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Αξία, Tertium Comparationis και Εμβαδόν* 

 

Θεόδωρος Μαριόλης 

 

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από ένα εκλαϊκευτικό, όπως συνήθως 

λέγεται, έργο του Marx, δηλαδή από την έντυπη μορφή διάλεξής του με τίτλο: 

Αξία, Τιμή, Κέρδος. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδριάσεις του 

Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως των Εργατών, στις 20 και στις 27 

Ιουνίου 1865, δημοσιεύτηκε το 1898, και αποτελεί αριστοτεχνική επιτομή και 

εφαρμογή του θεμελιακών προτάσεων του Κεφαλαίου (ο πρώτος τόμος του 

οποίου δημοσιεύτηκε δύο χρόνια μετά, το 1867). Και στα δύο αυτά έργα, ο 

Marx έχει λάβει υπόψη τις κριτικές επισημάνσεις του Bailey (1825) στη 

ρικαρδιανή εργασιακή θεωρία της αξίας, με τις οποίες έχει, εξάλλου, 

καταπιαστεί αναλυτικά στον 3ο τόμο του Θεωρίες για την Υπεραξία (Μαρξ, 

[1862-1863] 1985, σσ. 143-194). Το τελευταίο είναι, ωστόσο, ένα δύσβατο 

κείμενο, ενώ το απόσπασμα που παραθέτουμε μάλλον όχι: 

 

[Τ]ι είναι η αξία ενός εμπορεύματος; Με τι τρόπο καθορίζεται; Με μια 

πρώτη ματιά θα μπορούσε να φανεί πως η αξία είναι κάτι το ολότελα 

σχετικό και πως δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς να εξεταστεί 

ένα  εμπόρευμα στις σχέσεις του με όλα τα άλλα εμπορεύματα. Πραγματικά, 

όταν μιλάμε για την αξία, για την ανταλλακτική αξία ενός εμπορεύματος, 

εννοούμε τις ανάλογες ποσότητες που σύμφωνα μ’ αυτές ανταλλάσσεται με 

όλα τα άλλα εμπορεύματα. Μα τότε γεννιέται το ερώτημα: με τι τρόπο 

ρυθμίζονται οι αναλογίες που σύμφωνα μ’ αυτές ανταλλάσσονται αμοιβαία 

τα εμπορεύματα; […] [Ό]ταν λέω πως ένα κουώρτερ στάρι ανταλλάσσεται 

σε μια ορισμένη αναλογία με σίδερο, ή πως η αξία ενός κουώρτερ στάρι 

εκφράζεται σε ένα ορισμένο ποσό από σίδερο, λέω πως η αξία του σταριού 

και το ισοδύναμό της σε σίδερο είναι ίσα με κάποιο τρίτο πράγμα, που δεν 

είναι ούτε στάρι, ούτε σίδηρο, γιατί υποθέτω πως εκφράζουν το ίδιο 

μέγεθος, με δύο διαφορετικές μορφές. Και τα δύο, το στάρι και το σίδερο, 

πρέπει, κατά συνέπεια, να μπορούν να αναχθούν, ανεξάρτητα το ένα από το 

άλλο, σ’ αυτό το τρίτο, που είναι το κοινό τους μέτρο. Για να κάνω το 

σημείο αυτό κατανοητό θα καταφύγω σε ένα πολύ απλό γεωμετρικό 

παράδειγμα. Ποια μέθοδο ακολουθούμε όταν συγκρίνουμε μεταξύ τους τα 

εμβαδά τριγώνων που έχουν τις πιο διαφορετικές μορφές και μεγέθη, όταν 

συγκρίνουμε τρίγωνα με ορθογώνια, ή με οποιαδήποτε άλλα ευθύγραμμα 

[και επίπεδα] σχήματα; Ανάγουμε το εμβαδόν κάθε τριγώνου σε μια 

                                                           
* Παράρτημα στο άρθρο «Μεσότητα και «Τρίτος Άνθρωπος» στην Αριστοτελίζουσα Θεωρία των 

Ανταλλακτικών Αξιών», το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Statistical Review, Ειδικό Τεύχος προς 

τιμήν του Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα, 11-12, 2015-16, σσ. 142-160. Η ανάγνωση του Παραρτήματος 

προϋποθέτει εκείνη του άρθρου. 
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έκφραση που είναι ολότελα διαφορετική από τη μορφή του. Αφού από τις 

ιδιότητες του τριγώνου βρήκαμε πως το εμβαδόν του είναι ίσο με το μισό 

γινόμενο της βάσης του επί το ύψος του, μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε 

μεταξύ τους τις διάφορες τιμές κάθε είδους τριγώνου καθώς και κάθε άλλου 

ευθύγραμμου σχήματος, γιατί όλα τους μπορούν να χωρισθούν σε ορισμένο 

αριθμό από τρίγωνα. Στην ίδια μέθοδο πρέπει να καταφύγουμε και με τις 

τιμές των εμπορευμάτων. Πρέπει να μπορέσουμε να τις αναγάγουμε σε μια 

κοινή για όλες έκφραση, και να τα ξεχωρίζουμε μόνο από τι αναλογίες που 

περιέχουν το κοινό αυτό ποσό. Επειδή οι ανταλλακτικές αξίες των 

εμπορευμάτων είναι μόνο κοινωνικές λειτουργίες αυτών των πραγμάτων και 

δεν έχουν καμιά ολότελα σχέση με τις φυσικές τους ιδιότητες, πρέπει πρώτα 

να ρωτήσουμε: Ποια είναι η κοινή κοινωνική ουσία σε όλα τα εμπορεύματα; 

Είναι η εργασία. Για να παραχθεί ένα εμπόρευμα χρειάζεται να ξοδευτεί, να 

μπει μέσα σ’ αυτό, ένα ορισμένο ποσό εργασίας. Και λέω όχι μόνο εργασία, 

μα κοινωνική εργασία. […] Αν θεωρήσουμε τα εμπορεύματα σαν αξίες, τα 

θεωρούμε αποκλειστικά από τη μοναδική άποψη της αντικειμενοποιημένης, 

της στερεοποιημένης ή, αν θέλετε, της αποκρυσταλλωμένης κοινωνικής 

εργασίας. Από την άποψη αυτή μπορεί να διαφέρουν μόνο γιατί 

αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά εργασίας, όπως λ.χ. ένα 

μεταξωτό μαντήλι χρειάζεται περισσότερη ποσότητα από εργασία παρά ένα 

τούβλο.» (Μαρξ, [1865] 1981, σσ. 50-52) 

 

 Το ερώτημα που αμέσως τίθεται, από την ανάγνωση του αποσπάσματος, 

είναι: τι είναι το εμβαδόν; Η έννοια «εμβαδόν» αντιστοιχεί στη διαισθητική 

έννοια «έκταση», αλλά στα Μαθηματικά αποτελεί ειδική περίπτωση της 

έννοιας «μέτρο συνόλου». Συγκεκριμένα, «εμβαδόν» είναι το «μέτρο κάθε 

υποσυνόλου του δισδιάστατου χώρου» ή, αλλιώς, το «μέτρο κάθε επιπέδου 

σχήματος» (όπως «μήκος» είναι «το μέτρο κάθε ευθυγράμμου, μονοδιάστατου, 

τμήματος», και «όγκος» είναι «το μέτρο κάθε στερεού, τρισδιάστατου, 

σχήματος»).  

 Για να θέσουμε το ζήτημα σε συγκεκριμένους όρους, υποθέτουμε ότι  

υπάρχει κάποιο σύνολο B , το οποίο καλείται «καθολικό σύνολο ή χώρος», 

έτσι ώστε όλα τα εφεξής αναφερόμενα σύνολα να είναι υποσύνολα του B , ή 

σύνολα υποσυνόλων του B , ή συλλογές με στοιχεία σύνολα υποσυνόλων του 

B  (βλέπε, για παράδειγμα, Ξενικάκης, σελ. 14). Περαιτέρω, εισάγουμε τους 

εξής συμβολισμούς: 

(i). To «» συμβολίζει το «κενό σύνολο», δηλαδή, εκείνο το μοναδικό σύνολο, 

το οποίο δεν έχει κανένα στοιχείο. 

(ii). Το « 1 2B B » συμβολίζει ότι: «το σύνολο 1B  είναι υποσύνολο του συνόλου 

2B », δηλαδή ότι κάθε στοιχείο του συνόλου 1B  είναι και στοιχείο του συνόλου 

2B . 
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(iii). To « 1 2B B » συμβολίζει ότι: «η τομή των συνόλων 1B   και 2B  είναι 

το κενό σύνολο», δηλαδή ότι το σύνολο όλων των κοινών στοιχείων των 1B   

και 2B  είναι το κενό σύνολο. Στην προκείμενη περίπτωση, τα 1B  και 2B  

καλούνται «ξένα μεταξύ τους σύνολα». 

(iv). To « 1 2B B » συμβολίζει την «ένωση των συνόλων 1B  και 2B », δηλαδή το 

σύνολο όλων των στοιχείων, τα οποία ανήκουν τουλάχιστον στο ένα από τα 1B   

και 2B . 

 Το μέτρο, 1( )m B , τυχόντος συνόλου 1B , είναι ένας μη-αρνητικός 

πραγματικός αριθμός, μοναδικός για κάθε σύνολο 1B , ο οποίος ικανοποιεί τις 

ακόλουθες συνθήκες: 

(i). Εάν 1B  , τότε 1( ) 0m B  . 

(ii). Εάν 1B   , τότε 1( ) 0m B  . 

(iii). Εάν 1 2B B , τότε 1 2( ) ( )m B m B . 

(iv). Εάν 1 2B B  , τότε:  1 2 1 2( ) ( ) ( )m B m B m B B   . 

 Τα προηγούμενα δεν συνιστούν ορισμό του μέτρου-εμβαδού, ούτε 

δείχνουν πώς αυτό υπολογίζεται στην περίπτωση ενός ορισμένου επιπέδου 

σχήματος (για παράδειγμα, τριγώνου), ζητήματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως 

τεχνικά και περίπλοκα (βλέπε, για παράδειγμα, Ξενικάκης, 1984, κεφ. 3 και 12, 

και Strichartz, 2000, ch. 14). Ωστόσο, δεδομένου του μέτρου-εμβαδού, είναι 

δυνατόν να οριστεί, επί του συνόλου των επιπέδων σχημάτων, η ακόλουθη 

«διμελής σχέση»,  : «έχει το αυτό εμβαδόν». H σχέση   είναι μία «σχέση 

ισοδυναμίας», γιατί είναι: 

(i). «Ανακλαστική σχέση», δεδομένου ότι για κάθε επίπεδο σχήμα iB , 1,2,...i  , 

ισχύει: ( ) ( )i im B m B . 

(ii). «Συμμετρική σχέση», δεδομένου ότι ισχύει: εάν 1 2( ) ( )m B m B , τότε 

2 1( ) ( )m B m B . 

(iii). «Μεταβατική σχέση», δεδομένου ότι ισχύει: εάν 1 2( ) ( )m B m B  και 

2 3( ) ( )m B m B , τότε 1 3( ) ( )m B m B . 

 Έπεται, λοιπόν, ότι όλα τα σύνολα-σχήματα, τα οποία έχουν τη σχέση   

με δοσμένο σχήμα iB , ανήκουν στην αυτή «κλάση ισοδυναμίας» και, συνεπώς, 

καλούνται «ισοδύναμα». Αντιστρόφως, ο προσδιορισμός μία κλάσης 

ισοδυναμίας προϋποθέτει τον ορισμό του μέτρου αυτής της ισοδυναμίας. 

Τέλος, οι κλάσεις ισοδυναμίας όλων των στοιχείων του συνόλου των επιπέδων 

σχημάτων είναι μη-κενά σύνολα, τα οποία είναι ξένα μεταξύ τους, και κάθε 

στοιχείο του εν λόγω συνόλου ανήκει σε κάποια κλάση ισοδυναμίας. 
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Επομένως, οι κλάσεις ισοδυναμίας αποτελούν μία «διαμέριση (ή διαμελισμό)» 

αυτού του συνόλου.1 

 Για την περίπτωση των αξιακών κλάσεων ισοδυναμίας στο χώρο των 

παραγομένων εμπορευμάτων, ο Marx (προσδι-)ορίζει ή επιλέγει (η διατύπωση 

είναι μάλλον ανοικτή) ως μέτρο την ποσότητα της συνολικής (άμεσης και 

έμμεσης) εργασίας, η οποία ξοδεύεται στην παραγωγή τους. Και εν συνεχεία 

εξειδικεύει ως εξής: 

 

Με τι μετρούμε όμως τα ποσά της εργασίας; Με το χρόνο που διαρκεί η 

εργασία, μετρώντας την εργασία με ώρες, μέρες κ.τ.λ. Φυσικά, για να 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέτρο, ανάγουμε όλα τα είδη της εργασίας σε 

μέση ή απλή εργασία, που τη θεωρούμε σαν [ως] τη μονάδα τους. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, σε τούτο το συμπέρασμα. Ένα εμπόρευμα έχει αξία, 

γιατί είναι αποκρυστάλλωμα κοινωνικής εργασίας. Το μέγεθος της αξίας του, 

της σχετικής του αξίας, εξαρτιέται από το μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό 

αυτής της κοινωνικής ουσίας που περιέχεται σ’ αυτό, δηλαδή από τη 

σχετική μάζα εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του. Οι σχετικές 

αξίες των εμπορευμάτων καθορίζονται, κατά συνέπεια, από τις αντίστοιχες 

ποσότητες ή μεγέθη εργασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί, αντικειμενοποιηθεί 

ή σταθεροποιηθεί σ’ αυτά. Τα αντίστοιχα ποσά εμπορευμάτων, που μπορούν 

να παραχθούν στον ίδιο χρόνο εργασίας είναι ίσα. Ή η αξία ενός 

εμπορεύματος έχει προς την αξία ενός άλλου εμπορεύματος τον ίδιο λόγο 

που έχει το ποσό της εργασίας που είναι στερεοποιημένο στο ένα προς το 

ποσό της εργασίας που είναι στερεοποιημένο στο άλλο.» (ό.π., σσ. 52-53). 

 

 Τα ερωτήματα που τίθενται, τώρα, είναι:  

(i). Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η «αναγωγή όλων των ειδών 

εργασίας σε μέση ή απλή εργασία»; Πώς, δηλαδή, δεδομένων, για παράδειγμα, 

των εξισώσεων (16) και (17), του κυρίως κειμένου του παρόντος άρθρου, 

μπορούμε να γράψουμε 

  [ , ]Ij IIj jV V vT  (Π.1) 

όπου jv  είναι η ποσότητα της συνολικής ομοιογενούς εργασίας, η οποία 

ξοδεύτηκε στην παραγωγή του εμπορεύματος j , και T  είναι ο «τελεστής 

αναγωγής» των ετερογενών εργασιών σε ομοιογενή εργασία; 

(ii). Εάν η αναγωγή (Π.1) είναι όντως πραγματοποιήσιμη ή, εναλλακτικά, εάν 

κάνουμε την «ηρωική» παραδοχή της ύπαρξης μόνο ομοιογενούς εργασίας, οι 

                                                           
1 Άρα, δύναται να θεωρηθεί ότι η αξιωματική έννοια του «μέτρου» και η μέσω αυτής κατασκευή 

«κλάσεων ισοδυναμίας» αποτελούν περίπτωση πραγμάτευσης της διατύπωσης Δ3 του ΕΤΑ. Το εάν 

αυτή η πραγμάτευση προφέρει λύση για τη γενική περίπτωση, δηλαδή για οποιουδήποτε είδους 

ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα στα π1 και π2, είναι άλλο ζήτημα. 
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ισχύοντες στην αγορά λόγοι ανταλλαγής των εμπορευμάτων ισούνται με τους 

λόγους των αντιστοίχων ποσοτήτων εργασίας; Δηλαδή, είναι η εξίσωση 

    1 2 1 2/ /p p v v   (Π.2) 

ισχύουσα;  

 Κατά σειρά έχουμε: 

(i). Ακόμα και εάν αντιπαρέλθουμε το ζήτημα του τι σημαίνει «μέση ή απλή 

εργασία» (την οποία σε άλλα έργα του ο Marx προσδιορίζει ως «ανειδίκευτη 

εργασία»), δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μία έχουσα οικονομική 

σημασία αναγωγή των διαφόρων ειδών εργασίας σε ένα από αυτά τα είδη ή, 

γενικότερα, σε κάποιον συνδυασμό τους (για την αναλυτική πραγμάτευση του 

ζητήματος, αναφορικά με το μαρξικό έργο, βλέπε Steedman, 1985). Εκτός εάν 

πραγματοποιήσουμε την αναγωγή με βάση τις αγοραίες αναλογίες των 

χρηματικών ωρομισθίων των διαφόρων εργασιακών δυνάμεων, και επιλέξουμε, 

αυθαιρέτως, ένα συνδυασμό ειδών εργασίας ως μονάδα μέτρησης, ήτοι (βλέπε 

εξίσωση (Π.1)) 

    v TV , 1[ ] V L I A  και [1/( )][ , ]I II I IIdw ew w w T  

από τις οποίες έπεται ότι 

    [1/( )]( )j I II I Ij II IIjv dw ew wV w V    (Π.3) 

όπου το iw  συμβολίζει το αγοραίο χρηματικό ωρομίσθιο της εργασιακής 

δύναμης i , και τα d  και e  συμβολίζουν τυχόντες ημι-θετικούς πραγματικούς 

αριθμούς, με [ , ]d e  0 . Έτσι, από την εξίσωση (Π.3) εξάγεται ότι 

    1 2 1 2 21 1 12 2/ ( ) ( ) /( )I II I IIv v f w wL L a wL a L    , /I IIw w w  (Π.4) 

Επομένως, ο λόγος 1 2/v v  είναι ομογραφική συνάρτηση (και, άρα, μονότονη) 

του w , με: 

(a) 2 21 2 21(0) ( ) /II IIf L a L a  , 

(b) 1 1 12 12( ) /( ) 1/I If L L a a   , ενώ μετατρέπεται σε σταθερή συνάρτηση όταν 

και μόνον όταν: 

(c) 2 21 2 1 1 12 12 21{ ( ) ( ) / /( )} 1II II I If w L a L L L a a a    ,  

περίπτωση η οποία είναι οικονομικά μη-σημαντική, διότι αντιστοιχεί σε 

παραβίαση της συνθήκης βιωσιμότητας. 

 Σύμφωνα, όμως, με την όλη λογική του ως άνω μαρξικού αποσπάσματος, 

σε αυτήν την περίπτωση δεν θα είχαμε παρά «λήψη του ζητούμενου». Διότι θα 

χρησιμοποιούσαμε ορισμένα αγοραία μεγέθη (δηλαδή, τα iw ) προκειμένου να 

προσδιορίσουμε ποσότητες ομοιογενούς εργασίας. Και, εν συνεχεία, θα 

χρησιμοποιούσαμε αυτές τις ποσότητες ομοιογενούς εργασίας προκειμένου να 

προσδιορίσουμε άλλα αγοραία μεγέθη (δηλαδή, τα jp  – βλέπε την εξίσωση 
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(Π.2)), όπου τα τελευταία αγοραία μεγέθη αλληλοσυναρτώνται, όμως, με τα 

πρώτα, δεδομένου ότι ισχύουν οι ακόλουθες εξισώσεις: 

 1 1 1 1 2 21 1 1(1 ) ( )I Ip w L r p a r     (Π.5) 

 2 2 2 2 1 12 2 2(1 ) ( )II IIp w L r p a r     (Π.6) 

όπου το j  ισούται, χάρη απλούστευσης, με το 1 ή με το 0, αναλόγως του εάν 

οι χρηματικοί μισθοί στον κλάδο παραγωγής του εμπορεύματος j  

καταβάλλονται εξολοκλήρου στην αρχή ή στο τέλος, αντιστοίχως, της ενιαίας 

περιόδου παραγωγής των εμπορευμάτων, και το jr  συμβολίζει το ποσοστό 

κέρδους στον κλάδο παραγωγής j  . Τέλος, εάν υποτεθεί, χάρη απλούστευσης, 

ότι τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής έχουν σταθερή αποδοτικότητα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους, και το j  συμβολίζει την 

οικονομικά ωφέλιμη χρονική διάρκεια ζωής του μέσου παραγωγής, το οποίο 

χρησιμοποιείται στον κλάδο παραγωγής j , τότε το   

    ( ) [ (1 ) ] /[(1 ) 1]j j

j j j j jr r r r
 

      

συμβολίζει τη λεγόμενη ετήσια επιβάρυνση, για τόκους και αποσβέσεις, επί 

αυτού του μέσου παραγωγής (αναλυτικά, βλέπε Sraffa, 1960, pp. 64-67). Για 

0jr   και 1j  , ισχύει ( ) (1/ )j j j j jr r r    . Επίσης, του j  τείνοντος στο 

συν άπειρο, το ( )j jr  τείνει στο jr   (δηλαδή, λαμβάνεται η πολική περίπτωση 

του παγίου κεφαλαίου άπειρης διάρκειας ζωής), ενώ για 1j  , προκύπτει 

( ) 1j j jr r    (δηλαδή, λαμβάνεται η άλλη πολική περίπτωση, όπου όλο το 

κεφάλαιο είναι κυκλοφορούν). 

 Έτσι, από τις εξισώσεις (Π.5) και (Π.6) εξάγεται ότι 

   1 2 1 1 2 2 21 1 1 1 12 1 2 2 2 2/ ( ( , ) ( )) /( ( , ) ( ) )I II I IIp p wL r r L a r wL a r r r L       (Π.7) 

όπου 1 2 1 1 2 2( , ) (1 ) /(1 )r r r r     .2 

(ii). Υπό την παραδοχή, έστω, της ύπαρξης μόνο ομοιογενούς εργασίας, η 

εξίσωση (Π.2) δεν έχει γενική ισχύ ή, ειδικότερα, ισχύει μόνο σε τετριμμένες ή 

μη-έχουσες οικονομική σημασία περιπτώσεις (θεώρησε τις εξισώσεις (Π.4) και 

(Π.7), για 1w ).  

 Ακόμα βαθύτερα, στις περιπτώσεις των συστημάτων συμπαραγωγής 

(joint production – βλέπε Sraffa, 1960, Part II) ή και εξωτερικού εμπορίου, οι 

ποσότητες εργασίας, οι οποίες ξοδεύονται συνολικά για την παραγωγή των 

επιμέρους εμπορευμάτων δεν είναι δυνατόν, στη γενική περίπτωση, να 

προσδιορισθούν-υπολογισθούν και, άρα, συνιστούν άγνωστα μεγέθη. Κατά 

συνέπεια, σε αυτές τις κατεξοχήν πραγματοκρατικές περιπτώσεις, το εγχείρημα 

θα εκφυλιζόταν στον προσδιορισμό ή και στην ερμηνεία του λόγου 1 2/p p  , ο 

                                                           
2 Προφανώς, όταν η προαναφερθείσα αναγωγή εργασιών δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

του λόγου 1 2/p p , δεν υφίσταται, κατανάγκην, φαύλος κύκλος. 
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οποίος είναι πάντοτε είτε προσδιορίσιμος είτε εμπειρικά δεδομένος, διαμέσου 

μη-δυνάμενων να γνωσθούν μεγεθών.3 

 

Αναφορές 

 

Ελληνόγλωσσες 

Μαρξ, Κ. ([1862-1863] 1985) Θεωρίες για την Υπεραξία, Τόμος Τρίτος, Αθήνα, 

Σύγχρονη Εποχή.  

Μαριόλης, Θ. (2010) Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αθήνα, 

Matura. 

Ξενικάκης, Π. Ι. (1984) Πραγματική Ανάλυση, Θεσσαλονίκη, Μαίανδρος. 

 

Ξενόγλωσσες 

Bailey, S. (1825) A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of 

Value; Chiefly in Reference to the Writings of Mr. Ricardo and his Followers; 

by the Author of Essays on the Formation and Publication of Opinions, London, 

R. Hunter. 

Mariolis, T. and Tsoulfidis, L. (2016) Modern Classical Economics and Reality: A 

Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution, Tokyo, Springer 

Verlag. 

Sraffa, P. (1960) Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a 

Critique of Economic Theory, Cambridge, Cambridge University Press. 

Steedman, I. (1977) Marx after Sraffa, London, New Left Books. 

Steedman, I. (1985) Heterogeneous labour, money wages and Marx’s theory, History 

of Political Economy, 17 (4), pp. 551-574. 

Steedman, I. (2008) Marx after Sraffa and the open economy, Bulletin of Political 

Economy, 2 (2), pp. 165-174. 

Strichartz, R. S. (2000) The Way of Analysis, Sudbury, MA, Jones and Bartlett 

Publishers. 

 

                                                           
3 Για τη γενική θεωρητική ανάλυση όλων των ως άνω περιπτώσεων και την εκτενή παρουσίαση 

εμπειρικών ευρημάτων, βλέπε Steedman (1977) και (2008), Μαριόλης (2010, Δοκίμια 7-9), Mariolis 

and Tsoulfidis (2016), και τις σε αυτά παρατιθέμενες πηγές. 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/324939802

