
Επτά απλά 

μαθήματα 

μαρξισμού 

(πέμπτο 

μάθημα)

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ



Ένα φυλλάδιο 

της εποχής 

της 

πρωταρχικής 

συσσώρευσης

«Η απόκτηση μίας ή δύο αγελάδων, με ένα 

γουρούνι, και λίγες χήνες, φυσικά εξυψώνει τον 

χωρικό […] Σουλατσάροντας πίσω από τα 

γελάδια του, αποκτά τη συνήθεια της 

νωχελικότητας. Ένα τέταρτο, μισή και σε 

περιπτώσεις ολόκληρες μέρες χάνονται 

ανεπαίσθητα. Η εργασία γίνεται αηδιαστική, η 

αποστροφή μεγαλώνει με την ανοχή. Και 

επιπρόσθετα η πώληση ενός μη 

απογαλακτισμένου μοσχαριού, ή γουρουνιού, 

παρέχει τα μέσα για πρόσθετη τεμπελιά».



Ο Λούθηρος 

για τους 

επαναστάτες

«Εδώ δε χρειάζεται υπομονή και ευσπλαχνία. Είναι η 

ώρα της μάχαιρας και της οργής και όχι του ελέους. 

Και πρόσθετε πως εκείνος από τους άρχοντες που θα 

φονευθεί σε αυτόν τον αγώνα, είναι στα μάτια του 

Θεού μάρτυρας. Και συνέχιζε: «Η επανάσταση δεν 

είναι απλώς φόνος, αλλά μια μεγάλη φωτιά που 

κατακαίει και ερημώνει ολόκληρη τη χώρα […] 

όποιος, λοιπόν, εδώ μπορεί ας χτυπήσει, ας πνίξει, 

ας σφαγιάσει, κρυφά ή φανερά και ας θυμάται πως 

τίποτα δεν είναι πιο δηλητηριώδες, πιο βλαβερό, πιο 

σατανικό από τον επαναστάτη. Είναι το ίδιο σα να 

σκοτώνει κάποιος ένα λυσσασμένο σκυλί. Αν δεν το 

αφανίσεις θα σε αφανίσει εκείνο και μαζί με εσένα 

ολόκληρη τη χώρα».



Ο Σέσιλ
Ρόουντς (από 

τους πιο 
γνωστούς 

αποικιοκράτες) 
για την 

αποικιοκρατία 

«Χθες βρισκόμουν στο Ιστ Εντ (εργατική συνοικία του 

Λονδίνου) και παρακολούθησα μια συγκέντρωση ανέργων. 

Άκουσα τα όσα έλεγαν οι ομιλητές, αλλά το γενικό 

συμπέρασμα των λόγων τους ήταν η κραυγή του πλήθους: 

“Ψωμί! Ψωμί!”.  Γυρίζοντας στο σπίτι μου ξανασκέφτηκα τα 

όσα είδα και άκουσα και πείστηκα για άλλη μια φορά 

σχετικά με τη μεγάλη σημασία του ιμπεριαλισμού… Μου 

έχει γίνει μόνιμη ιδέα, γιατί κατά τη γνώμη μου αποτελεί 

και τη μόνη λύση του κοινωνικού προβλήματος: για να 

σώσουμε τα τέσσερα εκατομμύρια του Ενωμένου 

Βασιλείου από τον κίνδυνο ενός δολοφονικού εμφύλιου 

πολέμου, εμείς οι αποικιοκράτες οφείλουμε να 

κατακτήσουμε καινούριες επικράτειες, ώστε να 

εγκαταστήσουμε εκεί το πλεόνασμα του πληθυσμού μας, 

προσφέροντας ταυτόχρονα νέες αγορές στα προϊόντα των 

εργοστασίων και των ορυχείων μας. Το είπα και θα το 

ξαναπώ: το ζήτημα της ύπαρξης της Αυτοκρατορίας είναι 

ζήτημα πωλήσεων. Αν θέλετε να αποφύγετε τον εμφύλιο 

πόλεμο οφείλεται να γίνετε ιμπεριαλιστές».



Τα τρία στάδια 

της 

καπιταλιστικής 

παραγωγής 

1. Η καπιταλιστική 

κοινοπραξία

2. Η μανιφακτούρα

3. Η μεγάλη 

εκμηχανισμένη 

παραγωγή



Μοντέρνοι 

καιροί (1)



Μοντέρνοι 

καιροί (2)



Ο Φορντ για το 

μοντέλο του

«Ποιος θα αγοράσει τα αυτοκίνητα που παράγω [… ]

Κακοπληρώνοντας τους ανθρώπους, προετοιμάζουμε

μια γενιά υποσιτισμένων και υποανάπτυκτων παιδιών,

τόσο από σωματική όσο και από ηθική άποψη . Θα

είναι μια γενιά εργατών αδύναμων στο σώμα και στο

πνεύμα, που θα αποδειχθούν αναποτελεσματικοί

όταν θα έρθει ο καιρός να πιάσουν δουλειά στο

εργοστάσιο . Σε τελική ανάλυση, η βιομηχανία θα

πληρώσει το λογαριασμό . Η επιτυχία μας εξαρτάται

ως ένα σημείο από αυτό που πληρώνουμε . Αν

πληρώνουμε καλά το χρήμα αυτό ξοδεύεται .

Πλουτίζοντας τους μεταπράτες, τους εμπόρους

λιανικής, τους τεχνίτες και τους κάθε λογής εργάτες

κι αυτή η ευημερία μεταφράζεται σε αύξηση της

ζήτησης των αυτοκινήτων μας» .





Η έφοδος στα 

χειμερινά 

ανάκτορα



Οι κατά Λένιν

τρεις τύποι 

χωρών

1ος τύπος χωρών: Αναπτυγμένες 

κεφαλαιοκρατικές χώρες.

2ος τύπος χωρών: Τίθεται το 

ζήτημα της αυτοδιάθεσης.

3ος τύπος χωρών: Μισοαποικίες.





Ο Κέυνς 

περιγράφει το 

νέο μοντέλο 

διαχείρισης

« […]  Τα συνδικάτα των εργαζομένων ε ίναι  αρκετά ισχυρά για  να 

παρεμβαίνουν στο ελεύθερο παιχνίδι  των δυνάμεων της ζήτησης 

και  της προσφοράς,  ενώ η κοινή γνώμη,  παρόλο που ξεσηκώνει  

ένα θόρυβο δυσαρέσκειας και  τρέφει  κάτι  παραπάνω από 

υποψίες σ ’  ότι  αφορά τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα 

συνδικάτα,  στηρίζε ι  τη  βασική τους θέση,  θέση σύμφωνα με την 

οποία ο ι  ανθρακωρύχο ι  δε θα πρέπει  να ε ίναι  τα θύματα κάποιων 

στυγνών ο ικονομικών δυνάμεων που δεν έχουν ποτέ μετακινηθεί  

[…]

» […]  Η παλιωμένη αντίληψη σύμφωνα με την οποία ε ίναι  

δυνατόν να διαφοροποιείται  η  αξία του νομίσματος και  στη 

συνέχεια να αφήνεται  στις  δυνάμεις  της προσφοράς και  της 

ζήτησης ο  ρόλος του καθορισμού των συνεπακόλουθων 

διευθετήσεων,  ανήκε σε μια εποχή των 50 ή  100 χρόνων πριν,  

τότε δηλαδή που τα συνδικάτα ήταν ανίσχυρα και  η  σκοτεινή Θεά 

Οικονομία μπορούσε να σπέρνει  καταστροφές πάνω στη 

μεγαλόπρεπη οδό της Προόδου δίχως να συναντάει  εμπόδια,  και  

μάλιστα κάτω από γενική επιδοκιμασία […]» .



Το ποσοστό 

κέρδους

ΠΚ=
𝜐

𝜇+𝜎
,

όπου υ: υπεραξία,
μ: μεταβλητό κεφάλαιο,
σ: σταθερό κεφάλαιο και

ΠΚ=

𝜐

𝜇

1+
𝜎

𝜇

, 

όπου 
𝜐

𝜇
, ποσοστό υπεραξίας 

και όπου 
𝜎

𝜇
, οργανική 

σύνθεση του κεφαλαίου



Ο Φρήντμαν
για τη 

δημοκρατία 
και το 

φιλελευθερι -

σμό

«Ένας δικτάτορας μπορεί να κυβερνήσει με 

φιλελεύθερο τρόπο, όπως ακριβώς μια 

δημοκρατία μπορεί να κυβερνήσει χωρίς τον 

ελάχιστο φιλελευθερισμό. Η προσωπική μου 

προτίμηση είναι μάλλον προς μία φιλελεύθερη 

δικτατορία παρά προς μία φιλελεύθερη 

δημοκρατική κυβέρνηση που θα έχει βαθύ 

έλλειμμα φιλελευθερισμού».



Αυτοκίνητο 

που έχει 

παραχθεί από 

3-D εκτυπωτή
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Η συμμετοχή των 
τρ ιών κέντρων 

του 
ιμπεριαλισμού 
στο Παγκόσμιο 

Ακαθάριστο 
Εγχώριο προϊόν 

σε ποσοστά

1950 1990 2000 2015

(πρόβλε-

ψη)

ΗΠΑ 29,8 21,5 20,7 18,0

ΙΑΠΩ

ΝΙΑ

3,0 8,9 7,7 6,3

Δ.

ΕΥΡΩ

ΠΗ

26,7 23,2 20,7 17,2



Τα 500 

μεγαλύτερα 

υπερεθνικά 

κοντσέρν στις 

χώρες G7 για 

το 2011

ΗΠΑ 132

Ιαπωνία 68

Γερμανία 32

Γαλλία 32

Μ. Βρετανία 26

Καναδάς 11

Ιταλία 9



Ο Τζον Πέρκινς

για τις 

μεθόδους του 

ιμπεριαλισμού

«Μόλις ένας πρόεδρος ανέβει στην εξουσία σε 

μια υπανάπτυκτη χώρα, δέχεται την επίσκεψη 

ενός οικονομικού εκτελεστή και η συνάντηση 

εξελίσσεται κάπως έτσι: «Κύριε πρόεδρε, στην 

τσέπη αυτή έχω δύο εκατομμύρια δολάρια για 

εσάς και την οικογένειά σας, αν δεχτείτε να 

παίξετε το παιχνίδι μας». Μετά βάζει το χέρι του 

στη δεξιά τσέπη και λέει: «Εδώ έχω ένα όπλο και 

μια σφαίρα με το όνομά σας αν δεν παίξετε το 

παιχνίδι. Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε και να 

έχετε υπόψη σας τι συνέβη σε όσους 

αρνήθηκαν».



Η πτώση του 

ποσοστού 

κέρδους

1970-79 1980-1990 1991-00 2001-2007

ΗΠΑ, 

ιδιωτικός 

τομέας εκτός 

χρηματοπιστω

τικού τομέα

0,105 0,098 0,108 0,1

ΗΠΑ, 

μεταποίηση

0,134 0,118 0,164 0,141

Γερμανία, ιδ. 

τομ. εκτός 

χρηματοπιστ. 

τομέα

0,132 0,128 0,094 0,095

ΗΠΑ, 

μεταποίηση

0,124 0,104 0,052 0,122

Ιαπωνία, ιδ. 

τομ. εκτός 

χρηματοπιστ. 

τομέα

0,126 0,119 0,085 0,086

Ιαπωνία, 

μεταποίηση

0,297 0,198 0,103 0,083



Πώς 

λειτουργεί 

το 

χρηματιστή -

ριο



Ο Ουίλιαμ 

Μπάφετ για 

τηνκρίση

«Συντελείται ένας ταξικός πόλεμος, ναι, αλλά 

είναι η δική μου τάξη, η τάξη των πλουσίων, που 

εξαπολύει τον πόλεμο και κερδίζουμε. 

Εργάστηκα σε μια οικονομία που επιβραβεύει 

κάποιον που σώζει ζωές στο πεδίο της μάχης με 

ένα μετάλλιο, επιβραβεύει τους δασκάλους με 

ένα ευχαριστήριο σημείωμα από τους γονείς, 

αλλά όσους ανιχνεύουν τις τάσεις των μετοχών 

τους επιβραβεύει με δισεκατομμύρια».





Ο Τσε για τον 

ιμπεριαλισμό 

και την 

επανάσταση

«Όλη μας η δράση είναι μια πολεμική κραυγή ενάντια 

στον ιμπεριαλισμό και ένα σάλπισμα για την ενότητα 

των λαών ενάντια στο μεγάλο εχθρό του ανθρώπινου 

γένους: τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Οπουδήποτε και να μας αιφνιδιάσει ο θάνατος, τον 

καλωσορίζουμε, αρκεί αυτή η πολεμική μας κραυγή 

να έχει βρει άξιο αποδέκτη και άλλο χέρι να απλωθεί 

να αδράξει το όπλο μας και άλλοι άνθρωποι να 

έρθουν να συνοδέψουν τα μοιρολόγια με τις ριπές 

των αυτόματων και με νέες κραυγές πολέμου και 

νίκης».


