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IIΙ. ∆ιερεύνησις τῆς Λειτουργίας τοῦ
Γεωγραφικοῦ Χρόνου στὸ ∆ίπολο Κέντρου- Περιφέρειας

[Αρχική δημοσίευσις: Τεχνικά Χρονικά 9:1 (1989), 133-58]

Περίληψις

Συμφώνως πρὸς τὴν θεωρία τῆς ἄνισης ἀνταλλαγῆς, ἐνετοπίσθησαν ποιές 
ἦσαν οἱ σύμφυτες τάσεις στὶς σχέσεις παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες ἐκυριαρχοῦσαν στὶς 
Μητροπόλεις καὶ οἱ ὁποῖες τὶς ὠθοῦσαν σὲ σύναψη σχέσεων μὲ τὶς περιφερειακὲς 
χῶρες. Βασισμένοι σὲ μεγέθη, ὅπως ἡ Ὀργανικὴ Σύνθεσις τοῦ Κεφαλαίου στὴν 
"Μητρόπολη" καὶ στὴν "Περιφέρεια" καὶ ὁ διεθνὴς καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, 
προσεπαθήσαμε νὰ δημιουργήσομε τὸ θεωρητικὸ σύστημα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν 
μέτρηση τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου στὸ ∆ίπολο καὶ σὲ καθένα ἀπὸ τὰ σκέλη τοῦ 
ξεχωριστά.

An Investigation of the Function of Geographical Time Concerning the 

Dipole Metropolis-Periphery

Abstract

In accordance with the theory of unequal exchange, we identified the inherent 
tendencies in production relations that predominate in a Metropolis, these lead to 
the establishment of transactions with the countries of the Periphery. On the basis of 
such factors as the organic composition of capital in the Metropolis/Periphery on the 
one hand, and the international division of labor on the other, we tried to formulate 
a theoretical system of reference for the measurement of Geographical Time not only 
in the dipole but also in each one of its component members.

1. Εἰσαγωγὴ

Ὠς συνέχεια καὶ ὁλοκλήρωση τοῦ πρώτου μέρους τῆς ἐργασίας μας ὑπὸ τὸν 
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τίτλο «Γεωγραφικὸς Χρόνος καὶ Οἰκονομικὸς Χῶρος»1 προχωροῦμε μὲ τὴν μελέτη 
αὐτὴν στὴν προσπάθεια διερευνήσεως ἑνὸς ἀπὸ τὰ πεδία ἐφαρμογῆς τοῦ μεγέθους 
τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου καὶ συγκεκριμένως τοῦ ∆ιπόλου Κέντρο-Περιφέρεια.

Συμφώνως πρὸς τὴν θεωρία τῆς ἀνίσου ἀνταλλαγῆς, ἐνετοπίσθησαν ποιές 
ἦσαν οἱ σύμφυτες τάσεις στὶς σχέσεις παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες ἐκυριαρχοῦσαν στὶς 
Μητροπόλεις καὶ οἱ ὁποῖες τὶς ὠθοῦσαν σὲ σύναψη σχέσεων μὲ τὶς περιφερειακὲς 
χῶρες, ὅπου ὁ καπιταλιστικὸς τρόπος παραγωγῆς ἦταν ἀνύπαρκτος ἢ ὀλιγώτε-
ρον ἀνεπτυγμένος.

Ὁ βαθμὸς ἀναπτύξεως τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς στὶς περιφερει-
ακὲς χῶρες ἐκλαμβάνεται μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὑποταγῆς τῆς ἐργασίας στὸ κεφάλαιο, 
μετρημένης μὲ γνώμονα τὴν ὀργανικὴ σύνθεση τοῦ κεφαλαίου.

Πρέπει ὅμως ἐπίσης νὰ καταστεῖ σαφὲς τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ὁριζόντιος διάρθρω-
σις τῶν τρόπων παραγωγῆς, τῶν εὑρισκομένων σὲ ἀλληλεξάρτηση κοινωνικῶν 
σχηματισμῶν, ἀποτελεῖ τὴν ἐπίπεδη βάση ἀναφορᾶς ποὺ χρησιμεύει ὡς ἀρχὴ με-
τρήσεως τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου, τοῦ χρόνου δηλ. ποὺ ἐκφράζει τὴν ὕπαρξη 
τῶν διαχωρικῶν μεταβολῶν οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ὑφῆς ποὺ συ-
ντελοῦνται μεταξὺ τῶν ἀλληλεξαρτουμένων κοινωνικῶν σχηματισμῶν.

Συμβολισμοὶ

Τ1 : Χρονικὴ στιγμὴ 1.
Τ2 : Χρονικὴ στιγμὴ 2.
Μ1 :  (π.κ.) = Ἀξία τῆς μάζης Μ τῶν παγίων κεφαλαίων γιὰ τὴν χρονικὴ στιγμὴ Τ1.
Μ2 :  (π.κ.) = Ἀξία τῆς μάζης Μ τῶν παγίων κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ2.

μ1 = Ἀξια μεταβλητῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ1.
μ2 = Ἀξία μεταβλητῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ2.

1.  Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἐννοίας τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου ἔγινε σὲ ἄρθρο ποὺ ἐνεκρίθη καὶ 
εὑρίσκεται ὑπὸ δημοσίευσιν στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα τῆς ΑΒΣΠ «Σπουδαί».

Ὑποστηρίζομε λοιπὸν εἰς αὐτὴν τὴν δημοσίευση ὅτι ὁ Οἰκονομικὸς Χῶρος κατὰ 
τὸν Μὰρξ εἶναι συντελεστὴς καθοριστικὸς «παραγωγῆς» της Ἱστορίας. Ἄρα ἔχει 
Ἱστορικὴ διάσταση καὶ ὡς ἐκ τούτου παράγει χρόνο. Τὸν χρόνο αὐτὸν ὡρίσαμε ὡς Γε-
ωγραφικὸ Χρόνο καὶ τὸν θεωροῦμε ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Οἰκο-
νομικοῦ Χώρου.

Ἡ ἐξέτασις ποὺ γίνεται εἶναι διττή. Ὁ Οἰκονομικὸς Χῶρος καὶ ὁ Γεωγραφικὸς 
Χρόνος ἐξετάζονται παραλλήλως γιὰ νὰ κατορθώσομε νὰ δείξομε τὴν σχέση ποὺ τοὺς 
συνδέει καὶ τὴν ἀμφίδρομη διάδραση ποὺ λειτουργεῖ 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 στὸ 
ἐπίπεδο τῆς ‘‘ὑποδομῆς’’ καὶ στὴν ἀνάλυση ποὺ διενεργεῖται εἶναι διαρκῶς ἐμφανὴς 
ἡ προσπάθεια τῆς διασαφηνίσεως τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκονομικοῦ Χώρου στὸ δίπολον 
‘‘βάσεως-ἐποικοδομήματος’’ ἢ ἀλλοιῶς “ὑποδομῆς καὶ ὑπερδομῆς’’.

Κάθε συνιστῶσα ἢ δύναμις ποὺ παρεμβαίνει στὴν δημιουργία Οἰκονομικοῦ 
Χώρου ἐντοπίζεται καὶ ἐξετάζεται στὴν σχέση της μὲ τὴν παραγωγὴ τοῦ Γεωγραφικοῦ 
Χρόνου ἢ ὡς πρὸς τὸν πιθανὸν ἐπηρεασμόν της ἀπὸ αὐτόν. Ἀκόμη, προσπάθεια ἔγινε 
γιὰ νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ σχέσεις τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου μὲ τὸν Ἱστορικὸ Χρόνο καὶ ἡ 
λειτουργία τους στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ διπόλου βάσεως-ἐποικοδομήματος.
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∆(Μ) = Ἀξιακὴ διαφορὰ μάζης παγίων κεφαλαίων.
∆(μ) = Ἀξιακὴ διαφορὰ μεταβλητῶν κεφαλαίων.

2.  Ἠ ὀργανικὴ σύνθεσις τοῦ κεφαλαίου ὡς στοιχείου πυκνότητος 
τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου στὸ σύγχρονο διεθνὲς καπιταλιστικὸ 
σύστημα:

2.1. Μία μαθηματικη ἔκφρασις

Θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ τονίσομε ὅτι ἀναφερόμεθα στὴν ὀργανικὴ σύνθε-
ση τοῦ κεφαλαίου ἀπὸ πλευρᾶς ἀξίας, δηλ. νὰ τονίσομε τὴν συναρτησιακὴ σχέση 
ποὺ χαρακτηρίζει αὐτῆς τῆς μορφῆς τὴν ὀργανικὴ σύνθεση μὲ 1ον: τὴν ἀλλαγὴ 
τῶν τιμῶν τῶν μηχανῶν, 2ον: τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ 3ον: τῶν πρώτων ὑλῶν.

Ἔτσι ἔχομε γιὰ τὴν χρονικὴ στιγμὴ Τ1:

Τ1 :

Ἔτσι, γιὰ τὴν χρονικὴ στιγμὴ Τ2 θὰ ἔχομε ἀντιστοίχως:

Τ2 :

 

Ἂν δεχθοῦμε ὅτι τὸ πρότυπόν μας ἀναφέρεται σὲ μητροπολιτικὸ ἐθνικὸ κοινω-
νικὸ σχηματισμό, τότε θὰ ἰσχύει:

 Μ1 - Μ2 = ∆(Μ) < 0 (1.3.)
καὶ

     μ1 - μ2 = ∆(μ) > 0 (1.4.)

δηλαδή, ὅσον ἡ ∆(M) βαίνει φθίνουσα, τόσον «ἀποδεσμεύονται» ἀξίες μεταβλη-
τοῦ κεφαλαίου. Αυτὸ δὲν μᾶς ὁδηγεῖ ἀπαραιτήτως σὲ μελαγχολικὰ συμπεράσμα-
τα παγκοσμίου κρίσεως ἀνεργίας, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ μεταβολὲς τῶν δομῶν ποὺ 
προέρχονται ἀπὸ τὴν ἱκανότητα προσαρμογῆς τοῦ συστήματος παρεμβαίνουν 
γιὰ νὰ «ἐπαναποκαταστήσουν» τὴν ἰσορροπία στὴν λειτουργία του (βλ. Κεφ. 4. 
«Παράρτημα Ι»).

Μιὰ ἐπαναποκατάστασις βέβαια ποὺ προϋποθέτει μιὰ βαθειὰ καὶ ριζικὴ 

Μ1(π.κ.)
μ1

ὅπου : Μ(π.κ.) = Ἀξία τῆς Μάζης Μ1 τῶν παγίων κε-
φαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ καὶ μ = Ἀξία τῶν μετα-
βλητῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ1. (1.1.)

Μ2(π.κ.)
μ2

ὅπου : Μ2 (π.κ.) = Ἀξία τῆς Μάζης Μ2 τῶν παγίων 
κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ Τ2 καὶ μ2 = Ἀξία τῶν μετα-
βλητῶν κεφαλαίων γιὰ τὴν στιγμὴ  (1.2.)
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ἀλλαγὴ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ποιοτικοποσοτικὴ σύνθεση καὶ διάθρωση τοῦ «μ», δη-
λαδὴ τῆς ἐργατικῆς τάξεως.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τονίσομε ὅτι οἱ ἴδιες οἱ ἐργατικὲς μᾶζες, καὶ ἰδιαιτέρως τὰ 
τμήματά τους ποὺ ἀποδεσμεύονται ἀπὸ τὴν μόνιμο σχὲση μὲ τὴν παραγωγικὴ 
διαδικασία στὶς μητροπολιτικὲς περιοχές2, ἀποκτοῦν μιὰν ἀνομοιογένεια στὴν 
σύνθεσή τους, ὅπως καὶ στὸν τρόπο ποὺ ἀντιδροῦν σὲ αὐτὴν τὴν ἀποδέσμευση. 
Ἡ ἀνομοιογένεια προκύπτει ἀπὸ τὴν «μεταφορὰ ἀξίας» λόγῳ τῆς ἀνίσου ἀνταλ-
λαγῆς, ποὺ προκαλεῖ, κατὰ ἕνα μόνον ποσοστὸν ἢ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, 
αὔξησιν τῶν μητροπολιτικῶν μισθῶν.

2.2.   Μεταβολὲς στὴν κοινωνικὴ σύνθεση τῶν μεταβλητῶν 
 κεφαλαίων ὡς Χρονικοὶ καταλύτες

Ὁ Α. Emmanuel μᾶς δίδει ἐδῶ καθαρῶς καὶ κατηγορηματικῶς τὴν ἀρχὴ 
μιᾶς αἰτιακῆς ἁλύσεως, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τὶς διαπιστώσεις τῶν S. Mallet 
καὶ Ρ. RosanvalIon ποὺ ἀκολουθοῦν κατωτέρω. Καὶ ἀναφέρει: «ἂν καταφέρνε-
τε νὰ καλύπτετε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ “διὰ μέσῳ τοῦ μηχανισμοῦ τῆς Ἀνισης Ἀνταλ-
λαγῆς” τὶς αὐξήσεις τῶν μισθῶν (στὴν μητροπολιτικη ἐργατικὴ τάξη) μπορεῖτε νὰ 
αὐξήσετε τὸ ἐθνικόν σας εἰσόδημα, νὰ καλλιτερεύσετε τὸ ἐπίπεδο ζωῆς. ∆ὲν θὰ 
ἔχετε παρ’ ὅλα αὐτὰ ἀνάπτυξη, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν φύση της αὐτὴ ἡ καλλιτέρευσις δὲν 
προκαλεῖ κανενὸς εἴδους διηυρυμένην ἀναπαραγωγή» (Emmanuel, 1975).

Ὁ Κωνστ. Τσουκαλᾶς, (Τσουκαλᾶς, 1985) προχωρεῖ σὲ μιὰν κοινωνικὴν ἀνάλυ-
ση τῆς νέας αὐτῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς πραγματικότητος τῆς «ἀποδεσμεύσεως» με-
ταβλητῶν κεφαλαίων, ποὺ ἐμφανίζεται στὶς προχωρημένες μορφὲς τῶν καπιταλι-
στικῶν δομῶν στοὺς μητροπολιτικοὺς κοινωνικοὺς σχηματισμοὺς καὶ ἀναφέρει ὅτι: 
«... ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους ὀξείας ἀνεργίας οἱ μερικὲς ἀπασχολήσεις ἐπιλέγονται 
ἀντὶ τῆς πλήρους ἀπασχόλησης, πρᾶγμα ποὺ δείχνει τὴν ὕπαρξη ἑνὸς παράγοντα 
στρατηγικῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἐργαζομένου καὶ ἀφήνει νὰ διαφανεῖ ὅτι ἄλλες πρόσθε-
τες εἰσοδηματικὲς πηγὲς προσφέρονται, ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει, γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του.

Στὸ μέτρο ποὺ μποροῦν νὰ «ἐπιλέξουν» ἐλεύθερα τὴν ποσότητα ἐργασιακῆς 
δύναμης ποὺ θέλουν νὰ πουλήσουν στὴν ἀγορὰ τῆς ἐργασίας, οἱ μερικὰ ἀπα-
σχολούμενοι εἶναι ἴσως προλετάριοι, ἀλλὰ διαφέρουν ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τοὺς 
προγόνους τους. Ἡ ἴδια παρατήρηση ἰσχύει γιὰ ὁρισμένες κατηγορίες ἐποχικῶν ἡ 
εὐκαιριακῶν ἐργασιῶν. Καὶ μολονότι εἶναι προφανῶς ἀδύνατο νὰ προτείνει κα-
νεὶς τάξεις μεγέθους γιὰ τὴν ἐπιλεκτικὰ μερικὴ ἐξηρτημένη ἀπασχόληση, πρόκει-
ται χωρὶς ἀμφιβολία γιὰ μιὰ τάση ποὺ διογκώνεται (ἡ ὑπογράμμισις ἰδική μας).

...Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀχθεῖ στὸ γενικότερο συμπέρασμα ὅτι οἱ “μὴ ὁλοκλη-
ρωτικὲς μορφὲς ἐξαρτημένης ἐργασιακῆς ἐνσωμάτωσης” γίνονται ὅλο καὶ πιὸ 
κοινές. Ὁλοένα μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ ἐργαζομένου πληθυσμοῦ ἀποκτᾷ ἢ 
ἀνακτᾷ ὁλοένα περισσότερη ἐλεύθερη ἐνέργεια καὶ χρόνο (Ὁ Τσουκαλᾶς τὸν 
ὀνομάζει «κοινωνικὸ χρόνο») τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ προσανατολίσει πρὸς τὴν 
κατεύθυνση «ἄλλων» εἰσοδηματοφόρων ἢ μὴ δραστηριοτήτων, ἐπιλέγοντας σὲ 

2. Ὅρα γραφήματα καμπυλῶν παραγωγῆς στὸ Παράρτημα Ι (κεφ. 4). 
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μεγάλο βαθμὸ τὴν ποσότητα ἐνέργειας ποὺ θὰ «διατεθεῖ» στὴν ἀγορὰ ἐργασίας. 
Ἡ πολυδραστηριότητα ἐμφανίζεται λοιπὸν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς προσφορᾶς 
ἐργασιακῆς δύναμης, ὡς γενικὴ κοινωνικὴ δυνατότητα* σὲ πρωτοφανεῖς κλίμα-
κες.

Ὁ χρόνος ἀπὸ καταναγκαστικός, γίνεται ἀντικείμενο διακριτικῆς διαχειρι-
στικῆς εὐχέρειας*»3 

Καὶ ὁ Τσουκαλᾶς καταλήγει4: «ἡ ἐργατικὴ τάξη ἔχει πάψει ἀπὸ καιρὸ νὰ 
μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα σύνολο θέσεων ποὺ καταλαμβάνονται ἀπὸ 
μιά, σχετικὰ ἔστω, ὁμοιογενῆ ὁμάδα ἀτόμων-φορέων. Καὶ αὐτη ἀκριβῶς ἡ δο-
μικὴ ἑτερογένεια, ποὺ ἐντείνεται ὁλοένα καὶ περισσότερο, πρέπει κατ’ ἐξοχὴν 
νὰ προκαλέσει τὴν κατασκευὴ τῶν ἐργαλείων ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀνάλυ-
σή της».

Ἕνα ἄμεσο παράδειγμα γιὰ τὰ παραπάνω ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἔννοια τῆς «νέας 
ἐργατικῆς τάξεως», ὅπως ἐμφανίζεται στὶς ἐργασίες τοῦ S. Mallet καὶ ἡ ὁποία 
ἐντοπίζει τὴν σύνθεσή της στὴν τάξη τῶν ‘ἐργατῶν ὑψηλοῦ βαθμοῦ ἐξειδικεύσε-
ως (πρᾶγμα ποὺ ἀπετέλεσε φυσικὸ ἐπακόλουθο τοῦ ἐξειλειγμένου καπιταλισμοῦ 
καὶ τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας ὁ ὁποῖος ἐπεβάλλεται στὶς μητροπολιτικὲς πε-
ριοχές).

Ὁ Pierre Rosanvallon (Rosanvallon, 1979) ἀναφέρει ὅτι: ... «Ἡ παροῦσα 
κατάστασις μᾶς ὑπεχρέωνε νὰ μὴ δεχόμεθα ὡς αὐτονόητη τὴν ἔννοια τῆς ἐργα-
τικῆς τάξεως. Το νὰ λέγομε ‘‘τάξη’’ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νὰ λέγομε ἑνότη-
τα». Ἀλλὰ σήμερα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον χαρακτηρίζει τὸν κόσμο τῶν μισθωτῶν εἶναι 
ἡ διάσπασις καὶ ὁ κατακερματισμός. Πεντακάθαρες ρωγμὲς διαμοιράζουν αὐτὸ 
ποὺ συνηθίζεται νὰ καλεῖται ἐργατικὴ τάξις, τοὐλάχιστον μὲ τέσσερα κριτήρια:

1) Ἡ πρόσκαιρος ἢ σταθερὰ ἐργασία.
2) Ἡ φύσις τῶν ἐγγυήσεων καὶ τῶν κοινωνικων προνομίων.
3) Τὸ ἐπίπεδο τῶν μισθῶν κάθε δεδομένης εἰδικότητος.
4) Ὁ βαθμὸς καὶ οἱ μορφὲς τῆς συλλογικῆς ὀργανώσεως.
Ἐδῶ θἆταν χρήσιμο νὰ παραθέσομε τὴν συγγενῆ ἕως παράγωγη σκέψη του 

Κωνστ. Τσουκαλᾶ ποὺ ἀναφέρει ὅτι: “Ἡ μονοσθένεια** κυριάρχησε μὲ 2 κυρίως 
τρόπους: εἴτε ὑπὸ τὸ κράτος βίαιων θεσμοποιημένων ἐξωοικονομικῶν καταπιε-
στικῶν συστημάτων ποὺ ἐπιβάλλουν ρητὰ στὰ ἄτομα ἕνα μοναδικὸ καὶ προσδι-
ορισμένο κοινωνικὸ καὶ ἐπαγγελματικὸ ρόλο (συνέβαινε συχνὰ στοὺς κόλπους 
τῶν προκαπιταλιστικῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν) εἴτε ὑπὸ τὸ κράτος μιᾶς 
ἐξίσου ἐκβιαστικῆς πραγματικῆς κοινωνικῆς ἀδυναμίας τῶν ἀτόμων νὰ ἔχουν 
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐργασιακὴ ἢ ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη 
ποὺ ἀναλαμβάνουν ὑπὸ τὴν πίεση τῶν οἰκονομικῶν παραμέτρων ποὺ ὁριοθετοῦν 

* Ἡ ὑπογράμμισις εἶναι τοῦ Κ. Τσουκαλά.
3. Βλ. ἔνθ’ ἀν., σελ. 3.
4. Βλ. αὐτόθι, σελ. 18.
**  Ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Τσουκαλᾶς ὁρίζει: «Ἡ κοινωνικὴ μονοσθένεια ...εἶναι... ὅρος τῆς κοι-

νωνικῆς ταξινόμησης. ...ὁ κοινωνικὸς χαρακτῆρας τῶν ὑποκειμένων... ἐμφανίζεται 
ἀναγώγιμος σὲ μιὰ μοναδικὴ καὶ μονοσήμαντη σχέση ποὺ ἐντοπιζόταν στὸ πλαίσιο 
τῆς παραγωγικης διαδικασίας» (βλ. ἔνθ' ἀν., σελ. 7).
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τὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Τοῦτο ἀκριβῶς συνέβαινε ὑπὸ τὶς συνθῆκες τοῦ παραδοσι-
ακοῦ καπιταλισμοῦ».

Τί ὅμως μεσολαβεῖ γιὰ νὰ περάσομε ἀπὸ τὴν «μονοσθένεια» στὴν «πο-
λυσθένεια» τοῦ Τσουκαλᾶ, ποὺ παρουσιάζεται ὡς παράλληλος ἔννοια μὲ τὴν 
ἔννοια τῆς διαστρωματώσεως, τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ «κατατεμαχισμοῦ» τῆς 
ἐργατικῆς τάξεως τὴν ὁποίαν θὰ δοῦμε ἀμέσως μετὰ στὴν σκέψη τοῦ Rosanvallon;

Ἂς παραθέσουμε τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τοῦ ἰδίου τοῦ Τσουκαλᾶ:
«... Πράγματι,» ἀναφέρει:5 «τοὐλάχιστον μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ 

μηχανισμοὶ τῆς “καθαρῆς” οἰκονομικῆς βίας δὲν ὁδηγοῦν ἀναγκαῖα στὴν ὁλο-
κληρωτικὴ οἰκειοποίηση τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἐνέργειας τῶν ἐργατῶν. Ἔτσι πα-
ραμένει ἕνα “πλεόνασμα’’ μὴ ἰδιοποιημένης ἐνέργειας, ἀντικειμενικὰ διαθέσιμο, 
εἴτε γιὰ σχόλη εἴτε γιὰ ἄλλες οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς δραστηριότητες, ποὺ 
ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ μεταφραστοῦν σὰν μιὰ δυνάμει ὑπέρβα-
ση τῆς παραδοσιακὰ ἐκβιαζομένης μονοδραστηριότητας [...] Ἡ ἀπελευθέρω-
ση καὶ “ἐπανοικειοποίηση” τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἐνέργειας ὁδηγεῖ στὴν ἀντι-
κειμενικὴ δυνατότητα (Ἡ ὑπογράμμισις τοῦ Κωνστ. Τσουκαλᾶ) πολυσθενῶν 
φορέων καὶ ἐναλλακτικῶν στρατηγικῶν».

Καὶ καταλήγει ὁ Τσουκαλᾶς μὲ κἄτι σημαντικό, ποὺ μᾶς ἐνθυμίζει μιὰν πρόβλε-
ψη σχετικὴ τοῦ Καθηγητοῦ Ἀ. Ἀγγελόπουλου (Ἀγγελόπουλος, 1984)6 : «... θέλω... 
νὰ τονίσω τὴν ὁλοένα εὐρύτερη κοινωνικὴ παραγωγὴ λιγότερο ὁλοκληρωτικῶν 
μορφῶν ὑποταγῆς τῆς ἐργασίας στὸ κεφάλαιον».

Ἂς περάσομε τώρα ξανὰ στὴν ἀνάλυση τοῦ Ρ. Rosanvallon: Ἀναγνωρίζει ὅτι 
ἡ ἐργατικὴ τάξις εἶναι «διαστρωματωμένη καὶ διῃρημένη». Ἀναφέρει χαρακτηρι-
στικῶς ὅτι: «Ἡ διαστρωμάτωσις τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἐχαρακτηρίσθη στὴν δεκα-
ετία τοῦ '60 ἀπὸ δύο μαζικὰ φαινόμενα: τὸ φαινόμενο τοῦ διαχωρισμοῦ μεταξὺ 
ἐργατικῆς τάξεως τῶν βιομηχανικῶν χωρῶν καὶ ἐργατικῆς τάξεως τῶν χωρῶν 
τοῦ Τρίτου Κόσμου, τοῦ κόσμου ὅπου ἀναπτύσσεται τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῶν 
μεταναστῶν».7

Ἀλλὰ δὲν σταματᾷ ἐδῶ. Συνεχίζει λέγοντας: «... Ἐὰν τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ μισθωτὴ 
ἐργασία εἶναι φαινόμενα ἀλληλένδετα, τὸ κεφάλαιο δὲν σταματᾷ νὰ ∆ΗΜΙΟΥΡ-
ΓΕΙ καὶ νὰ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ταὐτοχρόνως τὴν ἐργατικὴ τάξη. Κίνηση ποὺ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κατανοήσομε, παρὰ μόνον ἂν ἀναλύσομε ταὐτοχρόνως τὰ στοιχεῖα ποὺ 
ἀφοροῦν τὴν διαστρωμάτωση, κατάτμηση καὶ διαίρεση τῆς ἐργατικῆς τάξεως»8.

5. Βλ. ἔνθ’ ἀν., σελ. 11.
6.  Λέγει ὁ Καθηγητὴς Ἀγγελόπουλος: «Ἀλλὰ πιὸ μακροπρόθεσμα, σύμφωνα μὲ τὶς 

ὑπάρχουσες ἐνδείξεις, ὅσο περισσότερον ὁ κεφαλαιουχικὸς ἐξοπλισμὸς θὰ στρέφεται 
πρὸς ἐξοικονόμιση ἐνέργειας, τόσο ἡ τεχνολογικὴ ὑποκατάσταση τῆς ἐργασίας ἀπὸ 
ἄλλους τομεῖς τῆς παραγωγῆς θὰ εἶναι μικρότερη».

7. Βλ. ἔνθ’ ἀν., σ.σ. 32-33.
8. (4) : Βλ. ἔνθ’ ἀν., σ.σ. 33.
*  Τὸ 1980 στὶς 28 Ἀπριλίου, τὸ κόμμα ZANU-PF τoῦ Mugabe (τὸ πιὸ ριζοσπαστικὸ 
ἀπὸ ὅλα τὰ ἐθνικιστικὰ κόμματα ποὺ κατῆλθαν στὶς ἐκλογὲς) ἀναδικνύεται κυβερνὸν 
κόμμα. Λῆξις τῆς περιοδου τῆς ἀποικιοκρατίας, ἀπὸ μέρους τοῦ Britich Southafrican 
Company καὶ τῆς Μ. Βρετανίας.
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Ἂς δοῦμε ὅμως τί γίνεται στὴν πιὸ «πρόσφατον» περιφέρεια τῶν καπιταλι-
στικῶν μητροπολιτικῶν κέντρων εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν «ἐργατικὴ τάξη» καὶ κατὰ 
πόσον ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὴν ἀποκαλέσομε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, με ὅ,τι κι’ ἂν 
αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὴν ἀνάλυσή μας. Ὁ κοινωνικὸς σχηματισμὸς τῆς πε-
ριφέρειας ποὺ θα ἐξετασθεῖ (Zιμπάμπουε) παρέχει μερικὰ ἔκδηλα στοιχεῖα κοι-
νωνικῶν μεταβολῶν καὶ δυϊσμοῦ, ποὺ ὀφείλονται ἀκριβῶς στὶς σχέσεις ἐξαρτήσε-
ώς του ἀπὸ τὴν Μητρόπολη.

Ἡ καταγραφὴ ὡρισμένων στοιχείων τῆς οἰκονομικῆς του δομῆς ὅπως καὶ 
τῆς καταστάσεως τῆς ἐργατικῆς του δυνάμεως (μεταβλητῶν κεφαλαίων) θὰ μᾶς 
δώσει χρήσιμα συμπεράσματα εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν πυκνότητα τοῦ Γεωγραφι-
κοῦ Χρόνου στὴν περιφέρεια (ταχύτητα ροῆς τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου) καὶ 
θὰ μᾶς βοηθησει νὰ ἐξαγάγομε μερικὰ συγκριτικὰ συμπεράσματα ἐπάνω στὴν 
ἴδια βάση.

Ζιμπάμπουε: Ἡ γεωργία τὸ 1980* εἶναι ὁ τομεὺς ποὺ ἀπασχολεῖ τὸ 60% τοῦ 
ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ, συμμετέχει δὲ στὸ 16% τοῦ ΑΕΠ. Οἱ καλλιεργούμενες γαῖες 
εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 6% μόνον τῆς ὁλικῆς ἐπιφάνειας τῆς χώρας. Ὁ καπνὸς πε-
ριλαμβάνει τὸ 2% τοῦ καλλιεργήσιμου ἐδάφους καὶ συμμετέχει κατὰ 4,30% στὸ 
ΑΕΠ. Ἀνήκει δὲ ἐξ ὁλοκληρου στοὺς λευκοὺς ἐποίκους.

Ἂς δοῦμε τὴν κατάσταση τὸ 1986: Ὁ πρωτογενὴς τομεὺς συμμετέχει μὲ 20% 
στὸ ΑΕΠ. Ἐμφανίζεται ὅμως ἕνας ἔντονος καὶ προκλητικὸς δυϊσμός: 4.300 λευκοὶ 
ἀγρότες συγκεντρώνουν στὰ χέριά τους 10.000.000 ἐκτάρια καλλιεργήσιμης γῆς 
καλῆς ποιότητος καὶ 3.500.000 μαῦροι, διαθέτουν 20.000.000 ἐκτάρια γῆς συχνὰ 
ἐξηντλημένης.9 Μόνον οἱ λευκοὶ εἶναι ἱκανοὶ νὰ παράγουν ἀνταγωνιστικὸ προϊὸν 
σὲ λογικὸ κόστος λόγῳ τῆς ὑψηλῆς ὀργανικῆς συνθέσεως τοῦ κεφαλαίου ποὺ δι-
αθέτουν. Ὁ καπνὸς ἀνήκει οὐσιαστικῶς σὲ αὐτοὺς καὶ ἀποτελεῖ τὴν κύρια ἐμπο-
ρεύσιμη καλλιέργεια. Σημειώνεται ὅτι ἡ Ζιμπάμπουε εἶναι ἡ δεύτερη στὸν κόσμο 
σὲ παραγωγὴ καπνοῦ.10

Παραθέτομε τὸ παρακάτω σχόλιο τοῦ Atlaseco τὸ 1986, σελ. 328: «... Οἱ λευ-
κοὶ ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ εἶναι οἱ μοναδικοὶ συντελε-
σταὶ τοῦ πλεονάσματος τοῦ ἀγροτικοῦ ἰσοζυγίου καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν λευκῶν 
ἐποίκων μετὰ τὸ 1980 ἔγινε δέκτη μὲ εὐχαρίστηση...». Νομίζομε ὅτι τὸ κείμενο δὲν 
χρειάζεται σχόλια.

Σχετικῶς μὲ τὸν δευτερογενῆ παραθέτομε ἀπὸ τὸ ἴδιο τεῦχος τοῦ Atlaseco 
ἀκόμη ἕνα σχόλιο: «τὰ προβλήματα ποὺ συναντᾷ ἡ βιομηχανία τῆς Ζιμπάμπουε 
εἶναι πρῶτα ἡ παραγωγικότης τῶν τεχνολογικῶν παραγωγικῶν μέσων καὶ ἡ 
ἔλλειψις εἰδικευμένου ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν εὐρω-
παίων τεχνικῶν καὶ στελεχῶν».

Ὡρισμένα ὅμως στοιχεῖα πρέπει νὰ συνοψισθοῦν ἀπὸ τὸ παραπάνω παράδειγμα:
1) Ὁ τέως «ἀγροτικο-ἐργατικὸς πολτὸς» μεταμορφώνεται σὲ πολυάριθμη ἐργα-

 9.  Financial Times τῆς 21ῆς Αὐγούστου 1985.
10.  Παράβαλε τὴν κριτικὴ τοῦ Σαμὴρ Ἀμὴν στὶς ἐργασίες τῶν P.P. Rey καὶ Meillasson εἰς 

ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν «ἀποικιακὸ τροπο παραγωγῆς». Βλ. S. Amin, Ἀνιση Ἀνάπτυξη, Κα-
στανιώτης, Ἀθήνα 1976, σελ. 202.
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τικὴ τάξη ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονη μονοσθένεια.11 (Τὸ 45% περίπου τοῦ 
οἰκονομικῶς ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ «μεταμορφώνεται» σὲ ἀγρότες).

2) Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ πτῶσις τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τοῦ οἰκονομικῶς ἐνερ-
γοῦ πληθυσμοῦ στὸν πρωτογενῆ (κατὰ 15%), ἔγινε μέσα σὲ 6 χρόνια.

Τέτοιες ποιοτικο-ποσοτικὲς μεταβολὲς σὲ τόσο χρονικὸ διάστημα δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ παρατηρηθοῦν σὲ μητροπολιτικοὺς κοινωνικοὺς σχηματισμούς, π.χ. 
a)  Στὴν Ἑλλάδα (χώρα τῆς ἄμεσης περιφέρειας τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ὅμως ταξι-

νομεῖται 63η σὲ σχέση μὲ τὸ Α.Ε.Π. σὲ σύνολο 203 χωρῶν), ἡ ἀντίστοιχος πτῶσις 
τοῦ ποσοστοῦ εἶναι —γιὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο— τῆς τάξεως τοῦ 4%.

b)  Στὴν Σοβιετικὴ Ἔνωση στὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο παρουσιάζεται ἐπίσης μιὰ 
πτῶσις τῆς τάξεως τοῦ 4% (ἀπὸ 21% τοῦ ἐν. πληθ. τὸ 1979 φθάνει στὸ 17% τοῦ 
ἐνεργοῦ πληθ. τὸ 1906).

c)  Σαφέστατο ὅμως παράδειγμα ἀντιθέσεως ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ Μητροπολιτικὴ 
Πρωτεύουσα, ἡ "Μητρόπολις τῶν Μητροπόλεων", οἱ Η.Π.Α.: κατὰ τὴν ἴδια 
χρονικὴ περίοδο ἡ μεταβολὴ τοῦ ποσοστοῦ ἦταν τῆς τάξεως τοῦ 0,3% καὶ κἄτι 
ἀκόμη: ἦταν θετικὴ μεταβολή, αὐξητικὴ μεταβολὴ καὶ ὄχι τὴν πτωτικὴ (ἢ ἀρνη-
τικὴ) μεταβολή, τὴν παρατηρουμένη σὲ ὅλες τὶς προηγούμενες περιπτώσεις.
Θεωροῦμε πὼς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συγκρίσεως μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω δεδομένων 

καταδεικνύει σαφῶς τὴν ταχυτέρα ροὴ τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου ἐν σχέσει πρὸς 
τὶς κοινωνικὲς μεταβολὲς τὶς παρατηρούμενες στὴν περιφερεια ἀπὸ ὅ,τι στήν, ἤδη 
ὠργανωμένη στὰ πλαίσια τοῦ συγχρόνου καπιταλισμοῦ, Μητρόπολη.

Βέβαια τὸ δεῖγμα βασίζεται σὲ μεταβολὲς ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἱστορικὴ ἐξέλι-
ξη τῆς ἐργατικῆς μάζης (πολτοῦ) τῆς περιφέρειας στὰ πλαίσια τῆς διαδικασίας με-
τατροπῆς της σὲ «τάξη». Ἀκόμη πρέπει νὰ τονίσομε ὅτι πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἔχομε 
ἐξετάσει τὸ φαινόμενο τῆς ἐξελίξεως τοῦ πληθυσμοῦ Μητροπόλεως καὶ περιφέρει-
ας σὲ συνάρτηση μὲ τὴν μετανάστευση ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς περιφέρειας στὶς χῶρες 
τοῦ κέντρου.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα πρέπει νὰ τονίσομε τὸν φαῦλο κύκλο τῆς ἀνίσου ἀνταλλαγῆς 
καὶ κυρίως τοῦ τμήματός της ἐκείνου ποὺ ὀφείλεται στὴν μισθολογικη διαφορὰ 
ἀνάμεσα στὶς ἐργατικὲς τάξεις Μητροπόλεως καὶ Περιφέρειας. «Ἤδη τὸ γεγονὸς 
αὐτὸ βάζει τὰ θεμέλια μιᾶς διαδικασίας ἀφαιμάξεως ὑπεραξίας ἀπὸ τὸν ἐξαρ-
τώμενο κοινωνικὸ σχηματισμὸ πρὸς ὄφελος τοῦ μητροπολιτικοῦ ὑπὸ μορφὴν 
πλεονάσματος ἀξίας χρήσεως, ποὺ καλύπτεται ὑπὸ μία διεθνῶς διαμορφουμένη 
‘‘ψευδοαξία’’».

Τώρα διαπιστώνομε ἕνα ἀκόμη φαινόμενο ποὺ ἔρχεται νὰ ἐντείνει τὴν ἀφαιμα-
κτικὴν αὐτὴν διαδικασία εἰς βάρος τοῦ περιφερειακοῦ ἐθνικοῦ κοινωνικοῦ σχη-
ματισμοῦ: τὴν μεταναστευτικὴ τάση τῶν ὑψηλοῦ βαθμοῦ ἐξειδικεύσεως ἐργατῶν 
πρὸς τὶς μητροπολιτικὲς ζῶνες.

Ἀπὸ τοῦ 1962 ἕως τοῦ 1966 μετενάστευσαν στὶς Η.Π.Α. 59.851 ἐργάτες ὑφη-
λοῦ ἐπιπέδου ἐξειδικεύσεως, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 22.033 ἤρχοντο ἀπὸ ὑπανάπτυκτες 
χῶρες. Αὐτὸ τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα ἐπιταχύνεται καὶ εἶχε προβλεφθεῖ ὅτι θὰ 

11.  Βλέπε ἐπίσης καί: S. Amin . «Ἄνιση ἀνάπτυξη», ἐκδόσεις Καστανιώτης, Ἀθήνα 1976, 
σέλ. 332. 1. Ἡ πρωτοκαθεδρία τοῦ ἀγροτικοῦ καπιταλισμοῦ. Ὑπάρχει ἀνάλογος θε-
ωρητικὴ ἐξήγησις τοῦ φαινομένου, μὲ ἄλλα παραδείγματα.
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φθάσει εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τοὺς ὑψηλῆς ἐξειδικεύσεως ἐργάτες στὸ ὕψος τῶν 60.000 τὸ 
1975.*

∆ὲν χρειάζεται νὰ ἐπιμείνομε ἰδιαιτέρως γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ τὰ κέρδη τοῦ 
μητροπολιτικοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, ποὺ καρπώνεται ἐξ ὁλοκλήρου τὸ εἰδι-
κεύμενον αὐτὸ ἐργατικὸ δυναμικό, χωρὶς νὰ ἔχει καμμία συμβολὴ στὸ τεράστιο 
κόστος ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἡ διαδικασία ἐξειδικεύσεώς του. Τὸ κόστος αὐτὸ ἀνέλα-
βε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ περιφερειακὸς κοινωνικὸς σχηματισμός, ὁ ὁποῖος ὅμως ποτὲ 
δὲν ἀπεζημιώθη γι’αὐτό.

Ἡ μορφὴ αὐτὴ τῆς ἐξαρτήσεως ὅμως εἶναι διττή, διότι ἁπλούστατα ὁ ἰσχυρότε-
ρος οἰκονομικῶς μητροπολιτικὸς ἐθνικὸς κοινωνικὸς σχηματισμὸς «ἐπιβάλλει» 
στὴν περιφέρεια τοὺς ὅρους του εἰς ὅ,τι ἀφορὰ τὶς ἀνάγκες του σὲ ἐργατικὸ δυνα-
μικό, εἰδικευμένον ἢ μή.

«Αὐτὸ ποὺ εἶναι ἐπίφοβο γιὰ τὸ μέλλον τῶν δυτικῶν χωρῶν δὲν εἶναι τόσο ἡ 
ἀνέχεια εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τοὺς φυσικοὺς πόρους, ἀλλὰ ἡ ἔλλειψις σὲ ἀνθρώπινο δυ-
ναμικό. Ἔλλειψις ποὺ συνεπάγεται μιὰ ὅλον καὶ μεγαλυτέραν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικὸ μὲ σκοπὸ τὴν ἐξασφάλιση τῆς λειτουργίας τῶν θεσμῶν καὶ τοῦ μηχανι-
σμοῦ τῆς οἰκονομίας.

»Ἐὰν ὑποθέσομε ὅτι τὸ ἐπίπεδο τῆς ἀπασχολήσεως παραμένει σταθερὸ —αὐτὸ 
συμβαίνει στὴν Γαλλία ἐδῶ καὶ 50 χρόνια καὶ στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Γερμανία ἐδῶ 
καὶ 20 χρόνια— θὰ καταλήξομε σὲ κατάσταση ἀνεπαρκοῦς ἐργατικοῦ δυναμικοῦ 
ἐντὸς 2 ἡ 3 δεκαετιῶν. Ἡ μετανάστευσις καθίσταται ἀπαραίτητος12 (ἡ ὑπογράμμι-
σις ἰδική μας). Ἀκόμη πιὸ δύσκολα δὲ μποροῦμε νὰ ξεπεράσομε τὸ πρόβλημα, ἂν 
δεχθοῦμε ὅτι τὸ ἐπίπεδο ἀπασχολήσεως —ἄρα καὶ ἡ ἀνάγκη σὲ ἐργατικὸ δυνα-
μικὸ— θὰ αὐξηθεῖ. Τὸ 1985 ἡ ἀναλογία τοῦ «ξένης καταγωγῆς» ἐργατικοῦ δυνα-
μικοῦ στὴν ∆. Γερμανία ἦτο τῆς τάξεως τοῦ 8%. Σὲ σαράντα χρόνια ἀπὸ σήμε-
ρα θὰ μποροῦσε νὰ ἑδραιωθεῖ στὸ 30% καὶ στὸ μέσον τοῦ προσεχοῦς αἰῶνος στὸ 
50%». (RAMSES, 1978-88, σ.σ. 125-126).

«... Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ τεθεῖ μὲ τρόπον ἀκόμη 
πιὸ σοβαρὸ γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρωπὴ καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ τμῆμα τῆς Σο-
βιετικῆς Ἑνώσεως. Ἐξαιρουμένης τῆς περιπτώσεως ἀλλαγῆς τοῦ οἰκονομι-
κοῦ συστήματος τῆς Ε.Σ.Σ.∆. καὶ λαμβανομένων ὑπ’ ὄψει τῶν τεχνολογικῶν 
ἀλλαγῶν, αὐτὲς οἱ χῶρες θὰ πρέπει νὰ ὑποστοῦν —καὶ ἤδη ὑφίστανται— ὅλο 
καὶ περισσότερη αὐξανόμενη ἔλλειψη ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ἔλλειψις ποὺ 
ὑπάρχει κίνδυνος νὰ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ σοβαρὰ καὶ ποὺ οὔτε ἡ προσφυγὴ 
στὴν γυναικεία ἐργασία —τὸ ποσοστὸν συμμετοχῆς στὴν ἀπασχόληση τῶν 
γυναικῶν εἶναι ἴσον μὲ αὐτὸ τῶν ἀνδρῶν στὴν Σοβ. Ἕνωση— οὔτε μὲ τὶς 
σύγχρονες πολιτικὲς συνθῆκες, ἡ προσφυγὴ στὴν ἐσωτερικὴ μετανάστευση, 
μπορεῖ νὰ τὴν θεραπεύσει».

Ἐδῶ προστίθεται ὅτι «στὴν περίπτωση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως οἱ μουσουλ-
μανικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, τῶν ὁποίων ἡ δημογραφικὴ αὔξησις 
παραμένει σταθερῶς ἰσχυρά, θὰ μποροῦσαν νὰ προσφέρουν ἐφεδρεῖες “ἐργατι-

*   Σ.τ.Ἐπιμ.: Σημαντικὴ πρόβλεψις τοῦ Μάζη, δι' ὅσα συμβαίνουν σήμερον, κατὰ τὴν πε-
ρίοδον ἐν 2009-2017 τῇ Ἑλλάδι τῶν Μνημονίων.

12. Σημαντικωτάτη ὁμολογία.
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κοῦ δυναμικοῦ.” Ἀλλὰ μέχρι τώρα, οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς περιοχῆς ἀντιδροῦν 
στὶς πιθανότητες μετακινήσεως πρὸς τὰ ἄλλα τμήματα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως». 
(RAMSES, “87-88’’, σελ. 126).

∆ὲν φαίνεται νὰ προβληματίζεται καθόλου γιὰ τὸ οἰκονομικὸ μέλλον τῶν 
«δεξαμενῶν» ἐργατικοῦ δυναμικοῦ —τὰ περιφερειακὰ κράτη δηλ.— ποὺ ὅπως 
διαφαίνεται στὸ κείμενο, εἶναι μᾶλλον ὑποχρεωμένα νὰ παράσχουν... ὀλίγους 
τόννους αἷμα «γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς λειτουργίας τῶν θεσμῶν καὶ τοῦ μηχανι-
σμοῦ τῆς οἰκονομίας τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν».

Βέβαια, θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ συνδέσομε τὸ φαινόμενο μὲ τὴν προηγουμένη θεώρη-
σή μας γιὰ τὴν διαίρεση, διαστρωμάτωση καὶ κατατεμαχισμὸ τῆς ἐργατικῆς τάξε-
ως τῆς Μητροπόλεως. Φυσικὰ τὸ ὑπερεξειδικευμένο ἐργατικὸ δυναμικὸ (ἡγέτις 
ἐργατοϋπαλληλικὴ τάξις) θὰ πρόσφέρεται ἀπὸ αὐτόχθονες ἐργάτες τοῦ μητροπο-
λιτικοῦ ἐθνικοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ. Τὸ χαμηλοτέρας ἐξειδικεύσεως ἕως μὴ 
ἐξειδικευμένο ἐργατικὸ δυναμικὸ θὰ προέρχεται ἀπὸ τὶς «δεξαμενὲς» τῶν περι-
φερειακῶν ἐθνικῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν, δημιουργῶντας ἕνα ἔντονο κοινω-
νικὸ δυϊσμὸ μὲ ὅλα τὰ συνεπακόλουθά του (ἄνοδος ξενοφόβων νεοφασιστικῶν 
κομμάτων κ.λ.π.)

Τί συμβαίνει ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση στὴν περιφέρεια; Ἁπλούστατα, 
πλήρης οἰκονομικὴ στασιμότης, ὁλοκληρωτικὴ ἐξάρτησις ἀπὸ τὴν Μητρόπολη εἰς 
ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ὑψηλη τεχνολογία, πελατειακὲς σχέσεις στὸ πολιτικὸ σκέλος τῆς 
κοινωνίας καὶ οἱ συνεπαγόμενες ὑδροκεφαλικὲς τάσεις στὸν τριτογενῆ.

Συμπεραίνομε λοιπὸν ὅτι: ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ μετὰ ὁ Γεωγραφικὸς χρόνος 
στὴν περιφερεια χαρακτηρίζεται ἀπὸ μακροτάτην πυκνότητα ποιοτικῶν μεταβολῶν 
στὴν μονάδα του καὶ ὡς ἐκ τούτου ταχύτητα ροῆς ἀπὸ χαμηλὴ ἕως περίπου στάσιμο.

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπεκταθοῦμε πολὺ ἐπάνω στὸ θέμα ἀναφερόμενοι στὶς 
ἐργασίες τῶν Μουζέλη (Μουζέλης, 1987), Βεργόπουλου (Βεργόπουλος, 1985), Χα-
ραλάμπη (Χαραλάμπης, 1985), Irwin (Irwin, 1985) κ.λ.π., ἀλλὰ ἐπιφυλασσόμεθα 
γιὰ μιὰ μελλοντικὴ ἐκτενῆ ἔρευνα τοῦ θέματος.

2.2.1. Συμπεράσματα

Πῶς λοιπόν, μέσα εἰς αὐτὰ τὰ πλαίσια, βλέπομε νὰ λειτουργήσει ὁ Γεωγρα-
φικὸς χρόνος ἐν σχέσει πρὸς τὸ μέγεθος τῆς ὀργανικῆς συνθέσεως τοῦ κεφαλαίου;

∆ηλαδή, ποιά εἶναι ἡ λειτουργία του στὸ δίπολο κέντρου-περιφερείας καὶ στὰ 
πλαίσια τῆς συγχρόνου ἐξειλιγμένης φάσεως τοῦ καπιταλισμοῦ;

Ἐν συντομίᾳ μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς:
1) Ὅτι ἡ ταχύτης ροῆς τοῦ Γεωγραφικοῦ χρόνου στὸ δίπολο κέντρου πε-

ριφέρειας, ἐμφανίζεται μεγαλύτερη (εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὰ βασικὰ ὅπως καὶ τὰ παράγω-
γα οἰκονομικοκοινωνικὰ μεγέθη13 ἀφ’ ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφανισθεῖ στὰ προ-

13.  Βλέπε τὸ δημοσίευμά μου ὑπὸ τὸν τίτλον: Οἰκονομικὸς χῶρος καὶ Γεωγραφικὸς 
χρόνος στὴ Γερμανικὴ Ἰδεολογία, ὑπὸ ἔκδοσιν στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπετηρίδα τῆς 
ΑΒΣΠ “ΣΠΟΥ∆ΑΙ” στὴν παράγραφο: “οἱ Ἱστορικοὶ ρυθμοί”.
Παραθέτω: “Θἄπρεπε τώρα νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στοὺς ρυθμοὺς τῶν Ἰδιαίτερων 
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επεκτατικὰ στάδια τοῦ καπιταλισμοῦ, στὰ πλαίσια δηλ. τῶν ἐξελισσομένων πα-
ραδοσιακῶν ἐθνικῶν καπιταλιστικῶν σχηματισμῶν.

2) Ἀκόμη, ὅτι ἡ ταχύτης ροῆς αὐτοῦ τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου τοῦ κεντρο-
περιφερειακοῦ διπόλου, εἶναι σαφῶς μεγαλυτέρα ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἀνάλογή 
της ποὺ ἐκφράζει τὸ γίγνεσθαι τῆς διαιρέσεως, τῆς διαστρωματώσεως καὶ τοῦ κα-
τατεμαχισμοῦ τῆς ἐργατικῆς τάξεως μέσα στὰ πλαίσια ἑνὸς συγχρόνου μητροπο-
λιτικοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ.

3) Ὅτι τὰ πλαίσια τοῦ μητροπολιτικοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ ἐμφανίζο-
νται ἀρκετὰ περιωρισμένα ὤστε νὰ ἐπιτρέψουν θεαματικὰ ἀποτελέσματα εἰς ὅ,τι 
ἀφορᾷ τὴν ταχύτητα ἐξελίξεως (ἢ μεταβολῆς) τῆς «πολυσθενείας» τῆς ἐργατικῆς 
του τάξεως.

Ὅπως παρατηροῦμε εἰς τὸ συνοπτικὸν σχῆμα 2 τῆς προηγουμένης ὑποσημειώ-
σεως, ὁ συντελεστὴς ‘‘καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας’’ εὑρίσκεται σὲ δίδυμο σχέση μὲ 
τὴν ὁμάδα τῶν τριῶν κυρίων μεγεθῶν, δηλ. τοῦ τρόπου παραγωγῆς, τῆς τεχνολο-
γικῆς ἐξέλιξεως καὶ τοῦ τύπου τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως.

Τὸ ἐπίπεδο ὅμως τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας –διακλαδικῶς καὶ ἐσωκλα-
δικῶς–εὑρίσκεται ἤδη σὲ ὑψηλὸν ἐπίπεδο στοὺς ἐθνικοὺς κοινωνικοὺς σχηματι-
σμούς τῆς Μητροπόλεως, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἐπιτρέπει ἐντυπωσιακὰ ἅλματα στὴν 
περαιτέρω διαδικασία τῆς ἐξελίξεώς του. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐπιβάλλει τὸν ρυθμὸ 
τῆς ἐξέλιξεως τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, καὶ στὴν ὁμάδα τῶν τριῶν κυρίων 
μεγεθῶν ποὺ ἀνεφέραμε.

Ἱστοριῶν (ἐννοῶντας τοὺς ἰδιαίτερους χρόνους καὶ τὶς ἰδιαίτερες ἱστορίες ποὺ 
χαρακτηρίζουν κάθε τρόπο παραγωγῆς τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων), διότι 
αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὶς πηγὲς ἰδιομορφίας αὐτῶν τῶν Ἱστοριῶν. Προσπαθῶντας νὰ 
προσδιορίσομε τὰ δομικά των στοιχεῖα, ἔχομε νὰ ἀπαριθμήσομε τρία, ποὺ ἐμεῖς, 
κρίνομε πιὸ οὐσιαστικά: 1ον) Ὁ τρόπος παραγωγῆς ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὁ ρυθμὸς 
λειτουργεῖ, 2ον) ἡ Τεχνολογικὴ ἐξέλιξις καὶ 3ον) ἡ συνεχὴς ἢ διακοπτωμένη 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις. Πιστεύομε ὅτι μεγέθη ὅπως ἡ κοινωνικὴ διαστρωμάτωσις, οἱ 
ποιοτικοποσοτικὲς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς καὶ σχέσεις ἀποτελοῦν ἐπίσης σημαντικά, 
ἀλλὰ παράγωγα μεγέθη.
Ἀνακεφαλαιώνοντες λοιπὸν εἰς ἕνα σχῆμα ἔχομε:

Σχῆμα 2.2.1
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«Ἔτσι, μορφοποιεῖται ἕνας ἐκ τῶν πραγμάτων "βραδύτερος" ρυθμὸς στὸ 
τμῆμα τῆς οἰκονομικῆς ὑποδομῆς ἐν γένει μεταβιβαζόμενος ἐξ ἀναδράσεως καὶ 
στὸ ‘‘ἐποικοδόμημα’’ (ὑπερδομή)».

καὶ 4) Ὅτι ὁ μηχανισμὸς τῆς Ἀνίσου Ἀνταλλαγῆς τροφοδοτεῖ φυσικὰ τοὺς 
συντελεστὰς ποὺ συντηροῦν τὴν ταχύτητα ἐξελίξεως καὶ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ 
βαθμοῦ τῆς πολυσθενείας στὴν Μητρόπολη, ἀλλὰ ὑπόκειται σαφῶς στὶς ἐπιβρα-
δυντικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν γι’αὐτὸν ὅλες οἱ τάσεις ἀνεξαρτητοποίησεως, ποὺ 
μποροῦν νὰ ἀναπτύσσονται στοὺς περιφερειακοὺς κοινωνικοὺς σχηματισμοὺς ὡς 
ἀποτέλεσμα τῶν διεκδικήσεων τῶν λαῶν τους εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ δικαίωμά τους 
γιὰ αὐτοδιάθεση (Καλογερόπουλος, 1977).

Σχηματοποιῶντας λίγο τὸν μέχρι τοῦδε συλλογισμό, γιὰ νὰ καταλήξομε εἰς ἕνα 
εὔχρηστο κι εὐκολομνημόνευτο μοντέλο, μποροῦμε ἐν συντομίᾳ νὰ ποῦμε ὅτι: κατὰ 
τὶς ἀρχικὲς φάσεις τῆς “περιφερειοποιήσεως’’, στὸν ἐθνικὸ κοινωνικὸ σχηματισμὸ 
τῆς περιφέρειας, οἱ πληθυσμοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ δὲν εἶναι ὁμοι-
ογενεῖς —ἀπὸ κοινωνικῆς ἐπόψεως— ἀλλὰ ἀποτελοῦν “ἐργατικὸ πολτὸ’’ ἀρχικὰ 
ἀγροτικοῦ προσανατολισμοῦ, ποὺ μετέπειτα διαχωρίζεται καὶ κατευθύνεται πρὸς 
τὶς δευτερογενεῖς ἢ βιομηχανοποιημένες πρωτογενεῖς λειτουργίες, γιὰ τὶς ὁποῖες 
τοὺς προορίζουν τὰ ὠργανωμένα ὀλιγοπωλιακὰ κεφάλαια τῆς Μητροπόλεως.

Ἀντικειμενικῶς λοιπὸν πρέπει νὰ δεχθοῦμε ὅτι στὴν διαδικασία ἐξελίξεως 
τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, σὲ πρώτη φάση ἐνδοκλαδικῶς καὶ κατόπιν δι-
ακλαδικῶς στὰ πλαίσια τοῦ περιφερειακοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ θὰ παρα-
τηρηθοῦν μεγαλύτερες πυκνότητες στὶς ποσοτικὲς μεταβολὲς τῶν α) κοινωνικῶν 
δυνάμεων, β) παραγωγικῶν σχέσεων καὶ γ) στὴν ἐξέλιξη τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου 
τοῦ περιφερειακοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ. Στὴν φάση ὅμως τῆς σταθεροποι-
ήσεως τῶν σχέσεων ἐξαρτήσεως οἱ ρυθμοὶ καὶ ἡ ταχύτης ροῆς τοῦ γεωγραφικοῦ 
χρόνου στὴν περιφέρεια κινεῖται μὲ μεγάλη βραδύτητα, ποὺ ἐγγίζει τὰ ἐπίπεδα 
στασιμότητος.

Ἐδῶ θὰ θέλαμε νὰ προτείνομε μερικὲς παρατηρήσεις ποὺ πηγάζουν ἀπὸ 
μελέτη μερικῶν κειμένων τοῦ C. Palloix (Palloix, 1975) ποὺ βασίζεται σὲ ἐπεξερ-
γασία ὑλικοῦ τῶν Β. Vinay (Vinay, 1967), Michèle de Saint-Marc (de Saint-Marc, 
1968), Philippe Hugon (Hugon, 1968), S. Amin (Amin, 1967).

Μὲ δεδομένον τὸν διεθνῆ καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας ὅπως αὐτὸς διεμορφώθη 
ἀπὸ τὸν σύγχρονο καπιταλισμὸ στὴν φάση τοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ὁ Palloix ἐντοπίζει 
τὴν δυσκαμψία ἐξελίξεως τῶν οἰκονομικῶν τῶν περιφερειακῶν κοινωνικῶν σχημα-
τισμῶν καὶ ἐξετάζοντας τὸ φαινόμενον τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῶν σχηματισμῶν 
αὐτῶν διαπιστώνει τὴν πλήρη ἀφ’ ἑνὸς ‘‘ἐξειδίκευση’’ τῶν ἐξαγωγῶν τους πρὸς τὶς 
Μητροπόλεις καὶ τὴν συνεπαγομένη ὁλοκληρωτικήν των ἐξάρτηση ὅπως καὶ τὴν 
σχεδὸν μηδενικὴν ἕως ἀσθενεστάτη σχέση —σὲ ἐπίπεδο ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου— με-
ταξὺ τῶν ἐξηρτημένων αὐτῶν περιφερειακῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν.

Βασιζόμενοι ὅμως ἐπάνω εἰς αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις (ποὺ ἡ ποσοτική τους θεμε-
λίωσις ἀκολουθεῖ σὲ πίνακες)14 μποροῦμε νὰ ἐξάγομε χρησιμώτατα συμπεράσματα:

1ον) Τί σημαίνει ἐξαγωγικὸ ἐμπόριο γιὰ τοὺς ἐξηρτημένους αὐτοὺς κοινωνικοὺς 
σχηματισμούς; Γιὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ αὐτοὺς σημαίνει τὸν σημαντικώτερο 

14. (βλέπε Παράρτημα II κεφ. 4).
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πόρο τους καὶ μὲ τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν συμμετοχῆς στὸ σχηματισμὸ τοῦ Α.Ε.Π.
2ον) Τί ἄλλο νὰ σημαίνει τὸ ἐξαγωγικὸ αὐτὸ ἐμπόριο μεταξὺ Μητροπόλεως 

καὶ περιφερειακοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ παρὰ τὴν ἐνεργοποίηση (ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων) τῆς διαδικασίας τῆς ἀφαιμάξεως μὲ τὴν μορφὴ τῆς ἀνίσου ἀνταλλαγῆς;

3ον) Τί μπορεῖ νὰ σημαίνει αὐτὴ ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν μεγεθῶν τῶν 
1) κοινωνικῶν δυνάμεων 2) Παραγωγικῶν σχέσεων καὶ 3) τῆς ἐξελίξεως τοῦ οἰκο-
νομικοῦ χώρου τῶν περιφερειακῶν “ἐθνικῶν” κοινωνικῶν σχηματισμῶν; Τί ἄλλο 
παρὰ 1ον) ἀγκύλωση τῶν παραγωγικῶν σχέσεων καὶ στασιμότητα στὸ ἐπίπεδο 
ποὺ ἐξασφαλίζεται ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ ἀπόσπασις κοινωνικῆς ἐργασίας μὲ τὸ 
μικρότερο δυνατὸ κόστος, 2ον) ἀποτελμάτωση τῶν ἐξελικτικῶν διαδικασιῶν στὰ 
πλαίσια τῶν κοινωνικῶν δυνάμεων καὶ 3ον) πλήρη μονοδιαστατικοποίηση τῶν 
δραστηριοτήτων τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου, καὶ σὲ ἐπίπεδο ποιοτικοῦ φάσματος 
τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδο χωροθετήσεως τῶν λει-
τουργιῶν αὐτῶν εἰς τὸν χῶρο.

Οἱ γραμμικὲς χωροθετήσεις μικρῶν ἢ μεταλυτέρων ἀστικῶν κέντρων ποὺ ἀπο-
τελοῦν κυρίως βάσεις συλλογῆς τῶν πρώτων ὑλῶν ἢ πρωτογενῶν προϊόντων γε-
νικώτερον, μὲ ἐλλιπεστάτη πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ ὑποδομή, πέριξ καὶ κατὰ 
μῆκος τῶν βασικῶν ἀρτηριῶν μεταφορᾶς (σιδηροδρομικὲς ἢ ὀδικές), καταλη-
γουσῶν, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς σχεδόν, σὲ πόλεις-λιμένες, ἀποτελοῦν τὸ μοντέλο τῆς 
ὀργανώσεως τοῦ οἰκονομικοῦ χώρου τῶν περιφερειακῶν ἐθνικῶν σχηματισμῶν.

Ἕνας ἔντονος δυϊσμὸς ποὺ ἀντιπαραθέτει πτωχὲς καὶ πλήρως στερημένες 
ἐνδοχῶρες ἀπέναντι σὲ περισσότερον (ἀλλὰ μονοδιάστατα) ἀνεπτυγμένες παράλι-
ες ζῶνες ἢ ζῶνες ποὺ ἀκολουθοῦν τοὺς ἄξονες τῶν κύριων μεταφορικῶν δικτύων.

Ἡ ὅλη εἰκὼν διατηρεῖται στάσιμη γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ οἱ ρυθμοὶ τοῦ Γεωγρα-
φικοῦ χρόνου καὶ γιὰ τὰ 3 παραπάνω μεγέθη δὲν παρουσιάζουν καμμιὰν ἀξιόλο-
γη ταχύτητα, μὲ μιὰ κοινωνικο-οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ὑποδομὴ ποὺ λειτουργεῖ 
ἁπλᾶ καὶ μόνον γιὰ νὰ διαιωνίζει τὴν σχέση ἐξαρτήσεως καὶ ἀφαίμαξεως, ὅπως 
καὶ τὰ ὀλιγωπολιακὰ συμφέροντα.15

Στὸ πρότυπο αὐτλὸ βέβαια ἐθεωρήσαμε —χωρὶς νὰ τὸ ἀναφέρομε— δεδομένη 
τὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτιστικὴν ὁμοιογένεια τοῦ περιφερειακοῦ «ἐθνικοῦ κοινωνι-
κοῦ σχηματισμοῦ. Τὰ πράγματα ὅμως ἐμφανίζονται ἀκόμη πιὸ σύνθετα, ἂν δε-
χθοῦμε ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν περιφερειακῶν ‘‘ἐθνικῶν’’ σχηματισμῶν δὲν 
ἐμφανίζουν μεγάλην ἐσωτερικὴν ἐθνικὴν ὁμοιογένεια, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἁπλῶς 
μορφώματα κἄποιας διαδικασίας στρατιωτικῆς ἢ οἰκονομικοπολιτικῆς ἀποαποι-
κιοποιήσεως μὲ τεράστια πολιτισμικὰ καὶ πολιτιστικὰ χάσματα μεταξύ των (π.χ. 
Οὐγκάντα, κ.λ.π.) (Prunier, 1987).

Πῶς λοιπὸν ἡ Μητρόπολις ἀντιμετωπίζει τὴν μετεμφύτευση τῶν οἰκονο-
μικῶν της δομῶν καὶ τεχνικῶν εἰς αὐτὰ τά, τόσον ἑτερογενῆ καὶ ἀνέτοιμα γιὰ 
κἄτι τέτοιο, ἐδάφη;

Φυσικὰ οἱ διαδικασίες θὰ εἶναι ‘‘ἐκβιαστικὲς’’ καὶ ἔχουν σκοπὸ τὴν ὁλοκληρω-
τικὴν οἰκιοποίηση τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἐνέργειας τῶν ἐργατῶν. ∆ὲν ἰσχύουν ὅμως 
οἱ ὑπόλοιπες κοινωνικὲς συνθῆκες τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, μὲ συνέπεια νὰ ἐπιδοθοῦμε σὲ 

15. Βλέπε παραπ.
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μιὰ ἄνευ ὅρων ‘‘παραδοσιακὴ’’ μαρξιστικὴ ἀνάλυση τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐργατικῆς 
τάξεως ποὺ σχηματίζεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο.

Ἡ σύγχρονος τεχνολογία στὰ μέσα μεταφορᾶς καὶ ἐπικοινωνίας, τὸ συνδικα-
λιστικὸ —πρωτογενὲς καὶ πρωτόγονο φυσικὰ— κίνημα καὶ ἐθνικοαπελευθερω-
τικὲς διαδικασίες μέσῳ τῶν ἀντίστοιχων κινημάτων16 ὁριοθετοῦν νέες πραγμα-
τικότητες καὶ τοποθετοῦν σὲ νέες βάσεις τῆς μεθοδολογίας τῆς ἀναλύσεως τῆς πε-
ριφερειακῆς ἐργατικῆς τάξεως, ὅπως καὶ τοῦ χρόνου ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὶς ποιο-
τικοποσοτικές της ἐξελίξεις.

3.  Ἡ διάρθωσις τῶν τρόπων παραγωγῆς ὡς ἐπίπεδον ἀναφορᾶς διὰ 
τὴν μέτρηση τῆς διαρκείας τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τονίσομε ὅτι ἀναφερόμεθα στὴν ὁριζόντια διάρθρωση τῶν 
τρόπων παραγωγῆς. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια χαρακτηρίζομε τοὺς τρεῖς τύπους διαρ-
θρώσεων: προκαπιταλιστικό, παλαιοκαπιταλιστικὸ καὶ καπιταλιστικό.

Εἶναι σαφὲς ὅτι ἐὰν δὲν ἐντοπισθεῖ ἡ ὕπαρξις τῆς διαφορικῆς ὁριζοντίου διαρ-
θρώσεως τῶν τρόπων παραγωγῆς στὰ διάφορα ἀλληλεξαρτώμενα κεντροπεριφε-
ρειακὰ δίπολα, δὲν μποροῦμε μὲ κανένα τρόπο νὰ συζητοῦμε γιὰ διαδικασία δι-
εισδύσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ τρόπου παραγωγῆς στὶς οἰκονομικὲς δομὲς τῶν 
περιφερειακῶν χωρων, ὅπου κυριαρχοῦν, προγενέστεροι τοῦ Μητροπολιτικοῦ, 
τρόποι παραγωγῆς.

Ἡ σὲ ἑνιαῖο, λοιπόν, ἐπίπεδο παράθεσις τῶν διαφόρων τύπων διαρθρώσε-
ως τῶν τρόπων παραγωγῆς, καθορίζει καὶ τὸ ἐπίπεδο ἀναφορᾶς ὅπου θὰ στη-
ριχθοῦμε γιὰ νὰ ἐξετάσομε τὴν ἐξέλιξη τῆς καθέτου διαρθρώσεως τῶν τρόπων 
παραγωγῆς (τοπικῶς καὶ κλαδικῶς) ἀλλὰ συνάμᾳ καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀξιακῆς 
ὀργανικῆς συνθέσεως τοῦ κεφαλαίου, ποὺ ὁρίζει τὴν πυκνότητα τοῦ Γεωγραφι-
κοῦ Χρόνου τοῦ κάθε σκέλους, τοῦ πρὸς ἐξέτασιν διπόλου κεντρικῶν καὶ περιφε-
ρειακῶν ἐθνικῶν κοινωνικῶν σχηματισμῶν.

Ἡ ἀποφυγὴ τῆς μηχανιστικῆς συγκρίσεως τῆς ἱστορικῆς φάσεως τῆς ὑπα-
ναπτύξεως ἢ γιὰ νὰ γίνομε πιὸ σαφεῖς: τῆς ἐνάρξεως τῆς διαδικασίας τῆς “ἀναπτύ-
ξεως τῆς ὑπαναπτύξεως” (Amin, 1976) στὸν περιφερειακὸ ἐθνικὸ κοινωνικὸ σχη-
ματισμό, μὲ κἄποιαν προγενεστέραν ἱστορικῶς φάση τοῦ ἀνεπτυγμένου μητρο-

16.  Στὸν πολιτικο-στρατιωτικὸ τομέα τὰ κινήματα τῆς ἐνόπλου ἀντιπολιτεύσεως κυριαρ-
χοῦν εὐρέως στὴν ἀνάπτυξη τῆς δυναμικῆς τῶν συγκρούσεων. Οἱ δραστηριότητες τῆς 
UNITA στὴν Angola, τοῦ RENAMO στὴν Μοζαμβίκη, του SWAPO στὴν Ναμίμπια 
τοῦ ANC στῆν Νότιο Ἀφρική, τὰ κινήματα-γκερίλλα τῆς Ἐρυθραίας, τῆς Σομαλίας, 
τῆς Οὐγκάντα, τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τοῦ νότιου Σουδὰν ποὺ διοικεῖται ἀπὸ 
τὸν John Garang, δείχνουν ὅτι ἡ ἐνδογενὴς δυναμικὴ τῶν συγκρούσεων εἶναι ἐξελίξι-
μος καὶ μπορεῖ νὰ διαρκέσει πολὺ, θέτοντας ὁπωσδήποτε καὶ τὰ ἰδικά της προβλήματα 
στὴν ἤδη προβληματικὴ διαδικασία τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῶν χωρῶν αὐτῶν. 
Ἐκτὸς αὐτοῦ, τίθεται καὶ τὸ σοβαρότερο πρόβλημα τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς διαδικασί-
ας τῆς θεσμοθετήσεως τῆς ἐθνικῆς των ὀντότητος.
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πολιτικοῦ σχηματισμοῦ,17 μᾶς ἀναγκάζει νὰ καταφύγομε στὴν ἀνωτέρω ἀνάλυση 
τῆς διαρκείας (ὅπως καὶ τοῦ ρυθμοῦ*) τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου σὲ κάθε κεντρο-
περιφερειακὸ δίπολο ξεχωριστά.

Σκοπὸς εἶναι νὰ καταστήσομε φανερὰ τὴν ἐκδήλωση διαφορετικῶν ‘‘διαρ-
κειῶν” γεωγραφικοῦ χρόνου μὲ μέτρο τὴν ἐπίτευξη τῆς ‘‘ἐσωστρεφοῦς καὶ αὐτο-
δυνάμου ἀναπτύξεως,’’ κἄτι ποὺ διατυπώνεται ξεκάθαρα στὴν 8ην θέση τοῦ Σ. 
Ἀμὴν ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι (Amin, ἔνθ’ ἀν. παραπ., σ.σ. 199-200): ‘‘Ὁ τονισμὸς 
τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ὑπαναπτύξεως στὴν πορεία τῆς ἀναπτύξεως δηλ. στὴν 
ἀδυναμία, [...], νὰ γίνει μετάβαση πρὸς μιὰ ἐσωστρεφῆ αὐτοδύναμη ἀνάπτυξη’’.

Σημαντικώτατος ἐπίσης λόγος τῆς ἀνὰ δίπολον (κέντρου-περιφέρειας) ἐξετά-
σεως τῶν στοιχείων τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ποὺ πηγάζει 
ἀπὸ τήν 9ην θέση τοῦ S. Amin καὶ ποὺ διευκρινίζει ὅτι: «Οἱ μορφὲς αὐτῶν τῶν 
περιφερειακῶν σχηματισμῶν, ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν φύση τῶν ἀρχικῶν καπι-
ταλιστικῶν σχηματισμῶν ἀπὸ τὴν μιὰ καὶ ἀπὸ τὶς μορφὲς καὶ τὶς ἐποχὲς τῆς 
ἔνταξής τους στὸ παγκόσμιο σύστημα ἀπὸ τὴν ἄλλη”.18

∆ηλ. ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διαφορετικὴ δομὴ τῶν ὀργανικῶν συνθέσεων τοῦ κε-
φαλαίου, στὰ δύο σκέλη τοῦ διπόλου ποὺ σαφῶς προσδιορίζουν τοὺς ρυθμοὺς 
καὶ τὴν διάρκειαν τοῦ γεωγραφικοῦ χρόνου, παρατηροῦμε ἀκόμη ἕνα σημα-
ντικὸ σημεῖο. Τὴν ἐποχή, ἢ ἀλλοιῶς τὴν ἱστορικὴ στιγμή, ποὺ εἰσῆλθε ὁ περιφε-
ρειακὸς σχηματισμὸς στήν διαδικασία τῆς ἐνσωματώσεως μὲ τὸ διεθνὲς καπιτα-
λιστικὸ σύστημα καὶ τὸ διεθνῆ καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας. Τὸ σημεῖο αὐτὸ κα-
θορίζει μὲ τὴν σειράν του ἰδιαίτερο γεωγραφικὸ χρόνο —καὶ ὡς ἐκ τούτου ἰδι-
αίτερη ἱστορία— στόν, ὑπὸ ἐνσωμάτωσιν, περιφερειακὸ ἐθνικὸ κοινωνικὸ σχη-
ματισμὸ δίδοντας τὸ τελικὸ στίγμα στοὺς ρυθμούς καὶ τὶς διάρκειες τοῦ γεωγρα-
φικοῦ χρόνου ποὺ ἐκφράζουν αὐτὴν τὴν διαδικασία

Ἔτσι, ἀνακεφαλαιώνοντας πρὸς στιγμήν, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ὀργα-
νικὴ σύνθεσις τοῦ κεφαλαίου καὶ ἡ ἐποχὴ εἰσαγωγῆς τοῦ Π.Ε.Κ.Σ.** στὴν διαδι-
κασία ἐνσωματώσεως, λειτουργοῦν ὡς καθοριστικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν ὁριοθέτη-
ση τῆς διαρθρώσεως τῶν τρόπων παραγωγῆς στὰ διεθνῆ κεντροπεριφερειακὰ 
δίπολα καὶ ἀκόμη κάτι ποὺ θεωροῦμε σημαντικό: μεταξύ τους ἐγκαθίσταται μιὰ 
ἀμφίδρομος σχέσις. ∆ὲν μποροῦμε δηλ. νὰ ἀρχίσομε τὴν μέτρηση ὁποιουδήποτε γω-
γραφικοῦ χρόνου, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἔχομε ὁριοθετήσει τὴν ὁμάδα Ε.Κ.Σ*** 
ποὺ τελοῦν ὑπὸ ἀλληλεξάρτησιν, ὅπως καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐντοπίσομε μιὰ 
τέτοια ἀλληλεξάρτηση ἂν προηγουμένως δὲν ἔχουμε διαμορφώσει 1) τὴν εἰκόνα 
τῆς Ο.Σ.Κ.**** τῶν διαφορετικῶν διπόλων ὅπως καὶ 2) τὴν ἐποχὴ τῆς ἐκκινήσεως 
τῆς διαδικασίας ἐνσωματώσεως τῶν Π.Ε.Κ.Σ. τοῦ ἑκάστοτε ἐξεταζομένου διπόλου.

17.  Τέτοιες συγκρίσεις εἶναι ἢ λανθασμένες ἢ ἐκ τοῦ πονηροῦ
      * Βλ. κεφ. 2.
18.  Ἐννοεῖ μορφὲς τρόπου παραγωγῆς καὶ εὑρίσκομε ἀκόμη μιὰ εὐκαιρία νὰ τονίσομε 

τὸ εἰδικὸ βάρους τοῦ συντελεστοῦ τῆς Ὀργανικῆς Συνθέσεως τοῦ κεφαλαίου στὴν δι-
αμόρφωση τοῦ τρόπου παραγωγῆς.

 ** : Π.Ε.Κ.Σ. : Περιφερειακοῦ ἐθνικοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ.
 *** : Ε.Κ.Σ. : Ἐθνικοὶ κοινωνικοὶ σχηματισμοί.
 **** : Ο.Σ.Κ. : Ὀργανικὴ Σύνθεσις Κεφαλαίου.
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Τὸ ἀνωτέρω σχῆμα εἰδωμένο κατ' ἀντίστροφον φορά, δημιουργεῖ ἕνα μοντέλο 
μεθοδολογίας ἀναλύσεως, μὲ σκοπὸ τὴν μέτρηση τοῦ διανύσματος τοῦ Γεωγρα-
φικοῦ χρόνου μεταξὺ ἑνὸς συστήματος Ἐθνικῶν Κοινωνικῶν Σχηματισμῶν ποὺ 
εὑρίσκονται ἐν σχέσει ἐξαρτήσεως οἱ μὲν ἀπὸ τοὺς δέ, δηλ. σὲ διπολικὴ σχέση 
Κέντρου καὶ Περιφέρειας.

4. Παραρτήματα I καὶ II 

Παράρτημα 4.1.

Ἀναφέρει ὁ Καθηγητὴς Ἀ. Ἀγγελόπουλος, (Ἀγγελόπουλος, 1984): «Γιὰ τὴν 
Γαλλία, τὴν Γερμανία, τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Μ. Βρεταννία τὰ διαγράμματα 
ἐμφανίζουν μιὰ πτώση τῆς ἀπασχολήσεως ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '70 
ὁπότε εἶχε σημειωθεῖ ἡ μεγαλύτερη ἀπόδοση στὴν παραγωγή (Σχήματα 4.1.7, 
4.1.6, 4.1.5, 4.1.1.)»

α. Γιὰ τὴν περίπτωση τῶν Η.Π.Α., στοὺς 10 ἀπὸ τοὺς 20 κλάδους τῆς μετα-
ποιήσεως καὶ γιὰ τὸ σύνολο τοῦ μεταποιητικοῦ τομέως, τὸ κεφάλαιο ὑπῆρξε 
συμπλήρωμα τῆς ἐνέργειας γιὰ τὴν περίοδο '60-'70. Ἀλλὰ σὲ 14 ἀπὸ τους ἴδιους 
20 κλάδους καὶ γιὰ τὸν μεταποιητικὸ τομέα γενικῶς, τὸ κεφάλαιο ὑποκατέστησε 
τὴν ἐνέργεια κατὰ τὴν περίοδο 1970-1978 (Σχῆμα 4.1.4.).

Στὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν 8 ἐτῶν παρατηροῦμε ὅτι ἡ παραγωγὴ αὐξάνει καὶ τὸ 
ποσοστὸν ἀπασχολήσεως παραμένει σταθερό.

β. Στὴν περίπτωση τῆς Γαλλίας, τῆς Μ. Βρεταννίας καὶ ∆. Γερμανίας (βλ. 
σχήματα 4.1.7, 4.1.1, 4.1.6.) τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ ἐνέργεια ἦσαν σὲ μεγάλο βαθμὸ 
ὑποκατάστατα σὲ περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς 20 ἐξεταζομένους μεταποιητικοὺς 
κλάδους, ὅπως καὶ γιὰ τὸ σύνολον τῆς μεταποιήσεως.

γ. Στὴν περίπτωση τῆς Ἰαπωνίας, ὑποκατάστασις μεταξὺ ἐνεργείας καὶ κεφαλαίου 
συνέβη μόνον σὲ 2 μεταποιητικοὺς κλάδους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους 18, ὁ βαθμὸς 
συμπληρωματικότητος μεταξὺ κεφαλαίου καὶ ἐνεργείας ἐμειώθη ἀπὸ τὸ 1973.

Μετὰ τὶς ἀνωτέρω διαπιστώσεις, προβάλλει ἐμμέσως τὸ ἐρώτημα τῆς σχέσεως 
μεταξὺ ἐργασίας καὶ κεφαλαίου. Φαίνεται ἐν τούτοις ἀναπόφευκτον ὅτι, ὅσον τὸ 
κεφάλαιο καὶ ἡ ἐνέργεια γίνονται ὑποκατάστατα, τόσον τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ ἐργασία 
θὰ γίνονται συμπληρωματικοὶ παράγοντες. Καὶ ἐφ’ ὅσον ἡ τεχνολογικῶς ἐπιβλη-
θεῖσα ὑποκατάστασις τῆς ἐργασίας συντελεῖται ἤδη, ὅσον οἱ οἰκονομίες βαίνουν 
προοδευτικῶς πρὸς ἐπενδύσεις ἐξοικονομήσεως ἐνεργείας, ἡ ὑποκατάστασις αὐτὴ 
θὰ εἶναι μικροτέρα ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἦτο διαφορετικῶς (ἡ ὑπογράμμισις ἰδική μας).

Ὁλοκληρώνοντας ὁ Καθηγητὴς Ἀγγελόπουλος ἀναφέρει (Ἀγ γελόπουλος, ΄84, 
σέλ. 65-66) ὅτι:

 «...ἡ κάμψη τῆς καμπύλης παραγωγῆς ὀφείλεται στὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο ἀποδόσε-
ως ποὺ χαρακτήριζε τὴν πρὸ τοῦ 1973 ἐποχή, καὶ ποὺ ἀνάγκασε τὶς ἐπιχειρήσεις 
νὰ μειώσουν τὸ μεταβλητὸ κόστος (ἐργασία) στὸ ἐλάχιστο. Κατὰ μέγα μέρος αὐτὸ 
ὀφείλεται ἐπίσης καὶ στὴν εἰσαγωγὴ μεθόδων παραγωγῆς περισσότερο ἐντάσεως 
κεφαλαίου καὶ συνεπῶς λιγότερο ἐντάσεως ἐργασίας.

... Ἀλλὰ πιὸ μακροπρόθεσμα, σύφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἐνδείξεις ὅσο πε-
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ρισσότερο ὁ κεφαλαιουχικὸς ἐξοπλισμὸς θὰ στρέφεται πρὸς ἐξοικονόμηση 
ἐνέργειας, τόσο ἡ τεχνολογικὴ ὑποκατάστασις τῆς ἐργασίας ἀπὸ ἄλλους συντε-
λεστὲς τῆς παραγωγῆς θὰ εἶναι μικρότερη».

∆ὲν ξεχνᾷ ὅμως ὁ Καθηγητὴς Ἀγγελόπουλος (Ἀγγελόπουλος, 1984, σέλ. 66) 
ὅτι: «... μεταξὺ 1978 καὶ 1982, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων στὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ἀπὸ 
15.000.000 ὑπερέβη τὰ 33.000.000 ἐνῷ ἡ συνολικὴ παραγωγὴ ηὐξήθη κατὰ 23 ἀντὶ 
νὰ μειωθεῖ».

Παράρτημα 4.11

Μετὰ ἀπὸ τὴν σύντομη αὐτὴν ἀνάλυση ἂς προχωρήσομε σὲ μερικὰ παρα-
δείγματα. Ἀναφέρει χαρακτηριστικῶς ὁ C. Palloix:19 «Ἐὰν οἱ ἐνδοαφρικανικὲς 
ἀνταλλαγὲς δὲν ἀναπαριστοῦν παρὰ τὸ 7,5% τοῦ συνολικοῦ ἀφρικανικοῦ 
ἐμπορίου, ἀντίθετα τὸ 60% τοῦ ἐξωτερικοῦ τους ἐμπορίου διενεργεῖται μὲ τὶς βι-
ομηχανικὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης». 

Μποροῦμε ἀκόμη νὰ πατατηρήσομε μιὰ πιστωτικὴ τάση αὐτοῦ τοῦ ἐνδοαφρι-
κανικοῦ ἐμπορίου στὸ διεθνὲς ἐμπόριο ποὺ τὸ 1958 κατέχει τὸ 0,53 (τῶν διεθνῶν 
ἀνταλλαγῶν: συμπλήρωσις τοῦ συντάκτου) ἐνῷ τὸ 1964 εὑρίσκεται στὸ ἐπίπεδο 
τῶν 0,43 τῶν διεθνοῦς ἐπιπέδου.

Αὐτὰ τὸ ποσοστὰ ὁριοθετοῦν τὴν οἰκονομικὴ ἐμβέλεια τῶν ἐνδοαφρικανικῶν 
ἀνταλλαγῶν.

Γιὰ τὸ 1964, τὸ τμῆμα τῶν εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν ποὺ ἀπερροφήθησαν ἀπὸ 
τὴν ἀφρικανικὴ ἀγορὰ γιὰ διάφορά κράτη της Ἠπείρου αὐτῆς ἔχουν ὡς ἑξῆς:

ΠΙΝΑΞ 4.11/1

Ποσοστὸν ἐπὶ τῆς 3 τῶν Ἀφρικανικῶν Ἐμπορικων Ἀνταλλαγῶν 
σὲ σχέση μὲ τὸ Σύνολον

% τοῦ ἀφρικανικοῦ 
ἐμπορίου ἐν σχέσει πρὸς 

τὸ σύνολον
Εἰσαγωγὲς Ἐξαγωγὲς

U.D.E
Καμεροὺν
U.D.O.A

Μαδαγασκάρη
Γκάνα
Νιγηρία
Αἰθιοπία
Σουδὰν
Αἴγυπτος
Αλγερία
Μαρόκον

8,2
9,7
6,6
2,6
9,2
1,2
1,2
8,8
2,2
3,8
5,5

6,3
4,1
8,4
11,6
2,5
4,3
4,9
2,9
2,7
3,2
5,6

19. Πηγὲς: B. Vinay, 1967.

Ἀπασχόλισις καὶ Παραγωγὴ στη Βιομηχανία (1975=100)
Emploi et Production dans l'Industrie (1975=100)
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Σχῆμα 4.1/2Σχῆμα 4.1/1

Ἀπασχόλισις καὶ Παραγωγὴ στη Βιομηχανία (1975=100)
Emploi et Production dans l'Industrie (1975=100)

Σχῆμα 4.1/3 Ἡ προέλευσις τῶν διαγραμμάτων εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀ. Ἀγγε-
λοπούλου ‘‘Ἕνα Παγκόσμιο Σχέδιο γιὰ τὴν Ἀπασχόληση”, ἐκδόσεις Electra Press. 

Sources: A. Angelopoulos, Un plan mondial pour l’emploi, Electra Press, Athènes, 
1984.
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Σχήμα 4.1/4
Σχήμα 4.1/5

Σχήμα 4.1/4 Σχήμα 4.1/4

Ἡ προέλευσις τῶν διαγραμμάτων εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀ. Ἀγγελόπουλου 
Ἕνα Παγκόσμιο Σχέδιο γιὰ τὴν Ἀπασχόληση, ἐκδόσεις Electra Press, 1984.

Sources: A. Angelopoulos, Un plan mondial pour l’emploi, Electra Press, Athènes, 
1984.
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Στὸ ἐσωτερικὸ αὐτῶν τῶν ἐνδοαφρικανικῶν ἀνταλλαγῶν, ἐντοπίζομε τὴν 
ὑπεροχὴ ἑνὸς ἢ δύο προϊόντων ποὺ ἐξασφαλίζουν τὸ 80% τῆς ἀξίας τῶν ἐξα-
γωγῶν ἢ τῶν εἰσαγωγῶν τοῦ ἑνὸς κράτους πρὸς τὸ ἄλλο (ἡ ὑπογράμμισις ἰδική 
μας).

-  Τὸ 80% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς U.D.E.20 πρὸς τὴν Ἀλγερία ἀπετελεῖτο ἀπὸ ξυλεία 
καὶ φυστίκια.

-  Τὸ 80% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς U.D.O.A.21 πρὸς τὴν Ἀλγερία ἀνεφέρετο στὸν 
καφφέ.

-  καὶ τὸ 97% τῶν ἐξαγωγῶν τῆς Μαδαγασκάρης πρὸς τὴν U.D.Ο.A εἶναι ἡ 
ζάκχαρις.

Οἱ ἐνδοαφρικανικὲς ἀνταλλαγὲς δὲν μποροῦν νὰ ἀποφύγουν τοὺς ὅρους τοῦ 
διεθνοῦς καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, καὶ δὲν εἶναι καθόλου ἐκπληκτικὸ ὅτι πα-
ρατηρεῖται μία τάσις πρὸς ἀκινησίαν (στασιμότητα) ἢ ἀκόμη καὶ πρὸς συρρί-
κνωσιν αὐτῶν των ἀνταλλαγῶν: Μὲ βάση 100 τὸ 1960 οἱ ἀφρικανικὲς ἀνταλ-
λαγὲς πρὸς καὶ ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπον κόσμον ἐγγίζουν τοὺς δεῖκτες 135 (ἐξαγωγὲς) 
καὶ 120 (εἰσαγωγὲς) ἐνῷ αὐτὲς οἱ ἴδιες ἀνταλλαγὲς μὲ προορισμὸν (πρὸς/ἀπὸ) τὴν 
ἴδια τὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο λιμνάζουν στοὺς δεῖκτες 103 καὶ 104 γιὰ τὸ 1986.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ μέρος ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἐνδοαφρικανικὲς ἀνταλλαγὲς 
ἐν σχέσει πρὸς τὸ συνολικὸ ἀφρικανικὸ ἐμπόριο ἐμφανίζεται φθίνον σὲ μακρὰ 
διάρκεια χωρὶς νὰ παρουσιάζει τάσεις γιὰ ἀναστροφὴ τῆς τάσεως.

ΠΙΝΑΞ 4.11/2.

Ποσοστὸν ἐξαγωγῶν-εἰσαγωγῶν ἐνδοαφρικανικοῦ τύπου ἐν σχέσει πρὸς τὸ 
σύνολον τὸν ἀφρικανικῶν ἐξαγωγῶν καὶ εἰσαγωγῶν.   

1960 1961 1962 1963 1964

Ἐξαγωγὲς 9,4 9,4 8,5 7,7 7,1

Εἰσαγωγὲς 7,4 7,4 7,1 6,7 6,5

«Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ» συνεχίζει ὁ Palloix ὅτι «ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἐνδοα-
φρικανικῶν ἀνταλλαγῶν δὲν εἶναι δυνατὴ ἐπὶ τῆς βάσεως τοῦ διεθνοῦς καταμε-
ρισμοῦ τῆς ἐργασίας, ποὺ ἐπιτείνει τὴν ἐξάρτηση τῆς Ἀφρικῆς ἀπὸ τὴν Εὐρώπη 
καὶ τὴν B. Ἀμερική. Ἀντιθέτως, ἕνα τέτοιο εἶδος ἀναπτύξεως ἀπαιτεῖ μιὰν πολι-
τικὴ ἐκβιομηχανήσεως καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν βάση τῆς ἀλληλεξαρτήσεως 
τῶν μηχανισμῶν παραγωγῆς.»

20.  U.D.E. = Union Douanière Equatoriale (Τσάντ, Κεντροαφρικανικὴ ∆ημοκρατία, 
Κονγκὸ-Μπραζαβίλ, Γκαμπόν (Ἱδρύθη τὴν 1ην Ἀπριλ. 1959, στὸ Παρίσι).

21.  U.D.O.A. = Union Douanière des États de l’Afrique de l’Ouest (∆αχομένη, Ἀκτὴ Ἐλε-
φαντοστοῦν, Μαλί, Μαυριτανία, Νιγηρία, Σενεγάλη, Ἄνω Βόλτα (Ἱδρύθη τὴν 21ην 
Αὐγούστου 1961 στὸ Παρίσι).
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