Πατέλης Δ. Επιστήμη, κομμουνισμός και
αντικομμουνισμός
Δ. Πατέλης: Εισήγηση στην περί αντικομμουνισμού Ημερίδα του Συλλόγου «Εμείς
που σπουδάσαμε στον Σοσιαλισμό», Αθήνα 28.5.2022.
00:00:00 Εισήγηση. Χονδροειδής και «εκλεπτυσμένος» αντικομμουνισμός.
00:04:12 Η επιστήμη και οι θεμελιώδεις λειτουργίες της.
00:06:43 Το γίγνεσθαι της επαναστατικής θεωρίας, η διαμόρφωση και ανάπτυξή
της, η κομβική θέση και ο ρόλος της στην πρωτοπορία της παγκόσμιας επιστήμης,
και στα θεμέλια των επιστημών, οι ανακαλύψεις της στην περί κοινωνίας
επιστήμη και στην λογική-μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (βλ. και Βαζιούλιν
Β.Α. Το γίγνεσθαι της μεθόδου επιστημονικής έρευνας του Κ. Μαρξ
https://sep.gr/eshop/titlos/to-gignes… ). Επιστημονική περιγραφή, εξήγησηερμηνεία, πρόβλεψη/πρόγνωση και οδηγός για δράση-επαναστατικό μετασχηματισμό,
θεμελίωση στρατηγικής & τακτικών μετά λόγου γνώσεως. Συνεισφορά του μαρξισμού
στα 3 ερευνητικά αντικείμενα-συστατικά στοιχεία (διαλεκτική-υλιστική αντίληψη
της δομής/ανάπτυξης της ιστορίας, πολιτική οικονομία της κεφαλαιοκρατίας,
πρόβλεψη/πρόγνωση του κομμουνισμού) αλλά και στη διαλεκτική λογικήμεθοδολογία. Η απαρχή της «συνθετικής επιστήμης του μέλλοντος» (Μαρξ).
Επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης του μαρξισμού προς διερεύνηση του νέου σταδίου
του ιμπεριαλισμού, της διαλεκτικής επανάστασης και αντεπανάστασης, των
πρώιμων και ώριμων – ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, της βασικής
αντίφασης του σοσιαλισμού (μεταξύ τυπικής και πραγματικής κοινωνικοποίησης),
κ.ά. Η δημιουργική ανάπτυξη ως ο μόνος τρόπος ύπαρξης, βιωσιμότητας και
επαναστατικής λειτουργίας του μαρξισμού. Αναγκαιότητα οργανικής διασύνδεσης
των πεδίων/κατευθύνσεων του επαναστατικού αγώνα: θεωρητικού, πολιτικού και
πρακτικού-οικονομικού (Ένγκελς).
00:17:19 Επιστήμη και κεφάλαιο, αστική τάξη και εργαλειοποίηση της επιστήμης.
Τυπική υπαγωγή της επιστήμης στο κεφάλαιο (βλ. και Πατέλης Δ. Έρευνα,
τεχνολογία
και
προοπτική
ενοποίησης
της
ανθρωπότητας
https://kapsimi.gr/ereyna-tehnologia-…). Ο αντικομμουνισμός ως πάγια
ιδεολογική χειραγώγηση που επιχειρεί η αστική τάξη για την υπονόμευση και
ακύρωση της ίδιας της δυνατότητας συγκρότησης των ανθρώπων ως συνειδητών
επαναστατικών υποκειμένων. Αγνωστικισμός, ανορθολογισμός, μυστικισμός, άρνηση
της γνωσιμότητας αλλά και της ίδιας της ύπαρξης της αντικειμενικής
πραγματικότητας. Ενδεικτική αναφορά σε εγγενώς αντικομμουνιστικά αστικά
ρεύματα στην φιλοσοφία και την φιλοσοφία της επιστήμης (θετικισμός,
πραγματισμός, λογικός θετικισμός, Τ. Kuhn, «Εξελικτική Επιστημολογία» του Κ.
Popper & ιδεολογήματα περί «ανοικτών» & «κλειστών» κοινωνιών, Μεθοδολογία των
Προγραμμάτων Επιστημονικής Έρευνας του I. Lakatos και απόπειρα απόρριψης της
προβλεπτικής ισχύος του μαρξισμού, ο «Μεθοδολογικός Αναρχισμός» του P.
Feyerabend – προάγγελος της μεταμοντέρνας διάλυσης της ορθολογικής
μεθοδολογίας.

00:32:10 Η νιτσεϊκών καταβολών ναζιστική αναγωγή της επιστήμης σε
ανορθολογικό πεδίο κυριαρχίας, δικτατορίας, ισχύος, κατίσχυσης και απόφασης
(Κ. Σμιτ. & ύστερος Π. Κονδύλης). Υποκατάσταση επιστημονικής έρευνας-διαλόγου
από διοικητικές αποφάσεις οργάνων και καταστολή. Ο «μεταμνοτνέρνος»
ανορθολογισμός: από την αλτουσεριανή «ιστορία χωρίς υποκείμενο», στη φουκοϊκή
«μικροφυσική της εξουσίας», «βιοπολιτική» και μεταμοντέρνα αναγωγή γνώσης και
επιστήμης σε «αφηγήματα»-«κοινωνικές-συμβολικές κατασκευές» κατά το δοκούν.
00:34:26 Απαντήσεις σε ερωτήσεις – διάλογος. Εγχειρήματα αποσύνδεσης του
φασισμού από την κεφαλαιοκρατία σε πανεπιστήμια. Ορισμός, χαρακτηριστικά και
λειτουργίες φασισμού. Ιστορικές εκδοχές και σύγχρονες μορφές εκφασισμού της
κοινωνίας. Φασισμός στην εξωτερική πολιτική, ρατσισμός, πόλεμος,
ανποικιοκρατική/νεοαποικιοκρατική εκμετάλλευση. Ευρωατλαντισμός, πόλεμος και
εγκαθίδρυση φασιστικών καθεστώτων-οργάνων του επιτιθέμενου άξονα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
στον εν εξελίξει Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
00:39:22 Επιστημονική προβλεπτική ικανότητα του μαρξισμού βάσει της διάγνωσης
της νομοτέλειας. Αιτιότητα, αιτιοκρατία, νόμος, νομοτέλεια, επιστήμη και
επαναστατική δράση. Διαλεκτική της ιστορικής ανάπτυξης και εξελικτισμός του
αναθεωρητισμού και των αστών. Διαλεκτική νομοτέλεια και λαπλασιανή
μεταφυσική.
00:41:50 Για τους όρους παραγωγής σύγχρονης επαναστατικής θεωρίας. Αλλαγές
στη σύνθεση της σύγχρονης μισθωτής εργασίας, ενδυνάμωση της θέσης και του
ρόλου της μισθωτής διανόησης στην παραγωγή/κοινωνία, απαλλαγή από την
αναγκαιότητα «εισαγωγής» θεωρίας στην εργατική τάξη από «προδότες της αστικής
τάξης». Εκπαίδευση και φορείς της εργατικής τάξης ως θεσμικά πεδία ανάπτυξης
της έρευνας. Χειραγώγηση και υποταγή της πανεπιστημιακής κ.λπ. διανόησης στην
αστική τάξη. Όροι για την απρόσκοπτη παραγωγή επαναστατικής θεωρίας και
πολιτικά κόμματα. Η αναγωγή της θεωρίας σε ιδεολογία/προπαγάνδα, σε σπουδή
για το «τι απαντάμε στον αντίπαλο» και σε εκ των υστέρων επιστημονικοφανή
δικαιολόγηση προειλημμένων αποφάσεων ως καταστροφή της επαναστατικής θεωρίας
και μεθοδολογίας. Η σχέση των κλασικών προς το κόμμα ως μέσο της
επαναστατικής πάλης, όχι ως αυτοσκοπό. Επιστήμη δεν παράγεται από
υποταγμένους και υποτακτικούς.
Υ.Γ. Τα προτεινόμενα στην εισήγηση βιβλία έχουν εκδοθεί με βάση παραίτηση των
συγγραφέων και των μεταφραστών από τα πνευματικά δικαιώματα, ώστε να μειωθεί
στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής και να είναι προσπελάσιμα στο ευρύτερο
δυνατό αγοραστικό κοινό ως προς την τιμή αγοράς. Επομένως, η προβολή τους
είναι αφιλοκερδής/ανιδιοτελής, άρα, καθ’ όλα θεμιτή και αναγκαία για
επιστημονικούς, παιδαγωγικούς και ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Πρόκειται για
τα έργα: Βαζιούλιν Β.Α. Το γίγνεσθαι της μεθόδου επιστημονικής έρευνας του Κ.
Μαρξ. Λογική πτυχή. Σύγχρονη Εποχή.
https://sep.gr/eshop/titlos/to-gignesthai-tis-methodoy-epistimonikis-ereynastoy-k-marx-logiki-ptychi/ Βαζιούλιν Β.Α. Η λογική της ιστορίας. Ζητήματα
θεωρίας και μεθοδολογίας. ΚΨΜ https://kapsimi.gr/i-logiki-tis-istorias
Πατέλης Δ. Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας. ΚΨΜ
https://kapsimi.gr/ereyna-tehnologia-kai-prooptiki-enopoiisis-tis-anthropotit
as

