
Πολιτική και Ταξική Ανάλυση

Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη



Τι καταλαβαίνουμε με τον όρο 
«κοινωνική ανισότητα»;

• Πλούσιοι και φτωχοί;

• Προνομιούχοι ή άνθρωποι με ιδιαίτερα 
χαρίσματα και ταλέντα;

• Κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι;

• Ομάδες που διαχωρίζονται με βάση τη 
θρησκεία, την εθνικότητα ή το φύλο και 
αναπαράγουν έτσι την κοινωνική ιεραρχία ως 
έχει;



Καρλ Μαρξ

• Η ιστορία είναι η πάλη των τάξεων
• Υπάρχουν πάντα δύο τάξεις κυρίως. Η μία εκμεταλλεύεται 

την άλλη αποσπώντας κέρδη από την εργασία της
• Η  εκμετάλλευση αφορά τόσο την οικονομική όσο και την 

πολιτική ζωή. 
• Στόχος του Μαρξισμού είναι να καταστήσει την εργατική 

τάξη από τάξη «καθαυτή» σε τάξη «για αυτή» μέσα από 
την συνειδητοποίηση των αιτιών της κοινωνικής 
ανισότητας

• Κομβικό σημείο κατανόησης του φαινομένου της 
εκμετάλλευσης στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 
παίζει η έννοια της υπεραξίας



Καρλ Μαρξ: Ταξική Θεωρία

• Η κοινωνική τάξη στο Μαρξ έχει δύο έννοιες

• Α) Πολιτική: οι δύο κύριες τάξεις 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την πολιτική 
κυριαρχία

• Β) Αποτελεί κομβικό στοιχείο της κοινωνικής 
δομής που καθορίζει τις δυνατότητες μας για 
δράση και κοινωνική μεταβολή



Εργατικό κίνημα

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση της 
εκμετάλλευσης είναι η ταξική 
συνειδητοποίηση και η κινηματική συλλογική 
δράση από την πλευρά της εργατικής τάξης



Εργατικό κίνημα



Μαρξισμός και Ταξική Ανάλυση

• Όπως έχει γράψει ο Λένιν μια πρώτη 
πρόχειρη ματιά του έργου του Μαρξ οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι στο έργο αυτό οι 
αντίπαλες τάξεις παρουσιάζονται σαν δύο 
στρατοί παραταγμένοι και έτοιμοι για μάχη

• Ο ίδιος όμως ο Λένιν έχει πει ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη νίκη του προλεταριάτου 
είναι η οργάνωση και η πίστη στην έμπειρη 
και ικανή ηγεσία του σοσιαλιστικού κόμματος



Ταξική πάλη;



Κριτική

• Στη πραγματικότητα η κομματική οργάνωση 
δρα υπερασπιζόμενη τα δικά της ειδικά 
συμφέροντα;

• Τι γνώμη είχε ο Μαρξ και ο Λένιν για την 
επιλογή του ατόμου να μην ακολουθεί την 
κομματική πειθαρχία;

• Μήπως πρέπει να ψάξουμε για μια άλλη 
θεωρία για την ταξική συνείδηση και την 
κοινωνική ανισότητα;



Οι φτωχοί των πόλεων κατά τον 19ο

αιώνα



Το ζήτημα των μικροαστικών στρωμάτων 
στην Μαρξιστική θεωρία του 20ου αιώνα

• Ο Eric Olin Wright  προσδιορίζει την ταξική θέση των μη 
χειρωνακτών εργαζομένων (λευκά κολάρα) ως αντιφατική και μη 
προσδιορίσιμη πολιτικά

• Ο Νίκος Πουλαντζάς υπογραμμίζει ότι η πολιτική στάση των τάξεων 
δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τα αντικειμενικά τους ταξικά 
συμφέροντα. Εδώ τίθεται και πάλι η συζήτηση του κατά πόσο η 
κοινωνική δομή καθορίζει τα όρια ευελιξίας της κοινωνικής δράσης 
και το ζήτημα της Ιδεολογίας

• Η έννοια της Ηγεμονίας που ταυτίζεται με την ιδεολογική 
κυριαρχία μιας κοινωνικής τάξης από τον Antonio Gramsci και μετά 
δεν έχει απαραίτητα αρνητικό πρόσημο: Η εργατική τάξη εξίσου με 
την αστική τάξη μπορεί να συγκροτήσει πολιτική ηγεμονία. Η 
συμμετοχή των μικροαστικών στρωμάτων στην ηγεμονία αυτή 
είναι απαραίτητη.



E.P. Thompson: η σημασία της ιστορικής 
εμπειρίας στον προσδιορισμό των τάξεων

• Οι θέσεις του βρετανού ιστορικού Ε.P. Thompson συμπυκνώνουν μια 
κριτική στον οικονομισμό και τον δομισμό του Luis Althusser

• Σύμφωνα με την κριτική αυτή ο δομισμός προσφέρει μια αν-ιστορική 
ερμηνεία του ταξικού φαινομένου και αδυνατεί να κατανοήσει τις 
Μαρξικές ιστορικές κατηγορίες και έτσι να εξηγήσει με επάρκεια ιστορικά 
φαινόμενα όπως κοινωνικές αντιθέσεις και κυρίως ταξικές συγκρούσεις

• Για τον ιστορικό η τάξη είναι η «συμπύκνωση της ιστορίας των ατόμων», 
η κοινή εμπειρία στη βάση της οποίας τα άτομα διαμορφώνουν μια κοινή 
ταυτότητα και αρθρώνουν κοινά συμφέροντα σε αντίθεση με τα 
συμφέροντα άλλων ανθρώπων.  Αυτή η κοινή εμπειρία προσδιορίζεται ως 
«ταξική εμπειρία»

• Με την έννοια αυτή η «εργατική τάξη» είναι κατά τον Thompson ένα 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που δεν αποτελείται αποκλειστικά από 
εργαζόμενους εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, οι οποίοι διαμορφώνουν 
«κοινές εμπειρίες» και άρα κοινή «ταξική συνείδηση»



Η συγκρότηση της Αγγλικής Εργατικής 
Τάξης



Max Weber και κοινωνικές τάξεις

• Ο Max Weber ο έτερος μαζί με τον Μαρξ «πατέρας» της Κοινωνιολογίας, 
διακρίνει τις ομάδες στις ανθρώπινες κοινωνίες σε κλειστές ομάδες (status
groups) και σε κοινωνικές τάξεις. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των 
κατηγοριών είναι το γεγονός ότι αναγκαία προϋπόθεση για την συγκρότηση 
κοινωνικών τάξεων είναι η αγορά.

• Οι κοινωνικές τάξεις είναι φαινόμενο της Νεωτερικότητας. Σύμφωνα με αυτή την 
άποψη οι δούλοι της Αρχαίας εποχής δεν είναι κοινωνική τάξη αλλά κλειστή 
ομάδα

• Απαραίτητος όρος διάκρισης μιας κοινωνικής ομάδας είναι ο ιδιαίτερος τρόπος 
ζωής της ομάδας αλλά και οι προϋποθέσεις που θέτει για την είσοδο νέων μελών 
σε αυτή

• Η θεωρία του Weber είναι συμβατή πολύ περισσότερο από την Μαρξιστική 
αντίστοιχη με μια απεικόνιση του ατόμου ως πολιτικού δρώντα ανεξάρτητου από 
την ταξική του θέση. Πιο συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι η κοινή ταξική θέση δεν 
οδηγεί αποκλειστικά σε κοινή δράση.

• Επίσης διακρίνει την κοινή ταξική δράση από την κοινοτική δράση όπου η κοινή 
ταξική κατάσταση δεν αποτελεί γενικό φαινόμενο.



Κοινωνική Στρωμάτωση

• Ο όρος «κοινωνική ανισότητα» αντικαθίσταται στο 
έργο του Weber από τον όρο «κοινωνική 
στρωμάτωση»

• Διαμορφώνονται έτσι τα θετικά προνομιούχα 
στρώματα τασσόμενα προς τις υψηλές εισοδηματικές 
κλίμακες και τα αρνητικά προνομιούχα στρώματα 
προς τις χαμηλές εισοδηματικές κλίμακες.  Ενδιάμεσα 
υπάρχει ο χώρος των μεσαίων στρωμάτων.

• Βασικός προσδιοριστικός παράγοντας εισόδου στα 
«θετικά προνομιούχα στρώματα» είναι το εισόδημα

• Οι πηγές που αντλούνται τα εισοδήματα είναι δύο: α) 
η ιδιοκτησία β) η εκπαίδευση



Το πρόβλημα του ταξικού ορίου 
(boundary)

• Το βασικότερο πρόβλημα της Βεμπεριανής θέασης των κοινωνικών 
τάξεων είναι το ζήτημα των ορίων βάση τον οποίων προσδιορίζεται 
μια συγκεκριμένη ταξική θέση. Τα όρια αυτά στο έργο του Weber
δεν προσδιορίζονται πάντα ευκρινώς

• Σύμφωνα με τον Barry Hindess (1987)  οι τάξεις ως σύνολα δεν 
είναι κοινωνικές δυνάμεις που συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική. 
Μερικότερες ομάδες που μιλούν στο όνομα μιας συνολικότερης 
ταξικής κατηγορίας με την μορφή πολιτικών κομμάτων ή 
κοινωνικών κινημάτων είναι αυτές που εμπλέκονται πολιτικά και 
δρουν με σκοπό την μεταβολή ή τη διατήρηση  συγκεκριμένων 
πολιτικών καταστάσεων

• Με αυτή την έννοια το ερώτημα γιατί μια τάξη δεν επαναστατεί ή 
δεν κινητοποιείται πολιτικά  για την ριζική αλλαγή της κοινωνίας 
δεν έχει νόημα. Μόνο η οργάνωση άρα και η διαμόρφωση 
συγκεκριμένων πολιτικών αιτημάτων μπορούν να οδηγήσουν στην 
κοινωνική αλλαγή



Φύλο και Κοινωνική Τάξη

• Το φύλο ως κοινωνική κατηγορία θεωρείται από τις φεμινίστριες ότι έχει μια ιδιαιτερότητα που η 
Κοινωνική θεωρία η οποία αναλύει τις κοινωνικές τάξεις δεν έχει λάβει υπ’ όψη της.

• Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η μελέτη του J. Golthorpe (1980) Κοινωνική Κινητικότητα και 
Ταξική Δομή στη Σύγχρονη Βρετανία όπου η ταξική θέση των γυναικών προσδιορίζεται ως 
εξαρτώμενη από αυτή των συζύγων τους. Όμως και ο E.P. Thompson έχει κατηγορηθεί ότι έχει 
αγνοήσει την συμβολή των γυναικών στη συγκρότηση του εργατικού κινήματος στη  Βρετανία

• Σύμφωνα με τις φεμινίστριες η ταξική θέση των γυναικών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη ούτε 
καλυπτόμενη από την Μαρξιστική θεωρία της ταξικής εκμετάλλευσης. Σύμφωνα  με την 
φεμινιστική θεωρία το φύλο του εκπροσώπου της αστικής και της εργατικής τάξης που συμμετέχει 
σε αυτή τη πράξη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βίωση της εκμετάλλευσης από την πλευρά των 
εργατών.

• Στα πλαίσια αυτής της κριτικής αναδεικνύεται η έννοια της έμφυλης ταυτότητας ως παράγοντα 
που ενισχύει τον ταξικό ανταγωνισμό. 

• Στο μετα-φορντισμό το φαινόμενο της «Θηλυκοποήσης»  του εργατικού δυναμικού έχει θεωρηθεί 
ως αιτία της κάμψης της μαχητικότητας του εργατικού κινήματος

• Όμως ενώ στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90 οι σχέση των γυναικών και των εργατικών σωματείων 
ήταν αρκετά προβληματική, σήμερα έχουμε παραδείγματα όπου οι γυναίκες πρωτοστατούν στους 
εργατικούς αγώνες γεγονός που τα  γραφειοκρατικά οργανωμένα συνδικάτα δεν μπορούν πλέον 
να παραβλέψουν.
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