
Είναι το Ύψος των Βοσνών Αμετάβλητο; 

 
Θεόδωρος Μαριόλης 

Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Στη μνήμη  της Στέλλας Ταγαρούλια 

                               1. 
Σην θείκελν «Ο Άθξσλ Γέξνληαο πνπ Μεηα-

θίλεζε ηα Βνπλά» (11 Ινπλίνπ 1945) ελέρεηαη 

κία σξαία ζηηγκή ηεο πνιηηηθήο ινγνηερλίαο: 

«Υπάξρεη έλαο αξραίνο θηλέδηθνο κχζνο κε 

ηίηιν: «Ο Άθξσλ Γέξνληαο πνπ Μεηαθίλεζε ηα 

Βνπλά». Γηεγείηαη φηη κία θνξά, ζηε βφξεηα 

Κίλα, ήηαλ έλαο γέξνληαο, γλσζηφο σο ν Ά-
θξσλ Γέξνληαο ησλ Βνξείσλ Βνπλψλ. Γχν 

κεγάια βνπλά, ην Τατράλγθ θαη ην Γνπαλγθγνχ, 

έθξαδαλ ην δξφκν πνπ πήγαηλε απφ ην ζπίηη ηνπ 

ζην Νφην. Με κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα, θα-

ζνδήγεζε ηνπο γηνπο ηνπ λα ππνζθάςνπλ απηά 

ηα δχν βνπλά, κε ηελ ηζάπα. Έλαο άιινο γέ-

ξνληαο, πνπ ηνλ ιέγαλε ν Σνθφο Γέξνληαο, ηνπο 

είδε πνπ δνχιεπαλ, θαη ριεπαζηηθά ηνπο είπε: 

«Πφζν αλφεην είλαη απηφ πνπ θάλεηε! Πνηέ δελ 

ζα κπνξέζεηε κφλνη ζαο λα ππνζθάςεηε απηά 

ηα δχν πειψξηα βνπλά». Ο Άθξσλ Γέξνληαο 
απάληεζε: «Όηαλ ζα πεζάλσ εγψ, ζα 

ζπλερίζνπλ νη γηνί κνπ. Όηαλ πεζάλνπλ απηνί, 

ζα ζπλερίζνπλ ηα εγγφληα κνπ, θαη κεηά ηα 

παηδηά ηνπο θαη ηα εγγφληα ηνπο, θαη νχησ θα-

ζεμήο έσο ην άπεηξν. Όζν ςειά θη αλ είλαη ηα 

βνπλά απηά, δελ κπνξνχλ λα κεγαιψζνπλ άιιν. 

Κάζε θνξά πνπ ζα ηα θηππάκε κε ηελ ηζάπα ζα 

ρακειψλνπλ. Γηαηί, ινηπφλ, δελ ζα κπνξέζνπκε 

λα ηα κεηαθηλήζνπκε;». Έρνληαο αλαζθεπάζεη 

ηελ εζθαικέλε άπνςε ηνπ Σνθνχ Γέξνληα, 

ζπλέρηζε λα ζθάβεη θάζε κέξα, αθιφλεηνο ζηελ 

πεπνίζεζή ηνπ. Απηφ ζπγθίλεζε ην Θεφ, θαη 
εζηείιε θάησ δχν αγγέινπο ηνπ, νη νπνίνη κε-

ηαθίλεζαλ ηα βνπλά ζηηο πιάηεο ηνπο. Σήκεξα, 

δχν κεγάια βνπλά βαξαίλνπλ πάλσ ζηνλ 

θηλέδηθν ιαφ: Τν έλα είλαη ν ηκπεξηαιηζκφο, ην 

άιιν ν θενπδαξρηζκφο. Τν Κηλέδηθν 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα έρεη απνθαζίζεη, εδψ 

θαη πνιχλ θαηξφ, λα ηα ππνζθάςεη. Οθείινπκε 

λα εκκείλνπκε θαη λα εξγαδφκαζηε αθαηάπαπ-

ζηα, θαη ζα αγγίμνπκε, θαη εκείο, ηελ θαξδηά 

ηνπ Θενχ. Ο δηθφο καο Θεφο δελ είλαη άιινο 

απφ ηνλ θηλέδηθν ιαφ. Αλ απηφο εγεξζεί θαη 
ζθάςεη καδί καο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα ηα 

κεηαθηλήζνπκε;». 

 Σήκεξα, πνηα είλαη, άξαγε, ηα κεγάια 

«βνπλά» γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ; Τα θφκκαηα 

αιιά θαη, γεληθά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεψλ ηνπ, δελ ζέηνπλ ην 

εξψηεκα. Πψο είλαη, ινηπφλ, δπλαηφλ λα βξε-

ζνχλ ιχζεηο; 

 

 

2. 

Ωζηφζν, ζηελ ειιεληθή Αξηζηεξά («ξηδνζπα-

ζηηθή» θαη «δεκνθξαηηθή») επδνθηκνχλ απφ-

ςεηο (καξμηζηηθνθαλείο ή κε), νη νπνίεο ζπ-

γθιίλνπλ ζε κία, θαηά βάζε, απάληεζε, αλ θαη, 

παξαδφμσο, δελ εθθηλνχλ απφ θάπνην εξψηεκα: 

Γεκνζηνλνκηθή-Πνιηηηθή Δλνπνίεζε ηεο Δπ-
ξψπεο, κε ελδηάκεζν ζηαζκφ ηε ιεγφκελε 

Τξαπεδηθή Δλνπνίεζε θαη ρσξίο ηειηθφ ζηφρν 

ή, ελαιιαθηηθά, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ «Δπξψπε 

ησλ Λαψλ/Δξγαδνκέκσλ» ή ηηο «Σνζηαιηζηηθέο 

Πνιηηείεο ηεο Δπξψπεο». 

 Απνηειεί πηθξή αιήζεηα φηη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα αλνηθηά δεηήκαηα γηα ηνλ π-

παξθηφ καξμηζκφ ζπκππθλψλεηαη ζην εξψηε-

κα: Γηαηί ην ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα δελ θαηφξ-

ζσζε λα εδξαησζεί ζηηο «Δλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο», ελψ δχλαηαη λα ιερζεί φηη, ζε 
ζπκθσλία κε ηελ ίδηα ηε καξμη(ζηη)θή ζεσξία, 

ππήξραλ νξηζκέλεο, βαζηθέο, αληηθεηκεληθέο 

πξνυπνζέζεηο; Απφ ηηο φρη πνιιέο απαληήζεηο 

πνπ έρνπλ δνζεί, ε ιηγφηεξν, ίζσο, γλσζηή είλαη 

απηή πνπ πξνζέθεξε, ρσξίο λα παξαβιέπεη 

άιιεο «δηαζηάζεηο» ηνπ δεηήκαηνο, ν – κε 

καξμηζηήο – Werner Sombart (Why is There No 

Socialism in the United States?, [1906] 1976) 

θαη ε νπνία απνδίδεηαη σο αθνινχζσο: Η «ε-

ιεπζεξία» κεηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, ρξε-

καηηθψλ θεθαιαίσλ θαη εξγαδνκέλσλ, δηα-

κφξθσζε κία εξγαηηθή ηάμε, ε νπνία δελ 
κπνξνχζε παξά λα αθνινπζεί ηηο γεσγξαθη-

θέο-πεξηθεξεηαθέο «θπθιηθέο» δηαθπκάλζεηο 

(επέθηαζε-χθεζε) ηεο δηαδηθαζίαο επηζψξεπ-

ζεο θεθαιαίνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, εκθάληζε πςειή 

δηαπνιηηεηαθή θηλεηηθφηεηα, αλαδεηψληαο επ-

λντθφηεξεο ζπλζήθεο πψιεζεο ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακήο ηεο, θαη πνηέ δελ απνηέιεζε ζηαζεξφ 

πιεζπζκφ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ. 

3. 

Υπάξρνπλ κέζνδνη απνκείσζεο ηνπ χςνπο ησλ 

«βνπλψλ». Υπάξρνπλ, φκσο, θαη κέζνδνη αχ-
μεζεο ηνπ χςνπο ηνπο θαη, ηειηθά, γηγάλησζεο. 

Ο θνκθνπδηνληζκφο ππάγεηαη ζηηο δεχηεξεο. 

  

 


