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ΙΙ. Γεωγραφικὸς χρόνος καὶ οἰκονομικὸς χῶρος

Ἀρχική δημοσίευσις: Σπουδαὶ [Ἔκδοσις Πανεπιστημίου Πειραιῶς] 37:4 

(1987), 774-87]

Ὁ Alain Lipietz, στὸ βιβλίο του Le capital et son espace, καὶ συγκεκριμένως 
στὴν 10ην σελίδα τῶν Avertissent του, θέτει τὸ ἐρώτημα: «Πότε λοιπὸν οἱ Μαρ-
ξιστὲς προβληματίσθησαν μὲ τὸν χῶρο;». Εἶναι ἕνα ἐρώτημα σοβαρὸ ποὺ δέχε-
ται μιὰν ἁπλῆ ἀπάντηση· ὁ Lipietz τὴν δίδει: «Ὅταν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα σ’ ἐκμε-
ταλλευτὲς κ’ ἐκμεταλλευομένους ἐπῆραν τὴν χωρική τους διάσταση —ὅταν— ἡ 
ἀντίστασις τῶν ἐκμεταλλευομένων ποὺ ἠρνοῦντο νὰ τοὺς μεταχειρίζονται σὰν 
πιόνια ποὺ τὰ μετακινοῦν, σὰν εὐκολομεταχείριστο ἐργατικὸ δυναμικό, σὰν 
μεταβλητὸ καὶ... κινητὸ κεφάλαιο, ἐδημιούργησε νέα πεδία πάλης καὶ τοὺς ἀνα-
λόγους θεωρητικοὺς προβληματισμούς».

Μέσα στὴν προσπάθεια τῶν Γεωγράφων νὰ δώσουν ἀπαντήσεις στὸν ἀντίστοι-
χο θεωρητικὸ προβληματισμὸ καὶ ἰδιαιτέρως στὴν δημιουργία μιᾶς μεθοδολογίας 
ἀναλύσεως τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου, ἐντάσσεται καὶ ἡ ἀναδομὴ στὸ μαρξιστικὸ 
ἔργο καὶ συγκεκριμένως στὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία (1846).

Ἡ προσπάθεια ποὺ ἔγινε, στόχο ἔχει ν’ ἀποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ μιᾶς ὡλοκλη-
ρωμένης μελέτης ἐπάνω στὸ Κεφάλαιο (1861-1875), τὶς θεωρίες γιὰ τὴν Ὑπε-
ραξία καὶ τὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία σὲ συνάρτηση μὲ τὸ μέγεθος τοῦ Οἰκονομι-
κοῦ Χώρου. Τὸ ζητούμενο σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση εἶναι νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ μαρ-
ξιστικὴ σκέψις ὡριοθέτησε τὸν Οἰκονομικὸ Χῶρο ποιοτικῶς καὶ ποσοτικῶς, ἔδω-
σε τὰ δομικά του χαρακτηριστικά, ἐνετόπισε τὴν θέση του στὴν Ἱστορία καὶ τὸν 
ρόλο του στὴν δημιουργία της.

Ὑποστηρίζομε λοιπὸν ὅτι ὁ Οἰκονομικὸς Χῶρος στὸν Μὰρξ εἶναι συντελεστὴς 
καθοριστικὸς «παραγωγῆς» τῆς Ἱστορίας. Ἄρα ἔχει ἱστορικὴ διάσταση καὶ ὡς ἐκ 
τούτου «παράγει» χρόνο. Τὸν χρόνο αὐτὸν τὸν ὠνομάσαμε Γεωγραφικὸ Χρόνο 
καὶ τὸν θεωροῦμε ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου.

Ἡ ἐξέτασις ποὺ γίνεται εἰς αὐτὴν τὴν δημοσίευση εἶναι διττή. Ὁ Οἰκονομικὸς 
Χῶρος καὶ ὁ Γεωγραφικὸς Χρόνος ἐξετάζονται παραλλήλως γιὰ νὰ κατορθώσο-
με νὰ δείξομε τὴν σχέση ποὺ τοὺς συνδέει καὶ τὴν ἀμφίδρομο διάδραση ποὺ λει-
τουργεῖ ἀνάμεσά τους μὲ ἀποτέλεσμα τὴν συνεχῆ ἐξέλιξη καὶ τῶν δύο ὀντοτήτων 
μέσα στὸ σῶμα τῆς ἱστορίας.

Ἡ τοποθέτησις τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου ἐντοπίζεται στὴν μαρξιστικὴ σκέψη 
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στὸ ἐπίπεδο τῆς «ὑποδομῆς» καὶ στὴν ἀνάλυση ποὺ θὰ ἀκολουθήσει θὰ εἶναι 
διαρ κῶς ἐμφανὴς ἡ προσπάθεια τοῦ ξεκαθαρίσματος τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκονομι-
κοῦ Χώρου στὸ δίπολο «βάσεως-ἐποικοδομήματος» ἢ ἀλλοιῶς «ὑποδομῆς καὶ 
ὑπερδομῆς».

Κάθε συνιστῶσα ἢ δύναμις ποὺ παρεμβαίνει στὴν δημιουργία Οἰκονομικοῦ 
Χώρου ἐντοπίζεται κ’ ἐξετάζεται στὴν σχέση της μὲ τὴν παραγωγὴ τοῦ Γεωγραφι-
κοῦ Χρόνου ἢ στὸν πιθανὸ ἐπηρεασμό της ἀπὸ αὐτόν. Ἀκόμη προσπάθεια γίνε-
ται νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ σχέσεις τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου μὲ τὸν Ἱστορικὸ Χρόνο 
καὶ ἡ λειτουργία τους μέσα στὸ δίπολο βάσεως-ἐποικοδομήματος.

1. Οἰκονομικὸς χῶρος

Θὰ ἦταν νομίζομε ἀρκετὰ χρήσιμο νὰ ἀρχίσομε τὴν ἀνάλυσή μας ἀπὸ ἕνα συν-
θετικὸ πόρισμα τοῦ Saouchkine, ποὺ θὰ μᾶς προητοίμαζε γιὰ νὰ δεχθοῦμε αὐτὸ 
ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει.

Ὁ Saouchkine ἐντοπίζει στὸν Μὰρξ τὸ πρόβλημα τοῦ Γεωγραφικοῦ οἰκονομι-
κοῦ χώρου ὡς τὴν «θέση ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τῆς συζεύξεως τοῦ φυσικοῦ καὶ 
τοῦ κοινωνικοῦ στοιχείου» καὶ θεωρεῖ ὅτι αὐτὴ «συνίσταται στὴν ἀνάλυση ἀπὸ 
ἱστορικῆς ἐπόψεως τῆς διαλεκτικῆς τῆς ἀλληλεπιδράσεως τῆς φύσεως καὶ τῆς 
κοινωνίας μέσα ἀπὸ τήν διαδικασία τῆς ἀναπτύξεως τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν κοι-
νωνικῶν θεσμῶν καὶ σχέσεων»1.

Ὁ Lipietz συνεπλήρωνε σ’ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ―κἄτι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπο-
τελέσει καὶ στόχο πρὸς ἀπόδειξιν― ὅτι «ὁ κοινωνικοοικονομικὸς χῶρος εἶναι ἡ 
γεωγραφικὴ διάστασις τῆς ὑλικῆς ὑπάρξεως τῶν κοινωνικοοικονομικῶν σχέσε-
ων». Ἔτσι λοιπὸν παρατηροῦμε νὰ ἀρθρώνονται ἐπάνω στὸν χῶρο οἱ σχέσεις 
καὶ οἱ τύποι παραγωγῆς, νὰ πραγματοποιοῦνται οἱ κοινωνικὲς συγκρούσεις, καὶ 
νὰ σχηματίζονται τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ γεωγραφικοῦ καταμερισμοῦ 
τῆς ἐργασίας γιὰ κάθε στάδιο ἐξελίξεως τῆς μορφῆς τῆς ἰδιοκτησίας. Τὰ στάδια 
αὐτὰ ἐμφανίζονται σαφῶς στὸ Κεφάλαιο καὶ τὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία χαρακτη-
ρισμένα ἀπὸ τὶς μορφὲς ἰδιοκτησίας ποὺ ἰδιοποιοῦνται χῶρο ἢ ἀρθρώνονται καὶ 
ἀναπτύσσονται ἐπάνω σ’ αὐτὸν ὡς ὑπερδομικὲς λειτουργίες. Ἐμφανίζονται ὡς: 1) 
στάδιο ἰδιοκτησίας τῆς φυλῆς, 2) δουλοκτητικὸ στάδιο, 3) φεουδαρχικὸ στάδιο, 
4) στάδιο καπιταλιστικῆς ἰδιοκτησίας, 5) φάσις τῆς μαζικῆς καπιταλιστικῆς πα-
ραγωγῆς, 6) στάδιο μονοπωλιακοῦ καπιταλισμοῦ. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ στάδιο μπο-
ροῦμε νὰ τὸ προσθέσομε περνῶντας ἐξελικτικῶς στὴν λενινιστικὴ σκέψη καὶ σὲ 
νεωτέρους μαρξιστὲς ὅπως οἱ Μπάραν καὶ Σουήζη.

2. Ἱστορικὴ γένεσις τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου (: στὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία).

Οἱ Μὰρξ - Ἔνγκελς ἀναφέρουν στὸ Κεφάλαιο 1, § β : «Μπορεῖ κανεὶς νὰ ξε-
χωρίσει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ ζῷα ἀπὸ τὴν συνείδηση, τὴν θρησκεία κι’ ἀπὸ 

1. Y. Saouchkine, Οἰκονομικὴ Γεωγραφία, Μόσχα 1980.
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ὅ,τι ἄλλο θέλει. Οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νὰ ξεχωρίζουν (τὸν ἑαυτόν τους) 
ἀπὸ τὰ ζῷα μόλις ἀρχίζουν νὰ παράγουν τὰ μέσα τῆς ὑπάρξεώς τους, βῆμα 
πρὸς τὰ ἐμπρός, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ συνέπεια τῆς σωματικῆς τους ὀργανώσεως. 
Παράγοντες τὰ μέσα τῆς ὑπάρξεώς τους οἱ ἄνθρωποι, παράγουν ἔμμεσα τὴν ἴδια 
τὴν ὑλικὴ ζωή τους. Ὁ τρόπος ποὺ οἱ ἄνθρωποι παράγουν τὰ μέσα τῆς ὑπάρξεώς 
τους ἐξαρτᾶται πρῶτα-πρῶτα ἀπὸ τὴν φύση, ἀπὸ τα μέσα διαβιώσεως ποὺ εὗραν 
ἕτοιμα καὶ ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναπαράγουν».

Καὶ ποιός εἶναι ὁ ἀπαραίτητος ὅρος κάθε ἀνθρωπίνης ἱστορίας; Ἡ ἀπάντη-
σις εἶναι ἄμεσος: εἶναι ἡ ὕπαρξις τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων... διότι «κάθε ἱστορία 
πρέπει νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὶς φυσικὲς βάσεις2 καὶ ἀπὸ τὴν τροποποίησή τους μὲ 
τὴν δράση τῶν ἀνθρώπων στὴν ροὴ τῆς ἱστορίας». Φαίνεται λοιπὸν ξεκάθαρα 
ὅτι ὁ Οἰκονομικός Χῶρος δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση τῶν ἀνθρωπί-
νων κοινωνιῶν μὲ τὸ δεδομένο φυσικὸ περιβάλλον. Τὸ περιβάλλον αὐτό, ποὺ οἱ 
γεωγράφοι ὀνομάζομε φυσικὸ χῶρο καὶ ποὺ οἱ συνάδελφοι μας τῆς Ποσοτικῆς 
Ἀγγλοσαξωνικῆς Σχολῆς θεωροῦν δεδομένο καταναλώσιμο ἀγαθὸ «μετρῶντάς 
τον πρὶν στοχασθοῦν» καὶ «μὴ στοχαζόμενοι προτοῦ τὸν μετρήσουν», ὅπως 
ἀναφέρει ὁ G. Bachelard!

Τὸ σύστημα αὐτὸ νοεῖται ὡς διαλεκτικὸ δίπολο καὶ ἐξετάζεται κατ’ ἀρχὴν σὲ 
ποιοτικὴ βάση. Καὶ λέγομε «κατ’ ἀρχὴν» διότι θέλομε πρῶτα νὰ τὸ ἐντοπίσομε 
ποιοτικῶς, ὡς ὀντότητα. Οἱ ποσοτικές του ἐκφράσεις καὶ διαντιδράσεις θὰ ἀνα-
λυθοῦν κατωτέρω. Ἔτσι, φθάνομε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ γένεσις τοῦ Ἱστορι-
κοῦ Χρόνου εἶναι σύγχρονος μ’ αὐτὴν τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου, τὴν στιγμὴ ποὺ 
ἀπαραίτητος προϋπόθεσις καὶ γενεσιουργὸς αἰτία καὶ γιὰ τὶς δύο αὐτὲς ὀντότη-
τες εἶναι ἡ ὕπαρξις τῶν «ζωντανῶν ἀνθρωπίνων ὄντων»3. Αὐτὸν τὸν Χρόνο 
ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν γένεση τοῦ Οἰκονομικοῦ Γεωγραφικοῦ Χώρου καὶ 
ἐνσαρκώνει τὴν ἱστορία του, ἱστορία μετατροπῶν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐπεμβάσεις τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν, (: αὐτὸν τὸν χρόνο) 
ὀνομάζομε Γεωγραφικὸ Χρόνο. Ὁ τελευταῖος εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ προτσὲς 
τῆς «ζωικῆς δραστηριότητος» καὶ μία ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ «κάμνουν τὴν Ἱστορία 
νὰ παύει νὰ εἶναι συλλογὴ ἀπὸ νεκρὰ γεγονότα ὅπως στοὺς ἐμπειριστάς, ποὺ 
εἶναι κι’ αὐτοί, ἀφῃρημένοι ἢ (ὁ δημιουργὸς μιᾶς Ἱστορίας ποὺ εἶναι) ἡ φαντα-
στικὴ δρᾶσις, φανταστικῶν ἀτόμων ὅπως στοὺς ἰδεαλιστάς», καθὼς ἀναφέρουν 
οἱ δύο στοχαστὲς στὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία, κέφ. Ι § β΄.

3. Οἱκονομικὸς χῶρος καὶ ἱστορικὸς χρόνος

Ἐδῶ θὰ πρεπε νὰ ἐξετάσομε ὑποχρεωτικῶς τὴν διττὴ σχέση τοῦ Οἰκονομι-
κοῦ Χώρου μὲ τὸν Ἱστορικὸ Χρόνο καὶ νὰ ἐντοπίσομε αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ὀνομάζο-
με Γεω  γραφικὸ Χρόνο.

Πρὶν ὅμως προχωρήσομε σὲ ὁποιανδήποτε ἀνάλυση, θὰ πρέπει νὰ ἐντοπίσομε 

2.  Tοὺς ὀνομάζουν φυσικοὺς ὅρους καὶ εἶναι: γεωλογικοί, ὑδρογραφικοί, κλιματολογικοί.
3. Γερμανικὴ Ἰδεολογία, σελ. 12, Ἀναγνωστίδης, τόμος 1ος (Μὰρξ-Ἔνγκελς)
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μέσα στὸν μαρξιστικὸ στοχασμὸ καὶ νὰ ξεκαθαρίσομε μιὰ γιὰ πάντα μιὰν ὑπόθε-
ση, πού, ἂν καὶ σὲ πάρα πολλοὺς φαίνεται αὐτονόητος, δημιουργεῖ παρ’ ὅλ’ αὐτὰ 
προβλήματα παρερμηνείας σ’ ἕναν ἱκανὸ ἀριθμὸ μελετητῶν ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ 
θέματα τοῦ χώρου καὶ τῆς ἱστορικῆς του ἀναλύσεως : Τὸ κατὰ πόσον ἡ ταξινόμησις 
τῶν γεγονότων μέσα σ’ ἕνα γραμμικῶς νοούμενο χρόνο, ἀποτελεῖ ἱστορία. Θὰ πα-
ραθέσομε λοιπὸν τὸ κατωτέρω κείμενο (βλ. Κεφάλαιο Ι § β) τῶν Μὰρξ-Ἔνγκελς, 
ποὺ τὸ διευκρινίζει: «Οἱ κούφιες φράσεις γιὰ τὴν συνείδηση σταματᾶνε, μιὰ 
πραγματικὴ γνῶσις ἔρχεται νὰ τὶς ἀντικαταστήσει. Μὲ τὴν προβολὴ τῆς πραγμα-
τικότητος, ἡ φιλοσοφία χάνει τὸν κύκλο τῆς αὐτονόμου ὑπάρξεώς της. Στὴν θέση 
της θὰ μπορεῖ κανεὶς, τὸ πολὺ-πολὺ, νὰ βάλει μία σύνθεση τῶν γενικωτέρων πο-
ρισμάτων ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ βάλομε ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τῶν 
ἀνθρώπων. Αὐτὲς οἱ ἐξαιρέσεις, παρμένες καθ’ ἑαυτές, ξεχασμένες ἀπὸ τὴν πραγ-
ματικὴν Ἱστορία δὲν ἔχουν ἀπολύτως καμμία ἀξία. Αὐτὲς μποροῦν, τὸ πολὺ-πολὺ, 
νὰ χρησιμεύουν στὴν πιὸ ἄνετη ταξινόμηση τοῦ Ἱστορικοῦ Ὑλικοῦ, στὸν προσδιο-
ρισμὸ τῆς σειρᾶς τῶν ἰδιαιτέρων στοιβάδων του. Ὅμως δὲν δίδει μὲ κανένα τρόπο4 
ὅπως τὸ κάμνει ἡ φιλοσοφία, μιὰ συνταγή, ἕνα σχῆμα, συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον 
μπορεῖ κανεὶς νὰ βολέψει τὶς ἱστορικὲς ἐποχές».

Πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ σημειώσομε, ὅτι ἡ «κριτικὴ» ποὺ συνήθως συμπληρώνει 
τὴν ταξινόμηση αὐτήν, δὲν δημιουργεῖ γιὰ κανένα λόγο ἕνα σύνολο ποὺ θὰ μπο-
ρούσαμε, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ νὰ τὸ βαπτίσομε Ἱστορία. ∆ὲν ἀποτελεῖ παρὰ μία 
μοιρολατρικὴ ἰδεαλιστικὴ ἀποδοχὴ τῶν γεγονότων ποὺ τοποθετοῦνται σὲ γραμ-
μικὴ φάλαγγα, χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἐρώτηση ἐκ μέρους μας, τοῦ κατὰ πόσον 
ὁ χρόνος ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα σὲ τρία π.χ. γεγονότα καὶ ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ 
αὐτὰ (ὡς διάστημα), ἔχει τὴν ἴδια «πυκνότητα» στὸ πρῶτο καὶ στὸ δεύτερο ὑπο-
διάστημα. (Σχηματικὴ περιγραφή).

Ἀφήνομε δηλ. τὴν ἑγελειανὴ «ὁμοιογενῆ συνέχεια» (ὅπως τὴν ἐντοπίζει ὁ 
Ἀλτουσὲρ) νὰ ταὐτίσει τὸν ἡλιακὸ-ἡμερολογιακὸ χρόνο μὲ τὸν ἱστορικὸ Χρόνο, 
τὸν χρόνο τῶν δεικτῶν τοῦ ὡρολογίου μὲ τὸν χρόνο τῆς διαλεκτικῆς πράξεως καὶ 
μὲ τὸν Γεωγραφικὸ ―σὲ τελευταίαν ἀνάλυση— Χρόνο. ∆ιότι τί ἄλλο κάμνει ὁ μελε-
τητὴς παρὰ νὰ δέχεται τὴν ἐμπειριστικὴ ἀντίληψη ποὺ προκύπτει ἀπ’ τὸν ἑγελειανὸ 
στοχασμό, ἀποδεχόμενος ταὐτοχρόνως καὶ τὸ δεύτερο χαρακτηριστικό της, δηλ. τὴν 
«συγχρονικότητα τοῦ χρόνου», καταστρέφοντας ὅλο τὸ προηγούμενο διαλεκτικὸ 
οἰκοδόμημα μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς σχέσεως «ἐμπεριέχοντος» πρὸς «περιεχόμε-
νο»; ∆ὲν ὁδηγούμεθα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σὲ μιὰ νέα Λειβνιτιανὴ “Μοναδολογία”, 
ὅπως ἐντοπίζεται ἀπὸ τὸν Lipietz στὸ «Lire le Capital» τοῦ L. Althusser; Τί ὅμως 
προκύπτει ἀπὸ μιὰ οὐσιαστικὴ μελέτη τοῦ Ἱστορικοῦ Χρόνου ὄχι πιὰ ἰδωμένου 
ὡς ἐπιθετικοῦ προσδιορισμοῦ, ἀλλ’ ὡς ὀντότητος; Ὅτι Ἱστορικὸς Χρόνος εἶναι ἡ 
οὐσία τῆς ὑπάρξεως τῆς διαδικασίας παραγωγῆς ζωῆς σὲ ἕνα δεδομένο φυσικὸ 
χῶρο, ἀρθρωμένης σ’ ἕνα συγκεκριμένο πλέγμα κοινωνικῶν δομῶν καὶ σχέσεων.

Ἱστορικὸς Χρόνος εἶναι ἡ οὐσία τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ γίγνεσθαι, τοῦ 
γίγνεσθαι τῆς ὑποδομῆς, ὡς ἐκ τούτου, τοῦ γίγνεσθαι τοῦ διπόλου βάσεως-
ἐποικοδομήματος, δηλ. τοῦ γεωγραφικοῦ χωρικοῦ γίγνεσθαι.

4.  Αὐτὴ ἡ πραγματικὴ γνῶσις νοουμένη ὡς ἐπιστήμη.
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Ἔτσι, ὁ Ἱστορικὸς Χρόνος, μὲ δεδομένη τὴν ταὐτολογία, ὁρίζεται ὡς Γεω- 
γραφικὸς Χρόνος. Ἂν ἀκόμη θεωρηθεῖ ὡς ἡ οὐσία τοῦ «εἶναι» τῆς συνειδήσεως 
καὶ τῆς διαλεκτικῆς τῆς ἐξελίξεως, θὰ πρέπει νὰ μεταχειρισθοῦμε μὲ πολλὴν προ-
σοχὴ τὸ μαρξιστικὸ ἐργαλεῖο, μὴ ξεχνῶντας, οὔτε στιγμή, ὅτι κατὰ τοὺς Μὰρξ-
Ἔνγκελς, ἡ συνείδησις αὐτὴ εἶναι προϊὸν τῆς ὑποδομῆς, «κοινωνικὸ προϊὸν» καὶ 
παραμένει τέτοιο ὅσον ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ὅπως ρητῶς ἀναφέρεται στὴν Γερ-
μανικὴ Ἰδεολογία. Καὶ ἀκόμη, ὅτι «οἱ ἄνθρωποι ἔχουν Ἱστορία διότι ὀφείλουν 
νὰ παράγουν τὴν ζωή τους καὶ ὀφείλουν νὰ τὸ κάμουν αὐτὸ μὲ τρόπο καθω-
ρισμένο· αὐτὸ συνδέεται μὲ τὴ φυσική τους ὀργάνωση. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ συνείδησίς 
τους.» (Κ. Μάρξ). Ἐδῶ βλέπομε πάλι νὰ ξεπηδάει ξεκάθαρα ἡ ἰδέα τῆς ἀλληλε-
ξαρτήσεως τῆς ὑπάρξεως τῶν δύο ὀντοτήτων: τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου καὶ τοῦ 
Ἱστορικοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου. Θὰ προσπαθήσωμε ἐδῶ νὰ δώσομε μὲ συνε-
παγωγὲς καὶ μὲ τὴν μαθηματικὴ λογικὴ (συγκεκριμένως μὲ τὴν χρήση τῆς συμμε-
τρικῆς καὶ μεταβατικῆς ἰδιότητος) τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ μέχρι 
τοῦδε λεχθέντα. Γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ τὸ σχῆμα τῶν ἰσοδυναμιῶν ποὺ μᾶς εἶναι 
ἀπαραίτητο, θὰ χρησιμοποιήσομε ἀκόμη μιὰν ὑποσημείωση τοῦ Κὰρλ Μὰρξ στὴν 
παράγραφο «Ἱστορία» τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γερμανικῆς Ἰδεολογίας, ὅπου 
λέγει: «Οἱ ἄνθρωποι ἀναπτύσσουν τὴν συνείδησή τους στὰ πλαίσια τῆς πραγμα-
τικῆς ἱστορικῆς ἀναπτύξεως».

 
 

4. Καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας καὶ γεωγραφικὸς χρόνος

Μποροῦμε ἀκόμη καὶ ὀφείλομε νὰ ποῦμε ὅτι ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας καὶ 
οἱ σταθερὲς τῆς ἐξελίξεώς του5 ὁδηγοῦν στὴν «ἐν δυνάμει» διαλεκτικὴ χωρικὴ 
ἀντίθεση στὸ ἐπίπεδο τῆς οἰκονομικῆς ὑποδομῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου στὴν παρα-
γωγὴ 1ον) νέας διαλεκτικῆς θέσεως καὶ 2ον) Ἱστορίας.

Ἂς δοῦμε ὅμως ἀναλυτικώτερα τὴν δράση τοῦ σημαντικωτάτου αὐτοῦ συντε-
λεστοῦ παραγωγῆς Ἱστορίας στὸ ἐπίπεδο τῆς ὑποδομῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ 
κείμενα τῆς Γερμανικῆς Ἰδεολογίας. Στὰ κατωτέρω κείμενα διακρίνομε εὔκολα τὸ 

5.  Ὡς «σταθερὲς ἐξελίξεως» τοῦ καταμερισμοῦ ἐργασίας, ὁ γράφων θεωρεῖ τὶς ἐξῆς πα-
ραμέτρους : α) μέτρο κατὰ κλάδον παραγωγῆς, β) γεωγραφικὴ συσχέτισις, γ) κάθετος 
καὶ ὁριζόντιος διάστασις τοῦ καταμερισμοῦ. 

Κοινωνικὴ ὕπαρξη        συνείδηση

Ἱστορία                       συνείδηση
Κοινωνικὴ ὕπαρξη        Κοινωνικὸ χώρο

Κοινωνικὸ χώρος          Οικονομικὸς Χ.

Ἐκ τῶν (Α) καὶ (Β) λοιπὸν ἔχουμε:

Κοινωνικὴ ὕπαρξη        Ἱστορία

Κοινωνικὴ ὕπαρξη         Οικονομὸ χῶρο

}

}

}

Κοινωνικὴ ὕπαρξη        Ἱστορία (Α)

Κοινωνικὴ ὕπαρξη        Οἰκονομικὸ Χώρο (Β)

Ἱστορία        Οἰκονομικὸ Χῶρο

ΣΧΗΜΑ Ι.
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«ἔθνος» σὰν οἰκονομικὸ χῶρο καὶ παρατηροῦμε τὴν ἐξέταση τῶν σχέσεων μεταξὺ 
τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν ἐσωτερικῶν τους σχέσεων, ὅπου ἐμφανίζεται διαρκῶς τὸ μέγε-
θος τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας.

Χωρίον 1ον6 : «Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἔθνη, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ 
στάδιο ἀναπτύξεως ποὺ εὑρίσκεται τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ ὅσον ἀφορᾷ τὶς παρα-
γωγικὲς δυνάμεις, τὸν καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας καὶ τοὺς ἐσωτερικοὺς δεσμούς».

Χωρίον 2ον : «...ὡστόσον ὄχι μόνον οἱ σχέσεις ἑνὸς ἔθνους μὲ ἄλλα ἔθνη, μὰ κι 
ὁλόκληρη ἡ ἐσωτερικὴ διάρθρωσις τοῦ ἴδιου αὐτοῦ ἔθνους ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν 
στάθμη ἀναπτύξεως τῆς παραγωγῆς τους καὶ τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν 
σχέσεών τους».

Χωρίον 3ον: «... ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας στὸ ἐσωτερικὸ ἑνὸς ἔθνους 
φέρνει πρῶτα - πρῶτα τὸν χωρισμὸ βιομηχανικῆς κι ἐμπορικῆς ἐργασίας ἀπὸ τὴν 
ἀγροτικὴ ἐργασία καὶ μ’ αὐτό, τὸν χωρισμὸ τῆς πόλεως καὶ τοῦ κάμπου καὶ τὴν 
ἀντίθεση στὰ συμφέροντά τους».

Ἐδῶ πρέπει σαφῶς νὰ παρατηρήσομε τὴν σχέση αἰτίου - αἰτιατοῦ ἀνάμεσα 
στὸ δίπολο κέντρο-περιφέρεια καὶ τὴν ἔννοια τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας.

Μποροῦμε, καὶ πρέπει, νὰ δηλώσομε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον ὅτι κάθε ποιοτικὴ 
ἢ ποσοτικὴ μεταβολὴ στὸ χωρικὸ αἴτιο προκαλεῖ ὄχι κατ’ ἀνάγκην καὶ ὁμοιογε-
νεῖς μεταβολὲς στὸ κοινωνικὸ αἰτιατό. Θὰ ἔπρεπε δηλ. ἐδῶ, ἔχοντες ὡς βάση τὴν 
ἔννοια τοῦ Ἱστορικοῦ Χρόνου νὰ προσπαθήσομε νὰ διακριβώσομε τὶς διαλεκτικὲς 
ἑνότητες (ἐπίπεδα κατὰ Althusser) καὶ τοὺς ἰδιαιτέρους χρόνους καὶ Ἱστορίες ποὺ 
τὰ διακρίνουν, ὥστε νὰ περνᾶμε ἀπὸ τὶς ποσοτικὲς μεταβολὲς (τῆς κλίμακος τοῦ 
χωρικοῦ φαινομένου) στὶς ποιοτικὲς μεταβολὲς (κοινωνικὲς ἀλλαγές). Θὰ μπο-
ρούσαμε ἀκόμη ἐδῶ νὰ ἐγκύψομε στὴν μελέτη μεγεθῶν ὅπως ἡ ὕπαρξις ρυθμῶν 
ἢ περιόδων ποιοτικοποσοτικῶν μεταβολῶν. Στὴν μελέτη τοῦ πρώτου σταδίου, 
τῆς ἰδιοκτησίας τῆς φυλῆς, ἡ μελέτη τοῦ συστήματος «φυσικὸς χῶρος-ἐργασία» 
δίδει τὰ παρακάτω ἀποτελέσματα: Ὁ φυσικὸς χῶρος ἐμφανίζεται ὡς ἀγαθὸ ἐν 
ἀφθονίᾳ, οἱ ἐπιρροές του δηλ. στὸ σύστημα ἀπὸ ποσοτικῆς ἐπόψεως ἀποδεικνύο-
νται μικρές. Ἀπ’ ἐναντίας, ἐκεῖνο ποὺ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν παραγωγὴ 
οἰκονομικοῦ χώρου εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐργασία, ἔτσι ὅπως προσφέρεται ἀπὸ τὴν 
οἰκογένεια, μὲ τὶς πρωτόγονες μορφὲς καταμερισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται. «Ἡ 
δουλεία, λανθάνουσα μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀναπτύσσεται σιγὰ-σιγὰ μὲ τὴν 
αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν ἀναγκῶν, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐπέκταση τῶν ἐξω-
τερικῶν σχέσεων τοῦ πολέμου, ὅσο καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς»7. Ἐδῶ ὁ Μὰρξ μᾶς ὑπο-
δεικνύει τοὺς τρόπους διαντίδρασεως τῶν πρωτογενῶν οἰκονομικῶν χώρων με-
ταξύ τους: πόλεμος - ἐξωτερικὲς σχέσεις - ἀνταλλαγή. Τὸ σύστημα λειτουργεῖ κ’ 
ἐξαπλώνεται διαλεκτικῶς –πρὸς τὸ παρὸν– ἀπὸ ποσοτικὴ μόνον πλευρὰ ποὺ σιγὰ 
σιγὰ θὰ προκαλέσει τὴν ποιοτικὴ μεταβολὴ μὲ τὴν πάροδο συγκεκριμένου Ἱστο-
ρικοῦ Χρόνου.

Ὁ Ἱστορικὸς αὐτὸς Χρόνος «παράγεται», δὲν «ὑφίσταται» ἐξ ἀρχῆς καὶ διαρ-
κεῖ «διαφορικῶς»8 γιὰ κάθε “ποιότητα” οἰκονομικῶν χώρων ἰδωμένων γεωγρα-

6. Γερμανικὴ Ἰδεολογία, σελ. 13, τόμος 1ος, Ἀναγνωστίδης, καὶ τὰ τρία χωρία.
7. Γερμανικὴ Ἰδεολογία, Μὰρξ - Ἔγκελς, σελ. 14.
8.  “Différentielle”: L. Althusser - Ε. Balibar, Lire le Capital, Petite Collection Maspero, 
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φικῶς καὶ ἐν σχέσει πάντα πρὸς τὸν ρυθμὸ τῶν διαλεκτικῶν διαδράσεων τοῦ 
συστήματος «καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας-φυσικὸς χῶρος» καὶ κατὰ συνέπειαν 
τοῦ συστήματος «ἀνθρωπίνη κοινωνία-φυσικὸ περιβάλλον».

Τὸ προτσὲς αὐτὸ θὰ δημιουργήσει τὴν πρώτη ὥριμη ταξικὴ σχέση στὴν 
συνέχειά του, ἡ ὁποία θὰ ὑλοποιηθεῖ στὴν ἄλλη μορφὴ ἰδιοκτησίας, τὴν κοινο-
τικὴ καὶ κρατικὴν ἰδιοκτησία. Ἡ μορφὴ τῆς ἰδιοκτησίας αὐτῆς, καθορίζει ἤδη μιὰ 
πιὸ προχωρημένη μορφὴ νομικῆς ὑπερδομῆς, ποὺ στηρίζει ἕνα πιὸ προωθημένο 
καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας καὶ περιχαρακώνει ταὐτοχρόνως τὸ ὑπόβαθρόν της εἰς 
τὸ χωρικόν του ἀντίστοιχο : τὴν πόλη.

Παραθέτουν οἱ Μὰρξ-Ἔνγκελς στὸ Ι κεφάλαιο τῆς Γερμανικῆς Ἰδεολογίας 
σχετικῶς τὰ ἑξῆς: «Ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας εἶναι ἤδη πιὸ προωθημένος. 
Εὑρίσκομε κι’ ὅλας τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴν πόλη καὶ τὸν κάμπο, κι’ ἀργότε-
ρα στὰ κράτη ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸ συμφέρον τῆς πόλεως, καὶ στὰ κράτη 
ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸ συμφέρον τοῦ κάμπου. Εὑρίσκομε μέσα στὶς ἴδιες τὶς 
πόλεις τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ ναυτεμπόριο καὶ τὴν βιομηχανία»9.

Νά λοιπὸν ποὺ ἤδη στὶς ἀρχαῖες κοινωνίες ὁ οἰκονομικὸς χῶρος περνᾷ ἀπὸ 
τὴν κάθετη καὶ μονοδιάστατη σχέση ποὺ εἶχε στὸ σύστημα «φυσικὸς χῶρος-
πρωτογενὴς κοινωνία» (σχέσις διαλεκτικοῦ προϊόντος πρὸς τὴν διαλεκτικήν 
του αἰτία), σὲ μιὰ τρισδιάστατη σχέση ποὺ δημιουργεῖται : 1) ἀπὸ ἕνα φυσικὸ 
χῶρο δύο «κοινωνικῶν διαστάσεων», τοῦ κέντρου καὶ τῆς περιφέρειας– ποὺ σὺν 
ἅμᾳ διατηροῦν τὸ γεωγραφικόν τους περιεχόμενον, καὶ 2) τὸ νομικόν τους ἐποι-
κοδόμημα, τὸ ὀποῖο μποροῦμε νὰ τὸ παρομοιάσομε αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τὸν ἄξονα 
Ζ τοῦ τρισορθογωνίου συστήματος ἀξόνων τοῦ χώρου, τῶν Χ καὶ Ψ στὸ ἐπίπεδο 
ποὺ συμβολίζει τὴν ὑποδομὴ (εὑρισκομένων).

Ἐδῶ ἡ κοινωνικὴ ὕπαρξις χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο Ἱστο-
ρικὸ Χρόνο ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τοῦ μεγέθους «καταμερισμὸς τῆς 
ἐργασίας», μέγεθος τὸ ὁποῖον γιὰ τὴν δεδομένη ἐποχὴ, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ 
τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα, ἔχει ξεκάθαρα ―ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ― καὶ χω-
ρικὴ διάσταση. ∆ηλ. ὁ Ἱστορικός Χρόνος ἐμβαπτισμένος στὴν χωρικὴ πράξη γίνε-
ται Γεωγραφικὸς Χρόνος χωρὶς νὰ παύει νὰ εἶναι Ἱστορία καὶ χωρὶς ἀσφαλῶς νὰ 
ἐκφυλίζεται σὲ μονάδα μετρήσεως τῆς Ἱστορίας Ἐδῶ μποροῦμε νὰ διατυπώσομε 
δύο χαρακτηριστικὰ τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου: 1) εἶναι ὂν-ἐνέργημα, προϊὸν δια-
λεκτικῶς μετατρέψιμο στὴν ποσοτική του μορφὴ, ἡ ὁποία δημιουργεῖ τὰ αἴτια γιὰ 
τὴν ποιοτική του μεταβολή, δὲν εἶναι ὂν καθ’ ἑαυτὸν καὶ δὲν πρέπει ―συμφώνως 
πάντα πρὸς τὴν μαρξιστικὴ ἀντίληψη― νὰ ἐξετάζεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο.

2) Ὁ Γεωγραφικὸς Χρόνος εἶναι γιὰ τοῦτο, «διαφορικός», ποὺ προσδιορίζε-
ται ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς ἀπὸ τὸ εἶδος καὶ τὴν κατάσταση τῆς οἰκονομίας. 
Ὁ “διαφορισμὸς” τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου ὑποβάλλεται ἀπὸ τὸν διαφορισμὸ 
τοῦ Ἱστορικοῦ Χρόνου καὶ ταὐτίζεται μὲ αὐτὸν, ἰδωμένος ὡς παράγωγο τῆς 
πρώτης μορφῆς συνειδητῆς ἐπεμβάσεως στὸν φυσικὸ χῶρο, τῶν κοινωνιῶν τῶν 
ἀνθρώπων ὑπὸ μορφὴν ἐργασίας.

Ἐμφανὴς γίνεται αὐτὸς ὁ ποιοτικὸς διαφορισμὸς στὴν τρίτη μορφὴν ἰδιοκτησίας, 

Paris.
9. Γερμανικὴ Ἰδεολογία, Μὰρξ - Ἔνγκελς, Ἀναγνωστίδης, ἔνθ' ἀν.
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ὅπως παρουσιάζεται στὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία10. Ἐδῶ ὁ Χῶρος, ὁ Οἰκονομικὸς 
Χῶρος ἀποτελεῖ πηγὴ μιᾶς νέας διαλεκτικῆς ἑνότητος τῆς Ἱστορίας, παράγοντας 
νέο Ἱστορικὸ Χρόνο (ἀπὸ ποιοτικῆς ἐπόψεως) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἕναν νέο Γεωγρα-
φικὸ Χρόνο : «Ἐνῷ ἡ ἀρχαιότητα ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὴν μικρὰν ἔκτα-
σή της, ὁ Μεσαίων ξεκινοῦσε ἀπ’ τὸν κάμπο», γράφει ὁ Μάρξ. Ὁ καθορισμὸς τῶν 
δομῶν τῶν σχέσεων, τῶν τρόπων καὶ τῶν μέσων παραγωγῆς στὸν δεδομένο φυσικὸ 
χῶρο, ἐντοπίζεται ξεκάθαρα ἀπὸ τοὺς Μὰρξ-Ἔνγκελς ὡς αἰτία ποιοτικῆς ἀλλαγῆς 
τοῦ Ἱστορικοῦ Χρόνου καὶ ὡς ἐκ τούτου τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου.

Γράφουν: «Ἀντιθέτως λοιπὸν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ρώμη, ἡ φεουδαρχικὴ 
ἀνάπτυξις πρωταρχίζει σὲ ἔδαφος πολὺ πλατύτερο11 προητοιμασμένο ἀπὸ τὶς 
ρωμαϊκὲς κατακτήσεις καὶ τὴν ἐπέκταση τῆς γεωργίας ποὺ συνδέεται ἀρχικὰ 
πρὸς αὐτές. Οἱ τελευταῖοι αἰῶνες τῆς ξεχασμένης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ 
ἡ ἴδια ἡ κατάκτησίς της ἀπὸ τοὺς βαρβάρους ἐξεμηδένισαν μία μᾶζα ἀπὸ παρα-
γωγικὲς δυνάμεις»12. Περιγράφοντες τὴν «μαραζωμένη» γεωργία καὶ βιομηχανία, 
ὅπως καὶ τὸ ἐμπόριο ποὺ ἔπαιρνε τὴν κατιοῦσα, καταλήγουν: «Αὐτὴ ἡ δεδομένη 
κατάστασις καὶ ὁ τρόπος ὀργανώσεως τῆς κατακτήσεως ποὺ ἀπέρρεε ἀπὸ αὐτήν, 
προεκάλεσαν τὴν ἀνάπτυξη –ὑπὸ τήν ἐπίδρασιν τῆς στρατιωτικῆς ὀργανώσεως 
τῶν Γερμανῶν– τῆς φεουδαρχικῆς ἰδιοκτησίας».

Νά λοιπὸν ἡ ἐμφάνισις τῆς νέας νομικῆς ὑπερδομῆς ἐπάνω ἀπὸ τὸν νεοδη-
μιουργημένον οἰκονομικὸ χῶρο, ὁ ὀποῖος δὲν νοεῖται φυσικὰ στὸ σύνολόν του, 
ἐλλείψει αὐτῆς. Τὸ δίπολον «βάσεως-ἐποικοδομήματος» ἐλειτούργησε πάλιν δι-
καιώνοντας τὸν ὅρο «σὲ τελευταίαν ἀνάλυση», τοῦ Μάρξ.

Θὰ πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ τονισθεῖ ὅτι «ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας στὸ ἀπόγειο 
τοῦ φεουδαρχισμοῦ ἦταν πολὺ λίγο προωθημένος. Κάθε χώρα ἔφερε μέσα τῆς τὴν 
ἀντίθεση πόλις-κάμπος»13. Ἀντίθεση ποὺ ἐντοπίζει δύο μέτωπα σὲ διαλεκτικὴν 
ἀντιπαράθεση, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ κοινωνικὴ εἶναι καὶ χωρικὴ καὶ "ὀποῖα εἶναι ἀκό-
μη... –προχωρῶντας ὀλίγον στὸ μαρξιστικὸ στοχασμὸ– «...γεγονὸς ἱστορικὸ καὶ 
ὄχι διανοητικὸ καὶ προκαλεῖται ἀπὸ Ἱστορικοὺς ὅρους, ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς 
βιομηχανίας, τοῦ ἐμπορίου, τῆς γεωργίας...»14 ! Σχηματικῶς λοιπὸν ἡ ὑποδομὴ 
ἐμφανίζεται ὅπως παρακάτω, ἐν σχέσει πρὸς τὰ μεγέθη τοῦ καταμερισμοῦ τῆς 
ἐργασίας καὶ τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου.

10.  Μὰρξ-Ἔγκελς, Γερμανικὴ Ἰδεολογία, σελ. 15, Ἀναγνωστίδης, Ἀθήνα.
11. Ἔδαφος μὲ τὴν γεωγραφικὴ φυσική του διάσταση.
12. Γερμανικὴ Ἰδεολογία, σελ. 15, ἔνθ’ ἀν.
13. σ.σ. 16-7, ἔνθ’ ἀν.
14. σελ. 21, ἔνθ’ ἀν.

∆ιαλεκτικὴ θέση (α)             ∆ιαλεκτικὴ ἀντίθεση  (α΄)        ∆ιαλεκτικὴ σύνθεση (β)

Κοινωνικὲς ∆υνάμεις (α)       Κοινωνικὲς δυνάμεις  (α΄)       Κοινωνικὲς ∆υνάμεις  (β)
Παραγωγικὲς Σχέσεις (α)       Παραγωγικὲς Σχέσεις (α΄)       Παραγωγικὲς Σχέσεις (β)
Οικονομικὸς Χῶρος   (α)       Οἰκονομικὸς Χῶρος   (α΄)       Οἰκονομικὸς  Χῶρος  (β)

+ +-

Α Á Β
καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας

Γεωγραφικὸς Χρόνος
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Βλέπομε λοιπὸν ὅτι ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας ἐνεργεῖ ἀενάως ὡς καταλύτης 
στὴν ἐξέλιξη τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου, μετατρέποντάς τον ποιοτικῶς καὶ ποσο-
τικῶς, μετατρέποντας ἐξ ἴσου ἀναλόγως τὸν Γεωγραφικὸ Χρόνο ἢ τὸν ταὐτόσημό 
του Ἱστορικὸ Χρόνο. 

Καὶ ἐννοοῦμε ὡς "μετατροπὴ τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου", τὴν μετατροπὴ τῆς δι-
αρκείας του (ἡμερολογιακὸς χρόνος ἀπαιτούμενος γιὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν ποσότη-
τα στὴν ποιότητα), τοῦ ρυθμοῦ του (ἀριθμὸς ὡλοκληρωμένων ἐπὶ μέρους ποσο-
τικῶν διαλεκτικῶν συνθέσεων στὴν μονάδα τοῦ χρόνου) καὶ τῆς πυκνότητός του 
(ἀριθμὸς ὡλοκληρωμένων ποιοτικῶν κοινωνικῶν ἀλλαγῶν ποὺ δημιουργοῦν ποι-
οτικὰ κοινωνικὰ ὁρόσημα στὸ πέρασμα τῆς κοινωνίας πρὸς τὸν σοσιαλισμό, στὴν 
μονάδα τοῦ χρόνου).

Καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας καὶ ὑπερδομὴ

Πῶς λειτουργεῖ ὅμως ὁ καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας στὸ ἐπίπεδο τῆς ὑπερδομῆς; 
Ἰδοὺ τί μᾶς ἀναφέρουν οἱ Μὰρξ καὶ Ἔνγκελς στὴν Γερμανικὴ Ἰδεολογία: «Ὁ κα-
ταμερισμὸς τῆς ἐργασίας γίνεται πραγματικὰ καταμερισμός, μόνον ἀπὸ τὴν στιγμὴ 
ποὺ ἀρχίζει ἡ διαίρεσις ἀνάμεσα στὴν ὑλικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἐργασία. Ἀπὸ 
ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἡ συνείδησις μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ πραγματικὰ πὼς εἶναι κἄτι 
διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν συνείδηση τῆς ὑπαρχούσης πράξεως, πὼς ἀντιπροσωπεύει 
πραγματικὰ κἄτι, χωρὶς ν’ ἀντιπροσωπεύει κἄτι τὸ πραγματικό. Ἀπὸ ἐκείνην 
τὴν στιγμὴ ἡ συνείδησις εἶναι εἰς θέσιν νὰ χειραφετηθεῖ ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ νὰ 
περάσει στὴν διαμόρφωση τῆς καθαρᾶς θεωρίας, θεολογίας, φιλοσοφίας, ἠθικῆς 
κτλ.»15. Νὰ περάσει λοιπὸν στὴν «δημιουργία ὑπερδομῆς», θὰ ἐλέγαμε ἐμεῖς. Μιᾶς 
ὑπερδομῆς ποὺ ὅταν κἄποιαν στιγμὴ ἔλθει σὲ ἀντίφαση μὲ τὶς ὑπάρχουσες κοινω-
νικὲς σχέσεις, θὰ μᾶς δηλώσει ὅτι οἱ κοινωνικὲς αὐτὲς σχέσεις ἔχουν ἔλθει μὲ τὴν 
σειρά τους σὲ ἀντίφαση μὲ τὶς ὑπάρχουσες παραγωγικὲς δυνάμεις, ὁπότε ἐκείνην 
τὴν στιγμὴ ἀρχίζει μία «σὲ τελευταίαν ἀνάλυση» κάθετος λειτουργία δράσεως 
ποὺ «παράγει» τὸν Ἱστορικὸ καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τὸν Γεωγραφικὸ Χρόνο. Θὰ 
διηρωτᾶτο ἴσως ἐδῶ κἄποιος: «∆ηλ. σημειώνομε τὴν ὕπαρξη περισσοτέρων τοῦ 
ἑνὸς Ἱστορικῶν Χρόνων, ἔχομε περισσότερες ἀπὸ μία Ἱστορίες γιὰ καθένα ἀπὸ 
τὰ ἐπίπεδα τοῦ Μαρξιστικοῦ ὅλου;». Ἡ ἀπάντησις ἔρχεται ἀπ’ τὸν Ἀλτουσὲρ καὶ 
μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ποὺ προηγήθη, νομίζομε ὅτι γίνεται εὐκόλως ἀποδεκτή: 
«Μποροῦμε», λέγει ὁ Ἀλτουσὲρ, «σὲ πρώτη προσέγγιση νὰ συμπεράνομε ἀπὸ τὴν 
ἰδιαιτέρα μορφὴ τοῦ Μαρξιστικοῦ ὅλου, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ στοχαζόμεθα 
μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἰδίου ἱστορικοῦ χρόνου, τὸ προτσὲς τῆς ἀναπτύξεως τῶν 
διαφορετικῶν ἐπιπέδων τοῦ ὅλου. Ὁ τύπος τῆς ἱστορικῆς ὑπάρξεως αὐτῶν τῶν 
διαφορετικῶν ἐπιπέδων, δὲν εἶναι ὁ ἴδιος. Σὲ κάθε ἐπίπεδο πρέπει ἀντιθέτως νὰ 
προσδώσομε ἕνα ἰδιαίτερο χρόνο, σχετικῶς αὐτόνομο καὶ ὡς ἐκ τούτου σχετικῶς 
ἀνεξάρτητον (μέσα στὴν ἴδια του τὴν ἐξάρτηση) ἀπὸ τοὺς χρόνους τῶν ἄλλων 
ἐπιπέδων. Μποροῦμε καὶ ὀφείλομε νὰ ποῦμε : ὑπάρχει γιὰ κάθε τρόπο παρα-

15.  Γερμανικὴ Ἰδεολογία, σελ. 21, (2) : Lire le Capital, L. Althusser Ε. Balibar, ἔνθ' ἀν.



ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

56 

γωγῆς ἕνας ἰδιαίτερος χρόνος καὶ μία ἰδιαιτέρα ἱστορία ποὺ ἀποκτοῦν τὸν ἰδι-
αίτερο ρυθμό τους ἀπὸ τὴν (ἀντίστοιχον) ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμε-
ων. Ἕνας ἰδιαίτερος χρόνος καὶ ἱστορία τῶν σχέσεων παραγωγῆς ποὺ χαρα-
κτηρίζονται ἀπὸ τὸν ἰδικό τους ἰδιαίτερο ρυθμό, μία ἰδιαιτέρα Ἱστορία τῆς πο-
λιτικῆς ὑπερδομῆς».

Τότε ὅμως πῶς νοεῖται ἡ ταὐτοσημία τοῦ Ἱστορικοῦ Χρόνου μὲ τὸν Γεωγρα-
φικό; Ἐδῶ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ ταὐτοσημία αὐτὴ εἶναι ἐπίσης «διαφορική». 
Ὁ Γεωγραφικὸς Χρόνος δηλ. εἶναι ταὐτόσημος πρὸς τοὺς ἰδιαιτέρους αὐτοὺς 
χρόνους τὴν στιγμὴ ποὺ καὶ ὁ ἴδιος εἶναι «διαφορικὸς» λόγῳ τῆς ὑπαρχούσης 
οἰκονομικῆς συγκυρίας καὶ ἡ διαφορικότης του ἀκολουθεῖ τὸν ρυθμὸ καὶ τὸ μέτρο 
τοῦ προτσὲς τῆς ἐξελίξεως τοῦ διπόλου, δηλ. τοῦ μαρξιστικοῦ ὅλου, καθὼς αὐτὸ 
ἀναλύεται ἀπὸ λειτουργικὴ ἔποψη σὲ κοινωνικὲς σχέσεις, παραγωγικὲς δυνάμεις, 
σχέσεις ἐργασίας, φυσικὸ χῶρο-βάση καὶ ἰδεολογικοπολιτικὴ ὑπερδομή.

Οἱ διαλεκτικὲς πηγὲς τοῦ διαφορικοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου εἶναι κοινές, λει-
τουργοῦν σὰν κοινὰ αἴτια μέσα στὸ μαρξιστικὸν ὅλον, καὶ δημιουργοῦν ἀνάλο-
γα (καὶ ὄχι ἴσα) αἰτιατά.

Ἔτσι μποροῦμε νὰ ὁρίσομε τὴν ταὐτοσημία ἀνάμεσα στοὺς ὁμολόγους Ἱστο-
ρικοὺς καὶ Γεωγραφικοὺς χρόνους.

Οἱ ἱστορικοὶ ρυθμοὶ

Θὰ πρέπει τώρα νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στοὺς ρυθμοὺς τῶν ἰδιαιτέρων Ἱστο-
ριῶν διότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὶς πηγὲς τῆς ἰδιομορφίας αὐτῶν τῶν Ἱστοριῶν. Προ-
σπαθῶντας νὰ προσδιορίσομε τὰ δομικά των στοιχεῖα ἔχομε νὰ ἀπαριθμήσομε τὰ 
τρία ποὺ ἐμεῖς κρίνομε ὡς πιὸ οὐσιαστικά: 1ον) τὸν τρόπο παραγωγῆς στὸ πλαί-
σιο τοῦ ὁποίου ὁ ρυθμὸς λειτουργεῖ, 2ον) τὴν τεχνολογικὴ ἐξέλιξη καὶ 3ον) τὴν 
συνεχῆ ἢ διακοπτομένη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Πιστεύομε ὅτι μεγέθη, ὅπως ἡ κοι-
νωνικὴ διαστρωμάτωσις, οἱ ποιοτικοποσοτικὲς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς καὶ σχέσεις 
ἀποτελοῦν ἐπίσης σημαντικά, ἀλλὰ παράγωγα μεγέθη.

Ἀνακεφαλαιώνοντες λοιπὸν εἰς ἕνα σχῆμα, ἔχομε:

• τρόπος παραγωγῆς
• τεχνολογικὴ ἐξέλιξη
• συνεχῆς ἢ διακοπτόμενη
  οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη

  
Ἱστορικὸς
ρυθμὸς ∆t

Καταμερισμὸς
τῆς

ἐργασίας ∆t

Ἱστορία τῆς Ὑπερδομῆς
 (Ἰδεολογικὴ πολιτικὴ)

Ἱστορία τῆς Ὑποδομῆς
Οικονομικὴ-Κοινωνικὴ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
∆t

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
∆t

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
∆t

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ∆t

Ἱστορικὸς χρόνος ∆tΣΧΗΜΑ 3
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Ὁ ἱστορικὸς χρόνος ∆χ, δὲν εἶναι ὑπερσύνολον τῶν «ἐπὶ μέρους» χρόνων τοῦ 
σχήματος, ἁπλῶς ἀναφέρεται εἰς αὐτοὺς ὅλους μαζῇ, ὅπως καὶ στὸν καθένα ξε-
χωριστὰ καὶ στὴν συγκεκριμένη περίοδο ∆΄. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ διστάσομε νὰ 
ὀνομάσομε τὴν ∆΄ αὐτὴ περίοδο ὁμοιογενῆ. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ δοθεῖ ἔμφασις 
στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ παραπάνω μοντέλο διαρθρώνεται σ’ ἕνα συγκεκριμένο Γεω-
γραφικὸ Χῶρο, ἢ σ’ ἕνα σύμπλεγμα δεδομένων Γεωγραφικῶν Χώρων. ∆ὲν πα-
ριστάνει δηλ. παρὰ μία συνιστῶσα (ἰδωμένη μὲ τὴν διανυσματική της μορφὴ) στὸ 
ὅλον χωροσύστημα τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν.
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