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κοινωνιολόγοσ, δθμοςιογράφοσ, 
ιςτορικόσ, πολιτικόσ 
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Ανζλυςε τθν ιςτορία με βάςθ 
τθν πάλθ των τάξεων, (κεωρία 
ότι τα ςυμφζροντα των 
κεφαλαιοκρατών και των 
εργαηομζνων είναι διαμετρικά 
αντίκετα μεταξφ τουσ).
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Μεπικά από ηα έπγα ηος Καπλ Μαπξ

 "Οικονομικά και Φιλοςοφικά Χειρόγραφα" (1844)

 "Η Γερμανικι Ιδεολογία" (1845-46)

 "Μανιφζςτο του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ" (1847-48)

 "Ειςαγωγι ςτθν κριτικι τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ"(1857-58)

 "Κριτικι τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ" (1859)

 "Κεφάλαιο", τόμοσ πρώτοσ (1867)

 "Η Κομμοφνα του Παριςιοφ" (1871)

 "Κεφάλαιο", τόμοσ δεφτεροσ (1885)

 "Κεφάλαιο ", τόμοσ τρίτοσ (1894)



Κομμοςνιζηικό Μανιθέζηο

Εξώφυλλο τθσ πρώτθσ 
ζκδοςθσ του 
Μανιφζςτου του 
Κομμουνιςτικοφ 
Κόμματοσ (1848) με τθ 
χαρακτθριςτικι 
προτροπι: 
"Προλετάριοι όλων 
των χωρών ενωθείτε"



Το Κεθάλαιο



Ο Μαρξ κζτει το πρόβλθμα του πώσ μπορεί μια κεωρία 
να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ, και να ςυντελζςει ςτθ 
μεταμόρφωςθ τθσ κοινωνίασ, ςτθν επικράτθςθ μιασ νζασ 
και δίκαιθσ κοινωνικισ τάξθσ.

 «Οι φιλόςοφοι ζχουν απλά ερμηνεφςει τον κόςμο με 
διάφορουσ τρόπουσ. Το θζμα είναι να τον αλλάξουμε».



Το βαςικό αντικείμενο του ζργου του Μαρξ είναι θ 
μελζτθ των αιτίων που γεννοφν και διαμορφώνουν τον 
τρόπο παραγωγισ, τισ κοινωνικζσ τάξεισ και τθν πολιτικι 
υπόςταςθ κάκε ταξικισ κοινωνίασ και πιο ειδικά του 
καπιταλιςμοφ. 



Η οικονομία και θ πάλθ των τάξεων κακορίηουν τθν 
εξζλιξθ των κοινωνιϊν. 

Σθμαντικι φιλοςοφικι αφετθρία του Μαρξ είναι θ 
κεώρθςθ του ανκρώπου όχι ςαν μεμονωμζνου ατόμου 
(κατά το ατομικιςτικό πρότυπο του φιλελευκεριςμοφ), 
αλλά ςαν κοινωνικοφ ατόμου. 



Η θεωπία ηων παπαγωγικών δςνάμεων 

Ο Μαρξ, παρατθρώντασ τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηοφςαν 
οι άνκρωποι ςτθν εποχι του, αναρωτιόταν: 

ςε μια κοινωνία τόςο πλοφςια, γιατί θ πλειονότθτα ηει 
τόςο φτωχικά και ςτερθμζνα;



Η κοινωνία είναι το ςφνολο των ανκρώπινων δυνατοτιτων.

Ανάλογα με το είδοσ των παραγωγικϊν δυνάμεων που 
αναπτφςςονται ςτθν κοινωνία αυτι χαρακτθρίηεται: 
πρωτόγονθ, αγροτικι, βιομθχανικι, κτλ. 



Παπαγωγικέρ δςνάμειρ

Παραγωγικζσ δυνάμεισ ονομάηονται:

 τα εργαλεία με τθ βοικεια των οποίων παράγονται 

τα υλικά αγακά (μζςα παραγωγισ)

 οι άνκρωποι που τα καταςκευάηουν και τα χειρίηονται 
(εργατικι δφναμθ)

Μζςα παραγωγισ + Εργατικι δφναμθ  

 Παραγωγικζσ δυνάμεισ

Αποφαςιςτικι δφναμθ τθσ παραγωγισ είναι ο άνκρωποσ.



Η κατάςταςθ των παραγωγικών δυνάμεων μιασ 
κοινωνίασ μασ δείχνει ςε πιο ςθμείο ζχει φτάςει θ 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ ςε τεχνικά μζςα. 

Μασ δείχνει επίςθσ το πνευματικό και τεχνικό επίπεδο 
των ανκρώπων, που χειρίηονται αυτό τον τεχνικό 
εξοπλιςμό.



Παπαγωγικέρ ζσέζειρ

Οι άνκρωποι δεν παράγουν μεμονωμζνα, ςυνάπτουν 
ςχζςεισ για να ενεργοφν από κοινοφ και να 
ανταλλάςςουν τα προϊόντα τθσ εργαςίασ τουσ.

Η παραγωγι είναι πάντα και ςε όλα τα ςυςτιματα 
κοινωνικι.

παραγωγικζσ ςχζςεισ: οι ςχζςεισ που αναπτφςςονται 
μεταξφ των ανκρώπων κατά τθν παραγωγι των αγακών.



Οι παραγωγικζσ ςχζςεισ διαφζρουν ανάλογα με τισ 
ιςτορικζσ ςυνκικεσ. 

Μπορεί να είναι ςχζςεισ:

 ςυνεργαςίασ και αλλθλοβοικειασ ανάμεςα ςε 
ανκρώπουσ

 ςχζςεισ κυριαρχίασ μιασ ομάδασ και υποταγισ μιασ άλλθσ 
ομάδασ, ςε ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ ανκρώπου από 
άνκρωπο. 

 ςχζςεισ μεταβατικζσ, όπωσ γίνεται όταν μια οριςμζνθ 
μορφι παραγωγικών ςχζςεων παραχωρεί τθ κζςθ τθσ ςε 
μια νζα μορφι.



Επγαζία

Οι παραγωγικζσ ςχζςεισ οποιαςδιποτε κοινωνίασ 
εξαρτώνται από τθν ιδιοκτθςία των μζςων παραγωγισ.

Η εργαςία κεωρείται κατεξοχιν παραγωγικι δφναμθ, 
δφναμθ με τθν οποία παράγονται τα εργαλεία, οι 
μθχανζσ, τα αγακά, τα πάντα όςα απολαμβάνει ο 
άνκρωποσ ςτθν κοινωνία. 

Από αυτι τθν άποψθ, κατανοείται θ μεγάλθ αξία τθν 
οποία ο Μαρξ αποδίδει ςτθν εργατικι τάξθ.



Παρόλο που θ κοινωνία βαςίηεται ςτθν εργατικι τάξθ, 
θ εργατικι δφναμθ είναι αλλοτριωμζνθ, γιατί 
βρίςκεται κάτω από τισ διαταγζσ των λίγων ιδιοκτθτών.

Η καπιταλιςτικι τάξθ βαςίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ 
εργαςίασ. 

Στθν εκμετάλλευςθ αυτι οφείλεται το κζρδοσ και θ 
εξουςία τθσ.



Όλοι αυτοί που υφίςτανται τθν εκμετάλλευςθ 
τθσ δφναμισ τουσ και εμποδίηονται να τθν 
αναπτφξουν αποτελοφν τθ δφναμθ που κα 
κινθκεί για τθν κοινωνικι αλλαγι.



Ο Μαρξ προςανατολίηεται ςτο μεταςχθματιςμό τθσ 
καπιταλιςτικισ κοινωνίασ και ςτθν επικράτθςθ ενόσ 
δικαιότερου κοινωνικοφ ςυςτιματοσ αλλά δεν αναφζρει 
ότι το δεδομζνο κοινωνικό ςφςτθμα δε κα ζπρεπε 
ιςτορικά να εμφανιςτεί.

Οι καπιταλιςτικζσ ςχζςεισ παραγωγισ αναγνωρίηονται 
ωσ ιςτορικι αναγκαιότθτα.



 Η καπιταλιςτικι ανάπτυξθ:

ςυνοδεφεται από εκμετάλλευςθ, 

δθμιουργεί τισ ςχζςεισ που είναι απαραίτθτεσ για να 
διαμορφωκεί μια ανώτερθ μορφι κοινωνίασ.



Ο Μαρξ χρθςιμοποιεί τον όρο ταξικι ςυνείδθςθ 
αναφερόμενοσ όχι ςτθν ατομικι ςυνείδθςθ, αλλά ςτθ 
ςυνείδθςθ τθσ τάξθσ τθν οποία αποκτοφν οι εργάτεσ, με 
αποτζλεςμα να δείχνουν μεταξφ τουσ αλλθλεγγφθ, αφοφ 
ζχουν επίγνωςθ των κοινών προβλθμάτων τουσ και 
κοινοφσ ςτόχουσ. 

Πρόκειται για μια δυναμικι ιδζα που μπορεί να 
οδθγιςει ςτθν κοινωνικι αλλαγι.



Κπάηορ

Ο Μαρξ δεν αποδζχεται τθν υπόκεςθ του Φυςικοφ 
Δικαίου ςφμφωνα με τθν οποία τα μεμονωμζνα άτομα 
με τθ κζλθςι τουσ ςυναινοφν για να ςυςτακεί ο κεςμόσ 
του κράτουσ. 

Αντίκετα, ςυνδζει τον ατομικιςμό με το δεδομζνο 
αςτικό- καπιταλιςτικό ςφςτθμα. 

Επιπλζον, διαπιςτώνει ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτο 
κράτοσ και ςτθν κοινωνία.



Σε οριςμζνεσ ιςτορικζσ ςυνκικεσ, οι κυβερνθτικζσ 
εξουςίεσ είναι κλθρονομικζσ, επειδι είναι ςυνδεδεμζνεσ 
με τθ κζςθ των ατόμων ςτθν κοινωνικι δομι και τον 
πλοφτο που διακζτουν, και όχι με τθν ικανότθτα τουσ. 

Αυτζσ οι λειτουργίεσ άςκθςθσ εξουςίασ ζγιναν προνόμιο 
το οποίο κατείχαν οριςμζνεσ κοινωνικζσ τάξεισ.

 Ζτςι κεωρείται ότι ςχθματίςτθκε το κράτοσ. 



Εφόςον εμφανίηονται διαφορετικζσ και αντιτικζμενεσ 
τάξεισ, χρειάηεται να υπάρξει μια ανώτερθ δφναμθ που 
κα καταςτζλλει τισ τυχόν ςυγκροφςεισ, μια κρατικι 
εξουςία. 



Το κράτοσ αντανακλά τθν ταξικι δομι και τθν 
κυριαρχία εκείνθσ τθσ τάξθσ θ οποία κυβερνά. 

Το αςτικό δθμοκρατικό όμωσ κράτοσ ζχει αντιφατικό 
χαρακτιρα: 

*  αποτελεί ζκφραςθ των ςυμφερόντων τθσ   

κυρίαρχθσ τάξθσ, 

* επιτρζπει τθν ζκφραςθ των ςυμφερόντων των    

κατώτερων τάξεων, τθν αντίςταςι τουσ δθλαδι, 

απζναντι ςτθν κυρίαρχθ τάξθ. 



Το καπιταλιςτικό κράτοσ εκφράηει μια αςτάκεια, 
γιατί εμπεριζχει ζνα πλικοσ ανταγωνιςτικών 
ςυμφερόντων ζτςι θ αςτικι δθμοκρατία 
αναπόφευκτα οδθγείται ςε αλλαγζσ.

Αιμιλία Σιακοβέλη - οικονομολόγος


