ής, δπω ς καί τών φ α ι
νομένων τής φύσης, δέν Αποτελοΰν κάτι τό τυχαίο, Αλλά νομο
τέλεια τής εξέλιξης τής κοινωνίας. Χ άρη σ ’  αύτή τήν ανακάλυψη· 
ή ίστορία τής κοινωνίας παρουσιάστηκε μπροστά μας δχι σάν
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συσσώρευση «τυχαίων>, άλλά σάν νομοτελειακή ίξέλιξη τής κοι
νωνίας. “Ετσι ή κοινωνιολογία γιά πρώτη φορά μετατράχηκ· «λ 
Ιπιστήμη.

Κάθε φαινόμενο πρέπει νά τό  έξετάζουμε καί νά τό  κρίνουμε 
■βχι αύτό καθ* αύτό, δχι Απομονωμένο άπ" δλα τά  ύπόλοιχα φαι
νόμενα, δπω ς χάνουν ot μεταφυσικοί, άλλά Αχό τή σκοπιά τόν  
ύλικών έχείνων δρω ν πού γέννησαν τό  δοσμένο φαινόμενο καί 
μ έ τούς όποιους τό  φαινόμενο αύτό συνδέεται άδιάρηχτα. Τό 
παν έξαρτάται Από τίς συνθήκες, άπό τόν τόπο χαΐ τό χρόνο. 
Μ όνο μέ τό Ιστορικό άντίκρυσμα χάθε φαινομένου μπορεί νά 
διαπιστωθεί τό Αληθινό του νόημα, νά βρεθεί ή νομοτέλεια τής 
.προέλευσης χαΐ τής Ιξέλιξής του καί νά τοΰ δοθεί σωστή I«τί
μηση. Μ όνο μ* αύτό τό άντίκρυσμα τώ ν φαινομένων τής xoivw- 
νικής ζω ής είναι δυνατή ή ύπαρξη καί ή Ανάπτυξη τής ΐ*»σιή - 
μης τής κοινωνίας.

*Η γνώση τών συνθηκών προέλευσης καί έξέλιξης τοΟ ένός ή 
τοΰ  άλλου φαινομένου τής πραγματικότητας, ή Ικανότητα νά ξε
χωρίζουμε τίς παλιές συνθήκες άπό τ'ις νέες καί νά Αντιλαμβα
νόμαστε έγκαιρα τήν άντικατάσταση δρισμένων συνθηκών Από 
-οΕλλες, ή ικανότητα νά δημιουργούμε τ'ις Αντίστοιχες συνΦήκ·ς 
για τή γένεση καί τήν έξέλιξη τοΰ Ινός ή τοΰ ίλλου φαινομένον 
τής φύσης ή τής κοινωνίας— δλα αύτά έχουν τεράστια σημασία 
στήν έπιστημονική καί τήν πρακτική δράση τώ ν Ανθρώπων. Ό λ α  
αύτά δίνουν τήν δυνατότητα δχι μόνο νά γνωρίζουμε, νά έξηγοΰμβ 
καί νά θεμελιώνουμε σω στά , Ιπιστημονικά, όποιοδήποτε φαινό
μενο μα καί Ανάλογα μέ τίς Ανάγκες νά συμβάλλουμε δραστήρια 
ή να έμποδίζουμε τή γένεση καί τήν Ιξέλιξή του, ή νά τοβ δί
νουμε μια όρισμένη κατεύθυνση. "Ολα αύτά μάς έπιτρέχσυν δχι 
μόνο νά Ιξηγοϋμε σω στά  τό κάθε φαινόμενο καί τίς κάθε δυνα
τές Αλληλουχίες του , Αλλά χαί να δημιουργούμε τούς δρους γιά 
τή γένεση νέων φαινομένων στήν Αλληλουχία τους καί Ιτσι νά 
μετασχηματίζουμε συνειδητά, συστηματικά τή φΰση καί τήν 
κοινωνία.

Α ύτό μάς διδάσκει ή μεγάλη, ή κοσμοϊστοριχή πείρα τσ§ 
Κομμουνιστικού Κ όμματος, ή μεγάλη διδασκαλία τοΰ μαρξισμοβ- 
λενινισμοΰ.

Ό  μαρξισμός είναι ξένος πρός χάθε δογματισμό, δέν παρα
δέχεται Αφηρημένες Αλήθειες, Ιξ ίσου κατάλληλες γιά δλες τις 
συνθήκες καί τούς καιρούς, Αλλά θεω ρεί δτι ή Αλήθεια είναι 
πάντα συγκεκριμένη, δηλ. πραγματική μόνο σχετικά μέ τίς συγ
κεκριμένες συνθήκες, μέ τό συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο.
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01 Εργασίες τώ ν κλασικών τοΰ μαρξισμού - λενινισμοί) μάς 
δείχνουν δτι δρισμένες διατυπώσεις καί συμπεράσματα τού μ αρ
ξισμού, που αντιστοιχούν σέ ορισμένες Ιστορικές συνθήκες καί 
είναι απόλυτα σω στές γι’  αυτές τϊς συνθήκες και όλότελα Εφαρ- 
μόσιμες σ ’  αυτές, δέν άνταποκρίνονται πια σέ άλλες, σέ νέες 
Ιστορικές συνθήκες, καί γι’  αυτό δέν μπορούν νά έφαρμοστούν 
σ ’  αύτές. "Ε τσι π. χ. ή θέση τού “ Ενγκελς, πού Ιχει ύπ’  δψη τή 
νίκη τού σοσιαλισμού σ ’  δλες τίς χώρες ή στίς περισσότερες χώ
ρες, λέει δτι υστέρα άπό τή νίκη τής σοσιαλιστικής Επανάστασης 
τό κράτος αναγκαστικά θά  άπονεκρωθεΐ. Ξεκινώντας άπ* αύτό 
ot Εχθροί τοΰ λαού άρχισαν να άπαιτοΰν άπό τό  κόμμα νά « ά 
ρει μέτρα για τήν ταχύτερη άπονέκρωση τοΰ Σοβιετικού κράτους-, 
γιά τή διάλυση τώ ν κρατικών δργάνων, γιά τήν παραίτηση άχά 
τό μόνιμο στρατό.

‘Ω στόσο ot σοβιετικοί μαρξιστές, μελετώντας τήν παγκόσμια 
κατάσταση, έφτασαν στό συμπέρασμα δτι μέ τήν ύπαρξη τής κε
φαλαιοκρατικής κύκλωσης, σέ συνθήκες πού ή σοσιαλιστική Επα- 
νάσταση ?χει νικήσει μόνο σέ μια χώ ρα, ένώ  σ ’  δλες τίς άλλες 
χώρες κυριαρχεί δ  καπιταλισμός, ή χώρα τής νικήτριας Επανά
στασης δφείλει δχι νά Αδυνατίζει, άλλα νά δυναμώνει μέ δλα 
τά  μέσα τό κράτος της, τά όργανα τής ΰπηρεσίας πληροφοριών, 
τό στρατό, δν ή χώρα αύτή δέ θέλει νά συντρίβει άπό τήν κε
φαλαιοκρατική κύκλωση.

Καί οί δυό αύτές διατυπώσεις είναι σωστές, δχι δμως Από
λυτα, δχι χωρίς κανένα δρο άλλά ή κάθε μιά γιά τόν καιρό της : 
ή διατύπωση τώ ν  σοβιετικών μαρξιστών είναι σω στή γιά τήν πε
ρίοδο τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού σέ μιά ή σέ μερικές χώρες, Ενώ 
ή διατύπωση τού “ Ενγκελς είναι σωστή γιά τήν περίοδο Εκείνη 
πού δ σοσιαλισμός θά  Εχει νικήσει στις περισσότερες χώρες.

Τ ό  ίδιο πρέπει νά πούμε γιά τ'ις δυό διαφορετικές διατυπώ
σεις τού μαρξισμού σχετικά μέ τό ζήτημα τής γλώσσας. *Η μιά 
άπ ’  αύτές τίς διατυπώσεις, πού λέει δτι άποτέλεσμα τής διασταύ
ρω σης δυό γλωσσώ ν είναι πώ ς ή μιά άπ ’  αύτές βγαίνει συνή
θ ω ς  νικήτρια Ενώ ή άλλη άπονεκρώνεται, δτι, συνεπώς, ή δια
σταύρωση δέ δίνει κάτι τό καινούργιο, μιά τρίτη γλώσσα, άλλά 
διατηρεί μιά άπό τίς γλώσσες —  ή διατύπωση αύτή εχει ύπ’  δψη 
της τις συνθήκες τής Εποχής πριν άπό τή νίκη τοΰ σοσιαλισμού 
σέ παγκόσμια κλίμακα. ’ Α ντίθετα ή άλλη διατύπωση, πού λέει 
δτι οί Εθνικές γλώσσες άναπόδραστα θά  συγχωνευτούν σέ μιά 
κοινή διεθνή γλώσσα, πού δέ θά  είναι ούτε ή γερμανική, ούτε ή 
ρωσική, ούτε ή άγγλική, άλλά μιά νέα γλώσσα πού θά περιλά-
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βεί^μέσα της τά καλύτερα στοιχεία τών εθνικών καί τώ ν κατά 
ζώ ν ^  γλω σσώ ν— ή διατύπωση αύτή εχει ύπ’  δψη της τήν περίοδο 
τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα.

01 σχολαστικοί, οί ταλμουδιστές ξεκινούν από τήν προϋπό
θεση δτι τά τάδε ή δείνα συμπεράσματα καί διατυπώσεις τού 
μαρξισμού, πού βγαίνουν άπό τή μελέτη μιας από τίς περίοδες 
τής ιστορικής εξέλιξης, είναι σω στά  για δλες τις περίοδες τής 
ιστορικής εξέλιξης καί γι’ αύτό κατ ’  ανάγκην θά  παραμείνουν αμε
τάβλητα καί δτι γι’  αυτό επιτρέπεται νά παραθέτουμε απ οσπά
σματα από τα εργά τών κλασικών τοΰ μαρξισμού, χωρίς νά δ ί
νουμε προσοχή στό ζήτημα σέ πια ιστορική περίοδο άναφέρεται 
τό τάδε ή τό δείνα απόσπασμα. Καί δμως ή προϋπόθεση αυτή 
είναι βαθιά  λαθεμένη.

Έ π ειδή  οί ιστορικές συνθήκες μεταβάλλονται καί ή ζωή εξε
λίσσεται, γιά τό  λόγο αύτό δέ μπορεί κα'ι ή ίδια ή μαρξιστική 
έπιστήμη νά μένει στό ίδιο μέρος, μα αναπτύσσεται, τελειοποι
είται, πλουτίζεται μέ νέα πείρα, μέ νέες γνώσεις' συνεπώς, ορ ι
σμένες διατυπώσεις καί συμπεράσματα τοΰ μαρξισμού δέν μπο
ρούν παρά να αλλάζουν μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, δέν μπορούν 
παρά να αντικαθίστανται άπό νέες διατυπώσεις καί συμπερά
σματα, πού άνταποκρίνονται στα νέα Ιστορικά καθήκοντα και 
στίς νέες συνθήκες.

Έ φ ’ δσον τα φαινόμενα Ιξαρτώνται ουσιαστικά από τίς γύρω  
συνθήκες, δταν αλλάζουν οί συνθήκες αλλάζει καί ό ρόλος καί ή 
σημασία τώ ν φαινομένων στό γενικό εκείνο προτσές, πού στοι
χείο του αποτελούν τά φαινόμενα. Σέ ορισμένες συνθήκες, σέ 
ορισμένα στάδια αποδείχνονται ιδιαίτερα σπουδαία για τό ξετύ- 
λιγμα δλου τοϋ προτσές ορισμένα φαινόμενα, σέ άλλα στάδια 
αποδείχνονται αλλα φαινόμενα Τ ό  φαινόμενο από τό όποιο 
στίς δοσμένες συνθήκες έξαρτάται κατά τό μεγαλύτερο β α 
θμό ή πορεία τώ ν άλληλοσυνδεμένων φαινομένων, τό πέρα
σμα τού προτσές άπό ενα δοσμένο στάδιο στο επόμενο, τό 
φαινόμενο αύτό πήρε στή μαρξιστική διαλεκτική τήν δνομασία 
βασικός κρίκος. *Η θέση για τό βασικό κρίκο στα φαινόμενα τής 
κοινωνικής ζω ής εχει Ιξαιρετικά σπουδαία σημασία για τήν πρα
κτική δράση τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματρς, γιατί Εξασφαλίζει 
τήν ορθότητα τής τακτικής καθοδήγησης τής έπαναστατικής πά
λης τώ ν έργαζομένων καί τοΰ Εργου τής άνοικοδόμησης τοΰ σο
σιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμού.

Ό  Β. I . Λένιν τόν ιζε: «Δέν αρκεί νά είσαι Ιπαναστάτης καί 
δπαδός τοΰ σοσιαλισμού ή κομμουνιστής γενικά. Πρέπει να ξέρεις

ι ΐ 9



να βρίσκεις σέ κάθε Ιδιαίτερη στιγμή τόν Ιδιαίτερο εκείνο κρίκο 
τής αλυσίδας, από τόν όποιο πρέπει νά πιαστείς μ ’  δλες σ ο «  τις 
δυνάμεις για νά κρατήσεις δλη τήν αλυσίδα κα'ι νά προετοιμάσεις 
γερά τό πέρασμα στόν επόμενο κρίκο' κα'ι ή σειρά τώ ν  κρίκων, 
ή μορφή τους, ή άλΰσωσή τους, ή διαφορά τοΰ ένός άπό τόν 
αλλο στήν Ιστορική αλυσίδα τών γεγονότων δέν είναι τόσο απλά, 
ουτε κα'ι τόσο άνόητα πράγματα δπω ς στή συνηθισμένη αλυσίδα, 
τή φτιαγμένη άπό τό σιδερά» ’ .

Έ κ εΐνο  πού χαρακτηρίζει δλη τή δράση τοΰ Κομμουνιστικού 
Κ όμματος τής Σοβιετικής "Ε νω σης, σ ’  δλα τά στάδια τής πάλης 
γιά τόν κομμουνισμό, είναι ή εξαιρετική Ικανότητα νά βρίσκει τό 
βασικά κρίκο στήν αλυσίδα τών φαινομένων τής κοινωνικής ζωής.

Στήν περίοδο τοΰ σχηματισμοί) τοΰ κόμματος, δταν πολλές 
τοπικές κομματικές δργανώσεις δέν είχαν σύνδεση μεταξύ τους, 
δταν ή Ιδεολογική σΰγχυση κα'ι ό εμπειρισμός σπάραζαν τό 
κόμμα, δ βασικός κρίκος στήν αλυσίδα τώ ν καθηκόντων, πού 
έμπαιναν μπροστά στό κόμμα, ήταν ή δημιουργία μιας π α νρω 
σικής παράνομης έφημερίδας. Μ όνο μέ μιά πανρωσική π α ρά 
νομη Ιφημερίδα ήταν δυνατό νά δημιουργηθεΐ στίς συνθήκες 
έκείνου τοΰ καιρού Ινας γερός, συσπειρωμένος πυρήνας τού κόμ
ματος, ίκανός νά ενώσει τούς σκόρπιους ομίλους καί δργανώσεις, 
νά προετοιμάσει τούς δρους γιά τήν Ιδεολογική κα'ι τακτική ενό
τητα κα'ι νά βάλει έτσι τό θεμέλιο γιά τό  σχηματισμό ένός επα
ναστατικού, προλεταριακού κόμματος.

Ή  ζω ή  έπεβεβαίωσε τήν δρθότητα αυτού τοΰ σχεδίου δημι
ουργίας μαχητικού κόμματος τής εργατικής τάξης, πού τό επε
ξεργάστηκε δ Β . I . Λένιν, τήν δρθότητα τής εκλογής τοΰ βα σι
κού κρίκου άπό τον Β . 1. Λένιν. Ή  νίκη τού σχεδίου τού Λένιν 
έβαλε τά  θεμέλια τοΰ συσπειρωμένου, μαχητικού, ατσαλωμένου 
Κομμουνιστικού Κόμματος, πού εγινε πρότυπο γιά τό διεθές επ α
ναστατικό έργατικό κίνημα.

Στήν περίοδο τοΰ περάσματος άπό τόν πόλεμο στήν άνοικο- 
δόμηση τής οίκονομίας, τότε πού ή βιομηχανία ήταν καταστραμ 
μένη καί ή άγροτική οικονομία Ιπασχε άπό ελλειψη βιομηχανι
κών είδώ ν, τότε πού ή στενή σύνδεση τής κρατικής βιομηχανίας 
μέ τό άγροτικό νοικοκυριό Ιγινε δ βασικός όρος γιά τήν επιτυ
χία τής σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης— στήν περίοδο αυτή δ β α 
σικός κρίκος άποδείχθηκε πώ ς ήταν ή ανάπτυξη του έμπορίου. 
Ά π ’  αύτό τόν κρίκο, τόνιζε δ Β . I . Λένιν, πρέπει νά πιαστούμε

1. Β. I. Λέτι*. "Απαντα, τόμ. 27ος, σελ. 244.
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μ ’  όλες μας τις δυνάμεις «Εμείς, ή προλεταριακή κρατική Ιξου- 
βία, εμείς πού αποτελούμε τό καθοδηγητικό κομμουνιστικό κόμ
μα. "Α ν  τώ ρ α  ,,π ιαστούμε" αρκετά γερά άπ ’  αύτό τόν κρίκο, 
στό πλησιέστερο μέλλον θ ά  έχουμε ασφ α λώ ς στά  χέρια μας δλη  
τήν άλυσίδα. ’ Αλλιώς δέν μπορούμε νά κατακτήσουμε τήν άλυ- 
σίδα , δέν μπορούμε να δημιουργήσουμε τό θεμέλιο τώ ν σοσια
λιστικών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων»

Ή  ζω ή Ιπεβεβαίωσε πέρα για πέρα τήν δρθότητα τής έκλο- 
γής τού βασικού κρίκου άπό τό Κομμουνιστικό Κ όμμα, πρ ίγμα 
πού στάθηκε ή Ιγγΰηση γιά τήν πετυχημένη κίνηση τής χώρας 
μας πρός τά μπρός. Τ ό  κόμμα έβρισκε μέ Ιπιτυχία τούς βασι
κούς κρίκους στήν άλυσίδα τώ ν γεγονότων καί σ ’  δλα τά Επόμενα 
στάδια  τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης. Τέτοιος βασικός κρί
κος, λόγου χάρη, τοΰ πρώτσυ πεντάχρονου σχεδίου ήταν ή βα 
ριά βιομηχανία μέ πυρήνα της τή μηχανουργία. Στίς σημερινές 
συνθήκες, πού στήν Ε Σ Σ Δ  έχει δημιουργηθεΐ Ισχυρή βιομηχα
νία καί έχει στεριώσει τό κολχόζνικο σύστημα, τό  Κομμουνιστικό 
Κ όμμα διετΰπωσε σαν Επιτακτικό παλλαϊκό καθήκον τώ ν Αμέ
σ ω ς  Ιπομένων Ετών, δίπλα στήν παραπέρα άνάπτυξη τής βαριάς 
βιομηχανίας, τό  καθήκον τοΰ άνεβάσματος, μέ κάθε μέσο, τής 
σοσιαλιστικής αγροτικής οίκονομίας καί τή ; δημιουργίας, πάνω 
σ ’  αύτή τή βάση, άφθονίας προϊόντων για τόν πληθυσμό καί 
π ρώ τω ν υλών για τή βιομηχανία.

Στή  σημερινή περίοδο πού πάνω άπό τήν άνθρωπότητα κρέ
μεται δ κίνδυνος Ινός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, δ αγώ νας για 
τήν ειρήνη απέκτησε πρωταρχική σπουδαιότητα καί καθολική 
σημασία. *0  βασικός κρίκος τής άλυσίδας, άπ’  δπου πρέπει νά 
πιαστοΰμε μ ’  δλες μας τίς δυνάμεις στόν άγώ να  για τή χαλάρωση 
τής διεθνοΰς έντασης, είναι ή κινητοποίηση τώ ν  λαϊκών μαζών 
για τήν υπεράσπιση τής εΙρήνης.

*0  δλόπλευρος υπολογισμός τώ ν γΰρω  συνθηκών, τής άλλη- 
λουχίας καί τοΰ άλληλοκαθορισμοΰ τών φαινομένων έχει άπ οφ α - 
σιστική σημασία δχι μόνο κατά τή μελέτη τώ ν φαινομένων τής 
κοινωνικής ζω ής, άλλα καί κατά τή μελέτη δλων χωρίς Εξαίρεση 
τώ ν φαινομένων τής πραγματικότητας. Ό σ ο  πιό Επιστημονική 
καί πιό πρωτοπ όρα είναι ή μια ή ή δλλη φυσικοεπιστημονική 
θεω ρία , τόσο πιό καθαρά, πιό βαθιά  καί πιό πολΰπλευρα παίρ
νει ύπ’  δψη της τίς συνθήκες κατά τήν Εξήγηση καί τή θεμελίωση 
τών φαινομένων τής φΰσης.

1. Β. I. A in». Ά παντα, τόμ| 33ος, σελ. 89.
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Τ ό  συμπέρασμα αύτό βρίσκει τήν επικύρωσή του στήν ανά
πτυξη τής σοβιετικής έπιστήμης.

'Ε ν α  από τά έξαιρεακά δύσκολα προβλήματα τής σύγχρονης 
φυσικής ήταν ή δημιουργία τής θεω ρίας τής λεγομένης «φ ω το - 
φωταύγειας» τώ ν σω μά τω ν. Ή  φ ω τοφ ω τα ύγεια  (ή άπλώς φ ω 
ταύγεια) βρήκε σπουδαία πρακτική Ιφαρμογή σε μιά σειρά κλά
δους τής έπιστήμης καί τής τεχνικής. Μέ βάση τή χρησιμοποίηση 
τής φ ωτοφ ωταύγειας άπό τούς σοβιετικούς φυσικούς (ακαδη
μαϊκός Σ . I. Β αβίλοφ κ. α .) Εγινε ή επεξεργασία νέων πηγών 
φ ω τός, δπω ς είναι οί λεγόμενοι «λαμπτήρες φ ω τός τής ημέρας», 
δημιουργήθηκε μιά νέα μέθοδος ερευνάς τής σύστασης τής υλης 
— ή φωταυγειακή ανάλυση. Ή  έκπόνηση τής θεω ρίας τής φ ω -  
τοφω ταύγειας άποτελεΐ έπίκαιρο πρόβλημα, πού από τή λύση 
του έξαρτάται ή έπιτυχία στήν έπίλυση μιας σειράς ουσιωδώ ν, 
πρακτικών προβλημάτων. Γ ιά  πολύν καιρό οί προσπάθειες δη 
μιουργίας θεω ρίας τής φωταύγειας παρέμεναν άκαρπες. ’ Α π ο 
φασιστική έπιτυχία σημείωσε δ σοβιετικός έπιστήμονας καί άκα- 
δημαΐκός Σ . I . Β αβίλοφ. Σ αν  φιλοσοφικό βάθρο τής θεω ρίας 
τής φωτοφ ω τα ύγεια ς τώ ν διαλυμάτων, πού δημιουργήθηκε από 
τόν Σ . I . Β αβίλοφ, χρησιμέυσαν οί Ιδέες τής μαρξιστικής - λε- 
νινιστικής φιλοσοφίας κα'ι Ιδιαίτερα ή θέση τής καθολικής σύν
δεσης κα'ι τοΰ άλληλοκαθορισμοΰ τώ ν  φαινομένων. Ό  Σ . I . Β α 
βίλοφ διεπίστωσε δτι οί αΙτίες τώ ν  άποτυχιών κατά τήν έκπόνη- 
ση τής θεω ρίας τής φωταύγειας ήταν τό  δτι οί φυσικοί θεω ροΰ- 
σαν τήν πηγή φ ω τός καί τό γύρω  της φ ωτεινό περιβάλλον πρά
γματα ασύνδετα, άνεξάρτητα και χωρισμένα τό  ëva άπό τό  άλ
λο. Σ έ άντίθεση πρός αύτό ό  Σ . I. Β αβίλοφ  ξεκινοΰσε άπό τήν 
δποψη δτι στήν πραγματικότητα τέτιος χωρισμός τής πηγής 
φ ω τός άπό τό γύρω  της περιβάλλον δέν υπάρχει, δτι είναι άνά- 
γκη νά Ιγκαταλειφθεΐ ή Ιδέα αύτή καί νά υίοθετηθεϊ ή αντίλη
ψη δτι πηγή καί περιβάλλον άποτελοΰν ëva δργανικά συνδεμένο 
σύνολο.

Ά κ ρ ιβ ώ ς  μέ βάση τή συνεπή έφαρμογή τής Ιδέας τής δργα* 
νικής άλληλουχίας καί τοΰ άλληλοκαθορισμοΰ τώ ν  φαινομένων 
κατόρθω σε δ Σ . I. Β αβίλοφ  νά δημιουργήσει τή θεω ρία  τής φ ω -  
τοφω ταύγειας τώ ν διαλυμάτων, πού βρήκε τή λαμπρή έπικύρω- 
σή της στό πείραμα.

’ Ιδιαίτερα σπουδαία σημασία γιά τήν έρευνα τώ ν προτσές τοΰ 
μικρόκοσμου, γιά τήν Ερευνα τής κίνησης τώ ν  «στοιχειωδώ ν» 
σω ματίω ν  τής ΰλης— τών ήλεκτρονίοιν, τώ ν ποζιτρονίων, τώ ν  
πρωτονίων, τώ ν νετρονίων κτλ.—^χει ή θέση τής άλληλουχίας καί
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τοΰ άλληλοκαθορισμοϋ τών φαινομένων, τής έξάρτησής τους άπό 
χΐς γΰρω  συνθήκες. Μ όνο μέ βάση τή μελέτη τής Αδιάρηχτης σύν
δεσης τω ν Αντικειμένων τοΰ μιχρόκοσμου μέ τίς συνθήκες που χά 
περιβάλλουν θ ά  γίνουν γνωστές οί ίδιότητές τους, οί νόμοι τής 
κίνησής τους.

*Η μεγαλοφυής διδασκαλία τοΰ I . Π . Π άβλοφ  για τα  Ιπί- 
κτητα έξαρτημένα Αντανακλαστικά βασίζεται έξ δλοκλήρου στόν 
υπολογισμό κα'ι τήν Ιπισταμένη μελέτη τής έπίδρασης τώ ν γΰρω  
συνθηκών στό ζωντανό δργανισμό. Μέ τήν ϊδια  τήν δνομασία 
«Ιπίκτητα-έξαρτημένα» δ Ι .Π . Π άβλοφ  Υπογράμμισε δτι τα Αν
τανακλαστικά αυτού τοΰ είδους καθορίζονται άπό τις γύρω  συν
θήκες ζω ής τώ ν ζώ ω ν. Σ κ οπ ό ; τής φυσιολογικής γνώσης, έγρα
φε ό Π άβλοφ , είναι νά έχφράσει τήν ά π είρω ; πολύπλοκη Αμοι
βαία σχέση τοΰ δργανισμοΰ μέ τόν γΰρω  κόσμο μέ μορφή Αχρι· 
βολογημένης Ιπιστημονικής διατύπωσης.

Π αράδειγμα δημιουργικής έφαρμογής στή φυσιογνωσία τής 
θέσης τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ γιά τήν Αλληλουχία καί τόν Αλλη* 
λο καθορισμό Αποτελεί ή μιτσουρινική βιολογική έπιστήμη.

Ή  Αντίληψη γιά τή φύση σάν ένα συναρτημένο, ένιαΐο σύ
νολο, είναι δ Ακρογωνιαίος λίθος της μιτσουρινικής βιολογικής 
έπιστήμης. Ή  μιτσουρινική βιολογία Απέδειξε θεωρητικά καί 
πρακτικά δτι ή δργανική κα'ι ή Ανόργανη φύση, δ δργανισμός 
καί οί συνθήκες ζω ής του, τά σω ματικά καί τά γεννητικά κύτ
ταρα τοΰ δργανισμοΰ Αποτελούν Αδιάρηκτη ένότητα, Αλληλοσυν- 
δέονται καί αλληλοχαθορίζονται αίτιωδώ ς.

Ή  μιτσουρινική Αντίληψη γιά τή ζωντανή φΰση σάν συναρ
τημένο, ενιαίο σύνολο, δπου δλα τά Αντικείμενα, τά φαινόμενα 
κα'ι τά προτσές, κα θώ ς καί δλες οί πλευρές τοΰ καθενός Απ’  αύ
τά συνδέονται δργανικά μεταξύ τους καί Αλληλοχαθορίζονται, έκ- 
φράστηκε μέ έξαιρετική σαφήνεια καί παραστατικότητα στόν 
τρόπο που λύνει ή μιτσουρινική Αγροβιολογία τό κεντρικό της 
πρόβλημα— τό πρόβλημα τώ ν Αμοιβαίων σχέσεων Ανάμεσα στους 
δργανισμούς καί στό γύρω  τους έξωτερικό περιβάλλον. Ή  Ανα
κάλυψη τώ ν νομοτελείων τών Αμοιβαίων σχέσεων τώ ν δργανι- 
σμών μέ τίς συνθήκες τοΰ έξωτερικοΰ περιβάλλοντος είναι τό β α 
σικό χαθήχον της Αγροβιολογίας. Ό σ ο  καλύτερα καταλάβουμε 
τήν Αμοιβαία σύνδεση τών δργανισμών μέ τίς συνθήκες τοΰ έξω - 
τεριχοΰ περιβάλλοντος, τόσο χαλύτερα θά  κατευθύνουμε τους δρ- 
γανισμούς, χρησιμοποιώντας τίς δυνατότητες ρύθμισης χαΐ δη
μιουργίας συνθηκών έξωτεριχοΰ περιβάλλοντος.

"Ε τσι, ή μιτσουρινική βιολογία, έφαρμόζοντας συνειδητά τό
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διαλεκτικό υλισμό, προώθησε Εξαιρετικά τή γνώση τών α ιτιωδώ ν 
συνδέσεων, τής αλληλεξάρτησης καί τοΰ αλληλοκαθ-ορισμοΰ τώ ν 
φαινομένων τής ζωντανής φύσης και τήν άντιπαρέθεσε α π οφ α 
σιστικά στή σχολαστική καί στή μεταφυσική τοΰ μεντελισμοΰ- 
μοργκανισμοΰ.

Οί σπουδαιότατες κατακτήσεις τής πρωτοπόρας επιστήμης 
δείχνουν πειστικά πόσο πλατιές, άπέραντες προοπτικές ξανοίγει 
γιά τήν παραπέρα άνάπτυξη τής φυσιογνωσίας ή συνειδητή Ε
φαρμογή τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου γνώσης καί Ιδιαί
τερα μιας άπό τίς σπουδαιότερες θέσεις της, τής θέσης γιά τήν 
καθολική σύνδεση καί τόν άλληλοκαθορισμό τώ ν φαινομένων 
τής φΰσης.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  ΣΥ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

'Η  άλληλουχία καί ή άλληλεξάρτηση τώ ν άντικειμένων είναι 
ενας άπό τούς γενικότερους νόμους τής φΰσης καί τής κοινωνίας. 
Ή  μαρξιστική διαλεκτική δίνει τή δυνατότητα νά κατανοήσουμε 
τόν κόσμο σάν Ινα ένιαΐο σύνολο, δπου τά άντικείμενα καί τά 
φαινόμενα συνδέονται δργανικά τό ενα μέ τό άλλο, άλληλοεξαρ- 
τώνται καί άλληλοκαθορίζονται. ‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική δεί
χνει τό δρόμο τής γνώσης τώ ν πολυποίκιλων μορφώ ν συνδέσεων 
πού υπάρχουν στή φΰση καί στήν κοινωνία : τώ ν αιτιωδώ ν άλλη- 
λεξαρτήσεων, τών νομοτελειακών καί τώ ν τυχαίων μορφώ ν άλ- 
ληλουχίας κτλ.

‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική άντίληψη τοΰ κόσμου σάν συναρτη- 
μένου, Ενιαίου συνόλου είναι ριζικά άντίθετη πρός τή μεταφυ
σική άποψη γιά τόν κόσμο. Ή  μεταφυσική, Εξετάζοντας τή φΰση 
σαν τυχαία συσσώρευση άντικειμένων καί φαινομένων, άπεικο- 
νίζοντας αύτά τά άντικείμενα καί φαινόμενα σάν απομονωμένα 
καί άποσπασμένα τό Ενα άπό τό άλλο, άποσπώντας τα άπό τίς 
γΰρω  συνθήκες, άρνεΐται τίς νομοτέλειες τής Εξέλιξης τής φΰσης 
καί τής κοινωνίας καί Ερχεται Ετσι σέ άντίφαση μέ τήν Επιστήμη.

Ή  άνακάλυψη άπό τή μαρξιστική διαλεκτική τής καθολικής 
άλληλουχίας καί άλληλεπίδρασης τώ ν άντικειμένων καί φαινομέ
νω ν, Ιδιαίτερα τώ ν άλληλουχιών καί τώ ν νομοτελειών τής κοινω
νικής ζω ής, Εχει ταξική βάση : μόνο ή Εργατική τάξη καί τό κομ
μουνιστικό κόμμα Ενδιαφέρονται γιά τή συνεπή Επιστημονική 
γνώ ση τής άλληλουχίας τής φαινομένων καί γιά τή χρησιμοποίηση 
τώ ν γνω στών  άντικειμενικών άλληλουχιών στήν πρακτική τους 
δράση. Ή  άστική κοινωνιολογία, άρνοΰμενη τή νομοτέλεια πού
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ύπάρχει στήν κοινωνία, προσπαθώντας νά παραδόσει τούς αν
θρώπους στή σκλαβιά τοΰ τυχαίου, Ιξυπηρετεΐ άμεσα τούς αν
τιδραστικούς σκοπούς τών κυρίαρχων τάξεων στ'ις κεφαλαιοκρα
τικές χώρες.

‘ Η  θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής γιά τήν άλληλουχία κα'ι 
τήν άλληλεξάρτηση άποτελεΐ μια άπό τ'ις καθοδηγητικές αρχές 
στήν πρακτική δράση τοΰ κόμματος τής έργατικής τάξης. Ή  θ έ
ση αύτή μαζί μέ τίς δλλες θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
διδάσκει νά έξετάζουμε συγκεκριμένα - Ιστορικά τά αντικείμενα 
καί τά φαινόμενα, άπαιτεϊ νά υπολογίζουμε αύστηρά τίς αντικει
μενικές συνθήκες, άπό τίς όποιες έξαρτάται ή ύπαρξη τών άντι- 
κειμένων καί τώ ν φαινομένων, μάς έπιβάλλει νά άποχαλΰπτουμε 
τήν Ιδιομορφία τους, νά βρίσκουμε τό βασικό κρίκο σιήν αλυ
σίδα τών γεγονότων.

1*5-



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

Η  Κ ΙΝ Η Σ Η  Κ Α Ι Η  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η  Σ Τ Η  Φ Υ Σ Η  
Κ Α Ι Σ Τ Η Ν  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ

1. *Η άντίθιση τής διαλακτικής πρός τή ματαφυσική 
στήν κατανόηση της έξέλιξης

Η ανακάλυψη τής καθολικής αλληλεξάρτησης τών Αντικείμε
νων, τών φαινομένων είναι τό πρώτο βήμα στό δρόμο γιά 

τή γνώ ση τής διαλεκτικής τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής νό
ησης. Ή  έξέταση τώ ν φαινομένων στήν άλλαγή, στήν ανανέωση, 
στήν έξέλιξη τους είναι ένα παραπέρα βάθαιμα τής γνώσης τοΰ 
Αντικειμενικού κόσμου Από τόν άνθρωπο.

Ή  θέση τής διαλεκτικής για τήν κίνηση, τήν Ανανέωση, τήν 
έξέλιξη δλων τών Αντικειμένων καί τών φαινομένων συνδέεται 
δργανικά με τή θέση γιά τήν Αλληλουχία τώ ν φαινομένων. Ό  
“ Ενγκελς έγραφε : « Ό λ η  ή προσιτή σέ μάς φύση Απαρτίζει κά
ποιο σύστημα, κάποια συνολική 'σύνδεση σω μ ά τω ν ... Σ τό  γεγο
νός δτι τά σώ μα τα αύτά βρίσκονται σέ Αμοιβαία σύνδεση περι- 
κλείνεται κιόλας τό δτι έπιδροΰν τό ένα στό Αλλο, καί ή Αμοι
βα ία  αύτή έπίδραση τοΰ ένός πάνω  στό Αλλο είναι ίσα  - ίσα  ή 
κίνηση· \

Ή  σύνδεση καί ή Αλληλεπίδραση είναι Αναπόσπαστες Από 
τήν κίνηση, τήν Αλλαγή καί τήν έξέλιξη.

Ή  διαλεκτική Αντίληψη γιά τήν έξέλιξη σαν προτσές γέν
νησης τοΰ καινούργιου καί έξαφάνισης τοΰ παλιοΰ είναι μιά Από 
τις σπουδαιότερες θέσεις στό  θεωρητικό βά θρο  τής έπαναστα- 
τικής πάλης τοΰ προλεταριάτου κατά τοΰ καπιταλισμού, για τό

1. Φ. "Ενγκελζ, Διαλεκτική trfç φύσης, 1953, σ«λ. 46.
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σοσιαλισμό, στή  θεωρητική θεμελίωση τής στρατηγικής καί τής 
ταχτικής τοΰ προλεταριάτου.

 ̂01  θεμελιωτές τοΰ μαρξισμού -  λενινισμού Επεξεργάστηκαν 
ολόπλευρα τό  ζήτημα τοΰ διαλεκτιχοΰ χαρακτήρα τής έξέλιξης, 
τό ζήτημα τής άλλαγής τής φΰσης, τής κοινωνίας καί τής νό
ησης. Ό  Μ αρξ Εδειξε δτι ή κοινωνία βρίσκεται σέ άέναη έξέλιξη 
καί αλλαγή. "Ο λ α  τά  κοινωνικά φαινόμενα δ Μ αρξ τά έξετάζει 
στήν έξέλιξη καί τήν αλλαγή τους. Τ ό  κλασικό Εργο τοΰ Μ άρξ 
«Τ ό  Κ εφάλαιο» είναι πρότυπο δημιουργικής έφαρμογής τοΰ δια
λεκτικού ύλισμοϋ στήν ανάλυση τώ ν  νόμων έξέλιξης τοΰ καπιτα
λισμού.

‘ Η  διαλεκτική, διδάσκει δ "Ενγκελς, περιλαμβάνει δλες τίς 
μορφ ές κίνησης άπό τήν απλή μετατόπιση τώ ν  άντικειμένων στό 
χώ ρο ώ ς  τήν έξέλιξη τής άνθρώπινης κοινωνίας. Ό  "Ενγκελς 
εδοσε τό χαρακτηρισμό τής διαλεκτικής καταΐόησης τώ ν βασικών 
μ ορφ ώ ν τής κίνησης τής ΰλης καί τοΰ συσχετισμοΰ κίνησης καί 
ηρεμίας. Στηριγμένος στα  δεδομένα τής επιστήμης για τή φΰση 
καί τήν κοινωνία, ό  "Ενγκελς Εδειξε δτι ή κίνηση είναι μορφή, 
είναι τρόπος ύπαρξης τής ΰλης, άναφαίρετη Ιδιότητά της. Δέν 
υπήρξε, δέν υπάρχει καί δέν μπορεί νά υπάρξει ΰλη χωρίς κίνη
ση. Α ύ τό  είναι τό σπου δαιότατο συμπέρασμα τοΰ διαλεκτικού 
υλισμού.

Ό  Λένιν, υπερασπίζοντας τή μαρξιστική διαλεκτική άπό τίς 
διαστρεβλώσεις, άναπτΰσσοντάς την καί πλουτίζοντάς την μέ βάση 
τά νεα δεδομένα τώ ν  έπιστημών για τή φΰση καί τή νέα π ρ α 
κτική πείρα τής έπαναστατικής πάλης, πλούτισε τή διαλεκτική 
αντίληψη τής έξέλιξης. Ό  Β . I . Λένιν ξεσκέπασε τούς ναρόντνι- 
κους, πού διεκήρυτταν δτι ή διαλεκτική είναι σοφιστική καί τούς 
ρεβιζιονιστές, πού προπαγάνδιζαν εναν α γοραίο έξελικτικισμό. Σ τό  
βιβλίο του « 'Υ λ ισμ ός καί έμπειροκριτικισμός» ό Λένιν κατετρό- 
πω σε τούς μαχιστές, πού άποσπούσαν τήν κίνηση άπό τήν ύλη, 
πού εξέταζαν τήν κίνηση εξω  άπό τήν ΰλη. Γενικεΰοντας τα νέα 
δεδομένα τής φυσικής, ό Λένιν Εδειξε δτι ή μαρξιστική διδασκα
λία γιά τήν κίνηση σαν άναφαίρετη Ιδιότητα τής ΰλης βρήκε ξανά 
επιβεβαίωση στή φυσική.

«Σ έ  άντίθεση πρός τή μεταφυσική— γράφει δ I . Β . Στάλιν 
— ή διαλεκτική εξετάζει τή φΰση δχι σαν κατάσταση ηρεμίας καί 
ακινησίας, στασιμότητας καί άμεταβλητότητας, μα σαν κατάσταση 
αδιάκοπης κίνησης καί άλλαγής, αδιάκοπης άνανέωσης καί εξέλι
ξη ;, δπου πάντα κάτι γεννιέται καί άναπτΰσσεται, κάτι κατα- 
στρέφεται καί τραβάει π ρ ο ; τό χαμό του.
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Γ ι ’  αύτό ή διαλεκτική μέθοδος απαιτεί να έξετάζονται τά  
φαινόμενα δχι μόνο άπό τήν άποψη τής α μοιβαίας σύνδεσής τους 
καί τοΰ άλληλοκαθορισμοΰ τους, μα κι από τήν άποψη τής κίνη
σής τους, τής αλλαγής τους, τής έξέλιξής τους, από τήν άποψη 
τής εμφάνισης καί τής εξαφάνισής τους» *.

Σ ύμ φ ω να μέ τή μεταφυσική άποψη δλα στή φύση μενουν 
δπω ς ήταν, αμετάβλητα, άποστεωμένα.

Ό  Έ νγκελς, βγάζοντας στό φ ω ς  τά χαρακτηριστικά γνω ρί
σματα τής φυσιογνωσίας τοΰ 17ου— 18ου αΙώ να, τόνιζε δ τ ιή έπ ι-  
στήμη εκείνης τής περιόδου έξέταζε τή φύση σέ κ ατάσταση  ηρε
μίας. Οί επιστήμονες εκείνης τής περιόδου φαντάζονταν τή φ ύ 
ση αμετάβλητη. Είχαν τή γνώμη δτι οί πλανήτες περιστρέφον
ται κατά αμετάβλητες Ιλλείψεις, ενώ  οί απλανείς στέκονται α ιω 
νίως ακίνητοι στίς θέσεις τους. 'Υ πέθεταν  δτι υπήρχαν πάντα οί 
σημερινές πέντε ήπειροι τοΰ κόσμου, υπήρχαν πάντα τα  ϊδια  β ου 
νά, πεδιάδες, θάλασσες, ποτάμια , λίμνες. Τ ό  κλίμα, ή χλωρίδα, 
ή πανίδα, τά είδη τώ ν φ υτών  καί τώ ν ζώ ω ν  έθεωροΰντο έπίσης 
απολύτως σταθερά καί αμετάβλητα.

Τ ό  πόσο Ισχυρή ήταν ή έπίδραση τής μεταφυσικής στίς απ ό
ψεις τώ ν φ υσιοδιφώ ν μπορούμε να τό κρίνουμε άπό τίς αντιλή
ψεις τοΰ γνωστοΰ Γάλλου ζωολόγου Κυβιέ. Μ ελετώντας τά άπ ο- 
λιθώματα τώ ν ζώ ω ν , δ Κυβιέ ανακάλυψε δτι τα ζώ α  πού υπήρ
χαν παλιότερα διαφέρουν από τά τωρινά. Ά π ό  τό γεγονός αύτό 
έβγαινε μόνο του τό συμπέρασμα γιά τήν έξέλιξη τώ ν  ειδών. 
'Ω στόσο  ό Κυβιέ δέν ακολούθησε αύτό τό  δρόμο, άλλα Ισχυρι
ζόταν δτι τά είδη είναι αμετάβλητα. Θ εωρούσε δτι ή γή πέρασε 
κάμποσες καταστροφές, «κατακλυσμούς», πού τό άποτέλεσμα τους 
ήταν π ώ ς κάθε φ ορά  χάνονταν τά ζώ α  καί τά  φυτά καί δτι έμε- 
νε για πολύν καιρό άκατοίκητη, ώσπου νά τά ξαναδημιουργήσει 
κάποια «θεϊκή» δύναμη.

Π αραλλαγή τώ ν μεταφυσικών άντιλήψεων ήταν ή αντιεπι
στημονικό θεω ρία  τοΰ προμορφισμοΰ, πού πολύν καιρό τήν π ρ ο
παγάνδιζαν στή βιολογία- σύμφ ω να μ ’  αύτή τήν παραλλαγή τό  
έμβρυο τοΰ δργανισμοϋ εχει δλα τα γνωρίσματα καί δλα τά  όρ 
γανα τοΰ ένηλίκου ζώ ου ή ανθρώπου.

‘ Η  κατοπινή έξέλιξη τής έπιστήμης άνεσκευασε δλότελα τίς 
απόψεις αύτοΰ τοΰ είδους.

'Ω στόσο θά ήταν λάί>ος νά θεω ρείται ή μεταφυσική άπλώς

1. I. Β. Στάλιν, Ζητήματα τοΰ λενινισμού, 1952, σελ. 676.
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καί μόνο Ιστορικό παρελθόν. Στην αστική επιστήμη ή μεταφυσι
κή κυριαρχεί κα'ι σήμερα. Είναι αλήθεια πώ ς στήν εποχή μας ε ί 
ναι δύσκολο ν ’  άρνηθεΐ κανείς τήν έξέλιξη" γι’  αύτό οί αστοί φ ι
λόσοφοι, επιθυμώντας νά διατηρήσουν κάποια Ιπίφαση έπιστη- 
μονικότητας τών άπόψεών τους, δεν άρνούνται κατηγορηματικά 
κα'ι ανοικτά τήν έξέλιξη, μα διαστρεβλώνουν τήν ούσία της. Α ύ
τή είναι μιά άπό τις Ιδιομορφίες τής μεταφυσικής στό σύγχρονο 
στάδιό της.

‘ Ορισμένοι αστοί Ιπιστήμονες Ιπιχειροϋν, λόγου χάρη, «ν ’ α 
ποδείξουν» δτι τό συμπαν εχει άρχή μέσα στό χρόνο καί, συνε
πώ ς, θ ά  εχει και τέλος. Οί αντιδραστικοί Ισχυρίζονται δτι ή εξέ
λιξη τής φΰσης εχει τάχα σταματήσει. Οί άπόψεις αύτοΰ τοΰ εί
δους αποτελούν υπεράσπιση τής παπαδοσΰνης κα'ι δέν έχουν τί
ποτε τό κοινό μέ τήν επιστήμη. "Ε τσι ό αστός Ιδεαλιστής επι
στήμονας Τ ζ. Τζήνς κηρΰχνει τή μεταφυσική καί δηλώνει δτι ή 
φΰση δέν Ιξελίσσεται μέσα στό χρόνο καί στό χώρο.

‘ Η  σΰγχρονη αντιδραστική ιδεολογία προσπαθεί μέ κάθε τρό
πο ν’  αναστήσει τή μεταφυσική, νά Ιξοστρακίσει άπό τήν έπιστήμη 
τήν Ιδέα τής εξέλιξης. Γ ια  τό σκοπό αύτό καταβάλλεται εντατική 
προσπάθεια ν ’  άνασκευασθεΐ δ δαρβινισμός, ν ’  άνασκευασθεΐ ή 
ι'δια ή Ιδέα τής έξέλιξης τής ζωντανής φΰσης. Ό  δαρβινισμός 
χαρακτηρίζεται τέχνασμα καί προβάλλεται ό ισχυρισμός πώ ς ή 
Ιδέα τής έξέλιξης ϊχει δήθεν χρεωκοπήσει.

Οί τέτιες ψευτοθεωρίες, σαν τό μεντελισμό - βαΐσμανισμό - 
μοργκανισμό, αποτελούν τυπική μεταφυσική. Οί βαϊσμανιστές - 
μοργκανιστές στα λόγια παραδέχονται τήν έξέλιξη, καί μάλιστα 
κρύβονται πίσω άπό τήν ταμπέλα τοΰ νεοδαρβινισμού. Στήν 
πράξη δμως άρνοΰνται τό  καινούργιο στό προτσές τής έξέλιξης 
τής όργανικής φΰσης. ’ Ισχυρίζονται δτι ΰπάρχει κάποια Ιδιαίτερη 
κληρονομική ούσία, πού είναι δήθεν αΙώνια, αμετάβλητη, αθ ά 
νατη καί δέν έξαρτάται άπό τις συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος. 
‘ Ο  Βάισμαν εγραφε : «Μ όνο τό σώ μα  είναι θνητό μέ τήν έννοια 
τοΰ φυσικού θανάτου, Ινώ  ή κληρονομική βάση είναι αθάνατη. 
‘ Η  βάση αύτή Ικτείνεται άπό γενεά σέ γενεά σάν έρπυστικό 
ρίζω μα ».

"Α ν  ή κληρονομική ούσία είναι αίώνια καί άμετάβλητη, αύτό 
σημαίνει πώ ς στο πουτσές τής ζω ής τών όργανισμών δέ δημιουρ- 
γεΐται τίποτε τό κα*νοΰργιο, μά απλώς καί μόνο έκδηλώνονται οί 
από προηγούμενα Ιναποθεμένες μέσα τους Ιδιότητες. “ Ετσι ο  
βαϊσμανισμός είναι άπαράλλακτος ό προμορφισμός, πού άρνεΐ- 
ται τήν έξέλιξη, τή γέννηση τοΰ καινούργιου καί παραδέχεται
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μόνο τήν άπλή αΰξηση. 01 βαϊσμανιστές καταπολεμούν άνοικτά τή 
διαλεκτική Ιδέα τής έξέλιξης καί Ισχυρίζονται δτι δήθεν ή Ιξέ- 
λιξη τής δργανικής φύσης «στα μ ατά », «σβήνει», λόγω  τοΰ δτι 
οί δργανισμο'ι χάνουν τά «άπ οθέματα μεταλλαγών».

Ή  μεταφυσική Αντίληψη τής έξέλιξης κυριαρχεί καί στή 
σύγχρονη άστική κοινωνιολογία Έ π Ι  αΙώνες οί Αντιδραστικοί 
έπανελάμβαναν τό τροπάρι τής αΐωνιότητας τοΰ χωρισμού τής 
κοινωνίας σε τάξεις, τό τροπάρι τοϋ απαραβίαστου τώ ν αρχών 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας, τό  τροπάρι τώ ν αίώνιω ν άρχών τής 
ηθικής, τής καθολικότητας τοΰ «θρησκευτικού συναισθήματος» 
κτλ. 01  μεταφυσικές αυτές θεωρίες διαδόθηκαν Ιδιαίτερα πλατιά 
στήν έποχή τοΰ Ιμπεριαλισμού. Ο ί συνήγοροι τοΰ καπιταλισμού 
που έφαγε τό ψωμί του , τοΰ καπιταλισμού πού πεθαίνει, π ρ οσ 
παθούν μ ’  δλες τους τίς δυνάμεις ν’  αποδείξουν τήν αΙωνιότητα 
τού καπιταλισμού, τό απαρασάλευτο τής διαίρεσης Tfh κοινωνίας 
σε καταπιεζόμενους κα'ι καταπιεστές, σε « κατώτερες »®καί «α ν ώ 
τερες» φυλές.

'Η  μεταφυσική διαποτίζει απ ’  ακρη σ ’  ακρη δλη τήν αντι
δραστική άστική φιλοσοφία . Λ όγου χάρη οί πραγματιστές Ισχυ
ρίζονται δτι δ κόσμος αυτός κ α θ ’ εαυτόν δέν ύπόκειται σέ κανενός 
εϊδους αλλαγές. Γ ι ’ αυτούς ή κίνηση, ή αλλαγή δέν είναι τίποτε 
περισσότερο άπό τρόπος διάκρισης τών φαινομένων, τρόπος πού 
έφαρμόζεται, έπειδή είναι βολικός γιά τό γνωρίζον υποκείμενο.

Στήν έποχή μας ή μεταφυσική αποτελεί, για όποιονδήποτε 
τομέα γνώσης κι’  δν πρόκειται, μιά άπό τ'ις έκδηλώσεις τής 
άστικής κοσμοθεωρίας. Ή  σύγχρονη αντίδραση προσπαθεί νά 
βρει τή δικαίωσή της στή μεταφυσική ερμηνεία τής έξέλιξης. *Η 
έργατική τάξη βρίσκει στή διαλεκτική αντίληψη τής έξέλιξης τήν 
έπιστημονική θεμελείωση τής πάλης της γιά τό καινούργιο, γιά 
τόν σοσιαλισμό. Λ ΰτό σημαίνει δτι στή σύγχρονη κοινωνία ή με
ταφυσική καί τό αντίθετό της ή διαλεκτική αντίληψη τής έξέλι
ξης αντανακλούν τή ριζική άντίθεση άστικής και προλεταριακής 
κοσμοθεωρίας.

Ά π ό  τίς δυό αντιλήψεις για τήν έξέλιξη έπιστημονική είναι 
μόνο ή διαλεκτικό - υλιστική. Ή  αντίληψη αύτή έπικυρώνεται 
έξ όλοκλήρου άπό τά  συμπεράσματα τής σύγχρονης φυσιογνωσίας 
κα'ι απ ’  δλη τήν κοινωνικο · παραγωγική δράση τώ ν  άνθρώ πω ν.

2. Ή  κίνηση καί ή έξέλιξη είναι καθολικός νόμος 
τής φύσης καί τής κοινωνίας

*0 μαρξισμός διδάσκει : « 'Η  κίνηση, δταν έξετάζεται στήν πιό
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γενική σημασία της λέξης, δηλ. δταν νοείται σαν μορφή ύπαρξης 
τής ΰλης, σάν κατηγορούμενο τή ; ίδιας τής ΰλης, περιλαμβάνει 
μέσα της δλες τ'ις άλλαγές καί τά προτσές που συντελοδνται στό 
συμπαν, αρχίζοντας από τήν άπλή μετατόπιση καί τελειώνοντας 
στή νόηση» * Π ουθενά καί ποτέ δέν ύπήρξε καί δέν μπορεί νά 
υπάρξει ύλη χωρίς κίνηση.

Ό  Β. I. Λένιν τόνιζε τήν Ιδιαίτερη σπουδαιότητα πού έχει 
ή έξέταση τών φαινομένων τής φύσης καί τής κοινωνίας άπό τήν 
δποψη τής αλλαγής καί τής έξέλιξής τους. Ύ πεγράμμιζε δτι γιά 
ν’  άνακαλΰψουμε τήν ούσία τών φαινομένων, τή νομοτέλειά τους 
πρέπει «νά έξετάζουμε κάθε ζήτημα άπό τήν δποψη τοΰ π ώ ς έμ- 
φανίστηκε ενα δρισμένο φαινόμενο στήν Ιστορία, ποια κύρια 
στάδια πέρασε τό φαινόμενο αύτό στήν έξέλιξή του, καί άπό τήν 
άποψη αύτής τής έξέλιξής του νά έξετάζουμε τί έχει γίνει αύτό 
τό πράγμα σήμερα».’

Ή  κίνηση καί ή έξέλιξη είναι Αναπόσπαστες άπό τά Αντι
κείμενα καί άπό τά φαινόμενα τής φΰσης. Μ όνο άπό πρώτη μ α 
τιά μπορεί νά φανεί δ η  τά  άντικείμενα xai τά  φαινόμενα μέ
νουν πάντα τά ίδια, δμοια μέ τόν έαυτό τους. Στήν πραγματι
κότητα δμως δέν ύπάρχει τίποτε τό Αμετάβλητο, τά  πάντα βρί
σκονται σέ κατάσταση άλλαγής. "Ολη ή φΰση— άπό τό έλαχιστό- 
τατο δτομο τής ΰλης ώ ς τά κολοσιαΐα ούράνια σώ μα τα— βρί
σκονται σέ κίνηση καί έξέλιξη, δπου δρισμένα φαινόμενα έξα φ α- 
νίζονται κατ’  άναγκαιότητα καί στή δέση τους γεννιούνται άλλα.

Ή  ά λ λ α γ ή  τ ψ ν  φ α ιν ο μ έ ν ω ν  σ τ ή ν  Α νόργανη  «ρύ ση . Μ άς
φαίνεται δτι άπό μέρα σέ μέρα, άπό χρόνο σέ χρόνο συντελεΐται 
μέ πληρέστατη ^μεταβλητότητα στή γή μας ή διαδοχή μέρας καί 
νΰχτας, δτι Αμετάβλητα καί κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο Ανα
τέλλει καί δΰει στόν δρίζοντα τό φεγγάρι καί έπαναλαμβάνονται 
οί φάσεις τού φεγγαριού. ’ Ενσάρκωση τής άμεταβλητότητας θεω 
ρείται ή διάταξη τών δοτρω ν  στόν ούρανό, οί μορφές τών 
Αστερισμών.

Στήν πραγματικότητα δμ ω ς δέν ΰπάρχα αύτή ή ταυτότητα, 
αύτή ή ακινησία καί Αμεταβλητότητα. “ Α ς πάρουμε, λόγου χάρη, 
τήν κίνηση τής γής καί τοΰ  δορυφ όρον της— τού φεγγαριού. 
Κ άτω  άπό τήν έπίδραση τής Ιλξης το® φ εγγαριού, σχημα
τίζεται στά  νερά τού ώκεανοβ τής γής Ινα παλιροιαχό χύμα,

1. Φ. “Ενγκκλς, Αιαλεχτιχή τής φύβης, 1963, σελ. 44.
2. Β. I. Λ bn, Άπαντα, τόμ. 28ος, « λ .  436.
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πού ή τριβή του έπιβραδύνει άδιάκοπα τήν περιστροφή τής γής* 
Α ύτό  έχει σαν άποτέλεσμα να αύξά%ει άργά, μά άπαρέγκλιτα, 
τό  ήμερονύκτιο τής γης. “ Εχει διαπιστωθεί δτι ή διάρκεια τοΰ ήμε- 
ρονυκτίου τής γης αΰξάνει κάθε 100 χρόνια κατά ?να έκατοστό 
τοΰ δευτερολέπτου. Καί δέν Αλλάζει μόνο ή ταχύτητα τής περι
στροφής τής γής. ’ Αλλάζει διαρκώς καί ή θ·έση τοΰ δξονα περι
στροφής τής ύδρόγειας σφ αίρας, καί γι’  αύτό δ βόρειος κα'ι δ  
νότιος πόλος μετατοπίζονται στήν έπιφάνεια τής γής κατά έξαι- 
ρετιχά πολύπλοκο ΐρόπ ο. Ή  κίνηση αύτή τώ ν πόλων συνδέεται 
μέ τήν δνισομετρία τής κατανομής τών μαζών στό έσωτεριχό τής 
ύδρόγειας σφαίρας.

Δ ιάφορες άλλαγές συντελοΰνται χσ'ι στους άλλους πλανήτες. 
’ Αλλάζουν οί πιρίοδες περιστροφής τους, οί τροχιές χίνησης, πα
θαίνει άλλαγές ή άτμόσφαιρά τους κτλ. “ Ετσι άλλάζει δλο τό- 
ήλιαχό μας σύστημα, που γεννήθηκε κάποτε άπό δλλονς υλικούς 
σχηματισμούς και ζεϊ τή δική του μακρόχρονη ίστορία. ’ Α ργά 
μα άπαρέγχλιτα άλλάζει ή διάταξη τώ ν απλανών στόν ουρανό, 
καί σήμερα οί μορφές τών αστερισμών δέν είναι τέτιες που ήταν 
πριν άπό χιλιάδες χρόνια. Σ τό  συμπαν γεννιούνται καινούργια 
άστρα καί σβήνουν τά παλιά, γεννιούνται νέοι άστρικοί σχη
ματισμοί.

Ή  γή σαν πλανήτης, προτοΰ πάρει τή σημερινή της δψη, 
πέρασε 2να πολύπλοκο καί μακρόχρονο προτσές έξέλιξης. Ή  γεω 
λογία διαπιστώνει δτι τά βουνά, οί πεδιάδες καί οί κοιλάδες, 
οί θάλασσες, οί λίμνες χαί τά ποτάμια, τά διάφορα γεωλογικά 
στρώ ματα είναι άποτέλεσμα μακρόχρονης έξέλιξης.

Ά λ λα γές γίνονται άδιάχοπα καί σ ’  δλα τά σώ μα τα πού μάς 
περιβάλλουν καθημερινά.

Ή  Ισωτεριχή κίνηση προσιδιάζει σ ’  δλα τά σώ ματα .
Ε ξαιρετικ ά παραστατική Ικδήλωση τής ?ντονης αύτής Ισ ω - 

τερικής κίνησης αποτελεί ή λεγάμενη «διάχυση τώ ν στερεών σω - 
μ ά ιω ν » . Ά ν  δύο κομμάτια διαφορετικών μετάλλων, λόγου χάρη, 
μολΰβδου καί χρυσού, τα φέρουμε σέ έπαφή τό Ινα μέ τό άλλο, υ 
στέρα άπό αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε δτι ορι
σμένα άτομα μολύβδου, Ιξ ’  αίτιας τής κίνησης πού προσιδιάζει 
σ ’  σύτά , ?χουν ε’ισδύσει στό χρυσό, καί άτομα χρυσού Ιχουν είσ- 
δυσει στό μόλυβδο : τά μέταλλα διεισδύουν τό Ινα μέσα στό άλλο, 
χωρίς κανενός είδους έξωτερική παρέμβαση.

’ Α κόμα πιό έντονη είναι ή έσωτερική άλλαγή καί κίνησή πού 
συντελειται στα υγρά καί στα <|ερια, πού τα άτομά τους συν
δέονται μεταξύ τους λιγότερο άπ ’  δσο τα άτομα τών στερεών.
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Πότε δώ  κα'ι πότε κεΐ, σέ μιχρά τμήματα τοΰ δλου δγκου τοΰ 
ΰγροδ χα'ι τοΰ αερίου συντελοΰνται, λόγω τής Ασταμάτητης κί
νησης τώ ν μορίων, τοπικές αυθόρμητες άλλαγές («κυμάνσεις») 
τής πυκνότητας τοΰ ΰγροΰ χαί τοΰ Αερίου, άλλάζει ό  δείχτης διά
θλασης βρισμένων μιχρών τομέων τοΰ Αερίου, οί ήλεκτρικές τους 
Ιδιότητες.

Κα'ι τά ίδια τά άτομα δέν μένουν άμετάβλητα. *Η Αντίληψη 
3 η  τά άτομα χα'ι τά μόρια είναι Απολύτως άμετάβλητα σω ματί
δια τής ΰλης, στερημένα άπό κάθε έσωτερική κίνηση, άπλά καί 
όμοιογενή, έπιχρατοΰσε πολύν καιρό στήν έπιστήμη. ΙΙρός τό τέ
λος δμ ω ς τοΰ 19ου καί τίς αρχές τοΰ 20ου αΙώνα ή άντίληψη 
αύτή κατέρευσε κιόλας σάν άβάσιμη. Διαπιστώθηκε δτι τά μόρια 
r a l  τά άτομα δέν είναι άποστεωμένα, άμετάβλητα άπλά τεμα- 
χίδια τής ΰλης, άλλά μεταβαλλόμενοι πολύπλοκοι σχηματισμοί.

Τά μόρια, που είναι 2νωση δύο ή περισσοτέρων άτόμων, 
μποροΰν νά γεννιούνται κα'ι να καταστρέφονταΓ Ιχπέμπουν ή Απο- 
ροφοΰν φ ώ ς , άλλάζοντας τήν έσωτερική τους κατάσταση κτλ. Τ ά 
άτομα πού περιέχονται στά μόρια κι* αύτά έπίσης δέν μένουν 
άμετάβλητα καί Ακίνητα. Μποροΰν νά χάνουν ή νά Αποκτούν 
ήλεκτρόνια, να Ικπέμπουν ή νά Απορροφούν ήλεχτρομαγνητικές 
άκτίνες, xai σέ σύνδεση μ* αύτό συντελεΐται Αναδιάταξη τώ ν ήλε- 
κτρονικών τους περιβλημάτων. 01 Ιδιότητες τών άτόμων μεταβάλ
λονται κάπως κάτω  άπό τήν έπίδραση Ισχυρών ήλεκτρικών καί 
μαγνητικών πεδίων. ‘ Ορισμένα άτομα σέ Αντίστοιχες συνθήκες 
μποροΰν να χαταστρέφονται βλοκληρωτικά καί νά μετατρέπονται 
σέ άλλα άτομα, Αλλάζοντας ριζικά τή φυσική χαί χημική τους 
φύση.

*Η Ανακάλυψη τής ραδιενέργειας στα τέλη τοΰ 19ου αΙώνα, 
ποΰ Απέδειξε Αναμφισβήτητα δτι τά άτομα βρισμένων, τώ ν λε
γομένων ραδιενεργών, στοιχείων χαταστρέφονται χαί μετατρέ- 
πονται τό Ινα στό άλλο, είχε τεράστια σημασία γιά τήν έπιστή
μη. Ή  Ανακάλυψη αύτή κατέφερε πλήγμα στίς μεταφυσικές Αν
τιλήψεις δτι τά σω μάτια είναι Απολύτως Αμετάβλητα, δέ ζοΰν 
καμιά Ιστορία χαί παραμένουν πάντα δμοια μέ τόν έαυτό τους. 
Ά π ό  τότε ή φυσική 8χει Αποδείξει δτι δέν ύπάρχει κανένα στοι
χείο, πού τά άτομά του νά μή γίνονται κάτω  Από βρισμένες συν
θήκες ραδιενεργά, πού νά μή διασπώνται, νά μήν Αλλάζουν, νά 
μή μετατρέπονται σέ άτομα άλλων στοιχείων. Α ύτό υπήρξε μιά 
Από τίς πιό μεγαλειώδικες κατακτήσεις τής έπιστήμης τοΰ 20οΰ 
αΙώνα.

Δέν είναι μόνο τά άτομα πού μεταβάλλονται, πού ?χουν Ι σ ω -
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τερική κίνηση, μα καί οί πυρήνες καί τα  ήλεκτρόνιο που Απαρ
τίζουν τά Ατομα, δέν μένουν σταθεροί, χωρίς έσωτερική κίνηση, 
Αποστεωμένοι. 01 πυρήνες τώ ν  Ατόμων Αποτελοϋνται Από π ρ ω 
τόνια καί νετρόνια. Τ ά  πρωτόνια καί τά  νετρόνια Απαρτίζουν τόν 
πυρήνα, Ιπειδή Ακριβώς τα  χαρακτηρίζει ή μεταβλητότητα, μ ιά 
Ιδιαίτερη μορφή Ισωτερικής κίνησης, συνδεμένη μέ τόν ποιοτικό 
μετασχηματισμό τοΰ ένός στό Αλλο. ΤΑ πρωτόνια μποροΰν, στίς 
ύπάρχουσες συνθήκες μέσα στόν πυρήνα τοΟ Ατόμου, νά μετα- 
τρέπονται σέ νετρόνια. Χ άρη σ ’  αυτόν Ακριβώς τόν μετασχημα
τισμό τώ ν πρωτονίων σέ νετρόνια καί τών νετρονίων σέ πρωτό
νια, μετασχηματισμό που δέ σβήνει ποτέ, δσο υπάρχει πυρήνας, 
γεννιούνται Ιδιαίτερες πυρηνικές δυνάμεις που τά συνενώνουν 
σ ’  Ιναν Ακέραιο κα'ι ένιαΐο Ατομικό πυρήνα. Έ τ σ ι  οί πυρήνες 
τώ ν  Ατόμων είναι γεμάτοι κίνηση καί Αδιάκοπη Αλλαγή.

Γ εμάτο κίνηση, μεταβλητό είναι κι Ινα τόσο Ιλάχιστο σω μ ά
τιο τής ΰλης, δπω ς τό ήλεκτρόνιο. Τ ό ήλεκτρόνιο ?χει τήν Ιδιό
τητα νά μετατρέπεται μαζί μέ τό ποζιτρόνιο σέ δλλα «στοιχειώ 
δη  σ ω μ ά τια »— τά φωτόνια . Μ πορεί -νά γεννιέται μέ τήν έξα- 
φάνιση φ ωτονίω ν. Έ χ ε ι μια Ιδιαίτερη Ιδιότητα,, τή λεγομένη 
«S p in »  [έσωτερική συστροφή] πού μπορούμε νά τήν καταλά
βουμε μόνο παρατηρώντας τήν Ικδήλωση μιας ιδιαίτερης μορφής 
κίνησης, πού προσιδιάζει στό ήλεκτρόνιο. Ή  μάζα τοΰ ήλεκτρονίου 
μεταβάλλεται σέ Ιξάρτηση Από τήν ταχύτητα τής κίνησης κτλ.

*Η Α λ λα γή  τ ώ ν  φ α ιν ο μ έ ν ω ν  σ τή ν  όργα ν ικ ή  φ ύ σ η . Ά κ α -  
τάπαυστα Αλλάζει καί εξελίσσεται έπίσης καί ό δργανικός κόσμος, 
δ  κόσμος τών ζωντανών δργανισμών.

Κ άποτε στή γή δέν υπήρχε καμιά ζω ή, τό προτσές δμως Ιξέ
λιξης τής φύσης πήρε τό δρόμο τής βαθμιαίας Ιξέλιξης πρός πιό 
σύνθετες χημικές ένώσεις, τό δρόμο τοΰ σχηματισμοΰ νέων σ ω 
μάτων  τής φύσης— στήν Αρχή άπλοΰστατων δργανικών Ινώσεων 
καί κατόπι καί τοΰ λευκώματος, πού μορφή ύπαρξής του είναι 
ή ζω ή.

Ή  Ιπιστήμη Ιχει διαπιστώσει δτι τα φαινόμενα τής όργανι- 
κής φΰσης υπάρχουν βτή γή Ιδώ  καί πάνω Από Ινα δισεκατομ
μύριο χρόνια καί δτι στήν περίοδο αύτή Ιπήλθαν κολοσιαΐες Αλ
λαγές σ ’  αύτά.

Ή  ζω ή 8χει γεννηθεί Από τή μή ζωντανή ΰλη καί, δντας 
Αδιάρηκτα συνδεμένη μ ’  αυτήν, Αναπτυσσόταν Ανάλογα μέ τίς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Μέ τήν Αλλαγή τών συνθηκών άλλα
ζαν καί γίνονταν πιό σύνθετες ot μορφές τής ζωής πού Από προ-
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κυτταρικούς καί μονοκύτταρους δργανισμούς έξελίχΟηκαν σέ σύν
θετους πολυκύτταρους δργανισμούς.

Οί πρώτοι δργανισμοί πού γεννήθηκαν άπό τή μή ζωντανή 
ΰλη ήταν Εξαιρετικά απλοί. Ω σ τό σ ο  σιγά - σιγά γίνονταν όλοένα 
καί πιό σύνθετοι. Σέ μιά ορισμένη βαθμίδα τή ; έξέλιξης του δ 
κόσμος τών ζωντανών δργανισμών χωρίστηκε σέ δύο κλάδους—  
τό φυτικό καί τό ζω ικό— μέ διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης κα'ι 
διαφορετικές Ιδιότητες. Οί δργανισμοί άλλάζοντας, άλλαζαν καί 
τό  έξωιερικό τοι^ περιβάλλον. Οί ζωντανοί δργανισμο'ι υπήρξαν 
ή σπουδαιότερη αίτία τοΰ προτσές σχηματισμοΰ τοΰ έδάφους. 
Χάρη στούς ζωντανούς δργανισμούς σχηματίστηκαν κοιτάσματα 
πετροκάρβουνου, τύρφης, βουνά κιμωλίας, άσβεστόλιθοι καί κο- 
ραλόνησα.

Μέ τήν έμφάνιση τής ζω ή ς στήν Ιπιφάνεια τής γ ή ; σχηματί
στηκε ëva νέο στρώ μ α— ή βιόσφαιρα, πού Ιχει τεράστια ση μ α
σία γιά τήν άλλαγή τής Επιφάνειας τοΰ πλανήτη μας. Τά φυτά 
στάθηκαν ή αίτία νά δημιουργηθεΐ Ελεύθερο δξυγόνο στήν Ατμό
σφ αιρα τής γής. "Ε τσι δημιουργήθηκαν οί άναγκαΐες συνθήκες 
γιά τήν έξέλιξη τώ ν ζώ ω ν  πού άναπνέουν μέ τούς πνεύμονες.

Έ π ί πολλά έκατομμύρια χρόνια συντελεΐτο τό προτσές τής 
άλλαγής καί τής έξέλιξης πρός πιό σύνθετες ζωντανές μορφές. 
Σ τή  μακρόχρονη αύτή περίοδο γεννιοΰνταν, άναπτύσσοντάν καί 
έξαφανίζονταν πολυάριθμα είδη ζώ ω ν  καί φυτών. Ή  γή ίζηοε 
κάμποσες Ιποχές καί περίοδες πού ή καθεμιά τους είχε τίς δικές 
της χαρακτηριστικές κλιματικές ζώνες, τή δική της κατανομή σέ 
ξηρά καί λεκάνες ύδάτων, τίς δικές της γεωλογικές Ιδιομορφίες, 
κα θώ ς Ιπίσης κα'ι τά δικά της φυτά καί ζώ α  πού ζοΰσαν στή 
θάλασσα καί στή γή.

Ό  φλοιός τής γής διετήρησε στα Εγκατά του λείψανα Ιξαφ α- 
νισμένων ζώ ω ν  καί φυτών. Μέ βάση αύτά τά λείψανα μελετά- 
ται ή ίστορία τοϋ πλανήτη μας καί ή ίστορία τής ζωής πάνω  
σ ’  αύτόν.

‘ Η  έπιστήμη Εχει διαπιστώσει δτι ή ζωή βρίσκεται σέ άέναη 
έξέλιξη κι άλλαγή. ‘ Η  ποικιλομορφία τοΰ φυτικοί καί τοΰ ζω ι
κού κόσμου τοΰ πλανήτη μας είναι άποτέλεσμα μακρόχρονου προ
τσές έξέλιξης. Ε π ιφ α νείς προσωπικότητες τής βιολογικής έπιστή- 
μης, δ Δαρβίνος, ό Τιμιριάζεφ, ό  Μιτσούριν καί άλλοι, Επεξερ
γάστηκαν δλόπλευρα τήν υλιστική θεωρία τής έξέλιξης τών 
ζώ ων  καί τώ ν  φυτών.

Σ τό  προτσές τής ζω ής τους οί δργανισμοί βρίσκονται σέ κα- 
τάσταση άλλαγής καί έξέλιξης. Κάθε δργανισμός ζεϊ ?να πολύ
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πλοκο προτσές έξέλιξης, συνδεμένο με τίς άλλαγές τών βιοχημι
κών, φυσιολογικών κα'ι μορφολογι κών προτσές. 'Η  ζωή τοΰ δρ- 
γανισμοΰ δέν είναι απλή αύξηση, δπως νόμιζαν οί προμορφιστές, 
άλλα ενα προτσές αέναης γένεσης καινούργιων Ιδιοτήτων καί 
Ιδιομορφιών.

Ή  έξέλιξη έκδηλώνεται ακόμα πιό καθαρά στό προτσές τοΰ 
σχηματισμού τών ειδών. Στήν Ιξέλιξή της ή δργανική φΰση προ
χωρεί μέσα από βαθμίδες, μέσα άπό καθορισμένους κρίκους, πού 
είναι τά είδη τών φυτών, τών ζώ ων κα'ι τώ νμ ικ ροοργα νισμ ώ ν. 
'Ο  σχηματισμός τών είδών αποτελεί εκδηλη μαρτυρία τής αδιά
κοπης εξέλιξης άπό τό κατώτερο στό ανώτερο, άπό τό <ΐπλό στό 
σύνθετο. “ Εχει διαπιστωθεί δτι στόν πλανήτη μας στή σημερινή 
περίοδο άριθμούνται από έ'να εκατομμνριο είδη ζώ ω ν καί πάνω 
άπό 300 χιλιάδες είδη φυτών< "Ολα αύτά είναι άποτέλεσμα μ α
κρόχρονης Ιστορικής έξέλιξης.

Στήν πορεία τής πρακτικής τους δράσης στήν άγροτική πα
ραγωγή οί άνθρωποι διδάχθηκαν ν’  άλλάζονν τούς οργανισμούς 
καί τα είδη, ν ’  άποχτονν δλο καί νέες ράτσες ζώ ω ν  καί ποικι
λίες φυτών μέ τίς Ιδιότητες Ικεΐνες πού Ικανοποιούν τίς απαιτή
σεις τοΰ άνθρώπου. Τ ά ήμερα εϊδη φυτών καί ζώ ω ν  πού υπάρ
χουν σήμερα δέν είναι απλώς προϊόντα τής φΰσης, αλλά αποτέ
λεσμα τής δράσης τών ανθρώπων πού δημιούργησαν αύτά τά 
εϊδη καί τά άλλάζουν σΰμφωνα μέ τις άνάγκες τους. “ Ετσι, λό
γου χάρη, οί υψηλής άποδοτικότητας ράτσες μεγάλων κερασφό
ρω ν ζο)ων τοΰ Γιαροσλάβ, οί ράτσες λεπτόμπλλων προβάτω ν— ή 
καυκασιανή, ή καζαχστανική καί (ϊλλες —  έπετεΰχθησαν μέ τή 
δράση τώ ν  ανθρώπων, πού ι’/λλαξαν τά είδη πού ύπήρχαν στή 
φΰση. Οί υψηλής απόδοσης ποικιλίες σταριού πού πέτυχε ό ακα
δημαϊκός Τσίτσιν, τά υβρίδια σταριοΰ-άγριάδας πού Ιφτιαξε, δλα 
αύτά είναι άποτέλεσμα τής μετασχηματίζουσας, κατευθυνομένης 
πρός Ινα σκοπό δράσης τοΰ άνθρώπου, πού ?χει γίνει κύριος 
τώ ν νόμων τής δργανικής φΰσης καί χρησιμοποιεί αύτούς τούς 
νόμους πρός τό συμφέρον τής κοινωνικής παραγωγής.

Ό  Μιτσοΰριν, χαρακτηρίζοντας τήν έξέλιξη τής ζωντανής φ ΰ- 
σης, έγ ρ α φ ε : « .. . ή ζωή δλης τής φΰσης δέν αποτελεί κάτι τό 
άποστεωμένο στίς μορφές του, άλλά προχωρεί άσταμάτητα καί αλ
λάζει άδιάκοπα, καί δλες οί μορφές τών ζωντανών δντων, πού γιά 
τόν Ινα ή τόν αλλο λόγο έχουν πάψει νά έξελίσσονται, είναι 
άναπόφευκτα καταδικασμένες νά εξαφανιστούν. Πολλά πού πριν 
φαίνονταν τά πιό κτατάλληλα για τίς συνθήκες ζωής τών περα
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σμένων χρόνων, σήμερα είναι κιόλας ακατάλληλα καί Απαιτούν 
Αντικατάσταση»1.

Σ τό  προτσές τής Ιξέλιξης τής φύοης συντελεΐται ή μετατροπή, 
ή άλλαγή, ό σχηματισμός τοΰ καινούργιου καί δέν υπάρχει τίπο
τε τό άπόλυτα αμετάβλητο.

Ή  Α λ λα γή  τ ώ ν  κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  φ α ιν ο μ έ ν ω ν . Ό  χωρι
σμός τοΰ ανθρώπου άπό τόν κόσμο τών ζώ ω ν  κα'ι ή παραπέρα 
έξέλιξή του συνδέονται άμεσα μέ τήν έξέλιξη τής κοινωνικής πα
ραγωγής.

’ Α ποφασιστικός δρος πού δημιούργησε τόν άνθρω πο ήταν ή 
Ιργασία, πού Αρχίζει κυριολεκτικά άπό τήν κατασκευή Ιργαλείων 
παραγωγής. Τ ό προτσές τής Ιργασίας άπαιτοϋσε τήν Ινωση τών 
άνθρώπινων προσπαθειών, πράγμα πού Ιγινε δυνατό μόνο μέσω 
τής κοινωνικής δργάνωσης τής Ιργασίας. Ή  Ιργασία είναι ή βάση 
τής κοινωνικής ζω ής τοΰ άνθρώπου.

Ό  Μ άρξ καί δ "Ενγκελς, δημιουργώντας πρώτοι τήν Ιπι- 
στήμη τής κοινωνίας, τόν {στορικό υλισμό, έδειξαν δτι ή έξέλιξη 
χαρακτηρίζει καί τήν κοινωνία καί δτι ή Ιστορία τής κοινωνίας 
Αποτελεί φυσικοϊστορικό προτσές. Κανένα κοινωνικό φαινόμενο 
δέν είναι αΙώνιο xai Αμετάβλητο' τά κοινωνικά φαινόμενα γεν
νήθηκαν, Ιξελίχθηκαν καί βρίσκονται σέ άέναη άλλαγή. Ή  Ιξέ- 
λιξη καί ή άλλαγή τής κοινωνίας Ιξαρτάται άπό τήν άλλαγή τοΰ 
τρόπου παραγωγής. Μέ βάση τήν έξέλιξη τοΰ τρόπου π αραγω 
γής άλλάζουν καί Ιξελίσσονται δλες ot άλλες πλευρές τής κοιωνι- 
κής ζωής.

Στήν άρχή οΐ άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πέτρινα Ιργαλεΐα. 
Μ ά ή Ανθρώπινη κοινωνία προχωρούσε. *0  άνθρωπος ίμαθε νά 
Ιξημερώνει τά ζώ α  καί νά καλλιεργεί τά φυτά πού τοΰ ήταν Αναγ
κ α ία . ’ Εμφανίστηκαν ή κτηνοτροφία καί ή γεωργία. ‘ Ο  άνθρω 
π ος £μαθε νά φτιάχνει μετάλλινα Ιργαλεΐα. Σ ’  Ινα δρισμένο στά
δ ιο  τής άνάπτυξης τώ ν παραγωγικών δυνάμεων γεννήθηκε ή Α
τομική Ιδιοκτησία, καί μέ βάση τήν άτομική Ιδιοκτησία γεννή
θηκε δ χωρισμός τής κοινωνίας σέ τάξεις* μέ τήν Ιμφάνιση τών 
τάξεω ν δημιουργήθηκε κατ’  άναγκαιότητα τό  κράτος, σάν άπ ο
τέλεσμα τοΰ Ανειρήνευτου τώ ν ταξικών Αντιθέσεων, σάν δργανο 
καταπίεσης καί στραγγαλισμού τώ ν έργαζομένων Από τούς Ικμε- 
ταλευτές. Ό  μαρξισμός-λενινισμός Ανασκεύασε τΙς Ιπινοήσεις γιά

1. I. Β. Mmηύρ&, Άπαντα σέ 4 τόμους, Top. Ι,Σβλχοζγκιζ, Μό
σχα' 1948, σελ. 629.
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αΙωνιότητα τοΰ ταξικού χωρισμού τών ανθρώπων σέ δούλους καί 
Αφεντικά, για αΙωνιότητα τοϋ κράτους, καί Απέδειξε δτι υπήρξε 
έποχή πού δέν υπήρχαν ουτε τάξεις, ουτε κράτος, καί. δτι ή αν
θρωπ ότητα έξελίσσεται στό δρόμο πρός τήν αταξική κοινωνία.

‘ Η  έξέλιξη τής ανθρώπινης κοινωνίας πέρασε από μιά σειρά 
βαθμίδες— κοινωνικούς σχηματισμούς. Τήν πρωτόγονη κοινωνία 
τήν αντικατέστησε τό δουλοκτητικό καθεστώς, πού μέ τή σειρά 
του αντικαταστάθηκε άπό τή φεουδαρχία’ κατόπι σέ αντικατά
σταση τής φεουδαρχίας ήρθε ό καπιταλισμός, πού κατ’  Αναγκαιό
τητα θά  παραχωρήσει καί παραχωρεί κιόλας τή θέση του σ ’  Ινα 
καινούργιο καθεστώ ς— στό σοσιαλιστικό. Στήν Ε Σ Σ Δ  Ιχει κτι- 
σθεΐ δ  σοσιαλισμός. Μέ βάση τήν πείρα τής Ε Σ Σ Δ  κτίζουν τό 
σοσιαλισμό καί οί χώρες τής λαϊκής δημοκρατίας.

Καί ή σοσιαλιστική κοινωνία επίσης αναπτύσσεται, προχωρεί 
Αδιάκοπα. Μέ τό σοσιαλισμό Αρχίζει μιά εξέλιξη, π ρωτοφανέρω 
τη ώ ς πρός τήν ταχύτητα τοΰ ρυθμοΰ, ώ ς  πρός τήν πολυμορφία 
καί τήν δλομέρειά της. Ή  σοβιετική κοινωνία βαδίζει μέ γιγάν- 
τια βήματα πρός τόν κομμουνισμό. Στήν κομμουνιστική κοινω
νία ή παραγωγή, ή έπιστήμη, ό πολιτισμός θά  τελειοποιούνται, 
θ ’  Αναπτύσσονται Αδιάκοπα.

‘ Η  νόηση τοΰ Ανθρώπου βρίσκεται κι αύτή σέ προτσές έξέλι
ξης καί Αλλαγής. ‘ Η  Αλλαγή αύτή έκφράζεται στό προτσές τής 
γνώσης τοΰ γύρω  κόσμου Από τόν Ανθρωπο. *Η γνώση, δπω ς δι
δάσκει ό Λένιν, προχωρεί από τό Αγνωστο στό γνωστό, Από τή 
λιγότερο πλήρη γνώση στήν πιό πλήρη.

Στίς κατώτερες βαθμίδες εξέλιξης τής Ανθρώπινης κοινωνίας 
οί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν άπλούστατα εργαλεία καί τά Αντι
κείμενα έκεΐνα πού τούς εδινε ή φύση σέ Ιτοιμη μορφή. Ή  κα
τώτερη} βαθμίδα εξέλιξης τής εργασιακής δράσης δέν μποροΰσε 
νά δημιουργήσει τίς συνθήκες για βαθιά  γνώση τώ ν προτσές τής 
φύσης, καί δ άνθρωπος κατ’  Ανάγκην περιοριζόταν στήν έπ ιφ α- 
νειακή γνώση τους. Οί άνθρωποι, Ακόμα καί δταν χρησιμοποι
ούσαν πρός τό συμφέρον τους τά φυσικά προτσές, δέν ήξεραν τούς 
νόμους στούς όποιους υποτάσσονται α ύ τά τα  προτσές. Έ τ σ ι ,  λό
γου χάρη, οί «ν9·ρωποι χρησιμοποιούσαν τήν φ ω τ ιά , μα δέν ήξε
ραν τούς νόμους τής καύσης. "Ο ταν μέ τήν τριβή αναβαν φ ω 
τιά, δέν ήξεραν τήν ύπαρξη τοϋ νόμου τής μετατροπής τής ένέρ- 
γειας, Αν καί δυνάμει αύτοϋ ακριβώς τοΰ νόμου κατά τήν τριβή 
ενός Αντικειμένου μ ’ ενα αλλο ή μηχανική ένέργεια μετατρεπόταν 
σέ θερμική.

Ή  παραπέρα έξέλιξη τής έργασιακής δράσης οδήγησε στό δυ-
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νάμω μα τής έπίδρασης τοΰ άνθρώπου πάνω στή φΰση, καί γεν
νήθηκε ή ανάγκη πιό βαθιάς γνώσης τώ ν νόμων τής έξέλιξης της. 
'Εμφανίστηκαν ot έπιστήμες. Π ρώ τα  - πρώ τα έμφανίστηκαν τέ- 
τιες έπιστήμες, δπω ς ή αστρονομία, τά μαθηματικά, ή μηχανική. 
Ή  κατοπινή Ανάπτυξη τής παραγωγής δδήγησε στό σχημάτισμά 
νέων κλάδων τής γνώσης, στήν Ανακάλυψη νέων νομοτελειών 
τής φΰσης κα’ι τής κοινωνίας. Δημιουργήθηκαν ή φυσική, ή χη
μεία, ή βιολογία, ανακαλύφθηκαν σπουδαιότατοι νόμοι τής φ ΰ 
ση ;. Ή  ανακάλυψη τέτιων νόμων, δ π ω ; είναι οί νόμοι τής μη
χανικής, οί νόμοι τής κίνησης τώ ν  πλανητών, ό νόμος τής π α γ
κόσμιας έλξης, ό νόμος τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής 
ένέργειας καί άλλοι, αποτελούσε σπουδαίο βήμα στήν άνάπτυξη 
τής ανθρώπινης γνώσης πού είχε είσχωρήσει στα .βαθ ύτερα π ρ ο 
τσές τής φΰσης.

Μ αρτυρία γιά τήν Ιστορική έξέλιξη τής γνώσης, για τό β ά - 
θαιμα τής ανθρώπινης γνώσης άποτελεΐ ή έξέλιξη τής φ ιλοσο
φ ίας. "Ο π ω ς είναι γνω στό, οί πρώτες φιλοσοφικές διδασκαλίες 
ήταν απλοϊκές ώ ς  πρός τή μορφή καί τό περιεχόμενό τους. *0  
υλισμός Επαιρνε νέες μορφές σέ σύνδεση μέ τίς νέες ανακαλύψεις 
τής έπιστήμης. Τήν Ιξήγηση αύτοΰ τοΰ φαινομένου τή βρίσκουμε 
στό δτι ή υλιστική φιλοσοφία , δταν Αποκαλύπτει τίς γενικές νο
μοτέλειες τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας, βασίζεται στά  δεδομένα 
τώ ν συγκεκριμένων έπιστημών. *0  Απλοϊκός υλισμός τώ ν α ρ 
χαίων Ε λλή νων καί δ μεταφυσικός υλισμός τοΰ 17 ου — 18ου α ιώ 
να Αντιστοιχούσαν δ καθένας σ ’  Ινα δρισμένο έπίπεδο γνώσεων 
για τό γύρω  κόσμο. ‘ Η  δημιουργία άπό τόν Μ άρξ κα'ι τόν “ Ενγ
κελς τοΰ διαλεκτικού δλισμοΰ στάθηκε δυνατή χάρη στήν έμ φ ά
νιση τής έργατικής τάξης καί στό ξετύλιγμα τής πάλης έναντίον 
τής άστικής τάξης, κα θώ ς καί χάρη σέ μια σειρά άνακαλύψεις 
τής έπιστήμης, στίς δποΐες στηρίχθηκαν δ  Μ άρξ κα'ι δ "Ενγκελς 
σαν σέ φυσικό - έπιστημονικό βάθρο.

Τέτια είναι σέ γενικές γραμμές ή είκόνα τής κίνησης, τής 
Ανανέωσης καί τής έξέλιξης τής φύσης καί τής κοινωνίας. Ή  θ έ 
ση τής διαλεκτικής γιά τήν καθολικότητα τής κίνησης έπιβεβαιώ- 
νεται δλοκληρωτικά άπό τά συμπεράσματα τώ ν φυσικών καί τώ ν 
κοινωνικών έπιστημών.

Κ ίν η ση  κ α ί ή ρ «μ Ια . Ό λ η  ή φύση Αποτελεί Ινα προτσές 
Αλλαγής, Ανανέωσης, έξέλιξης, πού δέ σταματά ποτέ. Ω σ τό σ ο  
Α ποδώ δέν Ιπεται καθόλου δτι σ ’  αύτή τήν Ασταμάτητη ροή άλ- 
λαγών δέν υπάρχει τίποτε τό σταθερό, ιό  καθορισμένο, καί δτι
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δλα είναι αόριστα , ακαθόριστα. 'Η κίνη ση  είναι άπόλυτη, ή ηρε
μία σχετική.

Ή  διαλεκτική, δταν υποστηρίζει δτι ή έξέλιξη εχει καθολικό 
χαρακτήρα, εχει πάντα ύπ’  όψη χήν εξέλιξη συγκεκριμένω ν  πρα
γμάτων , φαινομένων, άντικειμένων, πού εχονν σχετική σταθε
ρό τη τα . “ Ετσι, ενα από τα βασικά χαρακτηριστικά τής διαλεκτι
κής μεθόδου είναι δτι υποστηρίζει πώς υπάρχει άλληλουχία δχι 
κάποιων ακαθόριστων προτσές, άλλα συγκεκριμένων αντικειμέ
νων καί φαινομένων τής φύσης. Συνεπώς ή κίνηση δέν απ ο
κλείει τήν ήοίμία, δν κα'ι ή ήριμία αύτή είναι σχετική.

Ή  σχετικότητα τής ηρεμίας έκδηλώνεται μέ δυό διάφορες 
μορφές. ΙΙρώ το , μέ τή μορφή τής σχετικής μονιμότητας τών απ ο
στάσεω ν ανάμεσα στα τάδε ή τά δείνα σώ ματα , πού πραγματο
ποιούν μηχανική μετατόπιση μέσα στό χώρο.

Δέν υπάρχουν υλικά σο')ματα, πού ετσι ή αλλιώς να μή με
τατοπίζονται μέσα στο χώρο. 'Ω στόσο σ ’  αυτή τήν απεριόριστα 
ποικιλόμορφη κίνηση τό ενα ή τό άλλο αντικείμενο μπορεί νά 
βρίσκεται σέ ηρεμία σέ σχέση μέ Ινα ή πολλά άλλα σώ ματα καί 
νά μην αλλάζει απόσταση σέ σχέση μ ’  αύτά . “ Ετσι ό επιβάτης 
πού κάθεται στό διαμέρισμα ενός Ισοταχώς κινούμενου τραίνου, 
ηρεμεί σέ σχέση μέ τό βαγόνι ’ Ηρεμούν κα'ι τά πράγματά του 
πού βρίσκονται στό ράφι. Ταυτόχρονα δμως κα'ι ό έπιβάτης κα'ι τά 
πράγματά του κινούνται σέ σχέση μέ τή γή καί μαζί μ ’  δλη τή 
γή κινούνται γύρω  άπό τόν ήλιο. Μέ τή σειρά του δ ήλιος μαζί 
μ ’  δλο το πλανητικό σύστημα, μαζί καί τή γή, κινείται μέ τερά
στια  ταχύτητα σέ σχέση μέ τούς απλανείς κτλ.

Δεύτερο, ή ηρεμία, ή Ισορροπία παρουσιάζονται μέ μορφή σχε
τικής σταθερότητας τώ ν ίδιω ν  τών αντικειμένων καί φαινομέ
νων, μέ μορφή ποιοτικά ορισμένου τών αντικειμένων κα'ι φ α ι
νομένων, πού χάρη σ ’  αύτό ξεχωρίζουν από τ ’  άλλα αντικείμενα 
καί φαινόμενα. Λόγου χάρη, δσο κι δν αλλάζει τό άτομο, άπ ο- 
ροφ ώ ντας ή εκπέμποντας φ ώ ς , χάνοντας ήλεκτρόνια άπό τό έξω - 
τερικό του περίβλημα ή προσλαμβάνοντας ξένα ήλεκτρόνια, πα
ραμένει (δσο δ πυρήνας του διατηρεί άμετάβλητο τό φορτίο του) 
άτομο μιας καθορισμένης χημικής ουσίας, ουσιαστικά διαφορετι
κό άπό τά άτομα μιας άλλης χημικής ουσίας.

*Η σταθερότητα αύτή τών Ιδιοτήτων τών άντικειμένων καί 
τών φαινομένων είναι σχετική καί προσωρινή, δπο>ς κα'ι ή ήρε- 
μία στή μηχανική κίνηση. Ή  σταθερότητα δμως αύτή παίζει τε
ράστιο ρόλο στήν εξέλιξη τής φύσης. ‘ Η δυνατότητα σχετικής 
ηρεμίας τών σω μάτω ν, ή δυνατότητα προσωρινής κατάστασης
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ισορροπίας τώ ν  σω μάτω ν είναι ουσιαστικός όρος γιά τό δια φ ο- 
ρισμό τής ίίλης.

'Ο  διαλεκτικός υλισμός διδάσκει δτι ηρεμία, προσωρινή Ισορ
ροπία είναι οί καταστάσεις Ικεΐνες δπου στό αντικείμενο ή στό 
φαινόμενο συσσωρεύονται αλλαγές πού στό τέλος-τέλος θά οδη 
γήσουν στήν αντικατάσταση τοϋ δοσμένου αντικειμένου η φ αινο
μένου άπό ενα «ϊλλο, καινούργιο, διαφορετικό από τό προη
γούμενο.

Στόν  κόσμο δεν υπάρχει τίποτε τό αμετάβλητο, στό προτσές 
όμ ω ς τής αλλαγής σχηματίζονται σχετικά σταθερά όρια, σχετικά 
σταθερές βαθμίδες έξέλιξης, πού καθορίζουν την ποιοτική ποικι- 
λ ομορφία τών υλικών σω μά τω ν, άντικειμένων καί φαινομένων.

'Η  προσωρινή ηρεμία, ή ύπαρξη ισορροπίας στό προτσές τής 
έξέλιξης συνδέονται μέ τό σχηματισμό συγκεκριμένων νομοτε
λείων, πού Ινυπάρχουν σέ κάθε δοσμένη ομάδα φαινομένων. 
"Ο λα ιά  φαινόμενα τής φύσης Ιξελίσσονται μέ βάση τούς γενι
κούς νόμους τής διαλεκτικής, ταυτόχρονα δμως έχουν καί τά ει
δικά χαρακτηριστικά τους, τίς Ιδιομορφίες τους, τις δικές τους 
νομοτέλειες. Κι ακριβώς οί νομοτέλειες πού ενυπάρχουν στίς κα
θορισμένες όμάδες τών φαινομένων ξεχωρίζουν αυτές τίς ομάδες 
τή μιά από τήν άλλη.

Έ τ σ ι  τά  φαινόμενα τής μετατόπισης τώ ν σω μάτω ν μέσα στό 
χώ ρο, κάτω  άπό τήν Ιπίδραση τούτης ή εκείνης τής δύναμης, 
άπαρτίζουν τήν ειδική δμάδα τώ ν φαινομένων, πού υποτάσσον
ται στούς νόμους τής μηχανικής. Τ α προτσές τής αλληλεπίδρασης 
τώ ν ήλεκτρικά φορτισμένων σω μά τω ν καί τών μαγνητών υπο
τάσσονται στίς ποιοτικά Ιδιόμορφες νομοτέλειες τοϋ ήλεκτρομα- 
γνητισμοΰ. Σ τά  προτσές πού συντελοϋνται στόν πυρήνα τοΰ α 
τόμου κυριαρχούν οί δικές τους, Ιδιαίτερες νομοτέλειες, πού τίς 
μελετά ενας είδικός κλάδος τής φυσικής— ή πυρηνική φυσική.

Μέ τή γένεση καί τήν έξέλιξη τής ζω ής πάνω στή γή εμ φ α
νίστηκαν νομοτέλειες πού δέν υπήρχαν στήν ανόργανη φύση, δ 
πω ς, λόγου χάρη, οί νομοτέλειες τής κληρονομικότητας, τής με
ταβλητότητας, τής φυσικής έπιλογής. Μέ τήν έμφάνιση τής κοι
νωνικής ζω ής έμφανίζονται νέες νομοτέλειες— οί νομοτέλειες τής 
άνάπτυξης τώ ν παραγωγικών δυνάμεων καί τών σχέσεων π αρα
γωγής, ή ταξική πάλη καί άλλες.

‘ Η υλιστική διαλεκτική δέν παραδέχεται ο τι υπάρχει απόλυ
τη ηρεμία καί απόλυτη σταθερότητα. 'Υ ποστηρίζει δτι υπάρχει 
μόνο σχετική ηρεμία στήν έξέλιξη τής φΰσης καί τής κοινωνίας.
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’ Α ντίθετα ή μεταφυσική καί σ ’  αύτό τό ζήτημα παρουσιάζει μια 
θεμελιακά διαφορετική, Αντιεπιστημονική άποψη.

Π ρώ το , ή μεταφυσική απολυτοποιεί τήν ηρεμία, Λ όγου χά
ρη, οί μεταφυσικά σκεπτόμενοι έπιστήμονες - φυσικοί αναζητού
σαν κάποια «κοσμική ούσία», πού νά είναι απόλυτα ακίνητη καί 
αμετάβλητη. Στήν Αλληλεπίδραση τών σω μά τω ν  προσπαθούσαν 
νά βροϋν απόλυτα αμετάβλητες, μια γιά πάντα δοσμένες «δυνά
μεις». “ Ετσι ή Αντίληψη πού Υποστηρίζει τήν Αμεταβλητότητα 
καί τό Αδιαίρετο τώ ν Ατόμων Απολυτοποιοΰσε τή σχετική ήρεμία 
καί τό ποιοτικά καθορισμένο πού χαρακτηρίζουν τά άτομα. 'Η  
μεταφυσική καί Ιδεαλιστική «θ εω ρία » τού θερμικού θανάτου τού 
σύμπαντος, πού τήν κηρύττουν μια σειρά Αστοί έπιστήμονες, πη 
γάζει Ιπίσης Από τήν Απολυτοποίηση τής σχετικής ισορροπίας 
τώ ν υλικών συστημάτων στα θερμικά προτσές.

'Η  Ιπινόηση μόνιμων στοιχείων κληρονομικότητας— είδών 
γονιδίων, καθοριστώ ν κτλ.— είναι χαρακτηριστικό γνώ ρισμα τών 
αντιλήψεων τώ ν  μεταφυσιχών τώ ν μεντελιστών-μοργκανιστών. 
Κίναι γνω στό δ τιο ί μεντελιστές-μοργκανιστές θεωρούν τά «στοι
χεία τής κληρονομικότητας» αΐώνια, Αδιαίρετα, Αμετάβλητα καί 
Αθάνατα, θεωρούν δτι τά στοιχεία αύτά βρίσκονται τάχα σέ κα
τάσταση Απόλντης ήρεμίας. ’ Α ρκεί νά δεχθούμε τήν ύπαρξη τέ- 
τιων Αμετάβλητων στοιχείων κληρονομικότητας καί τό  πρόβλη
μα τής έξέλιξης βγαίνει μόνο του Από τή μέση καί Αντικαθί
σταται Από τήν ’ Αναδιάταξη αύτών τώ ν  μόνιμων στοιχείων. 
Α ύτό καί μόνο δδηγεί κιόλας στήν Αποψη δτι υπάρχει τέλος καί 
Αρχή στήν έξέλιξη τής φύσης. Γ ι ’  αύτό δέν είναι τυχαίο δτι οί 
βαΐσμανιστές, ξεκινώντας Από τή θέση τής μονιμότητας τώ ν σ τοι
χείων τής κληρονομικότητας, καταλήγουν στήν Αρνηση τής έξέ
λιξης τώ ν δργανικών είδών, στήν Αρνηση τώ ν  προτσές τού  σχη
ματισμού τώ ν είδών.

Ο ί Αστοί έπιστήμονες προπαγο 'δίζουν έντατικά τή θέση τής 
Απολυτότητας τής ήρεμίας καί της σχετικότητας τής κίνησης, 
τής έξέλιξης. "Ε τσι δ Γάλλος έπιστήμονας Β . Ντυμοντιέ γράφει 
π ώ ς δν στή φυσική ή κίνηση είναι καθολική, Ινώ  ή Ισορροπία 
Αποτελεί είδική περίπτωση, άπ εναντίας στή  βιολογία ή Ισορροπία 
είναι δήθεν καθολική, ένώ  ή xfanpn, ή  έξέλιξη είναι σχετική, 
έξαρτημϊνη, σαν είδική π ερ ίπ τω σή

Τ ό  Ιδιο  λένε οί Αστοί «Imtnr^ftbvci,» σχετικά μέ τήν κοινω
νία, τήν οίκονομία, υποστηρίζοντας δ η  ή Ισορροπία ή ή ήρεμία 
είναι δήθεν απόλυτες, ένώ ή Ιξ&ιξη είναι προσωρινή, σχετική.

Αύτός είναι δ ένας δρόμος διαστρέβλωσης τής πραγματικότη
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τας, δρόμος βασισμένος στή μεταφυσική τής πραγματικότητας, δρό 
μος βασισμένος στη μεταφυσική άπολυτοποίηση τής ήρεμίας.

Έ ν α ς  άλλος, δχι λιγότερο άντιεπιστημονικός τρόπος διαστρέ- 
βλωσης τώ ν προτσές τής έξέλιξης είναι ή όλοκληρωτική άρνηση 
τής ήρεμίας, ακόμα καί τής σχετικής. "Α ν  ή κίνηση άποτελεΐ 
προτσές χωρίς σχετιχή σταθερότητα, χωρίς προσωρινή καί σχε
τική Ισορροπία, τότε σέ μια τέτια κατάσταση δέν μπορούμε νά μι
λάμε γιά νομοτέλειες στην έξέλιξη τής φύσης. Γ ι ’  αύτό δποιος 
άντιλαμβάνεται τήν έξέλιξη τής φύσης σάν ροή, δπου δέν Υπάρ
χει χαμμιά σταθερότητα, τίποτε τό  καθορισμένο, αΥτός κατα
λήγει άναπόφευκτα στήν άρνηση τής έξέλιξης καί τής Υπαρξης 
τώ ν Ιδιων τώ ν άντικειμένων κα'ι τώ ν φαινομένων.

0 1  βασιχές μορφές της κίνησης. Ά π ό  τήν ποικιλία των 
μορφώ ν τής κίνησης, τής άλλαγής τώ ν άντικειμένων καί τών 
φαινομένων τής φΰσης, ή Υλιστική διαλεκτική ξεχωρίζει τίς Ιπό- 
μενες βασικές, ποιοτικά Ιδιότυπες μορφές : τή μηχανική, τή φυ
σική, τή χημική, τή βιολογική καί τήν κοινωνική.

Σχετικά άπλή μορφή κίνησης είναι ή μηχανική κίνηση. Μ η
χανική κίνηση είναι ή μετατόπιση τώ ν  σω μάτω ν μέσα στό χώρο, 
τοΰ ένός σέ σχέση μέ τ ' άλλο Τους νόμους αΥτής τής κίνησης 
τους μελετά ή μηχανική.

«Κ ά θε κίνηση— Ιγραφβ δ  "Ενγκελς— συνδέεται μέ κάποια με* 
τατόπιση— μετατόπιση τών οΥρανίων σω μάτω ν, τών γήινων μαζών, 

ντώ ν μορίων, τώ ν  άτόμων ή σω ματίων τοΰ αΙθέρα. "Ο σο  άνώ - 
τερη είναι ή μορφή κίνησης, τόσο πιό άσήμαντη γίνεται αΥτή ή 
μετατόπιση. Ή  μετατόπιση δέν Ιξαντλεΐ καθόλου τή φΰση τής 
άντίστοιχης κίνησης, άλλά είναι άναπόσπαστη άπ ’  αΥτή τήν κί
νηση. Γ ι ’  αΥτό είναι άπαραίτητο νά Ιρευνάται πριν άπό κάθε 
τί άλλο»*.

Π ιό σύνθετες μορφές κίνησης είναι τέτια εϊδη κίνησης, δπως 
τά  θερμικά προτσές, που τά  μελετά ή θερμοδυναμική καί ή λε- 
γομένη στατιστική φυσική' τά ήλεκτρομαγνητικά προτσές (καί 
Ιδιαίτερα τά προτσές φ ω τός), που τά  μελετούν ή ήλεκτροδυνα- 
μική καί ή όπτιχή* τά άτομικά προτσές— Ιδιαίτερη μορφή κίνη
σης τώ ν άντικειμένων τοΰ μιχρόκοσμου, που τά μελετά ή λε- 
γομένη κβαντική μηχανική’ τά πυρηνικά προτσές, ποΥ τά μελε
τά  ή πυρηνική φυσική.

Φ, “JBryuaki, Διαλβχτιχή τής φύσΐ)ς, 1953, σελ. 44.

143



Τ ά χημικά προτσές πού συντελοϋνται στα σώ ματα άποτελοΰν 
Ιδιαίτερη μορφή κίνησης— τήχημιχή. Τ α προτσές πού συντελοΰν- 
ται στήν ανόργανη φύση τα μελετά ή άνόργανη χημεία, Ινώ  
τά προτσές πού γίνονται στά δργανιχά σώ μα τα τα Ιξετάζει ή δρ- 
γανιχή χημεία.

Μέ τήν Ιμφάνιση τής ζω ή ; πάνω  στή γή γεννήθηκε μιά νέα 
μορφή κίνησης — ή βιολογική, πού τή μελετά ή ομ άδα τώ ν βιο
λογικών έπιστημών' μέ τήν Ιμφάνιση τής κοινωνίας γεννήθηκε ή 
κοινωνική μορφή κίνηση:, πού είναι ανώτερη άπ ’  δλες τίς μορ
φές κίνησης τής φύσης. Τήν κίνηση αύτή τή μελετούν οί κοινω
νικές έπιστήμες. Τό κοινό θεωρητικό βά θρο δλων τών Ιπιστημών 
είναι ό διαλεκτικός καί ιστορικός υλισμός. Καμιά μ ορφή κίνησης 
δέν είναι απομονωμένη άπό τίς άλλες, άλλά δλες συνδέονται στενά 
μεταξύ τους.

Κ άθε νέα, ανώτερη (πιό σύνθετη) μορφή κίνησης γεννιέται 
πάνω  στή βάση μιας κατώτερης μορφής κίνησης καί τήν Ιμπε- 
ριέχει. Οί νομοτέλειες ομως τής κατώϊερης μορφής κίνησης δέν 
Ιξαντλοΰν τήν ούσία τής άνώτερης μορφής, πού Ιχει δ ια μ ορφ ω 
θεί μέ βά ση  τήν κατώτερη' οί νομοτέλειες τής άνώτερης μορφής 
κίνησης δέν άνάγονται στίς νομοτέλειες τής κατώτερης μορφής 
κίνησης. Ά π ό  τό άλλο μέρος, καί οί νομοτέλειες τής άνώτερης 
μορφής δέν Ιπεκτείνονται στήν κατώτερη. "Ε τσι, οί νόμοι τοΰ 
ήλεκτρομαγνητισμοϋ δέν μπορούν καθόλου νά άναχθοΰν στονς 
νόμους τής μηχανικής, καί ή μηχανική κίνηαη πού περιέχεται στα 
ήλεκτρομαγνητικά προτσές μέ Ιξαρτημένη μορφή, δέν ΙςαντλεΤ 
τήν ούσία τώ ν ήλεκτρομαγνητικών προτσές. “ Ολες οί άπόπειρες 
νά άναχθεί ή ήλεκτροδνναμική στή μηχανική, πού Ιπιχειρήθη- 
καν Ιπανειλημμένα στήν πορεία τής Ιστορίας τής φυσικής τοϋ 18ου 
— 19ου αίώνα, τελικά χρεωκόπησαν ολοκληρωτικά. Τ ό ίδιο και 
ή χημική μορφή κίνησης, πού περιέχει μέσα της σαν Ιξαρτημένο 
στοιχείο τά φυσικά προτσές, δέν άνάγεται στή φυσική κίνηση. 
Τ ό δτι ή σύνθετη χημική κίνηση δέν μπορεί να άναχθεΐ σέ φ υ 
σικά προτσές φάνηκε πεντακάθαρα Ιδιαίτερα μέ τή χρεωκοπία 
τής λεγομένης «θεωρίας τής μεσομέρειας», πού τό βασικό της 
Ιλάττωμα είναι ή ιδεαλιστική Ιξήγηση τών χημικών προτσές, ή 
άπόπειρα νά άναγάγει τούς νόμους τής χημείας στούς νόμους 
τής φυσικής. Τό ϊδιο άκριβώς καί ή χημεία δέν εξαντλεί τήν 
ούσίι» τής οργανικής μορφής κίνησης.

ΙΙερα από τα πλαίσια τής κάί>ε μιας «π ό  τίς άνώτερες μορ
φές παραμένει κάποιος τομέας φυσικών φαινομένων, πού ύπο- 
τάσσεται σ ’  άλλες νομοτέλειες. Λόγου χάρη ή άνόργανη φύση



βρίσκεται πέρα άπό τα δρια τώ ν νόμων τής ζω ής, δέν είναι υπο
ταγμένη στ'ις νομοτέλειές της" δπου δέν ύπάρχουν οί δροι για τό  
σχηματισμό χημικών στοιχείων, δέν ύπάρχει χημική μορφή 
κίνησης.

Ή  μηχανική καί ή φυσική μορφή κίνησης χαρακτηρίζουν 
δλους τούς τομείς τοΰ ΰλικοΰ κόσμου. Είναι παροΰσες σ ’  δλες τ'ις 
άλλες μ ορφ ές— στή χημική, στήν δργανική κα'ι στήν κοινωνική.

Ό  "Ενγκελς τονίζει τό πέρασμα τής μιας μορφής κίνησης σέ 
άλλη καί δείχνει τή σύνδεση κα'ι τήν αλληλεξάρτησή τους.

« Ή  μηχανική κίνηση τών μαζών περνά σέ θερμότητα, σέ 
ήλεκτρισμό, σέ μαγνητισμό' ή θερμότητα καί δ ηλεκτρισμός περ- 
νοΰν σέ χημική αποσύνθεση' άπό τήν πλευρά του τό προτσές τής 
χημικής Ινωσης γεννά καί πάλι θερμότητα καί ήλεκτρισμό καί 
μ έσω  τοΰ τελευταίου μαγνητισμό' τέλος ή θερμότητα καί ό ηλεκ
τρισμός παράγουν μέτή  σειρά τους μηχανική κίνηση τώ ν μ α ζώ ν » '.

Οί μεταφυσικοί έκαναν καί κάνουν ενα σω ρό  απόπειρες νά 
ταυτίσουν τίς νομοτέλειες τώ ν Ανώτερων μορφών κίνησης μέ τίς 
νομοτέλειες τώ ν κατώτερων μορφώ ν της. Π άνω  σ ’  αύτή τή βάση 
γεννήθηκαν οί Αντιεπιστημονικές άγονες θεωρίες, πού θεωροΰν 
τόν δργανισμό εϊτε θερμική μηχανή, εϊτε χημικό έργαστήριο. 01  
απόπειρες νά έξηγηθοΰν τά ζωικά φαινόμενα μόνο μέ τίς χημι
κές ή φυσικές νομοτέλειες, δέν Εχουν κανένα έπιστημονικό Εδαφος 
κάτω  άπό τά πόδια τους καί όδηγοϋν αναπόφευκτα στόν Ιδεαλισμό.

Ή  Ανώτατη μορφή κίνησης —  ή κοινωνική κίνηση —  Εχει τις 
δικές της νομοτέλειες Ιξέλιξης πού χαρακτηρίζουν μόνο αύτήν. 
Οί Αστοί κοινωνιολόγοι τής έποχής τοΰ ιμπεριαλισμού, διαστρε
βλώνοντας μέ Ιδιαίτερο ζήλο τή διαλεκτική τής Ιξέλιξης τής κοι
νωνίας, προσπαθοΰν νά εξηγήσουν τά κοινωνικά φαινόμενα μέ 
τίς βιολογικές νομοτέλειες.

Π αρόμοιες απόπειρες διαστρέβλωσης τής Ιπιστημονικής Αν
τίληψης τής κοινωνικής έξέλιξης γίνονται γιά νά άποκρυφθοΰν 
οι κοινωνικές αίτιες, πού όδηγοϋν τό κεφαλαιοκρατικό καθεστώς 
σέ άναπόφευκτο χαμό.

Μιά άπό τίς Αντιδραστικές κατευθύνσεις τής κοινωνιολογίας 
είναι ό λεγόμενος κοινωνικός δαρβινισμός, πού τόν κηρύττουν 
στίς μέρες μας άμερ ,»νοί φιλόσοφοι καί κοινωνιολόγοι. ‘ Ο  κοι
νωνικός δαρβινισμός είναι συνυφασμένος μέ τόν μαλθουσιανισμό 
καί τόν βαϊσμανισμό-μοργκανισμό, καί μαζί χρησιμεύουν σάν «β ά 
ση» τοϋ ρατσισμού καί τοΰ κοσμοπολιτισμού. ‘ Ο κοινωνικός δαρβι-

1. Φ. Ένγκελς, Διαλεκτική τής φΰσης, 1953, σελ. 52.
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νισμός κα'ι ό μαλθουσιανισμος έχουν τήν αποστολή νά δικαιολο
γήσουν τό Ιμπεριαλιστικό καθεστώς, τ'ις Ιπιθετικές επιδιώξεις 
τών Ιμπεριαλιστών. Στή  βάση τοϋ κοινωνικού δαρβινισμού βρί
σκεται μιά αντιεπιστημονική αντίληψη, σι'μφωνα μέ τήν όποία 
είναι δυνατό να μεταφερθοΰν στήν ανθρώπινη κοινωνία οί νο
μοτέλειες πού έχουν ανακαλυφθεί στή ζωντανή φνση. Τήν κοι
νωνία τή βλέπουν σάν βιολογικό δργανισμό" άρνοΰνται τόν εΐ- 
δικό χαρακτήρα τώ ν κοινωνικών φαινομένων. 'Η  κοινωνία υπο
βιβάζεται στό Ιπίπεδο σμήνους μελισσών ή μυρμηγκιών. "Ο π ως 
ot μέλισσες διαιρούνται σε Ιργάτριες, σε βασίλισσα καί κηφήνες, 
Ιτσι, Ισχυρίζονται αυτοί, κα'ι στήν κοινωνία οί άνθρωποι δέν 
μπορεί παρά νά διαιρούνται πάντα σέ κείνους πού έργάζονται 
καί σέ κείνους πού ζούν σέ βάρος τώ ν  έργαζομένων, στή λεγο- 
μένη «φυλή τών κυρίων». Μ ’  αυτή τή βάση τέτια κοινωνικά φ α ι
νόμενα δπω ς είναι ot τάξεις, τό κράτος, τά άνακηρΰττουν α ΐώ - 
νιες κατηγορίες, κα'ι άρνούνται τόν Ιστορικό τους "χαρακτήρα. 
Προβάλλεται ό Ισχυρισμός δτι οί άνθρωποι Ιξ αιτίας τώ ν  φυσι
κών νόμων χωρίζονται τάχα σέ κατώτερες κα'ι άνώτερες φυλές. 
Κύριος παράγοντας τής κοινωνικής ζωής άνακηρΰσσεται ό  αγώ 
νας γιά τήν ύπαρξη, γιά τό ζωτικό χώ ρο ' ετσι γίνεται άπόπειρα 
νά δικαιολογηθούν οί ληστρικοί Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι. Τήν 
πείνα καί τήν άθ-λιότητα μέσα στόν καπιταλισμό προσπαθούν νά 
τ'ις Ιξηγήσουν μέ τό «νόμο» τοΰ Μ άλθους, πού λέει δτι ό πλη
θυσμός αυξάνει τάχα κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ τά μέσα γιά 
τήν ύπαρξη αυξάνουν κατ’  αριθμητική πρόοδο. Ά π ό  δώ  βγά
ζουν τό συμπέρασμα δτι πρέπει νά «ρυθμίζεται» ό αριθμός τοΰ 
πληθυσμού, πράγμα πού στή γλώσσα τών Ιμπεριαλιστών σημαί
νει : νά Ιξοντώνονται οί λαοί μέ τούς πολέμους, νά επιδιώκεται 
άπεριόριστη διάδοση τώ ν ασθενειών.

*0 κίνδυνος δλων αυτών τών θεω ριώ ν εγκειται στό δτι δί
νουν μιά διαστρεβλωμένη άντίληψη τής κοινωνικής έξέλιξης, συγ
καλυμμένη μέ παραπομπές στήν επιστήμη, στούς φυσικούς βιο
λογικούς νόμους. Γ ι ’  αύτό δέν είναι τυχαίο δτι οί κάι^ε λογής 
αντιδραστικοί άποδέχονται προθυμότατα τόν κοινωνικό δαρβινι
σμό καί τό μαλθουσιανισμό, κα'ι τούς κατευθύνουν κατά τής μαρ
ξιστικής Ιπιστημονικής αντίληψης τών κοινωνικών φαινομένων.

‘ Ο  μαρξισμός - λενινισμός απέδειξε δτι ή έξέλιξη τής κοινω
νίας συντελεΐται σύμφω να μέ τούς άντικειμενικούς νόμους πού 
ένυπάρχουν σ ’  αύτήν" ο ί νόμοι αύτο'ι είναι ειδικοί γιά τήν κοι
νωνία κα'ι οί νόμοι αΰτοΐ δέν μπορούν νά υπάρχουν ούτε στήν 
δργανική ούτε στήν άνόργανη φυση.
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Οί μαχιστές κα'ι οι όπαδοί τους στή Ρ ω σ ία — ό Μ πογντάνοφ 
κ. α .—  «κατηγορούσαν» ιό  μαρξισμό δτι δέν εφαρμόζει γιά τήν 
Ιξήγηση τών κοινωνικών φαινομένων τέτιες βιολογικές κατηγο
ρίες, δπω ς είναι, λόγου χάρη, δ «άγώ νας για τήν ύπαρξη», ή 
«φυσική Ιπιλογή» κτλ.

Ό  Β. I . Λένιν στό βιβλίο «'Υ λισμός και Ιμπειριοκριτικισμός», 
ξεσκεπάζοντας τή σοφιστική τώ ν μαχιστών, έδειξε δτι δ «μή β ιο
λογικός» τρόπος εξέτασης τής κοινωνίας δέν αποτελεί μειονέκτη
μα, άλλά αρετή τοΰ μαρξισμοΰ. Ή  μαρξιστική έπιστήμη τής κοι
νωνίας απορρίπτει τό λεγόμενο «κοινωνικό δαρβινισμό», που 
Ιπιχειρεΐ νά έξηγήσει τά κοινωνικά φαινόμενα μέ βιολογικές κ α 
τηγορίες. Ό  μαρξισμός έδοσε τή μοναδικά Ιπιστημονική Αντί
ληψη τώ ν νόμων τής έξέλιξης τής κοινωνίας σάν νέας, ανώ τε
ρης μορφής κίνησης τής ΰλης. *0  μαρξισμός θεω ρεί τήν κοινω
νία προτσές πραγματοποιούμενο μέ βάση τίς δικές του νομοτέ
λειες πού Ινυπάρχουν σ ’  αύτό τό προτσές. 01 νομοτέλειες τής 
βιολογικής ή τής φυσικής μορφής κίνησης δέν μποροΰν νά έξη- 
γήσουν τό προτσές έξέλιξης τής κοινωνίας.

Ξεσκεπάζοντας τούς μαχιστές, δ  Β . I . Λένιν έγραφε :« . . .ή  
Ιφαρμογή τών Ιννοιών ,,έπιλογή“ , ,,αφ ομοίω ση  καί απ αφομοί- 
ω ση “  τής Ινέργειας, ενεργειακό Ισοζύγιο κτλ. κτλ. στήν περιοχή 
τώ ν κοινωνικών έπιστημών είναι κούφια φρασεολογία. Στήν πρα
γματικότητα καμιά ίρεντα  κοινωνικών φαινομένων, καμιά δια
σάφηση τής μεθόδου  τώ ν κοινωνικών έπιστημών δέν μπ ορεί νά 
πραγματοποιηθεί μ ’  αύτές τίς έννοιες. Δέν ύπάρχει τίποτε τό  
ευκολότερο άπό τό νά κολά κανείς, ,,ένεργειακή“  ή ,,β ιολογιο— 
κοινωνιολογική" έτικέτα σέ φαινόμενα σάν τ'ις κρίσεις, τ'ις Ιπ α - 
ναστάσεις, τήν πάλη τώ ν τάξεων κτλ., μά δέν υπάρχει και τίπο
τε τό πιό στείρο, τό πιό σχολαστικά κα'ι τό πιό νεκρό απ ’  αύτή 
τήν άπασχόληση»

*0  χαρακτηρισμός αύτός, πού έδοσε δ Λένιν σ ’  δλες τίς Από
πειρες άναγωγής τώ ν ανώτερων μορφ ώ ν τής κίνησης στ'ις κα τώ 
τερες, άποτελει σπουδαιότατη μεθοδολογική Υπόδειξη γιά τήν 
Ιπιστημονική κατανόηση τοΰ συσχετισμού τών βασικών μορφώ ν 
κίνησης τής φύσης.

3. *Η έξέλιξη σάν θάνατος τοΟ παλιοΟ 
καί γέννηση τοΰ καινούργιου 

*Η μαρξιστική διαλεκτική διδάσκει δτι ή κίνηση, ή Ιξέλιξη

1. Β. I. A im , Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 314.
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δέν είναι απλή μετατόπιση ή ποσοτική αύξηση έτοιμων, άμιτά- 
βλητων αντικειμένων, συνδυασμός κάποιων «αΙώνιων ού σ ιώ ν », 
«στοιχείων τοΰ κόσμου», αλλά αποτελεί ενα προτσές αδιάκοπου 
θανάτου τοΰ παλιοΰ καί γέννησης τοΰ καινούργιου.

Μέ τή λέξη καινούργιο  ή υλιστική διαλεκτική Ιννοεΐ Ικεΐνα 
πού αυξάνει καί αναπτύσσεται, πού Ιχει μέλλον' μέ τή λέξη π α 
λιό εννοεί κάθε τι πού Ιχει φάει τό ψωμί του , κάθε τι πού ^  
έξέλιξη τό Ιχει καταδικάσει σέ χαμό.

Οί διαστρεβλωτές τής έπιστήμης παρουσιάζουν τό άντιδρα- 
στικό γιά καινούργιο. "Ε τσι, κάποτε οΐ έκχυδαϊστές τής έπιστή
μης ανακήρυξαν «καινούργια» τή μέθοδο τοϋ σχολείου έργασίας, 
πού τήν είσήγαγαν o i ίδιοι στα  σχολειά. Στήν πραγματικότητα 
ή μέθοδος αύτή δέν ήταν προοδευτικό φαινόμενο, άλλα απεναν
τίας αποτελούσε Ιμπόδιο καί τροχοπέδη στή σω στή  μόρφω ση  καί 
αγω γή  τής νέας γενιάς.

Μ υ ϊκ ο ί άπό τούς σοβιετικούς μουσικοσυνθέτες έπιχείρησαν 
κάτω  άπό τήν έπίφαση τοΰ «καινούργιου» νά μπάσουν στή σ ο 
βιετική μουσική τίς φορμαλιστικές διαστρεβλώσεις, πού είναι τής 
μόδας στή Δύση καί πού δείχνουν κατάπτωση καί αποσύνθεση 
τοΰ αστικού πολιτισμού.

Στήν πραγματικότητα καινούργιο είναι μόνο τό προοδευτικό. 
"Α ν  στα προτσές πού συντελοΰνται στή  φύση καί στήν κοινω 
νία δέ γεννιόταν τό  καινούργιο σαν προοδευτικό, αύτό θ ά  σή- 
μαινε τό  τέλος τής έξέλιξης.

Οί αντιδραστικοί κάτω  άκό τή σημαία τοΰ καινούργιου έπι- 
χειροϋν να μπάσουν λαθραία  τό παλιό, τό  αντιδραστικό. Είναι 
γνω στό δτι οί χιτλερικοί παρουσίαζαν για «νέα τάξη πραγμάτων» 
τήν κυριαρχία τοΰ γερμανικοΰ ιμπεριαλισμού πάνω  σέ άλλους 
λαούς. Στήν πραγματικότητα Ιπρόκειτο γιά τό αντιδραστικό, θη- 
ριώδικο, φασιστικό καθεστώς. ..—.-— a·.

‘ Η  Ιμφάνιση τοΰ καινούργιου καί ή εξαφάνιση τοΰ παλιοΰ 
στό προτσές τής Ιξέλιξης είναι σπουδαιότατος, απαράγραπτος ν ό 
μος, πού χαρακτηρίζει δλες τίς μορφές κίνησης, δλα τά Αντικεί
μενα καί τά φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας.

Ό  θ ά ν α τ ο ς  τ ο ϋ  π α λ ιο ΰ  κ α ί ή  γέν ν η σ η  τ ο υ  κ α ιν ο ύ ρ 
γ ιο υ  σ 'ιή  φ ύ σ η . Τ ό  προτσές τής γένεσης τής γ ή ; καί όλου τοϋ 
ηλιακού συστήματος, δπω ς τό περιγράφει ή πρωτοπ όρα αστρονο
μική οκίψη, άποτελεΐ πέρασμα από τίς σχετικά απλές μορφές 
τής ίν.η; σέ πιό σύνθετες. Σύμ φ ω να μέ τή θεω ρία  τοΰ άκαδη- 
μαϊκού Ο. Γ . Σμίντ, ή γή μ* δλο τόν τεράστιο πλούτο τώ ν φ α ι -
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νομένων, πού συντελοΰνται πάνω  σ ’  αυτήν και μέσα σ ’  ιη 'ΐήν, 
σχηματίστηκε υστέρα άπό Ινα μαχρόχρονο προτσές ένω ση ; κο- 
νιορτοειδών σω ματιδίω ν  τής διάσπαρτης διαστρικής νλης. Οί σ ο 
βιετικοί επιστήμονες διεπίστωσαν δτι καί σήμερα συντελεΐται ενα 
άκατάπαυστο προτσές γένεσης νέων ουράνιων σω μάτω ν .

Ή  γένεση καί ή έξέλιξη τής ζω ής άποτελεΐ Ιπίσης εύγλωττη 
μαρτυρία τοΰ δτι ή έξέλιξη εϊναι έκδήλωση τοΰ καινούργιοι1. Ή  
Ιξέλιξη τής ζω ής από τούς αρχικούς, άπλούσιατους δργανισμούς 
ώ ς  τα σύγχρονα ζώ α  και, φυτά άποτελεΐ περίλαμπρη έπιβεβαίο»ση 
τής διαλεκτικής αντίληψης για τήν Ιξέλιξη σαν Ιξαφάνιση τοΰ 
παλιοΰ καί Ιμφάνιση τοϋ καινούργιου.

Ή  βιολογική Ιπιστήμη άποκάλυψε κα'ι απέδειξε δτι τόσο τό 
προτσές τοΰ σχηματισμοΰ τώ ν είδών, δσο κα'ι τό προτσές τής 
ατομικής έξέλιξης τοΰ δργανισμοϋ είναι πάντα Ιξαφάνιση τοϋ π α - 
λιοΰ καί εμφάνιση τοϋ καινο\^ργιου. 'Η  ζω ή είναι προτσές ριζι
κών αλλαγών, διάνυσης ολάκερης σειράς σταδίω ν πού είναι δια
φορετικά τό  ενα από τ ’  άλλο. Σ έ κάθε στάδιο τής Ιξέλιξης ό  δρ- 
γανισμός είναι διαφορετικός άπ ’  δ ,τι ήταν στό προηγούμενο. Ή  
θεω ρία  τής σταδιακότητας τής Ιξέλιξης τών δργανισμών, πού 
δημιουργήύηκε άπό τόν ακαδημαϊκό Τ . Ντ. Λισένκο, δείχνει δτι 
ό  οργανισμός στήν άτομική του Ιξέλιξη περνά άπό Ινα στάδιο  
σέ άλλο. Κ αί τό καινούργιο στάδιο είναι ανώτερο σέ σχέση μέ τό  
προηγούμενο. “ Ετσι στό στάδιο τής γιαροβιζάτσιας τό φυτό δέν 
μπορεί νά βγάλει στέλεχος καί πολύ περισσότερο νά σχηματίσει 
στάχυ καί καρπό. Ό  σχηματισμός τοΰ σταχιοΰ καί τοΰ καρπού 
συντελεΐται σέ νέο, άνώτερο στάδιο, πού είναι άδΰνατο χωρίς τό 
προηγο\'»μενο στάδιο τής γιαροβιζάτσιας.

Ό  τέτιος χαρακτήρας τής Ιξέλιξης Ικδηλώνεται άκόμα πιό 
ανάγλυφα στό προτσές τοΰ σχηματισμοΰ τώ ν είδών. Τ ό  προτσές 
αυτό, πού συντελεΐται κάτω  άπό τήν Ιπίδραση τώ ν συνθηκών 
τοΰ περιβάλλοντος, δέν μπορεί νά νοηθεί παρά μόνο σάν προ
τσές Ιμφάνισης τοϋ καινοΰργιου καί Ιξαφάνισης τοϋ παλιοϋ.

Ό  σχηματισμός τοΰ καινούργιου στήν δργανική φύση, πού 
συντελεΐται κάτω  άπό τήν κατευθυντήρια επίδραση τοΰ περιβάλ
λοντος, άποτελεΐ προτσές προσαρμογής. Τ ό καινούργιο σχηματί
ζεται, εδραιώνεται και διατηρείται μέ βάση τήν ανταπόκριση 
πρός τίς συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος. Τ ά παλιά εϊδτι εξαφ ανί
ζονται σαν μή άνταποκρινόμενα στίς αλλαγμένες σ υ ν θ ή κ ς , ενώ  
τα νέα είδη γεννιούνται καί Ιδραιώνονται, Ιπειδή άνταποκρί- 
νονται σ ’  αύτές τίς συνθήκες.



Ό  θάνατος τοΰ ηαλιοΰ χαΐ ή γέννηση τοΰ καινούργιου 
στήν κοινωνία. Ό  νόμος τής εξαφάνισης τοΰ παλιού κα'ι τής 
γέννηοης τοΰ καινούργιου Ικδηλώνεται ανάγλυφα στήν εξέλιξη 
τής κοινωνίας. Ή  κοινωνική ζω ή  ποτέ δέν στέκεται στό ϊδιο  
μέρος, αλλά βρίσκεται σέ αιώνια κίνηση. Στή  ζω ή  πάντα υπ άρ
χει τό καινούργιο καί τό  παλιό, κείνο πού αναπτύσσεται καί κεί
νο πού πεθαίνει.

Μ προστά στα μάτια μας συντελεΐται τό προτσές τοΰ χαμοΰ 
τοΰ παλιοΰ, τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Τή θέση του τήν 
παίρνει ενα νέο κα θεστώ ς— τό σοσιαλιστικό. Τ ό αναπόφευκτο 
τής ήττας τοΰ καπιταλισμού καί τής νίκης τοΰ κομμουνισμού Ιχει 
τίς ρίζες του στό νομοτελειακό προτσές τού χαμού τοΰ παλιοΰ 
καί τής γέννησης τοΰ καινούργιου, καί κανενός εϊδους προσπά
θειες τής Ιμπεριαλιστικής αντίδρασης δέν είναι σέ θέση να στα 
ματήσουν τήν πορεία τώ ν Ιστορικών γεγονότων.

Χτυπητό παράδειγμα τής γέννησης καί τής άνάπτυξης τοΰ 
καινούργιου είναι δλη ή Ιστορία τής σοβιετικής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας. Ή  Μεγάλη ’ Οκτωβριανή σοσιαλιστική Ιπανάσταση, 
πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν καθοδήγηση τοΰ Κομμουνιστικού 
Κ όμματος τής Σοβιετικής 'Ε ν ω σ η ς  τόν Ό κ τώ β ρ η  τοΰ 1917, άπο- 
τέλεσε σημείο στροφής στήν Ιστορία τής ανθρωπότητας άπό τήν 
π ροϊστορία της πρός τήν πραγματική Ιστορία, πρός ?να νέο κοι
νωνικό σχηματισμό— τό σοσιαλισμό. Ot θέσεις τοΰ τμήματος προ
παγάνδας καί ζύμωσης τής Κ Ε  τοΰ Κ Κ Σ Ε  καί τοΰ ’ Ινστιτούτου 
Μ άρξ —  “ Ενγκελς —  Λένιν γιά τά πενηντάχρονα τού Κ ομ 
μουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής “ Ε νωσης λένε :

« Ή  Μεγάλη ’ Οκτωβριανή σοσιαλιστική Ιπανάσταση έγκαι- 
νίασε μιά νέα έποχή στήν Ιστορία τής ανθρω πότητας —  τήν Ιπο- 
χή τής καταστροφής τοΰ καπιταλισμού καί τοΰ θριάμβου τοΰ 
σοσιαλισμοΰ καί τοΰ κομμουνισμού. Ή  νίκη τής σοβιετικής έπα- 
νάστασης στή Ρ ω σία  σήμανε ριζική στροφή στίς τύχες τής αν
θρωπ ότητας, στήν παγκόσμια Ιστορία— άπό τον παλιό, καπιτα
λιστικό κόσμο στό νέο, στό σοσιαλιστικό κόσμο.

*Η ’ Ο κτωβριανή ’ Ε πανάσταση κατέφερε θανάσιμο πλήγμα 
στόν καπιταλισμό, κλόνισε καί Ιξασθένισε τά β ά θρα  τοΰ Ιμπερια
λισμού καί εύκόλυνε τήν πάλη τοΰ διεθνούς προλεταριάτου κατά 
τοΰ κεφαλαίου. Τ ό Κομμουνιστικό μας Κ όμμα άπό Ιθνική δύ
ναμη πού ήταν μετατράπηκε σέ διεθνή δύναμη, σέ «Τ αξιαρχία
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κρούσης» τοϋ παγκόσμιου σοσιαλιστικού κι Ιργατικοΰ κινήματος»*.
Ή  κίνηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας πρός τόν κομμουνι

σμό άποτελεΐ αδιάκοπο προτσές Ιξαφάνισης τοΰ παλιοΰ κα'ι γέν
νησης τοΰ καινούργιου στή βιομηχανία, στήν άγροτική οικονομία, 
στήν επιστήμη, στόν πολιτισμό κα'ι στήν καθημερινή ζω ή ."Ο σο  υψη
λό κι δν είναι τό Ιπίπεδο πού φτάνει στήν άνάπτυξή του ό Ινας ή δ 
άλλος τομέας ζωής τής σοβιετικής κοινωνίας, δέν σταματά καί 
δέν μπορεί νά σταματήσει σ ’  αύτό. Στόν κομμουνισμό τό προ
τσές Ιξέλιξης θ ’  άποτελεΐ Ιπίσης Ιξαφάνιση τοΰ παλιοΰ τοΰ 
ξεπερασμένου κα'ι γέννηση τοΰ καινούργιου, τοΰ ακόμα ανώτερου.

"Ε τσι ή έξέλιξη σαν προτσές έξαφάνισης τοΰ παλιοΰ κα'ι γέν
νησης τοΰ καινούργιου είναι καθολικός νόμος πού δρά άδυ σώ - 
πητα σέ δλες τ'ις βαθμίδες Ιξέλιξης τής ζωντανής κα'ι μή ζωντανής 
φύσης, σέ δλες τ'ις βαθμίδες Ιξέλιξης τής κοινωνίας.

4. Τό άκατανίκητο τοΰ καινούργιου, τοΰ προοδευτικοί)

Τό άκατανίκητο τοϋ καινούργιου στήν έξέλιξη τω ν  
φαινομένων της φύσης. Ή  υλιστική διαλεκτική διδάσκει δτι γιά 
τήν Ιπιστημονική κατανόηση σπουδαίο δέν είναι κείνο πού φ αί
νεται σέ μια δοσμένη στιγμή στέρεο, άλλα άρχίζει κιόλας να πε
θαίνει μα χεΐνο πού γεννιέται κι άναπτύσσεται, κι’  δν άκόμα σέ 
μια δοσμένη στιγμή φαίνεται δχι στέρεο.

Τ ό  καινούργιο στήν Ιξέλιξή του καί στήν πάλη του μέ τό 
παλιό είναι άκατανίκητο. Τ ό  άκατανίκητο τοΰ καινούργιου άπο- 
ρέει άπό τό δτι άποδεικνυεται περισσότερο άνταποκρινόμενο στίς 
δοσμένες συνθήκες τής έξέλιξης. Τ ό καινούργιο, καθοριζό
μενο άπ ’αΰτές τίς συνθήκες, άπορέοντας άπ ’  αύτές, έκτοπίζει τό  
παλιό, τό νικά καί τό έκμηδενίζει. Στή  φύση, στήν κοινωνία, 
στήν Ιστορία τής έξέλιξης τών γνώσεων, παντοΰ τό καινούργιο 
νικά τό παλιό, έρχεται ν’  άντικαταστήσει τό παλιό, Ικτοπίζει 
τό παλιό, έξασφαλίζοντας ένα άκατανίκητο προχωρητικό προτσές 
έξέλιξης άπό τό κατώτερο στό άνώτερο.

“ Ετσι στό βαθμό τής έξέλιξης τοΰ πλανήτη μας έμφανίζον- 
ταν πάνω σ ’  αύτόν νομοτελειακά όλοένα καί νέες, δλοένα καί πιό 
σύνθετες χημικές ένώσεις, μέχρι καί τό σχηματισμό συνθετότα

1. Τά «κνηντάχοονα τοΰ Κομουνιστικού Κόμματος τής Ζοβιίτιχής
* Ενωσης <1903—1953·), Γκοοχολιτιζντάτ, 1963, α<λ. 18.
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τω ν  δργανικών Ινώσεων. Σ τό  βα9·μό τής πάρα πέρα έξέλιξης 
τώ ν  συνθηκών γεννιούνταν ενώσεις παραπλήσιες πρός τα λευκώ
ματα, καί τέλος γεννήθηκαν οί λευκωματώδεις ενώσεις πού Εχουν 
τίς Ιδιότητες τής βιολογικής άνταλλαγής τής ΰλης— Εμφανίστηκε 
στή γή ή ζω ή. Στήν άρχή οί περιπτώσεις αυτές έμφάνισης τοΰ 
ζωντανού άπό τό  μή ζωντανό ήταν, ϊσω ς, επί μέρους περιπτώ
σεις, μεμονωμένες, δλιγάριθμες. Ά π ό  τή στιγμή δμως πού δια
μορφώθηκαν οί συνθήκες για τή γένεση τής ζωής, τό ζωντανό, 
υστέρα άπό τήν εμφάνισή του, αΰξαινε, άναπτυσσόταν, καταλαμ
βάνοντας δλο καί πιό πλατιά έκταση, ώσπου κάλυψε δλη τήν Επι
φάνεια τής ύδρόγειας σφαίρας.

Τ ό  ϊδιο μπορούμε νά δούμε καί στήν πάρα πέρα έξέλιξη τών 
δλο καί νέων παραλλαγών καί είδών ζώ ων , φυτών καί μικροορ
γανισμών. “ Αλλες ποκιλίες καί εϊδη γερνούν καί ξοφλοϋν, κι άλλες 
ποικιλίες καί είδη γεννιούνται, νικούν καί Εκτοπίζουν τά π α 
λιά είδη καί ποικιλίες, άνανεώνοντας συνεχώς τίς μορφές τής 
ζω ής. Κ άθε νέο είδος γεννιέται στά σπλάχνα τοΰ παλιοΰ, τό παλιό 
είδος είναι ή πηγή τοΰ καινούργιου είδους. Τά καινούργια εϊδη 
Εκτοπίζουν με ακατανίκητο τρόπο τά παλιά είδη.

Ή  νομοτέλεια καί τό άχατανίκητο τής γέννησης τοΰ καινούρ
γιου Εκδηλώνονται Εξίσου άνάγλυφα καί στήν ατομική έξέλιξη 
τώ ν  δργανισμών. Οί δργανισμοί περνούν μέ συνέπεια καί νομοτέ
λεια τά  στάδια τής Ιξέλιξης. Νέα στάδια Ερχονται μέ άκατανί
κητο τρόπο ν’  αντικαταστήσουν τά παλιά, τά προηγούμενα στά
δια. 'Ο τα ν  τό φυτό τελειώσει τό στάδιο τής γιαροβιζάτσιας καί 
στό οικολογικό περιβάλλον του υπάρξουν οί άπαιτούμενοι δροι, 
πού συμβάλλουν στό πέρασμα στό Επόμενο στάδιο, τότε συντε- 
λεΐται νομοτελειακά τό πέρασμα τοΰ φυτοΰ άπό τό στάδιο τής 
γιαροβιζάτσιας στό στάδιο τοϋ φωτός.

Τό άκατανίκητο τοΰ καινούργιου στήν έξέλιξη της κοι
νωνίας. Τ ό άκτανίκητο τοΰ καινούργιου είναι έπίσης νόμος τής 
κοινωνικής Ιξέλιξης.

Οί διάφοροι, οί παλιοί κοινωνικο - οικονομικοί σχηματισμοί 
άντικαθίστανται άπό άλλους, καινούργιους, Ιστορικά πιό π ρο
οδευτικούς. Τό δουλοκτητικό καθεστώς Εκτόπισε τίς πρωτόγονες - 
κοινοτικές μορφές ζωής. Ή  φεουδαρχία ήρθε κι άντικατέστησε 
τό δουλοκτητικό καθεστώς καί μέ τή σειρά της Εκτοπίστηκε άπό 
τόν καπιταλισμό. ‘ Ο  καπιταλισμός Εφαγε κι αυτός τό ψωμί του 
καί παραχωρεί τό θέση του στόν σοσιαλισμό. Στήν άρχή ό σο 
σιαλισμός νίκησε μόνο σέ μιά χώ ρα— στήν Ε Σ Σ Δ , σήμερα δμως
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ot λαοί τής Κίνας, τής Π ολωνίας, τής Τσεχοσλοβακίας, Vfjç Ουγ
γαρίας, τής Ρουμανίας, τής Βουλγαρίας, τής "Αλβανίας και τής 
Βόρειας Κ ορέας έχουν Αποσπαστεΐ άπό τά δεσμά τής κεφαλαιοκρα
τικής σκλαβιάς καί μπήκαν στό δρόμο τής ειρήνης, τής δημοκρα
τίας κα'ι τοΰ σοσιαλισμού.

Κανένας καινούργιος κοινωνικός σχηματισμός δεν μπορεί νά 
Ιμφανιστεΐ προτοΰ δημιουργηθούν οί αναγκαίοι γι’  αυτόν δροι 
μέσα στούς κόλπους τοΰ παλιοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος. ’ Α πό τή 
στιγμή δμως πού θά  διαμορφωθούν οί δροι γιά τό καινούργιο, 
γιά τό  πιό προοδευτικό κοινωνικό καθεστώς^ καμιά δύναμη δέν 
μπορεί νά σταματήσει τήν έκμηδένιση τώ ν παλιών, τών ξεπερα
σμένων κοινωνικών καθεστώτων κα'ι τήν Αντικατάστασή τους 
άπ ό καινούργια πιό προοδευτικά. Ή  γέννηση τοΰ καινούργιου 
καί ή Ιξαφάνιση τοΰ παλιοΰ καθορίζονται άπ ’  δλη τήν προηγού
μενη έξέλιξη κα'ι άποτελοΰν Αντικειμενική Ιστορική νομοτέλεια.

Τόν πρώτο καιρό τό καινούργιο είναι πιό άδύνατο άπό τό 
παλιό. “ Ο σο δμως προχωρεί τό προτσές τής έξέλιξης, τόσο πε
ρισσότερο αύξάνει ή δύναμη καί ή Ισχύ τοΰ καινούργιου.

Στή Ρ ω σία  τής δεύτερης πεντηκονταετίας τοΰ 19ου αΙώ να τό 
προλεταριάτο ήταν Ακόμα Αδύνατο. Π αρ ’ δλη δμ ω ς τήν Αδυνα
μ ία  κα'ι τό δλιγάριθμό του, δντας νέα, ώ ς  τό τέλος Ιπαναστα- 
~τική τάξη, μεγάλωνε καί Αναπτυσσόταν μαζ'ι μέ τήν Ανάπτυξη 
τοΰ καπιταλισμού και Από τ'ις Αρχές κιόλας τοΰ 20οΰ αΐώνα(1905) 
Ιγινε μεγάλη έπαναστατική δύναμη, ίκανή νά νικά. Τόν Ό κ τ ώ 
βρη τού 1917 τό προλεταριάτο τής Ρ ω σίας πραγματοποίησε τή 
σοσιαλιστική έπανάσταση, πού Αποτελεί όρόσημο στροφής στήν 
έξέλιξη τής παγκόσμιας Ιστορίας.

Σ τίς μέρες μας στήν παγκόσμια κονίστρα συντελεΐται πεισμα- 
τώδικη πάλη τοΰ καινούργιου έναντίυν τοΰ παλιοΰ, τοΰ στρατο
πέδου τώ ν  δπαδών τής ειρήνης, τής δημοκρατίας καί τοΰ σοσια 
λισμού Ιναντίον τοΰ στρατοπέδου τοΰ Ιμπεριαλισμού, Ιναντίον 
-τών έμπρηστών τοΰ πολέμου.

Τ ό  Ακατανίκητο τοΰ καινούργιου Εκδηλώθηκε πολύ Ιντονα 
στή  νίκη τοΰ μεγάλου κινέζικου λαού. Ή  κλίκα τού Κουόμιντανγκ, 
στηριζόμενη στίς παλιές, Αντιδραστικές δυνάμεις κα) Ιχοντας τήν 
οίκονομική καί στρατιωτική υποστήριξη τώ ν Αντιδραστικών τής 
’ Αμερικής καί τής ’ Α γγλίας, καταδυνάστευε ΙπΙ πολλά χρόνια τή 
χώρα. 01 δυνάμεις δμως τοΰ κινέζικου λαού, μέ ΙπΙ κεφαλής τους 
τό Κομμουνιστικό Κ όμμα, μεγάλωναν καί στέριωναν, Ινώ  οί δν* 
νάμεις τής Αντίδρασης στήν Κίνα λιγόστευαν καί Λποσυνθέτονταν 
κ ά τω  Από τά  χτυπήματα τού κινέζικου λαού. Τ ό  Αποτέλεσμα τοΰ
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αποφασιστικοί) αγώ να τών νέων δυνάμεων έναντίον τών παλιών 
ήταν δτι τό νέο νίκησε τό παλιό. Ή  νίκη τοΰ κινέζικου λαοΰ 
κατά τώ ν δυνάμεων τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ καί τής φεουδαρχικής αν
τίδρασης άποτελεΐ πολύ μεγάλο Ιστορικό γεγονός, Ισχυρό πλήγμα 
στόν καπιταλισμό πού πεθαίνει. Σήμερα ή Λαϊκή Δημοκρατία τής 
Κίνας βαδίζει στό δρόμο τής σοσιαλιστικής Εκβιομηχάνισης καί 
τώ ν  σοσιαλιστικών μετασχηματισμών τής εθνικής της οίκονομίας.

Τ ό  άκατανίκητο τοΰ καινούργιου εκφράζεται κα'ι στό δτι αυ
ξάνουν οί δυνάμεις τής δημοκρατίας, μεγαλώνει ή δργανωτικό- 
τητα τοΰ προλεταριάτου στό Εσωτερικό τών ίδιω ν τών κεφαλαιο
κρατικών χωρών, στήν ’ Ιταλία, στή Γαλλία, στ'ις χώρες τής Ε γ 
γύς καί Μέσης ’ Α νατολής κτλ. 01 Ιργαζόμενες μάζες καί μαζί 
τους καί οι πρωτοπ όροι έπιστήμονες, συγγραφείς καί πολιτικοί 
δνδρες τώ ν διαφ όρω ν χωρών εντάσσονται δλο καί πιό Αποφα
σιστικά στίς γραμμές τώ ν  δπαδών τής ειρήνης, τής δημοκρατίας 
καί τοΰ σοσιαλισμοΰ.

Ή  δυνατότητα καί ή πραγματικότητα. Ή  έξέλιξη άπ ο
τελεΐ προτσές εξαφάνισης τοϋ παλιοΰ καί γέννησης τοΰ καινούρ
γιου. Ή  μαρξιστική διαλεκτική έρευνα τούς δρόμους, μέ τούς 
οποίους πραγματοποιείται ή έξέλιξη καί ή νίκη τοΰ καινούργιου.

Τ ό  άκατανίκητο τοΰ καινούργιου Ιχει τίς ρίζες του στόν αν
τικειμενικό κόσμο. Τ ό  καινούργιο διαθέτει περισσότερες δυνατό
τητες Ανάπτυξης Απ’  δ ,τι τό παλιό : Ανταποκρίνεται στίς καινούρ
γιες συνθήκες, καί γι’  αύτό είναι Ικανό νά Αναπτύσσεται πιό ποι- 
κιλότροπα, μέ πιό έπιταχυνόμενους ρυθμούς. Τ ό καινούργιο είναι 
πιό βιώσιμο Από τό παλιό, έπειδή εκφράζει τήν Ανοδική πορεία 
*ήζ έξέλιξης.

Α κατανίκητο τοΰ καινούργιου, νίκη του έναντίον τοΰ πα - 
λ ιοΰ—καί χωρίς αύτό δέν ύπάρχει έξέλιξη— σημαίνει προτσές με
τατροπής σέ πραγματικότητα έκείνου πού Αρχικά υπάρχει σαν 
δυνατότητα.

Οί κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ -  λενινισμού τόνιζαν έπανειλημ* 
μένα δτι Ιχει σημασία νά ξέρουμε νά Ανακαλύπτουμε τίς αντικει
μενικές δυνατότητες καί νά τίς μετατρέπουμε σέ πραγματικότητα, 
να μή συγχέουμε τή δυνατότητα μέ τήν πραγματικότητα.

"Υ στερα  Από τήν ήττα τής έπανάστασης τοΰ 1905— 1907 ό 
Β. I. Λένιν Εδοσε βαθύτατη Ανάλυση τής οικονομικής καί πολι
τικής έξέλιξης τής Ρ ω σίας κα'ι έδειξε δτι κανένα Από τά βασικά 
προβλήματα τής ρωσικής έπανάστασης δέν είχε λυθεί, καί κατά 
συνέπεια, παρέμειναν οί δυνατότητες  καινούργιας Ανόδου τοΰ
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Ιργατικοΰ κινήματος. ‘ Ο  Λένιν, προβλέποντας τήν καινούργια 
άνοδο τοΰ Ιπαναστατικοΰ κινήματος τώ ν μαζώ ν, καλοΰσε στήν 
Υπομονετική καί δραστήρια δουλιά πρός τήν κατεύθυνση τής δρ- 
γανωμένης υποχώρησης κα'ι τής προετοιμασίας τοΰ αποφασιστι
κού περάσματος τοΰ ρωσικοΰ προλεταριάτου στήν έπίθεση κατά 
τοΰ τσαρισμοΰ κα'ι τοΰ καπιταλισμού. Είναι γνωστό μέ πόση μ α 
στοριά οί μπολσεβίκοι, μ ’  Ιπικεφαλής τόν Λένιν, έκαναν αυτή 
τή δουλιά γιά νά μετατρέψουν τή δυνατότητα τής ρωσικής Ιπανά- 
στασης σέ πραγματικότητα, σέ νίκη τής Ιπανάστασης.

"Ο λα τά φαινόμενα τής ανόργανης κα'ι τής δργανικής φύσης 
δείχνουν δτι ή Ιξέλιξη συντελεΐται μέσω  τής γέννησης τοΰ και
νούργιου μέσω  τής μετατροπής του άπό δυνατότητα σέ πραγμα
τικότητα.

Ή  μετατροπή τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα είναι π ο 
λύπλοκο και άντιφατικό προτσές. Ή  δυνατότητα δέ γίνεται πάν
τα πραγματικότητα : γιά νά γίνει αύτό άπαιτοΰνται δρισμένοι δροι.

“ Ετσι, υπάρχει ή πραγματική δυνατότητα μετατροπής όποι- 
ουδήποτε αερίου σέ υγρό μέ τήν αύξηση τής πίεσης καί τή συμ
πίεσή του. ‘ Ω στόσο γιά νά γίνει αύτή ή δυνατότητα πραγματι
κότητα καί νά μετατραπεΐ τό άέριο σέ υγρό, πρέπει το άέριο νά 
ψυχθεί σέ βαθμό κάτω  άπό τή λεγάμενη «κρίσιμη» θερμοκρασία. 
’ Αλλιώς μέ καμμιά αύξηση τής πίεσης δέ θ ά  κατορθω θεί νά με
τατραπεΐ σέ υγρό. "Α ν  δμως δημιουργηθοΰν οί άναγκαΐοι δροι, 
τό  άέριο θά  μετατραπεΐ άναπόφευκτα σέ ύγρό.

‘ Η  δυνατότητα Ιμφάνισης τής ζω ής υπάρχει μέσα στήν ίδια  
τή φύση, ή δυνατότητα δμ ω ς αύτή πού υπήρχε στό ήλιακό σύ
στημα πραγματοποιήθηκε, μετατράπηκε σέ πραγματικότητα πάνω  
στή γή. Τόν τελευταίο καιρό ή Ιπιστήμη κατέληξε στο  συμπέρα
σμα δτι ύπάρχουν βρισμένες μορφές ζω ής πάνω  «τόν  "Α ρη . Σ τό  
φεγγάρι δμως, λόγου χάρη, ή δυνατότητα αύτή δέν μπόρεσε νά 
μετατραπεΐ σέ πραγματικότητα, Ιπειδή Ικεΐ λείπουν ot άναγκαΐοι 
δροι γιά τή ζω ή. Στήν δργανική φύση ύπάρχει ή δυνατότητα §μ- 
φάνισης σκεπτόμενης ΰλης. ‘ Ω στόσο για τήν πραγματοποίηση αύ- 
τής τής δυνατότητας χρειάστηκαν πάνω  άπό Ινα δισεκατομμύριο 
χρόνια Ιξέλιξης τώ ν ζωντανών μορφώ ν.

*Η υλιστική βιολογία διδάσκει δτι κληρονομικότητα τοΰ δρ- 
γανισμοΰ είναι ή Ικανότητά του ν ’  άπαιτεΐ γιά τήν άνάπτυξή 
του όρισμένες συνθήκες ύπαρξης, δτι μόνο μέ τήν ύπαρξη αύτών 
τώ ν  συνθηκών δ  δργανισμός μπορεί να Ιπαναλάβει τό δρόμο πού 
διένυσαν ot πρόγονοί του, καί να διανύσει διαδοχικά τό 2να στά · 
διο ύστερα άπό τό Αλλο. 01 Ιδιότητες τής κληρονομικότητας δί
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νουν στούς δργανισμούς τή δυνατότητα νά πραγματοποιήσουν ?να 
καθορισμένο δρόμο έξέλιξης, ή πραγματοποίηση δμ ω ς αύτής τής 
δυνατότητας καθορίζεται άπό τό περιβάλλον δπου ζεΐ ό δργανι- 
σμ ός. 'Υ πάρχουν οί συνθήκες ; ή δυνατότητα γίνεται πραγματι
κότητα ' δέν υπάρχουν ; οί δυνατότητες δέν μπορούν παρά νά 
μείνουν Απραγματοποίητες.

Τ ό προτσές τής μετατροπής τής δυνατότητας σέ πραγματι
κότητα είναι νομοτελειακό καί αναγκαίο δπω ς τό προτσές τής 
γέννησης τοΰ καινούργιου και τοΰ άναπόφευκτου χαμοΰ τοΰ 
παλιοΰ.

*Η μετατροπή τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα στήν  
κ οινω νία. "Ο π ω ς κα’ι κάθε προτσές έξέλιξης, ή έξέλιξη στήν κοι
νωνική ζω ή αποτελεί κι αύτή μετατροπή σε πραγματικότητα έκεί- 
νου πού στήν αρχή υπάρχει σαν δυνατότητα, σαν τάση. Είναι 
φυσικό δτι στίς συνθήκες τής κοινωνίας αύτό τό προτσές μετα
τροπής τής δυνατότητας σε πραγματικότητα παρουσιάζει πολύ 
μεγάλη Ιδιομορφία.

Ό  διαλεκτικός υλισμός διδάσκει δτι ή μετατροπύ τής δυνα
τότητας σέ πραγματικότητα δέν πραγματοποιείται αύτόματα στήν 
κοινωνία, αλλά μέ βάση τή δράση αντικειμενικών νόμων, στήν 
πορεία πεισματικής πάλης τών ανθρώ πω ν, πού κινούνται άπό κα
θορισμένα ταξικά, κοινωνικά συμφέροντα. Στήν κοινωνική ζωή 
άποφασιστικός όρος για τή μετατροπή τής δυνατότητας σέ πραγ
ματικότητα είναι ή πρακτική δράση τών άνθρώ πω ν στήν ταξική 
κοινωνία— ή πάλη τώ ν τάξεων.

Στήν ταξική, στήν ανταγωνιστική κοη ω νία  πίσω  άπό κάθε 
δυνατότητα στέκουν ορισμένες τάξεις, πού ή κάθε μιά τους, ξε
κινώντας άπό τά συμφέροντά της, παλαίβει γιά τήν πραγματο
ποίηση μιας δρισμένης δυνατότητας. 'Η  δυνατότητα προοδευτι
κής έξέλιξης ?χει πιό βαθιές ρίζες στή ζω ή - ή δυνατότητα αύτή 
Ικφράζει τ ’ις Ανάγκες έξέλιξης τής υλικής ζω ής τής κοινωνίας. 
Σ ’  αύτήν δμως τή δυνατότητα στέκει αντιμέτωπη ή δυνατότητα 
έκείνη άπό τήν όποία γαντζώνονται οί φθίνουσες, οί άντιδρα- 
στικές δυνάμεις τής κοινωνίας. Αύτού τού είδους ή δυνατότητα 
δέν εξαφανίζεται ά φ ’  έαυτης της, αύτόματα.

Ό  μαρξισμός-λενινισμός διδάσκει δτι οί νέοι οίκονομικο'ι νό
μοι τής κοινωνικής Ιξέλιξης Ιμφανίζονται καί μπαίνουν σέ δρά 
ση δχι αύτόματα, άλλα μέ τήν πάλη τώ ν προοδευτικών δυνάμεων 
τής κοινωνίας. Ή  προοδευτική τάξη Ιχει συμφέρον να πάψουν 
νά δρούν οί παλιοί οικονομικοί νόμοι κα’ι να μποΰν σέ Ισχύ ot
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νέοι. ΟΙ Αντιδραστικές τάξεις Ιχουν συμφέρον να διατηρηθεί ή 
παλιά κοινωνική τάξη πραγμάτω ν, καί γι* αύτό Αντιστέκονται 
στήν Εγκαθίδρυση τώ ν νέων κοινωνικών συνθηκών, δπου μπο
ροΰν νά Εμφανιστοΰν οΐ νέο* οίκονομικοί νόμοι.

Γ ιά  ν* Αποκτήσει δ  νέος οικονομικός νόμος Ελεύθερο πεδίο 
δράσης είναι Αναγκαίος ό  Αγώνας τώ ν  προοδευτικών δυνάμεων, 
κα'ι μόνο σάν Αποτέλεσμα αΰτοΰ τοΰ Αγώνα καί τής νίκης τώ ν  
προοδευτικών δυνάμεων δημιουργοΰνται οί δροι κα'ι οί δυνατό
τητες δράσης τοΰ νέου νόμου. Έ δ ώ  βρίσκεται Ινα  Από τά  ου 
σιώδη χαρακτηριστικά πού ξεχωρίζουν τούς νόμους τής κ οινω 
νικής έξέλιξης Από τούς νόμους τής φ υσιογνωσίας.

*0  μαρξισμός · λενινισμός, τονίζοντας τήν Αντικειμενικότητα 
τώ ν  νόμων τής φύσης καί τής κοινωνίας, τήν Ανεξαρτησία τους 
Από τή θέληση χαί τήν Επιθυμία τώ ν  Α νθρώπων, δείχνει τα υτό 
χρονα καί τή δια φ ορά τώ ν  οίκονομικών νόμων Από τούς νόμους 
τής φΰσης, Αποκαλύπτει τόν Αποφασιστικό ρόλο τής πάλης τώ ν  
προοδευτικών δυνάμεων τής κοινωνίας, ποΰ Αποτέλεσμά της ε ί 
ναι δτι δημιουργοΰνται οί συνθήκες γιά τήν Εμφάνιση τών νέων 
Αντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής Ιξέλιξης.

Οί τάξεις ποΰ πεθαίνουν Ôèv Αποχωροΰν θεληματικά Από τό  
προσκήνιο. Έπιχειροΰν νά χρησιμοποιήσουν δλ«ς τίς δυνατότητες 
για νά παρατείνουν τήν ύπαρξή τους. Μ* δλη τους τή δράση οί 
Αντιδραστικές τάξεις προσπαθοΰν νά  Εμποδίσουν τή μετατροπή 
τής δυνατότητας προοδευτικής Ιξέλιξης σέ πραγματικότητα, καί 
κάποτε σημειώνουν προσωρινή νίκη, δταν οί προοδευτικές δυνά
μεις δέν Εκδηλώνουν Αρκετή δραστηριότητα καί Επιμονή στήν 
πάλη γιά τό  καινούργιο.

Ή  πάλη γιά τήν πραγματοποίηση τής δυνατότητας προοδευ
τικής έξέλιξης σημαίνει κινητοποίηση τώ ν  μαζώ ν στήν πάλη έναν
τίον τώ ν  δυνάμεων ποΰ Υπερασπίζουν τό  παλιό.

Έ τ σ ι  στή Ρ ω σ ία  τό  1917 υπήρχε ή Αντικειμενική δυνατό
τητα νίκης τώ ν  Εργοζομένων έναντίον τώ ν  Εκμεταλλευτών. "Ο μ ω ς 
Αντικειμενικά ΰπήρχε καί μιά Αλλη δυνατότητα, ή δυνατότητα 
προσωρινής διατήρησης τής Εξουσίας τώ ν  κεφαλαιοκρατών καί 
τώ ν  τσιφλικάδων. Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα κατόρθω σε νά δρ - 
γανώ σει τίς μάζες στήν πάλη κατά τής Απολυταρχίας καί τοΰ 
ίμπεριαλισμοΰ, καί ή Εργατική τάξη κατόρθω σε νά Επωφεληθεΐ 
Από τίς διαμορφωμένες Εσωτερικές καί διεθνείς συνθήκες καί 
μέσα στήν Επανάσταση τσάκισε τίς δυνάμεις τής Αντίδρασης που 
Υπεράσπιζαν τό  παλιό.

Χ ω ρίς  τή μυαλωμένη χαί Αποφασιστική πάλη ποΰ πραγμα
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τοποίησαν οί έργαζόμενες μάζες χής χώρας μας στήν περίοδο τοϋ 
Ό κ τ ώ β ρ η  χά τω  άπό τήν καθοδήγηση τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμ 
ματος, ή νίκη κατά τοϋ καπιταλισμαΰ θ ά  παρέμενε γιά δρισμένο 
χρόνο μόνο δυνατότητα, δν και πραγματική δυνατότητα. Δέ θά  
μετατρεπόταν σε πραγματικότητα μόνη της, αυτόματα.

Τ ό  1918— 1920 σέ μιά σειρά χώρες τής Ευρώπης— στή Γ ερ
μανία, στήν Ουγγαρία και σέ άλλες χώρες— υπήρχαν οί άντικει- 
μενικές συνθήκες γιά τή νίκη τοϋ προλεταριάτου κατά τής άστι- 
κής τάξης καί για τήν άνατροπή τής Ιξουσίαςτώ ν  κεφαλαιοκρα
τώ ν . 'Ω στόσο  λόγω  τής προδοσίας τής σοσιαλδημοκρατίας, τής 
άδυναμίας τώ ν κομμουνιστικών κομμάτων σ ’  αυτές τίς χώρες καί 
άπό μιά σειρά άλλες αΙτίες, ή δυνατότητα τής νίκης δέ μετα
τράπηκε σέ πραγματικότητα. “ Αλλο πράγμα βλέπουμε στις μέ
ρες μας σέ μιά σειρά χώρες τής Κεντρικής καί τής Ν οτιοανατο
λικής Ε υρώπης. ’ Ε δώ  χρησιμοποιήθηκαν έγκαιρα οί δυνατότητες 
νίκης τώ ν έργαζομένων καί έγκαθιδρΰθηκε τό καθεστώς τής λαϊ
κής δημοκρατίας.

* 0  ρόλος της Ιπιστήμης στή μετατροπή της δυνατό
τητας σέ πραγματικότητα. Τεράστιο ρόλο για τή μετατροπή 
τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα παίζει ή Ιπιστήμη, πού άπ ο- 
χαλΰπτει τους νόμους Ιξέλιξης τών φαινομένων τής φΰσης καί 
τής κοινωνικής ζω ής. Ή  γνώση τών νόμων τής φΰσης κάνει τήν 
άνθρώπινη δράση νά κατευθΰνεται πρός ενα ορισμένο σκοπό, νά 
μήν άντιφάσκει πρός τήν πραγματική πορεία τών φαινομένων, 
δηλ. πρός τό άντικειμενικό προτσές τής ώρίμανσης τώ ν δυνατο
τήτων καί πρός τή δημιουργία τών δρων μετατροπής τους σέ 
πραγματικότητα.

ΠρΙν ανακαλύψει ή φυσιογνωσία τό νόμο τής διατήρησης καί 
τής μετατροπής τής Ινέργειας πολλοί έπιστήμονες καί έφευρέτες 
έσπαζαν τό  κεφάλι τους για νά δημιουργήσουν τό «άεικίνητο» 
(p erp etu u m  m ob ile )  —  μια μηχανή πού νά δουλεύει χωρίς νά 
χάνει Ισοδύναμη μ’  αύτή τή δουλιά ποσότητα ένέργειας. “ Ολες 
αυτές οί άπόπειρες ήταν καταδικασμένες σέ άποτυχία, έπειδή δέ 
στηρίζονταν στήν πραγματική δυνατότητα καί έρχονταν σέ άντί- 
θεση πρός τούς νόμους τής φΰσης.

Ή  άνακάλυψη τώ ν  νόμων τής φΰσης βγάζει στό φ ώ ς  τίς 
πραγματικές δυνατότητες καί άνοίγει τό δρόμο γιά τή μετατροπή 
τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα. ’ Αντικειμενικά υπάρχει ή 
δυνατότητα να πετάξει δ  άνθρω πος μέ συσκευές βαρύτερες άπό 
τόν άέρα. Ή  δυνατότητα αύτή πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη
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φορά  στόν κόσμο άπό τό Ρ ώ σο  μηχανικό Α . Φ. Μ οζάισκι, πού 
με βάση τόν Απολογισμό τώ ν νόμων τής φυσικής καί τής Αερο
δυναμικής κατασκεύασε μια πτητική συσκευή βαρύτερη άπό τόν 
δέρα.

Στή φύση τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων περιέχεται ή δυ
νατότητα χρησιμοποίησής τους γιά τή μετάδοση σημάτων σέ με
γάλες αποστάσεις χωρίς σύρματα. Π ρώ τος στήν Ιστορία είδε καί 
πραγματοποίησε αύτή τή δυνατότητα ό διαπρεπής Ρ ώ σος Ιπιστή- 
μονας Α . Σ . Π οπόφ . Οί σύγχρονες έπιτεύξεις τής ραδιοτεχνίας 
δείχνουν ποιές λανθα'νουσες προηγούμενα δυνατότητες Εχουν γί
νει σήμερα καθημερινή πραγματικότητα.

Ό σ ο  δέν ήταν γνωστοί οί νόμοι τής κοινωνικής έξέλιξης δέν 
ήταν δυνατό νά χαραχθεΐ ό  δρόμος τοΰ σοσιαλιστικοί) μετασχη
ματισμού τής κοινωνίας καί τό πράγμα περιοριζόταν στά δνει- 
ροπολήματα τών ούτοπιστών γιά ινα  «καλύτερο μέλλον». Μ όνο 
μέ τό μαρξισμό * λενινισμό Εγιναν γνωστοί αύτοί οΐ νόμοι. Ot 
νόμοι αύτοί Εγιναν τό βά θρο τής πάλης τής Εργατικής τάξης δλων 
τώ ν χωρών, τό βά θρο τής πάλης τώ ν  κομμουνιστικών κομμάτων 
για τή μετατροπή σέ πραγματικότητα τής δυνατότητας νίκης τού 
σοσιαλισμού κατά τού καπιταλισμού.

5. Τό άκατανίκητο τοΟ καινούργιου καί ή μετατροπή 
τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα 

μέσα στή σοσιαλιστική κοινωνία

Ή  σοσιαλιστική κοινωνία διαφέρει ποιοτικά άπ* δλους τούς 
προηγούμενους κοινωνικούς σχηματισμούς. Ή  ποιοτική Ιδιομορ
φ ία  τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καθορίζει τάείδικα χαρακτηρι
στικά μέ τά  δποΐα Εκδηλώνεται ό  νόμος τού άκατανίκητου τού 
καινούργιου.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα της Σοβιετικής "Ε νω σης σαν κα- 
θοδηγητική καί κατευθυντήρια δύναμη τής σοβιετικής κοινωνίας 
παρακολουθεί καί σημειώνει, υποστηρίζει καί φροντίζει τα φ ύ 
τρα τοΰ καινούργιου καί δημιουργεί τούς δρους για τήν Ανά- 
πτυξη καί τή νίκη τοΰ καινούργιου. "Ε τσι τό  κόμμα μπήκε Ιπι- 
κεφαλής καί δργάνωσε τό κίνημα τώ ν φ τω χών καί μεσαίων στρω 
μάτων τής Αγροτιάς γιά τήν κολεκτιβοποίηση. ‘ Α παντώντας στήν 
Εκκληση τοΰ Κομμοννιστικοΰ Κ όμματος καί μέ τήν καθοδήγησή 
του οί Αγρότες duiè τά πρώ τα Ακόμα χρόνια τής Σοβιετικής Ιξου- 
σίας δημιουργούσαν κατά τόπους συνεταιρισμούς για τήν κοινή 
καλλιέργεια xi|g γής. 0 1  πρώτες ένώσεις Αγροτών ήταν τά  σπέρ
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ματα έκεϊνα που Ιδειχναν στήν Αγροτιά τά  πλεονεκτήματα τής 
μεγάλης παραγωγής.

Τ ό  χόμμα υποστήριζε καί φρόντιζε τά φΰτρα αύτά τοβ και
νούργιου καί έπιδίωκε νά δημιουργήσει του ; δρους μέ τους δ -  
ποίους τό κίνημα γιά τήν κολεκτιβοποίηση τής άγροτικής οΐχο- 
νομίας μπορούσε νά γίνει μαζικό.

Σ τά  χρόνια 1930— 1940, τότε πού είχαν δημιουργηθεΐ αΰτοί 
ot δροι, τό Κομμουνιστικό Κ όμμα μέ τήν ΰποστήριξη τω ν άγρο- 
τώ ν δργάνωσε μαζική έχστρατεία τής Αγροτιάς πρός τά κολχόζ, 
μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθεΐ στή θέση τώ ν τεμαχισμένων 
μιχροαγροτιχών νοικοκυριών ή μεγάλη σοσιαλιστική άγροτιχή 
παραγωγή.

'Τ ό  ίδιο ίγινε καί μέ τό  κίνημα τών οΰντάρνικων χαθακ xa i 
μέ τ'ις άλλες, άνώτερες μορφές σοσιαλιστικής άμιλλας. ’Α δ ρ ά - 
χνοντας αύτά τά  καινούργια, προοδευτικά φαινόμενα, τό  Κ ομμου
νιστικό Κ όμμα τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς  τους προσέδοσε διαστά
σεις παλλαϊκού καί δργανωμένου κινήματος, πού Ιφερνε έπανά- 
σταση στή σοσιαλιστική παραγωγή καί τήν άνυψωνε σέ δλο καί 
νέες βαθμίδες. Ή  σοσιαλιστική άμιλλα, που γεννήθηκε μέσα  
στονς κόλπους τοΰ λαού, μετατράπηκε μέ τή συνεχή υποστήριξη 
κα'ι καθοδήγηση τού Κομμουνιστικού Κ όμματος σέ Ισχυρή δύ
ναμη άνάπτυξης τής βιομηχανίας, σέ μοχλό για τή βαθμιαία έ ξά - 
λειψη τών ουσιωδώ ν διαφορώ ν άνάμεσα στήν πνευματική καί 
τή σωματική έργασία.

"Α ν  σέ κάθε έκμεταλλευτική κοινωνία, χωρισμένη σέ έχθρι- 
κές τάξεις, τό καινούργιο υποστηρίζεται μόνο άπό τίς πρωτοπ ό
ρες, προοδευτικές τάξεις, μέ άπεγνωσμένη άντίπραξη τών άντι- 
δραστικών τάξεων, στό σοσιαλισμό— γιά πρώτη φ ορά  στήν π α γ 
κόσμια Ιστορία— μέ τό μέρος τοΰ καινούργιου τάσσονται οΐ δυ 
νάμεις δλου τοΰ λαού, έχοντας §πί κεφαλής τους τό  Κ ομμουνι
στικό Κ όμμα.

Στή σοβιετική κοινωνία τα νέα φαινόμενα, γιά δποια πλευρά 
τής ζω ής κι δν πρόκειται, υποστηρίζονται άπό τό  Κομμουνιστικό 
Κόμμα, άπό τή σοβιετική κυβέρνηση, άπό τΙς κοινωνικές, Ιπι- 
στημονικές καί τίς άλλες δργανώσεις τώ ν έργαζομένων. Α ύτό  
προσδίδει στά  νέα φαινόμενα Ιδιαίτερη δΰναμη άκατανίκητου καί 
κάνει τό καινούργιο οδηγητική άρχή σ ’  δλη τή ζω ή τής σοβιε
τικής κοινωνίας.

Χάρη στό γεγονός δτι στό σοσιαλισμό τά φύτρα τοΰ καινούρ
γιου έπισημαίνονται έγκαιρα καί υποστηρίζονται από τό λαό καί 
τήν πρωτοπορία του — τό Κομμουνιστικό Κ όμμα— τό καινούργιο
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στήν Ιξέλιξή του κατέχει τεράστια δύναμη καί υπερνικά μέ έπι
τυχία τήν Αντίσταση τοΰ παλιοΰ. Ε ννοείται δτι και στό σοσια
λισμό τό καινούργιο συναντά δυσκολίες, προσκόμματα, τήν αντί
σταση τώ ν  δυνάμεων τοΰ παλιοΰ' γίνεται πάλη άνάμεσα στό και
νούργιο καί τό  παλιό, συγκρούσεις μεταξύ τους. Ή  άντίσταση 
δμ ω ς αύτή είναι ποιοτικά διαφορετική σέ σύγκριση μέ τήν άντί
σταση έκείνη πού συναντά στό δρόμο του τό καινούργιο σέ μιά 
κοινωνία, χωρισμένη σέ έχθρικές τ ·ξεις.

Σ τό  προτσές τής δραστήριας μετατροπής τών δυνατοτήτων 
σέ πραγματικότητα τεράστια σημασία έχει ή καθοδηγητική καί. 
κατευθυντήρια δράση τοΰ Κομμουνιστικοί) Κόμματος, ή όργανω- 
τικότητα καί ή συνειδητότητα τώ ν έργαζομένων μαζών.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα ξεσκέπασε τίς άπόπειρες τώ ν 
έχθρών τοΰ σοβιετικού λαού, τώ ν μπουχαρινικών, νά ΰποκατα- 
στήσουν τή μαρξιστική - λενινιστική διαλεκτική με τή μεταφυσική 
θεω ρία  τής «αύτοροή ς» καί τής «στοιχειακότητας». *0  μαρξι
σμός -  λενινισμός μας έπιβάλλει νά θυμόμαστε πάντα δτι ή δυνα
τότητα δεν είναι άκόμα πραγματικότητα. Γ ιά  νά μετατραπεΐ ή 
δυνατότητα σέ πραγματικότητα, χρειάζεται μεγάλη δργανωτική 
καί πολιτική δουλιά τοΰ κόμματος μέσα σ ά ς  μάζες, χρειάζεται ή  
κατευθυνομένη π ρ όςτό  σκοπό πρακτική δράση τών έργαζομένων.

« Ά π ό  τά παραπάνω προκύπτει— έλεγε ό I. Β. Στάλιν— δτι 
πρέπει νά κάνουμε αύστηρή Αντιδιαστολή άνάμεσα στίς δυ να τό 
τη τες , πού υπάρχουν στό καθεστώς μας καί τή χηραιμοποίηαη  
αυτών τώ ν δυνατοτήτων, τή μετατροπή αυτών τών δυνατοτήτων 
σέ π ραγματικότη τα»  *».

*Η δυνατότητα νίκης τοΰ σοσιαλισμού στή χώρα μας, μέ τήν 
ύπαρξη τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί τής συμμαχίας 
τής έργατικής τάξης μέ τήν άγροτιά, ήταν πραγματική δυνατό
τητα. 'Ω στόσο τά  υπολείμματα τώ ν έκμεταλλευτικών τάξεω ν, 
πού δέν είχαν τσακιστεί δλοκληρωτικά, μέ τήν έπέμβαση ιώ ν  
ξένων προσπάθησαν νά παλινορθώσουν τόν καπιταλισμό στήν 
Ε Σ Σ Δ . Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα πήρε δλα τά μέτρα γιά νά 
έξαλείψει τή δυνατότητα παλινόρθωσης τοΰ καπιταλισμού γιά νά 
μετατρέψει σέ πραγματικότητα τή δυνατότητα άνοικοδόμησης 
τοΰ σοσιαλισμού σττν Ε Σ Σ Δ . Τ ό  Κόμμα τσάκισε τούς έχθρούς 
τής έργατικής τάξη  - τούς τροτσκιστές καί τούς μπουχαρινικούς, 
πού έσπρωχναν τή χώ ρα μας στό δρόμο τής παλινόρθωσης τοΰ 
καπιταλισμού. Τ ό κόμμα προσανατολίστηκε σταθερά πρός τή σο 

1. I. Β. Στάλα), Ά παντα, τόμ. 12ος, σελ. 341.
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σιαλιστική Εκβιομηχάνιση τής χώ ρας χαΐ τήν κολεκτιβοποίηση τής 
Αγροτικής οίκονομίας, κινητοποίησε τούς Εργαζόμενους γιά τή 
διάλυση τώ ν  κουλίάχων σάν τάξης μέ βάση τή σνμπαγή κολεκτι
βοποίηση, προετοίμασε χαΐ πραγματοποίησε τήν Επίθεοη τοΰ σ ο 
σιαλισμού σ* δλο τό μέτωπο.

Μέ τό χτίσιμο τοΰ σοσιαλισμοί στήν Ε Σ Σ Δ  χαΐ μέ τήν Εδραί- 
ω ση τέτιων νέων κινητήριων δυνάμεων της, δπ ω ς είναι ή ή θ ιχ ο - 
ηολιτιχή Ενότητα δλου τοΰ λαοΰ, ή φιλία άνάμεσα στούς λαούς, 
δ  σοβετιχός πατριωτισμός— σνντελέστηχαν πάρα πέρα βαθιές 
άλλαγές στίς μορφές μετατροπής τής δυνατότητας σέ πραγματι
κότητα μέσα στή σοβιετική κοινωνία.

Ό σ ο  ύπηρχαν Εκμεταλλευτές, κουλάκοι, δσο  υπήρχαν Ανει
ρήνευτα Εχθρικές Αντιθέσεις άνάμεσα στούς Εργαζόμενους, άπό 
τό Ενας μέρος, καί τίς Εκμεταλλευτικές τάξεις πού δέν είχαν Ακό
μα Εξαλειφθεΐ τελείως, Από τό  Αλλο, παρουσιάζονταν δυο δυνα
τότητες στήν Εξέλιξη τής χώρας : ή νά πάει μπροστά —  πρός τό 
σοσιαλισμό, ή νά πάει π ίσω — πρός τόν καπιταλισμό.

Σ τό  σοσιαλισμό χάρη στήν Εξάλειψη τώ ν Εκμεταλλευτικών 
τάξεων, τήν Εκμηδένιση τών Ανταγωνιστικών Αντιθέσεων Ανά
μεσα στίς τάξεις, διαμορφώθηκε ή ήθικοπολιτική Ενότητα τοΰ 
λαοΰ. Χ άρη  σ ’  αυτό οί Ανεξάντλητες δυνατότητες τοΰ σοβιετιχοΰ 
σοσιαλιστικοΰ καθεστώτος μετατρέπονται σέ πραγματικότητα μέ 
βάση τήν δμόθυμη, γεμάτη αυταπάρνηση δουλιά τώ ν σοβιετικών 
Ανθρώπων. ‘Ω στόσο καί στό σοσιαλισμό ή δυνατότητα γίνεται 
πραγματιχότητα μέ τήν πάλη Εναντίον τοΰ παλιό.

Ή  πάλη για μιά νέα πραγματιχότητα προϋποθέτει χαΐ Απαι
τεί τήν Αποκάλυψη καί τήν Εξάλειψη τών ύπολειμμάτων τοΰ 
παλιοΰ. Στις συνθήκες τοΰ σοσιαλισμοΰ είναι Απαραίτητο νά Απο
καλύπτονται καί νά ΰπερνιχώνται μέσα στήν πάλη τά υπολείμ
ματα τής Αστικής Ιδεολογίας πού υπάρχουν στή συνείδηση τώ ν 
Ανθρώπων, νά διεξάγεται άγαηας Εναντίον χάθε απόπειρας 
διοχέτευσης λαθραία στήν Επιστήμη, στα  γράμματα καί στήν 
τέχνη τώ ν σαπισμένων Ιδεών τής Ιμπεριαλιστικής Ιδεολογίας, νά 
διεξάγεται Αγώνας κατά τοΰ Εθνικισμοΰ, τοΰ κοσμοπολιτισμοί 
χα'ι τώ ν Αλλων Αντιδραστικών Εκδηλώσεων τής Αστικής Ιδεολογίας, 
πού μποροΰν νά είσδύσουν στή συνείδηση δ ιαφ όρω ν Εκπροσώ
πω ν τής σοβιετικής διανόησης.

Ό  σοβιετικός λαός βαδίζει πρός τόν κομμουνισμό. Στήν Ε Σ Σ Δ  
υπάρχουν δλες οί δυνατότητες για τό χτίσιμο τοΰ κομμουνισμοΰ : 
ή υλική βάση (δψηλά Αναπτυγμένη σοσιαλιστική βιομηχανία, σο 
σιαλιστική Αγροτική οίκονομία), τό σοβιετικό κοινωνικό καί κρα
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τικό καθεστώ ς xal tô  δοκιμασμένο χαΐ άτσαλωμένο στίς μιίχβς- 
Κομμουνιστικό Κ όμμα.

*Η μετατροπή τής δυνατότητας Ανοικοδόμησης τοβ χομμου-'· 
νισμοΰ σε πραγματιχότητα σημαίνει γεμάτη αυταπάρνηση πάλη 
ϋλου τοΰ σοβιετιχοΰ λαοΰ γιά  πάρα πέρα έπιτυχίες στόν τομέα 
τής οίκονομίας, τής έπιστήμης χαΐ τοΰ πολιτισμοΰ, πάλη γιά τό  
δχόμ ά πιό υψηλό, γιά τό Λχόμα πιό προοδευτικό στή σοβιετι· 
χή ζω ή .

Ε π ειδή  στο σοσιαλισμό οί δανατότητες δέν έκδηλώνονται σέ 
συνθήκες άμοιβαίας πάλης διαφ όρω ν κοινωνικών δμάδω ν, άλλά 
στις συνθήκες ήθιχοπολιτιχής ένότητας δλου τοΰ λαοΰ, γι* αύτό 
άχριβώ ς τό  καινούργιο, τό  πιό προοδευτικό καταχτά τή γενιχή 
άναγνώριση, Υποστηρίζεται άπ ’  δλες τίς δυνάμεις τής κοινωνίας 
καί σημειώνει άποφασιστιχή νίκη χατά τοΰ παλιοΰ.

6. Ή  σημασία τής μαρξιστικής θέσης τής κίνησης 
καί τής έξέλιξης γιά τήν πρακτική δράση 

τού Κομμουνιστικού Κόμματος

Ή  θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου σχετικά μέ τήν 
κίνηση και τήν έξέλιξη Εχει μεγάλη σημασία γιά τήν πρακτική 
δράση τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμματος.

Ή  θέση τής κίνησης, άνανέωσης, έξέλιξης μας δίνει τό  κλει
δί για τή γνώ ση δλων τώ ν  φαινομένων τοΰ άντικειμενικοΰ κό
σμου. Ή  μαρξιστική διαλεκτική, δντας ή μοναδικά έπιστημονική 
μέθοδος γνώσης τοΰ κόσμου, άποτελεΐ Ισχυρό μέσο για τήν άλ
λαγή του.

01 θεμελιωτές τοΰ μαρξισμοΰ, έφαρμόζοντας τή θεω ρία τής έξέ
λιξης στή μελέτη τής κοινωνίας, καθόρισαν τούς δρόμους τής έκ- 
μηδένισης τοΰ κεφαλαιοκρατικοί καθεστώ τος καί τής δημιουργίας 
τοΰ σοσιαλιστιχοΰ καθεστώ τος. Τ ά  κομμουνιστικά κόμματα, έξο- 
πλισμένα μέ τή μαρξιστική-λενινιστική θεω ρία , μπήκαν έπΐ κεφα
λής τοΰ Ισχυροΰ κινήματος τώ ν  προλεταριακών μαζώ ν στό δρό 
μο πρός τόν κομμουνισμό. "Ολη ή δράση τοΰ μαρξιστιχοΰ - λενι- 
νιστικοΰ κόμματος άποτελεΐ ξεκάθαρη -έκφραση τής πρακτικής 
έφαρμογής στήν κοινωνία τής θεω ρίας τής έξέλιξης. Ά ν  ή κοι
νωνία βρίσκεται σέ κατάσταση άκατάπαυστης κίνησης, άλλαγής 
χαι έξέλιξης, τότε είναι φανερό δτι δ  καπιταλισμός δέν είναι 
αιώνιος, δτι υποχρεωτικά θ ά  παραχωρήσει τή θέση του σ ’  ένα 
νέο, πιό προοδευτικό κοινωνικό κα θεστώ ς— στό σοσιαλισμό. "Α ν  
τό  καινούργιο, πού γεννιέται καί μεγαλώνει, είναι άκατανίκητο
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τότε el ναι φανερό δτι πρέπει νά προσανατολιζόμαστε δχι στό π α 
λιό, Ισια» κι δν κατέχει ακόμα δεσπόζουσα θέση στήν κοινωνία, 
άλλά οτίς νέες, στίς προοδευτικές κοινωνικές τά ξεις— στην έργα- 
τική τάξη. Ό  μαρξισμός διδάσκει δτι τό Κομμουνιστικό Κ όμμα 
γιά νά μην κάνει λάθη στην πολιτική του πρέπει νά βλέπει μπρο
στά καί δχι π ίσω.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα τής Σοβιετικής "Ε νω ση ς, καθοδη
γούμενο άπό τή μαρξιστική διδασκαλία γιά την έξέλιξη, θ ε ω 
ρώ ντας τόν καπιταλισμό παροδικό κοινωνικο - οικονομικό σχημα
τισμό, έβαλε τό καθήκον τής άνατροπής τοϋ καπιταλισμοϋ καί 
τής Ανοικοδόμησης τοϋ κομμουνισμού. Τ ό κόμμα συσπείρωσε καί 
χήρε μέ τό  μέρος του τις μάζες τω ν έργαζομένων καί πραγματο
ποίησε στα  1917 τήν άνατροπή τής έξουσίας τώ ν τσιφλικάδων 
χαί τώ ν  κεφαλαιοκρατών στή  Ρ ω σία . Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα 
θεω ρώ ντας τήν έξέλιξη τής κοινωνίας προτσές έξαφάνισης τοϋ 
παλιοΰ, τοϋ ξεπερασμένου καί έμφάνισης τοΰ καινούργιου, έκείνου 
που γεννιέται, μπήκε έπί κεφαλής τοϋ κινήματος τώ ν  προοδευ
τικών δυνάμεων στήν πάλη γιά ένα νέο, Ανώτερο καθεστώ ς—  
για τό  σοσιαλισμό καί σέ σύντομο χρονικό διάστημα πραγματο
ποίησε τό κτίσιμο τοϋ σοσιαλισμού στήν Ε Σ Σ Δ .

Σήμερα στό δρόμο τής Ανοικοδόμησης τοϋ νέου κοινωνικού 
κ αθεστώ τος— τοϋ σοσιαλισμού μπήκαν οί έργαζόμενοι μιας σει
ράς χω ρώ ν τής Κεντρικής καί Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έ π Ι  
κεφαλής αύτοϋ τού Ισχυρού κινήματος στέκουν τά κομμουνιστικά 
κόμματα, πού καθοδηγούνται Από τή μαρξιστική - λενινιστική 
έπιστήμη τώ ν νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας, τήν έπιστήμη τής 
έπανάστασης τώ ν καταπιεζομένων και έκμεταλλευομένων μαζών, 
τήν έπιστήμη τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού σ ’  δλες τίς χώρες, τήν 
έπιστήμη τής άνοικοδόμησης τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα έπιδιώκει έπίμονα τήν πραγματο
ποίηση τώ ν καθηκόντων πού δρθώνονται μπροστά του στή πάλη 
γιά τό νέο κοινωνικό καθεστώ ς. "Οποιες δυσκολίες κι δν δρ θ ώ - 
νονταν στό δρόμο του, τό κόμμα τίς Υπερνικούσε, καθοδηγούμενο 
άπό τή θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής γιά τό άχατανίκητο τοΰ 
καινούργιου, τοΰ προοδευτικοΰ.

«Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα, υπερνικώντας τεράστιες δυσκο
λίες— τό οίκονομικό ξεχαρβάλωμα καί τήν πείνα, άποκρούοντας 
τις λυσσασμένες έπιθέσεις τώ ν  ξένων (τή λεγόμενη «έκστρα- 
τεία τώ ν  14 κρατώ ν» κατά τής Σοβιετικής Ρ ω σίας) καί τίς 
άνταρσίες τής έσωτερικής Αντεπανάστασης, δδήγησε τούς λαούς
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τής χώ ρας μας στήν πλήρη νίκη έναντίον τώ ν  ξένων καί τώ ν 
λευκοφρουρών.

Ή  Ιστορία δέ θ ά  ξεχάσει ποτέ τό μεγαλειώδικο ήρω ισμό που 
Ιδειξαν οί έργάτες καί οΐ Αγρότες στα  χρόνια τής Ιπέμβασης καί 
τοϋ Ιμφυλίου πολέμου, υπερασπίζοντας τή νεαρή Σοβιετική Δ η 
μοκρατία τους. Ουτε ή πείνα καί τό  ξεχαρβάλωμα, οΰτε ή ?λλειψη 
καυσίμων, Ινδυμάτων, υπόδησης, ουτε ot έπιδημίες τύφου καί 
ot άλλες συμφορές, ουτε οί ανταρσίες τώ ν  κουλάκων πού δργα* 
νώθηκαν Από τους πράκτορες τώ ν  Ιμπεριαλιστών ληστών, πού 
Ονειρεύονταν νά μοιραστούν τή Ρ ω σ ία  καί νά τή μετατρέψουν 
σέ Αποικία τώ ν  Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων— τίποτε δέν μπόρεσε 
νά  λυγίσει τήν Ακλόνητη θέληση τώ ν  έργαζομένων τής χώ ρας μας 
νά νικήσουν τίς Εκμεταλλευτικές τάξεις, νά κτίσουν τή νέα, τή 
σοσιαλιστική ζω ή » '.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα σέ κάθε Ιστορική στιγμή ήξερε νά 
βρίσκει τό  καινούργιο, τό  προοδευτικό καί νά τό  ύποστηρίζη . 
'Α ποτέλεσμα τής δράσης τοΰ κόμματος ήταν δτι τό  καινούργιο, 
τό  προοδευτικό, Αδύνατο στήν Αρχή, γινόταν Ισχυρό, νικητής τώ ν 
πάντων.

Τ ό  κόμμα Αποκαλύπτει μπροστά στό σοβιετικό λαό τΙς Ανε
ξάντλητες δυνατότητες πού κρύβονται μέσα στό σοσιαλιστικό ο ΐ- 
κονομικό καί πολιτικό καθεστώ ς, διεξάγει τεράστια δουλιά κινη
τοποίησης τώ ν  μαζώ ν για τή χρησιμοποίηση αυ τώ ν  τώ ν δυνατο
τήτων, για τή μετατροπή τής δυνατότητας τοΰ κομμουνισμοϋ σέ 
πραγματικότητα.

"Ο λα τα μέτρα τοΰ κόμματος καί τής κυβέρνησης γι̂ ά τά ,ζη 
τήματα τής οικονομίας, τής έπιστήμης καί τοΰ πολιτισμού Απο
τελούν φ ωτεινά παραδείγματα Αποκάλυψης τοΰ καινούργιου καί 
ένεργητικής υποστήριξής του.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα καί ή Σοβιετική κυβέρνηση, έχον
τα ς για οδηγό τή διδασκαλία τής μαρξιστικής διαλεκτικής γιά τό 
Ακατανίκητο τού καινούργιου, για τό  προτσές τής έξέλιξης σάν 
μετατροπής τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα, κατευθύνουν 
τίς προσπάθειες τώ ν έκατομμυρίων σοβιετικών Α νθρώπων στήν 
πάλη για τήν πάρα πέρα Ανοδο τής έθνικής οικονομίας καί τοβ 
πολιτισμού. Τ ό  α ίσθη μα τοϋ καινούργιου είναι πολύτιμη Ιδιότητα 
τώ ν  οίκοδόμων τοϋ κομμουνισμοϋ.

1. «Τά πενηντάχρονα τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβκ- 
τικής Έ νω σης (1903-1953)., 1953, σελ. 18-19.
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Οί θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής έχουν σπουδαία σημα
σία καί για τήν άνάπτυξη τής πρωτοπ όρας έπιστήμης.

Ο ί σοβιετικοί Ιπιστήμονες, καθοδηγούμενοι από τή διαλε
κτική μέθοδο, σημείωσαν μεγάλες έπιτυχίες στήν επιστήμη. Τ ά  
παράδειγμα τής πάλης τής μιτσουρινικής βιολογίας κατά τοϋ 
βαϊσμανισμοΰ-μοργκανισμοΰ μάς δείχνει τήν τεράστια σημασία 
πού Ιχει ή έφαρμογή τής διαλεκτικής μεθόδου στήν έπιστήμη. Ό  
βαϊσμανισμός μοργκανισμός Αρνιόταν τήν έμφάνιση τοΰ καινούρ
γιου στήν έξέλιξη τής ζωντανής ΰλης καί άνήγε τήν Ιξέλιξή της 
σέ Ανασυνδυασμούς μιας ανύπαρκτης αιώνιας, Αμετάβλητης καί 
άθάνατης κληρονομικής ουσίας. Τ ό  Αποτέλεσμα ήταν π ώ ς ό  βα ϊ-  
σμανισμός-μοργκανισμός, δντας Αντιεπιστημονικός, Αποδείχθηκε 
βλαβερός Από πρακτική Αποψη. Οί είκασίες τώ ν  βα ΐσμ ανιστώ ν , 
έπειδή στηρίζονταν στόν Ιδεαλισμό και στή μεταφυσική, δέν Αν- 
ταποκρίνονταν στήν πραχτική δράση καί Απορίφθηκαν Απ’  αυ
τήν. ’ Απεναντίας, ή μιτσουρινική βιολογία, Ιφαρμόζοντας μέ σ υ 
νέπεια τή διαλεκτική διδασκαλία για τήν έξέλιξη, μπόρεσε ν ’  Α
νακαλύψει χαί νά Ιξηγήσει τους παράγοντες τής μεταβλητότητας 
τώ ν δργανισμών, ν ’  Αποδείξει τήν κατευθυντικότητα κα'ι τήν 
κληρονομικότητα τώ ν  Αλλαγών π ού ύφίσταται δ  δργανισμός κάτο» 
Από τήν έπίδραση τώ ν συνθηκών τοΰ περιβάλλοντος. Ή  βιολο
γική έπιστήμη υψώθηκε σέ νέα, Ανώτερη βαθμίδα  Ιξέλιξής της. 
*Η. μιτσουρινική βιολογία Αποδείχθηκε ίκανή δχι μόνο νά  έξη - 
γήσει τήν έξέλιξη τής ζωντανής φΰσης, Αλλά καί νά κατευθύνει 
ίνεργά αύτό τό  προτσές σύμ φ ω να μέ τά  προβλήματα καί τά  
συμφέροντα τής λαϊκής οικονομίας — να δημιουργεί νέες ράτσες 
ζ ώ ω ν  καί νέα είδη φ υτών .

Ο ί θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου για  τήν κ α - 
θολικότητα τής Ιξέλιξης, γιά τήν πάλη τοΰ καινούργιου κατά τοΰ 
παλιοΰ, για τό  Ακατανίκητο τοΰ καινούργιου Ιχουν Αμεση έφ α ρ 
μογή καί στήν ίδια  τήν έπιστήμη.

"Α ν  δλα έξελίσσονται, τότε καί ή ίδ ια  ή έπιστήμη δέν μπ ο
ρεί να μένει στό ίδιο  σημείο. Τ ό  α ίτημα τής έξέλιξης προφυλάσσει 
τήν έπιστήμη Από τήν Αποστέωση καί τό  δογματισμό. Οί Ιπιστή- 
μονες προσπαθούν νά μήν έπαναπαύονται στό  καταχτημένο. 
Αλλά νά Αναζητοΰν καινούργιους δρόμους στήν έπιστήμη, νά 
βλέπουν τά  φύτρα τοΰ καινούργιου,νά υποστηρίζουν αύτό τό  
καινούργιο καί νά τό  κατοχυρώνουν.

*Η θέση δτι τό περιεχόμενο τής έξέλιξης είναι ή πάλη Ανά
μεσα στό  ξεπερασμένο παλιό καί τόκαινοΰγιο πού γεννιέται, α π ο
κτά Ιδιαίτερη σημασία στήν έπιστήμη. Μ ορφές έκδήλωσης α ύ -
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της τής πάλης άνάμεσα στό καινούργιο καί τό παλιό είναι ή πάλη 
γνω μώ ν, οί δημιουργικές συζητήσεις, ή Ιπιστημονιχή κριτική καί 
αυτοκριτική.

‘ Ο  μαρξισμός-λενινισμός διδάσκει νά Ιφαρμόζουμε δημιουρ
γικά τίς θέσεις τής διαλεκτικής στην πρακτική δράση. Ό  μ α ρ 
ξισμός * λενινισμός είναι Ιχθρός κάθε δογματισμού κα'ι δείχνει τό 
δρόμο για τήν πετυχημένη λΰση τώ ν πιό πολύπλοκων προβλημά
τω ν  τής πρακτικής δράσης καί τής έξέλιξης τής έπιστήμης.

ΣΥ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ή  φύση βρίσκεται σέ κατάσταση άκατάπαυστης κίνησης, αλ
λαγής, άνανέωσης κα'ι έξέλιξης. Α υτό εϊναι 2νας από τούς κ α θ ο 
λικούς νόμους τής πραγματικότητας, στόν όποιο υποτάσσονται 
δλα τα  φαινόμενα τοΰ άνόργανου κα'ι δργανικοΰ κόσμου κα'ι τής 
κοινωνικής ζω ής. Γ ι ’  αύτό ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος δ ι
δάσκει νά Ιξετάζουμε δλα τά φαινόμενα άπό τή σκοπιά τής γέν
νησης, τής έξέλιξης καί τής Ιξαφάνισής τους.

Ή  υλιστική διαλεκτική κάνει διάκριση άνάμεσα σέ μιά σειρά 
βασικές, ποιοτικά Ιδιότυπες μορφές κίνησης τής ΰλης : μηχανική, 
φυσική, χημιχή, βιολογική κίνηση καί κοινωνική έξέλιξη.

Κ αθεμιά άπ ’  αύτές τίς μορφές κίνησης χαρακτηρίζεται άπό 
είδικές νομοτέλειες, πού Ινυπάρχουν μόνο σ ’  αύτήν κα'ι δέν μ π ο
ρούν ν’  άναχθοΰν στίς νομοτέλειες τώ ν δλλων μορφ ώ ν κίνησης.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος διδάσκει δτι ή κίνηση δέν 
είναι έπανάληψη τού παλιοΰ, άλλά άποτελεΐ προτσές Ιξαφάνισής 
τοΰ παλιοΰ καί γέννησης τοΰ καινούργιου. Συνάμα ή γέννηση τοΰ 
καινούργιου συντελεΐται μέσα στά  σπλάχνα τοΰ παλιοΰ, κα'ι τό 
καινούργιο, πού άποτελεΐ βήμα πρός τά  μπρός, είναι άκατα- 
νίκητο.

Τ ό  καινούργιο γεννιέται μονάχα Ι φ ’  δσον υπάρχουν συγκε
κριμένες συνθήκες. Μ όνο στίς Αντίστοιχες συνθήκες ή δυνατότη
τα τοΰ καινούργιου μετατρέπεται σέ πραγματικότητα. Τ ό μέσο 
μετατροπής τής δυνατότητας σέ πραγματικότητα στήν κοινωνία 
είναι ή πρακτική δράση τώ ν άνθρώ πω ν.

‘ Η  θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου σχετικά μέ τήν 
άλλαγή, τήν άνανέωση κα'ι τήν έξέλιξη στή φύση καί στήν κοινω
νία έχει τεράστια πρακτική καί θεωρητική σημασία. Ή  μαρξι
στική φ ιλοσοφία άπαιτεΐ νά βλέπουμε μπροστά κι δχι πίσοι, νά
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καλλιεργούμε μέ φροντίδα μέσα στό λαό τό πολύτιμο αίσθημα 
τοΰ καινούργιου. Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα στήν πρακτική του 
δράση καθοδηγείται από τ'ις θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής. 
01  θέσεις αυτές χρησιμεύουν σαν όργανο γνώσης τοΰ κόσμου καί 
επαναστατικού μετασχηματισμού του.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ε Μ Π Τ Ο

Η  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η  Σ Α Ν  Π Ε Ρ Α Σ Μ Α  
Τ Ω Ν  Π Ο Σ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  Α Λ Λ Α Γ Ω Ν  

Σ Ε  Ρ Ι Ζ ΙΚ Ε Σ  Π Ο ΙΟ Τ ΙΚ Ε Σ  Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

1. Ή ριζική άντΙΟβση της διαλεκτικής πρόςτή |κ ·  
ταφυσική στήν κατανόηση τοΟ χαρακτήρα 

τής έξέλιξης

Η μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος μας διδάσκει να έξετάζουμε 
τά  άντικείμενα, τά  φαινόμενα τοΰ γΰρω  κόσμου δχι μόνο 

άπό τήν πλευρά τής κίνησης καί τής άλλαγής τους, τής έξέλιξης 
καί τής άνανέωσης, τής έξαφάνισης τοΰ παλιοΰ καί τής γένεσης 
τοΰ  καινοΰργιου. Δείχνει Ιπίσης π ώ ς συντελεΐται τά προτσές τής 
Ιξέλιξης, π ώ ς συντελεΐται ή άέναη άνανέωση στή φΰση καί 
στήν κοινωνία, ποιοί είναι οί δρόμοι καί οί μορφές τής άντικατά- 
στασης μιας ποιοτικής κατάστασης άπό μιαν άλλη. Ή  πλευρά 
αύτή τοΰ ζητήματος άποκαλΰπτεται δτι είναι μιά άπό τις σπου
δαιότερες θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου γιά τήν 
Ιξέλιξη (άνάπτυξη) σάν πέρασμα άπό τΙς ποσοτικές άλλαγές σβ 
ποιοτικές άλλαγές, άπ ό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ νέα 
ποιοτική κατάσταση.

Ό  Μ άρξ καί δ  Έ νγκ ελς, μέ βάση τή μελέτη καί τή γενίκευ
ση τώ ν  δεδομένων τής κοινωνικής πράξης καί τής έπιστήμης τοΰ 
χαιροΰ τους, κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι τό προτσές τής Ι 
ξέλιξης στή φΰση καί στήν κοινωνία συντελεΐται μέ άλματι- 
κό πέρασμα τώ ν  ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλλα
γές, πράγμα που είναι Ινας άπ ό τούς καθολικούς νόμους τής 
Ιξέλιξης τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου. Ό  Λένιν στίς νέες ίστο-
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ρικές συνθήκες ανέπτυξε ολόπλευρα τή μαρξιστική διαλεκτι
κή, μαζί κα'ι τή θέση της σχετικά με τήν εξέλιξη σάν πέρα
σμα τώ ν ποσοτικών αλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές αλλαγές.

Ό  Λένιν, πλουτίζοντας κα'ι εφαρμόζοντας μέ τρόπο κλασικό 
τή μαρξιστική διαλεκτική στα φαινόμενα τής κοινωνικής ζωής, 
απέδειξε δτι ή εξέλιξη περιέχει μέσα της τόσο τήν αργή έξέλιξη* 
δσο κα'ι τά γρήγορα άλματα.

«Σ έ  αντίθεση πρός τή μεταφυσική, λέει ό I. Β. Στάλιν, ή δια
λεκτική Ιξετάζει τήν πορεία τής έξέλιξης δχι σάν απλή πορεία 
αύξησης, δπου οί ποσοτικές άλλαγές δέν οδηγούν σέ ποιοτικές 
άλλαγές, άλλα σάν τέτια εξέλιξη, πού περνά άπό τ'ις ασήμαντες 
κα'ι λανθάνουσες ποσοτικές άλλαγές σέ άλλαγές φανερές, σέ άλ
λαγές ριζικές, σέ άλλαγές ποιοτικές, δπου οί ποιοτικές άλλαγές 
δέν επέρχονται βαθμιαία , άλλά γρήγορα, ξαφνικά, μέ μορφή αλ- 
ματικοϋ περάσματος άπό τή μιά κατάσταση στήν ά'λλη, δέν 
Ιπέρχονται τυχαία, άλλά νομοτελειακά, επέρχονται σάν άποτέλε
σμα τής συσσώρευσης άνεπαίσθητων καί βαθμιαίων ποσοτικών 
άλλαγών.

Γι* αύτό ή διαλεκτική μέθοδος θεω ρεί δτι τήν πορεία τής 
εξέλιξης πρέπει νά τήν καταλαβαίνουμε δχι σάν κυκλική κίνηση, 
δχι σάν απλή επανάληψη τοΰ δρόμου πού διανΰθηκε, μά σάν κί
νηση προχωρητική, σάν κίνηση άνοδική, σάν πέρασμα άπ5 τήν 
παλιά ποιοτική κατάσταση σέ νέα ποιοτική κατάσταση, σάν εξέ
λιξη άπ ’  τό άπλό στό σύνθετο, άπ ’ τό κατώτερο στό άνώ - 
τε ρ ο»1.

Ή  μεταφυσική άνάγει τήν κίνηση σέ μηχανική μετατόπιση 
τώ ν σω μάτω ν μέσα στό χώρο παρουσιάζει τήν έξέλιξη μόνο σάν 
ποσοτική άλλαγή τών φαινομένων, σάν αύξηση ή έλάττωση ένός 
καί τοΰ ϊδιου μιά γιά πάντα δοσμένου αντικειμένου ή φαινομέ
νου, σάν απλή έπανάληψη. Γ ιά  τή μεταφυσική άντίληψη ή Ιξέ- 
λιξη (άνάπτυξη) είναι άπλό προτσές αύξησης, είναι όμαλή έξέλι-

* Τόν δρο «έβολιούτσια» τόν μεταφράζουμε έξέλιξη' έδώ πρόκει
ται γιά τήν δμαλή έξέλιξη, χωρίς Άλματα. Πρέπει νά σημειωθεί ότι 
οί ρώαοι χρησιμοποιούν δύο όρους, γιά νά έκφράσουν τίς δύο μορφές 
έξέλιξης α) τον όρο «ραζβίτιρ» μέ τήν έννοια τού περάσματος άπό 
μιά ποιοτική κατάσταση σέ νέα ποιοτική κατάσταση, καθώς καί μέ 
τήν έννοια τής ποσοτικής άλλαγής καί β) τόν δρο «έβολιούτσια» μέ τήν 
έννοια τής βαθμιαίας αύξησης, τής άπλής ποσοτικής άλλαγής. ’ Εμείς 
καί στίς δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τόν όρο έξέλιξη.| Σέ ορι
σμένες περιπτώσεις, γιά νά χάνουμε άντιδιαστολή, χρησιμοποιούμε 
στήν έννοια «ραζβίτιε» τόν όρο «άνάπτυξη». Σημ. Μετ.

1. / .  Β. Στάλιν, Ζητήματα τοΰ λενινισμού.
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ξη, χωρίς διακοπή της συνέχειας, χωρίς άλματα, χωρίς περάσμα
τα  άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ νέα ποιοτική κατάστα
ση, χωρίς τήν πάλη τών αντιθέτων, σάν πηγή τής άνάπτυξης. 
Γ ιά  τή μεταφυσική ot ποσοτικές άλλαγές δέν όδηγοϋν σέ ριζικές 
μετατροπές τοΰ παλιοΰ σέ καινούργιο, στήν άντικατάσταση μιας 
ποιοτικής κατάστασης άπό μιάν άλλη.

Σ έ γενική μορφή τή μεταφυσική αυτή άντίληψη τής Ιξέ 
λιξης τήν έξέφρασε κάποτε ό Γάλλος φ ιλόσοφος Ρομπινέ (1735 
— 1820), πού θεωρούσε δτι δλα τά άντικείμενα καί φαινόμενα 
τοΰ υλικού κόσμου ?χουν μιά καί τήν ϊδ ια  Ιδιότητα τήν «δργα - 
νικότητα» πού ή αύξηση είτε ή Ιλάττωσή της καθορίζει τή δια
φ ορά  τών φαινομένων καί τώ ν άντικειμένων. Ή  πέτρα, ή βαλα
νιδιά, τό  άλογο καί τά άλλα πράγματα καί φαινόμενα, κατά τή 
γνώμη τοΰ Ρομπινέ, διαφέρουν μεταξΰ τους μόνο ποσοτικά : τό 
παν έγκειται στόν άριθμό, στήν άναλογία, στή σειρά καί στό συν
δυασμό μιας κοινής σέ δλα αύτά Ιδιότητας, τής δργανικότηχας.

Τ ό  17 ο— 13ο αΙώνα ή μεταφυσική άντίληψη τής Ιξέλιξης, 
σάν άπλή ; ποσοτικής αύξησης ήταν συνδεμένη μ έτ ό  έπίπεδο έξέ
λιξης τής έπιστήμης Ικείνου τοΰ καιροΰ. 01  πιό άναπτυγμένες έπι
στήμες -ήταν ή μηχανική τώ ν γήινων καί τώ ν  ούράνιων σ ω μ ά 
τω ν  καί τά  μαθηματικά. ‘ Η  φυσική, ή χημεία, ή βιολογία καί 
ot άλλες έπιστήμες βρίσκονταν σέ Ιμβρυώδη κατάσταση. Κ αί ή 
Ιδιομορφία τέτιων έπιστημών, σάν τή μηχανική καί τά μαθημα
τικά, συνίσταται στό δτι κατά τή μελέτη τώ ν  φαινομένων τής 
φΰσης κάνουν ω ς  Ινα βαθμό άφαίρεση τοΰ ποιοτικά ορισμένου 
τώ ν  φαινομένων καί τά  Ιξετάζουν κυρίως άπό τήν πλευρά τώ ν  
ποσοτικών Ιδιοτήτων καί σχέσεων. Α ύτό τό  γεγονός, μέ τήν ά 
γνοια τής διαλεκτικής πού υπήρχε, άποτέλεσε μιά άπό τις αΙτίες 
πού ot φ ιλόσοφοι καί ot φυσιοδίφες τοΰ 17ου— 18ου·αΙώνα προσ
παθούσαν νά έξηγήσουν κάθε άλλαγή μέ τή μετατόπιση τώ ν σ ω 
μάτων στό χώ ρο, Ινώ  δλες τίς ποιοτικές διαφορές, πού παρα
τηρούνται στή φυση, τις άνήγαν σέ ποσοτικές.

Ή  μεταφυσική άντίληψη τής Ιξέλιξης σάν άπλής ποσοτικής 
αύξησης Ιχει καί τίς ταξικές της ρίζες. Τή μεταφυσική τήν υπε
ρασπίζουν Ιπίμονα ή άστική τάξη καί ot Ιδεολογικοί της Ικπρό- 
σω ποι. ‘ Η  άστική τάξη καί οί συνήγοροί της χρησιμοποιούν τή 
μεταφυσική άντίληψη τής Ιξέλιξης γιά νά άρνηθοΰν τή νομοτέ
λεια τής προλεταριακής Ιπανάστασης, γιά νά περιορίσουν τό κί
νημα τώ ν μαζώ ν σέ άγώνα γιά άσήμαντες μεταρυθμίσεις μέσα 
στά πλαίσια τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Ή  μεταφυσική 
άντίληψη τής Ιξέλιξης στή σύγχρονη άστική Ιπιστήμη χρησι
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μεύει σαν βάση για διάφορες Ιδεαλιστικές, Αντιδραστικές θεωρίες, 
που σμίγουν αμεσα μέ τήν παπαδοσΰνη κα'ι μέ τά  μισάνθρωπο 
παραληρήματα τών Αμερικανών Ιμπεριαλιστών.

Οί κάθε λογής «θεωρητικοί» τής σύγχρονης Αστικής τάξης 
έκτελώντας τή θέληση τώ ν κυρίων τους, προσπαθούν μέ δλβς 
τους τ'ις δυνάμεις νά δόσουν μια ψεύτικη, Αντιεπιστημονική έξή- 
γηση τής κοινωνικής Ιξέλιξης, να αναγάγουν τό δλο ζήτημα σέ 
μιά όμαλή έξέλιξη καί έτσι νά βάλουν τροχοπέδη στήν Ανά
πτυξη τής ταξικής συνείδησης τής έργατικής τάξης τών κ εφ α
λαιοκρατικών χωρών, νά υποσκάψουν μέσα της τήν πεποίθηση 
γιά τήν Αναγκαιότητα τής προλεταριακής έπανάστασης, τής Ιπ α- 
ναστατικής Αντικατάστασης τοΰ καπιταλισμού Από τό σοσιαλισμό. 
Έ τ σ ι  ό ’ Α μερικανός κοινωνιολόγος Χέλλεμπεργκ στό βιβλίο του 
«Τ ό  κοινωνικό Ιγ ώ » προσπαθεί νά Αποδείξει δτι ή σύγχρονη κοι
νωνία είναι Αποτέλεσμα καθαρά ποσοτικών Αλλαγών, πούσυντε- 
λέστηκαν στή ζω ή τώ ν Α νθρωπόμορφων πιθήκων. Στήν κοινω
νία δέν ύπάρχουν κανενός είδους ταξικές Αντιθέσεις, καμιά Ικμε- 
τάλλευση, ισχυρίζεται δ Χέλλεμπεργκ, ή κοινωνία υποτάσσεται 
δήθεν σέ μιά καθιερωμένη γιά τόν αιώνα τόν άπαντα βιολογική 
τάξη . ‘ Ο  σκοπός αυτού τοΰ τρόπου Ιξέτασης τώ ν φαινομένων τής 
κοινωνικής ζω ής είναι Ιξόφθαλμος, αποβλέπει στή θεμελίωση 
τοΰ Απαρασάλευτου τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος.

Τέτιοι είναι οί Αντιδραστικοί ισχυρισμοί τώ ν σύγχρονων με
ταφυσικών.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος είναι ριζικά Αντίθετη δχι 
μόνο πρός τίς διάφορες μορφές μεταφυσικής, Αλλά καί πρός τήν 
Ιδεαλιστική διαλεκτική τον Χέγκελ.

"Α ν  Από τήν δποψ η τής φιλοσοφίας τοΰ μαρξισμού τό πέ
ρασμα τών ποσοτικών Αλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές Αλλαγές εί
ναι ενας Από τούς βασικούς νόμονς τής έξέλιξης τοΰ ύλικοΰ κό
σμου, Από τό άλλο μέρος, κατά τόν Χέγκελ, τό πέρασμα τώ ν πο
σοτικών Αλλαγών σέ ποιοτικές παρουσιάζεται όχι σαν νόμος τής 
Ιξέλιξης τής φύσης, Αλλά σαν βαθμίδα τής Ιξέλιξης κάποιας Από
λυτης Ιδέας. "Ό ταν δ Χέγκελ μιλά για ποσότητα, ποιότητα ή 
μέτρο, γιά πέρασμα Από μια ποιοτική κατάσταση σέ αλλη, Ιχει 
πάντα ύπ’  όψη του δχι τά Αντικείμενα καί τα φαινόμενα τής υλι
κής πραγματικότητας, Αλλά τίς Απολυτοποιημένες Απ’  αυτόν 
τόν ίδιο  Αφηρημένες - λογικές έννοιες : «ποιότητα», « ποσότητα», 
«μέτρο» σαν τέτιες.

’ Α πεναντίας, ή μαρξιστική ύλιστική διαλεκτική ύποστηρίζει 
δτι τά ίδια  τα αντικείμενα καί τά φαινόμενα τής φύσης έχουν
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τό ποιοτικά καί ποσοτικά όρισμένο τους, δτι τό πέρασμα τώ ν  
ποσοτικών Αλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές Αλλαγές είναι νόμος 
τής εξέλιξης τής Αντικειμενικής πραγματικότητας, νόμος πού γί
νεται συνείδηση τώ ν Α νθρώπων χαί χρησιμοποιείται Απ’  αυτούς 
σάν μια Από τίς Αρχές τού τρόπου έξέτασης τών Αντικειμένων 
καί τώ ν φαινομένων πού μάς περιβάλλουν.

2. Τό πέρασμα των ποσοτικών άλλαγών 
σέ ριζικές ποιοτικές άλλαγές 

είναι κα&ολικός νόμος τής έξέλιξης

Τό ποιοτικά όρισμένο τώ ν  φαινομένων. Ποιότητα είναι 
τό όρισμένο πού ύπάρχει έσωτεριχά στά άντικείμενα καί ατά 
φαινόμενα, ή όργανική ένότητα τών Ιδιοτήτων, τών γνωρισμά
των, τών Ιδιομορφιών, πού ξεχωρίζουν ένα δοσμένο άντικείμενο 
ή φαινόμενο άπό τ ’ άλλα. ‘ Η  ποιότητα σάν φιλοσοφική κατηγο
ρία χρησιμεύει γιά να δηλώνονται τά ειδικά χαρακτηριστικά τώ ν  
πραγμάτων καί τώ ν φαινομένων τοϋ κόσμου πού μας περιβάλλει.

Π οιότητα είναι Ικεΐνο πού κάνει τά  Αντικείμενα ή τά φαινό
μενα νά είναι αύτό πού είναι, καί δχι χ ίτ ι άλλο. “ Ετσι, μιλών
τας γιά τή μορφή κίνησης τής ΰλης, παρατηρούμε σ ’  αυτήν πλευ
ρές τέτιες, πού τής προσδίνουν ειδικά χαρακτηριστικά, πού δεί
χνουν τή διαφορά της Από τίς Αλλες μορφές κίνησης τής ΰλης. 
"Ο π ω ς είναι γνωστό, ζωή είναι ό τρόπος ύπαρξης τώ ν λευκω- 
μ ατωδώ ν  σω μάτω ν, πού βασική τους λειτουργία είναι ή Ανταλ
λαγή τής ΰλης μέσω  τής θρέψης καί τής Απέκκρισης καί πον 
έχουν Ιπίσης τέτιες Ιδιότητες, δπως είναι ή ερεθιστικότητα καί ή 
συσταλτικότητα, ή Ικανότητα γιά αύξηση, ή εσωτερική κίνηση καί 
δ  πολλαπλασιασμός. Καί τά κοινωνικά φαινόμενα Εχουν έπίσης 
πάντα δρισμένο χαρακτήρα, πού ξεχωρίζει τό καθένα τους Από 
τά δλλα κοινωνικά φαινόμενα. "Ε τσι μιλώντας γιά τή φεουδαρ
χία, γιά τόν καπιταλισμό ή γιά τό σοσιαλισμό σάν όρισμένες μορ
φές τής κοινωνικής ζωής, διακρίνουμε τό ούσιαστικό, τό Ιδιαί
τερο, πού αποκαλύπτει τό χαρακτήρα κάθε κοινωνικού καθεστώτος 
καί ίτσι ξεχωρίζει τό ενα κοινωνικό καθεστώς Από τά δλλα. Τ ά 
γνωρίσματα τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, δπω ς είναι ή κοινωνική 
Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, ή έλλειψη Εκμετάλλευσης, ή 
διανομή τώ ν παραγομένων προϊόντων μέ βάση τήν ποσότητα καί 
τήν ποιότητα τής δουλιας, ή συντροφική συνεργασία καί ή σο 
σιαλιστική Αλληλοβοήθεια τών έργαζομένων στό προτσές τής πα
ραγωγής, δείχνουν τίς ριζικές διαφορές τής σοσιαλιστικής κοινω
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νίας από τίς κοινωνίες πού βασίζονται στήν ατομική Ιδιοκτη
σία  τώ ν  μέσων παραγω γής, στήν εκμετάλλευση ανθρώ που άπό 
δνθ·ρωπο.

Ή  ποιότητα φανερώνεται μέσω  τών Ιδιοτήτων σ ιό  προτσές 
τής άλληλουχίας των αντικειμένων κα'ι φαινομένων, κα'ι ή οργα 
νική ενότητα τώ ν ιδιοτήτων σχηματίζει τό ποιοτικά ορισμένο τοϋ 
αντικειμένου ή τον φαινομένου, 'Ω στόσο ή ποιότητα κα'ι ή Ιδιό
τητα δεν είναι ταυτόσημες. ΙΙοιότητα είναι τό σύνολο τώ ν χα
ρακτηριστικών τοΰ πράγματος ή τοΰ φαινομένου, ενώ  ή Ιδιότητα 
αποκαλύπτει τό πράγμα ή τό φαινόμενο άπό μιά μόνη, όποια- 
δήποτε πλευρά.

‘ Η ποιότητα ενός αντικειμένου ή φαινομένου αποκαλύπτεται 
στήν αλληλεπίδρασή του με άλλα αντικείμενα ή φαινόμενα. 'Η  
ποιότητα δέν είναι κάτι πού εχει αυτοτελή ύπαρξη, πού υπάρχει 
ανεξάρτητα από τά ιδ ια τά  αντικείμενα ή τά  φαινόμενα. « . . .Δ έ ν  
υπάρχουν ποιότητες, τόνιζε ό "Ενγκελς, αλλά μόνο πράγματα, 
που έχουν ποιότητες...» ·.

Ή  ποιότητα δείχνει τά δρια πού ξεχωρίζουν τό ενα Αντικεί
μενο ή φαινόμενο από τ ’  άλλα. 'Ω στόσο  είναι ανάγκη να εχουμε 
ύπ ’ (Π|>η δτι οί διαφορές αυτές δέν είναι απόλυτες. «Τ ό  κεντρικό 
σημείο τής διαλεκτικής αντίληψης τής φύσης, εγραφε ό “ Ενγκελς, 
είναι ή αναγνώριση τής αλήθειας δτι αυτές οί αντιθέσεις καί οί 
διαφορές, ην καί ύπάρχουν στή φύση, έχουν ω στόσο μόνο σχε
τική ση μ ασ ία ...»  ’ .

‘ Ο  σχετικός χαρακτήρας τοΰ ποιοτικά ορισμένου άπορέει από 
τή φύση τής ίδιας τής ύλης, από τήν ασταμάτητη κίνηση καί άλ
λαγή της, από τό πέρασμα από ορισμένες μορφές κίνησης σέ άλ
λες. Λ όγου χάρη, οί διάφορες ποικιλίες σταριού ενός καί τοΰ ίδιου 
είδους ή οί διάφορες ράτσες μεγάλων γαλακτοφόρων ζώ ω ν  ή 
χοίρων διαφέρουν ποιοτικά μεταξύ τους, ταυτόχρονα δμ ω ς έχουν 
καί κοινά γνωρίσματα τοΰ είδους. Σέ άκόμα μεγαλύτερο βαθ·μό 
μπορεί νά ειπωθεί αύτό γιά τά διάφορα είδη τώ ν ζώ ω ν  καί τώ ν 
φυτών πού ανήκουν σ ’  ενα καί τό ίδιο γένος κτλ. “ Ο σο κι δν 
διαφέρουν μεταξύ τους οί ζωικοί καί οί φυτικοί δργανισμοί, ω σ 
τόσο καί σ ’  αυτούς ύπάρχουν πάρα πολλές κοινές Ιδιότητες, πού 
τούς συνενώνουν σαν ζωντανές μορφές τής ΰλης σέ διάκριση 
άπό τίς μή ζωντανές. Ή  υλη είναι ποιοτικά ποικιλόμορφη, μύ 
καί ένιαία.

1. Φ. “Ενγχελς, Λιαλρκτιχή τής φύσης, 11)53 σελ. 184.
2. Φ, Ένγχελζ, Ά ντι - Ντύριγκ, 11)53 σελ. 14.
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Ή  ποικιλία τώ ν  μορφώ ν τοΰ ποιοτικά βρισμένου συνδέεται 
μέ τήν ποικιλία τώ ν  μορφ ώ ν  κίνησης τής ΰλης, Ιπειδή κάθε ποι
ότητα συνδέεται με μια ορισμένη μορφή κίνησης. "Ε τσι ή γενικά 
παραδεγμένη στήν έπιστήμη διαίρεση τώ ν φαινομένων τής φ ύ 
σης σε φυσικά, χημικά καί βιολογικά φαινόμενα δείχνει τρεις 
ποιοτικά διαφορετικές μορφ ές κίνησης τής ΰλης.

Ή  ποιότητα Ινυπάρχει Αντικειμενικά στά  αντικείμενα καί 
στα  φαινόμενα. Σ ε  Αντίθεση πρός τά μεταφυσικά καί τά ΐδεα- 
λιστικά φ ιλοσοφικά συστήματα , πού θεω ροΰν τήν ποιότητα υπο
κειμενική κατηγορία, Ιξαρτώ μενη  μόνο από τόν άνθρω πο καί τά 
αίσθή ματά του, δ  διαλεκτικός υλισμός θεω ρεί δτι ή ποιότητα 
υπάρχει Αντικειμενικά.

"Ο ταν  μιλάμε για τό  κόκκινο, γιά τό θερμό, τό σκληρό καί 
γ ια διάφορες Αλλες Ιδιότητες τώ ν  Αντικειμένων ή τώ ν  φ αινομέ
νω ν, Ικφράζουμε Απλώς τό ποιοτικά ορισμένο που Ινυπάρχει αν 
τικειμενικά στά  πράγματα καί στά  φαινόμενα. Α ίσθ ημ α  είναι ή 
υποκειμενική Απεικόνιση τώ ν  πραγμάτω ν πού υπάρχουν αντικει
μενικά* στό α ίσθη μα  Αντανακλώνται οί Αντικειμενικές Ιδιότη
τες τώ ν  Αντικειμένων πού Αντιλαμβανόμαστε.

Ά π ό  τό  γεγονός δτι ή ποιότητα τών Αντικειμένων αντανα
κλάται στά  αισθή ματα, δρισμένοι φ ιλόσοφοι έβγαζαν καί βγά 
ζουν τό συμπέρασμα δτι δλες οί Ιδιότητες, ή μερικές απ ’  αύτές, 
δέν είναι τίποτε περισσότερο Από Υποκειμενικά μας αισθήματα. 
“ Ε τσι ό  “ Α γγλος φ ιλόσοφ ος τοΰ Π ο υ  αίώ να Τζόν Λ όκ χώριζε 
ήδη δλες τίς Ιδιότητες στίς λεγόμενες πρωταρχικές καί δευτε- 
ρεύουσες. ‘ Ο  Λ όκ  θεω ροΰσε τό χρώ μα, τόν ήχο, τή γεύση δευ- 
τερεύουσες, Υποκειμενικές Ιδιότητες πού υπάρχουν Ι φ ’ δσον υπάρ
χει ό Ανθρωπος Κ αί μόνο τέτιες Ιδιότητες, δπ ω ς είναι ή έκτα
ση, τό  σχήμα, τό  Αδιαχώρητο, ή κίνηση, ή ηρεμία, τ ’ις θεωροΰσε 
πρωταρχικές, με Αντικειμενική Ισχύ, Αναπόσπαστες από τά ίδ ια  
τά  αντικείμενα. Ή  θέση τοΰ Λ όκ  γιά τήν Υποκειμενικότητα τών 
δευτερευουσών Ιδιοτήτων είναι Ιδεαλιστική θέση, πού εχει σκοπό 
ν ’  αποδείξει τήν Ιξάρτηση τώ ν  Ιδιοτήτων τοΰ ΰλικοΰ κόσμου 
Από τήν Ανθρώπινη συνείδηση.

Ή  πιό έντονα Υποκειμενιστική Αντίληψη τής ποιότητας π α 
ρουσιάστηκε σέ Ικπροσώπους τής Υποκειμενικής Ιδεαλιστικής κα
τεύθυνσης στή φ ιλοσοφ ία  σάν τούς Μπέρκλι, Χ ιούμ  καί τούς 
δπαδούς τους, σάν τόν Μ άχ, τόν Ά β εν ά ρ ιο  καί τούς άλλους μ α - 
χιστές. ’ Α νάγοντας τα αντικείμενα καί τά  φαινόμενα ΊΟΰ Υλικού 
κόσμου σέ συνδυασμό ή σύμπλεγμα αίσθημάτων, οί Υποκειμενι
κοί Ιδεαλιστές θεω ροΰσαν Ετσι καί τίς Ιδιότητες τώ ν  άντικειμέ-
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νων Ιδιότητες τής ανθρώπινης συνείδησης. Οί Ιδεολογικοί έκπρο- 
σωποι τοΰ σύγχρονου αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού, οί εκπρόσω 
ποι τών διαφόρω ν ΰποκειμενικο - ίδεαλιστικών^ κατευθύνσεων 
στήν ’ Αμερική καί στήν Ευρώπη άρνοϋνται επίσης τόσο τόν 
αντικειμενικό χαρακτήρα τού ποιοτικά καί ποσοτικά όρισμενου 
τών αντικειμένιον κα'ι τών φαινομένων, δσο κα'ι τό νομο τού π ε
ράσματος τών ποσοτικών αλλαγών σέ ποιοτικές. “ Ετσι ό  Α γ 
γλος φιλόσοφος Χέμπλεμαν στό βιβλίο του «Χ ριστιανισμός, κομ
μουνισμός καί ιδανική κοινωνία», δηλώνει δτι δήθεν «η ποιότητα 
συνδέεται μέ τό αίσθημα, ενώ ή ποσότητα είναι λογική έννοια 
κα'ι είναι παράλογο νά μιλάμε για πέρασμα τού ένός στό άλλο».

Στήν πραγματικότητα ή ποιότητα κάθε π ράγματος είναι 
άντικειμενική, είναι αχώριστη από τά ίδια τα αντικείμενα τοΰ 
πραγματικού κόσμου πού αντανακλάται στή συνείδησή μας.

Α ύτό είναι τό ποιοτικά ορισμένο τών αντικειμένων κα'ι τών 
φαινομένων. Τί είναι δμως ή ποσότητα ;

Ποσότητα είναι τό ορισμένο τών Αντικειμένων χαι τών φαι
νομένων, που χαρακτηρίζεται άπό τόν άριθμό, τό μέγεθος, τους 
ρυθμούς, το βαθμό, τόν δγχο κλπ.

Τ ά αντικείμενα κα'ι τά φαινόμενα έχουν δχι μόνο τό ποιο
τικά ορισμένο, αλλά κα'ι τό ποσοτικά ορισμένο, αποτελούν ενό
τητα ποιότητας καί ποσότητας' ?τσι τό μόριο μιας ουσίας μπο
ρεί να διαφέρει από τό μόριο μιας (ϊλλης ώ ς πρός τό διαφορετικό 
άριθμό τών ίδιων ατόμων, λόγου χάρη τό δξυγόνο (Ο ,) καί τό 
οζον ( 0 3). Τ ά ατομα διαφέρουν τό ενα από τ ’  άλλο ω ς πρός τήν 
ποσότητα τών ήλεκτρονίων, πρωτονίων καί νετρονίων που περιέ- 
χονται στή σύστασή τους. Καί στήν κοινωνική ζω ή  δίπλα στήν 
ποιοτική πλευρά υπάρχει καί ή ποσοτική πλευρά. "Ετσι ό Ινας 
τύπος κοινωνίας διαφέρει από τόν άλλο όχι μόνο ώ ς πρός τό χα
ρακτήρα τών σχέσεων παραγωγής, αλλά καί ώ ς πρός τό έπίπεδο 
ανάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμείον, ώ ς  πρός τούς ρυθμούς 
ανάπτυξης τής βιομηχανίας, ώ ;  πρός τίς διαστάσεις τού ατομικού 
καί τού κοινωνικού εισοδήματος κτλ.

*Η έδραίωση τού σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής στήν 
Ε Σ Σ Δ  σημαίνει δ /ι  μόνο ριζική άλλαγή τοΰ χαρακτήρα τών σχέ
σεων παραγωγής (αντικατάσταση τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων 
παραγω γή;, σχέσεων κνριαργίας καί υποταγής, από τίς σοσιαλι
στικές σχέσεις παραγωγής, σχέσεις συνεργασίας καί αλληλοβοή
θειας τών απαλλαγμένων από τήν εκμετάλλευση εργαζομένων), 
αλλά καί άνείδοιτη στήν ιστορία, ώς προς τήν έκταση καί τούς 
ρυθμούς, άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί τής αγροτικής οίκονο-
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μίας, άνείδωτη άνοδο τής ευημερίας κα'ι τοϋ πολιτισμού τών Ιρ - 
γαζομένων.

Ή  ποιοτική πλευρά τώ ν  αντικειμένων κα'ι τών φαινομένων 
είναι Ιξαιρετικά πολύμορφη. Στή  μια περίπτωση ή ποσότητα 
παρουσιάζεται σαν αριθμός κα'ι λέμε: δέκα, Ικατό ή χίλιες μηχα
νές. Σ έ μια άλλη περίπτωση σημαίνει βαθμό σύγκρισης κα'ι μι
λάμε, π. χ. για υψηλότερη παραγωγικότητα τής εργασίας. Σέ μιά 
τρίτη περίπτωση έκφράζει σχέσεις, χώρου : ΰψος, μήκος, πλάτος 
κτλ. Ή  ποσότητα δείχνει κα'ι πολλές άλλες σχέσεις.

Κ άθε αντικείμενο ή φαινόμενο Ιχει τό δικό του, τό χαρακτη
ριστικό γι’  αύτό, ποσοτικά ορισμένο. "Ε τσι σέ κάθε χημικό στοι
χείο ένυπάρχουν τά δικά του ποσοτικά χαρακτηριστικά : τό ατο
μικό του βάρος, τό φορτίο του, ό ατομικός του δγκος κτλ. Κ ά 
θε κοινωνικό καθεστώς χαρακτηρίζεται άπό Ινα ορισμένο Ιπί- 
πεδο ανάπτυξης τώ ν παραγωγικών δυνάμεων.

Ή  ποσότητα, δπω ς κα'ι ή ποιότητα, είναι άντικειμενική' είναι 
αναπόσπαστη από τά ϊδια  τά αντικείμενα καί τα φαινόμενα. Δέν 
υπάρχει ποσότητα γενικά, άλλα υπάρχουν άντικείμενα πού έχουν 
τοΰτα ή Ικεΐνα τά  ποσοτικά χαρακτηριστικά. 01 εννοιες αριθμός 
και σχήμα, λέει δ “ Ενγκελς, δέν είναι παρμένες άπό πουθενά άλ
λο®, παρά μόνο άπό τον κόσμο τής πραγματικότητας. Πρ'ιν νά 
διαμορφ ω θούν στούς ανθρώπους οί Ιννοιες αριθμός κα'ι σχήμα, 
υπήρχε κατ’  ανάγκην μιά δρισμένη ποσότητα ομοιογενών αντικει
μένων, υπήρχαν κ α ι’  ανάγκην πράγματα μέ μιά ορισμένη μορφή.

Τήν ποσότητα δέν πρέπει νά τή θεωρούμε κάτι τό εξωτερικό 
σέ σχέση μέ τά αντικείμενα κα'ι τά φαινόμενα' ή ποσότητα, δπ ω ς 
καί ή ποιότητα, έκφράζει τήν ούσιαστική πλευρά τώ ν αντικειμέ
νων καί τών φαινομένων. Ή  θερμοκρασία είναι γιά τό νερό άνα
φαίρετη Ιδιότητα τής φυσικής του κατάστασης' μιά δρισμένη π ο 
σοτική σχέση υδρογόνου καί δξυγόνου χαρακτηρίζει τή χημική του 
σύσταση. ‘ Ω στόσο ω ς ενα ορισμένο δριο οί ποσοτικές άλλαγές 
δέν προκαλοΰν άλλαγές τής ποιότητας τοΰ άντικειμένου. “ Ε τσι ή 
ύψ ωση τής θερμοκρασίας τοΰ νερού άπό 0 °  ώ ς  100® (Κελσίου) 
δέν άλλάζει τή φυσική κατάσταση τοϋ νερού.

Σ τά  κοινωνικά φαινόμενα δρισμένες ποσοτικές άλλαγές δέν 
Ιπιδροΰν έπίσης στήν ποιότητα. “ Ετσι δ κεφαλαιοκρατικός χα
ρακτήρας τής επιχείρησης δέν άλλάζει μέ τήν αντικατάσταση ενός 
κεφαλαιοκράτη από μιά μετοχική εταιρία.

Κ άθε ποιότητα Ιχει πολλές ποσοτικές διαβαθμίσεις, δπ ω ς  
π . χ. στά χρώμα τα οί αποχρώσεις. Ά π ό  τό άλλο μέρος ή π ο 
σότητα είναι γεμάτη ποιοτικές διαφορές. “ Ετσι ή μονάδα πα
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ρουσιάζεται σάν ό πιό απλός αριθμός, ταυτόχρονα δμως περιέχει 
μια πολυμορφία. 'Η  μονάδα είναι ό βασικός αριθμός δλου τοϋ 
συστήματος τών θειικών καί αρνητικών αριθμών, ή έκφραση 
κάθε άριθμοϋ υψωμένου στή μηδενική δύναμη, είναι ή τιμή 
δλων τών κλασμάτων, πού ό αριθμητής καί δ παρονομαστής τους 
είναι ίσοι μεταξύ τους κτλ.

Α υτά είναι τά γενικά χαρακτηριστικά τοϋ ποσοτικά ορισμέ
νου τών αντικειμένων καί τών φαινομένων.

*Η ένότητα της ποιοτικής καί της ποσοτικής πλευράς 
τώ ν  φαινομένων. Ή  ποσότητα καί ή ποιότητα άλληλοσυνδέον- 
ται . διαλεκτικά- στήν αντικειμενική πραγματικότητα ή ποιότητα 
καί ή ποσότητα είναι αναπόσπαστες ή μιά άπό τήν άλλη. 'Η  δρ- 
γανική αυτή ενότητα ποιοτικά δρισμένου καί ποσοτικά ορισμέ
νου αποτελεί τό μέτρο  τοΰ δοσμένου αντικειμένου ή φαινομένου.

Ή  έννοια τοΰ μέτρου αντανακλά τό γεγονός δτι κάθε αντι
κείμενο, κάθε φαινόμενο έχει τό δικό του συσχετισμό ποσότητας 
καί ποιότητας.

Μέ τό μέτρο εκφράζονται τά δρια, μέσα στά όποια οί ποσο
τικές αλλαγές δέν προκαλοϋν ποιοτικές άλλαγές, μέσα στα όποια 
τά αντικείμενα, τά φαινόμενα παραμένουν ϊδια μέ τόν εαυτό 
τους. ’Έ τσι, στή συνηθισμένη ατμοσφαιρική πίεση τό μέτρο γιά 
τόν πάγο είναι ή θερμοκρασία ή χαμηλότερη από Ο" Κελσίου, 
γιά τήν υγρή κατάσταση τοΰ νεροϋ είναι ή θερμοκρασία άπό Ο* 
ώ ς 100°, για τό βρασμό σέ κανονική ατμοσφαιρική πίεση οί 100*.

Τ ό  μέτρο τοΰ σταδίου γιαροβιζάτσιας τών φυτών είναι μιά 
δρισμένη θερμοκρασία, πού έπενεργεΐ στό φυτό στό διάστημα 
ορισμένου χρόνου. "Ε τσι έχει διαπιστωθεί δτι τό χειμωνιάτικο 
στάρι «νοβοκρίμκα», δταν υπάρχουν οί άλλοι αναγκαίοι δροι 
(υγρασία τοΰ Ιδάφους κτλ.), για νά διανύσει τό στάδιο τής για- 
ροβιζάτσιας, χρειάζεται θερμοκρασία ίση μέ 0 °  επί 35 μέρες.

Οί στιγμές περάσματος από ένα μέτρο σέ άλλο λέγονται στή 
φιλοσοφία «κόμποι» ή «σημεία» περάσματος άπό μια κατάστα
ση σέ άλλη, καί δλη ή αλυσίδα τών περασμάτων άπό μια ποσο- 
τικοποιοτική κατάσταση σέ αλλη λέγεται «κομπογραμμή τοϋ μέ
τρου». ‘ Ο "Ενγκελς σημειώνει τέτιους λόγου χάρη κόμπους, ση 
μεία στροφής στήν Ιξέλιξη τής φύσης δπως είναι τό πέρασμα 
άπό τή μηχανική τών μαζών στή μηχανική τών μορίων, άπό τή 
συνηθισμένη χημική δράση στό χημισμό τών λευκωμάτων (τής 
ζω ής).

Ή  ιστορική κατά σειρά άντικατάσταση τοϋ ενός κοινωνικού
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καθεστώτος από ά'λλο : τοΰ πρωτόγονου-κοινοτικοΰ άπό tô  δου 
λοκτητικό, τοΰ δουλοκτητικού άπό το φεουδαρχικό, τοΰ φεου - 
δαρχικοϋ άπό τό κεφαλαιοκρατικό καί τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
άπό τό σοσιαλιστικό δέν είναι Ιπίσης τίποτε άλλο παρά ή συγ
κεκριμένη Εκφραση τοΰ περάσματος τών ποσοτικών άλλαγών σέ 
ποιοτικές στό προτσές τής κοινωνικής έξέλιξης.

Ά ς  περάσουμε τώ ρα  στήν έξέταση τού ζητήματος πώ ς άκρι- 
βώ ς συντελεϊται, πώς πραγματοποιείται τό προτσές τοΰ περά
σματος τών ποσοτικών αλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλλαγές.

Τό πέρασμα τώ ν  ποσοτικών &λλαγφν σέ ποιοτικές στή 
φ ύση . Στή φΰση, Ιγραφε δ “ Ενγκελς, δλες οί ποιοτικές άλλαγές 
συντελοΰνται μέσω  τής ποσοτικής αύξησης ή έλάττωσηςτής ΰλης 
ή τής κίνησης. «"Ο λες οί ποιοτικές διαφορές πού ύπάρχουν στή 
φύση βασίζονται είτε «τή  διαφορετική χημική σύσταση, είτε στίς 
διαφορετικές ποσότητες ή μορφές κίνησης (ένέργειας) είτε— πρά
γμα πού συμβαίνει σχεδόν πάντα— καί στό Ινα καί στό δλλο. 
“Ε τσι είναι αδύνατο ν’  άλλάξει ή ποιότητα όποιουδήποτε σ ώ μ α 
τος χωρίς τήν προσθήκη ή τήν αφαίρεση ΰλης ή κίνησης, δηλ. 
χωρίς τήν ποσοτική άλλαγή αυτού τοΰ σώ μ α τος»1.

Πρέπει νά προστεθεί δτι οί ποιοτικές καί ποσοτικές άλλαγές 
στή φΰση είναι πάντα τό άποτέλεσμα τής άλληλεπίδρασης άντι- 
κειμένων καί φαινομένων. « Ή  άλλαγή τής μορφής τής κίνησης 
είναι πάντα Ινα προτσές πού συντελεϊται τουλάχιστο άνάμεσα σέ 
δυο σώ ματα , άπό τά δποΐα  τό Ινα χάνει μιά δρισμένη ποσότητα 
κίνησης τής τάδε ποιότητας (λόγου χάρη θερμότητα), Ινώ  τό άλ
λο παίρνει τήν αντίστοιχη ποσότητα κίνησης μιας δλλης ποιότη
τας (μηχανική κίνηση, ήλεκτρισμός, χημική αποσύνθεση). Συνε
π ώ ς ή ποσότητα καί ή ποιότητα αντιστοιχούν Ιδώ  ή μιά στήν 
άλλη αμοιβαία  καί άμφοτερόπλευρα» *.

“ Ετσι οί άλλαγές τώ ν φυσικών Ιδιοτήτων τών άντικειμένων 
αποτελούν ποιοτικές άλλαγές πού προκαλούνται άπό ποσοτικές άλ
λαγές. Λ όγου χάρη ή βαθμιαία θέρμανση τοΰ μετάλλου στήν άρ- 
χή δέν Ιπιδρά στή φυσική του κατάσταση, μόλις δμως ή θερμο
κρασία του φτάσει σ ’  Ινα δρισμένο δριο (γιά τό χαλκό τούς 1083* 
Κελσίου, γιά τό μόλυβδο τούς 327° Κελσίου), συντελεϊται Ινα 
άπότομο πέρασμα σέ νέα φυσική κατάσταση : τό στερεό μέταλλο

1. Φ. "Ενγκελς, Διαλεκτική τής φΰσης, 1958, σελ. 39.
2. Στό ίδιο σελ. 39.
3. Στό Ιδιο, σελ. 41.
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γίνεται υγρό. «Μ έ λίγα λόγια— γράφει ό “ Ενγκελς— οί λεγόμε- 
ν*ς σταθερές τής φυσικής κατά τό μεγαλύτερο μέρος δέν είναι 
τίποτε άλλο παρά δνομασίες τώ ν κομποσημείων, δπου ή ποσο
τική [άλλαγή] αύξηση ή έλάττωση τής κίνησης προχαλεΐ ποιοτική 
άλλαγή στήν κατάσταση τοΰ αντίστοιχου σώ μα τος— δπου, συνε
π ώ ς, ή ποσότητα μετατρέπεται οέ ποιότητα» *.

Τ ό  ίδιο  μποροΰμε νά πούμε καί για τ'ις χημικές Ιδιότητες. Ή  
χημεία, λέει δ “ Ενγκελς, μπορεί νά δνομαστεί έπιστήμη τώ ν 
ποιοτικών άλλαγών τώ ν σω μά τω ν , πού συντελοΰνται κάτω άπό 
τήν Ιπίδραση τής άλλαγής τής ποσοτικής σύστασης. Λ όγου χάρη, 
δυο άτομα άζωτου καί ενα άτομο δξυγόνου σχηματίζουν μια Ινω- 
ση πού λέγεται ίλαρυντικό άέριο (Ν ,Ο ). Δυο ατομα άζωτου μα
ζί μέ πέντε άτομα δξυγόνου σχηματίζουν τόν άνυδρίτη τοΰ νιτρι
κού δξέος (Ν ,Ο ,) πού είναι στερεό σώ μα .

*0  μεγάλος Ρ ώ σος Ιπιστήμονας Μεντελέγεφ ανακάλυψε δτι μέ 
τήν άλλαγή ενός τέτιου ποσοτικού γνωρίσματος, δπως είναι τό 
άτομικό βάρος, άλλάζει και ή ποιότητα τών χημικών στοιχείων. 
Ή  ανακάλυψη αύτή έπέτρεψε στόν Μεντελέγεφ νά καταρτίσει τό  
περιοδικό σύστημα τώ ν στοιχείων καί να προείπει τίς ιδιότητες 
τώ ν στοιχείων έκείνων πού τότε δέν είχαν άκόμα ανακαλυφθεί 
άπό τήν έπιστήμη. Ή  πάρα πέρα μελέτη τώ ν Ιδιοτήτων τών στοι
χείων Ιδειξε δτι οί διαφορές τους ώ ς πρός τό άτομικό βάρος συν
δέονται μέ τή διαφ ορά στό μέγεθος τού θετικού φορτίου τοϋ πυ
ρήνα, πού αριθμητικά είναι ίσο  μέ τόν άριθμό σειράς τού στοι
χείου, ένώ  οί ποσοτικές άλλαγές τοϋ θετικού φορτίου κατά μο
νάδα δδηγοϋν σέ ποιοτικές άλλαγές, στό πέρασμα άπό τό ëva  
στοιχείο σέ αλλο. “ Ετσι τό θετικό φορτίο τοϋ πυρήνα τοΰ άτό - 
μου υδρογόνου είναι ίσο  μέ τή μονάδα, τοϋ ήλίου μέ δύο, τοΰ 
λιθίου μέ τρία. τοΰ βεριλίου μέ τέσσερα κ .ο.κ.

‘ Η  διαλεκτική νομοτέλεια τής μετατροπής τώ ν ποσοτικών άλ
λαγών σέ ποιοτικές Ικδηλώνεται παραστατικά καί στήν Ιξέλιξη 
τής οργανικής φύσης.

Ή  βιολογία άποδεικνύει δτι τήν Ιξέλιξη τών ζωντανών μορ
φ ώ ν δέν μποροΰμε νά τήν άνάγουμε απλώς σέ βαθμιαία συσ
σώρευση άσήμαντων άλλαγών. Τ ά είδη τώ ν ζώ ω ν  καί τώ ν φ υ 
τών άποτελούν άλληλοσυνδεόμενους κρίκους στήν έξέλιξη τής δρ- 
γανικής φύσης. Τ ά  δρια πού υπάρχουν άνάμεσα στά είδη, παρά 
τή σχετικότητά τους, δείχνουν τις ποιοτικές έκεΐνες διαφορές πού 
χωρίζουν τό  Ινα είδος άπό τ ’  αλλο. Γ ι ’ αυτό σχηματισμός νέων 
είδών σημαίνει πέρασμα άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση 
σέ νέα.
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"Ε νας άπό τούς δημιουργούς τής έπιστήμης τής βιολογίας, ό  
Κ . Α . Τιμιριάζεφ, αποκαλύπτοντας τή διαλεκτική ένότητα ατο 
μικού καί γενικού, άσυνεχοΟς καί συνεχούς, τήν ένότητα ποσοτι
κών καί ποιοτικών άλλαγών στήν έξέλιξη τών ζωικών μορφώ ν, 
Ιλεγε πολύ σω στά δτι «τό  σύνολο τών δργανικών δντων άποτελεΐ 
άναμφισβήτητα άλυσίδα, μά ϊσα ·ΐσα  άλυσίδα από χωριστούς κρί
κους καί δχι συνεχή κ λ ω σ τή ...»1. Σ ’ έ'να αλλο μέρος ό Κ. Α . 
Τιμιριάζεφ, τονίζοντας τόν άντικειμενικο χαρακτήρα τής ένότη- 
τα ς  ασυνεχούς καί συνεχούς στήν έξέλιξη τής ζω ής, Ιγραφε : 
«Α ύτά τά δρια, αυτούς τούς κομμένους κρίκους τής όργανικής 
Αλυσίδας δέν τούς έχει μπάσει δ άνθρωπος στή φΰση, άλλα τοΰ 
Ιχουν έπιβληθεΐ άπό τήν ίδια τή φΰση» ’ .

Σ άν  παράδειγμα περάσματος τών ποσοτικών άλλαγών σέ 
ποιοτικές μπορεί νά χρησιμεύσει καί ό σχηματισμός κυττάρων άπό 
ζωντανή ούσία πού δέν Ιχει κυτταρική δομή.

Π ροτσές σχηματισμού τού κυττάρου σημαίνει μια σειρά συσ
σωρεύσεις, μιά σειρά ένδιάμεσοι σχηματισμοί άπό ζωντανή άκύτ- 
ταρη ούσία. Ή  βαθμιαία άλλαγή τής ζωντανής ουσίας κάτω άπό 
τήν έπίδραση έξωτερικών καί έσωτερικών φυσικό - χημικών π α
ραγόντων όδηγεΐ στή δημιουργία νέων ποιοτικών σχηματισμών, 
στή  γένεση τοΰ κυττάρου, στό πέρασμα τών ποσοτικών άλλαγών 
σέ ποιοτικές.

"Ε τσι ή φυσιογνωσία ίπιβεβαιώνει τήν δποψη έκείνη για τήν 
Ιξέλιξη, σύμφω να μέ τήν όποία ή βαθμιαία συσσώρευση μικρών, 
άσήμαντων, ποσοτικών άλλαγών σέ τελευταία άνάλυση οδηγεί 
Αναπόφευκτα σέ άλλαγές ριζικές, ποιοτικές.

Τό κέρασμα τω ν  ποσοτικών άλλαγών σέ ποιοτικές στήν  
Ιξέλιξη  της κοινωνίας. Ή  Ιστορία τής ανθρωπότητας άποδει- 
κνύει κατά τρόπο άναμφισβήτητο δτι και στήν κοινωνική ζω ή ή 
έξέλιξη συντελεΐται μέ τό πέρασμα τών ποσοτικών άλλαγών σέ 
ριζικές, ποιοτικές.

Ό  Μ άρξ, διασαφηνίζοντας τήν ούσία τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος οικονομίας, ίδειξε δτι ό κάτοχος χρημάτων μετατρέ- 
πεται σέ κεφαλαιοκράτη μόνο μέ τόν δρο δτι τό ποσό χρημά
των πού προκαταβάλλει στήν παραγωγή θά  άνέρχεται σέ μέγε
θος, πού έπιτρέπει στόν κάτοχό του να άπαλλαγεί άπό την προ-

1. Κ. Α. Τιμιριάζεφ, Ά παντα, τόμ. V III, 1939, σελ. 116.
2. Κ. Α. Τιμιριάζ*φ, 'Απαντα, τόμ. VI, 1939, σελ. 106.
3. Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, τόμ. I , 1953, οελ. 314.
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„ωπική του συμμετοχή στό προτσές τής παραγω γής καί νά π ρο- 
σφΰγει στή μ ίσθωση κα'ι τήν Ικμετάλλευση εργατικής δύναμης. 
« ’ Ε δώ , δπ ω ς και στ'ις φυσικές έπιστήμες— τονίζει δ Μ άρξ— έπι- 
βεβαιώνεται ή δρθότητα τοΰ νόμου... δτι σ ’  ενα δρισμένο σημείο 
οί καθαρά ποσοτικές άλλαγές μετατρέπονται σέ ποιοτικές δια* 
φορές»*.

Μιά άπό τ'ις εκδηλώσεις τοΰ νόμου τοΰ περάσματος τώ ν π ο
σοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλλαγές στήν κοινωνική 
ζω ή  είναι κα'ι ή άντικατάσταση τοΰ ένός τρόπου παραγωγής άπό 
άλλον, ή άργή συσσώρευση ποικιλόμορφων αντιθέσεων στήν πε
ρίοδο τής λεγόμενης ειρηνικής εξέλιξης κα'ι ή λΰση αυτών τώ ν 
αντιθέσεων στήν περίοδο τής κοινωνικής άνατροπής, στήν πε
ρίοδο τής επανάστασης. "Ε τσι, στίς συνθήκες τοΰ καπιταλισμοΰ 
στήν αρχή συντελεϊται Ινα προτσές συσσώρευσης στοιχείων ή 
προϋποθέσεων γιά τήν επαναστατική άντικατάσταση του άπό τό 
σοσιαλισμό (μεγάλωμα τών άντιθέσεων πού προσιδιάζουν στον 
καπιταλισμό, άνάπτυξη τοΰ προλεταριάτου, άνάπτυξη τής συνει- 
δητότητας καί τής δργανωτικότητάς του, βαθμια ία συσσώρευση 
τής πείρας τής Ιπαναστατικής πάλης τών μαζών κτλ.), κι έπει
τα επέρχεται ή περίοδος τώ ν ριζικών, τώ ν ποιοτικών άλλαγών, 
ή περίοδος τοΰ Ιπαναστατικοΰ μετασχηματισμού τοΰ κεφαλαιο
κρατικού καθεστώ τος σέ σοσιαλιστικό καθεστώ ς (άνατροπή τής 
ύπάρχουσας εξουσίας καί δημιουργία νέας εξουσίας, άντικατά· 
στάση τώ ν παλιών σχέσεων παραγω γής άπό νέες κτλ.).

Τ ο  πέρασμα τών ατομικών αγροτικών νοικοκυριών στό δρό 
μο τής κολχόζνικης σοσιαλιστικής οικονομίας στή χώρα μας μπο
ρεί κι αύτό επίσης νά χρησιμεύσει σαν παράδειγμα περάσματος 
τώ ν ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές. Σ το  π ρώτο κιόλας 
στάδιο  τής δημιουργίας κολχόζ, τότε πού ή παραγω γή στα κολ
χόζ στηριζόταν κνρίοις στά σύνεργα καί τά ζώ α  τοΰ χωρικού, ή 
δνωση ορισμένου αριθμού ατομικών αγροτικών νοικοκυριών σ ’  ενα 
κοινό νοικοκυριό, ή απλή ένωση τών εργαλείων πού είχαν οι 
άγρότες, σήμαινε ποιοτική αλλαγή στήν άγροτική οικονομία.

'Η  Ινωση τών ατομικών αγροτικών νοικοκυριών σέ κολχόζ 
δδήγησε οχι μόνο στό σχηματισμό νέας ποιότητας, ένός νέου τρόπου 
πα ραγω γή ;, αλλά καί ατό δτι ή νέα αύτή ποιότητα εφερε μαζί 
της νέες ποσοτικές άλλαγές —  τήν επέκταση τών καλλιεργουμέ- 
νων Ιπιφανειών, τό άνέβασμα τής παραγωγικότητας τής εργα
σίας κτλ.

Τ ό πέρασμα τών ποσοτικών άλλαγών σέ ποιοτικές συντελεΐ- 
ται καί στό προτσές έξέλιξης τής γνώσης στόν τομέα τής ιδεολο
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γίας. “Ετσι, λόγου χάρη, στήν Ιξέλιξη τής φιλοσοφίας ζωντανό 
παράδειγμα περάσματος τών ποσοτικών άλλαγών σέ ριζική ποιο
τική άλλαγή, είναι ή έμφάνιση τής φιλοσοφίας τοΰ μαρξισμοΰ 
πού, δντας πραγματική έπανάσταση στή φιλοσοφία, δέν μποροΰ- 
σε νά προελθεί χωρ'ις προηγούμενη συσσώρευση ποσοτικών άλλα
γών, δηλ. χωρίς τή συσσώρευση τοϋ Αποθέματος έκείνου γνώ 
σεων πού δημιουργήθηκε στό προτσές έξέλιξης τής φιλοσοφίας 
στήν προμαρξιστική περίοδο.

Διασαφηνίζοντας τή φύση τοΰ περάσματος τώ ν ποσοτικών 
άλλαγών σέ ποιοτικές, είναι Ιπίσης άπαραίτητο νά Εχουμε ΰπ* 
δψη δτι τό νέο ποιοτικά βρισμένο τοΰ άντικειμένου ή τοΰ φ α ι
νομένου, πού Ιχει σχηματισθεΐ σάν άποτέλεσμα βαθμιαίων 
ποσοτικών άλλαγών, καθορίζει ταυτόχρονα καί Ινα καινούργιο 
ποσοτικά όρισμένο. Στήν κοινωνική ζω ή αύτό έκφράζεται μέ τό 
δτι κάθε καινούργιος τρόπος παραγωγής, δντας καινούργια ποι
οτική κατάσταση τής κοινωνίας, είναι άναπόσπαστος άπό τις και
νούργιες ποσοτικές Ικδηλώσεις. "Ε τσι λόγου χάρη ή θυελώδικη 
άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί τής άγροτικής οίκονομίας, ή γρή
γορη άνοδος τής εύημερίας καί τοΰ πολιτισμοϋ τώ ν έργαζομένων 
τής Ε Σ Σ Δ  δέν καθορίζονται άπό τίποτε άλλο παρά άπό τή φΰση 
τοΰ σοσιαλιστικοΟ καθεστώτος, Από τό βασικό οικονομικό του 
νόμο, άπό την υπεροχή του άπέναντι στό κεφαλαιοκρατικά κα
θεστώ ς.

“ Ετσι, τό  κέρασμα τώ ν  ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, π οιο
τικές άλλαγές είναι καθολικός νόμος' δ  νόμος αυτός έκδηλώνε- 
ται καί στήν Ιξέλιξη τής φΰσης, καί στήν έξέλιξη τής κοινωνίας, 
καί στήν Ιξέλιξη τής γνώσης.

Ή  Ιξίλικτική χ α ί ή  έπ α ν α σ τ α τ ικ ή  μ ο ρ φ ή  Α νά π τυ ξη ς. 
*Η μαρξιστική διαλεκτική ξεκινά άπό τό δτι ή κίνηση, ή ανά
πτυξη Ιχει διττή μορφή : τήν έξελικτική καί τήν έπαναστατική.

Ό  Β. I . Λένιν έγραφε δτι ή πραγματική ίστορία τής φύσης 
καί τής κοινωνίας κλείνει μέσα της διαφορετικές τάσεις : κα'ι τήν 
άργή Ιξέλιξη καί τά γρήγορα άλματα, τίς διακοπές τοϋ βαθμιαίου,

« . . .Ά π ό  τήν άποψη τής διαλεκτικής μεθόδου —  λέει ό I. Β. 
Στάλιν —  έξέλιξη κα'ι έπανάσταση, ποσοτική άλλαγή καί ποιοτική 
άλλαγή, είναι δυο άναγκαΐες μορφές μιας καί τής ίδιας κίνησης»1.

Σ τα  άντικείμενα στα φαινόμενα υπάρχει πάντα τό καινούρ
γιο καί τό παλιό. Ή  έξελικτική μορφή άνάπτυξης σημαίνει β α θ 

1. I. Β. Στάλιρ, Ά π αντα, τόμ. 1ος, σελ. 309.
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μιαία ποσοτική άλλαγή. Ή  επαναστατική μορφή άνάπτυξης el- 
ναι τό πέρασμα σέ καινούργια ποιοτική κατάσταση. ‘ Η  έξέλιξη 
προετοιμάζει τΙς συνθήκες για τήν Ιπανάσταση, Ινώ  ή Ιπανά- 
<ιταση τερματίζει τήν έξέλιξη και συμβάλλει στήν πάρα πέρα δου- 
λιά τής Ιξέλιξης.

Ή  ουσία τών δυο μορφ ώ ν κίνησης πού υπάρχουν στήν κοι
νωνική ζω ή φαίνεται στό παράδειγμα τής πάλης τής Ιργατικής 
τάξης τής Ρ ω σίας στήν περίοδο πού προηγήθηκε άπό τήν Ιπανά- 
σταση τοϋ 1905, καί στή διάρκεια τοϋ ξετυλίγματος αυτής τής 
Ιπανάστασης, καθώ ς καί στα χρόνια πού προηγήθηκαν άπό τήν 
Ιπανάσταση τοΰ 1917, καί στήν ίδια τήν πορεία τής Ιπανάστα- 
σης τοΰ Φλεβάρη καί τής Μεγάλης Ε π ανά σταση ς τοϋ Ό κ τώ β ρη . 
Σ τά  προεπαναστατικά χρόνια τό προλεταριάτο περιοριζόταν σε 
ίπ ί μέρους Ινέργειες— Απεργίες, δημιουργία συνδικάτων καί δλ- 
λων  προλεταριακών δργανώσεων, συσσώρευση δυνάμεων καί δρ- 
γάνω σή  τους. ΤΗ ταν μια φάση λίγο-πολύ «εΙρηνικής» Ιξέλιξης. 
Τ ό  1905 τό προλεταριάτο πήρε τά δπλα κα'ι πέρασε σε Αποφα
σιστική Ιπίθεση κατά τής αντίδρασης. Ή  έξέλιξη άντικαταστά- 
θηκε άπό τήν Ιπανάσταση. Τ ό  ίδιο Ιγινε κα'ι τό Φλεβάρη τοϋ 
1917, καί Ιπειτα σέ κλασική μορφή στ'ις μέρες τής ’ Ο κτω βρια
νής ’ Επανάστασης.

Π ροτσές περάσματος τής Ιξελικτικής μορφής κίνησης σέ Ιπ α- 
ναστατική Εχουμε καί στή ζω ή  τής φΰσης. "Ε τσι ή Ιπιστημονική 
βιολογία θεω ρεί τήν Ιξέλιξη συσσώρευση άπό μέρους τώ ν  δργα - 
ν ισμώ ν νέων Ιδιοτήτων, νέων γνω ρισμάτων κάτω  άπό τήν Ιπί- 
δραση  τώ ν γΰρω  τους συνθηκών ζωής. Ή  Ιξέλιξη προετοιμάζει 
τούς δρους για τό σχηματισμό καινοΰργιου είδους καινοΰργιας 
μ ορφής ζωντανής φΰσης. ’ Επαναστατική μορφή κίνησης στήν δρ - 
γανική φΰση σημαίνει Ιπίσης άλματα, στροφές στήν Ιξέλιξη τών 
ζω ντανώ ν  μορφώ ν, περάσματα άπό δρισμένα στάδια Ιξέλιξης τώ ν 
άτόμων σε δλλα, καθώ ς Ιπίσης κι άπό δρισμένες ποικιλίες, ρ ά 
τσες, είδη, σε άλλα.

“ Ετσι ή Ιξέλιξη άνταποκρίνεται στις ποσοτικές άλλαγές, πού 
συντελοϋνται στό προτσές τής άνάπτυξης, Ινώ  ή Ιπανάσταση άν- 
ταποκρίνεται στ'ις ριζικές, στις ποιοτικές άλλαγές.

3. Ό  άλματικός χαρακτήρας τοΟ περάσματος 
τών ποσοτικόν άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλλαγές 

Ή  μετατροπή τώ ν ποσοτικών αλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές

1. Β. / .  Λένιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σβλ. 265.
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άλλαγές συντελεϊται μέ μορφή άλματιχοΰ περάσματος άπό μια 
κατάσταση σε άλλη. Κ ατά τ( διαφέρει τά διαλεκτικό πέρασμα από 
τ ό  μή διαλεκτικό ; ρω τά  δ Β . I . Λένιν κα'ι άπαντα : «Κ ατά 
τό άλμα. Τήν Αντιφατικότητα. Τή διακοπή τοΰ βαθμια ίου »1 "Α λ 
μα είναι ή διακοπή τοΰ βαθμιαίου, ή έπαναστατική μορφή κί
νησης, τό πέρασμα άπό μια ποιοτική κατάσταση σέ άλλη. "Α λ 
μ α  είναι δ άναγκαΐος κρίκος τοΰ προτσές Ανάπτυξης, ή έμφάνι- 
οη  τοΰ άλματος καθορίζεται άπό έσωτερικά αίτια. Οί ποιοτικές 
Αλλαγές, τά άλματα, δέν έπέρχονται τυχαία, άλλα νομοτελειακά, 
έπέρχονται, δπ ω ς δείξαμε παραπάνω, σαν άποτέλεσμα τής συσ
σώρευσης ποσοτικών άλλαγών.

Μερικοί φυσιοδίφες καί φιλόσοφοι θεωροΰν τά άλματικά πε
ρά σμ ατα άπό μιά κατάσταση σέ άλλη κατάσταση, έκδήλωση Ιντε
τερμινισμοί στήν έξέλιξη. "Ε τσι δ  ‘ Ολλανδός βιολόγος Ντέ Φρ'ιζ 
θεω ροΰσε δτι οΐ άλλαγές στή ζωή τών φυτών έπέρχονται μέ 
μορφή  ξαφνικών Ικρήξεων, «μεταλλαγών», που προκαλοΰνται 
Αχό κάποια «δημιουργική δύναμη».

*Η Αναγωγή τής έξέλιξης τής ζωντανής φΰσης σέ ξαφνικά, 
Αναίτια άλματα δέν είναι τίποτε άλλο παρά έκδήλωση μεταφυσι
κής καί χαπαδοσύνης στήν έπιστήμη.

Τ à  β λ μ α τ α  σ τ ή  φ ύ σ η . Ή  σημασία τοΰ άλματος συνίστα- 
το ι ατό δτι θέτει τήν άρχή γιά Ινα καινούργιο φαινόμενο, για 
μιά νέα ποιότητα, δτι δημιουργεί καινούργιους, Αποφασιστικούς 
δρους γιά τό  πάρα πέρα προτσές τής έξέλιξης.

Σ τή  φΰση συντελεϊται μέ άλματα τό πέρασμα Από μιά φυσι
κή κατάσταση σέ άλλη. Λόγου χάρη, σέ περίπτωση θέρμανσης ή 
ψύξης τοΰ νεροΰ τα σημεία βρασμοΰ καί παγώματος είναι ot 
κόμποι έκεΐνοι, δπου μέ κανονική πίεση συντελεϊται τό  πέρασμα 
σέ νέα φυσική κατάσταση, δπου κατά συνέπεια οί ποσοτικές Αλ
λαγές μετατρέπονται σέ ποιοτικές. "Α λματα είναι έπίσης καί τά 
περάσματα άπό τή φυσική κίνηση στή χημική, άπό τήν Ανόρ
γανη φΰση στήν δργανική φΰση κτλ.

Τ ά  άλματα στή φΰση δέν παρουσιάζονται μόνο μέ μορφή πε
ράσματος άπό μια μορφή κίνησης σέ άλλη ή Από μιά φυσική κα
τάσταση σέ άλλη. Ό  περιοδικός νόμος τώ ν  χημικών στοιχείων 
που Ανακάλυψε δ Δ . I. Μεντελέγεφ μπορεί έπίσης νά χρησιμεύσει 
^σάνίπαράδειγμα τής άλματικότητας. Ό  Μεντελέγεφ Ανακάλυψε 
δτι ή αΰξηση τής μάζας τών στοιχείων δέ γίνεται σέ συνέχεια, 
άλλά με διακοπή τής συνέχειας, άλματικά. «...Π λή θ ος φαινόμε
να  τής φύσης— έγραφε δ Μεντελέγεφ —  παρουσιάζουν έξάρτηση
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περιοδικού χαρακτήρα' Ετσι ή Ιναλλαγή τώ ν  φαινομένων και ο . 
κάθε είδους ταλαντεΰσεις κατά μέρες καί χρόνια αποτελούν με
ταβολές περιοδικοί χαρακτήρα σέ έξάρτηση άπό τό χρόνο και τό 
χώρο. ΣτΙς συνηθισμένες περιοδικές συναρτήσεις ή μια μεταβλη
τή άλλάζει αδιάκοπα, ένώ  ή άλλη αυξάνει, για ν ’  αρχίσει Επειτα 
τήν περίοδο μείωσης, καί φθάνοντας ω ς τό δριό της, νά ξαναρ
χίσει νά αυξάνει. Στήν περιοδική συνάρτηση τώ ν στοιχείων τό 
πράγμα Εχει άλλιώς : έδώ  ή μάζα τώ ν στοιχείων δέν αυξάνει αδιά
κοπα, καί δλα τά  περάσματα συντελοΰνται μέ άλματα δπω ς άπό 
τό  M g  στό Α1. "Ε τσι τό σθένος ή ή ατομικότητα μεταπηδά 
απ ’  ευθείας άπό 1 σε 2, σέ 3 κ .ο .κ .— χωρίς περάσματα. Κ αι κα
τά τή γνώμη μου, αύτές οΐ Ιδιότητες είναι άκριβώς οί σπουδαιό
τερες, και ή περιοδικότητα τους άποτελεΐ ίσα  - ίσα  τήν ουσία 
τοΰ περιοδικού νόμου» *.

Στήν δργανική φΰση άλματικά συντελοΰνται τά περάσματα 
άπό τό ενα είδος στό άλλο.

*0  Μ ιτσοΰριν μέ βάση τήν πολύχρονη πείρα του Εδειξε δτι 
μέσω  τής τεχνητής έπιλογής μποροΰν να επιτευχθούν νέα είδη 
φ υτών. Κ αί ή γένεση τού καινούργιου είδους συντελεΐται άλμα
τικά, σαν πέρασμα άπό μια παλιά ποιοτική κατάσταση σέ νέα, 
σαν άντικατάσταση τώ ν  παλιών Ιδιοτήτων κα'ι γνω ρισμάτων τοΰ 
φ υτού μέ καινούργιες Ιδιότητες και καινούργια γνωρίσματα.

Τ ά Αλματα οτήν έξέλιξη της κοινωνίας. Και στήν κοινω
νική ζω ή  ή έξέλιξη συντελεΐται έπίσης άλματικά. "Α λματα στήν 
κοινωνία είναι τά περάσματα άπό Εναν τρόπο παραγω γής σέ άλ
λον, άπό ενα κοινωνικό καθεστώ ς σέ άλλο. Οί έπαναστάσεις σύμ
φ ω να  μέ τά λόγια τοΰ Μ άρξ, είναι οί άτμομηχανές τής ιστορίας, 
τό μοναδικά δυνατό μέσο γιά τή λύση τώ ν αντιθέσεων τής ταξι
κής κοινωνίας, για τήν άντικατάσταση τής κυριαρχίας τών πα
λιών τάξεω ν άπό τή δικτατορία τώ ν  νέων τάξεων.

Μ έγιστο άλμα στήν ίστορία άποτελεΐ ή Μεγάλη ’ Οκτωβριανή 
σοσιαλιστική έπανάσταση, πού σημαίνει ριζική στροφή στήι 
παγκόσμια ίστορία τής άνθρωπότητας άπό τόν παλιό, τόν κεφα 
λαιοκρατικό κόσμο, στον καινούργιο, τό σοσιαλιστικό κόσμο, ‘ l· 
’ Οκτωβριανή Έ π α νάστα ση  επέφερε ριζικές άλλαγές στήν κοινο 
νική ζω ή . ’ Ανέτρεψε τήν έξουσία τών τσιφλικάδων κα'ι τώ ν κι 
φαλαιοκρατών καί έγκαθίδρυσε τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτοι

1. Δ, I, Μεντελέγεφ, 01 βάσεις τής χημείας, τόμ. 2ος, Ικδ. 12- 
1934, σελ. 387.
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έγκαινιάζοντας νέα Ιποχή στήν Ιξέλιξη δλης τής ανθρωπότητας.
Πρέπει νά σημειωθεί δτι στήν κοινωνική ζω ή τά άλματικά 

περάσματα συντελοΰνται δχι μόνο σέ περίοδο επαναστατικής Αν
τικατάστασης ορισμένων κοινωνικο -  οίκονομικών σχηματισμών 
άπό άλλους. Οί κλασικοί τής υλιστικής διαλεκτικής δείχνουν Ιπί- 
σης δτι γίνονται άλματικά περάσματα άπό μιά ποιοτική κατά
σταση σέ άλλη καί μέσα στά  πλαίσια μιας δοσμένης κοινωνίας. 
Λ όγου χάρη, τό πέρασμα τοΰ προμονοπωλιακοΰ καπιταλισμού 
στόν Ιμπεριαλισμό είναι Ιπίσης άλμα άπό μιά ποιοτική κατά
σταση σέ άλλη μέσα στά  πλαίσια Ινός κα'ι τοΰ ίδιου, τοϋ κεφα
λαιοκρατικού, σχηματισμού.

Ο ί ριζικοί, ποιοτικοί μετασχηματισμοί στή χώρα μας υστέρα 
άπό τή νίκη τής Μεγάλης ’ Ο κτωβριανής σοσιαλιστικής Ιπανά- 
στασης συντελοΰνται Ιπίσης μέ μορφή αλμάτων, περασμάτων άπό 
τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ καινούργια ποιοτική κατάσταση. 
"Ε τσι, ή άνάπτυξη τής παραγωγής στή χώρα μας, ή άνάπτυξη 
τής λαϊκής οίκονομίας δέν ήταν άπλή ποσοτική αύξηση, άλλά 
ποιοτικό άλμα, πού μετέτρεψε τήν Π ατρίδα μας άπό καθυστερη
μένη χώ ρα σέ πρωτοπ όρα, άπό άγροτική σέ βιομηχανική.

*Η ποικιλομορφία τώ ν  άλμάτω ν. Ή  αναγνώριση τοΰ 
ϊδιου τοΰ γεγονότος τής ύπαρξης αλμάτων στό γύρω  μας κόσμο 
δέ μάς δίνει άκόμη τήν πλήρη κατανόηση τώ ν  Ιδιομορφιών τής 
έξέλιξης Ινός δποιουδήποτε συγκεκριμένου προτσές. ‘ Η  μαρξιστική 
διαλεκτική μέθοδος διδάσκει νά καταπιανόμαστε μέ τήν άνάλυση 
τώ ν  άλμάτων συγκεκριμένα Ιστορικά, νά βλέπουμε τήν ποιοτική 
διαφορά καί τήν ποικιλομορφία τώ ν ίδιω ν τών άλμάτων.

*0  χαρακτήρας τοΰ άλματος καθορίζεται άπό τή φύση τοΰ 
ίδιου τοϋ Εξελισσόμενου αντικειμένου ή φαινομένου, άπό τήν 
άμοιβαία του σύνδεση μέ τ ’  άλλα άντικείμενα ή φαινόμενα. "Α λ 
λο πράγμα είναι τά χημικό - φυσικά προτσές κι άλλο ή ζω ή  τώ ν  
ζώ ω ν  καί τών φυτών. Τ ό  προτσές τοΰ σχηματισμοΰ καινούργιων 
μορφώ ν ζωντανής φύσης διαφέρει ριζικά άπό τά περάσματα πού 
παρατηρούνται στή μή ζωντανή φ ύ σ η : λόγου χάρη, τό πέρασμα 
άπό 2να είδος φυτού σέ άλλο διαφέρει άπό τό πέρασμα άπό μιά 
φυσική κατάσταση ένός σώ ματος σέ άλλη. Ή  ποικιλία τώ ν φ α ι 
νομένων τής πραγματικότητας καθορίζει καί τήν ποικιλία τώ ν  
μορφώ ν τώ ν άλματικών περασμάτων.

Στήν κοινωνική ζω ή  τά άλματικά περάσματα δέν συντελοΰν- 
ται Ιπίσης κατά τόν ίδιο  τρόπο. 'Η  Ιδιομορφία τώ ν  άλματικών 
περασμάτων, πού συντελοΰνται στήν κοινωνία, φαίνεται καθαρά
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<jtô παράδειγμα τής αντικατάστασης ενός κοινωνιχο - οίκονομικοϋ 
σχηματισμού άπό εναν άλλο. Ή  αντικατάσταση αύτή συντελεΐται 
κατά διαφόρους τρόπους. "Ε τσι, έπειδή είναι ριζική ή άντίθεση 
τής σοσιαλιστικής κοινωνίας πρός τήν κεφαλαιοκρατική κοινωνία, 
για τήν επαναστατική άντικατάσταση τοϋ καπιταλισμού άπό τό 
σοσιαλισμό άπαιτεΐται μιά μεταβατική περίοδος, Ενώ για τή νίκη 
τοϋ καπιταλισμού κατά τής φεουδαρχίας δέν υπήρχε ή Ιστορική 
αναγκαιότητα μιας μεταβατικής περιόδου, γιατί κα'ι ή φ εουδαρ
χία καί ό καπιταλισμός είναι σχηματισμοί τοϋ ίδιου τΰπου. ‘ Η  
αντικατάσταση τού κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος άπό τό σοσια
λιστικό σημαίνει ριζικό σπάσιμο τών κοινωνικών σχέσεων : κα
τάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής, Εξάλει
ψ η τής Ικμετάλλευσης κα'ι τοΰ χωρισμού τής κοινωνίας σέ Εχθρι
κές τάξεις, πάλη κατά τής άστικής Ιδεολογίας. "Ο λα αύτά είναι 
αδύνατο να πραγματοποιηθούν χωρίς νά μεσολαβήσει μια περίο
δος  Ιπαναστατικοΰ μετασχηματισμού τής κεφαλαιοκρατικής κοι
νωνίας σέ κοινωνία σοσιαλιστική— ή περίοδος τής δικτατορίας 
τής έργατικής τάξης. Ά π ό  τό δλλο μέρος, τό πέρασμα άπό τή 
φεουδαρχία στόν καπιταλισμό σήμαινε άπλώς άλλαγή τής μορφής 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, άλλαγή τής μορ
φής Εκμετάλλευσης. Γ ι ’  αύτό ή άστική Ιπανάσταση τερματίζεται 
συνήθως μέ τήν κατάληψη τής Εξουσίας, Ινώ  γιά τήν προλετα
ριακή έπανάσταση ή κατάληψη τής έξουσίας είναι μόνο ή άρχή 
της, ή άρχή τής ριζικής άνασυγκρότησης τής παλιάς οίκονομίας 
καί τής δημιουργίας καινούργιας οίκονομίας.

Τ ό  άλμα στή φύση κα'ι στήν κοινωνία δέν άποτελεΐ άπλώς 
κσΐ μόνο μιά λιγόχρονη πράξη. *0  Μ αρξ καί ό "Ενγκελς προει
δοποιούσαν Επανειλημμένα δτι τό πέρασμα άπό τήν άστική κοι
νωνία στή σοσιαλιστική δέν πρέπει να τό καταλαβαίνουμε σάν 
άναπάντεχο καί λιγόχρονο κτύπημα. Δέν πρέπει νά νομίζουμε, 
έγραφε δ "Ενγν.ελς, «δτι ή έπανάσταση μπορεί να γίνει σέ μιά 
μέρα. Στήν πραγματικότητα ή έπανάσταση άποτελεΐ πολύχρονο 
προτσές άνάπτυξη; τω ν μαζών μέσα σέ συνθήκες πού συμβάλλουν 
στήν Επιτάχυνση του »1.

Ό  Λένιν, άναπτύσσοντας τίς θέσεις τοϋ Μ άρξ καί τοΰ "Ε ν 
γκελς στήν έργασία του «Τ α  άμεσα καθήκοντα τής Σοβιετικής 
έξουσίας», έγραφε δτι, κατά τόν Μ άρξ καί τόν "Ενγκελς, χά άλ
ματα στήν κοινωνική ζω ή  είναι σπασίματα, σημεία στροφής στήν 
παγκόσμια Ιστορία, πού κάποτε περιλαμβάνουν περιόδους δέκα

1, Κ. Μάρξ, Φ. “ΕνγχΐΧς, Διαλεκτά γράμματα, 1953, σελ. 370.
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κα'ι περισσοτέρων χρόνων. Ό  Λένιν μιλά Ιδώ  γιά εποχή με
γάλων άλμάτων, για πέρασμα άπό τήν παλιά ποιοτική κα τά στα 
ση σέ καινούργια, γιά πέρασμα που περιλαμβάνει μια ολόκληρη, 
φ άση  Ιστορική; έξέλιξης. Σ έ τέτια εποχή μεγάλων αλμάτων λύ
νονται ενα σω ρό  σπουδαιότατα προβλήματα, πού ή πραγματο - 
ποίησή τους οδηγεί τελικά στήν όλοκληρωτική έξάλειψη τής π α 
λιάς ποιότητας καί στήν έδραίωση τής καινούργιας ποιότητας.

TÔ προτσές τοΰ περάσματος άπό τήν παλιά ποιοτική κ α τά 
σταση στήν καινούργια συντελεϊται κατά διαφ όρους τρόπους, σέ 
Ιξάρτηση άπό τό χαρακτήρα τοΰ ϊδιου τοΰ φαινομένου, σέ έξάρ- 
τηση άπό τίς συνθήκες, δπου συντελεϊται τό δοσμένο προτσές. 
Σ τή  μια περίπτωση οί ριζικές, ποιοτικές άλλαγές έκδηλώνονται 
σαν έκρήξεις, σέ μια άλλη σαν βαθμιαία εξαφάνιση τώ ν στοι
χείων τής παλιάς ποιότητας καί βαθμια ία συσσώρευση τώ ν στοι
χείων τής καινούργιας ποιότητας.

*0  νόμος τοΰ περάσματος μέ έκρηξη άπό τήν παλιά ποιότη
τα  στήν καινούργια είναι άνεφ άρμοστος σέ μια ολόκληρη σειρά 
κοινωνικά φαινόμενα τής βάσης καί τοΰ έποικοδομήματος. Ό  νό
μος αυτός είναι υποχρεωτικός γιά τήν κοινωνία, τή χωρισμένη σέ 
Ιχθρικές τάξεις, δέν είναι δμ ω ς καθόλου υποχρεωτικός για τήν 
κοινωνία πού δέν εχει έχθρικές τάξεις. “ Ετσι στήν Ε Σ Σ Δ  στο 
τέλος τής τρίτης καί στή διάρκεια τής τέταρτης δεκαετίας τοΰ 
αΙώνα μας, πραγματοποιήθηκε στήν άγροτική οικονομία μ έσα σέ 
8 — 10 χρόνια τό πέρασμα άπό τό άστικό άτομικό αγροτικό κ α 
θεστώ ς στό σοσιαλιστικό, κολχόζνικο καθεστώς. Α ύτό ήταν μιά 
Ιπανάσταση, Ισοδύναμη ώ ς  πρός τα Ιπακόλουθά της μέ τήνΙπα· 
νάσταση τοΰ Ό κ τ ώ β ρ η  τοΰ 1917— τό παλιό, τό άστικό οικονο
μικό καθεστώ ς τοΰ χωριοΰ άντικαταστάθηκε άπό ενα καινούρ
γιο, άπό τό σοσιαλιστικό καθεστώ ς. 'Ω στόσο ή άνατροπή αύτή δέ 
συντελέσθηκε μέ Ικρηξη, δηλ. μέ τό γκρέμισμα τής ύπάρχουσας 
Ιξουσίας καί τή δημιουργία καινούργιας εξουσίας, άλλά μέ τό 
βαθμια ίο πέρασμα άπό τό  παλιό, τό άστικό καθεστώ ς τοΰ χω - 
ριοΰ, στό καινούργιο καθεστώ ς. Α ύτό εγινε, Ιπειδή ή Ιργατική 
τάξη καί ή Ιργαζόμενη άγροτιά Ινδία φέρονταν Ιξ ίσου γιά τό 
πέρασμα σέ άνώτερες μορφές, στίς σοσιαλιστικές μορφές άγροτι- 
κής παραγω γής. Γ ι ’  αύτό ή πρωτοβουλία τής κρατικής Ιξουσίας 
τής Ε Σ Σ Δ  ύποστηρίχθηκε άπό τίς έργατικές μάζες τής αγροτιάς, 
πού προσχώρησαν θεληματικά στα  κολχόζ.

Τ ό  πέρασμα άπό μιά παλιά ποιοτική κατάσταση σέ καινούρ· 
για, πέρασμα πού συντελεϊται χωρίς έκρηξη, μέ τή βαθμια ία 
συσσώρευση τώ ν στοιχείων τής καινούργιας ποιότητας καί μέ τήν
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Ιξαφάνιση τής παλιάς ποιότητας, δέν πρέπει νά τό συγχέουμε μέ 
τήν εξελικτική μορφή κίνησης.

Ριζικές άλλαγές, αποφασιστικές στροφές δέν είναι μόνο τά 
άλματα πού συντελοΰνται μέ έκρηξη, άλλά καί τά άλματα πού 
συντελοΰνται μέ τό  βαθμια ίο  πέρασμα άπό τήν παλιά ποιότητα 
σέ καινούργια- τά  τελευταία αύτά άλματα δέν πρέπει νά τά  άνά- 
γουμε μόνο σέ ποσοτικές άλλαγές. «Π α ρ ’  δλο τό βαθμια ίο του, 
τό πέρασμα άπό τή μιά μορφή κίνησης στήν άλλη— διδάσκει δ 
“ Ενγκελς— πάντοτε παραμένει άλμα, αποφασιστική στροφή»*. 
Συνεπώς βαθμιαίες μποροΰν νά είναι δχι μόνο οί ποσοτικές άλ
λαγές, άλλά καί οί ποιοτικές άλλαγές.

“ Ετσι ή μαρξιστική διαλεκτική βγάζει στό φ ω ς  τήν ούσία 
τών ποιοτικών άλλαγών πού συντελοΰνται στή φΰση κα'ι στήν κοι
νωνία, δείχνει δτι δ άλματικός τρόπος περάσματος άπό μιά ποιο
τική κατάσταση σέ άλλη είναι καθολικός άντικειμενικός νόμος τής 
έξέλιξης. Συνάμα δείχνει δτι τά ποιοτικά περάσματα, τά  άλματα, 
εκδηλώνονται κατά διαφορετικούς τρόπους, σ ’  έξάρτηση άπό τά 
είδικά χαρακτηριστικά τοΰ φαινομένου. Τ ά  ποιοτικά περάσματα, 
τά άλματα μποροΰν νά συντελοΰνται τόσο μέ έκρηξη, δσο καί μέ 
τή βαθμιαία συσσώρευση τώ ν στοιχείων τής καινούργιας ποιότη
τας κα'ι μέ τή βαθμιαία έξαφάνιση τής παλιδς ποιότητας.

Τό πέρασμα μέ ίκρηξη άπό τήν παλιά ποιότητα στήν  
καινούργια ποιότητα. Ή  θέση τής διαλεκτικής μεθόδου γιά τό  
πέρασμα μέ έκρηξη άπό τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια περι
λαμβάνει πολλά φαινόμενα τής φύσης καί τής κοινωνίας. ‘ Η  Ιδιο
μορφ ία τώ ν περασμάτων πού συντελοΰνται μέ έκρηξη συνίσταται 
στό δτι συντελοΰνται γρήγορα, άλλάζοντας Απότομα τή φύση τώ ν 
φαινομένων. Ή  καταστροφή τοΰ παλιοΰ καί ή γένεση τοΰ και
νούργιου συντελοΰνται έδώ  σάν πράξη καθοριστικού κτυπήματος.

Σ τόν  άριθμό τώ ν περασμάτων άπό τήν παλιά ποιότητα στήν 
καινούργια, που γίνονται στή φύση μέ έκρηξη, Ανήκουν πολλά 
φαινόμενα τοΰ μικρόκοσμου. “ Ε τσι ή μετατροπή δύο φωτονίω ν 
σέ ένα ήλεκτρόνιο καί ένα ποζιτρόνιο, κα θώ ς καί τό Αντίστροφό 
προτσές τής μετατροπής ένός ήλεκτρονίου και ένός ποζιτρονίου 
σέ δυο φ ωτόνια , συντελεΐται γρήγορα καί άπότομα. Τέτιες ξα 
φνικές καί Ακαριαίες μετατροπές είναι καί ή ραδιενεργός μετα
τροπή τοΰ άτομικοΰ πυρήνα κάτω  άπό τήν έπίδραση ένός π ρ ω 
τονίου ή νετρονίου, πού έχει είσχωρήσει μέσα του Απ’  έξω , καί

1. Φ. ΈνγκβΧς, Άντι-Ντΰρινγκ, 1952, σελ. 63.
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ή διάσπαση τών ατομικών πυρήνων κάτω  άπό τήν έπίδραση κο
σμικών άκτίνων μεγάλης ένέργειας.

Στίς χημικές αντιδράσεις τό προτσές μετατροπής μιας κατά
στασης σέ άλλη μέ έκρηξη, συντελεϊται κατά τήν Ικτόνωση, κατά 
τή συνηθισμένη έκρηξη. Κ ατά τήν εκτόνωση όλη ή μάζα τής δ ο 
σμένης χημικής ουσίας γρήγορα, καί διά μιας, άλλάζει τή χη
μική της φΰση και μέ τήν έκρηξη περνά από τή στερεά κατάσταση 
σέ αεριώδη κατάσταση.

Στήν κοινωνική ζω ή τό πέρασμα μέ Ικρηξη άπό τήν παλιά 
ποιότητα σέ καινούργια παρατηρεΐται στίς συνθήκες τής κοινω
νίας πού είναι χωρισμένη σέ έχθρικές τάξεις. Τό πέρασμα αΰτό 
προϋποθέτει τήν ανατροπή τής ΰπάρχουσας έξουσίας καί τή δη
μιουργία καινούργιας έξουσίας κα'ι συντελεϊται μέ πρωτοβουλία 
τώ ν καταπιεζομένων μαζών, άπό τα κάτω , συναντώντας σφ ο
δρή άντίσταση άπό τ'ις κυρίαρχες τάξεις.

Τέτιες έκρήξεις είναι τά έπαναστατικά περάσματα άπό έναν 
κοινωνικο οικονομικό σχηματισμό σέ άλλον, άπό τό δουλοκτητικό 
καθεστώς στό φεουδαρχικό, άπό τό φεουδαρχικό στό κεφαλαιο
κρατικό, άπό τό κεφαλαιοκρατικό στό σοσιαλιστικό. Ή  άντι- 
κατάσταση τοΰ παλιοΰ τρόπου παραγωγής άπό καινούργιο τρόπο 
παραγωγής στήν ταξική κοινωνία γίνεται μέ Ικρηξη, μέ έπανά- 
σταση, έπειδή οί έκμεταλλευτικές τάξεις ποτέ δέ θά  παραιτηθούν 
θεληματικά άπό τήν οίκονομική κα'ι πολιτική τους κυριαρχία, 
έπειδή μπορούν νά άνατραποϋν μόνο μέ βίαιες Ινέργειες άπό μέ
ρους τώ ν έκμεταλλευομένων μαζών. Μόνο ή έκμηδένιση τής πα
λιάς κρατικής Ιξουσίας κα'ι ή δημιουργία καινούργιας, μόνο ή 
άντικατάσταση τών παλιών κοινωνικών σχέσεων μέ καινούργιες 
είναι σέ θέση νά Ιπιφέρουν ριζικές, ποιοτικές άλλαγές στή ζωή 
τών άνθρώπων, ν* άντικαταστήσουν τό παλιό κοινωνικό καθε
στώ ς μέ καινούργιο. Ή  λυσσαλέα άντίσταση τής άστικής τάξης 
στήν κίνηση τών μαζών πρός τό σοσιαλισμό, ή πρακτική πείρα 
από τήν πάλη τώ ν Ιργαζομένων τής χώρας μας γιά τό σοσιαλι
σμό, καθώ ς καί ή πρακτική πείρα άπό τήν πάλη τών Ιργαζομένων 
τών άλλων χωρών, άποτελούν ζωντανή άπόδειξη αυτού τοΰ 
πράγματος.

Τό πέρασμα άπό τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια 
ποιότητα μέ βαθμιαία συσσώρευση τώ ν  στοιχείων της και
νούργιας ποιότητας καί μέ τήν νέκρωση τώ ν  στοιχείων της 
παλιάς ποιότητας. Τ ό πέρασμα τών ποσοτικών άλλαγών σέ 
ποιοτικές μέ τή βαθμιαία συσσώρευση τών στοιχείων τής και-
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νοΰργιας ποιότητα ; καί τή βαθμιαία άπονέκρωση τών στοιχείων 
τής παλιάς ποιότητας είναι χαρακτηριστικό γιά πολλά φαινόμβνα 
τής φΰσης καί τής κοινωνίας. Τό Ιδιαίτερο πού χαρακτηρίζει 
αύτή τή μορφή είναι δτι τό προτσές τοΰ περάσματος από τήν 
παλιά ποιότητα σέ καινούργια συντελεΐται στήν προκειμένη π ε
ρίπτωση σέ μεγάλο χρονικό διάστημα κα'ι βαθμια ία , συντελεΐται 
χωρίς έκρηξη. ^

Στόν αριθμό τώ ν φαινομένων τής φΰσης, δπου τό προτσές 
τοΰ περάσματος άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ καινούρ
για συντελεΐται βαθμια ία , άνήκουν : ή μεταμόρφω ση τών δργα- 
νισμών καί ή προσαρμογή τους στό μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 
ή Ιξέλιξη τώ ν ποικιλόμορφων ζαντανών δντων, μικροοργανισμών, 
φυτών, ζώ ω ν , ή Ιμφάνιση τώ ν ομοταξιών, τάξεων, οικογενειών, 
γενών καί είδών τώ ν ζώ ω ν  καί μιά σειρά αλλα προτσές.

*0  “ Ενγκελς μιλά γιά τή μεταμόρφωση τοΰ ανθρω πόμορφου 
πιθήκου σέ άνθρω πο καί τή χαρακτηρίζει σάν Ινα μακρόχρονο 
καί βαθμια ίο προτσές. Τ ό  πρώ το βήμα σ ’ αύτό τό προτσές εγινε 
δταν οί πίθηκοι άρχισαν νά χάνουν τή συνήθεια τής χρησιμο
ποίησης τώ ν χεριών κατά τό βάδισμα στή γή καί νά αποκτούν ολο
ένα καί περισσότερο τή συνήθεια να βαδίζουν όρθιοι. Κατόπιν οί 
πρόγονοί μας Ιπί πολλές χιλιετίες Ιμαθαν βαθμ ια ία  να προσαρ
μόζουν τά χέρια τους σέ Ιργασιακές πράξεις. Τ ό  δρθιο βάδισμα 
καί ή βαθμια ία τελειοποίηση τοΰ χεριοΰ οδήγησαν στή βαθμιαία 
άλλαγή καί τοΰ δργανισμοΰ στό σΰνολό του καί τών καθέκαστα 
μερών του. Παράλληλα μέ τό δρθιο βάδισμα, τήν τελειοποίηση 
τοΰ χεριοΰ καί τήν άλλαγή τοΰ δργανισμοΰ συντελοΰνταν καί ή 
Ιμφάνιση τοΰ Ιναρθρου λόγου. Τ α  δργανα τοΰ στόματος τοΰ π ι
θήκου μάθαιναν σιγά - σιγά να προφέρουν τόν Ιναν Ιναρθρο 
ήχο ύστερα άπό τόν αλλο. Σπ ουδαιότατος κρίκος στήν προέλευση 
τοΰ άνθρώπου είναι ή άνάπτυξη τοΰ Ιγκεφάλου καί τώ ν  α ισθη 
τηρίων δργάνων. ‘ Η  Ιργασία καί ό Ιναρθρος λόγος υπήρξαν τα 
κυριότερα κίνητρα, πού κάτω  άπό τήν Ιπίδρασή τους ό εγκέφα
λος τοΰ πιθήκου μετατράπηκε βαθμιαία  σέ άνθρώπινο έγκέφαλο 
— καί μέ τήν άνάπτυξη τοΰ Ιγκέφαλου συμβάδιζε καί ή πάρα 
πέρα άνάπτυξη τώ ν αισθητηρίων δργάνων.

Στήν κοινωνική ζω ή  παράδειγμα τέτιου φαινομένου πού Ιξε- 
λίσσεται χωρίς έκρήξεις, χωρίς τήν ακαριαία ίκμηδένιση τοΰ πα - 
λιοΰ καί τήν οίκοδόμηση τοΟ καινούργιου, είναι ή γλώσσα .

‘ Η  γλώσσα σαν κοινωνικό φαινόμενο Ιχει τά ειδικά χαρακτη
ριστικά της, Ιξελλίσσεται σύμφ ω να μέ νόμους διαφορετικούς άπό- 
τούς νόμους Ιξέλιξης τώ ν φαινομένων τής βάσης καί τοΰ Ιποικ ο-
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δομήματος. Τ ό  λεξιλόγιο τής γλώσσας δέν αλλάζει μέ τήν άκ α- 
ριαία κατάργηση τοΰ παλιοΰ καί τή δημιουργία τοΰ καινούργιου, 
δπω ς γίνεται στον τομέα τοΰ Εποικοδομήματος, αλλά μέ τή β α 
θμιαία συμπλήρωση τοΰ ΰπάρχοντος λεξιλογίου μέ καινούργιες 
λέξεις, πού γεννιούνται σέ σύνδεση μέ τίς αλλαγές τών συνθηκών 
τής κοινωνικής ζω ής, μέ τήν άνάπτυξη τής παραγωγής, τοΰ π ο
λιτισμού κλπ. Τ ό  ϊδιο Ισχύει καί γιά τή γραμματική υφή, πού 
αλλάζει άκόμα πιό άργά άπ ’  δ,τι τό βασικό άπόθεμα λέξεων, πού 
διατηρείται γιά 2να μακρόχρονο διάστημα. Ή  γλώσσα είναι π ροϊόν 
σειράς έποχών, άποτέλεσμα μακρόχρονης Ιστορικής έξέλιξη;.

Ό  μαρξισμός δέν παραδέχεται ξαφνικές έκρήξεις στήν Ιξέλι- 
‘ ξη τής γλώσσας, τόν ξαφνικό θάνατο μιας ΰπάρχουσιας γλώ σσα ς 
κα'ι τήν ξαφνική γέννηση καινούργιας γλώσσας. Ή  έξέλιξη τής 
γλώσσας συντελεΐται μέ τήν τελειοποίηση τών βασικών στοιχείων 
τής ύπάρχουσας γλώσσας, συντελεΐται βαθμια ία καί μακρόχρονα. 
«* υ  μαρξισμός πιστεύει δτι τό πέρασμα μιας γλώσσας άπό τήν 
παλιά ποιότητά της σέ καινούργια συντελεΐται δχι μέ έκρηξη, 
δχι μέ τήν έξαφάνιση τής ύπάρχουσας γλώσσας καί τ|ή δημιουρ
γ ία καινούργιας, άλλα μέ τή βαθμιαία συσσώρευση τώ ν  στοιχείωΙν 
τής καινούργιας π οιότη τα ς συνεπώς μέ τή βαθμιαία άπονέκρωση 
τώ ν  στοιχείων τής παλιάς ποιότητας» \ !

Δέν είναι σω στός  δ Ισχυρισμός δτι τά πολυάριθμα γεγονότα 
διασταύρωσης γλωσσώ ν, πού σημειώθηκαν στήν ίστορία , συντε- 
λέστηκαν σάν έκρήξεις, σάν ξαφνικά περάσματα άπό τήν παλιά 
ποιότητα σέ καινούργια ποιότητα. Ή  διασταύρωση τώ ν  γλωσ
σώ ν  είναι μακρόχρονο προτσές πού διαρκεΐ έκατοντάδες χρόνια.

Δέν πρέπει νά φανταζόμαστε τή διασταύρωση τώ ν γλω σσώ ν  
σάν κάτι πού δημιουργεί τάχα κάποια καινούργια, τρίτη' γ λώ σσα , 
δταν λόγου χάρη συντελεΐται διασταύρωση δύο γλωσσώ ν. Ή  δια
σταύρωση τώ ν γλωσσώ ν στίς ταξικές κοινωνίες συντελεΐται Ιτσι 
πού ή μία άπό τίς γλώσσες νικά τήν άλλη, καί ταυτόχρονα δ ια 
τηρεί τό βασικό άπόθεμα λέξεων καί έξακολουθεΐ νά αναπτύσ
σεται σύμφ ω να μέ τούς δικούς της Ισωτερικούς νόμους, Ινώ  ή 
άλλη γλώσσα χάνει βαθμια ία  τήν ποιότητά της καί άπονεκρώνεται.

Μέ τή βαθμιαία συσσώρευση τώ ν στοιχείων τής καινούργιας 
ποιότητας καί τή βαθμιαία Ιξαφάνιση τής παλιάς ποιότητας συν- 
τελέστηκε ή γέννηση τώ ν Ιθνικών γλωσσών. Κ αί μέ τόν ϊδιο τρό
πο θά  συντελεσθεΐ δ σχηματισμός στήν αρχή γλωσσώ ν κατά ζώ*

1. I. Β. Στάλιν, Ό  μαρξισμός καί τά ζητήματα τής γλωσσολογίας. 
Γκοσπολιτιζντάτ, 1953, σελ. 28.

193
13



νες καί έπειτα ή συγχώνευσή τους σέ μιά κοινή διεθνή γλώσσα 
υστέρα άπό τή νίκη τοΰ σοσιαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα. Έ δ ώ  
πρέπει νάχουμε ύπ* δψη δτι τό προτσές ανάδειξης γλωσσών κατά 
ζώνες και τής συγχώνευσής τους σέ μιά κοινή γλώσσα θ ά  δια 
φέρει ριζικά από τό  προτσές τοΰ σχηματισμού τών εθνικών γλω σ
σώ ν λόγω τής διαφοράς τών κοινωνικών συνθηκών, δπω ς τό δεί
ξαμε αυτό στό τρίτο κεφάλαιο.

Τ ό βαθμιαίο πέρασμα από τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια 
γίνεται κα'ι σέ αλλα φαινόμενα τής κοινωνικής ζω ής. "Κτσι ή 
έξέλιξη τής σοβιετικής κοινωνίας συντελεϊται χωρ'ις έκρήξεις, μέ 
τό βαθμια ίο  πέρασμα άπό τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια 
ποιότητα— άπό τό σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό.

4. Ο) Ιδιομορφίες τοΰ περάσματος 
άπό τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια ποιότητα 

στίς συνδήκες τής σοσιαλιστικής κοινωνίας

Μιά άπό τ'ις σπουδαιότερες Ιδιομορφίες τής έξέλιξης τής κοι
νωνίας, πού δέν έχει έχθρικές τάξεις, είναι ό βαθμια ίος χαρακτή
ρας τοΰ περάσματος άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ και
νούργια ποιοτική κατάσταση.

Ό  Μ άρξ κα'ι ό "Ενγκελς, δημιουργώντας τήν έπιστήμη τών 
νόμων τής έξέλιξης τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας, ξεκινοΰσαν 
άπό τήν άποψη δτι υστέρα άπό τή νίκη τής προλεταριακής έπα- 
νάστασης καί τήν εγκαθίδρυση τής δικτατορίας τοΰ προλεταριά
του ή κοινωνική έξέλιξη θ ’  άποκτήσει καινούργιο ποιοτικά ορι
σμένο, δτι θά  έμφανισθοΰν κα'ι θά  δροΰν νέοι κοινωνικοί παρά
γοντες, νέες κοινωνικές δυνάμεις. "Ε τσι ό Μ άρξ σέ μιά άπό τ'ις 
πρώτες έργασίες του— στήν « ’ Α θλιότητα τής φιλοσοφίας»— έγρα
φε δτι μόνο δταν δέν θά  υπάρχουν πιά τάξεις κα'ι ταξικός άντα- 
γωνισμός «ο ί κοινωνικές έξελίξειζ  θά  πάψουν νά είναι πολιτικές  
έπαναστάσεις».

Μιλώντας γιά τήν άντικατάσταση τοΰ κεφαλαιοκρατικού κα
θεστώ τος άπό τό σοσιαλιστικό, ό Μ άρξ κα'ι δ "Ενγκελς τόνιζαν 
τήν άνάγκη νά γίνεται διάκριση άνάμεσα στήν Ιδιομορφία τών 
έπ'ι μέρους σταδίων, πού παρατηρούνται στό κοσμοϊστορικό αυτό 
άλμα, καί στήν Ιδιομορφία τής έμφάνισης τώ ν γενικών νομοτε- 
λειών στό καθένα άπ ’  αυτά τά στάδια. "Α ν γιά τήν άνατροπή 
τής έξουσίας τοΰ κεφαλαίου κα'ι τήν κατοχύρωση τής δικτατορίας 
τού προλεταριάτου είναι άναγκαία ή κοινωνική έκρηξη, ή προ
λεταριακή έπανάσταση, άπό τό άλλο μέρος, οί ριζικοί μετασχη
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ματισμοί τής κοινωνίας υστέρα άπό τήν έγκαθ-ίδρυση τής δικτα
τορίας τοϋ προλεταριάτου προϋποθέτουν Ινα προτσές βαθμιαίας 
αντικατάστασης τοΰ παλιοΰ άπό τό καινούργιο.

*0  Β . I . Λένιν, άναπτύσσοντας στίς καινούργιες Ιστορικές 
συνθήκες τή διδασκαλία τοΰ Μ αρξ καί τοΰ “ Ενγκελς, τόνιζε τήν 
ποιοτική διαφ ορά τής έξέλιξης τής κοινωνίας υστέρα άπό τή νίκη 
τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου. “ Ετσι στήν Εργασία του «Τ ά  
καθήκοντα τοΰ προλεταριάτου στήν έπανάσταση μας» δ Λένιν 
Εγραφε δτι τό πέρασμα άπό τήν πρώτη φάση τοϋ κομμουνισμοϋ 
στή δεύτερη θά  είναι βαθμια ίο , δτι «δ  σοσιαλισμός πρόκειται 
άναπόφευκτα νά μετεξελιχθεΐ βαθμια ία στόν κομμουνισμό 
Σ τό  λόγο του στό Ιο  πανρωσικό συνέδριο τών άγροτικών τμ η 
μάτων, τών επιτροπών φτωχολογιάς καί τώ ν κομμούνων δ Β . I. 
Λένιν τόνισε δτι, δν μια τέτια ανατροπή σαν τό γκρέμισμα τοϋ. 
τσαρισμοΰ καί τήν κατάργηση τής τσιφλικάδικης χρήσης τής γής, 
μπόρεσε νά συντελεστεΐ σχετικά εύκολα, στό κέντρο μέσα σε με
ρικές μέρες καί σ ’  δλη τή χώρα μέσα σέ μερικές βδομάδες, άπό 
τό  άλλο μέρος μια άνατροπή σάν τό πέρασμα άπό τά μικρά μονο
πρόσωπα άγροτικά νοικοκυριά στήν κοινωνική καλλιέργεια τής 
γής, θ ’  απαιτήσει πολύ χρόνο, θ ά  γίνει μέ μιά σειρά βαθμιαία 
περάσματα. « . . .  Τ ό  πέρασμα στό σοσιαλισμό είναι άδύνατο χω 
ρίς μιά ολόκληρη σειρά άπό βαθμιαίες προκαταρκτικές βαθμίδες»*.

Στήν περίοδο τής εδραίωσης στή χώρα μας τοΰ σοσιαλιστι- 
κοΰ τρόπου παραγωγής πολλές σπουδαιότατες ποιοτικές άλλαγές 
συντελοΰνταν άκριβώς με τή βαθμιαία συσσώρευση τής καινούρ
γιας ποιότητας καί τή βαθμιαία Εξαφάνιση τής παλιάς ποιότη
τας. Τέτιο λόγου χάρη ήταν τό  προτσές τοΰ περάσματος άπό τό 
άστικό καθεστώ ς τοΰ άτομικοϋ άγρότη στό σοσιαλιστικό, στό 
κολχόζνικο καθεστώς.

Στίς συνθήκες τοΰ σοσιαλισμοΰ πού νίκησε στήν Ε Σ Σ Δ  δέν 
ύπάρχει Εδαφος γιά κοινωνικές Εκρήξεις, γιά πολιτική Επανά
σταση, Επειδή στήν Ε Σ Σ Δ  δέν υπάρχουν τάξεις Εχθρικές μεταξύ 
τους. "Απεναντίας μέ βάση τή νίκη τοΰ σοσιαλιστικού τρόπου 
παραγωγής διαμορφώθηκαν οριστικά τέτιες κινητήριες δυνάμεις, 
δπω ς είναι ή ήθικοπολιτική Ενότητα τής σοβιετικής κοινωνίας, 
ή φιλία τώ ν  λαών καί δ σοβιετικός πατριωτισμός. Τ ό  Σοβιετικό 
κράτος, τό Κομμουνιστικό Κ όμμα τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς  καί δ 
λαός άποτελοΰν Ενα Ενιαίο σύνολο. Σ έ  τέτιες συνθήκες τό  πέρα

1. Β. I. Abnv, Ά παντα, τόμ 24ος, σελ. 62.
2.Β. I. Λ&ι*, Ά παντα, τόμ. 28ος, σελ. 318.
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σμα άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ καινούργια συντελεϊ- 
ται κατ’  αρχήν διαφορετικά άπ ’  δ,τι σε μιά κοινωνία που άποτε- 
λεΐται άπό Ιχθρικές τάξεις. Σ το  σοσιαλισμό τά  άλματα, ot π οιο 
τικές άλλαγές στήν κοινωνία δέν συντελοΰνται μέ έκρηξη, άλλά 
μέ τή βαθμιαία ΰπερνίκηση τοΰ παλιοΰ καί τή συσσώρευση τοΰ 
καινούργιου. Έ δ ώ  Ιπικεφαλής τής πάλης τοΰ λαοΰ γιά τή νίκη 
τοΰ καινούργιου στέκουν τό Σοβιετικό κράτος καί τό Κομμουνι
στικό Κ όμμα. Τό Κομμουνιστικό Κ όμμα καί τό Σοβιετικό κρά
τος ξανοίγουν στό σοβιετικό λαό τ'ις προοπτικές άνάπτυξης τής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, τους δρόμους καί τά μέσα τώ ν ριζικών 
ποιοτικών μετασχηματισμών στόν τομέα τής οίκονομίας, τοΰ π ο- 
λιτισμοΰ καί τής Ιπιστήμης.

Τ ό  19ο Συνέδριο τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιε
τικής Έ ν ω σ η ς  χάραξε ?να μεγαλειώδικο πρόγραμμα οικονομι
κής καί πολιτιστικής άνοικοδόμησης γιά τά άμέσως έπόμενα χρό
νια, πού ή Ικπλήρωσή του θ ά  άποτελέσει μεγάλο βήμα στό δρό 
μο τής Ιξέλιξης τής σοβιετικής κοινωνίας άπό τό σοσιαλισμό στόν  
κομμουνισμό.

“Ετσι στίς συνθήκες τοΰ σοσιαλισμοί) καί τοΰ κομμουνισμοί 
τό  πέρασμα άπό τήν παλιά ποιότητα στήν καινούργια δέν συν- 
τελεΐται μέ Ικρηξη, άλλά μέ τή βαθμια ία συσσώρευση τώ ν  στοιχείων 
τής καινούργιας ποιότητας καί τή βαθμιαία Ιξαφάνιση τώ ν  στοι
χείων τής παλιάς ποιότητας. Σ έ  τ (  συνίσταται ή Ιδιομορφία τής 
γέννησης καί τής έδραίωσης τής καινούργιας ποιότητας στίς συν
θήκες τοΰ σοσιαλισμοΰ;

Π ρώ το, στό  δτι δλες ot συντελούμενες άλλαγές δέν προϋπο
θέτουν τήν Ανατροπή τής ύπάρχουσας Ιξουσίας καί τή δημιουργία 
καινούργιας Ιξουσίας, άλλά άντίστροφα, πραγματοποιοΰνται μέ 
πρωτοβουλία τής ύπάρχουσας Ιξουσίας, δέν προϋποθέτουν τήν άντί- 
σταση τώ ν πλατιών μαζών τώ ν  έργαζομένων, άλλά τήν πιό Ινερ- 
γή υποστήριξή τους. Ot ριζικές ποιοτικές άλλαγές στή χώ ρα μας 
δέ σημαίνουν Ικμηδένηση τώ ν βάσεων καί τώ ν  άρχών τοΰ σ ο -  
σιαλισμοΰ, άλλά άνάπτυξή τους μέ δλα τά  μέσα καί τελειοποίη
σή τους.

Δεύτερο, τό πέρασμα άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ 
Καινούργια στίς συνθήκες τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τοΰ κομμουνισμοϋ 
Αποκλείει τις Ικρήξεις, τΙς πολιτικές Ιπαναστάσεις κα'ι άνατροπές 
στίς σχέσεις παραγωγής.

Τρίτο, ή Ιδραίωση τοΰ καινούργιου στό σοσιαλισμό καί στόν 
κομμουνισμό είναι προτσές βαθμια ίο .

‘ Ω στόσο τήν άναγνώριση τοΰ βαθμιαίου τώ ν  ποιοτικών άλ-
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λαγών στό σοσιαλισμό καί στόν κομμουνισμό δεν πρέπει να τήν 
Αντιλαμβανόμαστε σάν βραδύτητα τώ ν  ρυθμών έξέλιξης. Ή  κοι
νωνική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, ή Ελλειψη Εκμεταλλευ
τικών τάξεων, ή έλλειψη περιοδικών κρίσεων Υπερπαραγωγής, 
κα θώ ς και μιά σειρά άλλες Ιδιομορφίες καί πλεονεκτήματα τοΰ 
σοσιαλιστικοί καθεστώτος συντελούν ώστε οί παραγωγικές δυ
νάμεις νά άναπτύσσονται Ιδώ  μέ Ιπιταχυνόμενους ρυθμούς.

Α ύτό Επιβεβαιώνεται απ ’  δλη τήν πρακτική πείρα τής σοσια
λιστικής άνοικοδόμησης στήν Ε Σ Σ Δ . Σέ μια σχετικά σύντομη 
Ιστορική περίοδο ή χώ ρα μας ξεπέρασε τά κυριότερα κεφαλαιο
κρατικά κράτη ώ ς πρός τους ρυθμούς ανάπτυξης τής βιομηχα
νικής κα'ι τής άγροτικής παραγωγής, ώ ς πρός τούς ρυθμούς ανά
πτυξης τοΰ πολιτισμού καί τώ ρα  προχωρεί μέ ρυθμούς πού δέν 
Υπήρξαν καί δέν μπορούν νά υπάρξουν στίς συνθήκες τοΰ καπι
ταλισμού.

O t λέξεις «βαθμιαίο πέρασμα», «βαθμιαία συσσώρευση της 
καινούργιας 'ποιότητας» δέ δείχνουν τούς ρυθμούς άνάπτυξης, 
άλλά τό  χαρακτήρα τώ ν περασμάτων άπό τήν παλιά κατάσταση 
«τήν  καινούργια κατάσταση.

5. Ό  άνοδικός χαρακτήρας τοΟ 
προτσές τής έξέλιξης

Τ ό  πέρασμα τώ ν  ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές 
σημαίνει δτι τό προτσές της έξέλιξης συντελεϊται δχι σάν απλή 
Επανάληψη τοΰ σταδίου πού διανύθηκε, άλλά σάν κίνηση άνο- 
δική, σάν πέρασμα άπό τό  άπλό στό σύνθετο, άπό τό κατώ τε
ρ ο  στό άνώτερο, άπό τήν παλιά ποιοτική κατάσταση σέ καινούρ
για ποιοτική κατάσταση.

Σ τή  φ ιλοσοφία τοΰ παρελθόντος, καθώ ς καί στή σύγχρονη 
άστιχή φιλοσοφία , ήταν πλατιά διαδομένη ή μεταφυσική δποψη, 
σύμφ ω να μέ τήν δποία ή  κίνηση, ή έξέλιξη συντελεϊται τάχα κα
τά κλειστό κύκλο σάν Ιχανάληψη ένός κ α ί τοΰ Ιδιου, μιά γιά 
πάντα δοσμένου προτσές.

*0  "Ενγκελς, Επικρίνοντας τή μεταφυσική άποψη γιά τή ν Ι- 
ξέλιξη, πού κυριαρχούσε τό 18ο αΙώνα, Εγραφε : « Ή  φύση βρί
σκεται σέ αΙώνια κίνηση' αύτό τό ήξεραν καί τότε. Σύμφ ω να δ 
μ ω ς  μέ τήν τοτινή άντίληψη, ή κίνηση αύτή περιστρεφόταν Ιξ Ισον 
αΙώνια σ* Ενα καί τόν ίδιο  κύκλο, κι Ετσι παρέμενε κυριολεκτικά 
στό Ιδια μέρος : δδηγοΰσε πάντα στίς ίδιες συνέπειες»1.

1. Φ. ’ Ετγχβλς, Ό  Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γερ
μανικής κλασικής φιλοσοφίας, Γκοσπολιτιζντάτ, 1962, σελ. 31.
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Σύμ φ ω να μέ τή μεταφυσική αυτή άποψη ό κύαμος τών 
άστρω ν και τό ηλιακό σύστημα παραμένουν τάχα τέτια π ο ί^ τα ν  
ανέκαθεν, σ ’  αυτά τίποτε δέν καταστρέφεται κα'ι τίποτε δέν γεν
νιέται. Κανένα ζώ ο , κανένα φυτό τής γής από τονς πιό παλιούς 
καιρούς δέν εγινε ποιοτικά αλλιώτικο. 'Η  ίστορία τής κοινωνίας 
είναι τάχα κι αύτή επανάληψη τών ίδιω ν σταδίω ν. Ά π ’ αύτή 
τήν -ϊποψη είναι πάρα πολύ Ινδεικτική ή κοινωνική θεω ρία  τοϋ 
Ίτα λοΰ  φιλοσόφου Βίκου (16 68— 1744), πού θεωροΰσε οτι ή κοι
νωνία διαγράφει συνεχώς επαναλαμβανόμενους κύκλους. Κατά 
τόν Βίκο, ή κοινωνία στήν άρχή περνά τήν περίοδο τής παιδι
κής ηλικίας, δπου κυριαρχούν ή θρησκευτικη κοσμοθεωρία καί ή 
δεσποτεία" κατόπιν ερχεται η περίοδος τής νεανικής ηλικίας μέ 
τήν κυριαρχία τής αριστοκρατίας καί τοΰ θεσμού τών ιπποτών4 
τέλος Ιρχεται ή περίοδος τής ωριμότητας, όπότε ανθίζουν ή επι
στήμη καί ή δημοκρατία, καί όπότε ή κοινωνία ταυτόχρονα β α 
δίζει πρός τά π ίσω, πρός τήν παρακμή. Ή  περίοδος τής παρακ
μής αντικαθίσταται ξανά άπό τήν περίοδο τής παιδικής ηλικίας. 
Καί οΰτω  καθεξής καί οΰτω  καθεξής.

Στήν άστική κοινωνιολογία τής εποχής τοΰ ιμπεριαλισμού ή 
«θ εω ρία  τώ ν κύκλων» πήρε έξαιρετικά αντιδραστικό χαρακτήρα. 
Α ύτό μαρτυρούν οί απόψεις τοΰ Σπένγκλερ— Ιδεολογικού εκπρο
σώ που τώ ν γερμανών Ιμπεριαλιστών, ενός άπό τούς Ιδεολογικούς 
προδρόμους τοΰ φασισμού. Ή  κοινωνία, κατά τόν Σπένγκλερ, 
περνά τρεις βαθμίδες έξέλιξης : γέννηση, άκμή καί παρακμή. 
Τ ό  σύγχρονο στάδιο τής ανθρώπινης Ιστορίας, δήλωνε ό Σπένγ
κλερ, είναι δήθεν «στάδιο  τής δύσης», δπου «δλες οί Ιπιτεύξεις 
τοΟ σύγχρονου πολιτισμού θά  καταστραφ οΰν». 01 κατακτητικοί 
πόλεμοι, ή υποδούλωση τοΰ. ένός άνθρώπου άπό άλλον υπαγο
ρεύονται δήθεν άπό τήν ίδ ια  τήν πορεία τής άνθρώπινης ιστο
ρίας. Ή  Ιδιομορφία τοΰ πολιτισμού τοϋ 20οΰ αΙώ να, διαλαλοΰ- 
σε αύτός δ  φ ω τοσβέστης, είναι τέτια πού δ άνθρω πος τείνει στήν 
κατάχτηση Ιδαφ ώ ν . Αύτή ήταν ή «φ ιλοσοφ ία » Ινός άπό τούς 
πρώτους ιδεολογικούς έκπροσώπους τώ ν γερμανών Ιμπερια
λιστών.

Μέ τό ίδιο πνεΰμα, πού οί προηγούμενοι φωνασκοΰσαν γιά 
«καταστροφ ή τοΰ πολιτισμοΰ» καί γιά δπισθοδρόμηση τής κοι
νω νίας» , φωνασχοΰν σήμερα χαί οί όπαδοί τώ ν  άμερικανών 
Ιμπρηστών Ινός νέου παγκόσμιου πολέμου.

«Σ ά ν  τούς χοίρους κατρακυλάμε στόν κατήφορο πρός μ ιά β ά ρ 
βαρη. ύπαρξη άνάμεσα σέ βρω μερά Ιρείπια» —  αυτά υποστηρίζει 
στό βιβλίο του « Ό  δρόμος π ρ ότή  σω τηρία» δ φανατικός φ ω τ ο -
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ίβέστης κα'ι μισάνθρωπος Β . Φόχτ. « Ώ ς  ιό  τέλος αΰτοϋ τοΰ 
αΙώνα, δν δέν συμβεΐ κάτι τό Απρόβλεπτο —  διαλαλεΐ ό αρκετά 
γνωστός θεωρητικός τής Ιμπεριαλιστικής αντίδρασης Μπ. Ρ ά σ- 
σελ— μπορεί να συμβοΰν τά εξής : τέλος τής ανθρώπινης ζωής, 
καί πιθανόν κα'ι κάθε ζω ής πάνω στή γή, έπάνοδος στή βα ρβα 
ρότητα, Ινωση τοΰ κόσμου κάτω  άπό τήν Ιξουσία μιας μόνο κυ
βέρνησης» (υπονοείται ή παγκόσμια κυριαρχία τών ’ Αμερικανών 
μονοπωλητών). Ό  αντιδραστικός κοινωνιολόγος "Α λμπερτ Σ βά ι- 
τσερ στό βιβλίο του «Φ ιλοσοφία τοΰ πολιτισμού» δηλώνει δτι ό 
σύγχρονος δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σέ κατάσταση βαθιάς 
παρακμής, επειδή τάχα ή γή δέν εχει πιά Ιφεδρεία άπό προικι
σμένους λαοΰς, Ικανούς νά καταλάβουν τήν αρμόζουσα θέση στό 
μέλλον. Τή «διέξοδο» ό "Α λμπερτ Σ βάιτσερ τή βλέπει στό νά κλη- 
θοΰ νοί ’ Αμερικανοί νά καταλάβουν τήθέση  τοϋ «ηγέτη τής πνευ
ματικής ζω ής» τής άνθρωπότητας.

Ή  θεω ρία  τής «άνακύκλησης» κα'ι τής «δύσης» τής κοινωνι
κής ζω ής άνασκευάζεται άπ ’  δλη τήν Ιστορία και τή σύγχρονη 
ζω ή  τώ ν λαών. Ο ϊ «θεω ρίες» αΰτοϋ τοΰ είδους είναι γνώ ρισμα 
τοΰ βαθμοΰ σαπίσματος τοϋ κεφαλαιοκρατικοϋ καθεστώ τος. 01 
Ιδεολογικοί εκπρόσωποι τή ; αστικής τάξης παρουσιάζουν τόν ανα
πόφευκτο χαμό τοϋ ξεπερασμένου κεφαλαιοκρατικοϋ καθεστώ τος 
σάν χαμό δλου τοΰ πολιτισμοϋ. *0  μαρξισμός γκρέμισε συθέμελα 
δλες αυτές τις Ιπινοήσεις τώ ν  άστών  φ ιλοσόφ ω ν κα'ι κοινωνιο
λόγων.

Ή  θέση γιά τήν άνοδική, προοδευτική Ιξέλιξη στήν προ- 
μαρξιστική φιλοσοφία διατυπώθηκε άπό τόν Χέγκελ μέ τήν μορ
φή τοΰ νόμου τής «άρνησης τής άρνησης». *Η χεγκελιανή ά ρ 
νηση τής άρνησης» σημαίνει δτι ή πρώτη κατάσταση στήν έξέ
λιξη (θέση), πού τήν άρνεΐται ή δεύτερη, ή καινούργια κατάστα
ση (άντίθεση), υποβάλλεται μέ τή σειρά της σέ δρνηση άπό μιά 
τρίτη κατάσταση (σύνθεση), πού συνδυάζει μέσα της τά  χαρα
κτηριστικά τής πρώτης κα'ι τής δεύτερης, παρουσιάζεται σάν μ ορ
φή συνδιαλλαγής τής θέσης καί τής άντίθεσης κα'ι άποτελεΐ Ιδιό
μορφη Ιπάνοδο στήν άφετηριακή θέση, άλλά σέ καινούργια πιά, 
άνώτερη βάση. Στόν Χέγκελ δ νόμος αύτός παρουσιάζεται σάν 
άρχή σύμφω να μέ τήν όποία κτίζει δλο του τό σύστημα. Ή  λο
γική ιδέα τής εξέλιξης κατ’  άνοδική γραμμή, πού ύπήρχε στή 
διαλεκτική τοϋ Χέγκελ, δόθηκε Ιτσι άπό τόν ϊδιο  μέ καθαρά μυ
στικιστική μορφή.

‘ Ο Μ άρξ κα'ι ό  "Ενγκελς υπέβαλαν σέ αυστηρή κριτική τήν 
Ιδεαλιστική διαλεκτική τοΰ Χέγκελ. Δημιούργησαν μιά καινούρ
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για μέθοδο, ριζικά Αντίθετη πρός τήν Ιδεαλιστική διαλεκτική τοβ 
Χέγκελ— τή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδο. ΣτΙς Ιργασίες δμως 
τοΰ Μ άρξ χα'ι τοΰ “ Ενγκελς σέ μιά σειρά περιπτώσεις διατηρή
θηκε ή έκφραση «δρνηση τής άρνησης», πού τήν είσήγε στή φ ι
λοσοφία ό Χέγκελ. Είναι ολοφάνερο δτι ή έκφραση <άρνηση τής 
άρνησης», δπω ς καί δλες ot δλλες θέσεις τής διαλεκτικής πον 
βρίσκουμε στόν Μ άρξ χαί στόν “ Ενγκελς, εχει κατ’  αρχήν δια 
φορετική σημασία Απ’  δ,τι στόν Χέγκελ.

“ Οταν ό Ντύρινγκ διετΰπωσε τόν Αναληθή ισχυρισμό δτι δ 
Μ άρξ χρησιμοποιεί τάχα τή χεγκελιανή διατύπωση «άρνηση τής 
άρνησης» γιά να θεμελειώσει τά κοινωνικο-οΐκονομικά του συμ
περάσματα, ό “ Ενγκελς Αντέκρουσε κατά τρόπο συντριπτικό τούς 
παράλογους ισχυρισμούς αύτού τοΰ είδους. ‘ Ο  Μ άρξ, έγραφε ό 
“ Ενγκελς, ποτέ δέν προσπαθούσε να Αποδείξει τήν Ιστορική Αναγ- 
καιότητα τής αντικατάστασης τοϋ καπιταλισμού άπό τό  σοσια
λισμό έπικαλοΰμενος τήν «δρνηση τής άρνησης». Τ ά  συμπερά
σματα τοΰ Μ άρξ βασίζονταν πάντα στήν εοευνα υλικού πλουσιό
τατου σέ στοιχεία, στα δεδομένα τοΰ πραγματικά συντελοΰμενον 
Ιστορικού προτσές. ‘ Ο  Μ άρξ εδινε σ ’  αύτή τή διατύπωση τήν 
έννοια δτι στόν πραγματικό κόσμο ή Ιξέλιξη ακολουθεί ανοδική 
γραμμή, δτι συντελεΐται ή δρνηση τού παλιοΰ άπό τό καινούργιο.

Καί ό  Β . I. Λένιν τάχθηκε Ιπίσης κατά τής διαστρέβλωσης 
άπό τούς Ιχθρούς τοΰ μαρξισμοϋ τής'ϊννοιας «δρνηση τής δρ -  
νησης» πού χρησιμοποιεί στή διδασκαλία του δ  Μ άρξ. “ Οταν 
στή δεκαετία 1890— 1900 δ  Ικπρόσωπος τοϋ φιλελευθέρου να- 
ροντνικισμοΰ Μιχαηλόφσκι διετΰπωσε τίς συκοφαντικές του έπι- 
νοήσεις σέ βάρος τοϋ Μ άρξ, Ισχυριζόμενος δτι τάχα δ Μ άρξ τίς 
θέσεις του δέν τίς Αποδεικνΰει μέ τίποτα δλλο παρά μέ τή χεγκε- 
λιανή «τρ ιάδα» (θέση— δρνηση— δρνηση τής δρνησης), δ  Λένιν 
ίδοσε τσεκουράτη Απάντηση στόν Μ ιχαηλόφσκι. « .. .Ό "Ε ν γ κ ελ ς  
λέει— έγραφε δ  Λένιν— δτι δ Μ άρξ, οδτε καν σκέφθηχε ποτέ του 
«ν ’  Αποδείξει» δ ,τι δήποτε μ έτ ίς  τριάδες τοΰ Χέγκελ, δτι δ  Μ αρξ 
μελετοΰσε καί Ιρευνούσρ'άπλώς τό πραγματικό προτσές, δτι γιά 
τόν Μ άρξ μοναδικό κριτήριο τής θεωρίας ήταν ή συμφωνία της 
μέ τήν πραγματικότητα»1.

“ Ετσι ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος θ εω ρεί δτι τό προτσές 
τής έξέλιξης Ακολουθεί προχωρητική, Ανοδική κίνηση Αχό τό  άχλό 
στό σύνθετο, Από τό  κατώτερο στό Ανώτερο, καί δχι κυκλική κί
νηση, δχι Απλή έπανάληψη τοϋ διανυμένου δρόμου.

1. Β. /. Λέη*, Άπαντα, τόμ. 1ος, aeX. 146.
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Ή  σύγχρονη περίοδος τής άνθρώπινης Ιστορίας έπιβεβαιώνει 
περίλαμπρα τήν δρθότητα τής θέσης τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
σχετικά με τόν ανοδικό χαραχτήρα τής έξέλιξης, σχετικά μέ 
τό ακατανίκητο τής κίνησης τής κοινωνίας πρός τόν κομμουνισμό, 
σάν ανώτατης μορφής υλικής παραγωγής καί κοινωνικών σχέσεων.

Ό  κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, πού υπήρξε κάποτε 
προοδευτικός, άπό καιρό εχει μετατραπεΐ σε δεσμά τής κοινωνι
κής έξέλιξης. ‘ Ο  καπιταλισμός, φθάνοντας στό ανώ τατο στάδιο 
άνάπτυξής του, στόν ιμπεριαλισμό, οδήγησε ώ ς τά έσχατα δρια 
τ'ις αντιθέσεις που τόν χαρακτηρίζουν. 'Η  ϊδια ή πορεία τής έξέ
λιξης τής κοινωνίας ?χει θέσει τό  ζήτημα τής προλεταριακής έπα- 
νάστασης.

‘ Η  νίκη τοΰ σοσιαλισμού και ή πετυχημένη άνοικοδόμηση τοΰ 
κομμουνισμού στήν Ε Σ Σ Δ , ή σοσιαλιστική ανοικοδόμηση στίς 
χώρες τής λαϊκής δημοκρατίας, τό Ισχυρό κομμουνιστικό κίνημα 
στίς χώρες τοΰ καπιταλισμοΰ, τό δυνάμωμα τής πάλης τώ ν λαών 
τώ ν  αποικιακών χωρών έναντίον τώ ν ιμπεριαλιστών ΰποδουλω- 
τώ ν του ς— δλα αύτά μαρτυροΰν τό ακατανίκητο τής έξέλιξης πρός 
τόν κομμουνισμό.

Τ ό  Ισχυρό κίνημα για σταθερή ειρήνη καί δημοκρατία, για τή 
ματαίω ση τώ ν σχεδίων τώ ν  Ιμπρηστών τοΰ πολέμου, για τήν άνε- 
ξαρτησία και τά  κυριαρχικά δικαιώματα τώ ν λαών είναι ή μορ
φ ή  Ικείνη δράσης τώ ν μαζών πού έκφράζει τά  επιτακτικά ζωτικά 
συμφέροντα τώ ν  έργαζομένων τάξεων. Είναι αξιοσημείωτο δτι 
οί λαοί τοΰ κόσμου πείθονται δλοένα καϊ περισσότερο π ώ ς μόνο 
τά  κομμουνιστικά κόμματα είναι συνεπείς άγωνιστές κατά τοΰ 
Ιμπεριαλιστικού ζυγού καϊ τώ ν πολέμων, δτι μόνο κά τω  άπό τή 
<τημαία τοΰ μαρξισμού -  λενινισμού μποροΰν νά έπιτευχθοΰν ρι
ζικές άλλαγές στήν κατάσταση τώ ν Ιργαζομένων, μποροΰν οΐ 
έργαζόμενοι νά άπαλλαχθοΰν άπό τήν προαιώνια σκλαβιά, τήν 
άνεργία, τήν άθλιότητα και τήν καταστροφή.

Στήν πάλη τώ ν μαζών γιά τό  σοσιαλισμό καί τή δημοκρατία 
Εναντιώνονται οί δυνάμεις τοΰ Ιμπεριαλισμού καί τής άντίδρα- 
σης. Οί τάξεις πού Ιφαγαν  τό ψωμί τους προσπαθούν μ* δλα τά 
μέσα νά άποτρέψουν τόν άναπόφευκτο χαμό τους. 'Ο σ ο  δμ ω ς 
κι δν  φρενιάζουν οί Ιμπεριαλιστές, δέ θ ά  μπορέσουν νά σταμα
τήσουν τήν κίνηση τής χοινωνίας πρός τά μπρός, δέ θ ά  μπορέ
σουν νά τσακίσουν τή θέληση καί τόν πόθο τώ ν μαζώ ν γιά εί- 
•ρήνη, δημοκρατία, σοσιαλισμό. Ή  νομοτέλεια τής ίσιορικής έξέ
λιξης είναι τέτια πού στή λυσσαλέα πάλη άνάμεσα στό καινούρ
γ ιο  καί τό παλιό υπερισχύουν οί πρωτοπόρες τάξεις, Ιπειδή Ικ-
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φράζουν τίς αντικειμενικές ανάγκες τής πάρα πέρα ανοδικής έξέ
λιξης τής κοινωνίας.

“ Ετσι βλέπουμε δτι ή κίνηση κατ’  άνοδική γραμμή, άπό τό 
κατώτερο στό άνώτερο, άπό τό απλό στό σύνθετο είναι Απαρά
γραπτος νόμος τής εξέλιξης. Σέ σύγκριση μέ τήν παλιά ή και
νούργια ποιοτική κατάσταση τοΰ αντικειμένου ή τοϋ φαινομένου 
παρουσιάζεται πιό πλούσια καί πιό πλήρης ώ ς πρός τό περιεχό
μενό της.

‘ Η  κατοχύρωση τής καινούργιας ποιοτικής κατάστασης ση
μαίνει άρνηση, ξεπέρασμα τής παλιάς ποιοτικής κατάστασης. Α υ 
τήν δμως τήν άρνηση τής παλιάς ποιοτικής κατάστασης άπό τήν 
καινοΰργια δέν πρέπει νά τήν έννοοΰμε σαν άπλή άπόριψη, σάν 
άρνηση τής διαδοχικής σύνδεσης άνάμεσα στό παλιό καί τό και
νούργιο.

Στή  διαλεκτική, ελεγε ό "Ενγκελς, άρνοϋμαι δέ σημαίνει απλώς 
λέω «δχι», ή δηλώνω δτι κάποιο πράγμα είναι άνύπαοκτο, ή δτι 
τό εκμηδενίζω μ ’  Ινα όποιοδήποτε μέσο. Πρέπει νά θυμόμαστε 
δτι τό καινούργιο γεννιέται μέ βάση τό παλιό κα'ι περιέχει δ,τι 
θετικό υπήρχε στό παλιό. «Δέν είναι ή κούφια άρνηση, δέν είναι 
ή στείρα άρνηση— Εγραφε ό Λένιν— οϋτε ή σχ& ηιχ ιστιχή  άρνηση, 
ή ταλάντευση, ή αμφιβολία, κείνο πού χαρακτηρίζει καί άποτε- 
λεΐ τήν ουσία τής διαλεκτικής— πού χωρ'ις άμφιβολία περιέχει 
τό στοιχείο τής άρνησης κα'ι μάλιστα σάν σπουδαιότατο στοιχείο 
της— άλλά ή άρνηση σάν στοιχείο σύνδεσης, σάν στοιχείο Ιξέ
λιξης, μέ τή διατήρηση τοϋ θετικοΰ...»  *.

Κ άθε καινούργιος κοινωνικο - οικονομικός σχηματισμός δια
τηρεί καί άναπτύσσει παραπέρα δ,τι θετικό έχουν δημιουργήσει ot 
προηγούμενες γενεές τών άνθρώ πω ν, άναπτύσσει τ'ις παραγω 
γικές δυνάμεις, τήν Ιπιστήμη κα'ι τόν πολιτισμό. *0  I . Β. Στάλιν 
κοροΐδευε τούς ψευτομαρξιστές Ικείνους, πού Ισχυρίζονταν δτι τό 
προλεταριάτο δέν πρέπει νά χρησιμοποιεί τΙς παλιές Ιπιτεύξεις 
τής τεχνικής, άλλά πρέπει νά καταστρέψει τούς παλιούς, τούς 
«άστικούς» σιδηροδρόμους, τά κτίρια, τΙς Ιργαλειομηχαιές, τόν 
τεχνικό Ιξοπλισμό και νά τά φτιάσει δλα άπό τήν άρχή, καί πού 
γι* αύτό τούς δόθηκε τό παρατσούκλι «τρωγλοδύτες».

"Ωστόσο ή νομοτέλεια, τό δποχρεωτικό τής άνοδικής Ιξέ
λιξης δέν άποκλείει προσωρινές άποχλίσεις άπό τή βασική τάση 
τής κίνησης πρός τά μπρός.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος διδάσκει νά βλέπουμε δχι

1. Β. I. A h a ,  Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σβλ. 197.
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μόνο τήν ανοδική προοδευτική γραμμή Ιξέλιξης στή φΰση καί 
στήν κοινωνία, μα καί τίς πιθανές προσωρινές υποχωρήσεις, τις 
παλινδρομικές κινήσεις, λόγου χ<ίρη τα  Αντιδραστικά κινήματα 
στήν κοινωνική ζω ή . Ή  Ιξέλιξη κατ’  Ανοδική γραμμή είναι πο- 
λΰπλοκο καί Αντιφατικό προτσές, που Αντικειμενικά μπορεί νά 
περιέχει καί στοιχεία κίνησης πρός τά ζίγκ-ζάγκ κτλ. « ...Ε ίναι 
μή διαλεκτικό, Αντιεπιστημονικό καί θεωρητικά δχι σ ω σ τό— άγρα
φε ό Λένιν— νά φαντάζεται κανείς δτι ή παγκόσμια ίστορία τρ α 
β ά  πρός τά μπρός όμαλά καί κανονικά, χωρίς νά κάνει κάποτε 
γιγάντια άλματα πρός τά  π ίσω ». *

Ή  ίστορία γνωρίζει τέτιες κινήσεις πρός τά π ίσω, δπω ς ή 
παλινόρθωση τής δυναστείας τώ ν Β ουρβώνων στή Γαλλία υστέρα 
Από τή συντριβή τοϋ Ναπολέοντα I, ή εποχή τής Αντίδρασης στή 
Ρ ω σσία  υστέρα Από τήν ήττα τής έπανάστασης τοΰ 1905— 1907, 
τό  χιτλερικό καθεστώς στη Γερμανία τό 1933— 1945, ή Ιγκα- 
θίδρυση φασιστικού καθεστώτος στή Γιουγκοσλαβία, τό προτσές 
Ικφασισμοΰ τοΰ κράτους στίς Η Π Α  κτλ.

‘ Η  νομοτέλεια τής έξέλιξης είναι τέτια, ποΰ, παρά τίς προ
σωρινές Αμπώτιδες καί υποχωρήσεις, ή Ανοδική κίνηση σε τε
λευταία Ανάλυση ανοίγει τό δρόμο της. Στήν πραγματικότητα, 
δσο κι δν λυσσομανοϋσε ή τσαρική Απολυταρχία στήν περίοδο 
τής Αντίδρασης, δσα  σκληρά μέτρα κι δν έπαιρνε έναντίον τοΰ 
προλεταρι ·του, τελικά ή νίκη έμεινε μέ τό μέρος τού προλετα
ριάτου. Τ ό  ίδιο μπορούμε νά πούμε καί γιά τό φασισμό. Ή έ γ -  
χαθίδρυση Ανοιχτής φασιστικής δικτατορίας σέ μιά σειρά Αστι
κές χώρες είναι Αναμφισβήτητα κίνηση πρός τά π ίσω, π ρ οσω ρι
νή νίκη τής Αντίδρασης. 'Ω στόσο, δπω ς δείχνει ή πρακτική πεί
ρα  τής Ιπαναστατικής πάλης, ή κυριαρχία τοΰ φασισμού είναι 
προσωρινή, παροδική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τό γε
γονός τή ; κατάρευσης τών Αντιδραστικών, φασιστικών καί φ ι- 
λοφασιστικών καθεστώ τω ν σέ μιά σειρά χώρες στήν πορεία καί 
σάν Αποτέλεσμα τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Αυτές είναι οί βασικές θέσεις τής μαρξιστικής-λενινιστικής 
διαλεκτικής γιά τήν Ιξέλιξη σάν πέρασμα τώ ν ποσοτικών Αλλα
γώ ν σέ ριζικές, ποιοτικές Αλλαγές. Π οιά δμως είναι ή σημασία 
τους γιά τήν πρακτική δράση τοϋ Κομμουνιστικού Κ όμματος ;

1. Β. I. A in», *Ακα\τα, τόμ. 32ος, οελ. 396.
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6. Ή σημασία τής μαρξιστικής δέσης 
σχετικά μέ τήν έξέλιξη σάν πέρασμα τών ποσοτικών 

άλλαγών σέ ποιοτικές γιά τήν πρακτική δράση 
τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος

Ή  έξέταση τής έξέλιξης σαν περάσματος τώ ν ποσοτικών αλ
λαγών σέ ριζικές, σέ ποιοτικές άλλαγές, ή έφαρμογή αυτής τής 
θέσης στήν Ιστορία τής κοινωνίας, στήν πρακτική δράση τοϋ 
κόμματος τοϋ προλεταριάτου οδηγεί σέ σπουδαιότατα έπαναστα- 
τικά συμπεράσματα.

Έ φ ’ οσον τό πέρασμα τών ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, 
ποιοτικές άλλαγές είναι νόμος τής έξέλιξης, απ ’  αυτό συνάγεται 
δτι οί έπαναστατικέο ανατροπές, πού έπιτελοϋνται από τίς κατα- 
πιεζόμενες τάξεις, είναι φαινόμενο νομοτελειακό καί φυσικό, δτι 
γιο τό πέρασμα από τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό υπάρχει 
μόνο ένας δρόμος, δ δρόμος τών ριζικών, τών ποιοτικών άλλα
γών τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος, ό δρόμος τής έπανά- 
στασης, δτι στήν πολιτική πρέπει νά είσαι έπαναστάτης καί δχι 
ρεφορμιστής.

01 δπαδοί τής μεταφυσικής, οί έχθροί τής διαλεκτικής καί 
τοΰ σοσιαλισμοΰ φοβούνται τήν έπαναστατική μέθοδο γνώσης καί 
μετασχηματισμού τής κοινωνικής ζωής. Οί κάθε λογής ρεφορμι- 
στές, στίς προσπάθειές τους νά θεμελιώσουν τήν «ειρηνική ?μ- 
φ υση» τοΰ καπιταλισμού στό σοσιαλισμό, νά δικαιολογήσουν τήν 
παραίτησή τους άπό τήν προλεταριακή Ιπανάσταση καί άπό τή 
δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, ξεκινοΰν άπό τή μεταφυσική άρ 
νηση τών ριζικών, τών ποιοτικών κοινωνικών μετασχηματισμών 
πού πραγματοποιούνται μέ άλματα, μέ Επαναστάσεις. Μιλάνε 
κατά κόρο γιά τή «σχεδιασμένη», «αρμονική» άνάπτυξη τής κε
φαλαιοκρατικής κοινωνίας, χωρίς κοινωνικές έκρήξεις καί κλο
νισμούς.

Οί «οίκονομιστές», οί μενσεβίκοι καί οί ρεβιζιονιστές της 
I I  Διεθνούς άνιιτάσσονταν στήν αποφασιστική πάλη κατά τοΰ 
κεφαλαίου καί έπιχειροΰσαν νά περιορίσουν τό έργατικό κίνημα 
σέ μορφές άποδεκτές άπό τήν άστική τάξη. Σ τόν  τομέα της φ ι
λοσοφίας, τόνιζε ό Λένιν, οί ρεβιζιονιστές βάδιζαν στήν ουρά τής 
άστικής καθηγητίστικης «έπιστήμης» έκχυδαίζανε τή μαρξιστική 
φ ιλοσοφία , Αντικαθιστούσαν τή μαρξιστική έπαναστατική διαλε
κτική, πού τούς φαινόταν πολύ «πονηρή», μέ τήν άστική θ ε ω 



ρία τής έξέλιξης πού κατά τή γνώμη τους είναι θεωρία «άπλή> 
κα'ι ήρεμη.

Οί οπορτουνιστές προπαγάνδιζαν Ιντατικά τήν περιβόητη 
«θ εω ρία  τώ ν παραγωγικών δυνάμεων», πού ή εννοιά της περι
κ λείετα ι στό δτι ή έξέλιξη τής κεφαλαιοκρατικής οίκονομίας οδη 
γεί τάχα μόνη της, αυτόματα, στό σοσιαλισμό.

Τήν δπορτουνιστική γραμμή έξυπηρέτησης τής Ασηκής τάξης 
τή συνεχίζουν στόν καιρό μας οΐ δεξιοί σοσιαλιστές ήγέτες, τό 
κάνουν δμ ω ς αύτά μέ μορφή ακόμα πιό πρόστυχη άπ ’  δτι οί προ- 
κάτοχοί τους. Οί δεξιοί σοσιαλιστές ηγέτες Ισχυρίζονται δτι τό 
πέρασμα πρός τό σοσιαλισμό μπορεί τάχα νά γίνει μέ τή β α 
θμιαία μετατροπή τών κεφαλαιοκρατικών έπιχειρήσεων σέ «σο 
σιαλιστικές», μέ τή μετατροπή τοϋ Αστικοΰ κράτους σέ κράτος 
«σοσιαλιστικό». "Ε τσι δέν παρουσιάζονται κατ’  ευθείαν κα'ι Απρο
κάλυπτα σαν πολέμιοι τοϋ σοσιαλιστικοί μετασχηματισμού τής 
κοινωνίας, σαν ίχθρο'ι τής δημοκρατίας. ’ Α ντίθετα, παίρνουν 
δρκο δτι εϊνάι Αφοσιωμένοι στήν υπόθεση τής δημοκρατίας καί 
τοΰ σοσιαλισμού. Ταυτόχρονα δμως Απορίπτουν τό μοναδικά δυ
νατό δρόμο περάσματος Αχό τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό, 
που δείχνει στους Εργαζομένους ό  μαρξισμός - λενινισμός, τό δρό 
μο τοΰ Ιπαναστατικοΰ μετασχηματισμού τής κεφαλαιοκρατικής 
κοινωνίας σέ σοσιαλιστική, τής έκμηδένισης τοΰ Αστικοΰ κράτους 
καί της Ατομικής Ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.

Ά π ’  αυτή τήν Αποψη είναι ΙνδεικτικοΙ οί συλλογισμοί ένός 
δεξιοΰ σοσιαλιστή, δπω ς είναι ό  ήγέτης τώ ν Α υστριακών δεξιών 
σοσιαλιστών Ρέννερ, πού πέθανε τελευταία. *0  Ρέννερ στήν §ρ- 
γασία του « Ό  καινούργιος κόσμος καί ό  σοσιαλισμός» Ισχυριζό
ταν δτι τάχα σήμερα ή Αντίθεση Ανάμεσα στήν ιργασία κα'ι τό 
κεφάλαιο «δέν είναι ή τυπική καί δέν καθορίζει τήν πορεία τής 
Ιξέλιξης». Ε νεργώ ντα ς σάν Απροκάλυπτος Απολογητής τής Αστι
κής δημοκρατίας, δ  Ρέννερ δήλωνε δτι δ  πιό κατάλληλος θεσμός 
για τήν εΙρηνική πραγματοποίηση τοΰ σοσιαλισμοΰ είναι τό Α
στικό χράτος μέ τΑ χατηγορήματά του τής «δημοκρατίας» καί 
τής «λαϊκής Ιξουσίας», που είναι δήθεν Ικανό να υπερασπίζει τά  
συμφέροντα «δλω ν τώ ν  τάξεω ν», δλων τών στρωμάτων  τής κοι
νω νίας» . Μ ια καί στόν κρατικό μηχανισμό τήν πλειοψηφία τήν 
Αποτελούν σήμερα οί σοσιαλιστές χαΐ τΑ συνδικαλιστικά στελέχη, 
Ιλεγε δ  Ρέννερ, δέν μπαίνει Αλλο ζήτημα παρά π ώ ς θΑ Ιπικρα- 
τήσουν ot τελευταίοι στίς βουλευτικές Ικλογές, δπω ς Ιγινε μέ 
τούς έργατικους στήν Α γ γ λ ία  τό 1945.

Μ έ ιό  Ιδιο  πνεύμα σκέφτονται καί οί Αλλοι δεξιοί σοσιαλιστές.
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“ Ετσι στα βιβλία τών θεωρητικών τοϋ εργατικού κόμματος 
τής Α γ γ λ ία ς  που βγήκαν τό 1952 («Σοσιαλισμός. Νέες κρίσεις 
γιά τίς αρχές» καί «Ν έα φαβιανά δοκίμια») γίνονται κάθε λογής 
προσπάθειες νά άποδειχθεΐ δτι ό σύγχρονος καπιταλισμός εχει 
τάχα «μ εταμ ορφ ω θεί» , εχει ύποστεί «ριζικές» άλλαγές, δτι δέν 
άποτελεΐ πιά «άστική κοινωνία, άλλά μετακεφαλαιοκρατική κοι
νω νία».

Σ τά  εργα αυτά διατυπώνεται ή σκέψη δτι στήν ’ Α γγλία σή
μερα δέν υπάρχουν τάξεις αντίθετες μεταξύ τους, καί δτι τό σύγ
χρονο άγγλικό κράτος «δέν είναι πιά εκτελεστική Ιπιτροπή τής 
άστικής τάξης : ή άστική τάξη γίνεται διαχειριστής, πού δουλεύει 
γιά τήν κοινωνία». 01 συγγραφείς αυτών τώ ν βιβλίων τάσσονται 
κατά τών ιδεών τής Ιπαναστατικής αντικατάστασης τοΰ καπιτα
λισμού άπό τό σοσιαλισμό καί ισχυρίζονται δτι «δέν υπάρχουν 
δύο βασικά καί άντίθετα συστήματα, άλλά υπάρχει μόνο μιά άτε- 
λεΰτητη σειρά μεταβατικές βα θμίδες», καί λέγοντας «σειρά μετα
βατικές βαθμίδες» δέν Ιννοοΰν τίποτε άλλο εκτός άπό τόν κρα
τικό - μονοπωλιακό καπιταλισμό, άπ ό τήν υποταγή τοΰ κρατικού 
μηχανισμού στά  μεγάλα μονοπώλια.

“ Ετσι οί δεξιοί σοσιαλιστές, ενώ  στά λόγια τάσσονται ύπέρ 
τοΰ σοσιαλισμού, στήν πράξη προσπαθούν νά κρατήσουν τίς ερ 
γαζόμενες μάζες τώ ν κεφαλαιοκρατικών χω ρώ ν στίς αλυσίδες τής 
Ιμπεριαλιστικής σκλαβιάς, νά τίς πείσουν γιά τήν «αναγκαιότητα» 
τής διατήρησης τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώ τος.

'Ο  ισχυρισμός τώ ν δεξιών σοσιαλιστών δτι είναι τάχα δυνα
τός ο μετασχηματισμός τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας σέ σο
σιαλιστική χωρίς τή συντριβή τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώ τος 
μέ Ιπαναστατικό τρόπο, άνασκευάζεται άπ ’  δλη τήν πείρα τής 
Ιστορίας. Ή  ίστορία διδάσκει δτι κανένα κοινωνικό καθεστώ ς 
δέν παραχωρεί τή θέση του σέ δλλο χωρίς τό συθέμελο τσάκι
σμα τώ ν οικονομικών καί πολιτικών του βάσεω ν , καμιά κυρίαρ
χη τάξη δέν παραχω ρεί τή θέση της σέ άλλη χωρίς πάλη, χωρίς 
Αποφασιστικές μάχες.

*Η άστική τάξη ποτέ δέ θ ά  παραιτηθεί άπό τά  προνόμιά της, 
ποτέ δέ θ ά  παραδόσει τά  μέσα τής παραγω γής καί τήν πολιτική 
Ιξουσία στά  χέρια δλης τής κοινωνίας. Τ ό  πέρασμα άπό τόν κα 
πιταλισμό στό σοσιαλισμό μπορεί νά γίνει μόνο μέ ριζικές, με 
ποιοτικές άλλαγές τοΰ παλιοΰ, τοϋ κεφαλαιοκρατικού κα θεστώ 
τος, μέ τήν έπανάσταση. Θ ά Ινεργοΰσαμε πολύ κουτά, έγραφ ε δ  
"Ενγκελς, δν σταυρώναμε τά  χέρια καί άρχίζαμε νά περιμένουμε 
ήσυχα τήν άπόκτηση τώ ν  δικαιωμάτω ν μας. ’ Ε μάς τούς προλε
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τάριους κανείς δέ θά  μάς Απελευθερώσει, δν δέν Απελευθερωθού
με μάνοι μας.

Νά γιατί οί κλασικοί τοΰ μαρξισμού - λενινισμού έστρεψαν 
Ιδιαίτερα τήν προσοχή τους στό νά δείξουν στο προλεταριάτο κα'ι 
στίς πλατιές μάζες τώ ν Ιργαζομένων δτι τήν Απελευθέρωσή 
τους μπορούν νά τήν πετΰχουν μόνο μέ τήν προλεταριακή επα
νάσταση κα'ι τήν κατάκτηση τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου. 
*Η νίκη Ιναντίον τής Αστικής τάξης, έλεγαν, είναι αδύνατη χω 
ρίς τήν Αποφασιστική συντριβή τοΰ παλιοΰ οικονομικού καί π ο 
λιτικού συστήματος, χωρίς μακρόχρονη καί πεισματική πάλη.

Ή  δύναμη τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής 
"Ε νωσης βρίσκεται στό δτι στήν πρακτική δράση του ξεκινούσε 
καί ξεκινά Απ’  αυτή τή μαρξιστική - λενινιστική θέση. "Ε τσι, στήν 
περίοδο τοϋ 2ου συνεδρίου τοΰ κόμματος κρίθηκε τό ζήτημα από 
πιό δρόμο θά  τραβήξει τό ρωσικό Ιργατικό κίνημα. Θά τραβήξει τό 
δρόμο τής συνεποΰς επαναστατικής πάλης Ιναντίον τοϋ τσαρισμού 
καί τοΰ καπιταλισμού, τό δρόμο τής πάλης για τή δικτατορία 
τοΰ προλεταριάτου, ή θά  περιοριστεί σέ Ιπί μέρους μεταρυθμί- 
σεις θά  πάρει τό δρόμο τής προσαρμογής στόν τσαρισμό καί στόν 
καπιταλισμό. Συγκρούστηκαν δυο διαφορετικές Αρχές, ή έπανα
στατική, πού τήν υπεράσπιζαν δ Λένιν καί οί λενινιστές, καί ή 
δπορτουνιστική, πού τήν υπεράσπιζαν οί μενσεβίκοι. Νίκησαν οί 
Ιδεολογικές Αρχές τοΰ λενινισμού, καί τό γεγονός αύτό έπαιξε 
σπουδαιότατο ρόλο στήν Ανάπτυξη τοϋ κόμματος καί τής Ιπανά- 
στασης, στήν Ανάπτυξη δλου τοΰ διεθνοΰς Επαναστατικού κινή
ματος. "Ολη ή πρακτική πείρα τής κατοπινής πάλης τής Εργατι
κής τάξης τής Ρω σίας Ιπιβεβαίωσε τήν δρθότητα καί τή ζωτικό
τητα τών Αρχών τοΰ λενινισμοΰ. Ά π ό  τό 2ο συνέδριο καί ω ς  τή 
νίκη της Μεγάλης ’ Οκτωβριανής σοσιαλιστικής Ιπανάστασης τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν προσανατολισμένο πρός τή νίκη τής 
Ιπανάστασης, Ακολουθούσε μέ συνέπεια τήν ίπαναστατική γραμ
μή, πού Ανταποκρι/όταν στα  θεμελιακά συμφέροντα τοϋ προλε
ταριάτου, τής αγροτιάς καί δλων τών λαών τής Ρωσίας.

Σ τα  χρόνια τής πρώτης ρωσικής Ιπανάστασης (19 05— 1907) 
οί μπολσεβίκοι ήταν προσανατολισμένοι πρός τό ξετύλιγμα μιας 
λαϊκής Ιπανάστασης καί τή νίκη της, πρός τή, μετεξέλιξη τής 
Αστικοδημοκρατικής Ιπανάστασης σέ Ιπανάσταση σοσιαλιστική. 
Σ τα  μαύρα χρόνια τής στολιπινικής Αντίδρασης τό κόμμα τών 
μπολσεβίκων Ικμεταλλεύθηκε τήν κατάσταση πού είχε δ ιαμορφω 
θεί για να στερεώσει τίς γραμμές του, για να προετοιμάσει τήν 
καινούργια Ιπανάσταση.
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Στ'ις δύσκολες συνθήκες ιοΰ  ιμπεριαλιστικού πολέμου (19 14 
— 1918) τό κόμμα τών μπολσεβίκων διεξήγαγε αγώ να γιά τή με
τατροπή τοΰ Ιμπεριαλιστικού πολέμου σέ εμφύλιο, γιά τήν ανα 
τροπή τή ; έξουσίας τώ ν Ιμπεριαλιστών. Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμ 
μα μπήκε έπ'ι κεφαλής τής πάλης τώ ν έργαζομένων τής Ρ ω σίας 
γιά τή νίκη τής αστικοδημοκρατικής έπανάστασης τό Φλεβάρη 
τοϋ 1917 κα'ι οδήγησε τό λαό στή νίκη τής Μεγάλης ’ Ο κτω 
βριανής σοσιαλιστικής έπανάστασης. ·

Στήν περίοδο τής πάλης για τό κτίσιμο τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν 
Ε Σ Σ Δ  τό Κομμουνιστικό Κ όμμα ξεκινοΰσσε έπίσης άπό τή μαρ
ξιστική -  λενινιστική θέση τής ανάγκης ριζικών, ποιοτικών άλλα
γώ ν. ‘ Ο  σοβιετικός λαός πραγματοποίησε τό  σχέδιο έκβιομηχάνι- 
σης τής χώρας κα'ι κολεκτιβοποίησης τής αγροτικής οίκονομίας 
πού είχε Ικπονήσει τό κόμμα. ’ Α ποτέλεσμα τής έκπλήρωσης αύ - 
τοΰ τοΰ σχεδίου ήταν π ώ ς «ή  Π ατρίδα μας έπετέλεσε ενα γιγάν- 
τιο.άλμα πρός τά μπρός, κα'ι άπό καθυστερημένη αγροτική χώρα 
πού ήταν μετατράπηκε σέ Ισχυρή βιομηχανική-κολχόζνικη σοσια 
λιστική δύνα μ η»1.

'Η  ίστορία τώ ν τριών έπαναστάσεων καί ή πρακτική πείρα τής 
σοσιαλιστικής Ανοικοδόμησης στή χώ ρα μας δείχνουν μ ’  δλη τήν πει
στικότητα δτι ή έπαναστατική στρατηγική καί τακτική τοΰ Κ ομ
μουνιστικού Κ όμματος χαράζουν τό μοναδικά σω στό δρόμο τή ; πά
λης τώ ν μαζώ ν για τήν απελευθέρωσή τους από τήν κεφαλαιοκρα* 
τικη έκμετάλλευση, γιά πλατιούς σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς.

Ο ί κλασικοί τοΰ μαρξισμού ·  λενινισμού, υπερασπίζοντας καί 
Αναπτύσσοντας τήν Ιδέα τοΰ επαναστατικού μετασχηματισμού τής 
κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας σέ σοσιαλιστική, προειδοποιούσαν 
δτι δέν πρέλει νά υπερπηδάμε τά  Αδιάνυτα στάδια τοΰ Ιργατικού 
κινήματος, δέν πρέπει νά λύνουμε τα προβλήματα τοΰ έπαναστα- 
τικοΰ μετασχηματισμού τής κοινωνίας χωρίς προηγούμενη προε
τοιμασία. ‘ Η  μαρξιστική αντίληψη τώ ν μορφ ώ ν καί τώ ν μεθό
δω ν τής έπαναστατική; ταξικής πάλης Αποκλείει τόσο τή ρεφ ορ 
μιστική παραδοχή Απλώς καί μόνον τών μικρότερων διεκδική
σεων, πού δέ θίγουν τίς βάσεις τοΰ καπιταλισμοΰ, δσο  καί τα 
χά θΐ λογή; αριστερά πηδήματα, τ'ις Απαιτήσεις για ξαφνικά, 
Απροετοίμαστα «άλματα».

Δίπλα στούς ρεβιζιονιστές τίς I I  Διεθνοΰς, πού δέχονται μ ό
νο τ'ΐ(· μικρότερες μεταρυθμίσεις σαν μοναδικό μέσο περάσματος

1. «Τά πενηντάχρονα τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετι
κής Έ νωσης (1903—1953)». Γκοσπολιτιζντάτ, 1953, σελ. 20.
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άπό τόν καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, Ιχθρο'ι τοΰ μαρξισμού είναι 
xai ot άναρχικοί. Ot άναρχικοί άρνούνται τήν Ιξελικτική μορφ ή  
άνάπτυξης, άπορίπτουν τήν προπαρασκευαστική δουλιά γιά τήν 
Ιπανάσταση καί μετατρέπουν τήν Ιπανάσταση σέ ρουκέτα. Π αρά 
τήν τυπική διαφορά μεταξύ τους, οί ρεφορμισταές καί ot Αναρ
χικοί Ιχουν τό κοινό δτι δλοι τους τάσσονται κατά τής δργα - 
νωμένης Ιπαναστατικής πάλης τής Ιργατιχής τάξης κατά 
τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου. Καί ot πρώτοι καί ο ί 
δεύτεροι είναι φορείς τής άστικής Ιπιροής, πράκτορες τής 
άστικής τάξης μέσα στό Εργατικό κίνημα. «Κ αί αυτοί χαΐ Ικεΐνοι 
— Εγραφε δ Λένιν— βάζουν τροχοπέδη στό πιό σπουδαίο, στό πιό 
ζωτικό Εργο, στό εργο τής συσπείρωσης τών Ιργατών σέ μεγάλες, 
Ισχυρές δργανώσεις, πού νά λειτουργούν καλά, που νά ξέρουν νά  
λειτουργούν καλά σ ’  όποιβαδήποτε συνθήκες, σε δργανώσεις δια - 
ποτισμένες άπό τό πνεύμα τής ταξικής πάλης, πού νά Εχουν σα 
φή Ιπίγνωση τώ ν σκοπών τους, πού να διαπαιδαγωγούνται μέ 
τήν πραγματικά μαρξιστική κοσμοθεω ρία»1.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα διεξήγε πάντα άμείλκτο άγώ να, 
Ιναντίον κάθε Ικδήλωσης λογής-λογής άριστερίστικων πηδημάτων. 
■Έτσι, τόν ’ Απρίλη τοΰ 1917, τότε πού με σταθερότητα καθορί
στηκε τό καθήκον τοϋ περάσματος άπό τό πρώτο στάδιο τής Ιπ α - 
νάστασης (τής άστικοδημοκρατικής) στό δεύτερο στάδιο (στήν 
Ιπανάσταση τή σοσιαλιστική), βρέθηκαν μέσα στό κόμμα δρισμέ- 
νοι άνθρωποι, πού πρότειναν νά καταπιαστούμε άμεσα μέ τήν 
άνατροπή τής Π ροσωρινής κυβέρνησης. Τ ό  κόμμα καταδίκασε 
αυστηρά αύτή τήν Εκδηλα παράκαιρη, τυχοδιωκτική άξίωση. Ό 
σο ot πλατιές μάζες τών έργατών καί τών άγροτών, πού είχαν 
μεθύσει άπό τΙς Ιπιτυχίες τής Ιπανάστασης κα'ι καταπραΰνονταν 
από τούς μενσεβίκους καί τούς Ισέρους, δέν ξεδιάλυναν τήν άν - 
τεπαναστατική ούσία τής Π ροσωρινής κυβέρνησης, καί δσο στα  
Σοβιέτ ΰπερίσχυαν ot μενσεβίκοι καί ot Ισέροι, δέν ήταν δυνατά 
νά τραβήξουμε γιά τήν άνατροπή τής κυριαρχίας τής άστικής τά 
ξης καί τήν Ιγκαθίδρυση τής δικτατορίας τού προλεταριάτου. Τ ό  
Κομμουνιστικό Κ όμμα, παίρνοντας ΰπ’  δψη του αύτό τό  π ρά 
γμα, διάλεξε τό  δρόμο τής συγκέντρωσης τώ ν δυνάμεων, τής κ α 
τάχτησης τής πλεισψηφίας τής Ιργατιχής τάξης, τώ ν  Σοβιέτ τώ ν  
Ιργατών χα'ι στρατιωτών βουλευτών, τό  δρόμο τού προσεταιρι- 
σμοΰ τώ ν Ιχατομμυρίων έργαζομένων μέ τό μέρος τής σοσιαλι
στικής Ιπανάστασης, xai τής στερέωση τής συμμαχίας τής Ι ρ -

1. Β. / .  Aivir, Ά π αντα, τόμ. 16ος σελ. 319.
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γατικής τάξης μέ τήν Εργαζόμενη αγροτιά. Καί μόνο υστέρα άπό 
αύτό, δταν λύθηκε τό δυσκολότατο αύτό πρόβλημα, τό κόμμα δδή- 
γησε τίς μάζες στήν άνατροπή τής Εξουσίας τών Ιμπεριαλιστών.

Τ ό  κόμμα τσάκισε Επίσης Αποφασιστικά τήν Εξόρμηση στά 
1926— 1927 τών άσπονδων Εχθρών τοΰ λαοΰ, πού ξεσκεπάστη
καν Αργότερα, τών τροτσκιστών καί ζηνοβιεφικών, πούζητοΰσαν 
Αμεση Επίθεση κατά τών κουλάκων. Τόν καιρό Εκείνο δέν υπήρ
χαν Ακόμα οί δροι για τήν Εξάλειψη τών κουλάκων σαν τάξης, 
γιατί οί κουλάκοι παρήγαν πάνω  Από 600 εκατομμύρια πούτια 
σιτηρά, Από τά δποΐα πουλοΰσαν στήν Αγορά τά 130 Εκατομμύ
ρια πούτια, Ενώ τά  κολχόζ καί τά σοβχόζ μποροΰσαν νά ρίξουν 
στήν Αγορά μόνο 35 Εκατομμύρια πούτια.

Μ ονάχα τό 1929 δημιουργήθηκαν οί δροι γιά τή μαζική είσο
δο τώ ν Αγροτών στά κολχόζ καί τήν Εξάλειψη τών κουλάκων σάν 
τάξης μέ βάση τή συμπαγή κολεκτιβοποίηση. Τ ό κόμμα Εκανε με
γάλη προκαταρκτική δουλιά προτοΰ Επιτελέσει μιά τέτια Επανα
στατική Ανατροπή, δπω ς είναι ή κολεκτιβοποίηση τής Αγροτικής 
οίκονομίας καί ή Εξάλειψη τώ ν  κουλάκων σάν τάξης. Τ ά μέτρα 
αύτά ήταν : ή μαζική παραγωγή τρακτέρ καί μηχανών γιά τήν 
άγροτική οίκονομία, παραγωγή πού έγινε δυνατή χάρη στήν Ανά
πτυξη τής σοσιαλιστικής βιομηχανίας, ή αποφασιστική πάλη Εναν
τίον τώ ν  κουλάκων τήν Εποχή τής Εξόρμησης γιά τή συγκέντρωση 
σιτηρών τό 1928 καί τό 1929, ή Ανάπτυξη τώ ν Αγροτικών συνε
ταιρισμών, πού συνήθισαν βαθμιαία  τόν Αγρότη στό συλλογικό 
νοικοκυριό, ή δργάνωση τώ ν π ρώτω ν κολχόζ καί σοβχόζ, πού ή 
πείρα τους έδειχνε τό όφελος καί τήν δπεροχή τής μεγάλης κοι
νής Αγροτικής παραγωγής.

Ή  υλιστική διαλεκτική μας προειδοποιεί νά φυλαγόμαστε Από 
τά  λάθη πού δ  Λένιν τά δνόμασε «παιδική Α ρρώστια», τά λάθη τοΰ 
Αριστερισμοΰ. Μ προστά στά  κομμουνιστικά καί τά Εργατικά 
κόμματα, μπροστά σ ’  δλους τούς Εργαζομένους τοΰ κεφαλαιο- 
κρατικοΰ κόσμου δρθώνεται τό  πολύπλοκο καί δύσκολο καθήκον 
τής συγκέντρωσης τών δυνάμεων, τής χρησιμοποίησης δλων τώ ν 
μορφώ ν καί μεθόδων πάλης, τής λεπτόλογης «καθημερινής» δου - 
λιας μέσα σ* δλα τά  στρώματα τοΰ Εργαζομένου πληθυσμοΰ, 
γιατί μόνο μιά τέτια προπαρασκευαστική δουλιά μπορεί νά δδη- 
γήσει σέ ριζικούς, σέ ποιοτικούς μετασχηματισμούς, στό θρίαμβο 
τοΰ σοσιαλισμοΰ. Ή  υλιστική διαλεκτική μας Επιβάλλει νά υπο
λογίζουμε μέ Ακρίβεια τίς Αντικειμενικές συνθήκες, τήν ώρίμαν- 
σή τους κατά τήν Εφαρμογή τώ ν τάδε ή δείνα μέτρων στρατη- 
γικοΰ ή τακτικοΰ χαρακτήρα.
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Διασαφηνίζοντας τή φΰση καί τ'ις μέθοδες τής Επαναστατικής 
πάλης, είναι ανάγκη να εχουμε ύπ’ δ·ψη δτι δ μαρξισμός - λενι
νισμός δέν είναι γενικά εναντίον κάθε μεταρΰθμισης καί συμ
φ ωνίας. Ή  ουσία τοϋ ζητήματος δέ βρίσκεται στ'ις ίδιες τ'ις με- 
ταρυθμίσεις ή στους συμβιβασμούς κα'ι τίς συμφωνίες, άλλα στό 
π ώ ς χρησιμοποιούν οί άνθρωποι τ'ις μεταρυθμίσεις καί τίς συμ
φ ωνίες. Οί μαρξιστές, για τούς όποιους τό κΰριο είναι ή έπανα- 
στατική δουλιά, θεωρούν τή μεταρΰθμιση υποπροϊόν τής έπανά
στασης. Σέ συνθήκες αστικής έξουσίας, κατά τήν έπαναστατική 
τακτική, δταν ή  βασική ταχτική γραμμή κατευθΰνεται στήν προε
τοιμασία καί τή νίκη τής έπανάστασης, ή μεταρΰθμιση είναι μέσο 
άποσΰνθεσης τής άστικής έξουσίας, μέσο ένίσχυσης τής έπανά
στασης, σημείο στήριξης για τήν πάρα πέρα άνάπτυξη τοϋ έπα- 
ναστατικοΰ κινήματος. Γ ι ’  αύτό ή έργατική τάξη καί τό κόμμα 
της πρέπει νά χρησιμοποιούν δλες τ'ις μορφές νόμιμης δουλιας, 
τέτιες μορφές δπω ς είναι τό άστικό κοινοβούλιο, τα δργανα τής 
τοπικής αύτοδιοίκησης, τά συνδικάτα καί οί άλλες νόμιμες δρ - 
γανώσεις, θεω ρώ ντας αύτή τή δράση συγκέντρωση τώ ν  δυνάμεων 
γιά τήν έπαναστατική πάλη για τό σοσιαλισμό.

Στίς συνθήκες τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου πηγή τώ ν  
μεταρυθμίσεων είναι οί έπαναστατικές κατακτήσεις τού προλε
ταριάτου, πού άποτελούν έφεδρεία στα  χέρια τοϋ προλεταριάτου. 
Ή  μεταρΰθμιση στίς συνθήκες τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου 
ξεκινάει άπό τήν προλεταριακή ΐξουσία καί άποβλέπει στήν κα 
τοχύρωση τώ ν κατακτήσεων τοϋ προλεταριάτου.

Οί θέσεις τής μαρξιστικής -  λενινιστικής διαλεκτικής για τήν 
έξέλιξη σάν πέρασμα τώ ν ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιο
τικές άλλαγές έχουν τεράστια σημασία στήν πάλη τοΰ σοβιετικού 
λαοΰ γιά τό θρίαμβο τοΰ κομμουνισμού. Είναι όλοφάνερο δτι 
£να τέτιο Ιστορικό άλμα, σάν τό πέρασμα άπό τό σοσιαλισμό στόν 
κομμουνισμό είναι δυνατά μόνο μέ τόν δρο τής δημιουργίας τώ ν 
άντίστοιχων προϋποθέσεων καί συνθηκών.

Τ ό  19ο Συνέδριο τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιε
τικής “ Ε νωσης χάραξε 2να πρόγραμμα παρά πέρα κίνησης τής 
χώρας μας πρός τά μπρός. Τ ό κόμμα καί ή κυβέρνηση καθόρι
σαν τα  έπείγοντα καθήκοντα στόν τομέα τής βιομηχανίας καί τής 
άγρσιικής οίκονομίας καί χά μέτρα για τήν πάρα πέρα καλυτέρευ
ση τής υλικής ευημερίας τοΰ λαού. "Υ στερα  άπό τίς έπιτυχίες πού 
σημειώθηκαν στήν άνάπτυξη τής βαριάς βιομηχανίας ύπάρχουν 
δλοι οί δροι γιά να δργανωθεΐ μιά άπότομη άνοδος τής παρα
γω γής άντικειμένων πλατιάς κατανάλωσης, νά έξασφαλισθεϊ πιό
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γρήγορη άνάπτυξη τής έλαφριάς κα'ι τής έπισιτιστικής βιομηχα
νίας, νά ξεπερασθεΐ ή καθυστέρηση μιας σειράς σπουδαιότατων 
κλάδων τής άγροτικής οίκονομίας καί νά βελτιωθεί ή δργάνωση 
τοϋ κρατικοϋ, συνεταιριστικού καί κολχόζνικου έμπορίου.

Τ ό  σπουδαιότερο άπό τά Ιπείγοντα καθήκοντα πού έβαλαν τό 
κόμμα καί ή κυβέρνηση είναι ή δημιουργία δφ θονίας άγροτικών 
προϊόντων, μέ βάση τήν πάρα πέρα άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής 
βιομηχανίας σάν Ιθύνουσας δύναμης στή λαϊκή οικονομία. 'Στήν 
Ε Σ Σ Δ  υπάρχει τό στέρεο θεμέλιο τής σοσιαλιστικής οίκονομίας—  
ή δλόπλευρα άναπτυγμένη καί τεχνικά τελειοποιημένη βαριά βιο
μηχανία. Ή  σοβιετική άγροτική οίκονομία είναι ή πιό μεγάλη 
καί ή πιό Ικμηχανισμένη άγροτική οίκονομία στόν κόσμο. Τ ό  
κολχόζνικο καθεστώς, πού έδραιώθηκε μέ τήν καθοδήγηση τού- 
Κομμουνιστικού Κόμματος, άπέδειξε τή ζωτική του δύναμη καί 
στά χρόνια τής ειρηνικής Ανοικοδόμησης καί στά χρόνια τοϋ π ο 
λέμου. ‘ Ω στόσο τό Ιπίπεδο τής άγροτικής παραγωγής δέν Ικανο
ποιούσε πέρα γιά πέρα τίς αυξανόμενες άνάγκες τοϋ πληθυσμού 
σέ προϊόντα διατροφής καί έλαφριάς βιομηχανίας —  σέ π ρώ 
τες ΰλες. Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα προσανατολίστηκε μέ συνέ
πεια πρός τήν ίκβιομηχάνιση τής χώρας, πρός τή δημιουργία β α 
ριάς βιομηχανίας, σάν άποφασιστικοϋ δρου άνάπτυξης δλων τώ ν  
κλάδων τής λαϊκής οικονομίας καί σημείωσε σ ’  αύτό τόν τομέα 
σημαντικότατες έπιτυχίες. Δυνατότητα νά άναπτυχθούν ταυτό
χρονα καί μέ υψηλούς ρυθμούς ή βαριά βιομηχανία, ή άγροτική 
οίκονομία καί ή Ιλαφριά βιομηχανία δέν ΰπήρχε. Σήμερα π ού  
έχουν δημιουργηθεΐ δλες οί προϋποθέσεις (τεχνικά τελειοποιη
μένη βαριά βιομηχανία καί σέ σημαντικό βαθμό δυναμωμένα 
κολχόζ), δπάρχει δλη ή δυνατότητα νά έξασφαλιστεΐ μιά άπ ό- 
τομη δνοδος δλων τών κλάδων τής άγροτικής οίκονομίας καί μέ
σα  σέ δυό -  τρία χρόνια νά Ιξασφαλισθεΐ πλήρως δλος δ  πλη
θυσμός μέ έπισιτιστικά εϊδη καί ταυτόχρονα νά έξασφαλισθεΐ 
σ ’  δλη τή μάζα τής κολχόζνικης άγροτιάς άνώτερο Ιπίπεδο 
υλικής ευημερίας.

*Η έκπλήρωση τών καθηκόντων πού έβαλαν τό κόμμα καί ή 
κυβέρνηση θά  σημάνει Ινα νέο γιγάντιο ποιοτικό αλμα στήν άνά
πτυξη τής σοβιετικής άγροτικής οίκονομίας, καί ταυτόχρονα καί 
δλης τής σοσιαλιστικής κοινωνικής παραγωγής, θ ά  όδηγήσει σέ 
άποφασιστική δνοδο τής εύημερίας τοΰ λαοΰ.

‘ Ο νόμος τοϋ περάσματος τών ποσοτικών άλλαγών σέ ριζι
κές, ποιοτικές, άλλαγές έχει τεράστια σημασία καί γιά τήν άνά
πτυξη τής φυσιογνωσίας. Πολλοί άπό τούς φυσιοδίφες κίνησαν
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τήν Επιστήμη πρός τά μπρός, Εφαρμόζοντας αυθόρμητα ή συνει
δητά τή διαλεκτική μέθοδο Ιξέταση; στή μελέτη τω ν φαινομέ* 
νω ν . “ Ετσι ό Μ εντελέγεφ Εφήρμοσε τό νόμο τοΰ περάσματος τής 
ποσότητας σέ ποιότητα καί, άνακαλύπτοντας τό νόμο τής περιο
δικότητας τών χημικών στοιχείων, Ιπετέλεσε Επιστημονικό δθλο. 
Ό  Τιμιριάζεφ, δ Μιτσοΰριν, δ Π άβλοφ, δ Βίλλιαμς καί άλλοι 
μεγάλοι Επιστήμονες, μέ τό να θεωροΰν τήν έξέλιξη σαν γέννηση 
τοΰ ποιοτικά καινούργιου, που περιλαμβάνει άπότομες στροφές, 
άλματα, διακοπές τοΰ βαθμιαίου στήν Εξέλιξη, προώθησαν πο
λύ τήν Επιστήμη.

Οϊ σοβιετικοί Επιστήμονες Εφαρμόζοντας τή διαλεκτική μέθο
δο  γνώσης, είσδΰουν ολοένα καί πιό βαθιά  στα μυστικά τής φύσης.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Τ ό πέρασμα τώ ν ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλ
λαγές είναι ?νας άπό τούς πιό γενικούς νόμους τής έξέλιξης τής φύ
σης καί τής κοινωνίας. Ή  μαρξιστική διαλεκτική δείχνει δτι τό 
προτσές τής Εξέλιξης είναι πέρασμα άπό άσήμαντες ποσοτικές άλ
λαγές σέ άλλαγές ριζικές, ποιοτικές, δτι ot ποιοτικές άλλαγές 
Επέρχονται μέ μορφή άλματικοΰ περάσματος άπό μια κατάστα
ση σέ άλλη.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική τονίζει τήν ποικιλία τώ ν μορφών 
τώ ν άλμάτων, τούς διάφορους τρόπους περάσματος άπό τήν π α 
λιά κατάσταση στήν καινούργια. *Η μαρξιστική διαλεκτική 
διδάσκει νά βλέπουμε τό προτσές Ιξέλιξης σάν κίνηση κατ’  άνο
δική γραμμή, σάν πέρασμα άπό τό άπλό στό σύνθετο άπό τό 
κατώτερο στό άνώτερο.

Ή  διαλεκτική άντίληψη τής έξέλιξης είναι ριζικά άντίθετη 
πρός τή μεταφυσική άντίληψη τής Ιξέλιξης. Ή  μεταφυσική, άνά- 
γοντας τό προτσές Εξέλιξης μόνο σέ ποσοτικές άλλαγές, σ ί άπλή 
Επανάληψη τοΰ διανυμένου δρόμου, άντιφάσκει πρός τά  δεδομένα 
τώ ν  Επιστημών καί τής κοινωνικής πράξης.

Ή  άνακάλυψη καί ή Εφαρμογή τοΰ νόμου τοΰ περάσματος 
τών ποσοτικών άλλαγών σέ ριζικές, ποιοτικές άλλαγές στά  φ αι
νόμενα τής κοινωνικής ζω ής Ιχει ταξική βάση. Μ όνο ή Ιργατικτ' 
τάξη καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα μποροΰν νά δόσουν τό πλή
ρες καί δλόπλευρο Επιστημονικό φ ώτισμα αΰτοΰ τοΰ νόμου καί 
νά τόν χρησιμοποιήσουν στήν πρακτική δράση. Ή  σύγχρονέ 
άστική τάξη καί ot φιλόσοφοί της άρνοΰνται τό νόμο τοΰ π ερά 
σματος τών ποσοτικών άλλαγών σέ ποιοτικές, γιά νά συγκρατή-
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<ιουν τ'ις μάζες κα'ι νάϊμήν τ'ις αφήσουν νά παλαίψουν απ οφ α 
σιστικά κατά τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώ τος.

Ή  θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου για τήν Ιξέ
λιξη σαν πέρασμα τώ ν ποσοτικών αλλαγών σέ ριζικές, σέ ποιο
τικές άλλαγές, αποτελεί μια από τ'ις καθοδηγητικές αρχές στήν 
πρακτική δράση τοΰ κόμματος τής έργατικής τάξης. 'Η  θέση 
αύτή μάς έπιβάλλει τό καθήκον νά είμαστε στήν πολιτική Επα
ναστάτες κα'ι δχι ρεφορμιστές.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε Κ Τ Ο

Η  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η  Σ Α Ν  Π Α Λ Η  ΤΩ Ν  Α Ν Τ ΙΘ Ε Τ Ω Ν

1. Ή ριζική άντίθεση 
τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου πρός τή 

μεταφυσική στό ζήτημα τής πηγής καί τοΟ 
έσωτερικοϋ περιεχομένου τού προτσές 

τής έξέλιξης

Πηγή χαί Ισωτερικό περιεχόμενο τοΰ προτσές τή ; Ιξέλιξης 
είναι ή πάλη τώ ν  Αντιθέσεων.

01 κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ - λενινισμού χαρακτηρίζοντας τή 
μαρξιστική διαλεκτική μέθοδο, ξεχωρίζουν τήν πάλη τώ ν Αν
τιθέτων σάν τό κΰριο χαρακτηριστικό δλου τοΰ διαλεκτικού π ρο
τσές τής έξέλιξης.

« .. . Κινητήρια Αρχή κάθε έξέλιξης— Ιγραφε ό "Ενγκελς— εί
ναι ό  χωρισμός σέ Αντίθετα, ή πάλη τους καί ή λΰση τους , . . » 1. 
*0  Β . I . Λένιν θεωρούσε τήν παραδοχή τώ ν έσωτεριχών Αντιθέ
σεων μέσα στά  Αντικείμενα καί στά  φαινόμενα τής φΰσης πυρή
να δλης τής μαρξιστικής διαλεκτικής σαν έπιστήμης. «Στήν  κυ
ριολεξία ή διαλεκτική είναι ή μελέτη τής Αντίφασης πού ύπάρχει 
μέσα  σ τή »  îôta xif» ούσία τώ ν  à n ix e ψ έ τω τ .. .»  *, έγραφε ό Β . I . 
Λένιν.

Σ έ Αντίθεση πρός τή μεταφυσική ή διαλεκτική ξεκινά Από τό 
δτι στά  Αντικείμενα τής φΰσης, στά φαινόμενα τής φΰσης προσι-

1. Φ. 'BryiaXt, Άντι · Ντύρνγχ, 1968, σελ. 828.
2. Β. I. Abtr, Φιλοσοφικά τετράδια. 1Μ7. σ*λ. 337.
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διάζουν έσωτερικές Αντιθέσεις. Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθο
δος έξετάζει τα φαινόμενα τής φΰσης σάν κάτι πού κινείται α Ιώ 
νια κι άλλάζει αΙώνια, Ινώ  τήν έξέλιξη τής φύσης τή θεω ρεί ά 
ποτέλεσμα τής έξέλιξης τών Αντιθέσεων στή φύση, άποτέλεσμα 
τής άλληλεπίδρασης τών άντίθετων δυνάμεων.

Στή διάρκεια δλης τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας τό ζήτημα 
τής πηγής τής έξέλιξης στή φύση υπήρξε ή πέτρα τοΟ σκανδάλου 
για τους Ιδεαλιστές κα'ι τούς μεταφυσικούς. Μή δντας σέ θέση 
να δόσουν Ιπιστημονιχή λύση σ ’  αύτό τό ζήτημα, οί Ιδεαλιστές 
χαΐ οί μεταφυσικοί ΙπικαλοΟνταν τίς υπερφυσικές δυνάμεις ή χα'ι 
παρέκαμπταν αύτό τό ζήτημα.

Ό  διαλεκτικός υλισμός σέ Αντίθεση πρός τον ίδεαλισμό καί 
τή μεταφυσική βλέπει τήν πηγή τής έξέλιξης στήν Ισωτερική πά
λη τώ ν άντιθέτων, πού Ινυπάρχουν Αντικειμενικά σέ κάθε Αντι
κείμενο, σε κάθε φαινόμενο.

Τ ό  προτσές τής Ιξέλιξης άπό τό κατώτερο στό άνώτερο στή 
φύση χαί στήν κοινωνία δέν σνντελεΐται μέ αρμονικό ξετύλιγμα 
τώ ν φαινομένων, άλλά μέ τήν αποκάλυψη τών άντιθέσεων, με 
τήν «πάλη» τών άντιθέτων.

Ό  I. Β . Στάλιν, χαρακτηρίζοντας αύτή τή νομοτέλεια τής 
Ιξέλιξης, έγραφε : «Σ έ  άντίθεση πρός τή μεταφυσική, ή διαλεκτι
κή ξεκινά Από τήν άποψη δτι τά Αντικείμενα τής φύσης, τά φαι
νόμενα τής φύσης χαρακτηρίζονται άπό Ισωτερικές αντιθέσεις, 
γιατί δλα τους έχουν τήν άρνητιχή καί τή θετική τους πλευρά, 
τό  παρελθόν κα'ι τό μέλλον τους, έχεΐνο πού φθίνει χαί έκεΐνο πού 
Αναπτύσσεται, δτι ή πάλη αύτών τών άντιθέτων, ή πάλη άνά
μεσα στό παλιό χαί τό καινούργιο, άνάμεσα σέ κείνο πού πεθαί
νει χαί σέ κείνο πού γεινιέται, άνάμεσα σέ κείνο πού φθίνει καί 
σέ χεΐνο πού άναπτύσσεται, άποτελεΐ τό Ισωτερικό περιεχόμενο 
τοΟ προτσές τής Ιξέλιξης, τό Ισωτερικό περιεχόμενο τής μετα
τροπής τώ ν ποσοτικών άλλαγών σέ ποιοτιχές»1.

Ή  Ανακάλυψη δτι τό προτσές τής Ιξέλιξης είναι ή πάλη τώ ν 
άντιθέτων Ιπιτρέπει νά γνωρίσουμε πιό συγκεκριμένα χαί πιό 
βαθιά  τήν ούσία δλων  τών βασικών χαρακτηριστικών τής μαρξι
στικής διαλεκτικής μεθόδου. Ή  πάλη τώ ν Αντιθέτων άποτελεΐ 
Ιδιαίτερο είδος Αλληλουχίας χαί άλληλοκαθορισμοΟ τώ ν φαινο
μένων, άλληλεπίδρασης τών άντίθετων δυνάμεων πού υπάρχουν 
στή φύση χαί στήν κοινωνία.

’ Α πό τήν άποψη τής υλιστικής διαλεκτικής ή Ιδια ή φύση

1. / .  Β. Στάλι», Ζητήματα τοΰ λενινισμού, 1952, σελ. 578.
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περιέχει μέσα της τίς πηγές καί τίς αιτίες τής έξέλιξής της. Ή  
μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος άνασκευάζει τούς ισχυρισμούς 
τώ ν Ιδεαλιστών δτι τίς πραγματικές αιτίες τής Ιξέλιξης τώ ν άν- 
τικειμένων καί τών φαινομένων δέν πρέπει δήθεν νά τίς αναζη
τούμε στήν υλη, άλλα εξω  απ ’  αυτήν, δηλ. στό πνεύμα, σά κάποια 
υπερφυσική δύναμη. ‘ Η  μεταφυσική (ϊρνηση τών Ισωτερικών 
αντιθέσεων, πού ύπάρχουν στή φύση καί στήν κοινωνία, όδηγεΐ 
στήν αντιεπιστημονική, Ιδεαλιστική παραδοχή υπερφυσικών, 
αυλών πηγών κίνησης. 01 φιλόσοφοι πού σκέπτονται μεταφυσικά 
θεωρούν τήν ύπαρξη αντιθέσεων στή γνώση σαν «απόδειξη» τών 
Ισχυρισμών δτι δ κόσμος είναι άγνώσιμος, σαν γνώρισμα τής 
άδυναμίας τού ανθρώπινου λογικού. Ή  μεταφυσική μέθοδος 
όδηγεΐ στόν Ιδεαλισμό.

Τ ά  δεδομένα τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης 
τό Ιπιβεβαιώνουν αύτό πέρα γιά πέρα. "Ε τσι, λόγου χάρη, ό αρ 
χαίος "Ελληνας φιλόσοφος ’ Αριστοτέλης αναζητούσε τήν πηγή τής 
κίνησης τών πραγμάτων δχι στήν ίδια  τήν υλη, πού τή θ ε ω 
ρούσε αδρανή, άλλά στό«κ αθαρό είδος», δηλ. ?ξω  άπό τήν υλη. 
Α ύτό δδήγησε τόν ’ Αριστοτέλη στήν παραδοχή ένός θεϊκού π ρ ώ 
του κινούντος, δηλ. σέ παρέκκλιση άπό τον υλισμό πρός τήν 
πλευρά τοϋ Ιδεαλισμού.

Ό  Γερμανός φιλόσοφος I . Κάντ Ισχυριζόταν δτι δλες οί αν 
τίθετε; δυνάμεις στή φύση άλληλοεξουδετερώνονται καί τό  άπο
τέλεσμα είναι πώ ς στή φύση δέν υπάρχει τάχα έσωτερική πηγή 
χίνησης. ’ Α πό τή μεταφυσική αύτή θέση δ Κάντ Εβγαλε Ενα Ιδεα- 
λιστικό συμπέρασμα : « Ό  κόσμος στό σύνολό του αύτός καθ’  
Ιαυτόν είναι μηδέν, καί μόνο κατά τή βούληση τοϋ άλλου είναι 
χά τι» . Ό  Κάντ θεωροΰσε τις Αντιθέσεις πεπερασμένου καί άπει
ρου τής φύσης δχι σάν ύπάρχουσες Αντικειμενικά, άλλά σάν μαρ
τυρία τής άδυναμίας τοϋ Ανθρώπινου λογικού νά γνωρίσει τόν 
κόσμο καί προσπαθούσε νά υποτάξει τήν Επιστήμη στή θρησκεία, 
νά υποβιβάσει τή γνώση, γιά νά καθαρίσει τόν τόπο γιά τήν 
πίστη.

Ίδεαλιστιχά συμπεράσματα Εβγαζαν δχι μόνο ot φιλόσοφοι 
Αλλά καί οί φυσιοδίφες, Επειδή δέν καταλάβαιναν τΙς Εσωτερικές 
Αντιθέσεις πού ύπάρχουν στά Αντικείμενα καί στά φαινόμενα τής 
φύσης. Έ τ σ ι  δ Νεύτων, ένώ  Ανακάλυψε τούς Αντικειμενικούς 
νόμους τής μηχανιχής χίνησης, Αντίχρυσε μεταφυσικά τό  ζήτημα 
τής πηγής τής χίνησης τώ ν  πλανητών γύρω  Αχό τόν ήλιο. *0  
Νεύτων τήν πηγή αύτή δέν τήν Εβλεπε στήν Αλληλεπίδραση 
τώ ν Αντίθετων δυνάμεων πού ύπάρχουν στή φύση, Αλλά σέ μιά
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αυλή δύναμη, δηλ. στό θεό, πού μετέδοσε δήθεν στόν κόσμο, Ι
διαίτερα στα σώ μα τα τού ήλιαχοΰ συστήματος, τήν «πρώτη  
ώ θη ση ».

Οί Αστοί επιστήμονες-βιολόγοι τοΰ 19ου καί τοΰ 20οΰ αίώνα, 
έπειδή δέν είναι σέ θέση νά βροΰν τίς πραγματικές κινητήριες δυ
νάμεις τής άλλαγής τώ ν όργανισμών, μιλάνε για μιά μυστικιστι
κή, αυλη «ζωική δΰναμη» (οί λεγόμενοι «βιταλιστές»).

"Ε τσι ή μεταφυσική μέθοδος, Αποκρούοντας τίς έσωτερικές 
αντιθέσεις πού ύπάρχουν στή φΰση, Αποδεικνυεται δτι όδηγεΐ 
πρός τόν Ιδεαλισμό στίς φυσικές έπιστήμες.

"Ο π ω ς δείξαμε στα προηγοΰμενα κεφάλαια τού βιβλίου, στήν 
Ιστορία τής φιλοσοφίας, τής κοινωνιολογίας χαί τής φυσιογνω 
σίας παλαίβουν δυο αντίθετες Απόψεις, δΰο Αντίθετες Αντιλήψεις 
για τήν έξέλιξη : ή μεταφυσική καί ή διαλεκτική.

Οί μεταφυσικοί Ανάγουν τό προτσές τής έξέλιξης στήν έλάτ- 
τω ση  ή στήν αύξηση τοϋ ϊδιου πράγματος, στήν έπανάληψη τοϋ 
διανυμένου σταδίου, καί Απορίπτουν τή γέννηση τοϋ καινοΰργιον 
καί τήν πάλη του μέ τό παλιό.

Ή  υλιστική διαλεκτική Αντιλαμβάνεται τήν έξέλιξη σαν γέν
νηση τοϋ καινοΰργίου, σάν πέρασμα σέ Ανώτερη ποιοτική κατάστα
ση καί βλέπει τήν πηγή τής έξέλιξης στήν πάλη τώ ν Αντιθέτων.

Χαρακτηρίζοντας τή μεταφυσική καί τή διαλεχτιχή Αντίληψη 
τής έξέλιξης ό Β . I. Λένιν έγραφε :

«Στήν πρώτη Αντίληψη τής κίνησης Αφήνεται στή σκιά ή 
αύτοκίνηση ή κινητήριά  της δΰναμη, ή πηγή της, τό  κίνητρό 
της (ή ή πηγή αύτή μεταφέρεται ££ω-θεός, υποκείμενο etc ). Σ τή  
δεύτερη Αντίληψη ή κΰρια προσοχή στρέφεται Ακριβώς στή γνώση 
τής π ηγής  τής „α ό τ ο “ κίνησης... Μ ό ν ο  ή δεύτερη δίνει τό  κλει· 
δί τής ,,αύτοκ ίνη ση ς" τοϋ κάθε δντος μόνο αύτή δίνει τό  κλει
δί τώ ν  ,,Α λμάτω ν", τής ,,διαχοπής τοϋ βα θμια ίου '1, τής ,,μ ετα- 
τροπής στό Αντίθετο**, τής έκμηδένισης τοΰ παλιοΰ καί τής γέν
νησης τοϋ καινούργιου» *.

‘ Ο  διαλεκτικός υλισμός είναι Αντίθετος πρός τό μεταφυσικό Αν- 
τίκρυσμα τής φΰσης καί τής κοινωνίας. Τ ό  ξεσκέπασμα τής με
ταφυσικής σ ’  δ,τι Αφορά τίς Αντιθέσεις τοΰ προτσές έξέλιξης σή- 
μαινε πλήγμα καί κατά τοΰ Ιδεαλισμού.

Οί κλασικοί τοϋ μαρξισμού -  λενινισμού, υποβάλλοντας σέ 
Ανελέητη κριτική τό μεταφυσικό τρόπο έξέτασης τώ ν φαινομένων 
τής φΰσης χαί τής κοινωνίας, έδειξαν δτι ή μεταφυσική μέθοδος

1. Β. I. Λέτιν, Φιλοσοφικά τετράδκι, σελ. 328.
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μέ τά ν’  άρνεΐται τήν έσωτερική άντιφατικότητα τών αντικειμέ
νων καί τώ ν φαινομένων, δδηγεΐ τελικά στήν Ιδεαλιστική ερμη
νεία τοΰ κόσμου.

*0  Φ. "Ενγκελς, στό Εργο του « Ά ν τ ι  - Ντύρινγκ», ξεσκέ
πασε τό  μεταφυσικό Ισχυρισμό τοΰ Ντύρινγκ δ α  ό κόσμος βρι
σκόταν κάποτε σέ «δμοια μέ τόν έαυτό του κατάσταση» απόλυτης 
ήρεμίας και δτι στή φΰση δέν ύπάρχουν τάχα κανενός είδους έσω - 
τερικές άντιθέσεις. 'Ο  “ Ενγκελς έδειξε δτι δν καί στα λόγια ό 
Ντύρινγκ πρότεινε ν’  άπαγορευθεΐ ή θρησκεία στό οΰτοπιστικό 
του «κοινωνιστικό κράτος τοϋ μέλλοντος», ω στόσο, στήν πράξη, 
με τό ν’  άρνεΐται τίς Ισωτερικές άντιθέσεις στή φΰση, πρόσφερε 
Εδαφος για να βγει τό Ιδεαλιστικό συμπέρασμα δτι ή πηγή τής 
κίνησης τοΰ κόσμου είναι ό θεός.

’ Επί αιώνες οί Ιδεολογικοί Εκπρόσωποι τώ ν Εκμεταλλευτικών 
τάξεω ν, τής δουλοκτητικής, τής φεουδαρχικής καί τής άστικής 
τάξης, πραγματεύονταν κατά τρόπο αντιεπιστημονικό, μεταφυσικό, 
καί Ιδεαλιστικό τό ζήτημα τής Ιξέλιξης τής κοινωνίας. "Εβλεπαν 
τήν κινητήρια δΰναμη τής Εξέλιξης τής κοινωνίας δχι μέσα στήν 
Ιδια τήν κοινωνία, άλλα Εξω άπ ’  αυτήν, στή «θεία πρόνοια», 
στό «πεπρωμένο», στή «μ οίρα», δέν τήν Εβλεπαν στίς συνθήκες 
τής υλικής ζω ής τής κοινωνίας, άλλα στή «βοΰληση» μεμονωμέ
νων ήρώ ω ν, καταχτητών, ΰποδουλωτών κρατών κτλ.

Σ τίς σύγχρονες συνθήκες ή μεταφυσική άρνηση καί ή συγκά
λυψη τώ ν Εσωτερικών άντιθέσεων, που ΰπάρχουν'στήν κεφαλαιο
κρατική κοινωνία, άποτελεΐ Ιδεολογικό δπλο τής Ιμπεριαλιστικής 
αντίδρασης.

Οί δεξιοί σοσιαλιστές, παίρνοντας θέση κατά τής θεω ρίας 
τοϋ Μ άρξ γιά τήν ταξική πάλη, απορίπτουν τήν ύπαρξη τω ν άνει- 
ρήνευτων αντιθέσεων τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ. ’ Επαναλαμβάνουν κατά 
κόρο δτι Επήλθε τάχα «συνδιαλλαγή» άνάμεσα στήν άστική τάξη 
καί τό προλεταριάτο, δτι στίς μέρες μας δ σοσιαλισμός Εχει γί
νει τάχα «ύπόθεση δλων τώ ν τάξεω ν». "Ε τσι οί μεταφυσικοί 
διαστρεβλώνουν τό προτσές τής Εξέλιξης μέ τό ν ’  αρνοΰνται τήν 
Εσωτερική του άντιφατικότητα. Ή  βαθιά  μελέτη τής άντικειμε- 
νικής νομοτέλειας τής Εξέλιξης τοϋ ΰλικοΰ κόσμου απαιτεί Ανει
ρήνευτη πάλη κατά τής μεταφυσικής μεθόδου καί τοϋ ίδεαλι- 
σμοϋ στό ζήτημα τών άντιθέσεων.

2. Ό  καθολικός χαρακτήρας τοΟ νόμου τής έξέλιξης 
σάν πάλης τών άντι δέ των

Μ ια από τις αγαπημένες μέθοδες τώ ν σύγχρονων μεταφυσι*
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κ ώ ν, στή πάλη τους κατά τή ; διαλεκτικής μεθόδου τοΰ Μ άρξ, 
είναι δ Ισχυρισμός δτι οί έσωτερικές Αντιφάσεις πού Ανακαλύπτει 
ή έπιστήμη στα Αντικείμενα καί στα  φαινόμενα τής φΰσης καί 
τής κοινωνίας, μαρτυροΰν Απλώς λάθη τής νόησης καί δέν είναι 
παρά λογικές Αντιφάσεις καί δχι Αντιφάσεις τής ζω ής. Τ ά  Επι
χειρήματα αυτά τών Ιχθρών τής διαλεκτικής ξεσκεπάζονται πέρα 
γιά πέρα Από τά δεδομένα τής έπιστήμης καί τής πράξης.

Τ ό  υλικό γιά τή δομή καί τήν κίνηση τώ ν σω μά τω ν, γιά τήν 
Ιξέλιξη τών φυτών καί τών ζώ ω ν , υλικό πού ?χει συγκεντρωθεί 
μέσα σέ πολλού; αιώνες τής ίστορίας τών φυσικών έπι- 
στημών, Αποδρικνύει αδιαμφισβήτητα δτι στή φύση προσιδιάζουν 
Αντικειμενικές εσωτερικές αντιφάσεις, πού υπάρχουν Ανεξάρτητα 
Από τή συνείδηση τώ ν Α νθρώπων. "Ο λα τά Αντικείμενα καί τά 
φαινόμενα έχουν τήν Αρνητική καί τή θετική τους πλευρά, τό 
παρελθόν καί τό μέλλον τους, Ικεΐνο πού φθίνει καί Ικεΐνο πού 
Αναπτύσσεται, τό παλιό καί τό  καινούργιο.

Οί πλευρές αυτές τώ ν Αντικειμένων καί τώ ν φαινομένων λέ
γονται άντΙθίτα . Οί σχέσεις (πάλη) τώ ν Αντιθέτων, σχέσεις πού 
είναι ή κινητήρια δύναμη τής έξέλιξης, λέγονται διαλεκτικές A ra - 
θέσβις.

Σ τό  προτσές τής Ιξέλιξης τώ ν  Αντικειμένων καί τώ ν φαινο
μένων, στό Ισωτερικό τους περιεχόμενο φανερώνονται χαρακτη
ριστικά δμοια ή διαφορετικά τό ένα Από τό Αλλο. Οί διαφορές 
αύτές είναι έπουσιώδεις ή ουσιώδεις καί κάτω  Από δρισμένους 
δρους Απολήγουν σέ διαμετρική Αντιπαράθεση μεταξύ τους. Γ ια  
τή σω στή κατανόηση τοΰ νόμου τής πάλης τώ ν  Αντιθέτων πρέπειι 
νά έχουμε ύπ’  δψη δτι ή Εννοια «προτιβοπολόζνοστ» * Ιχει δύο 
σημασίες :

α ) σημαίνει τήν καθεμιά Από τίς πλευρές τώ ν Αντιθέσεων, 
λόγου χάρη τό καινούργιο ή τό  παλιό, τή θετική ή τήν Αρνητική 
πλευρά κτλ.

β ) σημαίνει Ανωτάτου βαθμοΰ δξυνση τώ ν  Αντιθέσεων, δπω ς 
λόγου χάρη δταν λέμε δτι ή Αντίθεση Ανάμεσα στίς παραγωγικές 
δυνάμεις καί τίς σχέσεις παραγω γής τής κεφαλαιοκρατικής κοι
νωνίας Αναπόφευκτα μετατρέπεται σέ Αντιπαράθεση.

*Η έννοια διαφορά  σημαίνει συνθετότητα, Ανομοιότητα τών 
Αντικειμένων καί τώ ν φαινομένων στό Ισωτερικό τους περιεχό
μενο. 01  διαφορές είναι μία Από τίς μορφ ές έκδήλωσης τώ ν  Αν-

* Ή  ρωσική λέξη «προτιβοπολόζνοσr» μβταφςάοτηχε μέ τΙς λέ
ξεις: Αντίθετο καί άντιχαράθεση.

330



αλ έσεω ν . 'Η  βάση τώ ν ουσιω δώ ν δ ιαφ ορώ ν ίχει τ'ις ρίζες της 
μέσα στήν ίδια  τήν ούσία τώ ν  άντικειμένων κα'ι τώ ν φαινομένων. 
01  ^ ο υ σ ιώ δ ε ις  διαφορές καθορίζονται άπό δευτερεύοντα, λιγό
τερο σπουδαία , κάποτε μάλιστα καί τυχαία περιστατικά.

01 έσωτερικές άντιθέσεις στήν Ανόργανη φ ύ ση . Ή  Ιπι-
στήμη άποκάλυψε τίς έσωτερικές άντιθέσεις πού υπάρχουν σ ’  Ινα 
τέτιο φαινόμενο τής φνσης, δπω ς είναι ή μηχανική κίνηση τώ ν 
σω μά τω ν  στό χώ ρο. “ Ο πω ς τόνιζε ό Φ. Έ νγκελς «ή ϊδια ή κίνη
ση άποτελεΐ άντίφαση - κι αυτή άκόμα ή άπλή μηχανική μετατό
πιση μπορεί νά πραγματοποιηθεί μόνο Ιπειδή τό σώ μα  σέ μια 
καί τήν ίδια  χρονική στιγμή βρίσκεται σ ’  ενα δοσμένο μέρος κα'ι 
ταυτόχρονα σ ’  Ινα άλλο, Ιπειδή βρίσκεται σ ’  Ινα κα'ι τό ϊδιο μέ
ρος κα'ι δέ βρίσκεται σ ’  αύτό. ’ Α έναη Ιμφάνιση κα'ι ταυτόχρονη 
λύση αύτής τής αντίφασης, αύτό άκριβώς είναι ή κίνηση» *.

Τ ό  κινούμενο σώ μα  βρίσκεται σέ δρισμένο μέρος (Ιφ ’  δσον 
τό σώ μ α  υπάρχει πραγματικά στό χώρο καί στό χρόνο) καί τα υ 
τόχρονα δέ βρίσκεται σ ’  αύτό ( Ι φ ' δσον συντελεΐται τό προτσές  
τής κίνησης τοΰ σώ μα τος). Σ ’  αύτό τό  γεγονός Ικδηλώνεται ή 
αντίφαση ασυνεχούς καί συνεχούς τού χώρου καί τοϋ χρόνου.

Ό  Β . I . Λένιν έγραφε : «*Η κίνηση είναι Ινότητα συνεχούς 
(τοϋ χρόνου καί τοΰ χώρου) καί ασυνεχούς (τοΰ χρόνου καί τοΰ 
χώ ρου). Ή  κίνηση άποτελεΐ αντίφαση, είναι ένότητα αντιθέσεω ν»1.

Ή  Ιπιστήμη ϊχει ά να καλύψει άπό καιρό δυνάμεις αντίθετες 
μεταξύ τους καί ταυτόχρονα Ινυπάρχουσες στήν ίδια  τή φ ύ σ η : 
τήν Ιλξη καί τήν άπ ώθηση.

*0 Φ. "Ενγκελς Ιπικρίνοντας τήν άποψη τών συγχρόνων του 
φυσιοδιφών, που θεωρούσαν μονόπλευρα δτι μόνο ή έλξη είναι 
άναγκαία Ιδιότητα τής ΰλης, ύπογράμμιζε δτι «μία άληθινή θεω
ρία τής ΰλης πρέπει νά παραχωρήσει στήν άπώθηση τήν ίδια 
σπουδαία θέση που παραχωρεί καί στήν Ιλξη καί δτι ή θεωρία 
τής ΰλης πού στηρίζεται μόνο στήν Ιλξη δέν είναι άληθινή, άλλά 
λειψή, μεσοβέζικη» ·. 01 Ιρευνες τής σύγχρονης Ιπιστήμης έδει
ξαν τόν τεράστιο ρόλο δχι μόνο τής έλξης, άλλά καί τής άπώθη- 
σης στή μηχανική καί στή φυσική (μαζί καί τό ρόλο τής πίε
σης τοΰ φωτός).

Δίπλα στήν Ιλξη καί στήν άπώθηση είναι γνωστές οί Ισω-

1. Φ. "Ενγκελς, Άντι · Ντύρινγκ, 19Ç8, σελ. 113.
2. Β. /.  Aim, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ. 341.
3. Φ. 'EvytttXi, Διαλεκτική τής φύσης 1963, σελ. 193.
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τερικές Αντιθέσεις θετιχοΰ καί Αρνητιχοΰ ήλεχτρισμοΰ, βόρειου 
καί νότιου πόλου τοΰ μαγνητικοΰ πεδίου χτλ. Ο ί πειραματικές 
έρευνες Απέδειξαν Α διαμφισβήτητα δτι δλες αύτές ot Αντιθέσεις 
ύπάρχουν έξω  καί Ανεξάρτητα Από τή συνείδηση τώ ν  Α νθρώπων 
χαί ένυπάρχουν στό έσωτερικό χάθε Ατόμου όποιασδήποιε ουσίας. 
Οί πυρήνες τώ ν  Ατόμων έχουν θετιχό ήλεχτριχό φορτίο , Ινώ  τά  
περιφερειακά ήλεκτρόνια, πού περιστρέφονται γΰρω  Από τούς 
πυρήνες, έχουν Αρνητιχό φορτίο . Τ ό  μαγνητιχό πεδίο στα  Ατομα 
παρουσιάζει έπίσης Αντίθετους π όλους: τό βόρειο καί τό νότιο. 
Στού ς πυρήνες τώ ν  Ατόμων δροΰν οί Αντίθετες δυνάμεις τής Αλύ- 
σω σης, τής έλξης  καί τής Απώθησης τώ ν  στοιχειωδών σ ω μ α 
τίων (νετρονίων χαί πρωτονίων), πού Απαρτίζουν αύτούς τούς 
πυρήνες.

'Η  φυσιχή έπιστήμη έδειξε δτι τά «στοιχειώδη» σω μά τια  
έχουν ταυτόχρονα τίς Αντίθετες Ιδιότητες κυμάτων καί σω μα τίω ν . 
“ Εχει διαπιστωθεί δτι τό φ ώ ς  μεταδίδεται σαν ροή  έλαχιστό- 
τατω ν σω ματίω ν  πού λέγονται φ ω τόνια . Ταυτόχρονα ή Αμοιβαία  
αύξηση ή έλάττωση τώ ν φωτεινών Αχτίνων (Αλληλοτυπία), χ α θώ ς 
έπίσης χαί ή θλάση τής Αχτίνας τοΰ φ ω τός, δταν περνά Από 
στενές σχισμές (περίθλαση), μαρτυρούν τίς κυματικές Ιδιότητες 
τοΰ φ ω τός. Ή  Αντίθεση αύτή τώ ν Ιδιοτήτων κΰματος χαί σ ω μ α 
τίου χαραχτηρίζει έπίσης χαί τά κινούμενα ήλεχτρόνια. Ο ί κυμα
τικές Ιδιότητες τώ ν ήλεχτρονίων χρησιμοποιούνται μέ έπιτυχία 
στήν τεχνιχή, γιΑ τήν κατασκευή λόγου χάρη ήλεκτρονιχών μι
κροσκοπίων.

01 Αστοί έπιστήμονες, μεταφυσικοί καί Ιδεαλιστές, διαστρε
βλώνοντας τΑ καινούργια γεγονότα πού έχει ανακαλύψει ή Ιπι- 
στήμη, μιλάνε γιά «Ακατανόητα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα» 
τής φΰσης. “ Ε φ θασαν  μάλιστα στό σημείο νά μιλάνε για «Ιλευ- 
θερία βούλησης» καί γιά «συνειδητότητα» τώ ν ήλεχτρονίων, πού 
τάχα, δταν «θέλουν», συμπεριφέρονται σάν κύματα ή , Αντίστρο
φ α , σάν σω μάτια .

Μ όνο ξεκινώντας Από τίς θέσεις τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ 
μπόρεσε ή σοβιετική έπιστήμη νά έχτιμήσει σω στά  τή σημασία 
τώ ν  νέων Ανακαλύψεων της φυσικής καί νά ξεσκεπάσει τίς Από
πειρες Ιδεαλιστικής καί μεταφυσικής χρησιμοποίησής τους. 
0 1  σοβιετικοί φυσικοί έδοσαν τήν πειραματική Ανασκευή τής με
ταφυσικής Αποψης, πού χωρίζει μέ τείχος τή σωματική καί τήν 
κυματική πλευρά τής Ολης. 01  σοβιετικοί φυσικοί Απέδειξαν δτι 
οΐ κυματικές καί ot σωματικές Ιδιότητες τής ΰλης είναι Αναπό
σπαστες ή μιά Από τήν Αλλη.



«Ε ίναι πολύ διαδομένη ή γνώμη— Ιγραφ ε ό  Σ .  I . Β αβίλοφ—  
δτι στά  χ α ρά μ α τα  Ινός τύπου (λόγου χάρη στό χείραμα μέ τούς 
δακτυλίους τού Νεύτονα) τό  φ ω ς  ουμχεριφέρεται δλότελα σάν 
κυματική κίνηση, Ινώ  στά  χ α ρά μ α τα  Αλλον τύπου (λόγου χάρη 
Αποχρωματισμός βαμμένου ύφάσματος) τό  φ ω ς  χαρουσιάζεται 
Εντελώς σάν ροή σω ματίων . Ω σ τ ό σ ο  αύτό elvai λαθεμένο. "Α ν  
Εκτελέσουμε τό  χείραμα τοΰ Νεύτονα μέ έξαιρετιχά Αδύνατο φ ω ς , 
τότε κάτω  Αχό δρισμένες συνθήκες ύχάρχει ή δυνατότητα ν ά χ α -  
ρατηρήσουμε στατιστικές Ατακτε; κυμάνσεις τής λαμχρότητας τώ ν  
φωτεινών δακτυλίων, κυμάνσεις χού μαρτυρούν δτι ή Ενέργεια 
τοΰ φ ω τός καί σ* αύτό τό τυχικά κυματικό φαινόμενο είναι συγ
κεντρωμένη σέ μερικά κέντρα τοΰ φωτονίου . *Αχό τήν Αλλη 
πλευρά, δν φωτίσουμε μέσα άχό στενές χαραμάδες ένα βαμμένο 
ύ φ ασμα, τότε κατά τόν Αποχρωματισμό παρουσιάζονται περιθλα- 
στιχά φ α ιν όμ εν α »ι. Ή  ΰλη xa i τ ό  φ φ ς Ιχονν  ταυτόχρονα  Ιδιό
τη τε ς  κυμάτω ν χαί σω μ ατίω ν.

01 έσωτερικές Αντιθέσεις τώ ν  άτόμων, χού τίς Ανακάλυψε 
ή σύγχρονη φυσική, άνασκεύασαν τό  μεταφυσικό Αντίκρυσμα τής 
ΰλης σαν δήθεν παθητικής μάζας ούσίας, πού (ή μάζα ) δέν γνω 
ρίζει έσωτερικές ωθήσεις πρός κίνηση.

Ή  έπιστήμη έχει δείξει δτι ή Αλληλεπίδραση τώ ν  Αντίθετων 
δυνάμεων, τώ ν έσωτερικών Αντιθέσεων τώ ν ήλεκτρικών, μαγνη- 
τικών, φωτεινών καί Αλλων φυσικών προτσές Αποτελεΐ τό Εσω
τερικό περιεχόμενο τών Αδιάκοπων μετατροπών, Αλλαγών, κατα
στροφώ ν καί δημιουργιών, πού συντελοΰνται στά κατάβαθα τής 
Εξελισσόμενης ύλης. Ή  Ανακάλυψη, ή γνώση αύτών τώ ν Εσωτε
ρικών Αντιθέσεων Επιτρέπει νά γινόμαστε κύριοι τώ ν δυνάμεων 
τής ςρύσης καί νά τίς χρησιμοποιοΰμε στήν παραγω γή. Ή  γνώση 
αύτών τώ ν Εσωτερικών Αντιθέσεων Επέτρεψε νά γίνουμε κύριοι 
μιας τόσο, νέας Ισχυρής πηγής Ενέργειας δπω ς είναι ή Ατομική 
Ενέργεια. "Ε τσι, οί νέες Ανακαλύψεις τής φυσικής Επιβεβαίωσαν 
όλοκληρωτικά τή θέση τής μαρξιστικής διαλεκτικής γιά τίς Αντι
θέσεις πού προσιδιάζουν στά Αντικείμενα τής Ανόργανης φύσης.

0 1  έ σ ω τ ε ρ ικ έ ς  Α ντιθ έσεις  σ τ ά  φ α ιν ό μ ε ν α  τ η ς  όρ γ α ν ικ ή ς , 
τ η ς  ζ ω ν τ α ν ή ς  φ ύ σ η ς .  Ε σω τερ ικ ά  Α ντιφατικό είναι τό  προ
τσές τής Ανταλλαγής τής ύλης στά λευκωματώδη σώ μα τα μέ συν· 
θετότερη συγκρότηση. Χ ω ρίς  αύτή τήν Ανταλλαγή τής ΰλης δέν 
ύπάρχει ζω ή. Ή  φύση τής Ανταλλαγής τής ΰλης Εγκειται Ακρι

1. Σ. I. Βαβίλοφ, Γλάζ t Σόντσε, ΑΕ τής ΕΣΣΔ, 1950, σελ. 43-44.
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βώς στό δτι ot Αναγκαίες γιά τόν όργανισμό ούσίες, πού τοΰ· 
παρέχονται άπ* έξω  μέ τήν τροφή , Αφομοιώνονται άπό τόν δρ - 
γανισμό, μετατρέπονται σέ δργανικά συστατικό μέρος τοΰ σώ μ α 
τος αύτοΰ τοΰ ζωντανοΰ δντος.

Α ύτό δμ ω ς τό  προτσές Αφομοίωσης, δηλ. δημιουργίας, συν- 
τελεΐται σέ Αδιάρηκτη δργανική σύνδεση μέ τό δμεσα Αντίθετο- 
προτσές Αποικοδόμησης ή Ανομοίωσης τής ζωντανής ουσίας. Έ δώ - 
Αποδκνύεται δτι ή καταστροφή αυτή— ή Ανομοίωση— στό προ
τσές τής Ανταλλαγής τής ΰλης είναι Ανυπέρθετος δρος τοΰ Αντι
θέτου προτσές δημιουργίας. Α ύτό συμβαίνει, έπειδή ή καταστρο
φή, ή καΰση τής ζωντανής ούσίας μέσα στόν δργανισμό Αποδε* 
σμεΰει τήν ένέργεια έκείνη που καταναλίσκεται στα προτσές τής 
σύνθεσης, τής Α φομοίωσης Από μέρους τοΰ δργανισμοΰ τώ ν συν
θηκών τοΰ έξωτερικοΰ περιβάλλοντος.

Ή  δημιουργία καί ή καταστροφή, ή Αφομοίωση καί Ανο
μοίωση συνδέονται Αδιάρηκτα μέ τό ζωντανό δργανισμό, σέ κάθε 
μέρος τοΰ ζωντανοΰ σώ μα τος, σέ κάθε κύτταρο τοΰ ζωντανοΰ 
δργανισμοΰ, στή ζωντανή ούσία. Χ ω ρίς αυτή τήν, έσωτερική γιά 
τή ζω ή , Αντίφαση είναι Αδύνατα δλα τά Αλλα βασικά φαινόμενα 
τής ζω ή ς— ό  πολλαπλασιασμός, ή Ανάπτυξη, ή έρεθιστικότητα, ή. 
έσωτερική κίνηση. Μόλις σταματήσει τό  προτσές Ανταλλαγής της 
ΰλης σταματά καί ή ζω ή . Ή  γνώση αύτής τής σπουδαίας έσω - 
τερικής Αντίφασης δίνει δυνατότητα νά έπιδροΰμε ένεργητικά στό  
προτσές τής Ανταλλαγής τής ΰλης καί νά τό κατευθύνουμε μέσω  
τής Αλλαγής τώ ν  συνθηκών ζω ής τοΰ δργανισμοΰ.

Στους ζωντανούς δργανισμους προσιδιάζει ή έσωτερική Αντί
φ αση  κληρονομικότητας καί προσαρμογής. *Η ούσία αύτής τής. 
Αντίφασης συνίσταται στό δτι στούς ζωντανούς δργανισμούς Υπάρ
χει ή ικανότητα νά άπαιτοΰν καθορισμένες συνθήκες περιβάλλον
τος (κληρονομικότητα) καί ή ικανότητα νά προσαρμόζονται στίς. 
καινούργιες, στίς Αλλαγμένες συνθήκες τοΰ περιβάλλοντος (π ρο
σαρμογή). Ή  Αλληλεπίδραση αύτών τώ ν Αντιθέτων Ικανοτήτων 
έκδηλώνεται στήν πορεία τής φυσικής έπιλογής, στό προτσές τής 
έξέλιξης τοΰ φυτικοΰ καί τοΰ ζωικοΰ κόσμου. *Η συνειδητή χρη
σιμοποίηση αύτής τής Αντίφασης γίνεται πρακτικά στήν καλλιέρ
γεια φυτών, καθώ ς καί στήν κτηνοτροφία. Ot μιτσουρινικοί, γιά 
ν’  Αλλάξουν, γιά νά βελτιώσουν ένα δποιοδήποτε είδος σιτηρών, 
Αλλάζουν βαθμιαία  τίς συνθήκες ζω ής αύτοΰ τοΰ φυτοΰ, Αλλά
ζουν τόν συνηθισμένο γι’  αύτό τό φυτό τύπο Ανταλλαγής τής ύλης. 
Κλονίζουν τή συντηρητική κληρονομικότητα τοΰ φυτοΰ, δηλ. τό 
κάνουν πιό έπιδεκτικό γιά προσαρμογή στίς καινούργιες συνθή
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κες ΰπαρξης. Ot μιτσουρινιχοί, χρησιμοποιώντας μυαλωμένα τίς 
μ ίθοδες πού Εχει έπ ιξϊργασθβί η σοβιετική Αγροβιολογία, Ανα
πτύσσουν ατά  φ υτά καινούργιες, χρήσιμες γιά τόν Ανθρωπο Ιδι
ότητες πού πρίν δέν «Ις είχαν, καί πετυχαίνουν ώ στε ot καινούρ
γιας αύτές Ιδιότητες νά γίνουν κληρονομικά μεταβιβάσιμες.

"Ε τσι στήν πορεία τής φυσικής ή τής τεχνικής έπιλογής, στό  
προτσές τής Αλληλεπίδρασης καί τής πάλης τώ ν Αντιθέτων— τής 
κληρονομικότητας καί τής προσαρμογής, τής πάλης τοΰ παλιοΰ 
μέ τό καινούργιο, συντελεΐται στίς ποικιλίες τώ ν  φυτών καί στίς 
ράτσες τών ζώ ω ν  ή Ιξέλιξη, ή τελειοποίηση.

'Ε σωτερικές Αντιθέσεις ένυπάρχουν καί σέ μιά ΰλη μέ τόσο  
ύψηλή συγκρότηση, δπω ς είναι τό νευρικό σύστη.ια καί τό Ανώ· 
τερό του τμήμα, ό έγκέφαλος. *Η γνώση αΰτών τώ ν Αντιθέσεων 
έχει τεράστια σημασία γιά τήν πρακτική σοβιετική Ιατρική, γιά 
τήν ίνεργή τελειοποίηση τοΰ νευρικοΟ συστήματος τώ ν  ζώ ω ν  καί 
τοΰ Ανθρώπου, γιά τή γνώση τής φυσιολογικής βάσης τής ψυχι
κής λειτουργίας. ί

Ό  I. Ι Ιάβλοφ— ό δημιουργός τής ΰλιστικής φυσιολογίας τής 
Ανώτερης νευρικής λειτουργίας— Απέδειξε πειραματικά δτι « ή νεύ- 
ρική λειτουργία γενικά Απαρτίζεται Από φαινόμενα έρεθισμοΰ καί 
Αναστολής. Λίιτά είναι αά νά λέμε σά δύο συστατικά μέρη δλης 
τής νευρικής λειτουργίας»1.

Ή  Αλληλεπίδραση τών Αντίθετων προτσές— τής Αναστολής 
καί τής διέγερσης στό φλοιό τοΰ έγκεφάλου (Αλληλεπίδραση Απερ* 
γασμένη στήν πορεία τής φυσικής έξέλιξης τοΰ ζωικοΰ κόσμου) 
είναι ζωτικά Αναγκαία γιά τόν δργανισμό. Τ ό  μυαλό τοΰ ζώ ου 
δέχεται τεράστια ποσότητα τώ ν πιό διαφορετικών σημάτων, έρε- 
θισμών πού έρχονται Από τόν έξωτεριχό κόσμο. "Α ν  δλοι αύτοί 
ot έρεθισμοί, πού διεγείρουν τό  φλοιό τοΰ έγχεφάλου, όδηγοΰ- 
σαν κατά τό Ιδιο μέτρο σέ Απαντητική Αντίδραση τοΰ δργανι- 
σμοΰ, τότε δέ θά μποροΰσε οΰτε λόγος νά γίνει γιά καμιά β ιο 
λογικά σχόπιμη προσαρμογή τοΰ δργανισμοϋ στό περιβάλλον. Ή  
Αντίδραση πρός δλους κυριολεκτικά τούς έρεθισμούς, πού έρχον
ται Από τόν έξωτεριχό κόσμο θά  σήμαινε Αφανισμό τοΰ δργανι- 
σμοΰ. Γι* αύτό στήν Ανώτερη νευριχή λειτουργία, παράλληλα μέ 
τό προτσές τής διέγερσης, μεγάλο ρόλο παίζει τό Αντίθετο πρός 
αύτήν προτσές, τό  προτσές τής Αναστολής.

1 1. Π. Πάβλοφ, Δωδεκάχρονη έμπειρία άπό τήν άντικειμενική με
λέτη τής άνώτερης νευρικής λειτουργίας (διαγωγής) τών ζώων, Μό
σχα 1951, σελ. 101.
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Ή  αλληλεπίδραση διέγερσης χαί αναστολής στό φλοιό τοΰ 
έγκεφάλου ϊξασφαλίζει τή δυνατότητα βιολογικά ευνοϊκών γιά 
τόν δργανισμό αντιδράσεων στους έρεθισμούς που έρχονται άπ ’  
?ξω , δηλ. τή δυνατότητα προσαρμογής στίς εξωτερικές συνθήκες 
τοΰ περιβάλλοντος. "Ε τσι, λόγου χάρη, τό προτσές τής αναστο
λής βοηθά τόν δργανισμό νά άντιδρά δχι σέ δλους, άλλα μόνο 
στούς ζωτικά σπουδαίους γι’  αυτόν ερεθισμούς, πού έρχονται άπό 
τόν Ιξωτερικό κόσμο (σήματα γιά τήν παρουσία τροφής, έχ- 
θροΰ κτλ.).

"Ε τσι, δλα τά δεδομένα τής επιστήμης μαρτυροΰν τήν ύπαρ
ξη Ισωτερικών άντιθέσεων, πού προσιδιάζουν στά  αντικείμενα καί 
στά  φαινόμενα τής άνόργανης καί τής δργανικής φΰσης.

Μ όνο ή υλιστική διαλεκτική μπόρεσε στήν πάλη κατά τής με
ταφυσικής καί τοΰ ΐδεαλισμοΰ νά βγάλει σω στά  συμπεράσματα 
άπό τίς ανακαλύψεις τής σΰγχρονης φυσιογνωσίας, Εξετάζοντας τήν 
έξέλιξη τής φύσης σάν άποτέλεσμα τής άλληλεπίδρασης άντιθέ
τω ν δυνάμεων. 'Η  γνώση τώ ν άντιθέσεων πού υπάρχουν στή 
φύση δίνει τή δυνατότητα νά χρησιμοποιούμε ενεργά τίς δυνά
μεις τής φύσης στήν κοινωνικο -  παραγωγική δράση τών άνθρώπων.

01  έσωτεριχές άντιθέσεις στά φαινόμενα της κοινωνι
κής ζω ή ς. Ot κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ -  λενινισμού ανακάλυψαν 
τίς άντικειμενικές νομοτέλειες τής έξέλιξης τώ ν τρόπων παραγω 
γής τώ ν υλικών άγαθώ ν. ' 0  τρόπος παραγωγής είναι ή ενσάρ
κωση τής ενότητας παραγωγικών δυνάμεων καί σχέσεων παρα
γωγής στήν κοινωνική παραγωγή. Κοινός γιά δλους τούς κοινω 
νικούς σχηματισμούς εΤναι ό  οικονομικός νόμος τής Υποχρεωτι
κής άντιστοιχίας τώ ν σχέσεων παραγωγής πρός τό  χαρακτήρα 
τώ ν παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας. "Ο ,τι είδους είναι 
ot παραγωγικές δυνάμεις τής κοινωνίας τέτιες είναι κατ’  άνάγ- 
κην καί οί σχέσεις παραγωγής. Ή  άνάπτυξη τής κοινωνικής π α 
ραγωγής αρχίζει πάντα μέ τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυ
νάμεων καί προπαντός μέ τήν άλλαγή τώ ν εργαλείων. Λ όγω  αυ 
τής τής άνάπτυξης τώ ν παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας ot 
Υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής μένουν π ίσω  από τήν άνάπτυξη τής 
παραγωγής. Α υτό σημαίνει δτι άπό μορφή άνάπτυξης τώ ν π α ρα
γωγικών δυνάμεων, άπό βασικός κινητήρας άνάπτυξής τους ot 
σχέσεις παραγωγής μετατρέπονται σέ τροχοπέδη, σέ έμπόδιο στήν 
άνάπτυξη τώ ν παραγωγικών δυνάμεων.

Με βάση  αυτές τίς Ισωτερικές αντιθέσεις, πού προσιδιάζουν 
στούς διάφορους τρόπους παραγωγής, στίς συνθήκες τής άτομι-

226



κής Ιδιοκτησίας στά μέσα τής παραγω γής καί τής έκμετάλλευαης 
άνθρω πον άπό άνθρω πο Αναπτύχθηκε ή πάλη τώ ν  τάξεων, χού 
τά  συμφέροντά τους είναι Ιχθρικά καί Ανειρήνευτα ·. ή πάλη τώ ν 
δουλών κατά τώ ν δουλοκτητών στή δουλοκτητική κοινωνία' η πά
λη τώ ν  δουλοπάροικων κατά τώ ν  φ εουδαρχών-τσιφλιχάδων στή 
φεουδαρχική κοινωνία ' ή πάλη τώ ν  προλετάριων κατά τής Αστι
κής τάξης στήν κεφαλαιοκρατική κοινωνία.

Ο ί πρωτοπ όρες κοινωνικές τάξεις, που Ινδιαφέρονται γιά τήν 
πάρα πέρα άνάπτυξη τώ ν  παραγω γικών δυνάμεων τής κοινωνίας, 
παλαίβουν κατά τώ ν Αντιδραστικών κοινωνικών τάξεων, πού 
Ινδιαφέρονται για τή  διατήρηση τώ ν σχέσεων παραγωγής πού 
Ιχουν παλιώσει πιά. Ή  μή Αντιστοιχία τώ ν σχέσεων παραγωγής 
πρός τό χαρακτήρα τώ ν  παραγω γικών δυνάμεων, ή σύγκρουση 
Ανάμεσα τους Αποτελεί τό οίκονομικό βά θρο  τής Αντικατάστασης 
τοΰ παλιοΰ κοινωνικο-οΐκονομικού σχηματισμού Από τόν και
νούργιο.

Ό  Κ . Μ άρξ στό Α θάνατο Ιργο του «Τ ό  Κ εφάλαιο» Ανακά
λυψε τις έσωτερικές Αντιθέσεις, πού προσιδιάζουν στό Ιμπόρευμα 
καί στήν Ιργασία πού δημιουργεί Ιμπορεύματα : τήν Αντίθεση 
Αξίας καί Αξίας χρήσης, Αφηρημένης καί συγκεκριμένης Ιργασίας. 
*0  Μ άρξ ίδειξε πώ ς ή Ανάπτυξη αυτών τώ ν  Αντιθέσεων στό π ρο
τσές τής διεύρυνσης τής Ιμπορενματικής Ανταλλαγής καί τής 
δράσης τοΰ νόμου τής Αξίας όδηγεΐ Αναπόφευκτα στήν καταστρο
φ ή  καί στήν προλεταριοποίηση τής πλειονότητας τώ ν  μικρών Ιμ- 
πορευματοπαραγω γών στήν στέρησή τους Από χά μέσα καί τά 
Ιργαλεΐα παραγωγής, πού γίνονται Ατομική Ιδιοκτησία τώ ν κε
φαλαιοκρατών.

Στερημένοι Από τά  Ιργαλεΐα οί Ιργάτες είναι Αναγκασμένοι 
νά πουλούν τήν Ιργατική τους δύναμη στούς κεφαλαιοκράτες, 
δηλ. νά μισθώνονται στίς φάμπρικες καί στά  Ιργοστάσια, πού 
Ανήκουν στούς κεφαλαιοκράτες, νΛ Αποβάλλονται στήν κεφαλαιο
κρατική Ικμετάλλενση.

Ή  μετατροπή τής έργατικής δύναμης σέΙμπόρευμα σημαίνει 
. μετατροπή τής μικροεμπορευματικής παραγω γής σέ κεφαλαιο

κρατική παραγω γή , δπου δρά ό  Αντικειμενικός νόμος τής π α ρα 
γω γής υπεραξίας. Ταυτόχρονα στήν κεφαλαιοκρατική κοινωνία 
δ ρά  ό  νόμος τού συναγωνισμού καί τής Αναρχίας τής παραγωγής.

Τ ό  κυνήγι τής υπεραξίας Από μέρους τώ ν συναγωνιζομένων 
μεταξύ τους κεφαλαιοκρατών στήν Αρχή δδηγεΐ σέ Απαρέγκλιτη 
διεύρυνσή τής παραγω γής, πού Αποκτά δλο καί περισσότερο
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κοινωνικό χαρακτήρα. Ή  απλή κεφαλαιοκρατική συνεργασία με - 
τατρέπεται στήν κεφαλαιοκρατική μανιφακτούρα κα'ι σε συνέ
χεια στή μεγάλη Ιργοστασιακή βιομηχανία. Ό  Κοινωνικός χαρα
κτήρας τής Ιργασίας ερχεται σε άντίθεση πρός τήν άτομική Ιδιο
κτησία τώ ν κεφαλαιοκρατών στα μέσα παραγωγής. Γεννιέται ή 
βασική για τόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής άντίθεση άνά
μεσα στόν κοινωνικό χαρακτήρα τοΰ προτσές τής παραγωγής καί 
τήν άτομική Ιδιοποίηση τώ ν προϊόντων τής παραγωγής. Ή  άν- 
τίφαση αύτή Ικδηλώνεται μέ μορφή περιοδικών κρίσεων υπερ
παραγωγής, μαζικής άνεργίας, Ιξαθλίωσης τώ ν  Ιργαζομένων μ α 
ζώ ν  στίς χώρες τοΰ κεφαλαίου. ‘ Η  βασική αντίθεση τοΰ κεφα
λαιοκρατικοί τρόπου παραγωγής μπορεί νά λυθεί ριζικά μόνο 
μέ τή σοσιαλιστική Ιπανάσταση, μέ τήν κατάχτηση τής δικτατο
ρίας τοΰ προλεταριάτου, μέ τήν Ιξάλειψη τοϋ ίδιου τοΰ κεφα- 
λαιοκρατικοϋ τρόπου παραγωγής.

Μ αζί μέ τήν αύξηση τής έργοστασιακής παραγωγής αναπό
φευκτα αναπτύσσεται καί συσπειρώνεται τό προλεταριάτο— ή βα 
σική Εκμεταλλευόμενη τάξη τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Ξε
τυλίγεται ή πάλη Ιργασίας καί κεφαλαίου. Ή  ταξική πάλη τοϋ 
προλεταριάτου κατά τής άστικής τάξης διαποτίζει δλες τίς πλευ
ρές τής ζω ής τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. 'Η  πάλη αυτή 
διεξάγεται στόν οικονομικό, στόν πολιτικό καί στόν ιδεολογικό 
τομέα. Φρουροί τώ ν  κεφαλαιοκρατικών σχέσεων, πού δέν άντα- 
ποκρίνονται πιά στό χαρακτήρα τώ ν παραγωγικών δυνάμεων, 
στέκουν τό άστικό κράτος καί ή άστική Ιδεολογία, πού είναι ά 
σπονδοι εχθροί τοΰ προλεταριάτου.

Τ ό  επαναστατικό κόμμα τοΰ προλεταριάτου— τό Κομμουνι
στικό Κ όμμα Ιξοπλισμένο μέ τή μαρξιστική λενινιστική θ εω ρία , 
καθοδηγεί συνειδητά τήν ταξική πάλη τοΰ προλεταριάτου σ ’  δλες 
τίς μορφές της, μέ σκοπό τήν κατάκτηση άπό τήν Ιργατική τάξη 
τής δικτατορίας, τήν κατάκτηση τής πολιτικής κυριαρχίας, τήν 
Ικμηδένιση τοΰ άστικοΰ κράτους, τό κτίσιμο τής σοσιαλιστικής 
καί τής κομμουνιστικής κοινωνίας.

Αύτές είναι οί βασικές θέσεις τοΰ Μ άρξ καί τοΰ "Ενγκελς 
γιά. τή γέννηση καί τήν άνάπτυξη τής κεφαλαιοκρατικής κοινω 
νίας μέ βάση τίς Ισωτερικές άντιθέρεις, πού Ινυπάρχουν στή μ ι-  
κροεμπορευματική καί έπειτα στήν κεφαλαιοκρατική παραγωγή.

Αύτές είναι οί βασικές θέσεις τοΰ Μ άρξ καί τοΰ "Ενγκελς 
γιά τούς δρόμους Ιπαναστατικής λύσης τών άντιθέσεων τοϋ κεφα- 
λαιοκρατικοΰ καθεστώτος.

Ό  Β . I . Λένιν εγραφε σχετικά μέ τή μέθοδο πού άκολουθεϊ
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ό  Μ άρξ στό «Κ εφ άλαιο» : « Σ τ ό  ,,Κ εφ ά λ α ιο " τοΰ Μ άρξ Αχό τήν 
άρχή κιόλας αναλύεται ή πιό άπλή, ή πιό συνηθισμένη, ή πιό 
βασική , ή πιό μαζική, ή πιό κοινή, ή συναντώμενη δισεκατομ
μύρια φορές σχέση  τής άστικής (Ιμπορευματικής) κοινωνίας: ή 
ανταλλαγή Ιμπορευμάτων. 'Η  ανάλυση ανακαλύπτει σ ’  ανιτό τό 
άπ λούστατο φαινόμενο (σ ’  αυτό «τό  κυτταράκι» τής άστικής κοι
νω νίας) δ λ ε ς  τίς αντιθέσεις (re sp ec tiv e  τό σπέρμα δλω ν  τών 
αντιθέσεων) τής σύγχρονης κοινωνίας. Ή  πάρα πέρα έκθεση μας 
δείχνει τήν ανάπτυξη (και τήν αύξηση και τήν κίνηση) αυτών τών 
αντιθέσεων και αυτής τής κοινωνίας, στό  Σ  1 τώ ν καθέκαστα με
ρ ώ ν  της, από τήν αρχή της ώ ς τό  τέλος της» *.

Ό  Β. I . Λένιν έδειξε π ώ ς ό καπιταλισμός, από καπιταλι
σμ ός που αναπτυσσόταν κατ’  άνοδική γραμμή, έγινε, στήν πε
ρίοδο τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ, καπιταλισμός που σαπίζει καί πεθαίνει.

Μέ βάση τή συγκεντροποίηση καί τή συγκέντρωση τοΰ κεφα
λαίου αναπτύχθηκαν οί μεγάλες μονοπωλιακές ενώσεις τώ ν κε
φ αλαιοκρατώ ν. Ή  ύπαρξη τώ ν  μονοπωλίων δίπλα στό συναγω 
νισμό δξυνε άκόμα περισσότερο δλες τίς άντιθέσεις πού ένυπάρ
χουν έσωτεριχά στόν καπιταλισμό.

‘ Ο Β . I . Λένιν άνακάλυψε τό  νόμο τής άνισομετρίας τής 
οικονομικής καί πολιτικής άνάπτυξης τώ ν κεφαλαιοκρατικών χ ω 
ρώ ν , που ισχύει στήν Ιποχή τοΰ ιμπεριαλισμοΰ. Έ δ ε ιξ ε  δτι ή 
άνισομετρία καί άλματικότητα τής άνάπτυξης τώ ν  κεφαλαιοκρα
τικών χω ρώ ν δξυνει τίς αντιθέσεις τοΰ κεφαλαιοκρατικού κα θε
στώ τος, αδυνατίζει τό μέτωπο τοΰ παγκόσμιου ιμπεριαλισμοΰ καί 
δημιουργεί τή δυνατότητα γιά τό σπάσιμο τής αλυσίδας τοϋ παγ
κόσμιου Ιμπεριαλισμοΰ στόν πιό άδΰνατο κρίκο της.

Ο ί βασικές άντιθέσεις τής εποχής τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ είναι 
οί αντιθέσεις άνάμεσα στήν Ιργασία καί τό  κεφάλαιο, άνάμεσα 
στίς Ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καί τους λαούς τώ ν άποιχιακών 
καί τώ ν  Ιξαρτημένων χω ρώ ν, άνάμεσα στίς ίδιες τίς Ιμπεριαλι
στικές χώρες καί τίς δμάδες χω ρώ ν, πού άγωνίζονται γιά τό ξα - 
ναμοίρασμα τοΰ μοιρασμένου ήδη κόσμου, γιά τό  «δικαίωμα» 
καταπίεσης τώ ν αποικιών, γιά τήν κατάκτηση τής παγκόσμιας 
κυριαρχίας.

Μέ βάση τή βα θιά  ανάλυση τώ ν νόμων καί τώ ν άντιθέσεων 
τοΰ Ιμπεριαλισμού δ Β . I. Λένιν δημιούργησε τή νέα θεω ρία  
τής σοσιαλιστικής επανάστασης, τή διδασκαλία γιά τή δυνατο

ί. Σ —τό έλληνικό γράμμα σίγμα—σύνολο. Σνντ.
2. Β. I. Λένιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ. 328.



τητα τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού Αρχικά σέ μερικές ή άκόμα καί 
σέ μιά μόνη, χωριστά παρμένη, χώ ρα. *0  Β. I . Λένιν Ιδειξε δτι 
δέν είναι δυνατή ή νίκη τοϋ σοσιαλισμού σέ δλες ταυτόχρονα τις 
χώρες στήν περίοδο τού Ιμπεριαλισμού.

Ή  Μεγάλη ’ Ο κτωβριανή σοσιαλιστική έπανάσταση έπιβεβαίω- 
σε τό συμπέρασμα τού Β . I . 'Λένιν για τό δτι δ  Ιμπεριαλισμός 
είναι ή παραμονή τής κοινωνικής έπανάστασης τού προλεταριά
του. Ή  ’ Οκτωβριανή έπανάσταση έπιβεβαίωσε Ιπίσης τό συμ
πέρασμα τού Λένιν γιά τή δυνατότητα τής νίκης τού σοσιαλισμού 
σέ μιά μόνη χώρα. Και τέτια χώ ρα πού Ιδειξε στούς λαούς 
τού κόσμου τό δρόμο πρός τό  σοσιαλισμό υπήρξε άκριβώς ή Σ ο 
βιετική Ρ ω σία .

Ή  θεω ρία  καί ή πρακτική πείρα τού λενινισμού στό ζήτημα 
τώ ν δρόμων τής νίκης τώ ν έργαζομένων έναντίον τώ ν Ιχμεταλ- 
λευτώνΙχει κοσμοϊστορική σημασία.

Σ τά  Ιργα τού Β . I . Λένιν Ιχει δοθεί ή Ανάλυση τώ ν ά -  
ντιθέσεων τοΰ Ιμπεριαλισμού στίς καινούργιες συνθήκες τής 
συνύπαρξης τού κεφαλαιοκρατικού καί τοΰ σοσιαλιστικού συ 
στήματος, στίς συνθήκες τής γενικής κρίσης τού καπιταλι
σμού. Ό  I . Β. Στάλιν ίδοσε τό  χαρακτηρισμό τού βασικού 
οΐχονομικοΰ νόμου τού συγχρόνου καπιταλισμού, τού νόμου πού 
καθορίζει τό  Αναπόφευκτο τής πάρα πέρα δξυνσης, τής αύξησης 
κα'ι τοΰ ξεσπάσματος δλων τώ ν  άντιθέσεων τού Ιμπεριαλισμού. 
*0  βασικός οίκονομικός νόμος τού συγχρόνου καπιταλισμού δ ρ ά  
σήμερα μέσα σέ συνθήκες άκόμα πιό δξυμένης Ανισομετρίας τής 
οικονομικής κα'ι πολιτικής άνάπτυξης τώ ν  κεφαλαιοκρατικών χω - 
χών, σέ συνθήκες συνύπαρξης τώ ν δύο άντιθέτων χοινωνικο - ο ΐ- 
χονομιχών συστημάτων.

Ό  βασικός οίκονομικός νόμος τοΰ συγχρόνου καπιταλισμοί 
έξηγεΐ τ'ις αίτιες τής δξυνσης τώ ν  άντιθέσεων στό  έσωτερικό τού 
Ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου Ανάμεσα στήν Ιργασία  καί τό κεφ ά
λαιο, άνάμεσα στίς ιμπεριαλιστικές δυνάμεις καί τούς λαούς τώ ν  
αποικιών καί τώ ν εξαρτημένων χω ρώ ν, άνάμεσα στίς διάφ ορες 
δμάδες τών Ιμπεριαλιστών.

'Η  βαθιά  έπιστημονική Ανάλυση τής κεφαλαιοκρατικής κοι
νωνίας, πού μάς Ιδοσαν μέ τά Ιργα τους οί κλασικοί τού  μ αρ 
ξισμού · λενινισμού, έπιβεβαίωσε δτι δ νόμος τής Ιξέλιξης μ έσω  
τής πάλης τών αντιθέτων, Ισχύει καί για τήν Ιστορία τής κοινω 
νίας. Ό  καθολικός νόμος τής έξέλιξης μέσω  τής πάλης τώ ν  ά ν 
τιθέτων δρά στήν κοινωνία μά εΙδικό τρόπ ο, σέ έξάρτηση άπ ό 
τίς συγχεχριμμένες ιστορικές συνθήκες τής Ιξέλιξης τής κ οινω 



νίας καί πρό παντός σέ Ιξάρτηση άπό τό χαρακτήρα τοϋ τρόπου 
παραγωγής τώ ν υλικών άγαθώ ν.

01  έσωτερικές άντιθέσεις στήν έξέλιξη της γνώσης.
Ε σω τερικ ές  αντιθέσεις ένυπάρχουν καί στό προτσές τής γνώσης. 
Ή  συνθετότητα κα'ι ή διαλεκτική άντιφατικόχηΤα τής έξέλιξης 
τώ ν  αντικειμένων καί τώ ν φαινομένων τή ; φΰσης αντανακλώνται 
στό μυαλό τοϋ άνθρώπου στίς έννοιες τής φυσιογνωσίας καί τής 
διαλεκτικό - υλιστικής φιλοσοφίας.

Σ τό  προτσές τής Ιξέλιξης τής Ιπιστημονικής γνώσης δουλεύ
τηκαν ot άλληλοσυνδεόμενες, άλλά αντίθετες έννοιες : τοϋ μερι- 
κοϋ καί τοϋ γενικοϋ, τοΰ πεπερασμένου καί τοΰ άπειρου, τοϋ άσυ· 
νεχοΰς καί τοΰ συνεχοϋς, τοΰ μέρους καί τοΰ δλου, τοϋ σχεηκοΰ 
καί τοΰ άπόλυτου, τοΰ τυχαίου καί τοϋ άναγκαίου, τής μορφής 
καί τοΰ περιεχομένου, τής δυνατότητας καί τής πραγματικότη
τας, τοΰ καινούργιου καί τοΰ παλιοΰ κτλ.

Τ ό ίδιο τό γεγονός τοΰ δουλέματος αύτών τώ ν άλληλοσυνδεο- 
μένων μά άντιθέτων Ιννοιών συντελεϊται Ιξ αΙτίας τής ύπαρξης 
«άντιφατιχών, άλληλοαποχλειομένοη, άντιθέτων τάσεων σ ’  δ λ α  
τά φαινόμενα χαί τά προτσές τής φύσης (μαζί καί τοΰ πνεύμα
τος καί τής κοινωνίας»1.

Ή  Ινωση στή σκέψη άντιθέτων Ιννοιών, δταν δέν άντανα- 
κλά άντιθέσεις πού ένυπάρχουν στά πράγματα, όδηγεΐ στήν Ικλε- 
χτική, στή σοφιστική καί δχι στήν άλήθεια. Τ ά παράδοξα καί 
ot λογικές άντιφάσεις πού προκύπτουν στήν περίπτωση αύτή 
είναι άποτέλεσμα τής παράβασης τών νόμων τής νόησης καί δέν 
έχουν τίποτε τό  κοινό μέ τήν Ιπιστημονική διαλεκτική. Μόνο μιά 
σω στή , Ιπαληθευμένη άπό τήν πράξη άντανάκλαση, στή νόηση, 
τώ ν  άντιθέσεων πού ένυπάρχουν στά πράγματα, δίνει τήν άλη- 
θινή γνώση.

Ή  έξέλιξη τής έπιστήμης άποχαλύπτει τήν έσωτερική άντί- 
φ αση  τοΰ Ιδιου τοΰ προτσές της γνώσης, πού προχωρεί άπό τή 
λιγότερο πλήρη στήν περισσότερο πλήρη γνώση τοΰ άντικειμενι- 
χοΰ κόσμου. Έ π ειδή  ή δλη είναι άπειρη καί άναπ τύ σ^τ ιι Ιπ ’  ά 
πειρον, γι’  αύτό τό  λόγο τό  προτσές τής γνώσης π οίϊ δεν μπο
ρεί νά ίξαντληθίΐ. Π άντα άπομένουν πράγματα πού δέν έχουν 
άχόμη γνω σθεΐ. ‘ Η  έπιστήμη άπό τήν ίδια τήν ούσία της είναι 
έχθριχή πρός τό  δογματισμό. Ή  έπιστήμη συνεχώς Ιξελίσσεται.

"Ε τσι, τά  δεδομένα τής Ιστορίας τής έπιστήμης γιά τή φύση,

1 .1. Β. Ait tv, Φιλοσοφικά «Ηφάβια 1947, σελ 337.
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τήν κοινωνία καί τή νόηση, δεδομένα πού έχουν έπαληθευθεϊ 
άπό τήν πράξη, επιβεβαιώνουν έξ ολοκλήρου τήν αντικειμενικό
τητα καί τήν καθολικότητα τοϋ διαλεκτικού νόμου τής εξέλιξης 
μέσω  τής πάλης τών αντιθέτων.

'Η  μαρξιστική διαλεκτική παραδέχεται τήν άλληλουχία καί 
τήν αλληλεπίδραση τώ ν αντιθέτων δυνάμεων τής φΰσης καί τής 
κοινωνίας.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική θεω ρεί δτι στά αντικείμενα καί στά 
φαινόμενα δέν υπάρχει παλιό χωρίς καινούργιο, θετική πλευρά 
χωρίς αρνητική πλευρά, μέλλον χωρίς παρελθόν κ .ο.κ . Μ ’  αυτή 
τήν έννοια ό Λένιν μιλούσε για σχετική ένότητα τώ ν  αντιθέτων.

Ά π ό  τό αδιαμφισβήτητο αύτό γεγονός οί μεταφυσικοί βγ ά 
ζουν ενα συμπέρασμα πού δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματι
κότητα, τό  συμπέρασμα τής συνδιαλλαγής τοΰ παλιού μέ τό και
νούργιο, τό συμπέρασμα δτι δήθεν τά αντίθετα, πού συνδέονται 
σέ μια ένότητα, άλληλοΐσοροποΰνται, άλληλοεξουδετερώνονται, 
έχουν τήν ϊδια  σημασία για τό προτσές τής Ιξέλιξης.

Τ ά ψευτοσυμπεράσματα αύτοΰ τοΰ είδους αποτελούν τό με
θοδολογικό βά θρο  τώ ν «θ εω ριώ ν» τής Ισορροπίας πού είναι τής 
μ όδας στήν άστική φ ιλοσοφία καί στήν κοινωνιολογία καί άπ ο- 
λυτοποιοΰν τήν ένότητα τών άντιθέτων.

Πολιτική έκφραση αυτού τοΰ μεταφυσικού τρόπου εξέτασης 
υπήρξε ή άντεπαναστατική «θ εω ρία  τής Ισορροπίας» πού διατύ
πω σαν οί δεξιοί δπορτουνιστές Ιχθροί,τοΰ  λαοΰ, πού άπέκρουαν 
τήν ίστορική άναγκαιότητα τής Ιξάλειψης τώ ν εκμεταλλευτικών 
τάξεω ν στήν Ε Σ Σ Δ .

‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική είναι αδιάλλακτη απέναντι στίς 
«θεω ρίες» τής ταξικής εΙρήνης, άπέναντι στήν άντεπαναστατική 
«θ εω ρία » τής ισορροπίας, απέναντι σ ’ δλους τούς παρόμοιους μ ε
ταφυσικούς ώ ς  πρός τή μέθοδο καί άντιδραστικούς ώ ς πρός τό 
περιεχόμενο τρόπους έξέτασης, πού χρησιμοποιούν οί άστοί θ ε ω 
ρητικοί. ‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική άποκαλΰπτει τή θεωρητική 
τους βάση, δηλ. τήν άπολυτοποίηση τής σχετικής ενότητας τώ ν 
αντιθέτων. Τ ό Ίδιο τ ό  π ροτσές τή ς  έξέλ ιξη ς συντελ εΐτα ι π άντα  
σάν πάλη ά ντιθ έτω ν, π ού  ε ίνα ι άπόλυτη, δπ ω ς άπόλυτη ε ίναι ή  
έξέλιξη , δπ ω ς άπόλυτη είνα ι ή  κίνηση. ‘ Η  πάλη αύτή νομοτε
λειακά τερματίζεται σέ τελευταία άνάλυση μέ τή νίκη τού και
νούργιου καί μέ τό  πέρασμα στήν καινούργια, άνώτερη ποιοτική 
κατάσταση. “ Ε τσι λόγου χάρη, ή ταξική πάλη τοΰ προλεταριάτου 
κατά τής άστικής τάξης τερματίζεται δχι μέ τήν κ αταστροφή  τής 
κοινωνίας, άλλά μέ τήν πάρα πέρα~ έξέλιξη, μέ τό  πέρασμα άπό
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τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό μέσω τής κατάχτησης τής δι
κτατορίας τής έργατικής τάξης.

3. Oi έσωτερικές καί οί έξωτερικές άντιδέσεις

Στή  φύση ύπάρχουν έσωτερικές καί έξωτερικές αντιθέσεις. Οί 
έσωτερικές αντιθέσεις προσιδιάζουν στα ίδια τά άντιχείμενα κα'ι 
τά φαινόμενα τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας. Οί έξωτερικές αντι
θέσεις γεννιούνται άνάμεσα σέ αντικείμενα καί φαινόμενα πού 
συνυπάρχουν ταυτόχρονα.

Είναι ανάγκη νά αποκαλύπτεται ή άλληλουχία, δ άλληλοκα- 
θορισμός τών έσωτεριχών κα'ι εξωτερικών άντιθέσεων. Οί έξω 
τερικές Αντιθέσεις γεννιούνται μέ βάση τ'ις έσωτερικές αντιθέσεις, 
πού αποτελούν τό περιεχόμενο τοΰ προτσές τής έξέλιξης. Οί έξω 
τερικές αντιθέσεις, άπό τή στιγμή πού θά γεννηθούν, άσχοϋν επί
δραση  στά εσωτερικά προτσές τής έξέλιξης.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος καταπολεμά τήν ίδεαλι- 
στική κα'ι μεταφυσική ερμηνεία τοΰ ζητήματος τώ ν εσωτερικών 
καί τώ ν  Ιξωτερικών άντιθέσεων. Ή  Απόσπαση τώ ν έξωτερικών 
άντιθέσεων άπό τίς έσωτερικές όδηγεΐ στή μεταφυσική κα'ι στόν 
Ιδεαλισμό. Ά π ό  τό άλλο μέρος ή παραδοχή μόνο τών Ιξωτερι
κών άντιθέσεων είναι τυπικό γνώρισμα τής μηχανιστικής «θ εω 
ρίας» τής Ισορροπίας.

‘ Η  δρνηση τού ρόλου τών έξωτερικών άντιθέσεων στήν Ιξέ
λιξη δδηγεΐ χι αύτή στή μεταφυσική καί στόν Ιδεαλισμό, Ιδιαί
τερα δδηγεΐ στήν δρνηση τοΰ ρόλου τοΰ έξωτεριχοΰ περιβάλλον
τος στόν τομέα τής Ιξέλιξης τώ ν φυτών κα'ι τώ ν ζώ ω ν  (ίδεαλι* 
στιχές θεωρίες τής «αύτογένεσης» στή βιολογία, μεντελισμός - 
μοργκανισμός).

Ό  σω στός διαχωρισμός τώ ν Ιξωτερικών καί τώ ν Ισωτερικών 
άντιθέσεων Ιχει σοβαρή σημασία γιά τήν κοινωνική Ιπιστήμη, 
γιορτήν πρακτική δράση τοΰ κόμματος τού προλεταριάτου. "Α ς  
φέρουμε Ινα παράδειγμα. Στήν ίποχή τού Ιμπεριαλισμού δφά δ 
Αντικειμενικός νόμος τής άνισομετρίας τής οικονομικής καί πολι
τικής άνάπτυξης τώ ν κεφαλαιοκρατικών χωρών. *Η δράση αύτού 
τού νόμου άπέκλεισε τή δυνατότητα ταυτόχρονης νίκης τού σο 
σιαλισμού σ ’  δλες τίς χώρες. Γ ι ’  αύτό υστέρα άπό τή νίκη τού 
Ό κ τ ώ β ρ η  Ιπήλθε άναπότρεπτα ή περίοδος τής μακρόχρονης συ- 
νύπαρξης τώ ν  δύο συστημάτων— τοΰ σοσιαλιστικού καί τού κε
φαλαιοκρατικού. Α ύτό προώθησε σέ πολύ περίβλεπτη θέση τό  
ζήτημα τού συσχετισμού Ιξωτερικών καί Ισωτερικών άντιθέσεων
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στήν Ιξέλιξη τής σοβιετικής κοινωνίας. Ό  υπολογισμός τώ ν  ε
ξωτερικών κα'ι τώ ν εσωτερικών αντιθέσεων Ιπέτρεψε στό Κ ομ 
μουνιστικό Κ όμμα νά λΰσει σω στά  ενα τόσο σοβαρό ζήτημα, δπω ς 
είναι τό ζήτημα τής ολοκληρωτικής κα'ι δριστικής νίκης τοΰ σο 
σιαλισμού στήν Ε Σ Σ Δ .

'Η  14η συνδιάσκεψη τού κόμματος εδειξε δτι σέ μια χώ ρα 
σαν τήν Ε Σ Σ Δ  υπάρχει δ,τι χρειάζεται για τό κτίσιμο τής τέ 
λειας σοσιαλιστικής κοινωνίας. ‘ Η  θέση γιά τή νίκη τοΰ σοσιαλι
σμού εγινε δεκτή σαν νόμος τοΰ κόμματος. Τ ό κόμμα δμως ήξε
ρε δτι μ ’  αυτό δέν εξαντλείται τό πρόβλημα τής νίκης τοΰ σ ο 
σιαλισμού σέ μια μόνη χώρα. "Ε να  άλλο μέρος τοΰ προβλήμα
τος, δπω ς τόνισε ή 14η συνδιάσκεψη τοΰ κόμματος, αποτελεί ή 
διεθνής πλευρά του, δηλ. ό τομέας τών σχέσεων άνάμεσα στή 
Σοβιετική χώρα κα'ι τις κεφαλαιοκρατικές χώρες.

“ Ετσι, ή δυνατότητα τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού σέ μιά μόνη 
χώρα σημαίνει δυνατότητα λΰσης τώ ν Ισωτερικών άντιθέσεων. 
*Η δυνατότητα τής οριστικής νίκης τοΰ σοσιαλισμοΰ σημαίνει 
δυνατότητα λύσης τώ ν Ιξωτερικών άντιθέσεων, τών άντιθε- 
σεων που υπάρχουν άνάμεσα στή χώρα τοΰ σοσιαλισμού κα'ι 
τ'ις χώρες τοΰ καπιταλισμού, τώ ν άντιθέσεων πού μπορούν νά 
ΰπερνικηθοΰν μόνο άπό τ'ις δυνάμεις τής σοσιαλιστικής επανά
στασης στην πλειοψηφία τώ ν χωρών. Δέν πρέπει νά συγχέουμε 
τ'ις δύο αυτές κατηγορίες άντιθέσεων. Ή  ύπαρξη τής κεφαλαιο
κρατικής κύκλωσης δημιουργεί τόν κίνδυνο Ιπέμβασης άπό τους 
Ιμπεριαλιστές εμπρηστές νέου πολέμου κατά τής χώρας τοΰ νι
κητή σοσιαλισμού μέ σκοπό τήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλισμοΰ. 
Μ όνο ή Ιξάλειψη τής κεφαλαιοκρατικής κύκλωσης, πού είναι υπό
θεση τών προλετάριων τής πλειοψηφίας τώ ν χωρών, θά  άποτρέ- 
ψει οριστικά αυτό τόν κίνδυνο κα'ι θά  Ιπιτρέψει να θεω ρείται ή 
νίκη τοΰ σοσιαλισμοΰ κα'ι τοΰ κομμουνισμού δχι απλώς πλήρης 
μά κα'ι οριστική.

Ή  ύπαρξη τής έξωτερικής άντίθεσης τών δύο συστημάτων, 
ή ύπαρξη τής κεφαλαιοκρατικής κύκλωσης καθορίζει τήν άνάγκη 
μιας εΙδικής λειτουργίας τοΰ Σοβιετικού κράτους, τής λειτουρ
γίας τής άμυνας τής Π ατρίδας κατά τών έξωτερικών Ιχθρώ ν της, 
τό καθήκον τής σταθερής Ινίσχυσης τώ ν Ινόπλων δυνάμεων τοΰ 
Σοβιετικού κράτους.

Ή  σω στή λύση τοΰ ζητήματος τοΰ συσχετισμοΰ Ιξωτερικών 
καί Ισωτερικών άντιθέσεων στήν κοινωνική Ιξέλιξη ξεσκεπάζει τή 
συκοφαντία τώ ν  Ιμπεριαλιστών για τή λεγόμενη «Ιξαγω γή  τής 
Ιπανάστασης» σέ άλλες χώρες. Μ έτΙς φλυαρίες για «Ιξαγω γή  τής 
Ιπανάστασης» οί Ιμπεριαλιστές Ιπιχειροΰν νά τρομοκρατήσουν
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τούς λαούς τών χωρών τους με τ'ις δήθεν «επιθετικές» προθέσεις 
τής Ε Σ Σ Δ . Μέ τίς ίδιες αντιεπιστημονικές καί αντιδραστικές 
φλυαρίες οί θεωρητικοί τοΰ ίμπεριαλισμοΰ επιχειρούν νά π α ρα- 
στήσουν τή σοσιαλιστική επανάσταση σαν τυχαίο, καθαρά « ρ ω 
σικό» φαινόμενο, πού δέν εχει τάχα διεθνή σημασία καί δέν εί
ναι υποχρεωτικό για τίς κεφαλαιοκρατικές χώρες τής Δΰσης κ .ο.κ . 
Ή  συκοφαντία αύτή Εκφράζει τό θανάσιμο φ όβο  τώ ν Ιμπερια
λιστών μπροστά στή δΰναμη τής δράσης τώ ν αντικειμενικών νό 
μων τής κοινωνικής εξέλιξης, μπροστά στό αναπόφευκτο τής Επα
ναστατικής λΰσης τώ ν Εσωτερικών ταξικών άντιθέσεων στίς χώ
ρες τής Δΰσης καί τής ’ Ανατολής.

Οί κοινωνικές Επαναστάσεις ωριμάζουν νομοτελειακά μέ τήν 
άνάπτυξη Λ ώ ν Εσωτερικών ταξικών άντιθέσεων τώ ν  χωρών τοΰ 
ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου. ’ Ε δώ  είναι ανάγκη να παίρνεται 
ΰπ’  δψη δτι τό στρατόπεδο τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ στό σΰνολό του 
εχει ω ριμάσει γιά τό σπάσιμό του στούς αδυνάτους κρίκους. Δέν 
πρέπει νά αποσπούμε τή δράση τώ ν Εσωτερικών νόμων τής Ιξέ
λιξης άπό τήν επίδραση τώ ς Εξωτερικών συνθηκών. Ή  νίκη τής 
Μεγάλης ’ Οκτωβριανής σοσιαλιστικής Επανάστασης τοΰ 1917 
ήταν άποτέλεσμα τής άνάπτυξης καί τής λΰσης τώ ν  Ισωτερικώ ν 
άντιθέσεων πού υπήρχαν στή χώ ρα μας, ω στόσο  ή ένοπλη πάλη 
άνάμεσα στίς δύο ομάδες τών Ιμπεριαλιστών ληστών τό 1914—  
1918 ήταν εύνοϊκός Εξωτερικός παράγοντας για τή νίκη τής σ ο 
σιαλιστικής Επανάστασης.

*Η νίκη τής Σοβιετικής “ Ε νωσης κατά τοΰ φασισμοΰ στήν 
πορεία τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου υπήρξε Ισχυρός εύνοϊ- 
κός παράγοντας για τή νίκη τοΰ λαϊκοδημοκρατικοΰ καθεστώ τος 
σέ μια σειρά χώρες τής Κεντρικής καί τής Νοτιοανατολικής Ε ύ- 
ρώπης, καί στήν ’ Α σία .

Ή  ύπαρξη τοϋ σοσιαλιστικοΰ στρατοπέδου είναι πάρα πολύ 
σπουδαίος εύνοϊκός παράγοντας για τήν ώρίμανση καί τή νίκη 
τώ ν  δημοκρατικών καί σοσιαλιστικών Επαναστάσεων στίς κεφα
λαιοκρατικές χώρες. ‘ Ω στόσο οί κοινωνικές Επαναστάσεις σ ’  α ύ ” 
τές τίς χώρες δέ θά  είναι άποτέλεσμα τής «Εξαγωγής τής Επα
νάστασης», άλλα άποτέλεσμα τής δράσης τώ ν Εσωτερικών νόμων 
έξέλιξης τής οίκονομίας καί τής ταξικής πάλης αύτών τώ ν χωρών.

Ή  σΰνδεση Ισωτερικών καί Ιξωτερικών άντιθέσεων στίς σύγ
χρονες συνθήκες έξέλιξης τής κοινωνίας Ικδηλώνεται στο δτι ή 
έξέλιξη όποιασδήποτε χώρας τοϋ κόσμου συντελεϊται σ η μ ^ α  μέ
σα  σέ συνθήκες συνύπαρξης καί πάλης τώ ν  δΰο στρατοπέδων στόν
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παγκόσμιο στίβο καί δέν μπορεί νά έξετάζεται ξέχωρα άπό αυτή 
τήν πάλη.

"Ο λα τά καθεστώτα πού φθίνουν, δλα τά Αντιδραστικά κα 
θεστώ τα , σ ’  όποιοδήποτε τμήμα τής ύδρόγειας σφ αίρας κι δν 
είναι, βρίσκουν υποστήριξη άπό τούς αντιδραστικούς κύκλους 
τών Η ΓΙΑ , χρησιμοποιούνται πρός τό συμφέρον τής Ιμπεριαλι
στικής πολιτικής τώ ν Η Π Α  στό διεθνή στίβο.

"Ολες ot πραγματικά προοδευτικές δυνάμεις, δχι μόνο ot σο
σιαλιστικές μα κα'ι οΐ δημοκρατικές, δλοι οί δπαδο'ι τής είρήνής 
βρίσκουν ύποστήοιξη άπό μέρους τής Σοβιετικής "Ε νω σης.

Οί δημαγωγικές λογοκοπίες για ανοικοδόμηση τοΰ σοσιαλι
σμού ξέχωρα από τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο, χωρίς τή δικτα
τορία τοϋ προλεταριάτου, κάθε τάση νά άντιπαραθίσει κανείς 
τόν εαυτό του στήν Ε Σ Σ Δ  είναι «στικο-Ι9·νικιστική πολιτική, 
πολιτική πού όδηγεΐ στή μετατροπή τής χώρας σέ αποικία τών 
ξένων ιμπεριαλιστών.

Τό προτσές τής παγκόσμιας προλεταριακής Ιπανάστασης συν- 
τελεΐται μέ τήν απόσπαση άπό τόν Ιμπεριαλισμό δλο καί και
νούργιων χωρών, πού συσπειρώνονται γύρω  άπό τό ισχυρό κέν
τρο έλξης δλων τώ ν προοδευτικών χωρών τοΰ κόσμου, γύρω  άπό 
τήν Ε Σ Σ Δ .

Κ άθε άπόπειρα τών ιμπεριαλιστών ν’  άποτρέψουν τήν άνα- 
πόφευκτη κατάρευση τοΰ Ιμπεριαλισμού, μέ τήν υποδαύλιση ένός 
νέου παγκοσμίου πολέμου, θά  όδηγήσει στήν καταστροφή δλου 
τοΰ Ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου. Α ύτό μαρτυρεί ή πείρα τοΰ 
πρώτου καί τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, πού στήν πο
ρεία τους έσπασε ή άλυσίδα τοϋ παγκοσμίου Ιμπεριαλισμοΰ στήν 
άρχή στή Ρ ω σία  καί κατόπι σέ μιά σειρά χώρες τής Κεντρικής 
καί τής Νοτιοανατολικής Εύρώπης καί στήν Κίνα.

Ή  πραγματοποίηση έκείνης τής γραμμής ιξέλιξης, « ο ύ  υπ ο
στηρίζουν οί προοδευτικές δυνάμεις, θά  όδηγήσει στή νίκη τοΰ 
καινούργιου κατά τοΰ παλιοΰ, έναντίον έκείνου πού φθίνει 
μέσα σέ κάθε χώρα στίς συνθήκες τής μακρόχρονης εΙρηνικής συ
νύπαρξης τώ ν  δύο συστημάτων. Στίς σημερινές συνθήκες δέν υ
πάρχει κανένα έπίμαχο διεθνές ζήτημα πού νά μήν μπορεί νά 
λυθεί εΙρηνικά, μέσω  τώ ν διαπραγματεύσεων άνάμεσα στά  ένδι- 
αφερόμενα μέρη. Γ ιά  μια τέτια μέθοδο λύσης δλων τώ ν ίπ ίμα- 
χων ζητημάτων Ινδιαφέρονται δλοι οί λαοί τοΰ κόσμου. Τ ό  έπι- 
τακτικό, μαχητικό καθήκον τώ ν λαών δλου τοΰ κόσμου είναι ή 
πρόληψη ένός καινούργιου παγκοσμίου πολέμου, ή πάλη γιά τήν 
είρήνη.
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“ Ετσι, άπό τό παράδειγμα τής έξέλιξης τής κοινωνίας στ'ις 
μέρες μας φαίνεται πόσο σπουδαίο είναι νά αναλύουμε συγκε
κριμένα τήν άλληλουχία που υπάρχει άνάμεσα στ'ις έσωτερικές 
κα'ι τ'ις έξωτερικές αντιθέσεις τοΰ προτσές τής έξέλιξης.

4. ΟΙ άνταγωνιστικές καί οί μή άνταγωνιστικές 
άντιδέσεις.

01  Ανταγωνιστικές άντιθέσεις. 'Η  μαρξιστική διαλεκτική 
κάνει διάκριση άνάμεσα στις ανταγωνιστικές καί τίς μή ανταγω 
νιστικές άντtθέσεις. 'Η  διασαφήνιση τώ ν χαρακτηριστικών γ ν ω 
ρισμάτων αΰτων τώ ν  τύπων τώ ν  άντιθέσεων άποκτά ιδιαίτερη 
σημασία γιά τήν κατανόηση τώ ν  δύο άντίθετων γραμμώ ν εξέλι
ξης τοΰ σοσιαλισμοί καί τοΰ καπιταλισμού. Τ ό σοσιαλιστικό κοι
νωνικό καθεστώ ς Ιχει τίς έσωτερικές του μή άνταγωνιστικές άν - 
τιθέσεις, που είναι ριζικά άντίθετες πρός τούς άνταγω νισμούς 
τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας.

‘ Η  Ιννοια «άνταγω νισμός» χρησιμοποιείται στα εργα τώ ν  
κλασικών τοΰ μαρξισμού - λενινισμού μόνο για τό χαρακτηρισμό 
συγκεκριμένων κοινωνικών άντιθέσεων πού παρατηρούνται στήν 
Ιξέλιξη τής ταξικής κοινωνίας.

Σ έ  τί συνίσταται ή ουσία τώ ν  άνταγωνιστικών άντιθέσεων 
πού παρατηρούνται στήν έξέλιξη τής κοινωνίας ;

Ή  Ιστορία τώ ν ίκμεταλλευτικών κοινωνιών δείχνει δτι τόν 
κοινωνικό άνταγωνισμό τόν χαρακτηρίζουν τά  έξης βασικά γ ν ω 
ρίσματα :

α ) Ο ί άνταγωνιστικές αντιθέσεις τής κοινωνίας είναι ανειρή
νευτα Ιχθρικές, έπειδή υπάρχουν Ιχθρικά ταξικά συμφέροντα. 
Γ ι ’  αύτό οί άνταγφνιστικες άντιθέσεις όδηγοϋν άναπόφευκτα σέ 
συγκρούσεις. Ο ί άνταγωνιστικές άντιθέσεις μποροΰν νά ξεπερα- 
στούν σέ τελευταία άνάλυση μόνο μέ βίαιο  τρόπο.

β ) Τ ό  πέρασμα σέ καινούργια ποιοτική κατάσταση κατά τή  
νίκη τού καινούργιου κατά τού παλιού συντελεΐται Ιδ ώ  μέ Ικρη- 
ξη, μέ κοινωνικο - πολιτική Ιπανάσταση.

γ) Ή  ριζική λύση τώ ν  άνταγωνιστικών άντιθέσεων είναι άδύ - 
νατη χωρίς τήν Ιξάλειψη τώ ν  βάσεω ν  τοΰ παλιοΰ κοινωνικού 
καθεστώ τος.

Ό λ α  αΰτά γίνονται Ιπειδή οί παλιές, οί φθίνουσες δυνάμεις 
τής κοινωνίας υπερασπίζουν μέ μέθοδες πολιτικής βίας τό κοι
νωνικό καθεστώ ς πού σβήνει καί τήν κυρίαρχή τους θέση μέσα 
ο* αδτό . ,Ά κ ό μ α  καί σέ περίπτωση ήττας οί δυνάμεις αυτές Ιπι-
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διώκουν τήν παλινόρθωση τής προηγούμενης κυριαρχίας τους, 
χρησιμοποιώντας βίαιες μέθοδες πάλης. Ό  Μ άρξ, χαρακτηρί
ζοντας τούς κοινωνικούς ανταγωνισμούς τοϋ έκμεταλλευτικοΰ 
καθεστώτος, έγρ αφ ε:
« .. . Ή  κοινωνία, ή βασισμένη στήν αντιπαράθεση τώ ν τάξεων 
καταλήγει, σάν σε τελευταία λύση, σέ ώμή ά η ίθ εσ η ,  σέ σύγ
κρουση τών ανθρώ πω ν σώ μα  πρός σ ώ μ α . . . » '.

Π αράδειγμα κοινωνικού ανταγωνισμού είναι οί σχέσεις τών 
βασικών τάξεων τώ ν Ικμεταλλευτικών κοινωνιών : δούλων καί 
δουλοκτητών, δουλοπάροικων άγροτών καί τσιφλικάδων, προλε
τάριων καί κεφαλαιοκρατών. Τ ά συμφέροντα αύτών τών τ *ξεων, 
πού καθορίζονται άπό τή σχέση πρός τά μέσα παραγωγής, άπό 
τή σχέση τής μιας τάξης μέ τήν άλλη στό προτσές τής π α ραγω 
γής, άπό τή θέση τους μέσα στήν κοινωνία, είναι έχθριχά καί 
άνειρήνευτα.

Στίς Ικμεταλλευτιχές κοινωνίες παρατηρεϊται πάντα Ινεργή 
άντίσταση τών παλιών τάξεων, τώ ν τάξεων πού έφαγαν τό ψωμί 
τους, στή δράση τοΰ άντικειμενιχοϋ οιχονομιχοϋ νόμου τής υπο
χρεωτικής άντιστοιχίας τώ ν σχέσεων παραγωγής πρός τό χαρα
κτήρα τώ ν  παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας. Ό ρ γ α ν ο  αύ 
τής τής ένεργής άντίστασης στό καινούργιο στά  χέρια τώ ν τά
ξεων πού έφαγαν τό ψωμί τους είναι ή αντιδραστική κρατική 
μηχανή, δλο τό παλιό Ιποικοδόμημα πού προστατεύει τή βάση 
του, βάση πού ?χει γίνει τροχοπέδη στήν άνάπτυξη τής π αρα
γωγής.

Ή  Ιστορία τώ ν έκμεταλλευτιχών κοινωνιών, καί Ιδιαίτερα ή 
Ιστορία τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, δείχνει δτι τό  ξεπέρα
σμα τοΰ άνταγωνισμοΰ άνάμεσα στίς βασικές τάξεις, πού τά  συμ
φέροντα τους είναι έχθριχά καί άνειρήνευτα, άπαιτεΐ σέ τελευ
ταία άνάλυση τή χρησιμοποίηση έπαναστατιχής βίας άπέναντι 
στούς Ιχμεταλλευτές άπό τίς έκμεταλλευόμενες τίς χαταπιεζόμενες 
τάξεις. ‘ Η  Ιστορική πείρα διδάσκει 8 u  οί τάξεις πού Εφαγαν τό 
ψ ωμί τους δέν άποχωροϋν θεληματικά άπό τήν Ιστορική σχηνή.

Γι* αύτές τίς αΙτίες τό ξεπέρασμα τών εΙδικών για τόν κάθ* 
ταξιχό, άνταγωνιστικό σχηματισμό ριζικών άντιθέσεων, συντε- 
λεΐται μέ τήν έξέγερση τώ ν χαταπιεζομένων χαί έκμεταλλευομέ- 
νων τάξεω ν, μέ κοινωνικο -  πολιτικές {«ανα στάσεις. Τ ό  άλμα 
πρός τήν καινούργια ποιοτική κατάσταση συντελεϊται μέ έπανα-

1. Κ. Μάρξ, Αθλιότητα tflç φιλοσοφίας, Γχοσκολιτιζντάτ, 1941, 
σ«λ. 149.
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στατική έκρηξη, μέ άπότομο σπάσιμο τής ιστορικής έξέλιξης, πού 
όδηγεΐ στήν έξάλειψη τοΰ ξεπερασμένου σχηματισμού καί στό πέ
ρασμα στόν καινούργιο σχηματισμό. Γ ια  τ'ις καταδικασμένες τά 
ξεις πού έφαγαν τό ψωμί τους οί Ιπαναστάσεις έχουν χαρακτήρα 
καταστροφής, καί προκαλοϋν τήν απεγνωσμένη αντίσταση αυτών 
τώ ν τάξεων.

Οί πολιτικά τσακισμένες Ικμεταλλευτιχές τάξεις τοΰ παλιοί) 
σχηματισμοΰ Ιπιδιώκουν τήν παλινόρθωση τής κυριαρχίας τους 
μέ άντεπαναστατικά πραξικοπήματα. Α υτό έγινε στήν περίοδο 
τής άστικής έπανάστασης τοΰ 18ου αΙώνα στή Γαλλία. Α ύτό έχει 
Ιπιβεβαιωθεΐ σέ μεγαλΰτερο ακόμη βαθμό άπό τήν πείρα τής 
σοσιαλιστικής έπανάστασης στήν Ε Σ Σ Δ , καθώ ς κα'ι άπό τήν πεί
ρα  τώ ν έπαναστάσεων στ'ις χώρες τής λαϊκής δημοκρατίας.

Ύ σ τ ε ρ α  άπό τήν Ιγχαθίδρυση τής διχτατορίας τοΰ προλετα
ριάτου ή ταξική πάλη δέ σβήνει άλλα δξΰνεται, γιατί οί συντριμ- 
μένες Ικμεταλλευτιχές τάξεις παλαίβουν μέ άκόμα μεγαλΰτερη 
άπό προηγοΰμενα λΰσσα για τήν Ιπαναφορά τών προνομίων τους 
για τήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλισμού.

Είναι άνάγκη νά καταστέλλονται ανελέητα οί χάθε λογής απ ό
πειρες παλινόρθωσης τοΰ παλιοΰ καθεστώτος άπό μέρους τώ ν τά 
ξεων πού έχουν άνατραπεΐ. Τήν καταστολή τών άντεπαναστατι- 
κών Ιξεγέρσεων τής έχμμεταλλευτιχής μειοψηφίας ή διχτατορία 
τοΰ προλεταριάτου τήν πραγματοποίησε στήν πρώτη φάση τής 
Ιξέλιξης τοΰ Σοβιετικού κράτους. ’ Α πό τήν πείρα τής Σοβιετι
κής “ Ε νωσης καί τών χωρών τής λαϊκής δημοκρατίας είναι γ νω 
στό δτι οί έσωτερικές έπαναστατικές δυνάμεις συνασπίζονταν καί 
συνασπίζονται μέ τίς άντιδραστιχές δυνάμεις τής κεφαλαιοκρατι
κής κύκλωσης, άποτελοϋν τό πρακτορείο τους μέσα στή χώρα δπου 
έχει άνατραπεΐ ή Ιξουσία τώ ν Ιχμεταλλευτών.

Μ όνο μέ τήν κατάχτηση τής δικτατορίας τού προλεταριάτου 
χαί τήν άνάπτυξη τής ταξικής πάλης ώ ς τήν όλοχληρωτιχή Ικ· 
μηδένιση τών Ιχμεταλλευτιχών τάξων χαί τώ ν  υπολειμμάτων τους, 
λΰνονται χαί μπορούν νά λυθούν οί άνταγωνιστιχές άντιθέσεις.

Οί άνταγωνιστιχές άντιθέσεις μιας Ικμεταλλευτικής χ πνωνίας 
δέν μποροΰν νά λυθούν χωρίς την έξάλειψη τοϋ παλιοΰ κοινωνι
κού καθεστώτος. Οί κοινωνικοί άνταγωνισμοί γενικά είναι αξεπέ
ραστοι μέ βάση τό Ιχμεταλλευτικό καθεστώς, Ό λ ε ς  οί κοινωνι- 
κοπολιτικές επαναστάσεις τού πσοελθόντος οδηγούσαν απλώς καί 
μόνο στήν άντιχατάσταση τής μιας μορφής έχμετάλλευσης άπό 
μιαν άλλη μορφή της, ή ίκμετάλλευση δμως άνθρώπου άπό άν
θρ ω π ο  παρέμενε. Μόνο ή έξάλειψη τής τελευταίας άνταγωνιστι-
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χής δργάνωσης τή ; κοινωνίας, τοΰ κεφαλαιοκρατικού κ α θ εστώ 
τος, δδηγεΐ στήν Ιξάλειψη δλων τώ ν κοινωνικών Α νταγωνισμών 
κα'ι στήν αντικατάσταση τώ ν  σχέσεων κυριαρχίας κα'ι υποταγής 
άπό τίς σχέσεις συνεργασίας κα'ι αλληλοβοήθειας τώ ν απαλλα
γμένων άπό τήν εκμετάλλευση ανθρώ πω ν.

Ή  νμαρξιστική διαλεκτική ξεκινά άπό τό  δτι οί κοινωνικοί 
άνταγω  ^ σ μ ο ί  δέν είναι αιώνιοι. 'Ο  Κ. Μ άρξ τόνιζε δτι «οί αστι
κές σχέσ ς παραγω γής είναι ή τελευταία ανταγωνιστική μορφή 
τοΰ κοινω νικοΰ προτσές τής παραγω γής ...»* . Τ ό  ίδιο  τόνιζε κα'ι 
δ  Β . I. Λένιν, σημειώνοντας δτι «ανταγωνισμός και αντίθεση 
δέν είναι καθόλου ενα καί τό ίδιο πράγμα. 'Ο  ανταγωνισμός θά  
Ιξαφανιστεΐ στό σοσιαλισμό, Ινώ  ή αντίθεση θά  παραμείνει».

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος απαιτεί συγκεκριμένο ισ το 
ρικό άντίκρυσμα κατά τήν Ιξέταση τώ ν ανταγωνιστικών αντιθέ
σεων, αυστηρό υπολογισμό τώ ν συνθηκών ανάπτυξής τους. Είναι 
απαράδεκτη ή Ικδήλωση στερεοτυπίας, δογματισμού, άπλούστευ- 
σης στό ζήτημα τώ ν κοινωνικών ανταγωνισμών καί τώ ν βασικών 
τους γνωρισμάτων.

Σ έ έξάρτηση άπό τήν άλλαγή τώ ν συνθηκών μπορεί ν’  αλλά
ξει ή μορφή λύσης τώ ν ανταγωνιστικών άντιθέσεων. "Ε τσι, λ ό 
γου χάρη, είναι γνω στό πώ ς, δταν άλλαξαν ριζικά οί συνθήκες 
τής ταξικής πάλης πρός όφελος τής έργατικής τάξης στήν περίο
δο μετάβασης άπό τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό, στή χώ ρα 
μας ή Ιξάλειψη τών κουλάκων σαν τάξης— ή Ιξάλειψη τοΰ τελευ
ταίου κοινωνικοΰ άνταγωνισμοΰ στό Ισωτερικό τής Σοβιετικής 
"Ε νω ση ς— συντελέστηκε χωρίς Ικρηξη, χωρίς τήν Ιξάλειψη τής 
ΰπάρχουσας κρατικής Ιξουσίας. ‘ Η  Ιξάλειψη τών κουλάκων σαν 
τάξης μέ βάση τή συμπαγή κολεκτιβοποίηση εδραίωσε τή Σ οβ ιε 
τική Ιξουσία, τής εδοσε άκόμα πιό πλατύ και πιό στέρεο κοινω
νικό στήριγμα μέσα στή χώρα.

‘ Η  συγκεκριμένη άνάλυση τώ ν  άνταγωνιστικών άντιθέσεων 
τής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας δείχνει δτι δ άνταγωνισμός δια- 
ποτίζει δλες τ'ις πλευρές τής ζω ής τής προκειμένη; κοινωνίας. 
"Ο σο  υπάρχει δ κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής, δσο υπ άρ
χει ή αναρχία τής παραγωγής κα'ι δ συναγωνισμός, είναι αναπό
φευκτες τέτιες Ικδηλώσεις άνταγωνισμοΰ στους κόλπους τής κυ
ρίαρχης τάξης, στους κόλπους τοΰ Ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου,

1. Κ. Μάρξ, Κριτική τής πολιτικής οικονομίας, Γκοσπολιτιζντάτ, 
1953, σελ. 8·
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δπ ω ς είναι οί πόλεμοι άνάμεσα στα ϊδια τά κεφαλαιοκρατικά κρά
τη. ‘ Η  πείρα τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου έδειξε δτι ή πάλη 
τώ ν  κεφαλαιοκρατικών χωρών γιά άγορές καί ή επιθυμία νά πνί
ξουν τούς συναγωνιστές τους, αποδείχθηκαν στήν πράξη Ισχυρότερες 
άπό τίς αντιθέσεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στό στρατόπεδο τοΰ 
καπιταλισμού καί το  στρατόπεδο τοΰ σοσιαλισμοΰ.

Ή  Εκθεση δράσης τής Κεντρικής Ε πιτροπής τοΰ Κ Κ Σ Ε  στό 
19ο Συνέδριο τοΰ κόμματος άπεκάλυψε τό προτσές τής άπαρέγ- 
κλιΐης δξυνσης δλων τών Ανταγωνισμών, πού ένυπάρχουν στο 
σύγχρονο καπιταλισμό. Στήν πορεία τοΰ δευτέρου παγκόσμιόν 
πολέμου καί στή μεταπολεμική περίοδο χρεωκόπησαν οί υπολογι
σμοί καί τά  σχέδια καί τώ ν δύο κεφαλαιοκρατικών παρατάξεων. 
Ή  στρατιωτική ήττα τής χιτλερικής Γερμανίας, τής ιμπεριαλι
στικής Ια π ω ν ία ς  κα'ι τής Ιμπεριαλιστικής ’ Ιταλίας δεν εφερε 
στούς Ιμπεριαλιστές τώ ν Η Π Α  τήν παγκόσμια κυριαρχία πρύ Ιπι- 
δίωκαν. Ή  καπιταλιστική παγκόσμια άγορά στένεψε υστέρα άπ ό. 
τή διάσπαση τής ένιαίας παγκόσμιας άγοράς σέ δύο παράλληλες 
παγκόσμιες άγορές. Τ ό  σύστημα τοΰ παγκόσμιου Ιμπεριαλισμοΰ 
αποδείχθηκε ακόμα πιό άδυνατισμένο, έπειδή τήν αλυσίδα τοΰ 
Ιμπεριαλισμού τήν έσπασαν καινούργιες χώρες, πού έγναθίδρυ- 
σαν στόν τόπο τους τό καθεστώς τής λαϊκής δημοκρατίας.

Τ ό Ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο σπαράσσεται άπό έσωτερικές 
άντιθέσεις πού δέν μποροΰν νά λυθοΰν μέ βάση τόν Ιμπεριαλι
σμό. Στή  βασική άκρόπολη τοΰ σύγχρονου Ιμπεριαλισμοΰ, στίς 
Η Π Α , καί στίς άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες δξΰνονται καί μεγα
λώνουν οί ταξικές άντιθέσεις άνάμεσα στήν ιμπεριαλιστική κε- 
φαλαιοκρατία άπό τό Ινα μέρος, καί τήν Ιργατική τάξη καί δλους 
τούς Ιργαζόμενους άπό τό αλλο, φουντώνει τό κΰμα τώ ν άπερ- 
γιών. Έ τ σ ι  στ'ις Η Π Α  τό 1951 έγιναν 4.737 άπεργίες μέ συμ
μετοχή περίπου 2 .20 0.0 00 Ιργατών καί υπαλλήλων, Ινώ  τό 1952 
έγιναν κιόλας 5.117 άπεργίες μέ συμμετοχή περίπου 3 .5 0 0 .0 0 0  
άτόμων.

Ό ξύνονται οί άντιθέσεις άνάμεσα στίς Η Π Α  καί τίς άλλες 
κεφαλαιοκρατικές χώρες πού έχουν πέσει σέ Ιξάρτηση άπό τό  
άμερικανικό μονοπωλιακό κεφάλαιο. Ιδ ια ίτερα  βαθιές είναι οί 
άντιθέσεις άνάμεσα στα αμερικανικά κα'ι τά αγγλικά μονοπώλια* 
άνάμεσα σ ’  αύτά τά μονοπώλια γίνεται πεισματική πάλη γιά τίς 
πηγές πετρελαίου, καουτσούκ, έγχρωμων μετάλλων καί άλλων 
πρώτω ν  ύλών, για άγορές πούλησης τών Ιμπορευμάτων τους.

Μ εγαλώνουν σταθερά καί δξΰνονται οί αντιθέσεις πού υπ άρ
χουν άνάμεσα στίς μητροπόλεις καί τίς αποικίες. Τ ό  προτσές άπο-
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σ ύ ν θ ε σ η ς ,^  αποικιακού συστήματος τοϋ Ιμπεριαλισμού, πού 
άποτελεΐ γεγονός καί·. είναι τό άποτέλεσμα τοΰ δευτέρου παγκο
σμίου πολέμου κα'ι τής καινούργιας άνόδου τοΰ έθνικοαπελευθε - 
ρωτικοΰ άγώ να στίς αποικιακές καί στίς Ιξαρτημένες χώρες, δξύ- 
νει ακόμα περισσότερο τίς αντιθέσεις τοΰ παγκόσμιου καπιταλι
σμού. "Ο λα αυτά μαρτυρούν δτι οί άντιθέσεις τοΰ κεφαλαιοκρα
τικού κόσμου σήμερα είναι ακόμα βαθύτερες καί δξύτερες άπό 
δ ,τι πριν άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Έ τ σ ι  τά γνωρίσματα τώ ν ανταγωνιστικών άντιθέσεων τήςΙκ- 
μεταλλευτικής κοινωνίας είναι ή ανειρήνευτη Ιχθρότητα τώ ν  τ α 
ξικών συμφερόντων καί τό δλυτό τους χωρίς τή βίαιη έξάλειψη 
τοΰ παλιοΰ κοινωνικού καθεστώτος.

0 1  μή Ανταγωνιστικές Αντιθέσεις. Οί μή ανταγωνιστικές 
άντιθέσεις πού υπάρχουν στήν εξέλιξη τής κοινωνίας διαφέρουν 
ριζικά άπό τούς κοινωνικούς ανταγωνισμούς. *0  πιό πλήρης όρι- 
σμός τώ ν γνωρισμάτων τώ ν μή ανταγωνιστικών άντιθέσεων μ π ο
ρεί να δοθεί μόνο μέ βάση τήν πείρα τής έξέλιξης τής σοσιαλι
στικής κοινωνίας, δν καί στίς συνθήκες τώ ν ταξικών σχηματι· 
σμών τοΰ παρελθόντος υπήρχαν έπίσης μή άνταγωνιστικές άντι- 
θΐΐσεις άνάμεσα στίς εργαζόμενες τάξεις κα θώ ς καί στό Ισωτερι- 
κό αύτών τώ ν  Ιργαζομένων τάξεων.

Ο ί μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις πού υπάρχουν στή σοσια
λιστική κοινωνία, χαρακτηρίζονται άπό τά παρακάτω  γνω ρίσμα
τα  : α) λόγω  τής άνυπαρξίας Ιχθρικών τάξεων καί τής ύπαρξης 
Ινότητας συμφερόντων δλης τής κοινωνίας οί μή άνταγωνιστικές 
άντιθέσεις μποροΰν νά ξεπεραστοΰν Ιγκαιρα χωρίς νά καταλήγει 
ή  υπόθεση σέ σΰγκρουση· οί άντιθέσεις αύτές ξεπερνοΰνται σαν 
άποτέλεσμα τής άνάπτυξης τώ ν δυνάμεων τοΰ καινούργιου, σαν 
άποτέλεσμα τής πάλης καί τής νίκης τοΰ καινούργιου κατά τοΰ 
παλιοΰ’ β) Ιδώ  τό πέρασμα στήν καινούργια ποιοτική κατάσταση 
πραγματοποιείται με άλμα χωρίς έκρηξη, μέ τή βαθμιαία συσσώ 
ρευση τώ ν στοιχείων τής καινούργιας ποιότητας καί μέ τή β α θ 
μιαία άπονέκρωση τών στοιχείων τής παλιάς ποιότητας* γ) τό 
ξεπέρασμα τώ ν μή άνταγωνιστικών άντιθέσεων οδηγεί στήν I -  
δραίω ση τοΰ ΰπάρχοντος σοσιαλιστικού καθεστώτος καί είναι δ -  
ρος για τήν πάρα πέρα άνάπτυξή του άπό τό σοσιαλισμό πρός τόν 
κομμουνισμό* δ) μέθοδος για τήν άποκάλυψη τώ ν μή ανταγω νι
στικών άντιθέσεων καί τήν κινητοποίηση τώ ν μαζώ ν για τό ξε
π έρασμά τους είναι ή κριτική καί ή αυτοκριτική.
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Α υτά είναι τά  ουσιαστικά γνωρίσματα τω ν  μή Ανταγωνιστι
κώ ν  Αντιθέσεων, πού υπάρχουν στή  σοσιαλιστική κοινωνία.

5. Ό  χαρακτήρας τών άντιθέσεων 
στήν έξέλιξη τής σοβιετικής κοινωνίας

Στήν περίοδο τής μετάβασης άπό τόν καπιταλισμό στό σο 
σιαλισμό στή χώ ρα μας ξεπεράστηχε μέ έπιτυχία ή μή ανταγω 
νιστική Αντίθεση Ανάμεσα στήν πιο πρωτοπ όρα στόν κόσμο π ο 
λιτική έξουσία καί τήν καθυστερημένη τεχνικό-οικονομική βάση 
τής χώρας, κα θώ ς καί ή Αντίθεση Ανάμεσα στή σοσιαλιστική με
γάλη βιομηχανία καί τή μικροεμπορευματική, σκόρπια, μονονοι- 
κοχύριχη Αγροτική οίκονομία. Τ ό  σχέδιο τής σοσιαλιστικής έχ· 
βιομηχάνισης τής χώ ρας καί τής σοσιαλιστικής κολεκτιβοποίησης 
τής Αγροτικής οίκονομίας, πού Ικπονήθηκε Από τό Κομμουνιστι
κό Κ όμμα τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς , στάθηκε δ  μοναδικά σω στός 
δρόμος για τό ξεπέρασμα αύτώ ν τώ ν  μή Ανταγωνιστικών Αντι
θέσεων.

Στίς συνθήκες τής περιόδου μετάβασης Από τόν καπιταλισμό 
στό σοσιαλισμό τό  Κομμουνιστικό Κ όμμα ξεσκέπασε τίς Απόπει
ρες τώ ν Ιχθρών το® λαοΰ να βάλουν στό ϊδιο σακί τίς θεμελια
κά διαφορετικές Αντιθέσεις πού υπήρχαν στή χώ ρα μας : τίς μή 
Ανταγωνιστικές αντιθέσεις πού ύπήρχαν στούς κόλπους τής συμ- 
μαχίας Εργατών καί έργαζομένων Αγροτών καί τις ανταγωνιστι
κές Αντιθέσεις πού ύπήρχαν 8ξω Από αύτή τή συμμαχία— τίς Αν
τιθέσεις Ανάμεσα στό προλεταριάτο καί τούς κουλάκους,

Οί Εχθροί τοΰ λαού, οί τροτσκιστές, Επιδιώκοντας τή διάσπα
ση τής συμμαχίας εργατώ ν καί Αγροτών, θεωρούσαν τίς μή Αν
ταγωνιστικές Αντιθέσεις Ανάμεσα στήν Ιργατική τάξη καί τήν 
Εργαζόμενη Αγροτιά σάν Ανταγωνιστικές δήθεν. Οί έχθροί τοΰ 
λαοΰ, οί μπουχαρινικοί, θεωρούσαν τήν ανταγωνιστική αντίθεση 
Ανάμεσα στό προλεταριάτο καί τούς κουλάκους σάν δήθεν μή 
Ανταγωνιστική. Κ αί οί πρώτοι καί οί δεύτεροι οδηγούσαν τά 
πράγματα στήν παλινόρθωση τοΰ καπιταλισμού, στήν κατάλυση 
τής Σοβιετικής έξουσίας.

Τ ό  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τώ ν μή ανταγωνιστικών Αντιθέ
σεων, πού ύπήρχαν στούς κόλπους τής συμμαχίας τώ ν  Εργατών 
μέ τούς Εργαζομένους Αγρότες-μονονοικοκυρέους στίς -συνθήκες 
τής περιόδου μετάβασης Από τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό, 
ήταν τό  δτι οί αντιθέσεις, πού είχαν προκνψει Από τή δια- 
φοροτυπία τής σοσιαλιστικής βιομηχανίας καί τοΰ ατομικού
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μικροεμπορευματικοΰ άγροηκοϋ  νοικοκυριού, καλύπτονταν άπ ο  
τά  θεμελιακά κοινά συμφέροντα αύτών τω ν ΙρΥοζομένων τά 
ξεων. Ά νυπέρθετος δρος γιά τό ξεπέρασμα τώ ν μή άνταγωνι- 
στικών άντιθέσεων άνάμεσα στήν έργοτηκή τάξη καί τήν Ιργαζό- 
μενη μονονοιχοχΰρικη άγροτιά, υπήρξε δ  καθοδηγητικός ρόλος 
τής έργατικής τάξης στή' συμμαχία ϊργατω ν  καί άγροτών.

Τό κόμμα πήρε ύπ’  δψη τή διττή φύση τοΰ μεσαίου άγρότη, 
πού ήταν άτομιχός Ιδιοκτήτης τέτιων μέσων παραγω γής, δ π ω ς  
είναι τά γεωργικά έργαλεΐα χα'ι τά ζώ α  έργασίας, καί ταυτόχρο
να ήταν δουλευτής, διατηροΰσε δ ίδιος νοικοκυριό καί δέν κατέ
φευγε σέ μίσθωση έργατικής δύναμης, δέν έκμεταλλευόταν Ιργά - 
τες γής. Σ τό  προτσές τοϋ ξεπεράσματος τώ ν μή άνταγωνιστικών 
άντιθέσεων, πού ύπήρχαν στούς κόλπους τής συμμαχίας έργατώ ν 
καί μονονοικοκυρέων έργαζομένων άγροτών, ήταν άνάγκη νά 
διεξαχθεΐ άγώ νας έναντίον τώ ν προλήψεων τώ ν μικροΐδιοκτη- 
τώ ν  άγροτών νά ύποστηριχθοΰν με κάθε τρόπο τά  θεμελιακά 
συμφέροντα τοϋ άγρότη · δουλευτή. Ή  σοιστή πολιτική τοϋ Κ ομ- 
μουνιστικοϋ Κ όμματος κα'ι τοϋ Σοβιετικού κράτους, πολιτική 
πού στηριζόταν στούς άντικειμενικούς οίκονομικούς νόμους έξέ
λιξης τής κοινωνίας, δδήγησε στή νίκη τής καινούργιας, τής σ ο 
σιαλιστικής οίκονομίας στό χωριό.

Ή  νίκη αύτή Ιπιτεύχθηκε στήν πάλη έναντίον τώ ν  Ιχθρών 
τοϋ λενινισμοϋ. Μερικοί άπ ’  αύτούς πρότειναν κάποτε στό π ρο
λεταριάτο νά παραιτηθεί άπό τήν κατάληψη τής έξουσίας μέσα 
σε μιά χώρα, δπου τή δεσπόζουσα θέση τήν είχε ή μικροεμπο- 
ρευματική παραγωγή. "Αλλοι άπαιτοϋσαν, άπό τίς πρώτες άκό
μα μέρες τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου, ν9 αρχίσει ή άμε
ση απαλλοτρίωση τώ ν μικρών καί μεσαίων παραγω γώ ν στό χω 
ριό. Καί οί δύο αυτοί δρόμοι ήταν δλέθριοι γιά τήν υπόθεση 
τοΰ σοσιαλισμού καί τοΰ κομμουνισμοΰ. Μ όνο τό  σχέδιο τοΰ 
Λένιν γιά τούς συνεταιρισμούς στάθηκε δ μοναδικά σω στός δρό 
μος για τή λύση τώ ν  μή άνταγωνιστικών άντιθέσεων άνάμεσα 
στήν έργατική τάξη καί τούς Ιργαζόμενους μονονοικοκυρέους 
αγρότες.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ε νω σης, πραγμα
τοποιώντας τό  σχέδιο τοϋ Λένιν γιά τούς συνεταιρισμούς, πέτυχε 
νά ξεπεραστοϋν οί προλήψεις τής μεσαίας άγροτιάς, ή παλιά δυ
σπιστία της άπέναντι στό σοσιαλιστικό τρόπο διεξαγωγής τοϋ 
νοικοκυριού στό χωριό, Ιπεισε τούς έργαζόμενους άγρότες γιά 
τήν υπεροχή τώ ν  κολχόζ καί δημιούργησε τίς υλικές προϋποθέ
σεις γιά τή μαζική κολεκτιβοποίηση.
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■Ύστερα άπό τήν εξάλειψη τής τελευταίας Ιχμεταλλευτικής 
τά ξης— τής τάξης τώ ν κουλάκων— ή συμμαχία τής Ιργατιχής τά
ξης μέ τήν χολχόζνικη άγροτιά στίς συνθήκες τής ήθιχοπολιτιχής 
Ινότητας τής κοινωνίας ΰψώθηκε σέ Ανώτερη βαθμίδα , μετατρά- 
πηκε σέ Ακατάλυτη φιλία Ανάμεσα στίς δυο αύτές τάξεις, έγινε 
τό  βά θρο τής ήθικοπολιτικής ένότητας τής χοινωνίας.

Ή  συμμαχία τής Ιργατιχής τάξης μέ τήν Αγροτιά δντεξε μέ 
τιμή στίς δοκιμασίες τοΰ Μ εγάλου Π ατριωτικού πολέμου τής Σ ο 
βιετικής "Ε νω σης. Στή  μεταπολεμική περίοδο ή Αχατάλυτη αύτή 
συμμαχία στερεώθηκε μέ τήν χοινή δράση δλου ιού  σοβιετικού 
λαού γιά τήν Ιξάλειψη τών ζημιών πού προχάλεσε δ πόλεμος 
στήν Αγροτική οΐχονομία.

Οί Αποφάσεις τής 'Ο λομέλειας τού Σεπτέμβρη (1953) τής 
Κ Ε  τού Κ Κ Σ Ε  «Μ έτρα γιά τήν πάρα πέρα Ανάπτυξη τής Αγρο
τικής οικονομίας τής Ε Σ Σ Δ » , Αποτελούν νέο σπουδαίο βήμα στό 
δρόμο τής πάρα πέρα στερέωσης τής Ακατάλυτης συμμαχίας τής 
Ιργατιχής τάξης μέ τήν Αγροτιά. Ή  ‘ Ολομέλεια τής Κ Ε  τοΰ 
Κ Κ Σ Ε  καθόρισε τό καθήκον τής γοργής Ανύψωσης τής σοσιαλι
στικής Αγροτικής οικονομίας στά  Ιρχόμενα δυο - τρία χρόνια σάν 
παλλαϊκό καθήκον, πού στήν Ικπλήρωσή του παίρνει Ινεργό μέ
ρος δλος δ  λαός— ή Ιργατική τάξη, ή Αγροτιά χαί ή σοβιετική 
διανόηση.

Στήν Ιξέλιξη τής σοσιαλιστικής κοινωνίας πρέπει νά γίνεται 
διάκριση Ανάμεσα στίς μή Ανταγωνιστικές Αντιθέσεις που έχουν 
•ήδη λυθεί στό παρελθόν χαί τίς μή Ανταγωνιστικές Ιχεΐνες Αντι
θέσεις, πού μόλις γεννιούνται καί έχουν τήν τάση νά Αναπτυ
χθούν πάρα πέρα, δν καί οί Αντιθέσεις αΰτές μέ τή σωστή πο
λιτική τώ ν καθοδηγητικών δργάνων θ ά  λύνονται μέ Ιπιτυχία, χω 
ρίς νά καταλήγει ή υπόθεση σέ σΰγχρουση.

Δέν είναι σω στός δ Ισχυρισμός δτι στό σοσιαλισμό δέν ύπάρ
χουν τάχα κανενός είδους Αντιθέσεις Ανάμεσα άτίς παραγωγικές 
δυνάμεις καί τίς σχέσεις παραγωγής.

Τή θέση γιά τήν πλήρη Αντιστοιχία τώ ν σχέσων π α ραγω 
γής πρός τό χαρακτήρα τώ ν παραγωγικών δυνάμων στό σοσιαλι
σμόν δέν πρέπει νά τήν Αντιλαμβανόμαστε μέ τήν Απόλυτη έννοια, 
δέν πρέπει νά τήν καταλαβαίνουμε έτσι πού νά νομίζουμε δτι στό 
σοσιαλισμό δέν υπάρχει καμιά καθυστέρηση τώ ν σχέσεων παρα
γωγής σέ σχέση μέ τήν αύξηση τώ ν παραγωγικών δυνάμεων. Οί 
παραγωγικές δυνάμεις, δντας οί πιό Αναπτυσσόμενες καί οί πιό 
Ιπαναστατικές δυνάμεις τής παραγωγής, προπορεύονται καί στό σ ο 
σιαλισμό Από τίς σχέσεις παραγωγής. Σ τό  βαθμό πού ή Ανάπτυξη
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τώ ν σχέσεων παραγω γής μένει π ίσω  κα'ι θ ά  μένει π ίσω  άπό τήν 
άνάπτυξη τώ ν  π αραγω γικών δυνάμεων, στόν ϊδιο  αύτό βα θμ ό  
Υπάρχουν καί θ ά  προκύπτουν άντιθέσεις. Ή  θέση γιά τήν πλή
ρη άντιστοιχία τώ ν  σχέσεων παραγω γής πρός τό χαρακτήρα τώ ν  
παραγωγικών δυνάμεων σημαίνει δτι ή κοινωνική Ιδιοκτησία στά  
μέσα παραγω γής άντιστοιχεΐ στόν κοινωνικό χαρακτήρα τοΰ προ
τσές τής παραγω γής. Ή  κοινωνία έχει τή δυνατότητα νά φέρει 
έγκαιρα τίς σχέσεις παραγω γής πού καθυστεροΰν σέ άντιστοιχία 
πρός τό  χαρακτήρα τώ ν  π αραγω γικ ών δυνάμεων, χωρίς νά όδη - 
γεϊ τήν υπόθεση σέ σύγκρουση. Ή  σοσιαλιστική κοινωνία μπο
ρεί νά τό κάνει αύτό, γιατί δέν ?χει στούς κόλπους της φ θίνου - 
σες τάξεις, πού νά μποροΰν νά δργανώσουν άντίσταση στήν κομ
μουνιστική άνοικοδόμηση.

‘ Ω στόσο ή άνυπαρξία στή σοσιαλιστική κοινωνία συνθηκών 
για κοινωνικές ταξικές συγκρούσεις δέ σημαίνει δτι δέν υπ άρ
χουν μέσα της κανενός είδους δυνάμεις πού παρεμποδίζουν τήν 
άνάπτυξη τής παραγω γής. Κ αί στό σοσιαλισμό υπάρχουν Αδρα
νείς δυνάμεις πού καθυστεροΰν, οί δυνάμεις δμ ω ς αύτές μπο
ροΰν νά ξεπερνοΰνται, χωρίς νά καταλήγει ή Υπόθεση σέ σύγ
κρουση.

Τ ό Κομμουνιστικό Κ όμμα καί ή Σοβιετική κυβέρνηση άπ ο- 
καλύπτουν έγκαιρα τίς άντιθέσεις πού γεννιοΰνται στήν άνάπτυξη 
τής οίκονομίας καί παίρνουν μέτρα για τή λύση αύτών τώ ν άντι
θέσεων.

"Α ς  παραθέσουμε μερικά παραδείγματα μή άνταγωνιστικών 
άντιθέσεων στήν έξέλιξη τής σοβιετικής κοινωνίας.

Τ ό  μεγάλωμα τώ ν  κολχόζ Υπήρξε ένα βήμα στό δρόμο τοΰ 
ξεπεράσματος τής μή άνταγωνιστικής άντίθεσης άνάμεσα στή νέα, 
τήν τελειοπημένη τεχνική, σαν μέρος τώ ν π αραγω γικών δυνά
μεων, κα'ι τήν έλλειψη δυνατότητας για τελεσφόρα χρησιμοποίησή 
της μέσα στα πλαίσια τών μικρών κολχόζ.

Μέ τή σειρά τους, δπω ς άναφέρεται στήν απ όφαση τής ‘ Ο λο
μέλειας τοΰ Σεπτέμβρη τής ΚΕ  τοΰ Κ Κ Σ Ε  «Μ έτρα για τήν π ά 
ρα πέρα άνάπτυξη τής αγροτικής οίκονομίας τής Ε Σ Σ Δ » , τα με- 
γαλωμένα κολχόζ, πού είναι πολύκλαδα, σύνθετα νοικοκυριά, 
κ α θώ ς καί τά σοβχόζ κα'ι οί μηχανοτρακτερικο'ι σταθμοί, είχαν 
άρχίσει νά δοκιμάζουν δξεία έλλειψη από ειδικευμένα αγροτικά 
στελέχη. 'Έ τσ ι παρουσιάστηκε μία νέα αντίφ αση ανάπτυξης. ‘ Η  
‘ Ολομέλεια τοϋ Σεπτέμβρη τής Κ Ε  τοϋ Κ Κ Σ Ε  έβγαλε στό φ ώ ς  
αύτή τήν άντίφαση κα'ι έδειξε τούς δρόμ ου ; γιά το  ξεπέρασμά 
της : εφαρμογή μιας σειράς σοβα ρώ ν  μέτρων για τήν ανάδειξη,
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τήν Ιπιλογή καί τήν κατανομή στελεχών στήν αγροτική οικονο
μία καί για τό  δυνάμωμα τής κομματικής ■ πολιτικής δουλειάς 
στό χωριό.

Μέ τό ξεδίπλωμα τής παλλαϊκής σοσιαλιστικής άμιλλας τών 
έργαζομένων ξεπερνάται μ ’  Ιπιτυχία ή αντίφαση άνάμεσα στήν 
πείρα τώ ν καινοτόμων τής παραγω γής και τ'ις απηρχαιωμένες 
μέθοδες δργάνωσης τής παραγω γής σέ ορισμένους τομείς της, 
άνάμεσα στά  τελειοποιούμενα Ιργαλεΐα κα'ι τίς απηρχαιωμένες 
συνήθειες χρησιμοποίησης αυτών τώ ν Ιργαλείων. Τ ό  ξεπέρασμα 
αυτών τώ ν μή ανταγωνιστικών άντιθέσεων σημαίνει ολοένα καί 
πιο πολύπλοκη τεχνική. Π αράλληλα ή Ιργασία αποκτά, δλο καί 
μεγαλύτερη άνάπτυξη τής παραγωγικής κατάκτισης τώ ν Ιργαζο- 
μένων, σημαίνει δτι οί Ιργαζόμενοι κάνουν κτήμα τους τήν ολοένα 
καί πιό πολύπλοκη τεχνική. Παράλληλα ή Ιργασία αποκτά δλο 
καί περισσότερο τά  χαρακτηριστικά τής Ιργασίας μηχανικοϋ-τεχνι- 
κοϋ. Π άνω  σ ’  αυτή τή βάση συντελεΐται τό προτσές τοϋ ξεπερά
σματος τής ουσιώδους διαφοράς πού υπάρχει' άνάμεσα σα| σ ω 
ματική καί τήν πνευματική Ιργασία .

Ή  έξάλλειψη τώ ν Ικμεταλλευτικών τάξεων καί τό κτίσιμο 
τοϋ σοσιαλισμοΰ σήμαιναν Ιξάλειψη τής αντίθεσης άνάμεσα στήν 
πόλη καί τό χωριό. Στίς συνθήκες τής σοσιαλιστικής κοινωνίας 
συντελεΐται τό προτσές τής Ιξάλειψης τών ταξικών δρίων άνάμεσα 
στίς δύο φιλικές τάξεις τής σοβιετικής κοινωνίας, τούς Ιργάτες 
καί τούς αγρότες. ’ Ε δώ  δέν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων, δν 
καί υπάρχει άκόμα διαφορά στήν κατάσταση αυτών τώ ν τάξεων, 
δ ιαφ ορά πού συνδέεται μέ τήν ύπαρξη δύο μορφώ ν σοσιαλιστι-, 
κής Ιδιοκτησίας— τής παλλαϊκής καί τής κολχόζνικης-όμαδικής— 
καί μέ τήν ουσιώδη διαφ ορά πού υπάρχει άνάμεσα στήν πόλη 
καί τό χωριό. Σ τό  προτσές τοΰ περάσματος άπ ό τό σοσιαλισμό 
στόν κομμουνισμό ή ούσιώδης αύτή διαφορά πού υπάρχει άνά
μεσα στήν πόλη καί τό χωριό, θά  ξεπερασθεΐ κι αύτή στό μέλλον 
μέ τή βαθμιαία άνοδο τής κολχόζνικης - ομαδικής Ιδιοκτησίας ώ ς  
τό Ιπίπεδο τής παλλαϊκής Ιδιοκτησίας. Τ ό  βαθμιαίο  πέρασμα 
στήν άνώτερη φάση τοϋ κομμουνισμοϋ δέν μπορεί παρά νά όδη - 
γήσει στήν πλήρη Ιξάλειψη "τών ταξικών δ ιαφορώ ν πού ύπάρχουν 
άνάμεσα στούς Ιργάτες καί τούς αγρότες.

Σ τή  σοσιαλιστική κοινωνία δρά  δ βασικός οικονομικός νόμος 
τοΰ σοσιαλισμού, ό νόμος τής ανώτατης ίκανοποίησης τών συνε
χώς αυξανόμενων υλικών καί πολιτιστικών άναγκών δλης τής 
κοινωνίας μέοω  τής αδιάκοπης αύξησης καί τελειοποίησης τής 
σοσιαλιστικής παραγω γής μέ βάση τήν άνώτερη τεχνική.

"Α ν στήν κεφαλαιοκρατική κοινωνία οί Ιργαζόμενοι είναι
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υποταγμένοι στόν αμείλικτο νόμο τής αποκόμισης ανώ τατω ν κερ
δώ ν , στή σοσιαλιστική κοινωνία ή παραγωγή είναι υποταγμένη 
«τόν  άνθρω πο με τις άδιάκοπα αυξανόμενες ανάγκες του.

Με βάση τή δράση τοΰ βασικού οίκονομικοΰ νόμου τοϋ σο - 
σιαλισμοΰ ξεπερνάται μέ Ιπιτυχία ή αντίφαση άνάμεσα στις άδιά
κοπα αυξανόμενες άνάγκες τής κοινωνίας καί στό Ιπίπεδο ανά
πτυξης τής παραγω γής πού πετυχαίνεται σέ κάθε δοσμένη στιγ- 
γμή. 'Η  αύξηση τώ ν αναγκών τής κοινωνίας ξεπερνά τό Ιπίπεδο 
π αραγω γής καί ω θ ε ί τήν παραγω γή πρός τα  μπρός. "Ε τσι, λό
γου χάρη, τά τελευταία εΐκοσιοκτώ χρόνια ή παραγω γή είδών 
πλατιάς κατανάλωσης αύξήθηκε περίπου 12 φορές, Ινώ  ή αγ ο 
ραστική ικανότητα τώ ν σοβιετικών ανθρώ π ω ν και οί απαιτήσεις 
τους αυξάνουν μέ ακόμα πιό γοργούς ρυθμους.

Σήμερα υπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις για νά φτάσουμε σέ 
συντομότατο χρονικό διάστημα σέ Ινα Ιπίπεδο κατανάλωσης 
προϊόντω ν διατροφής τέτιο, πού νά άνταποκρίνεται στίς απαιτή
σεις τής Ιπιστήμης κα'ι νά Ιξασφαλίζει τήν ολόπλευρη αρμονική 
άνάπτυξη τοΰ Υγιή άνθρώ που.

Ή  απ όφαση τής ‘ Ολομέλειας τής Κ Ε  τοϋ Κ Κ Σ Ε  «Μ έτρα 
για τήν πάρα πέρα άνάπτυξη τής άγροτικής οίκονομίας τής Ε Σ Σ Δ »  
υποδεικνύει τούς συγκεκριμένους δρόμους για νά ύπερνικηθεΐ ή 
έλλειψη άντιστοιχίας άνάμεσα στούς ρυθμούς άνάπτυξης τής με
γάλης βιομηχανίας μας, τοΰ πληθυσμοΰ τώ ν πόλεων, τής υλικής 
εύημερίας τών μαζώ ν, άπό τό Sva μέρος, κα'ι στό σημερινό Ιπί- 
πεδο τής άγροτικής παραγω γής, άπό τό άλλο.

Τ ό  ξεπέρασμα άπό τό σοβιετικό λαό— τόν οίκοδόμο τοΰ κομ- 
μουνισμοϋ— αύτών κα'ι άλλων μή άνταγωνιστικών άντιθέσεων 
άποτελεΐ δρο για τή θυελώδικη άνάπτυξη τώ ν  παραγω γικών δυ
νάμεων τής σοβιετικής κοινωνίας. Τ ό  ξεπέρασμα αύτών τώ ν  άν
τιθέσεων συντελεϊται χωρίς έκρηξη, μέ τήν πρωτοβουλία άπό τά 
π ά νω , άπό τήν πλευρά τοΰ κόμματος κα'ι τοϋ Σοβιετικοΰ κρά
τους καί μέ τήν άμεση Υποστήριξη άπό τά κάτω , άπό τήν πλευρά 
τώ ν  Ιργαζομένων τής Ε Σ Σ Δ . Γ ι ’  αύτό, τό ξεπέρασμα τώ ν μή 
άνταγωνιστικών άντιθέσεων πού Υπάρχουν στήν άνάπτυξη τής 
σοβιετικής κοινωνίας, παίρνει τή μορφή βαθμιαίου περάσματος 
άπ ό τήν παλιά ποιότητα σέ καινούργια, τή μ ορφή βαθμιαίας συ σ 
σώρευσης τώ ν  στοιχείων τή ς καινούργιας ποιότητας, τώ ν  χειρο
π ιαστώ ν χαρακτηριστικών τοΰ κομμουνισμοϋ.

Τό έπιζήμιο της «Θεωρίας της Ασυγχρουσίας». Σ τό  ση
μερινό στάδιο άνάπτυξης τής σοσιαλιστικής κοινωνίας δέν πρέπει
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νά ξεχνάμε τίς άντιθέσεις πού συνδέονται μέ τήν ύπαρξη καπι
ταλιστικών έπιβιώσεων στή συνείδηση τώ ν σοβιετικών άνθρώ πω ν, 
μέ τήν καθυστέρηση τής συνείδησης άπό τό είναι. Ή  καταπολέ
μηση αύτών τώ ν  Ιπιβιώσεων αποκτά Ιδιαίτερα σπουδαία σημα
σία  κατά τό  βαθμια ίο πέρασμα άπό τό σοσιαλισμό στον κομ 
μουνισμό.

01 καπιταλιστικές έπιβιώσεις στή συνείδηση τώ ν σοβιετικών 
άνθρώ πω ν παρεμποδίζουν τήν άνάπτυξη μας πρός τόν κομμου
νισμό, προκαλοΰν άρνητικά φαινόμενα. Π άνω  σ ’  αύτό τό έδαφος 
γεννιούνται τυπικές, γιά τό σημερινό στάδιο άνάπτυξης τής σ ο 
σιαλιστικής κοινωνίας, συγκρούσεις άνάμεσα στούς πρωτοπόρους 
σοβιετικούς άνθρώπους καί στούς καθυστερημένους, τούς μολυ- 
σμένους άπό τίς έπιβιώσεις τοΰ καπιταλισμού. 01 συγκρούσεις 
αύτές μποροΰν νά φτάσουν σέ μεγάλο βαθμό δξύτητας.

*Η βασική Ιδιομορφία αύτών τώ ν συγκρούσεων στή σοβιετι
κή κοινωνία συνίσταται στό δτι δέν άποτελοϋν συγκρούσεις άνά
μεσα στίς παραγωγικές δυνάμεις καί τ'ις σχέσεις π α ραγω γή ; στήν 
Ε Σ Σ Δ *  τέτιου είδους συγκρούσεις δέν ύπάρχουν στήν Ε Σ Σ Δ . Μέ 
τό μέρος τοΰ πρωτοπόρου σοβιετικού ανθρώπου βρίσκεται δλά· 
κερο τό σοβιετικό κοινωνικό καθεστώς, τό κόμμα, τό Σ οβιε
τικό κράτος, δ  σοβιετικός νόμος, ή κομμουνιστική ήθική, ή δύ
ναμη τής κοινής γνώμης. Οί συγκρούσεις στίς διάφορες σφ αίρες 
τώ ν  ζω τικώ ν σχέσεων τής σοσιαλιστικής κοινωνίας μποροΰν νά 
ξεπερνοΰνται καί ξεπερνοΰνται μέ τήν Ιπίδραση τής δύναμης 
τής κοινής γνώμης κ α ί τής δύναμης τοΰ σοβιετικοΰ νόμου πάνω  
στούς διάφ ορους καθυστερημένους άνθρώπους. ’ Α ποτέλεσμα τοΰ 
ξεπεράσματος αύτών τώ ν έπιβιώσεων άπό τούς σοβιετικούς άν
θρώ π ους είναι ή πάρα πέρα άνάπτυξη τώ ν σοβιετικών άνθρώ πω ν, 
ή τελειοποίηση τώ ν  πολιτικών καί πρακτικών τους προσόντων.

Τ ό  έπιζήμιο τής ξεσκεπασμένης πια θεω ρίας τής «άσυγκρου- 
-σίας», δπ ω ς λέγεται ή θεω ρία  αύτή, πού για μιά περίοδο είχε 
πέραση άνάμεσα σέ δρισμένους άνθρώ πους τώ ν  σοβιετικών γραμ 
μάτων καί τεχνών, συνίσταται άκριβώς στήν δρνηση τής άναγ- 
καιότητας τής πάλης έναντίον τοΰ παλιοΰ, έναντίον έκείνου 
πού φθίνει, στήν δρνηση τώ ν  άντιθέσεων καί τώ ν συγκρούσεων 
Ανάμεσα στό καινούργιο καί τό παλιό κατά τήν άνάπτυξη τής 
κοινα>ν(ας μας, στήν δμβλυνση τής έπαγρύπνησης τώ ν σοβιετι
κών άνθρώ πω ν. Οί δπαδοί τής έπιζήμιας αύτής «θ εω ρία ς»  Ισχυ
ρίζονταν δτι δήθεν στήν κοινωνία μας δέν ύπάρχει πια τό  παλιό, 
πού βάζει τροχοπέδη στήν έξέλιξη άλλα ύπάρχει μόνο τό καλό καί 
τ ό  καλύτερο. Α ύτό δδηγοΰσε στήν παραίτηση άπό τήν πάλη
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Ιναντίον τώ ν αδυναμιών πού παρατηρούνται στή δαυλιά, άπό τήν 
πάλη κατά τής ξένης πρός Ιμας Αστικής Ιδεολογίας, άπό τήν 
πάλη Ιναντίον τώ ν κρυφών Ιχθρών τοΰ .λαοΰ, τώ ν Απατεώνων 
τώ ν κλεφτών καί τώ ν  διασπαθίστών τής λαϊκής περιουσίας,

Στίς συνθήκες τής σοσιαλιστικής Ανάπτυξης ?χει Ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα νά καταπιανόμαστε συγκεκριμένα με τήν πάλη τοΰ 
καινούργιου, μέ τήν πάλη Ικείνου πού γεννιέται Ιναντίον τοΰ χ α - 
λιοΰ, Ιναντίον Ικείνου πού φθίνει. Σ έ  καμιά περίπτωση δέν πρέ
πει νά βάζουμε στό ϊδιο  σακί δλες τίς Ικδηλώσεις τής πάλης τοΰ 
καινονργιου Ιναντίον τοΰ παλιοΰ. Τ ό  ξεσκέπασμα καί ή διάλυση 
τώ ν  πρακτόρων τής Ιμπεριαλιστικής κατασκοπείας είναι μορφή 
ανταγωνιστικής πάλης κατά τοΰ παλιοΰ. Ά π ό  τό Αλλο μέρος τό  
ξεπέρασμα τώ ν  Ιπιβιώσεων τοΰ καπιταλισμού στή συνείδηση τοΰ 
σοβιετικού Ανθρώπου πραγματοποιείται μέ τήν κομμουνιστική 
διαπαιδαγώγηση τώ ν  Ιργαζομένων.

*0  ρόλος της χριτιχης χαί αυτοκριτικής στήν Αποκάλυ
ψη χαί στό ξεπέρασμα τώ ν  μή Ανταγωνιστικών AvnSéocwv  
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Σπουδαιοτότατη μέθοδος Απο
κάλυψης καί ξεπεράσματος τώ ν μή Ανταγωνιστικών Αντιθέσεων 
στήν Ανάπτυξη τής σοσιαλιστικής κοινωνίας είναι ή κριτική καί 
αυτοκριτική. Σ τίς  συνθήκες ύπαρξης κοινωνικών Α νταγωνισμών, 
πριν Αχό τήν κατάκτηση τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου, ή 
μαρξιστική κριτική τώ ν κεφαλαιοκρατικών θεσμών είχε γιά σκο
πό της νά προετοιμάσει τό Ιδαφ ος για τήν κριτική αύτών τώ ν  
θεσμών μέ τΑ δπλα, γιά τήν προλεταριακή Ιπανάσταση.

Μ έσα στίς συνθήκες τής κατακτημένης πιΑ δικτατορίας τής 
εργατικής τάξης καί τοΰ κτισμένου σοσιαλισμού οί μή Ανταγωνι
στικές αντιθέσεις ξεπερνοΰνται χωρίς κοινωνικοπολιτική Ιπανά- 
σταση μέ βάση τήν Ιδραίωση  τοΰ σοσιαλιστικού καθεστώ τος. Γ ι ’ αύ - 
τό, τό  δπλο τής κομμουνιστικής κριτικής καί αύτοκριτικής είναι μιά 
Από τίς νέες κινητήριες δυνάμεις τής Ανάπτυξής μας Από τό  σο 
σιαλισμό πρός τόν κομμουνισμό.

'Υ ποχρέωση  τοΰ κομμουνιστή, αναγραμμένη στό Κ αταστατικό 
τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς , είναι ή  
ανάπτυξη τής αύτοκριτικής καί κριτικής Από τά κάτω , ή Απο
κάλυψη τώ ν Ιλλείψεων στή δουλιά καί ή πάλη για τήν Ιξάλειψή 
τους, ή πάλη Ιναντίον τής Ιπιδεικτικής εύδαιμονίας καί τής μέθης 
Από τ'ις έπιτυχίες. Τ ό  Καταστατικά τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμμα
τος τής Σοβιετικής Έ νοιση ς θεω ρεί πολύ μεγάλο κακό τήν κα - 
τάπνιξη τής κριτικής.
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Ή  κριτική καί αυτοκριτική σάν μορφή Αποκάλυψης χαί ξε
περάσματος τώ ν  μή Ανταγωνιστικών άντιθέσεων Αποβλέπει στό 
δυνάμωμα χαί στήν άνάπτυξη τοΰ κοινωνικοί) κα'ι τοΰ κρατικοΰ 
μας καθεστώτος.

Ή  κριτική χαί αυτοκριτική τώ ν  σοβιετικών άνθρώ πω ν δια
φέρει ριζικά Από τήν «κριτική» που Ερχεται Από τό  στρατόπεδο 
τώ ν  Εχθρών τοΰ σοσιαλιστικοί) κράτους. Τ ό  κόμμα ξεσκεπάζει 
τήν «κριτική», πού αποβλέπει στήν Εξασθένηση τοΰ Σοβιετικοί) 
κράτους, στήν παλινόρθωση τοΰ κεφαλαιοκρατικοί) καθεστώτος.

Ή  κομμουνιστική κριτική καί αυτοκριτική είναι δραστική. 
Ε ίναι Απαραίτητο να Αποκαλύπτονται τα λάθη καί οί Ελλείψεις 
τής δουλιάς για νά Εξαλείφονται, για νά μήν Επαναλαμβάνονται 
στήν πάρα πέρα δουλιά. Μ όνο ιτσι μπορούμε νά τραβάμε μπ ρο
στά . Τ ό  κόμμα ξεσκεπάζει τούς φλύαρους Εκείνους που στά  λό
για Αναγνωρίζουν τα λάθη τους, Ινώ  στήν πράξη τά  Ιπαναλαμβά- 
νουν κα'ι πάλι.

Καθήκον τής κριτικής καί αυτοκριτικής είναι δχι μόνο ή 
Αποκάλυψη τώ ν  Αρνητικών πλευρών, μά και ή διάδοση τής θετι
κής πείρας, τό καθάρισμα τοΰ δρόμου για τό καινούργιο, γιά τό 
προοδευτικό, ή καλλιέργεια τοΰ αΙσθήματος τοΰ καινούργιου.

'Η  κριτική καί αυτοκριτική είναι τόσο βαθύτερη καί τόσο 
πιό σταθερά τείνει πρός τό σκοπό, δσο πιό Ανεβασμένο είναι τό 
Ιδεολογικο-πολιτικό Ιπίπεδο τώ ν έργαζομένων. Ή  κατάχτηση τής 
μαρξιστικής-λενινιστικής θεω ρίας Επιτρέπει να Αποκαλύπτουμε πιό 
βα θιά  τα  Αρνητικά φαινόμενα πού συντελοΰνται στήν πραγματι
κότητά μας, νΑ βλέπουμε μακρύτερα πρός τα μπρός, νά προβλέ
πουμε τίς βλαβερές συνέπειες αυτών τών φαινομένων καί νΑ τά 
προλαμβάνουμε, νΑ μήν τ ’  Αφήνουμε ν’  Αναπτύσσονται, νά μήν 
Αφήνουμε τΙς Αντιθέσεις νΑ μετατραποΰν σέ Αντιπαράθεση.

Μ ιά Από τίς μορφές τής Επαναστατικής πρακτικής κριτικής 
κα'ι αυτοκριτικής τώ ν μαζών είναι ή σοσιαλιστική Αμιλλα. Στήν 
πορεία τής Αμιλλας ot πρωτοπόροι τής παραγωγής κάνουν έμπρα
κτη κριτική στίς παλιές νόρμες, παρορμοΰν για δουλιά τους κα
θυστερημένους κα'ι πετυχαίνουν Ανοδο δλης τή ; παραγωγής στό 
σύνολό της.

Ή  συμμετοχή τώ ν μαζών στήν πάλη κατά τώ ν Ελλείψεων 
Αποτελεί μαρτυρία τοΰ γνήσιου δημοχρατισμοΰ τοΰ σοβιετικοΰ 
καθεστώτος, μαρτυρία τής υψηλής πολιτικής συνειδητότητας τών 
σοβιετικών Ανθρώπων. Στήν Ανάπτυξη τής κριτικής Από τά κ ά 
τω  Ικφράζεται ή φροντίδα τών Εργαζομένων γιά τό δυνάμωμα
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τοϋ Σοβιετικού κράτους καί τού Αγαπημένου τους κόμματος, καί 
ή δημιουργική πρωτοβουλία καί αΰτενέργεια τών μαζών.

Ή  κριτική καί αυτοκριτική είναι μέθοδος δημιουργικής Ανά
πτυξης σ ’  δλους τούς τομείς τής σοβιετικής ζω ής, μαζί καί στήν 
άνάπτυξη τής σοβιετικής έπιστήμης. ‘ Η  έπιστήμη δέν μπορεί νά 
Αναπτύσσεται καί να προκόβει χωρίς τήν πάλη γνω μώ ν, χωρίς 
τήν Ιλευθερία κριτικής.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς  ζητά 
Από κάθε σοβιετικό άνθρω πο νά μήν έπαναπαύεται ποτέ στίς κατ 
τακτήσεις πού Ιπιτεύχθηκαν’ τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σ ο 
βιετικής Έ ν ω σ η ς  διαπαιδαγωγεϊ τούς σοβιετικούς άνθρώπους 
στό πνεύμα τής πιό μεγάλης συναίσθησης τής ευθύνης απέναντι 
στήν Π ατρίδα καί τής πιό μεγάλης Απαιτητικότητας Απέναντι 
στόν Ιαυτό τους καί στούς Αλλους, τούς διδάσκει νά βλέπουν αΰ - 
τοκριτικά τ ’  Αποτελέσματα τής δουλιάς τους.

6. Ή διαλεκτική μορφής καί περιεχομένου

‘ Η  ολόπλευρη διδασκαλία για τό προτσές τής Ιξέλιξης, δπω ς 
είναι ή μαρξιστική διαλεκτική, Απαιτεί νά Ιξετάζόνται δλα τΑ 
φαινόμενα τής φύσης, μαζ'ι καί τό ίδιο τό  προτσές τής Ιξέλιξης, 
σέ δργανική ένότητα μορφής κα'ι περιεχομένου.

‘ Η  διαλεκτική μορφής κα'ι περιεχομένου στή φύση, στήν κοι
νωνία, στή νόηση μπορεί να κατανοηθεΐ μόνο μέ βάση τή γνώση 
δλων τώ ν  βασικών χαρακτηριστικών τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
μεθόδου.

Περιεχόμενο είναι τό σννολο των έσωτερικών προτσές πού 
συντελοντται μέσα ατά άττιχείμενα xai ατά φαινόμενα. Μορφή 
είναι ή ίχφραοη τοϋ περιεχομένου, Ιχφραστ\ πού καθορίζεται άπά 
τό περιεχόμενο. Ή  μορφή συνδέεται μέ τό περιεχόμενο. Υ π ά ρ 
χει Αλληλοκαθορισμός μορφής κα'ι περιεχομένου μέ βάση τόν κα
θοριστικό ρόλο τού περιεχομένου. Στή  ζω ή  ή μορφή καί τό  « ε -  
ριεχόμενο βρίσκονται σέ Αλληλεπίδραση στό προτσές τής κίνησης, 
τής Ιξέλιξης. Σ τό  προτσές τής κίνησης, σέ καθορισμένες συνθή
κες τόπου καί χρόνου, συντελεΐται ή νομοτελειακή καί Ιπαναστα- 
τική Απόριψη τής παλιωμένης μορφής, που δέν Ανταποκρίνεται 
σ τό καινούργιο περιεχόμενο.

*Η μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος Απορίπτα τήν Αφηρημένη 
Ιξέταση τής μορφής, τήν Απόσπαση τής μορφής Από τό περιεχό
μενο σάν παραλλαγή μεταφυσικής μεθόδου, Ιχθρικής πρός τή 
λαλεκτική, καί Ιδεαλισμού, Ιχθρικού πρός τόν υλισμό. Τ α υτό
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χρονα δμ ω ς δ διαλεκτικός υλισμός τονίζει πάντα δτι είναι Αδύ
νατο νά υπάρχει περιεχόμενο χωρίς μορφή, δπω ς έπίσης καί 
μορφή χωρίς περιεχόμενο.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος Απαιτεί, δταν μελετάμε 
τόν πολιτισμό τοΰ ένός ή τοΰ Αλλου λαοΰ σέ μια ταξική κοινω
νία, να μήν περιοριζόμαστε στήν έθνική μορφή αύτοΰ τοΰ πολι- 
τισμοΰ, που συνδέεται μέ τίς Ιδιομορφίες τής γλώσσας, άλλα νά 
Αποκαλύπτουμε υποχρεωτικά τό ταξικό περιεχόμενο’ αύτοΰ τοΰ 
πολιτισμοΰ (Αστικό ή σοσιαλιστικό). Στήν Ε Σ Σ Δ , λόγου χάρη, δ  
σοβιετικός πολιτισμός είναι Ιθνικός στή μορφή χαί σοσιαλιστικός 
στό περιεχόμενο, είναι πολιτισμός πού έξυπηρετεΐ τά συμφέρον
τα  τώ ν  σοβιετικών άνθρώπων καί τούς βοηθά νά κτίσουν τόν 
κομμουνισμό. Στ'ις χώρες δπου κυριαρχεί δ  Ιμπεριαλισμός, κυ
ρίαρχος πολιτισμός είναι δ  άστικός ώ ς πρός τό  περιεχόμενο π ο
λιτισμός, Ιχθρικός πρός τά θεμελιακά συμφέροντα κα'ι τις προσ
δοκίες τώ ν έργαζομένων μαζώ ν αύτών τώ ν  χωρών.

Στή θέση τοΰ λενινισμοΰ σχετικά μέ τή Σοβιετική έξουσία, 
σάν κρατική μορφή τής δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου, καθορι- 
στικό, βασικό είναι τό περιεχόμενο, δηλαδή ή δικτατορία τής 
Ιργατικής τάξης. Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα τό  τονίζει αύ
τό. Τ ό  κόμμα ξεσκέπασε τούς Ιχθρούς τοΰ σοβιετικοΰ καθεστώ
τος, πού στις μέρες τής στάσης τώ ν έσέρων κα'ι τώ ν λευκοφρου- 
ρώ ν στήν Κρονστάνδη (1921) είχαν ρίξει τό άντεπαναστατικό 
σύνθημα «σοβιέτ χωρίς τούς κομμουνιστές».

Ή  μαρξιστική δμως διαλεκτική μέθοδος βλέπει κα'ι μιάν άλ
λη πλευρά τοΰ προτσές τής έξέλιξης, τη δράση  τής μορφής, τήν 
άντίστροφη έπίδραση τής μορφής χάνω  στό περιεχόμενο. *Η μορ
φή κατέχει σχετική αύτοτέλεια άνάπτυξης. Ή  μορφή μπορεί νά 
συμβάλει στήν άνάπτυξη τοΰ περιεχομένου, νά Ιπιταχύνει τήν 
άνάχτυξή του, μπορεί δμως καί νά άναστείλει τήν άνάπτυξη τοΰ 
περιεχομένου.

Ή  θέση αύτή τής μαρξιστικής διαλεκτικής φανερώνεται πει
στικά στό προαναφερόμενο παράδειγμα τής Αντιφατικής άνά
πτυξης τώ ν παραγωγικών δυνάμεων καί τώ ν σχέσεων π α ρα γω 
γής, δπου οί σχέσεις παραγωγής είναι ή μορφή, Ινώ  οί παραγω 
γικές δυνάμεις είναι τό  περιεχόμενο τής κοινωνικής παραγωγής.

’ Α ντίφαση ύπάρχει δχι άνάμεσα στό περιεχόμενο κα'ι τή μορ
φή γενικά, άλλά άνάμεσα στήν παλιά μορφή καί στό. χααούργιο  
περιεχόμενο, πού άναζητα καινούργια μορφή καί τείνει πρός 
αυτήν.

Σ τό  προτσές τής Ιξέλιξης ή μορφή μένει πίσω άπό τό περιε
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χόμενο και λόγω τής καθυστέρησης της άπό τό περιεχόμενο παΰει 
νά αντιστοιχεί σ ’  αύτό. Γ ι ’  αύτό, τό καινούργιο περιεχόμενο πε
ριβάλλεται προσωρινά τήν παλιά μορφή, πράγμα πού προκαλεΐ 
αντίφαση άνάμεσα στή μορφή και τό περιεχόμενο. Ή  άντίφαση 
αύτή σέ τελευταία άνάλυση οδηγεί στήν άπόριψη τής παλιωμένης 
μορφής, και τό άποτέλεσμα είναι δτι τό περιεχόμενο, πού περι* 
βάλλεται τή νέα, τήν άντίστοιχή του μορφή, αποκτά μεγαλύτερο 
πεδίο δράσης γιά τήν πάρα πέρα έξέλιξη του.

Κ άθε καινούργιος, σέ σχέση μέ τόν περασμένο σχηματισμό, 
τύπος σχέσεων παραγωγής στίς εκμεταλλευτικές κοινωνίες Ιξα - 
σφάλιζε τήν πλήρη άντιστοιχία τών σχέσεων παραγωγής (μορ
φής) πρός τόν χαρακτήρα τώ ν  παραγωγικών δυνάμεων (περιβ- 
χόμενο) μόνο γιά πολύ σύντομη χρονική περίοδο. 01 άνταγνω- 
νιστικές άντιθέσεις στήν ταξική κοινωνία, ή άντίθεση άνάμεσα 
στήν παλιά μορφή καί τό καινούργιο περιεχόμενο στήν άνάπτυ
ξη τής παραγωγής οδηγεί άναπόφευκτα σέ σύγκρουση τώ ν ταξι
κών συμφερόντων, στήν Ιπανάσταση, στήν άλλαγή τών κοινωνικο - 
οικονομικών σχηματισμών.

01 μή ανταγωνιστικές άντιθεσεις στήν ανάπτυξη τοΰ σοσια
λιστικού τρόπου παραγωγής ξεπερνοΰνται, δταν υπάρχει σω στή 
πολιτική τών καθοδηγητικών δργάνων, χωρίς νά φτάσουν τά  
πράγματα σέ σύγκρουση μορφής καί περιεχομένου, ξεπερνιοΰνται 
μέσω  τής Ιγκαιρης, συνειδητής τελειοποίησης τής μορφής σέ άν· 
τιστοιχία πρός τό καινούργιο περιεχόμενο.

Στίς συνθήκες τοΰ σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής υπάρχει 
ή δυνατότητα χρησιμοποίησης πολλών παλιών μορφώ ν πρός τό  
συμφέρον τοΰ καινούργιου περιεχομένου. *0  Β . I . Λένιν τόνιζε δτι 
τό καινούργιο περιεχόμενο στό προτσές τής Ιξέλιξης άποδεικνύεται 
τόσο δυνατό, τόσσ άκατανίκητο, ώ στε καθυποτάσσει καί τίς και
νούργιες καί τις παλιές μορφές, ώ στε «μπορεί, χαί κατ’  άνάγχηρ 
θ ά  Ικδηλωθεΐ μέ κάθε μορφή, καί μέ την-καινούργια καί μέτήν 
παλιά, ώ στε μπορεί, καί κατ’  άνάγκην θά  άναγεννήσει, θ ά  νική
σει, θά  καθυποτάξει δλες τίς μορφές, δχι μόνο τίς καινούργιες μά 
καί τίς παλιές— δχι γιά νά συνδιαλλαγεΐ μέ τό  παλιό, άλλά γιά 
νά είναι σέ θέση νά χάνει δλες χαί τίς καινούργιες χαί τις π α 
λιές μορφές δπλο για τήν πλήρη χαί δριστιχή, γιά τήν Αποφα
σιστική χαί άναπότρεπτη νίχη τοΰ κομμουνισμού»1.

*0  I . Β . Στάλιν, μέ τό παράδειγμα τής χρησιμοποίησης τώ ν  
τραπεζών χαί τοΰ χρήματος στή σοσιαλιστική κοινωνία, Εδειξβ

1. Β. I. Ain», Άπαντα, τόμ. 81ος « λ . 83.
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δτι τό  παλιό, τό  κληρονομημένο άπό τό  παρελθόν, άπλώς δέν 
καταργεΐται πάντα όλότελα, κάποτε άλλάζει τή φύση του προ- 
σαρμοζόμενο στό  καινούργιο, διατηρώντας μόνο τή μορφή του, 
χα ί τό  καινούργιο δέν Ικμηδενίζει άπ λώ ς τό  παλιό, άλλά διει
σδύει στό  παλιό, άλλάζει τή φύση τοΰ παλιοΰ, τή λειτουργία του, 
χω ρίς νά σπάσει τή μορφή  του, άλλά χρησιμοποιώντας την γιά 
τήν άνάπτυξη τοΰ καινούργιου.

Μ ά και σ ’  αύτή τήν περίπτωση τό καινούργιο σέ τελευταία 
άνάλυση υπερνικά τό  παλιό. Δέν είναι σω στό  να βγάζουμε τό 
συμπέρασμα δτι στή σοσιαλιστική οΐχονομία Ιξακολουθοΰν τάχα 
νά Ισχύουν οί παλιές κατηγορίες τοΰ χαπιταλισμοΰ. Ά π ό  τίς πα
λιές κατηγορίες τοΰ χαπιταλισμοΰ στή  σοσιαλιστική οΐχονομία δια
τηρήθηκε κυρίως ή μορφ ή, τό  περιεχόμενό τους δμ ω ς άλλαξε ρι
ζικά, σύμ φ ω να μέ τίς άνάγχες άνάπτυξης τής σοσιαλιστικής λαϊ
κής οίκονομίας.

Τ ό  καινούργιο περιεχόμενο καθυποτάσσει τήν παλιά μορφή, 
δχι για νά τή διαιωνίσει, άλλά γιά νά τή χρησιμοποιήσει μέ σκο
πό τήν πάρα πέρα άνάπτυξη, που σέ τελευταία άνάλυση θ ά  όδη- 
γήσει στήν όλιχή εξαφάνιση αυτής τής παλιάς μορφής. Στήν κομ
μουνιστική κοινωνία δέ θ ά  ύπάρχουν ουτε Ιμπορεύματα, ουτε 
Ιμπορευματική κυκλοφορία με τή χρηματική της οικονομία.

Τ ό  Κομμουνιστικό Κ όμμα χα'ι ή Σοβιετική κυβέρνηση στήν 
πολιτική τους παίρνουν πάντα ύπ’  δψη τήν Ιξάρτηση τής μορ
φής από τό  περιεχόμενο καί τήν τεράστια σημασία τής αντίστρο
φ ης Ιπίδρασης τής μορφής πάνω  στό περιεχόμενο. Σ ε δλους τούς 
τομείς τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης (στόν οικονομικό, κομ
ματικό, κρατικό, στρατιωτικό, πολιτιστικό κτλ.) τό κόμμα στηρίζε
ται στή γνώση τής διαλεκτικής τής κοινωνικής Ιξέλιξης' τό  κόμμα 
χρησιμοποιεί τελεσφόρα τήν Ινυπάρχουσα στα πράγματα δυνατό
τητα προσαρμογής τής μορφής στό περιεχόμενο, για νά Αποφεύγει 
τή σύγκρουση ανάμεσα τους. Τ ό  κόμμα καί ή κυβέρνηση, μέ β ά 
ση τή γνώση τώ ν  αντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής Ιξέλιξης 
αναδιοργανώνουν μέ περίσκεψη τ'ις μορφές, για νά συμβάλουν 
πάντα οί μορφές στήν άνάπτυξη τοΰ περιεχομένου καί νά μήν 
παρεμποδίζουν τήν Ανάπτυξή του.

Στήν περίοδο άνάμεσα στό 18ο Συνέδριο καί τό 19ο Συνέ
δριο τοΰ κόμματος συντελέσθηκαν σοβαρές άλλαγές στό δρόμο 
τής πάρα πέρα Ιξέλιξης τής κοινωνίας μας πρός τόν κομμουνισμό, 
τής στερέωσης τής ήθ·ικοπολιτικής ενότητας δλης τής κοινωνίας. 
"Ο λα αύτά απαιτούσαν τήν πάρα πέρα άνάπτυξη τών μορφώ ν 
τής κομματική; δργάνωσηςκαί τής κομματικής δουλιάς. Γ ι ’ αυτό,
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τό 19ο Συνέδριο τού κόμματός μας ψήφισε τό νέο Κ αταστατικό, 
πού έξέφραζε τις καινούργιες Ιπιτυχίες τής κομμουνιστικής άνοι- 
κοδόμησης καί άλλαξε τόν τίτλο τοΰ κόμματός μας. Σ τό  νέο Κ α 
ταστατικό τοΰ κόμματος βρήκαν τήν Ικφρασή τους ot αύξημένες 
απαιτήσεις πού ?χει τό  κόμμα από κάθε κομμουνιστή, μέ σκοπό 
ô κάθε κομμουνιστής νά έκπληρώνει τόν πρωτοποριακό ρόλο του 
στήν κομμουνιστική ανοικοδόμηση.

Τ ό  παράδειγμα τώ ν άλλαγών πού έγιναν στό Κ αταστατικό 
τοΰ κόμματός μας είναι χαρακτηριστικό. Τ ό παράδειγμα αύτό 
δείχνει μέ ποιόν τρόπο τό κόμμα λύνει ζητήματα αύτοΰ τοΰ εί
δους, στηριζόμενο στή γνώση τώ ν νόμων τής κοινωνικής έξέλι
ξης. ‘Ό τα ν  έμφανίζονται αντικειμενικές Ινδείξεις δτι ot μορφές 
στόν Ινα ή τόν άλλο συγκεκριμένο τομέα δέ συμβάλλουν πιά στήν 
άνάπτυξη τοΰ περιεχομένου, έχουν παλιώσει καί χρειάζεται νά 
άλλαχθοΰν, τό κόμμα κα'ι ή κυβέρνηση βάζουν σ ’  δλη του τήν 
Εκταση τό ζήτημα τής άντίστοιχης αναδιοργάνωσης, τής αναζή 
τησης κα'ι Υποστήριξης τώ ν νέων μορφ ώ ν πού προωθούνται άπό 
τή ζω ή  κα'ι συμβάλλουν στήν άνάπτυξη τοΰ καινούργιου περιε
χομένου.

7. Ή σημασία τής μαρξιστικής δέσης 
σχετικά μέ τήν έξέλιξη μέσω τής πάλης τών άντιδέτων 
γιά τήν πρακτική δράση τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος

‘ Η  Ιπέκταση τώ ν θέσεων τής διαλεκτικής μεθόδου στή με
λέτη τής κοινωνικής ζωής, ή έφαρμογή αύτών τώ ν θέσεω ν στήν 
πρακτική δράση τώ ν κομμουνιστικών κομμάτων Ιχει τεράστια 
σημασία.

Π οια είναι τά συμπεράσματα γιά τήν πρακτική δράση τώ ν  
κομμουνιστικών κομμάτων, πού προκύπτουν άπό τήν αντικειμε
νική νομοτέλεια τής έξέλιξης μέσω  τής πάλης τώ ν άντιθέτων ;

Τ ό κύριο κα'ι βασικό συμπέρασμα ανάγεται στό δτι, δν  ή εξέ
λιξη συντελεϊται σάν άποκάλυψη τώ ν  άντιθέσεων, είναι φανερό 
δτι ή ταξική πάλη τοΰ προλεταριάτου είναι άπόλυτα φυσιολογι
κό, νομοτελειακό κα'ι αναπόφευκτο φαινόμενο, δτι δέν πρέπει νά 
τή συγκαλύπτουμε, άλλά νά τήν οδηγούμε ώ ς τό τέλος, ώ ς  τήν 
κατάκτηση τής δικτατορίας τής Ιργατικής τάξης.

‘ Η πείρα τής Σοβιετικής "Ε νω ση ς δείχνει σ* δλα τά  κομμου
νιστικά κόμματα τοϋ κόσμου δτι τό κτίσιμο τοΰ σοσιαλισμού 
μπορεί νά έπιτευχθεΐ μόνο μέσω  τής εξάλειψης τοΰ κεφαλαιο-
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κρατικοΰ καθεστώτος χα'ι των Ανταγωνισμών πού τό χαρακτη
ρίζουν.

Τ ό συμπέρασμα αυτό Απαιτεί στ'ις σημερινές συνθήκες νά ξε
σκεπάζουμε Αδιάλλακτα τούς Ιχθρούς τοΰ μαρξισμού- λενινισμού 
— τούς δεξιούς σοσιαλιστές, πού είναι δχι μόνο πράκτορες τής 
έθνιχής άστικής τάξης τώ ν χωρών τους, μα καί πράκτορες τού 
αμερικανικού Ιμπεριαλισμού μέσα στό διεθνές Ιργατικό κίνημα. 
Ό λ ε ς  o i προσπάθειες τώ ν δεξιών σοσιαλιστών Αποβλέπουν στή 
διατήρηση τού κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Μ ’  αύτό τό σκοπό 
οί δεξιοί σοσιαλιστές προσπαθούν νά συγκαλύψουν τίς αντιθέσεις 
τοΰ καπιταλισμού, για νά Ιξασθενήσουν τήν ταξική πάλη τών έρ
γαζομένων κατά τών Ιμπεριαλιστών.

Ί α  κομμουνιστικά κόμματα ξεσκεπάζουν άπαρέγκλιτα δλους 
τούς Ιχθρούς τής μαρξιστικής-λενινιστικής θεω ρίας τής ταξικής 
πάλης, άπομονώνουν τούς δεξιούς σοσιαλιστές, υποσκάπτουν τήν 
Ιπιροή τους μέσα στίς μάζες τώ ν  Ιργαζομένων. Οί κομμουνιστές 
είναι οί σημαιοφόροι τής πάλης τώ ν πλατιών λαϊκών μαζών κα
τά  τοΰ φασισμοΰ, κατά τοΰ Ιθνικοΰ καί τοΰ Αποικιακού ζυγοΰ, 
έναντίον τών εκμεταλλευτών πού υπάρχουν μέσα στίς ίδιες τίς 
κεφαλαιοκρατικές χώρες. Τ ά κομμουνιστικά κόμματα, Ιξοπλι- 
σμένα μέ τή μέθοδο τή ; υλιστικής διαλεκτικής παίρνουν συγκε- 
κριμμένα ύπ’  δψη τίς συνθήκες τής ταξικής πάλης. Οί κομμου
νιστές δέν συγκαλύπτουν τίς αντιθέσεις τοΰ σύγχρονου καπιτα
λισμού, άλλά τ'ις βγάζουν στό φ ώ ς  καί τίς ξεδιπλώνουν. Οί κομ
μουνιστές κάνουν καθημερινή Ιπαναστατική δουλιά μέσα στίς 
μάζες. Ό  τελικός σκοπός τής πάλης τους είναι ή κατάκτηση τής 
δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου και τό κτίσιμο τοΰ κομμουνισμοϋ 
σ ’  αυτές τίς χώρες.

Τ ό συμπέρασμα νά μήν πνίγουμε τήν ταξική πάλη, άλλά νά 
τήν δδηγοΰμε ώ ς τό τέλος, τό συμπέρασμα αύτό στρέφεται τόσο 
κατά τής δπορτουνιστικής άρνησης τής μαρξιστικής-λενινιστικής 
θεωρίας τής ταξικής πάλης καί τής δικτατορίας τοΰ προλεταριά
του, δσο καί κατά τών <Αριστερών»-σεχταριστικών αξιώσεων γιά 
τεχνητή υποδαύλιση τής ταξικής πάλης καί τών πρόωρω ν Ινερ- 
γειών πού Ιπιδιώκουν τόν προβοκατόρικο σκοπό τής συντριβής 
τών δυνάμεων τή ; Ιπανάστασης καί τή ; απομόνωσης τοϋ προλε
ταριάτου άπό τίς μή προλεταριακές έργαζόμενες μάζες. Ό  μαρ- 
ξισμός-λενινισμός απαιτεί νά παίρνεται ΰπ’  δψη τό αντικειμενικό 
στρατηγικό στάδιο άνάπτυξης τοΰ Ιπαναστατιχοΰ κινήματος,Απαι
τεί νά παίρνονται ΰπ’ δψη τό κοινωνικό-οικονομικό περιεχόμενο καί 
οί κινητήριες δυνάμεις τής επανάστασης, νά παίρνονται ΰπ’  δψη οί
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περίοδε; ταχτικής τοΰ κινήματος, οΐ Ισωτερικές καί ot έξωτερι- 
κές συνθήκες. Ή  άπαίτηση αύτή στρέφεται κατά τής στερεοτυ
πίας καί τοΰ δογματισμού στήν καθοδήγηση τής ταξικής πάλης 
τοΰ προλεταριάτου.

Ό  μαρξισμός-λενινισμός διδάσκει δτι ot άρχές δέν συμφιλι
ώνονται, άλλά νικοΰν, δτι στήν πάλη άρχών δέν ΰπάρχει καί 
δέν μπορεί νά υπάρχει «τρίτη γραμμή».

Ή  προλεταριακή, ή ταξική πολιτική άρχών άποβλέπει στά 
ξεσκέπασμα δλων τώ ν  έχθρών τοΰ προλεταριάτου καί τώ ν Ιργα- 
ζομένων, στό ξεσκέπασμα δλων Ικείνων που συμφιλιώνονται μέ 
τήν άστική Ιδεολογία, δλων Ικείνων πού συμβιβάζονται μέ τόν 
Ιμπεριαλισμό.

Π αράδειγμα άπαρέγκλιτης Ιφαρμογής πολιτικής άρχών, πού 
Ιμπνέει δλα τά  κομμουνιστικά κόμματα, είναι ή πρακτική δράση 
τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιετικής "Ε νωσης. Τ ό  Κ ομ
μουνιστικό Κ όμμα, στήν πάλη Ιναντίον τών Ιχθρών τοΰ λενινι
σμού, περιφρουρησε τήν καθαρότητα τών Ιδεών τοΰ λενινισμοΰ, 
ξεσκέπασε κα'ι τσάκισε δλους τούς δπορτουνιστές κα'ι τούς φορείς 
τώ ν  παρεκκλίσεων, κα θώ ς έπίσης κα'ι δσους συμφιλιώθηκαν μ α 
ζί τους καί δδήγησε τό Εργο τής ταξικής πάλης στή χώρα μας ώ ς  
τήν Ιξάλειψη τώ ν Ικμεταλλευτικών τάξεων, ώ ς  τή νίκη τοΰ σο 
σιαλισμού.

Ή  άρχή τής Ιφαρμογής αδιάλλακτης ταξικής προλεταριακής 
πολιτικής βρήκε τή λαμπρή Εκφρασή της στά  στρατηγικά σχέδια 
τοΰ κόμματός μας στήν περίοδο τών τριών ρωσικών Ιπαναστά- 
σεω ν (1 9 0 5 — 1917). Σ τά  στρατηγικά σχέδια τοΰ κόμματος ή κα
τεύθυνση τοΰ βασικοΰ κτυπήματος είχε πάντα γιά σκοπό νά Απο
μονώσει άπό τίς μάζες τών Ιργαζομένων τ'ις άντιδραστικές Ικεΐ- 
νες δυνάμεις καί τά πολιτικά Ικεΐνα κόμματα πού Ιπιζητοΰσαν 
συμβιβασμό, συμφιλίωση μέ τον κυριότερο Ιχθρό τών Ιργαζο- 
μένων.

Σ τά  στρατηγικά του σχέδια τό Κομμουνιστικό Κ όμμα άκο- 
λουθοΰσε πάντα πολιτική άρχών, άδιάλλακτη προλεταριακή πο
λιτική καί προσανατολιζόταν στό ξεσκέπασμα καί στήν άπ ομόνω - 
ση άπό τίς μάζες δλων Ικείνων πού συμφιλιώνονταν καί συμβι
βάζονταν μέ τόν τσαρισμό κα'ι με τόν Ιμπεριαλισμό.

Ή  πείρα τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμματος τής Σοβιετικής "Ε 
νωσης δείχνει τή σπουδαιότητα πού Εχει τό ξεσκέπασμα τών δε
ξιώ ν σοσιαλιστών άπό τά κομμουνιστικά καί τά Ιργατικά κόμμα
τα  τοΰ Ιξωτερικοΰ, τή σπουδαιότητα πού Εχει ή άπομόνωση Ικεί-



7ων πού συμβιβάζονται'μέ τόν Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό χαί ή 
ΐπαλλαγή τών Εργαζομένων μαζών Aπό τήν Επιροή τους.

Γ ιά  τήν πραχτιχή δράση τοΰ κομμουνιστικοί) κόμματος είναι 
Ιδιαίτερα σπουδαίο τό συμπέρασμα τό σχετικό μέ τήν άνάγχη νά 
ξεσκεπάζονται καί νά τσακίζονται Αδιάλλακτα οί παρεκκλίσεις άπό 
τή μαρξιστιχή-λενινιστιχή γραμμή Αρχών, τό συμπέρασμα γιά τήν 
Ανάγκη τής πάλης γιά τήν ένότητα τοΰ κόμματος πάνω  στή βάση 
τώ ν  Αρχών τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ, τό συμπέρασμα γιά τό ξε- 
καθάρισμα τοΰ κόμματος Από τό δπουρτουνιστιχό μίασμα.

Στήν πάλη για τήν ένότητα τοΰ κόμματος, κατά τών Εχθρών 
τοΰ λενινισμού, ή Κεντρική ’ Επιτροπή τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμ 
ματος τής Σοβιετικής "Ε νω ση ς, που τήν καθοδηγούσε δ Β . I . 
Λένιν καί μετά τό  θάνατο τοΰ Λένιν ό  I .  Β . Στάλιν, στηριζόταν 
στόν Αντικειμενικό νόμο τής Ανάπτυξης τοΰ προλεταριακού κόμ
ματος, στό νόμο τής Ανάπτυξης μέσω  τοΰ ξεπεράσματος τών Εσω
κομματικών Αντιθέσεων.

Ή  Απαρασάλευτη ένότητα τοΰ Κομμουνιστιχοΰ Κ όμματος τής 
Σοβιετικής "Ε νω ση ς καταχτήθηκε σέ Ανειρήνευτη πάλη κατά τών 
Εχθρών τοΰ λενινισμού, καταχτήθηκε μέ βάση τίς αύστηρές Αρ
χές τοϋ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ, μέ βάση  τή συντριβή δλων τών 
Αντικομματικών δμάδω ν καί παρατάξεων, πού έξέφραζαν τά συμ
φέροντα τώ ν  καταδικασμένων Εκμεταλλευτικών τάξεων, τά συμ
φέροντα τοΰ Ιμπεριαλισμού καί τοΰ φασισμού.

Ό λ η  ή Ιστορία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος υπήρξε Ιστο
ρία τής πάλης έναντίον τώ ν συμφιλιωτιστών καί τώ ν συνθη- 
κολόγων, καθώ ς έπίσης καί έναντίον τών μικροαστικών κομμάτων 
πού δρούσαν μέσα στίς γραμμές τής έργατικής τάξης. Ή  Ανει
ρήνευτη αύτή πάλη τοΰ κόμματος έναντίον τών έχθρών τοΰ λαοΰ, 
ή συντριβή τώ ν  έχθρών τοΰ λαοΰ δυνάμωσαν τό κόμμα μας καί 
τό  δδήγησαν σέ μιά ένότητα Ανείδωτη ώ ς τά τώ ρα  στήν Ιστορία, 
ένότητα πού έπαιξε Αποφασιστικό ρόλο στό έργο τής συντριβής 
καί τής Εξάλειψης δλων τώ ν κεφαλαιοκρατικών στοιχείων μέσα 
στή χώρα.

Τ α  Αδελφό κόμματα στήν πάλη τους Εναντίον τώ ν πρακτόρων 
τοΰ Ιχθροΰ έχουν τή δυνατότητα νά παίρνουν όλόπλευρα ·*π’  δψη 
τήν πλούσια πείρα τοΰ Κομμουνιστιχοΰ Κ όμματος τής Σοβιετι
κής "Ε νω ση ς, τοΰ κόμματος πού τσάχισε δλους τούς Εχθρούς τοΰ 
λενινισμού, πού κατάκτησε τή μονολιθική ένότητα τώ ν γραμ 
μών του.

Ή  νίκη τοΰ σοσιαλισμού στήν Ε Σ Σ Δ  καί ή Εξάλειψη τών
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εκμεταλλευτικών τάξεων μέσα στή χώρα μας δημιούργησαν νέες 
συνθήκες για τήν άνάπτυξη τοϋ Κομμούνια ΐικοΰ Κ όμματος τής 
Σοβιετικής "Ε νωσης.

*Η κοινωνία μας είναι απαλλαγμένη από τις ταξικές συγ
κρούσεις τοΰ προλεταριάτου με τήν άστική τάξη στό Ισωτερικό 
τής χώρας μας, Ιφ “ δσον δέν υπάρχει άστική τάξη κα'ι τό προλε
ταριάτο μετατράπηκε στήν έργατική τάξη τής Ε Σ Σ Δ , στήν τάξη 
πού ασκεί τήν κρατική καθοδήγηση τής Σοβιετικής κοινωνίας. 
Στερεώθηκε κα'ι υψώθηκε σέ καινούργια, ανώτερη βαθμίδα ή 
απαρασάλευτη φιλία τής Ιργατικής τάξης κα'ι τής κολχόζνίκης 
αγροτιάς, δπου δ καθοδηγητικός ρόλος ανήκει στήν Ιργατική τά 
ξη. ’ Αναπτύχθηκε μιά καινούργια, ή σοβιετική σοσιαλιστική 
διανόηση. Διαμορφώθηκε ή ήθακοπολιτική ένότητα δλης τής 
κοινωνίας.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εθελοντικός μαχητικός σύν
δεσμος ομοϊδεατών - κομμουνιστών, δργανωμένος από ανθρώ 
πους τής Ιργατικής τάξης, τών Ιργαζομένων αγροτών κα'ι τής 
εργαζόμενης διανόησης.

Ή  μονολιθική ένότητα  το ν  Κ ομμουνιστικού Κ όμματος τής  
Σοβιετικής  "Ε νω σης είναι ή άνώτερη έκφραση τή ς ήθικοπολι- 
τικής ένότη τας τοϋ  σοβιετικού λαού.

*Η ένότητα τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος τής Σοβιετικής 
"Ε νωσης δοκιμάστηκε στ'ις σκληρές μάχες τοΰ Π ατριωτικού π ο
λέμου, καθώ ς καί στόν άγώνα γιά τήν έκπλήρωση καί τήν ύπερ- 
εκπλήρωση τών πεντάχρονων σχεδίων στή μεταπολεμική περίοδο. 
Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα δμως διδάσκει νά μήν Ιπαναπαυόμα- 
στε στίς κατακτήσεις καί διαπαιδαγωγεΐ .ά  στελέχη καί τά μέλη 
του στό πνεΰμα τής μέγιστης Ιπαναστατικής Ιπαγρύπνησης.

Οί σοβιετικοί άνθρωποι ξέρουν δτι, δσο  υπάρχει κεφαλαιο
κρατική κύκλωση, γίνονται καί αναπόφευκτα θ ά  γίνονται καί 
στό μέλλον άπόπειρες νά μάς στείλουν κατασκόπους, σαμποταρι* 
στές. Θά γίνονται καί άπόπειρες νά χρησιμοποιηθούν γιά άντι- 
σοβιετικούς σκοπούς ορισμένοι αποστάτες, φορείς τής άστικής 
Ιδεολογίας, ίκφυλισμένοι. Ή  μονοπωλιακή θέση τοΰ μοναδικού 
Ιθύνοντος κόμματος τής χώρας μας προκαλεΐ άπόπειρες τώ ν έχ- 
θρών νά παρουσιάζονται μέ τή μάσκα κομμουνιστή, άπόπειρες 
νά παρεισφρύσουν μέσα στό κόμμα Ιπιδιώκοντας καριερίστικους 
καί έχθρικούς σκοπούς. Τ ό ξεσκέπασμα τών πρακτόρων τοϋ διε
θνούς κεφαλαίου, τών Ιχθρών τοΰ κόμματος καί τοΰ Σοβιετικού 
κράτους ξδειξε σ ’  δλο τόν κόσμο δτι τό Κομμουνιστικό Κ όμμα 
τής Σοβιετικής "Ε νωσης είναι πάντα έτοιμο νά πολεμήσει τούς
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φανερούς κα'ι τούς κρυφούς Ιχθρούς τού λαοΰ, τούς Ιχθρούς 
τοΰ κόμματος καί τοΰ Σοβιετικού κράτους. Τό κόμμα διδάσκει 
τούς σοβιετικούς άνθρώπους να είναι πάντα άγρυπνοι. Τ ό κόμμα 
διδάσκει δτι ή έκδήλωση χαζομάρας μέ όποιαδήποτε μορφή κι 
δ ν  παρουσιάζεται, δημιουργεί τούς δρους για τή δράση τών κρυ
φ ώ ν έχθρών τοΰ λαοΰ.

Τό κόμμα καλλιεργεί στούς κομμουνιστές τήν έπαναστατική 
Επαγρύπνηση, τήν Ικανότητα νά ξεσκεπάζουν απαρέγκλιτα τήν 
άστική Ιδεολογία καί τούς Ιμπνέει τό ένδιαφέρον γιά τή βαθιά 
μελέτη τής Ιστορίας τοδ Κ Κ Σ Ε , τής Ιστορίας τής πάλης τοΰ κόμ
ματός μας Ιναντίον δλων τών Ιχθρών τοΰ λαοΰ. Τ ό κόμμα δια- 
παιδαγωγεί τά στελέχη καί τα μέλη του καί δλους τούς σοβιετι
κούς άνθρώπους στό πνεΰμα τοΰ ζωογόνου σοβιετικού πατριω
τισμού καί τοΰ σοσιαλιστικού διεθνισμού, στό πνεΰμα τοϋ μίσους 
πρός τούς Εμπρηστές ένός νέου παγκοσμίου πολέμου.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ε νωσης Ικπληρώ- 
νει τό ρόλο του σάν καθοδηγητική καί διευθυντική δύναμη τής 
κοινωνίας μας σέ συνθήκες πλήρους ήθικοπολιτικής Ενότητας δλου 
τοΰ σοβιετικοϋ λαοΰ. Τ ό κόμμα διαπαιδαγωγεΐ τα στελέχη καί 
τά μέλη του στίς Ιδέες τοϋ μαρξισμού λενινισμού, πραγματοποιεί 
τήν άδιάρηκτη σύνδεση μέ τις μάζες. Τό κόμμα άτσαλώνει τά 
στελέχη καί τά μέλη του στήν πάλη κατά τών δυσκολιών άνά
πτυξης, αποκαλύπτει δλο καί νέες Ιφεδρεΐες για τήν Επιτάχυνση 
τής κίνησής μας πρός τά  μπρος, πρός τόν κομμουνισμό.

Ά π ό  τό νόμο τής Ιξέλιξης μέσω τής πάλης τών άντιθέτων 
προκύπτει τό συμπέρασμα για τήν άνάγκη να άποχαλύπτουμε 
τολμηρά, μέσω  τής άνάπτυξης τής κριτικής καί αύτοκριτικής, καί 
νά ξεπερνάμε τίς Ιλλείψεις τής ίσωκομματικής δουλιάς, να Απο
καλύπτουμε καί νά ξεπερνάμε τίς αντιθέσεις άνάπτυξης, πού πα
ρουσιάζονται στή ζω ή τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος.

Μια απ ’  αύτές τις άντιθέσεις άνάπτυξης τοδ κόμματος στή 
μεταπολεμική περίοδο ήταν λόγου χάρη, δπως άναφέρεται στήν 
Εκθεση δράσης τής ΚΕ  τοδ Κ Κ Σ Ε  στό 19ο Συνέδριο, ή άντίθεση 
άνάμεσα στή γρήγορη ποσοτική αύξηση τώ ν γραμμών τοδ κόμ
ματός μας στήν περίοδο άνάμεσα στό 18ο καί τό 19ο Συνέδριο 
καί τό σχετικά λειψό άκόμα Επίπεδο πολιτικής μόρφω σης τών 
κομμουνιστών. Ή  ΚΕ τοδ Κ Κ ΣΕ  Εδειξε τούς δρόμους γιά τό ξε
πέρασμα αύτής τής άντίθεσης καί συγκέντρωσε τήν προσοχή τών 
κομματικών δργανώσεων στα καθήκοντα τής ανύψωσης τοδ π ο 
λιτικού Επιπέδου τών τακτικών καί τών δοκίμων μελών τοδ κόμ
ματος, στήν καλυτέρευση τής δουλιάς τής πολιτικής μόρφωσης
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χαί τοΰ κομματικοϋ άτσαλώματος τών κομμουνιστών, θυμίζοντας 
δτι ή δύναμη τοΰ χόμματος έξαρτάται δχι μόνο Αχό τόν Αριθμό 
τώ ν μελών του, Αλλά χρό πάντων Αχό τήν ποιότητά τους. Τ ό  ξε- 
χέρασμα τώ ν Αντιθέσεων αύτοΰ τοΰ εϊδους, χού Εμφανίζονται 
ήδη στίς συνθήκες τής μονολιθικής Ινότητας τοΰ Κομμουνιστιχοΰ 
Κόμματος, δυναμώνει άκόμα χερισσότερο τό  χόμμα.

Τ ό  χόμμα Αχαιτεΐ Αχό τούς κομμουνιστές νά  δείχνουν τό χ α - 
ράδειγμα τίμιας χαί προσεκτικής στάσης Απέναντι στήν κριτική. 
Είναι Απαραίτητο νά μή σκεπάζονται οΐ Ελλείψεις τής δουλιάς, 
Αλλά νά Αποκαλύπτονται θαρραλέα μέ τό δχλο τής κριτικής καί 
αύτοκριτικής κα'ι νά δδηγεΐται ώ ς τό τέλος ή καταπολέμηση αύ
τώ ν τών Ελλείψεων.

Ή  θέση τοΰ Λένιν γιά τό δτι ή κριτική κα'ι αύτοκριτική εί
ναι ό δείκτης τής δύναμης τοΰ κόμματος νέου τύπου, Εχιβεβαιώ- 
νεται Από δλη τήν πείρα τής νεότερης Ιστορίας τώ ν κομμουνι
στικών καί τών Εργατικών κομμάτων.

01 Αποφάσεις τών δλομελειών τής ΚΕ τοΰ Κ Κ Σ Ε  τοΰ ’ Ιούλη 
καί τοΰ Σεπτέμβρη (1953) Εδειξαν τή δύναμη αύτής τής δοκιμα
σμένης μεθόδου.

Τ ό κόμμα καί ή κυβέρνηση Απεκάλυψαν ώ ς τό βάθος τις 
Ελλείψεις πού παρουσιάζονται στό Εργο τής Ανάπτυξης τής Αγρο
τικής οίκονομίας, τοΰ σοβιετικοΰ Εμπορίου καί τής Ελαφριάς βιο
μηχανίας, καί ύπέδειξαν τούς δρόμους γιά μιά γοργή Ανύψωση 
τοΰ βιοτικού Επιπέδου τών Εργαζομένων τής Ε Σ Σ Δ  στά Ερχόμενα 
δύο - τρία χρόνια.

Σπουδαίο συμπέρασμα γιά τήν πρακτική δράση τοϋ Κομμου- 
νιστικοΰ Κόμματος, συμπέρασμα πού βγαίνει Από τό νόμο τής 
πάλης τών Αντιθέτων, είναι ή Ικανότητα να χρησιμοποιούμε τίς 
Αντιθέσεις πού παρουσιάζονται στό στρατόπεδο τών Εχθρών τής 
Εργατικής τάξης, νά Απομονώνουμε τούς Εχθρούς καί να συσπει
ρώνουμε τήν πλειοψηφία τοϋ λαοΰ γύρω Από τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα.

Στίς είδικές συνθήκες τών μεταπολεμικών χρόνων τά κομμου
νιστικά κόμματα παίρνουν ύπ’ δψη στήν πρακτική τους δράση 
τήν όξυνση τών Αντιθέσεων Ανάμεσα στούς Εμπρηστές Ενός νέου 
παγκοσμίου πολέμου καί στίς δημοκρατικές δυνάμεις τών λαών.

Μ προστά στά κομμουνιστικά κόμματα δρθώνονται τά σπου
δαία  καθήκοντα τής συσπείρωσης δλων τών δυνάμεων πού είναι 
σήμερα Ικανές νά παλαίψουν Εναντίον τών Εμπρηστών Ενός νέου 
παγκοσμίου πολέμου, παρά τίς Αντιθέσεις καί τίς διαφορές πού
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υπάρχουν ανάμεσα στούς δπαδούς τοΰ στρατοπέδου τής εΙρήνης 
σέ άλλα ζητήματα-πολιτικά, θρησκευτικά κτλ.

Τ ό  19ο Συνέδριο τοΰ Κομμουνιστικοί) Κ όμματος τής Σ οβ ιε 
τικής Έ ν ω σ η ς  μας κάλεσε «νά άνεβάσουμε πιό ψηλά τή δραστη
ριότητα τώ ν λαϊκών μαζώ ν, νά δυναμώσουμε τήν δργανωτικό- 
τητα τώ ν δπαδών τής εΙρήνης, να ξεσκεπάζουμε άκούραστα τούς 
Ιμπρηστές τοΰ πολέμου καί νά μήν τούς άφήσουμε να τυλίξουν 
με τό ψέμα τούς λαούς. Νά χαλιναγωγήσουμε καί να άπ ομονώ - 
σουμε τούς τυχοδιώκτες τοΰ στρατοπέδου τώ ν Ιμπεριαλιστών πού 
Ιπιδιώκουν για τα κέρδη τους νά παρασΰρουν τούς λαούς σε 
αιματηρή σ φ α γ ή ...» .

Τ ό  καθήκον αύτό στή σημερινή περίοδο είναι τό κυριότερο 
καθήκον δλης τής προοδευτικής καί φιλειρηνικής άνθρωπότητας.

'Η  Ικανότητα τώ ν  κομμουνιστικών κομμάτων να ξεχωρίζουν 
στήν πράξη τίς κυρίες αντιθέσεις στό δοσμένο στάδιο, ή Ικανό
τητά τους νά απομονώνουν τόν κύριο Ιχθρό καί να ενώνουν γύρω  
τους τήν πλειοψηφία τοΰ λαοΰ άποτελεΐ μαρτυρία τής ωριμότη
τάς τους, μαρτυρία δημιουργικής Ιφαρμογής τής υλιστικής δ ια 
λεκτικής στήν πρακτική τους δράση.

Στήν πάλη Ιναντίον δλων τώ ν  Αντιλαϊκών δυνάμεων τά κομ
μουνιστικά κόμματα έμπνέονται άπό τήν πείρα τοΰ Κομμουνι- 
στικοΰ Κ όμματος τής Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς , φωτίζουν τό δρόμο 
τους με τή δάδα  τώ ν  ιδεών τοΰ μαρξισμοΰ - λενινισμού.

Α ύτά είναι μερικά συμπεράσματα για τήν πρακτική δράση 
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος πού απορρέουν άπό τό νόμο τής 
Ιξέλιξης μέσω  τής πάλης τώ ν άντιθέτων.

ΣΥ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ή  μαρξιστική άντίληψη τοΰ προτσές τής Ιξέλιξης σαν πάλης 
τώ ν άντιθέτων είναι ριζικά άντίθετη πρός τή μεταφυσική, πού 
άπορίπτει τίς έσωτερικές άντιθέσεις τής Ιξέλιξης τής φύσης καί 
τής κοινωνίας.

Ή  πάλη τώ ν άντιθέτων, πού Ινυπάρχουν στά αντικείμενα καί 
στά φαινόμενα, είναι άντικειμενική νομοτέλεια δλου τοΰ ΰλικοΰ 
κόσμου— ή κινητήρια δύναμη τοΰ προτσές τής Ιξέλιξης. Α ύτό 
Ιχει αποδειχτεί άπ ’  δλη τήν Ιστορία τής Ιπιστήμης καί τήν Ιμπει- 
ρία τής Ιξέλιξης τής κοινωνίας. Τ ά  δεδομένα τής φυσιογνωσίας, 
τής κοινωνικής Ιπιστήμης καί τής Ιπιστήμης τής νόησης μαρτυ
ρούν τήν καθολικότητα τοΰ νόμου τής πάλης τών άντιθέτων καί
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τόν είδικό χαρακτήρα τής δράσης του στις διάφορες μορφές τής 
κινούμενης υλης, καθώ ς και στήν εξέλιξη τής νόησης.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική ξεκινά άπό τήν άποψη δτι στή φΰση 
κα'ι στήν κοινωνία υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις, πού προσι
διάζουν στα αντικείμενα κα'ι στα φαινόμενα, καί Ιξωτερικές αν 
τιθέσεις άνάμεσα στά  άντικείμενα κι άνάμεσα στα φαινόμενα, 
πού συνυπάρχουν ταυτόχρονα μέ τ'ις εσωτερικές αντιθέσεις.

*Η μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος παίρνει ύπ5 δψη τήν αλ
ληλεπίδραση αυτών τών άντιθέσεων, δπου καθοριστικός σέ τε
λευταία άνάλυση είναι ό ρόλος τώ ν Ισωτερικών άντιθέσεων.

Ή  υλιστική διαλεκτική κάνει διάκριση άνάμεσα στ'ις ανταγω 
νιστικές κα'ι τ'ις μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις. Έ ξ  αιτίας τής 
ύπαρξης έχθρικών τάξεων οί άνταγωνιστικές άντιθέσεις είναι 
άδιάλλακτα έχθρικές κα'ι μπορούν νά λυθούν μόνο μέ έκρηξη, μέ 
έπαναστατική βία, μέ τήν κατάλυση τού εκμεταλλευτικού κοινω 
νικού καθεστώ τος.

Ο ί μή άνταγωνιστικές αντιθέσεις, χάρη στην άπουσία Ιχθρι- 
κών τάξεων στή σοσιαλιστική κοινωνία, μποροΰν νά λύνονται έγ
καιρα χωρίς ρήξη, μέ βάση τή στερέωση κα'ι τήν πάρα πέρα άνά 
πτυξη τού σοσιαλιστικού κοινωνικού καθεστώ τος.

Οί άνταγωνιστικές άντιθέσεις δδηγοΰν άναπόφευκτα σέ κοι
νωνικές συγκρούσεις. Οί μή άνταγωνιστικές άντιθέσεις, δταν εί
ναι σω στή ή πολιτική τώ ν καθοδηγητικών δργάνων, δέν μετα- 
τρέπονται σέ άντιπαράθεση, κα'ι μποροΰν νά λυθούν κατά τρόπο 
ριζικό, χωρίς νά καταλήξουν σέ σύγκρουση.

Ή  πάλη τών άντιθέτων έκδηλώνεται έπίσης κα'ι στή διαλεκ
τική μορφ»|, και περιεχομένου σαν πάλη τοϋ καινούργιου περιε
χομένου κατά τής παλιάς μορφής.

*Η μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος μάς διδάσκει νά άναλύου- 
με όλόπλευρα τό προτσές τής έξέλιξης, στηριζόμενοι στα  δεδομέ
να τής έπιστήμης καί τής πράξης, να άποκαλΰπτουμε σέ κάθε 
φαινόμενο τόσο τίς θετικές δσο καί τίς άρνητικές πλευρές τώ ν  
έρευνώμενων άντικειμένων καί φαινομένων. Συνάμα δμ ω ς ή μ αρ
ξιστική διαλεκτική μέθοδος άπαιτεΐ νά μήν κρατάμε ένατενιστική 
στάση άπέναντι στίς άντιφατικές πλευρές τώ ν  άντικειμένων καί 
τώ ν  φαινομένων, άλλα νά δίνουμε τήν πιό Ινεργητική Υποστήρι
ξη στό καινούργιο, σέ κείνο πού Ιχει μέλλον καί ν ’  άντιπαλαί- 
βουμε μέ τόν πιό δραστήριο τρόπο τό παλιό, έκεΐνο πού φθίνει.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος δείχνει τή σημασία τής 
μαρξιστικής θεωρίας τής ταξικής πάλης, τής άδιάλλακτης ταξικής,
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προλεταριακής πολιτικής, τή σημασία τής κομμουνιστική; κομ
ματικότητας καί τής έμμονης στίς άρχές.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική δείχνει τή σημασία τής κριτικής 
καί αυτοκριτικής σάν ειδικής μορφής διαπαιδαγώγησης τών στε
λεχών κα'ι τών μελών, σαν μ ορφ ή ; αποκάλυψης καί ξεπεράσμα
τος τών μή Ανταγωνιστικών άντιθέσεων στήν έξέλιξη τής σοβιε
τικής κοινωνίας.

*0  νόμος τής πάλης τώ ν άντιθέτων είναι τό σπουδαιότατο 
χαρακτηριστικό τής μαρξιστικής διαλεκτικής μ εθόδου, ή ούσία καί 
δ  πυρήνας τής υλιστικής διαλεκτικής, Ιπειδή άκριβώς αποκαλύ
πτει τό  πιό βαθύ έσωτερικό περιεχόμενο τοϋ προτσές τής Ιξέ 
λιξης.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε Β Δ Ο Μ Ο

Ο Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Ο Σ  Υ Λ ΙΣ Μ Ο Σ  
Ε ΙΝ Α Ι Η Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Α  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  Ε Ρ Μ Η Ν Ε ΙΑ  

Τ Η Σ  Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν ΙΚ Η Σ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Σ

Η μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος άποτελεΐ, δπω ς δείξαμε στά  
προηγούμενα κεφάλαια, Ιπιστημονικό τρόπο μελέτης τής 

αντικειμενικής πραγματικότητας, στηριγμένο στή γνώση τώ ν πιό 
γενικών νόμων έξέλιξης τής φΰσης και τής κοινωνίας. ’ Α πό δώ  
φαίνεται καθαρά δτι ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος συνδέεται 
άδιάρηκτα με τήν υλιστική έρμηνεία τοΰ κόσμου. ‘ Η  μέθοδος με
λέτης τώ ν  Αντικειμένων δεν μπορεί νά είναι αυθαίρετη, συμβα
τική, νά υπαγορεύεται άπό λόγους βολικότητας, «οίκονομίας τ$ς 
νόησης», έποπτικότητας κτλ. *0  επιστημονικός τρόπος μελέτες 
τώ ν φαινομένων τής φΰσης καί τής κοινωνίας πρέπει νά ξεκινά 
άπό τούς νόμους πού ένυπάρχουν σ ’  αυτά τά φαινόμενα.

Γ ι ’  αύτό άκριβώς, βάση τής μαρξιστικής διαλεκτικής 'μεθό
δου είναι οί αντικειμενικοί νόμοι τής αλληλουχίας, τής κίνη*ης, 
τής άλλαγής, τής Ιξέλιξης τοΰ κόσμου. "Α ν λόγου χάρη δ μίτα- 
φυσικός διατείνεται δτι οί αντιφάσεις υπάρχουν μόνο στή νόηση, 
κι αύτό δήθεν μόνο σάν αποτέλεσμα πλάνης, ή μαρξιστική δια
λεκτική ξεκινά άπό τό δτι οί αντιφάσεις ύπάρχουν Ιξω  καί άνε
ξάρτητα άπό τή συνείδηση, ύπάρχουν μέσα στα ϊδια  τά πρίγμα - 
τα , μέσα στα ίδια τά προτσές τής φΰσης καί τής κοινωνέχς καί 
άπλώς άντανακλώνται, μά δέν δημιουργοΰνται καθόλου ίπό τή 
νόηση. “ Ετσι, ή άναγνώριση τής ύπαρξης Αντικειμενική;, Ανε
ξάρτητης άπό τή συνείδηση πραγματικότητας καί τής κατ’ Αρχήν 
γνωσιμότητάς της, δηλ. ή υλιστική Αντίληψη τοΰ κόσμου ή υλι
στική λύση τόσο τής πρώτης δσο καί τής δεύτερης πλειράς τοΰ 
βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας, είναι ένας άπό τούι (Αναγ-
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χαίους δρους για τό σω στό, Ιπιστημονικό Αντίκρυσμα τής πρα
γματικότητας.

01 Ιδεαλιστές, στήν προσπάθεια τους νά δυσφημίσουν τόν 
υλισμό, Ισχυρίζονται δτι ή παραδοχή τής ύπαρξης Αντικειμενικής 
πραγματικότητας, Ανεξάρτητης άπό τή συνείδηση, σημαίνει δή
θεν Ιξοδο Από τά δρια τής Ιμπειρίας, παραδοχή τοϋ ύπεραισθη- 
τοϋ, Αναπόδεικτο Ισχυρισμό κτλ. Σύμφω να μέ τήν Αποψη τών 
Ιδεαλιστών δέν μπορεί νά ύποστηριχθεϊ δτι υπάρχει κάτι Ιξω  
καί Ανεξάρτητα  από τή συνείδηση. *0  Ιδεαλιστής προσπαθεί νά 
κάνει πιστευτό δτι δήθεν μόνο ή ύπαρξη τής συνείδησης είναι 
Απόλυτα έγκυρη. Σε Αντίθεση πρός τόν Ιδεαλισμό δ μαρξιστικός 
φιλοσοφικός υλισμός, γενικεΰοντας τό σύνολο τών δεδομένων τής 
Ιπιστήμης καί τής κοινωνικής πράξης, ξεκινά Από τήν Αποψη 
δτι ^ξω καί Ανεξάρτητα Από τή συνείδηση υπάρχει ή φύση καί ή 
κοινωνία, υπάρχει ή αντικειμενική πραγματικότητα. Τή θέση αύ
τή, πού Αποτελεί Αφετηρία γιά τόν κάθε υλιστή, ο μαρξιστικός 
φιλοσοφικός υλισμός τήν εχει θεμελιώσει βαθιά καί τήν έχει Α
ναπτύξει.

Οί ιδεαλιστές, στήν προσπάθειά τους νά Αναιρέσουν τό δια
λεκτικό υλισμό, πασκίζουν μέ κάθε τρόπο νά Αποδείξουν δτι ό 
υλισμός Αποκλείει τή διαλεκτική. Δεν είναι δύσκολο νά δοΰμε δ - 
τι στήν προκειμένη περίπτωση ή διαλεκτική ερμηνεύεται σάν I- 
δεαλιστική διαλεκτική, σύμφω να μέ τήν δποία ή κίνηση, ή άλ
λαγή είναι δυνατό νά υπάρχει μόνο σέ κάποια «ΰπερυλική» σφαί
ρα . Μ ά αύτό δέν είναι παρά Αρνηση τής πραγματικής διαλεκτι
κής τής Ιξέλιξης τής φύσης καί τής κοινωνίας.

"Α ν ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος Αποτελεί τό μοναδικά 
Ιπιστημονιχό τρόπο μελέτης τοϋ κόσμου, δ μαρξιστικός φ ιλοσο
φικός υλισμός είναι ή μοναδικά Ιπιστημονική του έρμη νε ία. Ό 
λοι οί υλιστές ξεκινοϋν άπό τήν παραδοχή τής άρχής οτι ή ύλη 
είναι τό  πρωτεϋον καί ή συνείδηση τό δευτερεϋον. Οί μεταφυσικοί 
υλιστές δμως δέν παραδέχονται τήν Ιμφάνιση καί τήν ανάπτυξη 
τής συνείδησης σάν Ιδιότητας πού Ινυπάρχει μόνο στήν υλη πού 
Ιχει υψηλό βαθμό δργάνωσηο. Γ ιά πολλούς μεταφυσικοί·; υλι
στές είναι χαρακτηριστική ή Αντίληψη δτι ή συνείδηση είναι αΙ
ώνια καί ή υλη είναι καθολικά Ιμψυχη. "Ε τσι, λόγου χάρη, δ υ
λιστής Σπινόζα, Ινώ  Αναγνώριζε τό πρωτεϋον τής ΰλης (ούσίας), 
διαβεβαίωνε δτι ή συνείδηση είναι κατηγορούμενο (Αναφαίρετη 
Ιδιότητα) τής ΰλης καί γι’  αύτό τό λόγο, κατά τή γνώμη τοΰ 
Σπινόζα, ή διαφ ορά άνάμεσα στήν Ανόργανη καί τήν δργανιχή 
φύση είναι Απλώς ποσοτική καί δχι ποιοτική. Ό  υλιστής Ντιν-



τερό είχε τή γνώμη δτι ή αισθησιακή Ικανότητα Ινυπάρχει oè 
διάφορους βαθμούς σέ δλα τα πράγματα. Σέ Αντιδιαστολή πρός 
τό μεταφυσικό υλισμό ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός Ιξετά- 
ζει τή σχέση τής συνείδησης πρός τό είναι από τήν άποψη τής 
Ιξέλιξης : ή συνείδηση είναι προϊόν τής ΰλης, πού στήν Ιξέλιξή 
της έχει φτάσει σέ υψηλό βαθμό τελειότητας. Μόνο αύτή ή άπ ο
ψη έπιβρβαιώνεται από τα δεδομένα τής θεωρίας τής έξέλιξης, 
τής φυσιολογίας, τής ψυχολογίας κα'ι τών άλλων έπιστημών.

"Ολοι οί υλιστές ξεκινούν άπό τήν παραδοχή τής γνωσιμότη- 
τας τοΰ κόσμου κα'ι {θεωρούν τις γνώσεις, τήν Ιπιστήμη Αντανά- 
νάκλαση τής Αντικειμενικής πραγματικότητας. 'Ο  μεταφυσικός 
υλιστής δμως, μή ξέροντας να Ιφαρμόσει τήν διαλεκτική στή 
θεω ρία τής γνώσης, δέν μπορεί νά έξηγήσει τό πέρασμα άπό 
τήν άμεση αισθησιακή αντίληψη τών επί μέρους άντικειμένων 
(δεδομένα τής δράσης, τής άφής κτλ.) στή θεωρητική νόηση, στή 
γνώση πού δουλεύει μέ έννοιες, μέ άφαιρέσεις. Γ ι ’ αύτό, ό με
ταφυσικός υλιστής δέν μπορεί νά έξηγήσει πώς πραγματοποιεί
ται ή γνώση τοΰ άπειρου, τοΰ άπεριόριστου στό χρόνο κα'ι στό 
χώρο κόσμου, έπειδή δέ βλέπει τό διαλεκτικό πέρασμα άπό τή 
γνώση τοΰ μεμονωμένου, τοΰ πεπερασμένου, τοΰ παροδικού πρός 
τή γνώση τού καθολικοΰ, τοΰ άπειρου, τοΰ αιώνιου, τό διαλε
κτικό πέρασμα άπό τή γνώση τοΰ αίσθησια,ιά άντιληπτοϋ πρός 
τή γνώση Ικείνου πού, δν καί υπάρχει άντικειμενικά στόν ϊδιο 
τόν ΰλικό κόσμο, ω στόσο δέν άποτελεΐ άμεσα άντικείμενο τών 
αίσθήσεών μας (νόμος, άναγκαιότητα, ούσία, κτλ.). Ό  μαρξιστι
κός φιλοσοφικός υλισμός, Ιξετάζοντας διαλεκτικά τό προτσές τής 
γνώσης τής πραγματικότητας, αποκαλύπτει τήν Αντιφατική ενό
τητα θεωρίας καί πράξης, αίσθησης καί νόησης, άπόλυτης καί 
σχετικής άλήθειας, άφηρημένου κα'ι συγκεκριμένου, μεμονωμέ
νου και γενικού κτλ.

"Ολοι οί υλιστές παραδέχονται τή νομοτέλεια τών φαινομέ
νων τής γύρω  πραγματικότητας. ‘ Ο μεταφυσικός υλισμός δμως 
έξετάζει τούς νόμους τής φύσης σάν Αμετάβλητες σχέσκς αμετά
βλητων ούσιών, σάν σχέσεις πού διαιωνίζουν μια δοσμένη κατά
σταση, πού έμποδίζουν τήν άλλαγή της. "Ε τσι, λόγου χάρη, δ 
Γάλλος υλιστής τού 18ου αΙώνα Χόλμπαχ υποστήριζε δτι στή φύ
ση ΰπάρχει παντού καί πάντα μιά καί ή ίδια Αμετάβλητη τάξη 
πραγμάτων, μιά Αμετάβλητη άλύσωση αΐτιών καϊ Αποτελεσμάτων 
καί δτι, συνεπώς, ή Ιπιδίωξη τοϋ Ανθρώπου ν’  Αλλάξει αύτή τήν 
τάξη σύμφωνα μέ τήν Ιπιθυμία του, δέν είναι παρά «πλάνη μύ
γας πού καθισμένη στό τιμόνι τοΰ κάρου φαντάζεται δτι διευθυ-
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νει τήν πορεία του». ‘ Η μοιρολατρική αύτή αντίληψη συνδέεται. 
Ιστορικά κα'ι θεωρητικά μέ τή μεταφυσική άντίληψη τής άντι- 
χειμενικής νομοτέλειας. *0  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός σέ 
άντιδιαστολή πρός τό μεταφυσικό υλισμό, θεωρεί τούς νόμους 
τής φύσης καί τής κοινωνίας νόμους τής κίνησης, τής άλλαγής 
καί τής Ιξέλιξης τους, νόμους πού δχι μόνο δέν διαιωνίζουν μιά 
δοσμένη κατάσταση μά, άπεναντίας, καθορίζουν τόν παροδικό 
της χαρακτήρα.

Ή  έπιστημονική γνο’)ση, έρμηνϊία, εξήγηση τών γύρω φαινο
μένων αποκαλύπτει τις a lm ç  τους, τ'ις νομοτέλειες πού ένυπάρ- 
χουν σ ’  αυτά τά φαινόμενα καί δείχνει τό δρόμο γιά τήν πρα
κτική χρησιμοποίηση τών νομοτελείων αυτών πρός τό συμφέρον 
τής κοινωνίας. 01 άνθρωποι, γνωρίζοντας τούς νόμους τής φ ύ 
σης, γίνονται κύριοι τής δράσης αύτών τών νόμων κα’ι αναπτύσ
σουν τήν κοινωνική π αραγω γή— τή βάση γιά τήν ικανοποίηση 
τών υλικών καί πνευματικών αναγκών τους.

Τεράστια πρακτική σημασία εχει ή γνώση οχι μόνο τών νό
μων τής φύσης, μά καί τών \όμων τής κοινωνικής ζωής. Οί άν
θρωποι στό προτσές τής κοινωνικής ζωής τους αλλάζουν όχι μόνο 
τή φύση, άλλά καί τόν ϊδιο τόν εαυτό τους, τίς κοινωνικές τους 
σχέσεις, τήν οικονομική καί πολιτική διάρθρωση τής κοινωνίας. 
Καί ή άλλαγή τής κοινωνικής ζωής πραγματοποιείται άπό τούς 
ανθρώπους δχι αύθαίρετα, δπω ς νομίζουν σω στό, άλλά σέ Ιξάρ- 
τηση άπό τού ; ύλικούς δρους τής ζωής τους, σέ άντιστοιχία πρός 
τους άντικειμενικούς νόμους Ιξέλιξης τής κοινωνίας. ‘ Η γνώση 
τών αντικειμενικών οίκονομικών νόμων Ιξέλιξης τής κοινωνίας 
Ιπιτρέπει στήν προοδευτική τάξη νά Ιπιταχύνει τήν πορεία τής 
κοινωνικής Ιξέλιξης μέ τή συνειδητή πρακτική χρησιμοποίηση καί 
Ιφαρμογή αύτών τών νόμων. Ό  μαρξισμός · λενινισμός Ιξόπλισ« 
τήν Ιργατική τάξη μέ τή γνώση τών νόμων τής Ιξέλιξης τοϋ κα- 
πιταλισμοΰ, τώ ν νόμων τής ταξικής πάλης, τώ ν νόμων τοΰ περά
σματος στήν άταξική κομμουνιστική κοινωνία. Γ ι ’  αύτό, 6 Β. I. 
Λένιν ίλβγε : «Μ όνο δ φιλοσοφικός υλισμός τοΰ Μ άρξ Ιδειξε στό 
προλτταριάτο τή διέξοδο άπό τήν πνευματική σκλαβιά, δπου φ υ
τοζωούσαν ώ ς τις μέρες μας δλες οί καταπιεζόμενες τάξεις» Ή  
Ιπιστημονική έρμηνεία τής πραγματικότητας, πού δίνει δ μαρξι
στικός φιλοσοφικός δλισμός, άποτελεΐ «4  θεωρητικό βά θρο γιά 
τόν πρακτικό Ιπαναστατικό μετασχηματισμό τής πραγματικότητας..

Γ ιά  ν* άφομοιώσουμε τήν ούσία τοΰ μαρξιστικού φιλοσο-

1. Β. I. Ain», Άπαντα, τόμ. 19ος, σελ. 8.
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φιχοΰ υλισμού καί νά χάνουμε χτήμα μας τή σημασία του, είναι 
άπαραίτητο νά δοΰμε προ πάντων τα βασικά χαρακτηριστικά χα'ι 
τίς βασικές μορφές τοΰ προμαρξιστικοΰ ΰλισμοΰ, πράγμα πού θ ά  
μάς Ιπιτρέψει νά άποχαλύψουμε κατόπι τα είδιχά χαρακτηρι
στικά χαί τίς βασιχές μορφές τοΰ προμαρξιστικοΰ ΰλισμοΰ, τή ρι· 
ζιχή ποιοτική του διαφορά άπ* δλες τίς προηγούμενες μορφές 
τής ΰλιστιχής φιλοσοφίας.

1. ΟΙ βασικές Ιστορικές μορφές τού προμαρξιστικοΰ 
ύλισμοΟ

Ot υλιστικές διδασκαλίες τών διαφόρω ν έποχών, δν χαί είχαν 
σαν αφετηρία τους τήν ΰλιστική λύση τοΰ ζητήματος τής σχέσης 
τής συνείδησης πρός τό είναι, ω στόσο διαφέρανε ουσιαστικά με
ταξύ τους. Ό  υλισμός, δντας άδιάρηχτα συνδεμένος μέ τήν κοι
νωνική πρακτική δράση, μέ τήν παραγωγή, άναπτυσσόταν χαί 
πλουτιζόταν άχατάπαυστα, αντανακλώντας στήν εξέλιξή του τίς 
σπουδαιότατες προοδευτικές κοινωνιχο - οικονομικές άλλαγές, πού 
συντελοΰνταν στήν Ιστορία τής άνθ·ρωπότητας. Μέ κάθε καινούρ
για μεγάλη άναχάλυψη τής φυσιογνωσίας, άναχάλυψη πού ση
μείωνε έποχή στή γνώση τής φύσης, δ δλισμός έπαιρνε καινούρ
για μορφή, πράγμα πού καθοριζόταν άπό τήν δργανιχή του σύν
δεση μέ τήν Ιπιστήμη χαί τήν κοινωνική πράξη. Ot έχθροί τοΰ 
μαρξισμού βάζουν στό Ιδιο σακί δλες τίς ΰλιστιχές διδασκαλίες, 
για νά υποβιβάσουν τήν άνώτερη, τή μαρξιστική, μορφή τοΰ 
ΰλισμοΰ καί νά συγκαλύψουν Ιτσι τήν τεράστια πρόοδο πού Ιπι- 
τεύχθηκε στήν ΰλιστική κοσμοαντίληψη στό διάβα τής ιστορίας.

Στήν πραγματικότητα άνάμεσα στά διάφ ορα ρεύματα τοΟ 
ΰλισμοΰ ΰπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, χαί γι’  αΰτό είναι άπ α- 
ράδεκτη ή ταύτιση τών διαφόρω ν μορφ ώ ν τοΰ ΰλισμοΰ.

‘ Ο  Μ άρξ χαί δ Έ νγκελς Ιδοσαν κλασικό χαρακτηρισμό τών 
δύο Ιστορικών μορφών τοΰ ΰλισμοΰ— τοΰ άρχαίου ΰλισμοΰ χαί 
τοΰ ΰλισμοΰ τών πρωτοπόρων άστών στοχαστών, έκτιμώντας τες 
σαν δύο προοδευτικές Ιποχές στ.|ν Ιξέλιξη τής ΰλιστιχής φιλοσο
φίας. Σ τα  ϊργα τοΰ Β . I . Λένιν βρίσκουμε τό  χαρακτηρισμό τοΰ 
ΰλισμοΰ τών ρώ σω ν Ιπαναστατών δημοκρατών. Α ΰτά είναι τά 
τρία κυριότερα προοδευτικά στάδια στήν Ιξέλιξη τής ΰλιστιχής 
φιλοσοφίας τής προμαρξιστικής Ιποχής.

*0  ύ λ ισ μ ό ς  τ ώ ν  Α ρχ α ίω ν  σ τ ο χ α σ τ ώ ν .  Ή  υλιστική φιλο
σοφ ία  πρωτοεμφανίστηκε στήν άρχαία δουλοκτητική χοινωνία—
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στήν Κίνα, στίς ’ Ινδίες, στή Β αβυλώνα. Ή  έμφάνιση τοϋ ύλι- 
ομοϋ συνδέεται Ιστορικά με τήν έξέλιξη τής δουλοκτητικής δημο
κρατίας, πού τάχθηκε εναντίον τής παλιάς αριστοκρατίας τών 
γενών, κήρυκα τώ ν  μύθων πού στάθηκαν Αργότερα μία Από τ'ις 
πηγές τοΰ Ιδεαλισμοΰ. Ό  υλισμός ήταν έξ Αρχής ή κοσμοθεωρία 
τώ ν πρωτοπ όρω ν κοινωνικών ομάδω ν τής κυρίαρχης τάξης τής 
δουλοκτητικής κοινωνίας, τών δμάδων εκείνων πού ήταν συνδε
μένες μέ τή χειροτεχνική παραγωγή, μέ τό έσωτερικό κα'ι έξωτε- 
ρικό έμπόριο, μέ τήν έπιστήμη. Ό  υλισμός Αναπτυσσόταν στήν 
πάλη έναντίον τοϋ ιδεαλισμού, πού αποτελούσε τήν κοσμοθεωρία 
τής δουλοκτήτριας αριστοκρατίας, τής συνδεμένης μέ τή μεγάλη 
γαιοκτησία.

Οί ΰλιστές, αντίθετα πρός τήν πατροπαράδοτη μυθολογική 
Αντίληψη τής δημιουργίας τοϋ κόσμου, συνήγαν δλα τα γνωστά 
τους φαινόμενα τής φΰσης Από μιαν ΰλη πού τήν δνόμαζαν συνή
θω ς πρώτη δλη. “ Ε τσι, λόγου χ>ρη, ορισμένοι αρχαίοι ’ Ινδοί υλι
στές υπέθεταν δτι δλα τά δντα προέρχονται κα'ι Αποτελούνται 
Από φ ω τιά , νερό, αέρα, χώμα καί λεπτότατο αΙθέρα. ’ Επίσης οί 
αρχαίοι Κινέζοι στοχαστές διετΰπωσαν τή θέση για «τά  πρώτα 
στοιχεία», στα  όποια κατέτασσαν Ικτός Από τό νερό, τή φ ω τιά , 
τό  χώμα έπίσης κα'ι τό μέταλλο καί τό ξΰλο, και υπέθεταν δτι 
Απ* αύτές τίς «πρώτες Αρχές» γεννήθηκαν τα αισθήματα τής 
γεΰσης τοΰ Αλμυρού, τοΰ πικρού, τοϋ γλυκοϋ, τοΰ στυφοϋ, τοΰ 
ξινού. Σ τό  Εργο Αγνώστου Αρχαίου Κινέζου συγγραφέα «Βιβλίο 
τής Αρμονίας τοΰ ζόφου» διατυπώνεται ή Αποψη δτι «ή συνεί
δηση (σ'ιν) γεννιέται Από τά πράγματα καί πεθαίνει έπίσης μέ τά 
π ράγματα». Οί Αρχαίοι Κινέζοι ύλιστές διετΰπωσαν έπίσης τήν 
Ιδέα δτι υπάρχουν πρωταρχικά σω μάτια θετικά καί Αρνητικά, 
Αντίθετα τό  ένα μέ τ ’  Αλλο.

Οί Αρχαίοι “ Ελληνες, στηριζόμενοι στίς κατακτήσεις τής φ ι
λοσοφικής σκέψης τής Αρχαίας ’ Ανατολής, έπεξεργάστηκαν τήν 
πρώτη, τήν Απλοϊκή, μορφή τής Υλιστικής κοσμοαντίληψης. Ή  
κοσμοαντίληψη αύτή παρουσιάστηκε γΰρω στόν 6ο αιώνα πρίν 
Από τή χρονολογία μας, σέ μιά περίοδο πού ή έπιστήμη μόλις 
είχε γεννηθεί καί έκαμνε τά  πρώτα της βήματα στό δρόμο τής έ· 
πιστημονικής έξήγησης τών φαινομένων τής φΰσης. 'Ιστορική ΰ- 
πηρ?σία τοΰ Αρχαίου Ιλληνικοΰ ύλισμοΰ είναι τό δτι στή θέση 
τών μυθολογικών θρησκευτικών αντιλήψεων για δημιουργία τοϋ 
κόσμου έβαλε τή διδασκαλία για τήν αιωνιότητα, για τήν Αφθαρ
σία τής φΰσης, γιΑ τή γέννηση, τήν Αλλαγή κα'ι τήν έξέλιξη δλων 
τών φυσικών φαινομένων.
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Οί πρώτοι κιόλας αρχαίοι "Ελληνες υλιστές υποστήριζαν δτ* 
πηγή κάθε υπαρκτού δέν είναι οί θεοί, άλλά μια υλική «πρώτη 
άρχή», «πρώτη ΰλη», «πρώτη οΰσία». *0  Θαλής (7 ο ς— 6ος α ιώ 
νας πρίν άπό τή χρονολογία μας) υπέθετε δτι ή «πρώτη άρχή» 
είναι τό νερό, ό Ά ναξιμένης (6ος αΙώνας πρίν άπό τή χρονολο · 
γία μας) θεωρούσε «πρώτη ΰλη» τόν άέρα. "Ε νας τρίτος εκπρό
σω πος τοΰ ύλισμοϋ τής Ιωνικής σχολής, ό ’ Α ναξίμανδρος (6ος 
α ίώνας πρίν άπό τή χρονολογία μας), άρνιόταν τήν αναγωγή κ ά 
θε ποιοτικής ποικιλομορφίας σέ μιά κάποια άμεσα άντιληπτή 
ουσία καί υποστήριζε ότι ή «πρώτη άρχή» είναι κάποια «αόριστη 
ΰλη». “ Η δη σ ’ αύτήτήν πρώτη βαθμίδα  τής έξέλιξης του ό αρχαίος 
υλισμός υποστηρίζει, άντίθετα άπό τή μυθολογία, δτι ό κόσμος 
δέν Ιχει δημιουργηθεΐ, άλλα υπάρχει αιώνια καί βρίσκεται σέ 
κατάσταση άδιάκοπης άλλαγής καί άνανέωσης. "Ε τσι ό Ά ν α ξ ι 
μένης δίδασκε δτι «ό  ήλιος, τό φεγγάρι καί τά άλλα πύρινα ά 
στρα» γεννήθηκαν άπό τή γή: «άπ ό τή γή άνεβαίνει δ αέρας 
πού άραιώνοντας γίνεται φ ω τ ιά  κι άπό τή φ ω τ ιά  πού υψώνεται 
π ρ όςτά  πάνω σχηματίζονται τα ά στρα». ‘ Ο  απλοϊκός, άντιεπιστη- 
μονικός χαρακτήρας αΰτής τής άποψης, πού τής ελειπε μιά α υ 
στηρή εμπράγματη θεμελίωση καί άπόδειξη, δέν τής άφαιροΰσε 
τήν έξαιρετική σημασία πού είχε στίς συνθήκες έκείνου τοΰ και- 
ροΰ, σαν πρώτη προσπάθεια νά κατανοηθεΐ δ κόσμος στήν υλική 
του ένότητα, στήν Ιξέλιξη του.

Ό  πιό Ιπιφανής Ικπρόσωπος τής άρχικής αΰτής βαθμίδας 
Ιξέλιξης τοΰ άρχαίου υλισμού ήταν δ Η ράκ λειτος δ Έ φ έσ ιο ς  (5ος 
αίώνας πρίν άπό τή χρονολογία μας). Ό  Η ράκ λειτος υπέθετε 
δτι πρώ ιη  υλη, πρώτη ούσία είναι ή φ ω τιά , πού σέ άσΰγκριτα 
μεγαλύτερο βαθμό άπό τό νερό, τόν άέρα κτλ. χαρακτηρίζει τά 
προτσές τής άδιάκοπης κίνησης, τής Ιμφάνισης καί Ιξαφάνισης 
πού Ινυπάρχουν στή φύση. Ό  ‘ Ηράκλειτος υποστήριζε δτι «τό ν  
κόσμο αυτόν πού είναι ΐνας καί προέρχεται άπό δλα, δέν τόν 
δημιούργησε κανένας άπό τούς θεούς καί κανένας άπό τούς άν
θρώπ ους, άλλά ήταν πάντα, είναι καί θ ά  είναι άείζωη φ ω τ ιά , 
πού άνάβει νομοτελειακά καί σβήνει νομοτελειαχά» *.

Έ ναντίον τής διδασκαλίας τοϋ Η ράκ λειτου για τήν καθολική 
ροή, γένεση καταστροφή τάχθηκαν δ Παρμενίδης (τέλος τοΰ 6ου 
— άρχές τοΰ 5ου αΙώνα πρίν άπό τή χρονολογία μας), δ  Ζήνω νας

* — «κόσνο (τόνδε), τόν αΰτόν ̂ απάντων, οΰτε τις θεών ουτε άν
θρώπων έποίησεν,' άλλ' ήν αεί xui εστιν καί Ισται πύρ άείζωον, απτό· 
μενον μέτρα καί άποσβεννΰμενον μέτρα».



(5ος αιώνας πριν άπό τή χρονολογία μας) καί άλλοι φ ιλόσοφοι 
άπό τήν Έ λ έα . 01 Έ λεάτες Ισχυρίζονταν δτι ή αισθησιακή άντί
ληψη, πού μαρτυρεί τήν καθολική κίνηση κα'ι άλλαγή, μας εξα 
πατά. Τ ό «είναι» στήν πραγματικότητα είναι άκίνητο, αμετά
βλητο κα'ι στερείται τ'ις Ιδιότητες πού μάς δείχνουν τά  αισθητή
ρια δργανα. Ή  άντιδραστική αύτή άντιπαράθεση τής ουσίας καί 
τοϋ φαινομένου άνασκευάστηκε άπό τόν άτομιστικό υλισμό, πού 
κύριος έκπρόσωπός του ήταν ό Δημόκριτος (γύρω  στά 460 — 370 
πριν άπό τή χρονολογία μας).

Ό  Δημόκριτος είναι δ μεγαλύτερος ύλιστής τής αρχαίας Ε λ 
λάδας. Ό  Β. I . Λένιν χαρακτήριζε τόν υλισμό τής αρχαιότητας, 
πού άντιτίθεται στήν Ιδεαλιστική «γραμμή τοϋ Π λά τω να», σαν 
«γραμμή τοϋ Δημόκριτου». *0  Δημόκριτος άρνιόταν τ'ις άπλοϊ- 
κές άντιλήψεις γιά πρώτη άρχή, πρώτη ύλη. Υ π οστή ριζε δτι, 
έφ ’  δσον ό κόσμος δπάρχει αίώνια, δέν ΰπήρξε ποτέ κανενός ε ί
δους πρώτη ούσία. Ό  Δημόκριτος άντικατέστησε τήν έννοια τής 
πρώτης ΰλης μέ τήν έννοια τοϋ άτόμου, βάζοντας ετσι τό π ρ ό
βλημα τής δομής τής ΰλης. Κ ατά τόν Δημόκριτο τά  πάντα άπο- 
τελοΰνται άπό άδιαίρετα, αίώνια άτομά, πού διαφέρουν σέ άσή - 
μαντο βαθμό μεταξύ τους, καί άπό κενό. Οί διάφοροι συνδυα
σμοί άτόμων άποτελοϋν δλη τ^ν πολυμορφία τώ ν πραγμάτω ν.

’ Επιφανείς συνεχιστές τής διδασκαλίας τοϋ Δημόκριτου ήταν 
δ  ’ Επίκουρος (34 1— 270 πρίν άπό τή χρονολογία μας) κα'ι δ  
αρχαίος Ρ ω μ αίος  ύλιστής Λουκρήτιος Κ όρος (9 9 — 55 πρ'ιν άπό 
τή χρονολογία μας). Ό  ’ Επίκουρος, άναπτύσσοντας τή διδασκα
λία τοΰ Δημόκριτου, άπέδιδε στά  άτομα δχι μόνο διαφορές ώ ς  
πρός τό μέγεθος κα'ι τή μορφή, άλλά κα'ι διαφορές ώ ς πρός τό  
βάρος. ’ Ε κτός άπό τήν εύθύγραμμη, τήν καθοριζόμενη άπό τ ό  
βάρος κίνηση τώ ν άτόμων, δ ’ Επίκουρος δεχόταν κα'ι τήν αύ θόρ - 
μητη κίνησή τους, τήν άπόχλιση άπό τήν εύθεία γραμμή, άναγ- 
καία, κατά τή γνώμη του, γιά νά Ιξηγηθεΐ ή άπειρη πολυμορ
φ ία  τοϋ ΰλικοϋ κόσμου. Ό  Λουκρήτιος συστηματοποίησε τή δ ι
δασκαλία τοϋ ’ Επίκουρου καί τήν έξέθεσε μέ λαμπρή καλλιτε
χνική μορφή στό ποίημά του «Π ερί φ ύσεω ς?. Χρησιμοποιώντας 
τήν άτομιστική υπόθεση δ Λουκρήτιος θεμελίωσε τήν ΰλιστική 
θέση— «τίποτα δέν μπορεί νά γεννηθεί άπό τό μηδέν». Ή  Ιδέα 
τής αιώνιας χίνησης, τής άλλαγής, τής άνανέωσης, τής έμφάνι- 
σης κα'ι έξαφάνισης τώ ν  διαφ όρω ν πραγμάτων καί δλόκληρων 
κόσμων μέσα στό άπειρο υλικό σύμπαν είναι μιά άπό τ'ις σπου
δαιότερες θέσεις τής διδασκαλίας του . Ή  άτομιστική υπόθεση 
ήταν έξέχουσα Ιπιστημονική κατάχτηση τοΰ άρχαίου ΰλισμοΰ : ή
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ΰπόθεση αυτή από τήν αρχή - αρχή είχε καθαρά έκφρασμένο 
άθ εϊσηκό  χαρακτήρα. ‘ Ω στόσο, μέ τήν έλλειψη Αναπτυγμένων 
έπιστημονικών Αντιλήψεων γι·ά τή δομή τής ΰλης, ή υπόθεση αυ
τή οδήγησε Αναπόφευκτα σιήν Αντίληψη δτι υπάρχουν «έσχατα 
τουβλάκια» τοΰ οίκοδομήματος τοΰ κόσμου κα'ι ταύτιζε τήν α ΐω - 
νιότητα, τήν αφθαρσία  τής ΰλης μέ τήν άμεταβλητότητα τώ ν μορ
φ ώ ν  τής ύπαρξής της.

*0  Ατομιστικός υλισμός δέν άνασκεύασε μόνο τή διδασκαλία 
τώ ν Έ λεα τώ ν  για τό Αμετάβλητο, Ακίνητο «είναι»,— ot ατομιστές 
τάχθηκαν Αποφασιστικά κα'ι κατά τής διδασκαλίας τοΰ μεγαλύ
τερου Εκπρόσωπου τοΰ ιδεαλισμοΰ στήν Αρχαία ‘ Ελλάδα, τοΰ 
Π λάτω να (427— 347 πρ'ιν Από τή χρονολογία μας). Ό  Π λάτω 
νας υποστήριζε πώ ς δλα δσα αντιλαμβάνεται δ άνθρωπος μέ τ'ις 
αισθήσεις του— δλος δ κόσμος τών αντικειμέ\ων, δ υλικός κό
σμος— δέν είναι παρά σκιά, θολή, παραμορφωμένη Αντανάκλαση 
τοΰ έπέκεινα, τοΰ υπερπέραν κόσμου τών αιώνιων Αμετάβλητων 
ουσιών, τών ιδεών. ‘ Ο  Π λάτω νας άντιπαρέθεσε μεταφυσικά με
ταξύ τους τόν κόσμο τώ ν Ιδεών (έννοιών) κα'ι τόν κόσμο τών 
πραγμάτω ν. ‘ Ο  Π λάτωνας Ανακήρυξε τόν φανταστικό, τόν έπινοη- 
μένο κόσμο τώ ν αιώνιων, τών Αμετάβλητων Ιδεών κόσμο τών 
πρώτω ν Αρχών τών πρώτω ν ουσιών, ένώ τόν πραγματικό, τόν 
υλικό, τόν μεταβαλλόμενο κόσμο τόν χαρακτήριζε μηδαμινά, λόγω 
άκριβώς τής ΰλικότητας καί τής μεταβλητότητας του. Κ ατά τόν 
Π λάτω να, ot Ιδέες υπάρχουν πρίν από τά π ράγματα κα'ι είναι οί δυ
νάμεις Ικεΐνες πού τά δημιουργούν. Ό  Π λάτωνας μετέφερε Από τή 
μυθολογία στή φιλοσοφία τόν αντιδραστικό θρύλο τής δημιουργίας 
τοΰ κόσμου, θρύλο πού τόν δέχθηκαν δλοι οί Ιδεαλιστές τώ ν με- 
τέπειτα χρόνων. ‘ Ο  Π λάτωνας θεωροΰσε τήν ΰλη Αδρανή, νεκρή, 
ανίκανη για αυτοτελή ΰπαρξη. Ή  Αντίληψη δτι ή ΰλη είναι τό 
«υλικό» για τή δημιουργική δράση ένός ΰπερφυσικοΰ πνεύματος 
προξένησε τεράστια ζημιά στήν έπιστήμη τής φύσης κα'ι Αποτέ- 
λεσε για πολύν καιρό τροχοπέδη στήν προοδευτική της έξέλιξη.

Ό  Δημόκριτος και οί άλλοι υλιστές, ξεσκεπάζοντας τήν ΐδεαλι- 
στική «γραμμή τοΰ Π λάτω να» απόδειχναν δτι δέν υπάρχει υπερ
φυσικός, έπέκεινα κόσμος τών Ιδεών, δτι ot Ιδέες δημιουργοΰνται 
Από τόν δνθρωπ ο μέ τήν παρατήρηση κα'ι τή μελέτη τώ ν γύρω  
Αντικειμένων, δτι ot αίσθησιακές αντιλήψεις τών φαινομένων 
τής φύσης χρησιμεύουν σάν βάση για τή λογική κατανόηση τώ ν 
φαινομένων. "Α ν ό  Ιδεαλιστής Π λάτωνας καλοΰσε νά κλείσουμε 
τά  μάτια καί νά βουλώσουμε τ ’  Αφτιά, για νά μήν έμποδίζει τί
π οτα  τήν κατανόηση τής έξώχρονικής «ουσίας» τών πραγμάτΐιίν,
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ot ίχπρόσωποι τής «γραμμής τοΰ Δημόκριτον» έβλεπαν στις α ί- 
σθησιακες άντιλήψεις τή βάση δλης τής γνώσης χαί έχαναν τΙς 
πρώτες απόπειρες νά διασαφηνίσουν τό  συγκριτικό ρόλο τω ν αΙ· 
σθησεω ν κα'ι τής νόησης στήν πορεία της γνώσης. Ό  Δημόκριτος 
άνέπτυξε αύτή τήν άποψη με άπλοΐχή μορφή καί πίστευε δτι 
άπό τά αντικείμενα τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου άποσπώνται τά  «εί
δω λά » τους, πού Ιρχόμενα σέ Ιπαφή μέ τό  δργανό μας τής δρά 
σης κάνουν δυνατή τήν δπτική άντίληψη τώ ν άντικειμένων, παρά 
τ ό  γεγονός δτι είναι άπομακρυσμένα καί λείπει ή άμεση έπαφή 
μαζί τους.

Οί αρχαίοι "Ελληνες υλιστές, μέ τήν προσπάθειά τους να άπ ο- 
δείξουν δτι ή υλη είναι αίώνια, άπειρη, δτι προηγείται άπό τή 
συνείδηση, έκαναν τ'ις πρώτες άπόπειρες νά Ιξηγήσουν τήν προέ
λευση τής συνείδησης άπό τήν ΰλη. Έ τ σ ι ,  κατά τόν ‘ Ηράκλειτο, 
ή ψυχή είναι ή καλύτερη, ή πιό στεγνή, ή Απαλλαγμένη άπό υγρα
σία  φ ω τιά . Κ ατά τόν Δημόκριτο ή ψυχή Αποτελεΐται άπό τά  πιό 
τέλειά ω ς  πρός τή μορφή άτομα. Ο ί τέτιου είδους άντιλήψεις γιά 
τή  φύση τοΰ ψυχιχοΰ, παρ* δλη τήν άπλοϊχότητά τους, είχαν με
γάλη σημασία στήν πάλη Ιναντίον τής θρησκευτικό· Ιδεαλιστικής 
Αντίληψης τής συνείδησης σάν δπερυλιχής πρώτης άρχής. Ω σ τ ό σ ο  
ή απλοποιημένη αυτή άντίληψη γιά τή συνείδηση δέν Εδινε τή 
δυνατότητα νά Ιρευνηθεΐ μέ τόν πιό άμεσο τρόπο ή σχέση τοΰ 
ψυχιχοΰ μέ τό σωματιχό, γιατί ή συνείδηση νοοΰνταν σάν μιά 
Ιδιαίτερου είδους λεπτότατη καί «τελειότατη» ούσία. Μ ια τέτιου 
είδους άντίληψη δέν ήταν σέ θέση νά διασαφηνίσει τή σχέση τής 
νόησης μέ τήν ΰλη. Γι* αύτό Ô Αρχαίος υλισμός είχε, σέ σημαν
τικό βαθμό, δχι μόνο άπλοϊκό, μα καί στοιχειακό χαραχτήρα. 
‘ Ω στόσο οί άρχαΐοι "Ελληνες υλιστές, Αν καί δέν ήταν σέ θέση νά 
αιτιολογήσουν τή θέση πού δέχονταν αύθόρμητα, τή θέση π ώ ς ή 
•δλη είναι τό πρωτεΰον καί ή συνείδηση τό δευτερεϋον, παρ’  δλα 
αυτά καταλάβαιναν δτι ή σχέση της συνείδησης πρός τήν δλιχή 
πραγματικότητα, συνίσταται στό δτι ή συνείδηση Αντανακλά τήν ύ - 
λιχή πραγματικότητα, τή γνωρίζει. *Η παραδοχή τής κατ’ Αρχήν 
γνωσιμότητας τοΰ κόσμου, ή Ιχθρότητα πρός τό  σκεπτικισμό στά ζη
τήματα τής γνώσης άποτελεΐ τό  χαρακτηριστικά γνώρισμα τοΰ 
άρχαίου ΰλισμοΰ πού, δπω ς είναι γνω στό, είχε στή διάθεσή τον 
πάρα πολύ περιορισμένα πορίσματα τής γνώ σης τοΰ κόσμου.

Έ ξέχουσα ίστοριχή ύπηρεσία τοΰ άρχαίου ύλισμοΰ ήταν 
(δπ ω ς δείξαμε ήδη στό δεύτερο κεφάλαιο) ή Απλοϊκή διαλεκτική 
άντίληψη τής πραγματικότητας, πού έχφραζεται πάρα πολύ κα
θα ρά άπό τόν υλιστή Η ράκ λειτο . Ή  διαλεκτική τοΰ Ή ρ άχλει-
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του στηρίζεται «ρ ό  παντός στά αισθησιακά αντιληπτά γεγονότα 
τής γύρω  πραγματικότητας. «Τ ό  ψυχρό— λέει δ Η ράκ λειτος—  
γίνεται θερμό, τό θερμό ψυχρό, τό  υγρό ξερό, τό ξερό υγρό» *. 
*0  ‘ Η ράκλειτος δμως δέν περιορίζεται στή διαπίστωση έπΐ μέ
ρους γεγονότων Αλληλουχίας, άλληλομετατροπής τώ ν Αντιθέτων, 
Αλλά καταλήγει στό συμπέρασμα για τήν καθολικότητα τής κί
νησης, τής Αλλαγής, τής πάλης τών Αντιθέτων. Διδάσκει δτι 
«δλα γεννιούνται με πάλη καί κατ’  Αναγκαιότητα» **. 'Ω στόσο  
ή απλοϊκότητα τής διαλεκτικής τοΰ ‘ Ηράκλειτου Ικδηλώνεται 
έδώ  στό δτι δέ δίνει τό χαρακτηρισμό τώ ν Αντιθέτων καί δέν 
Αναλύει τή φύση τής Αλληλουχίας τους" ταυτίζει τήν πάλη τώ ν  
Αντιθέτων μέ τόν πόλεμο, πού τον θεω ρεί, Ιτσι, σαν κάτι τό κα
θολικό καί, συνεπώς, τόν Απολυτοποιεΐ.

Ό  ‘ Ηράκλειτος, τονίζοντας τήν καθολικότητα τής γέννησης 
καί τής Ιξαφάνισης, περιορίζεται στό χαρακτηρισμό αυτών τών 
προτσές μέ εΙκόνες καί σέ τελευταία άνάλυση τα ταυτίζει μέ τή 
γέννηση καί τό θάνατο. Γι* αύτό, κατά τήν Αντίληψη τοΰ Η 
ράκλειτου, δ  θάνατος παύει νά είναι είδικό χαρακτηριστικό τού 
ζωντανοΰ δντος καί μετατρέπεται σέ καθολική έννοια. « Ή  φ ω 
τιά ζεϊ τό θάνατο τής γής καί δ Αέρας ζεΐ τό θάνατο τής φ ω 
τιάς, τό  νερό ζεΐ τό  θάνατο τοΰ Αέρα,· ή γή ·τό θάνατο τοΰ νε
ρού» ***. Ο ί Αρχαίοι "Ελληνες σοφ οί δέν είχαν Ιδέα για τή χημική 
διαφ ορά που υπάρχει άνάμεσα στή γή, τό νερό, τόν Αέρα κτλ. 
Οί φυσικές Ιδιότητες τώ ν διαφορετικών αύτών ούσιών τούς ήταν 
Ιπίσης σχεδόν άγνωστες. Γ ι ’  αύτό στηρίζονταν πολύ συχνά στό 
φαινομενικό καί υποστήριζαν δτι, λόγου χάρη, ή φ ω τ ιά  γεννιέ
ται Από τή γή, δ Αέρας Από τή φ ω τιά , τό νερό Από τόν Αέρα, ή 
γή Από τό νερό κτλ. "Ο σο  Απλοϊκή κι δν είναι αύτή ή Αντίληψη, 
πού Ικφράζεται μέ τή μορφή αίσθητών είκόνων, στηριγμένων 
στήν Ιξωτερική δμοιότητα ή διαφ ορά, δσο κι δν Αντιφάσκει πρός 
τά δεδομένα τής φυσικής ή τής χημείας, ω στόσο  περιέχει μέσα 
της μια βαθύτατη είκασία για τήν ύλική ένότητα τού κόσμου, 
είκασία πού Αποτελεί σπουδαιότατη έπίτευξη τοΰ Αρχαιοελλη
νικού υλισμού.

Οί Αρχαίοι υλιστές παραδεχόμενοι τήν, καθολικότητα καί τήν 
ούσιαστικότητα τής κίνησης, τής Αλλαγής, τής Ιξέλιξης, Ανήγαν

* —«Τά ψυχρά Φέρεται, θβρμόν ψύχεται, υγρόν αΰαίνβται, καρ- 
φαλέον νοτίξεται».

** —«... γινόμενα πάντα κατ’ ίριν καί χρεώμενα».
*** —«ζή πΰρ τόν γής θάνατον καί άήρ ζή τόν πνρός θάνατον, 

ΰδοιρ ζή τόν άέρος θάνατον, γή τόν ΰδατος».
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αυτά χά προτσές σέ μία αΙώνια κυκλική κίνηση τών φαινομένων, 
χωρίς νά βλέπουν τή γέννηση τοδ καινούργιου, πού δέν υπήρχε 
προηγούμενα. Ε ρμηνεύοντας υλιστικά τή φύση ό αρχαίος υλι
σμός δέν Εβαζε καν ζήτημα υλιστικής κατανόησης τής κοινωνικής 
ζω ής. Ό  υλισμός αύ τό ; εϊχε αυστηρά Ινατενιστικό χαρακτήρα : 
τή γνώση τή θεωροΰσε άποτέλεσμα τής Ενατένισης τής φύσης 
χωρίς καμιά σχέση μέ τήν πρακτική δράση, μέ τήν άλλαγή τής 
φύσης. Ή  περιφρονητική στάση Απέναντι στήν Εργασία, πού 
θεωρούνταν έργο τοΰ δούλου, πράγμα άνάξιο για τόν Ιλεύθερο 
άνθρω πο, έβαζε τή σφραγίδα της σ* αύτή τήν πρώτη Ιστορική 
μορφ ή τοδ ΰλισμοΰ. "Ε τσι Εξηγείται ή χαρακτηριστική για τούς 
ΰλιστές Ικείνου τοΰ καιροδ Αγνοια της πρακτικής σημασίας τής 
γνώσης, ή μή κατανόηση τοΰ ρόλου τής πράξης στό προτσές τής 
γνώσης.

Μέ τήν παρακμή τοδ δουλοκτητικού οίκονομικοΰ καθεστώτος 
Ιξαφανίζεται κι αύτή ή προσιδιάζουσα σ* αύτό Ιστορική μορφή 
τοδ ύλισμοδ. 'Ω στόσο ή Ικμηδένιση τής κυριαρχίας τώ ν δούλο- 
κτητών δέν δδήγησε στήν Εγκαθίδρυση τής Ιξουσίας τώ ν  δούλων, 
πού ή Επανάστασή τους ήταν ή αίτία τοδ χαμοδ τοδ  δουλοκτη
τικού καθεστώτος. Ή  βαθιά  κρίση τήή Αρχαίας κοινωνίας όδή 
γησε στήν Εγκαθίδρυση τής κυριαρχίας μιας θρησκευτικό Ιδεαλι- 
ατικής κοσμοθεωρίας. Ή  θρησκεία έγινε ή κυρίαρχη Ιδεολογία 
τής καινούργιας, τής φεουδαρχικής κοινωνίας. ‘ Ω στόσο ή υλιστι
κή φιλοσοφία , πού καταδιωκόταν καί κυνηγιόταν μέ κάθε τρόπο, 
■δέν Εξαφανίστηκε τελειωτικά: υλιστικές τάσεις έξακολουθοδσαν 
νά ύπάρχουν σ* δλη τή διάρκεια τοδ μεσαίωνα, Ιδιαίτερα στίς 
χώρες τής Α νατολ ή ς. Α ύτό τό μαρτυροδν, λόγου χάρη, ot ύλι- 
οτικές Ιδέες πού υπάρχουν στή φιλοσοφία τής μεσαιωνικής Κ ί
νας. Έ τ σ ι  δ φ ιλόσοφος Φάν Τζέν (5ος— 6ος αΙώνας) Απόδειχνε 
τό  Αναπόσπαστο τής ψυχής άπό τό σώ μα , πού τό χαρακτηρίζει 
«ούσία τοδ πνεύματος». Ό  Φαν Τζέν άντιτάχθηκε κατηγορημα
τικά στίς βουδιστικές Αντιλήψεις γιά τή μετεμψύχωση, υποθέ
τοντας, πολύ δικαιολογημένα, δτι ‘ δέν μπορεί νά δεχθεί κανείς 
τή σκέψη δτι τό σώ μα  [τοδ άνθρώπου] είναι ήδη νεκρό, Ενώ ή 
ψυχή του Εξακολουθεί νά υπάρχει». Ό  Κινέζος ύλιστής Λί Τζί 
{15 27— 1602) Αντιτάχθηκε Ανοικτά στήν κυρίαρχη τότε στήν Κ ί
να θρησκευτική-ΐδεαλιστική διδασκαλία τοδ Κομφούκιου, Απο
δείχνοντας δτι δέν υπάρχει έμφυτη γνώση, έμφυτες Ιδέες.

Στήν ευρωπαϊκή μεσαιωνική φιλοσοφία οΐ υλιστικές Ιδέες 
διατυπώθηκαν κυρίως άπό τούς «νομιναλιστές» φιλοσόφους στήν 
πάλη Εναντίον τώ ν «ρεαλιστών». Ot τελευταίοι αύτοίΙσχυρίζον-
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χαν  δτι τά  ούνιβερσάλια (γεηκές Ιννοιες) προηγούνται άπό χά 
αράγματα χαί μαρτυρούν τήν ύπαρξη μιάς ύπερυλιχής δημιουρ
γικής δύναμης— το® θβοΰ. S i  άντίθεση πρός αύτή τήν ίδεαλιστι· 
«ή , στό χνεϋμα τοϋ πλατωνισμοί», Αντίληψη, οί «νομιναλιστές* 
άπόδειχναν δτι οί γενικές Ιννοιες είναι τό  δευτερεϋον χαί γεν
νιούνται στή συνείδηση τοΰ φτθρώπου χάρη στή γνώμη τών πρα
γμάτων. Ό  νομιναλισμός, σύμφω να μέ τά  λόγια τοϋ Μ άρξ χαί 
τοΰ "Ενγκελς, άποτέλεσε τήν πρώτη Ιστορική Ιχφραση τοϋ ύλι- 
σμοϋ στίς συνθήκες τής δυτικοευρωπαϊκής φεουδαρχίας. *0  νο- 
μιναλιστής Ντούνς Σ κ ώ τ δεχόταν τή δυνατότητα ύπαρξης σκε- 
πτόμενης ΰλης, άναφερόμενος, είναι άλήθεια, στήν παντοδυνα
μία τοϋ θεοϋ. "Αλλοι προοδευτικοί Ικπρόσωποι τής μεσαιωνικής 
φιλοσοφιχής σκέψης τόνιζαν, παρά τά λεγόμενα τής έχκλησίας, 
δτι δ κόσμος ύπάρχει άπό τόν αΙώνα τόν άπαντα.

*0  υ λ ισ μ ό ς  τώ ν  πρωτοπόρων Αστών στοχαστώ ν το δ  
17ου— 19οο αΙώνα. Στήν Ιποχή τής φεουδαρχίας χυρίαρχη Ι
δεολογία ήταν ή θρησκεία. Στήν περίοδο πού έσπαζαν οί φεου- 
δαρχιχές σχέσεις καί αναπτυσσόταν δ καπιταλιστικός τρόπος πα
ραγωγής, ή νεαρή, έχείνο τόν καιρό προοδευτιχή άκόμα, άστική 
τάξη, στήν Ιπιδίωξή της νά άναπτυξει τίς παραγωγικές δυνάμεις 
τής κοινωνίας, δέν μποροϋσε, δπω ς ήταν φυσικό, παρά νά άντι- 
ταχθεΐ στήν πνευματική δικτατορία τής Ιχκλησίας, πού δέσμευε 
τήν έξέλιξη τής έπιστήμης. Μ έσα σ ’  αύτές τίς συνθήκες, στήν αύ - 
γή τής κεφαλαιοκρατικής άνάπτυξης, δ  ύλισμός τώ ν πρωτοπ όρω ν 
άστών στοχαστών πρόβαλε σάν Ιδεολογική σημασία τής άντιφεου- 
δαρχικής πάλης.

Ή  άνάπτυξη τοϋ χαπιταλισμοΰ χαί τοΰ συνδεμένου μ* αυ
τόν έμπορίου συνετέλεσε στήν άνακάλυψη τής ’ Αμερικής χαί τοϋ 
περίπλου τής ’ Αφρικής, πράγμα πού μέ τή σειρά του δημιούρ
γησε για τήν άνερχόμενη άστιχή τάξη καινούργιο πεδίο δράσης. 
*Η καταλήστευση τώ ν ’ Ινδιών, τής Κίνας χαί τώ ν άλλων άποι
κιών, ή άποίχιση τής ’ Αμερικής, ή άνάπτυξη τής έμπορευματι- 
κής παραγωγής χαί τοΰ Ιμπορίου Ιπιτάχυναν τήν Αποσύνθεση 
τοΰ φεουδαρχιχοΰ καθεστώτος χαί τήν άνάπτυξη τών Ιχθρικών 
πρός αύτό άστιχών σχέσεων. Ή  άνάπτυξη τής παραγωγής προ- 
χάλεσε μέ τή σειρά της σημαντική άνοδο τής έπιστήμης, καί γι’  
αύτό ή έποχή αύτή δνομάστηκε «άναγέννηση».

Ε πιφανέστατος ίκπρόσωπος τοΰ ΰλισμοΰ έχείνης τής έποχής 
είναι δ Τζ. Μπροϋνο (1548— 1600), πού άπέδειξε δτι δέν υπάρ
χει καμιά ύπερυλική καί Ιξωυλιχή δύναμη : ή φύση είναι άπει
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ρη στό χρόνο καί στό χώ ρο, ή κίνηση αποτελεί τήν ϊδια  τή ζω ή 
τής φύσης. ‘ Ω στόσο ό Μ προΰνο περιβάλλει τόν υλισμό του μέ 
θεολογικό περίβλημα, διατηρεί τήν έννοια τοΰ θεοΰ, δν κα'ι τής 
άφαιρεϊ τό συνηθισμένο, τό θρησκευτικό της περιεχόμενο.

Ό  μεγάλος Π ολωνός έπιστήμονας Ν. Κοπέρνικος (14 73—  
1543) διετύπωσε μια καινούργια κοσμοαντίληψη, τήν ήλιοκεν- 
τρική, πού άποτέλεσε έπαναστατική πράξη καί που μέσω  αύτής 
για πρώτη φ ορά  ή φυσιογνωσία διακήρυξε τολμηρά τήν ανεξαρ
τησία της άπό τή θεολογία. Ό  Γαλιλαΐο; έπεξεργάστηκε τ'ις β ά 
σεις τής θεωρητικής μηχανικής, δ Κέπλερ ανακάλυψε τούς νό 
μους τής κίνησης τώ ν πλανητών γύρω  άπό τόν ήλιο. Ή  κατα
σκευή τοΰ τηλεσκόπιου καί τοϋ μικροσκοπίου πλάτυνε σέ τερά
στιο βαθμό τή σφ αίρα τώ ν έπιστημονικών έρευνών. Ό  Τ . Μ ούρ 
καί ό Τ . Καμπανέλλα, έκφράζοντας τόν ανταγωνισμό πού γεν
νιόταν άνάμεσα στό προλεταριάτο καί τήν άστική τάξη, διατύ
πω σαν τίς πρώτες σοσιαλιστικές ούτοπίες.

Ή  άστική τάξη, πού συντέλεσε στήν άνάπτυξη τώ ν π α ρα γω 
γικών δυνάμεων, είχε άνάγκη άπό μιά έπιστήμη πού νά έρευνα 
τούς νόμους τής φύσης. Ή  άστική τάξη, έπαναστατικοποιώντας 
τήν κοινωνική παραγωγή, τάχθηκε φυσικά υπέρ τής άπαλλαγής 
τής έπιστήμης καί τής φιλοσοφίας άκ ό τά θρησκευτικά καί σχο
λαστικά δεσμά πού έμπόδιζαν τήν άνάπτυξη τους. “ Ετσι ή πάλη 
κατά τοΰ κληρικαλισμοΰ, τοϋ σχολαστικισμού καί τής πνευματικής 
δικτατορία τής έκκλησίας γενικά, ήταν τό αναγκαίο προϊόν τής 
άνάπτυξης τοδ καπιταλισμοΰ. Γ ι ’ αύτό, δέν είναι έκπληκτικό πού 
ήδη ό  Τ ζ. Μ προΰνο μιλοΰσε μέ περιφρόνηση γιά τούς σχολαστι
κούς καί τούς άποκαλοϋσε κηφήνες, λογιώτατους, λωποδύτες, πα
λιάτσους, τσαρλατάνους.

Οί έκπρόσωποι τοΰ ύλισμοϋ τοΰ 17ου α ίώνα, στήν πάλη έναν- 
τίον τής κυρίαρχης ιδεολογίας τής φεουδαρχικής κοινωνίας, τή 
θρησκεία, Επεξεργάστηκαν μιά νέα, άντιθεολογική, άντισχολαστι- 
κή κοσμοθεω ρία. "Ο λα δσα  ειπώθηκαν παραπάνω μαρτυροΰν δτι 
ό Υλισμός τής έποχής τής έμφάνισης καί τής στερέωσης τής αστι
κής κοινωνίας ξεπερνά, μέ τήν άσύγκριτα πιό σημαντική φυσικο- 
έπιστημονική βάση του, τόν άρχαϊο υλισμό πού προηγήθηκε άπό 
αύτόν. Στηρίζεται στήν έπανάσταση στή φυσιογνωσία, πού συν- 
τελέσθηκε στήν αύγή τοΰ καπιταλισμοΰ καί πού έγκαινίασε τήν 
ύπαρξη μιας σειράς έπιστημών τής φύσης. Καί δ υλισμός, σέ 
πλήρη αντιστοιχία πρός δλες αύτές τ'ις κοινωνικο-οίκονομικές 
πρόοδες καί έπιτεύξεις τοΰ πολιτισμοΰ, μπήκε σέ καινούργιο ισ το 
ρικό σιά διο  τής άνάπτυξής του.
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Ό  Φρ. Β άκωνας (15 61— 1626), ό γενάρχης τοΰ Αγγλικού 
ύλισμοΰ, καλεΐ τή φ ιλοσοφία νά υπηρετήσει τή δημιουργία «ερ 
γαλείων χεριού», πού να υποτάσσουν τή φύση στόνΑ νθρωπ ο κα'ι 
«διανοητικών Ιργαλείων», πού να δργανώνουν κα'ι νά κατευθύ
νουν τήν ανθρώπινη γνώση. *0  Φρ. Β άκωνας Ανακηρΰχνει τή 
γνώση δύναμη ικανή νά κτίσει πάνω  σέ στέρεες βάσεις τό μεγα
λείο τοΰ ανθρώπου κα'ι νά διευρΰνει τα δρια τής εξουσίας του 
π άνω  στή φΰση. Ω σ τ ό σ ο  ή διδασκαλία τοΰ Β άκωνα Ιξακολουθεΐ 
νά είναι ακόμα γεμάτη θεολογικές προλήψεις. Ό  Τ . Χ όμ π ς(1 58 8  
— 1679), πού διαδέχθηκε τόν Β άκωνα και συστηματοποίησε τήν 
υλιστική θεω ρία  του , Απαλλάσει τόν υλισμό τοΰ Β άκωνα άπό τή 
θεολογική ασυνέπεια του καί επεξεργάζεται τίς βασικές θέσεις 
τοΰ Β άκωνα μέ βάση τήν πιό αναπτυγμένη Ιπιστήμη Ικείνου τοΰ 
καιροΰ— τή μηχανική.

01 υλιστές τώ ν νέων χρόνων δέν ταυτίζουν πια— δπ ω ς Εκα
ναν οί προκάτοχοί τους υλιστές— τήν υλη μέ μιά άπό τίς κατα
στάσεις της (νερό, Αέρα, κτλ.). ‘ Ω στόσο, ξεπερνώντας τόν απ λοϊ
κό χαρακτήρα τοΰ άρχαίου ύλισμοΰ, οΐύλιστές τώ ν  νέίον χρόνων 
ξεκόβουν άπό τήν Απλοϊκή διαλεκτική Αποψη για τή φΰση, πού 
προσιδίαζε στούς προκάτόχους τους Ε ρμηνεύουν μεταφυσικά τα  
φ αινόμενα. Υ π ερα σπ ίζοντας, στόν Αγώνα κατά τώ ν  Ιδεαλιστών, 
τΙς Αρχές τοΰ ύλισμαΰ, π ροσπαθούν προπαντός νά Αποδείξουν τήν 
Αμεταβλητότητα τής φΰσης, πράγμα πού κατά τήν Αντίληψή τους 
αποτελούσε σπουδαιότατη μαρτυρία τής αΐωνιότητάς της. 01  με
ταφυσικοί ύλιστές, Ινώ  παραδέχονται δτι τά  σώ μ α τα  βρίσκονται 
σέ κίνηση, δέν Αντιλαμβάνονται τήν κίνηση σαν Αλλαγή’ Ανάγουν 
τήν κίνηση σέ μετατόπιση τώ ν  σω μά τω ν  στό χώ ρο, σέ μια Απλή 
μηχανική κίνηση, καί δέν είναι σέ θέση νΑ Ιξηγήσουν Ιπιστημο- 
νικΑ τήν ποιοτική πολυμορφία τοΰ κόσμου. *0  μεταφυσικός χα
ρακτήρας τοΰ ύλισμοΰ τοΰ 17ου καί 18ου αίώνα συνδεόταν Αδιά- 
ρηχτα μέ τή μηχανιστική Αντίληψη τοΰ κόσμου. Τόν καιρό έκεΐ- 
νο  ή μηχανική ήταν ή πιό Ανεπτυγμένη Ιπιστήμη, Ινώ  ot Ιπιστή- 
μες τοΰ δργανικοΰ κόσμου μόλις γεννιοΰνταν. Π άνω  σ ’  αύτή τή 
βάση Αναπτύχθηκε ή μηχανιστική κοσμοθεω ρία, πού θεω ροΰσε 
τό  σΰμπαν αύ τοδρώ σα  μηχανή καί κάθε φαινόμενο στον κόσμο 
τό  θεω ροΰσε καθορισμένο μηχανισμό, πού για τήν Ιξήγησή του 
Αρκοΰν ot νόμοι μόνης τής μηχανικής « Ό  Ανθρωπος είναι μηχα
νή »— Ετσι διετΰπωσε ό Γάλλος ύλιστής Λ αμετρί (1 7 0 9 — 1751 )τό  
κυριότερο συμπέρασμα αύτής τής διδασκαλίας μιλώντας για τόν 
Α νθρωπο. Μ ιά τέτια Αντίληψη τώ ν  φαινομένων τής φύσης δέν 
μπορούσε νΑ δόσει Ιπιστημονική Ιξήγηση στΑ ψυχικά φαινόμενα.
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Στήν πορεία τής προοδευτικής άνάπτυξης τοΰ καπιταλισμοΰ 
αναπτυσσόταν και ή υλιστική κοσμοθεωρία. Ά ν  στήν αρχή τόν 
υλισμό τον διέκρινε θεολογική ασυνέπεια, αργότερα γίνεται ή φ ι
λοσοφική θεωρία τοΰ άστικοΰ αθεϊσμού. Ά ν  οί υλιστές τοΰ Π ου  
αΙώ να θεωρούσαν τήν κίνηση μια άπό τις πολλές ιδιότητες τής 
ΰλης, οί υλιστές τοΰ 18ου αΙώνα θεωροΰν τήν κίνηση κατηγο
ρούμενο, δηλ. αναφαίρετη Ιδιότητα τής ΰλης, έκδήλωση τής ο υ 
σίας της, πηγη δλων τώ ν Ιδιοτήτων της.

"Ε τσι, οί Γάλλοι υλιστές τοΰ 18ου αΙώνα, στήν έπιδίωξήτους 
νά ξεπεράσουν τήν ασυνέπεια τώ ν προκατόχων τους, θεμελίω
ναν στα  έργα τους τό άναπόσπαστο τής κίνησης από τήν ΰλη. 
Α πέδειχναν δτι ή κίνηση άποτελεΐ μορφή ύπαρξης τής ΰλης· μέ 
τόν δρο  δμ ω ς κίνηση έν%οοΰσαν απλώς τή μηχανική μετατόπιση 
τώ ν  σω μά τω ν. Ξεκινώντας άπό αύτές τίς θεωρητικές θέσεις, οί 
Γάλλοι υλιστές άνασκεύασαν τήν άποψη τής «πρώτης ώ θησης», 
<ϊποψη πού χαρακτήριζε τήν πλειονότητα τών προκατόχων τους, 
καί έξηγοΰσαν τή φυση ξεκινώντας άπό τήν ϊδια τή φύση.

Ή  Εφαρμογή τής υλιστικής γραμμής στα πλαίσια τής διδα
σκαλίας για τή φύση συνέβαλε στό νά άντιπαραθέτουν οί Γάλλοι 
υλιστές, μέ μεγαλύτερη δξύτητα καί πιό συγκεκριμένα, τήν Υλι
στική λύση τοΰ βασικοΰ ζητήματος τής φιλοσοφίας στήν Ιδεαλι- 
σιική λύση αύτοΰ τοΰ ζητήματος.

Ό  Ντενί Ντιντερό (17 13— 1784) ήταν άδιάλλακτος άντίπα- 
λος τοΰ ιδεαλισμού. Ό  Β . I . Λένιν τονίζει τήν ίστορική σημασία 
τής πάλης τοΰ Ντιντερό κατά τής Υποκειμενικό-Ιδεαλιστικής φ ι
λοσοφίας τοΰ Μπέρκλι. *0  Ντιντερό ξεσκέπασε άποφασιστικά τόν 
Ιδεαλισμό τοΰ Μπέρκλι καί Ιξήγησε πώ ς μιά παρόμοια φιλοσο
φ ία  στήν ούσία παραδέχεται «μόνο τήν ΰπαρξήτης καί τήν ύπαρ
ξη  τώ ν αίσθημάτων πού έναλλάσσονται μέσα μ α ς ...» . *0  Υποκει
μενικός Ιδεαλισμός, πού παραπέμπει άπατηλά στίς μαρτυρίες τών 
αισθητηρίων δργάνων, στήν πραγματικότητα— ?λεγε ό Ντιντερό 
— είναι φ ιλοσοφία τυφλών, έφ ’  δσον δέν παίρνει Υπ’  δψη του 
τό πραγματικό περιεχόμενο τώ ν αίσθησιακών άντιλήψεων καί άρ- 
νεΐται τόν άντικειμενικό τους χαρακτήρα. *0  Ντιντερό, τονίζον
τας σω στά  τό  άσύστατο τοΰ υποκειμενικού Ιδεαλισμοΰ, τήν άπό- 
σπασή του άπό τήν πραγματική ζω ή, πλησιάζει πάρα πολύ στήν 
άντίληψη δτι ή πράξη είναι έκείνη πού άναιρεΐ δλότελα τα Ιδέα- 
λιστικά αύτά κατασκευάσματα.

Στήν πάλη κατά τοΰ Ιδεαλισμοΰ οί άστοί Υλιστές άπέδει- 
χναν δτι ή ΰλη είναι τό πρωτεύον. 'Ω στόσο, έξ αΙτίας τοΰ μετα
φυσικού τρόπου σκέψης πού τούς χαρακτήριζε, δέν μπορούσαν
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νά θέσουν τό  ζήτημα τής γέννησης κα'ι τής έξέλιξης τής συνείδη
σης. Γ ι ’  αύτό τόνιζαν κατ’  έξοχήν τήν Ιξάρτηση τής συνείδησης 
άπό τήν ΰλη, θεω ρώντας ταυτόχρονα τή συνείδηση Ιδιότητα τής 
ΰλης πού υπήρχε ανέκαθεν. “ Ετσι ή υλιστική λύση πού έδιναν 
στά βασικό ζήτημα τής φιλοσοφίας είχε ταυτόχρονα καί μεταφυ
σικό χαρακτήρα.

Ή  παραδοχή τής αιωνιότητας, τοϋ άπειρου τής φύσης, τής 
ΰλης, καί ή συνδεμένη με τήν άποψη αυτή άρνηση όποιωνδήποτε 
υπερφυσικών, έπέκεινα φαινομένων όδηγοΰσε άμεσα στόν α θ ε ϊ
σμό. Ξεκινώντας Απ’ αυτές τίς θέσεις, οί Γάλλοι υλιστές τοΰ 18ου 
α Ιώ να— κύριοι Ικπρόσωποι τοϋ άστικοϋ ά&εΐσμοΰ— υπέβαλαν σέ 
τολμηρή κριτική τή θρησκεία καί τήν έκκλησία. ’ Απέδειχναν δτι 
ή θρησκεία έχει πηγή της άπό τό ένα μέρος τήν αμάθεια, τό φ ό 
βο μπροστά στό άγνωστο, καί άπό τό άλλο τήν Ιδιοτέλεια τώ ν  
κάθε λογής απατεώνων καί τών φεουδαρχών τυράννων. Ή  θρ η 
σκεία, κατά τή γνώμη τους, αντιφάσκει στήν ήθική, υποβιβάζει 
τόν άνθρω πο, τόν άπομακρύνει άπό τήν πραγματικότητα, τόν 
έμποδίζει νά κατακτήσει τήν ευτυχία καί τή λευτεριά. 01 Γ άλλοι 
υλιστές ξεσκέπαζαν τόν κοσμοπολιτισμό τής καθολικής έκκλησίας, 
καί στήν Αγάπη πρός τό θεό καί πρός τόν «τοποτηρητή», του 
πάνω στή γή— τόν πάπα τής Ρ ώ μης— άντιπαράθεταν τήν άγάπη 
πρός τήν πατρίδα.

Ή  προοδευτική αύτή άθεΐστική κριτική τής θρησκείας είχε 
ταυτόχρονα περιορισμένο άστικό χαρακτήρα. Οί Γάλλοι υλιστές 
δέν θεωροϋσαν πηγή τής καταπίεσης τοϋ άνθρώπου άπό ά ν θ ρ ω 
πο τίς συγκεκριμένες υλικές σχέσεις, άλλά τήν ΰπαρξη τής θρη 
σκείας καί τή διαστρέβλωση τής συνείδησης γενικά. Συνεπώ ς, 
δέν έβλεπαν τίς κοινωνικές ρίζες τής θρησκείας, πού δχι μόνο 
δέν παραμερίζονται, άλλά καί μέ τήν άνάπτυξη τής άστικής κοι
νωνίας άναπαράγονται σέ διαρκώς διευρυνόμενη κλίμακα. Ή  ά 
ποψη αύτή γιά τή θρησκεία ήταν μιά Ιδεαλιστική άποψη, πού 
άνήγε τις αΙτίες τής θρησκείας στή συνείδηση κι δχι στούς συγ
κεκριμένους υλικούς δρους τής κοινωνικής ζωής.

’ Επιφανής άστός υλιστής στοχαστής ήταν δ Γερμανός φ ιλό
σοφ ος Λ . Φόυερμπαχ (1 8 0 4 — 1872). *Η Ιστορική ύπηρεσία πού 
πρόσφερε ό Λ. Φόυερμπαχ είναι ή κριτική τοΰ Ιδεαλισμοΰ τοΰ 
Χέγκελ. Ό  Λ . Φόυερμπαχ Ικτίμησε σω στά τό Ιδεαλιστικό σύστη
μα άντιλήψεων τοΰ Χέγκελ, χαρακτηρίζοντάς το  Ικλεπτυσμένη, 
ραφιναρισμένη θεολογία, καί δείχνοντας δτι ή χεγκελιανή «ά π ό 
λυτη Ιδέα» είναι ή φιλοσοφική όνομασία τοΰ θεοΰ, καί ή διδα
σκαλία τοΰ Χέγκελ γιά τή φύση σάν «Αλλιώτικο είναι» τοΰ ΰ -
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περφυσικοΰ πνεύματος αποτελεί έξω ραϊσμό τοϋ θρησκευτικοΰ 
δόγματος τής δημιουργίας τοΰ κόσμου άπό τό θεό. ‘ Ω στόσο, δ 
π ω ς καί οί άλλοι αστοί στοχαστές, ό Φόυερμπαχ δέν έβλεπε τίς 
κοινωνικές ρίζες τής θρησκείας καί τοΰ Ιδεαλισμοΰ, ρίζες πού 
βρίσκονται στήν ίδια τήν οίκονομική βάση τήο ταξικής κοινω
νίας. ‘ Ο  Φόυερμπαχ συνήγε τόν Ιδεαλισμό από τή θρησκεία καί 
τή θρησκεία από τή φύση τής ανθρώπινης αισθητικότητας, δι- 
αιωνίζοντας ετοι τό θρησκευτικό συναίσθημα.

Συνεχίζοντας τίς υλιστικές παραδόσεις τοΰ 18ου αΙώνα δ Φ ό
υερμπαχ συνέβαλε σημαντικά στήν επεξεργασία τοϋ σενσουαλι- 
σμοϋ*. Τόνιζε πολύ σω στά πώ ς, κι δν ακόμα ό άνθρω πος είχε 
περισσότερα αίσθητήρια όργανα Απ* δσα  ?χει, πάλι δέ θά  ήξερε 
περισσότερα, μ ’  άλλα λόγια, τά αισθητήρια δργανα πού δχει δ 
άνθρωπος είναι ή πηγή γνώσης δλω ν Ιχείνω ν  πού ύπάρχουν Ιξω  
άπό τόν Ανθρωπο. «Ά τενίστε τή φΰση, Ατενίστε τόν Ανθρωπο 
— Ιγραφε δ Φόυερμπαχ. “ Εχετε έδώ  μπροστά στα μάτια σας τά 
μυστικά τής φ ιλοσοφ ία ς» '. *0  Φόυερμπαχ άντιτασσόταν στήν I- 
δεαλιστική περιφρόνηση τής ζωντανής Ενατένισης σάν κάποιου 
πράγματος κατώτερου, έχθρικοΰ πρός τή διάνοια. Σέ Αντίθεση 
πρός τούς Ιδεαλιστές δ Φόυερμπαχ τόνιζε δτι οί αισθησιακές άν- 
τιλήψεις τοΰ άνθρώπου διαφέρουν ποιοτικά άπό τίς αισθησιακές 
άντιλήψεις τώ ν ζώ ω ν , δτι έχουν λογικό, ϊλλογο χαρακτήρα καί ξε 
περνούν κατά πολύ τά δρ ια  τώ ν  Αμεσων άναγκών, τών φυσιολογι
κών Αναγκών τοΰ Ανθρώπου.

‘ Ω στόσο δ  Φόυερμπαχ δέν ίβλεπε τό ρόλο τής υλικής π ρ α 
κτικής δράσης στή γνώση, στήν Ιστορική έξέλιξη τών αισθησιακών 
Αντιλήψεων τής Αντικειμενικής πραγματικότητας. Δέν μποροϋσε 
Ιπίσης νΑ καταλάβει τή διαλεκτική τοΰ περάσματος Από τά αι
σθήματα στή νόηση, καί τήν Ιδια  τή νόηση τήν Ανήγε σέ άπλή 
Αθροιση τώ ν μαρτυριών τώ ν  αίσθητηρίων δργάνων.

Ό  Φόυερμπαχ δέν ήταν διαλεκτικός : μαζί μέ τόν Ιδεαλισμό 
τοΰ Χέγκελ Απέριψε καί τή χεγκελιανή διαλεκτική, έπειδή δέν 
είδε τό λογικό της πυρήνα. "Α ν  καί Αθεϊστής, δ Φόυερμπαχ 
θεωροΰσε ω στόσο  Αναγκαία τή δημιουργία μιας Ιδιαίτερης θρ η -

1. Σενοουαλισμός (αίσθησιαρχία). Φιλοσοφική βιβασχαλία πού πα
ραδέχεται τήν προέλευση δλων τών γνώσεων άπό τις αΙσθησιακές Αν
τιλήψεις. Ή  βασική θέση τού σενσουαλισμοΟ είναι: δέν υπάρχει τί
ποτε στό νοδ πού νά μήν ύπήρχε προηγούμενα στήν αισθησιακή άντί-

2. Λ . Φόυέρμπαχ. Βάσεις τής φιλοσοφίας τοΰ μέλλοντος, 1986, 
σελ. 126.
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οχείας τοΰ συναισθήματος, πού νά θεοποιεί τόν ίδιο τόν άνθ ρω 
πο. Σ ’  αύτό έκφραζόταν καθαρά ή αστική στενότητα αύτοΰ τού 
στοχαστή, πού ήταν σύγχρονος τοΰ Μ άρξ κα'ι τοΰ "Ενγκελς, μά 
δέν κατόρθωσε νά σταθεί στίς θέσεις τοΰ διαλεκτικού ύλισμοϋ. 
*0  Μ άρξ κα'ι ό "Ενγκελς, δημιουργώντας τό διαλεκτικό υλισμό, 
αφομοίωσαν, μετέπλασαν κα'ι ανέπτυξαν έπαναστατικά-κριτικά, 
τό  «βασικό πυρήνα» τοΰ ύλισμοϋ τοΰ Φόυερμπαχ, απορίπτοντας 
τά θρησκευτικο-ήθικά επιστρώματα πού προσιδιάζουν σ ’  αύτό 
τόν υλισμό.

Ό  υλισμός τών πρωτοπ όρω ν αστών στοχαστών είχε Αναπό
φευκτα μεσοβέζικο χαρακτήρα : ήταν ύλισμός (κι αύτό δχι πάντα 
μέ συνέπεια) μόνο σ ’  δ, τι αφορά τήν Ιρμηνεία τής φύσης, Ινώ  
τήν κοινωνική ζω ή οί πρωτοπόροι αύτο'ι άστοί στοχαστές τήν κα
ταλάβαιναν Ιδεαλιστικά. Είναι αλήθεια πώς οί υλιστές Ικείνου τού 
καιρού, σέ άντίθεση πρός τούς ιδεαλιστές, δέ φρονούσαν δτι στήν 
κοινωνική ζωή δροΰν κάποιες ύπερφυσικές, θεϊκές δυνάμεις. Δέν 
παραδέχονταν στήν κοινωνική ζω ή  κανενός είδους άλλες δυνάμεις 
καί φαινόμενα Ικτός άπό τίς δυνάμεις καί τά  φαινόμενα πού 
γίνονται αντιληπτά μέ τίς αίσθήσεις καί μποροΰν πάντα νά δ ια 
πιστωθούν ίμπέιριχά. "Εβλεπαν τήν κοινωνική ζω ή καί τόν Ιδιο 
τόν άνθρω πο ναπουραλυτιχά, δηλ. σαν φαινόμενο τής φύσης. 
"Ε τσι, δ Σπινόζα ύποστήριζε δτι «οί άνθρωποι, δπω ς κι δλα τά 
άλλα δντα, είναι άπλώς κομμάτι τής φ ύ ση ς...» . Ό  Φόυερμπαχ 
κατηγορούσε τόν Ιδεαλισμό δτι «αποσπά τόν άνθρω πο άπό τή 
φύση» καί τόνιζε: « .. .Ιγ ώ  δέν ντρέπομαι γιά τήν Ιξάρτησή μου 
άπό τή φ ύση». Ά π ό  αύτή τήν Αποψη δλα τα  χαρακτηριστικά 
τού Ανθρώπου καί τής κοινωνίας θεωροΰνταν Ιδιότητες φυσικές, 
Ινυπάρχουσες στήν ίδια τή φύση. *0  αστικός ίγω ισμός μετατρέ
πονταν σέ «φυσικό» Ιγωισμό, πού Ικφράζει τή χαρακτηριστική 
για δλα δήθεν τά σώ ματα τάση για αύτοσυντήρηση, ή κοινωνική 
Ανισότητα Ανακηρύχνονταν φυσική, Ινώ  ή Ανθρώπινη φύση, δπως 
καί ή φύση γενικά, θεωροΰνταν ούσιαστικά Αμετάβλητη.

"Ε τσι, ή νατουραλιστική Αποψη για τόν άνθρω πο καί τήν 
κοινωνία είχε Ιντονα Ικφρασμένο μεταφυσικό χαρακτήρα καί ή 
μεταφυσική αύτή οδήγησε, μέ τή σειρά της, στήν ιδεαλιστική 
Αντίληψη τής κοινωνικής ζωής. Οί μεταφυσικοί ύλιστές, μ εταφέ- 
ροντας στήν κοινωνία τούς νόμους τή ; φύσης, δέν Ιβλεπαν τόν 
ειδικά ύλικό, οικονομικά καθορισμένο χαρακτήρα τής κοινωνι
κής ζω ής, Αγνοοΰσαντήν πρακτική, Ιργασιακή, έπαναστατική δρά
ση τού λαοΰ, καί στόν τομέα τή ; Ιστορίας Απέδιδαν Αποφασιστι
κή σημασία στά αισθήματα, στίς σκέψεις, στίς διαθέσεις τών άν-
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θρώπ ων, Ιδιαίτερα τών Επιφανών ανθρώπων. “ Ο πως τονίζει ό 
“ Ενγκελς, «τήν Ιστορία— και στό σύνολό της κ α ίσ ιά  καθέκαστα 
μέρη της— τήν εβλεπαν σαν βαθμιαία πραγματοποίηση τών Ιδεών 
κα'ι μάλιστα, εννοείται, τήν εβλεπαν πάντα μόνο σαν βαθμιαία π ρ α 
γματοποίηση τώ ν αγαπημένων Ιδεών τοϋ κάθε φιλοσόφου»*.

Δέν είναι τυχαίο πού οί Εκπρόσωποι τοΰ μεταφυσικού ΰλι- 
σμοΰ άγνοοΰσαν τό βασικό γεγονός δτι οί άνθρωποι πρέπει νά 
τρώνε, να πίνουν νά ντύνονται, νά Εχουν κατοικία προτοΰ νά ε ί
ναι σέ θέση νά άσχολοΰνται μέ τήν πολιτική, μέ τήν Επιστήμη, 
μέ τήν τέχνη κτλ., διι, συνεπώς, ή υλική παραγωγή καί ή άντί- 
στοιχή της δράση τών Εργαζομένων μαζών απαρτίζουν τήν π ρ α 
γματική, τήν καθοριστική βάση τής Ιστορίας. Οί υλιστές αύτοί, 
Εκπρόσωποι τής Εκμεταλλευτικής τάξης, στόν τομέα τής Ιστορίας 
απέδιδαν άποφασιστικό ρόλο στις Εξέχονσες προσωπικότητες, στίς 
κυβερνήσεις, κι άκόμα καί σέ Επί μέρους τυχαία συμβάντα, θεω  · 
ρώντας π ώ ς δλες οί αίτίες είναι γενικά Εξ ϊσου ούσιαστικές, Ετσι 
πού κάθε κόκκος άμμου στό άκρογιάλι, ή φιλοδοξία ένός στρα- 
τηγοΰ, τό καπρίτσιο μιας γυναίκας μποροΰν να σταθοΰν πηγή, 
αίτία πολύ μεγάλων γεγονότων στήν Ιστορία τών χα>ρών καί τώ ν  
λαών.

*0  υλισμός τών πρωτοπόρων άστών στοχαστών, δν καί άπο- 
τελοΰσε Ιδεολογικό δπλο τής άστικής τάξης στήν περίοδο τής λι- 
γόχρονης έπαναστατικότητάς της, ω στόσο παρ’  δλες τίς Επιθέσεις 
του Εναντίον τής θρησκείας, τής φεουδαρχικής τυραννίας κτλ. πα- 
ρέμεινε Ενατενιστική κοσμοθεωρία. Θεωροΰσε τόν άνθρωπο μ ο 
νάχα προϊόν τής φύσης κι δχι δΰναμη πού άλλάζει, πού μετα
σχηματίζει τή φΰση. Σύμ φ ω να μ ’αύτή τήν δπσψη οί μεταφυσικοί 
ΰλιστές δέν Εβλεπαν τή σύνδεση τής γνώσης μέ τήν πρακτική 
δράση τώ ν άνθρώπων, μέ τήν άλλαγή τοΰ γύρω κόσμου. “ Ε τσι 
δ  υλισμός τών άστών φιλοσόφων τοΰ 17ου— 19ου αΙώνα στάθηκε 
Ινα πάρα πέρα βήμα στήν άνάπτυξη τής δλιστικής θεωρίας. Μ ά 
δ  υλισμός αύτός ήταν Ιστορικά περιορισμένος. Ό  περιορισμέ
νος του χαρακτήρας βρισκόταν στή μηχανιστική, μεταφυσική κα
τανόηση τής φύσης καί στήν Ιδεαλιστική Ερμηνεία τώ ν κοινωνι
κών φαινομένων.

Ό  υλισμός μόνο γιά μιά πολύ σύντομη Ιστορική περίοδο πα - 
ρο^σιάσθηκε σάν κοσμοθεωρία τής άστικής τάξης. Ή  άστική τά 

1. ♦ . "Stym ie. Ό  Λουδοβίκος Φόυερμπαχ χαί τό τέλος τής γ*ρ- 
μανιχής κλασικής φιλοσοφίας, Γχοσπολιτιζντάτ, 1952, σελ. 89.
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ξη, δταν κατάκτησε τήν πολιτική κυριαρχία, άντιτάχθηκε απ ο
φασιστικά στίς παλιές υλιστικές της αγάπες.

Στή δεύτερη πεντηκονταετία τον 19ου αΐώνα ό μεταφυσι
κός υλισμός έκφυλίστηκε σέ αγοραίο υλισμό, πού σάν παράδει
γμά του μποροΰν νά χρησιμεύσουν οί φιλοσοφικές θεωρίες τοΰ 
Μπύχνερ, τοΰ Φόχτ, τοΰ Μ όλεσοτ. Οί αγοραίοι υλιστές ταύτιζαν 
τή συνείδηση μέ τήν ΰλη, ΐσχυριζόμενοι δτι ό εγκέφαλος έκκρίνει 
τίς σκέψεις, δπω ς τό σηκώτι εκκρίνει τή χολή. Οί αγοραίοι ΰλι- 
στές άνήγαν τήν κοινωνική ζωή στά φυσιολογικά προτσές, έπε- 
ξέτειναν τή θέση τοΰ «άγω να γιά τήν ύπαρξη» στήν κοινωνική 
ζωή, δικαιολογούσαν μέ τή χρησιμοποίηση «φυσικό - επιστημο
νικών» επιχειρημάτων τήν αποικιακή πολιτική τής άστικής τά 
ξης. 'Ω στόσο πολύ γρήγορα καί δ αγοραίος υλισμός Ικτοπίστηκε 
άπό τήν ιδεαλιστική φιλοσοφία, πού άπό τή δεύτερη πεντηκον
ταετία τοΰ 19ου αίώνα εγινε στήν άστική κοινωνία ή άμέριστα 
δεσπόζουσα φιλοσοφία.

Ά ν  οί φιλοσοφικές διδασκαλίες τοΰ Κάντ, τοΰ Φίχτε, τοΰ 
Σέλλινγκ, τοΰ Χέγκελ περιείχαν ορισμένα προοδευτικά χαρακτη
ριστικά, ορισμένες διαλεκτικές είκασίες κα'ι εθ-εταν καινούργια 
προβλήματα, ή Ιδεαλιστική φιλοσοφία τής δεύτερης πεντηκον
ταετίας τοΰ 19ου αιώνα στερείται άπό κάθε είδους λογικά, θε
τικά χαρακτηριστικά. Α ντανακλώ ντας τήν πορεία τής μετατρο
πής τής άστικής τάξης σέ άντιδραστική τάξη, οί ΐδεαλιστικές αυ
τές διδασκαλίες ξαναζωντανεύουν τ'ις πιό άντιδραστικές Ιδέες τοΰ 
παρελθόντος, σμίγουν μέ τόν κληρικαλισμό, παραποιούν τά δεδο
μένα τής έπιστήμης κα'ι διαστρέφουν τά γεγονότα, γιά νά δικαιο
λογήσουν τήν κεφαλαιοκρατική σκλαβιά. Μ έσα σ ’  αύτές τ'ις συν-, 
θήκες μόνο οί εκπρόσωποι τών έργαζομένων," τώ ν έκμεταλλευο- 
μένων τάξεων μπορούσαν ν’  αναπτύξουν τήν υλιστική κοσμο
θεωρία.

Ό  Ο λισμ ός τ ω ν  έ κ α ν α σ τ α τ ψ ν  δ η μ ο κ ρ α τ ώ ν . Τό έπόμενο 
στάδιο εξέλιξης τοΰ προμαρξιστικοΰ ύλισμοϋ τό άποτέλεσε ή υλι
στική φιλοσοφία τών έπαναστατών δημοκρατών— ή Ιδεολογία τών 
πλατιών έκμεταλλευομένων μαζών τής άγροτιάς— πού πάλαιβαν 
κατά τής κυριαρχίας τών τσιφλικάδων. Είναι πασίγνωστο δτι 
ή άπελευθερωτική πάλη τής άγροτιάς δέν δδηγεΐ κα'ι δέν μπορεί 
νά οδηγήσει στήν έξάλειψη κάθε ζυγοΰ καί έκμετάλλευσης, τό κα
θήκον της είναι νά επιτύχει τό άνώτατο δριο άστικοδημοκρατι- 
κών μετασχηματισμών. Μά οί έπαναστάτες δημοκράτες, σέ άντι- 
διαστολή πρός τή φιλελεύθερη άστική τάξη, είναι αδιάλλακτοι



έχθροί τοϋ φεουδαρχικοΰ καθεστώ τος και τής Ιδεολογίας του, πι
στεύουν βαίΗά στήν κοινωνική δημιουργική δράση τώ ν έργαζο- 
μένων, καί, έχοντας επίγνωση δτι τήν αποφασιστική δύναμη τής 
Ιστορίας δέν τήν αποτελούν τά «ανώ τερα» στρώματα, άλλά τα 
«κα τώ τερα», προσανατολίζονται στόν  επαναστατικό δρόμο εξέλι
ξης τής κοινωνίας.

Ή  υλιστική φ ιλοσοφία τώ ν  επαναστατών δημοκρατών είχε 
τούς έκπροσώπους της στίς διάφορες χώρες τής Ε υρώπης καί τής 
’ Α σίας. Ή  ανώτερη αύτή μορφή τοΰ προμαρξιστικοϋ ύλισμοϋ 
εφτασε στήν πλήρη ανάπτυξή της στή Ρ ω σία , δπου τό απελευ
θερωτικό κίνημα τών πλατιών μαζών τής αγροτιάς προηγήθηκε 
άμεσα από τό σοσιαλιστικό κίνημα τοΰ προλεταριάτου.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής υλιστικής φιλοσοφίας τών έπα- 
ναστατών δημοκρατών ήταν ή μόνιμη τάση τους νά συνδέουν τα 
θεωρητικά ζητήματα μέ τά πρακτικά καθήκοντα, μέ τήν επανα
στατική πάλη. « Ή  σπουδαιότητα τώ ν θεωρητικών ζητημάτω ν—  
έγραφε δ Β . Γ . Μπελίνσκι— έξαρτάται άπό τή σχέση τους πρός 
τήν πραγματιχότητα» *. Ξεκινώντας άπ ’  αύτές τίς θέσεις, όΜ π ε- 
λίνσκι ξεσκέπαζε μέ π άθος κάθε λογής συνδιαλλαγή μέ τά εκμε
ταλλευτικά καθεστώ τα.

‘ Ο Ν. Γ . Τσερνισέφσκι εκανε σωστή κριτική στόν Χέγκελ 
γιά «εύγενικιά συγκατάβαση πρός τό ύπάρχον», τονίζοντας δτι 
δ  Χέγκελ είναι «δοϋλος τής σημερινής κατάστασης πραγμάτω ν, 
τής σημερινής συγκρότησης τής κ οινω νίας...» .

Ό  συνεχιστής τοϋ Τσερνισέφσκι Ντ. I . Π ισάρεφ  υποστήριζε 
δτι δ  τελικός σκοπός τής φιλοσοφίας καί τής γνώσης γενικά 
«είναι νά λύσει γιά πάντα τό άναπότρεπτο πρόβλημα τώ ν πεινα- 
σμένων καί γυμνών άνθρώ πω ν. “ Ε ξω  άπ ’  αύτό τό πρόβλημα 
δέν υπάρχει άπολύτως τίποτε, πού ν’  άξίζει τόν κόπο ν’  άσχο- 
ληθεΐ κανείς μαζί του, νά σκέφτεται καί νά νοιάζεται γι’ α ύ τό .. .» ’ .

"Α ν  δ  γαλλικός υλισμός τοϋ 18ου αιώνα πολέμησε τόν π ρο
γενέστερο καί τό σύγχρονό του Ιδεαλισμό τύπου τοΰ Ιδεαλισμού 
τοϋ Μπέρκλι καί τοΰ Χιούμ, δ ρωσικός υλισμός τοϋ 19ου αΙώνα 
κατέφερε πλήγμα στήν πιό αναπτυγμένη μορφή τοΰ Ιδεαλισμοΰ—  
στή γερμανική ιδεαλιστική φ ιλοσοφία τοϋ τέλους τοΰ 18ου καί

1 Β. Γ. Μπελίνσκι, Διαλεκτά φιλοσοφικά εργα τόμ. I I, Μόσχα 
1948, σελ. 309.

2 Ντ. I. Πισάρεφ, Διαλεκτά εργα σέ δυό τόμους, τόμ. II, Μόσχα 
1935, σελ. 88.

28;



τώ ν αρχών τοϋ 19ου αιώνα καί προώθησε τήν υλιστική φ ιλοσο
φ ία . 'Ο  Φόυερμπαχ, δπ ω ς είπαμε πιό πάνω, Ικανέ κριτική σ τό  
γερμανικό ιδεαλισμό άπό τίς θέσεις τοϋ μεταφυσικού ύλισμοΰ. 
“ Ο σο για τούς Μπελίνσκι, Χέρτσεν, Τσερνισέφσκι, Ν τομπ ρο- 
λιοΰμποφ, αυτοί δέν ήταν άπ λώ ς υλιστές. Τ α  ?ργα τους περιεί
χαν ρωμαλέες Ιδέες διαλεκτικής καί γι’  αυτό, ή κριτική πού έκα
ναν στόν Κάντ, στό Φίχτε, στόν Σέλινγκ καί στόν Χέγκελ δ ια 
φέρει ουσιαστικά άπό τήν κριτική τοϋ Φόυερμπαχ. Ό  Φόυερ
μπαχ δεν πρόσεξε τό «λογικό πυρήνα* τής Ιδεαλιστικής διαλε
κτικής τοϋ Χέγκελ. ’ Α ντίθετα, οί κλασικοί τής ρωσικής φ ιλοσο
φ ίας, εκτιμώντας θετικά τήν ιδέα τής έξέλιξης στή φ ιλοσοφία 
τοΰ Χέγκελ, Ιπεξεργάσθηκαν με βαθύτητα τά ζητήματα τής δ ια 
λεκτικής.

Οί κλασικοί τής ρωσικής φ ιλοσοφίας, ξεπερνώντας τή μετα
φυσική καί μηχανιστική στενότητα τοΰ προγενέστερου ύλισμοΰ, 
έλυσαν τό βασικό ζήτημα τής φιλοσοφίας μέ βάση τήν υλιστική 
άντίληψη τής πορείας τής Ιξέλιξης. Ό  Χέρτσεν, μή ικανοποιού
μενος άπό τήν παραδοχή τής απλής Ιξάρτησης τής συνείδησης 
άπό τήν ΰλη, έλεγε : « . . .  ή συνείδηση δέν είναι καθόλου κάτι τό 
δευτερεϋον για τή φύση, άλλα ή άνώτατη βαθμίδα  τής Ιξέλιξής 
τ η ς . . .» 1. Α υτή ή άντίληψη τής ουσίας τοΰ πνευματικοϋ στρεφ ό
ταν κατ’  ευθείαν καί άμεσα έναντίον τής υποτίμησης τοΰ περιε
χομένου του καί τής άγνοιας τής δραστηριότητας πού ένυπάρ- 
χει στή συνείδηση.

Οί μεταφυσικοί υλιστές δέν μποροΰσαν νά κατανοήσουν δ ια 
λεκτικά τό προτσές τής αντανάκλασης, ά π ότή  συνείδηση τοΰ άν- 
θρώπ ου, τής άντικειμενικής πραγματικότητας καί να Ιφαρμόσουν 
τή διαλεκτική στή θεω ρία  τής αντανάκλασης. Οί ρώ σοι επανα
στάτες δημοκράτες κι άπ ’  αυτή τήν άποψη Ικαναν Ινα βήμα πρός 
τά μπρός. Π αίρνοντας θέση κατά τής μεταφυσικής άντίληψης 
τής γνώσης, προσπαθούσαν νά κατανοήσουν Ιστορικά αύτό τό προ
τσές, τονίζοντας τό διαλεκτικό χαρακτήρα τής άλήθειας. 'Ο  Μ πε- 
λίνσκι υποστήριζε δτι «ή  ζωντανή άλήθεια συνίσταται στήν ένό
τητα τώ ν άντιθέτω ν». Ό  Χέρτσεν, άντικρούοντας τή μεταφυσι
κή άντίληψη δτι ή αλήθεια είναι κάτι μιά γιά πάντα δοσμένο, 
τόνιζε τήν αίώνια κίνηση τής άλήθειας στό προτσές τής γνώσης 
δπου «κάθε θέση υποβάλλεται σέ άρνηση πρός δφελος τοϋ άνώ - 
τερου... μόνο στή διαδοχική άκολουθία αύτών τών θέσεων, στή 
διαδοχική άκολουθία πάλης καί άρσης άνοίγεται δρόμος πρός τή

1 A. I. Χέρτσεν, Διαλεχτά φιλοσοφικά εργα, τόμ. I, 1918, σελ. 196.
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ζωντανή αλ ή θ εια ...»1. 'Ο  Τσερνισέφσκι, αναπτύσσοντας αυτές τίς 
αντιλήψεις, δίδασκε δτι δέν υπάρχει άφηρημένη αλήθεια, δτι ή . 
αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη.

01 κλασικοί τής ρωσικής φ ιλοσοφίας, χαρακτηρίζοντας τό προ
τσές τής γνώσης, τονίζουν έπανειλημμένα τή σημασία τής πρά
ξης γιά τόν ξεχωρισμό τής άλήθειας από τήν πλάνη. *0  Τσερνι- 
σέφκι καταπιάστηκε σοβαρά μέ τήν έκτίμηση τής πράξης σαν 
κριτήριου τής άλήθειας καί διετΰπωσε μια σειρά βαθυστόχαστες 
θέσεις για τή σύνδεση πού ύπάρχει άνάμεσα στήν πρόοδο τής 
γνώσης καί τίς πρακτικές άνάγκες. Είναι άλήθεια δτι οί σπ ου 
δαιότατες αυτές θέσεις δέν αναπτύχθηκαν άρκετά στο σύστημα 
απόψεων τών κλασικών τής ρωσικής φιλοσοφίας, ω στόσο  μ α ρ 
τυρούν δτι δ υλισμός τών κλασικών τής ρωσικής φ ιλοσοφίας δια 
φέρει ουσιαστικά άπό τήν υλιστική διδασκαλία τοΰ προγενέστε
ρου ύλισμοϋ.

01 κλασικοί τής ρω σική; φιλοσοφίας άντιπάλαιβαν α π οφ α
σιστικά κάθε εϊδου ; θεω ρία  για τό  αδύνατο τής γνώσης τοΰ κό
σμου. Ή  υψηλή έκτίμηση τοΰ ρόλου τής πράξης στή γνώση οδ ή 
γησε τούς ρώσους υλιστές στήν άντίληψη δτι δ σκεπτικισμός σχε
τικά μέ τίς γνωστικές Ικανότητες τοΰ άνθρώπου στηρίζεται σέ 
λογής - λογής σχολαστικές σοφιστείες, άποσπασμένες από τήν 
πράξη. 'Ο  Β . I . Λένιν σ ιό ΐίρ γο  του «'Υ λ ισμ ός καί Ιμπειριοκρι- 
τικισμός» εδοσε Ιδιαίτερη προσοχή στίς υπηρεσίες πού πρόσφερε 
ό  Τσερνισέφσκι στήν πάλη έναντίον τέτιου είδους θεω ριώ ν  
πού κήρυτταν οί όπαδοί τοΰ Κάντ καί τώ ν άλλων φ ιλοσόφω ν. 
« Ό  Τσερνισέφσκι— ?γραφε δ Λένιν— είναι ό μοναδικός πραγμα
τικά μεγάλος Ρ ώ σος συγγραφέας πού μπόρεσε άπό τήν έκτη δε
καετία τοΰ περασμένου αΙώνα ώ ς τό 1888 νά παραμείνει στό ΰψος 
ενός ακεραίου φιλοσοφικού ύλισμοϋ καί νά άπορίψει τούς άθλιους 
παραλογισμούς τώ ν  νεοκαντιανών, τώ ν θετικιστών, τώ ν μαχιστών 
καί τώ ν ύπόλοιπων μπερδεψιάριδων. Μ ά δ Τσερνισέφσκι δέν 
μπόρεσε ή άκριβέστερα δέν μποροΰσε, έξ αΙτίας τής καθυστέ
ρησης τής ρωσικής ζω ής, νά ΰψ ωθεΐ ώ ς  τό διαλεκτικό ύλισμό 
τοΰ Μ άρξ καί τοΰ "Ενγκελς» *.

01 κλασικοί τής ρωσικής προμαρξιστικής φιλοσοφίας δέν μπ ό
ρεσαν νά έπεκτείνουν τόν ύλισμό στήν κατανόηση τής κοινωνι
κής ζωής, καί γι’  αυτό δέν μπόρεσαν έπίσης νά ξεπεράσουν ώ ς

1. Α. / .  Xiÿroer, Διαλεκτικά φιλοσοφικά Ιργα, τόμ. I, 1948, σελ. 80.
2. Β. I. Aérai, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 346.
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τό τέλος τό μεταφυσικό καί ένατενιστικό χαρακτήρα τοΰ παλιοΰ 
Υλισμοϋ. Ώ ς  τόσο θάταν λάθος νά βάλουμε στό ίδιο  σακί τις κοι
νωνιολογικές άντιλήψεις τώ ν έκπροσώπων τής ρωσικής δπανα- 
στατικής δημοκρατίας καί τίς άνΐίστοιχες θεωρίες τώ ν άστών  
στοχαστών τοΰ Π ο υ — 18ου αΙώ να. Στις άπόψεις τοϋ Μπελίνσκι, 
τοϋ Χέρτσεν, τοϋ Ό γκ α ριόφ , τοϋ Τσερνισέφσκι, τοϋ Ν τομπρο- 
λιοϋμποφ, τοϋ Π ίσαρεφ  γιά τήν κοινωνική ζω ή παρουσιάζεται 
μ ιά Υλιστική τάση, πού καθορίζεται προπαντός άπό τήν έπανα- 
στατικο-δημοκρατική στάση άπέναντι στα κοινωνικά ζητήματα. 
"Έ τσι ό Τσερνισέφσκι καταδίκαζε αποφασιστικά τήν Ιδεαλιστική 
άντίληψη σχετικά μέ τήν προέλευση τής φ ιλοσοφίας καί τώ ν κοι- 
νωνικο-πολιτικών θεω ριώ ν γενικά, τονίζοντας δτι δλες ot κοινω- 
νικο-πολιτικές θεωρίες είναι ή προοδευτικές ή άντιδραστικές, δη 
λαδή συνδέονται άδιάρηκτα μέ τήν κοινωνική ζωή : ot θεωρίες 
αύτές, κατά τή γνώμη τοϋ Τσερνισέφσκι, είναι «άπηχήσεις τής 
Ιστορικής πάλης καί έχουν σκοπό νά άνακόψουν ή νά Επιταχύ
νουν τήν πορεία τώ ν γεγονότω ν»1.

'Ω στόσο  ή θέση αυτή, καθώ ς καί άλλες, δέ σήμαιναν Υλιστι
κή αντίληψη τής κοινωνικής ζωής, γιατί, σέ τελευταία άνάλυση, 
σύμ φ ω να μέ τήν πεποίθηση τοϋ Τσερνισέφκι, «ή γνώση είναι ή 
βασική δΰναμη, στήν οποία είναι Υποταγμένες καί ή πολιτική καί 
ή βιομηχανία καί δλα τά άλλα μέσα στήν άνθρώπινη ζωή»*. Ό  
Τσερνισέφσκι, Ινώ  έκτιμοϋσε πάρα πολύ τό ρόλο τής έπιστήμης, 
{κανε λάθος δταν φρονοϋσε δτι «ή βασική δΰναμη τής προόδου 
είναι ή έπιστήμη, δτι οί έπιτυχίες τής προόδου είναι άνάλογες μέ 
τό βα θμ ό τελειότητας καί μέ τό βαθμό διάδοσης τών γνώ σεω ν»1.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τής έπαναστατικο-δημοκρατικής 
Υλιστικής φιλοσοφίας στή Ρ ω σία  είναι ή Ιχθρότητά της δχι μόνο 
πρός τή δουλοπαροικία, άλλά καί πρός τό άστικό καθεστώς. Ά π ό  
ίδ ώ  άπέρεε ό ουτοπικός σοσιαλισμός τών Ρ ώ σω ν  έπαναστατών δη
μοκρατών. Σ έ διάκριση άπό τούς ούτοπιστές σοσιαλιστές τής Δυ
τικής Ε υρώπης, οί κλασικοί τής ρωσικής φ ιλοσοφίας άρνοϋνταν 
τόν είρηνικό μεταρυθμιστικό δρόμο πρός τό  σοσιαλισμό καί άνα- 
γνώριζαν τήν άνάγκη τής Ιπαναστατικής έξάλειψης τής ίκμετάλ- 
λευσης. 'Ω στόσο  οί Ρ ώ σοι έπαναστάτες δημοκράτες δέν έβλεπαν 
τόν πραγματικό ίστορικό δρόμο τής έξάλειψης τοϋ καπιταλισμοΰ, 
τό  δρόμο πού περνάει μέσα άπό τήν άπελευθερωτική πάλη τοϋ



προλεταριάτου xai τήν προλεταριακή Ιπανάσταση. Δέν ξεχώριζαν 
τό προλεταριάτο άπό τή μάζα τώ ν  έργαζομένων, τώ ν  «άπλών Αν
θ ρ ώ π ω ν » , xai περίμεναν τήν έπαναστατική, σοσιαλιστική π ρ ω 
τοβουλία προπαντός άπό τήν άγροτιά . ΟΙ άντιλήψεις αύτοΰ τοΟ 
είδους δέν μπορούσαν, φυσικά, να γίνουν ή Ιδεολογική σημαία 
τής άπελευθερωτικής πάλης τοΰ προλεταριάτου, ή φιλοσοφική 
θεω ρία , που όδηγεΐ τους έργαζόμενους στήν πραγματική Ιξά· 
λειψή κάθε καταπίεσης καί κάθε έκμετάλλευσης Ανθρώπου άπό 
άνθρω πο.

Ε παναστατικό-δημοκρατικές υλιστικές Ιδέες άναπτΰχθηκαν 
κάτω  άπό τήν έπίδραση τών πρωτοπ όρω ν Ρ ώ σω ν στοχαστών καί 
σέ άλλες χώρες τής Ε ύρώπης, δπω ς λόγου χάρη στή Βουλγαρία 
{Χ ρήστο Μ πότεφ) καί στή Σερβία  (Σ . Μ άρχοβιτς).

0 1  τ α ξ ικ έ ς  κ α ί γ ν ω σ ιο λ ο γ ιχ έ ς  ρ Ι ζ « ς  τοΟ  Ιδεαλ ισμ οΟ . Ό
Ιδεαλισμός, σάν συγκεκριμένη μορφή κοινωνικής συνείδησης, δέν 
υπάρχει άνέκαθεν, άλλά γεννιέται μέ τήν άνάπτυξη τής ταξικής 
κοινωνίας. Ό  Β . I . Λένιν τόνιζε έπανειλημμένα δτι σέ τελευ
τα ία  άνάλυση δ Ιδεαλισμός άποτελεΐ έκλεπτυσμένη παπαδοσΰνη, 
έπιστημονικοφανή έκθεση τώ ν  θρησκευτικών άπόψεων. Ά π ό  δώ  
φαίνεται καθαρά δτι ό  κοινωνικός ρόλος τοΰ Ιδεαλισμού είναι 
άνάλογος πρός τόν κοινωνικό ρόλο τής θρησκείας. Ή  θρησκεία 
είναι τό Ιδεολογικό δπλο τώ ν κυρίαρχων Ιχμεταλλευτιχών τά 
ξεω ν ' ή θρησκεία βοηθά αύτές τίς τάξεις νά χρατοΰν σέ υποταγή 
τΙς έργαζόμενες μάζες' ή θρησκεία άντανακλά τήν ύποδοΰλωση 
τών έργαζομένων μαζώ ν, τή βαριά καταπίεσή τους. Ό  Ιδεαλι
σμός, δπω ς χαί ή θρησκεία, ρίχνει 5να πέπλο στήν κατάσταση 
πραγμάτων πού δπάρχει στήν Εκμεταλλευτική κοινωνία, σέ διά
κριση δμ ω ς άπό τή θρησκεία, δέν χηρΰττει τή συνδιαλλαγή μέ 
τά  έκμεταλλευτικά συστήματα κατ* εϋθείαν καί άμεσα, άλλά μέ 
συγκαλυμμένη, έκλεπτυσμένη μορφή. Έ τ σ ι ,  λόγου χάρη ot Ιδεα
λιστές ΰποβάλλουν στίς μάζες τήν Ιδέα δτι ή άλλαγή, ή βελτίω
ση τής υλικής τους κατάστασης δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί 
μέ ΰλικά, έπαναστατικά μέσα S είναι άπαραίτητη, λένε, ή ήθι- 
κή αΰτοτελειοποίηση, ή άλλαγή τής συνείδησης, κι δχι τής ίδιας 
τής πραγματικότητας. "Ο π ω ς τόνιζε ό Μ άρξ, ot Ιδεαλιστές ΰπο- 
καθιστούν τήν άλλαγή τής πραγματικότητας μέ τήν άλλαγή ά 
πλώς καί μόνο τής συνείδησης, καί κηρύττουν τή συνδιαλλαγή 
μέ τά  άντιδραστικά καθεστώ τα μέσω μιας διαφορετικής έρμη- 
νείας τους.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ Ιδεαλισμού, δπω ς παρατηρεί
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δ Λένιν, είναι δτι τό δγονο αυτό λουλούδι βλασταίνει πάνω  στό ζω ν 
τανό δέντρο τής άναπτυσσόμενης άνθρώπινης γνώσης. Σ έ σύν
δεση με αύτό γεννιέται τό ζήτημα τώ ν γνωσιολογικών (γνωσιο- 
θεωρητιχών) ριζών τοΰ Ιδεαλισμού, δηλαδή τό  ζήτημα τής σχέ
σης του πρός τό προτσές τής γνώσης.

*0  Λένιν τόνιζε δτι κάθε αφαίρεση έφ ’  δσον δέν συνδέεται 
δμεσα μέ τό άντικείμενο τής αίσθησιακής άντίληψης, άποτελεΐ 
άπομάκρυνση τής σκέψης άπό τήν πραγματικότητα, άπομάκρυν- 
ση πον κάτω  άπό ορισμένες κοινωνικές συνθήκες μπορεί νά με- 
τα τν -π εΐ σέ ρήξη άνάμεσα στήν άφηρημένη σκέψη καί τή συγ
κεκριμένη πραγματικότητα. «*Η γνώση τοΰ άνθρώπου— ίλεγε & 
Β . I . Λένιν— δέν άποτελεΐ... εύθεία γραμμή, άλλά καμπύλη, π ον  
πλησιάζει έπ* δπειρον σέ μιά σειρά κύκλου;, σέ έλικα. "Ε να δ -  
ψ ηοδήποτε τμήμα, τεμάχιο, κομματάκι αυτής τής καμπύλης μπο
ρεί νά μετατραπεΐ (να μετατραπεΐ μονόπλευρα) σέ αυτοτελή δ -  
λοχλήρωμένη, εύθεία γραμμή, που (δν δέν δει κανείς τό  δάσος 
π ίσω  άπό τά  δέντρα) δδηγεΐ τότε στό βάλτο, στήν παπαδο- 
σύνη...»*

Ή  θέση αύτή τοΰ Β. I . Λένιν δείχνει δτι δ Ιδεαλισμός, σέ 
άντίθεση πρός τόν ύλισμό, δέν έκφράζει τό βασικό περιεχόμενο 
τής γνώ σης, άλλά 2να κομματάκι του, κι αύτό έσφαλμένα έρμη· 
νευμένο, μεταμορφωμένο σέ κάτι τό συνολικό, τό κύριο, τό κα 
θοριστικό. ‘ Η  Ιδεαλιστική φιλοσοφία σημαίνει ^μονομερή» έξογ- 
χωμένη... άνάπτυξη (διόγκωση, παραφούσχωμα) ένό; άπό τά  μι- 
χροχαρακτηριστικά, μιας άπό τίς πλευρές, Ινός άπό τά  δρια τής 
γνώσης σέ κάτι τό άπόλυτο, τό άποσπαβμένο  άπό τήν υλη. άπ ό 
τή φύση, σέ κάτι τό θεοποιημένο» *. "Ε τσι, λόγου χάρη, δ  Π λά
τωνας άποσποΰσε τίς Ιννοιες που άντανακλοΰν τά γενικά γνω ρί
σματα τώ ν άντικειμένων (σπίτι, δέντρο, άνθρω πος χτλ.) άπό τά  
Ιδια τά άντικείμενα, δηλαδή άπό τά σπίτια, τα δέντρα, τούς άν
θρώπ ους πού ύπάρχουν σάν πραγματικά άντικείμενα, καί ξεκι
νώντας άπ* αύτή τή βάση φανταζόταν δτι ή Ιννοια τοΰ δέντρον 
προηγείται άπό τήν πραγματική ύπαρξη τώ ν  δέντρων καί η ; βρί
σκεται στό άνθρώπινο κεφάλι, άλλά κάπου 2ξω άπό τό γύρω  κό
σμο, στό Ιπέκεινα βασίλειο τών αΙώνιων Ιδεών. «Μ ονοκομματιά 
καί μονομέρεια, στατικόκτητα καί αποστέωση, ύποκειμενισμός χαί

1. Β. 1. A im , Φιλοσοφικά ιετράδια 1947, σελ 330.
2. Στό ίδιο. σελ. 330.
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Υποκειμενική τύφλωση v o i là  * οί γνωσιολογικές ρίζες τοδ ίδεαλι- 
«μ ο δ »  *.

"Ε τσι, τό προτσές τής γνώσης Εμπεριέχει (λόγω  τής συνθε- 
τότητας χαί τής άντιφατικότητάς του) τή δυνατότητα τοδ ίδεα- 
λισμοδ, ω στόσο ή δυνατότητα αΥτή μεταιρέπεται σέ πραγματι
κότητα μόνο δταν συντρέχουν δρισμένα κοινωνικά συμφέροντα, 
βρισμένες τάξεις. Μ ία μονομερής υποκειμενική, άπλουστευμένη 
Εκτίμηση τοΰ ένός ή τοδ άλλου φαινομένου Εμπεριέχει τό σπέρ
μα τοδ ίδεαλισμοδ που άναπτύσσεται χαί μετατρέπεται σέ ίδεα- 
λιστιχή άντίληψη, έχει δπου τοδτες ή Εκείνες οί χοινωνικές τά 
ξεις Ενδιαφέρονται γι’  αύτό; "Ε τσι, ή κυριαρχία τοδ ίδεαλισμοδ 
στίς σύγχρονες κεφαλαιοκρατικές χώρες συνδέεται άμεσα μέ τήν 
κυριαρχία τής άστικής τάξης, που Ενδιαφέρεται για τή διατή
ρηση καί τή διάδοση τής άντιδραστικής ίδεαλιστικής κοσμοθεω 
ρ ία ; πού καταστρέφει τό ήθικό τών Εργαζομένων. Συνεπώς, ή 
δυνατότητα τοδ ίδεαλισμοδ Υπάρχει μέσα στό ίδιο τό αντιφατι
κό, πολύπλευρο προτσές τής γνώσης, ή δυνατότητα δμ ω ς αύτή 
γίνεται πραγματικότητα μόνο στήν ταξική κοινωνία. Μέ τήν Εξά- 
λειψη τής ανταγωνιστικής κοινωνίας Εξαφανίζεται καί τό ίστορι- 
κό της προϊόν— δ  Ιδεαλισμός.

2. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός 
είναι ή άνώτατη μορφή ύλισμοΟ

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός Υλισμός διαφέρει ποιοτικά άπό 
■δλες τίς προηγούμενες Υλιστικές διδασκαλίες. ’ Α φ ο δ  άφομοίωσε 
έπαναστατικά · κριτικά τίς πρωτοπόρες παραδόσεις τών προη
γουμένων του Υλιστικών διδασκαλιών, ό  μαρξιστικός φ ιλοσοφι
κός Υλισμός στάθηκε κατ’  άρχήν καινούργια άνώτερη βαθμίδα 
Ανάπτυξης τής φιλοσοφικής σκέψης. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός 
Υλισμός δέν είναι μόνο μιά σωστή γνωσιοθεωρία τοδ κόσμου, 
άλλα χαί ή θεωρητική θεμελίωση τοδ Επαναστατιχοδ μετασχημα
τισμοί τοδ κόσμου.

*Η έ ν ό τ η τ α  δ ια λ εκ τικ ή ς  μ βθόδου  κ α ί ύ λ ισ τ ικ η ς  θ « ω ρ ία ς .
Ή  ριζική διαφορά τοδ Υλισμοδ, δπω ς τόν δημιούργησε δ  μ αρ
ξισμός, άπό δλες τίς προηγούμενες του Υλιστικές διδασχαλίες 
είναι δ διαλεκτικός του χαρακτήρας.

* -Ν ά. Σύπ.
1. Β. I. Aértv, Φιλοσοφικά τετράδια. 1947. σ*λ. 330.
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Μ αρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός ϊσον διαλεκτικός ύλισμός. 
Διαλεκτική καί υλισμός Αποτελούν στή μαρξιστική -  λενινιστιχή 
φ ιλοσοφία Ινα  ένιαίο σύνολο. Ή  μαρξιστική διαλβκτική μέθοδος 
κατευθύνει τή γνώση μας τής Αντικειμενικής πραγματικότητας, 
ξανοίγοντας μπροστά μας τή γενιχή είχόνα τοΰ ΑλληλοχαθορισμοΟ 
καί τής έξέλιξης τώ ν  φαινομένων. *0  μαρξιστικός φιλοσοφικός 
ύλισμός Αποκαλύπτει τήν ύλιχή βάση τής Αλληλεξάρτησης, τής 
κίνησης, τής έξέλιξης τώ ν φαινομένων χαί δείχνει τόν Επιστημο
νικό δρόμο τής γνώσης τους.

Τ α βασικά γνωρίσματα τής μαρξιστικής διαλεκτικής μεθόδου 
χαρακτηρίζουν τήν έξέλιξη τής ίδιας τής ΰλης, πού υπάρχει σαν 
συναρτημένο ένιαίο σΰνολο καί βρίσκεται σέ κατάσταση Αδιάχο- 
πης χίνησης. *Η ίδια Ακριβώς ή ΰλη είναι ποιοτικά πολυποίκιλη, 
καί οΐ Ανεπαίσθητες ποσοτικές Αλλαγές που συντελοΰνται στόν 
ύλιχό κόσμο όδηγοΰν σέ ριζικές ποιοτικές Αλλαγές. Ό  νόμος τής 
πάλης τώ ν Αντιθέτων, που Αποχαλύπτει τήν πηγή τής έξέλιξης, 
ένυπάρχει στήν Ιδια τήν ΰλη. *0  νόμος αύτός Αποτελεί τό  έσω · 
τερικό περιεχόμενο τής έξέλιξης δλων τών ύλιχών πραγμάτων καί 
προτσές.

Ό  μαρξισμός - λενινισμός, χάνοντας διάχριση Ανάμεσα στή  
μέθοδο και τή θεω ρία , δέν τις Αντιπαραθέτει καθόλου τή μ ιά  
στήν αλλη. Τ ά  βασικά γνωρίσματα τής μαρξιστικής διαλεκτικής 
μεθόδου ΑποτελοΟν έκφραση τών πιό γενιχών νόμων τής έξέλι
ξης, πού προσιδιάζουν σέ δλα τα ύπάρχοντα· γι’ αύτό, ή υλιστι
κή διαλεκτική σαν μέθοδος γνώσης αποτελεί κάτι τό Ανάλογο 
πρός τήν πραγματικότητα. Ή  μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος 
έξέτασης τώ ν φαινομένων τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας είναι 
ύλιστιχή. Ά π ό  τό  Αλλο μέρος ή μαρξιστική φιλοσοφική ερμη
νεία τοϋ κόσμου διαφέρει Από τή θεωρία τοΰ μεταφυσικού ύλι- 
σμοΰ κατά τό δτι είναι διαλεκτική. “ Ετσι ό μαρξιστικός φιλοσο
φικός ύλισμός σημαίνει διαλεκτική - υλιστική ερμηνεία τοΰ κό
σμου, πού είναι ή μοναδικά σω στή έξήγηση τώ ν φαινομένων τοΰ 
γύρω  κόσμου στήν ένότητα κα'ι στήν πολυμορφία τους, στήν κί
νηση, στήν Αλλαγή καί στήν έξέλιξη τους.

Ό  διαλεκτικός ύλισμός συνδέεται δργανικά μέ τ'ις καταχτή
σεις δλων τών έπιστημών χαί γι’  αύτό ξεπερνά yai παραμερί
ζει τελείως τή μηχανιστική στενότητα πού προσιδίαζε στόν ύλι- 
σμό τοΰ 17ου— 18ου αΙώνα. Οί προμαρξιστές ύλισιές ταύτιζαν 
τήν ΰλη μέ τή μάζα και θεωρούσαν τή μάζα απόλυτα αμετάβλητη. 
*0  διαλεκτικός ύλισμός Απέδειξε δτι δλες οί Ιδιότητες τή ; ΰλης 
είναι μεταβλητές. Σύμφω να μ ’  αύτό, δ μαρξιστικός φιλοσοφικός



υλισμός βλέπει χήν ΰλη σάν άπειρα πολύμορφη, άπορίπτοντας 
τήν Αναγωγή τής ΰλης σ ’  ενα όποιοδήποτε είδος. Ό  προμαρ· 
ξιστικός υλισμός, ταυτίζοντας τήν ΰλη μέ τήν ούσία, δέν κατα
λάβαινε σέ τί συνίσταται ή υλική βάση τής κοινωνικής ζω ής. *0  
μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός εδειξε δτι ΰλη είναι ή αντικει
μενική πραγματικότητα, δηλαδή δλα δσα  υπάρχουν εξω  καί ανε
ξάρτητα άπό τή συνείδηση και Αντανακλώνται σ ’  αυτήν.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, σέ αντίθεση πρός τό με
ταφυσικό υλισμό, συνάγοντας τή συνείδηση άπό τήν ΰλη, δέν 
τήν ταυτίζει μέ τήν ΰλη. Ή  ΰλη υπάρχει εξω  και ανεξάρτητα 
από τή συνείδηση, συνεπώς ή συνείδηση δέν είναι ΰλη, δν καί 
είναι αναπόσπαστη άπό τήν ΰλη.

Ή  συνείδηση δέν υπάρχει Ιξω , άνεξάρτητα άπό τό υποκεί
μενο, δπ ω ς προσπαθούν νά αποδείξουν οί κάθε λογής Ιδεαλιστές. 
Ή  συνείδηση είναι προϊόν τής ΰλης, ή ϊδια δμ ω ς ή συνείδηση 
δέν είναι πια ΰλη, άλλα μόνο μια Ιδιαίτερου εϊδους Ιδιότητα της 
σέ νι|»ηλό βα θμ ό δργανωμένης ΰλης. "Ε τσι ό μαρξιστικός φ ιλο
σοφικός υλισμός αποκρούει κατηγορηματικά τόσο τήν άπόλυτη 
αντιπαράθεση συνείδησης καί ΰλης δσο κα'ι τήν ταύτισή τους, 
βγάζοντας στό φ ώ ς  τή διαλεκτική αμοιβαία σχέση συνείδησης καί 
είναι, νόησης καί Αντικειμενικής πραγματικότητας. ‘ Ο  Β . I . Λ έ-  
\ IV, σημειώνοντας τίς δημαγωγικές δηλώσεις τώ ν Ιδεαλιστών σχε
τικά μέ τό οτι δήθεν δ μαρξιστικός υλισμός άντιπαραθετει άπ ό- 
λυτα τό ψυχικό στό σωματικό, τόνιζε δτι δ διαλεκτικός υλισμός 
περιορίζει αυτή τήν αντιπαράθεση στά πλαίσια τοΰ ζητήματος : 
ποιό είναι τό πρωτεϋον καί ποιό τό  δευτερεϋον, τό παράγω γο.

‘ Ο μαρξιστικός ύλισμός, άπορίπτοντας τήν άπόλυτη άντιπαρά- 
θεση συνείδησης καί ΰλης, πνευματικοϋ καί ΰλικοϋ, δείχνει δτι 
ανάμεσα τους υπάρχει διαλεκτική αμοιβαία σχέση. Ή  συνείδηση 
γεννιέται άπό τό  είναι, άπό τό άλλο μέρος δμως άσκεΐ άντίστρο- 
φη επίδραση πάνω  στό είναι* άποτελεΐ Ιτσι ουσιαστικό π α ρά 
γοντα στήν άλλαγή τοϋ ίδιου τοϋ είναι. “ Ε τσι, λόγου χάρη, ή 
κοινωνική συνείδηση τώ ν  άνθρώ πω ν, άντανακλώντας τήν ύλική 
ζω ή τής κοινωνίας, μπορεί να άσκεΐ πότε Ιπιταχυντική καί πότβ 
Επιβραδυντική Ιπίδραση στήν Ιξέλιξη τής υλικής ζω ής τής κοι
νωνίας.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός συνδέεται κατ’  ευθείαν 
καί άμεσα μέ τίς νεότατες άνακαλύψεις τών Ιπιστημών, μέ τίς 
κατακτήσεις τής φυσικής, τής βιολογίας, τής ψυχολογίας κτλ. Ό  
διαλεκτικός ύλισμός γενίκευσε φιλοσοφικά τ'ις μεγάλες ανακαλύ
ψεις τοϋ 19ου καί τοϋ 20οϋ αίώνα . Κ άθε νέα βαθμίδα στήν Ι·

295



ξέλιξη τής έπιστήμης επιβεβαιώνει τό  μαρξιστικό φιλοσοφικά υ 
λισμό καί αποτελεί ταυτόχρονα βάση για νέες φιλοσοφικές γε
νικεύσεις, πού πλουτίζουν τή μαρξιστική-λενινιστική κοσμοθεωρία.

*Η έ ν ό τ η τ α  υ λ ισ τ ικ ή ς  ά ν τ ίλ η ψ η ς  τ η ς  φ ύ σ η ς  κ α ί υ λ ι 
σ τ ικ ή ς  ά ν τ ίλ η ψ η ς  τ η ς  κ ο ιν ω ν ία ς . Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός 
υλισμός δδηγεΐ αναπόφευκτα στήν υλιστική αντίληψη τής ιστο
ρίας, σέ Ιπαναστατικά-κομμουνιστικά συμπεράσματα. 'Η  αν ώ 
τατη μορφή υλισμού, πού δημιούργησε δ μαρξισμός, διώχνει τόν 
Ιδεαλισμό από τό τελευταίο του καταφύγιο, άπό τήν κοινωνιο- 
λογία. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός χαρακτηρίζεται άπό 
τόν Β . I . Λένιν σάν «συνεπής υλισμός, πού αγκαλιάζει καί τήν 
περιοχή τής κοινωνικής ζω ή ς .. . » 1.

’ Ιδιαίτερο γνώ ρισμα τής διαλεκτικό-υλιστικής λΰσης τοΰ ζη 
τήματος τής σχέσης τής συνείδησης πρός τό  είναι άποτελεΐ τό 
γεγονός ότι άγκαλιάζει δχι μόνο τή φύση, άλλα καί τήν κοι
νω νία.

Ό  μαρξισμός - λενινισμός διδάσκει δτι τό κοινωνικό είναι, ό 
τρόπος παραγω γής τώ ν  υλικών αγα θώ ν  καθορίζει τή φυσιογνω 
μία τής κοινωνίας, χρησιμεύει σαν βάση τής Ιστορικής Ιξέλιξης.

« Ό  υλισμός γενικά— λέει δ Β . I . Λένιν— θεω ρεί τό  αντικει
μενικά πραγματικό είναι (ΰλη) άνεξάρτητο άπ ό τή συνείδηση, 
άπό  τήν αίσθηση , άπό τήν Ιμπειρία κτλ. τής άνθρω πότητας. Ό  
Ιστορικός υλισμός θεω ρεί τό  κοινωνικό είναι άνεξάρτητο χπό 
τήν κοινωνική συνείδηση τής άνθρωπότητας»*.

‘ Η  κοινωνική συνείδηση τοΰ άνθρώ που αντανακλά τό κοινω 
νικό είναι. Τ ό άντίκρυσμα τής κοινωνικής συνείδησης σαν άντα- 
νάκλασης τοΰ κοινωνικού είναι, άποτελεΐ Ικεΐνο πού ξεχωρίζει 
ριζικά τό διαλεκτικό υλισμό άπό τό μεταφυσικό υλισμό. ’ Α κ ό 
μ α  ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δείχνει δτι κάθε εστω  καί 
διαστρεβλωμένη, μή αληθινή, κοινωνική συνείδηση είναι γέννη
μ α τής πραγματικότητας. Ο ί Γ  άλλοι υλιστές, λόγου χάρη υπέθε
ταν δτι ή θρησκεία δεν άντανακλά τίποτε άπό τήν άντικειμενική 
πραγματικότητα, Ι φ ’  δσον δέν άποτελεΐ αληθινή άντίληψη. ’ Α ν
τίθετα , δ μαρξιστικός υλισμός δείχνει δτι ή θρησκευτική συνεί
δη σ η , τώ ν καταπιεζομένων καί έκμεταλλευομένων μαζώ ν άντανα
κλά σέ διαστρεβλωμένη μορφή τό γεγονός τής υποδούλωσής τους,

1. Β. I. Abt», Ά παντα, τόμ. 21ος. σελ. 32.
2. Β. I. Ah«f, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 312.
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\ής καταπίεσής τους από τούς Ικμεταλλευτές καί εκφράζει τόν 
οίκονομικό, πολιτικό καί πνευματικό ζυγό, στόν οποίο ύπόκειν- 
τα|, οί καταπιεζόμενες μάζες μέσα στήν ανταγωνιστική κοινωνία.

Ή  υλιστική αντίληψη τής κοινωνικής ζω ής εγινε δυνατή χά
ρη στο ξεπέρασμα τής αναγωγής τής ΰλης μόνο στή φυσική, χη
μική ή σέ δποιαδήποτε άλλη μορφή ΰπαρξής της, πράγμα πού 
προσιδίαζε στον παλιό υλισμό. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλι
σμός αποκαλύπτει τόν είδικό χαρακτήρα τής υλικής ζω ής τής 
κοινωνίας καί τά άντίστοιχά του είδικά χαρακτηριστικά τής κοι
νωνικής συνείδησης. Υ λ ικ ή  ζω ή τής κοινωνίας σημαίνει προπαν
τός παραγω γή υλικών άγαθώ ν, οί δύο βασικές πλευρές τής οποίας 
είναι οί παραγωγικές δυνάμεις καί οί άντίστοιχές τους σχέσεις π α 
ραγω γής άνάμεσα στούς άνθρώπους, σχέσεις πού διαμορφώ νον
ται καί υπάρχουν άνεξάρτητα από τή συνείδηση καί τή θέληση 
τώ ν  ανθρώ πω ν. 'Η  άλλαγή τής κοινωνικής παραγωγής καθορί
ζει τήν άλλαγή τής κοινωνικής συνείδησης. “ Ετσι καί στήν κοι
νωνία εκδηλώνεται σέ ειδική μορφή καί δρά ή βασική νομοτέ
λεια πού διαπιστώθηκε άπό τό μαρξισμό : ή ΰλη είναι τό π ρ ω 
τεύον, ή συνείδηση τό δευτερεΰον, τό παράγω γο.

Ή  μαρξιστική - λενινιστική φ ιλοσοφία , λύνοντας υλιστικά τό 
ζήτημα τής σχέσης τής κοινωνικής συνείδησης πρός τό κοινωνι
κό είναι δημιούργησε πάνω σ ’  αύτή τή θεωρητική βάση τήν Ιπι- 
στημονική κατανόηση δλου τοϋ Ιστορικού προτσές τής κοινωνικής 
ζω ής. *0  μαρξισμός θεω ρεί τήν κοινωνική έξέλιξη φυσικό - Ιστο
ρικό προτσές, ύποκείμενο σέ νόμους, πού δχι μόνο δέν έξαρτώ ν- 
ται άπό τή θέληση, τή συνείδηση καί τίς διαθέσεις τών άνθ ρώ 
πω ν, άλλά, άντίθετα, καθορίζουν τή θέληση, τή συνείδηση καί 
τίς διαθέσεις τους.

Ή  διαλεκτική άντίληψη τής ιστορίας στάθηκε ή φιλοσο
φική βάση γιά  τήν άπόδειξη τοΰ άντικειμενικά αναπόφευκτου 
τοΰ σοσιαλισμού. Π άνω  σ ’  αύτή τή θεωρητική βάση οί κλασικοί 
τοϋ μαρξισμοΰ - λενινισμοΰ Ιπεξεργάστηκαν τή διδασκαλία για 
τήν προλεταριακή έπανάσταση καί γιά τή δικτατορία τοΰ προλε
ταριάτου, τή διδασκαλία γιά τό  κιίσιμο τής κομμουνιστικής κοι
νωνίας.

Ή  υλιστική άντίληψη τής Ιστορίας πλουτίζει τή θεω ρία  τής 
γνώ σης, άποκαλύπτοντας τήν κοινωνική φύση τής γνώσης, δ ια 
σαφηνίζοντας τό ρόλο τής ύλικής, τής πρακτικής δράσης τών 
άνθρώ πω ν στό προτσές τής γνώσης. *0  προμαρξιστικός υλισμός 
δέν καταλάβαινε τήν ύλική, τήν πρακτική βάση τής γνώσης, 
δέν ϋβλεπε τή σύνδεση τής γνώσης με τήν ύλική παραγωγή καί
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μέ τήν κοινωνικοπολιτική ζωή τών άνθρώπων. Ά κ ό μ α  κα'ι στίο^ 
περιπτώσεις εκείνες πού ό προμαρξικός υλισμός τόνιζε τό ρόλο 
τής πράξης στή γνώση, ή ίδια ή πράξη νοούνταν κατά τρό*ο 
στενό, κυρίως σαν δράση πού Ιπιδιώκει ορισμένο όφελος ή σάν 
πείραμα. 'Η  υλιστική Αντίληψη τής ιστορίας αποκαλύπτει τήν 
αποφασιστική σημασία τής βασικής μορφής τής πρακτικής δρά
σης τών ανθρώ πω ν, τής υλικής παραγωγής, καί δείχνει πώ ς ή 
ύλική παραγωγή είναι εκείνη πού καθορίζει τήν Ιξέλιξη τής 
γνώ σης. Ό  μαρξισμός-λενινισμός αποκάλυψε ?τσι τή θέση τής 
γνώσης, στήν κοινωνική ζω ή, στήν ίστορία τής κοινωνίας, Ιρεύ- 
νησε τή σύνδεση θεω ρίας κα'ι πράξης κα'ι τοποθέτησε τή θεωρία 
τής γνώσης πάνω σέ Ιπιστημονικό έδαφος.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός μέ τήν ερμηνεία πού δίνει 
στα φαινόμενα τής φΰσης καί τής κοινωνίας θεμελιώνει θεω ρη
τικά τήν έπαναστατική άλλαγή τους. Χάρη στήν υλιστική αντί
ληψη τής ιστορίας εγινε δυνατό νά ξεπεραστεϊ ολοκληρωτικά και 
οριστικά ή ενατενιστικότητα πού προσιδιάζει στό μεταφυσικό υλι
σμό. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός εβαλε τέλος στή με
ταφυσική Αντιπαράθεση φΰσης και κοινωνίας και εδειξε δτι ή αλ
λαγή τής φύσης από τούς άνθρώπους άποτελεΐ τήν ύλική βάση 
τής κοινωνικής ζω ής, τή βάση τής γνώσης και δλης τής Ανθρώ
πινης ιστορίας γενικά. "Ε τσι, ή γνώση τής πραγματικότητας κα
τανοήθηκε για πρώτη φ ορά σαν Ισχυρό μέσο γιά τό μετασχημα- 
σμό της, Αποδείχθηκε δτι ή γνώση τών νόμων τή ; φύσης δη
μιουργεί τή δυνατότητα νά κατακτώνται πρακτικά αυτοί οί νόμοι, 
για νά χρησιμοποιούνται για τό καλό τοΰ Ανθρώπου. ‘ Ο  μαρξι
στικός φιλοσοφικός ύλισμός εβαλε τέλος στήν ένατενιστική Αντί
ληψη τήν κοινωνικής ζωής. Μ’  αυτή τήν έννοια δ Μ άρξ κα'ι 6 
"Ενγκελς τή φιλοσοφική θεω ρία  πού δημιούργησαν οί ίδιοι τή 
χαρακτήριζαν θεωρητική θεμελίωση τών δρόμ τοΰ έπαναστα- 
τικού, τοΰ κομμουνιστικού μετασχηματισμού τη , κοινωνίας.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός είναι μια ζωντανή διδα
σκαλία, πού έξελίσσεται Αδιάκοπα. 'Ο  Ιπαναστατικός, δημιουρ
γικός χαρακτήρας τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοϋ τόν 
κάνει Ισχυρό δπλο τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ή  Ακεραιότητα καί ή μονολιθικότητα του μαρξιστι
κού φιλοσοφικού ύλισμοϋ. Τ ά βασικά χαρακτηριστικά τοΰ 
μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοϋ διατυπώθηκαν Από τόν Μ άοξ 
και τόν "Ενγκελς. Στό εργο του ό Β. I. Λένιν επεξεργάστηκε 
πάρα πέρα τά βασικά αυτά χαρακ πειστικά . Σ τό  εργο τοΰ I . Β .



Στάλιν «Γ ιά  to  διαλεκτικό και Ιστορικό υλισμό» δίνεται ή άνά
πτυξη κα'ι ή συστηματική ?κθεση τών βασικών χαρακτηριστικών 
τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού υλισμού.

Τ ό πρώτο χαρακτηριστικό τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού υλι
σμού μιλά για τήν ύλικότητα τοΰ κόσμου καί άπορίπτει τήν 
Ιδεαλιστική, θρησκευτική αντίληψη για ύπαρξη εντεύθεν καί Ιπέ- 
κεινα κόσμου. Ή  ένότητα τοΰ κόσμου συνίσταται στήν ύλικότητα 
του, δηλ. στό δτι δλες οί ποικιλίες τοϋ υπαρκτού αποτελούν δια
φορετικές μορφές κίνησης τής ύλης. Τ α αντικείμενα, τά φ αινό
μενα είναι από τή φΰση τους ύλικά, καθώ ς καί οί νομοτέλειες 
πού διέπουν τήν κίνηση, τήν άλλαγή, τήν εξέλιξη, γιατί οί νομο
τέλειες αύτές δέν αποτελούν κάποια ύπερφυσικά θεσπίσματα, 
άλλα ορισμένες μορφές άλληλουχίας, άλληλοκαθορισμού τών φ α ι
νομένων.

Ά ν  τό πρώτο χαρακτηριστικό τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού 
ύλισμοΰ άπαντά στό έρώτημα : τί είναι ό κόσμος, τό δεΰτερο 
χαρακτηριστικό άπαντά στό έρώτημα : σέ πιά σχέση βρίσκον
ται μεταξΰ τους τά ύλικά καί τά πνευματικά φαινόμενα. Ή  ΰλη 
είναι τό πρωτεϋον, ή συνείδηση τό δευτερεϋον, δηλ. ή συνείδηση 
άποτελεΐ προϊόν μακρόχρονης έξέλιξης τής ύλης- ή συνείδηση 
είναι άναπόσπαστη άπό τήν ύλη δντας λειτουργία τής σέ ύψηλό 
βαθμό δργανωμένης ύλης, άντανάκλαση τής άντικειμενικής π ρ α 
γματικότητας.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δίνει άπάντηση στή δεύ 
τερη πλευρά τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας, άποκαλύ- 
πτοντας τή γνωσιολογική σχέση τής συνείδησης πρός τήν άντι- 
κειμενική πραγματικότητα, άποδείχνοντας τή γνωσιμότητα τοϋ 
κόσμου καί τώ ν  νομοτελειών του καί δείχνοντας τό δρόμο τής 
έπιστημονικής γνώσης. Ή  μαρξιστική φιλοσοφία άποδεικνΰει δτι 
τά δεδομένα τής αισθησιακής άντίληψης είναι πηγή γνώσης τοϋ 
έξωτερικοΰ κόσμου, πηγή άπ ’  δπου ξεκινά ή άφηρημένη νόη
ση. Οί θέσεις αύτές ξεκαθαρίζονται στό τρίτο χαρακτηριστικό 
τοΰ μαρξιστικοϋ φιλοσοφικοΰ ύλισμοΰ.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός άποτελεΐ τήν Ιπιστημο- 
νική - φιλοσοφική έρμηνεία, έξήγηση τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου. 
"Α ν  6 έπιστημονικός διαλεκη^ός τρόπος μελέτης τώ ν φαινομέ
νων είναι άδΰνατος χωρίς τό* υλισμό, μέ τή σειρά της μιά συ
νεπής έπιστημονική ·  ΰλιστική έξήγηση τοϋ κόσμου είναι άδΰνατη
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χωρίς τήν κατανόηση τής αλληλουχίας τών φαινόμενών, τής κί
νησης, τής αλλαγής, τής εξέλιξής τους. 'Ο  μαρξιστικός φιλοσοφι
κός υλισμός xuî ή μαρξιστική διαλεκτική μέθοδος αποτελούν μο
νολιθική ενότητα.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός άποτελεΐ τήν άνώτατη 
μορφή υλιστικής φιλοσοφίας, ποιοτικά διαφορετική απ ’ δλες τίς 
προηγούμενες της υλιστικές διδασκαλίες. Στήν προμαρξιστική 
εποχή υπήρχαν, καί διαδέχθηκαν ή μιά τήν αλλη, τρεις βασικές 
ιστορικές μορφές υλισμού : ο υλισμός τών πρωτοπόρων στοχα
στών τής δουλοκτητικής κοινωνίας, ό υλισμός τών πρωτοπόρων 
αστών στοχαστών, τότε πού ή αστική τάξη αποτελούσε ακόμα 
προοδευτική τάξη, πού αγωνιζόταν εναντίον τής φεουδαρχίας, 
καί ό υλισμός τών επαναστατών δημοκρατών, πού εφτασε στόν 
ανώ τατο βαθμό ανάπτυξής του στή Ρω σία —  ή φιλοσοφία τοϋ 
απελευθερωτικού κινήματος τών αγροτικών μαζών. Τό είδικό 
γνώρισμα τοϋ αρχαίου υλισμού είναι ή απλοϊκή διαλεκτική, πού 
στηρίζεται κυρίως στήν άμεση αισθησιακή Ινατένιση τής αντι
κειμενικής πραγματικότητας. Τό είδικό γνώρισμα τών υλι
στικών διδασκαλιών τοΰ 17ου καί τοΰ 18ου αιώνα είναι δ με
ταφυσικός, μηχανιστικός χαρακτήρας τους καί ή ιδεαλιστική τους 
αντίληψη τής Ιστορίας. Οι Ρ ώ σοι επαναστάτες δημοκράτες κατα
πιάστηκαν από πολύ κοντά μέ τό διαλεκτικό υλισμό, ω στόσο λόγω  
τής καθυστέρησης τής τοτινής Ρωσίας δέν μπόρεσαν νά ξεπερά- 
σουν πέρα ώ ς πέρα τά βασικά ελαττώματα τοΰ προηγούμενου 
υλισμού καί νά δημιουργήσουν μια κατ’  δρχήν νέα υλιστική 
φιλοσοφία .

Κοινό μειονέκτημα πού χαρακτηρίζει δλες αύτές τίς υλιστι
κές διδασκαλίες είναι δ Ιδεαλισμός στήν άντίληψη τής κοινωνι
κής ζωής.

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός διαφέρει ποιοτικά άπ ’ 
δλη τήν προηγούμενη υλιστική φιλοσοφία, έφ ’  δσον είναι διαλε
κτικός υλισμός. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δίνει τήν 
υλιστική άντίληψη τόσο τής φύσης δσο καί τής κοινωνικής ζ ω 
ής. Ή  μεγάλη σημασία τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοΰ 
συνίσταται στό δτι άποτελεΐ τό θεωρητικό δπλο τής έργατικής 
τάξης καί τοΰ κόμματός της στήν πάλη γιά τόν κομμουνιστικό 
μετασχηματισμό τοΰ κόσμου.
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Κ ΕΦΑΛΑΙ Ο ΟΓΔΟΟ

Η Υ Λ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο ΣΜ Ο Υ  
Κ Α Ι Η  Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  ΤΩΝ Ν Ο Μ Ο Τ ΕΛ Ε ΙΩ Ν  

Τ Η Σ  Ε Ξ Ε Λ ΙΞ Η Σ Τ Η Σ  Υ Λ Η Σ

1. Ή ριζική άντίδεση τοϋ ύλισμοΰ πρός τόν ιδεαλισμό 
στό ζήτημα τής ένότητας τοϋ κόσμου.

Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός ξεκινά από τήν παραδο
χή τής ΰλικότητας τοΰ κόσμου.

Μοναδική βάση καί πηγή τής άπειρης ποικιλίας τών φαινο
μένων τής φύσης είναι ή ϋλη. I V  αΰχό ή πραγματική ενότητα 
τοΰ κόσμου, διδάσκει ό διαλεκτικός υλισμός, συνίσταται στήν ύ- 
λικότητά του.

Λέγοντας δτι ή ενότητα τοΰ κόσμου συνίσταται στήν ΰλικό- 
τητά του, ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός είναι διαμετρικά 
αντίθετος πρός τόν ιδεαλισμό, πού βλέπει τήν ενότητα τοΰ κό 
σμου στήν «άπόλυτη Ιδέα», στό «κοσμικό πνεύμα», στή συνεί
δηση κτλ.

Στή σύγχρονη άστική φιλοσοφία υπάρχουν πλήθος φιλοσοφι
κές «μικροσχολές», πού ξαναζωντανεύουν τίς παλιές ίδεαλιστικές 
Ιπινοήσεις γιά προαιώνια θεϊκή ούσία τοΰ κόσμου. Οί λεγόμενοι 
«περσοναλιστές» δημιούργησαν μια απροκάλυπτα παπαδίστικη δι
δασκαλία, σύμφωνα μέ τήν δποία δημιουργός κάθε ύπαρκτοΰ εί
ναι ή θεία προσωπικότητα. Οί περσοναλιστές φαντάζονται τόν 
κόσμο σάν άθροισμα άτομικών πνευματικών δντων. « Ό  ανώ τα 
τος δημιουργός νοΰς άποτελεΐ τή βάση τοΰ κόσμου καί τήν πηγή 
κάθε πραγματικότητας», δηλώνει δ περσοναλιστής Ρ . Φλιούελ- 
λινγκ.

Ό  Ρ. Κάρναπ, άρχηγός μιάς φιλοσοφικής μικροσχολής τής
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μόδας, τής μικροσχολής τών «λογικών θετικιστών», αποσπά τή 
φιλοσοφία από τήν αληθινή πραγματικότητα κα'ι περιορίζει τά  κα
θήκοντα της σέ καθαρά λογικά προβλήματα, στήν άνάλυση τής 
σύνταξης τής γλώσσας κλπ. 01 σύγχρονοι Ιδεαλιστές, θεωρώντας 
τήν επιστήμη άποτέλεσμα αυθαίρετων πράξεων και καθαρά λογι
κών κατασκευών, προσπαθούν να παραμερίσουν κάθε σύνδεση 
τώ ν νόμων τής έπιστήμης μέ τόν υλικό κόσμο. Μοναδικό καθή
κον τής έπιστήμης είναι, δπως λένε, νά έπεξεργάζεται καθαρά 
τυπικούς συσχετισμούς, προορισμένους νά βάζουν σέ τάξη τά ά- 
ποτελέσματα τής έμπειρίας. *0  Φ. Φράνκ, πού ειδικεύεται στή 
διαστρέβλωση τής φυσικής έπιστήμης, άρνεΐται κατηγορηματικά 
τήν ύλικόιητα τοϋ κόσμου. Δηλώνει δτι μπορούμε νά μιλάμε γιά 
«φυσική πραγματικότητα» μόνο μέ τήν «έννοια τής πράξης» 
καί Ισχυρίζεται δτι τό περιεχόμενο ιής «φυσικής πραγματικό
τητας» καθορίζεται αποκλειστικά άπό τίς δικές μας πράξεις 
μέτρησης.

'Ο  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός άπορίπτει τά ψευτοε- 
πιστημονικά κατασκευάσματα τοΰ Ιδεαλισμού καί δείχνει δτι τά 
πολυποίκιλα φαινόμενα τοΰ κόσμου αποτελούν διάφορες μορφές 
καί εκδηλώσεις τής κινούμενης ΰλης.

Ή  παραδοχή τής ύλικότητας τοΰ κόσμου καί ή άρνηση τών 
έπέκεινα, ύπερυλικών δυνάμεων προσιδιάζει, βέβαια, σέ κάθε υλι
σμό. Τή θέση γιά τήν ύλικότητα τοϋ κόσμου ό ύλισμός πάντα 
τήν έπαιρνε σαν κάτι τό αυτονόητο, σαν φυσική καί αναγκαία 
προϋπόθεση τής επιστημονικής κοσμοθεωρίας. Μέ τήν άνάπτυξη 
τής φυσιογνωσίας καί τής φιλοσοφίας ή ιδέα τής ύλικότητας τοΰ 
κόσμου άποκτοΰσε δλο καί βαθύτερη θεμελίωση καί έξέλιξη.

Οί προμαρξιστές ύλιστές, ένώ διακήρυτταν τήν Ιδέα τής ύλι
κότητας τοϋ κόσμου, δέν ήταν σέ θέση νά έφαρμόσουν αύτή τήν 
Ιδέα μέ συνέπεια καί ώ ς  τό τέλος σέ δλα τά φαινόμενα. Δέν ήταν 
σέ θέση να έπεκτείνουν τή θέση τής ύλικότητας τοΰ κόσμου στήν 
περιοχή τώ ν φαινομένων τής κοινωνικής ζωής.

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός για πρώτη φορά στήν 
ίστορία τής φιλοσοφίας παραμέρισε τή στενότητα τοΰ παλιοΰ ύλι- 
σμοϋ καί έφάρμοσε μέ συνέπεια τήν Ιδέα τής ύλικότητας τοΰ 
κόσμου, έξηγώντας ύλιστικά δχι μόνο τή φύση μά καί τήν κοι
νωνία. Λ ύτό ήταν μια άπό τις μεγαλύτερες έπιτεύξεις τής φιλο
σοφικής σκέψης.

Ό  Μ άρξ καί ό  “ Ενγκελς κατέφεραν Αποφασιστικό πλήγμα 
στόν Ιδεαλισμό, πού βλέπει τήν ένότητα τοΰ κόσμου δχι στήν ύλι- 
χότητά του, άλλα στήν «πνευματικότητά» του, ή συνόγβι τήν
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ένότητα τοΰ κόσμου απ ό τίς ιδιομορφίες τής ανθρώπινης νόησης.
Ό  "Ενγκελς, υποβάλλοντας σέ κριτική τις Ικλεκτικές α π ό 

ψεις τοΰ  Ντύρινγκ, δείχνει δτι ή αναγνώριση τής ύπαρξης (τοϋ 
είναι) τοϋ χόσμου δέν αποτελεί άκόμα υλιστική λύση τοΰ προ
βλήματος τής ενότητας τοΰ κόσμου. Ό  ιδεαλισμός θεω ρεί τήν 
ύπαρξη τοϋ κόσμου ύπαρξη πνεύματος. Μ όνο τό υλικό είναι, δη
λαδή ή ύπαρξη τοΰ κόσμου ανεξάρτητα από τή συνείδηση, απ ο 
τελεί προϋπόθεση τής ενότητάς του, γιατί ό  κόσμος πρέπει π ρ ώ 
τα  νά ύπάρχει προτοϋ νά μπορεί νά είναι ένιαϊος.

Ό  "Ενγκελς, κριτικάροντας τόν Ντύρινγκ πού ισχυριζόταν 
δτι ή ένότητα τοϋ κόσμου γεννιέται, δήθεν, χάρη στήν ενοποιη- 
τική Ικανότητα τής νόησης, αποδείχνει δτι ή ένότητα τοΰ κό
σμου υπάρχει αντικειμενικά, ανεξάρτητα άπό τή συνείδηση καί 
άπ ό τή γνωστική δράση τής νόησης. Ή  σκέψη δέν μπορεί νά 
δημιουργήσει, νά κατασκευάσει τή σύνδεση, τήν ένότητα τώ ν φ α ι
νομένων καί νά τίς μπάσει στόν κόσμο. 'Η  σκέψη, ôtuv είναι 
δ ρ ΐή , απλώς αντανακλά τήν αντικειμενική ένότητα τώ ν φαινο
μένων τής φύσης" υπάγει τά  διά φ ορα  φαινόμενα σέ μια γενική 
έννοια, μόνο στήν περίπτωση πού ή ένότητα αυτή ΰφίσταται 
στήν ίδ ια  τήν πραγματικότητα. "Α ν  κατατάξουμε, ελεγε ό "Ε νγ 
κελς κοροϊδεύοντας τόν Ντύρινγκ, τή βούρτσα τώ ν παπουτσιών 
στήν κατηγορία τώ ν  θηλαστικών, άπ ’  αυτό δέ θ ά  βγάλει ή βούρ
τσα  τώ ν παπουτσιών μαστούς.

Ό  "Ενγκελς, στηριζόμενος στα  δεδομένα τής επιστήμης, εδει- 
ξε δτι ή φ υσιογνωσία  δλο καί περισσότερο βγάζει στό φ ώ ς  τήν 
υλική ένότητα τώ ν φυσικών προτσές. *0  νόμος τής διατήρησης 
καί τής μετατροπής τής ενέργειας άποκάλυψε τήν άδιάρηκτη, 
ένιαία σύνδεση τώ ν διαφ όρω ν φυσικών φαινομένων. Ή  ανακά
λυψη τοΰ γεγονότος τής ποιοτικής μετατροπής τής Ινέργειας σή* 
μαινε δτι ή ϊδια  ή φύση έμπεριέχει τήν πηγή τής κίνησης. 'Η  
ανακάλυψη τοΰ κύτταρου άποτέλεσε απόδειξη τής ενότητας τώ ν  
οργανισμών τώ ν  φ υτών  καί τώ ν ζώ ω ν . ‘ Η  θεω ρία  τοϋ Δαρβίνου 
εδειξε δτι δλοι οί υπάρχοντες ζωντανοί δργανισμοί Ιμφανίστηκαν 
σάν άποτέλεσμα τοϋ ένιαίου προτσές Ιξέλιξης τοΰ ζω ϊκοΰ κόσμου 
από τό απλό στό σύνθετο, καί για νά ΙξηγηθεΙ ή ύπαρξη τών δ ια φ ό
ρω ν ειδών ζώ ω ν  δέ χρειάζεται καμιά μυθολογική «θεϊκή δύναμη».

Στίς νέες Ιστορικές συνθήκες, στα  τέλη τοϋ 19ου καί στίς 
αρχές τοϋ 20οϋ αιώνα , δ Β . I. Λένιν στήν πάλη του Ιναντίον 
τοΰ μαχίσμοϋ υπερασπίζει τή θέση δτι ή ένότητα τοϋ κόσμου συ- 
νίσταται στήν ΰλικότητά του. Τονίζει δτι «μπορεί νά  χαρακτη 
ρ ίζοντα ι  ,,εν ια ΐα11 μόνο πράγματα, Ιδιότητες, φαινόμενα, Ινέρ-
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γειες πού είναι ένιαϊα, στήν αντικειμενική πραγματικότητα» *. 
« Ό  "Ενγκελς— λέει ό Λ ένιν— μάς εδειξε, παίρνοντας για π αρά
δειγμα τόν Ντύρινγκ, δτι μιά κάπως συνεπής φ ιλοσοφία μπορεί 
νά συνάγει τήν ενότητα τοϋ κόσμου εϊτε άπό τή νόηση— και τό 
τε είναι άνίσχυρηκατά τοΰ σπιριτουαλισμοϋ και τοϋ φιντεϊσμού ... 
κα'ι τά Ιπιχειρήματα μιας τέτιας φιλοσοφίας καταντοΰν ανα π ό
φευκτα φραστικές ταχυδακτυλουργίες— εϊτε άπό τήν άντικειμε- 
νική εκείνη πραγματικότητα, πού υπάρχει εξω  άπό μάς, πού άπό 
παλιά, παμπάλαια στή γνωσιολογία δνομάζεται ΰλη κα'ι άποτελεΐ 
αντικείμενο μελέτης τής φ υσιογνωσίας» *.

Ή  ενότητα τοΰ κόσμου έκδηλώνεται στήν εξέλιξη τώ ν άλλη- 
λοσυνδεομένων κα'ι άλληλομετατρεπομένων αντικειμένων και φ α ι
νομένων τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου. Τ ά πολύμορφα πράγματα 
κα'ι φαινόμενα τοϋ άντικειμενικοΰ κόσμου, Ινώ  παθαίνουν άκα- 
τάπαυστες ποσοτικές κα'ι ποιοτικές άλλαγές, Ινώ  άλλάζουν επ’ 
άπειρον τ'ις μορφές τους, παραμένουν ταυτόχρονα υλικά π ράγμα
τα  κα'ι φαινόμενα.

Ό  I. Β . Στάλιν στήν ίργασία του «Γ ιά  τό διαλεκτικό κα'ι 
Ιστορικό υλισμό» δίνει τήν άκόλουθη διατύπωση τής θέσης τής 
ΰλικότητας τοϋ κόσμου καί τώ ν νομοτελειών τής Ιξέλιξης του.

«Σ έ  άντίθεση πρός τον ιδεαλισμό πού θ εω ρεί τόν κόσμο Ιν- 
σάρκω ση τής ,,άπόλυτης ΐδέας“ , τοΰ ,,κοσμικοΰ πνεύματος", 
τής „συνείδη σης“ , ό φιλοσοφικός υλισμός τοΰ Μ άρξ ξεκινά άπό 
τήν άποψη δτι ό κόσμος είναι άπό τή φύση του ύλιχός δτι τά 
πολύμορφα φαινόμενα τοΰ κόσμου άποτελοΰν διαφορετικές δψεις 
τής κινούμενης ΰλης, δτι ή άλληλοσύνδεση καί δ άλληλοκαθορι- 
σμός τώ ν φαινομένων, πού διαπιστώνονται μέ τή διαλεκτική μέ
θοδο , άποτελοΰν νομοτέλειες τής Ιξέλιξης τής κινούμενης ΰλης, 
δτι δ κόσμος Ιξελίσσεται σύμφ ω να μέ τούς νόμους κίνησης τής 
ΰλης καί δέν ?χει άνάγκη άπό κανένα ,,κοσμικό πνεΰμα“ » *.

Στή  διατύπωση αυτή τονίζεται ή δργανική ένότητα τής μαρ
ξιστικής διαλεκτικής μεθόδου καί τοΰ μαρξιστικοΰ φιλοσοφικού 
ύλισμοΰ. 01 νόμοι τής υλιστικής διαλεκτικής είναι οί πιό γενικοί 
νόμοι τής Ιξέλιξης τής υλικής πραγματικότητας.

’ Α ποδείχνω τήν ένότητα τοΰ κόσμου σημαίνει άποδείχνω τήν 
ύλικότητά του. Ή  άπόδειξη αύτή άπορέει άπό δλη τήν Ιστορία

1. Β. I. Abu», "Απαντα, τόμ. 23ος σελ. 43.
2. Β. / .  Aktiv, Ά παντα, τόμ 14ος, σελ. 160.
3. / .  Β. Στάλιν, Ζητήματα τοΰ λενινισμού, 1952, σελ. 580—58
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τής φιλοσοφίας, τής φυσιογνωσίας κα'ι τών δεδομένων τής σύγ
χρονης έπιστήμης.

Ή  σύγχρονη Αστρονομία Ιχει δείξει δχι μόνο τήν Ινότητα 
τω ν  νομοτελείων, που διέπουν τήν κίνηση τώ ν ουράνιων σωμά* 
τω ν , Αλλά, χρησιμοποιώντας τή φασματική άνάλυση καί άλλες 
σύγχρονες έπιστημονικές μέθοδες έρευνας, απέδειξε κα'ι τήν ένό
τητα τής χημικής τους σύστασης. Κ άθε χημικά στοιχείο, δταν 
ύπάρχουν οί αντίστοιχοι δροι θερμοκρασίας καί άλλοι, Ακτινοβο
λεί τό δικό του φ άσμα , πού είναι χαρακτηριστικό μόνο γι’  αύτό 
τό ίδιο, δηλ. μια όμάδα όλότελα όρισμένων ήλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων, πού φαίνονται στό φασματοσκόπιο σαν όμάδα νομοτε
λειακά διαταγμένων φ ωτεινών ταινιών. "Ε τσι, λόγου χάρη, γιά 
τό φ άσμ α  τώ ν Ατόμων τοΰ νατρίου είναι χαρακτηριστικές δύο 
γραμμές διαταγμένες ή μια κοντά στήν Αλλη στό κίτρινο μέρος 
νοΰ φάσματος.

Ή  φασματική Ανάλυση Απέδειξε κανά τρόπο πειστικό δτι 
σ ’  δλα τά  ούράνια σώ μα τα δέν υπάρχει κανένα χημικό στοιχείο 
πού νά μή βρίσκεται στή γή. "Ε να διάστημα υπέθεταν δτι στήν 
Ατμόσφαιρα τοΰ ήλιου ύπάρχει Ινα  Αέριο, πού δεν είχε Ακόμα 
βρεθεί στή γή καί γι’  αύτό τό  λόγο τό  Αέριο αύτό.τό δνόμασαν 
ήλιον (Από τήν Ιλληνιχή λέξη ήλιος). 'Ω στόσο, υστέρα Από Ινα  
βρισμένο χρονικό διάστημα βρέθηκε ήλιον σέ μεγάλες ποσότητες 
καί στή γή κι δπ ω ς είναι γνω στό αύτό τό ελαφρό Αδρανές Αέρια 
παίζει δχι ευκαταφρόνητο ρόλο στήν αεροπλοΐα. 'Η  σύγχρονη 
Αστρονομία μέ βάση τις παρατηρήσεις και τούς θεωρητικούς υπ ο
λογισμούς Ανακάλυψε τήν έσωτερική δομή τοΰ ήλιου και τών 
Αστρων καί καθόρισε τή σύστασή τους. Σ ύμφ ω να, λόγου χάρη, 
μέ τίς έρευνες τοΰ σοβιετικοΰ Αστρονόμρυ Α . Μπ. Σέβερνι, μέσα 
στόν ήλιο περιέχονται 38 °/„ υδρογόνο, 59*/« ήλιον καί κάπου 3e/»  
Αλλα στοιχεία.

'Η  μελέτη τής σύστασης τώ ν μετεωρόλιθων, πού πέφτουν στή 
γή Από τά βάθη τοΰ διαπλανητικοΰ διαστήματος, έδειξε δτι απ ο
τελούνται βασικά Από σίδηρο κι δτι δέν περιέχουν κανένα χημι
κό στοιχείο πού νά μήν ύπάρχει στή γή.

'Η  ύλική Ινότητα τοΰ κόσμου έκδηλώνεται στό δτι οί νομο
τέλειες πού προσιδιάζουν στα  άτομα τώ ν χημικών στοιχείων είναι 
στά ουσιαστικά χαρακτηριστικά τους οί ίδιες γιά δλο τό  σύμ- 
παν. Β έβαια , οί συνθήκες ύπαρξης τώ ν  χημικών στοιχείων στα 
ούράνια σώ ματα δέν είναι ταυτόσημες μέ τις γήινες συνθήκες. Τ ά  
χημικά στοιχεία πού Απαρτίζουν λόγου χάρη τόν ήλιο βρίσκονται 
σέ συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Κοντά σ ’  αύτό τά Ατομα σέ



σημαντικό βαθμό είναι χωρίς ηλεκτρονικά περιβλήματα. Συνέ
πεια αΰτοϋ τοΰ γεγονότος είναι δτι ή πυκνότητα τής ΰ 'η ς  μέσα 
στόν ήλιο άποδείχνεται δεκάδες φορές μεγαλύτερη άπό τήν πυ
κνότητα τοΰ νεροΰ, πράγμα πού δέν συναντάται στίς συνθήκες 
τής γής. Ταυτόχρονα, παρά τήν τεράστια πυκνότητά τους, τά χη
μικά στοιχεία που απαρτίζουν τόν ήλιο, βρίσκονται σέ άεριώδη 
κατάσταση, πράγμα πού επίσης δέ συμβαίνει στή γή. Συνεπώς, 
ή ένότητα τής χημικής σύστασης δέν αποκλείει τήν ποιοτική Ιδιο
μορφία  τώ ν συνθηκών ύπαρξης τών υλικών αντικειμένων.

Ή  σΰγχρονη φυσική ανακάλυψε τή δομή τώ ν  άτόμων τώ ν 
χημιχών στοιχείων. "Ε δειξε δτι τά άτομα τών χημικών στοιχείων 
μποροΰν να μετατραποΰν τό ενα στό άλλο. Τ ό περιοδικό σύστη
μα τοΰ Μεντελέγεφ δείχνει δτι τά πολΰμορφα χημικά στοιχεία 
είναι ενωμένα μ ’  εναν ένιαίο νόμο, πού βρίσκεται στή βάση τής 
έξέλιξής τους κα'ι τής άλληλομετατροπής τους. Σ ’αύτό φανερώνε
ται ξεκάθαρα ή ένότητα δλων τών χημικών στοιχείων. Ή  ένό
τητα τοΰ κόσμου εκδηλώνεται καί στό γεγονός δτι τα «στοιχειώ
δη» σω μάτια  τής ΰλης είναι επίσης άλληλομετατρέψιμα, δπω ς 
καί τά ίδια τά  άτομα τών χημικών στοιχείων. Δέ χωρεΐ αμ φ ι
βολία δτι ή πάρα πέρα έξέλιξη τής έπιστήμης δέν μπορεί παρά νά 
άποκαλΰψει καινούργιες σχέσεις καί άλληλομετατροπές τώ ν σ ω 
ματίων τής ίλης, αποκαλύπτοντας έτσι δλο καί πιό βαθιά  καί 
ολόπλευρα τήν ένότητα τοΰ ύλικοΰ κόσμου, γιατί ή ένότητα αύτή 
έκδηλώνεται καθαρότατα στό γεγονός τής άλληλομετατροπής τών 
ποιοτικά διαφορετικών υλικών αντικειμένων καί τώ ν μορφών τής 
υλικής κίνησης πού συνδέονται άδιάρηκτα μέ αυτά τά  αντι
κείμενα.

Ό  νόμος τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ενέργειας, 
πού αποτελεί επιβεβαίωση τών βασικών θέσεων τοΰ ύλισμοΰ, δεί
χνει δτι οί ποιοτικά διαφορετικές μορφές χίνησης τής ΰλης (μη
χανική κίνηση, θερμότητα, ήλεκτρισμός κτλ.) ύπάρχουν σέ έσω 
τερική ένότητα, σέ στενή άδιάρηχτη σύνδεση μεταξύ τους. Οί 
διάφορες φυσικοχημικές μορφές χίνησης έχδηλώνονται σάν ειδι
κές μορφές τής ενιαίας στή βάση της χίνησης της ΰλης.

‘ Ο νόμος τη ; διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας 
διατηρεί τήν Ισχύ του καί στήν περιοχή τώ ν βιολογικών φαινο
μένων. 'Ο  Κ . Α . Τιμιριάζεφ μέ τίς εργασίες του γιά τή φ ω τ ο 
σύνθεση τώ ν  φυτών απέδειξε τό  έφαρμόσιμο αύτοΰ τοΰ νόμου 
στά  φυτά. « . . . ‘ Ο  νόμος τής διατήρησης τής ένέργειας— έγραψε ό 
Κ . Α . Τ ιμιριάζεφ— άποδείχνεται σω στός γενικά γιά τούς οργα
νισμούς τών ζώ ω ν  καί τών φυτών καί μας εξηγεί τή σύνδεση
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άνάμεσα στη λειτουργία τοΰ δργανισμοΰ χα'ι τή δαπάνη τής ού- 
οίας του»*. Ο ί ζωντανοί δργανισμοί, fiv κα'ι έχουν τ'ις δικές τους 
είδικες νομοτέλειες έξέλιξης, υποτάσσονται κα'ι στό γενικό νόμο 
τής διατήρησης καί μετατροπής τής Ινέργειας. *Η άνακάλυψη 
«Λτοΰ τοΰ γεγονότος κατέφερε πλήγμα στίς Ιδεαλιστικές Αντιλή
ψεις δτι υπάρχουν δ ιαφόρω ν είδών δυλες «ζωικές δυνάμεις», πον 
διέπουν δήθεν τήν έξέλιξη τώ ν  ζωντανών δργανισμών.

Ή  άνακάλυψη τής κυτταρικής δομής τών δργανισμών στά 
μέσα τοΰ 19ου αΙώ να έδειξε τήν ενότητα τών δργανισμών τών 
ζώ ω ν  καί τώ ν  φυτών . 01  έρευνες τώ ν  άκυτταρικών μορφώ ν ζωής, 
πού έχαναν τά  τελευταία χρόνια οί σοβιετικοί έπιστήμονε;, φ έρ
νουν τήν έπιστήμη πιό χοντά στή συγκεκριμένη λύση τοϋ π ρ ο 
βλήματος τής προέλευσης τής ζωντανής ουσίας άπό τή μή ζω ν 
τανή ΰλη καί αποτελοΰν καινούργια άπόδειξη τής υλικής ενότη
τας ζωντανής κα'ι μή ζωντανής φύσης.

Οί έργασίες τοΰ I . Π . Π άβλοφ  άνασκευασαν άπό τά θεμέ
λια τις άπόπειρες τοΰ Ιδεαλισμοΰ νά Ιξετάζει τά νοητικά προ
τσές άποσπασμένα άπό τήν-ΰλη. Ο ί έρευνες τοΰ Π άβλοφ άποτε- 
λοΰν θαυμάσια επικύρωση τής βασικής θέσης τοϋ υλισμού, δτι ή 
σκέψη είναι λειτουργία τοϋ ύλικοΰ σώ ματος, τοϋ έγκεφάλρυ.

Ή  σύγχρονη έπιστήμη δείχνει πώς δλα τά φαινόμενα τής 
φύσης— άπό τά  «στοιχειώδη» σω μάτια  ώ ς τά άστρα καί τά «στρ ι

φνά συστήματα, άπό τίς άκυτταρικές μορφές τή ; ζω ντανή ; ουσίας 
ώ ς τ ό  ανώ τατο προϊόν τής ζωντανής φύσης, τόν άνθρωπο καί τόν 
άνθρωπινο εγκέφαλο— υποτάσσονται στίς δικές τους, ειδικές νο
μοτέλειες. Μ ά παντοΰ καί πάντα οί νομοτέλειες αυτές είναι νο
μοτέλειες τής Ινιαίας ΰλης. Ή  ΰλη είναι άπείρως σΰνθεττ, καί 
ποικίλη ώ ς  πρός τίς μορφές, τίς ιδιότητες καί τίς Ικδηλώσεις της. 
Ή  ύλική ένότητα τοϋ χόσμου φανερώνεται στίς πραγματικές σχε- 
σεις τώ ν  ποιοτικά διάφ ορω ν υλικών σχηματισμών, στίς άλληλο- 
μετατροπές τώ ν  υλικών αντικειμένων, στήν ένότητα τών ποιοτι
κά Ιδιόμορφω ν πραγμάτων καί φαινομένων μέ τ ί ; γΰρω  συνθή
κες, στήν ύπαρξη γενικότατων νόμων, π^ύ Ισχύουν για τίς πιό 
διαφορετικές περιοχές τοΰ ύλιχοΰ κόσμου.

"Ε τσι λοιπόν, ή αιώνια κινούμενη καί μεταβαλλόμενη υλη 
είναι ή βάση χαί ή ούσία δλης τής ποικιλομορφίας τοΰ κόσμου. 
A h  ύπάρχει χατένας άλλος κόσμος έκτός άπό τά* κόσμο τής έπ’ 
δχειροψ έξελισσόμε*ης ΰλης. Ό  ύλισμός άπορίπχει κατηγόρημα-

1. Κ. Λ. Τψι&άζ»ψ, Διαλεχτά έργα, τόμ. II, Μόσχα 1948, σελ. 340.
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rutà χάβε έπιτόηση τοΰ Ιδεαλισμόν χαί τής θρησκείας γιά ύπαρ
ξη έπέχεινα κόσμου.

2. Ή μαρξιστική - λενινιστική άντίληψη τής Ολης

'Ο ρ ισ μ ό ς  τ η ς  Ο λης. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δι
δάσκει δτι ΰλη είναι ή αντικειμενική πραγματιχότητα, πού υπάρ
χει 8ξω και ανεξάρτητα άπό τή συνείδηση τώ ν άνθρώ πω ν. Ή  
ΰλη, γράφει δ  Κ . Μ άρξ, «είναι τό υποκείμενο δλων τώ ν άλλα
γώ ν »  *. Ή  λέξη «ΰλη» λέει δ  “ Ενγκελς, είναι μία συντομογραφία 
μέ τήν δποία συνοψίζουμε τά διάφορα αισθησιακά προσλαμβα
νόμενα πράγματα σύμφω να μέ τ'ις γενιχές τους Ιδιότητες. ‘ Ο  Β . 
I. Λένιν, δίνοντας ένσν άναπτυγμένο ορισμό τής δννοιας της 
ΰλης, γράφει : « . . .  "Υ λη είναι φιλοσοφική κατηγορία πού δηλώ 
νει τήν Αντικειμενική πραγματιχότητα, πού Εχει δοθεί στόν άν
θρω π ο  μέ τίς αισθήσεις του κϋΐ πού Αντιγράφεται, φ ω τογραφ ί
ζεται, Απεικονίζεται Από τίς αίσθήσεις μας, ένώ υπάρχει Ανεξάρ
τητα Απ’  αύτές» *. Καί πάρα κ ά τω : « . . .  “ Υλη είναι έκεΐνο πού, 
Επενεργώντας στά αίσθητήρια δργανά μας, παράγει τό αίσθημα* 
ΰλη είναι ή Αντικειμενική πραγματιχότητα, πού μας είναι δοσμέ
νη στό αίσθημα, κτλ.»* .

Ή  μαρξιστική · λενινιστική φιλοσοφία , ύποστηρίζοντας δτι 
ή ΰλη είναι Αντικειμενική πραγματιχότητα, πού υπάρχει Ανεξάρ
τητα Από τή συνείδηση, διδάσκει δτι ή ΰλη, παρουσιαζόμενη στήν  
Ατελεύτητη Ιξέλιξή της μέ διάφορες μορφές, είναι Αδημιούργητη 
χαί Αφθαρτη, δτι δέν Εξαφανίζεται χαι δέ δημιουργεΐται. Ό  νό
μος τής διατήρησης τής ΰλης, νόμος πού Αποκαλύπτει τό Αδη
μιούργητο καϊ τήν Α φθαρσία τής ΰλης χαί προϋποθέτει ποιοτική 
Αλλαγή τώ ν μορφ ώ ν της, είναι Απόλυτος, αΙώνιος νόμος τής φύσης.

Ό  μαρξιστικός-λενινιστικός δρισμός τής ΰλης καταφέρει πλή
γμα σέ δλες τ'ις παραλλαγές τοΰ Ιδεαλισμοΰ, πού έτσι είτε Αλ
λιώς Αρνεΐται τήν ύπαρξη τής Αντικειμενικής πραγματικότητας; 
τής ΰλης, ή Αποκρούει τή δυνατότητα τής γνώσης της.

Ή  σύγχρονη αντιδραστική, Ιδεαλιστική φ ιλοσοφία Επιτίθε- 
ται μέ Ιδιαίτερη μανία Εναντίον τής βασιχής θέσης τοΰ μαρξιστι
κού φιλοσοφικού ύλισμοΰ—τήν παραδοχή τής Αντικειμενικής 
ύπαρξης τής ΰλης. Λ όγου χάρη, δ ’ Αμερικανός Αντιδραστικός Ιδεα

1. Κ. Μάρξ, Φ. Ένγχβλς, Ά παντα, τόμ. III , 1938, σελ. 158.
2. Β. I. Àévtr, Ά παντα, τόμ. 14ος, οελ. 117.
3. Β. I. Λέην, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 133.
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λιστής φ ιλόσοφος Σ ανταγιάνα άρνεΐται τήν ύπαρξη τής ανεξάρτη
της άπό τή συνείδηση άντικειμενικής πραγματικότητας. *0  Σαν- 
ταγιάνα άποκαλεΐ <ζωώδικη πίστη», βιολογικό ένστικτο χωρ'ις 
έπιστημονιχή βάση τήν ΰλιστική παραδοχή τής ύπαρξης φύσης, 
τής ύπαρξης ιξωτερικών πραγμάτων, πού έπιδροϋν πάνω  μας 
χαί κροχαλοΰν τά  αισθήματα μας. "Ε νας άλλος ’ Αμερικανός άν- 
τιδραστιχός φ ιλόσοφος, ό Ντιούι, άποκαλεΐ τήν ΰλη «κούφια δνο- 
μ ασία»."Ε να ς "Α γγλος αντιδραστικός φιλόσοφος, ό Ράσσελ, ερμη
νεύει την έννοια τής ΰλης σαν απλό <ίτρόπο ταξινόμησης» τών 
παρατηρούμενων φαινομένων. *0  Ράσσελ Ισχυρίζεται λόγου χά
ρη, δτι τά ήλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα άτομα, τά 
μόρια καί τά  άλλα άντικείμενα, που μελετά ή Ιπιστήμη, είναι 
απλώς «λογικές κατασκευές» κι δχι υλικά πράγματα. ‘ Ο  «φυσι
κός» Ιδεαλιστής Φίλιπ Φράνκ ζητά νά Ιξοστρακιστεΐ άπό τήν επι
στήμη χι ή ϊδια  ή λέξη «ΰλη».

Ή  σύγχρονη άντιδραστική άστική φιλοσοφία προσπαθεί «νά 
θεμελιώσει θεωρητικά» τήν άρνηση τής ΰλης παραπέμποντας στήν 
Ιπιστήμη, διαστρεβλώνοντας τις Ιπιτεύξεις τής Ιπιστήμης, προσ
αρμόζοντας τήν Ιπιστήμη στους διχούς της άντιδραστικούς σκο
πούς. Ο ί άστοί Ιπιστήμονες μέ τή σειρά τους ίφοδιάζουν οί 
Ιδιοι τόν Ιδεαλισμό μέ ψευτοεπιστημονική Ιπιχειρηματολογία. Ό  
Ιδεαλιστής φυσικός Γιόρνταν, διαστρέφοντας τήν ούσία τώ ν  Ιπι- 
τεύξεων της σύγχρονης Ιπιστήμης, ισχυρίζεται δτι ή σύγχρονη 
φυσική Ιχει δήθεν Αποδείξει τήν «άφθαρσία  τής ΰλης» δτι άντι- 
χείμενο τής φυσικής δέν είναι δήθεν ή ΰλη, άλλά κάποιο άθροι
σμα μαθηματικών σχέσεων. Πολλοί άστοί φυσικοί Ιπιχειροΰν νά 
βροΰν στίς άνακαλύψεις τής σύγχρονης άτομιχής χαί πυρηνικής 
φυσικής τήν άπόδειξη τής «έξαφάνισης τής ΰλης» καί τής μετα
τροπής της σέ Ινέργεια.

*Η άρνηση τής ΰλης άπό τούς σύγχρονους άντιδραστικούς 
φ ιλοσόφους δέν είναι καθόλου καινούργια ίδεαλιστική γραμμή. 
Οί σύγχρονοι Ιδεαλιστές Ιπαναλαμβάνουν άπλώς τις μέθοδες τοΰ 
Ιπίσκοπου Μπέρκλι, πού πολεμούσε τόν υλισμό χαί ήταν υπέρ τής 
απομάκρυνσης τής έννοιας τής ΰλης άπό τή φιλοσοφία. 'Ε πανα
λαμβάνουν Ιπίσης τ'ις μαχιστικές μέθοδες » κριτικής» τοΰ ύλισμοΰ, 
πού ξεσκέπασε δ  Β . I . Λένιν στό βιβλίο του « ‘ Υλισμός καί Ιμ - 
πειριοχριτιχισμός».

Σ τά  τέλη τοΰ 19ου καί στίς άρχές τοΰ 20οΰ αΙώνα ή Ιξέλιξη 
τής φυσικής όδήγησε σέ άληθινά Ιπαναστατιχές άνακαλύψεις : 
άναχάλυψη τοΰ φαινομένου τής ραδιενέργειας, εΰρεση τής σύν
θετης δομής τοΰ άτόμου, άπόδειξη τής μεταβλητότητας τής μ ά
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ζας τοδ ήλεκτρονίου σέ έξάρτηση άπό τήν άλλαγή τής ταχύτητας 
τής κίνησής του κτλ. Οί άνακαλύψεις αυτές σήμαιναν δτι μπρο
στά στήν έπιστήμη ξανοίχθηκε ή ανεξάντλητη ποικιλία τώ ν Ιδιο
τήτων τής ΰλης, δτι ή έπιστήμη έβγαλε στό φ ώ ς  τή βαθιά  δια
λεκτική τώ ν υλικών μετατροπών. Ταυτόχρονα μπροστά στήν έπι
στήμη δρθώθηκαν μια σειρά καινούργια ζητήματα χαί προβλή
ματα, που ή λύση τους άπαιτοϋσε ριζική άνατροπή τώ ν  παλιών 
Ιννοιών. Ο ί μαχιστές, διαστρεβλώνοντας τήν πραγματική έννοια 
τώ ν  νέων άποκαλύψεων, έκμεταλλεύθηκαν τίς δυσκολίες έξέλιξης 
τώ ν έπιστημονικών θεω ριώ ν για τή θεωρητική θεμελίωση τής 
ύποκειμενικο-ίδεα)ιστικής τους φιλοσοφίας, για τόν αντιδραστι
κό Ισχυρισμό τους δτι «εξαφανίστηκε ή ΰλη».

Στις αρχές τοϋ 20οϋ αΙώνα ή άρνηση άπό μια μερίδα φ υσι
κών τής βασικής θέσης τοϋ φιλοσοφικού ύλισμοΰ— τής π αραδο
χής *ής ύπαρξης αντικειμενικής πραγματικότητας Ιξω  καί ανε
ξάρτητα άπό τή συνείδησή μας— έφερε μεγάλη ζημιά στήν έξέ
λιξη τής έπιστήμης. Αυτή ή παραίτηση μιας μερίδας φ υσιοδιφ ώ ν 
από τίς βάσεις τοΰ ΰλισμοδ υπήρξε άκριβώς ή ούσία τής κρίσης τής 
φυσικής. Ό  Λένιν τόνιζε δτι ,,άπό φιλοσοφική άποψη ή ού σ ία " τής 
κρίσης τής σύγχρονης φ υσικής" βρίσκεται στό γεγονός δτι ή  χαλιά 
φυσική έβλεπε τίς θεωρίες της σαν ,,πραγματική γνώση τοϋ ΰλιχοϋ 
κόσμ ου ", δηλ. σαν αντανάκλαση τής άντικειμενιχής πραγματικό
τητας. Τ ό νέο ρεΰμα τής φυσικής βλέπει τίς θεωρίες σαν άπλά 
σύμβολα, σημεία, σημάδια γιά τήν πρακτική δράση, δηλαδή άρ- 
νεΐται τήν ΰπαρξη αντικειμενικής πραγματικότητας Ανεξάρτητης 
άπό τή συνείδησή μας καί αντανακλώμενης ά π ' αυτήν».

< Ή  ονσία  τής κρίσης τής σύγχρονης φυσικής συνίσταται στήν 
ανατροπή τών παλιών νόμων καί βασικών άρχών, στήν άπόριψη 
τής ύπαρξης αντικειμενικής πραγματικότητας Ι ξω  άπό τή συνεί
δηση, δηλ. στήν αντικατάσταση τοΰ ύλισμοΰ άπό τόν ιδεαλισμό 
καί τόν αγνωστικισμό» '.

Στήν πραγματικότητα οί νέες ανακαλύψεις δέ σήμαιναν καί 
δέ σημαίνουν καθόλου «έξαφάνιση τής ΰλης# σάν άντικειμενικής 
πραγματικότητας, πού ύπάρχει έξω  καί ανεξάρτητα άπό μας. Κ ά
τι παραπάνω, οί νέες ανακαλύψεις τής φυσικής δείχνουν δτι ή 
επιστήμη άποκάλυψε ακόμα πληρέστερα καί βαθύτερα τίς Ιδιότη
τες τής υλης, τίς νομοτέλειες τής έξέλιξης της.

Στήν πάλη κατά τοϋ ύλισμοΰ οί μαχιστές προσπάθησαν νά 
χρησιμοποιήσουν άλλη μία Ιδιομορφία τής έξέλιξης τής φυσικής.

1. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τομ. 14ος, σελ. 243—245.
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Ή  φυσική στά τέλη τοϋ 19ου κα'ι στις αρχές τοΰ 20οϋ αιώνα 
άρχισ* νά Ιφαρμόζει δλο xai περισσότερο τή μαθηματική μέθοδο 
στίς θεωρητικές Ιρευνές της. Α υτό ερμηνεύτηκε άπό τούς Ιδεα
λιστές σβν δήθεν άπόδειξη τής «έξαφάνισης τής ΰλης». « Ή  με
γάλη Ιπιτυχία τών φυσικών επιστημών— εγραφε ό Λένιν— ή προ
σέγγιση σε τέτια ομοιογενή κα'ι απλά στοιχεία τής ΰλης, πού ot 
νόμοι τής κίνησής τους επιδέχονται μαθηματική διεργασία, κάνει 
τού ; μαθηματικούς νά ξεχνούν τήν ΰλη. « Ή  ΰλη εξαφανίζεται», 
μένουν μόνο οι εξισώ σεις»1.

Στήν πραγματικότητα, δπως εδειξε ό Λένιν, ot μαθηματικές 
εξισώσεις, πού μπαίνουν στ'ις θεωρίες τής φυσικής, χρησιμεύουν 
σαν μέσο, πού μ ’  αυτό ή Ιπιστήμη αντανακλά βαθύτερα, πληρέ
στερα χα'ι πιστότερα τήν κίνηση τής ΰλης. 01 μαθηματικές Εν
νοιες είναι άφαιρέσεις άπό τήν πραγματικότητα. Κάθς, δμως γνή
σια επιστημονική αφαίρεση αντανακλά τή φύση βαθύτερα κα'ι 
πληρέστερα άπ ’  δ,τι ή άπλή Ινατένιση, γιατ'ι μέ τ'ις αφαιρέσεις ή 
Ιπιστήμη άντανακλα τό πιό ουσιαστικό πού υπάρχει στα πράγμα
τα  χα'ι στα προτσές τοΰ άντικειμενιχοϋ χόσμου.

01 σύγχρονοι Ιδεαλιστές προσπαθοϋν νά ξαναζωντανέψουν τήν 
Ιδεαλιστική φιλοσοφία τοϋ Μάχ δίνοντας της νέες δνομασίες: «λο
γικός έμπειρισμός», «λογικός θετικισμός», «πραξισμός» χτλ. 'Ο  
Ράσσελ, ό Βίτχενσταϊν, ό Φράνκ, δ  Ράιχενμπαχ και ο ! άλλοι Ικ- 
πρόσωποι τοΰ νεομαχισμοϋ ξεσπαθώνουν σέ ένιαίο μέτωπο κατά 
τοΰ ΰλισμοΰ. 0 1 / σύγχρονοι Ιδεαλιστές, δπως χα'ι οΐ προκάτοχοι 
χα'ι δάσκαλοί τους, κατευθύνουν τό κύριο κτύπημά τους κατά 
τής Ιννοιας ΰλης, άρνοΰνται τήν άντικειμενική άλήθεια τώ ν επι
στημονικών θεω ριώ ν. 'Ο  Έ ντινγκτον, λόγου χάρη, ΰποβίβα- 
σε τήν Ιπιστήμη σε άπλό νοητιχό παιχνίδι πού δέν Ιχει καμιά 
άντικειμενική αξία. Οί άστοί φυσικοί τύπου Μ πόρ xai Χ άιζεμ - 
περγχ διακηρύχνουν τήν παραίτησή τους άπό τήν αΐτιακή έξήγη
ση τών φυσικών φαινομένων. Ό  ’ Αϊνστάιν θεω ρεί καθήκον τής 
επιστήμης νά συστηματοποιεί τά  βιώματα μας καί νά τούς δίνει 
λογικό σχήμα.

"Ε τσι, ό σύγχρονος Ιδεαλισμός επαναλαμβάνει μέ νέες παραλ
λαγές τις παλιές μέθοδες πάλης κατά τοϋ ΰλισμοΰ, πού άπό π α 
λιά, πολύ παλιά τίς ξεσκέπασε ή μαρξιστική-λενινιστική φιλοσοφία. 
Νά άφαιρέσουν μέ κάθε θυσία άπό τήν Ιπιστήμη τό άντικειμενι- 
χό της περιεχόμενο, νά Ιξοστρακίσουν άπό τίς Ιπιστημονικές θ εω 

1. Β. I. A iw , Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 294.
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ρίες τήν Ιννοια τής ΰλης, νά ερμηνεύσουν (δηλ. στήν πραγματικό
τητα νά διαστρέφουν) τά νέα δεδομένα τής έπιστήμης σάν «απ ό
δειξη» τής καταστροφής τής ΰλης— αύτές είναι οί επιδιώξεις τών 
νεότερων Ιδεαλιστών.

Ή  ση μ α σ ία  τη ς  ίν ν ο ια ς  τή ς  ΰ λ η ς γ ιά  τή ν  έ ξέλ ιξη  τη ς  
έπ ισ τή μ η ς . Ή  διδασκαλία τοΰ Λένιν για τήν ΰλη, πού τήν ανα
πτύσσει στό βιβλίο του « ‘ Υλισμός καί Ιμπειριοκριτικισμός», εχει 
τεράστια σημασία για τήν Ιξέλιξη δλης τής σύγχρονης φυσιο
γνωσίας, για τή θεωρητική γενίκευση τών νεότερων έπιτευξεων 
τής έπιστήμης.

Τήν ΰλη σάν αντικειμενική πραγματικότητα, πού ύπάρχει εξω 
άπό τή συνείδηση, τή μελετούν οί έπιστήμες τής φύσης καί τής 
κοινωνίας. Οί έπιστήμες, Ιρευνώντας τίς ποικίλες Ιδιότητες τής 
ΰλης καί άποχαλύπτοντας τίς νομοτέλειές της, άποδείχνουν τήν 
άληθινότητα τής ύλιστικής διδασκαλίας.

Καμιά έπιστήμη δέν μπορεί νά άναπτΰσσεται, δν δέν έκφρά- 
ζει στίς έννοιες καί στούς νόμους της τή μιά ή τήν άλλη πλευρά 
τής έξελισσόμενης ΰλης. Ή  γνήσια έπιστήμη δέν κατασκευάζει 
αΰθαίρετα σχήματα, άλλα στρέφεται πρός τήν ίδια τήν ύλική 
πραγματικότητα καί Ιλέγχει μέ τήν πράξη τήν δρθότητα τώ ν θ ε ω 
ριών της. Ή  έπιστήμη θά  είχε μετατραπεΐ σέ κούφιο παιχνίδι 
τοΰ μυαλού, δν δέν καθοδηγούνταν (συνειδητά ή άσυνειδα) άπό 
τήν παραδοχή τής ύπαρξης τής άντικειμενικής πραγματικότητας, 
που άντανακλάται στίς άντιλήψεις, στίς Ιννοιες καί'στους νόμους 
τής έπιστήμης.

‘ Η  παραδοχή τής ύλικότητας τοϋ κόσμου άποτελεΐ τή βάση 
κάθε γνήσιας Ιπιστημονικής θεωρίας.

Ή  μαρξιστική λενινιστική άντίληψη τής ΰλης Ιχει άποφασι- 
στική σημασία τόσο γιά τή φυσιογνωσία, δσο καί γιά τίς κοινω
νικές έπιστήμες. Ή  έννοια ΰλη είναι έφαρμόσιμη έπίσης καί στή 
ζωή τής κοινωνίας, γιατί στή βάση δλων τών πολύμορφων κοινω
νικών φαινομένων βρίσκονται οί άντικειμενικοί δροι τή ς  ύλιχής 
ζω ής  τής κοινωνίας, που ύπάρχουν άνεξάρτητα άπό τή θέληση 
καί τή συνείδηση τοΰ άνθρώπου.

Ή  έννοια τής ΰλης περιλαμβάνει τίς πιό γενικές Ιδιότητες τής 
άντικειμενικής πραγματικότητας. Ή  έννοια αύτή περιέχει σέ γε- 
νικευμένη μορφή δλες τίς έπιτει'ξεις τών φυσικών καί τών κοι
νωνικών έπιστημών, που μελετοΰν τίς Ιπι μέρους πλευρές, Ιδιό
τητες καί έκδηλώσεις τής ΰλης.

Οί φυσικό-έπιστημονικές γνώσεις γιά τήδομή καί τίς μορφές
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κίνησης της ΰλης Αλλάζουν κατ’  Αναγκαιότητα μέ χήν έξέλιξη χής 
έπιστήμης καί τής χράξης. Καί ή ίδια ή ΰλη, έξελισσόμενη Αχα- 
τάχαυστα, αλλάζει τίς ιδιότητες της, παράλληλα με αυτό δμως μένει 
απαρασάλευτη ή πιό γενική της Ιδιότητα : τό νά είναι ή αντικει
μενική πραγματικότητα, νά υπάρχει Ιξω  από τή συνείδησή μας 
χαί νά Ιπιδρά στα αισθητήριά μας όργανα.

Κάθε βήμα στήν έξέλιξη τής επιστήμης, βγάζοντας στό φ ώ ς 
όλο χαί χαινοΰργιες Ιδιότητες τής αντικειμενικής πραγματικότη
τας, πλουτίζει τό περιεχόμενο τής έννοιας τής ΰλης, έννοιας πού 
δίνει δ διαλεκτικός υλισμός. Γ ιατί ή κίνηση τής έπιστήμης άπό 
τήν αγνωσία στή γνώση, από τή λιγότερο τέλεια γνώση στήν πιό 
τέλεια, σημαίνει δλο καί πιό βαθειά Αντανάχλαση στίς παραστά
σεις χαί τίς Ιννοιές μας τώ ν νομοτελειών τοϋ άντικειμενικοΰ κό
σμου, δλο καί πληοέσχερη άντανάχλαση τοΰ Ανεξάντλητου χλού- 
του τής ίδιας τής ΰλης.

Οί ειδικές έπιστήμες μελετούν τ'ις Ιδιότητες χαί τίς εκδηλώ
σεις τής ΰλης, στηριζόμενες στήν παραδοχή τής αντικειμενικότη
τας τής ύπαρξης τής ΰλης. Δήν είναι σωστή ή Αντίληψη δτι ή φ υ
σιογνωσία πρέπει τάχα νά δουλεύει μεμιά ιδιαίτερη «φυσικό-Επι
στημονική» ή «φυσική» έννοια τής ΰλης, Απεργασμένη Από τήν 
Ιδια καί διαφορετική Από τή φιλοσοφική έννοια τής ΰλης. Δεν 
υπάρχει χαί δέν μπορεί νά ΰχάρξει κάποια Ιδιαίτερη « φυσικό-1- 
πιστημονιχή» ή  «φυσική» Ιννοια τής ΰλης, πού να υφίσταται πα
ράλληλα μέ τή φιλοσοφική, τή μαρξιστιχή-λενινιστιχή έννοια τής 
ΰλης.

Δέν πρέπει νά Αποσπούμε τή μαρξιστιχή-λενινιστιχή έννοια 
τής ΰλης Αχό τίς φυσικό Επιστημονικές γνώσεις γιά τή δομή της, 
για  τίς μορφές ύπαρξής της χτλ. Ή  Απόσπαση αύτή μπορεί νά 
όδηγήσει σέ Απόσπαση της φιλοσοφίας Αχό τή φυσιογνωσία. Ή  έ
πιστήμη δέν μχορεΐνά Αναπτύσσεται χωρίς νά βάζει στή βάση τών 
θεωριών της τήν Αναγνώριση της Αντικειμενικής πραγματικότητας, 
που ΰπάρχειέξω χαί Ανεξάρτητα Αχό τή συνείδησή μας. Ταυτόχρονα 
ή  Αντίληψη γιά τίς έχί μέρους συγκεκριμένες Ιδιότητες τής ΰλης, που 
τίς μελετά ή φυσιογνωσία, δέν χρέπει νά ταυτίζεται μέ τή φιλοσο
φική έννοια της ΰλης. Δίνοντας υλιστική λύση στό βασικό πρό
βλημα τής φιλοσοφίας, είναι Απαραίτητο να βλέπουμε τή διαφ ο
ρά  πού υπάρχει Ανάμεσα στό ζήτημα τών Ιδιοτήτων τώ ν διάφο- 
φ ορω ν  είδών τής ΰλης χαί τό φιλοσοφικό ζήτημα τής σχέσης τής 
νόησης πρός τό  είναι. « Ό  υλισμός χαί δ Ιδεαλισμός— γράφει 6 
6 .  I . Λένιν— διαφέρουν ώ ς  πρός τίς λύσεις πού δίνουν στό πρό
βλημα τής πηγής τής γνώσης μας, τής σχέσης τής γνώσης (χαί
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γενικά τοΰ «ψυχικού») προς τον φυοίχό κόσμο, Ινώ τό ζήτημα 
της δομής της ΰλης, τών ατόμων χαί τών ήλεχτρονίων ιΐναι ζή
τημα χου αφορά μόνο «υιόν τον ‘ φυσικό κόσμο*

Ή  ανάπτυξη τών φνβιχο-ίηβιημοηιιών γνώσεων γιά τη 
δομή, τις Ιδιότητες xai τις νομοτέλειες χου ενυπάρχουν στήν υλη, 
δείχνουν πόσο Ισχυρό θεωρητικό δχλο γιά τη γνώση τον κόσμον 
αποτελεί τή μαρξιστική -  λενινιστιχή έννοια τής ΰλης, χόσο άχε- 
ριόοιστες προοπτικές ξανοίγει στήν εχισχήμη. Ταντόχρονα ή Ιδια 
ή έξέλιξη τής εχιστήμης δίνει δλο xai χλονσιότερο υλικό για τήν 
επιβεβαίωση τής άληθινότητας τής μαρξιστικής - λενινιστικής φι
λοσοφίας, γιά τήν εχεξεργασία τής μαρξιστικής - λενινιστικής δι
δασκαλίας σχετικά μέ τήν υλη, σχετικά μέ τους χιό γενικούς νό
μους τής εξέλιξής της xai τις βασικές μορφές ΰχαρξής της.

Ή  έξέλιξη τών άντιλήψβΜν γιά τή δομή τής δλης. 01
χρώτες εικασίες γιά τή δομή τής ΰλης διατυπώθηκαν άχόμα άχ& 
τους αρχαίους φιλοσόφους. ’Αχό τό προηγούμενο κεφάλαιο ξέ
ρουμε κιόλας κάτι γιά τους άρχαίους Έλληνες ατομικούς, οι όποι
οι δίδασκαν δη  τά δρατά σώματα, που έχονν τις χιό διαφορε
τικές Ιδιότητες, άπχηελοβνται άχό αόρατα άτομα, που οί χοι- 
χθες ένώσεις xai σνμπλέξεις τους σχηματίζουν τις ποικίλες Ιδιό
τητες τοΰ γύρω κόσμου.

Ή  έχιστημονιχή ατομική θεωρία τής δομής τής ΰλης δρχιβε 
νά δουλεύεται στά εργα τοϋ μεγάλου Ρώσου Ιχιστήμονα Μ. Β . 
Λομονόσοφ. *0  Μ. Β. Λομονόσοφ εφάρμοσε τήν ατομική υπό
θεση στήν έξήγηση τών χημικών ιδιοτήτων xai τής δομής τών 
διαφόρων ουσιών xai στή μελέτη τών ποιχιλόμορφων φυσικών 
φαινομένων, είδικότερα εφάρμοσε τή θεωρία αύτή στήν Ιξήγηση 
τών θερμικών φαινομένων.

Σημαντικό ρόλο στήν επεξεργασία τής χημικής άτομισηχής 
έπαιξαν οί εργασίες τοΰ Ντάλτον. 01 άτομιστιχές άντιλήψεις γιά 
τή δομή τής ΰλης αποκτούσαν περισσότερο βάθος xai ακρίβεια μέ 
τήν πάρα χέρα Ιξέλιξη τής Ιπιστήμης. Διαπιστώθηκε δη τα 
άτομα μχοροΰν νά ενώνονται σέ μόρια, πού αχοτελοϋν σχετικά 
σταθερούς σχηματισμούς, άπαρτιζόμενους αχό χάμχοοα (συχνά 
πάρα χολλά) Ατομα. Τή θεωρία τής χημικής δομής τών συνθέ
των μορίων τή δημιούργησε πρώτος δ Ρώσος χημικός Α. Μ. 
Μχουτλερόφ.

Τεράστιο ρόλο στήν Ιξέλιξη τής επιστημονικής άτομιστιχής

1 Β. I. Aine, 'Απαντα, τόμ. 14ος, σελ. 346—347.
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έπαιξε δ μεγάλος Ρώσος Ιπιστήμονας Δ. I. Μεντελέγεφ. Ό  Δ. I. 
Μεντελέγεφ ανακάλυψε τή βαθιά ,νομοτελειακή σύνδεση χού 
υπάρχει άνάμεσα στα χημικά στοιχεία. Ύ στερα αχό τήν Ανακά
λυψη τοϋ. περιοδικού νόμου άπό τόν Δ. I. Μεντελέγεφ τα χημι
κά στοιχεία άρχισαν νά Ιξετάζονται δχι σαν χωριστά, τελείως 
άσύνδετα, απολύτως άνεξάρτητα εϊδη τής ΰλης, αλλά σάν ένιαιο 
νομοτελειακό σύστημα διαφορετικών ποιοτικά ειδών τής Ινιαίας 
ΰλης.

Τό προτσές τής άλληλομετατροχής τών άτόμων τών χημικών 
στοιχείων επιβεβαιώθηκε πειραματικά αχό τή σύγχρονη φυσική 
και βοήθησε να διεισδυσουμε στό Ισωτερικό τοϋ δτόμσν, νά άχο- 
καλΰψουμε τήν πολύπλοκη δομή του. 01 μεγάλες άναχαλνψεις 
στήν περιοχή τής φυσικής, χού άλλαξαν ριζικά τις προηγούμενες 
άντιλήψεις για τήν άμεταβλητότητα τών άτόμων άρχισαν στά 
τέλη τοϋ 19ου αιώνα, τότε χού ανακαλύφθηκε Ζνα δγνωστο χρο* 
ηγούμενα Ιλάχιστο υλικό σωμάτιο, χού 2χει στοιχειώδιχο ήλεκ- 
τριχό φορτίο. Τό σωμάτιο αύτό πήρε τήν δνομασία ήλεκτρόνιο. 
Τό 1896 6 Γάλλος φυσικός Μχεχερέλ άναχαλύπτει τή ραδιενέρ
γεια τοϋ ουρανίου. Στα φαινόμενα τής ραδιενέργειας γίνεται φα
νερό δτι τα άτομα ορισμένων στοιχείων (ούράνιο, ράδιο, θόριο 
κτλ.) έκπέμπουν συνεχώς διαφόρων είδών άκτίνες, χού Ιχουν 
σχετικά μεγάλη Ινέργεια. Τά ραδιενεργά στοιχεία Ικχέμχουν τίς 
λεγάμενες άκτίνες δλφα, χού άχοτελοΰν ροή πυρήνων άτόμων 
ήλιου’ τά ραδιενεργά στοιχεία Ικχέμχουν Ιπίσης τις λεγάμενες 
άκτίνες βήτα, που άχοτελοΰν ροή ήλεκτρονίων χαί τίς αχτίνες 
γάμα, χού είναι ήλεχτρομαγνητιχή άκτινοβολία μεγάλης Ινέργειας.

Ή  λεπτομερειακή μελέτη τών ραδιενεργών φαινομένων Ιδειξε 
δτι ή Ικπομπή τών δλφα, βήτα xai γάμα άκτίνων σννδέεται μέ 
τό προτσές τής Ιμφάνισης νέων χημιχών στοιχείων, σάν άχοτέ- 
λεσμα τής μετατροπής τοϋ πρωταρχικού ραδιενεργό® χημικοϋ στοι
χείου σέ δλλο χημικά στοιχείο. *Η φυσική ανακάλυψε τις νομο
τέλειες τοΰ περάσματος Ινός χημιχοϋ στοιχείου σέ Αλλο χαί Ιδη- 
ξε δτι ή Ικπομπή σωματίων Αλφα Ιλαττώνει τόν Αριθμό σειράς 
τοϋ στοιχείου κατά δυο μονάδες χαί συνεχώς τό μετατοχίζει στό 
περιοδικό σύστημα κατά δυο Αριθμούς άριστερότερα, δηλ. τό φέρ
νει χιό κοντά χρός τήν άρχή τοϋ συστήματος. Ή  Ιχχομχή σω
ματίου βήτα (ήλεκτρονίου) αυξάνει τόν Αριθμό σειράς τοϋ στοι
χείου κατά μία μονάδα καί, συνεχώς, τό μετατοχίζει. κατά 2να 
άριθμό δεξιότερα, δηλ. τό Ακομαχρύνει άπό τήν άρχή τοϋ συστή
ματος. °Η φυσική Ανακάλυψε δτι τά Ατομα Ινός χαί τοϋ Ιδιον 
χημικού στοιχείου μπορούν νά διαφέρουν ασήμαντα ώς χρός τό
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ατομικό τους βάρος. Αυτά τα .άτομα , πού έχουν διαφορετικό μέν 
ατομικό βάρος, άλλά τόν ίδιο άριθμό σειράς, τις ίδιες χημικές 
Ιδιότητες κα'ι συνεπώς είναι καταταγμένα στήν ϊδια θέση τοϋ πε
ριοδικού συστήματος τοϋ Μεντελέγεφ, όνομάστηκαν Ισότοπα.

Μέ βάση τίς πειραματικές καί τίς θεωρητικές ερευνες άρχισε 
νά γίνεται ή επεξεργασία μιας νέας θεωρίας τής δομής τοϋ ατό
μου. Σύμφω να μ’  αυτή τή θεωρία , τό άτομο όποιουδήποτε χη
μικού στοιχείου αποτελεί πολύπλοκο σχηματισμό, απαρτιζόμενο 
άπό ενα βαρύ πυρήνα καί από ήλεχτρόνια πού κινούνται γύρω 
από τόν πυρήνα. Ή  κίνηση τών ήλεκτρονίων στό άτομο ΰπόκει- 
ται σέ ειδικές κβαντικές νομοτέλειες, π ονδιαφ έρουν  από τ'ις νο
μοτέλειες τής λεγάμενης κλασικής φυσικής. Ειδικότερα διαπιστώ
θηκε δτι τά ήλεκτρόνια στο άτομο μπορεί νά έχουν μόνο ασυνεχή 
(διακεκριμένη) σειρά τιμών ένέργειας. 'Αντίστοιχα μ’  αύτό τά 
άτομα μποροΰν νά εκπέμπουν φ ώ ς (ακτινοβολία) δχι συνεχώς, 
αλλά κατά ορισμένες, διακεκριμένες ποσότητες (κβάντα).

Τ ά προτές τής ακτινοβολίας καί τής άπορόφησης τοΰ φ ωτός 
θίγουν μόνο τό έξωτερικό περίβλημα τοΰ ατόμου, πού άποτελείται 
άπό ήλεκτρόνια κινούμενα γύρω άπό τόν πυρήνα τοΰ ατόμου. Τ ό 
ίδιο  μπορεί νά ειπωθεί καί για τίς χημικές άλλαγές πού συντε- 
λοΰνται στα διάφορα χημικά στοιχεία. 01 ραδιενεργές μετατρο
πές τώ ν άτόμων οδηγούν σέ βαθύτερες άλλαγές, σέ άλλαγές τοϋ 
ϊδιου τοΰ πυρήνα τοΰ ατόμου. Ή  μετατροπή βρισμένων άτόμων 
σέ δλλα, καί άντίστοιχα ή μετατροπή ένός χημικού στοιχείου σε 
δλλο χημικό στοιχείο συντελεϊται λόγω  τής αναδιάταξης τών πυ
ρήνων τώ ν άτόμων.

Γιά  πολύν καιρό υποθέτανε πώ ς τά άτομα τών χημικών στοι
χείων απαρτίζονται άπό δύο σω μ ά τια : τά πρωτόνια καί τά ήλε
κτρόνια. Τ ά πρωτόνια είναι συγκεντρωμένα στον πυρήνα τών 
άτόμων. ’ Επικρατούσε ή άποψη δτι στόν πυρήνα τοΰ ατόμου βρί
σκεται καί Ινα μέρος τών ήλεκτρονίων, καί δτι τό δλλο μέρος τους 
περιστρέφεται γύρω άπό τόν πυρήνα σέ σχετικά μεγάλες άποστά- 
σεις άπ ’  αυτόν. Ω σ τό σ ο  ή ύχόθεση τής ύπαρξης ήλεκτρονίων 
στούς πυρήνες προκαλοΰσε μεγάλες θεωρητικές δυσκολίες.

Τ ό 1932 άνακαλνφθηκε Ινα νέο σω μάτιο, πού ή μάζα του 
είναι παραπλήσια ώ ς πρός τό μέγεθος μέ τή μάζα τοΰ πρωτονίου^ 
που δέν Ιχει δμως καθόλου ήλεκτρικό φορτίο. Τ ό σωμάτιο αύτό 
δνομάστηκε νετρόνιο. Σ έ σύνδεση μέ τήν άνακάλυψη τόΰ νετρο
νίου. οί σοβιετικοί έπιστήμονες διετΰπωσαν τήν ύπόθεση σύμφωνα 
μέ τήν όποία ot πυρήνες δλων γενικά τών άτόμων άποτελοΰνται 
μόνο δπ ό  χρωτόνια καί νετρόνια. Σήμερα ή άντίληψη αύτή γιά
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τή δομή τοϋ πυρήνα εχει γίνει γενικά Αποδεκτή. Σύμφω να μ ’  αυ
τή τήν αντίληψη, τό μέγεθος τοΰ δετικού φορτίου τοΰ πυρήνα 
καθορίζεται άπό τόν άριθμό τών πρωτονίων τοΰ πυρήνα. Ή  μά
ζα τοΰ πυρήνα, πού εκφράζεται μέ τόν άριθμό μάζας του, καθο
ρίζεται άπό τήν ποσότητα τών πρωτονίων και τών νετρονίων^ 
παρμένων μαζί.

Τ ά πρωτόνια καί τά νετρόνια, πού Απαρτίζουν τόν πυρήνα, 
συνδέονται μέσω Ιδιαιτέρων πυρηνικών δυνάμεων. Ή  φύση τώ ν 
πυρηνικών δυνάμεων δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί πέρα γιά πέρα 
άπό τή σύγχρονη έπιστήμη. Ύ πάρχουν δμως λόγοι νά υποθέ
τουμε δτι τόν κύριο ρόλο στ'ις πυρηνικές Αλληλεπιδράσεις τόν παί
ζουν ειδικά σω μάτια— τά μεσόνια, πού Ιχουν μάζα μέση ώ ς πρός 
τό μέγεθος άνάμεσα στή μάζα τοΰ ήλεκτρονίου κα'ι τή μάζα τοΰ 
πρωτονίου. Τά μεσόνια Ανακαλύφθηκαν τό 1937 κατά τή μελέτη, 
τών κοσμικών Ακτίνων.

Ή  Αντίληψη γιά τήν πρωτόνιό - νετρονική δομή τοϋ πυρήνα 
Ιπέβαλε νά εξετασθεΐ κατά νέο τρόπο τό προτσές τής Ακτινοβο
λίας βήτα. "Ο π ως είναι γνωστό, κατά τή διάσπαση βήτα Απο- 
σπώνται Από τόν πυρήνα ήλεκτρόνια. ’ Επειδή, σύμφωνα μέ τό 
πρωτονιονετρονικό πρότυπο τοΰ πυρήνα, ο ίδιος ό πυρήνας δέν 
Ιχει ήλεκτρόνια, Ιπεται δτι τα ήλεκτρόνια δέν μπορεί παρά vàr 
γεννιούνται στό προτσές τής ραδιενεργής Ακτινοβολίας, Απαράλ
λακτα δπως στό προτσές τής Ακτινοβολίας τοΰ φ ω τός γεννιοΰνται 
τά φωτόνια.

Κ ατά τή λεπτομερειακή μελέτη τής Ινεργειακής πλευράς τοΰ  
προτσές τής Ακτινοβολίας βήτα ή φυσική κατέληξε στήν Αντίλη
ψη γιά Ινα νέο σωμάτιο— τό νετρίνο, πού δέν Ιχει φορτίο κα'ι 
Ιχει πολύ μικρή μάζα. Α π οφασιστικ ό ρόλο Ιπαιξε Ιδώ  ή πεποί
θηση για τό Απαρασάλευτο τοΰ νόμου τής διατήρησης καί τής: 
μετατροπής τής Ινεργειας.

Τ ό 1932 στ'ις κοσμικές Ακτίνες Ανακαλύφθηκε αλλο Ινα ύλι- 
κό σωμάτιο πού Ιχει μάζα ϊση πρός τή μάζα τοΰ ήλεκτρονίου κα
θώ ς καί θετικό φορτίο. Τό σωμάτιο αύτό δνομάστηκε ποζιτρόνιο. 
’ Αποδείχθηκε δτι τό ποζιτρόνιο μπορεί νά Ικπέμπεται Από τά  
Ατομα τών ραδιενεργών στοιχείων. Συνάμα τά ποζιτρόνια, Απα- 
ράλακτα δπως κα'ι τά ήλεκτρόνια, γεννιοΰνται κατά τή ραδιενεργή* 
Ακτινοβολία ταυτόχρονα μέ τό νετρίνο. Σύμφω να μέ τίς σημερι
νές Αντιλήψεις ή γέννηση τοΰ ποζιτρονίου στό προτσές τής διά
σπασης βήτα είναι τό Αποτέλεσμα τής Ισωπυρηνικής μετατροπής 
τοΰ πρωτονίου σέ νετρόνιο. ’ Ανάλογη γέννηση ήλεκτρονίου· κατΑ
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τή διάσπαση βήτα έχουμε καί μέ τό αντίστροφο προτσές μετα- 
τροχης τον νετρονίου σέ πρωτόνιο.

*Η σύγχρονη φυσική ανακάλυψε τό σημαντικότατο φαινόμενο 
τής μετατροχής τοϋ ζεύγους δωματίων — χοζιτρονίου καί ήλεκτρο- 
νίσυ— σέ κβάντα γάμα, ή δχως λέγονται αλλιώς φωτόνια γάμα, 
δηλ. σέ σωμάτια φωτός χού έχουν μεγάλη ένέργεια. "Εχει 
έρευνηθεΐ και τό αντίστροφο χροτσές, τό προτσές τής μετατρο- 
χής τών φωτονίων, που έχουν μεγάλη ένέργεια, στό ζεΰγος—πο
ζιτρόνιο καί ήλεκτρόνιο. Στους ατομικούς χυρήνες τά πρωτόνια 
κάί τά νετρόνια μετατρέπονται τό ενα στό άλλο' χερνοϋν τό ένα 
στό άλλο καί τα μεσόνια διαφόρων τύπων.

“Ετσι λοιπόν, στή σύγχρονη επιστήμη είναι γνωστά τα παρα
κάτω υλικά σωμάτια χου όνομάστηκαν «στοιχειώδικα» σωμάτια : 
πρωτόνια, νετρόνια, ήλεκτρόνια, χοζιτρόνια, μεσόνια διαφόρων 
τύχων (θετικά, αρνητικά καί ουδέτερα), νετρίνα, φωτόνια. Τά 
άτομα, χου χαλιότερα φαίνονταν νδναι απλοί, αδιαίρετοι σχημα
τισμοί, άχοκαλύφθηκε χώς έχουν πολυσύνδετη δομή. ‘Ο πυρήνας 
τοϋ ατόμου συνίσταται από πρωτόνια κα'ι νετρόνια. Σέ σχετικά 
μεγάλη άχόσταση άχό τόν πυρήνα περιστρέφεται ορισμένος άριθ- 
μός ήλεκτρονίων, χου είναι ίσος χρός τόν άριθμό τών πρωτο
νίων τοΰ χυρήνα τοΰ ατόμου. Μέσα στόν πυρήνα υπάρχουν Ιδι
αίτερες δυνάμεις σύνδεσης άνάμεσα στά χρωτόνια κα'ι νετρόνια. 
Σπουδαίο ρόλο στήν αλληλεπίδραση άνάμεσα στά χυρινικά σω
μάτια παίζουν τά μεσόνια. Στό χροτσές τών πυρηνικών μετα
τροπών γεννιούνται ήλεκτρόνια, ποζιτρόνια, νετρίνα καί φωτό
νια. ’Αχό τά άτομα απαρτίζονται χιό σύνθετες υλικές μορφές : 
τά μόρια καί τά συνηθισμένα ορατά σώματα.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι ή ίδια ή δνομασία «στοιχειώδικο» 
σωμάτιο δέ σημαίνει καθόλου δτι ή έχισμήμη Ιχει φτάσει τό δριο 
της διαιρετότητας τής ΰλης. Τά γνωστά σήμερα Ιλαχιστότατα σω
μάτια ΰλης είναι «στοιχειώδικα», Αδιαίρετα μόνο στό δοσμένο έπί- 
χεδο έξέλιξης της έπιστήμης. Δεν δχάρχεει καμιά άμφιβολία δτι 
ή φυσική θά είσχωρήσει χιό βαθιά στήν ΰλη καί θά άποκαλύψει 
τήν «σύνθετη» δομή αΰτών των σωματίων. Βέβαια, ή συνθετό- 
τητα τών «στοιχειώδικα»» σωματίων θά είναι έντελώς διαφο
ρετικής φύσης σέ σύγκριση, δς ποΰμε, μέ τή συνθετότητα τοδ 
άτόμου.

Μιά άχό τίς Ιδιομορφίες των γνωστών στη φυσική «στοιχει- 
ώδικων» σωματίων είναι ή μεγάλη διαφορά τών ουσιαστικών 
τους Ιδιοτήτων, που έχιτρέπει νά τά χωρίσουμε σέ δυο όμάδες. Ή  
μία όμάδα (πρωτόνια, νετρόνια, ήλεκτρόνι«, χοζιτρόνια, μεσόνια,
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νετρίνα) χεριλαμβάνει τά σωμάτια ουσίας. Αύτά έχουν τή λε- 
- γόμίενη «μάζα ηρεμίας» καί μχορσΰν νά κινούνται με τΙς χιό δια
φορετικές ταχύτητες. Τά άλλα σωμάτια, λόγου χάρη τά φωτόνια, 
διαφέρουν χοιοτιχά αχό τά σωμάτια οΰσίας. Μχοροδν νά κινοϋν- 
ται μόνο μέ χολν μεγάλη ταχύτητα (ταχύτητα τού φωτός). Σέ σύν
δεση μ’ «χυτό έχουν μάζα άλλης φύσης, τη «μάζα ηρεμίας», 
χού ΰχάρχει στα σωμάτια ουσίας χαί χου λείχει αχό τά φωτόνια.

Σέ διάκριση άχό την ουσία τά φωτόνια δνομάζονται σωμάτια 
χεδίου. Ή  σύγχρονη φυσική εδειξε δτι τά είδη ΰλης χού ερευνά 
ΰχάρχουν μέ δύο χοιοτιχά ίδιότυχες μορφές—μέ τή μορφή χε
δίου χαί μέ τή μορφή οΰσίας. Στή φυσική είναι γνωστά τό ήλε- 
κτρομαγνητικό χεδίο κα'ι τό χεδίο έλξης. Έχίσης εχει είσαχθεϊ 
χαί ή ίντΜα τοΰ εσωχυρηνικοϋ χεδίου. 01 ειδικές νομοτέλειες 
τοϋ Ισωχυρηνιχοδ χεδίου είναι ακόμη ανάγκη νά έρευνηθοδν 
βαθιά. Τό χεδίο και ή ουσία είναι δύο αδιάρηχτα συνδεόμενες 
μορφές της ΰλης. Παρ’ δλα τά είδιχά τους χαρακτηριστικά έχουν 
Ιδιότητες κοινές γιά δλα τά υλικά άντικείμενα. Τά φωτόνια, λό
γου χάρη, χου αχοτελοϋν ίδιότυχη χαραλλαγή τοδ ήλεχτρομα- 
γνητιχοΰ χεδίου, Ιχουν ταυτόχρονα και τέτιες κοινές γιά δλα τά 
σώματα Ιδιότητες, δχως είναι ή μάζα και ή ενέργεια.

Ή  μελέτη τών «στοιχειώδιχων» σωματίων της ΰλης, χου 
αχ αριθμήσαμε χαραχάνω, άχοκαλύχτει δλο καί καινούργιες ίδιό- 
τητές τους. Έ τσ ι, λόγου χάρη, χαλιότερα τό ήλεκτρόνιο θεω- 
ροδνταν σωμάτιο χου έχει μόνο μάζα καί ηλεκτρικό φορτίο xai 
μένει τό ίδιο σε δλες τις συνθήκες. Ωστόσο μέ τήν χάροδο τοϋ 
χρόνου στό ήλεκτρόνιο άναχαλύχτονταν βαθμιαία καινούργιες 
Ιδιότητες : μαγνητιχή Ιδιότητα xai ιδιότητα χοσότητας χίνησης 
(σχίν), κυματικές Ιδιότητες, ή ΐχανότητά του νά μετατρέχεται 
μαζί μέ τό χοζιτρόνιο σέ φωτόνια, νά αλλάζει τή μάζα μέ τήν 
ταχύτητα, κτλ.

Ή  σύγχρονη έχιστημη, δίνοντας συγκεκριμένη εικόνα της δο
μής της ΰλης, ανοίγει χλατιές δυνατότητες γιά τή χρησιμοχοίηση 
τών χολοσιαίων ένεργειακων χηγών χου βρίσκονται στό εσωτερι
κό τοδ άτόμου, στόν χυρήνα του. Ή  σύγχρονη φυσική, βομβαρδί
ζοντας τούς χυρήνες μέ χρωτόνια καί νετρόνια μχορεΐ να δημιουρ
γήσει τίς χιό χοιχίλες πυρηνικές μετατροχές. ’Ιδιαίτερη σημασία 
άχόκτησαν τά χροτσες διάσπασης τοδ χυρήνα τοΰ ουράνιον με τό 
βομβαρδισμό του μέ νετρόνια. ’Αχοτέλεσμα αυτών τών ποοτσέ: 
είναι δτι δημιουργεΐται ή δυνατότητα της λεγάμενης αλνσωτη: 
Αντίδρασης, κατά τήν όχοία σέ χαλύ σύντομο χρονιχι δ 
άχοδεσμεύεται μεγάλη χοσότητα ένέργειας. Έ τσ ι ή
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φυσική Ιφτασε στήν πραχτιχή χρησιμοποίηση τών χολοσιαίων 
αποθέματα» Ινεργειας, πού περιχ ύνονται στό έσωτεριχό τώ ν  
άτόμων τών χημικών στοιχείων.

Στίς κεφαλαιοκρατικές χώρες ή σημαντικότατη αύτή Ανακά
λυψη χρησιμοποιείται μόνο γιά πολεμικούς σχοποΰς, για τήν χα- 
τασχενή ατομικών βομβών. 01 ’ Αμερικανοί Ιμπεριαλιστές π ροσ
παθούν νά τρομοχρατήσουν τούς φιλειρηνικούς λαούς μέ τ'ις Ατο
μικές βόμβες, προσπαθούν νά χάνουν τ'ις Ατομικές βόμβες μέσο 
υποδούλωσης τών λαών. Στή Σοβιετική Έ ν ω σ η  διεξάγονται εργα
σίες σχετικά μέ τή χρησιμοποίηση τής ατομικής ένέργειας για 
βιομηχανικούς σχοποΰς, γιά τήν άνΰψωση τής ύλιχής ευημερίας 
τώ ν εργαζομένων. Είναι ευνόητο πώς, δσο οί υπεύθυνοι κύκλοι 
τώ ν Η Π Α  Αχορίπτουν τις έπίμονες προτάσεις τής Ε Σ Σ Δ  για 
απαγόρευση τοΰ Ατομιχοΰ δπλου, ή Σοβιετική "Ε νωση , ξεκινών
τας άπό τις ανάγκες τής ασφάλειας, είναι υποχρεωμένη νά δίνει 
προσοχή στήν παραγωγή άτομιχοΰ δπλου. Ταυτόχρονα ή Σοβιε
τική Έ ν ω σ η  έκιδιώκει νά πετνχει ώστε νά Απαγορευθοΰν το  
ατομικό δπλο χα'ι δλα τα άλλα είδη δπλων μαζικής έξόντωσης 
χα'ι ή  Ατομική ενέργεια νά τεθεί στήν υπηρεσία τής υπόθεσης 
τής ειρηνικής προόδου.

Ή  Ιστορία τής έξέλιξη; τών σύγχρονων γνώσεων για τή δο
μή τής ΰλης, για τίς ποικίλες ιδιότητες xai εκδηλώσεις της, απο
καλύπτει τόν ανεξάντλητο πλούτο τής ίδιας τής υλη;, μαρτυρεί 
τ'ις τεράστιες Ιπιτυχίες τής γνώσης τοΰ ύλικοΰ κόσμου Από τόν 
Ανθρωπο. 'Η  φυσιχή τοΰ 20οϋ αΙώνα επιβεβαιώνει τή θέση τοΰ 
Β . I. Λένιν για τό Ανεξάντλητο τής υλης σέ δλα τά μέρη καί τίς 
έχδηλωσεις της.

Τ α πορίσματα τή ; σύγχρονης φυσιογνωσίας, επικυρώνοντας 
τή μαρξιστική - λενινιστιχή διδασκαλία γιά τήν ΰλη, Αποκαλύ
πτουν ταυτόχρονα τήν ακρα εχθρότητα τοΰ ίδεαλισμοΰ πρός τήν 
Αληθινή επιστήμη.

Στήν περίοδο τής ανακάλυψης τής ραδιενέργειες ό μαχιστής 
Α . Πουανχαρέ είχε διακηρύξει δτι ό βασιχός νόμος τής φυσιο
γνωσίας— ό νόμος τής διατήρησης χαί τής μετατροπής τής ενέρ
γειας— κατέρευσε δήθεν όλοχληρωτιχά. Π αρά τίς φαντασιοκο
πίες τώ ν μαχιστών ή πάρα πέρα εξέλιξη τής φυσιχής έδειξε δτι 
ό νόμος αυτός εχει πλήρη ισχύ στόν χόσμο τών Ατόμων χαί ετσι 
απέδειξε τήν Αντιδραστικότητα, τήν Αντιεπιστημονικότητα τών 
μαχιστικών « γενικεύσεων ».

'Ο  Ε. Μάχ καί ό Β. "Οστβαλντ στόν καιρό τους πολέμησαν 
μανιασμένα τήν υλιστική ατομιστιχή, δηλώνοντας δτι δήθεν τά
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άτομα είναι άπλώς κα'ι μόνο δημιουργήματα τοϋ νοΰ μας, προο
ρισμένα για τήν οίκονομική συστηματοποίηση τών βιωμάτων μας. 
*0 Β. "Όστβαλντ «προφήτευε» τήν επικείμενη δήθεν κατά- 
ρευση τής άτομικής θεωρίας τής δομής τής ΰλης— δηλώνοντας 
δτι τά άτομα πολύ γρήγορα θά βρίσκονται μόνο στή σκόνη 
τών βιβλιοθηκών. *0 ίστορία τή ; έπισιήμης έχανε σκόνη δλα 
αυτά τά έχθρικά π ρο ; τήν έπιστήμη ίδεαλιστικά μυθεύματα.

"Ολα τά πορίσματα τής σύγχρονης έπιστήμης έπιβρβαιώνουν 
τήν δρθότητα τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ, πού σέ διάκριση «πό τό 
μεταφυσικό υλισμό άρνεΐται τήν ύπαρξη όποιωνδήποτε αμετά
βλητων στοιχείων, πού νά βρίσκονται στή βάση δλων τών φ αι
νομένων τής φΰσης, άρνεΐται τήν ύπαρξη «αμετάβλητης ουσίας 
τών πραγμάτων». e0  αντικειμενικός κόσμος είναι άπειρος καί 
άνεξάντλητος, τόσο στό σύνολό του δσο καί σε δλες του τίς εκδη
λώσεις. Ουτε ή προηγούμενη ατομική, ουτε ή ήλεκτροηκή, ουτε 
ή σημερινή κβαντική θεωρία δέν έξαντλοϋν τήν ΰλη, γιατί ή ΰλη 
δέν ανάγεται ουτε στό άτομο, ουτε στό ήλεκτρόνιο, ουτε σέ όποιο- 
δήποτε άλλο «στοιχειώδικο» σωμάτιο. 'Ο  Β. I. Λένιν, ξεσκεπά
ζοντας τούς μαχιστές, έ /ραφ ε  : «Είναι, βέβαια, τελείως παράλογη 
ή άποψη πώς ό υλισμό: υποστήριζε τάχα... δτι ή είκόνα τοϋ κό
σμου, σάν κινούμενης ϋλης, είναι τό δίχως άλλο “ μηχανική,, καί 
δχι ήλεκτρομαγνητική ή κάποια άλλη ασύγκριτα πιό περίπλοκη εΐ- 
κόνα τοΰ κόσμου»*.

‘ Η  μαρξιστική·λενινιστική έννοια τή : υλης σάν αντικειμενικής 
πραγματικότητας, πού υπάρχει έξω  καί άνεξάρτητα άπ ότή  συνεί
δηση, ήταν καί παραμένει δρί>ή, κι έπιβ(βαιώ»εται δλοένα καί 
περισσότερο άπό τίς έπιτυχίες τή ; σύγχρονης έπιστήμης. « Γ ι ’ αυ
τό τά λεγόμενα γι’  αύτή τήν έννοια, δτι δηλ. μπορεί νά έχει “ πα
λιώσει,, είναι μω ρολογήματα , είναι μιά άνόητη έπανάληψη τών 
έπιχειρημάτων τής Αντιδραστικής φιλοσοφίας τής μόδας»*.

‘ Η  μαρξιστική· λενινιστική διδασκαλία γιά τήν ΰλη άποτελεΐ 
τό βάθρο τής πρωτοπόρας φυσιογνωσίας. 'Η  αληθινή έπιστήμη 
θά στηρίζεται πάντα σ ’  αύτή τή διδασκαλία, πού είναι τό βά 
θρο τής υλιστικής κοσμοθεωρίας, καί ταυτόχρονα θά  συντελεί 
στήν άνάπτυξη καί τόν πλουτισμό της.

1. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 267.
2. Σιό ίδιο. σελ. 117.



3. Τό άδιάρηκτο Ολης καί κίνησης

'Η  κίνηση είναι ή μορφή Οπαρξης τής Ολης. Ό  διαλε
κτικός υλισμός διδάσκει δτι ή ΰλη καΐή κίνηση είναι αναπόσπα
στες ή μια από τήν άλλη. ‘ Η  ΰλη είναι τόσο αδιανόητη χωρίς 
κίνηση, όσο αδιανόητη είναι καί ή κίνηση χωρίς ΰλη.

'Η  κίνηση είναι βασικός δρος ΰπαρξης τής ΰλης, είναι ό ένυ- 
πάρχων στήν ΰλη τρόπος ύπαρξής της.

‘ Ο Ιδεαλισμός προσπαθεί νά άποσπάσει τήν κίνηση από τήν 
ΰλη, γιά νά εξοστρακίσει τήν ϊδια τήν έννοια τής ΰλης, καί βλέ
πει τήν κίνηση σάν κάτι πού δέ συνδέεται με τήν ΰλη. "Ετσι ή 
πηγή τής κίνησης μεταφέρεται εξω από τήν ΰλη καί γίνεται δε
κτή ή ύπαρξη δύναμης χωρίς ουσία, ή μ’  άλλα λόγια κίνησης 
χωρίς ΰλη. ‘ Η  άντίληψη αύτή δνομάστηκε δυναμισμός.

'Η  απόσπαση τής κίνησης άπό τήν ΰλη σέ τελευταία άνάλυση 
οδηγεί στήν άρνηση τοϋ γεγονότος δτι ή ΰλη είναι ή βάση δλων 
τών πραγμάτων καί τών προτσές τοϋ άντικειμενικοΰ κόσμου, δηλ. 
οδηγεί στόν ιδεαλισμό. «Τοΰ Ιδεαλιστή οΰτε καν τοϋ περνά 
άπό τό μυαλό ή σκέψη ν’  άρνηθεΐ δτι ό κόσμος είναι κίνηση καί 
συγκεκριμένα : κίνηση τών σκέψεων, τών παραστάσεων μου, τών 
αισθημάτων μου. "Ο σο για τό ζήτημα τοΰ τ ί  είναι Ικεΐνο πού 
κινείται, ό ιδεαλιστής τό άπορίπτει καί τό θεωρεί παράλογο : συν- 
τελεΐται μια έναλλαγή τών αισθημάτων μου, εξαφανίζονται καί 
εμφανίζονται οί παραστάσεις μου, καί τίποτε άλλο. "Ε ξω  άπό μέ
να δέν υπάρχει τίποτε. ,,Κ ινεΐται“  κι αύτό είναι δλο» *.

Ή  απόσπαση τής κίνησης άπό τήν ΰλη σημαίνει πέρασμα μέ 
τό μέρος τοΰ φιλοσοφικοΰ ιδεαλισμού, γιατί, δταν οί Ιδεαλιστές 
φιλόσοφοι Ιξοστρακίζουν τήν ΰλη, αφήνοντας νά παραμένει ή σκέ
ψη γιά τήν κίνηση, τότε, κατά συνέπεια, ή σκέψη υποτίθεται πώς 
υπάρχει άνεξάρτητα άπό τήν ΰλη. "Ε τσι, κάθε άπόπειρα νά νοη 
θεί ή κίνηση χωρίς τήν ΰλη δδηγεϊ στήν άπόσπαση τής σκέψης 
άπό τήν ΰλη, δηλ. στό φιλοσοφικό Ιδεαλισμό.

Τήν ιδεαλιστική άπόσπαση τής κίνησης άπό τήν ΰλη κήρυττε 
στόν καιρό του ό "Οστβαλντ. ‘ Ο μεγάλος αυτός χημικός, μά μι
κρός φιλόσοφος, δπως τόν άποκάλεσε ό Β. I. Λένιν, προσπαθού
σε νά άναγάγει δλα τά φαινόμενα τής φΰσης στήν ένέργεια αύτή 
καθ’ εαυτή. «Μέ τήν καθολική εκείνη σημασία— Ιγραφε ό "Ο στ
βαλντ— πού εχει ή ένέργεια γιά δλο τό σΰνολο τών άντιλήψεών

1. Β. I. Αέην, "Απαντα, τόμ. 14ος, σελ. 254.
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μας για τά φυσικά φαινόμενα, πρέπει, παίρνοντας ΰπ’ όψη τό 
νόμο τής διατήρησής της, νά τή θεωρούμε ουσία μέ τήν πιό αλη
θινή σημασία αΰτής τής λέξης».

Δημιουργώντας τή μπερδεμένη φιλοσοφική Αντίληψη τοΰ ένερ- 
γητισμοΰ, πού είχε τήν Αξίωση νά ύψωθεϊ «πάνω» Από τόν υλι
σμό κα'ι τόν ιδεαλισμό καί «νά ξεπεράσει» τήν Αντίθεσή τους, δ 
“ Οστβαλντ στήν ουσία Ανέπτυξε μιά νέα παραλλαγή υποκειμενι
κό -Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Έ γ ρ α φ ε : «Τ ό  περιστατικό δτι δλα 
τά  έξωτερικά φαινόμενα μποροΰν νά παραστα&οΰν σάν προτσές 
Ανάμεσα σέ Ινέργειες Ιξηγεΐται κατά τόν Απλούστερο τρόπο με τό 
δτι ϊσα  - ϊσα  τά ϊδια τά προτσές τής συνείδησής μας είναι ένερ- 
γειακά, καί αυτή τους τήν Ιδιότητα τή μεταδίνουν σέ δλες τίς 
έξωτερικές Ιμπειρίες». Ό  Β . I . Λένιν παρατηρεί Απ’  αΰτή τήν 
Αφορμή : «Α υτός είναι καθαρός Ιδεαλισμός : δέν Αντανακλά ή 
σκέψη μας τή μετατροπή τής ένέργειας τοΰ έξωτερικοϋ κόσμου, 
αλλά δ Ιξωτερικός κόσμος Αντανακλά τήν ,,1διότητα“  τής συνεί
δησής μας !» *.

Οί σύγχρονοι αντιδραστικοί φιλόσοφοι, σέ συμμαχία μέ τούς 
«φυσικούς» ιδεαλιστές, ξαναζωντανεύουν τίς ένεργητιστικές κα
τασκευές τοΰ "Όστβαλντ, προσπαθούν νά διαστρεβλώσουν τά δε
δομένα τής σύγχρονης φυσικής μέ σκοπό τήν προπαγάνδιση τοΰ 
m ô Απροκάλυπτου ιδεαλισμού. Βλέπουν τήν ενέργεια σαν μια 
Ιδιαίτερη δυλη οδσία, πού δημιουργεί τήν ΰλη. Ό  «φυσικός» 
Ιδεαλιστής Β. Χάιζεμπεργκ Ισχυρίζεται δτι ή ΰλη Απατελεϊται από 
ένέργεια. "Ε νας Από τούς Ικπρόσωπους τής αντιδραστικότερης 
αμερικανικής ιδεαλιστικής φιλοσοφικής μικροσχολής τοΰ περσο
ναλισμού, δ Ε . Μπράιτμαν, δηλώνει κατηγορηματικά δτι ή ένέρ- 
γεια δέν είναι τίποτε αλλο παρά «ή θεία βούληση σέ δράση».

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, θεμελιώνοντας τή θέση 
γιά τήν ένότητα ΰλης καί κίνησης, ξεπέρασε τήν προσιδιάζουσα 
στόν παλιό υλισμό άποψη γιά τήν ΰλη, άποψη πού θεωροΰσε δτι 
ή ΰλη είναι κάτι τό παθητικό. Ό  διαλεκτικός υλισμός, δπως δεί
ξαμε παραπάνω, διδάσκει δτι ή πηγή κίνησης τής ΰλης βρίσκε
ται στήν ίδια τήν ΰλη κα'ι συνίσταται στίς Αντιθέσεις πού Ινυ- 
πάρχουν σέ δλα τά υλικά Αντικείμενα καί φαινόμενα. Δέν υπ άρ
χει καί δέν μπορεί νά υπάρχει κανένα υλικό Αντικείμενο χωρίς 
κίνηση, δέν υπάρχει σώ μα στό όποιο νά μην προσιδιάζει κάποια 
Αλλαγή. ‘ Η  κίνηση είναι δ τρόπος ΰπαρξης τής ΰλης.

‘ Ο μεταφυσικός υλισμός εβλεπε τήν κίνηση σαν Απλή μετα

1. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τομ. 14ος, σελ. 258.
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τόπιση τών σωμάτων στο χώρο κα'ι άνήγε δλες τ'ις μορφές τής 
κίνησης στή μηχανική μορφή. Ό  Ντεκάρτ στή φυσική του Υπο
στήριζε δτι κίνηση είναι «ή  μετατόπιση  ένός μέρους τής ϋλης*ή  
ένός σώ ματος άπό τή  γειτονία τώ ν  σω μάτω ν έχείνων, πού έφά· 
π τονταν άμεσα μέ αυτό καί που τά  θεωρούμε σάν βρισχόμενα σέ 
ηρεμία, στή  γειτονία άλλων σω μ ά τω ν»1 ‘ Ο Χόλμπαχ εγραφε : 
«Κίνηση είναι ή δΰναμη μέσω τής οποίας ενα όποιοδήποτε σώ μα 
αλλάζει ή τείνει νά αλλάξει τή θέση του, δηλ. νά ?ρθει διαδοχι
κά σέ άντιστοιχία μέ τά διάφορα μέρη τοϋ χώρου ή νά αλλάξει 
τήν απόστασή του σχετικά μέ τά άλλα σώ ματα» ’ .

Σέ διάκριση άπό τό μεταφυσικό υλισμό ό μαρξιστικός υλι
σμός διδάσκει δτι ή ύλική κίνηση υπάρχει σέ ποιοτικά πολυποί
κιλες μορφές : μηχανική μετατόπιση- φυσικά φαινόμενα’ χημικές 
αλλαγές’ προτσές που προσιδιάζουν στούς ζωντανούς δργανισμοΰς- 
κίνηση πού χαρακτηρίζει τά κοινωνικά φαινόμενα. Ή  μελέτη 
τών διαφόρων είδών κίνησης τής ΰλης σημαίνει μελέτη τών μ ορ
φ ώ ν  τής ΰλης.

Σ έ διάκριση άπό τό μεταφυσικό υλισμό δ μαρξιστικός φιλο
σοφικός υλισμός θεω ρεί δτι ο ί μορφές χίνησης τής ΰλης, δντας 
ποιοτικά Ιδιότυπες, δέν μποροΰν νά άναχθονν ή μιά στήν άλλη. 
Ταυτόχρονα κάθε ποιοτικά Ιδιότυπη μορφή κίνησης τής ΰλης υ
πάρχει σέ άδιάρηκτη σΰνδεση μέ τά ποιοτικά Ιδιότυπα είδη τής 
ϊδιας τής ΰλης.

’ Ανάμεσα στ'ις έπιστήμες πού μελετούν τ'ις διάφορες μορφές 
κίνησης τής ΰλης ή μηχανική μελετά τή μετατόπιση τών σω μ ά 
των στό χώρο. Ή  μηχανική δμως κίνηση είναι αύτή καθ’ έαυτή 
πολύμορφη : άπό τήν κίνηση τών μεγάλων κα'ι μικρών ουράνιων 
σωμάτων ω ς τίς μηχανικές μετατοπίσεις τών διαφόρων σω μάτω ν 
στίς συνθήκες τής γής. ‘ Η  μηχανική μετατόπιση μπορεί νά συν- 
τελεΐται σύμφωνα μέ τ'ις πιό πολύμορφες τροχιές κα'ι νά είναι 
διαφόρων ειδών : Ισοταχής, όμαλώς έπιταχυνόμενη, γενικά μετα
βαλλόμενη κίνηση κτλ. Ή  ίδια ή εμφάνηση τοΰ Ινός ή τοΰ άλ
λου συγκεκριμένου είδους μηχανικής μετατόπισης μπορεί νά ε ί
ναι τό αποτέλεσμα τής επενέργειας ποικίλων παραγόντων. Μέ 
λίγα λόγια, κατά τήν αμεσότατη εξέταση τής μηχανικής μορφής 
κίνησης γίνετοι σαφές δτι ακόμα κι αύτή ή σχετικά άπλή μορφή 
κίνησης τής ΰλης παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία.

1. Ρ. Ντεχάρτ, Διαλεκτά εργα, Γκοσπολιτιζντάτ, 1950, σελ. 477.
2. Π. Χόλμπαχ, Σύστημα τής φύσης, Μόσχα 1940, σελ. 13.
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Οί άλλες, οί πιό σύνθετες μορφές κίνησης τής ΰλης, παρου
σιάζουν ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία ώς πρός τά είδη τους. ‘ 3  
φυσική μορφή κίνησης τής ΰλης περιλαμβάνει, λόγου χάρη, τήν 
κίνηση τών άτόμων κα'ι τών μορίων, τά ήλεκτρομαγνητικά προ
τσές, τΙς έσωατομικές κα'ι έσωπυρηνικές κινήσεις κτλ. Στή χημι
κή μορφή κίνησης άνήκουν τά πιό διαφορετικά προτσές ένωσης 
κα'ι χωρισμού τών άτόμων. Ά κ ό μ α  μεγαλύτερη ποικιλία μορφών 
παρουσιάζει ή δργανική ζωή, πού άποτελεΐ αντικείμενο έρευνας 
τών βιολογικών έπιστημών. Π άρα πολύ ποικιλόμορφη είναι ή 
κοινωνική ζωή. Οί κοινωνικές έπιστήμες μελετούν τ'ις πολύπλο
κες νομοτέλειες τής εξέλιξης τής κοινωνική; ζωής.

Καθήκον τών διαφόρων έπιστημών είναι ή μελέτη τών εΐ- 
δικών νομοτελειών τής κάθε έπ'ι μέρους μορφής κίνησης. Σέ διά
κριση από τ'ις φυσικές ή π ς κοινωνικές έπιστήμες, πού μελε
τούν τή μιά ή τήν άλλη συγκεκριμένη μορφή κίνησης, ό μαρξι
στικός φιλοσοφικός υλισμός μελετά τήν κίνηση παρμένη στό σύ
νολό της, τή ν  κίνηση σάν τρόπο ΰπαρξης τής ΰλης, που περιλαμ
βάνει δλες τΙς άλλαγές που συντελοΰνται σ τό  σνμπαν.

Ή  Αφθαρσία της χίνησης. ‘Η διδασκαλία τοϋ διαλεκτικού 
ΰλισμοΰ γιά τήν ενότητα ΰλης κα'ι κίνησης βρίσκει τή φυσικό-έπι- 
στημονική έπικύρωσή της στή σύγχρονη έπιστήμη.

*0 νόμος τής διατήρησης κα'ι τής μετατροπής τής ένέργειας 
αποτελεί τή φυσικό - επιστημονική βάση τής διδασκαλία; τοΰ 
μαρξιστικού φιλοσοφικού υλισμού σχετικά μέ τήν άδιάρηκτη σύν
δεση ΰλης κα'ι κίνησης.

Στο  18ο αιώνα κα'ι στό πρώτο μισό τοΰ 19ου αίώνα ή μηχα
νική κίνηση, ή θερμότητα, τά ήλεκτρομαγνητικά προτσές θεω 
ρούνταν έντελώς ανεξάρτητα τό ένα άπό τό άλλο. “ Ετσι, οί φ υ 
σιοδίφες δέν εβλεπαν καμιά σύνδεση άνάμεσα στα φωτεινά καί 
τά ήλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, άνάμεσα στή θερμότητα καί τή 
μηχανική κίνηση. Οί φυσιοδίφες έξηγούσαν τό φαινόμενο τής 
καύσης μέ τήν ύπαρξη μιας ειδικής οΰσίας— τοϋ φλογιστού, πού 
ή ?κκρισή του προκαλεΐ δήθεν τήν καύση. Τά θερμικά φαινόμενα 
τά έξηγούσαν μέ τήν ΰπαρξη μιας ιδιαίτερου εϊδους αβαρούς ου
σίας, τού θερμογόνου.

Κατά τήν Ιξέταση τών φωτεινών, τών ηλεκτρικών κα'ι τών 
μαγνητικών φαινομένων ξεκινούσαν άπό τήν προϋπόθεση δτι 
υπάρχουν είδικές «αβαρείς ΰλες» τό «φω τεινό», τό «ηλεκτρικό» 
καί τό «μαγνητικό» ρευστό. Μελετώντας τα χημικά φαινόμενα,
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μιλούσαν για ειδική «δύναμη συγγένειας». Ή  ζωή έξηγοΰνταν 
μέ τήν παρουσία στόν δργανισμό μιας ειδικής, αυλής «ζω ικής 
δύναμης».

'Η  έξέλιξη δμως τής έπιστήμης οδηγούσε όλοένα καί περισ
σότερο στη διασάφηση τής άδιάρηκτης σύνδεσης πού υπάρχει 
ανάμεσα στα διάφορα ποιοτικά Ιδιόμορφα φαινόμενα τής φΰσης. 
Μέ τήν ανακάλυψη τοϋ γεγονόνος τής αλληλομετατροπής τών 
διαφόρων, δπως ελεγαν οί φυσικοί έκείνου τού καιρού, «δυνά
μεων» τής φΰσης εξέλειψε, δπως ήταν αναπόφευκτο, και ή ανάγ
κη ιδιαίτερων διαφορετικών άπό τήν ΰλη ουσιών : τοϋ θερμογό
νου, τοϋ φλογιστοϋ, τών ηλεκτρικών καί μαγνητικών ρευστών 
κτλ Τό γεγονός τής αλληλομετατροπής τών διαφόρων φαινομέ
νων τής φΰσης μαρτυρούσε δτι ή κίνηση τής ΰλης είναι αναπό
σπαστη από τήν ίδια τήν ΰλη. "Οπως ή ΰλη, άν και παθαίνει 
διάφορες άλλαγές, δέν καταστρέφεται και δέ γεννιέται άπό τό  
μηδέν, τό  Ίδιο άκριβώς καί ή κίνηση τής ΰλης, άν καί παθαίνει 
διάφορες άλλαγές, διατηρείται.

"Η δη τό 1748 ό Μ. Β. Λομονόσοφ διατυπώνει, πρώτος στήν 
ίστορία τής επιστήμης, τή σκέψη τής διατήρησης τής κίνησης σέ 
στενή σΰνδεση μέ τό νόμο τής διατήρησης τής ΰλης. ‘ Η Ιδέα τοΰ 
Λ ομονόσοφ γιά τή διατήρηση τής ΰλης κα'ι τής κίνησης, καθώς 
επίσης κα'ι δλων τών δλλων βασικών Ιδιοτήτων τής ΰλης, δνομά- 
ζεται πολύ δίκαια «νόμος τοΰ Λ ομονόσοφ». Ό  νόμος τοΰ Λ ομο
νόσοφ συγκεκριμενοποιήθηκε και αναπτύχθηκε πάρα πέρα μέ τό- 
νόμο τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ενέργειας, πού δια
τυπώθηκε τήν πέμπτη δεκαετία τοΰ 19ου αίώνα στ'ις έργασίες 
Ρ. Μάγιερ, τοϋ Ντζόυλ καί τοϋ Χέλμχολτς.

‘ Ο νόμος τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας 
έκφράζει τό γεγονός τής ποιοτικής μετατροπής τών μορφών κί
νησης τής ΰλης μέ ποσοτική διατήρηση τής κίνησης. Ή  ανακάλυ
ψη αυτού τοΰ νόμου σημαίνει αποκάλυψη τοϋ γεγονότος δτι ή  
κίνηση τής ΰλης είναι τόσο άφθαρτη δσο καί ή ίδια ή ΰλη. Σ υ 
νάμα τήν άφθαρσία τής κίνησης πρέπει νά τήν αντιλαμβανόμα
στε δχι μόνο μέ τήν ποσοτική, άλλα καί μέ τήν ποιοτική έννοια, 
δηλαδή μέ τήν έννοια δτι ή κίνηση τής ΰλης ποτέ δέν χάνει τήν 
ικανότητά της νά παθαίνει όλοένα καί νέες μετατροπές. Ή  κίνη
ση συνδέεται στενά μέ τήνϊδια τήν ΰλη, αποτελεί τή μορφή ΰπαρ- 
ξης τής ΰλης. ‘ Η  ένέργεια ένυπάρχει σέ κάθε υλικό αντικείμενο. 
Είναι τό μέτρο τής κίνησης τής ΰλης,

Στα πλαίσια τών φυσικό -  χημικών φαινομένων υπάρχουν ποιο
τικά διαφορετικές μορφές κίνησης τής ΰλης : μηχανική κίνηση,.
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άτομικομοριακή, ήλεκτρομαγνητική, έσωπυρηνική κτλ. Αύτές οί 
μρρφές κίνησης συνδέονται στενά μεταξύ τους καί είναι άλληλο- 
μΕΤατρέψιμες. ‘ Η  μηχανική κίνηση μετατρέπεται σέ θερμότητα 
καί ή θερμότητα σέ μηχανική κίνηση. ’ Ηλεκτρισμός μπορεί νά 
παραχθεϊ μέ τή μηχανική κίνηση η μέ τή θερμότητα, άλλα και 
αντίστροφα, θερμότητα κα'ι μηχανική κίνηση μποροΰν νά παρα- 
χθοΰν μέ τόν ήλεκρισμό.

Τ ά προτσές τής μετατροπής τών μορφών κίνησης άποτελοϋν 
εξαιρετικά πολύπλοκα φαινόμενα, ανεξάντλητα ώς πρός τόν πλού
το τών πλευρών κα'ι τών Ιδιομορφιών τονς. Τό γεγονός τής ποιο
τικής μετατροπής τών μορφών κίνησης τής ύλης μέ ποσοτική δια
τήρηση τής κίνησης ή επιστήμη τό εκφράζει μέ τήν έ'ννοια τής 
ένέργειας. Νά γιατί τά προτσές μετατροπής τών μορφών κίνησης 
τής ΰλης, πού συντελοΰνται στά πλαίσια τών φυσικών καί τών 
χημικών φαινομένων, μπορούμε νά τά ονομάζουμε προτσές μετα
τροπής ένός είδους ενέργειας σέ άλλο είδος ενέργειας. Ε ξε τ ά 
ζοντας, λόγου χάρη, τό προτσές μετατροπής τής μηχανικής κίνη
σης σέ άτομικομοριακή (θερμική), μπορούμε νά χαρακτηρίσουμε 
αύτό τό προτσές σαν μετατροπή τής μηχανικής ενέργειας σέ θερ
μική Ινέργεια.

Βέβαια, ή μετατροπή τών ανώτερων μορφών κίνησης τής ύλης 
δέν μπορεί νά άναχθεΐ απλώς κα'ι μόνο στά ενεργειακά προτσές. 
Λ όγου χάρη τό πέρασμα άπό τ'ις φυσικές καί χημικές μορφές κί
νησης τής ΰλης στήν δργανική ζωή δέν εξαντλείται καθόλου μέ 
τά Ενεργειακά περάσματα. Έ φ ’ δσον δμως κάθε άνώτερη μορφή 
κίνησης τής ύλης Ιμπεριέχει υποχρεωτικά καί άλλες, κατώτερες 
μορφές κίνησης, ενεργειακές μετατροπές συντελοΰνται καί στήν 
δργανική ζω ή . Τ ά  φυσικά καί τά χημικά προτσές άποτελοϋν τήν 
υλική Ικείνη βάση, πού πάνω της αναπτύσσονται πιό σύνθετες 
μορφές ύ>ικής κίνησης. Νά γιατί ό νόμος τής διατήρησης κα'ι 
τής μετατροπής τής ενέργειας, πού είναι άμεσα Ιφαρμόσιμος στίς 
φυσικές καί χημικές μορφές κίνησης τής ύλης, μπορεί νά θ ε ω 
ρείται φυσικό - έπιστημονική βάση τής γενικής διδασκαλίας τοΰ 
διαλεκτικού ύλισμοΰ γιά τήν κίνηση τής ΰλης.

*0  νόμος τής διατήρησης κα'ι τής τετατροπής τής ένέργειας, 
νόμος πού έκφράζει τήν άφθαρσία τής κίνησης καί τό άλληλομε- 
τατρέψιμο τών μορφών τής υλικής κίνησης, άποτελεΐ άδιάσειστη 
κατάχτηση τής έπιστήμης. Ό  “ Ενγκελς δνόμασε τό νόμο τής δ ια
τήρησης καί τής μετατροπής τής ενέργειας άπόλυτο νόμο τής 
φύσης. Β έβαια, ή φυσικό - έπιστημονική διατύπωση τοϋ νόμου 
τής διατήρησης χαί τής μετατροπής τής ένέργειας μπορεί καί π ρέ
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πει νά αλλάζει μέ τήν εξέλιξη τής επιστήμης. Ή  άλλαγή δμως 
αυτή απλώς θά εκφράζει βαθύτερα καί πληρέστερα τό βασικό 
περιεχόμενο αύτοΰ τοϋ νόμου.

Ή  σύγχρονη φυσική πλούτισε τό νόμο τής διατήρησης κα'ι 
τής μετατροπής τής Ινέργειας, αποκαλύπτοντας τή στενή σύνδε
ση ενέργειας καί μάζας. ‘ Η  μάζα αποτελεί μιά από τις σπουδαιό
τερες φυσικές ιδιότητες κάθε υλικού αντικειμένου. ‘ Η  έννοια τής 
μάζας αντανακλά τίς Ιδιότητες τής ΰλης— αδράνεια κα'ι Ιλξη. Ε 
πειδή ή παλιά φυσική είχε νά κάνει συνήθως μέ σχετικά δχι με
γάλες ταχύτητες κίνησης, για τό λόγο αυτό ή μάζα δέν αποκά
λυπτε τήν Ιξάρτησή της από τήν κίνηση τοϋ σώματος. ‘ Η σύγ
χρονη φυσική διεπίστωσε δτι υπάρχει στενή εξάρτηση άνάμεσα 
στήν κίνηση ενός σώματος κα'ι τή μάζα του. Ή  μάζα ένός σ ώ 
ματος αλλάζει σέ Ιξάρτηση από τήν ταχύτητα τής κίνησης : δσο 
μεγαλύτερη είναι ή ταχύτητα κίνησης ενός σώματος τόσο μεγα
λύτερη είναι ή μάζα του. Ή  μάζα σαν μιά άπό τίς βασικές ιδιό
τητες τοϋ υλικού αντικειμένου άποδεικνΰεται πώς βρίσκεται σέ 
στενή εξάρτηση άπό τ'ις συνθήκες κίνησης αυτού τοΰ αντικειμένου.

’ Αργότερα ανακαλύφθηκε ή άλληλοσυνδεση μάζας κα'ι ενέρ
γειας. Ή  παραδοχή τής άλληλοσύνδεσης μάζας κα'ι ενέργειας 
άπέρεε ήδη άπό τα εξαίρετα πειράματα (1899) τοϋ Ρώσου φυσι- 
κοΰ Π. Ν. Λέμπεντεφ, πού απέδειξε τήν ύπαρξη τής πίεσης τοϋ 
φωτός. 'Η  σύγχρονη φυσική έδειξε πώς αυτή ή άλληλοσυνδεση 
μάζας καί ενέργειας άποκαλΰπτεται σέ δλα τά υλικά αντικείμενα 
καί σέ δλες τίς ενεργειακές μετατροπές. Ό  νόμος τής άλληλο
σύνδεσης μάζας καί Ινέργειας, πού ανακάλυψε ή σύγχρονη φυσι
κή, σημαίνει δτι κάθε υλικό άντικείμενο, πού εχει μάζα τοΰ ενός 
ή τοΰ άλλου είδους, έχει κατ’  άνάγκην καί τό άντίστοιχο είδος 
ένέργειας. Καί, άντίστροφα, τό υλικό αντικείμενο, πού εχει τή 
μια ή την άλλη ενέργεια, εχει κατ’  άνάγκην καί μάζα.

'Ορισμένοι άστοί φυσικοί φρονοΰν δτι αυτός δ νόμος άποτε
λεΐ απόδειξη τής μετατροπής τής μάζας, καί άκόμα καί τής ου
σίας ή τής ΰλης, σέ Ινέογεια. Ή  ερμηνεία αυτή άποτελεΐ μιά άπό 
τίς μέθοδες τοϋ νεότατου «φυσικού» Ιδεαλισμού, πού άποβλέπουν 
στό νά διαστρεβλώσουν τό άληθινό περιεχόμενο τών νέων ανακα
λύψεων. Στήν πραγματικότητα άπό τό νόμο τής άλληλοσύνδεσης 
μάζας καί Ινέργειας δέ συνάγεται καθόλου ή μετατροπή τής μά
ζας, καί πολύ περισσότερο τής ουσίας ή τής ΰλης, σέ ένέργεια. 
Τ όσο ή μάζα, δσο καί ή ένέργεια, άποτελοΰν στενά συνδεόμενες 
μεταξύ τους Ιδιότητες τών ύλικών άντικειμένων. Αύτή ή. άμοι- 
βαία σύνδεση μάζας καί Ινέργειας μαρτυρεί δτι ή ποιοτική μετα
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τροπή τής ενέργειας με ποσοτική διατήρησή της συνοδεύεται άπό 
τή διατήρηση κα'ι τών Αλλων βασικών Ιδιοτήτων τών υλικών αν
τικειμένων.

Ή  πρωτοπόρα έπιστήμη με τή διδασκαλία της για τήν κίνη
ση έπιβεβαιώνει τή θέση τοϋ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοϋ, 
δτι δέν υπάρχει κίνηση χωρίς ΰλη, δπως δέν ‘ πάρχει κα'ι ΰλη χω
ρίς κίνηση.

4. Ό  χώρος καί ô χρόνος είναι 
μορφές Οπαρξης της Ολης.

Ή  Αντικειμενικότητα τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. Ό
διαλεκτικός υλισμός διδάσκει δτι ό χώρος κα'ι δ χρόνος είναι αν
τικειμενικές μορφές ύπαρξης τής ΰλης. Ή  παραδοχή τής αντι
κειμενικής πραγματικότητας τοΰ χώρου κα'ι τοΰ χρόνου απορρέει 
άπό τήν παραδοχή τής ύλικότητας τοΰ κόσμου. « Ό  υλισμός, Ανα
γνωρίζοντας τήν ύπαρξη τής αντικειμενικής πραγματικότητας, δηλ. 
τής κινούμενης ΰλης, άνεξάρτητα άπό τή συνείδησή μας, είναι 
υποχρεωμένος κατ’  ανάγκη να άναγνωρίσει κα'ι τήν αντικειμενική 
πραγματικότητα τοΰ χρόνου κα'ι τοΰ χ ώ ρου ...»1. ‘ Ο  χώρος, δ 
χρόνος κα'ι ή κίνηση, σαν βασικές μορφές ύπαρξης τής ΰλης, βρί
σκονται σέ δργανική Αδιάρηκτη ένότητα, καθορισμένη άπό τήν 
ένότητα τοϋ ΰλικοΰ κόσμου. Τ ό αναπόσπαστο τοϋ χώρου κα'ι χρό
νου άπό τήν ΰλη συνδέεται στενά μέ τό άδιάρηκτο ΰλης και κί
νησης. ‘Η ΰλη είναι άδιανόητη εξω  άπό τήν κίνηση. 'Η  κίνηση 
τής ΰλης συντελεΐται πάντα στό χώρο κα'ι στό χρόνο. Ό  Αντικει
μενικός χαρακτήρας τής ύλικής κίνησης καθορίζει τόν Αντικειμε
νικό χαρακτήρα τοϋ χώρου κα'ι τοΰ χρόνου σαν βασικών μορφών 
ύπαρξης τής κινούμενης ΰλης. Έ πειδή  ή κίνηση είναι Αναπόσπα
στη από τήν ΰλη, αρα καί δ χώρος καί δ χρόνος είναι έπίσης 
αναπόσπαστοι Από τήν ΰλη. « .. .0 1  βασικές μορφές κάθ·ε ΰπαρ- 
ξης— λέει δ Έ νγκελς— είναι δ χώρος καί δ χρόνος· ή ΰπαρξη 
έκτός χρόνόυ αποτελεί τόσο μεγάλο παραλογισμό δσο καί ή ΰπαρ
ξη έκτός χώ ρου»’ . «Στόν  κόσμο δέν υπάρχει τίποτε Αλλο— λέει 
δ  Λένιν— έξόν Από τήν κινούμενη ΰλη, καί ή κινούμενη ΰλη δεν 
μπορεί νά κινείται διαφορετικά παρά μέσα στό χώρο καί στό 
χρόνο».*

1. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τόμ. 14oç. σελ. J62.
2. Φ. Ένγκελς, Άντι-Ντι5ρινγκ, 1953, σβλ. 49.
3. Β. I. Λένιν, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 162.
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Ό  χώρος κα'ι χρόνος φανερώνουν τή φΰση τους κατά τήν 
κίνηση τής ΰλης. Ή  κίνηση είναι ή ουσία τοΰ χρόνου καί τοΰ 
χώρου.

*0  χώρος είναι ή μορφή ύπαρξης τής ΰλης πού χαρακτηρίζει 
τήν εκτατικότητα τών ύλικών αντικειμένων' αποτελεί βασικό δρο 
τής κίνησής τους. Ό  χώρος εχει είδικές Ιδιότητες πού έξαρτών- 
ται από τά ϊδια τά υλικά αντικείμενα. Οί ειδικές αύτές ιδιότητες 
τοΰ χώρου άποτελοϋν τό αντικείμενο μελέτης μιας σειράς έπι
στημών.

'Ο  χρόνος είναι ή μορφή ύπαρξης τής ΰλης πού χαρακτηρί
ζει τή διάρκεια καί τήν άκολουθία τών ύλικών προτσές, ή μορφή 
πού Ικφράζει τήν αντικειμενική σύνδεση τής υλικής κίνησης. Ό  
χρόνος είναι βασικός δρος κάθε Ιξέλιξης. Ή  κίνηση καί έξέλιξη 
τής ΰλης μπορεί νά συντελεΐται μόνο στό χώρο καί στό χρόνο. 
Κάθε υλικό πράγμα ύπάρχει στό χρόνο, γιατί τίποτε στόν κόσμο 
δέ βρίσκεται σέ ηρεμία, δλα ύπόκεινται σέ κίνηση καί άλλαγή. 
Ά -ιό  τό άλλο μέρος όμως δέν υπάρχει χρόνος χωρίς ύλικά πράγ
ματα, υποκείμενα σέ άλλαγές. Ό  χρόνος, αποσπασμένος άπό τήν 
ΰλη, θεωρείται άπό τούς Ιδεαλιστές σαν κάτι πού υπάρχει πριν 
άπό τά υλικά πράγματα, σάν κάτι πού γεννά τήν ΰλη. ‘ Ο  Β . I. 
Λένιν ξεσκεπάζοντας τούς ιδεαλιστές λέει δτι χρόνος έξω  άπό χρο
νικά πράγματα ίσον θεός.

Ή  Ιδεαλιστική φιλοσοφία άρνεΐται τήν άντικειμενικότητα τών 
μορφών ΰπαρξης τής ΰλης— τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου— καί βγά
ζει τό παράλογο συμπέρασμα δτι ό χώρος καί ό χρόνος γεννιούν
ται δήθεν άπό τή συνείδηση τοΰ άνθρώπου.

Ή  Ιδεαλιστική άντίληψη τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου είναι 
έχθρική πρός τήν έπιστήμη. ‘ Ο ιδεαλισμός, χαρακτηρίζοντας τό 
χώρο καί τό χρόνο υποκειμενικές μορφές Αντίληψης, τάσσεται, 
μ5 αυτόν τόν ισχυρισμό του, έναντίον τής ίδιας τής βάσης τής έπι
στήμης— τήν παραδοχή τής κινούμενης ΰλης, πού υπάρχει στό 
χώρο καί στό χρόνο.

‘ Ο Μπέρκλι θεωροΰσε τό χώρο καί τό χρόνο μορφές υποκει
μενικών βιωμάτων. Κ ατά τόν Κάντ ό χώρος καί δ χρόνος είναι 
άπριορικοί τΰποι τής αισθησιακής άντίληψης τοΰ κόσμου. Οί μορ
φές αύτές δέν ένυπάρχουν στα ίδια τα πράγματα, άλλά άποτε- 
λοΰν, κατά τή γνώμη του, προεμπειρικες αρχικές μορφές Υποκει
μενικής έ τένισης. Κατά τόν Κάντ δ χώρος καί ό χρόνος δέν 
καθορίζονται άπό τή φΰση τών ίδιων τών πραγμάτων, άλλα άπό 
τή φΰση τής ά θρώπινης συνείδησης. Στόν Χέγκελ δ χώρος καί 
δ χρόνος παρουσιάζονται σάν βαθμίδες τής έξέλιξης τής «άπόλυ-
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της Ιδέας». ‘ Ο Χέγκελ άποσπα τό χώρο κα'ι τό χρόνο τόν ενα 
άπό τόν άλλο. Κατά τόν Χέγκελ ή φΰση μπορεί απλώς νά ξεδι
πλώνει τήν ποικιλομορφία της στό χώρο. Ή  φΰση είναι απλώς 
καί μόνο «βαθμίδα» στήν έξέλιξη τής απόλυτης Ιδέας. Γι αυτό 
ό  χρόνος στό χεγκελιανό σΰστημα Ιμφανίζεται μόνο σιή  βαθ-μίδα 
Ιξέλιξης τοϋ «απόλυτου πνεύματος». ‘ Η  μεταφυσική άπόσπαση 
τοΰ χώρου άπό τό χρόνο οδήγησε τόν Χέγκελ σέ πλήρη αντίφαση 
μέ τή φυσιογΛωσία, τόν οδήγησε στήν παράλογη άντίληψη γιά 
έξέλιξη τής φΰσης στό χώρο, μα εξω  άπό τό χρόνο.

Ό  Μάχ, έπανερχόμενος στήν ΰποκειμενικο - Ιδεαλιστική γραμ
μή ερμηνείας τοΰ χώρου κα'ι τοΰ χρόνου, δήλωνε δτι «ό  χώρος 
καί δ χρόνος είναι τακτοποιημένα συστήματα σειρών αισθημά
τω ν». Ό  Μάχ, δπως κα'ι δλοι γενικά υί υποκειμενικοί ιδεαλιστές, 
κατέληξε στον πληρέστατο παραλογισμό : δέν είναι δ άνθρωπος 
πού υπάρχει στό χώρο καί στό χρόνο, άλλα δ χώρος καί ό χρό
νος γεννιοΰνται άπό τόν δνθρωπο. Ό  Μάχ, προσπαθώντας νά 
στηρίξει θεωρητικά τή δποψή του, Ιλεγε δτι άπό φυσιολογική 
πλευρά δ χώρος καί δ χρόνος είναι αισθήματα προσανατολισμού, 
πού καθορίζουν τήν Ιξαπόλυση βιολογικά σκόπιμων άντιδράσεων 
προσαρμογής. Ό  Ρ ώ σος μαχιστής Μ πογντάνοφ Ιπαναλαμβάνοντας 
τόν Μάχ δήλωνε δτι δ χώρος καί δ χρόνος είναι μορφές κοινω
νικά συμφωνημένης πείρας τών διαφόρων άνθρώπων. ‘ Ο Β . I. 
Λένιν ξεσκέπασε τόν παραλογισμό καί τήν άντιδραστικότητα τής 
ΐδεαλιστικής ψευτοδιδασκαλίας για τό χώρο καί τό χρόνο. «"Α ν  
τά αίσθήματα τοΰ χρόνου καί τοΰ χώρου— Ιγραφε δ Λένιν— μπο
ροΰν νά δόσουν στόν άνθρωπο βιολογικά σκόπιμο προσανατολι
σμό, αύτό μπορεί νά γίνει μόνο μέ τόν δρο δτι αύτά τά αίσθή- 
ματα θά  άντανακλοΰν τήν Ιξω  άπό τόν δνθρωπ ο Αντικειμενική 
πραγματικότητα  :  ο  άνθρωπος δέ θά  μπορούσε νά προσαρμοστεί 
βιολογικά στό περιβάλλον, δν τά  αίσθήματά του δέν τοΰ Ιδιναν 
μιά Αντικειμενικά σω στή  παράσταση γι’  αύ τό»1.

Ό  σύγχρονος ιδεαλισμός προσπαθεί νά άναστήσει τίς μαχι- 
στικές ΰποκειμενικο - Ιδεαλιστικές άπόψεις γιά τό χώρο κα'ι τό 
χρόνο.

Ό  Μπέρξον άπό τίς άρχές άκόμα τοΰ 20ου αΐώνα διατύπω
σε τή μυστικιστική άντίληψη για καθαρή «διάρκεια», τελείως 
άποσπασμένη άπό τήν ΰλη καί Ιφικτή μόνο μέσω τής Ινόρασης. 
*0  Ιδεαλιστής X . Βάιλ έρμηνεΰει ΰποκειμενικο - Ιδεαλιστικά τό

1. Β. /.  Λένιν, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 166.
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χρόνο σαν «άπλούστατη μορφή ροής καί συνείδηση ς».Ό  Τζ. Τζήνς 
στήν ουσία επαναλαμβάνει τήν καντιανή ερμηνεία τοΰ χρόνου. « Ό  
χρόνος— Ισχυρίζεται ό Τ ζ. Τ ζή ν ;— είναι πλάσμα δημιουργημένο 
από τό ίδιο μας τό λογικό». Ό  “ Εντινγκτον δηλώνει δτι ό χώ
ρος καί ό χρόνος πρέπει νά άντιχατασταθούν μέ τή γενικότερη 
ΰποκειμενική άντίληψη τής τακτοποίησης τών γεγονότων τής φΰ 
σης. 01 μαχίζοντες άστοί φυσικοί Μπόρ καί Χάιζενμπεργκ προ
τείνουν να παραιτηθονμε άπό τήν εξέταοη τών άτομικών φαι
νομένων στό χώρο καί στό χρόνο.

Οί Ιδεαλιστικές άντιλήψεις γιά τό χώρο καί τό χρόνο είναι 
ριζικά Ιχθρικές πρός τήν έπιστήμη, άντιφάσκουν στά δεδομένα 
της καί άποτελοΰν έκδηλώσεις τοΰ μαρασμού καί τής αποσύν
θεσης πού περνά δλη ή άστική φιλοσοφία τής έποχής τοΰ ιμπε- 
ριαλισμοΰ.

Ή  έξέλιξη τών Αντιλήψεων γιά τό χώ ρ ο  χαί τό χρόνο
“ Ολη ή ίστορία τής επιστήμης δείχνει δτι ή διαλεκτικό - υλιστική 
διδασκαλία γιά τό χώρο καί τό χρόνο είναι ή μοναδικά σωστή 
διδασκαλία. 01 γνώσεις μας γιά τό χώρο καί τό χρόνο άλλάζουν, 
εξελίσσονται, άντανακλώντας όλοένα πληρέστερα καί βαθύτερα 
τίς άντικειμενικά πραγματικές μορφές ύπαρξης τής ΰλης. ‘ Η  με
ταβλητότητα τών άνθρώπινων άντιλήψεων γιά τό χώρο καί τό 
χρόνο δέν αναιρεί ναιΗ-όλου τήν αντικειμενική πραγματικότητα 
τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. Κάτι περισσότερο, ή όλοένα καί βα 
θύτερη, ή όλοένα καί πληρέστερη γνώση τών Ιδιοτήτων τοΰ χώ 
ρου καί τοΰ χρόνου αποδείχνει πειστικά τήν αντικειμενική τους 
πραγματικότητα, απαράλλακτα δπως ή μεταβλητότητα τών Ιπι- 
στημονικών γνώσεων γιά τή δομή καί τίς μορφές κίνησης τής 
ΰλης άποδείχνει τήν άντικειμενική πραγματικότητα τοΰ Εξωτε
ρικού κ ό σ μ ο ς

'Η  φυσιογνωσία ξεκινούσε πάντα άπό τήν παραδοχή τής Αν
τικειμενικής πραγματικότητας τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου. Στή  
μηχανική τοΰ Νεΰτωνα ό χώρος καί ό χρόνος θεωρούνταν άντι- 
κειμενικά πραγματικές υποστάσεις άνεζάρτητες άπό τίς άνθρώπι- 
νες άντιλήψεις. 'Ω στόσο ό Νεΰτωνας διετΰπωσε τήν άντίληψη 
γιά τό λεγόμενο «άπόλυτο χώ ρο», πού μένει πάντα δ ίδιος καί 
άκίνητος, άνεξάρτητος άπό τά υλικά άντικείμενα. Κ ατ’  άναλογία 
καί ό χρόνος άποτελεΐ κατά τόν Νεΰτωνα, κα9·αρή διάρκεια, πού 
κυλά άπολύτως Ισόμετρα καί πού είναι τελείως άνεξάρτητη άπό 
τήν κίνηση τής ΰλης.

Ή  διδασκαλία τής μηχανικής τοΰ Νεΰτωνα γιά τήν άντικει-
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μενικότητα τοϋ χώρου κα'ι τοΰ χρόνου είναι υλιστική διδασκαλία, 
πού γύρω της επί αιώνες διεξάγονταν πάλη άνάμεσα στόν υλισμό 
κα'ι τόν Ιδεαλισμό. Οί διάφορες υποκειμενικό · ίδεαλισπκές θεω 
ρίες τοΰ Μάχ, τοΰ Μπέρξον καί άλλων αντιδραστικών φιλοσόφων 
σχετικά με τό χώρο καί τό χρόνο στρέφονταν κυρίως Ιναντίον 
αύτής τής διδασκαλίας.

Οί άντιλήψεις τοΰ Νεΰτωνα γιά «απόλυτο» χώρο κα'ι «απ ό
λυτο» χρόνο υπήρξαν ιστορικά περιορισμένες κα'ι ήταν μεταφυ
σικές ώ ς πρός τήν ουσία τους. ‘ Η  άπόσπαση, στή μηχανική τον 
Νεΰτωνα, τοΰ χώρου κα'ι τοΰ χρόνου τοΰ ένός άπό τόν άλλο καί 
άπό τήν κινοΰμενη ΰλη χρησιμοποιήθηκε άπό τούς Ιδεαλιστές γιά 
τή δημιουργία τών άντιλήψεων για «ακαριαία άλληλεπίδραση» 
τών σωμάτων διά μέσου τοϋ κενοΰ. Σέ τελευταία άνάλυση ή άπό
σπαση αύτή τοΰ χώρου άπό τήν ΰλη όδήγησε τόν ϊδιο τόν Νεΰ
τωνα στή μυστικιστική Ιρμηνεία τοΰ χώρου σαν «Ιχφρασης τοϋ 
θεοΰ».

Ή  ίστορική αύτή στενότητα τής θεωρίας τοΰ Νεΰτωνα γιά 
τό χώρο κα'ι τό χρόνο ξεπεράστηκε άπό τήν πάρα πέρα έξέλιξη 
τής επιστήμης. ‘ Η  σύγχρονη φυσική επιβεβαίωσε τό συμπέρασμα 
για τήν άδιάρηκτη σύνδεση πού υπάρχει άνάμεσα στό χώρο καί 
χρόνο κα'ι τήν κινοΰμενη ΰλη. Ή  μελέτη τών πάρα πολύ γρήγο* 
ρω ν κινήσεων, πού συντελοΰνται μέ ταχΰτητα παραπλήσια μέ τήν 
ταχύτητα τοΰ φωτός, έδειξε δτι ό χρόνος δέν πρέπει νά θεω ρεί
ται καθαρή διάρκεια, Ιντελώς άσΰνδετη μέ τά ύλικά προτσές. 
Μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου φανερώθηκε ή στενή έξάρτηση τοϋ 
χρόνου άπό τήν κίνηση τών άντικειμένων. Ή  έξάρτηση αύτή 
βρήκε άμεση πειραματική επιβεβαίωση. Ή  ερευνά τών «στοιχειώ- 
δικων» σωματίων, τών μεσονίων, γιά τά όποια μιλήσαμε ήδη 
παραπάνω, εδειξε δτι υπάρχουν Ιπΐ ëva έλάχιστο χρονικό διάστη
μα κι ΰστερσ άπ9 αύτό διασπώνται καί μετατρέπονται σέ άλλα 
σωμάτια. ’ Αποδείχθηκε δτι ό χρόνος ύπαρξης τών μεσονίων ή, 
δπως λέγεται στή φυσική, ό χρόνος ζωής τους, Ιξαρτάται ουσια
στικά άπό τήν ταχΰτητα τή ; κίνησής τους. Τά πειράματα Ιδει- 
ξαν δτι ό χρόνος ζωής τοΰ μεσονίου μεγαλώνει με τήν αΰξησί) 
τής ταχύτητας τής κίνησης. *Η σΰγχρονη φυσική έδειξε έπίσης 
τήν άδιάρηκτη σύνδεση καί άλληλεξάρτηση τών χωρικών καί 
χρονικών χαρακτηριστικών τοϋ κινούμενου σώματος.

Τ ό  άδιάρηκτο χώρου καί χρόνου άποκαλύπτεται άνάγλυφα 
ήδη κατά τή μελέτη τής άπλής μηχανικής μετατόπισης τών σ ω 
μάτων. ‘ Η  ταχύτητα τής κίνησης τών σωμάτων μετράται μέ τό 
μέγεθος τής μετατόπισης στό χώρο ένός σώματος σέ καθορισμένο
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χρονικό διάστημα. Είναι παράλογο νά γίνεται λόγος γιά τήν τα 
χύτητα τής κίνησης ένός σώματος μόνο στό χώρο ή μόνο στό 
χρόνο. Μόνο ό συνολικός χωρο - χρονικός χαρακτηρισμός αντα
νακλά τήν πραγματική κίνηση τών σω μάτω ν τοϋ ένός σέ σχέση 
μέ τό αλλο.

‘ Ο χώρος, δν καί είναι άδιάρηκτα συνδεμένος μέ τό χρόνο, 
ω στόσο διαφέρει από τό χρόνο. Τ ά ειδικά χαρακτηριστικά τοΰ 
χώρου τά έρευνοϋν τά μαθηματικά κα'ι ή φυσική. ‘ Η  ανάλυση 
τών μορφών τού χώρου αποτελεί τό περιεχόμενο τής γεωμετρίας.

Ή  γεωμετρία σαν έπιστήμη πού μελετά τίς χωρικές σχέσεις 
τοϋ υλικού εξωτερικού κόσμου είναι άποτέλεσμα μακρόχρονης 
αφαιρετικής έργασίας τής ανθρώπινης νόησης. “ Η δη στήν αρχαιό
τητα ό Ευκλείδης δημιούργησε μια γεωμετρία πού μελετά τις χω 
ρικές σχέσεις τοΰ αντικειμενικού κόσμου. Οί βασικές θέσει τής 
εΰκλείδειας γεωμετρίας έντάχθηκαν στέρεα στό σύστημα τώ ν συγ
χρόνων έπιστημονικών γνώσεων.

Ό  πραγματικός χώρος είναι τρισδιάστατος. Τό τρισδιάστατο 
τοΰ χώρου έκφράζεται στό δτι σέ κάθε σημείο τού χώρου μπο
ρούμε νά φέρουμε μόνο τρεις ευθείες κάθετες μεταξύ τους. Τ ά 
κάθε λογής υλικά αντικείμενα υπάρχουν στόν τρισδιάστατο χώρο. 
Ό σ ο  μεγάλα ή μικρά κι δν είναι τά πράγματα τοϋ αντικειμε
νικού κόσμου, ή κίνησή τους μπορεί νά συντελεϊται μόνο στόν 
πραγματικό χώρο πού εχει τρείς διαστάσεις.

Κ α τ ’  αναλογία πρός τόν πραγματικό τρισδιάστατο χώρο τά 
μαθηματικά δημιουργούν τις αφαιρέσεις τετραδιάστατων, πεντα- 
διάστατωνκτλ. «χώ ρω ν». Είναι αυτονόητο πώ ς οί λεγόμενοι «π ο
λυδιάστατοι χώροι» δέν πρέπει νά ταυτίζονται μέ τόν πραγματικό 
χώρο, πού είναι ή βαβική μορφή ύπαρξης τής ΰλης καί £χει μόνο 
τρεις διαστάσεις. Οί αφαιρέσεις αύτές τών λεγάμενων «πολυδιά
στατων χώρων» αντανακλοϋν τ'ις νομοτέλειες καθορισμένων συ
νόλων πραγμάτων και τώ ν Ιδιοτήτων τους. Στή φυσική, λόγου 
χάρη, ΰπάρχέι ή άντίληψη για τό λεγόμενο «φασικό χώρο» μέ 
πάρα πολύ μεγάλο άριθμό διαστάσεων, δπου έκτος από τις τρεις 
συντεταγμένες τοΰ χώρου, πού χαρακτηρίζουν τή θέση τών χω 
ριστών τμημάτων όποιουδήποτε υλικού συστήματος, ανήκουν καί 
μεγέθη πού έκφράζουν τήν ποσότητα τής κίνησης αύτών τών 
τμημάτων.

Στή σημερινή φυσική χρησιμοποιείται ή αντίληψη για τόν 
λεγόμενο «τετραδιάστατο κόσμο». Τ ό πραγματικό νόημα αύτής 
τής άντίληψης για τόν «τετραδιάστατο κόσμο» δέ συνίσταται 
στόν Ισχυρισμό δτι δ χώρος είναι τετραδιάστατος, άλλα στό δτι
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στήν άληθινή πραγματικότητα ό χώρος καί δ χρόνος είναι άδιά- 
ρηκτα συνδεμένοι μεταξύ τους κα'ι δτι δ τρισδιάστατος χώρος κα'ι 
δ  «.μονοδιάστατος» χρόνος πρέπει να έξετάζονται σέ ένότητα με
ταξύ τους.

"Ολες οί απόπειρες νά αποδοθούν στόν πραγματικό χώρο πε
ρισσότερες από τρεις διαστάσεις δδηγοϋν στόν πνευματισμό καί 
στό μυστικισμό. Ή  παραδοχή τοΰ τρισδιάστατου τοΰ πραγμα
τικό® χώρου έξοπλίζει τήν επιστήμη κατά τών θεολόγων, πού 
προσπαθούν νά χρησιμοποιήσουν τ'ις άφηρημένες εννοιες τών 
«πολυδιάστατων χώ ρω ν», γιά νά μπσσουν λαθραία στήν έπιστή- 
μη τό μυστικισμό κα'ι τόν ιδεαλισμό.

Ή  γεωμετρία περιλαμβάνει όλάκερο σύστημα νόμων, πού άν- 
τανακλοΰν τ'ις χωρικές σχέσεις τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Ά π ό  τόν 
καιρό πού έμφανίστηκε ή γεωμετρία τοϋ Ευκλείδη ot γνώσεις 
αύτές έπαθαν σημαντικές άλλαγές καί θά  αναπτύσσονται κα'ι πά
ρα  πέρα, αποκαλύπτοντας δλο καί πληρέστερα τή σύνδεση τοΰ 
χώρου μέ τα ίδια τά υλικά αντικείμενα.

‘ Ο μεγάλος Ρώσος έπιστήμονας - μαθηματικός Ν. I . Λ ομπα- 
τσέφσκι στήν πρώτη πεντηκονταετία τοΰ 19ου αΙώνα δημιούρ
γησε μιά νέα, μή εύκλείδεια γεωμετρία, πού αντανακλά ακριβέ
στερα. βαθύτερα, τίς Ιδιότητες τοΰ πραγματικού χώρου κα'ι τή 
σύνδεσή του μέ τήν ΰλη. 'Η  γεωμετρία, τοΰ Λομπατσέφσκι φ α 
νέρωσε τή στενότητα τής γεωμετρίας τοΰ Ευκλείδη και έδειξε 
δτι ή τελευταία αυτή άποτελεΐ άπλώς μιά δρισμένη προσέγγιση 
πρός τόν πραγματικό χώρο.

‘ Η εξέλιξη τής έπιστήμης οδήγησε στήν ανάγκη νά απεικονι
στούν ακριβέστερα άπό δ,τι στή γεωμετρία τοϋ Ευκλείδη οί Ιδιό
τητες τοΰ πραγματικού χώρου. Ή  εύκλείδεια γεωμετρία εχει φυ
σικά κα'ι σήμερα πλατιά εφαρμογή στή φυσική κα'ι στ'ις τεχνικές 
έπιστήμες. Ταυτόχρονα δμως παρατηρούνται φυσικά φαινόμενα 
τέτια, πού ή ερευνά τους δδηγεΐ στή σκέψη δτι υπάρχουν Ιδιαί
τερες χωρικές, γεωμετρικές σχέσεις, διαφορετικές άπό τίς εύκλεί- 
δειες.

*0 Λομπατσέφσκι, δημιουργώντας τή νέα, τή μή εύκλείδεια 
γεωμετρία, ξεκινούσε άπό τή σπουδαιότατη υλιστική θέση τής 
άδιάρηκτης σύνδεσης χώρου κα'ι ΰλης, τή θέση τοΰ καθοριστικού 
ρόλου τής ΰλης σχετικά μέ τ'ις ιδιότητες τοΰ χώρου.

Στό σύστημα τής εύκλείδειας γεωμετρίας υπάρχει ή θέση ή 
τό λεγόμενο «αίτημα τών παραλλήλων», πού μπορεί νά έκφρα- 
στεΐ ώς εξής: στο ίδιο επίπεδο άπό Ινα σημείο κείμενο έκτός 
ευθείας μπορεί νά άχθεΐ μόνο μιά παράλληλη.
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’ Αναλύοντας τίς θεωρητικές βάσεις τής γεωμετρίας, ό Λ ο - 
μπατσέφσκι κατέληξε στό συμπέρασμα δτι σέ έξάρτηση από διά
φορους φυσικούς όρου ; πρέπει νά ύπάρχουν γεωμετρίες δ ια φ ο 
ρετικές άπό τήν εύ*λείδεια, σι'ις όποιες δέν εφαρμόζεται τό π ά 
ρα πάνω αίτημα τών παραλλήλων. Ε ρευνώ ντας τ'ις διάφορες δυ
νατότητες γεωμετρικών σχέσεων, ό Λομπατσέφσκι καταλήγει σέ 
μιά νέα διατύπωση τοΰ αΐτήματο; τών παραλλήλων : άπό έ'να δο 
σμένο σημείο μπορούν vu άχθονν στό ίδιο έπίπεδο τουλάχιστο 
δυο παράλληλες. 'Ο  Λομπατσέφσκι άνέπτυξε έ'να καινούργιο λο
γικά αρμονικό σύστημα γεωμετρίας, πού διαφέρει σημαντικά άπό 
τή γεωμετρία τοΰ Εύκλείδη. Μιά άπό τις βασικές θέσεις τή ; γεωμε
τρία ; τοΰ Λομπατσέφσκι είναι ή διαπίστωση τής έξάριησης άνάμεσα 
στά τμήματα κύκλου καί στις γωνίες. Ή  θέση αύτή όδηγεΐ άμε
σα σιή  διαπίστωση τή ; έξάρτησης πού υπάρχει, λόγου χάρη άνά
μεσα στό μέγεθος τών πλευρών τοΰ τριγώνου καί στίς γωνίες 
του. “ Αν, λόγου χάρη, στή γεωμετρία τοΰ Εύκλείδη τό άθροισμα 
τών γωνιών κάθε τριγώνου είναι ϊσο  μέ δύο δρθές γωνίες, στή 
γεωμετρία τοΰ Λομπαισέφσκι τό άθροισμα αύτό τών γωνιών τοΰ 
τριγώνου είναι μικρότερο άπό δυό υρίνές γωνίες Καί ή απόκλιση 
άπό τή γεωμετρία τοΰ Εύκλείδη είναι τόσο μεγαλύτερη δσο με- 
γαλύτ?ρες είναι οί πλευρές τοΰ τριγώνου.

Αυτά τά άσυνήθιστα πορίσματα, πού άντιφάσκουν πρός τήν 
εύκλείδεια γεωμετρία, είναι δύσκολο νά τά φαντασθοΰμε κατά 
εποπτικό τρόπο, έπειδή χρησιμοποιούμε τίς γεωμετρικές σχέσεις 
στίς συνηθισμένες συνθήκες δπου ισχύει ή γεωμετρία τοϋ Εύκλεί
δη. 'Η  άληθινότητα τή ; νέας γεωμετρίας μπορεί νά καταδειχθεΐ 
πειραματικά, λόγου χάρη, στήν αστρονομική κλίμακα τοΰ σύμ- 
παντος. 'Ο ρισμένες έποπτικές παραστάσεις γιά τό εφαρμόσιμο 
τών θέσεων τής γεωμετρίας τοΰ Λομπατσέφσκι μποροΰμε νά έχου
με καί στίς συνηθισμένες συνθήκες τοΰ γήινου μας, τοΰ εύκλεί- 
δειου χώρου. Γ ιά τό σκοπό αύτό είναι άνάγκη νά πάρουμε μιά 
είδική σελοειδή επιφάνεια πού έχει δνομασθεΐ ψενδόσφαιρα. 
Στήν ψ ευδόσφ«ιρα μπορονμε νά έπαληβεύσουμε τήν δρθότητα 
τής γεωμετρίας τοϋ Λομπατσέφσκι καί, ειδικότερα, νά δούμε έπο- 
πτικά τό εφαρμόσιμο τοΰ αιτήματος δτι στό ίδιο έπίπεδο άπό 
ένα δοσμέλο σημείο κείμενο έκτος ευθείας μπορούν νά άχίΗ>ΰν 
τουλάχιστο δύο παράλληλες. 'Η  γεωμετρία τοΰ Λομπατσέφσκι 
άντανακλα τίς πραγματικέ; ιδιότητες τοΰ χώρου σέ πολύ μεγάλη 
κλίμακα καί ταυτόχρονα τ·ς Ιδιότητες τοΰ χώρου σέ πολύ μικρή,

336



σέ Ισωατομιχή κλίμακα. ’ Αντανακλά τις Ιδιότητες τοΰ πραγμα
τικού χώρου πιό βαθιά από τή γεωμετρία τοϋ Εΰχλείδη.

01 Ιδεαλιστές προσπαθούν νά έκμεταλλευθοΰν τή μεταβλη
τότητα τών γνώσεών μας σχετικά μέ τό χώρο κα'ι τό χρόνο, γιά 
να στηρίξουν τίς ΰποκειμενιστικές τους θ εω ρίες .Έ τσι, λόγου χάρη 
ό Πουανκαρέ Ισχυριζόταν δτι ή Ιμφάνιση νέων γεωμετριών ση
μαίνει δήθεν δτι τό μυαλό μας εχει τήν Ικανότητα νά κατασκευά
ζει έντελώς αυθαίρετα δσα γεωμετρικά συστήματα θέλει. Ό  
Πουανκαρέ δήλωνε δτι δέν εχει νόημα νά θέτουμε ζήτημα αλη- 
θινότητας τής μιας ή τής άλλης γεωμετρίας, δτι δλο τό ζήτημα 
εϊναι νά συμφωνήσουμε ποια γεωμετρία μας βολεύει καλύτερα. 
*0  Ιδεαλιστής Πουανκαρέ διαστρέφει τήν πραγματική άλληλο- 
σχέση τών διαφόρων γεωμετρικών θεωριών, πού αντανακλούν τίς 
Ιδιότητες τοΰ Αληθινού χώρου. Στήν πραγματικότητα οί νέες Αν
τιλήψεις γιά τό χώρο καί τό χρόνο, πού δημιούργησε ό Λ ομπα- 
τσέφσκι, δέν καταργούν τίς παλιές αντιλήψεις, απλώς τις έκφρά- 
ζουν μέ μεγαλύτερη ακρίβεια καί τίς πλουτίζουν. Στήν εΰκλεί- 
δεια γεωμετρία περιεχόταν Ινα μέρος τής απόλυτης Αλήθειας, ή 
δποία μπήκε στή νέα πιό γενική γεωμετρία, πού αντανακλά πλη
ρέστερα τίς Ιδιότητες, τού Αντικειμενικά πραγματικού άπειρου 
χώρου. Ή  γεωμετρία τοΰ Εύκλεΐδχ^δέν καταργείται μέ τήν Ανα
κάλυψη τής νέας γεωμετρίας, έξακολουθεΐ νά είναι σωστή σάν 
πρώτη προσέγγιση στίς ιδιότητες τοΰ πραγματικού χώρου.

'Η  μεγάλη ανακάλυψη τοΰ Λομπατσέφσκι κατέφερε καίριο 
πλήγμα στόν Απριορισμό τοΰ Κάντ. *0 Κάντ, αναπτύσσοντας 
τήν ΰποκειμενικο - Ιδεαλιστική του θεωρία γιά τό χώρο καί το  
χρόνο σάν Απριορικές μορφές τής αίσθησης, παρέπεμπε στήν 
«Απολυτότητα», στό Απαρασάλευτο τών γεωμετρικών αξιωμάτων, 
πού στόν Κάντ πήραν τήν Ιπίφαση προεμπειρικών θέσεων. Ή  
δημιουργία τής μή εΰκλείδειας γεωμετρίας Ιδειξε πειστικά δτι οί 
χωρικές μορφές είναι μορφές πού ένυπάρχουν στά ϊδια τά πράγ
ματα κι δχι μορφές τής Ανθρώπινης ένατένισης.

Ή  ύπαρξη άλλων συστημάτων γεωμετριών, διαφορετικών 
Από τήν εΰκλείδια καί ταυτόχρονα διαφορετικών Από τή γεωμε
τρία τοΰ Λομπατσέφσκι, μαρτυρεί τήν πολυμορφία τών Ιδιοτή
τω ν τοΰ πραγματικού χώρου. ‘ Η  Αλλαγή τών Αντιλήψεων γιά τό 
χώρο σέ σύνδεση με τή νέα, τή μή εΰκλείδεια γεωμετρία σημαί
νει όλοένα καί πληρέστερη Αντανάκλαση τοΰ Αντικειμενικοΰ χώ 
ρου στίς γνώσεις μας.

Οί Ιδιότητες τοΰ πραγματικού χώρου είναι Ανεξάντλητες. Ή  
βαθύτερη γώση αΰτών τών ιδιοτήτων στή γεωμετρία τοΰ Λ ο-



μπατσέφσκι προετοίμασε τήν άλλαγή τών αντιλήψεων τής φυσι
κής για τό χώρο καί τό χρόνο. *1Ϊ σύγχρονη φυσική άπο κάλυψε 
τή στενή σύνδεση τοΰ χώρου μέ τήν κινούμενη ΰλη. “Εδειξε δτι οί 
Ιδιότητες τοΰ χώρου συνδέονται άδιάρηκτα μέ τά φαινόμενα τής 
έλξης, πού προσιδιάζουν στήν ΰλη.

Ό  Β. I . Λένιν, ξεσκεπάζοντας τούς ιδεαλιστές, έγραφε: «Οί 
Ανθρώπινες παραστάσεις τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου είναι σχετι
κές, απ ’  αΐιτές δμως τίς σχετικές παραστάσεις σχηματίζεται ή 
άπόλυτη άλήθεια, αύτές οί σχετικές παραστάσεις στήν άνάπτυξή 
τους κινοΰνται πρός τήν άπόλυτη άλήθεια καί πλησιάζουν σ ’  αυ
τήν. Ή  μεταβλητότητα τών άνθρώπινων παραστάσεων τοΰ χώ 
ρου καί τοΰ χρόνου δέν άναιρεΐ τήν άντικειμενική πραγματικό
τητα τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου, δπως καί ή μεταβλητότητα τών 
έπιστημονικών γνώσεων γιά τή δομή καί τίς μορφές κίνησης τής 
ΰλη δέν άναιρεΐ τήν άντικειμενική πραγματικότητα τοΰ Ιξωτερι- 
κοΰ κόσμου»1.

Τό άπειρο τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου. Μιά άπό τίς σπου
δαιότατες Ιδιότητες τοΰ χώρου καί τοΰ χρόνου είναι τό άπειρό 
τους. Ή  ΰλη είναι άπειρη στό χώρο καί υπάρχει αίώνια μέσα 
στό χρόνο. Τό άπειρο τοΰ χώρου σημαίνει τήν άπεριόριστη 
έκταση τοΰ κόσμου πρός δλες τις κατευθύνσεις. Τ ό  σΰμπαν δέν 
έχει δρια. Τό άπειρο τοΰ χρόνου σημαίνει δτι ποτέ δέν υπήρξε 
άρχή τοΰ κόσμου καί δτι ή έξέλιξη του ποτέ δέ θά  έχει τέλος.

'Η  σύγχρονη φυσιογνωσία δείχνει δτι ή ΰλη δέν μπορεί ουτε 
νά δημιουργηθεΐ οΰιε νά καταστραφεΐ. ‘ Η  άφθαρσία τής ΰλης 
καί ή Ιναλλαγή τών μορφών κίνησής της, έναλλαγή πού δέ στα
ματά ποτέ, άποτελοϋν άπόδειξη τής αΙωνιότητας τοΰ ΰλικοΰ κό
σμου. ‘ Ο ύλικός κόσμος ήτα\ πάντα καί θά  είναι αίώνια κινού
μενη, αίώνα Ιξιλισσόμενη ΰλη, πού υπάρχει στό χώρο καί στό 
χρόνο.

'Η  σύγχρονη αστρονομία είσχωρεΐ δλοένα καί βαθύτερα 
στούς άπέραντους χώρους τοΰ σύμπαντος, συμπεριλαμβάνει στή 
μελέτη της δλοένα καί μεγαλύτερο άριθμό ουράνιων σωμάτων. 
Οί σοβιετικοί έπιστήμονες, καθοδηγούμενοι συνειδητά άπό τό 
διαλεκτικό ΰλισμό, ξεσκεπάζουν τίς άντιεπιστημονικές επινοήσεις 
καί τόν απροκάλυπτο παπαδισμό, πού προπαγανδίζουν οί σύγ
χρονοι αστοί έπιστήμονες. Οί έπιστήμονες αυτοί καταντούν νά 
παραδέχονται τό πεπερασμένο τοΰ κόσμου, τό περιορισμένο του

1 Β. I. Λένιν, Ά παντα, τόμ, 14ος, σελ. 162—163.
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στό χρόνο καί στό χώρο καί μάλιστα «υπολογίζουν» πρίν άπό 
πόσα χρόνια δημιουργήθηκε ό κόσμος.

Τα δεδομένα τής σύγχρονης έπιστήμης μαρτυροΟν τό άπειρο 
τοϋ υλικοϋ κόσμου στό χώρο καί στό χρόνο. Ή  γή μας είναι 
Ινας άπό τούς πλανήτες τοϋ ήλιακοΰ συστήματος. Ό  ήλιος είναι 
άπλώς καί μόνο ενα άπό τά δισεκατομμύρια άστρα που αποτε
λούν τό γιγάντιο άστρικό σύστημα, πού δνομάζεται Γαλαξίας. 
Οί διαστάσεις τοϋ Γαλαξία μας είναι κάπου 100 χιλιάδες ετη 
φ ω τός, καί τό ετος φωτός είναι ίσο μέ τήν απόσταση ποΰ δια
νύει τό φ ώ ς στό διάστημα Ινός Ιτους— καί δπως είναι γνωστό 
τό  φ ώ ς σ ’  ενα δευτερόλεπτο διανύει απόσταση 300 χιλιάδες χι
λιόμετρα. Πολύ πέρα άπό τά δρια τοϋ Γαλαξία μας υπάρχει 
άμέτρητο πλήθ·ος άπό άλλα παρόμοια άστρικά συστήματα, πού 
στό σύνολό τους άποτελοϋν ενα άκόμα πιό εκτεταμένο σύστημα, 
τό  λεγόμενο Μεταγαλαξία. Στο  μέτρο πού τελειοποιούνται τά 
αστρονομικά δργανα καί οί μέ&οδες παρατήρσης άν ακαλύπτον- 
ται όλοένα καί νέοι άστρικοί κόσμοι, Ιρευνώνται όλοένα καί πιό 
άπομακρυσμένες περιοχές τοϋ κοσμικού χώρου. Μποροΰμε νά 
κρίνουμε πόσο μεγάλες είναι οί διαστάσεις τής μελετώμενης πε
ριοχής τοϋ σύμπαντος άπό τό γεγονός δτι άπό τά απομακρυ
σμένα άντικείμενα τοΰ άστρικοΰ κόσμου τό φ ώ ς φτάνει ώ ς τή 
γή σέ διάστημα μεγαλύτερο άπό ëva έκατομμΰριο χρόνια.

"Ολα τά δεδομένα τής σύγχρονης έπιστήμης μαρτυροΰν τήν 
άληθινότητα τής διδασκαλίας τοΰ διαλεκτικού ΰλισμοϋ 'γ ιά  τό 
χώρο καί τό χρόνο. 'Η  διδασκαλία αυτή άποτελεΐ άσφαλή πυξίδα 
για τίς πάρα πέρα έπιστημονικές ερευνες τών ιδιοτήτων τοϋ χώ 
ρου  καί τοΰ χρόνου.

5. Ή άντικειμενικότητα τών νομοτελείων της έξέλιξης 
τής κινούμενης ύλης

Ή  παραδοχή τής Αντικειμενικότητας τών νομοτελειών τής 
φύσης ήταν καί παραμένει πάντα ή άτράντακτη βάση τής επιστή
μης. ’ Αποστολή τής Ιπιστήμης είναι νά γνωρίσει τίς νομοτέλειες 
τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου.

‘ Η  άρνηση τών αντικειμενικών νομοτελειών τής κινούμενης 
ίλης σημαίνει ύπόσκαψη τών θεμελίων τής επιστημονικής γνώ· 
σης. « .. . 'Η  έπιστήμη— λέει ό I. Β . Στάλιν— δέν μπορεί νά ζεΐ 
χαί νά Αναπτύσσεται χωρίς να παραδέχεται τίς Αντικειμενικές
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νομοτέλειες, χωρίς νά μελετά αυτές τίς νομοτέλειες» "Α ν δέν 
υπάρχει αντικειμενική νομοτέλεια, δν ot νόμοι που Ανακαλύπτει 
ή έπιστήμη είναι Απλώς μέθοδες, σήματα, τρόποι τακτοποίησης 
τών βιωμάτων μας, δπως Ιπαναλαμβάνουν κατά κόρον οί Ιδεα
λιστές, τότε ή έπιστήμη μετατρέπεται σέ αυθαίρετο παιχνίδι τοΰ 
νοϋ καί ξανοίγονται πλατιές δυνατότητες για κάθε λογής Αντιε
πιστημονικές, μυστικιστικές καί καθαρά θρησκευτικές έπινοή
σεις. «Τ ό  διώξιμο τών νόμων από τήν έπιστήμη— λέει ό Β. I. 
Λένιν— δέν είναι στήν πράξη παρά λαθραία είσαγω γή  τώ ν νόμω ν  
τής θρησκείας» *. ’ Αντίστροφα, ή παραδοχή τής Αντικειμενικής 
νομοτέλειας τής φύσης σημαίνει Αναγνώριση τών δικαιωμάτων 
τής έπιστήμης νά γνωρίζει όλοένα καί πληρέστερα αύτές τίς νομο
τέλειες. Ό  διαλεκτικός υλισμός, παραδεχόμενος τόν αντικειμε
νικό χαρακτήρα τών νομοτελειών τής φΰσης, πού Αντανακλών
ται στή συνείδησή μας, υπογραμμίζει μ’  αύτό τόν τρόπο τό βα 
σικό καθήκον τής έπιστήμης νά γνωρίσει, νά έκφράσει στίς Ιν - 
νοιες καί στούς νόμους της αύτές τίς Αντικειμενικές νομοτέλειες.

"Ε τσι δ διαλεκτικός υλισμός καί ή Αληθινή έπιστήμη, είναι 
πράγματα Αξεχώριστα.

Ό  Ιδεαλισμός ήταν καί παραμένει πάντα έχθρός τής έπιστή
μης. Ό  Ιδεαλισμός, παίρνοντας θέση κατά τής παραδοχής τής 
Αντικειμενικότητας τών νομοτελειών τής έξέλιξης τής ΰλης, κατά 
τής παραδοχής τής Αντικειμενικότητας τών αιτιωδών σχέσεων 
τής φΰσης, ύποσκάπτει ?τσι τίς ίδιες τίς βάσεις τής έπιστήμης. 
Τ ό λάιτ μοτίβ τής σΰγχρονης αντιδραστικής Αστικής φιλοσοφίας 
καί κοινωνιολογίας είναι ή άρνηση τών Αντικειμενικών νομοτε
λείων τής φΰσης καί τής κοινωνίας, ή κατασκευή αυθαίρετων, 
υποκειμενικών «νόμω ν». Ή  αυθαιρεσία, δ Απροκάλυπτος υπο
κειμενισμός καί μυστικισμός, τόσο στή φυσιογνωσία δσο καί στά 
ζητήματα τής κοινωνικής έξέλιξης, έκφράζουν κατά τόν πιό ξεκά
θαρο τρόπο τίς Αντιδραστικές τάσεις τής Αστικής Ιδεολογίας πού 
σαπίζει.

Σε Αντίθεση πρός τον Ιδεαλισμό δ μαρξιστικός φιλοσοφικός 
υλισμός διδάσκει δτι οί νόμοι τής έπιστήμης έχουν Αντικειμε
νικό χαρακτήρα —  Αποτελοΰν Αντανάκλαση τών Αντικειμενικών 
προτσές, πού συντελοΰνται Ανεξάρτητα από τή θέληση τών Αν
θρώπ ων. Ή  επιστήμη, διατυπώνοντας τούς νόμους τής φύσης

1. I. Β. Στάλιν, Οικονομικά προβλήματα τοΰ σοσιαλισμού σιήν 
ΕΣΣΔ, 1962, σελ. 85.

2. Β. I. Λένιν, Άπαντα, τόμ 20ός, σελ. 182.
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ή τής κοινωνίας, δέν τους δημιουργεί, Αλλά τούς άνακαλύπτει 
«τήν άληθινή πραγματικότητα.

*Η παραδοχή των άντικειμενικών νομοτελείων τής φύσης καί 
τής κοινωνίας άποτελεΐ τόν αναγκαίο δρο γιά τήν έπιστημονική 
πρόβλεψη. Μόνο στηριζόμενοι στή βαθιά γνώση τών Αντικειμε
νικών προτσές τής φύσης και τής κοινωνίας μποροΰμε να ξέρου
με πρός τα ποϋ καί πώς θά  Αναπτύσσονται, μ π ο ύ μ ε  να προ
βλέπουμε τό μέλλον.

Ή  γνώση τών Αντικειμενικών νομοτελειών τής έξέλιξης τής 
φύσης κα'ι τής κοινωνίας εϊναι δυνατή μόνο μέσω τής γνώσης 
τώ ν αιτιωδών καί Αναγκαίων σχέσεων. Ή  αΙτιότητα καί ή Αναγ
καιότητα είναι ουσιαστικές, Αναφαίρετες πλευρές τών νομοτελει
ακών σχέσεων. Ή  παραδοχή, λόγου χάρη, τής Αντικειμενικότη
τας τών αΙτιωδών σχέσεων σημαίνει παραδοχή τής Αντικειμενι
κότητας τών νομοτελειακών σχέσεων. ’ Αντίστροφα, ή άρνηση τής 
αΙτιότητα\ στή φύση καί στήν κοινωνία σημαίνει Αρνηση τών 
Αντικειμενικών νομοτελειών.

Σπεκουλάροντας γύρω Από τό γεγονός δτι Αλλάζουν οί Αντι
λήψεις τής έπιστήμης γιά τις αίτιώδεις, νομοτελειακές σχέσεις τών 
φαινομένων, οί Ιδεαλιστές δηλώνουν δτι ή νομοτέλεια δέν υπάρ
χει Αντικειμενικά.

Ό  Β. I. Λένιν, ξεσκεπάζοντας τους Ιδεαλιστές, ίγραφε: «Τ ό  
πραγματικά σπουδαίο θεωρητικό-γνωσιολογικό πρόβλημα πού 
χωρίζει τά φιλοσοφικά ρεύματα δέν είναι ό βαθμός Ακρίβειας πού 
έπιτεύχθηχε Από τίς περιγραφές μας τών αίτιωδών σχέσεων ή δν 
οί περιγραφές αύτές μποροΰν ή δχι νά έκφραστοΰν μ ’  εναν Α
κριβή μαθηματικό τύπο, Αλλά δν πηγή τής γνώσης μας αυτών 
τών σχέσεων εϊναι ή Αντικειμενική νομοτέλεια τής φύσης ή οί 
ιδιότητες τοΰ νοΰ μας, ή έμφυτη Ικανότητά του νά γνωρίζει ορι
σμένες άπριορικές αλήθειες κτλ. Νά τί χωρίζει άμετάκλητα τούς 
υλιστές Φούερμπαχ, Μ άρξ καί Έ νγκελς άπό τούς άγνωστικι- 
στές (χιουμιστές) Ά βενά ριο  καί Μ άχ»1.

Οί νόμοι πού άντανακλοϋν τΙς αντικειμενικές άλληλοσυνδέσεις 
τώ ν φαινομένων οποιοσδήποτε ορισμένης περιοχής τοΰ ύλικοΰ 
κόσμου στήν κίνηση, την άλλαγή καί την έξέλιξή της, έκφράζουν 
τ'ις είδικές νομοτέλειες τής δοσμένης περιοχής τής πραγματικότη
τας. Οί νομοτέλειες τής φύσης δέν τής έχουν έπιβληθεΐ άπό κα
μιά υπερφυσική, αϋλη δύναμη, άλλά προσιδιάζουν στήν ίδια τήν 
φύση. Οί νομοτέλειες τής εξέλιξης τής ΰλης υπάρχουν άντικειμενι-

1 Β. I. Abat, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 146—147.
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xà xai έκφράζουν σχέσεις Ανεξάρτητες Από τήν Ανθρώπινη συνεί
δηση, τις σχέσεις τών ίδιων τών πραγμάτων κα'ι τών προτσές πού 
άπορέουν άπό τή φΰση τους.

Ή  φΰση είνα ένα ενιαίο νομοτελειακό κοσμικό προτσές κίνη
σης xai έξέλιξης τής υλης. ‘ Η φΰση δέν είναι τυχαία συσσώρευ
ση αντικειμένων xai φαινομένων, δπου δλα είναι χαοτιχά, άτα
χτα xai ακαθόριστα. Ή  έξέλιξη τής φΰσης ύπόκειται οέ αυστη
ρές, κατ’  αναγκαιότητα ένυπάρχουσες σ ’ αυτήν νομοτέλειες. Ή  
Ατέλειωτη πολυμορφία τών φαινομένων τής φύσης δέν αποτελεί 
άτακτο σω ρό διαφόρων γεγονότων.

Ή  γή, λόγου χάρη, μέ τ'ις ύπάρχονσες ορισμένες συνθήκες, 
στήν κίνησή της δέ διαγράφει άλλοτε έλλειψη καί άλλοτε κΰκλο 
ή οΐαδήποτε άλλη χαμπ\>λη. Δέν περιφέρεται γΰρω από τόν ήλιο 
άλλοτε σ ’  έ’να χρόνο κι’  άλλοτε σέ μιά ώ ρα . 'Η  γή διαγράφει τήν 
περιφορά της γΰρω άπό τόν ήλιο πάνω σέ όλότελα ορισμένη τρο
χιά κα'ι μέσα σέ ορισμένο χρονικό διάστημα. Κάθε απόκλιση από 
τούς νόμους κίνησης τής γής γΰρω από τόν ήλιο προκαλεΐται πάν
τα από τήν άλλαγή τών συνθηκών τής κίνησής της. Συνεπώς καί 
οί Αποκλίσεις αύτές είναι νομοτελειακές.

'Έ νας έπι μέρους νόμος τής φΰσης, σωστός γιά έναν περιορι
σμένο τομέα φαινομένων, λόγου χάρη ό νόμος τής άλληλεπίδρα- 
σης τών ηλεκτρικών φορτίων, δέν έκφράζει δλο τόν πλούτο τών 
ηλεκτρικών φαινομένων. "Ε νας έπ'ι μέρους νόμος τής φΰσης ή τής 
κοινωνίας, παρμένος έξω  άπό τή σύνδεσή του μέ τούς άλλους νό 
μους, δέν μπορεί νά δόσει ολοκληρωμένη είκόνα τής έξέλιξης τοϋ 
αντικειμένου ή τοϋ φαινομένου. Μόνο έ’να σύστημα νόμων πού 
νά περιλαμβάνουν τή δοσμένη περιοχή φαινομένων μπορεί νά δ ώ 
σει ολοκληρωμένη εικόνα τής κίνησης, τής άλλαγής καί τής έξέλι
ξης τοΰ δοσμένου κύκλου αντικειμένων κα'ι φαινομένων.

Ή  παραδοχή τής Αντικειμενικότητας τών νόμων τής έπιστή
μης, τής αντικειμενικότητας τών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης 
άποτελεΐ σπουδαιότατο δρο γιά τήν πάλη έναντίον τών ύποκειμε- 
νιστικών διαστρεβλώσεων τόσο στόν τομέα τών φυσικών, δσο καί 
στόν τομέα τών κοινωνικών Ιπιστημών.

6. Ή σημασία τής μαρξιστικής δέσης 
τής ύλικότητας τοΰ κόσμου γιά τήν πρακτική δράση 

τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος
"Α ν ό χόσμος άναπτύσσεται σύμφωνα μέ τού νόμους τής κί

νησης τής ΰλης, αν ή σύνδεση τών φαινομένων τής φύσης κα'ι ό
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σλλλλοκαθορισμός τους αποτελούν νομοτέλειες τής Ιξέλιξης τής 
φΰσης, τής ΰλης, τότε κατά συνέπεια, ή σΰνδεση καί δ άλληλοκα- 
θορισ^ός τών κοινωνικών φαινομένων δέν είναι επίσης τυχαίο 
πράγμβ, αλλά άποτελοΰν νομοτέλειες τής έξέλιξης τής κοινωνίας. 
«Συνεπώς, ή πρακακή δράση τοϋ κόμματος τοΰ προλεταριάτου 
δέν πρέπει νά στηρίζεται στίς αγαθές προθέσεις «επιφανών» προ
σωπικοτήτων, στίς απαιτήσεις τοΰ «λογικού», τής «καθολικής ηθι
κής? κτλ., αλλά στις νομοτέλειες τής Ιξέλιξης τής κοινωνίας, στή 
μελέτη αυτών τών νομοτελειών»1.

Ά π ό  τή θεμελιακή θέση τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ΰλισμοΰ 
για τήν ΰλικότητα τοΰ κόσμου καί τίς νομοτέλειες τής έξέλιξης του 
άπορέουν σπουδαία συμπεράσματα καί γιά τήν κοινωνική έπιστήμη.

ΠρΙν από τήν έμφάνιση τού μαρξισμού δέν υπήρχε έπιστήμη 
τής κοινωνίας. "Ολη ή προμαρξιστική φιλοσοφία, μαζ'ι κα'ι ή υλι
στική, δέν είχε κατορθώσει ν’  άνακαλΰψει τις πραγματικές νομο
τέλειες τής ιστορικής Ιξέλιξης. Τήν ιστορία τής κοινωνίας συχνά 
τήν περιόριζαν στήν απλή περιγραφή τών γεγονότων, τίς αΙτίες 
τής κοιωνικής Ιξέλιξης δέν προσπαθούσαν να τ'ις βροΰν στίς πραγ
ματικές συνθήκες τής ΰλικής ζωής, αλλά στίς αΰθαίρετες πράξεις 
τών «μεγάλων ανδρών», είτε τίς άνήγαν στή δράση μιας α ν ώ 
τατης θείας βοΰλησης. Μόνο ή παραδοχή τής ΰλικότητας τού κό
σμου καί ή Ιδέα τής αντικειμενικής αναγκαιότητας δλου τοΰ κοι
νωνικού Ιστορικού προτσές— Ιδέα πού άπορέει άπ’  αυτή τήν πα
ραδοχή— Ιπέτριψαν νά άνακαλυφθοΰν οί πραγματικές νομοτέλειες 
τής κοινωνικής Ιξέλιξης, έπέτρεψαν νά δημιουργηθεΐ ή έπιστήμη 
τής κοινωνίας. ‘ Η  ίδια ή έμφάνιση τού μαρξισμού καθορίστηκε 
άπό τήν Ιστορική άναγκαιότητα τής Ιπεξεργασίας μιας Ιπιστημο- 
νικής κοσμοθεωρίας, ποΰ νά χρησιμεΰσει στήν έργατική τάξη καί 
στό κόμμα της σάν θεωρητικό δπλο στόν πρακτικό πολιτικό άγώνα, 
γιατί τό κόμμα τής Ιργατικής τάξης μόνο δταν στηρίζεται στή 
βαθειά γνώση τών αντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής Ιξέλιξης 
μπορεί νά ?χει Ιπιτυχίες στήν πραγματοποίηση τής μεγάλης Ιστο
ρικής άποστολής τοΰ σοσιαλιστικού μετασχηματισμού - τής κοι
νωνίας.

Ό  μαρξισμός πρώτος στήν Ιστορία θεμελίωσε τή θέση γιά 
τόν άντικειμενικό χαρακτήρα δχι μόνο τών νόμων τής φΰσης άλ- 
λά καί τών νόμων τής κοινωνικής Ιξέλιξης. Αΰτό ήταν μιά μεγά
λη Ιπιστημονική άνακάλυψη, ποΰ δδήγησε στή δημιουργία τής 
έππτήμης τών νόμων Ιξέλιξης τής κοινωνίας. « .. . "Ο π ω ς καί

1 ,1. Β. Στάλιν, Ζητήματα τοΟ λενινισμού, 1952, σελ. 583.
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στή φυσιογνωσία, οί νόμοι τής οικονομικής ανάπτυξης είνο^ νό
μοι αντικειμενικοί, πού αντανακλούν τά προτσές τής οίκονρμικής 
ανάπτυξης, πού συντελοΰνται άνεξάρτητα άπό τή θέληση τών 
άνθρώπων. Οί άνθρωποι μποροΰν νά άνακαλύψουν αυτούς τούς 
νόμους, νά τούς γνωρίσουν καί, στηριζόμενοι σ ’  αυτούς, νά τούς 
χρησιμοποιήσουν πρός τό συμφέρον τής κοινωνίας, νά δόσουν 
άλλη κατεύθυνση στήν καταστροφική δράση ορισμένων νόμων, 
νά περιορίσουν τή σφαίρα δράσης τους, νά δόσουν ελεύθερο πε
δίο δράσης σέ άλλους νόμους πού άνοίγουν τό δρόμο τους, οί 
άνθρω ποι δμως δέν μποροΰν νά εκμηδενίσουν τούς νόμους ή νά 
δημιουργήσουν νέους οικονομικούς νόμους»

Ό  μαρξισμός έπεξέτεινε τή θέση τής ύλικότητας τοΰ κόσμου 
καί στόν τομέα τών κοινωνικών φαινομένων, δημιούργησε τήν 
επιστήμη τών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης. Οί συνθήκες τής 
υλικής ζωής τής κοινωνίας καί άνάμεσά τους ό τρόπος παρα
γωγής σαν κύρια, αποφασιστική δύναμη καθορίζουν τήν κοινω
νική έξέλιξη καί τις νομοτέλειές της.

‘ Η ίστορία τής έξέλιξης τής κοινωνίας είναι ή ίστορία τών 
έργαζομένων μαζών. Πραγματικός δημιουργός τής Ιστορίας δέν 
είναι διάφορες έξέχουσες προσωπικότητες μά ό λαός, γιατί αυτός 
δημιουργεί τα υλικά άγαθα τής ζωής. Ή  μαρξιστική έπιστήμη 
τών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης οφείλει, συνεπώς, κατά τήν 
άνάλυση τών ιστορικών γεγονότων νά στρέφεται πρό παντός στήν 
υλική παραγωγική δράση τών άνθρώπων, νά μελετά τή ζωή τοΰ 
λαοΰ, τήν πάλη του γιά τά δικαιώματά του. Οί διάφορες έξέχου
σες προσωπικότητες σημειώνουν έπιτυχία στή δράση τους μό
νο στό μέτρο πού ΰπηρετοΰν τό λαό και στηρίζονται στούς αντι
κειμενικούς νόμους έξέλιξης τής κοινωνίας.

Ή  μελέτη τών νομοτελειών τής κοινωνικής έξέλιξης είναι δύ
σκολο πρόβλημα. Οί νομοτέλειες αύτές είναι έξαιρετικά πολύπλο
κες, καί κατά τήν προσπάθειά μας νά βροΰμε στά πολύμορφα 
φαινόμενα τής κοινωνικής ζω ής τίς άποφασιστικές σχέσεις πειθό
μαστε πρώτα απ’  δλα δτι οί νόμοι τής κοινωνικής έξέλιξης δια
φέρουν ουσιαστικά άπό τούς νόμους τής φύσης. Στή φύση που
θενά δέν υπάρχει συνειδητός, έπιθνμητός σκοπός. "Ο σο γιά τήν 
κοινωνία, σ ’  αυτήν δροΰν άνθρωποι πού είναι προικισμένοι μέ 
συνείδηση καί έπιτελοΰν τίς πιό ποικίλες πράξεις. 'Η  άνάλυση 
τώ ν Ιστορικών γεγονότων δείχνει δτι οί πράξεις τών άνθρώπων

1. I. Β. Στάλιν, ΟΙκονομικά προβλήματα τοϋ σοσιαλισμού στήν
ΕΣΣΔ, 1952, σελ. 5.
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μχοροΰν νά οδηγήσουν σέ κοινωνικές συνέπειες πού δέν αποτε
λούσαν καθόλου πρόθεσή τους. Σ ’  αυτό κιόλας τό γεγονός Ικ- 
φ ρ ά ετα ι ή δράση τών αντικειμενικών νομοτελειών τής κοινωνι
κής Ιξέλιξης, πού είναι άνεξάρτητες άπό τή θέληση κα'ι τή συνεί
δηση-τών άνθρώπων.

ΟΙ νομοτέλειες τής κοινωνικής ζωής είναι προπαντός νομο
τέλειες τής άνάπτυξης τής ίδιας τής παραγωγής, νόμοι τής οικο
νομικής άνάπτυξης τής κοινωνίας. ' 0  μαρξισμός, έρευνώντας 
τούς νόμους τής οίκονομικής άνάπτυξης, άποκάλυψε τό αντικει
μενικό γεγονός οτι μιά ορισμένη βαθμίδα άνάπτυξης τών ύλικών 
παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας (σχέσεις τών άνθρώπων 
πρός τή φύση) καθορίζει τίς άντίστοιχες, άνεξάρτητες άπό τή 
θέληση καί τή συνείδηση τών άνθρώπων σχέσεις παραγωγής, δηλ 
τΙς άλληλοσχέσεις τών άνθρώπων στό προτσές τής παραγωγής 
τών υλικών άγαθών.

'Η  άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας οδη
γεί στήν άλλαγή τών σχέσεων παραγωγής, και συνεπώς, καί στήν 
άλλαγή δλου τοδ τρόπου παραγωγής. Ή  άλλαγή τοϋ τρόπου π α 
ραγωγής δδηγεΐ στήν άλλαγή δλης τής κοινωνίας στό σύνολό 
της. Οί παραγωγικές δυνάμεις τής κοινωνίας άπαρτίζονται άπό 
τά έργαλεΐα παραγωγής καί τούς Ανθρώπους πού πραγματοποιούν 
τήν παραγωγή χάρη στήν παραγωγική τους πείρα καί στίς συ
νήθειες δουλειάς. Σχέσεις παραγωγής είναι οί μορφές Ιδιοκτη
σίας στα μέσα παραγωγής, οί άπορέουσες άπ ’ αύτό θέση καί 
καί άλληλοσχέση τών διαφόρων κοινωνικών ομάδων μέσα στήν 
Λ αραγωγή καί οί όλοκληρωτικά εξαρτημένες άπ ’ αύτή τή θέση 
καί τήν άλληλοσχέση μορφές διανομής τών προϊόντων. Οί παρα
γωγικές δυνάμεις τής κοινωνίας είναι δχι μόνο τό πιό άναπτυσ- 
σόμενο τό πιό έπαναστατικό στοιχείο τής παραγωγής, μά ταυτό
χρονα καί τό καθοριστικό στοιχείο τής παραγωγής.

'Ο  Μ άρξ ανακάλυψε τό νόμο τής υποχρεωτικής άντιστοιχίας 
-τών σχέσεων παραγωγής πρός τό χαρακτήρα τών παραγωγικών δυ
νάμεων. ‘ Ο νόμος αύτός καθορίζει τήν άλλαγή τών σχέσεων παρα
γω γής, τήν αντικατάσταση τών παλιών σχέσεων παραγωγής μέ νέες 
σχέσεις παραγωγής. ’ Ε δώ  είναι απαραίτητο νά πάρουμε ΰπ’  δψη 
τή διαλεκτική τής Ιξέλιξης τών σχέσεων παραγωγής— άπό τό 
ρόλο τροχοπέδης τών παραγωγικών δυνάμεων (παλιές σχέσεις 
παραγωγής) περνάνε στό ρόλο τοϋ κύριου κινητήρα τους (νέες 
σχέσεις παραγωγής) καί άπό τό ρόλο τού κύριου κινητήρα στό 
ρόλο τροχοπέδης τών παραγωγικών δυνάμεων. Οί νέες σχέσεις 
παραγωγής καθορίζουν τήν πάρα πέρα Ισχυρή άνάπτυξη τών π α 
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ραγωγικών δυνάμεων· οί παλιές σχέσεις παραγωγής καταδικά
ζουν τις παραγωγικές δυνάμεις σέ φυτοζώηση, σέ στασιμότητα, 
δπως γίνεται αύτό σήμερα στις κεφαλαιοκρατικές χώρες. ί

Ή  συνεπής εφαρμογή τής Ιδέας τής ΰλικότητας τοδ κόσμου, 
ή Ιπέκταση τοϋ ύλισμοΰ στήν περιοχή τών κοινωνικών φαινομέ
νων οδήγησε στή δημιουργία τοϋ Ιστορικού ύλισμοΰ—τής έπι
στήμης τών γενικότατων νόμων τής κοινωνικής Ιξέλιξης. ‘ Η  υλι
στική άντίληψη τής Ιστορίας είναι ή μοναδικά Ιπιστημονική 
άντίληψη τής ίστορίας. "Ολη ή ιστορία τής κοινωνίας κα'ι tà  
σύγχρονα φαινόμενα τής κοινωνικής ζωής βρίσκουν τήν Ιξήγησή 
τους μέ τήν άποκάλυψη τών άντικειμενικών νομοτελειών τής Ιξέ
λιξης τής κοινωνίας.

Ή  κοινωνική Ιπιστήμη Ιχει τό καθήκον μελετώντας τά άντι- 
κειμενικά προτσές Ιξέλιξης τής κοινωνίας, ν’  άνακαλύπτει τ'ις νο
μοτέλειες αύτών τών προτσές καί νά Ιξοπλίζει Ιτσι τά στελέχη 
μας, τό σοβιετικό λαό στή δράση τους για τό κτίσιμο τοΰ κομ- 
μουνισμοΰ. Οί οικονομικοί νόμοι τής σοσιαλιστικής κοινωνίας 
Ιχουν κι αύτοί αντικειμενικό χαρακτήρα. Μερικοί φιλόσοφοι καί 
οικονομολόγοι, παραγνωρίζοντας τίς σπουδαιότατες θέσεις τοϋ 
μαρξισμοΰ για τον άντικειμενικό χαρακτήρα τών νόμων Ιξέλιξης 
τής κοινωνίας, προπαγάνδιζαν ύποκειμενιστικές απόψεις γιά τό 
χαρακτήρα τών οικονομικών νόμων τοΰ σοσιαλισμοΰ. Έ φ ’  δσον, 
Ιλεγαν, στή σοσιαλιστική μας κοινωνία δέν ύπάρχει άναρχία τής 
παραγωγής, έφ ’  δσον ό στοιχειακός χαρακτήρας τής κοινωνικής 
ζωής ?χει άντικατασταθεΐ άπό τή σχεδιασμένη της άνάπτυξη, τό 
κράτος μας τώ ρα μπορεί τάχα νά δημιουργεί τούς οίκονομικούς 
νόμους καί νά τούς καταργεί, χωρίς νά παίρνει ύπ’  δψη τά άν- 
τικειμενικά προτσές άνάπτυξης τής σοσιαλιστικής οίκονομίας.

Οί ύποκειμενιστικές αύτές απόψεις προξένησαν σημαντική 
ζημιά στήν άνάπτυξη τής σοβιετικής οικονομικής έπιστήμης. Στήν 
πράξη όδηγοϋσαν σέ παραίτηση άπό τήν έπιστημονικά θεμελιω
μένη οίκονομική πολιτική, όδηγοϋσαν σέ τυχοδιωκτισμό. Ό  Β . I. 
Στάλιν στό εργο του «Οίκονομικά προβλήματα τοϋ σοσιαλισμοΰ 
στήν Ε Σ Σ Δ »  ύπέβαλε σέ αύστηρή κριτική τίς ύποκειμενιστικές 
άντιλήψεις για τό χαρακτήρα τών οίκονομικών νόμων.

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει τή δράση του σέ στέρεα 
Ιπιστημονική βάση. Αύτή ή Ιπιστημονική βάση είναι ή γνώση τών 
νομοτελειών τής κοινωνικής Ιξέλιξης— τών νόμων τής ταξικής πά
λης, τών κινητήριων δυνάμεων τής Ιπανάστασης, τών νόμων τής 
άνοικοδόμησης τής κομμουνιστικής κοινωνίας. Στήν κατανόηση
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καί στή συνειδητή έφαρμογή αυτών τών νόμων στηρίζεται ή στρα
τηγική καί ή τακτική τοΰ μπολσεβικισμοϋ.

Ή  δύναμη τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται στό δτι 
σ ’  δλη τήν πρακτική δουλιά του ξεκινά από τόν υπολογισμό τών 
Αντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης. Τό γεγονός δτι ή 
πολιτική τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος στηρίζεται στή βαθιά 
γνώση τών Αντικειμενικών νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας δίνει 
στό Κομμουνιστικό Κόμμα κολοσιαΐα πλεονεκτήματα. Ή  γνώση 
τών Αντικειμενικών νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας δίνει στό κόμ
μα τή δυνατότητα νά έκτιμα νηφάλια δχι μόνο τίς δικές του δυ
νάμεις, αλλά καί τίς δυνάμεις τών εχθρών, νά γίνεται κύριος 
δλου τοΰ πλούτου τών μορφών τής έπαναστατικής δράσης, νά 
χρησιμοποιεί δλες τίς πραγματικές δυνατότητες για τή νίκη. Ή  
δύναμη τής πολιτικής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται 
στήν δρθότητά της. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι Ισχυρό, γιατί 
σ ’  αυτό δεν υπάρχει διάσταση λόγων καί έργων, γιατί λέει στίς 
μάζες μόνο τήν αλήθεια καί στηρίζει τήν πολιτική του στήν έπι
στημονική Ανάλυση τών ταξικών δυνάμεων.

« Ή  δύναμή μας—  έγραφε ό Β. I . Λένιν είναι ή πλήρης σα 
φήνεια καί νηφαλιότητα τοΰ υπολογισμού δλων τών ταξικών με
γεθών πού υπάρχουν, καί τών ρωσικών καί τών διεθνών

Ό  σοβιετικός λαός, καθοδηγούμενος Από τό Κομμουνιστικό 
Κ όμμα τής Σοβιετικής "Ένωσης, Ικπληρώνει μέ έπιτυχία τό με
γάλο Ιστορικό καθήκον τής Ανοικοδόμησης τής κομμουνιστικής 
κοινωνίας με τό βαθμιαίο πέρασμα Από τό σοσιαλισμό στόν κομ
μουνισμό. Τ ό 19ο Συνέδριο τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής 
Σοβιετικής "Ε νωσης χάραξε Ινα μεγαλειώδικο πρόγραμμα Αδιά
κοπης αύξησης δλης τής κοινωνικής παραγωγής, μέ σκοπό νά 
έξασφαλιστεΐ ή Ανώτατη Ικανοποίηση τών διαρκώς αυξανόμενων 
υλικών καί πολιτιστικών Αναγκών τοΰ λαοΰ μας.

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα, θεμελιώνοντας Ιπιστημονικά τούς 
δρόμους τοΰ περάσματος Από τό σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό, 
προωθεί στήν πρώτη σειρά τήν Ανάπτυξη τών παραγωγικών δυ
νάμεων. Τό κόμμα Αρχισε τό έργο τής Εκβιομηχάνισης τής χώ 
ρας μας Από τήν Ανάπτυξη τής βαριάς βιομηχανίας. Χ ω ρίς αυτό 
δέν ήταν δυνατό να έξασφαλιστεΐ ή αυτοτέλεια τής Π ατρίδας μας. 
Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής “ Ενωσης έχει σκοπό 
νά Αναπτύσσει καί στό μέλλον τή βαριά βιομηχανία, βάση τών 
βάσεων τής σοσιαλιστικής μας οίκονομίας. Ή  κατασκευή τών

1. Β. I. Ain*, Ά παντα, τόμ. 32ος, σελ. 340.
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ηλεκτρικών σταθμών τοΰ Κούιμπισεφ, τοΰ Στάλινγκραντ, τής 
Καχόφκας καί τά άλλα καινούργια εργα μαρτυρούν τή γιγάντια 
δουλιά τοΰ σοβιετικού λαού, πού καθοδηγείται άπό τό Κομμου
νιστικό Κόμμα, για τή δημιουργία τής ύλικοτεχνικής βάσης τής 
κομμουνιστικής κοινωνίας. Μέ βάση τ'ις επιτυχίες πού είχαμε 
στήν ανάπτυξη τής βαριάς βιομηχανίας τό κόμμα βάζει σήμερα 
τό καθήκον νά δργανωθεϊ ή γοργή αύξηση τής παραγωγής είδών 
πλατιάς κατανάλωσης. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα, γιά νά εξα
σφαλίσει τήν Ικπλήρωση αύτοΰ τοΰ καθήκοντος, παίρνει μέτρα 
γιά τήν πάρα πέρα άνάπτυξη κα'ι άνοδο τής αγροτικής οίκονο- 
μίας, πού προμηθεύει στόν πληθυσμό τρόφιμα καί στήν ελαφριά 
βιομηχανία πρώτες ύλες. ‘ Η άπόφαση τής 'Ολομέλειας τοΰ Σ ε 
πτέμβρη τής ΚΕ τού Κ Κ ΣΕ  «Μ έτρα για τήν πάρα πέρα άνά
πτυξη τής αγροτικής οικονομίας τής Ε Σ Σ Δ »  στηρίζεται στή βα 
θιά μελέτη τών γεγονότων, τής ζωής, τής πρακτικής πείρας τής 
κολχόζνικης παραγωγής, τών νομοτελειών εξέλιξης τής σοσιαλι
στικής οικονομίας.

'Η  θέση τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικοΰ υλισμού γιά τήν ύλι
κότητα τοΰ κόσμου εχει σπουδαία σημασία γιά τήν εξέλιξη τής 
επιστήμης. 'Η  έπιστήμη ώς πρός τό περιεχόμενό της είναι ή αν
τανάκλαση τών άντικειμενικών νομοτελειών τής φύσης καί τής 
κοινωνίας. 'Η  επιστήμη παύει νά είναι επιστήμη, δν άρχίσει νά 
αγνοεί τά γεγονότα, δν άποσπασθ·εΐ άπό τή ζωή, άπό τήν υλική 
πραγματικότητα. Ή  παραδοχή τής ΰλικόιητας τοΰ κόσμου έξο- 
πλίζει τόν έπιστήμονα στήν πάλη εναντίον τών ψεύτικων, Επι
νοημένων θεωριών, στήν πάλη εναντίον τοΰ ιδεαλισμού στήν έπι- 
στήμη, Ιναντίον τών θρησκευτικών προλήψεων. Ή  φυσιογνωσία 
ειδικότερα μπορεί νά άναπτυχθεΐ μόνο υπό τόν άνυπέρθετο δρο 
δτι θά  βάζει συνειδητά τό καθήκον νά εκφράζει τίς νομοτέλειες 
τής κινούμενης ΰλης.

Οί ρίζες τής έξέλιξης τής φυσιογνωσίας βρίσκονται βαθιά μέ
σα στήν υλική, παραγωγική δράση τών άνθρώπων. Στό  προτσές 
τής παραγωγής οί άνθρωποι έρχονται δχι μόνο σέ ορισμένες σχέ
σεις μεταξύ τους, άλλά καί σέ μιά ορισμένη σχέση πρός τή φύση. 
Ή  φυσιογνωσία είναι ή θεωρητική έκφραση αυτής τής σχέσης 
καί άναπτύσσεται σε στενή σύνδεση μέ τίς παραγωγικές δυνά
μεις. ‘ Η φυσιογνωσία, στηριζόμενη στήν ένεργητική παραγωγική 
δράση τών άνθρώπων, είσχωρεΐ βαθιά στίς έσωτερικές ουσιαστι
κές συνδέσεις τών φαινομένων τής φύσης κι έτσι Ιπιτρέπει νά 
χρησιμοποιούνται δλο καί πιό τέλεια καί πιό δλόπλευρα οί δυ
νάμεις τής φύσης γιά τό καλό τής κοινωνίας. Νά γιατί τό Κ ομ-

348



μουνισηκό Κόμμα, αναπτύσσοντας τις παραγωγικές δυνάμεις τής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, αποδίδει μεγάλη σημασία στήν έξέλιξη 
τής έπιστήμης στή χώρα μας. 'Η  συνεργασία επιστήμης καί πα
ραγωγής αποτελεί σπουδαιότατο χαρακτηριστικά γνώρισμα τής 
σοβιετικής επιστήμης. Είναι πλατιά γνωστές οΐ άπό κοινού Ιργα- 
σίες έπιστημόνων καί πρωτοπόρων έργατών γιά τήν κατασκευή 
ισχυρών στροβίλων, Ιργαλειομηχανών ελασμάτων, βαδισιικών έκ- 
σκαφέων κτλ. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ε νω 
σης παίρνει δλα τά μέτρα γιά να εισάγει στήν πρακτική δουλιά 
τίς κατακτήσεις τής επιστήμης. Σ ιήν απόφαση τής 'Ολομέλειας 
τής ΚΕ τοΰ Κ Κ ΣΕ  τής 7 τοΰ Σεπτέμβρη 1953 τονίζεται δτι 
«τώ ρα Ιχουν δημιουργηθεΐ δλοι οί αναγκαίοι δροι γιά τήν πλα
τιά έφαρμογή τής σύγχρονης τεχνικής, τών κατακτήσεων τής σο 
βιετικής γεωπονικής έπιστήμης καί τής πλουσιότατης πείρας τών 
πρωτοπόρων καί τών καινοτόμων τής άγροτικής οίκονομίας». 'Η  
'Ολομέλεια τής ΚΕ αναθέτει στα καθοδηγητικά όργανα τήν υπο
χρέωση «νά βάλουν τέρμα στήν υποτίμηση τής δουλειάς τής προ
παγάνδας στόν τομέα τής άγροτική; οίκονομίας καί τής έφαρμο- 
γής στήν παραγωγή τών κατακτήσεων τής έπιστήμης...».

Ή  σοβιετική έπιστήμη, στηριζόμενη στήν πείρα, στήν πρα
κτική δουλιά, σημείωσε σέ μια σειρά κλάδους έξαίρετες θεω ρη
τικές Ιπιτυχίες. Οί έπιτυχίες αύτές είναι δυνατές μόνο μέ τόν 
δρο τής συνειδητής εφαρμογής τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ στήν έπι- 
στημονική έργασία.

Λαμπρό παράδειγμα αναδιοργάνωσης τής έπιστήμης μέ βάση 
τό διαλεκτικό ΰλισμό είναι ή δημιουργία στήν Ε Σ Σ Δ  τής πρω 
τοπόρας μιτσουρινικής βιολογικής έπιστήμης. Ή  πεποίθηση δτι 
δ κόσμος είναι υλικός καί δτι υπάρχουν αντικειμενικοί νόμοι 
Ιξέλ,ιξης τών ζωντανών δργανισμών άποτελεΐ τή σίγουρη βάση 
τής άράσης τών μιτσουρινικών. *0  Μιτσοΰριν στήν Ιπιστημονικο- 
πρακτική του δράση ξεκινούσε άπό τή βαθιά πεποίθηση δτι είναι 
δυνατό να μεταπλαστεΐ ή φΰση τών φυτών μέ βάση ίή μελέτη 
τών νομοτελειών τής Ιξέλιξής τους, πού βρίσκονται στήν ίδια τή 
φΰση. « 'Η  φυσιογνωσία— εγραφε δ I. Β. Μιτσοΰριν— είναι άπό 
τήν ούσία της υλιστική, δ υλισμός καί οί ρίζες του βρίσκονται 
στή φΰση» *.

Ή  βαθιά πεποίθηση γιά τήν ΰλικότητα τοΰ κόσμου καί ή 
παραδοχή τής ένότητας ζωντανών όργανισμών καί περιβάλλοντος 
βοήθησαν τόν Μιτσοΰριν νά ξεπεράσει τήν Ιστορική στενότητα

/ .  Β. Μησούριν, Άπαντα, τόμ. I, Μόσχα 1948, σελ. 623.
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τής δαρβινικής διδασκαλίας για τήν εξέλιξη τών ζωντανών δρ- 
γανισμών κα’ι νά ανυψώσει τήν επιστήμη τής ζωής σέ ανώτερη 
βαθμίδα. 'Η  μιτσουρινική βιολογία ξεκινά από τήν πεποίθηση 
δτι ή άλληλοσύνδεση ζωντανών οργανισμών καί συνθηκών ύπαρ
ξής τους αποτελούν αντικειμενική νομοτέλεια.

Οί ζωντανοί δργανισμοί Εξελίσσονται σύμφωνα μέ νό
μους πού ενυπάρχουν στήν υλική τους φύση καί δέν έχουν 
ανάγκη από κανενός είδους «πνευματικούς» παράγοντες— «Ιντε- 
λεχεια», «σκόπιμη δράση» καί λοιπές ιδεαλιστικές επινοήσεις. 
Σ έ άντίθεση πρός τήν ιδεαλιστική άντίληψη τής φύσης ή μιτσου- 
ρινική βιολογία απέδειξε δτι οί ζωντανοί δργανισμοί αλλάζουν 
σέ αντιστοιχία μέ τήν επίδραση τώ ν συνθηκών τοΰ έξωτερικοΰ 
περιβ ίλλοντος. Στό  γεγονός αύτό τής επίδρασης τών υλικών δ- 
ρων τοΰ έξωτερικοΰ περιβάλλοντος, πού συμπεριλαμβά'ει κ·«ί τή 
μή ζωντανή φύση, βρίσκεται ή δυνατότητα σχεδιασμένης έπίδρα- 
σης πάνω στή φύση μέ σκοπό τή μεταμόρφωση τών δργανι- 
σμών καί τή δημιουργία νέων πολύτιμων ειδών.

Ή  σοβιετική βιολογική επιστήμη, στηριζόμενη στις βασικές 
θέσεις τοΰ διαλεκτικοΰ ύλισμοϋ, έρευνα μέ έπιτυχία τίς νομοτέ
λειες τοΰ περάσματος από τή μή ζωντανή ΰλη στή ζωντανή. 01 
άνακαλύψεις τών σοβιετικών Επιστημόνων στόν τομέα τής μελέ
της τών Ιών, τής γέννησης τοΰ ζωνιανοΰ κυττάρου άπό άκυττα- 
ρικές μορφές ζωντανής ούσίας, στηρίζονται στίς βαθυστόχαστες 
θέσεις τοΰ διαλεκτικού υλισμού γιά τήν νλικότητα καί τήν ένό
τητα δλης τής φύσης.

*Η έξέλιξη τής σοβιετικής φυσικής, χαθώ ς καί ή Ιξέλιξη των 
δλλων κλάδων τής έπιστήμης μας, βασίζεται στήν πρωτοπόρα 
υλιστική φιλοσοφία . Οί μαρξιστικές θέσεις σχετικά μέ τήν ΰλικό- 
τητα τοϋ κόσμου άποτελοΰν τό θεωρητικό θεμέλιο τής άνάπτυξης 
τών γενικών θεωριών τής φυσικής για τήν ΰλη καί τήν κίνηση. 
Οί υλιστικές άρχές Επιτρέπουν νά άναλύουμε ολόπλευρα τα  πει
ραματικά δεδομένα τής σύγχρονης φυσικής καί νά βγάζουμε άπό 
αυτά συμπεράσματα πού κινούν τήν Επιστήμη πρός τά μπρός. Οί 
άρχές αυτές άποτελοΰν σίγουρο δπλο στήν πάλη Εναντίον τού 
«φυσικοΰ» Ιδεαλισμού.

Ή  παραδοχή τής ΰλης βρίσκεται στή βάση δλων τών γνώ 
σεων τής φυσικής.

‘ Η  υλιστική ερμηνεία τού νόμου τής διατήρησης τής ΰλης 
βοήθησε τούς σοβιετικούς Αστρονόμους νά ξεσκεπάσουν τίς αντιε
πιστημονικές Επινοήσεις βρισμένων άστών φυσικών καί άστρονό- 
μων για τή δυνατότητα δημιουργίας καί καταστροφής τής ΰλης
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από κάποιο «πνεύμα», από κάποιο θεό. Σέ αντίθεση πρός τις 
αντιεπιστημονικές αύτές εικασίες οί σοβιετικοί άστρονόμοι επεξερ
γάζονται τ'ις θεωρίες τή ; προέλευσης τών ουράνιων σωμάτων, 
καθοδηγούμενοι από τό νόμο τής διατήρησης τής ΰλης. ‘ Ο σο
βιετικός αστρονόμος Β. Α . Ά μπαρτσουμιάν απέδειξε δτι τό π ρο
τσές τού σχηματισμού τών άστρων από τή διαστρική ΰλη συντε- 
λεΐται καί στίς μέρες μας. *0 νόμο; τής διατήρησης τής ϋλης καί 
ή Ιδέα τής υλικής ενότητας τοΰ κόσμου αποτελούν τή θεωρητική 
βάση τών συγχρόνων κοσμογονικών ύποθ-έσεων πού δημιουργούν 
οί σοβιετικοί έπιστήμονες Ο. Γ . Σμίτ, Β. Γ . Φέσενκοφ καί άλλοι.

eH σοβιετική επιστήμη επεξεργάζεται μέ επιτυχία τά ζητή
ματα τής δομής τή ; ΰλης καί τή ; κίνησής της. *0. ακαδημαϊκός 
Σ . I . Βαβίλοφ, στηριζόμενος στή λενινιστική διδασκαλία γιά τήν 
ΰλη καί τήν κίνηση, θειιελίωσε τή θέση δτι τό ήλεκτρομαγνητικό 
πεδίο, είδικότερα τό φ ώς, είναι ειδική μορφή τής ΰλης. «Τ ό  φώς 
είναι υλικό μέ τόν ϊδιο βαθμό έγκυρότητας πού είναι υλική καί 
ή ουσία» 1— έγραφε ό Σ . I. Βαβίλοφ. 'Η  υλιστική ανάλυση τοΰ 
προβλήματος τοΰ πεδίου καί τής οΰσίας έπέτρεψε στόν Σ . I. Bu- 
βίλοφ να δείξει δτι τό γεγονός τής μετατροπής τού φωτός σέ 
ούσία αποτελεί μια άπό τίς κατηγορηματικές αποδείξεις τής ύλι- 
κότητας ιού φ ωτός, τής ΰλικότητας τοΰ ήλεκτρομαγνητικού πε
δίου. Τό φαινόμενο τής μετατροπής τοΰ ήλεκτρονίου καί τοΰ 
ποζιτρονίου σέ φωτόνια σημαίνει μετατροπή τής ΰλης από μιά 
μορφή της σέ άλλη, ποιοτικά ιδιόμορφη.

'Η  μαρξιστική θέση γιά τήν ύλικότητα τοΰ κόσμου καί τ'ις 
νομοτέλειες τής έξέλιξής του εχει σπουδαιότατη σημασία σέ δλες 
τίς σφαίρες τής πρακτικής καί θεωρητικής δράσης.

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

‘ 0  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός ξεκινά από τήν παρα
δοχή τής αρχής δτι ό κόσμος είναι άπό τή φύση του υλικός. Ή  
μαρξιστική - λενινιστική διδασκαλία για τήν ΰλη αποτελεί τή 
βάση τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοΰ, καθοδηγητική 
άρχή για τή φυσιογνωσία καί τίς κοινωνικές επιστήμες.

Ή  ΰλη ύπάρχει σέ άκατάπανστη κίνηση καί έξέλιξη. 'Η  κί- 
κηση τής ΰλης είναι ή βασική μορφή τής ΰπαρξής της. 'Η  κί

1. Σ. I. Βαβίλοφ, Ή  διαλεκτική τών φωτεινών φαινομένων, «Κά
τω άπό τή σημαία του μαρξισμού», τεύχος 4, 1934, σελ. 70.
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νηση είναι αναπόσπαστη άπό τήν ΰλη. Οί ποιοτικά διαφορετικές 
μορφές κίνησης τής ΰλης συνδέονται άδιάρηκτα μέ τά αντίστοιχα 
Ιδιόμορφα ώς πρός τήν ποιότητα άντικείμενα. Οί μορφές κίνη
σης, δντας σέ άδιάρηκτη ενότητα ή μία μέ τήν άλλη, δέν μπ ο
ροΰν νά άναχθ·οΰν ή μιά στήν άλλη.

Ό  χώρος καί ό χρόνος άποτελοΰν αντικειμενικές μορφές 
ΰπαρξης τής ΰλης. Ό  χώρος καί ό χρόνος είναι άπειροι κ α ί 
συνδέονται άδιάρηκτα μέ τήν κινούμενη ΰλη.

Οί νομοτέλειες τής έξέλιξης τής κινούμενης ΰλης δέν είναι 
παρά οί άντικειμενικές, οί ουσιαστικές συνδέσεις τών άντικειμέ- 
νων καί τών φαινομένων πού ενυπάρχουν στήν ϊδια τήν ΰλη.

Ή  σύγχρονη έπιστήμη πλουτίζει όλοένα καί περισσότερο τίς. 
γνώσεις μας γιά τήν ΰλη καί τήν κίνησή της, άποχαλύπτει τόν 
ανεξάντλητο πλοΰτο τών Ιδιοτήτων της. ‘ Η  μαρξιστική-λενινιστική, 
διδασκαλία για τήν ΰλη άποτελεΐ τό θ·εο»ρητικό θεμέλιο τής π ρ ω 
τοπόρας έπιστήμης. ‘ Η  αληθινή έπιστήμη θά  στηρίζεται πάντα 
σ ’  αύτή τή διδασκαλία καί ταυτόχρονα θά  συντίλεΐ στήν άνά- 
πτυΕή της.

'Η  θέση τής ύλικότητας τοΰ κόσμου καί τής άντικειμενικό- 
τητας τών νομοτελειών τής Ιξέλιξής του ?χει τεράστια σημασία 
για τή μελέτη τών φαινομένων τής κοινωνικής ζωής, για τήν· 
πρακτική δράση τοϋ κόμματός μας. 'Η  θέση αύτή στήν έφ αρ- 
μογή της στά κοινωνικά φαινόμενα σημαίνει δτι ή άλληλοσυν- 
δεση καί ό άλληλοκαθορισμός τών φαινομένων τής κοινωνικής 
ζωής άποτελοΰν αντικειμενικές νομοτέλειες τής Ιξέλιξης τής κοι
νωνίας. Τις νομοτέλειες αύτές δέν πρέπει να τίς άναζηταμε στα  
κεφάλια τών άνθρώπων, ούτε σέ κάποια «άνώτερη βούληση», σέ 
κάποιο «απόλυτο λογικό» κτλ., άλλα στίς νομοτέλειες Ιξέλιξης 
τών συνθηκών υλικής ζωής τής κοινωνίας καί πρό παντός βτίς  
νομοτέλειες άνάπτυξη τής παραγωγής. .

Οί νομοτέλειες τών κοινωνικών φαινομένων πρωτοβγήκαν 
στό φ ώ ς μέ τή διδασκαλία τών Μ άρξ, "Ενγκελς, Λένιν, πού δη
μιούργησαν τήν έπιστήμη τών νόμων Ιξέλιξης τής κοινανίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙ Ο ΕΝΑΤΟ

Τ Ο  Π Ρ Ω Τ ΕΥ Ο Ν  Τ Η Σ  Υ Λ Η Σ  
Κ Α Ι ΤΟ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ε Υ Ο Ν  Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Σ Η Σ

1. *Η ριζική άντίθεση τοϋ ύλισμοΰ 
πρός τόν Ιδεαλισμό στή λύση τοϋ βασικοΟ 

ζητήματος τής φιλοσοφίας
I

Τό ζήτημα, ποιο είναι τό πρωτεΰον— ή ΰλη ή ή συνείδηση—  
αποτελεί, δπως τόνιζε ό Φ. “ Ενγκελς, τό βασιχό ζήτημα 

κάθε φιλοσοφίας.
‘ Υλιστική λΰση τοϋ βασικοϋ ζητήματος τής φιλοσοφίας ση

μαίνει παραδοχή τής αρχής δτι ή φύση, ή ΰλη, ό εξωτερικός κό
σμος είναι τό πρωτεύον, ενώ ή συνείδηση είναι τό δευτερεΰον. 
"Υλη είναι ή αντικειμενική πραγματικότητα πού υπάρχει εξω  καί 
ανεξάρτητα από τή συνείδηση, ενώ ή συνείδηση είναι παράγωγο 
τής ΰλης, έξαρτάται από τήν ΰλη. Συνείδηση είναι ή αντανάκλαση 
τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου στόν έγκέφαλο τοΰ άνθρώπου. Συνεί
δηση είναι ή ιδιότητα τής σε υψηλό βαθμό δργανωμένης ΰλης, 
ή Ικανότητα τοΰ Ιγκεφάλου μας να αντανακλά τόν υλικό κόσμο 
πού υπάρχει εξω  άπό μάς. Γ ι’  αύτό ή συνείδηση δέν μπορεί νά 
Ιχει αυτοτελή ύπαρξη καί νά είναι τό πρωτεΰον σέ σχέση μέ 
τήν ΰλη.

Μαρξιστική λύση τοΰ βασικοΰ ζητήματος τής φιλοσοφίας ση
μαίνει επίσης παραδοχή τής γνωσιμότητας τοΰ κόσμου. Θ εωρών
τας τήν ΰλη, τόν έξωτερικό κόσμο πρωτεΰον σέ σχέση μέ τή συ
νείδηση, δ μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός υποστηρίζει ταυτό
χρονα δτι ή ΰλη, ή φύση είναι πέρα γιά πέρα γνώσιμη γιά τόν 
άνθρωπο.



*0 Μ άρξ κα'ι ό Έ νγκελς, έφαρμόζοντας στήν κοινωνία τή  
θέση δτι ή υλη είναι τό πρωτεύον κα'ι ή συνείδηση τό  δευτερεϋον 
θεμελίωσαν τή βασική θέση τοΰ Ιστορικού υλισμού δτι τό κοινω
νικό είναι δέν έξαρτάται άπό τήν κοινωνική συνείδηση, δτι είναι 
τό πρωτεύον, ένώ ή κοινωνική συνείδηση είναι τό δευτερεϋον, 
έξαρτάται άπό τήν υλική ζωή τής κοινωνίας. Τ ό κοινωνικό είναι 
καθορίζει τήν κοινωνική συνείδηση.

“ Ετσι, ή μαρξιστική λΰση τού βασικού ζητήματος τής φιλο
σοφίας είναι όλόπλευρη, ολοκληρωμένη υλιστική λύση, αγκαλιά
ζει τόσο τή φΰση δσο κα'ι τήν κοινωνική ζωή τών άνθρώπων.

‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, υποστηρίζοντας δτι ή 
υλη είναι τό πρωτεϋον καί ή συνείδηση τό δευτερεϋον, τό παρά- 
γω γο, ξεσκεπάζει κάθε είδος Ιδεαλισμού καί θρησκείας. Ταυτό
χρονα ή μαρξιστική φιλοοοφική θεωρία βάζει μπροστά στήν έπι· 
στήμη ένα μεγαλειώδικο καθήκον : νά έρευνήσει καί νά κατα- 
δείξει συγκεκριμένα πώ ς καί κάτω άπό ποιους δρους γεννιέται ή 
συνείδηση στήν πορεία τής Ιστορικής εξέλιξης τής ΰλης.

Ή  ψβυτοεκιστημονιχή λύση του βασικού ζητήματος 
της φιλοσοφίας άπό τόν Ιδεαλισμό. Ό  Ιδεαλισμός σέ άντί- 
θεση πρός τήν έπιστήμη καί τόν κοινό νοϋ δηλώνει γενικά δτι ή 
συνείδηση είναι τό πρωτεύον, ένώ την ΰλη, τόν έξωτερικό κόσμο 
τόν θεω ρεί δευτερεϋον, παράγωγο τής συνείδησης. Υ π οστη ρί
ζοντας δτι ή συνείδηση είναι τό πρωτεϋον δ Ιδεαλισμός βγάζει 
Ιτσι άπό τή μέση τό ζήτημα τής γέννησης καί τής έξέλιξής της.

Ό  Β. I . Λένιν στό έργο του «Υ λ ισμ ός καί Ιμπειριοκριτικι- 
σμός> ξεσκέπασε τις παράλογες μέθοδες πού χρησιμοποιούσαν ot 
Ιδεαλιστές για νά παρακάμψουν τό ζήτημα τής έμφάνισης τής 
συνείδησης. Ό  Λένιν, κριτικάροντας τόν Ά βενά ριο  καί τή θ ε ω 
ρία του τής «άρχικήςσυναρμογής», τόνιζε δτι ό ’ Αβενάριος χρειά
στηκε αυτά τα λεκτικά τεχνάσματα, γιά νά παρακάμψει τήν Εξό
φθαλμη για δλους αντίφαση πού υπάρχει άνάμεσα στα δεδομένα 
τών φυσικών έπιστημών, πού άποδείχνουν τό πρωτεύον τής ΰλης, 
τής φύσης, καί στήν Ιδεαλιστική θέση δτι ή συνείδηση είναι τό 
πρωτεϋον. «O t φυσικές έπιστήμες— έγραφε ό Λένιν— υποστηρί
ζουν θετικά δτι ή γή βρισκόταν κάποτε σέ τέτια κατάσταση πού 
ούτε δ άνθρωπος ούτε κανένα ζωντανό δν γενικά δέν ύπήρχε καί 
ούτε μπορούσε νά υπάρχει πάνω σ ’  αύτήν. ‘ Η  δργανική υλη εί
ναι ένα φαινόμενο μεταγενέστερο, καρπός μιας πολύχρονης έξέ
λιξης. “ Α ρα, δέν υπήρχε έκείνη τήν έποχή ΰλη προικισμένη μέ 
αισθήσεις, δέν υπήρχαν,,συμπλέγματα αισθημάτων “  οΰτε κανένα
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Έ γ ώ  πού νά είναι τάχα συνδεμένο ,,άδιάρηκτα" με τό περιβάλ
λον του, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοΰ Ά βενάριου » *.

‘ Ο  σύγχρονος Ιδεαλισμός στή λύση τοϋ βασιχοΰ ζητήματος 
της φιλοσοφίας στηρίζεται δλοχληρωτιχά στα απηρχαιωμένα 
Ιδεαλιστικά συστήματα τοΰ παρελθόντος χα'ι δανείζεται άπ ’ αύτά 
άκόμα καί τ'ις μέθοδες για τή λύση αυτού τοϋ ζητήματος. Τό 
Ιδιο, δπω ς οί μαχιστές στίς άρχές τοϋ 20οΰ αΙώνα μέ τή μορφή 
μιας νέας φιλοσοφίας, τοΰ έμπειριοκριτικισμοΰ, ξεθάβανε τήν π α
λιά Ιδεαλιστική σαβούρα— τόν μπερχλισμό, οί σύγχρονοι Ιδεα
λιστές ξεθάβουν τίς πιό δντιδραστιχές φιλοσοφικές θεωρίες"1δϋ 
παρελθόντος. Ή  σύγχρονη Ιδεαλιστική φιλοσοφία κρύβεται πίσω 
άπό ενα λεχτικό κέλυφος, πίσω άπό «νέους» φιλοσοφικούς δρους 
και Ιπαναλαμβάνει τήν άπό καιρό ξεσκεπασμένη τσαρλατάνικη 
άπόπειρα νά σταθεί πάνω άπό τίς δύο βασικές κατευθύνσεις της 
φιλοσοφίας— τόν υλισμό καί τόν Ιδεαλισμό. Ό  σύγχρονος Ιδεα
λισμός παρουσιάζεται μέ διάφορα λεκτικά στολίδια : «λογική ανά
λυση», «καθαρός έμπειρισμός», «λογικός θετικισμός» κτλ. Στήν 
πραγματικότητα δμως πίσω άπό δλες αύτές τ'ις δνομασίες κρύ
βεται ή Ιδια υποκειμενικά Ιδεαλιστική ούσία. Οί σύγχρονοι άντι- 
δραστικοΐ φιλόσοφοι στίς προσπάθειές τους νά ύψωθοΰν πάνω 
άπό τόν ύλισμό καί τόν Ιδεαλισμό καταλήγουν στόν υποκειμε
νικό Ιδεαλισμό τής μπερκλικής - μαχιστικής κατεύθυνσης. Ό  Ιδρυ
τής της σχολής τής «λογικής ανάλυσης» Ράσσελ στό βιβλίο του 
« ‘ Ανάλυση της ΰλης», προσπαθώντας νά συγκαλύψει τήν αντί
θεση πού υπάρχει άνάμεσα στό σωματικό καί τό ψυχικό, ά ν ά 
μεσα στήν ΰλη καί τό πνεϋμα, γράφει : «Τ ό  πνεύμα καί ή ΰλη 
είναι Ιξ ϊσου λογικές κατασκευές». "Ο π ως ό Μάχ, τό ίδιο καί 
δ  Ράσσελ δηλώνει πώς «τά  στοιχεία τοϋ κόσμου» «είναι πρό παν
τός άντιλήψεις καί δτι δ κόσμος μπορεί νά σχηματιστεί άπό αν
τιλήψεις». *0  μαθητής τοΰ Ράσσελ Βιτχενστάιν δηλώνει δτι δ 
κόσμος υπάρχει «στήν ϊδια μου τήν έμπειρία» κι δτι «κόσμος 
είναι δ κόσμος μου». Μά αύτό είναι πια καθαρότατος σολιψι- 
σμός, δηλ. άποψη πού θεω ρεί δτι πραγματικά υπάρχει μόνο τό 
δικό μου προσωπικό Έ γ ώ .

*0  Ράσσελ, δ Βιτχενστάιν καί άλλοι σύγχρονοι Ιδεαλιστές, 
παίζοντας ρόλο προασπιστή τής Ιμπεριαλιστικής άντίδρασης, βά 
ζουν γιά σκοπό τους νά άφοπλίσουν τήν έπιστήμη μέ τό κήρυ
γμα τοϋ μυστικισμοΰ, τοΰ φιντεΐσμοΰ.

Ό  σύγχρονος Ιδεαλισμός, εισχωρώντας στήν έπιστήμη,

1. L Aèriv, "Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 63.



εισάγει τή διεστραμμένη, μυστικιστική ερμηνεία τών φαινομέ
νων τής φΰσης. ‘ Ο γνωστός αστός φυσικός Σρέντινγκερ στό 
βιβλίο του «Τ ί είναι ή ζωή από τήν άποψη τής φυσικής;» πα
ραδέχεται τήν ύπαρξη θεού κα'ι τήν αθανασία τής ψυχής.

*0 Ιδεαλισμός άποτελεΐ τήν ουσία τών βασικών κατευθύν
σεων τής άστικής ψυχολογίας, πού υποστηρίζει τά πρωτεία τοϋ 
ψυχικού απέναντι στό υλικό.

Οί κατευθύνσεις τής μόδας στή σύγχρονη άστική φιλοσοφία 
καί ψυχολογία— ό πραγματισμός κα'ι ό μπιχεβιορισμός, κρύβονται 
πίσω άπό έπιστημονικοφανή μορφή καί θεωρούν δτι δ έξωτερικός 
κόσμος υπάρχει μόνο στήν περίπτωση πού έπενεργεΐ πάνω στόν 
δργανισμό. Οί κατευθύνσεις αυτές τής σύγχρονης φιλοσοφίας 
καί ψυχολογίας άρνούνται τήν αντικειμενικότητα τού Ιξωτερι- 
ν.ού κόσμου κα'ι κηρύττουν τήν άποψη τοΰ υποκειμενικού Ιδεα
λισμού.

“ Ενας άπό τούς «στυλοβάτες» τής σύγχρονης άστικής φυσιο
λογίας, δ Πφλΰγκερ, έμπασε στή φυσιολογία τήν άντίληψη γιά 
«έγκεφαλονωτιαία ψυχή», πού καθορίζει δήθεν δλα τα προτσές, 
πού συντελοΰνται στόν άνθρώπινο δργανισμό, κα'ι άσκεΐ απ οφα
σιστική Ιπίδραση στή γνώση τοΰ εξωτερικού κόσμου. *0 Ιδεαλι
στής αυτός «άπέδειχνε» δτι τά αισθήματα, οί παραστάσεις, οί 
σκέψεις μας δέν είναι άντίγραφα τού έξωτερικοΰ κόσμου, άλλα 
έκδηλώσεις τής δράσης τής «ψυχής».

Ή  ψευτοεπιστημονική ουσία τής άστικής φιλοσοφίας, καθώς 
κα'ι τής ιδεαλιστικής ψυχολογίας καί φυσιολογίας, συνίσταται 
στό δτι άρνούνται τό πρωτεΰον τής υλης καί τό δευτερεΰον τής 
συνείδησης, τής νόησης- βάζουν τόν υλικό Ιξωτερικό κόσμο σέ 
έξάρτηση άπό τή νόηση καί τή συνείδηση- βγάζουν άπ’  τή μέση 
τό ζήτημα τής άντικειμενικής νομοτέλειας τής προέλευσης τής 
συνείδησης, τής νόησης- δέν παραδέχονται δτι ή νόηση, ή συνεί
δηση άποτελοΰν άντανάκλαση τοΰ είναι- Ισχυρίζονται δτι ή νόη
ση δέν ?χει τήν ύλική της πηγή. "Ο λ’  αυτά σημαίνουν κατάρ
γηση τής φυσιολογίας καί τής ψυχολογίας σαν έπιστήμης, 
γιατί στή βάση κάθε έπιστήμης βρίσκεται ή παραδοχή τώ ν άντι- 
κειμενικών νομοτελειών τοϋ ύλικοΰ κόσμου καί ή μελέτη αύτών 
τών νομοτελειών.

‘ Η έπιστημονική, υλιστική ψυχολογία καί φυσιολογία άπο- 
δείχνουν δτι δλη ή ψυχική δράση τοΰ άνθρώπου, ή συνείδησή 
του, ή νόησή του δέν είναι τίποτε άλλο παρά έκδήλωση τής λει
τουργίας τής σέ υψηλό βαθμό δργανωμένης ΰλης, τοΰ έγκεφά- 
λου. *Η πολύπλοκη φυσιολογική λειτουργία τοΰ φλοιοΰ τών με
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γάλων ημισφαιρίων τοΰ Ιγκεφάλου αποτελεί ακριβώς τόν υλικό 
φορέα δλων τών ψυχικών του προτσές, πού γεννιούνται στόν 
Ιγχέφαλο χάτω από τήν έπίδραση τοΰ Ιξωτερικοΰ κόσμου.

01 νομοτέλειες τών φυσιολογικών προτσές τοΰ Ιγκεφάλου 
ανακαλύφθηκαν από τόν I . Π . Π άβλοφ μέ βάση τήν πολύχρονη 
μελέτη τής άνώτερης νευρικής λειτουργίας τών ζώ ων  κα'ι τοΰ 
άνθρώπου μέ τίς μέθοδες τών Ιπίκτητων Ιξαρτημένων άντανα- 
κλαστικών. Ό  Π άβλοφ διεπίστωσε πειραματικά δτι ή ψυχική 
λειτουργία καθορίζεται αίτιωδώς άπό τήν έπίδραση τοΰ Ιξωτερι· 
κοΰ υλικού κόσμου στόν Ιγκέφαλο τοϋ άνθρώπου κι επιβεβαίωσε 
μ ’  αυτό τόν τρόπο τήν δρθότητα τής θέσης τοϋ μαρξιστικού φ ι
λοσοφικού ΰλισμοΰ δτι δέ γεννιέται ή υλη άπό τή συνείδηση, 
δπω ς υποθέτουν οί Ιδεαλιστές, άλλα ή συνείδηση άποτελεΐ γέν
νημα τής ΰλης.

‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δέν ξεσκεπάζει μόνο τόν 
Ιδεαλισμό στ'ις διάφορες Ικδηλώσεις του' ξεσκεπάζει Ιπίσης καί 
τό δυϊσμό.

‘ Ο δυϊσμός ξεκινά άπό τήν παραδοχή δυο άντίθετων άρχών 
— τής ΰλης κα'ι τής συνείδησης. Ή  ΰλη κα'ι ή συνείδηση, σύμ
φω να μέ τό δυϊσμό, ?χουν τήν ίδια σημασία, δέν προηγούνται ή 
μιά άπό τήν άλλη, άλλά Ιξελίσσονται παράλληλα. Οί αντιεπιστη
μονικές άπόψεις τών δυΐστών σέ τελευταία άνάλυση δδηγοΰν στήν 
πνευματοποίηση δλης τής φΰσης, στόν άντικειμενικό ή στόν υπο
κειμενικό ιδεαλισμό.

Στή σύγχρονη άστική φιλοσοφία κα'ι ψυχολογία δ δυϊσμός 
παρουσιάζεται μέ πολυποίκιλες μορφές κα'ι όδηγεΐ άπαρέγκλιτα 
στόν Ιδεαλισμό.

Οί άστοί ψυχολόγοι έχουν τή γνώμη δτι παράλληλα μέ τά 
υλικά— φυσιολογικά— προτσές υπάρχουν τα ψυχικά προτσές, πού 
είναι δήθεν τελείως άνεξάρτητα άπό τό υλικό υπόστρωμα, άπό 
τά υλικά προτσές τοϋ Ιγκεφάλου. ‘ Η  θεωρία αυτή δνομάστηχε 
θεωρία τοΰ «ψυχοφυσικοΰ παραλληλισμού». Οί άστοί ψυχολό- 
γοι, άντιπαραθετοντας τά ψυχικά προτσές στα φυσιολογικά, ανά
γουν συνήθως τά ύλικά προτσές στά ψυχικά προτσές, στ'ις άντι- 
λήψεις κα'ι στ'ις παραστάσεις, κατρακυλώντας ετσι στ'ις θέσεις 
τού υποκειμενικού ιδεαλισμού.

Στή σοβιετική ψυχολογία Ιπίσης ώς τόν τελευταίο καιρό δέν 
είχαν έξαλειφθεΐ δρισμένες Ιπιβιώσεις δυϊσμού. Οί συγγραφείς 
άρκετών Ιγχειριδίων θεωρούσαν δτι τά ψυχικά προτσές αποτε
λούν Ιδιαίτερα, άπομονωμένα προτσές, πού δέ συνδέονται μέ τή 
λειτουργία τοΰ εγκεφάλου. Δυϊστικά λάθη Ικαναν καί άρκετοί
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σοβιετικοί φυσιολόγοι, ποΰ διετύπωσαν τή λαθεμένη «θεω ρία  
τής ψυχο νευρικής λειτουργίας », σύμφωνα μέ τήν δποία στα ζώ α  
καί σχόν άνθρωπο υπάρχει Ινα Ιδιαίτερο είδος ψυχονευρικής λει
τουργίας πού δέν καθορίζεται άπό τίποτε. Ή  «θεω ρία  τής ψυ
χονευρικής λειτουργίας», μέ τό νά υποστηρίζει δτι ύπάρχουν 
ψυχικά προτσές, ποΰ δέν άποτελοΰν αντανάκλαση τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου, όδηγοΰσε σέ τελευταία άνάλυση στόν Ιδεαλισμό. Τ α ίδεα- 
λιστικά αύτά λάθη υποβλήθηκαν σέ αυστηρή κριτική άπό τή 
σοβιετική έπιστημονική κοινή γνώμη.

*0  μονισμός τοϋ μαρξιστικού ύλισμοϋ. Ή  διαφορά 
άνάμεσα στήν ΰλη χαί τή συνείδηση. Σέ άντίθεση πρός τό 
δυϊσμό, πού Ισχυρίζεται δτι άνέκαθεν υπάρχουν δύο άντίθετες 
“ βχέζι ή ΰλη καί ή Ιδέα, τό είναι καί ή συνείδηση, ό μαρξιστι
κός φιλοσοφικός υλισμός ακολουθεί τήν άποψη τοΰ μονισμού.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός άπορίπτει τή δυΐστική 
άποψη κα'ι θεωρεί δτι τό ιδεατό άποτελεΐ άντανάκλαση τοΰ 
ύλικοΰ.

«Ε ν ια ία  καί αδιαίρετη φύση πού έκφράζεται σέ δυο διαφο
ρετικές μορφές— στήν υλική κα'ι τήν Ιδεατή μορφή' ένιαία καί 
αδιαίρετη κοινωνική ζωή, πού έκφράζεται σέ δυό διαφορετικές 
μορφές, στήν ύλική καί τήν ιδεατή μορφή— νά πώς πρέπει νά 
βλέπουμε τήν έξέλιξη τής φύσης καί τής κοινωνικής ζωής.

Αύτός είναι ό μονισμός τής υλιστικής θεωρίας»*.
Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός θεωρεί δτι ή ΰλη είναι 

τό πρωτεΰον, δτι στήν εξέλιξή της προηγείται άπό τή συνείδηση 
καί τή γεννάει. ‘ Η  υλη είναι ή αντικειμενική πραγματικότητα, 
πού υπάρχει Ιξω  καί ανεξάρτητα άπό τή συνείδηση' είναι ή πη
γή τών αισθημάτων, τής συνείδησης, ενώ ή συνείδηση είναι πα- 
ράγωγο τής ΰλης καί άποτελεΐ άντανάκλαση τής ΰλης. Μόνο ot 
δυΐστές μποροΰν ν’  άποδίδουν τήν ίδια σημασία στή συνείδηση 
καί στήν ΰλη, στήν ιδεατή καί στήν ύλική πλευρά τής ενιαίας 
άδιαίρετης φύσης.

’Α πό τό  γεγονός δτι ή Ιδεατή καί ή ύλική πλευρά άποτελοΰν 
δύο μορφές τής ένιαίας υλικής φύσης δέν έπεται καθόλου δτι 
είναι τάχα ταυτόσημες, δτι ή συνείδηση είναι τάχα ή ϊδια ή ΰλη, 
δπως ύποστήριζαν οί άγοραΐοι υλιστές Μπυχνερ, Φόχτ, Μ όλεσοτ. 
Ή  νόηση σάν άντανάκλαση άντιστοιχεΐ πρός τό άντανακλώμενο 
®ς πρός τή μορφή δμως είναι διαφορετική άπό κείνο πού άντα -

1. Β. I. Στάλη "Απαντα, τόμ, 1ος σελ. 312—313.
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νακλάται. Τά αντικείμενα τών παραστάσεων μας διαφέρουν <5πό 
τις παραστάσεις μας. Ή  ΰλη είναι ή αντικειμενική πραγματικό
τητα πού υπάρχει εξω  κα'ι άνεξάρτητο άπό τή συνείδηση, ενώ ή 
συνείδηση, όντας Ιδιαίτερη Ιδιότητα τοϋ έγκεφάλου, υπάρχει μ ό
νο «μέσα μας», είναι Ιδεατή. Ή  ταύτιση ΰλης καί συνείδησης 
οδηγεί στή σύγχυση τοΰ ύλισμοΰ μέ τόν Ιδεαλισμό.

Κάνοντας κριτική στή λαθεμένη θέση τοΰ I. Ντίτσγκεν*, πού 
προσπαθούσε νά σνμπεριλάβει στήν έννοια τής ΰλης κα'ι τή σκέ
ψη, πού δνόμαζε τή σκέψη υλική και υποστήριζε δτι τό πνεύ
μα δέ διαφέρει περισσότερο άπό τό τραπέζι, από τό φ ώ ς , άπό 
τόν ήχο, άπ’  δσο αυτά τά πράγματα διαφέρουν αναμεταξύ τους, 
δ Β. I . Λένιν εγραφε στα εργο του «Υ λ ισμ ός κα'ι έμπειριοκρι- 
τικισμός» τά παρακάτω : « ’ Ε δώ  εχουμε ολοφάνερο λάθος. "Οτι 
ή σκέψη κα'ι ή ΰλη είναι «πραγματικές», δηλ. υπάρχουν, αύτό 
είναι σω στό. Τ ό να δνομάζει δμως κανείς τή σκέψη υλική, σημαί
νει δτι κάνει λαθεμένο βήμα πρός τή σύγχυση τοΰ ύλισμοΰ μέ 
τόν ιδεαλισμό»*.

Σέ αντίθεση πρός τόν αγοραίο υλισμό δ μαρξιστικός φιλοσο
φικός υλισμός Αποκαλύπτει τ'ις ποιοτικές διαφορές πού υπάρχουν 
άνάμεσα στήν ΰλη κα'ι τή συνείδηση. Ή  συνείδηση είναι Ιδιαί
τερη Ιδιότητα τοΰ εγκεφάλου μας ν’  αντανακλά τόν αντικειμενικό 
κόσμο πού ύπάρχει εξω από μας. Τό Ιδεατό, ελεγε δ Μ άρξ, δέν 
είναι τίποτα άλλο παρά τό ΰλικό μεταφερμένο στό ανθρώπινο 
κεφάλι κα'ι μετασχηματισμένο μέσα σ ’  αύτό. Α ύτό δμως δέ ση
μαίνει καθόλου δτι τό Ιδεατό κα'ι τό υλικό είναι ταυτόσημα, δτι 
δέν ύπάρχει μεταξύ τους καμιά διαφορά.

Ή  νόηση δέν πρέπει νά άποσπαται από τήν ΰλη, άπό τόν 
εγκέφαλο σαν όργανο τής νόησης, θάταν δμως μεγάλο λάθος πά
νω σ ’  αύτή τή βάση νά ταυτίζουμε τή νόηση μέ τήν ΰλη, μέ τόν 
Ιγκέφαλο. Ή  νόηση συνδέεται κατ’  αναγκαίο τρόπο μέ τά βιο
χημικά καί φυσιολογικά προτσές πού συντελοΰνται στόν άνθρώ - 
πινο έγκέφαλο. Τά προτσές αύτά άποτελοΰν τήν ύλική βάση τής 
νόησης, χωρίς αύτά ή νόηση είναι αδύνατη.

Ούσία τής νόησης είναι ή ίκανότητά της νά Αντανακλά μέ 
πλήρη αντιστοιχία τον Ιξωτερικό κόσμο. "Ετσι ή νόηση είναι τό 
προτσές Αντανάκλασης τοΰ ΰλικοϋ κόσμου στόν εγκέφαλο. ’ Α πό 
τή νόηση προηγείται πάντα ή κίνηση τής ΰλης ?ξω  από μάς, κί
νηση πού καθορίζει τό χαρακτήρα καί τό περιεχόμενο τής νοητι- 
κής λειτουργίας. Ή  νόηση είναι άδύνατο νά ύπάρχει χωρίς ΰλη,

1. / .  ΝτΙτσγΜΟ)—σύγχρονος τοΰ Μάρξ καί τοΰ Ενγκελς, διαλεκτι
κός υλιστής, ποΰ έκανε έπΐ μέρους λάθη κατά τήν έκθεση τοΰ ύλισμοΰ.

2. Β. / .  Λέ*ιν, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 231.
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Ινώ  ή ΰλη υπάρχει ανεξάρτητα άπό τή σκέψη, άπό τή νόηση. Σ υ 
νεπώς τό υλικό μπορεί νά υπάρχει χωρίς τό Ιδεατό, ενώ τό Ιδε
ατό δέν μπορεί νά υπάρχει χωρίς τό υλικό.

Γιά τή μαρξιστική κατανόηση τής φύσης τής νόησης εχει 
σπουδαιότητα ή παραδοχή τοϋ καθοριστικού ρόλου τών Εξωτερι
κών συνθηκών, τής εξάρτησης τής νόησης άπό τόν εξωτερικό κό* 
σμο. 'Η  νόηση, ή συνείδηση δεν μπορεί νά είναι τό πρωτεϋον, 
νά εμφανίζεται πριν άπό τή φύση νά δημιουργεί τίς νομοτέλειες 
τής φΰσης. Μπορεί απλώς νά τίς άντανακλά. “ Ο πως εδειχναν ό 
Μάρξ ναι ό “ Ενγκελς, ή συνείδηση είναι προπάντων άπόκτηση 
συνείδησης τοϋ είναι, αντανάκλαση τοϋ αντικειμενικού Κόσμου. 
Γ ι’  αντό, συνείδηση καί είναι, νόηση καί ΰλη δέν άρνοϋνται τό 
ενα τ ’  αλλο καί ταυτόχροτα δέν άποτελοϋν Ινα καί τό ίδιο φ αι
νόμενο. 'Η  εξέλιξη τής συνείδησης βρίσκεται σέ έξάρτηση άπό 
τήν εξέλιξη τής φύσης καί τής κοινωνίας, άπό τά υλικά προτσές 
πού συντελοΰνται στόν Ιξωτερικό κόσμο. 'Ο ρισμένες υλικές άλ
λαγές προκαλοϋν τελικά αντίστοιχες άλλαγές στή συνείδησή μας.

'Η  μαρξιστική λύση τοΰ ζητήματος τής σχέσης τής νόησης 
πρός τό είναι άποτελεΐ ταυτόχρονα καί θεωρητική θεμελίωση τής 
υλιστικής άρχής τοΰ προσδιορισμένου τής νόησης, παραδοχή τοϋ 
άντικειμενικοΰ χαρακτήρα τών νομοτελειών τής φύσης, που απει
κόνισή τους είναι ή νόησή μας.

Έ τ σ ι ,  σέ άντιδιαστολή πρός τόν άγοραΐο υλισμό, δ μαρξιστι
κός φιλοσοφικός υλισμός δέν ταυτίζει τήν ΰλη καί τή συνείδηση, 
ταυτόχρονα δμως δέ χαράζει καί άπόλ\·τα δρια μεταξύ τους, δπως 
κάνουν οί ιδεαλιστές, γιατί ή συνείδηση δέν μπορεί νά είναι 
τίποτ’  άλλο παρά προϊόν τής μέ Ιδιαίτερο τρόπο δργανωμένης 
ΰλης, άντανάκλαση τοΰ κόσμου πού υπάρχει άντικειμενικα καί 
τών νομοτελειών του καί δέν άποτελεΐ καθόλου αυθυπόστατη 
ούσία.

*0  σχετικός χαρακτήρας της άντίθεσης Ολης καί συ
νείδησης. 'Ο  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, τονίζοντας, κατά 
τή λύση τοΰ βασικοΰ ζητήματος τής φιλοσοφίας, τήν άντίθεση 
άνάμεσα στήν ΰλη καί τή συνείδηση, δέν άπολυτοποιεΐ αύτή τήν 
άντίθεση πέρα άπό τά δρια αύτοΰ τοϋ ζητήματος.

« . . . 'Η  άντίθεση ΰλης καί συνείδησης— τονίζει ό Β . I . Λένιν—  
εχει άπόλυτη σημασία μόνο μέσα στά δρια μιας πολύ περιορι
σμένης περιοχής : στήν προκειμένη περίπτωση άποκλειστικά μέσα 
στά δρια τοΰ βασικοΰ γνωσιολογικοΰ προβλήματος, ποιό πρέπει 
νά θεωρείται τό πρωτεϋον καί ποιό τό δευτερεϋον. Έ ξ ω  άπ’ αύτά
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τά  δρια ή σχετικότητα τής δοσμένης αντίθεσης είναι αναμφισβή
τητη» *.

Κ ατά τή λύση τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας συγ
κρίνουμε τή συνείδηση σάν άντανάχλαση με κείνο πού αντανα
κλάται κα'ι υποστηρίζουμε τήν πλήρη αντιστοιχία— ώ ς πρός τό 
περιεχόμενο— τής συνείδησης πρός τό αντανακλώμενο κα'ι συνάμα 
τή διαφορά της από τό αντανακλώμενο. 'Η  συνείδηση, τό αίσθη
μα, ή υποκειμενική εικόνα τού εξωτερικού κόσμοι*, ενώ συμπί
πτουν ώ ς πρός τό περιεχόμενό τους με τή φύση, διαφέρουν ώ ς 
πρός τή μορφή τους απ’  αύτήν.

‘ Η  άντίθεση υλης κα'ι συνείδησης περιορίζεται στά πλαίσια 
τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας κι εχει αποφασιστική 
σημασία κατά τόν καθορισμό τών διαφόρων κατευθύνσεων τής 
φιλοσοφίας. Π έρα απ ’  αυτά τά δρια δέ θάταν σω στό νά άντι- 
παραθέτεται ή νόηση στήν ΰλη, τό  ψυχικό στό σωματικό, δε θα - 
ταν σω στό νά θεωρούνται απολύτως αντίθετα.

Οί Ιδεαλιστές— φιλόσοφοι κα'ι ψυχολόγοι— ύποστηρίζουν δτι 
ή  νόηση Ιχει ύπεραισθησιακή φΰση.

Οί κλασικοί τής μαρξιστικής φιλοσοφίας άνασκεΰασαν ολο
κληρωτικά αύτό τόν αντιεπιστημονικό ισχυρισμό. « . . . ‘ Η  συνεί
δηση καί ή νόησή μας, δσο κι δν φαίνονται δπεραισθησιακές, 
είναι προϊόν ενός υλικού, σωματικού δργάνου, τού εγκεφάλου» * 
— έγραφε δ  “ Ενγκελς. « .. . 'Η  εικόνα τού κόσμου— τόνιζε δ Λ έ
νιν— είναι είκόνα τού πώ ς κινείται ή υλη καί πώς „* ο ε ϊή  ϋλη“ » ·

Ή  σύγχρονη έπιστήμη δείχνει πόσο παράλογες είναι οί ίδεα- 
λιστικές απόπειρες νά έξετάζεται ή νόηση αποσπασμένη άπό τόν 
έγκέφαλο, πού είναι όργανο τής σκέψης. Ή  σύγχρονη επιστήμη, 
ερευνώντας τό φυσιολογικό μηχανισμό τής νόησης, αποκάλυψε 
τήν έξάρτηση τοϋ ψυχικού άπό τό υλικό, άπό τά  φυσιολογικά 
Λροτσές, πού συντελοΰνται στόν έγκέφαλο κάτω  άπό τήν έπί- 
δραση τοϋ εξωτερικού έρεθισμού 'Η  αντανακλαστική λειτουργία 
«ά ν  ειδική αντίδραση τοϋ δργανισμοΰ στόν έξωτερισμό έρεθισμό 
άποτελεΐ ύλική φυσιολογική λειτουργία τοΰ έγκεφάλου καί ταυ
τόχρονα είναι λειτουργία άντανακλαστική, ψυχική. Ή  τέτια άν
τίληψη για τή φΰση τής αντανάκλασης δέν αφήνει θέση για τήν

ί . Β. ί. Λένιτ, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 134—135.
2 Φ. ‘ ErytuXi, *0 Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γέρμα 

νικής κλασικής φιλοσοφίας, Γκοσπολιτιζντάτ, 1952 σελΐς 19.
3 Β. I. A i t » ,  Ά παντα, τομ. 14ος, σελ. 338.
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Ερμηνεία τοϋ «ΐδεατοΰ» σαν αυθυπόστατου, άντιπαρατιθέμενου 
στό υλικό.

Ό  σχετικός χαρακτήρας τής αντίθεσης ίδεατοΰ καί υλικού 
πέρα από τά δρια τοΰ βασικοΰ ζητήματος τής φιλοσοφίας φ αί
νεται στό παράδειγμα τής σύνδεσης τής νόησης μέ τή γλώσσα. 
*Η νόηση συνδέεται άδιάρηχτα μέ τή γλώσσα, δέν μπορεί νά 
υπάρχει εξω  από τή γλώσσα. ‘ Η  νόηση υπάρχει μόνο μέ βάση 
τό γλωσσικό υλικό, μέ βάση τή φυσική ΰλη τής γλώσσας. Αυτό 
σημαίνει δτι ή νόηση, δντας αυλή σαν άντανάκλαση, ταυτόχρονα 
δέν υπάρχει Ιξω  άπό τή φυσική ΰλη τής γλώσσας. Γ ι’  αυτό καί 
ό Μ άρξ Ιγραφε δτι «ή ζω ή τής σκέψης Εκδηλώνεται στή γλώσ
σα», δτι «ή γλ ώ σσα  είναι ή άμεση πραγματικότητα τής σκέψης».

"Ωστε, κα'ι σ ’  αυτή τήν περίπτωση ή άντιπαράθεση τής συ
νείδησης στήν ΰλη είναι σχετική.

Ό  ένεργ&ς ρόλος της συνείδησης. Ό  μαρξιστικός φιλοσο
φικός υλισμός εξήγησε πρώτος επιστημονικά τήν άλληλοσχέση 
Ιδεατού κα'ι υλικού, δείχνοντας ταυτόχρονα τό άσύστατο τοΰ άγο- 
ραίου ΰλισμοΰ πού άρνεΐται τή σημασία τής Ιδεατής πλευράς, τήν 
Επίδρασή της πάνω στήν υλική πλευρά.

‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός Εξετάζοντας τή συνείδη
ση σάν παράγωγο τής ΰλης, σαν άντανάκλαση τοΰ άντικειμενικοΰ 
υλικού κόσμου, υπογραμμίζει ταυτόχρονα τόν Ενεργό ρόλο τής 
συνείδησης στήν άλλαγή τής αντικειμενικής πραγματικότητας. *Η 
συνείδηση είναι ώ ς πρός τήν προέλευση τό δευτερεϋον, άποτελεΐ 
άντανάκλαση τοΰ είναι. Ά π ό  τή στιγμή δμως πού εμφανίζεται 
σαν άντανάκλαση τοΰ εξωτερικού κόσμου είναι ίκανή νά επιδρά 
ίπειτα πάνω στό γύρω κόσμο, πάνω  στό είναι κα'ι νά συμμετέχει 
Ενεργά στό σχηματισμό του : ή συνείδηση συμβάλλει στήν άνά
πτυξή του ή άποτελεΐ τροχοπέδη του.

Τήν Επίδραση τής συνείδησης πάνω στό είναι δέν πρέπει νά 
τήν άντιλαμβανόμαστε σαν προτσές άμεσης κα'ι κατ’  ευθείαν Επί
δρασης. ‘ Η  συνείδηση σαν άντανάκλαση πού είναι δέν μπορεί νά 
Επιδρά μόνη της πάνω σέ κείνο τοΰ οποίου άποτελεΐ άντανάκλα
ση. "Α μεση κα'ι κατ’  ευθείαν Επίδραση πάνω στό είναι, πάνω στό 
γύρω του κόσμο άσκεΐ δ άνθρωπος μέ τή μετασχηματίζουσα δρά
ση του.

Ή  πρακτικήν δράση τοΰ άνθρώπου είναι ή βάση τής γνώσης 
τών νόμων τής φύσης κα'ι τής κοινωνίας, νόμων πού ύπάρχουν 
άντικειμενικά. Οί άνθρωποι στηριζόμενοι στή γνώση τών άντι- 
χειμενιχών νομοτελειών, μποροΰν να μετασχηματίζουν τή φύση,
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μποροΰν νά δίνουν δλλη κατεύθυνση στή δράση τών δυνάμεων 
τής φύσης, νά Ιπιδροΰν πάνω στα προτσές τής φύσης. “ Ετσι, την 
έπίδραση τής συνείδησης πάνω στό είναι δέν πρέπει νά τήν αν
τιλαμβανόμαστε σαν νά δημιουργεί τάχα ή συνείδηση τοΰ αν
θρώπου καινούργιους νόμους τής φύσης καί τής κοινωνίας. ‘ Ο 
Ινεργος ρόλος τής συνείδησης συνίσταται στό o u  ό άνθρωπος αν
τανακλά τίς αντικειμενικές νομοτέλειες, αποκτά συνείδηση αυτών 
τών νομοτελειών, τις γνωρίζει καί, στηριζόμενος σ ’  αυτές, τίς 
χρησιμοποιεί πρός τό συμφέρον τής κοινωνίας.

Οί άνθρωποι, γνωρίζοντας τούς νόμους τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, μποροΰν νά προμαντεύουν τή δράση των αντικειμε
νικών νόμων καί νά παίρνουν τό ενα ή τό άλλο μέτρο γιά νά 
τούς περιορίσουν ή νά τούς δόσουν έλεύθερο πεδίο δράσης. Ή  
γνώση τών αντικειμενικών νόμων καί ή έπεξεργασία, πάνω  σ ’  
αύτή τή βάση, τοΰ ενός ή τοΰ άλλου μέτρου, πού αποβλέπει στό 
δαμασμό τώ ν δυνάμεων τής φύσης, Ιχει τεράστια σημασία γιά 
τήν πρακτική δράση τών α νθ ρώ π ω ν .Ή  συνείδηση, δν καί γεννιέται 
μέ βάση τήν πρακτική δράση τών άνθρώπων, μπορεί νά προπο
ρεύεται άπό τήν πρακτική δράση, νά τήν κατευθύνει καί νά τήν 
καθοδηγεί. *0  Μ άρξ Ιγραφε δτι ό  χειρότερος αρχιτέκτονας ξεχω
ρίζει άπό τήν καλύτερη μέλισσα κατά τό δτι, πριν νά κτίσει κάτι 
φτιάχνει τό  σχέδιο τής οίκοδομής του σέ ιδεατή μορφή, ύπό τύ
πον παράστασης. Σ ’  αύτή τήν περίπτωση τό  Ιδεατό φαίνεται σάν 
νά προηγείται άπό τό ύλικό : τό  σχέδιο πού χαράζει προκαταβο
λικά τίς λεπτομέρειες τοΰ μελλοντικού κτιρίου, ύπάρχει πρίν άνε- 
γερθεΐ τό ϊδιο τό  κτίριο.

Τ ό  σχέδιο τής οίκοδομής προηγείται χρονικά από τήν πρα
γματική οικοδομή. Α ύτό δμως δέν αντιφάσκει καθόλου πρός τή 
θέση τοΰ ύλισμοΰ δτι τό καθοριστικό, τό πρωτεΰον, είναι ή Αντι
κειμενική πραγματικότητα. Κ αί στήν προκειμένη περίπτωση τό 
σχέδιο τής οικοδομής στηρίζεται σέ ορισμένους νόμους τής φύσης 
πού τούς είχε γνωρίσει ό άνθρωπος. Λαμπρό παράδειγμα αύτοΰ 
τοΰ γεγονότος άποτελεΐ τό πέμπτο πεντάχρονο σχέδιο ανάπτυξης 
τής λαϊκής οίκονομίας τής Ε Σ Σ Δ  καί τά μέτρα γιά τήν πάρα 
πέρα άνάπτυξη τής άγροτικής οικονομίας πού χάραξε τό κόμμα. 
Μέ τά μέτρα αύτά καθορίζεται ή γραμμή ανάπτυξης τής οίκο
νομικής ζωής τής χώρας μας, προβλέπονται άπό τά πρίν τά απ ο
τελέσματα πού πρέπει νά πετύχει δ  σοβιετικός λαός μέσα σέ δύο 
τρία χρόνια καί χαράζεται §να σύστημα μέτρων πού έξασφαλί- 
ζουν τήν Ιπιτυχία τής έμπρακτης εκπλήρωσης τών καθηκόντων 
πού ίβαλε τό  κόμμα.
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Τ ό  Κομμουνιστικό Κόμμα, μέ βάση τήν έπιστημονική άνά- 
λυση τών οικονομικών συνθηκών σέ κάθε συγκεκριμένο στάδιο, 
προβλέπει θεωρητικά τήν πορεία άνάπτυξης τής οικονομικής 
ζω ής τής χώρας καί Επεξεργάζεται τά αντίστοιχα σχέδια αυτής 
τής άνάπτυξης. Τ ό σχέδιο τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης πάν
τα προηγείται άπό τήν έμπρακτη ανοικοδόμηση. 'Ω στόσο τά  
χρονιάτικα και τά πεντάχρονα σχέδια αντανακλούν απλώς τόν 
αντικειμενικό νόμο τής σχεδιασμένης, αναλογικής άνάπτυξης τής 
λαϊχής οικονομίας. Δέν είναι τά σχέδιά μας εκείνο πού δημιουρ
γεί τό νόμο τής σχεδιασμένης αναλογικής άνάπτυξης τής λαϊ
κής οΙκονομίας, άλλα απεναντίας δ νόμος τής σχεδιασμένης 
άνάπτυξης τής λαϊκής οικονομίας— νόμος πού υπάρχει άντικειμε- 
νικά— δίνει τή δυνατότητα στά όργανά μας σχεδιοποίησης νά 
σχεδιάζουν σω στά τήν κοινωνική παραγωγή.

"Ε τσι λοιπόν, ή έπίδραση τής συνείδησης πάνω στό είναι δέ 
σημαίνει δτι δ άνθρωπος δημιουργεί νέους νόμους τής φΰσης κα'ι 
τής κοινωνίας. Τό άποτέλεσμα τής πρακτικής δράσης τοΰ άν
θρώπου είναι δτι απόκτησε τή δυνατότητα, μέ βάση τή γνώση 
τών νομοτελειών πού ύπάρχουν αντικειμενικά, νά επιδρά συνει
δητά πάνω στο γυρω του χόσμο.

2. Ή ΰλη είναι ή πηγή τών αίσδημάτων

Σέ άντίθεση πρός τούς Ιδεαλιστές πού Ισχυρίζονται δτι ή ΰλη, 
ή φΰση υπάρχουν μόνο στά αισθήματα μας, στή συνείδηση, δ 
μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός διδάσκει δτι ή ΰλη υπάρχει 
άντικειμενικά κα'ι είναι πηγή τών αισθημάτων μας, ενώ τά αι
σθήματα είναι τό άποτέλεσμα τής έπίδρασης τής ΰλης πάνω στά 
αίσθητήριά μας δργανα. Τό αίσθημα είναι ή είκόνα τής κινού
μενης ΰλης. ‘ Η  ύπαρξη τής ΰλης δέν έξαρτάται άπό τό αίσθημα. 
‘ Η δλη  είναι τό  πρωτεϋον. Τ ό αίσθημα είναι παράγω γο τής ΰλης. 
Μέ τή θέση αύτή δ μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός άντιτίθε- 
ται ριζικά στόν Ιδεαλισμό.

Είναι γνωστό δτι ot υποκειμενικοί Ιδεαλιστές δλων τών είδών 
καί αποχρώσεων Ισχυρίζονται δτι τά αισθήματα άποτελοϋν τά 
βασικά «στοιχεία» τοΰ κόσμου. « ’ Αληθινά "στοιχεία τοΰ κόσμου» 
δέν είναι τά πράγματα, μά Ικεΐνα πού δνομάζουμε συνήθως α ι
σθήματα, δηλώνει ό Μάχ. Ό  Λένιν ξεσκέπασε τόν άντιεπιστη- 
μονιχό χαρακτήρα τών Ισχυρισμών αύτοΰ τοΰ είδους κα'ι εδειξε 
δτι ήμαχιστική άντίληψη γιά τό πράγμα σάν «σύμπλεγμα αίσθη- 
μάτων» οδηγεί αναπόφευκτα σέ χ αθαρότατο σολιψισμό, στό ψευ-

3*4



τοεπιστημονικό συμπέρασμα δτι δλος δ κόσμος δέν είναι παρά ή  
παράστασή μου. 'Ο  Β. I. Λένιν έδειξε επίσης δτι τό ζήτημα τοΰ 
δν πρέπει νά πηγαίνουμε από τα πράγματα στά αισθήματα είτε,, 
αντίστροφα, άπό τά αισθήματα στά πράγματα, είναι ζήτημα γνω- 
σιολογιχό, πού καθορίζει τήν κατεύθυνση τών φιλοσοφικών θε
ωριών. Έ δ ώ  εκδηλώνονται έντονα δυο ριζικά αντίθετες φιλοσο
φικές γραμμές : ή υλιστική γραμμή (από τά πράγματα στά αί- 
σθήματα), πού τήν ακολουθεί ό μαρξισμός, και ή Ιδεαλιστική 
γραμμή (από τά αισθήματα στά πράγματα), πού τήν ακολου
θούν δ μαχισμός καί ot παρόμοιές του φιλοσοφικές σχολές.

Ή  παραδοχή τής αρχής δτι τά αισθήματα είναι παράγωγα 
τής ΰλης σημαίνει, εισι, παραδοχή τής αρχής δτι ή πηγή τών αΐ- 
σθημάτων μας ύπάρχει αντικειμενικά εξω άπό μάς καί ανεξάρ
τητα άπό τή συνείδησή μας κα'ι είναι ή κινούμενη ΰλη.

Τά αισθήματα είναι Ιδιότητες της ζωντανής σέ ύψηλό 
βαθμό όργανωμένης Ολης. Τ ά αίσθήματα γεννιούνται σάν Απο
τέλεσμα τής επίδρασης τοΰ γύρω κόσμου πάνω στά αισθητήρια 
όργανα τοΰ άνθρώπου. Γ ιά κάθε ζωντανό δργανισμό τά αίσθη- 
τήρια δργανα είναι «οί πύλες εισόδου» γιά τόν έξωτερικό κόσμο. 
Μόνο μέ τά αισθητήριά του δργανα δ ζωντανός δργανισμός μπο
ρεί νά δεχθεί σήματα άπό τό γύρω του περιβάλλον.

Ή  αίσθηση συνδέεται κατ’  άναγκαιότητα μέ τά προτσές τής 
κατά δρισμένο τρόπο δργανωμένης ΰλης. « Ό  υλισμός, συμφω
νώντας πέρα γιά πέρα μέ τίς φυσικές έπιστήμες, θεωρεί σαν 
πρωτεΰον τήν ΰλη, δσο γιά τή συνείδηση, τή νόηση, τήν αίσθηση 
τ'ις θεωρεί σαν δευτερεύον, γιατί στή σαφ ώ ς Ικφρασμένη μορφή 
της ή αίσθηση συνδέεται μόνο μέ τίς ανώτερες μορφές τής ΰλης 
(δργανική ΰλη), Ινώ  ,,στό θεμέλιο τοΰ Ιδιου τοΰ οΙκοδομήματος 
τής ΰλης" μπορούμε νά εικάσουμε δτι ύπάρχει κάποια Ικανότητα 
συγγενική μέ τήν αίσθηση»1.

Συνεπώς, ή αίσθηση άποτελεΐ προϊόν τής σέ ύγηλό βαθμό 
όργακομένης ϋλης, δηλ. τής ζωντανής φύσης, κι δχι καθολική 
Ιδιότητα κάθε ΰλης. Δέν είναι δλη ή φύση, άλλά μόνο ή Ανώτε
ρη μορφή της, ή δργανική ΰλη πού ?χει τήν Ιδιότητα νά αισθά
νεται.

‘ Ο  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, τονίζοντας δτι ή αίσθη
ση συνδέεται κατ’  Αναγκαίο τρόπο μόνο μέ τή ζωντανή φύση, 
θεωρεί ταυτόχρονα τή ζωή σαν προϊόν μιας μακρόχρονης φυσικο

ί'. I. Λέτιρ, Άπαντα, τόμ. 14ος. οελ. 34

305



Ιστορικής έξέλιξης τής ΰλης, σάν ποιοτικά Ιδιαίτερη μορφή ύπαρ
ξής της. Ή  ζωή είναι υλική άπό τή φύση της’ εμφανίζεται σ ’  ενα 
ορισμένο στάδιο τής νομοτελειακής Ιστορικής εξέλιξης τής ΰλης, 
σέ στενότατη εξάρτηση από τίς συνθήκες τοϋ περιβάλλοντος καί 
δέν είναι καθόλου αποτέλεσμα μιας μυθικής «δημιουργικής πρά
ξης» κάποιας θεότητας, δπως Ισχυρίζονται οί Ιδεαλιστές, οί διά
φοροι φωτοσβέστες τής έπιστήμης.

Τό ζήτημα τής ουσίας τής ζωής καί τής γέννησής της εχει 
μεγάλη φιλοσοφική καί φυσικό - έπιστημονική σημασία* γύρω του 
διεξάγεται δλο τόν καιρό λυσσαλέα πάλη άνάμεσα στόν υλισμό 
καί τόν Ιδεαλισμό.

Οί θέσεις τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοϋ δτι ή αισθα
νόμενη ΰλη γεννήθηκε άπό τή μή αισθανόμενη, δτι ή ζωντανή 
καί ή μή ζωντανή φύση βρίσκονται σε άδιάρηκτη ενότητα, έπι- 
βεβαιώνονται άπ ’ δλα τά δεδομένα τής φυσιογνωσίας καί κατα
φέρουν θανάσιμο πλήγμα στίς ΐδεαλιστικές καί θρησκευτικές άπό- 
ψεις δτι ύπάρχει δήθεν άπροσπέλαστη αβυσος άνάμεσα στή ζω ν 
τανή καί τή μή ζωντανή φύση καί δτι ή ζωή είναι αυλή.

‘ Ο Ιδεαλισμός άνέχαθεν διέδιδε τήν ψεύτικη αντιεπιστημονική 
έκδοχή διι ή ζω ή δέν είναι τίποτ’  αλλο παρά ή εκδήλωση κά
ποιας αυλής αρχής, κάποιας ύπερφυσιχής «ζωικής δύναμης», που 
βρίσκεται πάνω  άπό τή φΰση καί καθορίζει τήν εξέλιξή της. Οί 
άντιδραστικές αντιεπιστημονικές απόψεις γιά τή ζω ή  προπαγαν
δίζονται πλατιά άπ ’  τούς άστούς επιστήμονες στή βιολογική Ιπι- 
στήμη μέ τή μορφή τοΰ βιταλισμού, πού εξηγεί τά  προτσές τής 
ζωής μέ τήν ΰπαρξη στούς δργανισμούς κάποιας Ιδιαίτερης «ζω ι
κής δύναμης».

Ή  άποψη τοΰ βιταλισμοϋ βρίσκεται σέ διαμετρική άντίθεση 
πρός τήν έπιστήμη.

‘ Η  ζωή άποτελεΐ ποιοτικά Ιδιαίτερη μορφή ΰπαρξης τής ΰλης.
‘ Η  ζωή είναι ύλική. Γεννήθηκε στο προτσές τής νομοτελεια

κής φυσικό - ιστορικής έξέλιξης τής ΰλης. *0  ζωντανός δργανι- 
σμός βρίσκεται σέ άέναο προτσές άλληλεπίδρασης μέ τ'ις υλικές 
συνθήκες, άπό τίς όποιες έξαρτάται άμεσα ή ΰπαρξή του. 
t Ή  ζωή τοϋ δργανισμοΰ συνίσταται στήν άέναη ανταλλαγή 
ουσιών άνάμεσα σ ’  αύτόν καί τό εξωτερικό περιβάλλον καί δέν 
έμπεριέχει τίποτε τό υπερφυσικό, τό  δυλο. Ή  «ζωική δύναμη», 
σάν κάτι μπασμένο στήν ΰλη άπ ’  έξω , σάν κάποια μορφοπλα
στική άρχή τής ζωής, είναι Ιπινόηση τών ιδεαλιστών, πού μ’  
αύτήν εξαπατούν τούς άνθρώπους.

Ή  έ ν ό τ η τ α  όργ α ν ικ ή ς κ α ί ά ν δρ γ α ν η ς  φ ύ σ η ς . Ό  διαλε
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κτικός υλισμός απορίπτει κατηγορηματικά τόν αντιεπιστημονικό 
καί αντιδραστικό Ισχυρισμό τών βιταλιστών δτι υπάρχει μια 
Ιδιαίτερη αυλή «ζωική αρχή» κα'ι σέ πλήρη συμφωνία μέ τή φυ 
σιογνωσία υπογραμμίζει δτι ανάμεσα στήν δργανική κα'ι τήν α 
νόργανη φΰση υπάρχει δχι μόνο ποιοτική διαφορά, άλλά κα'ι άδιά
ρηκτη ένότητα. ‘ Η  ενότητα αύιή συνίσταται πρό παντός στό δτι 
ή ίδια ή άνόργανη ΰλη με βάση τ'ις νομοτέλειες πού προσιδιάζουν 
σ ’  αυτήν καί δταν υπάρχουν ορισμένες συνθήκες γεννά τήν δρ 
γανική, τήν αισθανόμενη ΰλη. « .. . ‘ Η ΰλη— λέει ό "Ενγκελς—  
φτάνει στήν άνάπτυξη σχεπτομένων δντων χάρη στήν ίδια της 
τή φΰση χα'ι αύτό συμβαίνει μέ άναγκαιότητα σ ’  δλες εκείνες τϊς 
περιπτώσεις πού υπάρχουν Εν δψει ot αντίστοιχες συνθήκες...» *. 
*Η άνόργανη ΰλη δέν εχει οΰτε αίσθηση, ούτε νόηση, μέσα της 
δμως ύπάρχει ή δυνατότητα γέννησης ζωντανής, αισθανόμενης 
ΰλης.

Ά νάμ εσα  στήν δργανική καί τήν άνόργανη φΰση δέν ύπάρ
χουν και δεν μποροΰν νά ύπάρχουν απόλυτα δρια

Ή  θέση τοΰ μαρξιστικοΰ φιλοσοφικού ύλισμοΰ για τήν ένό
τητα δργανικής κα'ι ανόργανης φΰσης, γιά τήν προέλευση τής 
αισθανόμενης ΰλης από τή μή αισθανόμενη, Ιπιβεβαιώνεται εξ 
ολοκλήρου άπό τά δεδομένα τών φυσικών έπιστημών γιά τή ζων
τανή καί μή ζωντανή φΰση. ‘ Η σύγχρονη φυσιογνωσία (Ιδιαί
τερα ή χημεία καί ή βιοχημεία) διεπίστωσε δτι τήν ύλική βάση 
όλων τών δργανισμών (ζώω ν καί φυτών) τήν άποτελοϋν τά ίδια 
χημικά στοιχεία πού περιέχονται καί στήν άνόργανη φΰση : άν
θρακας, ύδρογόνο, δξυγόνο, άζωτο, φώσφορος, σίδερο κτλ. "Ολα 
αύτά τά χημικά στοιχεία, άπό τά όποια είναι φτιαγμένα τά δργα- 
νικά σώματα τών ζωντανών δντων, ύπήρχαν πολύ πρ'ιν άπό τήν 
Ιμφάνιση τής ζωής πάνω στή γή.

"Ετσι τά δεδομένα τής έπιστήμης δείχνουν αδιάψευστα δτι ή 
ζωντανή καί ή μή ζωντατή φΰση Εχουν μιά κα'ι τήν ίδια υλική 
βάση : Επιβεβαιώνουν τά συμπεράσματα τοΰ μαρξιστικού φιλοσο
φικού ύλισμοΰ δτι ύπάρχει ενότητα άνάμεσα στήν δργανιχή κα'ι 
τήν άνόργανη φΰση, δτι τό ζωντανό δέν πρέπει νά τό βλέπουμε 
σάν κάτι τό δυλο.

Π οιοτικές δ ια φ ο ρ ές  ά ν ά μ εσ α  σ τή  ζω ν τ α ν ή  κ α ί τή  μή 
ζω ν τ α ν ή  φ ύ σ η . ‘ Ο μαρξιστικό; φιλοσοφικός υλισμός, τονίζον
τας τήν άδιάρηκτη ένότητα ζωντανής κα'ι μή ζωντανής φΰσης,

1. Φ. “Ενγκελς, Διαλ«χτική τής φΰσης, 1953, σελ. 164.
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δείχνει ταυτόχρονα καί τήν ποιοτική διαφορά τής ζωντανής άπό 
τή μή ζωντανή φΰση κα'ι τάσσεται κατηγορηματικά εναντίον τής 
μηχανιστικής αναγωγής τώ ς σύνθετων προτσές τής ζωής σέ 
άπλά φυσικοχημικά προτσές.

Σέ άντίθεση πρός τό μηχανιστικό ύλισμό, πού δέν παραδέ
χεται τήν ποιοτική διαφορά άνάμεσα στήν οργανική καί τήν 
ανόργανη φΰση κα'ι θεωρεί τή ζωή άπλύ άθροισμά φυσικών καί 
χημικών φαινομένων, ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός ερμη
νεύει τή ζωή σάν καινούργια, ποιοτικά διαφορετική μορφή ύπαρ
ξης τής ΰλης, μορφή πού εχει τίς δικές της ιδιαίτερες βιολογικές 
νομοτέλειες. Ό  ζωντανός οργανισμός απαρτίζεται άπό τά ïfSiu 
χημικά στοιχεία πού ύπάρχουν κα'ι στήν άνόργανη φΰση, στον 
δργανισμό δμως τά στοιχεία αυτά βρίσκονται σέ ανώτερη, ποιο
τικά αλλιώτικη ένότητα άπό δ,τι στήν άνόργανη ουσία. Χάρη σέ 
Ιξαιρετικά σύνθετες ενώσεις οί χημικές ουσίες τής μή ζωντανής 
φΰσης κάτω άπό ορισμένες συνθήκες σχηματίζουν μιά ποιοτικά 
Ιδιαίτερη μορφή ύπαρξης τής ΰλης— τή ζωή.

Κανένας άπό τούς φιλοσόφους καί τούς επιστήμονες τής προ* 
μαρξιστικής περιόδου δέν μπόρεσε νά δόσει σωστή έπιστημονική 
άντίληψη τής φΰσης, τής ζωής. Ή  ζω ή νοούνταν είτε σάν κάτι 
τό δυλο, τό αυστηρά αντίθετο πρός τήν ΰλη, δηλ. ίδεαλιστικά, 
εϊτε σάν μηχανική ένωση διαφόρων φυσικών ουσιών. Μόνο ό 
διαλεκτικός ύλισμός εδοσε πρώτος τή μοναδικά σωστή, τή γνήσια 
έπιστημονική άντίληψη τής ζωής, κι ετσι εδειξε στήν έπιστήμη 
τόν άληθινό δρόμο γιά τήν έρευνα τών φαινομένων τής ζω ντα
νής φΰσης καί τής γέννησής τους.

«Ζ ω ή  —λέει ό "Ενγκελς— είναι δ τρόπος ύπαρξης τώ ν  λευχω - 
ματω δώ ν σω μ άτω ν , κι αύτός ό τρόπος ύπαρξης'στήν ουσία του 
συνίσταται στή διαρκή αύτοανανέωση τών χημικών συστατικών 
μερών αύτών τών σωμάτων* *. *0  μαρξιστικός αυτός ορισμός 
δτι ή ζωή είναι ή μορφή ύπαρξης τών λευκωματωδών σωμάτων 
άποτελεΐ τήν άφετηριακή υλιστική άρχή, πού συντελεί στή γνώ
ση τών αντικειμενικών νόμων εξέλιξης τών ζωντανών οργανι
σμών. Τό λεύκωμα είναι ή βάση, ό κύριος φορέας τήο ζωής. "Ο 
λοι οΐ δργανισμοί— μικροοργανισμοί, ζώ α  καί φυτά αποτελούνται 
άπό λευκωματώδεις ουσίες. Ά π ό  τό άλλο μέρος, ή ΰπαρξη στόν 
δργανισμό άλλων χημικών ενώσεων δέν άποκλείει τό γεγονός δτι 
τό λεύκωμα παίζει τόν άποφασιστικό καί καθοριστικό ρόλο στά π ρο
τσές ζωής τοΰ οργανισμού. Γ ι ’  αύτό, παντού δπου υπάρχει ζωή, 
ή ζωή αύτή είναι συνδεμένη μέ τά λευκωματώδη σώματα.

1. Φ, Ένγκελζ, Άντι-Ν- ύρινγκ 1953, οελ. 77.



Σέ τί λοιπόν συνίσταται ή ποιοτική διαφορά τών ζωντανών 
σωμάτων από τά μή ζωντανά ;

'Η  ζωή τών λευκωματωδών σωμάτων, κα'ι συνεπώς κα'ι ή 
ποιοτική διαφορά τών ζωντανών σωμάτων από τά μή ζωντανά, 
συνίσταται στήν αέναη αύτοανανέωση κα'ι αύτοαποκατάσταση τής 
χημικής τους σύστασης χάρη στό γεγονός δτι ταυτόχρονα συντε- 
λοΰνται δυο αντίθετα προτσές : τής άφομοίωσης καί τής ανο- 
μοίωσης, τής θρέψης κα'ι τής απέκκρισης.

Τ ά λευκωματώδη σώματα άποροφοϋν διαρκώς τ'ις ουσίες πού 
τους χρειάζονται από τό περιβάλλον τους, τ'ις αφομοιώνουν κι 
ετσι άποκαθιστοΰν εκείνο πού καταστρέφεται στό προτσές τής 
ζωικής λειτουργίας τοϋ δργανισμοΰ.

Ό  "Ενγκελς τονίζει δτι κα'ι τά μή ζωντανά σώματα αλλάζουν 
έπίσης, διασπώνται σέ άπλούστερα ή συντίθενται σέ συνθετό
τερα στήν πορεία τοΰ φυσικοΰ προτσές, συνάμα δμως παύουν νά 
είναι εκείνα πού ήταν προηγούμενα. "Ενας βράχος πού ,ύπόκει- 
ται σε διαβρώσεις άπό τόν άέρα, σιγά - σιγά καταστρέφεται, Ινα 
μέταλλο πού δξειδώνεται μεταβάλλεται σέ σκουριά. «Έ κ εΐνο 
δμως πού στα νεκρά σώματα είναι αιτία χαμοϋ, στό λεύκωμα γί
νεται *ό βασικός δροζ ϋπαρξης* *. Μόλις σταματήσει στόν δργα- 
νισμό ή άνταλλαγή ούσιών, καθώς καί τά προτσές άνάπτυξης κα'ι 
χαμοϋ πού συνδέονται μ ’  αύτή την άνταλλαγή, ό δργανισμός 
πεθαίνει.

Συνεπώς, ή βασική ποιοτική διαφορά τής ζωντανής ΰλης 
άπό τή μή ζωντανή συνίσταται στήν άνταλλαγή ονσιών μέσω τής 
άφομοίωσης κα'ι τής άνομοίωσης. Ό  ζωντανός δργανισμός από 
τήν άρχή κιόλας τής ύπαρξής του άποροφάει συνεχώς άπό τό 
εξωτερικό περιβάλλον πού τόν περιστοιχίζει ποικίλες χημικές ου
σίες, τ'ις κατεργάζεται κι επειτα τ'ις αφομοιώνει, τ'ις εντάσσει στό 
σώ μα του, μεταβάλλοντάο τες σέ ουσίες τοΰ ίδιου τοΰ δργανι· 
σμοΰ. Ταυτόχρονα στόν δργανισμό συντελεϊται κι ενα αντίστροφο 
προτσές— τό προτσές τής άνομοίωσης, δηλ. ή αποσύνθεση τών 
ούσιών τοΰ ζωντανοΰ δργανισμοΰ και ή άπέκκριση τών προϊόν
των τής διάσπασης πού προέρχονται άπό αύτό τό προτσές. "Ετσι 
στό ζωντανό δργανισμό συντελεϊται διαρκώς ενα προτσές άνταλ· 
λαγής ούσιών, χάρη στό όποϊο διατηρείται ή σχετική σταθερό
τητα τής σύστασης κα'ι τής δομής τοϋ ζωντανοΰ δργανισμοΰ, πα
ρά τό προτσές τής διαρκώς συντελούμενης διάσπασης.

Ά π ό  τήν άνταλλαγή ούσιών, πού είναι ή βασική ζωική λει

1. Φ. "Ενγκελς, Άντι-Ντΰρινγκ, 1953, σελ. 77.
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τουργία τοΰ δργανισμοϋ, απορέουν δλα τά υπόλοιπα οϋσιαστικά 
γνωρίοματα τής ζω ής— ή μεταβλητότητα κα'ι ή κληρονομικότητα, 
ή ανάπτυξη, ό πολλαπλασιασμός, ή ερεθιστικότητα κτλ.

01 νομοτέλειες της γέννησης της ζωντανής Ολης χαί 
τά βασικά στάδια της έξέλιξής της. ‘ Ο διαλεκτικός υλισμός, 
γενικεύοντας τά δεδομένα τής έπιστήμης, δίνει τή μοναδικά σ ω 
στή έπιστημονική εικόνα τής γέννησης τής ζωής άπό τή μή ζω ν
τανή φύση. Οί κλασικοί τοϋ μαρξισμού - λενινισμοΰ υπέβαλαν σέ 
συντριπτική κριτική τή λεγάμενη θεωρία τής αύτογέννησης τής 
ζωής, θεωρία αντιεπιστημονική, σύμφωνα με τήν όποία τά φυτά 
κα'ι τά ζώ α μποροΰν νά γεννιούνται αυθαίρετα, κατ’  ευθείαν από 
τή μή ζωντανή φύση. Ό  “Ενγκελς θεωροΰσε ανόητες δλες τ'ις 
απόπειρες νά ΙξηγηθεΙ ή γέννηση τών ζωντανών δντων κατ’  ευ
θείαν άπό τή μή ζωντανή φύση κα'ι τόνιζε δτι οί πρώτες απλού
στατες μορφές ζωής γεννήθηκαν άπό οργανικές ουσίες, πού μέ 
τή σειρά τους είχαν σχηματιστεί άπό ανόργανες χημικές ενώσεις.

*0 “Ενγκελς έκανε κριτική κα'ι στους δπαδους τής θεωρίας 
τής αιωνιότητας τής ζωής (Λίμπιχ, Χέλμολτς) κα'ι κατέδειξε δτι 
αΰτοί, γιά νά δικαιολογήσουν κα'ι νά «στηρίξουν» τ'ις λαθεμένες 
απόψεις τους σχετικά μέ τή ζωή, εκμεταλλεύονται τ'ις δυσκολίες 
τής επιστήμης, πού συνίστανται στό δτι δέν κατόρθωσε ακόμα 
νά δημιουργήσει τεχνητά ζωντανή ουσία άπό μή ζωντανή ουσία. 
"Ε τσι, λόγου χάρη, ό Χέλμολτς άναφερόμενος στήν αποτυχία 
τής προσπάθειας δημιουργίας δργανισμών άπό μή ζωντανή ουσία, 
δήλωνε δτι ή ζωή δέ γεννήθηκε, δτι δήθεν είναι τόσο παλιά δσο 
κα'ι ή ΰλη. Σέ άντίθεση πρός τ'ις θεωρίες γιά «αίωνιότητα τής 
ζωής» δ διαλεκτικός υλισμός υποστηρίζει δτι ή ζω ή δέν υπάρ
χει αιώνια, άλλά γεννήθηκε σαν άποτέλεσμα τής μακρόχρονης 
έξέλιξης τής άνόργανης ΰλης, τότε πού έμφανίστηκαν ευνοϊκοί 
δροι γι’  αύτό. '

'Ο  "Ενγκελς στό εργο του «Διαλεκτική τής φύσης» δείχνει 
τούς βασικούς σταθμούς έξέλιξης τής ΰλης, πού δδήγησαν στή 
γέννηση τής ζωής πάνω στόν πλανήτη μας.

Στήν Ιξέλιξη τής φύσης δ “ Ενγκελς διακρίνει δύο διαφορε
τικά στάδια : πρώτα, τό στάδιο τής γέννησης τής ζωντανής οΰ
σίας άπό τήν άνόργανη φύση, καί δεύτερο, τό στάδιο τόΰ σχημα
τισμού τοΰ κυττάρου άπό τή ζωντανή ουσία. Π ρώ τα γεννήθηκε άπό 
τήν άνόργανη ουσία τό χωρίς δομή ζωντανό λεύκωμα μ ’  ενα μακρό
χρονο προτσές χημικών μετασχηματισμών τής ΰλης, κι έπειτα σ ’  Ινα 
πολύ μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξη; τής φύσης, άπό τό χωρίς δ ο 
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μή ζωντανό λεύκωμα προήλθε τό κύτταρο. Αύτή ή βαθυστόχα
στη, μοναδικά σωστή, επιστημονική τοποθέτηση καί έπεξεργασία 
άπό τόν “ Ενγκελς τοΰ προβλήματος τής προέλευσης τής ζωής ά- 
ποτελεΐ στέρεα βάση για τήν πάρα πέρα έπιστημονική ερευνά 
σ ’  αυτό τόν τομέα. Γιά τή λύση τών προβλημάτων πού εβαλε ό 
“ Ενγκελς πολλά έχουν κάνει οί σοβιετικοί έπιστήμονες.

'Η  εμφάνιση τή ; νέας μορφής κίνησης τής ΰλης— τής ζωής—  
ήταν ένα νομοτελειακό ποιοτικό άλμα, πού προκλήθηκε άπό τή 
συσσώρευση βαθμιαίων ποσοτικών άλλαγών, πού συντελοΰνταν 
στή φυσικοχημική σύσταση τής ΰλης μέσα σέ τεράστιο χρονικό 
διάστημα.

‘ Η οριστική επιστημονική-πειραματική λύση τοΰ προβλήμα
τος τής γέννησης τής ζωής άπό τήν άνόργανη φύση θά δοθεί μέ 
τή δημιουργία τεχνητού ζωντανού λευκώματος. Για τήν κατ’  άρ- 
χήν δυνατότητα τής λύσης αΰτοΰ τοΰ προβλήματος μίλησε στόν 
καιρό του ό “ Ενγκελς κι έπειτα κι δ Λένιν.

'Υποβάλλοντας σέ κριτική τόν άγνωστικισμό τών μαχιστών 
και βάζοντας τό πρόβλημα τής έρευνας τής σχέσης τής αίσθανό- 
μενης ΰλης πρός τή μή αίσθανόμενη, δ Β. I. Λένιν έγραφε: 
«...M ivet άκόμα νά έρεννηθεΐ ξανά καί ξανά τό ζήτημα πώς μιά 
δρισμένη ΰλη, πού κατά τά φαινόμενα δέν αισθάνεται καθόλου, 
συνδέεται με μιαν άλλη ΰλη, « ο υ  άποτελεΐται άπό τά ϊδια άτομα 
(ή ήλεκτρόνια) καί ταυτόχρονα εχει τήν έντονα έκδηλη Ιδιότητα 
τής αίσ&ηβης. Ό  υλισμός θέτει μέ σαφήνεια αύτό τό άλυτο άκό
μα π ρ όβλ ιρα  κι έτσι σπρώχνει στή λύση του, σπρώχνει σέ νέες 
πειραματικές έρευνες»

Ή  σύγχρονη χημεία καί βιοχημεία δέν έλυσαν άκόμα αυτό τό 
δύσκολο πρόβλημα, χληβκίζουν δμα»ς δλο και περισσσότερο πρός 
τή λύση του μέ τήν τεχνητή συνθετική παρασκευή στα έργαστή- 
ρια τών στοιχείων τώ ν  λευκωματωδών σωμάτων.

Σήμερα ή έπιστήμη έχει διαπιστώσει δτι τό βασικό υλικό άπό 
τό δποΐο είναι φτιαγμένο τό μόριο τοΰ λευκώματος είναι τά άμι
νοξέα. Ή  βιοχημεία ξέρει ήδη πάνω άπό τριάντα διάφορα άμι
νοξέα, που άποτελοΰν τή σύσταση τών φυσικών λευκωμάτων. Ή  
δργανική χημεία μπορεί νά φτιάσει μέ τεχνητό τρόπο διάφορα 
άμινοξέα καί νά ενώσει αΰτά τά άμινοξέα σέ σύνθετες Ινώσεις. 
Γ ια  νά έχουμε δμ ω ς τό Ivtfrf) τό άλλο λεύκωμα είναι άπαραίτη- 
το  νά ξέρουμε καί τήν άκριβή διάταξη τών άμινοξέων στό μόριο 
τοΰ δοσμένου λευκώματος, πράγμα πού άποτελεΐ σήμερα τή β α 

1. Β. I. Akrt*, Ά παντα, τόμ 14ος, σελ. 34.
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σική δυσκολία τής τεχνητής σύνθεσης ζωντανών λευκωμάτων. 
Ω στόσο  κι αυτή ή δυσκολία μέ τόν καιρό θά ξεπεραστεϊ.

Οί σοβιετικοί επιστήμονες κατέχουν τήν ηγετική θέση στήν 
άνάπτυξη τής σύγχρονης χημικής καί βιοχημικής έπιστήμης. Ot 
άκαδημαϊκοί A . Ν. Μπάχ, Ν. Ντ. Ζελίνσκι, A . I . Ό πάριν καί 
άλλοι μέ τίς εργασίες τους πρόσφεραν πολλά στήν ερευνά τής φύ
σης τοϋ λευκώματος καί τή$ προέλευσης τής ζωής. Ό  ακαδημαϊ
κός Ζελίνσκι καί οί μαθητές του, υστέρα άπό έρευνα τών τύπων 
συνδέσεων τών αμινοξέων στό μόριο τοΰ λευκώματος, προσδιόρι
σαν τή βασική μικροδομή τοϋ λευκώματος. “Αποτελεί υπηρεσία 
τοϋ άκαδημαϊκοϋ Μπάχ καί τών μαθητών του ή τεχνητή δημιουρ
γία μιας σειράς πολυσύνθετων δργανικών ούσιών, πού πλησιάζουν 
ώ ς πρός τίς ίδιότητές τους στά λευκώματα.

Μεγάλη συμβολή στή γνώση τών νομοτελειών τής ζωντανής 
φύσης, συμβολή πού επιβεβαιώνει τή θ·έση τοΰ “ Ενγκελς για τη 
γέννηση τοϋ κυττάρου άπό τό χωρίς δομή ζωντανό λεύκωμα, εί
ναι ή ανακάλυψη άπό τή σοβιετική έπιστήμη τής προέλευσης τώ ν 
κυττάρων άπό άκυτταρική ζωντανή ούσία.

Τήν κυτταρική θεωρία, πού δημιουργήθηκε τήν πρώτη πεντη
κονταετία τοϋ 19ου αΙώνα, ό "Ενγκελς τή θεωροΰσε μεγίστη κα 
τάκτηση τής έπιστήμης, θεωρία πού κατέφερε Ισχυρό πλήγμα 
στίς μεταφυσικές καί Ιδεαλιστικές αντιλήψεις για τά βιολογικά 
προτσές. ‘ Ωστόσο οί Αστοί έπιστήμονες γρήγορα διαστρέβλωσαν 
τήν υλιστική κατεύθυνση τής κυτταρικής θεωρίας. Λόγου χάρη ό  
Γερμανός έπιστήμονας Βίρχοφ ισχυριζόταν δτι τό κύτταρο πάντα 
προέρχεται μόνο άπό κύτταρο, δτι Ιξω  άπό τό κύτταρο δέν υπάρ
χει ζωή, δτι ή ζωή Αρχίζει μόνο Από τό κύτταρο. ‘ Ο ζωντανός 
δργανισμός, κατά τή θεωρία τοϋ Βίρχοφ, αποτελεί άθροισμα κυτ
τάρων πού σχηματίζονται μέ τήν Αδιάκοπη μηχανική διαίρεση τών 
προγενέστερων κυττάρων. 'Ο  Βίρχοφ καί οί δπαδοί του δέν π α 
ραδέχονταν καθόλου τήν δυνατότητα γέννησης κυττάρων Από άκυτ- 
ταρικές λευκωματώδεις ουσίες. Οί Απόψεις τοΰ Βίρχοφ πού έβα
ζαν τροχοπέδη στήν έξέλιξη τής Αληθινής έπιστήμης τής ζωής, 
άναιροϋνται πέρα για πέρα μέ τήν Ανακάλυψη τών ακυτταρι- 
κών μορφών ζωής, ανακάλυψη πού τήν έκαναν οί σοβιετικοί Ιπι- 
στήμονες.

Οί σοβιετικοί έπιστήμονες διεπίστωσαν πειραματικά δτι τά 
κύτταρα μποροΰν νά γεννηθούν δχι μόνο άπό κύτταρα μέσω τής 
διαίρεσης, μά καί άπό άκυτταρική ζωντανή ούσία μέσω τής με
ταμόρφωσής της σέ κύτταρο. Μέ τό παράδειγμα τής έξέλιξης τοϋ 
κυττάρου τοΰ αύγοΰ ή Ο. Μπ. Λεπεσίνσκαγια έδειξε δτι τά άπυ-
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ρηνικά σφαιρίδια τοΰ κρόκου, πού προηγούμενα θεωρούνταν μή 
ζωντανές μάζες θρεπτικού υλικού, στό προτσές τής εξέλιξης τοΰ 
αυγού μετατρέπονται σέ κύτταρα. Αυτό σημαίνει δτι στό προτσές 
τής Ιξέλιξης τοΰ οργανισμού μεγάλο ρόλο παίζουν οί άκυτταρικές 
μορφές ζωντανής οΰσίας,. πού κάτω από ορισμένες συνθήκες 
μποροΰν νά μετατραπούν σέ κύτταρα ή ακόμα νά συμπεριλη- 
φθοΰν στήν ανταλλαγή τών κυττάρων πού υπάρχουν. Οί ζωντα
νές ουσίες, άπό τ'ις όποιες μπορούν νά σχηματισθοϋν τά κύττα
ρα, δέν είναι κάτι τό δοσμένο μιά γιά πάντα και αμετάβλητο' 
αντίθετα στήν Ιξέλιξη τους περνούν άπό μιά σειρά διαφορετικά 
στάδια αρχίζοντας άπό τό ζωντανό μόριο, πού είναι ικανό για 
ανταλλαγή ουσιών καί συνεπώς καί για αύξηση καί πολλαπλασια
σμό, και τελειώνοντας ιιέ τό σχηματισμό τοΰ κυττάρου.

Στίς άκυτταρικές μορφές ζωής, δπως διεπίστωσαν οί σοβιε
τικοί έπιστήμονες, ανήκουν δχι μόνο τά «πυρηνικά σφαιρίδια 
τοΰ κρόκου, άλλά καί οί άκυτταρικές μορφές μικροβίων, οί διη
θητοί Ιοί, οί βακτηριοφάγοι καί ολόκληρη σειρά άπλούστατες 
ζωντανές οΰσίες πού δέν έχουν κυτταρική δομή, είναι δμως ίκα- 
νές νά μετατρέπονται σε κυτταρικές μορφές. Σέ αντίστοιχες συν
θήκες οί άκυτταρικές μορφές μικροβίων μετατρέπονται σέ κυτ
ταρικές μορφές καί άντίστροφα: οί κυτταρικές μορφές μετατρέ- 
πονται σέ άκυτταρικές.

Οί άνακαλύψεις τών σοβιετικών Ιπιστημόνων έχουν τεράστια 
σημασία γιά τή λΰση τοΰ προβλήματος τής προέλευσης τής ζωής, 
για τήν Ιπεξεργασία τοΰ πολυπλοκότατου ζητήματος τής μετα
τροπής τής μή ζωντανής ΰλης σέ ζωντανή. Ή  άνακάλυψη τών 
άκυτταρικών μορφών ζωντανής οΰσίας δείχνει δτι ΰπάρχει ζωή 
καί έξω  άπό τό κύτταρο. Τό ϊδιο τό κύτταρο γεννιέται άπό «κυτ
ταρικές μορφές καί άποτελεΐ σύνθετο σχηματισμό. ‘ Η  άκυττ.α- 
ρική οΰσία είναι Ινδιάμεση μορφή άνάμεσα στό κύτταρο καί τή 
μή ζωντανή ΰλη.

Ή  φιλοσοφική σημασία τών ίργασιών τών σοβιετικών Ιπι- 
στημόνων στόν τομέα τής χημείας καί τής βιοχημείας τοΰ λευ
κώματος συνίσταται στό δτι πλησιάζουν πολύ κοντά στή λύση τοδ 
προβλήματος τής γέννησης τής αίσθανόμενης ΰλης άπό τή μή 
αισθανόμενη κι έτσι ίπιβεβαιώνουν τήν δρθότητα τής θέσης τοΰ 
μαρξιστικοΰ φιλοσοφικού ΰλισμοΰ δτι ή ΰλη είναι τό πρωτεϋον 
καί ή συνείδηση, ή αίσθηση, τό δευτερεϋον.

Ή  αίσθηση είναι προϊόν μακρόχρονης έξέλιξης της ζω ν
τανής φύσης. Ό π ω ς  διδάσκει ό μαρξιστικός φιλοσοφικός δλι~
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σμός, ή αίσθηση κα'ι πολύ περισσότερο ή συνείδηση δέν έμφανί- 
στηκε αμέσως μέ τή γέννηση τής ζωής πάνω στή γή, αλλά είναι 
τό άποτέλεσμα ένός μακρόχρονου προτσές έξέλιξης τής ζωντανής 
φΰσης.

Πρίν άπό τήν αίσθηση γεννιέται ή ερεθιστικότητα— άπλοΰστα- 
το γνώρισμα τής ζωής. Ή  Ιδιότητα τής ερεθιστικότητας άποτελεΐ 
κοινοΰργια ποιότητα τής υλης κα'ι είναι άποτέλεσμα τής Ιξέλιξης 
τής δργανικής ΰλης άπό τήν άνόργανη. Τήν Ιδιότητα αύτή τήν 
έχουν δλοι οί δργανισμο'ι τής ζωντανής φΰσης. Δέν υπάρχει στή 
γή κανένα ζωντανό δν, πού νά μήν εχει τήν Ικανότητα νά αντι
δρά μέ τόν ενα ή τόν δλλο τρόπο στόν ερεθισμό άπό τά εξω . 
Ή  ερεθιστικότητα ενυπάρχει δχι μόνο στούς ζωντανούς δργανι- 
σμούς πού έ’χουν νευρικό σύστημα, άλλά κα'ι στά άπλοΰστατα ζω ν
τανά δντα πού δέν έχουν νευρικό σύστημα. "Ο π ως εδειξε ό Έ ν -  
γκελς, ή ερεθιστικότητα συνδέεται κατ’  άνάγκην μέ τήν άνταλλα
γή τών ούσιών, χωρίς τήν όποία δέν μπορεί νά υπάρξει καί ή 
ίδια ή ζωή. “ Ηδη στό ζωντανό λεύκωμα, στό προτσές τής θρέ
ψης καί τής άπέκκρισης, εμφανίζεται ή Ιρεθιστικότητα : τό λεύ
κωμα άντιδρά στήν επίδραση τοΰ εξωτερικού περιβάλλοντος μέ 
τό δτι άφομοιώνει άπ ’ αύτό μόνο τίς ούσίες πού τοϋ είναι άναγ- 
καΐες γιά τή θρέψη.

Ή  ερεθιστικότητα συνδέεται μέ τή ζωική λειτουργία κάθε 
ζωντανοΰ δργανισμοΰ, μέ τά φυσιολογικά προτσές πού επιτελοΰν- 
ται μέσα στούς ζωντανούς οργανισμούς καί ποΰ, δν καί βασί
ζονται στά φυσικοχημικά φαινόμενα, ω στόσο δέν ανάγονται σ ’  
αύτά καί ύπόκεινται σέ ποιοτικά Ιδιαίτερες νομοτέλειες.

Σέ σύγκριση μέ τήν ερεθιστικότητα ή αίσθηση είναι πιό σΰν- 
ι^ετη ιδιότητα τής ζωντανής ΰλης. 'Η  αίσθηση γεννιέται μέ βάση 
τήν Ιρεθιστικότητα σ ’ ενα πολύ μακρόχρονο προτσές μετατροπής, 
κάτω άπό τήν επίδραση τών άντίστοιχων εξωτερικών συνθηκών, 
τών άπλοΰστατων ζωντανών δντων σέ πιό σύνθετα. Αύτή ή έμφά
νιση τής καινούργιας ποιότητας συντελεϊται μέ τή βαθμιαία συσ
σώρευσή της στά σπλάχνα τής παλιάς, τής άπλοΰστερης ποιότη
τας. Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί, πού δέν έχουν άκόμα νευ
ρικό σΰστημα, φανερώνουν ωστόσο ίχνη αίσθησης.

'Η  ικανότητα αίσθησης στά ζώ α  άναπτυσσόταν βαθμιαία σέ 
άντιστοιχία πρός τήν εξέλιξη τοΰ δργανισμοΰ τους καί τοΰ νευ
ρικού τους συστήματος. Τό μέ άνώτερη άνάπτυξη νευρικό σΰστημα 
καί τά Ιξειδικευμένα αισθητήρια όργανα, πού έχουν τά άνώτερα 
ζώ α καί Ιδιαίτερα ό άνθρωπος, είναι άποτέλεσμα μακραίωνης 
εξέλιξης τών ζώων. Στήν πρωταρχική, στοιχΕίώδικη μορφή του*
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τό νευρικό σύστημα άποτελοΰνταν άπό χωριστά κύτταρα, διατα
γμένα άνάμεσα στά άλλα κύτταρα τοΰ δοσμένου δργανισμοϋ. Τά 
νευρικά αύτά κύτταρα στην άρχή έκτελοΰσαν ταυτόχρονα διάφο
ρες λειτουργίες : προσλάμβαναν τούς Ιρεθισμού; πού έρχονταν 
άπ’  έξω , τους μετέδιναν στά άλλα νευρικά κύτταρα κα'ι πραγμα
τοποιούσαν τή δράση πού άνταποκρινότσν στή δράση τοΰ έρε- 
θίσματος. Τ ό επόμενο βήμα στήν εξέλιξη τοΰ νευρικοΰ συστή
ματος είναι ή εμφάνιση τών νευρικών αθροισμάτων (γαγγλίων). 
Έ δ ώ  πιά τά νευρικά κύτταρα, δσον αφορά τή λειτουργία τους, 
διακρίνονται σέ αισθητήρια κα'ι κινητήρια. Σέ μιά άνώτερη β α 
θμίδα έξέλιξης τοϋ νευρικού συστήματος τών ζώ ων συντελεΐται 
ή ένωση τών νευρικών γαγγλίων σ ’  Ινα ενιαίο σύστημα κα'ι ταυ
τόχρονα ό πάρα πέρα καταμερισμός τών λειτουργιών άνάμεσα 
στ'ις διάφορες ομάδες τών νευρικών κυττάρων (σχηματισμός τών 
μηχανισμών πρόσληψης ή αισθητηρίων δργάνων, τών οδών με
ταβίβασης, τοΰ Ιγκεφάλου). Μέ τήν Ιμφάνιση τοΰ κεντρικοϋ νευ
ρικού συστήματος ή λειτουργία δλων τών χωριστών μερών κα'ι 
οργάνων τοΰ ζωντανού δργανισμοϋ, ό τρόπο; λειτουργίας τους 
κα'ι δλο τό προτσές τής ζωικής δράσης ρυθμίζονται άπό Ινα κέν 
τρο κα'ι τό κέντρο αύτό είναι ό εγκέφαλος.

Μαζί μέ τήν Ιξέλιξη τοΰ κεντρικού νευρικοΰ συστήματος στά 
ανώτερα ζώ α  τελειοποιούνταν, διαφοροποιούνταν κα'ι εξειδικεύον
ταν κα'ι τά αισθητήρια όργανα. Ά ν  στούς πρώτους ζωντανούς 
οργανισμούς μέ άπλούστατο νευρικό σύστημα τά αισθητήρια όρ
γανα δέν ήταν άκόμα διαφοροποιημένα κα'ι άπαντοϋσαν κατά τόν 
Ιδιο τρόπο στά "διάφορα εϊδη ερεθισμάτων, δμως στήν πορεία 
τής «ά ρ α  πέρα Ιξέλιξης, μέ τή συγκεκριμένη Ιπίδραση τών Ιξω 
τερικών συνθηκών, τά αισθητήρια όργανα γίνονταν δλο καί πιό 
διαφοροποιημένα, πιό Ικανά νά προσλαμβάνουν διάφορες συγκε
κριμένες Ιπιδράσεις καί ταυτόχρονα άποκτούσαν πολύ λεπτή Ιξει- 
δίκευση.

Ή  εξειδίκευση τών αισθητηρίων δργάνων, πού συντελέστηκε 
στήν πορεία τής Ιξέλιξης τών ζωντανών δντων, είναι τό άποτέ
λεσμα μιας βαθμιαίας πολύ μακρόχρονης προσαρμογής τοΰ ζω ν
τανού δργανισμοϋ καί τών δργάνων του στίς Ιπιδράσεις τοϋ !ξω ·  
τερικοΰ περιβάλλοντος. ‘ Ωστόσο ή Ιξειδίκευση τών αισθητηρίων 
δργάνων δέ σημαίνει καθόλου δτι τά αισθήματα πού άποκτών- 
ται μέ τή βοήθεια τους δέν άποτελοϋν άντανάκλαση τοΰ Ιξωτε- 
ρικοδ κόσμου.

Μια σειρά φυσιολόγοι καί ψυχολόγοι τοϋ περασμένου αΙώνα, 
πού άκολουθοϋσαν τίς άπόψεις τής ίδεαλιστικής κοσμοθεωρίας,
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έπικαλοΰμενοι ιό  γεγονός τής διαφοροποίησης τών αίσθητηρίων 
οργάνων, είχαν αρχίσει νά ισχυρίζονται δτι τό περιεχόμενο τοΰ 
αισθήματος καθορίζεται άπο τή φυσιολογική συγκρότηση τοϋ αν
θρώπου. 'Η  κατεύθυνση αύτή στή φυσιολογία δνομάστηκε «φυ
σιολογικός» Ιδεαλισμός. Οί εκπρόσωποι τοΰ «φυσιολογικού» Ιδεα
λισμού I. Μΰλλερ, Χέρινγκ, Χέλμχολτς καί άλλοι άρνούνταν τό 
αντικειμενικό περιεχόμενο τών αισθημάτων μας, δέν παραδέχον
ταν δτι τά αισθήματα αποτελούν άντανάχλαση τοϋ εξωτερικού 
κόσμου καί τόνιζαν μονόπλευρα μόνο τήν εξάρτηση τών αισθη
μάτων από τήν κατάσταση τών αισθητηρίων δργάνων. ’ Ισχυρί
ζονταν δτι πηγή τών αισθημάτων μας δεν είναι ή ΰλη, άλλα ή 
εσωτερική κατάσταση ή κάποια «ειδική ενέργεια» τών αίσθητη- 
ρίων δργάνων μας. Σύμφω να μ’  αύτή τήν άποψη τά αίσθήματά 
μας είναι μόνο υποκειμενικά κα'ι γι’  αύτό ποτέ δέ μάς δίνουν 
άμεση άντίληψη τών Ιξωτερικών πραγμάτων, δέν είναι εικόνες 
τής αντικειμενικής πραγματικότητας.

Ή  άποψη τοΰ «φυσιολογικού» Ιδεαλισμοΰ βρήκε άντανάκλα- 
ση κα'ι στίς εργασίες ορισμένων σοβιετικών έπιστημόνων, πού 
ξεκινούσαν άπό τή λαθεμένη μεταφυσική κα'ι Ιδεαλιστική άντί
ληψη δτι ό δργανισμός είναι «ανεξάρτητος» άπό τ'ις εξωτερικές 
συνθήκες. Μεταφυσική καί Ιδεαλιστική είναι καί ή ερμηνεία που 
δίνουν οί δπαδοί τών άντιλήψεων αύτού τοΰ είδους στά ψυχικά 
προτσές : τά θεωρούν δτι συντελοΰνται παράλληλα κα'ι άνεξάρ- 
τητα άπό τά φυσιολογικά. "Ο ταν έξετάζεται κατ’  αύτό τόν τρό 
πο τό ψυχικό φαίνεται δχι δευτερεΰον, δχι π αραγω γό τοΰ έγκε- 
φάλου, άλλά Ιξ ίσου «πρωτεΰον» μέ τόν έγκέφαλο. Δέν είναι 
έκπληκτικό δτι υστέρα άπό μιά τέτια τοποθέτηση τοΰ ζητήματος 
ορισμένοι έπιστήμονες υποτιμούσαν τό ρόλο τοΰ φλοιοΰ τοΰ 
έγκεφάλου σαν άνώτερου ρυθμιστή δλων τώ ν λειτουργιών τοΰ 
δργανισμοΰ. Λαθεμένη ήταν ή άντίληψη δτι τά  έπίκτητα Ιξαρ- 
τημένα αντανακλαστικά καί τά αισθήματα είναι δήθεν φαινό
μενα Ιντελώς διαφορετικά, δτι μόνο τά  έπίκτητα έξαρτημένα 
άντανακλαστικά ?χουν δήθεν σχέση μέ τίς έπιδράσεις άπό τά ?ξω, 
Ινώ  τα αισθήματα, δντας άντανάχλαση, έποικοδομοννται πάνω 
στα Ιπίχτητα έξαρτημένα άντανακλαστικά σαν υποκειμενικά βιώ 
ματα. Ή  έπιστημονική σύνοδος τής ’ Ακαδημίας έπιστημών τής 
Ε Σ Σ Δ  καί τής ’ Ακαδημίας Ιατρικών Ιπιστημών τής Ε Σ Σ Δ , πού 
συνήλθε τό 1950, υπέβαλε σέ αύστηρή κριτική tà  Ιδεαλιστικά 
λάθη αύτοΰ τοΰ είδους χαί έδειξε ποΰ βρίσκεται ή ούσία τους.

Τά αίσθήματα «Ιναι τά Αποτέλεσμα της έπενέργβιας
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της ΰλης πάνω στά αισθητήρια βργανα. Ό  Β. I . Λένιν, υπο
βάλλοντας σέ κριτική τό «φυσιολογικό» ιδεαλισμό κα'ι τό μαχι- 
σμό, εδοσε τόν ορισμό τοϋ αισθήματος: αίσθημα είναι ή υπο
κειμενική εικόνα τοϋ αντικειμενικό® κόσμου. Ταυτόχρονα ό Λ έ
νιν υπογράμμιζε μέ τόν πιό έντονο τρόπο δτι τό αίσθημα είναι 
τό αποτέλεσμα τής επενέργειας τής ΰλης πάνω στα αισθητήριά 
μας δργανα. Τ ά αισθήματα είναι υποκειμενικά, γιατί συντελοΰν- 
ται μέσα μας, είναι δμως άντικειμενικά, ως πρός τό περιεχόμενό 
τους, γιατί σ ’  αυτά αντανακλώνται τά αντικείμενα πού υπάρχουν 
ανεξάρτητα άπό τήν ανθρώπινη συνείδηση.

Ό  Β. I. Λένιν στή διατύπωσή του «αίσθημα είναι ή υπο
κειμενική είκόνα τοϋ αντικειμενικού κόσμ ου ...»  Ιξετάζει τό α ί
σθημα σάν διαλεκτική ενότητα υποκειμενικού καί αντικειμενι
κού, παράλληλα δμως τονίζει δτι τό καθοριστικό είναι δ εξωτερι
κός κόσμος πού υπάρχει εξω  καί ανεξάρτητα άπό τα αισθήματα 
μας, καί πο\>, Ιπενεργώντας πάνω  στά αισθητήριά μας δργανα, 
παράγει μέσα μας τό Ινα ή τό αλλο αίσθημα.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός, τονίζοντας δτι τό α ί
σθημα είναι εικόνα τού αντικειμενικού κόσμου ταυτόχρονα ση
μειώνει δτι ό χαρακτήρας τού αισθήματος έξαρτάται δχι μόνο 
άπό τήν Ιπενέργεια τών έξωτερικών αντικειμένων πάνω στό ëva 
ή τό άλλο αίσθητήριο δργανο, άλλα και άπό τήν συγκεκριμένη 
συγκρότηση τού ένός ή τοΰ άλλου αίσθητηρίου δργάνου, άπό τά 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά του, "Α ν τό αίσθημα έξαρτάται άπό 
τή μιά ή τήν δλλη συγκρότηση τού δέχτη (τού αίσθητηρίου δρ
γάνου), αύτό δέ σημαίνει δτι καθορίζεται άπ ’ τή συγκρότηση, 
γιατί σέ τελευταία άνάλυση ή ϊδια ή συγκρότηση καθορίζεται 
άπό τόν έξωτεριχό κόσμο.

Ό  Μ άρξ στήν « Ά γ Ι α  οίκογένεια» ?λεγε δτι «τό  άντικείμενο 
τοΰ ματιού είναι διαφορετικό άπό τό άντικείμενο τοΰ άφτιοϋ». 
*Η σύγχρονη φυσιολογία τώ ν άναλυτών χατέδειξε κατά τρόπο 
άναμφισβήτητο δτι τό κάθε αίσθητήριό μας δργανο (άναλυτής), 
θν χαί είναι ίχανό νά άντιλαμβάνεται κατά τόν ?να ή τόν άλλο 
βαθμό διαφόρων είδών Ιρεθίσματα (μηχανικά, ήλεκτριχά κλπ.), 
ω στόσο άντιλαμβάνεται κατά τόν καλύτερο τρόπο μόνο τά  έρε- 
θίσματα έκεϊνα πού είναι τής είδικότητάς του. Γ ια  τό δργανο 
τής δράσης τέτια είδικά ύλικά έρεθίσματα, είναι, δπω ς ειπώθη
κε, τά κύματα φ ωτός, γιά τό δργανο τής άκοής— τά ήχητιχά κύ
μ α τ α /γ ια  τα δργανα τής όσφρησης— οί πτητικές ουσίες κλπ. Τ ό  
καθένα άπ’  αύτά τα άντικειμενικά υπάρχοντα έρεθίσματα, Επε
νεργώντας πάνω στα άντίστοιχα αίσθητήρια δργανα, προκαλεΐ
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σ ’  αυτά συγκεκριμένα αισθήματα, πού μας συνδέουν άμεσα 
μέ τόν έξωτεριχό κόσμο.

Τα δεδομένα τής σύγχρονης φυσιολογίας τών αναλυτών Ιπι- 
βεβαιώνουν πειστικά τή θέση τοΰ διαλεκτικοΰ ΰλισμοΰ δτι δλα 
τά αισθητήρια όργανα, παρά την έξειδίκευσή τους, αλληλοσυν- 
δέονται στόν ενιαίο ζωντανό δργανισμό. Έ π ί πλέον, δ διευθυν
τικός ρόλος στη λειτουργία τών αισθητηρίων δργάνων καί στήν 
αλληλεπίδρασή τους ανήκει στό φλοιό τών μεγάλων ημισφαιρίων 
τοΰ εγκεφάλου.

Τά αίσθήματα γεννιοΰνται στό προτσές τής ζωικής λειτουρ
γίας τοϋ ζωντανού δργανισμοϋ σαν άποτέλεσμα τής σύγκρουσής 
του μέ τα φαινόμενα καί τά  αντικείμενα τοΰ περιβάλλοντος του. 
Γ ι ’  αύτό, τα αίσθητήρια δργανα καί τά αισθήματα τοΰ ανθρώ
που ποιοτικά είναι διαφορετικά από τα αίσθητήρια δργανα καί 
τα αισθήματα τών ζώ ω ν , γιατί στά ζώ α  είναι ποιοτικά διαφο
ρετικό τό προτσές τής ζωικής λειτουργίας. Τά αίσθητήρια δργα
να τοΰ άνθρώπου αναπτύσσονταν καί τελειοποιούνταν στό προ
τσές τής κοινωνικής εργασιακής δράσης τών άνθρώπων στήν πο
ρεία δλης τής Ιστορίας τους. Στό  προτσές τής εργασίας άλλαζε ή 
βιολογική φύση τοΰ άνθρώπου' μαζί μέ τόν εγκέφαλο τελειοποι
ούνταν καί τά αισθητήρια δργανα. Ό  σχηματισμός τών πέντε αΐ- 
σθήσεων, λέει ό Μ άρξ, είναι προϊόν δλης τής παγκόσμιας Ιστο
ρίας. "Οχι μόνο οί συνηθισμένες πέντε αισθήσεις, μά καί οί πνευ
ματικές Ιδιότητες τοΰ άνθρώπου γεννιούνται χάρη στό κοινωνικό 
είναι. Μ όνο μέ βάση τήν κοινωνική δράση μποροΰν νά τελειο
ποιούνται οί αισθήσεις τοΰ κάθε άνθρώπου. Χάρη στήν Ιξέλιξη 
τής κοινωνικής δράσης δημιουργεΐται δ πλούτος τών ανθρώπι
νων αντιλήψεων, αναπτύσσεται τό μουσικό άφτί, τό μάτι πού 
ξέρει νά άντιλαμβάνεται τήν ωραιότητα τής μορφής, κτλ. ’ Αντί
στοιχα τό περιεχόμενο τής νόησης έξαρτάται κατά πρώτο λόγο 
άπό τήν υλική παραγωγική δράση, στήν πορεία τής όποιας οί 
άνθρωποι κατανοούν βαθμιαία τά φαινόμενα τής φύσης, τίς νο
μοτέλειες τής φύσης καί τίς σχέσεις τού άνθρώπου πρός τή φύ
ση καί επίσης γνωρίζουν τίς κοινωνικές σχέσεις άνάμεσα στούς 
άνθρώπους.

"Ετσι χάρη στήν κοινωνική πράξη ό άνθρωπος μέ τά αίσθη- 
τήριά του δργανα συλλαμβάνει καί άντανακλά στά αίσθήματά 
του πλευρές καί ιδιότητες τών εξωτερικών άντικειμένων πού εί
ναι άπόλυτα ανέφικτες γιά τά ανώτερα ζώα.

. Σέ άντίθεση πρός τόν Ιδεαλισμό, πού θεωρεί δτι τό αίσθημα 
άποτελεΐ διαχωριστικό τείχος άνάμεσα στή συνείδηση καί στόν
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έξωτεριχό κόσμο, ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός υποστηρί
ζει δτι τά αισθήματα τοΰ άνθρώπου άποτελοΰν άμεση σύνδεση 
της συνείδησης μέ τόν έξωτεριχό χόσμο. Ό  εξωτερικός κόσμος 
Ιπιδρά πάνω στά αισθητήρια δργανα κα'ι προκαλεΐ Ιρεθισμό πού 
μεταμορφώνεται (μετατρέπεται) σέ αίσθημα.

3. Ό  έγκέφαλος εϊναι τό όργανο της νόησης, 
ή σκέψη είναι λειτουργία τού έγκεφάλου

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, σέ πλήρη συμφωνία μέ 
τή φυσιογνωσία, διδάσκει δτι ή νόηση είναι προϊόν τοϋ εγκεφά
λου τοϋ άνθρώπου χαί ό εγκέφαλος τύ δργανο τής νόησης. Ό  
άνθρωπος σκέφτεται μόνο με τόν έγχέφαλο καί από τήν άποψη 
τής έπιστήμης είναι παράλογο νά χωρίζεται ή νόηση άπό τή 
σχεφτόμενη ΰλη.

"Ομο>ς στήν άστική φιλοσοφία, ψυχολογία καί φυσιολογία επι
κρατεί αυτή ή παράλογη κα'ι αντιεπιστημονική άποψη. Οί άστοί 
έπιστήμονες προσπάθησαν κα'ι προσπαθούν μέ κάθε τρόπο «ν ’  α
ποδείξουν» τήν άνεξαριησία τής νόησης άπό τό υλικό υπόστρω
μα καί νά μπάσουν Ιτσι λαθραία τή βασική θέση τοΰ Ιδεαλι
σμού, δτι ή συνείδηση, ή νόηση εϊναι τό πρωτεΰον καί ή δλη τό 
δευτερεΰον.

“ Ετσι ό Ά βενά ριος , για να άναιρέσει τή θέση τοΰ υλισμού 
σχετικά μέ τή σύνδεση τής νόησης μέ τόν Ιγχέφαλο, δημιούργη
σε μιά παράλογη «θεω ρία» πού άντιφάσχει πρός τή φυσιογνω 
σία. Σύμφω να μ9 αύτή τή «θεω ρία» ή σκέψη δέν είναι λειτουρ
γία τοΰ έγκεφάλου, δ έγκέφαλος δέν είναι τό δργανο τής σκέ- 
ψης.

'Ω στόσο, παρά τόν παράλογο χαρακτήρα αύτών τώ ν «θ εω 
ριών», οί σύγχρονοι Ιδεαλιστές Ιπανάλαμβάνουν δλο καί πιό συ
χνά τίς απόψεις τών μαχιστών. Έ τ σ ι  ό άστός έπιστήμονας Σ έ -  
ρινγκτον στό βιβλίο του « ‘ Ο εγκέφαλος καί δ μηχανισμός του» 
δηλώνει δτι ό έγκέφαλος δέν Ιχει δήθεν καμιά σχέση μέ τή νόη 
σή μας καί δτι ή ίδια ή τοποθέτηση τοΰ ζητήματος τής σχέσης 
τής σκέψης προς τόν Ιγκέφαλο δέν εχει δήθεν κανένα νόημα.

“ Ολες αύτές οί άπόψεις τών σύγχρονων άστών Επιστημόνων 
γιά τό ρόλο τοΰ έγκεφάλου Ιχουν μιά κοινή φιλοσοφική βάση: 
τήν παραδοχή τοΰ ΰπερφυσιχοΰ χαρακτήρα τής νόησης, τής συ 
νείδησης, πού είναι δήθεν δημιουργός χάθε γήινου, κάθε υλι
κού. “ Ολες αύτές οί άπόψεις άντιφάσχουν άμεσα πρός τά δεδο
μένα τής φυσιογνωσίας.
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Ή  φυσιογνωσία τοΰ έγκεφάλου σάν δργανου τής νόη
σης χαί ή φυσιογνωσία της νόησης σάν λειτουργίας του 
έγκεφάλου. *Η θέση τοϋ μαρξιστιχοϋ φιλοσοφικού ύλισμοϋ δτι 
ό  έγκέφαλος είναι τό δργανο τής νόησης κα'ι ή νόηση λειτουρ
γία τοϋ έγκεφάλου έπιβεβαιώνεται απ ’ δλα τά δεδομένα τής φ υ 
σιογνωσίας κα'ι ιδιαίτερα από τή διδασκαλία τών μεγάλων Ρ ώ 
σω ν φυσιολόγων I . Μ. Σέτσενοφ κα'ι I. Π . ΙΙάβλοφ.

Στό εργο του «Τ ά  αντανακλαστικά τόϋ έγκεφάλου» ό Σέτσε
νοφ γιά πρώτη φ ορά στή φυσιολογική έπιστήμη διεκήρυξε τήν 
υλιστική θέση τής ένότητας «ψυχικών» καί σωματικών φαινομέ
νων, τής έξάρτησης τών πνευματικών προτσές άπό τά σωματικά. 
*0  Σέτσενοφ στήν εργασία του δήλωσε θαρραλέα δτι τα ψυχικά 
φαινόμενα, μαζί κα'ι τά αισθήματα, ή συνείδηση, είναι αποτέλε
σμα τής «λειτουργίας τοϋ έγκεφάλου», δτι «ό  έγκέφαλος είναι 
τό δργανο τοΰ πνεύματος, δηλαδή ?νας μηχανισμός πού μπαίνον
τας σέ κίνηση από όποιεσδήποτε αίτιες δίνει σαν τελικό αποτέ
λεσμα τή σειρά έκείνη τών Ιξωτερικών φαινομένων πού χαρα
κτηρίζουν τήν ψυχική λειτουργία»1. Ό  Σέτσενοφ ίδοσε πρώτος 
τήν υλιστική έξήγηση δτι τά ψυχικά προτσές είναι προτσές άν- 
τανακλαστικά.

01 υλιστικές ιδέες τοϋ Σέτσενοφ βρήκαν τήν πάρα πέρα άνά
πτυξη κα'ι θεωρητική θεμελίωσή τους στή διδασκαλία τοΰ I. Π . 
Π άβλοφ γιά τήν άνώτερη νευρική λειτουργία. 01 έξαίρετες έρ- 
γασίες τοϋ Π άβλοφ σαρώνουν τολμηρά τίς άπόπειρες τών Ιδε
αλιστών νά έξετάζουν τά νοητικά προτσές άποσπασμένα άπό τήν 
ΰλη. Τ ’  άποτελέσματα τών έρευνών τοΰ I. Π . Π άβλοφ άποτε· 
λοϋν Ιπιβεβαίωση τής μαρξιστικής θέσης δτι ή σκέψη είναι λει
τουργία ενός ύλικοΰ σώματος, τοΰ έγκεφάλου, καί συγκεκριμένα 
τοΰ φλοιοΰ τών μεγάλων ημισφαιρίων, πού άποτελοΰν τό βασικό 
δργανο τής άνώτερης νευρικής λειτουργίας τών ζώ ω ν  κα'ι τοΰ 
ανθρώπου. Ή  διδασκαλία τοϋ I. Π . Π άβλοφ για τήν άνώτερη 
νευρική λειτουργία άποτελεΐ γι’  αύτό τό λόγο μια άπό τίς φυσι- 
χο-έπιστημονικες βάσεις τοΰ διαλεκτικοϋ ύλισμοϋ.

Σ τα άνώτερα ζώ α τό κεντρικό νευρικό σύστημα άποτελεΐ δ ρ 
γανο σύνδεσης τοϋ δργανισμοΰ με τό περιβάλλον του. Βασικές 
μορφές σύνδεσης είναι τά συγγενή άπόλυτα κα'ι τά έπίχτητα έ- 
ξαρτημένα αντανακλαστικά. ’ Αντανακλαστικά είναι ή νομοτελει

1. I. Μ. Σέτανηχρ, Διαλεχτά φιλοσοφικά κα'ι ψυχολογικά έργα, 
Γκοσπολιτιζντάτ, 1947, σελ. 71.
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ακή αντίδραση, ή ή απάντηση, τοϋ οργανισμού στ'ις επιδράσεις 
τών Ιξωτερικών ή εσωτερικών Ιρεθισμάτων.

Τ ά συγγενή απόλυτα αντανακλαστικά είναι μόνιμες συνδέ
σεις τον οργανισμού μέ τό περιβάλλον τον, είναι οί συνδέσεις ε
κείνες πού εμφανίζονται στό προτσές τής έξέλιξης τοϋ οργανι
κού είδους στό σύνολό του καί μεταβιβάζονται κληρονομικά από 
γενεά σέ γενεά. Τά σύνθετα απόλυτα αντανακλαστικά ονομάζον
ται Ινστικτα.

Τ ά επίκτητα εξαρτημένα αντανακλαστικά είναι πρόσκαιρες 
συνδέσεις, είναι οί συνδέσεις εκείνες τοΰ δργανισμοϋ μέ τό πε
ριβάλλον του, πού σχηματίζονται στήν πορεία τής ατομικής ζωής 
τοΰ οργανισμού μέ βάση τις μόνιμες συνδέσεις (τά συγγενή απ ό
λυτα αντανακλαστικά) Χάρη ότ'ις πρόσκαιρες συνδέσεις οί δργα- 
νισμο'ι Ιχουν τή δυνατότητα να προσαρμόζονται καλύτερα στίς 
συνθήκες τοΰ εξωτερικού περιβάλλοντος, πού αλλάζουν διαρκώς. 
"Ο π ως δείχνει ό Π άβλοφ, μερικά από τά έπίκτητα εξαρτημένα, 
νεοσχηματισμένα αντανακλαστικά, μπορούν αργότερα νά μονιμο
ποιηθούν μέ τήν κληρονομικότητα καί να γίνουν απόλυτα.

Οί πρόσκαιρες συνδέσεις σχηματίζονται μέ τήν έπίδραση έξω - 
τερίκών ή εσωτερικών ερεθισμάτων πάνω στούς δέκτες (αισθητή
ρια δργανα). Τό άποτέλεσμα αυτών τών επιδράσεων είναι δτι στό 
φλοιό τών μεγάλων ημισφαιρίων εμφανίζονται τά φυσιολογικά προ
τσές τής διέγερσής καί τής αναστολής, καί τά προτσές αύτά τής 
διέγερσης καί τή ; αναστολής, πού εμφανίζονται πρώτα στά ειδι
κά κύτταρα τοΰ φλοιοΰ τών μεγάλων ήμισφαιρίων, μεταδίδονται 
(διαχέονται) στό φλοιό τών μεγάλων ημισφαιρίων. Κατόπι ή 
διασπορά σιγά - σιγά Ιντοπίζεται : επέρχεται ενας περιορισμός 
τής σφαίρας τοΰ Ιρεθισμοϋ καί συγκέντρωσή του σέ ορισμένη 
νευρική περιοχή τοΰ φλοιοΰ τοϋ Ιγκεφάλου.

Τ ά φυσιολογικά αυτά προτσές άποτελοϋν τό μηχανισμό τής 
αναλυτικό -  συνθετικής λειτουργίας τοΰ Ιγκεφάλου, ή όποία Ικ- 
δηλώνεται Ιξωτερικά μέ τή μορφή απαντητικής δράσης, πού Ιχει 
χαρακτήρα σκοπιμότητας καί κατευθύνεται πρός την Ιξασφάλιση 
τής ένότητας τοΰ δργανισμοϋ μέ τίς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
ύπαρξης. Στόν άνθρωπο στ'ις άντανακλαστικές άπαντητικές αν
τιδράσεις άνήκει καί δ λόγος πού είναι ποιοτικά νέο, ειδικά αν
θρώπινο είδος συνθέτης άντανακλαστινής λειτουργίας.

Ή  διδασκαλία τοΰ I . Π . Π άβλοφ γιά τήν άνώτερη νευρική 
λειτουργία άποκάλυψε τούς νόμους τής λειτουργίας μιας μέ ει
δικό τρόπο συγκροτημένης ΰλης— τοΰ Ιγκεφάλου. Οί νόμοι αύτο'ι 
(τής διασποράς καί τής συγκέντρωσης, τής διέγερσης καί τής άνα-
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στολής χ. δ .) είναι άντιχειμενιχοί· ή δρ8·ότητά τους Επιβεβαιώνε
ται άπό πολυάριθμες πειραματικές έρευνες. Ή  διαπίστωση άηό 
τόν Π άβλοφ τών νομοτελειών τών λειτουργικών έκδηλώσεων τοϋ 
έγκεφάλου έχει μεγάλη σημασία γιά τήν έπιστήμη.

Ή  ψυχική λειτουργία είναι άποτέλεσμα τής φυσιολογικής 
λειτουργίας τοΰ φλοιοΰ τών μεγάλων ημισφαιρίων τοΰ έγκεφά
λου. Ό  φλοιός τοϋ έγκεφάλου, πού έπιτελει τήν έξαρτημένη αν
τανακλαστική λειτουργία, είναι ή υλική βάση δλης τής άνώτερης 
νευρικής λειτουργίας, δλων τών ψυχικών προτσές. Στό φλοιό 
τών μεγάλων ήμισφαιρίων τοΰ έγκεφάλου συντελεϊται τόσο ή ά- 
νώτερη άνάλυση τών σημάτων πού φτάνουν μέσω τών αισθητη
ρίων δργάνων, δσο κα'ι ή άνώτερη σύνθΐσή τους. ‘ Η αναλυτική 
καί συνθΐτική λειτουργία τοΰ έγκεφάλου δίνει τή δυνατότητα νά 
αντανακλάται μέ μεγαλύτερη άκρίβεια ή πολνμορφία τών φαινο
μένων τοϋ περιβάλλοντος.

‘ Ο  Π άβλοφ, δημιουργώντας τήν υλιστική διδασκαλία γιά τήν 
ανώτερη νευρική λειτουργία, καθάρισε έπίση; με τρόπο αδιαμφι
σβήτητο δτι ο φλοιός τοϋ έγκεφάλου «ταΐζει δεσπόζοντα ρόλο a i 
δλες τίς λειτουργικές έκδηλώοεις τοϋ πολυσύνθετου δργανισμοΰ 
τών ζώ ω ν. Τά πολυάριθμα πειράματα τών σοβιετικών έιαστημό- 
νων γιά τήν άπεργασία τών έπίκτητων έξαρτημένων δντανακλα- 
στικών άπό τά έσωτερικά δργανα (στομάχι, σηκ ώ η  νεφρά κτλ.) 
Ιπέτρεψαν νά διαπιστωθεί ή Ιξάρτηση τών έξωτερικών καί 6σω- 
τεριχών δργάνων άπό τό φλοιό τοϋ έγκεφάλου. Ο ί Ερευνες νο9  
άκαδημαΐκοϋ Κ. Μ. Μπίκοφ έπιβεβαίωσαν δτι στό  φλοιό το® 
έγκεφάλου δέ φτάνουν μόνο σήματα άπό τόν έξωτερικό κόσμο, 
αλλά καί σήματα άπό τά έσωτερικά δργανα, καί τά  σήματα αύτά 
είναι γιά τόν δργανισμό δ συνδετικός κρίκος μέ τό έσωτβρικό 
του περιβάλλον, απαράλλακτα δπως τά σήματα που δέχονται χά  
αίσθητήρια δργανα απ ’  Ιξω  άποτελοΰν σύνδεση τοϋ όργανιβμσϋ 
μέ τό έξωτερικό περιβάλλον. Έ τ σ ι  μέ τ'ις πειραματικές αότές 
Ερευνες ανακαλύφτηκαν οί δρόμοι για τή βαθύτερη μελέτη τοϋ 
προβλήματος τής ενότητας έξωτερικοΰ καί έσωιερικοΰ στη ζακ- 
κί, λειτουργία τοϋ δργανισμοΰ.

Ό  I. Π . Π άβλοφ, ερευνώντας τή λειτουργία τών έπίκτητων 
έξαρτημένων αντανακλαστικών τών ζώ ων, άπίδΐΐξε  έπίσης δτι 
είναι λαθεμένες ο! μεταφυσικές καί ίδεαλισηκές άντιλήψεις πώς 
τά αίσθητήρια δργανα είναι άπομονωμένοι μηχπνισμοί. ‘ 0  Π ά
βλοφ διεπίστωσε δτι ô φλοιός τού Εγκέφαλον cw teeTai μέ δλα 
τά αίσθητήρια δργανα (μάτι, αφτί κτλ.), που μαζί με τόν έγκέ- 
φαλο άποτελοΰν Ινα ενιαίο άλληλοσυ>αρτηϋ*>': σύνολο. Τα συγ
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κεκριμένα αίσθητήρια όργανα μέσω τών διαβιβαστικών νευρικών 
οδών συνδέονται μέ τά αντίστοιχα τμήματα τοΰ φλοιοΰ τών με
γάλων ημισφαιρίων. Αυτούς τούς σύνθετοτς μηχανισμούς ό ΙΙά- 
βλοφ τούς ονόμασε αναλυτές. Μέ τή διδασκαλία του γιά τούς 
αναλυτές ό Π άβλοφ γκρέμισε τις μεταφυσικέ; αντιλήψεις πού 
καλλιεργούν οί αστοί έπιστήμονες οχετικά με τή λειτουργία τών 
αισθητηρίων δργάνων.

Ή  διδασκαλία τοΰ Π άβλοφ γιά τούς αναλυτές δίνει τή δυ 
νατότητα νά εξεταστεί κατά νέο τρόπο το πρόβλημα τής έντόπι- 
σης τών λειτουργιών στόν εγκέφαλο. ΙΙάνω σ ’  αύτό τό ζήτημα 
στήν άστική φυσιογνωσία καί ψυχολογία από τά τέλη τοΰ περα
σμένου αίώνα έπικρατοΰσε μια λαθεμένη κατεύθυνση, ή λεγάμε
νη «μορφολογικο-ψυχολογική». 01 οπαδοί αυτής τής κατεύθυν
σης Ισχυρίζονται δτι κάθε ψ'υχική λειτουργία σχετίζεται άμεσα μέ 
ορισμένα μόνο τμήματα τοΰ εγκεφάλου. Ή  τέτια έξήγηση τοϋ 
προβλήματος τής εντόπισης είναι μεταφυσική.

*0  Π άβλοφ  απέδειξε δτι είναι τελείως ανεδαφικές οί μορφο- 
λογικο-ψυχολογιχές αντιλήψεις. ’ Απέδειξε δτι ό φλοιός τών με
γάλων ημισφαιρίων, πού είναι τό σύνολο τών κεντρικών τμημά
των τών διαφόρων αναλυτών, δέν αποτελεί ένα αυστηρά παγιω- 
μένο «μω σαϊκ ό». Τ ά κεντρικά μέρη τών αναλυτών, δπως λέει ό 
Π άβλοφ, δέν είναι αυστηρά διαχωρισμένα τό ενα άπό τό άλλο, 
απεναντίας συνδέονται τό ενα μέ τό άλλο, αλυσώνονται μεταξύ τους. 
"Έτσι, στόν εγκέφαλο δέν ύπάρχουν αΰτηρά παγιωμένα «κέντρα» 
πού νά «κατευθύνουν ορισμένες λειτουργίες’ οί λειτουργίες αύτές 
μποροΰν νά έπιτελοΰνται από διάφορα εγκεφαλικά κύτταρα.

Ή  υλιστική διδασκαλία τοΰ Π άβλοφ γιά τήν άνώτερη νευρι
κή λειτουργία καταφέρει συντριπτικό πλήγμα στόν ιδεαλισμό καί 
στίς θρησκευτικές αντιλήψεις γιά τήν ψυχοσύνθεση τοϋ άνθρώπου. 
‘ Ο  Π άβλοφ άνακάλυψε τόν πραγματικά επιστημονικό δρόμο πει
ραματικής μελέτης τών ψυχικών φαινομένων. Ή  επιστημονική, 
ή υλιστική ?ρευνα τών ψυχικών φαινομένων είναι δυνατή μόνο 
μέ βάση τή μελέτη τών φυσιολογικών φαινομένων προτσές τοϋ 
φλοιοΰ τών μεγάλων ήμισφαιρίων τοΰ εγκεφάλου.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός, υποστηρίζοντας δτι ό 
Ιγκέφαλος είναι τό όργανο τής ψυχική; λειτουργίας τών ζώ ων  
καί τοΰ ανθρώπου, τονίζει ταυτόχρονα δτι ανάμεροι στά ψυχικά 
προτσές τών ζώ ω ν  καί τοΰ άνθρώπου, άνάμεσα στήν ικανότητά 
τους νά αντανακλούν τον εξωτερικό κόσμο, υπάρχει καί ομοιό
τητα καί ποιοτική διαφορά.

‘ Ο I. Π . Π άβλοφ καί οί μαθητές του διεπίστωσαν δτι τά
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ζώ α  έχουν τή δική τους «νόηση» ζώου, πού εκδηλώνεται στή 
συμπεριφορά τους. Ή  «νόηση» τών ζώ ων σέ σύγκριση με τή 
νόηση τοϋ ανθρώπου είναι στοιχειώδικη, είναι «νόηση μέ ενέρ
γειες», δπως τήν δνόμασε ό ΙΙάβλοφ. Χαρακτηρίζοντας τή «νόη
ση» τών ζώ ω ν ό Π άβλοφ λέει δτι ύπάρχουν μια σειρά συνειρμοί 
πού δουλεύονται στό προτσές τής σχέσης τών ζώ ων με τά γΰρω 
πράγματα. Στόν πίθηκο, δπως καί στα άλλα ανώτερα ζώ α, δλες 
οί πρόσκαιρες συνδέσεις (επίκτητα εξαρτημένα αντανακλαστικά), 
πού σχηματίζονται στό φλοιό τών μεγάλων ήμισφαιρίων τοϋ 
εγκεφάλου, έμφανίζονται χάρη στήν άμεση έπίδραση τοΰ έξωτε- 
ρικοϋ περιβάλλοντος ή τών ερεθισμών από τά εσωτερικά δργανα 
πάνω στούς δέχτες (αναλυτές). Κανένα ζώ ο δέν ξεπερνάει ποτέ 
τά δρια τής Ικανότητας νά ξεχωρίζει άπό τίς συνθήκες τοΰ περι
βάλλοντος τά χωριστά αντικείμενα τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, νά 
τά «γνωρίζει», «νά γενικεύει» τά δμοιογενή αντικείμενα, μέ δλ- 
λα λόγια νά προσανατολίζεται σωστά στίς συνθήκες τοΰ περιβάλ
λοντος καί νά άπαντά κατάλληλα μέ κινητική αντίδραση στίς 
Ιδιότητες τους, πού είναι εφικτές γιά τήν άμεση αισθησιακή, 
γνώση.

*0  I . Π . Π άβλοφ στή διδασκαλία του γιά τά συστήματα 
σημάτων άποκάλυψε τίς γενικές νομοτέλειες τής άντανά«λασης 
πού προσιδιάζουν τόσο στά ζώ α  δσο καί στόν άνθρωπο.

Σΰμφω να μέ τή διδασκαλία τοΰ Π άβλοφ τό πρώτο σύστημα 
σημάτων είναι ή άμεση άντανάκλαση τών Ιδιοτήτων, τών φ αι
νομένων καί τών άντικειμένων τής αντικειμενικής πραγματικό
τητας, πού έπενεργοΰν πάνω στά αισθητήρια δργανα. Ή  τέτιου 
είδους άντανάκλαση τής πραγματικότητας χαρακτηρίζει τήν άν
τανάκλαση τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου άπό τα ζώ α, δεν Ιξαντλεΐ 
δμως καθόλου τήν άνθρώπινη νόηση, δέν έξαντλεΐ Ιπίσης τά χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ πρώτοι/ συστήματος σημάτων πού 
ύπάρχει στόν άνθρωπο. Στόν άνθρωπο τό πρώτο σΰστημα ση 
μάτων, δπως καί τό δεΰτερο, είναι κοινωνικά καθορισμένο.

01 ποιοτικές Ιδιομορφίες τής άνθρώπινης νόησης. Ή
νόηση τοΰ ανθρώπου διαφέρει ποιοτικά άπό τή στοιχειώδικη 
«νόηση» τών ζώ ων. 'Η  στοιχειώδικη «νόηση» τών ανώτερων 
ζώ ω ν  είναι προϊόν τής βιολογικής τους έξέλιξης μέσα σέ ορισμέ
νες συνθήκες τοϋ έξωτερικοΰ περιβάλλοντος. ‘ Η  νόηση τοΰ αν
θρώπου είναι κοινωνικά καθορισμένη, είναι πρό παντός προϊόν 
τής κοινωνικής εξέλιξης. *Η νόηση τοΰ ανθρώπου έμφανίστηκε 
καί αναπτύχθηκε μέ βάση τήν κοινωνικο ■ εργασιακή δράση τοϋ
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άνθρώπου. Μόνο μέ τήν έπίδραση τής Ιργασίας ό εγκέφαλος 
τοδ πιθήκου μπόρεσε νά μετατραπεΐ σέ ανθρώπινο έγκέφαλο— στό 
δργανο τής ανθρώπινης νόησης.

Ή  νόηση τοϋ άνθρώπου είναι ή γενικευτική άντανάκλαση 
τής πραγματικότητας, αντανάκλαση πού συνδέεται άδιάρηκτα μέ 
τό λόγο καί τήν έννοια, πού μέ τή σειρά τους είναι προϊόντα τής 
αφαιρετικής καί γενικευτικής Ιργασίας τοΰ εγκεφάλου. Ταυτό
χρονα ή νόηση τοΰ άνθρώπου, άδιάρηκτα συνδεμένη μέ τή γλώσ
σα, είναι μέσο, δργανο ένεργητικής Ιπίδρασης πάνω στόν εξωτε
ρικό κόσμο, δργανο Ιπικοινωνίας άνάμεσα στούς ανθρώπους πού 
έχουν ενωθεί σέ κοινωνία.

Ή  ποιοτική διαφορά τής νόησης τοϋ άνθρώπου άπό τή στοι- 
χειώδικη «νόηση» τών ζώ ων  συνδέεται κα'ι μέ τή διαφορά τής 
δομής τοΰ Ιγκεφάλου. Π αρά τήν ομοιότητα πού υπάρχει σέ γε
νικές γραμμές, δ Ιγκέφαλος τοϋ άνθρώπου ώ ς πρός τή συγκρό
τησή του διαφέρει ουσιαστικά άπό τόν έγκέφαλο δποιουδήποτε 
άλλου ζώου.

*0 I. Π . Π άβλοφ δέν άνεκάλυψε μονάχα τό μηχανισμό τής 
άντανάκλασης άπό τά ζώ α τοϋ Ιξωτερικοΰ κόσμον* έδειξε Ιπίσης 
και τ'ις Ιδιομορφίες τοΰ ανθρώπινοί τρόπου I άντανάκλασης 
τής πραγματικότητας. ‘ Ο τρόπος αυτός συνίστατίαι στήν ύπαρ
ξη ένός δεΰτερου, είδικά ανθρώπινου συστήματος σημάτων.

Ό  Π άβλοφ έγραφε : «Στόν  Ιξελι^σόμενο κόσμο τών ζώ ω ν  
στή φάση τοΰ άνθρώπου συντελέστηκε μια έκτακτη προσθήκη 
στούς μηχανισμούς τής νευρικής λειτουργίας. Γ ια τό ζώ ο  ή πρα
γματικότητα σηματοδοτεΐται σχεδόν άποκλειστικά μόνο μέ τούς 
Ιρεθισμούς κα'ι μέ τα Ισοδύναμά τους στά μεγάλα ήμισφαίρια, 
πού φτάνουν άμεσα στα ειδικά κύτταρα τών δπτικών, τών ακου
στικών κα'ι τών άλλων δεχτών τοΰ δργανισμοϋ. Αυτό είναι Ικεΐ- 
νο πού έχουμε μέσα μας σαν εντυπώσεις, αισθήματα καί παρα
στάσεις άπό τό Ιξωτερικό περιβάλλον τόσο άπό τό γενικό φυσικό, 
δσο καί άπό τό κοινωνικό μας περιβάλλον, δηλ. Ικεΐνο πού άκοΰ- 
με κα'ι βλέπουμε, μέ Ιξαίρεση τό λόγο. Αύτό είναι τό πρώτο σύ
στημα σημάτων τής πραγματικότητας, πού είναι κοινό σέ μάς 
καί στα ζώ α . Ό  λόγος δμως δημιούργησε καί ενα δεύτερο, ειδικά 
δικό μας, σύστημα σημάτων τής πραγματικότητας, πού είναι σή
μα τών πρώτων ση μ ά τ ω ν »1.

Τό δεύτερο σύστημα σημάτων είναι τό νομοτελειακό προϊόν

1. I. Π. Πάβλοφ, Διαλεκτά εργα, ’Ακαδημία έπιστημών τής ΕΣΣΑ, 
1949, σελ. 527.
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τής πάρα πέρα συνθετοποίησης τής ανώτερης νευρικής λειτουρ
γίας τών ζώ ων κα'ι τοϋ ΰλιχοϋ της υποστρώματος— τοΰ Ιγκεφά- 
λου. Τό δεύτερο σύστημα σημάτων είναι προϊόν τής κοινωνικής 
Ιξέλιξης. Τό σύστημα αύιό, δντας εμμεση, άφηρημένη καί γενι- 
κευμένη άντανάκλαση τής πραγματικότητας, συνδέεται άδιάρη- 
χτα μέ τή γλώσσα, μέ τό λεκτικό τρόπο αντανάκλασης τοϋ έξω - 
τερικοΰ κόσμου.

Στόν έγκέφαλο τοΰ άνθ-ρώπου μέσω τών λέξεων σχηματίζον
ται συνεχώς καινούργιες, εξαιρετικά σύνθετες συνδέσεις τοΰ 
φλοιού, πού βρίσκονται στή βάση τής άφηρημένης καί γενικευ- 
τικής άνθρώπινης νόησης, πού είναι ικανή νά γνωρίζει δχι μόνο 
δ,τι βρίσκεται στήν Ιπιφάνεια τών φαινομένων., άλλα καί τή 
φύση τών άντικειμένων τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου.

Τ ό δεύτερο σύστημα σημάτων τοΰ ανθρώπου, δντας προϊόν 
τής Ιπικοινωνίας τών άνθρώπων, έπιτελεΐ «τή  σηματοδότηση με
ταξύ τών άνθρώπων» καί αποτελεί τή φυσιολογική βάση τής έπι- 
κοινωνίας τών άνθρώπων μεταξύ τους.

Τ ό πρώτο καί τό δεύτερο σύστημα σημάτων στόν άνθρωπο 
βρίσκονται σέ άδιάρηκτη σύνδεση καί άλληλοκαθορισμό, δέν μπο
ροΰν νά υπάρχουν τό ενα χωρίς τό δλλο. Τό πρώτο σύστημα ση
μάτων— ή φυσιολογική βάση τής άμεσης αισθησιακής αντανά
κλασης τοΰ κόσμου— δέν υπάρχει έξω άπό τή σύνδεσή του μέ τό 
δεύτερο. Τό δεύτερο σύστημα σημάτων (ή φυσιολογική βάση τής 
λεκτικής λογικής νόησης) μπορεί νά υπάρχει μόνο μέ βάση τό 
π ρώτο σύστημα σημάτων, μέ βάση τά αίσθήματα.

“ Οπως στό προτσές τής γνώσης δέν μπορονμε νά χωρίσουμε 
τή σκέψη άπό τήν αισθησιακή πηγή της, ετσι δέν μπορούμε νά 
χωρίσουμε καί τό δεύτερο σύστημα σημάτων άπό τό πρώτ^ΡΤό 
π ρώτο σύστημα σημάτων τοϋ ανθρώπου διαφέρει ουσιαστικά άπό 
τό πρώτο σύστημα σημάτων τών ζώ ων. Τ ό  πρώτο σύστημα ση
μάτων τοΰ άνθρώπου, δντας άδιάρηκτα συνδεμένο μέ τό δεύτερο 
είναι κοινωνικά καθΌρισμένο καί κατά τοΰτο κυρίως διαφέρει 
άπό το πρώτο σύστημα σημάτων τών ζώ ων.

Έ τ σ ι  τα δεδομένα τής σύγχρονης φυσιογνωσίας Ιπιβεβαιώ* 
νουν στό άκέραιο τήν άληθΐνότητα τής θέσης τοΰ μαρξιστικού 
φιλοσοφικού ΰλισμοΰ δτι ό ανθρώπινος Ιγκέφαλος είναι τό δρ
γανο τής νόησης. 'Ω στόσο τά δεδομένα τών φυσικών Ιπιστημών 
άποτελοΰν μόνο τή μιά πλευρά τής Ιξήγησης τής φύσης καί τής 
νόησης.



4. Ή νόηση κσΙ ή γλώσσα είναι προϊόντα 
τής κοινωνικής έξέλιξης

Ό  κοινωνικός χαρακτήρας τής νόησης καί της γλώ σ- 
σας. ‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός διδάσκει δτι ή νόηση 
χα'ι ή γλώσσα είναι προϊόντα τής κοινωνικής εξέλιξης, προϊόντα 
τής πρακτικής έργασιακή? δράσης τών ανθρώπων. Ή  νόηση καί 
ή γλώσσα είναι κοινωνικά φαινόμενα πού γεννήθηκαν καί έξελίσ- 
σονται μαζί μέ τή γέννηση καί τήν Ιξέλιξη τής ανθρώπινης κοι
νωνίας.

« .. . Ή  συνείδηση— ϋγραφαν δ Μάρξ καί δ "Ενγκελς— άπό 
τήν άρχή κιόλας είναι κοινωνικό προϊόν καί θά παραμένει τέτιο, 
δσο γενικά ύπάρχουν άνθρωποι» \ "Κ ξω  άπό τήν κοινωνία δέν 
ύπάρχει καί δέν μπορεί νά ύπάρχει συνείδηση, νόηση τοϋ άν
θρώπου. ‘ Η  συνείδηση τοϋ άνθρώπου γεννήθηκε καί άναπτΰ- 
χθηκε μέ βάση τήν κοινωνικο - έργασιακή δράση κα'ι είναι πρό 
παντός άντανάκλαση τοΰ κοινωνικοΰ είναι τοΰ άνθρώπου.

Ή  συνείδηση Ιξελισσόταν στό προτσές τής ένεργητικής Ιπί- 
δρασης τοΰ άνθρώπου πάνω στή φύση : δ άνθρωπος, Ιπιδρών- 
τας πάνω στή φΰση, άλλαζε ταυτόχρονα καί τή δική του φΰση, 
άνέπτυσσε τή συνείδησή του. Ή  Ινεργητιχή άλλαγή τής φΰσης 
άπό τόν άνθρωπο στό προτσές τής κοινωνικής Ιργασιακής δρά
σης του είναι ή βάση τής Ιξέλιξης τής άνθρώπινης νόησης στή 
διάρκεια δλης τής Ιστορίας της.

Τ ό  ίδιο πρέπει νά είπωθεΐ χα'ι σχετικά μέ τή γλώσσα. Ή  
γλώσσα, τό  ίδιο δπως καί ή νόηση, είναι κοινωνικό φαινόμενο, 
χαί γι’  αύτό δέν μπορεί νά ύπάρχει καί νά Ιξελίσσεται έξω  άπό 
τήν κοινωνία. « Ή  γλώσσα— γράφει δ I. Β. Στάλιν— άνήκει 
σ ’  Ικεΐνα τά κοινωνικά φαινόμενα που δροΰν σ ’  δλη τή διάρκεια 
τής ύπαρξης τής κοινωνίας. Γεννιέται κι Ιξελίσσεται μαζί μέ τή 
γέννηση καί τήν έξέλιξη τής κοινωνίας. Πεθαίνει μαζί μέ τό θ ά 
νατο τής κοινωνίας. “ Ε ξω  άπό τήν κοινωνία δέν ύπάρχει γλώσσα» *.

Ή  γλώσσα δέν είναι Ιποικοδόμημα πάνω στή βάση, δέν είναι 
ταξική. Ή  γλώσσα σέ διάκριση άπό τό Ιποικοδόμημα γεννήθηκε 
άπ ’  δλη τήν πορεία τής Ιστορίας τής κοινωνίας στό διάβα τών 
αΙώνων, μέ τ'ις προσπάθειες έκατονπάδων γενεών άνθρώπων καί 
χρησιμεΰει δχι σέ μιά δποιαδήποτε τάξη, μά σ ’  δλη τήν κοινω
νία σάν μέσο Επικοινωνίας τών άνθρώπων.

1. Κ. Μάρξ καί Φ. *EryxeXç, Ά παντα, τόμ. IV, 1937, σβλ. 21.
2. I. Β. Στάλα), Ό  μαρξισμός καί τά ζητήματα τής γλωσσολο

γίας, ΓΜοσπολιτιζντάτ, 1953, σελ. 22.
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'Η  νόηση καί ή γλώσσα γεννήθηκαν κι’  εξελίσσονται σέ άδιά
ρηκτη σύνδεση μέ τήν Ιξέλιξη τής κοινωνικο - έργασιακής δράσης 
τών άνθρώπων καί είναι άναπόσπαστες άπό τήν κοινωνική ζωή 
τους.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός' ύλισμός καί στή λύση αύτοΰ τοΰ 
ζητήματος είναι διαμετρικά άνχίθειος πρός τόν ιδεαλισμό. Ό  
ιδεαλισμός άποσπά τή νόηση και τή γλώσσα άπό τήν κοινωνική 
ζωή τών άνθρώπων, τ'ις μετατρέπει σέ κάτι τό αυθυπόστατο. Αύτό 
άπορέει άπό μια λαθεμένη άντίληψη σχετικά μέ τό ρόλο τής ν ό 
ησης καί τής γλώσσας στήν κοινωνική ζωή τών άνθρώπων.

Ή  νόηση καί ή γλώσσα στήν πρώτη κιόλας βαθμίδα τής εξέ
λιξης τής κοινωνίας έπαιζαν μεγάλο ρόλο στήν παραγωγική δρά
ση τών άνθρώπων. Μέ τήν πάρα πέρα έξέλιξη τής κοινωνίας ό 
ρόλος τής νόησης κα'ι τής γλώσσας μεγάλωνε ολοένα, γιατί ή πρά
ξη άπαιτοϋσε άπό τούς άνθρώπους ολοένα κα'ι πιό βαθιά καί 
όλόπλευρη κατανόηση τής παραγωγικής τους δράσης. ’ Αργότερα, 
δταν εμφανίστηκαν οί τάξεις καί ή πνευματική Ιργασία χωρί
στηκε άπό τή σωματική, παρουσιάστηκε ή σφαλερή άντίληψη δ η  
τόν καθοριστικό ρόλο στή ζωή τής xoivtoviac τόν παίζει τάχα ή 
νόηση. Π άνω σ ’  αύτή τή βάση γεννήθηκε έπειτα ή ιδεαλιστική 
κοσμοθεωρία, πού θεωρεί τή νόηση σάν κάτι τό αύτοτελές, τό 
άνεξάρτητο άπό τήν άντικειμενική πραγματικότητα.

‘ Η  άπόσπαση τής νόησης άπό τήν πραγματικότητα συνεπά
γεται άναπόφευκια καί τήν άπομόνωση τής γλώσσας άπό τήν κοι
νωνική ζωή. «"Α μεση πραγματικότητα τής σκέψης, αύτό είναι 
ή γλώ σσα . Καί επειδή οί φιλόσοφοι (οί ιδεαλιστές.— Σύνχ.) ε ί
χαν απομονώσει τή νόηση, βρέθηκαν υποχρεωμένοι ν’  άπομονώ- 
notn xai τή γλώσσα σέ κάποιο αυθυπόστατο βασίλειο»1.

*Η γέννηση καί ή έξέλιξη της γλώσσας xai της νόησης.
‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός δίνει τή μοναδικά-Ιπιστη- 
μονική εξήγηση στή γέννηση καί στήν εξέλιξη τής γλώσσας κα'ι 
τής νόησης.

Τόν αποφασιστικό ρόλο στή γέννηση καί στήν έξέλιξη τής 
γλώσσας καί τής νόησης τοΰ άνθρώπου τόν παίζει ή Ιργασίά. Ό  
"Ενγκελς στό έργο του « Ό  ρόλος τής Ιργασίας στό προτσές τής 
μετατροπής τοΰ πιθήκου σέ άνθρωπο» έγραφε δτι «μέ μιά ορι
σμένη έννοια πρέπει νά ποΰμε : ή εργασία δημιούργησε τόν ίδιο 
τόν άνθρω πο». Τό πρώτο βήμα γιά τό πέρασμα άπό τόν πίθη-

1 Κ.Μάρξ, Φ. Ένγχίλς, Ά παντα, τόμ. IV, 1937, σελ. 434.



no στόν άνθρωπο, κα'ι συνεπώς, και για τήν εμφάνιση κα'ι τήν 
ανάπτυξη τοϋ λόγου κα'ι τής συνείδησης τοϋ ανθρώπου, υπήρξε 
τό γεγονός δτι οί ανθρωπόμορφοι πίθηκοι απέκτησαν τή συνή
θεια νά βαδίζουν δρθοί. Τό πέρασμα τών μακρινών προγόνων 
μας από τό σκαρφάλωμα στό δρθιο βάδισμα τούς εδοσε τή δυνατό
τητα νά ελευθερώσουν τό χέρι τους κα'ι νά τό τελειοποιήσουν σι
γά - σιγά στό προτσές τής από κοινού εργασιακή; δράσης. Χωρίς 
τό δρθιο βάδισμα ό πρωτόγονος ανθραιπος δέ θά  μπορούσε νά 
χρησιμοποιήσει ελεύθερα τά πνεμόνια του κα'ι τ'ις φωνητικές του 
χορδές κα'ι συνεπώς δέ θά μπορούοε καί νά δημιουργήσει τήν 
εναρθρη γλοισσα (λόγο).

Μόνο μέ τό πέρασμα στό όρθιο βάδισμα το μή εξελιγμένο 
χέρι τοΰ πιθήκου στό προτσές τή ; έργασία; εξελίχθηκε σέ όργανο 
τής ανθρώπινης εργασίας. Τό χέρι σάν όργανο τής ανθρώπινης 
Ιργασίας διαφέρει ριζικά από τό χέρι τού πιθήκου. ’ Ανάμεσα στό 
τελειοποιημένο μέ τήν εργασία χιλιάδων γενεών χέρι τοΰ αν
θρώπου κα'ι στό ατελές, μή Εξελιγμένο χέρι τοΰ πιθήκου υπάρχει 
τεράστια απόσταση. Σέ αντιδιαστολή πρός τό χέρι τοϋ πιθήκου 
πού μ’  αύτό χτίζει φωλιές πάνιο στά δέντρα ή σκεπή για νά 
προφυλάγεται άπό τή βροχή, άδράχνει φυσικά εργαλεία, μαγ
κούρα ή πέτρα, γιά νά υπερασπίσει τόν έαυτό του άπό τούς εχ
θρούς κα'ι έκτελεΐ μια σειρά άλλες απλές πράξεις, τό χέρι εδοσε 
τή δυνατότητα στόν άνθρωπο νά, φτιάχνει διάφ ορα εργαλεία κα'ι 
μέ τ® ,βοήθειά τους νά εκτελεΐ ποικιλότατες κα'ι πολυπλοκότατες 
Εργασίες, πού δέν μπορεί νά τ'ις φτιάσει κανένας πίθηκος. Τ ό 
χέρι τοΰ ανθρώπου εφτασε σέ ίη|>ηλό βαθμό τελειοποίησης μόνο 
χάρη στήν έργασία, χάρη στή χρησιμοποίηση τών εργαλείων, 
χάρη στήν προσαρμογή του σέ ολοένα κα'ι καινο\'ργιες καί συν
θετότερες πράξεις. Γι’  αύτό, τό χέρι τοΰ άνθρώπου δέν είναι μο
νάχα δργανο εργασίας, μά καί προϊόν τή ; εργασίας.

’ Εργασιακές πράξεις προσιδιάζουν σέ ύποτυπιόδη μορφή και 
σέ ορισμένα ζώ α. Ή  εργασία δμως μέ χρησιμοποίηση δημιουρ- 
γημένων στό προτσές της εργαλείων χαρακτηρίζει μονάχα τόν 
άνθρωπο. Βάση τής εμφάνισης καί τή ; πάρα πέρα εξέλιξης τοΰ 
εναρθρου λόγου καί τή ; νόηση; τοΰ άνθρώπου είναι τό προτσές 
τή ; Εργασίας, προτσές πού συνδέεται μέ τήν κατασκευή καί τή χρη
σιμοποίηση εργαλείων κατά τή διάρκειά του. Τά ζώ α  μπορούν 
νά βγάζουν ορισμένες φωνές. 'Ω στόσο οί φωνές αύτές δέν Εκ
φράζουν καμιά σκέ\|>η. 'Η  ικανότητα αύτή τών ζώ ω ν  δέν ξεπερ
νάει τά δρια τοΰ πρώτου συστήματος σημάτων, πού είναι τό μ ο 
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ναδικά δυνατό γιά τή νευρική τους λειτουργία. Τά ζώ α  δέν έχουν 
λόγο, δέν έχουν λεκτική νόηση.

Μ όνο μέ σύνδεση μέ τήν κατασχευή χαί τή χρησιμοποίηση 
κατά τό προτσές τής Ιργασίας Ιργαλείων παρουσιάστηκε στόν 
πρωτόγονο άνθρωπο ή Ιπιτακτιχή χρεία χα'ι ή άνάγχη νά Ιπι- 
κοινωνήσει μέ τούς άλλους Ανθρώπους, καί μέ βάση αύτή τήν 
άνάγχη Ιπικοινωνίας Ιμφανίζεται, στήν πορεία τής πάρα πέρα 
τελειοποίησης τής άνώτερης νευρικής λειτουργίας, δ άναρθρος 
λόγος, ή γλώσσα. « . . .Ή  Ιξέλιξη τής Ιργασίας— έγραφε ό "Ένγ
κελς— σννέβαλε κατ’  αναγκαιότητα στήν πιό στενή συσπείρωση 
τών μελών τής χοινωνίας, Ιπειδή χάρη σ ’  αύτή τή συσπείρωση 
έγιναν πιό συχνές οί περιπτώσεις αμοιβαίας υποστήριξης, κοινής 
δράσης, καί έγινε πιό ξεκάθαρη ή συνείδηση τής ωφέλειας άπ’  
αύτή τήν κοινή δράση γιά τό κάθε χωριστό μέλος. Μ έ λίγα λό
για, οί διαμορφωμένοι πια άνθρωποι έφτασαν στό σημείο πού 
τούς παρουσιάστηκε ή άνάγχη νά πουν  κάτι δ Ινας στόν άλλο. 
*Η άνάγχη δημιούργησε τό όργανό της : δ μή άνεπτυγμένος λά
ρυγγας τοΰ πιθήκου άργά μα σταθερά άρχισε vd μετασχηματί
ζεται μέσω τής μετατροπίας (m odu latio) για μια πιό Ιξελιγμένη 
μετατροπία, Ινώ  τά δργανα τοΰ στόματος συνήθιζαν σιγά - σιγά 
νά προφέρουν τόν ένα έναρθρο ήχο υτσερ’  άπό τόν άλλον»*.

Ή  εργασία χαί δ έναρθρος λόγος, πού γεννήθηκε σέ σύνδεση 
μ” αυτήν, υπήρξαν τά χυριότερα κίνητρα, πού κάτω άπό τήν 
Ιπίδραση τους δ Ιγχέφαλος τοΰ πιθήκου μετατρεπόταν σιγά - σιγά 
στόν άνθρώπινο Ιγχέφαλο. ‘ Ο λόγος, καί ή άδιάρηκτα συνδεό
μενη μ ’  αύτόν νόηση μέ έννοιες, είναι μιά ποιοτικά καινούργια 
Ιδιότητα, πού προσιδιάζει μόνο στόν άνθρώπινο Ιγκέφαλο.

Κ ριτική  τ ώ ν  Α στικ ώ ν  18 «αλιστιχ ώ ν  Θ εω ριώ ν  γ ιά  τ ή  
γέννη ση  τ η ς  γ λ ώ σ σ α ς . Ή  θεωρία τής γέννησης τής γλώσσας 
άπό τήν Ιργασιακή δράση χα'ι στό προτσές τής Ιργασιακής δρά
σης είναι ή μοναδικά σωστή καί διαφέρει ριζικά άπ9 δλες τίς 
Ιδεαλιστικές θεωρίες, πού υπάρχουν σχετικά μ ’  αύτό τό ζήτημα.

“Ετσι άνάμεσα στούς γλωσσολόγους τοΰ 19ου αΙώνα ήταν 
Ιδιαίτερα πλατιά διαδομένες δυο θεωρίες γιά βιολογική προέ
λευση τής γλώσσας : ή θεωρία τής ήχομίμησης κα'ι ή θεωρία τών 
Ιπιφωνημάτων. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη θεωρία (Ούίτνεϊ), ή 
γλώσσα γεννήθηκε στούς προγόνους τοΰ άνθρώπου σάν αποτέ
λεσμα τής μίμησης τών θορύβων τής φύσης καί τών κραυγών

1. Φ. "Er/χελς, Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 134.
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τών άγριων θηρίων' σύμφωνα μέ τή δεύτερη θεωρία (Στάινταλ), 
ή γλώσσα γεννήθηκε κάτω άπό τήν έπίδραση τών συγκινήσεων 
άπό δθελες άναφωνήσεις (Επιφωνήματα). Έ κτός άπ ’  αυτές τίς 
θεωρίες τό 19ο αίώνα δημιουργήθηκαν καί άλλες εξ ίσου ανεδα
φικές. Σ ’  αύτές ανήκει ή θεωρία τοΰ Δαρβίνου, πού προσπα
θούσε νά συνδέσει τ'ις κραυγές πού Εβγαζε ό πρόγονος τοΰ αν
θρώπου μέ τό Ενστικτο τής διατήρησης τοΰ γένους, κατ’  αναλο
γία μέ τό γαμήλιο κελάδημα τών πουλιών.

Στήν άστική γλωσσολογία είναι πλατιά διαδομένες οί θεω 
ρίες τής πνευματικής προέλευσης τής γλώσσας. Σύμφω να μ ’  αύ
τές τίς θεωρίες, ή γλώσσα γεννήθηκε ή σάν «θείο  δώ ρο» ή σάν 
συνέπεια τής «Εσωτερικής πνευματικής ζω ής» τοΰ άνθρώπου ή 
άκόμα κα'ι σάν αποτέλεσμα «κοινωνικοΰ συμβολαίου»— δηλ. συ
νειδητής συμφωνίας τών άνθρώ πω ν τής πρωτόγονης κοινωνίας.

"Ολες αύτές οί θεωρίες είναι άντιεπιστημονικές, γιατί Εξετά
ζουν τή γέννηση τής γλώσσας εξω  από τό προτσές τής Εργασίας, 
σέ πλήρη απόσπαση άπό τήν άνάπτυξη τής υλικής παραγωγής, 
άπό τήν άνάγκη τών άνθρώπων γιά Επικοινωνία.

Ή  γλώσσα καί ή νόηση δέν είναι Ετοιμα δώ ρα τής φύσης 
ή τοΰ πνεύματος" είναι προϊόντα τής Εξέλιξης τής κοινωνικο - 
Εργασιακής δράσης τών άνθρώπων, γεννήθηκαν στό προτσές τής 
Εργασίας κα'ι Εξελίσσονται μέ βάση αύτό τό προτσές. Ή  συνεί
δηση, ή νόηση τοΰ άνθρώπου, πού δπως καί ή γλώσσα γεν
νήθηκε κα'ι άναπτύχθηκε μέσα στο προτσές τής Εργασιακής του 
δράσης, άποτελεΐ προπαντός άντανάκλαση τοΰ κοινωνικοΰ του 
είναι. Ή  νόηση τών πρωτόγονων άνθρώπων ποτέ δέν ήταν κάτι 
τό ξεκομμένο άπό τήν κοινωνική τους ζωή, άλλά άντίθετα πή
γαζε άμεσα από τήν ύλική τους δράση" σύμφωνα μέ τήν Εκφρα
ση τοΰ Μάρξ, ή νόηση άπό τήν άρχή ήταν άμεσα συνυφασμένη 
μέ τήν ύλική δράση κα'ι τήν ύλική Επικοινωνία τών άνθρώπων.

Ή  συνείδηση τοΰ άνθρώπου Εκδηλώνεται προπαντός σάν κα
τανόηση τοΰ άμεσου αισθησιακά - άντιληπτοΰ περιβάλλοντος 
κα'ι τής σ\1νδεσης μέ τούς άλλους άνθρώπους, σάν κατανόηση 
τής ανάγκης τοΰ άνθρώπου νά ερθει σ ’  Επικοινωνία μέ τούς γύρω 
άνθρώπους, σάν άρχή τής κατανόησης τοΰ γεγονότος δτι ό άν
θρωπος ζεΐ μέσα σέ κοινωνία. Ή  συνείδηση τοΰ άνθρώπου δια
μορφωνόταν καί Εξελισσόταν στό προτσές τής Ενεργητικής Επί
δρασης τοΰ άνθρώπου πάνω στή φύση. Ό  άνθρωπος, Επιδρών- 
τας πάνω στή φύση καί άλλάζοντάς την, αντανακλούσε όλοένα 
πληρέστερα καί βαθύτερα στή συνείδησή του τά άντικείμενα τής 
φύσης, τίς ιδιότητες τους, κοΐ κατόπι κα'ι τούς νόμους. Τό προ
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τσές τής Εργασίας και ή εξέλιξη, πάνω σ ’  αύτή τή βάση, τοϋ χε
ριό® μεγάλωναν τήν κυριαρχία τοϋ ανθρώπου πάνω στή φυση κι 
αυτό πλάταινε, μέ κάθε νέο βήμα πρός τα μπρος, τόν δρίζοντα 
τοΰ άνθρώπου. ‘ Η  γλώσσα, σέ διαμετρική αντίθεση πρός τούς 
άναρθρους ήχους πού βγάζουν τά ζώ α, είναι δργανο με τή βοή
θεια τοϋ όποίου κατοχυρώνονται οί επιτυχίες τής νοητικής Εργα
σίας, άποκρυσταλώνεται ή κοινωνική πείρα τής ανθρώπινης δμά- 
δας και μαζί μ’  αύτό ή γλώσσα άποτελεΐ μέσο Επικοινωνίας τών 
άνθρώ πω ν, δργανο ανταλλαγής τών σκέψεων στήν ανθρώπινη 
κοινωνία.

Συνεπώς, ή ριζική ποιοτική διαφορά τής γλώσσας τοΰ ανθρώ
που άπό τούς άναρθρους ήχους πού βγάζουν τά ζώ α  συνίσταται 
στό δτι ή γλώσσα είναι κοινωνικά καθορισμένη, τόσο ώ ς πρός 
τήν προέλευσή της, δσο καί ω ς  πρός τόν προορισμό της, Ενώ οι 
άναρθροι ήχοι πού βγάζουν τά ζώ α  είναι προϊόντα τής καθαρά 
βιολογικής προσαρμογής τους στό περιβάλλον τους. Γ ι ’  αύτό, 
είναι ριζικά λαθεμένο νά συνάγουμε καί νά Εξηγούμε τόν εναρ- 
θρο λόγο τώ ν πρωτόγονων άνθρώπων κατ’  εύθείαν άπό τις κραυ
γές καί τούς άναρθρους ήχους τών ζω ω δώ ν  προγόνων τους, δπως 
χάνουν ot άστο'ι Επιστήμονες. Έ ξ  ίσου λαθεμένη είναι κα'ι ή 
άποψη, δτι ό άναρθρος λόγος γεννιέται τάχα άπό τούς άναρθρους 
ήχους καί δχι σάν μέσο Επικοινωνίας, δχι σαν μέσο κατοχύρωσης 
τών Επιτυχιών τής νόησης, άλλά σάν συγκινησιακό ή μαγικό μέσο.

Τελείως ασύστατοι είναι οί Ισχυρισμοί τών άστών Επιστημό
νων γιά μυθολογικό χαρακτήρα τής νόησης τοΰ πρωτόγονου άν
θρώπου. Στήν πραγματικότητα δ άνθρωπος ήδη, σ ’  Εκείνη τήν 
άπώτατη Εποχή, άντανακλοϋσε στή συνείδησή του σω στά, δν καί 
δχι βαθιά , πολλά άντικείμενα καί φαινόμενα τοΰ γΰρω του Εξω
τερικού κόσμου, ήταν σέ θέση χάρη στό λόγο νά κατοχυρώνει 
τίς Επιτυχίες τής διανοητικής του Εργασίας, νά μεταδίνει τήν πείρα 
του στούς άλλους άνθρώπους κι Ετσι νά Επιδρά μέ μεγαλύτερη 
Επιτυχία πάνω στό γΰρω κόσμο.

Κ ατ’  αύτό τό*· τρόπο οί άνθρωποι, άναπτύσσοντας τήν υλική 
παραγωγή τους, άλλαζαν μαζί μέ τίς συνθήκες τής ζωής, μαζί μέ 
τίς κοινωνικές σχέσεις, μαζί μέ τό κοινωνικό είναι, καί τή συ
νείδησή τους. Στό  μέτρο τής άνάπτυξης τής ύλικής παραγωγής 
τελειοποιούνταν δλοένα καί περισσότερο ή νόηση τοΰ άνθρώπου. 
Οί άνθρωποι, λέει δ Μ άρξ, άρχίζουν άπό τό δτι δροΰν ίϊνεργά, 
γίνονται μέ τή βοήθεια αύτών τών Ενεργειών κύριοι τών άντι- 
κειμένων τοΰ Εξωτερικού κόσμου κι ετσι ίκανοποιοΰν τίς άνάγ- 
κες τους. Ή  Ιδιότητα τούτων ή Εχείνων τών άντικειμένων νά
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ικανοποιούν τ'ις άνάγκες τών άνθρώπων Ιντυπώνεται στό μυαλό 
τών άνθρώπων. Χάρη σ ’  αυτό οί άνθρωποι «μαθαίνουν νά ξεχω
ρίζουν κα'ι ,.θεω ρητικ ά" άπ ’  δλα τά άλλα αντικείμενα τά εξω 
τερικά αντικείμενα πού χρησιμεύουν για τήν Ικανοποίηση τών 
αναγκών τους. Σ έ Ινα δρισμένο Ιπίπεδο τής πάρα πέρα έξέλιξης, 
δταν Ιχουν πληθύνει πια καί στό μεταξύ αναπτυχθεί καί πάρα 
πέρα οί ανάγκες τών άνθρώπων καί τά εϊδη τής δράσης πού με 
τή βοήθειά τους Ικανοποιούνται αυτές οί ανάγκες, οί άνθρωποι 
άρχίζουν να δίνουν Ιδιαίτερες δνομασίες σέ όλόκληρες τάξεις αυ
τώ ν  τών αντικειμένων, πού τά ξεχωρίζουν πια μέ τήν πείρα άπό 
τόν υπόλοιπο Ιξωτερικό κόσμο» *.

Έ τ σ ι  στό ϊδιο τό προτσές τής παραγωγής τών υλικών αγα 
θώ ν  οί άνθρωποι έπιτελοΰν διανοητική Ιργασία : άντιπαραβάλ- 
λοντας καί συγχρίνοντας τά αντικείμενα καί άνακαλύπτοντας σ ’  
αύτά κάτι τό κοινό, σχηματίζουν γενικές Ιννοιες στή λεκτική τους 
έκφραση, πού περιλαμβάνουν ολόκληρες ομάδες αντικειμένων Ινός 
δοσμένου γένους. ’ Εννοείται δτι οί πρώτες Ιννοιες τοϋ άνθρώ 
που ήταν πολύ στοιχειώδικες, έπειδή άποτελοΰσαν απλή γενίκευση 
τής πρωτόγονης άκόμα πρακτικής δράσης του καί τοΰ περιορι
σμένου κΰκλου άντικειμένων, πού χρησιμοποιοΰσε ό άνθρωπος 
γιά τήν ίκανοποίηση τών δικών του άναγκών.

Ή  Ιμφάνιση τής νόησης καί ή πάρα πέρα εξέλιξή της θά  
ήταν άδυνατη χωρίς τή γλώσσα τών λέξεων. Ή  γλώσσα άπό τήν 
άρχή κιόλας τής Ιμφάνισής της χρησιμεύει σάν μέσο έπικοινω- 
νίας τών άνθρώπων, σαν δργανο έκφρασης τών άνθρώπινων σκέ
ψεων. Συνεπώς, ή γλώσσα, καί συγκεκριμένα ή γλώσσα τών λέ
ξεων, γεννήθηκε μαζί μέ τή συνείδηση στο προτσές τοϋ γίγνεσθαι 
τής άνθρώπινης κοινωνίας καί από τότε χρησιμεύει συνεχώς σαν 
μέσο Ιπικοινωνίας καί έκφρασης τώ ν σκέψεων τών άνθρώπων.

*Η γλώσσα καί ή νόηση γεννήθηκαν ταυτόχρονα καί δέν 
υπάρχουν ξέχωρα ή μιά άπό τήν άλλη. *Η άδιάρηκτη σύνδεση 
τής γλώσσας μέ τή νόηση καθορίζεται άπό τήν παραγωγική δρά
ση τών άνθρώπων, άπό τήν άνάγκη νά Ιπικοινωνοΰν μεταξύ τους, 
νά άνταλλάσσουν τίς σκέψεις τους.

Ή  άνταλλαγή τών σκέψεων δίνει τήν δυνατότητα στούς άν
θρώπ ους νά δργανώνουν κοινές Ινέργειες στόν άγώνα έναντίον 
τώ ν  δυνάμεων τής φύσης, νά σημειώνουν Ιπιτυχίες στήν παρα
γωγή τών άναγκαίων υλικών άγαθών. Σέ μια κοινωνία χωρίς 
γλώσσα , κατανοητή γιά τήν κοινωνία καί κοινή γιά δλα τά μέλη

1. Κ. Μάρξ καί Φ. Ένγχβλς, ’ Απαντα, τόμ. XV, 1933 σελ. 461.
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της, σταματάει ή παραγωγή, ή κοινωνία αυτή Αποσυντίθεται χαΐ 
παύει νά υπάρχει σάν κοινωνία.

*Η γ λ ώ σσα βίνα ι ή Εκφραση της πραγματικότητας της 
σκέψης. Ή 'γ λ ώ σ σ α  είναι ή πρακτική, πραγματική συνείδηση, 
είναι ή έκφραση τής πραγματικότητας τής σκέψης. Α υτό σημαί
νει δτι ή σκέψη, Ικφραζόμενη με τή γλώσσα μέ τή μορφή λέξεων 
(πού προφέρονται ή γράφονται), γίνεται πραγματικότητα, προ
σιτή μέ τή βοήθεια των αισθητήριων δργάνων στήν παρατήρηση 
και στήν άντίληψη, τόσο γιά τον ίδιο τόν δμιλοϋντα, δσο καί 
για τούς άλλους ανθρώπους.

’ Α κόμα καί στην πιό άφηρημένη νόηση δ άνθρωπος δέν 
μπορεί να νοήσει κάτι χωρίς νά χρησιμοποιήσει λέξεις, χωρίς νά 
ντύσει τίς σκέψεις του μ’  Ινα υλικό γλωσσικό περίβλημα. *Η 
παραδοχή τής ύπαρξης «καθαρώ ν» σκέψεων όδηγεΐ αναπόδρα
στα  στόν απροκάλυπτο Ιδεαλισμό.

Π αραστατικό παράδειγμα αΰτοϋ τοϋ γεγονότος άποτελοϋν οί 
άπόψεις τοϋ Μ άρ, πού θεωροΰσε δτι ή επικοινωνία τών άνθρώ 
πων μπορεί νά πραγματοποιηθεί καί χωρίς τή γλώσσα, μέ τή 
βοήθεια τής νόησης, άπαλλαγμένης από τή «φυσική ΰλη» τής 
γ λ ώ σ σ α ^ Λ ΰ τ ό  καθόρισε τή σφαλερότητα δλης τής άντίληψης 
τοΰ Μ άρ, τήν Ιδεαλιστική της ουσία. ‘ Ο Μ άρ δημιούργησε Ινα 
έπινοημένο καί πέρα ώ ς πέρα ιδεαλιστικό σχήμα τή ; Ιξέλιξης τής 
νόησης καί τής σχέσης της μέ τή γλώσσα. Σύμφ ω να μ ’  αύτό τό 
σχήμα, στήν αρχή υπήρξε ή νόηση δίχως έναρθρο λόγο, δίχως 
τή γλώσσα τών λέξεων. Ή  τέτια νόηση συνοδευόταν άπό τή 
γλώσσα τών χειρονομιών καί ονομάστηκε από τόν Μ άρ «νόηση 
τοΰ χεριοΰ». Κατόπιν, πολύ αργότερα, μέ τήν Ιμφάνιση τών τ ά 
ξεων άρχισε δήθεν ενα δεύτερο στάδιο εξέλιξης τής γλώσσας — δ 
έναρθρος λόγος. Σ ’  αυτό τό στάδιο οί κυρίαρχες τάξεις δημιούρ
γησαν, δπως λέει, τήν τυπική- λογική νόηση, δπου ή γλώσσα ΰ- 
περίσχυσε πάνω  στή νόηση Τέλος, κατά τόν Μάρ,. ή τυπική-λο- 
γική νόηση σαν κτήμα τής ταξικής κοινο>νίας άντικαταστάθηκε 
άπό τή διαλεκτικό-υλιστική νόηση τοϋ Λ-ρολεταριάτου, δπου ή 
νόηση ΰπερίσχυσε ξανά πάνω στή γλώΐ'πα. Κατά τό τελευταίο 
στάδιο τής Ιξέλιξης τής νόησης στή νέα, στήν αταξική κοινωνία, 
σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ Μ άρ, θά δημιονργηθεΐ κατ’  άνάγκην 
μιά νόηση τελείως απαλλαγμένη άπό όποιαδήποιε «φυσική ΰλη» 
τής γλώσσας.

Οί συλλογισμοί τοΰ Μ άρ γιο. νόηση χωρίς γλώσσα άποτελοϋν, 
κατά τήν έκφραση τοΰ I. Β. Στάλιν, « ,,έργο μαγικό11 ακαταλα-
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βίστικο». ‘ Ο  Μ άρ άποσποΰσε τή νόηση άπό τή γλώσσα, πράγμα 
χου τόν οδήγησε ακριβώς στόν Ιδεαλισμό, έπειδή μόνο oi Ιδεα
λιστές μποροΰν νά μιλάνε για νόηση χωρίς γλώσσα. Ή  γλώσσα 
«Ιναι τό μέσο έκφρασης καί κατοχύρωσης τής σκέψης σε λέξεις 
χαί προτάσεις' χωρίς γλώσσα ot σκέψεις δχι μόνο δέν μποροΰν 
νά διατυπωθούν, αλλά και δέν μποροΰν νά γεννηθούν στό κεφά
λι τοΰ άνθρώπου.

Ά π ό  τό γεγονός δμως δτι ot σκέψεις τών άνθρώπων δέ γεν
νιούνται καί δέν υπάρχουν δίχως τό γλωσσικό ΰλικό, δέν επεται 
καθόλου δτι ή γλώσσα καί ή νόηση ταυτίζονται, δτι ή λέξη ώ ς 
πρός τήν ούσία της είναι ή ίδια ή σκέψη. Ή  γλώσσα καί ή νό
ηση δέν υπάρχουν ή μιά χωρίς τήν άλλη, ταυτόχρονα δμως δέν 
άποτελοΰν Ινα καί τό ϊδιο φαινόμενο. Ή  ταύτιση γλώσσας καί 
νόησης σημαίνει Ικχυδάιση καί Απροκάλυπτη διαστρέβλωση τής 
μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας τής άντανάκλασης. Ή  νόηση 
άποτελεΐ αντανάκλαση τής αντικειμενικής πραγματικότητας' ή 
γλώσσα είναι ό τρόπος έκφρασης, τό μέσο κατοχύρωσης καί με
τάδοσης ιώ ν  σκέψεων σέ άλλους άνθρώπους.

Ό τ α ν  γίνεται λόγος για τό ρόλο τής γλώσσας στήν έξέλιξη 
τής κοινωνίας, έχουμε ύπ’  δψη τήν έναρθρη γλώσσα. Ό  Ισχυρι
σμός τοΰ Μ άρ δτι τάχα κάποτε ή άνθρώπινη κοινωνία δέν είχε 
έναρθρη γλώσσα δτι τήν άντικαθιστοΰσε ή γλώσσα τοΰ χεριοΰ 
είναι λαθεμένος. Ή  γλώσσα άπό τήν πρώτη άρχή κιόλας ήταν 
έναρθρη. Ε κ τός  άπό τήν έναρθρη γλώσσα κανενός άλλου είδους 
γλώσσα δέν υπήρχε στήν άνθρώπινη κοινωνία. Ή  γλώσσα τών 
άρχέγονων άνθρώπων ήταν πάρα πολύ περιορισμένη καί πρωτό
γονη, ω στόσο ήταν έναρθρη γλώσσα, πού μέ τή βοήθειά της ot 
άνθρωποι Ιπικοινωνοΰσαν δ ένας μέ τόν άλλον, άντάλλασαν τίς 
σκέψεις τους και πετύχαιναν τήν άμοιβαία κατανόηση.

Ό  έναρθρος λόγος, δπως καί ή νόηση, γεννήθηκε στό προ
τσές τής Ιργασίας τοϋ άνθρώπου. Ά π ό  τή στιγμή δμως πού 
γεννήθηκε, έγινε μέ τή σειρά του ένας άπό τούς Ισχυρούς παρά
γοντες στήν Ιξέλιξη τής άνθρώπινης κοινωνία; καί τής νόησης 
τοΰ άνθρώπου. « Ό  έναρθρος λόγος στήν ιστορία τ>]; άνθρω πό
τητας είναι μιά άπό τίς δυνάμεις Ικεΐνες, πού βοη3·ησαν τούς 
άνθρώπους να ξεχωρίσουν άπό τόν κόσμο τών ζώ ων, νά Ινωθοΰν 
σέ κοινωνία, νά άναπτΰξουν τή νόησή τους, νά οργανώσουν τήν 
κοινωνική παραγωγή, να διεξαγάγουν μέ έπιτυχία αγώνα κατά

196



τών δυνάμεων τής φύσης και νά φτάσουν στήν πρόοδο πού πα
ρατηρούμε σήμερα» 1

Είναι παράλογος δ συλλογισμός τοΰ Μάρ δτι τάχα ή γλώσσα 
τοΰ χεριοΰ επί ενα-Ινσμισυ έκατομμΰριο χρόνια εδινε στούς αν
θρώπους τή δυνατότητα νά εκφράζουν τίς σκέψεις το\>ς, νά έπι- 
κοινωνοΰν μεταξύ τους καί νά διανύσουν τόν τεράστιο δρόμο 
κάμποσων υλικών πολιτισμών. Στήν πραγματικότητα ή σημασία 
τής λεγάμενης γλώσσας τών χειρονομιών είναι μηδαμινή λόγιο 
τής Ιπακρης φτώχιας της καί τοΰ περιορισμένου χαρακτήρα της. 
Ή  γλώσσα τών χειρονομιών δέν είναι, γιά νά κυριολεκτήσουμε, 
γλώσσα, κι ουτε καν υποκατάστατο γλώσσας, πού νά μπορεί μέ 
τόν Ινα ή τόν «λλο τρόπο ν’  αντικαταστήσει τόν εναρί>ρο λόγο. 
Ή  γλώσσα τών χειρονομιών άποτελεΐ απλώς βοηθητικό μέσο, 
πού τό χρησιμοποιεί κάποτε δ άνθρωπος γιά να τονίζει τό άλφα 
ή τό βήτα σημείο στό λόγο του.

‘ Η  διδασκαλία τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ γιά τή γλώσσα καί 
τή νόηση καταφέρει θανάσιμο πλήγμα στόν Ιδεαλισμό καί απ ο
τελεί πλούσια Ιδεολογική πηγή για τήν εξέλιξη τής γλωσσολογίας 
καί τής φιλοσοφίας. Ή  θέση τοΰ μαρξισμοΰ για τήν εμφάνιση 
καί τήν έξέλιξη τής νόησης στό προτσές τής κοινωνικής έργασια- 
κής δράσης τοΰ άνθρώπου αναιρεί συθέμελα μέ βάση τό γλωσ
σικό υλικό δλες τίς Ιπινοήσεις τών ιδεαλιστών για ανεξαρτησία 
τής νόησης άπό τή γλώσσα, γιά έμφυτο χαρακτήρα τών άφηρη- 
μένων εννοιών καί γιά πρωτεΰον τής νόησης.

5. Ή δέση γιά τό πρωτεΰον τής Ολης 
καί γιά τό δευτερεΟον τής συνείδησης 

στήν έφαρμογή της στήν κοινωνία

*0 μαρξισμός-λενινισμός τή θέση γιά τό πρωτεΰον τής ΰλης 
καί για τό δευτερεΰον τής συνείδησης τήν Ιφαρμόζει καί στήν 
κοινωνική ζω ή. Ή  θέση αύτή στήν έφαρμογή της στήν κοινωνική 
ζωή σημαίνει παραδοχή τής άρχής δτι τό πρωτεΰον είναι ή υλική 
ζω ή  τής κοινωνίας, τό κοινωνικό είναι τών άνθρώπων, καί δευ
τερεΰον ή πνευματική ζωή τής κοινωνίας, ή κοινωνική συνείδηση. 
Ή  δλική ζωή τής κοινωνίας άποτελεΐ άντικειμενική πραγματικό
τητα, πού υπάρχει άνεξάρτητα άπό τή θέληση τών άνθρώπωγ, 
Ινώ  ή πνευματική ζωή τής κοινωνίας, ή κοινωνική συνείδηση

1. I. Β. Σχάλιν, Ό  μαρξισμός και τά ζητήματα τής γλωσσολο
γίας, 1953, σελ. 46.
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είναι παραγωγό τής υλικής ζωής τής κοινωνίας, έξαρτάται άπ ’  
αυτήν. Ά π 5 αύτό έ'πεται δτι δέν είναι ή συνείδηση τών ανθρώ 
πων εκείνο πού καθορίζει τό είναι τους, άλλά, απεναντίας, τό 
κοινωνικό τους είναι καθορίζει τήν κοινωνική τους συνείδηση. 
Είναι μεγάλη υπηρεσία τοΰ Μ άρξ καί τοΰ “ Ενγκελς τό γεγονός 
δτι, εφαρμόζοντας στα φαινόμενα τής ζωής τής κοινωνίας τή 
θέση τοΰ φιλοσοφικού υλισμού για τό πρωτεύον τή ; ί’λης καί γιά 
το δευτερεΰον τή ; συνείδηση;, επετέλεσαν μιά αληθινή επανά
σταση στΐ; απόψεις για τήν ιστορία τή ; κοινωνία;. Ό  Μάρξ καί 
ό "Κνγχελς, σέ άντίθεση προ; τήν ιδεαλιστική αντίληψη τή ; Ιστο
ρίας, που κυριαρχούσε πρίν απ’ αίτούς, δημιούργησαν τήν Ιπι- 
στημονική υλιστική θεωρία τή ; κοινωνική; έξέλιξης. Μέ τήν 
έπεξεργασία τή ; βασικής θέση; τή; υλιστική; άντίληψης τής Ιστο
ρίας, τή ; θέση; ίίτι το κοινωνικό είναι καθορίζει τήν κοινωνική 
συνείδηση, ό Μάρξ καί ό "Κνγκελ; χατέφεραν θανάσιμο πλήγμα 
στήν ιδεαλιστική άποψη για τήν έξέλιξη τής κοινωνίας.

"Ολοι οί προμαρξισιιχοι φιλόσοφοι καί κοινωνιολόγοι κατά 
τήν έξέταση τή ; κοινωνική; ζω ή ; στέκονταν μόνο στις κοινωνι
κές Ιδέες, έπειδή δέν ήταν σέ θεση νά έξηγήσουν αυτές τις Ιδέες 
ξεκινώντας από τί; υλικέ; κοινωνικέ; σχέσεις. Π ρώτοι ό Μ άρξ 
καί ό "Ενγκελς ξεχώρισαν από τό περίπλοκο δίκτυ τών κοινωνι
κών φαινομένων τις σχέσεις παραγω γή; πού ci; θεώρησαν σάν 
τήν οικονομική διάρθρωση τής κοινωνίας, σαν τήν πραγματική 
της βάση. Οί σχέσεις παραγωγής είναι αντικειμενικές ώ ς πρός 
τή φύση τους, επειδή ύπάρχουν ανεξάρτητα άπό τή θέληση τών 
άνθρώπων.

Ή  άντίληψη δτι τό κοινωνικό είναι τών άνθρώπων αποτελεί 
άντικειμενική πραγματιχότητα, πού ύπάρχει ανεξάρτητα από τή 
θέληση τώ ν άνθρώπων, Ινώ  ή πνευματική ζωή τής κοινωνίας 
είναι άντανάχλαση αύτής, τής άντιχειμενιχής πραγματικότητας, 
£δοσε τή δυνατότητα να γίνει τό πέρασμα από τήν περιγραφή 
τών κοινωνικών φαινομένων στήν αύστηρά Ιπιστημονική ανάλυ
σή τους. ‘ Η  υλιστική έρμηνεία τών φαινομένων τής κοινωνικής 
ζω ής έβαλε τέλος στήν Ιδεαλιστική άντίληψη γιά τήν κοινωνία 
σάν μηχανικό άθροισμα άτόμων, πού Ιμφανίζεται και αλλάζει 
τυχαία, σύμφωνα μέ τή θέληση κάποιου από τά πάνω, και στή
ριξε για ΐφ ώ τη  φορά τήν κοινωνιολογία πάνω σέ Ιπιστημονιχή 
βάση.

*0  Μ άρξ χαί δ "Ενγκελς, Ιπεκτείνοντας στήν κοινωνική ζω ή 
τή θέση γιά τό πρωτεΰον τής υλης και τό δευτερεΰον τής συνεί
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δησης, δημιούργησαν ετσι μια ακέραια Ιπαναστατική υλιστική 
κοσμοθεωρία.

Σέ άντίθεση πρός δλες τ'ις ίδεαλιστικές θεωρίες τής κοινω
νίας πού ξεκινούσαν άπό τις Ιδέες κα'ι άπό Ιδεολογικά κίνητρα, 
ό ιστορικός υλισμός θεωρεί καθοριστική βάση τής Ιστορίας τής 
άνθρώπινης κοινωνίας τόν τρόπο άπόκτησης τών μέσων γιά τή 
ζωή, τόν τρόπο παραγωγής τών ύλικών άγαθών, πού είναι άναγ- 
καια για νά μπορεί ή κοινωνία νά ζεΐ καί νά άναπτύσσεται. Ό  
τρόπος παραγωγής καθορίζει τή φυσιογνωμία τής κοινωνίας, τίς 
κοινωνικές Ιδέες καί θεωρίες.

Τό κοινωνικό είναι τών άνθρώπων αλλάζει σύμφωνα μέ τούς 
Ισωτερικούς του οικονομικού; νόμους. Οί νόμοι αυτοί, δπως καί 
οί νόμοι τής φυσιογνωσίας, υπάρχουν άνιικειμενικά καί γι’  αύτό 
κανείς δέν μπορεί νά τούς καταργήσει κα'ι νά δημιουργήσει νέους 
στή θέση τους. Οί αντικειμενικοί νόμοι τής κοινωνίας, δπως καί 
οί νόμοι τής φύσης, είναι τό πρωτεύον, Ινώ ή αντανάκλασή τους 
στή συνείδηση τών άνθρώπων είναι τό δευτερεϋον.

Ή  άρνηση τής άντικειμενική; νομοτέλειας τής κοινωνίας καί 
ό  Ισχυρισμός δτι οί νόμοι τής κοινωνίας μπορούν νά «δημιουρ- 
γούνται» είναι υποκειμενικός Ιδεαλισμός. Παραλλαγή τού υπο
κειμενικού Ιδεαλισμού είναι και ή θεωρία πού ταύτιζε τό κοινω
νικό είναι καί τήν κοινωνική συνείδηση (Μπογντάνοφ).

‘ Ο  Β . I . Λένιν, ύποβάλλοντας σέ αυστηρή κριτική τή μπογ· 
ντανοφική Ιδεαλιστική θεωρία τής ταυτότητας τού κοινωνικού 
είναι καί κοινωνικής συνείδησης, τόνιζε πώ ς άπό τό γεγονός δτι 
οί άνθρωποι έρχονται σέ Ιπικοινωνία σάν συνειδητά δντα «δέν  
ίπεται καθόλου δτι ή κοινωνική συνείδηση είναι ταυτόσημη μέ 
τό κοινωνικό είναι. Σέ δλους τούς κάπως σύνθετους κοινωνι
κούς σχηματισμούς— καί ιδιαίτερα στόν κεφαλαιοκρατικό κοινω
νικό σχηματισμό—  οί άνθρωποι, δταν Ιπικοινωνούν, δέν Ιχονν  
συνείδηση  τού γεγονότος: ποιές κοινωνικές σχέσεις διαμορφώνον
ται στήν περίπτωση αύτή, σύμφωνα μέ ποιούς νόμους Αναπτύσ
σονται αύτές οί σχέσεις κτλ... Ή  κοινωνική συνείδηση άντανα· 
κλά τό κοινωνικό είναι— νά σέ τί συνίσταται ή διδασκαλία τού 
Μάρξ. Ή  αντανάκλαση μπορεί νά είναι κατά προσέγγιση πιστό 
άντίγραφο τού άντικειμένου πού δντανακλαται, άλλά είναι πα
ράλογο νά μιλά κανείς έδώ  γιά ταυτότητα»*. Ή  μπογντανοφική 
θεωρία τής ταυτότητας κοινωνικού είναι καί κοινωνικής συνεί

1. Β. I. Abu, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 309.



δησης διαστρέβλωνε τό μαρξισμό κα'ι έξυπηρετοΰσε τήν άντίδραση.
01 κλασικοί τοϋ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ, ξεκινώντας άπό τή 

θέση δτι πρωτεΰον είναι τό κοινωνικό είναι καί δευτερεΰον ή κοι
νωνική συνείδηση, έδοσαν πρώτοι μέσα στήν ίστορία τών κοινω
νικών θεωριών τή σωστή, τήν έπιστημονική έξήγηση τής προέ
λευσης τών κοινωνικών Ιδεών καί θεωριών, καί έδειξαν δτι οί 
Ιδέες καί οί θεωρίες αποτελούν άνταναΗΚ«σΐ^.Λδ*,βνΥ^ηκ<Ι>ν χή? 
υλικής ζωής τής κοινωνίας. Ή  γέννηση τών κ5ίvf̂ >TWft(Λ, ~ Ιδεών, 
τών κοινωνικών θεωριών, τών πολιτικών αντιλήψεων είναι απο
τέλεσμα τής έξέλιξης τών υλικών δρων ζωής τής κοινωνίας, τοϋ 
κοινωνικοΰ είναι τών άνθρώπων. *0  τρόπος παραγωγής τής υ
λικής ζωής καθορίζει σέ τελευταία άνάλυση τό πνευματικό προ
τσές τής ζωής τής κοινωνίας. Αύτό σημαίνει δτι οί κοινωνικές 
Ιδέες δέν έχουν τίς ρίζες τους στήν ίδια τήν έξέλιξη τής πνεΐ'μα- 
τικής ζωής τής κοινωνίας, στή συνείδηση τών άνθρώπων, άλλα 
στούς δρους τής υλικής ζωής τής κοινωνίας, στό κοινωνικό εί
ναι τών ανθρώπων.

” Αν στίς διάφορες περίοδες τής Ιστορίας τής κοινωνίας πα
ρατηρούνται διαφορετικές κοινωνικές Ιδέες, θεωρίες, πολιτικοί 
θεσμοί, αυτό δέν έξηγεΐται άπό τή «φι'ιση», άπό τήν «Ιδιότητα» 
τών ϊδιων τών Ιδεών, θεωριών, άντιλήψεων, πολιτικών θεσμών, 
άλλά άπό τίς διαφορετικές συνθήκες τής υλικής ζωής τής κοινω
νίας στίς διάφορες περίοδες τής κοινωνικής εξέλιξης. Λόγου χά
ρη, ή εμφάνιση τοΰ μαρξισμοΰ καθορίστηκε άπό τίς πρακτικές 
άνάγκες τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος τής έργατικής τάξης. *0 
μαρξισμός είναι ή γενίκευση τής πείρας τοΰ επαναστατικού έρ- 
γατικοΰ κινήματος δλων τών χωρών, ή θεωρητική έκφραση τών 
θεμελιακών συμφερόντων τοΰ προλεταριάτου. ‘ Ο μαρξισμός έμ- 
φανίστηκε στή Γερμανία τήν πέμπτη δεκαετία τοϋ 19ου αιώνα, 
έπειδή ή Γερμανία έκείνη τήν περίοδο είχε γίνει τό κέντρο τοΰ 
έπαναστατικοΰ κινήματος.

Ή  έμφάνιση τοΰ λενινισμού έξηγεΐται μέ τίς νέες ιστορικές 
συνθήκες. ‘ Ο λενινισμός, πού είναι ό μαρξισμός τής νέας Ιστορι
κής έποχής, γεννήθηκε καί διαμορφώθηκε στίς συνθήκες τοϋ Ιμ
περιαλισμού, δταν οί άντιθέσεις τοΰ καπιταλισμοΰ έφτασαν στα 
έσχατα δρια, δταν ή προλεταριακή έπανάσταση . έγινε πρακτική 
άνάγκη. ‘ Η  Ρω σία στάθηκε ή πατρίδα τοΰ λενινισμού, έπειδή 
ήταν ό κόμπος δλων τών άντιθέσεων τοΰ ΐμπεριαλισμοΰ, έπειδή 
μόνο στή Ρωσία υπήρχε ή πραγματική δύναμη, πού μποροΰσε νά 
λύσει αυτές τίς άντιθέσεις μέ έπανάσταση. ‘ Η  Ρωσία τών άρχών 
τοϋ 20οΰ αιώνα βρισκόταν στίς παραμονές μιας μεγαλειώδικης
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λαϊκής Ιπανάστασης, πού ΙπΙ κεφαλής της ήταν ή Ιργατική τάξη 
ή πιό Ιπαναστατική Ιργατική τάξη τοΰ κόσμου, που σύμμαχό της 
είχε τήν Ιπαναστατική άγροτιά. "Ολοι αύτοί οί παράγοντες άπε- 
τέλεσαν τήν αίτία τοΰ δτι ακριβώς στή Ρωσία γεννήθηκε ό λενι
νισμός γεννήθηκε ή θεωρία καί ή τακτική τής προλεταριακής 
έπανάστασης.

Ό  μαρξισμός - λενινισμός, πού Ιμφανίστηκε σ 5 2να δρισμένο 
στάδιο Ιξέλιξης τής κοινωνίας, ασκεί τεράστια Ιπαναστατικοποιό 
έπίδραση πάνω σ ’  δλη τήν πορεία τής Ιστορίας τής κοινωνίας.

6. Ή σημασία τής μαρξιστικής δέσης σχετικά μέ τό 
πρωτεύον τής Ολης καί τό δευτερεϋον τής συνείδησης 
γιά τήν πρακτική δράση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος

Ή  θέση τοΰ Ιστορικού ύλισμοΰ, δτι τήν πηγή διαμόρφωσης 
τής πνευματικής ζωής τής κοινωνίας τήν άποτελοϋν οί δροι τής 
υλικής της ζωής, ϊχει τεράστια σημασία για τήν πρακτική δράση 
τοΰ κόμματος τοΰ προλεταριάτου. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα κτί
ζει τήν πολιτική του, τήν πρακτική του δράση, ξεκινώντας άπ ό 
τήν παραδοχή τής Αρχής δτι τό πρωτεϋον είναι οί συνθήκες τής 
ύλικής ζωής τής κοινωνίας, με βάση τόν υπολογισμό τών πρα
γματικών αναγκών άνάπτυξης τής ύλικής ζωής τής κοινωνίας.

Ή  δρνηση τοΰ πρωτεύοντος τοΰ κοινωνικοΰ είναι, τοΰ π ρ ω 
τεύοντος τών δρων τής ύλικής ζωής τής κοινωνίας όδηγεΐ Ανα
πόφευκτα σέ τυχοδιωκτισμό στήν πολιτική, σε πλήρη αύθαιρεσία 
στήν πρακτική δράση. Π αραστατικό παράδειγμα γι’  αύτό τό πρά
γμα μπορεί νά χρησιμεύσει ή τυχοδιωκτική πολιτική τών ναρόντ- 
νικων, τών άναρχικών, τών Ισέρων, πολίτική πού βασιζόταν σέ 
σχέδια Αποσπασμένα άπό τήν πραγματική ζωή τής κοινωνίας. 
Ή  τυχοδιωκτική πολιτική, δπως ϊχει δείξει ή Ιστορία, είναι πάν
τα καταδικασμένη σέ χρεωκοπία.

Ή  άκατάλυτη δύναμη τοΰ μαρξιστικού * λενινιστικοΰ κόμμα
τος συνίσταται στό δτι στήν πρακτική του δράση στηρίζεται στή 
γνώση τών νόμων Ιξέλιξης τής κοινωνίας. Μόνο ό αυστηρός υπο
λογισμός τής αντικειμενικής πραγματικότητας, ό υπολογισμός τοΰ 
συνόλου τών Αμοιβαίων σχέσεων τών τάξεων μιας δοσμένης τα 
ξικής κοινωνίας καί ό υπολογισμός τής αντικειμενικής βαθμίδας 
Ιξέλιξης αυτής τής κοινωνίας μποροΰν νά χρησιμεύσουν σάν στή
ριγμα γιά μια σωστή τακτική τής πάλης τής εργατικής τάξης.

Ά π ό  τό γεγονός δτι ή κοινωνική συνείδηση, οί κοινωνικές 
ιδέες καί θεωρίες προκύπτουν άπό τούς υλικούς δρους tw>1c t fk
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κοινωνίας δέν έπεται καθόλου δτι οί κοινωνικές Ιδέες κα'ι θεω 
ρίες δεν παίζουν κανένα βόλο στήν έξέλιξη τής κοινωνίας, δτι 
δεν ασκούν άντίστροφη έπίδραση πάνω στό κοινωνικό είναι.

*0 μαρξισμός - λενινισμός διδάσκει δτι τό βασικό ζήτημα 
τής Ιστορικής έπιστήμης— τό ζήτημα τής σχέσης τής κοινωνικής 
συνείδησης πρός τό κοινωνικό είναι— Ιχει δύο πλευρές : 1) τό 
ζήτημα τής προέλευσης τών κοινωνικών Ιδεών, θεωριών, τό ζή
τημα δτι ή πνευματική ζωή τής κοινωνίας είναι ή άντανάκλαση 
τής ΰλικής ζωής της, καί 2) τό ζήτημα τής σημασίας τών κοινω
νικών Ιδεών, θεωριών για τή ζωή τής κοινωνίας. Τό κοινωνικό 
είναι πάντα προηγείται από τήν κοινωνική συνείδηση. Στήν άρχή 
υπάρχει τό κοινωνικό είναι κι έπειτα έρχεται ή άντανάκλασή του 
στή συνείδηση τών άνθρώπων. Οί κοινωνικές Ιδέες δμως, άπό τή 
στιγμή πού θά  γεννηθούν άπό τούς δρους τής υλικής ζωής τής 
κοινωνίας, κατακτώντας τίς μάζες, γίνονται ΰλική δύναμη πού 
Ιπιδρά στήν πορεία τής κοινωνικής ζωής.

*0 μαρξισμός, μιλώντας γιά τό πρωτεύον τοΰ κοινωνικού είναι 
καί για τό δευτερεΰον τής κοινωνικής συνείδησης, .τονίζει συνάμα 
δτι ή συνείδηση, δν καί γεννιέται άπό τό είναι,’ δέν παραμένει 
παθητική καί ουδέτερη άλλά, άντίθετα, γίνεται μέγιστη δύναμη, 
συμβάλλει Ινεργά στήν πάρα πέρα έξέλιξη τοΰ κοινωνικού είναι.

Στό  ζήτημα τής σχέσης τής κοινωνικής συνείδησης πρός τό 
κοινωνικό είναι οί κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ -  λενινισμού έκαναν 
άγώνα καί έναντίον τών Ιδεαλιστών, πού δεν παραδέχονταν τό 
πρωτεΰον τών δρων τής ΰλικής ζωής τής κοινωνίας, καί έναντίον 
τοϋ άγοραίου υλισμού, τής μοιρολατρείας, έναντίον τών «οίκονο- 
μιστών» καί τών ' μενσεβίκων, που άρνοϋνταν τήν άντίστροφη 
έπίδραση τών Ιδεών πάνω στό κοινωνικό είναι, πού άρνοϋνταν 
τό ρόλο τών πρωτοπόρων Ιδεών στή ζωή τής κοινωνίας.

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα άναγκάστηκε νά άντιπαλαίψει τούς 
ψευτομαρξιστες πού υποτιμούσαν τή δυνατότητα συνειδητής επί
δρασης πάνω στά οικονομικά προτσές καί πρότειναν στό προλε
ταριάτο νά μήν πάρει τήν Ιξουσία δσο δέ θά  έχει συντελεστεΐ ή 
κοινωνικοποίηση δλων τών μέσων παραγωγής μέσα στίς συνθήκες 
τοΰ καπιταλισμοϋ. Ά ν  τό κόμμα ένεργοΰσε κατ* αύτό τόν τρόπο 
αύτό θά  όδηγοϋσε τά έκατομμύρια μικρούς καί μεσαίους άγρότες 
στήν καταστροφή καί θά καταδίκαζε τούς Ιργαζόμενους τής χώ
ρας μας σέ πολύχρονες στερήσεις, αθλιότητα καί έλλειψη δικαιω
μάτων. Τό κόμμα δμως δεν ακολούθησε αύτό τό δρόμο. Ε ξ ο 
πλισμένο με τό σχέδιο Λένιν γιά τούς συνεταιρισμούς, τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα οδήγησε τούς Ιργαζόμενους άγρότες στό δρό
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μο τής κολεκτιβοποίησης. Αυτός ό δρόμος έξέλιξης είναι ό μονα
δικά δυνατός κα'ι τελεσφόρος γιά τή νίκη τοΰ σοσιαλισμοΰ σ ’  δλες 
Ιχεΐνες τίς χώρες, δπου υπάρχει μιά σχετιχά πολυάριθμη τάξη 
μικρών καί μεσαίων παραγωγών.

Ό  μαρξισμός · λενινισμός, σέ άντίθεση πρός τόν υποκειμενικό 
Ιδεαλισμό καί τή μοιρολατρεία, συνενώνει τήν παραδοχή τής αντι
κειμενικής νομοτέλειας τής έξέλιξης τή ; κοινωνίας μέ τήν παρα
δοχή τοΰ Ινεργοΰ ρόλου τών πρωτοπόρων Ιδεών, τών πρωτοπό* 
ρων θεωριών στή ζωή τή ; κοινωνίας.

Στήν πάλη Ιναντίον τών «οίκονομιστών» καί τών μενσεβί
κων, πού δέν παραδέχονταν τό ρόλο τής πρωτοπορας θεωρίας 
καί καταδίκαζαν τό κόμμα σέ παθητικότητα, σέ φυτοζώηση, οί 
μπολσεβίκοι υπεράσπιζαν τόν τεράστιο ρόλο τής πρωτοπόρας 
θεωρίας, τών πρωτοπόρων Ιδεών στήν εξέλιξη τής κοινωνίας, 
ρόλο πού κινητοποιεί, δργανώνει καί μετασχηματίζει. Τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα στήν πρακτική του δράση στηρίζεται στήν πρω 
τοπόρα, τή μαρξιστική - λενινιστική θεωρία. Τό κόμμα χρησιμο
ποιεί τό μαρξισμό - λενινισμό σάν τό μεγαλύτερο θεωρητικό δπλο 
στήν πάλη γιά τόν Ιπαναστατικό μετασχηματισμό τής φΰσης καί 
τής κοινωνίας.

Οί πηγές τής δΰναμης καί τής ζωτικότητας τών πρωτοπόρων 
θεωριών, Ιδεών, συνίστανται στό δτι οί πρωτοπόρες Ιδέες, πρώτο, 
γεννιούνται μέ βάση τά νέα προβλήματα πού προβάλλει ή έξέλιξη 
τής υλικής ζωής τής κοινωνίας καί έχουν τήν αποστολή νά 
βοηθήσουν στή λΰση αύτών τών ώριμασμένων προβλημάτων, δεύ
τερο, εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών πρωτοπόρων τάξεων τής 
κοινωνίας, καί τρίτο άντανακλοϋν σω στά τό κοινωνικό είναι.

Οί Ιδέες τοϋ μαρξισμού - λενινισμού έχουν γίνει μεγίστη με- 
τασχηματίζουσα δύναμη, πού ευκολύνει τήν πρόοδο τής σοβιε
τικής κοινωνίας πρός τόν κομμουνισμό.

Μεγάλη Ινεργή δύναμη στή Σοβιετική χώρα είναι ή ήθικο- 
πολιτική ένότητα τής σοβιετικής κοινωνίας, ή φιλία τών λαών 
τής Ε Σ Σ Δ , ό σοβιετικός πατριωτισμός. Οί κινητήριες αύτές δυ
νάμεις τοϋ σοσιαλισμοΰ, πού είναι αντανάκλαση τοϋ οικονομικού 
καθεστώτος τής σοβιετική; κοινωνίας, παίζουν τεράστιο ρόλο 
κινητοποίησης γιά τό κτίσιμο τοΰ κομμουνισμού στή χώρα μας.

Τό Κομμουνιστικά Κόμμα τής Σοβιετικής “ Ενωσης είναι μέ- 
γιστη δύναμη πού καθοδηγεί καί Ιμπνέει τή σοβιετική κοινωνία. 
*Η πολιτική τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος, πολιτική πού ξε
κινά άπό τά θεμελιακά συμφέροντα τοΰ λαοΰ— άπό τά συμφέ-
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φόντα της Ανοικοδόμησης τοΰ κομμουνισμοϋ, Αποτελεί ιή  ζωτική 
βάση τής σοβιετικής κοινωνίας.

Ή  πολιτική τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος Αντανακλά σ ω 
στά τίς Απαιτήσεις τής οικονομικής Ιξέλιξης τής Σοβιετικής χώ 
ρας. Ό  βασικός σκοπός τής πολιτικής τοΰ κόμματος κα'ι τοΰ Σ ο 
βιετικού κράτους είναι ή συνεχής βελτίωση τή ; υλική; κατάστα
σης τών έργαζομένων, ή Ιξασφάλιση τής πάρα πέρα άνθισης τής 
σοβιετικής κοινωνίας.

‘ Η  πολιτική τοΰ κόμματος, Αντανακλώντας τ'ις Ανάγκες Ιξέ
λιξης τής υλικής ζωής τής σοβιετικής κοινωνίας, στηρίζεται στή 
δημιουργική δράση τοΰ λαοΰ, έχει τήν Ανεπιφύλακτη υποστήριξή 
του, είναι μεγάλη δύναμη πού δργανώνει, κινητοποιεί κα'ι μετα
σχηματίζει, δύναμη πού κατευθύνει τήν κίνηση τής σοβιετικής 
κοινωνίας πρός τόν κομμουνισμό.

Τό Κομμουνιστικό Κ όμμα βάζει στήν ώ ρα  τους νέα καθή
κοντα, Ιπεξεργάζεται πολιτικές θέσεις πού Ανταποκρίνονται στά 
συγκεκριμένα Ιστορικά στάδια τής έξέλιξης, δίνει στό λαό ένα 
Ιπιστημονικό πρόγραμμα πρακτικής δράσης, χαράζει τή σωστή 
γραμμή καί τούς τρόπους τής πραγματοποίησής της. Διαφορετικά 
δέ θά  ήταν δυνατό νά κτισθεϊ ή κομμουνιστική κοινωνία.

Ό  μεγάλος Λένιν Από τά πρώτα Ακόμα χρόνια τής ύπαρξης 
τοΰ Σοβιετικοΰ κράτους Ιπεξεργάστηκε ένα Ιπιστημονιχό θεμε
λιωμένο πρόγραμμα μετατροπής τής οΙκονομικά καθυστερημένης 
Ρω σίας σε πρωτοπόρα, Ισχυρή σοσιαλιστική δύναμη. Α ύτό τό 
πρόγραμμα τοΰ Λένιν είχε γιά όδηγό του τό κόμμα κατά. τήν 
έπεξεργασία τοΰ σχεδίου Ανοικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ στή 
χώρα μας.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα, ξεκινώντας Από τούς Αντικειμενι
κούς νόμους τής οικονομικής Ιξέλιξης τής κοινωνίας, μέ βάση τόν 
υπολογισμό τώ ν Αναγκών Ιξέλιξης τής υλικής ζωής τής χώρας 
μας, έβαλε σέ δλη του τήν έκταση τό καθήκον τής μετατροπής 
τής χώρας μας Από Αγροτική σέ βιομηχανική, οΙκονομικά Ανε
ξάρτητη Από τ'ις κεφαλαιοκρατικές χώρες. Αύτή ήταν ή γενική 
γραμμή τής πολιτικής τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Τό σχέ
διο τής σοσιαλιστικής Ικβιομηχάνισης τής χώρας κα'ι τής κολε
κτιβοποίησης τής Αγροτικής οικονομίας Ιξόπλισε τό σοβιετικό λαό 
στήν πάλη για τή δημιουργία τής οίκονομικής βάσης τοΰ σοσια
λισμού. Τ ό σχέδιο αύτό πραγματοποιήθηκε μέ Ιπιτυχία Από τό 
σοβιετικό λαό στά χρόνια τών προπολεμικών πεντάχρονων. Τό 
Αποτέλεσμα τής πραγματοποίησης τοΰ σχεδίου τής σοσιαλιστικής 
Ικβιομηχάνισης τής χώρας κα'ι τής κολεκτιβοποίησης τής Αγροτικής
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οικονομίας στή χώρα μας ήταν δτι Ιξαλείφθηκαν δριστικά ot 
Ικμεταλλευτικές τάξεις, Ιξαλείφθηκε μιά γιά πάντα ή έκμετάλ- 
λευση άνθρώπου άπό άνθρωπο, δημιουργήθηκε Ινα νέο κοινωνικό 
καθεστώς—δ σοσιαλισμός.

Στό  18ο Συνέδριο τό Κομμουνιστικό Κόμμα, ξεκινώντας άπό 
τίς υλικές άνάγκες τής σοσιαλιστικής κοινωνίας καθόρισε τό πρό
γραμμα τής πάρα πέρα έξέλιξης τής σοβιετικής κοινωνίας πρός 
τόν κομμουνισμό.

Τέτιο πρόγραμμα πάρα πέρα Ιξέλιξης στό δρόμο τοΰ β α 
θμιαίου περάσματος άπό τό σοσιαλισμό στόν κομμουνισμό είναι 
οί άποφάσεις τοΰ 19ου Συνεδρίου τοΰ κόμματος καί τό πέμπτο 
πεντάχρονο σχέδιο ανάπτυξης τής Ε Σ Σ Δ . Τ ό πέμπτο πεντάχρονο 
σχέδιο άνάπτυξης τής Ε Σ Σ Δ  κατασιρώθηκε με βάση τόν Απο
λογισμό στόν άνώτατο βαθμό τώ ν  ώριμασμένων άναγκών Ιξέ
λιξης της ΰλικής ζω ής τής σοβιετικής κοινωνίας, με βάση τόν 
ΰπολογισμό τών συμφερόντων τοΰ λαοΰ. Τό σχέδιο αύτό αποτε
λεί εΰγλωτη μαρτυρία της αυξανόμενης δύναμης καί ΐσχής τής 
σοσιαλιστικής μας Πατρίδας, μαρτυρία τών μεγαλειώδικων επιτυ
χιών τής σοσιαλιστικής οικονομίας καί τοΰ σοσιαλιστικοΰ πολι- 
τισμοΰ. Ή  πάρα πέρα άνάπτυξη δλων τών κλάδων τής βιομηχα
νίας καί τής άγροτικής οίκονομίας καί ή άνθιση τοΰ πσλιτισμοΰ 
άποτελοΰν άπαραίτητο δρο για τήν Ικανοποίηση τών αυξανόμε
νων υλικών καί πολιτιστικών άναγκών τών έργαζομένων, γιά τήν 
ευημερία δλου τοΰ σοβιετιχοΰ λαοΰ. Ό λ ε ς  οί Ιπιτυχίες πού Ιχει 
σημειώσει δ  σοβιετικός λαός είναι τό άποτέλεσμα τής σννεποΰς 
Ιφαρμογής τής πολιτικής πΟυ Ιπεξεργάστηκε τό Κομμουνιστικό 
Κόμμα.

Ή  θέση τοΰ μαρξιστικοΰ φιλοσοφικοΰ ύλισμοϋ γιά τό πρω· 
τεΰον τής ΰλης καί γιά τό δεντερεΰον τής συνείδησης βοηθά νά 
Ιξηγηθεΐ σω στά ή πρωταρχική σημασία πού Ιχουν οί ΰλικοί δροι 
τής ζωής γιά τό χτίσιμο τής κομμουνιστικής κοινωνίας χαί κινη
τοποιεί τό λαό γιά τό άνέβασμα τής παραγωγικότητας τής Ιργα- 
σίας, που άποτελεΐ άποφασιστικό παράγοντα για τό κτίσιμο τοΰ 
κομμουνισμοΰ. Καθοδηγούμενοι άπό αύτή τή θέση τό χόμμα χαί 
δλος ό λαός λύνουν χαί τά Ιδεολογικά προβλήματα.

Σπουδαιότατο πολιτικό καί Ιδεολογικό καθήκον τοΰ κόμματος 
στήν περίοδο τόΰ βαθμιαίου περάσματος άπό τό  σοσιαλισμό στόν 
κομμουνισμό είναι ή κάθαρση τής συνείδησης τών άνθρώπων άπό 
τίς Ιπιβιώσεις τοΰ χαπιταλισμοΰ, ή διαπαιδαγώγηση δλου τοΰ 
λαοΰ μέ κομμουνιστικό πνεΰμα.

‘ Η συνείδηση τών άνθρώπων στήν δνάπτυξή της μένει πίσω
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■άαώ τήν οίκονομική τους θέση. Τ ο  συμπέρασμα αύτό γιά τήν κα
θυστέρηση τής συνείδησης άπό τό είναι βασίζεται στή μαρξιστική 
θέση δτι ή ΰλη είναι τό πρωτεΰον κα'ι ή συνείδηση τό δευτε
ρεΰον. Ή  συνείδηση τών άνθρώπων είναι ή Αντανάκλαση τοΰ 
κοινωνικοί τους είναι. Π ρώ τα άλλάζει τό κοινωνικό είναι τών 
άνθρώπων κι επειτα αλλάζει ή κοινωνική τους συνείδηση.

Στήν Ε Σ Σ Δ , μέ βάση τή νίκη τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τους 
ριζικούς μετασχηματισμούς στήν οικονομία, συντελέστηκαν ούσιώ- 
δικες άλλαγές στή συνείδηση τών σοβιετικών άνθρώπων. Ά λ λα ξε  
ή πνευματική τους φυσιογνωμία. ‘ Ο σοβιετικός λαός στό σι'ναλό 
του είναι δραστήριος καί συνειδητός οίκοδόμος τοΰ κομμουνισμοΰ. 
Ω στόσο  διαιηροΰνται άκόμα καί δέν Ιχουν ξεπεραστεΐ οί Ιπιβιώ- 
σεις τοΰ καπιταλισμοΰ στή συνείδηση δρισμένης μερίδας τής σο 
βιετικής κοι\ωνίας. 01 Ιπιβιώσεις αύτές βρίσκουν τήν Ικδηλωσή 
τους στήν Ιργασία— μέ τή μορφή παραβιάσεων τής πειθαρχίας 
τής δουλιάς κτλ., στήν Ιδεολογία— μέτή μορφή τοΰ άστικοΰ Ιθνι- 
κισμοΰ, τοΰ άντικημενισμοΰ, τοΰ κοσμοπολιτισμοΰ, τής Απόκλι
σης μπροστά στόν άστικό πολιτισμό, τής έλλειψης έμμονης στίς 
Ιδέες κλπ.

‘ Η πάλη Ιναντίον τών Ιπιβιώσεων τοΰ καπιταλισμοΰ στή συ
νείδηση τών άνθρώπων καί τό ξεπέρασμά τους θά  γίνονται μέ 
τόσο μεγαλύτερη Ιπιτυχία, δσο πληρέστερα καί βαθύτερα ot σο
βιετικοί άνθρωποι θά  άποκτοΰν Ιπίγνωση τών νέων Ικείνων προ
τσές, που συντελοΰνται στή σοσιαλιστική μας ζωή. Τό καθήκον 
τηΰ κόμματος είναι νά βοηθήσει μέ δλα τά μέσα τής Ιδεολογικής 
Ιπίδρασης δλους τους σοβιετικούς άνθρώπους νά κατανοήσουν 
γρηγορότερα τό σοσιαλιστικό τους είναι, νά καλλιεργήσει στούς 
σοβιετικούς άνθρώπους τήν κομμουνιστική συνείδηση, τήν πίστη 
στό άκατανίκητο τής μεγάλης υπόθεσης τοΰ κομμουνισμού, τήν 
άφοσίωση σ ιό  κόμμα καί στή σοσιαλιστική Π ατρίδα.

Τεράστια σημασία γιά τήν καταπολέμηση των Ιπιβιώσεων 
τοΰ καπιταλισμού στή συνείδηση τών άνθρώπων έχουν ot άποφά- 
σεις τής ΚΕ τοΰ κόμματος σχετικά μέ τά ζητήματα τής Ιδεολο
γικής δουλιάς. Ot άποφάσεις αύτές κατευθύνουν τήν Ιδεολογική 
δουλιά τοΰ κόμματος πρός τό σταθερό ξεπέρασμα τών ύπολειμ· 
μάτων τής άστικής Ιδεολογίας, πρός τό δυνάμωμα τής άδιαλλα- 
ξίας άπέναντι στίς κάθε λογής Ιδεολογικές διαστρεβλώσεις.

Ή  θέση τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικοΰ ύλισμοΰ γιά τό πρω 
τεΰον τής ΰλης καί τό δευτερεΰον τής συνείδησης Ιχει τεράστια ση
μασία γιά τήν πετυχημένη άνάπτυξη τής σοβιετικής έπιστήμης.

Ή  μαρξιστική λύση τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας
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άποτελεΐ γιά τούς πρωτοπόρους σοβιετικούς Επιστήμονες τό θ εω 
ρητικό βάθρο στήν πάλη τους έναντίον τών υποκειμενικό - Ιδεα- 
λιστιχών διαστρεβλώσεων στήν Ιπιστήμη. Ό  υποκειμενισμός στήν 
Ιπιστήμη σημαίνει δρνηση τοδ πρωτεύοντος τής ΰλης, τής φύσης, 
δρνηση τοΰ άντικειμενικοϋ χαρακτήρα τών νόμων τής Ιπιστή- 
μης. Ό  υποκειμενισμός στήν Ιπιστήμη, δπως τόδειξαν οί συζη
τήσεις πού Ιγιναν σχετικά μέ τή βιολογία, τή φυσολογία, τή γλωσ
σολογία καί τήν πολιτική οΐχονομία, όδηγεΐ σέ τελευταία α νά 
λυση στήν κατάργηση τής Ιπιστήμης. Ά π οτελεΐ Ιμπόδιο στό δρό
μο τής πάρα πέρα άνάπτυξης τής πρωτοπόρας, τής σοβιετικής 
έπιστημης.

*Η γνήσια Ιπιστήμη στηρίζεται στή μαρξιστική · λενινιστική 
κοσμοθεωρία, ξεκινά άπό τήν παραδοχή τοΰ πρωτεύοντος τής 
ΰλης, άπό τήν παραδοχή τών άντιχειμενικών νομοτελειών τής φύ
σης καί τής κοινωνίας, πού άντανάκλαση τους είναι οί νόμοι τής 
Ιπιστήμης. “ Ολοι οί κλάδοι τής Ιπιστήμης άντλοΰν άπό τό μαρ
ξιστικό φιλοσοφικό ΰλισμό τ'ις καθοδηγητικές Ιδέες γιά τήν εφ α ρ
μογή μιας συνεποΰς-ΰλιστιχής γραμμής χα'ι για τήν άποφασιστι- 
χή πάλη Ιναντίον τοϋ Ιδεαλισμού. Ή  φυσική χα'ι ή χημεία, τά 
μαθηματικά χα'ι ή αστρονομία-, ή βιολογία χα'ι οί ψυχολογία—  
δλοι οί κλάδοι τοΰ ΙπιστητοΟ στή σοβιετική επιστήμη καθοδη
γούνται άπό τό μαρξιστικό φιλοσοφικό υλισμό κα'ι σημειώνουν 
πάνω σ ’  αυτή τή βάση δλοένα καί νέες Ιπιτυχίες.

Έ τ σ ι , λόγου χάρη, ή συνεπής υλιστική λύση τοΰ βασικοΰ φιλο
σοφικού ζητήματος Ιχει Ιξαιρετική σημασία για τήν ψυχολογία.

Ή  άστική ψυχολογία ξεκινώντας άπό τήν ιδεαλιστική λύση 
τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας, θεω ρώντας τόν εξωτερι
κό κόσμο δευτερεϋον χα'ι ,Ιξαρτώμενο άπό τή νόηση, άπό τή συ
νείδηση τού άνθρώπου, πλαστογραφεί τά γεγονότα, μετατρέπε- 
ται σέ θεωρητικολόγο, Ινατενιστικό επιστημονικό κλάδο, πού 5έ 
στηρίζεται σέ Ιπιστημονιχό Ιδαφος.

Σέ συμφωνία μέ τή μαρξιστική θέση για τό πρωτεύον τής 
ΰλης κα'ι τό δευτερεϋον τής συνείδησης, ή υλιστική σοβιετική ψυ
χολογία θεωρεί τή νόηση προϊόν τή ; λειτουργίας τοΰ Ιγκεφά
λου, λειτουργίας συντελούμενης μέ όλότελα χοθορισμένες νομο
τέλειες, πού ανακαλύφθηκαν άπό τό μεγάλο Ρ ώ σο  Ιπιπτήμονα 
I. Π . Π άβλοφ. Ό  Ιξωτερικός κόσμος καθορίζει τόσο τή γέννηση 
τοϋ ίδιου τοϋ προτσές τής νόησης, τής αντανάκλασης, δσο χα'ι 
δλες τ'ις υπόλοιπες Ιδιομορφίες τής νοητικής λειτουργίας.

Ή  λύση πού δίνει ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός στό 
βασικό ζήτημα τής φιλοσοφίας ?χει μεγάλη καθοδηγητιχή σημα
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σία καί για έπιστήμες σαν τήν ιατρική (Ιδιαίτερα για τήν ψυχια
τρική), τή βιολογία, τήν παιδαγωγική, τή γλωσσολογία κ. δ.

Τεράστια σημασία εχει για τή σοβιετική παιδαγωγική καί 
ψυχολογία ή μαρξιστική λΰση τοΰ ζητήματος σχετικά μέ τό πρω 
τεύον τής ΰλης καί τό δευτερεΰον τής συνείδησης. 'Η  εφαρμογή 
αυτής τής θέσης στή λΰση τών παιδαγωγικών καί ψυχολογικών 
προβλημάτων δεν μπορεί παρά νά συμβάλει στήν πετυχημένη καί 
σωστή Επεξεργασία μιας σειράς προβλημάτων πού έχουν τερά
στια πρακτική σημασία. Συνάμα ή εφαρμογή αυτής τής θέσης 
βοηθάει νά ξεσκεπάζουμε τίς διάφορες παιδολογικές, ρατσιστικές 
καί άλλες αντιεπιστημονικές αντιλήψεις για εμφυτες κλίσεις, εμφυ- 
τες Ικανότητες, φυσικές ατέλειες ορισμένων άνθρώπων καί ολό
κληρων φυλών. Αυτές άκριβώς οί ίδεαλιστικές καί άντιδραστικές 
άπόψεις διαφημίζονται πλατιά στή σημερινή περίοδο άπό τούς 
όμερικανούς ψευτοεπιστήμονες, πού έπιδιώκουν νά προετοιμά
σουν τίς λαϊκές μάζες για νά χρησιμοποιηθούν σάν κρέας για 
κανόνια σ ’  Ιναν καινούργιο πόλεμο.

Ή  θέση τοΰ μαρξιστικοΰ φιλοσοφικού υλισμού γιά τό π ρω 
τεΰον τής ΰλης καί τό δευτερεΰον τής συνείδησης, τής νόησης, 
Ιχει καθοδηγητική σημασία για δλους τούς κλάδους τής γνώσης. 
’ Αποτελεί καθοδηγητική άρχή για τή γνώση τών νόμων τής φ ΰ 
σης καί για τό μετασχηματισμό τής φΰσης, άποτελεΐ δξΰτατο 
δπλο πάλης κατά τών άντιδραστικών Ιδεαλιστικών θεω ριώ ν μέσα 
στήν έπιστήμη.

Στή σοβιετική χώρα ή έπιστήμη ?χει γίνει Ισχυρό δπλο γιά 
τόν έπαναστατικό μετασχηματισμό τής φΰσης. 'Η  σοβιετική έπι
στήμη μέ τήν ολοένα βαθύτερη καί πληρέστερη κατανόηση τών 
άντικειμενικών νόμων τής φΰσης συμβάλλει δραστήρια στή χρη
σιμοποίησή τους πρός τό συμφέρον δλης τής κοινωνίας.

'Ο  “ Ενγκελς, μιλώντας για τήν ένεργή ανάμιξη τοΰ άνθρώ
που στή φυσική έξέλιξη τής φΰσης, έγραφε: « .. .Σ έ  δσο μεγαλύ
τερο βαθμό θά  γίνεται αυτό τό  γεγονός, σέ τόσο μεγαλύτερο 
βαθμό οί άνθρωποι δχι μόνο θά  νιώθουν ξανά τήν ενότητά τους 
μέ τή φΰση, άλλα καί θά  άποκτοΰν συνείδηση αύτής τής ενότη
τας, καί ετσι θά  γίνει άδύνατη ή παράλογη καί άντιφυσική εκεί
νη άντίληψη δτι υπάρχει κάποια άντίθεση άνάμεσα στό πνεύμα 
καί τήν ΰλη, άνάμεσα στόν δνθρωπ ο καί τή φΰση, άνάμεσα 
στήν ψυχή καί τό σώ μ α ...»  *.

1. Φ. "Ενγχιλς. Διαλεκτική τής φύσης, 1953, σελ. 141.
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Σ Υ Ν Τ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

'Η  παραδοχή τοΰ πρωτεύοντος τής ΰλης καί τοΰ δευτερεΰον- 
τος τής συνείδησης είναι τό βάθρο τής έπιστημονικής υλιστικής 
κοσμοθεωρίας. Ή  υλιστική λΰση τοΰ βασικού ζητήματος τής φι
λοσοφίας σημαίνει παραδοχή τής αρχής δτι ή φΰση αποτελεί αν
τικειμενική πραγματικότητα, πού υπάρχει ?ξω καί άνεξάρτητα 
άπό τή συνείδηση. ‘ Η  παραδοχή τοΰ πρωτεύοντος τής ΰλης, τής 
φΰσης, τοΰ είναι, καί τοϋ δευτερεΰοντος τής συνείδησης, τής 
Ιδέας, τοΰ πνεΰματος, αποτελεί δξύ Ιδεολογικό δπλο πάλης κατά 
τοΰ Ιδεαλισμού, τής παπαδοσΰνης καί κάθε άλλης εκδήλωσης 
σκοταδισμού:

'Η  μαρξιστική λΰση τοϋ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας 
άποτελεΐ τό Ιδεολογικό, τό θεωρητικό βάθρο για τή φυσιογνω
σία κατά τή μελέτη τής ζωής σάν Ιδιαίτερης μορφής κίνησης τής 
ΰλης, κατά τήν έρευνα τοΰ ζητήματος τής προέλευσης τής ζωής, 
τών νόμων καί τών μορφών της, κατά τήν υλιστική ερμηνεία 
τής ανώτερης νευρικής λειτουργίας καί τών νομοτελειών της.

Ή  διδασκαλία τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ σχετικά μέ τήν Ινό- 
τητα γλώσσας καί νόησης αποτελεί ξεκάθαρο πρότυπο Ιφαρμο- 
γής τοΰ βασικού ζητήματος τής φιλοσοφίας σέ σπουδαιότατα φαι* 
νόμενα τής κοινωνικής ζωής. Οί κλασικοί τοϋ μαρξισμού - λενι- 
νισμοΰ, θεμελιώνοντας θεωρητικά τήν αδιάσπαστη σύνδεση γλώσ
σας καί νόησης, έδειξαν δτι ή νόηση καί ή γλώσσα είναι προϊόν
τα τής έξέλιξης τής κοινωνίας. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλι- 
σμός, υποστηρίζοντας δτι ή νόηση είναι αναπόστατη άπό τή 
γλώσσα, καταφέρει θανάσιμο πλήγμα στόν Ιδεαλισμό, πού άπο- 
σπά τή νόηση από τή «φυσική ΰλη? τής γλώσσας.

*Η μαρξιστική θέση για τό πρωτεΰον τής ΰλης καί τό δευ- 
τερεϋον τής συνείδησης δίνει τή μοναδικά σωστή εξήγηση τής 
άμοιβαίας σχέσης Ιδεατού καί ΰλικοϋ. ‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφι
κός υλισμός, υποστηρίζοντας τή θέση δτι ή ΰλη είναι ή πηγή τής 
συνείδησης, τής νόησης, καί ό Ιγκέφαλος τό δργανο τής σκέψης, 
διδάσκει δτι ή συνείδηση, ή νόηση άσκεΐ άντίστροφη έπίδραση 
πάνω στό είναι. Ή  άναγνώριση τοΰ ένεργοΰ ρόλου τής συνεί
δησης, τών Ιδεών, άποτελεΐ δξύ ιδεολογικό δπλο πάλης έναντίον 
τοϋ σΐκονομιστικοϋ ΰλισμοϋ καί δλων τών άλλων Ικχυδαϊστικών 
θεωριών.

Τό κοινωνικό είναι, διδάσκει δ μαρξισμός, είναι τό πρωτεύον, 
ίνώ  ή κοινωνική συνείδηση ' είναι τό δευτερεΰον. Ή  θέση τοϋ 
μαρξιστικού φιλοσοφικού ΰλισμοϋ γιά τό πρωτεύον τοϋ κοινω-
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νικοΰ είναι καί τό δευτερεϋον τής κοινωνικής συνείδησης εχει τε
ράστια σημασία για τήν πρακτική δράση τοϋ Κομμουνιστικού 
Κ όμματος κα'ι τοϋ Σοβιετικού κράτους. “ Ολη ή ιστορία τοΰ Κ ομ
μουνιστικού Κόμματος καί τοΰ σοσιαλιστικού κράτους άποτελεΐ 
λαμπρό παράδειγμα Ιπιστημονικής, δημιουργικής έφαρμογής τής 
μαρξιστικής αυτής θέσης κατά τή λύση τών πολυπλοκότατων ζη
τημάτων, που προκύπτουν στήν πορεία τής ανοικοδόμησης τοΰ 
οοσιαλισμοΰffa i τοΰ κομμουνισμοϋ.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ Ε Κ Α Τ Ο

Η  Γ Ν Ω Σ ΙΜ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο ΣΜ Ο Υ  
Κ Α Ι ΤΩ Ν Ν Ο Μ Ο ΤΕΛ Ε ΙΩ Ν  Τ Ο Υ

1. *Η ριζική άντίθεση τοΰ ύλισμοΰ πρός τόν Ιδεαλισμό 
στό ζήτημα τής γνωσιμότητας τοΰ κόσμου

Τό βασικό ζήτημα τής φ ιλοσοφ ίας— τό ζήτημα τής σχέσης τής 
νόησης πρός τό είναι— έχει, δπως είναι γνωστό, δυό πλευ

ρές. Π ρώ το, έΐναι Απαραίτητο νά διασαφηνιστεί, ποιό είναι τό 
πρωτεϋον— ή συνείδηση ή ή ΰλη. Δεύτερο, είναι Απαραίτητο νά 
δοθεί Απάντηση στό Ιρώτημα : «Είναι σέ θέση ή νόησή μας νά 
γνωρίσει τόν πραγματικό κόσμο, μπορούμε στις παραστάσεις μας 
κα'ι στ'ις Ιννοιές μας για τόν πραγματικά κόσμο νά σχηματίσουμε 
μιά πιστή Αντανάκλαση τής πρ αγμ ατικ ότη τας;»1.

*0 Μ άρξ κα'ι δ “ Ενγκελς ξεσκέπασαν τούς ιδεαλιστές, πού 
Αρνοΰνταν τή δυνατότητα γνώσης τού ύλικοΰ κόσμου, καί Ιπε- 
ξεργάστηκαν μια ποιοτικά νέα διαλεκτική - υλιστική θεω ρία 
τής γνώσης. Σ τα  Ιργα τοΰ Λένιν ή γνωσιοθεωρία τοΰ μαρ
ξισμού πλουτίστηκε με νέες σπουδαίες θέσεις καί συμπερά* 
σματα. *Η μαρξιστική θεωρία τή ; γνώσης προώθησε σέ πρώτη 
μοίρα τό ζήτημα τοΰ ρόλου τής πράξης στή γνώση τοΰ κόσμου, 
τό ζήτημα τής διαλεκτικής τοΰ ϊδιου τοΰ προτσές τής γνώσης.

‘ Η  μαρξιστική θεωρία τής γνώσης ξεκινά Από τό δτι ή ΰλη 
είναι ή πηγή τών αισθημάτων, Ινώ τα αισθήματα είναι Αντανά
κλαση τοΰ είναι, Αντανάκλαση τής ΰλης στή συνείδηση τού Ανθρώ-

1. Φ. Ένγκελς, *0 Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γερ
μανικής κλασικής φιλοσοφίας, 1952, σελ. 16.
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που. Ή  μαρξιστική γνωσιοθεωρία Ανασκευάζει τόν Ισχυρισμό τών 
Ιδεαλιστών φιλοσόφων δτι υπάρχουν «πράγματα καθευτά», δπως 
τά λένε, που είναι δήθεν απολύτως Αγνώσιμα. Σε αντίθεση πρός 
τόν Ιδεαλισμό ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός υποστηρίζει δτι 
ό κόσμος είναι γνώσιμος. Οί Ιπαληθευμένες από τήν πράξη, από 
τήν Ιμπειρία γνώσεις τών Ανθρώπων γιά τούς νόμους τής φύσης 
είναι Εγκυρες, αντικειμενικά Αληθινές.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός υποστηρίζει δτι τό προ
τσές τής γνώσης είναι Ανεξάντλητο, γιατί στήν άπειρη φύση δίπλα 
στα ήδη γνωσμένα αντικείμενα καί φαινόμενα υπάρχουν πάντα 
άντικείμενα καί φαινόμενα πού δέν ϊχουν ακόμα γνωσθεΐ. 'Ω στό
σο αυτά τά αντικείμενα καί φαινόμενα γνωρίζονται όλοένα καί 
βαθύτερα στήν πορεία τής κοινωνικο· παραγωγικής δράσης τών 
άνθρώπων καί τής Ανάπτυξης τών Ιπιστημών.

Κριτική της Ιδεαλιστικής δρνησης της δυνατότητας γ νώ 
σης τοΰ κόσμου. ‘ Ο φιλοσοφικός Ιδεαλισμός είτε Αρνεΐται ανοι
κτά τή δυνατότητα γνώσης τοΰ κόσμου καί τών νομοτελειών του, 
εϊτε, Ινώ  στα λόγια παραδέχεται τή γνωσιμότητα τοϋ κόσμου, 
στήν πράξη δδηγεΐ στόν Αγνωστικισμό. « 'Ο  δρος αγνωστικιστής ε ί
ναι Ιλληνική λέξη πού Αποτελεΐται άπό τό στερητικό α καί τή λέξη 
gnosis— γνώ σιζ. Ό  Αγνωστικιστής λέει : δέν ξέρω  δν υπάρχει ή δχι 
αντικειμενική πραγματικότητα πού ν’  αντανακλάται, ν’  απεικονί
ζεται άπό τίς αισθήσεις μας, δηλώνω δτι είναι αδύνατο νά τό 
γνωρίσω  αύ τό ...«\  Οί Αντικειμενικοί Ιδεαλιστές στα λόγια παρα
δέχονται τή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου. Ά π ό  τό όίλλο μέρος δμως 
Ισχυρίζονται δτι στο προτσές τής γνώσης ό άνθρωπος γνωρίζει δχι 
τή φύση, αλλά κάποιο «κοσμικό πνεύμα», δηλ. τό θεό. Οί Υπο
κειμενικοί Ιδεαλιστές Ανακηρύττουν τα αισθήματα ή τή νόηση μ ο 
ναδικά αντικείμενα τής γνώσης. Συνεπώς, δλες οί παραλλαγές τοϋ 
Ιδεαλισμοΰ ετσι ή αλλιώς αμφισβητούν τή δυνατότητα γνώσης 
άπό τόν άνθρωπο τοΰ ΰλικοϋ κόσμου, δηλ. τοΰ κόσμου πού υπάρ
χει ?ξω  καί άνεξάρτητα Από τή συνείδηση. Στήν δρνηση Από μέ
ρους τών Ιδεαλιστών τής γνωσιμότητας τοΰ κόσμου καί στή δια
βεβαίωση από μέρους τών υλιστών δτι υπάρχει ή δυνατότητα γνώ 
σης τοΰ κόσμου αποκαλύπτεται ή ριζική αντίθεση ΰλισμοΰ καί 
Ιδεαλισμοΰ στα ζητήματα τής γνωσιοθεωρίας.

Οί Αγνωστικιστές τοϋ είδους τοΰ υποκειμενικού Ιδεαλιστή Χ ιούμ

Ι.'Β . I. Λέην, Άπαντα, τόμ. 14ος οελ. 115.
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Ισχυρίζονταν δτι ol άνθρωποι γνωρίζουν μόνο τά αίσθήματά τους 
Ινώ  δλα δσα βρίσκονται έξω  άπό τά δρια τών αισθημάτων είναι 
άπολΰτως άγνώσιμα. Κατά τή γνώμη τών άγνωστικιστών δ άν 
θρωπος 5έν μπορεί νά «ύπερπηδήσει» τά δρια τοϋ αίσθήματος. 
Γ ι ’  αυτό ό άγνωσηκιστής Χιούμ πρότεινε, λόγου χάρη, νά πα
ραμερίσουμε τελείως τό ζήτημα τοϋ αν υπάρχει κάτι πέρα άπό 
τά δρια τών άνθρώπινων αισθημάτων.

Σέ διάκριση άπό τόν Χιοΰμ, ό Κάντ δεχόταν τήν ύπαρξη 
«πραγμάτων καθευτά», πραγμάτων εξω  άπό μάς κι αυτό ήταν 
μια όρισμένη παραχώρηση στόν ύλισμό. "Οταν δμως δ Κάντ διε- 
κήρυττε δτι αύτό τό «πράγμα καθεαυτό» είναι άγνώσιμο, δτι 
«άνήκει στο Ιπένεινα», δτι ύπάρχει εκτός χώρου καί χρόνου, 
στήν περίπτωση αύτή Ινεργοϋσε σάν Ιδεαλιστής, άγνωσηκιστής, 
σαν δπαδος και προπαγανδιστής τής παπαδοσΰνης.

Ό  άγνωστικισμός— συστατικό μέρος τής άντιδραστικής, άστι- 
κής, ίδεαλιστικής κοσμοθεωρίας— είναι άσπονδος Ιχθρός τής Ιπι- 
«ιτήμης. Στις συνθήκες τοϋ σαπίσματος τοϋ καπιταλισμοΰ οί θεω 
ρητικοί τής Ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης, φοβούμενοι θανάσιμα 
τήν αύξηση τών δυνάμεων τής είρήνης, τής δημοκρατίας καί τοϋ 
σοσιαλισμού, προπαγανδίζουν πολύ πλατιά τόν ογνωστικισμό, άρ- 
νοϋνται τή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου κα'ι χαρακτηρίζουν άντιεπι- 
στημονικές τίς έγκυρες γνώσεις, τίς Ιπαληθευμένες άπό τήν πρά
ξη. “ Αν τό 18ο αίώνα ό άγνωστικιστής Κάντ δήλωνε δτι περιό
ρισε τή γνώση μέ σκοπό να κάνει τόπο στήν πίστη, οί σύγχρονοι 
Αγνωστικιστές τοΰ Ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου καλοϋν σέ πλήρη 
υποταγή τής έπιστήμης στή θρησκεία.

Στή «θεωρητική θεμελίωση» τοΰ περιορισμένου χαρακτήρα 
τοΰ άνθρώπινου λογικοϋ καί τής άνθρώπινης γνώσης, στούς ισχυ
ρισμούς δτι ή έπιστήμη είναι άνίσχυρη, στό άνοικτό κήρυγμα τοΰ 
μυστικισμοΰ άφιερώνονται πολυάριθμες «Ιργασίες» στίς Η Π Α , 
στήν ’ Αγγλία καί στίς άλλες Ιμπεριαλιστικές χώρες. Ό  άγνωστι- 
κισμός, ή έλλειψη πίστης στή δυνατότητα γνώσης τοΰ κόσμου, 
βρίσκει τήν έκφρασή του στούς ίδιους κιόλας τούς τίτλους αύτών 
τών «Ιργασιών» : «Τ α  δρια τής Ιπιστήμης», « Ή  Ιξέγερση Ιναν- 
τίον τοΰ λογικοΰ» κ .5, Σ τό  βιβλιαράκι τοϋ Γκ.Μ αρσέλ «Ο ί άνθρω 
ποι Ιναντίον τοϋ άνθρώπινου», πού βγήκε στό Παρίσι τό 1951, δ 
συγγραφέας δηλώνει δτι πρώτη ύποχρέωση τοΰ φιλοσόφου εϊναι 
δήθεν ν ’  άποδείξειδτι ύπάρχουν απόλυτα άγνώσιμες περιοχές τής 
πραγματικότητας.

Οί άστοί φιλόσοφοι δικαιολογοΰν τή χρησιμοποίηση τών Ιπι- 
στημονικών γνώσεων μόνο για τήν άποκόμιση ανώτατου κέρδους
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άρνοϋνται δμως στήν Ιπιστήμη τό δικαίωμα νά εισχωρεί βαθιά 
στήν ούσία τών φαινομένων καί ν ’  άνακαλΰπτει τούς αντικειμενι
κούς νόμους τής φΰσης. "Ο σο ή άστική τάξη στήν πάλη της κατά 
τοϋ φεουδαρχικοΰ καθεστώτος χρησιμοποιούσε τούς αντικειμενι
κούς οίκονομικούς νόμους, οί θεωρητικοί τής άστικής τάξης προ
σπαθούσαν ν’  άνακαλΰψουν αυτούς τούς νόμους. Σάν παράδει
γμα μπορούν νά χρησιμεύσουν οί οικονομικές αντιλήψεις τών κλα
σικών τής αγγλικής άστικής πολιτικής οικονομίας Ά ν τ α μ  Σ μ ίθ  
καί Ντάβιντ Ρικάρντο. "Α ν καί οί οικονομολόγοι αύτοί δέν μπό
ρεσαν νά άνακαλΰψουν τούς νόμους τοΰ κεφαλαιοκρατικοϋ τρό
που παραγωγής, ωστόσο έπεδίωξαν να Ιξετάσουν έπιστημονικα 
τήν οίκονομική ζωή τής κοινωνίας.

Οί άντικειμενικές νομοτέλειες τής κοινωνικής Ιξέλιξης στήν 
περίοδο τοΰ Π ου  καί 18ου αΙώνα δέν έρχονταν σέ άντίθεση 
πρός τίς Ιστορικές έπιδιώξεις τής άστικής τάξης. "Οταν δμως οί 
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής επαψαν να άνταποκρίνοντα» 
στό χαρακτήρα τών παραγωγικών δυνάμεων, τότε ή ίδια ή πα
ραδοχή τής δράσης άντικειμενικών νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας 
άρχισε νά θεωρείται στασιαστική. Ό  υλισμός άνακηρΰχθηκε αίτία 
δλων τών κοινωνικών κλονισμών τής άστικής κοινωνίας, καί ή 
έννοια τοΰ άντικειμενικοΰ νόμου άρχισε νά σημαίνει άνιαρσία. 
Ή  δρνηση τής αντικειμενικής -  ιστορικής νομοτέλειας καί τής 
γνωσιμότητας τών κοινωνικών φαινομένων χαρακτηρίζει δλη τήν 
άστική κόινωνιολογία άπό τά μέσα τοΰ Ι9ου αΙώνα ω ς τά σή
μερα άκόμα.

Σ τά τέλη τοΰ 19ου καί στ'ις αρχές τοΰ 20οΰ αίώνα άπέκτησαν 
θλιβερή φήμη στό πεδίο τής δρνησης τής γνωσιμότητας τώ ν  
κοινωνικών φαινομένων ό Ρίκερτ κα'ι ό Βίντελμπαντ στή Γ ερμα
νία, καί στήν Ιποχή μας δ Μπόγκαρντους, δ Ντιοΰι κ. δ . στίς 
Η Π Α , δ Ράσσελ καί δ  Τοΰολς στήν ’ Αγγλία.

Σ τό  βιβλίο του «Ε ξου σ ία  καί προσωπικότηταν δ Μπ. Ρ άσ
σελ λέει δτι οί άνθρωποι «πιεζόμαστε άπό μια μεγάλη άσΰνειδη, 
άπρόσωπη δύναμη, πού άσκεΐ καθημερινό ξλεγχο πάνω μας κά· 
νοντάς μας δοΰλους τών περιστάσεων», μια δύναμη πού «δέν 
είμαστε σέ θέσή νά τή γνωρίσουμε».

Μέ τό ίδιο πνεύμα φλυαρούν καί οί Αντιδραστικοί κοινωνιο
λόγοι, οί άπολογητές τοϋ ΰποκειμενιχοϋ Ιδεαλισμού, ίσχυρίζόμε- 
νοι δτι «δέν υπάρχει γνώσιμη ίστορική άναγκαιότητα». Ό  ’ Α με
ρικανός φωτοσβέστης Τ ζώρτζ Σανταγιάνα θεωρεί τήν ίστορία 
καί τή σύγχρονη κοινωνία χάος δπου «κυριαρχεί δ ίρρασιονα- 
λισμός».
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"Έτσι ot αστοί ταχυδακτυλουργοί τής κοινωνιολογίας προσ
παθούν νά ξεμπερδέψουν μέ τήν κοινωνική επιστήμη, μέ τούς 
αντικειμενικούς νόμους τής Ιστορίας. Δέν είναι δύσκολο νά κατα
λάβει κανείς δτι ή τάση αυτή τών κοινωνιολόγων κα'ι τών πολι
τικών τής Ιμπεριαλιστικής κεφαλαιοκρατίας νά έξοστρακίσουν 
τούς Αντικειμενικούς νόμους από τήν ιστορία, ή καί νά τούς ανα
κηρύξουν αγνώσιμους, εχει ταξικό υπόβαθρο καί συμφέρει στους 
Ιμπεριαλιστές. "Α ν  δέν υπάρχουν αντικειμενικοί νόμοι εξέλιξης 
τής κοινωνίας, αυτό σημαίνει πώ ς τό μέλλον είναι άγνώσιμο, 
αόριστο. Καί οι θεωρητικοί τοΰ ιμπεριαλισμού απευθύνονται στις 
μάζες καί τις διαβεβαιώνουν δτι τάχα ό αγώνας γιά τό σοσια
λισμό, για τήν έλευθερία είναι ανεδαφικός, δέν μπορεί νά δόσει 
αποτελέσματα, κα'ι γι’  αυτό είναι ανάγκη νά σταματήσει «δ άσκο
πος αγώ νας», «ή μάταιη απώλεια δυνάμεων».

Παρόμοιες απόψεις διαδίδουν σήμερα κα'ι ot δεξιοί σοσιαλι
στές ηγέτες, πού χρησιμοποιούν τή διδασκαλία τοΰ Κάντ γιά νά 
αναθεωρήσουν τή μαρξιστική έπιστήμη τής κοινωνίας. Ot δεξιοί 
σοσιαλιστές ηγέτες προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά αποδείξουν 
δτι ή κοινωνική ζωή είναι άγνώσιμη, δτι δέν μπορεί τάχα νά 
Ιφαρμοστεΐ σ ’  αυτήν ή έννοια τής νομοτέλειας, έννοια πού κατά 
τή γνώμη τών καντιανών είναι καθαρά υποκειμενική, λογική κα
τασκευή. Τήν ερμηνεία τους τής κοινωνικής ζω ής τήν κατευθύ
νουν εναντίον τής μαρξιστικής θέσης τής γνωσιμότητας τών Αν
τικειμενικών οίκονομικών νόμων, έναντίον τής μαρξιστικής θέσης 
τοϋ αναπόφευκτου τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου κα'ι τής 
νίκης τοΰ σοσιαλισμοΰ, έναντίον τής θεωρίας τοϋ έπιστημονικοΰ 
κομμουνισμού.

"Ε τσι τό ταξικό συμφέρον τής αστικής τάξης, τό μίσος τής 
αστικής τάξης κα'ι τών θεωρητικών της πρός τόν κομμουνισμό, 
τούς οδηγεί στήν άρνηση τής γνωσιμότητας τών νόμων έξέλιξης 
τής κοινωνίας, στόν υποκειμενισμό κα'ι στήν άρνηση <ής δυνατό
τητας ύπαρξης έπιστήμης τής κοινωνίας γενικά.

Ό  ρόλος της πράξης στή γνώση τοΰ κόσμου. Ή  π αρα
γωγική δράση τών ανθρώπων, άπό τήν πρώτη αρχή τής έμφά- 
νισης τής ανθρώπινης κοινωνίας, αποτελεί τό βάθρο τής γνώσης 
τοϋ Ιξωτερικοϋ κόσμου άπό τους άνθρώπους. Ot έπιτυχίες στήν 
άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας αποτέλεσαν 
τήν πρώτη Ιπιβεβαίωση τής δρθότητας τών γνώσεων τών άν
θρώπ ων γιά τόν έξωτερικό κόσμο καί ταυτόχρονα έδειχναν τήν 
πραγματική σημασία καί τό ρόλο τής παραγωγικής δράσης τών
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άνθρώπων για τή γνώση τοϋ κόσμου καί τών \ομοτελειών του. 
"Έτσι ήδη πολυν καιρό πριν έμφανισθοΰν ot Ιδεαλιστές - αγνω 
στικιστές πού Αρνούνταν τή γνωσιμότητα τοϋ κόσμου, ή πρακτική, 
ή κοινωνικο - παραγωγική δράση τών άνθρώπων είχε Αποδείξει 
τή γνωσιμότητα τοϋ κόσμου xai τών νομοτελειών του.

Σέ άντίθεση πρός τόν Ιδεαλισμό δλα τά υλιστικά ρεύματα 
τής φιλοσοφίας είναι έχθριχά πρός τόν Αγνωστικισμό καί ύπο- 
στηρίζουν τήν άποψη τής γνωσιμότητας τοϋ κόσμου xai τών νο
μοτελείων του. Ω στόσο  ot μεταφυσικοί υλιστές δέν εβλεπαν τό 
αποφασιστικό μέσο πάλης Ιναντίον τοΰ αγνωστικισμού, έπειδή 
δέν καταλάβαιναν τή σημασία τής κοινωνικο - παραγωγικής δρά
σης τών άνθρώπων γιά τή γνώση τοϋ κόσμου. Οί προμαρξιστές 
υλιστές θεωρούσαν κριτήριο τής δρθότητας τής γνώσης τοΰ κό
σμου εϊτε τ'ις αισθήσεις (σενσουαλιστές, έμπειρικοί), είτε τό λο
γικό (ρασιοναλιστές), εϊτε τέλος τ'ις αισθήσεις καί τό λογικό, καί 
δχι τήν πράξη, τήν υλική κοινωνικο - παραγωγική δράση.

Ot εκπρόσωποι τοΰ ΰλιστιχοΰ στρατοπέδου στή φιλοσοφία 
συχνά στρέφονταν αυθόρμητα πρός τήν πράξη χα'ι ξεσκέπαζαν 
τόν Αγνωστικισμό. “Έ τσι, λόγου χάρη, ό Γερμανός υλιστής Λ . 
Φόυερμπαχ, παίρνοντας θέση έναντίον τοΰ Κάντ κα'ι τοΰ Χιούμ, 
ελεγε δτι οί φιλόσοφοι αΰτο'ι Από τή φιλοσοφική καθέδρα προ
σπαθούν νά Αποδείξουν τήν Αγνωσιμότητα τοΰ κόσμου, ένώ κα
ταβροχθίζοντας τήν τροφή στό σπίτι τους Αναιρούν τον αγνω
στικισμό τους. ‘ Ωστόσο καί δ Φόυερμπαχ Ανήγε τήν πράξη μόνο 
στήν Αμεσα αισθησιακή επαλήθευση τών δεδομένων τής νόησης 
κα'ι δέν καταλάβαινε τό ρόλο τής κοινωνικής παραγωγής γιά τό 
προτσές τής γνώσης.

‘ Ο μεγάλος Ρ ώσος επαναστάτης· δημοκράτης Ν. Γ . Τσερνισέφ- 
σκι, στήν πάλη του κατά τοϋ αγνωστικισμού, πλησίασε περισ
σότερο Απ’  δλους τούς προμαρξικούς υλιστές στήν κατανόηση τοϋ 
ρόλου τής πράξης σάν κριτηρίου τής αλήθειας. «"Ο ,τι ΰπόχειται 
σέ Αμφισβήτηση στή θεωρία— ?γραφε δ Ν. Γ . Τσερνισέφχι— λύ
νεται ξεκάθαρα από τήν πράξη τής Αληθινής ζω ής». « Ή  πράξη 
— εγραφε δ Τσερνισέφσκι— είναι ή μεγάλη Αποκαλύπτρια δύνα
μη τών Απατών καί τών αυταπατών δχι μόνο στίς πρακτικές υπο
θέσεις, μα κα'ι στίς υποθέσεις τής αίσθησης καί τής σκέψης. 
Γ ι’  αυτό κα'ι στήν επιστήμη σήμερα ή πράξη ?χει γίνει δεκτή σάν 
τό ουσιαστικό κριτήριο δλων τών έπίμαχων σημείων»1. 'Ω στόσο δ

1. Ν. Γ. Τσερνιοέφβχι, Διαλεκτά φιλοσοφικά εργα, τόμ. 1ος, 
Γκοσπολιτιζντάτ, 1950, σελ. 180.
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Τσερνισέφσκι δέν εβλεπε τήν πράξη σάν κοινωνικο - παραγωγική 
δράση ιώ ν  άνθρώπων. ‘ Ο μαρξισμός πρώτος εμπασε συνειδητά  
τήν πράξη στη γνωσιοθεωρία. ‘ Ο Λένιν εγραφε : « Ή  άποψη τής 
ζωής, τής πράξης πρέπει νά είναι ή πρώτη καί ή βασική άποψη 
τής γνωσιοθεωρίας. Καί ή «ποψ η τή ; ζωής όδηγίΐ άναπόφευκτα 
στόν υλισμό, σαρώνοντας άπό τή μέση τις ατέλειωτες έπινοήσεις 
τής καθηγητικής σχολαστικότητας»*.

‘ Ο μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός άντιπαρέθ·εσε στόν άγνω- 
στικισμό τήν έπιστημονική, άποδειγμένη άπ’ δλη τήν πράξη τής 
άνθφωπότητας, θ·έση τής γνωσιμότητας τοΰ κόσμου, εδειξε τούς 
δρόμους γιά τή γνώση τοϋ κόσμου καί εξόπλισε τήν πρωτοπόρα 
έπιστήμη μ ’  ενα ισχυρό μέσο άποκάλυψη; τών αντικειμενικών 
νομοτελειών τής φύσης καί τής κοινωνικής ζωής.

‘ Ο Μ άρξ καί ό “ Ενγκελς στήν πάλη τους κατά τοϋ ίδεαλι- 
σμοϋ κατέδειξαν δτι προϋπόθεση για τή γνώση τοϋ κόσμου είναι 
ή ύπαρξη τοΰ κόσμου καί τών νομοτελειών του εξω  καί άνεξάρ
τητα άπό τή συνείδηση. Κατέδειξαν τό ρόλο τής πράξης, τής πα
ραγωγικής δράσης, τής ταξικής πάλης στή γνώση τοΰ κόσμου, 
συμπεριλαμβάνοντας τήν πράξη στή γνωσιοθΐωρία σάν βάση τής 
γνώσης καί σαν κριτήριο τής έγκυρότητας τών γνώσεων. Ό  Μ άρξ 
καί ό "Ενγκελς θ-εμελιώνοντας θεωρητικά τόν άποφασιστικό ρόλο 
τής κοινωνικής παραγωγική; δράσης για τή γνώση τοϋ κόσμου, 
Ιδοσαν στήν επιστήμη ενα δξύ δπλο για τή γνώση τών νόμων 
Ιξέλιξης τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου, για τή γνώση τής ούσίας 
τών φαινομένων.

2. Ούσι'α καί φαινόμενο

Ό  διαλεκτικός υλισμός άπαιτεί άπό τήν έπιστήμη νά μήν πε
ριορίζεται στήν επιφανειακή εξέταση τών φαινομένων, άλλά νά 
βλέπει τήν ουσία τών φαινομένων, τά βαθύτερα έκεΐνα προτσές, 
πού δέν είναι άντιληπτά μέ τό πρώτο, μά ω στόσο καθορίζουν τήν 
έξέλιξη τών γεγονότων.

Ουσία είναι οί εσωτερικές δργανικές συνδέσεις τών φαινο
μένων, πού είναι σταθερές, Ιπαναλαμβάνονται καί καθορίζουν 
τήν κατεύθυνση καί τό χαρακτήρα τής Ιξέλιξης τών φαινομένων 
τής φύσης καί τής κοινωνίας. *Η ουσία εκδηλώνεται σάν άντι- 
κειμενικό; νόμο; τών φαινομένων. Ή  γνώση αύτών ιών αντικει
μενικών νόμων δίνει τή δυνατότητα νά κατευθύνουμε τάφαινόμενα.

1. Β. I. Λένιν, Άπαντα, τομ. 14ος, σελ. 130.
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Ot κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμού Ιπανειλημμένα τόνιζαν 
δτι δν ή ουσία βρισκόταν στήν έπιφάνεια τών φαινομένων κα'ι 
ot νόμοι τής φΰσης ήταν φανεροί με τό πρώτο, τότε ή έπιστήμη 
δέ θά  χρειαζόταν, θά  ήταν περιττή. Καί δμως τό καθήκον τής 
γνήσιας έπιστήμης έγκειται ακριβώς στό νά ανακαλύπτει πίσω 
άπό τά φαινόμενα τήν ούσία, τούς νόμους τής φΰσης καί τής 
κοινωνίας.

Σέ άντίθεση πρός τούς θετικιστές-άγνωστικιστές, πού Ισχυρί
ζονται δτι στήν έπιστήμη δέν είναι δυνατό νά προχωρήσουμε πέ
ρα άπό τήν περιγραφή τών φαινομένων τής φΰσης, ό διαλεκτι
κός υλισμός Αποδείχνει τήν δυνατότητα καί τήν Ανάγκη νά διεισ
δύουμε βαθιά στήν ούσία τών φαινομένων. Σέ Αντίθεση πρός τούς 
καντιανούς, πού Αποσπούν τό φαινόμενο Από τήν ούσία, θ ε ω 
ρούν δτι ή ούσία είναι κατ' Αρχήν Αγνώσιμη, ανήκει στο έπέ- 
κεινα, καί τά φαινόμενα είναι καθαρώς υποκειμενικά καί Απο
τελούν προϊόν τοΰ γνωσιακοΰ μας μηχανισμού— σέ άντίθεση πρός 
δλες αύτές τίς άντιεπιστημονικές επινοήσεις, δ διαλεκτικός υλι
σμός παραδέχεται τήν άδιάρηκτη ένότητα ούσίας καί φαινομένων, 
πού υπάρχουν μέσα στή φύση Ιξω  καί άνεξάρτητα Από τή συ
νείδησή μας.

Γ ιά  νά Ανακαλυφθεί πίσω Από τό έξωτερικό περίβλημα τών 
φαινομένων ή ούσία τους, χρειάζεται ή δράση τή$ νόησης στη
ριγμένης στά δεδομένα τών αίσθήσεων καί έπαληθευμένης Από 
τήν πράξη.

Οί νόμοι τής φύσης καί τής ιστορίας εϊναι αντικειμενικοί, 
αύτό δμως δέ σημαίνει καθόλου δτι βρίσκονται στήν έπιφάνεια 
τών φαινομένων καί Ανακαλύπτονται άμεσα, μέ τήν πρώτη μα
τιά. Ot νόμοι δέν Ικφράζουν τίς Ιξωτερικές, ίπιφανειακές, Αστα
θείς συνδέσεις τών φαινομένων, Αλλά τή σχέση καί τήν έξέλιξη 
τών βασικών δυνάμεων τής φΰσης καί τής κοινωνίας' νόμος είναι 
ή φυσική καί Ιστορική Αναγκαιότητα, είναι τά βαθύτερα προτσές 
πού συντελοΰνται στά σπλάχνα τής φΰσης καί τής κοινωνίας. Γ ι ’  
αύτό εϊναι άπαραίτητο νά γίνεται αύστηρή διάκριση άνάμεσα 
στά βαθύτερα προτσές τής έξέλιξης καί στά έπιφανειακά φαινό
μενα. Ή  έπιστήμη γι’  αύτό είναι έπιστήμη καί δχι Αργόσχολη 
φαντασιοκοπία, γιατί ot νόμοι πού ανακαλύπτει είναι νόμοι πού 
ένυπάρχουν στήν ίδια τήν Αντικειμενική πραγματικότητα.

‘ Ο Λένιν Αποκαλύπτοντας τή διαλεκτική φαινομένου καί ού* 
σίας, έγραφε δτι ή ούσία είναι βαθύτερη, Ινώ  τό φαινόμενο εί
ναι πλουσιότερο.

Ή  οΰσία είναι βαθύτερη, έπειδή πρόκειται γιά τούς νόμους
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τής φΰσης καί τή ; κοινωνίας, για τ'ις πιό βαθιές έσωτερικές συν
δέσεις, πού καθορίζουν τήν κατεύθυνση έξέλιξης τών φαινομέ
νων. Ή  ουσία είναι βαθύτερη, έπειδή επαναλαμβάνεται σά γε
νικός νόμος τής έξέλιξης σέ πολλά διαφορετικά φαινόμενα.

Τό φαινόμενο είναι πλουσιότερο, έπειδή παρά τήν κοινή σε 
πολλά φαινόμενα μιά καί τήν ίδια ουσία, πάντα περιέχει καί κα
θαρά ατομικά στοιχεία πού ένυπάρχαυν μόνο στό δοσμένο φαι
νόμενο σέ Αντιδιαστολή πρός τ ’  άλλα. Τό φαινόμενο είναι πλου
σιότερο λόγω τής ιδιομορφίας πού Εχει, λόγω τών είδικών χα
ρακτηριστικών τής Εκφρασης τής ουσίας. Το φαινόμενο είναι 
πλουσιότερο, Επειδή ύπάρχει μέσα του ή ένότητα ούσιώδους καί 
παροδικού, Επουσιώδους.

Λόγου χάρη, τήν ούσία τής σοσιαλιστικής άμιλλας στήν Ε Σ Σ Δ  
τήν άποτελοΰν οί σχέσεις συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας τών 
Απαλλαγμένων άπό τήν έκμετάλλευση άνθρώπων. ‘ Η  ουσία αύ
τή έκδηλώνεται με τίς πιό ποικίλες μορφές άμιλλας, Ικδηλώνε- 
ται άτομικά, πλούσια, ώ ραΐα . "Ολη ή ποικιλία τών μορφών τής 
άμιλλας είναι έκδήλωση τής σοσιαλιστικής της ουσίας.

Οί έπί μέρους Αντικειμενικοί νόμοι τών φαινομένων, πού 
Ανακαλύπτει ή έπιστήμη, είναι πάντα έκδήλωση τώ ν γενικών 
νόμων, πού περιλαμβάνουν ενα πλατύτερο κύκλο φαινομένων στό 
Απέραντο νομοτελειακά Εξελισσόμενο ύλικό σύμπαν. Μέσα στήν 
ϊδια τήν ούσία τών αντικειμένων καί τών φαινομένων ύπάρχουν 
Αντιθέσεις· χωρίς αύτό δέν υπάρχει έξέλιξη.

Είναι απαραίτητο νά Εχουμε ΰπ’  δψη δτι τά φαινόμενα έκ- 
φράζουν τήν ούσία τους σέ ορισμένες συνθήκες σω στά καί σέ 
δλλες διαστρεβλωμένα, μέ «Αναποδογυρισμένη» σάν νάλέμε τήν 
δψη, Απατηλά. "Ε τσι, λόγου χάρη, στόν καπιταλισμό οί σχέσεις 
τών άνθρώπων στό προτσές τής παραγωγής Εκδηλώνονται με τή 
μορφή σχέσεων τών ίδιων τών πραγμάτων. Π ίσω  άπό τή σχέση 
τών πραγμάτων κρύβονται οί σχέσεις τών άνθρώπων. ‘ Η άστική 
πολιτική οικονομία δέν μπόρεσε νά άποκαλύψει αύτή τήν πρα
γματική ούσία τών κοινωνικών σχέσεων. Οί αστοί οικονομολόγοι 
άπέδιδαν στά ίδια τά πράγματα - εμπορεύματα τήν ιδιαίτερη 
Ιδιότητα δτι Ερχονται σέ σχέσεις τό ενα μέ τ ’  αλλο. Α ύτό όδη- 
γοΰσε σέ Ιδεαλιστικές καί μάλιστα καί σέ θρησκευτικές άντιλή- 
•ψεις για τή φύση τών κοινωνικών σχέσεων, τής έμπορευματικής 
κυκλοφορίας κτλ. Ό  Μ άρξ δνόμασε αύτό τό φαινόμενο φ ετιχι- 
ομ ό  τοϋ  έμπορενματος. ‘ 0  φετιχισμός τοΰ Εμπορεύματος άπο
τελεΐ παράδειγμα τοΰ πώς τά φαινόμενα εκφράζουν κατά άλογο 
τρόπο τήν ούσία.
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Σιήν  Ε Σ Σ Δ  6 κοινωνικός χαρακτήρας τοϋ προτσές έργασίας 
καί ή κοινωνική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής αποκλείουν τό 
φετιχισμό τοΰ Ιμπορεύματος. Ή  απουσία τοΰ φετιχισμοϋ τοΰ 
Ιμπορεύματος κα'ι τών κοινωνικών συνθηκών πού γεννοΰν τό 
φετιχισμό συντελεί στή μαζική κα'ι δλοένα βαθύτερη κατανόηση 
άπό τούς σοβιετικούς άνθρώπους τής οΰσίας τών κοινωνικών 
σχέσεων τής χώρας τοΰ σοσιαλισμοΰ. ‘ Ωστόσο αύτό δέ σημαίνει 
δτι ή ουσία τών οικονομικών φαινομένων στήν Ε Σ Σ Δ  μπορεί νά 
κατανοηθεΐ μέ τό πρώτο, χωρίς τήν έπιστημονική αποκάλυψη 
τώ ν άντικειμενικών νόμων τής οικονομικής έξέλιξης. "Ετσι, λόγου 
χάρη, οί χρηματικοί λογαριασμοί κατά τήν άνακατανομή τών 
μέσων παραγωγής άνάμεσα στ'ις Ιπιχειρήσεις θυμίζουν ώ ς πρός 
τήν έξωτερική τους μορφή τίς έμπορευματικές σχέσεις, δν καί τα 
μέσα παραγωγής στήν Ε Σ Σ Δ  ώ ς πρός τήν ούσία τους δέν είναι 
πιά Ιμπορεύματα.

“Ετσι βλέπουμε δτι τό άντικειμενικό προτσές τής Ιξέλιξης 
τών άντικειμένων καί τών φαινομένων δέν είναι άπλό, άλλά σύν
θετο, περιέχει έσωτερικές άντιφάσεις, άποτελεΐ ένότητα ούσίας 
καί φαινομένων.

3. Ό  ρόλος τών αίσδημάτων, 
τής άφηρημένης νόησης καί τής γλώσσας 

στή γνώση τοΰ κόσμου

Ή  ζωντανή ένατένιση. Ή  γνώση τής φύσης καί τής κοι
νωνίας άπό τόν άνθρωπο στήν πορεία τής κοινωνικο - παραγω 
γικής του δράσης άρχίζει άπό τήν ζωντανή Ινατένιση.

"Η δη στόν κόσμο τών ζώ ω ν  τά  αισθήματα είναι σπουδαίο 
μέσο προσαρμογής τών δργανισμών στόν Ιξωτερικό κόσμο, μέίχο 
προσανατολισμού τους στό μεταβαλλόμενο Ιξωτερικό περιβάλλον.

Ό  ξεχωρισμός τοΰ άνθρώπου άπό τόν κόσμο τών ζώων, ή 
Ινεργή Ιπίδραση τοΰ άνθρώπου, κατά τό προτσές τής Ιργασίας, 
πάνω  στόν Ιξωτερικό κόσμο δημιούργησε νέους ποιοτικά δρους 
γιά τήν πάρα πέρα Ιξέλιξη τών αίσθήσεων καθώς καί για τήν 
Ιμφάνιση κα'ι τήν Ιξέλιξη τής νόησης καί τοΰ λόγου. Έ δ ώ  ό  
σπουδαιότερος δρος ή ταν ή  ύλική παραγωγική δράση τώ ν  άν
θ ρω πον. Στήν πορεία τής παραγωγικής αυτής δράσης οί άνθ ρω 
ποι μέ τή βοήθεια τών Ιργαλείων κα'ι τών αισθητηρίων δργάνων 
τους, τοΰ Ιγκεφάλου καί τοΰ λόγου γνώριζαν δλοένα και νέες 
Ιδιότητες τών άντικειμένων καί τών φαινομένων τοΰ Ιξωτερικοΰ 
κόσμου, μάθαιναν νά τά διευθύνουν καί νά τα θέτουν στήν ύπη-
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ρεσία τους, δημιουργούσαν τα Απαραίτητα για τή ζωή τής κοι
νωνίας υλικά αγαθά.

Ό  άνθρωπος αποκτά ποικίλα αισθήματα άπό τά  Αντικείμε
να τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου. Τ ά αίσθήματα αύτά Αποτελοΰν αί- 
σθησιακή Αντανάκλαση (Αντίγραφο, φ ωτογραφία, εικόνα) Ικεί- 
νων τών Αντικειμενικά πραγματικών Ιδιοτήτων τών Αντικειμέ
νων τοΰ εξωτερικού κόσμου, πού επιδρούν πάνω στά αίσθητή- 
ρια δργανα τού Ανθρώπου καί γι’  αύτό είναι προσιτά γιά τήν 
άμεσα αισθησιακή γνώση.

Οί Αντικειμενικές, φυσικές, χημικές κτλ. Ιδιότητες τών Αντι
κειμένων, Ιδιότητες πού υπάρχουν Ανεξάρτητα Από τά αίσθήματα 
τοΰ Ανθρώπου Αντανακλώνται στή συνείδηση σάν αίσθήματα χρώ
ματος, μυρωδιάς, ήχου, γεύσης κ. ο. κ. ‘ Ωστόσο στή φύση δέν 
ύπάρχουν Ιδιότητες Απομονωμένες ή μιά Από τήν άλλη, αλλά 
ύπάρχουν Ακέραια Αντικείμενα, φαινόμενα κα'ι προτσές πού συν
δέονται τό ένα μέ τ ’  δλλο καί έχουν ένα σύνολο καθορισμένων 
Ιδιοτήτων. Ό  άνθρωπος μέ τή βοήθεια τών αίσθητηρίων δργά- 
νων του δέν αντιλαμβάνεται μιά κάποια μόνο Ιδιότητα τοΰ αν- 
τικειμέ\ου τής φύσης, Απομονωμένη Από τ'ις άλλες ιδιότητες, 
Αλλά τά αντικείμενα τής φύσης στό σύνολό τους, πού έχουν πολ
λές Ιδιότητες.

“ Αμεση, έποπτική, ζωντανή Αντίληψη τών πραγμάτων καί 
τών φαινομένων τής φύσης, Αντίληψη πού γεννιέται στό προ
τσές τής Αλληλεπίδρασης τοΰ Ανθρώπου μέ τόν γύρω κόσμο—  
αύτό Ακριβώς είναι ή ζωντανή Ινατένιση.

Ή  ζωντανή Ινατένιση μέ βάση τήν πράξη δίνει μιά σωστή 
Αντανάκλαση τών Ιδιοτήτων τών Αντικειμένων, Ιδιοτήτων που 
Αντιλαμβάνονται οί άνθρωποι. ‘ Η  σύγχρονη έπιστήμη διαθέτει 
μέσα πειραματικής Απόδειξης τής δρθότητας τών αίσθημάτων καί 
τών Αντιλήψεων. “Ετσι, οί έπιστήμονες, γνωρίζοντας τή φυσική 
ούσία τών φαινομένων πού Αντανακλώνται στά αίσθήματα, λό
γου χάρη τοΰ χρώματος (μήκος κα'ι συχνότητα τοΰ ήλεκτρομα- 
γνητικοΰ κύματος κτλ.), μπορούν νά έλέγξουν τήν δρθότητα ή 
τήν Απατηλότητα τοΰ αισθήματος τοϋ χρώματος δχι μόνο μέσω 
τής σύγκρισης τών αίσθημάτων τοΰ χρώματος σέ κάποιον άν
θρωπ ο μέ τό αίσθημα τοΰ χρώματος σέ κάποιον άλλο, Αλλά καί 
μέσω τοΰ πειραματικού έλέγχου τοϋ χρώματος τών έρευνώμενων 
Αντικειμένων μέ τή βοήθεια ειδικών συσκευών.

Έ φ ’  δσον τά αίσθήματα μπορούν ν’  Αντανακλούν σω στά τό  
γύρω κόσμο, είναι αντικειμενικά ώ ς πρός τό περιεχόμενό τους, 
ώ ς  πρός τήν προέλευσή τους.
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"Ετσι λοιπόν τό προτσές τής γνώσης τοΰ γΰρω κόσμου άπό 
τόν άνθρωπο αρχίζει από τήν αίσθησιακή γνώση, άπό τά αίσθή- 
ματα. «Μέ άλλο μέσο Ικτός άπό τά αίσθήματα τίποτε δέν μπο- 
φοΰμε νά γνωρίσουμε μήτε γιά τίς μορφές τής ΰλης, μήτε γιά τίς 
μορφές τής κίνησης ...»*. Τά αισθήματα συνδέουν άμεσα τόν άν
θρωπ ο μέ τόν Ιξωτερικό κόσμο.

Τά δεδομένα τής ζωντανής ένατένισης Αποτελοΰν ξεκίνημα, 
Αφετηριακό ύλικό γιά τή δουλιά τής νόησης, πού είναι ίκανή 
ν’  Αντανακλά βαθΰτερα κα'ι πληρέστερα τόν Ιξωτερικό κόσμο.

*0 άνθρωπος, Αντιλαμβανόμενος μέ τά αίσθητήρια όργανά 
του τά Αντικείμενα και τά φαινόμενα τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, 
Αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα δχι μόνο τίς διάφορες πλευρές τών 
φαινομένων, αλλά καί τίς συγκεκριμένες συνδέσεις, τίς σχέσεις 
πού ύπάρχουν Ανάμεσα στά φαινόμενα. Αύτό είναι δυνατό έπειδή 
τά ίδια τά αντικείμενα τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου Αποτελοΰν ένότητα 
μερικοΰ καί γενικοΰ, φαινομένου καί ούσίας. “ Ηδη στό αίσθη
μα είναι πάντα δοσμένο τό γενικό μέσα στό συγκεκριμένο, στό 
μερικό.

*Η άφηρημ,ένη νόηση. Ή  γνώση τών βαθύτερων προτσές 
τής φΰσης καί τής κοινωνίας πραγματοποιείται στήν πορεία τής 
πολύπλευρης πρακτικής δράσης τοΰ κοινωνικοΰ Ανθρώπου καί κα
τοχυρώνεται στίς έννοιες. Ή  νόηση τοΰ Ανθρώπου είναι Ανώτερη 
βαθμίδα Αντανάκλασης τών νομοτελειών καί τών συνδέσεων τοΰ 
Αντικειμενικοΰ κόσμου.

Δέν μποροΰμε, λόγου χάρη, νά δοΰμε άμεσα μέ τα μάτια μας 
τήν Αξία τών Ιμπορευμάτων, ω στόσο ξέρουμε έγκυρα δτι στίς 
συνθήκες ΰπαρξης Ιμπορευματικής παραγωγής ή Αξία ύπάρχει, δτι 
Αξία είναι ή κοινωνική έκείνη σχέση πού γεννιέται στό προτσές 
τής παραγωγής Ιμπορευμάτων καί φανερώνεται στό προτσές τής 
Ανταλλαγής. Τό ξέρουμε αύτό, Ιπειδή συλλαμβάνουμε τήν ούσία 
μέσω τής άφηρημένης νόησης, πού είναι Ικανή νά κάνει Αφαί
ρεση τής αισθησιακά - Ιποπτιχής πλευράς τών έμπορευμάτων.

Δέ μποροΰμε έπίσης ν’  Ακοΰσουμε άμεσα ή νά δοΰμε άμεσα 
τό μαγνητικό πεδίο τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεΰματος καί πολλά άλλα 
πραγματικά φαινόμενα τοΰ Αντικειμενικοΰ κόσμου, ω στόσο δλα 
αύτά τά φαινόμενα δ άνθρωπος τά γνωρίζει στήν πορεία τής 
πρακτικής δράσης μέσω τής νόησης.

*Η άντανάκλαση— μέσω τών Ιννοιών— τής ούσίας τών φαι

1. Β. / .  Airtt, Άπαντα, τόμ. 14ος, οελ. 288.
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νομένων, τών βαθύτερων προτσές τής Αντικειμενικής Ιξέλιξης, 
Αντανάκλαση πού επιτρέπει στόν Ανθρωπο, στό προτσές τής γνώ 
σης τών νόμων τής φΰσης, νά ξεπερνά νοερά κατά πολύ τά δρια 
έκείνου πού μπορεί νά τό αντιληφθεϊ Αμεσα μέ τά αίσθητήρια 
όργανά του, είναι ή έπιστημονική, ή Αφηρημένη νόηιη.

Ή  Αφηρημένη ανθρώπινη νόηση, πού γνωρίζει τήν ούσία 
τών πραγμάτων τοΰ αντικειμενικού κόσμου μέσω τών δεδομένων 
πού προσλαμβάνονται μέ τά αίσθητήρια δργανα, είναι ταυτόχρονα 
κα'ι γενικευτική Αντανάκλαση τοϋ αντικειμενικού κόσμου. Σέ διά
κριση Από τ'ις αισθησιακές Αντιλήψεις, πού είναι έποπτικές, αΐ- 
σθηοιαχές είχόνες, αντίγραφα τών Αντικειμένων τοϋ γΰρω κό
σμου, οί έννοιες είναι έμμεσες εικόνες τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου, 
πού έκφράζονται μέ τή βοήθεια λέξεων κα'ι προτάσεων.

01 έννοιες, δπως κα'ι τα αίσθήματα, Αποτελοΰν υποκειμενι
κές εικόνες τοΰ αντικειμενικού κόσμου. *0 αφηρημένος χαρακτή
ρας τών έπιστημονικών έννοιών καθόλου δέ σημαίνει δτι είναι 
υποκειμενικές ώ ς πρός τό περιεχόμενό τους, δτι είναι Αποσπα
σμένες Από τήν πραγματιχότητα.

Επιστημονική Αφαίρεση είναι ή σκέψη πού έχφράζεται μέ 
έννοιες κα'ι Αντανακλά τήν έσωτερική ούσία τών υλικών προτσές 
τής φΰσης ή τής κοινωνίας.

Ή  Αφηρημένη νόηση τοΰ Ανθρώπου, ή έκφραζόμενη μέ έν
νοιες, γεννήθηκε, Απαράλλακτα> δπως κα'ι τά αίσθήματα τοΰ Αν
θρώπου, σάν νομοτελειακό προϊόν τής έξέλιξης τής κοινωνικο- 
«αραγωγικής δράσης τών Ανθρώπων. ‘ Ο Ανθρωπος στό προτσές 
τής κοινωνικο · παραγωγικής δράσης βάθαινε τ'ις γνώσεις του σ ’  
δ,τι αφορά τ'ις αντικειμενικές συνδέσεις τής φΰσης, μάθαινε νά 
ξεχωρίζει τίς διάφορες ιδιότητες τών πραγματικών αντικειμένων, 
νά διακρίνει τό κΰριο Από τό μή κΰριο, τό βασικό Από τό δευ
τερεΰον. 'Η  Ανάλυση και ή σΰνθεση στήν πράξη υπήρξαν ή βάση 
καί τό κίνητρο γιά τήν τελειοποίηση τής Ανάλυσης καί τής σύν
θεσης στίς σκέψεις, υπήρξε ή αίτία γιά τήν πάρα πέρα τελειο
ποίηση τής Αφαίρεσης χαί τής γενίκευσης. 'Η  πράξη υπήρξε ό  
δείκτης έχείνου πού χρειάζεται στόν άνθρωπο Από τά χρησιμο
ποιούμενα Από αυτόν Αντικείμενα τής φΰσης, δ δείκτης έκείνου 
πού είναι τό ουσιαστικό μέσα σ ’  αύτά.

Ή  νόηση μέ έννοιες είναι τό Αποτέλεσμα δχι μόνο τής Αμε
σης ατομικής έμπειρίας κάποιου μεμονωμένου Ανθρώπου (Ανά
πλαση τών προσωπικών του έντυπώσεων), Αλλά καί τής συνολι
κής πείρας πολλών γενεών, πού παγιώνεται μέσω τοϋ λόγου καί 
τής γραφής.
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Ή  άφηρημένη νόηση, ή νόηση μέ ?ννοιες είναι ποιοτικά νέα 
μορφή αντανάκλασης τής φΰσης. Στή λογική νόηση δέν υπάρχει 
ή Ιποπτικότητα πού χαρακτηρίζει τή ζωντανή ένατένιση. Ό  άν
θρωπος κάνει αφαίρεση τών αισθησιακά προσλαμβανόμενων Ιδιο
τήτων τών Ιπί μέρους αντικειμένων, άλλα μόνο για νά κατανοή
σει βαθύτερα τή φΰση καί νά άπεικονίσει τή σύνδεση τών φαινο
μένων σ ’  δ,τι αφορά το κύριο κα'ι τό ουσιαστικό τους.

Ω στόσο  ή ζωντανή ένατένιση και ή άφηρημένη νόηση, δηλ. 
ή αίσθησιακή κα'ι ή ?λλογη γνώση δέν άποτελοϋν δύο τελείως ξέ
χωρες μεταξύ τους βαθμίδες. Ή  διαφορά άνάμεσα στήν αίσθη- 
σιακή άντίληψη καί τή θεωρητική νόηση δέν είναι άπόλυτη, άλλα 
σχετική. Στό  συγκεκριμένο προτσές τής γνώσης τοϋ άνθρώπου ή 
ζωντανή ένατένιση καί ή άφηρημένη νόηση άποτελοϋν Ινα ενιαίο 
σύνολο.

*Η έπιστημονική άφαίρεση, άντανακλώντας τό σύνολο τών 
ουσιωδών Ιδιοτήτων τών άντικειμένων καί τών φαινομένων 
άποτελεΐ γενίκευση τής πείρας, τών γεγονότων καί,τών γνώσεων. 
Γ ι’  αυτό κάθε έπιστημονική άφαίρεση αντανακλά βαθΰτερα τον 
Ιξωτερικό κόσμο, δέ μάς άπομακρύνει άλλα μάς φέρνει πιό κον
τά στόν Ιξωτερικό κόσμο. *Η άφηρημένη νόηση δίνει στόν άνθρω
πο τή δυνατότητα, μέ βάση τή γνώση τών άντικειμενικών νόμων 
τής πραγματικότητας, νά προβλέπει έπιστημονικά τίς τάσεις έξέ
λιξης τών άντικειμένων καί τών φαινομένων καί νά προλέγει τήν 
ύπαρξη φαινομένων τής φΰσης, πού δέν είναι άκόμα άμεσα δο 
σμένα στή «ζωντανή ένατένιση», μά πού ωστόσο υπάρχουν Ιξω  
άπό τή συνείδηση.

Ή  Ιστορία τής Ιπιστήμης Ιχει νά παρουσιάσει πλήθος παρα
δείγματα γιά τό πώς οί έπιστήμονες, χρησιμοποιώντας τήν Ιπιστη- 
μονική άφαίρεση, προεΐπαν τήν ύπαρξη καί τίς Ιδιότητες άντικει- 
μένων καί φαινομένων πού δέν είχαν άκόμα άνακαλυφθεΐ, καί πώς 
κατόπιν ή πράξη, ή παρατήρηση, τό πείραμα Ιπιβεβαίωσαν τά 
συμπεράσματα τής θεωρίας. "Ε τσι, λόγου χάρη, ή φυσική θεωρία 
τοϋ φ ω τός προεΐπε δτι τό φ ώ ς είναι ήλεκτρομαγνητικά κΰματα· 
υστέρα άπό κάμποσα χρόνια αύτό διαπιστώθηκε πειραματικά. *0 
Δ . I. Μεντελέγεφ, μέ βάση τό νόμο τής περιοδικότητας τών στοι
χείων πού τόν ανακάλυψε δ ίδιος, προεΐπε μέ μεγάλη άκρίβεια 
τίς Ιδιότητες τριών χημικών στοιχείων άγνωστων άκόμα στήν έπο- 
χή του. Τό 1781 άνακαλΰφθηκε Ινας νέος πλανήτης τοϋ ήλιακοΰ 
συστήματος, πού δνομάστηκε Ουρανός. Σέ λίγο, υστέρα άπό 
άστρονομικές παρατηρήσεις καί υπολογισμούς, πού ξεκινοϋσαν 
άπό τίς άνακαλύψεις τοΰ Κοπέρνικου, τοϋ Κέπλερ καί τοΰ Νεΰ-
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τωνα, καθορίστηκε ή τροχιά τοϋ Οΰρανοϋ, δηλ. ο δρόμος ποΰ 
διαγράψει αυτός ό πλανήτης γύρω  από τόν ήλιο. 'Ω στόσο σέ συνέ
χεια ανακαλύφθηκε ή διαφορά πού υπήρχε άνάμεσα στήν τροχιά 
τοΰ Οΰρανοϋ, πού είχαν ΰπολογίσει θεωρητικά οί επιστήμονες, 
καί τήν τροχιά πού παρατηρούσαν με τή βοήθεια τοΰ τηλεσκο
πίου. 01 κατοπινές παρατηρήσεις έδειξαν μέ μεγαλύτερη ακόμα 
δφθαλμοφάνεια τήν απόκλιση τοΰ Οΰρανοϋ από τήν ΰπολογι- 
σμένη τροχιά.

Στήν αστρονομική έπιστήμη Ιτέθη τό έρώτημα : ποιες είναι 
οί αίτιες τής απόκλισης τοΰ Οΰρανοϋ από τό δρόμο πού είχαν 
ΰπολογίσει οί αστρονόμοι. Ό  Λέξελ, μέλος τής Α καδημίας επι
στημών τής Πετρούπολης, διετΰπωσε τήν υπόθεση δτι ή ασυμ
φ ωνία  άνάμεσα στα εξαγόμενα τοΰ ΰπολογισμοΰ κα'ι τά παρατη
ρούμενα γεγονότα δφείλεται στό δτι, προφανώς, ΰπάρχει κάποιος 
πλανήτης άγνωστος ακόμα σέ δλους, πού βρίσκεται σέ αλληλεπί
δραση μέ τούς πλανήτες τοΰ ήλιακοΰ συστήματος και πού δεν 
έχει παρθεΐ ΰπ’ δψη κατά τούς υπολογισμούς τής τροχιάς τοΰ 
πλανήτη Οΰρανοϋ.

Σ έ συνέχεια ό Λεβεριέ, ξεκινώντας από τό μέγεθος τής φ α 
νερής απόκλισης τοΰ Οΰρανοϋ, υπολόγισε' θεωρητικά τον υποτι
θέμενο δρόμο (τροχιά) ενός άλλου πλανήτη, πού δέν τόν ήξερε 
άκόμα κανείς έκεΐνο τόν καιρό. Ό  Λεβεριέ δήλωσε δτι, δν δ  υπο
λογισμός του είναι σω στός, τότε σέ βρισμένο χρόνο και σέ δρι- 
σμένη θέση τοΰ ουράνιου θόλου θά  είναι δυνατό νά δοΰμε μέ τό 
τηλεσκόπιο αύτό τόν πλανήτη.

‘ Ο βερολινέζος άστρο νόμος Γκάλλε, άφοΰ πήρε τό γράμμα 
τοΰ Λεβεριέ, ανακάλυψε στίς ‘/3 τοΰ Σεπτέμβρη τοϋ 1846 μέ τή 
βοήθεια τοΰ τηλεσκοπίου τόν πλανήτη πού είχε προείπει ό  Λ εβε
ριέ. "Ε τσι, άνακαλύφθηκε Ινας νέος πλανήτης πού όνομαστηκε 
Π οσειδώνας. Σ έ συνέχεια, μέ τόν ίδιο τρόπο, άλλα μέ βάση τα 
δεδομένα τών αποκλίσεων τής παρατηρούμενης τροχιάς τοΰ Π ο- 
σειδώνα άπό τήν υπολογισμένη τροχιά, προβλέφθηκε έπιστημό- 
νικά ή ύπαρξη ενός άκόμα πλανήτη' ό πλανήτης αυτός ανακα
λύφθηκε τό 1930 καί δνομάστηκε Πλούτωνας.

'Ο  "Ενγκελς έγραφε άπ ’  άφορμή τήν Ανακάλυψη τοΰ Π οσει- 
δώ να : «Τ ό  ήλιακό σύστημα τοΰ Κοπέρνικου επί τριακόσια χρό
νια παρέμενε υπόθεση σέ άνώτατο βαθμό πιθανή, ω στόσο ΰπό- 
θεση. "Ο ταν δμως & Λεβεριέ, ξεκινώντας άπό τά δεδομένα αΰ - 
τοΰ τοΰ συστήματος, δχι μόνο άπέδειξε δτι έπρεπε νά υπάρχει 
δλλος ένας, δγνω στος ω ς τότε, πλανήτης, άλλά και καθόρισε μέ 
υπολογισμό τή θέση πού κατέχει αΰτός ό πλανήτης οτόν οΰράνιο
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χώρο, κι δταν υστέρα απ’  αυτό δ Γκάλλε βρήκε πραγματικά αυτό 
τόν πλανήτη, τό  σύστημα τοϋ Κοπέρνικου είχε άποδειχθεΐ» *.

Τ ό  19ο αιώνα στήν Ευρώπη ήταν τής μόδας ή διδασκαλία 
τοΰ άστοΰ θετικιστή φιλοσόφου Αύγουστου Κόντ, πού Ισχυριζό
ταν δτι καθήκον τών έπιστημών είναι τάχα μόνο νά περιγρά
φουν τά  φαινόμενα καί καθόλου δέν είναι ν’  ανακαλύπτουν τούς 
νόμους τής φΰσης, Ιπειδή ή ούσία τών φαινομένων είναι τάχα 
άγνώσιμη *. 'Ο  Κόντ. Ισχυριζόταν ειδικότερα δτι ή ανθρωπότητα 
ποτέ δέ θά  μπορέσει νά γνωρίσει ούτε κι αύτή τή χημική σύσταση 
τώ ν  άστρων. 'Ω στόσο πέρασαν μόνο 10 χρόνια καί κάτι υστέρα 
άπ ’  αύτή τή δήλωση και οί έπιστήμονες απέκτησαν τή δυνατό
τητα νά δρίσουν μέ ακρίβεια τή χημική σΰσταση τών άστρων 
χάρη στήν Ικπόνηση τής μεθόδου τής φασματικής ανάλυσης 
(1859). 'Η  σΰγχρονη αστρονομία καί αστροφυσική διεισδΰουν 
στα βαθΰτερα προτσές τής έξέλιξης τοΰ σΰμπαντος, γνωρίζουν τά 
προτσές που συντελοΰνται στό Ισωτερικό τών άστρων, αποκαλύ
πτουν τά μυστικά τής γέννησης, Ιξέλιξης και Ιξαφάνισής τών 
άστρων, ή άστροβοτανική έρευνα τις φυσικές μορφές ζωής στους 
πλανήτες κτλ.

’ Εξαιρετικά μεγάλο ρόλο παίζει ή Ιπιστημονική αφαίρεση στά 
ζητήματα τής κοινωνικής έπιστήμης. Ό  ερευνητής τών οίκονο- 
μικών και τών άλλων κοινωνικών σχέσεων δέν μπορεί νά χρη
σιμοποιεί τίς μέθοδες τοΰ Ιπιστημονικοΰ πειράματος πού προσφέ
ρουν στούς Ιρευνητές ή φυσική, ή χημεία ή οί άλλες ειδικές φ υ- 
σικές έπιστήμες. Ό  κοινωνιολόγος δέν μπορεί νά κάνει πείραμα 
στό Ιργαστήριο καί νά Ιλέγξει τούς θεωρητικούς υπολογισμούς 
του χρησιμοποιώντας Επιστημονικά δργανα.

"Ο λα αύτά στήν κοινωνική Ιπιστήμη άντικαθίστανται καί 
συμπληρώνονται άπό τή δΰναμη τής Ιπιστημονική; αφαίρεσης. 
Τά πορίσματα τής κοινωνικής Ιπιστήμης δέν Ιπαληθεΰονται στό 
Ιργαστήριο τοΰ ίνστιτοΰτου Ιπιστημονικών Ιρευνών, άλλά στή 
ζωντανή πρακτική κοινωνικο-παραγωγική δράση τών άνθρώπων,

1. Φ. wEry*sXç, Ό  Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γερ
μανικής κλασικής φιλοσοφίας, 1952, σελ. 18.

2. Ό  θετικισμός (ποζιτιβισμός) είναι καί σήμερα διαδομένη μικρό- 
σχολή τής σύγχρονης όστικής φιλοσοφίας, μικροσχολή τής «μόδας». Τά 
χαρακτηριστικά τοΰ θετικισμού είναι : α) δρνηση τής άνάγκης τής 
επιστημονικής κοσμοθεωρίας γιά τίς «θετικές» φυσικές καί κοινωνικές 
έπιστήμες’ β) Αρνηση τής δυνατότητας γνώσης τών αντικειμενικών 
νόμων τής φύσης καί τής κοινωνίας* γ) αναγωγή τών καθηκόντων τής 
έκιστήμης μόνο στήν περιγραφή τών φαινομένων.
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στήν πορεία τής ταξικής πάλης, στήν πορεία τής σοσιαλιστικής 
καί κομμουνιστικής ανοικοδόμησης.

Σ τά  έργα τών κλασικών τοΰ μαρξισμοΰ - λενινισμού δίνονται 
βαθιές επιστημονικές αφαιρέσεις, πού αποκαλύπτουν τήν ουσία 
τών κοινωνικών φαινομένων. Οί Ιπιστημονικές αφαιρέσεις πού 
ύπάρχουν στά εργα τών κλασικών τοϋ μαρξισμού - λενινισμοΟ 
ύπήρξαν άποτέλεσμα τής γενίκευσης τεράστιου αριθμού κοινωνι
κών φαινομένων στήν Εξέλιξή τους. ‘ Η  γενίκευση τών πιο ου
σιωδών γνωρισμάτων τοΰ κεφαλαιοκρατικού καί τοΰ σοσιαλι
στικού τρόπου παραγωγής, ή άναχάλυψη τών οικονομικών νό
μων τοΰ καπιταλισμοΰ καί τοΰ σοσιαλισμοΰ δίνει τή δυνατότητα 
στό Κομμουνιστικό Κόμμα νά προβλέπει τίς τάσεις τής εξέλιξης 
καί νά καθοδηγεί σω στά τήν πάλη τών έργαζομένων για τόν 
κομμουνισμό.

Π αράδειγμα βαθιών Επιστημονικών άφαιρέσεων αποτελούν 
οί βασικές έννοιες τοΰ διαλεκτικού καί · Ιστορικού ύλισμοΰ. Οί 
έννοιες αύτές άπεικονίζουν στή συνείδηση τοΰ άνθρώπου τόν 
υλικό κόσμο καί τίς νομοτέλειες του. στό ούσιαστικό τους, στό 
σύνολό τους.

"Ε τσι λοιπόν, ή έπιστημονική, ή άφηρημένη νόηση άποτελεΐ 
ποιοτικά νέα μορφή άντανάκλασης τής φύσης στή συνείδηση τού 
άνθρώπου. ’ Επιστημονική άφαίρεση είναι ή άντανάκλαση στή 
νόηση (μέσω  τοΰ ξεχωρισμοΰ τοΰ γενικού άπό τό άτομικό) τής 
ούσίας τών φαινομένων, τών βαθύτερων προτσές τής έξέλιξης, 
τών άντικειμενικών νόμων τής φύσης καί τής κοινωνίας.

*Η άφηρημένη νόηση έχει τά δικά της είδικά χαρακτηριστικά 
σιούς διάφορους τομείς τής πνευματικής δράσης. Λ όγου χάρη 
στήν καλλιτεχνική δημιουργία ή άφηρημένη νόηση έχει τα δικά 
της Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ή  τέχνη, ή καλλιτεχνική δημιουργία άντανακλά τήν πραγ
ματικότητα μέ καλλιτεχνικές εΙκόνες. Αύτό δμως δέ σημαίνει 
δτι ή έχφραση μέ εΙκόνες στήν τέχνη άναιρεΐ τις έννοιες καί τό 
λογικό συνειρμό τών Ιννοιών. Τ α αίσθήματα καί οί έννοιες άπο- 
τελούν άντανάκλαση τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου καί παρ’  δλη τήν 
ποιοτική διαφορά τους, τα αισθήματα δέν μποροΰν νά άποσπα- 
σθοΰν άπό τίς έννοιες, ούτε οί έννοιες άπό τά αίσθήματα.

Σ ’  Ινα ρεαλιστικό έργο μέ υψηλές Ιδέες, οί εΐκόνες άποτε- 
λοΰν σύνθεση τών Εντυπώσεων τοΰ καλλιτέχνη από τή ζωή, τής 
άντίληψής του για τήν πραγματικότητα, Ενσαρκώνουν τό κύριο, 
τό ουσιαστικό, τό τυπικό πού ύπάρχει στήν άντικειμενική πραγ
ματικότητα. Ή  τυπικότητα δέν είναι κάποιος στατιστικός μέσος
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δρος, ή τυπικότητα Αντιστοιχεί στήν ούσία Ινός δοσμένου κοινω
νικού - Ιστορικού φαινομένου.

Τ ό στοιχείο τής έποπτικότητας ύπάρχει πάντα στό προτσές 
τής Ιπιστημονικής, τής άφηρημένης νόησης. Τή μεγαλύτερη δύ
ναμη τήν έχουν τά εργα πού αποτελούν σύνθεση Αφηρημένης νό 
ησης καί νόησης μέ είκόνες. Λ όγου χάρη «Τ ό  Κεφάλαιο» τοΰ 
Μ άρξ παρουσιάζει SXq τόν κεφαλαιοκρατικό σχηματισμό σαν ζω ν
τανό σχηματισμό κα'ι περιέχει καλλιτεχνικές είκόνες γεμάτες βα 
θύτατο Επιστημονικό περιεχόμενο. ’ Αρκεί να θυμίσουμε τό κεφά
λαιο τής πρωταρχικής συσσώρευσης τοΰ κεφαλαίου ή τήν παρο
μοίωση τοΰ συστήματος τών μηχανών μέ τέρας, «πού τό σώ μα του 
γεμίζει ολόκληρα Εργοστασιακά κτίρια κα'ι πού ή δαιμονική του 
δύναμη, Αρχικά κρυμμένη στίς σχεδόν πανηγυρικά - μετρημένες κι · 
νήσεις τών γιγάντιων μελών του, ξεσπά στό πυρετώδικο πανδαι
μόνιο τών Αναρίθμητων καθαυτό Ιργασιακών δργάνων του »1.

Ή  εικόνα αύτή τής μηχανής - τέρατος δέν είναι τυχαία σ τό ν . 
Μ άρξ' ή εικόνα αύτή Αντανακλά τήν ούσία τής καπιταλιστικής 
χρησιμοποίησης τών μηχανών. Ό  Μ άρξ δείχνει δτι στον καπιτα
λισμό ή μηχανή μετατρέπεται σέ βρυκόλακα, πού ρουφάει τό α ί 
μα τών Ιργατών, σέ μέσο Εκμετάλλευσης τοΰ προλεταριάτου.

Πολλά Επιστημονικά φιλοσοφικά ιργα τοΰ παρελθόντος συν
δυάζουν Ιπίσης τίς λογικές μορφές μέ τίς καλλιτεχνικές είκόνες, 
δπως λόγου χάρη: τό «Π ερί φύσεως» τοΰ Λουκρήτιου δ «Δ ιάλο
γος Νταλαμπέρ καί Ντιντερό» τοΰ Ντιντερό, τά θαυμάσια Ιπι- 
στημονικά φιλοσοφικά ποιήματα τοΰ Μ. Λ ομονόσοφ, τό «Ταξίδι 
άπό τήν Πετρούπολη στή Μ όσχα» τοΰ Α . Ραντίστσεφ, τό μυθι
στόρημα «Τ ί νά κάνουμε;» τοΰ Τσερνισέφσκι κ .(5.

Βασικές μορφές Αφηρημένης νόησης είναι οί έννοιες, οί κρί
σεις καί οί συλλογισμοί. Σέ Αντίθεση πρός τόν Ιδεαλισμό ό διαλε
κτικός ύλισμός θεωρεί τίς ιννοιες, τίς κρίσεις καί τούς συλλογι
σμούς μορφές στίς οποίες Αντανακλώνται οί πραγματικές ούσιώ- 
δεις συνδέσεις τοΰ Αντικειμενικοΰ κόσμου. *0 συνειρμός τών 
Ιδεών μέ τή βοήθεια τών νόμων τής λογικής Αντανακλά τή σύν
δεση τών πραγμάτων.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός μας διδάσκει νά Εφαρμό
ζουμε κατά τή μελέτη τών λογικών μορφών τής νόησης τήν υλι
στική Αρχή δτι ή δλη είναι τό  πρωτεΰον καί ή συνείδηση τό δευ
τερεΰον καί νά Αποκαλύπτουμε τήν Αντανάκλαση στίς Ιννοιες, 
στίς κρίσεις καί στούς συλλογισμούς τών Αντικειμενικών συνδέ

1. Κ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, τομ. I 11)62, σελ. 388.
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σεων τώ ν πραγμάτων τοϋ ύλικοϋ κόσμου. Παράλληλα μ9 αύτό δ 
μορξιστικός φιλοσοφικός υλισμός διδάσκει να έφαρμόζουμε τή δια
λεκτική στό προτσές τής νόησης να μελετάμε τή νόηση σ ’  δλη 
της τή συνθετότητα καί άντιφατικότητα, στήν κίνηση καί στήν 
Ιξέλιξη.

Μέ τή βοήθεια τών Επιστημονικών άφαιρεσεων η Ιπιστήμη 
ξεχωρίζει, αναλύει τις Ιπι μέρους πλευρές τών άντικειμένων κα'ι 
τών φαινομένων καί κατόπιν υψώνεται άπό τό άφτρημένο στό 
συγκεκριμένο' δηλ. αναπαράγει στή θεωρία τό άντικειμενικό προ
τσές Ιξέλιξης τώ ν αντικειμένων καί τών φαινομένων σέ μορφή 
καθαρμένη άπό κάθε τί τό τυχαίο.

“ Ετσι, λόγου χάρη, ή κινητική μελετά, κάνοντας άφαίρεση 
τής δομής κα'ι τής μάζας τών σω μάτω ν, μόνο τή γεωμετρική 
μορφή τής κίνησης. ‘ Ωστόσο για τήν δλοκληρωμένη επιστημονική 
κατανόηση τής κίνησης είναι άπαραίτητο νά Ιρευνώνται xui οί 
άλλες πλευρές τής μηχανικής κίνησης. “ Αλλο παράδειγμα. *0 
Μ άρξ στό «Κ εφάλαιο», άφοΰ προηγούμενα ερεύνησε χωριστά τό 
προτσές τής παραγωγής καί χωριστά τό προτσές τής κυκλοφο
ρίας, έδοσε σαν άποτέλεσμα τήν ολοκληρωμένη θεωρητική είκόνα 
δλου τοϋ προτσές τής Ιξέλιξη; τοϋ καπιταλιστικοϋ τρόπου πα
ραγωγής.

Συνεπώς, δπως τόνιζε δ Μ άρξ, «ή μέθοδος τοϋ νά προχω
ρείς άπό τό άφηρημένο στο συγκεκριμένο δέ« είναι παρά τρόπος 
πού μ ’  αυτόν ή νόηση κάνει κτήμα της τό συγκεκριμένο, τό άνα- 
παράγει πνευματικά σάν συγκεκριμένο» *.

‘ Η  μαρξιστική διαλεκτική μ έθοδος άπαιτεΐ εΰλυγισία Ιννοιών, 
δηλ. άπαιτεΐ νά άπεικονίζεται στή διαλεκτική τών Ιννοιών ή κί
νηση, ή άλλαγή τών ϊδιων τών άντικειμένων τής φΰσης καί τής 
κοινωνίας.

Κάθε «εΰλυγισία» Ιννοιών, παρμένη υποκειμενικά, δηλ. άπο- 
σπαμένη άπό τή ζωή, όδηγεΐ στήν ταχυδακτυλουργία μέ τίς έν
νοιες, στήν Ικλεκτική, στή σοφιστική.

*0  ρόλος της γλώσσας στή γνώση. Ή  νόηση καί οί λο
γικές μορφές της συνδέονται άδιάρηκτα με τή γλώσσα. "Όποιες 
σχέψειες κι δν γεννηθοϋν στό κεφάλι τοϋ άνθρώπου, γεννιοϋν- 
ται πάντα μέ γλωσσικό περίβλημα. Γ λώ σσα είναι ή δμεση πρα
γματικότητα τής σκέψης.

1. Κ. Μάρξ, Κοιτιχή τής πολιτικής οΐχονομίας, Γχοσπολιτιζντάτ, 
1951, σελ. 214.
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'Η  γλώσσα, δ λόγος είναι τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τής 
ανθρώπινης νόησης, τοΰ άνθρώπινου τρόπου αντανάκλασης τής 
πραγματικότητας. Κανένα ζώ ο  δέν εχει τό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα νά απεικονίζει τόν Εξωτερικό κόσμο μέ λέξεις. Ό  λόγος 
είναι είδικό μέσο έκφρασης τής σκέψης τοΰ άνθρώπου. *0 λόγος 
πάντα προϋποθέτει τή γενίκευση. Οί κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ-λενι- 
νισμοΰ δν και τονίζουν τό συμπαγές, τήν άδιάρηκτη ένότητα 
γλώσσας καί νόησης, λέξης καί έννοιας, δέν ταυτίζουν τή λέξη με 
τήν έννοια. 'Η  λέξη μέ τή γραμματική σημασία είναι μια ορι
σμένη μονάδα τοΰ λόγου καί άποτελεΐ τή φθογγική έκφραση Ενός 
χωριστοϋ αντικειμένου τής σκέψης. Ά π ό  τό άλλο μέρος ή Ιννοια 
περιέχει τή σκέψη γιά τό αντικείμενο, σκέψη πού τονίζει μια 
σειρά αλληλοσυνδεόμενα γνωρίσματα τοΰ αντικειμένου. Στίς έν
νοιες γενικεύεται ή πείρα τής δράση; τοΰ άνθρώπου, ή Εμπειρία 
τής εξέλιξης τής επιστήμης. Οί έννοιες Εκφράζονται μέ λέξεις καί 
δέν υπάρχουν χωρίς λέξεις. "Α ν δμως ή λέξη μελετάται άπό τή 
γλωσσολογία, άπό τό άλλο μέρος ή έννοια άποτελεΐ άντικείμενο 
μελέτης τή ; λογικής, τής Ιστορίας τής σκέψης κλπ. *Η φιλολογι
κή άνάλυση τών λέξεων δέν ταυτίζεται μέ τήν ανάλυση τοΰ πε
ριεχομένου τών Εννοιών, Εχει δμως σημασία για τή μαρξιστική - 
λενινιστική θεωρία τής γνώσης. ‘ Ο “ Ενγκελς Εκανε κριτική στόν 
Λ . Φόυερμπαχ, γιατί συνήγε τήν ούσία τής θρησκείας άπό τήν 
Ετυμολογική άνάλυση τής λέξης « r e l ig a r e » —  «συνδέω», Επειδή 
ετσι ό Φόυερμπαχ συσκότιζε τόν πραγματικό ρόλο τής θρησκείας, 
πού δέν είναι μέσο Επικοινωνίας, άλλά μέσο υποδούλωσης τών 
άνθρώπων. Τό πρωτεΰον σχετικά μέ τή λέξη, τό ϊδιο δπως καί 
σχετικά μέ τήν έννοια είναι δ γΰρω υλικός κόσμος πού άντανα- 
κλάται στίς Ιννοιες, τίς Εκφραζόμενες μέ λέξεις.

Ό  ρόλος τής γλώσσας στή γνώση όννίοταται στό δτι παγιώ 
νει σέ λέξεις καί σε συνδυασμούς τών λέξεων σέ προτάσεις τ* 
αποτελέσματα τής νοητικής Εργασίας, τίς Επιτυχίες τής γνωστι
κής Εργασίας τοΰ άνθρώπου.

“ Ετσι, λόγου χάρη, οί λέξεις «ΰλη», «Ενέργεια» ή καί δ συν
δυασμός τών λέξεων σέ πρόταση : «Ό ποιοδήποτε είδος κίνησης 
σέ καθορισμένες συνθήκες μπορεί κάθε φορά νά μετατραπεΐ κατά 
τελείως καθορισμένο τρόπο σέ όποιοδήποτε άλλο είδος κίνησης» 
— κατέγραψαν καί παγίωσαν μέσω τής γλώσσας τ ’  άποτελέσματα 
μακρόχρονης γνωστικής Εργασίας τοΰ άνθρώπου, βασισμένης στήν 
πρακτική του δράση. Ή  άνταλλαγή σκέψεων στό ζήτημα τής με
τατροπής τών μορφών τής κίνησης ήταν ζωτική ανάγκη, Επειδή 
δλη ή Εξέλιξη τής σύγχρονης τεχνικής βασίζεται στήν Εφαρμογή
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τοΰ νόμου τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής ένέργειας. ‘ Ο 
νόμος αυτός, δπως καί οί άλλες έπιτετίξεις τής γνωστικής Ιργα- 
σίας τοΰ ανθρώπου, εκφρασμένος μέ γλωσσικά μέσα, γίνεται από 
τά σχολικά κιόλας θρανία κτήμα τής κάθε νέας γενιάς πού αρ 
χίζει τή ζωή της.

"Ε τσι, χάρη στή γλώσσα πραγματοποιείται ή μετάδοση άπό 
γενιά σέ γενιά τής πείρας και τών γνώσεων, πού έχουν συσσω - 
ρευθεϊ από τήν κοινωνία στήν πάλη της μέ τή φύση.

"Ολα αυτά σημαίνουν οτι ή γλώσσα καί ή γραφή έπιταχύ- 
νουν σέ τεράστιο βαθμό τό προτσές τής όλοένα και βαθύτερης 
γνώσης τοΰ κόσμου άπό κάθε νέα γενιά. Χ άρη στή γλώσσα καί 
τή γραφή ή Ανθρωπότητα δέ μελετά άπό τήν αρχή έκεΐνο πού 
Ιχει ήδη μελετηθεί από τίς προηγούμενες γενιές, άλλα χρησιμο
ποιεί τά καταγραμμένα καί παγιωμένα στή γλώσσα άποτελέσμα- 
τα  τής γνωστικής Ιργασίας, πού έχουν έπιτελέσει οί περασμένες 
γενιές.

Τό λεξιλόγιο τής γλώσσας βρίσκεται σέ αδιάκοπη σχεδόν άλ
λαγή, έπειδή αλλάζει ή ζωή πού αντανακλάται στίς εννοιες, τίς 
έκφραζόμενες μέ λέξεις. Ή  γλώσσα στό λεξιλόγιό της άντανακλά 
άμεσα τίς άλλαγές πού συντελοΰνται κατά τήν Ιξέλιξη τής παρα
γωγής, τής βάσης και τοΰ Ιποικοδομήματος. Ή  αδιάκοπη άνά
πτυξη τής βιομηχανίας καί τής άγροτικής οίκονομίας, τοΰ Ιμπο- 
ρίου καί τών μεταφορών, τής τεχνικής καί τής έπιστήμης απαι
τεί συμπλήρωση τοΰ λεξιλογίου τής γλώσσας μέ νέες λέξεις καί 
Ικφράσεις. "Ε τσι, λόγου χάρη, στήν περίοδο τής ύπαρξης τής σο
βιετικής κοινωνίας τό λεξιλόγιό τής ρωσικής γλώσσας πλουτίστη
κε μέ σημαντικό άριθμό νέων λέξεων καί έκφράσεων, πού Ιμφ α - 
νίσιηκαν σέ σύνδεση μέ τή δημιουργία τής νέας σοσιαλιστικής π α 
ραγωγής, μέ τήν εμφάνιση τοΰ νέου κράτους, τοΰ νέου σοσιαλι
στικού πολιτισμού, τοΰ νέου συστήματος κοινωνικών δργανώσεων, 
τής νέας ηθικής, τέλος, σέ σύνδεση μέ τήν άνάπτυξη τής τεχνι
κής καί τής έπιστήμης (λόγου χάρη, οί λέξεις «κολχόζ», «έργαιο- 
ημέρα» ή  ή έκφραση «σοσιαλιστική άμιλλα» κτλ.).

Ή  σημασία μιας σειράς λέξεων καί Ικφράσεων εχει άλλάξει. 
Τ ό γεγονός αύτό εχει Ιπίσης μεγάλη γνωστική σπουδαιότητα. 
Δείχνει πώς τό ίδιο λεξιλογικό ύλικό συνδέεται μέ τίς νέες έν
νοιες καί άντανακλά Ιτσι νέα πιά φαινόμενα τής ζω ής. Λ όγου 
χάρη, ή παλιά λέξη «οΰντάρνικ» άρχισε νά σημαίνει πρωτοπ ό
ρος τής σοσιαλιστικής άμιλλας, Απόκτησε δηλ. νέα σημασία.

Στήν πορεία τής Ιξέλιξης τής σοβιετικής κοινωνίας Ιξαφανί-
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ζεται άπό τόλεξιλόγ ιστή ς γλώσσας ορισμένος αριθμός άπηρχαι- 
ωμένων λέξεων καί Εκφράσεων.

Ή  Ιξέλιξη χαί τελειοποίηση τής γλώσσας καθορίζονται 
σέ σημαντικό βαθμό άπό τήν Ιξέλιξη τής νόησης, πού άντανα- 
*λά δλοένα πληρέστερα καί βαθύτερα τή γύρω άπό τόν άνθρω 
πο πραγματικότητα. Ή  ϊδια ή γραμματική τής γλώσσας είναι 
άποτέλεσμα μακρόχρονης άφαιρετικής Ιργασίας τής άνθρώπινης 
νόησης καί μαρτυρεί τίς Επιτυχίες τής νόησης στήν έξέλιξη της.

4. Ή πράζη είναι τό κριτήριο τής άλήόειας

Ή  δρθότητα τής άντανάκλασης τοΰ Εξωτερικού κόσμου στόν 
Ιγκέφαλο τοΰ άνθρώπου Ιπαληθεύεται άπό τήν πράξη. Ή  πρά
ξη Επιβεβαιώνει τά δεδομένα τών αίσθητηρίων δργάνων καί τής 
νόησης, δεδομένα πού οι άνθρωποι τά μεταδίδουν ô 2νας στόν 
άλλο, μέ τή βοήθεια τής γλώσσας.

Ή  μαρξιστική άντίληψη της πράξης. Ό  μαρξιστικός φι
λοσοφικός ύλισμός μέ τόν δρο πράξη έννοεϊ προπαντός τήν χοι· 
νωνιχο -  παραγωγική δράση τών άνθρώπων. Τό πείραμα στά 
Ιργαστήρια τοϋ Ιπιστήμονα ή στό Εργοστασιακό Εργαστήριο, τό 
Ικτελοΰμενο μέ τή βοήθεια Επιστημονικών συσκευών, δντας δεί
χτης χαί Εκφραση τών Επιτυχιών τής παραγωγής καί τών Επιστη
μών, είναι Επίσης χα'ι μέρος τής κοινωνικο ■ παραγωγικής πράξης. 
Στήν πράξη, πού χρησιμεύει σάν κριτήριο τής άλή&ειας, περιέ- 
χεται Επίσης καί ή πράξη τών άστρονομιχών παρατηρήσεων, τών 
γεωγραφικών άνακαλύψεων χτλ.

Δέν πρέπει νά άνάγουμε τήν πράξη μόνο στή σχέση τών άν
θρώπ ων πρός τή φύση. Οί υλικές παραγωγικές σχέσεις τής κοι
νωνίας, δηλ. οί σχέσεις πού διαμορφώνονται άνεξάρτητα άπό τή 
θέληση τών άνθρώπων, άποτελοϋν σπουδαία πλευρά τής κοινω- 
νικο - παραγωγικής δράσης. Γ ι ’  αύτό ό μαρξισμός - λενινισμός 
στό περιεχόμενο τή ; πράξης Εντάσσει Επίσης καί τήν πείρα τής 
ταξικής πάλης, δηλ. τήν πρακτική πείρα τής ταξικής πάλης γιά 
τό  σοσιαλισμό καί τόν κομμουνισμό.

"Δ ν  δροΰμε μέ βάση μιά σωστή άντίληψη γιά τά αντικείμενα 
καί τίς νομοτέλειες τοϋ άντικειμενικοϋ κόσμου, θά  πετύχουμε τά 
προχαραγμένα αποτελέσματα. “ Ετσι, οί Επιτυχίες τής πρακτικής 
δράσης τών άνθρώπων άποτελοϋν Ελεγχο τών θεωρητικών αντι
λήψεων πού Εφαρμόζονται σ ’  αύτή τή δράση. Τά λάθη καί οί 
άποτυχίες, πού παρατηρούνται στήν πρακτική δράση, μαρτυροϋν
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δτι ot γνώσεις μας δέν είναι πλήρεις, κι ετσι ιά  λάθη αύτά χαι 
οί αποτυχίες βοηθούν στό ξεπέρασμα τών λαθών, δηλ. στήν 
πάρα πέρα, δλο κα'ι πιό βαθιά , γνώση τοΰ κόσμου καί τών νο- 
μοτελειών του.

Ή  πρακτική δράση τών άνθρώπων είναι σέ τελευταία ανά 
λυση ό αποφασιστικός τρόπος ελέγχου τής έγκυρότητας τών γνώ - 
σεο)ν μας. Μέ τήν πράξη ελέγχεται ή ορθότητα τής άντανάκλασης 
τών φαινομένων τή ; φύση:, ή δρθότητα τής γνώσης τής ουσίας 
αύτών τών φαινομένων. Μέ τήν πράξη ελέγχεται ή δρθότητα τών 
συμπερασμάτων μας γι’  αύτά τά φαινόμενα καί τούς νόμου; πού 
τά διέπουν. 'I I  πράξη είναι τό βάθρο καί τό κριτήριο τής άλη- 
θινότητας τών γνώσεών μας γιά τήν άντικειμενική πραγμα
τικότητα.

Σπουδαιότατος δρος για τήν εξέλιξη τής επιστήμης είναι ή 
ικανότητα τών εργατών τή ; έπιστήμη; νά άφουγκράζονται τή 
φωνή τή ; ζω ή :, τής πράξης.

“ Ε ξω άπό τήν πράξη στή μαρξιστική της έννοια δέν μπορεί 
νά λυϊ*εΐ τό πρόβλημα τής ορθότητας ή τή ; μή δρθότητα ; τών 
άνθρώπινων άντιλήψεων γιά τόν εξωτερικό κόσμο. Κάτι πάρα 
πάνω, ή προσπάθεια ν’  άποσπασθεϊ τό ζήτημα τής γνωσιμότητας 
τοϋ κόσμου άπό τή πράξη οδηγεί άναπόφευκτα στό σχολαστι
κισμό

«Τ ό  ζήτημα— εγραφε ό Μ ά ρ ξ—δν ή άνθρώπινη νόηση εχει 
αντικειμενική άλή9·εια— δέν είναι καθόλαυ ζήτημα θεωρίας, άλλα 
ζήτημα πρακτικό. Στήν πράξη οφείλει ν’  άποδείξει ό άνθρωπος 
τήν άληθινότητα, δηλ. τήν πραγματικότητα καί τήν ίσχή, τό εν
τεύθεν τής νόησής του »1.

'Η  ένταξη άπό μέρους τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοΰ 
τής κοινωνικο-παραγωγικής πράξης στή γνωσιοθεωρία τοΰ δια
λεκτικού υλισμού κατέφερε θανάσιμο πλήγμα στόν άγνωστικισμό 
καί ό φιλοσοφικός ιδεαλισμός ξεσκεπάστηκε στή σφαίρα εκείνη 
δπου θεωροΰσε τόν εαυτό του άτρωτο.

Ό  “ Ενγκελς τόνιζε δτι ή πιό άποφασιστική ανασκευή τοΰ 
άγνωστικισμοΰ είναι ή πράξη καί συγκεκριμένα τό πείραμα καί 
ή βιομηχανία. « Ά ν  μπορούμε ν ’  άποδείξουμε τήν ορθότητα τή ; 
άντίληψής μας γιά ενα δοσμένο φαινόμενο τής φύσης μέ τό δτι 
τό παράγουμε Ιμεΐς οί ίδιοι, τό προκαλοϋμε άπό τούς δρους του, 
καί επί πλέον τό άναγκάζουμε νά εξυπηρετήσει τούς σκοπούς μας,

1. Κ. Μάρξ καί Φ. 'Ενγκελς, Διαλεκτό "Εργα, τόμ. II, 1952, α. 383.
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τότε έπανέρχεται τό τέλος τοΰ καντιανού ασύλληπτου «πράγματος 
καθεαυτό».1

‘ Η  Ιστορία τής έπιστήμης κα'ι τής τεχνικής έπιβεβαιώνει τή 
θέση τού μαρξιστικού ύλισμοϋ για τή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου, 
για τό ρόλο τής πράξης σαν κριτήριου τής Αλήθειας.

Ή  Ιστορία τής φυσιογνωσίας κα'ι ή σύγχρονη έπιστήμη μαρ
τυρούν Αδιάψευστα δτι δ άνθρωπος με κάθε έπιστημονική άνα* 
κάλυψη γνωρίζει ολοένα βαθύτερα καί πληρέστερα τόν Αντικει
μενικό ύλικό κόσμο κα'ι τ'ις νομοτέλειες τής έξέλιξής του καί έπι- 
βεβαιώνει μέ τήν πράξη τήν δρθότητα τών γνώσεών του. 01 άν
θρωποι, γνωρίζοντας τους αντικειμενικούς νόμους τής φύσης καί 
τής κοινωνίας, τούς χρησιμοποιούν για νά πετυχαίνουν τούς πρα
κτικούς σκοπούς τους, γίνονται κύριοι τών στοιχειακών δυνά
μεων τής φύσης καί δημιουργούν σ ιό  προτσές τής παραγωγής 
Αντικείμενα καί φαινόμενα τέτια πού χωρίς τούς Ανθρώπους ή 
φύση πάνω  στή γή δέ θά  τά δημιουργούσε (λόγου χάρη, χημικά 
στοιχεία βαρύτερα Από τό ούράνιο, πλαστικές ΰλες, νέα εϊδη φυ
τών καί νέες ράτσες ζώ ω ν  κλπ.). Ή  δημιουργία στό έργαστήριο 
καί στή βιομηχανία Αντικειμένων κα| φαινομένων πού δημιουρ- 
γοϋνται Από τή φύση χωρίς τόν άνθρωπο, καθώς έπίσης καί ή 
δημιουργία μέ προκαθορισμένο σχέδιο καί μέ βάση τή γνώση 
τών νόμων τής φύσης, Αντικειμένων καί φαινομένων, πού πρίν 
απ ’  αύτή τή δημιουργία ό ίνθρω π ος δέν τά συναντούσε στίς συν
θήκες τής γής, Αποτελούν Αδιάψευστη Απόδειξη τής γνωσιμότη 
τας τοΰ κόσμου καί τών Αντικειμενικών νομοτελειών του.

‘ Ο διαλεκτικός ύλισμός ξεσκέπασε δλοκληρωτικά τούς Ισχυρι
σμούς τών Αγνωστικιστών σχετικά μέ τήν «Αγνωσιμότητα» τών 
νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας. Κι έδώ  τό αποφασιστικό κριτή
ριο τής Αλήθειας είναι ή πράξη.

Τ ό προλεταριάτο είναι ή έπαναστατική τάξη, πού ή πρακτική 
δράση καί τα ζωτικά του συμφέροντα έπιβάλλουν τή μελέτη τών 
Αντικειμενικών νόμων τής έξέλιξης καί Αλλαγής τής κοινωνικής 
ζωής. Οί δάσκαλοι καί Αρχηγοί τής έργατικής τάξης Μ αρξ κα'ι 
"Ενγκελς δημιούργησαν μιά Ακριβολογημένη έπιστήμη τής κοι
νωνίας— τόν Ιστορικό υλισμό, τή μαρξιστική πολιτική οικονομία, 
τή θεωρία τοΰ έπιστημονικοϋ κομμουνισμού.

‘ Ο Μ άρξ και δ "Ενγκελς, μέ βάση τή γνώση Από μέρους τους

1. Φ. Ένγχελς, Ό  Λουδοβίκος Φόυερμπαχ καί τό τέλος τής γερ
μανικής κλασικής φιλοσοφίας, σελ.17.



τω ν δντικειμενικών οίκονομικών νόμων τού κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής, πρώτοι μπόρεσαν καί πρόβλεψαν έπιστημο- 
νικά τό αναπόφευκτο τοΰ χαμοϋ τοϋ καπιταλισμού, τό αναπό
φευκτο τής νίκης τοΰ προλεταριάτου, τοϋ δημιουργοΰ κα'ι οικο
δόμου τοΰ κομμουνισμού. ‘ II επιστήμη τής κοινωνίας αναπτύχθηκε 
πάρα πέρα δημιουργικά στίς αποφάσεις τών συνεδρίων τοΰ Κ Κ ΣΕ  
και τής Κεντρικής Ε πιτροπής τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, 
στά ?ργα τοΰ Λένιν, καί τών Ιπιφανών μαθ-ητών καί συ
ναγωνιστών του. Ή  πράξη τής ταξικής πάλης τοΰ προ
λεταριάτου, ή νίκη τής Μεγάλης ’ Οκτωβριανής σοσιαλιστικής I- 
πανάσιασης καί τό νικηφόρο κτίσιμο τοΰ κομμουνισμού στήν Ε Σ Σ Δ  
αποδείχνουν αδιαμφισβήτητα τήν άληθινότητα καί τή δΰναμη 
τής μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. Οί κοσμοϊστορικές επι
τυχίες τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης στήν Ε Σ Σ Δ , οί επιτυ
χίες τών χωρών τής λαϊκής δημοκρατίας, ή πρακτική πείρα τής 
πάλης δλων τών προοδευτικών δυνάμεων, μέ επί κεφαλής τά 
κομμουνιστικά κόμματα έναντίον τοΰ στρατοπέδου τοΰ ίμπερια- 
λισμοΰ, άποτελοΰν άπόδειξη τής μεγάλης κινητοποιητικής, οργα
νωτικής καί μετασχηματιστικής δύναμης τών Ιδεών τοΰ μαρξι- 
σμοΰ - λενινισμού, πού αντανακλούν μέ ακρίβεια τήν πραγματική 
Ιξέλιξη τοΰ κόσμου, πού εξοπλίζουν τί; πρωτοπόρες δυνάμεις τής 
κοινωνίας στήν πρακτική τους δράση.

Κριτική τοΰ πραγματισμοΰ. ‘ Ή πράξη άνασκευάζει απ οφα
σιστικά τόν ιδεαλισμό καί τόν αγνωστικισμό στή γνωσιοθεωρία. 
Γι’  αύτό δέν προκαλοΰν έκπληξη οί απεγνωσμένες προσπάθειες 
τών σημερινών φιλοσόφων τής Ιμπεριαλιστικής κεφαλαιοκρατίας 
να παραποιήσουν τήν έννοια τής πράξης μέ σκοπό τή σωτηρία 
τοΰ Ιδεαλισμοΰ. Μιά άπ’  αύτές τίς προσπάθειες εϊναι ή «σχολή» 
τοΰ λεγόμενου πραγματισμού— «σχολή» καί σήμερα τής μόδας—  
πού τήν ?χει ήδη ξεσκεπάσει ό Β . I . Λένιν στό βιβλίο του « 'Υ 
λισμός καί Ιμπειριοκριτικισμός».

Οί πραγματιστές (Τζέιμς, Ντιούι κ. α .) Ισχυρίζονται δτι βάση 
καί τής δικής τους φιλοσοφίας είναι τάχα ή πράξη. 'Ω στόσο μέ 
τόν δρο πράξη οί πραγματιστές εννοούν μόνο δ,τι είναι ωφέλιμο, 
συμφέρον. Τήν ωφελιμότητα τήν ανακηρΰττουν μοναδικό κρι
τήριο τής αλήθειας. Έ πειδή , κατά τή γνώμη τών πραγματιστών, 
κάθε άνθρωπος επιδιώκει τό  δικό του δφελος, γιά τό λόγο αύτό 
ύπάρχουν τόσες αλήθειες, δσοι και οί άνθρωποι. Στήν πραγμα
τικότητα ομως οί πραγματιστές ανακηρΰττουν «αληθινό» μονάχα 
έκεΐνο πού είναι ωφέλιμο στό κεφάλαιο καί τοϋ προσκομίζει επι
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τυχία, κέρδη. Ά π ό  τή σκοπιά τών πραγματιστών, ή θρησκεία, 
λόγου χάρη, άποτελεΐ «αλήθεια», έπειδή είναι «ωφέλιμη» στίς 
Ικμεταλλευτικές τάξεις, καί, μέ τήν ϊδια αιτιολογία, δ Ιδεαλισμός 
άποδείχνεται «αληθινός». Οί πραγματιστές άνακηρΰττουν «αλή
θεια» κάθε ψέμα, δν τό ψέμα αυτό συμφέρει στήν Ιμπεριαλι
στική κεφαλαιοκρατία. Οί πραγματιστές ένεργοΰν σάν φιλόσοφοι 
Ασπιδοφόροι τής σύγχρονης μαχόμενης Ιμπεριαλιστικής αντίδρα
σης στίς Η Π Α . Ά π οκρον  jUV τήν ύπαρξη τοΰ έξωτερικοΰ ύλικοΰ 
κόσμου καί τών άντικειμενικών του νομοτελειών, Απορίπτουν 
τήν άντίληψη δτι ή πράξη αποτελεί κριτήριο τής Αντικειμενικής 
Αλήθειας, ένεργοΰν σάν ύποκειμενιστές.

*0 Β. I . Λένιν έγραφε σχετικά μέ τους πραγματιστές: « Ή  
,,πιό τελευταία“  ίσω ς ,,μ ό δ α "  τής νεότατης Αμερικάνικης φιλο
σοφ ίας είναι δ „πραγματισμός“  (άπό τήν έλληνική λέξη pragm a 
— πράγμα, πράξη' ή φιλοσοφία τής πράξης). Τ ά  φιλοσοφικά πε
ριοδικά μιλούν για τόν πραγματισμό περισσότερο Ισως άπό κάθε 
τί άλλο. *0  πραγματισμός κοροϊδεύει τή μεταφυσική καί τοΰ 
ύλισμοΰ καί τοΰ Ιδεαλισμού, υψώνει ώ ς  τά ούράνια τήν Ιμπει- 
ρία καί μόνο τήν έμπειρία, Αναγνωρίζει γιά μοναδικό κριτήριο 
τήν πράξη... καί... άπ* δλα αύτά συνάγει αίσίως ένα θεό γιά 
πρακτικούς σκοπούς, μόνο για τήν πρακτική δράση ...»  1

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός ξεσκεπάζει καί τίς άλλες 
προσπάθειες τών Ιδεαλιστών νά διαστρεβλώσουν τό ζήτημα τής 
πράξης καί τοΰ ρόλου της στή γνώση.

Έ τ σ ι ,  λόγου χάρη, δ μαχιστής Α . Μ πογντάνοφ, Αντιλαμβα
νόταν Ιδεαλιστικό τήν *ράξη  σάν «συλλογική έμπειρία», δηλ. σαν 
αίσθήματα πολλών προσώπων, καί Ισχυριζόταν δτι ή κατ’  αύτό 
τόν τρόπο νοούμενη Ανθρώπινη πράξη είναι τάχα τό μοναδικό 
άντικείμενο τής γνώσης. Ό  Μ πογντάνοφ Αρνιόταν δτι άντικείμενα 
τής γνώσης είναι ή ΰλη.

Σ έ άντίθεση πρός τήν Αποψη αύιή δ μαρξιστικός φιλοσοφι
κός ύλισμός υποστηρίζει δτι αντικείμενο τής Επιστημονικής γνώ 
σης είναι δ υλικός κόσμος, πού ύπάρχει έξω  καί Ανεξάρτητα άπό 
τή συνείδηση καί πού ύπήρχε δταν Ακόμα δέν ύπήρχε κοινωνία 
καί κοινωνικο - παραγωγική δράση τών Ανθρώπων. *0  μαρξι
στικός φιλοσοφικός υλισμός συνδέει δργανικά τό ζήτημα τοΰ ρό
λου τής πράξης στή γνωσιοθεωρία μέ τήν υλιστική λύση τοΰ βα
σικού ζητήματος τής φιλοσοφίας, μέ τήν παραδοχή τής ΰπαρξης

1. Β. / .  A b a ,  "Απαντα, τόμ. 14ος, σελ. 327.
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τής ΰλης Ιξω  άπό τή συνείδηση, με τήν άρχή τής γνωσιμότητας 
τοϋ Αντικειμενικού χόσμου.

Κ ριτική  τ η ς  μ α χ ιστιχ ή ς. έρ μ η νείας  τη ς  Ιν ν ο ια ς  αέμττβι- 
ρΐα». Μιά άπό τίς χαρακτηριστικές μέθοδες τών Ιδεαλιστών στήν 
πάλη τους κατά τής έπιστήμης είναι ή διαστρεβλωμένη άπό μέ
ρους τους Ιρμηνεία τής έννοιας «Ιμπειρία», Ιννοιας πού ή Αντι- 
δραστική φιλοσοφία τή χρησιμοποιεί πλατιά γιά νά συγχαλΰψει 
τό άντιεπιστημονικό περιεχόμενο τών θεω ριώ ν της.

Οί μαχιστές, παίζοντας ταχυδακτυλουργικά μέ τήν Ιννοια 
«Ιμπειρία», άπέριπταν τό  άντικειμενικά περιεχόμενο τής Ιμπει* 
ρίας καί Ιβλεπαν Ιδεαλιστικά τήν «Ιμπειρία», μονάχα σάν αίσθη 
μα, σάν βίωμα τοϋ άνθρώπου. Στή  μαχιστική παγίδα Ιπεσε κι 
δ Πλεχάνοφ, πού συμφώνησε μέ μιά άπό τίς μαχιστικές έρμη* 
νεΐες τής Ιννοιας «Ιμπειρία».

Ό  Λένιν στό Ιργο του «'Υ λισμός και Ιμπειριοχριτιχισμός» 
Ιδειξε δτι οί διάφορες έρμηνεΐες τής Ιννοιας «Ιμπειρία», δπω ς 
λόγου χάρη ή Ιρμηνεία της σάν «μέσου γνώσης» ή ‘ Αντικειμένου 
τής γνώσης», αύτές καθεαυτές δέν άποχαλΰπτουν άκόμα τίς βα 
σικές γνωσιολογιχές διαφωνίες άνάμεσα στόν ύλισμό και τόν Ιδεα
λισμό. Ή  ούσία τής υπόθεσης βρίσκεται στό νά Ανακαλυφθεί τό 
άντικειμενικά περιεχόμενο τής Ιμπειρίας : ή Αντικειμενική πρα
γματικότητα πού ύπάρχει ίξω  καί άνεξάρτητα άπό τή συνείδηση.

Σ έ άντίθεση πρός τό  μαχισμό δ μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλι- 
σμός δίνει στήν Ιμπειρία τόν δρισμό δτι άποτελεΐ μέρος τής χοι· 
νωνιχο · παραγωγικής δράσης τώ ν άνθρώπων, πού άποβλέπει 
στήν άποχάλυψη τών Αντικειμενικών νόμων τοϋ ΰλιχοϋ κόσμου, 
στό μετασχηματισμό του. "Η δη  στό πιό άπλό Ιπιστημονικό πεί
ραμα μεγάλο ρόλο παίζει ή Ινεργή στάση άπέναντι στή φΰση. 
‘ Η έπιστήμη αναπαράγει στό πείραμα τά φαινόμενα τής φΰσης, 
μέ σκοπό νά άποχαλΰψει τούς νόμους τής φύσης, μέ σχοπό νά 
καταχτήσει τά  μυστικά της.

"Ε τσι δ μαρξισμός - λενινισμός ξεσκεπάζει δλες τίς Ιδεαλιστι- 
χές διαστρεβλώσεις τής Αντίληψης τής πράξης καί γιά πρώτη 
φορά μπάζει στή γνωσιοθεωρία τήν πρακτική δράση τώ ν άνθρώ 
πων, τήν χοινωνιχο-παραγωγιχή τους δράση.

Ή  Ινταξη τής πράξης στή γνωσιοθεωρία δίνει στό μαρξισμό 
τό χαρακτήρα κοσμοθεωρίας δράσης, σέ Αντίθεση πρός τόν Ινα- 
τενιστικό χαρακτήρα τοϋ παλιοΰ, τοϋ προμαρξιχοϋ ύλισμοϋ.

*Η π ρ ά ξη  c lv a i ή  β ά σ η  τή ς  έν ό τ η τα ς  ζ ω ν τ α ν ή ς  έ ν α τ έ - 
ν ιση ς χ α ί ά φ η ρ η μ έν η ς  νόη σ η ς . Γ ια  νά Αποφεύγονται λάθη στή
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νόηση καί να χρησιμοποιούνται στή ζωή τά συμπεράσματα τής 
θεωρίας είναι άπαραίτητο νά προχωρούμε από τήν πράξη στή νό
ηση κα'ι άπό τή νόηση στήν πράξη, έπαληθεΰοντας μέ τήν πράξη 
τήν δρθότητα τών αποτελεσμάτων τής άφηρημένης νόησης. Συνε
πώ ς, ή πράξη είναι δχι μόνο ή βάση τής γνώσης καί ιό  κριτήριο 
τής αλήθειας, άλλά κα'ι ό σκοπός τής γνώσης τοΰ άντικπμενικοΰ 
κόσμου. Ή  πράξη βρίσκεται στή βάση δλων τών σταδίιον τής 
γνώσης τής άντικειμενικής πραγματικότητας. Ή  ζωντανή ενατέ
νιση τής φύσης άπό τόν άνθρωπο, δπω ς κα'ι ή αφηρημένη νόηση 
τώ ν  άνθρώπων, Ιστορικά μπορούσαν νά εμφανιστούν κα'ι νπ ανα
πτυχθούν μόνο μέσα στό προτσές τής πρακτικής επίδρασης τοΰ 
άνθρώπου πάνω στή φΰση κα'ι τήν κοινωνία, στήν πορεία τής 
κοινωνικο*παραγωγικής δράσης τώ ν άνθρώπων.

‘ Η  άληθινά επιστημονική γνώση τοΰ κόσμου άποβλέπει στόν 
Ινεργητικό μετασχηματισμό τής φΰσης, στόν κομμουνιστικό με
τασχηματισμό τής κοινωνίας, στήν έφαρμογή στή ζωή τών πορι
σμάτων τής θεωρίας.

Ή  πράξη έπιβεβαιώνει τήν ένότητα ζωντανής ένατένισης κα'ι 
άφηρημένης νόησης. Κ άθε άπόπειρα νά άναχθεΐ τό προτσές τής 
γνώσης μονάχα σ ’  ενα άπό τά στοιχεία αυτά τής γνώσης άντιφά- 
σκει πρός τά γεγονότα τής πραγματικότητας, οδηγεί στή διαστρέ
βλωση τής μαρξιστικής · λενινιστικής θεωρίας τής άντανάκλασης. 
*0  περιορισμός τού προτσές τής γνώσης τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου 
άπλώς καί μόνο στά αΙσθησιακά δεδομένα, ή υποτίμηση τοΰ ρό 
λου τής άφηρημένης νόησης οδηγεί στήν τυφλή συσσώρευση γε
γονότων χωρίς τήν άποκάλυψη τής εσωτερικής τους σύνδεσης. Μέ 
τή σειρά του ό περιορισμός τής γνώσης τής φΰσης μόνο στήν 
άφηρημένη νόηση, ή παραγνώριση τών δεδομένων τών αίσθητη- 
ρίων δργάνων καί τής πράξης οδηγούν κατ’  ευθείαν σέ σχολαστι
κισμό. Ή  πράξη, δταν Ιξετάζεται εξω  άπό τή σΰνδεσή της μέ τή 
θεωρία , δδηγεΐ στό ψιλικατζίδικο πνεύμα, σέ έργασία πού γίνε
ται ψηλαφητά, στα τυφλά. Ή  άνάλυση όποιουδήποτε εϊδους τής 
άνθρώπινης δράσης έπιβεβαιώνει τήν δρθότητα αύτοΰ τοϋ συμ
περάσματος.

’ Αποτέλεσμα τής άνάπτυξης τής βιομηχανίας καί τής έπιστή
μης είναι πώς στήν πορεία τής γνώσης τοϋ έξωτερικοΰ κόσμον 
άπό τόν άνθρωπο δλες ot σύγχρονες Ιπιστημονικές καί τεχνικές 
συσκευές έρχονται νά βοηθήσουν τα αίσθητήρια δργανα καί τή 
νόηση τοΰ άνθρώπου. Γ ια  νά κατασκευαστούν τα σύγχρονα τηλε
σκόπια, τά δπτικά καί τά ηλεκτρονικά μικροσκόπια, ot σεισμό- 
γράφοι, ot ραδιοπομποί, ot δέκτες τηλεόρασης, δ θάλαμος συμ
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πύκνωσης (θάλαμος W ilson ), χό βήτατρο, χό κύκλοτρο, ιό  ραν
τάρ, ή ηλεκτρική συσκευή λύσης όλοκληρωμάχων καί τά άλλα 
επιστημονικά καί βιομηχανικά δργανα χρειάζεται υψηλό επίπεδο 
άνάπτυξης τής παραγωγής, τεράστιο άπόθεμα παρατηρήσεων, 
υψηλό επίπεδο άνάπτυξης τής Ιπιστημονικής νόησης.

Ά ς  φέρουμε ëva παράδειγμα τέτιας ενότητας δλων τών μορ
φ ών αντανάκλασης τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου.

Ή  Ιφεύρεση κα'ι ή τελειοποίηση τοΰ δπτιχοΰ μικροσκοπίου 
υπήρξε στόν καιρό της τεράστια κατάχτηση τής Ιπιστήμης καί 
τής τεχνικής. ‘ Ο άνθρωπσς άρχισε νά βλέπει Ιλαχιστότατα άντι- 
κείμενα απρόσιτα στό γυμνό μάτι. 'Ω στόσο τό δπτικό μικροσκό
πιο δεν Ιπιτρέπει νά διακρίνουμε άντικείμενα μικρότερα άπό τό 
μήκος κύματος φωτός.

Οί άστοί Ιδεαλιστές φιλόσοφοι Ισπευσαν κι Ιδω  νά δηλώσουν 
δτι έφτασε τάχα τό δριο τής γνώσης τών προτσές τοΰ μικρόκο- 
σμου άπό τόν άνθρωπο. Ω σ τόσ ο  στήν τρίτη δεκαετία τοΰ 20οΰ 
αίώνα ανακαλύφθηκαν οί κυματιστές Ιδιότητες τών ήλεκτρονίων. 
’ Αποδείχθηκε δτι σέ δρισμένες συνθήκες μπορεί νά Ιπιτευχθεΐ 
Ινα ηλεκτρονικό κΰμα τέτιου μήκους ώστε νά γίνονται δρατά 
σωμάτια που δέν ήταν δυνατό νά Ιδωθοΰν μέ τό δχτικό μικρο
σκόπιο.

Οί Ιπιστήμονες, χρησιμοποιώντας αύτή χήν ανακάλυψη, άπέ- 
κχησαν χή δυναχόχηχα νά κατασκευάσουν είδικά ηλεκτρονικά μι
κροσκόπια. Τό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι πολλές φορές Ισχυ
ρότερο άπό τό πιό Ισχυρό δπτικό μικροσκόπιο. Μέ τό ήλεκτρο- 
νικό μικροσκόπιο μποροΰμε νά δοΰμε, λόγου χάρη, τόν ίό τής 
γρίππης, πού οί διαστάσεις του άποτελοϋν μέγεθος τής σειράς με
ρικών μορίων. Καί αυτό δέν είναι άκόμα τό τέρμα τών δυνατο
τήτων τελειοποίησης τής σύγχρονης μικροσκοπίας.

Οί σοβιετικοί άστροφυσικοί, παρά τα πυκνά σύννεφα τής 
σκοτεινής διαστρικής υλης, κατόρθωσαν να φωτογραφήσουν μέ 
Υπεριώδεις άκτίνες τό θεωρούμενο κατ’  άρχήν απρόσιτο για Ιπι- 
στημονική ερευνά κέντρο τοΰ Γαλαξία μας. Κ ατόρθωσαν ν’  άνα- 
καλύψουν βαρύ άνθρακα στή σύσταση χών άστρων - γιγάντων, 
καχόρθωσαν νά δείξουν δχι σχή σύσχαση χοΰ Γαλαξία ία  άστρα 
δέν Ιμφανίσχηκαν ταυτόχρονα, δπως Ιγραφαν σχεχικά οί άσιο) 
άστροφυσικοί, δχι σχό Γαλαξία χαί χώρα συντελεΐται Ινα π ρο
τσές σχηματισμοΰ άστρων.

Σήμερα μποροΰμε νά δοΰμε ϊχνη φαινομένων τέτοιων πού 
είναι αδύνατο να τά δοΰμε άμεσα άκόμα καί μέ τό πιό ισχυρό 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στό  θάλαμο συμπύκνωσης μποροΰμε νά
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παρατηρήσουμε την κίνηση ένός ξέχωρου ήλεκτρονίου, νά φ ω το
γραφήσουμε τήν τροχιά τοϋ ποζιτρονίου κτλ. Οί Επιστήμονες 
κατασκεύασαν συσνευές πού δίνουν τήν δυνατότητα νά παρατη
ρούμε φαινόμενα καί προτσές πού συντελοΰνται μέσα σ’  Ινα έκα- 
τομμνριοστό τοΰ δευτερολέπτου ή καί σέ μικρότερο ακόμα χρο
νικό διάστημα.

Ποιοτικά παραδείγματα μετατροπής τών «πραγμάτων καθε · 
αυτά» σέ «πράγματα γιά μάς» μάς δίνει ή πρακτική πείρα τής 
χρησιμοποίησης στή βιομηχανία τών επιτεύξεων τής σύγχρονης 
συνθετικής χημείας.

Οί άνθρωποι παλιότερα δέν ήξεραν νά παράγουν τεχνητό 
καουτσούκ. Ή  δομή τοϋ μορίου τοΰ φυσικοΰ καουτσούκ δέν 
ήταν αρκετά γνωστή τούς χημικούς. Ά π ό  τήν άποψη αύτή τό 
καουτσούκ παρέμενε γιά τήν επιστήμη «πράγμα καθεαυτό». 
Τό Κομμουνιστικό Κόμμα εβαλε στούς σοβιετικούς χημικούς τό 
καθήκον νά λύσουν μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα τό μυ
στικό τής χημικής δομής τοΰ μορίου τοΰ καουτσούκ καί νά μά
θουν να παράγουν οί ϊδιοι στα εργαστήρια καί στή βιομηχανία 
έκεΐνο πού ή φύση παράγει χωρίς έμας μέ μορφή χυμοΰ ειδι
κών οουτών.

Πρίν ακόμα από τή Μεγάλη ’ Οκτωβριανή σοσιαλιστική έπα
νάσταση ό διαπρεπής Ρώ σος χημικός Σ . Β. Λέμπεντεφ είχε πλη
σιάσει πολύ στή λύση τοΰ προβλήματος τής τεχνητής σύνθεσης 
καουτσούκ. Μόνο δμως στίς συνθήκες τοΰ σοβιετικοί) καθεστώ
τος οί σοβιετικοί χημικοί μέ Ιπί κεφαλής τόν Σ . Β . Λέμπεντεφ 
Ανακάλυψαν τά μυστικά τής δομής τοϋ καουτσούκ καί έπεξεργά- 
στηκαν τήν τεχνολογία τής κατασκευής συνθετικοΰ καουτσούκ. 
“ËTtfi j καί σ ’  αύτό τόν τομέα τών χημικών γνώσεων αποδείχθηκε 
στήν πράξη ή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου. Τα παραδείγματα αυτά 
πού προέρχονται άπό τήν ίστορία τών Αστρονομικών Ανακαλύ
ψεων, τής φυσικής καί τής χημείας Αποτελοΰν Ιπιβεβαίωση τής 
θέσης τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοϋ δτι δέν ύπάρχουν 
πράγματα Αγνώσιμα, Αλλά ύπάρχουν μόνο πράγματα πού γιά τήν 
ω ρα δέν Ιχουν Ακόμα γνωσθεΐ, πού ω στόσο Αργά ή γρήγορα θά  
γνωσθοΰν μέ τή δύναμη τής έπιστήμης καί τής πράξης.

"Ετ^ι, ή ένότητα ζωντανής ένατένισης, αφηρημένης έπιστη- 
μονικής Σκέψης καί πράξης έπι τρέπει να Αντανακλάται δλοένα 
καί βαθύτερα ή φύση. Ή  έπιστήμη καί ή πράξη Απέδειξαν τήν 
δρθότητα τών θέσεων τοΰ μαρξιστικοΰ φιλοσοφικού ύλισμοϋ, 
πού υποστηρίζει δτι οί δυνατότητες τής Ανθρώπινης γνώσης είναι 
Απεριόριστες. Ά π ό  τή ζωντανή ένατένιση πρός τήν Αφηρημένη
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νόηση, καί άπό τήν άφηρημένη νόηση πρός τήν πράξη, αίτιός 
είναι δ δρόμος τής γνώσης τής άλήθειας.

"Ετσι λοιπόν ή πράξη αποδείχνει τή γνωσιμότητα τοΰ κό
σμου. 01 Ιπαληθευμένες άπό τήν πράξη γνώσεις τών νόμων της 
φύσης είναι άντικειμενικές άλήθειες.

Π ώ ς δμως άντιλαμβά\εται ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλι
σμός τήν άλήθεια ;

5. ’Αντικειμενική, άπόλυτη καί σχετική άλή&εια

*Η μ α ρ ξιστικ ή  λεν ιν ιστικ ή  Θ εωρία τη ς  ά ντα ν ά κ λ α σ η ς . 
Ή  Α ντικειμενική Α λήθεια . Ό  διαλεκτικός υλισμός σάν έπι
στήμη τών νόμων έξέλιξης τής φΰσης καί τής κοινωνίας άντανα- 
κλά τόν κόσμο δπως υπάρχει στήν πραγματικότητα. Ή  δΰναμη 
τοΰ διαλεκτικού ύλισμοΰ συνίσταται στήν άκριβή αντανάκλαση 
άπό μέρους του τής άντικειμενικής πραγματικότητας, στή ζω ν 
τανή αληθίνότητά του.

’Αλήθεια είναι ή σωστή, έπαληθενμένη άπό τήν πράξη, 
άντανάχλαση τών άντικειμένων καί τών φαινομένων τής φύσης 
καί τής κοινωνίας τά όποια ύπάρχουν Ιξω  xal Ανεξάρτητα άπό 
τή συνείδηση. Αύτή ή έννοια τής άλήθειας άπορέει άπό τίς βα
σικές άρχές τής μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας τής Αντανά
κλασης.

Ή  μαρξιστική - λενινιστική θεωρία τής άντανάκλασης άναι- 
ρεϊ τήν Ιδεαλιστική «θεω ρία» δτι δήθεν τά αίσθήματα τοΰ άν
θρώπου δέν είναι έκτυπα, αντίγραφα τών φαινομένων τοΰ Ιξω - 
τερικοΰ κόσμου, άλλα άποτελοΰν τάχα απλώς συμβατικά σημεϊα, 
σΰμβολα, πού δέν μοιάζουν μέ τά άντικείμενα καί χωρίζουν δή
θεν τόν άνθρωπο άπό τόν κόσμο μέ άνυπέρβλητο τείχος.

‘ Ο  Γερμανός φυσιολόγος Χέλμχολτς δνόμασε τά αίσθήματα 
σΰμβολα, «συμβατικά σημεία», δηλ. κάτι πού δέ· μοιάζει καθό
λου μέ τά ίδια  τά πράγματα, πού πρόκάλοΰν τήν έμφάνιση τών 
αίσθημάτων. *0  Πλεχάνοφ, άντί νά ταχθεί Ιναντίον αύτής τής 
θεωρίας, στήν ούσία τάχθηκε άλληλέγγυος— δνόμαζε τά αίσθή- 
ματα Ιερογλυφικά. Χρησιμοποιώντας τούς δρους «Ιερογλυφικό» 
ή σύμβολο μέ τή φιλοσοφική, γνωσιολογική σημασία, δ Χέλμχολτς, 
καί μαζί του καί δ Π λεχάνοφ, θεωρούσαν δτι τό αίσθημα δεν 
έχει δμοιότητα μέ κείνο πού αντανακλά.

Ό  Λένιν στό βιβλίο του « ‘ Υλισμός καί ίμπειριοκριτικισμός» 
ξεσκέπασε τή θεω ρία τών «συμβόλω ν», τώ ν «Ιερογλυφικών», κι 
έδειξε δτι ή άρνηση τής δμοιότητας τής αίσθησιακής εικόνας μέ

440



τό  άντικείμενο πού τήν προκάλεσε όδηγεΐ στήν παραδοχή άγνώ- 
σιμων «πραγμάτων καθεαυτά» καί σέ τελενταία Ανάλυση στόν 
Ιδεαλισμό καί στήν παπαδοσύνη. Γιατί υπάρχουν σύμβολα, στα 
όποια  στήν πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε πού ν’  Αντιστοι
χεί. Λόγου χάρη, ή εΙκόνα είναι Ινα σύμβολο πού απεικονίζει τό 
θεό, δ δποιος στήν πραγματικότητα δέν ΰπάρχει. Ά ν  παραδε
χθούμε δτι τό αίσθημα δέν είναι παρά σύμβολο, δηλ. κάτι τό 
Απλώς υποκειμενικό, τότε αύτό δίνει τή δυνατότητα νά υποθέ
σουμε δτι στήν ίδια τή φύση δέν υπάρχει τίποτε πού ν* Αντί* 
στοιχεΐ σ ’  αύτό τό «σύμβολο» (αίσθημα)' αύτό σημαίνει Ιπ'ι πλέον 
Αμφιβολία για τήν ύπαρξη τής ϊδιας τής ΰλης σάν πηγής των 
αισθημάτων μας.

Ή  θεωρία τών «συμβόλων» ή «Ιερογλυφικών», πού τήν ξε
σκέπασε δ Λένιν, Αναπαράγει τά βασικά Ιπιχειρήματα των 
υποκειμενικών Ιδεαλιστών Μπέρκλι, Χιούμ, Κάντ, πού Ισχυρί
ζονταν- δτι δ άνθρωπος δέν μπορεί νά βγει £ξω άπό τά δρια τών 
αισθημάτων του.

Στήν Ιδεαλιστική «θεω ρία των συμβόλων» δ Λένιν Αντιπα* 
ρέθεσε τήν ΰλιστική θεωρία τής Αντανάκλασης, πού Ιχει γιά Αφε
τηρία  της τήν παραδοχή τής ύπαρξης τοΰ Ιξωτερικοΰ κόσμου £ξο» 
και Ανεξάρτητα Από τή συνείδηση πού τόν Αντανακλά. Ή  θ εω 
ρία τής Αντανάκλασης ξεκινά Από τήν ΰλιστική ΰποστήριξη τής 
Αρχής τής γνωσιμότητας τοΰ κόσμου, Από τή μαρξιστική θέση γιά 
τό ρόλο τής πράξης— τής κοινωνικο-παραγωγικής δράσης τών 
άνθρώ πω ν— σάν βάσης τής γνώσης καί κριτήριου τής Αλήθειας.

Ή  θεωρία τής Αντανάκλασης θεωρεί τά αίσθήματα πού προ- 
καλοΰνται Από τά Αντικείμενα καί τά φαινόμενα τοΰ Ιξωτερικοΰ 
κόσμου Αντίγραφα, εΙκόνες αΰτών τών Αντικειμένων καί φαινο
μένων. Ή  ΰλη Αποτελεί τήν πηγή τών αισθημάτων καί τά αι
σθήματα Αποτελοϋν Απεικόνιση τής ΰλης, Απεικόνιση τοΰ είναι.

‘ Η  θεω ρία τής Αντανάκλασης θεω ρεί τή γνώση δχι νεκρή 
φ ω τογραφ ία  τώ ν Αντικειμένων, Αλλά πολύπλοκο διαλεκτικά Αντι
φατικό προτσές γνώσης Από τόν δνθρωπ ο τοΰ Ατελεύτητα Ιξελισ- 
σόμενου κόσμου, πού ΰπάρχει 8ξω Από τή συνείδηση, τή θεωρεί 
προτσές Ιμβάθυνσης τής γνώσης τής φύσης, προτσές περάσματος 
Από τή γνώση των φαινομένων τοΰ Ιξωτερικοΰ κόσμου στή γνώ 
ση  τής δλο καί βαθύτερης οΰσίας τους, προτσές δημιουργικής 
Ανάπτυξης τών έπιστημών τής φύσης, τής κοινωνίας καί τής νόη- 
«η ς . Μ ’  αύτό τόν τρόπο ή θεω ρία  τής άντανάκλασης λύνει τό 
πρόβλημα τοΰ περιεχομένου καί τής πληρότητας τώ ν γνώσεών
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μας, τό κρόβλημα τής άντικειμενικής Αλήθειας, τής απόλυτης 
Αλήθειας καί τής σχετικής Αλήθειας.

*Η γνώση τής φύσης κα'ι τής κοινωνικής ζωής Από τόν άν
θρωπ ο Αποτελεΐ προτσές Ατελεύτητης κίνησης Από τήν μή γνώσηι 
στή γνώση, Από τή λιγότερο βαθιά γνώση στήν πιό βαθιά .

Ό  διαλεκτικός χαρακτήρας τοΰ προτσές τής γνώσης καθορί
ζεται Από τό διαλεκτικό προτσές έξέλιξης τοΰ ίδιου τοϋ αντικει
μενικού κόσμου. Ή  .διαλεκτική τής γνώσης Αντανακλά τή διαλε
κτική τών ϊδιων τών πραγμάτων. «Τήν άντανάκλαση  τής φύσης 
στή σκέψη τοϋ Ανθρώπου πρέπει νά τήν καταλαβαίνουμε δχι 
,,νεκρά", δχι ,,Αφηρημένα“ , δ χ ι  χ ω ρ ί ς  κ ί ν η σ η ,  δχι χωρίς 
αντιθέσεις, αλλά στό αιώνιο προτσές τής κίνησης, τής γέννησης 
τών άντιθέσεων κα'ι τής λύσης τους» *.

Ό  Ιδεαλισμός, μέ τό ν’  Αρνεΐται τό πρωτεύον τής ΰλης κα'ι 
τό δευτερεΰον τής συνείδησης, Απορίπτει ?τσι κα'ι τή δυνατότητα 
Αντανάκλασης τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου στή συνείδηση. Ό  Αντικει
μενικός Ιδεαλισμός (Χέγκελ) δίνει στήν αλήθεια τόν ορισμό δτι 
αποτελεί ταυτότητα τοΰ είναι μέ κάποια ύπερφυσική νόηση' & 
υποκειμενικός Ιδεαλισμός μέ τόν δρο Αλήθεια Ιννοεΐ τήν ταυτό
τητα τού αντικειμένου μέ τό αίσθημα ή μέ τή νόηση τοΰ υπο
κειμένου. "Ε τσι, Ακόμα καί δσοι Από τούς Ιδεαλιστές παραδέχον
ται στά λόγια τήν άλήθεια, στήν πράξη άρνούνται τό άντικει- 
μενικό της περιεχόμενο.

Ό σ ο  γιά τούς σύγχρονους άστούς Ιδεαλιστές φιλοσόφους, 
πολλοί Απ’  αυτούς (δπως λόγου χάρη ό  Κάρναπ) ζητούν άπροχά- 
λυπτα νά εξοστρακιστεΐ άπό τή φιλοσοφική καί τήν έπιστημονική 
καθημερινή χρήση Ακόμα καί ή ϊδια ή Ιννοια τής Αλήθειας. Έ ν α ς  
άπό τούς σύγχρονους "Αγγλους φιλοσόφους δνόμασε τήν άλήθβια 
μαύρη γάτα, πού Απουσιάζει Από τό σκοτεινό δω μάτιο δπου ψά
χνει νά τή βρει Ινας τυφλός άνθρωπος. Δέν είναι σπάνιες στήν 
Αμερικάνικη κα'ι Αγγλική φιλοσοφική γραμματεία οί δηλώσεις δτι 
μέ τή λέξη Αλήθεια πρέπει νά Ιννοούμε Ινα συχνά έπαναλαμβα- 
νόμενο ψέμα. Ή  έκστρατεία έναντίον τής αλήθειας αποτελεί ξε
κάθαρη μαρτυρία για τήν Αποσύνθεση τής σύγχρονης Αστικής 
αντιδραστική; φιλοσοφίας.

Σ έ Αντίθεση πρός τόν αντιδραστικό αυτόν προσανατολισμό 
τών έχθρών τής έπιστήμης, ό διαλεκτικός υλισμός είναι ΰπέρμα- 
χος τής έπιστημονικής αλήθειας. Ό  διαλεκτικός ύλισμός Απορί- 
πιει κατηγορηματικά τόν Υποκειμενισμό καί τήν αυθαιρεσία στό

1. Β. I. Airιν, Φιλοσοφικά τετράδια, 1947, σελ. 168.
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ζήτημα τής αλήθειας, ξεκινώντας άπό τό δτι Αντικείμενο δλων 
τώ ν  ανθρωπίνων γνώσεων είναι ή άντικειμενική πραγματικότητα 
πού ύπάρχει 2ξω άπό τή συνείδηση, είναι ή φύση πού εξελίσσε
ται έπ’  οό&ιρον και άλλάζει επ’  άπειρον.

*0  Β. I. Λένιν δνομάζει άντικειμενιχή άλήθεια τό περιεχό
μενο έκεΐνο τών άντιλήψεών μας, πού δέν έξαρτάται άπό τό υπο
κείμενο, πού δέν έξαρτάται άπό τόν άνθρωπο ούτε άπό τήν άν- 
θρωπότητα. *

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός ξεκινά άπό τό δτι οί 
γνώσεις μας για τούς νόμους τής φύσης, οΐ επαληθευμένες με τό 
πείραμα, μέ τήν πράξη, άποτελοΰν γνώσεις εγκυρες, αντικειμε
νικές άλήθειες. Λ όγου χάρη τό γεγονός δτι ή γή κινείται γύρω 
άπό τόν ήλιο ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τή συνείδηση. Ή  αποδει
γμένη άπό τήν πράξη έπιστημονική θέση τής περιφοράς τής γής 
γύρω άπό τόν ήλιο άποτελεΐ άντικειμενιχή άλήθεια.

"Ο ταν λέμε δτι οί παραστάσεις μας κα'ι οί εννοιές μας, 2χουν 
περιεχόμενο πού δεν έξαρτάται άπό μας, άπό τή συνείδησή μας, 
παραδεχόμαστε μ’  αύτό τήν αντικειμενική άλήθεια.

*0  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός νοεί τήν άντικειμενιχή 
άλήθεια σάν άντανάκλαση στή συνείδηση τοΰ υλικού κόσμου πού 
ύπάρχει άνεξάρτητα άπό τή  συνείδηση. ’ Αντίθετα οί ιδεαλιστές 
πλαστογραφούν τήν έννοια τοΰ αντικειμενικού κα'ι Ισχυρίζονται 
δτι άντικειμενικο είναι άπλώς έκεΐνο πού Ιχει «γενική Ισχύ», 
δηλ. Ικεΐνο πού ύπάρχει στή συνείδηση δχι ένός, άλλά πολλών 
άνθρώπων. Α ύτά ?λεγε, λόγου χάρη, ό  μαχιστής Μ πογντάνοφ 
πού δνόμαζε τήν άλήθεια «κοινωνικά - όργανωμένη», κοινωνικά- 
Ιναρμονισμένη έμπειρία» τών άνθρώπων.

‘ Ο  Λένιν έδειξε δτι δν έννοοΰμε τήν άλήθεια Ιτσι δπως τήν 
έννοοΰσε ό Μ πογντάνοφ, τότε πρέπει νά παραδεχθούμε πώς είναι 
«άληθινός» ό Ισχυρισμός δτι ύπάρχουν θεός, διάβολοι, νεράιδες 
καί τα λοιπά δαιμονικά, έφ ’  δσον έκατομμύρια άνθρωποι πι
στεύουν άκόμα στό θεό, πιστεύουν δτι ύπάρχουν ξωτικά καί 
στοιχειά.

Τό δρόμο τοΰ Μ πογντάνοφ άκολούθησαν έκεΐνοι οί οίκονο- 
μολόγοι κα'ι φ ιλόσοφοι, πού ύποστήριζαν δτι οί οίκονομικοΐ νό
μοι τοΰ σοσιαλισμού Εμφανίζονται δήθεν χάρη στή συνειδητή 
δράση τών σοβιετικών άνθρώπων. "Ετσι αύτοί οί οικονομολόγοι 
κα'ι φιλόσοφοι ξέκοβαν άπό τό μαρξισμό κα'ι έπαιρναν τό δρόμο 
τού υποκειμενικού Ιδεαλισμού.

Ή  άρνηση τή ; αντικειμενικής άληθινότητας τών νόμων τής 
έπιστήμης δδηγεΐ στήν .κατάργηση τής ίδιας τής έπιστήμης, γιατί
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■ή έπιστήμη δέν μπορεί νά ζεΐ καί νά Αναπτύσσεται χωρίς τήν 
παραδοχή τής ύπαρξης τών άντικειμενικών νομοτελειών, χωρίς 
τή μελέιη αΰτών τών νομοτελειών.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλισμός διεξάγει άγώνα δχι μόνο 
κατά τής Ιδεαλιστικής, άλλα και κατά τής άγοραίας ΰλιστιχής 
Αντίληψης τής αλήθειας. Έκχυδαϊστική είναι ή γνώμη δτι τάχα 
μέ τόν δρο Αλήθεια πρέπει νά έννοοϋμε μόνο τό ίδιο τό Αντι
κείμενο κι δχι τή σωστή του άντανάκλαση, τήν έπαληθευμένη 
άπό τήν πράξη. Ή  τέτιου είδους τοποθέτηση τοΰ ζητήματος 
βγάζει γενικά άπό τή μέση τό πρόβλημα τής άλήθειας, τό δια
γράφει άπό τόν κύκλο τώ ν προβλημάτων τής γνωσιοθεωρίας.

Ή  άναγωγή τής αλήθειας στό άντικείμενο καί δ παραμερι
σμός ?τσι τοϋ ζητήματος τής άντανάκλασης το ν  Αντικειμένου στή  
συνείδηση  όδηγεΐ λογικά στόν Ισχυρισμό δτι τα άντικείμενα χαί 
τά φαινόμενα είναι άγνώσιμα.

Βέβαια, χωρίς τήν παραδοχή τής άντικειμενιχής ΰπαρξης τών 
άντικειμένων πού γνωρίζονται, δέν μπορεί ουτε κάν να μπει ζή
τημα άντιχειμενικής άλήθειας. ‘ Ωστόσο τό πρόβλημα τής Αλή
θειας προϋποθέτει δχι μόνο τήν παραδοχή τής Αντικειμενικότη
τας τής φΰσης, άλλά καί τήν παραδοχή τής δυνατότητας τής σ ω 
στής Αντανάκλασής της στή συνείδηση τοΰ άνθρώπου, πράγμα 
πού ΰπογραμμίζεται στή μαρξιστική διδασκαλία γιά τήν Αντικει
μενική Αλήθεια.

Ά π όλυ τη  χαί σχετική Αλήθεια. Ό  μαρξιστικός φιλοσο
φικός ΰλισμός δίνει τή μοναδικά έπιστημονική Απάντηση καί γιά 
τήν Αλλη πλευρά τοϋ προβλήματος τής Αλήθειας— «...μποροΰν 
61 Ανθρώπινες παραστάσεις, πού έχφράζουν τήν Αντικειμενική 
αλήθεια, νά τήν Ικφράσουν μονομιάς, συνολικά, χωρίς δρους, 
Απόλυτα ή μόνο κατά προσέγγιση, σχετικά

Άλληλοσχέση Απόλυτης καί σχετικής αλήθειας ίσον πρόβλημα 
πληρότητας τών γνώσεων μας, ϊσον πρόβλημα τής γνώσης σάν 
προτσές.

Ή  μαρξιστική - λενινιστική διδασκαλία γιά τήν Απόλυτη καί 
τή σχετική Αλήθεια άποτελεΐ τή θεωρητική θεμελίωση τής θέσης 
για τίς άπεριόριστες δυνατότητες γνώσης άπό τόν Ανθρωπο τοΰ 
Απειρου Αντικειμενικού κόσμου, τής θέσης γιά τό δημιουργικό 
χαρακτήρα τής έπιστήμης. Ή  μαρξιστική · λενινιστική διδασκα
λία στρέφεται χατά τοΰ ίδεαλισμοΰ καί τοΰ δογματισμοΰ.

1. Β. / .  Afrtr, Ά παντα, τόμ. 14ος, σελ. 110.
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‘ Ορισμένοι Ιδεαλιστές φιλόσοφοι (οί ρελατιβιστές) *, Ιπικαλού- 
μενοι τή μεταβλητότητα τών έπιστημονιχών άντιλήψεων γιά τήι 
δομή τής ΰλης, άρνούνται τήν έγκυρότητα τών γνώσεών μας γιά 
τόν χόσμο γενικά. ’ Ισχυρίζονται πώς ή άλλαγή τών αντιλήψεων γιά 
τή δομή τής ΰλης αποδείχνει δήθεν δτι άπό τ'ις γνώσεις μας 
άπουσιάζει τελείως κάθε αντικειμενικό περιεχόμενο, άνεξάρτητα 
άπό τό υποκείμενο άπό τόν παρατηρητή.

Στήν πάλη κατά τοϋ υλισμού οί άστο'ι Ιδεαλιστές φιλόσο
φοι Ισχυρίζονται δτι όλες οί άλήθειες τής έπιστήμης άποτελοΰν 
δήθεν σχετικές άλήθειες, πού δέν έχουν τάχα κανένα αντικειμε
νικό περιεχόμενο, κανένα κομμάτι τής άπόλυτης άλήθειας. Ό λ ε ς  
οί γνώσεις μας, Ισχυρίζονται οί ρελατιβιστές, είναι μόνο σχετικές, 
υποκειμενικές, καί δέν Ιχουν καμιά Ιγκυρότητα.

Οί Ιδεαλιστές - ρελατιβιστές άπορίπτουν τήν άπόλυτη αλήθεια 
καί ?τσι άρνούνται τήν άντικειμενική αλήθεια. Ά πορίπτοντας, 
άρνούμενοι τήν άντικειμενική άλήθεια, οί Ιδεαλιστές - ρελατιβι- 
στές εΙσάγουν λαθρόχειρα τόν άγνωστικισμό.

Ό  μεταφυσικός ύλισμός σέ άντίθεση πρός τόν Ιδεαλισμό πα
ραδέχεται τή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου, παραδέχεται τήν Αντικει
μενική άλήθεια. ‘ Ωστόσο οί μεταφυσικοί υλιστές δέν καταλαβαί
νουν τό διαλεκτικό χαρακτήρα τοΰ προτσές τής γνώσης τής άπει
ρης ΰλης. Στό ζήτημα τής άλήθειες άκολουθοΰν τίς θέσεις τοϋ  
δογματισμού.

Οί μεταφυσικοί ύλιστές, Ιδίως τυπου Ντύρινγκ, θεωρούν δτι 
είναι δυνατό νά εκφραστεί ή άντικειμενική άλήθά,α στίς παρα
στάσεις τοΰ άνθρώπου μονομιάς, συνολικά, μέ «όρ&τική μορφή*. 
Γ ι’  αύτό κάθε έπιστημονική θέση, πού θεσπίζεται στούς είδικούς 
τομείς τών γνώσεων καί άποδεικνύεται μέ τό πείραμα, οί μεταφυ

σ ικ ο ί ύλιστές τή θεωροΰν άμετάβλητη καί οριστική άλήθεια, *τε- 
?4εσίδικη» άπόλυτη άλήθεια. Ό  μεταφυσικός ύλισμός έξετάζει τίς 
ίίπιστημονικές αλήθειες έξω  άπό τήν κίνηση, έξω από τήν έξέ
λιξη, καί γι’  αύτό τίς μετατρέπει σέ άποστεωμένα δόγματα, πού 
έχουν τάχα έξαντλήσει δλες τίς πλευρές τοΰ μελετώμενου άντι- 
Κειμένου.

ΣτΙς αρχές τοϋ 20οΰ αίώνα, μέσα σέ συνθήκες πού άνατρά- 
πηκαν άπότομα οί διατηρούμενες ώ ς τότε συνηθισμένες άπόψεις 
για τή δομή τή ; ΰλης, οί μεταφυσικοί ύλιατές θεωρούσαν κάθε

1. PtXaτιβκηίς (άπό τή λατινική λέξη relativus—σχετικός)—υπο
κειμενικοί Ιδεαλιατές πού άρνούνται τή γνωσιμότητα τοΰ κόσμου, 
έπικαλοΰμενοι τή σχετικότητα, τή μεταβλητότητα τών Ανθρώπινων 
γνώσεων.
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νέα έπαναστατική ανακάλυψη τής φυσική; κατάρευση δλων τών 
προηγουμένων επιστημονικών γνώσεων για τήν ΰλη. Ή  θέση 
του ς: «εϊτε δλη ή απόλυτη *δλή9·εια μονομιάς, είτε καμιά αντι
κειμενική άλήθεια γενικά» Ιχυνε νερό στό μύλο τοϋ φιλοσοφικοί 
Ιδεαλισμού.

Τ ό γεγονός δτι οί μεταφυσικά σκεφτόμενοι άνθ-ρωποι εϊναι 
άνίσχυροι μπροστά στ'ις καινούργιες ανακαλύψεις τής φυσικής τό 
χρησιμοποίησαν οΐ ιδεαλιστές φιλόσοφοι γιά νά πολεμήσουν τόν 
υλισμό.

‘ Ο Β . I. Λένιν στό Ιργο του «'Υ λισμός καί Ιμπειριοκριτικι- 
σμός» Ιδειξε δτι οί μεταφυσικά σκεφτόμενοι φυσιοδίφες στίς συν
θήκες τής Ιμπεριαλιστικής αντίδρασης καί τής απότομης ανατρο
πής τών συνηθισμένων εννοιών τής επιστήμης κατρακυλάνε μέσω 
τοΰ ρελατιβισμού στόν υποκειμενισμό καί στόν ιδεαλισμό.

Σ ε αντιδιαστολή πρός τό μεταφυσικό υλισμό, πού παραδέχε
ται δτι είναι δυνατό νά εξαντληθεί στό ακέραιο ή γνώση τής ΰλης 
ό μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός υποστηρίζει δτι ό αντικει
μενικός κόσμος είναι ανεξάντλητος γιά τή γνώση, παραδέχεται 
δτι τό προτσές τής γνώσης εϊναι άπειρο, γιατί άπειρη είναι κι ή 
ϊδια ή φύση, άπεριόριστη εϊναι ή έξέλιξη της. “ Ετσι δ διαλεκτι
κός υλισμός θεω ρεί τή μή πληρότητα, τή σχετικότητα τών γνώ - 
σεών μας σέ κάθε δοσμένη στιγμή σάν δείκτη τής διαρκοϋς Ιξέ
λιξης τώ ν έπιστημών, τής δλο καί μεγαλύτερης προσέγγισης πρός 
τήν απόλυτη αλήθεια.

Τ ό λάθος τώ ν μεταφυσικών ύλιστών στό ζήτημα τής απόλυ
της αλήθειας συνίσταται Ιπίσης στό δτι άπλοποιοΰν στό έπακρο 
τήν ίδια τήν ?ννοια τής απόλυτης άλήθ-ειας. Οί μεταφυσικοί υλι
στές άνάγουν τό ζήτημα τής απόλυτης αλήθειας απλώς στό ζή
τημα τών λεγάμενων «αιώνιων άληθειών». Σ έ τέτιες αιώνιες 
άλήθειες ανήκει πραγματικά κάθε γεγονός πού συνέβηκε κάποτε, 
δπω ς λόγου χάρη τό γεγονός δτι δ Κοπέρνικος πέθανε τό 1543. 
’ Ωστόσο ή αναγωγή τής απόλυτης αλήθειας σέ παρόμοιες τριμ
μένες «αΙώνιες άλήθειες» δέν προσφέρει τίποτε γιά τήν Ιμβάθυν- 
ση τώ ν γνώσεών μας σχετικά μέ τήν έπ’ άπειρον Ιξελισσόμενη 
φύση. Μιά τόσο περιορισμένη άντίληψη γιά τήν απόλυτη άλή- 
θεια δέν ύψώνεται ώ ς  τήν Ιπιστημονική διαλεκτικό - ύλιστική 
κατανόηση τοΰ προτσές τής γνώσης, σάν ατελεύτητου προτσές 
Ιμβάθ-υνσης τώ ν γνώσεών μας γιά τόν Ιπ ’  άπειρον Ιξελισσόμενο 
κόσμο.

‘ Ο Λένιν στό βιβλίο του «'Υ λισμός καί Ιμπειριοκριτικισμός» 
δίνει 2να λαμπρό χαρακτηρισμό τής πάλης πού Ικανέ δ “ Ενγκελς
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κατά τοΰ Ντύρινγκ πάνω στό ζήτημα τών λεγόμενων «αΙωνίων 
αληθειών». Ό  δοκησίσοφος μεταφυσικός - δογματικός Ντύρινγκ 
στά πιό πολύπλοκα προβλήματα τής έπιστήμης σκορπούσε δεξιά 
κι αριστερά τις λέξεις: «έσχατη, τελειωτική, αίώνια αλήθεια». 
*0 “ Ενγκελς, γράφει ό Λένιν, κοροΐδευε τΙς σχολαστικές ασκή
σεις τοϋ Ντύρινγκ: « .. . υπάρχουν αιώνιες αλήθειες, μά δέν είναι 
Ιξυπνο νά χρησιμοποιείτε μεγάλα λόγια... γιά απλά πράγματα. 
"Α ν θέλουμε νά προωθήσουμε τάν υλισμό, πρέπει νά τελειώνουμε 
μέ τό τριμμένο παιχνίδι τών λέξεων : αιώνια αλήθεια. Πρέπει να 
ξέρουμε νά θέτουμε και νά λύνουμε διαλεκτικά τό πρόβλημα τοΰ 
συσχετισμού απόλυτης καί σχετικής άλήθειας»1

Ξεσκεπάζοντας τό μαχιστή Μπογντάνοφ, πού άρνιόταν την άν- 
τικειμενική άληθινότητα τής μαρξιστικής θεωρίας τής κυκλοφορίας 
τοΰ χρήματος, δ Λένιν Ιλεγε δτι τήν αντικειμενική άληθινότητα 
αυτής τής θεωρίας, δηλ. τήν άντιστοιχία της πρός τήν πράξη, 
δέν μποροΰν νά τήν άλλάξουν κανενός είδους μελλοντικά περι
στατικά, γιά τόν ίδιο άπλούστατο λόγο πού είναι αίώνια ή αλή
θεια δτι δ Ναπολέοντας πέθανε στίς δ  τοϋ Μάη τοΰ 1821. Στό 
ϊδιο δμως 2ργο δ Λένιν έγραφε δτι ή άπόλυτη άληθινότητα τής 
μαρξιστικής θεωρίας δέν ανάγεται απλώς στό ζήτημα τής αίώνιας 
αλήθειας. ‘ Ο  Λένιν τόνιζε τή σημασία πού έχει δλη ή μαρξιστική  
θεωρία σάν μοναδικά σω στός δρόμος γιά τή βαθιά γνώση τών 
κοινωνικών φαινομένων.

Ή  άπόλυτη άλήθεια δέν είναι άπλώς μιά άλή&εια, πού τήν 
δρθότητά της δέ θά  μπορέσουν νά τήν άνατρέψουν κανενός εί
δους περιστατικά τοϋ μέλλοντος. Στό  μέτρο πού αποκτούμε σ ω 
στή γνώση τοΰ άντικειμενικοΰ νόμου τής φύσης πού δρά σ ’  ?ναν 
ορισμένο τομέα φαινομένων, καί αποδείχνουμε μέ τήν πράξη τήν 
έγκυρότητα τής γνώσης μας, μέσα σ ’  αυτά τά πλαίσια οί γνώ
σεις μας είναι άντικειμενική, άπόλυτη άλήθεια.

Έ φ °  δσον ή ΰλη είναι άπειρα πολύμορφη, έφ* δσον βρίσκε- 
σέ αέναη κίνηση, άλλαγή, έξέλιξη, είναι άνεξάντλητη. Τό άτε- 
λεύτητο προτσές τής γνώσης δέν μπορεί νά τερματισθεϊ : στόν 
κόσμο δέν υπάρχουν πράγματα καί φαινόμενα κατ’  άρχήν άγνώ- 
σιμα, ΰπάρχουν δμως κα'ι θά  υπάρχουν πάντα πράγματα πού δέν 
Ιχουν άκόμα γνωσθεΐ. Τ ό προτσές τής γνώσης τής φύσης άπό 
τόν άνθρωπο είναι άπεριόριστο καί οί έπ'ι μέρους Ιπιστημονικές 
θέσεις, έπαληθευμένες άπό τήν πράξη, είναι ταυτόχρονα καί σχε
τικές άλήθειες, δηλ. άλήθειες μή πλήρεις, άλήθειες πού δέν έξαν-

1. Β. I. Λέτι*, Άπαντα, τόμ. 14ος, βελ. 120.
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τλοΰν δλο τόν άπειρο κόσμο. Κάθε δμως τέτια σχετική αλήθεια 
περιέχει ταυτόχρονα xi Ινα κομμάτι τής απόλυτης αλήθειας.

Ά π ό  τό άθροισμα τών σχετιχών αληθειών στήν έξέλιξή τους 
συνθέτεται ή απόλυτη αλήθεια. Γνωρίζουμε τή φύση χωρίς νά 
τήν έξαντλοΰμε, κάθε δμως βήμα τής έπιστημονιχής γνώσης 
πρός τά μπρός μας δίνει μιά δλοένα καί πληρέστερη είχόνα τοδ 
χόσμου.

« Ά π ό  τήν άποψη τοΰ σύγχρονου ύλισμοΰ, δηλ. τοΰ μαρξι
σμού— εγραφε δ Β. I. Λένιν— Ιστορικά έξαρτημένα άπό δρους 
είναι τά δρια  τής προσέγγισης τών γνώσεών μας στήν αντικειμε
νική, τήν απόλυτη άλήθΐΐα, είναι δμως Ι ξω  άπό δρους ή ύπαρξη 
αύτής τής αλήθειας, Ιξω  άπό δρους τό δτι πλησιάζουμε σ ’  αύτήν. 
Τ ό περίγραμμα τής είχόνας έξαρτάται Ιστορικά άπό δρους, είναι 
δμως απόλυτο τό δτι ή εΙκόνα αύτή απεικονίζει Ινα μοντέλο που 
ύπάρχει αντικειμενικά».

Π αράδειγμα κίνησης τής έπιστήμης πρός τήν απόλυτη άλή- 
θεια άποτελεΐ ή Ιστορία τών φυσικών γνώσεων για τή δομή τής 
ΰλης.

Πρίν άπό πολλούς αιώνες είχε διατυπωθεί ή άτομική ύπό- 
θεση γιά τή δομή τής ΰλης. Σύμφω να μέ τήν άτομική υπόθεση 
ή  ΰλη άποτελεΐται άπό χωριστά σω μάτια— τά άτομα. Γ ιά πολύν 
καιρό τά άτομα θεωρούνταν απολύτως αδιαίρετα, απλά καί άδια- 
χώρητα. 'Ω στόσο ή έξέλιξη τής φυσικής δδήγησε τελικά στό συμ
πέρασμα δτι τά άτομα δέν είναι άδιαίρετα, απλά καί άδιαχώ- 
ρητα. Διαπιστώθηκε δτι έχουν πολύπλοκη δομή, είναι διαχωρητά 
καί φθαρτά.

Α ύτό τό προτσές τής ολοένα καί βαθύτερης γνώσης τής δομής 
τής ΰλης οί Ιδεαλιστές έπιδιώκουν νά τό παρουσιάζουν σάν άτα
κτη εναλλαγή αντιλήψεων, πού άρνοΰνται καί γκρεμίζουν τελείως 
ή μιά τήν άλλη καί κάθε φορά εμφανίζονται σε γυμνό έδαφος. 
Στήν πραγματικότητα δμως δε συμβαίνει Ινα τέτιο πράγμα. Κ ά
θε βήμα τής έπιστήμης προσκόμιζε Ινα κομμάτι τής άπόλυτης 
άλήθειας, κομμάτι πού γινόταν απαρασάλευτο κτήμα τής επιστη
μονικής γνώσης. Πραγματικά οί αντιλήψεις γιά άπόλυτη άδιαι- 
ρετότητα καί άπλότητα τών άτόμων άνήκουν τώ ρα στό παρελθόν, 
εχει δμως Ιπιβεβαιωθεΐ άδιαφιλονίκητα δτι ή ΰλη άποτελεΐται 
άπό άτομα. “ Εχει καταρεύσει ή άντίληψη γιά τήν άπόλυτη, ποτέ 
καί πουθενά μή έπιδεχομένη έξαιρέσεις, άδιαιρετότητα τών ά τό 
μων, διατηρήθηκε δμως ή άντίληψη γιά τή σχετικά μεγάλη τους

1. Β. I. Λένιν, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 123.
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σταθερότητα, χάρη στήν όποία τά ατομα διατηρούν τήν ατομι
κότητα τους καί κινούνται σαν κάτι τό ολοκληρωμένο καί ενιαίο. 
*Η ανακάλυψη τών νόμων τής κβαντικής μηχανικής δε σήμαινε 
δτι ή μηχανική τοΰ Νεΰτωνα, αποδείχθηκε απόλυτα εσφαλμένη 
κα'ι δτι πρέπει νά έγκαταλειφθεΐ. Ά νασκευάσθηκε ή αντίληψη 
για τό καθολικό εφαρμόσιμο τής μηχανικής τοϋ Νεΰτωνα, διατη
ρήθηκε δμως ή αντίληψη γιά τήν αντικειμενικότητα τών νόμων 
της σχετικά μέ όρισμένον τομέα τών φαινομένα>ν τής φΰσης. 
Π ρώτο, ή μηχανική τοΰ Νεΰτωνα εξακολουθεί \ά είναι πέρα γιά 
πέρα σωστή, για τα μακροσκοπικά σώματα τής συνηθισμένης μας 
κλίμακας, πού κινούνται μέ ταχΰτητες μικρές σέ σΰγ*ι>ιοη μέ τήν 
ταχύτητα τοΰ φ ωτός. Δεύτερο, οί νόμοι τής [μηχανική; τοΰ Νεΰ
τωνα αποδείχνονται εφαρμόσιμοι για τόν άναγμένο οέ μέσο υπο
λογισμό τής κίνησης τών ατομικών σωματίων σέ συνθήκες κίνη
σής τους σέ πεδία πού αλλάζουν αργά. Οί νόμοι τής μηχανικής 
τοϋ Νεΰτωνα αποδείχθηκαν επί μέρους πεοίπτωση τών νόμων 
τής κβαντικής μηχανικής κα'ι εξακολουθούν να έχουν μεγάλη θεω 
ρητική καί πρακτική σημασία "Ετσι στό μακρόχρονό προτσές 
τής γνώσης τής δομής τής υλης συσσωρεύονται βαθμιαία οί κόκ
κοι τής άπόλυτης αλήθειας κα'ι άπορίπιονται οί λαθεμένες αντι
λήψεις. Ά π ό  τό αλλο μέρος τό ϊδιο τό γεγονός τής ΐΗαιρετότητας, 
τής συνθετύτητας τής δομής τοϋ άτόμου απετέλεσε άκόμα μιά έπι- 
βεβαίωση τοΰ διαλεκτικόν υλισμόν. "Ο πως τόνιζε ό Β. I. Λένιν, 
«ή φθαρτότητα τοΰ ατόμου, τό ανεξάντλητο του, ή μεταβλητό
τητα δλων τών μορφών τής ΰλης καί τής κίνησής της ήταν πάντα 
τό στήριγμα τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ» ’ .

Τ ά παραδείγματα αυτά δείχνουν πώς από τό άθροισμά τών 
σχετικών αληθειών συνθέτεται ή απόλυτη αλήθεια, πώς ή Ιπι- 
στήμη αναπτύσσεται στό δρόμο τής όλοένα και πληρέστερης γνώ 
σης τοΰ αντικειμενικοΰ κόσμου, αντικαθιστώντας ορισμένες λιγό
τερο ακριβείς αντιλήψεις κα'ι θεωρίες μέ άλλες πιό ακριβείς, πού 
αντανακλούν πιό βαθιά κα'ι πιό σω στά τ'ις πραγματικές νομοιέ- 
λειες τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου.

Ή  ζωή τοΰ κάθε άνθρώπου καί δλόκληρων γενεών είναι πε
ριορισμένη *Η επιστημονική πρόβλεψη εχει κι αύτή σέ κάθε δο 
σμένη περίπτωση τά δριά της. Τό προτσές τής απεριόριστης γνώ
σης τής φΰσης σέ κά!>ε δοσμένη στιγμή περιορίζεται από τό έπί
πεδο πού Ιχει φθάσει ή παραγωγή, από τό έπίπεδο τοΰ έπιστη- 
μονικοΰ πειράματος. Σ ’  δλες τίς περιπτώσεις μένουν πάντα το

1. Β. I. Λένιν, Άπαντα, τόμ. 14ος, σελ. 268.
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μείς πραγμάτων καί φαινομένων πού δέν έχουν ακόμα γνωσθεΐ.
Μέ τό σύγχρονο τηλεσκόπιο βλέπουμε σήμερα στα βάθη τοΟ 

σύμπαντος ασύγκριτα περισσότερα άπ’ δσα έβλεπαν δ Γαλιλαίος 
ή ό Λ ομονόσοφ, ξέρουμε δμως δτι στόν κόσμο ύπάρχουν καί φ αι
νόμενα τής φύσης πού γιά τήν ω ρα βρίσκονται ακόμα εξω  από 
τά δρια τής δπτικής ίσχής τών πιό Ισχυρών από τά σύγχρονα τη
λεσκόπια. Σ τό  μέλλον δ άνθρωπος θά  κατασκευάσει πιό Ισχυρά 
τηλεσκόπια, δπως Ιπίσης θά δημιουργήσει κι άλλα δργανα Ιπι- 
στημονικής γνώσης καί θά  γνωρίσει πολλά άπό Ικεΐνα πού σή
μερα δέ τά ξέρει άκόμα. Τό σύμπαν δμως είναι άπειρο καί οί 
γνώσεις γι’  αύτό τό σύμπαν θά  αναπτύσσονται δλοένα καί πιό 
πολύ.

*0 "Ενγκελς, έχοντας ύπ’  δψη τό έπ’  άπειρον Ιξελισσόμενο 
άντικείμενο τής γνώσης μας, έγραφε σχετικά μέ τήν άντίθεση πού 
υπάρχει'άνάμεσα στόν άπόλυτο χαρακτήρα τής άνθρώπινης νόη
σης στό σύνολό της καί στήν πραγματοποίησή της στούς διαφ ό
ρους άνθρώπους πού σκέπτονται μόνο περιορισμένα. «*Η άντί
θεση αύτή— έγραφε δ "Ενγκελς— μπορεί να ξεπερασθεΐ μόνο σέ 
μιά ατελεύτητη άνοδική κίνηση, μέσα σέ μιά τόσο μεγάλη 
σειρά διαδοχικών άνθρώπινων γενεών πού γιά μάς, τουλάχιστο, 
στήν πράξη είναι άτελεύτητη. Μέ αύτή τήν έννοια ή άνθρώπινη 
νόηση είναι Ιξ ϊσου κυρίαρχη καί μή κυρίαρχη καί ή Ικανότητά 
της γιά γνώση είναι έξ ϊσου άπεριόριστη καί περιορισμένη. Ή  
άνθρώπινη νόηση είναι κυρίαρχη καί άπεριόριστη ώ ς πρός τή 
φύση της, τόν προορισμό της, τή δυνατότητα, τόν Ιστορικό τε
λικό σκοπό της* μή κυρίαρχη καί περιορισμένη ώς πρός τήν κάθε 
χωριστή πραγματοποίηση, ώ ς πρός τήν κάθε φορά δοσμένη πρα
γματικότητα» *.

Αύτή ή άντίθεση άνάμεσα στίς Απεριόριστες δυνατότητες γνώ
σης τοϋ κόσμου καί στήν περιορισμένη πραγματοποίηση αύτών 
τών δυνατοτήτων σέ κάθε χωριστή γενιά άνθρώπων ξεπερνιέται, 
δπως καί κάθε διαλεκτική άντίθεση, μέσα στήν κίνηση, στήν Ιστο
ρική Ιξέλιξη.

Τό συγχ<χριμένο της άλήθειας. “Η  γνώση των ειδικών 
χαρακτηριστικών τών φαινομένων. Γνώση τής φύσης άπό 
τόν άνθρωπο ίσον άντανάκλαση τοΰ Ιξωτερικοΰ κόσμου, τών προ
τσές του, τών φαινομένων του, πού διαφέρουν τό ένα άπό τό

1. Φ. 'Eryxeiç, Ά νιι - Ντύρινγκ, Γκοσπολιτιζντάτ, 1953, 
σελ. 81-82.
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δλλο και συντελοϋνται πάντα μέσα σέ δρισμένες συνθήκες τόκου 
και χρόνου. ‘ Η  σωστή αντανάκλαση τής φΰσης στή συνείδηση 
τοΰ άνθρώπου είναι, μ ’  αύτή τήν δννοια, κάθε φορά συγκεκρι
μένη. *Η σωστή Αντανάκλαση τής φύσης προϋποθέτει ολόπλευρη 
μελέτη τών άντικειμένών, γνώση τών διαφόρων πλευρών τους, 
τής σύνθεσής τους, τής έξέλιξης τους, γνώση δχι μόνο έκείνου 
πού είναι κοινό στα διάφορα Αντικείμενα, Αλλά και Ικείνου πού 
τά ξεχωρίζει τό 2να άπό τό αλλο.

Στήν Αληθινή πραγματικότητα τό Ατομικό, τό γενικό καί τό 
μερικό είναι Αξεχώριστα τό 2να άπό τό δλλο. Ό π ω ς  τονίζει ό 
Μ άρξ, τό συγκεκριμένο είναι συγκεκριμένο γιατί άποτελεΐ συν
δυασμό πολλών πλευρών, γιατί είναι ή ένότητα τοΰ πολύμορφου. 
*Η άλήθεια είναι συγκεκριμένη Ιπειδή Αποτελεί Αντανάκλαση αύ- 
τής τής ένότητας τοδ πολύμορφον, τό όποιο ύπάρχει στήν αντι
κειμενική πραγματικότητα. Μ* αύτή τήν Ιννοια ό διαλεκτικός 
ύλισμός ύποστηρίζει : δέν ύπάρχει αφηρημένη Αλήθεια, ή Αλήθεια 
είναι πάντα συγκεκριμένη. Τ ό συγκεκριμένο τής Αλήθειας σημαί
νει γνώση τώ ν Αντικειμένων καί τώ ν φαινομένων μέσα στίς κα
θορισμένες συνθήκες τής έξέλιξής τους, καθώ ς έπίσης καί Απο
κάλυψη τώ ν  βίδικών γνωρισμάτων τών φαινομένων.

Δέν είναι δυνατό νά γνωρίσουμε κατά βάθος τήν ούσία τών 
φαινομένων, δν  δέν άποκαλνψουμε τά διακριτικά τους χαρακτη
ριστικά, τά  είδικά τους γνωρίσματα. 01 γενικεύσεις, πού γίνον
ται χωρίς νά παίρνονται ύπ" οψη τά είδικά γνωρίσματα τών φ αι- 
νομένων, όδηγοΰν. σέ σχολαστικισμό, βέ άπόσπαση Από τή ζωή,. 
Από τήσυγκεκριμένη πραγματικότητα, σέ Απομάκρυνση Από τήν 
άλ ή θ «α , πού είναι πάντα συγκεκριμένη.

Ή  ένότητα καθολικών νομοτελειών τοΰ ύλικοΰ κόσμου καί 
είδικών νόμων τώ ν  χωριστών τομέων τών φαινομένων Αντανα
κλάται στήν έξέλιξη τ « ν  φυσικών καί κοινωνικών έπιστημών. 
"Ε τσι, λόγον χάρη, δ  καθολικός Αντικειμενικός νόμος τής φ υ 
σιογνωσίας— δ νόμος τής διατήρησης καί τής μετατροπής τής 
Ινέργειας— έκδηλώνβται είδικά καί δρά στόν τομέα τ'ον μηχανι
κών, φυσικών, χημικών καί βιολογικών φαινομένων, στούς Αν
τικειμενικούς έκείνους νόμους που Ανακάλυψαν ή μηχανική, ή 
φνσική, ή χημεία καί ή βιολογία.

*0  σοσιαλισμός καί δ  κομμουνισμός είναι δύο βαθμίδες ένός 
καί τοΰ Ιδιου κοινωνικο-οίκονομικοΰ σχηματισμού. Τό κοινό πού 
Ιχουν είναι ή κοινωνική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής. Ω σ τ ό 
σ ο  ή οίκονομία τού κομμουνισμού Εχει τά δικά της είδικά γνω 
ρίσματα πού τήν χάνουν νά διαφέρει Από τήν οίκονομία τού σο -
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σιαλισμοΰ. Οικονομία τοΰ κομμουνισμού σημαίνει ανώτατη β α 
θμίδα ανάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων.

Γιά τόν κομμουνισμό χαρακτηριστική είναι ή ύπαρξη ένιαίας 
κοινολα'ίκής μορφής Ιδιοκτησίας, πού·διαφέρει από τούς δυο π α 
ραγωγικούς τομείς τής οικονομίας τοϋ σοσιαλισμού— τόν παλλαϊ
κό (κρατικό) και τόν κολχόζνικο-όμαδικό. ‘ Η κομμουνιστική οικο
νομία σέ διάκριση άπό τή σοσιαλιστική οικονομία χαρακτηρίζεται 
άπύ τή μή ύπαρξη έμπορευματικής παραγωγής και έμπορευματι- 
κης κυκλοφορίας, καθώς έπίσης καί άπό τή μή ύπαρξη τοΰ ν ό 
μου τής άξίας. Γ ια τήν κομμουνιστική οίκονομία χαρακτηριστική 
είναι ή κατανομή τών ύλικών άγαθ-ών ανάλογα μέ τίς άνάγκες 
καί δχι ανάλογα μέ τήν έργασία. Στόν κομμουνισμό δέ θά ύπάρ
χουν (ένώ στό σοσιαλισμό ύπάρχουν άκόμα) οί ουσιαστικές δια 
φορές άνάμεσα στήν πόλη καί τό χωριό, άνάμεσα στή σωματική 
καί τήν πνευματική έργασία κτλ.

Στήν πορεία τής έξέλιξης τής έπιστήμης μέ βάση τή γενί
κευση τής καινούργιας πείρας βαθαίνει ή γνώση τών είδικών 
γνωρισμάτων τών φαινομένων. ‘ Η  πράξη τής σοσιαλιστικής ο ι 
κοδόμησης στήν Ε Σ Σ Δ  έπέτρεψε στό Κομμουνιστικό Κόμμα τής 
Σοβιετικής "Ε νωσης νά κατανοήσει βαθύτερα τούς οικονομικούς 
νόμους τοΰ σοσιαλισμού, τίς οικονομικές καί Ιδεολογικές προϋπο
θέσεις γιά τό βαθμιαίο πέρασμα άπό τό σοσιαλισμό στόν κομ
μουνισμό.

*Η θέση τοΰ διαλεκτικοΰ ύλισμοϋ γιά τή σύνδεση καθολικού 
καί Ειδικού στή φΰση καί στήν κοινωνία έχει τεράστια σημασία 
γιά τήν κατανόηση τοΰ ζητήματος τοΰ συγκεκριμένου τής άλή- 
θειας, τοΰ ζητήματος τής σχέσης άπόλυτης καί σχετικής άλήθειας.

Ή  συγκεκριμένη, ή έπιστημονική αλήθεια είναι άλήθεια μό
νο γιά τίς δοσμένες συνθήκες, πού άντανακλοΰν τά ειδικά γνω 
ρίσματα τών φαινομένων, πού παΰει νά είναι άλήθεια γιά άλλες, 
αλλαγμένες συνθήκες. *Η γνώση τής φύσης καί τής κοινωνίας 
άπαιτεΐ πάντα νά γίνονται συνεχώς άκριβέστερες καί βαθύτερες 
οί γνώσεις μας, άπαιτεΐ νά υπολογίζονται οί μεταβαλλόμενες συν
θήκες τόπου καί χρόνου. "Ετσι, ό μαρξιστικός φιλοσοφικός ύλι- 
σμός θεωρεί τή συγκεκριμένη άλήθεια τής έπιστήμης σχετική, 
δηλ. άλήθεια πού περιέχει δχι δλη, άλλά ενα μέρος τής άπόλυτης 
άλήθειας. 'Η  έξέλιξη τής έπιστήμης μέ βάση τήν πράξη μπορεί 
νά καθορίζει μέ άκρίβεια, νά στενεύει ή άντίθετα νά διευρύνει 
τό πλάτος μιας έπ'ι μέρους έπιστημονικής άλήθειας.

*Η μαρξιστική διδασκαλία γιά τήν άλήθ«ια είναι δπλο



πάλης κατά τοϋ δογματισμοί). Ή  θέση τοϋ μαρξισμοϋ-λενι- 
νισμοΰ γιά τό ατελεύτητο τής γνώσης τής ΰλης άποτελεΐ τή θεω 
ρητική θεμελίωση τοΰ δημιουργικοΰ τρόπου εξέτασης τών προ
βλημάτων τής φυσιογνωσίας καί τής κοινωνικής Ιπιστήμης.

01 αντικειμενικοί νόμοι τής φΰσης κα'ι τής κοινωνίας, που 
τούς γνωρίζει ή επιστήμη, δέ δημιουργοΰνται άπό τή θέληση τών 
άνθρώπων, άλλα εμφανίζονται μέ βάση τ'ις φυσικές (σιή φΰση) 
και τΙς οικονομικές (στήν κοινωνία) συνθήκες. Σέ ριζικά άλλα
γμένες αντικειμενικές συνθήκες δρισμένοι νόμοι μποροΰν νά χά
σουν τήν ίσχΰ τους κι δλλοι νά αρχίσουν νά δροϋν. Ά π ό  τήν 
άποψη αύτή κα'ι τήν πράξη, σαν κριτήριο τής αλήθειας, Ιπίσης 
πρέπει νά τήν καταλαβαίνουμε διαλεκτικά. Ά π ό  τό χαρακτήρα 
τοϋ άντικειμένου τής γνώσης μας άπορέει ή ανάγκη νά άντικρΰ- 
ζεται Ιστορικά συγκεκριμένα ή πράξη σαν κριτήριο τής άλήθειας. 
Ή  ίδια ή πράξη, δηλ. ή κοινωνικο - παραγωγική δράση τών 
άνθρώπων, διαρκώς Ιξελίσσεται.

01 Ιπαληθευμένες άπό τήν πράξη θέσεις τής Ιπιστήμης, οί 
νόμοι τής Ιπιστήμης άποτελοϋν αλήθειες, καί δχι άποστεωμένα 
δόγματα. Σέ ιστορικά άλλαγμένες συνθήκες Ικεΐνο πού άποτε- 
λονσε άλήθεια για τ'ις δοσμένες άντικειμενικές συνθήκες μπορεί νά 
πάψει να είναι άλήθεια νά χάσει τήν ίσχΰ του στ'ις καινούργιες, 
τις άλλαγμένες συνθήκες, δν κα'ι ή πράξη είχε επιβεβαιώσει τή 
θέση αύτή στήν προηγούμενη Ιστορική κατάσταση. « .. .Τ ό  κριτή
ριο τής πράξης δέν μπορεί, άπό τήν ίδια τή φΰση τών πραγμά
των, νά Ιπιβεβαιώσει ή νά άναιρέσει πέρα για πέρα μια όποιαδή- 
ποτξ ανθρώπινη ?ννοια. Τό κριτήριο αύτό είναι Ιπίσης τόσο 
,,άκαθοριστο“ , ώστε να μήν Ιπιτρέπει στ'ις γνώσεις τοϋ άνθρώ 
που, νά μετατραποϋν σέ ,,άπόλυτο“  (δηλ. σέ δόγμα.— Σ ύντ.) καί 
ταυτόχρονα τόσο καθορισμένο, ώστε νά κάνει άνελέητο άγώνα 
Ιναντίον δλων τών παραλλαγών τοΰ Ιδεαλισμοϋ κα'ι τοϋ άγνω- 
στικισμοϋ»1.

Παράδειγμα δημιουργικής άνάπτυξης τοΰ μορξισμοΰ είναι ή 
άνακάλυψη άπό τόν Λένιν τοϋ άντικειμενικοϋ νόμου τής άνισο- 
μετρίας τής οίκονομικής καί πολιτικής άνάπτυξης τών κεφαλαιο
κρατικών χωρών στήν περίοδο τοΰ Ιμπεριαλισμοΰ. 'Ο  Λένιν, ξε
κινώντας άπό τίς αρχές τοϋ μαρξισμοί-', άπό τΙς άπαιτήσεις τοϋ 
άντικειμενικοϋ νόμου τής άνισομετρίας τής άνάπτυξης τοΰ καπι
ταλισμοί, -αντικατέστησε τήν παλιωμένη στίς νέες συνθήκες θέση 
τοΰ Μ ορξ καί τοϋ “ Ενγκελς για ταυτόχρονη νίκη τοϋ σοσιαλι-

1. Β. 1. Λέην, Άπαντα, τόμ. 14ος ΰελ. 130
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σμοΰ σ ’  δλες τις χώρες ή στίς περισσότερες χώρες τής Ευρώπης, 
μέ τή νέα 9ε ση τής δυνατότητας τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού στήν 
άρχή σέ λίγες χώρες, ή ακόμα καί σέ μια μόνη χωριστά παρ
μένη χώρα, κα'ι τοΰ αδύνατου τής νίκης τοΰ σοσιαλισμού ταυτό
χρονα σ ’  δλες τ'ις χώρες, κι* ετσι προώθησε δημιουργικά τή θεω 
ρία τοΰ Μ άρξ. Ή  πρακτική πείρα τής Μ εγάλη ς ’ Οκτωβριανής 
σοσιαλιστικής έπανάστασης κα'ι τής νικηφόρας ανοικοδόμησης 
τοΰ σοσιαλισμού στήν Ε Σ Σ Δ  απέδειξε τήν άληίΗνότητα τής νέας 
θεωρίας, τής θεωρίας τοΰ Λένιν γιά τή σοσιαλιστική έπανάσταση.

*Η υλιστική διαλεκτική τοΰ Μ άρξ καί τοϋ ·Ένγκελς περιέχει 
ρελατιβισμό, δέν ανάγεται δμως σ ’ αυτόν, δέχεται δηλαδή τή 
σχετικότητα τών γνώσεών μας, δχι μέ τήν έννοια τής άρνησης 
τής άντικειμενικής αλήθειας, άλλα μέ τήν έννοια τοΰ Ιστορικά 
έξαρτημένου τών όρίων προσέγγισις τών γνώσεών μας πρός 
αύτή τήν αλήθεια.

*Η διαφορά άνάμεσα στό ρελατιβιστή κα'ι στό διαλεκτικό συ· 
νίσταται στο δτι 6 πρώτος, άναγνωρίζοντας τή σχετικότητα τών 
γνώσεων μας, άρνεΐται τήν άπόλυτη αλήθεια, πράγμα πού" σέ 
τελική άνάλυση όδηγεΐ στόν Αγνωστικισμό, Ινώ  ό διαλεκτικός 
πιστεύει δτι άπό τ'ις σχετικές αλήθειες συνθέτεται στήν Ιξέλιξη 
τους ή άπόλυτη αλήθεια, πράγμα πού αποτελεί θεωρητική θεμε- 
λίωση τής σκόπιμης και αδιάκοπης κίνησης πρός τά  μπρος στή 
γνώση τοΰ κόσμου.

“ Ετσι λοιπόν, ot σχετικές άλήθειες άποτελοΰν σχετικά πιστές 
Απεικονίσεις τοΰ αντικειμένου πού υπάρχει άνεξάρτητα άπό τήν 
Ανθρωπότητα. Οί απεικονίσεις αύτές γίνονται όλοένα κα'ι πιό 
πιστές. Σ έ κάθε έπιστημονική άλήθεια, παρά τή σχετιχότητά της, 
υπάρχει Ινα μέρος τής άπόλυτης αλήθειας.

Στόν κόσμο δέν υπάρχουν άγνώσιμα πράγματα, άλλα ύπάρ
χουν μόνο πράγματα πού δέν έχουν άκόμα γνωσθεϊ, πού θά  
άνακαλυφθοΰν καί θά  γνωσθοΰν μέ τ'ις προσπάθειες τής Ιπιστή- 
μης καί τής πράξης.

*0  μαρξισμός - λενινισμός τονίζει τήν ανάγκη τοΰ συγκεκρι
μένου - Ιστορικού τρόπου γνώσης τοΰ κόσμου.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα, Ιξοπλισμένο μέ τήν πρωτοπόρα, 
μοναδικά έπιστημονική, μαρξιστική κοσμοθεωρία, διεξάγει ανει
ρήνευτο αγώνα κατά τοΰ δογματισμού καί τής σχολαστικότητας 
στήν έπιστημονική Ιργασία καί στήν προπαγάνδιση τοΰ μαρξι
σμού - λενινισμού.

Τό κόμμα άπαιτεΐ άπό τούς κομμουνιστές οχι αποστήθιση 
Ιπι μέρους διατυπώσεων Ηα'ι περιχοπών, αλλά κατανόηση τής
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πραγματικής οδσίας δλης τής διδασκαλίας τοΰ μαρξισμού - λενι
νισμού, διδασκαλίας που μετασχηματίζει τόν κόσμο, διδασκαλίας 
που δε μένει §π'ι τόπου, αλλά έξελίσσεται σέ άδιάρηκτη σύνδεση 
με τή σφύζουσα ζωή.

6. Ή  σημασία της μαρξιστικής δέσης 
τής γνωσιμότητας τού κόσμου γιά τήν πρακτική δράση 

τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος

Ή  μαρξιστική θέση τής γνωσιμότητας τού κόσμου καί τών 
νομοτελειών του είναι μια άπό τίς άρχές τής κοσμοθεωρίας τού 
μαρξιστικού - λενινιστικού κόμματος. Ά π ό  τήν αρχή αύτή προ
κύπτουν τά σπουδαιότερα συμπεράσματα γιά τή γνωσιμότητα 
τών άντικειμενικών νόμων Ιξέλιξης τής φύσης καί τής κοινω
νίας, γιά τό δημιουργικό χαρακτήρα τού μαρξισμού '  λενινισμού, 
γιά τήν ένότητα τής μαρξιστικής έπιστήμη; μέ τήν έπαναστα
τική πράξη.

Ά π ό  τό γεγονός δτι ό κόσμος είναι γνώσιμος καί δτι ot 
γνώσεις μας γιά τή φύση, έπαληθευμέ*ες άπό την πείρα, τήν 
πράξη, άποτελοΰν γνώσεις έγκυρες, αντικειμενικές αλήθειες, 2πε- 
ται δτι καί ή κοινωνική ζωή είναι έπίσης γνώσιμη καί δτι τά 
δεδομένα τής έπιστήμης γιά τούς νόμους έξέλιξης τής κοινωνίας 
είναι έγκυρα καί έχουν τή σημασία άντικειμενικών αληθειών.

Κι* Αν ή αντιδραστική άστική τάξη παριστάνει τήν κοινωνιο- 
λογία σάν διδασκαλία γιά τό άνορθόλογο καί άγνώσιμο, ό δια
λεκτικός ΰλισμός διδάσκει (καί ή πράξη τό έπιβεβαιώνει πέρα 
γιά πέρα) δτι ή έπιστήμη τής κοινωνίας μπορεί νά είναι τόσο 
άκριβής έπιστήμη, δσο λόγου χάρη καί ή βιολογία. Τό Κ ομ
μουνιστικό Κόμμα στηρίζει τή δράση του στή μαρξιστική - λενι- 
νιστική κοινωνική έπιστήμη, πού μάς δίνει έπακριβή, άληθινή 
γνώση τών άντικειμενικών νόμων έξέλιξης τής κοινωνίας. Ή  
ένότητα θεωρίας καί πράξης άποτελεΐ τό καθοδηγητικό άστέρι 
τού κόμματος τοϋ προλεταριάτου.

Ή  μεγάλη δύναμη τής μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας συ- 
νίσταται πρό παντός στό δτι άντανακλά σω στά τους άντικειμε- 
νικούς νόμους τής κοινωνικής έξέλιξης. Στή βαθιά άληθινότητα 
τών Ιδεών τού μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ βρίσκεται χαί ή μεγαλειώδι- 
κη δύναμή τους, ό ρόλος πού παίζουν γιά τήν κινητοποίηση, τήν 
δργάνωση καί τό μετασχηματισμό.

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός δλισμός διδάσκει δχι μόνο νά 
έλέγχουμε στήν πράξη τήν έγκυρότητα τών έπιστημονικών σνμ*

455



περασμάτων καί ανακαλύψεων, άλλα καί να εφαρμόζουμε πλα
τιά τή θεωρία γιά τήν πρακτική αλλαγή τοϋ κόσμου.

'Ο  Φ. “ Ενγκελς τόνιζε δτι «ή Ιλευ8·ερία δέν συνίσταται στή 
φανταστική ανεξαρτησία από τούς νόμους τής φΰσης, αλλά στή 
γνώση αυτών τών νόμων και στή θεμελιωμένη πάνω σ ’  αυτή τή 
γνώση δυνατότητα νά Αναγκάζουμε σχεδιασμένα τους νόμους τής 
•φΰσης νά δροΰν για ορισμένους σκοποΰς»1.

'Η  πραγματική ελευθερία τοΰ άνθρώπου συνίσταται ακριβώς 
στό δτι οί άνθρωποι γνωρίζοντας τούς αντικειμενικούς νόμους 
(δηλ. τήν αναγκαιότητα), μποροΰν νά τούς εφαρμόζουν πέρα γιά 
πέρα συνειδητά πρός τό συμφέρον τής κοινωνίας.

Ό  διαλεκτικός υλισμός ?βαλε τέρμα στή μεταφυσική καί 
Ιδεαλιστική αντιπαράθεση Ιλευθερίας καί αναγκαιότητας, σύμ
φ ωνα μέ τήν οποία ελευθερία σημαίνει τάχα Ανεξαρτησία Από 
τήν Αναγκαιότητα, δηλ. αυθαιρεσία. Μόνο γνωρίζοντας τήν Αναγ
καιότητα καί δρώντας σΰμφωνα με τήν Αντικειμενική νομοτέ
λεια, ό Α'νθρωπος φτάνει στό σκοπό πού βάζει Από τά πρίν. Ή  
θέση αύτή επιβεβαιώνεται πέρα για πέρα Απ’  δλη τήν ίστορία, 
Απ’  δλη τήν πείρα τοΰ απελευθερωτικού κινήματος τοΰ προλετα
ριάτου καί Από τϊς κοσμοΐστορικές επιτυχίες τοϋ σοσιαλισμού 
οτήν Ε Σ Σ Δ , Από τήν πείρα τών χωρών τής λαϊκής δημοκρατίας.

Ό  κομμουνισμός είναι Ινα νέο Ιστορικό κοινωνικό καθεστώς 
πού δέν υπήρξε ω ς τώ ρα στήν ίστορία. Δέν είναι δυνατό νά Ορ
γανώσουμε μέ επιτυχία τήν πάλη τών λαϊκών μαζών για τήνίκη 
αύτοΰ τοΰ καθεστώτος δν δέν ξέρουμε τούς νόμους τής γέννησης 
καί τής Ιξέλιξης του, δν δέν ξέρουμε τούς δρόμους καί τά μέσα 
γιά τήν κομμουνιστική Ανοικοδόμηση. Τό νά δράς στήν τΰχη, τό 
νά επαφίεσαι στή στοιχειακή ροή τώ ν γεγονότων —  σημαίνει δτι 
ασφαλώς θά ΰποστεΐς ήττα καί δέ θά  πετΰχεις τό σκοπό πού β ά 
ζεις. Γ ια νά χτίσουμε μέ επιτυχία τον κομμουνισμό πρέπει νά ξέ
ρουμε τούς αντικειμενικούς νόμους Ιξέλιξης τής κοινωνίας, πού 
καθορίζουν τό αναπόφευκτο τοΰ περάσματος στον κομμουνισμό, 
πρέπει νά καθοδηγούμαστε Από τήν Ιπιστήμη τής ανοικοδόμησης 
τοΰ κομμουνισμού. Ή  γνώση αύτών τών νόμων δίνει ενα σαφές 
σχέδιο δράσης στό Κομμουνιστικό Κόμμα καί στό σοβιετικό λαό.

'Η  γνώση τών νόμίον εξέλιξης τής κοινωνίας είναι μια Από 
τίς σπουδαιότατες θεωρητικές προϋποθέσεις για τήν Ιπίδραση 
πάνω στόν Αντικει μενικό κόσμο, γιά τήν Αλλαγή τώ ν υλικών δρων 
ζωής τής κοινωνίας καί τή χρησιμοποίηση τών νόμων Ιξέλιξης

1. Φ. Ένγκελς, Άντι-Ντύρινγκ, 1953, σελ. 107.
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τής κοινωνίας. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα διεξάγει ακούραστο 
αγώνα για νά ανεβάσει τή συνειδητότητα δλου τοΰ σοβιετικού 
λαοΰ, Ιπειδή άκριβώς χωρίς τήν κατάχτηση τής επιστήμης τής 
άνοικοδόμησης τοΰ κομμουνισμού δέν μπορείς νά δημιουργήσεις 
τόν καινούργιο κόσμο, δεν μπορείς νά δεις καθαρά τούς νόμους 
κα'ι τά μέσα για μιά τέτια ανοικοδόμηση. Τό κόμμα κάνει τερά
στια δουλιά για τήν προπαγάνδιση μέσα στίς μάζες, τή ; μπρξι- 
στικής-λενινιστικής θεωρίας, πού εξοπλίζει καί κινητοποιεί τούς 
σοβιετικούς ανθρώπους γιά τό κτίσιμο τού κομμουνισμού.

Τό κόμμα καί τό Σοβιετικό κράτος κάνουν τό παν για νά γί
νουν ot Ιδέες τοΰ δημιουργικού μαρξισμού κτήμα τού κάθε σο- 
βιετικοΰ άνθρώπου.

"Ο σο πιό βαθιά είναι ή κατάκτηση τήα μαρξιστικής-λενινι- 
στικής θεωρίας, δσο πιό βαθιά άφομοιώνονται οί οικονομικοί 
νόμοι έξέλιξης τής κοινωνίας τόσο πιό Ινσυνείδητη καί πιό σκό
πιμη γίνεται ή πρακτική δράση τών έργαζομένων, τόσο μεγαλύ
τερη πρωτοβουλία δείχνουν οί εργαζόμενοι, τόσο εύκολότερα προ
σανατολίζονται στίς συγκεκριμένες συνθήκες τή ; δουλιάς τους, 
τόσο λιγόχερα λάθη κάνουν, τόσο γρηγορότερα βρίσκουν τούς 
δρόμους για τό ξεπέρασμα τών δυσκολιών άνάπτυξης.

Ά π ό  τήν ίστορία τοΰ μαρξισμού καί τοΰ παγκοσμίου εργατι
κού κινήματος ξέρουμε καλά δτι μόνη ή γνώση τών νόμων εξέ
λιξης τής κοινωνίας δέν αρκεί καθόλου για τή νίκη Ιναντίον τοΰ 
καπιταλισμού καί τό κτίσιμο τοΰ κομμουνισμού. Τήν ιστορία τή 
δημιουργεί δ λαός, οί Ιργαζόμενες μάζες. Χωρίς τήν επαναστα
τική δημιουργικότητα τοΰ λαοΰ ή γνώση τών νόμων Ιξέλιξης 
τής κοινωνίας άπό Ιπιφανεις προσωπικότητες δέ θά οδηγήσει 
άπό μόνη της στήν άλλαγή τοΰ κοινωνικού καθεστώτος.

Τό αποφασιστικό ρόλο για τήν πραγματοποίηση τών μεγάλων 
Ιπαναστατικών μετασχηματισμών, πού έγιναν στήν κάποτε καθυ
στερημένη Ρ ωσία , χόν επαιξε ή είσαγωγή από τό κόμμα τών 
Ιδεών τού Ιπιστημονικοΰ σοσιαλισμού στο αυθόρμητο Ιργατικό 
κίνημα. Τό γαλουχημένο άπό τόν Λένιν Κομμουνιστικό Κόμμα Svcô- 
σε τό σοσιαλισμό μέ τό Ιργατικό κίνημα τής Ρωσίας. Χάρη στή 
δράση τον Κομμουνιστικού Κόμματος τά συμπεράσματα από τούς 
Αντικειμενικούς οίκονομικούς νόμους Ιξέλιξης τής κοινωνίας έγι
ναν ό συνειδητός σκοπός δχι μονάδων, αλλά τών πλατιών μαζών 
τοΰ προλεταριάτου καί τών έργαζομένων πού ακολουθούν τήν 
Ιργατική τάξη. Οί Ιδέες τού Ιπιστημονικοΰ κομμουνισμού μετα
τράπηκαν σέ υλική δύναμη μόνο γιατί κατέκτησαν τίς μάζες.

Τ ό προλεταριάτο, καθοδηγοι'μίνο από τό Κομμουνιστικό του
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Κόμμα, χρησιμοποιεί συνειδητά τούς νόμους Ιξέλιξης τής κοινω
νίας καί, Ιπί πλέον, στηριζόμενο οτήν τεράστια πλειοψηφία τής 
κοινωνίας, Ικπροσωπεΐ μιά πρωτοείδωτη στήν Ιστορία κοινωνική 
δΰναμη, ίκανή νά Ιπιτελέσει κοσμοΐστορικούς μετασχηματισμούς» 
νά κτίσει τό σοσιαλισμό καί τόν κομμουνισμό.

Ή  Ιστορική δράση τοϋ προλεταριάτου, δχι μόνο ώ ς πρός τή  
γνώση κα'ι τή χρησιμοποίηση τών οίκονομικων νόμων, άλλά καί 
« ς  πρός τή γνώση καί τή χρησιμοποίηση τώ ν νόμων τής φΰσης, 
άποτελεΐ καινούργια κοσμοΐστορινή Ιποχή.

Στούς τελευταίους τρεις αΙώνες σημειώθηκαν μεγάλες έπιτυ- 
χίες στήν Ιξέλιξη τής φυσιογνωσίας κα'ι τής τεχνικής. Ot ΐΛίτυ- 
χίες αυτές μαρτυροΰν τήν αυξανόμενη έπίδραση τοΰ άνθρώπου 
πάνω στά προτσές τής φύσης, μαρτυρούν τή δυνατότητα χρησι
μοποίησης τών νόμων τής φύσης πρός τό συμφέρον τής κοινω
νίας. Ά νάπτυξη  τών παραγωγικών δυνάμεων σημαίνει κατάχτη
ση τώ ν  στοιχειακών δυνάμεων τής φΰσης καί, συνεπώς, μεγάλω
μα τής κυριαρχίας τοϋ άνθρώπου πάνω στή φΰση. ’ Ωστόσο, στ'ις 
άνταγωνιστικές κοινωνίες ή χειραφέτηση τού άνθρώπου άπό τις 
στοιχειακές δυνάμεις τής φύσης συντελεϊται μαζί μέ τήν αύξηση 
τής Ικμετάλλευσης, μαζί μέ τό μεγάλωμα τής κυριαρχίας τώ ν 
στοιχειακών δυνάμεων τής κοινωνικής Ιξέλιξης πάνω  στούς αν
θρώπους. Κι αυτό τό πράγμα περιορίζει, στίς συνθήκες τής Αν
ταγωνιστικής κοινωνίας, τήν Ιξουσία τού άνθρώπου πάνω  στή 
φύση.

Ot Ικμεταλλευτικές τάξεις σ ’  δλη τήν πορεία τής Ιστορίας τής 
ταξικής κοινωνίας προσπαθούν νά μονοπωλήσουν για τούς στενά 
ταξικούς σκοπούς τους τα πορίσματα τώ ν  ίπιστημονικών Ιρευ- 
νών στούς πιό διαφορετικούς κλάδους τής γνώσης. "Εχουν συμ
φέρον να κρατούν τίς λαϊκές μάζες στό σκοτάδι καί στήν Αμά
θεια. Χαρακτηριστική έκφραση αυτού τού γεγονότος ήταν ή πολύ 
συνηθισμένη στήν περίοδο τής φεουδαρχίας Ικθεση τώ ν πορισμά
των τής έπιστήμης σέ γλώσσα Αχατανόητη γιά τίς πλατιές λαϊκές 
μάζες, λόγου χάρη στή νεκρή λατινική γλώσσα.

Στίς συνθήκες τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής οί κε
φαλαιοκράτες χρησιμοποιούν τήν Ιπιστήμη για νά βγάζουν Ανώ
τατα κέρδη, για νά Ιντείνουν τήν Ικμετάλλευση τοΰ προλεταριά
του. Στίς συνθήκες τοΰ καπιταλισμού πού σαπίζει ή τάση τής 
κάθε καπιταλιστικής χώρας για Ανώτατα κέρδη, γιΑ Ιχμετάλλευ- 
ση καί υποδούλωση τών Ιργαζομένων, δχι μόνο τής διχής τον 
χώρας, μα κι δλον τοΰ κόσμου, δδηγεΐ στή στρατιωτικοποίηστ) 
τής παραγωγής. Στήν καπιταλιστική κοινωνία ή στρατιωτικο-
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ποίηιη της παραγωγής, ή δργάνωση της παραγωγής μέσων μα· 
ζικής έξόντωσης τών άνθρώπων, προσδίδει στήν έξέλιξη τής έπι
στήμης μονόπλευρο χαρακτήρα, δδηγεΐ στόν Ιχφυλισμό τής έπι
στήμης. *Η άτομικήφυσική, ή χημεία, ή μικροβιολογία καί ot 
Αλλες φυσικές έπιστήμες στίς καπιταλιστικές χώρες μετατράπη
καν σέ δργανα δημιουργίας θανατηφόρων μέσων άτομιχοΰ καί 
βακτηριολόγικοΰ πολέμου. "Οχι χαλιναγώγηση, άλλα έξαπόλυση 
ιώ ν  καταστροφικών δυνάμεων τής φύσης, δχι άνάπτυξη τών πα
ραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας, άλλα μετατροπή τεράστιων 
ΐδα φ ώ ν σέ στάχτη καί Ιρήμους— να πρός ποια κατεύθυνση χρη
σιμοποιεί δ σύγχρονος καπιταλισμός τή γνώση τών νόμων τής 
φύσης. 'Ο  σύγχρονος καπιταλισμός δέν είναι σέ θέση νά χρησι
μοποιήσει τίς Ανακαλύψεις τής έπιστήμης πρός τό συμφέρον τής 
προοδευτικής έξέλιξης τής κοινωνίας.

Α υτό σημαίνει δτι τό καπιταλιστικό καθεστώς άπό καιρό ιχει 
φάει τό ψωμί του, άποτελεΐ τεράστια άπειλή γιά δλη τήν Ανθρω
πότητα καί πρέπει να παραχωρήσει τή θέση του στο σοσιαλιστι
κό τρόπο παραγωγής.

Στίς συνθήκες τοΰ νικητή σοσιαλισμού ή Ιστορική δημιουργι
κότητα τοΰ  λαοΰ άποχτά διαστάσεις τελείως Αγνωστες στό πα
ρελθόν. Στή σοβιετική κοινωνία δέν ύπάρχουν οί φραγμοί Ικεΐ- 
νοι πού έμποδίζουν τήν Ιξέλιξη τής γνωστικής δράσης τών άν
θρώπ ων στήν καπιταλιστική κοινωνία, Ιδιαίτερα στήν περίοδο 
τοΰ Ιμπεριαλισμοί.

Ή  μή ύπαρξη Ικμεταλλευτικών τάξεων, Ιχθρικών πρός τά 
Ιργο τής ανάπτυξης τής αληθινής έπιστήμης τής φύσης καί τής 
κοινωνίας, άποτελεΐ μέγιστο πλεονέκτημα τής σοβιετικής σοσιαλι
στικής κοινωνίας, Ιξασφαλίζει εύρύ πεδίο για τή γνώση τοΰ κό
σμου και τών Αντικειμενικών νομοτελειών του. Στή  σοβιετική 
κοινωνία ή έπιστήμη Ιξυπηρετεΐ δλο τό λαό στό 8ργο τής τελειο
ποίησης τής κοινωνικής παραγωγής καί τής Απαρέγκλιτης άνΰ- 
ψωσης τής ΰλικής εύημερίας τών έργαζομένων.

Ή  άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής βιομηχανίας καί τής άγροτι- 
κής οίκονομίας συντελεΐται μέ σκοπό τήν Ανώτατη ικανοποίηση 
τών Αδιάκοπα αΰξανομένων Αναγκών δλης τής κοινωνίας. Ή  
θυελώδικη Ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων Απαιτεί Από 
τή σοβιεηκή έπιστήμη τήν άνακάλυψη καί τήν ένεργή χρησιμο
ποίηση τών άντιχειμενιχών νόμων τής φΰσης πρός τό συμφέρον 
τοΰ λαοΰ.

Ή  πρωτοφανής Ιχταση τής κομμουνιστικής άνοικοδόμησης, 
ot μεγϋλειώδικες Ιπιτυχίες στήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυ
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νάμεων τής χώρας πού κτίζει τόν κομμουνισμό, βάζουν μπροστά 
στή σοβιετική επιστήμη ολοένα κα'ι καινούργια, ολοένα καί πιό 
σημαντικά καθήκοντα, καί δίνουν Ισχυρή ώθηση στήν ανάπτυξη 
τής σοβιετικής επιστήμης.

Ή  εκθ’εση δράσης τής ΚΕ τοΰ Κ Κ ΣΕ  στό 19ο Συνέδριο τοϋ 
Κομμουνιστικού Κόμματος φωτίζει μέ παραστατικά στοιχεία, τή 
θ·υελώδικη άνάπτυξη τής επιστήμης στήν Ε Σ Σ Δ  σέ σύνδεση μέ 
τήν αυξανόμενη σημασία της στή ζωή τή ; σοβιετικής κοινωνίας. 
"Α ν τό 1939 στήν Ε Σ Σ Δ  υπήρχαν 1 560 ινστιτούτα επιστημο
νικών έρευνών, εργαστήρια καί ά'λλα έπιστημονικά Ιδρύματα, τό 
1952 ό άριθμός τους εφθανε κιόλας τά 2900. 'Ο  αριθμός τών 
Ιργατών τής έπιστήμης μέσα στή χώρα σχεδόν διπλασιάσθηκε.

'Ο  άριθ·μός τών σπουδαστών στα άνώτερα Ικπαιδευτικά ιδρύ
ματα, σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού άναφέρθηκαν στήν πέμπτη 
σύνοδο τού ’ Ανωτάτου Σοβιέτ τής Ε Σ Σ Δ , ανέρχεται σέ 1 527 000. 
άτομα.

01 αριθμοί αυτοί δείχνουν τό μέγεθ·ος καί τήν επαναστατική 
Ικταση πού πήρε ή τοποθέτηση καί ή λύση τών προβλημάτων 
τής σοβιετικής Ιπιστήμης. Οί σοβιετικοί έπιστήμονες δουλεύουν 
μέ Ιπιτυχία γιά νά πραγματοποιήσουν τό καθήκον πού τούς 
εβαλε τό 19ο Συνέδριο τού Κομμουνιστικού Κ ό μ μ α τ ο ς -ν ά  κα 
ταλάβουν τήν πρώτη θέση στήν παγκόσμια επιστήμη. Ε γγύηση 
γι’  αυτές τίς Ιπιτυχίες αποτελεί ή συμμαχία τών εργατών τής 
Ιπιστήμης κιιί τής παραγωγής, ή συνεργασία τους καί ή άλληλο- 
βοήθΐΐά τοί’ς.

Στήν πορεία τής νικηφόρας σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης στήν 
Ε Σ Σ Δ  άνθισε ό σοσιαλιστικός ώ ς προς τό περιεχόμενο κσί Ιθνι- 
κός ώ ς πρός ίή μορφή πολιτισμός. Στή Σοβιετική "Ε νωση , στό 
πολυεθνικό αυτό σοσιαλιστικό κράτος, πραγματοποιήθηκε στό 
ακέραιο ή προγραμματική θέση τού κομμουνισμού γιά πλήρη 
Ιλευθερία άνάπτυξης τών εθνικών γλωσών, καταρτίστηκαν άλφά- 
βητα καί δημιονργήθ-ηκε γραφή γιά xic Ι3νότητΐς έχεΐνες πού 
τόν καιοό τοΰ τσαρισμού καί τυΰ Ιμπεριαλισμού δέν είχαν άλφά- 
βητο κα'ι γραφή. Οί πλατύτατες μάζες τών έργαζομένων έχουν 
τήν δυνατότητα νά διαβάζουν στη μητρική τους γλώσσα τά Ιργα 
τών Μ άρξ, “ Ενγκελς, Λένιν, καθώς καί τά εργα τών μεγά
λων συγγραφέων καί έπιστημόνων. Ή  Ιπιστήμη αναπτύσσεται 
θυελώδικα σιίς ένωσιακές ναι στις αυτόνομες σοβιετικές δημο
κρατίες. Τό κόμμα καί ή κυβέρνηση μεριμνούν συνεχώς για τήν 
άνάπτυξη τών εθνικών μορφών τοΰ πολιτισμού στίς γλώσσες τών 
λαών τής Ε Σ Σ Δ .
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'Ο  Ιδεαλισμός καί ή μεταφυσική, ποΰ κυριαρχούν στίς χώρες 
τοΰ κεφαλαίου, αποτελούν φραγμό γιά τήν εξέλιξη τών έπιστημών. 
Στή σοβιετική κοινωνία ή κυριαρχία τής μοναδικά επιστημονι
κής κοσμοθεωρίας του μαρξιστικού κόμματος— τού διαλεκτικού 
καί Ιστορικού υλισμού— άποτελεΐ μέγιστο κίνητρο ανάπτυξης για 
δλους τούς κλάδους τών φυσικών r.ul τών κοινωνικών επιστη
μών. Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός εξοπλίζει ιδεολογικά 
δλους τούς κλάδους τής επιστημονικής γιώσης καί εμπνέει στους 
έπιστήμονες τήν πίστη στ ή δυναχότητα απεριόριστης γνώσης τής 
φύσης χαί τών αντικειμενικών νόμων τής εξέλιξής τη;.

Ή  πρωτοπόρα σοβιετική επιστήμη εχει απέναντι στήν επι
στήμη τών αστικών χωρών τό σπουδαίο πλεονέκτηιια δτι ùvu- 
πτύσσεται μέ βάση τήν κοσμοθεωρία τοΰ μαρξιστικού λενινιστι- 
κοΰ κόμματος, μέ βάση τή διαλεκτική ■ υλιστική γνιοσιοθεωρία. 
Ή  επίδραση τής επιστημονικής κοσμοθεωρίας εκδηλώνεται στα 
τολμηρά εγχειρήματα τών σοβιετικών επιστημόνων, που καθοδη
γούνται από τή θέση δτι στόν κόσμο δεν υπάρχουν άγνώσιμα 
αράγματα. Ε κδηλώνεται στή συνειδητή επιλογή από τού ς '% ι- 
στήιιονες προβλημάτων, πού συντελούν σιήν πάρα πέρ« ανά
πτυξη τής λαϊκής οίκο\ομίας καί έχουν σημασία για τήν εκπλή
ρωση τών πρακτικών καθηκόντων τή ; ανοικοδόμησης τοϋ 'κομ
μουνισμού. Ή  δύναμη τής Ιπιστημονικής κοσμοϊΗιορίας εκδη
λώνεται στήν ανειρήνευτη πάλη κατά τοΰ Ιδεαλισμού καί τής με
ταφυσικής, στό ξεσκέπασμα τών υπολειμμάτων τή ; επίδρασης τής 
άστικής ιδεολογίας, πού ύπάρχουν στίς εργασίες ορισμένων έρ- 
γατών τής έπιστήμης.

'Η  μαρξιστική · λενινιστική κοσμοθεωρία απαιτεί από τούς 
έργάτες τής έπιστήμης ακούραστα τολμήματα, ύψηλή άπαιτητι- 
κότητα καί κριτική στάση άπέναντι στά αποτελέσματα πού επι
τυγχάνονται, απαιτεί μόνιμη προσπάθεια γιά τό βάθαιμα τών 
γνώσεων. Ή  κριτική καί αυτοκριτική στήν επιστημονική έργα
σία άποτελεΐ τήν κινητήρια δύναμη άνάπτυξης τής σοβιετικής 
έπιστήμης. Ή  πάλη γνωμών, ή ελεύθερη κριτική, οί επιστημο
νικές συζητήσεις άποτελοΰν νόμο άνάπτυξης τής έπιστήμης.

Σ Υ Ν Ρ Ο Μ Α  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ό  μαρξιστικός φιλοσοφικός υλισμός διδάσκει δτι ό κόσμος 
καί οί νομοτέλειες του μποροΰν νά γΛωρισθ·οΰν. Δέν ύπάρχουν 
πράγματα άγνώσιμα. Ύ πάρχουν πράγματα πού δέν έχουν άκόμα 
γνωσθεΐ, πράγματα πού θά γνωσθοΰν μέ τίς προσπάθειες τής
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έπιστήμης χαί της πράξης. Κατηγορηματική Απόδειξη τής γνω - 
σιμότητας τοΰ κόσμοι^ είναι ή πράξη χα'ι πρό παντός ή χοινω- 
νικο - παραγωγική δράση τών άνθρώπων.

Τ ό προτσές τής γνώσης προχωρεί άπό τή ζωντανή ένατένιση 
πρός τήν άφηρημένη νόηση κι άπό τήν άφηρημένη νόηση πρός 
τήν πράξη. Ή  πράξη άποτελεΐ τή βάση τής γνώσης τοΰ άντικει- 
μενικοΰ κόσμου χαί τό  κριτήριο τής άλήθειας. *Η Ινότητα πρα
κτικής δράσης, αίσθησιαχής άντίληψης καί άφηρημένης νόησης 
καθορίζει τίς άπεριόριστες δυνατότητες γνώσης τής φύσης χαί 
τής κοινωνίας.

Α λήθεια  Ισον Ιγχυρη γνώση, έπαληθευμένη άπ ό τήν 
σωστή άντανάκλαση στή συνείδηση τοΰ άνθρώπου τής Αντικειμε
νικής πραγματικότητας, που ύπάρχει Ι ξω  χαί άνεξάρτητα Από τή 
συνείδηση. 01 έπιστημονιχές θέσεις, που ?χουν ΙπαληθευθεΙ à « è  
τήν πράξη άποτελοΰν Αντικειμενικές άλήθειες, γιατί τά αίσθήμα- 
τα  και ot ëw oiéç μας Εχουν περιεχόμενο που δέν έξαρτάται ο6τε 
άπό τόν άνθρωπο, οΰτε άπό τήν άνθρωπότητα.

Ή  συνείδηση τοΰ άνθρώπου δέν άντανακλά βέ κάθε δοσμένη 
στιγμή τή φυση μ ονομι 5ς, Απόλντπ. Ή  γνώση μας είναι άτελ*£· 
τητο προτσές όλοένα καί « ιό  β α θ ιά ς  Αντανάκλασης στή συνείδη
ση τών άνθρώπων τής έπ’  απειρήν έξελιββόμενης φύσης. Ή  Αν
θρώπινη νόηση, διδάσκει δ μαρξισμός, είναι άπό τή φυση τής 
Ικανή να μάς δόσει «α ΐ  μάς δίνει τήν Απόλυτη Αλήθεια, που β υ ν  
θέτεται Από τό δθροισμα τών σχετικών Αληθειών.

*Η θέση τής μαρξιση*ής-λεη«ια»κ ής φιλοσοφίας σχετικά μέ 
τή γνωσιμότητα τοΰ χόσμου έχει τεράστια σημασία γιά τήν Ανα
κάλυψη των νόμων Ιξέλιξης τής κοινωνίας, γιά τή γνώση των 
οικονομικών νόμων τοΰ σοσιαλισμοί * a l τή  χρησιμοποίησή τβ»ς 
άπό τό Κ Κ Σ Ε  στήν πάλη γιά τόν κομμουνισμό.

Ή  ένότητα θεωρίας καί πράξης άποτελεΐ τό καθοδηγητικό 
άστέρι τοΰ κόμματος τοΰ προλεταριάτου.
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Η  μαρξιστική φιλοσοφία— δ διαλεκτικός υλισμός— πού δημι- 
ουργήθηχε πριν άπό 100 χαί πάνω χρόνια άπό τούς μεγάλους 
Αρχηγούς χαί δαοχάλους τής Ιργατιχής τάξης, τόν Μ άρξ χαί τόν 
"Ενγκελς, πού Αναπτύχθηκε πάρα πέρα άπό τόν Ιδρυτή χαί Αρ
χηγό τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής "Ενωσης 
Β . I . Λένιν, xai κατόπιν άπό τόν I . Β. Στάλιν χαί τούς δλλους 
μαθητές καί συνεχιστές τοΰ 8ργου τοΰ Β. I . Λένιν, άποτελεΐ τήν 
κοσμοθεωρία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ή  μαρξιστική διαλεκτική χαί δ μαρξιστικός φιλοσοφικός 
ύλισμός είναι ή γενίκευση χαί ή έκφραση τών θεμελιακών συμ
φερόντων χαί τών ιστορικών καθηκόντων τής ιργατιχής τάξης, 
ή Ανώτατη κατάχτηση τής προοδευτικής έξέλιξης τής έπιστήμης 
καί τής φιλοσοφικής σκέψης. Ή  διδασκαλία τοΰ διαλεκτιχοΰ 
ΰλισμοΰ γιά τήν άλληλοσύνδεση χαί τήν Ιξέλιξη τών φαινομένων 
μέ βάση τήν πάλη τών Αντιθέτων, γιά τήν ύλική ένότητα τοΰ 
κόσμου, γιά τό πρωτεύον τής δλης καί τή γνωσιμότητα τών Αν
τικειμενικών νόμων τής Ιξέλιξης τής ΰλης, έξοπλίζει θεωρητικά 
τά κομμουνιστικά χαί τά έργατιχά κόμματα δλων τών χωρών 
τοΰ κόσμον στήν πάλη τους γιά τή νίκη τοΰ καινούργιου Ιναν- 
τίοντού παλιοΰ, τοΰ προοδευτιχοΰ έναντίον τοΰ Αντιδραστικού. Ή  
διδασκαλία αύτή δείχνει τούς δρόμους για τήν πρακτική χρησι
μοποίηση τών Αντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης, 
έμπνέει στούς πρωτοπόρους Ανθρώπους δλων τών χωρών τήν 
Αχλόνιτη πίστη στή νίκη καί στήν δρθότητα τής ύπόθεσής τους 
στήν πάλη γιά τήν εΙρήνη, τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό.

‘ Η  δύναμη καί ή δρθότητα χάθε θεωρίας, μαζί καί κάθε φ ι
λοσοφικής θεωρίας, έλέγχεται Από τή ζωή, Από τήν πραγματική 
Ιστορική Ιξέλιξη, Από τήν ταξική πάλη. Ή  ύπαρξη xai Ανάπτυξη
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τής μαρξιστικής φιλοσοφίας πάνω άπό έ'ναν αιώνα αποτελεί ολό
πλευρη επιβεβαίωση τής άλη!Ηνότητάς τη :. 'I I  πείρα τή ; κοινω
νικής εξέλιξης, τά δεδομένα τής επιστήμης, πού πληθαίνουν μέ κά
θε καινούργια ανακάλυψη, μαρτυρούν αδιαφιλονίκητα δτι ό δια
λεκτικός ύλισμός είναι »ι μοναδικά επιστημονική καί ή μοναδικά 
Ιπαναστατική φιλοσοφία, ικανή νά έ;ΐ>πηρετήαι·ι τήν ύπύθεη τής 
πάρα πέρα προόδου τής επιστήμη;, τήν υπόθεση τής επαναστα
τικής πάλης τοΰ προλεταριάτου για τήν Ιξαφάνιση τοΰ παλιού, 
τοΰ κεφαλαιοκρατικού κόσμου και γ ια ,το  κτίσιμο τοϋ νέου, τοϋ 
κομμουνιστικού κόσμου.

Τό γεγονός δτι τά κομμουνιστικά κόμματα σ ’  δλες τις χώρες 
τοϋ κόσμου, καθοδηγούμενα από τό διαλεκτικό υλισμό, ηγούνται 
μέ Ιπιτυχία στήν απελευθερωτική πάλη τών εργαζομένων, τό γε
γονός δτι οί πολυάριθμοι κλάδοι τής φυσιογνωσίας, δπου βρήκαν 
βαθιά Ιφαρμογή οί θέσεις τής μαρξιστικής διαλεκτικής, πέτυχαν 
Αξιοσημείωτα επιστημονικά αποτελέσματα— τό γεγονός αύτό μαρ
τυρεί δτι οί νόμοι τής μαρξιστικής διαλεκτικής καί οί θεμελιακές 
βασικές θέσεις τοΰ μαρξιστικού φιλοσοφικού ύλισμοΰ έχουν κα
θολική Ισχύ.

'Ο  μαρξισμός - λενινισμός αποτελεί πλούσια, πολύπλευρη, ολο
κληρωμένη επιστήμη, χυμένη, δπως ελεγε ό Β. I. Λένιν, σαν 
από ενα κομμάτι ατσάλι. Ή  επιστήμη αύτή περιέχει τό διαλε
κτικό καί ιστορικό υλισμό, τή μαρξιστική πολιτική οικονομία καί 
τόν επιστημονικό κομμουνισμό. Στο σύνολό της ή μεγαλειώδικη 
μαρξιστική-λενινιστική διδασκαλία, πού απαρτίζεται απ’ αύτά τά 
τρία άδιάρηκτα αλληλοσυνδεόμενα μέρη, είναι ή Ιπιστήμη τών νό 
μων Ιξέλιξης τής κοινωνίας, ή Ιπιστήμη τής Ιπανάστασης τών κα- 
ταπιεζομένων καί Ικμεταλλευομένων μαζών, ή Ιπιστήμη τής νί
κης τοΰ σοσιαλισμού σ ’  δλες τίς χώρες, ή Ιπιστήμη τής ανοικο
δόμηση; τή: κομμουνιστικής κοινωνίας.

Ό  διαλεκτικός ύλισμός είναι τό θεωρητικό βάθρο δλης τής 
μαρξιστικής Ιπιστήμης, ή θεωρητική θεμελίωση τών ιστορικών 
καθηκόντων, πού μπαίνουν μπροστά στό πα/κόσμιο Ιργατικό κί
νημα. 'Ο  διαλεκτικός υλισμός είναι αδιάλλακτος εχθρός κάθε Ικ- 
δήλωση: οικονομικής, πολιτικής καί ιδεολογικής καταπίεσης τών 
εργαζομένων- ή κοσμοθ-εωρία αύτή απαιτεί συνεπή πάλη αρχών 
για τήν πραγματοποίηση τών σκοπών τοϋ Κομμουνιστικού Κ όμ
ματος καί τής εργατικής τάξης, απαιτεί αδιαλλαξία απέναντι στις 
κά3·ε είδους εχθρικές πρός τό μαρξισμό αντιλήψεις καί διαστρε
βλώσεις τής μαρξιστικής θεωρίας. Σ ' αύτό Ικφράζεται ή κομμά· 
τικότητα τής μαρξιστικής κοσμοθεωρίας.

Ό  διαλεκτικός ύλισμός σαν θεωρητικό βάθρο τοΰ Ιπιστημο-
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νικοΰ κομμουνισμού κι δλης τής πρακτικής δράσης τοΰ Κομμου
νιστικού Κόμματος καί τών έργαζομένων μαζών στό κτίσιμο τοΰ 
νέου, τοΰ κομμουνιστικού κόσμου, Ιχει σοβαρή σημασία γιά τήν 
Ιπεξεργασία τής στρατηγικής καί τής τακτικής τοΰ Κομμουνιστι- 
χοΰ Κόμματος. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα, στηριζόμενο στή γνώ
ση τών άντικειμενικών νόμων τής κοινωνικής έξέλιξης, μελετά 
καί άναλΰει τό παρελθόν, ανακαλύπτει τίς νομοτέλειες τών προ
τσές που συντελοΰνται στή σύγχρονη κοινωνία, καί προβλέπει κα
θα ρά τά μελλούμενα. Τ ά  κοινωνικά γεγονότα δσο άναπάντεχα, 
πολύπλοκα καί Αντιφατικά χι δν είναι, δέν καταλαμβάνουν τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα έξ άπροόπτου, Ιπειδή άκριβώς ή έξωτερική 
κα'ι έσωτερική πολιτική του, ή στρατηγική κα'ι ή τακτική του οΐ- 
κοδομούνται πάνω στίς θεωρητικές θέσεις τοΰ διαλεκτικού καί 
Ιστορικού ύλισμοΰ. Ή  έπαναστατική θεωρία έπιτρέπει νά είσχω- 
ροΰμε —χάνοντας άφαίρεση άπό χά^ε Ιπιφανειακό, δευτερεΰον, 
ξένο, τυχαίο— στά πιό σύνθετα, στά βαθύτερα προτσές τής κοι
νωνικής ζωής κα'ι πάνω σ ’  αύτό τό έδαφος νά κτίζουμε μιά πο
λιτική, που νά άνταποκρίνεται στά θεμελιακά συμφέροντα τών 
λαϊκών μαζών.

Έπειδή δ διαλεκτικός δλισμός προσφέρει τίς γνώσεις τών π ιδ 
γενικών νόμων έξέλιξης τής φΰσης, τής κοινωνίας κα'ι τής νόη
σης, Ιπειδή οί θέσεις του άποτελοΰν στέρεο θεωρητικό βάθρο τής 
πρακτικής δράσης κατά τό κτίσιμο τοΰ σοσιαλισμοΰ καί τοΰ κομ- 
μουνισμοΰ, Ιπειδή τ'ις θέσεις αύτές τίς χρησιμοποιεί μέ έπιτυχία 
τό Κομμουνιστικό Κόμμα πού καθοδηγεί τό σοβιετικό λαό— άκρι
βώ ς γι’  αύτό τό λόγο δ διαλεκτικός καί Ιστορικός υλισμός είναι 
τό θεωρητικό θεμέλιο τοΰ χομμουνισμοΰ.

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα, οΐ άρχηγοί καί καθοδηγητές του , 
στηριζόμενοι στίς θέσεις τής μαρξιστικής φιλοσοφίας, απεχάλυ- 
ψαν ήδη πολυν χαιρό πρίν άπό τήν Μεγάλη ’ Οκτωβριανή σοσια
λιστική Ιπανάσταση τίς άντιχειμενιχές νομοτέλειες τής άντι φ α 
τικής άνάπτυξης τής καπιταλιστικής Ρωσίας καί τοΰ παγκόσμιου 
καπιταλισμοΰ στό σΰνόλό του χατά τήν περίοδο τοΰ Ιμπιριαλι- 
σμοΰ χαί πάνω σ ’  αύτή τή βάση Ιπεξεργάστηχαν τή στρατηγική 
καί τήν ταχτική τής πάλης γιά τή νίκη τής σοσιαλιστικής Ιπανά- 
στασης. Ή  Ιστορία Ιδειξε δτι οί θεωρητικές θέσεις καί ή πολι
τική γραμμή τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος αποδείχθηκαν πέρα 
γιά πέρα σωστές, δτι Ιπιβεβαιώθηκαν άπό τή ζω ή ,— ή σοσιαλι
στική Ιπανάσταση νίκησε στή Ρω σία .

Τ ό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Σοβιετικής "Ε νωσης, ot άρ 
χηγοί καί καθοδηγητές του, στηριζόμενοι στίς θεωρητικές θέσεις
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τής μαρξιστικής φιλοσοφίας, έπεξεργάσχηκαν τή στρατηγική γραμ
μή τοϋ κόμματος κα'ι τήν πολιτική του για δλη τήν περίοδο τοΰ 
περάσματος άπό τόν καπιταλισμό* στό σοσιαλισμό, πολιτική πού 
άπέβλεπε στήν Ιξάλειψη τών καπιταλιστικών δυνάμεων καί στοι
χείων στή Ρω σία και στή νίκη τοϋ σοσιαλιστικού καθεστώτος. 
Ή  κοινωνική έξέλιξη πού Ακολούθησε, έπιβεβαίωσε στό ακέραιο 
τήν δρθυτητα τών θέσεων τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Ό  
σοσιαλισμός κτίσθηκε στή χώρα μας’ δ καπιταλισμός έξαλείφθη- 
κε. Αύτό δείχνει τό μεγαλείο καί τήν Ισχύ τής μαρξιστικής-λενι- 
νιστικής θεωρίας κα'ι τοΰ φιλοσοφικού της βάθρου— τοΰ διαλε
κτικού κα'ι ιστορικού ύλισμοϋ.

Τό Κομμουνιστικά Κόμμα καί δ σοβιετικός λαός, άφοΰ έκτι
σαν τό σοσιαλισμό, άνέπτυξαν τήν πάλη γιά τήν πάρα πέρα πο
ρεία πρός τά μπρός τή ; σοβιετικής κοινωνίας πρός τόν κομμου
νισμό. Ή  Ιστορία δέν έχει να παρουσιάσει ούτε πρότυπα, ούτε 
παραδείγματα μιας τέτιας άνοικοδόμησης. Τό Κ Κ ΣΕ , οί αρχηγοί 
καί καθοδηγητές του, Ιπεξεργάστηκαν τή στρατηγική γραμμή τοΰ 
Κομμουνιστικού Κόμματος γι’  αύτή τή νέα Ιστορική περίοδο Ιξέ
λιξης. ‘ Ο σοβιετικός λαός, άφοΰ ξεπέρασε δλα τά έμπόδια καί τίς 
δυσκολίες κα'ι τσάκισε τούς Ιχθρούς στό Μεγάλο Πατριωτικό πό
λεμο, βαδίζει σταθερά σ ’  αύτό τό δρόμο, στό δρόμο τής άνοικο- 
δόμησης τοϋ κομμουνισμοΰ στήν Ε Σ Σ Δ .

Οί έπιτευξεις τής Σοβιετικής "Ε νωσης στήν άνάπτυξη τής 
λαϊκής οικονομίας, ή ρωμαλέα άνθιση στή χώρα μας τοΰ πολιτι
σμού καί τής έπιστήμης, στάθηκαν μιά καινούργια υπέροχη μαρ
τυρία τοΰ μεγαλείου καί τής δύναμης τής μαρξιστικής - λενινι- 
στικής θεωρίας, πού τήν έχει γιά δδηγό του τό κόμμα στό κτί
σιμο τοΰ κομμουνισμού.

"Ετσι λοιπόν δλη ή ίστορία τής Ιξέλιξης τής κοινωνίας στόν 
20ο αΙώνα έπιβεβαίωσε τήν άληθινότητα τής μαρξιστικής φιλο
σοφικής διδασκαλίας— τοΰ διαλεκτικοΰ καί Ιστορικού ύλισμοϋ, 
Εδειξε τήν δρθότητα τής πολιτικής τοΰ Κομμουνιστικού Κ όμμα
τος, πού στηρίζεται στ'ις θεωρητικές θέσεις τής μαρξιστικής-λενι- 
νιστικής φιλοσοφικής έπιστήμης.

Κ άθε έπιστήμη έχει τίς δικές της μέθοδες καί τούς δικούς 
της τρόπους έπιστημονικής έρευνας, δμως μόνο δ διαλεκτικός 
ύλισμός δίνει μιά καθολική μέθοδο, καί ή έπιστήμη έχοντας γιά 
δδηγό της αύτή τή μέθοδο σημειώνει έξαιρετικες έπιτυχίες, άπο- 
κτα σωστό προσανατολισμό.

*0  διαλεκτικός ύλισμός άποτελεΐ δργανο έπιστημονικής έρευ
νας γιά τούς φυσιοδίφες’ ή κοσμοθεωρία αύτή τούς έξοπλίζει μέ
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τή βαθ-ιά κατανόηση τών προοπτικών ιξέλιξης τής Ιπιστήμης τής 
φΰσης, δείχνει τό μοναδικά σω στό δρόμο γιά τή λΰση τών νέων 
προβλημάτων, θεμελιώνει θεωρητικά τ'ις πιό γόνιμες, ξένες πρός 
τήν αποστέωση καί τή ρουτίνα κατευθύνσεις κα'ι μέθοδες έπιστη· 
μονικής Ερευνας. Ό  διαλεκτικός υλισμός, δντας τό θεωρητικό 
βάθρο τής πρωτοπόρας φυσιογνωσίας, προφυλάσσει τούς φυσιο
δίφες από τίς πλάνες πού γεννιούνται άπό τήν έπίδραση τής 
άστικής Ιδεολογίας, βοηθά νά αποφεύγονται Ιδεαλιστικές καί 
μεταφυσικές διαστρεβλώσεις τών δεδομένων τής Ιπιστήμης, συν
τελεί στή σωστή ερμηνεία τους.

Ό  διαλεκτικός ύλισμός Ιχει εξαιρετική σημασία για τήν πρω
τοπόρα τέχνη, για τήν πάλη Ιναντίον τής φορμαλιστικής τέχνης 
τής αντιδραστικής άστικής τάξης,— τέχνη παρακμής καί αποσύν
θεσης,—  γιά τήν πάλη γιά τό ρεαλισμό στήν τέχνη, γιά τήν Αλη
θινή Απεικόνιση τής ζωής καί τών τάσεων Ιξέλιξής της. Ή  Αλη
θινή, ρεαλιστική τέχνη πάντα ήταν, είναι καί θά  είναι μιά Από 
τ'ις σπουδαιότερες μορφές γνώσης τής πραγματικότητας. Ό  δια
λεκτικός ύλισμός, Ιξοπλίζοντας τούς καλλιτέχνες μέ τήν έπιστη- 
μονική κοσμοθεωρία, τούς δίνει τό καθοδηγητικό νήμα γιά τήν 
κατανόηση τού νοήματος; τών γεγονότων, για τή βαθιά , σωστή 
Απεικόνιση τών γεγονότων μέ καλλιτεχνικές εΙκόνες.

Ό  διαλεκτικός ύλισμός ίχει τεράστια σημασία γιά τήν πάρα 
πέρα Ιπέκταση καί εμβάθυνση τής Επιστημονικής - Αθεΐστικής προ
παγάνδας μέσα στ'ις μάζες, για τήν όριστική Ικτόπιση τών ύπο- 
λειμμάτων τής θρησκευτικής κοσμοαντίληψης Από τή συνείδηση 
τών έργαζομένων, για τή διαπαιδαγώγηση τών μαζών στό πνεύ
μα τής έπιστημονικής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας.

‘ Ο διαλεκτικός ύλισμός είναι δημιουργική έπιστήμη, που δέ 
μένει στό ίδιο μέρος, Αλλά Αναπτύσσεται Αδιάκοπα, Αποροφα 
κάθε νέα Ιστορική πείρα τόσο Από τόν τομέα τής κοινωνικής 
ζωής, δσο κα'ι Από τόν τομέα τής φυσιογνωσίας.

Α ύτό Ιξηγεΐται Από τήν ταξική φΰση καί τόν κοινωνικό ρόλο 
τής μαρξιστικής φιλοσοφίας. ‘ Η  Ιργατική τάξη είναι δχι μόνο ό 
νεκροθάφτης τοϋ καπιταλισμού, Αλλά καί δ δημιουργός Ινός 
καινούργιου καθεστώτος, τοΰ κομμουνιστικού καθεστώτος. "Ολη 
ή πάλη τής έργατικής τάξης, δλα τά ζωτικά της συμφέροντα 
είναι στραμμένα πρός τό μέλλον. Ά π 9 αύτόν Ακριβώς τόν Ιπα- 
ναστατικό, μεταμορφωτικό ρόλο τής Ιργατικής τάξης στήν Ιστο
ρία τής Ανθρωπότητας Απορέουν, σέ τελευταία Ανάλυση, τά θε
μελιακά χαρακτηριστικά τής κοσμοθεωρίας της : Ιπαναστατική 
προσήλωση στό σκοπό, δημιουργικός χαρακτήρας, Ιχθρότητα
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πρός τό δογματισμό, τό λογιωτατισμό, τό σχολαστικισμό. Τό 
ζωντανό έπαναστατικό Ιργο, πού επιτελεΐται από τό Κομμουνι
στικό Κόμμα, άπαιτεί μια εξ ϊσου ζωντανή, αναπτυσσόμενη, επα
ναστατική κοσμοθεωρία. Κα'ι τέτια κοσμοθεωρία είναι ακριβώς 
ό διαλεκτικός υλισμός.

Ά π ό  δώ  έ'πεται δτι μαθαίνω τό διαλεκτικό υλισμό καθ·όλου 
δέ σημαίνει αποστηθίζω ορισμένες θέσεις, περικοπές ή διατυπώσεις 
του. Δέν υπάρχει τίποτε τό πιό εσφαλμένο από μιά τέτια άποψη 
για τά καθήκοντα τής μελέτης τοϋ διαλεκτικού ύλισμοΰ. Μ αθαίνω 
τή μαρξιστική φιλοσοφία σημαίνει αφομοιώνω βαθιά τό έπανα
στατικό της περιεχόμενο, ξέρω  σέ καινούργια κατάσταση νά άν- 
τικρύζω μέ καινούργιο τρόπο τα ζητήματα τής πρακτικής Ιπα- 
ναστατικής δουλιάς, ξέρω  νά έφαρμόζω  τις θεωρητικές θέσεις 
τού διαλεκτικού ύλισμοΰ στήν πρακτική δράση, νά καθοδηγού
μαι άπ ’  αυτές τις θέσεις στή δουλιά μου.

*0  διαλεκτικός κα'ι Ιστορικός ύλισμός είναι ή κυρίαρχη κο
σμοθεωρία στή σοβιετική κοινωνία. ‘ Ολοένα κα'ι μεγαλύτερες μά
ζες Ιργαζομένων χρησιμοποιούν συνειδητά στήν πρακτική δουλιά 
τους τ'ις θέσεις κα'ι τά συμπεράσματα τής μαρξιστικής-λενινιστι- 
κής φιλοσοφικής έπιστήμης.

Ή  πείρα τής σοσιαλιστικής Ανοικοδόμησης, ή πείρα τής ανά
πτυξης τής Ιπιστήμης στήν Ε Σ Σ Δ  Ιπιβεβαίωσε ολόπλευρα τήν 
άληθινότητα τών θέσεων τής μαρξιστικής - λενινιστικής φιλο
σοφίας. ‘ Η πείρα αύτή Ιδειξε Ιπίσης δτι ot τομείς έκεΐνοι τού 
Ιπιστητοΰ, δπου Ιφαρμόζονται δημιουργικά ot θέσεις τής μαρξι- 
στικής-λενινιστικής φιλοσοφικής έπιστήμης, σημειώνουν τερά
στιες επιτυχίες στή θεωρία κα'ι προσφέρουν μεγάλη πρακτική 
βοήθεια στή σοσιαλιστική ανοικοδόμηση.

Δυό ξεκάθαρες προοπτικές άνοίγονται μπροστά στ'ις δυό ρι
ζικά αντίθετες κοσμοθεωρίες— στό διαλεκτικό κα'ι Ιστορικό ύλι- 
σμό σάν κοσμοθεωρία τής εργατικής τάξης κα'ι τών κομμουνι
στικών κα'ι τών Ιργατικών κομμάτων, άπό τό Ινα μέρος, καί 
σ ’  δλες τίς σύγχρονες παραλλαγές τοΰ ιδεαλισμού καί τής μετα
φυσικής σαν κοσμοθεωρία τής Ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης, 
από τό δλλο. Μαζί μέ τήν ανάπτυξη τού παγκόσμιου εργατικού 
κα'ι επαναστατικού κινήματος κα'ι πολύ περισσότερο υστέρα άπό 
τήν εγκαθίδρυση τής δικτατορίας τού προλεταριάτου σέ ολοένα 
κα'ι μεγαλύτερο άριθμό χωρών, θά διαδίδεται δλο κα'ι πιό πλα
τιά ή μαρξιστική φιλοσοφική διδασκαλία— δ διαλεκτικός κα'ι Ιστο
ρικός ύλισμός, περιλαμβάνοντας κάτω  άπό τήν Ιπιρροή του δλο 
κα'ι καινούργιες Ικατοντάδες Ικατομμύρια άνθρώπους διαφόρων
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χω ρώ ν καί λαών. Π αράλληλο θ ά  περιορίζεται ή σφ αίρα έχιρ- 
ροής της Ιδεαλιστικής χάΐ μεταφυσικής αστικής φ ιλοσοφίας στό 
μυαλό τώ ν  άνθρώ πω ν, στ'ις μάζες τώ ν  έργαζομένων, στή διανόη
ση. Ή  νίκη τοϋ κομμουνισμοί) σ ’  δλο τόν κόσμο θά  όδηγήσει 
στήν δριστική Ιξαφάνιση δλων τώ ν είδών τής άστικής κοσμο
θεωρίας.

*Η κομμουνιστική κοινωνία, χού τελικά θά  νικήσει σ ’  δλες 
τίς χώρες, στήν άσταμάτητη ανοδική της Ιξέλιξη θά  καθοδηγεί
ται πάντα άπό τή δημιουργική, Αναπτυσσόμενη μαρξιστική-λενι- 
νιστική φιλοσοφική διδασκαλία.
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