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Θανάσης Αλεξίου, Η διαστρωμάτωση της μισθωτής εργασίας και το 

κοινωνικό υποκείμενο. Κριτική στις νεομαρξιστικές και νεοβεμπεριανές 

προσεγγίσεις1 

 
Το πρόβλημα 
 

Το πρόβλημα ξεκινάει, καθώς στο εσωτερικό της μισθωτής εργασίας 

παρατηρούμε διαφοροποιήσεις, όσον αφορά την σύνθεσή της, που θέτουν το 

ερώτημα κατά πόσον η εργατική τάξη μπορεί σήμερα να εκφραστεί ενιαία  ή, 

αν οι διαφορετικές ταξικές καταστάσεις της μισθωτής εργασίας  μπορούν να 

θεωρηθούν ταξικές θέσεις που βγάζουν, υπό όρους σε διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις («νέα μικροαστική τάξη», «μεσαία τάξη» κ.λπ). Αν o Μ. 

Weber αναλύει την κοινωνική διαστρωμάτωση στο πλαίσιο των σχέσεων 

εξουσίας της αγοράς (η αγορά ως δομή δύναμης), όπου οι τάξεις αποκομμένες 

από τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής εμφανίζονται περισσότερο ως 

εισοδηματικές τάξεις, στις νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις η κοινωνική 

διαστρωμάτωση αναλύεται, πρωτίστως από την πλευρά του τεχνικού 

καταμερισμού εργασίας (εργασιακή διαδικασία) που έχει αποκοπεί όμως από 

τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Από την άλλη η πλουραλιστική 

αποτύπωση της κοινωνικής δομής που εγγράφεται στις νεομαρξιστικές 

προσεγγίσεις, με τις κοινωνικές τάξεις να υποδιαιρούνται σε μερίδες και 

στρώματα, επιφυλάσσει, περιθωριοποιώντας την εργατική τάξη, στη «νέα  

μικροαστική τάξη» πρωταγωνιστικό ρόλο. Και στις δύο περιπτώσεις η δόμηση 

του κοινωνικού υποκειμένου μετατοπίζεται από τη σφαίρα της παραγωγής 

(εκμετάλλευσης) στη σφαίρα  της εξουσίας, περιορίζοντας την κοινωνική του 

εμβέλεια στη σφαίρα της εξουσίας ή, στη σφαίρα ανταλλαγής. Ουσιαστικά 

αυτό που αμφισβητείται, όταν μάλιστα η ταξική τοποθέτηση (συνείδηση) 

αποδεσμεύεται από την ταξική θέση, είναι η δυνατότητα της εργατικής τάξης 

να εμφανίζεται ως το ιστορικό υποκείμενο. 

 

                                                           
1
 Εισήγηση στο Συνέδριo Ταξική Διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας-ταξική συνείδηση και πολιτική 

διαπάλη που διοργανώθηκε από τον ΜΑΧΩΜΕ (Αθήνα 21,22&23 Νοεμβρίου 2014). 
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I.To θεωρητικό-μεθοδολογικό πλαίσιο 

 

Νομίζω πως ορίζοντας τις κοινωνικές τάξεις σύμφωνα με τη σχέση και 

τη θέση στο σύστημα παραγωγής και κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας 

(Λένιν 1982) μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση θεωρητικοποιώντας τα 

ερωτήματα που αναδύονται από την αναδιάρθρωση της παραγωγής και από 

την αναδιοργάνωση της εργασίας. Γιατί νομίζω πως εδώ, δηλαδή στην 

διαδικασία αυτοαξιοποίησης του κεφαλαίου και στην ανάγκη ρευστοποίησης 

και επανασύλληψης ζωντανής εργασίας, όπως εξωτερικεύεται στα συστήματα 

οργάνωσης της εργασίας (τεϊλορισμός-φορντισμός, μεταφορντισμός, 

νεοτεϊλορισμός κ.ά.) θα εντοπίσουμε την μήτρα διεύρυνσης αλλά και 

διαφοροποίησης της μισθωτής εργασίας.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε την παγίδα του εμπειρισμού ο 

οποίος φετιχοποιώντας το δεδομένο παραιτείται, στο όνομα ενός 

νεοκαντιανισμού, από τις αιτίες που το προκάλεσαν ενώ διαθέτοντας ένα 

σαφές πλαίσιο αναφοράς μπορούμε κάθε φορά να αξιολογούμε συγκριτικά τα 

πραγματολογικά στοιχεία. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε την κοινωνική 

διαστρωμάτωση της μισθωτής εργασίας, αποφεύγοντας όμως το νομιναλισμό 

της βεμπεριανής προσέγγισης που εντοπίζει τάξεις παντού: στην αγορά, στην 

επαγγελματική δομή, στο εισοδηματικό επίπεδο, στους τρόπους ζωής κ.ο.κ. 

Ορίζοντας τις κοινωνικές τάξεις σύμφωνα με τη σχέση και τη θέση στο 

σύστημα παραγωγής δύο είναι τα κεντρικά ερωτήματα που τίθενται όσον 

αφορά την κοινωνική διαστρωμάτωση της μισθωτής εργασίας : α) αν οι 

μισθωτοί εργαζόμενοι συνιστούν ενιαία τάξη και β) ποια είναι τα όρια της 

εργατικής τάξης. Εδώ έχει σημασία η άποψη του K. Marx: «Κάθε 

παραγωγικός εργάτης είναι μισθωτός εργάτης, λόγω όμως αυτού δεν είναι και 

κάθε μισθωτός εργάτης παραγωγικός εργάτης» (Μαρξ 1989:69).  

Είναι αυτονόητο πως η διεύρυνση των ορίων της εργατικής τάξης ώστε 

να συμπεριλάβει όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους σχετικοποιεί αν δεν 

υποσκάπτει την μαρξική θέση της κοινωνικής τάξης ως συνεκτικής τάξης με 

ιστορικό πρόσημο. Προέκταση αυτής της συλλογιστικής είναι το ερώτημα αν 
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η ταξική θέση βγάζει σε ταξική ταυτότητα και οδηγεί σε κοινή δράση, ή αυτή 

με τις διαφορετικές ταξικές καταστάσεις διασπά την ταξική θέση, το ανήκειν 

δηλαδή σε μια τάξη και οδηγεί σε διαταξικές δράσεις, όπως το θέτει ο M. 

Weber, γεγονός που μπορεί να αμφισβητήσει την μονοσήμαντη  σχέση  

κοινωνικής  τάξης και κοινωνικής (ταξικής) συνείδησης. Εδώ πατάει κατά 

κάποιο τρόπο η θεωρία των «πολυσθενών υποκειμένων» που βασίζεται στη 

διάκριση «ταξικών θέσεων» και «ταξικών φορέων» υπονοώντας : α) ότι οι 

φορείς-άτομα τείνουν να επανδρώσουν ταυτόχρονα πολλές ταξικές θέσεις, 

και β) ότι οι ταξικές θέσεις αναφέρονται εν μέρει μόνο στους ταξικούς φορείς 

που πραγματικά θα τις καταλάβουν (Τσουκαλάς 1999:156). 

Αν θεωρήσουμε, λοιπόν, πως όλοι οι μισθωτοί ανήκουν στην εργατική 

τάξη, οι διαφορετικές ταξικές καταστάσεις που εδώ υπάρχουν (εργάτες, 

υπάλληλοι, τεχνικοί, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί κ.ά.) θα επηρεάζονται,  

παρόλο που αυτοί δεν κατέχουν μέσο παραγωγής, από το περιεχόμενο της 

εργασίας (εποπτική, αυτόνομη, εκτελεστική, χειρωνακτική κ.λπ.), από το ύψος 

του εισοδήματος, από το κύρος και την αναγνώριση της θέσης  κ.ά.; Υπόψη 

οφείλουμε να έχουμε ότι οι διεργασίες διαμόρφωσης μιας ενιαίας κοινωνικής 

συνείδησης και η απόληξή της σε κοινή δράση δεν γίνεται σε συνθήκες 

εργαστηρίου και σ’ ένα στεγανοποιημένο περιβάλλον αλλά σε συνθήκες 

πεδίου, δηλαδή σε συνθήκες ταξικής σύγκρουσης, πόσο μάλλον όταν η τάξη 

που έχει στη διάθεσή της τα υλικά μέσα παραγωγής ελέγχει σύμφωνα με τον 

Κ. Marx και τα πνευματικά, επομένως είναι πραγματικός ο κίνδυνος της 

ιδεολογικής χειραγώγησης. Εδώ έχει σημασία να τονίσουμε ότι οι «κλειστές 

ομάδες», που στον Μ. Weber αλλά και στις περισσότερες νεοβεμπεριανές 

προσεγγίσεις συνιστούν τον παραδειγματικό τύπο συγκρότησης κοινωνικής 

τάξης, καθώς οι αποκλειστικοί τρόποι ζωής, αλλά και το κύρος της θέσης 

διαμορφώνουν σχετικά εύκολα ταυτότητα ενώ οι πρακτικές κατανάλωσης, 

όπως το έχει αναλύσει ο  P. Bourdieu (βλ. Bourdieu 2002),  λειτουργούν και ως 

πρακτικές διάκρισης-οριοθέτησης, ενσωματώνουν ιδεολογικά τμήματα της 

μισθωτής εργασίας στο υφιστάμενο σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Εκτός 

αυτού οι συνθήκες εργασίας και ζωής των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων 
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(εκτελεστική εργασία, φως, νερό, παιδιά, ανεργία, αναδουλειές κ.ά.) 

λειτουργούν πάραυτα ως μηχανισμός κοινωνικής πειθάρχησης 

δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο όπως είναι φυσικό την έγερση μια ταξικής 

συνείδησης. 

Ασφαλώς και το ζήτημα της ταξικής συνείδησης2 είναι κρίσιμο όσον 

αφορά την ανάδυση ενός χειραφετητικού Habitus και μιας ομόλογης ταξικής 

δράσης, πολύ δε περισσότερο σήμερα, εντούτοις εκτιμώ πως ακόμη πιο 

κρίσιμο είναι το πως και που δομούνται οι κοινωνικές τάξεις. Αν λόγου χάρη 

δεχτούμε ότι οι κοινωνικές τάξεις δομούνται στη σφαίρα παραγωγής και η 

εργατική τάξη είναι, ενώ παράγει το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού 

πλούτου η μόνη  εκμεταλλευόμενη, θα είναι εκ των πραγμάτων και η μόνη 

που θα είναι σε θέση, ας πούμε ως καθολική τάξη, ενδεχομένως σε συμμαχία 

με άλλα τμήματα, θα έλεγα στρώματα, της μισθωτής εργασίας, να υπερβεί την 

υφιστάμενη οργάνωση της παραγωγής και της εργασίας προς την αταξική 

κοινωνία. Δεν νομίζω πως τα «μεσαία στρώματα» στην χώρα μας (μισθωτή 

διανόηση, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί κ.ά.) θα έβαζαν ποτέ πλώρη από 

μόνα τους, εφόσον η εισοδηματική τους και γενικότερα η ταξική τους 

κατάσταση επανέρχονταν στο επίπεδο του 2009 (δηλαδή πριν την κρίση),  

προς την αταξική κοινωνία. Εξάλλου έως τότε αυτά εκφράζονταν, όχι μόνο 

πολιτικά αλλά και πολιτισμικά, ακόμη και αισθητικά σε μεγάλο βαθμό από το 

ΠΑΣΟΚ. Πραξεολογικά το πρόβλημα δεν νομίζω ότι μπορεί να τεθεί 

διαφορετικά, απ’ ότι μόλις το έθεσα, χωρίς να αλλοιώνεται η ίδια η μαρξική 

μέθοδος. Ακριβώς γι’ αυτό η αυτοτελής πολιτική οργάνωση της εργατικής 

τάξης, όπως εξάλλου αναφέρεται στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, συνιστά 

sine qua non όρο, ώστε το πρόβλημα να τίθεται όσον αφορά τη μεθοδολογία 

του στη σωστή του διάταξη. Βεβαίως η ανθρωπότητα θέτει μπροστά της, όπως 

                                                           

2 Σ’ ένα βαθμό η θεωρητικοποίηση της εμπειρίας στο έργο του E.P. Thompson The Making of the 

English Working Class συνιστά, σε αντιδιαστολή με τον αντιουμανισμό του δομομαρξισμού 

(Althusser, Πουλαντζάς κ.ά.) μια προσπάθεια για την εκ νέου εισαγωγή του υποκειμενικού στοιχείου 

στην ιστορία, παρόλο που ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί στην κοινωνική ανάλυση η έννοια της 

«δομής» (η τάξη ως «πολιτισμικό μόρφωμα»), δηλαδή ο  καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που 

επενέργησε πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία (Βλ. Thompson 1987:12).  
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αναφέρει ο ίδιος ο K. Marx,  τα ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει,  και μ’ 

αυτή την έννοια το εύρος και το βάθος των αιτημάτων που μπορούν να 

τεθούν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κάποιους από τους οποίους 

παραπάνω ανέφερα. Και πραγματικά εκεί που δεν υπάρχει η ιστορική 

εμπειρία του πολιτικού υποκειμένου της εργατικής τάξης, όπως λόγου χάρη 

στις ΗΠΑ, η κεντρική αντίθεση ορίζεται όχι μεταξύ καπιταλισμού και 

σοσιαλισμού αλλά μεταξύ δημοκρατίας και καπιταλισμού. Στην αντίθεση 

αυτή το κράτος φαίνεται να παίρνει το μέρος της δημοκρατίας 

νομιμοποιώντας τις σχέσεις κυριαρχίας. Ως γνωστόν τη θέση αυτή έχει 

υιοθετήσει πλήρως η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που στην προσπάθειά της 

να εκπροσωπήσει τα «μεσαία στρώματα», το επονομαζόμενο κοινωνικό 

κέντρο, μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς σοσιαλφιλελεύθερες 

θέσεις (ιδιότητα του πολίτη, ταυτότητα, ετερότητα κ.ο.κ), αφήνοντας την 

εκπροσώπηση τμημάτων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων 

ακόμη και σε ακροδεξιά ή και φασιστικά κόμματα. Στη συγκεκριμένη οπτική 

ως διακύβευμα αναδεικνύεται το κράτος και γενικότερα η εξουσία με τον Ν. 

Πουλαντζά να διατείνεται ότι η ταξική πάλη μετατοπίστηκε από την 

παραγωγή στο κράτος. Δηλαδή η αντίθεση  μεταξύ εκμεταλλευτών και 

εκμεταλλευομένων, μεταξύ κυρίαρχων και κυριαρχούμενων δεν μένει εκτός 

κράτους (όπως στον Lenin και τον Gramsci), (Carnoy 1990:175) οι οποίοι γι’ 

αυτό προτείνουν την αυτοτελή πολιτική οργάνωση της εργατικής τάξης 

(«σύγχρονος ηγεμόνας», «κόμμα νέου τύπου» κ.λπ.), αλλά μεταφέρεται στην 

καρδιά του κράτους. «Ο δημοκρατικός δρόμος προς τον σοσιαλισμό» γράφει 

ο Ν. Πουλαντζάς «δεν αποβλέπει στη δημιουργία μιας πραγματικής εξουσίας, 

παράλληλης και εξωτερικής προς το Κράτος, αλλά εφαρμόζεται στις 

εσωτερικές αντιφάσεις του Κράτους» (Πουλαντζάς 1984α: 366, 367). 

 

II. Που και πως δομούνται τα κοινωνικά υποκείμενα;  

 

Νομίζω πως καταδείχτηκαν οι ιδεολογικο-πολιτικές  προκείμενες, ας 

πούμε επιστημολογικές, που βγάζουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις για το 
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κοινωνικό υποκείμενο. Ουσιαστικά η αντίληψη για τον τρόπο και το χώρο  

δόμησης του κοινωνικού υποκειμένου, δηλαδή των κοινωνικών τάξεων, 

διαμορφώνει και το μεταθεωρητικό πλαίσιο για μια κοινωνιολογική ανάλυση 

του εμπειρικού (του σημαίνοντος). Ωστόσο μια συζήτηση για την κοινωνική 

διαστρωμάτωση της μισθωτής εργασίας θέτει εκ των πραγμάτων το ζήτημα 

των μεσαίων στρωμάτων, επομένως και της ποιότητας των ταξικών σχέσεων  

στις σύγχρονες κοινωνίες. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μια «τρίτη 

τάξη» μεταξύ αστικής και εργατικής τάξης αλλά μια τάξη μισθωτών που 

διαφοροποιείται όμως κοινωνικά και εμφανίζεται εξαιτίας ιδεολογικών και 

πολιτισμικών παραγόντων ως ιδιαίτερη κοινωνική τάξη. Η ιδιαιτερότητα 

αυτής της τάξης τεκμηριώνεται στις βεμπεριανές προσεγγίσεις, από τους 

ξεχωριστούς τρόπους ζωής, τις διακριτές πολιτισμικές αξίες, τις αισθητικές 

προτιμήσεις που ενδεχομένως να αντανακλούν τις συνθήκες εργασίας και 

ζωής τμημάτων της μισθωτής εργασίας, κυρίως όμως της μισθωτής διανόησης. 

Εντούτοις η πυραμιδοειδής αντίληψη της ταξικής δομής με μια ανώτερη, μια 

μεσαία και μια κατώτερη τάξη που ενυπάρχει στις θεωρίες κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης είναι πολύ προβληματική, καθώς η ταξινόμηση γίνεται 

πρωτίστως με βάση το κύρος της θέσης, την αναγνώριση του επαγγέλματος, 

τις ειδικές δεξιότητες κ.λπ. δηλαδή με κριτήρια του τεχνικού καταμερισμού 

εργασίας.Η αντίληψη αυτή προσιδιάζει επίσης στην ιδεολογία της κοινωνικής 

κοινωνικότητας του φιλελευθερισμού, με τα άτομα, καθώς έχουν καταργηθεί 

οι φραγμοί των νομοκατεστημένων τάξεων, να ανελίσσονται, ανεξάρτητα 

από την ταξική τους  θέση, από την κατώτερη τάξη στην μεσαία ή στην 

ανώτερη (βλ. και Σακελλαρόπουλος 2014:225). 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μια κοινή διαπίστωση: Δεν ανήκουν όλοι 

οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην εργατική τάξη. Ο γιατρός του ΕΣΥ, ο μισθωτός 

δικηγόρος, ο μηχανικός  στην κατασκευαστική εταιρεία, ο ψυχολόγος στην 

εταιρεία  συμβουλευτικής, ο πληροφορικός, οι μηχανικοί παραγωγής, οι 

εκπαιδευτικοί κ.ά. είναι μισθωτοί εργαζόμενοι αλλά δεν είναι εργάτες. Δεν 

μιλούμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς αυτοί δεν βρίσκονται σε 

μισθωτή σχέση εργασίας. Σύμφωνα με ποιο ή ποιά κριτήρια θα γίνει η 
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διαφοροποίηση-ταξινόμηση; Θα γίνει σύμφωνα με τη σχέση στο σύστημα 

παραγωγής; Αν γίνει με αποκλειστικό κριτήριο τη σχέση στο σύστημα 

παραγωγής (σχέσεις ιδιοκτησίας) μπορούν τα «μεσαία στρώματα», τα 

στρώματα δηλαδή που είναι χωρίς μέσο παραγωγής, διαθέτουν όμως ως 

διαπιστευτήρια ιδιαίτερες κοινωνικές και εργασιακές δεξιότητες, να 

τοποθετηθούν στην εργατική τάξη; Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τα 

παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα που βρίσκονται στη σφαίρα της απλής 

εμπορευματικής παραγωγής διαθέτουν μέσο παραγωγής (χωράφι, φούρνο, 

μπακάλικο κ.ο.κ.) και ελέγχουν την εργασία τους παρόλο που τα προϊόντα  

της έχουν εμπορευματοποιηθεί. Εντούτοις τα μικροαστικά στρώματα βιώνουν 

την ταξική τους κατάσταση, εξαιτίας της αντιφατικής ταξικής τους θέσης 

(μεταξύ καπιταλιστικής και απλής εμπορευματικής παραγωγής) ως 

ανταγωνισμό παρά ως εκμετάλλευση ή, τέλος πάντων η εκμετάλλευση είναι 

εξωτερική ως προς την ταξική τους θέση. Εξωτερική με την έννοια ότι η σχέση 

τους με την αστική τάξη στη διαδικασία πραγμάτωσης της υπεραξίας 

(μεταφορές, εμπόριο, υπηρεσίες κ.λπ.) είναι συμπληρωματική όχι όμως 

οργανική. Υπάρχουν  περίοδοι που η σχέση των μικροαστικών στρωμάτων με 

το κεφάλαιο είναι, εκτός από την ιδεολογική (η υπεράσπιση, λόγου χάρη, των 

ίδιων αξιών για την ιδιοκτησία και την έννομη τάξη), συμπληρωματική (βλ. 

Franchising, υπεργολαβίες), υπάρχουν όμως και περίοδοι, όπως σήμερα,  που 

επιταχύνεται η συγκεντροποίηση της παραγωγής (κλείσιμο της ρευστότητας, 

παράταση λειτουργίας καταστημάτων, σχηματισμός αγροτοβιομηχανικών 

ομίλων, «συμβολαιακή γεωργία» κ.λπ.) όπου αυτά βρίσκονται σε ένα 

θανάσιμο ανταγωνισμό με το κεφάλαιο. Μέρος αυτού του ανταγωνισμού 

είναι και η κατανομή της παραγόμενης υπεραξίας στις βιοτεχνίες (Κάππος 

2004:76). Σε περιόδους κρίσης αυτά τα στρώματα θερίζονται, όπως το θέτει η 

R. Luxembourg, κυριολεκτικά από το κεφάλαιο, (Λούξεμπουργκ 1988). 

Βεβαίως τα μικροαστικά στρώματα, εκτός του ότι κατέχουν μέσο ιδιοκτησίας, 

κινούνται στη σφαίρα ρευστοποίησης του κεφαλαίου, εκεί δηλαδή που 

πραγματώνεται η υπεραξία και αποσπούν μέρος της υπεραξίας που έχει 

παραχθεί αλλού, στη σφαίρα παραγωγής.  
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Παρόλο που είναι σαφές ότι οι διευθυντές και οι μάνατζερς ανήκουν 

στην αστική τάξη, καθώς ελέγχουν και διαχειρίζονται τα μέσα παραγωγής, 

κάνει νόημα να δούμε εκ νέου το ζήτημα ώστε να επεξεργαστούμε καλύτερα  

τα αναλυτικά μας εργαλεία. Αυτές οι μερίδες δεν κατέχουν μέσα παραγωγής  

ασκούν όμως ουσιαστικό έλεγχο πάνω σε αυτά. Ασκούν δηλαδή τις 

λειτουργίες του καπιταλιστή έστω και αν δεν εμφανίζονται τυπικά ως 

ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής. Αντιλαμβάνεται κανείς πως εδώ  

αναδεικνύεται, παρόλο που σπρώξαμε το παράδειγμα στα όριά του, ένα 

συμπληρωματικό κριτήριο, αυτό της εξουσίας και του ελέγχου. Στο ίδιο 

μεθοδολογικό πρόβλημα θα προσκρούσουμε επίσης αν επιχειρήσουμε να 

εντάξουμε μερίδες των μισθωτών στρωμάτων που ασκούν ελεγκτική ή 

εποπτική λειτουργία στην εργασιακή διαδικασία (μηχανικοί παραγωγής, 

επιστήμονες κ.λπ.). Βεβαίως στην περίπτωση των μάνατζερς είναι σαφές, όσο 

και να απολυτοποιήσουμε το κριτήριο της εξουσίας, όπως συμβαίνει στις 

νεοβεμπεριανές ή νεομαρξιστικές  προσεγγίσεις, ότι το κριτήριο της  σχέσης 

και της θέσης  στο σύστημα παραγωγής είναι που ορίζει την ένταξη τους στην 

αστική τάξη. Αντίθετα τμήματα της  μισθωτής εργασίας που ασκούν στο  

μεσαίο ή, κατώτερο επίπεδο της εργασιακής διαδικασίας εποπτεία και έλεγχο  

δεν ανήκουν στην αστική τάξη. Αυτές οι μερίδες όπως και γενικότερα τα 

«μεσαία στρώματα» συγκροτούν μάλλον μια διαταξική κατηγορία που 

υφίστανται την εξουσία του κεφαλαίου αλλά την ασκούν κιόλας πάνω στην 

εργατική τάξη. Εντούτοις αυτές οι λειτουργικές διαφοροποιήσεις στο 

εσωτερικό της μισθωτής εργασίας και κατ’ επέκταση των μισθωτών μεσαίων 

στρωμάτων σχετικοποιούνται και αμβλύνονται, καθώς συνιστούν κατά 

κάποιο τρόπο διαφοροποιήσεις του «συλλογικού εργάτη». 

Νομίζω πως δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα για να ελέγξουμε αν τα 

«μεσαία στρώματα» συγκροτούν ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, ή διαταξικό 

στρώμα : α)  η θέση και η λειτουργία τους στην εργασιακή διαδικασία, και β) 

αν η εργασία τους είναι παραγωγική ή όχι; Για να αποφύγουμε μια 

σημειωτική ανάλυση, «διυλίζοντας τον κώνωπα», για το τι είναι παραγωγική 

εργασία θα παραθέσω την γενική θέση του Κ. Marx για το τι είναι 
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παραγωγική εργασία, γνωρίζοντας  ότι σε άλλα σημεία του μαρξικού έργου 

αυτή μπορεί να κατανοηθεί διαφορετικά. Προσεγγίζοντας την εργασία από 

την οπτική του «συλλογικού εργάτη» που υπάγεται στο κεφάλαιο και γίνεται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης, ο Κ. Marx θα γράψει: «για να εργάζεται κανείς 

παραγωγικά (…) αρκεί να είναι όργανο του συλλογικού εργάτη» (Μαρξ 1978: 

524 κ.ε.). Αποσυνδέοντας μάλιστα τον ορισμό της παραγωγικής εργασίας από 

τη μορφή και το περιεχόμενο της εργασίας, ο Κ. Marx, γράφει: «η 

παραγωγική εργασία είναι η εργασία εκείνη η οποία εξαρχής δεν έχει 

απολύτως καμιά δουλειά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της εργασίας, με 

την ιδιαίτερη ωφελιμότητά της ή με την ειδική αξία χρήσης με την οποία 

παριστάνεται. Το ίδιο είδος εργασίας μπορεί να είναι παραγωγική ή μη 

παραγωγική εργασία. Μια τραγουδίστρια που πουλάει για δικό της 

λογαριασμό το τραγούδι της είναι ένας μη παραγωγικός εργάτης. Όμως η 

ίδια τραγουδίστρια που την έχει προσλάβει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος τη 

βάζει και τραγουδάει για να βγάλει λεφτά, είναι ένας παραγωγικός εργάτης, 

επειδή παράγει κεφάλαιο» (Μαρξ 1984). Και εδώ ο Κ. Marx  αποσυνδέει εκ 

νέου το είδος της εργασίας από την κοινωνική σχέση απόσπασης 

υπερεργασίας. Αυτός, υπό τον όρο ότι ο μισθός αντιπροσωπεύει ανταλλαγή 

εργασίας και κεφαλαίου (μεταβλητού), θα ορίσει ως «παραγωγικό 

εργαζόμενο»  εκείνον «που αυξάνει άμεσα το κεφάλαιο» (Μαρξ 1989:226).3 

 

III. Η νεοβεμπεριανή προσέγγιση: οι ταξικές σχέσεις ως σχέσεις εξουσίας 

 

Ίσως το κύριο χαρακτηριστικό της βεμπεριανής επιστημολογίας από 

την οπτική της ταξικής ανάλυσης είναι η ανάδειξη της εξουσίας γενικά, της 

εξουσίας της αγοράς, της εξουσίας του κράτους, της εξουσίας στην εργασιακή 

διαδικασία, σε οικουμενικό μέσο, σε πεδίο δόμησης των κοινωνικών 

υποκειμένων (κοινωνικές τάξεις). Θα έλεγα μάλιστα ότι από τη στιγμή που 

                                                           
3
«Παραγωγική εργασία, επομένως, είναι η εργασία εκείνη η οποία-στο σύστημα της κεφαλαιοκρατικής 

παραγωγής-παράγει υπεραξία γι’ αυτόν που την απασχολεί, ή η εργασία που μετατρέπει τους 

αντικειμενικούς όρους παραγωγής σε κεφάλαιο και τον κάτοχό του σε κεφαλαιοκράτη, δηλαδή η 

εργασία που παράγει το δικό της προϊόν με τη μορφή κεφαλαίου» (Μαρξ 1984:443). 
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αυτή η διαδικασία αποκόβεται από τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και 

αυτονομείται, ο κίνδυνος να δούμε τις ταξικές θέσεις ως σχέσεις εξουσίας, 

όπως στον R. Dahrendorf ή, ακόμη και να διολισθήσουμε σε μια ουσιοκρατική 

αντίληψη για την εξουσία (M. Foucault) είναι υπαρκτός.  Ωστόσο πιο 

σημαντικό για το θέμα μας είναι το ζήτημα της ταξικών σχέσεων όπως τίθεται 

στον M. Weber και περνάει στις νεοβεμπεριανές, εν μέρει όμως και στις 

νεομαρξιστικές προσεγγίσεις. Ουσιαστικά ο M. Weber τοποθετεί τη δόμηση 

των κοινωνικών τάξεων με όρους εξουσίας στην αγορά, έτσι που οι ταξικές 

σχέσεις απορρέουν από τις αγοραίες σχέσεις. Η  «αγοραία θέση» δηλαδή ο 

«βαθμός και το είδος εξουσίας διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών» στην αγορά 

(Weber 2005:347) ταυτίζεται στον M. Weber με την «ταξική θέση» (Weber 

1997:133). Η θέση αυτή σε συνάρτηση με μια πολλαπλότητα κριτηρίων που 

περιγράφουν την κατανομή διαφόρων κοινωνικών χαρακτηριστικών ανά 

ομάδες, οιονεί κοινωνικές τάξεις (εισόδημα, εργασιακή ή επαγγελματική θέση, 

πολιτισμικό κεφάλαιο, αισθητική κρίση, κύρος κ.λπ.) συνιστά εν τέλει, στις 

βεμπεριανές ή στις νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις το κατ’ εξοχήν κριτήριο 

ορισμού της κοινωνικής τάξης. Η ρευστότητα των ορίων μεταξύ των 

κοινωνικών τάξεων που εκ των πραγμάτων ενυπάρχει σε ένα σύστημα 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης, -(που αρχίζει και που τελειώνει μια τάξη;)- και 

το απεριόριστο των ταξικών καταστάσεων που αυτός ο νομιναλισμός 

υποδηλώνει, όταν μάλιστα λείπει μια διαβάθμιση των ταξικών καταστάσεων 

ανάλογα με την ένταση και την κλίμακα της εκμετάλλευσης, όπως λόγου χάρη 

στον K. Marx, υποσκάπτει την έννοια της κοινωνικής τάξης. Ουσιαστικά οι 

μελέτες αυτές αντί να θεωρητικοποιήσουν την επαγγελματική δομή και τον 

τρόπο κατανομής και κατανάλωσης, δηλαδή την κοινωνική διαστρωμάτωση, 

σε συνάρτηση με τον τρόπο παραγωγής του κοινωνικού πλούτου,  

απομονώνουν τον τεχνικό καταμερισμό εργασίας από τον κοινωνικό αλλά 

και τη στιγμή διανομής του κοινωνικού πλεονάσματος από τη στιγμή 

απόσπασής του. Υπόψη οφείλουμε να έχουμε ότι ο Μ. Weber ορίζει την 

οικονομία ως έναν «τρόπο κατανομής και χρήσης των οικονομικών αγαθών 

και υπηρεσιών» στην αγορά (Weber ό.π.:130). Εδώ η κοινωνική τάξη συνιστά 
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οικονομική τάξη και όχι κοινωνική σχέση. Επομένως οι κοινωνικές σχέσεις 

παραγωγής και η απόσπαση του κοινωνικού υπερπροϊντος δεν είναι μέρος 

της οικονομίας, γεγονός που υποβαθμίζει με τη σειρά του και την «δύναμη» 

των υποκειμένων που εδώ δομούνται, καθώς αυτά μπορούν να θέσουν 

ζητήματα μόνο στη σφαίρα κυκλοφορίας του κεφαλαίου, αλλά όχι στη 

σφαίρα παραγωγής. Ως προνομιακός χώρος δράσης αυτών των στρωμάτων 

εμφανίζεται η σφαίρα  της εξουσίας (κράτος, «κοινωνία των ιδιωτών», ΜΚΟ  

κ.λπ.) ενώ σε διακύβευμα αναδεικνύεται η ιδιότητα του πολίτη, τα ατομικά 

δικαιώματα και η πολιτισμική διαφορά.  

 

III.1. Η εξουσία και ο τεχνικός καταμερισμός εργασίας ως πεδίο δόμησης 

των κοινωνικών υποκειμένων  

 

Η ανάδειξη της εξουσίας σε οικουμενικό μέσο όσον αφορά τον ορισμό 

των κοινωνικών τάξεων, διαμορφώνει ουσιαστικά τάξεις που δεν μπορούν να 

υπερβούν, από τη στιγμή μάλιστα που η οικονομία έχει αποδεσμευτεί από την 

πολιτική, τις εξουσιαστικές (αγοραίες) προκείμενες της καπιταλιστικής 

κοινωνίας. Η σχέση ως προς τα μέσα παραγωγής, θα ιδωθεί απλά και μόνο ως 

ένας θετικός ή, αρνητικός παράγοντας που επηρεάζει τις βιοτικές ευκαιρίες 

στην αγορά (M. Weber). Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι κοινωνικές τάξεις 

συγκροτούνται στον K. Marx στη σφαίρα παραγωγής και γύρω από την 

αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, στις παρυφές της οποίας αρθρώνονται 

δευτερεύουσες αντιθέσεις, όπως αυτές ανάμεσα στα μικροαστικά στρώματα 

και το κεφάλαιο, ή, ανάμεσα σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες κ.ο.κ. Στην 

ταξική διάρθρωση ενσωματώνεται η εκμετάλλευση που μας δείχνει την 

ποιότητα των εγκαθιδρυμένων κοινωνικών σχέσεων.Αντίθετα στις 

νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις όπου ο τεχνικός καταμερισμός εργασίας έχει 

ανεξαρτητοποηθεί πλήρως από τον κοινωνικό καταμερισμό στο σύστημα 

παραγωγής οι επαγγελματικές και εργασιακές ομάδες συγκροτούν, όπως στον 

J. Goldrhorpe οιονεί τάξεις. Στην ταξινόμηση του J. Goldrhorpe που είναι 

αντιπροσωπευτική των νεοβεμπεριανών προσεγγίσεων, και χρησιμοποιείται 
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ευρέως διεθνώς4 η κοινωνική ομάδα (κοινωνική τάξη) προσδιορίζεται με βάση 

το επάγγελμα, την ειδίκευση και το γόητρο της θέσης. Αν η Service class (τάξη 

υπηρεσιών), έννοια που χρησιμοποιεί και ο R. Dahrendorf, αναφέρεται σε 

ανώτερους επαγγελματίες, κατόχους μεγάλης ιδιοκτησίας και μεσαία 

στρώματα επαγγελματιών, η  Intermediate class (ενδιάμεση τάξη) αναφέρεται 

σε μεσαία επαγγέλματα (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι κατώτερου 

επιπέδου) σε βιοτέχνες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες ή, τεχνικούς και 

επιστάτες, ενώ η  Working class σε ειδικευμένους χειρώνακτες εργάτες και σε 

ημι-ειδικευμένους ή ανειδίκευτους στη βιομηχανία και εργάτες στον αγροτικό 

τομέα (Erikson, Goldthorpe 1992).Οι επαγγελματικές διαφοροποιήσεις στο 

εσωτερικό αυτού του σχήματος που αντανακλούν στην εργασιακή κατάσταση 

και στην θέση στην αγορά με το αντίστοιχο κύρος δίνουν οιονεί κοινωνικές 

τάξεις. Υπόψη λαμβάνεται η μορφή της εργασίας (χειρωνακτική ή εργασία 

υπηρεσιών) που ορίζει το βαθμό αυτονομίας, όχι όμως το περιεχόμενο της 

εργασίας (διεθυντική/εκετελεστική).Κατά τον ίδιο τρόπο στο μοντέλο 

διαστρωμάτωσης του R. Geißler, το οποίο αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή 

του αντίστοιχου του R. Dahrendorf (1965), η αντίθεση κεφαλαίου εργασίας 

σβήνει σε μια «κοινωνία των μεσαίων στρωμάτων» 

(Mittelstandsgesellsachaft).Στο σχήμα του R. Geißler που είναι 

αντιπροσωπευτικό των νεοβεμπεριανών προσεγγίσεων για την ταξική δομή 

στη γερμανική κοινωνία, οι τάξεις αρθρώνονται στις παρυφές ενός 

οικονομικο-κοινωνικού καταμερισμού εργασίας με βάση την ειδίκευση, το 

εισόδημα, το γόητρο, την επιρροή, το πολιτισμικό περιβάλλον κ.ο.κ. 

Ουσιαστικά ακολουθείται μια πυραμιδοειδές αντίληψη της κοινωνικής δομής 

(ή, μια κοινωνική δομή στο σχήμα κρεμμυδιού) (όπως Bolte, Hradil 1984:220) 

με τις κοινωνικές τάξεις σε παράθεση. Κατ’ αυτόν τρόπο η δράση τους δεν 

μπορεί να διαρρήξει και να υπερβεί τις συστημικές παραμέτρους. Απέναντι σε 

ένα διογκωμένο κοινωνικό στρώμα υπηρεσιών (47%,) στέκεται «ακίνδυνη», 

καθώς έχει αποκοπεί  από τις σχέσεις παραγωγής, η εργατική τάξη  που 

                                                           
4
 Ο J. Goldthorpe ακολουθεί ουσιαστικά το διεθνές σύστημα επαγγελματικής ταξινόμησης (ISCO) Στη 

Γερμανία χρησιμοποιείται από την Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften 

(ALLBUS) (βλ. και Burzan 2004:89). 
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φτάνει το 35% (ειδικευμένοι 14%,  ανειδίκευτοι 12%,  υπηρεσίες 6%). Η αστική 

τάξη πάλι ορίζεται, όχι με όρους ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής αλλά με 

τους βεμπεριανούς όρους της δύναμης και της επιρροής, ως ελιτ εξουσίας (1%) 

(Machteliten) (Geißler 2002:119).5Στις συγκεκριμένες θεωρήσεις για την 

κοινωνική δομή  πουθενά δεν διακρίνονται θέσεις εκμεταλλευτών και 

εκμεταλλευομένων, ούτε καν αυτές κυρίαρχων και κυριαρχούμενων. 

Ουσιαστικά και εδώ, όπως στον Μ. Weber,  η κοινωνική τάξη ορίζεται 

ως οικονομική τάξη με εισοδηματικούς και πολιτισμικούς όρους  και όχι ως 

κοινωνική σχέση. Και εδώ η κοινωνική τάξη έχει αποκοπεί από τις κοινωνικές 

σχέσεις παραγωγής και από την προβληματική της Πολιτικής Οικονομίας, 

γεγονός που παραχωρεί στο πολιτικό στοιχείο, δηλαδή στο πολιτικό κόμμα 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, και εφόσον δεχτούμε 

ότι η «οικονομική» (αγοραία) κατάσταση μπορεί να δώσει κοινωνικά 

υποκείμενα ο ρόλος του ιστορικού υποκειμένου ανήκει στην θετικά 

προνομιούχα ιδιοκτησιακή ή, ποριστική τάξη, δηλαδή στην αστική τάξη και  

στα «μεσαία στρώματα» που διαθέτουν τους πόρους και τα μέσα (εισόδημα, 

οργανωσιακή κουλτούρα, κύρος, πολιτισμικό κεφάλαιο) αλλά και το 

γλωσσικό  κεφάλαιο για να εντοπίσουν σε ένα πέλαγος νοημάτων, όπου τα 

έχει ρίξει ο μεθοδολογικός ατομισμός και η ερμηνευτική, τα συμφέροντά τους, 

ώστε να συμπήξουν «κοινοτικό πράττειν». Εν κατακλείδι ο Μ. Weber 

αμφισβητεί το ενδεχόμενο η κοινή ταξική κατάσταση να οδηγεί αποκλειστικά 

σε κοινή (ταξική) δράση  υιοθετώντας, όπως και οι νεοβεμπεριανές 

προσεγγίσεις,  μια αθροιστική αντίληψη για την κοινωνική δράση (ως 

άθροισμα ατομικών δράσεων), όπως εμφανίζεται περίπου στην κινηματική 

δράση των νέων μεσαίων στρωμάτων. Αμφισβητεί δηλαδή το ενδεχόμενο η 

δομή να προσφέρει τα μέσα και να γίνεται φορέας της ανθρώπινης δράσης 

(«δυαδικότητα της δομής») (Giddens 1984) υπερβαίνοντας ακόμη και τις 

αγοραίες (ταξικές) καταστάσεις με όλες τις βιωματικές συνεκδηλώσεις τους 

(ανταγωνισμός, ατομικισμός, έκπτωση, αποκλεισμός κ.λπ.). Εντούτοις ήταν η 

                                                           
5
Στον υποκειμενικό προσδιορισμό των τάξεων τα άτομα αυτοτοποθετούνται ως εξής: εργατικό 

στρώμα/κατώτερη τάξη 33%,  μεσαία τάξη 58% και ανώτερη μεσαία τάξη/ανώτερη τάξη 9% (Geißler 

2010: 25). 
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δομή, εν προκειμένω,  η μισθωτή εργασία που στη μορφή του «συλλογικού 

εργάτη»,  προσέφερε τα μέσα (πολυειδίκευση, οργανωσιακή κουλτούρα, 

τεχνογνωσία, συλλογική μνήμη κ.λπ.) ώστε η εργατική τάξη να γίνει φορέας 

συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης, να εμφανιστεί δηλαδή ως ιστορικό 

υποκείμενο.  

 

ΙV. Οι νεομαρξιστικές προσεγγίσεις 

 

Αν οι νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις περιορίζουν την κοινωνική 

ανάλυση στη σφαίρα της εξουσίας (διαπραγματευτική θέση στην αγορά, θέση 

στην εργασιακή διαδικασία), αποκόβοντας τα αποτελέσματα από τις αιτίες, οι 

νεομαρξιστικές προσεγγίσεις αναθεωρώντας έμμεσα ή, άμεσα την εργασιακή 

θεωρία της αξίας, αναζητούν τη δόμηση των κοινωνικών υποκειμένων τόσο 

στη σφαίρα παραγωγής όσο και στη σφαίρα της εξουσίας, δίνοντας μια 

πλουραλιστική διάσταση της ταξικής δομής με τα «μεσαία στρώματα» να 

αναλαμβάνουν όμως κυρίαρχο ρόλο. 

 

ΙV.1. Ο Ν. Πουλαντζάς και η «νέα μικροαστική τάξη»: η προτεραιότητα της 

«συγκυρίας» έναντι της ταξικής θέσης 

 

Έχοντας υπόψη το διχοτομικό μοντέλο του Κ. Marx μπορούμε τώρα να 

εξετάσουμε προσεγγίσεις που δίνοντας έμφαση στην ύπαρξη μιας «τρίτης» 

τάξης αναθεωρούν ή συμπληρώνουν εν μέρει την πολωτική αντίληψη του Κ. 

Marx για την ταξική δομή (αστική τάξη:εργατική τάξη). Ως γνωστόν ο Ν. 

Πουλαντζάς, συναθροίζοντας ιδεολογικό-πολιτικά στοιχεία, αναγνωρίζει υπό 

την επίδραση της «ταξικής πάλης», μια ενιαία μικροαστική τάξη (Πουλαντζάς 

1984:365).Η εμφάνιση της «νέας μικροαστικής τάξης» στον τεχνικό 

καταμερισμό εργασίας δημιουργεί σύμφωνα με τον Ν. Πουλαντζά  «ένα 

ταξικό φράγμα  μεταξύ μηχανικών και τεχνικών αφενός, και εργατικής τάξης 

αφετέρου», καθώς η πρώτη συμβάλλει στον διαχωρισμό μεταξύ διανοητικής 

και χειρωνακτικής εργασίας και στην μαζική απειδίκευση της εργασίας 
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(Πουλαντζάς ό.π.:303). Παρόλο που ο Ν. Πουλαντζάς αναγνωρίζει στην 

επιστημονική συστηματοποίηση την «γενική εργασία» που δεν ανάγεται στην 

«άμεση εμπειρία» (Πουλαντζάς ό.π.:293) θεωρεί σημαντική τη συμβολή των 

επιστημόνων στην απειδίκευση της εργασίας, επειδή «η γνώση είναι 

συνδεμένη με την κυρίαρχη ιδεολογία» (Πουλαντζάς ό.π.:291). Εξάλλου όπως 

δείχνει ο ίδιος ερμηνεύοντας τις περιγραφικές στατιστικές του ΙΝSEE (Γαλλία)  

των ετών 1954-1968 η «αναδιάρθρωση» δεν αντιστοιχεί σε ελάττωση των ημι-

ειδικευμένων εργατών, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανειδίκευτων και 

φυσικά των τεχνικών που αυξάνουν σημαντικά (Πουλαντζάς ό.π.:301). 

Παρόλα αυτά η «νέα μικροαστική τάξη» δεν ασκεί ή, δεν ασκεί τουλάχιστον 

απευθείας πολιτική κυριαρχία πάνω στην εργατική τάξη (Πουλαντζάς 

ό.π.:350).Μάλλον πιο σημαντικός είναι ο ιδεολογικός της ρόλος στη 

γραφειοκρατικοποίηση της εργασιακής διαδικασίας (Πουλαντζάς ό.π.:375). Ο 

ίδιος θεωρεί πως δεν  υπάρχει κανένας εγγενής «τεχνικός λόγος» της 

«παραγωγής» ώστε οι επιστημονικές εφαρμογές να παίρνουν τη μορφή ενός 

διαχωρισμού μεταξύ της χειρωνακτικής και της διανοητικής εργασίας, αφού η 

επιστήμη συγκροτείται θεσμικά, εκτός εργασίας, ιδιοποιούμενη την 

συσσωρευμένη πείρα των ίδιων άμεσων εργαζομένων  (Πουλαντζάς ό.π.:292 

κ.ε.). Συνεπώς αυτή η μερίδα της «νέας μικροαστικής τάξης»,  οι μηχανικοί 

και οι τεχνικοί είναι στην πλειονότητά τους «λειτουργοί της ιδεολογίας», «οι 

σύγχρονοι διανοούμενοι της αστικής τάξης» σύμφωνα με τον A. Gramsci και 

μ’ αυτή την έννοια τοποθετούνται στην εποπτική-διευθυντική εργασία 

(Πουλαντζάς ό.π.:293, 296). Βεβαίως στο βαθμό που οι πολιτικές σχέσεις στην 

εργασιακή διαδικασία υπερέχουν της θέσης στον κοινωνικό καταμερισμό 

εργασίας, όπως διατείνεται ο Ν. Πολυλαντζάς (Πουλαντζάς ό.π.:282) σε 

κριτήριο διαφοροποίησης αναδεικνύεται, -τη στιγμή που σχετικοποιείται ο 

παραγωγικός χαρακτήρας της εργασίας αυτών των μερίδων της μισθωτής 

εργασίας (ως μέρος του «συλλογικού εργάτη»)- η εξουσία. 

Εντούτοις, όσο σημαντική και αν είναι η συμβολή του Ν. Πουλαντζά 

σε μια κοινωνιολογία της επιστήμης και της γνώσης, η ταύτιση της εργατικής 

τάξης με την παραγωγική εργασία που ταυτίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό και με 
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την χειρωνακτική εργασία είναι προβληματική, παρόλο που ο ίδιος 

αναγνωρίζει διαφορετικούς βαθμούς εκμετάλλευσης και αντικειμενικής 

πόλωσης που διαφοροποιούν ταξικά τη «νέα μικροαστική τάξη» (ταξικές 

μερίδες). Έτσι, λόγου χάρη, οι εργαζόμενοι στη μεταφορά των εμπορευμάτων, 

εντάσσονται στην εργατική τάξη, καθώς η εργασία τους παράγει υπεραξία με 

τη στενή έννοια (Πουλαντζάς ό.π.:399).Υπό όρους στην εργατική τάξη 

μπορούν να ενταχτούν κατώτερες βαθμίδες υπαλλήλων γραφείου, που 

συμβάλλουν στην ρευστοποίηση του κεφαλαίου (τράπεζες, ασφάλειες, έρευνα, 

πληροφορίες, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.) και μηχανικών τεχνικών που 

μετέχουν άμεσα στην παραγωγική εργασία και παράγουν υπεραξία 

(Πουλαντζάς ό.π.: 399, 406).Η οριοθέτηση της εργατικής τάξης έναντι της νέας 

μικροαστικής με κριτήριο τον χαρακτήρα της εργασίας (παραγωγική, μη 

παραγωγική) έχει τη σημασία της, επειδή όπως αναφέραμε από εδώ θα 

εξαρτηθεί η κοινωνική εμβέλεια μιας τάξης που αποσκοπεί στην αλλαγή του 

τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της εργασίας. Ο μισθωτός εργαζόμενος 

στον δημόσιο ή, ιδιωτικό τομέα γίνεται αντικείμενο «εκμετάλλευσης», του 

αποσπάται υπερεργασία, αλλά ο μισθός του που αντιστοιχεί στην 

αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης, δεν προέρχεται από κεφάλαιο 

(μεταβλητό) αλλά είναι μια μορφή διανομής του κοινωνικού πλεονάσματος 

(Πουλαντζάς ό.π.:25, 263). Και εδώ η εκμετάλλευση των εργαζομένων είναι 

«εξωτερική» ως προς την ταξική τους θέση. Είναι μάλλον απίθανο τα 

αιτήματά τους, επομένως και η ταξική τους τοποθέτηση, να αμφισβητήσουν 

τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας που τα γέννησε. Επομένως η δράση 

τους δεν μπορεί να υπερβεί τη σφαίρα ρευστοποίησης της υπεραξίας, δηλαδή 

την σφαίρα κυκλοφορίας.Η έννοια της «προλεταριοποίησης» ή,  

«πτωχοποίησης» των «μεσαίων στρωμάτων» και της μισθωτής διανόησης, 

συσκοτίζει σε ένα βαθμό το πρόβλημα, επειδή βασίζεται στην οικονομική 

κατάσταση (work situation), ενώ  υποβαθμίζονται άλλα «υποκειμενικά» 

(ιδεολογικά) στοιχεία (κύρος, αναγνώριση, αυτοπραγμάτωση κ.λπ.), τα οποία 

λειτουργούν ως αντίβαρο και συγκρατούν, καθώς συνδέονται με την 

πρόσβαση σε υλικούς και συμβολικούς πόρους (δάνεια, καλλιτεχνικά αγαθά 
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κ.λπ.) ένα μεγάλο μέρος αυτών των στρωμάτων από την κοινωνική έκπτωση. 

Κατά κάποιο τρόπο ο μισθός τους, από τον οποίο αφαιρείται η υπερεργασία,  

τείνει να διασφαλίζει, αποσπώντας κάτι παραπάνω από το κοινωνικό 

πλεόνασμα,  την κοινωνική τους αναπαραγωγή. 

Ενδεχομένως και λόγω συγκυρίας, η «νέα  μικροαστική τάξη» ή, τα  

«μεσαία στρώματα» να εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμοι να αναλάβουν 

δράση, το γεγονός αυτό δεν τα εντάσσει οπωσδήποτε όμως στην εργατική 

τάξη. Η δράση τους αδυνατεί να υπερβεί τη σφαίρα κυκλοφορίας των αγαθών 

ή, τη σφαίρα αναπαραγωγής (β. ταχυδρόμοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί κ.ά.), 

πόσο μάλλον να αμφισβητήσει τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής. Επίσης 

έχοντας αυτά εσωτερικεύσει την ιδεολογία της κοινωνικής ανέλιξης, βιώνουν 

με πιο δραματικό τρόπο την επαπειλούμενη κοινωνική έκπτωση. Ας έχουμε 

υπόψη ότι αυτά τα στρώματα, σε αντίθεση με την εργατική τάξη, διαθέτουν 

ακριβώς εξαιτίας της ταξικής τους θέσης μέσα και πόρους (κοινωνικό και 

πολιτισμικό  κεφάλαιο, οργανωσιακά μέσα, ελεύθερος χρόνος, οικονομική 

επιφάνεια, κύρος κ.λπ.) που διευκολύνουν την ανάληψη κοινωνικής δράσης. 

Εξάλλου τόσο ο Μάης του ΄68 στην Ευρώπη όσο και ο Δεκέμβρης του 2008 

στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την δράση στρωμάτων 

με πολιτισμικό και μορφωτικό κεφάλαιο, δηλαδή «μεσαίων στρωμάτω» που 

αδυνατούν εξαιτίας της καθολικοποίησης της εκπαίδευσης και της 

συνεπαγόμενης απαξίωσης των τίτλων σπουδών να το μετασχηματίσουν (ή να 

το διατηρήσουν), όπως νομίζω ορθά το θέτει ο P. Bourdieu, σε οικονομικό. 

Ορισμένοι μάλιστα, ακολουθώντας την δομομαρξιστική προσέγγιση που 

ταυτίζει τις κοινωνικές τάξεις με τις ταξικές πρακτικές (δομικός 

προσδιορισμός) θα ορίσουν τη δράση αυτών των στρωμάτων ως ταξική πάλη, 

αποδεσμεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ταξική συνείδηση από την 

κοινωνική τάξη. Στην περίπτωση αυτή και με τις ταξικές πρακτικές να 

διαπερνούν όλα τα επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό), ανεξάρτητα 

αν σε τελική ανάλυση το οικονομικό είναι το καθοριστικό, η ταξική πάλη 

γίνεται ένα ρευστό πεδίο που συμπεριλαμβάνει και τους εργαζόμενους στη 

σφαίρα αναπαραγωγής. Αυτά τα στρώματα, π.χ. οι τεχνικοί της παραγωγής, 
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οι εκπαιδευτικοί, ή, οι γιατροί στη Γαλλία, δηλαδή η «νέα μικροαστική τάξη», 

παίρνει το μέρος της εργατικής τάξης όχι εξαιτίας της ταξικής της θέσης 

(αντικειμενικά) αλλά εξαιτίας του δομικού προσδιορισμού που προσδίδει στη 

συγκεκριμένη συγκυρία αντικαπιταλιστικό πρόσημο στη δράση της. Πέρα 

από το γεγονός ότι η δομή μοιράζει ρόλους χωρίς να είναι απαραίτητη η 

ιστορία, δηλαδή η ταξική συνείδηση, -αυτό θα ήταν βουλησιαρχισμός για τον 

Ν. Πουλαντζά (Πουλαντζάς ό.π.:17)-, η αντίληψη αυτή καθιστά περιττή και 

την αυτόνομη πολιτική οργάνωση της τάξης, εν προκειμένω της εργατικής 

τάξης. Η θέση του Ν. Πουλαντζά ότι «οι κοινωνικές τάξεις δεν υπάρχουν ως 

τάξεις για να μπουν ύστερα στην ταξική πάλη» (Πουλαντζάς ό.π.:16) 

υποβαθμίζει, αν δεν αναιρεί την αντικειμενική σχέση (θέση και σχέση στο 

σύστημα παραγωγής) που ορίζει τις κοινωνικές τάξεις. Εύλογο είναι το 

ερώτημα: αν δεν υπάρχει ταξική πάλη, χωρίς μάλιστα αυτή να προσδιορίζεται 

ποιοτικά δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις; Θα ορίσουμε ως ταξική πάλη τις 

καταλήψεις στα πανεπιστήμια, την «εξέγερση» στην Κερατέα, την εννεάμηνη 

απεργία στη Χαλυβουργία, τις «πλατείες», τις κινητοποιήσεις των δικαστικών, 

κ.ο.κ.; Πως θα εκτιμήσουμε τη σημασία και την προτεραιότητα αυτών των 

δράσεων αν ορίσουμε τις κοινωνικές σχέσεις ως εκμεταλλευτικές και 

επιζητούμε  την κατάργησή τους;  

Νομίζω τη στιγμή που ο Ν. Πουλαντζάς περιορίζει την εργατική τάξη 

στην παραγωγική εργασία, παραχωρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη «νέα 

μικροαστική τάξη», καθώς σε ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με την συγκυρία 

τόσο οι κοινωνικές κατηγορίες όσο και τα κοινωνικά στρώματα (μισθωτή 

διανόηση, κρατική γραφειοκρατία, διανοούμενοι κ.λπ.) που ανήκουν σε 

περισσότερες από μια κοινωνικές τάξεις δύνανται να εμφανιστούν ως 

αυτόνομες κοινωνικές δυνάμεις. Ουσιαστικά ο Ν. Πουλαντζά αμφισβητεί την 

ύπαρξη υποκειμένου σε κανονικές συνθήκες αναγνωρίζοντας διαδικασίες 

υποκειμενοποίησης μέσα στη συγκυρία που επειδή έχουν ενικό χαρακτήρα, 

αναφέρονται δηλαδή σε μερίδες ή στρώματα, μάλλον  δεν μπορούν να 

περάσουν  σε επίπεδο κοινωνικής τάξης. Εννοεί  μήπως ο Ν. Πουλαντζάς ότι 

επειδή η εργατική τάξη «μικροαστικοποιήθηκε» μερίδες ή, στρώματα της 
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«νέας μικροαστικής τάξης», που διαθέτουν κοινωνικό και γλωσσικό 

κεφάλαιο, οργανωσιακές δεξιότητες κ.ά. αντιβαίνοντας ακόμη και τα 

συμφέροντά τους, θα λειτουργήσουν καταλυτικά, ας πούμε ως «συμβάν», 

συμπαρασύροντας και την εργατική τάξη; Νομίζω όμως πως τότε 

«υποκλινόμαστε», όπως έλεγε και ο Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν στο αυθόρμητο 

και στο ασυνείδητο, γεγονός που σχετικοποιεί την αναγκαιότητα της πολιικής 

οργάνωσης της εργατικής τάξης και κατ’ επέκταση του ταξικού αγώνα. 

 

IV.2. O E. Wright και η «μεσαία τάξη»: η εκμετάλλευση ως απόρροια της 

θέσης στην αγορά και στην εργασιακή διαδικασία (εξουσία, ειδίκευση)  

 

Αν και ο Ν. Πουλατζάς αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η εργατική τάξη 

να εμφανιστεί ως κοινωνική δύναμη,  παρόλο που η συγκυρία μπορεί να 

αναιρέσει τον δομικό καθορισμό, δηλαδή τη σχέση μεταξύ ταξικής θέσης και 

κοινωνικής συνείδησης (δομικός προσδιορισμός), ο E. Wright αναθέτει, 

επειδή θεωρεί ότι οι καπιταλιστικές κοινωνίες είναι ένας χώρος 

κατεξουσιασμού και εκμετάλλευσης, επομένως πως θα μπορέσει η εργατική 

τάξη να ανυψωθεί σε πολιτικό υποκείμενο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην 

αποκαλούμενη «μεσαία τάξη». Επηρεασμένος προφανώς από την εμπειρία 

του αμερικανικού εργατικού κινήματος, το οποίο παρόλο τον ριζοσπαστισμό 

του (ή ακριβώς γι’ αυτό) δεν έδωσε ποτέ ισχυρό πολιτικό υποκείμενο 

(σοσιαλδημοκρατικό ή, κομμουνιστικό κόμμα)-, ο E. Wright θα αναζητήσει 

την «πρωτοπορία» στη «μεσαία τάξη» ή, πιο ορθά στους διευθυντές και στους 

κρατικούς γραφειοκράτες που βρίσκονται «με το ένα πόδι μέσα και με το 

άλλο πόδι έξω από το σύστημα», στις διασταυρούμενες εκμεταλλευτικές θέσεις 

(βλ. Wright 1985:47). Μάλιστα ο Ε. Wright επιχειρεί να τεκμηριώσει την 

άποψή του αυτή στο ιστορικό προηγούμενο της αστικής τάξης στην 

φεουδαρχία, η οποία ως ανερχόμενη τάξη του μελλοντικού τρόπου 

παραγωγής σχημάτιζε αντιφατική ταξική θέση (ήταν δηλαδή εκμεταλλευτής 

και εκμεταλλευόμενη). Σε αντίθεση πάλι με τον Ν. Πουλαντζά που περιορίζει 

το εύρος της εργατικής τάξης στην παραγωγική εργασία, ο Ε. Wright 
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διευρύνει τα όρια της εργατικής τάξης εντάσσοντας σε αυτήν και μερίδες των 

μισθωτών που υφίστανται «κυριαρχία» και «εκμετάλλευση» στον τεχνικό 

καταμερισμό εργασίας. Εντούτοις ο Ε. Wright, επειδή δεν θεωρεί την 

εκμετάλλευση εγγενές στοιχείο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, 

όπως ο Ν. Πουλαντζάς (εργασιακή θεωρία της αξίας), αναζητεί την εμπειρική 

της επιβεβαίωση, -πιεζόμενος από την ισχυρή παράδοση εμπειρισμού που 

χαρακτηρίζει τον αγγλοσαξωνικό χώρο-,  στην αγορά, αποδεχόμενος 

ουσιαστικά τη θέση του J. Roemer,6 ότι η εκμετάλλευση είναι απόρροια της 

διαπραγματευτικής δύναμης των ατόμων στην αγορά. Ενδεχομένως η κατοχή 

ειδικών δεξιοτήτων, ακόμη και οργανωτικής δύναμης στις μεσαίες ή,  

κατώτερες θέσεις μισθωτών στελεχών να αποτελούν αιτία εκμετάλλευσης (σε 

μικρότερο ή, μεγαλύτερο βαθμό) των μισθωτών από το κεφάλαιο αλλά πολύ 

δύσκολα η κατοχή αυτή μπορεί να οριστεί ως εκμετάλλευση μεταξύ μισθωτών, 

ώστε αυτοί να αποτελέσουν διαταξική κατηγορία και να ενταχτούν σε άλλη 

κοινωνική τάξη, πόσο μάλλον όταν αυτά δεν έχουν μέσο παραγωγής (βλ. και 

Πουλαντζάς ό.π.:342). Ουσιαστικά η εκμετάλλευση προκύπτει από την άνιση 

ανταλλαγή παραγωγικών πόρων (μεταβιβάσεις εργασίας, ειδικές δεξιότητες, 

και οργανωτική δύναμη) ενώ όσον αφορά την φεουδαρχία και από την 

κατοχή ανθρώπινων πόρων (Wright 1985:43). 

Παρόλο που ο Ε. Wright διαχωρίζει μεταξύ εκμετάλλευσης και 

«κυριαρχίας», θεωρώντας πως η έννοια της κυριαρχίας μπορεί να αποδώσει 

την καταπίεση (όπως μπορεί να είναι η σχέση γονέων και παιδιών), αλλά όχι 

την εκμετάλλευση, δηλαδή τα αντιτιθέμενα ανταγωνιστικά συμφέροντα 

(βλ.ταξικά συμφέροντα), επανεισάγει, την κυριαρχία με βεμπεριανούς όρους, 

με όρους κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Η διαφοροποίηση των ταξικών 

θέσεων ακολουθεί τον βαθμό ειδίκευση και εξουσίας στην εργασιακή 

διαδικασία ενώ σχετικοποείται και  η έννοια της εκμετάλλευσης που ορίζεται 

τώρα με όρους δύναμης (ασυμμετρία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας) και 

ανισότητας στη σφαίρα διανομής των εισοδημάτων (βλ. και Λύτρας 1993:47). 

                                                           
6
 Ένα θεωρητικό ρεύμα που βασίζεται στον μεθοδολογικό ατομισμό και την θεωρία των παιγνίων 

(αναλυτικός μαρξισμός) (βλ. Γράβαρης 1991). 
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Σε τελική ανάλυση η εκμετάλλευση ορίζεται μέσα από τις άνισες θέσεις στην 

αγορά με όρους αποκλεισμού από πόρους (μέσα παραγωγής, δύναμη 

οργάνωσης, ειδίκευση). Ουσιαστικά ο Ε. Wright υιοθετώντας τη βεμπεριανή 

επιστημολογία αποδέχεται τα άτομα ως ιδιοκτήτες, ακόμη και της εργατικής  

τους δύναμης, που ναι μεν επηρεάζονται από την επίκαιρη ταξική (αγοραία) 

τους κατάσταση, ωστόσο  η οποιαδήποτε εκμεταλλευτική σχέση πρέπει να 

επιβεβαιωθεί εμπειρικά στις σχέσεις εξουσίας της αγοράς. Αν αυτό δεν 

συμβαίνει, όπως με τους άνεργους που σύμφωνα με τον Ε. Wright 

«παρεμποδίζονται» να εκθέσουν την εργασιακή τους δύναμη στην αγορά, 

αυτοί δεν συγκροτούν τάξη, αλλά περισσότερο βαθμίδα εξουσίας το  

«υποστρώμα» (Underclass) (βλ. και Πουλημάς 2014:16), όπως οι δούλοι στον 

M. Weber  (βλ. De Ste Croix 1975:48). Εκτός συζήτησης παραμένει η εγγενής 

αλλά αναγκαία λειτουργία των ανέργων ως τμήματος της εργατικής τάξης, ως 

«βιομηχανικού εφεδρικού στρατού» (ανενεργούς εργατικής δύναμης). 

Εφόσον η ανεργία γίνεται αντιληπτή ως αποκλεισμός, δηλαδή ως απότοκο 

«εξωοικονομικού» καταναγκασμού, σχετικοποιείται αν δεν υποβαθμίζεται η 

λειτουργία της ανεργίας ως μοχλού κοινωνικής πειθάρχησης που συμπιέζει 

τους μισθούς διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη απόσπαση υπεραξίας. 

 

IV.3. Από την εκμετάλλευση στη βιοεξουσία. Το κοινωνικό υποκείμενο ως 

«πλήθος» (Α. Negri) 

 

Αν στον Πουλαντζά η κοινωνική δράση (βλ. ταξική πάλη) 

αποδεσμεύεται από την ταξική συνείδηση, επομένως και από την ταξική θέση, 

αφήνοντας την συνειδητοποίηση της εργατικής τάξης στην έγκληση του 

υποκειμένου,7 στον A. Negri, στον οποίο η εργατική τάξη μετεξελίχτηκε σε 

«κοινωνικό εργάτη» (operaio sociale), για να χαθεί μέσα στο «πλήθος» 

(multide) η ανάληψη δράσης περιορίζεται ουσιαστικά στα «μεσαία 

στρώματα» καθώς αυτά μόνο μπορούν να έχουν τις ιδιότητες του «πλήθους». 

                                                           
7
Η ιδεολογία δρα ή λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που να στρατολογεί τα υποκείμενα, ή να μεταμορφώσει 

τα άτομα σε υποκείμενα. Αυτό το επιτυγχάνει με την πολύ συγκεκριμένη διεργασία που ονομάζεται 

έγκληση (Aλτουσέρ 1999:107-112). 
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Κατ’ αυτό τον τρόπο τόσο η ταξική συνείδηση όσο και η κοινωνική δράση 

συνιστούν το αποτέλεσμα  εξωκοινωνικών εμπειριών. Αυτά είναι περισσότερο 

αποτέλεσμα μιας ανθρωπολογικής εξόδου, μιας εγγενούς (εμμενούς) τάσης 

για εξέγερση των υποκειμένων που τροφοδοτείται από την «πλησμονή της 

επιθυμίας» και προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του νομαδισμού και της 

αποσκίρτησης (Hardt, Negri 2002:291). 

 Εκκινώντας από την θεωρία της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και 

υιοθετώντας μια νατουραλιστική προσέγγιση για την εργασία ο A. Negri θα 

ερμηνεύσει τη μείωση της βιομηχανικής εργασίας ως αποϋλικοποίηση της 

εργασίας. Η εργασία καθώς διαχύθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία  δεν είναι 

πλέον μετρήσιμη, επομένως ακυρώνεται και η εργασιακή θεωρία της αξίας 

(βλ. Hardt, Negri ό.π.:57, 285 κ.ε.), ενώ στο βαθμό που αίρεται και η διάκριση 

μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής  εργασίας, η εργατική τάξη 

διευρύνεται τόσο που χάνει τον κεντρικό της ρόλο ως ιστορικό υποκείμενο. 

Αντίθετα πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνουν τα «μεσαία στρώματα», ή, 

πιο ορθά το «πλήθος» ως φορέας της «αφηρημένης εργασίας», ως το 

υποκείμενο της γνωσιακής  εργασίας (το κογκνιταριάτο) με τους ενικούς 

τρόπους δράσης (βλ. νέα κοινωνικά κινήματα). Αυτά εναντιώνονται τώρα 

στην διείσδυση του κεφαλαίου στη σφαίρα αναπαραγωγής όπου βρίσκονται 

τα στοιχεία που συγκροτούν πλέον την εργασία ως «διαδραστική»,  

«παιχνιδιάρικη» και «ένστικτη δραστηριότητα» (πρωτοβουλία, φαντασία, 

επινοητικότητα κ.λπ.). Εντούτοις μεγαλύτερη απειλή για την αυτονομία 

αυτών των στρωμάτων φαίνεται να συνιστά, όχι το κεφάλαιο, αφού η 

εκμετάλλευση όπως και η κυριάρχηση συγκροτούν ένα μη-τόπο και είναι 

άμορφες (Hardt, Negri ό.π.:288)  αλλά το κράτος και πιο συγκεκριμένα το 

κράτος πρόνοιας (Hardt, Negri ό.π.:330) που απειλεί να επεκτείνει τον 

βιοπολιτικό έλεγχο στους βιόκοσμους όπου αναδύονται οι νέες δυνητικές 

υποκειμενικότητες. 

Ακολουθώντας το σχήμα του M. Foucault για την «μικρο-φυσική της 

εξουσίας» o Α. Negri και ο Μ. Hardt θα ισχυριστούν ότι η εκμετάλλευση είναι 

παντού επομένως και η αντίσταση είναι παντού, γεγονός που σχετικοποιεί 
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όπως είναι φυσικό, τόσο τις μορφές εκμετάλλευσης όσο και τις μορφές 

αντίστασης. «Αν πλέον δεν υπάρχει ένας τόπος που να μπορεί να γίνει 

αντιληπτός ως έξω, πρέπει να εναντιωνόμαστε σε κάθε τόπο» (Hardt, Negri 

ό.π.:289). Η αλλαγή παραδείγματος είναι περισσότερο από σαφής. Από τις 

ταξικές σχέσεις και τον εκμεταλλευτικό τους  πυρήνα πάμε στις σχέσεις 

εξουσίας, όπου δεν υπάρχει, εφόσον το πεδίο της εκμετάλλευσης βρίσκεται 

παντού, συμπαγές υποκείμενο (κοινωνική τάξη, κεφάλαιο κ.λπ.), αλλά ένα 

πλέγμα εξουσιαστικών σχέσεων και καταπίεσης, ένα βιοπολιτικό Πανοπτικό. 

«Οι δυνάμεις της παραγωγής  είναι σήμερα στην πραγματικότητα καθ’ όλα 

βιοπολιτικές· με άλλα λόγια, διαποτίζουν και συγκρατούν άμεσα όχι μόνο 

την παραγωγή αλλά και ολόκληρη τη σφαίρα αναπαραγωγής» (Hardt, Negri 

ό.π.:484). Εντούτοις ο ορισμός της εκμετάλλευσης με μη εμπορευματικούς 

όρους, δηλαδή με όρους βιοεξουσίας αναδεικνύει σε διακύβευμα τις 

πολλαπλές καταπιέσεις που ενυπάρχουν στο κοινωνικό σώμα (οικονομικές, 

έμφυλες, πολιτικές, φυλετικές κ.ά.). Παρόλο που η εργασία δεν χάνει 

οπωσδήποτε την κεντρικότητά της ως παραγωγός κοινωνίας, η εργατική τάξη 

διαστέλλεται τόσο, που χάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο προς όφελος ενός 

ανομοιογενούς μορφώματος, του «πλήθους», το οποίο εξαιτίας του 

«παιχνιδιάρικου» χαρακτήρα της εργασία του διαθέτει, εκτός των άλλων και 

την ανθρωπολογική υποδομή για την έξοδο. Αυτή την ανθρωπολογική 

υποδομή δεν θα την βρούμε, για ευνόητους λόγους, στο «ομαλοποιημένο» 

σώμα τη εργατικής τάξης που ως μέσον βιοπορισμού ξοδεύεται και 

πραγμοποιείται (βλ. και Αλεξίου 2008). Αλλά στο σώμα των νέων μεσαίων 

στρωμάτων που δύνανται να διαφεύγουν των δομικών καθορισμών, όπως 

εξάλλου το έθεσε παραπάνω ο Ν. Πουλαντζάς, και δύναται να εξεγερθεί στη 

συμβατική οικογενειακή ζωή, στην πειθαρχία του εργοστασίου και στους 

παραδοσιακούς ρόλους (Hardt, Negri ό.π. :295).Αυτό το σώμα είναι 

προδιατεθειμένο σύμφωνα με τους Μ. Hardt και Α. Negri να μεταμορφωθεί 

σε μετα-ανθρώπινο σώμα, σε Cyborg (Hardt, Negri ό.π.: 203, 296,297).  

 

Συζήτηση 
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Στο βαθμό που οι λειτουργικές διαφοροποιήσεις της μισθωτής 

εργασίας γίνουν αντιληπτές ως διαφορετικές ταξικές θέσεις, όπως συμβαίνει 

στις νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις, εν μέρει και στις νεομαρξιστικές, έχουμε να 

κάνουμε με μια νέα κοινωνική τάξη, μια μεσαία τάξη. Εντούτοις η δόμηση της 

νέας τάξης γίνεται στο πεδίο της βεμπεριανής επιστημολογίας με την εξουσία 

να αναδεικνύεται σε οικουμενικό μέσο. Το ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι,  

αν αυτά τα υποκείμενα εκτίθενται σε εκείνο τον βαθμό εκμετάλλευσης, ώστε 

εκ της ταξικής τους θέσης να δύναται να παρέμβουν στο σύστημα παραγωγής 

και να αλλάξουν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και της κοινωνίας. Είμαι 

της γνώμης ότι η θέση που συσχετίζει την ταξική θέση με την ταξική 

τοποθέτηση συνιστά, μεθοδολογικά, το μοναδικό στέρεο πλαίσιο, ώστε η 

κοινωνική δράση να μην αφεθεί  στο τυχαίο και το συμπτωματικό, πράγμα 

που θέτει εκ νέου το ζήτημα του πολιτικού υποκειμένου της εργατικής τάξης. 
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