
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Κ. ΜΑΡΞ) 

 

• 1. Τρόπος Παραγωγής:          Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν αγαθά.  

      Περιλαμβάνει τις: παραγωγικές δυνάμεις + παραγωγικές σχέσεις.  

      Είναι η οικονομική (υλική) βάση κάθε κοινωνίας.  

              •  Δυνάμεις Παραγωγής: Τα Μέσα παραγωγής + Εργατική Δύναμη 

              •  Μέσα      Παραγωγής:  Γη, Εργαλεία, Μηχανήματα, Κτήρια κ.λπ. 

              •  Σχέσεις   Παραγωγής:  Οι σχέσεις σύγκρουσης που αναπτύσσονται κατά  

                                                       την παραγωγική διαδικασία μεταξύ των αντίθετων κοινωνικών τάξεων          

   •   2.  Εργατική Δύναμη:           Το σύνολο των πνευματικών και σωματικών δυνάμεων του ατόμου.  

                                                       Η ικανότητα προς εργασία. 

    •  3.  Κοινωνικές Τάξεις:       Προσδιορίζονται: από το κριτήριο της διαφορετικής θέσης των ατόμων  

                                                                στην παραγωγική διαδικασία.  

    (Αυτοί που δεν εργάζονται) ↔   (Αυτοί που εργάζονται) 

    Και στον καπιταλισμό από τη σχέση των ατόμων με τα μέσα παραγωγής. 

    (κατοχή ή όχι των μέσω παραγωγής). 

            (Ιδιοκτήτες)           ↔        (Μη Ιδιοκτήτες) 

         (Άρχουσα τάξη)        ↔       (Κυριαρχούμενη τάξη) 

    (Κεφαλαιοκράτες)   ↔        (Εργάτες)                 

     4. Πάλη των τάξεων (ταξική σύγκρουση):  Λόγω τις διαφορετικής θέσης στην παραγωγική διαδικασία 
                                                                          (και στον Καπιταλιστικό Τρόπο Παραγωγής λόγω: 

    της ιδιοκτησίας ή όχι των μέσων παραγωγής) υπάρχουν  

    διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των τάξεων και στην επιδίωξή τους  

   η μία τάξη συγκρούεται με την άλλη. Αναπτύσσονται     

   εκμεταλλευτικές σχέσεις. Οι κυρίαρχη τάξη εκμεταλλεύεται 

   την κυριαρχούμενη. 

   •   5. Οικονομική Βάση:       Ο Τρόπος παραγωγής είναι η οικονομική βάση κάθε κοινωνίας. 

   •   6.  Κοινωνικό-Ιδεολογικό-Πολιτικό Εποικοδόμημα:     Πάνω από τη βάση κάθε κοινωνίας ορθώνεται  

          το εποικοδόμημα. Ο ρόλος του είναι να: δικαιολογεί,  

      νομιμοποιεί, αναπαράγει: τον υπάρχοντα τρόπο παραγωγής,   

      την εκμεταλλευτική σχέση μεταξύ κοινωνικών τάξεων.  

• 7. Κράτος: (μέρος Εποικοδομήματος):      Όργανο στα χέρια της άρχουσας τάξης -π.χ. μέσω νόμων,  

   κατασταλτικών (π.χ. αστυνομία) και ιδεολογικών μηχανισμών (π.χ. εκπαίδευση)- 

                                                   Πολλά έχουν γραφτεί για το τι ακριβώς εννοούσε ο Μαρξ με αυτή την έκφραση. 

                                                    Εδώ σημειώνουμε τα εξής: Είναι το όργανο που εγγυάται τη συνολική  

                                                   αναπαραγωγή του υπάρχοντος συστήματος (δηλ. του καπιταλισμού και της  

                                                   κυριαρχίας της αστικής τάξης). Για να το κάνει αυτό πολλές φορές, με τους 

                                                   νόμους που θεσπίζει μπορεί να είναι αντίθετο με τα συμφέροντα μια μερίδας  

                                                   της αστικής τάξης, και να φαίνεται ότι προασπίζεται τα εργατικά συμφέροντα.  

                                                    Αυτό γίνεται για δύο λόγους:   

                                              Ι. αν οι καπιταλιστές αφήνονταν ανεξέλεγκτοι θα κατάστρεφε ο ένας τον άλλον 

      (αυτό που ονόμασε καπιταλιστική αναρχία)  και 

                                             ΙΙ. η εργατική τάξη, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή, πρέπει να έχει ένα  

                                                 ελάχιστο βαθμό προστασίας για να μπορέσει να υπάρξει και να αναπαραχθεί.  

    •   8.  Κοινωνικός Σχηματισμός: Ο Συνδυασμός τρόπων παραγωγής και του Εποικοδομήματος. 

             Η Κοινωνία στο σύνολό της, που μπορεί να περιλαμβάνει και άλλους  

       τρόπους παραγωγής πέρα από τον κυρίαρχο. 

 

                                                      Φεουδαρχική κοινωνία 

   •   9.  Διαλεκτική σχέση:  Θέση  ↔  Αντίθεση    π.χ. εφαρμογής διαλεκτικής:  Φεουδάρχες   ↔  Δουλοπάροικοι  

        V                               V 

               Σύνθεση                                                              Καπιταλιστική κοινωνία 

Λέξεις που χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες: 

• Κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής = καπιταλιστικό σύστημα = οικονομίες δυτικών βιομηχανικών κοινων. 

• Καπιταλιστές = Κεφαλαιοκράτες = Αστική Τάξη = Μπουρζουαζία = Άρχουσα τάξη 

• Εργάτες = Προλετάριοι   



Πίνακας 1. (1.2.2)    Ιστορική Εξέλιξη Τρόπων Παραγωγής σε συνάρτηση: με τις κύριες κοινωνικές τάξεις  

και το επίπεδο πολιτικής οργάνωσης 

 

   

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                        ΚΟΙΝΩΝΙΑ                         ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

     ΤΡΟΠΟΣ 

  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

              ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ                  ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

      Πρωτόγονος * 

               ↓     

Ανυπαρξία τάξεων, Αταξική ή προταξική 

κοινωνία 

Δεν υπήρχε Κράτος, Κοινοτικό  Σύστημα 

   Δουλοκτητικός 

               ↓     

Ελεύθεροι            ↔        Δούλοι Αυτοκρατορίες, Ολιγαρχίες (και ενίοτε  

δημοκρατίες (π.χ. Αρχαία Αθήνα) 

    Φεουδαρχικός 

                ↓     

Φεουδάρχες          ↔      Δουλοπάροικοι Αυτοκρατορίες, Απολυταρχικό Κράτος 

   Καπιταλιστικός 

                ↓     

 

Κεφαλαιοκράτες   ↔      Εργάτες Εθνικά Κράτη 

   Σοσιαλιστικός * 

               ↓     

    Εργάτες            ↔      Υπολείμματα  

                                        Αστικής τάξης  

Σοσιαλιστικά Κράτη 

   Κομμουνιστικός * Ανυπαρξία κοινωνικών τάξεων 

Αταξική κοινωνία 

Δεν θα υπάρχει κρατική οργάνωση, 

Διαχείριση ζητημάτων παραγωγής κ.α. 

από κ. ομάδες  

 

Πίνακας 2. (1.2.2)    Ιστορική Εξέλιξη Τρόπων Παραγωγής σε συνάρτηση: με τις κύριες κοινωνικές τάξεις  

και το επίπεδο πολιτικής οργάνωσης 

 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

ΜΕΣΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΥΡΙΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ (ΤΑΞΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ) 

ΚΡΑΤΙΚΗ 

(ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ) 

Αρχαϊκός (πρωτόγονες 

κοινωνίες) * 

 

Αγροτική  Όλη η 

κοινότητα 

(φυλή) 

Αταξική κοινωνία 

(Ανυπαρξία ταξικών 

αντιφάσεων) 

Φυλετική οργάνωση 

Δουλοκτητικός Αγροτική Ελεύθεροι 

πολίτες 

Ελεύθεροι-Δούλοι Αυτοκρατορίες ή πόλεις-

κράτη 

Φεουδαλικός Αγροτική Φεουδάρχες Φεουδάρχες-

Δουλοπάροικοι 

Αυτοκρατορίες 

Κεφαλαιοκρατικός 

(καπιταλιστικός) 

Βιομηχανική Κεφαλαιοκράτες Αστοί 

(κεφαλαιοκράτες)- 

Εργάτες 

Έθνος-κράτος (αρχικά), 

Υπερεθνικές ενώσεις π.χ. 

Ε.Ε. (αργότερα) 

Σοσιαλιστικός * 

(Δικτατορία του 

προλεταριάτου) 

 Όλη η κοινωνία 

(κάτω από τη 

διαχείριση της 

εργατικής 

τάξης) 

Εργατική τάξη-

Υπολείμματα 

αστικής τάξης 

Σοσιαλιστικό κράτος 

Κομμουνιστικός *  Όλη η κοινωνία Αταξική κοινωνία 

(ανυπαρξία ταξικών 

αντιφάσεων) 

Ανυπαρξία κράτους 

* Δεν αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο, βοηθούν όμως στην κατανόηση της Μαρξικής σκέψης 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

Α. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 

1. Ο Κ. Μαρξ πίστευε ότι σκοπός των κοινωνικών επιστημών είναι μόνο η μελέτη του κοινωνικού 

γίγνεσθαι  Σ  Λ  

2. Οι ιδέες του Κ. Μαρξ δεν επηρέασαν τις κοινωνικές επιστήμες σε αξιόλογο βαθμό Σ  Λ 

3. Ο Κ. Μαρξ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τις μεταβολές που συντελούνταν κατά τη βιομηχανική 

επανάσταση Σ  Λ 

4. Στον καπιταλισμό ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής είναι οι εργάτες Σ  Λ 

5. Η εργατική τάξη είναι κυρίαρχη στη βιομηχανική εποχή καθώς είναι η πολυπληθέστερη Σ  Λ 

6. Ο τρόπος παραγωγής είναι η οικονομική βάση της κοινωνίας  Σ  Λ   

7. Σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ το κράτος υπάρχει για να βοηθά την εργατική τάξη που υφίσταται 

εκμετάλλευση στη βιομηχανική κοινωνία Σ  Λ  

8. Οι εργάτες μισθώνουν την εργασία τους στους καπιταλιστές Σ Λ  

9. Στη βιομηχανική κοινωνία τα μέσα παραγωγής ανήκουν στους καπιταλιστές Σ Λ  

10. Σύμφωνα με τον Κ Μαρξ στον καπιταλισμό υπάρχει σύγκρουση (πάλη των τάξεων) μεταξύ της 

αστικής τάξης και της εργατικής  Σ    Λ 

11. Το κράτος είναι όργανο στα χέρια της εργατικής τάξης σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ  Σ  Λ  

12. Τα μέσα, και τα προϊόντα της παραγωγής γίνονται ιδιοκτησία των κεφαλαιοκρατών Σ Λ 

 

Β. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

1. Στον καπιταλισμό η βασική ταξική αντίφαση  (σύγκρουση) είναι μεταξύ: 

α.  Φεουδαρχών – Δουλοπάροικων β. Αστικής τάξης - Εργατικής τάξης 

      γ. Φεουδαρχών – Εργατικής τάξης   δ. Αστικής τάξης – Δουλοπάροικων 

2. Σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ: 

α.  ο καπιταλισμός είναι τρόπος παραγωγής  

β. τα μέσα παραγωγής είναι κεφάλαιο των εργατών   

γ. το κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης   δ. τίποτα από τα παραπάνω 

3. Ο τρόπος παραγωγής σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ: 

α. καθορίζει τη βάση μιας κοινωνίας,                    β. καθορίζει το εποικοδόμημα, 

γ. συνδυασμός της α και β απάντησης                   δ. τίποτα από τα παραπάνω 

4. Οι εργάτες είναι υποχρεωμένοι να μισθώνουν: 

α. την εργασία τους στους καπιταλιστές,   β. το κεφάλαιό τους 

γ. τα μέσα παραγωγής                                δ. όλα τα παραπάνω 

5. Σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ η ιστορία κάθε κοινωνίας ( δηλαδή αυτό που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξή της) είναι: 

α. η ιστορία της πάλης των τάξεων,             β. η ιστορία των φυλετικών συγκρούσεων 

γ. η ιστορία των πολεμικών συρράξεων      δ. όλα τα παραπάνω 

 

Γ. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

1. Ποια είναι τα «μέσα παραγωγής» στον καπιταλισμό σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ και από ποιους 

ελέγχονται  

2.    Ποιο ήταν το κύριο ενδιαφέρον του Κ. Μαρξ ως κοινωνικού στοχαστή και τι πίστευε για τις 

κοινωνικές επιστήμες 

 

Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1 Ποια είναι η συμβολή του Μαρξ στην κοινωνιολογία; (8η ερώτηση βιβλίου) 

 

2. Να αναφέρετε όσα γνωρίζετε για:  α. τον καπιταλισμό ως τρόπο παραγωγής (15 μονάδες), β. για την 

πάλη των τάξεων (10 μονάδες),  γ. το ρόλο του κράτους (5 μονάδες)  σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
Ποια είναι η συμβολή του Μαρξ στην κοινωνιολογία;(. 8η ερώτηση βιβλίου) 

 

Αναφέρετε όλα όσα γράφει το βιβλίο για τον Μαρξ και στο τέλος λέτε: 

Άρα η συμβολή του είναι τεράστια. Δημιούργησε έννοιες, εργαλεία ανάλυσης που έχουν επηρεάσει 

και εξακολουθούν να επηρεάζουν βαθύτατα τις κοινωνικές επιστημές –και όχι μόνο-. Για παράδειγμα 

μέσα από την ανάλυση της καπιταλισμού ως τρόπου παραγωγής και όχι απλά ως μιας βιομηχανικής 

κοινωνίας φάνηκαν οι παραγωγικές δυνάμεις και οι παραγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται στους 

κόλπους του καπιταλισμού (δηλαδή οι σχέσεις σύγκρουσης που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής λόγω της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από την αστική). Αυτές οι σχέσεις 

σύγκρουσης (ταξική πάλη) είναι ο κινητήριος μοχλός της ιστορίας. Άρα ο Μαρξ επηρέασε και την 

επιστήμη της ιστορίας που μέχρι τότε συνήθως περιοριζόταν σε απλή παράθεση γεγονότων και 

ημερομηνιών. Υπό την επίδραση του μαρξισμού, πολλοί ιστορικοί άρχισαν πλέον να μελετούν τις 

κοινωνικές (ταξικές) δυνάμεις που ωθούν στην κοινωνική αλλαγή. 

Φάνηκε ο ρόλος του κράτος ως μηχανισμού που συντηρεί και αναπαράγει τις εκμεταλλευτικές σχέσεις 

και άρα τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό επέδρασε στον τρόπο προσέγγισης του κράτους και τις 

εξουσίας αλλά και θεσμών όπως η εκπαίδευση, από πολλούς κοινωνιολόγους. Η έννοια της κ. τάξης 

επίσης χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά από τις κ. επιστήμες. 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 

 
Α. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 

 

11. Τα μέσα παραγωγής, σύμφωνα με τον Ντυρκέμ ανήκουν στους κεφαλαιοκράτες  Σ  Λ 

12. Οι κεφαλαιοκράτες ήταν η κυρίαρχη τάξη στη φεουδαρχική κοινωνία  Σ  Λ 

13. Στις φεουδαρχικές κοινωνίες τα μέσα παραγωγής ελέγχονταν από τους καπιταλιστές Σ Λ  

14. Σύμφωνα με τον Ε. Ντυρκέμ η οικονομική βάση καθορίζει το εποικοδόμημα Σ Λ 

15. Σύμφωνα με τον Κ Μαρξ στον καπιταλισμό υπάρχει σύγκρουση (πάλη των τάξεων) μεταξύ των 

καπιταλιστών και των δουλοπάροικων.  Σ  Λ 

16. Στον καπιταλισμό οι εργάτες κατέχουν τα μέσα παραγωγής  Σ  Λ  

 
Β. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 

 

1. Στον καπιταλισμό η βασική ταξική αντίφαση  (σύγκρουση) είναι μεταξύ: 

α.  Φεουδαρχών – Εργατών        β. Αστικής τάξης - Δουλοπάροικων 

γ. Φεουδαρχών – Καπιταλιστών  δ. τίποτα από τα παραπάνω 

 

2.  Σύμφωνα με τον Κ. Μαρξ η κοινωνία χαρακτηρίζεται : 

 α. από ένα τρόπο παραγωγής που έχει ως βάση   β. από την πάλη των τάξεων  

γ.  συνδυασμός της α και β απάντησης                 δ. από κοινωνική συνοχή  

 

3. «Οι φιλόσοφοι έχουν απλά ερμηνεύσει τον κόσμο  με διάφορους τρόπος. Το θέμα είναι να τον 

αλλάξουμε». Αυτή η  φράση θα ταίριαζε περισσότερο στον: 

 

α. Αύγουστο Κοντ,     β. Ε. Ντυρκέμ,     γ. Κ. Μαρξ,     δ. Μ. Βέμπερ 

 


