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Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙΙ: 
Ιερογλυφικά της Υπεραξίας, Μαθηματικά και Αριστερολογία* 
 
Θεόδωρος Μαριόλης 
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών-Study Group on Sraffian Economics, και 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης 
 
 

 
 

Σπάνια χειρόγραφα του Karl Marx, από τις σημιεώσεις του κατά την ετοιμασία του 
«Κεφαλαίου». Εκτέθηκαν στη Nanjing, της επαρχίας Jiangsu της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας, δύο ημέρες πριν από τη 200ή επέτειο από τη γέννησή του (05.05.1818). 
 
 
1. Υπεραξία 
Κατά τον Friedrich Engels, o Marx δεν ανακάλυψε μόνο το «νόμο εξέλιξης της 
ανθρώπινης ιστορίας», δηλαδή ό,τι αποκαλείται: «νόμος της αναγκαίας 
αντιστοιχίας των παραγωγικών σχέσεων προς το χαρακτήρα-βαθμίδα 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων». Ανακάλυψε και: 
 

 
* Επιμέρους υλικά του παρόντος κειμένου έχουν παρουσιαστεί, κατά καιρούς, σε συναντήσεις της 
Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών-Study Group on Sraffian Economics, Για εύστοχες 
παρατηρήσεις και συζητήσεις είμαι υπόχρεος στους Νικόλαο Ροδουσάκη και Γιώργο Σώκλη.  
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[Τ]ον ειδικό νόμο κίνησης του σημερινού κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής και της αστικής κοινωνίας που προέρχεται απ’ αυτόν. Με 
την ανακάλυψη της υπεραξίας, φωτίστηκαν με μιας όλα, ενώ όλες οι 
προηγούμενες έρευνες, τόσο των αστών οικονομολόγων όσο και των 
σοσιαλιστών κριτικών, είχαν πλανηθεί στο σκοτάδι. Δύο τέτοιες 
ανακαλύψεις θάταν αρκετές για μία ζωή, και θάταν ευτυχής εκείνος 
που θα αξιωνόταν να κάνει έστω και μία τέτοια ανακάλυψη. Ο Marx, 
όμως, έκανε πρωτότυπες ανακαλύψεις σε κάθε τομέα που ερεύνησε – 
ακόμα και στα Μαθηματικά – και τέτοιοι τομείς υπήρξαν πάρα πολλοί 
και δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα σ’ αυτούς που να τον ερεύνησε μόνο 
επιφανειακά. Τέτοιος ήταν ο άνθρωπος της επιστήμης. Αυτό, όμως, 
δεν ήταν το βασικό στο έργο του. Η επιστήμη ήταν για τον Marx μία 
ιστορικά κινητήρια, επαναστατική δύναμη. Όσο μεγάλη χαρά κι αν 
αισθανόταν για κάθε νέα ανακάλυψη σε οποιαδήποτε θεωρητική 
επιστήμη, που δεν μπορούσε ίσως να προβλεφθεί ακόμα καθόλου η 
πρακτική της εφαρμογή – αισθανόταν μία εντελώς αλλιώτικη χαρά 
όταν επρόκειτο για μία ανακάλυψη, η οποία επιδρούσε αμέσως 
επαναστατικά στη βιομηχανία και γενικά στην ιστορική εξέλιξη. Έτσι, 
παρακολούθησε επισταμένα την πορεία των ανακαλύψεων στον 
τομέα του Ηλεκτρισμού και τελευταία τις ανακαλύψεις του Μαρκ 
[Μαρσέλ] Ντεπρέ.1 Γιατί ο Μαρξ ήταν προπάντων επαναστάτης. Ο 
πραγματικός σκοπός της ζωής του ήταν να βοηθήσει με έναν 
οποιοδήποτε τρόπο στην ανατροπή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας 
και των κρατικών θεσμών που έχει δημιουργήσει, να πάρει μέρος 
στην απελευθέρωση του σύγχρονου προλεταριάτου, που αυτός του 
έδωσε για πρώτη φορά τη συνείδηση της θέσης του και των αναγκών 
του, τη συνείδηση των όρων της χειραφέτησής του. Ο αγώνας ήταν το 
στοιχείο του. Και αγωνίστηκε με πάθος, με επιμονή, με επιτυχία, όσο 
λίγοι. Η πρώτη «Εφημερίδα του Ρήνου» (1842), το παρισινό 
«Εμπρός» (1844), «Η Γερμανική Εφημερίδα των Βρυξελλών» (1847), 
«Η Νέα Εφημερίδα του Ρήνου» (1848-49), «Το Βήμα της Νέας 
Υόρκης» (1852-61) – και χώρια ένα πλήθος από μαχητικά 
βιβλιαράκια, δουλιά σε συλλόγους στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες και 
στο Λονδίνο,2 έως ότου ήρθε τελικά, ως στεφάνωμα του συνόλου, η 
μεγάλη «Διεθνής Ένωση των Εργατών» [1864-1876]3 – αληθινά ένα 
ακόμα δημιούργημα, για το οποίο μπορούσε να περηφανεύεται ο 
δημιουργός του, ακόμα και εάν δεν είχε κάνει τίποτε άλλο. Να γιατί 
είχαν μισήσει και συκοφαντήσει τον Μαρξ περισσότερο από κάθε 
άλλον άνθρωπο της εποχής του. Τον απέλαυναν κυβερνήσεις 
απολυταρχικές και δημοκρατικές. Αστοί, συντηρητικοί και 
δημοκράτες των άκρων συναγωνίζονταν αναμεταξύ τους ποιος θα τον 
δυσφημήσει περισσότερο. Όλα αυτά τα παραμέριζε σαν να ήταν ιστός 
αράχνης, δεν τους έδινε σημασία και δεν απαντούσε παρά μόνο σε 
μεγάλη ανάγκη. Και πέθανε τιμημένος, αγαπημένος, τον κλάψανε 

 
1  O Deprez (1843-1918) ήταν Γάλλος μηχανικός, πρωτοπόρος σε συστήματα μεταφοράς και 
αναδιανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. 
2 Σχετικά, βλέπε Ένγκελς (1878, 1884, 1885). 
3 Σχετικά, βλέπε Μαρξ (1864, 1871). Για την ιστορία της «Διεθνούς Ένωσης των Εργατών», γνωστή 
και ως «1η Διεθνής», βλέπε Φόστερ (1975, Μέρος Ι). 
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εκατομμύρια επαναστάτες συνεργάτες του, που κατοικούν σ’ όλη την 
Ευρώπη και την Αμερική, από τα ορυχεία της Σιβηρίας έως την 
Καλιφόρνια. Και τολμώ να πω: μπορεί να είχε πολλούς αντιπάλους, 
όμως δύσκολο είναι να πούμε πως είχε έστω και έναν προσωπικό 
εχθρό. Το όνομά του και το έργο του θα ζήσουν στους αιώνες! 
(Ένγκελς, 1883) 
 

 Η «ανακάλυψη της υπεραξίας» αναπτύσσεται στο «Βασικές Αρχές 
Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας» (1857-1858) (Μαρξ, [1857-1858] 1989-
1992) και – ιδίως – στους τρεις τόμους του «Κεφαλαίου» (Μαρξ, [1867] 1978, 
[1885] 1978, [1894] 1978). Αριστοτεχνική εκλαϊκευτική έκθεσή της δίνεται 
στο Μαρξ ([1865] 1981). Τέλος, η κριτική βιβλιογραφική ιστορία αυτής της 
ανακάλυψης εκτίθεται στο «Θεωρίες για την Υπεραξία (Τέταρτος Τόμος του 
«Κεφαλαίου»)» (Μαρξ [1862-1863] 1985), το οποίο «ανοίγει» με την 
ακόλουθη παρατήρηση: 
  

Όλοι οι οικονομολόγοι μοιράζονται το λάθος να εξετάζουν την 
υπεραξία όχι ως τέτοια, στην καθαρή της μορφή, αλλά στις ιδιαίτερες 
[ή επιμέρους] μορφές του [επιχειρηματικού] κέρδους και της (γαιο-) 
προσόδου. 

 
 Κατά τον αναρχο-κομουνιστή, και μέλος της «Διεθνούς Ένωσης των 
Εργατών», Κάρλο Καφιέρο ([1879] 1980), ο οποίος συνέγραψε μία σύνοψη 
του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου»:4 
 

Αυτό το βιβλίο [δηλαδή, το «Κεφάλαιο»] αντιπροσωπεύει τη νέα 
αλήθεια που καταστρέφει, συντρίβει και σκορπάει στους ανέμους 
ολόκληρο το αιωνόβιο οικοδόμημα των λαθών και των ψεμάτων. 
Είναι ένας πόλεμος. Είναι ένας ένδοξος πόλεμος τόσο γιατί ο εχθρός 
είναι ισχυρός όσο και γιατί είναι ακόμα πιο μεγάλη η δύναμη του 
λοχαγού [διάβαζε: capitano (καπετάνιου-αρχηγού)] που τον 
αναλαμβάνει με τόσο μεγάλες ποσότητες σύγχρονων όπλων, 
εργαλείων και κάθε λογής μηχανών, που η ιδιοφυΐα του έχει μάθει να 
αντλεί απ’ όλες τις σύγχρονες επιστήμες. (σελ. 13) […] Η εργατική 
δύναμη [εργασιακή δύναμη], παράγοντας μια αξία μεγαλύτερη απ’ ότι 
αξίζει η ίδια, δηλαδή μια υπεραξία, γέννησε το κεφάλαιο. Κι ύστερα, 
μεγαλώνοντας αυτή την υπεραξία, με την παράταση της εργάσιμης 
μέρας, πρόσφερε στο κεφάλαιο αρκετή τροφή για την πρώιμη ηλικία 
του. (σελ. 30) 
 

 Τέλος, κατά τον Vladimir Ilyich Lenin: 

 
4 Ο – γνωστός Ιστορικός του Αναρχισμού – Νετλάου (1920), στη βιογραφία που έχει γράψει για τον 
Errico Malatesta (στενό σύντροφο του Καφιέρο), σημειώνει: «Ενώ ήταν στη φυλακή, ο Καφιέρο 
έγραψε τη «Σύνοψη του «Κεφαλαίου» του Μαρξ». Ο Μαλατέστα μού εξήγησε ότι όλοι [οι ομοϊδεάτες 
τους], και ο Μπακούνιν, δέχονταν θεωρητικά πλήρως την κριτική που ασκούσε ο Μαρξ στο 
καπιταλιστικό σύστημα.» (σελ. 23). 
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Ένα μέρος της εργάσιμης μέρας ο εργάτης το διαθέτει για να καλύψει 
τα έξοδα της συντήρησης του και της συντήρησης της οικογένειας του 
(μισθός εργασίας) και το άλλο μέρος της μέρας ο εργάτης δουλεύει 
δωρεάν, δημιουργώντας για τον καπιταλιστή την υπεραξία, την πηγή 
του κέρδους, την πηγή του πλούτου της τάξης των καπιταλιστών. Η 
διδασκαλία της υπεραξίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
οικονομικής θεωρίας του Μαρξ. (Λένιν, 1913, σελ. 46) 
  

2. Ιερογλυφικά 
 
2.1. Χρυσή τομή του χρόνου εργασίας; 
Στο 9ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου», το οποίο έχει τίτλο: 
«Ποσοστό και Μάζα της Υπεραξίας», υποστηρίζεται ότι: 
 

Έχει […] ανυπέρβλητα όρια το αντιστάθμισμα του αριθμού των 
εργατών ή του μεγέθους του μεταβλητού κεφαλαίου με την αύξηση 
του ποσοστού της υπεραξίας ή με την παράταση της εργάσιμης μέρας. 
[…] Αυτός ο χειροπιαστός […] νόμος είναι σπουδαίος για την 
εξήγηση πολλών φαινομένων που πηγάζουν από την τάση του 
κεφαλαίου, που θα εξηγήσουμε αργότερα, να ελαττώνει όσο είναι 
δυνατό τον αριθμό των εργατών που απασχολεί ή το μεταβλητό 
συστατικό του μέρος που μετατρέπεται σε εργατική δύναμη 
[εργασιακή δύναμη], πράγμα που βρίσκεται σε αντίφαση με την άλλη 
του τάση να παράγει όσο το δυνατό μεγαλύτερη μάζα υπεραξίας. 
(Μαρξ, [1867] 1978, σσ.  319-320) 
 

 Στο 13ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου», το οποίο έχει τίτλο: 
«Οι Μηχανές και η Μεγάλη Βιομηχανία», επισημαίνεται ότι: 
 

Είναι λχ. αδύνατο από 2 εργάτες να στιφτεί τόση υπεραξία, όση 
στίβεται από 24 εργάτες. Αν ο καθένας από τους 24 εργάτες από τις 
12 ώρες που εργάζεται παρέχει μόνο μιας [1] ώρας υπερεργασία, όλοι 
μαζί παρέχουν 24 ώρες υπερεργασία, ενώ η συνολική εργασία των 
δύο [2] εργατών είναι όλες-όλες 24 ώρες. 5  Επομένως, στη 
χρησιμοποίηση των μηχανών για την παραγωγή υπεραξίας ενυπάρχει 
μια εσωτερική αντίφαση, επειδή από τους δύο παράγοντες της 
υπεραξίας, που παράγει ένα κεφάλαιο δοσμένου μεγέθους, οι μηχανές 

 
5 Στο συγκεκριμένο αριθμητικό παράδειγμα του Marx θα έπρεπε να ισχύει:  
 (24 x 12) x [1 – (11/12)] = (2 x 12) x (1 – χ) 
ή 
 24 = 24 x (1 – χ) 
ή 
 χ = 0 
Επομένως, στην περίπτωση των 2 εργατών, η εργασιακή αξία 1 μονάδας εργασιακής δύναμης θα 
έπρεπε να ισούται με το 0 ή, πράγμα που είναι, εδώ, το ίδιο, το πραγματικό ωρομίσθιο να ισούται με το 
0 και, άρα, το ποσοστό υπεραξίας να τείνει στο συν άπειρο. 
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δε μεγαλώνουν τον έναν παράγοντα, το ποσοστό της υπεραξίας, παρά 
μόνο μειώνοντας τον άλλο παράγοντα, τον αριθμό των εργατών. 
(Μαρξ, [1867] 1978, σσ. 422-423) 
 

 Στο 7ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου», το οποίο έχει τίτλο: 
«Το Ποσοστό της Υπεραξίας», διαβάζουμε ότι: 
 

Το μέρος του προϊόντος […] με το οποίο παρασταίνεται η υπεραξία, 
το ονομάζουμε υπερπροϊόν (surplus product, produit net). Όπως το 
ποσοστό της υπεραξίας καθορίζεται από τη σχέση της όχι προς το 
συνολικό ποσό του κεφαλαίου, αλλά μόνο από τη σχέση της προς το 
μεταβλητό συστατικό μέρος του κεφαλαίου, έτσι και το ύψος του 
υπερπροϊόντος καθορίζεται από τη σχέση του όχι προς όλο το 
υπόλοιπο προϊόν, αλλά προς το μέρος εκείνο του προϊόντος με το 
οποίο παρασταίνεται η αναγκαία εργασία. Όπως η παραγωγή της 
υπεραξίας είναι ο καθοριστικός σκοπός της κεφαλαιοκρατικής 
παραγωγής, έτσι και ο βαθμός του πλούτου δε μετριέται με το 
απόλυτο μέγεθος του προϊόντος, αλλά με το σχετικό μέγεθος του 
υπερπροϊόντος. (Μαρξ, [1867] 1978, σελ. 241) 
 

 Τέλος, στο «Βασικές Αρχές Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας» 
γράφεται: 
 

Το ίδιο το κεφάλαιο είναι η κινούμενη αντίφαση: προσπαθεί να 
περιορίσει τον χρόνο εργασίας στο ελάχιστο, ενώ από την άλλη μεριά 
τοποθετεί τον χρόνο εργασίας σαν [ως] μοναδικό μέτρο και πηγή του 
πλούτου. Μειώνει άρα τον εργάσιμο χρόνο με τη μορφή της 
αναγκαίας εργασίας για τον αυξήσει με τη μορφή της υπερεργασίας. 
άρα τοποθετεί την υπερεργασία ολοένα περισσότερο σαν [ως] όρο – 
ζήτημα ζωής και θανάτου – για την αναγκαία. (Μαρξ ([1857-1858] 
1989-1992, τόμος Β, σελ. 539) 

 
 Για λόγους τεχνικής απλούστευσης, αλλά χωρίς βλάβη του κεντρικού 
επιχειρήματος, θεωρούμε το σύνηθες, γραμμικό υπόδειγμα μίας κλειστής, 
κεφαλαιοκρατικής οικονομίας με ομοιογενή εργασιακή δύναμη και χωρίς 
πάγιο κεφάλαιο, στην οποία παράγεται μόνο ένα εμπόρευμα, το οποίο 
χρησιμοποιείται τόσο ως μέσο παραγωγής όσο και ως μέσο κατανάλωσης. Εάν, 
λοιπόν, τα  (< 1) και  (> 0) παριστούν τις μονάδες εμπορεύματος και 
άμεσης (ή «ζωντανής») εργασίας, αντιστοίχως, οι οποίες απαιτούνται για να 
παραχθεί 1 μονάδα εμπορεύματος ως ακαθάριστο προϊόν, και το  (> 0) 
παριστά το πραγματικό ωρομίσθιο, τότε για την ανά μονάδα ακαθάριστου 
προϊόντος παραγόμενη υπεραξία, , ισχύει: 

                            (1) 

ή 

A a

b

M
1
L(1 ) (1 )M a vb a bp -= - = -
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                                                           (2) 

όπου το  παριστά την εργασιακή αξία 1 μονάδας του παραγόμενου 

εμπορεύματος, το  (< 1) την εργασιακή αξία 1 μονάδας εργασιακής δύναμης, 

και το  την παραγωγικότητα της εργασίας.  

 Παραγωγίζοντας την εξίσωση (2) ως προς το , λαμβάνουμε: 
                                                (3) 

και 
                                     (4) 

Θέτοντας το δεξιό μέρος της εξίσωσης (3) ίσο με το 0, και λαμβάνοντας υπόψη 
την εξίσωση (4), έπεται ότι η υπεραξία ανά μονάδα ακαθάριστου προϊόντος 
μεγιστοποιείται όταν, και μόνο όταν, ισχύει: 
   

ή, ισοδυνάμως, 
                                                                      (5) 

ή, ισοδυνάμως, όταν η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας της υπεραξίας ανά 
μονάδα ζωντανής εργασίας, ήτοι της ελαστικότητας του μεγέθους , ως 
προς το  ισούται με το 1 (βλέπε, για παράδειγμα, το Σχήμα 1, όπου 
υποτίθεται ότι  και : η βέλτιστη τιμή του  ισούται με , και η 

μέγιστη τιμή του  ισούται με ).6  

 Η συνθήκη (5) ενέχει τον προσδιορισμό του  για εξωγενώς δεδομένα  
και , ενώ συνεπάγεται ότι το κατά Marx ποσοστό υπεραξίας (ή, αλλιώς 
ειπωμένο, ο κατά Marx βαθμός εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης) 

                                     (6) 

ισούται με 1 ή 100%.  
 Το ιερογλυφικό διαμορφώνεται, επομένως, ως εξής: Γιατί η 
«χρησιμοποίηση των μηχανών για την παραγωγή υπεραξίας», η οποία 
συνεπάγεται τη μείωση του  , να μην διέπεται από τη συνθήκη (5) και, 
επομένως, γιατί η πράγματι ισχύουσα τιμή του ποσοστού υπεραξίας να μην 
ισούται, πάντοτε, με τη μεγιστοποιούσα την υπεραξία ανά μονάδα 

 
6 Αυτή η τελευταία συνθήκη, δηλαδή σε όρους ελαστικότητας, δεν αποτελεί παρά ειδική έκφραση 
γενικότερου μαθηματικο-οικονομικού νόμου, ο οποίος διατυπώθηκε κατά πρώτον από τον Cournot 
(1838, pp. 52-62). Ανεξαρτήτως, και εντός άλλου αναλυτικού πλαισίου, ο Thünen (1850) είχε 
υποστηρίζει ότι το βέλτιστο επίπεδο του ωρομισθίου («φυσικό ωρομίσθιο») δίνεται από την εξίσωση: 

   

όπου το  παριστά το «ωρομίσθιο επιβίωσης». Άρα, το  συνιστά το γεωμετρικό μέσο των  και 

. Σύμφωνα με την ανάλυση του Thünen, εάν το ισχύον στην αγορά ωρομίσθιο ισούται με το ως 

άνω «φυσικό ωρομίσθιο», τότε ο προλετάριος είναι αδιάφορος ανάμεσα στο εάν θα συνεχίσει να είναι 
προλετάριος ή θα επιλέξει να μετατραπεί  σε κεφαλαιοκράτη (για τη θέση του Marx σχετικά με μία 
όψη της όλης θεώρησης του Thünen, βλέπε Μαρξ, [1867] 1978, σελ. 643, υποσημείωση 77α). Υπάρχει 
κάτι λάθος εδώ; 

2 1(1 )M a a A b-= - -
1(1 )v a A -º -

vb
1

L vp -=

a
1/ 1 2 (1 )dM da a A b-= - -

2 2 1/ 2(1 ) 0d M da A b-= - - <

1(1 )(2 )a A b -= -

L 2bp =

1Ma-

a
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M 1 1(1 )(4 ) 8A b - -- =
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b
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ακαθάριστου προϊόντος τιμή του, ήτοι με 100%; Με άλλα λόγια, εάν «η 
παραγωγή της υπεραξίας είναι ο καθοριστικός σκοπός της κεφαλαιοκρατικής 
παραγωγής», τότε γιατί οι κεφαλαιοκράτες να μην εφαρμόζουν, κατά τη 
μηχανοποίηση της παραγωγής, τη συνθήκη (5); 
 

 
                        Αύξουσα μηχανοποίηση της παραγωγής 

 
Σχήμα 1. Η υπεραξία ανά μονάδα ακαθάριστου προϊόντος ως συνάρτηση της μηχανοποίησης 
της παραγωγής  
 
 
2.2. Νόμος της πτωτικής τάσης ή της αναπόφευκτης πτώσης του ποσοστού 
κέρδους; 
Επί της ουσίας, η προαναφερθείσα επισήμανση του Marx επαναλαμβάνεται στο 
15ο κεφάλαιο του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου», το οποίο έχει τίτλο: 
«Ανάπτυξη των Εσωτερικών Αντιφάσεων του Νόμου [της Τάσης του 
Ποσοστού του Κέρδους να Πέφτει]». Εκεί, ωστόσο, αναπτύσσονται περαιτέρω 
οι συνεπαγωγές της, διότι συσχετίζεται με τη διαχρονική κίνηση του ποσοστού 
κέρδους:  

 
Στο βαθμό που η ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης [της εργασίας] 
μειώνει το πληρωμένο μέρος της χρησιμοποιούμενης εργασίας, 
ανεβάζει την υπεραξία, γιατί ανεβάζει το ποσοστό της. Στο βαθμό, 
ωστόσο, που μειώνει τη συνολική μάζα της εργασίας που 
χρησιμοποιεί ένα δοσμένο κεφάλαιο, μειώνει τον άλλο παράγοντα, 
τον αριθμό των εργατών, με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιαστεί το 
ποσοστό της υπεραξίας, για να βρεθεί η μάζα της [δηλαδή, η μάζα τής 
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υπεραξίας].7 Δύο [2] εργάτες, που εργάζονται 12 ώρες την ημέρα, δεν 
μπορούν να δώσουν την ίδια μάζα υπεραξίας, που δίνουν 24 εργάτες, 
που εργάζονται μόνο 2 ώρες ο καθένας, ακόμα κι αν μπορούσαν να 
ζουν με τον αέρα μόνο και δεν θα χρειάζονταν επομένως να 
εργαστούν καθόλου για τον εαυτό τους.8 Έτσι, λοιπόν, η ισοστάθμιση 
του μειωμένου αριθμού των εργατών με την αύξηση του βαθμού 
εκμετάλλευσης της εργασίας [της εργασιακής δύναμης] έχει ορισμένα 
αξεπέραστα όρια. Γι’ αυτό μπορεί βέβαια να επιβραδύνει την πτώση 
του ποσοστού του κέρδους, όχι όμως και να την εξαλείψει. Με την 
ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής πέφτει λοιπόν το 
ποσοστό του κέρδους, ενώ ανεβαίνει η μάζα του, μαζί με την 
αυξανόμενη μάζα του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου. (Μαρξ, [1894] 
1978, σελ. 313) 
 

 Κατά τον Lenin, η σχετική ανάλυση του Marx συνοψίζεται ως εξής:  
  

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σημαίνει πιο γοργή 
αύξηση του σταθερού κεφαλαίου σε σύγκριση με το μεταβλητό. Και 
επειδή η υπεραξία αποτελεί συνάρτηση μόνο του μεταβλητού 
κεφαλαίου, είναι ευνόητο ότι το ποσοστό κέρδους (η σχέση της 
υπεραξίας προς όλο το κεφάλαιο και όχι μόνο προς το μεταβλητό του 
μέρος) έχει τάση προς πτώση. (Λένιν, 1915, σελ. 67 – πρόσθετη 
έμφαση) 
  

 Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση ορισμού του ποσοστού υπεραξίας 
(βλέπε εξίσωση (6)), η υπεραξία ανά μονάδα ακαθάριστου προϊόντος (βλέπε 
εξίσωση (1)) δύναται να εκφραστεί ως εξής:  
                      (7) 

όπου το  ισούται με το λόγο της συνολικής υπεραξίας προς την 

εργασιακή αξία του καθαρού προϊόντος. Έτσι, το ποσοστό κέρδους, , δύναται 
να εκφραστεί ως εξής: 
                                

ή 
        (8) 

ή, τελικά, 

   (9)    

 
7 Διάβαζε: «[…] πρέπει να πολλαπλασιαστεί ο λόγος της μάζας της υπεραξίας προς την [εργασιακή] 
αξία του καθαρού προϊόντος [η οποία ισούται, εδώ, με «τον αριθμό των εργατών»] […]». Διότι, κατά 
τον Marx, η μάζα της υπεραξίας ισούται με το γινόμενο του ποσοστού υπεραξίας επί το συνολικό 
μεταβλητό κεφάλαιο (βλέπε 9ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου», σελ. 318). 
8 Εν αντιθέσει με το προαναφερθέν αριθμητικό παράδειγμα του Marx (υποσημείωση 5 του παρόντος 
κειμένου), αυτό το αριθμητικό παράδειγμα είναι, εμφανώς, ελλιπές. Έτσι, είναι ζήτημα εάν πρόκειται 
για αβλεψία του ίδιου του Marx ή του επιμελητή-εκδότη των χειρογράφων του 3ου τόμου του 
«Κεφαλαίου», δηλαδή του Engels. 

1[ (1 ) ]M m m a-= +
1(1 )m m -+

r

1( )r M vA vba -= +

1 1 1 1
C[ (1 ) ]r Ma mp- - - -= + +

1
C C[ (1 ) ]r m m p p-= + +
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όπου το  παριστά την παραγωγικότητα του κεφαλαίου (ή των 

μέσων παραγωγής), δηλαδή το λόγο του καθαρού προϊόντος προς τη ποσότητα 
των χρησιμοποιούμενων μέσων παραγωγής. 
 Δεδομένου ότι , από την εξίσωση (7) έπεται ότι , και 

επειδή το  μειώνεται με τη μηχανοποίηση της παραγωγής, έπεται ότι το  
μειώνεται μακροχρονίως (βλέπε Σχήμα 1), ακόμα και εάν το ποσοστό 
υπεραξίας τείνει στο συν άπειρο.9  
 Οπότε το ιερογλυφικό είναι:  
(i). Η εν λόγω μείωση του συνεπάγεται ότι το ποσοστό κέρδους (βλέπε 
εξίσωση (8)) κατανάγκην μειώνεται (ή, έστω, τείνει να μειώνεται) 
μακροχρονίως; 
(ii). Ή, μήπως, ο Marx προϋποθέτει (ή, έστω, οφείλει να προϋποθέσει ή να 
αποδείξει) ότι, με τη μηχανοποίηση της παραγωγής, η παραγωγικότητα του 
κεφαλαίου μειώνεται συνεχώς και τείνει στο 0; Σε αυτή την περίπτωση, το 
ποσοστό κέρδους θα έτεινε να μειώνεται, ενώ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
το  κατανάγκην μειώνεται μακροχρονίως, θα συναγόταν ότι το ποσοστό 
κέρδους κατανάγκην θα μειωνόταν μακροχρονίως. Άρα, εν αντιθέσει με ό,τι 
κατά κανόνα υποστηρίζεται από διάφορους μελετητές (περιλαμβανομένου, 
όπως είδαμε, του Lenin) δεν θα είχαμε ένα «νόμο της πτωτικής τάσης του 
ποσοστού κέρδους» αλλά ένα νόμο της «αναπόφευκτης πτώσης του ποσοστού 
κέρδους μακροχρονίως».  

(iii). Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι  και, άρα,  (βλέπε 

εξίσωση (9)), μήπως όταν η παραγωγικότητα του κεφαλαίου μειώνεται 
συνεχώς και τείνει στο 0, η συνεχής αύξηση, έως απειρισμού, του ποσοστού 
υπεραξίας δύναται να καθυστερήσει την εκδήλωση της πτώσης του ποσοστού 
κέρδους αλλά όχι, τελικά, και να την αναιρέσει;10 
(iv). Άρα, τελικά, μήπως ο μαρξικός νόμος της μακροχρονίως πτωτικής 
κίνησης του ποσοστού κέρδους δεν θεμελιώνεται στη μακροχρόνια μείωση της 
υπεραξίας ανά μονάδα ακαθάριστου προϊόντος ή και στη συνεχώς αυξανόμενη 
οργανική σύνθεση του κεφαλαίου (όπως κατά κανόνα υποστηρίζεται από 

 
9 Αυξανομένου του , αυξάνεται το , και τείνει στο 1 του  τείνοντος στο συν άπειρο. 

Έτσι, του  τείνοντος στο συν άπειρο, το  τείνει στο .  
10 Αποδεικνύεται ότι, όταν αυξάνεται το ποσοστό υπεραξίας και μειώνεται η παραγωγικότητα του 
κεφαλαίου, η μερική ελαστικότητα του ποσοστού κέρδους ως προς το ποσοστό υπεραξίας μειώνεται, 
ενώ η μερική ελαστικότητα του ποσοστού κέρδους ως προς την παραγωγικότητα του κεφαλαίου 
αυξάνεται. Και όταν απειρίζεται το ποσοστό υπεραξίας, η κατά σειρά πρώτη ελαστικότητα τείνει στο 0, 
ενώ η κατά σειρά δεύτερη ελαστικότητα τείνει στο 1: ως εκ τούτου, ο ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής 
του ποσοστού κέρδους τείνει στον ποσοστιαίο ρυθμό μείωσης της παραγωγικότητας του κεφαλαίου 
(βλέπε Μαριόλης, 2010, Δοκίμιο 10, Ενότητα 3.4.1).   

1
C (1 )A Ap -º -

1(1 ) 1m m -+ £ M a£
a M
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1
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διάφορους μελετητές, περιλαμβανομένου, όπως είδαμε, του Lenin) αλλά στην 
έως μηδενισμού συνεχή μείωση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου;11 
  
 

 
 

Ο Lenin (στα αριστερά) σε παρτίδα σκάκι με τον Alexander Aleksandrovich Bogdanov, στο 
πλαίσιο μίας ιστορικής συνάντησής τους, η οποία διοργανώθηκε από τον Maxim Gorky, στο 

Capri της Ιταλίας, τον Απρίλιο του 1908. 
 
 
 Στο κεφάλαιο 13 («Ο Νόμος [της Τάσης του Ποσοστού του Κέρδους να 
Πέφτει] σαν [ως] τέτοιος») του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου» γράφεται: 
 

Το ποσοστό του κέρδους θα πέσει, παρά το αυξημένο ποσοστό της 
υπεραξίας […] γιατί η υψηλότερη σύνθεση του κεφαλαίου εκφράζεται 
στο ξεχωριστό εμπόρευμα έτσι, που το μέρος εκείνο της αξίας του, το 
οποίο αντιπροσωπεύει γενικά τη νέα εργασία που προστέθηκε, 
μικραίνει σε σχέση με το μέρος εκείνο της αξίας που αντιπροσωπεύει 
την πρώτη ύλη, τη βοηθητική ύλη και τη φθορά του παγίου 
κεφαλαίου. (Μαρξ, [1894] 1978, σελ. 286)12 

 
 Και, τέλος, σε εκείνο το τμήμα του «Θεωρίες για την Υπεραξία», όπου 
Marx σχολιάζει κριτικά το βιβλίο του A.-E. Cherbuliez, με τίτλο Richesse ou 
Pauvreté (1841), τονίζεται:  

 
11 Βλέπε Μαριόλης (2018, σσ. 12-15). Επίσης, εκεί αποδεικνύεται ότι, εν αντιθέσει με την εποχή του 
Marx, ο ύστερος, από το 1910-1920 και μετά, κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής διέπεται από το 
νόμο της ανοδικής κίνησης του ποσοστού κέρδους. 
12 Ίδια, επί της ουσίας, διατύπωση βρίσκεται στις σσ. 330-331 του ιδίου τόμου. 
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Φαίνεται να διαισθανόταν [ο Cherbuliez] ότι η μάζα της 
χρησιμοποιούμενης ζωντανής εργασίας μειώνεται σχετικά, σε 
σύγκριση με τη χρησιμοποιούμενη παρωχημένη εργασία, μολονότι 
αυξάνει απόλυτα, και ότι γι’ αυτό πρέπει να μειώνεται το ποσοστό του 
κέρδους. Η διαίσθηση αυτή όμως δεν είναι εκείνο που επικρατεί. 
(Μαρξ, [1862-1863] 1985, τ. 3, σελ. 429)13 
 

 Με τι ισούται ο λόγος «της νέας εργασίας που προστέθηκε» προς «το 
μέρος εκείνο της αξίας που αντιπροσωπεύει την πρώτη ύλη, τη βοηθητική ύλη 
και τη φθορά του παγίου κεφαλαίου» ή, αντιστοίχως, ο λόγος «της μάζας της 
χρησιμοποιούμενης ζωντανής εργασίας» προς «τη χρησιμοποιούμενη 
παρωχημένη εργασία»;14 
 
2.3. Νόμοι διατήρησης της αξίας και της υπεραξίας; 
Επιστρέφοντας στο 9ο κεφάλαιο του 1ου τόμου του «Κεφαλαίου», διαβάζουμε: 
 

Όταν είναι δοσμένη η αξία της εργατικής δύναμης [εργασιακής 
δύναμης] και ίσος ο βαθμός εκμετάλλευσής της, οι μάζες της αξίας 
και της υπεραξίας που παράγονται από διάφορα κεφάλαια είναι 
απευθείας ανάλογες προς τα μεγέθη των μεταβλητών συστατικών 
μερών αυτών των κεφαλαίων, δηλ. των συστατικών τους μερών που 
έχουν μετατραπεί σε ζωντανή εργατική δύναμη [εργασιακή δύναμη]. 
Ο νόμος αυτός αντιφάσκει ολοφάνερα με όλη την πείρα τη 
στηριγμένη στην εξωτερική επισκόπηση των φαινομένων. Ο καθένας 
ξέρει πως αυτό δε σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης μπαμπακοκλωστηρίου, 
που, αν πάρουμε υπόψη τα ποσοστά του συνολικά 
χρησιμοποιουμένου κεφαλαίου, χρησιμοποιεί σχετικά πολύ σταθερό 
και λίγο μεταβλητό κεφάλαιο, βγάζει μικρότερο κέρδος ή υπεραξία 
από ένα φούρναρη, που βάζει σε κίνηση σχετικά πολύ μεταβλητό και 
λίγο σταθερό κεφάλαιο. Για τη λύση αυτής της φαινομενικής 
αντίφασης χρειάζονται ακόμα πολλοί ενδιάμεσοι κρίκοι, όπως από 
την άποψη της στοιχειώδους άλγεβρας χρειάζονται πολλοί ενδιάμεσοι 
κρίκοι για να καταλάβουμε ότι το 0/0 μπορεί να αποτελεί πραγματικό 
μέγεθος. (σελ. 321) 
 

 Πώς λύνεται, τελικά, αυτή η «φαινομενική αντίφαση», και ποιες είναι – 
ενδεχομένως – οι σχέσεις της με τα ως άνω δύο ιερογλυφικά; Οι αναπτύξεις 
του Marx στο Δεύτερο Τμήμα του 3ου τόμου του «Κεφαλαίου», οι οποίες 
πραγματεύονται τη λεγομένη «μετατροπή» του «κέρδους σε μέσο κέρδος» και, 

 
13 Βλέπε, επίσης, Μαρξ ([1857-1858] 1989-1992, τόμος Β, σσ. 573-574 και 585-586). 
14 Περαιτέρω, ας σημειωθεί ότι, όταν  (πλήρης αυτοματοποίηση της παραγωγής), δεν υφίσταται 
υπεραξία, αλλά το ποσοστό κέρδους ισούται με την παραγωγικότητα του κεφαλαίου και, επομένως, 
είναι θετικό στο βαθμό όπου ισχύει . Σε αυτήν την περίπτωση παράγονται θετικά κέρδη (δηλαδή, 
η τιμή του υπεπροϊόντος είναι θετική), ενώ δεν παράγεται υπεραξία. Αλλά αυτό είναι ιερογλυφικό 
άλλης τάξης (βλέπε Μαριόλης, 2012). 

0a =
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ταυτοχρόνως, των «εργασιακών αξιών των εμπορευμάτων στις τιμές 
παραγωγής τους», δίνουν τη λύση;  
 Ο Engels, στον Πρόλογο της 1ης έκδοσης του 2ου τόμου του 
«Κεφαλαίου», υποστήριξε ότι: 
 

Σύμφωνα με το νόμο της αξίας του Ρικάρντο, δυο κεφάλαια που 
χρησιμοποιούν ίση ποσότητα ζωντανής εργασίας με ίση πληρωμή, 
παράγουν, με αμετάβλητους όλους τους άλλους όρους, σε ίσα χρονικά 
διαστήματα προϊόντα ίσης αξίας, καθώς επίσης ίσο μέγεθος υπεραξίας 
ή κέρδους. Αν όμως χρησιμοποιούν άνισες ποσότητες ζωντανής 
εργασίας, δεν μπορούν να παράγουν ίσο μέγεθος υπεραξίας ή, όπως 
λένε οι ρικαρντιανοί, κέρδους. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει 
το αντίθετο. Πράγματι, ίσα κεφάλαια παράγουν κατά μέσον όρο σε 
ίσα χρονικά διαστήματα ίσα κέρδη, άσχετα από το αν χρησιμοποιούν 
λίγη ή πολλή ζωντανή εργασία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αντίφαση με 
το νόμο της αξίας, που την είχε διαπιστώσει κιόλας ο Ρικάρντο και 
που κι αυτήν η σχολή του στάθηκε ανίκανη να τη λύσει. Και ο 
Ροντμπέρτους δεν μπορούσε να μη δει αυτή την αντίφαση. Αντί όμως 
να τη λύσει, τη μετατρέπει σε μία από τις αφετηρίες της ουτοπίας του. 
(«Zur Erkenntnis etc.», σελ. 131). Την αντίφαση αυτή την είχε λύσει 
κιόλας ο Μαρξ στο χειρόγραφο «Zur Kritic etc.»· σύμφωνα με το 
σχέδιο του «Κεφαλαίου» η λύση ακολουθεί στο ΙΙΙ Βιβλίο [δηλαδή, 
στον 3ο τόμο του «Κεφαλαίου»]. Ως την έκδοσή του θα περάσουν 
ακόμα κάμποσοι μήνες. Επομένως, οι οικονομολόγοι, που βλέπουν 
στον Ροντμπέρτους τη μυστική πηγή και έναν ανώτερο πρόδρομο του 
Μαρξ, έχουν εδώ μιαν ευκαιρία να δείξουν, τι μπορεί να προσφέρει η 
ροντμπερτιανή οικονομολογία. Αν αποδείξουν, πώς μπορεί και πρέπει 
να διαμορφώνεται ένα ίσο μέσο ποσοστό κέρδους όχι μόνο χωρίς να 
παραβιάζεται ο νόμος της αξίας, αλλά αντίθετα πάνω στη βάση του 
νόμου αυτού, τότε θα τα ξαναπούμε μαζί τους. Στο μεταξύ ας 
ευαρεστηθούν να βιαστούν. […] Όταν εκδοθεί αυτό το ΙΙΙ Βιβλίο 
λίγος λόγος θα γίνεται πια για κάποιον οικονομολόγο Ροντμπέρτους. 
(Μαρξ, [1885] 1978, σσ. 17-18) 
 

 Τέλος, o Lenin τοποθετείται, σχετικά, ως εξής: 
 
Στον III τόμο του «Κεφαλαίου» λύνεται το πρόβλημα του 
σχηματισμού του μέσου ποσοστού κέρδους με βάση το νόμο της 
αξίας. Μεγάλη πρόοδος που πραγματοποιήθηκε από την οικονομική 
επιστήμη χάρη στον Μαρξ είναι ότι η ανάλυση γίνεται απ' τη σκοπιά 
μαζικών οικονομικών φαινομένων, του συνόλου της κοινωνικής 
οικονομίας και όχι απ' τη σκοπιά ξεχωριστών περιπτώσεων ή της 
εξωτερικής όψης του συναγωνισμού, όπου περιορίζεται συχνά η 
χυδαία πολιτική οικονομία ή η σύγχρονη «θεωρία της οριακής 
ωφελιμότητας». Στην αρχή, ο Μαρξ αναλύει την προέλευση της 
υπεραξίας και έπειτα περνάει πια στο χωρισμό της σε κέρδος, τόκο 
και γαιοπρόσοδο. Το κέρδος είναι η σχέση της υπεραξίας προς το 
σύνολο του κεφαλαίου που έχει τοποθετηθεί στην επιχείρηση. Ένα 
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κεφάλαιο με «υψηλή οργανική σύνθεση» (δηλαδή με υπεροχή του 
σταθερού κεφαλαίου απέναντι στο μεταβλητό, σε κλίμακα ανώτερη 
από τον κοινωνικό μέσο όρο) δίνει ποσοστό κέρδους κάτω από το 
μέσο όρο. Ένα κεφάλαιο με «χαμηλή οργανική σύνθεση» δίνει 
ποσοστό κέρδους πάνω από το μέσο όρο. Ο συναγωνισμός ανάμεσα 
στα κεφάλαια, το ελεύθερο πέρασμά τους από τον ένα κλάδο στον 
άλλο, οδηγεί και στις δυο περιπτώσεις στο μέσο ποσοστό κέρδους. Το 
άθροισμα των [εργασιακών] αξιών όλων των εμπορευμάτων μιας 
ορισμένης κοινωνίας συμπίπτει με το άθροισμα των τιμών των 
εμπορευμάτων, σε κάθε όμως επιχείρηση και σε κάθε κλάδο 
παραγωγής χωριστά τα εμπορεύματα, με την επίδραση του 
συναγωνισμού, δεν πωλούνται σύμφωνα με την [εργασιακή] αξία 
τους, αλλά σύμφωνα με τις τιμές παραγωγής (ή παραγωγικές τιμές) 
που είναι ίσες με το κεφάλαιο που ξοδεύτηκε συν το μέσο κέρδος. 
Έτσι, το πασίγνωστο και αδιαφιλονίκητο γεγονός της απόκλισης των 
τιμών από τις [εργασιακές] αξίες και της εξίσωσης των κερδών 
εξηγήθηκε πέρα για πέρα από τον Μαρξ με βάση το νόμο της αξίας, 
γιατί το άθροισμα των [εργασιακών] αξιών όλων των εμπορευμάτων 
συμπίπτει με το άθροισμα των τιμών. Η αναγωγή όμως της 
(κοινωνικής) αξίας σε (ατομικές) τιμές δε γίνεται με τρόπο απλό και 
άμεσο, αλλά με πολύ πολύπλοκο τρόπο: είναι εντελώς φυσικό ότι σε 
μια κοινωνία σκόρπιων εμπορευματοπαραγωγών, που συνδέονται 
μόνο μέσω της αγοράς, η νομοτέλεια δεν μπορεί να εκδηλώνεται 
παρά μόνο σαν μέση, κοινωνική, μαζική νομοτέλεια, με την 
αλληλοαπόσβεση των ατομικών αποκλίσεων προς τη μια ή την άλλη 
πλευρά. (Λένιν, 1915, σσ. 66-67) 
 

 Πράγματι, εάν, όπως επιχείρησε να αποδείξει ο Marx, στον 3ο τόμο του 
«Κεφαλαίου», ίσχυαν τα εξής:  
(i) το άθροισμα των εργασιακών αξιών όλων των εμπορευμάτων ισούται με το 
άθροισμα των τιμών παραγωγής τους (ή, για την ακρίβεια, η εργασιακή αξία 
του ακαθάριστου προϊόντος της οικονομίας ισούται με την τιμή παραγωγής 
του), και  
(ii) η συνολική υπεραξία της οικονομίας ισούται με την τιμή παραγωγής του 
υπερπροϊόντος της οικονομίας (δηλαδή, με το άθροισμα όλων των 
επιχειρηματικών κερδών, των τόκων και των (γαιο-) προσόδων, 
αποτιμημένων σε τιμές παραγωγής), τότε: 
το «πρόβλημα του σχηματισμού του μέσου ποσοστού κέρδους» θα μπορούσε 
(δεν θα ήταν εξαρχής αβάσιμο) να «εξηγηθεί με βάση το νόμο της 
[εργασιακής] αξίας».  
 Το ακανθώδες ζήτημα είναι, όμως, ότι, όπως διασαφηνίστηκε πλήρως 
μετά τον Sraffa (1960), αυτοί οι δύο «νόμοι διατήρησης της αξίας και της 
υπεραξίας» του Marx ισχύουν μόνο σε τετριμμένες, μη-ρεαλιστικές ή, τέλος, 



14 

 

εξαιρετικές περιπτώσεις (αναλυτικά, βλέπε Steedman, 1977, 1985, Kurz and 
Salvadori, 1995, Chaps. 4 and 13).15  
  
 

 
 

Το εξώφυλλο της 1ης έκδοσης (1977) του βιβλίου του Ian Steedman, “Marx after Sraffa”. 
Είναι, άραγε, παράδοξο ότι σε μία αγορά, όπως η ελληνική, όπου η Μαρξολογία δεν έχει πάει 

και τόσο άσχημα, αυτό το βιβλίο όχι μόνο δεν έχει μεταφραστεί αλλά και αγνοείται; 
 
 
 Άραγε, ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του ζητήματος για τις θεωρίες του 
Marx περί: (i) εμπορευματικού κεφαλαίου-εμπορικού κέρδους, (ii) τοκοφόρου 
κεφαλαίου-τόκου-επιτοκίου, και (iii) διαφορικής και απόλυτης (γαιο-) 
προσόδου, οι οποίες συγκροτούνται στα υπόλοιπα Τμήματα (4 έως και 6) του 
3ου τόμου του «Κεφαλαίου»; Η ισχύς των προαναφερθέντων δύο «νόμων 
διατήρησης της αξίας και της υπεραξίας» αποτελεί ή δεν αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση της ευστάθειας αυτών των τριών θεωριών του Marx; (βλέπε και 
Λένιν, 1901-1907, σσ. 114-125). 
 
3. Μαθηματικά και Αριστερολογία 
Μηδέν διά μηδέν, παράγωγος συνάρτηση, μεγιστοποίηση, μερικές 
ελαστικότητες, ποσοστιαίοι ρυθμοί μεταβολής, φράγματα, όρια, άπειρο, 

 
15 Το 1998 πρωτοδημοσίευσα και παρουσίασα σε ένα συνέδριο μία λύση του λεγομένου «προβλήματος 
του μετασχηματισμού των εργασιακών αξιών σε τιμές», η οποία βασιζόταν σε μία νέα, τότε, 
ανασυγκρότηση της μαρξικής έννοιας της «κοινωνικής και αφηρημένης εργασίας» και, άρα, της 
«εργασιακής αξίας» (βλέπε Μαριόλης, 2010, Δοκίμια 7 έως και 9). Εάν κρίνω από το γεγονός ότι 
κάποιοι, εκ βορείων προαστίων ορμώμενοι, κύριοι έσπευσαν να πλασάρουν στη «μαρξιστική» αγορά 
αυτή τη λύση για δική τους, τότε θα πρέπει να θεωρήσω ότι ήταν μία λύση που άρεσε. Τουλάχιστον σε 
εκείνους.   



15 

 

κεφάλαιο-μεταβλητή έναντι κεφαλαίου-σταθεράς, «μετατροπή» μετρημένου σε 
εργασία διανύσματος (εργασιακές αξίες των εμπορευμάτων) σε διάνυσμα 
μετρημένο σε χρήμα (τιμές παραγωγής των εμπορευμάτων): Η 
αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών χωρίς το βιτριόλι της επιστήμης των 
Μαθηματικών θα ήταν Θαύμα Θαυμάτων. 
 Δεν είναι, λοιπόν, προϊόντα της τύχης ούτε ότι ο Marx μελέτησε επί 
μακρόν κλάδους αυτής της επιστήμης ούτε ότι η Αριστερολογία (αντι-
καπιταλιστική και αντι-αντι-καπιταλιστική, αντι-εξουσιαστική και αντι-αντι-
εξουσιαστική, κομμουνιστική και αντι-κομμουνιστική κ.ο.κ.) τόσο 
κοντοστέκεται στα Ιερογλυφικά της Υπεραξίας όσο στρέφεται και στις 
μαθηματικές μελέτες του Marx: επ’ ουδενί! Ένα détournement τμήματος των 
υποσημειώσεων 32, του Πρώτου Μέρους, και 202, του Τρίτου Μέρους, του 
1ου τόμου του «Κεφαλαίου» δίνει: 
 

Η Αριστερολογία, κλάδος της οποίας είναι η Μαρξολογία, δεν 
στριφογυρίζει ούτε καν μέσα στη φαινομενική αλληλουχία. Αναμασά 
φύρδην μίγδην, και πάντα από την αρχή, κάποια εκ των υλικών, τα 
οποία έχουν από καιρό προσφέρει οι Marx-Engel, καθώς και 
ορισμένοι εκ των πρώτων-ιστορικών μαθητών τους, 
παρασκευάζοντας μία χαοτική πλην καταπραϋντική για τις/τους 
Αριστερούς ερμηνεία σπουδαιοφανών περιστατικών της παγκόσμιας 
παρελθούσης, παρούσης και μελλούσης ζωής, προσαρμοσμένη στις 
επιούσιες ανάγκες του Αριστερού, οι οποίες είναι τόσο εκλεπτυσμένες 
ώστε δεν περιλαμβάνουν το μεροκάματο. Ως Αρχιμήδηδες από την 
ανάποδη, οι Αριστερολόγοι νομίζουν ότι βρήκαν το σημείο στήριξης: 
όχι για να μετακινήσουν τον κόσμο, αλλά για να σταματήσουν την 
κίνησή του. 
 

 Όπως το μηδέν εις τη δύναμη του μηδενός, 00 , άλλοτε είναι ίσο με το 1 
και άλλοτε είναι απροσδιόριστο, έτσι και η Αριστερολογία. Ιδωμένη από 
αφηρημένη, υψηλή οπτική γωνία, εμφανίζεται ως άλογη και κομφουζιονιστική, 
ενώ από τη σκοπιά του εγχειρήματος της ιδεολογικο-πολιτικής διαιώνισης του 
υφιστάμενου τρόπου παραγωγής βρίσκεται ως ανεκτίμητη. 
 
4. Οι Ινδικές Εκδόσεις των «Μαθηματικών Χειρογράφων» του Marx 
Οι πιο πλήρεις, έως σήμερα, εκδόσεις των «Μαθηματικών Χειρογράφων» του 
Marx είναι οι ινδικές: η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1994, και η δεύτερη 
(αναθεωρημένη και συμπληρωμένη) το 2019, ενώ και οι δύο έχουν γίνει από 
τον Pradip Baksi,16 και είναι στην αγγλική γλώσσα. Η έκδοση του 1994 είναι 
ελεύθερα διαθέσιμη, και περιλαμβάνει μία συλλογή σημαντικών και γενικά 

 
16 Βλέπε http://independent.academia.edu/PradipBaksi/CurriculumVitae, και 
https://independent.academia.edu/PradipBaksi (ανακτήθηκαν στις 27 Αυγούστου 2019). 
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δυσεύρετων, σχετικών, άμεσα ή και έμμεσα, εργασιών από Συμβουλιακούς 
(Soviet) Μαθηματικούς.17 Θα προτρέπαμε την/τον αναγνώστη να ξεκινήσει τη 
μελέτη της έκδοσης (εκδόσεων) από την εικονοκλαστική εργασία του μαθητή 
τού Andrey Nikolaevich Kolmogorov και Καθηγητή Μαθηματικής Λογικής 
και Θεωρίας Αλγορίθμων Vladimir Andreyevich Uspensky (1930-2018),18 η 
οποία έχει τίτλο: «Αναστοχασμοί σε Επτά Θέματα της Φιλοσοφίας των 
Μαθηματικών (Reflections on Seven Themes of Philosophy of Mathematics)» 
(pp. 503-540). Τέλος, να λάβει υπόψη τον κατάλογο τυπογραφικών 
σφαλμάτων, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος του αρχείου της πρώτης ινδικής 
έκδοσης. 
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