
18 ■ δρόμος ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΈΡΑΣ

Πρόλογος-επιμέλεια: 

Κώστας Δημητριάδης

Μετάφραση: Ειρήνη Μιγάδη

Σελίδες: 278 • Τιμή: 19 ευρώ

Δημήτρης 

Α. Τραυλός -Τζανετάτος

Ψηφιακός καπιταλισμός 

και εργασία 

στον αστερισμό της 

πανδημίας

Πρόλογος-επιμέλεια: 

Ρούντι Ρινάλντι

Σελίδες 182 •Τιμή: 15 ευρώ

Ούγκο Τσάβες

Αλλαγή Ρότας!

Πρόλογος-επιμέλεια: 

Νίκος Λάιος

Σελίδες 74

Τιμή: 10 ευρώ

Η προτεραιότητα που αποκτά η πάλη ενάντια 

στις αντικοινωνικές βαθιές καπιταλιστικές 

αναδιαρθρώσεις, που προωθούνται σήμερα 

από τις πιο επιθετικές μερίδες των διεθνών 

ελίτ, υπό την επωνυμία «Τέταρτη Βιομηχανική 

Επανάσταση», επαναφέρει πιο επιτακτικά 

την ανάγκη της κριτικής των αντιλήψεων 

για τον δήθεν «ουδέτερο», αποσυνδεμένο 

από τις κοινωνικές, ταξικές συγκρούσεις, 

χαρακτήρα της επιστήμης και της τεχνικής. 

Τα όσα επισημαίνει ο Μπενζαμέν Κοριά στο 

βιβλίο του, μπορεί να γράφτηκαν τη δεκα-

ετία του ‘70, συνεχίζουν όμως να εκθέτουν 

με επάρκεια τις θεμελιώδεις πλευρές των 

διαδικασιών και των δρόμων που ακολουθεί 

η αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνικής 

στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων 

παραγωγής.

Μετά από μια περίοδο, κοντά 50 χρόνων, 

που γνώρισε τις γνωστές ιστορικές υποχω-

ρήσεις των θέσεων του παγκόσμιου κινήμα-

τος για την κοινωνική απελευθέρωση, είναι 

κρίσιμο να ξαναπιάσουμε το νήμα και να 

ξαναδώσουμε προσοχή στο εξαιρετικά κρίσιμο 

πολιτικό θέμα της τωρινής πολύ πιο βαθιάς, 

και πολύ πιο πολύπλευρης υπαγωγής της 

επιστήμης και της τεχνικής στο κεφάλαιο.

Ήταν 20 Οκτωβρίου του 2012, όταν ο Ούγκο Τσάβες 

προχωρούσε στην ιστορική αυτή παρέμβασή του – 

δύο εβδομάδες μετά την εκλογή του για τέταρτη 

φορά ως Πρόεδρος της Βενεζουέλας και τεσσεράμισι 

μήνες πριν το θάνατό του.  Με αυτή του την «πο-

λιτική διαθήκη» ο Μπολιβαριανός ηγέτης άσκησε 

κριτική στη στάση και στο πνεύμα, που έβλεπε να 

επικρατούν στις «κορυφές» του βενεζουελάνικου 

μεταβατικού εγχειρήματος και που τον έκαναν να 

νιώθει πιο επιτακτική την ανάγκη για τομές, ώστε 

το εγχείρημα αυτό να μην αποτύχει. 

Το περίφημο «κομμούνα ή τίποτα», που στο πλαί-

σιο της κριτικής αυτής ξεστομίζει, συνοψίζει ένα 

βαθύ, απαιτητικό και ιδιαίτερα επίκαιρο αίτημα 

αναπροσανατολισμού: στην κοινωνική ιδιοκτησία 

και στην πολιτιστική αλλαγή· στην αυτοδιαχείριση 

και στην κριτική και αυτοκριτική· στην αποκέντρωση 

και στη λαϊκή συμμετοχή και πρωταγωνιστικότη-

τα· στη δημοκρατία και στην πλέρια ανάπτυξη του 

ανθρώπου. 

Στη διανυόμενη δυστοπική ιστορική συγκυρία, 

όπου η πολυοργανική κρίση του καπιταλισμού 

έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, οι εκδόσεις 

Α/συνεχεια θεώρησαν ιδιαίτερα χρήσιμη αν όχι 

επιβεβλημένη, μέσω του παρόντος βιβλίου, την 

παρουσίαση των κριτικών προσεγγίσεων του 

Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου πάνω σε κομ-

βικά ζητήματα που η ψηφιακή καπιταλιστική 

ανασυγκρότηση υπό την βαριά σκιά της πανδη-

μίας, ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της εργασίας, 

έχει προκαλέσει.

Ο Δημήτρης Α. Τραυλός – Τζανετάτος αναμε-

τριέται με ευρύτερες αλλαγές και ανατροπές που 

συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο –ιδίως όσον 

αφορά τις μεταμορφώσεις του καπιταλισμού και 

την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων– με 

πλήρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις, με πλήρη 

επίγνωση των διαφόρων ρευμάτων σκέψης και 

πολιτικής απέναντι σε αυτές τις διεργασίες, και, 

το κυριότερο, κριτικά αλλά αδογμάτιστα και με 

σεβασμό της αντίθετης άποψης, χωρίς προκα-

ταλήψεις ή πόζες επιστημονισμού ή αυθεντίας.

Έκδόσεις 

Α/συνεχεια         

Παραγγελίες – Πώς θα τα προμηθευτείτε

Τηλέφωνα: 210 3845870, 6956302771

info@asynechia.gr • www.asynechia.gr
Επίσης μπορείτε να τα βρείτε στα κεν τρικά βιβλιοπωλεία

Για τις παραγγελίες σας 

υπάρχει έκπτωση 20%

Κυκλοφόρησε!

Μπενζαμέν Κοριά:

Επιστήμη, Τεχνική 

και Κεφάλαιο


