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Η μαρξιστική θεωρία για τις κοινωνικές τάξεις (μια συνοπτική παρουσίαση) 

 

Νίκος Παπαγεωργίου, Σταυρούλα Χριστοδουλάκου 

 

Στο παρακάτω κείμενο επιχειρείται μια παρουσίαση των απόψεων των κλασικών 

του μαρξισμού (Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν) για τις κοινωνικές τάξεις και 

ιδιαίτερα συζητούνται τα κριτήρια καθορισμού της εργατικής τάξης. Θεωρούμε 

ότι έχει αξία σήμερα μια τέτοια συζήτηση, καθώς συχνά διακηρύσσεται ότι, 

δεδομένης της απόστασης από την εποχή του Λένιν και ιδιαίτερα από την εποχή 

του Μαρξ, η εργατική τάξη, θεωρούμενη ως το βιομηχανικό προλεταριάτο που 

περιγράφεται στον α΄ τόμο του Κεφαλαίου, έχει σχεδόν εξαφανιστεί στις 

προηγμένες καπιταλιστικά κοινωνίες της Δύσης. 

  Παρακάτω προσεγγίζονται συγκεκριμένα σημεία των κειμένων των 

κλασικών, ενώ παραλείπονται μεταγενέστερες ερμηνείες και απόψεις για το 

θέμα. Ωστόσο, δεν επιχειρούμε εδώ μια νέα προσέγγιση της ιδιαίτερα 

εκτεταμένης βιβλιογραφίας. Η προσέγγισή μας βασίζεται κατά κύριο λόγο σ’ ένα 

παλαιότερο έργο της Ομάδας Κοινωνιολογίας, ενός μικρού κύκλου μαρξιστών, 

νέων, τότε, ερευνητών. Πρόκειται για τη μελέτη Η Διανόηση στην Ελλάδα, 

Ταξική Θέση και Ιδεολογία (Σύγχρονη Εποχή, 1979). Σ’ εκείνο το βιβλίο τη 

μεθοδολογική διερεύνηση και την ανασυγκρότηση της μαρξιστικής θεωρίας για 

τις κοινωνικές τάξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο στρώμα των διανοουμένων, την 

είχε αναλάβει ο Νίκος Παπαγεωργίου με το «φιλολογικό» ψευδώνυμο Θανάσης 

Ιωάννου. 

 

1.  

 

Όπως είναι γνωστό, για τους Μαρξ και Ένγκελς η ύπαρξη των κοινωνικών 

τάξεων προϋποθέτει τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας και τη σχέση του 

με τις διάφορες μορφές ιδιοκτησίας
1
. Πριν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 

διακρίνονται ιστορικά στάδια που αντιστοιχούν σε διάφορες μορφές ιδιοκτησίας. 

Αναφερόμαστε ενδεικτικά σε ορισμένα από αυτά ως εισαγωγή στο ζήτημα που 

μας απασχολεί. 

 Κατ’ αρχήν, η ανάδυση της ιδιοκτησίας αντιμετωπίζεται ως σχετική με 

την αυτονόμηση από την κοινότητα ορισμένων αναγκαίων λειτουργιών, ενώ ο 

καταμερισμός της εργασίας στο αρχικό αυτό στάδιο της φυλετικής ιδιοκτησίας 

ήταν ακόμη στοιχειώδης. Έπειτα, στις κοινωνίες του ασιατικού τρόπου 

παραγωγής εμφανίζονται τάξεις (στην Κίνα οι μανδαρίνοι, στην αρχαία Αίγυπτο 

το ιερατείο) και οι χωρικοί, ως απλοί κάτοχοι αλλά όχι ιδιώτες ιδιοκτήτες των 

όρων παραγωγής, έχουν απέναντί τους το κράτος της εποχής, τον δεσπότη και 

την υπαλληλία του που ενσαρκώνουν την κοινή γαιοκτησία
2
. Κατά την εξέλιξη 

της αρχαίας κοινοτικής ιδιοκτησίας, με τον πιο αναπτυγμένο καταμερισμό της 

εργασίας και την διαφοροποίηση μεταξύ ελευθέρων και δούλων, για πρώτη φορά 

εμφανίζεται η ιδιωτική ιδιοκτησία του άμεσου παραγωγού. Έτσι, στην αρχαία 
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Αθήνα, κατά τον επαναστατικό μετασχηματισμό του Σόλωνα και του Κλεισθένη, 

εκκινεί μια διαδικασία χωρισμού του άμεσα παραγωγού από την κοινότητα, 

διαδικασία που συνιστά τομή για τις κοινωνικές σχέσεις και συνδέεται άμεσα με 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Κατά τον μεσαίωνα και την 

εποχή της φεουδαρχίας, οι χωρικοί αντιμετωπίζουν την τάξη των γαιοκτημόνων, 

ενώ, με την παραπέρα ανάπτυξη του εμπορικού κεφαλαίου αναδύεται ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής
3
.
 
Η μεγαλύτερη έως σήμερα ανάπτυξη του 

κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, που αυτός επιβάλλει, αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας στην υπηρεσία των 

κοινωνικών σχέσεων εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από το κεφάλαιο.  

 

2.  

 

Ως πρώτο παράδειγμα για να ξεκινήσουμε τη μελέτη των κοινωνικών τάξεων 

κατά την μαρξιστική θεωρία επιλέγουμε την κοινωνική κατηγορία της 

διανόησης
4
. Θεωρούμε ότι η αύξηση του πληθυσμού που απασχολείται σε 

μορφές πνευματικής εργασίας συνιστά τάση που υπάρχει ήδη από την εποχή που 

συνδέθηκε άμεσα η επιστημονική εργασία με την υλική παραγωγή και σχετίζεται 

αναπόφευκτα με την διαδικασία συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Η τάση αυτή 

ενισχύεται ακόμη περισσότερο λόγω των οικονομικών μετασχηματισμών που 

συνοδεύουν την κυριαρχία των μονοπωλίων. Γενικά η ύπαρξη των μονοπωλίων 

έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του μηχανισμού διανομής και της σφαίρας 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, με συνεχώς νέες μορφές πνευματικής εργασίας 

ν’ απασχολούνται σ’ αυτήν τη σφαίρα. 

Υπό το πρίσμα της βασικής για τον μαρξισμό αντίθεσης κεφαλαίου-

εργασίας, τίθενται επομένως ερωτήματα σχετικά με την ταξική θέση των 

ανθρώπων που απασχολούνται σε πνευματικές εργασίες.
 
Θεωρούμε ότι στις 

σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το ζήτημα βαθύτερα από μια 

επιφανειακή καθημερινή αντίληψη που αντιμετωπίζει τη διανόηση σαν 

ξεχωριστή κοινωνική τάξη, ελάχιστα διαφοροποιημένη, και την κατατάσσει εξ 

ορισμού στο μέσον της αντίθεσης κεφαλαίου-εργασίας. 

 

 

2.1. 

Φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να ξεκινήσουμε από μια άποψη που διατυπώνει ο 

Λένιν για τις κοινωνικές τάξεις, υπό μορφή ορισμού. Βέβαια, όπως υποστήριζε 

και ο ίδιος, κανένας ορισμός δεν μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια όλες τις 

πλευρές μιας κοινωνικής πραγματικότητας, αποτελεί απλώς ένα γενικό πλαίσιο 

ανάπτυξης της έρευνας. Έτσι,  

«Τάξεις ονομάζονται μεγάλες ομάδες ανθρώπων που ξεχωρίζουν 

μεταξύ τους από τη θέση που κατέχουν μέσα σ’ ένα ιστορικά 

καθορισμένο σύστημα της κοινωνικής παραγωγής, από τη σχέση τους 

(στο μεγαλύτερο μέρος κατοχυρωμένη και διατυπωμένη σε νόμους) 
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προς τα μέσα παραγωγής, από το ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση 

της εργασίας και συνεπώς από τους τρόπους που ιδιοποιούνται τη 

μερίδα του κοινωνικού πλούτου που διαθέτουν και από το μέγεθος 

αυτής της μερίδας. Οι τάξεις είναι τέτοιες ομάδες ανθρώπων, που η μια 

μπορεί να ιδιοποιείται τη δουλειά της άλλης, χάρη στη διαφορά της 

θέσης που κατέχει μέσα σ’ ένα καθορισμένο σύστημα της κοινωνικής 

οικονομίας»
5
. 

Σύμφωνα με αυτά, η διανόηση είναι μια ανομοιογενής κοινωνική κατηγορία, 

αλλά όχι μια νέα κοινωνική τάξη, καθώς δεν εκπροσωπεί ορισμένη πλευρά των 

σχέσεων παραγωγής και δεν παρουσιάζει κοινότητα στο σύνολό της, από την 

άποψη της θέσης της στο σύστημα παραγωγής
6
. 

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας συστηματικότερα τον λενινιστικό 

ορισμό των κοινωνικών τάξεων, προκύπτουν τα παρακάτω κρίσιμα στοιχεία 

διαφοροποίησης: 

Α) Οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων της διανόησης προς τα μέσα 

παραγωγής ποικίλλουν. Κάποιοι κατέχουν την ιδιοκτησία των μέσων ατομικής 

εργασίας τους, μικρή ή μεγαλύτερη. Άλλοι, το συνηθέστερο σήμερα, δεν 

κατέχουν καμία τέτοια ιδιοκτησία. Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες των 

μέσων ατομικής πνευματικής εργασίας άλλων ανθρώπων. 

Β) Από την προηγούμενη διάκριση, δηλαδή τη σχέση προς τα μέσα 

παραγωγής, προκύπτει και η διάκριση ως προς τον τρόπο ιδιοποίησης 

κοινωνικού πλούτου από τα διάφορα τμήματα της διανόησης, καθώς επίσης και 

ως προς το ύψος του εισοδήματός τους. Άλλων το εισόδημα έχει μορφή μισθού, 

ως αποτέλεσμα της πώλησης ως εμπορεύματος της εργατικής δύναμής τους, 

άλλων το εισόδημα έχει τη μορφή του εμπορευματικού κέρδους που αντιστοιχεί 

στους ελεύθερους επαγγελματίες και άλλων το εισόδημα προέρχεται από το 

κέρδος που τους κατανέμεται μέσα στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, στις οποίες 

παίζουν διευθυντικό ρόλο. Ανάλογα βέβαια διαφοροποιείται και το ύψος του 

εισοδήματός τους: από αυτό που ισοδυναμεί με το μισθό ενός χειρώνακτα εργάτη 

έως κατά πολύ πολλαπλάσιο αυτού. 

Γ) Σημασία έχει και ο ρόλος που κατέχουν στην κοινωνική οργάνωση της 

εργασίας. Άλλα τμήματα της διανόησης έχουν διευθυντικές, ενώ άλλα έχουν 

απλώς εκτελεστικές αρμοδιότητες. Είναι πολύ κρίσιμο να διακρίνουμε αν 

κάποιος διευθύνει ή εκτελεί, αν είναι υποκείμενο ή αντικείμενο της εργασιακής 

διαδικασίας. Δεδομένου ότι μέρος της συνολικής κοινωνικής εργασίας είναι 

πνευματική εργασία και ότι ένα τμήμα του συνολικού κοινωνικού εργάτη 

απασχολείται σε πνευματική εργασία, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ 

πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας είναι μόνο μια πλευρά του παραπάνω 

κριτηρίου και δεν συνιστά από μόνη της προσδιορισμό της συμμετοχής σε μια 

κοινωνική τάξη
7
. Όπως τονίζει ο Μαρξ στις Θεωρίες για την Υπεραξία,  

«αυτή είναι ακριβώς η ιδιομορφία του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής, ότι χωρίζει τις διάφορες εργασίες, άρα και τις 

εργασίες του κεφαλιού και του χεριού –ή τις εργασίες στις οποίες 
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υπερτερεί η μια ή η άλλη πλευρά– και τις μοιράζει σε διάφορα 

πρόσωπα, πράγμα που δεν εμποδίζει το υλικό προϊόν να είναι κοινό 

προϊόν αυτών των προσώπων» και ότι «η σχέση του καθενός από αυτά 

τα πρόσωπα ξεχωριστά είναι σχέση μισθωτού εργάτη και κεφαλαίου 

και ότι μ’ αυτή την ειδική έννοια είναι η σχέση του παραγωγικού 

εργάτη»
8
.  

Εξάλλου, ακολουθώντας τα παραπάνω κριτήρια παρατηρούμε ότι, ενώ για 

παράδειγμα οι μικροϊδιοκτήτες προλεταριοποιούνται χάνοντας την ιδιοκτησία 

τους, οι διανοούμενοι προλεταριοποιούνται με τη σχετική και απόλυτη 

υποβάθμιση της ειδικευμένης εργατικής δύναμής τους. Επίσης, με το διαχωρισμό 

τους από τις διευθυντικές λειτουργίες και την υποταγή τους στις διαδικασίες 

αξιοποίησης του κεφαλαίου, διατηρώντας όμως την ειδίκευσή τους, το ιδιαίτερο 

δηλαδή χαρακτηριστικό τους – παρόλο που μπορεί να μην απασχολούνται σε 

αυτό, γεγονός που τείνει να γίνει σήμερα κανόνας
9
. 

Επομένως, η συχνά διακηρυγμένη άποψη ότι η διανόηση εξ ορισμού 

ανήκει στα μεσαία στρώματα συνιστά απλή εφαρμογή απόψεων που ισχύουν για 

τους μικροϊδιοκτήτες. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι αφ’ ενός θεωρείται έτσι η 

διανόηση ολόκληρη σαν τμήμα των μεσαίων στρωμάτων και συνεπώς η ταξική 

διαφοροποίησή της ακολουθεί αυτή των μικροϊδιοκτητών, αφ’ ετέρου ζητήματα 

διαμόρφωσης της ατομικής συνείδησης αντιμετωπίζονται ως κριτήρια ταξικής 

ένταξης. 

 Πρέπει επίσης ν’ αναφέρουμε ότι, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η 

μισθωτή εργασία δεν είναι δυνατόν από μόνη της να συνιστά κριτήριο ταξικής 

τοποθέτησης. Η σχέση προς τα μέσα παραγωγής, ο τρόπος ιδιοποίησης του 

κοινωνικού πλούτου, το ύψος του εισοδήματος και ο ρόλος στην οργάνωση της 

εργασίας συνιστούν όλα κριτήρια επίσης απαραίτητα. Για παράδειγμα, οι 

αποδοχές του διευθύνοντα κανονικά θα έπρεπε να ρυθμίζονται όπως όλα τα άλλα 

είδη της ειδικευμένης εργασίας. Είναι όμως πολύ συνηθισμένο φαινόμενο οι 

αφανείς αποδοχές των διευθυντικών στελεχών να είναι τόσο υψηλές, ώστε ο 

ονομαστικός μισθός τους να αποτελεί μόνο επίφαση μισθού ειδικευμένης 

εργασίας. Είναι γεγονός ότι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη εντάσσονται στην 

αστική τάξη, ανανεώνοντάς την. Ο Μαρξ σημειώνει πως  

«...η εργασία αυτής της εποπτείας προκύπτει απαραίτητα σε όλους 

τους τρόπους παραγωγής που βασίζονται στην αντίθεση ανάμεσα στον 

εργαζόμενο, τον άμεσο παραγωγό και στον ιδιοκτήτη των μέσων 

παραγωγής. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αντίθεση, τόσο μεγαλύτερος 

είναι ο ρόλος που παίζει αυτή η εργασία της εποπτείας»
10

. 

Αντίθετα όσον αφορά τη διανόηση που δεν παίζει διευθυντικό ρόλο, 

παρατηρείται μια διαδικασία προλεταριοποίησής της: ολοένα και πιο πολύ 

αποκτά καθήκοντα ρουτίνας και υποτάσσεται στο κεφάλαιο όχι μόνο λόγω των 

συνθηκών της αγοράς, αλλά και λόγω του ότι δεν καθορίζει εκείνη τις συνθήκες 

και τα αποτελέσματα της εργασίας της. Επιπλέον, η διαμόρφωση της τιμής της 

διανοητικής εργατικής δύναμης παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες, οι οποίες 
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όμως δεν την ξεχωρίζουν από την εργατική δύναμη γενικά. Σύμφωνα με τον 

Μαρξ,  

«για το προτσές αξιοποίησης είναι τελείως αδιάφορο αν η εργασία που 

ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτης είναι απλή, κοινωνική μέση εργασία, ή 

συνθετότερη εργασία, εργασία μεγαλύτερου ειδικού βάρους. Η 

εργασία που σε σύγκριση με την κοινωνική μέση εργασία ισχύει σαν 

ανώτερη συνθετότερη εργασία, είναι η εκδήλωση μιας εργατικής 

δύναμης στην οποία μπαίνουν μεγαλύτερα έξοδα κατάρτισης, που η 

παραγωγή της κοστίζει περισσότερο χρόνο εργασίας και που γι’ αυτό 

έχει μεγαλύτερη αξία από την απλή εργατική δύναμη. Αν η αξία της 

δύναμης αυτής είναι ανώτερη, εκδηλώνεται σε αντιστάθμισμα με 

ανώτερη εργασία, και γι’ αυτό στα ίδια χρονικά διαστήματα 

αντικειμενοποιείται σε σχετικά ανώτερες αξίες»
11

. 

Συνεπώς, τα έξοδα που καταβάλλονται για την εκπαίδευση της εργατικής 

δύναμης δημιουργούν μια σχέση ανάμεσα στο επίπεδο κατάρτισης της εργατικής 

τάξης και στην αξία της εργατικής δύναμης. Έτσι, δεν μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι μόνο ο μισθωτός εργαζόμενος που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες στη 

σφαίρα της παραγωγής ανήκει στην εργατική τάξη. Η αντίληψη αυτή 

προσπαθούσε ν’ αποδείξει ότι ο Μαρξ λαθεμένα εκτιμούσε ότι ο ρόλος και το 

μέγεθος της εργατικής τάξης στον καπιταλισμό συνεχώς θα μεγαλώνει
12

. 

Αποτέλεσμά της είναι η εντύπωση ότι η εργατική τάξη τείνει να μειώνεται, αφού 

το κεφάλαιο όλο και περισσότερο αφενός υποτάσσει πραγματικά και μορφές 

πνευματικής εργασίας, αφετέρου επεκτείνεται και σε μη παραγωγικούς κλάδους 

(π.χ. διαφήμιση)
13

. 

 

 

3.  

3.1. 

 

Η έννοια της παραγωγικής εργασίας και η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας δεν αφορά μόνο την μαρξιστική θεώρηση. Το ζήτημα 

προκύπτει επειδή υπάρχει παραγωγική εργασία και έξω από τη σφαίρα της 

αγοράς (π.χ. νοικοκυρές). Δεδομένου ότι το εθνικό εισόδημα εκφράζεται σε 

χρηματικές αξίες, προκύπτει ένα πρόβλημα ως προς την αξία που παράγεται έξω 

από τη σφαίρα της αγοράς και η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί με αυτό τον 

τρόπο. Για παράδειγμα, όπως είχε παρατηρήσει ο Pigou, θα εξαφανιζόταν ένα 

μέρος του εισοδήματος που εμφανίζεται ως μισθός αν όλοι οι εργένηδες 

παντρεύονταν τις υπηρέτριές τους.  

 Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα έξω 

από τη σφαίρα της αγοράς είναι παραγωγικές, αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν 

δραστηριότητες που αποδίδουν χρήμα χωρίς να είναι παραγωγικές (για 

παράδειγμα εκβιασμοί, πληρωμένες δολοφονίες κ.ά.) και χωρίς φυσικά να 

περιλαμβάνονται και στο μέγεθος του εθνικού εισοδήματος. 
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 Ένα μέγεθος μέσα στο οποίο αποτυπώνεται η παραγωγική εργασία είναι 

το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (net operating surplus ή net functional 

surplus). Αυτό περιλαμβάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολουμένων, τους τόκους, και τις προσόδους (ενοίκια), δηλαδή τα 

εισοδήματα της ιδιοκτησίας πριν από την παρέμβαση της αναδιανεμητικής 

λειτουργίας του κράτους (φορολογία, επιδοτήσεις κ.λπ.). Από την σύγκριση του 

καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος με το εισόδημα εργασίας πριν από την 

αναδιανεμητική παρέμβαση του κράτους, προσδιορίζουμε την πρωτογενή 

διανομή του εισοδήματος, δηλαδή την διανομή που προκύπτει από την σφαίρα 

της παραγωγής πριν να αλλοιωθεί από την φορολογία, τις επιδοτήσεις  κ.λπ. 

Όταν, επομένως, γίνεται λόγος για καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα, κατ’ ουσίαν 

γίνεται αναφορά στα καθαρά κέρδη, που αντιστοιχούν στη συνολικά παραγμένη 

υπεραξία ανά χρόνο
14

. 

 Στα κείμενα του Μαρξ η παραγωγική εργασία έχει δυο διακριτές έννοιες: 

(α) παραγωγική εργασία «από την άποψη του απλού προτσές παραγωγής»
15

, 

δηλαδή παραγωγική με τη γενική έννοια ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο 

τρόπο παραγωγής και 

(β) παραγωγική εργασία «από την άποψη της καπιταλιστικής παραγωγής»
16

, 

δηλαδή παραγωγική στον καπιταλισμό, από τη σκοπιά του καπιταλιστή και των 

κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής. 

Οι δυο έννοιες διαχωρίζονται σαφέστατα. Η πρώτη (εργασία παραγωγική 

«από την άποψη του απλού προτσές παραγωγής») περιλαμβάνει την εργασία που 

συμμετέχει άμεσα στην υλική παραγωγή –συμπεριλαμβανόμενης και της 

μεταφοράς των εμπορευμάτων
17

– αλλά και μορφές πνευματικής εργασίας∙ 

περιλαμβάνει την εργασία που ενσωματώνεται σε αντικείμενα που 

εξακολουθούν να υπάρχουν και ύστερα από τη διαδικασία παραγωγής ή και όχι 

(μορφές παροχής υπηρεσιών). Αντίθετα, μη παραγωγική εργασία με τη γενική 

έννοια θεωρούνται όλες οι άλλες μορφές εργασίας, τόσο αυτές που συμβάλλουν 

έμμεσα στην παραγωγή και είναι κοινωνικά αναγκαίες, τις οποίες ο Μαρξ 

ονομάζει faux frais (μη παραγωγικά, αλλά αναγκαία έξοδα της παραγωγής), όσο 

και αυτές που είναι παρασιτικές ή και καταστροφικές για τις παραγωγικές 

δυνάμεις. Πολλές εργασίες που είναι κοινωνικά αναγκαίες είναι μη παραγωγικές 

με τη γενική έννοια, χωρίς να είναι όλες οι μη παραγωγικές εργασίες κοινωνικά 

αναγκαίες.
18

 Έτσι, για τον Μαρξ, όλες οι εργασίες που ανήκουν στη σφαίρα 

κυκλοφορίας του κεφαλαίου – ως παραδείγματα αναφέρονται οι αγοραπωλησίες, 

η λογιστική, η παραγωγή χρήματος ως μέσου κυκλοφορίας, η διαφήμιση – είναι 

εργασίες μη παραγωγικές, αλλά κοινωνικά αναγκαίες για τον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής
19

. 

 Όσον αφορά τη δεύτερη έννοια, την εργασία που είναι παραγωγική «από 

την άποψη της καπιταλιστικής παραγωγής», σημειώνει: 

 «Η κεφαλαιοκρατική παραγωγή δεν είναι μόνο παραγωγή 

εμπορευμάτων, είναι στην ουσία παραγωγή υπεραξίας. Ο εργάτης δεν 

παράγει για τον εαυτό του, αλλά για το κεφάλαιο. Γι’ αυτό δεν είναι 



 7

 

πια αρκετό ότι γενικά παράγει. Πρέπει να παράγει υπεραξία. 

Παραγωγικός είναι μονάχα ο εργάτης εκείνος που παράγει υπεραξία 

για τον κεφαλαιοκράτη ή που εξυπηρετεί την αξιοποίηση του 

κεφαλαίου»
20

. 

Επομένως, από την άποψη της καπιταλιστικής παραγωγής, παραγωγικός δεν 

είναι πια αυτός που παράγει αξίες χρήσης, αλλά αυτός που παράγει υπεραξία και 

αυτός που διευκολύνει την πραγμάτωση και την παραπέρα παραγωγή και 

αναπαραγωγή της υπεραξίας.  

 Σύμφωνα με αυτά, παραγωγική «από την άποψη της καπιταλιστικής 

παραγωγής» είναι εκείνη η εργασία που ανταλλάσσεται με μεταβλητό κεφάλαιο 

(δηλαδή με το χρηματικό κεφάλαιο που ξοδεύεται από τον καπιταλιστή για την 

αγορά της εργατικής δύναμης), ενώ μη παραγωγική εκείνη που ανταλλάσσεται 

με εισόδημα (μισθό ή κέρδος ή τόκο ή γαιοπρόσοδο και ενοίκιο) και ξοδεύεται 

από τον αγοραστή της για προσωπικές ανάγκες και όχι για άντληση κέρδους, 

ανεξάρτητα από τη μορφή της.  

«Αυτή καθεαυτή η διάκριση ανάμεσα στην παραγωγική και μη 

παραγωγική εργασία, όπως είπαμε, δεν έχει καμιά δουλειά ούτε με την 

ιδιαίτερη ειδικότητα της εργασίας, ούτε με την ιδιαίτερη αξία χρήσης, 

στην οποία ενσωματώνεται αυτή η ειδικότητα. Στη μια περίπτωση η 

εργασία ανταλλάσσεται με κεφάλαιο, στην άλλη με εισόδημα. Στη μια 

περίπτωση η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο και δημιουργεί ένα 

κέρδος για τον κεφαλαιοκράτη. Στην άλλη περίπτωση είναι μια 

δαπάνη, ένα από τα είδη στα οποία καταναλώνεται το εισόδημα. Για 

παράδειγμα, ο εργάτης ενός κατασκευαστή πιάνων είναι παραγωγικός 

εργάτης. Η εργασία του δεν αντικατασταίνει μόνο τον μισθό που 

καταναλώνει, αλλά στο προϊόν, στο πιάνο που πουλάει ο 

εργοστασιάρχης πιάνων, περιέχεται μια υπεραξία πέρα από την αξία 

του μισθού. Αν αντίθετα υποθέσουμε ότι αγοράζω όλα τα υλικά που 

χρειάζονται για την κατασκευή ενός πιάνου (ή έστω ότι ο ίδιος ο 

εργάτης κατέχει τα υλικά αυτά) και, αντί να αγοράσω το πιάνο από ένα 

μαγαζί, βάζω και μου το κατασκευάζουν στο σπίτι μου. Στην 

περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής πιάνων είναι τώρα μη παραγωγικός 

εργάτης, γιατί η εργασία του ανταλλάσσεται άμεσα με το εισόδημά 

μου»
21

. 

Πρόκειται λοιπόν για μια περίπτωση ενός παραγωγικού εργάτη με τη γενική 

έννοια, ο οποίος όμως δεν είναι και παραγωγικός «από την άποψη του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής». Έχουμε δηλαδή παραγωγικότητα με τη 

γενική έννοια, αλλά δεν έχουμε παραγωγικότητα «από την άποψη του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής».  

 Το κριτήριο λοιπόν για την παραγωγικότητα «από την άποψη της 

καπιταλιστικής παραγωγής» δεν είναι η άμεση παραγωγή υπεραξίας, αλλά η 

προσφορά από τον εργάτη απλήρωτης εργασίας (υπερεργασίας) που παρέχει 

κέρδος στον καπιταλιστή. Επομένως, η παραγωγική εργασία «από την άποψη της 
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καπιταλιστικής παραγωγής» είναι εκείνη η μισθωτή εργασία που δεν 

ανταλλάσσεται με εισόδημα, αλλά με μεταβλητό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από το 

σε ποια σφαίρα κινείται αυτό. Πρόκειται δηλαδή για εκείνη την εργασία που 

δίνει τη δυνατότητα στο μεμονωμένο κεφάλαιο να ιδιοποιηθεί απλήρωτη 

μισθωτή εργασία, είτε με την άμεση μορφή της υπεραξίας είτε με τη μορφή της 

υπερεργασίας (ως τμήμα δηλαδή της υπεραξίας που έχει παραχθεί αλλού). 

Πληρώνεται από το μεταβλητό κεφάλαιο του καπιταλιστή και είναι απαραίτητη 

για την αξιοποίηση του κεφαλαίου του, δηλαδή για την διαδικασία αύξησης της 

αξίας του. 

 Ο μισθωτός εμποροϋπάλληλος που απασχολείται στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας, αν και δεν παράγει άμεσα υπεραξία, είναι παραγωγικός εργάτης 

για το εμπορικό κεφάλαιο, γιατί με την υπερεργασία που του προσφέρει του 

εξασφαλίζει κέρδος: ανταλλάσσει την εργατική του δύναμη με εμπορικό 

κεφάλαιο και εξυπηρετεί την αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου αυτού.  

«Όπως η απλήρωτη εργασία του εργάτη δημιουργεί άμεσα υπεραξία 

για το παραγωγικό κεφάλαιο, η απλήρωτη εργασία των μισθωτών του 

εμπορίου προμηθεύει στο εμπορικό κεφάλαιο ένα μέρος αυτής της 

υπεραξίας»
22

. 

Όπως ο καπιταλιστής που δεν είναι ιδιοκτήτης βιομηχανικού, άμεσα 

παραγωγικού κεφαλαίου, δεν παύει με κανένα τρόπο να είναι καπιταλιστής, έτσι 

και ο μισθωτός εργαζόμενος που πουλάει σ’ αυτόν την εργατική του δύναμη δεν 

παύει να είναι εργάτης, να είναι παραγωγικός από την άποψη του κεφαλαίου 

αυτού. 

 Αντίθετα, μη παραγωγική εργασία «από την άποψη της καπιταλιστικής 

παραγωγής» χαρακτηρίζει ο Μαρξ κάθε εργασία που πληρώνεται άμεσα με 

εισόδημα (από μισθό ή κέρδος ή τόκο ή ενοίκιο) και που χρησιμοποιείται από 

τον αγοραστή της για προσωπική κατανάλωση και όχι για αύξηση και 

αναπαραγωγή του κεφαλαίου του, με δυο λόγια, κάθε εργασία που δεν 

ανταλλάσσεται με κεφάλαιο. Για παράδειγμα, η οικιακή εργασία του υπηρετικού 

προσωπικού ενός καπιταλιστή, η οποία πληρώνεται από το εισόδημά του. 

 

   

3.2.  

 

Η απασχόληση αυξανόμενων τμημάτων της, παλαιότερα αποκλεισμένης, 

εργατικής τάξης σε επαγγέλματα που απαιτούν αυξημένη εκπαιδευτική 

προετοιμασία είναι μια τάση που έχει ήδη παρατηρήσει στην εποχή του ο Μαρξ: 

 «…η προπαίδευση, οι εμπορικές και γλωσσικές γνώσεις κ.λπ., χάρη 

στην πρόοδο της επιστήμης και της λαϊκής παιδείας αναπαράγονται 

όλο και πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο γενικά, πιο φτηνά, όσο 

περισσότερο ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής προσανατολίζει σε 

πραχτικούς σκοπούς τις μέθοδες διδασκαλίας κ.λπ. Η γενίκευση της 

λαϊκής παιδείας επιτρέπει τη στρατολογία αυτού του είδους των 
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εργατών από τάξεις που ως τώρα αποκλείονταν από αυτά τα 

επαγγέλματα και που ήταν συνηθισμένες σε χειρότερο τρόπο ζωής. 

Έτσι αυξάνει η προσέλευση σ’ αυτά και μαζί της μεγαλώνει ο 

συναγωνισμός. Γι’ αυτό, με λίγες εξαιρέσεις, στην παραπέρα πορεία 

της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής φτηναίνει η εργατική δύναμη αυτών 

των ανθρώπων, ο μισθός τους πέφτει, ενώ αυξάνει η ικανότητά τους 

για δουλειά. Ο κεφαλαιοκράτης αυξάνει τον αριθμό αυτών των 

εργατών, όταν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερη υπεραξία 

και περισσότερο κέρδος»
23

.  

Η εξέλιξη αυτή αύξησε την εισροή και τον ανταγωνισμό στα επαγγέλματα αυτά, 

με αποτέλεσμα, εκτός λίγων εξαιρέσεων, η εργατική δύναμη των ανθρώπων 

αυτών να υποτιμάται και να χάνει μέρος της αξίας της. Ο Ένγκελς σε μια 

μεταγενέστερη υποσημείωση του Κεφαλαίου αναφέρει:  

«Πόσο επαληθεύτηκε η πρόγνωση αυτή που γράφηκε το 1865 για τις 

τύχες του εμπορικού προλεταριάτου, το μαρτυρούν οι εκατοντάδες 

γερμανοί εμποροϋπάλληλοι, ειδικευμένοι σε όλους τους εμπορικούς 

κλάδους και με 3- 4 γλώσσες ο καθένας, που προσφέρουν μάταια στο 

Σίτυ του Λονδίνου τις υπηρεσίες τους προς 25 σελίνια την εβδομάδα – 

δηλαδή πολύ πιο κάτω από το μισθό ενός ειδικευμένου εφαρμοστή 

μηχανών»
24

. 

Επομένως, η εργατική τάξη, όπως την έβλεπαν οι Μαρξ και Ένγκελς, δεν 

απαρτίζεται μόνο από αυτούς που συμμετέχουν άμεσα στην υλική παραγωγή, 

ασκούν χειρωνακτική εργασία και παράγουν άμεσα υπεραξία. Αντίθετα, η 

εργατική τάξη δρα και στην σφαίρα της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, καθώς 

χωρίς πώληση δεν μπορεί στον καπιταλισμό να υπάρξει παραγωγή
25

. Σύμφωνα 

με τον Ένγκελς,  

«με τη λέξη προλεταριάτο εννοούμε την τάξη των σύγχρονων 

μισθωτών εργατών που, επειδή δεν κατέχουν καθόλου τα δικά τους 

μέσα παραγωγής, είναι αναγκασμένοι να πουλούν την εργατική τους 

δύναμη για να μπορούν να ζήσουν»
26

.  

Συνεπώς, η έννοια «μισθωτός εργάτης» είναι σχεδόν ταυτόσημη με την έννοια 

«εργάτης», με την οποία εννοείται το μεγαλύτερο μέρος των μισθωτών εργατών, 

πλην των μισθωτών οι οποίοι (α) παίζουν διευθυντικό ρόλο και (β) 

απασχολούνται σε μισθωτή εργασία, χωρίς να είναι αυτή η μόνιμη και 

αποκλειστική πηγή του εισοδήματός τους. Κριτήρια είναι οι σχέσεις προς τα 

μέσα παραγωγής και ο τρόπος ιδιοποίησης της αντίστοιχης μερίδας κοινωνικού 

πλούτου, όπως το έθεσε κατόπιν και ο Λένιν: ο τρόπος ιδιοποίησης των μέσων 

συντήρησης για τον εργάτη είναι η ανταλλαγή της εργατικής του δύναμης με 

κεφάλαιο.  

 Ακόμη, η μερίδα κοινωνικού πλούτου ή το μέγεθος του εισοδήματος του 

εργάτη είναι μικρότερο από τον χρόνο απασχόλησής του, αφού διαφορετικά δεν 

θα ήταν παραγωγικός για το κεφάλαιο που τον απασχολεί. Αυτό σημαίνει ότι η 

αξία που περιέχεται στο μισθό του είναι μικρότερη από την αξία που παράγει για 
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τον εργοδότη του. Όσον αφορά τον εργάτη που απασχολείται στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας, αυτό σημαίνει ότι φέρνει κέρδος στον καπιταλιστή «γιατί βοηθάει 

στη μείωση των εξόδων πραγματοποίησης της υπεραξίας στο βαθμό που 

εκπληρώνει εν μέρει απλήρωτη εργασία»
27

. 

 Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι ο Μαρξ κάνει 

σαφή διάκριση μεταξύ της μισθωτής εργασίας και της εργασίας του 

παραγωγικού για το κεφάλαιο εργάτη. Παρατηρεί ότι στον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής υπάρχει η τάση κάθε εργασία να μετασχηματίζεται σε μισθωτή 

εργασία και αυτό συντελεί στο να συγχέεται κάθε μισθωτός με τον παραγωγικό 

εργάτη:  

«Μια μάζα λειτουργιών και δραστηριοτήτων που είχαν γύρω τους ένα 

φωτοστέφανο, που ίσχυαν σαν αυτοσκοπός που δίνονταν gratis 

(δωρεάν) ή πληρωνόντουσαν με πλάγια μέσα (όπως όλοι οι 

επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι κ.ά.) μετατρέπονται από τη μια 

πλευρά σε μισθωτές εργασίες, όσο διαφορετικό και αν είναι το 

περιεχόμενό τους ή η πληρωμή τους»
 28

.  

Επίσης, η αξιακή εκτίμηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι τιμές τους, 

εμπίπτουν και αυτές «στους νόμους που κανονίζουν την τιμή της μισθωτής 

εργασίας… Ένας στρατιώτης είναι μισθωτός εργάτης, μισθοφόρος, αλλά γι’ 

αυτό δεν είναι και παραγωγικός εργάτης»
29

. 

  Πρέπει εδώ ν’ αναφέρουμε ότι η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας είχε απασχολήσει παλαιότερα και τον Άνταμ Σμιθ, καθώς 

ήταν εκείνος που διακήρυξε ότι παραγωγική εργασία είναι αυτή που αναπαράγει 

για τον εργοδότη της την αξία του μισθού της και επιπλέον του προσφέρει και 

ένα κέρδος. Συγχρόνως όμως, για τον Σμιθ, η εργασία αυτή πρέπει να 

ενσωματώνεται σε ένα εμπόρευμα ικανό να πουληθεί και μετά τη στιγμή της 

παραγωγής του, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες με τη στενή έννοια που χάνονται 

την ίδια στιγμή της παραγωγής τους.  

 Ο Μαρξ ξεχωρίζει σαφέστατα τα δυο αυτά σκέλη του ορισμού του Άνταμ 

Σμιθ. Θεωρεί το πρώτο σκέλος ως σωστό ορισμό, εξυμνώντας τον Άνταμ Σμιθ 

για τον επιτυχή και επιστημονικό τρόπο που αντιμετώπισε το θέμα, ενώ το 

δεύτερο σκέλος ως λαθεμένο
30

. Αναφερόμενος στο δεύτερο λαθεμένο σκέλος του 

ορισμού παρατηρεί επίσης:  

«…ο κόσμος των εμπορευμάτων χωρίζεται σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες: από τη μια μεριά οι εργατικές δυνάμεις, από την άλλη τα 

ίδια τα εμπορεύματα. (…) Παραγωγική εργασία, λοιπόν, θα ήταν 

εκείνη που παράγει εμπορεύματα, ή που άμεσα παράγει, διαμορφώνει 

αναπτύσσει, συντηρεί, αναπαράγει την ίδια την εργατική δύναμη. Αυτή 

την τελευταία ο Ά. Σμιθ την αποκλείει από την κατηγορία του της 

παραγωγικής εργασίας. Αυτό το κάνει αυθαίρετα, αλλά με κάποιο 

σωστό ένστικτο, που τους έλεγε ότι, αν τη συμπεριλάβαινε, θα άνοιγε 

φαρδιά πλατιά τις πόρτες για κάθε λογής αβάσιμες αξιώσεις να 

ονομάζεται παραγωγική οποιαδήποτε εργασία»
31

. 
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Έτσι, για τον Μαρξ, η θεώρηση της εργατικής τάξης περιλαμβάνει όσους 

απασχολούνται σε παραγωγικές «από την άποψη της καπιταλιστικής 

παραγωγής» εργασίες, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και διανοουμένων που 

ουδεμία σχέση έχουν με την υλική παραγωγή. Στο έργο «Αποτελέσματα του 

άμεσου προτσές παραγωγής», παρατηρεί:  

«Για παράδειγμα ο Milton, who did the “paradise lost” (που 

έγραψε το «Χαμένος Παράδεισος») ήταν ένας μη παραγωγικός 

εργάτης. Αντίθετα, ο συγγραφέας που παρέχει κατασκευαστική 

εργασία για το βιβλιοπώλη του, είναι ένας παραγωγικός εργάτης. Ο 

Milton παρήγαγε το Paradise Lost (Χαμένος Παράδεισος), όπως ένας 

μεταξοσκώληκας παράγει μετάξι, σαν απασχόληση της δικής του 

φύσης. Πούλησε αργότερα το προϊόν για 51 και έγινε άρα πουλητής 

εμπορευμάτων. Αλλά ο λογοτεχνικός προλετάριος της Λειψίας, που 

κάτω από τη διεύθυνση του βιβλιοπώλη του παράγει βιβλία, π.χ. 

εγχειρίδιο πολιτικής οικονομίας, είναι κατά προσέγγιση ένας 

παραγωγικός εργάτης, όσο η παραγωγή του υπάγεται στο κεφάλαιο και 

γίνεται μόνο για τη δική του αξιοποίηση. Μία τραγουδίστρια, που 

τραγουδάει σαν το πουλί, είναι ένας μη παραγωγικός εργάτης. Όταν 

πουλάει το τραγούδι της για χρήμα, γίνεται ως προς αυτό μισθωτός 

εργάτης ή πουλητής εμπορεύματος. Αλλά η ίδια τραγουδίστρια, 

προσλαμβανόμενη από έναν entrepreneur (επιχειρηματία), που τη 

βάζει να τραγουδά για να κάνει χρήματα, είναι ένας παραγωγικός 

εργάτης, γιατί παράγει απευθείας κεφάλαιο. Ένας δάσκαλος, που 

διδάσκει άλλους, δεν είναι παραγωγικός εργάτης. Αλλά ένας 

δάσκαλος, που έχει προσληφθεί σαν μισθωτός εργάτης σε ένα 

ινστιτούτο μαζί με άλλους, για ν’ αξιοποιήσει μέσα από την εργασία 

του το χρήμα του επιχειρηματία του knowledge mongering institution 

(ιδρύματος, που νομισματοποιεί τη γνώση) είναι ένας παραγωγικός 

εργάτης»
32

. 

 

4. 

 

Το τελευταίο, ανολοκλήρωτο, κεφάλαιο στο τέλος του τρίτου τόμου του 

Κεφαλαίου έχει τίτλο «Οι τάξεις». Σ’ αυτό ο Μαρξ πρόλαβε να γράψει μόνο 

λίγες παραγράφους. Εκεί συνοψίζει κάποια κρίσιμα ερωτήματα που ανοίγει η 

τεράστια από κάθε άποψη έρευνά του για την ταξική διάρθρωση της 

καπιταλιστικής κοινωνίας. Κάνει λόγο για τις τρεις μεγάλες τάξεις: 

 «Οι ιδιοκτήτες απλής εργατικής δύναμης, οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου και 

οι ιδιοκτήτες γης, οι αντίστοιχες πηγές εισοδήματος των οποίων είναι ο 

μισθός εργασίας, το κέρδος και η γαιοπρόσοδος, δηλαδή οι μισθωτοί 

εργάτες, οι κεφαλαιοκράτες και οι γαιοκτήμονες αποτελούν τις τρεις 

μεγάλες τάξεις της σύγχρονης κοινωνίας, που βασίζεται στον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής [...] Είδαμε ότι η σταθερή τάση 
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και ο νόμος ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής είναι 

να χωρίζουν ολοένα και περισσότερο σε μεγάλες ομάδες τα 

διασκορπισμένα μέσα παραγωγής, δηλαδή να μετατρέπουν την 

εργασία σε μισθωτή εργασία και τα μέσα παραγωγής σε κεφάλαιο. Και 

σ’ αυτή την τάση αντιστοιχεί, από την άλλη πλευρά, ο αυτοτελής 

χωρισμός της γαιοκτησίας από το κεφάλαιο και την εργασία, ή η 

μετατροπή όλης της γαιοκτησίας στη μορφή της γαιοκτησίας που 

ανταποκρίνεται στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Το αμέσως 

επόμενο ερώτημα, στο οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση είναι το εξής: 

τι αποτελεί μια τάξη; – αυτό προκύπτει μάλιστα μόνο του από την 

απάντηση στο άλλο ερώτημα: τι είναι αυτό που κάνει τους εργάτες, 

τους κεφαλαιοκράτες, τους γαιοκτήμονες να αποτελούν τις τρεις 

μεγάλες κοινωνικές τάξεις;»
33

. 

Αυτά τα ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει λίγο αργότερα ο Λένιν, όχι μόνο 

προχωρώντας τη μαρξική προσέγγιση, αλλά και ως το πρόσωπο-κλειδί που 

πρωταγωνίστησε στην πρώτη ιστορική προσπάθεια κατάργησης της υπάρχουσας 

ταξικής διάρθρωσης και οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Πρέπει εδώ ν’ 

αναφέρουμε ότι, όπως είναι γνωστό, η πρώτη αυτή ιστορική προσπάθεια 

συνδέθηκε τελικά με την εμφάνιση ενός νέου κοινωνικού στρώματος, της 

γραφειοκρατίας: αυτή διεύθυνε την κοινωνική οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την 

εργαζόμενη τάξη, χωρίς όμως να κατέχει και την ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων 

παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα, στις κοινωνίες αυτές της μηδενικής ανεργίας, η 

εργατική δύναμη δεν ανταλλασσόταν σαν εμπόρευμα, με την έννοια ότι δεν είχε 

πιθανότητες να μη πουληθεί και απασχοληθεί.  

 Το παράδειγμα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» του 20ού αιώνα ανέδειξε 

την αναγκαία διάκριση μεταξύ ιδιωτικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης. 

Δεδομένου ότι η εκμετάλλευση δεν γεννήθηκε με την εμφάνιση της ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, αντίθετα, υπήρχε πολύ πριν από αυτήν, είναι 

σαφές ότι η κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στις χώρες του «υπαρκτού 

σοσιαλισμού» δεν σήμανε βέβαια και την κατάργηση της εκμετάλλευσης 

ανθρώπου από άνθρωπο. 

 Μετά και από την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισμού», το πρόβλημα της 

εκμετάλλευσης οξύνεται περισσότερο στον υπαρκτό καπιταλισμό του 21ου 

αιώνα. Στα πλαίσια ενός διεθνούς καθεστώτος μεγάλων εταιριών, εξαλείφεται 

σταδιακά η σημασία της μικρής ιδιοκτησίας (μικροί κτηματίες, βιοτέχνες, 

μικροέμποροι), η οποία υποχωρεί μπροστά στη μονοπωλιακή επέκταση, 

παρακμάζει και τελικά σε μεγάλο βαθμό καταστρέφεται. Επίσης, στη θέση των 

παλαιών γαιοκτημόνων της εποχής του Μαρξ έχει αναδυθεί ένα νέο παρασιτικό 

στρώμα που απαρτίζεται από τα μέλη του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

κεφαλαίου, των τραπεζών, των οίκων αξιολόγησης (όπως ο Goldman Sachs) και 

γενικά των διεθνών τοκογλύφων. Με την ένταξη όλο και περισσότερων φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων στους εταιρικούς ισολογισμούς και τη μετατροπή των 

εταιρικών χρεογράφων σε κοινό μέσο για την επένδυση υπεραξίας, θεμελιώνεται 
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διεθνώς η κυριαρχία του πλασματικού κεφαλαίου (fictitious capital), το οποίο, 

κινούμενο με πλήρη ευελιξία, αυτόνομα από το βιομηχανικό κεφάλαιο και τη 

λεγόμενη πραγματική οικονομία, περιλαμβάνει αμέτρητα δάνεια, τραπεζικές και 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και αντίστοιχες συμφωνίες κάθε είδους που 

αποκαλούνται «χρηματοπιστωτικά προϊόντα»
34

. 

 Από την άλλη μεριά, η εργατική τάξη, παρά την αριθμητική αύξησή της 

παγκοσμίως, παραμένει πολλαπλά διασπασμένη και σε μέγιστο βαθμό 

κατακερματισμένη, σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχα και οι 

αντιστάσεις στην καπιταλιστική εκμετάλλευση παραμένουν εντελώς 

αποσπασματικές, παρά το ότι σήμερα ο αριθμός όλων εκείνων που εξαρτώνται 

από το μισθό για την επιβίωσή τους έχει αυξηθεί παγκοσμίως και αριθμητικά και 

σε σημασία. Την ώρα που έχουμε υπερεθνικά όργανα για να συντονίζουν την 

δράση του τραπεζικού και του βιομηχανικού κεφαλαίου, όπως η τριμελής 

επιτροπή (trilateral commission), δεν υπάρχει καμιά κοινής αναφοράς διεθνής 

οργάνωση των εργαζομένων. Όπως έχει συχνά παρατηρηθεί, 

 «η νέα διεθνής πραγματικότητα είναι μια ογκώδης ασυμμετρία 

ανάμεσα στην διεθνή κινητικότητα και οργάνωση του κεφαλαίου και 

στην διάχυση και κατάτμηση της εργασίας που δεν έχει ιστορικό 

προηγούμενο»
35

. 

Έτσι, οι νέες οργανωτικές μορφές που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενιαίων και 

συντονισμένων αγώνων διεθνώς παραμένουν το μεγάλο αίτημα της σύγχρονης 

περιόδου. Το δίλημμα της Ρόζας Λούξεμπουργκ «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» 

αποκτά σήμερα τραγική επικαιρότητα. 

  
 

                                                 
1  «Τα διάφορα στάδια ανάπτυξης στον καταμερισμό της εργασίας αποτελούν άλλες τόσες διαφορετικές 

μορφές ιδιοκτησίας. Δηλαδή, το στάδιο που βρίσκεται ο καταμερισμός της εργασίας καθορίζει επίσης τις σχέσεις 

των ατόμων ανάμεσά τους αναφορικά με το υλικό, το όργανο και το προϊόν της εργασίας». Κ.Μαρξ Κ., 

Φ.Ένγκελς, Η γερμανική ιδεολογία (μετάφραση Κ.Φιλίνη), Εκδ.Gutenberg, τομ.1 σελ.62 

2  Για τα ζητήματα αυτά: Φερενκ Τοκάι, Για τον ασιατικό τρόπο παραγωγής, Αναγνωστίδη χχ και Γιώργος 

Ρούσης, Ασιατικός τρόπος παραγωγής και σοσιαλισμός, Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Σύγχρονη Εποχή 1989.  

3  Αδυνατώντας φυσικά να εξαντλήσουμε εδώ το ζήτημα των ιστορικών τρόπων παραγωγής, 

επισημαίνουμε ότι δεν υπήρξαν μόνο αυτοί που αναφέρουμε και ότι δεν πέρασαν αναγκαστικά όλες οι κοινωνίες 

από το καθένα από τούτα τα στάδια. Η έννοια των τρόπων παραγωγής συνιστά μια γενίκευση που μας βοηθά να 

κατανοούμε την ιστορική εξέλιξη. Ο Μαρξ αναφέρει και άλλους τρόπους, συσχετίζοντας, για παράδειγμα τον 

γερμανικό με τον φεουδαρχικό, ενώ ο αρχαίος ταυτίζεται συχνά με τον δουλοκτητικό, συνιστώντας το πρώτο του 

στάδιο, επίσης ο ασιατικός τρόπος παραγωγής σχετίζεται με την πρωτόγονη κοινότητα, ενώ αναφέρεται και ο 

νομαδισμός. Βλ σχετ. Πέρι Άντερσον, Από την αρχαιότητα στον φεουδαρχισμό, Οδυσσέας, 1981, σελ. 249-262 

όσον αφορά τον νομαδισμό. 

4  Για τους ανθρώπους που απασχολούνται σε πνευματικές εργασίες στο εξής υιοθετούμε τον όρο 

«διανόηση». Ο όρος χρησιμοποιείται στο έργο που παρουσιάζουμε (Η Διανόηση στην Ελλάδα. Ταξική θέση και 

ιδεολογία, Σύγχρονη Εποχή, 3
η
 έκδ. Αθήνα 1981), με την εκτεταμένη και όχι με την καθημερινή σημασία του, 

που θα περιλάμβανε μόνο τους συγγραφείς, ποιητές, φιλοσόφους, καλλιτέχνες  κ.λπ. Σύμφωνα με τον Γκράμσι, « 

ο παραδοσιακός και σύμφωνος με τη λαϊκή αντίληψη τύπος διανοουμένου εκπροσωπείται απ’ το λόγιο, το 

φιλόσοφο και τον καλλιτέχνη. Γι’ αυτό κι οι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν ότι είναι λόγιοι, φιλόσοφοι και 

καλλιτέχνες πιστεύουν πως είναι κι οι «αληθινοί» διανοούμενοι. Στο σύγχρονο κόσμο η τεχνική εκπαίδευση, 

στενά συνδυασμένη με τη βιομηχανική εργασία, ακόμη και την πιο πρωτόγονη και περιφρονημένη, οφείλει να 

δημιουργήσει τη βάση του νέου τύπου διανοουμένου». Α.Γκράμσι, Οι διανοούμενοι, Στοχαστής, Αθήνα 1972, 

σελ.59  Όπως είναι γνωστό, ο Γκράμσι, παρατηρώντας τον κοινωνικό μετασχηματισμό, από την εποχή του 
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μεσοπολέμου έχει εισαγάγει την περίφημη διάκριση μεταξύ παραδοσιακών και οργανικών διανοουμένων, με τους 

μεν να προϋπάρχουν του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, να κατέχουν ένα «πνεύμα της κάστας» και ιστορική 

συνέχεια, ενώ οι δε να συνδέονται με τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας με το ρόλο να προσδίδουν 

στην αστική τάξη «ομοιογένεια και συνείδηση της αποστολής της, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο 

κοινωνικό και στο πολιτικό: ο καπιταλιστής φέρνει μαζί του τον τεχνικό της βιομηχανίας, τον επιστήμονα της 

πολιτικής οικονομίας, τον οργανωτή μιας νέας παιδείας, ενός νέου δικαίου  κ.λπ.». Α.Γκράμσι, ό.π., σελ.53.

  

5  Β.Ι.Λένιν, «Η μεγάλη πρωτοβουλία» σε Άπαντα, τ. 39, Σύγχρονη Εποχή, σελ. 15. Ο Λένιν μελετά την 

ταξική διάρθρωση στη Ρωσία της εποχής του με συγκεκριμένη ανάλυση των τότε υπαρχουσών τάξεων και όχι 

θεωρητικά. Έτσι, αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε «μισοπρολετάριους», αγρότες που απασχολούνται και σε 

άλλες εργασίες εκτός από την καλλιέργεια της γης. Βλ σχετικά Β.Ι.Λένιν «Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη 

Ρωσία», Άπαντα, τ. 3. 

6  Η Διανόηση στην Ελλάδα, σελ. 20.  

7  Επίσης, ο βαθμός εκπαίδευσης δεν πρέπει να συγχέεται με τον ταξικό καθορισμό. Η επαγγελματική 

εκπαίδευση «θολώνει» τα πραγματικά ταξικά κριτήρια. «Διαφορετικά θα οδηγούμαστε να παίρνουμε σα βάση της 

ταξικής ανάλυσης πλευρές του χαραχτήρα της εργασίας και, μιας και πάντα θα υπάρχουν «νέες δουλειές» που θα 

χρειάζονται νέα «ανώτερη» εκπαίδευση, θα καταλήγουμε κατά συνέπεια στην αντίληψη ότι ποτέ δεν μπορεί να 

υπάρξει αταξική κοινωνία». Η Διανόηση στην Ελλάδα. Ταξική θέση και ιδεολογία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981 

(3
η
 έκδ.), σελ. 29. 

8  Κ.Μαρξ, Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 1
ο
 , Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1980, σελ. 461. 

9  Για παράδειγμα: ταξιτζής με διδακτορικό στη φυσική… 

10  Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.3, Σύγχρονη Εποχή, μετάφραση Π.Μαυρομάτη Αθήνα 2007, σελ. 484-485. 

11  Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.1, ό.π., Αθήνα 2005, σελ. 209-210. 

12  Η Διανόηση στην Ελλάδα, σ. 37. 

13  Παπαδόπουλος Περικλής, Η ταξική διάρθρωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, Σύγχρονη Εποχή, β΄ 

έκδοση 1987, σ. 42. 

14  Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας την τελευταία τριετία τα εισοδήματα από εργασία έχουν 

μειωθεί δραματικά, κάτι που δεν έχει συμβεί στο καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα. Βλ. σχετικά την ετήσια έκθεση 

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2012 (σελ. 79-81) όπου γίνεται λόγος για τα ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά μείωσης των 

εισοδημάτων από εργασία και την ταυτόχρονη ανόρθωση του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος στο επίπεδο 

του 2009, καθώς και την αναμενόμενη περαιτέρω αύξησή του. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την ριζική αλλαγή 

των θεσμών της αγοράς εργασίας με στόχο την αύξηση της γενικής κερδοφορίας (δηλαδή του καθαρού 

λειτουργικού πλεονάσματος) με διοικητικό τρόπο, με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της 

διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών. 

15  Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.1, ό.π., σ. 194. 

16  Κ.Μαρξ, Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 1
ο
, ό.π., σελ. 150-152, 439-444, 447-449. 

17  Βλ σχετικά Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.2, ό.π., σελ. 146-149. 

18  Βλ σχετικά Κ.Μαρξ, Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 1
ο
, σελ.316 Αναφέρει επίσης μια σειρά εργασιών 

που δεν είναι παραγωγικές (και συνεπώς δεν παράγουν αξίες χρήσης), αν και είναι κοινωνικά αναγκαίες για τον 

καπιταλιστικό, αλλά και για κάθε τρόπο παραγωγής. Έτσι, για παράδειγμα, τα έξοδα για τη διατήρηση 

αποθεμάτων είναι «απαραίτητα, μη παραγωγικά έξοδα του κοινωνικού πλούτου». Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.2, 

σελ. 142.  

19  Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.2, σ. 127-128, όπου αναφέρει αναλυτικά ως προς τις μεταμορφώσεις 

Εμπόρευμα – Χρήμα και Χρήμα – Εμπόρευμα στις αγοραπωλησίες, «ο αγοραστής και ο πωλητής χρειάζονται 

χρόνο για να συμφωνήσουν, πολύ περισσότερο που εδώ διεξάγεται πάλη ανάμεσά τους, πάλη όπου η μια πλευρά 

προσπαθεί να ξεγελάσει την άλλη (...) Η αλλαγή κατάστασης στοιχίζει χρόνο και εργατική δύναμη, όχι όμως για 

την παραγωγή αξίας, αλλά για την μετατροπή της αξίας από τη μια μορφή στην άλλη, οπότε δεν αλλάζουν 

καθόλου τα πράγματα από την αμοιβαία προσπάθεια να σφετεριστούν με την ευκαιρία αυτή ένα παραπανήσιο 

ποσό αξίας. Η εργασία αυτή, που μεγαλώνει χάρη στις αμοιβαίες κακόβουλες προθέσεις, δε δημιουργεί αξία, 

όπως και η εργασία που ξοδεύεται κατά τη διεξαγωγή μιας δίκης στο δικαστήριο δεν αυξάνει το αξιακό μέγεθος 

του διαμφισβητούμενου αντικειμένου». 

 Παραπέρα αναφέρει: «θα υποθέσουμε πως ό πράχτορας αυτός για τις αγοραπωλησίες είναι ένας 

άνθρωπος που πουλάει την εργασία του. Ο άνθρωπος αυτός ξοδεύει την εργατική του δύναμη και το χρόνο 

εργασίας του σ’ αυτές τις πράξεις Εμπόρευμα – Χρήμα και Χρήμα – Εμπόρευμα. Επομένως, ζει απ’ αυτή τη 

δουλειά, όπως λχ ένας άλλος ζει κλώθοντας ή κάνοντας το φαρμακοτρίφτη. Εκτελεί στο προτσές της 

αναπαραγωγής μια αναγκαία (αν και μη παραγωγική) λειτουργία, γιατί το ίδιο το προτσές αναπαραγωγής 

περικλείνει και μη παραγωγικές λειτουργίες. Εργάζεται το ίδιο όπως και κάθε άλλος, το περιεχόμενο όμως της 

δουλειάς του δεν δημιουργεί ποτέ αξία, ούτε προϊόν. Ο ίδιος ανήκει στα faux frais (μη παραγωγικά αλλά 

αναγκαία έξοδα) της παραγωγής. Η ωφελιμότητά του δε συνίσταται στο ότι μετατρέπει μια μη παραγωγική 
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λειτουργία σε παραγωγική ή μια μη παραγωγική εργασία σε παραγωγική. Θα ήταν θαύμα αν θα μπορούσε να 

κατορθωθεί μια τέτοια μετατροπή με μια παρόμοια μεταβίβαση της λειτουργίας από ένα άτομο σε άλλο. 

Αντίθετα, η ωφελιμότητά του συνίσταται στο ότι σ’ αυτήν τη μη παραγωγική λειτουργία δεσμεύεται ένα 

μικρότερο μέρος της εργατικής δύναμης και του χρόνου εργασίας της κοινωνίας». Ό.π., σελ. 129-130. 

 Για τη λογιστική γράφει: «Εκτός από το χρόνο που ξοδεύεται για τις πραγματικές αγορές και πωλήσεις, 

ξοδεύεται χρόνος εργασίας και για τη λογιστική, στην οποία μπαίνει επίσης και αντικειμενοποιημένη εργασία: 

πέννες, μελάνι, χαρτί, τραπέζια, έξοδα γραφείων. Σ’ αυτή λοιπόν τη λειτουργία ξοδεύονται από τη μια εργατική 

δύναμη και από την άλλη μέσα εργασίας. Συμβαίνει εδώ ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και με το χρόνο αγοράς 

και πώλησης.» Ό.π., σελ. 131. 

20  Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ. 1, σ. 525. 

21  Κ. Μαρξ,. Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 1, ό.π., σελ. 154. 

22  Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ. 3, ό.π., σελ. 372. 

23  Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ. 3, ό.π., σελ. 381 όπου προσθέτει: «Η αύξηση αυτής της εργασίας είναι 

πάντα αποτέλεσμα και ποτέ αιτία της αύξησης της υπεραξίας». 

24  ό.π., υποσημείωση του Φ.Ένγκελς.  

25  «Η περιστροφή του βιομηχανικού κεφαλαίου είναι η ενότητα, του χρόνου παραγωγής και του χρόνου 

του κυκλοφορίας και γι’ αυτό αγκαλιάζει ολόκληρο το προτσές της παραγωγής», Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ. 3, 

σελ. 383. 

26  Κ. Μαρξ και Φ. Ένγκελς, Διαλεχτά έργα, τόμ. 1, σελ  20. 

27  Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.3, σελ. 380. 

28  Κ. Μαρξ, Αποτελέσματα της άμεσης διαδικασίας παραγωγής, Έκτο ανέκδοτο κεφάλαιο, Α/συνέχεια, 

Αθήνα 1983, σ. 132. 

29  Κ. Μαρξ, Αποτελέσματα..., ό.π., σελ. 133. 

30  «Η δεύτερη, η λαθεμένη άποψη που αναπτύσσει ο Σμιθ για την παραγωγική εργασία, είναι τόσο 

μπλεγμένη με τη σωστή, ώστε στην ίδια περικοπή ακολουθεί βήμα προς βήμα η μια τη άλλη». Θεωρίες για την 

Υπεραξία, μέρος 1
ο
, ό.π., σελ. 149. Αναφέρει σχετικά: «Η παραγωγική εργασία καθορίζεται εδώ από την άποψη 

της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, ο δε Ά. Σμιθ έχει εξαντλήσει εννοιακά το ζήτημα, πέτυχε το στόχο – πρόκειται 

για μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές υπηρεσίες του (παραμένει, όπως έχει παρατηρήσει σωστά ο Μάλθους, 

η βάση όλης της αστικής πολιτικής οικονομίας αυτή η κριτική διάκριση ανάμεσα στην παραγωγική και στη μη 

παραγωγική εργασία), το γεγονός ότι την παραγωγική εργασία την καθορίζει σαν εργασία που ανταλλάσσεται 

άμεσα με το κεφάλαιο [...] Έτσι έχει επίσης αποδειχτεί απόλυτα τι είναι η μη παραγωγική εργασία. Είναι η 

εργασία που δεν ανταλλάσσεται με κεφάλαιο, αλλά που ανταλλάσσεται άμεσα με εισόδημα, δηλαδή με μισθό ή 

με κέρδος (φυσικά και με τις διάφορες κατηγορίες, όπως ο τόκος και οι πρόσοδες, που συμμετέχουν σαν μέτοχοι 

– copartners – στο κέρδος του κεφαλαιοκράτη)». Ό.π., σ.151 Όσο για το δεύτερο, λαθεμένο για τον ίδιο, μέρος 

του ορισμού του Ά. Σμιθ: «παραγωγική εργασία είναι [σύμφωνα με τον δεύτερο ορισμό του Σμιθ] η εργασία που 

παράγει εμπορεύματα και μη παραγωγική εργασία, η εργασία, που παράγει προσωπικές υπηρεσίες» Ό.π., σελ.169 

Τέλος, παρατηρεί: «Οι αντίπαλοι του Ά.Σμιθ δεν πήραν υπόψη τους την πρώτη του ουσιαστική εξήγηση, 

αντίθετα, πιάστηκαν από τη δεύτερη και τόνισαν τις αναπόφευκτες εδώ αντιφάσεις και ασυνέπειες. Και εδώ πάλι 

διευκολύνθηκαν στην πολεμική τους από το ότι επέμεναν στο υλικό περιεχόμενο της εργασίας και ιδίως στον 

ορισμό, ότι δηλ. η εργασία πρέπει να παγιωθεί σε ένα λίγο-πολύ διαρκές προϊόν.» ό.π., σελ. 170. 

31  Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 1
ο
, ό.π., σελ. 167-168, υπογράμμιση δική μας. 

32  Κ. Μαρξ, Αποτελέσματα της άμεσης διαδικασίας παραγωγής, ό.π., σελ. 136. Το πρόβλημα που προκύπτει 

όσον αφορά την πνευματική παραγωγή στην εκπαίδευση είναι το πού εμφανίζεται η αξία που δημιουργείται στην 

παραγωγή αυτή. Προκύπτει εδώ μια φαινομενική αντίφαση, καθώς ο Μαρξ αναφέρεται στην εκπαίδευση ως 

τομέα που βρίσκεται έξω από τη σφαίρα της υλικής παραγωγής (Κ.Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.1, ό.π., σελ.525). «Η 

λύση της φαινομενικής αυτής αντίφασης βρίσκεται στο γεγονός ότι η αξία που παράγεται κατά την εκπαίδευση 

από το διδάσκοντα ενσωματώνεται στην αξία του προϊόντος που παράγει ο διδασκόμενος, όταν πλέον έχει 

τελειώσει τον κύκλο της εκπαίδευσης και έχει μπει στην παραγωγική διαδικασία. Εφ’ όσον δε η είσοδος του 

διδασκομένου στην παραγωγή γίνεται συνήθως τουλάχιστον ένα έτος ύστερα από την εκπαίδευση, η αξία αυτή 

που παράγει ο διδάσκων δεν εμφανίζεται στο συνολικό κοινωνικό προϊόν του έτους που γίνεται η εκπαίδευση και 

επομένως για το έτος αυτό είναι σαν να μην παρήγαγε αξία. Πρέπει λοιπόν να πληρωθεί από το υπερπροϊόν της 

κοινωνίας κατά το έτος αυτό. Η λύση αυτή δεν είναι γραμμένη στα ίδια τα έργα των Μαρξ και Ένγκελς, μπορεί 

όμως να εξαχθεί από τα κείμενά τους, που σχετίζονται με τη σύνθετη εργασία, καθώς και οι δυο αναφέρονται 

στην σύνθετη εργασία, στην εργασία που στον ίδιο χρόνο παράγει περισσότερη αξία απ’ όσο η απλή, ανειδίκευτη 

εργασία. Επίσης τονίζουν ότι τα έξοδα της εκπαίδευσης της εργατικής δύναμης μπαίνουν στην αξία της. Το 

κεφάλαιο δεν θα πλήρωνε μεγαλύτερη τιμή για την ειδικευμένη εργατική δύναμη απ’ ότι για την ανειδίκευτη, αν 

δεν ιδιοποιούνταν από την πρώτη περισσότερη αναλογικά αξία απ’ ότι απ’ τη δεύτερη. «Θα πρέπει μάλιστα να 

παρατηρήσουμε ότι η πληρωμή πολλών διανοουμένων με μισθούς ανειδίκευτων εργατών σημαίνει την αγορά της 

ειδικευμένης εργατικής τους δύναμης σε τιμή κάτω από την αξία της». Η διανόηση στην Ελλάδα, ό.π., σελ. 112.  
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33  Κ. Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ.3, ό.π., σελ. 1086-1087. 

34  Η έννοια του πλασματικού κεφαλαίου ήταν γνωστή ήδη από την εποχή του Μαρξ. Βλ. σχετικά Κ. 

Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμ. 3, στο κεφάλαιο 29 όπου εξετάζονται τα συστατικά μέρη του τραπεζικού κεφαλαίου, 

«...στην αντίληψη του τραπεζίτη μπορεί να εμφανίζονται τα χρέη σαν εμπορεύματα...», σελ. 588. 

35  Πέρυ Άντερσον, Θεωρίες για το τέλος της ιστορίας, Στάχυ 1994, σελ. 110. 


