
Ημέρα 3η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής 

(β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης 

Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών εργασιών 

Η εργασία ορίζεται από τον Μαρξ, καταρχήν, σαν μια διαδικασία παραγωγής χρήσιμων πραγμάτων. 

Περιλαμβάνει  τρία  στοιχεία.  Το  πρώτο  στοιχείο  είναι  το  αντικείμενο  της  εργασίας:  είναι  δηλαδή  το 

αντικείμενο που μετασχηματίζει η εργασία με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Το 

δεύτερο στοιχείο είναι το μέσο της εργασίας, δηλαδή τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιούμε (και 

όχι  μόνο  τα  εργαλεία,  αφού  για  να  πραγματοποιηθεί  μια  εργασία,  εκτός  από  εργαλεία,  μπορεί  να 

χρειάζονται και κτίρια ή άλλες υποδομές). Το τρίτο στοιχείο της εργασιακής διαδικασίας είναι η ίδια η 

ανθρώπινη  δραστηριότητα  που  μετασχηματίζει  το  αντικείμενο  της  εργασίας  χρησιμοποιώντας  τα 

μέσα  εργασίας ώστε  να  δημιουργηθεί  μια  αξία  χρήσης,  μια  χρησιμότητα,  ένα  χρήσιμο πράγμα.  Το 

τρίτο στοιχείο, λοιπόν, είναι η ίδια η εργασία. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα 

μετασχηματίζει κάτι,  ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας κάποια μέσα, κάποια εργαλεία, για να πα‐

ράγει κάτι χρήσιμο σ’ εμάς, κάτι που ικανοποιεί κάποιες ανάγκες μας, είναι εργασία, και η διαδικασία 

αυτή είναι μια εργασιακή διαδικασία.  

Μια εργασιακή διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε σχέσεις κεφαλαιοκρατικές, μπο‐

ρεί  όμως και  όχι. Η παρασκευή  ενός γεύματος στην  εστία  είναι μια  εργασιακή διαδικασία,  η  οποία 

όμως δεν υπόκειται στις κοινωνικές σχέσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Υπόκειται σε 

άλλες σχέσεις, προ‐καπιταλιστικές, που είναι οι σχέσεις της οικογένειας, και η εργασιακή διαδικασία 

είναι μια οικιακή διαδικασία της εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση, η εργασιακή διαδικασία μετασχηματίζει κάτι για να το κάνει χρήσιμο σ’ ε‐

μάς. Δεν είναι αναγκαστικό το αντικείμενο της εργασίας είτε το προϊόν να είναι υλικά αντικείμενα. 

Ένας επιπλοποιός χρησιμοποιεί σαν αντικείμενο εργασίας το ξύλο, χρησιμοποιεί μέσα εργασίας που 

είναι τα εργαλεία των επιπλοποιών και παράγει έπιπλα τα οποία μας είναι χρήσιμα. Ένας στατιστι‐

κός έχει μη υλικό αντικείμενο εργασίας, τα πρωτογενή στατιστικά στοιχεία, και με την εργασία του τα 

μετασχηματίζει σε συμπεράσματα που ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Τα εργαλεία του δεν είναι υλικά, 

είναι η θεωρία της στατιστικής και τα προγράμματα επεξεργασίας των στοιχείων. Επομένως τα τρία 

στοιχεία της εργασίας υπάρχουν σε κάθε παραγωγή, υλική ή μη υλική, κατά την οποία μετασχηματί‐

ζουμε κάτι σε κάτι άλλο, έτσι ώστε αυτό το καινούριο πράγμα, το προϊόν, να ικανοποιεί τις ανάγκες 

μας. 

Ο  μετασχηματισμός  ενός  αντικειμένου ώστε  να  είναι  χρήσιμο  σε  εμάς,  ώστε  να  ικανοποιεί  τις 
ανάγκες  μας,  δεν  είναι  πάντοτε  μια  εργασιακή  διαδικασία.  Χρειάζεται,  επιπλέον,  η  δραστηριότητα 
που μετασχηματίζει το αντικείμενο της σε κάτι χρήσιμο να είναι σχεδιασμένη, να είναι σκόπιμη. Δεν 
θεωρούμε,  για παράδειγμα,  ότι  οι  μέλισσες που  «παράγουν»  το  μέλι  εργάζονται,  ακριβώς  επειδή  η 
δραστηριότητά  τους  δεν  έχει προκαθορισμένο σχέδιο. Στην περίπτωση  της  εργασιακής  διαδικασίας, 
που αφορά στην ανθρώπινη εργασία,  το προϊόν προϋπάρχει στο μυαλό μας σαν σχέδιο, πριν να το 



πραγματοποιήσουμε και αυτό διακρίνει την εργασιακή διαδικασία απ’ αυτό που κάνουν αυθόρμητα 
τα ζώα. 

Μια διευκρίνιση καθαρά γλωσσικού χαρακτήρα: Το προϊόν της εργασιακής διαδικασίας είναι αυ‐

τό που ονομάζει ο Μαρξ «αξίες χρήσης». Η «αξία χρήσης» δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα χρήσιμο 

πράγμα,  και  στη  σημερινή  γλώσσα  μπορούμε  να  χρησιμοποιούμε  τον  όρο  της  χρησιμότητας,  ή  να 

λέμε πολύ απλά ότι κάτι είναι χρήσιμο. Η εργασιακή διαδικασία παράγει λοιπόν χρήσιμα αντικείμε‐

να, υλικά ή μη. 

Η εργασία μπορεί να είναι χρήσιμη σε εμάς ή στους άλλους. Στην περίπτωση της οικιακής διαδι‐

κασίας  της  εργασίας πρόκειται  για  μια  ιδιωτική  εργασία  που  δεν  δέχεται  κοινωνική  επικύρωση  και 

παράγει απλώς κάτι χρήσιμο για εμάς, έχει ατομική, ιδιωτική χρησιμότητα. Παραμένει άγνωστο εάν 

αυτή η ιδιωτική εργασία θα ήταν χρήσιμη σε άλλους. Η κοινωνική επικύρωση μιας ιδιωτικής εργασίας 

ως κοινωνικά αναγκαίας πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικής επικύρωσης. Αυτό, στη 

περίπτωση  της  κοινωνίας  που  ζούμε,  γίνεται  μέσω  της  αγοράς.  Η  αγορά  κρίνει  εάν  το  προϊόν  της 

ιδιωτικής εργασίας μας είναι κοινωνικά αναγκαίο. 

Η  επικύρωση των ατομικών εργασιών στον καπιταλισμό γίνεται μέσω της αγοράς. Τι σημαίνει 
αυτό: Ότι αν γράψω ένα μυθιστόρημα, το παρουσιάσω στην αγορά προς πώληση και δεν το αγοράσει 
κανείς, τότε δεν υπάρχει κοινωνική επικύρωση της ιδιωτικής μου εργασίας. 

Από την εργασιακή διαδικασία στην άμεση διαδικασία παραγωγής 

Η εργασιακή διαδικασία, κατά τον Μαρξ, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο εδράζεται η διαδικασία 

αξιοποίησης του κεφαλαίου. Η διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου στην πιο απλή μορφή της είναι 

η εξής: Χρήμα => Εμπόρευμα => Χρήμα. Έχω χρήμα,  το μετατρέπω σε εμπόρευμα, και μετά αυτό το 

εμπόρευμα πωλείται και μετατρέπεται ξανά σε χρήμα, αυτή τη φορά περισσότερο από όσο στην αρχή 

της διαδικασίας. Αυτή είναι η στοιχειώδης μορφή κεφαλαιοκρατικής αξιοποίησης του χρήματος,  δη‐

λαδή η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο. Όταν οι εργασιακές διαδικασίες τίθενται κάτω από τη 

διαδικασία  της αξιοποίησης  κεφαλαίου,  τότε προκύπτει  η  κεφαλαιοκρατική  διαδικασία παραγωγής. 

Ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα: Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, πραγματοποιείται μια μεγάλη 

κίνησης εξωτερίκευσης της παρασκευής γευμάτων από τα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις παραγωγής 

«έτοιμων γευμάτων». Η παραγωγή ενός γεύματος στην εστία είναι απλώς μια εργασιακή διαδικασία 

που παράγει ένα χρήσιμο αντικείμενο. Όταν όμως αυτή η διαδικασία εξωτερικεύεται, φεύγει από το 

νοικοκυριό  και  μετατρέπεται  σε  παραγωγή  «έτοιμων  γευμάτων»  από  καπιταλιστικές  επιχειρήσεις, 

τότε η αρχική εργασιακή διαδικασία, που είχε οικιακό χαρακτήρα μετατρέπεται σε παραγωγή καπι‐

ταλιστικού εμπορεύματος, τίθεται κάτω από τις απαιτήσεις και τους όρους μιας διαδικασίας αξιοποί‐

ησης κεφαλαίου (του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή «έτοιμων 

γευμάτων»). Η  εργασιακή  διαδικασία  της παρασκευής  γευμάτων γίνεται  μια  εργασιακή  διαδικασία 

υποταγμένη στην αξιοποίηση του κεφαλαίου. 

Άλλο παράδειγμα είναι η διαδικασίας παραγωγής υγείας. Ως δημόσιο αγαθό η υγεία παράγεται 

από μια διαδικασία εργασίας που ακολουθεί κανόνες υπαγορευμένους από την ηθική και ορισμένες 



αρχές οικονομικότητας (π.χ. ελαχιστοποίηση του κόστους). Όταν η διαδικασία εργασίας που παράγει 

υγεία μετατρέπεται σε παραγωγή εμπορεύματος,  όταν δηλαδή η υγεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα 

που παράγεται από καπιταλιστικές επιχειρήσεις (τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία), τότε η 

αρχική εργασιακή διαδικασία, που είχε δημόσιο χαρακτήρα μετατρέπεται σε παραγωγή καπιταλιστι‐

κού εμπορεύματος και τίθεται κάτω από τους όρους και τις απαιτήσεις μιας διαδικασίας αξιοποίησης 

κεφαλαίου,  δηλαδή χρήματος που θέλει μετατραπεί σε εμπόρευμα και μετά και πάλι σε χρήμα, πε‐

ρισσότερο αυτή τη φορά. 

Όταν μια εργασιακή διαδικασία περνάει κάτω από την εξουσία της αξιοποίησης του κεφαλαίου, η 

σύνθεση που προκύπτει ονομάζεται άμεση διαδικασία παραγωγής. Έτσι, η άμεση διαδικασία παρα‐

γωγής του εμπορεύματος «υγεία» είναι η ενότητα δύο διαδικασιών: μιας εργασιακής διαδικασίας της 

οποίας το προϊόν είναι το αγαθό «υγεία» και μιας διαδικασίας αξιοποίησης κεφαλαίου της οποίας το 

προϊόν είναι μια αξία μεγαλύτερη από όσο αρχικά διατέθηκε για την παραγωγή του προϊόντος «υγεί‐

α». Η ενότητα αυτή, της διαδικασίας της εργασίας με την διαδικασία αξιοποίησης κεφαλαίου πραγμα‐

τοποιείται υπό την κυριαρχία της διαδικασίας αξιοποίησης. Είναι, δηλαδή, οι απαιτήσεις της αξιοποί‐

ησης που θα υπαγορεύσουν στην διαδικασία της εργασίας με ποιο τρόπο θα παραχθεί το προϊόν «υ‐

γεία», σε τι ποσότητα, σε ποιες αγορές θα διατεθεί και σε τι τιμές. Υπάρχει, λοιπόν, υποταγή της ερ‐

γασίας στο κεφάλαιο μέσα στην άμεση διαδικασία παραγωγής.  

Υπάρχει μια μεταβατική φάση κατά την οποία η υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο χαρακτηρί‐

ζεται από τον Μαρξ ως «τυπική υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο». Εννοεί με αυτόν τον όρο ότι οι 

απαιτήσεις της αξιοποίησης του κεφαλαίου δεν έχουν ακόμη μεταβάλλει την διαδικασία της εργασίας 

που συνεχίζεται όπως παλιά, πριν την υποταγή της στο κεφάλαιο. Οι άμεσοι παραγωγοί, οι εργαζό‐

μενοι,  διατηρούν την αυτονομία που τους προσφέρει  το γεγονός ότι  είναι κάτοχοι  της τεχνικής,  της 

τεχνογνωσίας και όλων των «μυστικών του επαγγέλματος», είναι με άλλα λόγια κυρίαρχοι στην ερ‐

γασιακή διαδικασία ως προς τον τρόπο της διεξαγωγής της. Έχουν, όμως, χάσει τον έλεγχο ως προς 

την ποσότητα εμπορεύματος που θα παραχθεί, την τιμή του, τις αγορές στις οποίες θα διατεθεί κλπ. 

Κατά την περίοδο της «ουσιαστικής υποταγής της εργασιακής διαδικασίας στο κεφάλαιο», η μεγάλη 

καπιταλιστική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και 

την οργάνωση της εργασιακής διαδικασία. Το αποκορύφωμα της ουσιαστικής υποταγής της εργασίας 

στο κεφάλαιο ήταν Τεηλορισμός και ο Φορντισμός που αναπτύχθηκαν μετά το 1920 και έφθασαν σε 

παρακμή μόνο στη δεκαετία του 1970. 

Πώς οι τιμές συγκλίνουν σε μια μέση τιμή που καθορίζεται από την αξία των προϊόντος 

Χάρη στον ανταγωνισμό των παραγωγών, οι τιμές συγκλίνουν αναγκαστικά στην τιμή του μεσαίου 

παραγωγού, δηλαδή εκείνου που παράγει με τη μέση δεξιότητα, τη μέση τεχνολογία και τη μέση τε‐

χνογνωσία –με δυο λόγια εκείνου που παράγει με τις μέσες συνθήκες (βλ. στο αριθμητικό παράδειγμα 

στο  συνημμένο  αρχείο  του  Εξέλ). Η  εργασία  του πραγματοποιείται  στον  κοινωνικά μέσο αναγκαίο 

χρόνο  για  να παραχθεί  μία μονάδα προϊόντος. Αυτό  δηλαδή που  καθορίζει  την αξία μιας μονάδας 

προϊόντος, αν εξαιρέσουμε όλες τις τυχαίες αποκλίσεις που είδαμε εδώ, είναι ο κοινωνικά αναγκαίος 

χρόνος του μεσαίου παραγωγού. Αυτό μπορεί κάποιος να το διατυπώσει και αλλιώς. Ότι η αξία ενός 



προϊόντος καθορίζεται από την κοινωνικά μέση παραγωγικότητα που απαιτείται για να παραχθεί μια 

μονάδα του. Επομένως είναι δυνατό να παρατηρούμε τις τιμές ενός προϊόντος να αποκλίνουν προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω. Εάν πάρουμε όμως μια αρκετά μεγάλη περίοδο, όλες αυτές οι κινήσεις προς τα 

πάνω και προς τα κάτω αλληλοαναιρούνται και τελικά βρίσκουμε ότι συγκλίνουν στον μέσο όρο. 

Ο νόμος της αξίας,  λοιπόν, μας λέει πως καθορίζεται ένα προϊόν έχει αξία επειδή είναι προϊόν 
εργασίας και ότι το ύψος της αξίας του καθορίζεται από τον χρόνο που είναι κοινωνικά αναγκαίος για 
την παραγωγή του.  

Aξία της εργασιακής δύναμης 

Αυτό που πουλάει ο μισθωτός στον εργοδότη, δεν είναι η εργασία του, είναι η εργασιακή του δύναμη,  

δηλαδή οι διανοητικές και σωματικές ικανότητες που έχει και χάρη στις οποίες μπορεί, εάν τις θέσει 

σε λειτουργία, να παράγει αξίες χρήσης. Ο κεφαλαιοκράτης, που αγοράζει την εργασιακή δύναμη, δεν 

την χρησιμοποιεί βέβαια, για να παράγει μια αξία χρήσης, αλλά ένα εμπόρευμα, ένα προϊόν που θα 

φέρει στην αγορά για να το πουλήσει με σκοπό να κερδίσει. Η εργασία είναι η κατανάλωση της εργα‐

σιακής μας δύναμης δηλαδή των σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων μας από τον εργοδότη, και η 

κατανάλωση αυτή είναι η εργασία μας. Η εργασία είναι λοιπόν κάτι που συμβαίνει, είναι διαδικασία, 

είναι η διαδικασία που μετασχηματίζει ένα αντικείμενο για να το μετατρέψει σε κάτι χρήσιμο για τους 

άλλους. Η εργασία είναι η πράξη, είναι η διαδικασία, και η εργασιακή δύναμη είναι οι προϋποθέσεις 

της.  

Αφού η εργασιακή δύναμη πωλείται στην αγορά (την αγορά εργασίας) είναι ένα εμπόρευμα, και 

σαν τέτοιο έχει αξία, το ύψος της οποίας καθορίζεται όπως η αξία όλων των άλλων εμπορευμάτων, 

δηλαδή από τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο για τη παραγωγή της. Αυτός όμως ο χρόνος αναλύεται σε 

όλα όσα πρέπει να καταναλώσουμε στην διάρκεια ενός μήνα ή ενός έτους ας πούμε, ώστε να αναπα‐

ράξουμε τις ικανότητες μας που αποτελούν την εργασιακή μας δύναμη. Αυτό αναφέρεται στη βραχυ‐

πρόθεσμη διάρκεια, στις ήδη αποκτημένες  ικανότητες, στη συντήρηση της εργασιακής δύναμης. Για 

να μπορέσω τον επόμενο μήνα ή το επόμενο έτος να πουλήσω ξανά την εργασιακή μου δύναμη, θα 

πρέπει στην διάρκεια αυτού του μήνα ή αυτού του έτους να έχω στην διάθεση μου ένα καλάθι αγαθών 

και υπηρεσιών με βάση τα οποία θα μπορώ να ζήσω μια «κανονική» ζωή, κανονική με βάση τα κατα‐

ναλωτικά πρότυπα της εποχής. Επομένως ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για να αναπαραχθεί η ερ‐

γασιακή μου δύναμη, είναι ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για να παραχθεί το καλάθι με τα αναγκαία 

αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζομαι για να αναπαραχθώ ως εργαζόμενος διάγοντας μια κανονική 

και αξιοπρεπή ζωή. Θα έχω συντηρήσει, έτσι, το εμπόρευμά μου, δηλαδή την εργασιακή μου δύναμη.  

Ας ξεχάσουμε τώρα τον ατομικό εργαζόμενο για να δούμε την ίδια διαδικασία, της αναπαραγω‐
γής της εργασιακής δύναμης, από μακροσκοπική και μακροπρόθεσμη άποψη. Αντί, δηλαδή, για την 
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης του ατομικού εργάτη, ας σκεφτούμε την αναπαραγωγή των 
εργαζόμενων τάξεων στο σύνολό τους, και αντί της μηνιαίας ή ετήσιας αναπαραγωγής της εργασια‐
κής δύναμης ας σκεφτούμε τις γενιές των εργαζομένων. Τώρα, η αναπαραγωγή περιλαμβάνει πολύ 
περισσότερες προϋποθέσεις από ό,τι στην περίπτωση της βραχυχρόνιας αναπαραγωγής του ατομικού 
εργαζόμενου. Στις δαπάνες αναπαραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα  έξοδα που γίνο‐



νται για να αντικατασταθεί μια γενιά εργαζόμενων τάξεων από μια νεότερη: όλα τα έξοδα που έχουν 
γίνει στο παρελθόν, τον καιρό που δεν είμαστε παραγωγικοί, προκειμένου να αποκτήσουμε τις γνώ‐
σεις και τις δεξιότητες που σχηματίζουν την εργασιακή δύναμη. 

Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι ανεξάρτητα μεγέθη 

Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι ανεξάρτητα μεγέθη, δηλαδή δεν κα‐

θορίζει  το  ένα το άλλο. Ο αξία της εργασιακής δύναμης δεν καθορίζει  την αξία του προϊόντος:  εάν 

μπορώ να παράγω το ίδιο προϊόν στις ίδιες ώρες κοινωνικά αναγκαίας εργασίας με εργασιακή δύναμη 

υψηλής ή χαμηλής αξίας, δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό που καθορίζει την αξία του προϊόντος 

είναι η μέση παραγωγικότητα της εργασίας, ο μέσος αναγκαίος χρόνος, ο κοινωνικά αναγκαίος χρό‐

νος για την παραγωγή αυτού του προϊόντος, και εάν μπορώ να τον πετύχω με ακριβή ή φθηνή εργα‐

σιακή δύναμη, αυτό δεν έχει σημασία. Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι 

ανεξάρτητα μεγέθη είναι λοιπόν δύο ανεξάρτητα μεγέθη, και η διαφορά τους είναι αυτό που ονομάζει 

ο Μαρξ υπεραξία.  

Το προϊόν το παράγουν οι εργαζόμενοι, και η αξία του είναι ανάλογη του κοινωνικά αναγκαίου 

χρόνου εργασίας που έχουν διαθέσει για να παραχθεί αυτό το προϊόν. Από αυτό το προϊόν, η τάξη των 

κεφαλαιοκρατών διαθέτει ένα μέρος για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, δηλαδή για την 

συντήρηση της υπάρχουσας γενιάς εργαζομένων και την παραγωγή μιας νέας. Η διαφορά ανάμεσα 

στην αξία του προϊόντος και στην αξία της εργασιακής δύναμης είναι η υπεραξία. Είναι δηλαδή εκείνο 

το τμήμα του προϊόντος το οποίο έχει παραχθεί από τις εργαζόμενες τάξεις αλλά το καρπώνεται η 

τάξη των κεφαλαιοκρατών. Αυτό που καρπώνεται η εργατική τάξη στο σύνολό της είναι η αξία της 

εργασιακής της δύναμης, δηλαδή τα έξοδα της συντήρησης της και της αναπαραγωγής της. Η υπερα‐

ξία αναφέρεται στην αξία που καρπώνεται η τάξη των κεφαλαιοκρατών, σε ώρες εργασίας. Με όρους 

χρηματικούς, η υπεραξία εμφανίζεται ως κέρδος. 

Όταν αναλύουμε πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, όταν δρούμε πολιτικά πρέπει να είμαστε 

προκατειλημμένοι. 

Ο Μαρξ χρησιμοποιεί την έννοια της εκμετάλλευσης για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ της τάξης 

των κεφαλαιοκρατών και των εργαζόμενων τάξεων. Ο Μαρξ έχει αφαιρέσει κάθε ηθικό χρωματισμό 

από την έννοια της εκμετάλλευσης και αναφέρεται σε αυτήν με την ίδια έννοια που αναφερόμαστε 

στην εκμετάλλευση ενός ορυχείου, ενός χωραφιού ή μιας φυσικής πηγής ενέργειας π.χ. του πετρελαί‐

ου ή της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η αφαίρεση κάθε ηθικού χρωματισμού από την ανάλυσή, του επι‐

τρέπει να δει καθαρά ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Η μαρξιστική θεωρία, εκ 

κατασκευής, παρέχει τον τρόπο να σκεφτούμε, να αναλύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα ανε‐

ξάρτητα από την ηθική μας ή την ιδεολογία μας. Όταν αναλύουμε πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, 

όταν δρούμε πολιτικά πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι. 
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