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1. Ειςαγωγι 

Η κεωρία των τάξεων αποτελεί ζνα από τα πλζον αμφιςβθτοφμενα κεφάλαια των 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, με τθν ζννοια ότι αποτελεί το κατεξοχιν πεδίο 
αντιπαράκεςθσ ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ κεωρθτικζσ χολζσ που 
διαμορφϊνονται ςτο εςωτερικό τουσ.  

Μποροφμε, επομζνωσ, ςτο ςθμείο αυτό να επαναλάβουμε, ωσ ειςαγωγικι 
διευκρίνιςθ για ό,τι ακολουκεί, τθ κζςθ που διατφπωςε ο deSte. Croix (1983, ςελ. 
30): „Μου φαίνεται ελάχιςτα πικανό για οποιονδιποτε, να προςεγγίςει ςιμερα 
ηθτιματα τάξεων, και κυρίωσ ταξικισ πάλθσ (ι ταξικισ ςφγκρουςθσ), ςε 
οποιαδιποτε κοινωνία, ςφγχρονθ ι αρχαία, με τον τρόπο που οριςμζνοι άνκρωποι 
κα ονόμαηαν ‘αμερόλθπτο' ι ‘απροκατάλθπτο'. Δεν διεκδικϊ τθν ‘αμερολθψία' ι 
τθν ‘ζλλειψθ προκατάλθψθσ', πόςο μάλλον τθν ‘Wertfreiheit', τθν ζλλειψθ 
αξιολογικισ κρίςθσ". 

Για να μπορζςουμε να διατυπϊςουμε τα κριτιρια με βάςθ τα οποία μποροφν να 
γίνουν οι απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ αξιολογιςεισ, κα ξεκινιςουμε από μια ςφντομθ 
αναφορά ςτθν πρϊτθ κεωρθτικι κεμελίωςθ τθσ ζννοιασ των κοινωνικϊν τάξεων, 
ςτο πλαίςιο τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ. Με τον τρόπο αυτό κα γίνουν 
φανερζσ οι (κεωρθτικζσ) παράμετροι που κακόριςαν τθ διατφπωςθ των νεϊτερων 
προςεγγίςεων. 

 

2. Η ζννοια των κοινωνικϊν τάξεων ςτθν Πολιτικι Οικονομία  

Η ζννοια κοινωνικζσ τάξεισ αποκτά για πρϊτθ φορά κεωρθτικό-αναλυτικό 
περιεχόμενο ςτα ζργα τθσ Κλαςικισ χολισ τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ, τθν οποία 
εγκαινίαςε το 1776 ο ΑdamSmith με τον "Πλοφτο των Εκνϊν" και τθσ οποίασ ο 
ιςτορικόσ κφκλοσ κεωρείται ότι ζκλειςε το 1848 με το "Oι Αρχζσ τθσ Πολιτικισ 
Οικονομίασ και οριςμζνεσ από τισ Εφαρμογζσ τουσ ςτθν Κοινωνικι Φιλοςοφία" του 
JohnStuartMill (Roll 1989, Rubin 1994). 

  

Η ζννοια τθσ κοινωνικισ τάξθσ πρωτοεμφανίηεται, βζβαια, ςτθν   αρχαία ελλθνικι 
και ρωμαϊκι κοινωνία. Όμωσ, ςτουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ θ κοινωνικι τάξθ 
αποτελεί είτε ζνα κακαρά περιγραφικό όρο με πρακτικι χρθςιμότθτα ςτθ 
διαμόρφωςθ των "κοινϊν" τθσ πόλθσ (χωριςμόσ των ελεφκερων πολιτϊν ςε "τάξεισ" 
ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ περιουςίασ τουσ), είτε μια κανονιςτικι ζννοια 
(περιγραφι μιασ ιδεατισ κοινωνικισ οργάνωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ορίηονται, 
με κριτιρια κυρίωσ πολιτικά -δθλαδι αναφερόμενα ςτθν οργάνωςθ τθσ εξουςίασ- 



οι "τάξεισ" [2] ) . Παρόμοιο κανονιςτικό χαρακτιρα είχαν και οι περί τάξεων 
προςεγγίςεισ κατά το Μεςαίωνα. 

  

Πρόδρομοι τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ υπιρξαν ωσ γνωςτόν οι 
Φυςιοκράτεσ, οι οποίοι διατφπωςαν μια αντίλθψθ για τισ κοινωνικζσ τάξεισ με βάςθ 
μια ςειρά κεωρθτικζσ αφαιρζςεισ. Όμωσ θ κοινωνία (και οι τάξεισ) που 
περιζγραφαν οι Φυςιοκράτεσ ιταν και αυτι ιδεατι, ιταν ζνα "μοντζλο" που 
ονειρεφονταν να επιβάλουν, με τθ βοικεια τθσ μοναρχίασ, ςτθ Γαλλία: μια 
αγροτικι-καπιταλιςτικι κοινωνία που αντλοφςε τα χαρακτθριςτικά τθσ, α) από τθν 
πεποίκθςθ ότι μόνο θ αγροτικι οικονομία μπορεί να δθμιουργιςει ζνα πλεόναςμα 
πάνω από τα κόςτθ παραγωγισ και β) από τθν εξιδανίκευςθ οριςμζνων ςτοιχείων 
του βρετανικοφ καπιταλιςμοφ ςτο δεφτερο μιςό του 18ου αιϊνα.  

  

Ο Quesnay (1694-1774) όριηε ζτςι τρεισ τάξεισ: τθν "παραγωγικι τάξθ" (δθλαδι 
τουσ καπιταλιςτζσ-αγρότεσ και τουσ αγρεργάτεσ τουσ), τθ "ςτείρα τάξθ" (δθλαδι 
τουσ καπιταλιςτζσ, τουσ ανεξάρτθτουσ εργαηόμενουσ και τουσ μιςκωτοφσ 
εργαηόμενουσ των μθ-αγροτικϊν τομζων) και τθν "τάξθ των ιδιοκτθτϊν" (δθλαδι 
των γαιοκτθμόνων που πάχτωναν τα κτιματά τουσ ςτουσ καπιταλιςτζσ-αγρότεσ). Ο 
Turgot (1727-1781) βελτίωςε το φυςιοκρατικό αυτό κεωρθτικό ςχιμα 
διαχωρίηοντασ τουσ καπιταλιςτζσ-αγρότεσ από τουσ αγρεγράτεσ τουσ και τουσ 
καπιταλιςτζσ του μθ αγροτικοφ τομζα από τουσ εργαηόμενουσ του μθ αγροτικοφ 
τομζα. Προζκυψε ζτςι μια ιδεατι  οικονομία με πζντε (αντί τριϊν) τάξεισ. 

  

Ο AdamSmith βάηει τζρμα ςτισ κανονιςτικζσ προςεγγίςεισ, κζτοντασ ωσ αντικείμενο 
τθσ ανάλυςισ του αυτό που αντιλαμβανόταν ωσ το ουςιϊδεσ περιεχόμενο τθσ 
ανκρϊπινθσ οικονομίασ γενικά, (και το οποίο ςφμφωνα με τον  
Μαρξ δεν ιταν παρά το ιςτορικό πλαίςιο λειτουργίασ του καπιταλιςμοφ): τθν 
οικονομία τθσ γενικευμζνθσ εμπορευματοπαραγωγισ. το πλαίςιο αυτό ορίηει τισ 
τάξεισ με βάςθ τθν αντικειμενικι κζςθ των ατόμων που τισ απαρτίηουν ςτθν 
οικονομικι ηωι. Μ' άλλα λόγια θ αντικειμενικι ταξικι ζνταξθ κάκε ατόμου 
κεωρείται αποτζλεςμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ του λειτουργίασ, ανεξάρτθτα 
από τα ιδιαίτερά τθσ τεχνικά ι φυςικά χαρακτθριςτικά.  

  

υνακόλουκα, κάκε τάξθ ορίηεται από τθν Κλαςικι χολι τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ 
ςε αναφορά με τθν ιδιαίτερθ μορφι  ειςοδιματοσ  που αποκομίηει, ανεξάρτθτα 
από το αν το ειςόδθμα αυτό αποκτάται ςτον ζνα ι τον άλλο τομζα τθσ οικονομίασ.  
Ο Smith ορίηει ζτςι τρεισ τάξεισ: Σουσ καπιταλιςτζσ (ιδιοκτιτεσ των μζςων 
παραγωγισ) που αποκομίηουν ωσ ειςόδθμα  κζρδοσ, τουσ εργάτεσ, που 
αποκομίηουν ωσ ειςόδθμα  μιςκό, και τουσ γαιοκτιμονεσ, που αποκομίηουν ωσ 
ειςόδθμα (από τθν πάχτωςθ των χωραφιϊν τουσ ςτουσ καπιταλιςτζσ-αγρότεσ) 



πρόςοδο.  

  

Η αντίλθψθ αυτι για τθν ταξικι διαίρεςθ τθσ κοινωνίασ παραμζνει μια κεωρθτικι 
ςτακερά τθσ Κλαςικισ χολισ. [3]   Επιπλζον, ςτθν αντίλθψθ αυτι των κλαςικϊν 
οικονομολόγων για τθν ταξικι διαίρεςθ τθσ κοινωνίασ υπολανκάνει μια κεωρία 
ταξικισ εκμετάλλευςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ κεϊρθςθ τθσ διαίρεςθσ ςε τάξεισ 
ανάλογα με τον ιδιαίτερο τφπο ειςοδιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εργαςιακι 
κεωρία τθσ αξίασ, (ςφμφωνα με τθν οποία θ αξία ενόσ εμπορεφματοσ κακορίηεται 
από τθ ςυνολικι εργαςία που δαπανάται για τθν παραγωγι του), οδθγεί ςτθ 
κεωρία τθσ υπεραξίασ: ςτθ κεϊρθςθ, δθλαδι, του κζρδουσ ωσ του τμιματοσ 
εκείνου τθσ  κακαρισ (νζασ) αξίασ το οποίο παράγουν μεν οι εργαηόμενοι αλλά το 
ιδιοποιοφνται οι καπιταλιςτζσ.  

  

To κζρδοσ προκφπτει διότι ο μιςκόσ αποτελεί ζνα τμιμα μόνο τθσ παραχκείςασ 
(από τουσ εργάτεσ) κακαρισ αξίασ, κακϊσ από τθ "φφςθ" του είναι "θ τιμι θ 
αναγκαία όπωσ επιτρζψθ εισ τουσ εργάταστθν διατιρθςιν και διαιϊνιςιν τθσ τάξεϊσ 
των (...) επομζνωσ (...) εξαρτάται εκ τθσ τιμισ των ειδϊν διατροφισ και πρϊτθσ 
ανάγκθσ και των ανζςεων, των απαιτουμζνων δια τθν ςυντιρθςιν του εργάτου και 
τθσ οικογενείασ του" (Ricardo 1992, ςελ. 73). Η κεωρία τθσ υπεραξίασ αναπτφχκθκε 
όπωσ είναι γνωςτό από τον Μαρξ, υπάρχει όμωσ, υπό λανκάνουςα μορφι ςτο ζργο 
των Κλαςικϊν τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ και ιδιαίτερα του Ricardo, όπωσ άλλωςτε 
γίνεται φανερό από το απόςπαςμα που μόλισ παρακζςαμε. Επιπλζον, θ εργαςιακι 
κεωρία τθσ αξίασ αναπόφευκτα καταλιγει ςε μια αντίλθψθ ανταγωνιςμοφ ανάμεςα 
ςτο κεφάλαιο και τθν εργαςία. Διότι, αν αγνοιςουμε τθ γαιοπρόςοδο (και τθ φκορά 
των μζςων παραγωγισ) "θ ςυνολικι αξία των αγακϊν διαιρείται εισ δφο μόνον 
μζρθ: το εν αποτελείται εκ των κερδϊν του κεφαλαίου, το δε ζτερον εκ των 
θμερομιςκίων". υνεπϊσ (με δεδομζνθ τθν αξία των εμπορευμάτων - που 
κακορίηεται από τθν απαιτοφμενθ δαπάνθ εργαςίασ για τθν παραγωγι τουσ), "τα 
κζρδθ κα ιςαν υψθλά ι χαμθλά αναλόγωσ των χαμθλϊν ι υψθλϊν θμερομιςκίων" 
(Ricardo 1992, ςελ. 89). [4]     

  

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που θ κεωρία των κοινωνικϊν τάξεων αποτελεί ςτοιχείο 
τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ όςο καιρό κυριαρχεί ςτο εςωτερικό τθσ θ Κλαςικι χολι. 
Από τα μζςα του 19ου αιϊνα, δθλαδι από τθ ςτιγμι που κυριαρχοφν ςτθν 
οικονομικι ςκζψθ εκείνεσ οι κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που εκπθγάηουν από τθν 
απολογθτικι ιδεολογικι ςτάςθ (από τθν προςπάκεια υπεράςπιςθσ -αν όχι 
εξφμνθςθσ- του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ απζναντι ςτουσ επικριτζσ του), από 
εκείνθ τθ ςτιγμι λοιπόν, εξοβελίηεται ςταδιακά από τθν οικονομικι κεωρία θ 
ζννοια των κοινωνικϊν τάξεων.  

  

Ήδθ με το ζργο του J.-B. Say (1767-1832) επιχειρείται: α) μια υποκατάςταςθ τθσ 



εργαςιακισ κεωρίασ τθσ αξίασ από τθ κεωρία του υποκειμενικοφ οφζλουσ (ωσ 
προςδιοριςτικοφ παράγοντα για το ςχθματιςμό των τιμϊν) και β) μια 
υποκατάςταςθ τθσ κεωρίασ των τάξεων από τθ κεωρία των "ςυντελεςτϊν 
παραγωγισ". φμφωνα με τθν αντίλθψθ αυτι, που αποτελεί το κεωρθτικό κεμζλιο 
τθσ ςφγχρονθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ, ο κάκε ζνασ από τουσ (τρεισ) "ςυντελεςτζσ 
παραγωγισ" (κεφάλαιο, εργαςία, ζδαφοσ ι φυςικοί πόροι) παράγει το τμιμα 
εκείνο του κακαροφ προϊόντοσ το οποίο ειςπράττει ωσ ειςόδθμα ο κάτοχοσ του εν 
λόγω "ςυντελεςτι" (Rubin 1994, ς. 382 επ.). 

  

Η ςφγχρονθ νεοκλαςικι κεωρία απαλείφει κάκε ςτοιχείο τθσ κλαςικισ κεωρίασ των 
τάξεων που μπορεί να υπολανκάνει ακόμα και ςτθν αντίλθψθ περί "ςυντελεςτϊν 
παραγωγισ": για το ςκοπό αυτό ειςάγει το μοντζλο τθσ "κυκλικισ ροισ του 
ειςοδιματοσ" (το "ειςοδθματικό κφκλωμα"), το οποίο περιγράφει τθν 
αναπαραγωγι τθσ "οικονομίασ". το μοντζλο αυτό εμφανίηονται δφο μόνο τφποι 
οικονομικϊν υποκειμζνων: οι επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά. Σα νοικοκυριά (ι 
ακριβζςτερα τα άτομα-μζλθ των νοικοκυριϊν) είναι  κάτοχοι των διαφορετικϊν 
"ςυντελεςτϊν παραγωγισ", τουσ οποίουσ προςφζρουν (ανταλλάςςουν) ζναντι 
ειςοδιματοσ ςτισ επιχειριςεισ. Με το ειςόδθμά τουσ αυτό τα νοικοκυριά 
αγοράηουν τα "αγακά" που "προςφζρουν" (παράγουν) οι επιχειριςεισ.  

Με το "ειςοδθματικό κφκλωμα" εξαφανίηεται κάκε αναφορά ςτισ κοινωνικζσ 
ςχζςεισ παραγωγισ, δθλαδι ςτθ κζςθ και τθ λειτουργία των "ατόμων" ςτθ 
διαδικαςία παραγωγισ. υνακόλουκα εξοβελίηονται και οι κοινωνικζσ τάξεισ, ωσ 
κεωρθτικι κατθγορία ςυςτατικι τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ. (βλ. και Weeks 1989, 
ςελ. 12 επ.) Σα άτομα-καταναλωτζσ (μζλθ του νοικοκυριοφ) προςφζρουν τουσ 
όποιουσ "ςυντελεςτζσ παραγωγισ" διακζτουν (εργαςία, κεφάλαιο, γθ. ..) ανάλογα 
με το ειςόδθμα που "επικυμοφν" να αποκτιςουν, ι τισ "επιλογζσ" τουσ ανάμεςα ςε 
"ελεφκερο χρόνο" και "εργαςία". Η κυρίαρχθ (νεοκλαςικι) οικονομικι κεωρία 
αποκλείει κάκε ζννοια κοινωνικισ τάξθσ (και επομζνωσ ταξικοφ ανταγωνιςμοφ, ι 
ταξικισ εκμετάλλευςθσ). 

Ο εξοβελιςμόσ τθσ ζννοιασ "κοινωνικζσ τάξεισ" από το κεωρθτικό ςφςτθμα που 
ονομάηεται "οικονομικι επιςτιμθ" προςδίδει ςτθν ζννοια αυτι ζνα αμιγϊσ 
κοινωνιολογικό χαρακτιρα. Πλζον είναι θ Κοινωνιολογία που κεωρεί τισ κοινωνικζσ 
τάξεισ ωσ ζνα από τα αντικείμενά τθσ, το οποίο ςυχνά ςχετίηεται με τθν ζννοια τθσ  

εξουςίασ. Η τελευταία αυτι ζννοια (εξουςία) διατυπϊκθκε βζβαια καταρχιν ςτο 
πλαίςιο τθσ νεϊτερθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ και κεωρίασ (Hobbes, Machiavelli, 
Spinoza. ..) για να περιγράψει τθν "πολιτικι κυριαρχία" του θγεμόνα ι του κράτουσ, 
ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αντίλθψθ περί κοινωνικϊν τάξεων: Η εξουςία 
προςεγγίηεται ωσ θ διαδικαςία ι το αποτζλεςμα τθσ "ενοποίθςθσ" των 
μεμονωμζνων ατόμων ςε "πολιτικι κοινότθτα". [5]   

  

Η κοινωνιολογικι προςζγγιςθ των εννοιϊν "εξουςία" και "κοινωνικζσ τάξεισ" δεν 
ανατρζπει αυτι τθ κεμελιϊδθ κζςθ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ, ςφμφωνα με τθν 



οποία θ εξουςία και θ κοινωνία δεν είναι παρά θ "κοινωνικοποίθςθ" και θ 
ςυγκρότθςθ ςε "Πολιτεία" των μεμονωμζνων ατόμων, τα οποία εκλαμβάνονται ωσ 
οι  πρωταρχικζσ  (βουλθςιακζσ ι/και ορκολογικζσ)  οντότθτεσ κάκε "κοινότθτασ". 
  

2. Η ζννοια των "κοινωνικϊν τάξεων" ςτθν Κοινωνιολογία 

  

Η κοινωνιολογικι προςζγγιςθ των τάξεων εντάςςεται ςτθ γενικότερθ 
κοινωνιολογικι προβλθματικι περί "κοινωνικϊν ομάδων". [6]  Οι "ομάδεσ" 
προκφπτουν με βάςθ ποικίλεσ και διαφορετικζσ μεταξφ τουσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ 
(διαδικαςίεσ "κοινωνικοποίθςθσ" των ατόμων) και αντίςτοιχα κεωρθτικά κριτιρια: 
τθ λειτουργία των κρατικϊν μθχανιςμϊν (κρατικι γραφειοκρατία, ςτρατιωτικοί 
κ.λπ.), κρθςκευτικζσ, πολιτιςτικζσ ι φυλετικζσ ιδιαιτερότθτεσ, ιδεολογικζσ 
ςυνιςτϊςεσ, οικονομικζσ διαφοροποιιςεισ [7]  θλικιακά χαρακτθριςτικά κ.λπ. Οι 
κοινωνικοί προςδιοριςμοί που ςυγκροτοφν τα άτομα ςε ποικίλεσ "ομάδεσ" 
(οριςμζνεσ από τισ οποίεσ μπορεί να αποτελοφν "τεμνόμενα ςφνολα") κεωροφνται 
ωσ προδεδομζνεσ εμπειρικζσ οντότθτεσ ("το" κράτοσ, "οι" κρθςκείεσ... ) που δεν 
χριςουν περαιτζρω κεωρθτικισ ερμθνείασ. [8]  Αντίςτοιχα, τα άτομα κεωροφνται ότι 
εντάςςονται ς' αυτζσ τισ ομάδεσ ανάλογα με τα εγγενι ("ανκρϊπινα") 
χαρακτθριςτικά τουσ ("ψυχολογικζσ" ροπζσ, "ανάγκεσ" κ.ο.κ.). [9]   

  

     Αντίκετα με τθν προςζγγιςθ τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ, θ 
κοινωνιολογικι προςζγγιςθ των τάξεων ςτθρίηεται ζτςι κατά κανόνα ςε "χαλαρά", 
από κεωρθτικι άποψθ, κριτιρια. Μ' άλλα λόγια δεν αναηθτά αιτιϊδεισ-δομικζσ 
ςχζςεισ που εντοπίηουν τα ουςιϊδθ-ειδοποιά χαρακτθριςτικά των κοινωνικϊν 
ςχζςεων, με βάςθ τα οποία κα μποροφςαν να οριςτοφν ςτθ ςυνζχεια και οι 
κοινωνικζσ τάξεισ, ωσ θ κυρίαρχθ όψθ αυτϊν των κοινωνικϊν ςχζςεων. Πρόκειται 
αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ τθσ κοινωνιολογικισ προςζγγιςθσ, λιγότερο για μια 
κεωρθτικι ςφνκεςθ και περιςςότερο για μια κατθγοριοποίθςθ των άπειρων 
παραλλαγϊν τθσ εμπειρικά διαπιςτϊςιμθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Κι αυτό 
γιατί ςτθ βάςθ τθσ κοινωνιολογικισ προςζγγιςθσ υπολανκάνει πάντα θ ιδζα ότι το 
άτομο είναι θ ςε τελευταία ανάλυςθ κακοριςτικι κατθγορία: το άτομο δεν 
υπόκειται ςε  ζνα κυρίαρχο τφπο κοινωνικϊν κακοριςμϊν (κοινωνικϊν ςχζςεων), 
αλλά μπορεί να ενταχκεί ςε όςεσ "ομάδεσ" είναι κάκε φορά δυνατόν να προκφψουν 
από το πλικοσ των "δεδομζνων" (και εμπειρικά εμφανϊν) "ροπϊν 
κοινωνικοποίθςθσ", καμιά από τισ οποίεσ δεν κεωρείται ωσ θ κυρίαρχθ. 

  
   Τπό αυτά τα κεωρθτικά δεδομζνα, θ τάξθ, ωσ "κοινωνικι ομάδα" που 
διαμορφϊνεται ςτο ζδαφοσ ενόσ "κοινοφ ςυμφζροντοσ", γίνεται αντιλθπτι 
ανάλογα με τον οριςμό αυτοφ του "κοινοφ ςυμφζροντοσ". τθν περίπτωςθ τθσ 
Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ κάκε τζτοιοσ οριςμόσ του "κοινοφ ςυμφζροντοσ" 
περιττεφει, εφόςον είναι προφανζσ ότι θ ιδιαίτερθ κζςθ ςτθν παραγωγι κάκε τάξθσ 
και θ ςυνακόλουκθ ιδιαίτερθ μορφι ειςοδιματόσ τθσ, ορίηει και το πλαίςιο του 
ταξικοφ "κοινοφ ςυμφζροντοσ": Αφξθςθ των κερδϊν και τθσ μερίδασ (του ποςοςτοφ 



ςτο κακαρό προϊόν) των κερδϊν ι αντίςτοιχα τθσ προςόδου από τθ μια μεριά, 
αφξθςθ του πραγματικοφ μιςκοφ και τθσ μερίδασ των μιςκϊν από τθν άλλθ. τθν 
κοινωνιολογικι προςζγγιςθ, απαιτείται θ οριοκζτθςθ των εκάςτοτε κυρίαρχων 
"ροπϊν κοινωνικοποίθςθσ", για να οριοκετθκοφν αντίςτοιχα οι "κοινότθτεσ 
ςυμφερόντων" και οι τάξεισ. Είναι ζτςι κατανοθτό γιατί, π.χ., επιλζγονται ςυχνά 
κριτιρια "πολιτικισ εξουςίασ" (ακριβζςτερα, το κριτιριο ότι μια ιςτορικά 
ςχθματιςμζνθ κοινωνικι "κάςτα" ςτελεχϊνει τισ ανϊτατεσ κζςεισ του κρατικοφ 
μθχανιςμοφ) για να οριςτεί θ "πολιτικά κυρίαρχθ τάξθ" ι "θ πολιτικι ολιγαρχία". 

  

      Όμωσ, ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που θ κοινωνιολογικι προςζγγιςθ επιχειρεί 
να οριοκετιςει τα "κοινά ςυμφζροντα" καταρχιν ςτο οικονομικό επίπεδο τθσ 
κοινωνίασ, τα αποτελζςματα χαρακτθρίηονται και πάλι από μια ςχετικι κεωρθτικι 
χαλαρότθτα, εφόςον δεν γίνονται αντιλθπτά τα δομικά χαρακτθριςτικά των 
κοινωνικϊν ςχζςεων παραγωγισ.  

  

    Χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα αποτελεί θ ανάλυςθ του MaxWeber, καίτοι 
ςυνιςτά μια από τισ ςπάνιεσ απόπειρεσ αυςτθρισ κεωρθτικισ κεμελίωςθσ των 
τάξεων. Ο Weber ορίηει τισ τάξεισ ςτθ βάςθ ενόσ αντικειμενικά υφιςτάμενου κοινοφ 
ςυμφζροντοσ: "Σαξικι κατάςταςθ και τάξθ ςθμαίνει κακ' αυτιν απλϊσ 
πραγματικότθτεσ ταυτόςθμων (ι όμοιων) τυπικϊν καταςτάςεων ςυμφζροντοσ, ςτισ 
οποίεσ ο κακζνασ βρίςκεται ςτθν ίδια κζςθ όπωσ πολλοί άλλοι" (Weber 1947, ςελ. 
177). Με βάςθ αυτό τον οριςμό ορίηει δφο βαςικζσ ταξικζσ ομάδεσ: Αυτιν των 
"ειςοδθματιϊν" ι "προνομιοφχων ιδιοκτθςιακϊν τάξεων" 
(PositivprivilegierteBesitzklassen) και αυτιν των "μθ-προνομιοφχων ιδιοκτθςιακϊν 
τάξεων" (NegativprivilegierteBesitzklassen). τθν πρϊτθ ταξικι ομάδα κεωρεί ότι 
ανικουν "α) οι ειςοδθματίεσ ανκρϊπων (δουλοκτιτεσ), β) οι ειςοδθματίεσ γθσ, γ) οι 
ειςοδθματίεσ ορυχείων, δ) οι ειςοδθματίεσ εγκαταςτάςεων (κάτοχοι παραγωγικϊν 
εγκαταςτάςεων και μθχανθμάτων), ε) οι ειςοδθματίεσ πλοίων, ςτ) οι πιςτωτζσ, η) οι 
ειςοδθματίεσ αξιογράφων" (Weber 1947, ςελ. 178). "Μθ-προνομιοφχεσ 
ιδιοκτθςιακζσ τάξεισ" αποτελοφν: "α) όςοι είναι αντικείμενο κατοχισ από τρίτουσ, 
β) οι κοινωνικά υποβιβαςκζντεσ (Deklassierte), γ) οι καταχρεωμζνοι, δ) οι 'φτωχοί'" 
(Weber 1947, ςελ. 177).  

  

     Είναι φανερό ότι με τον οριςμό αυτό ςυνακροίηονται από κοινοφ και 
εξομοιϊνονται τάξεισ που ανικουν ςε εντελϊσ διαφορετικά ςυςτιματα και τφπουσ 
οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ (όπωσ οι δουλοκτιτεσ και οι καπιταλιςτζσ, ι οι δοφλοι -
και δουλοπάροικοι- με τουσ μιςκωτοφσ εργάτεσ), ι τάξεισ που ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ιςτορικζσ περιόδουσ ζχουν ζντονα αποκλίνοντα ι/και αντικρουόμενα ςυμφζροντα 
(όπωσ οι γαιοκτιμονεσ και οι καπιταλιςτζσ, ιδίωσ κατά τθν περίοδο που 
προθγικθκε τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ), χωρίσ επαρκι κεωρθτικι 
τεκμθρίωςθ. Παράλλθλα, διαφοροποιοφνται ςχετικά μεταξφ τουσ ομάδεσ 
καπιταλιςτϊν-επιχειρθματιϊν (όπωσ οι βιομθχανοι και οι εφοπλιςτζσ). Από τθν 
άλλθ μεριά, ωσ ίδιον των εργατϊν δεν εμφανίηεται θ μιςκωτι ςχζςθ, αλλά το 



γεγονόσ ότι δεν κατζχουν παραγωγικι ιδιοκτθςία ("κοινωνικά υποβιβαςκζντεσ"). [10] 

 τα κετικά τθσ προςζγγιςθσ του Weber κα πρζπει, πάντωσ, να επιςθμάνουμε ότι 
(αντίκετα με πολλζσ νεϊτερεσ προςεγγίςεισ) [11]  εντοπίηει τθ διαχωριςτικι γραμμι 
ανάμεςα ςτισ (οικονομικά) κυρίαρχεσ και ςτισ οικονομικά κυριαρχοφμενεσ τάξεισ. 
(Για μια υπεράςπιςθ τθσ βαςικισ προβλθματικισ του M. Weber βλ. Giddens 1984, 
ιδίωσ Κεφ. 2, ςς. 46-60. το ίδιο βιβλίο παρατίκεται μια ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ 
των κυριότερων νεϊτερων κοινωνιολογικϊν προςεγγίςεων ςτθν ζννοια των 
κοινωνικϊν τάξεων: Κεφ. 3, ςς. 61-96 και Κεφ. 14-15, ςς. 317-365). 

  

      Η κοινωνιολογικι ανάλυςθ των τάξεων αφινει επομζνωσ ανεκμετάλλευτο το 
επιςτθμονικό περιεχόμενο που περιείχαν οι αναλφςεισ και οι εννοιολογικζσ 
κατθγορίεσ τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ.  Η μόνθ προςζγγιςθ που 
"περιζςωςε" τον επιςτθμονικό πυρινα τθσ κεωρίασ των τάξεων που διατφπωςε θ 
Κλαςικι Πολιτικι Οικονομία, για να τον μεταςχθματίςει ςτθ ςυνζχεια και να τον 
εντάξει ςτθ δικι τθσ γενικότερθ κεϊρθςθ τθσ κοινωνίασ, είναι ο μαρξιςμόσ. 
Ημαρξιςτικι κεωρία επαναςτατικοποίθςε τθν Κλαςικι Οικονομικι προςζγγιςθ, 
δίνοντάσ τθσ ζνα αμιγϊσ μθ-οικονομιςτικό και μθ-μθχανιςτικό "ςχεςιακό" 
περιεχόμενο.  

  

     3. Η μαρξιςτικι προςζγγιςθ [12]  

  

     Η Κλαςικι Πολιτικι Οικονομία κεϊρθςε ωσ το κακοριςτικό χαρακτθριςτικό τθσ 
καπιταλιςτικισ κοινωνίασ (τθν οποία αντιλαμβανόταν ωσ τθν "κοινωνία γενικά") τθ 
γενικευμζνθ εμπορευματικι παραγωγι. φμφωνα με τον Smith, θ πλιρθσ κυριαρχία 
αυτισ τθσ οικονομικισ μορφισ (τθσ γενικευμζνθσ εμπορευματοπαραγωγισ) κα 
οδθγιςει αναπόφευκτα και ςτο πολιτικό κακεςτϊσ "τθσ ιδανικισ ελευκερίασ και 
ιδανικισ δικαιoςφνθσ" (Smith 1981,IV.ix.28, ς. 674), δθλαδι ςτο αναπτυγμζνο 
αςτικό-κοινοβουλευτικό πολιτικό ςφςτθμα. Αυτό ςιμαινε όχι μόνο ότι οι 
οικονομικζσ διαδικαςίεσ είναι ιςτορικά ιςχυρότερεσ από τισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ, 
αλλά και ότι θ οικονομία μπορεί να μελετθκεί ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ όψεισ τθσ 
κοινωνικισ ηωισ. Με βάςθ αυτι τθν αρχι θ Κλαςικι χολι τθσ Πολιτικισ 
Οικονομίασ υιοκετεί ωσ αντικείμενό τθσ τθν οικονομία και κοινωνία [13]  τθσ 
γενικευμζνθσ εμπορευματοπαραγωγισ, όπου, βζβαια, ςτα εμπορεφματα  
ςυγκαταλζγεται και θ "εργαςία" (θ εργαςιακι δφναμθ). το πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ 
αυτισ (που ςτα γραπτά του Ricardo πιρε τον πιο κεωρθτικό τθσ χαρακτιρα και 
αγνόθςε όλεσ τισ δευτερεφουςεσ μορφζσ τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ), 
διατυπϊκθκε το κεωρθτικό ςχιμα των τριϊν τάξεων (γαιοκτιμονεσ, καπιταλιςτζσ, 
μιςκωτοί εργάτεσ) που πιο πάνω περιγράψαμε. 

  

    Ο Μαρξ υιοκετεί τθν προςζγγιςθ τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ για τισ τάξεισ 
ωσ τθν καταρχιν κεωρθτικι προχπόκεςθ για τθ διατφπωςθ τθσ κεωρίασ των 



τάξεων. [14]  Η κζςθ των "ατόμων" ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ παραγωγισ αποτελεί τον 
καταρχιν όρο που κακορίηει τθν ταξικι τουσ ζνταξθ. 

  

     Εντοφτοισ, ο Μαρξ δεν περιορίηεται ςτθ κζςθ αυτι. Εντοπίηει, απομονϊνει και 
αναπτφςςει το "ςχεςιακό ςτοιχείο" που περιζχει θ κζςθ των Κλαςικϊν 
οικονομολόγων και με τον τρόπο αυτό διατυπϊνει μια νζα κεωρία των  κοινωνικϊν 
ςχζςεων, και των τάξεων ωσ κυρίαρχων παραμζτρων αυτϊν των ςχζςεων. Ο Μαρξ 
επεξεργάςτθκε τθ κζςθ των κλαςικϊν τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ ςε δφο 
κατευκφνςεισ: 

  

     α) Ανζδειξε το ςτοιχείο του ταξικοφ ανταγωνιςμοφ, των αντικρουόμενων 
ςυμφερόντων ανάμεςα ςτισ κφριεσ τάξεισ τθσ καπιταλιςτικισ κοινωνίασ και ιδίωσ 
ανάμεςα ςτουσ κεφαλαιοκράτεσ και τουσ μιςκωτοφσ εργάτεσ. Πολφ περιςςότερο, 
ςυνζλαβε τθν ενότθτα ανάμεςα ςτισ ανταγωνιςτικζσ τάξεισ τθσ κοινωνίασ, τθν 
ενότθτα και ςυνοχι τθσ κοινωνίασ, με όρουσ κοινωνικισ-ταξικισ εξουςίασ:  

  

     Η εξουςία δεν αποτελεί πλζον το "δικαίωμα του κυριάρχου" ι τθν "εξουςία του 
κράτουσ" απζναντι ςτουσ (ίςουσ και ελεφκερουσ) πολίτεσ, αλλά μια ςυγκεκριμζνθ 
μορφι  ταξικισ κυριαρχίασ. Η εξουςία είναι πάντα ταξικι εξουςία, εξουςία μιασ 
τάξθσ (ι ενόσ ςυναςπιςμοφ τάξεων), τθσ άρχουςασ τάξθσ, πάνω ςτισ υπόλοιπεσ, τισ 
κυριαρχοφμενεσ τάξεισ τθσ κοινωνίασ. Η εξουςία αυτι, που παγιϊνεται με βάςθ τισ 
κυρίαρχεσ κοινωνικζσ δομζσ, διαςφαλίηεται μζςα από τον ταξικό ανταγωνιςμό, τθν 
πάλθ των τάξεων. Η ςυγκεκριμζνθ ενότθτα τθσ κοινωνίασ είναι λοιπόν αδιαχϊριςτθ 
από τθν ενότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ταξικισ εξουςίασ, θ οποία διαςφαλίηεται μζςα 
ςτθν πάλθ των τάξεων. „Εκείνο που ςυνδζει μεταξφ τουσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και 
τα άτομα δεν είναι ζνα ανϊτερο κοινό ςυμφζρον ι μια ζννομθ τάξθ, αλλά μια 
ςφγκρουςθ ςε διαρκι ανάπτυξθ" (Μπαλιμπάρ 1989, ςελ. 78). [15]  

  

     Η μαρξιςτικι κεωρία των τάξεων αποτελεί ζτςι  κεωρία τθσ ταξικισ εξουςίασ 
μζςα ςτθν πάλθ των τάξεων. Οι τάξεισ, ωσ αμιγϊσ ςχεςιακι πραγματικότθτα, 
ορίηονται αποκλειςτικά ςτο πεδίο τθσ πάλθσ των τάξεων. Δεν προχπάρχουν τθσ 
πάλθσ των τάξεων, ςυνεπϊσ "δεν μποροφν να οριςτοφν χωριςτά θ μια από τθν 
άλλθ, αλλά μόνο μζςω τθσ κοινωνικισ  ςχζςθσ ενόσ ανταγωνιςμοφ, ο οποίοσ φζρνει 
αντιμζτωπθ τθ μια τάξθ με τθν άλλθ" (Balibar 1986, ς. 620).  Αυτό ςθμαίνει ότι κατά 
κφριο λόγο οι τάξεισ γίνονται αντιλθπτζσ ωσ κοινωνικζσ ςχζςεισ και πρακτικζσ και 
όχι ωσ "ομάδεσ ατόμων". [16]   Η κζςθ αυτι αποκτά, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, 
ιδιαίτερθ ςθμαςία αναφορικά με τθ κεωρία τθσ „ταξικισ πολυςκζνειασ". 

  

     Οι ταξικζσ πρακτικζσ, που αναπτφςςονται πάντα ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ 



ταξικισ κυριαρχίασ, ζχουν ζτςι αντικειμενικι υπόςταςθ, ανεξάρτθτα από τθ 
δυνατότθτα ι μθ (ςε κάκε ςυγκυρία) να αποκτιςουν ςυνείδθςθ των κοινϊν ταξικϊν 
τουσ ςυμφερόντων όςοι εντάςςονται ςτισ καταπιεηόμενεσ και υποκείμενεσ ςε 
εκμετάλλευςθ τάξεισ, ι, ακόμα περιςςότερο, να γίνουν φορείσ μιασ ταξικισ  

πολιτικισ (βλ. και Δθμοφλθσ 1994). [17]  Μάλιςτα, ζνα καίριο ςτοιχείο τθσ ταξικισ 
εξουςίασ είναι θ ικανότθτά τθσ να αποτρζπει τθ ςυνειδθτοποίθςθ των κοινϊν 
ταξικϊν ςυμφερόντων όςων εντάςςονται ςτισ κυριαρχοφμενεσ και υφιςτάμενεσ 
οικονομικι εκμετάλλευςθ τάξεισ. 

  

   β) Παράλλθλα με τθ ςυγκρότθςθ τθσ κεωρίασ τθσ ταξικισ εξουςίασ ςτο πλαίςιο 
τθσ πάλθσ των τάξεων, ο Μαρξ αντιλαμβάνεται ότι οι ςυγκεκριμζνεσ κοινωνίεσ 
αποτελοφνται από ζνα μωςαϊκό κοινωνικϊν-ταξικϊν ςχζςεων (και ςυγκεκριμζνων 
ιςτορικϊν εκφάνςεων αυτϊν των κοινωνικϊν ςχζςεων), που δεν ανικουν όλεσ ςτον 
ίδιο τφπο κοινωνικισ ςυνοχισ (ςτον ίδιο τφπο ταξικισ εξουςίασ). Αντίκετα, 
αποτελοφν το ςυγκεκριμζνο ιςτορικό αποτζλεςμα τθσ εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ, θ 
οποία κατά κανόνα επιτρζπει τθν "επιβίωςθ" ςτοιχείων από προθγοφμενουσ 
τφπουσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ, από ιςτορικά προθγοφμενα ςυςτιματα ταξικισ  
εξουςίασ  (π.χ.  φεουδαρχία).   

  

       Αναηθτά  ζτςι  και  απομονϊνει  τα  ςτοιχεία  εκείνα  των  κοινωνικϊν ςχζςεων  
που:  1)  υνιςτοφν  το  ειδοποιό  χαρακτθριςτικό  του  καπιταλιςμοφ,  τθσ  κάκε  
καπιταλιςτικισ  κοινωνίασ,  τθσ  καπιταλιςτικισ  ταξικισ  κυριαρχίασ  γενικά,  και  το  
διακρίνει  από  τα  αντίςτοιχα  ςτοιχεία  άλλων  τφπων  ταξικισ  κυριαρχίασ  (και, 
αντίςτοιχα,  οργάνωςθσ  τθσ  κοινωνίασ).  2)  Αποτελοφν  τον  μόνιμο,  αναλλοίωτο",  
πυρινα  του  καπιταλιςτικοφ  ςυςτιματοσ  ταξικισ  κυριαρχίασ,  ανεξάρτθτα  από  
τθν  ιδιαίτερθ  εξζλιξθ  τθσ  κάκε  φορά  μελετϊμενθσ  ςυγκεκριμζνθσ  
(καπιταλιςτικισ)  κοινωνίασ.  Απομακρφνει δθλαδι  εκείνα  τα  αποτελζςματα  τθσ  
πάλθσ  των  τάξεων  που  εγγράφονται  ςτισ  ςυγκεκριμζνεσ  ανά  περίπτωςθ  
μορφζσ  ιςτορικισ  εμφάνιςθσ του  καπιταλιςτικοφ  ςυςτιματοσ  χωρίσ  να  
αποτελοφν  κατ'  ανάγκθν  ςτοιχεία  του  πυρινα  των  ταξικϊν  ςχζςεων  εξουςίασ. 

  

      Προκφπτει  ζτςι  ζνα  νζο  κεωρθτικό  αντικείμενο:  Ο  (καπιταλιςτικόσ)  τρόποσ  
παραγωγισ.  Με  βάςθ  τθ  κεωρθτικι  ανάλυςθ των  τρόπων  παραγωγισ  μπορεί  
ςτθ  ςυνζχεια  να  μελετθκεί  ςε  βάκοσ  κάκε  ςυγκεκριμζνθ  ταξικι  κοινωνία, 
(κάκε  ςυγκεκριμζνοσ  ταξικόσ  κοινωνικόσ  ςχθματιςμόσ). 

  

Ασ  ςυνοψίςουμε:  Ο  Μαρξ  και  θ  μαρξιςτικι  κεωρία  μετά  τον  Μαρξ  
κεμελιϊνουν  τθ  κεωρία  τθσ  πάλθσ  των  τάξεων  με  βάςθ  τθ  κεωρθτικι  κζςθ 

ότι  οι  ςχζςεισ  που  ςυνζχουν  τθν  κοινωνία  είναι  κατά  κφριον  λόγο  ςχζςεισ  



εξουςίασ  μιασ  τάξθσ  (ι  ενόσ  ςυναςπιςμοφ  ταξικϊν  δυνάμεων)  πάνω  ςτισ  
υπόλοιπεσ  τάξεισ  τθσ  κοινωνίασ. Ότι επιπλζον,  οι  κοινωνικζσ  αυτζσ  ςχζςεισ  
εξουςίασ  οργανϊνονται  ιςτορικά,  ςτισ  διαφορετικζσ  χϊρεσ  και  ςτισ  
διαφορετικζσ  εποχζσ,  με  διαφορετικοφσ  τρόπουσ.  Αυτό  ςθμαίνει  ότι  αν  
κάνουμε  αφαίρεςθ  από  τισ  ιδαίτερεσ  μορφζσ  με  τισ  οποίεσ  εμφανίηονται  οι  
κοινωνικζσ   

ςχζςεισ  ςε  κάκε  χϊρα  και  κάκε  ιςτορικι  ςτιγμι  και  αναηθτιςουμε  τα  
βακφτερα,  δομικά  ςτοιχεία  αυτϊν  των  ςχζςεων,    κα  διαπιςτϊςουμε ότι  
υπάρχουν  οριςμζνοι  χαρακτθριςτικοί  τρόποι  οργάνωςθσ  των κοινωνιϊν  (τθσ  
κοινωνικισ  εξουςίασ),  οι  οποίοι  είναι  κάκε  φορά  οι  κυρίαρχοι.  ε  κάκε  ζνα  
από  αυτοφσ  τουσ  τρόπουσ  κοινωνικισ  οργάνωςθσ,  που  ονομάηονται τρόποι  
παραγωγισ, αντιςτοιχεί μια ενότθτα  οικονομικϊν,  πολιτικϊν  και  ιδεολογικϊν  
δομϊν  ενόσ ςυγκεκριμζνου  τφπου:  Αντιςτοιχεί  δθλαδι  ζνασ  ςυγκεκριμζνοσ  
τφποσ  οικονομικισ  κυριαρχίασ  και  εκμετάλλευςθσ,  ζνασ  αντίςτοιχοσ  τφποσ 
οργάνωςθσ  τθσ  πολιτικισ  εξουςίασ,  θ  κυριαρχία  ενόσ  ςυγκεκριμζνου τφπου  
ιδεολογικϊν  μορφϊν.     

  

      4. Η μαρξιςτικι ζννοια του τρόπου παραγωγισ και οι τάξεισ   

  

       Κάκε  τρόποσ  παραγωγισ  ζχει    ςαν  βαςικό  κεμζλιό  του  τθ  ςχζςθ  των  
κοινωνικϊν  τάξεων  (αυτϊν  που  παράγουν  και  αυτϊν  που  ιδιοποιοφνται  το  
πλεόναςμα  αυτισ  τθσ  παραγωγισ)  με  τα  μζςα  παραγωγισ  (άρα  και  με  το  
πραγόμενο  προϊόν),  χωρίσ  όμωσ  να  περιορίηεται  ς'  αυτζσ  μόνο  τισ  
"οικονομικζσ"  ςχζςεισ. [18]    

  

     Ο  καπιταλιςτικόσ  τρόποσ  παραγωγισ  για  παράδειγμα,  αποτελεί  ακριβϊσ  τον  
αιτιακό  πυρινα  των  ςυνολικϊν  καπιταλιςτικϊν  ςχζςεων  εξουςίασ  (κι  όχι  τισ  
κοινωνικζσ  ςχζςεισ  αυτζσ    κακαυτζσ),  τισ  κεμελιϊδεισ  κοινωνικζσ-ταξικζσ  
αλλθλεξαρτιςεισ  που  ορίηουν  ζνα  ςφςτθμα  κοινωνικισ  εξουςίασ  (μια  
κοινωνία)  ωσ  καπιταλιςτικό  ςφςτθμα.  Θεμελιϊνεται  ςτθν    κεφαλαιακι  ςχζςθ 
καταρχιν  ςτο  επίπεδο  τθσ  παραγωγισ:  ςτον  αποχωριςμό  του  εργαηόμενου  
από  τα  μζςα  παραγωγισ  (που  μετατρζπεται  ζτςι  ςτο  οικονομικό  επίπεδο  ςε  
μιςκωτό  εργάτθ  -κάτοχο  απλϊσ  τθσ  εργαςιακισ  του  δφναμθσ-  και  ςτο  
δικαιοπολιτικό  επίπεδο  ςε  ελεφκερο  πολίτθ)  και  ςτθν  πλιρθ  ιδιοκτθςία  των  
μζςων  παραγωγισ  από  τον  κεφαλαιοκράτθ:  Πλιρθσ  ιδιοκτθςία  των  μζςων  
παραγωγισ  ςθμαίνει  ότι  ο  κεφαλαιοκράτθσ  ζχει  τόςο  τθ  νομι  των  μζςων  
παραγωγισ  (τθν  εξουςία  να  τα  κζτει  ςε  λειτουργία)  όςο  και  τθν  κυριότθτά  
τουσ  (τθν  εξουςία  να  ιδιοποιείται  το  παραγόμενο  υπερπροϊόν).   

  

     Ο  (καπιταλιςτικόσ)  τρόποσ  παραγωγισ  δεν  ςυμπυκνϊνει  ζτςι αποκλειςτικά 



(οφτε κυρίαρχα) μια οικονομικι ςχζςθ (όπωσ, αντίκετα, ςυνζβαινε με τισ τάξεισ ςτο 
κεωρθτικό ςφςτθμα τθσ Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ),  αλλά  αναφζρεται  ς'  
όλα  τα  κοινωνικά  επίπεδα.. '  αυτόν  εμπεριζχεται  και  ο  πυρινασ  των  
καπιταλιςτικϊν)  πολιτικϊν  και  ιδεολογικϊν    ςχζςεων  εξουςίασ.  τον  
καπιταλιςτικό  τρόπο  παραγωγισ  αποτυπϊνεται  ζτςι  θ  ςυγκεκριμζνθ  υλικότθτα  
τθσ  καπιταλιςτικισ  κρατικισ  δομισ.  Αποκαλφπτεται  επομζνωσ  ότι  θ 
καπιταλιςτικι  τάξθ  κατζχει  όχι  μόνο  τθν  οικονομικι  αλλά  και  τθν πολιτικι  
εξουςία:  όχι  γιατί  οι  καπιταλιςτζσ  επανδρϊνουν  τισ  ανϊτατεσ  πολιτικζσ  κζςεισ  
του  κράτουσ,  αλλά  γιατί  θ  δομι  του  πολιτικοφ  ςτοιχείου  ςτισ  καπιταλιςτικζσ  
κοινωνίεσ  και  ειδικότερα του  καπιταλιςτικοφ  κράτουσ  (θ  ιεραρχικι-
γραφειοκρατικι  διάρκρωςι  του,  θ  "αταξικι"  λειτουργία  του  με  βάςθ  τουσ  
κανόνεσ  του  Δικαίου  κ.λπ.)  αντιςτοιχεί  και  εξαςφαλίηει  τθ  διατιρθςθ  και  
αναπαραγωγι  τθσ  ςυνολικισ  καπιταλιςτικισ  ταξικισ  κυριαρχίασ.  Ομοίωσ  
γίνεται  φανερό  ότι  θ  δομι  τθσ  κυρίαρχθσ  αςτικισ  ιδεολογίασ  (θ  ιδεολογία των  
ατομικϊν  δικαιωμάτων  και  τθσ  ιςοπολιτείασ,  τθσ  εκνικισ  ενότθτασ  και  του  
κοινοφ  -εκνικοφ-  ςυμφζροντοσ,  κ.ο.κ.)  αντιςτοιχεί  ςτθ  διαιϊνιςθ  και  
αναπαραγωγι  τθσ  καπιταλιςτικισ  τάξθσ  πραγμάτων.  Η  κυρίαρχθ  ιδεολογία  
αποτελεί  ζτςι  μια  διαδικαςία  εμπζδωςθσ  των  καπιταλιςτικϊν  ταξικϊν  
ςυμφερόντων,  μζςω ακριβϊσ  τθσ  υλικότθτάσ  τθσ  ωσ  "βιωματικισ  πρακτικισ",  
ωσ  "τρόπου  ηωισ"  όχι  μόνο  των  κυρίαρχων  αλλά,  υπό  παραλλαγμζνθ  μορφι,  
και  των  κυριαρχοφμενων  τάξεων. [19]   

  

      τουσ  προκαπιταλιςτικοφσ  τρόπουσ  παραγωγισ,  αντίκετα,  θ  ιδιοκτθςία  τθσ  
κυρίαρχθσ  τάξθσ  πάνω  ςτα  μζςα  παραγωγισ  δεν  είναι  ποτζ  πλιρθσ.  Οι  
εργαηόμενεσ-κυριαρχοφμενεσ  τάξεισ  διατθροφν  τθ  νομι  των  μζςων  παραγωγισ,  
γεγονόσ  που  ςυνδζεται  με  αντίςτοιχεσ  ςθμαντικζσ  διαφοροποιιςεισ  ςτθ  δομι  
και  των  άλλων  κοινωνικϊν  επιπζδων,  του  πολιτικοφ  και  του  ιδεολογικοφ.  Η  
οικονομικι  εκμετάλλευςθ,  δθλαδι  θ  απόςπαςθ  του  υπερπροϊόντοσ  από  τον 
εργαηόμενο  (που,  π.χ.,  ςτθ  φεουδαρχία  παίρνει  τθ  μορφι  τθσ  αγγαρίασ),  ζχει  
ωσ  ςυμπλθρωματικό  τθσ  ςτοιχείο  τον  άμεςο  πολιτικό  καταναγκαςμό:  τισ  
ςχζςεισ  πολιτικισ  εξάρτθςθσ  κυρίαρχου-κυριαρχουμζνων  και  τθν  ιδεολογικι  
τουσ  (κατά  κανόνα  κρθςκευτικι)  αποτφπωςθ  (βλ.  και  Μαρξ  1989,  ςελ.  283-
314). 

  

      Ο  τρόποσ  παραγωγισ  περιγράφει  λοιπόν  τθν  ειδοποιό  διαφορά  ενόσ 
ςυςτιματοσ  ταξικισ  κυριαρχίασ  και  εκμετάλλευςθσ.  Εδϊ  εμπεριζχονται  επίςθσ  
οι  κεμελιϊδεισ  τάςεισ  και  αιτιϊδεισ αλλθλουχίεσ  που  απορρζουν  από  αυτό  το  
ςφςτθμα,  κακϊσ  και  οι  όροι  (διευρυνόμενθσ)  αναπαραγωγισ  του.[20]   

  

     ε  μια  ςυγκεκριμζνθ  κοινωνία  μποροφν  να  υπάρχουν  περιςςότεροι  τρόποι  
(και  μορφζσ)  παραγωγισ.  Επειδι  όμωσ  κακζνασ  από  αυτοφσ  αντιςτοιχεί  ςε  
διαφορετικζσ  ςχζςεισ  κοινωνικισ  (ταξικισ)  εξουςίασ,  ςε  διαφορετικά  
ςυμφζροντα,  και  κατατείνει  ζτςι  ςε  μια  διαφορετικοφ  τφπου  οργάνωςθ  τθσ  



κοινωνικισ  ςυνοχισ,  θ  ςυνάρκρωςθ  των  διαφορετικϊν  τρόπων  παραγωγισ  
είναι  αντιφατικι  και  ςυντελείται  πάντοτε  υπό  τθν  κυριαρχία  ενόσ  
ςυγκεκριμζνου  τρόπου  παραγωγισ. [21]   Η  κυριαρχία  ενόσ  τρόπου  παραγωγισ  
(και  ειδικότερα  του καπιταλιςτικοφ  τρόπου  παραγωγισ)  ςυναρτάται  με  τθν  
τάςθ  διάλυςθσ  όλων  των  ανταγωνιςτικϊν  προσ  αυτόν  τρόπων  παραγωγισ.  Η  
τελικι  όμωσ  κυριαρχία  ι  ανάςχεςθ  αυτισ  τθσ  τάςθσ  δεν  είναι  δεδομζνθ  από  
τα  πριν,  θ  ζκβαςι  τθσ  κρίνεται  κάκε  φορά  από  τουσ  υπαρκτοφσ  κοινωνικοφσ  
ςυςχετιςμοφσ. (βλ.  και  Μθλιόσ  1988  ς.  137-153). Η  διάλυςθ των  
προκαπιταλιςτικϊν τρόπων  παραγωγισ  παίρνει  ιςτορικά  τθ  μορφι  τθσ  
αγροτικισ  μεταρρφκμιςθσ, μια  και  ακριβϊσ  πρόκειται  για  τρόπουσ  παραγωγισ  
που  βαςίηονται  κατά κφριο λόγο ςε  προκαπιταλιςτικζσ  ςχζςεισ  ιδιοκτθςίασ  ςτθν  
φπαικρο.  

  

5.  Οι τάξεισ ςε μια ςυγκεκριμζνθ καπιταλιςτικι  κοινωνία, ςφμφωνα με τθ  
μαρξιςτικι κεωρία  

     φμφωνα με τθ μαρξιςτικι κεωρία, θ ζννοια  του  τρόπου  παραγωγισ  αποτελεί, 
λοιπόν, το καταρχιν κεωρθτικό εργαλείο για τθν ανάλυςθ των κοινωνικϊν  
(ταξικϊν)  ςχζςεων  που  ςυνζχουν  μια  ςυγκεκριμζνθ κοινωνία.  Εντοφτοισ,  μόνο  
με  βάςθ  τθν  ζννοια  αυτι  δεν  κα  ιταν δυνατόν  να  προςεγγιςκοφν, ςφμφωνα με 
τθ μαρξιςτικι κεωρία, με  πλθρότθτα  οι  κοινωνικζσ  ςχζςεισ  (ι  οι  κοινωνικζσ  
τάξεισ)  ςτο  εςωτερικό  μιασ  χϊρασ.   

  

     Ο τρόποσ παραγωγισ αναφερεται αποκλειςτικά ςτον πυρινα των ταξικϊν  
ςχζςεων,  όχι  ςτισ  ταξικζσ  ςχζςεισ  κακαυτζσ.  Κάνοντασ aφαίρεςθ  από  όλεσ  τισ  
ιδιαίτερεσ  ιςτορικζσ  μορφζσ  φπαρξθσ  των ταξικϊν  ςχζςεων [22] , κάκε  τρόποσ  
παραγωγισ  παραπζμπει  πάντοτε  ςε  δφο  μόνον  τάξεισ:  τθν  τάξθ  των  
κυριάρχων-εκμεταλλευτϊν  και  τθν τάξθ  των  κυριαρχοφμενων  -που  γίνονται  
αντικείμενο  εκμετάλλευςθσ.  τον  καπιταλιςτικό  τρόπο  παραγωγισ  ορίηονται  
ζτςι  θ  τάξθ  των  κεφαλαιοκρατϊν  και  θ  τάξθ  των  μιςκωτϊν  εργατϊν,  ςτθ  
φεουδαρχία  θ  τάξθ  των  φεουδαρχϊν  και  θ  τάξθ  των  δουλοπαροίκων, κ.ο.κ.  
Είναι  προφανζσ,  ότι  ανάλογα  με  το  πόςοι  τρόποι  παραγωγισ  ςυνυπάρχουν  ςε  
μια  ςυγκεκριμζνθ  κοινωνία  (ςε  ζνα  κοινωνικό ςχθματιςμό),  διατάςςονται  ςτο  
εςωτερικό  τθσ  και  τα  αντίςτοιχα ηεφγθ  τάξεων.  Εντοφτοισ  ςε  μια  ςυγκεκριμζνθ  
ταξικι  κοινωνία  υπάρχουν  πάντοτε  περιςςότερεσ  τάξεισ,  κι  αυτό  διότι: 

  

   1.  ε  μια  ταξικι  κοινωνία,  ςτο  πλαίςιο  των  κοινωνικϊν  ςχζςεων που  
ςυναρτϊνται  με  τθν  κυριαρχία  ενόσ  ςυγκεκριμζνου  τρόπου παραγωγισ,  
μποροφν  να  διαμορφωκοφν  ιςτορικά  τάξεισ  ι  τμιματα τάξεων  που  να  μθν  
ανάγονται  ςε  κανζναν  τρόπο  παραγωγισ. 

  



    Πρόκειται  για  τάξεισ  που  είτε  α)  διαμορφϊνονται  ςε  αντιςτοιχία με  μορφζσ  
παραγωγισ,  είτε  β)  ζλκουν  τθν  προζλευςι  τουσ  από τρόπουσ  παραγωγισ  που  
ζχουν  διαλυκεί  υπό  το  βάροσ  τθσ  διερυμζνθσ αναπαραγωγισ  ενόσ  νζου  
κυρίαρχου  τρόπου  παραγωγισ. 

  

   α)  Πρόκειται  ζτςι  καταρχιν,  ςτο  πλαίςιο  κυριαρχίασ  του  καπιταλιςτικοφ  
τρόπου  παραγωγισ,  για  τθν παραδοςιακι  μικροαςτικι  τάξθ, των 
αυτοαπαςχολουμζνων  παραγωγϊν  που  είναι  ιδιοκτιτεσ  των μζςων  παραγωγισ  
με  τθ  χριςθ  των  οποίων  παράγουν.  Η  παραδοςιακι  μικροαςτικι  τάξθ  
ςυγκροτείται  ςε  αναφορά  με  μια μορφι  παραγωγισ: τθν  παραγωγι  απλϊν  
(και  όχι  καπιταλιςτικϊν)  εμπορευμάτων,  δθλαδι εμπορευμάτων  που  δεν  
περιζχουν  κζρδοσ. 

  

     β)  Πρόκειται επιπλζον για τθν  τάξθ  των  γαιοκτθμόνων ςτισ  καπιταλιςτικζσ  
χϊρεσ  (με  τυπικότερο  παράδειγμα  τθ  Βρετανία),  θ  οποία  προκφπτει  από  τθ  
μεταλλαγι-προςαρμογι  τθσ  τάξθσ  των φεουδαρχϊν:  Με  τθ  διάλυςθ  του  
φεουδαρχικοφ  τρόπου  παραγωγισ,  θ  φεουδαρχικι  ιδιοκτθςία  μετατρζπεται  ςε  
καπιταλιςτικοφ  τφπου  (πλιρθ)  ιδιοκτθςία  τθσ  γθσ  και  οι  δουλοπάροικοι  
εκδιϊκονται  από  τα  κτιματα  (τα  οποία  τϊρα  οι  γαιοκτιμονεσ  περιφράςςουν),  
κακϊσ  ςτεροφνται  κάκε  προθγοφμενου  δικαιϊματόσ  τουσ  (νομι)  πάνω  ςτθ  γθ. 
Μζςα  από  τθ  διαδικαςία  αυτι  οι  φεουδάρχεσ  μετατρζπονται  ςε  γαιοκτιμονεσ  
με  τθ  ςφγχρονθ  (καπιταλιςτικι)  ζννοια:  Ιδιοκτιτεσ τθσ  γθσ,  που  (όπωσ  ιδθ  
ςθμειϊςαμε)  απολαμβάνουν  ωσ  ιδαίτερθ  μορφι  ειςοδιματοσ  τθν  
καπιταλιςτικι  γαιοπρόςοδο,  μζςω  τθσ  πάχτωςθσ  των κτθμάτων  τουσ  ςτουσ  
καπιταλιςτζσ-αγρότεσ. 

  

     Οι  νζου  τφπου  γαιοκτιμονεσ    δεν  αποτελοφν  πλζον  τθν  κατεξοχιν κυρίαρχθ  
τάξθ  τθσ  κοινωνίασ,  όπωσ  ςυνζβαινε  με  τουσ  φεουδάρχεσ-γαιοκτιμονεσ  τθν  
εποχι  που  θ  φεουδαρχία  ιταν  ο  κυρίαρχοσ  τρόποσ  παραγωγισ.  Εντοφτοισ,  
ςυμμετζχουν  ςτο  νζο  ςυναςπιςμό  κυρίαρχων  τάξεων,  που  ςυγκροτείται  υπό  
το  κεφάλαιο,  κακϊσ  θ  καπιταλιςτικι  γαιοπρόςοδοσ  αποτελεί  τμιμα  τθσ  
παραγόμενθσ  ςτον  καπιταλιςμό  υπεραξίασ:  Η  ςυνολικά  παραγόμενθ  υπεραξία  
διαςπάται  ςε  κζρδοσ  και  ςε  γαιοπρόςοδο.  (Μαρξ  1978, ςελ. 796 επ.) 

  

     Η  τάξθ  των  γαιοκτθμόνων  δεν  αποτελεί,  εντοφτοισ,  ςυςτατικό  ςτοιχείο  του  
καπιταλιςτικοφ  τρόπου  παραγωγισ,  δθλαδι  ζνα αναπόφευκτο  αποτζλεςμα  τθσ  
κυριαρχίασ  του.  Αποτελεί  ζκφανςθ  μιασ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορικισ  παραλλαγισ  
αυτισ  τθσ  κυριαρχίασ.  Είναι ζτςι  νοθτι  (αλλά  και  αποτελεί  ιςτορικό  δεδομζνο  
άλλων καπιταλιςτικϊν  χωρϊν  πζρα  από  τθ  Βρετανία),  θ  ςυρρίκνωςθ  ι  και  
εξαφάνιςθ  τθσ  τάξθσ  των  γαιοκτθμόνων:  ςτισ  περιπτϊςεισ  που  θ κυριαρχία  
του  καπιταλιςμοφ  οδθγεί  ςε  διαφορετικοφσ  ταξικοφσ ςυςχετιςμοφσ  δφναμθσ  



ςτθν  φπαικρο  και  ςυνακόλουκα  ςτθν εγκακίδρυςθ  διαφορετικϊν  ςχζςεων  
ιδιοκτθςίασ.  Η  ςυνθκζςτερθ τζτοια  εκδοχι  είναι  ο  κατακερματιςμόσ  των  
κλιρων  και  θ  ιδιοποίθςι τουσ  από  τουσ  άμεςουσ  καλλιεργθτζσ,  ζνα  μζροσ  
από  τουσ  οποίουσ  μεταςχθματίηεται  ζτςι  ςε  αυτοαπαςχολοφμενουσ  
παραγωγοφσ  απλϊν εμπορευμάτων,  ενϊ  ζνα  άλλο  μζροσ  ςε  αγρότεσ-
καπιταλιςτζσ  (απαςχόλθςθ  ςε  μόνιμθ  ι  εποχιακι  βάςθ  μιςκωτϊν  αγρεργατϊν). 

  

   2.   τισ  ςυγκεκριμζνεσ  καπιταλιςτικζσ  κοινωνίεσ  ζνα  μζροσ  από τισ  
λειτουργίεσ  άςκθςθσ  τθσ  κοινωνικισ  (οικονομικισ,  πολιτικισ, ιδεολογικισ)  
εξουςίασ  ανατίκενται  ςε  μθ  μζλθ  τθσ  κυρίαρχθσ  τάξθσ.  Προκφπτει  ζτςι  θ  "νζα  
μικροαςτικι  τάξθ".  

  

   Ο  τρόποσ  παραγωγισ,  ωσ  θ  κυρίαρχθ  πλευρά  των  κοινωνικϊν-ταξικϊν  
ςχζςεων  (ο  αιτιακόσ-δομικόσ  πυρινασ  τουσ),  αναφζρεται  πάντα  ςτισ  ταξικζσ  
λειτουργίεσ,  ανεξάρτθτα  από  τουσ  φορείσ  που  κα  αςκιςουν  τισ  λειτουργίεσ  
αυτζσ.  Διακρίνει  ζτςι  δφο  τφπουσ  ταξικϊν  λειτουργιϊν  και  ςυνακόλουκα  δφο  
τάξεισ:  Σισ  λειτουργίεσ  τθσ  κυρίαρχθσ  τάξθσ  (ιδιοποίθςθ  τθσ  υπεραξίασ,  δια  
του  κράτουσ  άςκθςθ  τθσ  πολιτικισ  εξουςίασ,  δια  των  ιδεολογικϊν  μθχανιςμϊν  
του   

κράτουσ  οργάνωςθ  τθσ  ιδεολογικισ  εξουςίασ),  και  ς'  αυτζσ  τθσ  
κυριαρχοφμενθσ  τάξθσ  (παραγωγι  αξίασ  και  υπεραξίασ,  αναπαραγωγι των  
υλικϊν  -οικονομικϊν,  πολιτικϊν,  ιδεολογικϊν-  όρων  τθσ  μιςκωτισ  ςχζςθσ).  Οι  
λειτουργίεσ  των  δφο  βαςικϊν  τάξεων εντάςςονται  ζτςι  και  ςυνκζτουν  τα  
ειδικά  χαρακτθριςτικά  των καπιταλιςτικϊν  ςχζςεων  εξουςίασ,  ενϊ  ταυτόχρονα  
οριοκετοφν  το πεδίο  του  μεταξφ  τουσ  ταξικοφ  ανταγωνιςμοφ:  Πρόκειται  για 
λειτουργίεσ  τθσ  πάλθσ  των  τάξεων  ςτο  πλαίςιο  των  καπιταλιςτικϊν ςχζςεων  
εξουςίασ. 

  

   τισ  ςυγκεκριμζνεσ  καπιταλιςτικζσ  κοινωνίεσ,  ζνα  μζροσ  των λειτουργιϊν  τθσ  
κυρίαρχθσ  καπιταλιςτικισ  τάξθσ  (του  κεφαλαίου) εκχωρείται  ςε  φορείσ  (άτομα)  
που  δεν  εντάςςονται  ςτθν  κυρίαρχθ τάξθ,  και οι οποίοι μάλιςτα υπόκεινται 
ςυχνά ςε άμεςθ καπιταλιςτικι εκμετάλλευςθ:  

  

   * Λειτουργίεσ που διαςφαλίηουν τθν  εξαγωγι τθσ υπεραξίασ όπωσ π.χ. επίβλεψθ-
επιτιρθςθ-ζλεγχοσ τθσ  παραγωγικισ διαδικαςίασ, (τεχνικοί,  μθχανικοί  κ.λπ.), 

  

   * λειτουργίεσ που διαςφαλίηουν τθ ςυνοχι τθσ καπιταλιςτικισ πολιτικισ  



εξουςίασ,  (κρατικι  γραφειοκρατία,  δικαςτικόσ μθχανιςμόσ,  ςτρατόσ  κ.ο.κ.),   

  

   *  λειτουργίεσ  ςυςτθματοποίθςθσ-διάδοςθσ  τθσ  κυρίαρχθσ ιδεολογίασ,  όπωσ  
π.χ.  θ  εκπαίδευςθ.   

  

     Προϊόν τθσ ςτελζχωςθσ  των  μθχανιςμϊν  και  διαδικαςιϊν  άςκθςθσ  τθσ  
καπιταλιςτικισ  εξουςίασ  (ςτο εςωτερικό των υπαρκτϊν κοινωνικϊν ςχθματιςμϊν)  
από  φορείσ  που  δεν  εντάςςονται  ςτθν κυρίαρχθ  τάξθ  των  καπιταλιςτϊν  είναι,  
λοιπόν,  θ νζα μικροαςτικι τάξθ. 

  

     Πρόκειται,  δθλαδι,  για  τισ  κατθγορίεσ  των  μιςκωτϊν  που  δεν εντάςςονται  
ςτθν  εργατικι  τάξθ,  ακριβϊσ  λόγω  τθσ  κζςθσ  τουσ  ςτο πλζγμα  των  
λειτουργιϊν  άςκθςθσ  τθσ  καπιταλιςτικισ  (οικονομικισ, πολιτικισ,  ιδεολογικισ)  
εξουςίασ.  Παράλλθλα,  οι  φορείσ  αυτοί  δεν εντάςςονται  ςτθν  καπιταλιςτικι  
τάξθ,  ςτο  βακμό  που  δεν  είναι ιδιοκτιτεσ  μζςων  παραγωγισ  (καπιταλιςτζσ). [23] 

  Η  νζα  μικροαςτικι τάξθ  δεν  αποτελεί  φαινόμενο  κάποιασ  "ςφγχρονθσ  φάςθσ"  
του καπιταλιςμοφ,  αλλά  εμφανίηεται  από  τθν  πρϊτθ  κιόλασ  περίοδο  τθσ  
κυριαρχίασ  του,  μαηί  με  το  αςτικό  κράτοσ  και  τθ  βιομθχανία. [24]    

  

     Επειδι  ακριβϊσ, ςφμφωνα με τθ μαρξιςτικι κεωρία, οι  τάξεισ  ορίηονται  ςτο  
πεδίο  τθσ  πάλθσ  των τάξεων  (επειδι  δθλαδι  κάκε  τάξθ  ορίηεται  ςε  
ςυνάρτθςθ  με  τισ άλλεσ  κοινωνικζσ  τάξεισ),  τα  κριτιρια  για  τα  όρια  μιασ  
τάξθσ, κακϊσ  και  για  τθ  διαμόρφωςθ  επιμζρουσ  ςτρωμάτων  ι  μερίδων  ςτο 
εςωτερικό  τθσ,  ορίηονται  ςε  ςυνάρτθςθ  με  τισ  ςχζςεισ  εξουςίασ  και τα  βαςικά  
χαρακτθριςτικά  τθσ  πάλθσ  των  τάξεων.  Με  βάςθ  αυτι  τθν προβλθματικι,  ο  Ν.  
Πουλαντηάσ  (1981)  κεμελιϊνει  τθ  κζςθ  ότι  οι  αυτοαπαςχολοφμενοι  παραγωγοί  
απλϊν  εμπορευμάτων  (παραδοςιακι μικροαςτικι  τάξθ)  και  οι  (παραγωγικοί  
και  μθ-παραγωγικοί) μιςκωτοί  που  δεν  εντάςςονται  ςτθν  εργατικι  τάξθ  (νζα  
μικροαςτικι τάξθ)  αποτελοφν  μερίδεσ  μιασ  και  τθσ  αυτισ  κοινωνικισ  τάξθσ,  
τθσ  μικροαςτικισ  τάξθσ. [25]   

  

     Ιδιαίτερα  ςθμαντικι  για  τθν  ανάλυςθ  μιασ  ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ  είναι  
επίςθσ  θ  μαρξιςτικι  ζννοια  τθσ  κοινωνικισ κατθγορίασ:  Πρόκειται  για  τθν  
ζννοια  που  περιγράφει  οριςμζνα ειδικά  αποτελζςματα  τθσ  λειτουργίασ  των  
κρατικϊν  μθχανιςμϊν  πάνω ςτθ  διαδικαςία  τθσ  πάλθσ  των  τάξεων.  Πιο  
ςυγκεκριμζνα,  θ  όμορθ κζςθ  ςυγκεκριμζνων  κατθγοριϊν  φορζων  ("ατόμων")  
ςτο  πεδίο λειτουργίασ  ενόσ  κρατικοφ  μθχανιςμοφ  ζχει  ωσ  αποτζλεςμα  τθ  
ςχετικι  ομογενοποίθςθ  τθσ  πρακτικισ  των  φορζων  αυτϊν,  ακόμα  και  ανικουν  



ςε  διαφορετικζσ  κοινωνικζσ  τάξεισ. 

  

     Οι  φορείσ  αυτοί,  παρά  τθν  (ενδεχομζνωσ)  διαφορετικι  τουσ ταξικι  ζνταξθ,  
ςυναποτελοφν  μια  κοινωνικι  κατθγορία. ε  ςυγκυρίεσ κρίςθσ  του  κρατικοφ  
μθχανιςμοφ,  ςε  αναφορά  με  τον  οποίο διαμορφϊνεται  μια  κοινωνικι  
κατθγορία,  είναι  δυνατι  θ  ςυγκρότθςι τθσ  ςε  κοινωνικι  δφναμθ:  θ  κοινωνικι  
κατθγορία  αναλαμβάνει  δθλαδι μια  ενιαία  πολιτικι  παρζμβαςθ  μζςα  ςτθ  
ςυγκυρία.  Κοινωνικζσ  κατθγορίεσ  με  ιδιαίτερθ  ςθμαςία  ςτουσ  ςφγχρονουσ  
καπιταλιςτικοφσ κοινωνικοφσ  ςχθματιςμοφσ  αποτελοφν  θ  κρατικι  γραφειοκρατία 
(Πουλαντηάσ  1975,  ς.  203  επ.,  τμιμα  V)  και  θ  (μακθτικι  και ςπουδάηουςα)  
νεολαία:  δθλαδι  ο  "υπό  ζνταξθ"  -ςτθν  "οικονομικι ηωι"-  νεολαιίςτικοσ  
πλθκυςμόσ  που  τοποκετείται  ςτθ  κζςθ  του "εκπαιδευόμενου"  ςτο  εςωτερικό  
του  εκπαιδευτικοφ  μθχανιςμοφ,  (βλ. αναλυτικά  Μθλιόσ  1993).   

  

     Από όλα όςα προθγικθκαν, γίνεται, πιςτεφω,  φανερό  ότι  θ  μαρξιςτικι  
κεωρία  των  τάξεων αποτελεί το κεωρθτικά πλθρζςτερο ςφςτθμα ανάλυςθσ τθσ 
ςυνολικισ κοινωνικισ πραγματικότθτασ [26] : δεν είναι  οφτε  "οικονομιςτικι"  (δεν  
"ανάγει"  τισ  τάξεισ  ςτθν οικονομία,  δεν  κεωρεί  ότι  αυτζσ  ορίηονται  με  κριτιρια 
αποκλειςτικά  οικονομικά), οφτε  παραγνωρίηει  τθ  δυνατότθτα  πρακτικϊν  πζρα  
από  τισ  ταξικζσ  πρακτικζσ.  Αντίκετα,  επειδι  εμμζνει  ςτθν  ανάλυςθ  των  
ςυνολικϊν  (οικονομικϊν,  πολιτικϊν,  ιδεολογικϊν)  ςχζςεων  εξουςίασ  αποφεφγει  
τόςο  τον  "οικονομιςμό" τθσ  Κλαςικισ  Πολιτικισ  Οικονομίασ  όςο  και  τον  
εμπειριςτικό  "πολιτικιςμό"  των  κοινωνιολογικϊν  προςεγγίςεων. [27]    

  

 6. Πολυαπαςχόλθςθ, ταξικι "πολυςκζνεια" και  κεωρία των τάξεων. 

  

     Ζνασ „παραδοςιακόσ" τρόποσ να αμφιςβθτθκεί θ (αντικειμενικι) κεωρία των 
τάξεων (θ ςφλλθψθ των τάξεων ωσ αντικειμενικά υφιςτάμενων κοινωνικϊν 
ςχζςεων), και πιο ςυγκεκριμζνα θ μαρξιςτικι κεωρία των τάξεων, είναι να 
κεωρθκοφν οι τάξεισ ωσ το αποτζλεςμα τθσ κοινισ βοφλθςθσ και δράςθσ 
μεμονωμζνων ατόμων: Σάξεισ υπάρχουν μόνο ςτο βακμό (και μόνο όταν) 
διαμορφωκεί μια εννιαία (ταξικι) ςυνείδθςθ και (ταξικι) βοφλθςθ μιασ κατθγορίασ 
ατόμων. Η προςζγγιςθ αυτι παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ υποςτθρικτζσ τθσ να 
ιςχυρίηονται ότι „ςιμερα δεν υπάρχουν τάξεισ", εφόςον δεν διαπιςτϊνεται 
εμπειρικά μια ενιαία ταξικι ςυνείδθςθ και βοφλθςθ των κυριαρχοφμενων τάξεων. 
(Βλ. για προςεγγίςεισ αυτοφ του τφπου Goldthorpe 1994).  

  

     Όμωσ, θ εμπειριςτικι προφάνεια πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται θ προςζγγιςθ 
αυτι, αποδεικνφεται ςακρι, αν προβλθκεί ςτο παρελκόν: Μετά από αλλεπάλλθλεσ 



μακρζσ ιςτορικζσ περιόδουσ „απουςίασ" τάξεων (ταξικισ αυτοςυνείδθςθσ) -π.χ. ςτθ 
Ρωςία του 19ου αιϊνα- οι τάξεισ μοιάηουν να αναδφονται ιςτορικά όπωσ θ Ακθνά 
από το κεφάλι του Δία -π.χ. ςτθ Ρωςία του 1905 και του 1917. Ο ιςχυριςμόσ ζτςι ότι 
δεν κα επαναλθφκεί ςτο μζλλον αυτό που τόςεσ φορζσ ςυνζβθ ςτο παρελκόν (θ 
„παρκενογζνεςθ" των τάξεων) δεν μοιάηει ιδιαίτερα πειςτικόσ. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ 
μπορεί τότε μόνον να αποκτιςει κάποια επίφαςθ επιςτθμονικότθτασ, όταν 
ειςαγάγει „αντικειμενικά" ςτοιχεία ςτθν προβλθματικι του: Με άλλα λόγια, όταν 
„δείξει" ότι ζχουν πλζον πάψει να υφίςτανται οι ςυνκικεσ που επζτρεπαν τθ 
διαμόρφωςθ των τάξεων (τθσ ταξικισ ςυνείδθςθσ και δράςθσ) με τθ μορφι που τισ 
γνωρίςαμε ςτο παρελκόν. ' αυτιν ακριβϊσ τθν κατεφκυνςθ κινείται θ κεωρία τθσ 
«ταξικισ πολυςκζνειασ», που διαμορφϊκθκε ςτθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ 
δεκαετίασ. 

φμφωνα με αυτι τθν προςζγγιςθ, το φαινόμενο τθσ πολυαπαςχόλθςθσ τείνει να 
λάβει τζτοια ζκταςθ ςτισ ςφγχρονεσ καπιταλιςτικζσ κοινωνίεσ, ϊςτε να ςυγχζονται 
πλζον οι διαχωριςτικζσ γραμμζσ ανάμεςα ςτισ τάξεισ, εφόςον ακριβϊσ ζνα 
ςθμαντικό ποςοςτό του πλθκυςμοφ (κεωρείται ότι) εντάςςεται ταυτόχρονα (μζςω 
τθσ πολυαπαςχόλθςθσ) ςε διαφορετικζσ τάξεισ. 

  

     Πρόκειται για μια προςζγγιςθ «μεςαίου βελθνεκοφσ», θ οποία προκφπτει από τθ 
„κεωρθτικοποίθςθ" μιασ (όπωσ υποτίκεται) εμπειρικά διαπιςτϊςιμθσ 
«πραγματικότθτασ».    Σο φαινόμενο τθσ πολυαπαςχόλθςθσ αποτελεί, δθλαδι, τθν 
αφετθρία για να διατυπωκεί μια νζα κεωρία για τισ "κοινωνικζσ τάξεισ". Αυτό 
επιτυγχάνεται κακϊσ θ πολυαπαςχόλθςθ κεωρείται ταυτόςθμθ με τθν ταξικι 
"πολυςκζνεια", τθν ζνταξθ δθλαδι του ατόμου ςε διαφοροποιθμζνεσ μεταξφ τουσ 
ταξικζσ κζςεισ, και με τθν ζννοια αυτι τθ διάχυςθ των ορίων ανάμεςα ςτισ τάξεισ.  

  

     Ωσ κεωρθτικι αφετθρία των προςεγγίςεων περί „ταξικισ πολυςκζνειασ" πρζπει 
να κεωρθκεί το ρεφμα του "αναλυτικοφ μαρξιςμοφ", το οποίο διαμορφϊκθκε κατά 
τθ δεκαετία του 1980 ςτθ Μ. Βρετανία και τισ ΗΠΑ. 

  

     Βαςικό κεμζλιο του "αναλυτικοφ μαρξιςμοφ" αποτελεί ο μεκοδολογικόσ 
ιντιβιντουαλιςμόσ (ατομιςμόσ), δθλαδι θ αντίλθψθ ότι το άτομο (και οι επιλογζσ 
του) ζχουν κεωρθτικά τθν προτεραιότθτα ζναντι τθσ οποιαςδιποτε κοινωνικισ 
δομισ ι ςυλλογικότθτασ. (Για τισ κεωρθτικζσ βάςεισ του "αναλυτικοφ μαρξιςμοφ" 
βλ. αναλυτικά Μαλάκοσ 1991 και Γράβαρθσ 1991). Όπωσ γράφει ζνασ από τουσ 
βαςικοφσ εκπροςϊπουσ του ρεφματοσ αυτοφ, "όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, θ δομι 
και οι μεταβολζσ τουσ, είναι εξθγιςιμα με τρόπουσ που περιλαμβάνουν μόνο τα 
άτομα, τισ ιδιότθτζσ τουσ, τουσ ςτόχουσ τουσ, τισ πεποικιςεισ τουσ και τισ ενζργειζσ 
τουσ" (J. Elster, "MakingSenseofMarx", CUP, Cambridge 1983, ςελ. 5, παρατίκεται 
ςτο Μαλάκοσ 1991, ςελ. 61 [28] ) . Η μεκοδολογικι αυτι αρχι καταλιγει ςτισ 
κεωρθτικζσ κζςεισ που μόλισ επιςθμάναμε: 



  

     * Οι τάξεισ δεν ζχουν αντικειμενικι φπαρξθ, ανεξάρτθτα από τθν κοινι 
ςυνείδθςθ και δράςθ των ατόμων. Δεν προκφπτουν από τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ 
εξουςίασ (που υπάρχουν αντικειμενικά, εριμθν των ατόμων), αλλά δθμιουργοφνται 
ςαν ςυνζπεια τθσ βοφλθςθσ και των επιλογϊν κάποιων ςυγκεκριμζνων ομάδων 
ατόμων. Επομζνωσ,oι τάξεισ υφίςτανται μόνο όταν τα άτομα που τισ απαρτίηουν 
αναπτφςςουν μεταξφ τουσ ςχζςεισ αλλθλεγγφθσ και κοινισ δράςθσ.  ε όλεσ τισ 
άλλεσ περιπτϊςεισ,  πρόκειται απλϊσ για "ακροίςματα ατόμων". (Βλ. και Μαλάκοσ 
1991, ςελ. 68). [29]  

  

     * H πολυαπαςχόλθςθ, εφόςον ταυτίηεται με τθν „ταξικι πολυςκζνεια" δεν 
μπορεί, ςυνεπϊσ, να είναι τίποτε άλλο παρά μια ατομικι επιλογι. 

  

     Η κεωρθτικι "ιδιοτυπία" του "αναλυτικοφ μαρξιςμοφ" (όπωσ και κάκε 
„υποκειμενικισ" κεωρίασ των τάξεων, αλλά και γενικότερα τθσ αςτικισ φιλοςοφίασ) 
ζγκειται, λοιπόν, ςτο ότι ςυνδυάηει δφο διαφορετικζσ αρχζσ: 1)τθ βαςικι 
μεκοδολογικι κζςθ τθσ νεοκλαςικισ οικονομικισ κεωρίασ περί τθσ προτεραιότθτασ 
του ατόμου, από τθ βοφλθςθ και τισ (ορκολογικζσ) επιλογζσ του οποίου κεωρείται 
ότι εκπορεφονται οι κάκε είδουσ κοινωνικζσ διαδικαςίεσ ι δομζσ (μεκοδολογικόσ 
ιντιβιντουαλιςμόσ) [30] , με 2) τθ κζςθ ότι (ενδζχεται να) υφίςτανται κοινωνικζσ 
τάξεισ, (ςτο βακμό που τα άτομα αναπτφςςουν ςυςτθματικά κοινζσ αντιλιψεισ και 
δράςεισ). τθν ουςία πρόκειται για τθν υπαγωγι τθσ αντίλθψθσ περί φπαρξθσ 
τάξεων ςτο μεκοδολογικό ιντιβιντουαλιςμό  τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ: τα άτομα 
δεν κεωροφνται απλϊσ ωσ οι "ςυνιςτϊςεσ" για τθ διαμόρφωςθ του κοινωνικοφ 
γίγνεςκαι (το οποίο διζπεται πλζον από τισ δικζσ του κανονικότθτεσ και 
αλλθλουχίεσ αιτίου-αιτιατοφ: το "αόρατο χζρι" του AdamSmith), αλλά 
εκλαμβάνονται -χωρίσ ίχνοσ τεκμθρίωςθσ και ςε πείςμα ςυχνά ακόμα και τθσ κοινισ 
λογικισ [31] - ωσ αυτοδφναμεσ βουλθςιακζσ οντότθτεσ, που υπερβαίνουν κάκε 
κοινωνικι δομι ι καταναγκαςμό.  

  

     Πρόκειται, δθλαδι για μια άποψθ που παραμζνει ςτθν επιφάνεια, ςτο 
„φαινόμενο" [32]  των καπιταλιςτικϊν κοινωνιϊν, όπου τα άτομα είναι „ελεφκερα" 
να αποφαςίςουν χωρίσ καταναγκαςμοφσ.  

  

      Ο ατομικιςτικόσ ορίηοντασ τθσ προβλθματικισ αυτισ δεν αφινει άλλο περικϊριο 
παρά να το να γίνει αντιλθπτι θ πολυαπαςχόλθςθ ωσ „ορκολογικι επιλογι" του 
ατόμου και να ταυτιςτεί ςτθ ςυνζχεια με τθν ταξικι  "πολυςκζνεια" (αφοφ ωσ 
ταξικι κατάςταςθ κεωρείται θ κοινι „επιλογι" μιασ μερίδασ των ατόμων που 
απαρτίηουν τθ χϊρα). 



  

     Βαςικόσ εκπρόςωποσ τθσ προςζγγιςθσ περί „ταξικισ πολυςκζνειασ" είναι ςτθν 
Ελλάδα ο Κ. Σςουκαλάσ, κυρίωσ με το ζργο του "Κράτοσ, κοινωνία, εργαςία ςτθ 
μεταπολεμικι Ελλάδα" (1986). φμφωνα με τον Σςουκαλά, ςτο ςφγχρονο 
καπιταλιςμό παφει να ιςχφει θ  "μαρξιςτικι" παραδοχι ότι "οι κοινωνικοί φορείσ 
κατζχουν μία και μόνθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ  ςτο ςφςτθμα  του κοινωνικοφ 
καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ" (ςελ. 147). Αντίκετα, "βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν 
ολοζνα  ευρφτερθ  εμφάνιςθ  'πολυςκενϊν'  και πολυςφνκετων μορφϊν 
ενςωμάτωςθσ *των  ατόμων+  ςτο  ςφςτθμα  των  κοινωνικϊν  ςχζςεων παραγωγισ.  
Σα  φαινόμενα  τθσ  πολυδραςτθριότθτασ  και πολλαπλισ απαςχόλθςθσ 
εμφανίηονται ςε όλεσ  τισ  καπιταλιςτικζσ  χϊρεσ,  ςε οριςμζνεσ   μάλιςτα   τείνουν,   
αν   όχι  ςτο  να  κυριαρχιςουν, τουλάχιςτον ςτο να αφοροφν μεγάλεσ μερίδεσ του 
πλθκυςμοφ"  (ςελ. 155). 

  

     Από τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ ο ςυγγραφζασ ςυμπεραίνει ότι "θ εξάπλωςθ 
του φαινομζνου κα πρζπει να οδθγιςει ςε μια δραματικι αναδιατφπωςθ" τθσ 
κεωρίασ των τάξεων και ότι "θ εμμονι ςτα απλουςτευτικά μονοςκενι και 
μονοςιμαντα ςχιματα είναι  δυνατόν  να  καταςτεί βακφτατα 
αποπροςανατολιςτικι" (ςελ. 157). 

  

     Για να ςτθρίξει τισ κεωρθτικζσ αφετθρίεσ τθσ προςζγγιςισ του, ο ςυγγραφζασ 
ιςχυρίηεται καταρχιν ότι όχι μόνο θ πολυαπαςχόλθςθ αλλά και "θ μερικι 
απαςχόλθςθ (...)  επιλζγεται ςυνειδθτά από τον εργαηόμενο" (ςελ. 184), αποτελεί 
"εςκεμμζνθ επιλογι (...) ζκφραςθ μιασ γενικευμζνθσ ςτρατθγικισ (...) ςτθ διάκεςθ 
του χρόνου". Και καταλιγει: "δεν ζχουμε λόγο να υποκζςουμε ότι θ μερικι 
απαςχόλθςθ είναι προϊόν τθσ ανεργίασ" (ςελ. 305). Αντίκετα, προκφπτει από τα 
"περικϊρια εκλογικευμζνθσ ςκόπιμθσ δράςθσ" (ςελ. 183) που ζχει αποκτιςει το 
άτομο, αλλά και θ οικογενειακι μονάδα ςυνολικά, λόγω τθσ μείωςθσ τθσ εργάςιμθσ 
θμζρασ που ζχει επιτευχκεί ςτο ςφγχρονο καπιταλιςμό: "Ο χρόνοσ γίνεται 
αντικείμενο διακριτικισ διαχειριςτικισ ευχζρειασ" (ςελ. 186) και το νοικοκυριό 
μετατρζπεται ςε "οικογενειακι οιονεί-επιχείρθςθ" (ςελ. 191), ενϊ "ο δυνάμει 
εργάτθσ λειτουργεί ωσ μονοπρόςωπθ επιχείρθςθ" (ςελ. 189). Με δυο λόγια: Αφοφ θ 
μείωςθ τθσ εργάςιμθσ θμζρασ και οι "νζεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ" δίνει ςτα άτομα-
οιονεί-επιχειριςεισ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν μια "ςτρατθγικι 
πολυαπαςχόλθςθσ", και ςτο βακμό που τα άτομα υιοκετοφν τζτοιεσ ςτρατθγικζσ, 
τότε οι τάξεισ (ωσ ςφνολα ατόμων που ζχουν επιλζξει μια κοινι δράςθ) τείνουν να 
καταργθκοφν: Κάκε άτομο κα είναι φορζασ διαφορετικϊν και αντιφατικϊν μεταξφ 
τουσ δράςεων και λειτουργιϊν,  άρα κα πάψει να υπάρχει το ζδαφοσ για "ςχζςεισ 
αλλθλεγγφθσ και κοινισ δράςθσ" μεταξφ των ατόμων, δθλαδι για τθ ςυγκρότθςθ 
τάξεων. 

  

     Η προςζγγιςθ του Σςουκαλά υπιρξε πρόςφατα αντικείμενο μιασ ςυςτθματικισ 



και ςε βάκοσ κριτικισ (Λεβαδίτθσ 1993). Εδϊ κα περιοριςτοφμε να επιςθμάνουμε 
ότι αν κανείσ εκκινιςει από μια διαφορετικι, δθλαδι μθ ιντιβιντουαλιςτικι 
(ατομιςτικι) ςφλλθψθ για τθ ςυγκρότθςθ των τάξεων, όπωσ θ προςζγγιςθ τθσ 
Κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ ι θ μαρξιςτικι προςζγγιςθ, τότε κατά κανζνα τρόπο 
δεν ταυτίηεται θ ζννοια τθσ πολυαπαςχόλθςθσ με τθν ζννοια τθσ ταξικισ 
πολυςκζνειασ, οφτε οδθγεί κατϋ ανάγκθν ς' αυτιν.  

  

     φμφωνα με αυτζσ τισ μθ-ατομιςτικζσ προςεγγίςεισ, θ ταξικι ζνταξθ είναι 
ςυνϊνυμθ με τθν αντικειμενικι ζνταξθ του ατόμου ςτο ςυνολικό πλζγμα των 
κοινωνικϊν ςχζςεων. Ζτςι ο μιςκωτόσ ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ που δεν 
αςκεί εποπτικι ι διευκυντικι εργαςία εντάςςεται ςτθν εργατικι τάξθ, ανεξάρτθτα 
από το αν ζχει ζνα ςυγκριτικά ψθλότερο ι χαμθλότερο μιςκό, ανεξάρτθτα ακόμθ 
από το αν ζχει μία ι περιςςότερεσ τζτοιου τφπου μιςκωτζσ εργαςίεσ, πλιρουσ ι 
μερικισ απαςχόλθςθσ. Ο αυτοαπαςχολοφμενοσ εντάςςεται ςτθν παραδοςιακι 
μικροαςτικι τάξθ είτε ζχει απλϊσ ζνα κατάςτθμα ροφχων ςτθν Ακινα 12 μινεσ το 
χρόνο, είτε απαςχολείται ςϋ αυτό 9 μόνο μινεσ, για να αυτοαπαςχολθκεί τουσ 
υπόλοιπουσ 3 μινεσ ςϋ ζνα μπαρ μιασ τουριςτικισ περιοχισ.  

  

     Εξάλλου, μια τζτοιου τφπου "πολυαπαςχόλθςθ" ςε δραςτθριότθτεσ που ανικουν 
ςτον αυτό τφπο ταξικισ ζνταξθσ είναι ο κανόνασ για το μεγάλο κεφάλαιο, όχι ςτθ 
"ςθμερινι φάςθ" του καπιταλιςμοφ, αλλά από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ φπαρξισ του: 
Σο κεφάλαιο μετακινεί μζροσ από τα προσ επανεπζνδυςθ κζρδθ του από τον ζνα 
κλάδο και τομζα παραγωγισ ςτον άλλο, αναηθτϊντασ το υψθλότερο δυνατό 
ποςοςτό κζρδουσ. Σι "κοινότερο" από μια μεγάλθ τςιμεντοβιομθχανία, ο όμιλοσ τθσ 
οποίασ περιλαμβάνει όχι μόνο επιχειριςεισ ζτοιμου ςκυροδζματοσ, αλλά και 
ναυτιλιακζσ και ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ, πραγματοποιεί "επενδφςεισ" ςε ζντοκα 
γραμμάτια του δθμοςίου και ςε γθ, ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφάλαιο μιασ 
χαλυβουργίασ και ελζγχει μια ςειρά εμπορικζσ εταιρίεσ ςτο εξωτερικό; Μάλιςτα, 
τθν πλειοψθφία των μετοχϊν ενόσ τζτοιου ομίλου μπορεί να μθν κατζχει ζνα 
φυςικό πρόςωπο, αλλά μια μεγάλθ τράπεηα, πράγμα που κάνει και δια γυμνοφ 
οφκαλμοφ ςαφζσ ότι το κεφάλαιο (θ αςτικι τάξθ, όπωσ και οι άλλεσ τάξεισ) είναι 
πρωτίςτωσ μια κοινωνικι ςχζςθ κι όχι άτομα ι αποτελζςματα ατομικϊν 
"βουλιςεων" και "ςτρατθγικϊν". 

  

     Σαξικι πολυςκζνεια υπάρχει μόνο τότε, όταν ζχουμε να κάνουμε με μορφζσ 
πολλαπλισ απαςχόλθςθσ που δεν εντάςςονται ςτον ίδιο τφπο ταξικϊν κζςεων και 
λειτουργιϊν. Όμωσ και το φαινόμενο αυτό, ςτθν ζκταςθ που υφίςταται, δεν 
αποτελεί ίδιον τθσ "ςφγχρονθσ φάςθσ" του καπιταλιςμοφ, αλλά ςυνδζεται με αυτό 
κακαυτό το γεγονόσ ότι ανζκακεν οι τάξεισ ςτο καπιταλιςτικό ςφςτθμα ιταν 
ανοικτζσ, επιτρζποντασ ζτςι ζνα βακμό ταξικισ κινθτικότθτασ αλλά και 
"πολυςκζνειασ" των ατόμων. Ο καπιταλιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ βαςίηεται ςτον 
„ελεφκερο εργαηόμενο" και τθν „ελεφκερθ ςφμβαςθ", δθλαδι θ ταξικι ζνταξθ και 
κακιλωςθ επιβάλλεται, όπωσ επανειλθμμζνα τόνιςε ο Μαρξ, μόνο μζςα από τθ 



„ςιωπθλι βία" των κυρίαρχων οικονομικϊν ςχζςεων. 

  

     το ςθμείο αυτό όμωσ χρειάηεται να επιμείνουμε. Η ταξικι πολυςκζνεια, θ 
ζνταξθ ενόσ ατόμου ςε διαφορετικζσ ταξικζσ κζςεισ και λειτουργίεσ είναι μόνο τότε 
δυνατι και νοθτι ςε ςτακερι βάςθ, όταν πρόκειται για μθ ανταγωνιςτικζσ μεταξφ 
τουσ ταξικζσ κζςεισ.  

  

     Ζνασ γαιοκτιμονασ που επενδφει ζνα μζροσ από τθν πρόςοδο που απολαμβάνει 
ςε μια καπιταλιςτικι επιχείρθςθ, ι που ιδρφει και διευκφνει μια τζτοια επιχείρθςθ 
είναι ταξικά "δι-ςκενισ": ανικει ταυτόχρονα ςτθν τάξθ των γαιοκτθμόνων και ςτθν 
τάξθ των καπιταλιςτϊν. Ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ του ταξικζσ ιδιότθτεσ δεν 
υφίςταται, εντοφτοισ, κάποια δομικι αντιφατικότθτα, με τθν ζννοια ότι και οι δφο 
ταξικζσ κζςεισ ανικουν ςτο μπλοκ των κυρίαρχων τάξεων, των τάξεων που το 
ειςόδθμά τουσ προζρχεται από το υπερπροϊόν το οποίο παράγουν οι 
κυριαρχοφμενεσ τάξεισ.  

  

     Ομοίωσ ο αγρότθσ, που οριςμζνουσ μινεσ το χρόνο εργάηεται και ωσ μιςκωτόσ 
οικοδόμοσ κατζχει δφο ταξικζσ κζςεισ (αγρότθσ αυτοαπαςχολοφμενοσ, μιςκωτόσ 
εργάτθσ), που και οι δφο όμωσ εντάςςονται ςτισ κυριαρχοφμενεσ τάξεισ. Και το μόνο 
εφλογο είναι να υποκζςει κανείσ ότι αναηιτθςε τθ δεφτερθ, τθ μιςκωτι-εργατικι 
απαςχόλθςθ, γιατί το μζγεκοσ του κλιρου του και το ειςόδθμά του από τθν 
αγροτικι αυτοαπαςχόλθςθ δεν του εξαςφαλίηει (πλζον) ζνα ικανοποιθτικό 
ειςόδθμα, οφτε του παρζχει τθν προοπτικι τοφ να μεταςχθματιςκεί ςε αγρότθ-
καπιταλιςτι (επιχειρθματία), με τθν αφξθςθ του προϊόντοσ, τθν πρόςλθψθ 
μιςκωτϊν, τθν περαιτζρω επζκταςθ τθσ αγροτικισ επιχείρθςθσ ςε νζεσ καλλιζργειεσ 
υψθλισ κερδοφορίασ κ.ο.κ. [33]  ' αυτι τθν τελευταία περίπτωςθ κα επρόκειτο για 
μια διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ τθσ ταξικισ ζνταξθσ του αγρότθ, θ οποία κα 
ζφερε τα τυπικά χαρακτθριςτικά τθσ κοινωνικισ ανόδου: Από αυτοαπαςχολοφμενοσ 
(αγρότθσ) κα μετατρεπόταν ςε καπιταλιςτι-επιχειρθματία του αγροτικοφ τομζα. 
Αυτι θ κοινωνικι του άνοδοσ κα απζκλειε, όμωσ, κάκε περίπτωςθ να αναηθτιςει 
και μια παράλλθλθ μιςκωτι-εργατικι απαςχόλθςθ. Η πολυςκζνειά του (εφόςον 
υπιρχε) κα εξαντλείτο πλζον αποκλειςτικά ςτισ διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ ενόσ 
ψθλότερου ποςοςτοφ κζρδουσ: Επενδφςεισ ςε άλλουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, 
ειςοδθματίασ κ.ο.κ.  

  

     Σαυτόχρονθ ζνταξθ, ςε ςτακερι βάςθ, ςτθν τάξθ των καπιταλιςτϊν (ςτισ 
κυρίαρχεσ τάξεισ) και ςτθν εργατικι τάξθ (ςτισ κυριαρχοφμενεσ τάξεισ) είναι 
αδιανόθτθ. Νοθτι είναι θ εγκατάλειψθ τθσ δεφτερθσ (εργατικισ) ζνταξθσ υπζρ τθσ 
πρϊτθσ, και αυτι είναι θ τυπικι διαδικαςία κοινωνικισ ανόδου. Ζτςι, αν υφίςτατο 
πράγματι μια αποδοτικι "ςτρατθγικι για ταξικι ανζλιξθ" με βάςθ τθν 
πολυαπαςχόλθςθ, τότε τα αποτελζςματά τθσ κα εκφράηονταν ςτθ μείωςθ του 



ποςοςτοφ των μιςκωτϊν και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιχειρθματιϊν (και 
οριςμζνων κατθγοριϊν ελεφκερων επαγγελματιϊν) ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ. Κάτι 
τζτοιο όμωσ δεν ςυμβαίνει. Αντίκετα, όπωσ επιςθμαίνει ο Θρ. Λεβαδίτθσ, "και ο 
ίδιοσ ο Κ. Σςουκαλάσ διαπιςτϊνει τθν τάςθ επζκταςθσ τθσ μιςκωτοποίθςθσ (ς. 241 
επ.) και άρα το επιχείρθμά του *περί κοινωνικισ ανόδου μζςω πολυαπαςχόλθςθσ+ 
δεν  μπορεί να  κεμελιωκεί  (οφτε) ςτθ διαχρονικι διάςταςθ." (Λεβαδίτθσ 1993, ςελ. 
111). 

  

     Ζνα τελευταίο ηιτθμα ςτο οποίο αξίηει να επιμείνουμε είναι ότι θ ταξικι 
πολυςκζνεια δεν ςυνιςτά ζνα φαινόμενο που ςυνδζεται με τθ λεγόμενθ "ςφγχρονθ 
φάςθ" του καπιταλιςμοφ, αλλά παρατθρείται από τθν πρϊτθ ςτιγμι φπαρξθσ των 
καπιταλιςτικϊν κοινωνικϊν ςχζςεων. Αντίκετα με τουσ προκαπιταλιςτικοφσ 
τρόπουσ παραγωγισ, οι τάξεισ ςτον καπιταλιςμό δεν αποτελοφν, όπωσ είπαμα, ποτζ 
"κλειςτά ςφνολα", πράγμα που επιτρζπει πάντοτε ζνα βακμό ταξικισ κινθτικότθτασ 
των ατόμων (π.χ. μζςω τθσ εκπαίδευςθσ). Πζραν αυτοφ, το φαινόμενο τθσ ταξικισ 
πολυςκζνειασ παίρνει ζντονεσ μορφζσ ςε  ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ μετάβαςθσ από ζνα 
τφπο κοινωνικϊν ςχζςεων ςε ζναν άλλο, ςυνακόλουκα ςε περιόδουσ 
μεταςχθματιςμοφ των ταξικϊν ςχζςεων.  

  

     Χαρακτθριςτικότερθ τζτοια περίπτωςθ είναι θ ιςτορικι φάςθ αποδιάρκρωςθσ 
των προκαπιταλιςτικϊν ςχζςεων παραγωγισ προσ όφελοσ των καπιταλιςτικϊν 
ςχζςεων, φάςθ που χαρακτθρίηεται κατ' αρχιν από τθν ζμμεςθ υπαγωγι των 
εργαηομζνων  ςτο εμπορικό κεφάλαιο (οικοτεχνία, θ οποία παράγει για τον ζμπορο-
προαγοραςτι, που αμείβει τουσ εργαηομζνουσ "με το κομμάτι" βλ. Rubin 1994, ςελ. 
197-208). Κατά τθν περίοδο αυτι, δθλαδι ουςιαςτικά το 17ο και 18ο αιϊνα, ο 
ζμμεςα υπαγόμενοσ ςτο κεφάλαιο εργάτθσ τθσ οικοτεχνίασ εξακολουκεί ςυχνά να 
εργάηεται και ωσ αυτοαπαςχολοφμενοσ αγρότθσ. Όπωσ παρατθρεί ο Rubin (1994, 
ςελ. 201): "Σο οικοτεχνικό ςφςτθμα απάλλαςςε τον επιχειρθματία-προαγοραςτι 
απ' όλα τα κόςτθ πάγιου κεφαλαίου (κτιρια, εργαλεία παραγωγισ), ενϊ επζτρεπε 
ςτουσ εργάτεσ τθσ οικοτεχνικισ βιομθχανίασ να εργάηονται ςτο ςπίτι και να 
ςυνδυάηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ με βοθκθτικζσ αςχολίεσ (γεωργία, καλλιζργεια 
φροφτων και λαχανικϊν, κλπ). Εξ αιτίασ αυτϊν ακριβϊσ των πλεονεκτθμάτων, το 
οικοτεχνικό ςφςτθμα αποδείχτθκε ικανό να ανταγωνιςτεί τισ μανουφακτοφρεσ, 
πολφ δε περιςςότερο που οι τελευταίεσ αυτζσ δεν διζκεταν κάποια ιδιαίτερα 
πλεονεκτιματα από άποψθ τεχνολογίασ. Επομζνωσ, οι μανουφακτοφρεσ δεν ιταν 
ςε κζςθ να εκτοπίςουν και να αντικαταςτιςουν το οικοτεχνικό ςφςτθμα -αυτό ιταν 
ζνα κακικον που μόνο τα εργοςτάςια, με τθν εκτεταμζνθ εφαρμογι των μθχανϊν 
μετά τθ βιομθχανικι επανάςταςθ του τζλουσ του 18ου αιϊνα, είχαν τθ δυνατότθτα 
να επιτελζςουν." (Για τθν υπαγωγι τθσ οικοτεχνίασ ςτο εμπορικό κεφάλαιο βλ. και 
Κ. Μαρξ 1978, ςελ. 424-425).  

 Η γλαφυρότερθ ίςωσ περιγραφι των ςυνκθκϊν ηωισ αλλά και τθσ 
"πολυαπαςχόλθςθσ" των εργατϊν κατά αυτι τθν πρϊιμθ φάςθ ανάπτυξθσ του 
καπιταλιςμοφ ζγινε από τον Ζνγκελσ, ςτο ζργο του "Η Κατάςταςθ τθσ Εργατικισ 
Σάξθσ ςτθν Αγγλία", το οποίο πρωτοκυκλοφόρθςε το 1845. το ζργο αυτό, ανάμεςα 



ςτα άλλα,  διαβάηουμε ότι πριν τθ γενίκευςθ των αποτελεςμάτων τθσ βιομθχανικισ 
επανάςταςθσ "ο υφάντθσ ιταν ςυνικωσ ςε κζςθ να κάνει κάποιεσ οικονομίεσ με τισ 
οποίεσ μίςκωνε ζνα μικρό χωράφι, το οποίο καλλιεργοφςε ςτισ ϊρεσ τθσ ςχόλθσ 
του" (Εngels, in: Marx-Engels 1976, ςελ. 238). 

  

     Είναι, λοιπόν, απόλυτα εςφαλμζνοι οι ιςχυριςμοί ότι θ μαρξιςτικι ανάλυςθ δεν 
επιςθμαίνει τα φαινόμενα πολυαπαςχόλθςθσ και ότι, επιπλζον, τα φαινόμενα αυτά 
χαρακτθρίηουν κυρίωσ τθ ςφγχρονθ περίοδο του καπιταλιςμοφ. (Βλ. και Λεβαδίτθσ 
1993, ςελ. 119, κακϊσ και Caire, ιn: Labica/Bensussan 1983, ςελ. 90 & 91). Πζρα από 
τθν άγνοια των ιςτορικϊν κειμζνων και αναφορϊν, τζτοιοι ιςχυριςμοί προδίδουν 
ενδεχομζνωσ μια ςφγχυςθ ανάμεςα ςτα αφθρθμζνα αντικείμενα τθσ κεωρθτικισ 
ανάλυςθσ (τα οποία ςυγκροτοφνται με βάςθ τουσ κεμελιϊδεισ μόνο 
προςδιοριςμοφσ των κοινωνικϊν ςχζςεων -π.χ. θ ζννοια του τρόπου παραγωγισ) 
και τα περιςςότερο ςυγκεκριμζνα αντικείμενα ανάλυςθσ (που περιζχουν  πολφ 
μεγαλφτερο αρικμό προςδιοριςμϊν -π.χ. θ εργατικι τάξθ ςτθν Αγγλία των αρχϊν 
του 19ου αιϊνα). 

   

     Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι το φαινόμενο τθσ πολυαπαςχόλθςθσ δεν 
ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ να διατυπωκεί μια νζα κεωρία των κοινωνικϊν τάξεων. [34] 

   Επιπλζον, μποροφμε να ποφμε ςυμπεραςματικά, ότι θ προςζγγιςθ τθσ „ταξικισ 
πολυςκζνειασ" αποτελεί μια αποτυχθμζνθ απόπειρα να υπαχκοφν οι κεωρθτικζσ 
ζννοιεσ και τα κεωρθτικά κριτιρια των αντικειμενικϊν κεωριϊν των τάξεων (και 
ιδίωσ τθσ μαρξιςτικισ κεωρίασ) ςτο μεκοδολογικό ιντιβιντουαλιςμό τθσ κυρίαρχθσ 
ιδεολογίασ και ειδικότερα τθσ ςφγχρονθσ νεοκλαςικισ οικονομικισ κεωρίασ. 
Αποτελεί ζτςι μια προςζγγιςθ κεωρθτικά αντιφατικι και εμπειρικά ατεκμθρίωτθ. 
Αντίκετα, θ μαρξιςτικι προςζγγιςθ ςυνιςτά τθ μόνθ μθ-απολογθτικι  και  μθ-
κανονιςτικι  ανάλυςθ, θ οποία μπορεί  να αποδείξει ότι είναι  ταυτόχρονα  
επιςτθμονικι και  κριτικι. 
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[1] Eπραξηζηψ ηνλ Γεκήηξε Γεκνχιε γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ πξψηε γξαθή 

απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. 

 

[2]  Υαξαθηεξηζηηθφηεξε  πεξίπησζε  απνηειεί  ν  ρσξηζκφο  ζε  ηάμεηο  ηεο 

ηδαληθήο   Πνιηηείαο   ηνπ  Πιάησλα:  Ζ  ηάμε  ησλ  θπξηάξρσλ-αξρφλησλ, δειαδή  

ησλ  δηνηθνχλησλ  ηελ  Πνιηηεία ,  ζα  έπξεπε  λα  είλαη  νη θηιφζνθνη,  νη  θαηέρνληεο  

ηελ  γλψζε,  νη  νπνίνη  ζα  ζηεξνχληαλ θάζε  αηνκηθήο  ηδηνθηεζίαο .  Καηφπηλ  

νξίδεηαη  ε  ηάμε  ησλ θπιάθσλ,  πνπ  κεξηκλνχλ  γηα  ηε  ζηξαηησηηθή  αζθάιεηα  

θαη  ηέινο  ε  ηάμε  ησλ  δεκηνπξγψλ,  δειαδή  φισλ  φζσλ  αζρνινχληαη  κε  ηελ  

"νηθνλνκηθή  δσή".  (Πιάησλ ρρε.). 

 

 

[3]  "Ζ  παξαγσγή  ηνπ  εδάθνπο  (...)  θαηαλέκεηαη  κεηαμχ  ηξηψλ θνηλσληθψλ  

ηάμεσλ,  ήηνη  ησλ  γαηνθηεκφλσλ,  ησλ  θεθαιαηνχρσλ  ή  ησλ  θαηφρσλ  ησλ  

πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  ή  θεθαιαίσλ  ησλ  αλαγθαηνχλησλ  πξνο  θαιιηέξγεηαλ  

απηνχ,  θαη  ησλ  εξγαηψλ  δηα  ηεο  θηινπνλίαο  ησλ  νπνίσλ  θαιιηεξγείηαη  ηνχην.  

Καηά  ηα  πνηθίια ζηάδηα  ηεο  θνηλσληθήο  εμειίμεσο  αη  εηο  εθάζηελ  ησλ  ηάμεσλ 

ηνχησλ εθ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ εδάθνπο πξνεξρφκελαηαλαινγίαη  ππφ  ην  

φλνκα  έγγεηνο  πξφζνδνο,  θέξδνο  θαη εκεξνκίζζηνλ  είλαη  νπζησδψο  δηάθνξνη"  

(David  Ricardo,  1992,  ζει.  1). 

 

 

[4]   Δίλαη  θαηαλνεηφ  έηζη  γηαηί  ν  Carey,  πνπ  ζεσξνχζε  φηη  ε  θαπηηαιηζηηθή  



νηθνλνκία  ελζαξθψλεη  ηελ  Αξκνλία  ησλ  πκθεξφλησλ ,  έγξαθε  ην  1848  φηη  ην  

έξγν  ηνπ  Ricardo  απνηειεί  "ην  αιεζηλφ  εγρεηξίδην  ηνπ  δεκαγσγνχ,  πνπ  

επηδηψθεη  ηελ  εμνπζία  κέζσ  ηεο  αγξνηηθήο  κεηαξξχζκηζεο,  ηνπ  πνιέκνπ  θαη  

ηεο  ιεειαζίαο" (παξαηίζεηαη  ζην  Rubin  1994,  ζει.  416). 

 

 

[5]   "Τπάξρεη  έλαο  θαη  κνλαδηθφο  ηξφπνο  ζπγθξφηεζεο  θνηλήο  εμνπζίαο,  ηθαλήο  

λα  πξνζηαηεχεη  ηνπο  αλζξψπνπο  απφ  ηηο  έμσζελ  εηζβνιέο  θαη  ηηο  κεηαμχ  ηνπο  

αδηθνπξαγίεο  (...)  Ο  ηξφπνο  είλαη  ν  εμήο:  φινη  εθρσξνχλ  νιφθιεξε  ηε  δχλακε  

θαη  ηελ  ηζρχ  ηνπο  ζ' έλαλ  άλζξσπν  ή  ζε  κηα  ζπλέιεπζε  αλζξψπσλ  (...)  Σνχην  

είλαη  κηα θνηλή  εμνπζία,  ηθαλή  λα  ηνπο  εκπλέεη  δένο  θαη  λα  θαηεπζχλεη ηηο  

πξάμεηο  ηνπο  πξνο  ην  θνηλφ  φθεινο"  (Υνκπο  1989,  ζει.  240-241).  "Σν  

δηθαίσκα  πνπ  θαζνξίδεη  ηελ  δχλακε  ησλ  πνιιψλ  ζπλεζίδνπλ  λα  ην  νλνκάδνπλ  

δεκφζηα  εμνπζία,  θαη  θαηέρεη απφιπηα  απηή  ηε  δχλακε-εμνπζία  εθείλνο,  πνπ  κε  

ηε  γεληθή  ζέιεζε  έρεη  ηελ  θξνληίδα  ησλ  θνηλψλ  ππνζέζεσλ  (...)  Σν  δηθαίσκα  

ηνπ  θπξίαξρνπ,  πνπ  δελ  έρεη  άιιν  φξην  απ'  ηε  δχλακή  ηνπ,  ζπλίζηαηαη  θπξίσο  

ζην  φηη  ππάξρεη  κηα  ζθέςε  πνπ  κπνξνχκε λα  πνχκε  πσο  είλαη  εθείλε  ηεο  

δεκφζηαο  δχλακεο,  πάλσ  ζηελ νπνία  φινη  πξέπεη  λα  ζπκκνξθψλνληαη,  πνπ  

κφλν  απηή  θαζνξίδεη ην  θαιφ  ή  ην  θαθφ,  ην  δίθαην  ή  ην  άδηθν  (...)"  (πηλφδα  

ρ.ρ.ε.,  ζει.  45  θαη  61). Βέβαηα,  πίζσ  απφ  ηηο  δηαηππψζεηο  απηέο  ησλ  θιαζηθψλ  

πνιηηηθψλ  θηινζφθσλ  ππνιαλζάλνπλ  πάληα  αληηιήςεηο  πνπ  (κε  καξμηζηηθνχο  

φξνπο)  ζα  κπνξνχζαλ  λα  ζεσξεζνχλ  φηη  αλαθέξνληαη  ζε  έλλνηεο  φπσο  "ηαμηθνί  

ζπζρεηηζκνί  δχλακεο",  "ηαμηθή  εγεκνλία", ίδηνπνίεζε-ζηέξεζε ηεο  εμνπζίαο ησλ 

ππεθφσλ απφ ηνλ θπξίαξρν (θαη φ,ηη απηφο εθπξνζσπεί ζε θνηλσληθφ-ηαμηθφ 

επίπεδν), "αζηηθφ-εζληθφ  θξάηνο"  θ.ν.θ.  Σέηνηνπ  ηχπνπ  πξνζεγγίζεηο  

εληνπίδνληαη  θπξίσο  ζηνλ  Μαθηαβέιη (βι.  Γθξάκζη  ρ.ρ.ε.,  Αιηνπζέξ  1992), αιιά 

θαη ζηνλ πηλφδα (Mνreau 1978, θπξίσο θεθ. 6, ζει. 99 επ.). 

 

 

[6]   "Ζ  έληαζε  κεηαμχ  αηφκνπ  θαη  θνηλσλίαο,  ε  αληηπαξάζεζε  ηνπ γεληθνχ  θαη  

ηνπ  επηκέξνπο,  εμππνλνεί  θαη'  αλάγθε  φηη  ην  άηνκν  δελ  ππάγεηαη  άκεζα  ζηελ  

θνηλσληθή  νιφηεηα,  αιιά  φηη  ζ'  απηή  ηε  δηαδηθαζία  πθίζηαληαη  ελδηάκεζεο  

βαζκίδεο.  Απηέο  νη  ελδηάκεζεο  βαζκίδεο  πεξηγξάθνληαη  ζηελ  θνηλσληνινγία  απφ  

ην  ηέινο  ηνπ 19.νπ  αηψλα,  εηδηθά  απφ  ηνλ  Durkheim  θαη  κεηά,  κε  ηελ 

θαζηεξσκέλε  πηα  έλλνηα  ηεο νκάδαο "  (Ηλζηηηνχην  Κνηλσληθψλ  Δξεπλψλ  ηεο  

Φξαγθθνχξηεο  1987,  ζει.  75).  

 

[7]   Οη  "νηθνλνκηθέο  ηάμεηο"  κπνξνχλ  έηζη  λα  νξηζηνχλ  κε  βάζε  ηηο ζπλήζεηο  

ζήκεξα  ζε  θνηλσληνινγηθέο  έξεπλεο  ιίγν-πνιχ  απζαίξεηεο  εηζνδεκαηηθέο  

θαηεγνξίεο,  δειαδή  κε  βάζε  ην  χςνο  ηνπ  ρξεκαηηθνχ  εηζνδήκαηνο,  αλεμάξηεηα  

απφ  ηηο  πεγέο  απφθηεζήο ηνπ:  Π.ρ.  ε  "αλψηαηε"  εηζνδεκαηηθή  ηάμε,  ε  

"αλψηεξε",  ε "κεζαία",  ε  "ρακειή"  θαη  ε  "θαηψηεξε"  εηζνδεκαηηθή  ηάμε.  Οη  

ηάμεηο  πνιιαπιαζηάδνληαη  φηαλ  ζηελ  πξνζέγγηζε  απηή  ιεθζνχλ  ππφςε  

θξηηήξηα  "λννηξνπηψλ",  "ηξφπσλ  δσήο"  ("life-style") θ.ν.θ.  Γηα απηή ηελ 

πξνζέγγηζε βι. π.ρ.  Vester 1994. 

 

 

 

[8]  Γελ  ηίζεηαη  δειαδή  ην  εξψηεκα,  ηη  είλαη  "ην"  θξάηνο,  "νη" ζξεζθείεο  θ.ν.θ.  

Απνπζηάδεη  κηα  ζεσξία  ησλ  θνηλσληθψλ  ζρέζεσλ  θαη  ζεζκψλ  εμνπζίαο.  Αμίδεη  

εδψ  λα  παξαπέκςνπκε  ζηελ  θξηηηθή  ηνπ  Γθξάκζη  πξνο  ηελ  θνηλσληνινγία,  ν  

νπνίνο  πξνζεγγίδεη  ην  ίδην  δήηεκα,  πνπ  επηζεκαίλνπκε  εδψ,  απφ  κηα  άιιε  



ζθνπηά:  Ζ θνηλσληνινγία  δελ  κπνξεί  λα  ζεσξεζεί  σο  ε  επηζηήκε  "ησλ 

ζπλζεθψλ  θαη  ησλ  λφκσλ  πνπ  ξπζκίδνπλ  ηελ  εμέιημε"  ηνπ  αλζξψπνπ,  δηφηη  

παξαγλσξίδεη  φηη  "ν  άλζξσπνο  κπνξεί  λα  λνεζεί  κφλν  ζαλ  άλζξσπνο  ηζηνξηθά  

θαζνξηζκέλνο,  πνπ  αλαπηχρζεθε  θαη δεη  (...)  ζ'  έλα  θαζνξηζκέλν  θνηλσληθφ  

ζχκπιεγκα  ή  ζχλνιν  θνηλσληθψλ  ζρέζεσλ"  (Γθξάκζη  ρ.ρ.ε.,  ζει.  149).  ρεηηθά  

κε  ην  ίδην  δήηεκα,  ν  Γθξάκζη  επηζεκαίλεη  φηη  ην  "ζεκειηαθά  θαηλνχξγην  

ζηνηρείν"  πνπ  έρεη  εηζαγάγεη  ν  καξμηζκφο  ζηηο θνηλσληθέο  επηζηήκεο  είλαη  ε  

"απφδεημε  φηη  δελ  ππάξρεη  κηα αθεξεκέλε  'αλζξψπηλε  θχζε'  ζηαζεξή  θαη  

αλαιινίσηε"  (φπ. π.).  

 

 

 

[9]   Γηα  κηα  θξηηηθή  ησλ  δηαθνξεηηθψλ  θνηλσληνινγηθψλ  πξνζεγγίζεσλ πεξί  

"θνηλσληθψλ  αλαγθψλ"  βι.  ηνγηαλλίδνπ  1984. 

 

 

 

[10]  Πέξαλ απηψλ, ν Weber ζεσξεί φηη κηα ηάμε (κηα „ηαμηθή θαηάζηαζε") 

πθίζηαηαη κφλν ζε αλαθνξά κε ηελ αγνξά (σο „θαηάζηαζε ζηελ αγνξά"), 

απνθιείνληαο έηζη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ηάμεσλ ηηο πξνθαπηηαιηζηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ δελ αλαθέξνληαλ ζε „θαηαζηάζεηο ζηελ αγνξά", ηηο νπνίεο νλνκάδεη 

„θάζηεο". Γηα κηα θξηηηθή ζηε δηάζηαζε απηή ηεο ζεσξίαο ησλ ηάμεσλ ηνπ Weber, 

αιιά θαη ηεο „ζηαηηθήο" ηνπ αληίιεςεο πεξί ηάμεσλ (νη ηάμεηο νξίδνληαη ζηνλ Weber 

αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο καξμηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ) βι. DeSte. Croix 1983, ζει. 85 επ. 

 

 

 

[11]  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ  Lenski,  ν  νπνίνο,  φπσο  επηζεκαίλεη  

ν  Γ.  Υαξαιάκπεο,  "αλαθαιχπηεη  ζηε  βηνκεραληθή θνηλσλία  ηφζεο  ζρεδφλ  ηάμεηο  

φζεο  είλαη  ηα επαγγέικαηα θαη νη ειηθίεο" (Υαξαιάκπεο 1984, ζει. 102). Βι. επίζεο 

Λεβαδίηεο  1993. 

 

 

  

 

[12] Δίλαη  πξνθαλέο  φηη  φηαλ  αλαθέξνκαη  ζηε  καξμηζηηθή  ζεσξία  ελλνψ  κηα  

ζπγθεθξηκέλε  εθδνρή  ηνπ  καξμηζκνχ,  πνπ  ζα  πεξηγξαθεί  ζηα επφκελα,  δηάθνξε  

απφ  πνιιέο  άιιεο,  φπσο  π.ρ.  απφ  ηνλ  αιήζηνπ  κλήκεο  "ζνβηεηηθφ  καξμηζκφ".  

Ο  καξμηζκφο  νπδέπνηε  ππήξμε  "κία  θαη  κνλαδηθή"  ζεσξία.  (Βι.  θαη  Μειηφο  

1995  θαη  ηε  ζρεηηθή  βηβιηνγξαθία  πνπ  παξαηίζεηαη  εθεί). 

 

  

  

 

[13]  Σν  θξάηνο,  σο  δεκφζηα  αξρή,  σο  θνξνινγηθφ  ζχζηεκα,  σο  λνκνζεζία  

θ.ν.θ.  είλαη  παξφλ  ζηηο  αλαιχζεηο  ησλ  Κιαζηθψλ  Οηθνλνκνιφγσλ. 

 

 

 

 



[14]  ην  εκηηειέο  52ν  θεθ.  ηνπ  3νπ  ηφκνπ  ηνπ Κεθαιαίνπ   ν  Μαξμ ζεκεηψλεη:  

"Οη  ηδηνθηήηεο  απιήο  εξγαζηαθήο  δχλακεο,  νη ηδηνθηήηεο  θεθαιαίνπ  θαη  νη  

ηδηνθηήηεο  γεο,  νη  αληίζηνηρεο πεγέο  εηζνδήκαηνο  ησλ  νπνίσλ  είλαη  ν  κηζζφο  

εξγαζίαο,  ην θέξδνο  θαη  ε  γαηνπξφζνδνο,  δειαδή  νη  κηζζσηνί  εξγάηεο,  νη 

θεθαιαηνθξάηεο  θαη  νη  γαηνθηήκνλεο  απνηεινχλ  ηηο  ηξεηο  κεγάιεο  ηάμεηο  ηεο  

ζχγρξνλεο  θνηλσλίαο,  πνπ  βαζίδεηαη  ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ  ηξφπν  παξαγσγήο".  

πεχδεη,  φκσο,  ακέζσο  λα ζεκεηψζεη  φηη  ην  θξηηήξην  ηεο  κνξθήο  ηνπ  

εηζνδήκαηνο  δελ θιείλεη  ηε  ζεσξία  ησλ  ηάμεσλ  θαη  ζέηεη  ην  εξψηεκα:  "Ση  είλαη 

απηφ  πνπ  θάλεη  ηνπο  εξγάηεο,  ηνπο  θεθαιαηνθξάηεο,  ηνπο  γαηνθηήκνλεο  λα  

απνηεινχλ  ηηο  ηξεηο  κεγάιεο  θνηλσληθέο ηάμεηο;"  (Μαξμ  1978,  ζει.  1086-1087).  

Γηα  δεηήκαηα  πνπ ζρεηίδνληαη  κε  ηνλ  'πξνζσξηλφ"  απηφ  νξηζκφ  ησλ  ηάμεσλ  

απφ  ηνλ Μαξμ  βι.  Balibar  1986,  ζ.  620  επ.  θαη  Γεκνχιεο  1994,  ζ.  46  επ. 

 

  

[15]  Οη  κε-ηαμηθέο  ζρέζεηο  πνπ  πθίζηαληαη  ζε  κία  θνηλσλία,  φπσο  π.ρ.  νη  

ζρέζεηο  ελειίθσλ-αλειίθσλ,  νη  ζρέζεηο  αλάκεζα  ζηα  δχν  θχια,  ηηο  

δηαθνξεηηθέο  "θπιέο"  ή  ηηο  δηαθνξεηηθέο  ζξεζθεπηηθέο  νκάδεο  επηθαζνξίδνληαη  

πάληνηε  θαη  κνξθνπνηνχληαη  ζε αληηζηνηρία  κε  ηελ  θχξηα  φςε  ησλ  θνηλσληθψλ  

ζρέζεσλ,  ηηο ηαμηθέο  ζρέζεηο  εμνπζίαο.     Γηα  ηε  ζεκειίσζε  ηεο  καξμηζηηθήο 

απηήο  ζέζεο  βι.  Γεκνχιεο  1994,  ηδίσο  ζ.  47-51.  Δπίζεο  ηελ  πνιχ  δηεηζδπηηθή  

αλάιπζε  ηνπ  Βαιιεξζηάηλ  γηα  ηηο  έλλνηεο  "θπιή"  θαη "νκάδσζε  θχξνπο"  (ζην  

Μπαιηκπάξ/  Βαιιεξζηάηλ  1991,  ζ.  281  επ.) φπνπ  ζεκειηψλεηαη  θαη  ην  

ζπκπέξαζκα  φηη  "νη  νκαδψζεηο  θχξνπο  (φπσο  θαη  ηα  θφκκαηα)  απνηεινχλ  

ζπγθερπκέλεο  ζπιινγηθέο  αλαπαξαζηάζεηο  ησλ  ηάμεσλ" (ζ.  306). Ζ  δηεηζδπηηθή  

αλάιπζε  ηνπ Βαιιεξζηάηλ  πεξηνξίδεηαη  απφ  ηελ,  θαηά  ηε  γλψκε  κνπ  

ιαλζαζκέλε θαη  αληηθαηηθή  αληίιεςή  ηνπ  πεξί  "παγθφζκηνπ  θαπηηαιηζκνχ"  (βι.  

θαη  Μειηφο  1984-Α  θαη  1984-Β). 

 

 

[16]  Όπσο ζσζηά παξαηεξεί ν deSteCroix (1984, ζει. 100), ε ηάμε „είλαη ε 

ζπιινγηθή θνηλσληθή έθθξαζε ηνπ γεγνλφηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ε εθκεηάιιεπζε ζπζζσκαηψλεηαη ζε κηα θνηλσληθή δνκή." Σν ιάζνο ηνπ 

deSteCroix είλαη φηη ζεσξεί ηε ζέζε απηή σο απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε 

καξμηζηηθή ζεσξία, σο δηθή ηνπ εξκελεία ηνπ καξμηθνχ έξγνπ: «Απ' φζν γλσξίδσ, 

θαλείο δελ επέκεηλε πνηέ επαξθψο ζην φηη (...) ε ηάμε είλαη (....) κηα ζρέζε 

εθκεηάιιεπζεο» (deSteCroix 1984, ζει. 99). Πξνθαλψο ν ζπγγξαθέαο αγλνεί ηε 

ρνιή Althusser, πνπ αλέπηπμε παξφκνηεο ζέζεηο, αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ηνλ ίδην. 

 

  

 

 

[17]  Γηα ηελ θξηηηθή ηεο αληίζεζεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

κηα ηάμε ζπγθξνηείηαη „κφλνλ απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαζέηεη κηα ‘ηαμηθή ζπλείδεζε' 

δηθή ηεο" βι. Πνπιαληδάο 1975, η. α', ζει. 105 επ. Δπίζεο deSteCroix (1984, ζει. 

102): „Δάλ νη ζθιάβνη ηεο αξραηφηεηαο πξέπεη πξάγκαηη λα ζεσξεζνχλ σο ηάμε, ηφηε 

νχηε ε ηαμηθή ζπλείδεζε, νχηε ε θνηλή πνιηηηθή δξάζε (θαη νη δχν ήηαλ πέξα απφ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ αξραίσλ ζθιάβσλ) δελ θαίλνληαη λα δηθαηνχληαη λα ζεσξεζνχλ σο 

αλαγθαία ζηνηρεία ηεο ηάμεο, ζχκθσλα κε ην καξμηθφ ζχζηεκα". Αο ζεκεησζεί εδψ 

φηη ε αληίιεςε πσο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηάμεο είλαη αλαγθαζηηθά ε ηαμηθή 

ζπλείδεζε („νη ηάμεηο είλαη ζπλεηδεηά ζπιινγηθά ππνθείκελα ") δελ ηαπηίδεηαη 

πάληνηε κε ηελ αηνκνθεληξηθή-ππνθεηκεληζηηθή ζεψξεζε ησλ ηάμεσλ, πνπ ζα 

πξαγκαηεπηνχκε ζην 6ν θθάιαην απηνχ ηνπ άξζξνπ („νη ηάμεηο είλαη ην πξντφλ ηεο 



θνηλήο βνχιεζεο, απφθαζεο θαη δξάζεο κηαο νκάδαο αηφκσλ "). 

 

  

 

[18]  Με ηελ έλλνηα απηή ε ππεξαμία , δειαδή ε εηδηθά θαπηηαιηζηηθή κνξθή  ηνπ  

ππεξπξντφληνο,  είλαη  θαηά  θχξην  ιφγν  κηα  θνηλσληθή ζρέζε  (ζρέζε  θνηλσληθήο  

εμνπζίαο  θαη  εθκεηάιιεπζεο)  θαη  φρη απιψο  έλα  πνζνηηθφ  αμηαθφ  κέγεζνο  (φ,ηη  

"πεξηζζεχεη",  φηαλ  απφ ηε  ζπλνιηθή  αμία  ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο  αθαηξεζεί  ε  

αμία  πνπ αληηζηνηρεί  ζηα  αλαγθαία  κέζα  δηαβίσζεο  ησλ  εξγαδνκέλσλ).  

 

 

 

[19]  "Γελ  θηάλεη  πνπ  νη  φξνη  ηεο  εξγαζίαο  εκθαλίδνληαη  ζηνλ  έλα πφιν  ζαλ  

θεθάιαην,  ελψ  ζηνλ  αληίζεην  πφιν  ππάξρνπλ  κφλν  άλζξσπνη  πνπ  δελ  έρνπλ  

ηίπνηα  λα  πνπιήζνπλ  εθηφο  απφ  ηελ  εξγαηηθή  ηνπο  δχλακε.  Γελ  θηάλεη  αθφκα  

πνπ  εμαλαγθάδνληαη  άλζξσπνη  λα  πνπινχλ  ζειεκαηηθά  ηνλ  εαπηφ  ηνπο.  ηελ  

παξαπέξα πνξεία  ηεο  θεθαιαηνθξαηηθήο  παξαγσγήο  αλαπηχζζεηαη  κηα  εξγαηηθή  

ηάμε,  πνπ  απφ  αγσγή,  παξάδνζε  θαη  ζπλήζεηα  αλαγλσξίδεη  ζαλ  απηνλφεηνπο  

θπζηθνχο  λφκνπο  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ  θεθαιαηνθξαηηθνχ  ηξφπνπ  παξαγσγήο"  

(Μαξμ  1963,  ζ.  761). 

 

 

[20]  "Ζ  θεθαιαηνθξαηηθή  δηαδηθαζία  παξαγσγήο,  εμεηαδφκελε  ζηελ νιφηεηά  ηεο  

ή  σο  δηαδηθαζία  αλαπαξαγσγήο,  παξάγεη  επνκέλσο  φρη  κνλάρα  εκπφξεπκα,  φρη  

κνλάρα  ππεξαμία,  παξάγεη  θαη  αλαπαξάγεη  ηελ  ίδηα  ηελ  θεθαιαηαθή  ζρέζε"  

(Μαξμ  1963,  ζ.  598).  Γηα  ηελ  έλλνηα  ηεο  αλαπαξαγσγήο  ηεο  θεθαιαηαθήο  

ζρέζεο  σο  ζπζηαηηθφ ζηνηρείν  ηεο  έλλνηαο  "θαπηηαιηζηηθφο  ηξφπνο  παξαγσγήο"  

ζηνλ  ψξηκν  Μαξμ  βι.  Μ.  Heinrich  1995.  Γηα  ηελ  έλλνηα  ηνπ  ηξφπνπ 

παξαγσγήο  βι.  Althusser/Balibar  1972.  Δπίζεο  Μειηφο  1988,  ζ.  61-73. 

 

  

 

[21]  Παξαγσγηθέο  δηαδηθαζίεο  πνπ  δελ  αλάγνληαη  ζε  ζρέζεηο  εθκεηάιιεπζεο  

(παξαγσγήο  θαη  απφζπαζεο  ππεξπξντφληνο),  φπσο  είλαη  ε  πεξίπησζε  ηνπ  

απηναπαζρνινχκελνπ  παξαγσγνχ  (απιή εκπνξεπκαηηθή  παξαγσγή),  δελ  

απνηεινχλ  ηξφπν  παξαγσγήο,  αιιά  κηα   κνξθή  παξαγσγήο . 

 

 

 

[22]  H  ζέζε,  γηα  παξάδεηγκα,  φηη  ζε  κηα  ρψξα  θπξηαξρεί  ν  θαπηηαιηζηηθφο  

ηξφπνο  παξαγσγήο,  ζεκαίλεη  φηη  ε  θπξίαξρε  (φρη  φκσο  αλαγθαζηηθά  θαη  ε  

αξηζκεηηθά  πνιππιεζέζηεξε)  θνηλσληθή  ζρέζε  είλαη  ην  θεθάιαην  πνπ  

εθκεηαιιεχεηαη  κηζζσηή  εξγαζία,  φηη  ην  ππεξπξντφλ  παίξλεη  ηε  κνξθή  ηεο  

ππεξαμίαο  θ.ιπ.  Πέξαλ  απηνχ,  δελ  δηεπθξηλίδεηαη φκσο ηίπνηε γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο  κνξθέο  πνπ  παίξλεη  απηή  ε  θπξηαξρία  ηνπ  θεθαιαίνπ,  γηα  ηε  

ζπγθεθξηκέλε  κνξθή  ησλ  θαπηηαιηζηηθψλ  ζρέζεσλ  εμνπζίαο:  Γηα  ην  αλ  π.ρ.  ε  

δηάξθεηα  ηεο  εξγάζηκεο  κέξαο  είλαη  12,  10  ή  7  ψξεο, γηα  ην  πνηα  είλαη  ε  

θπξίαξρε  κνξθή  ή  κεξίδα  θεθαιαίνπ  (π.ρ. εκπνξηθφ,  βηνκεραληθφ,  ηξαπεδηηηθφ  

θεθάιαην,  θ.ν.θ.),  γηα  ην  αλ  ε  εξγαζηαθή  δχλακε  έρεη  ςειή  ή  ρακειή  

εηδίθεπζε,  γηα  ην  αλ  έρνπλ  αλαπηπρζεί  πεξηζζφηεξν  ή  ιηγφηεξν  νη  

αλαπαξαγσγηθέο  ιεηηνπξγίεο  ηνπ  θαπηηαιηζηηθνχ  θξάηνπο  (εθπαίδεπζε,  

θνηλσληθή  πξφλνηα,  θ.ν.θ.),  γηα  ην  αλ  είλαη  πεξηζζφηεξν  ή  ιηγφηεξν  νμπκέλνη  



νη  νηθνλνκηθνί  θαη  πνιηηηθνί  αληαγσληζκνί,  θ.ιπ.  

 

  

 

[23]  Αλαθεξφκαζηε  ζηελ  ηδηνθηεζία  θεθαιαίνπ  φρη  κε  ηε  λνκηθή,  αιιά  κε  ηελ  

πξαγκαηηθή-νηθνλνκηθή  έλλνηα:  θαηνρή  θαη  λνκή  κέζσλ  παξαγσγήο.  Με  ηελ  

έλλνηα  απηή  νη  (κηζζσηνί)  θνξείο  πνπ  αζθνχλ  ηε  γεληθή  δηεχζπλζε  κηαο  

αλψλπκεο  εηαηξίαο  ή  κηαο  ΓΔΚΟ εληάζζνληαη  ζηελ  θαπηηαιηζηηθή  ηάμε.  (Βι.  

θαη  Μπεηειέκ  1975). 

 

  

 

[24]  "Οηη ε 'ςπρή ηνπ βηνκεραληθνχ καο ζπζηήκαηνο' δελ είλαη νη βηνκήραλνη 

θεθαιαηνθξάηεο, αιιά νη managers ηεο βηνκεραλίαο, ην ζεκείσζε ήδε ν Γηνπξ"  

(Μαξμ  1978 ζ.  488). 

 

  

  

 

[25]  "Ο  ηαμηθφο  δνκηθφο  πξνζδηνξηζκφο  ηνπο  δελ  κπνξεί  λα  λνεζεί παξά  ζηε  

ζρέζε  ηνπο  κε  ηελ  αζηηθή  θαη  ηελ  εξγαηηθή  ηάμε,  κέζα ζηνλ  θνηλσληθφ  

θαηακεξηζκφ  εξγαζίαο"  (Πνπιαληδάο  1981,  ζ.  255).  Γηα  ηηο  έλλνηεο  κεξίδεο  

ηάμεσλ,  ζηξψκαηα  θαη  θνηλσληθέο  θαηεγνξίεο  βι.  επίζεο  Πνπιαληδάο  1975,  ζ.  

114  επ.,  Πνπιαληδάο  19.81,  ζ.  29.  Γηα  ηελ  θξηηηθή  νξηζκέλσλ  απφςεσλ  ηνπ  

Πνπιαληδά αλαθνξηθά  κε  ηνλ  καξμηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάμεσλ βι. Μειηφο 

1988 ζ. 68 επ.  θαη  Μειηφο  1990,  ζ.  71  επ.    

 

 

[26]  Ζ  ζέζε  απηή  δελ  ζεκαίλεη  φηη  ε  καξμηζηηθή  ζεσξία  έρεη  "επηιχζεη"  θάζε  

δήηεκα  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  ηελ  επηζηεκνληθή  κειέηε  ησλ  (ηαμηθψλ  θνηλσληψλ).  

Πέξα  απφ  ην  γεγνλφο  φηη  ε παξαγσγή  επηζηεκνληθψλ  γλψζεσλ  είλαη  κηα  

δηαδηθαζία  ρσξίο ηέινο,  ζεκαληηθφ  ξφιν  παίδεη  εδψ  ε  εγγελήο  

"ζπγθξνπζηαθφηεηα" ηνπ  καξμηζκνχ,  θαη  ε  αλαγθαηφηεηα  ζηξάηεπζήο  ηνπ  ζην  

πεδίν  ησλ θνηλσληθψλ  αληαγσληζκψλ  σο  πξνυπφζεζε  ηεο  επηζηεκνληθφηεηάο  

ηνπ  (Αιηνπζέξ  1991).  Όκσο,  ηα  "αλνηθηά  πξνβιήκαηα"  (Balibar  1986),  ή  νη  

"απνξίεο"  (Γεκνχιεο  1994)  πνπ  εμαθνινπζνχλ  λα  εληνπίδνληαη  ζην  εζσηεξηθφ  

ηεο  καξμηζηηθήο  ζεσξίαο  ησλ  ηάμεσλ, δελ  αλαηξνχλ  ην  γεγνλφο  φηη  πξφθεηηαη  

γηα  ηε  ζεσξία  πνπ  κπνξεί  λα  δηεθδηθεί  ηνπο  ηίηινπο  ηεο  ζπλεθηηθφηεηαο  θαη  

ηεο  επηζηεκνληθφηεηαο. 

 

  

[27]  Δίλαη αιήζεηα φηη  ν  νηθνλνκηζκφο  απνηειεί  ίδηνλ απηψλ ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ 

εθδνρψλ ηνπ καξμηζκνχ, ηνπ θιαζηθνχ  ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ  θαη  ηνπ  ζνβηεηηθνχ  

(ζηαιηληθνχ)  καξμηζκνχ, νη νπνίεο θπξηάξρεζαλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηηο 

πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα θφκκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζην καξμηζκφ. 

 

  

[28]  Όπσο ζσζηά παξαηεξεί ν Σ. Μαιάθνο (1991, ζει. 61), ε ζέζε απηή δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ηεθκεξησκέλε, δηφηη ζηελ νπζία ππνζηεξίδεη φηη νη ηδηφηεηεο, νη 

πεπνηζήζεηο, νη ζηφρνη θαη νη ελέξγεηεο ησλ αηφκσλ (νη θνηλσληθέο "ζπκπεξηθνξέο" 

ησλ αηφκσλ) δελ πξνθχπηνπλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θνηλσληθνχο θαζνξηζκνχο ηνπο, 

ρσξίο παξάιιεια λα ππνδεηθλχεη απφ πνχ πξνθχπηνπλ. Δμάιινπ, κηα ςπινινγηθή 



ηεθκεξίσζε ηεο α-θνηλσληθήο θχζεο ηνπ αηφκνπ (σο ζπλαηζζεκαηηθήο-εζηθήο 

νληφηεηαο) είλαη επίζεο αδχλαηε, ζην έδαθνο ησλ επξεκάησλ ηεο ςπραλάιπζεο, πνπ 

έδεημε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξκψλ, "θιίζεσλ" θαη δξάζεσλ ηνπ αηφκνπ απφ ην α-

ζπλείδεην ζηνηρείν ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ. 

 

  

[29]  H αληίιεςε απηή γηα ηελ "ππνθεηκεληθή" ζπγθξφηεζε ησλ ηάμεσλ ππάξρεη, 

φπσο ήδε αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα, απφ πνιχ παιηά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ Sombart (1922, ζ. 1093), ν νπνίνο φξηδε ηηο ηάμεηο σο ην "απνηέιεζκα 

ηεο ζπλεηδεηά δεκηνπξγεκέλεο πεπνίζεζεο πεξί θνηλήο έληαμεο" θαη δηεπθξίληδε φηη 

"ε ηάμε δελ πθίζηαηαη κέρξηο φηνπ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα κεκνλσκέλα άηνκα ηελ 

θνηλφηεηα ησλ ζπκθεξφλησλ [ηνπο]". 

 

  

 

[30]  Βι. αλαιπηηθά ζηνλ ηφκν: PierreBirnbaum/JeanLeca 1986, φπνπ θαη κειέηεο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ „αλαιπηηθνχ καξμηζκνχ" J. Elster θαη A. Przeworski, ζει. 60 

επ., 77 επ. 

 

  

 

[31]  "Αλ ε θπξία Jones γίλεηαη εξγάηξηα, δελ είλαη ιφγσ θάπνηαο εζσηεξηθεπκέλεο 

θνηλσληθήο δηάξζξσζεο, νχηε επεηδή δελ έρεη άιιε επηινγή. Γίλεηαη εξγάηξηα επεηδή 

δηαιέγεη λα γίλεη εξγάηξηα" (A. Przeworski, "CapitalismandSocialDemocracy", CUP, 

Cambridge 1988, ζει. 95. Παξαηίζεηαη ζην Μαιάθνο 1991 ζει. 68). 

 

 

 

[32]  Βι. θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ E. Mπαιηκπάξ (1989, ζει. 78): „Ο αηνκηζκφο είλαη 

πάλσ απ' φια έλα ηδενινγηθφ απνηέιεζκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εκπνξεπκαηηθή 

νηθνλνκία θαη ην ζχγρξνλν θξάηνο" 

 

  

 

  

 

[33]  Σελ άπνςε απηή ηεθκεξηψλνπλ, άιισζηε, φιεο νη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο. 

Έηζη, ζε πξφζθαηε κειέηε γηα ηελ πνιπαπαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο 

Διιάδαο δηαπηζηψζεθε φηη „ην πνιπαπαζρνινχκελν λνηθνθπξηφ (...) δηαηεξεί 

κηθξφηεξν, θαηά δέθα ζηξέκκαηα, κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο [ζε ζχγθξηζε κε ην κε-

πνιπαπαζρνινχκελν λνηθνθπξηφ, Γ.Μ.]" (Γακηαλφο θ.ά. 1994, ζει. 96). 

 

  

 

[34]  Δληνχηνηο, κπνξνχκε αλεπηθχιαθηα λα ππνζέζνπκε φηη, αλάινγα κε ηελ έθηαζή 

ηνπ, ην θαηλφκελν απηφ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ηξφπνπο (πνιηηηθήο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθήο) ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αο κελ μερλάκε φηη ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα δελ αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πξψηε ηζηνξηθή πεξίνδν ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ (ηελ πεξίνδν ηεο ππαγκέλεο ζην εκπνξηθφ θεθάιαην νηθνηερλίαο θαη 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο), αιιά κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φηαλ νη εξγαδφκελνη 

ζπγθεληξψλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλνχο ρψξνπο δνπιεηάο. Όηη αθφκα, 

πνιιέο απφ ηηο "λέεο" κνξθέο (πνιπ)απαζρφιεζεο (θαζφλ, κεξηθή απαζρφιεζε, 



επνρηαθή απαζρφιεζε θ.ν.θ., βι. Καηζνξίδαο 1994) ζπλδένληαη κε ηελ 

"εμαηνκίθεπζε" ησλ εξγαδνκέλσλ ή/θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, φηη επνκέλσο δξνπλ αλαζρεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

  

 



 


