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Τον τελευταίο καιρό το να δηλώνεις «αριστερός», ή ακόµα χειρότερα 
«Μαρξιστής», κρίνεται από τους «σοβαρούς ανθρώπους» ως παραδοχή 
ανωριµότητας, ιδεοληψίας, επικινδυνότητας, προσκόλλησης στο ζοφερό 
παρελθόν κλπ. Αντίθετα, ο «εύελπις µεταρρυθµιστής» δεν µπορεί παρά να 
δηλώνει ότι έχει ξεπεράσει δίπολα τύπου Δεξιάς-Αριστεράς και πως χαράσει νέες 
πορείες δανειζόµενος καλές ιδέες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Κι όµως: ο Μαρξ 
παραµένει επίκαιρος. Ο µόνος τρόπος για να φανεί αυτό χωρίς να υποκύψουµε 
σε ξύλινη γλώσσα που σκοτώνει την ψυχή και µουδειάζει τον νου, είναι µέσα από 
το πρίσµα της... επιστηµονικής φαντασίας. 
 
Στην κλασική ταινία επιστηµονικής φαντασίας Εισβολή (Invasion of the Body 
Snatchers, 1956), η εξωγήινη απειλή εισβάλει στα κορµιά των ανθρώπων υπό 
την µορφή σπόρων που, εκ των έσω, σκοτώνουν την ψυχή και τον νου, 
µετατρέποντάς µας σε άψυχα ανδρείκελα µέσα από τα οποία οι εξωγήινοι ζουν 
επί της γης και χτίζουν τις γήινες αποικίες τους. Τα σώµατά µας είναι το µόνο που 
αποµένει από εµάς, ταγµένα να εργάζονται ως στρατιές ροµπότ και 
«απελευθερωµένα» από την ελευθερία βούλησης και την µη προβλεψιµότητα 
που ταυτίζεται, και ορίζει, την ανθρώπινη φύση.  
 
Η φρικώδης διαδικασία που περιγράφει η ταινία µεταµορφώνει τα ανθρώπινα 
όντα σε συντελεστές παραγωγής που δεν διαφέρουν οντολογικά από µια 
ηλεκτρική γεννήτρια, ένα εργαστασιακό ροµπότ ή µια οποιαδήποτε παραγωγική 
µηχανή. Από µία άποψη, πρόκειται για το όνειρο των εργοδοτών: Μια εργατική 
δύναµη πειθήνια, προβλέψιµη, αποτελεσµατική, µηδενικά απαιτητική. Μια 
κοινωνία αποτελούµενη από «αυτόµατα» που λειτουργούν αρµονικά το ένα µε το 
άλλο, σαν τα εξαρτήµατα ενός καλο-σχεδιασµένου ελβετικού ρολογιού. Αν η 
τρόικα ή ο ΣΕΒ µπορούσε να µετατρέψει την ελληνική κοινωνία σε κάτι ανάλογο 
πατώντας ένα κουµπί, αναµφίβολα θα το πατούσε. 
 
Το µέγα ερώτηµα όµως τίθεται: Μια τέτοια «οικονοµία» θα µπορούσε ποτέ να 
παράξει «αξία»; Ένα ελβετικό ρολόι «παράγει» την σωστή ώρα ως «προϊόν». 
Όµως αυτό το «προϊόν» έχει «αξία» µόνο στον βαθµό που κάποιος άνθρωπος το 
«καταναλώνει». Αν το ρολόι το «διαβάζουν» µόνο άλλες µηχανές ή άλλα 
ανδρείκελα, δεν έχει νόηµα το να µιλάµε για «αξία» αλλά απλά για «λειτουργία». 
Μια κοινωνία που, στο σύνολό της, λειτουργεί ως ένα τεράστιο ρολόι, ή ως µέγα 
υπολογιστικό δύκτιο το οποίο ούτε χρειάζεται ούτε και εµπλέκει τον ανθρώπινο 
νου, δεν παράγει και δεν διανέµει αξίες. Απλά λειτουργεί στην βάση των επί 
µέρους λειτουργιών του κάθε εξαρτήµατος – όπως η πόλη που έπεσε θύµα των 
body snatchers στην ταινία του 1956.  
 



Υπό αυτό το πρίσµα, ο καπιταλισµός είναι αδύνατον να επιβιώσει µετά από µια 
τέτοια εισβολή ή µετά την µετατροπή των εργαζόµενων σε «µονάδες» 
παραγωγής αντίστοιχες οντολογικά µε τα κορµιά της Εισβολής. Κι αυτό για τον 
απλούστατο λόγο ότι το «καύσιµο» που κινεί τον καπιταλισµό δεν είναι άλλο από 
την υπερ-αξία των εµπορευµάτων – µια έννοια που στερείται οντολογικής βάσης 
όταν οι καταναλωτές των αγαθών είναι «αυτόµατα» (για τα οποία τα αγαθά είναι 
απλές «εισροές) και όταν η ίδια η πλήρως αυτοµατοποιηµένη παραγωγική 
διαδικασία µετατρέπει άψυχους συντελεστές παραγωγής σε εκροές που κατόπιν 
γίνονται εισροές άλλων άψυχων µονάδων. Μια τέτοια διαδικασία, από την οποία 
απουσιάζει η ανθρώπινη απροσδιοριστία, αδυνατεί να παράξει προϊόντα τα 
οποία να έχουν την παραµικρή αξία, πόσο µάλιστα να έχουν αξία µεγαλύτερη 
εκείνης των άψυχων συντελεστών παραγωγής τους.  
 
Ο µόνος τρόπος να έχουµε αυτοµατοποιηµένη παραγωγή µε την έννοια της αξίας 
να παραµένει ζωντανή είναι σε µια κοινωνία τύπου Star Trek -  όπου τα υλικά 
αγαθά παράγονται πλήρως αυτοµατοποιηµένα, χωρίς την διαµεσολάβηση της 
ανθρώπινης εργασίας, ενώ οι άνθρωποι καταγίγνονται σε φιλοσοφικές 
αναζητήσεις και εξευρευνούν το Διάστηµα. Μια κοινωνία αµιγώς κοµουνιστική, 
σύµφωνα µε τον ορισµό και την περιγραφή που έδωσε ο νεαρός Μαρξ στην 
δεκαετία του 1840. Το µέγα ζητούµενο βέβαια, το οποίο ο Μαρξ δεν απάντησε, 
αφορά την µετάβαση σε µια κοινωνία τύπου Star Trek. Ο φόβος είναι ότι αντί η 
τεχνολογική πρόοδος να µας οδηγήσει στο Star Trek θα µας καθηλώσει σε ένα 
παρών που θυµίζει περισσότερο το The Matrix. 
 
Όταν ο Μαρξ έγραφε ότι «η εργασία είναι η ζωοδόχος, µορφοποιός φωτιά, η 
µεταβατικότητα των πραγµάτων» ενώ το κεφάλαιο αποτελεί την «... δύναµη στην 
οποία πρέπει να υποκύψουµε [και που] αναπτύσσει την κοσµοπολίτικη, 
παγκόσµια ενέργεια µε την οποία παραβιάζεται το κάθε όριο, η κάθε δέσµευση 
και που επιβάλει την µοναδική πολιτική, την µοναδική παγκοσµιοποίηση, το µόνο 
όριο, την µόνη δέσµευση», καταδείκνυε πως, ενώ η εργασία κινητοποιείται από 
το «ρευστό κεφάλαιο», πάντοτε κουβαλά µέσα της την ανθρώπινη 
απροσδιοριστία που παράγει την αξία από την οποία τρέφεται το κεφάλαιο. Εδώ 
έγκειται το Δράµα του Καπιταλισµού: Όσο περισσότερο το κεφάλαιο καταφέρνει 
να µετατρέψει τους εργαζόµενους σε αψόγως λειτουργούντα «αυτόµατα» (να 
εξαφανίσει την αντίστασή τους στην εµπορευµατοποίησή τους) τόσο µικρότερη η 
ικανότητα του καπιταλισµού να παράγει αξία και τόσο πιο κοντά έρχεται στην 
οικονοµική κρίση και την ύφεση που αποσταθεροποιούν την δύναµη του 
κεφαλαίου.  
 
Αντίθετα µε τον Πόλεµο των Κόσµων του Γουέλς (1897) ή το Terminator του 
Κάµερον (1984), στο Matrix των αδελφών Βακόφσκι (1999) οι µηχανές 
πασχίζουν να µας κρατήσουν ζωντανούς, µετά την πλήρη ήττα-υποταγή µας: ως 
οργανικές ηλεκτρογεννήτριες! Δεν είναι παρά µια ακραία έκδοση αυτού που 
έγραφε ο Μαρξ: Το κεφάλαιο ως η «... δύναµη στην οποία πρέπει να 
υποκύψουµε...» Όχι µόνο ως εργαζόµενοι αλλά κι ως εργοδότες. Ως 
εργαζόµενοι, η επιλογή µας είναι είτε να συµµορφωθούµε µετατρεπόµενοι σε 



εξαρτήµατα των µηχανών, των δυκτίων, των αναγκών της παραγωγής (π.χ. 
Μοντέρνοι Καιροί του Τσάρλι Τσάπλιν, 1936) είτε να µείνουµε στα αζήτητα της 
αγοράς εργασίας. Κι ως εργοδότες, η επιλογή µας είναι µεταξύ του να 
συνθλίβουµε την όποια αντίσταση προβάλει ο εργαζόµενος στην 
εµπορευµατοποίηση της ψυχής του και του να πτωχεύσουµε. Πολύ απλά, είτε ως 
εργαζόµενοι είτε ως εργοδότες, τείνουµε να µετατρεπόµαστε σε υπηρέτες των 
δηµιουργηµάτων µας. Σε εξαρτήµατα των µηχανών. Στις ηλεκτρογεννήτριες του   
Matrix.  
 
Υπό αυτό το πρίσµα, η ταινία Matrix είναι πιο ενδιαφέρουσα ως ντοκυµαντέρ του 
παρόντος µας παρά ως επιστηµονική φαντασία για ένα δυστοπικό µέλλον. 
Ανακεικνύει την ακόµα επίκαιρη παρατήρηση του Μαρξ για το εγγενές πρόβληµα 
των σηµερινών κοινωνιών της αγοράς: την ειρωνία ότι η αντίσταση που συναντά 
το κεφάλαιο στην προσπάθειά του να εµπορευµατοποιήσει τους εργαζόµενους 
πλήρως (να τους µετατρέψει σε ανθρώπινο κεφάλαιο) είναι ακριβώς αυτό που 
διατηρεί την δυνατότητα παραγωγής αξίας και αξιών και που, συνεπώς, 
επιτρέπει την συσσώρευση κεφαλαίου. 
 
Κλείνω µε µια ακόµα πτυχή του Matrix που µας αφορά άµεσα σήµερα: Αρχικά, 
όταν οι µηχανές µετέτρεψαν τους ανθρώπους-σκλάβους και τους 
χρησιµοποίησαν ως ηλεκτρογεννήτριες, οι ψυχές τους δεν άντεξαν την 
αποµόνωση και την παντελή στέρηση ελευθερίας. Τα κορµιά ξεψυχούσαν και η 
οικονοµία των µηχανών έπεσε σε ενεργειακή κρίση. Για αυτό οι µηχανές 
δηµιούργησαν το Matrix: µια εικονική πραγµατικότητα που έδινε στους 
ανθρώπινους δούλους τους την ψευδαίσθηση µιας ελκυστικής ζωής, την ώρα 
που τα κορµιά εξακολουθούσαν να λειτουργούν ως άψυχες ηλεκτρογεννήτριες 
προς όφελος των µηχανών, του κεφαλαίου. Ο κόσµος της διαφήµισης, του 
µάρκετιγκ και των ΜΜΕ θα έπρεπε να έχει το Matrix ως το  κινηµατογραφικό 
ίνδαλµά του! 
 
Σε µια κοινωνία που µαστίζεται από την Κρίση και όπου τρόικα, ΟΟΣΑ και 
λογιών-λογιών µεταρρυθµιστές διακηρύσσουν την µετατροπή µας σε ακριβό και 
πειθήνιο ανθρώπινο κεφάλαιο, το Matrix έρχεται να βάλει τα πράγµατα στην 
θέση τους. Ως ένα φουτουριστικό ντοκυµαντέρ του σήµερα που επιβεβαιώνει ότι 
ο Μαρξ και οι «επικίνδυνες» αναλύσεις του παραµένουν συνταρακτικά επίκαιρες.  
 
ΥΓ. Πέραν της τάσης να λέγεται πως ο διαχωρισµός Αριστεράς και Δεξιάς είναι 
ξεπερασµένος, υπάρχει και µια νέα τάση κυβερνητικών στελεχών να βγάζουν 
από τις ντουλάπες, και να προβάρουν, τα εµφυλιοπολεµικά κοστούµια του αντι-
κοµουνισµού. Πέραν της επικινδυνότητας τέτοιων δηλώσεων, υπάρχει και ζήτηµα 
πολιτισµού. Μιλώντας επί προσωπικού, δεν θεωρώ ότι έχω το δικαίωµα να 
δηλώνω... αντι-χριστιανός (όσο άθεος κι αν είµαι) στην βάση των εγκληµάτων 
των οργανωµένων εκκλησιών (π.χ. της Ιεράς Εξέτασης). 


