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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται μια πολιτική – θεωρητική εξέταση στο κατ’ εξοχήν ώριμο μαρξικό 

έργο, το Κεφάλαιο. Κεντρική προβληματική της έρευνας είναι η διερεύνηση πτυχών σχετικά με το 

ζήτημα της δυνατότητας συγκρότησης επαναστατικής συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου στον 

πρώτο τόμο του Κεφαλαίου. Ο Marx, παρακολουθώντας τις αναπτύξεις των Kant και Hegel από τα 

πρώτα του κείμενα, οδηγείται στα χειρόγραφα που έγιναν γνωστά με τον τίτλο Γερμανική Ιδεολογία 

σε μια (υλιστική) αντίληψη που θεωρεί ως βασικό παράγοντα κοινωνικοποίησης στην ιστορία τις 

παραγωγικές δυνάμεις και την ανάπτυξή τους. Η εγγύτερη όμως εξέταση αυτής της μαρξικής 

αντίληψης θεωρούμε ότι έχει σαν προνομιακό τόπο διερεύνησης το Κεφάλαιο: εδώ η ανάλυση των 

οικονομικών κατηγοριών μπορεί να προσεγγιστεί ταυτόχρονα ως ανάλυση που οριοθετεί μορφές 

συνείδησης, καθώς οι οικονομικές κατηγορίες θεωρούνται από τον Marx ως «κοινωνικά ισχύουσες, 

δηλαδή αντικειμενικές νοητικές μορφές των σχέσεων παραγωγής».  

 

Η παρούσα εργασία έθεσε σαν στόχο να διερευνήσει προβλήματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση 

και την κριτική της συνείδησης στο Κεφάλαιο του Μαρξ εν γένει. Κάτι τέτοιο οδήγησε στην μελέτη 

του κυρίως σώματος του Κεφαλαίου από κοινού με τη σχετική βιβλιογραφία. Η προβληματική της 

συνείδησης αφενός αφορούσε ένα μεγάλο τμήμα της μαρξικής ανάλυσης μέσα από την ανακατασκευή 

των κειμένων αφετέρου όμως, και με δεδομένο το τεράστιο εύρος, αποφασίστηκε ο περιορισμός σε 

επιμέρους θεματικές αυτής της προβληματικής. Ως εκ τούτου, από την μελέτη της συναφούς 

βιβλιογραφίας και στην διαδικασία συγκεκριμενοποίησης του ερωτήματος ανέκυψε η προβληματική 

της δυνατότητας θεμελίωσης επαναστατικής συνείδησης στο magnum opus του Marx. Για την 

υποστήριξη αυτής της δυνατότητας παρακολουθήσαμε τον τρόπο συγκρότησης και εμπλοκής του 

εργασιακού υποκειμένου στην κεφαλαιοκρατική διαδικασία παραγωγής. Αυτό λαμβάνει χώρα σε δύο 

μέρη (ένα για κάθε μορφή άντλησης υπεραξίας), το καθένα από τα οποία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. 

Η βασική θέση που υποστηρίζεται είναι η εξής: στην καθαυτό παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου, 

στις αναλύσεις για την παραγωγή της απόλυτης και της σχετικής υπεραξίας, είναι δυνατή η 

ανακατασκευή μιας προβληματικής, που συνδέει την ανάπτυξη της συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου με την κίνηση της μαρξικής έκθεσης που κατευθύνεται προς τη δυνατότητα διάρρηξης 

της κεφαλαιοκρατικής μορφής. Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί να εντοπιστεί σε αυτές τις αναλύσεις 

μια συστηματική γραμμή ανάπτυξης του εργασιακού υποκειμένου, που κινείται παράλληλα προς την 

ανάπτυξη του πραγματικού υποκειμένου της κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας, δηλαδή του κεφαλαίου. 

 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον επιβλέποντα Θωμά Νουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για την απέραντη υπομονή και επιμονή που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διατριβής αλλά και εν γένει την ολόπλευρη βοήθεια που μου παρείχε. Ο Θωμάς 



 11 

στάθηκε και ως δάσκαλος-καθοδηγητής μου αλλά και ως εμριθής ερευνητής του μαρξικού έργου. Ως 

εκ τούτου, η πολυεπίπεδη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ μας συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση 

της παρούσας διατριβής. Αντίστοιχα, ευχαριστίες οφείλω στο δεύτερο μέλος της τριμελούς επιτροπής 

επίβλεψης Γιώργο Φαράκλα, καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος με βοήθησε 

ποικιλοτρόπως να εμβαθύνω σε θεμελιώδη κείμενα, γεγονός που με τη σειρά του επέδρασε στην 

πραγματοποίηση αυτού του ερευνητικού έργου. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στο τρίτο μέλος Θανάση 

Γκιούρα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τις υποδείξεις που μου έκανε στα πλαίσια 

επίβλεψης της διατριβής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την καθηγήτρια του Παντείου 

Πανεπιστημίου και μέλους της εφταμελούς εξεταστικής επιτροπής Αλίκη Λαβράνου για τις 

συζητήσεις που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Κοινωνία και Διαλεκτική. Τέλος 

δεν μπορώ παρά να επισημάνω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της εφταμελούς επιτροπής Γράβαρη 

Διονύση, Κουτσογιάννη Αλέκο και Γεωργαντά Ηλία οι οποίοι έσκυψαν πάνω από το κείμενο και 

προχώρησαν σε ουσιώδεις παρατηρήσεις. 

 

Ευχαριστίες οφείλω στην Έρη Παππά για τη βοήθεια της με τη Γερμανική. Στα μέλη του εργαστηρίου 

Κοινωνία και Διαλεκτική, δηλαδή τους συναδέλφους Άλκη Νικολακέα, Αγγελική Παπαθανασίου, Εύα 

Κεχαγιά, Κώστα Πλιάνο, Γιώργο Μπανασάκη. Στα μέλη του κύκλου ανάγνωσης του Κεφαλαίου που 

πραγματοποιούμε από το 2018, δηλαδή τους συναδέλφους Θόδωρο Δημητράκο, Κώστα Πασσά, 

Αλέξανδρο Δασκαλάκη, Κώστα Στεργιόπουλο, Γιάννη Κοζάντσα, Χριστίνα Δημακοπούλου, Μαρία 

Χολέβα και Σωτήρη Σκανδάλη. Τέλος τους συναδέλφους Θοδωρή Βαβίτσα, Μιχάλη Τέγο, Χρήστο 

Καραβά και την Αντιγολένα Φωλίνα. Όλοι οι παραπάνω, και ξεχνώντας άθελά μου πολλούς και 

πολλές, με τον τρόπο της καθεμίας και του καθένα προφανώς, μέσα από συζητήσεις, παρατηρήσεις 

και συμβουλές διαχρονικά συνέδραμαν για την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Οι ευχαριστίες στην 

οικογένεια μου για την στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

 

Την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου επιθυμώ να απευθύνω στο Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών για την οικονομική στήριξη που μου παρείχε στο μέγιστο διάστημα εκπόνησης της 

παρούσας διατριβής. 

 

Θεωρώ αυτονόητο ότι η ευθύνη για τις ανεπάρκειες της παρούσας έρευνας είναι αποκλειστικά δική 

μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα συγκρότησης επαναστατικής 

συνείδησης στον πρώτο τόμου του Κεφαλαίου. Το ερώτημα αυτό θεωρείται το βασικότερο για μια 

ανακατασκευή της προβληματικής της συνείδησης στο μαρξικό αυτό έργο, καθώς  συνδέεται ρητά με 

τον κεντρικό στόχο του μαρξικού εγχειρήματος: να καταδειχτεί  αντικειμενικά η δυνατότητα άρσης 

του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Θεωρούμε ότι μια τέτοια προβληματική είναι ανιχνεύσιμη 

και ως εκ τούτου δύναται να ανακατασκευαστεί με συστηματικό τρόπο ως μια θεωρία του εργασιακού 

υποκειμένου. Η βασική θέση που υποστηρίζεται λοιπόν στην παρούσα εργασία είναι ότι στην καθαυτό 

παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου, στις αναλύσεις για την παραγωγή της απόλυτης και της 

σχετικής υπεραξίας (ενότητες 3 και 4), είναι δυνατή η ανακατασκευή μιας προβληματικής που συνδέει 

την ανάπτυξη της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου με την κίνηση της μαρξικής έκθεσης που 

κατευθύνεται προς τη δυνατότητα διάρρηξης της κεφαλαιοκρατικής μορφής. Αυτό σημαίνει όμως ότι 

μπορεί να εντοπίσει σε αυτές μια συστηματική γραμμή ανάπτυξης του εργασιακού υποκειμένου που 

κινείται παράλληλα προς την ανάπτυξη του πραγματικού υποκειμένου της κεφαλαιοκρατικής 

διαδικασίας, του ίδιου του κεφαλαίου. Η συστηματική αυτή γραμμή θεωρούμε ότι έχει ως αφετηρία 

της τη μαρξική ανάλυση της εργασιακής διαδικασίας (5ο κεφάλαιο) και κορυφώνεται στις αναλύσεις 

για τη μεγάλη βιομηχανία και τα μηχανήματα (13ο κεφάλαιο). Το πεδίο αυτό, χωρίς να είναι προφανώς 

ανεξερεύνητο από τη μαρξική έρευνα,1 έχει προσελκύσει σε πολύ μικρότερο βαθμό την προσοχή των 

μελετητών και έχει τύχει λιγότερης συστηματικής ανάλυσης: όταν γίνεται λόγος για συγκρότηση και 

κριτική της συνείδησης στο Κεφάλαιο είθισται να εννοούμε τη γνωστή προβληματική του φετιχισμού 

του εμπορεύματος, πεδίο στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές θεωρητικές αναπτύξεις.2 

Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι να αντιπαρατεθεί με αυτές τις αναπτύξεις, οι οποίες, ως 

γνωστόν, εκτίθενται στα πρώτα τρία κεφάλαια του πρώτου τόμου, αλλά με δεδομένες αυτές τις 

 
1 Ξεχωρίζουμε τις μελέτες των Starosta (2011), (2016) και Basso (2015), οι οποίες θεματοποιούν την 
προβληματική της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου εντός του πεδίου της παραγωγής και διερευνούν 
τους όρους της επαναστατικοποιησής της. Οι όποιες διαφοροποιήσεις μας από τις εργασίες τους 
επιφυλάσσονται για το κύριο μέρος της διατριβής.  
2 Tο ζήτημα της κριτικής της συνείδησης στο Κεφάλαιο έχει διερευνηθεί σε βάθος από πολλούς θεωρητικούς 
μέσω κυρίως της ανακατασκευής της μαρξικής ανάλυσης του εμπορεύματος και του φετιχισμού. Ως αφετηρία 
μπορεί να θεωρηθεί η κλασική μελέτη του Lukacs (2001), (2006) με την ανάπτυξη της προβληματικής της 
πραγμοποίησης. Λίγο αργότερα, οι μελέτες του Rubin (1990) για τη θεωρία της αξίας στον Marx κατέδειξαν 
ότι το φαινόμενο του φετιχισμού δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο φετιχισμό του εμπορεύματος, αλλά 
διατρέχει το σύνολο του Κεφαλαίου. Οι σημαντικότερες επεξεργασίες πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 με τη λεγόμενη σχολή της Wert-Form ή αλλιώς Neue Marx - Lektüre με τις εργασίες των 
H. - G. Backhaus (1990), (1992) και H. Reichelt (1970), (1996). Παράλληλα, στις αρχές του 1970 δημοσιεύθηκε 
και η εργασία του Alfred Sohn-Rethel (1978), ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική της «πραγματικής 
αφαίρεσης» ως κριτικό επιστημολογικό πλαίσιο. Πρβλ. σχετικά Bellofiore R. και Riva T. R. (2015).  
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αναπτύξεις να διερευνήσει την πορεία της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου στον τόπο της 

παραγωγής.  

 

Είναι σαφές ότι η έκταση του ερευνητικού πεδίου που ορίζεται από το σύνολο των προβλημάτων 

συγκρότησης και κριτικής της συνείδησης στο Κεφάλαιο είναι ευρύτατο και προφανώς δεν είναι 

δυνατόν να τύχει πραγμάτευσης στο πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής. Πέρα από το 

ποικιλοτρόπως αναλυμένο ζήτημα του φετιχισμού του εμπορεύματος, ένα τέτοιο ερευνητικό 

εγχείρημα θα προϋπέθετε την εξέταση, ανάλυση και παρουσίαση αυτών των όρων συγκρότησης και 

κριτικής της συνείδησης κατά μήκος του συνόλου του μαρξικού corpus των χειρόγραφων που 

αποτελούν το Κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούσε την ανάλυση, εξέταση και παρουσίαση 

αυτών των όρων στους τρεις τόμους του Κεφαλαίου, αξιοποιώντας παράλληλα και τα χειρόγραφα που 

θεωρούνται ως προεργασίες αυτού του μαρξικού έργου όπως τα Grundrisse του 1857-1858, τα 

χειρόγραφα του 1861-1863 (στα οποία περιλαμβάνονται οι Θεωρίες για την υπεραξία) και τα 

χειρόγραφα του 1863-1865. Ο όρος «προβλήματα» του τίτλου της διατριβής μας επιτρέπει να 

εστιάσουμε σε ορισμένα από αυτά, ιδιαιτέρως σε αυτά που κρίθηκαν κατά την πορεία της έρευνας 

σημαντικά, σύμφωνα και με την παρούσα κατάσταση της συναφούς βιβλιογραφίας. Κατά την 

πραγματοποίηση της έρευνας οδηγηθήκαμε λοιπόν κατ’ ανάγκη σε μια εξειδίκευση των στόχων της 

που κατέστησε αναγκαίο τον περιορισμό του πεδίου της. Ο περιορισμός αυτός προέκυψε από τον ίδιο 

τον ερευνητικό στόχο: θέτοντας τη διερεύνηση των όρων που καθιστούν δυνατή τη συγκρότηση 

επαναστατικής συνείδησης από τη μεριά του εργασιακού υποκειμένου ως βασικό ερευνητικό στόχο, 

το προς συστηματική διερεύνηση υλικό περιορίστηκε στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου.3 Ο 

περιορισμός του πεδίου στον οποίο αναφερθήκαμε δεν σημαίνει ότι το υλικό που αποκλείστηκε από 

τη συστηματική διερεύνηση είναι ασυναφές με την προβληματική της παρούσας διατριβής. Το 

αντίθετο. Εάν επιδίωκε κανείς, για παράδειγμα, να διερευνήσει με συστηματικό τρόπο τους όρους 

συγκρότησης και κριτικής της αστικής πολιτικής οικονομίας ως έκφραση της θεωρητικής συνείδησης 

του αστικού ορίζοντα θα όφειλε να θέσει στο επίκεντρο της έρευνάς του τις Θεωρίες για την υπεραξία, 

αν και σημαντικές πλευρές αναπτύσσονται και στον πρώτο τόμο. Αντιστοίχως, μια συστηματική 

 
3 Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και έρευνες οι οποίες είτε 
έχουν εισαγωγικό ή ερμηνευτικό χαρακτήρα στο Κεφάλαιο, βλ. Saad-Filho (2002), Bidet (2007), Albritton 
(2007), Fine & Saad-Filho (2010), Harvey (2018), Heinrich (2017), Jameson (2011), είτε εξετάζουν το 
πρόβλημα των κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων, βλ. Arthur & Reuten (1998), Campbell & Reuten 
(2002), Bellofiore & Taylor (2004),  Moseley (2005), Bellofiore & Fineschi (2009), Fine & Saad Filho (2012) 
είτε εξετάζουν την κρατική μορφή με βάση το Κεφάλαιο, βλ. Holloway & Picciotto (1978), Bonefeld (1993), 
Bonefeld & Holloway (1991), Clarke (1988), (1991) ή την νομική μορφή, βλ. Fine (2002), Miéville (2005), 
Engelskirchen (2011). Εντούτοις, συγκριτικά μικρότερο μέρος της βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί με το 
πρόβλημα της παραγωγής του επαναστατικού υποκειμένου. Σχετικές εδώ οι εργασίες των Holloway (2002), 
(2010), Hardt & Negri (2002), (2004), (2009), Postone (1993), Starosta (2011), (2016) και Basso (2015). Πρβλ. 
Starosta (2016: 1-4). 
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διερεύνηση των όρων συγκρότησης και κριτικής των μορφών συνείδησης που σχετίζονται με τα 

κοινωνικά στρώματα  που διαμεσολαβούνται ή/και διαμεσολαβούν τη βασική σχέση κεφαλαίου και 

εργασίας θα μετατόπιζε το ερευνητικό του ενδιαφέρον στο δεύτερο και στον τρίτο τόμο του 

Κεφαλαίου, καθώς εκεί απαντούν αναλύσεις που συνδέονται και με τα πάσης φύσης εμπορικά 

συμφέροντα (εμπορικό κεφάλαιο), τις πιστωτικές σχέσεις (τοκοφόρο κεφάλαιο), τα γαιοκτημονικά 

συμφέροντα και τους αγρότες (αναλύσεις για τη γαιοπρόσοδο). Τα συναφή αυτά ζητήματα προφανώς 

υπερβαίνουν τον ορίζοντα της παρούσας εργασίας. 

   

Στον πρώτο τόμο, στο τέλος του 24ου κεφαλαίου, η προοπτική άρσης της κεφαλαιοκρατικής μορφής 

διατυπώνεται με έμμεσο, αλλά σαφή τρόπο μέσα από την προβληματική της διάρρηξης του 

κεφαλαιοκρατικού περιβλήματος, την απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών, των «λίγων σφετεριστών 

από τη μάζα του λαού» (Κ/1: 716). Υποκειμενικός φορέας αυτής της ανατροπής είναι η εργατική τάξη 

«η οποία διογκώνεται διαρκώς αριθμητικά και διαπαιδαγωγείται, συνενώνεται και οργανώνεται από 

τον ίδιο το μηχανισμό της κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας» (Κ/1: 716). Η διατύπωση του 

24ου κεφαλαίου προϋποθέτει όμως ότι η θεμελίωση της δυνατότητας για την επαναστατική άρση του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής έχει ήδη λάβει χώρα στις αναλύσεις του πρώτου τόμου4 και 

μάλιστα με διαλεκτικό τρόπο, καθώς η προοπτική αυτή συνδέεται ρητά με διαδικασίες 

διαπαιδαγώγησης, συνένωσης και οργάνωσης που προωθούνται από τον ίδιο τον κεφαλαιοκρατικό 

μηχανισμό παραγωγής. Το ερώτημα που τίθεται αφορά τον τόπο και τον τρόπο θεμελίωσης αυτής της 

δυνατότητας. Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το διπλό ερώτημα, πρέπει να διερευνηθούν οι 

διαδικασίες συγκρότησης του εργασιακού υποκειμένου, της εργατικής τάξης, το οποίο η μαρξική 

κριτική έχει εντοπίσει ως φορέα αυτής της επαναστατικής προοπτικής που αφορά την αλλαγή της 

ίδιας της κοινωνικής μορφής. 

 

Είναι σαφές ότι η μαρξική προβληματική της συνείδησης μπορεί να ιδωθεί ως συνέχεια και ρήξη 

συγχρόνως στο πλαίσιο της μεγάλης παράδοσης της νεωτερικής φιλοσοφίας, για την οποία η 

συνείδηση αποτέλεσε το προνομιακό πεδίο έρευνας και αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στον λεγόμενο 

γερμανικό ιδεαλισμό.5 Η διακριτότητα της μαρξικής θεωρίας έγκειται στη ρητή σύνδεση της 

 
4 Ο Marx στο μη δημοσιευμένο χειρόγραφο, το οποίο προοριζόταν ως απάντηση για το μηνιαίο ρωσικό 
περιοδικό Otechestvennye Zapiski και μάλλον γράφτηκε το Νοέμβρη του 1877, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο 
τέλος του κεφαλαίου [για την πρωταρχική συσσώρευση], η ιστορική τάση της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης 
συνοψίζεται ως εξής: «η κεφαλαιοκρατική παραγωγή παράγει με την αναγκαιότητα φυσικής διαδικασίας την 
ίδια της την άρνηση» … Επ’αυτού δεν παρέχω κάποια απόδειξη σε αυτό το σημείο, επειδή ο ισχυρισμός αυτός 
δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των μακρών αναλύσεων που εκτέθηκαν 
προηγουμένως στα κεφάλαια για την κεφαλαιοκρατική παραγωγή» (MEW/19: 108).	
5 Το πλήθος των ζητημάτων που εγείρει η σχέση της μαρξικής θεωρίας με την παράδοση του γερμανικού 
ιδεαλισμού, αλλά και την κριτική της υπέρβαση μέσω του Feuerbach έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
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συγκρότησης της θεωρητικής σκοπιάς με τη σκοπιά του προλεταριάτου, του νεωτερικού εργασιακού 

υποκειμένου.6 Δεν πρόκειται για μια θεωρία αυτοσυνείδησης ούτε υπό τη μορφή μιας καντιανής 

θεωρίας των γνωστικών δυνάμεων που επιφέρει μια επανάσταση στον τρόπο θεώρησης της 

πραγματικότητας με τη συγκρότηση της υπερβατολογικής σκοπιάς, ούτε μιας θεωρίας της 

αυτογνωσίας του Λόγου, της λογικής δομής της αυτοσυνείδησης που συνδέεται ρητά με το «τώρα» 

της Γαλλικής Επανάστασης, όπως πραγματοποιείται ήδη στην εισαγωγή του εγελιανού συστήματος, 

τη Φαινομενολογία του Πνεύματος. Για την κριτική υπέρβαση της σκοπιάς του γερμανικού 

ιδεαλισμού, ιδιαιτέρως της εγελιανής θεωρίας την οποία ήδη ο νεαρός Marx κατανοούσε ως την πλέον 

αναπτυγμένη μορφή του, η έρευνα έχει καταδείξει τη σημασία της κριτικής του Feuerbach.7 Ο ίδιος ο 

Marx, ακόμα και κατά την ύστερη περίοδό του, αναγνώριζε τη συμβολή του Feuerbach για την 

υπέρβαση του εγελιανού τρόπου θεώρησης. Το φοϋερμπαχιανό πρόγραμμα της αναδρομής των, κατά 

βάση θρησκευτικών στον Feuerbach, μορφών συνείδησης σε μια ανθρωπολογική βάση αποτέλεσε το 

εφαλτήριο για αυτήν την υπέρβαση, ενώ και ο νεαρός Marx δοκίμασε εν μέρει για τους δικούς του 

σκοπούς τέτοιου τύπου ανθρωπολογικές κατασκευές, κυρίως στα λεγόμενα Παρισινά Χειρόγραφα. Η 

κριτική υπέρβαση του ίδιου του Feuerbach, όπως αποτυπώθηκε στις περίφημες Θέσεις ad Feuerbach 

και στα αδημοσίευτα χειρόγραφα της λεγόμενης Γερμανικής Ιδεολογίας, συνδέθηκε με το ζήτημα της 

 
εκτεταμένων αναλύσεων. Ενδεικτικά πρβλ. Rockmore (1980), Moseley (1993), Moseley & Campbell (1997), 
Albritton & Simoulidis (2003), Karatani (2003), Agar (2006), Ollman & Smith (2008), Jameson (2009), 
Mészáros (2010), (2011), Carchedi (2011), Kouvelakis (2018). 
6 Ο Lukacs (2006: 205) στο τρίτο κεφάλαιο του δοκιμίου του Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του 
προλεταριάτου, το οποίο φέρει τον τίτλο Η σκοπιά του προλεταριάτου, χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η 
«αυτογνωσία του προλεταριάτου είναι συγχρόνως η αντικειμενική γνώση της ουσίας της κοινωνίας». Πιο 
συγκεκριμένα, το προλεταριάτο συνδέεται με τη θεωρητική σκοπιά διότι, όπως σημειώνεται: «στο κοινωνικό 
είναι του προλεταριάτου εμφανίζεται επιτακτικότερα στο φως της ημέρας ο διαλεκτικός χαρακτήρας της 
ιστορικής διαδικασίας και άρα ο μεσολαβημένος χαρακτήρας κάθε στιγμής, που αποκτά την αλήθεια της, την 
αυθεντική της αντικειμενικότητα μόνο στη διαμεσολαβημένη ολότητα. Για το προλεταριάτο είναι ζήτημα ζωής 
και θανάτου το να συνειδητοποιήσει τη διαλεκτική ουσία της ύπαρξής του» (2006: 236). Αυτή η σκοποθεσία, 
ωστόσο, μένει έωλη καθώς ο Lukacs στο εν λόγω δοκίμιο αφενός επιχείρησε να αναπτύξει μια θεωρία της 
ταξικής συνείδησης χωρίς μια επαρκή έννοια της εργασίας ως βασικής μορφής του υλικού μεταβολισμού (ένα 
από τα επιχειρήματα τα οποία η παρούσα διατριβή αρθρώνει στο πρώτο κεφάλαιο και ως βάση για την ανάλυση 
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας) και αφετέρου αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υποτιμήσει την 
αξιακή φύση των διαδικασιών παραγωγής (και πιο συγκεκριμένα τις αναλύσεις για τη σχετική υπεραξία, τις 
οποίες η διατριβή επιχειρεί να αναλύσει στο δεύτερο μέρος, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο). Δύο βασικές 
συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις ελλείψεις και που έρχονται σε πλήρη αντίστιξη με τη διατριβή είναι 
ότι, πρώτον, ενώ ο Lukacs μιλά για προϊούσα διαδικασία εξορθολογισμού (συνεργασία, βιοτεχνικός 
καταμερισμός εργασίας και μεγάλη βιομηχανία) δεν ‘διαβάζει’ συγχρόνως τις μαρξικές αναλύσεις και ως 
διαδικασίες χειραφέτησης και ελέγχου της φύσης, οπότε και υποτιμά τα ηθικοπρακτικά περιεχόμενα που στη 
διατριβή τίθενται ως αξίες, οι οποίες στρεβλώνονται – εργαλειοποιούνται από την κεφαλαιακή μορφή. 
Δεύτερον, τη δυνατότητα της διανοητικής σχέσης του εργασιακού υποκειμένου με την παραγωγική διαδικασία 
στο κεφάλαιο περί μεγάλης βιομηχανίας τη διαβάζει μόνο ως επικράτηση μιας θεωρητικής (αστικής) στάσης 
προς το αντικείμενο, κάτι που αφαιρεί την υλικότητα της μαρξικής ανάλυσης. 
7 Ενδεικτικά βλ. McLellan (1969) και, πιο πρόσφατα, Breckman (1999).   
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απόρριψης της ανθρωπολογίας λόγω της ανιστορικής της βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο στις Θέσεις 

όσο και στη Γερμανική Ιδεολογία, η αυτόνομη θεώρηση της συνείδησης αποτέλεσε αντικείμενο 

ριζικής κριτικής και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες προγραμματικές απόπειρες να καταδειχτεί ο 

ιστορικός χαρακτήρας αυτής της αυτονόμησης. Ήδη από την εποχή εκείνη, για τον Marx η συνείδηση 

όφειλε να θεματοποιείται κατ’ αρχήν ως συνείδηση του παραγωγικού υποκειμένου. Ακόμα όμως και 

η γνωστή διατύπωση από τον πρόλογο της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, που όμως εντοπίζεται 

εν πρώτοις στα χειρόγραφα για τη λεγόμενη Γερμανική Ιδεολογία (Ανθ/40: 379), ότι δεν είναι η 

συνείδηση που καθορίζει το είναι αλλά το είναι που καθορίζει τη συνείδηση (Ανθ/50: 1340), είναι 

εύκολα παρερμηνεύσιμη, καθώς, αν ερμηνευθεί ως προτεραιότητα του είναι έναντι της συνείδησης, 

φαίνεται να προϋποθέτει το χωρισμό τον οποίο κατά τα άλλα απέρριπτε. Προφανώς δεν μπορεί να 

πρόκειται εδώ για την εξάλειψη της συνείδησης από το είναι, κάτι που θα οδηγούσε στην ταύτιση του 

κοινωνικού αντικειμένου με το φυσικό αντικείμενο, αλλά για τις ιστορικές διαδικασίες που 

αυτονομούν τη συνείδηση από το είναι.  

 

Από την άλλη μεριά, στο Κεφάλαιο, δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμη μια προβληματική της 

επανάστασης. Ο όρος δεν απαντά με την τυπική σημασία μιας μαζικής εξέγερσης του προλεταριάτου 

έναντι της κυριαρχίας του κεφαλαίου, αλλά χρησιμοποιείται από τον Marx αποκλειστικά με δύο 

τρόπους. Ο πρώτος είναι για να δηλώσει ιστορικές επαναστάσεις, την Ένδοξη Επανάσταση (Κ/1: 680), 

τη Γαλλική Επανάσταση (Κ/1: 579), την Αμερικανική Επανάσταση (Κ/1: 361), την Επανάσταση του 

Ιουλίου τουν 1830 (Κ/1: 559) αλλά και τις επαναστάσεις του 1848 (Κ/1: 248-249). Ο δεύτερος, και 

κρίσιμος για εμάς, είναι για να δηλώσει τη βιομηχανική επανάσταση: το μαρξικό κείμενο, με την 

εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν, χρησιμοποιεί τον όρο στην ενότητα της σχετικής 

υπεραξίας για να δηλώσει την επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας που 

προκαλείται με δεδομένη τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας. Αν είναι λοιπόν ανακατασκευάσιμη μια 

προβληματική για την επαναστατικοποίηση της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου, ο πυρήνας 

της θα πρέπει να εντοπίζεται εδώ.    

 

Το εργασιακό υποκείμενο εμφανίζεται για πρώτη φορά στον πρώτο τόμο στη σφαίρα της απλής 

κυκλοφορίας, στο τρίτο υποκεφάλαιο του τέταρτου κεφαλαίου που έχει τον τίτλο «Αγορά και πώληση 

της εργασιακής δύναμης». Το εργασιακό υποκείμενο παρουσιάζεται εδώ με το διπλό προσδιορισμό 

της ελεύθερης εργασίας: ως ελεύθερος εργάτης και συγχρόνως ως φορέας εργασιακής δύναμης που 

έχει προσλάβει τη μορφή του εμπορεύματος. Ο Marx αναβάλλει στο σημείο αυτό την απάντηση στο 

ερώτημα περί της ιστορικής γένεσης αυτού του εργασιακού υποκειμένου, στο οποίο επανέρχεται, 

όπως είναι γνωστό, στο 24ο κεφάλαιο για τη λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση αναπτύσσοντας εκεί 

διεξοδικότερα το διπλό προσδιορισμό της ελεύθερης εργασίας. Στο 4ο κεφάλαιο όμως, το εργασιακό 
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υποκείμενο δεν εμφανίζεται ως εργασιακό υποκείμενο. Εμφανίζεται αρχικά ως δικαϊκό υποκείμενο, 

ως φορέας δικαιωμάτων ελευθερίας και ισότητας, καθώς είναι ελεύθερος ιδιοκτήτης των δυνάμεών 

του και ως τέτοιος τυπικά ίσος με όλους τους εξατομικευμένους δρώντες στη σφαίρα της απλής 

κυκλοφορίας, είτε αυτοί είναι χρηματοκάτοχοι, είτε ιδιοκτήτες εργασιακής δύναμης. Εμφανίζεται 

επιπλέον ως δυνάμει εργασιακό υποκείμενο, καθώς ο χωρισμός του από τους όρους αναπαραγωγής 

της εργασίας δεν του επιτρέπει να τεθεί ως ενεργεία εργασιακό υποκείμενο. Όρος για τη μετατροπή 

από δυνάμει σε ενεργεία εργασιακό υποκείμενο είναι η σύμβαση εργασίας που επισυνάπτει με τον 

ιδιοκτήτη των εργασιακών όρων, το χρηματοκάτοχο και δυνητικό κεφαλαιοκράτη, σύμβαση που είναι 

συγχρόνως όρος για τη μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, το υποκείμενο-φορέας 

της εργασιακής δύναμης τίθεται για πρώτη φορά ως εργασιακό υποκείμενο μόνο με την εισαγωγή του 

στον τόπο της παραγωγικής διαδικασίας του κεφαλαίου που αποτελεί εργασιακή διαδικασία και 

διαδικασία αξιοποίησης συγχρόνως. Στα πρώτα τρία κεφάλαια, η εργασιακή δύναμη δεν εμφανίζεται 

ως υποκείμενο, αλλά μόνο ως υπόσταση, δηλαδή σε αντικειμενοποιημένη μορφή ως ξόδεμα 

ανθρώπινης εργασιακής δύναμης. Ως υπόσταση αναφέρεται στο ξόδεμα ανθρώπινης εργασιακής 

δύναμης από όλα αδιακρίτως τα εξατομικευμένα υποκείμενα που εμφανίζονται στη σφαίρα των 

ανταλλαγών. Εν ολίγοις, ως υπόσταση ο φορέας της εργασιακής δύναμης δεν έχει αποκτήσει ακόμα 

ταξική ιδιότητα. Η μετάβαση από την εργασιακή δύναμη ως υπόσταση στην εργασιακή δύναμη ως 

εργασιακό υποκείμενο μεσολαβείται από την έννοια του προσώπου που καθιστά δυνατή την 

αγοραπωλησία της εργασιακής δύναμης και αναδεικνύει το ταξικό πρόσημο του φορέα της. Υπό αυτή 

την έννοια, η διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης επαναστατικής συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου έχει ως πραγματική αφετηρία της το 5ο κεφάλαιο περί εργασιακής διαδικασίας, καθώς 

οι προηγούμενες αναπτύξεις αποτελούν τους λογικούς όρους για τη μετατροπή της εργασιακής 

δύναμης από υπόσταση σε υποκείμενο, με τους ιστορικούς όρους να αναπτύσσονται στο 24ο 

κεφάλαιο, όπως προαναφέραμε. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, για τον οποίο δεν θεωρήσαμε 

αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μια εκτενή ανάλυση του φετιχισμού του εμπορεύματος και του 

χρήματος (δηλαδή των τριών πρώτων κεφαλαίων): ο φετιχισμός του εμπορεύματος αφορά το σύνολο 

των εξατομικευμένων δρώντων, δεν αποτελεί δηλαδή φαινόμενο που συνδέεται ειδικά με τη 

συγκρότηση της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου. Αποτελεί φαινόμενο που συνδέεται με την 

επιφάνεια της κοινωνίας, τη σφαίρα των ανταλλαγών και συνίσταται αφενός στην παράσταση των 

κοινωνικών προσδιορισμών της εργασίας ως φυσικών ιδιοτήτων των πραγμάτων, έτσι που 

αποκρύπτεται η συνάφεια του κοινωνικού προϊόντος με την εργασία, και αφετέρου στον ανεξέλεγκτο 

χαρακτήρα που προσλαμβάνει η κοινωνική κίνηση των πραγμάτων έναντι των παραγωγών. Με τη 

μετάβαση στο κεφάλαιο, ο φετιχισμός του εμπορεύματος, που αναφέρεται στον γενικό και αναγκαίο 

τύπο ψευδούς συνείδησης της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, εξελίσσεται σε φετιχισμό του κεφαλαίου. 

Εδώ πρόκειται για ένα φαινόμενο που αφενός εντοπίζεται πλέον στο πεδίο της παραγωγής και 
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αφετέρου επιδρά στο εργασιακό υποκείμενο ως τέτοιο. Ως εκ τούτου, ο φετιχισμός του κεφαλαίου 

είναι η μορφή που μας ενδιαφέρει εδώ καθώς εστιάζουμε στον τρόπο συγκρότησης του εργασιακού 

υποκειμένου στον τόπο της παραγωγής και όχι στα προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον 

οποίο το εργασιακό υποκείμενο εμφανίζεται είτε ως πωλητής εργασιακής δύναμης είτε ως αγοραστής 

εμπορευμάτων στη σφαίρα των ανταλλαγών.          

 

Με αφετηρία την εργασιακή διαδικασία και δεδομένο το μαρξικό αίτημα για την απαλλοτρίωση των 

απαλλοτριωτών ήταν αναγκαίο να εντοπιστεί ο τόπος στον οποίο θεμελιώνεται εντός του Κεφαλαίου 

η δυνατότητα συγκρότησης του εργασιακού υποκειμένου ως επαναστατικού, που μπορεί να αναλάβει 

ιστορικά την εκπλήρωση αυτού του μακροϊστορικού αιτήματος διάρρηξης της κεφαλαιοκρατικής 

μορφής. Υποστηρίζουμε εδώ ότι η θεμελίωση της δυνατότητας συγκρότησης επαναστατικής 

συνείδησης από τη μεριά του εργασιακού υποκειμένου συντελείται με την ολοκλήρωση του δέκατου 

τρίτου κεφαλαίου για τη μεγάλη βιομηχανία και τα μηχανήματα. Οι βασικές ενδείξεις που συνηγορούν 

υπέρ αυτής της ερευνητικής υπόθεσης είναι δύο. Πρώτον, το γεγονός ότι στις μαρξικές αναλύσεις της 

σχετικής υπεραξίας (κεφάλαια 10-13 του πρώτου τόμου) το βασικό περιεχόμενο που αναπτύσσεται 

είναι η επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας. Το γεγονός αυτό κρίθηκε ως 

εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η διαδικασία επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της 

εργασίας συνιστά την αντικειμενική δυνατότητα επαναστατικοποίησης της συνείδησης του 

εργασιακού υποκειμένου.8 Για να το διατυπώσουμε αλλιώς: σύμφωνα με την μαρξική ανάλυση χωρίς 

επαναστατικοποίηση του αντικειμενικού περιεχομένου της συνείδησης καθίσταται αδύνατη η 

επαναστατικοποίηση της τελευταίας. Η προβληματική αυτή, όπως επιχειρεί να δείξει η παρούσα 

έρευνα, μπορεί να ανιχνευτεί ήδη στο δέκατο κεφάλαιο για την έννοια της σχετικής υπεραξίας και 

συγκεκριμενοποιείται στα κεφάλαια 11, 12 και 13 που αφορούν τις μεθόδους παραγωγής σχετικής 

υπεραξίας (συνεργασία, καταμερισμός της εργασίας και μηχανήματα). Η δεύτερη βασική ένδειξη 

είναι ότι στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο η μαρξική έκθεση θεματοποιεί με ρητό τρόπο τη στιγμή της 

δυνητικής κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη. Η κατάκτηση αυτή θα σήμαινε 

και την αφετηρία όπου θα τίθετο υποθετικά σε λειτουργία η διαδικασία διάρρηξης της 

κεφαλαιοκρατικής μορφής, η διαδικασία απαλλοτρίωσης των απαλλοτριωτών (η οποία διαδικασία δεν 

 
8 Ο Lukacs, στο δοκίμιο του Ταξική Συνείδηση  (2001: 112) θεματοποιεί την προβληματική των αντικειμενικών 
δυνατοτήτων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάπτυξης των υλικών όρων της παραγωγικής διαδικασίας. Ως 
εκ τούτου, το πρόβλημα της ταξικής συνείδησης κρίνεται από τον Lukacs ότι συνδέεται ρητά με ιστορικές και 
πρακτικές λειτουργίες: «Πρέπει μάλλον να ερευνήσουμε … τι σημαίνουν πρακτικά για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας οι διαφορετικές σχέσεις μεταξύ αντικειμενικής οικονομικής ολότητας, ταξικής συνείδησης 
αποδομένης δικαιωματικά και ψυχολογικών και πραγματικών ιδεών των ανθρώπων πάνω στην κατάσταση της 
ζωής τους, αποσαφηνίζοντας έτσι ποια είναι η ιστορικο-πρακτική λειτουργία της ταξικής συνείδησης. Μόνο 
μια βεβαίωση αυτού του είδους καθιστά δυνατή τη μεθοδολογική χρησιμοποίηση της κατηγορίας της 
αντικειμενικής δυνατότητας». 
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εννοείται στην παρούσα έρευνα ως στιγμιαία). Άρα, φαίνεται ότι η θεμελίωση της δυνατότητας 

συγκρότησης επαναστατικής συνείδησης πραγματοποιείται καθ’ οδόν προς αυτόν τον πολιτικό στόχο, 

με την επίτευξη του οποίου εγκαινιάζεται η υπέρβαση της κεφαλαιοκρατικής μορφής και η μετάβαση 

στη χειραφετημένη κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, τέλος, θέσαμε εκτός συστηματικής ανάλυσης 

τόσο τις μαρξικές αναπτύξεις για το μισθό της εργασίας όσο και τις σχετικές με τη διαδικασία 

συσσώρευσης του κεφαλαίου αναλύσεις (6η και 7η ενότητα αντίστοιχα). 

 

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της οριοθέτησης του ερευνητικού μας πεδίου, το βασικό πρόβλημα που 

τίθεται είναι η διερεύνηση της σύστασης της υλικότητας της παραγωγικής διαδικασίας και του τρόπου 

με τον οποίο αυτή σχετίζεται με την «πορεία» της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου. Αυτό 

συνιστά μια ουσιώδη διαφορά από το ρόλο που διαδραματίζει η υλικότητα στα τρία πρώτα κεφάλαια: 

να λειτουργεί απλώς ως υλικός φορέας της ανταλλακτικής αξίας. Με την εισαγωγή στην παραγωγική 

διαδικασία μπορούμε να παρατηρήσουμε αρχικά μια αφηρημένη θεωρία υλικότητας. Στην εργασιακή 

διαδικασία απαντά για πρώτη φορά το ενσυνείδητο εργασιακό υποκείμενο και οι σκοποί του. Εξίσου 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι η σκοπιά της εργασιακής διαδικασίας είναι απομυστικοποιημένη, 

εκτίθεται δηλαδή με αφαίρεση από τις φετιχιστικές πρακτικές της ανταλλαγής των εμπορευμάτων. 

Με άλλα λόγια, η κριτική των φετιχιστικών μορφών συνείδησης των τριών πρώτων κεφαλαίων 

ακολουθείται από την ανεύρεση μιας σκοπιάς στο αντικείμενο που συγκροτείται, αρχικά με 

αφηρημένο τρόπο, με αφαίρεση από το φετιχισμό. Η σκοπιά αυτή στο αντικείμενο αποτελεί τη σκοπιά 

της ίδιας της κριτικής, που ένας βασικός στόχος της είναι η απομυστικοποίηση των κοινωνικών 

σχέσεων. Εξίσου σημαντικό είναι και ένα δεύτερο γεγονός: ότι σε αυτήν την αφηρημένη σκοπιά το 

εργασιακό υποκείμενο δεν συστήνεται χωριστά από τη συνείδησή του, με βασική μορφή αυτού του 

χωρισμού το διαχωρισμό χειρωνακτικών και διανοητικών δυνάμεων, αλλά ως αφηρημένο εργασιακό 

υποκείμενο συνιστά μορφή ενότητας. Με άλλα λόγια, αυτή η αφηρημένη σκοπιά της υλικότητας είναι 

η σκοπιά της ενότητας των δυνάμεών του: χειρωνακτικών, διανοητικών και βουλητικών. Με την 

επανεισαγωγή της σκοπιάς του κεφαλαίου στην εργασιακή διαδικασία εγκαινιάζεται μια προϊούσα 

διαδικασία χωρισμού αυτής της ενότητας του εργασιακού υποκειμένου που κορυφώνεται στο δέκατο 

τρίτο κεφάλαιο υπό τη μορφή του απόλυτου χωρισμού των χειρωνακτικών και διανοητικών δυνάμεων 

του εργασιακού υποκειμένου (Κ/1: 395, όπου η εν λόγω κορύφωση αναφέρεται από τον Marx ως 

«πλήρης αντίθεση»). Συγχρόνως αυτή είναι η σκοπιά της κορύφωσης που συνδέεται ρητά από τη 

μαρξική έκθεση με τη δυνατότητα επαναστατικοποίησης της συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου. Για να τεθεί αυτό το αίτημα προϋποτίθενται δύο βασικοί όροι όροι: α) η αναγκαιότητα 

διάρρηξης του μονοπωλίου του κεφαλαίου στον έλεγχο της εργάσιμης ημέρας. Αυτή η διάρρηξη, παρά 

το μερικό της χαρακτήρα, διενεργείται μέσω του ταξικού αγώνα στον οποίο το εργασιακό υποκείμενο 

συγκροτείται για πρώτη φορά ως υποκείμενο κοινωνικο-πολιτικής διεκδίκησης. Το αποτέλεσμα του 
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αγώνα, η ρύθμιση των ορίων της εργάσιμης ημέρας, αποτελεί την πρώτη στιγμή, αν και με ατελή κατ’ 

ανάγκη μορφή, όπου η κοινωνία ως σύνολο παρεμβαίνει συνειδητά στο μονοπώλιο καθορισμού του 

χρόνου εργασίας. Εγγράφεται συνεπώς στον ιστορικό ορίζοντα το ζήτημα του συνειδητού ελέγχου 

του χρόνου εργασίας, β) με δεδομένα τα όρια της εργάσιμης ημέρας, ενεργοποιείται με καθολικό 

τρόπο αυτό που ο Marx ονομάζει επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Η διαδικασία 

αυτή, που θεματοποιείται ρητά από τον Marx ως ιστορική συγκεκριμενοποίηση της αφηρημένης 

υλικότητας της εργασιακής διαδικασίας, μπορεί να αναλυθεί στη βάση δύο ουσιωδών διαστάσεων: η 

πρώτη αφορά την κοινωνικοποίηση της υλικότητας (εργασιακό υποκείμενο και εργασιακοί όροι) και 

η δεύτερη την προϊούσα αντικειμενοποίηση του τρόπου ρύθμισης των υλικών παραγωγικών 

διαδικασιών, που κορυφώνονται με την ανάπτυξη της επιστήμης (13ο κεφάλαιο). Με αυτόν τον τρόπο 

εγγράφεται στον ιστορικό ορίζοντα το ζήτημα του συνειδητού-επιστημονικού ελέγχου της 

παραγωγής, την ίδια στιγμή που το εργασιακό υποκείμενο έχει κοινωνικοποιηθεί. Εδώ και μόνο εδώ 

μπορούμε να εντοπίσουμε την αντικειμενική δυνατότητα επαναστατικοποίησης της συνείδησης του 

εργασιακού υποκειμένου, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε αναλυτικά στο κύριο μέρος της 

παρούσας εργασίας.  

 

Η σύνδεση της σκοπιάς της υλικότητας, τόσο στην αφηρημένη όσο και στην ιστορικά δημιουργημένη 

μορφή της (εργασιακή διαδικασία και μέθοδοι παραγωγής σχετικής υπεραξίας αντίστοιχα), με τη 

δυνατότητα της κοινωνικής χειραφέτησης υποδεικνύει ως τόπο συναγωγής των ηθικο-πρακτικών 

αξιών το πεδίο της υλικότητας. Αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας να διερευνήσει τον τρόπο 

«παραγωγής» αυτών των ηθικο-πρακτικών αξιών καθώς επίσης και να παρακολουθήσει συστηματικά 

την ανάπτυξή τους κατά την πορεία της μαρξικής έκθεσης.9 Προκαταρκτικά επισημαίνουμε μόνο ότι 

ένα βασικό πρότυπο για την ανίχνευση των ηθικο-πρακτικών αξιών στη μαρξική έκθεση είναι το ότι 

δεν εμφανίζονται με άμεσο τρόπο ως τέτοιες, αλλά, λόγω των διαδικασιών υπαγωγής του εργασιακού 

υποκειμένου στο κεφάλαιο, εμφανίζονται ως μέσα-μηχανισμοί αναπαραγωγής του.  

 

Κλείνουμε τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις με μια συνοπτική παρουσίαση της διάρθρωσης της 

παρούσας εργασίας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, που αντιστοιχούν στις μαρξικές αναλύσεις της 

απόλυτης και της σχετικής υπεραξίας, καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο κεφάλαια. Σε κάθε 

κεφάλαιο επιδιώκουμε να παρακολουθήσουμε μια διπλή διαδικασία: αφενός τους όρους συγκρότησης 

του εργασιακού υποκειμένου και αφετέρου τους χωρισμούς που επιτελούνται σε αυτό μέσω της 

κεφαλαιοκρατικής μορφοποίησής του. Ο δισδιάστατος αυτός χαρακτήρας της παρουσίασής μας είναι 

αναγκαίος, δεδομένου ότι στην κεφαλαιοκρατική διαδικασία παραγωγής αποτυπώνεται τόσο η 

 
9 Η σημαντική ιδέα ότι η μαρξική έκθεση των κατηγοριών έχει και ηθικο-πρακτικό χαρακτήρα διατυπώνεται 
προγραμματικά από τον Ψυχοπαίδη στο Ιστορία και Μέθοδος, κεφ. VI, VII, VIII. 
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κεφαλαιακή σχέση ως πραγματικό υποκείμενό της όσο και οι διαδικασίες συγκρότησης του 

εργασιακού υποκειμένου ως δυνητικού φορέα της κοινωνικής χειραφέτησης.  

 

Υπό αυτό το πρίσμα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εστιάζουμε στον αναδιπλασιασμένο 

χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας σε εργασιακή και αξιοποιητική διαδικασία. Αρχικά, 

εξετάζουμε την εργασιακή διαδικασία ως αρκτική στιγμή εμφάνισης του εργασιακού υποκειμένου. 

Ως τέτοια στιγμή αποτελεί μορφή ενότητας των χειρωνακτικών, διανοητικών και βουλητικών 

δυνάμεών του επιχειρώντας να εντοπίσουμε σε αυτό το αφηρημένο ακόμα επίπεδο τις βασικές 

συνειδησιακές μορφές του και τους βουλητικούς του σκοπούς. Αυτό έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία, 

καθώς αυτό το επίπεδο αφαίρεσης αποτελεί τη γενική υλική δυνατότητα κάθε τρόπου παραγωγής και 

ως εκ τούτου δεσμεύει και διαμεσολαβεί, όπως επιχειρούμε να δείξουμε, και την κεφαλαιοκρατική 

παραγωγική διαδικασία. Στρεφόμενοι στη συνέχεια στη διαδικασία αξιοποίησης παρακολουθούμε τον 

τρόπο μορφοποίησης των στοιχείων της εργασιακής διαδικασίας μέσω της υπαγωγής της στο 

κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, σε αυτό το υποκεφάλαιο εξετάζουμε την αναμορφοποίηση τόσο των 

συνειδησιακών όσο και των βουλητικών μορφών στη βάση του κεφαλαίου. Η βασική αντίθεση που 

εντοπίζεται σε αυτό το πρώτο επίπεδο της ανάλυσης είναι αυτή ανάμεσα στο εργασιακό υποκείμενο 

και στη μετατροπή του σε μέσο εκμετάλλευσης του κεφαλαίου. Με τη μετατροπή αυτή παρατηρούνται 

και οι πρώτες μορφές χωρισμού που είναι συστατικές για την κεφαλαιακή σχέση: ο χωρισμός 

ιδιοποίησης και ιδιοκτησίας και η μετατόπιση του ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας από το 

εργασιακό υποκείμενο στο κεφάλαιο.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο στρεφόμαστε στις μαρξικές αναλύσεις για τον ταξικό αγώνα και τη ρύθμιση 

της εργάσιμης ημέρας. Εδώ παρατηρούμε την εκ νέου μετατροπή του εργασιακού υποκειμένου από 

μέσο εκμετάλλευσης σε υποκείμενο κοινωνικο-πολιτικής διεκδίκησης. Εξετάζουμε μια σειρά 

ζητημάτων που σχετίζονται με την αναγκαιότητα του ταξικού αγώνα, τη βίαιη μορφή που αυτός 

προσλαμβάνει και την αναγκαία εμπλοκή του κράτους σε αυτόν. Εστιάζουμε κυρίως στον ταξικό 

αγώνα ως διαδικασία πολιτικής συνειδητοποίησης του εργασιακού υποκειμένου που συγκροτείται 

πλέον ως εργατική τάξη, παρακολουθώντας συγχρόνως και τις συνειδησιακές τροπές των 

κεφαλαιοκρατών και των κρατικών λειτουργών που εμπλέκονται στον αγώνα αυτόν. Σε ένα τελευταίο 

υποκεφάλαιο διερευνούμε τη σημασία της ρύθμισης τόσο από μεθοδολογική όσο και από πολιτική 

άποψη, επιχειρώντας να αναδείξουμε το μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της ρύθμισης και της σημασίας 

της για την επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας. 

 

Στο δεύτερο μέρος η εργασία στρέφεται στις αναλύσεις της σχετικής υπεραξίας. Η βασική μεταβολή 

που επέρχεται εδώ είναι η επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας, τη 
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σημασία της οποίας επιχειρούμε να αναπτύξουμε με συστηματικό τρόπο. Αφετηρία μας αποτελούν 

στο τρίτο κεφάλαιο οι μαρξικές αναλύσεις για το μηχανισμό παραγωγής σχετικής υπεραξίας, τον 

οποίο ερμηνεύουμε συγχρόνως και ως μηχανισμό παραγωγής ελευθερίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο η μαρξική ανάλυση εντοπίζει στο εσωτερικό της αναπτυγμένης 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού παραγωγής 

ελευθερίας (δυνητικό αξιακό στοιχείο). Με την εξέταση των δύο πρώτων μεθόδων παραγωγής 

σχετικής υπεραξίας, της συνεργασίας και του βιοτεχνικού καταμερισμού της εργασίας, επιχειρούμε 

να διερευνήσουμε τον τρόπο που συγκεκριμενοποιείται η διαδικασία της επαναστατικοποίησης. 

Διακρίνουμε εδώ δύο ουσιώδεις διαστάσεις: αφενός την κοινωνικοποίηση των υλικών παραγόντων 

της παραγωγής (υλικών όρων, μέσων παραγωγής και εργασιακού υποκειμένου) και αφετέρου την 

αντικειμενοποίηση της παραγωγής που συνδέεται με τη διαρκή αναβάθμιση του συνειδητού και 

ορθολογικού (επιστημξονικού) ελέγχου της. Παράλληλα, εκθέτουμε τον τρόπο που εμφανίζονται στην 

πράξη αυτές οι διαδικασίες λόγω της αντιθετικής ανάπτυξής τους, παρακολουθώντας τους χωρισμούς 

που επέρχονται μέσω της πραγματικής υπαγωγής, αλλά και τις δυσχέρειες που συναντά η 

συνειδησιακή συγκρότηση του εργασιακού υποκειμένου λόγω αυτών των χωρισμών.     

 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξετάζουμε αυτό που θεωρούμε ως κορύφωση της διαδικασίας 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας όπως αυτή αποτυπώνεται στην 

ανάπτυξη των μηχανημάτων και της μεγάλης βιομηχανίας. Η κορύφωση αποτυπώνεται σε όλες τις 

διαστάσεις της μαρξικής ανάλυσης: στην κοινωνικοποίηση του εργασιακού υποκειμένου και των 

υλικών παραγωγικών όρων, στην αντικειμενοποίηση της διαδικασίας παραγωγής μέσω της 

γενικευμένης εισαγωγής της επιστήμης στην παραγωγή, στο χωρισμό των διανοητικών από τις 

χειρωνακτικές δυνάμεις της εργασίας, στην εξουσιαστική μορφή που προσλαμβάνει το κεφάλαιο στο 

εργοστάσιο. Διερευνούμε τους ειδικούς χωρισμούς και τις δυσχέρειες που επέρχονται στη 

συγκρότηση του εργασιακού υποκειμένου και επιχειρούμε να υποστηρίξουμε τη βασική θέση της 

διατριβής περί της αντικειμενικής δυνατότητας συγκρότησης επαναστατικής συνείδησης με την 

ανάπτυξη του ορίζοντα των μηχανημάτων και της μεγάλης βιομηχανίας. Τέλος, πρέπει να 

προσθέσουμε ότι σε όλα τα κεφάλαια επιχειρήσαμε να αναμετρηθούμε, ελπίζουμε με κριτικό τρόπο, 

με τη σχετική βιβλιογραφία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εργασιακό υποκείμενο και παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου 
  

Εισαγωγή  
 
Η μαρξική έκθεση των κατηγοριών ακολουθεί μια συστηματική πορεία στα δύο πρώτα μέρη του 

πρώτου τόμου του Κεφαλαίου. Σε αυτά εκτίθεται η ανάλυση του εμπορεύματος, η οποία 

ολοκληρώνεται με την ανάλυση της ειδικής θέσης του εμπορεύματος «εργασιακή δύναμη» στον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Με άλλα λόγια, η εργασιακή δύναμη αποκαλύπτεται ως το ειδικό 

εμπόρευμα, του οποίου η χρήση γεννά υπεραξία. Όμως, «η χρήση της εργασιακής δύναμης είναι η 

ίδια η εργασία» (Κ/1: 153). Έτσι, το μαρξικό κείμενο προχωρά στην εξέταση της παραγωγικής 

διαδικασίας του κεφαλαίου. Αυτή η εξέταση χωρίζεται σε δύο σκέλη: στο σκέλος της εργασιακής 

διαδικασίας και στο σκέλος της διαδικασίας αξιοποίησης. Η εργασιακή διαδικασία αναφέρεται στον 

τρόπο με τον οποίο η εργασία παράγει χρηστικές αξίες ενώ η διαδικασία αξιοποίησης στον τρόπο με 

τον οποίο η εργασιακή διαδικασία στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής παράγει ανταλλακτικές 

αξίες:   

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Marx στον Sorge, το κεφάλαιο αυτό έπρεπε να έχει τον 

τίτλο που φέρει το αντίστοιχο κεφάλαιο (VII) στη γαλλική έκδοση: «Παραγωγή χρηστικών 

αξιών και παραγωγή υπεραξίας», ονομάζοντας αντίστοιχα και τα 

δύο υποκεφάλαια «Παραγωγή χρηστικών αξιών» και «Παραγωγή υπεραξίας». Ο 

χωρισμός αυτού του κεφαλαίου σε υποκεφάλαια πραγματοποιείται στη γαλλική έκδοση 

(Κ/1: 153).  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα κινηθούμε σε τρεις άξονες:  

α) Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ορισμένες μεθοδολογικές διαστάσεις που σχετίζονται 

με τη μετάβαση στην εργασιακή διαδικασία.  

β) Δεύτερον, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι στην εργασιακή διαδικασία η κριτική εντοπίζει στο 

πλέον αφηρημένο επίπεδο τόσο δομές συνείδησης όσο και βούλησης, με την εργασία να συνιστά την 

ενότητά τους,10  

 
10 Ο Starosta (2016: 179) επισημαίνει ότι: «η κριτική της πολιτικής οικονομίας ως τέτοια δεν ασχολείται μόνο 
με την κατανόηση των εσωτερικών καθορισμών της αξιακής μορφής του προϊόντος της εργασίας ως 
αποξενωμένης κοινωνικής μορφής, αλλά ασχολείται και με την ανακάλυψη της ελεύθερης συνείδησης που 
προσδιορίζεται ως η συγκεκριμένη μορφή της αποξενωμένης συνείδησης στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 
παραγωγής. Παραβλέποντας αυτό το δεύτερο “σκέλος” της κριτικής της πολιτικής οικονομίας, ο μαρξισμός 
στερεί από τον εαυτό του τον επαναστατικό του χαρακτήρα και τον καταδικάζει να παραμείνει μια άλλη 
συγκεκριμένη μορφή αναπαραγωγής της αποξενωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι, μετατρέπει την 
κριτική της πολιτικής οικονομίας από την επαναστατική αναπαραγωγή του συγκεκριμένου μέσω της σκέψης 
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γ) τρίτον, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία αξιοποίησης. Από αυτή την 

ανάλυση μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε αφενός τη μετατροπή που υφίστανται ουσιώδεις στιγμές της 

εργασιακής  διαδικασίας με τον αναδιπλασιασμό της σε διαδικασία αξιοποίησης και αφετέρου το 

βασικό περιεχόμενο της συνείδησης του κεφαλαιοκράτη και τις ιδεολογικές μορφές συνείδησης που 

επικαλείται, όπως τα εκθέτει η μαρξική κριτική. 

 

1.1 Μεθοδολογικά ζητήματα της εργασιακής διαδικασίας 
 
Θα προσπαθήσουμε εδώ να εξετάσουμε ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

εξέταση της εργασιακής διαδικασίας. Θα μας απασχολήσουν τρεις πτυχές:  

α) η πρώτη αφορά τον ίδιο το μεθοδολογικό χαρακτήρα του Κεφαλαίου. Το βασικό ζήτημα αφορά τη 

σχέση λογικής και ιστορίας στο εσωτερικό της έκθεσης των κατηγοριών. Ο Marx, ως γνωστόν, αφήνει 

εκκρεμές στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου εξετάζει τη μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο, το ερώτημα 

της ιστορικής γένεσης της κεφαλαιοκρατικής μορφής, περνώντας στη λογική ανάλυση της εργασιακής 

διαδικασίας. Θεωρούμε ότι αυτό συνδέεται με την αντι-ιστοριστική κατεύθυνση του μαρξικού 

επιχειρήματος. Με άλλα λόγια, με αυτήν τη μεθοδολογική επιλογή αναδεικνύεται η πρόταξη, από τη 

μαρξική κριτική, της εξέτασης της λογικής λειτουργίας του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. 

Αυτό γίνεται με σκοπό να καταστεί δυνατή εν συνεχεία η διερεύνηση του ερωτήματος για την ιστορική 

γένεση της κεφαλαιοκρατικής μορφής 

β) η δεύτερη πτυχή αφορά το χαρακτήρα της εργασίας ως υπόστασης του εμπορεύματος. Στα 

προηγούμενα κεφάλαια του έργου, ο Marx εξετάζει τις απλούστερες μορφές που κυριαρχούν στον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής (οι οποίες εντοπίζονται ατελώς και σε προ-κεφαλαιοκρατικές 

μορφές παραγωγής), όπως είναι η ανταλλακτική αξία και το χρήμα. Χωρίς όμως αναδρομή στην 

εργασία ως υποκείμενο, όπως θα δούμε, αυτές οι μορφές καταρρέουν. Με τη μετάβαση στην 

εργασιακή διαδικασία, η προϋποτιθέμενη υπόσταση του εμπορεύματος, η εργασία, τίθεται ως 

υποκείμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την  προβληματική μας, διότι αυτή η μετάβαση μας 

αναγκάζει, τρόπον τινά, να θέσουμε το ερώτημα περί συνείδησης εντός της εργασιακής διαδικασίας 

γ) η τρίτη πτυχή αφορά τη νομιμοποίηση της απόφασης της κριτικής να εξετάσει το πρόβλημα της 

εργασίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αφαίρεσης. Με άλλα λόγια, όπως αναφέρεται στο μαρξικό 

κείμενο, η έκθεση της εργασιακής διαδικασίας γίνεται αφαιρώντας από κάθε ιστορική-κοινωνική 

μορφή. Ως εκ τούτου, θα εξετάσουμε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους η κριτική θεωρεί νόμιμο 

να προχωρήσει σε αυτήν την αφαίρεση από κάθε κοινωνική μορφή. Αυτές οι τρεις πτυχές έχουν για 

εμάς το χαρακτήρα προϋποθέσεων για να θέσουμε το ζήτημα της συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου όπως εμφανίζεται εντός της εργασιακής διαδικασίας.  

 
σε μια άλλη λογική αναπαράσταση». Η έρευνα μας θα προσπαθήσει, μεταξύ άλλων να συγκεκριμενοποιήσει 
το δεύτερο σκέλος αυτής της παρατήρησης. 
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1.1.1 Ο αντι-ιστορισμός της κριτικής: ιστορία και ιστορικότητα 
 

O Marx στο τέταρτο κεφάλαιο για τη μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο του πρώτου τόμου του 

Κεφαλαίου αναφέρει τα εξής:  

Το ερώτημα γιατί αυτός ο ελεύθερος εργάτης εμφανίζεται απέναντί του στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας δεν απασχολεί το χρηματοκάτοχο … Και προς το παρόν δεν απασχολεί ούτε 

κι εμάς … Η φύση δεν παράγει από τη μια πλευρά χρηματοκατόχους ή 

εμπορευματοκατόχους και από́ την άλλη απλούς κατόχους των ιδίων εργασιακών 

δυνάμεων. Η σχέση αυτή δεν είναι σχέση φυσικής ιστορίας … Οι ιστορικοί όροι της 

ύπαρξής του δεν είναι διόλου δεδομένοι με την εμπορευματική και τη χρηματική 

κυκλοφορία. Γεννιέται μόνο εκεί όπου ο κάτοχος των μέσων παραγωγής και διαβίωσης 

συναντά τον ελεύθερο εργάτη ως πωλητή της εργασιακής δύναμής του στην αγορά, και 

αυτός ο ένας ιστορικός όρος εμπεριέχει μια παγκόσμια ιστορία (Κ/1: 144-145). 

 

Το συγκεκριμένο χωρίο μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε τρεις παρατηρήσεις:  

α) η σχέση κεφαλαίου και εργασίας δεν είναι φυσική, αλλά ιστορική. Αναγνωρίζεται σαφώς ότι αυτή 

η συνάντηση στην αγορά δεν είναι μια φυσική διαδικασία ούτε έχει κάτι το φυσικό εντός της, 

επομένως είναι αποτέλεσμα ιστορικών διαδικασιών και συνθηκών. Εδώ φανερώνεται ο ιστορικός 

χαρακτήρας της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και καταπολεμάται η αντίληψη της φυσικοποίησης 

των ιστορικών σχέσεων που είναι εγγεγραμμένη στο φετιχισμό του εμπορεύματος, 

β) ο χωρισμός της εργασίας από τα μέσα αναπαραγωγής της δεν είναι δυνατόν να συναχθεί με κανένα 

τρόπο από μια λογική ανάλυση, όπως αυτή που προηγήθηκε σε σχέση με τη στοιχειώδη μορφή του 

εμπορεύματος. Αυτό έχει διπλή σημασία. Αφενός αναδεικνύονται τα όρια της λογικής ανάλυσης. 

Όπως σημειώνεται στα Grundrisse, «[φ]αίνεται εδώ με συγκεκριμένο τρόπο πώς η διαλεκτική μορφή 

της παρουσίασης είναι μόνο τότε σωστή όταν γνωρίζει τα όρια της» (Ανθ/50: 1303).11 Η λογική 

ανάλυση θέτει το ζητούμενο, το χωρισμό, αλλά αναγνωρίζει ότι η όποια απάντηση δεν μπορεί να γίνει 

με λογικούς όρους. Θέτοντας όμως το ζητούμενο, καθοδηγεί την ιστορική έρευνα: αυτή γνωρίζει 

πλέον αυτό που διερευνά μέσα στην άπειρη πολλαπλότητα του ιστορικού υλικού. Αφετέρου, 

προκύπτει ένα αρνητικό συμπέρασμα: αυτό που μετατρέπει μια κοινωνία σε κεφαλαιοκρατική 

κοινωνία δεν είναι ούτε η ύπαρξη εμπορευμάτων, ούτε η ύπαρξη εγχρήματων σχέσεων, ούτε η 

περιστασιακή αγοραπωλησία της εργασιακής δύναμης ως εμπορεύματος, αλλά η γενίκευση του 

 
11 Ο Reichelt (1996: 29) σχολιάζοντας το συγκεκριμένο χωρίο αναδεικνύει τη διάκριση ανάμεσα στην 
προβληματική της γένεσης και της ανάλυσης του αντικειμένου. Όπως σημειώνει, ο «Μαρξ αναφέρεται εδώ 
σαφέστατα στη διάκριση της ιστορικής ανάλυσης της γένεσης του ελεύθερου εργάτη και της μεθόδου που 
ακολουθεί κατά την ανάπτυξη οικονομικών κατηγοριών». 
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ειδικού εμπορεύματος «εργασιακή δύναμη». Αυτή η γενίκευση της εργασιακής δύναμης παράγεται 

ιστορικά από το γενικό χωρισμό της εργασίας από τους όρους αναπαραγωγής της, 

γ) σε αυτή τη γενίκευση εντοπίζει ο Marx την έννοια της παγκόσμιας ιστορίας, που θα επιχειρήσει να 

συνοψίσει στην τελευταία ενότητα του εικοστού τέταρτου κεφαλαίου περί της ιστορικής τάσης της 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. 

 

Εξίσου εμφατικά δηλώνεται όμως ότι, προς το παρόν, δεν απασχολεί την κριτική αυτή η ιστορική 

διαδικασία εμφάνισης των βασικών όρων της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής (Κ/1:144). Με άλλα 

λόγια, δεν απασχολεί το μαρξικό κείμενο, σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, ο τρόπος με τον οποίο ο 

εργάτης κατέληξε να αντιπαρατίθεται στον κεφαλαιοκράτη στην αγορά εργασίας. Η λογική ανάλυση 

ικανοποιείται με το γεγονός ότι όντως αντιπαρατίθενται. Τίθεται όμως το ακόλουθο ερώτημα: αφού η 

κριτική αναγνωρίζει το πρόβλημα ως ιστορικό, για ποιο λόγο δεν προχωρά στην ιστορική περιγραφή 

της γένεσης του κεφαλαίου και αντ’ αυτού στρέφεται στην εργασιακή διαδικασία; Το πρόβλημα αυτό 

αντιμετώπισε ο Marx στην Εισαγωγή των Grundrisse, αποφασίζοντας ότι η λογική ανάλυση της 

κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας προϋποτίθεται για την εξέταση της ιστορικής διαδικασίας γένεσής της. 

Συγκεκριμένα γράφει:  

Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για την παραγωγή, γίνεται πάντα λόγος για την παραγωγή σε 

μια καθορισμένη βαθμίδα κοινωνικής εξέλιξης – για την παραγωγή κοινωνικών ατόμων. 

Θα μπορούσε λοιπόν να φανεί ότι, για να μιλήσουμε εν γένει για την παραγωγή, θα έπρεπε 

είτε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης στις διάφορες φάσεις της 

είτε να δηλώσουμε εξαρχής ότι ασχολούμαστε με μια συγκεκριμένη ιστορική εποχή … 

Θα ήταν λοιπόν ανέφικτο και εσφαλμένο να αφήσουμε τις οικονομικές κατηγορίες να 

διατυπωθούν με τη σειρά με την οποία υπήρξαν ιστορικά καθοριστικές … δεν πρόκειται 

για τη σχέση την οποία καταλαμβάνουν ιστορικά οι οικονομικές σχέσεις στη διαδοχή των 

διάφορων κοινωνικών μορφών … Πρόκειται για τη διάρθρωσή τους εντός της σύγχρονης 

αστικής κοινωνίας (Ανθ/50: 1065-1083, 1084).12 

Ο Marx φαίνεται να συμπεραίνει εδώ ότι, άπαξ και τεθεί ο αναγκαίος και ικανός όρος για τη 

λειτουργία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, το ειδικό εμπόρευμα «εργασιακή δύναμη», η λογική 

ανάλυση της μορφής του κεφαλαίου ανεξαρτητοποιείται από τις ιστορικές συνθήκες που γέννησαν 

αυτόν τον όρο. Η ανεξαρτητοποίηση αυτή σημαίνει ότι οι εν λόγω συνθήκες δεν είναι πλέον 

απαραίτητες για τη λειτουργία και την αναπαραγωγή της κεφαλαιοκρατικής μορφής. Φαίνεται να 

ακολουθείται εδώ από την κριτική η τυπική εγελιανή κίνηση έναντι του ιστορισμού: ιστορικά 

 
12 Ο Basso (2012: 127-128) ορθά επομένως σημειώνει: «Σε κάθε περίπτωση, το σημείο εκκίνησης του 
προβληματισμού του Marx, στα Grundrisse, είναι η ανάλυση της παρούσας κεφαλαιοκρατικής δομής και της 
ιδιαιτερότητάς της …Έτσι, η βασική πτυχή της συζήτησης είναι μια οριοθετημένη διερεύνηση της δομής του 
καπιταλισμού». 



 28 

προηγείται η μορφογένεση, αλλά λογικά αποκτά προτεραιότητα η θεμελίωση της μορφής. Αυτό 

επιτρέπει αφενός στον Marx να κάνει λόγο για το κεφάλαιο ως υποκείμενο (Κ/1: 130), δηλαδή ως 

δομή που θέτει η ίδια τις προϋποθέσεις της. Του επιτρέπει αφετέρου να αφαιρέσει από τις ιστορικές 

συνθήκες γένεσης της μορφής, χωρίς να απαλείφεται από το αντικείμενο της ανάλυσης η ιστορικότητά 

του, το ιστορικά διακριτό του γνώρισμα. Με αυτό τον τρόπο θεμελιώνεται ο αντι-ιστορισμός του 

Marx. 

 

1.1.2 Η εργασιακή διαδικασία ως αναγκαία προϋπόθεση 
 

Στις δύο πρώτες ενότητες του Κεφαλαίου, από την ανάλυση της έννοιας του εμπορεύματος, ο Marx 

συνάγει και θεματοποιεί μια σειρά βασικών εννοιών που συνάγει από την ανάλυση του εμπορεύματος, 

όπως η χρηστική αξία, η αξία, η ανταλλακτική αξία, η αφηρημένη και η συγκεκριμένη εργασία, το 

χρήμα, η ανταλλαγή, η εργασιακή δύναμη ως το μοναδικό εμπόρευμα το οποίο παράγει υπεραξία. 

Όλες αυτές οι έννοιες αποτελούν λογικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έννοιας του κεφαλαίου 

και αναφέρονται σε μορφές της απλής κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η εργασιακή διαδικασία από 

την άλλη αναφέρεται στην υλικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και τίθεται ως προϋπόθεση των 

κατηγοριών που αναφέραμε. Ήδη από το Urtext, το λεγόμενο Αρχικό Κείμενο στα Grundrisse, όπου 

εξετάζεται η απλή κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ο Marx έχει κάνει σαφή τον προϋποθετικό 

χαρακτήρα που έχει η εργασιακή δύναμη στη μέθοδό του. Με άλλα λόγια, μόνο η εργασιακή 

διαδικασία, στην οποία αποτυπώνεται η χρήση της εργασιακής δύναμης, έχει τη δυνατότητα να 

στηρίξει τις κατηγορίες της απλής κυκλοφορίας, ειδικότερα δε την έννοια του κεφαλαίου: 

Εξεταζόμενη εν εαυτή, η κυκλοφορία είναι η διαμεσολάβηση προϋποτιθέμενων άκρων. 

Δεν θέτει όμως η ίδια αυτά τα άκρα. Ως σύνολο της διαμεσολάβησης, ως συνολική 

διαδικασία αυτή η ίδια, πρέπει συνεπώς να είναι διαμεσολαβημένη. Το άμεσο Είναι της 

είναι συνεπώς καθαρή επίφαση. Είναι το επιφαινόμενο μιας διαδικασίας που συντελείται 

πίσω από την πλάτη της. Τώρα αναιρείται σε καθεμιά από τις στιγμές της, ως εμπόρευμα, 

ως χρήμα και ως σχέση μεταξύ των δύο, ως απλή ανταλλαγή τους, ως κυκλοφορία. Η 

επανάληψη της διαδικασίας από τα δύο σημεία, χρήμα και εμπόρευμα δεν προκύπτει από 

τους όρους της ίδιας της κυκλοφορίας. Η πράξη δεν μπορεί καθ’ εαυτήν να 

αυτοπυροδοτηθεί. Κατά συνέπεια η κυκλοφορία δεν εμπεριέχει η ίδια την αρχή της 

αυτοανανέωσης. Ξεκινά από προϋποτιθέμενες στιγμές, που δεν έχουν τεθεί από αυτήν την 

ίδια (Ανθ/50: 1280). 

Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό σημείο έχει δώσει ο H. Reichelt (1996), ο οποίος έχει επισημάνει ιδιαίτερα 

τη «διάλυση και την κατάρρευση» των μορφών με βάση το Αρχικό Κείμενο (1996: 31). Εκκινώντας 

από το πρόβλημα της θεμελίωσης της αξίας στην πολιτική οικονομία, επιχειρεί να αναδείξει ότι η 

έννοια και η κατηγορία της αξίας θεμελιώνονται στην κατηγορία της εργασίας και της εργασιακής 
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διαδικασίας. Για να το κάνει αυτό ανατρέχει στο Αρχικό Κείμενο και εντοπίζει την «διαλεκτική 

σύλληψη της έννοιας της εργασίας και όσα συνεπάγεται η τελευταία για την έκθεση των κατηγοριών» 

(1996: 18). Ο λόγος που ανατρέχει σε αυτό το κείμενο είναι διότι θεωρεί ότι εκεί είναι πολύ πιο φανερή 

η μέθοδος από ό,τι στο Κεφάλαιο (1996: 18). Υποστηρίζοντας ότι «η αξία αυτοδιαλύεται, δεν μπορεί 

να συγκρατηθεί, είναι ασυγκράτητη» (1996: 21) αναδεικνύει ακριβώς το γεγονός της αναγκαίας 

αναδρομής της αξίας στην εργασιακή διαδικασία. Άρα, η διαδικασία ανασυγκρότησης της διαλεκτικής 

έκθεσης της κατηγορίας της αξίας «επιφέρει φυσικά συνέπειες και στην παρουσίαση της έννοιας της 

αφηρημένης εργασίας ως υπόστασης της αξίας» (1996: 23). 

 

Επιπλέον, πέραν του θεμελιακού χαρακτήρα της εργασιακής διαδικασίας για τη στήριξη των μορφών, 

διαφαίνεται η σύνδεση της εργασιακής δύναμης με την ίδια την εργασιακή διαδικασία – δηλαδή με το 

ζωντανό εργάτη. Ο ένας εμπορευματοκάτοχος έχει αναπροσδιοριστεί πλέον ως απλός κάτοχος 

εργασιακής δύναμης που στη σφαίρα της κυκλοφορίας υπόκειται στην αναγκαιότητα συναλλαγής με 

το χρηματοκάτοχο: η αναγκαιότητα απορρέει από το χωρισμό του από τα μέσα αναπαραγωγής του, η 

συναλλαγή υπό την ιδιότητά του ως εμπορευματοκάτοχος, καθώς η σφαίρα της κυκλοφορίας 

συγκροτείται ως σφαίρα δικαιωμάτων. Επομένως, ο κάτοχος του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη 

συγκροτείται ως δικαϊκό πρόσωπο (Κ/1: 64). Με τη μετάβαση στην εργασιακή διαδικασία ο Marx θα 

θεματοποιήσει την εργασιακή δύναμη όχι πλέον ως απλή υπόσταση, αλλά και ως υποκείμενο. Ως εκ 

τούτου, τίθεται εκ των πραγμάτων το ζήτημα του ειδικού μας ενδιαφέροντος, το ζήτημα της 

συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου εντός της υλικής διαδικασίας παραγωγής. Ενδιαφέρον είναι 

εδώ, όμως, ότι αυτή η μετάβαση από την εργασιακή δύναμη ως υπόσταση στην εργασιακή δύναμη ως 

υποκείμενο, δηλαδή η μετάβαση από την απλή κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εργασιακή 

διαδικασία, μας αποκαλύπτει και τη σχέση ανάμεσα στη συνείδηση του κριτικού της ανάλυσης (εν 

προκειμένω του Marx) και στη συνείδηση του αντικειμένου. Αυτό που δεν μπορεί να ανιχνεύσει η 

κοινή συνείδηση, η συνείδηση των εμπορευματοκατόχων, λόγω του φετιχισμού του εμπορεύματος, 

είναι ακριβώς η εργασιακή δύναμη, η αφηρημένη εργασία ως υπόσταση της αξίας.13 Αυτήν θέτει ως 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη των μορφών της απλής κυκλοφορίας ο Marx, χωρίς οι 

εμπορευματοκάτοχοι να έχουν συνείδηση αυτής της προϋπόθεσης. Με τη μετάβαση στην εργασιακή 

διαδικασία, η κριτική επιστρέφει στην αφετηρία της. Θα μπορούσε να γίνει λόγος για κυκλικότητα 

της μαρξικής επιχειρηματολογίας, αλλά με την κρίσιμη διευκρίνιση ότι η αφετηρία αναπροσδιορίζεται 

 
13 Υπό αυτή την έννοια, η βιβλιογραφία έχει ερμηνεύσει τις δύο πρώτες ενότητες του Κεφαλαίου ως κριτική 
στις γενετικές στιγμές στρέβλωσης της συνείδησης. Αυτή η πρόσληψη του μαρξικού κειμένου είναι ευδιάκριτη 
στο Lukacs (2006: 66), όπου αναφέρεται ότι «Εδώ θέλουμε απλώς -προϋποθέτοντας τη Μαρξική οικονομική 
ανάλυση- να υποδείξουμε εκείνα τα θεμελιώδη προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από το φετιχιστικό 
χαρακτήρα του εμπορεύματος ως μορφής αντικειμενικότητας αφενός και από την υποκειμενική συμπεριφορά 
που της αντιστοιχεί αφετέρου». Πρβλ. τις κλασικές εργασίες των Feenberg (1981) και Anderson (1995). 
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ως υποκείμενο, εν ολίγοις αλλάζει νόημα, αποκτά ένα νέο προσδιορισμό. Η μορφή συνείδησης που 

θα εξετάσει εντός της εργασιακής διαδικασίας δεν είναι πλέον χωρισμένη από το φορέα της. Με άλλα 

λόγια, εντός της υλικότητας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα συναντήσουμε την πρώτη, αν και 

αφηρημένη, μορφή αυτοσυνείδησης του αντικειμένου, υπό την έννοια ότι η συνείδηση του 

εργασιακού υποκειμένου εκτίθεται αδιαμεσολάβητα από τους όρους που προκαλούν το φετιχισμό. 

 

1.1.3 Εργασιακή διαδικασία και αφαίρεση 
 
Περνώντας στην ανάλυση της εργασιακής διαδικασίας ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακόλουθη 

διατύπωση του Marx: 

Η γενική φύση της παραγωγής χρηστικών αξιών ή αγαθών δεν μεταβάλλεται από το ότι 

επιτελείται για τον κεφαλαιοκράτη και υπό τον έλεγχό του. Κατά συνέπεια η εργασιακή 

διαδικασία θα πρέπει αρχικά να εξεταστεί ανεξάρτητα από κάθε καθορισμένη κοινωνική 

μορφή (Κ/1: 153).14 

Πρόκειται για αυτό που είχε προαναγγελθεί στα Grundrisse: 

Η παραγωγή γενικά είναι αφαίρεση, αφαίρεση όμως λογική, στο μέτρο που πραγματικά 

προβάλλει, εντοπίζει το κοινό στοιχείο και μας απαλλάσσει έτσι από την επανάληψη. 

Ωστόσο τούτο το γενικό, το ξεχωρισμένο με τη σύγκριση κοινό στοιχείο είναι κι αυτό  

πολλαπλά διαρθρωμένο, και διαχωρίζεται σε διάφορους προσδιορισμούς (Gr/1: 54). 

Είναι συνεπώς νόμιμο να ισχυριστούμε ότι στην εργασιακή διαδικασία βρισκόμαστε στο πιο υψηλό 

επίπεδο αφαίρεσης του μαρξικού κειμένου. Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το σημείο. Για να 

μπορέσει η κριτική να κάνει αφαίρεση από κάθε κοινωνική μορφή προϋποθέτει την ανάπτυξη του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής: μόνο στο επίπεδο στο οποίο η εργασιακή δύναμη έχει γίνει 

εμπόρευμα εν γένει μπορούμε να αντιληφθούμε την εργασιακή διαδικασία ως υλικό υπόστρωμα κάθε 

κοινωνικής μορφής. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και έμμεσα: τη μετάβαση από την αφηρημένη 

εργασία ως υπόσταση των εμπορευμάτων στην εργασιακή δύναμη ως δρων υποκείμενο διαμεσολαβεί, 

όπως είδαμε, η νεωτερική έννοια του δικαϊκού προσώπου.  

 

Αυτό το υλικό υπόστρωμα της εργασίας όμως έχει το χαρακτήρα υποκειμένου. Όπως σημειώνει ο 

Marx, εκτίθεται εδώ «η εργασία σαν υποκειμενικότητα» (Gr/2: 200). Με δεδομένο ότι το κεφάλαιο 

έχει ρητά οριστεί από τον Marx ως υποκείμενο, καθώς η «αξία μεταβαίνει διαρκώς από τη μία μορφή 

στην άλλη, χωρίς να χάνεται σ’ αυτή την κίνηση, και μετατρέπεται έτσι σε ένα αυτόματο υποκείμενο» 

(Κ/1: 130), φαίνεται να προκύπτει εδώ ένα ζήτημα αναδιπλασιασμού του υποκειμένου στο εσωτερικό 

 
14 Αντίστοιχη ανάγνωση πραγματοποιεί και ο MacKenzie (1984: 480-481), ο οποίος είναι από τους μελετητές 
του μαρξικού έργου που παρακολουθούν τη σύνδεση ανάμεσα στην εργασιακή διαδικασία και τις μεθόδους 
άντλησης σχετικής υπεραξίας, όπως επιχειρούμε να πραγματοποιήσουμε και στην παρούσα έρευνα. 
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της κοινωνίας. Τι σημασία έχει αυτός ο αναδιπλασιασμός; Θεωρούμε ότι μπορεί να προσεγγιστεί με 

τον ακόλουθο τρόπο: φαίνεται ότι στην ίδια κοινωνία συγκροτούνται δύο υποκείμενα τα οποία 

διακρίνονται όμως ως προς την τροπικότητά τους: αφενός το πραγματικό ιστορικό υποκείμενο, το 

κεφάλαιο ως διαδικασία παραγωγής, αφετέρου το δυνητικό υποκείμενο, η εργασία που εμφανίζεται 

εντός της παραγωγικής διαδικασίας ως στιγμή υπαγμένη στο κεφάλαιο (αρχικά τυπικά υπαγμένη, στη 

συνέχεια πραγματικά). Αυτός ο αναδιπλασιασμός υποδηλώνει ακριβώς το χωριστικό χαρακτήρα της 

κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί σε αφηρημένο επίπεδο τη δυνατότητα σύγκρουσης των δύο 

υποκειμένων (δυνατότητα που πραγματοποιείται στο κεφάλαιο περί εργάσιμης ημέρας και θα μας 

απασχολήσει στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). Ο Marx όμως εκθέτει αρχικά την 

εργασιακή διαδικασία με αφαίρεση από κάθε ιστορικο-κοινωνική μορφή. Σε αυτήν την αφαίρεση ο 

Marx εντοπίζει τη δυνατότητα της εργασίας ως αυτοσυνείδητης πράξης, αλλά αυτή η δυνατότητα 

παραμένει απλώς αφηρημένη, διότι η εργασιακή διαδικασία ως τέτοια δεν παραπέμπει σε καμία 

συγκεκριμένη ιστορική μορφή παραγωγής αλλά σε όλες ως γενικό υλικό υπόστρωμα. Η 

συγκεκριμενοποίηση αυτής της δυνατότητας, η μετατροπή της σε ιστορικά πραγματική δυνατότητα 

συνδέεται αναπόσπαστα με τη συγκεκριμενοποίηση της ίδιας της υλικότητας. Αυτή λαμβάνει χώρα 

στην ανάλυση της σχετικής υπεραξίας, σε συνθήκες πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο 

κεφάλαιο και θα μας απασχολήσει στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν πρόκειται εδώ για την εργασία ως κάποιο ουσιολογικό περιεχόμενο που μένει να 

πραγματωθεί ιστορικά, καθώς η ίδια η δυνατότητα σύλληψης της εργασίας ως αυτοσυνείδητης πράξης 

είναι ιστορικά διαμεσολαβημένη από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής.15  

 

Ο Marx, αναδεικνύοντας ότι η γενική φύση της παραγωγής δεν μεταβάλλεται αρχικά από το γεγονός 

ότι επιτελείται για τον κεφαλαιοκράτη, εισάγει στην ανάλυση του την προβληματική της τυπικής 

υπαγωγής. Οι κεφαλαιοκρατικές παραγωγικές σχέσεις, άπαξ και γίνουν ιστορικά κυρίαρχες, δεν 

αλλάζουν αρχικά τη μορφή της εργασιακής διαδικασίας. Το κεφάλαιο χρησιμοποιεί την εργασία όπως 

τη βρίσκει δεδομένη ιστορικά, αφού το «κεφάλαιο δεν έχει κατακτήσει εδώ ακόμη άμεσα την 

εργασιακή διαδικασία» (Κ/1: 469). Επομένως, η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο κατονομάζεται 

αρχικά ως τυπική ακριβώς επειδή το κεφάλαιο εν πρώτοις δεν αλλάζει την υλικότητα της παραγωγής, 

αλλά μόνο τη μορφή της. Ως εκ τούτου, η αφαίρεση από κάθε κοινωνική μορφή νομιμοποιείται και με 

βάση την ιστορικότητα των μορφών υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, καθώς κατά την τυπική 

υπαγωγή της σε αυτό, η εργασιακή διαδικασία παραμένει εν πολλοίς υλικά αμετάβλητη (η ουσιώδης 

 
15 Για αυτό το σημείο πρβλ. Starosta (2016: 30) όπου επισημαίνεται ρητά ότι το ζήτημα της ελεύθερης 
συνειδητής υποκειμενικότητας δεν αφορά μια αφηρημένη ανθρώπινη ουσία που πραγματώνεται με την 
εξάλειψη των ιστορικά εκμεταλλευτικών σχέσεων, αλλά αναφέρεται σε μια «συγκεκριμένη μορφή που αποκτά 
η υλικότητα της ανθρώπινης ατομικότητας στην πορεία της ιστορικής διαδικασίας ανάπτυξής της όταν 
καθίσταται πλήρως συνειδητή».   
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μεταβολή της, που συνιστά περαιτέρω προσδιορισμό και συγκεκριμενοποίηση της ίδιας της 

υλικότητας αναπτύσσεται με την έκθεση της έννοιας της σχετικής υπεραξίας).  

 

Όπως έχουμε επισημάνει, η αφαίρεση που οδηγεί στην εργασιακή διαδικασία είναι ήδη μορφικά 

προσημειωμένη: η καθολική αφαίρεση από κάθε κοινωνική μορφή καθίσταται δυνατή μόνο εντός του 

κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα και μόνον αυτός την καθιστά δυνατή. Αυτό συνιστά μείζονα αλλαγή σε 

σχέση με σχετικές διατυπώσεις που βρίσκουμε στα Grundrisse: αν ακολουθούσε τη μέθοδο που 

προκρίνεται εκεί, όπου θεωρούσε ότι η έκθεση της εργασιακής διαδικασίας πρέπει να προηγείται της 

ανάλυσης της ανταλλακτικής αξίας, τότε δεν θα μπορούσε με τη δύναμη της αφαίρεσης να μεταβεί 

από τη γενική κατηγορία της εργασίας στη μορφή του κεφαλαίου. Όπως σημειώνεται εκεί: 

η σχέση της αντικειμενοποιημένης εργασίας με τη ζωντανή εργασία δεν μπορεί να είναι 

άλλη από τη σχέση της εργασίας προς την αντικειμενικότητα της, το υλικό της (κι αυτό 

πρέπει να αναλυθεί ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, που πρέπει να προηγείται από [το κεφάλαιο, 

Ν. Φ.] της ανταλλακτικής αξίας, και να πραγματεύεται την παραγωγή γενικά (Gr/2: 219). 

Προκύπτει συνεπώς το εξής συμπέρασμα: ενώ η σύλληψη κάθε ιστορικής κοινωνίας ως εργασιακού 

υποκειμένου καθίσταται δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης της κεφαλαιοκρατικής 

κοινωνίας, αν ξεκινήσουμε από την αφαίρεση της εργασιακής διαδικασίας δεν οδηγούμαστε κατ’ 

ανάγκη στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Με άλλα λόγια, ενώ η αφαίρεση αυτή καθιστά δυνατή την 

εξέταση κάθε ιστορικής παραγωγικής διαδικασίας, η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από το κριτήριο της 

ιστορικότητας της μορφής που εισάγεται κάθε φορά σε αυτή, εξαρτάται δηλαδή από την εκάστοτε 

κυρίαρχη σχέση παραγωγής. Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος οδήγησε συνεπώς τον Marx 

στην αναθεώρηση της προβληματικής των Grundrisse και στην τοποθέτηση του εμπορεύματος, ως 

της στοιχειωδέστερης μορφής του κεφαλαιοκρατικού πλούτου, στην αφετηρία της έκθεσης των 

κατηγοριών. 

 

1.2 Η σημασία της εργασιακής διαδικασίας ως ενσυνείδητης και ένσκοπης διαδικασίας 
 

Στρεφόμαστε τώρα στο ερώτημα περί της ενότητας των ενσυνείδητων χειρωνακτικών και βουλητικών 

δυνάμεων της εργασίας, στο ζήτημα της εργασίας ως αυτοσυνείδητης πράξης. Θεωρούμε ότι 

παρακολουθώντας τις μαρξικές αναλύσεις της εργασιακής διαδικασίας μπορούμε να διαπιστώσουμε 

την εν λόγω ενότητα.16 Το εργασιακό υποκείμενο προσλαμβάνεται εδώ από τον Marx ως σύνολο 

αποτελούμενο από πνευματικές και σωματικές δυνάμεις.17 Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει ο τρόπος με 

 
16 Ο Reichelt (1979: XXVII) σημειώνει ότι για τον Marx η «λατρεία του αφηρημένου ανθρώπου εξαφανίζεται 
με την ανακάλυψη της σημασίας της εργασιακής διαδικασίας για την ιστορική συγκρότηση του ανθρώπου». 
17 Για τη σημασία που έχει ο κεφαλαιοκρατικός χωρισμός πνευματικού και χειρωνακτικού πρβλ. Sohn-Rethel 
(1978: 30 κ. ε.). 
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τον οποίο θεματοποιεί η κριτική το ζήτημα της συνείδησης σε αυτή την προοπτική. Ως εκ τούτου θα 

εξετάσουμε τέσσερις πτυχές της εργασιακής διαδικασίας που σχετίζονται με την προβληματική μας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) το ζήτημα της ενότητας αφενός του κεφαλιού και του χεριού, αφετέρου της συνείδησης με τη 

βούληση του εργασιακού υποκειμένου. Οι δύο αυτές μορφές ενότητας αποτελούν συστατικές στιγμές 

της υλικότητας. Αυτό φανερώνεται μέσω τόσο της έννοιας της συνείδησης ως θεωρητικής ικανότητας 

προεννόησης των μορφών του υλικού όσο και της έννοιας της βούλησης ως πρακτικής ικανότητας, 

δηλαδή ικανότητας πραγματοποίησης της προεννοημένης μορφής στο υλικό, της πραγματοποίησης 

σκοπών. Η ενότητα αυτή αποτυπώνεται σε στιγμές όπως είναι η προσοχή του εργασιακού 

υποκειμένου κατά την άσκηση της εργασίας, η έννοια του παιχνιδιού που απαντά στο μαρξικό κείμενο 

και η καταπόνηση των δυνάμεών του. Η αποσαφήνιση του τρόπου συγκρότησης της υλικότητας 

οδηγεί στη σύλληψη της εργασίας ως υποκειμένου της εργασιακής διαδικασίας και της σημασίας της. 

Προκαταρκτικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή έγκειται στη σύνδεση της βούλησης του εργασιακού 

υποκειμένου με τους πλέον αφηρημένους και γενικούς σκοπούς της εργασιακής διαδικασίας, 

β) την παραγωγή της συνείδησης ως ικανότητας αναθεώρησης, κάτι που συνιστά περαιτέρω 

προσδιορισμό της συνείδησης,  

γ) την προβληματική παραγωγής βίας μέσα από το χωρισμό του εργασιακού υποκειμένου από το μέσο 

παραγωγής, 

δ) τη δυνατότητα μελέτης του παρελθόντος υλιστικά.  

 

1.2.1 Η εργασία ως ενότητα συνείδησης και βούλησης 
 

Η εργασιακή διαδικασία αφορά την υλικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή την παραγωγή 

χρηστικών αξιών. Όπως σημειώνεται η «γενική φύση της παραγωγής χρηστικών αξιών … θα πρέπει 

αρχικά να εξεταστεί ανεξάρτητα από κάθε καθορισμένη κοινωνική μορφή» (Κ/1: 153). Στον ορίζοντα 

της εργασιακής διαδικασίας, οι χρηστικές αξίες αναφέρονται εν γένει, δηλαδή με αφηρημένο τρόπο, 

σε ανάγκες και στην ικανοποίησή τους ενώ στη διαδικασία αξιοποίησης, όπως θα δούμε, αποτελούν 

το υλικό υπόστρωμα της ανταλλακτικής αξίας. Όπως είδαμε, η κριτική επισημαίνει ότι στο εργασιακό 

υποκείμενο ενώνονται οι λειτουργίες της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας ή με άλλα 

λόγια το κεφάλι με το χέρι: «το κεφάλι και το χέρι ανήκουν το ένα στο άλλο … η εργασιακή διαδικασία 

συνενώνει την πνευματική με τη χειρωνακτική εργασία» (Κ/1: 467). Ο τρόπος με τον οποίο είναι 

εγγεγραμμένη η συνείδηση στην υλικότητα μπορεί να εξηγηθεί αναλυτικότερα: η συνείδηση αποτελεί 

την ειδοποιό διαφορά της ανθρώπινης εργασίας με την λειτουργία που επιτελεί ένα ζώο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο Marx, όταν αναφέρεται στην «εργασία» των ζώων δεν κάνει λόγο για εργασία, 

αλλά για λειτουργία. Ο Marx αξιοποιεί το παράδειγμα της αράχνης και της μέλισσας για να αναδείξει 

ότι τα ζώα επιτυγχάνουν σε πολύ πιο λεπτομερειακές λειτουργίες: «[μ]ια αράχνη επιτελεί λειτουργίες 
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που προσομοιάζουν σ’ εκείνες του υφαντουργού, και μια μέλισσα ντροπιάζει έναν άνθρωπο-οικοδόμο 

με την οικοδόμηση της κηρήθρας της» (Κ/1: 154). Ωστόσο, παρά τις διατυπώσεις  αυτές, η κριτική 

τοποθετεί τις ζωικές λειτουργίες σε ένα επίπεδο κατώτερο της ανθρώπινης εργασίας ακριβώς λόγω 

της απουσίας συνείδησης που τις χαρακτηρίζει. Φαίνεται ότι η συνείδηση είναι αυτή που μετατρέπει 

μια ζωική, ενστικτώδη λειτουργία σε ανθρώπινη εργασία. Για την κριτική, όταν ο άνθρωπος ενεργεί 

συνειδητά, τότε προϋποτίθεται πάντα μια ικανότητα προεννόησης του αντικειμένου.18 Από την άλλη, 

το ζώο ενεργεί ενστικτωδώς οπότε και προϋποτίθεται ένας φυσικός καθορισμός. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι ο άνθρωπος δεν δύναται να δράσει ενστικτωδώς ή ότι δεν διακατέχεται από ένστικτα. Εκεί που 

φαίνεται όμως να δίνει βάρος η κριτική στην ανάλυσή της είναι η εργασία ως αποκλειστικά ανθρώπινη 

ιδιότητα. Αυτή η ανθρώπινη ιδιότητα καταδεικνύεται ως άσκηση του συνόλου των ανθρώπινων 

δυνάμεων ως ενότητα διανοητικών, βουλητικών και σωματικών δυνάμεων. Από εδώ εξηγείται και ο 

ρητός διαχωρισμός του Marx ανάμεσα σε ζωική λειτουργία και ανθρώπινη εργασία: ο διαχωρισμός 

αυτός βασίζεται ακριβώς στην ανθρώπινη ικανότητα προεννόησης, δηλαδή στη συνείδηση. Όπως 

σημειώνεται: 

Υποθέτουμε την εργασία σε μια μορφή με την οποία ανήκει αποκλειστικά στον άνθρωπο 

… Αυτό όμως που διακρίνει εξαρχής τον χειρότερο οικοδόμο από την καλύτερη μέλισσα 

είναι ότι αυτός έχει χτίσει την κηρήθρα στο μυαλό του πριν τη χτίσει με το κερί. Στο τέλος 

της εργασιακής διαδικασίας προκύπτει ένα αποτέλεσμα το οποίο υπήρχε ήδη από την αρχή 

στην παράσταση του εργάτη, δηλαδή ήταν ήδη ιδεατά δεδομένο (Κ/1: 154).19  

 

Με τον τρόπο αυτό όμως η κριτική δεν αναδεικνύει μονοσήμαντα το γεγονός ότι επηρεάζεται ο 

άνθρωπος από αυτήν τη διαδικασία. Είναι ουσιώδες το γεγονός ότι μαζί με τον άνθρωπο μεταβάλλεται 

 
18 O Γκιούρας (2012: 161) σημειώνει ότι «[π]αρ’ όλη τη διεξοδική ενασχόληση με την εργασιακή διαδικασία 
(σε αφηρημένο επίπεδο) δεν εισέρχεται στο φιλοσοφικό εγχείρημα η υποψία ότι αυτός ο τόπος ενεργοποίησης 
δύναται όχι μόνο να υπερβαίνει εντατικά (τουλάχιστον) τη συνείδηση, αλλά και να την ορίζει». Αφενός, είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ο ιστορικός καθορισμός της συνείδησης. Αφετέρου, όμως, εξίσου σημαντικό είναι 
να τονιστεί ότι, εντός της εργασιακής διαδικασίας, η συνείδηση είναι αναγκαία προϋπόθεση (ως προεννόηση) 
για την παραγωγή του ίδιου του αντικειμένου της εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί και η 
τοποθέτηση  του Bloch (1995: 261), ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η ανθρώπινη δραστηριότητα με 
τη συνείδησή της εξηγείται από μόνη της ως ένα κομμάτι της φύσης, επιπλέον ως το πιο σημαντικό κομμάτι, 
στην πραγματικότητα ως ριζοσπαστική πρακτική ακριβώς στη βάση του υλικού όντος, το οποίο και πάλι βασικά 
συνθέτει τη συνείδηση που ακολουθεί».  
19 Για αυτό το σημείο ο Harvey (2018: 267) παρατηρεί ότι «[υ]πάρχει, επομένως, πάντα μια «ιδεατή» 
(πνευματική) στιγμή, μια ουτοπική στιγμή, που συνεπάγεται η ανθρώπινη παραγωγική δραστηριότητα». 
Ωστόσο, ο έμμεσος χαρακτηρισμός της ιδεατής στιγμής ως ουτοπικής μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικός. 
Αντίθετα, θεωρούμε ότι πιο κοντά στην μαρξική οπτική βρίσκεται η ανάγνωση του Ilyenkov (2016: 132) όπου 
επισημαίνεται ότι «η ιδεατή μορφή του πράγματος είναι μια μορφή κοινωνικό-ανθρώπινης ζωτικής 
δραστηριότητας, η οποία υπάρχει έξω από αυτή τη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα υπάρχει ως μορφή ενός 
εξωτερικού πράγματος», οπότε και το ιδεατό μέσω της πραγματοποίησής του αποκτά μια αντικειμενική μορφή.  
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και η φύση.20 Η ανθρώπινη εργασία αναπτύσσει τόσο τις ανθρώπινες δυνάμεις όσο και την ίδια τη 

φύση. Όπως σημειώνεται, «[η] εργασία είναι εν πρώτοις μια διαδικασία ανάμεσα στον άνθρωπο και 

στη φύση, μια διαδικασία στην οποία ο άνθρωπος διαμεσολαβεί, ρυθμίζει και ελέγχει το μεταβολισμό 

του με τη φύση μέσω της δικής του πράξης» (Κ/1: 153). Σε αυτή τη σχέση όπου η ανθρώπινη πράξη 

διαμεσολαβεί και ρυθμίζει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, αναδεικνύεται ο ένσκοπος χαρακτήρας της 

εργασίας ως πράξης πραγματοποίησης σκοπών. Όπως σημειώνεται, μέσω της εργασίας το εργασιακό 

υποκείμενο «[δ]εν επιτελεί απλώς μια μορφική μεταβολή του Φυσικού· πραγματοποιεί ταυτόχρονα 

στο Φυσικό το σκοπό του, τον οποίο γνωρίζει και ο οποίος καθορίζει ως νόμος τον τρόπο της 

δραστηριότητάς του» (Κ/1: 154). Με αυτό τον τρόπο, το μαρξικό κείμενο αναδεικνύει την εργασία ως 

αναγκαία μορφή ενότητας της γνώσης και της πράξης, της συνείδησης και της βούλησης του 

εργασιακού υποκειμένου.  

 

Η θεώρηση αυτής της ενότητας συνείδησης και βούλησης εξειδικεύεται από τη μαρξική κριτική στο 

ακόλουθο παράθεμα με τις στιγμές της προσοχής, του παιχνιδιού και της καταπόνησης των δυνάμεων 

του εργασιακού υποκειμένου: 

η υποταγή δεν είναι μια μεμονωμένη πράξη. Εκτός από την καταπόνηση των οργάνων που 

εργάζονται, απαιτείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας η … προσοχή, και μάλιστα 

απαιτείται τόσο περισσότερο, όσο λιγότερο συνεπαίρνει τον εργάτη η εργασία μέσα από 

το ιδιαίτερο περιεχόμενο και τον τρόπο της επιτέλεσής της, συνεπώς όσο λιγότερο αυτός 

την απολαμβάνει σαν παιχνίδι των δικών του σωματικών και πνευματικών δυνάμεων. 

(Κ/1: 154). 

Η πρώτη στιγμή, «η καταπόνηση των οργάνων που εργάζονται», θεματοποιείται ως απαραίτητη 

στιγμή μιας υποταγής. Αυτό που εισπράττει το υλικό ως δύναμη μορφοποίησής του, η φθορά του,  

βρίσκει το σύστοιχό του στην ανάλωση δυνάμεων του εργασιακού υποκειμένου. Η επίγνωση της 

καταπόνησης των δυνάμεων είναι η επίγνωση του φυσικού μεταβολισμού ως αναγκαιότητας της 

φυσιολογικής φθοράς του εργασιακού υποκειμένου, η επίγνωση του κόστους που πρέπει να 

καταβάλλει υπό τη μορφή της καταπόνησης το εργασιακό υποκείμενο. Η εργασία είναι άσκηση 

 
20 Ότι η φύση σε αυτό το σημείο εξετάζεται υπό το πρίσμα της εργασιακής διαδικασίας δεν συνεπάγεται μια 
εξω-ιστορική ή αχρονική θεώρηση. Για το το ζήτημα αυτό παραπέμπουμε στην κλασσική μελέτη του A. 
Schmidt (1971: 15), όπου επισημαίνεται: «το στοιχείο που διακρίνει εξαρχής την έννοια της φύσης στον Μαρξ 
είναι ο κοινωνικο-ιστορικός της χαρακτήρας. Ο Marx θεώρησε τη φύση ως την “πρωταρχική πηγή όλων των 
μέσων και αντικειμένων της εργασίας”, την είδε από την αρχή σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Όλες οι άλλες αναφορές στη φύση, θεωρητικού, επιστημολογικού, ή επιστημονικού χαρακτήρα, προϋποθέτουν 
ήδη την κοινωνική πρακτική, το σύνολο των τεχνολογικο-οικονομικών μεθόδων ιδιοποίησής της από τον 
άνθρωπο». Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα δούμε πιο συγκεκριμένα τον τρόπο που η 
κοινωνική πρακτική κινητοποιεί την επιστημονική θεώρηση της φύσης και την εισάγει ως εσωτερικό στοιχείο 
στην παραγωγική διαδικασία. 
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δυνάμεων μέσω της φθοράς τόσο του υλικού όσο και των ίδιων των δυνάμεων. Ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία όμως έχει η δεύτερη στιγμή, η προσοχή. Εντάσσεται και αυτή από το μαρξικό επιχείρημα 

στο γενικευμένο χαρακτήρα υποταγής της εργασίας ως πράξης. Το εργασιακό υποκείμενο, για να 

υποτάξει το υλικό στο σκοπό του, υποτάσσει συγχρόνως τη βούλησή του στη θεωρητική του 

προεννόηση. Χωρίς αυτή την υποταγή της πρακτικής ικανότητας στη θεωρητική διακυβεύεται το ίδιο 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (θα επανέλθουμε αναλυτικότερα σε αυτό το σημείο στο 1.2.2). Υπό αυτό 

το πρίσμα, θεωρούμε ότι το μαρξικό επιχείρημα δημιουργεί υποδοχές για την εισαγωγή της έννοιας 

της πειθαρχίας: η εργασία είναι πάντα αυτοπειθάρχηση του εργασιακού υποκειμένου, σε όποια 

κοινωνική μορφή και αν υπάγεται η εργασιακή διαδικασία. Συνεπώς, η υποταγή ως γενική διάσταση 

της εργασίας μπορεί να ερμηνευθεί ως στιγμή μιας αυτοπειθάρχησης. Και μάλιστα η τελευταία 

θεματοποιείται ως ευθέως ανάλογη της επίγνωσης του βαθμού αναγκαιότητας που φέρει η εκάστοτε 

εργασιακή πράξη: όσο μεγαλύτερος ο βαθμός αναγκαιότητας τόσο περισσότερο απαιτείται η προσοχή 

του εργασιακού υποκειμένου. Η τρίτη στιγμή, τέλος, αναφέρεται στη δυνατότητα της εργασίας ως 

απόλαυσης, ως παιχνίδι των δυνάμεών του. Αυτή η στιγμή είναι ιδιαιτέρως σημαντική λόγω του ότι 

εδώ ο Marx φαίνεται να συνδέει την έννοια της απόλαυσης όχι με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την 

αξία χρήσης που πρόκειται να παραχθεί και στην οποία αποβλέπει η εργασία, αλλά με την ίδια την 

εργασία ως μέσο παραγωγής αυτής της αξίας χρήσης. Η στιγμή του παιχνιδιού φαίνεται να παραπέμπει 

σε μια έννοια ελευθερίας κατά την άσκηση των ιδίων δυνάμεων, πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού.21  

Ο τελευταίος ασφαλώς έχει τη σημασία του, σύμφωνα με το μαρξικό παράθεμα. Φαίνεται ότι όσο 

λιγότερη αναγκαιότητα αποδίδεται στον επιδιωκόμενο σκοπό, τόσο ενεργοποιείται η δυνατότητα 

πρόσληψης της εργασίας ως ελεύθερο παιχνίδι δυνάμεων.       

 

Οι στιγμές που περιγράψαμε αποτελούν εγγενή στοιχεία της υλικότητας της εργασιακής διαδικασίας. 

Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για την πιο αφηρημένη μορφή 

ενότητας συνείδησης και βούλησης σε όλη την ιστορία. Με μια μικρή τροποποίηση: ενώ η εργασιακή 

διαδικασία αφαιρεί από κάθε κοινωνική μορφή, δηλαδή από κάθε ιστορικότητα των μορφών, διατηρεί 

και προϋποθέτει αναγκαία ένα στοιχειώδες ίχνος ιστορικότητας ως αρνητικό όριο. Αυτό φαίνεται από 

το ακόλουθο παράθεμα:  

Δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με τις πρώτες ζωώδεις, ενστικτώδεις μορφές της  εργασίας. 

Η κατάσταση όπου η ανθρώπινη εργασία δεν είχε ακόμη απεκδυθεί την πρώτη, 

ενστικτώδη μορφή της έχει υποχωρήσει σε ένα αρχέγονο χρονικό παρασκήνιο (Κ/1: 154).  

 

 
21 Για τον τρόπο με τον οποίο ο Marx επεξεργάζεται την σύνδεση των εννοιών της ελευθερίας και της εργασίας 
βλ. παρακάτω κεφ. 3.1.2.  
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Είναι νομίζουμε σαφές από την προηγηθείσα ανάλυση ότι η εργασία προβάλλει εδώ ως υποκείμενο 

μιας διαδικασίας. Επισημάναμε ήδη ότι στην εργασιακή διαδικασία η κριτική κάνει αφαίρεση από 

κάθε κοινωνική μορφή. Η αφαίρεση αυτή όμως από κάθε κοινωνική μορφή, η αφαίρεση ως προς την 

υλικότητα των ιστορικών μορφών, αφήνει ως υπόλοιπο ένα υποκείμενο, το εργασιακό υποκείμενο. 

Προφανώς δεν μπορεί να γίνει λόγος ακόμα εδώ για κοινωνικό υποκείμενο. Το μαρξικό επιχείρημα 

αφαιρεί όχι μόνο από κάθε ιστορική μορφή αλλά και από κάθε στοιχείο κοινωνικότητας: «Ως εκ 

τούτου, δεν μας ήταν αναγκαίο να παραστήσουμε τον εργάτη στη σχέση του προς άλλους εργάτες» 

(Κ/1: 159). Παρά το γεγονός αυτό όμως, κρίσιμο παραμένει το ότι η αφαίρεση ως προς την υλικότητα 

δεν μας αφήνει σε μια κατάσταση αμορφίας ή, αλλιώς διατυπωμένο, η υλικότητα δεν είναι αδρανής. 

Εντός της υλικότητας εντοπίζουμε την εργασία ως υποκείμενο, ως ενότητα συνείδησης και βούλησης, 

ως δύναμη μορφοποίησης, εν τέλει ως υλική βάση κάθε κοινωνικής μορφής. Με αυτό τον τρόπο, εντός 

της υλικότητας η εργασία τίθεται ως μορφή. Η υλικότητα λοιπόν διακρίνεται εσωτερικά, 

αναδιπλασιάζεται σε μορφή και υλικό: ήδη από τα χειρόγραφα των Grundrisse ο Marx κάνει το 

διαχωρισμό μεταξύ της μορφής και του υλικού εντός της υλικότητας.22 Εκεί αναφέρεται ότι η εργασία, 

ως μορφοποιητική δύναμη της ύλης, φανερώνεται ως μορφή. Η υλικότητα αντιστοιχεί στις πρώτες 

ύλες, όπως είναι τα στοιχεία της εξωτερικής φύσης και στα εργαλεία ή μέσα εργασίας. Οπότε 

δημιουργείται το σχήμα:  

 

εργασία – μορφή 

εργαλείο δουλειάς – υλικό και μέσο 

άμορφη ύλη – υλικό που διαμορφώνεται από την εργασία 

 

Παραθέτουμε το σημαντικό μαρξικό χωρίο: 

η σχέση της αντικειμενοποιημένης εργασίας με τη ζωντανή εργασία δεν μπορεί να είναι 

άλλη από τη σχέση της εργασίας προς την αντικειμενικότητα της, το υλικό της (κι αυτό 

πρέπει να αναλυθεί ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, που πρέπει να προηγείται από [το κεφάλαιο] 

της ανταλλακτικής αξίας, και να πραγματεύεται την παραγωγή γενικά)23 και το υλικό, η 

 
22 Ο Ψυχοπαίδης (1999: 329) σε αυτό διαχωρισμό επισημαίνει: «πίσω από τον αναδιπλασιασμό των κατηγοριών 
της πολιτικής οικονομίας σε μορφικές και περιεχομενικές, κρύβεται ένας αναδιπλασιασμός μεταξύ αφ’ ενός 
της δυάδας μορφή-περιεχόμενο και αφ’ ετέρου μιας βαθύτερης υλικότητας με εγγενή/ πρακτική φύση. Στην 
υλικότητα που έχει υπαχθεί στην αλλοτριωτική μορφή αντιπαρατίθεται η υλικότητα που προϋποτίθεται 
προκειμένου να λάβει χώρα η υπαγωγή αυτή ως κοινωνικός χρόνος και κοινωνική πράξη, που μπορεί να 
υπαχθεί αλλά και να μην υπαχθεί σε μια τέτοια μορφή, να αντισταθεί στη μορφοποίηση ή να την αλλάξει». 
Επισημαίνουμε ότι αυτές οι δυνατότητες υπαγωγής ή μη υπαγωγής, αντίστασης και μεταβολής της μορφής 
είναι ιστορικά δημιουργημένες.  
23 Είδαμε παραπάνω ότι στο Κεφάλαιο ο Marx αναθεώρησε αυτή τη θέση, καθώς η εργασία εξετάζεται μετά 
την εξέταση της αξίας ως μορφής.  
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αντικειμενοποιημένη εργασία, έχει μόνο δυο σχέσεις: τη σχέση της πρώτης ύλης, δηλαδή 

της άμορφης ύλης, του απλού υλικού για την διαμορφωτική, σκόπιμη δραστηριότητα της 

εργασίας, και τη σχέση του εργαλείου δουλειάς, του μέσου που είναι το ίδιο αντικειμενικό 

και που μ’ αυτό η υποκειμενική δραστηριότητα παρεμβάλλει ανάμεσα στον εαυτό της και 

το αντικείμενο πάλι ένα αντικείμενο σαν αγωγό της (Gr/2: 219-220). 

Άρα η εργασία εμφανίζεται ως μορφή έναντι των καθαρά υλικών στιγμών της υλικότητας. Υπό αυτή 

την έννοια, η εργασία μπορεί να προσεγγιστεί ως αρχή αυτοπροσδιορισμού. Αυτό συμβαίνει διότι με 

την εργασία ο άνθρωπος μπορεί να ενεργοποιήσει τους όρους διαβίωσής του μετατρέποντας τους 

εξωτερικούς φυσικούς όρους σε όρους της δικής του δραστηριοποίησης.24 Υπό αυτό το πρίσμα ο Marx 

αναφέρει ότι «η εργασία … ισχύει … ως κανονική βιοτική ενεργοποίηση» (Κ/1: 29 & 904). Επιπλέον 

αυτού, μετατρέπει «το ίδιο το Φυσικό … [σε] όργανο της δραστηριότητάς του» (Κ/1: 155). Με άλλα 

λόγια, το εργαλειοποιεί για την πραγματοποίηση των δικών της σκοπών.  

 

Η σύλληψη της εργασίας ως υποκειμένου δημιουργεί αφενός την πραγματική δυνατότητα ιστορικής 

μελέτης κάθε κοινωνίας μέσα από την εξέταση της υλικότητάς της. Δεδομένου ότι η υλικότητα της 

εργασιακής διαδικασίας υφίσταται σε κάθε κοινωνική μορφή, αυτή η υλικότητα μας επιτρέπει την 

ιστορική μελέτη του κοινωνικού μέσα από τα ίχνη που αφήνει υπό τη μορφή εργαλείων 

(αναλυτικότερα παρακάτω κεφ. 1.2.4). Με τη μαρξική ανάλυση της εργασιακής διαδικασίας 

αναδεικνύεται η αφηρημένη υλική δυνατότητα της εργασίας ως υποκειμένου. Εντός της αφηρημένης 

υλικότητας της εργασιακής διαδικασίας, ο Marx συλλαμβάνει τη σχέση του φυσικού μεταβολισμού 

ως σχέση δυνατότητας και πραγματικότητας.25  Από την αρχή του πέμπτου κεφαλαίου ο Marx 

αναφέρει ότι ο εργάτης είναι μια εργασιακή δύναμη δυνάμει, η οποία γίνεται ενεργεία όταν μπαίνει 

στην εργασιακή διαδικασία, ότι «καθίσταται actu [ενεργεία] δραστηριοποιούμενη εργασιακή δύναμη, 

εργάτης, πράγμα το οποίο προηγουμένως ήταν μόνο potentia [δυνάμει]» (Κ/1: 153). Αυτή η διάκριση 

της τροπικότητας μπορεί πλέον να συνδεθεί αφενός με τη συνείδηση ως θεωρητική ικανότητα 

προεννόησης μορφών, αφετέρου με τη βούληση ως πρακτική ικανότητα πραγματοποίησης σκοπών. 

Η μετάβαση από το δυνάμει στο ενεργεία, από τη δυνατότητα στην πραγματικότητα συνδέεται με την 

ενότητα της συνείδησης και της βούλησης του εργασιακού υποκειμένου, καθώς η πραγματικότητα 

 
24 Ο Lukacs (1980: 13) σημειώνει ότι από την εργασιακή διαδικασία ως ένσκοπη δραστηριότητα συγκροτείται 
η διαλεκτική αιτιότητας και ελευθερίας, αφού οι φυσικές διαδικασίες υπάγονται στη δράση του σκοπού. 
Αντίστοιχα, (ό. π.: 15) η εργασία αποτελεί τη μετατροπή της φυσικής αιτιότητας σε τεθειμένη. 
25 Η κατηγορία του μεταβολισμού αναδεικνύει την ενασχόληση του Marx με τις φυσικές επιστήμες της εποχής 
του (ειδικότερα ο όρος παραπέμπει στη χημεία). Ακριβώς επειδή υπάρχει μια ρευστή θεματοποίηση της έννοιας 
από τον Marx, τον 20ο και 21ο αιώνα έχουν γίνει απόπειρες αποσαφήνισης της έννοιας, όπως αξιοποιείται από 
το μαρξικό corpus, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή η πρόσληψη του μεταβολισμού να συμβάλει 
σε μια μαρξική θεωρία του οικολογικού, στη σχέση δηλαδή ανθρώπου και φύσης. Ενδεικτικά παραθέτουμε: 
Schmidt (1971: 161-202), Foster (1999), Burkett & Foster (2006), Wang (2020). 
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εννοείται ως πραγματοποίηση του σκοπού. Επιπλέον, η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο στο εργασιακό 

υποκείμενο, αλλά και στο ίδιο το υπό μορφοποίηση υλικό:  

Η ζωντανή εργασία πρέπει να αδράξει αυτά τα πράγματα, να τα αναστήσει εκ νεκρών, να 

τα μετατρέψει από απλώς δυνατές σε πραγματικές και ενεργές χρηστικές αξίες (Κ/1: 158).  

Εν ολίγοις, συμπεραίνουμε ότι η υλικότητα στο μαρξικό επιχείρημα, ακόμα και σε αυτό το αφηρημένο 

επίπεδο, εννοιολογείται ως διαδικασία πραγματοποίησης δυνατοτήτων (σκοπών) υπό την ενότητα της 

συνείδησης και της βούλησης του εργασιακού υποκειμένου.        

 

Οι σκοποί της βούλησης του εργασιακού υποκειμένου, ως πρακτική ικανότητα πραγματοποίησης 

σκοπών, δηλαδή της παραγωγής χρηστικών αξιών, διακρίνονται σε αυτό το αφηρημένο επίπεδο σε 

δύο ειδών. Σύμφωνα με το ακόλουθο μαρξικό παράθεμα πρόκειται για την ατομική και την 

παραγωγική κατανάλωση:  

Γλειμμένα από το πυρ της εργασίας, ιδιοποιημένα από αυτήν ως σώματά της, εμπνευσμένα 

για τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στην έννοια και στον προορισμό τους εντός της 

διαδικασίας, καταναλώνονται, βέβαια, και αυτά, αλλά με ένσκοπο τρόπο, ως στοιχεία 

δημιουργίας νέων χρηστικών αξιών, νέων προϊόντων που είναι ικανά να εισέλθουν ως 

μέσα διαβίωσης στην ατομική κατανάλωση ή ως μέσα παραγωγής σε μια νέα εργασιακή 

διαδικασία (Κ/1: 158-159). 

Η κατανάλωση είναι πάντα διττή, προσλαμβάνει δύο μορφές: την ατομική και την παραγωγική. Αυτές 

οι δύο μορφές κατανάλωσης φαίνεται να αποτελούν δύο αφηρημένους σκοπούς της εργασίας ως 

ένσκοπης βούλησης. Και οι δύο αυτές μορφές της κατανάλωσης είναι συστατικές στιγμές της 

αφηρημένης εργασιακής διαδικασίας. Η ατομική κατανάλωση αφορά την παραγωγή μέσων διαβίωσης 

για την κατανάλωση του ίδιου του εργασιακού υποκειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, ο σκοπός της 

εργασίας είναι η αναπαραγωγή του τελευταίου. Όπως σημειώνεται, η ατομική κατανάλωση 

«καταναλώνει τα προϊόντα ως μέσα διαβίωσης του ζωντανού ατόμου» (Κ/1:159). Από την άλλη 

πλευρά, η παραγωγική κατανάλωση αναφέρεται στην παραγωγή χρηστικών αξιών οι οποίες 

αποτελούν μέσα παραγωγής. Εδώ, οι χρηστικές αξίες αναλώνονται «ως μέσα συντήρησης της 

εργασίας» (Κ/1:159).  

Η ίδια χρηστική αξία που αποτελεί το προϊόν αυτής της εργασίας αποτελεί το μέσο 

παραγωγής της άλλης εργασίας. Τα προϊόντα δεν είναι συνεπώς μόνο αποτέλεσμα αλλά 

ταυτόχρονα όρος της εργασιακής διαδικασίας (Κ/1: 157). 

Αυτό που θεωρούμε ιδιαιτέρως κρίσιμο είναι ότι, από την στιγμή που αυτή η διπλή μορφή 

κατανάλωσης θεμελιώνεται στην υλικότητα στην πλέον αφηρημένη μορφή της, δεσμεύει κατ’ ανάγκη 
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κάθε ιστορικο-κοινωνική μορφή.26 Παραστατικά μπορούμε να αποτυπώσουμε αυτές τις δύο στιγμές 

στο παρακάτω σχήμα:  

 

αφηρημένη συνείδηση εν γένει = ικανότητα προεννόησης μορφών 

αφηρημένη βούληση εν γένει = πραγματοποίηση σκοπών 

αφηρημένοι υλικοί σκοποί = ατομική και παραγωγική κατανάλωση 

 

Αυτή η διπλή μορφή, θεμελιωμένη στην υλικότητα, αφορά κάθε κοινωνία και προφανώς και την 

κεφαλαιοκρατική. Μέσα από τους δύο αυτούς αφηρημένους σκοπούς, η εργασία θέτει τις 

προϋποθέσεις αναπαραγωγής της: τόσο την υποκειμενική στιγμή, τον εργάτη, όσο και τους υλικούς 

όρους που διασφαλίζουν τη διαρκή ενεργοποίησή της. 

   

1.2.2 Η συνείδηση ως ικανότητα αναστοχασμού 
 
Η διάσταση της παραγωγικής κατανάλωσης αποδεικνύεται σημαντική για τον περαιτέρω 

προσδιορισμό της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου. Η εργασιακή συνείδηση δεν είναι μόνο 

ικανότητα προεννόησης των μορφών του υλικού, αλλά και ικανότητα αναθεώρησης των 

προεννοήσεών της. Οι προϋποθέσεις για την παραγωγή του νέου αυτού προσδιορισμού είναι αφενός 

ο σχετικός χαρακτήρας των καθορισμών που λαμβάνουν οι χρηστικές αξίες, ανάλογα με τη λειτουργία 

τους εντός της εργασιακής διαδικασίας (Κ/1: 158), αφετέρου η υπόρρητη θεματοποίηση του 

καταμερισμού της εργασίας, που αναδεικνύει την υλική αλληλεξάρτηση των εργασιακών προϊόντων. 

Όπως σημειώνεται:  

Αλλά σ’ αυτή την ίδια τη διαδικασία είναι εξίσου αδιάφορο αν το λινάρι και το αδράχτι 

είναι προϊόντα παρελθούσας εργασίας όπως κατά την πράξη της βρώσης είναι αδιάφορο 

αν το ψωμί είναι προϊόν των παρελθουσών εργασιών του αγρότη, του μυλωνά, του 

αρτοποιού κ.λπ. Αντιστρόφως. Όταν κατά την εργασιακή διαδικασία αναδεικνύεται ο 

χαρακτήρας των μέσων παραγωγής ως  προϊόντων παρελθούσας εργασίας, αυτό γίνεται 

μέσα από τις ατέλειές τους. Ένα μαχαίρι που δεν κόβει, ένα νήμα που διαρκώς κόβεται 

κ.λπ θυμίζουν έντονα το μαχαιροποιό Α και το νηματουργό Ε. στο επιτυχημένο προϊόν 

έχει σβήσει η διαμεσολάβηση των χρηστικών ιδιοτήτων του από την παρελθούσα εργασία 

(Κ/1: 158).  

Είναι συνεπώς η αποτυχία (ατέλεια) του παραχθέντος αντικειμένου που αναγκάζει το εργασιακό 

υποκείμενο που το χρησιμοποιεί ως όρο περαιτέρω παραγωγής να αναστοχαστεί πάνω στις ατέλειες 

 
26 Στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγή η ατομική και η παραγωγική κατανάλωση αναλύονται από τον Marx 
στο κεφάλαιο 21 περί απλή αναπαραγωγής, το οποίο ανήκει στην έβδομη ενότητα περί κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης. 
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του αντικειμένου και να προβεί στη διόρθωσή του. Με αυτό τον τρόπο είναι οι συνέπειες της ατέλειας 

του εργασιακού αποτελέσματος που αναδεικνύουν την εργασιακή συνείδηση ως αναστοχαστική 

ικανότητα, ως ικανότητα αναθεώρησης της δεδομένης εμπειρίας. Η βασική δε συνέπεια των 

ενδεχόμενων ατελειών είναι ότι ανακόπτεται η συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας. Το εργασιακό 

υποκείμενο αποκτά συνείδηση της υλικής αλληλεξάρτησης των εργασιακών αποτελεσμάτων μέσα 

από την ενδεχόμενη αποτυχία σε έναν κρίκο της αλυσίδας των όρων της της εργασιακής διαδικασίας. 

Που οφείλεται αυτή η αποτυχία; Θεωρούμε ότι μπορούμε να ανατρέξουμε σε δύο βασικούς λόγους. 

Ο πρώτος είναι η εσφαλμένη προεννόηση της μορφής του υλικού. Το μαρξικό επιχείρημα αναπτύσσει 

με έμμεσο τρόπο αυτό το ενδεχόμενο μέσω της ακόλουθης διατύπωσης:  

Το μέσο της εργασίας είναι ένα πράγμα ή ένα σύμπλεγμα πραγμάτων τα οποία ο εργάτης 

παρεμβάλλει μεταξύ αυτού και του εργασιακού αντικειμένου και τα οποία του 

χρησιμεύουν ως αγωγοί της δραστηριότητάς του σ’ αυτό το αντικείμενο. Χρησιμοποιεί τις 

μηχανικές, φυσικές, χημικές ιδιότητες των πραγμάτων για να τα βάλει να επιδράσουν ως 

μέσα δύναμης … επί άλλων πραγμάτων, σύμφωνα με το σκοπό του (Κ/1:155). 

 

Η φύση και οι ιδιότητές της προβάλλει εδώ ως το πλαίσιο αναγκαιότητας εντός του οποίου 

ενεργοποιείται η ικανότητα προεννόησης, υπό την έννοια ότι θέτουν ένα υλικό όριο σε αυτή. Οι 

προεννοήσεις προκαταλαμβάνουν τις μορφές του φυσικού υλικού, αλλά οφείλουν και να 

συμμορφώνονται προς τις ιδιότητές του. Ενδεχόμενη άγνοια ή ατελής γνώση των ιδιοτήτων αυτών 

έχουν σαν συνέπεια την ατέλεια του εργασιακού μέσου και την ανακοπή της συνέχειας της εργασιακής 

διαδικασίας. Όπως είδαμε νωρίτερα, ενώ κατά την επιτέλεση της εργασίας, η πρακτική ικανότητα 

υποτάσσεται στη θεωρητική, στην ικανότητα προεννόησης, εδώ παρατηρούμε την αντίστροφη 

υπαγωγή: μέσα από την πρακτική ικανότητα διορθώνεται η θεωρητική. Ο δεύτερος λόγος είναι 

(μάλλον) προφανής: η ορθή προεννόηση να μην συνοδεύεται από την ορθή εκτέλεσή της.  

 

Ανεξαρτήτως όμως των λόγων αυτών, η σημασία της συνείδησης ως αναστοχαστικής ικανότητας, ως 

ικανότητας αναθεώρησης της δεδομένης εμπειρίας είναι κυριολεκτικά τεράστια, διότι φαίνεται να 

θεμελιώνει υλικά την ίδια τη δυνατότητα της ιστορίας. Όπως είδαμε, είναι μόνο η αποτυχία-ατέλεια 

του προϊόντος που ενεργοποιεί την αναστοχαστική ικανότητα του εργασιακού υποκειμένου. Αυτό 

όμως σχετίζεται με τον τρόπο θεώρησης της ίδιας της χρονικότητας που ενέχεται στην εργασιακή 

διαδικασία. Σημειώνεται δε ότι στην εργασιακή διαδικασία ο Marx δεν αναφέρεται πουθενά στην 

έννοια του χρόνου ως χρόνου εργασίας (αυτό θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στη διαδικασία 

αξιοποίησης). Η χρονικότητα εδώ φαίνεται να αναφέρεται με αφηρημένο τρόπο στη σχέση ανάμεσα 

στο μέλλον, το παρόν και το παρελθόν. Η συνείδηση ως ικανότητα προεννόησης αναφέρεται πάντα 

στην πρόληψη μιας μορφής που ακόμα δεν υφίσταται, αναφέρεται δηλαδή σε ένα μέλλον. Όποια 
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αστοχία του αποτελέσματος εντοπίζεται στο παρόν υποβάλλει κατ’ ανάγκη το εργασιακό υποκείμενο 

σε αναδρομή στις στιγμές παρασκευής του προϊόντος κατά το παρελθόν (κάτι που δεν συμβαίνει στην 

περίπτωση του τέλειου προϊόντος). Η αποτυχία του παρόντος αναστέλλει προσωρινά το μέλλον και 

οδηγεί στην παρελθούσα κίνηση και στα αποτελέσματά της στο παρόν, που χρήζουν διόρθωσης. Το 

πρόβλημα δεν είναι προφανώς η προσωρινή αναστολή του μέλλοντος ως τέτοια, καθώς στην έννοια 

της παραγωγικής κατανάλωσης φαίνεται να εμπεριέχεται μια τέτοια αναστολή: το εργασιακό 

υποκείμενο δεν παράγει χρηστικές αξίες για άμεση απόλαυση, αλλά αναστέλλει προσωρινά το 

μελλοντικό σκοπό της απόλαυσης, της ικανοποίησης των αναγκών. Η αναστολή αυτή, εκτός του ότι 

είναι εμπρόθετη, είναι συγχρόνως γνώση της αναγκαιότητας παραγωγής μέσων για μελλοντική 

παραγωγή. Αυτό που αναστέλλεται στην παραγωγική κατανάλωση δεν είναι το μέλλον εν γένει, αλλά 

η αμεσότητα της επιθυμίας απόλαυσης. Στην περίπτωση της ατέλειας όμως έχουμε προσωρινή 

αναστολή του μέλλοντος ως τέτοιου. Το μέλλον ενεργοποιείται εκ νέου μόνο υπό τον όρο ότι το 

εργασιακό υποκείμενο επιστρέφει και διορθώνει την εμπειρία του, είτε την ίδια την προεννόησή του 

είτε την εκτέλεσή της. Θα μπορούσε κανείς απλουστευτικά να πει ότι η συνείδηση μαθαίνει από τα 

λάθη της. Επιπλέον όμως, θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι αποτυχίες του παρόντος είναι αυτές που 

θεμελιώνουν την ικανότητα μεταβολής της εμπειρίας και θέτουν τις υλικές προϋποθέσεις της 

ανθρώπινης ιστορίας ως παραγωγής μέλλοντος, καθώς η αναστοχαστική ικανότητα μένει αδρανής 

όταν το εργασιακό αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο. Το τέλειο προϊόν παραπέμπει στη χρήση του και 

τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί: υπό αυτή την έννοια το παρελθόν της παραγωγής του 

παραμένει αδιάφορο για το εργασιακό υποκείμενο.  

 

1.2.3 Η υλική δυνατότητα παραγωγής βίας 
 

Είδαμε μόλις ότι από το ατελές αποτέλεσμα της εργασιακής διαδικασίας ενεργοποιείται η 

αναστοχαστική ικανότητα του εργασιακού υποκειμένου, αλλά, συγχρόνως, αναστέλλεται προσωρινά 

η ίδια η εργασιακή διαδικασία. Η ανάλυση της κριτικής όμως θέτει έναν επιπλέον προβληματισμό: 

υπό ποιες συνθήκες απειλείται η εργασιακή διαδικασία με πλήρη ανακοπή της; Αυτό λαμβάνει χώρα 

όταν το μέσο παραγωγής δεν αξιοποιείται, ή αλλιώς, όταν χωρίζεται το εργασιακό υποκείμενο από το 

μέσο παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή η κριτική στρέφεται στη διερεύνηση των όρων παραγωγής 

βίας εντός της εργασιακής διαδικασίας.  

 

Όταν το αποτέλεσμα της εργασίας δεν αξιοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο (ως ημι-επεξεργασμένη 

πρώτη ύλη, ως εργαλείο, ως προϊόν), τότε το μαρξικό κείμενο αναφέρει ότι το εργασιακό προϊόν ή το 

εργασιακό αντικείμενο γενικά «υπόκειται στην καταστρεπτική βία του φυσικού μεταβολισμού» (Κ/1: 

158). Υπό αυτή την έννοια, η δυνατότητα χωρισμού της εργασίας από τους υλικούς όρους 
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πραγμάτωσής της είναι αυτή στην οποία μπορούμε να εντοπίσουμε τη μήτρα παραγωγής της βίας 

(Gewalt): 

Μια μηχανή που δεν χρησιμεύει στην εργασιακή διαδικασία είναι άχρηστη. Εκτός αυτού 

υπόκειται στην καταστρεπτική βία του φυσικού μεταβολισμού. Το σίδερο σκουριάζει, το 

ξύλο σαπίζει. Το νήμα που δεν υφαίνεται ή δεν πλέκεται είναι χαλασμένο βαμβάκι (Κ/1: 

158). 

 

Τα παραδείγματα του κειμένου μας δείχνουν ότι όταν τα εργασιακά αποτελέσματα δεν εισέρχονται 

ως όροι είτε της ατομικής είτε της παραγωγικής κατανάλωσης εισπράττουν ως συνέπεια τη βία της 

φύσης. Ο χωρισμός λοιπόν της εργασίας από το αντικείμενο της στο συγκεκριμένο επίπεδο αφαίρεσης 

είναι μήτρα βίας μεταξύ φύσης και αντικειμένου. 

 

Υλικοί όροι                 ν(διάζευξη)     Εργασιακό υποκείμενο 
 

Βία 

 

Χωρισμός όμως σημαίνει την αποσύνδεση του υλικού από την ανθρώπινη προθετικότητα, από τους 

σκοπούς της ατομικής και παραγωγικής κατανάλωσης. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση της ατομικής 

κατανάλωσης, αν το εργασιακό υποκείμενο χωριστεί ολοκληρωτικά από το προϊόν της ανάγκης, τότε 

αναγκαία πεθαίνει. Χωρισμός εδώ σημαίνει θάνατος, αδυναμία αναπαραγωγής. Στην περίπτωση της 

παραγωγικής κατανάλωσης, αν χωριστεί το εργασιακό υποκείμενο από το μέσο παραγωγής, τότε 

ενεργοποιείται ένας μηχανισμός βίας, όπου τα πράγματα, χωρισμένα από «την έννοια και τον 

προορισμό τους εντός της διαδικασίας» δεν ανασταίνονται «εκ νεκρών» (Κ/1: 158-159). Επιστρέφουν 

στο βίαιο παιχνίδι του πλαισίου των φυσικών δυνάμεων, της αλληλεπίδρασης των φυσικών και 

χημικών τους ιδιοτήτων.   

 

Μπορούμε να κάνουμε εδώ δύο παρατηρήσεις. Στην εργασιακή διαδικασία ενέχεται εξ αρχής ένα 

στοιχείο βίας. Ας θυμηθούμε ότι ο Marx επισημαίνει: το εργασιακό υποκείμενο «αντιπαρατίθεται … 

ως μια φυσική δύναμη στο φυσικό υλικό» (Κ/1: 153). Είναι προφανές ότι η εργασία συνιστά πάντα 

μορφή άσκησης βίας έναντι του υλικού.27 Όμως υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά σε σχέση με το 

μηχανισμό βίας που ενεργοποιείται από το χωρισμό. Εργασία σημαίνει την άσκηση της παραγωγικής 

 
27 Ο Hegel (2010: 663) έχει επισημάνει ότι σε κάθε διαδικασία υπαγωγής ενός υλικού σε μια τελεολογία 
ενέχεται ένα στοιχείο μηχανικής βίας. Και για την Arendt (2000: 43-44) ισχύει ότι «ένα στοιχείο βίας ενυπάρχει 
αναπόφευκτα σε όλες τις δραστηριότητες … με τις οποίες οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν άμεσα τη φύση  … 
πρέπει να σκοτώσουμε ένα δέντρο για να αποκτήσουμε ξυλεία και πρέπει να βιάσουμε αυτό το υλικό για να 
κατασκευάσουμε τραπέζι». 
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δύναμης του εργασιακού υποκειμένου. Η φυσική του δύναμη είναι εξ αρχής υποταγμένη στην 

προεννόηση της μορφής του υλικού και στον ένσκοπο προσανατολισμό της χρήσης του. Με άλλα 

λόγια, η παραγωγική δύναμη, η οποία μετέρχεται και ασκεί βία στο υλικό, δεν επιστρέφει το τελευταίο 

στο φυσικό πλαίσιο δυνάμεων, αλλά το αποσπά από αυτό και το ανανοηματοδοτεί. Δεν είναι απλώς 

δύναμη, αλλά παραγωγική δύναμη: ήτοι δύναμη διαμεσολαβημένη από την ικανότητα προεννόησης 

και την προθετικότητα. Όταν εκλείπουν λόγω του χωρισμού η προεννόηση, η «έννοια», και η 

προθετικότητα, ο «προορισμός τους εντός της εργασιακής διαδικασίας» ενεργοποιείται ο μηχανισμός 

της βίας. Τότε όλα φαίνεται να μετατρέπονται σε φυσικές δυνάμεις και να εντάσσονται στο πλαίσιο 

της φύσης. Οι φυσικές δυνάμεις, όταν δεν εντάσσονται στην εργασιακή διαδικασία και δεν 

καθοδηγούνται από την έννοια και το σκοπό, εκδηλώνονται ως βίαιες. 

 

 

Συνείδηση  Παραγωγική δύναμη  Βούληση 

Συνείδηση              ν (διάζευξη)  Παραγωγική δύναμη 
 

 Φυσική δύναμη αντί Παραγωγικής 

 

                Βία 

 

 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τη σημασία εντοπισμού αυτής της μήτρας βίας στο αφηρημένο επίπεδο 

της εργασιακής διαδικασίας. Το μαρξικό επιχείρημα αναδεικνύει εντός της υλικότητας τη δυνατότητα 

ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού, αλλά η ίδια η υλικότητα δεν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους 

για τους οποίους πραγματώνεται αυτός ο χωρισμός. Οι λόγοι αυτοί παραμένουν εδώ απροσδιόριστοι, 

ακριβώς λόγω του ότι η υλικότητα έχει προσδιοριστεί ως σχέση ανάμεσα στη μορφή της, την εργασία, 

και το υλικό της. Η άρση αυτής της σχέσης, ο χωρισμός εργασίας και υλικού, υφίσταται ως 

δυνατότητα, αλλά οι όροι πραγματοποίησης αυτής δεν εμπεριέχονται στην ίδια την υλικότητα. Με 

άλλα λόγια, το ενδεχόμενο του χωρισμού είναι διαπιστώσιμο, αλλά οι λόγοι του όχι. Γνωρίζουμε ότι 

όλες οι ιστορικές κοινωνίες, έως σήμερα, είναι με τη μία ή την άλλη μορφή κοινωνίες χωρισμού και 

ο τρόπος που επιτελείται ιστορικά αυτός ο χωρισμός είναι που διακρίνει και τη μορφή που θα 

προσλάβει η ίδια η βία.28 Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να εντοπίσουμε μορφές βίας σε κάθε 

κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό. Προφανώς δεν πρόκειται εδώ για μια οντολογία της βίας, αλλά το 

ακριβώς αντίθετο: πρόκειται για την κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά 

ιστορικά ο μηχανισμός βίας που εντοπίζεται στο αφηρημένο επίπεδο της εργασιακής διαδικασίας. Οι 

 
28 Κάτι που αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, η υποδειγματική μελέτη του Girard (2017). 
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λόγοι ενεργοποίησης αυτού του μηχανισμού είναι ιστορικοί και κοινωνικοί. Το ιδιόμορφο της 

κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας είναι ότι επιτελεί αυτόν τον χωρισμό στην πλήρη του μορφή. Είναι 

γνωστό ότι αυτή η διαδικασία χωρισμού περιγράφεται διεξοδικά από το μαρξικό επιχείρημα ως 

διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου, όπου αυτός ο χωρισμός προσλαμβάνει 

γενετικό χαρακτήρα για την ίδια τη μορφή του κεφαλαίου, καθώς, όπως σημειώνεται, η «κεφαλαιακή 

σχέση προϋποθέτει το χωρισμό των εργατών από την ιδιοκτησία των όρων πραγματοποίησης της 

εργασίας» (Κ/1: 672).29 

 

1.2.4 Η υλιστική μελέτη του παρελθόντος 
 

Η εξέταση της εργασιακής διαδικασίας συμβάλει όχι μόνο στη θεμελίωση της ιστορίας αλλά και στην 

κατεύθυνση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να τη μελετήσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 

εδώ για μια υλιστική θεμελίωση της ίδιας της ιστορικής συνείδησης. Η δυνατότητα για την ανάδειξη 

μιας υλιστικής μελέτης του παρελθόντος θεμελιώνεται στους αφηρημένους σκοπούς της βούλησης: 

στη διάκριση ατομικής και παραγωγικής κατανάλωσης. Για την υλιστική ανάγνωση μεγαλύτερη 

σημασία έχει η παραγωγική κατανάλωση, καθώς η ατομική κατανάλωση αναφέρεται σε απολαύσεις, 

ατομικούς σκοπούς, που έχουν παρέλθει.30 Αντίθετα, στην παραγωγική κατανάλωση έχουμε την 

παραγωγή εργαλείων πάσης φύσης. Η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι τα ίχνη των εργαλείων 

λειτουργούν ως βαθμόμετρο που φανερώνουν το βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος έχει κυριαρχήσει στη 

φύση.31 Άρα, για την κριτική, το πλέον σημαντικό θεωρείται η φύση του εργασιακού μέσου. Αυτό 

δηλώνεται ρητά στην ακόλουθη διατύπωση: 

Αυτό που διαφοροποιεί τις οικονομικές εποχές [μεταξύ τους] δεν είναι το τι παράγεται, 

αλλά το πώς, με ποια εργασιακά μέσα παράγεται. Τα μέσα εργασίας δεν αποτελούν απλώς 

το βαθμόμετρο της ανάπτυξης της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης, αλλά επίσης και 

δείκτες των κοινωνικών σχέσεων εντός των οποίων επιτελείται η εργασία (Κ/1: 156). 

Από το εν λόγω παράθεμα συνάγονται: α) η σαφής ιεράρχηση ανάμεσα σε ατομική και παραγωγική 

κατανάλωση. Το ενδιαφέρον της κριτικής δεν εστιάζει στις χρηστικές αξίες που παράγονται, αλλά 

στον τρόπο που αυτές παράγονται, εν ολίγοις, στα εργαλεία, β) τα ίδια τα εργασιακά μέσα μπορούν 

 
29 Η δυνατότητα ενεργοποίησης του μηχανισμού βίας που εντοπίζει ο Marx εδώ εμφανίζεται ως συγκροτητικό 
στοιχείο της γένεσης του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, στο εικοστό τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου τόμου του 
Κεφαλαίου, με τίτλο «Η λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση», φαίνεται ότι το κεφάλαιο εδραιώνεται ως 
ιστορική μορφή μέσα από την ιστορική θεσμοποίηση αυτής της δυνατότητας.  
30 Ένα σημείο που ρητά έχει προκαταλάβει ο Hegel (2010: 663) στην Επιστήμη της λογικής, όπου σημειώνεται: 
«… το μέσο είναι ανώτερο από τους περατούς σκοπούς της εξωτερικής τελεολογίας […]. Το εργαλείο διαρκεί 
ενώ οι άμεσες απολαύσεις παρέρχονται και λησμονιούνται». 
31 Αυτό το αξιακό στοιχείο, σύμφωνα με τον Hobsbawm, αποτελεί μια ειδοποιό διαφορά της μαρξικής θεωρίας 
σε σχέση με κάθε δομο-λειτουργική θεωρία, διαφορά που της επιτρέπει να συγκρίνει διαφορετικές ιστορικές 
κοινωνίες. Βλ. Hobsbawm (1981: 22). 
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να χρησιμεύσουν ως κριτήριο διάκρισης των εποχών της ανθρωπότητας, καθώς περιέχουν 

πληροφορίες όχι μόνο για το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά για το ίδιο το 

επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων εντός των οποίων παρήχθησαν. Περαιτέρω σημασία έχει η διάκριση 

των ίδιων των εργασιακών μέσων: 

Από τα ίδια τα εργασιακά μέσα, τα μηχανικά μέσα εργασίας, το σύνολο των οποίων μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως ο σκελετός και το μυϊκό σύστημα της παραγωγής, αποτελούν πολύ 

πιο καθοριστικά χαρακτηριστικά μιας περιόδου κοινωνικής παραγωγής από εκείνα τα 

μέσα εργασίας που χρησιμεύουν μόνο ως δοχεία του εργασιακού αντικειμένου και το 

σύνολο των οποίων μπορεί εντελώς γενικά να χαρακτηριστεί ως η αγγείωση της 

παραγωγής, όπως, φερ’ ειπείν, σωλήνες, βαρέλια, καλάθια, στάμνες κ.λπ. (Κ/1: 156). 

Επομένως, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, παρά τον αφαιρετικό χαρακτήρα της εργασιακής 

διαδικασίας, από την τελευταία η κριτική αντλεί κριτήρια για τη μελέτη της ιστορίας. Μέσα από την 

ιεράρχηση της σημασίας των αφηρημένων υλικών σκοπών της ατομικής και της παραγωγικής 

κατανάλωσης και στη βάση της υπέρτερης σημασίας της παραγωγικής κατανάλωσης μπορούμε να 

διερευνήσουμε αφενός το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, αφετέρου  το επίπεδο των 

κοινωνικών σχέσεων. Επομένως είναι η παραγωγική κατανάλωση που καθορίζει την υλιστική μελέτη 

της ιστορίας. 

Στο ακόλουθο σχήμα αποτυπώνουμε τα συμπεράσματα αυτά: 

 

Υλιστική μελέτη της ιστορικής κίνησης 

Εργασιακή διαδικασία 

 

 

   Ατομική κατανάλωση        Παραγωγική κατανάλωση 

(δευτερεύουσα σημασία)       

 

       Μέσα εργασίας 

 

     Παραγωγικά μέσα    Αποθηκευτικά μέσα 

 

      Χαρακτηριστικά περιόδου κοινωνικής παραγωγής 
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1.3 Διαδικασία αξιοποίησης: ο κεφαλαιοκράτης και τα ιδεολογήματά του 
 

Στρεφόμαστε  τώρα στην ανάλυση της διαδικασίας αξιοποίησης. Με την τελευταία, η κριτική εξετάζει 

τους όρους λειτουργίας της εργασιακής διαδικασίας κατά την υπαγωγή της στην κεφαλαιοκρατική 

μορφή. Θα επικεντρωθούμε εδώ σε ορισμένα βασικά γνωρίσματα της διαδικασίας αξιοποίησης και 

θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταστοιχειώνονται ουσιώδεις στιγμές που 

εντοπίσαμε στην εργασιακή διαδικασία από την υπαγωγή της στην κεφαλαιοκρατική μορφή, δηλαδή 

στον αναδιπλασιασμό της σε διαδικασία αξιοποίησης.  

 

Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει την εργασιακή διαδικασία κατά την οποία παράγονται μόνο χρηστικές 

αξίες. Το μαρξικό επιχείρημα στρέφεται πλέον όχι στην παραγωγή χρηστικών αξιών, αλλά στην 

παραγωγή αξίας και μάλιστα υπεραξίας. Με άλλα λόγια, η κριτική πλέον εξετάζει μαζί με την 

εργασιακή διαδικασία και την αξιογενετική διαδικασία, οι οποίες από κοινού συγκροτούν την 

παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου ως «ενότητα εργασιακής διαδικασίας και αξιογενετικής 

διαδικασίας» (Κ/1: 162). Προϋπόθεση αποτελεί ότι ο κάτοχος των μέσων παραγωγής έχει αγοράσει 

εργασιακές δυνάμεις, έχει επιτελεστεί δηλαδή η ανταλλαγή κεφαλαίου και εργασίας στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας. Στο βαθμό που παράγει εκτός από χρηστική αξία και αξία, η οποία πληρώνεται από το 

κεφάλαιο και αναπληρώνεται με ένα ισοδύναμο της αξίας, τότε κάνουμε λόγο για αξιογενετική 

διαδικασία: «[ό]ταν η αξιογενετική διαδικασία διαρκεί μόνο μέχρι το σημείο όπου η αξία της 

εργασιακής δύναμης που έχει πληρωθεί από το κεφάλαιο αναπληρώνεται με ένα νέο ισοδύναμο, τότε 

είναι απλή αξιογενετική διαδικασία» (Κ/1: 169). Ωστόσο, ο Marx επισημαίνει ότι ο κεφαλαιοκράτης 

δεν ενδιαφέρεται ούτε μόνο για την παραγωγή χρηστικής αξίας ούτε μόνο για την παραγωγή αξίας, 

αλλά πρωτίστως για την παραγωγή υπεραξίας: «[δ]εν θέλει να παράγει μόνο χρηστική αξία αλλά 

εμπόρευμα, όχι μόνο χρηστική αξία αλλά αξία, και όχι μόνο αξία αλλά και υπεραξία» (Κ/1: 161). Για 

την παραγωγή υπεραξίας δεν αρκεί λοιπόν η παραγωγή της αξίας που αποτελεί το ισοδύναμο της αξίας 

της εργασιακής  δύναμης (αξιογενετική διαδικασία), αλλά προϋποθέτει την επέκταση του εργασιακού 

χρόνου πέραν του σημείου παραγωγής αξιών: «η διαδικασία αξιοποίησης δεν είναι τίποτε άλλο από 

τη διαδικασία αξιογένεσης που έχει παραταθεί πέρα από ένα ορισμένο σημείο» (Κ/1: 169). Με αυτό 

τον τρόπο εντοπίζεται από την κριτική το γεγονός που διαφοροποιεί την κεφαλαιοκρατική διαδικασία 

παραγωγής από τη διαδικασία παραγωγής εμπορευμάτων:  

Ως ενότητα εργασιακής διαδικασίας και αξιογενετικής διαδικασίας η παραγωγική 

διαδικασία είναι διαδικασία παραγωγής εμπορευμάτων· ως ενότητα εργασιακής 

διαδικασίας και διαδικασίας αξιοποίησης είναι κεφαλαιοκρατική διαδικασία παραγωγής, 

κεφαλαιοκρατική μορφή της εμπορευματικής παραγωγής (Κ/1: 171). 

 

Τα παραπάνω παρασταίνονται στο σχήμα που ακολουθεί: 
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Διαδικασία Παραγωγής Εμπορευμάτων= εργασιακή διαδικασία + αξιογενετική διαδικασία 

      

Χρηστική αξία    Αξία 

 

Κεφ/κή Διαδικασία Παραγωγής  Εμπορευμάτων= εργασιακή διαδικασία + διαδικασία αξιοποίησης 

 

        

       Χρηστική αξία        Αξία + Υπεραξία 

 

Με τον αναδιπλασιασμό της εργασιακής διαδικασίας σε διαδικασία αξιοποίησης μπορούμε να 

παρατηρήσουμε μια σειρά από μετατροπές που λαμβάνουν χώρα σε ουσιώδεις στιγμές της πρώτης. 

Οι μετατροπές αυτές είναι οι ακόλουθες:  

1.  Στη διαδικασία αξιοποίησης επέρχεται η μετατροπή της εργασίας από υποκείμενο σε μέσο 

παραγωγής υπεραξίας, σε μέσο παραγωγής του κεφαλαίου. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται στους 

διαφορετικούς ορισμούς της παραγωγικής εργασίας: παρά το ότι, από τη σκοπιά της εργασιακής 

διαδικασίας, κάθε εργασία παραγωγός χρηστικής αξίας αποτελεί παραγωγική εργασία (Κ/1: 157), ο 

Marx σπεύδει να επισημάνει ότι ο εν λόγω ορισμός δεν «επαρκεί … για την κεφαλαιοκρατική 

διαδικασία παραγωγής» (Κ/1: 157, στην υποσημείωση 7). Από τη σκοπιά της διαδικασίας 

αξιοποίησης, παραγωγική είναι μόνο η εργασία που παράγει υπεραξία.32 Όπως σημειώνεται, από τη 

σκοπιά του κεφαλαίου «η έννοια της παραγωγικής εργασίας στενεύει […]. Ο εργάτης δεν παράγει για 

τον εαυτό του αλλά για το κεφάλαιο. Δεν αρκεί λοιπόν πλέον το γεγονός ότι παράγει εν γένει. Πρέπει 

να παράγει υπεραξία. Παραγωγικός είναι μόνο εκείνος ο εργάτης που παράγει υπεραξία για τον 

κεφαλαιοκράτη ή χρησιμεύει στην αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου» (Κ/1: 468). Αυτό σημαίνει ότι ως 

υποκείμενο της συνολικής διαδικασίας παραγωγής προβάλλει πλέον ο κεφαλαιοκράτης. Όπως οι 

χρηστικές αξίες ανανοηματοδοτούνται από τη σκοπιά της διαδικασίας αξιοποίησης απλώς ως «υλικό 

υπόστρωμα, φορείς της ανταλλακτικής αξίας» (Κ/1: 161), έτσι και η εργασία μετατρέπεται σε μέσο 

παραγωγής μιας αλλότριας σκοποθεσίας. Αυτό είναι κάτι που έχει προκαταλάβει η μαρξική ανάλυση 

ήδη στο τέλος του προηγούμενου υποκεφαλαίου περί εργασιακής διαδικασίας. Εκεί λέγεται:  

Η εργασιακή διαδικασία, όπως πραγματοποιείται ως διαδικασία κατανάλωσης της 

εργασιακής δύναμης από τον κεφαλαιοκράτη, αναδεικνύει λοιπόν δύο ιδιόμορφα 

φαινόμενα (Κ/1: 160).   

 
32 Για τους ορισμούς (και τις διαφοροποιήσεις των ορισμών) της παραγωγικής αλλά και της μη-παραγωγικής 
εργασίας στο μαρξικό corpus βλ. Passas (2016: 15-24). 



 49 

Τα δύο αυτά φαινόμενα είναι αφενός ότι το σύνολο της διαδικασίας περιέρχεται υπό τον έλεγχο του 

κεφαλαιοκράτη και αφετέρου ότι το προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας ανήκει σε αυτόν. Αυτοί 

είναι οι δύο πρώτοι βασικοί χωρισμοί των λειτουργιών που παρέμεναν ενωμένες στην εργασιακή 

διαδικασία: «[ό]σο η εργασιακή διαδικασία είναι καθαρά ατομική, ο ίδιος ο εργάτης συνενώνει όλες 

τις λειτουργίες οι οποίες αργότερα χωρίζονται» (Κ/1: 467). Από τον αυτοέλεγχο μεταβαίνουμε στον 

ξένο έλεγχο. Από την ιδιοποίηση του προϊόντος μεταβαίνουμε στο χωρισμό εργασίας και ιδιοκτησίας 

του.     

 

Όσον αφορά τον κεφαλαιοκράτη, την αλλότρια σκοποθεσία, η μαρξική ανάλυση έχει δείξει νωρίτερα, 

στο κεφάλαιο για τη μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο ότι: 

Το αντικειμενικό περιεχόμενο της κυκλοφορίας αυτής -η αξιοποίηση της αξίας- είναι ο 

υποκειμενικός σκοπός του, και μόνο εφόσον η αυξανόμενη ιδιοποίηση του αφηρημένου 

πλούτου είναι το μοναδικό παρωθητικό κίνητρο των ενεργειών του λειτουργεί ως 

κεφαλαιοκράτης ή ως προσωποποιημένο κεφάλαιο, προικισμένο με βούληση και 

συνείδηση (Κ/1:129).     

Ο κεφαλαιοκράτης έχει οριστεί λοιπόν ως προσωποποίηση μιας καθαρά οικονομικο-κοινωνικής 

λειτουργίας, που είναι ιστορικά παραγμένη: προϋποθέτει τον ιστορικό χωρισμό της εργασίας από τα 

μέσα αναπαραγωγής της. Η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, ο έλεγχος της από τον 

κεφαλαιοκράτη αναπροσδιορίζουν τόσο την καταπόνηση των οργάνων του εργασιακού υποκειμένου 

όσο και τη στιγμή της προσοχής. Για την καταπόνηση καθοριστικό στοιχείο είναι πλέον ο χρόνος 

εργασίας.33 Υπάρχει εδώ ένα ελάχιστο αρνητικό όριο: δεν μπορεί να κατέλθει κάτω από το χρονικό 

σημείο στο οποίο η διαδικασία αξιοποίησης θα ήταν απλώς διαδικασία αξιογένεσης, διότι σε αυτή την 

περίπτωση δεν έχουμε παραγωγή υπεραξίας, παραγωγή κεφαλαίου. Το ερώτημα του αν υπάρχει 

ανώτατο όριο δεν θεματοποιείται εδώ, παραμένει εκκρεμές και αποτελεί το βασικό προς επίλυση 

ζήτημα του 8ου κεφαλαίου περί εργάσιμης ημέρας, το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η προσοχή του κεφαλαιοκράτη έγκειται στη διασφάλιση ότι «η 

[εργασιακή, Ν.Φ] δύναμη πρέπει να ξοδευτεί με τον συνήθη μέσο βαθμό καταπόνησης, με τον 

κοινωνικά συνήθη βαθμό έντασης» (Κ/1: 170). Και μάλιστα η κεφαλαιοκρατική προσοχή θέτει ως 

μοναδικό νόμο της να μην υφίσταται καμία «άσκοπη κατανάλωση πρώτης ύλης και μέσων εργασίας» 

(Κ/1:170). Η αναφορά του Marx σε αυτό το σημείο σε «ποινικό κώδικα» του κεφαλαιοκράτη μας 

υπενθυμίζει ότι ο βαθμός ελέγχου της εργασίας από το κεφάλαιο προσλαμβάνει εξουσιαστικά 

 
33 Είναι σαφές ότι για τον Marx η κατηγορία του χρόνου εργασίας συνιστά στοιχείο υλικότητας (Κ/3: 293).Στην 
αφηρημένη εργασία, ο χρόνος βέβαια συλλαμβάνεται υπό την αφηρημένη μορφή της σχέσης παρελθόντος, 
παρόντος και μέλλοντος. Η κατηγορία του χρόνου εργασίας ως τέτοια δεν μπορεί να θεματοποιηθεί εντός της 
αφηρημένης εργασιακής διαδικασίας, δεδομένου της αφαίρεσης από κάθε ιστορική κοινωνική μορφή από την 
οποία εξαρτάται. 
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χαρακτηριστικά και μάλιστα με δομικό τρόπο, δεδομένου ότι δεν αναφέρεται σε ατομικά γνωρίσματα 

των μεμονωμένων κεφαλαιοκρατών: η παραβίαση αυτού του νόμου επισύρει κυρώσεις, καθώς κάθε 

άσκοπη κατανάλωση δεν εισέρχεται στο «προϊόν της αξιογένεσης».  

2. Μια δεύτερη μετατροπή αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται οι αφηρημένοι σκοποί της 

εργασιακής βούλησης της εργασιακής διαδικασίας, δηλαδή η ατομική και η παραγωγική κατανάλωση, 

στην αξιογενετική διαδικασία και τη διαδικασία αξιοποίησης αντίστοιχα. Αυτό μας δείχνει ότι η 

υλικότητα συνιστά μια αναγκαιότητα για το ίδιο το κεφάλαιο, από την οποία δεν μπορεί να αφαιρέσει 

αλλά μόνο να αναπροσδιορίσει. Μπορεί μόνο να την αναπαράγει με άλλη μορφή. Η αξιογενετική 

διαδικασία αφορά την παραγωγή αξίας ίσης με το ποσό της εργασίας που δαπανήθηκε. Από τη σκοπιά 

του κεφαλαίου αυτό αφορά την ατομική κατανάλωση του εργάτη. Η διαδικασία παραγωγής υπεραξίας 

αναφέρεται σε κάθε χρονική στιγμή υπέρβασης της αξιογενετικής διαδικασίας. Από τη σκοπιά του 

κεφαλαίου, αυτή αφορά την παραγωγική κατανάλωση του εργάτη. Επομένως σχηματικά έχουμε: 

 

Ατομική κατανάλωση = αξιογενετική διαδικασία 

Παραγωγική κατανάλωση = διαδικασία αξιοποίησης = παραγωγή υπεραξίας 

 

3. Η εργασιακή συνείδηση ως ικανότητα προεννόησης των μορφών του υλικού υπάγεται σε και 

αναπροσδιορίζεται ως υπολογιστικό πνεύμα του κεφαλαιοκράτη που σκοποθετείται ασφαλώς από το 

αντικειμενικό του περιεχόμενο, τον υποκειμενικό του σκοπό: την αξιοποίηση της αξίας. Ο Marx 

επισημαίνει σχετικά:  

Ο κεφαλαιοκράτης μας έχει προβλέψει [υπογράμμιση δική μας, Ν.Φ] την περίπτωση που 

τον κάνει να γελά. Ο εργάτης βρίσκει λοιπόν στο εργαστήριο τα απαραίτητα μέσα 

παραγωγής όχι μόνο για μια εξάωρη αλλά για μια δωδεκάωρη εργασιακή διαδικασία 

(Κ/1:168).  

4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αναπροσδιορισμός της συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου ως ικανότητας αναστοχασμού του κεφαλαιοκράτη. Αυτό λαμβάνει τη μορφή ενός 

μονολόγου του τελευταίου. Ο κεφαλαιοκράτης, ως ιστορικά ανεπτυγμένη μορφή συνείδησης και αφού 

έχει περατωθεί η διαδικασία αξιοποίησης, αναρωτιέται αν και κατά πόσο έχει πετύχει τον σκοπό του, 

δηλαδή το κέρδος, αφού «σκοπός [του κεφαλαιοκράτη είναι, Ν.Φ] μόνο η ακατάπαυστη κίνηση του 

κερδίζειν» (Κ/1: 129). Με το μονόλογο η κεφαλαιοκρατική συνείδηση διχάζεται και συνεπώς 

αναδιπλασιάζεται. Ξεκινά ένας εσωτερικός διάλογος του κεφαλαιοκράτη με τον άλλο του εαυτό, τον 

ιδεολογικό του εκπρόσωπο της χυδαίας πολιτικής οικονομίας, καθώς ο κεφαλαιοκράτης «γνωρίζει 

καλά τα κατατόπια στη χυδαία οικονομία» (Κ/1:166. Είναι ενδεικτικό ότι ο Marx παραπέμπει κατά 

μήκος αυτής της επιχειρηματολογίας στους Say, Bastiat και MacCulloch). Η μαρξική ανάλυση 

αποκαλύπτει εδώ μια σειρά από συνειδησιακά περιεχόμενα και ιδεολογήματα, τα οποία έχουν σαν 
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πρόθεση να συσκοτίσουν την εξήγηση της παραγωγής υπεραξίας (το ότι ο κεφαλαιοκράτης έχει 

επίγνωση ότι υπεραξία = χρόνος εργασίας θα αποκαλυφθεί με ολέθριες συνέπειες στο κεφάλαιο περί 

εργάσιμης ημέρας). Διακρίνουμε εδώ τις ακόλουθες στιγμές:   

Πρώτον: Υπό το φόβο ότι η διαδικασία αξιοποίησης δεν απέδωσε κέρδος, η πρώτη αντίδραση που 

χαρακτηρίζει τον κεφαλαιοκράτη της ιστορίας μας είναι η απειλή. Συγκεκριμένα, απειλεί ότι δεν θα 

ξαναεπενδύσει στην παραγωγή και ότι θα αγοράζει έτοιμο το εμπόρευμα στη  αγορά (Κ/1: 166). Ο 

Marx αντιπαρέρχεται, από τη μια μεριά, το εν λόγω επιχείρημα με το κριτήριο της γενίκευσης: αν όλοι 

οι κεφαλαιοκράτες πραγματοποιήσουν την εν λόγω απειλή δεν θα έχουμε παραγωγή εμπορευμάτων. 

Η απειλή όμως, από την άλλη μεριά, δεν φανερώνει τίποτε άλλο παρά την επίγνωση της εξουσίας που 

διαθέτει ως ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής.   

Δεύτερον: από την απειλή μεταπίπτει στην κατήχηση. Αντί τα επενδυμένα χρήματα να τα ξοδέψει για 

την προσωπική του ευχαρίστηση τα επένδυσε παραγωγικά. Με αυτό τον τρόπο επανέρχεται στην 

προτεσταντική αρετή της εγκράτειας: «[θ]α έπρεπε κανείς να λάβει υπόψη την εγκράτειά του. Θα 

μπορούσε να έχει κατασπαταλήσει τα 15 σελίνια του. Αντί γι’ αυτό τα κατανάλωσε παραγωγικά» 

(Κ/1: 166). Αυτή η επάνοδος όμως σηματοδοτεί το ενδεχόμενο «να ξανακυλήσει στο ρόλο του 

αποθησαυριστή» (Κ/1:166), που δεν είναι παρά «σαλεμένος κεφαλαιοκράτης» (Κ/1:129). Πρόκειται 

για χαρακτηρολογική παλινδρόμηση: θυσία της σαρκικής επιθυμίας υπέρ του χρυσού φετίχ, ασκητική 

και απόσυρση αξίας από την κυκλοφορία, αντί για αξιοποίηση της αξίας.34 Ο τελευταίος θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί ως σκιάχτρο για την κεφαλαιοκρατική συνείδηση, καθότι η 

τελευταία αποσκοπεί σε όλο το δυνατό περισσότερο κέρδος, ενώ για τον θησαυριστή, ως πρωτό-

νεωτερική μορφή συνείδησης, η επιδίωξη του κέρδους πραγματοποιείται μόνο εις βάρος του εαυτού 

του.35 Εν ολίγοις, η επίκληση στην εγκράτεια αποδεικνύεται υποκριτική. 

Τρίτον: η επόμενη κίνηση σε αυτό το μονόλογο είναι η επίκληση της κοινωνικής του χρησιμότητας. 

Μέσα από την επένδυσή του, ο κεφαλαιοκράτης θεωρεί ότι προσφέρει στην κοινωνία: η κοινωνική 

λειτουργία μεταφράζεται σε κοινωνική υπηρεσία. Αντί δηλαδή ο κεφαλαιοκράτης να αποθησαυρίζει, 

ο ίδιος κρίνει ότι βοηθά την κοινωνία με τη διάθεση υλικών και μέσων διαβίωσης στον εργάτη, χωρίς 

τα οποία δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η κοινωνία: «το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας αποτελείται 

 
34 Στο τρίτο κεφάλαιο του μαρξικού έργου (Κ/1: 106-110), γίνεται ειδική μνεία από την κριτική για τον πρωτο-
κεφαλαιοκρατικό χαρακτήρα που ενέχεται στη λογική του θησαυρισμού. Ο θησαυριστής λειτουργεί ως βασικό 
προς άρση εμπόδιο για την ανάγκη της αέναης κίνησης του χρήματος στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. 
Ο Marx προϋποθέτει εδώ τις αναπτύξεις αυτές και θέτει το χαρακτήρα του θησαυριστή ως αρνητικό όριο για 
τον κεφαλαιοκράτη της διαδικασίας αξιοποίησης.  
35 Πρβλ. επίσης ΘΥ/3: 316-317 «ο σχηματισμός αποθεμάτων  δεν είναι καθόλου κάτι που χαρακτηρίζει την 
κεφαλαιοκρατική παραγωγή, παρ’ όλον ότι, μια και η παραγωγή και η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από κάθε 
άλλη φορά, μεγαλύτερη είναι και η μάζα των εμπορευμάτων που βρίσκεται στην αγορά -η μάζα που βρίσκεται 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Εδώ εξακολουθεί να διαφαίνεται πάντα η ανάμνηση της σώρευσης που κάνει ο 
θησαυριστής, του θησαυρού». 
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από τέτοιους φουκαράδες, δεν έχει αυτός προσφέρει στην κοινωνία μια ασύγκριτη υπηρεσία με τα 

μέσα παραγωγής του, το βαμβάκι και το αδράχτι του, αλλά και μια υπηρεσία που επεκτείνεται στον 

ίδιο τον εργάτη, τον οποίο επιπλέον προμήθευσε με μέσα διαβίωσης;» (Κ/1: 167). Η κοινωνική 

αναγκαιότητα μεθερμηνεύεται εδώ ως κοινωνική έγνοια. Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτή η αντίληψη 

γεννά τη φετιχιστική στρέβλωση ότι η κεφαλαιοκρατική παραγωγή βασίζεται σε υπηρεσίες, εν ολίγοις 

σε παραγωγή χρηστικών αξιών και μόνο. Όπως σημειώνει ο Marx: «Άλλωστε εδώ δεν πρόκειται για 

υπηρεσίες. Μια υπηρεσία δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από το ωφέλιμο αποτέλεσμα μιας χρηστικής 

αξίας, είτε ενός εμπορεύματος είτε της εργασίας» (Κ/1: 167).    

 

Όλα αυτά τα ιδεολογήματα όμως ανατρέπονται από την ίδια πρακτική του κεφαλαιοκράτη. Η 

αντιστροφή συντελείται στο επίπεδο της πράξης, το οποίο αναιρεί όλες τις παραπάνω σκέψεις. Ο 

κεφαλαιοκράτης σύμφωνα με την κριτική σταματά την λιτανεία, αφού ως πρακτικός άνθρωπος έχει 

γνώση του τι συμβαίνει στον τόπο της παραγωγής: «[μ]ας ξεγέλασε με όλη αυτή τη λιτανεία του. Δεν 

δίνει δεκάρα για όλα αυτά … Αυτός ο ίδιος είναι ένας πρακτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν σκέφτεται 

μεν πάντα τι λέει έξω από την επιχείρησή του, αλλά γνωρίζει πάντα τι κάνει μέσα στην επιχείρησή 

του» (Κ/1: 167).  

 

Πρέπει εδώ συμπερασματικά να επισημανθεί: ενώ ο κεφαλαιοκράτης πραγματοποιεί την παραπάνω 

«λιτανεία» των ιδεολογημάτων, παραμένοντας όμως ουσιαστικά αδιάφορος για όλα αυτά, οι 

θεωρητικοί της χυδαίας πολιτικής οικονομίας αναλαμβάνουν χρέη ιδεολόγου. Με τα λόγια του Marx, 

ο κεφαλαιοκράτης «[δ]εν δίνει δεκάρα για όλα αυτά [για τη λιτανεία και το κήρυγμα που έκανε, Ν. 

Φ.]. Εναποθέτει τέτοιες και παρόμοιες φαύλες υπεκφυγές και κούφια κόλπα στους καθηγητές της 

πολιτικής οικονομίας που πληρώνονται ειδικά γι’ αυτό» (Κ/1: 167).  Αυτό που προκύπτει από την 

μαρξική τοποθέτηση είναι το ακόλουθο: ενώ ο κεφαλαιοκράτης βρίσκεται εντός της παραγωγής και 

γνωρίζει τον τρόπο ώστε να αποκομίσει κέρδος παρατείνοντας το χρόνο εργασίας πέρα από τη 

διαδικασία αξιογένεσης, ο οικονομολόγος από την άλλη είναι αυτός που αναλαμβάνει να αποκρύψει 

την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης, με μια δέσμη επιχειρημάτων που διαστρέφουν, 

αντιστρέφουν και εξωραΐζουν την πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν καταμερισμό εργασίας 

ανάμεσα στον πρακτικό φορέα του κεφαλαίου, τον κεφαλαιοκράτη, και τον θεωρητικό φορέα του, τον 

χυδαίο θεράποντα της πολιτικής οικονομίας που λειτουργεί ως φορέας νομιμοποίησης της 

εκμετάλλευσης. Ως φορέας νομιμοποίησης της εκμετάλλευσης συνιστά ιδεολογική μορφή 

συνείδησης. Η μαρξική κριτική συγκροτείται λοιπόν με ένα διττό στόχο: αφενός ως κριτική του 

πραγματικού φορέα, αφετέρου ως κριτική του θεωρητικού φορέα. Επομένως, προκύπτει ο διπλός 

στόχος της κριτικής: από τη μια κριτική στο αντικείμενο, στους όρους διαμόρφωσής του, δηλαδή στον 
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κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και από την άλλη στη θεωρία πρόσληψής του, άρα στην πολιτική 

οικονομία, ειδικότερα δε στη χυδαία πολιτική οικονομία την οποία διακρίνει ρητά από την κλασική.36 

 

Από τη διαδικασία αξιοποίησης τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί εντός του 

ορίζοντα του πεδίου της τελευταίας: ποιο είναι το μέγεθος της χρονικής επέκτασης πέραν του σημείου 

της διαδικασίας αξιογένεσης, του σημείου εκείνου δηλαδή πέρα από το οποίο ξεκινά η παραγωγή 

υπεραξίας;37 Για την απάντηση στο εν λόγω ερώτημα πρέπει να στραφούμε στην ανάλυση της 

εργάσιμης ημέρας.  

  

 
36 Για τη διάκριση κλασικής και χυδαίας πολιτικής οικονομίας παραπέμπουμε σε μια από τις πιο καθαρές 
διατυπώσεις του Marx: «Για να το τονίσω μια και καλή, υπό τον όρο κλασική πολιτική οικονομία εννοώ όλη 
την οικονομική επιστήμη από τον W. Petty και μετά η οποία ερευνά την εσωτερική συνάφεια του αστικού 
τρόπου παραγωγής σε αντίθεση προς τη χυδαία οικονομία, η οποία γυροφέρνει μόνο εντός τής επιφαινόμενης 
συνάφειας και, για να προσφέρει μια αληθοφανή κατανόηση, τρόπον τινά, των πιο χοντροκομμένων 
φαινομένων και της καθημερινής αστικής ανάγκης, μηρυκάζει διαρκώς εκ νέου το υλικό που προ πολλού έχει 
αναδειχτεί από την επιστημονική οικονομία, αλλά κατά τα άλλα περιορίζεται στο να συστηματοποιεί, να 
σχολαστικοποιεί και να διακηρύττει ως αιώνιες αλήθειες τις κοινότοπες και αυτάρεσκες αντιλήψεις των 
αστικών πρακτόρων της παραγωγής για τον δικό τους καλύτερο κόσμο» (Κ/1: 61). 
37 Να σημειώσουμε εδώ ότι η διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος κατά αυτόν τον τρόπο είναι σχηματική, 
καθώς υπεραξία παράγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου. Πρβλ. Κ/1: 196-198. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Το εργασιακό υποκείμενο ως υποκείμενο διεκδίκησης: η ρύθμιση για την 
εργάσιμη ημέρα 

 

Εισαγωγή 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώσαμε ότι, στη διαδικασία αξιοποίησης, η παραγωγή υπεραξίας 

αφορά την επέκταση του χρόνου εργασίας πέραν της διαδικασίας αξιογένεσης. Στον κεφαλαιοκρατικό 

τρόπο παραγωγής όμως, το πρόβλημα της επέκτασης της εργασίας πέραν του σημείου της 

αξιογενετικής διαδικασίας μετασχηματίζεται στο πρόβλημα του μεγέθους της εργάσιμης ημέρας και 

του καθορισμού του. Εισαγωγικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτός ο μετασχηματισμός οφείλεται 

στο χαρακτήρα του ίδιου του τρόπου παραγωγής. Η εδραίωσή του προϋποθέτει ιστορικά τη 

χειραφέτηση της νεωτερικής κοινωνίας τόσο από τους φυσικούς καθορισμούς της αγροτικής κατά 

βάση προ-αστικής οικονομίας (φυσική οικονομία) όσο και από τις εξω-οικονομικού χαρακτήρα 

εθιμικές και νομικές ρυθμίσεις που την χαρακτήριζαν.38 Με δεδομένο ότι εδώ εκλείπει, τουλάχιστον 

αρχικά, ο εξω-οικονομικός καταναγκασμός, τίθεται το ερώτημα περί του ποιος καθορίζει τα όρια της 

εργάσιμης ημέρας. Η απάντηση φαντάζει αρχικά προφανής: οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των όρων της 

κοινωνικής αναπαραγωγής. Όπως γνωρίζουμε από την ανταλλαγή που επιτελέστηκε στο πλαίσιο της 

απλής κυκλοφορίας, το πρόβλημα τίθεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη, αλλά 

για δύο: τον χρηματοκάτοχο και τον κάτοχο εργασιακής δύναμης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα λοιπόν 

δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου, είναι ένα βαθύτατα ταξικό και πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να επισημάνουμε, 

τέλος, ότι οι αναλύσεις που ακολουθούν αφορούν το λογικό επίπεδο ανάπτυξης της άντλησης 

απόλυτης υπεραξίας. Σε καμία περίπτωση δεν προϋποτίθενται εδώ ως συστατικοί οι όροι που 

αναπτύσσονται στην ενότητα περί σχετικής υπεραξίας. 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εντοπίσαμε τις πλέον αφηρημένες μορφές συνείδησης και βούλησης: 

αφενός της εργασίας ως υποκειμένου στην εργασιακή διαδικασία, αφετέρου του κεφαλαιοκράτη στη 

διαδικασία αξιοποίησης. Η κάθε μορφή εξετάστηκε μεμονωμένα. Με την ανάλυση της εργάσιμης 

ημέρας έχουμε την πρώτη συσχέτιση των δύο κεντρικών μορφών συνείδησης στο Κεφάλαιο 

(κεφαλαιοκράτης και εργάτης), η οποία σκηνοθετείται από την κριτική ως διάλογος. Ωστόσο, από το 

 
38 Πρβλ. Postone (1994: 211) όπου σημειώνεται: «Η κίνηση για ίσες μονάδες χρόνου … συγκροτήθηκε 
ιστορικά. Η εργάσιμη ημέρα είχε οριστεί με όρους χρονικότητας που δεν ήταν εξαρτημένη μεταβλητή των 
εποχιακών μεταβολών στη διάρκεια  του φωτός και του σκότους». Το ιστορικό βάθος των αγώνων για την 
εργάσιμη ημέρα αναδεικνύεται από τις μελέτες του Le Goff (1980: 47), όπου εξετάζεται αυτό το πρόβλημα το 
14ο αιώνα έστω και σποραδικά. 
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διάλογο αυτό δεν προκύπτει με άμεσο τρόπο η σταθεροποίηση, η ειρήνευση του αντικειμένου. 

Αντιθέτως, παράγεται αστάθεια και απροσδιοριστία (βία), ο ίδιος ο ταξικός αγώνας, αλλά εν τέλει και 

η αναγκαιότητα της εξω-οικονομικής παρέμβασης υπό τη μορφή της πολιτικής ρύθμισης.  

 

Με τις αναλύσεις για την εργάσιμη ημέρα, η διαλεκτική έκθεση των κατηγοριών αναγνωρίζει για 

πρώτη φορά ένα εσωτερικό όριο, αναγνωρίζει δηλαδή ότι η λύση του προβλήματος δεν δύναται να 

εκτεθεί με καθαρά εννοιακό τρόπο.39 Επομένως καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στο ιστορικό υλικό, 

όχι ως κατάληξη της διαλεκτικής έκθεσης των κατηγοριών, αλλά ως αναγκαίος όρος για να επανέλθει 

σε αυτή (μετάβαση στη σχετική υπεραξία, στον ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής). Με άλλα 

λόγια, η κριτική αναγνωρίζει ότι μόνο μέσω της αναφοράς στην ιστορική εμπειρία ως εσωτερικού 

στοιχείου της έκθεσης των κατηγοριών είναι δυνατή η συνέχιση της έκθεσης.40  

 

Για την προβληματική της συνείδησης αυτό σημαίνει αντίστοιχα ότι, ενώ γίνεται ρητή αναφορά στις 

δύο βασικές χαρακτηρολογικές μάσκες, η κριτική εντοπίζει και άλλες μορφές συνείδησης, 

συγκυριακού, ιστορικού χαρακτήρα. Αυτό θέτει ένα πρόβλημα για την ανάλυσή μας: σε ποιο βαθμό 

οι ιστορικές αυτές μορφές συνείδησης συγκλίνουν ή αποκλίνουν από την αντίστοιχη 

χαρακτηρολογική μάσκα; Εισαγωγικά μπορούμε να πούμε ότι ο βαθμός απόκλισης είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος για την εργατική τάξη, καθώς η συγκρότηση της συνείδησής της προϋποθέτει ακριβώς 

την ίδια τη διαδικασία του ταξικού αγώνα ως διαδικασία έστω και μερικής διάρρηξης της 

χαρακτηρολογικής της μάσκας, να αποτελεί απλώς και μόνο προσωποποίηση του χρόνου εργασίας. 

Με άλλα λόγια, η συγκρότηση της συνείδησής της απαιτεί τη διάρρηξη της χαρακτηρολογικής εκείνης 

μάσκας που φέρει λόγω της υπαγωγής της στο κεφάλαιο. Αυτό δεν ισχύει για τη χαρακτηρολογική 

μάσκα του κεφαλαιοκράτη, που λειτουργεί με συνέπεια ως προσωποποίηση της αυτοαξιοποίησης της 

αξίας τόσο εντός της παραγωγής όσο και στον ταξικό αγώνα. Είναι ακριβώς αυτή η συνέπεια του 

κεφαλαίου που καθιστά αναγκαία την παρέμβαση του κράτους. Επιπλέον, η στροφή στο ιστορικό 

αντικείμενο αναδεικνύει και τη σημασία μορφών συνείδησης διακριτών από τις ταξικά συγκροτημένες 

σκοπιές του κεφαλαίου και της εργασίας: πρόκειται για τους κρατικούς λειτουργούς που συναντάμε 

σε πολλά σημεία του κειμένου. Η διερεύνηση αυτών των μορφών είναι κρίσιμη για να κατανοηθεί ο 

σύνθετος χαρακτήρας του ταξικού αγώνα και να αναδειχθεί η διάστασή του ως διευρυμένου πεδίου 

αντινομικής δημοσιότητας. Η δημοσιότητα είναι διευρυμένη, διότι ο ταξικός αγώνας, αν και 

διεξάγεται κατά βάση ανάμεσα στην κεφαλαιοκρατική και την εργατική τάξη, επηρεάζει και πλήττει 

 
39 Για τα όρια της τυπικής ανάλυσης και την αναγκαιότητα προσφυγής στο ιστορικό υλικό πρβλ. Δρόσος (1990: 
126). 
40 Για τους Müller και Neusüss (1975: 60) αν και η προσφυγή στο ιστορικό υλικό στο μαρξικό corpus έχει 
πραγματολογικό και πολιτικό χαρακτήρα αναγκαία εντάσσεται στην διαλεκτική έκθεση των κατηγοριών του 
Κεφαλαίου. 
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το σύνολο της κοινωνίας. Είναι αντινομική, διότι αποτυπώνει για εμάς το γεγονός ότι στον ταξικό 

αγώνα αφενός προβάλλονται αντιθετικές, ταξικές διεκδικήσεις υπό τη μορφή επιχειρημάτων, 

διαβεβαιώσεων, συχνά δε και αποσιωπήσεων, πιέσεων, εξαπατήσεων κ.λπ., ενώ, αφετέρου, 

καταδεικνύει και την αντιφατική εμπλοκή του κράτους σε αυτόν.           

 

Από λογική άποψη, το κεφάλαιο περί εργάσιμης ημέρας μπορεί να εξεταστεί ως μια κίνηση μετάβασης 

από τα όρια στους όρους. Το κεφάλαιο προσπαθεί εγγενώς να διαρρήξει τα όρια της εργάσιμης 

ημέρας. Με τον τρόπο αυτό όμως, το κεφάλαιο, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θέτει την ίδια την ύπαρξη 

της κοινωνίας σε κίνδυνο.41 Σε αυτή την απειλή αντιπαρατίθεται αρχικά η εργατική τάξη και εν τέλει 

το κράτος, με τη μεσολάβηση των οποίων τα όρια της εργάσιμης ημέρας αναγνωρίζονται και 

μετατρέπονται σε όρους αναπαραγωγής της κοινωνίας. Ο ταξικός αγώνας αφορά αφενός τη 

συνειδητοποίηση των ορίων από την εργατική τάξη ως όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής, καθώς η 

κανονική αναπαραγωγή της εργατικής τάξης είναι συγχρόνως αναγκαίος όρος της αναπαραγωγής της 

κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, και αφετέρου το ρόλο των κρατικών λειτουργών (γιατροί, επιθεωρητές 

αλλά και το κοινοβούλιο) για την επιβολή των κρατικών ρυθμίσεων μέσω των οποίων διενεργείται 

αυτή η μετάβαση από τα όρια στους όρους σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας. Εν ολίγοις, ενώ το 

κεφάλαιο δεν συνειδητοποιεί ότι η δράση του απειλεί τους γενικούς όρους αναπαραγωγής, 

αναγκάζεται σε αυτή τη συνειδητοποίηση από τον ταξικό αγώνα και την κρατική ρύθμιση. Η κρατική 

θέσπιση ορίων για την εργάσιμη ημέρα σηματοδοτεί παράλληλα και την προσωρινή αναστολή του 

ταξικού αγώνα, την ειρήνευση που απέτυχε να εδραιώσει ο διάλογος του κεφαλαιοκράτη με τον 

εργάτη. Με αυτόν τον τρόπο όμως αναδεικνύεται ένας νέος προσδιορισμός, κρίσιμος για την 

προβληματική της συνείδησης: το ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου. Το ζήτημα αυτό δεν τίθεται στην 

κεφαλαιοκρατική κοινωνία με τον τρόπο που το αιτείται η ίδια η κριτική, καθώς, για τον Marx, η 

ρύθμιση πρέπει να «γίνεται μέσω του άμεσου συνειδητού ελέγχου της κοινωνίας πάνω στον εργάσιμο 

χρόνο της» (CW/ 42: 515). Στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, ο έλεγχος «της κοινωνίας πάνω στον 

εργάσιμο χρόνο της» δεν πραγματοποιείται με άμεσο τρόπο, αλλά μέσω του κράτους, χωρίς να έχει 

αρθεί, με άλλα λόγια, ο χωρισμός κοινωνίας και κράτους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό είναι κρίσιμο 

για την προβληματική της συνείδησης, καθώς είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην 

κεφαλαιοκρατική κοινωνία ο συνειδητός έλεγχος των όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής. Έτσι, η 

κρατική ρύθμιση ανάγεται σε έναν αρχικό, αναγκαίο όρο και δείγμα του τρόπου με τον οποίο η 

 
41 Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Jameson (2011: 113) ισχυρίζεται αφοριστικά ότι «το 
κεφάλαιο 8 δεν είναι σε καμία περίπτωση για την εργασία: είναι σχετικά με την αδυνατότητα της ακραίας 
εργασίας, και σχετικά με το σώμα στο χείλος της εξουθένωσης». Μια τέτοια τοποθέτηση, λόγω του σχηματικού 
της χαρακτήρα, θεωρούμε ότι δεν εξαντλεί από μόνη της τα περιεχόμενα της μαρξικής ανάλυσης του 8ου 
κεφαλαίου περί εργάσιμης ημέρας.  
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κοινωνία τίθεται έστω και μερικώς ως υποκείμενο, μια προβληματική που είναι συναφής και πέραν 

του ορίζοντα της αυτοαξιοποίησης του κεφαλαίου.  

 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου αυτού δομείται στη βάση τριών θεματικών: 

α) Θα εξετάσουμε αρχικά το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της μαρξικής ανάλυσης, στο οποίο 

συμπυκνώνονται μια σειρά ζητημάτων: η έννοια του ορίου, η διαλογική αντιπαράθεσή των δύο 

βασικών δρώντων, η σχέση δικαιωμάτων και βίας, η συγκρότηση των τάξεων και η αναγκαιότητα του 

ταξικού αγώνα, η ιστορικότητα, τέλος, του προβλήματος της εργάσιμης ημέρας. 

β) Θα εξετάσουμε στη συνέχεια την κίνηση των τάξεων σε επίπεδο ταξικού αγώνα: θα εστιάσουμε 

αφενός στην ιστορική δράση της τάξης των κεφαλαιοκρατών, αφετέρου στην αντίστοιχη της 

εργατικής τάξης και θα επιχειρήσουμε συγχρόνως να δείξουμε τον τρόπο εμπλοκής του κράτους στον 

ταξικό αγώνα. 

γ) Τέλος, θα επιχειρήσουμε να συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα από την ανάλυσή μας σε σχέση 

με τη μεθοδολογική και πολιτική σημασία της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας και το πρόβλημα των 

αξιών στο μαρξικό κείμενο. 

 

2.1 Θεμελίωση του θεωρητικού πλαισίου 
 
Θα προσπαθήσουμε εδώ να εξετάσουμε ορισμένες θεωρητικές πλευρές που συγκροτούν το πλαίσιο 

εξέτασης της εργάσιμης ημέρας. Θα εστιάσουμε σε πέντε σημεία: 

α) Το πρώτο αφορά τους λόγους για τους οποίους η εργάσιμη ημέρα συνιστά πρόβλημα. Θα 

εξετάσουμε τους όρους με τους οποίους αντιμετωπίζει η κριτική την προβληματική της εργάσιμης 

ημέρας, καθώς και τους λόγους που συνιστά πρόβλημα που πρέπει κατ’ ανάγκη να οριοθετηθεί. 

β) Το δεύτερο σημείο αφορά το σκηνοθετημένο διάλογο μεταξύ κεφαλαιοκράτη και εργάτη. Από την 

μια έχουμε τον κεφαλαιοκράτη, ο οποίος προβάλει την αξίωση να εκμεταλλευτεί την εργασιακή 

δύναμη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Από την άλλη ο εργάτης προβάλει τους λόγους για τους 

οποίους η αξίωση του κεφαλαιοκράτη έρχεται σε αντίθεση με τη δική του επιβίωση. Η εργασία, 

αρθρώνοντας το δικό της λόγο, μετατρέπεται από αντικείμενο εκμετάλλευσης της διαδικασίας 

αξιοποίησης σε υποκείμενο διεκδίκησης.  

γ) Το τρίτο σημείο αφορά την προβληματική των δικαιωμάτων. Στο Κεφάλαιο, τα δικαιώματα 

εμφανίζονται αρχικά ως παράγοντας ειρήνευσης (σκοπιά της απλής κυκλοφορίας). Με βάση τη 

δικαιωματική λογική επέρχεται η συμφωνία αγοραπωλησίας της εργασιακής δύναμης. Ωστόσο, όταν 

προκύπτει το πρόβλημα της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας τα δικαιώματα μετατρέπονται από 

παράγοντας ειρήνευσης των τάξεων σε μήτρα παραγωγής βίας (ταξικός αγώνας).  

δ) Το πρόβλημα της βίας φαίνεται να απορρέει από τη μετατόπιση του λόγου περί δικαιωμάτων από 

το πεδίο της κυκλοφορίας στο πεδίο της παραγωγής. Σε αυτό το επίπεδο νομιμοποιείται η μετάβαση 
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από τις μεμονωμένες σκοπιές του κεφαλαιοκράτη και του εργάτη, όπως τις συναντήσαμε έως τώρα, 

στη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι χαρακτηρολογικές 

μάσκες του κεφαλαιοκράτη και του εργάτη παρέχουν τη δυνατότητα να μεταβεί η ανάλυση της 

κριτικής σε γενικό ταξικό επίπεδο. Από θεωρητική άποψη, το πρόβλημα ρύθμισης της εργάσιμης 

ημέρας αφορά το σύνολο των εργασιακών κλάδων, άρα η αναγκαιότητα μετάβασης στη ρύθμιση της 

εργάσιμης ημέρας συνιστά ένα οριζόντιο ταξικό πρόβλημα.42 Σε αυτό προστίθεται, από πρακτική 

άποψη, και το γεγονός ότι ο μεμονωμένος εργάτης ηττάται στον αγώνα του με τον κεφαλαιοκράτη. 

Τον αγώνα οφείλει να τον διεξάγει το σύνολο της εργατικής τάξης. Εδώ εντοπίζουμε μια 

διαφοροποίηση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, που σημειώσαμε και παραπάνω: ενώ η ορμή για 

άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας είναι ορμή του κεφαλαίου γενικά, οπότε η μετάβαση στο 

γενικό (στην κοινωνική τάξη) φαίνεται σχετικά αβίαστη στην περίπτωση του κεφαλαίου, από την 

άλλη, για την εργατική τάξη η γενικότητα της τάξης προϋποθέτει την εμπειρία του ταξικού αγώνα και 

τη συμμετοχή σε αυτόν.  

ε) Το τελευταίο σημείο αφορά την ιστορικότητα του προβλήματος της εργάσιμης ημέρας. Εδώ θα 

σταθούμε σε τέσσερις στιγμές. Η πρώτη αφορά τον ιστορικό χαρακτήρα της τυπικής υπαγωγής της 

εργασίας στο κεφάλαιο. Η δεύτερη αφορά τη διαφάνεια των όρων εκμετάλλευσης στους προ-

κεφαλαιοκρατικούς σχηματισμούς, όπου δεν καθορίζει την κοινωνική κίνηση η αξιακή μορφή. Με 

άλλα λόγια, ενώ στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή δεν είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ο 

κεφαλαιοκράτης αντλεί την υπερεργασία από τον εργάτη, στην προ-κεφαλαιοκρατική παραγωγή η 

άντληση και ιδιοποίηση της υπερεργασίας είναι προφανής. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το γεγονός της 

κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης συσκοτίζεται και τίθεται ως διαφιλονικούμενο ζήτημα. Ο ταξικός 

αγώνας για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας αναδεικνύει ακριβώς την εκμετάλλευση ως γεγονός και 

τη θέτει στο πεδίο της δημοσιότητας. Η διαφορά αυτή αστικού και προ-αστικού αποτυπώνεται 

ασφαλώς και στον διαφοροποιημένο χαρακτήρα των σχέσεων εξουσίας: εμπρόσωπος στις προ-

κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες, απρόσωπος στην κεφαλαιοκρατική. Η τρίτη στιγμή αφορά τα 

παραδείγματα του μαρξικού κειμένου για τον τρόπο και το βαθμό στον οποίο η χρηστική και η 

ανταλλακτική αξία θέτουν κάποιο μέτρο-όριο στην εκμετάλλευση. Τέλος, θα σταθούμε στον τρόπο 

με τον οποίο η λειτουργία του σταθερού κεφαλαίου συμβάλλει στο φετιχισμό του κεφαλαίου σε 

καθεστώς παραγωγής απόλυτης υπεραξίας.  

 

 

 
42 Τη θέση περί οριζόντιου ταξικού προβλήματος στο κεφάλαιο περί εργάσιμης ημέρας θεματοποιεί ο 
Νουτσόπουλος (2005: 240) «Το γεγονός ότι στα πλαίσια της πάλης για την εργάσιμη ημέρα, αντιπαρατίθεται 
απέναντι στο κεφάλαιο το σύνολο της εργατικής τάξης, προκύπτει υπόρητα εκ του γεγονότος ότι η απεριόριστη 
παράταση της υπερεργασίας θίγει το σύνολο των εργατών ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο εργασιακό τους 
κλάδο». 
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2.1.1 Η εργάσιμη ημέρα ως πρόβλημα 
 
Η παραγωγή ρυθμίσεων για την εργάσιμη ημέρα συνιστά ένα κεντρικό πρόβλημα στη συγκρότηση 

του μαρξικού κειμένου. Το πρόβλημα έγκειται στην αντίφαση του ίδιου του χαρακτήρα της εργάσιμης 

ημέρας, που όπως σημειώνει ο Marx  «είναι … καθορίσιμη, αλλά καθ’ εαυτήν και δι’ εαυτήν είναι 

ακαθόριστη» (Κ/1: 203). Η επίλυση της αντίφασης απαιτεί την κριτική διερεύνηση των όρων 

συγκρότησης του προβλήματος. Η εργάσιμη ημέρα χωρίζεται στο «χρόνο αναγκαίας εργασίας» και 

στο «χρόνο υπερεργασίας». Όσον αφορά τον πρώτο υπάρχει, από πλευράς κριτικής, η «προϋπόθεση 

ότι η εργασιακή δύναμη αγοράζεται και πωλείται στην αξία της» (Κ/1: 202). Η αξία της εργασιακής 

δύναμης εν προκειμένω καθορίζεται από τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο για την παραγωγή και 

αναπαραγωγή της (Κ/1: 202). Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες διαβίωσης, αλλά και οι υλικές 

συνθήκες στην παραγωγή παραμένουν αμετάβλητες, η μαρξική ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι ο χρόνος αναγκαίας εργασίας είναι «ένα δεδομένο μέγεθος» (Κ/1: 202). Στο πρώτο συστατικό 

μέρος της εργάσιμης ημέρας επομένως δεν συναντάμε αρχικά κάποιο πρόβλημα. Ανατρέχοντας στο 

δεύτερο μέρος, ήτοι το χρόνο υπερεργασίας, παρατηρούμε ευθύς εξαρχής ότι δεν πρόκειται για 

σταθερό ή δεδομένο μέγεθος, οπότε και καταλήγουμε σε διαφορετικά μεγέθη της εργάσιμης ημέρας 

«[α]ναλόγως του εάν η εργασία επεκτείνεται πέρα από το αβ για 1, 3 ή 6 ώρες … έχουμε τις 3 

διαφορετικές γραμμές οι οποίες παρασταίνουν τρεις διαφορετικές εργάσιμες ημέρες 7, 9 και 12 ωρών» 

(Κ/1: 202). Από τη διαφοροποίηση στο χρόνο υπερεργασίας προκύπτει το συνολικό μέγεθος της 

εργάσιμης ημέρας. Δεδομένο είναι ότι στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής η εργάσιμη ημέρα 

δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο εργασίας, καθώς εδώ «η αναγκαία εργασία 

μπορεί να αποτελεί μόνο ένα τμήμα της εργάσιμης ημέρας του, ώστε η εργάσιμη ημέρα δεν μπορεί να 

μειωθεί ποτέ σ’ αυτό το ελάχιστο» (Κ/1: 203). Θεωρώντας επομένως ότι εντός της εργάσιμης ημέρας 

υπάρχει αφενός ένα δεδομένο μέγεθος, το οποίο αφορά τον αναγκαίο χρόνο εργασίας και αφετέρου 

ένα απροσδιόριστο μέγεθος, το οποίο αφορά το χρόνο υπερεργασίας φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι 

«[η] εργάσιμη ημέρα … είναι … ένα μεταβλητό μέγεθος. Ένα από τα τμήματά της καθορίζεται μεν 

από τον απαιτούμενο εργάσιμο χρόνο για τη διαρκή αναπαραγωγή του ίδιου του εργάτη, αλλά το 

συνολικό μέγεθός της αλλάζει με το μάκρος ή τη διάρκεια της υπερεργασίας» (Κ/1: 203). 

 

Η αναδρομή στους όρους συγκρότησης του προβλήματος συνδέεται από την κριτική αναπόσπαστα με 

τη διερεύνηση των ορίων της εργάσιμης ημέρας. Με βάση τα παραπάνω, η εργάσιμη ημέρα δεν μπορεί 

να έχει ένα καθορισμένο ελάχιστο όριο επειδή πρέπει πάντα να προστίθεται ένα ποσό εργασίας στον 

αναγκαίο χρόνο εργασίας, άρα «[τ]ο ελάχιστο όριό της [εργάσιμης ημέρας, Ν. Φ.] είναι … 

ακαθόριστο» (Κ/1: 203). Αντίθετα «η εργάσιμη ημέρα έχει ένα ανώτατο όριο» το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβεί καθώς «δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο» (Κ/1: 203). Το εν λόγω 

ανώτατο όριο είναι διττό: αφενός αφορά το τμήμα της εργάσιμης ημέρας το οποίο αφορά τις 
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φυσιολογικές λειτουργίες του εργάτη, δηλαδή να μπορεί ο τελευταίος να ανταπεξέλθει στις αναγκαίες 

λειτουργίες του οργανισμού του, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, και να αναπαράγεται. Η κριτική 

εν προκειμένω αναφέρεται στο παράδειγμα του αλόγου αλλά και στις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες 

όπως είναι η τροφή και ο ύπνος. Όπως αναφέρει ο Marx:  

ένα άλογο, μέρα μπαίνει μέρα βγαίνει, μπορεί να εργαστεί μόνο 8 ώρες. Στη διάρκεια ενός 

τμήματος της ημέρας η δύναμη πρέπει να ησυχάζει, να κοιμάται, ενώ στη διάρκεια ενός 

άλλου τμήματος ο άνθρωπος έχει να ικανοποιήσει άλλες φυσιολογικές ανάγκες, να τραφεί, 

να πλυθεί, να ντυθεί κ.λπ. (Κ/1: 203).  

Η εν λόγω αναφορά έχει διττή σημασία. Αφενός επισημαίνεται η ζωική φύση του ανθρώπου, το 

γεγονός ότι συνιστά έναν ζωικό οργανισμό με σχετικά καθορισμένες ανάγκες. Από την άλλη μεριά, 

γνωρίζουμε ότι και στο επίπεδο αυτό των ζωικών αναγκών η μαρξική κριτική αναγνωρίζει τον 

ιστορικό τους χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στα Grundrisse «η πείνα είναι πείνα, 

αλλά η πείνα που χορταίνει με μαγειρεμένο κρέας που τρώγεται με μαχαίρι και πηρούνι είναι μια πείνα 

διαφορετική από εκείνη που καταβροχθίζει ωμό κρέας με τα χέρια, τα νύχια και τα δόντια» (Gr/1: 69). 

 

Με την παραπάνω ανάλυση η κριτική θέτει το «φυσιολογικό όριο της εργασιακής δύναμης» 

(Κ/1:203). Αφετέρου υπάρχει και ένα «ηθικό» όριο, το οποίο περιορίζει την εργάσιμη ημέρα καθώς 

σημειώνεται ότι «η παράταση της εργάσιμης ημέρας προσκρούει σε ηθικούς φραγμούς» (Κ/1: 203). 

Οι ηθικοί φραγμοί αναφέρονται στο σύνολο των «πνευματικών και κοινωνικών αναγκών, το εύρος 

και ο αριθμός των οποίων καθορίζονται από την ευρύτερη πολιτισμική κατάσταση» (Κ/1: 203). Με 

τη συζήτηση των ορίων (φυσιολογικών και πολιτισμικών) η κριτική φαίνεται να προσημειώνει με 

αφηρημένο τρόπο το εύρος των αναγκών και της ιστορικότητάς τους για το εργασιακό υποκείμενο, 

το φορέα της εργασιακής δύναμης. Τόσο τα φυσιολογικά όσο και τα ηθικά όρια, παρόλο που αφορούν 

το «ανώτατο όριο» της εργάσιμης ημέρας, χαρακτηρίζονται εντούτοις ως «ελαστικής φύσης και 

επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση» (Κ/1: 203). Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η κριτική κάνει 

την αναφορά περί των ορίων: τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε ηθικό επίπεδο, η ρύθμιση για την 

εργάσιμη ημέρα δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει αυτά τα όρια, τα οποία όμως δεν συνιστούν 

δεσμεύσεις για τη σκοπιά του κεφαλαίου.  

 

Η λογική που απορρέει από τη φύση του ειδικού εμπορεύματος «εργασιακή δύναμη», φαίνεται να 

περιέχει κάποιους αφηρημένους, δηλαδή ασαφείς ακόμα, δείκτες καθορισμού του εργάσιμου χρόνου. 

Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται στο φορέα της εργασιακής δύναμης σαν ένα σύνολο βιολογικών και 

κοινωνικο-πνευματικών αναγκών. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι τα εν λόγω όρια δεν λειτουργούν 

ταυτόχρονα ως δείκτες καθορισμού του μεγέθους της εργάσιμης ημέρας και για το κεφάλαιο. 

Αντιθέτως, η λογική του κεφαλαίου δεν δεσμεύεται παρά μόνο από την κίνηση της αυτο-αξιοποίησης 
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και είναι συνεπώς άμετρη. Με δεδομένη μάλιστα τη διάρρηξη όλων των παραδοσιακών μορφών 

ρύθμισης (φυσικών, νομικών, εθιμικών), προκύπτει η απροσδιοριστία που αφορά το μέγεθος της 

εργάσιμης ημέρας. Η κίνηση που μπορεί να παρατηρηθεί κατά μήκος του κεφαλαίου για την εργάσιμη 

ημέρα μπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής: η παραβίαση των ορίων που θέτει η κριτική από το κεφάλαιο 

φαίνεται να συνιστά αναγκαία κίνηση, ώστε τα όρια αυτά να μετασχηματιστούν σε όρους για την 

αναπαραγωγή του ίδιου του κεφαλαίου (και της κοινωνίας κατ’ επέκταση). Αυτή η μετάβαση από τα 

όρια στους όρους προϋποθέτει αφενός συνειδησιακές μεταβολές στους φορείς της σχέσης κεφαλαίου 

και εργασίας και αφετέρου την παρέμβαση του κράτους ως φορέα γενικότητας της κοινωνίας.  

 

2.1.2 Η διάθλαση του νόμου της αξίας στη συνείδηση των δρώντων: ο σκηνοθετημένος διάλογος 
 
Το πρόβλημα του καθορισμού του μεγέθους της εργάσιμης ημέρας πηγάζει από το ότι τα όρια αυτά 

δεν αναγνωρίζονται καθολικά και με τον ίδιο τρόπο ως τέτοια από τους ενεχόμενους στην παραγωγική 

διαδικασία δρώντες. Έτσι, η κριτική στρέφεται στους βασικούς δρώντες του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής για να δείξει το διαφοροποιημένο τρόπο ερμηνείας αυτών των ορίων. Έχουμε ήδη 

επισημάνει ότι ο κεφαλαιοκράτης προϋποθέτει από τον εργάσιμο χρόνο του εργάτη ένα τμήμα 

υπερεργασίας. Ωστόσο, αυτό το τμήμα είναι ρευστό και ακαθόριστο. Ή, πιο σωστά, καθορίζεται από 

τον κεφαλαιοκράτη, ο οποίος έχει αγοράσει μια εργασιακή δύναμη στην αξία της και «[τ]ου ανήκει η 

χρηστική αξία της [εργασιακής δύναμης] στη διάρκεια μίας εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 203). Ο Marx 

δεν κάνει μια θεωρία προθέσεων, για αυτό το λόγο με την αναφορά στον κεφαλαιοκράτη επανέρχεται 

αμέσως στη γενική φύση του κεφαλαιοκράτη, ο οποίος «[ω]ς κεφαλαιοκράτης είναι μόνο 

προσωποποιημένο κεφάλαιο» (Κ/1: 204).43 Αυτό σημαίνει ότι η εργάσιμη ημέρα καθορίζεται από τις 

επιταγές του κεφαλαίου και τις ανάγκες του, όχι από τις επιμέρους προθέσεις μεμονωμένων 

κεφαλαιοκρατών: «[τ]ο κεφάλαιο όμως έχει μόνο μία ζωτική ορμή, την ορμή να αξιοποιείται, να 

δημιουργεί υπεραξία, να απορροφά τη μεγαλύτερη δυνατή μάζα υπερεργασίας με το σταθερό τμήμα 

του, τα μέσα παραγωγής» (Κ/1: 204).  

 

Η σχέση μεταξύ κεφαλαιοκράτη και εργάτη εδράζεται, όπως γνωρίζουμε, στη σχέση ατομικής 

ιδιοκτησίας. Η λογική της ιδιοκτησίας στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής διαμεσολαβείται από 

το νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής. Στη σφαίρα της κυκλοφορίας, οι δύο δρώντες 

ανταλλάσσουν την ιδιοκτησία τους, η οποία έχει εμπορευματική μορφή. Επομένως, με δεδομένη τη 

διάρρηξη των παραδοσιακών πλαισίων ρύθμισης,  ο μοναδικός νόμος τον οποίο γνωρίζουν και τον 

οποίο δύνανται να επικαλεστούν οι δύο δρώντες είναι ο νόμος της εμπορευματικής ανταλλαγής, ο 

νόμος της αξίας. Ο κεφαλαιοκράτης «επικαλείται λοιπόν το νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής» 

 
43 Για το γεγονός ότι η μαρξική κριτική δεν αφορά μια θεωρία προθέσεων πρβλ. Backhaus, 1990: 32-33. 
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(Κ/1: 204) ενώ και ο εργάτης ανατρέχει σε αυτόν καθώς, απευθυνόμενος στον κεφαλαιοκράτη, 

υποστηρίζει ότι  «[ε]σύ κι εγώ γνωρίζουμε στην αγορά μόνο ένα νόμο, το νόμο της εμπορευματικής 

ανταλλαγής» (Κ/1: 205). Στο πλαίσιο αυτής της αμοιβαίας αναγνώρισης του νόμου, η κριτική 

σκηνοθετεί ένα διάλογο μεταξύ κεφαλαιοκράτη και εργάτη, στον οποίο και οι δύο δρώντες 

ερμηνεύουν με τη σειρά τους το νόμο της αξίας.44 Η σχέση κεφαλαιοκράτη και εργάτη τοποθετείται 

πλέον σε ένα επίπεδο αναγνώρισης των δικαιωμάτων: και οι δύο φορείς μιλάνε την ίδια γλώσσα, τη 

γλώσσα των δικαιωμάτων, που είναι η γλώσσα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Έτσι 

συγκροτείται μια διπλή απαίτηση για εκπλήρωση της ίσης ανταλλαγής που θεσμοθετεί ο ίδιος ο νόμος 

της αξίας. Στην διπλή αυτή απαίτηση όμως περικλείεται μια ένταση. Αυτή η ένταση περιστρέφεται 

γύρω από το ζήτημα του φυσιολογικού ορίου και το διαφοροποιημένο τρόπο ερμηνείας του από τους 

δύο δρώντες. Στο μαρξικό κείμενο αυτή η διαφοροποίηση λαμβάνει τη μορφή της διαφοροποίησης 

ανάμεσα στη χρήση της εργασιακής δύναμης από την καταλήστευσή της (Κ/1: 205). Αυτή η 

διαφοροποίηση αξιοποιείται και από τους δύο δρώντες και εδράζεται στην ένταση των ιδιοκτησιακών 

τους δικαιωμάτων. Έτσι, από τη μία πλευρά, ο κεφαλαιοκράτης απαιτεί ο εργάτης να μην ξοδεύει 

προς ίδιον όφελος τον εργασιακά συμφωνηθέντα χρόνο, καθώς αυτό σημαίνει την παραβίαση του 

ιδιοκτησιακού του δικαιώματος, με αποτέλεσμα τη ζημία του κεφαλαιοκράτη:  

Ο χρόνος στον οποίο εργάζεται ο εργάτης είναι ο χρόνος στον οποίο ο κεφαλαιοκράτης 

καταναλώνει την εργασιακή δύναμη που αγόρασε από αυτόν. Εάν ο εργάτης καταναλώνει 

τον διαθέσιμο χρόνο του για τον εαυτό του, τότε κλέβει τον κεφαλαιοκράτη (Κ/1: 204).  

Αυτό σημαίνει όμως την πλήρη ελαστικότητα του φυσιολογικού ορίου. Από την άλλη πλευρά, ο 

εργάτης, εκκινώντας από την ίδια βάση, προβάλλει μια αντίστροφη αξίωση. Γνωρίζοντας τον ίδιο με 

τον κεφαλαιοκράτη νόμο και τις επιδιώξεις που έχει ο τελευταίος, παρατηρούμε ότι η σκοπιά του 

εργάτη «κατασκευάζεται σα να “εξηγεί” στην σκοπιά του κεφαλαίου, τι ακριβώς είναι αυτό που το 

κεφάλαιο ισχυρίζεται ως “δίκιο” του» (Αγγελίδης, 1988-1989: 66). Εν ολίγοις, με τα ίδια εννοιακά-

γλωσσικά εργαλεία του κεφαλαίου, η εργασία εξηγεί ότι η πλήρης ελαστικότητα του φυσιολογικού 

ορίου συνιστά παραβίαση της συμφωνίας, καθώς μέσω της βιωμένης εμπειρίας του γνωρίζει πλέον 

ότι αυτό οδηγεί στην απειλή της ζωής του και, κατ’ επέκταση, θέτει την ίδια τη σχέση τους υπό 

διακινδύνευση. Αυτό που ο κεφαλαιοκράτης ερμηνεύει ως δικαίωμα χρήσης, μεθερμηνεύεται από τον 

εργάτη ως καταλήστευση των βιοτικών του όρων.  Η επιχειρηματολογία του εργάτη αρθρώνεται σε 

τρεις στιγμές: 

 
44 Θεωρούμε τον εν λόγω διάλογο ως απάντηση στη θέση του Lebowitz (2003: 74), ο οποίος υποστηρίζει ότι: 
«το Κεφάλαιο είναι μονόπλευρο και ανεπαρκές, ακριβώς επειδή ο εργάτης δεν είναι παρόν ως το υποκείμενο 
που δρα ενάντια στο κεφάλαιο». Ο Calinicos (2016: 497) αναφέρει για αυτόν τον ισχυρισμό ότι «το κεφάλαιο 
που αναφέρεται στην εργάσιμη ημέρα είναι η πιο σαφής διάψευση του ισχυρισμού του Lebowitz». Αντίστοιχα 
πρβλ. Albritton (2003).  
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1) Η πρώτη στιγμή είναι ο ίδιος ο διαχωρισμός των δικαιωμάτων χρήσης και καταλήστευσης.45 Και 

τα δύο αυτά δικαιώματα ανάγονται σε περιεχόμενα των μορφών της συνείδησής τους, καθώς αυτό το 

οποίο εμφανίζεται στον κεφαλαιοκράτη με τη μορφή της χρήσης προσλαμβάνεται από την πλευρά του 

εργάτη με τη μορφή της καταλήστευσης. Με άλλα λόγια  το ίδιο περιεχόμενο, η απόσπαση χρόνου 

υπερεργασίας εκ μέρους του κεφαλαιοκράτη, ερμηνεύεται αντιθετικά από τους δύο φορείς. Με τα 

λόγια του εργάτη στο σκηνοθετημένο διάλογο: «[η] χρήση της εργασιακής δύναμής μου και η 

καταλήστευσή της είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα» (Κ/1: 205). Άρα εδώ ο εργάτης εισάγει 

μια διαφοροποίηση που δεν αποδέχεται ο κεφαλαιοκράτης. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το 

δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο από πλευράς εργάτη εμφανίζεται από πλευράς κεφαλαιοκράτη ως 

παραβίαση δικαιώματος -ο Marx παραθέτει εδώ μια διατύπωση του Linguet: «[ε]άν ο ελεύθερος 

εργάτης έχει μια στιγμή ελεύθερου χρόνου, τότε η άπληστη οικονομία, που τον ακολουθεί με ματιά 

ανήσυχη, καμώνεται πως την κλέβει» (Κ/1:204).  

 

Παρατηρούμε εδώ: η διαφοροποίηση χρήσης και καταλήστευσης αρχικά αφορά αποκλειστικά το 

μέγεθος του χρόνου υπερεργασίας. Αυτό υπονοείται όταν ο εργάτης αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα 

του κεφαλαιοκράτη «[σ]’ εσένα ανήκει λοιπόν η χρήση της καθημερινής εργασιακής δύναμής μου» 

(Κ/1: 205). Η επιχειρηματολογία του εργάτη δεν αφορά συνεπώς κάποια αμφισβήτηση της 

υπερεργασίας ως τέτοιας, αλλά μόνο την άμετρη παράτασή της.46 Αυτή είναι που βιώνεται ως απειλή 

από τον εργάτη για την ίδια του την ύπαρξη (το ότι απειλεί και την ίδια την ύπαρξη της κοινωνίας δεν 

βρίσκεται εντός του συνειδησιακού του ορίζοντα, αλλά θα αναδειχθεί μέσω του ταξικού αγώνα και 

θα αναγνωριστεί με την παρέμβαση του κράτους). Η μομφή της καταλήστευσης και το αίτημα της 

άρσης της που απευθύνει στον κεφαλαιοκράτη υποδηλώνει ότι ο εργάτης βιώνει τη δεδομένη εμπειρία 

ως επίθεση εναντίον της ζωής του. Η αναγνώριση αυτής της διαφοροποίησης από τον εργάτη σημαίνει 

ότι η από μέρους του επίκληση του νόμου της αξίας συνίσταται στο δικαίωμα αυτοάμυνας, το οποίο 

φαίνεται να του αρνείται ο κεφαλαιοκράτης. Είναι δυνατή η επίκληση του νόμου της αξίας από τον 

κεφαλαιοκράτη υπό τη μορφή του δικαιώματος αυτοάμυνας; Θεωρούμε ότι η απάντηση πρέπει να 

είναι αρνητική: με δεδομένο ότι ο εργάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του αγοραστή για απομύζηση 

 
45 Για τη λογική δομή της καταλήστευσης πρβλ. Bidet (2007: 80), όπου αναφέρεται ότι «η κατηγορία της 
ληστείας δεν αντιστοιχεί στην κανονική (norm) εκμετάλλευση του εργάτη από τον κεφαλαιοκράτη για την 
παραγωγή υπεραξίας. Αντίθετα, πρόκειται για μια ανώμαλη επέκταση (abnormal extension)». 
46 Ο Harvey (2018: 321-322) σημειώνει ότι ο «Marx δεν υποστηρίζει, όπως θα περίμενε κανείς από έναν 
επαναστατικό στοχαστή, την κατάργηση του συστήματος των μισθών, αλλά έχει τόσο τους εργάτες όσο και 
κεφαλαιοκράτες να συμφωνούν να τηρούν τους νόμους της ανταλλαγής αγοράς, ισοδύναμοι με το αντίστοιχο. 
Το μόνο ζήτημα αφορά το ποσό χρηστικής αξίας (η ικανότητα για τη συγκράτηση των τιμών στα εμπορεύματα) 
που ο εργαζόμενος πρόκειται να παραδώσει στον κεφαλαιοκράτη. Ο Marx κάνει αυτήν την κίνηση γιατί, όπως 
τόνισα, ένας βασικός στόχος στο Κεφάλαιο είναι η αποδόμηση των ουτοπικών προτάσεων της κλασικής 
φιλελεύθερης πολιτικής οικονομίας με τους δικούς τους όρους». 
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υπερεργασίας, ο κεφαλαιοκράτης γνωρίζει ότι δεν απειλείται η ίδια του η ύπαρξη ως κεφαλαιοκράτης. 

Αυτό φαίνεται και στη διαφορά των όρων που χρησιμοποιεί το μαρξικό κείμενο: ο κεφαλαιοκράτης 

κάνει λόγο για κλοπή ενώ ο εργάτης κάνει λόγο για καταλήστευση.      

 

2) Η δεύτερη στιγμή αφορά την αντιστροφή που επιτελεί ο εργάτης στο κεφαλαιοκρατικό επιχείρημα 

περί εγκράτειας. Γνωρίζουμε ήδη την επίκληση του κεφαλαιοκράτη στο εν λόγω επιχείρημα στη 

διαδικασία αξιοποίησης. Εκεί ο κεφαλαιοκράτης αναφέρει το επιχείρημα αυτό στον εαυτό του. Το 

αποτέλεσμα ήταν να αναδιπλασιάζεται σε πρακτικό άνθρωπο, που γνωρίζει πάντα τι κάνει εντός της 

επιχείρησής του, και στη θεωρητική του συνείδηση, που επικαλείτο υποκριτικά την προτεσταντική 

ηθική της εγκράτειας, συνείδηση η οποία υποστασιοποιείται, όπως είδαμε, στους θεωρητικούς της 

χυδαίας πολιτικής οικονομίας. Εδώ η εγκράτεια απευθύνεται διακηρυκτικά στον εργάτη. Γνωρίζουμε 

ότι η προτεσταντική ηθική (εγκράτεια, φειδώ, αγιότητα) συνδέεται με ρητό τρόπο από την κριτική με 

τη συνείδηση του πρωτο-νεωτερικού χαρακτήρα του αποθησαυριστή. Έτσι: 

[ο] θησαυριστής … [π]αίρνει στα σοβαρά το ευαγγέλιο της απάρνησης … [η] 

εργατικότητα, η λιτότητα και η φιλαργυρία αποτελούν συνεπώς τις κύριες αρετές του και 

[το σύνθημα] πολλές πωλήσεις λίγες αγορές αποτελεί τη σύνοψη της πολιτικής οικονομίας 

του (Κ/1: 109).  

Από την άλλη μεριά, η μαρξική κριτική δεν αρνείται πλήρως τη σημασία του προτεσταντισμού κατά 

τη διαδικασία της ιστορικής γένεσης του κεφαλαίου: για τη συγκρότηση της πρωτο-κεφαλαιοκρατικής 

συνείδησης ο «Προτεσταντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στη γένεση του κεφαλαίου ήδη μέσω της 

μετατροπής σχεδόν όλων των παραδοσιακών αργιών σε εργάσιμες ημέρες» (Κ/1: 246).47 Αρνείται 

όμως πλήρως τη σημασία αυτής της λογικής άπαξ και εδραιωθεί η κεφαλαιακή σχέση. Είναι ακριβώς 

η πραγματική αποδέσμευση από τη λογική της εγκράτειας του αποθησαυριστή και του πρωτο-

κεφαλαιοκράτη που συνιστά τον όρο συγκρότησης της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης, που ως τέτοια 

είναι συνείδηση όχι της εγκράτειας αλλά της αμετρίας.48 Εφεξής, η επίκλησή της ενέχει αναμφίβολα 

μια υποκρισία. Με το παράδειγμα του αποθησαυρισμού διαπιστώνουμε με ποιο τρόπο καθίσταται 

εγγενώς υποκριτική η συνείδηση του κεφαλαιοκράτη: ενώ έχει υπερβεί τη θησαυριστική λογική ο 

ίδιος, την προβάλλει πλέον στην εργατική συνείδηση, δεσμεύοντας την τελευταία στους δικούς της 

 
47 Βέβαια, μπορεί να σημειωθεί και η ειρωνεία της κριτικής έναντι λογικών που εμμέσως υποδηλώνουν τον 
προτεσταντισμό εφόσον αυτός θεωρηθεί ως αιτία που εξηγεί τον ιστορικό χωρισμό της εργασίας από τους 
όρους  αναπαραγωγής της στη διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης: «Ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο και έτσι 
επήλθε η αμαρτία στο ανθρώπινο γένος. Η προέλευσή της εξηγείται σαν να αφηγείται κανείς ένα ανέκδοτο του 
παρελθόντος. Πριν από πολύ καιρό υπήρχε από τη μια πλευρά μια φιλόπονη, έξυπνη και προπάντων οικονόμα 
ελίτ και από την άλλη υπήρχε ένας τεμπέλικος συρφετός, που κατασπαταλούσε τα πάντα και ακόμη 
περισσότερα σε διασκεδάσεις» (Κ/1: 671).   
48 Η λογική του αποθησαυρισμού απαντά και στην αρχαία ελληνική πόλη, βλ. Müller (1977: 131) και για την 
πλατωνική ιδεώδη πολιτεία Νουτσόπουλος (2011: 252-253). 
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άμετρους πρακτικούς σκοπούς. Διακηρύσσει την εγκράτεια επιδιώκοντας την αμετρία: η υποκρισία 

έγκειται ακριβώς στην ασυμβατότητα των διακηρύξεών του και του πρακτικού του σκοπού. Φαίνεται 

επομένως ότι η αντιπαράθεση μεταξύ κεφαλαιοκράτη και εργάτη αφορά όχι το επίπεδο της 

διακήρυξης, της προτροπής και των συμβουλών αλλά την αντιστροφή αυτών των αρχών στο επίπεδο 

της πράξης: ο κεφαλαιοκράτης ενώ προτρέπει εγκράτεια και φειδώ, την ίδια στιγμή αναιρεί τις θέσεις 

του με την ίδια του την πράξη. Προβαίνει σε καταλήστευση λόγω αμετρίας. 

 

Ο εργάτης λοιπόν αντιστρέφει αυτή τη λογική υπέρ του: «[μ]ου κηρρύτεις διαρκώς το ευαγγέλιο της 

“φειδούς” και της “εγκράτειας”. Καλώς λοιπόν! Θα διαχειριστώ ως έλλογος, λιτός οικονόμος τη 

μοναδική περιουσία μου, την εργασιακή δύναμη, και θα απέχω από κάθε ξέφρενο ξόδεμά της» (Κ/1: 

205). Η υποκριτική επίκληση του κεφαλαιοκράτη αποκαλύπτεται από τον εργάτη στο ακόλουθο 

παράθεμα: 

Μπορεί να είσαι υπόδειγμα πολίτη, μπορεί να είσαι μέλος του συλλόγου για την 

κατάργηση του βασανισμού των ζώων και επιπλέον μπορεί να σε περιβάλλει η φήμη της 

αγιότητας, αλλά στο πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύεις απέναντί μου δεν χτυπά καμία 

καρδιά στο στήθος του (Κ/1: 205-206). 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η λογική της εγκράτειας καθίσταται ειλικρινής από τη σκοπιά 

του δικαιώματος αυτοάμυνας του εργάτη.  

 

3) Η τρίτη, τέλος, στιγμή αναφέρεται στους υπολογισμούς χρονικότητας του εργάτη. Είδαμε, στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ότι η εργασιακή συνείδηση αναγκάζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες να 

αναστοχαστεί με αφηρημένο τρόπο τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν και το μέλλον. Εδώ πλέον 

ο αναστοχασμός αυτός αποκτά ως συγκεκριμένο περιεχόμενο το ουσιώδες περιεχόμενο της 

κεφαλαιακής σχέσης: τον εργάσιμο χρόνο. Ο εργάτης αναγκάζεται να τοποθετηθεί από τη σκοπιά του 

μέλλοντος προκειμένου να ανασυγκροτήσει τη βιωμένη εμπειρία του στο ‘τώρα’, την οποία 

εισπράττει ως απειλή. Αυτό που αναγκάζει τον εργάτη να τεθεί από την σκοπιά του μέλλοντος είναι 

το γεγονός ότι απειλείται η ζωή του. Με αυτό τον τρόπο το μέλλον του εργάτη προσεγγίζεται από τη 

σκοπιά της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Για την κεφαλαιοκρατική συνείδηση, το μέλλον 

δεν είναι τίποτε άλλο από την αέναη αυτό-αξιοποίηση της αξίας, με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα 

μέλλον που το προ-οικονομεί ως διαρκή ποσοτική απλώς αναπαραγωγή του παρόντος της 

εκμετάλλευσης. Για να στοιχειοθετήσει ο εργάτης αυτή την απειλή αντιστρέφει την κατηγορία της 

κλοπής που του απευθύνει ο κεφαλαιοκράτης. Αυτό πραγματοποιείται με τον εργάτη να μιλά σαν 
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λογιστής υπολογίζοντας με ακρίβεια την αξία της εργασιακής του δύναμης κατά τη διάρκεια του 

συνολικού του εργασιακού βίου.49 Όπως αναφέρεται στο κείμενο: 

Εάν η μέση περίοδος την οποία μπορεί να ζήσει ένας μέσος εργάτης με ένα λογικό μέτρο 

εργασίας ανέρχεται σε 30 έτη, τότε η αξία της εργασιακής δύναμής μου, που μου 

πληρώνεις από τη μία μέρα στην άλλη, είναι 1 365 Χ 30 ή 1/10.950 της συνολικής αξίας 

της. Εάν την καταναλώσεις σε 10 χρόνια, τότε μου πληρώνεις καθημερινά 1/10.950 αντί 

για 1/3.650 της συνολικής αξίας της, δηλαδή μόνο το 1/3 της καθημερινής αξίας της, και 

συνεπώς μου κλέβεις καθημερινά τα 2/3 της αξίας του εμπορεύματός μου (Κ/1: 205). 

Είναι ακριβώς η συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία που οδηγεί στη συνειδητοποίηση του εργάτη. Όταν 

ο κεφαλαιοκράτης τον αναγκάζει να εργάζεται τρεις ημέρες αντί για μία, παραβιάζει τα 

συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα να ιδιοποιείται όχι μόνο το χρόνο υπερεργασίας του εργάτη, αλλά 

λάθρα και τον αναγκαίο χρόνο του, «τα 2/3 της αξίας του εμπορεύματός» του. Αυτό σημαίνει όμως 

ότι παραβιάζεται και η προϋπόθεση της κριτικής ότι η εργασιακή δύναμη αγοράζεται και πωλείται 

στην αξία της.  Επομένως, ο εργάτης καταλήγει: 

Με την άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας μπορείς να ρευστοποιήσεις σε μία ημέρα 

ένα μεγαλύτερο ποσό της εργασιακής δύναμής μου απ’ όσο εγώ μπορώ να αναπληρώσω 

σε τρεις ημέρες. Αυτό που κερδίζεις έτσι σε εργασία το χάνω εγώ σε εργασιακή υπόσταση 

(Κ/1: 205). 

Άρα ο εργάτης τοποθετείται στη σκοπιά του μέλλοντος διότι είναι αναγκασμένος να κατασκευάσει, 

να «οραματιστεί» ένα μέλλον όπου δεν απειλείται η ίδια του η υπόσταση. 

 

2.1.3 Η θέση των δικαιωμάτων στην κυκλοφορία και στην παραγωγή 
 
Με την έκθεση της προβληματικής των ορίων της εργάσιμης ημέρας και της διάθλασης του νόμου της 

εμπορευματικής ανταλλαγής, του νόμου της αξίας στη συνείδηση των δρώντων διαπιστώνουμε τον 

προβληματικό χαρακτήρα της εργάσιμης ημέρας. Αυτός έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι τα 

επιχειρήματα που προβάλλουν οι ενεχόμενοι δρώντες εδράζονται τυπικά στην ίδια βάση. Αυτό 

εμφαίνεται και στη μόνη δυνατή αξιακή γλώσσα που χρησιμοποιούν, τη γλώσσα των δικαιωμάτων. 

Με άλλα λόγια: 

Εκτός από κάποια τελείως ελαστικά όρια, δεν προκύπτει από την ίδια τη φύση της 

εμπορευματικής ανταλλαγής κανένα όριο της εργάσιμης ημέρας, άρα κανένα όριο της 

υπερεργασίας. Ο κεφαλαιοκράτης προασπίζει το δικαίωμά του … ο εργάτης προασπίζει 

το δικαίωμά του (Κ/1: 206). 

 
49 Για τη λογιστική ως ιδεολογία της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης πρβλ. Cutler, e. a. (1978: 111-112). Ο Marx 
βάζει εδώ τον εργάτη να μιμείται το πνεύμα του κεφαλαιοκράτη για να αντικρούσει τον τελευταίο. 
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Ο νόμος της εμπορευματικής ανταλλαγής δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της εργάσιμης ημέρας 

επειδή το τελευταίο αφορά τη φύση της παραγωγής. Αντίθετα, στην ανταλλαγή των εμπορευμάτων 

είναι το σημείο που τα δικαιώματα ρυθμίζουν τη σχέση των δύο δρώντων. Αυτή η ρύθμιση στην 

κυκλοφορία,  που προηγείται χρονικά της παραγωγής, επιτυγχάνεται με τη γλώσσα που μιλούν και οι 

δύο, τη γλώσσα των δικαιωμάτων. Έτσι η κριτική αναφέρει ότι ο κεφαλαιοκράτης με τον εργάτη 

βρίσκονται μαζί στο επίπεδο της κυκλοφορίας «[ε]γκαταλείπουμε συνεπώς μαζί με το χρηματοκάτοχο 

και τον κάτοχο της εργασιακής δύναμης αυτή τη θορυβώδη σφαίρα, που εδράζεται στην επιφάνεια 

και είναι προσιτή στα μάτια του καθένα» (Κ/1: 150). Σε αυτό το σημείο εμφαίνεται αφενός η σκωπτική 

παρουσίαση του Marx, κατά την οποία η όποια αναφορά στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την 

ελευθερία είναι προϊόν και αποτέλεσμα ταυτόχρονα ενός θεϊκού σχεδίου:  

επειδή … ο καθένας νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και κανείς για τον άλλο, 

ολοκληρώνουν όλοι τους, ως αποτέλεσμα μιας προκαθορισμένης αρμονίας των 

πραγμάτων ή υπό την αιγίδα μιας παμπόνηρης Πρόνοιας, απλώς το έργο του αμοιβαίου 

οφέλους τους, του κοινού οφέλους, του κοινού συμφέροντος (Κ/1: 150).  

Αφετέρου, η αναφορά στις έννοιες της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων είναι 

πράγματι οι όροι υπό τους οποίους η δυνατότητα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Στο επίπεδο της 

ανταλλαγής είναι πράγματι αυτοί οι όροι που διατηρούν τον κοινωνικό ιστό ως έχει, συνιστώντας εδώ 

πράγματι παράγοντες ειρήνευσης: 

Η σφαίρα της κυκλοφορίας ή της εμπορευματικής ανταλλαγής, εντός των ορίων της 

οποίας κινείται η αγορά και η πώληση της εργασιακής δύναμης, ήταν πραγματικά μια 

αληθινή Εδέμ των φυσικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που κυριαρχεί εδώ είναι 

αποκλειστικά ελευθερία, ισότητα, ιδιοκτησία και Bentham. Ελευθερία! … Ισότητα! … 

Ιδιοκτησία! Διότι καθένας διαθέτει μόνο το Δικό του. Bentham! Διότι καθένας από τους 

δύο ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Η μοναδική δύναμη που τους ενώνει και τους 

συσχετίζει είναι εκείνη της ιδιοτέλειας, του ιδιαίτερου οφέλους, των ιδιωτικών 

συμφερόντων τους (Κ/1: 150).  

Αυτό το επιτευχθέν έργο της ειρήνευσης των δρώντων, προϋπόθεσή του οποίου είναι το μονοπώλιο 

της νόμιμης βίας του κράτους, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι πολύ εύθραυστο. Αυτό γίνεται 

αντιληπτό όταν το μαρξικό κείμενο μεταβαίνει στο πεδίο της παραγωγής: 

Με την αποχώρηση από αυτή τη σφαίρα της απλής κυκλοφορίας ή της εμπορευματικής 

ανταλλαγής … [ακολουθούμε] αυτούς τους δύο στον κρυφό τόπο της παραγωγής, στο 

κατώφλι του οποίου υπάρχει η επιγραφή: No admittance except on business 

[Απαγορεύεται η είσοδος εις τους μη έχοντες εργασία] (Κ/1: 150).50 

 
50 Ο Ράντης (2020: 131) επισημαίνει ότι «για να δείξει την επίφαση της δικαιοσύνης, που φαίνεται να κυριαρχεί 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας, ο Marx θα καταφύγει στη σφαίρα της παραγωγής, επειδή στη σφαίρα της 
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Άρα εδώ, στον τόπο της παραγωγής, το κράτος αποκλείεται, καθώς ανήκει «εις τους μη έχοντες 

εργασία». Θεωρητικά αυτό έχει ήδη προϋποτεθεί κατά την έκθεση του αξιακού νόμου και της αξιακής 

μορφής: το κράτος εγγυάται τους τυπικούς όρους ισοδυναμίας του νόμου, χωρίς να τους δημιουργεί 

το ίδιο.  Αρχικά σημειώνεται η ενεργοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των δύο πλευρών με πρώτη 

την πλευρά του κεφαλαιοκράτη ο οποίος «αγόρασε την εργασιακή δύναμη στην καθημερινή αξία της. 

Του ανήκει η χρηστική αξία της στη διάρκεια μίας εργάσιμης ημέρας. Έχει αποκτήσει λοιπόν το 

δικαίωμα να βάλει τον εργάτη να εργαστεί γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια μίας ημέρας» (Κ/1: 203). Αυτό 

το δικαίωμα όμως, όπως είδαμε, καταπατιέται από τον κεφαλαιοκράτη όπως καταγγέλλει ο εργάτης: 

«Μου πληρώνεις μονοήμερη εργασιακή δύναμη εκεί όπου καταναλώνεις τριήμερη. Αυτό είναι 

ενάντια στο συμβόλαιό μας και στο νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής» (Κ/1: 205). Άρα ο 

κεφαλαιοκράτης, αν και εμφανίζεται να καταβάλλει τα συμφωνηθέντα στον εργάτη, εντούτοις 

εμφανίζεται σαν να παραβιάζει την συμφωνία, καθότι ο εργάτης δουλεύει τρεις αντί για μία ημέρες.  

 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα δικαιώματα βρίσκουν το όριό τους όταν 

έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο της κεφαλαιοκρατικής σχέσης, με την εκμετάλλευση. Ο Marx 

αναφέρει: 

Ο κεφαλαιοκράτης προασπίζει το δικαίωμά του ως αγοραστής όταν επιδιώκει να κάνει 

την εργάσιμη ημέρα όσο πιο μακρά γίνεται και, ει δυνατόν, να κάνει δύο εργάσιμες ημέρες 

από μία. Από την άλλη πλευρά, η ειδική φύση του πουλημένου εμπορεύματος εμπεριέχει 

ένα όριο της κατανάλωσής του από τον αγοραστή, και ο εργάτης προασπίζει το δικαίωμά 

του ως πωλητής όταν θέλει να περιορίσει την εργάσιμη ημέρα σε ένα καθορισμένο 

κανονικό μέγεθος. Προκύπτει λοιπόν εδώ μια αντινομία, δικαίωμα ενάντια σε δικαίωμα, 

και τα δύο εξίσου επικυρωμένα από το νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής (Κ/1: 206).  

 

Αυτή η μεταστροφή των δικαιωμάτων από το πεδίο της κυκλοφορίας σε αυτό της παραγωγής 

επιβεβαιώνει επιπλέον μια παρατήρηση του Marx, ο οποίος στα Grundrisse αναφέρει ότι «η 

πραγματοποίηση της ισότητας και της ελευθερίας … αποδεικνύονται ως ανισότητα και ανελευθερία» 

(Ανθ/50: 1142). Ενώ στην κυκλοφορία οι δύο φορείς συζητούν για ισότητα και ελευθερία, στην 

παραγωγή αυτές μεταστρέφονται σε ανισότητα και ανελευθερία. Με άλλα λόγια, τα δικαιώματα από 

παράγοντας ειρήνευσης στην κυκλοφορία καταλήγουν να αποτελούν μήτρα παραγωγής βίας όταν 

εξετάζονται υπό το πρίσμα της παραγωγής.  Επομένως, η διαλεκτική από την ισότητα στην ανισότητα 

μας δείχνει ότι τα δικαιώματα αναμορφοποιούνται, καθώς η κριτική αποκαλύπτει ότι συνιστούν πέπλο 

απόκρυψης της εκμετάλλευσης. Όταν μεσολαβηθούν από την εμπειρία της παραγωγής, εν προκειμένω 

 
παραγωγής τραυματίζεται η αξίωση για ισοδυναμία και δικαιοσύνη μέσω της ιδιοποίησης της υπεραξίας από 
την πλευρά του καπιταλιστή». 
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της εκμετάλλευσης, μεταστρέφονται σε παράγοντα πρόκλησης βίας. Η πιστή τήρηση των 

δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές στην πράξη είναι που τα μεταστρέφει σε φορείς βίας.  

 

Η δυνατότητα συνδιαλλαγής των δύο πλευρών, δηλαδή του κεφαλαιοκράτη και του εργάτη, 

αναδεικνύει και τις δύο ως ισότιμα υποκείμενα, τυπικά ισόνομα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν 

σε συμβατική πράξη μεταξύ τους, την οποία εγγυάται το κράτος. Αυτό συμβαίνει στο επίπεδο της 

κυκλοφορίας όπου «ο νομικά ενήλικος εργάτης αντιπαρατίθεται ως εμπορευματοπωλητής στον 

κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 268). Υπό αυτή την έννοια βλέπουμε μια τυπική ισοδυναμία καθώς και οι δύο 

τίθενται ως ιδιοκτήτες: ο κεφαλαιοκράτης συμφωνεί με τον εργάτη να δουλέψει ο τελευταίος έναντι 

χρηματικού αντιτίμου. Ωστόσο, αυτό το οποίο αφήνεται να εννοηθεί από την πρώτη στιγμή μετά την 

συμφωνία είναι δυσοίωνο· όπως αναφέρει ο Marx: 

Ο πάλαι ποτέ χρηματοκάτοχος βαδίζει μπροστά ως κεφαλαιοκράτης, ο κάτοχος της 

εργασιακής δύναμης τον ακολουθεί ως εργάτης του· ο ένας κρυφογελώντας με σημασία 

και με επαγγελματικό ζήλο, ο άλλος ντροπαλός, διστακτικός, όπως κάποιος που έχει φέρει 

στην αγορά το ίδιο το τομάρι του και τώρα δεν έχει να προσδοκά τίποτε άλλο παρά μόνο 

– το γδάρσιμο (Κ/1: 150).  

Με αυτό τον τρόπο η ανάλυση προοικονομεί ότι, ενώ ο κεφαλαιοκράτης διατηρεί τη θέση του ως 

ενεργό υποκείμενο, το οποίο τοποθετεί τον εργάτη στην παραγωγική διαδικασία και ορίζει τις κινήσεις 

του, η μοναδική  προσδοκία του εργάτη, από την στιγμή κατά την οποία εγκαταλείπει το επίπεδο της 

συμφωνίας και των δικαιωμάτων (δηλαδή της κυκλοφορίας), είναι «το γδάρσιμο». Έτσι, ο εργάτης 

από ενεργό υποκείμενο μετατρέπεται στην παραγωγική διαδικασία σε αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

Αυτή η κίνηση περιγράφεται στη διαδικασία αξιοποίησης όπου η εργασία ως υποκείμενο υπάγεται 

στην παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου. Ωστόσο ο εργάτης, παραμένει πάντοτε δυνάμει 

υποκείμενο και είναι η συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία της εκμετάλλευσης που τον μετατρέπει εκ 

νέου σε υποκείμενο διεκδίκησης.51 Αυτό υποκρύπτεται στην ακόλουθη μαρξική διατύπωση: 

«Ξαφνικά όμως ορθώνεται η φωνή του εργάτη, η οποία είχε βουβαθεί μέσα στη θύελλα και στην ορμή 

της παραγωγικής διαδικασίας» (Κ/1: 205). Αυτό το «ξαφνικά» έρχεται να διακόψει τη συσσωρευμένη 

ιστορική αμηχανία που επέδειξε η εργατική τάξη κατά τη διαδικασία υπαγωγής της στο κεφάλαιο. Η 

χρήση των όρων «θύελλα και ορμή» αποδεικνύει εδώ ότι ο ρομαντισμός της αρχικής ιστορικής 

περιόδου του κεφαλαίου δεν είναι τίποτε άλλο από τη θηριωδία της άμετρης εκμετάλλευσης. Η 

κριτική επισημαίνει ότι η μετάβαση από αντικείμενο εκμετάλλευσης σε υποκείμενο διεκδίκησης 

πραγματοποιείται όταν η «φωνή» του εργάτη ανατρέχει στη γλώσσα των δικαιωμάτων: «ο εργάτης 

προασπίζει το δικαίωμά του ως πωλητής όταν θέλει να περιορίσει την εργάσιμη ημέρα σε ένα 

 
51 O Νούτσος (1995: 26) σημειώνει ότι «η κριτική προσέγγιση του κοινωνικού πεδίου δεν παράγει μόνο ένα 
αντικείμενο για το υποκείμενο αλλά και αντίστροφα ένα υποκείμενο για το αντικείμενο».  
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καθορισμένο κανονικό μέγεθος» (Κ/1: 206). Ως εκ τούτου, παρατηρούμε ότι τα δικαιώματα είναι το 

μοναδικό αξιακό μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον εργάτη να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να 

αντιπαρατεθεί με ίσους όρους, δηλαδή ως υποκείμενο, στον κεφαλαιοκράτη. Έτσι η κριτική καταλήγει 

στη γνωστή θέση περί αντινομίας: «[π]ροκύπτει λοιπόν εδώ μια αντινομία, δικαίωμα ενάντια σε 

δικαίωμα, και τα δύο εξίσου επικυρωμένα από το νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής» (Κ/1: 206).  

 
2.1.4 Βία, τάξεις, κράτος 
 
Η προσφυγή στη γλώσσα των δικαιωμάτων από πλευράς εργάτη και από πλευράς κεφαλαιοκράτη όχι 

μόνο δεν καταφέρνει να επιλύσει το πρόβλημα του καθορισμού της εργάσιμης ημέρας, αλλά 

προετοιμάζει ως μόνη δυνατή λύση την προσφυγή στη βία. Παρά το γεγονός ότι η γλώσσα των 

δικαιωμάτων κάνει τους δρώντες να επικοινωνήσουν, η κριτική επιμένει στην αδυναμία επίλυσης του 

προβλήματος.52 Ο μεν κεφαλαιοκράτης «επιδιώκει να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από 

τη χρηστική αξία του εμπορεύματος του» (Κ/1: 204-205). Ο δε εργάτης μιλώντας στον σκηνοθετημένο 

διάλογο επισημαίνει «[α]παιτώ την κανονική εργάσιμη ημέρα διότι απαιτώ την αξία του 

εμπορεύματός μου, όπως κάθε άλλος πωλητής» (Κ/1: 206). Αυτή η επικύρωση των δικαιωμάτων των 

δύο πλευρών από το νόμο της εμπορευματικής ανταλλαγής και η αντινομία που προκύπτει δείχνει ότι 

αυτός ο νόμος δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Αυτή η δισεπίλυτη αντινομία από το νόμο της 

εμπορευματικής ανταλλαγής και από τη γλώσσα των δικαιωμάτων «ανοίγει» στο αντικείμενο την 

προοπτική της βίας. Με άλλα λόγια, ενεργοποιεί εντός της κοινωνικής σχέσης τη βία, που υποτίθεται 

ότι τα δικαιώματα είχαν αποκλείσει. Αυτή η διάσταση της βίας προϋποθέτει την ανάλυση περί της 

συγκρότησης του νεωτερικού κράτους και των νέων παραγωγικών σχέσεων που αναπτύσσονται, 

δηλαδή την ανάλυση περί πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου. Η επιβολή των νέων σχέσεων 

και η ανάδυση του νεωτερικού κράτους φαίνεται να καθιστούν το τελευταίο απόλυτο κυρίαρχο όσον 

αφορά τη διάσταση της βίας -το κράτος κατέχει το μονοπώλιο της νόμιμης βίας ως η «συγκεντρωμένη 

και οργανωμένη βία της κοινωνίας» (Κ/1: 705).53 Ωστόσο, αυτό το οποίο παρατηρούμε σε δεδομένες 

κεφαλαιοκρατικές σχέσεις είναι ότι αυτό το μονοπώλιο της νόμιμης βίας αμφισβητείται από την ίδια 

την κοινωνική σχέση. Από που προκύπτει αυτή η αμφισβήτηση; Από το ότι το κράτος εγγυάται το 

περιεχόμενο του νόμου της αξίας, τον οποίο επικαλούνται οι δύο δρώντες, περιεχόμενο όμως που δεν 

θέτει το ίδιο. Με αυτή την έννοια, το κράτος είναι εξωτερικός εγγυητής ενός νόμου που δεν έχει 

θεσπίσει το ίδιο. Αυτή η εξωτερικότητα εμφανίζεται τώρα στο ότι η βία προκύπτει ως αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των δικαιωμάτων, εμφανίζεται δηλαδή ως αποτέλεσμα εφαρμογής της νομιμότητας 

 
52 Ο Harvey (2018: 323) επισημαίνει σχετικά ότι για τον «Marx εδώ δεν υπάρχει τρόπος να επιλυθούν πολλά 
από τα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται με όρους δικαιωμάτων χωρίς να αναδιατυπωθούν με όρους ταξικού 
αγώνα». 
53 Για μια θεώρηση της βίας και τη συγκρότηση του κράτους στη διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης  
πρβλ. Γκιούρας (2008: 159-166). 
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της αξίας και όχι ως παραβίασή της. Είναι συνεπώς η νομιμότητα του αξιακού νόμου που δημιουργεί 

τη βία του ταξικού αγώνα εκτός του μονοπωλίου της νόμιμης κρατικής βίας. Το μονοπώλιο της 

νόμιμης βίας από το κράτος προφανώς προϋποτίθεται για τη συγκρότηση της νεωτερικής κοινωνίας, 

καθώς σχετίζεται με τους όρους ειρήνευσης της τελευταίας. Ωστόσο, οι όροι συγκρότησης της 

κοινωνίας μετατρέπονται πλέον σε όρους εμφυλίου πολέμου εντός της, οι οποίοι απειλούν να τη 

διαρρήξουν. Όταν επομένως το κρατικό μονοπώλιο της βίας αμφισβητείται, όταν οι κεφαλαιοκράτες 

ή οι εργάτες αναγκάζονται να επιλύσουν από μόνοι τους τις διαφορές τους διαμέσου της βίας του 

ταξικού αγώνα, ενεργοποιείται μια οιονεί κατάσταση εμφυλίου πολέμου εντός της κοινωνίας, ο οποίος 

απειλεί την ίδια τη νεωτερική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μαρξική κριτική αναφέρεται ρητά 

σε εμφύλιο πόλεμο ως όρο για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας: «[η] δημιουργία μιας κανονικής 

εργάσιμης ημέρας είναι συνεπώς το προϊόν ενός μακρόπνοου, λιγότερο ή περισσότερο κρυφού 

εμφύλιου πολέμου μεταξύ της τάξης των κεφαλαιοκρατών και της εργατικής τάξης» (Κ/1: 269).54 Το 

κράτος πλέον δεν μπορεί να αρκεστεί στο ρόλο του εξωτερικού εγγυητή, διότι περιοριζόμενο σε 

αυτόν, έρχεται αντιμέτωπο με τη βία του ταξικού αγώνα. Προκειμένου να επιβάλλει εκ νέου την 

επαπειλούμενη ειρήνευση, οφείλει να παρέμβει στον ταξικό αγώνα και να λάβει θέση σε αυτόν. 

 

Για την κριτική, η ανάδειξη του καθοριστικού παράγοντα της βίας για την επίλυση του προβλήματος 

της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας σημαίνει συγχρόνως τη συγκρότηση των δρώντων ως συλλογικών 

ταξικών φορέων.55 Αυτοί οι φορείς είναι οι κοινωνικές τάξεις, η εργατική και η κεφαλαιοκρατική:  

στην ιστορία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής η ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας 

εμφανίζεται ως αγώνας για τα όρια της εργάσιμης ημέρας – ένας αγώνας μεταξύ του 

συνολικού κεφαλαιοκράτη, δηλαδή της τάξης των κεφαλαιοκρατών, και του συνολικού 

εργάτη, ή της εργατικής τάξης (Κ/1: 206). 

O τρόπος χειρισμού των δύο μεμονωμένων φορέων στο σκηνοθετημένο διάλογο προδιαθέτει ήδη την 

κίνηση προς το γενικό, ήτοι τις κοινωνικές τάξεις. Μιλάνε ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ταυτόχρονα 

ως φορείς ταξικών σχέσεων. Πώς επέρχεται όμως αυτή η μετάβαση στην ταξική σκοπιά; Στο σημείο 

αυτό είναι αναγκαίες ορισμένες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι  βρισκόμαστε εντός 

της ενότητας για την παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας. Αυτό σημαίνει ότι «[η] παραγωγή της 

απόλυτης υπεραξίας περιστρέφεται μόνο γύρω από τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 468). 

Για να το επεξεργαστεί αυτό η κριτική θεωρεί δεδομένη και αμετάβλητη την ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάμεων. Παρά το γεγονός ότι οι μηχανές εμφανίζονται στο κεφάλαιο για την 

 
54 O Poltermann (1998: 27) παρατηρεί ότι η αστική οπτική του πολιτικού «εμφανίζεται σε καθαρή μορφή στην 
κατάσταση της κρίσης του εμφυλίου πολέμου». Στον Marx προϋποτίθεται αυτή η οπτική και παράλληλα 
διευρύνεται από την στιγμή που το πολιτικό «συμπεριλαμβάνει και την καθημερινότητα» (ό. π.: 28).  
55 Για τη συγκρότηση του εργάτη ως υποκειμένου στην προβληματική για την εργάσιμη ημέρα, πρβλ. Morris 
(2016: 240). 
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εργάσιμη ημέρα, η γενίκευσή τους ως δομικού στοιχείου του ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής (σχετική υπεραξία) προϋποθέτει τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας: 

η σύγχρονη βιομηχανία … ίσχυε για εμάς μόνον ως ιδιαίτερη σφαίρα απομύζησης 

εργασίας … Στις βιομηχανίες που έχουν επαναστατικοποιηθεί μέσω της χρήσης ύδατος, 

ατμού και μηχανών, σ’ αυτές τις πρώτες δημιουργίες του σύγχρονου τρόπου παραγωγής, 

στα κλωστήρια βαμβακιού, μαλλιού, λινού και μεταξιού, καθώς και στα υφαντήρια 

ικανοποιείται πρωτίστως η ορμή του κεφαλαίου για άμετρη και ανενδοίαστη παράταση 

της εργάσιμης ημέρας (Κ/1: 268).  

Η μαρξική θέση ότι σε συνθήκες τυπικής υπαγωγής, το μοναδικό ζήτημα είναι η διάρκεια της 

εργάσιμης ημέρας σημαίνει όμως την καθολικότητα του ζητήματος και για τις δύο σκοπιές της 

κεφαλαιακής σχέσης: αφορά τόσο το σύνολο των κεφαλαιοκρατών όσο και το σύνολο των εργατών.  

Με άλλα λόγια, η γενικότητα της ορμής αυτό-αξιοποίησης του κεφαλαιοκράτη (η χαρακτηρολογική 

μάσκα του) σημαίνει ότι η υπέρμετρη εκμετάλλευση πλήττει οριζόντια όλους τους εργασιακούς 

κλάδους. Συνεπώς ο αγώνας πραγματοποιείται σε επίπεδο τάξεων, καθώς οι δρώντες έρχονται 

αντιμέτωποι για να υπερασπιστούν τα θεωρούμενα δικαιώματά τους.  

 

Από τον ίδιο τον ταξικό αγώνα βγαίνουν κάποια βασικά συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στο 

δεύτερο σημείο που νομιμοποιεί τη μετάβαση στη συγκρότηση των τάξεων. Η προοπτική 

διαπραγμάτευσης του ατομικού εργάτη με τον ατομικό κεφαλαιοκράτη κρίνεται σε ιστορικό επίπεδο 

αδύνατη, καθώς «ο μεμονωμένος εργάτης, ο εργάτης ως “ελεύθερος” πωλητής της εργασιακής 

δύναμής του, ηττάται χωρίς αντίσταση σ’ ένα ορισμένο επίπεδο ωρίμασης της κεφαλαιοκρατικής 

παραγωγής» (Κ/1: 268). Η κριτική παρακολουθεί εδώ τον πραγματικό, ιστορικό συσχετισμό δύναμης 

στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Το γεγονός ότι η ταξική αντιπαράθεση προσλαμβάνει 

αφενός βίαιο και αφετέρου καθολικό χαρακτήρα οδηγούν στις διατυπώσεις περί «κρυφού εμφυλίου». 

Όπως επισημαίνεται: 

Η ιστορία της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας σε ορισμένους κλάδους παραγωγής, ο 

αγώνας γι’ αυτή τη ρύθμιση που διαρκεί μέχρι τώρα και σε άλλους κλάδους αποδεικνύουν 

με χειροπιαστό τρόπο ότι ο μεμονωμένος εργάτης, ο εργάτης ως «ελεύθερος» πωλητής 

της εργασιακής δύναμής του, ηττάται χωρίς αντίσταση σ’ ένα ορισμένο επίπεδο ωρίμασης 

της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Η δημιουργία μιας κανονικής εργάσιμης ημέρας είναι 

συνεπώς το προϊόν ενός μακρόπνοου, λιγότερο ή περισσότερο κρυφού εμφύλιου πολέμου 

μεταξύ της τάξης των κεφαλαιοκρατών και της εργατικής τάξης (Κ/1: 268).56  

 
56 Οι Müller και Neusüss (1975: 63) αναφέρουν ότι η συγκρότηση και ο «αγώνας μεταξύ των δύο τάξεων είναι 
εγγενής στη φύση της ίδιας της σχέσης που αποτελεί τις τάξεις των ιδιοκτητών απλής εργασιακής δύναμης και 
των ιδιοκτητών των υλικών συνθηκών παραγωγής». 
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Το ιδιόμορφο ιστορικό γνώρισμα αυτού του εμφυλίου είναι ότι το επίδικό του δεν είναι η κατάληψη 

της πολιτικής εξουσίας, αλλά η ορθότητα της ερμηνείας του νόμου της αξίας: 

όσο ο καθορισμός της αξίας από τον εργάσιμο χρόνο παραμένει -όπως και στον Ricardo- 

ο ίδιος «ακαθόριστος», αυτό δεν ταράζει τους ανθρώπους. Από την στιγμή, όμως, που ο 

καθορισμός της αξίας συνδέεται ακριβώς με την εργάσιμη ημέρα και τις μεταβολές της, 

αυτοί  φωτίζονται αμέσως από μια νέα, πολύ δυσάρεστη ηλιαχτίδα σκέψης (CW/42: 514). 

Επομένως, η παραβίαση του νόμου της αξίας, με άλλα λόγια, η παραβίαση της προϋπόθεσης ότι η 

εργασιακή δύναμη αγοράζεται και πωλείται στην αξία της, συγκροτείται υπό τη μορφή μιας διπλής 

απειλής: αφενός έναντι της εργατικής τάξης, καθώς θέτει υπό διακινδύνευση την ύπαρξή της, 

αφετέρου έναντι της ίδιας της κριτικής, καθώς θέτει υπό διακινδύνευση τη βασική της προϋπόθεση. 

Ο Marx έχει αναφερθεί στη μεθοδολογική σημασία αυτής της προϋπόθεσης: επιδιώκει να εξηγήσει 

την παραγωγή υπεραξίας από τη γενική φύση του κεφαλαίου στην παραγωγή και όχι μέσω της απάτης 

μεμονωμένων κεφαλαιοκρατών στην κυκλοφορία γιατί «[τ]ο σύνολο της κεφαλαιοκρατικής τάξης 

μιας χώρας δεν μπορεί να εξαπατήσει τον εαυτό της … Η κυκλοφορία ή η εμπορευματική ανταλλαγή 

δεν δημιουργεί καμία αξία» (Κ/1: 138). Εδώ παρατηρούμε ότι η προϋπόθεσή αυτή δεν έχει απλώς 

μεθοδολογικό χαρακτήρα, αλλά προσλαμβάνει και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς κάθε μεμονωμένος 

κεφαλαιοκράτης δρα ως συνειδητός φορέας της ορμής για άμετρη αυτό-αξιοποίηση, ως αντιπρόσωπος 

της τάξης του. Άρα εδώ δεν πρόκειται για τις απάτες μεμονωμένων κεφαλαιοκρατών, από τις οποίες 

η κριτική μπορεί νομίμως να αφαιρέσει.  

 

Εν κατακλείδι, η ανακατασκευή του νόμου της εμπορευματικής ανταλλαγής και της γλώσσας των 

δικαιωμάτων όχι μόνο δεν επιλύει το πρόβλημα της εργάσιμης ημέρας αλλά το οξύνει στον υπέρτατο 

βαθμό (εμφύλιος  πόλεμος). Επομένως, για να καταλήξουμε στον ταξικό αγώνα, προϋποτίθεται μια 

σειρά βασικών στιγμών: τη μεταστροφή των δικαιωμάτων από παράγοντα ειρήνευσης στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας στα δικαιώματα ως μήτρα βίας στο πεδίο της παραγωγής· την αποτυχία του διαλόγου 

περί δικαιωμάτων στο διάλογο των δύο δρώντων, που συνιστά αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, και 

την αναγκαία μετάβαση στη συγκρότηση των κοινωνικών τάξεων. Η εν λόγω αποτυχία εισάγει την 

αναγκαιότητα του ταξικού αγώνα.    

 

Η προσφυγή στη βία του ταξικού αγώνα είναι συγχρόνως προσφυγή στην ιστορική εμπειρία, στην 

πλευρά της ιστορικής πράξης. Οι αντινομίες που εντόπισε η μαρξική κριτική φαίνεται ότι δεν μπορούν 

να επιλυθούν με καμία θεωρητική πραγμάτευση του ζητήματος. Η στροφή στο πεδίο της ιστορικής 

πράξης εμφανίζεται ως η μοναδική λύση για το αδιέξοδο της ίδιας της θεωρητικής πραγμάτευσης. 

Αυτή η κίνηση από τη θεωρία στην πράξη είναι σημαντική για τρεις λόγους: α)  διότι διαρρηγνύει τη 

φαινομενική αυτοαναφορικότητα της έκθεσης των κατηγοριών, καταδεικνύοντας τα όριά της, β) η 
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ίδια η έξοδος προς την ιστορική πράξη μπορεί να ερμηνευθεί ως μια συμβολική πράξη βίας που λύνει 

το θεωρητικό αδιέξοδο.57 Η στροφή προς το ιστορικό αντικείμενο είναι όρος για την επιστροφή στην 

έκθεση των κατηγοριών και γ) ο ταξικός αγώνας διαρρηγνύει για το εργασιακό υποκείμενο την 

αναγκαία μορφή ψευδούς συνείδησης που παράγεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας (φετιχισμός του 

εμπορεύματος): η ελευθερία και η ισότητα αποκαλύπτονται ως πέπλο απόκρυψης της εκμετάλλευσης 

και της ανισότητας.   

 

2.1.5 Ο ιστορικός χαρακτήρας της ρύθμισης για την εργάσιμη ημέρα και ο φετιχισμός του 

κεφαλαίου 

 
Στο πλαίσιο της απόλυτης υπεραξίας το κεφάλαιο αποσπά υπερεργασία με την επέκταση της 

εργάσιμης ημέρας. Με την άρση των ορίων της εργάσιμης ημέρας αίρονται και τα όρια της κανονικής 

αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο, η κριτική δείχνει ότι το κεφάλαιο ιστορικά 

υπάγει την εργασία μορφικά-τυπικά στο ίδιο. Με άλλα λόγια, την υπάγει χωρίς να μεταβάλλει τους 

υλικούς όρους της παραγωγής. Αντίθετα, αυτό που αλλάζει είναι η κοινωνική μορφή στην οποία 

υπάγεται η υλικότητα της εργασίας.58 Για αυτό και η κριτική την ονομάζει τυπική υπαγωγή της 

εργασίας στο κεφάλαιο:  

για την παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας αρκεί η απλώς τυπική υπαγωγή της εργασίας 

στο κεφάλαιο, φερ’ ειπείν το ότι χειροτέχνες οι οποίοι προηγουμένως εργάζονταν για 

λογαριασμό τους ή ως καλφάδες ενός συντεχνιακού μάστορα εισέρχονται τώρα ως 

μισθωτοί εργάτες στον άμεσο έλεγχο του κεφαλαιοκράτη (Κ/1: 469).  

Το συγκεκριμένο πλαίσιο της τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο προηγείται της 

πραγματικής υπαγωγής ιστορικά καθώς «η απόλυτη υπεραξία προηγείται πάντα της σχετικής» (R: 

108). Βέβαια η σχέση των δύο μορφών υπαγωγής της εργασίας δεν εξαντλείται σε αυτό το διαχωρισμό 

της ιστορικότητας: άπαξ και εδραιωθεί ο ειδικά κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής (παραγωγή 

σχετικής υπεραξίας), η τυπική υπαγωγή συνιστά «συνέχεια τον προπομπό της [πραγματικής 

υπαγωγής, Ν.Φ], αν και η πιο αναπτυγμένη [η πραγματική, Ν.Φ] … μπορεί να αποτελέσει τη βάση 

για την εισαγωγή της πρώτης σε νέους κλάδους παραγωγής» (R: 108-109). Επομένως και παρά το 

γεγονός ότι «οι μέθοδοι της παραγωγής της σχετικής υπεραξίας είναι ταυτόχρονα μέθοδοι για την 

παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας» (Κ/1: 469) υπάρχει μια ιστορική ιεράρχηση των δύο μεθόδων.59 

 
57 Ο Marx αναφέρει σε μια επιστολή του στον Engels (10 Φεβρουαρίου 1866) ότι δεν είχε αρχικά σκοπό να 
εντάξει κάποιο ιστορικό σκέλος στο κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα, βλ. CW/ 42: 224. Αντίστοιχα σε άλλη 
επιστολή ο Marx αναγνωρίζει ότι στο κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα κυριαρχεί «κυρίως πραγματικό υλικό» 
Πρβλ. CW/ 42: 392.  
58 Για το πρόβλημα αλλαγής της κοινωνικής μορφής πρβλ. Παπαθανασίου (2016: 288). 
59  Ο Lukacs (1978: 82) εντοπίζει τη δυνατότητα της ιεράρχησης των μορφών. Για το ίδιο σημείο πρβλ. 
Νουτσόπουλος (2005: 218) όπου υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα ιεράρχησης.  
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Η ιστορικότητα της μορφής της τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο γίνεται καλύτερα 

αντιληπτή μέσα από την έκθεση ορισμένων χαρακτηριστικών: 

 

Αρχικά, παρατηρούμε ότι η τυπική υπαγωγή αφορά ιστορικά «μικρούς καπιταλιστές» (R: 111) οι 

οποίοι δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από το έμψυχο δυναμικό που απασχολούν, δηλαδή τους 

εργάτες, όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση. Πρόκειται για συνθήκες που επικρατεί 

ένας σχετικά υπανάπτυκτος καταμερισμός εργασίας και απουσιάζει η γενικευμένη αξιοποίηση των 

μηχανημάτων στη διαδικασία παραγωγής.  

 

Κατά δεύτερο, αυτό το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε για την τάξη των κεφαλαιοκρατών είναι 

ότι προσωποποιεί μια καθαρά οικονομική λειτουργία «απλοποιώντας» έτσι το πρόβλημα των 

προηγούμενων κοινωνικό-οικονομικών σχηματισμών για τις λειτουργίες του εκμεταλλευτή, καθώς η 

λειτουργία του εκμεταλλευτή αποδεσμεύεται από θρησκευτικές, προσωπικές, εξουσιαστικές, 

πολιτικές επικαλύψεις: η εκμετάλλευση πλέον αποχωρίζεται από κάθε «πατριαρχική … πολιτική ή 

ακόμα θρησκευτική επικάλυψη» (R: 111). 

 

Επομένως, η κριτική συμπεραίνει ότι η τυπική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο και η παραγωγή 

απόλυτης υπεραξίας προηγούνται ιστορικά της σχετικής. Για την κριτική, αυτό σημαίνει συγχρόνως 

ότι δεν γενικεύεται η ανάγκη για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας. Για να 

επιτευχθεί από την άλλη αυτή η γενίκευση τίθεται ως όρος η ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας μέσα από 

την πρώτη μορφή κοινωνικού ελέγχου, τη νομική ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας, γεγονός το οποίο 

παραπέμπει στην συγκρότηση ανεπτυγμένης μορφής πολιτικής ταξικής συνείδησης. 

 

Το προνομιακό πεδίο εξέτασης της ιστορικότητας της παραγωγής απόλυτης υπεραξίας και του 

προβλήματος της εργάσιμης ημέρας είναι το πεδίο της υπερεργασίας. Ο λόγος είναι ότι η υπερεργασία 

δεν αποτελεί ανακάλυψη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής:  

Το κεφάλαιο δεν έχει επινοήσει την υπερεργασία. Παντού όπου ένα τμήμα της κοινωνίας 

έχει το μονοπώλιο των μέσων παραγωγής πρέπει ο εργάτης, ελεύθερος ή ανελεύθερος, να 

προσθέσει στο χρόνο εργασίας που είναι αναγκαίος για την αυτοσυντήρησή του επιπλέον 

εργάσιμο χρόνο, προκειμένου να παραγάγει τα μέσα διαβίωσης για τον ιδιοκτήτη των 

μέσων παραγωγής (Κ/1: 207).  

Εντός της ιστορικής αυτής κανονικότητας μπορεί να εξεταστεί ο προ-αστικός ορίζοντας μορφών 

παραγωγής και των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής. Η απόσπαση υπερεργασίας αποτελεί για την 

κριτική την κοινή βάση των ιστορικών κοινωνιών, αλλά το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη μορφή 

αυτής της απόσπασης. Άρα η κριτική δύναται να συγκρίνει τις διάφορες ιστορικές περιόδους «είτε 
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αυτός ο ιδιοκτήτης είναι ένας καλὸς κἀγαθὸς Αθηναίος, ένας Ετρούσκος θεοκράτης, ένας civis 

Romanus [Ρωμαίος πολίτης], ένας Νορμανδός βαρόνος, ένας Αμερικανός δουλοκτήτης, ένας 

βογιάρος της Βλαχίας, ένας σύγχρονος γαιοκτήμονας ή κεφαλαιοκράτης» (Κ/1: 207).  

 

Η διαφορά στην ιστορικότητα των μορφών δεν προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της παραγωγής, 

το οποίο είναι η εκμετάλλευση, αλλά από τη μορφή της. Η κριτική αναφέρεται στους προ-αστικούς 

σχηματισμούς, αναδεικνύοντας ως ουσία της παραγωγής τους την κάλυψη αναγκών και τον 

περιορισμό της παραγωγής σε αυτές τις ανάγκες. Αντιθέτως, στον κεφαλαιοκρατικό ορίζοντα 

κυρίαρχο στοιχείο της παραγωγής είναι η ανταλλακτική αξία. Η κριτική παρατηρεί:  

όταν σε έναν οικονομικό κοινωνικό σχηματισμό υπερισχύει όχι η ανταλλακτική αξία αλλά 

η χρηστική αξία του προϊόντος, η υπερεργασία περιορίζεται από έναν μικρότερο ή 

μεγαλύτερο κύκλο αναγκών, δεν πηγάζει όμως καμία απεριόριστη ανάγκη για 

υπερεργασία από τον ίδιο το χαρακτήρα της παραγωγής (Κ/1: 207). 

Αυτό μας δείχνει ότι στους προ-αστικούς τρόπους παραγωγής, η κυριαρχία της χρηστικής αξίας 

επενεργεί αφ’ εαυτού ως όριο της υπερεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που κατονομάσαμε ως 

πρόβλημα της εργάσιμης ημέρας στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής δεν τίθεται ως πρόβλημα 

ή δεν τίθεται με τη σύγχρονη μορφή της έντασής του προ-αστικά. Όταν όμως αναπτύσσεται η μορφή 

της ανταλλακτικής αξίας στις προ-αστικές κοινωνίες έστω και μερικώς, ο συνδυασμός των 

εμπρόσωπων σχέσεων εξουσίας με την εγγενή αμετρία της ανταλλακτικής αξίας δημιουργεί φρικτές 

μορφές εκμετάλλευσης. Αυτός ο συνδυασμός αποτυπώνεται από την κριτική με τη διαφοροποίηση 

του όρου υπέρμετρη εργασία (Überarbeit) από τον όρο υπερεργασία (Mehrarbeit). Η κριτική 

σημειώνει: 

Με φρικτή μορφή εμφανίζεται συνεπώς στην αρχαιότητα η υπέρμετρη εργασία εκεί όπου 

πρέπει να αποκτηθεί η ανταλλακτική αξία με την αυτοτελή χρηματική μορφή της, στην 

παραγωγή χρυσού και αργύρου. Η επίσημη μορφή της υπέρμετρης εργασίας είναι εδώ η 

βίαιη μέχρι θανάτου εργασία (Κ/1: 207). 

Οι περιπτώσεις αυτές όμως θεματοποιούνται από την κριτική ως «εξαιρέσεις για τον αρχαίο κόσμο» 

(Κ/1: 207). Η ιστορικότητα του προβλήματος της εργάσιμης ημέρας αναδεικνύεται από το ότι οι 

εξαιρέσεις αυτές αποτελούν τον κανόνα στη σύγχρονη παραγωγή, την παραγωγή της ανταλλακτικής 

αξίας. Το ίδιο αποτέλεσμα όμως, της φρικτής μορφής εκμετάλλευσης, προκύπτει ακόμα και κατά τη 

διαδικασία επικράτησης της κεφαλαιοκρατικής μορφής, όταν συνδυάζονται προ-αστικές μορφές 

παραγωγής εντός της νεωτερικότητας:  

Από τη στιγμή όμως που κάποιοι λαοί η παραγωγή των οποίων κινείται ακόμη στις 

κατώτερες μορφές της εργασίας με δούλους, της αγγαρείας κ.λπ. εμπλέκονται σε μια 

διεθνή αγορά που κυριαρχείται από τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, η οποία 
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αναγορεύει σε κύριο συμφέρον την πώληση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, τότε στις 

βάρβαρες φρικωδίες της δουλείας, της δουλοπαροικίας κ.λπ. προστίθεται και η 

πολιτισμένη φρικωδία της υπέρμετρης εργασίας (Κ/1: 207).  

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί εδώ το παράδειγμα των Νότιων Πολιτειών της 

Αμερικής. Εν προκειμένω μπορούμε να δούμε την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου παραγωγής 

ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία αλλάζει η παραγωγή από παραγωγή χρηστικών αξιών σε παραγωγή 

ανταλλακτικών αξιών. Με αυτή την αλλαγή της προοπτικής η κριτική επανέρχεται στο διαχωρισμό 

ανάμεσα σε Mehrarbeit και σε Überarbeit: όταν η παραγωγή βαμβακιού καθορίζεται από τις ανάγκες 

της εγχώριας καταναλωτικής σφαίρας τότε δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα, όταν όμως η 

εξαγωγή βαμβακιού μετατρέπεται σε ζωτικό συμφέρον των Πολιτειών, τότε απαιτείται «η υπέρμετρη 

εργασία του νέγρου» (Κ/1: 208). Η μετάβαση από την υπερεργασία στην υπέρμετρη εργασία 

επιτελείται εδώ μέσω της μετάβασης από την υπαγωγή στην πατριαρχική σχέση στην υπαγωγή στην 

απρόσωπη διεθνή αγορά. Με τη μετάβαση αυτή  η θανάτωση της εργασιακής δύναμης του νέγρου, «η 

ανάλωση του βίου του σε εφτά εργάσιμα έτη, έγινε παράγοντας ενός υπολογισμένου και 

υπολογιστικού συστήματος» (Κ/1:208). Η απλή επιτέλεση υπερεργασίας προ της μετάβασης 

εμφανίζεται συμπαθέστερη: «η εργασία των νέγρων στις νότιες Πολιτείες της [Βορειο]αμερικανικής 

Ένωσης διατήρησε έναν μετριοπαθή πατριαρχικό χαρακτήρα για όσο διάστημα η παραγωγή ήταν 

προσανατολισμένη κυρίως στην άμεση ικανοποίηση των ιδίων αναγκών» (Κ/1: 207). Από την στιγμή 

όμως που η παραγωγή αφορά την ίδια την παραγωγή, η υπερεργασία μετατρέπεται σε Überarbeit: 

«[δ]εν επρόκειτο πια για την απόσπαση μιας ορισμένης μάζας χρήσιμων προϊόντων από αυτόν. 

Επρόκειτο τώρα για την παραγωγή της ίδιας της υπεραξίας» (Κ/1: 208). Ο συνδυασμός όμως 

εμπρόσωπης εξουσίας και υπέρμετρης εργασίας στις Νότιες Πολιτείες δεν επέτρεπε την ιστορική 

μορφοποίηση του προβλήματος της εργάσιμης ημέρας με τους σύγχρονους όρους, τους όρους του 

«κρυφού εμφυλίου» του ταξικού αγώνα. Ως γνωστόν, ο εμφύλιος εκεί προσέλαβε τη μορφή της 

«τυπικής» πολεμικής αναμέτρησης.   

 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο για την ιστορικότητα του προβλήματος της εργάσιμης ημέρας είναι το 

ζήτημα του τρόπου εμφάνισής του στη συνείδηση. Στις προ-αστικές κοινωνίες η απόσπαση της 

υπερεργασίας είναι αισθητηριακά αντιληπτή, η εκμετάλλευση είναι εμφανής. Αντίθετα, στη σύγχρονη 

αγγλική βιομηχανική παραγωγή η υπερεργασία συμφύρεται με την ίδια τη διαδικασία της παραγωγής 

και δεν είναι αισθητά διακριτή, έτσι και η εκμετάλλευση είναι αδιαφανής. Σύμφωνα με το παράδειγμα 

του Marx: 

Η σύγκριση της βουλιμίας για υπερεργασία στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με την ίδια 

βουλιμία στα αγγλικά εργοστάσια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι η υπερεργασία έχει 

στην αγγαρεία μια αυτοτελή, αισθητηριακά αντιληπτή μορφή … ο ελεύθερος εργάτης 
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παρέχει στον κεφαλαιοκράτη την εβδομάδα 6 Χ 6 ή 36 ώρες υπερεργασία. Είναι το ίδιο 

σαν να εργαζόταν 3 ημέρες την εβδομάδα για τον εαυτό του και 3 ημέρες την εβδομάδα 

δωρεάν για τον κεφαλαιοκράτη. Αυτό όμως δεν είναι ορατό (Κ/1: 208).  

 

Σε αυτό το σημείο καθίσταται συναφής για μας η προβληματική για το φετιχισμό του κεφαλαίου στο 

καθεστώς της παραγωγής απόλυτης υπεραξίας. Υπό αυτό το πρίσμα, αποκτούν σημασία ορισμένες 

από τις μαρξικές αναλύσεις που αναπτύσσονται στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο, τα οποία 

τιτλοφορούνται Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο και Το ποσοστό της υπεραξίας. Μέσα από αυτές, η 

κριτική αντιμετωπίζει φετιχοποιημένες αντιλήψεις της πολιτικής οικονομίας.  

 α. η πρώτη και βασικότερη αφορά την αντίληψη ότι η υπεραξία πηγάζει από όλους τους 

υλικούς παράγοντες που ενέχονται στη σύνθεση της υπεραξίας (ενδεικτικά η υποσημείωση 22, Κ/1: 

179 με αναφορά στον J.B. Say. Αλλά αυτή η εννοιολογική σύγχυση αφορά και τον Ricardo ως 

εκπρόσωπο της κλασικής πολιτικής οικονομίας, υποσημείωση 21, Κ/1: 178). Η διάρρηξη αυτής της 

αντίληψης βασίζεται στη μαρξική διάκριση ανάμεσα σε σταθερό κεφάλαιο και σε μεταβλητό που 

αντιστοιχούν αφενός στους αντικειμενικούς παράγοντες και αφετέρου στον υποκειμενικό παράγοντα 

της εργασιακής διαδικασίας.60 Ενώ η αξία του πρώτου απλώς επανεμφανίζεται στην αξία του 

παραχθέντος προϊόντος (Κ1/: 180), το μεταβλητό κεφάλαιο, «η αυτοδραστηριοποιούμενη εργασιακή 

δύναμη» είναι αυτή που αποτελεί το μοναδικό αξιοδημιουργικό στοιχείο. Η σύγχυση οφείλεται σε δύο 

παράγοντες: πρώτον, στην αδυναμία διάκρισης της αφηρημένης και της συγκεκριμένης εργασίας. Στη 

βάση αυτής είναι δυνατή η ορθή εξήγηση της παραγωγής υπεραξίας ως αποτέλεσμα της διπλής της 

ιδιότητας: να διατηρεί ως συγκεκριμένη την αξία των αντικειμενικών παραγόντων τη στιγμή που ως 

αφηρημένη προσθέτει νέα αξία στο προϊόν (Κ/1:174)· δεύτερον, ότι αυτή η ιδιότητα, αυτό «το φυσικό 

χάρισμα της αυτοδραστηριοποιούμενης εργασιακής δύναμης» (Κ/1:180), το καρπώνεται εντελώς 

δωρεάν ο κεφαλαιοκράτης. Η σημασία που αποδίδει η μαρξική ανάλυση στην άρση αυτής της 

αντίληψης φαίνεται από το διδακτικό τόνο που υιοθετεί στο επόμενο κεφάλαιο κατά τον υπολογισμό 

του ποσοστού της υπεραξίας, όταν απαιτεί να τίθεται το σταθερό κεφάλαιο ως μηδέν (Κ/1: 186). 

Απευθυνόμενος λοιπόν στον αναγνώστη ο Marx επισημαίνει: «[ό]σο απλή και αν είναι η μέθοδος, 

εντούτοις φαίνεται σωστό να εξασκήσουμε τον αναγνώστη μέσα από ορισμένα παραδείγματα στον 

τρόπο αντίληψης που αποτελεί τη βάση της και που είναι ασυνήθιστη γι’ αυτόν» (Κ/1: 191). Η 

σημασία αυτή έγκειται στην αποκάλυψη του «μυστικού» του κεφαλαίου, της υπεραξίας, «ως απλό 

πήγμα χρόνου υπερεργασίας» (Κ/1: 189). Η εξήγηση αυτή έρχεται να συνοδεύσει θεωρητικά το 

γεγονός της εκμετάλλευσης όπως βιώνεται στην πράξη από το εργασιακό υποκείμενο. Μόνο δε με τη 

 
60 Ο Althusser (2003: 20-21) ορθά εν προκειμένω εντοπίζει ότι οι κλασικοί οικονομολόγοι είχαν πολλές 
««[α]βλεψίες που τελικά ανάγονται σχεδόν όλες στην “τεράστια αβλεψία” της σύγχυσης του σταθερού με το 
μεταβλητό κεφάλαιο, που με τον “απίστευτο” παραλογισμό της κυριαρχεί σε ολόκληρη την κλασική 
οικονομία». 
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μέθοδο αυτή καθίσταται δυνατή η διάκριση ανάμεσα σε ποσοστό της υπεραξίας, στο οποίο 

αποτυπώνεται ορθά ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης, και σε ποσοστό του κέρδους, 

μέσω του οποίου η εκμετάλλευσή της εμφανίζεται υποπολλαπλάσια (ενδεικτικό εδώ το παράδειγμα 

στο Κ/1: 190 όπου το ποσοστό υπεραξίας δίνει βαθμό εκμετάλλευσης 100% ενώ το ποσοστό του 

κέρδους δίνει 18% με ειρωνική αναφορά στον Carey). Η απορρόφηση του ποσοστού της υπεραξίας 

από το ποσοστό του κέρδους ανοίγει το δρόμο για την άρνηση της ταξικότητας της κεφαλαιακής 

σχέσης και συνεπώς την απονομιμοποίηση του ταξικού αγώνα.   

 β. μια δεύτερη φετιχιστική αντίληψη που καταπολεμά εδώ ο Marx είναι η περίφημη «τελευταία 

ώρα» του Senior, στην οποία αφιερώνει το τρίτο υποκεφάλαιο του εβδόμου κεφαλαίου (Κ/1: 195-

201). Η αντίληψη του Senior αποτελεί περαιτέρω συνέπεια της εσφαλμένης αντίληψης περί της 

συμβολής όλων των υλικών παραγόντων της εργασιακής διαδικασίας στην γένεση της υπεραξίας, 

υποστηρίζοντας ότι το συνολικό κέρδος του κεφαλαιοκράτη πηγάζει μόνο από την τελευταία ώρα της 

εργασίας. Αυτό το πρόβλημα για τον Marx προκύπτει από το γεγονός ότι στην αναλυτική του 

διαδικασία ο Senior δεν διαχωρίζει το σταθερό από το μεταβλητό κεφάλαιο: «θα έπρεπε προπάντων, 

σε ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη σχέση του καθαρού κέρδους προς το μέγεθος της 

εργάσιμης ημέρας, να παρακαλέσει τους κυρίους εργοστασιάρχες να μην ανακατεύουν φύρδην μίγδην 

τις μηχανές και τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις, την πρώτη ύλη και την εργασία, αλλά, ει δυνατόν, 

να θέσουν στη μία πλευρά το σταθερό κεφάλαιο που περιέχεται σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις, 

μηχανές, πρώτη ύλη κ.λπ., και στην άλλη πλευρά το κεφάλαιο που έχει προκαταβληθεί για εργατικό 

μισθό» (Κ/1: 197). Στον εξηγητικό μαρξικό μονόλογο που ακολουθεί, αναδεικνύεται ακριβώς το 

γεγονός ότι η εργασιακή δύναμη «δημιουργεί κάθε στιγμή της κίνησής της επιπλέον αξία νέα αξία» 

(Κ/1: 181) οπότε και η τελευταία εργάσιμη ώρα είναι «μια συνήθης εργάσιμη ώρα» (Κ/1: 197). Το 

ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τελευταίας εργάσιμης ώρας, πέραν του σκωπτικού χαρακτήρα της 

ανάλυσης του Marx, αφορά την ιδεολογικο-πολιτική διάσταση αυτής της αντίληψης, δεδομένου ότι 

λειτούργησε ως βασικό όπλο ενάντια στο νόμο για το δεκάωρο το 1848 (Κ/1: 201).  

 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η κριτική με την ανωτέρω ανάλυση θέτει ως κεντρικό στόχο, 

απομυστικοποιώντας αυτές τις φετιχοποιητικές διαδικασίες του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής, αφενός να αναδείξει τις διαμεσολαβήσεις που αποκρύπτουν την σύγχρονη εκμετάλλευση 

και αφετέρου να νομιμοποιήσει θεωρητικά την αναγκαιότητα της εμπράγματης διάλυσης αυτών των 

διαδικασιών, εν ολίγοις τον ίδιο τον ταξικό αγώνα του εργασιακού υποκειμένου. 
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2.2 Ταξικός αγώνας, κράτος και μορφές συνείδησης 
 
Ο Marx, στον πρόλογο του Κεφαλαίου, αναφέρει ότι σε κάποια σημεία του κειμένου θα στραφεί «στην 

ιστορία, στο περιεχόμενο και στα αποτελέσματα της αγγλικής εργοστασιακής νομοθεσίας» (Κ/1: 13). 

Η διατύπωση αυτή αφορά σε μεγάλο βαθμό τον ταξικό αγώνα για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας. 

Η εξέταση ορισμένων όψεων του ταξικού αγώνα είναι για εμάς αναγκαία για να διερευνήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί δρώντες εμπλέκονται σε αυτόν και να ανιχνεύσουμε μετατοπίσεις, 

στρεβλώσεις και ωριμάσεις στις συνειδησιακές στάσεις τους. Αυτό σημαίνει για εμάς ότι εδώ ο λόγος 

περί συνείδησης είναι κατ’ αρχήν λόγος για ταξικές συνειδήσεις. Επιπλέον όμως, λόγω του ότι ο 

ταξικός αγώνας προσλαμβάνει τη μορφή του κρυφού εμφυλίου πολέμου, με άλλα λόγια, λόγω του ότι 

ο ταξικός αγώνας, αναστέλλοντας την κανονική διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής, θίγει το 

σύνολο της κοινωνίας, ενέχονται σε αυτόν κατ’ ανάγκη και μορφές συνείδησης που δεν εμπίπτουν με 

άμεσο τρόπο στον προσδιορισμό της ταξικότητας. Αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό με τους κρατικούς 

λειτουργούς, σε κάποιο βαθμό, διότι δεν ισχύει για το σύνολό τους, αλλά για ορισμένους εξ αυτών.  

 

Σε όσα ακολουθούν θα επικεντρωθούμε σε τρεις τύπους συνείδησης. Αρχικά θα εξετάσουμε την 

κεφαλαιοκρατική συνείδηση, η οποία, όπως θα δούμε, ακολουθεί με συνέπεια την ορμή της: την 

αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου. Έτσι, θα εξετάσουμε αρχικά τον τρόπο και τις μορφές με τις οποίες 

αυτή η ορμή, η κεφαλαιοκρατική βουλιμία, εμφανίζεται ιστορικά. Θα στραφούμε στη συνέχεια στην 

εργατική συνείδηση. Σε μια εισαγωγική μας παρατήρηση σημειώσαμε τη διαφοροποίηση που δύναται 

να διακρίνουμε εδώ σε σχέση με αυτήν. Μπορούμε τώρα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: η εργασιακή 

δύναμη ως υπαγμένη στο κεφάλαιο εμφανίζεται απλώς ως αντικείμενο εκμετάλλευσης, απλώς ως 

«προσωποποιημένος εργάσιμος χρόνος» (Κ/1: 214). Ο ταξικός αγώνας σηματοδοτεί την (έστω 

προσωρινή) έξοδο από αυτή την υπαγωγή, τη μερική διάρρηξη αυτής της χαρακτηρολογικής μάσκας 

και τη σταδιακή συγκρότηση της δικής της ταξικής συνείδησης, τη συνείδηση της εργατικής τάξης. 

Με άλλα λόγια, ο εργάτης, καθώς υπόκειται στην άμετρη αξιοποίηση του κεφαλαίου, επιδιώκει να 

διαρρήξει το άμετρο αυτό πλαίσιο. Η διεκδίκηση για τη θέσπιση ορίων αποτελεί μια διαδικασία 

διαμόρφωσης της συνείδησης της εργατικής τάξης. Εν ολίγοις, αυτή η επιδίωξη παραπέμπει στη 

διαδικασία απόκτησης ταξικής συνείδησης. Έτσι, ενώ ο κεφαλαιοκράτης δρα με συνέπεια βάσει της 

ταξικής του συνείδησης, ο εργάτης διαμορφώνει την ταξική του συνείδηση μέσα από τον ταξικό 

αγώνα για τη ρύθμιση για την εργάσιμη ημέρα.  

 

Ο χαρακτηρισμός του ταξικού αγώνα ως κρυφού εμφυλίου δεν πρέπει να μας παραπλανήσει σχετικά 

με τη σημασία του όρου κρυφός. Δεν πρόκειται εδώ για έναν αγώνα που διεξάγεται στα κρυφά, αλλά 

προσλαμβάνει κατ’ ανάγκη δημόσιο χαρακτήρα και μάλιστα με διευρυμένο τρόπο καθώς δεν υπάρχει 

κανένα κοινωνικό συμφέρον που να μην απειλείται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. Εμπλέκονται συνεπώς 
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σε αυτόν αφενός με ιστορικά συγκυριακά τρόπο ταξικά συμφέροντα εκτός της κεφαλαιακής σχέσης, 

αφετέρου με ιστορικά αναγκαίο τρόπο το κράτος και οι λειτουργοί του. Το ότι η εμπλοκή του κράτους 

στον ταξικό αγώνα είναι αντιφατική αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι η ρυθμιστική νομοθεσία δεν 

επιβάλλεται διαμιάς, αλλά αποτελεί και η ίδια στόχο προς κατάκτηση μέσα από τους συσχετισμούς 

του ταξικού αγώνα. Αποκαλύπτεται επίσης λόγω του ότι η αμεροληψία των εργοστασιακών 

επιθεωρητών, για την οποία κάνει λόγο ο Marx στον Πρόλογο του έργου, δεν απαντά οριζόντια σε 

όλους τους κρατικούς λειτουργούς. Ο ίδιος αυτός ο χαρακτηρισμός των επιθεωρητών ως 

«αμερόληπτων και απροκατάληπτων» απαιτεί μια ερμηνεία: ποια η σημασία αυτών των όρων σε 

συνθήκες ταξικού αγώνα; Το ίδιο, τέλος, το γεγονός του ταξικού αγώνα σημαίνει ότι η απόλυτη 

κυριαρχία του κεφαλαίου στον τόπο της παραγωγής τίθεται σε αμφισβήτηση: δύο κοινωνικά 

υποκείμενα διεκδικούν να έχουν λόγο στον τόπο αυτό. Με άλλα λόγια, και τα δύο αυτά κοινωνικά 

υποκείμενα αναγκάζονται να εκθέσουν λόγους και επιχειρήματα, να μετέλθουν κάθε μέσο στη 

δημόσια σφαίρα και να συνάψουν συμμαχίες, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους σε αυτόν 

και να πείσουν για το δίκιο τους.61 Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι για το κεφάλαιο, το γεγονός 

ότι αναγκάζεται να εισέλθει σε αυτή τη διαδικασία και να υπερασπιστεί το δίκιο του συνιστά αφ’ 

εαυτού μια πρώτη παραχώρηση, ένα πρώτο ρήγμα στο αυτονόητο δικαίωμά του να είναι ο 

αποκλειστικός ρυθμιστής της παραγωγής. Και υπό αυτή την έννοια λοιπόν, μπορεί να γίνει λόγος για 

τον ταξικό αγώνα ως πεδίο αντινομικής δημοσιότητας. 

 

Θα επιχειρήσουμε λοιπόν εδώ να εξετάσουμε τις βασικές αυτές μορφές συνείδησης και 

παρεμπιπτόντως και κάποιες συγκυριακές με άξονα την κίνηση από την άμετρη εργάσιμη ημέρα, στον 

έκτακτο χαρακτήρα των ρυθμίσεων (Κ/1: 268) και από εκεί στη γενίκευσή τους με βάση τον ιστορικό 

ορίζοντα του μαρξικού κειμένου.   

 

2.2.1 Η συνέπεια της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης ως βουλιμίας 
 
Η εξέταση του ιστορικού υλικού από τον Marx ξεκινάει με τη δράση του κεφαλαίου, όταν αυτό δεν 

συναντά κάποιο νομικό περιορισμό στην εκμετάλλευση.62 Σε αυτή τη χρονική περίοδο, το κεφάλαιο 

εκδηλώνει με απρόσκοπτο τρόπο το δομικό χαρακτηριστικό του, δρώντας με απόλυτη συνέπεια εντός 

της χαρακτηρολογικής του μάσκας ως βουλιμία για αυτο-αξιοποίηση. Όπως γνωρίζουμε ήδη, ο 

κεφαλαιοκράτης διέπεται από μια ζωτική ορμή και αυτή δεν είναι άλλη από την αυτοαξιοποίηση του: 

 
61 Ο Harvey (2018: 330) συνδυάζει την λειτουργία των ταξικών συμμαχιών με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι 
δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην κρατική εξουσία. Έτσι παρατηρεί ότι «καθώς ο Marx επιδιώκει να αναλύσει 
μια πραγματική ιστορική κατάσταση, πρέπει να εξετάσει την υπάρχουσα διαμόρφωση της τάξης και πώς μπορεί 
να λειτουργούν οι ταξικές συμμαχίες όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην κρατική εξουσία. 
62 Το 3ο υποκεφάλαιο του 8ου κεφαλαίου, που μας εισάγει στο ιστορικό υλικό, τιτλοφορείται «Αγγλικοί 
βιομηχανικοί κλάδοι χωρίς νομικό περιορισμό στην εκμετάλλευση» (Κ/1: 214).  
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«[τ]ο κεφάλαιο όμως έχει μόνο μία ζωτική ορμή, την ορμή να αξιοποιείται, να δημιουργεί υπεραξία» 

(Κ/1: 204). Η ορμή του κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσα από τη βουλιμία του κεφαλαίου για 

υπερεργασία, η «άμετρη απομύζηση της εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 210) γίνεται στοιχείο της 

«κεφαλαιοκρατικής βουλιμίας για υπερεργασία» (Κ/1: 211). Η εν λόγω βουλιμία αποτελεί τον τρόπο 

που αποτυπώνεται συνειδησιακά η άμετρη κίνηση του κερδίζειν. Ο όρος πραγματοποίησης αυτής της 

κίνησης είναι η άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας. Οι κεφαλαιοκράτες έχουν πλήρη συνείδηση 

ότι στην πράξη η επέκταση του χρόνου ταυτίζεται με την επιπλέον απόσπαση υπερεργασίας. Σε μια 

επιστολή του στον Engels (27/6/1867), ο Marx γράφει χαρακτηριστικά ότι «το περιεχόμενο της 

εργάσιμης ημέρας δείχνει ad oculos πόσο καλά κατανοούν οι κύριοι αστοί στην πράξη την πηγή και 

την ουσία του κέρδους τους» (CW/ 42: 391). Συνεπώς, η απουσία νομικού περιορισμού συνιστά 

προνομιακό τόπο για να εξετάσουμε αρχικά κάποιες στιγμές έκφρασης αυτής της βουλιμίας του 

κεφαλαίου. Η έκταση και η ένταση της βουλιμίας αυτής αποκαλύπτεται μέσα από τις συνέπειές της.  

 

Ξεκινάμε με μια πρώτη γενική παρατήρηση. Υποστηρίξαμε παραπάνω ότι η ερμηνεία του νόμου της 

αξίας από τον εργάτη συνίσταται στην ερμηνεία του δικαιώματος του πωλητή ως δικαίωμα 

αυτοάμυνας. Η συνείδηση αυτού του δικαιώματος ως δικαιώματος αυτοάμυνας εγκαινιάζει 

ουσιαστικά τον ταξικό αγώνα. Βασικό ρόλο όμως σε αυτή τη συνειδητοποίηση διαδραματίζουν οι 

επιπτώσεις της απρόσκοπτης βουλιμίας του κεφαλαίου, οι οποίες εκδηλώνονται πλήρως και 

ευδιάκριτα όταν απουσιάζει κάθε νομικός περιορισμός. Πρόκειται για έναν ακήρυχτο, μονομερή 

πόλεμο, μια επίθεση από πλευράς κεφαλαίου με συνέπειες εφάμιλλες φρικαλεοτήτων πολέμου, οι 

οποίες, στο βαθμό που δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα το δικαίωμα του πωλητή ως δικαίωμα 

αυτοάμυνας, ξεπερνούν τις ίδιες τις  πολεμικές ανταποκρίσεις: «Το βιομηχανικό δελτίο των 

εργοστασιακών επιθεωρητών είναι πιο φοβερό και πιο φρικτό από οποιοδήποτε δελτίο μάχης από την 

Κριμαία» (Ανθ/50: 839). Η διατύπωση αυτή έχει για εμάς πολλαπλή σημασία. Πρώτον, σημαίνει ότι 

στον τόπο της παραγωγής, σε αντίθεση με τον κανονικό πόλεμο, δεν υφίσταται κανένας κανόνας εκεί 

όπου «είναι αδέσμευτη η απομύζηση της εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 215) ή, θα μπορούσαμε να 

πούμε, ότι ο μοναδικός κανόνας είναι η αμετρία του κεφαλαίου. Δεύτερον, διαπιστώνουμε ότι 

διαρρηγνύεται η ψευδαίσθηση περί ειρηνικού τρόπου παραγωγής, καθώς η ίδια η παραγωγή είναι ο 

τόπος εκδήλωσης αυτής της μονομερούς επίθεσης στον ανθρώπινο βίο, που οδηγεί εν τέλει στον 

ταξικό αγώνα. Τέλος, η μαρξική αντίληψη συνιστά έμμεση κριτική όλων των θεωριών του κοινωνικού 

συμβολαίου. Οι τελευταίες θεωρούσαν ότι η σύμβαση οδηγεί στην επίτευξη της ειρήνευσης και στην 

αναστολή του εμφυλίου. Η μαρξική ανάλυση, αντιθέτως, δείχνει ότι η σύμβαση και η αμοιβαία 

αναγνώρισή της από τους εμπλεκόμενους δρώντες δεν συνιστά μόνο παράγοντα ειρήνευσης, αλλά 

συγχρόνως και παράγοντα πολέμου. Υπό αυτό το πρίσμα, η κεφαλαιοκρατική κοινωνία μπορεί να 

ερμηνευθεί ως κοινωνία που βρίσκεται διαρκώς σε δυνάμει κατάσταση εμφυλίου πολέμου.  
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Σταχυολογούμε εδώ ορισμένες σημαντικές στιγμές της απρόσκοπτης κεφαλαιοκρατικής βουλιμίας:  

1. Αναφερόμενη στη βιοτεχνία των σπίρτων και την «επινόηση της επικόλλησης του φωσφόρου στο 

σπιρτόξυλο» (Κ/1: 217), η μαρξική κριτική  καταλήγει στην ακόλουθη διατύπωση: «ο Δάντης θα βρει 

σ’ αυτή τη βιοτεχνία να έχουν ξεπεραστεί ορισμένες από τις φρικωδέστερες φαντασιώσεις του σχετικά 

με την κόλαση» (Κ/1: 218). Παρατηρούμε ότι η βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται ως κόλαση και 

κάθε θρησκευτική επίκληση εκ μέρους του κεφαλαιοκράτη αποκαλύπτεται ως εγγενώς υποκριτική. 

Αυτό υποδηλώνει ακριβώς την πλήρη αποδέσμευση της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης από τη 

σύνδεσή της με τις όποιες προτεσταντικές αρετές όπως αυτή μπορεί να διαγνωστεί κατά τη διαδικασία 

γένεσης της κεφαλαιοκρατικής μορφής. Η υποκρισία πλέον είναι δομικό γνώρισμα της αναπτυγμένης 

κεφαλαιοκρατικής συνείδησης. Ατελής είναι η κεφαλαιοκρατική συνείδηση όταν δεν έχει επιτελεστεί 

ιστορικά ακόμα η εν λόγω αποδέσμευση. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτεται και μέσα από την παράθεση 

της διατύπωσης ενός ιερωμένου:   

Το σύστημα, όπως το περιέγραψε ο πατήρ Montagu Valpy, είναι ένα σύστημα 

απεριόριστης δουλείας, δουλείας από κοινωνική, φυσιολογική, ηθική και διανοητική 

άποψη […]. Τι θα πρέπει να σκεφτεί κανείς για μια πόλη η οποία οργανώνει δημόσια 

συγκέντρωση με αίτημα ο εργάσιμος χρόνος των ανδρών να περιοριστεί σε 18 ώρες την 

ημέρα! (Κ/1: 215).  

Διαπιστώνουμε εδώ ότι, εν όψει αυτής της βουλιμίας, υφίστανται ειλικρινείς μορφές χριστιανικής 

συνείδησης που ευθυγραμμίζονται τόσο με τις διατυπώσεις των εργατών (Κ/1: 270-271, υπ.196) όσο 

και με τη σκοπιά της κριτικής (Κ/1: 272).  

 

2. Στρεφόμενη στις περιοχές άνθησης του κλάδου της κεραμουργίας, η μαρξική κριτική αναφέρεται 

σε διαπιστώσεις από επιστήμονες ότι «ο χρόνος ζωής είναι εξαιρετικά βραχύς» και αυτό «λόγω 

νοσημάτων του θώρακα» (Κ/1: 216). Εδώ γίνεται λόγος για βιολογικό, πνευματικό και ηθικό 

εκφυλισμό: οι ασχολούμενοι σε αυτό τον κλάδο είτε άντρες είτε γυναίκες είτε παιδιά 

«αντιπροσωπεύουν έναν εκφυλισμένο πληθυσμό, σωματικά και ηθικά» (Κ/1: 216-217). Μας 

ενδιαφέρουν εδώ δύο στοιχεία: πρώτον, ο εκφυλισμός δεν συνιστά μόνο συνέπεια της απρόσκοπτης 

βουλιμίας αλλά και όρο της διαρκούς αναπαραγωγής της. Ανοίγει εδώ ο δρόμος για τις λεγόμενες 

βιομηχανικές ασθένειες. Δεύτερον, η κεφαλαιοκρατική βουλιμία εκμεταλλεύεται αφενός κάθε νομικό 

κενό, αφετέρου παραβιάζει κάθε νομικό κανόνα. Η παρουσία γυναικών και παιδιών στον τόπο της 

παραγωγής ως εκδήλωση της βουλιμίας για κάθε μορφή εργασιακής δύναμης, αντιτίθεται ρητά στη 

σύμβαση εργασίας. Όπως σημειώνει ο Marx, «…, στο επίπεδο που έχει αναλυθεί μέχρι τώρα, μόνο ο 

αυτοτελής και συνεπώς νομικά ενήλικος εργάτης αντιπαρατίθεται ως εμπορευματοπωλητής στον 

κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 268). Η παραβίαση αυτή ανοίγει την προοπτική για τον απόλυτο εκφυλισμό 
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της οικογένειας, καθώς η βιοτική αναγκαιότητα οδηγεί τους γονείς να θυσιάζουν τα ίδια τους τα 

παιδιά.63 Σημειώνουμε μόνο εδώ την πλήρη αδιαφορία του κεφαλαίου για την εκπαίδευση των 

παιδιών:  

Τέσσερα επί τέσσερα μας κάνει οχτώ, αλλά τέσσερα τεσσάρια (4 fours) είναι 16 […]. 

Βασιλιάς είναι εκείνος που έχει όλα τα χρήματα και τον χρυσό … Η πριγκίπισσα είναι 

ένας άντρας … Ο Διάβολος είναι ένα καλό πρόσωπο. Δεν ξέρω πού μένει. Ο Ιησούς ήταν 

ένας κακός άνθρωπος (Κ/1: 230). 

 

3. Στρεφόμενη στον κλάδο της αρτοποιίας, η μαρξική κριτική θεματοποιεί το ζήτημα της νοθείας. 

Εδώ η αδιαφορία έναντι της υγείας των εργασιακών δυνάμεων κορυφώνεται σε αδιαφορία έναντι του 

συνόλου της κοινωνίας: η εξαπάτηση του κοινού αποτελεί ένδειξη των διευρυμένων επιπτώσεων του 

ταξικού αγώνα και της δημοσιότητάς του. Ο εν λόγω κλάδος μπορεί να θεωρηθεί υπόδειγμα της 

τυπικής υπαγωγής, καθώς, όπως σημειώνεται η αρτοποιία είναι ένας κλάδος που από υλική άποψη 

λειτουργεί με προ-κεφαλαιοκρατικό τρόπο: «[κ]ανένας βιομηχανικός κλάδος … δεν έχει διατηρήσει 

μέχρι σήμερα τόσο παραδοσιακό … προχριστιανικό τρόπο παραγωγής όπως η αρτοποιία. Αλλά το 

κεφάλαιο, …, είναι εν πρώτοις αδιάφορο για τον τεχνικό χαρακτήρα της εργασιακής διαδικασίας την 

οποία κατακτά» (Κ/1: 219). Η υπαγωγή του συνεπώς στο κεφάλαιο τον μετατρέπει σε προνομιακό 

πεδίο στρεβλής λογικής, αποτέλεσμα της απρόσκοπτης κεφαλαιοκρατικής βουλιμίας. Ενδεικτικό είναι  

ότι η «Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων Για τη νοθεία των ειδών διατροφής (1855-1856)» (Κ/1: 

219), προδίδει την αμηχανία της, καθώς «διατυπώνει με περισσότερη ή λιγότερη αφέλεια την 

πεποίθηση ότι ελεύθερο εμπόριο σημαίνει, ουσιαστικά, εμπόριο με νοθευμένα ή, όπως το ονομάζουν 

γουστόζικα οι Άγγλοι, με “εξεζητημένα υλικά”» (Κ/1: 220). Η νοθεία συνδυαζόταν ασφαλώς όχι μόνο 

με υπερεργασία, αλλά με υπέρμετρη εργασία, τυπικό δείγμα της κεφαλαιοκρατικής βουλιμίας. Η 

απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα υπήρξε διττή: αφενός η δημιουργία σχετικής επιτροπής με 

αποτέλεσμα την παραγωγή ορισμένων ρυθμίσεων και αφετέρου η αντίσταση των αρτεργατών, τα 

αιτήματα των οποίων προωθούνται από την επιτροπή (Κ/1: 220-222).  

 

4. Σημαντική στιγμή αποτελεί η περίπτωση της Mary Anne Walkley, η οποία πέθανε από την πολύωρη 

εργασία στη βιοτεχνία παραγωγής καπέλων:  

Η Mary Anne Walkley είχε εργαστεί χωρίς παύση 26,5 ώρες μαζί με άλλες 60 κοπέλες, 

30 ανά δωμάτιο, το οποίο δεν είχε καν το 1/3 των απαραίτητων κυβικών μέτρων αέρα, 

ενώ τη νύχτα μοιράζονταν ανά δύο ένα κρεβάτι σε μια από τις ασφυκτικές τρύπες όπου 

 
63 Οι μετασχηματισμοί που υφίσταται η οικογένεια στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και οι μεταβολές 
στις αντίστοιχες μορφές συνείδησης θα εξεταστούν πιο ολοκληρωμένα σε επόμενο υποκεφάλαιo (4.2.1) της 
παρούσας διατριβής.   
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είναι χωμένος ένας κοιτώνας χωρισμένος με διάφορες σανίδες … αρρώστησε την 

Παρασκευή και πέθανε την Κυριακή (Κ/1: 225).  

Σημαντικό εδώ είναι: πρώτον, η αυξημένη δημοσιότητα του γεγονότος όπως αποτυπώθηκε σε «όλα 

τα ημερήσια φύλλα του Λονδίνου» (Κ/1: 225)· δεύτερον, η διαφοροποιημένη αποτίμηση των 

κρατικών λειτουργών. Ο μεν γιατρός δήλωσε ξεκάθαρα ως αιτία θανάτου την υπέρμετρη εργασία, η 

δε ιατροδικαστική επιτροπή κατονόμασε ως αιτία την αποπληξία, μετατρέποντας τη δήλωση του 

γιατρού σε εκτίμηση (Κ/1: 226), ένδειξη ότι η αμεροληψία των κρατικών λειτουργών δεν είναι 

οριζόντιο γνώρισμα.64     

 

5. Το τελευταίο παράδειγμα αφορά τους σιδεράδες. Ο Marx παραπέμπει εδώ τη μαρτυρία ενός 

γιατρού, προκειμένου να δείξει την πλήρη απόκλιση της ρομαντικής αντίληψης των ποιητών από την 

κεφαλαιοκρατική πραγματικότητα:  

Αν πιστέψει κανείς τους ποιητές, δεν υπάρχει κανένας άνδρας με τόση ζωτικότητα και 

τόσο εύθυμος όσο ο σιδεράς. Σηκώνεται νωρίς και με το σφυρί του βγάζει σπίθες πριν 

ακόμα ανατείλει ο ήλιος· τρώει, πίνει και κοιμάται όπως κανένας άλλος άνθρωπος … αν 

το[υς] ακολουθήσουμε στην πόλη … οι σιδεράδες πεθαίνουν κάθε χρόνο σε αναλογία 31 

ανά 1.000, δηλαδή 11 φορές πάνω από τον μέσο όρο θνησιμότητας των ενήλικων ανδρών 

(Κ/1: 226-227). 

 

Περνάμε τώρα στην εξέταση κάποιων στιγμών της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης όπως 

αποτυπώνονται στις χρονικές περιόδους αφενός του έκτακτου χαρακτήρα της νομοθεσίας και της 

εδραίας επιβολής και γενίκευσής της. Θα αναδείξουμε εδώ ορισμένα στοιχεία της κεφαλαιοκρατικής 

συνείδησης, με δεδομένη την (έκτακτη ή μόνιμη) ρύθμιση για την εργάσιμη ημέρα. Για τον Marx 

«[τ]ίποτε δεν χαρακτηρίζει καλύτερα το πνεύμα του κεφαλαίου από την ιστορία της αγγλικής 

εργοστασιακής νομοθεσία από το 1833 έως το 1864!» (Κ/1: 249).65 Θα εστιάσουμε εδώ σε τρεις 

στιγμές: 

1. Η πρώτη στιγμή είναι η καθαρά υπολογιστική συνείδηση του κεφαλαιοκράτη που συνδυάζεται με 

συμπεριφορές «μπαγαπόντη», ο οποίος προσπαθεί με μικροκλοπές να ξεφύγει από τη ρύθμιση. Σε 

αυτή την περίπτωση συναντάμε στοιχεία πονηριάς, μικροκλεψιμάτων χρόνου κ.λπ.. Όπως 

σημειώνεται: 

 
64 Η μαρξική θέση για τις επιτροπές, οι οποίες κάνουν τις αναφορές για την κατάσταση των εργατών, είναι εν 
γένει θετική καθώς τις αποτελούν «άνδρες εξίσου εμπειρογνώμονες, αμερόληπτοι και απροκατάληπτοι» 
(Κ/1:13). Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από αυτή τη διαπίστωση. 
65  Σε αυτό το μαρξικό χωρίο, ο Read (2003: 96) βρίσκει το γενικευμένο χαρακτήρα του αγώνα για την εργάσιμη 
ημέρα, ότι δηλαδή ο «Marx ισχυρίζεται ότι η διδασκαλία αυτής της εμπειρίας ισχύουν για όλο τον 
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής». 
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Ο μπαγαπόντης εργοστασιάρχης ξεκινά την εργασία ένα τέταρτο της ώρας, ενίοτε 

λιγότερο, ενίοτε περισσότερο από τις 6 το πρωί και τη σταματά ένα τέταρτο της ώρας, 

ενίοτε λιγότερο, ενίοτε περισσότερο, μετά από τις 6 το απόγευμα. Αρπάζει 5 λεπτά από 

την αρχή και το τέλος της μισής ώρας που ονομαστικά παραχωρείται για το πρωινό και 

βουτάει 10 λεπτά από την αρχή και το τέλος της μίας ώρας που παραχωρείται για το 

μεσημεριανό. Το Σάββατο σταματά την εργασία ένα τέταρτο της ώρας, μερικές φορές 

περισσότερο, μερικές φορές λιγότερο, μετά τις 2 το μεσημέρι (Κ/1: 211-212). 

Η υπολογιστική κεφαλαιοκρατική συνείδηση δεν γνωρίζει μόνο το χρόνο εργασίας ως ουσιώδες 

περιεχόμενό της, αλλά βλέπουμε ότι προσλαμβάνει και μορφές πονηρίας και μικροπρέπειας.  

 

2. Η δεύτερη στιγμή αφορά την αντίδραση των κεφαλαιοκρατών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

Εδώ  υπερβαίνουν τα όρια της μικροκλοπής και των λεπτομερών υπολογισμών και προχωράνε σε 

τυπικότερες μορφές οικονομικής πίεσης: τη μείωση των μισθών. Η στάση τους υποδηλώνει την 

αξιοποίηση κάθε είδους απάτης και απειλής, ένα συνδυασμό υπολογισμού και βίας, έναντι των 

εργατών.  Ενδεικτικό είναι εδώ ότι ο κεφαλαιοκράτης φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει ότι εκφράζει 

τα συμφέροντα των εργατών, υποδύεται δηλαδή έναν πατριαρχικό ρόλο, πιέζοντας τους εργάτες να 

μιλούν εξ ονόματός του: «οι ίδιοι οι αιτούντες δήλωσαν … ότι εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν» 

(Κ/1: 254). Ο Marx αναφέρει: 

Οι κύριοι εργοστασιάρχες επιδίωξαν να εντείνουν τη φυσική επίδραση αυτών των 

συνθηκών μέσω μιας γενικής μείωσης του μισθού … Εκεί λοιπόν όπου ήταν κατά κάποιον 

τρόπο δυνατό πραγματοποιήθηκε … κατά 25% … Δεν παραλείφθηκε κανένα μέσο 

απάτης, δελεασμού και απειλής … άρχισαν οι ίδιοι να φωνασκούν εντονότερα στον Τύπο 

και στο Κοινοβούλιο εν ονόματι των εργατών (Κ/1: 254). 

 

3. Η τρίτη στιγμή αφορά την αντίδραση των κεφαλαιοκρατών σε συνθήκες επαναστατικής κρίσης 

(παρισινή εξέγερση του Ιουνίου του 1848). Εδώ η κριτική κάνει λόγο για μια «Proslavery Rebellion 

σε μικρογραφία» (Κ/1: 255). Σε αυτό το σημείο η κεφαλαιοκρατική συνείδηση χαρακτηρίζεται ως 

«αδίστακτα κυνική και με τρομακτική ενεργητικότητα» (Κ/1: 255). Ευκαιρία για τον κυνισμό και την 

ενεργητικότητα είναι ακριβώς ότι η επανάσταση ενώνει απέναντί της όλες τις ιδιοκτήτριες τάξεις και 

τους νομείς της υπεραξίας. Το αποτέλεσμα είναι το κεφάλαιο να αισθάνεται απολύτως 

νομιμοποιημένο ώστε να στραφεί όχι μόνο ενάντια στις πρόσφατες κατακτήσεις της εργατικής τάξης, 

αλλά στο σύνολο της εργοστασιακής νομοθεσίας (Κ/1: 255). Οι συνέπειες: απολύσεις, κατάργηση 

νόμιμων διαλειμμάτων για το γεύμα (Κ/1: 256), υπερεκμετάλλευση παιδιών (Κ/1: 257), με 

αποκορύφωμα την ανοιχτή δήλωσή τους ότι θέτουν «εαυτούς υπεράνω του γράμματος του νόμου» 

(Κ/1: 258). Το ίδιο όμως το ενδεχόμενο της επανάστασης αξιοποιείται από τους κεφαλαιοκράτες για 
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την πρόκληση φόβου σε μερίδες της κοινής γνώμης και δυσφήμηση της εργοστασιακής νομοθεσίας 

(Κ/1: 254).   

 

Μπορούμε καταληκτικά να συνάγουμε δύο συμπεράσματα: πρώτον, η κεφαλαιοκρατική συνείδηση 

πρέπει να αναγκαστεί προκειμένου να συμφιλιωθεί με την ιδέα του νομικού περιορισμού. Δεύτερον, 

θεωρεί κάθε θέσπιση της νομικής ρύθμισης ως προσωρινό, υπό άρση αποτέλεσμα. Και τα δύο αυτά 

συμπεράσματα συνάδουν με τη ζωτική της ορμή: τη βουλιμία για υπερεργασία.     

 

2.2.2 Ταξικός αγώνας και συγκρότηση της εργατικής συνείδησης  
 
Η εργάσιμη ημέρα, όταν καθορίζεται απόλυτα από την πλευρά του κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται από 

την προσπάθεια για συνεχή άρση κάθε ορίου της εργάσιμης ημέρας. Το αποτέλεσμα αυτής της 

κίνησης προσκρούει στην ίδια τη συγκρότηση των όρων ύπαρξης του κεφαλαίου καθώς «η παρά φύση 

παράταση της εργάσιμης ημέρας, την οποία επιδιώκει αναγκαστικά το κεφάλαιο με την άμετρη ορμή 

του για αυτοαξιοποίηση, συντομεύει την περίοδο ζωής των μεμονωμένων εργατών και συνεπώς τη 

διάρκεια της εργασιακής δύναμής τους» (Κ/1: 236).  

 

Έχουμε υποστηρίξει ότι η έκθεση της εργατικής συνείδησης διαφοροποιείται ουσιωδώς από την 

κεφαλαιοκρατική. Ενώ η δεύτερη κινείται απρόσκοπτα για την επιβεβαίωση του σκοπού της, που είναι 

η αυτοαξιοποίηση, η συνείδηση του εργάτη διαμορφώνεται μέσα από τον ταξικό αγώνα. Για το 

κεφάλαιο ο εργάτης δεν είναι παρά «προσωποποιημένος χρόνος εργασίας»: αυτή η ιστορικά 

προκατασκευασμένη, αλλότρια χαρακτηρολογική μάσκα του εργάτη πρέπει να διαρρηχθεί για να 

μπορεί να γίνει λόγος για καθ’ εαυτόν εργατική συνείδηση και η εν λόγω διάρρηξη δηλώνεται στο 

κείμενο με το «ξαφνικά», που είδαμε προηγουμένως.66 Η συνείδηση του εργάτη διαμορφώνεται μέσα 

από τη συνολική εμπειρία του ταξικού αγώνα, τις διαμεσολαβήσεις, τις στρεβλώσεις, τις λάθος 

επιλογές, με άξονα πάντα την υπεράσπιση του δικαιώματός του στη ζωή, του δικαιώματος 

αυτοάμυνας. Όρος για τη συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί η ιστορικά συσσωρευμένη εμπειρία της 

απρόσκοπτης εκμετάλλευσης, που βιώνεται ως απειλή.   

 

Θα εστιάσουμε εδώ σε ορισμένες στιγμές από την ιστορική παράθεση του μαρξικού κειμένου, 

παρακολουθώντας την ανάπτυξη της μορφής της αντίδρασης της εργατικής τάξης. Η συνολική κίνηση 

 
66 Για τον Negri (1999: 262) αυτή η διάρρηξη ερμηνεύεται ως τοποθέτηση της εργατικής τάξης, για την 
διεκδίκηση της εργάσιμης ημέρας, έξω από τη διαλεκτική του κεφαλαίου: «Το ισχυρό αποτέλεσμα των 
αναλύσεων του Marx για τους αγώνες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και των Εργοστασιακών Νόμων 
συνίσταται στο να δείξει μια νέα συστατική διαδικασία, όχι μέσα αλλά έξω από τη διαλεκτική του κεφαλαίου». 
Προβληματική είναι η διαπίστωση περί εξωτερικότητας, καθότι ο ταξικός αγώνας αποτελεί την 
πραγματοποίηση της ίδιας της διαλεκτικής του κεφαλαίου. 
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που τεκμαίρεται από τη μαρξική ιστορική παράθεση δεν μπορεί να έχει ευθύγραμμο χαρακτήρα, λόγω 

του φύσει συγκυριακού χαρακτήρα της ιστορικής παράθεσης. Έτσι, σχηματικά θα μπορούσαμε να 

πούμε  ότι, με δεδομένο ότι η αντίδραση μεμονωμένων εργατών αποδεικνύεται στην πράξη αδιέξοδη, 

η κίνηση αντίδρασης προσλαμβάνει τη μορφή μιας διαδικασίας γενίκευσης από τη σποραδικότητα της 

αντίδρασης σε μεμονωμένους κλάδους σε μια καθολική αντίσταση της εργατικής τάξης. Ο Marx έχει 

περιγράψει αυτή τη διαδικασία σε μια επιστολή του στον Bolte στις 23/11/1871: ο αγώνας σε ένα 

μεμονωμένο κλάδο χαρακτηρίζεται ως οικονομική διεκδίκηση, άρα ο αγώνας είναι αποκλειστικά 

οικονομικού χαρακτήρα. Από την άλλη, αν η εργατική τάξη συνολικά διεκδικήσει τη ρύθμιση της 

εργάσιμης ημέρας (ο Marx αναφέρεται στο νόμο για το δεκάωρο), τότε το πρόβλημα είναι πολιτικής 

φύσεως και προϋποθέτει την πολιτική συνείδηση της εργατικής τάξης. Άρα η γενίκευσή του στο 

σύνολο της εργατικής τάξης μετατρέπει τον αγώνα αυτόν σε πολιτικό αγώνα (CW/44: 258). Αυτή η 

μετατροπή μπορεί να ανιχνευτεί και στο Κεφάλαιο και αφορά μάλιστα μια ιστορική περίοδο κατά την 

οποία η εργατική τάξη δεν ήταν ακόμα ενσωματωμένη στο πολιτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η 

συγκρότηση και εμφάνιση της εργατικής τάξης ως τάξης στη δημόσια σφαίρα, η συλλογική της 

διεκδίκηση και μέσω αυτής η ανάδειξη του ρόλου της στην κοινωνία μπορεί να θεωρηθεί  ως η 

γενεσιουργός πολιτική πράξη της.67 

 

Πριν στραφούμε σε ορισμένες στιγμές από το μαρξικό κείμενο για να δείξουμε τον τρόπο που 

αποτυπώνεται αυτή η κίνηση, κρίνουμε σκόπιμη μια παρατήρηση για την αντίδραση του 

μεμονωμένου εργάτη. Το θεσμικό πλαίσιο της εποχής είχε κληρονομήσει μορφές αντιμετώπισης του 

μεμονωμένου εργάτη που αντέβαιναν στην τυπική ισονομία και είχαν την προέλευσή τους στην 

περίοδο της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης. Αναφερόμαστε σε δύο σημαντικά παραδείγματα. 

Το πρώτο είναι η νομική αντιμετώπιση της παραβίασης της σύμβασης εργασίας. Ενώ η παραβίαση 

της σύμβασης από τον κεφαλαιοκράτη υπαγόταν στο αστικό δίκαιο, επιτρέποντας «μόνο μια αστική 

αγωγή ενάντια στα αφεντικά που έχουν παραβιάσει το συμβόλαιο» (Κ/1: 695), η παραβίαση από τον 

εργάτη υπαγόταν στο ποινικό δίκαιο (Κ/1: 696). Το δεύτερο παράδειγμα είναι η νομοθεσία για την 

απαγόρευση των εργατικών ενώσεων (Κ/1: 696). Ως εκ τούτου, δεν ήταν μόνο ο «ορυμαγδός της 

παραγωγής» (Κ/1: 248) που είχε εξαπατήσει την εργατική τάξη, οδηγώντας την σε ιστορική αμηχανία, 

σύγχυση και αδράνεια, αλλά και η θεσμική σκευή της εποχής. Με βάση αυτή, δεν ήταν μόνο δεδομένη 

η εξατομικευτική θεώρηση του νεωτερικού δικαίου, που δεν αναγνώριζε την εργατική τάξη ως 

συλλογικό υποκείμενο, αλλά ακόμα περαιτέρω παραβίαζε τους όρους της τυπικής ισονομίας. 

 
67 Η διακριτή θέση του προλεταριάτου στη δημόσια σφαίρα είναι η αφετηρία για το διαχωρισμό της από την 
αστική δημόσια σφαίρα. Για τους Negt & Kluge (2016: 184) «η συνύπαρξη [της προλεταριακής και της 
δημόσιας σφαίρας, Ν. Φ.] είναι αδύνατη» γιατί η «προλεταριακή δημόσια σφαίρα αποτελεί άρνηση της αστικής 
… η αστική κάνει το ίδιο σε κάθε μορφή προλεταριακής». Πρόκειται για τον ταξικό αγώνα ως όρο συγκρότησης 
μιας αντινομικής δημοσιότητας.  
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Συνεπώς, η ίδια η εμφάνιση της εργατικής τάξης ως συλλογικότητας στο κοινωνικό προσκήνιο μπορεί 

να ερμηνεύσει τη μαρξική ρήση περί του πολιτικού της χαρακτήρα.   

 

Το μαρξικό κείμενο εντοπίζει τις απαρχές αντίστασης της εργατικής τάξης στις αρχές του 19ου αιώνα 

(Κ/1: 248). Αυτό αντιπαρατίθεται στην εμπεδωμένη ιστορική εμπειρία των κεφαλαιοκρατών, 

δεδομένου ότι «το κεφάλαιο χρειάστηκε αιώνες μέχρι να παρατείνει την εργάσιμη ημέρα» (Κ/1: 248). 

Στην αρχικά σποραδικότητα της αντίδρασης μπορούμε να διακρίνουμε: α) διεκδικήσεις σε 

μεμονωμένους κλάδους (το μαρξικό κείμενο αναφέρεται για παράδειγμα μεταξύ άλλων στον κλάδο 

των αρτοποιών, Κ/1: 222-223), β) την κατάκτηση παραχωρήσεων, οι οποίες όμως  «παρέμειναν καθα-

ρά ονομαστικές» (Κ/1: 248). Το γεγονός αυτό αναφέρεται στην περίοδο από τις αρχές του 19ου αιώνα 

έως την ψήφιση του νόμου του 1833, όπου όλες οι νομικές ρυθμίσεις παρέμεναν … νεκρό γράμμα» 

(Κ/1: 248) και αφορούσαν τη νομική ρύθμιση της παιδικής εργασίας, γ) την ψήφιση του νόμου του 

1844, έτος που για πρώτη φορά «η νομοθεσία … αναγκάστηκε να ελέγξει άμεσα και επίσημα επίσης 

την εργασία ενηλίκων» (Κ/1: 252).  

 

Ως βασικά γνωρίσματα αυτής της περιόδου εντοπίζουμε τα ακόλουθα:  

α) ο χαρακτηρισμός της αντίστασης των εργατών από τον Marx ως παθητικού χαρακτήρα. Όπως 

σημειώνεται στο κείμενο: «[μ]έχρι τότε οι εργάτες είχαν ασκήσει παθητική, αν και αλύγιστη … 

αντίσταση» (Κ/1: 262). Δεν είναι απολύτως σαφές από το κείμενο το περιεχόμενο του όρου «παθητική 

αντίσταση». Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι καθώς συνδυάζεται με τον όρο «αλύγιστη», δεν 

αφορά την ένταση της αντίστασης, αλλά αναφέρεται στην ανεξέλικτη πολιτικά οργάνωση της 

εργατικής τάξης, καθώς το κίνημα του Χαρτισμού επιχειρούσε ακόμα να βρει το βηματισμό του, 

β) τον έκτακτο χαρακτήρα των ρυθμίσεων για την εργάσιμη ημέρα και την επίτευξη νομικών 

ρυθμίσεων όχι για το «νομικά ενήλικο εργάτη» αλλά για την ανήλικη εργασία. Η συναφής ρύθμιση 

προέβλεπε καλύτερο ωράριο εργασίας για τους ανήλικους εργάτες, καθώς «η εργασία των παιδιών 

μεταξύ 9 και 13 ετών περιορίστηκε σε 8 ώρες την ημέρα. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η νυχτερινή 

εργασία, η εργασία μεταξύ οκτώμισι το βράδυ και πεντέμισι το πρωί απαγορευόταν για όλα τα άτομα 

μεταξύ 9 και 18 ετών» (Κ/1: 249). Ωστόσο, ο έκτακτος χαρακτήρας της νομοθεσίας ήταν ευκολότερα 

αποδομήσιμος από την πλευρά του κεφαλαίου, καθώς, μόλις ρυθμίστηκε ο εργάσιμος χρόνος των 

ανήλικων εργατών, «το κεφάλαιο ξεκίνησε μια πολυετή και θορυβώδη κινητοποίηση … σε μεγάλο 

τμήμα των εργοστασίων άνθησε και πάλι ατιμώρητη η παλιά κτηνώδης παρεκτροπή» (Κ/1:  250-251). 

Παρατηρούμε εδώ την αστάθεια της νομικής ρύθμισης στο βαθμό που η νομοθεσία δεν γενικευτεί και 

στην ενήλικη εργασία, δηλαδή η ρύθμιση του νομικού κενού για την ανήλικη εργασία δεν αρκεί για 

να σταθεροποιήσει τη ρύθμιση. Αυτός ο έκτακτος χαρακτήρας έχει και μια ειδική ιστορική λειτουργία 
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στην μαρξική ανάλυση, γιατί αναδεικνύεται η ανήλικη εργασία και η ρύθμισή της ως ιδιαίτερο 

τρανταχτό παράδειγμα της βουλιμίας του κεφαλαίου για υπερεργασία. Πιο συγκεκριμένα: 

Ο αναγνώστης … [θ]α θυμάται ότι στο επίπεδο που έχει αναλυθεί μέχρι τώρα, μόνο ο 

αυτοτελής και συνεπώς ο νομικά ενήλικος εργάτης αντιπαρατίθεται ως 

εμπορευματοπωλητής στον κεφαλαιοκράτη. Όταν λοιπόν στην ιστορική σκιαγραφία μας 

κύριο ρόλο παίζουν … η εργασία φυσικά και δικαϊκά ανήλικων … ίσχυε … μόνο ως 

ιδιαίτερα τρανταχτό παράδειγμα απομύζησης εργασίας (Κ/1: 267-268). 

Ακόμα όμως και ο έκτακτος και ασταθής αυτός χαρακτήρας προκάλεσε ρήγματα εντός της 

κεφαλαιοκρατικής τάξης, καθώς παραβίαζε τους όρους ισότιμης εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης: 

«και η ίση εκμετάλλευση της εργασιακής δύναμης είναι το πρώτο ανθρώπινο δικαίωμα του 

κεφαλαίου» (Κ/1: 262).68  

γ) σημείο καμπής για τη διεύρυνση αυτού του ρήγματος ανάμεσα σε μεμονωμένο κεφαλαιοκράτη και 

στους πολιτικά ιθύνοντες της τάξης του (Κ/1:251)69 και τη μετάβαση σε περισσότερο οργανωμένες 

μορφές αντίστασης της εργατικής τάξης υπήρξε η ψήφιση του «συμπληρωματικού εργοστασιακού  

νόμου της 7ης Ιουνίου 1844» (Κ/1: 252). Στον αγώνα τους εναντίον των γαιοκτημόνων, που πολιτικά 

εκφράζονταν από το κόμμα των Τόρυδων, οι κεφαλαιοκράτες στράφηκαν στην εργατική τάξη. Το 

κεφάλαιο συνεπώς είχε την ικανότητα να χειραγωγήσει την εργατική τάξη: «[ή]ταν οι … οπαδοί του 

ελεύθερου εμπορίου οι οποίοι … χειραγωγούσαν τους εργάτες» (Κ/1:261). Η πρωτοβουλία αυτής της 

κοινωνικο-πολιτικής συμμαχίας ανήκε εν ολίγοις στο κεφάλαιο.70  

 

Από τη μαρξική παράθεση φαίνεται ότι ήταν η ιστορική εμπειρία αυτών των ετών που οδήγησε στη 

νέα οργανωτική μορφή71 των εργατικών διεκδικήσεων: τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 

συντονισμού σε συνολικό επίπεδο μέσα από τον οποίο «προέκυψε ένας συμβιβασμός μεταξύ 

εργοστασιαρχών και εργατών, ο οποίος βρήκε κοινοβουλευτική επικύρωση στον νέο 

συμπληρωματικό εργοστασιακό νόμο της 5ης Αυγούστου 1850» (Κ/1: 262). Ο συντονισμός σημαίνει 

τη συνειδητοποίηση εκ μέρους της εργατικής τάξης ότι αφενός αναγκάζεται να διαμορφώσει τη 

διεκδίκησή της σε συλλογικό επίπεδο, συνεπώς να προσδώσει πολιτικά χαρακτηριστικά και να 

διευρύνει τη δημοσιότητα του αγώνα της. Όπως σημειώνεται στο κείμενο, «τώρα [οι εργάτες, Ν. Φ.] 

 
68 Για τη διάκριση μεταξύ της τάσης του κεφαλαίου και του ατομικού κεφαλαιοκράτη σε συνθήκες τυπικής 
υπαγωγής πρβλ. Δρόσος (1990 :129-130) και Καραγιώργος (1994 : 103-104).  
69 Οι ιθύνοντες της τάξης των κεφαλαιοκρατών, όπως ισχυρίζεται ο Heinrich (2017: 245) «περιορίζουν μεν τις 
δυνατότητες αξιοποίησης του κεφαλαίου, τις διασφαλίζουν όμως μακροπρόθεσμα … Προκειμένου το κεφάλαιο 
να μην καταστρέφει το αντικείμενο της εκμετάλλευσής του, πρέπει το αντικείμενο αυτό να προστατευτεί με 
κρατικό αναγκαστικό νόμο». 
70 Για τη λειτουργία των συμμαχιών από πλευράς κεφαλαιοκρατών πρβλ. Harvey (2018: 358). 
71 Ο Callinicos (2016: 304-305) σημειώνει τα συγκεκριμένα χωρία ως τα σημεία που παρακολουθούμε την 
οργάνωση της εργατικής τάξης. 
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διαμαρτύρονταν σε άγρια, απειλητικά meetings στο Λάνκασερ και στο Γιόρκσερ» (Κ/1: 262) ενώ οι 

εργοστασιακοί επιθεωρητές προειδοποιούσαν «με έντονο τρόπο την κυβέρνηση ότι ο ταξικός 

ανταγωνισμός έχει ενταθεί σε απίστευτο βαθμό (Κ/1: 262). Η ίδια η εμπειρία της προσωρινής 

συμμαχίας της με το κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των γαιοκτημόνων μπορεί να θεωρηθεί ως 

κρίσιμο μάθημα για τη μετάβαση στον αυτοτελή πολιτικό της αγώνα. Αφετέρου, αναδεικνύει τη 

σημασία σύναψης δικών της κοινωνικο-πολιτικών συμμαχιών για την επίτευξη των δικών της στόχων. 

Τέλος, την οδηγεί στην απόκτηση πλήρους συνείδησης ότι ο αγώνας της οφείλει να είναι εξίσου 

συνεπής με τη συνέπεια που επιδεικνύει η αντίπαλη χαρακτηρολογική μάσκα του κεφαλαίου. 

Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο και διαρκή αγώνα: 

Βλέπει κανείς: Αυτές οι λεπτομερείς διατάξεις, που ρυθμίζουν τη διάρκεια, τα όρια, 

τις παύσεις της εργασίας με τόσο στρατιωτικά ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με το 

χτύπημα του ρολογιού, δεν ήταν διόλου προϊόντα κοινοβουλευτικής φαντασιοκοπίας. 

Αναπτύχθηκαν σταδιακά μέσα από τις [υφιστάμενες] σχέσεις, ως φυσικοί νόμοι του 

σύγχρονου τρόπου παραγωγής. Η διατύπωση, η επίσημη αναγνώριση και η 

διακήρυξή τους από το κράτος ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων ταξικών αγώνων 

(Κ/1: 253).72 

Ασφαλώς η κριτική έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της συνέπειας της εργατικής διεκδίκησης, 

καθώς η νομοθεσία μεταβαλλόταν διαρκώς υπό την πίεση των συσχετισμών δύναμης, με 

απροσδιόριστα πολλές φορές αποτελέσματα, καθώς «η αγγλική νομοθεσία υποχωρεί στην πίεση των 

συνθηκών πότε στο ένα σημείο και πότε στο άλλο, πάντα έτοιμη να εκθρέψει ένα νέο νομικό 

τερατούργημα» (Κ/1: 270). Αυτό δεν αφορά μόνο την εργατική πίεση προς το πολιτικό σύστημα αλλά 

και προς την τάξη των κεφαλαιοκρατών καθώς «από τους [εργοστασιάρχες, Ν. Φ.] στη διάρκεια του 

πεντηκονταετούς εμφυλίου πολέμου αποσπάστηκε βήμα προς βήμα το νόμιμο όριο και η ρύθμιση της 

εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 265). 

 

Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο σε αυτή τη νέα φάση του αγώνα θεωρούμε ότι είναι η στρατηγική των 

συμμαχιών. Πέρα από τη σημασία των εργοστασιακών επιθεωρητών, που θα αναλυθεί στην αμέσως 

επόμενη ενότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η στάση της εργατικής τάξης την περίοδο 

μετά την ψήφιση της άρσης του νόμου περί σιτηρών και την εκ νέου αντίδραση του κεφαλαίου στο 

νόμο για το δεκάωρο. Όπως σημειώνει το κείμενο:  

την ίδια περίοδο το κίνημα του χαρτισμού και η κινητοποίηση για το δεκάωρο φτάνουν 

στην κορύφωσή τους. Βρήκαν [οι εργάτες, Ν. Φ.] συμμάχους στους Τόρηδες, που 

διψούσαν για εκδίκηση. Παρά τη φανατική αντίσταση της επίορκης στρατιάς του 

 
72 Ο Read (2003: 97) υποστηρίζει ότι με τη μείωση της εργάσιμης ημέρας «η εργατική τάξη αναγνωρίζεται 
τόσο ως μια πολιτική δύναμη όσο και ως θεσμισμένη από το νόμο».  
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ελεύθερου εμπορίου με τον Bright και τον Cobden επικεφαλής, ο πολυπόθητος νόμος για 

το δεκάωρο πέρασε από το Κοινοβούλιο (Κ/1: 253). 

Το ενδιαφέρον αυτής της συμμαχίας είναι πολλαπλό. Μας δείχνει ότι ο ταξικός αγώνας διαμορφώνει 

ο ίδιος με συγκυριακό τρόπο τους κανόνες και την τακτική του. Πέραν της αντίστασης στο κεφάλαιο 

που αποτελεί την ουσία του ταξικού αγώνα που απορρέει από την επιλογή του στρατηγικού στόχου 

(ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας), δεν υπάρχουν προδεδομένοι κανόνες άσκησης της πολιτικής εκ 

μέρους της εργατικής τάξης. Η εργατική τάξη επιλέγει να συμμαχήσει προσωρινά με τάξεις και 

κοινωνικές ομάδες τα συμφέροντα των οποίων συγκλίνουν μόνο στιγμιαία με το δικό της συμφέρον.73 

Η εργατική τάξη «οφείλει» να εκμεταλλεύεται όχι μόνο τα εκάστοτε ρήγματα στο εσωτερικό του 

βασικού αντιπάλου της, του κεφαλαίου, αλλά και τις ενδοταξικές διαμάχες στο εσωτερικό των 

ιδιοκτητριών τάξεων και των νομέων της υπεραξίας. Επομένως, από ιστορική άποψη, το ζήτημα των 

συμμαχιών παραμένει διαρκώς ανοιχτό, αφού αφορά κοινωνικά τμήματα τα οποία δεν έχουν άμεσο 

συμφέρον από τις εργατικές διεκδικήσεις, αν και η συγκυριακή βοήθειά τους μπορεί να αποδειχθεί 

κρίσιμη. Ο Marx αναφέρει σχετικά:  

Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι, από τη στιγμή που οι μεγαλοεργοστασιάρχες 

υποτάχθηκαν στο αναπόφευκτο και συμφιλιώθηκαν μαζί του, η δύναμη αντίστασης του 

κεφαλαίου σταδιακά αποδυναμώθηκε, ενώ ταυτόχρονα η δύναμη επίθεσης της εργατικής 

τάξης αυξήθηκε μαζί με τον αριθμό των συμμάχων της στα κοινωνικά στρώματα που δεν 

είχαν άμεσο συμφέρον (Κ/1: 266).  

Εν ολίγοις, η στρατηγική των συμμαχιών αποσκοπεί αφενός στη διεύρυνση της κοινωνικής 

απεύθυνσης της εργατικής τάξης και του πεδίου δημοσιότητας στο οποίο επιδιώκει να προβάλλει τους 

στόχους της, αφετέρου σε μια διαδικασία κοινωνικής απομόνωσης του αντιπάλου.    

 

Το τελευταίο σημείο που χρήζει επισήμανσης είναι ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του ταξικού αγώνα. 

Είναι η εμπειρία της βουλιμίας του κεφαλαίου αυτή που διαπαιδαγωγεί την εργατική τάξη και το 

κίνημά της, αναγκάζοντας τους εργάτες «να συσπειρωθούν και να επιβάλουν ως τάξη έναν κρατικό 

νόμο,  ένα πανίσχυρο κοινωνικό φραγμό που εμποδίζει αυτούς τους ίδιους μέσα από αυτόβουλη 

σύμβαση με το κεφάλαιο να πωλούν εαυτούς και το γένος τους στο θάνατο και στη δουλεία» (Κ/1: 

271-272). Όλες οι στιγμές που περιγράψαμε μπορούν να θεωρηθούν υπό αυτό το παιδαγωγικό πρίσμα.  

 

 
73 Ο Harvey (2018: 362) υποθέτει πως όταν μιλάει για συμμαχίες ο «Marx δεν λέει, αλλά πιθανότατα επιστρέφει 
κυρίως σε επαγγελματικές τάξεις και στην προοδευτική πτέρυγα της ρεφορμιστικής αστικής τάξης. Αυτά ήταν 
κρίσιμα στοιχεία σε μια κατάσταση όπου οι εργατικές τάξεις δεν ψήφιζαν». Στην προκειμένη όμως περίπτωση 
το μαρξικό κείμενο αναφέρεται ρητά στο συντηρητικό τμήμα της αγγλικής κοινωνίας και τους Τόρυ ως 
πολιτικό τους εκπρόσωπο. 
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2.2.3 Κράτος και κρατικοί λειτουργοί 
 
Ο ταξικός αγώνας μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας διαμεσολαβείται κατ’ ανάγκη από το κράτος, 

καθώς η κοινωνική βία που ενέχει θέτει υπό απειλή την κοινωνική ειρήνευση εγγυητής της οποίας 

οφείλει να είναι το κράτος. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε εδώ ότι το κράτος μετέχει με αντιφατικό 

τρόπο στον ταξικό αγώνα. Θα παραθέσουμε αρχικά στιγμές κατά τις οποίες το κράτος συνδράμει τη 

δράση του κεφαλαίου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε στιγμές κατά τις οποίες μέσω της δράσης των 

κρατικών λειτουργών υποβοηθείται η αντίσταση της εργατικής τάξης και προωθείται η σκοποθεσία 

της. Τέλος θα αναδείξουμε εν συντομία τη σημασία της έννοιας του κοινωνικού ελέγχου για την 

προβληματική μας, όπως αναδύεται με τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας.  

 

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η διαφοροποιημένη στάση του κράτους στην 

ιστορική περίοδο της πρωταρχικής συσσώρευσης  από τη στάση του άπαξ και εδραιωθεί η κεφαλαιακή 

σχέση. Στην πρώιμη κεφαλαιοκρατική κοινωνία, το κράτος θεσπίζει νόμους για την αναγκαστική 

παράταση της εργάσιμης ημέρας.74 Σε αυτή του την κατάσταση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 

ότι το κράτος είναι ένα εργαλείο της αστικής τάξης, αφού τα καταστατικά εργασίας της πρώιμης 

περιόδου «επιδίωκαν να την παρατείνουν [την εργάσιμη ημέρα, Ν. Φ.] διά της βίας»  (Κ/1: 241), με 

τελικό σκοπό ο κεφαλαιοκράτης «να καταλάβει τη συνολική εβδομάδα του εργάτη» (Κ/1: 244). Αυτό 

εξηγεί και την αρχική του αδράνεια με την εδραίωση της κεφαλαιακής σχέσης: ο ρόλος του 

περιορίζεται στην εγγύηση της σύμβασης εργασίας, και μάλιστα, όπως είδαμε, ακόμα και εδώ 

χαρακτηρίζεται από ταξική μεροληψία. Ακόμα όμως και μετά την εδραίωση της σχέσης και την 

έναρξη του ταξικού αγώνα για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας, το κράτος που κυριαρχείται ακόμα 

από τους κεφαλαιοκράτες και τους γαιοκτήμονες επιδεικνύει συχνά την ταξική αυτή μεροληψία.  

 

Αναφέρουμε εδώ μόνο ορισμένες σημαντικές στιγμές όπου το κράτος εμφανίζεται ως καθαρά ταξικό 

εργαλείο: α) η επίσημη ιατροδικαστική επιτροπή, στην περίπτωση της Marey Anne Walkley, 

επιδιώκει να συσκοτίσει την πραγματική αιτία θανάτου της δηλώνοντας ότι η «τεθνεώσα απεβίωσε 

λόγω αποπληξίας» (Κ/1: 226)· β) περιπτώσεις όπου η εκτελεστική εξουσία, ο υπουργός εσωτερικών, 

καλεί τους επιθεωρητές «να μην παρεμβαίνουν γενικά ενάντια στην παραβίαση του γράμματος του 

νόμου, όσο συχνά και αν αποδεικνύεται ότι γίνεται κατάχρηση» (Κ/1: 259)· γ) το πιο προνομιακό 

πεδίο ανάδειξης της ταξικότητας του κράτους είναι η δράση του κοινοβουλίου, της νομοθετικής 

εξουσίας. Αρχικά, μπορούμε να επισημάνουμε τον ανεπαρκή χαρακτήρα των κοινοβουλευτικών 

παρεμβάσεων: ενώ ψηφίζει νόμους για την εργάσιμη ημέρα, την ίδια στιγμή δεν δεσμεύει πόρους από 

 
74 Ο Αγγελίδης (2000: 30) σημειώνει ότι «η μετάβαση στην ελεύθερη αγορά πραγματοποιείται … μέσα από 
την προϊούσα κεντρική παρέμβαση, η οποία αίρει κάθε περιορισμό στην επιβολή του ανταγωνισμού. Η επιβολή 
συνεπώς των όρων της οικονομικής ελευθερίας ήταν το αποτέλεσμα της σχεδιασμένης κρατικής δράσης». 
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τον προϋπολογισμό, που θα εγγυόνταν την εφαρμογή τους. Όπως σημειώνεται, «το Κοινοβούλιο 

θέσπισε 5 εργατικούς νόμους από το 1802 έως το 1833, αλλά ήταν τόσο πονηρό, ώστε δεν ψήφισε 

ούτε μία δεκάρα για την αναγκαστική εκτέλεσή τους» (Κ/1: 248). Διακρίνοντας την ψήφιση από την 

εφαρμογή της, το κοινοβούλιο αποδεικνύεται ως πολιτικός εκπρόσωπος του κεφαλαίου. Το 

νομοθετικό σώμα αποδεικνύεται εξίσου υποκριτικό όσο και ο κεφαλαιοκράτης. Δεύτερον, το 

κοινοβούλιο καθυστερεί κατά περιπτώσεις την εφαρμογή των νόμων, «χρυσώνοντας το χάπι» στους 

κεφαλαιοκράτες. Αντί δηλαδή να υπαχθούν όλοι οι ανήλικοι εργάτες στη ρύθμιση, αυτή η υπαγωγή 

καθυστερούσε κατά ένα χρόνο τη φορά: «[τ]ο Κοινοβούλιο όρισε ότι μετά την 1η Μαρτίου 1834 

κανένα παιδί κάτω των 11 ετών, μετά την 1η Μαρτίου 1835 κανένα παιδί κάτω των 12 ετών και μετά 

την 1η Μαρτίου 1836 κανένα παιδί κάτω των 13 ετών» (Κ/1: 250). Η κορύφωση έρχεται όταν οι 

νομοθέτες, «δεν ήθελαν επ’ ουδενί να θίξουν την ελευθερία του κεφαλαίου για απομύζηση της 

ενήλικης εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 249). Τέλος στην περίπτωση της δικαστικής εξουσίας 

αποκαλύπτεται με ακόμα σαφέστερο τρόπο η ταξικότητα του κράτους. Αυτό αφορά τόσο τις 

αποφάσεις τους που αξιοποιούσαν κάθε κενό και ασάφεια του νόμου  υπέρ του κεφαλαίου (Κ/1: 262) 

όσο και στη σύνθεσή τους, όπου παραβίαζε ακόμα και τους θεσπισμένους νόμους, με αποτέλεσμα ο 

εκάστοτε εργοστασιάρχης να δικάζει τον εαυτό του ως τοπικός ειρηνοδίκης (Κ/1: 259). Το γεγονός 

αυτό υποδηλώνει τον ατελή εκσυγχρονισμό του ίδιου του πολιτικού συστήματος. Επιπλέον, ο 

τμηματικός και αποσπασματικός χαρακτήρας της νομοθεσίας αντανακλάται και στις αποφάσεις των 

κατά τόπους δικαστηρίων. Εδώ προκύπτουν δύο παράδοξα αποτελέσματα: αφενός το κράτος φαίνεται 

να απεμπολεί τη γενικότητα της εθνικής του κυριαρχίας μέσα από την αντιφατικότητα των δικαστικών 

του αποφάσεων· αφετέρου, αυτή η αντιφατικότητα των δικαστικών αποφάσεων είναι που δημιουργεί 

την ίδια την ανισότητα στους όρους εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης από το κεφάλαιο, 

παραβιάζοντας το πρώτο ανθρώπινο δικαίωμά του (Κ/1: 262). Όπως σημειώνεται από τους ίδιους τους 

εργοστασιάρχες: 

Λόγω των αντιφατικών ετυμηγοριών των δικαστών κυριαρχεί μια τελείως ανώμαλη και 

άναρχη κατάσταση. Διαφορετικός νόμος ισχύει στο Γιόρκσερ, διαφορετικός νόμος ισχύει 

στο Λάνκασερ, διαφορετικός νόμος ισχύει σε μια ενορία του Λάνκασερ, διαφορετικός σε 

μια γειτονική περιοχή της. Ο εργοστασιάρχης στις μεγάλες πόλεις μπορεί να παρακάμψει 

το νόμο, αλλά ο εργοστασιάρχης της υπαίθρου δεν μπορεί να βρει το απαραίτητο 

προσωπικό για το σύστημα εναλλαγής και ακόμη λιγότερο για τη μεταφορά των εργατών 

από το ένα εργοστάσιο στο άλλο κ.λπ. (Κ/1: 262). 

 

Αντιστικτικά προς αυτή την κατεύθυνση της κρατικής δράσης κινείται μερίδα των κρατικών 

λειτουργών με κορυφαίο παράδειγμα τους εργοστασιακούς επιθεωρητές (αλλά και επιμέρους 

γιατρούς).  Είναι ενδεικτική η παρατήρηση της κριτικής ότι «η κεφαλαιοκρατική παραγωγή … 
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[π]ροκαλεί την πρόωρη εξάντληση και νέκρωση της ίδιας της εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 236), στην 

οποία συγκλίνουν όχι μόνο πολλές εκθέσεις των επιθεωρητών αλλά αποδέχονται ως γεγονός ακόμα 

και ορισμένοι έμπειροι εργοστασιάρχες (Κ/1: 236). Αυτό σημαίνει ότι το κράτος εντοπίζει αρχικά το 

βασικό πρόβλημα της άμετρης παράτασης που προκαλεί η ορμή του κεφαλαίου για υπερεργασία μέσα 

από τις εκθέσεις των επιτροπών του. Ο κομβικός τους ρόλος για τη δημοσιοποίηση της κατάστασης 

σημειώνεται σε πληθώρα χωρίων, με χαρακτηριστικότερο το ακόλουθο: 

έχουν διοριστεί ειδικοί φύλακες του νόμου, οι εργοστασιακοί επιθεωρητές, που υπάγονται 

άμεσα στο Υπουργείο των Εσωτερικών και οι αναφορές των οποίων δημοσιεύονται κάθε 

εξάμηνο από το Κοινοβούλιο. Προσφέρουν λοιπόν μια συνεχή και επίσημη στατιστική 

της κεφαλαιοκρατικής βουλιμίας για υπερεργασία (Κ/1: 211). 

Μέσα από τις εκθέσεις τους, οι επιθεωρητές παρέχουν ενημέρωση για και μεταβιβάζουν στη δημόσια 

σφαίρα την κατάσταση της εργατικής τάξης.75 Ο ρόλος της δημοσιότητας λειτουργεί αντιθετικά προς 

την επιδίωξη του κεφαλαίου να καθορίζει αφ’ εαυτού τα τεκταινόμενα της παραγωγής. Το γεγονός 

ότι η  γενίκευση της πληροφόρησης πραγματοποιείται από λειτουργούς του κράτους προσδίδει σε 

αυτήν μια ενισχυμένη εγκυρότητα. Η πραγματική επαφή με το αντικείμενο σε όλη του την έκταση 

λειτουργεί υπέρ της γενίκευσης του νόμου, καθώς αποκτούν συνείδηση της γενικότητας του 

προβλήματος. Στο πρόσωπο των επιθεωρητών, η εργατική τάξη βρίσκει έναν σύμμαχο εκτός του 

άμεσου πεδίου του κοινωνικού ανταγωνισμού. Η θετική και συχνά ενθουσιώδης αποτίμηση της 

μαρξικής κριτικής για το ρόλο τους προσλαμβάνει για εμάς διπλή σημασία. Η πρώτη συνάγεται από 

το χαρακτηρισμό τους ως αμερόληπτων και απροκατάληπτων που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις 

«[μ]αινάδες του ατομικού συμφέροντος» (Κ/1: 13). Είναι νόμιμο να αναρωτηθούμε για τον τρόπο που 

καθίσταται εν γένει δυνατή η αμεροληψία των επιθεωρητών σε συνθήκες ταξικού ανταγωνισμού, με 

δεδομένο μάλιστα ότι η στάση τους υποδεικνύει μια στάση, αν όχι ενεργούς στήριξης της εργατικής 

διεκδίκησης, ασφαλώς μια στάση έμμεσης υποβοήθησης. Για την ερμηνεία της αμεροληψίας τους 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αφενός τη σκοπιά από την οποία τοποθετούνται στον ταξικό 

αγώνα, αφετέρου τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται. Όσον αφορά τη σκοπιά, μπορούμε να 

επισημάνουμε ότι οι επιθεωρητές αποτελούν λειτουργία που εμπίπτει στο πλαίσιο της τήρησης της 

αστικής νομιμότητας. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «…προσπάθησα με 10 

καταγγελίες σε 7 δικαστικές περιφέρειες να εξαναγκάσω την εφαρμογή του νόμου» (Κ/1: 260).76 Αυτό 

 
75 Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ερμηνεύεται η θέση του Habermas (1997: 147) «[τ]ο κράτος δικαίου, ως 
αστικό, εγκαθίδρυσε την πολιτικά λειτουργούσα δημοσιότητα ως κρατικό όργανο διασφαλίζοντας έτσι θεσμικά 
τη σύνδεση μεταξύ του νόμου και της κοινής γνώμης».  
76 Η τοποθέτηση ανήκει στον αρχιεπιθεωρητή εργασίας Leonard Horner, ο οποίος με το έργο του 
προσωποποίησε την εντιμότητα των επιθεωρητών εργασίας, στην οποία συχνά αναφέρει ο Marx. Ο Horner 
(1840) είναι αυτός που συστηματοποιεί την εξέταση της παιδικής εργασίας ως προβλήματος 
υπερεκμετάλλευσης, χωρίς ωστόσο η δράση του να περιορίζεται στην παιδική εργασία. Επ’ αυτού πρβλ. Martin 
(1969). 
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σημαίνει ότι οι επιθεωρητές αποκαλύπτουν την ασυνέπεια του ίδιου του αστικού κράτους που 

εντοπίσαμε παραπάνω: την ασυνέπεια ανάμεσα σε ψήφιση και εφαρμογή του νόμου. Η απαίτηση 

συνέπειας εκ μέρους τους είναι δείγμα της αμεροληψίας τους. Ως έμμεσο αποτέλεσμα αυτής της 

συνέπειας μπορεί να θεωρηθεί η επίταση της πίεσης της εργατικής τάξης προς το κράτος. Μόνο και 

μόνο η πιστή, λεπτομερής περιγραφή των μορφών που λαμβάνει ο ταξικός αγώνας αποτελεί ένδειξη 

της αμεροληψίας τους, διότι μέσω αυτής μετατρέπεται στη δημόσια σφαίρα το αυτονόητο γεγονός της 

άμετρης εκμετάλλευσης που παρέμενε κρυμμένο στον ιδιωτικό τόπο της παραγωγής σε δημόσιο 

πρόβλημα. Σημαντικός όμως είναι και ο τρόπος πρόσληψης του ταξικού αγώνα, που θέτει σε 

διακινδύνευση την ίδια αυτή αστική νομιμότητα. Οι επιθεωρητές έχουν επίγνωση του κινδύνου που 

ενέχεται στην άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας και τοποθετούνται από τη σκοπιά ενός κράτους 

που δύναται να αναστοχαστεί τους γενικούς όρους αναπαραγωγής της ίδιας της κεφαλαιακής σχέσης. 

Αντιλαμβάνονται ως πραγματική απειλή όχι την εργατική διεκδίκηση για ρύθμιση, αλλά τη βουλιμία 

του κεφαλαίου. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις παραβιάσεις των νόμων ως ένδειξη αυτής της 

βουλιμίας. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι η ρύθμιση δεν απειλεί τη συνέχιση της κεφαλαιακής σχέσης, 

αλλά συνιστά όρο της. Φαίνεται να συνιστούν μια μορφή αστικής συνείδησης που συνειδητοποιεί τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ίδιου του κεφαλαίου, σε αντίθεση με το βραχυχρόνιο ορίζοντα του 

κεφαλαιοκράτη. Είδαμε ότι σε μια πρώιμη ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, οι 

νόμοι βοηθούν το κεφάλαιο να αναπτυχθεί μέσα από την αναγκαστική παράταση της εργάσιμης 

ημέρας. Αποτελώντας «μια θετική έκφραση της βουλιμίας για υπερεργασία» (Κ/1: 210), οι 

κεφαλαιοκράτες αντιτίθενται στους σύγχρονους νόμους για τα εργοστάσια, οι οποίοι «συνιστούν 

αρνητικές εκφράσεις της ίδιας βουλιμίας. Οι νόμοι αυτοί χαλιναγωγούν την ορμή του κεφαλαίου για 

άμετρη απομύζηση της εργασιακής δύναμης με τον βίαιο περιορισμό́ της εργάσιμης ημέρας από το 

κράτος» (Κ/1: 210).77 Το κράτος πλέον προσπαθεί να περιορίσει την βουλιμία του κεφαλαίου για 

άμετρη υπερεργασία: το κράτος, αν και  «κυριαρχείται από τον κεφαλαιοκράτη και το γαιοκτήμονα» 

(Κ/1: 210), είναι το μέσο εκείνο που προσπαθεί να περιορίσει την τύφλωση του κεφαλαίου από την 

ίδια του την ορμή που καταλήγει στο θάνατο της εργατικής τάξης από την υπερεργασία, στη θανάτωση 

του ίδιου του όρου αναπαραγωγής του.78 Το κράτος επομένως είναι αυτό το οποίο δείχνει με τον πιο 

καθαρό τρόπο ότι «το κεφάλαιο φαίνεται να πρέπει να στραφεί σε μια κανονική εργάσιμη ημέρα από 

το ίδιο το συμφέρον του» (Κ/1:237).79 Το κεφάλαιο δεν συμφιλιώνεται με αυτή την αντίληψη παρά 

 
77 Για την αναγκαιότητα της βίαιης εισαγωγής του νόμου πρβλ. McGregor (1996: 205-206). 
78 Ο Booth (1978: 155) πολύ συγκεκριμένα αναφέρει ότι ήταν το δεκάωρο αυτό «που έσωσε τον καπιταλισμό 
από μια κρίση στην αναπαραγωγή της εργασίας». 
79 Από το συγκεκριμένο απόσπασμα μπορεί να προκύψει ότι για τον Marx είναι θεμιτή η στάση των 
κεφαλαιοκρατών ώστε να περιορίσουν την εργάσιμη ημέρα άρα εγκρίνει εν προκειμένω τη θέση τους. Αυτή 
την άποψη υποστηρίζουν οι Cohen (1978: 295), Starosta (2016: 212-213) και Roberts (2017: 131). Από την 
άλλη ο Furner (2018: 452-453), υπ. 144 σημειώνει πάνω στο συγκεκριμένο ότι «η χρήση του scheinen, το οποίο 
αντιτίθεται με τη Wirklichkeit, χρησιμοποιείται συχνά για να προκαλέσει αμφιβολίες σε έναν ισχυρισμό». Ως 
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μόνο μέσω του διαρκούς ταξικού αγώνα και του κρατικού αναγκασμού (και όπως γνωρίζουμε 

ιστορικά, αυτό εξαρτάται πάντα από το βαθμό έντασης του ταξικού αγώνα και από την κρατική 

παρέμβαση). Εν ολίγοις, το κράτος συγκλίνει με την απαίτηση της ρύθμισης από «ένα εργατικό κίνημα 

που κάθε μέρα λάμβανε όλο και πιο απειλητικές διαστάσεις» (Κ/1: 210).  

 

Εξίσου σημαντικό όμως είναι το ότι η στάση των επιθεωρητών αναδεικνύει και τον αντιφατικό τρόπο 

εμπλοκής του κράτους στον ταξικό αγώνα. Και εδώ αναδεικνύεται η δεύτερη σημασία του ρόλου των 

επιθεωρητών: η θεώρησή του κράτους ως απλώς και μόνο ταξικού εργαλείου φαίνεται να 

αναθεωρείται εν μέρει, καθώς η στάση των επιθεωρητών δεν συμμορφώνεται πάντα με τη σκοπιά και 

τα συμφέροντα του κεφαλαιοκράτη. Το κράτος εμφανίζεται εδώ να χαρακτηρίζεται σε ένα βαθμό από 

αυτό που πολύ αργότερα από τον Marx ονομάστηκε σχετική αυτονομία του. 

 

Ένα τελευταίο σημείο που χρήζει επισήμανσης είναι η ερμηνεία της νομικής ρύθμισης από το μαρξικό 

κείμενο ως μορφής κοινωνικού  ελέγχου. Πράγματι, αυτός ο κοινωνικός φραγμός προκύπτει αρχικά 

ως αντίδραση στην ορμή του κεφαλαίου, στη συνέχεια όμως συνειδητά καθορίζει την εργάσιμη ημέρα 

«[ο] μεταβεβλημένος τρόπος υλικής παραγωγής … γεννούν αρχικά την άμετρη παραβίαση και 

ακολούθως προκαλούν, ως αντίδραση, τον κοινωνικό έλεγχο, ο οποίος περιορίζει, ρυθμίζει και 

ομοιομορφοποιεί διά νόμου την εργάσιμη ημέρα» (Κ/1: 268). Αυτή η ερμηνεία είναι κρίσιμη για την 

προβληματική μας, καθώς ο νόμος για την εργάσιμη ημέρα φαίνεται να συνιστά την πρώτη μορφή 

εμφάνισης μιας κοινωνικής συνείδησης, μιας συνείδησης που αποκτά μέσω του ταξικού αγώνα 

επίγνωση ενός γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, στο οποίο συγκλίνουν οι βασικοί ενεχόμενοι 

της κεφαλαιακής σχέσης. Η συνειδητοποίηση της εργατικής τάξης μέσω του αγώνα αφενός 

αναδεικνύει την αντιφατικότητα της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, το διχασμό της σε πραγματικό και 

δυνητικό κοινωνικό υποκείμενο ενώ, αφετέρου, ωθεί στην ανάδυση μιας κοινωνικής συνείδησης που 

είναι σε θέση, έστω και εντός της αντίφασης, να ελέγξει συνειδητά τους όρους αναπαραγωγής της.      

 

 

 

 

 
εκ τούτου «η πρόταση του Κεφαλαίου ότι το ενδιαφέρον για τη δημόσια ασφάλεια συνέβαλε στον περιορισμό 
της εργοστασιακής εργασίας στην Αγγλία δεν σημαίνει ότι ο Marx ενέκρινε τις αξιώσεις του κεφαλαιοκρατικού 
ταξικού συμφέροντος ακόμα και σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο» (452), καθώς φαίνεται να υποδηλώνει την 
απόρριψη της αναγκαιότητας της ρύθμισης για την εργάσιμη ημέρα. Θεωρούμε λαθεμένη τη θέση του Furner, 
καθώς με βάση την ανάλυσή μας, ο Marx αναστοχάζεται επί του συγκεκριμένου προβλήματος με πολιτικά 
κριτήρια και με όρους συμβιβασμών ώστε να επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο που εν προκειμένω είναι η 
ρύθμιση για την εργάσιμη ημέρα. 
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2.3 Συμπεράσματα από τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας 
 
Θα επιχειρήσουμε εδώ να συνάγουμε ορισμένα συμπεράσματα από την ανάλυση που προηγήθηκε, 

που έχουν πολιτική σημασία με την ευρύτερη έννοια.80 Μπορούμε να υποστηρίξουμε γενικά ότι στο 

κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα απαντά η «υπαγωγή εκμεταλλευτικών διαδικασιών υπό πολιτικές 

διαδικασίες» (Ψυχοπαίδης, 2005: 116).  

• Η κίνηση από τα όρια στους όρους είναι αποτέλεσμα του ίδιου του ταξικού αγώνα. Είναι 

κίνηση συνειδητοποίησης όχι μόνο της εργατικής τάξης και του κράτους, αλλά σε ένα βαθμό 

και του κεφαλαίου που εξαναγκάζεται σε αυτήν. Οι δύο πρώτοι «δρώντες» μετέχουν με 

διαφοροποιημένο τρόπο στον ταξικό αγώνα. Η εργατική τάξη δεν αντιστέκεται για να 

σταθεροποιήσει την κοινωνική σχέση του κεφαλαίου, αλλά η επίτευξή του στόχου της 

συμβάλλει σε αυτό το αποτέλεσμα. Το κράτος δεν μετέχει του ταξικού αγώνα για να συνδράμει 

την εργατική τάξη, αλλά μετέχοντας σε αυτόν, υποβοηθά την επίτευξη του δικού της στόχου. 

Η σύγκλιση του συμφέροντος της εργατικής τάξης με αυτό που αντιλαμβάνεται το κράτος ως 

γενικό κοινωνικό συμφέρον επιτυγχάνεται με έμμεσο τρόπο. Η κίνηση αυτή για την εργατική 

τάξη είναι συγχρόνως διαδικασία πολιτικοποίησής της και ως τέτοια αφορά την ανόρθωση της 

εργατικής τάξης σε υποκείμενο διεκδίκησης.     

• Η θέση του Marx για τις «αλησμόνητες υπηρεσίες» των επιθεωρητών εργασίας στην εργατική 

τάξη και του γενικότερου ρόλου τους στον ταξικό αγώνα φαίνεται να αναθεωρεί σε σημαντικό 

βαθμό τις αναλύσεις του περί γραφειοκρατίας που συναντάμε στο πρώιμο μαρξικό έργο. 

Ενδεικτικά αναφερόμαστε στις αναλύσεις του στο άρθρο «Δικαίωση του ανταποκριτή από τον 

Μοζέλα», του 1844, στο οποίο ο κρατικός λειτουργός, ο «συντάκτης της αναφοράς για την 

κυβέρνηση» (MEW/1: 184) έρχεται αντιμέτωπος με τους αμπελουργούς του Μοζέλα. Ως 

βασικό πρόβλημα του κρατικού λειτουργού στις αναλύσεις του 1844 είχε θεωρηθεί αφενός η 

κατ’ ανάγκη μεροληπτική αποτύπωση της πραγματικότητας, που οδηγούσε σε 

αναδιπλασιασμό της σε γραφειοκρατική και πραγματική πραγματικότητα και, αφετέρου, ως 

συνέπεια η εγγενής αδυναμία του να λειτουργήσει ως εκφραστής του γενικού συμφέροντος 

(Νουτσόπουλος, 2019: 152). Θεωρούμε ότι αυτή η αναθεώρηση συνδέεται με την αναθεώρηση 

της μαρξικής αντίληψης για το κράτος ως απλώς και μόνο εργαλείο της αστικής τάξης.81  

 
80 Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (1988-1989: 64), το ιστορικό πρίσμα της ρύθμισης έχει ορισμένες περιεχομενικές 
προκείμενες, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι η πολιτική.  
81 Ο Roberts (2017: 12) σημειώνει ότι το κράτος στο Κεφάλαιο είναι «ένας εξαρτημένος παράγοντας του 
κεφαλαίου», εντοπίζοντας ορθά αυτή τη μορφή εξάρτησης στο δημόσιο χρέος. Υπό αυτό το πρίσμα, συνάγει 
τόσο το κράτος ως εργαλείο όσο και τη σχετική του αυτονομία: «το κράτος είναι παρασιτικό στο ότι εξαρτάται 
από τη συσσώρευση κεφαλαίου και αυτή η εξάρτηση ευθύνεται τόσο για τη “σχετική αυτονομία” του κράτους 
από την πραγματικά υπάρχουσα τάξη καπιταλιστών, όσο και για [ότι είναι] … ένας υπηρέτης και διεφθαρμένος 
αρχιτέκτονας παρά ένας ελεύθερος παράγοντας». 
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• Για την κριτική, η ρύθμιση για την εργάσιμη ημέρα είναι «ο βασικός όρος» (Κ/3: 1008). 

Θεωρούμε ότι η ερμηνεία της συντόμευσης της εργάσιμης ημέρας ως βασικού και ως εκ 

τούτου ενδιάμεσου όρου έχει τεράστια σημασία τόσο μεθοδολογικά όσο και πολιτικά. Αρχικά 

μπορεί να τεθεί το ερώτημα: ποιος είναι ο τελικός στόχος ενδιάμεσο στάδιο του οποίου 

συνιστά η ρύθμιση; Αφοριστικά μπορεί να διατυπωθεί: η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας 

από την εργατική τάξη (Κ/1: 449) με σκοπό την απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών, την 

κατάργηση της κεφαλαιοκρατικής ατομικής ιδιοκτησίας (Κ/1: 716). Στον τρίτο τόμο του 

Κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται με αξιολογικούς όρους η ίδια προβληματική: «η συντόμευση 

της εργάσιμης ημέρας είναι ο θεμελιώδης όρος» για τη μετάβαση από το βασίλειο της 

αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας (Κ/3: 1008), βασίλειο το οποίο κατανοείται μέσα 

από την ελεύθερη ανάπτυξη των ανθρώπινων παραγωγικών δυνάμεων και της ελεύθερης 

ατομικότητας του εργάτη (Κ/1: 714). Στο μαρξικό κείμενο υπάρχουν πολλά στοιχεία που μας 

βοηθούν να ερμηνεύσουμε διεξοδικότερα αυτόν τον ενδιάμεσο χαρακτήρα και να τον 

συνδέσουμε ρητά με τη σκοπιά μιας πολιτικής μεταρρύθμισης, σε αντίθεση με ερμηνείες που 

διαβλέπουν στον αγώνα για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας την πραγματοποίηση της 

επαναστατικής συνείδησης της εργατικής τάξης.82 Το πρώτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο 

χαρακτήρας της τυπικής υπαγωγής. Θυμόμαστε ότι αυτός συνδέεται ρητά από το μαρξικό 

επιχείρημα με τον αμετάβλητο χαρακτήρα του υλικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή με τη 

 
82 Ο Harvey (2018: 370-371) αναφέρει τα εξής: «Ο αγώνας για τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και η 
ενδυνάμωση ενός κινήματος εργατικής τάξης μπορούν να ξεπεράσουν τη τρέιντ-γιουνιονιστική συνείδηση και 
να μεταμορφωθούν σε πιο επαναστατικές απαιτήσεις. Είναι ένα πράγμα να πούμε ότι η εργάσιμη ημέρα πρέπει 
να περιορίζεται σε δέκα ή οκτώ ώρες, αλλά τι συμβαίνει όταν πέσει σε τέσσερις; Σε αυτό το σημείο, οι 
κεφαλαιοκράτες τσαντίζονται λίγο». Στον ορίζοντα ανάλυσης της απόλυτης υπεραξίας, θεωρούμε ότι αυτή η 
θέση δεν είναι υποστηρίξιμη. Αντίθετα, θεωρούμε ότι εντός αυτού του ορίζοντα υπάρχει ένας ρητός 
διαχωρισμός μεταξύ ρύθμισης και ανατροπής. Για να τεθεί η δυνατότητα της δεύτερης, είναι αναγκαίο να έχουν 
αναπτυχθεί οι μεταβολές στην υλικότητα των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων, ανάπτυξη που θεματοποιείται από 
τον Marx στον ορίζοντα της σχετικής υπεραξίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η θέση του Harvey είναι εσφαλμένη. Ο 
Ρούσσης (2017: 154), από την άλλη, συνδέει την μείωση της εργάσιμης ημέρας με την επαναστατική ανατροπή 
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, προϋποθέτοντας μια εξωτερική σύνδεση ανάπτυξης της υλικότητας 
(επαναστατικοποίηση του τρόπου παραγωγής) και επαναστατικοποίησης της συνείδησης. Και αυτή η 
τοποθέτηση προϋποθέτει την ανάπτυξη των μεθόδων παραγωγής της σχετικής υπεραξίας. Μια πιο 
εκλεπτυσμένη προσέγγιση επί του συγκεκριμένου ζητήματος κάνει ο Ψυχοπαίδης (1994α: 264). Εκεί, αναφέρει 
ότι «οι εργοστασιακοί νόμοι πιθανόν να συνέβαλαν στο να αποκτήσουν οι εργάτες την ηθική δύναμη να 
καταλάβουν την πολιτική εξουσία». Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την μέχρι τώρα ανάλυση του 
μαρξικού κειμένου, καθότι οι εργοστασιακοί νόμοι επιτελούν εδώ κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, δηλαδή το 
μετριασμό της άμετρης βουλιμίας του κεφαλαίου για υπερεργασία. Σε αυτόν τον ορίζοντα, η εργοστασιακή 
νομοθεσία δεν αφορά την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη, ένα ζήτημα που, εξάλλου, 
δεν θεματοποιείται σε αυτό το επίπεδο της μαρξικής ανάλυσης. Η προσέγγιση του Ψυχοπαίδη καθίσταται 
συναφής μόνο όταν η μαρξική ανάλυση επανακάμπτει στο ζήτημα της σημασίας των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων στις αναπτύξεις της μεγάλης βιομηχανίας (13ο κεφάλαιο), με άλλα λόγια, μόνο όταν έχει η τεθεί το 
ζήτημα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας σε πλήρη μορφή.   
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σχετική στασιμότητα των παραγωγικών δυνάμεων. Λέμε σχετική, διότι ενώ από θεωρητική 

άποψη ο Marx επισημαίνει ρητά και με απόλυτο τρόπο στην ενότητα της απόλυτης υπεραξίας 

αυτό τον αμετάβλητο χαρακτήρα, η ιστορική έκθεση του ογδόου κεφαλαίου περιέχει ασφαλώς 

στοιχεία κίνησης, δηλαδή ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Ωστόσο, και αυτό είναι το 

κρίσιμο σημείο, σε συνθήκες τυπικής υπαγωγής, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 

παραμένει συγκυριακή και δεν δύναται να γενικευθεί (Κ/1: 268), να αποτελέσει δηλαδή τον 

εσωτερικό μηχανισμό κίνησης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Το εν λόγω 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας και τη μετάβαση στην 

παραγωγή σχετικής υπεραξίας. Αυτό συνιστά και τη μεθοδολογική σημασία της ρύθμισης. Με 

τη μετάβαση στη σχετική υπεραξία αναπτύσσεται κατά αναγκαίο τρόπο το κρίσιμο στοιχείο 

που λείπει εδώ: η ίδια η μεταβολή της υλικότητας, των παραγωγικών δυνάμεων (συνεργασία, 

καταμερισμός της εργασίας και μεγάλη βιομηχανία). Τώρα τίθεται ευθέως το ακόλουθο 

ερώτημα: πώς είναι δυνατή η επαναστατικοποίηση της συνείδησης της εργατικής τάξης χωρίς 

να έχουν επαναστατικοποιηθεί οι παραγωγικές δυνάμεις, ο υλικός τρόπος παραγωγής; Αλλιώς: 

είναι δυνατή η επαναστατικοποίηση της συνείδησης μόνο μέσα από την αλλαγή της μορφής 

της εκμετάλλευσης που δηλώνει ο όρος τυπική υπαγωγή; Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα 

σήμαινε αφενός ότι η μαρξική θεωρία υιοθετεί μια αντίληψη περί μεταβολής της συνείδησης 

που θα ήταν πλήρως αποκομμένη από το πεδίο της υλικότητας και θα μεταβαλλόταν αυτόματα, 

τρόπον τινά, εξ ιδίων με κάθε μεταβολή της κοινωνικής μορφής και μάλιστα προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση: την επαναστατική άρση αυτής της μορφής.83 Ειδικότερα, 

 
83 Υπό αυτή την έννοια η συγκρότηση επαναστατικής συνείδησης θα συνιστούσε μια εξωτερική διαδικασία, 
που θα συνδεόταν με απροσδιόριστο τρόπο με μια έννοια «απειθαρχίας» (recalcitrance) της χρηστικής αξίας 
της εργασιακής δύναμης (προβληματική που αναπτύσσει ο Arthur (2001)). Η χρηστική αξία είναι όντως 
απείθαρχη, αλλά το βασικό ζήτημα είναι η μορφή που θα προσλάβει η εν λόγω απειθαρχία. Ως εκ τούτου, το 
ερώτημα που τίθεται είναι: χωρίς να έχει αναπτυχθεί η προβληματική της επαναστατικοποίησης της χρηστικής 
αξίας, της υλικότητας, τι μας εγγυάται ότι η εν λόγω απειθαρχία θα προσλάβει επαναστατική μορφή; Η 
απάντηση είναι: δεν υπάρχει καμία τέτοια εγγύηση. Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας 
διατριβής, το γεγονός της απειθαρχίας των εργατών όχι μόνο δεν συνδέεται εγγενώς με τη δυνατότητα 
ανάπτυξης επαναστατικής συνείδησης, αλλά συχνά εξέφρασε ιστορικά συντηρητικές μορφές συνείδησης (βλ. 
στην παρούσα διατριβή το υποκεφάλαιο 3.3.2. Επομένως θεωρούμε ορθή την κριτική του Starosta σε αυτή τη 
λογική (2016: 208), στην οποία ο ίδιος εντοπίζει μια πλειάδα μαρξιστών όπως οι Cleaver (1979) (1992), 
Albritton & Simoulides (2003), Radical Chains (1993), Kay & Mott (1982), Dunayevskaya (1988), Dinerstein, 
(2002) οι οποίοι ανατρέχουν στην εξωτερική σχέση για να θεμελιώσουν δυνατότητες για την συγκρότηση 
επαναστατικής συνείδησης και όχι στην εσωτερική σύνδεση της εργατικής τάξης με την ανάπτυξη της 
υλικότητας από την κεφαλαιοκρατικη μορφή. Έτσι, «φαίνεται να έχουν από κοινού την άποψη ότι η 
επαναστατική άρνηση του κεφαλαίου δεν είναι μια αλλοτριωμένη αναγκαιότητα της ίδιας της συσσώρευσης 
του κεφαλαίου, που προκαλείται από την ιστορική κίνηση του τελευταίου, αντί να είναι η αφηρημένη άρνησή 
του. Και σημειώνουμε την βαθύτερη “διαλεκτική” έννοια της “εγγενούς σύνδεσης”. Δηλαδή, όχι μόνο με την 
απατηλή έννοια ότι η επαναστατική δράση «παράγεται» από το κεφάλαιο επειδή το προλεταριάτο “αντιδρά” 
στις άθλιες ή απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες το κεφάλαιο το καταδικάζει. Έτσι, η σχέση είναι εντελώς 
εξωτερική. Το ερώτημα είναι: ποια συγκεκριμένη ιστορική δυνατότητα της αξιοποίησης του κεφαλαίου - η 
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αφετέρου, θα σήμαινε ότι η συνείδηση δεν μετέχει του φετιχισμού της κεφαλαιοκρατικής 

μορφής, που είναι πολύ βαθύτερος από το φετιχισμό του εμπορεύματος. Εν ολίγοις, οι 

ουσιώδεις όροι συγκρότησης της μαρξικής θεωρίας ως κριτικής θα εξέλιπαν. Η συνείδηση δεν 

θα χρειαζόταν να «μορφωθεί» μέσω της ιστορικής εμπειρίας και η ουσιώδης παιδαγωγική 

εμπειρία του ταξικού αγώνα θα εκλαμβάνονταν ως καθαρή ιδεολογική εμμονή εκ μέρους του 

μαρξικού επιχειρήματος. Η μετάβαση στην επαναστατική συνείδηση θα εμφανιζόταν σαν ένα 

salto mortale, χωρίς γνωστική αναδρομή και αναστοχασμό των όρων που στοχεύει να 

ιδιοποιηθεί. Η ίδια η διαδικασία συνειδητοποίησης ως κατ’ εξοχήν πολιτική διαδικασία θα 

εμφανιζόταν περιττή.  

 

Το πρόβλημα όμως με αυτές τις ερμηνείες είναι για εμάς βαθύτερο. Είδαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο ότι η πρώτη βασική ικανότητα της εργασιακής συνείδησης είναι η προεννόηση της 

μορφής του υλικού. Η προεννόηση όμως ως μορφή εξαρτάται από την ίδια τη φύση του υλικού, 

υπό την έννοια ότι αυτή ορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δυνατών προεννοήσεων. Οι μη 

πραγματοποιήσιμες προεννοήσεις απορρέουν είτε από εσφαλμένη εκτίμηση της φύσης του 

υλικού είτε από πλήρη παραγνώρισή της. Σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας, μπορεί να γίνει 

λόγος αφενός για πολιτικά σφάλματα, αφετέρου για ουτοπίες. Ενώ τα πρώτα υπόκεινται στην 

ικανότητα της συνείδησης να αναθεωρεί (η δεύτερη βασική ικανότητά της), οι δεύτερες, στο 

βαθμό που παραμένουν πλήρως αποκομμένες από το υλικό τους, συνιστούν φαντασιοκοπία 

που συνδέεται με μια αντίληψη βουλησιαρχίας. Η δυνατότητα της εργατικής τάξης, στην οποία 

μορφοποιείται ιστορικά η αφηρημένη εργασιακή δύναμη, να προεννοήσει τη μελλοντική 

μορφή της κοινωνίας έχει για τον Marx συγκεκριμένους ιστορικούς όρους που συνδέονται με 

τον ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και προϋποθέτει ως αναγκαίο όρο τη γνώση 

τους, που, ωστόσο, δεν είναι και ικανός για την πραγματοποίηση αυτής της δυνατότητας.84 Με 

την αποσύνδεση της συνείδησης από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οι ερμηνείες 

αυτές αδυνατούν να εξηγήσουν και την ιστορική αναγκαιότητα του ίδιου του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής: υπό το δικό τους πρίσμα, η σχέση κεφαλαίου θα 

 
μόνη σημερινή γενική κοινωνική σχέση - φέρει μέσα του, ως τη μοναδική μορφή συνειδητοποίησής της, την 
αναγκαιότητα του δικού της αφανισμού μέσω της επαναστατικής δράσης της εργατικής τάξης; Στο άλλο άκρο 
αυτής της “οντολογικοποίησης” του ταξικού αγώνα βρίσκεται η “βιολογικοποίηση” του Kautsky, για τον οποίο 
ο ταξικός αγώνας ήταν απλώς μια ανθρώπινη περίπτωση του φυσικού αγώνα για επιβίωση που χαρακτηρίζει 
τη σχέση μεταξύ των ειδών» (Starosta, 2016: 208). 
84 Το γεγονός ότι η γνώση είναι αναγκαίος αλλά όχι ικανός όρος για την υλοποίηση της δυνατότητας άρσης της 
κεφαλαιοκρατικής μορφής καθίσταται σαφές ήδη από το πρώτο κεφάλαιο: «Η ύστερη επιστημονική 
ανακάλυψη ότι τα εργασιακά προϊόντα, εφόσον είναι αξίες, αποτελούν απλώς εμπράγματες εκφράσεις της 
ανθρώπινης εργασίας που ξοδεύτηκε στην παραγωγή τους αποτελεί σταθμό στην ιστορία ανάπτυξης της 
ανθρωπότητας, αλλά δεν αποδιώχνει διόλου την αντικειμενική επίφαση των κοινωνικών χαρακτήρων της 
εργασίας» (Κ/1: 55).  
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παρέμενε ένα ιστορικό αίνιγμα. Συνεπώς, η βεβιασμένη συναγωγή της επαναστατικής 

συνείδησης από το μαρξικό κείμενο οδηγεί σε κατάρρευση της διαλεκτικής αντίληψης του 

Marx. Οι ερμηνείες αυτές λοιπόν πρέπει να απορριφθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση. 

Όχι μόνο γιατί παραβιάζουν το πνεύμα της μαρξικής αντίληψης αλλά και το ίδιο το γράμμα 

του μαρξικού κειμένου. Θυμόμαστε ότι ο εργάτης στο διάλογο δεν θέτει ως στόχο του την 

άρση της εκμετάλλευσης, αλλά μόνο την άρση της άμετρης εκμετάλλευσης «[σ]’ εσένα ανήκει 

λοιπόν η χρήση της καθημερινής εργασιακής δύναμής μου» (Κ/1: 205). Ο στόχος του, που 

αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι συνιστά πολιτικό στόχο, είναι ο μετριασμός της 

εκμετάλλευσης, όχι ακόμα η κατάργησή της.85 Ο μεταρρυθμιστικός χαρακτήρας της ρύθμισης 

για την εργάσιμη ημέρα αναδεικνύεται επιπλέον και στα αποτελέσματα που παράγει: 

σταθεροποιεί την κεφαλαιακή σχέση·86 εξανθρωπίζει τον ίδιο τον κεφαλαιοκράτη, 

απελευθερώνοντας τον «από την έμφυτη ωμότητά του ως απλή ενσάρκωση του κεφαλαίου και 

του [δίνει] χρόνο για λίγη “παιδεία”» (Κ/1: 272 υπ. 201)· εκσυγχρονίζει εν μέρει το ίδιο το 

αστικό κράτος, επιβάλλοντας την ίδια την αστική νομιμότητα ως τυπική ισονομία και ωθώντας 

στην πραγματική διάκριση των εξουσιών· οδηγεί στην «ηθική αναγέννηση των 

εργοστασιακών εργατών» (Κ/1: 265). Το μαρξικό κείμενο δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο 

να σκεφτούμε ότι όρος γένεσης της επαναστατικής εργατικής συνείδησης είναι η πνευματική 

και ηθική αποκτήνωση της άμετρης παράτασης. Αντιθέτως, επιδοκιμάζει τη μεταβολή που 

υφίσταται ο εργάτης από τη στιγμή της αρχικής του συνειδητοποίησης έως την επίτευξη του 

στόχου του:  

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο εργάτης μας εξέρχεται από την παραγωγική 

διαδικασία διαφορετικός από ό,τι εισήλθε σε αυτήν […]. Στη θέση του 

στομφώδους καταλόγου των “αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων” 

έρχεται η ταπεινή Magna Charta [Μεγάλη Χάρτα] μιας νομίμως ρυθμισμένης 

εργάσιμης ημέρας, η οποία “επιτέλους καθιστά σαφές πότε τελειώνει ο χρόνος που 

 
85 Συμφωνούμε επομένως με τη θέση του Starosta (2016: 209) ότι στο 8ο κεφάλαιο ο Marx «παρουσιάζει τον 
αγώνα των εργατών ως μια συγκεκριμένη μορφή του κινήματος της αλλοτριωμένης κοινωνικής ζωής όπως 
κάθε άλλης μορφής της δραστηριότητάς τους. Με άλλα λόγια, αν και σαφώς μια ‘ενδημική’ πραγματικότητα 
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, ο ταξικός αγώνας δεν είναι οντολογικά αλλά κοινωνικά 
συγκροτητικό στοιχείο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής». 
86 Ορθά σημειώνει σχετικά ο Postone (1992: 275) ότι η «φύση της εργασιακής δύναμης ως εμπορεύματος είναι 
τέτοια ώστε η συλλογική δράση δεν είναι εμπόδιο για την ιδιοκτησία εμπορευμάτων αλλά είναι αναγκαία για 
την πραγματοποίηση της. Η ιστορική διαδικασία της πραγματοποίησης της εργασιακής δύναμης ως 
εμπορεύματος κατά παράδοξο τρόπο συνεπάγεται την ανάπτυξη συλλογικών μορφών στο πλαίσιο του 
καπιταλισμού, οι οποίες δεν δείχνουν πέραν αυτής της κοινωνίας – συγκροτούν μια σημαντική στιγμή στη 
μετάβαση από τον φιλελεύθερο στον μεταφιλελεύθερο καπιταλισμό», αν και η έννοια του μεταφιλελεύθερου 
καπιταλισμού που χρησιμοποιεί εδώ ο Postone είναι κατά τι ασαφής. Ο Callinicos (2016: 377-378) από την 
αναπτυγμένη σκοπιά του 21ου αιώνα κάνει για μια λογική «αποεμπορευματοποίησης» ζωτικών κλάδων προς 
όφελος της εργατικής τάξης. 
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πουλά ο εργάτης και πότε αρχίζει ο χρόνος που του ανήκει”. Quantum mutatus ab 

illo!87  

Στο χωρίο αυτό ο Marx αντιπαραβάλλει έμμεσα τον επαναστατικό στόμφο της Γαλλικής 

Επανάστασης, που εγκαινίασε υπό το μανδύα των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τον 

ορίζοντα της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, με την ταπεινότητα μιας πολιτικής ρύθμισης ως 

αποτέλεσμα ενός εμφυλίου πολέμου.88 Με ρυθμισμένη την εργάσιμη ημέρα, η κριτική 

διαπιστώνει άμεσες αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο των εργατών, τόσο σωματικά όσο και ηθικά: 

«η αρχή του νόμου είχε επικρατήσει … η θαυμάσια ανάπτυξή τους στο διάστημα 1853-1860, 

βαίνοντας χέρι-χέρι με τη σωματική και ηθική αναγέννηση των εργοστασιακών εργατών, ήταν 

πασιφανής ακόμη και για τον αδαή» (Κ/1: 265). Σύμφωνα με τους επιθεωρητές εργασίας, μόνο 

έτσι είναι δυνατή η κοινωνική ανάπτυξη. Με τα λόγια του R. J. Saunders: «[δ]εν πρόκειται 

ποτέ να στεφθούν με επιτυχία τα όποια περαιτέρω βήματα για τη μεταρρύθμιση της κοινωνίας 

αν προηγουμένως δεν περιοριστεί η εργάσιμη ημέρα και δεν επιβληθούν με αυστηρότητα τα 

προδιαγεγραμμένα όριά της» (Κ/1: 271). Η εν λόγω δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί και 

αντιστρόφως, δηλαδή ως αποτέλεσμα του εργατικού κινήματος, για αυτό και ο Marx αναφέρει 

ότι «το εργατικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί ενστικτωδώς … σφραγίζει τη δήλωση [του 

επιθεωρητή Saunders, Ν. Φ.]» (Κ/1: 271).  

 

Επιβεβαιώνεται επομένως ο θεμελιακός χαρακτήρας της ρύθμισης για την εργάσιμη ημέρα για 

την ίδια την ανάπτυξη της κοινωνίας: μόνο έτσι επιτυγχάνει η εργατική τάξη καλύτερους 

όρους διαβίωσης και ελεύθερο χρόνο για αναστοχασμό και διεύρυνση των πολιτικών της 

διεκδικήσεων. Από τη σκοπιά του κεφαλαίου, η πολιτική αυτή ρύθμιση εμφανίζεται ως 

πολιτική υποχώρηση, από τη σκοπιά του κράτους ως πολιτικός συμβιβασμός, από τη σκοπιά 

της εργατικής τάξης ως πρώτη πολιτική νίκη, αφού ο Marx σημειώνει ότι ο νόμος για το 

δεκάωρο είναι μια «πρώτη νίκη της πολιτικής οικονομίας της εργατικής τάξης απέναντι στην 

αστική πολιτική οικονομία» (CW/21: 330).89 Συμπεραίνουμε: Σε αυτό το επίπεδο δεν 

εμφανίζεται όχι μόνο η ανάγκη αλλά ούτε η δυνατότητα ανίχνευσης ανατροπής/ επανάστασης 

 
87 Πρβλ. Bourgeois (2000: 148-150) όπου συζητιέται το εν λόγω χωρίο. Ο Bourgeois καταλήγει εν τέλει στην 
πραξεολογική αποδοχή των δικαιωμάτων ως αξιών από την κριτική. Αντίστοιχα, ο Αγγελίδης (2008: 190-199) 
διακρίνει μια διάσταση θέσεων στον πρώιμο και στον ύστερο Marx όπου «οι ελευθεριακές και ισωτικές αξίες 
μετέχουν ενεργά στο μαρξικό αξιολογικό πρόγραμμα» (2008: 193). Ουσιώδης αντίστοιχα κρίνεται από τον 
Αγγελίδη και η «αξίωση αναπροσδιορισμού του πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων» (2008: 199). 
88 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η Magna Carta του 1215 συγκροτεί το συμβιβασμό μεταξύ του βασιλιά και 
κάποιων βαρόνων (γαιοκτημόνων), οι οποίοι ξεκίνησαν την εξέγερση που οδήγησε στη Magna Carta. Πρβλ 
Drew (2004: xxxvii). 
89 Πρβλ. Dunayevskaya (1982: 146) όπου σημειώνεται ότι «στον αγώνα για την εργάσιμη ημέρα, η εργασία 
κέρδισε τις μάχες που έδωσε». 
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του δεδομένου εξουσιαστικού πλαισίου.90 Αυτό που παρουσιάζεται είναι ο βασικός όρος για 

να τεθεί ως πραγματική δυνατότητα η εν λόγω ανατροπή. 

• Οι αναλύσεις για την εργάσιμη ημέρα αποτελούν σημαντικό δείγμα του διαλεκτικού τρόπου 

σύλληψης της σχέσης αξιών και αντικειμένου από τη μαρξική κριτική. Αναφερόμαστε εδώ 

αφενός στα δικαιώματα, αφετέρου στην αξία του κοινωνικού ελέγχου. Όσον αφορά τα 

δικαιώματα: η κριτική του Marx στην αστική αντίληψη των δικαιωμάτων της ελευθερίας και 

της ισότητας αναπτύσσεται εδώ με συντριπτικό τρόπο, αποδεικνύοντας τη διαλεκτική τους 

αντιστροφή από παράγοντα ειρήνευσης σε παράγοντα βίας. Από την άλλη μεριά, τα εν λόγω 

δικαιώματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υφίστανται εδώ έναν περιεχομενικό 

αναπροσδιορισμό: ο μετριασμός της εκμετάλλευσης σηματοδοτεί τόσο τη μερική διεύρυνση 

της ελευθερίας του εργάτη υπό τη μορφή του ελεύθερου χρόνου όσο και το μετριασμό της 

ανισότητας πρόσβασης στις πολιτισμικές ανάγκες που προδιέγραψε ως δυνατότητα η κριτική 

με το λεγόμενο «ηθικό όριο». Αυτός δε ο αναπροσδιορισμός είναι όρος αναπαραγωγής του 

ίδιο του αστικού πλαισίου. Όσον αφορά τον κοινωνικό έλεγχο: αυτός δεν εισάγεται εξωτερικά 

στο αντικείμενο, αλλά αναπτύσσεται ως εσωτερικός και αναγκαίος όρος του, έστω και με μια 

μορφή που δεν συνάδει πλήρως στο αίτημα της κριτικής. Παρά την ατελή μορφή του, το 

ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου έχει τεθεί πλέον με ρητό τρόπο ως πολιτικό ζήτημα. Ο νέος 

αυτός προσδιορισμός συνιστά την πρώτη συγκεκριμενοποίηση της αφηρημένης σύλληψης της 

εργασίας ως αυτοσυνείδητου υποκειμένου, όπως τη συναντήσαμε στην εργασιακή διαδικασία: 

η ίδια η κοινωνία τίθεται πλέον, έστω και εν μέρει, ως ένα αυτοσυνείδητο υποκείμενο που 

δύναται να ελέγξει τους όρους αναπαραγωγής του (εδώ τα όρια της εργάσιμης ημέρας). Η αξία 

του κοινωνικού ελέγχου ως βασική συνειδησιακή μορφή είναι απολύτως συναφής με τις 

συνθήκες της τυπικής υπαγωγής: η αλλαγή μόνο της μορφής της εκμετάλλευσης σηματοδοτεί 

τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας από το κεφάλαιο που έχει σαν συνέπεια τον 

αναδιπλασιασμό της σε εργασιακή και αξιοποιητική διαδικασία. Η ανάδυση του κοινωνικού 

ελέγχου σημαίνει τη μερική επανιδιοποίηση αυτής της λειτουργίας από την ίδια την κοινωνία. 

Με τη μετάβαση στη σχετική υπεραξία, η μαρξική κριτική θα εκθέσει τα ουσιώδη περιεχόμενα 

τα οποία οφείλει να ελέγχει η κοινωνία. Αφοριστικά, πρόκειται για την ανάπτυξη των δικών 

της παραγωγικών δυνάμεων. Το επαναστατικό αίτημα δεν αφορά απλώς τον έλεγχο της 

παραγωγής, αλλά αναφέρεται στον έλεγχο μιας παραγωγής που διαρκώς 

επαναστατικοποιείται.   

 
90 Ο Basso (2015: 160) αναφέρει ότι «[γ]ια τον Marx, το πρόβλημα δεν είναι το αν πρέπει ή όχι να υιοθετήσουμε 
μια στάση υπέρ των ίδιων των μεταρρυθμίσεων, αλλά να καταλάβουμε αν μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη 
αντιστοιχεί σε μια ταξική πρακτική ικανή να ‘ταρακουνήσει’ τον παρόντα ορίζοντα». Η ρύθμιση της εργάσιμης 
ημέρας έχει τη δυνατότητα επομένως να τροποποιήσει τους όρους για την πάλη και την οργάνωση της 
εργατικής τάξης (ό. π.: 155-163). 



 105 

  



 106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος Δεύτερο  

Επαναστατικοποίηση του εργασιακού υποκειμένου  

και σχετική υπεραξία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η επανάσταση στους όρους παραγωγής και οι δυσχέρειες στη συγκρότηση 

επαναστατικής συνείδησης 
 

Εισαγωγή 
 
Με τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας σηματοδοτείται η μετάβαση από την παραγωγή της απόλυτης 

υπεραξίας στην παραγωγή της σχετικής.91 Ενώ στην πρώτη περίπτωση η παραγωγή υπεραξίας 

προερχόταν από την παράταση της εργάσιμης ημέρας, στη δεύτερη, και με δεδομένο ότι η εργάσιμη 

ημέρα είναι ρυθμισμένη, η υπεραξία προκύπτει με διαφορετικό τρόπο: επαναστατικοποιούνται οι 

παραγωγικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται το αναγκαίο τμήμα της εργάσιμης ημέρας σε 

σχέση με το τμήμα της υπερεργασίας. Ως εκ τούτου, αυξάνεται εντός των συγκεκριμένων ορίων το 

διάστημα της εργάσιμης ημέρας που ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτης, άρα και η υπεραξία. Ο 

κεφαλαιοκράτης ιδιοποιείται αυτόν το χρόνο που απελευθερώνεται από τον αναγκαίο χρόνο 

παραγωγής χάριν της κοινωνίας και, υπό αυτή την έννοια, το μαρξικό κείμενο μας επιτρέπει να 

ανιχνεύσουμε εδώ τη δυνατότητα παραγωγής ελευθερίας. 

 

Στην παραγωγή της σχετικής υπεραξίας παρατηρείται η επαναστατικοποίηση των παραγωγικών 

δυνάμεων, διαδικασία που συμπίπτει με την ανάπτυξη της υλικότητας για πρώτη φορά στο μαρξικό 

κείμενο. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας εξετάσαμε την υλικότητα της εργασιακής 

διαδικασίας στην αφηρημένη μορφή της: εκεί εντοπίζεται το αφηρημένο εργασιακό υποκείμενο, το 

οποίο παρουσιάζεται στο ελάχιστο δυνατό πλαίσιο ιστορικότητας που επιτρέπει η γενική αφαίρεση 

της εργασιακής διαδικασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δεν προχωρήσαμε σε καμία εξέταση της 

υλικότητας, όχι λόγω του ότι δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε στο συναφές όγδοο κεφάλαιο καμία 

μεταβολή στον υλικό τρόπο παραγωγής, αλλά λόγω του ότι η ίδια η μαρξική κριτική θεωρεί αυτές τις 

μεταβολές ιστορικά συγκυριακές. Επισημάναμε ότι αυτή η θεώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

μεταβολές της υλικότητας δεν έχουν καταστεί ούτε ιστορικά αναγκαίες για το κεφάλαιο ούτε κατ’ 

ανάγκη γενικεύσιμες, εν ολίγοις δεν έχουν μετατραπεί ακόμα σε εσωτερικό όρο της παραγωγής.  Στην 

παραγωγή της σχετικής υπεραξίας, ο Marx διαγράφει την κίνηση ανάπτυξης της υλικότητας μέσα από 

τις μεθόδους άντλησης σχετικής υπεραξίας, καταδεικνύοντας τόσο την αναγκαιότητα όσο και τη 

γενικότητα των υλικών μεταβολών για την παραγωγή της σχετικής υπεραξίας. Αυτό σημαίνει πρώτον, 

 
91 Ο Ψυχοπαίδης (1997: 203) κάνει λόγο για μια τελεολογία δεσμευτικών σκοπών ως συστατική της θεωρητικής 
σκοπιάς αλλά και της εργασίας. Πρβλ. και Νουτσόπουλος (2005: 214), ο οποίος σημειώνει ότι «για να τεθεί ο 
σκοπός της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων προϋποτίθεται ο περιορισμός της εργάσιμης ημέρας στα 
κανονικά της όρια».  
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ότι το εργασιακό υποκείμενο συγκεκριμενοποιείται: στην εργασιακή διαδικασία είδαμε μόνο το 

μεμονωμένο εργασιακό υποκείμενο ενώ στο όγδοο κεφάλαιο το εργασιακό υποκείμενο συγκροτήθηκε 

κοινωνικο-πολιτικά μέσα από τη διεκδίκηση για τον περιορισμό της εργάσιμης ημέρας. Στην πρώτη 

περίπτωση απουσίαζε από το μαρξικό κείμενο η διαδικασία κοινωνικοποίησης του υποκειμένου, που 

παρουσιάστηκε στον ύψιστο βαθμό αφαίρεσης, ενώ στη δεύτερη η κοινωνικοποίησή του συνέπιπτε 

με την πολιτικοποίησή του. Με άλλα λόγια, η κοινωνικοποίηση του υποκειμένου στο κεφάλαιο περί 

εργάσιμης ημέρας δεν αναφερόταν με αυστηρούς όρους στην κοινωνικοποίηση της ίδιας της 

υλικότητας, διαδικασία που ενεργοποιείται με τις αναπτύξεις της σχετικής υπεραξίας. Σημαίνει, 

δεύτερον, ότι διευρύνεται η ίδια η ιστορικότητα που πλαισιώνει αυτό το εργασιακό υποκείμενο. Όμως, 

και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, παρά την εισαγωγή της ιστορικότητας στο πεδίο της υλικότητας, ο 

Marx επιμένει να εξετάζει τις ιδιαίτερες μεθόδους παραγωγής σχετικής υπεραξίας (την συνεργασία 

και τον βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας) ως περαιτέρω αναπτύγματα της υλικής, εργασιακής  

διαδικασίας καθώς «η απλή συνεργασία, όπως επίσης οι πιο αναπτυγμένες μορφές της, και εξάλλου 

κάθε μέσο που αυξάνει την παραγωγική δύναμη της εργασίας, ανήκουν στην εργασιακή διαδικασία, 

όχι στη διαδικασία αξιοποίησης» (CW/30: 260). Η εισαγωγή αυτή σηματοδοτεί αφενός την 

επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, αφετέρου τη συγκρότηση του εργασιακού 

υποκειμένου υπό τη μορφή του συνδυασμένου συλλογικού εργάτη. Ωστόσο, το πολιτικό αίτημα 

ιδιοποίησης αυτής της διαδικασίας επαναστατικοποίησης από το συλλογικό εργασιακό υποκείμενο 

προϋποθέτει ως αναγκαία, όχι όμως και ικανή συνθήκη για την πραγμάτωση αυτού του αιτήματος, 

την ανάπτυξη επαναστατικής συνείδησης από τη μεριά του εργασιακού υποκειμένου. Η 

επαναστατικότητα δεν αναφέρεται εδώ αρχικά στον τρόπο αυτής της ιδιοποίησης, καθώς το μαρξικό 

κείμενο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο του τρόπου κατάληψης της εξουσίας από την εργατική τάξη, 

αλλά στην ίδια τη μορφή του προς ιδιοποίηση περιεχομένου. Για να το διατυπώσουμε διαφορετικά: η 

συνείδηση του επαναστατικοποιημένου εργασιακού υποκειμένου οφείλει να εννοήσει τον 

επαναστατικό χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος έγκειται στη διαρκή σμίκρυνση του 

αναγκαίου χρόνου εργασίας και στην παράλληλη διεύρυνση του χρόνου υπερεργασίας ως χρόνου 

ελευθερίας, ανεξαρτήτως της μορφής που θα προσλάβει η κοινωνική πράξη, η οποία θα καταστήσει 

δυνατό τον κοινωνικό έλεγχο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας. Το τελευταίο ζήτημα, που είναι 

αμιγώς πολιτικό και, ως εκ τούτου, ενέχει σημαντικό βαθμό απροσδιοριστίας, αφήνεται ανοιχτό από 

το μαρξικό κείμενο. Ωστόσο, βαθύτερα πολιτικό πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός της ανάπτυξης 

της κοινωνικής εργασιακής συνείδησης έτσι ώστε να αντιστοιχίζεται με την κίνηση της υλικότητας, 

πλήρη συνείδηση της οποίας έχει η κριτική. Η σύμπτωση της κοινωνικής συνείδησης με τη συνείδηση 

της κριτικής αποτελεί κατ’ εξοχήν διαδικασία πολιτικοποίησης της πρώτης, όπως είδαμε και στο 

κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα. Αλλιώς: το  χάσμα ανάμεσα σε συνείδηση της κριτικής και 

συνείδησης του δυνάμει κοινωνικού υποκειμένου (εργατική τάξη) αποτελεί το μείζον πολιτικό 



 109 

πρόβλημα. Η επαναστατικοποίηση της συνείδησης προϋποθέτει ρητά την επαναστατικοποίηση της 

υλικότητας και είναι αυτή η τελευταία που συνιστά και το βαθύτερο θεμέλιο της έννοιας της 

επανάστασης όπως αυτή θεματοποιείται στο μαρξικό κείμενο. Αυτή η υλική, όπως θα μπορούσαμε να 

την ονομάσουμε, θεμελίωση της έννοιας της επανάστασης δεν αφορά αρχικά τον τρόπο άρσης της 

κεφαλαιοκρατικής μορφής, αλλά αποτελεί το υλικό θεμέλιο για να τεθεί το πολιτικό αυτό αίτημα.  

 

Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί όμως στις μαρξικές αναπτύξεις της σχετικής υπεραξίας είναι ότι η 

επαναστατικοποίηση της υλικότητας συνοδεύεται κατ’ ανάγκη με αντιθετικές διαδικασίες που εν 

μέρει δυσχεραίνουν την εργατική τάξη να τεθεί ως υποκείμενο φορέας επαναστατικής συνείδησης, 

διαδικασίες που προφανώς συνδέονται αναπόσπαστα με το ότι η συνολική διαδικασία επιτελείται 

εντός του κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα.92 Η αντίφαση αυτή ανάμεσα στην πραγματικότητα της 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων και στην πραγματική δυνατότητα 

επαναστατικοποίησης της εργασιακής συνείδησης αποτελεί τη βασική αντίφαση των αναπτύξεων της 

σχετικής υπεραξίας και ένα σημαντικό πολιτικό πρόβλημα που αναδεικνύει το μαρξικό κείμενο. Αυτό 

σημαίνει ότι το κεφάλαιο δημιουργεί τους όρους ανάπτυξης επαναστατικής συνείδησης ή, όπως 

γράφει ο Marx, η εργατική τάξη «διαπαιδαγωγείται, συνενώνεται και οργανώνεται από τον ίδιο το 

μηχανισμό της κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας» (Κ/1: 716),93 αλλά η διαμόρφωση ενός 

τέτοιου υποκειμένου δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί αυτόματη διαδικασία. Εστιάζοντας 

στις δυσχέρειες αυτές, μπορούμε κατά βάση να τις εντοπίσουμε σε δύο διαδικασίες:  

 

Η πρώτη φαίνεται να τίθεται σε αντίστιξη με τη διαδικασία ενοποίησης της εργατικής τάξης στον 

αγώνα για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας. Εκεί το πρόβλημα της άμετρης παράτασης του 

εργασιακού χρόνου καταδείχτηκε ως οριζόντια ταξικό για την εργατική τάξη, ενώ ο νόμος, mutatis 

mutandis, δημιουργούσε διασπάσεις στην τάξη των κεφαλαιοκρατών, καθώς «ο εργοστασιάρχης στις 

μεγάλες πόλεις μπορεί να παρακάμψει το νόμο, αλλά ο εργοστασιάρχης της υπαίθρου δεν μπορεί να 

βρει το απαραίτητο προσωπικό» (Κ/1: 262). Στην παραγωγή σχετικής υπεραξίας, όπως θα 

επιδιώξουμε να δείξουμε, η ίδια η κίνηση του αντικειμένου δείχνει να αντιστρέφει τους όρους, να 

διασπά την εργατική τάξη και να δημιουργεί διαφοροποιήσεις συμφερόντων στο εσωτερικό της. Από 

την άλλη μεριά, η κεφαλαιοκρατική τάξη τίθεται κατά βάση ως ενιαία, δεδομένου ότι η κριτική 

παρατηρεί ότι «πραγματευόμαστε αυτό το γενικό αποτέλεσμα [την κίνηση παραγωγής σχετικής 

 
92 Σχετικά με την αντιθετική αυτή διαδικασία  ο Basso (2015: 121) παρατηρεί γενικά ότι «ο Marx μελετά το 
πρόβλημα του χωρισμού του ατόμου στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής». 
93 Ο Ratner (στο Ratner & Silva, 2017: 36) αξιοποιεί το εν λόγω χωρίο για να δείξει «πως η συνείδηση ορίζεται 
και εξαρτάται από τις κοινωνικές σχέσεις και πως οι κοινωνικές συνθήκες ορίζονται και εξαρτώνται από άλλες 
κοινωνικές και φυσικές συνθήκες. Στιγμιαία βλέπουμε πως οι τρέχουσες συνθήκες δημιουργούν το δικό τους 
μετασχηματισμό. Αλλά είναι από την αρχή μέχρι το τέλος οι κοινωνικές συνθήκες».  
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υπεραξίας, Ν.Φ] εδώ ως εάν να ήταν άμεσο αποτέλεσμα και άμεσος σκοπός σε κάθε μεμονωμένη 

περίπτωση» (Κ/1: 287). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πραγμάτευση του μηχανισμού της 

σχετικής υπεραξίας από τον κεφαλαιοκράτη χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ενώ, αντίστροφα, η 

ίδια κίνηση διασπά την εργατική τάξη, δυσχεραίνοντας την κατανόηση αυτού του μηχανισμού από 

την τελευταία. 

 

Η δεύτερη αφορά την προβληματική του φετιχισμού. Η ανάπτυξη των μεθόδων άντλησης σχετικής 

υπεραξίας συμβάλλει στην προβληματική του φετιχισμού με τον ακόλουθο τρόπο: το κεφάλαιο 

ιδιοποιείται κάθε ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας με τρόπο που αυτή εμφανίζεται ως 

εάν ήταν φυσική ιδιότητά του, συμβάλλοντας έτσι στον συνειδησιακό αποπροσανατολισμό του 

εργασιακού υποκειμένου αλλά συχνά και των θεωρητικών του εκπροσώπων (μεταξύ άλλων, για 

παράδειγμα, οι ουτοπικοί σοσιαλιστές).94 Η εργατική τάξη δεν εμφανίζεται λοιπόν ως ένα ενιαίο 

κοινωνικό υποκείμενο που αυτονόητα δύναται να παρακολουθήσει την ανάπτυξη των μεθόδων της 

σχετικής υπεραξίας ως μεθόδους παραγωγής ελευθερίας, άρα και να θέσει το αίτημα ιδιοποίησής τους. 

Με άλλα λόγια, αυτές οι μέθοδοι εμφανίζονται να ανήκουν φυσικά στο κεφάλαιο, τη στιγμή που οι 

ίδιες μέθοδοι είναι παράγωγο της κίνησης της ιστορίας. Όπως σημειώνεται στο μαρξικό κείμενο: 

«Όπως και οι ιστορικά ανεπτυγμένες κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις, έτσι και οι εξαρτημένες από 

τη φύση παραγωγικές δυνάμεις της εργασίας εμφανίζονται ως παραγωγικές δυνάμεις του κεφαλαίου, 

στο οποίο έχουν ενσωματωθεί» (Κ/1:474). Έτσι, η κριτική αναλαμβάνει το διαφωτιστικό έργο να 

αναδείξει τις μεσολαβήσεις που αποκρύπτουν και μυστικοποιούν τόσο τις φυσικές όσο και τις 

ανθρώπινες παραγωγικές δυνάμεις, εμφανίζοντάς τες ως δυνάμεις του κεφαλαίου, ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος που αφορά η ανάλυσή της την εργατική τάξη. 

 

Οι μέθοδοι παραγωγής σχετικής υπεραξίας είναι τρόποι με τους οποίους το κεφάλαιο αναπτύσσει 

ιστορικά την εργασιακή διαδικασία, κάτι που ισοδυναμεί με την επαναστατικοποίηση της εργασιακής 

διαδικασίας. Με βάση αυτό θα προχωρήσουμε την ανάλυσή μας σε τρεις άξονες, επιχειρώντας να 

 
94 Ο G. A. Cohen (1978: 117-118) αναφερόμενος στο φετιχισμό του κεφαλαίου σημειώνει: «Πρώτα, η 
παραγωγικότητα αποκόπτεται από την υλική παραγωγική βάση της και αποδίδεται στην ίδια την ανταλλακτική 
αξία, στο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, η παραγωγικότητα μεταφέρεται πίσω στην εργασιακή δύναμη και τα μέσα 
παραγωγής σαν να ήταν περιπτώσεις φυσικής ενσωμάτωσης, ενώ στην πραγματικότητα το κεφάλαιο είναι 
παραγωγικό χάρη στη δική του ενσωμάτωση της εργασιακής δύναμης και των μέσων παραγωγής». Σε ένα πιο 
ευρύ επίπεδο, ο Tombazos (2014: 221) συνδέει την έννοια της ψευδούς συνείδησης με την έννοια της υπεραξίας 
ως τμήματα των κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων: «[η] ιδεολογία και η ψευδής συνείδηση δεν είναι 
ιδέες που προστίθενται εκ των υστέρων στην «πραγματικότητα» των κοινωνικών σχέσεων. Αποτελούν μέρος 
αυτών των σχέσεων, όπως ακριβώς και η υπεραξία. Είναι χαρακτηριστικό της φύσης της υπεραξίας να κρύβεται 
στο εμπόρευμα, να μεταμφιέζεται … με λίγα λόγια, να αποκρύπτει την καταγωγή της». Πρβλ. Callinikos (2016: 
366). 
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αναδείξουμε την προαναφερθείσα βασική αντίφαση που χαρακτηρίζει τις αναπτύξεις της σχετικής 

υπεραξίας, που ας σημειωθεί εδώ προκαταρκτικά, κορυφώνεται με την ανάπτυξη των μηχανημάτων: 

1. Ο πρώτος αφορά την έννοια της σχετικής υπεραξίας. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε διεξοδικά το 

μηχανισμό παραγωγής σχετικής υπεραξίας και τους λόγους για τους οποίους αυτός ο 

μηχανισμός δύναται να ανακατασκευαστεί ως μηχανισμός παραγωγής ελευθερίας.95 Για την 

υποστήριξη αυτής της ερμηνευτικής ανακατασκευής θα ανατρέξουμε υποβοηθητικά αφενός 

σε ένα κείμενο από το πρώιμο μαρξικό έργο και, αφετέρου, στην κριτική του Marx στους 

ουτοπικούς μεταρικαρντιανούς σοσιαλιστές οικονομολόγους. Μέσα από την παρουσίαση 

αυτής της κριτικής θα φανεί ευδιάκριτα η σημασία της ερμηνείας του μηχανισμού παραγωγής 

σχετικής υπεραξίας και ως μηχανισμού παραγωγής ελευθερίας.   

2. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πρώτη μέθοδο άντλησης σχετικής υπεραξίας που αφορά την 

κεφαλαιοκρατική συνεργασία. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε 

εδώ είναι η διάκριση υλικών και μορφικών στιγμών της έννοιας της συνεργασίας, μια διάκριση 

που συνιστά θεμελιώδη μεθοδολογική αρχή κατά μήκος όλης της μαρξικής ανάπτυξης των 

μεθόδων παραγωγής σχετικής υπεραξίας. Δεδομένου ότι ήδη στο κεφάλαιο για τη διαδικασία 

αξιοποίησης παρατηρήσαμε τους πρώτους χωρισμούς που επέρχονται στην εργασιακή 

διαδικασία υπό την κεφαλαιοκρατική μορφή της, θα εστιάσουμε εδώ στον τρόπο με τον οποίο 

οι υλικές στιγμές της συνεργασίας μορφοποιούνται από το κεφάλαιο. Οι βασικές μεταβολές 

που παρατηρούνται εδώ σε σχέση με τη διαδικασία αξιοποίησης αναφέρονται όχι μόνο στους 

χωρισμούς που τίθενται ήδη εκεί, αλλά και στις υλικές στιγμές που αναδεικνύονται ως 

συστατικές ενός συλλογικού εργασιακού υποκειμένου και στην κεφαλαιοκρατική τους 

μορφοποίηση.   

3. Ο τρίτος άξονας αφορά τον καταμερισμό της εργασίας στην κεφαλαιοκρατική βιοτεχνία. Η 

τελευταία είναι μια ειδική μορφή της συνεργασίας, εντός του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής. Εδώ αναδεικνύεται ως σημαντική μια δεύτερη πτυχή της διαδικασίας 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, πέραν της κοινωνικοποίησης της 

υλικότητας που ξεκινά με τη συνεργασία: η αντικειμενοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 

ως διαδικασία ενός προϊόντος εξορθολογισμού της σχέσης του φυσικού μεταβολισμού. 

Παράλληλα, απαντούν εδώ η διεύρυνση της εσωτερικής διαίρεσης της εργατικής τάξης που 

έχει την αφετηρία της στη συνεργασία, η βάθυνση της αντίθεσης πνευματικής και 

χειρωνακτικής εργασίας στην παραγωγή και ο κατακερματισμός του εργασιακού υποκειμένου, 

 
95 Ο Νουτσόπουλος (2005: 254) επισημαίνει ότι «η διαδικασία παραγωγής σχετικής υπεραξίας αποτελεί 
διαδικασία παραγωγής ελεύθερου χρόνου, υπό την αντιθετική βέβαια μορφή που λαμβάνει ο χρόνος αυτός, 
καθώς ιδιοποιείται από το κεφάλαιο». 
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διαδικασίες που συνιστούν διαδικασίες δυσχέρανσης για τη διαμόρφωση της συνείδησης του 

αναπτυγμένου πλέον, δηλαδή κοινωνικοποιημένου εργασιακού υποκειμένου.   

 
 

3.1 Η έννοια της σχετικής υπεραξίας 
  
Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα εξετάσουμε την έννοια της σχετικής υπεραξίας, επιχειρώντας να 

περιγράψουμε αυτό το μηχανισμό και ως μηχανισμό παραγωγής ελευθερίας. Αυτό θα γίνει σε δύο 

υποκεφάλαια.  

 

1. Η παραγωγή της σχετικής υπεραξίας ακολουθεί τις μαρξικές αναλύσεις της απόλυτης υπεραξίας, 

οπότε για αναλυτικούς λόγους θα ιχνηλατήσουμε εν συντομία τα αποτελέσματα της απόλυτης 

υπεραξίας. Αυτό θα μας οδηγήσει στην εξέταση του μηχανισμού παραγωγής σχετικής υπεραξίας, 

όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο για την έννοια της σχετικής υπεραξίας (κεφάλαιο 10 του πρώτου 

τόμου του Κεφαλαίου). Από αυτήν την εξέταση προκύπτουν δύο βασικές προοπτικές που συνδέονται 

με την προβληματική της έρευνας. Η πρώτη αφορά τη θέση του κεφαλαιοκράτη, καθώς η 

χαρακτηρολογική μάσκα του τελευταίου είναι ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του μαρξικού κειμένου. 

Έτσι, θα εξετάσουμε τον τρόπο που το κεφάλαιο συνειδητοποιεί την κίνηση παραγωγής σχετικής 

υπεραξίας. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο 

κεφαλαιοκράτης λειτουργεί σε αυτό το νέο, από αναλυτική άποψη, καθεστώς της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

 

2. Η δεύτερη βασική προοπτική έγκειται στην ανίχνευση της ερμηνευτικής δυνατότητας να συλληφθεί 

ο μηχανισμός παραγωγής σχετικής υπεραξίας και ως μηχανισμός παραγωγής ελευθερίας. Η ανάπτυξη 

των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς μειώνει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας, αυξάνει το ποσό 

υπεραξίας που ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτης. Ωστόσο, η κριτική μας δίνει τη δυνατότητα να 

σκεφτούμε αυτή τη μείωση του αναγκαίου χρόνου εργασίας ως απελευθέρωση του χρόνου εργασίας 

εν γένει, με αφαίρεση από την κεφαλαιοκρατική μορφή. Έτσι, τίθεται η υλική βάση για τη μελέτη των 

μεθόδων άντλησης σχετικής υπεραξίας και ως μεθόδων παραγωγής ελευθερίας. Προς αυτή την 

ερμηνευτική κατεύθυνση, που επιχειρεί να συνδέσει την ανάπτυξη ενός μηχανισμού με την προοπτική 

της χειραφέτησης θα στραφούμε υποστηρικτικά σε ορισμένες διατυπώσεις από ένα νεανικό μαρξικό 

έργο, την Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Δικαίου του 1844. Θεωρούμε ότι εκεί παρουσιάζεται 

για πρώτη φορά το μαρξικό αίτημα αυτής της σύνδεσης, αν και με διαφορετική μορφή. Υποβοηθητική 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι επίσης η μαρξική κριτική στους ουτοπικούς, μεταρικαρντιανούς 

σοσιαλιστές, όπως αυτή αρθρώνεται στα χειρόγραφα του 1862 που έχουν μείνει γνωστά ως Θεωρίες 

για την υπεραξία. Από την κριτική αυτή θα διαπιστώσουμε τον κρίσιμο μεθοδολογικό χαρακτήρα που 
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προσλαμβάνει στον Marx η διάκριση μορφικού και υλικού ως βασικού μέσου απομυστικοποίησης 

του φετιχισμού του κεφαλαίου.  

  

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη παρανόηση σχετικά με το χαρακτήρα αυτής της 

ερμηνευτικής δυνατότητας, πρέπει εξ αρχής να επισημάνουμε ότι αυτή είναι κατ’ ανάγκη ιστορικά 

προσδιορισμένη. Με άλλα λόγια, καθίσταται δυνατή μόνο εφόσον προϋποθέσουμε τον 

κεφαλαιοκρατικό ορίζοντα και πιο συγκεκριμένα τον ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει τη σαφή ιστορικότητα του αιτήματος της χειραφέτησης. Αρκεί εδώ η 

ακόλουθη μαρξική διατύπωση:  

Σαν να μην ήταν δυνατός ένας καταμερισμός της εργασίας (παρά το ότι ιστορικά δεν 

μπορούσε να εμφανιστεί εξ αρχής έτσι, αντίθετα μπορεί να εμφανιστεί έτσι μόνο σαν 

αποτέλεσμα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής) στην περίπτωση που οι όροι της θα ανήκαν 

στους συνεταιρισμένους εργάτες» (ΘΥ/3: 312-313, ελαφρώς αλλαγμένη μετάφραση, 

έμφαση δική μας).  

Για να το διατυπώσουμε αλλιώς: η επαναστατικοποίηση της υλικότητας είναι ιστορικό προϊόν του 

ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και δεν προϋπάρχει με κανένα τρόπο ιστορικά αυτού. Η 

ιστορική ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού εντάσσεται στη μαρξική προβληματική σύμφωνα με 

την οποία «η ίδια αυτή η σχέση [του κεφαλαίου, Ν.Φ] δημιουργεί τα μέσα για την κατάργησή της» 

(ΘΥ/3: 303).   

 

3.1.1 Ο μηχανισμός παραγωγής της σχετικής υπεραξίας ως εργαλειοποίηση του υλικού από το 

μορφικό 

 
Στην παραγωγή απόλυτης υπεραξίας η κριτική προϋπέθετε ως σταθερό μέγεθος το ποσό εργασίας που 

αντιστοιχούσε στην εργασιακή δύναμη, αφού «το τμήμα της εργάσιμης ημέρας στο οποίο παράγεται 

απλώς ένα ισοδύναμο για την αξία της εργασιακής δύναμης που έχει πληρωθεί από το κεφάλαιο ίσχυε 

για εμάς ως σταθερό μέγεθος» (Κ/1: 285). Ενώ λοιπόν το ποσό που ισοδυναμεί στον αναγκαίο χρόνο 

εργασίας ήταν δεδομένο, το ποσό υπεραξίας καθοριζόταν από τον επιπλέον χρόνο εργασίας: «[π]έρα 

από αυτό τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο του ο εργάτης μπορούσε να εργάζεται 2, 3, 4, 6 κ.λπ. ώρες. 

Από το μέγεθος αυτής της παράτασης εξαρτιόταν το ποσοστό της υπεραξίας και το μέγεθος της 

εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 285). Επομένως, η εργάσιμη ημέρα ήταν ένα μεταβλητό μέγεθος, ενώ ο 

αναγκαίος εργάσιμος χρόνος ήταν σταθερός: «[ε]νώ ο αναγκαίος εργάσιμος χρόνος ήταν σταθερός, 

αντιθέτως η συνολική εργάσιμη ημέρα ήταν μεταβλητή» (Κ/1: 285). Άρα, η ρύθμιση της εργάσιμης 

ημέρας ήταν το βασικό πρόβλημα που είχε να πραγματευθεί η κριτική στο επίπεδο ανάλυσης της 

απόλυτης υπεραξίας. Αν και σε αυτό το σημείο ο Marx θέτει ως προϋπόθεση τη σταθεροποίηση του 

μεγέθους της εργάσιμης ημέρας, ο όρος για αυτή τη σταθεροποίηση είναι ο αγώνας που λαμβάνει τη 
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μορφή ενός «μακρόπνοου, λιγότερο ή περισσότερο κρυφού εμφύλιου πολέμου» (Κ/1: 269). Με αυτό 

τον τρόπο τίθεται ο πολιτικός χαρακτήρας της ρύθμισης και η «διά παντός» (Κ/1: 375) κατοχύρωση 

του νόμου περί κανονικών ορίων της εργάσιμης ημέρας. Ασφαλώς, η κατοχύρωση αυτή μόνο 

δεσμευτική (πρακτικά) δεν είναι, παρουσιάζει όμως αφενός το πολιτικό πρόταγμα της κριτικής, 

αφετέρου το διαρκή χαρακτήρα του αγώνα για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας.  

 

Με δεδομένα τα όρια της εργάσιμης ημέρας, όμως, τίθεται το ερώτημα από την κριτική «[π]ώς μπορεί 

τώρα να αυξηθεί η παραγωγή υπεραξίας» (Κ/1: 285).96 Η απάντηση έρχεται από τη μείωση του χρόνου 

αναγκαίας εργασίας και από την αύξηση του χρόνου υπερεργασίας εντός δεδομένων ορίων της 

εργάσιμης ημέρας, όπου «[σ]την παράταση της υπερεργασίας θα αντιστοιχούσε η συντόμευση της 

αναγκαίας εργασίας … Αυτό που αλλάζει δεν είναι το μάκρος της εργάσιμης ημέρας, αλλά ο χωρισμός 

της σε αναγκαία εργασία και υπερεργασία» (Κ/1: 285-286). Η κριτική, λόγω της βασικής 

προϋπόθεσης της ανάλυσής της, ότι η εργασιακή δύναμη αγοράζεται και πωλείται στην αξία της, 

αποκλείει σε θεωρητικό επίπεδο τη δυνατότητα επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου του εργάτη από 

τον κεφαλαιοκράτη μέσω μισθολογικής μείωσης (αναγνωρίζοντας όμως ότι στην πράξη δύναται να 

συμβαίνει και όντως συμβαίνει), αφού «τα εμπορεύματα, άρα και η εργασιακή δύναμη, αγοράζονται 

και πωλούνται σε ολόκληρη την αξία τους. Εφόσον έχει προϋποτεθεί αυτό, ο αναγκαίος εργάσιμος 

χρόνος για την παραγωγή της εργασιακής δύναμης ή για την αναπαραγωγή της αξίας της δεν μπορεί 

να μειωθεί επειδή ο μισθός του εργάτη είναι κάτω από την αξία της εργασιακής δύναμής του» (Κ/1: 

287). Αυτό που ενδιαφέρει στο σημείο αυτό τη μαρξική κριτική είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια 

την αιτία αύξησης της υπεραξίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεμελιώσει το σχετικό της χαρακτήρα. Η 

κρίσιμη διατύπωση είναι η ακόλουθη: «[μ]ε δεδομένη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, η παράταση 

της υπερεργασίας πρέπει να πηγάζει από τη συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας, και όχι 

αντιστρόφως η συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας από την παράταση της υπερεργασίας» 

(Κ/1: 287). Η τελευταία κίνηση ασφαλώς προσιδιάζει στη μέθοδο άντλησης της απόλυτης υπεραξίας, 

που εξετάσαμε νωρίτερα. Πρόκειται για δύο διαφορετικές, αν και εξαρτώμενες συντομεύσεις: 

συντόμευση της εργάσιμης ημέρας και συντόμευση ενός μέρους της, του αναγκαίου εργάσιμου 

χρόνου, με την πρώτη να είναι όρος της δεύτερης.97 Έτσι, η κριτική καταλήγει στο γεγονός ότι για να 

 
96 Ο Read (2003: 97) αναφέρει ότι «ο αγώνας για την εργάσιμη ημέρα θέτει ένα τέλος στη μια μορφή άντλησης 
υπεραξίας, που θεμελιώνεται στην απλή επέκταση της εργάσιμης ημέρας και αναγκαία δημιουργεί μια άλλη 
μορφή άντλησης», άρα και στη δική του ανάγνωση υπονοείται μια ιεραρχία στις μεθόδους άντλησης υπεραξίας. 
Για την αντίθετη θέση περί μη δυνατότητας ιεράρχησής των πρβλ. Ψυχοπαίδης (1994α:261) «οι δύο αυτές 
μεθοδικές αναπτύξεις [ενν. απόλυτης και σχετικής υπεραξίας, αγκύλη δική μας] δεν αναφέρονται σε 
περιεχόμενα που το ένα ακολουθεί χρονικά το άλλο». Για μια εξέταση των δύο μορφών υπεραξίας υπό το 
πρίσμα της παραγωγικότητας πρβλ Mavroudeas & Ioannides (2011). 
97 Ορθότερο είναι να πούμε ότι, υπό την προοπτική της χειραφέτησης, οι δύο αυτές συντομεύσεις 
αλληλεξαρτώνται, καθώς η συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας δημιουργεί υλικά τη δυνατότητα της 
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μειωθεί ο αναγκαίος χρόνος εργασίας πρέπει να μειωθεί ο χρόνος παραγωγής των μέσων διαβίωσης. 

Με άλλα λόγια, μια «μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης κατά 1/10 προϋποθέτει όμως από την 

πλευρά της ότι η ίδια μάζα μέσων διαβίωσης που προηγουμένως παραγόταν σε 10 ώρες τώρα 

παράγεται σε 9» (Κ/1: 287). Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ανάπτυξης της παραγωγικής δύναμης 

της εργασίας. Όπως αναφέρει ο Marx, η μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης είναι κάτι το 

«αδύνατο χωρίς μια ύψωση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας» (Κ/1: 287). Η εν λόγω ύψωση 

αποτελεί μια ανάπτυξη της εργασιακής διαδικασίας η οποία οδηγεί στη συντόμευση του εργάσιμου 

χρόνου που είναι αναγκαίος για την παραγωγή μιας χρηστικής αξίας: «[υ]πό την έννοια ύψωση 

[Erhöhung] της παραγωγικής δύναμης της εργασίας αντιλαμβανόμαστε εδώ εν γένει μια μεταβολή 

στην εργασιακή διαδικασία μέσω της οποίας … ένα μικρότερο ποσό εργασίας αποκτά τη δύναμη να 

παράγει ένα μεγαλύτερο ποσό χρηστικής αξίας» (Κ/1: 287). Αυτή τη διαδικασία ο Marx τη 

χαρακτηρίζει ρητά ως επανάσταση, μια επανάσταση που έχει ως περιεχόμενο την ανατροπή των 

δεδομένων όρων της παραγωγής. Οι τελευταίοι παραπέμπουν στον τρόπο παραγωγής και στην 

εργασιακή διαδικασία, άρα εν τέλει η επανάσταση χαρακτηρίζει την υλικότητα του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής. Με άλλα λόγια, «[π]ρέπει να επέλθει μια επανάσταση στους όρους παραγωγής 

της εργασίας του, δηλαδή στον τρόπο παραγωγής του, και συνεπώς στην ίδια την εργασιακή 

διαδικασία» (Κ/1: 287). Το κεφάλαιο αναγκάζεται να ανατρέψει την υφιστάμενη εργασιακή 

διαδικασία για να υψώσει την παραγωγική δύναμη της εργασίας. Έτσι το κεφάλαιο επιτυγχάνει να 

μειώσει την αξία της εργασιακής δύναμης και να συντομεύσει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας, 

επεκτείνοντας ταυτόχρονα το χρόνο υπερεργασίας. Όπως σημειώνεται, το κεφάλαιο: 

[π]ρέπει να ανατρέψει τους τεχνικούς και τους κοινωνικούς όρους της εργασιακής 

διαδικασίας, δηλαδή τον ίδιο τον τρόπο παραγωγής, για να υψώσει την παραγωγική 

δύναμη της εργασίας, μέσα δε από την ύψωση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας να 

μειώσει την αξία της εργασιακής δύναμης και με τον τρόπο αυτό να συντομεύσει το τμήμα 

της εργάσιμης ημέρας που είναι αναγκαίο για την αναπαραγωγή αυτής της αξίας (Κ/1: 

287-288). 

Προκύπτει επομένως ο ορισμός της σχετικής υπεραξίας ως η «υπεραξία που πηγάζει από τη 

συντόμευση του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου και την αντίστοιχη μεταβολή στη σχέση των μεγεθών 

των δύο συστατικών μερών της εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 288).98  

 

 
εκ νέου συντόμευσης της συνολικής εργάσιμης ημέρας, ένα συμπέρασμα που διατυπώνεται παρακάτω στο 
μαρξικό κείμενο «ένας υψωμένος βαθμός έντασης της εργασίας είναι συμβατός μόνο με συντόμευση της 
εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 375). 
98 Οι Lopes & Araujo (2013: 173) επισημαίνουν ότι «αν η παραγωγή σχετικής υπεραξίας κυριαρχεί, αυτό 
σημαίνει ένα ανώτερο στάδιο της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης, με την κοινωνική εργασία να βρίσκεται 
εντελώς υπό τον έλεγχο του κεφαλαίου».  
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Η μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης είναι μια διαδικασία δύο επιπέδων. Το πρώτο αφορά το 

ποσό της εργασίας στην παραγωγή ενός εμπορεύματος, ενώ το δεύτερο αφορά τη μάζα εργασίας που 

περιέχεται ήδη στα μέσα παραγωγής αφού η «αξία ενός εμπορεύματος … δεν καθορίζεται μόνο από 

το ποσό εργασίας που του δίνει την τελική μορφή, αλλά επίσης και από τη μάζα εργασίας που 

περιέχεται στα μέσα παραγωγής του» (Κ/1: 288). Με αυτόν τον τρόπο, η κριτική αναδεικνύει ότι 

προηγούνται ανατροπές σε βασικούς για τη διαβίωση της εργατικής τάξης βιομηχανικούς κλάδους, οι 

οποίες είναι αναγκαίες για τη μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης. Αυτές οι ανατροπές αφορούν 

την αύξηση της παραγωγικής δύναμης, οπότε και μειώνεται η αξία της εργασιακής δύναμης. Έτσι: 

η αύξηση της παραγωγικής δύναμης πρέπει να καταλάβει βιομηχανικούς κλάδους των 

οποίων τα προϊόντα καθορίζουν την αξία της εργασιακής δύναμης … Η αύξηση της 

παραγωγικής δύναμης και το αντίστοιχο φθήνεμα των εμπορευμάτων στις βιομηχανίες 

που παρέχουν τα υλικά στοιχεία του σταθερού κεφαλαίου, τα μέσα εργασίας και το υλικό 

εργασίας για την παραγωγή των αναγκαίων μέσων διαβίωσης μειώνουν λοιπόν επίσης την 

αξία της εργασιακής δύναμης (Κ/1: 288).  

Η μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης σημαίνει αντίστοιχη αύξηση υπεραξίας, καθώς «η 

αυξημένη παραγωγή υπεραξίας προέρχεται από τη συντόμευση του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου και 

την αντίστοιχη παράταση της υπερεργασίας» (Κ/1: 290). Η ανατροπή της εργασιακής διαδικασίας και 

η αύξηση της υπεραξίας σε βιομηχανικούς κλάδους καθοριστικούς για την αξία της εργασιακής 

δύναμης δεν γίνεται την ίδια στιγμή σε όλους τους κλάδους ή σε όλες τις βιομηχανίες. Αντίθετα, 

υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ένας κεφαλαιοκράτης, πριν από τους άλλους, έχει 

εντάξει στην παραγωγή την υψωμένη παραγωγική δύναμη, οπότε και ιδιοποιείται ένα επιπλέον τμήμα 

της εργάσιμης ημέρας, σε σχέση με τους υπόλοιπους κεφαλαιοκράτες.99 Ωστόσο, αυτό το διάστημα 

διαρκεί μέχρι τη γενίκευση της υψωμένης παραγωγικής δύναμης στο συγκεκριμένο βιομηχανικό 

κλάδο, κάτι που προκύπτει από τον ανταγωνισμό μεταξύ των κεφαλαιοκρατών. Ενώ το επιπλέον 

τμήμα της υπερεργασίας εξαφανίζεται, την ίδια στιγμή ωθεί τους κεφαλαιοκράτες να προχωρήσουν 

στην περαιτέρω ανατροπή της παραγωγικής δύναμης της εργασίας. Με τα λόγια του Marx: 

Ο κεφαλαιοκράτης που εφαρμόζει τον βελτιωμένο τρόπο παραγωγής ιδιοποιείται συνεπώς 

ένα μεγαλύτερο τμήμα της εργάσιμης ημέρας υπό τη μορφή υπερεργασίας απ’ ό,τι οι 

υπόλοιποι κεφαλαιοκράτες στον ίδιο κλάδο. Κάνει μεμονωμένα αυτό που κάνει γενικά το 

κεφάλαιο κατά την παραγωγή της σχετικής υπεραξίας. Από την άλλη πλευρά όμως αυτή 

η επιπλέον υπεραξία εξαφανίζεται από τη στιγμή που ο νέος τρόπος παραγωγής 

γενικεύεται και συνεπώς εξαφανίζεται η διαφορά μεταξύ της ατομικής αξίας των 

εμπορευμάτων που παράγονται φθηνότερα [αφενός] και της κοινωνικής αξίας τους 

[αφετέρου]. Ο ίδιος νόμος του προσδιορισμού της αξίας μέσω του εργάσιμου χρόνου … 

 
99 Για τη σχέση του μηχανισμού της σχετικής υπεραξίας με την επιπλέον υπεραξία, πρβλ. Horie (1991: 145). 
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ωθεί τους ανταγωνιστές του, ως αναγκαστικός νόμος του ανταγωνισμού, να εισαγάγουν 

τον νέο τρόπο παραγωγής (Κ/1: 291). 

Με αυτόν τον τρόπο, επομένως, αναδεικνύεται ότι η επαναστατικοποίηση της υλικότητας είναι ένας 

δεδομένος όρος ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής στο αναλυτικό καθεστώς της 

σχετικής υπεραξίας.  

 

Αν στραφούμε τώρα στον τρόπο που ο κεφαλαιοκράτης συνειδητοποιεί αυτό το μηχανισμό, 

παρατηρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρεται αυτοτελώς για τη μείωση του αναγκαίου 

χρόνου εργασίας και τη μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης. Αυτό που ορίζει την 

κεφαλαιοκρατική συνείδηση είναι πάντα η αύξηση της κερδοφορίας του. Με τα λόγια της κριτικής: 

ένας μεμονωμένος κεφαλαιοκράτης μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δύναμης της 

εργασίας … δεν έχει διόλου κατά νου αναγκαστικά να μειώσει την αξία της εργασιακής 

δύναμης και συνεπώς pro tanto τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο, αλλά μόνο εφόσον 

συμβάλλει σ’ αυτό το αποτέλεσμα συμβάλλει στην ύψωση του γενικού ποσοστού της 

υπεραξίας (Κ/1: 288-289). 

Η κριτική καθιστά σαφές εδώ ότι οι «γενικές και αναγκαίες τάσεις του κεφαλαίου θα πρέπει να 

διακρίνονται από τις μορφές εμφάνισής τους» (Κ/1: 289). Βασιζόμενος σε αυτή την παρατήρηση, ο 

Marx φαίνεται να δείχνει ότι από την ανάλυση της εσωτερικής κίνησης του κεφαλαίου μπορεί να 

εξεταστούν οι τρόποι εμφάνισης της εσωτερικής κίνησης, δηλαδή ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους 

κεφαλαιοκράτες στο επίπεδο της κοινωνικής επιφάνειας. Κάτι τέτοιο όμως, ως ειδική προβληματική, 

δεν απασχολεί ακόμα την ανάλυση της σχετικής υπεραξίας: 

[δ]εν θα εξετάσουμε εδώ τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι εγγενείς νόμοι της 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στην εξωτερική κίνηση των κεφαλαίων, με ποιον τρόπο 

επιβάλλονται ως αναγκαστικοί νόμοι του ανταγωνισμού́ και συνεπώς πώς 

συνειδητοποιούνται ως παρωθητικά κίνητρα από τον ατομικό κεφαλαιοκράτη (Κ/1: 289). 

Μόνο όταν «συλληφθεί η εσωτερική φύση του κεφαλαίου» (Κ/1: 289) θα είναι δυνατή μια 

επιστημονική πραγμάτευση του ανταγωνισμού και συνεπώς και της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης.  

 

Ανεξαρτήτως όμως αυτής της σημαντικής μεθοδολογικής διάκρισης ανάμεσα σε εσωτερική κίνηση 

και σε εξωτερικές μορφές εμφάνισης, η μαρξική ανάλυση του μηχανισμού παραγωγής σχετικής 

υπεραξίας μας παρέχει κάποια στοιχεία για την εκτίμηση της κεφαλαιοκρατικής πρόσληψης αυτού του 

μηχανισμού. Συγκεκριμένα, ο Marx, περιγράφοντας την κίνηση της παραγωγής σχετικής υπεραξίας, 

παρουσιάζει και τη συνειδησιακή προοπτική του κεφαλαιοκράτη υπό τη μορφή του κινήτρου. Όπως 

είδαμε, ο κεφαλαιοκράτης ενδιαφέρεται για την αύξηση της (σχετικής εδώ) υπεραξίας. Ενώ στην 

απόλυτη υπεραξία, η άντλησή της επετεύχθη με άμεσο, τρόπον τινά, τρόπο μέσω της παράτασης της 
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εργάσιμης ημέρας, στην περίπτωση της σχετικής, η απόσπαση της υπεραξίας προϋποθέτει μια σειρά 

ενδιάμεσων, μεσολαβητικών όρων: η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας καθιστά 

φθηνότερα τα εμπορεύματα και συνεπώς και την αξία της εργασιακής δύναμης, έτσι ώστε σμικρύνεται 

ο αναγκαίος χρόνος εργασίας και διευρύνεται ο χρόνος υπερεργασίας. Έτσι, όπως σημειώνει η 

κριτική: 

η αύξηση της υπεραξίας πραγματοποιείται γι’ αυτόν [τον μεμονωμένο κεφαλαιοκράτη, Ν. 

Φ.] ανεξάρτητα από το εάν το εμπόρευμά του ανήκει ή όχι στον κύκλο των αναγκαίων 

μέσων διαβίωσης, συμβάλλοντας έτσι στον προσδιορισμό της γενικής αξίας της 

εργασιακής δύναμης. Πέρα από αυτή την τελευταία συνθήκη, υπάρχει λοιπόν για κάθε 

μεμονωμένο κεφαλαιοκράτη το κίνητρο να καθιστά φθηνότερο το εμπόρευμα μέσα από 

την υψωμένη παραγωγική δύναμη της εργασίας (Κ/1: 290). 

Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε εδώ μια κεντρική λογική: οι ενδιάμεσοι όροι συλλαμβάνονται 

ακριβώς ως όροι επίτευξης του κεφαλαιοκρατικού σκοπού. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο βασικοί 

ενδιάμεσοι όροι, η μείωση του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου όπως αντανακλάται στο φθήνεμα της 

αξίας της εργασιακής δύναμης και η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας, αποτελούν τα 

μέσα του κεφαλαίου και του μεμονωμένου κεφαλαιοκράτη, που σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης δρα 

όπως το κεφάλαιο εν γένει. Η εν λόγω εργαλειοποίηση όμως με τη σειρά της σημαίνει ότι οι εν λόγω 

όροι αποκόπτονται από την πραγματική δυνατότητα ένταξής τους σε μια τελεολογία χειραφέτησης 

και ελευθερίας: η μείωση του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της 

συνολικής εργάσιμης ημέρας, δηλαδή σε μια σταδιακή χειραφέτηση από την αναγκαιότητα. 

Αντίστοιχα, η ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας θα μπορούσε να τεθεί με τον τρόπο 

που τον συλλαμβάνει η κριτική, ως ελεύθερη δραστηριοποίηση των ανθρώπινων παραγωγικών 

δυνάμεων, ως τελικός σκοπός. Η εργαλειοποίηση δεσμεύει αυτούς τους όρους στο χαρακτήρα των 

όρων της τελεολογίας του κεφαλαίου. Οι μαρξικές διατυπώσεις δεν καθιστούν απολύτως σαφές σε 

ποιο επίπεδο αφαίρεσης συλλαμβάνονται και λειτουργούν ως κίνητρα οι δύο αυτοί μεσολαβητικοί 

όροι για τον κεφαλαιοκράτη. Από την παραπάνω διατύπωση είναι σαφές ότι το φθήνεμα του 

εμπορεύματος συνιστά κίνητρο ενώ η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας επέχει θέση 

μέσου. Αν αχθούμε στο επίπεδο των εξωτερικών μορφών εμφάνισης, στο επίπεδο του ανταγωνισμού, 

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η ίδια η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας δεν 

λειτουργεί μόνο ως μέσο αλλά και ως κίνητρο για τον κεφαλαιοκράτη, καθώς ο ανταγωνισμός αποκτά 

τον αναγκαστικό χαρακτήρα της διαδικασίας γενίκευσης της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών 

δυνάμεων, τελικός σκοπός του οποίου ασφαλώς είναι πάντα η αύξηση της υπεραξίας.  
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3.1.2 Ο μηχανισμός παραγωγής της σχετικής υπεραξίας ως αξιακή δυνητικότητα του υλικού 
 

Η μαρξική κριτική έχει προοικονομήσει με αφηρημένο τρόπο τον αντιθετικό χαρακτήρα της 

κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης  ήδη σε διατυπώσεις που απαντούν στο πρώτο υποκεφάλαιο του πρώτου 

κεφαλαίου, κατά την έκθεση του αξιακού νόμου. Εκεί σημειώνεται ότι «[τ]ο αξιακό μέγεθος ενός 

εμπορεύματος μεταβάλλεται λοιπόν ευθέως ανάλογα προς το ποσό της πραγματοποιημένης σ’ αυτό 

εργασίας, και αντιστρόφως ανάλογα προς την παραγωγική δύναμη αυτής της εργασίας» (Κ/1: 24). Σε 

αυτή τη διατύπωση μπορεί να διακριθεί μια ένταση ανάμεσα στην έννοια της ανάπτυξης της 

παραγωγικής δύναμης της εργασίας και στην έννοια του αξιακού μεγέθους. Όπως ο νόμος της αξίας 

προσλαμβάνει, (όπως είδαμε CW/42: 514), απειλητικές διαστάσεις όταν συνδυαστεί με τις αναλύσεις 

για την εργάσιμη ημέρα, έτσι και αυτή η εντασιακή πτυχή του αποκτά την πλήρη της μορφή με τις 

αναλύσεις της σχετικής υπεραξίας, όπου εντοπίζεται πλέον στο εσωτερικό του μηχανισμού 

παραγωγής της. Η κριτική επανέρχεται σε αυτή την ένταση, σημειώνοντας ότι η «αξία των 

εμπορευμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την παραγωγική δύναμη της εργασίας. Το ίδιο ισχύει 

και για την αξία της εργασιακής δύναμης, διότι καθορίζεται από τις εμπορευματικές αξίες. Αντιθέτως, 

η σχετική υπεραξία είναι ευθέως ανάλογη προς την παραγωγική δύναμη της εργασίας» (Κ/1: 291). Η 

αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας έχει λοιπόν το παράδοξο αποτέλεσμα να μειώνει την 

αξία και συγχρόνως να αυξάνει τη σχετική υπεραξία.100 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εν λόγω 

ένταση μεταξύ της αξίας των εμπορευμάτων και της παραγωγικής δύναμης της εργασίας από τη μία 

και της σχετικής υπεραξίας με την παραγωγική δύναμη της εργασίας από την άλλη υποδεικνύει το 

λανθάνοντα αξιακό χαρακτήρα του μηχανισμού της σχετικής υπεραξίας. Ο αξιακός αυτός χαρακτήρας 

υποδηλώνεται έμμεσα και μέσα από τη μεταβολή στην αιτία παραγωγής του πλούτου: 

• στην παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας η αιτία της αύξησης του πλούτου ήταν η μεταβολή 

των ποσοτικών χαρακτηριστικών της εργασίας, όπου η εργασία εμφανιζόταν απλώς ως ένα 

εκτατικό μέγεθος, δηλαδή συλλαμβανόταν με αφαίρεση από τα ποιοτικά της γνωρίσματα 

• στην περίπτωση της σχετικής υπεραξίας η αύξηση της παραγωγικής της δύναμης, ως τέτοια, 

αφορά και αναφέρεται πάντα στην ποιότητα της εργασίας,101 η οποία κατονομάζεται ως αιτία 

αύξησης του πλούτου μέσα από την επίδρασή της στον εργασιακό χρόνο.102 Ακόμα κι όταν η 

 
100 Ο Marx παραπέμπει εδώ στον Quesnay ο οποίος ήταν ο πρώτος που εντόπισε αυτή την αντίφαση, Κ/1: 292.  
101 Ο Καραγιώργος (1994: 105, 119 κ.ε.) ρητά αναδεικνύει το ζήτημα της ποιότητας, της παραγωγικότητας της 
εργασίας ως πραγματικής αιτίας παραγωγής του πλούτου. Ο Starosta (2016: 237) αντίστοιχα επισημαίνει ότι 
«το κλειδί για την κατανόηση αυτής της ανάπτυξης βρίσκεται στην προοπτική της ποιότητας» η οποία 
συνοδεύει την παραγωγή σχετικής υπεραξίας. 
102 Η πιο σαφής μαρξική διατύπωση για τη διαφορά των κατηγοριών «παράταση της εργάσιμης ημέρας» και 
«ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας» απαντά στον τρίτο τόμο στις Θεωρίες για την Υπεραξία, 
ΘΥ/3: 495 όπου λέγεται ότι «[δ]εν είναι σωστό την αύξηση της ίδιας της εργασίας με τη μεγάλη διάρκειά της 
και με την απουσία διακοπών, να την ονομάζουν αύξηση της παραγωγικής δύναμης της εργασίας. Η αύξηση 
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μαρξική κριτική θεματοποιεί στο 13ο κεφάλαιο το ζήτημα της εντατικοποίησης της εργασίας, 

συνεπώς την εργασία ως εντατικό μέγεθος, επισημαίνει αφενός τη συντόμευση της εργάσιμης 

ημέρας ως όρο της εντατικοποίησης (Κ/1: 376) και αφετέρου θεωρεί ότι η αύξηση του 

εντατικού μεγέθους της εργασίας μπορεί και πρέπει να οδηγήσει σε εκ νέου συντόμευσή της 

(Κ/1: 382).103 

 

Ο αντιθετικός αυτός χαρακτήρας της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης αναδεικνύεται από κρίσιμες 

διατυπώσεις του μαρξικού κειμένου.  Οι διατυπώσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η αντιθετικότητα αυτή 

αφορά την ιστορικά πραγματική λειτουργία της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων εντός του 

κεφαλαιοκρατικού παρόντος και την αξιακή τους δυνητικότητα. Όπως σημειώνει ο Marx: 

[σ]την κεφαλαιοκρατική παραγωγή η εξοικονόμηση εργασίας μέσω της ανάπτυξης της 

παραγωγικής δύναμης της εργασίας δεν αποσκοπεί λοιπόν καθόλου στη συντόμευση της 

εργάσιμης ημέρας. Αποσκοπεί μόνο στη συντόμευση του εργάσιμου χρόνου που είναι 

αναγκαίος για την παραγωγή ενός ορισμένου εμπορευματικού ποσού (Κ/1: 293).  

Και λίγο παρακάτω:  

[η] ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας εντός της κεφαλαιοκρατικής 

παραγωγής αποσκοπεί στη συντόμευση του τμήματος της εργάσιμης ημέρας στο οποίο ο 

εργάτης πρέπει να εργαστεί για τον εαυτό του, ακριβώς ώστε με αυτό τον τρόπο να 

παραταθεί το άλλο τμήμα της εργάσιμης ημέρας, στο οποίο εργάζεται δωρεάν για τον 

κεφαλαιοκράτη (Κ/1: 293).   

Οι εν λόγω διατυπώσεις μας επιτρέπουν λοιπόν να αναστοχαστούμε το μηχανισμό της σχετικής 

υπεραξίας ως ένα δυνητικό μηχανισμό παραγωγής ελευθερίας, να αναστοχαστούμε την ίδια την 

κίνηση του κεφαλαίου ως κίνηση που θέτει τους υλικούς όρους της απελευθέρωσης μέσα από την 

επαναστατικοποίηση της υλικότητας, δηλαδή της εργασιακής διαδικασίας, «αδιάφορο αν στην αρχή 

εμφανίζονται σαν ιδιοκτησία των μη εργαζόμενων κεφαλαιοκρατών» (ΘΥ/3: 485, ελαφρώς 

τροποποιημένη μετάφραση). 

 

Αυτή η δυνατότητα θεματοποιείται με πιο ρητό τρόπο στις Θεωρίες για την Υπεραξία. Εδώ η μαρξική 

ανάλυση τοποθετείται από τη σκοπιά του παρόντος, δεδομένου ότι η αναφορά στον απελευθερωμένο 

εργάσιμο χρόνο ως αποτέλεσμα του μηχανισμού παραγωγής σχετικής υπεραξίας συνδέεται με την 

 
της παραγωγικής δύναμης της εργασίας συντελείται εδώ μόνο στο μέτρο που το διηνεκές της εργασίας αυξάνει 
την προσωπική επιδεξιότητα του εργάτη. Με την [αύξηση της παραγωγικής] δύναμης της εργασίας εννοούμε 
τη μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση, με την οποία χρησιμοποιείται μια δοσμένη ποσότητα εργασίας και όχι 
κάποια αλλαγή στην ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιήθηκε».  
103 Η χρήση του «πρέπει» θεωρούμε ότι δεν υποδηλώνει κάποια μορφή αναπόδραστης ιστορικής 
αναγκαιότητας, αλλά αποτελεί πολιτικό αίτημα της κριτικής.  
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«ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων όπως τις έχει δημιουργήσει το κεφάλαιο» (ΘΥ/3: 293), και 

αναστοχάζεται με βάση αυτήν την ανάπτυξη δυνητικά ένα μέλλον αξιακής πλήρωσης.104 Σύμφωνα με 

τις εκεί μαρξικές διατυπώσεις, από τη στιγμή που στην κοινωνία παύει «να υπάρχει το κεφάλαιο» 

(ΘΥ/3: 293), τότε αφενός θα εργάζονται όσοι στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή είναι «χασομέρηδες» 

(ΘΥ/3: 292) ενώ, αφετέρου, «η κοινωνία θα παράγει την απαραίτητη αφθονία σε 6 ώρες … και 

ταυτόχρονα όλοι θα έχουν 6 ώρες «διαθέσιμο χρόνο», τον αληθινό πλούτο, χρόνο που δεν θα 

απορροφιέται από άμεσα παραγωγική εργασία αλλά θα είναι χρόνος για απόλαυση, για ανάπαυση … 

Ο χρόνος είναι ο χώρος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων» (ΘΥ/3: 293).105 Από τη στιγμή που ο 

χρόνος είναι ο χώρος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αλλάζει και το καθεστώς όχι μόνο του 

ελεύθερου χρόνου αλλά και της ίδιας της αναγκαίας εργασίας. Με άλλα λόγια, όταν η εργασία δεν 

υπάγεται πλέον στη λογική του κεφαλαίου «αποκτάει … έναν εντελώς διαφορετικό, ελεύθερο 

χαρακτήρα, και ο χρόνος εργασίας ενός ανθρώπου που είναι ταυτόχρονα ο άνθρωπος του διαθέσιμου 

χρόνου, πρέπει να έχει πολύ ανώτερη ποιότητα από τον εργάσιμο χρόνο του ζώου εργασίας» (ΘΥ/3: 

294).106 Συνεπώς, το σχήμα της αξιακής πλήρωσης λαμβάνει για τη μαρξική κριτική τη μορφή της 

μετάβασης από τους όρους στις αξίες, σημαίνει την πραγματική δυνατότητα να σκεφτούμε τους όρους 

παραγωγής της σχετικής υπεραξίας ως όρους παραγωγής ελευθερίας.107 Ασφαλώς, εντός του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής αυτή η μετάβαση αναστέλλεται διαρκώς και οι όροι παραγωγής 

της καθολικής χειράφετησης πραγματοποιούνται μόνο ως όροι παραγωγής σχετικής υπεραξίας, η 

κριτική όμως εμμένει στη θεματοποίηση αυτών των όρων και ως δυνητικών όρων αξιακής πλήρωσης.         

   

Ο μηχανισμός παραγωγής σχετικής υπεραξίας αναδεικνύει και μια άλλη σημαντική διάσταση: 

αποτελεί μηχανισμό παραγωγής κοινωνικής προόδου. Η διάσταση αυτή θεματοποιείται από τον Marx 

στην ενότητα για τη διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου, όπου, μετά την έκθεση του συνόλου 

των μεθόδων παραγωγής σχετικής υπεραξίας, υποστηρίζεται ότι  το κεφάλαιο «ενσωματώνει δωρεάν 

την κοινωνική πρόοδο» (Κ/1: 568) που συνδέεται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της 

 
104 Μια ανάλογη διατύπωση βρίσκουμε στον Ψυχοπαίδη (1994: 235), όπου σημειώνεται ότι «η υλιστική ταύτιση 
υποκειμένου και ουσίας αναφέρεται στο μέλλον».    
105 Ο Adorno (2006: 343) έχει σημειώσει σχετικά ότι στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής «ελευθερία 
υπάρχει μόνο, αρκετά αμυδρή, στο εποικοδόμημα». 
106 Ο Αγγελίδης (2016: 195) σημειώνει ότι «το «βασίλειο της ελευθερίας» αρχίζει στο σημείο που η εργασία 
παύει να καθορίζεται από την ανάγκη». 
107 Για τον Ψυχοπαίδη (2005: 133) αυτή η κίνηση είναι η πλέον ουσιώδης. Σημειώνει ότι για τη μαρξική θεωρία 
«το ιδεώδες δεν εισάγεται ως ένα δέον «από τα έξω», αλλά αναφέρεται αναστοχαστικά στην υλική φύση της 
υπάρχουσας πραγματικότητας, η οποία αντιπαρατίθεται στη φετιχιστική της μορφή, αξιώνοντας μια μορφή που 
να ανταποκρίνεται στην υλική / αξιολογική διάσταση της πραγματικότητας … Το ιστορικό πραγματικό … 
ισχύει ως έλλειψη και ως προσωρινή ακύρωση της ίδιας της αξιολογικής υλικότητας του … δεν επιθυμεί να 
εξαπατήσει τους αλλοτριωτικούς μηχανισμούς κρατώντας τους εντός των ορίων (τα οποία εγγυώνται την 
επίτευξη του κοινού οφέλους τους). Αντιλαμβάνεται το κοινό όφελος ως κάτι που θα προκύψει από την ολική 
άρση αυτών των μηχανισμών και τη θέσμιση μιας πλήρως ελεύθερης και συλλογικής κοινωνίας». 
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εργασίας. Αυτό σημαίνει όμως ότι η λογική του μηχανισμού παραγωγής σχετικής υπεραξίας 

ισοδυναμεί με την κανονικοποίηση της προόδου ως όρου για την ανάπτυξη του κεφαλαίου. 

Διατυπωμένο με πολιτικο-θεωρητικούς όρους, θα μπορούσε να γίνει λόγος για τη συνταγματοποίηση 

της επαναστατικοποίησης της υλικότητας ως όρου αναπαραγωγής του ειδικά κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής.  

 

Αυτή η διάσταση μας επιτρέπει να ανατρέξουμε σε μια ιδέα που διατυπώνει ο Marx στο πρώιμο 

κείμενο Για την Κριτική στην εγελιανή φιλοσοφία του δικαίου. Στο εν λόγω κείμενο, η ιδέα αυτή 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μαρξικής κριτικής της εγελιανής αντίληψης για τη σχέση ανάμεσα στην 

ιστορική μεταβολή και στο σύνταγμα (MEW/1: 259). Στο πλαίσιο της θεωρητικής υποστήριξης της 

έννοιας της δημοκρατίας, ο Marx διατυπώνει εκεί μια ιδέα που σε ένα βαθμό φαίνεται να 

προκαταλαμβάνει τις συναφείς με το μηχανισμό της σχετικής υπεραξίας αναλύσεις. Η ιδέα αυτή 

έγκειται στην εγγραφή της έννοιας της πρόοδου στο εσωτερικό του συντάγματος:  

Για να μην υποστεί το σύνταγμα μόνο τη μεταβολή, για να μην καταστραφεί εν τέλει βίαια 

αυτή η απατηλή επίφαση, για να πράξει ο άνθρωπος με συνείδηση αυτό που κατά τα άλλα 

θα αναγκαστεί να πράξει χωρίς συνείδηση μέσα από τη φύση του πράγματος, είναι 

αναγκαίο να καταστεί η κίνηση του συντάγματος, η πρόοδος, αρχή του συντάγματος…. 

Τότε η ίδια η πρόοδος θα είναι το σύνταγμα (MEW/1: 259).  

Νωρίτερα στο ίδιο κείμενο, ο νεαρός Marx διατυπώνει το αίτημα υπέρ ενός συντάγματος «το οποίο 

περιέχει εν εαυτώ τον προσδιορισμό και την αρχή να προοδεύει μαζί με τη συνείδηση» (MEW/1: 218).    

   

Εστιάζουμε εδώ σε ορισμένα μόνο σημεία σε σχέση με αυτή τη σύγκριση νεανικού και όψιμου 

μαρξικού έργου. Είναι προφανές ότι μέσω αυτής της σύγκρισης είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ένας 

κοινός πυρήνας προβληματικής όσον αφορά το ζήτημα της αξιακής πλήρωσης. Το αξιακό αίτημα που 

θέτει η μαρξική προβληματική ήδη από το νεανικό έργο έγκειται στη δημιουργία μηχανισμών που θα 

διασφαλίζουν ιστορικά την κοινωνική πρόοδο. Η εγγύηση προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται να 

αναζητείται στην εσωτερική σύνδεση μεταξύ μηχανισμού και αξίας με τέτοιο τρόπο, ώστε η αξία να 

αποτελεί την ουσία (αρχή) του μηχανισμού. Η μαρξική προβληματική φαίνεται να θεωρεί ότι 

οποιαδήποτε εξωτερική σύνδεση μεταξύ μηχανισμού και αξίας δεν εγγυάται την πλήρωση της 

τελευταίας, η οποία καθίσταται ιστορικά επισφαλής και συγκυριακή. Επιπλέον, η διαδικασία αξιακής 

πλήρωσης φαίνεται να συλλαμβάνεται ως άρση του χάσματος μεταξύ εξατομικευμένης συνειδητής 

πράξης και μηχανισμών που τίθενται ως αποτέλεσμα της ασυνείδητης αλληλεπίδρασης των 

εξατομικευμένων δρώντων, ένα χάσμα, που ο αστικός θεωρητικός ορίζοντας επιχείρησε να 

νομιμοποιήσει με επιχειρήματα που συνέδεαν αφενός την ασυνείδητη ιστορική κίνηση μονόπλευρα 

με την πλήρωση της αξίας και αφετέρου τον αυτόματο, τρόπον τινά, συντονισμό μεταξύ ατομικού και 
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κοινωνικού συμφέροντος.108 Για τον Marx, ουσιώδης απόδειξη της αξιακής πλήρωσης είναι η 

συμπόρευση της κοινωνικής κίνησης με την πορεία της συνείδησης των δρώντων. Ανιχνεύεται ήδη 

εδώ το αίτημα για μια κοινωνία που θα ελέγχει με συνειδητό τρόπο τους ιστορικούς όρους της 

δραστηριοποίησής της. Στρεφόμενοι στις αναλύσεις του μηχανισμού της σχετικής υπεραξίας, 

παρατηρούμε ότι το μαρξικό επιχείρημα επανέρχεται στην πρώιμη προβληματική. Ενώ όμως στο 

πρώιμο έργο, το εν λόγω αίτημα συλλαμβάνεται, ελλείψει μιας επεξεργασμένης και συστηματικής 

θεωρίας του κοινωνικού, με αμιγώς θεσμικο-πολιτικούς όρους, στο Κεφάλαιο, εντοπίζεται ο 

αναγκαίος μηχανισμός της κοινωνικής προόδου στο εσωτερικό του ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής. Στην παραγωγή της σχετικής υπεραξίας, η πρόοδος εντοπίζεται στον υλικό μηχανισμό 

παραγωγής, με την κριτική να ανιχνεύει εδώ τη δυνατότητα διατύπωσης του αξιακού προτάγματος.109 

Είναι προφανές ότι το 1844 ο Marx θέτει το ζήτημα αποκλειστικά σε πολιτικό επίπεδο. Η έννοια της 

προόδου συνάδει με εκείνο το θεσμικό καθεστώς που επιδιώκει να συνταγματοποιήσει την ίδια την 

πρόοδο. Είναι όμως εξίσου προφανές ότι σε αυτήν την περίοδο της σκέψης του δεν υπάρχει ούτε μια 

έννοια κοινωνικής θεωρίας σε σχέση με τους υλικούς όρους παραγωγής ούτε του τρόπου με τον οποίο 

αναπαράγεται η κοινωνία. Στο Κεφάλαιο, από την άλλη μεριά, φαίνεται ότι η κριτική, στις αναλύσεις 

της σχετικής υπεραξίας, θεματοποιώντας την έννοια της επανάστασης ως εσωτερικό στοιχείο της 

υλικής διαδικασίας παραγωγής, επαναφέρει την παραπάνω συνταγματοποίηση και την μεταφέρει στις 

δομές του τόπου παραγωγής. Η συμπόρευση της συνείδησης με την κίνηση του αντικειμένου 

παραμένει και εδώ βασικό πολιτικό ζητούμενο και μάλιστα οξύνεται ως πρόβλημα, καθώς η 

αντιθετική μορφή που προσλαμβάνει αυτή η συνταγματοποίηση της κοινωνικής προόδου στον ειδικά 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής δημιουργεί, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στα επόμενα 

υποκεφάλαια, προσκόμματα σε αυτήν τη συμπόρευση.   

 

Κινούμενοι στο ίδιο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανακατασκευής του μηχανισμού της σχετικής 

υπεραξίας ως μηχανισμού παραγωγής ελευθερίας, είναι ακριβώς αυτή η αδυναμία κατανόησης της 

 
108 Η κριτική στο μονόπλευρο χαρακτήρα της αστικής διανόησης διατυπώνεται με τον πλέον ρητό τρόπο στο 
24ο κεφάλαιο περί της λεγόμενης πρωταρχικής συσσώρευσης. Εκεί η κριτική εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο 
επιχειρείται από τους αστούς ιστοριογράφους η σύνδεση ιστορικής κίνησης μόνο με την αξία της ελευθερίας 
ως χειραφέτησης από τα προ-αστικά δεσμά. Όπως γράφει ο Marx, «είναι μόνο αυτή η πλευρά που υπάρχει για 
τους αστούς ιστοριογράφους μας» (Κ/1: 673). Προφανώς την ίδια στιγμή υπάρχει και η ελευθερία του εργάτη 
από τα μέσα παραγωγής για την οποία ο Marx παρατηρεί: «η ιστορία αυτής της απαλλοτρίωσης είναι γραμμένη 
στα χρονικά της ανθρωπότητας με αίμα και φωτιά» (Κ/1: 672). Η μαρξική κριτική απαντά εδώ με τη διπλή 
σημασία της έννοιας του «ελεύθερου εργάτη» (Κ/1: 672). Υπό αυτή την έννοια, η μαρξική κριτική θεωρεί ότι 
η ανέλεγκτη κοινωνικά ιστορική κίνηση παράγει την αξία σε αντιθετική μορφή, απορρίπτοντας έτσι κάθε 
φανερή ή λανθάνουσα αντίληψη περί προνοιακότητας στην ιστορία ως αντιστάθμισμα της ιστορικής 
ασυνειδησίας των δρώντων.    
109 Αυτή η κίνηση ολοκληρώνεται με την επικράτηση των μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία, που θα 
εξετάσουμε στο κεφ. 4.  
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αντιθετικότητας της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης και της διάκρισης μορφικού και υλικού που 

συνιστά τη βασική αιχμή του Marx στους ουτοπικούς, μεταρικαρντιανούς σοσιαλιστές. Οι τελευταίοι, 

ενώ κατονομάζονται ρητά από τον Marx ως «διάνοιες που πήγαν με το μέρος του προλεταριάτου» 

(ΘΥ/3: 297) καταλήγουν σε θέσεις που καθίστανται αντικείμενο κριτικής από τη μαρξική σκοπιά. Με 

άλλα λόγια για τον Marx δεν ταυτίζεται κάθε υιοθέτηση της σκοπιάς του προλεταριάτου με τη σκοπιά 

της κριτικής. Χωρίς πρόθεση εξαντλητικής παρουσίασης της μαρξικής κριτικής, επισημαίνουμε 

επιγραμματικά δύο βασικές συνέπειες που απορρέουν από τη σύγχυση της αντιφατικής μορφής της 

κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης με το περιεχόμενό της, απόδειξη της αδυναμίας τους να συλλάβουν τη 

σημασία της διάκρισης μορφικού και υλικού (ΘΥ/3: 299): Πρώτον, κάποιοι ουτοπικοί «είναι 

αποφασισμένοι να θυσιάσουν τους καρπούς που βλασταίνουν σ’ αυτή την ανταγωνιστική μορφή, για 

να απαλλαχθούν από αυτή» (ΘΥ/3: 299). Αυτοί επομένως κατηγορούνται από τον Marx ότι δεν 

αντιλαμβάνονται τη σημασία της υλικότητας που δημιουργεί ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής 

ταυτόχρονα με την παραγωγή και αναπαραγωγή της μορφής του. Ακόμα περισσότερο δεν 

αντιλαμβάνονται την αξιακή δυνητικότητα αυτής της υλικότητας που δεικνύει προς τη δυνατότητα 

της καθολικής κοινωνικής χειραφέτησης. Μια τέτοια θεωρητική αντίληψη βρίσκει το πρακτικό της 

αντίστοιχο σε στάσεις όπως αυτή των Λουδιτών.110 Ενώ στην πρώτη αυτή συνέπεια θυσιάζεται το 

υλικό, η δεύτερη συνέπεια αφορά την μη κατανόηση της αναγκαιότητας του φετιχισμού της μορφής: 

Το αποτέλεσμα είναι να μην κατανοείται η αντικειμενικότητα του φετιχιστικού φαινομένου, η οποία 

συλλαμβάνεται σαν «καθαρή υποκειμενική πλάνη» (ΘΥ/3: 339). Εδώ φανερώνεται η ίδια η αδυναμία 

τους να εννοήσουν επιστημονικά την ίδια την έννοια του κεφαλαίου και καταφεύγουν σε 

υποκειμενικές εξηγήσεις που υποστηρίζουν ότι η ουσία του κεφαλαίου έγκειται στην ικανότητα του 

κεφαλαιοκράτη να εξαπατά τον εργάτη (ΘΥ/3: 297, 339, με αναφορά στον Hodgskin). Όπως 

σημειώνεται, «αυτός είναι πράγματι ο τελευταίος λόγος όλων των συγγραμμάτων που υπερασπίζονται 

το προλεταριακό συμφέρον» (ΘΥ/3: 297).      

 

Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της μαρξικής αντίληψης, αντιθέτως, εμφαίνεται στο ότι μας επιτρέπει να 

αναστοχαστούμε την ιστορικά δημιουργημένη από το κεφάλαιο κοινωνικοποιημένη υλικότητα σαν 

βάση της καθολικής χειραφέτησης, θεμελιώνοντας τη δυνατότητα διάρρηξης της κεφαλαιοκρατικής 

μορφής στην κίνηση των κοινωνικοποιημένων από το κεφάλαιο παραγωγικών δυνάμεων. Όπως 

σημειώνει ο Marx: 

Μ’ αυτή την ακραία μορφή της αντίθεσης και της αντίφασης, μετατράπηκε η παραγωγή, 

αν και με αποξενωμένη μορφή, σε κοινωνική παραγωγή. Κοινωνική εργασία και στην 

πραγματική διαδικασία παραγωγής και κοινότητα των εργαλείων παραγωγής. Σαν 

 
110 Για την καταγραφή του ιστορικού πλαισίου, του τρόπου δράσης αλλά, κυρίως, του περιεχομένου της δράσης 
των Λουδιτών βλ. την μελέτη του Sale (2018). 
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λειτουργοί της διαδικασίας, που ταυτόχρονα επιταχύνει αυτή την κοινωνική παραγωγή, 

επομένως και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, οι κεφαλαιοκράτες γίνονται 

περιττοί στο μέτρο που per procura [με εξουσιοδότηση, Ν.Φ] της κοινωνίας 

απολαμβάνουν τα οφέλη … της κοινωνικής εργασίας (ΘΥ/3: 361, ελαφρώς 

τροποποιημένη μετάφραση).  

Για τη συγκεκριμενοποίηση της μαρξικής αντίληψης, στρεφόμαστε τώρα στην ανάλυση των μορφών 

που προσλαμβάνει αυτή η αντιθετική κίνηση των παραγωγικών δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως 

βασικό μεθοδολογικό εργαλείο τη σημαντική διάκριση μορφικού και υλικού. 

 
 

3.2 Υλικές και μορφικές στιγμές της συνεργασίας 
  

Περνάμε τώρα στην εξέταση της συνεργασίας ως πρώτης μεθόδου άντλησης σχετικής υπεραξίας. Θα 

προχωρήσουμε και εδώ στη βάση της διάκρισης υλικού και μορφικού, επιχειρώντας να 

παρακολουθήσουμε:  

1. την ανάπτυξη των υλικών στιγμών της εργασιακής διαδικασίας. Η βασική μορφή αυτού που ο 

Marx ονοματίζει ως επανάσταση αφορά την κοινωνικοποίηση  τόσο των μέσων εργασίας όσο 

και του εργασιακού υποκειμένου. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι οι στιγμές της 

υλικότητας, αναδεικνύουν στοιχεία που η λογική τους υπερβαίνει τη λογική της 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και λειτουργούν ως υλικά της όρια·  

2. θα στραφούμε στη συνέχεια στον τρόπο με τον όποιο η πραγματική υπαγωγή της εργασιακής 

διαδικασίας στο κεφάλαιο αναδιαμορφώνει αυτές τις υλικές στιγμές, προσδίδοντάς τους τον 

ειδικά ιστορικό τους, εν ολίγοις, κεφαλαιοκρατικό χαρακτήρα.111 Σημαντικό εργαλείο και εδώ 

είναι το κριτήριο της ιστορικότητας των μορφών της συνεργασίας μέσω του οποίου η μαρξική 

ανάλυση επιδιώκει αφενός να αποκαλύψει το φετιχιστικό χαρακτήρα του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής και αφετέρου να αναδείξει τη μορφή της εξουσίας που προσλαμβάνει η 

πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, το παρόν υποκεφάλαιο 

διαιρείται σε δύο επιμέρους ενότητες.  

 
 
 

 

 
111 Στην κλασική πλέον μελέτη του Avineri (1968: 176) εντοπίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης των υλικών 
στοιχείων της συνεργασίας υπό την κεφαλαιοκρατική μορφή: «Ο Marx επισημαίνει ότι η κεφαλαιοκρατική 
μορφή παραγωγής τονίζει αναγκαστικά την ανάγκη για κοινωνική ενότητα και αμοιβαία συνεργασία στην 
παραγωγική διαδικασία». 
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3.2.1 Η πρώτη στιγμή της επανάστασης στους υλικούς όρους παραγωγής και στο εργασιακό 

υποκείμενο  

 
Η συνεργασία είναι σύμφωνα με την κριτική η πρώτη μέθοδος άντλησης σχετικής υπεραξίας, καθώς 

αποτελεί «ιστορικά και εννοιολογικά την αφετηρία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής» (Κ/1: 294). 

Θεμέλιο αυτής της μεθόδου είναι η επέκταση των εργασιακών δυνάμεων που αξιοποιεί ο 

κεφαλαιοκράτης στον ίδιο χώρο και χρόνο· η επέκταση αυτή σχηματοποιείται αρχικά ως πρόσταγμα 

του κεφαλαίου σε ένα μεγαλύτερο, σε σχέση με πριν, εύρος εργασιακών δυνάμεων: πρόκειται για τη 

«δράση ενός μεγαλύτερου αριθμού εργατών τον ίδιο χρόνο, στον ίδιο χώρο … για την παραγωγή του 

ίδιου εμπορευματικού είδους, υπό το πρόσταγμα του αυτού κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 294). Υπό αυτό το 

πρίσμα, η διαφορά με προηγούμενες μορφές της εργασιακής διαδικασίας εμφανίζεται αρχικά ως 

«απλώς ποσοτική» (Κ/1: 294). Το ποιοτικό στοιχείο φαίνεται να μην εισέρχεται εδώ, καθώς «[γ]ια 

την παραγωγή αξίας είναι λοιπόν αδιάφορο εάν 1.200 εργάτες παράγουν μεμονωμένοι ή ενωμένοι υπό 

το πρόσταγμα του ίδιου κεφαλαίου» (Κ/1: 294). Σε αυτό το σημείο όμως, ο Marx σπεύδει να 

προσθέσει ότι «εντός ορισμένων ορίων συντελείται μια τροποποίηση» (Κ/1: 294).  

 

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά και το εργασιακό υποκείμενο και τα εργασιακά μέσα. Όσον αφορά το 

πρώτο, η τροποποίηση αναφέρεται στον αναγκαίο χαρακτήρα του μέσου όρου που προσλαμβάνει η 

εργασία του μεμονωμένου εργασιακού υποκειμένου, καθώς οι ατομικές αποκλίσεις των επιμέρους 

εργατών αντισταθμίζουν η μία την άλλη και αλληλοαναιρούνται, αποτελώντας η καθεμία εν τέλει την 

«εκδήλωση μια [sic] μέσης εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 295). Η παραγωγή του κεφαλαίου 

προϋποθέτει εργασίες μέσου μεγέθους, γεγονός το οποίο «υπάρχει … πάντα μόνο ως μέσος όρος 

πολλών διαφορετικών ατομικών μεγεθών του ιδίου είδους» (Κ/1: 295). Με άλλα λόγια, ενώ η κριτική 

αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ατομικών εργατών, την ίδια στιγμή 

επισημαίνει ότι «οι ατομικές αποκλίσεις … αντισταθμίζονται και εξαφανίζονται από τη στιγμή που 

εξετάσει κανείς έναν μεγαλύτερο αριθμό εργατών» (Κ/1: 295).112 Με αυτόν τον τρόπο γίνεται λόγος 

για «μία ημέρα κοινωνικής μέσης εργασίας» (Κ/1: 295). Σε μία ημέρα κοινωνικής μέσης εργασίας, 

σύμφωνα με το παράδειγμα του Marx, 12 εργάτες για 12 ώρες παράγουν στον ίδιο χώρο 144 ώρες 

εργασίας. Από την άλλη αν «οι 12 εργάτες απασχολούνται ανά δύο από έναν μικρό μάστορα, τότε 

είναι ζήτημα σύμπτωσης εάν κάθε μεμονωμένος μάστορας παράγει την ίδια αξιακή μάζα και συνεπώς 

πραγματοποιεί το γενικό ποσοστό της υπεραξίας» (Κ/1: 295). Άρα το στοιχείο που προκύπτει από 

αυτήν την κίνηση, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή, είναι η αντιστάθμιση των ανισοτήτων σε όσους 

εργάτες εργάζονται την ίδια στιγμή: «οι ανισότητες θα αντισταθμίζονταν … Ο νόμος της αξιοποίησης 

 
112 Ο Sayers (1984: 6) εντοπίζει στην συνεργασία τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας, μέσα από την 
υπέρβαση της ατομικότητας.  
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εν γένει πραγματοποιείται … όταν [ο κεφαλαιοκράτης, Ν. Φ.] χρησιμοποιεί πολλούς εργάτες 

ταυτόχρονα, άρα όταν θέτει εκ των προτέρων σε κίνηση κοινωνική μέση εργασία» (Κ/1: 296).113  

 

Προκύπτουν εδώ δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Αφενός, ακόμα κι όταν η κοινωνικοποίηση δεν 

αφορά άμεσα το ίδιο το εργασιακό υποκείμενο, αλλά μόνο την κοινή χρήση του εργασιακού χώρου, 

με άλλα λόγια, ακόμα κι όταν οι εργάτες παράγουν στον ίδιο χώρο χωρίς να συνεργάζονται, αίρεται ο 

συγκυριακός χαρακτήρας της σύμπτωσης ή της απόκλισης από τον κοινωνικό μέσο όρο. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί την πρώτη στιγμή για τη δυνατότητα μαθηματικοποίησης της εργασιακής σχέσης (και 

ο Marx παραπέμπει στο σχετικό σημείο στη λογική της μαθηματικής αντιστάθμισης, Κ/1: 295) που 

συντελείται άτυπα, ασυνείδητα θα λέγαμε μέσω του απλού γεγονότος της απλής χωρικής συνεύρεσης. 

Χαράσσεται έτσι μια οδός που στην προοπτική της θα οδηγήσει στη συνέχεια σε συνειδητή 

μαθηματικοποίησή της στο πλαίσιο του βιοτεχνικού καταμερισμού της εργασίας και εν τέλει σε 

συνειδητή εφαρμογή των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο της ανάπτυξης των μηχανημάτων.114 

Αφετέρου, αυτή η κίνηση, όπου αναδύεται και επικρατεί η κοινωνική μέση εργασία στις εργασιακές 

δυνάμεις υπό το πρόσταγμα του κεφαλαιοκράτη, χωρίς καμία περαιτέρω αλλαγή στην εργασιακή 

διαδικασία, χαρακτηρίζεται από τον Marx ως επανάσταση στα εργασιακά μέσα. Όπως σημειώνεται: 

Ακόμη και όταν ο τρόπος εργασίας παραμένει ο ίδιος, η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση ενός 

μεγαλύτερου αριθμού εργατών έχει ως αποτέλεσμα μια επανάσταση στους 

αντικειμενικούς όρους της εργασιακής διαδικασίας (Κ/1: 296).115  

 

Παρατηρούμε εδώ αρχικά ότι η επανάσταση αυτή, που ισοδυναμεί με τη σταδιακή μεταβολή της ίδιας 

της εργασιακής διαδικασίας, με την αλλαγή στους υλικούς όρους της, ξεκινά από την 

κοινωνικοποίηση του χώρου, που με τη σειρά της επιβάλει την γενικευμένη κατανάλωση (τρόπον τινά 

κοινωνικοποίηση) των εργασιακών μέσων. Έτσι, η κριτική, αναλύοντας το χαρακτήρα της 

επανάστασης αυτής, παραπέμπει αρχικά στο χωρικό επίπεδο, δηλαδή σε εγκαταστάσεις, σε αποθήκες 

για πρώτες ύλες κ.λπ., οι οποίες υποδέχονται μεγάλο αριθμό εργατών, και εν συνεχεία στρέφεται στην 

κοινωνικοποίηση των μέσων: «ένα τμήμα των μέσων παραγωγής καταναλώνεται τώρα από κοινού 

στην εργασιακή διαδικασία» (Κ/1: 296). Μας ενδιαφέρουν εδώ δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι με τον 

 
113 Ο MacKenzie (1984: 483) σημειώνει ότι η συνεργασία σε μορφικό επίπεδο αφορά την βελτιστοποίηση της 
αξιοποίησης του κεφαλαίου. 
114 Αυτή η παρατήρηση επί της ουσίας προλειαίνει το έδαφος για τη σχέση κεφαλαίου και φυσικών επιστημών, 
η οποία κορυφώνεται στο κεφάλαιο περί μηχανημάτων. Βέβαια, η πραγμάτευση της εν λόγω σχέσης και του 
τρόπου με τον οποίο (επι)δρουν οι φυσικές επιστήμες στο Κεφάλαιο εξετάζεται αρχικά στο επόμενο 
υποκεφάλαιο (3.3.1) και στη συνέχεια στο υποκεφάλαιο 4.1. 
115 Ο Starosta (2016: 238) κάνει λόγο για «υλική επανάσταση», υποβαθμίζοντας ωστόσο την αξία της μαρξικής 
εξέτασης των αντικειμενικών όρων στην παραγωγή και επιμένοντας στο γεγονός πως η εν λόγω επανάσταση 
αφορά κατά βάση τις εργασιακές δυνάμεις και την κοινωνικοποίηση της εργασίας.  
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όρο κοινωνικοποίηση που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τη διαδικασία αυτή εννοούμε αυτό 

που η μαρξική ανάλυση κατονομάζει ως κοινή χρήση είτε αρχικά του χώρου είτε στη συνέχεια των 

αντικειμενικών εργασιακών όρων. Αυτή την κοινή χρήση είναι που συλλαμβάνει ως πρώτη στιγμή 

της επανάστασης στο πλαίσιο παραγωγής της σχετικής υπεραξίας. Το δεύτερο σημείο είναι η έννοια 

της εξοικονόμησης που αφορά τόσο τη χωρική διάσταση όσο και τα καθαυτό μέσα παραγωγής. Για 

την πρώτη επισημαίνει ότι για είκοσι υφαντές χρειάζεται περισσότερος χώρος έναντι δύο, ενώ δέκα 

δυάδες υφαντών θέλουν περισσότερο χώρο από ότι είκοσι υφαντές που δρουν από κοινού. Έτσι όμως 

εξοικονομείται όχι μόνο χώρος αλλά και εργασία, καθώς «η κατασκευή ενός εργαστηρίου … για 20 

άτομα κοστίζει λιγότερη εργασία από εκείνη 10 εργαστηρίων με δύο άτομα το καθένα» (Κ/1: 296). 

Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα παραγωγής καθώς «η εξοικονόμηση των μέσων παραγωγής πηγάζει 

μόνο από την κοινή κατανάλωσή τους στην εργασιακή διαδικασία πολλών ατόμων» (Κ/1: 297). Οι 

εξοικονομήσεις αυτές αποτελούν αναγκαία συνέπεια της επανάστασης ως κοινωνικοποίησης του 

χώρου και των εργασιακών μέσων.     

 

Προκύπτει όμως εδώ το ακόλουθο πρόβλημα: Η κριτική επισημαίνει ρητά τον κοινωνικό χαρακτήρα 

των μέσων παραγωγής, όταν αυτά αξιοποιούνται από εργάτες στον ίδιο χώρο, ακόμα και όταν οι 

εργάτες δεν συνεργάζονται, δηλαδή τα μέσα παραγωγής αποκτούν κοινωνικό χαρακτήρα πριν την 

κοινωνικοποίηση του εργασιακού υποκειμένου. Όπως σημειώνεται, τα μέσα παραγωγής «[α]ποκτούν 

δε αυτόν το χαρακτήρα ως όροι κοινωνικής εργασίας … ακόμη και όταν οι πολλοί εργάζονται απλώς 

μαζί στον ίδιο χώρο, αλλά δεν συνεργάζονται. Ένα τμήμα των εργασιακών μέσων αποκτά αυτό τον 

κοινωνικό χαρακτήρα πριν τον αποκτήσει η ίδια η εργασιακή διαδικασία» (Κ/1: 297). Το γεγονός της 

προήγησης αυτής χρήζει εξήγησης, διότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Πώς είναι δυνατό να 

προηγείται η κοινωνικοποίηση των άψυχων υλικών στοιχείων (χώρος και μέσα) της κοινωνικοποίησης 

του έμψυχου εργασιακού υποκειμένου; Θεωρούμε ότι η αιτία για αυτή την προήγηση, που θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί και ως αντιστροφή, οφείλεται στο ότι υπεύθυνος αυτής της κοινωνικοποίησης δεν 

είναι το ίδιο το εργασιακό υποκείμενο, δυνητικά η ίδια η κοινωνία, που αποφασίζει με έλλογο και 

συνειδητό τρόπο τους όρους της δραστηριοποίησής της, αλλά το κεφάλαιο και η προσωποποίησή του, 

ο κεφαλαιοκράτης, ως «το υποκείμενο της κοινωνικής μορφής της εργασίας» (ΘΥ/3: 564). Για να το 

διατυπώσουμε αλλιώς: η κοινωνικοποίηση της εργασιακής  διαδικασίας λαμβάνει χώρα υπό το πρίσμα 

του αναδιπλασιασμού της σε διαδικασία αξιοποίησης. Ασυνείδητο υπόβαθρο και βασικός ρυθμιστής 

της συνολικής διαδικασίας κοινωνικοποίησης αποτελεί ο ίδιος ο νόμος της αξίας, στη βάση του οποίου 

αυτό που κοινωνικοποιείται πρώτα, με ασυνείδητη προφανώς μορφή, είναι ο χρόνος εργασίας. Αυτό 

είναι συστατικό στοιχείο του αξιακού νόμου, όπως αποτυπώνεται στην έννοια του κοινωνικά 

αναγκαίου χρόνου εργασίας (Κ/1: 23). Το μαρξικό επιχείρημα επανέρχεται στο κεφάλαιο περί 

συνεργασίας σε αυτή τη διάσταση: «[ε]άν ένας εργάτης χρειαζόταν σημαντικά περισσότερο χρόνο για 
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την παραγωγή ενός εμπορεύματος απ’ ό,τι απαιτείται κοινωνικά, εάν ο ατομικά αναγκαίος εργάσιμος 

χρόνος του απέκλινε σημαντικά από τον κοινωνικά αναγκαίο ή από το μέσο εργάσιμο χρόνο, τότε η 

εργασία του δεν θα ίσχυε ως μέση εργασία και η εργασιακή δύναμή του δεν θα ίσχυε ως μέση 

εργασιακή δύναμη. Δεν θα μπορούσε διόλου να πουληθεί ή θα πουλιόταν μόνο κάτω από τη μέση 

αξία της εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 296). Με άλλα λόγια, η πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης που 

συναντάμε στο μαρξικό έργο είναι η ασυνείδητη κοινωνικοποίηση του εργάσιμου χρόνου υπό τη 

μορφή του αξιακού νόμου. Το όγδοο κεφάλαιο για τη ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας καταδεικνύει τα 

όρια αυτής της ασυνείδητης κοινωνικοποίησης του εργάσιμου χρόνου μέσω του αξιακού νόμου, που, 

στο βαθμό που παραμένει πλήρως ανέλεγκτος, οδηγεί σε καταστροφές. Η συνειδητή ρύθμιση της 

εργάσιμης ημέρας αποτελεί, όπως είδαμε, την πρώτη μορφή κοινωνικά συνειδητής ρύθμισης του 

χρόνου δραστηριοποίησης, που προϋποθέτει την πολιτικοποίηση της εργατικής τάξης. Στη σχετική 

υπεραξία όμως η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, που θεματοποιείται ρητά από τον Marx ως 

επανάσταση, βαθαίνει, καθώς αγγίζει πλέον όχι μόνο το περιεχόμενο της κεφαλαιακής σχέσης, το 

χρόνο εργασίας, αλλά την ίδια την υλικότητα του τρόπου παραγωγής. Άρα προκύπτει το ακόλουθο 

σχήμα:  
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Μόνο τώρα το μαρξικό κείμενο μας δίνει τον ορισμό της συνεργασίας, δηλαδή της πρώτης μορφής 

κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου, και μάλιστα αρχικά στην υλική του διάσταση: 

Η μορφή της εργασίας πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται σχεδιασμένα, παράλληλα 

και σε μεταξύ τους συνδυασμό στην ίδια παραγωγική διαδικασία ή σε διαφορετικές αλλά 

συναφείς παραγωγικές διαδικασίες, ονομάζεται συνεργασία (Κ/1: 297). 

 

Πριν προχωρήσει στην εξέταση της συνεργασίας, όπως η τελευταία καθορίζεται από την κεφαλαιακή 

μορφή, η κριτική κάνει αφαίρεση της μορφής και αναδεικνύει τα υλικά στοιχεία που παράγονται από 

τη μορφή της συνεργασίας.116 Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διακριθούν σε τρία: κοινωνικοποίηση της 

 
116 Ακολουθώντας αυτή τη γραμμή σκέψης μπορεί να αναγνωστεί η συνεργασία ως μια πρώτη στιγμή της 
κοινωνικά οργανωμένης εργασίας. Επ’ αυτού βλ. Jossa (2005). 

Συνεργασία 

κοινωνικοποίηση του χώρου και κοινωνικοποίηση των 
εργασιακών μέσων ως κοινό κτήμα του εργασιακού υποκειμένου 

στην εργασιακή διαδικασία.

Έννοια της σχετικής υπεραξίας

γενική έννοια της κοινωνικοποίησης των 
παραγωγικών δυνάμεων-επανάσταση στους 

όρους παραγωγής

Ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας 

πρώτη συνειδητή, μερική 
κοινωνικοποίηση εργάσιμου 

χρόνου

Νόμος της αξίας

ασυνείδητη 
κοινωνικοποίηση  

εργάσιμου 
χρόνου
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υλικότητας, αξιακές αναφορές αυτής της κοινωνικοποίησης και αντεπίδρασή της στην 

κοινωνικοποίηση του χώρου και του χρόνου. Μέσα από την εξέταση των τριών αυτών στοιχείων 

αναδύεται ένα νέο εργασιακό υποκείμενο που είναι κοινωνικοποιημένο, δηλαδή συλλογικό, και 

αξιακά συγκροτημένο.      

 

1. Ο ίδιος ο ορισμός της έννοιας φαίνεται να συγκροτεί ένα πρόβλημα και συγχρόνως να το επιλύει: 

το πρόβλημα της πολλαπλότητας των εργασιακών δυνάμεων, της ταυτόχρονης ύπαρξής τους σε μια 

παραγωγική διαδικασία ή σε ένα πλέγμα υλικά αλληλεξαρτώμενων παραγωγικών διαδικασιών. Αυτό 

που εγγυάται την εργαλειακή ορθολογικότητα του παραγωγικού σώματος που συγκροτούν οι 

πολλαπλές εργασιακές δυνάμεις είναι το στοιχείο του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός εγγυάται ότι, όπως 

συμβαίνει και με το μεμονωμένο εργασιακό υποκείμενο της εργασιακής διαδικασίας, η εργασία αυτής 

της πολλαπλότητας θα έχει τα χαρακτηριστικά της εργασίας εν γένει: θα είναι ενσυνειδητή και 

ένσκοπη. Η συνεργασία σημαίνει λοιπόν την ενσυνείδητη και ένσκοπη δραστηριότητα ενός 

συλλογικού παραγωγικού σώματος. Αν ο σχεδιασμός παραπέμπει στο θεωρητικό, γνωστικό όρο 

συγκρότησης του συνεργαζόμενου εργασιακού υποκειμένου, υπό την έννοια ότι προεννοεί την ένταξη 

της αυτοτελούς εργασιακής δύναμης στο σχέδιο που αφορά το συνολικό παραγωγικό σώμα, η 

λειτουργία της διεύθυνσης αποτελεί τον πρακτικό όρο επιτέλεσης του σχεδίου. Όπως σημειώνει ο 

Marx: 

Κάθε άμεσα κοινωνική ή από κοινού εργασία … που εκτελείται σε μεγαλύτερη κλίμακα 

χρειάζεται, λιγότερο ή περισσότερο, μια διεύθυνση η οποία διαμεσολαβεί την εναρμόνιση 

των ατομικών δραστηριοτήτων και ολοκληρώνει τις γενικές λειτουργίες που πηγάζουν 

από την κίνηση του συνολικού παραγωγικού σώματος σε διάκριση από την κίνηση των 

αυτοτελών οργάνων του. Ένας μεμονωμένος βιολιστής διευθύνει τον εαυτό του, μια 

ορχήστρα χρειάζεται το μαέστρο της (Κ/1: 302).         

Το παράδειγμα του μεμονωμένου οργανοπαίκτη και του μαέστρου μπορεί να θεωρηθεί ως μία 

μεταφορά για τη διάκριση της μεμονωμένης εργασιακής διαδικασίας και της συνεργατικής, του 

μεμονωμένου εργασιακού υποκειμένου και του συνεργατικού. Στη συνεργασία δεν εξαφανίζεται η 

μεμονωμένη εργασιακή δύναμη, αλλά κοινωνικοποιείται. Για αναλυτικούς λόγους μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο διαστάσεις σε αυτήν την κοινωνικοποίηση: 

 

α. Η πρώτη είναι, όπως επισημαίνει η κριτική, ότι «[δ]εν πρόκειται εδώ μόνο για την ύψωση 

της ατομικής παραγωγικής δύναμης μέσω της συνεργασίας, αλλά για τη δημιουργία μιας παραγωγικής 
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δύναμης η οποία πρέπει καθ’ εαυτήν και δι’ εαυτήν να είναι μαζική δύναμη» (Κ/1: 298).117 Κάθε 

εργασιακή δύναμη παραπέμπει σε μια ατομική παραγωγική δύναμη. Η συνεργασία όμως δεν 

αναφέρεται στο μηχανικό άθροισμα αυτών των ατομικών δυνάμεων, όταν αυτές δρουν από κοινού, 

αλλά πρόκειται για τη «δημιουργία» (Κ/1: 298) μιας νέας μορφής δύναμης, η οποία υπερβαίνει το 

μηχανικό άθροισμα αυτών των ατομικών δυνάμεων.118 Η νέα αυτή μορφή είναι προϊόν της 

κοινωνικότητας της συνεργασίας και λόγω αυτού είναι κοινωνική: μαζική και συλλογική. Η 

συνεργασία είναι λοιπόν μια νέα μορφή υλικότητας, μια κοινωνικοποιημένη υλικότητα που καθιστά 

δυνατό αυτό που εμφανίζεται αδύνατο από τη σκοπιά της μεμονωμένης εργασιακής δύναμης: καθώς 

«[τ]ο αποτέλεσμα της συνδυασμένης εργασίας … δεν θα μπορούσε εδώ να επιτευχθεί από τη 

μεμονωμένη εργασία καθόλου» (Κ/1: 298).  

β. Η δεύτερη διάσταση αυτής της κοινωνικοποίησης αναφέρεται στη συνείδηση του 

μεμονωμένου εργασιακού δρώντος. Ο μεμονωμένος δρων οφείλει να έχει τόσο συνείδηση της 

αυτοτελούς του δραστηριοποίησης όσο και συνείδηση του ότι αυτή συνιστά μέλος ενός συλλογικού 

παραγωγικού οργανισμού. Συνεχίζει να διευθύνει τον εαυτό του ενόσω διευθύνεται από το μαέστρο. 

Αυτός ο αναδιπλασιασμός της συνείδησης σε ενεργητική και παθητική διεύθυνση απαντά όμως και 

από τη σκοπιά του μαέστρου: η διεύθυνσή του προϋποθέτει και υπόκειται στην ενσυνείδητη 

αυτοδιεύθυνση των μεμονωμένων οργάνων του παραγωγικού σώματος. Η διαφορά έγκειται στο ότι, 

ενώ η απλή ύπαρξη του μεμονωμένου εργασιακού υποκειμένου δεν συναρτάται με άμεσο τρόπο με 

την ύπαρξη ενός συλλογικού παραγωγικού σώματος, γεγονός που συναντήσαμε στην αφηρημένη 

εργασιακή διαδικασία, η απλή ύπαρξη του μαέστρου προϋποθέτει άμεσα την ύπαρξη του συλλογικού 

σώματος. Υπό αυτή την έννοια, ο μαέστρος αποτελεί την εμπρόσωπη μορφή αυτής της 

κοινωνικοποίησης της εργασίας. Η συνεργασία λοιπόν είναι διαμεσολάβηση του ατομικού με το 

συλλογικό με τρόπο που το πρώτο να μετατρέπεται σε οργανικό μέλος του δεύτερου. Από τη σκοπιά 

της συνείδησης, αυτή η διαμεσολάβηση συμπίπτει με την κοινωνικοποίησή της, καθώς γεννάται εδώ 

με αναγκαίο τρόπο η αίσθηση του συνανήκειν σε έναν παραγωγικό οργανισμό που υπερβαίνει τον 

ατομικό ορίζοντα της μεμονωμένης εργασιακής δύναμης: οι επιμέρους σκοποί οργανώνονται και 

«εναρμονίζονται» με βάση το συλλογικό σκοπό του παραγωγικού σώματος.            

 

 
117 Ακριβώς επειδή η από κοινού εργασία είναι μια μαζική δύναμη ο Basso (2015: 122-123) αναφέρει ότι αυτή 
η δύναμη με τη σειρά της «ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση ή την υπέρβαση των ορίων από τον ατομικό 
εργάτη». 
118 Για να διευκρινίσει το συλλογισμό του, ο Marx παραλληλίζει τη δημιουργία της παραγωγικής δύναμης που 
προκύπτει από τη διαδικασία της συνεργασίας με ένα παράδειγμα από το στρατό: [ό]πως η δύναμη κρούσης 
μιας ίλης ιππικού ή η δύναμη αντίστασης ενός συντάγματος πεζικού είναι ουσιωδώς διαφορετική από το 
άθροισμα των δυνάμεων κρούσης και αντίστασης που αναπτύσσονται μεμονωμένα από τον κάθε ιππέα και 
πεζικάριο» (Κ/1: 297). 
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2. Ένα δεύτερο στοιχείο της συνεργασίας είναι οι αξιακές αναφορές που απορρέουν από αυτήν. Αυτό 

συνάγεται από τον τρόπο που το μαρξικό κείμενο θεματοποιεί την επίδραση της συνεργασίας στις 

ατομικές παραγωγικές δυνάμεις. Όπως σημειώνεται, «[π]έρα από τη νέα δυναμοδύναμη … η απλή 

κοινωνική επαφή προκαλεί μια άμιλλα και μια ιδιαίτερη αφύπνιση των ζωτικών πνευμάτων (animal 

spirits), τα οποία ανεβάζουν την ατομική αποδοτικότητα των μεμονωμένων ατόμων» (Κ/1: 298). 

Παρατηρούμε εδώ ότι η μαρξική κριτική συνδέει αφενός το ελάχιστο της κοινωνικής επαφής, της 

ελάχιστης κοινωνικότητας, με μια ιδέα αγωνιστικότητας χωρίς αντιπαλότητα (άμιλλα) και αφετέρου 

με την εκδήλωση όλων των ενεργειακών αποθεμάτων των μεμονωμένων ατόμων. Η διεύρυνση των 

μεμονωμένων ατόμων, η επιθυμία μέγιστης ενεργοποίησης των δυνάμεων μπορεί να θεωρηθεί 

αποτέλεσμα της άμιλλας ως της κοινωνικής μορφής ενός μη ανταγωνιστικού αγώνα. Η μορφή της 

κοινωνικότητας λειτουργεί εδώ πολλαπλασιαστικά για το μεμονωμένο άτομο. Η διεύρυνση αυτή όμως 

μπορεί να εξεταστεί και από τη σκοπιά της συμμετοχής των μεμονωμένων ατόμων στο συλλογικό 

συνεργατικό σώμα. Καθώς μέσα από τη συνεργασία, το άτομο αναπτύσσει την αποδοτικότητά του ως 

αποτέλεσμα μιας μη ανταγωνιστικής αλλά αγωνιστικής, εντούτοις, κοινωνικότητας, η κριτική δείχνει 

τη δυνατότητα συγκρότησης ενός συλλογικού ατόμου που περιγράφεται από την κριτική με όρους 

οιονεί θεϊκότητας. Όπως σημειώνεται, ο «συνδυασμένος ή συνολικός εργάτης έχει μπρος και πίσω 

μάτια και χέρια και σε κάποιο βαθμό είναι πανταχού παρών» (Κ/1: 299).119 Η υπέρβαση του ατομικού 

προς τη σκοπιά του κοινωνικού έχει σαν αποτέλεσμα την άρση των ατομικών φραγμών της ίδιας της 

αισθητικότητας. Υπό μια έννοια, οι ικανότητες του συνολικού εργάτη, ενός πανταχού παρόντος 

υποκειμένου, οδηγούν στην καθολίκευση του ίδιου του μεμονωμένου ατόμου: «[σ]τη σχεδιασμένη 

σύμπραξη με άλλους, ο εργάτης αποβάλλει τους ατομικούς φραγμούς του και αναπτύσσει τις 

ικανότητες του γένους του [Gattungsvermögen]» (Κ/1: 301).120   

 

3. Το τρίτο, τέλος, στοιχείο είναι ο τρόπος που η συνεργατική μορφή αντεπιδρά στη διάσταση του 

χώρου και του χρόνου. Είδαμε νωρίτερα ότι οι διαστάσεις αυτές κοινωνικοποιούνται πριν ακόμα 

κοινωνικοποιηθεί το εργασιακό υποκείμενο. Με την κοινωνικοποίηση του τελευταίου όμως, η 

κοινωνικοποίηση του χώρου και του χρόνου προσλαμβάνει νέες μορφές.  

 

 
119 Σε αντίθετη κατεύθυνση ο Sennet (2011: 20-21) υποστηρίζει ότι η συνεργασία απαιτεί μάλλον ένα τύπο 
εργάτη, ο οποίος αποφεύγει την πολυμέρεια και τις κάθε είδους διαφορές καθώς και ότι «οι άνθρωποι χάνουν 
τις δεξιότητες ... καθώς η υλική ανισότητα τους απομονώνει» και καταλήγει στον όρο «αφαίρεση δεξιότητας». 
Αυτά τα στοιχεία όμως προκύπτουν στο βιοτεχνικό καταμερισμό εργασίας. 
120 Η συγκεκριμένη έννοια προέρχεται από το πρώιμο μαρξικό έργο. Βλ. στο πρώτο τετράδιο των Παρισινών 
Χειρογράφων Marx (2014: 253-256), όπου αναφέρεται ότι «ο άνθρωπος είναι ένα ον γένους, όχι μόνο επειδή 
καθιστά πρακτικά και θεωρητικά αντικείμενό του το γένος, αλλά επειδή φέρεται προς εαυτόν ως ένα ον 
καθολικό, και ως εκ τούτου ως ένα ελεύθερο ον» (ό. π.: 253). Για τη χρήση του όρου στο νεανικό μαρξικό έργο 
πρβλ. Basso (2015: 123). 
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Όσον αφορά το χρόνο, η κριτική εστιάζει πλέον όχι στη συνολική του διάρκεια, αλλά κυρίως στο 

τμήμα του αναγκαίου χρόνου εργασίας. Η συνεργασία, ως αναπτυγμένη και σχεδιασμένη εργασιακή 

διαδικασία, διευκολύνει την κατανομή λειτουργιών σε διάφορες εργασιακές δυνάμεις που 

επιτελούνται ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα είναι η πρώτη συγκεκριμένη μορφή όπου η αύξηση της 

παραγωγικής δύναμης της εργασίας συντομεύει τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο: 

Εάν η εργασιακή διαδικασία είναι περίπλοκη, τότε η απλή μάζα των συνεργαζόμενων 

επιτρέπει την κατανομή των διάφορων λειτουργιών σε διαφορετικά χέρια, συνεπώς την 

ταυτόχρονη διεκπεραίωσή τους, συντομεύοντας έτσι τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο για 

την παραγωγή του συνολικού προϊόντος (Κ/1: 299). 

Ο αναγκαίος χρόνος εργασίας είναι εδώ εξ αρχής κοινωνικά προσημειωμένος, καθώς αποτελεί 

εργάσιμο χρόνο της κοινωνικής εργασίας. Σε αυτήν τη μείωση του χρόνου, προστίθεται και η μείωση 

των εργασιακών δυνάμεων συγκριτικά με τις μεμονωμένες δυνάμεις που θα αξιοποιούνταν, αφού ο 

«αριθμό[ς] των εργατών … παραμένει πάντα μικρότερος από τον αριθμό των εργατών οι οποίοι θα 

εκπλήρωναν μεμονωμένοι το ίδιο εύρος αποτελέσματος στο ίδιο χρονικό διάστημα» (Κ/1: 300). 

Επιπλέον, η συνεργασία επιτρέπει λόγω της συγχρονίας που επιτυγχάνει την έγκαιρη αντιμετώπιση 

εργασιακών απαιτήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, κυρίως στην αγροκαλλιέργεια (Κ/1: 300), 

αποδεσμεύοντας εν μέρει την εργασιακή διαδικασία από τις εποχικές επιδράσεις. Η κοινωνικοποίηση 

της εργασίας λειτουργεί εδώ ως μορφή υπέρβασης του εποχικού κύκλου.          

  

Όσον αφορά το χώρο, η κριτική εξετάζει την επίδραση της κοινωνικοποιημένης εργασίας στον ήδη 

κοινωνικοποιημένο εργασιακό χώρο, στο χώρο όπου πολλές εργασιακές δυνάμεις εργάζονται 

ταυτόχρονα. Η κριτική διακρίνει εδώ δύο παράλληλες αλλά αντιθετικές διαδικασίες χωρικής 

επέκτασης και χωρικού περιορισμού. Έτσι, με την συνεργασία προκύπτει «επέκταση της χωρικής 

σφαίρας της εργασίας και συνεπώς είναι απαραίτητη για ορισμένες εργασιακές διαδικασίες ακριβώς 

λόγω της χωρικής συνάφειας του εργασιακού αντικειμένου» (Κ/1: 300), ενώ από την άλλη μεριά, 

«διευκολύνει τον χωρικό περιορισμό του πεδίου παραγωγής σε σχέση προς την κλίμακα της 

παραγωγής» (Κ/1: 301). Ο Marx αναφέρεται εδώ σε όρους όπως συσφαίρωση των εργατών, σύμπτυξη 

των εργασιακών διαδικασιών και συγκέντρωση των μέσων παραγωγής, που έχουν σαν αποτέλεσμα 

μια άλλου είδους εξοικονόμηση, αυτή στο πεδίο των μη παραγωγικών δαπανών (Κ/1: 301). Τέλος, η 

συνεργασία «αποτυπώνει στις ομοειδείς δραστηριότητες πολλών τη σφραγίδα της συνέχειας και της 

πολυμέρειας» (Κ/1: 301). Ο συνολικός εργάτης ξεπροβάλλει σαν ένα κοινωνικό εργασιακό 

υποκείμενο το οποίο εμφανίζεται ικανό να «επιτελεί διαφορετικούς χειρισμούς ταυτόχρονα» (Κ/1: 

301).  
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Από το σύνολο των εξοικονομήσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας - 

εξοικονόμηση εργάσιμου χρόνου, εξοικονόμηση εργασίας, εξοικονόμηση μη παραγωγικών δαπανών, 

σμίκρυνση χώρου με ταυτόχρονη διεύρυνσή του ως πεδίου δράσης της κοινωνικοποιημένης εργασίας- 

η κριτική καταλήγει στην ακόλουθη διατύπωση: «Σε σύγκριση με ένα ισομεγέθες άθροισμα 

μεμονωμένων ατομικών εργασιακών ημερών, η συνδυασμένη εργάσιμη ημέρα παράγει μεγαλύτερες 

μάζες χρηστικής αξίας και συνεπώς μειώνει τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο για την παραγωγή ενός 

ωφέλιμου αποτελέσματος» (Κ/1: 301). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μαρξική κριτική εξέτασε έως 

αυτό το σημείο την επίδραση της κοινωνικοποίησης της εργασίας υπό τη μορφή της συνεργασίας 

πάνω στην ελεύθερη εργασία υπό τη σημασία της ως δυνητικά χειραφετημένης εργασίας.121 

Γνωρίζουμε όμως ότι η έννοια της ελεύθερης εργασίας έχει και μία δεύτερη σημασία: της 

αποδέσμευσης από τα μέσα εργασίας. Υπό αυτή τη δεύτερη σημασία, η συνεργασία αποτελεί ιστορικό 

προϊόν της υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Στρεφόμαστε λοιπόν τώρα στην εξέταση των 

μορφικών χαρακτηριστικών που προσλαμβάνει η συνεργασία κατά τη διαδικασία αυτής της 

υπαγωγής. 

 
3.2.2 Η κεφαλαιοκρατική μορφή της συνεργασίας 
 
Η συνεργασία εν γένει προϋποθέτει τη σύμπραξη των εργατών και τη συγκέντρωσή τους σε ένα χώρο. 

Η κεφαλαιοκρατική συνεργασία προσθέτει σε αυτά τα δύο στοιχεία την ταυτόχρονη αξιοποίηση των 

μισθωτών εργατών από τον ίδιο κεφαλαιοκράτη, ο οποίος αγοράζει τις εργασιακές δυνάμεις 

ταυτόχρονα: «[ε]άν οι εργάτες δεν μπορούν εν γένει να συμπράξουν άμεσα χωρίς να είναι μαζί, όταν 

δηλαδή η συσφαίρωσή τους σε έναν συγκεκριμένο χώρο είναι όρος της συνεργασίας τους, οι μισθωτοί 

εργάτες δεν μπορούν να συνεργαστούν αν δεν τους χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το ίδιο κεφάλαιο, ο ίδιος 

κεφαλαιοκράτης, δηλαδή αν δεν αγοράζει ταυτόχρονα τις εργασιακές δυνάμεις τους» (Κ/1: 301). Με 

άλλα λόγια, για να υπάρξει κεφαλαιοκρατική συνεργασία, ο κεφαλαιοκράτης οφείλει να αγοράσει τις 

προς αξιοποίηση εργασιακές δυνάμεις την ίδια στιγμή, για να τις βάλει να λειτουργήσουν στον ίδιο 

χώρο, να συνεργαστούν. Αυτή η αγορά, επομένως, πρέπει να είναι «ενωμέν[η] στην τσέπη του 

κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 302).  

 

Αυτή η χρηματική ενότητα αποτελεί λοιπόν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την υπαγωγή της 

εργασίας στο κεφάλαιο που αποτυπώνεται στο πρόσταγμα του κεφαλαιοκράτη επί της εργασίας ως 

έκφραση της βούλησής του. Η μαρξική κριτική συμπυκνώνει σε αυτό το σημείο τη μετάβαση από την 

τυπική στην πραγματική υπαγωγή. Στην πρώτη μορφή υπαγωγής, σημασία έχει ένα ελάχιστο μέγεθος 

κεφαλαίου, ώστε να αποδεσμευθεί ο κεφαλαιοκράτης από την πρωτο-νεωτερική μορφή του 

 
121 Ο Lorenzo (2013) ανατρέχοντας στο σύνολο του μαρξικού και ενγκελσιανού έργου αναδεικνύει τις 
συνεργατικές δομές ως όρο για την ανάδειξη της χειραφετικής δυνατότητας στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία.  



 136 

μικρομάστορα και να δημιουργηθεί με τυπικούς όρους η κεφαλαιακή σχέση, χωρίς όμως να 

μεταβάλλεται η υλική μορφή της εργασιακής διαδικασίας (Κ/1: 302). Στην πραγματική υπαγωγή, 

αντιθέτως, εμφανίζονται κατ’ ανάγκη δύο νέες εξελίξεις: πρώτον, ο συνδυασμός πολλών 

διασπασμένων και ανεξάρτητων μεταξύ τους εργασιακών διαδικασιών, η οποία επισημαίνεται ότι 

αποτελεί την «πρώτη μεταβολή που υφίσταται η πραγματική εργασιακή διαδικασία μέσω της 

υπαγωγής της στο κεφάλαιο» (Κ/1: 306) και, δεύτερον, η απαίτηση του κεφαλαιοκράτη «για την 

εκτέλεση της ίδιας της εργασιακής διαδικασίας» που εμφανίζεται υπό τη μορφή της διαταγής (Κ/1: 

302). Όπως σημειώνεται: 

εμφανίστηκε αρχικά το πρόσταγμα του κεφαλαίου επί της εργασίας μόνο ως τυπικό 

επακόλουθο του ότι ο εργάτης, αντί για τον εαυτό του, εργάζεται για τον κεφαλαιοκράτη 

και συνεπώς υπό τον κεφαλαιοκράτη. Με τη συνεργασία πολλών μισθωτών εργατών το 

πρόσταγμα του κεφαλαίου εξελίσσεται σε απαίτηση για την εκτέλεση της ίδιας της 

εργασιακής διαδικασίας, σε έναν πραγματικό όρο παραγωγής. Η διαταγή του 

κεφαλαιοκράτη στο πεδίο της παραγωγής καθίσταται τώρα … απαραίτητη (Κ/1: 302). 

 

Η μαρξική κριτική δεν επιλέγει τυχαία τη χρήση στρατιωτικών όρων για να αποδώσει τον έλεγχο του 

κεφαλαίου επί της εργασίας (πρόσταγμα-Kommando και διαταγή-Befehl).122 Το ίδιο ισχύει και για τη 

χρήση ανάλογων μεταφορών, καθώς η «διαταγή του κεφαλαιοκράτη στο πεδίο της παραγωγής 

καθίσταται τώρα τόσο απαραίτητη όσο η διαταγή του στρατηγού στο πεδίο της μάχης» (Κ/1: 302). 

Στην πολιτική θεωρία είναι προσφιλής η αναδρομή στο στρατιωτικό πεδίο για τη συναγωγή των 

μορφικών χαρακτηριστικών της εξουσιαστικής σχέσης. Τη συναντάμε σε τόσο απομακρύσμενους 

χρονικά θεωρητικούς όπως ο T.Hobbes (2006: 188) και ο M.Weber (2009: 40). Στη μαρξική ανάλυση 

όμως, η αναδρομή αυτή δεν γίνεται για να διακριβωθούν τα μορφικά χαρακτηριστικά της 

εξουσιαστικής σχέσης στο πολιτικό πεδίο, αλλά για να καταδειχτεί η ίδια η κεφαλαιακή σχέση ως 

εξουσιαστική σχέση στο πεδίο της παραγωγής (που παραλληλίζεται, όπως παρατηρούμε, με το πεδίο 

μάχης).123 Ο Marx χαρακτηρίζει τη μορφή αυτής της εξουσιαστικής σχέσης ως δεσποτική (Κ/1: 303). 

Αυτό αποκτά για εμάς ιδιαίτερη σημασία για τους ακόλουθους λόγους:  

α) ευθέως συνάγεται από εδώ η σχέση ανισότητας μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, σε αντίθεση με 

την ισότητά τους στο επίπεδο της κυκλοφορίας  

β) ο χαρακτηρισμός του πεδίου παραγωγής ως πεδίου μάχης υποδεικνύει τον δυνάμει πολεμικό-

ανταγωνιστικό χαρακτήρα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, που στην επιφάνειά του 

εμφανίζεται και είναι κατά βάση ειρηνικός. Έχοντας παρακολουθήσει τις μαρξικές αναπτύξεις του 

 
122 Την αξιοποίηση των στρατιωτικών όρων στη μαρξική σκέψη εντοπίζει και ο Braverman (1974: 64 & 406). 
123 Μια αντίστοιχη θέση περί του διατακτικού χαρακτήρα της εξουσίας υπονοείται και στον σμιθιανό Πλούτο 
των Εθνών, μέσα από την κατηγορία της «command of labour» (ΠτΕ: Ι, v, 1 κ.έ). 
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αγώνα για την εργάσιμη ημέρα, είδαμε ότι το μαρξικό επιχείρημα χαρακτηρίζει ρητά τον εν λόγω 

αγώνα ως κρυφό εμφύλιο πόλεμο. Στις αναλύσεις περί συνεργασίας, δημιουργείται ένα νέο πεδίο της 

εργατικής διεκδίκησης και αγώνα: ο έλεγχος όχι μόνο του εργάσιμου χρόνου αλλά των ίδιων των 

παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας. Εδώ ανιχνεύεται περιεχομενικά για πρώτη φορά το 

επαναστατικό αίτημα, που θα αναπτυχθεί περαιτέρω έως και το κεφάλαιο των μηχανημάτων.124 

Γνωρίζουμε επίσης από τις αναλύσεις περί πρωταρχικής συσσώρευσης ότι η υπαγωγή της εργασίας 

στο κεφάλαιο δεν πραγματοποιήθηκε ιστορικά με ειρηνικές μεθόδους, αλλά δια της βίας. Στη 

συνεργασία, από μόνη της η συγκέντρωση πλήθους εργατών στο ίδιο χώρο οδηγεί ανακλαστικά, θα 

λέγαμε, σε αντιδράσεις από τη μεριά των εργατών. Όπως σημειώνεται, «[μ]ε τη μάζα των ταυτόχρονα 

απασχολούμενων εργατών αυξάνεται η αντίστασή τους» (Κ/1: 303) με αποτέλεσμα να «αυξάνεται, 

αναγκαστικά και η πίεση του κεφαλαίου για την υπερνίκηση αυτής της αντίστασης» (Κ/1: 303). Η 

αντίσταση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανακλαστική, καθώς οι εργάτες αντιστέκονται, ακόμα 

κι όταν δεν έχουν συνείδηση του επαναστατικού αιτήματος της κριτικής, δηλαδή ακόμα κι όταν η 

συνείδησή τους δεν έχει ανέλθει στο χειραφετητικό ορίζοντα της κριτικής,  

γ) τέλος, ο χαρακτηρισμός της κεφαλαιακής σχέσης ως δεσποτικής εξουσιαστικής μορφής μας 

παραπέμπει στον καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα του πεδίου παραγωγής. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει 

εδώ για το πεδίο παραγωγής με όρους αρχαιοελληνικού οίκου, στον οποίο για πρώτη φορά διακρίθηκε 

ιστορικά η δεσποτική από την πολιτική σχέση, ήτοι η εξουσιαστική σχέση άνισων μελών από την 

εξουσιαστική σχέση των ίσων και ελεύθερων μελών της πόλης;125 Φαίνεται πιθανό, αν 

συνυπολογίσουμε τα ακόλουθα δύο στοιχεία: αφενός τη μαρξική ρήση, όπως διατυπώνεται μετά την 

ανταλλαγή του κεφαλαίου και της εργασίας στην αγορά εργασίας, περί της επιγραφής που κοσμεί τον 

«κρυφό τόπο της παραγωγής … No admittance except on business» (K/1: 150, τα χωρία στο κείμενο 

σε αντίστροφη σειρά)· ο κεφαλαιοκράτης προσλαμβάνει το χώρο παραγωγής ως αυστηρά ιδιωτικό 

χώρο· αφετέρου, τον αγώνα που απαιτείται για το άνοιγμα στη δημοσιότητα αυτού του κρυφού τόπου, 

όπως τον παρακολουθήσαμε στο όγδοο κεφάλαιο. Ασφαλώς η κρίσιμη διαφορά μεταξύ 

αρχαιοελληνικού οίκου και κεφαλαιοκρατικού παραγωγικού οίκου είναι ότι στον δεύτερο η σχέση 

είναι διαμεσολαβημένη από το συμβόλαιο εργασίας, προϋποθέτει δηλαδή τον «ελεύθερο» εργάτη. 

 

Η δεσποτική μορφή της εξουσιαστικής σχέσης του κεφαλαίου εμφανίζεται με την πιο τυπική της 

μορφή στη μορφική αλλοίωση της λειτουργίας της διεύθυνσης, που όπως είδαμε, αναφύεται ως 

αναγκαία υλική στιγμή σε κάθε μορφή συνεργασίας.  Πράγματι, για την κεφαλαιοκρατική συνεργασία 

(όπως και κάθε είδος συνεργασίας) είναι αναγκαία η λειτουργία της διεύθυνσης. Η λειτουργία της 

 
124 Ο Hudis (2013: 179) παρατηρεί ότι μπορεί να συντελεστεί «οργανική επανάσταση στον τρόπο παραγωγής 
αν οι εργάτες καταφέρουν να αφαιρέσουν το συνεταιριστικό περιεχόμενο της εργασίας από τη δεσποτική του 
μορφή» 
125 Η διάκριση προέρχεται από το πρώτο βιβλίο στα Πολιτικά, Α, 4 του Αριστοτέλη. 
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διεύθυνσης, από κοινού με την επιτήρηση, αποκτούν ειδικά πλέον χαρακτηριστικά όπως παρατηρεί η 

κριτική: «Κάθε άμεσα κοινωνική … εργασία … χρειάζεται … μια διεύθυνση … Αυτή η λειτουργία 

της διεύθυνσης, της επιτήρησης και της διαμεσολάβησης καθίσταται λειτουργία του κεφαλαίου … Ως 

ειδική λειτουργία του κεφαλαίου, η λειτουργία της διεύθυνσης αποκτά ειδικά χαρακτηριστικά» (Κ/1: 

302-303), καθώς εδώ πρόκειται πλέον για την εκμεταλλευτική διαδικασία της κοινωνικής εργασιακής 

δύναμης.126 Η δεσποτική κεφαλαιοκρατική διεύθυνση (Κ/1: 303) είναι όρος της κεφαλαιοκρατικής 

εκμετάλλευσης της εργασιακής διαδικασίας: 

Η διεύθυνση του κεφαλαιοκράτη δεν είναι απλώς μια ιδιαίτερη λειτουργία που πηγάζει 

από τη φύση της κοινωνικής εργασιακής διαδικασίας και της ανήκει, αλλά είναι 

ταυτόχρονα λειτουργία της εκμετάλλευσης μιας κοινωνικής εργασιακής διαδικασίας και 

συνεπώς καθορίζεται από τον αναπόφευκτο ανταγωνισμό ανάμεσα στον εκμεταλλευτή 

και στην πρώτη ύλη της εκμετάλλευσής του (Κ/1: 303). 

Οι χωρισμοί που παρατηρήσαμε στη διαδικασία αξιοποίησης, αφενός του προϊόντος από τον 

παραγωγό, αφετέρου του ελέγχου από τον παραγωγό, προσλαμβάνουν λοιπόν εδώ το μορφικό 

προσδιορισμό της δεσποτικής εξουσιαστικής σχέσης. Πιο αναλυτικά:  

1. Από τη στιγμή που τα μέσα παραγωγής τίθενται ως ξένη ιδιοκτησία απέναντι στον εργάτη, ο 

κεφαλαιοκράτης αναγκάζεται να τα ελέγχει περισσότερο για να αξιοποιούνται ορθότερα. Με άλλα 

λόγια «μαζί με το εύρος των μέσων παραγωγής, τα οποία ορθώνονται απέναντι στον εργάτη ως ξένη 

ιδιοκτησία, αυξάνεται και η αναγκαιότητα ελέγχου για την πρόσφορη χρήση τους» (Κ/1: 303).  

2. Η ενότητα των εργασιακού σώματος απορρέει από το κεφάλαιο: «η συνάφεια των λειτουργιών τους 

[των μισθωτών εργατών, Ν. Φ.] και η ενότητά τους ως συνολικού παραγωγικού σώματος βρίσκεται 

έξω από αυτούς, στο κεφάλαιο το οποίο τους φέρνει μαζί και τους συνέχει» (Κ/1: 303). Έτσι, η 

«συνάφεια των εργασιών τους τους αντιπαρατίθεται συνεπώς ιδεατά ως σχέδιο, πρακτικά ως εξουσία 

του κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 303). Άρα οι μορφικές μεταβολές σε επίπεδο συνείδησης και βούλησης 

μπορούν να συνοψιστούν με το ότι αφενός ο σχεδιασμός ως αναγκαία υλική στιγμή της κοινωνικής 

μορφής της εργασίας αποκτά ξένο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα και, αφετέρου, η στιγμή της 

διεύθυνσης ως βουλητική ενότητα του παραγωγικού σώματος προσλαμβάνει δεσποτική μορφή. Υπό 

αυτή την έννοια, η κριτική επανέρχεται σε μια διατύπωση από την εργασιακή διαδικασία σχετικά με 

το βουλητικό έλεγχό της, ο οποίος όμως πλέον εμφανίζεται όχι ως αυτεξούσιος αλλά ως αλλότριος 

και ετεροκαθοριζόμενος από τη σκοπιά της εργασίας, εμφανίζεται δηλαδή, «ως δύναμη μιας ξένης 

βούλησης, η οποία υποτάσσει τη δραστηριότητά τους [των μισθωτών εργατών, Ν. Φ.] στο σκοπό της» 

 
126 Για τη μαρξική έννοια της επιτήρησης, ο Foucault (2011: 201) παρατηρεί ότι «[η] επιτήρηση γίνεται ένας 
οικονομικός τελεστής αποφασιστικής σημασίας, στο βαθμό που αποτελεί τόσο ένα εσωτερικό εξάρτημα το 
μηχανισμού της παραγωγής όσο και ένα εξειδικευμένο γρανάζι μέσα στην πειθαρχική εξουσία». 
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(Κ/1: 303). 127 Αυτοί οι χωρισμοί είναι συστατικοί του αναδιπλασιασμού της κεφαλαιοκρατικής 

παραγωγής σε εργασιακή διαδικασία και σε αξιοποιητική, γεγονός που αφορά και την υλική στιγμή 

της διεύθυνσης, καθώς «η κεφαλαιοκρατική διεύθυνση είναι διφυής ως προς το περιεχόμενό της … 

καθώς είναι αφενός διαδικασία κοινωνικής εργασίας για την παραγωγή ενός προϊόντος και αφετέρου 

διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου» (Κ/1: 303).  

 

Η στροφή της κριτικής στην ανάλυση των ιδιάζουσων μορφών που αναπτύσσει «αυτός ο 

δεσποτισμός», εισάγει για εμάς το ζήτημα της δυσχέρανσης στην πορεία ανάπτυξης επαναστατικής 

συνείδησης. Με δεδομένο ότι το κεφάλαιο έχει υπερβεί το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος για την 

κεφαλαιοκρατική παραγωγή, η πρώτη δυσχέρεια εμφανίζεται μέσω της δυνατότητας που 

παρουσιάζεται στον κεφαλαιοκράτη να μεταβιβάσει τη διεύθυνση σε κάποιους μισθωτούς εργάτες, οι 

οποίοι συνιστούν ένα ιδιαίτερο είδος: «ο κεφαλαιοκράτης … τώρα παραχωρεί τη λειτουργία της 

άμεσης και διαρκούς επιτήρησης των μεμονωμένων εργατών και συνεργείων σε ένα ιδιαίτερο είδος 

μισθωτών εργατών» (Κ/1: 304). Με αυτό τον τρόπο συναντάμε για πρώτη φορά τη διαίρεση του  

παραγωγικού εργασιακού σώματος. Η αντιθετικότητα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 

αναδύεται σε αυτό το σημείο με σαφή τρόπο: από τη μία επαναστατικοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις 

της εργασίας ενώ από την άλλη διαιρεί εσωτερικά το εργασιακό υποκείμενο που δύναται να 

ιδιοποιηθεί αυτή τη διαδικασία. Το κεφάλαιο μετατρέπει λοιπόν ορισμένους μισθωτούς εργάτες σε 

διευθυντές και managers αλλά και σε κατώτερης κλίμακας επιτελικές εργασίες όπως είναι οι επόπτες. 

Άρα, παρατηρούμε ότι ήδη από το επίπεδο της συνεργασίας, που αποτελεί την αφετηρία της 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, σχηματίζονται τρία επίπεδα μισθωτών εργατών: αυτοί που εκτελούν, 

αυτοί που τους επιβλέπουν και αυτοί που διευθύνουν και σχεδιάζουν. Με αυτόν τον τρόπο, το 

κεφάλαιο ενσωματώνει και κοινωνικά μερίδες της εργατικής τάξης, δημιουργώντας κοινούς δεσμούς 

συμφερόντων με αυτές, αποσπώντας τες από την κοινωνική τους καταγωγή και δεσμεύοντας τες υλικά 

στην παραγωγή υπεραξίας. Προκειμένου να περιγράψει τη μορφή της σχέσης ανάμεσα στις 

διαιρεμένες αυτές μερίδες της εργατικής τάξης, η μαρξική κριτική ανατρέχει εκ νέου σε στρατιωτικούς 

όρους, καθώς επιδιώκει να εξηγήσει τη θέση των διευθυντών και των εποπτών ως αξιωματικών και 

υπαξιωματικών του κεφαλαίου αντίστοιχα.128 Οι τελευταίοι είναι δεδομένο ότι δρουν και προστάζουν 

εν ονόματι του κεφαλαίου, λειτουργώντας ως αντιπρόσωποί του. Όπως σημειώνεται: 

 
127 Σε αυτό το σημείο ο MacKenzie (1984: 484) παρατηρεί ότι «μια μορφή αλλοτρίωσης εμπλέκεται εδώ, όχι 
ψυχολογική αλλοτρίωση, ούτε αλλοτρίωση από την ανθρώπινη ουσία, αλλά η κυριολεκτική αλλοτρίωση της 
συλλογικής φύσης της εργασίας. Γιατί αυτή η συλλογική φύση θεωρείται εδώ ότι γίνεται η δύναμη ενός άλλου, 
του κεφαλαιοκράτη». 
128 Η χρήση αυτών των στρατιωτικών όρων (αξιωματικών και υπαξιωματικών του κεφαλαίου) επανέρχεται ση 
μαρξική ανάλυση στα χειρόγραφα για τον 3ο τόμο του Κεφαλαίου μέσα από την εξέταση.της λειτουργίας του 
μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δίνει αφορμή στον Marx να χαρακτηρίσει τις μερίδες αυτές της εργατικής τάξης 
«νέα οικονομική αριστοκρατία, παράσιτα νέου είδους» (Κ/3: 553). Αυτή η μαρξική θέση προετοιμάζει την 
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Όπως ένας στρατός χρειάζεται στρατιωτικούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έτσι και 

μια μάζα εργατών που συμπράττει υπό το πρόσταγμα του ίδιου κεφαλαίου χρειάζεται 

βιομηχανικούς ανώτερους αξιωματικούς (διευθυντές, managers) και υπαξιωματικούς 

(επόπτες, foremen, overlookers, contremaîtres), οι οποίοι προστάζουν κατά τη διάρκεια 

της εργασιακής διαδικασίας εν ονόματι του κεφαλαίου. Η εργασία της επιτήρησης 

παγιώνεται σε αποκλειστική λειτουργία τους (Κ/1: 304).  

 

Κρίνουμε εδώ σημαντικές δύο παρατηρήσεις: αφενός βλέπουμε ότι το κεφάλαιο τίθεται πραγματικά 

ως εξουσιαστική μορφή, καθώς ως τέτοια μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλα υποκείμενα, παραχωρώντας 

τους αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες που του ανήκουν εντός της παραγωγικής διαδικασίας·129 

αφετέρου η χρήση μιας στρατιωτικής μεταφοράς για την περιγραφή της εσωτερικής διαίρεσης της 

κοινωνικής εργασιακής δύναμης επιβεβαιώνει την εξουσιαστική αυτή αρχή του κεφαλαίου ως κάθετη 

και ιεραρχική σχέση ανάμεσα στις διάφορες αυτές μερίδες της εργασιακής δύναμης.  

 

Μια δεύτερη και πιο βαρύνουσα σε συνειδησιακό επίπεδο δυσχέρεια που αναπτύσσεται εδώ είναι 

ασφαλώς ο φετιχισμός του κεφαλαίου, που εκφράζεται ως αδυναμία διάκρισης μορφικού και υλικού. 

Η αδυναμία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την απάλειψη της ιστορικότητας του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής και τη φυσικοποίησή του. Το μαρξικό επιχείρημα θεματοποιεί αυτό το πρόβλημα 

σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι υλικές λειτουργίες εμφανίζονται ως εγγενή κατηγορήματα της 

κεφαλαιακής σχέσης. Χρησιμοποιώντας πάλι μια στρατιωτική μεταφορά, με ρητή πρόθεση την 

ανάδειξη της κρυμμένης ιστορικότητας της σχέσης, η κριτική σημειώνει:  

Ο κεφαλαιοκράτης δεν είναι κεφαλαιοκράτης επειδή είναι βιομηχανικός διευθυντής, αλλά 

γίνεται βιομηχανικός διοικητής επειδή είναι κεφαλαιοκράτης. Η ανώτατη αρχηγία στη 

βιομηχανία γίνεται κατηγόρημα του κεφαλαίου, όπως τη φεουδαλική περίοδο η ανώτατη 

αρχηγία στον πόλεμο και στο δικαστήριο ήταν κατηγόρημα της γαιοκτησίας (Κ/1: 304). 

 

Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με την ιδιοποίηση της ίδιας της κοινωνικής παραγωγικής δύναμης από 

το κεφάλαιο. Όπως επισημαίνεται, «ο κεφαλαιοκράτης … δεν πληρώνει τη συνδυασμένη εργασιακή 

δύναμη» (Κ/1: 304-305). Ούτως ή άλλως, στο επίπεδο της κυκλοφορίας συμβάλλεται μόνο με 

εξατομικευμένους φορείς εργασιακής δύναμης. Το γεγονός ότι αυτά τα μεμονωμένα άτομα θα 

συνεργαστούν υπό τις προσταγές του κεφαλαίου δεν οδηγεί σε κάποια τροποποίηση της συμφωνίας: 

 
έννοια της εργατικής αριστοκρατίας όπως θεματοποιείται από τον Λένιν (1985, τόμος 27: 117-130). Αντίστοιχα 
πρβλ. Corr και Brown (1983). 
129 Άλλωστε, ο Marx στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου (Κ/3: 750) σημειώνει ότι «[ό]σο πιο ικανή είναι μια 
κυρίαρχη τάξη να δέχεται στις γραμμές της τους πιο σημαντικούς ανθρώπους των καταπιεζόμενων τάξεων, 
τόσο πιο στέρεη και πιο επικίνδυνη είναι η κυριαρχία της».  
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«[η] συνεργασία τους αρχίζει μόλις στην εργασιακή διαδικασία, αλλά στην εργασιακή διαδικασία 

έχουν ήδη παύσει να ανήκουν στον εαυτό τους. Με την είσοδό τους σ’ αυτήν έχουν ενσωματωθεί στο 

κεφάλαιο» (Κ/1: 305). Άρα, από τη στιγμή που δεν ανήκουν στον εαυτό τους, είναι μέλη ενός 

οργανισμού, συνιστούν μια μορφή ύπαρξης και «παραγωγική δύναμη του κεφαλαίου» (Κ/1: 305). Η 

ξένη εργασιακή δύναμη εμφανίζεται λοιπόν ως δύναμη του κεφαλαίου: 

Επειδή η κοινωνική παραγωγική δύναμη δεν κοστίζει τίποτε στο κεφάλαιο και επειδή, από 

την άλλη πλευρά, δεν αναπτύσσεται από τον εργάτη πριν η ίδια η εργασία του να ανήκει 

στο κεφάλαιο, εμφανίζεται ως παραγωγική δύναμη την οποία κατέχει εκ φύσεως το 

κεφάλαιο, ως η εγγενής παραγωγική δύναμή του (Κ/1: 305). 

 

Είναι ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει ο Marx στο πρόβλημα του φετιχισμού του κεφαλαίου ότι 

εδώ ανοίγει την ανάλυσή του περί συνεργασίας σε προγενέστερες κοινωνίες, ώστε να καταδειχτεί με 

σαφήνεια η ιστορικότητα των κοινωνικών μορφών, συγκεκριμένα ότι η συνεργασία δεν αποτελεί 

ανακάλυψη του κεφαλαίου.130 Ήδη από την αρχαιότητα, αναφέρει ο Marx, τα οφέλη της συνεργασίας 

αποτυπώνονται στα έργα των Ασιατών και των Αιγυπτίων (Κ/1: 305). Αυτό που ενδιαφέρει όμως 

κυρίως τη μαρξική  κριτική δεν είναι τόσο η διάκριση υλικού και μορφικού, τη σημασία της οποίας 

έχει θεμελιώσει νωρίτερα όπως είδαμε, αλλά η διαφορά ιστορικότητας των μορφικών γνωρισμάτων 

της συνεργασίας. Για το σκοπό αυτόν η κριτική επισημαίνει τρία βασικά διακριτικά γνωρίσματα των 

προαστικών μορφών συνεργασίας. Το πρώτο αφορά την κοινοκτημοσύνη των όρων παραγωγής, το 

δεύτερο την ταύτιση του μεμονωμένου ατόμου με την κοινότητα ενώ το τρίτο αφορά τις σχέσεις 

δουλείας. Όπως σημειώνεται, η προαστική συνεργασία «βασίζεται αφενός στην κοινοκτημοσύνη των 

όρων παραγωγής, αφετέρου στο ότι το μεμονωμένο άτομο δεν έχει ακόμη αποκοπεί από τον ομφάλιο 

λώρο της πατριάς ή της κοινότητας περισσότερο από ό,τι η μεμονωμένη μέλισσα από την κυψέλη … 

Η σποραδική εφαρμογή της συνεργασίας … βασίζεται σε σχέσεις άμεσης κυριαρχίας και υποτέλειας, 

κυρίως στη δουλεία» (Κ/1: 306). Και τα τρία αυτά στοιχεία της συνεργασίας τη διαφοροποιούν από 

την κεφαλαιοκρατική συνεργασία. Και αυτό γιατί η τελευταία «προϋποθέτει εξαρχής τον ελεύθερο 

μισθωτό εργάτη, ο οποίος πουλά την εργασιακή δύναμή του στο κεφάλαιο» (Κ/1: 306). Με αυτή την 

προϋπόθεση, η κεφαλαιοκρατική συνεργασία αναπτύσσεται αντιστικτικά με προηγούμενες 

οικονομικές μορφές ύπαρξης της εργασίας ή οργάνωσής της, όπως είναι οι συντεχνίες ή ο ανεξάρτητος 

χειροτέχνης. Επομένως, η κεφαλαιοκρατική συνεργασία «[ι]στορικά αναπτύσσεται σε αντίθεση προς 

τον οικονομικά αυτοτελή αγρότη και προς την επιχείρηση του ανεξάρτητου χειροτέχνη, είτε αυτή έχει 

συντεχνιακή μορφή είτε όχι» (Κ/1: 306). Με την απάλειψη της ιστορικότητας, η κεφαλαιοκρατική 

συνεργασία δεν εμφανίζεται ως μια ιστορική μορφή της συνεργασίας, «αλλά εμφανίζεται η ίδια η 

 
130 Για την προβληματική της ιστορικότητας των μορφών πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο 
βλ. Thompson (1967), Gras (1930), Pollard (1965), Marglin (1978).  
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συνεργασία ως μια ιστορική μορφή που προσιδιάζει στην κεφαλαιοκρατική παραγωγική διαδικασία 

και τη διαφοροποιεί με ειδικό τρόπο» (Κ/1: 306). Άρα, η συνεργασία φαίνεται σαν να είναι η μορφή 

που προσιδιάζει στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Με άλλα λόγια η συνεργασία φαίνεται να 

απορροφάται πλήρως από τη μορφή της κεφαλαιοκρατικής συνεργασίας ή «εμφανίζεται και η ίδια η 

συνεργασία ως μια ειδική μορφή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας» (Κ/1: 306). Αυτή 

η υλική διαδικασία εμφανίζεται λοιπόν αντεστραμμένη σαν να είναι αποκλειστικά διαδικασία του 

κεφαλαίου, που συμβάλει στην αυτοαξιοποίησή του. Με τα λόγια του Marx «η κοινωνική μορφή της 

εργασιακής διαδικασίας παρουσιάζεται ως μια μέθοδος την οποία εφαρμόζει το κεφάλαιο για να την 

εκμεταλλευτεί επικερδέστερα μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δύναμής της» (Κ/1: 306). 

 

Το κριτήριο της ιστορικότητας συνδέεται όμως και με την ιστορικότητα του ίδιου του χειραφετικού 

αιτήματος της κριτικής.131 Παρατηρούμε εδώ ότι η προαστική μορφή δεσποτικής εξουσίας, σε 

αντίθεση με τη δεσποτική εξουσία του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γεννήσει ως πραγματική δυνατότητα 

το εν λόγω αίτημα, ακριβώς επειδή συναρτάται με όρους που το αποκλείουν στη γενικότητά του: η 

κοινοκτημοσύνη των όρων της παραγωγής, δίχως εξατομίκευση (ελεύθερος εργάτης) και σε 

συνδυασμό με τις εμπρόσωπες προαστικές σχέσεις εξουσίας δεν αρκεί για τη θέση αυτού του 

αιτήματος. Από την άλλη μεριά, η δεσποτική μορφή του κεφαλαίου εμφανίζεται εξ αρχής να συνδέεται 

με τη γενικότητα της ελευθερίας, έστω και υπό τη μορφή του ελεύθερου μισθωτού εργάτη. Η 

αντιθετικότητα αυτή ανάμεσα στο δεσποτισμό και στην πραγματική δυνατότητα της καθολικής 

χειραφέτησης μορφοποιείται κατά μήκος της μαρξικής ανάπτυξης της σχετικής υπεραξίας ως 

αντίθεση ανάμεσα στην επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και στη δυσχέρανση της 

εργασιακής συνείδησης να την προσλάβει ως δική της.132 Οι δύο βασικοί μηχανισμοί συνειδησιακού 

αποπροσανατολισμού είναι αφενός η διάσπαση των συμφερόντων του εργασιακού υποκειμένου και 

αφετέρου ο εντεινόμενος φετιχισμός του κεφαλαίου. Τον τρόπο βάθυνσης αυτής της αντίθεσης θα 

παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα, περνώντας στις μαρξικές αναλύσεις της βιοτεχνίας και του 

καταμερισμού της εργασίας.  

 

3.3 Επανάσταση και δυσχέρειες στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας  
Σε αυτό το υποκεφάλαιο περί του καταμερισμού της εργασίας και της βιοτεχνίας μας ενδιαφέρει να 

εξετάσουμε τους ποιοτικά νέους προσδιορισμούς που αναπτύσσει η μαρξική κριτική σε σχέση με τα 

στοιχεία εκείνα που συνδέονται εγγενώς με τη διαδικασία επαναστατικοποίησης των παραγωγικών 

 
131 Ο Αγγελίδης (2016: 190) σημειώνει ότι «η συνεργασία υπό την καπιταλιστική μορφή της παραγωγής 
υπολείπεται του συνειδητού στοιχείου της συνεργασίας από τη σκοπιά της εργασίας, που θα επέτρεπε τη 
σύνδεσή της με τη χειραφέτηση». 
132 Για την ανάπτυξη της συνεργασίας υπό το πρίσμα της χειραφέτησης πρβλ. Ji (2019: 5). 
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δυνάμεων κατά την ανάπτυξη της παραγωγής της σχετικής υπεραξίας. Η εξέταση αυτή έχει για εμάς 

διπλή μορφή: αφενός τη διερεύνηση των στιγμών της υλικότητας που επαναστατικοποιούνται εδώ 

αφετέρου τη συνειδησιακή δυσχέρανση που ανακύπτει παράλληλα με τη διαδικασία 

επαναστατικοποίησης, καθώς διευρύνονται και βαθαίνουν συγχρόνως οι χωρισμοί που έχουμε ήδη 

παρατηρήσει στο κεφάλαιο περί συνεργασίας. 

 

Ο Marx διαρθρώνει το εν λόγω κεφάλαιο σε 5 υποκεφάλαια, στα οποία, με βάση την προβληματική 

μας, διερευνά: 

α) τις επιδράσεις του κεφαλαίου στις υλικές στιγμές της αναπτυγμένης εργασιακής διαδικασίας όπως 

τη συναντήσαμε στη συνεργασία (3 πρώτα υποκεφάλαια) 

β) τις ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στο βιοτεχνικό και στον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, 

μέσα από τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε την αξιακή δυνητικότητα του καταμερισμού της 

εργασίας υπό τη μορφή του συνειδητού σχεδιασμού (4ο υποκεφάλαιο) και  

γ) αφενός τον εντεινόμενο φετιχισμό του κεφαλαίου, αφετέρου τη διεύρυνση των χωρισμών στην 

παραγωγική διαδικασία και την περαιτέρω διαίρεση του εργασιακού της υποκειμένου σε σχέση με τη 

συνεργασία (5ο υποκεφάλαιο).     

 

Ο Marx παρατηρεί εξ αρχής ότι «[η] συνεργασία που βασίζεται στον καταμερισμό της εργασίας 

αποκτά την κλασική μορφή της στη βιοτεχνία» (Κ/1: 308). Προϋποτίθεται επομένως σε αυτό το 

σημείο η ανάλυση της συνεργασίας για να προχωρήσει η κριτική στον καταμερισμό της εργασίας και 

στην εξέταση της βιοτεχνίας.133 Η τελευταία είναι η κυρίαρχη μορφή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής μέχρι την επικράτηση της μεγάλης βιομηχανίας, δεδομένου ότι αφενός αποτελεί τη 

«χαρακτηριστική μορφή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγικής διαδικασίας» (Κ/1: 308), αφετέρου «ο 

βιοτεχνικός καταμερισμός της εργασίας είναι ένα καθαρά ειδικό δημιούργημα του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής» (Κ/1: 329).134 Αυτό σημαίνει για εμάς ότι, με το βιοτεχνικό καταμερισμό της 

εργασίας, η εξέταση της υλικότητας διενεργείται από την κριτική κυρίως μέσω της επίδρασης που της 

ασκεί η κεφαλαιοκρατική σχέση παραγωγής. Με δεδομένο ότι ο βιοτεχνικός καταμερισμός της 

 
133 Για τον Ψυχοπαίδη τίθεται στο επίκεντρο του καταμερισμού εργασίας το γεγονός ότι «το υλικό στοιχείο … 
αναπτύσσεται σε υψηλό βαθμό αφαίρεσης και αντιπαρατίθεται προς στάσεις απέναντι στην αγορά, 
τοποθετήσεις μεμονωμένων δρώντων, σχέσεις ατόμων προς υλικά αγαθά, νομικές υποχρεώσεις, σχέσεις με 
άλλα άτομα. Το στοιχείο του κοινωνικού καταμερισμού, η υλικότητα της κοινωνίας προϋποθέτει αφαίρεση από 
την εξατομίκευση, θεώρηση συνολικής κοινωνίας σε μια κοινωνία που αυτοπαρουσιάζεται ως εξατομικευμένη 
και όχι ως συνολική. Βάσει δε του υψηλού βαθμού αφαίρεσης προκύπτει και μια θεωρία της εκμετάλλευσης» 
Ψυχοπαίδης (1999: 371). 
134 Ο Sayer (1991: 27) σημειώνει ότι «στη βιοτεχνία, η κυρίαρχη μορφή της υπεραξίας ήταν η απόλυτη 
υπεραξία· η υπεραξία η οποία προκύπτει από την απλή επέκταση της διάρκειας της εργάσιμης ημέρας». Η 
μαρξική ανάλυση έχει επίγνωση του γεγονότος που σημειώνει ο Sayer όμως εστιάζει το ενδιαφέρον της στην 
άλλη όψη του βιοτεχνικού καταμερισμού εργασίας, ως μεθόδου δηλαδή παραγωγής σχετικής υπεραξίας. 
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εργασίας συνιστά μια ιδιαίτερη μέθοδο παραγωγής της σχετικής υπεραξίας, ισχύει και εδώ το γενικό 

σχήμα της σχετικής υπεραξίας, σύμφωνα με το οποίο η αύξηση της παραγωγικής δύναμης της 

εργασίας μειώνει τον αναγκαίο χρόνο εργασίας αυξάνοντας αντίστοιχα το χρόνο υπερεργασίας. Η 

ιδιαιτερότητα αυτής της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι για αυτή τη μείωση αποκτά βαρύνουσα 

σημασία η πτώση της αξίας της εργασιακής δύναμης που δεν οφείλεται άμεσα στο φθήνεμα των 

εμπορευμάτων. Εν ολίγοις, παρατηρούμε το φθήνεμα της ίδιας της εργασιακής δύναμης για λόγους 

ανεξάρτητους από το φθήνεμα των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην κατανάλωσή της. Επιπλέον, 

στην επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, που είναι εγγενής διαδικασία στην παραγωγή 

σχετικής υπεραξίας, αναδεικνύεται εδώ μία ακόμα πτυχή, πέραν της κοινωνικοποίησης της 

υλικότητας. Η πτυχή αυτή, που το πρώτο της ίχνος το συναντήσαμε στη συνεργασία ως δυνατότητα 

μαθηματικοποίησης των σχέσεων παραγωγής και που αποκτά εδώ ειδικό βάρος, σχετίζεται με την 

προϊούσα αντικειμενοποίηση της εργασιακής διαδικασίας. Αντικειμενοποίηση σημαίνει συγχρόνως 

δύο πράγματα, που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: αφενός την τεχνολογική εφαρμογή 

της επιστήμης στην παραγωγή, αφετέρου την απεξάρτηση της παραγωγής από την απροσδιοριστία 

που συνδέεται εγγενώς με τον ανθρώπινο, χειρωνακτικό παράγοντα εντός αυτής. Εν ολίγοις, με τον 

όρο αντικειμενοποίηση εννοούμε πάντα την αυξανόμενη ορθολογικοποίηση του ελέγχου της 

παραγωγής. Η βιοτεχνία κατέχει μια ενδιάμεση θέση μεταξύ συνεργασίας και μηχανημάτων, καθώς 

εδώ αναπτύσσονται αφενός τεχνικοί νόμοι που βασίζονται κυρίως στην εμπειρία ενώ, παράλληλα, 

πραγματοποιείται και η πρώτη, σποραδική ακόμα, εισαγωγή των επιστημών στην παραγωγική 

διαδικασία, αφετέρου η βάση της βιοτεχνίας παραμένει εν τέλει ο ανθρώπινος παράγοντας, το 

ανθρώπινο χέρι, με όλους τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Για αυτό το λόγο ο Marx κάνει 

λόγο για τη στενή τεχνική βάση της βιοτεχνίας (Κ/1: 310, 338).      

 

Σε μια πρώτη ενότητα λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τις δύο αυτές πτυχές της 

διαδικασίας επαναστατικοποίησης: αφενός ως διαδικασία κοινωνικοποίησης, αφετέρου ως διαδικασία 

αντικειμενοποίησης. Στη δεύτερη ενότητα, θα επικεντρωθούμε στην αντιθετικότητα του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής όπως αυτή αποτυπώνεται στη διάκριση ανάμεσα σε αξιακή 

δυνητικότητα και κεφαλαιοκρατική μορφοποίηση και τους χωρισμούς που αυτή προϋποθέτει και 

προάγει.  

 

3.3.1 Η δεύτερη στιγμή της επανάστασης στη βιοτεχνία: κοινωνικοποίηση και 

αντικειμενοποίηση 

 
Η πρώτη πτυχή της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, αυτή της κοινωνικοποίησης, 

αφορά το σύνολο των υλικών στιγμών της εργασιακής διαδικασίας: τις υλικές διαστάσεις του χώρου 

και του χρόνου, τους αντικειμενικούς εργασιακούς όρους (πιο συγκεκριμένα τα εργαλεία) και, τέλος 
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το εργασιακό υποκείμενο. Ενώ η επαναστατικοποίηση στη συνεργασία είχε ως αφετηρία την 

κοινωνικοποίηση του χώρου και των αντικειμενικών όρων παραγωγής, αυτό που 

επαναστατικοποιείται περαιτέρω εδώ είναι ο ίδιος ο τρόπος εργασίας και η ατομική εργασιακή 

δύναμη. «Ενώ η απλή συνεργασία αφήνει εν πολλοίς αμετάβλητο τον τρόπο εργασίας των 

μεμονωμένων ατόμων, η βιοτεχνία επαναστατικοποιεί εκ βάθρων και αδράχνει την ατομική 

εργασιακή δύναμη από τη ρίζα της» (Κ/1: 330). Αυτό επισημαίνεται ήδη από το πρώτο μαρξικό 

υποκεφάλαιο περί της διπλής προέλευσης της βιοτεχνίας. Εκεί ο Marx αναφέρεται στον πρώτο τρόπο 

ιστορικής ανάδυσης της βιοτεχνίας όταν συνδυάζονται «εργασίες διαφορετικών, αυτοτελών 

χειροτεχνών, από τα χέρια των οποίων πρέπει να περάσει ένα προϊόν μέχρι το τελικό στάδιό του» 

(Κ/1: 308). Παρά το γεγονός ότι εδώ πρόκειται για το «έδαφος της απλής συνεργασίας» (Κ/1: 308), η 

κριτική επισημαίνει ότι «σύντομα προκύπτει μια ουσιώδης αλλαγή» (Κ/1: 308). Η αλλαγή αυτή αφορά 

τις ατομικές εργασιακές δυνάμεις οι οποίες «χάνουν σταδιακά μαζί με τη συνήθεια και την ικανότητα 

να ασκούν την παλιά χειροτεχνία τους στην πλήρη έκτασή της» (Κ/1: 308). Αυτός ο περιορισμός της 

ακτίνας δράσης της μεμονωμένης χειροτεχνικής δραστηριότητας συμπίπτει λοιπόν με την εξειδίκευση 

του χειροτέχνη. Η εν λόγω εξειδίκευση έχει τρεις συνέπειες:  

α) την απώλεια μέρους των δεξιοτήτων και την τελειοποίηση της επιμέρους δεξιότητας,  

β) τη μερικότητα της εργασιακής δραστηριότητας σε σχέση με το τελικό εργασιακό προϊόν. Ο 

μεμονωμένος χειροτέχνης χάνει την ικανότητα παραγωγής του τελευταίου,  

γ) την επίταση της εργασιακής προσήλωσης, καθώς «η μονόπλευρη δραστηριότητά τους αποκτά τώρα 

την πλέον ένσκοπη μορφή» (Κ/1:308).  

 

Αυτή η κοινωνικοποίηση λαμβάνει εδώ εξ αρχής αντιθετική μορφή, καθώς πραγματοποιείται μέσα 

από την παραγωγή αφενός του μερικού εργάτη, αφετέρου του συνολικού εργάτη. Η χειροτεχνική 

εργασία εντός του καταμερισμού της εργασίας στη βιοτεχνία καθίσταται μια μονόπλευρη και μερική 

εργασία. Ένα σύνολο από μερικές εργασίες είναι που συγκροτούν το συνολικό εργάτη, ο οποίος 

συγκροτεί τον παραγωγικό μηχανισμό σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης. Όπως σημειώνεται, «ο 

συνδυασμένος συνολικός εργάτης που συνιστά τον ζωντανό μηχανισμό της βιοτεχνίας αποτελείται 

από τέτοιους μονόπλευρους μερικούς εργάτες» (Κ/1: 310-311). 135  

 
135 Ο Marx ρητά παραπέμπει στην μηχανιστική αντίληψη του Καρτέσιου και στο γεγονός ότι αυτή η αντίληψη 
είναι απόρροια της βιοτεχνικής περιόδου (Κ/1: 356, υπ. 111). Υπό αυτό το πρίσμα μπορούμε να κατανοήσουμε 
και τον τρόπο με τον οποίο ο Καρτέσιος εξέταζε το ανθρώπινο σώμα ως μηχανή. Έτσι ενδεικτικά «το σώμα 
ενός ζωντανού ανθρώπου διαφέρει τόσο από το σώμα ενός νεκρού, όσο διαφέρει ένα ρολόι ή κάποιο άλλο 
αυτόματο (δηλαδή μια άλλη αυτοκινούμενη μηχανή) που είναι συναρμολογημένο και ενέχει τη σωματική αρχή 
των κινήσεων για τις οποίες κατασκευάστηκε … από το ίδιο ρολόι –ή κάποια άλλη μηχανή– που έχει χαλάσει 
και που η αρχή της κίνησής του έχει πάψει να ενεργεί» (Descartes, R., 2003: 98). Εδώ σημειώνεται σχετικά 
από την Federici, S. (2012: 202-203) ότι «οι εννοιολογικές αναλογίες της ανατομίας αντλούνταν από τα 
εργαστήρια των βιοτεχνών κατασκευαστών: τα χέρια θεωρούνταν μοχλοί, η καρδιά αντλία, οι πνεύμονες 
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Η αντιθετικότητα αυτή διαφαίνεται ιδιαίτερα στα γνωρίσματα που αποτυπώνονται στο μερικό εργάτη.   

Η τελειοποίηση της μεμονωμένης εργασίας αφορά τη μερική εργασία του ατόμου, «εφόσον έχει 

αυτονομηθεί ως αποκλειστική λειτουργία ενός προσώπου» (Κ/1: 311), και εξηγείται σε μεγάλο βαθμό 

αφενός λόγω της επικέντρωσης «της προσοχής σ’ αυτό το περιορισμένο πράγμα» και αφετέρου της 

διαρκούς επανάληψης «της ίδιας περιορισμένης δραστηριότητας» (Κ/1: 311).  Ένα ζήτημα που 

αντιμετωπίζεται με την τελειοποίηση του μερικού εργάτη είναι τα κενά που μπορεί να δημιουργηθούν 

στην εργάσιμη ημέρα κατά τη μετάβαση του εργάτη από τη μία εργασία στην άλλη.136 Με τα λόγια 

του Marx: «[η] μετάβαση από τον ένα χειρισμό στον άλλο διακόπτει τη ροή της εργασίας του και 

σχηματίζει, τρόπον τινά, πόρους στην εργάσιμη ημέρα του. Αυτοί οι πόροι κλείνουν από τη στιγμή 

που ολόκληρη την ημέρα επιτελεί διαρκώς έναν και τον αυτό χειρισμό» (Κ/1: 312). Αυτό που 

επιτυγχάνεται από μια εργάσιμη ημέρα με μειωμένο το «μη παραγωγικό ξόδεμα της εργασιακής 

δύναμης» (Κ/1: 312) ή με «μεγαλύτερη διάρκεια της κανονικής ταχύτητας» (Κ/1: 312) είναι η αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας του και η μείωση του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου.  

 

Ωστόσο, η τελειοποίηση της μερικής δεξιοτεχνίας συνδέεται ταυτόχρονα με δύο αρνητικές συνέπειες. 

Αφενός αυτή η καθήλωση του εργασιακού υποκειμένου σε ένα και μοναδικό χειρισμό «καταστρέφει 

την ελαστικότητα και την ενεργητικότητα του ζωτικού πνεύματος [του εργάτη], που βρίσκουν στην 

ίδια την εναλλαγή της δραστηριότητας την ανάπαυση και το κίνητρό τους» (Κ/1: 312). Σε αντίθεση 

με την κοινωνικότητα της απλής συνεργασίας, μέσω της οποίας αφυπνιζόταν το ζωτικό πνεύμα 

δημιουργώντας συνθήκες άμιλλας μεταξύ των εργαζόμενων, η επίδραση του βιοτεχνικού 

καταμερισμού ως «οργάνωσης της κοινωνικής εργασίας» (Κ/1: 334) λειτουργεί κατασταλτικά. Σε 

συνδυασμό με τη διαίρεση του εργασιακού σώματος σε ειδικευμένους εργάτες και ανειδίκευτους, 

αυτό οδηγεί σε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους, σημείο στο οποίο θα επανέλθουμε παρακάτω 

(κεφ. 3.3.2). Από την άλλη μεριά, η καθήλωση αυτή του εργασιακού υποκειμένου, μέσω της οποίας 

«η εργασιακή δύναμή του μετατρέπεται στο ισόβιο όργανο αυτής της επιμέρους λειτουργίας» (Κ/1: 

310), πραγματοποιείται «εις βάρος της συνολικής εργασιακής ικανότητας» (Κ/1: 321) ή, όπως 

σημειώνεται λίγο παρακάτω, «καταπιέζοντας έναν ολόκληρο κόσμο παραγωγικών ορμών και 

καταβολών» (Κ/1: 330). Στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας βλέπουμε συνεπώς την ακύρωση 

δυνατοτήτων που εμπεριέχονται στη συνεργασία. 

 

 
φυσούνα, τα μάτια φακοί, η γροθιά σφυρί από τη σφαίρα της μηχανικής, δεν αντικατοπτρίζουν, ωστόσο, την 
επιρροή της τεχνολογίας καθ’ εαυτήν, αλλά το γεγονός ότι η μηχανή γινόταν το πρότυπο της κοινωνικής 
συμπεριφοράς». 
136 Για τη σημασία που έχει η μονομέρεια της εξειδίκευσης του εργάτη στη βιοτεχνία βλ. Tregenna (2013). 
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Η αρνητική στάση έναντι αυτών των επιπτώσεων από την κριτική πρέπει μάλλον να θεωρείται 

δεδομένη, καθώς ο Marx χρησιμοποιεί όρους όπως «έκτρωμα», «παραμορφώνει», «σακάτεμα του 

ατομικού εργάτη» (Κ/1: 330, 334), ωστόσο, τίθεται το ερώτημα αν η στάση αυτή συμπίπτει με 

καθολική απόρριψη του καταμερισμού της εργασίας από τη μαρξική κριτική. Εδώ αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία η ακόλουθη διατύπωση που αναδεικνύει την υλική διάσταση του καταμερισμού της 

εργασίας, διάσταση που έχει το χαρακτήρα απόλυτης αναγκαιότητας: «Ένα κάποιο πνευματικό και 

σωματικό σακάτεμα είναι αδιαχώριστο ακόμη και από τον καταμερισμό της εργασίας στην κοινωνία 

εν γένει» (Κ/1: 332). Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κριτική αναγνωρίζει το χαρακτήρα απόλυτης 

αναγκαιότητας του καταμερισμού της εργασίας για κάθε κοινωνία, συνεπώς και της μελλοντικά 

χειραφετημένης.137 Ενώ ασφαλώς παραμένει απροσδιόριστο το όριο αυτού του σακατέματος που είναι 

έτοιμη να αποδεχθεί, τοποθετείται σαφώς αρνητικά στην ακραία μορφή που λαμβάνει αυτό στο 

πλαίσιο του κεφαλαιοκρατικού βιοτεχνικού καταμερισμού της εργασίας και που οδηγεί στην ανάδυση 

της λεγόμενης «βιομηχανικής παθολογίας», δηλαδή ασθενειών και παραμορφώσεων που αυτός 

προκαλεί (Κ/1: 332-333). 

 

Μια δεύτερη όψη της διαδικασίας κοινωνικοποίησης στο πλαίσιο του βιοτεχνικού καταμερισμού της 

εργασίας αφορά τη μετατροπή του προϊόντος από προϊόν του ατομικού εργάτη σε «κοινωνικό προϊόν 

μιας ένωσης χειροτεχνών» (Κ/1: 309). Η όψη αυτή αναδεικνύεται από τη μαρξική κριτική με σαφήνεια 

κατά την εξέταση της δεύτερης πηγής προέλευσης της βιοτεχνίας, όπου διάφοροι «χειροτέχνες που 

επιτελούν το ίδιο ή ομοειδές έργο … απασχολούνται ταυτόχρονα από το ίδιο κεφάλαιο στο ίδιο 

εργαστήριο. Αυτό είναι συνεργασία στην απλούστερη μορφή της» (Κ/1: 309). Όπως και στον πρώτο 

τρόπο, έτσι και εδώ, η βάση είναι η απλή μορφή της συνεργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί όμως την 

κατάσταση είναι ότι εδώ δεν πρόκειται για διαδοχικές μεμονωμένες εργασίες, αλλά για συγχρονία των 

ίδιων εργασιών. Εξωτερικοί παράγοντες, ωστόσο, «παρέχουν την αφορμή για να χρησιμοποιηθεί με 

διαφορετικό τρόπο τόσο η συγκέντρωση των εργατών στον ίδιο χώρο όσο και η ταυτόχρονη εκτέλεση 

των εργασιών τους» (Κ/1: 309). Εκεί, δηλαδή, όπου οι χειροτέχνες επιτελούσαν το ίδιο έργο, τώρα ως 

εργάτες πρέπει να επιτελέσουν διαφορετικές εργασίες ώστε να συντομευθεί ο χρόνος παραγωγής - 

«ως εκ τούτου η εργασία καταμερίζεται» (Κ/1: 309). Επομένως οι εργάτες τίθενται σε «χρονική 

 
137 Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε μια μετατόπιση από τον Marx της Γερμανικής Ιδεολογίας. 
Πιο συγκεκριμένα, εκεί σημειώνεται ότι «η κοινωνία ρυθμίζει τη γενική παραγωγή και έτσι μου εξασφαλίζει 
τη δυνατότητα να κάνω σήμερα αυτό και αύριο το άλλο, το πρωί να πάω για κυνήγι, το απόγευμα για ψάρεμα, 
το βράδυ να βοσκάω τα ζώα, μετά το δείπνο να κριτικάρω, ανάλογα με τη διάθεσή μου, χωρίς ποτέ να γίνω 
ούτε κυνηγός, ούτε ψαράς, ούτε βοσκός, ούτε κριτικός» (1997: 80). Με άλλα λόγια, η μαρξική θέση στο 
Κεφάλαιο αναγνωρίζει ότι αναγκαία θα υπάρχει ένας καταμερισμός και ότι η εναλλαξιμότητα της 
δραστηριότητας του ατόμου εντός της κοινωνικής παραγωγής θα επιτελείται εντός ορίων. Υπό μία έννοια, εδώ 
μπορούμε να εντοπίσουμε «αυτό που αποκαλεί ο Ψυχοπαίδης αντι-αναρχικό σκοπό του τελικού ιδεώδους», 
Αγγελίδης (2016: 195). 
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ακολουθία και … χωρική παραλληλία» (Κ/1: 309). Η αντιθετικότητα της διαδικασίας αναφαίνεται και 

εδώ και μάλιστα ως προς τον τρόπο επίδρασής της στη συνείδηση του μεμονωμένου εργασιακού 

υποκειμένου ως ικανότητα προεννόησης μορφών. Ενώ ο περιορισμός της δραστηριότητας φαίνεται 

να υπονοεί ένα συνειδησιακό στένεμα, την ίδια στιγμή τίθεται η δυνατότητα μιας συνειδησιακής 

διεύρυνσης μέσω της μετατροπής του προϊόντος σε κοινωνικό προϊόν. Το αυτοτελές προϊόν της 

μεμονωμένης εργασίας στερείται νοήματος στο βαθμό που δεν συναρτάται και δεν εκλαμβάνεται ως 

μέλος του κοινωνικού προϊόντος. Η ατομική εργασία συνδέεται πλέον ρητά με την παραγωγή 

κοινωνικών προϊόντων.      

  

Μια τρίτη όψη της διαδικασίας κοινωνικοποίησης αναφέρεται στα εργαλεία. Η εργασιακή 

εξειδείκευση απαιτεί την αντίστοιχη εξειδίκευση των εργαλείων, την «τελειότητα των εργαλείων» 

(Κ/1: 312). Όπως σημειώνεται: 

Από τη στιγμή όμως που οι διαφορετικοί χειρισμοί μιας εργασιακής διαδικασίας 

αποκόπτονται μεταξύ τους και κάθε επιμέρους χειρισμός αποκτά στο χέρι του επιμέρους 

εργάτη μια όσο το δυνατόν αντίστοιχη και συνεπώς αποκλειστική μορφή, καθίστανται 

απαραίτητες κάποιες αλλαγές στα εργαλεία, τα οποία προηγουμένως εξυπηρετούσαν 

διάφορους σκοπούς. Το πού θα κατευθυνθεί η αλλαγή τους μορφής των εργαλείων 

απορρέει από την εμπειρία των ιδιαίτερων δυσκολιών που προκύπτουν όταν 

χρησιμοποιούνται στην αμετάβλητη μορφή τους (Κ/1: 312-313). 

Στην απλή εργασιακή διαδικασία είχαμε εντοπίσει ως μία αφηρημένη εκδήλωση της εργασιακής 

συνείδησης την ικανότητά της να αναστοχάζεται και να αναθεωρεί βάσει των δεδομένων της 

εμπειρίας της, κυρίως μέσω της ανακοπής της εργασιακής διαδικασίας λόγω της ατέλειας των 

εργαλείων. Στην περίπτωση του βιοτεχνικού καταμερισμού η δυνατότητα αυτή εμφανίζεται στη 

γενικότητά της και αποτυπώνεται στον τρόπο αλλαγής και προσαρμογής των εργαλείων. Η εργασιακή 

συνείδηση εμφανίζεται εδώ σε διευρυμένη μορφή ως εμπειροτεχνική. Επιπλέον, στη διαδικασία 

τελειοποίησης των εργαλείων, η κριτική εντοπίζει και «έναν από τους υλικούς όρους των 

μηχανημάτων, καθένα από τα οποία αποτελείται από ένα συνδυασμό απλών εργαλείων» (Κ/1: 313).  

   

Τέλος, παρατηρούμε και μεταβολές σχετικές με το χώρο και το χρόνο. Επισημαίνουμε μόνο τις πιο 

σημαντικές:  

α) η βιοτεχνία «μειώνει τον χωρικό διαχωρισμό μεταξύ των ιδιαίτερων παραγωγικών φάσεων του 

προϊόντος» (Κ/1: 315),  

β) ομοίως και για το χρόνο, καθώς ο «χρόνος μετάβασής του [προϊόντος, Ν. Φ.] από το ένα στάδιο 

στο άλλο συντομεύεται … Ως εκ τούτου παρέχονται περισσότερα έτοιμα εμπορεύματα στο ίδιο 

χρονικό διάστημα» (Κ/1: 315-316),  
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γ) σημαντικό είναι επίσης ότι οι «διάφορες κλιμακούμενες διαδικασίες από χρονικά επάλληλες 

καθίστανται χωρικά παράλληλες» (Κ/1: 316). Αυτό επιτρέπει στην πρώτη ύλη να αντιστοιχηθεί με 

τον «πανταχού παρών» συνολικό εργάτη, καθώς υφίσταται και αυτή «ταυτόχρονα σε όλες τις 

παραγωγικές φάσεις» (Κ/1: 316),  

δ) τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ακόλουθη μαρξική παρατήρηση στο 24ο κεφάλαιο για την 

τοπικότητα των νεοϊδρυμένων βιοτεχνιών: «Η νέα βιοτεχνία εγκαταστάθηκε σε εξαγωγικά λιμάνια ή 

σε σημεία της υπαίθρου που ήταν εκτός του ελέγχου των παλαιών πόλεων και του συντεχνιακού 

καθεστώτος του» (Κ/1: 705).  

Η επαναστατική της φύση φαίνεται εδώ να υποδηλώνεται από το ότι, από τη σκοπιά των υφιστάμενου 

τότε κοινωνικο-πολιτικού καθεστώτος, εμφανιζόταν ως «παράνομη» και ως εκ τούτου 

αυτοεξορίστηκε σε γεωγραφικούς τόπους προς αποφυγή κοινωνικών τριβών και διοικητικών ελέγχων.    

 

Η δεύτερη πτυχή της διαδικασίας επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, αυτό που 

ονομάσαμε «αντικειμενοποίηση», αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τη μορφή της ενότητας 

που επιτυγχάνεται υπό τη μορφή του συνειδησιακού ελέγχου εντός του βιοτεχνικού καταμερισμού της 

εργασίας. Θα μπορούσε αρχικά να γίνει λόγος εδώ για μια εσωτερίκευση της αναγκαιότητας επιβολής 

του αξιακού νόμου, όπως αποτυπώνεται στην έννοια του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου. Ο Marx 

σημειώνει, ότι είναι «σαφές ότι αυτή η άμεση εξάρτηση των εργασιών και συνεπώς των εργατών 

μεταξύ τους αναγκάζει κάθε μεμονωμένο άτομο να χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του μόνο τον 

αναγκαίο χρόνο, και έτσι γεννιέται μια τελείως διαφορετική συνέχεια, ομοιομορφία, κανονικότητα 

και τάξη» (Κ/1: 316) σε σχέση με την αυτοτελή χειροτεχνία ή την απλή συνεργασία. Τα τυπικά αυτά 

γνωρίσματα, που υποδηλώνουν και μια πειθαρχική χροιά, εξαρτώνται ουσιωδώς από το βαθμό στον 

οποίο απορρέουν απλώς από την υλική εξάρτηση των εργασιών ή από την κεφαλαιοκρατική 

επιτήρηση της εργασιακής διαδικασίας. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μπορεί να θεωρηθούν δυνητικά 

ως μορφές αυτοπειθαρχίας, στη δεύτερη περίπτωση εισπράττονται ως εξωτερικά επιβαλλόμενοι 

καταναγκασμοί. Ακόμα σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι αυτός ο αναγκασμός της τήρησης 

του αξιακού νόμου παύει να υφίσταται απλώς υπό τη μορφή ενός εξωτερικού καταναγκασμού στον 

οποίο υπόκεινται οι ανεξάρτητοι εμπορευματοπαραγωγοί, ο οποίος επιβάλλεται μέσω του 

ανταγωνισμού, και «καθίσταται στη βιοτεχνία τεχνικός νόμος της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας» 

(Κ/1: 317). Η πειθαρχία του αξιακού νόμου παύει να λειτουργεί αποκλειστικά υπό την ασυνείδητη 

μορφή του ανταγωνισμού σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας και μετατρέπεται συγχρόνως σε τεχνική 

αρχή διεξαγωγής εντός των μεμονωμένων και διακριτών βιοτεχνικών τόπων παραγωγής. Οι τυπικές 

αξίες που είδαμε ότι παράγονται εδώ (συνέχεια, κανονικότητα, ομοιομορφία, τάξη) δύνανται να 

εναλλάσσουν το πρόσημό τους ανάλογα με τη μορφή που προσλαμβάνει η εργασιακή διαδικασία: 

αυτό ίσως μπορεί να θεωρηθεί ένα μάθημα διαλεκτικής υπό την έννοια ότι ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος 



 150 

επιβάλλει τυπικές αξίες των οποίων η μορφή δύναται να διατηρηθεί και να προσλάβει νέο χειραφετικό 

αξιακό πρόσημο στο βαθμό που απεκδύονται τη μορφή του εξωτερικά επιβαλλόμενου αναγκασμού 

και εσωτερικεύονται ως τυπικές αξίες της εργασιακής διαδικασίας. Η ίδια η επιβολή του κεφαλαίου 

όμως συμβάλλει εμμέσως σε αυτό το πειθαρχικό αποτέλεσμα, εάν και με στρεβλή μορφή λόγω της 

εκμετάλλευσης (διαδικασία αξιοποίησης).  

 

Η εσωτερίκευση αυτή επιδρά με πολλαπλό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία. Ο πρώτος είναι ότι 

κανονικοποιείται η μαθηματικοποίησή της. Παραθέτουμε το σημαντικό, σχετικό παράθεμα:  

Ο βιοτεχνικός καταμερισμός της εργασίας λοιπόν όχι μόνο απλοποιεί και ποικίλλει τα 

ποιοτικά διαφορετικά όργανα του κοινωνικού συνολικού εργάτη, αλλά δημιουργεί και μια 

μαθηματικά σταθερή σχέση για το ποσοτικό εύρος αυτών των οργάνων, δηλαδή για τον 

σχετικό αριθμό των εργατών ή για το σχετικό μέγεθος των εργατικών ομάδων σε κάθε 

ειδική λειτουργία. Μαζί με την ποιοτική διάρθρωση αναπτύσσει τον ποσοτικό κανόνα και 

την αναλογικότητα της κοινωνικής εργασιακής διαδικασίας (Κ/1: 317).  

Παρατηρούμε στο σημείο αυτό ότι η πτυχή της αντικειμενοποίησης συνδέεται με ρητό τρόπο από την 

κριτική με μια προϊούσα διαδικασία αφενός αφαίρεσης από τυχαίους παράγοντες και θεμελίωσης της 

παραγωγής σε μετρήσιμες κανονικότητες, αφετέρου ενίσχυσης της δυνατότητας συνειδητού ελέγχου 

της λόγω ακριβώς της θέσπισης αυτών των κανονικοτήτων.138  Όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, το 

ζήτημα του τυχαίου ο Marx έχει προβεί στην ακόλουθη παρατήρηση σε σχέση με την προέλευση της 

βιοτεχνίας: «Αυτός ο τυχαίος καταμερισμός της εργασίας επαναλαμβάνεται, αναδεικνύει τα ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματά του και οστεοποιείται σταδιακά σε συστηματικό καταμερισμό της εργασίας» (Κ/1: 

309). Αυτή η διαδικασία μετάβασης από την τυχαία ιστορική αφετηρία στη συστηματοποίηση της 

μορφής του καταμερισμού της εργασίας αποτυπώνει τη μετατροπή του ιστορικά τυχαίου σε ιστορικά 

αναγκαίο μέσω μιας φρονησιακής διαμεσολάβησης (αποτίμηση των πλεονεκτημάτων).  

 

Η δεύτερη επίδραση είναι εξίσου σημαντική, καθώς συνδέεται με την προϊούσα συνειδητοποίηση εκ 

μέρους του κεφαλαιοκράτη μιας βασικής διαμεσολαβητικής αιτίας επέκτασης του χρόνου 

υπερεργασίας, της μείωσης του αναγκαίου εργάσιμου χρόνου: «Η περίοδος της βιοτεχνίας … 

εκφράζει ως συνειδητή αρχή της τη μείωση του εργάσιμου χρόνου που είναι αναγκαίος για την 

παραγωγή εμπορευμάτων» (Κ/1: 319). Μπορούμε να θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι μέσω του 

κεφαλαιοκράτη που η ασυνείδητη αρχή μετατρέπεται σε τεχνικός νόμος της παραγωγής. 

 
138 Ο Sohn-Rethel (1978: 113-116) αναπτύσσει ένα ιστορικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τη μαρξική θέση: 
αυτό του Albrecht Dürer, ο οποίος προσπαθούσε να μεταδώσει στους τεχνίτες τα επιτεύγματα της εποχής, χωρίς 
ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία, λόγω αφενός του σποραδικού χαρακτήρα των επιστημονικών ανακαλύψεων και 
αφετέρου του μη επιστημονικά συγκροτημένου χαρακτήρα της παραγωγής -το επίκεντρο δεν ήταν η 
αντικειμενοποιημένη παραγωγή αλλά ο ίδιος ο εργάτης. 
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Και οι δύο αυτές επιδράσεις προκαλούν, συμφώνα με τον Marx, τη σποραδική εισαγωγή και χρήση 

των μηχανών στην παραγωγή. Η κριτική επισημαίνει ότι, παρά τη σποραδικότητα της χρήσης τους, η 

εν λόγω χρήση «προσέφερε στους μαθηματικούς εκείνης της περιόδου [17ος αιώνας, Ν.Φ] πρακτικές 

λαβές και ερεθίσματα για τη δημιουργία της σύγχρονης μηχανικής» (Κ/1: 319). Ανιχνεύουμε εδώ ένα 

σημαντικό μοτίβο της μαρξικής έκθεσης των κατηγοριών: όπως η συνεργασία προετοιμάζει τη 

μαθηματικοποίηση που απαντά στη βιοτεχνία, έτσι και η τελευταία προετοιμάζει με τη σειρά της τη 

μείζονα υλική μεταβολή της παραγωγής, την εκμηχάνισή της. Εξίσου σημαντικό είναι ότι στο 

βιοτεχνικό πλαίσιο η επιστήμη προσκαλείται και εισάγεται μέσω των αναγκών και των προβλημάτων 

της ίδιας της παραγωγής στην παραγωγική διαδικασία, με τον ίδιο τρόπο που συστηματοποιείται και 

ο αρχικά τυχαίος καταμερισμός της εργασίας. Δεδομένου ότι θα επανέλθουμε αναλυτικότερα στο 

αμέσως επόμενο κεφάλαιο στο ζήτημα της επιστήμης, περιοριζόμαστε εδώ σε λιγοστές 

προκαταρκτικές παρατηρήσεις.139 Η επιστήμη ως μορφή διανοητικής εργασίας αποτελεί την 

ολοκληρωμένη μορφή της συνείδησης τόσο ως ικανότητας προεννόησης μορφών όσο και ως 

ικανότητας αναθεώρησης και αναστοχασμού. Αυτό οφείλεται στο ότι συστηματοποιεί και θέτει 

κανόνες βασισμένη τόσο στην ενδελεχή διερεύνηση και γνώση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων 

των υλικών και των αιτιωδών συναφειών τους όσο και στην εμπειρική τους επαλήθευση ή διάψευση 

μέσω της εφαρμογής αυτών των κανόνων (τεχνολογία).140 Η μετάβαση από τη σποραδική χρήση των 

μηχανών στη γενίκευσή τους αποτελεί και το τελευταίο και σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων που εξετάζει ενδελεχώς η κριτική στο σχετικό 13ο 

κεφάλαιο, αμέσως μετά την εξέταση της βιοτεχνίας. Η εγγενής σύνδεση της επιστήμης με την 

παραγωγική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως η μέγιστη ιστορική καινοτομία του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής, καθώς τον διακρίνει ρητά από κάθε προηγούμενο τρόπο παραγωγής. Αυτό δεν 

αφορά μόνο την τεχνική διάσταση όπως αποτυπώνεται στη συνένωση της εργασιακής διαδικασίας με 

τις φυσικές επιστήμες (Κ/3: 337), αλλά και την αξιακή διάσταση όπως αναδεικνύεται ιδιαίτερα στις 

κοινωνικές επιστήμες και αποτυπώνεται τόσο στα αξιακά αιτήματα της κλασσικής πολιτικής 

 
139 Η βιβλιογραφία για τον τρόπο πραγμάτευσης της επιστήμης στο Κεφάλαιο από τον Marx θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι είναι περιορισμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει απόπειρες ανάδειξης του 
ζητήματος. Ενδεικτικά πρβλ. Rosenberg (1974) (1976), Sprinzak (1975), Thomas (1976), Perelman (1978), 
Little (1987). Για την σύνδεση της προβληματικής της κριτικής της πολιτικής οικονομίας με την επιστήμη και 
την απόρριψη θετικιστικών ερμηνειών πρβλ. Sayer (1979: 105-109) και Γκιούρας (2018: 166-172). 
140 Για την ιστορική καταγωγή του όρου «τεχνολογία» και την πραγμάτευσή της από τον Marx βλ. Γκιούρας 
(2018: 173-179). Για τη διάκριση των εννοιών τεχνικής και τεχνολογίας πρβλ. Frison (1988) (1993α) (1993β) 
(1998) και Τύμπας (2018). Ο τελευταίος επιχειρεί μεταξύ άλλων την τοποθέτηση της τεχνικής στο επίπεδο της 
υλικότητας και της τεχνολογίας στο επίπεδο της κεφαλαιακής μορφής «η «τεχνική» παραπέμπει στη διαδικασία 
παραγωγής προϊόντων, η «τεχνολογία» στην ίδια διαδικασία ως παραγωγή υπεραξίας» (2018: 225). Με βάση 
το επιχείρημα που αρθρώνεται στην παρούσα διατριβή κάτι τέτοιο κρίνεται εσφαλμένο καθώς η τεχνολογία 
εμπίπτει και στο πεδίο της υλικότητας. 
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οικονομίας όσο και στο χειραφετικό αίτημα της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Ο Marx παρατηρεί 

σχετικά ότι η επιστήμη της πολιτικής οικονομίας αναπτύχθηκε ως διακριτός κλάδος την ιστορική 

περίοδο της βιοτεχνίας (Κ/1: 334). Αυτή η παρατήρηση σχετίζεται με τη μαρξική αντίληψη ότι η 

επιστήμη της πολιτικής οικονομίας καθίσταται πραγματική επιστήμη μόνο όταν περνά από την 

εξέταση των φαινομένων της κυκλοφορίας στα φαινόμενα της παραγωγής (Κ/3: 426), πέρασμα που 

γνωρίζουμε ότι ο Marx συνδέει με τη γένεση της κλασσικής πολιτικής οικονομίας.141 Για την κριτική 

της πολιτικής οικονομίας η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την εργασιακή διαδικασία αποτελεί 

αναγκαίο όρο για τη διατύπωση του χειραφετικού αιτήματος, γεγονός που αναδεικνύει εκ νέου την 

ιστορικότητά του. Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ενώ η φυσικο-επιστημονική 

συνείδηση συνιστά την ολοκληρωμένη μορφή συνείδησης στην τεχνική της διάσταση, η ίδια η κριτική 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτοκατανοείται ως η ολοκληρωμένη μορφή συνείδησης στην αξιακή της 

διάσταση: ως κριτική προεννοεί τις πραγματικά δυνητικές μορφές που ανιχνεύονται στο αντικείμενο, 

στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, και αιτείται στη βάση του αξιακού τους χαρακτήρα την 

αναθεώρησή του.        

 

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η δεύτερη πτυχή της επαναστατικοποίησης των 

παραγωγικών δυνάμεων, η αντικειμενοποίηση, παραμένει ανολοκλήρωτη στο παρόν επίπεδο 

ανάλυσης. Αυτό διαπιστώνεται με σημαντικές μαρξικές διατυπώσεις. Έτσι, «[σ]ύνθετη ή απλή, η 

εκτέλεση παραμένει χειροτεχνική και συνεπώς εξαρτημένη από τη δύναμη, τη δεξιότητα, την 

ταχύτητα, τη σιγουριά του μεμονωμένου εργάτη στη διαχείριση του εργαλείου του» (Κ/1: 310). Υπό 

αυτό το πρίσμα, η παραγωγική διαδικασία παραμένει εγκλωβισμένη στην απροσδιοριστία 

υποκειμενικών παραγόντων και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά επιστημονική ανάλυση 

της παραγωγικής διαδικασίας. Όπως σημειώνεται: 

[η] χειροτεχνία παραμένει η βάση. Αυτή η στενή τεχνική βάση αποκλείει την πραγματικά 

επιστημονική ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς κάθε επιμέρους διαδικασία 

την οποία διατρέχει το προϊόν πρέπει να είναι διεκπεραιώσιμη ως χειροτεχνική επιμέρους 

εργασία (Κ/1: 310). 

Συγχρόνως όμως, είδαμε ότι είναι αυτή η στενή τεχνική βάση που προετοιμάζει τη γενικευμένη  

εισαγωγή των μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία και τη σύνδεση επιστήμης και παραγωγής. 

Μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι, πέρα από την προετοιμασία των υλικών διαδικασιών και 

όρων, είναι ακριβώς τα όρια της εμπειροτεχνικής συνείδησης που δημιουργούν την πρόσκληση και 

υποδοχή της επιστημονικής ανάλυσης στη διαδικασία παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία της 

 
141 Ενδεικτικά, στα Grundrisse ο Marx εξαίρει την συνεισφορά του Smith: «Είταν τεράστια πρόοδος όταν ο 
Άνταμ Σμιθ απόρριψε κάθε συγκεκριμένο καθορισμό της πλουτοπαραγωγικής δραστηριότητας-εργασία απλά 
και μόνο, όχι μόνο μεταποιητική ή εμπορική εργασία, ή γεωργική εργασία, αλλά τόσο η μια όσο και η άλλη» 
(Gr/1: 69). 
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παραγωγής δημιουργεί και θέτει προβλήματα τα οποία δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν με 

εμπειροτεχνικό τρόπο.  

 

3.3.2 Η αντιθετικότητα της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης: αξιακή δυνητικότητα και χωρισμοί 
 
Η αντιθετικότητα της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης αναδεικνύεται με σαφήνεια μέσα από τη 

σύγκριση στην οποία προχωρά η μαρξική ανάλυση ανάμεσα στον κοινωνικό καταμερισμό της 

εργασίας και στο βιοτεχνικό καταμερισμό (4ο υποκεφάλαιο του 12ου κεφαλαίου). Στη σύγκριση αυτή 

είναι δυνατόν να εντοπιστούν δύο σημαντικές στιγμές στις οποίες ανιχνεύεται δυνητικά ο 

χειραφετικός ορίζοντας της κριτικής: 

 

Η πρώτη αφορά τη διαφορά του τρόπου διαμεσολάβησης στα δύο είδη του καταμερισμού. Η κρίσιμη 

συνθήκη είναι εδώ ο τρόπος λειτουργίας του χρήματος.142 Πιο συγκεκριμένα, ενώ στον κοινωνικό 

καταμερισμό της εργασίας το χρήμα εμφανίζεται ως εσωτερικός όρος για την κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων των ανεξάρτητων παραγωγών, στο βιοτεχνικό τίθεται ως εξωτερικός όρος για τη 

δημιουργία της συνδυασμένης εργασιακής δύναμης (Κ/1: 325). Όπως και στη συνεργασία, έτσι και 

στο βιοτεχνικό καταμερισμό η κριτική διαβλέπει τη δυνατότητα από-εμπορευματοποίησης της 

ανταλλαγής και τη θεώρησή της ως ανταλλαγή της εργασιακής ύλης σε αντίθεση με τις εγχρήματες 

σχέσεις των ανεξάρτητων εμπορευματοπαραγωγών.143  

 

Η δεύτερη στιγμή αναφέρεται στη μορφή του ελέγχου που καθιστούν αναγκαίο οι δύο μορφές του 

καταμερισμού. Οι αντιθέσεις που χρησιμοποιεί εδώ η κριτική στις διατυπώσεις της μπορούν να 

θεωρηθούν ως ενδείξεις ανάμεσα στην αξιακή δυνητικότητα που δημιουργεί ο κεφαλαιοκρατικός 

τρόπος παραγωγής και στην ιστορική πραγματικότητα που επιβάλλει. Παραθέτουμε τους όρους τριών 

αντιθέσεων, με τους πρώτους να αφορούν το βιοτεχνικό καταμερισμό και τους δεύτερους τον 

κοινωνικό:  

1. «Σιδερένιος νόμος της αριθμητικής αναλογίας» σε αντίθεση με το «παρδαλό παιχνίδι της 

«συγκυρίας και της αυθαιρεσίας» [ελαφρώς τροποποιημένη σύνταξη, Ν.Φ],  

 
142 Για το γεγονός ότι οι σχέσεις που δεν διαμεσολαβούνται από το χρήμα αναπτύσσονται ως εγγενή όρια του 
κεφαλαίου πρβλ. Δρόσος (1990: 148-163). 
143 Πρβλ. Νουτσόπουλος, 2005: 145 όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται: «ενώ η επικοινωνία των δρώντων στην 
επιφάνεια της κοινωνίας έχει ως συγκροτησιακό όρο το χρήμα ως μέσο κυκλοφορίας (κοινωνικός 
καταμερισμός της εργασίας), για την κατασκευή της κατηγορίας «καταμερισμός της εργασίας στο εργοστάσιο» 
έχουμε την άρση του όρου. Το χρήμα, με άλλα λόγια, δεν μεσολαβεί την ανταλλαγή δραστηριοτήτων εντός του 
εργοστασίου». Η διαφορά βρίσκεται εδώ στο γεγονός ότι αυτή τη κίνηση την εντοπίζουμε ήδη από τη βιοτεχνία 
και όχι από το επίπεδο ανάλυσης του εργοστασίου, κάτι που αποδεικνύει ότι αυτή η σχέση διαπερνά τις 
μεθόδους άντλησης σχετικής υπεραξίας εν γένει. 
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2. «κανόνας ο οποίος … τηρείται a priori» σε αντίθεση με την επίδρασή του στον κοινωνικό «a 

posteriori ως εσωτερική, βωβή φυσική αναγκαιότητα»,  

3. «άνευ όρων εξουσία του κεφαλαιοκράτη» σε αντίθεση με την αποκλειστική αναγνώριση της 

αρχής του ανταγωνισμού ή, με άλλη διατύπωση, «δεσποτεία του βιοτεχνικού καταμερισμού» 

σε αντίθεση με την «αναρχία του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας» (Κ/1: 326).  

Και η μαρξική κριτική καταλήγει σε μια διατύπωση που, λόγω της εξαιρετικής σημασίας της, την 

παραθέτουμε ολόκληρη:  

Ως εκ τούτου η ίδια αστική συνείδηση που υμνεί τον βιοτεχνικό καταμερισμό της 

εργασίας, την ισόβια προσάρτηση του εργάτη σε μια λεπτομερή ασχολία και την άνευ 

όρων υποταγή των μερικών εργατών στο κεφάλαιο ως μια οργάνωση της εργασίας η οποία 

αυξάνει την παραγωγική δύναμή της καταγγέλει εξίσου έντονα κάθε συνειδητό κοινωνικό 

έλεγχο και ρύθμιση της κοινωνικής παραγωγικής διαδικασίας ως παρέμβαση στα 

απαραβίαστα δικαιώματα της ιδιοκτησίας, στην ελευθερία και στην αυτοκαθοριζόμενη 

“ιδιοφυία” του ατομικού κεφαλαιοκράτη. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι οι 

ενθουσιώδεις απολογητές του εργοστασιακού συστήματος δεν βρήκαν να πουν τίποτε 

χειρότερο ενάντια σε κάθε γενική οργάνωση της κοινωνικής εργασίας από το ότι αυτή θα 

μετέτρεπε τη συνολική κοινωνία σε εργοστάσιο (Κ/1: 326).                       

Οι διατυπώσεις αυτές χρήζουν ορισμένων ερμηνευτικών διευκρινίσεων: 

α. Πρώτον, η προβληματική του κανόνα και του νόμου συνδέεται ρητά με το πρόβλημα του 

συνειδητού ελέγχου της κοινωνικής παραγωγής και ο όρος «a priori» υποδεικνύει ρητά προς αυτήν 

την κατεύθυνση, καθώς φαίνεται να αποτελεί την κοινωνικοποιημένη μορφή του αφηρημένου a priori 

που συναντήσαμε στην απλή εργασιακή διαδικασία. Συναντήσαμε αυτό το πρόβλημα στο όγδοο 

κεφάλαιο, αλλά είναι σημαντικό ότι το μαρξικό επιχείρημα επανέρχεται στο εν λόγω πρόβλημα. Δεν 

μπορούμε να θεωρήσουμε αυτήν την επάνοδο ως μια απλή επανάληψη, αλλά, αντιθέτως, θεωρούμε 

ότι προστίθενται εδώ νέοι προσδιορισμοί. Η δυνατότητα συνειδητής ρύθμισης της συνολικής 

κοινωνίας ετέθη, έστω και μερική μορφή, με τη συνειδητή ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας. Άρα το 

νέο στοιχείο δεν αφορά το επίπεδο αφαίρεσης που παραμένει το ίδιο: πρόκειται για τη συνειδητή 

ρύθμιση σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας. Οι αναλύσεις του καταμερισμού διαφοροποιούνται από τις 

αναλύσεις της εργάσιμης ημέρας σε δύο σημεία: αφενός τίθεται το πρόβλημα της συνειδητής 

ρύθμισης όχι μόνο σε σχέση με το συνολικό εργάσιμο χρόνο, αλλά σε σχέση με τον αναγκαίο χρόνο 

εργασίας μέσα από την εσωτερίκευσή του στο πεδίο της παραγωγής, που τον μετατρέπει σε συνειδητή 

αρχή· αφετέρου, η συνειδητή ρύθμιση δεν αφορά μόνο το χρόνο εργασίας εν γένει, ανεξαρτήτως της 

μορφής του (συνολικός ή αναγκαίος), αλλά τις ίδιες τις υλικές διαδικασίες της παραγωγής που 

συνοψίζονται στην προβληματική της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτό 
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αφορά και τις δύο διαδικασίες της επαναστατικοποίησης, τόσο την κοινωνικοποίηση της υλικότητας 

όσο και την αντικειμενοποίησή της που ενισχύουν τη δυνατότητα του συνειδητού ελέγχου.  

β. Δεύτερον, ο Marx αντιπαραθέτει τη μορφή του βιοτεχνικού με τη μορφή του κοινωνικού 

καταμερισμού της εργασίας με όρους δανεισμένους από την πολιτική θεωρία και ειδικότερα τη θεωρία 

πολιτευμάτων: δεσποτεία και αναρχία.144 Οι δύο αυτές πολιτικές μορφές εμφανίζονται ως πλήρως 

αντιθετικές: η εμπρόσωπη αρχή του ενός ανδρός αντιπαραβάλλεται με την απουσία κάθε αρχής. 

Ωστόσο, και οι δύο πηγάζουν και αποτελούν εκδήλωση της κυρίαρχης αστικής αρχής της ατομικής 

ιδιοκτησίας, η οποία εμφανίζεται ως δεσποτεία στον τόπο παραγωγής και ως αναρχία σε επίπεδο 

συνολικής κοινωνίας. Συνεπώς, υπό αυτούς τους όρους ο Marx φαίνεται να συνοψίζει την 

αντιφατικότητα της ίδιας αυτής αρχής: η ελευθερία της ατομικής ιδιοκτησίας μορφοποιείται 

συγχρόνως και ως δεσποτεία και ως αναρχία.145 

γ. Τρίτον, αυτή η αντιφατικότητα είναι εγγενώς εγγεγραμμένη στην αστική συνείδηση υπό την 

έννοια ότι τη συγκροτεί. Συναντάμε νωρίτερα, για παράδειγμα στο σκηνοθετημένο διάλογο στο όγδοο 

κεφάλαιο, ειρωνικές διατυπώσεις σχετικές με αυτή την αντιφατικότητα, όπως: «Μπορεί να είσαι 

υπόδειγμα πολίτη, μπορεί να είσαι μέλος του συλλόγου για την κατάργηση του βασανισμού των ζώων 

και επιπλέον μπορεί να σε περιβάλλει η φήμη της αγιότητας, αλλά στο πράγμα το οποίο 

αντιπροσωπεύεις απέναντί μου δεν χτυπά καμία καρδιά στο στήθος του» (Κ/1: 205-206). Εδώ όμως η 

αστική συνείδηση εμφανίζεται ικανή να υπερασπίζεται τις δύο ακραία αντιθετικές πολιτικές μορφές 

της δεσποτείας και της αναρχίας· να υμνεί τη δεσποτεία στον τόπο παραγωγής και να καταγγέλλει ως 

δεσποτική παρέμβαση της κοινωνίας την προσπάθεια συνολικής συνειδητής ρύθμισης· να υμνεί, 

μπορούμε να συμπληρώσουμε εμείς εδώ, την ελευθερία ως αναρχία σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας, 

αλλά να καταγγέλλει ως αναρχία τη δυνατότητα ελευθερίας στην παραγωγή. Υπό αυτή την έννοια, η 

αστική συνείδηση ως αντιφατική διακρίνεται κατ’ ανάγκη από εκλεκτικισμό και ασυνέπεια. Τέλος, η 

καταληκτική πρόταση του παραπάνω παραθέματος αναδεικνύει τη χειραφετική διάσταση του 

μαρξικού επιχειρήματος. Η δυνατότητα παρερμηνείας αυτής της καταληκτικής πρότασης πηγάζει από 

τον ειρωνικό τόνο που υιοθετεί και εδώ ο Marx. Η ορθή ερμηνεία πρέπει να λάβει υπόψη της τη 

μαρξική χρήση του όρου «απολογητές». Ο όρος δεν αποδίδεται συλλήβδην στο σύνολο της αστικής 

πολιτικής οικονομίας, αλλά περιορίζεται στην επονομαζόμενη από τον Marx χυδαία ή αγοραία 

πολιτική οικονομία (Κ/1: 179, 189, 500, 573). Αντιθέτως, όσον αφορά την κλασική πολιτική 

 
144 Πρβλ. Starosta (2016: 248) όπου σχολιάζεται η αντίφαση μεταξύ της «συνειδητοποίησης της εκπολιτιστικής 
αποστολής του κεφαλαίου» και των πολιτικών μορφών που τη διαθλούν. 
145 Ο Marcuse (χ. χρ.: 91-94) έχει προσεγγίσει το ζήτημα των μορφών εξουσίας στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 
παραγωγής. Θεωρεί εν γένει ότι στην μορφή του κεφαλαίου επανακάμπτει η ιστορικά ξεπερασμένη σχέση 
«κυρίου και δούλου». Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο μαρξικό χωρίο περί δεσποτείας και αναρχίας θεωρεί ότι 
δείχνει το βαθμό στον οποίο είναι ριζωμένη «στη φύση του καπιταλιστικού προτσές η τυπικά για την κατοπινή 
περίοδο ανορθολογική προσωποποίηση των εξουσιών». 
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οικονομία, ο Marx αναφέρεται στην ύπαρξη αγοραίων στοιχείων στην ανάλυσή της ενώ, κατά τα 

άλλα, αναγνωρίζει τους κλασικούς ως «κριτικούς οικονομολόγους» (ΘΥ/3: 571). Στην περίπτωση της 

αγοραίας όμως πρόκειται πάντα για εξωραϊσμό «προς όφελος της κυρίαρχης τάξης» (ΘΥ/3: 570). Η 

σαφέστερη διατύπωση απαντά στον Επίλογο της δεύτερης έκδοσης, συνοψίζοντας τις εξελίξεις στο 

επιστημονικό πεδίο μετά την επαναστατική κρίση του 1830:  

Σήμανε η νεκρώσιμη καμπάνα της επιστημονικής αστικής οικονομίας. Δεν επρόκειτο 

πλέον για το αν αυτό ή εκείνο το θεώρημα είναι αληθές, αλλά για το αν είναι ωφέλιμο ή 

επιβλαβές για το κεφάλαιο …. Στη θέση της ανιδιοτελούς έρευνας ήρθαν οι πληρωμένοι 

καβγάδες, στη θέση της απροκατάληπτης επιστημονικής έρευνας ήρθε η κακή συνείδηση 

και η κακή πρόθεση της απολογητικής (Κ/1: 729).       

Παρατηρούμε εδώ ότι σε επίπεδο επιστημονικής συνείδησης εμφανίζεται η αντίθεση επιστήμης και 

απολογητικής. Η αποκορύφωση της αγοραίας απολογητικής θεωρείται η επονομαζόμενη «καθηγητική 

μορφή» (ΘΥ/3: 570), την οποία ο Marx συνδέει με τον Roscher,146 στον οποίο και αναφέρονται οι 

παραπομπές 22 (Κ/1: 179) και 30 (Κ/1: 189), και στον οποίο παράλληλα μπορεί να καταλογιστεί η 

επιστήμη ως απολογητική. Η ερμηνεία του καταληκτικού χωρίου λοιπόν πρέπει να εννοηθεί ως εξής: 

Η βαρύτερη κατηγορία που απευθύνει η πλέον εκφυλισμένη επιστημονικά θεωρητική συνείδηση της 

αστικής οικονομίας προκειμένου να αποκρούσει το χειραφετικό αίτημα του συνειδητού σχεδιασμού 

είναι ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη συνολική κοινωνία σε εργοστάσιο.147 

 

Μια τέτοια ερμηνεία του χωρίου αυτού υποστηρίζεται και από την άμεση συνέχεια του μαρξικού 

κειμένου. Ο Marx, σε μια προσφιλή του μεθοδολογική κίνηση, στρέφεται στο ζήτημα της 

ιστορικότητας του κεφαλαιοκρατικού αλληλοκαθορισμού σχεδιασμένης δεσποτείας και ασχεδίαστης 

αναρχίας, συγκρίνοντας την κεφαλαιοκρατική κοινωνία με προαστικές κοινωνίες. Σε αυτές τις 

τελευταίες απαντά η σύνδεση σχεδιασμένης και εξουσιαστικής οργάνωσης σε επίπεδο συνολικής 

κοινωνίας, που βασιζόταν στην «κοινοκτημοσύνη του εδάφους, στην άμεση σύνδεση 

αγροκαλλιέργειας και χειροτεχνίας και σε έναν σταθερό καταμερισμό της εργασίας που, σε περίπτωση 

ίδρυσης νέων κοινοτήτων, χρησιμεύει ως σχέδιο και ως σχεδιάγραμμα» (Κ/1: 326-327). Η σύγκριση 

ιστορικότητας προαστικού και κεφαλαιοκρατικού είναι ακριβώς που αναδεικνύει και την 

ιστορικότητα του χειραφετικού αιτήματος, υποδεικνύοντας την έμπροσθεν ιστορική του κατεύθυνση 

και αποκλείοντας τον αξιακό προσανατολισμό προς το παρελθόν. 

 
146 Για μια σύγκριση των μεθόδων του Marx και του Roscher στο επίπεδο των διδακτορικών διατριβώς τους 
πρβλ. Giouras (2014).  
147 Αντίστοιχη κατηγορία, υπό διαφορετικό πρίσμα βέβαια, είχε αποδώσει και ο Adorno στον Marx, ότι δηλαδή 
«ο Μαρξ ήθελε να κάνει ολόκληρο τον κόσμο ένα τεράστιο εργοτάξιο», όπως παρατίθεται στο Jay 2009: 57. Η 
παρατήρηση αυτή του Adorno φαίνεται να απωθεί τον ελευθεριακό χαρακτήρα της εργασιακής 
δραστηριότητας.   
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Ωστόσο, οι δυσχέρειες συγκρότησης χειραφετικής συνείδησης από το εργασιακό υποκείμενο 

συνδέονται αναπόσπαστα με τη βάθυνση των χωρισμών που αναπτύσσονται στο επίπεδο ανάλυσης 

του καταμερισμού της εργασίας. Είναι κυρίως αυτή η βάθυνση, και όχι τόσο ο φετιχισμός του 

κεφαλαίου, που αποτελεί, σε αυτό το σημείο της ανάλυσης, νέα εξέλιξη σε σχέση με τη συνεργασία. 

Όσον αφορά το φετιχισμό ισχύει και στον καταμερισμό η γενική αρχή της συνεργασίας ότι «η 

παραγωγική δύναμη που πηγάζει από το συνδυασμό των εργατών εμφανίζεται ως παραγωγική δύναμη 

του κεφαλαίου» (Κ/1: 330). Η βάθυνση αφορά δύο διαδικασίες:  

α. την περαιτέρω διαίρεση του εργασιακού σώματος και  

β. το χωρισμό των πνευματικών δυνάμεων της παραγωγής από το εργασιακό υποκείμενο.  

Όσον αφορά τη διαίρεση, ο Marx σημειώνει ότι «[η] καθαυτό βιοτεχνία δεν υποτάσσει απλώς τον 

προηγουμένως αυτοτελή εργάτη στο πρόσταγμα και στην πειθαρχία του κεφαλαίου [ενν. όπως 

συμβαίνει στη συνεργασία, Ν.Φ], αλλά επιπλέον δημιουργεί μια ιεραρχική διάρθρωση μεταξύ των 

ίδιων των εργατών» (Κ/1: 330).148 Αυτή η ιεραρχική διάρθρωση οφείλεται στα διαφορετικά κόστη 

εκπαίδευσης που απαιτούνται για την επιτέλεση των επιμέρους λειτουργιών των μερικών εργατών 

που συνιστούν μέλη του συνολικού εργάτη. Τα κόστη αυτά διαφοροποιούν και τις αξίες των 

αντίστοιχων εργασιακών δυνάμεων, με αποτέλεσμα η βιοτεχνία να «αναπτύσσει … μια ιεραρχία των 

εργασιακών δυνάμεων στην οποία αντιστοιχεί μια κλίμακα εργατικών μισθών» (Κ/1: 320). Πέραν 

αυτού όμως, η κορύφωση αυτής της κίνησης δεν αφορά απλώς την ιεραρχική διαβάθμιση του 

εργασιακού σώματος, αλλά, όπως σημειώνεται, τη γένεση της ίδιας της τάξης των ανειδίκευτων 

εργατών, οι οποίοι αποκλείονταν από τα προ-αστικά χειροτεχνικά εργαστήρια που ήταν οργανωμένα 

σε συντεχνιακή βάση. Η συνέπεια είναι «ο απλός χωρισμός των εργατών σε ειδικευμένους και 

ανειδίκευτους» (Κ/1: 321).149 

 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο εξελίξεις σε σχέση με τη διαίρεση που απαντά για πρώτη φορά 

στη συνεργασία. Πρώτον, στη συνεργασία η διαίρεση του εργασιακού σώματος λαμβάνει τη μορφή 

του προσεταιρισμού εργασιακών δυνάμεων από το κεφάλαιο, το οποίο έλκει, τρόπον τινά, εργασιακές 

δυνάμεις από το εργασιακό σώμα με το να τους αναθέτει αναγκαίες λειτουργίες στην παραγωγική 

διαδικασία (διεύθυνση - επιτήρηση/εποπτεία) και να τους αποκόπτει έτσι από αυτό. Αντιθέτως, στην 

 
148 Ο Foucault (2011: 251) παρατηρεί ότι «ο καταμερισμός της εργασίας και η εκπόνηση πειθαρχικών μεθόδων 
διατήρησαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ τους». 
149 Με αφορμή αυτό το σημείο ο Basso (2015: 126) αναφέρει ότι «[υ]πάρχει διαχωρισμός όχι μόνο μεταξύ των 
εργαζομένων και του συνολικού μηχανισμού, αλλά και ένας αμοιβαίος διαχωρισμός μεταξύ των ατόμων που 
υπάρχουν στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα: πράγματι, ο ανταγωνισμός μέσα στον καπιταλισμό χαρακτηρίζεται 
από εξαναγκασμό, που απορρέει από μια απόκλιση συμφερόντων που δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω μιας λογικής 
της διαμεσολάβησης. Αυτή η πίεση συνδέεται στενά με το σχηματισμό μάζας ανειδίκευτων εργαζομένων». 
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περίπτωση του βιοτεχνικού καταμερισμού, το κεφάλαιο αφενός διευρύνει την υλική βάση της 

εκμετάλλευσης ενσωματώνοντας πρότερα αποκλεισμένες εργασιακές δυνάμεις (ανειδίκευτη 

εργασία), αφετέρου η εν λόγω ενσωμάτωση επενεργεί διαιρετικά ως προς το ίδιο το εργασιακό σώμα. 

Εδώ δεν αποσπά δυνάμεις από το εργασιακό σώμα, αλλά ενσωματώνει με διαιρετικό τρόπο δυνάμεις 

σε αυτό. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι αυτή η διαίρεση επενεργεί με αντίστοιχο τρόπο και 

όσον αφορά το συνειδησιακό ορίζοντα των διαφόρων κατηγοριών των εργατών. Δεύτερον, 

αναδεικνύεται στην περίπτωση του βιοτεχνικού καταμερισμού η σημασία της εκπαίδευσης ως 

λειτουργικής αρχής διαίρεσης και ανισότητας των εργασιακών δυνάμεων, γεγονός που αποτυπώνεται 

και στους μισθούς.150 Υποστηρίξαμε νωρίτερα (3.3) ότι η ιδιάζουσα αρχή του βιοτεχνικού 

καταμερισμού της εργασίας ως μεθόδου απόσπασης σχετικής υπεραξίας αποτελεί το γεγονός ότι, 

ανεξάρτητα από το φθήνεμα των εμπορευμάτων, συμβάλλει στην ίδια την πτώση της αξίας του 

εμπορεύματος «εργασιακή δύναμη». Αυτό επιτυγχάνεται ακριβώς μέσω των διαφοροποιημένων 

εκπαιδευτικών κοστών. Όπως σημειώνεται: 

Για τους τελευταίους [ενν. τους ανειδίκευτους, Ν.Φ] εκμηδενίζονται τα έξοδα μαθητείας, 

για τους πρώτους [ενν. τους ειδικευμένους, Ν.Φ] μειώνονται σε σύγκριση με το 

χειροτέχνη, λόγω της απλοποιημένης λειτουργίας. Και στις δύο περιπτώσεις πέφτει η αξία 

της εργασιακής δύναμης […]. Η σχετική απαξίωση της εργασιακής δύναμης που 

προέρχεται από την έκπτωση ή τη μείωση των εξόδων μαθητείας περιλαμβάνει αυτομάτως 

υψηλότερη αξιοποίηση του κεφαλαίου, διότι οτιδήποτε συντομεύει τον αναγκαίο χρόνο 

για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης επεκτείνει την επικράτεια της 

υπερεργασίας (Κ/1: 321).      

 

Η δεύτερη διαδικασία είναι ο χωρισμός των πνευματικών δυνάμεων από το εργασιακό σώμα. Ο εν 

λόγω χωρισμός υποδηλώνεται ήδη στο ότι ο συνολικός εργάτης χαρακτηρίζεται σαν «ένας 

παραγωγικός μηχανισμός τα όργανα του οποίου είναι άνθρωποι» (Κ/1: 310) και ο οποίος «ανήκει στον 

κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 330). Στο ακόλουθο παράθεμα, ο Marx παρουσιάζει αναλυτικά αυτή τη 

διαδικασία:  

Οι γνώσεις, η κρίση και η βούληση που αναπτύσσει ο αυτοτελής αγρότης ή χειροτέχνης, 

έστω και σε μικρή κλίμακα, … απαιτούνται πλέον μόνο για το σύνολο του εργαστηρίου. 

Οι πνευματικές δυνάμεις της παραγωγής διευρύνουν την κλίμακά τους σε μια πλευρά 

επειδή εξαφανίζονται σε πολλές πλευρές. Αυτό που χάνουν οι μερικοί εργάτες 

συγκεντρώνονται απέναντί τους στο κεφάλαιο. Αποτελεί προϊόν του βιοτεχνικού 

 
150 Από την άλλη, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της έρευνας (4.3), η 
εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί ως αξιακό περιεχόμενο προκειμένου η εργατική τάξη να επανιδιοποιηθεί 
χρόνο υπερεργασίας. Ο Γράβαρης (1994:10) αναπτύσσει την προβληματική της επανιδιοποίησης της 
υπερεργασίας διαμέσου της εκπαίδευσης υπό την προοπτική της αστικής πολιτικής οικονομίας.  
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καταμερισμού της εργασίας το να αντιπαρατίθενται οι πνευματικές δυνάμεις της υλικής 

διαδικασίας παραγωγής στους εργάτες ως ξένη ιδιοκτησία και ως δύναμη που τους 

κατεξουσιάζει. Αυτή η διαδικασία χωρισμού ξεκινά στην απλή συνεργασία, όπου ο 

κεφαλαιοκράτης αντιπροσωπεύει απέναντι στους μεμονωμένους εργάτες την ενότητα και 

τη βούληση του κοινωνικού εργασιακού σώματος. Αναπτύσσεται στη βιοτεχνία, η οποία 

ακρωτηριάζει τον εργάτη σε μερικό εργάτη. Ολοκληρώνεται στη μεγάλη βιομηχανία, η 

οποία διαχωρίζει την επιστήμη ως αυτοτελή παραγωγική δύναμη από την εργασία και την 

εξαναγκάζει [να υπαχθεί] στην υπηρεσία του κεφαλαίου (Κ/1: 331).151 

 

Ο συνδυασμός αυτών των δύο διαδικασιών διαίρεσης και χωρισμού πάνω στην εμπειροτεχνική βάση 

του καταμερισμού έχουν επιπτώσεις στη συνειδησιακή συγκρότηση των εργατών της αντίστοιχης 

ιστορικής περιόδου.152 Μπορούμε να διακρίνουμε εδώ δύο σημαντικές περιπτώσεις.  

α. Η πρώτη έλκεται από την διαίρεση και την ιεραρχική διάρθωση των εργατών που καθιστούν 

«την έλλειψη κάθε ανάπτυξης ειδικότητα» (Κ/1: 321). Σε συνδυασμό με το χωρισμό των πνευματικών 

δυνάμεων από το εργασιακό σώμα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την ένταξη των ανειδίκευτων 

στο εργασιακό υποκείμενο, αλλά και εργατών με διανοητική ατέλεια σε αυτό. Όπως σημειώνει ο 

Marx, «στα μέσα του 18ου αιώνα ορισμένες βιοτεχνίες χρησιμοποιούσαν κατά προτίμηση 

μισοηλίθιους για ορισμένους απλούς χειρισμούς, οι οποίοι όμως αποτελούσαν βιομηχανικά μυστικά» 

(Κ/1: 331).153 Η μαρξική ανάλυση παραπέμπει εδώ σε αντίστοιχες αναλύσεις του Σκωτικού 

διαφωτισμού (A.Ferguson, A.Smith),154 με στόχο να αναδείξει την ακραία μορφή που δύναται να 

 
151 Σχολιάζοντας αυτό το χωρίο ο Basso (2015: 127) σημειώνει ότι «[ο]ι «πνευματικές δυνάμεις» της 
παραγωγής, με τον στενά κοινωνικό της χαρακτήρα, ανήκουν τώρα στο κεφάλαιο: σχηματίζουν μια κοινωνική 
δύναμη ξένη για τους εργάτες ως μεμονωμένα άτομα. Ο Μαρξ αναδημιουργεί αυτή τη διαδικασία ιστορικά, 
από τη γένεσή της ως απλής συνεργασίας έως την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και την πλήρη επέκταση στη 
σύγχρονη βιομηχανία. Το ζήτημα των διαιρέσεων παίρνει ολοένα και πιο έντονες διαστάσεις στη σύγχρονη 
βιομηχανία». Το τελευταίο σημείο αυτής της θέσης θα επιχειρήσουμε να υποστηρίξουμε διεξοδικά στο επόμενο 
κεφάλαιο. Βλ. 4.2. 
152 Ο Starosta (2016: 249) ερμηνεύοντας αυτό το χωρισμό επικεντρώνεται στο γεγονός ότι «ο άμεσος 
παραγωγός χάνει ακόμα περισσότερο την παραγωγική συνείδηση της ενότητας της εργασιακής διαδικασίας με 
το συνολικό εμπόρευμα». 
153 Στη βιοτεχνική κεφαλαιοκρατική παραγωγή παρατηρούμε μια μυστικοπάθεια, μια απόπειρα απόκρυψης της 
γνώσης που διασφαλίζει την διατήρηση του κέρδους στις εν λόγω βιοτεχνίες. Αντίθετα, όταν περνάμε στον 
ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής η γνώση γενικεύεται, δημοσιοποιείται κάτι που αποδεικνύεται από 
τις Διεθνείς Εκθέσεις, όπου παρουσιάζονται τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα: «στην ιστορική συγκυρία της 
ανάδυσης της “μεγάλης βιομηχανίας”, οπότε και εμφανίζεται η έννοια “τεχνολογία” σε διαλεκτική σχέση με 
την εμφάνιση της έννοιας “επιστήμη”, στήνονται οι πρώτες Διεθνείς Εκθέσεις … αυτές καθορίζονται από την 
επίδειξη (έκθεση) των πιο νέων μηχανών, μια σκηνοθετημένη επίδειξη μηχανών» Τύμπας (2018: 224).  
154 Για την πραγμάτευση του καταμερισμού της εργασίας από τους Smith και Ferguson ενδεικτικά πρβλ. Brewer 
(1986), Hamowy (1968), Mizuta (1981). Για την σχέση Smith, Ferguson και Marx ειδικά πάνω στα προβλήματα 
που προκύπτουν από τον καταμερισμό της εργασίας πρβλ. Hill (2007). 
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λάβει η διαδικασία ένταξης ανειδίκευτων εργατών. Το κεφάλαιο φτάνει ιστορικά στο σημείο όχι μόνο 

να αξιοποιεί εργάτες ελλιπούς συνειδησιακής ικανότητας, αλλά ταυτόχρονα να τους παράγει μέσω 

του βιοτεχνικού καταμερισμού και να τους θέτει ως όρο της παραγωγικής εκμετάλλευσης και του 

ανταγωνισμού. Η «παθολογική» άγνοια τίθεται εδώ από το κεφάλαιο ως όρος απόκρυψης και 

μονοπώλησης της βιομηχανικής γνώσης.  

β. Η δεύτερη περίπτωση είναι σημαντικότερη, καθώς αφορά αυτό που θα μπορούσαμε να 

αποκαλέσουμε το γενικό τύπο της εργασιακής συνείδησης στο επίπεδο ανάλυσης του βιοτεχνικού 

καταμερισμού που είναι συντηρητικής φύσης και αφορά τον ειδικευμένο χειροτεχνικό εργάτη. Στην 

παραγωγή αυτού του τύπου συγκλίνουν συνδυαστικά τόσο η ιεραρχική διαίρεση όσο και η 

εμπειροτεχνική βάση του καταμερισμού. Ως υπόστρωμα για τη διαμόρφωση αυτής της συντηρητικής 

εργασιακής συνείδησης λειτουργεί η ίδια η εμπειροτεχνική βάση του καταμερισμού της εργασίας. 

Όπως σημειώνει ο Marx, «σύνθετη ή απλή, η εκτέλεση παραμένει χειροτεχνική και συνεπώς 

εξαρτημένη από τη δύναμη, τη δεξιότητα, την ταχύτητα, τη σιγουριά του μεμονωμένου εργάτη στη 

διαχείριση του εργαλείου του» (Κ/1: 310). Ο συντηρητισμός βρίσκει εδώ το θεμέλιό του στον 

εμπειρικό τρόπο μεταβίβασης των αποκτημένων δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά: «Επειδή όμως 

συμβιώνουν πάντοτε διαφορετικές γενιές εργατών και συνεπιδρούν ταυτόχρονα στις ίδιες βιοτεχνίες, 

σύντομα σταθεροποιούνται, σωρεύονται και μεταβιβάζονται οι τεχνικές δεξιότητες που έχουν 

αποκτηθεί με αυτό τον τρόπο» (Κ/1: 311). Ενδεικτικό αυτής της συντηρητικής κατεύθυνσης είναι το 

ότι η μαρξική ανάλυση συγκρίνει αυτή τη διαδικασία ισόβιας προσάρτησης του μερικού εργάτη στο 

ιδιαίτερο επάγγελμά του με «τη ροπή προηγούμενων κοινωνιών να καταστήσουν κληρονομικά τα 

επιτηδεύματα», που στις προαστικές κοινωνίες είχαν σαν αποτέλεσμα είτε την κληρονομικότητα των 

καστών (περίπτωση της Ινδίας) είτε την αποκλειστικότητα των συντεχνιών (περίπτωση Μεσαιωνικών 

πόλεων στην Ευρώπη) (Κ/1: 311). Η ουσία του συνειδησιακού συντηρητισμού έγκειται εδώ αφενός 

στον παραδοσιακό τρόπο μεταβίβασης των δεξιοτήτων και αφετέρου στην εθιμική διαμόρφωση της 

μερικής εργασιακής λειτουργίας: «Η ιστορία της καθαυτό βιοτεχνίας δείχνει πως ο ιδιόμορφος 

καταμερισμός της εργασίας της αποκτά τις κατάλληλες μορφές του αρχικά εμπειρικά … κατόπιν όμως 

… προσπαθεί να διατηρήσει παραδοσιακά τη μορφή που έχει αποκτήσει» (Κ/1: 333).  Από μιαν άλλη 

σκοπιά, ο συντηρητισμός εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ατελούς αντικειμενοποίησης της 

διαδικασίας επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς ο συνολικός μηχανισμός της 

που λειτουργεί δεν κατέχει κανέναν «αντικειμενικό σκελετό ανεξάρτητο από τους εργάτες» (Κ/1: 

337). Με άλλα λόγια, αρνητικά μπορεί να υποστηριχτεί η αδυνατότητα συγκρότησης επαναστατικής 

συνείδησης σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης.   

 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει όμως και από τη στάση που τηρεί η μαρξική κριτική απέναντι στο 

φαινόμενο της αντίστασης των ειδικευμένων εργατών και των συνεπειών του. Όπως σημειώνεται, την 
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περίοδο της βιοτεχνίας «το κεφάλαιο παλεύει συνεχώς με την ανυποταξία των εργατών» (Κ/1:337). 

Προκαταρκτικά πρέπει να επισημανθεί ότι η μαρξική κριτική δεν καταδικάζει πουθενά το φαινόμενο 

της αντίστασης των εργατών, ακόμα κι όταν αυτή παίρνει μια μορφή και κατεύθυνση που δεν 

συμπορεύεται με το χειραφετικό ορίζοντά της. Θα υποστηρίζαμε ότι, ακόμα και τότε, η αντίσταση 

των εργατών εμφανίζεται δικαιολογημένη στα μάτια της κριτικής ως αναγκαία μορφή προάσπισης 

του βιοτικού επιπέδου των εργατών που τίθεται υπό απειλή. Υπάρχουν βέβαια μαρξικά χωρία στα 

οποία μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Marx αποδέχεται μια αντίληψη που θα υποστήριζε 

ότι κάποιες γενιές εργατών πρέπει να «θυσιαστούν» στο βωμό της κοινωνικής ανάπτυξης (ενδεικτικά 

πρβλ. ΘΥ/2: 134-135)·155 στο Κεφάλαιο αυτή η ερμηνευτική μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

καταρρίπτεται.156 Παρόλα αυτά, η στάση συγκαταβατικότητας από τη μεριά της κριτικής δεν την 

οδηγεί στην υιοθέτηση κάθε κατεύθυνσης της εργατικής αντίστασης.157 Το ακόλουθο σημαντικό 

χωρίο, που αναφέρεται στον αντιθετικό τρόπο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων από το 

κεφάλαιο, επιδέχεται παρερμηνείας προς την κατεύθυνση της λογικής της αναγκαίας θυσίας: «Ενώ 

λοιπόν από τη μία πλευρά εμφανίζεται ως ιστορική πρόοδος και ως αναγκαία στιγμή ανάπτυξης στη 

διαδικασία οικονομικής διαμόρφωσης της κοινωνίας, από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ως μέσο 

πολιτισμένης και εκλεπτυσμένης εκμετάλλευσης» (Κ/1: 334). Παρερμηνεία θα ήταν εδώ, κατά τη 

γνώμη μας, η κρίση περί ιστορικής προόδου και αναγκαιότητας του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής της πρώτης πρότασης του χωρίου να ερμηνευθεί ως εάν να υποκρύπτει μια κεκαλυμμένη 

τελεολογική αντίληψη της ιστορίας εκ μέρους του Marx, υπό την έννοια ότι δεδομένου του 

προοδευτικού αυτού χαρακτήρα, η κριτική επιδοκιμάζει εμμέσως τη «θυσία» των προηγούμενων 

γενιών εργατών, θεωρώντας μάταιη κάθε αντίσταση. Αυτό όμως θα σήμαινε, εκτός των άλλων, 

παραβίαση του ορίζοντα των ιστορικά δρώντων ατόμων και εργαλειοποίησή τους από την κριτική 

χάριν της ιστορικής προόδου. Υποστηρίζουμε εδώ ότι μια τέτοια ερμηνεία είναι εσφαλμένη. Είδαμε 

αφενός ότι στην κριτική του στους ουτοπικούς σοσιαλιστές ο Marx δεν θέλει να θυσιάσει τους 

καρπούς της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης, την πρόοδο των παραγωγικών δυνάμεων την οποία θεωρεί 

όρο και περιεχόμενο της χειραφέτησης. Η αποδοχή αυτής της προόδου όμως δεν σημαίνει την 

καταδίκη των ιστορικών μορφών εργατικής αντίστασης, αλλά τον επαναπροσανατολισμό της 

 
155 Για τη λουκατσιανή οπτική της λογικής της θυσίας αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο Wittfogel 
ανατρέχει σε αυτή χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του τις μαρξικές αναλύσεις στον κεφαλαιοκρατικό βιοτεχνικό 
καταμερισμό για την εξέταση του πολιτικού πρβλ. την κριτική του Ψυχοπαίδη (1994: 229-231). 
156 Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αποβληθεί απολύτως αφού «[μ]ε την ανάπτυξη της 
κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στη διάρκεια της βιοτεχνικής περιόδου η κοινή γνώμη στην Ευρώπη απέβαλε 
και τα τελευταία υπολείμματα αιδούς και ευσυνειδησίας» (Κ/1: 712). Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι στη βιοτεχνία, 
το κεφάλαιο έχει εντείνει σε τέτοιο βαθμό την εκμετάλλευση, ώστε οι εργάτες δεν έχουν άλλη εναλλακτική 
πέραν της αντίστασης.  
157 Ομοίως είδαμε νωρίτερα (παρόν κεφάλαιο, 3.1.2) ότι ο Marx αντιμετωπίζει κριτικά θεωρητικές 
τοποθετήσεις παρά το ότι τίθενται υπέρ του προλεταριακού συμφέροντος.  
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κατεύθυνσής τους στις δυνητικότητες του παρόντος.158 Ακόμα και στην ακραία περίπτωση των 

Λουδιτών, που στράφηκαν εναντίον των ίδιων των μηχανών, η στάση του παραμένει στάση 

συγκατάβασης και διαφωτισμού.          

 

Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην προσπάθεια του ήδη σχετικά απαξιωμένου 

ειδικευμένου εργάτη να οχυρωθεί στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ο βιοτεχνικός 

καταμερισμός της εργασίας. Η προσπάθεια αυτή οχύρωσης αναδεικνύεται μέσα από τις συνέπειες της 

αντίστασής του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται: 

α) για την παρεμπόδιση ενσωμάτωσης των ανειδίκευτων εργατών στην παραγωγή ο αριθμός των 

οποίων «παραμένει πολύ περιορισμένος λόγω της υπέρτερης επιρροής των επιδέξιων» (Κ/1: 337) 

β) για την παρεμπόδιση ενσωμάτωσης της γυναικείας και της παιδικής εργασίας στην παραγωγική 

διαδικασία, που κατέστη δυνατή λόγω της διαφοροποίησης των παραγωγικών απαιτήσεων 

(διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και δύναμης) (Κ/1: 337)  

γ) για την επιμονή τους σε ξεπερασμένους θεσμούς όπως η αναγκαία περίοδος μαθητείας ως όρου για 

την πρόσληψή τους (Κ/1: 337).  

 

Συνεπώς, ο Marx εστιάζει κριτικά αφενός στη μερικότητα της αντίστασης που πήρε τη μορφή 

ενδοεργατικού ανταγωνισμού και αφετέρου στην οχύρωση σε μια μορφή παραγωγής που παράγει και 

ενεργοποιεί συντηρητικά συνειδησιακά αντανακλαστικά.159 Εξ αυτού και το αντιθετικό συμπέρασμα 

που συνάγει η κριτική με τη μετάβαση στις μηχανές: «Με τον τρόπο αυτό, από τη μία πλευρά 

παραμερίζεται το τεχνικό θεμέλιο της ισόβιας προσάρτησης του εργάτη σε μία επιμέρους λειτουργία. 

Από την άλλη πλευρά, πέφτουν οι φραγμοί που επέβαλλε η ίδια αυτή αρχή στην κυριαρχία του 

κεφαλαίου» (Κ/1: 338). Η άρση των υλικών όρων συγκρότησης της συντηρητικής εργασιακής 

συνείδησης και προοπτικά η άρση της τελευταίας και η ανάδυση μιας νέας, επαναστατικής εργασιακής 

συνείδησης συνδέονται από την κριτική με την απόλυτη κυριαρχία του κεφαλαίου.  

     

 
158 Ο Sayers (1987: 22) λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι οι συνήθειες των εργατών διαμορφώνονται από 
την ίδια την παραγωγική διαδικασία σημειώνει σχετικά ότι και η αντίσταση των εργατών ακολουθεί την ίδια 
την διαδικασία διαμόρφωσης, κάτι που απορρέει από την σκοποθεσία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής: «Σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανικής κοινωνίας, οι άνθρωποι από τις προ-καπιταλιστικές 
κοινωνίες είναι “αναξιόπιστοι” και “τεμπέληδες»” στερούνται “πειθαρχίας” και “ενέργειας”. Αυτά είναι 
συμβάντα που σημειώθηκαν από συγγραφείς των πιο διαδεδομένων ηθικών προοπτικών. Ωστόσο, δεν φωτίζει 
την προβληματική μας να βλέπουμε αυτά τα ζητήματα με ηθικούς όρους· γιατί αυτό που αυτές οι παρατηρήσεις 
καθιστούν σαφές είναι ότι οι στάσεις και οι συνήθειες της εργασίας είναι τελικά ένα προϊόν και μια 
αντανάκλαση του τρόπου παραγωγής στον οποίο εμφανίζονται». 
159 Για τον Calhoun (1982: 95-126) η κοινότητα και η παράδοση ως προπύργιο της αντίστασης των εργατών 
συνδέεται στενά με το χαρακτήρα της παραγωγής που απειλεί την υπάρξη και την έκταση του ελέγχου της 
μορφής της παραγωγής. Αντίστοιχα πρβλ. Burawoy (1984: 249-250). 
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Η κριτική συνδέει την απόλυτη κυριαρχία του κεφαλαίου με την κορύφωση της διαδικασίας 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων που μορφοποιείται υλικά αφενός στα μηχανήματα 

και στη γενίκευση της χρήσης τους στην παραγωγή και αφετέρου την αναγκαία πρόσδεση της 

επιστήμης σε αυτήν. Αυτό σημαίνει για εμάς την περαιτέρω παρακολούθηση των εξελίξεων που 

πραγματοποιούνται στο επίπεδο τόσο της κοινωνικοποίησης της υλικότητας όσο και της 

αντικειμενοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Σημαίνει επίσης για εμάς και την περαιτέρω 

διερεύνηση των δυσχερειών (χωρισμοί και διαιρέσεις) που ανακύπτουν στο επίπεδο της μεγάλης 

βιομηχανίας, η οποία όμως καθιστά συγχρόνως δυνατή την επαναστατικοποίηση της εργασιακής 

συνείδησης. Η εξέταση αυτών των προβλημάτων αποτελεί αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Μηχανές και αντικειμενική δυνατότητα παραγωγής επαναστατικής συνείδησης 
 

Εισαγωγή 
 
Η επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, η οποία αναλύεται και αναπτύσσεται στην 

έννοια και στις μεθόδους άντλησης σχετικής υπεραξίας, ολοκληρώνεται για την κριτική στο κεφάλαιο 

περί μηχανημάτων. Στην έννοια της σχετικής υπεραξίας παρακολουθήσαμε αφενός το γενικό 

περίγραμμα της επαναστατικοποίησης των όρων παραγωγής. Αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο 

μηχανισμός της σχετικής υπεραξίας μπορεί να ερμηνευθεί συγχρόνως ως μέθοδος αύξησης της 

(σχετικής) υπεραξίας και ως μηχανισμός παραγωγής ελευθερίας. Οι δύο διαστάσεις της 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων που εντοπίσαμε, η κοινωνικοποίηση των 

εργασιακών όρων και του εργασιακού υποκειμένου και η αντικειμενοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας, αναπτύσσονται από την κριτική, αν και με διαφορετική βαρύτητα όπως είδαμε, κατά 

μήκος όλων των μεθόδων παραγωγής σχετικής υπεραξίας. Με την ανάπτυξη της μεγάλη βιομηχανίας 

και των μηχανημάτων ολοκληρώνεται από τυπική άποψη η ανάλυση της παραγωγής σχετικής 

υπεραξίας. Αυτό σημαίνει για εμάς ότι εδώ καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση του αντιθετικού 

τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται οι δύο αυτές διαστάσεις. Ως εκ τούτου καθίσταται δυνατό να 

ανιχνεύσουμε παράλληλα τα περιεχόμενα του χειραφετικού προγράμματος της κριτικής. Αυτό 

σημαίνει, επίσης, ότι σε αυτό το κεφάλαιο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που 

κορυφώνονται οι δύο διαστάσεις της επανάστασης στον τρόπο παραγωγής, η κοινωνικοποίηση και η 

αντικειμενοποίηση. Σημαίνει, τέλος, ότι θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε ότι μόνο εδώ, στον πλήρως 

αναπτυγμένο ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, τίθενται οι αντικειμενικοί όροι για τη 

συγκρότηση επαναστατικής συνείδησης.  

 

Τα τρία βασικά πεδία στα οποία θα εστιάσει η ανάλυσή μας αφορούν: 

α. πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται στα μηχανήματα η κορύφωση της 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων αρχικά ως διαδικασία αντικειμενοποίησης, 

γεγονός που συνδέεται πρωτίστως και εγγενώς με την εισαγωγή της επιστήμης στην 

παραγωγή, 

β. δεύτερον, δεδομένου ότι η συνολική διαδικασία επαναστατικοποίησης λαμβάνει χώρα 

με αντιθετικό τρόπο, καθώς είναι εξ αρχής υπαγμένη στην κεφαλαιακή μορφή, θα 

ανακατασκευάσουμε την άλλη διάσταση της διαδικασίας επαναστατικοποίησης, την 

κοινωνικοποίηση, όπως αποτυπώνεται αφενός στην ενσωμάτωση νέων εργασιακών δυνάμεων 
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στο εργασιακό υποκείμενο, αφετέρου στις νέες διαιρέσεις που προκύπτουν σε αυτό 

δυσχεραίνοντας τη διαδικασία ενιαίας συνειδησιακής συγκρότησης της εργατικής τάξης, 

γ. τέλος, από τη συνολική θεώρηση αυτής της αντιθετικής διαδικασίας αναδεικνύονται για την 

κριτική υλικές δυνατότητες οι οποίες, ενώ αποτελούν ιστορικούς όρους αναπαραγωγής της 

κεφαλαιακής μορφής, συλλαμβάνονται και ως δυνητικοί δείκτες διάρρηξης της εν λόγω 

μορφής και χειραφέτησης από αυτήν. Υπό αυτή την έννοια, αποτελούν το βασικό περιεχόμενο 

της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας και δύνανται να 

εκληφθούν ως το υλικό προς ιδιοποίηση πλαίσιο από τη σκοπιά του εργασιακού υποκειμένου. 

Εδώ μπορεί να εντοπιστεί η υλική, αντικειμενική δυνατότητα συγκρότησης επαναστατικής 

συνείδησης.   

 

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά ο Marx το κεφάλαιο περί μηχανημάτων είναι χαρακτηριστικός. Η πρώτη 

πρόταση του σχετικού κεφαλαίου παραπέμπει στην ακόλουθη ρήση του J. S. Mill: «[ε]ίναι αμφίβολο 

αν όλες οι μέχρι σήμερα μηχανικές εφευρέσεις ελάφρυναν τον καθημερινό μόχθο οποιουδήποτε 

ανθρώπινου όντος» (Κ/1: 339). Από το μαρξικό σχολιασμό που ακολουθεί αυτήν την τοποθέτηση του 

Mill συνάγονται δύο σημαντικά, εισαγωγικά σημεία:  

α. το πρώτο είναι ότι επιβεβαιώνεται η κρισιμότητα που αποδίδει η κριτική στο 

μεθοδολογικό εργαλείο της διάκρισης μορφικού και υλικού, καθώς σημειώνεται ευθύς ότι η 

ελάφρυνση «δεν είναι επ’ ουδενί ο σκοπός των κεφαλαιοκρατικά χρησιμοποιούμενων 

μηχανημάτων» (Κ/1: 339). Η διττή αυτή οπτική που υιοθετεί η κριτική αναδεικνύει την 

αντιθετικότητα της συνολικής διαδικασίας, 

β. το δεύτερο σημείο είναι ακριβώς ότι η αντιθετικότητα αυτή εμφανίζεται στον τρόπο 

πραγμάτωσης της αξιακής δυνητικότητας των μηχανημάτων.160 Με δεδομένο ότι τα 

μηχανήματα «αποτελούν ένα μέσο παραγωγής υπεραξίας» (Κ/1: 339 & 964), η αξιακή 

δυνητικότητά τους δεν ακυρώνεται στο παρόν, αλλά μορφοποιείται στρεβλά.  Ο Marx 

εξειδικεύει εδώ το γενικό σχήμα που έχει αναπτύξει στην έννοια της σχετικής υπεραξίας, με 

 
160 Αυτή η αντιθετικότητα καταδεικνύεται στη βιβλιογραφία από διατυπώσεις όπως:  «Το μεγαλύτερο δίλημμα 
που αντιμετωπίζει ο νεωτερικός εργάτης είναι η μηχανή. Είναι φιλικό εργαλείο ή εχθρός που αντικαθιστά την 
εργασία του ανθρώπινου χεριού; Στην οικονομική ιστορία της ειδικευμένης ανθρώπινης εργασίας, η μηχανή 
που εμφανίστηκε αρχικά σαν φίλος κατέληξε εχθρός» Sennett (2011: 75). Στο κεφάλαιο για τις μηχανές ο 
Sennett (2011: 75-104) εξετάζει τις μηχανές εντός του νεωτερικού πλαισίου, δηλαδή από το 17ο αιώνα μέχρι 
και τις αρχές του 20ου. Αντίστοιχα ο Caffentzis (2013:142) αναφέρει ότι τη δεκαετία του 1960 «τα αυτιά των 
ανθρώπων της γενιάς μου βομβαρδίζονταν από τα λεγόμενα πληθώρας οικονομολόγων, κοινωνιολόγων και 
μελλοντολόγων. Όπως μας έλεγαν τότε, στην κοινωνία του μέλλοντος οι μηχανές θα αναλάμβαναν τις πιο 
επαναληπτικές και εντατικές εργασίες και η εργάσιμη ημέρα θα μειωνόταν σε τέτοιο βαθμό που το υπαρξιακό 
μας πρόβλημα δεν θα ήταν πλέον πως να αντέξουμε την εργάσιμη ημέρα, αλλά πως να γεμίσουμε τον ελεύθερο 
χρόνο μας». 
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άλλα λόγια, ότι πρόκειται για διαδικασία παραγωγής ελεύθερου χρόνου. Στη σχετική 

υποσημείωση παρατηρεί ότι ο «Mill θα έπρεπε να είχε πει: “of any human being not fed by 

other people’s labour” [οποιουδήποτε ανθρώπινου όντος που δεν ζει από την εργασία των 

άλλων], διότι τα μηχανήματα έχουν αναμφισβήτητα αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των 

επιφανών αργόσχολων» (Κ/1: 339). Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεθοδολογικές 

κινήσεις για τον τρόπο ανάδειξης της αξιακής δυνητικότητας των μηχανημάτων: 

i. Η πρώτη αναφέρεται στην κατάδειξη της στρεβλής πραγμάτωσής της: τα 

μηχανήματα, αντί να ελαφραίνουν το μόχθο του εργασιακού υποκειμένου, παράγουν 

επιφανείς αργόσχολους. Αντί να παράγουν ελευθερία, με την κρίσιμη υπόμνηση που 

απευθύνει ο Marx στον Mill, την παράγουν στρεβλά και αντιθετικά. 

ii. Η δεύτερη έγκειται στην κρίσιμη διάκριση υλικού και μορφικού, που επιτρέπει 

στην κριτική να απομονώσει τα στοιχεία εκείνα που, παρά το ότι αποτελούν ιστορικό 

δημιούργημα του κεφαλαίου, εντάσσονται στους υλικούς όρους της παραγωγής. Αυτό 

σχετίζεται με την ιστορικότητα του ίδιου του επιπέδου αφαίρεσης στο οποίο κινείται 

εδώ η μαρξική ανάλυση και το οποίο διαφοροποιεί ουσιωδώς την, από τυπική άποψη, 

ομοιόμορφη γενική αφαίρεση από τη μορφή, αφαίρεση που επιτρέπει τη διάκριση 

υλικού και μορφικού: αυτό διαφοροποιεί την ιστορικότητα που ενέχεται στην απλή 

εργασιακή διαδικασία από αυτήν που ενέχεται στο επίπεδο αφαίρεσης που 

αναπτύσσεται η γενίκευση των μηχανημάτων. Αυτό είναι το νόημα της μαρξικής 

διατύπωσης ότι οι μέθοδοι παραγωγής σχετικής υπεραξίας -η συνεργασία, ο 

καταμερισμός και η μεγάλη βιομηχανία- αποτελούν περαιτέρω αναπτύγματα της 

εργασιακής διαδικασίας (CW/30: 260) , περαιτέρω αναπτύγματα της υλικότητας.161 Η 

εν λόγω διαφοροποίηση ιστορικότητας αποτυπώνεται στη διαφοροποίηση του 

τροπικού προσανατολισμού που καθιστά τον εν λόγω προσανατολισμό εφικτό. Ενώ 

δηλαδή η εργασιακή διαδικασία συνδέεται με μια απροσδιόριστη ιστορικότητα που 

καθιστά αφηρημένα δυνατό το σύνολο των κοινωνικών μορφών, η περίπτωση των 

μηχανημάτων συνδέεται με την πραγματική δυνατότητα μετάβασης σε μια μελλοντική 

χειρεφετική κοινωνική μορφή, οι όροι της οποίας διαπιστώνονται από την κριτική ως 

ήδη παρόντες. Η ίδια η διατύπωση περί «των κεφαλαιοκρατικά χρησιμοποιούμενων 

μηχανημάτων» (Κ/1: 339) μας επιτρέπει να αναστοχαστούμε μια διαφορετική χρήση 

των μηχανημάτων, κάτι όμως που δεν αφορά τον παροντικό ορίζοντα, όπως εσφαλμένα 

υπονοείται στη ρήση του Mill, αλλά τη σύνδεση των αντικειμενικών δυνατοτήτων του 

παρόντος με το μέλλον (και εντός της έκθεσης μέλλει να αναδειχθεί στις αναλύσεις του 

 
161 Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο συλλογικός τόμος Zimbalist (επ.) (1979) όπου πτυχές της βιομηχανίας 
στον εικοστό αιώνα εξετάζονται ως αναπτύξεις της εργασιακής διαδικασίας. 
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13ου κεφαλαίου). Αυτή η δυνατότητα δηλώνεται στο κείμενο αφενός με διατυπώσεις 

που διακρίνουν τη μορφική σκοπιά από την υλική μέσα από την αντιπαράθεση 

ανάμεσα στην κεφαλαιοκρατική χρήση και την κάθε δυνατή χρήση των μηχανημάτων. 

Αφετέρου δηλώνεται με ρητό τρόπο στην ακόλουθη μαρξική διατύπωση, η οποία 

προστίθεται σαν υποσημείωση στο σώμα του Κεφαλαίου στη δεύτερη έκδοση: «[σ]ε 

μια κομμουνιστική κοινωνία τα μηχανήματα θα είχαν ένα τελείως διαφορετικό πεδίο 

δράσης απ’ ό,τι στην αστική κοινωνία» (Κ/1: 359). Ως εκ τούτου, η δυνατότητα για 

την κριτική να σκεφτεί τη διάρρηξη του κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα συνδέεται 

εγγενώς με την ανάπτυξη των μηχανημάτων. Αυτή η διαλεκτική εννόηση της 

πραγματικής κίνησης τονίζεται με εμφατικό τρόπο ήδη στα Grundrisse, όπου 

σημειώνεται ότι «το κεφάλαιο χρησιμοποιεί τη μηχανή μόνο στο βαθμό που αυτή 

επιτρέπει στον εργάτη να δουλέψει μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του για το κεφάλαιο 

… Μ’ αυτή τη διαδικασία μειώνεται πραγματικά στο ελάχιστο η εργασία που 

χρειάζεται για την παραγωγή ενός ορισμένου αντικειμένου, αλλά μόνο για να 

αξιοποιηθεί η μέγιστη ποσότητα εργασίας στο μέγιστο αριθμό τέτοιων αντικειμένων. 

Η πρώτη πλευρά έχει σημασία, γιατί εδώ το κεφάλαιο -χωρίς καμιά τέτοια πρόθεση- 

μειώνει την ανθρώπινη εργασία, τη δαπάνη δύναμης, στο ελάχιστο. Απ' αυτό θα 

επωφεληθεί η απελευθερωμένη εργασία, και αποτελεί τον όρο για την απελευθέρωση 

της» (G/2: 535). Από το εν λόγω χωρίο διαφαίνεται ότι η μελλοντική πραγματοποίηση 

της αξιακής δυνητικότητας δεν προϋποθέτει απλώς την απελευθέρωση της εργασίας· 

πολύ περισσότερο προϋποθέτει να αναστοχαστούμε τον παροντικό όρο παραγωγής της 

σχετικής υπεραξίας συγχρόνως ως παροντικό όρο αυτής της απελευθέρωσης και ως 

σκοπό προς πραγμάτωση, αντιστρέφοντας έτσι τη στρεβλή πραγμάτωσή του, 

γ. το τρίτο σημείο σχετίζεται με την παρατήρηση ότι ενώ στη βιοτεχνία «η ανατροπή του 

τρόπου παραγωγής … έχει ως αφετηρία την εργασιακή δύναμη» (Κ/1: 339), στη μεγάλη 

βιομηχανία αφετηρία αποτελεί το μέσο εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας της 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων εδώ είναι πρωτίστως η διάσταση της 

αντικειμενοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, η εγγενής σύνδεση της παραγωγής με την 

επιστήμη. Το σημείο αυτό μας εισάγει στο διπλό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει αρχικά 

ο Marx, αφενός το πρόβλημα ορισμού του μηχανήματος, δηλαδή της εννοιολογικής του 

διάκρισης από το χειροτεχνικό εργαλείο, και αφετέρου στον τρόπο μετάβασης από το δεύτερο 

στο πρώτο.  

 

Η διάρθρωση λοιπόν αυτού του κεφαλαίου θα γίνει με βάση τους τρεις άξονες που επισημάναμε 

παραπάνω, που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά σε τρία υποκεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 
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Στο πρώτο υποκεφάλαιο (4.1), αξιοποιώντας τη διάκριση υλικότητας και μορφής, που στο κεφάλαιο 

περί μηχανημάτων αποκτά την πλήρως ανεπτυγμένη αποτύπωσή της, θα εστιάσουμε, από την πλευρά 

της υλικότητας, στη διαδικασία της αντικειμενοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας όπως αυτή 

εκφράζεται στον χαρακτήρα του μηχανήματος και της επιστήμης ως μορφής συνείδησης που του 

αντιστοιχεί, προκειμένου να δείξουμε ότι εδώ μπορεί να εντοπιστεί μια αντίληψη για την υλική 

θεμελίωση της επανάστασης στο μαρξικό Κεφάλαιο, που αποτελεί κατά τη γνώμη μας και τη βαθύτερη 

θεμελίωσή της (ενότητα 4.1.1). Από την πλευρά της μορφής, θα επικεντρωθούμε αφενός σε μορφές 

κινήτρων που δημιουργούν τα μηχανήματα για το κεφάλαιο (ενότητα 4.1.2) και αφετέρου στις μορφές 

εξουσίας που προσλαμβάνει η κεφαλαιακή σχέση στον κατ’ εξοχήν τόπο παραγωγής των 

μηχανημάτων, στο εργοστάσιο (ενότητα 4.1.3). 

 

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο (4.2) στρεφόμαστε στον αντιθετικό τρόπο κοινωνικοποίησης του 

εργασιακού υποκειμένου. Η διαδικασία αυτή εντοπίστηκε ήδη από την αφετηρία των μαρξικών 

αναλύσεων για τις μεθόδους παραγωγής σχετικής υπεραξίας, τη συνεργασία και τον βιοτεχνικό 

καταμερισμό της εργασίας. Στον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας, η διαδικασία αυτή προσλαμβάνει 

νέες μορφές. Η αντιθετικότητα της διαδικασίας αποτυπώνεται εδώ στην προβληματική των 

δυσχερειών που αντιμετωπίζει η συνειδησιακή συγκρότηση του εργασιακού υποκειμένου. Σε μια 

πρώτη ενότητα (4.2.1) λοιπόν θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή τη 

συγκρότηση δύο φαινομένων που είναι εγγεγραμμένα στην αντιθετική διαδικασία κοινωνικοποίησης 

του εργασιακού υποκειμένου: αφενός των διαιρέσεων που αυτό υφίσταται, αφετέρου του φετιχισμού 

του κεφαλαίου. Σε μια δεύτερη ενότητα (4.2.2.), θα στραφούμε στην ανάλυση μιας επιπλέον 

δυσχέρειας που απαντά το εργασιακό υποκείμενο όσον αφορά τη συγκρότηση ταξικής συνείδησης: 

το πρόβλημα των υβριδικών μορφών παραγωγής, δηλαδή μορφών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα 

της ιστορικής διαμεσολάβησης προγενέστερων βαθμίδων παραγωγής όπως η οικοτεχνία και η 

βιοτεχνία από τη μεγάλη βιομηχανία.       

 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο (4.3) θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε ότι η μαρξική ανάλυση περί 

μηχανημάτων καταλήγει τείνοντας σε μια κορύφωση πολιτικού και αξιακού χαρακτήρα. Αυτή η 

κορύφωση, που μορφοποιείται ως διατύπωση επαναστατικών αιτημάτων, δηλαδή αιτημάτων που 

σχετίζονται με την άρση της κεφαλαιοκρατικής μορφής, αποτελεί τεκμήριο του ότι μόνο εδώ μπορεί 

να τεθεί προς συζήτηση η δυνατότητα συγκρότησης επαναστατικής συνείδησης από το εργασιακό 

υποκείμενο.     
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4.1 Υλικότητα και μορφή στην ανάπτυξη της αντικειμενοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων 
 
Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα επιδιώξουμε να αναπτύξουμε τη θέση που μόλις υποστηρίξαμε: ότι 

πυρήνας της διαδικασίας επαναστατικοποίησης εδώ είναι η διάσταση της αντικειμενοποίησης. 

Μπορεί να γίνει λόγος για μια προϊούσα αναβάθμιση αυτής της διάστασης και συγχρόνως κορύφωσή 

της όπως αποτυπώνεται στην εγγενή σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγική διαδικασία. Στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, τόσο στην ανάλυσή μας για τη συνεργασία όσο και για το βιοτεχνικό 

καταμερισμό της εργασίας, είδαμε το δισδιάστατο χαρακτήρα της επαναστατικοποίησης των 

παραγωγικών δυνάμεων (κοινωνικοποίηση και αντικειμενοποίηση). Στη συνεργασία, ως αφετηρία 

αυτής της διαδικασίας, αλλά και στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας η κριτική ανέδειξε τη 

σημασία της κοινωνικοποίησης των υλικών όρων της παραγωγής: εργασιακά μέσα, εργασιακός 

χώρος, εργασιακός χρόνος, εργασιακή δύναμη. Ο συλλογικός εργάτης (συνεργασία) και ο 

συνδυασμένος συλλογικός εργάτης (βιοτεχνικός καταμερισμός της εργασίας) αποτύπωναν αυτή τη 

διαδικασία κοινωνικοποίησης. Παράλληλα, με την περιγραφή αυτής της πρώτης διάστασης η κριτική 

ανέδειξε και τη δεύτερη. Ήδη στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας η μαθηματικοποίηση των 

σχέσεων στον τόπο της παραγωγής, τα πρώτα ίχνη της οποίας εντοπίζει η κριτική στη συνεργασία, 

αποκτά εμπειροτεχνικό χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας συνδέεται με το κατά βάση χειροτεχνικό 

θεμέλιο της βιοτεχνίας που κινητοποιεί με συγκυριακό τρόπο την επιστημονική σκέψη και επιτρέπει 

τη σποραδική εφαρμογή των παραγόμενων τεχνολογιών της στην παραγωγή. Πρέπει να παρατηρηθεί 

ότι η κορύφωση για την οποία κάνουμε λόγο εδώ συναρτάται εγγενώς και με τις δύο διαστάσεις: τόσο 

με τη γενίκευση της επιστήμης και της σύνδεσής της με την παραγωγή όσο και με τον 

κοινωνικοποιημένο χαρακτήρα της παραγωγής -η πρώτη αποκτά στη μεγάλη βιομηχανία και τα 

μηχανήματα προτεραιότητα όσον αφορά τη σημασία της. Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας εκ νέου τη 

βασική μεθοδολογική διάκριση υλικού και μορφικού θα ακολουθήσουμε τις αναλύσεις της κριτικής 

ως διαδικασία αντικειμενοποίησης των όρων παραγωγής και κορύφωσης αυτής της κίνησης. Αυτό θα 

γίνει στις εξής τρεις στιγμές: 

1. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα επικεντρωθούμε στις έννοιες του μηχανήματος και της επιστήμης 

εξετάζοντας τις επιδράσεις τους στην υλικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, σε αυτό που ο 

Marx αποκαλεί «σώμα του εργοστασίου» (Κ/1: 383). Στη μεγάλη βιομηχανία κορυφώνεται η 

επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς η κριτική καταδεικνύει την 

εσωτερική σύνδεση τριών στιγμών: πάνω στη βάση του επαναστατικού χαρακτήρα του 

μηχανισμού παραγωγής σχετικής υπεραξίας (έννοια της σχετικής υπεραξίας) εδράζονται τόσο 

μια κοινωνικοποιημένη εργασιακή δύναμη όσο και μια αντικειμενοποιημένη, ήτοι μια 

επιστημονικά διευθυνόμενη, παραγωγική διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια, μόνο εδώ μπορεί 

να τεθεί ως πραγματική δυνατότητα το ζήτημα της επαναστατικοποίησης της συνείδησης του 

εργασιακού υποκειμένου, καθώς μόνο εδώ έχουν τεθεί αντικειμενικά οι προϋποθέσεις της.     
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2.  Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η εισαγωγή και η 

γενίκευση των μηχανημάτων στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή οριοθετούν την αντίστοιχη 

κεφαλαιοκρατική τους χρήση και δημιουργούν νέα κίνητρα για την εκμετάλλευση της 

εργασιακής δύναμης από το κεφάλαιο. Επομένως παρατηρείται σε αυτό το σημείο ότι στο 

κεφάλαιο αφενός πραγματοποιείται με στρεβλό τρόπο η υλική δυνατότητα της χειραφέτησης 

που δημιουργούν τα μηχανήματα, αφετέρου διαστρέφεται πλήρως αυτή η δυνατότητα 

παρατείνοντας απεριόριστα την ίδια τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. 

3. Σε ένα τρίτο επίπεδο θα εστιάσουμε στις μορφικές στιγμές του εργοστασίου. Η κριτική 

παρακολουθεί εδώ τον τρόπο που αναπτύσσονται περαιτέρω οι εξουσιαστικές μορφές που 

εδραιώνει εντός της παραγωγικής διαδικασίας το κεφάλαιο. Όπως θα επιχειρήσουμε να 

δείξουμε, πρόκειται και εδώ για μια κορύφωση των εξουσιαστικών σχέσεων την αφετηρία των 

οποίων συναντήσαμε στη συνεργασία και στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας.     

 

4.1.1 Ο επιστημονικός χαρακτήρας της βιομηχανίας και η υλική θεμελίωση της επανάστασης 
  
Βασικός όρος για να στραφεί ο Marx στον ορισμό του μηχανήματος είναι η γενίκευση της χρήσης των 

μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία, η εκμηχάνιση της παραγωγής. Έχει προηγηθεί, όπως 

έχουμε ήδη δει, η σποραδική εισαγωγή τους στο πλαίσιο του βιοτεχνικού καταμερισμού της εργασίας, 

ο οποίος προετοιμάζει αυτή τη γενίκευση. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει εδώ η κατάτμηση της 

εργασιακής δραστηριότητας στην πλέον αναπτυγμένη μορφή της όπως εμφανίζεται στο «εργαστήριο 

παραγωγής των ίδιων των εργασιακών εργαλείων, ιδιαίτερα δε των πολυπλοκότερων εργαλείων» 

(Κ/1: 338). Υπό αυτή την έννοια, στη μετάβαση από το βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας στη 

μεγάλη βιομηχανία αποτυπώνεται η μετάβαση από την εισαγωγή και σποραδική χρήση των μηχανών 

στη γενίκευσή τους.162 Όπως σημειώνεται:      

Συναντάμε λοιπόν εδώ, στη βιοτεχνία, το άμεσο τεχνικό θεμέλιο της μεγάλης βιομηχανίας. 

Η βιοτεχνία παρήγαγε τα μηχανήματα με τα οποία η μεγάλη βιομηχανία αναίρεσε τη 

χειροτεχνική και βιοτεχνική επιχείρηση στις σφαίρες παραγωγής τις οποίες κατέλαβε 

αρχικά (Κ/1: 349).  

Καθώς αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί τη γενίκευση των μηχανημάτων καθίσταται από μεθοδολογική 

σκοπιά αναγκαίος ο ορισμός του μηχανήματος. Η απόδοση ορισμού στο μηχάνημα προσεγγίζεται 

αρχικά μέσα από την κριτική εξέταση εναλλακτικών ορισμών όπως έχουν δοθεί από Άγγλους και 

Γερμανούς επιστήμονες. Το κριτήριο των πρώτων είναι η σύγκριση απλού και σύνθετου εργαλείου, 

 
162 Ο Pasquinelli (2019: 47-48) έχει παρατηρήσει ότι ο τρόπος μετάβασης από τη βιοτεχνία στη βιομηχανία και 
από τον βιοτεχνικό καταμερισμό εργασίας στο μηχάνημα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τον Marx ήδη στα 
Grundrisse (Gr/2: 537). Στο Κεφάλαιο γίνεται συστηματική ανάλυση της γένεσης των μηχανών από τον 
βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας.  
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με το δεύτερο να ορίζεται ως μηχανή.163 Η προσέγγιση αυτή ελέγχεται από την κριτική ως τυπική, 

καθώς έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση κάθε ουσιώδους διαφορά ανάμεσα στο εργαλείο και στη 

μηχανή:  

Οι μαθηματικοί και οι μηχανικοί -αυτό το γεγονός απαντά κατ’ επανάληψη σε διάφορα 

σημεία σε Άγγλους οικονομολόγους- εξηγούν το εργαλείο ως μια απλή μηχανή και τη 

μηχανή ως ένα σύνθετο εργαλείο. Δεν βλέπουν εδώ καμία ουσιώδη διαφορά […]. Αλλά 

από την οικονομική σκοπιά η εξήγηση δεν έχει καμία αξία, διότι της λείπει το ιστορικό 

στοιχείο (Κ/1: 339-340). 

Η απάλειψη του ιστορικού στοιχείου από αυτές τις απόπειρες έχει λοιπόν σαν αποτέλεσμα την πλήρη 

σύγχυση των αντίστοιχων ορισμών του εργαλείου και της μηχανής. Από την άλλη μεριά, οι ορισμοί 

των Γερμανών εξαίρουν ως κριτήριο διάκρισης την αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασιακής 

δύναμης από μια φυσική δύναμη (Κ/1: 340).  Εδώ φαίνεται να περιλαμβάνεται εκ πρώτης όψεως στον 

ορισμό της μηχανής ως στοιχείο ιστορικότητας το στοιχείο εκείνο που διαμεσολαβεί αυτή την 

αντικατάσταση. Ωστόσο, η κριτική σπεύδει να επισημάνει  το παράδοξο αποτέλεσμα που ανακύπτει: 

τη σύγχυση των επιπέδων ιστορικότητας. Το εν λόγω κριτήριο της διάκρισης αποδεικνύεται 

εσφαλμένο, καθώς κάθε εργαλείο (συγκεκριμένα αναφέρεται το υνί) που χρησιμοποιεί ως κινητήρια 

δύναμη μια φυσική δύναμη (εν προκειμένω τα ζώα) θεωρείται μηχάνημα ενώ, αντιστρόφως, κάθε 

μηχάνημα (συγκεκριμένα αναφέρεται ο κυκλικός αργαλειός) που κινείται από το ανθρώπινο χέρι 

εκλαμβάνεται ως εργαλείο. Όπως σημειώνεται, «καθώς η χρήση ζωικής δύναμης είναι από τις 

αρχαιότερες επινοήσεις της ανθρωπότητας, [αυτό θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι] η μηχανική 

παραγωγή προηγείται της χειροτεχνικής παραγωγής» (Κ/1: 340).   

 

Σύμφωνα με το μαρξικό ορισμό «κάθε ανεπτυγμένο μηχάνημα αποτελείται από τρία ουσιωδώς 

διαφορετικά τμήματα, την κινητήρια μηχανή, το μηχανισμό μετάδοσης [κίνησης] και τέλος την 

εργαλειομηχανή ή εργασιομηχανή» (Κ/1: 340-341).164 Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί σε σχέση με 

τους προηγούμενους ορισμούς είναι ότι ο μεν πρώτος φαίνεται να αντλεί το κριτήριό του περί 

συνθετότητας εστιάζοντας στο μηχανισμό μετάδοσης ενώ ο δεύτερος εστιάζει στο τμήμα της 

κινητήριας μηχανής. Συνεπώς, αυτό που παραγνωρίζεται εντελώς και από τις δύο δέσμες ορισμών 

είναι το τρίτο τμήμα, η εργαλειομηχανή, το οποίο αναβιβάζει ο μαρξικός ορισμός σε ουσιώδες 

 
163 Ο Αξελός (2000: 113) σημειώνει ότι η «μηχανή είναι κατά κάποιον τρόπο η σύνθεση όλων των εργαλείων: 
τα εμπεριέχει και κάνει με συνθετικό τρόπο ό,τι εκείνα έκαναν με τρόπο αναλυτικό». Αυτή η τοποθέτηση μένει 
στην τυπική πλευρά του ζητήματος όπως θα δούμε σύμφωνα με τη μαρξική προοπτική. 
164 Η Wendling (2009: 138) σημειώνει ότι αυτόν τον τριμερή ορισμό ο Marx τον αντλεί από τον Babbage. Για 
μια περιγραφή των κομβικών σημείων της σκέψης του Babbage πρβλ. Γκιούρας (2018: 173-175). 
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κριτήριο του ορισμού του μηχανήματος.165 Αφενός είναι σχεδόν αυταπόδεικτο ότι το μηχάνημα έχει 

τη βάση του σε εργαλεία: το μηχάνημα έχει αντικαταστήσει πολύ πιο απλές και ατελείς μορφές της 

βιοτεχνίας ή της οικοτεχνίας (αγγλικός ορισμός). Ενδεικτικά η μαρξική κριτική αναφέρεται στο 

παράδειγμα του φυσερού: «[τ]ο συνηθισμένο και πολύ ατελές φυσερό του σιδηρουργού μετατρέπεται, 

ενίοτε ακόμη και σήμερα στην Αγγλία, σε μηχανική αεραντλία με την απλή σύνδεση του βραχίονά 

του με μια ατμομηχανή» (Κ/1: 343). Αφετέρου, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η κριτική 

αποδέχεται πλήρως τη σημασία της αρχής της αντικατάστασης του εργάτη από «φυσικές δυνάμεις» 

(Κ/1: 344) ή μηχανικές δυνάμεις (γερμανικός ορισμός), αλλά θεωρεί ότι από μόνη της δεν αρκεί για 

την απόδοση ορισμού στα μηχανήματα (στη σημασία της αρχής της αντικατάστασης της κινητήριας 

δύναμης θα επανέλθουμε λίγο παρακάτω στο παρόν υποκεφάλαιο). Ωστόσο, η μαρξική κριτική 

παρατηρεί ότι η εννόηση του μηχανήματος ως υλικού, αντικειμενοποιημένου φορέα της επανάστασης 

στον τρόπο παραγωγής συνδέεται αναπόσπαστα με την εργαλειομηχανή. Όπως σημειώνεται, «αυτό 

το τμήμα του μηχανήματος, η εργαλειομηχανή, αποτελεί την αφετηρία της Βιομηχανικής 

Επανάστασης τον 18ο αιώνα. Αποτελεί δε ακόμη κάθε μέρα την αφετηρία της κάθε φορά που μια 

χειροτεχνική ή βιοτεχνική επιχείρηση μεταβαίνει στην εκμηχανισμένη επιχείρηση» (Κ/1: 341).166  

 

Θεωρούμε ότι η αναβίβαση της εργαλειομηχανής ως ουσιώδους στοιχείου του ορισμού του 

μηχανήματος είναι πολυσήμαντη. Μια πρώτη σημασία αναδεικνύεται από την εσωτερική σχέση των 

τριών τμημάτων του μηχανήματος, για την οποία η μαρξική κριτική παρατηρεί: «Και τα δύο τμήματα 

του μηχανισμού υπάρχουν μόνο για να μεταβιβάζουν την κίνηση στην εργαλειομηχανή, ώστε αυτή να 

προσλαμβάνει το εργασιακό αντικείμενο και να το αλλάζει σύμφωνα με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο 

σκοπό» (Κ/1: 341). Εν ολίγοις, τα τρία τμήματα κάθε μηχανήματος δύνανται να διαβαθμιστούν από 

την άποψη του βαθμού εγγύτητας σε σχέση με τον επιδιώκομενο σκοπό. Η σειρά με την οποία 

παραθέτει η μαρξική κριτική τα τρία αυτά στοιχεία φαίνεται ότι δεν είναι τυχαία, καθώς μπορούμε να 

διακρίνουμε διαφορετικούς αναβαθμούς αφαίρεσης ή, αντιστρόφως, συγκεκριμενοποίησης. Η 

κινητήρια μηχανή χαρακτηρίζεται από τον ύψιστο βαθμό αφαίρεσης, υπό την έννοια ότι η ίδια 

κινητήρια μηχανή μπορεί να θέσει σε λειτουργία εντελώς διαφορετικές εργαλειομηχανές και δυνάμει 

το σύνολό τους. Για το μηχανισμό μετάδοσης το πεδίο εφαρμογής κατ’ ανάγκη στενεύει, καθώς αυτός 

 
165 Πρβλ. Caffentzis (2013: 143), όπου σχολιάζοντας τον ορισμό του μηχανήματος αναφέρει ότι «ο Μαρξ 
αντιστρέφει την ιεραρχία που διέπει τις συνηθισμένες αφηγήσεις της βιομηχανικής επανάστασης. Γιατί ενώ οι 
συνηθισμένες αναλύσεις των διαφορών μεταξύ κινητήριας δύναμης και εργαλείου, είθισται να αποδίδουν την 
πρωτοκαθεδρία στην κινητήρια δύναμη, ο Μαρξ υποστηρίζει ότι η χρήση της ατμομηχανής έγινε αναγκαία 
μόνο αφότου η βιομηχανία κατόρθωσε να διαχωρίσει την εργασία από το εργαλείο στο εσωτερικό της 
εργασιακής διαδικασίας». 
166 Στην διατύπωση της παραγράφου που ολοκληρώνει την κριτική στους προηγούμενους ορισμούς ο Marx 
σημειώνει ότι η προαναγγελία της Βιομηχανικής Επανάστασης από την κλωστική μηχανή του Wyatt δεν 
συνδέθηκε από τον ίδιο τον Wyatt καθόλου με το ζήτημα της κινητήριας δύναμης της μηχανής (Κ/1: 340).  
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ο μηχανισμός, πιθανά με κάποιες τροποποιήσεις, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κοινή βάση σε 

ορισμένες μόνο εργαλειομηχανές ενώ η εργαλειομηχανή, ως προϊόν εργασιακού καταμερισμού, είναι 

εξ αρχής προσημειωμένη και δεσμευμένη σε μεμονωμένους εργασιακούς σκοπούς. Στο εσωτερικό 

λοιπόν του κάθε μηχανήματος μπορούμε να ανιχνεύσουμε ως «καθαρά» μηχανικά τμήματα τα πρώτα 

δύο και ως σκοπό την ίδια την εργαλειομηχανή. Τα πρώτα αναφέρονται στην ανάλωση δύναμης 

(χρήση και μετάδοση) ενώ η εργαλειομηχανή αναφέρεται στην επιτέλεση της μορφοποίησης αυτής 

της δύναμης, μορφοποίηση που καθοδηγείται από τον καθαυτό σκοπό που προφανώς βρίσκεται εκτός 

του συνολικού μηχανήματος, ήτοι εντός της ανθρώπινης διάνοιας.167 Η σημασία αυτής της ανάγνωσης 

του μηχανήματος έχει προοικονομηθεί στο κεφάλαιο περί εργασιακής διαδικασίας, αλλά εδώ αποκτά 

συγκεκριμένο ιστορικό περιεχόμενο. Εκεί σημειώνεται: «Αυτό που διαφοροποιεί τις οικονομικές 

εποχές [μεταξύ τους] δεν είναι το τι παράγεται, αλλά το πώς, με ποια εργασιακά μέσα παράγεται. Τα 

μέσα εργασίας δεν αποτελούν απλώς το βαθμόμετρο της ανάπτυξης της ανθρώπινης εργασιακής 

δύναμης, αλλά επίσης και δείκτες των κοινωνικών σχέσεων εντός των οποίων επιτελείται η εργασία» 

(Κ/1: 156).168 Σημειώνεται δε παράλληλα ότι από τα εργασιακά μέσα μεγαλύτερη σημασία έχουν τα 

«μηχανικά μέσα», που χαρακτηρίζονται «ως ο σκελετός και το μυικό σύστημα της παραγωγής» (Κ/1: 

156). Στην ανάλυσή μας της εργασιακής διαδικασίας (1.2.4 της παρούσας διατριβής) είδαμε τη 

σημασία των μηχανικών μέσων εργασίας ως προϊόντων της παραγωγικής κατανάλωσης για την 

υλιστική μελέτη του παρελθόντος και για «την τεχνολογική σύγκριση των διάφορων περιόδων 

παραγωγής» (Κ/1: 156, υποσ.5). Στο αναπτυγμένο επίπεδο της μεγάλης βιομηχανίας, αναδεικνύεται 

πασίδηλα μια δεύτερη, αξιακή διάσταση της μαρξικής αναβίβασης της εργαλειομηχανής, καθώς 

δύναται να συγκεκριμενοποιηθεί το νόημα του όρου «βαθμόμετρο». Με δεδομένο ότι ο ορθός ορισμός 

του μηχανήματος προϋποθέτει τη γενικευμένη χρήση τους στην παραγωγή, το μηχάνημα ως 

βαθμόμετρο σημαίνει μια ανθρώπινη εργασιακή δύναμη που έχει χειραφετηθεί κατά προσέγγιση σε 

απόλυτο και γενικό βαθμό από την ανάγκη χειρωνακτικής παρέμβασης στη φύση. Ταυτόχρονα κάτι 

τέτοιο παραπέμπει στην ικανότητα αυτής της αναπτυγμένης ανθρώπινης εργασιακής δύναμης να 

ελέγχει με επιστημονικό τρόπο τη φύση δυνητικά στη γενικότητά της. Άρα, η γενικευμένη ύπαρξη 

μηχανημάτων συνιστά μέτρο του δυνάμει απόλυτου βαθμού χειραφέτησης της ανθρώπινης 

εργασιακής δύναμης από τη χειρωνακτική εμπλοκή με τη φύση και ταυτόχρονα της επιστημονικής 

σχέσης με αυτή.  

 

 
167 Πρβλ. Pasquinelli (2019: 51). 
168 Ο Noble (1978: 319) προσπαθώντας να εντοπίσει βασικές πτυχές των μηχανημάτων στην σύγχρονη κοινωνία 
αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με την εργασία υπό το πρίσμα του αυτόματου εκκινεί από αυτό το 
σημείο της εργασιακής διαδικασίας. 
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Υπό αυτή την έννοια, στο μαρξικό ορισμό του μηχανήματος είναι εγγεγραμμένο με ορθό τρόπο το 

στοιχείο της ιστορικότητας,169 σε αντίθεση με τους προηγούμενους ορισμούς, καθώς το ίδιο το 

μηχάνημα συνιστά την υλική μορφοποίηση αυτής της δυνατότητας. Το στοιχείο αυτό μάλιστα μπορεί 

να προσεγγιστεί ως κορύφωση της αφηρημένης ενότητας χεριού και μυαλού που συναντήσαμε στην 

απλή εργασιακή διαδικασία, την ιστορικά υλική μετεξέλιξη της οποίας αποτελεί η μεγάλη βιομηχανία. 

Ο Marx τονίζει αυτήν την αντικατάσταση της εργασιακής δύναμης στη χειρωνακτική της λειτουργία 

από μηχανές σε πολλά χωρία και είναι αυτό το στοιχείο που θεματοποιεί ως ουσιώδες για τον ορισμό 

του μηχανήματος. Ενδεικτικά: «οι συσκευές και τα εργαλεία με τα οποία εργάζεται ο χειροτέχνης και 

ο βιοτεχνικός εργάτης … αντί για εργαλεία του ανθρώπου εμφανίζονται τώρα ως εργαλεία ενός 

μηχανισμού ή ως μηχανικά εργαλεία» (Κ/1: 341). Και παρακάτω: «[η] εργαλειομηχανή είναι λοιπόν 

ένας μηχανισμός ο οποίος, αφού έχει προσλάβει την αντίστοιχη κίνηση, επιτελεί με τα εργαλεία της 

τους ίδιους χειρισμούς που επιτελούσε προηγουμένως ο εργάτης με παρόμοια εργαλεία. Δεν παίζει 

κανένα ρόλο στην ουσία του πράγματος εάν η κινητήρια δύναμη προέρχεται από έναν άνθρωπο ή από 

μια άλλη μηχανή» (Κ/1: 341-342). Τέλος, «η Βιομηχανική Επανάσταση αδράχνει ακριβώς αυτό το 

τελευταίο τμήμα του χειροτεχνικού εργαλείου και εναποθέτει στον άνθρωπο αρχικά τον καθαρά 

μηχανικό ρόλο της κινητήριας δύναμης, παράλληλα με τη νέα εργασία της επιτήρησης της μηχανής 

με τα μάτια του και της διόρθωσης των λαθών της με το χέρι του» (Κ/1: 342). Στη μεγάλη βιομηχανία 

λοιπόν, η δυνητική ενότητα χεριού και μυαλού προσλαμβάνει την ακόλουθη γενική μορφή: το 

ανθρώπινο χέρι αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από μηχανές ενώ η ανθρώπινη εργασιακή 

δύναμη, χειραφετημένη από τη χειρωνακτική της εμπλοκή στην παραγωγή, «περιορίζεται» στο 

διανοητικό ρόλο της επιτήρησης και της επιδιόρθωσης. Η αντικειμενοποίηση αποτυπώνεται εξ αρχής 

και στους δύο πολους αυτής της δυνητικής ενότητας. Η μεν υποκειμενική αρχή του ανθρώπινου χεριού 

αντικαθίσταται από την αντικειμενικότητα των μηχανικών εργαλείων, η οποία αρχικά αποδεσμεύει 

τον αριθμό εργαλείων που μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα η εργαλειομηχανή, σε σύγκριση με «τον 

οργανικό φραγμό που περιορίζει το χειροτεχνικό εργαλείο ενός εργάτη» (Κ/1: 342). Το δε διανοητικό 

στοιχείο έχει πάψει να ανατρέχει σε εμπειρικές λύσεις και βασίζεται στην αντικειμενικότητα της 

επιστημονικής γνώσης. Όσο και αν φαντάζει παράδοξο, ο υλισμός της μαρξικής κριτικής, σύμφωνα 

με την ερμηνεία που υιοθετείται εδώ, έγκειται στην εξής δυνατότητα: η σχέση της ανθρώπινης 

εργασιακής δύναμης με την παραγωγή να προσλάβει έναν καθαρά διανοητικό χαρακτήρα. Το παράδοξο 

εκλείπει, εφόσον θυμηθούμε ότι η διακριτότητα της ανθρώπινης εργασίας από το σύνολο των 

υπόλοιπων ζωικών λειτουργιών στην απλή εργασιακή διαδικασία προσεγγίστηκε από τον Marx με 

 
169 O Ramirez (2018: 88-89) ακολουθεί το μαρξικό κείμενο και αναφέρει ότι αυτό που ορίζει το μηχάνημα είναι 
το ιστορικό στοιχείο. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι δεν αναδεικνύει το δεσμευτικό 
πλαίσιο της εργαλειομηχανής ως αρχικής χειραφέτησης και στέκεται σε μια τεχνική ανάλυση του μηχανήματος. 
Εξετάζοντας όμως τα μηχανήματα από καθαρά τεχνική σκοπιά, παραβλέπει το χειραφετικό χαρακτήρα της 
μαρξικής ανάλυσης σε αυτό το σημείο. 
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κριτήριο τη μοναδική ικανότητα της ανθρώπινης συνείδησης αφενός να προεννοεί τις μορφές του 

αντικειμένου και αφετέρου να αναθεωρεί τα εκάστοτε σφάλματά της. Η επιστημονική γνώση των 

φυσικών νόμων συνιστά την ύστατη και ανώτερη μορφή αυτών των δύο διαστάσεων, καθώς 

δημιουργεί αφενός τη δυνατότητα πολλαπλών προεννοημένων εφαρμογών στη βάση της γνώσης της 

φύσης και, αφετέρου, εγγυάται τον επιστημονικό χαρακτήρα της εκάστοτε αναγκαίας διορθωτικής 

παρέμβασης.  

 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι σε αυτή την πρώτη φάση, αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπινου χεριού 

οδηγεί στη μετατόπιση του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία της κινητήριας δύναμης και 

μάλιστα αποτελεί όρο της.  Επιβεβαιώνεται και εδώ η προτεραιότητα της εργαλειομηχανής: «[η] ίδια 

η ατμομηχανή… δεν προκάλεσε καμία βιομηχανική επανάσταση. Πολύ περισσότερο, ήταν 

αντιστρόφως η δημιουργία των εργαλειομηχανών που κατέστησε αναγκαία την 

επαναστατικοποιημένη ατμομηχανή» (Κ/1: 343).  Επομένως, η δεύτερη φάση ξεκινά μόνο με 

δεδομένο την εκτόπιση του ανθρώπου από την εργαλειομηχανή και τη μετατόπισή του στο ρόλο της 

κινητήριας δύναμης. Η δεύτερη αυτή φάση αφορά και σχετίζεται με την έννοια της δύναμης, τόσο ως 

μορφή ανάλωσης όσο και ως προς τη μετάδοσή της. Όπως σημειώνεται, «[υ]πό την προϋπόθεση ότι 

[ο άνθρωπος] δρα πλέον ως απλή κινητήρια δύναμη, δηλαδή ότι στη θέση του εργαλείου του έχει 

έρθει μια εργαλειομηχανή, μπορούν τώρα οι φυσικές δυνάμεις να τον αντικαταστήσουν ως κινητήρια 

δύναμη» (Κ/1: 344). Είναι συνεπώς σε αυτή τη δεύτερη φάση που καθίσταται αναγκαία η γενικευμένη 

κινητοποίηση των φυσικών επιστημών και της επιστημονικής έρευνας καθώς και η εισαγωγή τους στο 

πεδίο της παραγωγής. Η εισαγωγή αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις ιδιότητες και τις 

λειτουργίες των φυσικών δυνάμεων. Ενδιάμεσο στάδιο αυτής της φάσης είναι αφενός ο άνθρωπος και 

τα ζώα ως κινητήριες δυνάμεις, αφετέρου φυσικές δυνάμεις όπως ο αέρας και το νερό. 

Χαρακτηριστικό αυτού του ενδιάμεσου, μεταβατικού σταδίου, που ιστορικά συνδέεται με την 

ανάπτυξη της βιοτεχνίας, καθώς αυτή «ανέπτυξε τα πρώτα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία της 

μεγάλης βιομηχανίας» (Κ/1: 345), είναι η ασταθής και ατελής φύση των κινητήριων αυτών δυνάμεων 

που δεν εγγυώνται το συνεχές και την ομοιομορφία της παραγωγικής διαδικασίας (Κ/1: 344). Η στιγμή 

ρήξης συνδέεται από τον Marx με εξελίξεις στο μηχανισμό μετάδοσης: «… το διευρυνόμενο μέγεθος 

του μηχανισμού μετάδοσης ήρθε σε σύγκρουση με την ανεπάρκεια της υδροδύναμης, και αυτός ήταν 

ένας από τους λόγους που ώθησαν στην ακριβέστερη έρευνα των νόμων της τριβής» (Κ/1: 344-345, 

ή στη θεωρία του σφονδύλου όσον αφορά την κίνηση μύλων μέσω γερανών). Οι μεταβολές που 

επέρχονται την παραγωγή από την σύνδεσή της με την επιστήμη είναι τεράστιες και αποτυπώνονται 

από τον Marx στη σύγκριση του ενδιάμεσου και του τελικού σταδίου αυτής της διαδικασίας, που έχει 
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ως ορίζοντα την πλήρη εκτόπιση του ανθρώπου από τη λειτουργία της κινητήριας δύναμης.170 Όπως 

σημειώνεται σχετικά με την υδροδύναμη ως την πιο αναπτυγμένη φυσική δύναμη του ενδιάμεσου 

σταδίου, «δεν μπορούσε να αυξηθεί κατά βούληση και δεν μπορούσε να διορθώσει κανείς τις 

ελλείψεις της, ενίοτε στέρευε και προπάντων ήταν καθαρά τοπικού χαρακτήρα» (Κ/1: 345). Σε 

αντίθεση προς αυτά εμφανίζονται τα γνωρίσματα του κινητήρα της δεύτερης ατμομηχανής του Watt: 

α) είναι αυτοπαραγωγός κινητήριας δύναμης, β) η δυναμοδύναμή του μπορεί να τεθεί υπό απόλυτο 

ανθρώπινο έλεγχο, γ) μετακινείται αλλά είναι και μέσο μετακίνησης, δ) είναι αστεακής και όχι 

υπαίθριας φύσης, ε) συγκεντροποιεί την παραγωγή στις πόλεις και στ) είναι καθολικός ως προς την 

τεχνολογική του εφαρμογή, με ελάχιστους περιορισμούς ως προς τις τοπικές συνθήκες (Κ/1: 345). 

Είναι ενδεικτικό ότι ο Marx εξυμνεί τον Watt ακριβώς λόγω της επίγνωσης του τελευταίου ότι η εν 

λόγω ατμομηχανή συνιστά γενικό φορέα «της μεγάλης βιομηχανίας» (Κ/1: 345). 

 

Η όλη ανάλυση της δεύτερης αυτής φάσης που προηγήθηκε φαίνεται να έχει τεχνικό χαρακτήρα, αλλά 

θα ήταν εσφαλμένο να θεωρήσουμε ότι περιορίζεται μόνο σε αυτόν.171 Η μαρξική ανάλυση σημειώνει 

σχετικά ότι, 

Αφού τα εργαλεία είχαν μετατραπεί από εργαλεία του ανθρώπινου οργανισμού σε 

εργαλεία μιας μηχανικής συσκευής, της εργαλειομηχανής, απέκτησε τώρα και η κινητήρια 

μηχανή μια μορφή αυτοτελή, πλήρως χειραφετημένη από τους φραγμούς της ανθρώπινης 

δύναμης (Κ/1: 345-346). 

Συμπεραίνουμε ότι η ολοκλήρωση και των δύο αυτών φάσεων συμπίπτει με την υλική δυνατότητα 

της χειραφέτησης: στην πρώτη φάση χειραφετείται η ανθρώπινη εργασιακή δύναμη από τη 

χειρωνακτική εμπλοκή της, στη δεύτερη η χειραφέτηση της μηχανής από τους ανθρώπινους φραγμούς 

δεν είναι τίποτε άλλο από τη χειραφέτηση της ίδιας της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης από τους 

φραγμούς αυτούς, καθώς, με δεδομένο ότι έχει ήδη επέλθει η μετατόπισή της στη λειτουργία του 

διανοητικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, η αυτοτέλεια της μορφής της κινητήριας μηχανής 

συμπίπτει με το διανοητικό έλεγχο επί των φυσικών δυνάμεων. Το μηχάνημα, πέρα από την τεχνική 

του διάσταση, αποτελεί υλικό μέσο χειραφέτησης ενώ η αναπτυγμένη μορφή συνείδησης που του 

 
170 Η Wendling (2009: 138) επισημαίνει ότι «στον 19ο αιώνα … ο μηχανισμός του κινητήρα γίνεται το πιο 
επαναστατικό στοιχείο της παραγωγής». 
171 Ο Hessen (2010) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σχολιαστή, ο οποίος αφενός αναγνωρίζει την 
συσχέτιση της ανάπτυξης και των παραγωγικών δυνάμεων με την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής  -σημειώνει μάλιστα ότι η «επιστήμη είναι μέσο και εργαλείο του κοινωνικού μετασχηματισμού» 
(2011: 141). Αφετέρου όμως αναγιγνώσκει αυτές τις αναπτύξεις ως τεχνικά μεγέθη και συνδέει με εξωτερικό 
τρόπο το χειραφετικό πρόταγμα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επιστήμης εντός της παραγωγής. Με 
άλλα λόγια, η ανάλυση του εμμένει στην αναγωγή της κεφαλαιακής αξιοποίησης των μηχανημάτων σε 
ουσιώδες χαρακτηριστικό, οπότε και αδυνατεί να εντοπίσει την υλική τους πλευρά, που ενδιαφέρει ειδικά τη 
χειραφετική πλευρά της μαρξικής ανάλυσης. 
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αντιστοιχεί είναι η επιστημονική. Η έννοια του ελέγχου προσλαμβάνει εδώ την αναπτυγμένη μορφή 

συνειδητής ρύθμισης της φύσης από την επιστημονική γνώση.    

 

Η αντικειμενοποίηση και των δύο πόλων της δυνητικής ενότητας που συνιστά η ίδια η ανθρώπινη 

εργασία, η ενότητα χεριού-μυαλού, κορυφώνεται στο μαρξικό κείμενο σε δύο στιγμές: αφενός με την 

ανάπτυξη της έννοιας του αυτόματου, αφετέρου μέσω της παραγωγής μηχανών από μηχανές.  

 

Η έννοια του αυτόματου αποτελεί ανάπτυγμα της μαρξικής διάκρισης ανάμεσα αφενός στη 

συνεργασία πολλών ομοειδών μηχανών και αφετέρου στο λεγόμενο σύστημα των μηχανών (Κ/1: 

346). Η πρώτη περίπτωση αντικειμενοποιεί την ίδια την έννοια της συνεργασίας, καθώς «στο 

εργαστήριο που βασίζεται σε εκμηχανισμένη λειτουργία, εμφανίζεται κάθε φορά εκ νέου η απλή 

συνεργασία, και μάλιστα εν πρώτοις (αν παραβλέψουμε εδώ τον εργάτη) ως χωρική συσφαίρωση 

ομοειδών και ταυτόχρονα ενεργών εργασιομηχανών» (Κ/1: 346). Η δεύτερη περίπτωση αναφέρεται 

στην αντικειμενοποίηση του συνδυασμένου συνολικού εργάτη, που αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του βιοτεχνικού καταμερισμού. Όπως σημειώνεται, «το εργασιακό αντικείμενο διατρέχει 

μια συνεκτική σειρά διαφορετικών κλιμακωτών διαδικασιών οι οποίες εκτελούνται από μια αλυσίδα 

διαφορετικών μεν, αλλά αλληλοσυμπληρούμενων εργαλειομηχανών. Έμφανίζεται εδώ ξανά η 

συνεργασία μέσα από τον καταμερισμό της εργασίας, χαρακτηριστική για τη βιοτεχνία, αλλά τώρα 

ως συνδυασμός επιμέρους εργασιομηχανών» (Κ/1: 347). Παρατηρούμε ότι η κοινωνικοποίηση των 

εργασιακών δυνάμεων τόσο στη συνεργασία όσο και στο βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας, που 

μορφοποιούνταν αντίστοιχα ως συλλογικός εργάτης και συνδυασμένος συνολικός εργάτης, 

εμφανίζεται τώρα σε αντικειμενική μορφή, είτε ως τεχνική ενότητα (περίπτωση της συνεργασίας) είτε 

ως καθαρά αντικειμενική διαδικασία (περίπτωση του συνδυασμού). Ειδικότερα, για τη δεύτερη 

περίπτωση ο Marx επισημαίνει:  

Στη βιοτεχνία κάθε ιδιαίτερη επιμέρους διαδικασία πρέπει να διεκπεραιωθεί από εργάτες, 

μεμονωμένους ή σε ομάδες, με το εργαλείο τους. Ο εργάτης προσαρμόζεται στη 

διαδικασία, αλλά προηγουμένως έχει προσαρμοστεί η διαδικασία στον εργάτη. Αυτή η 

υποκειμενική αρχή του καταμερισμού εξαλείφεται πλέον στη μηχανική παραγωγή. Η 

συνολική διαδικασία είναι εδώ αντικειμενική, εξεταζόμενη καθ’ εαυτήν και δι’ εαυτήν και 

αναλυμένη στις συστατικές φάσεις της, και το πρόβλημα της διεκπεραίωσης κάθε 

επιμέρους διαδικασίας και της σύνδεσης των διάφορων επιμέρους διαδικασιών λύνεται 

μέσω τεχνικής εφαρμογής της μηχανικής, της χημείας κ.λπ., ενώ βεβαίως, όπως και πριν, 

η θεωρητική σύλληψη πρέπει να βελτιώνεται μέσα από τη σωρευμένη σε μεγαλύτερη 

κλίμακα πρακτική εμπειρία. Κάθε επιμέρους μηχανή παρέχει στην αμέσως επόμενη την 

πρώτη ύλη της, και, καθώς όλες λειτουργούν ταυτόχρονα, το προϊόν βρίσκεται διαρκώς 
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τόσο στα διάφορα στάδια της διαδικασίας διαμόρφωσής του όσο και σε μετάβαση από τη 

μία φάση παραγωγής στην άλλη (Κ/1: 347-348).172 

Η ίδια διαδικασία αντικειμενοποίησης παρατηρείται και μέσω της μαθηματικοποίησης των υλικών 

σχέσεων, τις απαρχές της οποίας συναντήσαμε στην έννοια της συνεργασίας (λογικές μέσου όρου και 

μαθηματικής αντιστάθμισης των ανισοτήτων των ποικίλλων εργασιακών δυνάμεων). Στη βιοτεχνία, 

η μαθηματικοποίηση συγκεκριμενοποιείται στην οργανική βιοτεχνία σε επίπεδο εργασιακών 

δυνάμεων (αναλογικές σχέσεις ανάμεσα στα εργασιακά συνεργεία). Στη μεγάλη βιομηχανία, οι 

αριθμητικές αναλογίες αφορούν το σύστημα των μηχανών: «στη βιοτεχνία η άμεση συνεργασία των 

επιμέρους εργατών δημιουργεί συγκεκριμένες αριθμητικές αναλογίες μεταξύ των διάφορων ομάδων 

εργατών, έτσι και στο διαρθρωμένο σύστημα των μηχανών η διαρκής απασχόληση μιας επιμέρους 

μηχανής από μιαν άλλη δημιουργεί μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους ως προς τον αριθμό, το 

εύρος και την ταχύτητά τους» (Κ/1: 348).  

 

Οι μαρξικές αυτές αναλύσεις καταλήγουν στην έννοια του αυτόματου: «Από τη στιγμή που η 

εργασιομηχανή επιτελεί όλες τις κινήσεις που είναι αναγκαίες για την επεξεργασία της πρώτης ύλης 

χωρίς ανθρώπινη βοήθεια και χρειάζεται μόνο έκτακτη βοήθεια από τον άνθρωπο, έχουμε ένα 

αυτόματο σύστημα μηχανημάτων, το οποίο ωστόσο επιδέχεται διαρκή τελειοποίηση στις 

λεπτομέρειές του» (Κ/1: 348). Στην έννοια του αυτόματου μπορεί να ανιχνευθεί η εσωτερική σύνδεση 

μεταξύ της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων και της χειραφέτησης. Για την 

κατάδειξη αυτής της σύνδεσης οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο που σχετίζονται οι δύο 

διαστάσεις της επαναστατικοποίησης: η κοινωνικοποίηση και η αντικειμενοποίηση των εργασιακών 

δυνάμεων. Κρίσιμη είναι για μας η σημασία της έννοιας της αντικειμενικότητας (Objektivität).  

Συγκεκριμένα, τόσο στη συνεργασία ομοειδών μηχανών όσο και στο σύστημα των μηχανών 

παρατηρούμε ότι αποτυπώνονται με υλικό τρόπο οι κοινωνικοποιημένες μορφές του συλλογικού και 

του συνδυασμένου εργάτη. Αυτό σημαίνει ότι το εργασιακό μέσο (μηχανήματα) οιονεί 

υποκειμενοποιείται. Αυτή όμως η υποκειμενοποίηση του εργασιακού μέσου προϋποθέτει τη 

μεσολάβηση του τελευταίου από μια υποκειμενική διάνοια που έχει προσλάβει τη μορφή της 

επιστημονικής, δηλαδή αντικειμενικής γνώσης: της φυσικής υπό τη μορφή της μηχανικής και της 

χημείας, όπως παρατηρεί ο Marx, (Κ/1: 348, 351), που καθιστούν δυνατή τη μαθηματικοποίηση της 

εκμηχανισμένης παραγωγής.173 Αυτή η υποκειμενοποίηση του εργασιακού μέσου (αυτόματο 

 
172 Τέτοιου είδους παρατηρήσεις για τις φυσικές επιστήμες δείχνουν ότι ο Marx αποδεικνύεται δεινός μελετητής 
των φυσικοεπιστημονικών εξελίξεων της εποχής του. Επ’ αυτού πρβλ. Baksi (1996) (2001), όπου 
αναδεικνύεται η συσχέτιση των φυσικοεπιστημονικών μελετών του Marx με το κείμενο του Κεφαλαίου. 
173 Η Wendling (2009, κεφ. 2) έχει αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τους όρους που αντλεί η 
μαρξική σκέψη από τις φυσικές επιστήμες της εποχής και τη σχέση των νόμων της φυσικής (για παράδειγμα 
νόμοι της θερμοδυναμικής) με τις κατηγορίες της μαρξικής κριτικής.  
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μηχάνημα) και η αντικειμενοποίηση του υποκειμένου (επιστημονική γνώση) συνιστά συστατική 

στιγμή της απλής εργασιακής διαδικασίας. Εκεί ο Marx προχωρά σε μια γενική διατύπωση: «Η 

εργασία έχει συνδεθεί με το αντικείμενό της. Έχει εξαντικειμενικευτεί, και το αντικείμενο έχει υποστεί 

επεξεργασία» ενώ το φυσικό υλικό έχει προσλάβει μια μορφή σύστοιχη προς τις ανθρώπινες ανάγκες 

(Κ/1: 156). Η αντικειμενοποίηση στην απλή εργασιακή διαδικασία θεματοποιείται ως 

εξαντικειμενίκευση της προεννοημένης μορφής του υλικού εν γένει. Με την ανάπτυξη των 

μηχανημάτων όμως, το εργασιακό μέσο δεν είναι ένα απλό μορφοποιημένο φυσικό υλικό (Naturstoff), 

ένα απλό αντικείμενο (Gegenstand), αλλά αποτελεί ένα, όπως μπορούμε να το αποκαλέσουμε, 

αντικειμενικό αντικείμενο. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο το ότι, όταν στο κεφάλαιο περί 

συνεργασίας, η μαρξική ανάλυση κάνει λόγο για την πρώτη επανάσταση «στους αντικειμενικούς 

όρους της εργασιακής διαδικασίας» (Κ/1: 296) χρησιμοποιεί τον όρο «gegenständlichen 

Bedingungen». Θεωρούμε ότι αυτό συμβαίνει διότι οι όροι αυτοί δεν είναι αντικειμενικά 

διαμεσολαβημένοι, δηλαδή δεν έχουν μεσολαβηθεί επιστημονικά. Ο τρόπος διαμεσολάβησης του 

αντικειμένου δεν είναι αντικειμενικός, δεν βασίζεται στη γνώση των νόμων που το διέπουν, όπως 

συμβαίνει αρχικά με τα μηχανήματα και εν τέλει στην έννοια του αυτόματου. Η αντικειμενική φύση 

του αντικειμένου αποτελεί προϊόν της επιστημονικής γνώσης, της γνώσης του αντικειμένου. Για αυτό 

το λόγο ο Marx επιφυλάσσει τη χρήση του όρου «objektiv» όσον αφορά τη φύση των εργασιακών 

μέσων μόνο από την ανάπτυξη των μηχανημάτων και μετά. Ενδεικτική είναι η διατύπωση που 

βρίσκουμε στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο περί βιοτεχνικού καταμερισμού: «Καθώς η 

χειροτεχνική δεξιότητα παραμένει το θεμέλιο της βιοτεχνίας και ο συνολικός μηχανισμός της που 

λειτουργεί δεν κατέχει κανέναν αντικειμενικό σκελετό [objectives Skellet] ανεξάρτητο από τους 

εργάτες, το κεφάλαιο παλεύει συνεχώς με την ανυποταξία των εργατών» (Κ/1: 337). Αντιθέτως, «η 

μεγάλη βιομηχανία κατέχει έναν απόλυτα αντικειμενικό [ganz objektiven] παραγωγικό οργανισμό» 

(Κ/1: 353). Είναι η αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης που, όταν διαμεσολαβεί το 

αντικείμενο, το καθιστά αντικειμενικό, δηλαδή το θέτει με τρόπο που αναδεικνύεται η πραγματική 

του φύση, η αντικειμενικότητά του.  

 

Η αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης συναρτάται άμεσα με την άλλη διάσταση της 

επαναστατικοποιήσης, την κοινωνικοποίηση των εργασιακών δυνάμεων, και μάλιστα με διπλό τρόπο. 

Πρώτον, ο Marx προϋποθέτει ως δεδομένο ότι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης είναι κοινωνική 

διαδικασία και η ίδια η επιστήμη αποτελεί κοινωνικό προϊόν. Στη σημαντική, από πολλές απόψεις, 

υποσημείωση 89 επισημαίνει: «Μια κριτική ιστορία της τεχνολογίας θα αποδείκνυε εν γένει πόσο λίγο 
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οποιαδήποτε εφεύρεση του 18ου αιώνα ανήκει σε ένα μεμονωμένο άτομο» (Κ/1: 340).174 Αυτό 

συνάγεται ευθέως και από την ακόλουθη παρατήρηση στον αδημοσίευτο τρίτο τόμο του Κεφαλαίου:  

Ας σημειωθεί εν παρόδω ότι πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στη γενική εργασία και 

στη συλλογική εργασία. Και οι δύο παίζουν το ρόλο τους στο προτσές της παραγωγής, και 

οι δύο περνούν η μιά στην άλλη, όμως και οι δύο διαφέρουν επίσης η μιά από την άλλη. 

Γενική εργασία είναι η όλη επιστημονική εργασία, όλες οι ανακαλύψεις, οι εφευρέσεις. 

Προϋπόθεσή της αποτελεί, εν μέρει η συνεργασία με ζώντες, εν μέρει η χρησιμοποίηση 

των εργασιών των προγόνων. Η συλλογική εργασία προϋποθέτει την άμεση συνεργασία 

των ατόμων (Κ/3: 135). 

Αυτή η διατύπωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας, διότι φαίνεται να υποστηρίζει την αντίληψη της 

επιστημονικής εργασίας ως την πλέον αναπτυγμένης μορφής της ικανότητας αναθεώρησης της 

συνείδησης που συναντήσαμε στην απλή εργασιακή διαδικασία. Είχαμε παρατηρήσει εκεί (1.2.2) ότι 

η ικανότητα αυτή ενεργοποιείται κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα στην εργασιακή διαδικασία 

που αναγκάζει τη συνείδηση να αναστοχαστεί και να αναθεωρήσει την αντίληψή της, προκειμένου να 

επιλύσει το εκάστοτε πρόβλημα. Όπως δηλώνεται στο μαρξικό χωρίο που παραθέσαμε, αυτή η 

ικανότητα, άπαξ και μορφοποιηθεί ως επιστημονική εργασία, προσλαμβάνει τη μορφή της 

συνεργασίας τόσο με την υφιστάμενη επιστημονική παραγωγή όσο και με την παρελθούσα 

επιστημονική παραγωγή. Ως γενική εργασία συνομιλεί λοιπόν όχι μόνο με την ευρύτερη επιστημονική 

παραγωγή του παρόντος αλλά και με την επιστημονική παραγωγή του παρελθόντος, αποτελώντας 

μορφή κοινωνικοποιημένης γνώσης.175 Η γενικότητά της έγκειται στο ότι τοποθετείται κατά μήκος 

του ευρύτερου ιστορικού χρόνου με αφορμή πάντα προβλήματα που είτε τίθενται αυτούσια στο παρόν 

είτε ολοκληρώνοντας την επίλυση προβλημάτων η οποία παρέμεινε ατελής κατά το παρελθόν (είδαμε 

λίγο παραπάνω τα συγκεκριμένα προβλήματα στα οποία αναφέρεται το μαρξικό κείμενο: νόμοι της 

τριβής και θεωρία και εφαρμογή του σφονδύλου, Κ/1: 345). Όπως σημειώνεται στο Κεφάλαιο, «η 

θεωρητική σύλληψη πρέπει να βελτιώνεται μέσα από τη σωρευμένη σε μεγαλύτερη κλίμακα πρακτική 

εμπειρία» (Κ/1: 348). Επαναλαμβάνεται λοιπόν εδώ σε αναπτυγμένη μορφή η αντίληψη που 

συναντήσαμε στην απλή εργασιακή διαδικασία: η διόρθωση της θεωρητικής ικανότητας με αφορμή 

την πρακτική εμπειρία. Η γενικότητά της έγκειται επιπλέον και ως προς τη μορφή των αποτελεσμάτων 

της αλλά και των επιδράσεών της. Το επιστημονικό προϊόν είναι αφενός εν δυνάμει γενικά 

 
174 Ομοίως, ο Marx παρατηρεί ότι «οι εφευρέσεις του Vaucanson, του Arkwright, του Watt κ.λπ.» είχαν σαν 
προϋπόθεση την ύπαρξη σημαντικού αριθμού «επιδέξιων μηχανικών εργατών» την περίοδο της βιοτεχνίας 
(Κ/1: 349).   
175 Βλ. Pasquinelli (2019: 52) όπου σημειώνεται ότι ο Marx αφενός συνδιαλέγεται με τις θεωρήσεις των 
Babbage, Thompson και Hodgskin αφετέρου ότι όλη η θεώρηση για τα μηχανήματα και την σύνολη 
επιστημονική γνώση αφορά τον ίδιο τον συλλογικό εργάτη, ο οποίος δρα διαμέσου του καταμερισμού της 
εργασίας: «Η διάνοια υλοποιείται λογικά στις επιπτώσεις του καταμερισμού εργασίας. Ο συλλογικός 
εργαζόμενος είναι μια προσωποποίηση της γενικής διάνοιας και, ακριβώς, της μηχανοποίησης του».  
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αξιοποιήσιμο (και το κεφάλαιο, όπως θα δούμε στην 4.2.1, επωφελείται από το γεγονός αυτό). 

Αφετέρου, η επιστημονική παραγωγή του ενός κλάδου επιδρά σε συναρτώμενους κλάδους 

«επιβάλλοντας» κατά αναγκαίο τρόπο τη γενίκευση της ίδιας της επιστήμης.176 Όπως σημειώνεται, 

«η ανατροπή του τρόπου παραγωγής σε μια σφαίρα της βιομηχανίας προκαλεί την ανατροπή του στην 

άλλη […]. Έτσι, η εκμηχανισμένη νηματουργία κατέστησε αναγκαία την εκμηχανισμένη υφαντουργία 

και οι δυο μαζί τη μηχανική-χημική επανάσταση στο λευκαντήριο» (Κ/1: 350-351). Η διαδικασία 

αυτή αναθεώρησης γενικεύεται σε μακρο-επίπεδο, καθώς κατέστησε αναγκαία την επανάσταση 

«στους γενικούς όρους της κοινωνικής διαδικασίας παραγωγής, στα μέσα επικοινωνίας και 

μεταφοράς», οδηγώντας εν τέλει στην παραγωγή μηχανών μέσω μηχανών (Κ/1: 351).       

 

Δεύτερον, οι τεχνολογικές εφαρμογές της, τα μηχανήματα, «λειτουργούν μόνο στα χέρια της άμεσα 

κοινωνικοποιημένης ή της κοινής εργασίας» (Κ/1: 353). Το αποτέλεσμα είναι ότι η βασική μορφή 

κοινωνικοποίησης των εργασιακών δυνάμεων, δηλαδή «ο συνεργατικός χαρακτήρας της εργασιακής 

διαδικασίας» αποκτά πλέον το χαρακτήρα μιας τεχνικής αναγκαιότητας (Κ/1: 353). Εν ολίγοις, η 

κοινωνικοποιημένη μορφή του εργασιακού υποκειμένου μετατρέπεται σε εσωτερικό στοιχείο της 

επιστημονικής διεύθυνσης της παραγωγής.     

 

Μπορούμε τώρα να ερμηνεύσουμε τη βαθύτερη σημασία της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών 

δυνάμεων, όπως αποκρυσταλλώνεται στην έννοια του αυτόματου. Πρόκειται για τη δημιουργία της 

αντικειμενικής δυνατότητας χειραφέτησης της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης από τη χειρωνακτική 

της εμπλοκή στην εργασιακή διαδικασία (ο Marx, όπως είδαμε, κάνει λόγο για «έκτακτη βοήθεια από 

τον άνθρωπο»), όπως εγγράφεται ως ουσιώδες στοιχείο του ορισμού του μηχανήματος, και συγχρόνως 

της μετάθεσης αυτής της δύναμης στη θέση της επιστημονικής διεύθυνσης της διαδικασίας αυτής 

(αυτή η διαδικασία ξεκινά με την εξέταση του μεμονωμένου μηχανήματος και ολοκληρώνεται στην 

έννοια του αυτόματου). Αυτό θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι το βασικό περιεχόμενο της 

υλικής θεμελίωσης της επανάστασης. Μόνο τώρα τίθεται πραγματικά η δυνατότητα να αναδειχθεί η 

αντικειμενικότητα του αντικειμένου, η αντικειμενικότητα της φύσης για την ανθρώπινη εργασιακή 

δύναμη: αναδεικνύεται μέσω αυτής, όταν αυτή αντιμετωπίζει τη φύση με αντικειμενικό, επιστημονικό 

τρόπο. Αυτή η αντιμετώπιση όμως δεν είναι απλώς μια τεχνική αντιμετώπιση, διότι το ουσιώδες αυτής 

της τεχνικής αντιμετώπισης είναι η χειραφέτηση της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης. Η 

 
176 Αυτή η γενίκευση, ότι δηλαδή η κίνηση ξεκινά αρχικά ως μεμονωμένη περίπτωση και στη συνέχεια 
επεκτείνεται είναι ίδιον της σχετικής υπεραξίας, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στο προηγούμενο κεφάλαιο 3.1.1. 
Για τη συγκεκριμένη κίνηση πρβλ.αντίστοιχα Karatani (2003: 239). 
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υποκειμενοποιημένη φύση είναι μια φύση αντάξια της αντικειμενοποιημένης και κοινωνικοποιημένης 

ανθρώπινης εργασιακής δύναμης, της επιστημονικής διάνοιας.177  

 

Αυτή η εσωτερική, υλική σύνδεση επαναστατικοποίησης και χειραφέτησης αποτυπώνεται και σε μια 

φαινομενικά παράδοξη διατύπωση σχετικά με το αυτόματο: μόνο στο αυτόματο, η εργαλειομηχανή 

«απέκτησε μια μορφή ελεύθερη, καθορισμένη μόνο από το μηχανικό καθήκον της» (Κ/1: 350). Αυτό 

επιτυγχάνεται με την απόσπαση της εργαλειομηχανής «από το χειροτεχνικό πρότυπο, το οποίο 

επικρατούσε αρχικά στην κατασκευή της». Τι μπορεί να σημαίνει η διατύπωση «καθορισμένη μόνο 

από το μηχανικό καθήκον της»; Ο Marx φαίνεται να επισημαίνει εδώ ότι η ελευθερία του αυτόματου 

από τα χειροτεχνικά του κατάλοιπα, από τα οποία κατάγεται, είναι αυτή που αποδίδει την πραγματική 

φύση της εργαλειομηχανής: την χειραφέτηση της μηχανής από τους ανθρώπινους φραγμούς, που 

υφίσταντο ακόμα στη χειροτεχνία και στη βιοτεχνία. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία του αυτόματου 

σημαίνει συγχρόνως τη χειραφέτηση της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης από τη χειρωνακτικότητα. 

Μόνο ως αυτόματο η μηχανή αναλαμβάνει και εκτελεί πλήρως και αποκλειστικά το μηχανικό της 

καθήκον, το «καθήκον» να χειραφετεί από τη χειρωνακτικότητα την ανθρώπινη εργασιακή δύναμη 

και να τη θέτει μόνο ως διανοητική επίβλεψη.     

 

Στο ίδιο συμπέρασμα περί της υλικής σύνδεσης επανάστασης και χειραφέτησης μπορούμε να 

καταλήξουμε εφόσον στραφούμε στη δεύτερη στιγμή, την παραγωγή μηχανών μέσω μηχανών. Δύο 

σημεία φαίνεται να το υποστηρίζουν. Πρώτον, ο Marx σημειώνει ότι «ο ουσιωδέστερος όρος για την 

κατασκευή μηχανών μέσω μηχανών ήταν μια κινητήρια δύναμη ικανή για κάθε δυναμοδύναμη και 

εντούτοις ταυτόχρονα πλήρως ελεγχόμενη» (Κ/1: 352). Ως πραγματοποίηση αυτού του όρου, που 

 
177  Αυτή η δυνατότητα εξέτασης των μηχανημάτων ως αντικειμενοποιημένης και κοινωνικοποιημένης 
ανθρώπινης εργασιακής δύναμης θεωρούμε ότι παραπέμπει στη θέση του Marx στα Grundrisse περί γενικού 
νου. Εκεί αναφέρεται ότι οι μηχανές «είναι όργανα του ανθρώπινου μυαλού δημιουργημένα με το ανθρώπινο 
χέρι· αντικειμενοποιημένη επιστήμη. Η ανάπτυξη του πάγιου κεφαλαίου δείχνει σε ποιο βαθμό η γενική 
κοινωνική γνώση έχει γίνει άμεση παραγωγική δύναμη και άρα οι όροι της κοινωνικής βιοτικής διαδικασίας 
έχουν οι ίδιοι υπαχθεί στον έλεγχο του γενικού νου και έχουν μετασχηματιστεί αντίστοιχα» (Gr/2: 539). Λίγο 
νωρίτερα αναφέρεται ότι με την ανάπτυξη των μηχανημάτων η «υπερεργασία των πολλών έπαψε να είναι όρος 
για την ανάπτυξη του γενικού πλούτου, όπως και η μη- εργασία των λίγων έπαψε να είναι όρος για την ανάπτυξη 
των γενικών δυνάμεων του ανθρώπινου νου. Έτσι καταρρέει η παραγωγή που βασίζεται στην ανταλλακτική 
αξία» (Gr/ 2: 538). Επί των συγκεκριμένων διατυπώσεων εντοπίζονται στη βιβλιογραφία δύο βασικές γραμμές:  
η πρώτη, η οποία αναφέρει ότι από αυτό το χωρίο ο Marx προδιαγράφει μια ντετερμινιστική κοινωνική κίνηση 
προς τη χειραφέτηση, που θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η εργασία δεν είναι πλέον μέτρο της αξίας. Επ’ αυτού 
πρβλ. Hardt & Nedri (2002: 56). Αυτή τη θέση τη θεωρούμε εσφαλμένη καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της τις 
αναπτύξεις του Marx στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου. Σε αντίθετη κατεύθυνση τοποθετούνται οι Heinrich 
(2013) και Zizek (2011: 525). Στην ανάλυσή μας θεωρούμε ότι η προβληματική που εντοπίζεται στα Grundrisse 
αναδιαμορφώνεται στο Κεφάλαιο, με τρόπο που αποκλείει ντετερμινιστικές ερμηνείες, καθώς η μαρξική θέση 
έχει το δυνητικό χαρακτήρα αξιακού ορίζοντα. Επομένως θεωρούμε ως άτοπη την τοποθέτηση του Pasquinelli 
(2019: 45) ότι το πρόβλημα που τίθεται στα Grundrisse δεν εξετάζεται στο Κεφάλαιο. 
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συνδυάζει από τεχνική άποψη, τη δυνητικά απεριόριστη δυναμόδυναμη με τη δυνατότητα πλήρους 

ελέγχου της από τον άνθρωπο, θεωρεί ο Marx τον αυτόματο τόρνο ως πρότυπο κάθε κατασκευαστικής 

μηχανής. Σημειώνει σχετικά: «Αυτή η μηχανική συσκευή δεν αντικαθιστά κάποιο ιδιαίτερο εργαλείο 

αλλά το ίδιο το ανθρώπινο χέρι το οποίο παράγει μια καθορισμένη μορφή προβάλλοντας, 

προσαρμόζοντας και κατευθύνοντας τα κοπτικά εργαλεία κ.λπ., προς το εργασιακό υλικό ή επ’ αυτού» 

(Κ/1: 352, έμφαση δική μας), καθιστώντας εφικτή την κατασκευή καθαρών γεωμετρικών μορφών με 

ασύγκριτη ακρίβεια, ευκολία και ταχύτητα. Δεύτερον, το μαρξικό κείμενο παρομοιάζει την καθ’ εαυτό 

εργαλειομηχανή των μηχανών που παράγουν μηχανές τόσο με την ανθρώπινη εργασιακή δύναμη όσο 

και με μυθικές θεότητες: «η μηχανή πλανίσματος είναι ένας σιδερένιος ξυλουργός», ενώ η ατμοκίνητη 

σφύρα φέρει μια σφυροκεφαλή που «δεν θα μπορούσε να τη σηκώσει ούτε ο Θωρ» (Κ/1: 352). Αυτό 

υποδηλώνει αφενός ότι η χειραφέτηση του ανθρώπινου χεριού είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με 

την υποκειμενοποίηση της φύσης, με την ανάδειξη της αντικειμενικότητάς της, εν ολίγοις, με την 

ανθρωποποίησή της που προσεγγίζει πλέον και ως προς τη μορφή της την αντίστοιχη μορφή του 

ανθρώπου (σιδερένιος ξυλουργός). Υποδηλώνει αφετέρου ότι οι τεράστιες δυνάμεις της φύσης, οι 

οποίες είχαν τεθεί υπό φαντασιακό έλεγχο από την ανθρώπινη συνείδηση με τη δημιουργία μυθικών, 

κατά βάση, θεϊκών όντων (Θωρ), έχουν τεθεί πλέον υπό έλεγχο και στην υπηρεσία της ανθρώπινης 

εργασιακής δύναμης όχι με φαντασιακό τρόπο, όπως στη μυθολογία, αλλά με αντικειμενικό, 

επιστημονικό τρόπο. 

 

Συναφής είναι εδώ ασφαλώς ο μαρξικός προβληματισμός για τη σχέση του τρόπου ελέγχου της φύσης 

με την τέχνη όπως αποτυπώνεται στα Grundrisse. Εκεί σε μια σύντομη αλλά πυκνή νοημάτων 

ανάλυση συμπεραίνει χαρακτηριστικά: «Κάθε μυθολογία ξεπερνά και κυριεύει και διαμορφώνει τις 

φυσικές δυνάμεις στη φαντασία και με τη φαντασία· εξαφανίζεται λοιπόν με την πραγματική 

κυριαρχία πάνω σ’ αυτές», συμπληρώνοντας ότι στις κοινωνίες της αρχαιότητας δεν μπορούσε ποτέ 

να λειτουργήσει ως υπόβαθρο μια κοινωνική εξέλιξη που «αποκλείει κάθε μυθολογική, κάθε 

μυθοπλαστική σχέση με τη φύση» (G/1: 73-74). Διαπιστώνουμε έτσι ότι για τον Marx ο 

ανθρωπομορφισμός, σε αντίθεση με την ανθρωποποίηση της φύσης, είναι η αναγκαία όψη της 

ανεξέλικτης επιστημονικής σχέσης της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης με τη φύση.   

 

4.1.2 Όρια της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των μηχανημάτων και κίνητρα του κεφαλαίου: 

παράταση εργάσιμης ημέρας και εντατικοποίηση της εργασίας 

 
Σε αυτή την ενότητα θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η εισαγωγή και η γενίκευση των 

μηχανημάτων στην παραγωγή οριοθετούν αφενός την κεφαλαιοκρατική τους χρήση ενώ αφετέρου 
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δημιουργούν νέα κίνητρα για την εκμετάλλευση της εργασιακής δύναμης από το κεφάλαιο.178 Ο Marx 

παρατηρεί εδώ ότι το κεφάλαιο όχι μόνο πραγματοποιεί με στρεβλό τρόπο την υλική δυνατότητα της 

χειραφέτησης που δημιουργούν τα μηχανήματα, αλλά επιπλέον διαστρέφει πλήρως αυτή τη 

δυνατότητα παρατείνοντας απεριόριστα την ίδια τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Επανεμφανίζεται 

επομένως εδώ το πρόβλημα της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας, καθώς φαίνεται ότι, ενώ η εν λόγω 

ρύθμιση είχε τεθεί ως όρος για τη γενίκευση των μηχανημάτων (8ο κεφάλαιο), τώρα η ίδια αυτή η 

γενίκευση δημιουργεί κίνητρα στο κεφάλαιο προκειμένου να καταστρατηγήσει αυτόν τον όρο. Για 

την επίλυση αυτής της αντίφασης κρίσιμη, όπως θα δούμε, είναι η ανάπτυξη της έννοιας της 

εντατικοποίησης της εργασίας. Πρόκειται εδώ για παλινδρόμηση από την παραγωγή σχετικής 

υπεραξίας σε αυτήν της απόλυτης, όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως; Ή μήπως με την ανάπτυξη του 

ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής η μαρξική έκθεση κορυφώνεται παρουσιάζοντας την 

παραγωγή σχετικής υπεραξίας (μείωση του αναγκαίου χρόνου) σε συνδυασμό με την αύξηση της 

απόλυτης (έννοια της εντατικοποίησης); Το βέβαιο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να 

αναδειχθεί η μεθοδολογική σημασία179 της ρύθμισης της εργάσιμης ημέρας ως όρου τόσο για τη 

σταθεροποίηση της παραγωγής σχετικής υπεραξίας όσο και για την ανάπτυξη εντός του ορίζοντα του 

ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής της εντατικοποίησης ως μεθόδου παραγωγής απόλυτης 

υπεραξίας.     

 

Για την ανάλυση των κινήτρων του κεφαλαίου σε σχέση με την εισαγωγή των μηχανών και την 

παράταση της εργάσιμης ημέρας (κίνητρα τα οποία οφείλουμε μάλλον, ακολουθώντας τη μαρξική 

ανάλυση, να προσεγγίσουμε ως κίνητρα της χαρακτηρολογικής μάσκας του κεφαλαίου, δηλαδή ως 

δομικά κίνητρα και όχι ως συγκυριακά κίνητρα μεμονωμένων κεφαλαιοκρατών) πρέπει να 

περιγράψουμε αρχικά το πλαίσιο που οριοθετεί την ενεργοποίηση αυτών των κινήτρων, 

λειτουργώντας ως συνειδησιακός ορίζοντας του κεφαλαίου στο επίπεδο ανάπτυξης των μηχανημάτων. 

Ο ορίζοντας αυτός αναπτύσσεται από τον Marx με την προβληματική της μεταβίβασης αξίας από τα 

μηχανήματα στο προϊόν (2ο υποκεφάλαιο του 13ου κεφαλαίου).  Προϋπόθεση αποτελεί ασφαλώς και 

εδώ η μαρξική αρχή ότι το σταθερό κεφάλαιο, στο οποίο εμπίπτουν από κεφαλαιοκρατική άποψη οι 

μηχανές, δεν παράγουν αξία και συνεπώς υπεραξία.180  

 
178 Ο Caffentzis (2013: 144) για τη διαδικασία της εκβιομηχάνησης αναφέρει: «στα πλαίσια της Σύγχρονης 
Βιομηχανίας ο εργάτης βρίσκει τον εαυτό του να συμμετέχει σε μια πραγματική κοπερνίκεια επανάσταση, να 
μεταπηδά από το κέντρο του παραγωγικού συστήματος στο έσχατο περιθώριο των εξώτερων πλανητών... κι 
έπειτα, όπως είναι αναμενόμενο, αρχίζει το ξεζούμισμα. Η απειλή της ανεργίας καραδοκεί, η διάρκεια της 
εργάσιμης ημέρας επεκτείνεται, οι ρυθμοί της εργασίας εντατικοποιούνται». 
179 Στην πολιτική σημασία της ρύθμισης θα επανέλθουμε στην τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.  
180 Για το γεγονός ότι τα μηχανήματα δεν παράγουν υπεραξία πρβλ. Caffentzis (2013: 149) «δεν υπάρχει μηχανή 
ικανή να δημιουργήσει νέα αξία, ή να μεταφέρει στο προϊόν περισσότερη αξία από όση χάνει η ίδια». Ο 
Caffentzis (157 κ. ε.) καταδεικνύει ότι αυτή η μαρξική αρχή ισχύει και για τις μηχανές Turing (τις υπολογιστικές 
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Με δεδομένη την προϋπόθεση αυτή, μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικούς όρους: αφενός τη 

διαφορά χρήσης και (αξιακής) φθοράς της μηχανής, αφετέρου το μέτρο της παραγωγικότητας της 

μηχανής. Όσον αφορά τον πρώτο, το μαρξικό κείμενο επισημαίνει ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στο 

ότι τα μηχανήματα εισέρχονται μεν ολόκληρα στην εργασιακή διαδικασία, αλλά μόνο τμηματικά στη 

διαδικασία αξιοποίησης (Κ/1: 354). Από τυπική άποψη, οι μηχανές ακριβαίνουν το προϊόν: «Αντί να 

το καθιστούν φθηνότερο, το ακριβαίνουν σε σχέση με τη δική τους αξία. Είναι δε πασιφανές ότι η 

μηχανή και τα συστηματικά ανεπτυγμένα μηχανήματα, το χαρακτηριστικό μέσο της μεγάλης 

βιομηχανίας, διογκώνονται δυσανάλογα σε αξία   σε σύγκριση με τα εργασιακά μέσα της 

χειροτεχνικής και βιοτεχνικής περιόδου» (Κ/1: 354). Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο το πλήθος των 

προϊόντων που παράγονται στην εργασιακή διαδικασία από τη χρήση της μηχανής, τόσο μικρότερη η 

αξιακή φθορά, η μεταβίβαση αξίας από τη μηχανή σε κάθε μονάδα αυτού του πλήθους. Η διαφορά 

αυτή είναι ευθέως ανάλογη με την έκταση της περιόδου «στη διάρκεια της οποίας το ίδιο το μηχάνημα 

χρησιμοποιείται επανειλημμένα στην ίδια εργασιακή διαδικασία» (Κ/1: 354). Ο Marx επισημαίνει ότι 

αυτό ισχύει και για τα εργαλεία της χειροτεχνικής και της βιοτεχνικής περιόδου, αλλά προσθέτει ότι 

η διαφορά χρήσης και φθοράς «είναι πολύ μεγαλύτερη στα μηχανήματα παρά στο εργαλείο» (Κ/1: 

354). Οι λόγοι είναι τρεις: ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής της μηχανής λόγω του ανθεκτικότερου υλικού 

από το οποίο κατασκευάζονται, οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται τόσο «στο ξόδεμα 

των συστατικών μερών του» όσο και το ξόδεμα «των μέσων κατανάλωσής τους» και, τέλος, η 

δυσανάλογη μεγέθυνση της έκτασης της δράσης τους σε σχέση με το εργαλείο (Κ/1: 354). Αυτή η 

διαφορά ανάμεσα σε χρήση και φθορά αποτελεί και το υπόβαθρο για τη μετάβαση στην παραγωγή 

μηχανών από μηχανές. Τίθεται εδώ το ζήτημα του κόστους παραγωγής των ίδιων των μηχανών που 

επηρεάζει το αξιακό μέγεθος που μεταβιβάζουν στο προϊόν. Όσο πιο ακριβή η μηχανή, τόσο 

μεγαλύτερη η αξία μεταβίβασης, τόσο μικρότερη όμως η παραγωγικότητά της. Ως εκ τούτου, η 

παραγωγικότητα της μηχανής είναι αντιστρόφως ανάλογη της αξίας που μεταβιβάζουν στο προϊόν, 

γεγονός που ωθεί στην παραγωγή μηχανών από μηχανές, ώστε να μειωθεί το αξιακό μέγεθός τους: 

«Η παραγωγή των μηχανημάτων από μηχανήματα μειώνει … την αξία τους σε σχέση με την έκταση 

και την αποτελεσματικότητά τους» (Κ/1: 356).  

 

Όσον αφορά το μέτρο της παραγωγικότητας, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Marx, αυτό 

συνίσταται στο βαθμό «στον οποίο αντικαθιστά ανθρώπινη εργασιακή δύναμη» (Κ/1: 357). Το μέτρο 

αυτό είναι κρίσιμος παράγοντας για τον καθορισμό του ορίου της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των 

 
μηχανές). Αντίθετα, ο Harvey, 2018: 465 εσφαλμένα υποστηρίζει ότι «τα μηχανήματα μπορούν, ωστόσο, να 
είναι μια πηγή υπεραξίας». Ο Marx είναι ρητός σχετικά: το σταθερό κεφάλαιο «[σ]την παραγωγική διαδικασία 
δεν παραχωρεί ποτέ περισσότερη αξία από εκείνη που κατέχει» (Κ/1: 183). 
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μηχανών. Όπως σημειώνεται, «εάν τα μηχανήματα εξεταστούν αποκλειστικά ως μέσο για το φθήνεμα 

του προϊόντος, τότε το όριο της χρήσης τους βρίσκεται στο ότι η δική τους παραγωγή κοστίζει 

λιγότερη εργασία από την εργασία την οποία αντικαθιστά η χρήση τους. Ωστόσο, για το κεφάλαιο 

αυτό το όριο εκφράζεται με πιο περιορισμένο τρόπο» (Κ/1: 359), ακριβώς λόγω του ότι το κεφάλαιο 

δεν πληρώνει το σύνολο της χρησιμοποιούμενης εργασίας, αλλά μόνο «την αξία της 

χρησιμοποιούμενης εργασιακής δύναμης». Από εδώ εξηγεί ο Marx και το ακόλουθο φαινομενικά 

παράδοξο αποτέλεσμα: αντί η εισαγωγή των μηχανών να μειώνει την αξία της εργασιακής δύναμης 

μέσα από την απο-ειδίκευσή της, γεγονός που αποτυπώνεται και με την εισαγωγή γυναικών και 

παιδιών στην παραγωγή, στο βαθμό που η εν λόγω μείωση των μισθών προσεγγίσει ένα επίπεδο 

εξαθλίωσης, την ίδια στιγμή λειτουργεί ως αντικίνητρο για την περαιτέρω εισαγωγή των μηχανών 

(ένα φαινόμενο που, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην ενότητα 4.2.2, απαντά με ιδιαίτερη οξύτητα 

σε κλάδους παραγωγής όπου πιο παραδοσιακές μορφές παραγωγής, όπως η οικοτεχνία και η 

βιοτεχνία, διαμεσολαβούνται από την παραγωγή μηχανημάτων).181 Η διεύρυνση του εργασιακού 

υποκειμένου που επιτυγχάνεται εδώ μέσω των μηχανών επενεργεί συγχρόνως ως αντικίνητρο για την 

περαιτέρω εισαγωγή τους. Η μηχανή, εξαθλιώνοντας τον εργατικό μισθό, καθιστά ασύμφορη την 

εισαγωγή της για τον κεφαλαιοκράτη.182 Εξ ού και το φαινομενικά παράδοξο μαρξικό συμπέρασμα: 

«πουθενά αλλού δεν συναντάμε πιο ξεδιάντροπη σπατάλη ανθρώπινης εργασιακής δύναμης … από 

ό,τι στην Αγγλία, τη χώρα των μηχανών» (Κ/1: 360).    

 

Η «τεχνική» αυτή ανάλυση είναι αναγκαία προκειμένου να κατανοήσουμε το πλαίσιο μέσω του 

οποίου οι μηχανές «δημιουργούν νέα κίνητρα για το ακόνισμα της βουλιμίας [του κεφαλαίου, Ν. Φ.] 

για ξένη εργασία» (Κ/1: 369), μια προβληματική που συνδέεται με την παράταση της εργάσιμης 

ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα αυτά αφορούν τις ακόλουθες πλευρές της ανάλυσης: 

 

 
181 Βλ. Wendling (2009: 104) παρατηρεί: «Οι άνθρωποι, ωστόσο, μπορούν να προσληφθούν για να κάνουν 
επίπονα ό, τι μπορεί να κάνει μια μηχανή γρήγορα. Στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, οι άνθρωποι 
προσλαμβάνονται συχνά επειδή η περισσότερη ανθρώπινη εργασιακή δύναμη είναι ακόμα φθηνότερη από τη 
λιγότερη εργασιακή δύναμη. Ο νοικοκύρης παίρνει μια παρόμοια απόφαση όταν πλένει τα πιάτα με το χέρι αντί 
να χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων για εξοικονόμηση ηλεκτρικού λογαριασμού. Μια τέτοια ενέργεια 
περιλαμβάνει την κανονιστική κρίση ότι ο χρόνος του ιδιοκτήτη αξίζει λιγότερο από τα χρήματα που θα 
χρειαζόταν για να τον αντικαταστήσει με ένα γρηγορότερο και πιο αποτελεσματικό μέσο παραγωγής.» 
182 Έτσι, ο Caffentzis (2013: 143) σημειώνει σχετικά: «Είναι βέβαια αλήθεια ότι τόσο οι μεμονωμένοι 
καπιταλιστές, όσο και γενικώς η τάξη των καπιταλιστών, δέχονται να συμμετάσχουν στην παράσταση της 
εκάστοτε καινούριας “βιομηχανικής επανάστασης” μοναχά δεμένοι χειροπόδαρα. Συνηθίζουν να αντιστέκονται 
με λύσσα στις καινοτομίες των μηχανικών τους και, όσο να ’ναι, έχουν κι αυτοί τα δίκια τους: οι νέες μηχανές 
δεν είναι τζάμπα, άσε που δημιουργούν “ένα σωρό προβλήματα”, ειδικά στις αρχικές φάσεις της εισαγωγής 
τους».  
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• Το πρώτο σχετίζεται ευθέως με τη λεγόμενη παραγωγικότητα των μηχανών, η οποία, 

όπως είδαμε, τελεί σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το ποσό αξίας που μεταβιβάζουν 

στο προϊόν: όσο λιγότερη αξία μεταβιβάζουν, τόσο πιο παραγωγικές θεωρούνται. Αυτό 

όμως  ασφαλώς εξαρτάται από τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους, εν ολίγοις 

από τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Δημιουργείται συνεπώς εδώ ένα νέο κίνητρο 

για το κεφάλαιο, εντελώς ανεξάρτητο από τον ορίζοντα παραγωγής της απόλυτης 

υπεραξίας. Εκεί ήταν ο ίδιος ο ιστορικά προδεδομένος χαρακτήρας της υλικής βάσης 

της παραγωγής που καθιστούσε την παράταση της εργάσιμης ημέρας μοναδική μέθοδο 

για την παραγωγή υπεραξίας (συνθήκες τυπικής υπαγωγής). Εδώ βλέπουμε το 

συνδυασμό της αρχικής αυτής μεθόδου μαζί με την αλλαγή του υλικού πλαισίου, που 

αποτελεί γνώρισμα της πραγματικής υπαγωγής.   

• Ένα δεύτερο σημείο αναφέρεται στην υλική φθορά της μηχανής. Ο Marx παρατηρεί 

σχετικά: «[η] φθορά των μηχανών δεν αντιστοιχεί διόλου με ακριβή μαθηματικό τρόπο 

στο χρόνο της χρήσης τους» (Κ/1: 370). Στο συναφές παράδειγμα που χρησιμοποιεί 

παρουσιάζει την κρίσιμη διαφορά ενός μηχανήματος που λειτουργεί ημερησίως 16 

ώρες για 7,5 έτη και ενός μηχανήματος που λειτουργεί ημερησίως 8 ώρες για 15 έτη. 

Από μαθηματική άποψη, φαίνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις το γινόμενο των 

ημερήσιων ωρών λειτουργίας επί του αριθμού των ετών της χρήσης τους είναι ίσο. Η 

μαθηματική αυτή άποψη όμως δεν λαμβάνει υπόψη της την κοινωνική διάσταση του 

μηχανήματος ως μυζητήρα υπερεργασίας, που αποτελεί πάντα το κατ’ εξοχήν 

συνειδητό κίνητρο του κεφαλαίου. Έτσι, η πρώτη μηχανή απορροφά στο μισό χρόνο 

(7,5 έτη) το αυτό ποσό υπερεργασίας που απορροφά η δεύτερη (15 έτη). Η παράταση 

της εργάσιμης ημέρας βρίσκει εδώ ένα νέο κίνητρο.  

• Η υλική φθορά της μηχανής όμως εξηγεί και ένα άλλο φαινόμενο που σχετίζεται με 

την παράταση της εργάσιμης ημέρας: την επέκτασή της στα φυσικά όριά της, δηλαδή 

τη λειτουργία της σε 24ωρη βάση, μέσω του συστήματος της βάρδιας. Συναφής είναι 

στην περίπτωση αυτή η υλική φθορά της μηχανής λόγω της αχρησίας της: η μηχανή 

αναλώνεται εδώ «από τα φυσικά στοιχεία» (Κ/1: 370). Η υλική φθορά λόγω αχρησίας 

είναι προφανώς αντιστρόφως ανάλογη προς τη χρήση της.  

• Εξίσου σημαντική είναι όμως και η επονομαζόμενη από τον Marx «ηθική φθορά» της 

μηχανής (Κ/1: 370). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στην ανταγωνιστική μορφή του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής που εμφανίζεται είτε/και ως ενδεχόμενο 

παραγωγής της ίδιας μηχανής με μικρότερο κόστος είτε/και ως ενδεχόμενο παραγωγής 

πιο παραγωγικών μηχανών. Και στις δύο περιπτώσεις απαντά το φαινόμενο της 

αξιακής φθοράς, καθώς το υφιστάμενο μηχάνημα απαξιώνεται. Συνεπώς, όπως 
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σημειώνεται, «όσο πιο βραχεία η περίοδος στην οποία αναπαράγεται η συνολική της 

αξία, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος της ηθικής φθοράς, και, όσο μεγαλύτερη είναι 

η εργάσιμη ημέρα, τόσο πιο βραχεία είναι αυτή η περίοδος» (Κ/1: 370). Ο Marx 

συνδέει αυτό το κίνητρο με την «πρώτη περίοδο της ζωής» μιας μηχανής (Κ/1: 370-

371) κατά την οποία αυτό ενεργοποιείται «με τον πιο έντονο τρόπο».      

• Ένα επιπλέον κίνητρο παρέχεται από τη σύνδεση μηχανής και κλίμακας της 

παραγωγής. Η τελευταία επεκτείνεται ασφαλώς μέσω της παράτασης της εργάσιμης 

ημέρας. Η αύξηση της υπεραξίας και η μείωση των αναγκαίων για την εκμετάλλευση 

της εργασιακής δύναμης δαπανών αποτελούν φαινόμενα που συνδέονται αναπόσπαστα 

με κάθε μορφή διεύρυνσης της κλίμακας της παραγωγής, αλλά στον ορίζοντα των 

μηχανημάτων «έχει πολύ πιο καθοριστικό βάρος» (Κ/1: 371).  

• Τέλος, ως κίνητρο λειτουργεί και ο γενικότερος μηχανισμός παραγωγής της σχετικής 

υπεραξίας. Η μηχανή συνδέεται με την παραγωγή αυτής της μορφής υπεραξίας τόσο 

λόγω του ότι μειώνει την αξία της εργασιακής δύναμης όσο και λόγω του ότι 

μετατρέπει την εργασία που απασχολείται στη μηχανή σε εκθετική εργασιακή δύναμη. 

Το αποτέλεσμα του δεύτερου λόγου είναι ότι «υψώνει την κοινωνική αξία του 

μηχανοποίητου προϊόντος πάνω από την ατομική αξία του και καθιστά έτσι ικανό τον 

κεφαλαιοκράτη να αναπληρώνει την ημερήσια αξία της εργασιακής δύναμης με 

μικρότερο αξιακό τμήμα του ημερήσιου προϊόντος» (Κ/1: 291). Για όσο διάστημα 

διαρκεί αυτό το μονοπώλιο του μεμονωμένου κεφαλαιοκράτη στην εκάστοτε νέα 

μηχανή, «τα κέρδη είναι εξαιρετικά και ο κεφαλαιοκράτης επιδιώκει να εκμεταλλευτεί 

πλήρως αυτή την “περίοδο της πρώτης αγάπης” παρατείνοντας όσο είναι δυνατόν την 

εργάσιμη ημέρα» (Κ/1: 372). Πρόκειται για την έκτακτη συνθήκη που συνδέεται με 

την παραγωγή σχετικής υπεραξίας την οποία αίρει διαρκώς ο ενδοκεφαλαιοκρατικός 

ανταγωνισμός κοκ.      

 

Η προβληματική αυτή σχετικά με τα «νέα ισχυρά κίνητρα» του κεφαλαίου που ενεργοποιούνται στον 

ορίζοντα των μηχανών και οδηγούν εκ νέου στην παράταση της εργάσιμης ημέρας συνοψίζεται από 

τον Marx στην εγγενή αντίφαση που χαρακτηρίζει την κεφαλαιοκρατική χρήση των μηχανημάτων, 

καθώς η εισαγωγή και γενίκευση των μηχανών επιδρά αντιθετικά στους δύο παράγοντες αύξησης της 

υπεραξίας. Συγκεκριμένα, μόνιμη τάση της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των μηχανών είναι η 

μετατροπή μεταβλητού κεφαλαίου σε σταθερό, μετατροπή στην οποία μορφοποιείται και 

αποτυπώνεται η χειραφετική διάσταση των μηχανημάτων.183 Αυτό ισοδυναμεί με μείωση του 

 
183 Ειρήσθω εν παρόδω, σημειώνουμε εδώ ότι η εν λόγω μετατροπή λειτουργεί ως βάση για την ανάπτυξη της 
έννοιας της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου που αναπτύσσει ο Marx στην ενότητα περί συσσώρευσης 
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μοναδικού αξιογενετικού στοιχείου, της εργασιακής δύναμης.184 Από την άλλη μεριά, τα μηχανήματα 

αυξάνουν το ποσοστό της σχετικής υπεραξίας μέσω του γενικότερου μηχανισμού της, καθώς επιδρούν 

στο φθήνεμα των εμπορευμάτων μειώνοντας τον αναγκαίο χρόνο εργασίας και αυξάνοντας αναλογικά 

το χρόνο υπερεργασίας. Ο Marx σημειώνει σχετικά ότι «είναι αυτή η αντίφαση η οποία ωθεί το 

κεφάλαιο, χωρίς αυτό να το συνειδητοποιεί, στην πιο βίαιη παράταση της εργάσιμης ημέρας, για να 

αντισταθμίσει τη μείωση στον αντίστοιχο αριθμό των υπό εκμετάλλευση εργατών μέσω της αύξησης 

όχι μόνο της σχετικής αλλά και της απόλυτης υπεραξίας» (Κ/1: 373).   

 

Για τη μετάβαση στην έννοια της εντατικοποίησης η μαρξική έκθεση υπενθυμίζει τη σημασία της 

κοινωνικής αντίδρασης που οδηγεί στη θέσπιση ενός κρατικού νόμου για τη ρύθμιση της εργάσιμης 

ημέρας (Κ/1: 374). Για να γίνει σαφές όμως ότι η υπενθύμιση αυτή δεν είναι ευκαιριακή, αλλά 

αναγκαία, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε σε ορισμένα συναφή σημεία της μαρξικής ανάλυσης. Η 

έννοια της εντατικοποίησης αναφέρεται στη μετατροπή του εκτατικού μεγέθους της εργασίας σε 

εντατικό. Αρνητικά μπορούμε να αναρωτηθούμε: είναι δυνατή αυτή η μετατροπή χωρίς τη 

διαμεσολάβηση του ρυθμιστικού νόμου; Η καταφατική απάντηση είναι δυνατή για τον Marx μόνο 

εφόσον θεωρήσουμε το συνδυασμό της άμετρης παράτασης και της αυξανόμενης εντατικοποίησης ως 

συνθήκες που έχουν «το χαρακτήρα πρόσκαιρου παροξυσμού» (Κ/1: 375). Η εντατικοποίηση 

προκύπτει «αυτοφυώς», λόγω της μεταβολής στη φύση του εργασιακού μέσου. Με άλλα λόγια, με τη 

μετατροπή του εργαλείου σε μηχανή και σε ανεπτυγμένο σύστημα μηχανών, το συνεχές της 

διαδικασίας και η ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος επιβάλλουν την αύξηση αυτή στην ένταση 

της εργασίας (Κ/1: 375).  

 

Η κανονικότητα, που διαπιστώνεται και ιστορικά, είναι ο αλληλο-αποκλεισμός του συνδυασμού 

αυτού, η ύπαρξη δηλαδή ενός κομβικού σημείου «όπου η παράταση της εργάσιμης ημέρας και η 

έντασή της αλληλοαποκλείονται» (Κ/1: 375). Το ιστορικό αυτό αποτέλεσμα εκφράζει όμως μια 

βαθύτερη υλική αναγκαιότητα, εκφράζει δηλαδή τον «αυτονόητο νόμο ότι η δυνατότητα δράσης της 

εργασιακής δύναμης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το χρόνο δράσης της» (Κ/1: 376). Ο 

αυτονόητος αυτός νόμος όμως, για να αναδειχθεί ως αυτό που είναι, ως μορφή υλικής αναγκαιότητας, 

πρέπει να διαμεσολαβηθεί από τον ταξικό αγώνα για την εργάσιμη ημέρα και τον αναγκαστικό νόμο 

του κράτους. Μόνο τώρα, σε συνθήκες κανονικής εργάσιμης ημέρας, «όπου η αυξημένη παραγωγή 

 
(κεφάλαιο 23.1). Η σημαντική αυτή προβληματική, η οποία χρήζει αυτοτελούς πραγμάτευσης, δεν 
περιλαμβάνεται στον ερευνητικό ορίζοντα της παρούσας διατριβής.  
184 Σε αντιστοιχία με την προηγούμενη υποσημείωση, από την εν λόγω κίνηση μείωσης της μόνης αξιογενετικής 
δύναμης σκιαγραφείται συν τοις άλλοις η πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους, όπως την αναλύει στο 
τρίτο μέρος του τρίτου τόμου του Κεφαλαίου (βλ. Κ/3: 267-337). Προφανώς η οποιαδήποτε εμβάθυνση απαιτεί 
αλλαγή του πεδίου έρευνας σε σχέση με την παρούσα διατριβή.  
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υπεραξίας ήταν άπαξ και δια παντός αποκομμένη από την παράταση της εργάσιμης ημέρας, το 

κεφάλαιο επιδόθηκε με όλη του τη δύναμη και με πλήρη συνείδηση στην παραγωγή σχετικής 

υπεραξίας» (Κ/1: 375). Προβληματισμό δημιουργεί εδώ αυτή η μαρξική διατύπωση. Τι σημαίνει 

«άπαξ και δια παντός»; Είναι ο Marx ιστορικά αφελής, θεωρώντας ότι η ρύθμιση της εργάσιμης 

ημέρας, άπαξ και τεθεί, δεν είναι δυνατό να υπερκεραστεί από την πίεση του κεφαλαίου, με τρόπο 

που το «άπαξ» να είναι συγχρόνως και αυτομάτως και «δια παντός»; Εάν όμως δεν πρόκειται για αυτό, 

τότε υπό ποιους όρους είναι κατανοήσιμη η εν λόγω διατύπωση; Θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε 

ότι ο Marx προσβλέπει σε ένα ισχυρό και οργανωμένο εργατικό κίνημα ως όρο εκπλήρωσης αυτού 

του «και δια παντός». Υπό αυτή την έννοια, η διατύπωση έχει έναν προγραμματικό, πολιτικό 

χαρακτήρα. Από την άλλη σκοπιά, τη σκοπιά του κεφαλαίου, μόνο τώρα, υπό τον όρο του «άπαξ», το 

κεφάλαιο συνειδητοποιεί ότι η μοναδική εναλλακτική για την παραγωγή υπεραξίας είναι η 

εντατικοποίηση της εργασίας εντός του ορίζοντα παραγωγής της σχετικής υπεραξίας. 

Χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο εναλλακτική καθώς η έννοια της εντατικοποίησης, αν και αναπτύσσεται 

κανονικά εντός αυτού του ορίζοντα, αποτελεί μέθοδο αύξησης της απόλυτης υπεραξίας. Ο Marx το 

επισημαίνει αυτό υποστηρίζοντας ότι υπό τις συνθήκες της κανονικής εργάσιμης ημέρας «επέρχεται 

μια αλλαγή στο χαρακτήρα της σχετικής υπεραξίας» (Κ/1: 375): δεν πρόκειται εδώ για τη μείωση του 

αναγκαίου χρόνου εργασίας και τη συνακόλουθη αύξηση του χρόνου υπερεργασίας, αλλά για 

αυξημένο ξόδεμα εργασιακής δύναμης στον ίδιο χρόνο. 185  

 

Μια τέτοια ερμηνεία φαίνεται να υποστηρίζεται και από μια επιπλέον μαρξική διατύπωση, που αφήνει 

ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναγκαίας επανάκαμψης του κεφαλαίου στη μέθοδο της παράτασης της 

εργάσιμης ημέρας. Αυτό το ενδεχόμενο απορρέει από την αμφισβήτηση των ευεργετικών 

αποτελεσμάτων του ίδιου του νόμου περιορισμού της εργάσιμης ημέρας από το κεφάλαιο: «η 

εισαγωγή του Νόμου περί Εργοστασίων απέδειξε περίτρανα ότι η απλή συντόμευση της εργάσιμης 

ημέρας αυξάνει με αξιοθαύμαστο τρόπο την κανονικότητα, την ομοιομορφία, την τάξη και την 

ενεργητικότητα της εργασίας. Αυτό το αποτέλεσμα όμως φάνηκε να είναι αμφίβολο στο καθ’ εαυτό 

εργοστάσιο, διότι εδώ η εξάρτηση του εργάτη από τη διαρκή και ομοιόμορφη κίνηση της μηχανής 

είχε προ πολλού δημιουργήσει την αυστηρότερη πειθαρχία» (Κ/1: 376). Η αμφισβήτηση αυτή έγινε 

έκδηλη, όταν το 1844 τέθηκε το ζήτημα του περιορισμού της εργάσιμης ημέρας μέσα από την 

ομόφωνη στάση των εργοστασιαρχών, που θεώρησαν, εσφαλμένα όπως αποδείχτηκε, μη περαιτέρω 

δυνατή την αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας. Συνεκδοχικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι στη 

συνείδηση του κεφαλαίου αναδύθηκε ως μοναδική δυνατότητα η επιστροφή στην παράταση. Όπως 

 
185 Το πρόβλημα της εντατικοποίησης της εργασίας το έχει περιγράψει πρώτος και αναλυτικά ο Engels στο 
κλασικό έργο Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία (1985) (1989), στο οποίο ο Marx παραπέμπει στον 
πρώτο του Κεφαλαίου. Αντίστοιχα ο Berg (1982: 323) σημειώνει αυτή τη διάσταση του ενγκελσιανού κειμένου. 
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σημειώνεται, αυτή η εσφαλμένη αντίληψη, την οποία μοιράζονταν και οι επιθεωρητές εργασίας (με 

κορυφαίο παράδειγμα τον γνωστό πλέον από το 8ο κεφάλαιο Leonard Horner), αντικρούστηκε μέσω 

πειραμάτων που απέδειξαν την ελαστικότητα τόσο των μηχανημάτων όσο και της ανθρώπινης 

εργασιακής δύναμης και την ικανότητα υπέρτατης έντασης σε συνθήκες συντομευμένης εργάσιμης 

ημέρας (Κ/1: 376-379).         

 

Τέλος, οι έννοιες της συντόμευσης της εργάσιμης ημέρας και της εντατικοποίησης της εργασίας 

φαίνεται να συλλαμβάνονται από τον Marx σε μια διαρκή διαλεκτική σχέση αιτίας και 

αποτελέσματος, καθώς ενώ η συντόμευση της εργάσιμης ημέρας αποτελεί αρχικά όρο της 

εντατικοποίησης, η αυξανόμενη εντατικοποίηση που επιτρέπει τείνει να καταστρέψει την υγεία των 

εργατών. Ως εκ τούτου, η εντατικοποίηση φαίνεται με τη σειρά της να μετατρέπεται σε όρο του ίδιου 

της του όρου:  

η τάση του κεφαλαίου να αποζημιώνεται με συστηματική αύξηση του βαθμού έντασης 

της εργασίας και να διαστρέφει κάθε βελτίωση των μηχανών σε ένα μέσο μεγαλύτερης 

απομύζησης της εργασιακής δύναμης θα πρέπει να το ωθήσει ξανά σε ένα σημείο καμπής 

όπου θα είναι αναπόφευκτη η εκ νέου μείωση των εργάσιμων ωρών (Κ/1: 382, έμφαση 

δική μας). 

Ο δομικός αυτός χαρακτήρας του κεφαλαίου, του κεφαλαίου ως κοινωνικής διαστροφής, διαφαίνεται 

όχι μόνο στην ακύρωση της μηχανής ως δυνητικού μέσου χειραφέτησης από τον εργάσιμο χρόνο σε 

μέσο καταλήστευσης του εργάσιμου χρόνου, αλλά και στην αναγκαιότητα της διεξαγωγής 

πειραμάτων, προκειμένου να πειστεί για τον αυτονόητο νόμο αλληλοαποκλεισμού άμετρης 

παράτασης της εργάσιμης ημέρας και εντατικοποίησης της εργασίας.  

 

4.1.3 Το εργοστάσιο: το κεφάλαιο ως μορφή εξουσίας του απόλυτου χωρισμού  
 
Στην προηγούμενη ενότητα, με αναφορά σε μια διατύπωση του κεφαλαίου περί εργασιακής 

διαδικασίας, είδαμε ότι το μηχάνημα δεν αποτελεί απλώς βαθμόμετρο για την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων εργασιακών δυνάμεων, αλλά επιπλέον και δείκτη των κοινωνικών σχέσεων εντός των 

οποίων επιτελείται η εργασία.186 Τι σημαίνει όμως δείκτης των κοινωνικών σχέσεων στη 

συγκεκριμένη περίπτωση του μηχανήματος; Το μηχάνημα, όχι ως μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ως 

γενικό υλικό υπόστρωμα της παραγωγής, ως σύστημα μηχανών, φαίνεται να παραπέμπει σε ένα 

πλαίσιο σχέσεων που αφενός καθιστά δυνατή τη χειραφετική διάσταση και τον επιστημονικό έλεγχο 

της διαδικασίας παραγωγής και, αφετέρου, εγγυάται την αναπαραγωγή αυτού του πλαισίου ακριβώς 

 
186 Η εν λόγω παρατήρηση για τον Starosta (2016: 239) προϋποθέτει ότι «το κεφάλαιο είναι η κοινωνική μορφή 
που μετατρέπει τις παραγωγικές δυνάμεις της ελεύθερης αλλά απομονωμένης ατομικής εργασίας σε δυνάμεις 
άμεσα και συνειδητά οργανωμένης κοινωνικής εργασίας». 
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λόγω του ότι έχει εγγράψει την επιστήμη ως εσωτερικό στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας. Υπό 

αυτή την έννοια, μόνο το αστικό πλαίσιο σχέσεων, μόνο στον ιστορικά πραγματοποιημένο 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής τίθενται αυτές οι δύο υλικές συνθήκες με ιστορικά μη συγκυριακό 

τρόπο· είναι η εγγενής σύνδεση των δύο αυτών συνθηκών με την παραγωγή, παρά τη στρεβλή 

πραγματοποίησή τους, στην οποία έγκειται ο επαναστατικός χαρακτήρας του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής, τον οποίο δεν παύει να αναγνωρίζει ρητά το μαρξικό επιχείρημα, (Κ/1: 447).187 

Το εργοστάσιο είναι ο τόπος όπου μορφοποιούνται ιστορικά οι υλικές αυτές συνθήκες, 

προσλαμβάνοντας τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της κεφαλαιακής μορφής. Έτσι, ενώ στο 13.1 

(«Ανάπτυξη των μηχανημάτων») το μαρξικό επιχείρημα εκθέτει την ανεπτυγμένη, ιστορικά 

δημιουργημένη υλικότητα των μηχανημάτων ως γενικό πλέον πλαίσιο αναπαραγωγής, στο 13.4 («Το 

εργοστάσιο») στρέφεται στην ιστορικά αναγκαία μορφή πραγμάτωσης των υλικών αυτών 

δυνατοτήτων (Κ/1: 384).          

  

Αυτή η διάκριση υλικού και μορφικού, η οποία διατρέχει το σύνολο της μαρξικής έκθεσης, τίθεται 

εδώ πλέον με αναφορά σε διατυπώσεις του Ure, του θεωρητικού της πιο ολοκληρωμένης μορφής 

εργοστασίου, του αυτοματοποιημένου εργοστασίου. Στην κριτική αποτίμηση δύο διατυπώσεων του 

Ure για τη φύση του εργοστασίου, ο Marx αναδεικνύει τη διάκριση μορφής και υλικότητας του 

εργοστασίου με βάση τη θέση που έχει το εργασιακό υποκείμενο στην παραγωγική διαδικασία, 

σημειώνοντας:  

Αυτές οι δύο διατυπώσεις δεν είναι διόλου ταυτόσημες. Στην πρώτη ο συνδυασμένος 

συνολικός εργάτης ή το κοινωνικό εργασιακό σώμα εμφανίζεται ως το αυθυπερβαίνον 

υποκείμενο και το μηχανικό αυτόματο εμφανίζεται ως αντικείμενο· στην άλλη το ίδιο το 

αυτόματο είναι το υποκείμενο και οι εργάτες είναι απλώς προσαρμοσμένοι ως 

ενσυνείδητα όργανα στα ασυνείδητα όργανά του και όλοι μαζί υπάγονται στην κεντρική 

κινητήρια δύναμη. Η πρώτη διατύπωση ισχύει για κάθε δυνατή χρησιμοποίηση των 

μηχανών σε μεγάλη κλίμακα, η άλλη χαρακτηρίζει την κεφαλαιοκρατική χρησιμοποίησή 

τους και συνεπώς το σύγχρονο εργοστασιακό σύστημα» (Κ/1: 384). 

 

Το κεφάλαιο διαστρέφει τις υλικές δυνατότητες των μηχανημάτων λόγω του ότι αποτελεί το ίδιο μια 

εν τη πράξει αντιστροφή. Η αντιστροφή αυτή εντοπίζεται αφετηριακά ήδη από τη μετατόπιση του 

εργασιακού υποκειμένου στην απλή εργασιακή διαδικασία στη θέση του αντικειμένου εκμετάλλευσης 

της διαδικασίας αξιοποίησης. Αυτός είναι ο γενικός χαρακτήρας του κεφαλαίου ως πραγματικής 

 
187 Σε αυτό το σημείο ο Marx επανέρχεται στη διατύπωση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, σύμφωνα με την 
οποία η «αστική τάξη δεν μπορεί παρά να επαναστατικοποιεί διαρκώς τα εργαλεία της παραγωγής, συνεπώς 
τις σχέσεις παραγωγής, συνεπώς όλες τις κοινωνικές σχέσεις» (Κ/1: 447).  
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αντιστροφής, είτε μιλάμε για συνθήκες τυπικής είτε για συνθήκες πραγματικής υπαγωγής: «Αποτελεί 

κοινό στοιχείο για κάθε κεφαλαιοκρατική παραγωγή, εφόσον δεν είναι απλώς εργασιακή διαδικασία 

αλλά ταυτόχρονα και διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου, το ότι δεν χρησιμοποιεί ο εργάτης τον 

εργασιακό όρο, αλλά αντιστρόφως ο εργασιακός όρος χρησιμοποιεί τον εργάτη» (Κ/1: 387). Βασική 

μορφή αυτής της αντιστροφής είναι ο χωρισμός της ενότητας του υποκειμένου της εργασιακής 

διαδικασίας ως συνόλου σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, της διάρρηξης της ανθρώπινης 

εργασιακής δύναμης ως υποκειμένου. Τόσο στη συνεργασία όσο και στο βιοτεχνικό καταμερισμό της 

εργασίας παρακολουθήσαμε τον προϊόντα χωρισμό αυτής της ενότητας του εργασιακού υποκειμένου 

(προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής). Στο εργοστάσιο παρατηρούμε την κορύφωση 

αυτής της διαδικασίας. Αυτή έγκειται σε μια ουσιώδη εξέλιξη: στην ολοκλήρωση του χωρισμού «των 

πνευματικών δυνάμεων της παραγωγικής διαδικασίας από τη χειρωνακτική εργασία και [τ]η 

μετατροπή τους σε δυνάμεις του κεφαλαίου πάνω στην εργασία» (Κ/1:387, ελαφρώς αλλαγμένη 

σύνταξη).  

 

Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο αποτυπώνεται αυτή η ολοκλήρωση; Βρίσκουμε την ακόλουθη 

σημαντική διατύπωση: «η μηχανή δεν απελευθερώνει τον εργάτη από την εργασία του, αλλά την 

εργασία του από το περιεχόμενό της» (Κ/1: 387). Ενώ το πρώτο μισό της διατύπωσης εκφράζει την 

υλική δυνατότητα της χειραφέτησης, το δεύτερο μισό μας δείχνει ότι το κεφάλαιο δεν ακυρώνει απλώς 

αυτή τη δυνατότητα, αλλά την ακυρώνει μέσω της στρεβλής πραγματοποίησής της. Η 

πραγματοποίηση είναι στρεβλή διότι αυτό που χειραφετείται είναι η εργασία από την 

υποκειμενικότητά της ή μάλλον, ορθότερα, η εργασία τείνει να απωλέσει την ανθρώπινη ιδιότητά 

της.188 Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι ο Marx επιφυλάσσει τη χρήση του όρου «εργασία» 

αποκλειστικά για την ανθρώπινη δραστηριότητα την οποία διακρίνει από την απλή ζωική 

δραστηριότητα για την οποία χρησιμοποιεί τον όρο «λειτουργία» (5ο κεφάλαιο περί εργασιακής 

διαδικασίας, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής). Αν κάτι προσεγγίζει την 

πραγμάτωση της αφηρημένης εργασίας είναι αυτή η χειραφετημένη από περιεχόμενο χρήσιμη εργασία 

του «αποκενωμένου μηχανεργάτη» (Κ/1: 387). Η αφαίρεση από το περιεχόμενο είναι ιδιάζον 

γνώρισμα της αφηρημένης εργασίας, της εργασίας ως ξοδέματος ανθρώπινης εργασιακής δύναμης. 

Τώρα παρατηρούμε ότι και η χρήσιμη εργασία τείνει να προσλάβει αυτήν τη μορφή, χωρίς ασφαλώς 

να ταυτίζεται ποτέ με την αφηρημένη, καθώς διατηρεί πάντα, έστω και κατ’ ελάχιστο, το χαρακτήρα 

μιας επιμέρους δεξιότητας. Σαν τέτοια επιμέρους δεξιότητα όμως εμφανίζεται «ως ένα 

 
188 Αυτή είναι και η βασική προβληματική που αναπτύσσεται στο Cooley (1980). Ενώ, δηλαδή, η ειδοποιός 
ανθρώπινη διαφορά έγκειται στην εργασία ως ενσυνειδήτη και ένσκοπη δραστηριότητα, με την είσοδο, 
ανάπτυξη και κυριαρχία της τεχνολογίας στην παραγωγή και στην αυτοματοποίηση ο άνθρωπος τείνει να χάνει 
αυτό το χαρακτηριστικό και να απομακρύνεται αντί να προσεγγίζει τον ολόπλευρα ανεπτυγμένο άνθρωπο. 
Πρβλ. Vlietstra (1981). 
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απειροελάχιστο πάρεργο μπροστά στην επιστήμη, στις τεράστιες φυσικές δυνάμεις και στη μαζική 

κοινωνική εργασία που ενσαρκώνονται στο σύστημα των μηχανών» (Κ/1: 387) και του 

αντιπαρατίθενται ως εχθρικές δυνάμεις καθώς τις έχει ιδιοποιηθεί το κεφάλαιο. Η διαδικασία αυτή 

αποκένωσης, που έχει ως αφετηρία το βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας, έχει μια ουσιώδη 

διαφορά με το μερικό βιοτεχνικό εργάτη: δεν σταθεροποιεί το μεμονωμένο εργάτη σε μία μοναδική 

λειτουργία, αλλά τον καθιστά δυνάμει εναλλάξιμο στο πλαίσιο των λειτουργιών της εκμηχανισμένης 

επιχείρησης (Κ/1: 385, ιδίως υποσ.182). Από αυτό «το βάσανο» (Κ/1: 386) της γοργής και διαρκούς 

εναλλαγής ξεπροβάλλει όμως εκ νέου η λανθάνουσα δυνατότητα της χειραφέτησης: αργότερα στο 

ίδιο κεφάλαιο (στο 13.9), ο Marx θα κάνει λόγο για «την απόλυτη διαθεσιμότητα του ανθρώπου για 

εναλλασσόμενες εργασιακές απαιτήσεις· [την αντικατάσταση του μερικού ατόμου], τον απλό φορέα 

μιας κοινωνικής λειτουργίας, με το ολικά ανεπτυγμένο άτομο, για το οποίο οι διάφορες κοινωνικές 

λειτουργίες είναι αλληλοδιαδεχόμενοι τρόποι δραστηριότητας» (Κ/1:448).189 Η αντιστροφή της 

χειραφέτησης, η στρεβλή της πραγμάτωση έγκειται όμως στο ότι στο εργοστάσιο ο εργάτης δεν είναι 

υποκείμενο της διαδικασίας, αλλά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η διαδικασία, που ξεκινά με την 

περιγραφή της διαδικασίας αξιοποίησης και εξελίσσεται κατά μήκος όλης των μεθόδων παραγωγής 

σχετικής υπεραξίας, ολοκληρώνεται στον ορίζοντα του αυτοματοποιημένου εργοστασίου. Ενώ «στη 

βιοτεχνία οι εργάτες αποτελούν μέλη ενός ζωντανού οργανισμού», «στο εργοστάσιο ένας νεκρός 

μηχανισμός υπάρχει ανεξάρτητα από αυτούς, και αυτοί ενσωματώνονται σ’ αυτόν ως ζωντανά 

εξαρτήματα» (Κ/1: 387). Ο πραγμώδης κόσμος του κεφαλαίου ολοκληρώνεται τώρα που η ίδια η 

ανθρώπινη εργασιακή δραστηριότητα, η εργασία, προσεγγίζει το χαρακτήρα του πράγματος-

εξαρτήματος. Όπως εμφατικά σημειώνεται, «μόνο με τα μηχανήματα αυτή η αντιστροφή γίνεται 

τεχνικά απτή πραγματικότητα» (Κ/1: 387).             

 

Αυτή η αντιστροφή γίνεται ιδιαιτέρως αντιληπτή στη μορφή των σχέσεων που εδραιώνονται εντός 

του εργοστασίου. Στο εργοστάσιο αναπτύσσονται εξουσιαστικές σχέσεις με σαφή ιεραρχικό 

χαρακτήρα. Μέσα από την ανάλυση της ιεραρχίας αυτής η κριτική θέτει τη δυνατότητα εξέτασης του 

ζητήματος της εξουσίας. Ο Marx μεταχειρίζεται για την περίπτωση αυτή δύο ειδών γλώσσες, τη 

στρατιωτική και την πολιτική, που και οι δύο σχετίζονται ευθέως με το ζήτημα της εξουσίας.  

 

 
189 Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να διαβαστεί η (διάσημη σύμφωνα με τον Jameson, 2011: 118) υποσημείωση 
308 όπου αναφέρεται ότι: «Ένας Γάλλος εργάτης γράφει τα εξής κατά την επιστροφή του από το Σαν 
Φρανσίσκο: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήμουν ικανός να ασκήσω όλα τα επαγγέλματα που έκανα στην 
Καλιφόρνια. … Καθώς η δουλεία στο ορυχείο αποδείχτηκε ότι δεν μου άφηνε πολλά, την εγκατέλειψα και 
πήγα στην πόλη, όπου κατά σειρά δούλεψα σε τυπογραφείο, έφτιαξα στέγες, δούλεψα ως χύτης μολύβδου κ.λπ. 
Λόγω αυτής της εμπειρίας, το να είμαι ικανός για όλες τις δουλείες, αισθάνομαι λιγότερο μαλάκιο και 
περισσότερο άνθρωπος» (Κ/1: 448). 



 195 

Ξεκινάμε με ορισμένες παρατηρήσεις για τη στρατιωτική γλώσσα.190 Η χρήση στρατιωτικών όρων 

για την παρουσίαση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκυριακή. 

Η εξωτερική ένδειξη για αυτό βρίσκεται στο ότι ο Marx στρέφεται συστηματικά σε αυτή κατά μήκος 

του συνόλου της ανάλυσής του, καθώς η χρήση στρατιωτικών μεταφορών απαντά νωρίτερα, στο 8ο 

κεφάλαιο, αλλά επανέρχεται ιδιαίτερα στις αναλύσεις της σχετικής υπεραξίας (δεν αναφερόμαστε εδώ 

στην κυριολεκτική χρήση στρατιωτικών όρων). Την εντοπίσαμε με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο 

περί συνεργασίας (βλ. 3.2.1 της παρούσας διατριβής). Στο κεφάλαιο περί μηχανημάτων η χρήση αυτή 

επιτείνεται. Εδώ η πειθαρχία του εργοστασίου ως τόπου παραγωγής χαρακτηρίζεται ως πειθαρχία ενός 

στρατώνα ενώ και οι σχέσεις παραγωγής προσεγγίζονται με όρους στρατιωτικής ιεραρχίας.191 

Πρόκειται για «το χωρισμό των εργατών σε χειρώνακτες και σε επιστάτες, σε κοινούς βιομηχανικούς 

στρατιώτες και σε βιομηχανικούς υπαξιωματικούς» (Κ/1:388). Οι υπαξιωματικοί-επιστάτες είναι 

υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προστάγματος (Kommando) του κεφαλαίου στο εργοστάσιο. Στο 

σημείο αυτό, η κριτική κάνει λόγο για την πλήρη ανάπτυξη της εργασίας της επιτήρησης με στόχο την 

εργασιακή πειθαρχία.    

 

Ένα από τα προβλήματα που συναντά το κεφάλαιο στον ορίζοντα της βιοτεχνίας είναι η απειθαρχία 

που αφορούσε έμμεσα τους αντικειμενικούς όρους παραγωγής και άμεσα τα εργασιακά 

υποκείμενα.192 Ακριβώς επειδή το τεχνικό θεμέλιο της βιοτεχνίας είναι χειροτεχνικό, δεν 

εξασφαλίζεται η ομοιομορφία, η κανονικότητα και η αδιάσπαστη συνέχεια των τεχνικών όψεων της 

παραγωγής. Αυτή η ατέλεια όσον αφορά την αυστηρότητα της τεχνικής ενότητας της παραγωγής 

συνοδεύεται από την απειθαρχία των εργατών που αποτυπώνεται αφενός στις άτακτες συνήθειες που 

έχουν και οι οποίες θέτουν εμπόδια στην παραγωγή και στην τελειοποίηση του τεχνικού θεμελίου της 

παραγωγής: 

Η κύρια δυσκολία του αυτοματοποιημένου εργοστασίου συνίσταται στην απαιτούμενη 

πειθαρχία, προκειμένου να αναγκαστούν οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις άτακτες 

συνήθειές τους στην εργασία και να την ταυτίσουν με την απαράλλακτη κανονικότητα του 

 
190 Πρβλ. Foucault (1987: 26) όπου η εξουσία προσεγγίζεται ως «μορφή πολεμική κυριαρχίας». 
191 Αξίζει να αναφερθεί επιπρόσθετα, ότι υπάρχουν και σημεία του μαρξικού κειμένου, μετά το κεφάλαιο 13, 
όπου ο τόπος της παραγωγής προσεγγίζεται με στρατιωτικούς όρους. Ενδεικτικά: «Τα αδράχτια και οι 
αργαλειοί, που προηγουμένως ήταν διεσπαρμένα στην ύπαιθρο, είναι τώρα συγκεντρωμένα σε λίγους μεγάλους 
εργασιακούς στρατώνες, όπως οι εργάτες και η πρώτη ύλη» (Κ/1: 701, στο κεφάλαιο περί πρωταρχικής 
συσσώρευσης). Πρόκειται λοιπόν για συστηματική χρήση στρατιωτικών όρων.   
192 Η προβληματική της πειθαρχίας απαντά ασφαλώς και κατά τη διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης. 
Εδώ μάλιστα προσλαμβάνει ιδιαίτερα βίαιες μορφές ακριβώς επειδή αφορά την ιστορική διαδικασία 
συγκρότησης της μισθωτής εργασίας. Ενδεικτική η διατύπωση: «ο αγροτικός πληθυσμός που απαλλοτριώθηκε 
διά της βίας από το έδαφος διώχτηκε και κατέληξε στην αλητεία, υπήχθη μέσα από τερατώδεις-τρομοκρατικούς 
νόμους σε μια πειθαρχία αναγκαία για το σύστημα της μισθωτής εργασίας με μαστιγώματα, στιγματισμούς και 
βασανιστήρια» (Κ/1: 692).  
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μεγάλου αυτόματου (Κ/1: 388, διατύπωση μιας επιτροπής για την 

κλωστοϋφαντουργία).193 

 

Αποτυπώνεται αφετέρου στην πραγματική ισχύ των ειδικευμένων ανδρών εργατών που αντιστέκονται 

επιτυχώς στην εισαγωγή γυναικείας και παιδικής εργασίας στην παραγωγή (Κ/1: 337). Η τεχνική, 

βασισμένη στην επιστήμη, ενότητα που επιτυγχάνεται με τα μηχανήματα διασφαλίζει την τεχνική 

ενότητα της παραγωγικής διαδικασίας (ομοιομορφία, κανονικότητα, συνεχές) αλλά επιλύει και τα 

προβλήματα απειθαρχίας του εργασιακού υποκειμένου. Τεχνική αφετηρία αυτής της επίλυσης 

αποτελεί η ομοιόμορφη ώθηση που λαμβάνουν οι εργαλειομηχανές από έναν κοινό κινητήρα (Κ/1: 

346-347). Η επίτευξη αυτής της επιστημονικά κατακτημένης τεχνικής ενότητας πειθαρχεί όμως και 

το εργασιακό υποκείμενο: στο εργοστάσιο «η εξάρτηση του εργάτη από τη διαρκή και ομοιόμορφη 

κίνηση της μηχανής είχε … δημιουργήσει την αυστηρότερη πειθαρχία» (Κ/1: 376). Επιπλέον, το 

βασικό χαρακτηριστικό των μηχανημάτων, η σχεδόν πλήρης υπέρβαση της ανάγκης για μυϊκή δύναμη 

επιτρέπει την επιθυμητή για το κεφάλαιο ενσωμάτωση νέων εργασιακών δυνάμεων, διαρρηγνύοντας 

τις έμφυλες και τις ηλικιακές διαφορές. Όπως σημειώνεται, «η γυναικεία και η παιδική εργασία ήταν 

η πρώτη λέξη της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των μηχανών» (Κ/1: 361). Στην περίπτωση λοιπόν του 

μηχανήματος-αυτόματου αναλαμβάνει το ίδιο το κεφαλαιοκρατικά χρησιμοποιούμενο μηχάνημα να 

πειθαρχήσει τον εργάτη. Η επανάσταση που ξεκινά από τον εργασιακό όρο έχει ως αποτέλεσμα την 

πλήρη υποταγή της εργασιακής δύναμης στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, κάτι που δεν ήταν εφικτό 

στο βαθμό που τεχνικό θεμέλιο της παραγωγής ήταν το εργασιακό υποκείμενο.  

 

Πέρα όμως από τα πειθαρχικά αποτελέσματα της τεχνικής διάστασης των μηχανημάτων, τα 

μηχανήματα στα χέρια του κεφαλαίου έχουν για τον Marx και έναν ρητά πολιτικό χαρακτήρα:  

α) διότι «καθίστανται το ισχυρότερο πολεμικό μέσο για να καταστέλλονται οι περιοδικές εργατικές 

εξεγέρσεις, οι απεργίες (strikes) κ.λπ. ενάντια στην αυταρχία του κεφαλαίου» (Κ/1: 399).194 Εν 

ολίγοις, χρησιμοποιούνται από το κεφάλαιο ως πολεμικά μέσα στον ταξικό αγώνα, 

β) διότι «στο βαθμό που η εκμηχανισμένη επιχείρηση σε έναν βιομηχανικό κλάδο επεκτείνεται εις 

βάρος της παραδοσιακής χειροτεχνίας ή της βιοτεχνίας, οι επιτυχίες της είναι τόσο σίγουρες, όσο θα 

ήταν περίπου η επιτυχία ενός στρατού εξοπλισμένου με πυροβόλα όπλα ενάντια σε ένα στρατό από 

 
193 Για το ζήτημα των συνηθειών ο Ψυχοπαίδης (2005: 456-457) παρατηρεί: «διαπιστώνεται ότι το 
παραδοσιακό στοιχείο των “συνηθειών” και “εθίμων” σε ιστορικές κοινωνίες δεν μπορεί να αναλυθεί παρά ως 
“υπολειμματικό” μέγεθος σε σχέση με το κοινωνικό σύστημα αναπαραγωγής που χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότυπη “λογική” του καταμερισμού της εργασίας, των σχέσεων ιδιοκτησίας και ανταλλαγής». 
194 Ο Hobsbawm (2001: 34) αναφέρει ότι οι εξεγέρσεις ενάντια στις μηχανές αφορούν το πρόβλημα της μείωσης 
του μισθού. Οπότε και η «επιτυχία τους [των εργατών, Ν. Φ.] επομένως θα πρέπει να μετριέται από την 
ικανότητά τους να διατηρούν σταθερές συνθήκες -για παράδειγμα σταθερούς μισθούς- απέναντι στη μόνιμη 
και πασίγνωστη επιθυμία των αφεντικών να τους οδηγήσουν στα όρια της πείνας».  
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τοξότες» (Κ/1: 413). Εν ολίγοις, καθιστούν ομοιογενές το επίπεδο ιστορικότητας του τρόπου 

παραγωγής μέσα από την ασφαλή και βέβαιη γενίκευση της μηχανής ενός επαναστατικοποιημένου 

κλάδου και  

γ) διότι «η φθήνια του μηχανοποίητου προϊόντος και η επαναστατικοποιημένη οργάνωση των 

μεταφορών και των επικοινωνιών είναι όπλα κατάκτησης ξένων αγορών» (Κ/1: 414). Εν ολίγοις, 

διεθνοποιούν αυτό το επίπεδο ιστορικότητας καταστρέφοντας λίγο-πολύ παραδοσιακές μορφές 

παραγωγής στη διεθνή αγορά, αναδιοργανώνοντας το διεθνή καταμερισμό της εργασίας.  

 

Συνεπώς, η χρήση των στρατιωτικών μεταφορών από τον Marx φαίνεται να εξυπηρετεί πολλαπλούς 

στόχους, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να καταδείξει:  

• τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής ως κάθετα οργανωμένες, ιεραρχικές σχέσεις σε 

αντίστιξη με την οριζόντια οργάνωση του πεδίου της απλής κυκλοφορίας βάσει της γλώσσας 

των αστικών δικαιωμάτων (ελευθερία και ισότητα),  

• την εσωτερική αστάθεια των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής, στις οποίες είναι 

εγγενώς εγγεγραμμένο το στοιχείο της σύγκρουσης (υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι στην 

ανάλυσή μας για το 8ο κεφάλαιο επισημάναμε το χαρακτηρισμό του ταξικού αγώνα για την 

εργάσιμη ημέρα ως «κρυφού εμφυλίου» βλ. ανωτέρω υποκεφάλαιο 2.2). Αυτό αποτυπώνεται 

και στις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο, που περιγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

θυμίζουν πολεμικές συνθήκες: «Όλα τα αισθητήρια όργανα πλήττονται ταυτόχρονα από την 

τεχνητά αυξημένη θερμοκρασία, την ατμόσφαιρα που είναι γεμάτη με υπολείμματα της 

πρώτης ύλης, τον εκκωφαντικό θόρυβο κ.λπ., πέρα από τον θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν 

[εννοείται οι εργάτες-κοινοί βιομηχανικοί στρατιώτες] ανάμεσα στις πυκνά στοιχισμένες 

μηχανές, που παράγουν με την κανονικότητα των εποχών τα δελτία θανόντων των 

βιομηχανικών μαχών» (Κ/1: 390, αγκύλη δική μας). Η διατύπωση αυτή υπονομεύει την 

αντίληψη που διατρέχει μεγάλο μέρος της πολιτικής θεωρίας, που χαρακτηρίζει τη νεωτερική 

κοινωνία ως ειρηνική στη βάση της διάκρισης εμπορίου και πολέμου, σε αντίστιξη με τις 

πολεμικές κατά βάση προνεωτερικές κοινωνίες. Ο Marx φαίνεται να υπονομεύει αυτή την 

αντίληψη, θεωρώντας ότι αυτό που πραγματοποιείται με την έλευση του κεφαλαιοκρατικού 

τρόπου παραγωγής δεν είναι η αντικατάσταση του πολέμου από τον ειρηνισμό του εμπορίου, 

αλλά μεταβάλλεται η μορφή της διαμεσολάβησης πολέμου και ειρήνης,195  

 
195 Ένα ζήτημα που χρήζει αυτοτελούς ανάπτυξης και βρίσκεται εκτός του ορίζοντα της παρούσας διατριβής. 
Πρβλ. σχετικά Gallie (1979: 74-79) και Draper & Haberkern (2005). 



 198 

• την εξωτερική αστάθεια που προκαλεί ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής στην απόπειρά 

του να ενοποιήσει τη διεθνή αγορά.196 

 

Στο κεφάλαιο περί εργοστασίου όμως, η στρατιωτική γλώσσα λειτουργεί και ως προοίμιο για την 

εισαγωγή της πολιτικής γλώσσας στον τόπο της παραγωγής. Οι ακόλουθες διατυπώσεις είναι 

χαρακτηριστικές, καθώς συμπυκνώνουν μια σειρά πολιτικών όρων:  

Ο εργοστασιακός κώδικας, στον οποίο το κεφάλαιο διατυπώνει εν είδει ιδιωτικού δικαίου 

και ιδία εξουσία την αυταρχία του επί των εργατών του, χωρίς την κατά τα άλλα τόσο 

αγαπητή από την αστική τάξη διάκριση των εξουσιών και το ακόμη πιο αγαπητό σύστημα 

αντιπροσώπευσης, είναι μόνο η κεφαλαιοκρατική καρικατούρα της κοινωνικής ρύθμισης 

της εργασιακής διαδικασίας που καθίσταται αναγκαία με τη συνεργασία σε μεγάλη 

κλίμακα και με τη χρησιμοποίηση κοινών εργασιακών μέσων, ιδίως των μηχανημάτων. 

Στη θέση του μαστιγίου του επιστάτη των δούλων έρχεται ο κατάλογος ποινών του 

επιστάτη. Όλες οι ποινές ανάγονται βεβαίως σε χρηματικά πρόστιμα και σε 

παρακρατήσεις μισθού, και η νομοθετική οξυδέρκεια των εργοστασιακών Λυκούργων 

καθιστά ενδεχομένως την παραβίαση των νόμων τους πολύ πιο προσοδοφόρα από την 

τήρησή τους (Κ/1: 388-389).197    

Και στη σχετική υποσημείωση 190: 

Το δεσποτικό κουδούνι τον καλεί [τον εργάτη] να σηκωθεί από το κρεβάτι, τον καλεί να 

σηκωθεί από το πρωινό και από το μεσημεριανό του. Και τι συμβαίνει λοιπόν στο 

εργοστάσιο; Εδώ ο εργοστασιάρχης είναι απόλυτος νομοθέτης. Εκδίδει εργοστασιακές 

ρυθμίσεις όπως του αρέσει· κάνει αλλαγές και προσθήκες στον κώδικά του κατά την 

προτίμησή του (Κ/1: 389, αγκύλη δική μας. Το χωρίο είναι παραπομπή από το έργο του 

Engels Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία.). 

 
196 Ο Marx δεν χρησιμοποιεί τον όρο ιμπεριαλισμός στο Κεφάλαιο, αλλά προχωρά σε μια σύντομη ανάλυση 
αυτής της διάστασης στο τελευταίο, 25ο κεφάλαιο του έργου που τιτλοφορείται «Η σύγχρονη θεωρία της 
αποικιοποίησης», (Κ/1: 717-726). Επ’ αυτού o Jameson (2011: 88) επισημαίνει ότι «ο Μαρξ δεν είναι στο 
Κεφάλαιο ακόμα έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο του σχετικά με μια θεωρία του ιμπεριαλισμού, παρόλο που 
η τελική συζήτηση των Ιρλανδών στην προηγούμενη ενότητα το θέτει σίγουρα και αυτό, και η ίδια η θεωρία 
του Μαρξ της αναγεννησιακής επέκτασης της βίας δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την επίγνωσή του για αυτήν 
τη διαδικασία, για την οποία η λέξη “ιμπεριαλισμός” δεν χρησιμοποιείται ακόμη». 
197 Σχολιάζοντας το εν λόγω χωρίο ο Burawoy (1984: 251) σημειώνει τα εξής: «Αυτό το δεσποτικό καθεστώς 
της εργοστασιακής πολιτικής θεωρείται το μόνο συμβατό με τις ανάγκες της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης. 
Είναι το αντίστοιχο στην παραγωγή των καταναγκαστικών πιέσεων της αγοράς εκτός της παραγωγής που 
υποχρεώνουν τους κεφαλαιοκράτες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσω της εισαγωγής νέας τεχνολογίας και 
εντατικοποίησης της εργασίας. Η αναρχία στην αγορά οδηγεί στον δεσποτισμό στην παραγωγή: η αγορά 
αποτελεί συστατικό των συσκευών παραγωγής και αποκαλούμε αυτό το καθεστώς “δεσποτισμός της αγοράς”». 
Πρβλ. στην παρούσα διατριβή την ανάλυση στο 3.3.2. 
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Κλείνουμε λοιπόν την παρούσα ενότητα με ορισμένες παρατηρήσεις για το ζήτημα του κεφαλαίου ως 

μορφής εξουσίας όπως δύνανται να συναχθούν από τους όρους που χρησιμοποιεί ο Marx στις 

παραπάνω διατυπώσεις.  

 

Ο κεφαλαιοκράτης εμφανίζεται εδώ ως αυτοτελής και αυτογενής εξουσιαστική πηγή θέσπισης 

κανόνων, ως νομοθετούσα αρχή. Εμφανίζεται συγχρόνως ως εξουσιοδοτούσα αρχή σε σχέση με τα 

εκτελεστικά του όργανα, τους φορείς της επιστασίας. Εμφανίζεται τέλος ως εξουσιοδοτούσα αρχή σε 

σχέση με την επιβολή ποινών, οι οποίες ασφαλώς έχουν εκχρηματιστεί. Ο κανονισμός ποινών και 

κυρώσεων, ο εργοστασιακός κώδικας, εμπίπτοντας αφενός στο ιδιωτικό δίκαιο, υποδηλώνει τον 

περιορισμό της δικαιοδοσίας της κρατικής εξουσίας, που δεν έχει θέση εντός του εργοστασίου, χώρος 

στον οποίο αποκαλύπτεται η βαθύτερη έννοια του όρου της αστικής ιδιωτικότητας όπως συνδέεται με 

την έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας: το δικαίωμα ως μορφή αυθαιρεσίας. Αφετέρου υπακούει πλήρως 

στη λογική του κεφαλαίου, καθώς η παραβίασή του ενσωματώνεται στην κερδοφορία, μετατρέποντας 

ένα μέρος του εργατικού μισθού σε απλήρωτη εργασία. Ο χαρακτηρισμός της εξουσίας του κεφαλαίου 

ως αυταρχίας δηλώνει ακριβώς τη συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο πρόσωπο του 

κεφαλαιοκράτη. Το εργοστάσιο ως τόπος εξουσίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο άρθρωσης 

του πολιτικού συστήματος και της κρατικής εξουσίας στην επιφάνεια της κοινωνίας, στην οποία 

επικρατούν η διάκριση των εξουσιών, στη λογική του αλληλλοελέγχου και της ισορροπίας των 

δυνάμεων, και το βασισμένο στην ισότητα αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αυτή η αντίθεση είναι το 

βαθύτερο νόημα του νεωτερικού χωρισμού κοινωνίας και κράτους, του ιδιωτικού από το δημόσιο. 

Αυτό που οριοθετείται πρωτίστως είναι το πλαίσιο της κρατικής δικαιοδοσίας και αυτή η οριοθέτηση 

καθίσταται δημόσια αρχή, αποτελώντας το πραγματικό σύνταγμα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 

παραγωγής. Αντίστροφα, ο χωρισμός κοινωνίας και κράτους, εμποδίζει τυπικά τον κεφαλαιοκράτη να 

ασκεί άμεσα πολιτική εξουσία στη δημόσια σφαίρα (αν και αυτό, όπως είδαμε στο κεφάλαιο της 

εργάσιμης ημέρας, είναι ατελώς πραγματοποιημένο στον ιστορικό ορίζοντα του Κεφαλαίου), αλλά δεν 

τον εμποδίζει να την ασκεί έμμεσα, είτε άτυπα και ιδιωτικά είτε τυπικά μέσα από το μηχανισμό του 

δημόσιου χρέους (Κ/1: 709). Η θεματοποίηση των πολιτικών αυτών όρων μας δείχνει ότι η κριτική 

διερεύνηση του προβλήματος της εξουσίας σε κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες οφείλει αφενός να μην 

περιορίζεται στο πεδίο του κράτους και αφετέρου να μην θέτει το κράτος ως αφετηρία του, ένα 

συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Marx δύο και πλέον δεκαετίες νωρίτερα από τη συγγραφή του 

Κεφαλαίου.    
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4.2 Η αντιθετικότητα της επαναστατικοποίησης ως διαδικασία δυσχέρανσης για τη συγκρότηση 

ταξικής συνείδησης 

 
Από την αρχή της ανάλυσης για τη σχετική υπεραξία διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας, λόγω ακριβώς ότι επιτελείται 

κεφαλαιοκρατικά, δηλαδή αντιθετικά, δεν επιδρά με ευθύγραμμο τρόπο στη συνείδηση του 

εργασιακού υποκειμένου. Με άλλα λόγια, εφόσον λάβουμε υπόψη μας τη μαρξική ρήση ότι ο 

κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής οργανώνει και διαπαιδαγωγεί την εργατική τάξη, δεν μπορούμε 

εξ αυτής να συνάγουμε τη συγκρότηση μιας συνείδησης από τη σκοπιά του εργασιακού υποκειμένου 

η οποία εναρμονίζεται αυτομάτως με την κίνηση της επαναστατικοποίησης. Αυτή η εναρμόνιση, 

αντιθέτως, δηλαδή η διαμόρφωση μιας συνείδησης που αίρεται στη σκοπιά της κριτικής της πολιτικής 

οικονομίας αποκτώντας επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων που τίθενται μέσω της διαδικασίας 

επαναστατικοποίησης συνιστά το κατ’ εξοχήν πολιτικό πρόβλημα του μαρξικού έργου.198 Διαπιστώσαμε 

επιπλέον ότι οι δύο βασικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη επαναστατικής συνείδησης 

από τη σκοπιά του εργασιακού υποκειμένου είναι αφενός η διαιρετική μορφή της κοινωνικοποίησής 

του, αφετέρου ο φετιχισμός του κεφαλαίου. Ο πρώτος παράγοντας σημαίνει ότι η διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου είτε οδηγεί στη συγκρότηση ενός υποκειμένου με 

διαφοροποιημένα συμφέροντα είτε, ακόμα κι όταν αυτή η διαφοροποίηση επιτελείται στη βάση μιας 

ενότητας, οδηγεί στη συσκότισή αυτής της ενότητας. Ο δεύτερος παράγοντας σημαίνει ότι το 

εργασιακό υποκείμενο συναντά προσκόμματα στη διαδικασία συνειδησιακής διάρρηξης του 

κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα, καθώς μέσω του φετιχισμού καταλήγει να αποδέχεται τον 

κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής ως φυσικό. Σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει εδώ η απολογητική 

πολιτική οικονομία που νομιμοποιεί τις αρνητικές επιδράσεις του κεφαλαίου είτε/και απαλείφοντας 

την ιστορικότητά τους είτε/και εξωραΐζοντάς τες. Οι δύο αυτοί παράγοντες, τους οποίους 

παρακολουθήσαμε στην ανάλυσή μας της συνεργασίας και του καταμερισμού της εργασίας, 

προσλαμβάνουν στον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας οξεία μορφή τόσο λόγω των επιδράσεων των 

μηχανημάτων στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου, όσο και λόγω του 

φετιχισμού του κεφαλαίου και της αντίστοιχης απολογητικής. Οι παράγοντες αυτοί είναι 

εγγεγραμμένοι στη διαδικασία επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, όχι απλώς υπό την 

έννοια ότι απορρέουν από αυτή, αλλά λόγω του ότι αποτελούν τις αντιθετικές μορφές των δύο 

διαστάσεων της διαδικασίας αυτής, της κοινωνικοποίησης (διαίρεση) και της αντικειμενοποίησης 

 
198 Ο Ψυχοπαίδης (1994β: 72) παρατηρεί ότι η μαρξική ανάλυση «προσανατολίστηκε προς τη μετατροπή του 
λειτουργικού προβλήματος σε πολιτικό και πρακτικό αίτημα άρσης των εμποδίων πραγμάτωσης εκείνων των 
όρων της κοινωνικής ζωής που θίγονται από την υπάρχουσα καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας». Σε αυτό 
το επίπεδο της έρευνας μας επισημαίνουμε ακριβώς τα εμπόδια τα οποία συμβάλουν στη δυσχέρανση 
συνειδησιακής συγκρότησης του εργασιακού υποκειμένου. 
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(φετιχισμός): η ενότητα της κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου διασπάται, 

υπονομεύοντας τη δυνατότητα συγκρότησης ενιαίας ταξικής συνείδησης ενώ στη διασπασμένη αυτή 

ενότητα προστίθεται και ο συνειδησιακός αποπροσανατολισμός που επιτυγχάνεται μέσω του 

φετιχισμού, που με τη σειρά του υπονομεύει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας ταξικής συνείδησης 

που θα έχει αρθεί στη σκοπιά του αντικειμένου, δηλαδή της επαναστατικοποίησης. Βάση αυτής της 

δισδιάστατης αντιθετικής κίνησης αποτελεί η διάρρηξη της ενότητας του υποκειμένου της εργασιακής 

διαδικασίας που στον ορίζοντα των μηχανών προσλαμβάνει τη μορφή του απόλυτου χωρισμού.       

 

Στην πρώτη από τις δύο ενότητες που ακολουθούν θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τους δύο 

αυτούς παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διαδικασία συνειδητοποίησης του εργασιακού υποκειμένου, 

ξεκινώντας με τη διάσταση της κοινωνικοποίησης.   

 

Στη δεύτερη αντίστοιχα θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε έναν τρίτο πόλο, ο οποίος συμβάλει με τη 

σειρά του στην δυσχέρανση συγκρότησης του εργασιακού υποκειμένου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει 

λόγος για τις υβριδικές μορφές παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν ως απαξιωτικές μορφές 

αξιοποίησης της εργασιακής δύναμης. Από τον αγώνα με αυτές τις μορφές θεωρούμε ότι συνδέεται 

και η ιστορικότητα του ταξικού αγώνα στην περίοδο ανάπτυξης των μηχανημάτων. 

 

4.2.1 Διαιρέσεις του εργασιακού υποκειμένου και φετιχισμός του κεφαλαίου   

Η επίδραση της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των μηχανημάτων στη συγκρότηση του εργασιακού 

υποκειμένου προσλαμβάνει πολλαπλές μορφές. Στο σχετικό κεφάλαιο μπορούμε να διακρίνουμε: τις 

διαιρέσεις που προκύπτουν στον καθαυτό τόπο παραγωγής, στο εργοστάσιο, και εδράζονται σε 

τεχνικά χαρακτηριστικά του καταμερισμού της εργασίας·199 στη διεύρυνση του εργασιακού σώματος 

με τη συμπερίληψη της γυναικείας και της παιδικής εργασίας στο εργοστάσιο· τη συστηματική 

παραγωγή ανεργίας· τη συστηματική παραγωγή υπηρετικού προσωπικού· τη συστηματική 

δημιουργία μεταναστευτικών ροών. Τα φαινόμενα αυτά συνδέονται με διαδικασίες διάσπασης των 

συμφερόντων του εργασιακού υποκειμένου, αποκοπής τους από το εργασιακό υποκείμενο, με 

ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους σε αντίπαλες ή εναλλακτικές λογικές και, τέλος, με φαινόμενα 

συνειδησιακής και ηθικής εξαχρείωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις υπονομεύεται η δημιουργία ενιαίας 

ταξικής συνείδησης στο εργασιακό υποκείμενο ενώ, συγχρόνως, ανακύπτουν μορφές συνειδησιακού 

αποπροσανατολισμού που ενδέχεται να λειτουργούν νομιμοποιητικά σε κοινωνικό και πολιτικό 

 
199 Οι κοινωνικές διαιρέσεις βέβαια δεν συντελούνται αποκλειστικά στον τόπο της παραγωγής. Για παράδειγμα, 
ο Caffentzis (2008: 59) ενδεικτικά αναφέρει τα πανεπιστήμια για την «αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης 
και άρα την αναπαραγωγή της ιεραρχίας μεταξύ των διαφορετικών τύπων εργατικής δύναμης (κατανομή, 
διαίρεση, διαστρωμάτωση της εργατικής δύναμης)». 
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επίπεδο. Σε όσα ακολουθούν θα εστιάσουμε σε ορισμένες σημαντικές όψεις αυτών των επιμέρους 

διαιρετικών διαδικασιών.        

 

Α. Τεχνικός καταμερισμός στο εργοστάσιο    

Η διάσταση του τεχνικού καταμερισμού της εργασίας στο εργοστάσιο μας δίνει τη δυνατότητα να 

εξετάσουμε την αντικειμενική αναδιάταξη του εργασιακού υποκειμένου στο πεδίο της παραγωγής.200 

Όπως είδαμε, η βασική διαίρεση που επέρχεται με το βιοτεχνικό καταμερισμό της εργασίας είναι αυτή 

ανάμεσα σε ειδικευμένη και ανειδίκευτη εργασία. Είδαμε επίσης ότι το χειροτεχνικό θεμέλιο ως βάση 

της βιοτεχνίας ισχυροποιεί τη θέση των ειδικευμένων εργατών στην παραγωγική διαδικασία και κατ’ 

επέκταση και κοινωνικο-πολιτικά. Με την εισαγωγή και τη γενίκευση των μηχανημάτων μπορούμε 

να παρατηρήσουμε αναδιαρθρώσεις στη διαίρεση αυτή σε διάφορα σημεία. Πρώτον, με τη μετατόπιση 

των δεξιοτήτων του μερικού εργάτη στο μηχάνημα αίρεται το εμπειροτεχνικό θεμέλιο του βιοτεχνικού 

καταμερισμού και «στη θέση της ιεραρχίας των εξειδικευμένων εργατών που τη χαρακτηρίζει, στο 

αυτοματοποιημένο εργοστάσιο έρχεται η τάση εξίσωσης ή ισοπέδωσης των εργασιών που πρέπει να 

επιτελέσουν οι βοηθοί των μηχανών» (Κ/1: 384). Η ισότητα που απορρέει από την κεφαλαιοκρατική 

χρήση των μηχανών πραγματοποιείται ως ισότητα απαξίωσης της εργασίας που, όπως είδαμε, 

χειραφετείται από το περιεχόμενό της (αποκενωμένος μηχανεργάτης). Δεύτερον όμως, στη βάση 

αυτής της ισότητας απαξίωσης αναβαθμίζεται η σημασία φυσικών παραγόντων όπως το φύλο και η 

ηλικία, καθώς, όπως σημειώνεται «στη θέση των τεχνητά δημιουργημένων διαφορών των επιμέρους 

εργατών έρχονται κυρίως οι φυσικές διαφορές της ηλικίας και του φύλου (Κ/1: 384). Ενώ λοιπόν τα 

μηχανήματα «αποτελούν μια νίκη του ανθρώπου επί της δύναμης της φύσης» (Κ/1: 404), η 

κεφαλαιοκρατική τους χρήση δεν υποτάσσει μόνο την εργασία «στη δύναμη της φύσης», αλλά, 

επιπλέον, καθιστά τη φύση κριτήριο ανισομέρειας των εργασιακών δυνάμεων, μια διαδικασία που 

προφανώς σχετίζεται με την ενσωμάτωση της γυναικείας και της παιδικής εργασίας στην παραγωγική 

διαδικασία. Τρίτον, όσον αφορά τον «καθαρά τεχνικό» εργοστασιακό καταμερισμό της εργασίας, ο 

Marx σημειώνει: 

Η διαρθρωμένη ομάδα της βιοτεχνίας αντικαθίσταται από τη συνάφεια μεταξύ του κύριου 

εργάτη με τους λίγους βοηθούς του. Ο ουσιώδης χωρισμός είναι εκείνος μεταξύ των 

εργατών που απασχολούνται πραγματικά στις εργαλειομηχανές (εδώ 

συμπεριλαμβάνονται και ορισμένοι εργάτες επιτήρησης ή εφοδιασμού της κινητήριας 

μηχανής) και των απλών βοηθών (σχεδόν αποκλειστικά παιδιών) αυτών των 

 
200 Ο Braverman (1974: 406) δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αναδιάταξη προχωρά με την εξέλιξη της 
παραγωγικής διαδικασίας. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε το γεγονός ότι «[η] κεφαλαιοκρατική παραγωγή 
οδηγεί στο διαχωρισμό της επιστήμης από την εργασία και την ίδια στιγμή στη χρήση της επιστήμης στην υλική 
παραγωγή» (CW/33: 364). Έτσι, η επιστημονική έρευνα (με την επιστράτευσή της στην υπηρεσία του 
κεφαλαίου) ταυτόχρονα αυτονομείται και γίνεται επαγγελματική δραστηριότητα.  
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μηχανεργατών. Στους βοηθούς προσμετρώνται λιγότερο ή περισσότερο όλοι οι feeders 

(που παρέχουν απλώς εργασιακή ύλη στις μηχανές). Δίπλα σ’ αυτές τις κύριες τάξεις 

υπάρχει ένα αριθμητικά ασήμαντο προσωπικό που απασχολείται με τον έλεγχο του 

συνόλου των μηχανημάτων και με τη διαρκή επιδιόρθωσή τους, όπως μηχανολόγοι, 

μηχανικοί, ξυλουργοί κ.λπ. πρόκειται για μια ανώτερη εργατική τάξη, εν μέρει 

επιστημονικά εκπαιδευμένη και εν μέρει χειροτεχνική, που βρίσκεται εκτός του κύκλου 

των εργοστασιακών εργατών και απλώς συναθροίζεται με αυτούς. Αυτός ο καταμερισμός 

της εργασίας είναι καθαρά τεχνικός (Κ/1: 385). 

Η ένταξη των επιστημόνων στην παραγωγική διαδικασία ως αυτοτελούς ομάδας, παρά τον ευάριθμο 

χαρακτήρα της την εποχή του Marx, προσωποποιεί το χωρισμό των πνευματικών δυνάμεων της 

παραγωγής από τη χειρωνακτική εργασία.201 Με τη δημιουργία αυτού του ανώτερου στρώματος της 

εργατικής τάξης τίθεται αφενός από τεχνική άποψη η δυνατότητα απόκλισης των συμφερόντων αυτού 

του στρώματος από τις κατώτερες κατηγορίες του εργατικού δυναμικού. Αφετέρου, η τεχνική αυτή 

δυνατότητα συνοδεύεται και από την υποκειμενική δυνατότητα το εν λόγω στρώμα να 

προσλαμβάνεται από τις υπόλοιπες εργασιακές κατηγορίες όχι μόνο ως πλήρως διακριτό, αλλά 

ενδεχομένως και εχθρικό έναντι αυτών, δεδομένου ότι η υπαγωγή της επιστήμης στο κεφάλαιο 

επιτελείται με τρόπο που τη μετατρέπει σε εχθρική δύναμη έναντι της εργασίας.202 Ο Marx έχει 

επισημάνει στα χειρόγραφα του 1861-63 ότι αυτός ο χωρισμός και η αυτονόμηση της επιστήμης έναντι 

της «άμεσης εργασίας» δεν παρατηρείται στα προαστικά χειροτεχνικά επαγγέλματα (CW/34: 33). Το 

σχετικό χωρίο καταλήγει με την ακόλουθη διατύπωση: «Κανένας χωρισμός του χεριού από το μυαλό» 

 
201 Στα χειρόγραφα του 1861-1863 απαντά η ίδια προβληματική: «Όπως τα μηχανήματα περιγράφονται εδώ 
σαν τα “μηχανήματα του αφεντικού” και οι λειτουργίες τους σαν δικές του λειτουργίες στην παραγωγική 
διαδικασία (οι μπίζνες της παραγωγής) το ίδιο ισχύει και για την επιστημονική γνώση που ενσωματώνεται στα 
μηχανήματα ή στις παραγωγικές μεθόδους, τις χημικές διαδικασίες κ.λπ. Η επιστήμη εμφανίζεται σαν μια 
δυνατότητα ξένη προς την εργασία, εχθρική και δεσποτική απέναντί της και η εφαρμογή της -από τη μια 
συγκέντρωση και από την άλλη ανάπτυξη σε μια επιστήμη της γνώσης, παρατηρήσεις και επαγγελματικά 
μυστικά που έχουν κερδηθεί με την εμπειρία και μεταλαμπαδεύονται παραδοσιακά, με σκοπό την ανάλυση της 
παραγωγικής διαδικασίας ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή των φυσικών επιστημών στην υλική διαδικασία της 
παραγωγής-  αυτό, η εφαρμογή της επιστήμης, στηρίζεται εξολοκλήρου στο διαχωρισμό των πνευματικών 
δυνατοτήτων από τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες του κάθε εργάτη, ακριβώς όπως η συγκέντρωση 
και η ανάπτυξη των συνθηκών της παραγωγής και η μετατροπή τους σε κεφάλαιο στηρίζεται στην απόσπαση 
-το διαχωρισμό- του εργάτη από αυτές τις συνθήκες. Αντίθετα, η εργασία στο εργοστάσιο επιτρέπει μόνο μια 
γνώση κάποιων κινήσεων του χεριού στον εργάτη και κατά συνέπεια οι νόμοι της μαθητείας καταργούνται και 
η προσπάθεια του κράτους κ.λπ., να μάθουν τα παιδιά που δουλεύουν στα εργοστάσια τουλάχιστον γραφή και 
ανάγνωση δείχνει πως αυτή η εφαρμογή της επιστήμης στη διαδικασία της παραγωγής συμπίπτει με την 
καταστολή κάθε πνευματικής ανάπτυξης στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είναι αλήθεια ότι διαμορφώνεται 
ένα μικρό τμήμα πιο ειδικευμένων εργατών σε ανώτερη θέση αλλά είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις μάζες των 
“αποειδικευμένων” εργατών» (CW/34: 33).  
202 Πιθανά εδώ μπορεί να εντοπιστεί η εχθρότητα έναντι της επιστήμης από σημαντικές μερίδες κατώτερων 
εργατικών στρωμάτων που παίρνει τη μορφή ανορθολογικών αντιλήψεων, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα κυρίαρχο 
και στην εποχή μας.     
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(CW/34: 33). Η απουσία αυτού του χωρισμού αποτυπωνόταν και στους νόμους περί μαθητείας, οι 

οποίοι υπονομεύονται αρχικά στην περίοδο της βιοτεχνίας και καταργούνται εντελώς με την έλευση 

της μεγάλης βιομηχανίας (Κ/1: 321). Οι δεσμοί συνοχής ανάμεσα στους μαθητευόμενους λόγω της 

ομοιόμορφης, μακροχρόνιας μαθητείας αίρονται και δημιουργείται εδώ μια διαίρεση που βασίζεται 

εν πολλοίς και στη διαφοροποιημένη εκπαίδευση ανάμεσα στο επιστημονικό προσωπικό και στη 

στοιχειώδη εκπαίδευση των χεριών. Όπως σημειώνεται, «η ταχύτητα με την οποία μαθαίνεται σε 

νεαρή ηλικία η εργασία στη μηχανή παραμερίζει επίσης την αναγκαιότητα εκπαίδευσης μιας 

ιδιαίτερης τάξης εργατών αποκλειστικά για εργασία στις μηχανές» (Κ/1: 386).         

 

Β) Γυναικεία και παιδική εργασία  

Με την ιδιοποίηση της γυναικείας και της παιδικής εργασίας από το κεφάλαιο παρατηρούμε τη 

μέγιστη δυνατή γενίκευση του εργασιακού υποκειμένου που απέτρεπε έως την έλευση της μεγάλης 

βιομηχανίας ο βιοτεχνικός καταμερισμός της εργασίας. Η αντιθετικότητα της κοινωνικοποίησης του 

εργασιακού υποκειμένου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το κεφάλαιο αφενός επιτυγχάνει την 

άρση των έμφυλων και ηλικιακών διαφορών εντάσσοντας τη γυναικεία και παιδική εργασία στην 

παραγωγή («χωρίς διάκριση φύλου και ηλικίας» Κ/1: 361), αφετέρου, όπως είδαμε στο αμέσως 

προηγούμενο σημείο, αναγορεύει τις έμφυλες και ηλικιακές διαφορές σε καθοριστικό παράγοντα 

ανισότητας στο εσωτερικό του εργοστασίου.203 Μέσα από αυτήν την αντιθετική ενσωμάτωση, η 

κεφαλαιοκρατική χρήση των μηχανημάτων επιδρά με ιδιαιτέρως αρνητικό τρόπο στο θεσμό της 

οικογένειας.  

 

Πρώτον, η ιδιοποίηση των νέων αυτών δυνάμεων σημαίνει τόσο την καταστροφή της παιδικότητας 

με το σφετερισμό «του παιδικού παιχνιδιού» όσο και τη διάρρηξη του συνολικού οικογενειακού 

χρόνου που πλήττει ακόμα και τις πλέον απαραίτητες φυσιολογικές λειτουργίες όπως ο θηλασμός. 

Ενδεικτική για το τελευταίο είναι η σχετική υποσημείωση 120, όπου με αναφορά στην κρίση στη 

βαμβακοβιομηχανία λόγω του εμφυλίου στις ΗΠΑ, γίνεται λόγος για τη δημιουργία ελεύθερου χρόνου 

για τέτοιου είδους λειτουργίες. Σε «κανονικές» συνθήκες, αντιθέτως, η μητρική σχέση με το παιδί 

διαστρέφεται εντελώς, καθώς οι εργάτριες αναγκάζονται είτε να καταφεύγουν κρυφά στην 

παιδοκτονία είτε να δηλητηριάζουν τα παιδιά τους με οπιούχα. Η πρακτική της παιδοκτονίας, η οποία 

απαντά σε πρωτόγονες κοινότητες και αρχαίες κοινωνίες λόγω αδυναμιών της κοινωνικής 

αναπαραγωγής, επανακάμπτει εντός της νεωτερικότητας. Η κρίσιμη διαφορά έγκειται στο ότι αυτό 

που αναγνωριζόταν δημόσια ή συλλογικά στις παλαιές κοινωνίες ως έργο ανάγκης μετατίθεται εδώ 

σε έργο ανάγκης ατομικής ευθύνης: η μητέρα αναλαμβάνει τόσο την ηθική ευθύνη της παιδοκτονίας 

 
203 Για την Chae (2014) η θέση της γυναίκας είναι κομμάτι του χειραφετικού μαρξικού κειμένου και αυτό 
προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή της πλέον στην παραγωγική διαδικασία. 
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όσο και το ενδεχόμενο της ποινικής κύρωσης. Συχνά δε ενδέχεται να αδιαφορεί και για τα δύο, καθώς 

ο Marx επισημαίνει ότι, λόγω της αναγκαιότητας της εξωοικιακής απασχόλησης των μητέρων, 

παρατηρούνται φαινόμενα παραμέλησης και κακομεταχείρισης των παιδιών, διατροφικές ελλείψεις 

όπως και το φαινόμενο της φυσικής αποξένωσης των μητέρων από τα παιδιά τους.204 Το τελευταίο 

ίσως ελαφραίνει από συνειδησιακή άποψη το βάρος του έργου της ανάγκης και προετοιμάζει λύσεις 

όπως η παιδοκτονία. Η επανάκαμψη όμως προσλαμβάνει και μια άλλη, πιο τρομακτική μορφή που θα 

μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε οιονεί οντολογική: τα βρέφη μετατρέπονται «σε μικρά γερασμένα 

ανθρωπάκια ή … γίνονται σαν μικροί πίθηκοι» (Κ/1: 365, υποσ.133). Η αποκτήνωση φαίνεται να μην 

περιορίζεται μόνο στο ηθικό και συνειδησιακό επίπεδο, στην «ηθική εξαχρείωση» της γυναίκας, αλλά 

στην περίπτωση των βρεφών παίρνει και φυσική μορφή. Από την άλλη μεριά, η χρήση οπιούχων δεν 

περιορίζεται στην παροχή τους στα βρέφη, αλλά επεκτείνεται και ως καταναλωτική συνήθεια και στον 

ενήλικο εργατικό πληθυσμό (Κ/1: 365, υποσ.133), πιθανά, όπως μπορεί εύλογα να υποτεθεί, τόσο ως 

καταπραϋντικό της σωματικής καταπόνησης όσο και ως φαντασιακή, αλλοτριωτική διέξοδος από τις 

συνθήκες του εργοστασίου, από το «εξευγενισμένο κάτεργο» (Κ/1: 391, ο χαρακτηρισμός του 

εργοστασίου από τον Fourier που παραπέμπει ο Marx). Η εν λόγω συνήθεια μπορεί να θεωρηθεί ως 

σημαντικό δείγμα αποπροσανατολισμού από τη δυνατότητα διαμόρφωσης ταξικής συνείδησης, αλλά 

και συνειδησιακής αδρανοποίησης από τη σκοπιά του ταξικού αγώνα.  

 

Δεύτερον, αυτό το μοτίβο της επανάκαμψης απαντά και στη μεταβολή που επέρχεται στη σύμβαση 

εργασίας ανάμεσα στον ενήλικο άρρεν εργάτη και τον κεφαλαιοκράτη. Όπως σημειώνεται, τα 

μηχανήματα «επαναστατικοποιούν εκ βάθρων την τυπική διαμεσολάβηση της κεφαλαιακής σχέσης, 

το συμβόλαιο μεταξύ εργάτη και κεφαλαιοκράτη» (Κ/1: 362).205 Εδώ η κριτική εστιάζει πλέον στη 

μεταμόρφωση του πατέρα και συζύγου σε δουλέμπορο, καθώς «τώρα πουλά τη γυναίκα και το παιδί 

του. Η ζήτηση παιδικής εργασίας μοιάζει συχνά ακόμη και στη μορφή με τη ζήτηση νέγρων δούλων, 

όπως συνηθιζόταν να τη διαβάζει κανείς στις αγγελίες των αμερικανικών εφημερίδων (Κ/1: 362 ενώ 

στην αμέσως επόμενη σελίδα γίνεται λόγος για συνοικίες του Λονδίνου όπου στήνεται σε τακτική 

βάση «κανονικό παζάρι»).206 Αυτό που επανακάμπτει λοιπόν εδώ είναι θεωρητικά ξεπερασμένες 

δουλεμπορικές πρακτικές, με κυρίαρχη φιγούρα τον ενήλικο άνδρα της οικογένειας που μετατρέπεται 

σε μεσολαβητή ανάμεσα στο κεφάλαιο και την οικογένειά του. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί εδώ 

 
204 Πρβλ. Wendling (2009: 155-174). 
205 Ο Basso (2015: 127) σημειώνει με αφορμή αυτό το χωρίο ότι «με την ανάπτυξη του αυτόματου συστήματος 
των μηχανών, κάθε στοιχείο αμοιβαιότητας (reciprocity) καταστρέφεται» εντός της οικογένειας, κάτι που 
βλέπουμε να κορυφώνεται με τον πατέρα δουλέμπορο.  
206 Μπορεί εν προκειμένω να προκύψει η σύνδεση με τους στρατιωτικούς όρους και εντός της οικογένειας, 
διότι με την πώληση αυτή πραγματώνεται η θέση ότι «ο άντρας στη βιομηχανία είναι ο λοχίας και η γυναίκα 
και το παιδί είναι οι απλοί στρατιώτες», Berg (1980: 201). 
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είναι ότι το κεφάλαιο, ως κυρίαρχη μορφή του τρόπου παραγωγής, έχει την ικανότητα να 

διαμεσολαβεί όλο το μήκος της ανθρώπινης ιστορίας εργαλειοποιώντας και δεσμεύοντας στο σκοπό 

της αυτοαξιοποίησης ιστορικές πρακτικές, που τυπικά έχει υπερβεί (στο σημείο αυτό θα επανέλθουμε 

στην επόμενη ενότητα αυτού του υποκεφαλαίου, βλ. 4.2.2).    

 

Τέλος, ο Marx διακρίνει ρητά τη «διανοητική ερήμωση» που παράγουν τεχνητά τα μηχανήματα με 

την ενσωμάτωση ανώριμων εργασιακών δυνάμεων από την «αυτοφυή άγνοια που αφήνει το πνεύμα 

ακαλλιέργητο χωρίς να καταστρέφει την ικανότητα ανάπτυξής του, την ίδια τη φυσική γονιμότητά 

του» (Κ/1: 366). Με την ερήμωση αυτή προετοιμάζεται το ενδεχόμενο στροφής προς το έγκλημα και 

προϊόντος του χρόνου στην καλλιέργεια εγκληματικού φρονήματος στα νεαρά τέκνα της εργατικής 

τάξης. Σε σχέση με τους νεαρούς που εργάζονται στα τυπογραφεία ο Marx σημειώνει: «Μόλις γίνουν 

πολύ μεγάλοι για την παιδική εργασία τους, δηλαδή τουλάχιστον 17 ετών, απολύονται από το 

τυπογραφείο. Γίνονται νεοσύλλεκτοι εγκληματίες. Ορισμένες απόπειρες να βρουν απασχόληση κάπου 

αλλού απέτυχαν λόγω της άγνοιας, της ωμότητας και του σωματικού και πνευματικού ξεπεσμού τους» 

(Κ/1: 446).  

 

Γ) Ανεργία 

Εισαγωγικά μπορεί να παρατηρηθεί ότι το φαινόμενο της ανεργίας είναι εγγενώς εγγεγραμμένο στη 

λογική της κεφαλαιακής σχέσης, καθώς ο χωρισμός της εργασίας από τους όρους αναπαραγωγής της, 

η ληξιαρχική πράξη γένεσης του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο περί της λεγόμενης 

πρωταρχικής συσσώρευσης, περιέχει αφ’ εαυτού το ενδεχόμενο να αποτύχει η αναγκαία μεσολάβηση 

κεφαλαίου και εργασίας όπως αποτυπώνεται στη σύμβαση εργασίας. Προφανώς, ο όρος «αποτυχία» 

υποδηλώνει απλώς τη λογική της αυτοαξιοποίησης του κεφαλαίου, που θέτει τα όρια των υπό 

πρόσληψη εργασιακών δυνάμεων. Υπό αυτή την έννοια, η απροσδιοριστία που ενέχει η ανεργία είναι 

«φυσικό» γνώρισμα του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Ως εκ τούτου, η ανεργία δεν αποτελεί 

φαινόμενο που σχετίζεται αποκλειστικά με τον ορίζοντα των μηχανημάτων και της μεγάλης 

βιομηχανίας, αλλά ανιχνεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής.207 

Από την άλλη μεριά όμως, σε αυτόν τον ορίζοντα είναι που τίθεται ένας μηχανισμός συστηματικής 

παραγωγής ανέργων και υπό αυτή την έννοια το φαινόμενο παρουσιάζεται εδώ σε οξεία μορφή.  

 

Δεδομένου ότι θα εκθέσουμε όψεις της μαρξικής κριτικής στη λεγόμενη θεωρία της αντιστάθμισης 

όπως αναπτύχθηκε από την απολογητική πολιτική οικονομία στην αμέσως επόμενη ενότητα, θα 

περιοριστούμε εδώ σε ορισμένες παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παραγωγή ανεργίας ως στιγμή 

 
207 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Jameson (2011: 2) προκλητικά σημειώνει ότι το Κεφάλαιο δεν 
είναι ένα έργο για την εργασία, ούτε για την πολιτική αλλά είναι ένα έργο γραμμένο για την ανεργία. 
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της διαδικασίας κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου. Η παραγωγή ανεργίας αποτελεί την 

πραγματοποίηση της δυνατότητας αποτυχίας που σημειώσαμε παραπάνω. Ο εργάτης είναι εξ αρχής 

χειραφετημένος από τους όρους αναπαραγωγής και εδώ ενεργοποιείται με συστηματικό τρόπο ένας 

μηχανισμός παραγωγής αυτής της αρνητικής χειραφέτησης. Υπό το ερμηνευτικό πρίσμα του 

μηχανισμού παραγωγής σχετικής υπεραξίας ως δυνητικού μηχανισμού παραγωγής ελευθερίας, η 

ανεργία φαίνεται να μπορεί να προσεγγιστεί ως στρεβλή πραγματοποίηση αυτής της ελευθερίας: η 

χειραφέτηση του εργάτη από την παραγωγική διαδικασία συμπίπτει εδώ με την χειραφέτησή του από 

τους όρους αναπαραγωγής του. Αυτό που διακρίνει τον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας είναι η 

συστηματικότητα παραγωγής του φαινομένου. Ο Marx εκφράζει αρχικά αυτή τη συστηματικότητα ως 

όριο της κεφαλαιοκρατικής χρήσης των μηχανημάτων. Όπως είδαμε παραπάνω (4.1.2), το όριο αυτό 

λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εισαγωγή ενός μηχανήματος στην παραγωγή, στο βαθμό δηλαδή 

που η αξία της εργασιακής δύναμης που αντικαθιστά το μηχάνημα υπολείπεται της αξίας του. Αυτό 

όμως σημαίνει επιπλέον ότι όρος για την εισαγωγή ενός μηχανήματος στην παραγωγή είναι η 

πρόκληση ανεργίας. Η μαρξική κριτική επανέρχεται σε αυτό το σημείο εκθέτοντας τον τρόπο μέσω 

του οποίου εκδηλώνεται αυτός ο αναγκαίος όρος: «η εκμηχανισμένη επιχείρηση, όσο και αν επεκτείνει 

την υπερεργασία εις βάρος της αναγκαίας εργασίας μέσα από την αύξηση της παραγωγικής δύναμης 

της εργασίας, μπορεί να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα μόνο μειώνοντας τον αριθμό των εργατών που 

απασχολούνται από ένα δεδομένο κεφάλαιο. Μετατρέπει ένα τμήμα ένα τμήμα του κεφαλαίου που 

προηγουμένως ήταν μεταβλητό, δηλαδή μετατρεπόταν σε ζωντανή εργασιακή δύναμη, σε μηχανές, 

δηλαδή σε σταθερό κεφάλαιο, το οποίο δεν παράγει καμία υπεραξία» (Κ/1: 372-373). Αυτή η 

μετατροπή που αποτυπώνεται ως μόνιμη τάση αύξησης του σταθερού κεφαλαίου σημαίνει συγχρόνως 

την παραγωγή ενός πλεονάζοντα εργατικού πληθυσμού (Κ/1: 373) ή βιομηχανικού εφεδρικού 

στρατού (Κ/1: 440), μία ακόμα μείζονα στρατιωτική μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Marx. Ο άμεσα 

ανταγωνιστικός χαρακτήρας της κεφαλαιοκρατικής χρήσης της μηχανής έναντι της εργασίας 

εμφανίζεται μέσω του ότι «η αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου με τη μηχανή είναι ευθέως ανάλογη με 

τον αριθμό των εργατών των οποίων τους όρους ύπαρξης αφανίζει […]. Από την στιγμή που ο 

χειρισμός του εργαλείου εναποτίθεται στη μηχανή, σβήνει μαζί με τη χρηστική αξία και η 

ανταλλακτική αξία της εργασιακής δύναμης. Ο εργάτης είναι στα αζήτητα, όπως το χάρτινο χρήμα 

που έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας» (Κ/1: 394).  

 

Ο χωρισμός του εργασιακού υποκειμένου σε εργαζόμενο και άνεργο αποτελεί τη μείζονα διαίρεση 

της εργατικής τάξης σε μακρο-κοινωνικό επίπεδο ενώ αποτελεί συγχρόνως ένα σημαντικό μηχανισμό 

συγκράτησης του επιπέδου των μισθών για τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Ο Marx κατονομάζει την 

ανεργία ως «τη φοβερότερη μάστιγα που πλήττει τον εργάτη» (Κ/1: 403) και τη συνδέει ρητά με 

διαδικασίες κοινωνικής εξαθλίωσης. Στο μαρξικό κείμενο μπορούμε να εντοπίσουμε αναβαθμούς 
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αυτής της διαδικασίας. Αφετηρία μπορεί να θεωρηθεί το αίσθημα βιοτικής ανασφάλειας που 

δημιουργεί η ανεργία. Ο Marx απορρίπτει ρητά την εξωραϊστική αντίληψη της ανεργίας ως 

πρόσκαιρου δεινού επισημαίνοντας ότι «εκεί όπου η μηχανή καταλαμβάνει σταδιακά ένα πεδίο 

παραγωγής, παράγει διαρκή αθλιότητα στα εργατικά στρώματα, που ανταγωνίζονται μαζί της. Εκεί 

όπου η μετάβαση είναι γοργή, έχει μαζική και οξεία επίδραση» (Κ/1: 394-395). Αντιθέτως, η 

ανασφάλεια κανονικοποιείται και η απασχόληση υπάγεται στην «εναλλαγή των περιόδων του 

βιομηχανικού κύκλου» (Κ/1: 415). Η χρήση πολεμικών μεταφορών κορυφώνεται εδώ καθώς, η 

πλήρης υποταγή του εργασιακού υποκειμένου στις επιταγές του κεφαλαίου που εκδηλώνεται μέσα 

από την προβληματική της έλξης και της απώθησης των εργατών (Κ/1: 410 κ. έ.), προσεγγίζεται μέσα 

από μια λογική ακούσιας θυσίας μέρους της εργατικής τάξης στο πλαίσιο του βιομηχανικού πολέμου 

(Κ/1: 404). Ακόμα όμως και το εργατικό δυναμικό που παραμένει ενεργό υπόκειται στην εξαθλιωτική 

επίδραση του αυτοματοποιημένου εργοστασίου, καθώς «η επαναστατικοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας αναπτυσσόταν εις βάρος του εργάτη. Επρόκειτο για τυπικά experimenta in corpore vili 

[πειράματα σε σώματα δίχως αξία]»  (Κ/1: 420). Το εργασιακό υποκείμενο  δεν μετατρέπεται μόνο σε 

αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά και σε πραγματικό πειραματόζωο χάριν της αυτοαξιοποίησης της 

αξίας: « αυτά τα πειράματα δεν έγιναν μόνο εις βάρος των μέσων διαβίωσης των εργατών. Έπρεπε να 

πληρώσουν και με τις πέντε αισθήσεις τους» (Κ/1:420). Οι μηχανές από μέσα μεγέθυνσης των 

αισθήσεων της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης μεταστρέφονται σε μέσα υπονόμευσής τους που 

οδηγούν συχνά σε ακρωτηριασμούς, πιθανά και στο θάνατο. Καθόλου τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπό αυτό το πρίσμα ότι η ανακλαστική, βίαιη αντίδραση μερίδων της εργατικής τάξης έναντι των 

μηχανημάτων προσλαμβάνει μια φετιχιστική μορφή που δεν συνδέεται μόνο με την πρώιμη περίοδο 

της εισαγωγής τους (Λουδίτες), αλλά απαντά βαθιά μέσα στον 19ο αιώνα. Όπως σημειώνεται, 

«επαναλαμβάνεται ενίοτε μέχρι και σήμερα η άξεστη μορφή των εργατικών εξεγέρσεων ενάντια στις 

μηχανές. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, με τις μηχανές λιμαρίσματος του Σέφιλντ το 1865» (Κ/1: 393). 

Είναι προφανής εδώ η αδυναμία διάκρισης της υλικής και της μορφικής διάστασης των μηχανημάτων 

και ο συνειδησιακός αποπροσανατολισμός μερίδων της εργατικής τάξης.   

 

Τέλος, δύο φαινόμενα άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διαδικασία της εξαθλίωσης είναι ο αλκοολισμός 

και η πορνεία. Ο Marx σημειώνει με αναφορά σε νεαρά κορίτσια ότι «γίνονται άξεστα, αγοροκόριτσα, 

που βωμολοχούν […] πριν η φύση τούς διδάξει ότι είναι γυναίκες»,208 αλλά εν τέλει αναφέρεται στη 

γενικότητα του φαινομένου, καθώς εμφανίζεται ως φυσικό το γεγονός «στην τάξη αυτή να κυριαρχεί 

ο αλκοολισμός ήδη από την παιδική ηλικία» (Κ/1: 426, ελαφρώς αλλαγμένη σύνταξη). Η εκπόρνευση 

 
208 Το συγκεκριμένο χωρίο έχει σχολιαστεί διττά: αφενός από την Leeb (2007: 848) η οποία ψέγει τον Marx για 
συντηρητισμό, διότι το αγοροκόριτσο τείνει να διαφύγει των χαρακτηριστικών που την καθορίζουν ως γυναίκα. 
Από την άλλη, η Brown (2012: 85) διαβλέπει εδώ τη «δυνατότητα δημιουργίας του εδάφους για μια νέα και 
καλύτερη θέση της γυναίκας».  
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είναι μία από τις τελικές βαθμίδες της εξαθλίωσης, ένα φαινόμενο που συνδέεται ιδιαίτερα με 

συνθήκες γενικότερων ή κλαδικών κρίσεων: «Δυστυχείς γυναίκες , που έχασαν την απασχόλησή τους 

λόγω της έλλειψης βαμβακιού, έγινα και παρέμειναν απόκληροι της κοινωνίας [...]. Οι νεαρές πόρνες 

αυξήθηκαν συγκριτικά περισσότερο απ’ ό,τι τα τελευταία 25 χρόνια» (Κ/1: 426).  

 

Επομένως, το σύνολο των φαινομένων που συνδέονται εγγενώς με την ανεργία φαίνεται  να 

σχετίζονται με διαδικασίες αποκοπής εργασιακών δυνάμεων από τον ταξικό αγώνα και συνειδησιακής 

κατάπτωσης.    

 

Δ) Η παραγωγή υπηρετικού προσωπικού 

Μία άλλη σημαντική περίπτωση διαίρεσης του εργασιακού υποκειμένου αφορά την παραγωγή ενός 

νέου υπηρετικού προσωπικού.209 Η παραγωγή αυτή αποτελεί μια μορφή εμφάνισης της γενικότερης 

μεγέθυνσης της υπεραξίας έτσι που «μαζί με την αύξηση της υπόστασης από την οποία τρέφεται η 

τάξη των κεφαλαιοκρατών και οι παραφυάδες της αυξάνονται και αυτά τα ίδια τα κοινωνικά 

στρώματα» (Κ/1: 408). Από τη σκοπιά της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης παρατηρούμε την πλήρη 

διάρρηξη της προτεσταντικής ηθικής που ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αποθησαυριστική 

λογική και την πρώιμη κεφαλαιοκρατική περίοδο, κατά την οποία οι προτεσταντικές αρετές της 

εργατικότητας και της φειδούς υποστήριζαν την έξη συσσώρευσης. Με την αύξηση της υπεραξίας 

διαρρηγνύεται ο μηχανισμός βάσης αυτών των αρετών και δημιουργείται η νέα συνθήκη της 

πολυτέλειας: «Ένα μεγαλύτερο τμήμα του κοινωνικού προϊόντος μετατρέπεται σε υπερπροϊόν και ένα 

μεγαλύτερο τμήμα του υπερπροϊόντος αναπαράγεται και καταναλώνεται σε εκλεπτυσμένες και 

πολυσχιδείς μορφές. Με άλλα λόγια: Αυξάνεται η παραγωγή ειδών πολυτελείας» (Κ/1: 408). Σύστοιχη 

είναι εδώ η ανάπτυξη ενός υπηρετικού προσωπικού που αποτελεί έκφραση μετατόπισης της εργασίας 

από τη μοναδική παραγωγική χρήση για το κεφάλαιο, την παραγωγή υπεραξίας, σε μη παραγωγικές 

χρήσεις:210 «η εξαιρετικά υψωμένη παραγωγική δύναμη στις σφαίρες της μεγάλης βιομηχανίας […] 

επιτρέπει τη μη παραγωγική χρήση ενός όλο και πιο μεγαλύτερου τμήματος της εργατικής τάξης, 

αναπαράγοντας έτσι όλο και πιο μαζικά τους παλιούς οικέτες υπό την ονομασία του “υπηρετικού 

προσωπικού”, όπως υπηρέτες, υπηρέτριες, λακέδες κ.λπ» (Κ/1: 409). Συγκρίνοντας στην εποχή του 

το συνολικό βιομηχανικό εργατικό δυναμικό με το υπηρετικό προσωπικό, ο Marx συμπεραίνει την 

 
209 Ήδη ο D. Ricardo (2002: 393-395) έχει εντοπίσει ότι η (κεφαλαιοκρατική) χρήση των μηχανημάτων οδηγεί 
στην παραγωγή υπηρετικού προσωπικού. 
210 Ο Sayer (2007) αναδεικνύει ότι η ανάπτυξη της σκέψης στον Marx περί εργασίας και εργασιακής 
διαδικασίας δεν περιορίζεται στην προοπτική του βιομηχανικού προλεταριάτου και μόνο όπως τον εγκαλούν 
διάφοροι στοχαστές του 20ου αι. Αν και δεν θεματοποιεί την συγκεκριμένη προβληματική περί υπηρετών και 
του τρόπου με τον οποίο αυξάνονται αυτοί λόγω της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, εντούτοις ορθά κατά τη 
γνώμη μας υποστηρίζει ότι οι μαρξικές κατηγορίες είναι πιο ολοκληρωμένες σε σχέση με τις σύγχρονες έννοιες 
της υλικής και άυλης εργασίας. 
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αριθμητική υπεροχή του δεύτερου (Κ/1: 409-410). Πρόκειται για ακόμα μία περίπτωση αποκοπής 

σημαντικών τμημάτων της εργατικής τάξης από τον ταξικό αγώνα. Με την υπηρετική σχέση τα μέσα 

διαβίωσης ενός σημαντικού τμήματος του εργασιακού υποκειμένου τίθενται εκτός της άμεσης σχέσης 

κεφαλαίου αποτελώντας αφενός ένδειξη του βαθμού πλουτισμού του εκάστοτε κεφαλαιοκράτη και 

αφετέρου απόδειξη εξάρτησης αυτών των μέσων διαβίωσης από την ίδια την παραγωγή υπεραξίας. 

Υπό αυτή την έννοια, το υπηρετικό προσωπικό αποκτά ίδιο συμφέρον στην εκμετάλλευση της 

εργασιακής δύναμης, από το βαθμό της οποίας πλέον εξαρτάται. Η σχέση αυτή συνιστά αποκοπή όχι 

μόνο υπό αυτή την έννοια, αλλά επιπλέον λόγω του ότι τίθεται εκτός της ίδιας της καθαρά απρόσωπης 

σχέσης κεφαλαίου και εργασίας.               

 

Ε) Μετανάστευση  

Η τελευταία μορφή διαίρεσης του εργασιακού υποκειμένου που μπορεί να εντοπιστεί στο μαρξικό 

κείμενο είναι το φαινόμενο της μετανάστευσης. Αυτό συνδέεται με το φαινόμενο των κρίσεων και την 

αδυναμία απορρόφησης του υπεράριθμου εργατικού δυναμικού από την εγχώρια βιομηχανία: «η 

διαρκής “μετατροπή των εργατών σε υπεράριθμους” στις χώρες της μεγάλης βιομηχανίας προωθεί 

σαν σε θερμοκήπιο τη μετανάστευση και τον αποικισμό ξένων χωρών» (Κ/1: 414). Με αυτόν τον 

τρόπο, η διάσπαση της εργατικής τάξης λαμβάνει και χωρικές διαστάσεις, που σχετίζονται με 

αναδιαρθρώσεις του εργασιακού πληθυσμού στο πλαίσιο του διεθνούς καταμερισμού της εργασίας.211   

  
Και τα πέντε φαινόμενα που εξετάσαμε, εργοστασιακός καταμερισμός της εργασίας, εισαγωγή 

γυναικείας και παιδικής εργασίας στην παραγωγή, ανεργία, παραγωγή υπηρετικού προσωπικού και 

μετανάστευση, ως φαινόμενα αντιθετικής κοινωνικοποίησης του εργασιακού υποκειμένου συνδέονται 

τόσο με διαδικασίες γενίκευσης του εργασιακού υποκειμένου, με κορύφωση τη χωρική αναδιάρθρωση 

του πληθυσμού με τη μετανάστευση, όσο και με την ταυτόχρονη αποκοπή τμημάτων της εργατικής 

τάξης από τον ταξικό αγώνα είτε με όρους συμφέροντος (ανώτερα εργατικά στρώματα, υπηρετικό 

προσωπικό), είτε με όρους συνειδησιακής σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Υπό αυτή την έννοια, 

πρέπει να θεωρηθούν ως μορφές δυσχέρανσης στη διαδικασία συγκρότησης ταξικής συνείδησης.  

 

Στις διαιρέσεις αυτές έρχεται να λειτουργήσει προσθετικά ο φετιχισμός του κεφαλαίου ως διαδικασία 

φυσικοποίησης της κεφαλαιακής σχέσης, διαδικασία που εκτίθεται με παραδειγματικό τρόπο στο 

Κεφάλαιο στις μαρξικές αναλύσεις περί της σχετικής υπεραξίας και των μεθόδων παραγωγής της. 

Είδαμε νωρίτερα (4.1.3) ότι ο Marx πραγματεύεται το κεφάλαιο ως πραγματική αντιστροφή, καθώς 

ιδιοποιείται τις δυνάμεις της ανθρώπινης εργασίας και τις παρασταίνει ως δικές του. Εμφανίζεται έτσι 

 
211 Ο Marx συζητά το πρόβλημα της μετανάστευσης και με βάση το ιστορικό παράδειγμα της Ιρλανδίας στο 
εικοστό τρίτο κεφάλαιο του Κεφαλαίου. Ειδικά για αυτή την προβληματική και την πολιτική αντιμετώπισή της 
από τον Marx στην Πρώτη Διεθνή πρβλ. Deleixhe (2019). 
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ως αυτοτελής και κυρίαρχη πηγή παραγωγής του πλούτου, «υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις πηγές 

κάθε πλούτου: τη γη και τον εργάτη» (Κ/1: 464). Στη συνεργασία και στο βιοτεχνικό καταμερισμό, ο 

φετιχισμός του κεφαλαίου εμφανιζόταν κυρίως μέσω της δωρεάν ιδιοποίησης της δυναμοδύναμης που 

ανέκυπτε ως αποτέλεσμα της συλλογικής ή συνδυασμένης εργασίας. Το γεγονός ότι οι κοινωνικές 

δυνάμεις της εργασίας τίθενται από το κεφάλαιο, καθώς αυτό τις συγκεντρώνει στον τόπο της 

παραγωγής, οδηγεί τη συνείδηση στη φετιχοποίηση υπό τη μορφή της φυσικοποίησης των κοινωνικών 

δυνάμεων της εργασίας (ή των φυσικών δυνάμεων της κοινωνικής εργασίας, όπως γράφει σε άλλο 

σημείο ο Marx, Κ/1: 353), με το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω δυνάμεις αποτελούν εγγενείς δυνάμεις 

του κεφαλαίου. Στον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας προστίθεται η δωρεάν ιδιοποίηση τόσο των 

φυσικών δυνάμεων όσο και της επιστήμης. Ο Marx παρατηρεί σχετικά:  

Φυσικές δυνάμεις όπως ο ατμός, το νερό, κ.λπ. που αφομοιώνονται σε παραγωγικές 

διαδικασίες δεν κοστίζουν επίσης τίποτε […]. Το ίδιο πράγμα που ισχύει με τις φυσικές 

δυνάμεις ισχύει και με τις επιστήμες. Από τη στιγμή που ανακαλύπτεται ο νόμος για την 

παρέκκλιση της μαγνητικής βελόνας στο πεδίο δράσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή ο 

νόμος για την παραγωγή του μαγνητισμού στο σίδερο γύρω από το οποίο κυκλοφορεί 

ηλεκτρικό ρεύμα, ο ίδιος δεν κοστίζει ούτε μία πένα (Κ/1: 353).                

 

Υπάρχει δε μια παρατήρηση που συνδέει τη δωρεάν αυτή ιδιοποίηση με τα ίδια τα μηχανήματα: «Εάν 

αφαιρέσουμε … από το μηχάνημα το καθημερινό μέσο κόστος … ή το αξιακό συστατικό τμήμα που 

προσθέτ[ει] στο προϊόν μέσα από την καθημερινή μέση φθορά και την κατανάλωση βοηθητικών 

υλικών, όπως λάδι, κάρβουνα κ.λπ., τότε λειτουργ[εί] δωρεάν, ακριβώς όπως οι φυσικές δυνάμεις που 

είναι δεδομένες χωρίς τη σύμπραξη ανθρώπινης εργασίας […]. Μόνο στη μεγάλη βιομηχανία μαθαίνει 

ο άνθρωπος να βάζει το προϊόν της παρελθούσας, ήδη εξαντικειμενικευμένης εργασίας του να δρα 

δωρεάν σε μεγάλη κλίμακα σαν μια φυσική δύναμη» (Κ/1: 354-355, ελαφρώς αλλαγμένη σύνταξη).   

 

Η παράσταση του κεφαλαίου ως αυτοφυούς παραγωγικής δύναμης οφείλεται και σε αυτή τη δωρεάν 

ιδιοποίηση, στην ιδιοποίηση χωρίς τη σύμπραξη της ανθρώπινης εργασίας. Παρατηρούμε ότι, στον 

ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας, το κεφάλαιο ιδιοποιείται δωρεάν και τους δύο πόλους του υλικού 

μεταβολισμού που θέτουν τη δυνατότητα της χειραφέτησης: τις δυνάμεις της φύσης και τη θεωρητική 

ικανότητα γνώσης των δυνάμεων αυτών όπως εκφράζεται στην επιστήμη. Αυτή η ιδιοποίηση 

συμπίπτει λοιπόν με την ιδιοποίηση της πραγματικής δυνατότητας χειραφέτησης: τα μηχανήματα 

«αυτά καθ’ εαυτά αποτελούν μια νίκη του ανθρώπου επί της δύναμης της φύσης, ενώ όταν 

χρησιμοποιούνται κεφαλαιοκρατικά υποδουλώνουν τον άνθρωπο στη δύναμη της φύσης» (Κ/1: 404). 

Ο φετιχισμός του κεφαλαίου έγκειται σε αυτήν την πραγματική αντιστροφή όπου η υλική δυνατότητα 

χειραφέτησης πραγματοποιείται ως υποδούλωση. Έγκειται όμως επιπλέον στη φυσικοποίηση αυτής 
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της αντιστροφής που εκφράζεται ως απορρόφηση του υλικού από το μορφικό, ως αδυναμία διάκρισής 

τους. Αυτό χαρακτηρίζει όλες τις βασικές μορφές συνείδησης που απαντούν στο Κεφάλαιο. 

Χαρακτηρίζει τη συνείδηση του εργασιακού υποκειμένου που στρέφεται εναντίον των μηχανών και 

όχι εναντίον της κεφαλαιακής σχέσης. Ο φετιχισμός αποπροσανατολίζει την εργατική συνείδηση από 

τον ταξικό αντίπαλο και τη στρέφει ενάντια στον υλικό φορέα χειραφέτησης. Χαρακτηρίζει τη 

συνείδηση του κεφαλαιοκράτη, «στον εγκέφαλο του οποίου συνδέονται άρρηκτα τα μηχανήματα με 

το δικό του μονοπώλιο σ’ αυτά» (Κ/1: 388). Χαρακτηρίζει τον κρατικό επιθεωρητή, που αδυνατεί να 

εννοήσει τη διαλεκτική που ενεργοποιούν τα μηχανήματα ανάμεσα σε εντατικοποίηση της εργασίας 

και στην παράταση της εργάσιμης ημέρας, παρά το ότι ο συγκεκριμένος επιθεωρητής στον οποίο 

αναφέρεται εγκωμιαστικά ο Marx, o γνωστός μας πλέον L. Horner, την αναγνώρισε μετά από δέκα 

χρόνια (Κ/1: 379). Χαρακτηρίζει, τέλος, τον θεωρητικό εκπρόσωπο του κεφαλαίου, τον αστό 

οικονομολόγο, αν και στην περίπτωση αυτή ο Marx μας υπενθυμίζει τη διαφορά ανάμεσα σε κλασική 

και χυδαία πολιτική οικονομία. Η διαφορά αυτή έρχεται εκ νέου στην επιφάνεια μέσα από τη 

φετιχοποιημένη αντίληψη της χυδαίας πολιτικής οικονομίας για τη σχέση μηχανημάτων και ανεργίας, 

όπως εκφράζεται στη θεωρία της αντιστάθμισης (στην κριτική εξέταση της οποίας ο Marx αφιερώνει 

το 6ο υποκεφάλαιο του κεφαλαίου περί μηχανημάτων, Κ/1: 401-410).  Έτσι, «[ο] αστός 

οικονομολόγος δεν αρνείται διόλου ότι στην όλη υπόθεση δεν προκύπτουν ενίοτε δυσάρεστες 

καταστάσεις· αλλά και που υπάρχει νόμισμα χωρίς ανάποδη όψη … είναι αδύνατη μια εκμετάλλευση 

των μηχανών διαφορετική από την κεφαλαιοκρατική. Η εκμετάλλευση του εργάτη από τη μηχανή 

είναι λοιπόν γι’ αυτόν ταυτόσημη με την εκμετάλλευση της μηχανής από τον εργάτη. Όποιος λοιπόν 

αποκαλύπτει πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα με την κεφαλαιοκρατική χρησιμοποίηση των 

μηχανών, αυτός δεν θέλει τη χρησιμοποίησή τους, είναι ενάντιος στην κοινωνική πρόοδο» (Κ/1: 

405).212 Η αδυναμία διάκρισης του υλικού από το μορφικό ως βασική μορφή του φετιχισμού του 

κεφαλαίου οδηγεί στην εσφαλμένη αντίληψη213 ότι είτε τα μηχανήματα δεν παράγουν ανεργία, καθώς 

μαζί με τους εκτοπισμένους εργάτες αποδεσμεύεται συγχρόνως επαρκές κεφάλαιο για την 

απασχόλησή τους (Κ/1: 401), είτε η ανεργία που προκαλείται θεωρείται, όπως είδαμε, πρόσκαιρο 

δεινό. Βλέπουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η φετιχοποιημένη θεωρητική συνείδηση κατασκευάζει 

 
212 Ο Tony Smith, σχολιάζοντας αυτό το χωρίο, επεκτείνει την εμβέλειά του παρατηρώντας ότι «[ο] εξαιρετικά 
επισφαλής και περιορισμένος τρόπος με τον οποίο τα κέρδη της παραγωγικότητας μετακυλούνται στους 
εργαζόμενους συνήθως αγνοείται από τους απολογητές του καπιταλισμού», στο Bellofiore & Fineschi (Eds) 
(2009: 122). 
213 Ο Marx επισημαίνει τη διαφορά κλασικής και χυδαίας με αναφορά στον Ricardo: ενώ αρχικά συμμεριζόταν 
αυτήν την αντίληψη, τη διόρθωσε στη συνέχεια, δείγμα της επιστημονικής αμεροληψίας και φιλαλήθειας που 
τον διακρίνει (Κ/1: 401, υποσ. 213). Για την αμερόληπτη πολιτική οικονομία που εκπροσωπείται από τον 
Ricardo (κατά βάση) πρβλ το κεφάλαιο 32 των Αρχών Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας Ricardo (2002). 
Για μια ανάλυση αυτής της θέσης και του επιστημονικού χαρακτήρα της ανάλυσης του Ricardo πρβλ. Ramirez 
(2018: 83-88). 
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και ανάλογα ιδεολογήματα στον θεωρητικό ταξικό αγώνα: ο θεωρητικός αντίπαλος κατονομάζεται ως 

υπέρμαχος της συντήρησης, καθώς του επιρρίπτεται ως μομφή η αντίθεσή του «στην κοινωνική 

πρόοδο». Δείγμα του εκφυλισμού της πολιτικής οικονομίας αποτελούν αστοί οικονομολόγοι όπως ο 

Ganihl, την αντίληψη του οποίου για την επίδραση των μηχανημάτων στην εργατική τάξη 

χαρακτηρίζει ο Marx ως «κρετινισμό» (Κ/1: 410, υποσ.226).  

 

Από αυτή την καταγραφή μπορούμε να συνάγουμε ότι η φετιχιστική κοινωνική μορφή δεσμεύει στην 

ίδια στρέβλωση όλο το εύρος των μορφών συνείδησης. Μπορούμε να συνάγουμε επίσης ότι τα 

φαινόμενα της διανοητικής ερήμωσης (κρετινισμός) και ηθικής εξαχρείωσης (εκπόρνευση) δεν 

αναφέρονται αποκλειστικά στα εργασιακά υποκείμενα, αλλά προσβάλλουν και τους θεωρητικούς 

εκπροσώπους της αστικής πολιτικής οικονομίας που έχει υποβιβαστεί σε απολογητική, με στόχο τον 

εξωραϊσμό της ταξικής σχέσης και των ανισοτήτων που αυτή παράγει. 

 

4.2.2 Υβριδικές μορφές παραγωγής: συνειδησιακή ανάσχεση και ταξικός αγώνας 
 
Πέραν όμως των δύο αυτών βασικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει το εργασιακό υποκείμενο στη 

διαδικασία συνειδησιακής συγκρότησης, στο κεφάλαιο περί μηχανημάτων προστίθεται και μία τρίτη 

συνθήκη που επενεργεί προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόκειται για τη διαμεσολάβηση ατελέστερων 

μορφών της παραγωγικής διαδικασίας από την τεχνικά υπέρτερη μορφή της μεγάλης βιομηχανίας, 

ζήτημα στο οποίο η μαρξική ανάλυση αφιερώνει το 8ο υποκεφάλαιο του σχετικού κεφαλαίου, που 

φέρει τον τίτλο «Επαναστατικοποίηση της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας και της οικοτεχνίας από τη 

μεγάλη βιομηχανία» (Κ/1: 422-441). Θα μπορούσε να γίνει εδώ λόγος για μια επιπλέον δυσχέρεια που 

αντιμετωπίζει το εργασιακό υποκείμενο στη διαδικασία συγκρότησης ταξικής συνείδησης που 

απορρέει ακριβώς από μια ιστορική πραγματικότητα που προκύπτει ως πρόσμιξη διαφορετικών 

επιπέδων ιστορικότητας ως αποτέλεσμα αυτής της διαμεσολάβησης ή από μια ιστορική 

πραγματικότητα που, σύμφωνα με τη μαρξική διατύπωση, συγκροτείται σαν «ένα πολύμορφο χάος 

μεταβατικών μορφών» (Κ/1: 434). Ο Marx θίγει αυτό το πρόβλημα ήδη στις αναλύσεις του 4ου 

υποκεφαλαίου που αφορούν την έννοια του εργοστασίου. Εκεί βρίσκουμε την ακόλουθη διατύπωση: 

«Παρ’ ότι τα μηχανήματα ανατρέπουν τεχνικά το παλιό σύστημα του καταμερισμού της εργασίας, 

αυτό σέρνεται εν πρώτοις συνήθως ως παράδοση της βιοτεχνίας στο εργοστάσιο, για να αναπαραχθεί 

ακολούθως και να παγιωθεί με πιο αηδιαστική μορφή από το κεφάλαιο ως μέσο εκμετάλλευσης της 

εργασιακής δύναμης» (Κ/1: 386). Η διατύπωση αυτή, που γίνεται en passant στο υποκεφάλαιο περί 

εργοστασίου, αγγίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα στο βαθμό που διερευνάται από 

την οπτική της προβληματικής για τη συγκρότηση της συνείδησης, που μπορεί να τεθεί με την 

ακόλουθη μορφή ερωτήματος: ποια είναι η επίδραση αυτής της προσμεμειγμένης ιστορικότητας, 

αυτού του «χάους» στη διαδικασία συνειδησιακής συγκρότησης; Η σημασία του εν λόγω ερωτήματος 
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καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Marx επανέρχεται στη συνέχεια του κεφαλαίου στο ζήτημα και 

το εξετάζει αυτοτελώς. Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα αφορά αφενός τους βιοτικούς όρους που 

ανακύπτουν για τα εργατικά στρώματα σε αυτό το σύμμικτο καθεστώς· αφετέρου τον τρόπο που 

συνειδησιακές μορφές έχουν συγκροτηθεί και παγιωθεί στη βάση ατελέστερων μορφών οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τελευταίες σχετίζονται με τις νέες επαναστατικοποιημένες συνθήκες 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς του τρόπου αντίδρασής τους προς αυτές. Συνδέονται 

έτσι με την ιστορικότητα της μορφής του ίδιου του ταξικού αγώνα. Το πρόβλημα της διαμεσολάβησης 

ανάμεσα στην παγιώμενη παράδοση και στην επαναστατικοποίησή της με την έλευση των 

μηχανημάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο για εμάς, καθώς καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο η μαρξική 

ανάλυση, προσεγγίζοντας πραγματικές ιστορικές σχέσεις, αναστοχάζεται διαδικασίες ανάσχεσης στη 

συγκρότηση των συνειδησιακών μορφών.        

 

Από το σχετικό 8ο υποκεφάλαιο, που διαρθρώνεται σε 5 ενότητες, σταχυολογούμε σε όσα ακολουθούν 

τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μας, σημεία. Αφετηρία μας αποτελεί η ακόλουθη μαρξική 

διατύπωση, που αν και μακροσκελής, αξίζει να παρατεθεί ολόκληρη:  

Η εκμετάλλευση φθηνών και ανώριμων εργασιακών δυνάμεων είναι στη σύγχρονη 

βιοτεχνία πολύ πιο ξεδιάντροπη απ’ ό,τι στο καθαυτό εργοστάσιο, διότι της λείπει εν 

πολλοίς το τεχνικό θεμέλιο που υπάρχει σ’ αυτό, η αντικατάσταση της μυϊκής δύναμης με 

μηχανές και η ευκολία της εργασίας, ενώ παράλληλα εκθέτει με τον πιο ασυνείδητο τρόπο 

το γυναικείο ή το ακόμη ανώριμο σώμα στις επιδράσεις δηλητηριωδών ουσιών κ.λπ. Στη 

δε λεγόμενη οικοτεχνία η εκμετάλλευση αυτή είναι πιο ξεδιάντροπη απ’ ό,τι στη 

βιοτεχνία, διότι η ικανότητα αντίστασης των εργατών μειώνεται με το διασκορπισμό τους, 

παρεμβάλλεται μια ολόκληρη σειρά ληστρικών παρασίτων μεταξύ του εργοδότη αυτού 

καθ’ εαυτού και του εργάτη, η οικοτεχνία αγωνίζεται παντού ενάντια στην εκμηχανισμένη 

ή τουλάχιστον στη βιοτεχνική επιχείρηση του ίδιου κλάδου παραγωγής, η φτώχεια στερεί 

από τον εργάτη τούς απολύτως αναγκαίους εργασιακούς όρους, όπως χώρο, φως, 

εξαερισμό κ.λπ., αυξάνεται ο ευκαιριακός χαρακτήρας της απασχόλησης και τελικά σ’ 

αυτά τα τελευταία καταφύγια των ανθρώπων που έχουν καταντήσει “υπεράριθμοι” 

εξαιτίας της μεγάλης βιομηχανίας και της αγροκαλλιέργειας ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

εργατών φτάνει αναγκαστικά στο απόγειό του. Η εξοικονόμηση σε μέσα παραγωγής, που 

αναπτύσσεται συστηματικά μόλις με την εκμηχανισμένη επιχείρηση και ήδη εξαρχής 

αποτελεί παράλληλα την πιο αδίστακτη σπατάλη εργασιακής δύναμης και καταλήστευση 

των κανονικών προϋποθέσεων της εργασιακής λειτουργίας, αναδεικνύει τώρα τόσο 

περισσότερο αυτή την ανταγωνιστική και ανθρωποκτόνα πλευρά της όσο λιγότερο είναι 
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ανεπτυγμένες σε έναν βιομηχανικό κλάδο η κοινωνική παραγωγική δύναμη της εργασίας 

και το τεχνικό θεμέλιο των συνδυασμένων εργασιακών διαδικασιών (Κ/1: 424-425).    

Η διατύπωση αυτή επιτρέπει να διασαφηνίσουμε την προβληματική του χάους των μεταβατικών 

μορφών καθώς και τις επιπτώσεις της διαμεσολάβησης των ατελέστερων μορφών από την 

ολοκληρωμένη μορφή (μεγάλη βιομηχανία). Ο Marx κάνει λόγο για φθηνές και ανώριμες εργασιακές 

δυνάμεις. Προφανώς οι δεύτερες αναφέρονται στην παιδική εργασία. Με τον όρο «φθηνές» όμως, δεν 

εννοείται ένα συγκυριακό φαινόμενο, καθώς η εισαγωγή των μηχανημάτων στην παραγωγική 

διαδικασία οδηγεί με συστηματικό τρόπο στη λεγόμενη «cheap labour», στη «φθηνή εργασία» ως 

βάση της μεγάλης βιομηχανίας (Κ/1: 424). Αυτό που απασχολεί στο σημείο αυτό το μαρξικό 

επιχείρημα είναι ότι η «φθηνή εργασία», άπαξ και καθιερωθεί ως αποτέλεσμα της εκμηχάνισης της 

παραγωγής, επεκτείνεται και στις μη εκμηχανισμένες μορφές της, καθώς, όπως σημειώνεται, «αυτό 

δεν ισχύει μόνο για κάθε παραγωγή που είναι συνδυασμένη σε μεγάλη κλίμακα, είτε χρησιμοποιεί 

μηχανές είτε όχι, αλλά και για τη λεγόμενη οικοτεχνία, είτε ασκείται στις ιδιωτικές οικίες των εργατών 

είτε σε μικρά εργαστήρια» (Κ/1: 424). Το εν λόγω ζήτημα τον απασχολεί διότι η γενίκευση της 

«φθηνής εργασίας» δεν συνοδεύεται από την ταυτόχρονη γενίκευση όλων των όρων παραγωγής της 

μεγάλης βιομηχανίας και είναι ακριβώς αυτός ο ασυγχρονισμός που δημιουργεί προβλήματα, καθώς 

οι ατελέστερες μορφές αναπαράγουν και μεγεθύνουν «όλες τις τερατουργίες του εργοστασιακού 

συστήματος χωρίς τις θετικές στιγμές ανάπτυξής του» (Κ/1: 436).214 Ο ασυγχρονισμός συνεπώς των 

μεταβατικών μορφών διακόπτει τη διαλεκτική τερατουργίας και θετικών στιγμών των μηχανημάτων, 

αναπαράγοντας μόνο την πρώτη. Είναι αυτή η ανακοπή της διαλεκτικής με βάση την οποία μπορεί να 

γίνει λόγος για ανάσχεση στη συνειδησιακή συγκρότηση του εργασιακού υποκειμένου, καθώς 

δημιουργούνται υποδοχές για μια στρεβλή και μόνο πρόσληψη των μηχανημάτων, ακριβώς λόγω του 

ότι το εργασιακό υποκείμενο βιώνει αποκλειστικά τις αρνητικές τους επιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό, 

διαστρέφεται η μορφή του ταξικού του αγώνα, -«η άξεστη μορφή των εργατικών εξεγέρσεων», το 

σπάσιμο των μηχανών, που επιβιώνει ακριβώς «στις πεπαλαιωμένες βιοτεχνίες» (Κ/1: 393)-, αλλά 

ανοίγονται και προοπτικές εξόδου από αυτόν με τη μορφή της ηθικής εξαχρείωσης -του αλκοολισμού, 

της πορνείας, του εγκλήματος-, που είδαμε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα και που 

επανακάμπτουν ως φαινόμενα σε συνάρτηση με το χάος των μεταβατικών μορφών (Κ/1: 426 για τον 

αλκοολισμό, 431 για τις συνθήκες αποξένωσης ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, 446 για το έγκλημα).215 

 
214 Για το ρόλο των ατελέστερων μορφών παραγωγής ο Roberts (2017: 15) σημειώνει: «Το μεγάλο κεφάλαιο 
δεν μπορεί να είναι ο μόνος παράγοντας του καπιταλισμού· κάποιος άλλος παράγοντας πρέπει να κάνει τη 
βρώμικη δουλειά». 
215 Έχει ενδιαφέρον ότι στις αρχές του 19ου αιώνα, για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, είχε 
θεματοποιηθεί στα σχολεία της εποχής το μάθημα των «ηθικών σχέσεων» (Moral Relations). Βλ. Corrigan & 
Sayer (1975: 21). Παρατηρούμε εδώ ότι τα φαινόμενα αυτά αποκόπτονται από την υλική τους βάση και 
επιχείται η αντιμετώπιση τους στη βάση μιας αυτονομημένης ηθικής προσέγγισης. 
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Ως βάση για την ανακοπή αυτής της διαλεκτικής κατονομάζεται ρητά η απουσία του τεχνικού 

θεμελίου της μεγάλης βιομηχανίας, ενώ προστίθεται, πέραν των φαινομένων της ηθικής εξαχρείωσης, 

η ανθρωποκτόνα πλευρά των μηχανημάτων και των συνθηκών εργασίας που επικρατούν στις 

μεταβατικές αυτές μορφές, διαστάσεις που είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το βαθμό της απουσίας 

του τεχνικού θεμελίου. Η ανθρωποκτόνα πλευρά εκβάλλει σε φαινόμενα όπως τα εργατικά ατυχήματα 

(Κ/1: 386, 390, 391, 442, 459, 461), τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας λόγω ασθενειών όπως η 

ευλογιά, με τις εργάτριες να «λειτουργούν ως φορείς μετάδοσης» (Κ/1: 425) και πιθανά κοινωνικού 

στιγματισμού, και η φθίση (Κ/1: 428) ή απλώς από πείνα (Κ/1: 434)216, ενώ πρέπει να 

συνυπολογιστούν και οι εξαθλιωμένες χωρικές συνθήκες, καθώς η μετατροπή του οικιών σε 

εργαστήρια και ο συνεπαγόμενος συνωστισμός εντείνουν όψεις αυτής της ανθρωποκτόνου πλευράς 

(Κ/1: 429, όπου ο Marx επανέρχεται στην προσφιλή του σύγκριση με τις συνθήκες που επικρατούν 

«στους αγγλικούς στρατώνες», συγκρίνοντας τα κυβικά πόδια που αντιστοιχούν ανά στρατιώτη στους 

στρατώνες και ανά εργάτη/εργάτρια στους εργασιακούς στρατώνες της σύγχρονης οικοτεχνίας).                 

 

Είναι σαφές από το μακροσκελές χωρίο που παραθέσαμε ότι το μαρξικό επιχείρημα έχει σαν πρόθεση 

να εκθέσει εδώ όχι απλώς την αντιθετικότητα της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, 

αλλά, λόγω της διάρρηξης αυτής της αντιθετικότητας, αναβαθμούς αξιολογικής κατάπτωσης και 

απαξίωσης των μεταβατικών μορφών, με βασικό κριτήριο την ιστορική απόσταση που χωρίζει 

καθεμία από αυτές από τον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας. Με τον τρόπο αυτό, στην κορυφή 

αυτής της απαξίωσης στέκει, όπως παρατηρούμε, η σύγχρονη οικοτεχνία σε σύγκριση με τη σύγχρονη 

βιοτεχνία και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από λόγους:  

α) χωρική αποσυσπείρωση των εργατών με μείωση της ικανότητας αντίστασης. Φαίνεται εδώ η 

σημασία του εργασιακού χώρου ως υλικού όρου για τη διαμόρφωση ή την ανάσχεση της ταξικής 

συνείδησης, 

β) παρεμβολή προσώπων και συνεπώς και συνειδησιακών μορφών άμεσα εξαρτημένων από τη μάζα 

της παραγόμενης υπεραξίας, που λειτουργούν ως πάσης φύσης μεσολαβητές της εκμετάλλευσης των 

εργασιακών υποκειμένων από το κεφάλαιο, 

γ) αύξηση και κορύφωση του ενδο-εργατικού ανταγωνισμού,217 

δ) στέρηση στοιχειωδών όρων της ύπαρξης (φως, αέρας κ.λπ.) με αποτέλεσμα την «άθλια φυτοζωία» 

(Κ/1: 433), μία ακόμα δυσμενέστερη μεταφορά στην οντολογική κλίμακα άνθρωπος, ζώο, φυτό. 

 
216 Επ’ αυτού ο Jameson (2011: 125) αναφέρει ότι «τίποτα δεν είναι τόσο μη αναπαραστήσιμο ως πρόβλημα 
όσο η ίδια η πείνα». 
217 Σε αυτόν τον ανταγωνισμό συμβάλουν τόσο οι μισθολογικές διαφορές όσο και οι διαφορετικές μορφές του 
εργατικού μισθού, όπως για παράδειγμα ο μισθός με το κομμάτι. Βλ. Κ/1: 514.  
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Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί ως μειονέκτημα και η απουσία του απρόσωπου χαρακτήρα της 

κεφαλαιακής σχέσης, χαρακτήρας που δεν επιτρέπει υποκριτικές επικλήσεις συναισθηματικού τύπου 

που απαντούν στη σύγχρονη οικοτεχνία (χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο Κ/1: 429-430).   

 

Όλα αυτά τα φαινόμενα, που είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με το «χάος των μεταβατικών μορφών», 

αλληλεπιδρούν με τη μορφή του ταξικού αγώνα αναδεικνύοντας την ιστορικότητα της μορφής του.  

Ο Marx πραγματεύεται αυτό το ζήτημα νωρίτερα, στο 5ο υποκεφάλαιο, αλλά από τις σχετικές 

αναλύσεις μπορούμε εμμέσως να συμπεράνουμε τη σημασία των μεταβατικών μορφών ως μορφών 

ταξικής συνειδησιακής ανάσχεσης. Στο εν λόγω υποκεφάλαιο γίνεται μια ιδιαίτερα συνεπτυγμένη 

ιστορική παρουσίαση των ταξικών συγκρούσεων, που έχει σαν στόχο να αναδείξει τη διακριτότητα 

της μορφής του ταξικού αγώνα με την εισαγωγή των μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία και 

την έλευση της μεγάλης βιομηχανίας (Κ/1: 393-394). Από τη σύνοψη αυτή χρήζουν επισήμανσης τα 

ακόλουθα σημεία: 

α. Πρώτον, στον βιοτεχνικό ορίζοντα, οι εργατικές διεκδικήσεις για τη βελτίωση των μισθών δεν 

θεωρούνται ανατρεπτικές, καθώς κινούνται πλήρως εντός του ορίζοντα αυτού. Ανατρεπτικό 

χαρακτήρα έχει η ίδια η βιοτεχνία έναντι των μεσαιωνικών μορφών οργάνωσης της εργασίας και, 

εξαιτίας αυτού, η μείζονα μορφή αντίστασης προέρχεται «από συντεχνιακούς πρωτομάστορες και από 

προνομιούχες πόλεις, όχι από μισθωτούς εργάτες» (Κ/1: 393). Αυτό που αμφισβητείται ιστορικά είναι 

η κυριαρχία των μεσαιωνικών πόλεων και της παραγωγικής οργάνωσής τους, η οποία από τις απαρχές 

της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας αρχίζει να παρακμάζει. Όπως σημειώνεται ειδικότερα στο 24ο 

κεφάλαιο, «το … λαμπρό σημείο κορύφωσής του Μεσαίωνα, η ύπαρξη κυρίαρχων πόλεων, είχε 

αρχίσει ήδη προ πολλού να ξεθωριάζει» (Κ/1: 673). 

β. Δεύτερον, οι κεφαλαιοκρατικές μέθοδοι οργάνωσης της εργασίας στα πρώτα τους στάδια, «η 

συνεργασία και ο συνδυασμός των εργασιακών μέσων» (Κ/1: 394) επιδρούν ανατρεπτικά κυρίως στις 

σχέσεις της υπαίθρου, αναδιαρθρώνοντας εκ βάθρων την αγροκαλλιέργεια. Και εδώ ο ταξικός αγώνας 

«διαδραματίζεται αρχικά περισσότερο μεταξύ μεγάλων και μικρών γαιοκτημόνων παρά μεταξύ 

κεφαλαίου και εργασίας» (Κ/1: 394). Είναι προφανές ότι οι μαρξικές αναφορές παραπέμπουν σε 

διαδικασίες που εκτίθενται αργότερα στο κείμενο ως διαδικασίες της πρωταρχικής συσσώρευσης218, 

γεγονός που υποδηλώνεται και από διατυπώσεις όπως, «κάποιες άμεσες πράξεις βίας αποτελούν εδώ 

εν πρώτοις την προϋπόθεση της Βιομηχανικής Επανάστασης» ή «η ανατροπή της αγροκαλλιέργειας 

έχει περισσότερο την όψη μιας πολιτικής επανάστασης» (Κ/1: 394). Η βία εμφανίζεται στις 

περιπτώσεις αυτές αφενός ως αναγκαία μορφή της έντασης που προκαλείται από τη σύγκρουση 

 
218 Αυτό καθίσταται σαφές από τις μαρξικές αναφορές στις διαδικασίες αρπαγής εδάφους και μετατροπής των 
αγρών σε προβατοβοσκές που στο κεφάλαιο περί πρωταρχικής συσσώρευσης εξετάζονται ως βασικές 
διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του χωρικού από τη γη, Κ/1: 394 συγκριτικά με Κ/1: 674-689.   
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διαφορετικών μορφών ιστορικότητας και αφετέρου ως μέσο επίλυσης αυτών των συγκρούσεων, 

ωστόσο, δεν αφορά πρωτίστως την κεφαλαιοκρατική σχέση αλλά την εδραίωσή της έναντι των 

προαστικών μορφών.  

γ. Τέλος, ενώ ο ταξικός αγώνας εντός του κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα, όπως επισημαίνεται, 

«λυσσομανά καθ’ όλη την περίοδο της βιοτεχνίας» (Κ/1: 391), διαπιστώσαμε από τις αναλύσεις μας 

στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι από την πλευρά των εργατών λαμβάνει τη μορφή απειθαρχίας και 

συνδέεται με συντηρητικά κατά βάση συνειδησιακά περιεχόμενα (βλ. 3.3.2 της παρούσας διατριβής). 

Με την έλευση των μηχανημάτων, ήδη από τις απαρχές της εισαγωγής τους, εν ολίγοις ακόμα και πριν 

τη γενίκευσή τους, παρατηρείται «η βίαιη εξέγερση του εργάτη ενάντια στο εργασιακό μέσο» (Κ/1: 

396), που έχει σαν βασική αιτία τη μαζική εκτόπιση εργατών από την παραγωγή. Όπως σημειώνεται, 

«μόνο με την εισαγωγή των μηχανών πολεμά ο εργάτης το ίδιο το εργασιακό μέσο, τον υλικό τρόπο 

της ύπαρξης του κεφαλαίου. Εξεγείρεται ενάντια σ’ αυτή τη συγκεκριμένη μορφή του μέσου 

παραγωγής ως την υλική βάση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής» (Κ/1: 392). Εδώ έχουμε 

και την αναφορά στο κίνημα των Λουδιτών:  

Η μαζική καταστροφή μηχανών στις αγγλικές βιοτεχνικές περιφέρειες τα πρώτα 15 έτη 

του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα λόγω της χρήσης του ατμοκίνητου αργαλειού, με το όνομα του 

κινήματος των Λουδιτών, προσέφερε στην αντιγιακωβίνικη κυβέρνηση ενός Sidmouth, 

ενός Castlereagh κ.λπ. την πρόφαση για τα πιο αντιδραστικά μέσα βίας. Απαιτείται χρόνος 

και εμπειρία έως ότου μάθει ο εργάτης να διακρίνει τις μηχανές από την κεφαλαιοκρατική 

χρησιμοποίησή τους, και συνεπώς έως ότου στρέψει τις επιθέσεις του από τα υλικά μέσα 

παραγωγής στην κοινωνική μορφή εκμετάλλευσής του (Κ/1: 393). 

Από τα παραπάνω καθίστανται σαφή δύο σημεία: πρώτον, ο Marx, παρά την κατανόηση που δείχνει, 

θεωρεί αυτή τη μορφή αγώνα ως έκφραση μιας ανώριμης και εν πολλοίς φετιχοποιημένης εργασιακής 

συνείδησης. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι τέτοιες μορφές απαντούν και στον ύστερο 19ο αιώνα λόγω 

των υβριδικών μορφών μόνο ως ανασχετικός παράγοντας μπορεί να ερμηνευθεί· δεύτερον, 

εντοπίζεται εκ νέου η κρισιμότητα της δημοσιότητας, του πεδίου της κοινής γνώμης. Η βίαιη 

καταστροφή των μηχανών απονομιμοποίησε τη σχετική έκκληση στο κοινοβούλιο ενώ, αντιστρόφως, 

λειτούργησε νομιμοποιητικά για την κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει σε «αντιδραστικά μέσα βίας». 

Ο χρόνος και η εμπειρία δεν αφορούν συνεπώς μόνο την ικανότητα αναγνώρισης του αντιπάλου στον 

ταξικό αγώνα, αλλά και το ζήτημα διαχείρισης της δημοσιότητας για τον προσεταιρισμό συμμάχων, 

τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος και την κοινωνική απομόνωση του αντιπάλου. Ασφαλώς, η 

προσφυγή στη βία από τη μεριά των εργατικών στρωμάτων μπορεί να θεωρηθεί και ως αναγκαία 

διάρρηξη ενός πλαισίου δημοσιότητας που μονοπωλείται και αφορά αποκλειστικά τις κυρίαρχες 

τάξεις. Η συγκαταβατικότητα του Marx στο εν λόγω ζήτημα μπορεί ίσως να ερμηνευθεί υπό το διπλό 

πρίσμα τόσο της σχετικής ανωριμότητας της εργατικής τάξης όσο και του περιορισμένου πλαισίου 
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δημοσιότητας. Δεδομένου αυτού του πλαισίου, η ανωριμότητα δεν αφορά τόσο την αναγκαιότητα της 

βίας, όσο την εσφαλμένη στοχοθεσία με την οποία συνδέεται.      

 

4.3 Η αναβάθμιση της σημασίας του νόμου και τα αξιακά περιεχόμενα της χειραφέτησης 

 
Στο κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα είδαμε ότι η μαρξική ανάλυση θεωρεί τη ρύθμισή της ως 

αναγκαίο όρο για τη μετάβαση από την παραγωγή απόλυτης υπεραξίας στην παραγωγή της σχετικής, 

ρύθμιση που συνδέεται άρρηκτα με την επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Στον 

ορίζοντα όμως της μεγάλης βιομηχανίας, ο Marx όχι μόνο επανέρχεται στο ζήτημα των 

εργοστασιακών νόμων, αλλά επισημαίνει: «Η εργοστασιακή νομοθεσία, αυτή η πρώτη συνειδητή και 

σχεδιασμένη αντίδραση της κοινωνίας στην αυτοφυή μορφή της παραγωγικής διαδικασίας της, είναι 

… εξίσου ένα αναγκαίο προϊόν της μεγάλης βιομηχανίας όσο και το βαμβακερό νήμα, οι selfactors 

και ο ηλεκτρικός τηλέγραφος» (Κ/1: 442).219 Τίθεται έτσι το ερώτημα: με ποιο τρόπο μπορεί να 

εξηγηθεί αυτή η «ασυνέπεια»; Μια εύλογη εξήγηση είναι ότι δεν μπορεί να αναμένεται η καθαρότητα 

της θεωρητικής έκθεσης από τον τρόπο αποτύπωσής της στην ιστορική πραγματικότητα. Το ιστορικό 

αντικείμενο δεν μεταβαίνει από μια καθαρή μορφή παραγωγής της απόλυτης υπεραξίας σε μια καθαρή 

μορφή παραγωγής σχετικής υπεραξίας. Με βάση τη σκοπιά του ανεπτυγμένου ορίζοντα της μεγάλης 

βιομηχανίας, η κριτική είναι σε θέση να εντοπίσει τις ιστορικά σημαντικές πρακτικές τόσο της 

παραγωγής όσο και του ταξικού αγώνα, πρακτικές που η βαρύτητά τους, δηλαδή ο βαθμός γενίκευσης 

και η τροπικότητά τους, είναι κρίσιμη για τη διαβάθμιση και διάταξη της θεωρητικής έκθεσης, με 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου, αναδεικνύοντας τη διακριτή 

ιστορικότητα των στιγμών ανάπτυξής τους.  

 

 
219 Σχετικά με το ζήτημα του νόμου ο Booth (1978: 156) παρατηρεί: «Ενώ ο Marx δεν ήταν ουτοπικός, έβλεπε 
στις υπάρχουσες τάσεις την πιθανότητα μιας κοινωνικής μορφής στην οποία οι εργάτες ελέγχουν την 
παραγωγική διαδικασία, εξαλείφοντας τους ανταγωνισμούς μεταξύ των εργατών και των καπιταλιστών. Με 
την απομάκρυνση τέτοιων ανταγωνισμών, η νομοθεσία της εργάσιμης ημέρας και άλλες μορφές κεντρικής 
ρύθμισης τύπου κρατικής κοινωνικής πρόνοιας των σχέσεων εργασίας-κεφαλαίου καθίστανται περιττές». 
Θεωρούμε αυτή την άποψη παρακινδυνευμένη καθώς φαίνεται σαν να υποννοεί ότι με την υπέρβαση του 
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής θα εκλείψει και η αναγκαιότητα παραγωγής κανόνων και ρυθμίσεων.  Ο 
Lawrence (1980:87) απαντώντας στο άρθρο του Booth, σημειώνει: «Η μαρξική ανάλυση βλέπει μια ταξική 
νίκη σε αυτά τα γεγονότα, αλλά αν ορίσουμε τη νίκη ως την επικύρωση της νομοθεσίας, δεν υπήρχε ηττημένος 
στη μάχη μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Με μια πρώτη ματιά, οι Εργοστασιακές Ρυθμίσεις συντόμευσαν τις 
ώρες εργασίας, αλλά η πιο προσεκτική εξέταση δείχνει ότι θα μπορούσαν να ήταν τέχνασμα των 
κεφαλαιοκρατών, ικανοποιώντας τα συμφέροντα τους». Θεωρούμε την άποψη αυτή εντελώς εσφαλμένη καθώς 
αρνείται την πολιτική σημασία των κρατικών ρυθμίσεων. 
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Για τη μετατροπή λοιπόν της εργάσιμης ημέρας από όρο σε αποτέλεσμα της μεγάλης βιομηχανίας 

μπορούμε εν μέρει να επαναλάβουμε κάποια σημεία που έχουμε αναπτύξει και εν μέρει να κάνουμε 

ορισμένες προσθήκες και διασαφηνίσεις:  

α) είδαμε ότι η γενίκευση των μηχανημάτων αντεπιδρά στο ζήτημα της εργάσιμης ημέρας, 

δημιουργώντας νέα κίνητρα στον κεφαλαιοκράτη για την άμετρη παράτασή της, 

β) η ρύθμιση της εργάσιμης ημέρας, ως κατ’ εξοχήν πολιτικό αποτέλεσμα ταξικού αγώνα και 

διεκδίκησης, δεν είναι ούτε πλήρως σταθεροποιημένη ούτε πλήρως μορφοποιημένη ως προς τη 

γενικότητα της εφαρμογής της, καθώς εξαρτάται πάντα από τον ταξικό συσχετισμό δύναμης, τη μορφή 

της κρατικής παρέμβασης και τις δυνατότητες κοινωνικο-πολιτικών συμμαχιών ή την εκμετάλλευση 

ενδοταξικών αποκλίσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των κυρίαρχων τάξεων, 

γ) η μαρξική κριτική όμως θέτει ρητά ως στόχο τόσο τη σταθεροποίησή της, όσο και τη γενικότητα 

της εφαρμογής της. Μόνο υπό αυτούς τους όρους θεωρεί η ίδια ότι ενεργοποιείται η διαλεκτική 

συντόμευσης, εντατικοποίησης και εκ νέου συντόμευσης της εργάσιμης ημέρας, όπου η 

εντατικοποίηση από αποτέλεσμα της συντόμευσης γίνεται όρος και αιτία της νέας συντόμευσης, 

δ) στον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας (13.9 του Κεφαλαίου), η μαρξική κριτική επανέρχεται στην 

εργοστασιακή νομοθεσία εξαίροντας ρήτρες της που «δεν σχετίζονται με τον αριθμό των ωρών της 

εργάσιμης ημέρας» (Κ/1: 442). Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρεί «άπαξ δια παντός» λυμένο το ζήτημα 

της εργάσιμης ημέρας, αλλά το θέτει ως τέτοιο με διπλή πρόθεση: αφενός ως ένα ελάχιστο ρύθμισης 

(ένα «άπαξ») που είναι αναγκαίος όρος για τη γενίκευση των μηχανημάτων, αφετέρου, ως βασικό 

πολιτικό στόχο της εργατικής τάξης στον ταξικό αγώνα (το «άπαξ» να γίνει και «δια παντός»).220      

          

Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι η επανάκαμψη του ζητήματος της εργοστασιακής 

νομοθεσίας εν γένει αφενός αναβαθμίζει τη σημασία του ίδιου του νόμου για την εργάσιμη ημέρα και 

αφετέρου σχετίζεται με αξιακά περιεχόμενα που προεικάζουν τον ορίζοντα της χειραφέτησης και τα 

οποία συνδέονται με τις υπόλοιπες, έστω και αναιμικές ακόμα στον ορίζοντα του Marx, όπως 

αναγνωρίζει και ο ίδιος, ρήτρες της νομοθεσίας αυτής.        

 

Η αναβάθμιση της σημασίας του νόμου είναι πολλαπλή, καθώς συνδέεται ρητά από τον Marx με μια 

σειρά διαδικασιών. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι αναμφίβολα ο τρόπος που επενεργεί στο χάος 

των μεταβατικών μορφών. Είδαμε ότι σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται μια ανακοπή της διαλεκτικής 

του αντικειμένου, με τρόπο ώστε να παράγονται συνθήκες άμετρης εξαθλίωσης και εξαχρείωσης, 

χωρίς συγχρόνως να παράγονται οι όποιες θετικές στιγμές του εργοστασιακού συστήματος. Είναι 

 
220 Ως εκ τούτου μας βρίσκει σύμφωνους η ανάλυση του Roberts (2016: 132) ότι δηλαδή ο «αγώνας για τον 
περιορισμό της εργασίας δεν τελειώνει, επομένως, με την έγκριση νόμων για οκτώ ή δέκα ώρες εργασίας, αλλά 
είναι ένα ενδημικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού»  
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αναμφίβολο ότι στο μαρξικό έργο δεν συναντάμε μια ενδελεχή έρευνα των μορφών συνείδησης που 

διαμορφώνονται μέσα και εξαιτίας αυτών των συνθηκών. Είναι όμως νόμιμο να υποθέσουμε ότι 

φαινόμενα όπως ο αλκοολισμός, η πορνεία, το έγκλημα, οδηγούν σε σχηματοποίηση μορφών 

συνείδησης που, κατά το μάλλον ή ήττον, αναπαράγουν τις λογικές του κεφαλαιοκρατικού 

συστήματος, είτε παραιτούμενες από κάθε αντίληψη ανατροπής (αλκοολισμός), είτε αναπαράγοντας 

φετιχοποιημένες λογικές (πορνεία) είτε επιβεβαιώνοντας τις κυρίαρχες λογικές μέσα από τον τρόπο 

παραβίασής τους (έγκλημα).221 Σε κάθε περίπτωση, ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής 

προσλαμβάνεται ως μια αναπόδραστη μοίρα.   

 

Επιστρέφοντας στον τρόπο επενέργειας του νόμου στις μεταβατικές μορφές, υπάρχουν σχετικές 

σημαντικές μαρξικές διατυπώσεις που δείχνουν ότι ο νόμος επισπεύδει την άρση της προσμεμειγμένης 

ιστορικότητας που τις χαρακτηρίζει. Για παράδειγμα, σε σχέση με την ραπτομηχανή και την εφαρμογή 

της στη σύγχρονη οικοτεχνία και βιοτεχνία, σημειώνεται: «… η πολυσχιδία των μεταβατικών μορφών 

δεν κρύβει την τάση για τη μετατροπή στην καθ’ εαυτό εργοστασιακή επιχείρηση» (Κ/1: 435). 

Παραθέτοντας μια σειρά από τεχνικούς και κοινωνικούς λόγους (πολυσχιδία εφαρμοσιμότητας της 

ραπτομηχανής που ευνοεί τη συγκέντρωση των υπο-κλάδων, απαλλοτρίωση μικρών χειροτεχνών και 

οικοτεχνών, δημιουργία εργοστασιακών μονάδων με την αντικατάσταση της ανθρώπινης μυϊκής 

δύναμης από τον ατμό, Κ/1: 435-436) συμπεραίνει ότι στην τάση αυτή διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο ο νόμος: «Αυτή η αυτοφυώς αναπτυσσόμενη βιομηχανική επανάσταση επιταχύνεται τεχνητά 

μέσω της επέκτασης των εργοστασιακών νόμων σε όλους τους κλάδους στους οποίους εργάζονται 

γυναίκες, νεαρά άτομα και παιδιά» (Κ/1: 436). Εδώ παρατηρείται τόσο η γενίκευση των μηχανημάτων 

εξαιτίας της επέκτασης της νομικής ρύθμισης και στους μη ενήλικους και τους μη άρρενες εργάτες, 

όσο και η αύξηση της συσφαίρωσης των εργατών.222 Το μαρξικό κείμενο καταλήγει με ρητή αναφορά 

στις υβριδικές μορφές: «Αναφορικά όμως με τις ενδιάμεσες μορφές ανάμεσα στη βιοτεχνία και την 

οικοτεχνία, όπως και αναφορικά με αυτή την τελευταία, χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια τους 

με τον περιορισμό της εργάσιμης ημέρας και της παιδικής εργασίας […]. Κανένα φαρμάκι δεν 

εξοντώνει ζιζάνια με πιο σίγουρο τρόπο από ό,τι ο Νόμος περί Εργοστασίων» (Κ/1: 437). Όροι 

ύπαρξης των υβριδικών μορφών αποτελούν αφενός η άμετρη παράταση της εργάσιμης ημέρας, 

αφετέρου η χρήση παιδικής εργασίας άνευ ηλικιακού ορίου, υπό την έννοια ότι αυτοί τους επιτρέπουν 

να ανταγωνίζονται την αντίστοιχη βιομηχανία του κλάδου, αποτελώντας «το μοναδικό θεμέλιο της 

ανταγωνιστικής ικανότητάς τους» (Κ/1: 437). Η ρύθμιση και των δύο πεδίων (εργάσιμη ημέρα και 

παιδική εργασία) σημαίνει ότι η μοναδική εναλλακτική που αφήνεται ανοικτή για τον επιχειρηματία 

 
221 Είναι σαφές ότι με βάση το μαρξικό έργο ανοίγονται εδώ πολλές προοπτικές έρευνας, κυρίως για την 
κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Ενδεικτικά πρβλ. Ratner & Silva (Eds.), 2017.  
222 Αντίθετα, στις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης διαρρηγνύεται η επίφαση της νομικής σχέσης βλ. 
Παπαθανασίου (2016: 281).  
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του κλάδου είναι η αύξηση της κεφαλαιακής επένδυσης που αποτελεί έναν άλλο τρόπο έκφρασης για 

την αύξηση του σταθερού κεφαλαίου (μηχανήματα) και του πάγιου κεφαλαίου (εγκαταστάσεις). Όπως 

σημειώνει το μαρξικό κείμενο, αυτή είναι «η κύρια ένσταση κάθε βιοτεχνίας που απειλείται από το 

Νόμο περί Εργοστασίων» (Κ/1: 437). Αυτή η εναλλακτική όμως σημαίνει συγχρόνως ότι οι 

επιχειρηματίες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την αναγκαιότητα κεφαλαιακής επένδυσης 

τίθενται εκτός αγοράς. Ο νόμος έτσι «επιταχύνει … μέσα από την ανάγκη μεγαλύτερης κεφαλαιακής 

δαπάνης την καταστροφή των μικρότερων μαστόρων και τη συγκέντρωση του κεφαλαίου» (Κ/1: 438). 

Αλλιώς: επισπεύδει μερικώς την απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών. Τέλος, αναδεικνύει την 

υποκρισία της κεφαλαιοκρατικής συνείδησης που, επικαλούμενη κάθε λογής «τεχνικά εμπόδια» και 

«επιχειρηματικές συνήθειες», αντιστέκεται στην εισαγωγή του νόμου με τη δικαιολογία ότι τα εν λόγω 

εμπόδια και οι εν λόγω συνήθειες συνιστούν φυσικά όρια της παραγωγής που δεν μπορεί να 

υπερκεράσει κανένας νόμος (Κ/1: 440). Η κεφαλαιοκρατική υποκρισία είναι διπλή: αφορά τη φύση, 

της οποίας τα όρια παραβιάζει συστηματικά μέσω της παράτασης της εργάσιμης ημέρας, 

μετατρέποντας σε φυσικά όρια τις δικές της συνήθειες, αφορά το νόμο, τον οποίο αξιώνει ως σύμβαση 

εργασίας ή ως τιμωρία του εγκλήματος, αλλά τον απορρίπτει ως συνειδητή ρύθμιση της παραγωγής.      

 

Για όλους αυτούς τους λόγους μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο νόμος δρα επαναστατικά σε σχέση με τις 

υβριδικές μορφές, καθώς, αίροντας την άρση της διαλεκτικής, ομογενοποιεί το επίπεδο ιστορικότητας 

του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, διευκολύνει την επίλυση των συγκρούσεων διαφορετικών 

στιγμών ιστορικότητας εντός του ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, αποσαφηνίζει τον 

ταξικό αντίπαλο, απαλλοτριώνει μικρούς απαλλοτριωτές και, τέλος, αίροντας στιγμές ανάσχεσης στη 

διαδικασία συγκρότησης ταξικής συνείδησης, προσανατολίζει τη συνείδηση του εργασιακού 

υποκειμένου προς τον πιο ανεπτυγμένο ορίζοντα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Η αρνητικά 

κρίσιμη σημασία των υβριδικών μορφών παραγωγής για τη συγκρότηση ταξικής συνείδησης φαίνεται 

καθαρά και από το ότι ο Marx επιλέγει να την αναδείξει στην τελευταία παράγραφο του υποκεφαλαίου 

περί εργοστασιακής νομοθεσίας με την ακόλουθη διατύπωση: «Μαζί με τις σφαίρες της 

μικροεπιχείρησης και της οικοτεχνίας εξολοθρεύει τα τελευταία καταφύγια των “υπεράριθμων” και, 

έτσι, τη μέχρι τότε δικλίδα ασφαλείας του συνολικού κοινωνικού μηχανισμού» (Κ/1: 462). Με 

δεδομένο όμως ότι η ιστορική πραγματικότητα μορφοποιείται κατ’ ανάγκη ως αντικείμενο μικτής 

ιστορικότητας, όλες οι προαναφερθείσες επενέργειες του νόμου λειτουργούν ως «τάση», 

υποδηλώνοντας ότι η υποβοήθηση αυτής της τάσης προϋποθέτει την ανεπτυγμένη εμπειρία του 

ταξικού αγώνα.         

 

Επιπλέον, η αναβάθμιση της σημασίας του νόμου μας αναγκάζει να επιστρέψουμε σε ένα ζήτημα που 

εκθέσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της έρευνάς μας. Εκεί, με αφορμή τις αναλύσεις για τη ρύθμιση της 
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εργάσιμης ημέρας, επιδιώξαμε να δείξουμε ότι στον ορίζοντα ανάλυσης της απόλυτης υπεραξίας θα 

ήταν βεβιασμένη μια προσέγγιση της προβληματικής του νόμου που θα τον συνέδεε ευθέως με την 

επαναστατική προοπτική και τη συγκρότηση επαναστατικής συνείδησης. Ο βασικός λόγος που 

επισημάναμε ήταν η ιστορικά ατελής και ακόμα συγκυριακή ανάπτυξη της υλικότητας,223 που 

αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα της παραγωγής απόλυτης υπεραξίας. Με βάση τις 

αναλύσεις του Marx στο 13.9 όμως, η αναβάθμιση της λειτουργίας του νόμου σημαίνει ότι επιχειρείται 

εδώ μια τέτοιου τύπου σύνδεση. Με άλλα λόγια, στον ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας, η 

εργοστασιακή νομοθεσία  φαίνεται όντως να διαδραματίζει βασικό ρόλο για την προοπτική αυτή.224 

Αυτό μπορεί να υποστηριχτεί με βάση δύο διαστάσεις: είναι στο σημείο αυτό που αφενός το μαρξικό 

κείμενο θέτει το ζήτημα της κατάληψης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη (Κ/1: 449) και 

αφετέρου   αναπτύσσονται αξιακά περιεχόμενα ως μορφές παρέμβασης και «ανάμιξης στα δικαιώματα 

εκμετάλλευσης του κεφαλαίου» που ανοίγουν έναν ορίζοντα αξιακού μέλλοντος (Κ/1: 449, ελαφρώς 

αλλαγμένη σύνταξη).225    

  

Η πρώτη διάσταση, της κατάληψης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη, φαίνεται να 

αποτελεί την κορύφωση των πολιτικών στόχων της μαρξικής κριτικής στο Κεφάλαιο. Η θεματοποίηση 

αυτού του στόχου συνδέεται στο μαρξικό κείμενο με μια σειρά αναγκαίων όρων. Ο πρώτος και 

βασικός όρος για να τεθεί αυτό το ζήτημα είναι η επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, 

διότι μόνο τώρα είναι δυνατή η επαναστατικοποίηση της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου. Ο 

Marx συνδέει εδώ ρητά το ζήτημα της επαναστατικοποίησης των δυνάμεων, όπως μορφοποιείται και 

αποτυπώνεται στη μεγάλη βιομηχανία, με την ιστορική δυνατότητα για τη συγκρότηση μιας 

συνείδησης η οποία θα σχετίζεται με επιστημονικό τρόπο με τον έλεγχο της φύσης. Αυτό το ουσιώδες 

 
223 Υπενθυμίζουμε ότι στο κεφάλαιο για την εργάσιμη ημέρα «η σύγχρονη βιομηχανία … ίσχυε για εμάς μόνο 
ως ιδιαίτερη σφαίρα απομύζησης εργασίας» (Κ/1: 268). Ως εκ τούτου κάνουμε λόγο για συγκυριακή ανάπτυξη 
της υλικότητας. 
224 Υπό αυτή την οπτική μπορούμε να επανέλθουμε στη θέση του Ψυχοπαίδη (1999: 35) ότι στο «8ο κεφάλαιο 
του Α΄ βιβλίου του Κεφαλαίου ο Marx έδειξε ότι η εργατική τάξη που συγκροτείται με την εξέλιξη της 
καπιταλιστικής οικονομίας μπορεί να επηρεάσει μέσω των εργατικών ενώσεων το χαρακτήρα των πολιτικών 
κανόνων και ότι η επιρροή της μπορεί να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να τεθεί θέμα εξουσίας και να προκύψει με 
αυτό τον τρόπο η προοπτική μιας αυτόνομης νομοθεσίας των παραγωγών που να προσανατολίζεται σε 
σοσιαλιστικές αξίες». Αφενός θεωρούμε εδώ ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να θεματοποιηθεί στο κεφάλαιο 
για την εργάσιμη ημέρα, αφετέρου στο 13ο κεφάλαιο περί μηχανημάτων τα περιεχόμενα της θέσης του 
Ψυχοπαίδη αξιώνουν προοπτικές εφαρμογής, επειδή συνδέονται με τους επαναστατικοποιημένους υλικούς 
όρους. 
225 Ο Δρόσος (1994: 107-108) σημειώνει ότι για «τον ώριμο Marx, η αλλοτρίωση δεν είναι μονοδιάστατα 
αρνητική. Η ίδια η αποξένωση των κοινωνικών (παραγωγικών και πολιτικών) δυνάμεων από τους άμεσους 
λειτουργούς τους δημιουργεί τις υλικές προϋποθέσεις πραγματοποίησης της πρακτικο -πολιτικής τους αξίωσης 
για την ολοκήρωση της κοινωνικής τους χειραφέτησης». Αυτή τη διαδικασία παρακολουθούμε στο παρόν 
υποκεφάλαιο.  
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στοιχείο της επαναστατικοποιημένης συνείδησης διατυπώνεται στο κείμενο εμμέσως με αρνητικό 

τρόπο: «Η μεγάλη βιομηχανία διέρρηξε το πέπλο που απέκρυπτε από τον άνθρωπο τη δική του 

κοινωνική παραγωγική διαδικασία και καθιστούσε τους διάφορους αυτοφυώς διακριτούς κλάδους της 

παραγωγής αινίγματα τον έναν για τον άλλο και μάλιστα ακόμη και για κάθε άτομο που ήταν μυημένο 

σε κάθε κλάδο» (Κ/1: 447, όπου ακριβώς παραπάνω επισημαίνεται ότι έως και τον 18ο αιώνα, «τα 

διάφορα επαγγέλματα ονομάζονταν mysteries …, στο σκοτάδι των οποίων μπορούσε να εισδύσει 

μόνο ο εμπειρικά και επαγγελματικά μυημένος»). Η διάρρηξη αυτού του πέπλου στο σημείο αυτό, μια 

αμιγώς διαφωτιστική διαδικασία που συναρτάται κατά αναγκαίο τρόπο με την ανάπτυξη των φυσικών 

επιστημών και την εγγενή τους σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία, μπορεί να ερμηνευθεί ως 

ιστορική συγκεκριμενοποίηση της αφηρημένης εργασιακής διαδικασίας. Εκεί, ο Marx, με βάση μια 

μεμονωμένη εργασιακή δύναμη, ένα μεμονωμένο εργασιακό υποκείμενο, είχε διαρρήξει αυτό το 

πέπλο αφενός παρουσιάζοντας τα απλά στοιχεία κάθε εργασιακής διαδικασίας, που αφορά πάντα, 

ακόμα και στην απλή της έκθεση όπως είδαμε, τον υλικό μεταβολισμό, την αξιοποίηση της γνώσης 

των φυσικών και χημικών ιδιότητων των αντικειμένων και αφετέρου θεμελιώνοντας τη δυνατότητα 

υλιστικής μελέτης του παρελθόντος της ανθρωπότητας. Εδώ, η διάρρηξη του πέπλου δεν 

επιτυγχάνεται ως αφαίρεση μιας κριτικής αναστοχαστικής συνείδησης (μαρξική κριτική), αλλά μέσα 

από την κίνηση του αντικειμένου, ως κίνηση που απορρέει από την ανάπτυξη των μεθόδων παραγωγής 

της σχετικής υπεραξίας. Αφορά την ιστορικά ανεπτυγμένη μορφή του υλικού μεταβολισμού που 

προϋποθέτει τόσο ένα κοινωνικοποιημένο εργασιακό υποκείμενο όσο και μια αντικειμενικοποιημένη-

επιστημονική παραγωγική διαδικασία. Οι δύο αυτές διαδικασίες της επαναστατικοποίησης των 

παραγωγικών δυνάμεων βαίνουν παράλληλα, όπως είδαμε, αλλά δεν ευθυγραμμίζονται αυτόματα. 

Ειδικότερα, η επαναστατικοποίηση της συνείδησης, η διαδικασία κοινωνικοποίησης του εργασιακού 

υποκειμένου, συναντά σημαντικές δυσχέρειες: ένα νέο πέπλο που φετιχοποιεί τις κοινωνικές σχέσεις, 

εσωτερικές διαιρέσεις και διασπάσεις συμφερόντων, υβριδικές μορφές που οδηγούν σε υλική 

εξαθλίωση και συνειδησιακή εκτροπή. Ο ταξικός αγώνας για την επιβολή του νόμου για την εργάσιμη 

ημέρα και την εργοστασιακή νομοθεσία εν γένει λειτουργεί ή τείνει να λειτουργεί εδώ ως άρση των 

εν λόγω δυσχερειών. Το κοινωνικοποιημένο εργασιακό υποκείμενο μαθαίνει να διακρίνει την 

υλικότητα από τη μορφή εκμετάλλευσης και συνεπώς, αναπροσανατολίζοντας τους στόχους του, να 

αίρεται στο ύψος της κριτικής συνείδησης. Το τυπικό παράδειγμα είναι ο αναπροσανατολισμός του 

ταξικού αγώνα από αγώνα ενάντια στη μηχανή σε αγώνα ενάντια στους «εκμεταλλευτές» τους (Κ/1: 

461). Ένα άλλο παράδειγμα που παραθέτει ο Marx αφορά τη στάση των εργατών την περίοδο της 

κρίσης του βαμβακιού αμέσως μετά τη λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου (1867): «οι 

εργοστασιάρχες προσέφυγαν στην αγαπημένη τους διέξοδο, στη μείωση του μισθού κατά 5%. Οι 

εργάτες αντιστάθηκαν και δήλωσαν, ορθότατα από θεωρητική σκοπιά, ότι το μοναδικό μέσο θεραπείας 

είναι να εργάζονται λιγότερο χρόνο, 4 ημέρες την εβδομάδα» (Κ/1: 398, υποσ. 207, έμφαση δική μας). 
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Ο αγώνας για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, που οφείλει να είναι και όντως είναι διαρκής, 

δεδομένης της  διαλεκτικής της χρονικής διάρκειας και της αυξημένης εντατικοποίησης, λειτουργεί 

ενοποιητικά για τα στρώματα της εργατικής τάξης δεδομένου ότι συνιστά οριζόντιο αίτημα και έτσι 

δύναται να υπερβεί τις διαιρέσεις και διασπάσεις των συμφερόντων του εργασιακού υποκειμένου. 

Τέλος, είδαμε τη σημασία του νόμου για την εξόντωση των ιστορικών ζιζανίων, των υβριδικών 

μορφών, ως καταφύγιο όχι μόνο των αχαλίνωτων πρακτικών του κεφαλαίου, αλλά και στρεβλών 

συνειδησιακών μορφών.               

 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η διατύπωση του αιτήματος για την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας 

από την εργατική τάξη είναι η διατύπωση ενός επαναστατικού αιτήματος, ακριβώς λόγω του ότι 

συνδέεται ευθέως με την άρση της κεφαλαιοκρατικής μορφής, συνδέεται με μια συνείδηση που 

προσανατολίζεται προς ένα αξιακό μέλλον. Στο Κεφάλαιο όμως, το ζήτημα της επανάστασης δεν 

θεματοποιείται με τυπικά επαναστατικό τρόπο: δεν τίθεται και δεν διερευνάται το ζήτημα του τρόπου 

κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας, το αν θα πραγματοποιηθεί με ειρηνικά ή με βίαια μέσα, ή πιθανά 

με τη μορφή ενός συνδυασμού τους.226 Αυτό που παρατηρούμε στο Κεφάλαιο είναι η αναβάθμιση 

πολιτικών πρακτικών που αναφέρονται στο βαθμό οργάνωσης της εργατικής τάξης, στην 

εκμετάλλευση κοινωνικο-πολιτικών συμμαχιών και στη θέση στόχων που δεν είναι άμεσα 

επαναστατικοί (συντόμευση εργάσιμης ημέρας) με την τυπική έννοια, αλλά δρουν παρόλα αυτά 

επαναστατικά στοχεύοντας σε αυτήν την κατάληψη. Με άλλα λόγια, στο Κεφάλαιο θεματοποιείται το 

ζήτημα των επαναστατικών στόχων, αλλά όχι το ζήτημα των επαναστατικών μέσων.227 Όσον αφορά 

το ζήτημα των μέσων, υπάρχουν ενδείξεις στο μαρξικό κείμενο που φαίνεται να υποδεικνύουν ότι η 

βία όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο, αλλά ίσως καθίσταται και αναγκαία. 

Περιοριζόμαστε μόνο σε δύο από αυτές: α) η περιγραφή του ταξικού αγώνα με όρους λανθάνοντος 

«εμφυλίου πολέμου» από τον Marx φαίνεται να δεικνύει προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι εύλογο να 

υποθέσουμε ότι, όταν και εφόσον το επίδικο του ταξικού αγώνα είναι η ίδια η πολιτική εξουσία με 

στόχο την κατάργηση της κεφαλαιοκρατικής μορφής, το ενδεχόμενο ενός ανοιχτού εμφυλίου πολέμου 

πρέπει να θεωρείται ισχυρό, β) η αναγκαιότητα άσκησης πίεσης στο κεφάλαιο από ευρύτερες 

κοινωνικο-πολιτικές δυνάμεις (εργατική τάξη, κοινοβούλιο, κυβέρνηση), προκειμένου αυτό να 

 
226 Ο Brenkert (2010: 272) αναφέρει ότι «για τον Marx, η βία είναι καθαρά ένα μέσο, δεν είναι ποτέ ένας 
σκοπός. Ότι ο κομμουνισμός μπορεί να προκύψει ειρηνικώ τω τρόπω δείχνει ότι οι ηθικές απόψεις του Marx 
δεν συνδέονται άμεσα με τη βία, την ισχύ ή τον εξαναγκασμό. Οι ηθικές του απόψεις από μόνες τους δεν 
απαιτούν βία». Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση είναι μονόπλευρη και παραγνωρίζει σοβαρές πτυχές 
του μαρξικού έργου. 
227 Θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση είναι σημαντική, διότι όταν δεν λαμβάνεται υπόψιν μπορεί να οδηγήσει στη 
θέση περί της αδυνατότητας συγκρότησης της επαναστατικής συνείδησης στο Κεφάλαιο όπως το θέτει η 
Wendling (2009: 168). Αντίθετα ο Starosta (2016: 273) θεωρεί ελλιπή τη δυνατότητα συγκρότησης 
επαναστατικού υποκειμένου στο Κεφάλαιο για αυτό και στρέφεται υποστηρικτικά στα Grundrisse.  
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υποχωρήσει μπροστά σε αιτήματα που αφορούν στοιχειώδεις υγειονομικές ρήτρες και ρήτρες 

ασφαλείας για τα εργασιακά υποκείμενα στους χώρους εργασίας, υποδεικνύει την ιστορική αντοχή 

της κεφαλαιοκρατικής ορμής για αμετρία στην εκμετάλλευση, πέρα από κάθε ιστορική συγκυρία (η 

δε εμπειρία του 20ου αλλά και των αρχών του 21ου αιώνα μάλλον επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό). Στο 

μαρξικό κείμενο αναγνωρίζονται ασαφώς μεν, ρητώς δε, όρια στη δυνατότητα μεταρρυθμίσεων εντός 

του κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα. Η σχετική αναφορά αφορά τις υγειονομικές ρήτρες, αλλά έχει 

ευρύτερη σημασία: «Ταυτόχρονα, αυτός ο τομέας [εφαρμογής] του Νόμου περί Εργοστασίων δείχνει 

με σαφήνεια πώς ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής σύμφωνα με την ουσία του αποκλείει πέρα 

από ένα ορισμένο σημείο κάθε έλλογη βελτίωση» (Κ/1: 443). Είναι αυτός ο ρητός αποκλεισμός του 

έλλογου που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναγκαιότητας για τη βίαιη επιβολή του.  

 

Από την άλλη πλευρά, η επιβολή νόμων μέσω του ταξικού αγώνα, που αφορούν τη ρύθμιση όρων της 

παραγωγικής διαδικασίας όπως η διάρκεια, οι υγειονομικές ρήτρες, το μέγεθος της βιομηχανικής 

εγκατάστασης, εκλαμβάνονται επίσης ρητά ως έμμεσες παρεμβάσεις «στο ιδιοκτησιακό δικαίωμα των 

μικρότερων κεφαλαιοκρατών» έτσι που «η νομική επιβολή του αναγκαίου αέρα για κάθε εργάτη στο 

εργαστήριο θα έπρεπε να απαλλοτριώσει ευθύς αμέσως χιλιάδες μικρούς κεφαλαιοκράτες!» (Κ/1: 

443).           

 

Αυτή η διαδικασία επιβολής κανόνων συμπίπτει με τη δεύτερη διάσταση: την ανάπτυξη αξιακών 

περιεχομένων που κατονομάζονται στο μαρξικό κείμενο ως δικαιώματα έναντι του κεφαλαιοκρατικού 

ιδιοκτησιακού δικαιώματος: δικαίωμα στην υγεία, δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαιώματα του 

παιδιού. Η σημασία που αποδίδει το μαρξικό κείμενο στην αγωνιστική κατάκτηση και κατοχύρωση 

αυτών των δικαιωμάτων εντός του κεφαλαιοκρατικού ορίζοντα δεν πρέπει να αγνοηθεί, διότι αυτές 

είναι οι μορφές που αφενός προοιωνίζονται το αξιακό μέλλον και αφετέρου συμβάλλουν με τον τρόπο 

τους στη διαδικασία απαλλοτρίωσης των απαλλοτριωτών, περιορίζοντας το νομοθετικό μονοπώλιο 

του κεφαλαίου στο πεδίο της παραγωγής. Ο Marx όχι μόνο δεν απορρίπτει την εισαγωγή των γυναικών 

και των παιδιών στην παραγωγική διαδικασία, αλλά, αντιθέτως, και παρά τη βάναυση μορφή που αυτή 

προσλαμβάνει στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, διαβλέπει εδώ αξιακές δυνατότητες. Με τη 

διάλυση των παλιών οικογενειακών δεσμών που επέρχεται με την εισαγωγή της γυναικείας και της 

παιδικής εργασίας στην παραγωγή συνδέεται η δυνατότητα «για μια ανώτερη μορφή οικογένειας και 

της σχέσης των δύο φύλων» (Κ/1: 450).228 Ομοίως, η αναγκαιότητα της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

 
228 Υπό αυτή την έννοια συμφωνούμε με την ανάλυση της Brown (2012: 96-97), η οποία σημειώνει ότι στο 
συγκεκριμένο σημείο περί διάλυσης των παλιών οικογενειακών δεσμών «ο Marx δεν φαίνεται να πηγαίνει 
ενάντια στις προηγούμενες κριτικές του στην αστική οικογένεια· αντ’ αυτού, επεκτείνει αυτή την κριτική για 
να ενσωματώσει τα θετικά στοιχεία ανάπτυξης που συμβαίνουν ακόμα και στον καπιταλισμό, και τα οποία 
στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση των μη καταπιεστικών οικογενειακών δομών, αν και με αφηρημένο 
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καταδεικνύει τη δυνατότητα «συνδυασμού της εκπαίδευσης και της γυμναστικής με τη χειρωνακτική 

εργασίας» και το αντίστροφο (Κ/1: 444).229 Εδώ το μαρξικό κείμενο, παραπέμποντας στον Owen, 

αναφέρεται στο «φύτρο της εκπαίδευσης του μέλλοντος»230 που θα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη 

«ολόπλευρα ανεπτυγμένων ανθρώπων» (Κ/1: 445).231 Είναι σαφές για εμάς ότι εδώ προσεγγίζουμε 

ένα προείκασμα του ύψιστου αξιακού στόχου του μαρξικού κειμένου, «το ολικά ανεπτυγμένο άτομο» 

(Κ/1: 448), που αφορά την πλήρωση σε ένα αξιακό μέλλον. Εντούτοις, η έμφαση που αποδίδει το 

μαρξικό κείμενο στην εκπαίδευση232 μας οδηγεί μάλλον με ασφάλεια στο αρνητικό συμπέρασμα ότι 

η συγκρότηση επαναστατικής συνείδησης δεν μπορεί να συνδέεται με συνθήκες υλικής εξαθλίωσης 

και συνειδησιακής εξαχρείωσης.233 

 
τρόπο». Αντίθετα, η ανάλυση της Leeb (2007: 849) δείχνει, εσφαλμένα κατά τη γνώμη μας, να εντοπίζει μια 
αντίθεση στην μαρξική αντιμετώπιση της οικογένειας, καθώς κάνει λόγο για «ηθικολογικές παρεμβάσεις» στην 
πολιτική φιλσοοφία του Marx οι οποίες αφορούν το φόβο του τελευταίου «για τις γυναίκες που απειλούν την 
σταθερότητα της αντίθεσης άντρα και γυναίκας». Θεωρούμε ότι ακόμα και στη κριτική της πολιτικής 
οικονομίας φαίνεται να μπορεί να εισχωρήσει μια μεταμοντέρνα θεωρία για τα φύλα, η οποία δεν 
αντιλαμβάνεται πλήρως το χειραφετικό πρόταγμα της κριτικής. 
229 Αυτή η διάσταση του ρόλου της εκπαίδευσης δεν διέφυγε την προσοχή ορισμένων κεφαλαιοκρατών. 
Ενδεικτική είναι η θέση του «εργοστασιάρχη υαλουργίας J. Geddes …«Απ’ όσο βλέπω, η περισσότερη 
μόρφωση που έλαβε η εργατική τάξη τα τελευταία χρόνια κάνει κακό. Έίναι επικίνδυνο γιατί τους καθιστά 
πολύ ανεξάρτητους» (Κ/1: 368). Για την προσέγγιση του Marx στο ζήτημα της εκπαίδευσης πρβλ. Small (2014) 
(2016). 
230 Ολοκληρωμένη η μαρξική διατύπωση έχει ως εξής: «το εργοστασιακό σύστημα, όπως μπορεί να δει κανείς 
με λεπτομέρεια στον Robert Owen, βλάστησε το φύτρο της εκπαίδευσης του μέλλοντος, η οποία θα συνδυάζει 
για όλα τα παιδιά πάνω από μια ορισμένη ηλικία παραγωγική εργασία με μάθημα και γυμναστική, όχι μόνο ως 
μέθοδο για την αύξηση της κοινωνικής παραγωγής, αλλά ως μοναδική μέθοδο για την παραγωγή ολόπλευρα 
ανεπτυγμένων ανθρώπων» (Κ/1: 445). 
231 Ο Δαφέρμος (2004: 74) παρατηρεί για αυτό το χωρίο ότι ο «συνδυασμός παραγωγικής εργασίας, φυσικής 
αγωγής και πολυτεχνικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί μία ακόμη διδακτική τεχνική στα πλαίσια τον 
παραδοσιακού σχολείου, ούτε απλώς μέθοδο αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά κομβική 
κατεύθυνση χειραφέτησης της νέας γενιάς και διαμόρφωσης ολόπλευρα αναπτυγμένων προσωπικοτήτων». 
232 «Όταν η εργοστασιακή νομοθεσία, ως η πρώτη πενιχρή παραχώρηση που αποσπάται από το κεφάλαιο, 
συνδέει απλώς τη στοιχειώδη εκπαίδευση με την εργοστασιακή εργασία, τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με 
την αναπόφευκτη κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας [der politischen Gewalt] από την εργατική τάξη θα 
κατακτήσει τη θέση του στα εργατικά σχολεία και το μάθημα της τεχνολογίας, θεωρητικό και πρακτικό. Δεν 
υπάρχει επίσης καμιά αμφιβολία ότι η κεφαλαιοκρατική μορφή παραγωγής και οι οικονομικές εργασιακές 
σχέσεις που της αντιστοιχούν βρίσκονται σε μια εκ διαμέτρου αντίθεση προς τέτοια ανατρεπτικά ένζυμα και 
προς το στόχο τους, την άρση του παλαιού καταμερισμού της εργασίας. Η ανάπτυξη των αντιφάσεων μιας 
ιστορικής μορφής παραγωγής όμως είναι ο μοναδικός ιστορικός δρόμος για τη διάλυση και την αναδιαμόρ- 
φωσή του» Κ/1: 449 
233 Η μαρξική κριτική, επομένως, φαίνεται να απορρίπτει το απλουστευτικό μηχανιστικό σχήμα 
«εκμετάλλευση-εξαθλίωση-επανάσταση». Το σχήμα αυτό άλλωστε δεν έχει επιβεβαιωθεί και ιστορικά -η 
εμπειρία του 20ου αιώνα μάλλον το διαψεύδει παρά το επιβεβαιώνει». Για την εμπειρία του 20ου αιώνα  βλ. την 
ανάλυση του Carchedi (2011: 219). Στο ίδιο παρατηρείται, όσον αφορά το μη γραμμικό χαρακτήρα της 
αντίδρασης, ότι «[υ]πάρχει πάντα μια αντιστοιχία μεταξύ της ταξικής συγκατάταξης (class-collocation) της 
εργασίας και της ταξικής συνείδησης της εργασίας, αλλά με έναν αντιφατικό τρόπο (ακόμη και σε 
επαναστατικές στιγμές, η ταξική συνείδηση του εργατικού δυναμικού περιέχει στοιχεία εχθρικών της 
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ιδεολογιών) και μόνο κυκλικά, σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικά μέρη και όχι πάντα για την 
εργατική τάξη στο σύνολό της» (210). Κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνεται η εσωτερική διαφοροποίηση της 
εργατικής τάξης, κάτι που δεν οδηγεί σε γραμμική πρόσληψη του αντικειμένου της αντίδρασης. Ο Marx 
φαίνεται να εγκαταλείπει αυτό σχήμα μετά την αποτυχία εκδήλωσης επανάστασης μετά την κρίση του 1857-
1858. Βλ. Ψυχοπαίδης (2005: 100) και Heinrich (2017: 197-199). 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ζητήματα που σχετίζονται με τους 

αντικειμενικούς όρους δυνατότητας για την παραγωγή επαναστατικής συνείδησης στις διαδικασίες 

παραγωγής υπεραξίας, όπως αυτές εκτίθενται στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου. Για την υποστήριξη 

αυτής της δυνατότητας παρακολουθήσαμε τον τρόπο συγκρότησης και εμπλοκής του εργασιακού 

υποκειμένου στην κεφαλαιοκρατική διαδικασία παραγωγής. Στη βάση αυτού του ζητήματος 

προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τους υλικούς όρους συγκρότησης της διαδικασίας παραγωγής, τόσο 

στην απόλυτη όσο και στην σχετική υπεραξία, και να τους ανακατασκευάσουμε ως υλικές μορφές 

αξιακών δυνητικοτήτων, η ανόρθωση των οποίων συνιστά το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα της 

μαρξικής ανάλυσης. Συγχρόνως, επιχειρήσαμε να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που επιδρά σε αυτή 

τη διαδικασία συγκρότησης η κεφαλαιοκρατική μορφή, εντοπίζοντας ορισμένες από τις ουσιώδεις 

δυσχέρειες που απαντούν σε αυτή τη διαδικασία. Από αυτές τις δύο κατευθυντήριες γραμμές 

επιχειρηματολογίας μπορούμε να συνοψίσουμε ορισμένα κρίσιμα σημεία της ανάλυσής μας. 

 

Αφετηρία της προβληματικής μας υπήρξε η ανίχνευση των συνειδησιακών (προεννόηση και 

αναστοχασμός) και βουλητικών στιγμών (ατομική και παραγωγική κατανάλωση) του εργασιακού 

υποκειμένου στην εργασιακή διαδικασία στο πρώτο κεφάλαιο. Εδώ εντοπίσαμε μια μορφή 

αφηρημένης ενότητας του εργασιακού υποκειμένου, η οποία εμφανίζεται και είναι ιστορικά 

διαρρηγμένη λόγω της υπαγωγής του εργασιακού υποκειμένου στη διαδικασία αξιοποίησης. 

Δεδομένη προϋποθέσαμε τη μορφή του κεφαλαίου ως ιστορικά αναγκαία μορφή, η οποία δεν 

παράγεται στην εργασιακή διαδικασία, αλλά στη σφαίρα της απλής κυκλοφορίας. Με βάση αυτήν την 

προϋπόθεση επιχειρήσαμε να δείξουμε ότι το κεφάλαιο μετατρέπεται σε ιστορικά αναγκαία μορφή 

μιας παραγωγικής σχέσης αναμορφοποιώντας τις στιγμές αυτές. Υπαγωγή σημαίνει αφενός τη 

μετατροπή του εργασιακού υποκειμένου σε μέσο αξιοποίησης της αξίας, του κεφαλαιακού σκοπού, 

και αφετέρου την αναμορφοποίηση των υλικών στιγμών της εργασιακής διαδικασίας, που 

προσλαμβάνει κατ’ ανάγκη χωριστικό χαρακτήρα. Στα επόμενα τρία κεφάλαια επιχειρήσαμε να 

δείξουμε τις διαδικασίες που ανορθώνουν αυτό το εργασιακό υποκείμενο στον ορίζοντα της 

δυνατότητας διάρρηξης της κεφαλαιοκρατικής μορφής, διαδικασίες που συνιστούν την αντικειμενική 

δυνατότητα επαναστατικοποίησης της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου.     

 

Η πρώτη κομβική στιγμή στη διαδικασία αυτή είναι ο ταξικός αγώνας για τη ρύθμιση της εργάσιμης 

ημέρας. Επισημαίνουμε δύο βασικά συμπεράσματα της ανάλυσής μας: πρώτον, στον ορίζοντα της 

τυπικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο, το εργασιακό υποκείμενο μετατρέπεται σε υποκείμενο 

κοινωνικο-πολιτικής διεκδίκησης. Ωστόσο, το αιτούμενο του αγώνα του δεν είναι επαναστατικό αλλά 

μεταρρυθμιστικό. Με άλλα λόγια, αιτούμενο δεν είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης, αλλά ο 



 230 

περιορισμός της σε όρια που επιτρέπουν την κανονική αναπαραγωγή της εργατικής τάξης ως όρου για 

την αναπαραγωγή της ίδιας της κεφαλαιακής σχέσης. Ο ταξικός αγώνας για τη ρύθμιση της εργάσιμης 

ημέρας είναι ένας πολιτικός αγώνας που εμπλέκει με αντινομικό τρόπο τόσο το κράτος όσο και το 

ευρύτερο πεδίο της δημοσιότητας, δυνάμει το σύνολο της κοινωνίας. Παρά το μεταρρυθμιστικό στόχο 

του, επιχειρήσαμε να δείξουμε τη σημασία του ως βασικού και αναγκαίου όρου για την ενεργοποίηση 

των διαδικασιών επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων. Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα 

συνδέεται με το αποτέλεσμα του ταξικού αγώνα, τον αναγκαστικό νόμο για τον περιορισμό της 

εργάσιμης ημέρας. Αναδείξαμε το συνειδητό έλεγχο της κοινωνίας με τον οποίο διαρρηγνύεται, 

προφανώς ατελώς, το μονοπώλιο ελέγχου του κεφαλαίου στον εργασιακό της χρόνο ως την πλέον 

κρίσιμη στιγμή στη συνειδησιακή συγκρότηση του εργασιακού υποκειμένου στον ορίζοντα της 

τυπικής υπαγωγής.    

 

Με τη μετάβαση στον ορίζοντα της πραγματικής υπαγωγής, στην παραγωγή σχετικής υπεραξίας, 

αναπτύξαμε το καθαυτό αντικείμενο της εργασίας μας, την κατάδειξη της αντικειμενικής δυνατότητας 

επαναστατικοποίησης της συνείδησης του εργασιακού υποκειμένου μέσα από τις διαδικασίες 

επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της εργασίας. Η κίνηση της ανάπτυξης των 

παραγωγικών δυνάμεων τίθεται εδώ από τη μαρξική ανάλυση με συστηματικό και αναγκαίο τρόπο. 

Το πρώτο κρίσιμο σημείο της ανάλυσής μας ήταν η ανακατασκευή του μηχανισμού παραγωγής 

σχετικής υπεραξίας ως μηχανισμού παραγωγής ελευθερίας. Η κρισιμότητά του έγκειται στο ότι το 

κεφάλαιο ως «παραγωγός» σχετικής υπεραξίας ενεργοποιεί έναν μηχανισμό που δυνητικά μπορεί να 

οδηγήσει στην υπέρβαση της κεφαλαιοκρατικής μορφής, καθώς στη βάση του βρίσκεται η 

επαναστατικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Πρόκειται για την υλική θεμελίωση της 

δυνατότητας της επανάστασης: υλική διότι η διαδικασία επαναστατικοποίησης συνδέεται ρητά από 

τον Marx με τις μεθόδους άντλησης σχετικής υπεραξίας ως ιστορικά δημιουργημένες μορφές της 

υλικότητας της εργασιακής διαδικασίας.   

 

Διακρίναμε δύο βασικές διαστάσεις σε αυτήν τη διαδικασία επαναστατικοποίησης των παραγωγικών 

δυνάμεων: την επαναστατικοποίηση ως κοινωνικοποίηση (συνεργασία-συλλογικός εργάτης και 

καταμερισμός της εργασίας-συνδυασμένος συλλογικός εργάτης) και την επαναστατικοποίηση ως 

αντικειμενοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, της προϊούσας συνειδητής, ορθολογικής ρύθμισής 

της με επιστημονικό τρόπο. Ως σημαντικές στιγμές αυτών των διαστάσεων επισημαίνουμε αφενός το 

ζήτημα του συνειδητού σχεδιασμού της παραγωγικής διαδικασίας, που εμφανίζεται αρχικά στη 

συνεργασία και τίθεται ως προς εκπλήρωση αίτημα με τις αναλύσεις του καταμερισμού της εργασίας, 

και αφετέρου τον επιστημονικό έλεγχο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων ως απόδειξη του 
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βαθμού ελέγχου των δυνάμεων της φύσης και χειραφέτησης της εργασίας από τη χειρωνακτική της 

διάσταση.  

 

Οι διαστάσεις αυτές, που κορυφώνονται με την ανάπτυξη των μηχανών και της μεγάλης βιομηχανίας, 

λαμβάνουν χώρα με αντιθετικό τρόπο λόγω ακριβώς της ιστορικής πραγματοποίησης στη 

διαδιδικασία πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, παράλληλα με αυτή 

τη διαδικασία της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, παρακολουθήσαμε τις 

δυσχέρειες που τίθενται στη διαδικασία συγκρότησης της επαναστατικής συνείδησης του εργασιακού 

υποκειμένου, εστιάζοντας σε δύο μορφές δυσχερειών. Η πρώτη είναι ο φετιχισμός του κεφαλαίου, 

μέσω του οποίου απαλείφεται η ιστορικότητα της κεφαλαιοκρατικής ανισότητας και δημιουργούνται 

υποδοχές για μια σειρά φαινομένων συνειδησιακού αποπροσανατολισμού σε συνδυασμό με τις 

αρνητικές επιδράσεις των χωριστικών κοινωνικών σχέσεων. Αυτές οι αρνητικές επιδράσεις συνιστούν 

και τη δεύτερη σειρά δυσχερειών, καθώς δημιουργούν εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο εργασιακό 

υποκείμενο: ενσωματώνοντας δυνάμεις με διαιρετικό τρόπο, αποσπώντας δυνάμεις από τον ταξικό 

αγώνα ή αποκόπτοντας τες πλήρως από αυτόν. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας μας, κατά την 

ανακατασκευή της μεγάλης βιομηχανίας, εντοπίσαμε και μια περαιτέρω δυσχέρεια που αφορά την 

ιστορική πρόσμιξη της σύγχρονης κεφαλαιακής μορφής με ατελέστερες μορφές παραγωγικής 

οργάνωσης, πρόσμιξη που έχει καταστροφικά αποτελέσματα, λειτουργώντας τόσο ανασχετικά στη 

διαδικασία συνειδησιακής επαναστατικοποίησης όσο και ως δικλείδας ασφαλείας του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Αυτό που ανοίγει το δρόμο για έναν επαναστατικό 

μετασχηματισμό της κοινωνίας είναι, αρχικά, η διάλυση των δικλίδων ασφαλείας του υπάρχοντος. 

Έτσι αναβαθμίζεται η έννοια του νόμου, η οποία τώρα δεν αφορά μόνο τον περιορισμό της εργάσιμης 

ημέρας, αλλά επεκτείνεται για να συμπεριλάβει και άλλα κοινωνικά αξιακά περιεχόμενα (υγιεινή, 

οικογένεια και εκπαίδευση) και δρα «επαναστατικά» έναντι των ατελέστερων αυτών μορφών. Η 

μαρξική παραδοχή περί των ορίων μεταρρύθμισης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής 

υποδηλώνει ότι η ολοκλήρωση αυτών των αξιακών περιεχομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 

μέσω της κατάληψης της εξουσίας από την εργατική τάξη· με αυτόν τον τρόπο η κριτική αναδεικνύει 

τον εγγενώς επαναστατικό και ανοιχτό πολιτικό της χαρακτήρα. Η μαρξική ανάλυση, παρά τον 

αντιθετικό χαρακτήρα που παρουσιάζει το αντικείμενό της, μας επιτρέπει μέσα από τη διάκριση 

υλικότητας και μορφής να σκεφτούμε τις ιστορικά δημιουργημένες από το κεφάλαιο υλικές στιγμές 

ως στιγμές δυνητικής αξιακής πλήρωσης, συνδέοντας αυτό το στόχο με την κίνηση του αντικειμένου 

της ανάλυσής της. Απέναντι στις διασπάσεις του εργασιακού υποκειμένου που επιτελούνται 

παράλληλα με την προώθηση της επαναστατικοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων, αναβαθμίζεται 

και η λειτουργία της παραγωγής νόμων ως λειτουργίας που δύναται να ενοποιήσει το εργασιακό 

υποκείμενο, θέτοντας παράλληλα το στόχο κατάληψης της εξουσίας.   
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Η ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας προφανώς δεν εξαντλεί τον ορίζοντα των προβλημάτων που 

ανοίγει η προοπτική εξέτασης του μαρξικού Κεφαλαίου και των προεργασιών του υπό το πρίσμα μιας 

παράλληλης παρακολούθησης των συνειδησιακών μορφών που αναπτύσσονται με την ανάπτυξη των 

κατηγοριών της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόβλημα του 

φετιχισμού του κεφαλαίου παραμένουν γόνιμα ερευνητικά πεδία που εξακτινώνονται σε όλο το εύρος 

της μαρξικής ανάπτυξης: εργατικός μισθός, διαδικασία συσσώρευσης, κατηγορίες της κεφαλαιακής 

κυκλοφορίας, κατηγορίες της ανασυγκροτημένης από την κριτική κεφαλαιοκρατικής επιφάνειας. 

Μόνο αφοριστικά και ως μελλοντική υπόθεση εργασίας μπορούμε εδώ να υποστηρίξουμε ότι, με 

δεδομένη τη θεμελίωση της αντικειμενικής δυνατότητας της επαναστατικής συνείδησης του 

εργασιακού υποκειμένου με την ανάπτυξη του ορίζοντα της μεγάλης βιομηχανίας, φαίνεται ότι η 

περαιτέρω έρευνα είναι πιθανόν να προσανατολιστεί κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε επιπλέον 

ανασχέσεις και αναβαθμούς συσκότισης αυτής της δυνατότητας. Ωστόσο, η βασιμότητα αυτής της 

υπόθεσης μπορεί να ελεγχθεί μόνο στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών.      
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