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Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ MEGA² ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

του Γιώργου Μεταξά 
 
1. Η συνολική έκδοση των έργων των Marx και Engels  
   (Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA²).1 
 
Η έκδοση της MEGA² (Marx-Engels Gesamtausgabe, 2η περίοδος) ξεκίνησε το 1975 
από κοινού στη Μόσχα και στο Ανατολικό Βερολίνο από τα αντίστοιχα κοµµατικά 
ιδρύµατα µελέτης του µαρξισµού - λενινισµού. Με την ευθύνη τους κυκλοφόρησαν 
µέχρι το 1990 47 τόµοι. Το 1990 µεταφέρθηκε η ευθύνη της έκδοσης στο Διεθνές 
Ίδρυµα Μαρξ-Ένγκελς στο Άµστερνταµ (Internationale Marx-Engels Stiftung, IMES), 
που ανέλαβε να συνεχίσει την έκδοση σε διεθνή συνεργασία ως καθαρά ακαδηµαϊκή 
έκδοση, χωρίς κοµµατικούς στόχους. Το 1993 δηµοσιοποιήθηκε η νέα εκδοτική 
κατεύθυνση, που αφορούσε τον σχολιασµό, όπου ο εκδότης θα έπρεπε να αποφεύγει 
όσο το δυνατόν υποκειµενικές αξιολογήσεις.  

Η MEGA² έχει άλλες εκδοτικές αρχές από τα MEW:2 Πληρότητα (όλα τα 
παραδοµένα κείµενα), πιστότητα (ορθογραφία, πρωτότυπη γλώσσα),3 παρουσίαση της 
εξέλιξης των κειµένων (σε εκτύπωση και σε χειρόγραφες παραλλαγές), συστηµατικός 
ιστορικός κριτικός σχολιασµός και εκτεταµένος κατάλογος πηγών. 

 
  

                                                
1 Το κείµενο αυτής της ενότητας 1. περιέχει µέρη της εργασίας του Rolf Hecker 2013 για τη MEGA². 
Βλ. επίσης Hecker 1998. Την απόδοση της MEGA ως Έκδοση απάντων των Karl Marx και Friedrich 
Engels, που εισήγαγε η έκδοση στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΚΨΜ του πρώτου τόµου του Κεφαλαίου, 
δεν τη θεωρώ ιδιαίτερα δόκιµη. Για τη µετάφραση αυτή (Θ. Γκιούρα) αξίζει να σηµειώσουµε τα εξής: 
1) Δεν αποτελεί απόδοση στα ελληνικά κάποιου τόµου της MEGA2. Όπως µπορεί να αντιληφθεί ο 
αναγνώστης από την ηλεκτρονική έκδοση της MEGA2 (https://mega.nz/#F!VoZnVA7C!CuP6XzGG-
pgDNrtSM1ZkCw), δεν υπάρχει κάποιος τόµος που να περιέχει αυτά που συµπεριελήφθησαν στην εν 
λόγω µετάφραση. Πέραν αυτού, κάθε τόµος της MEGA2 περιέχει ένα πρόσθετο τόµο επιµέλειας, ή τόµο-
συµπλήρωµα (“Apparat”, βλ. παρακάτω), που στην ελληνική µετάφραση δεν υπάρχει. 
2) Το βασικό κείµενο που µεταφράστηκε είναι η δεύτερη έκδοση του Κεφαλαίου του 1872 (τόµος 
MEGA2 ΙΙ/6), η οποία το 1890 επανεκδόθηκε από τον Ένγκελς µε µικρές φιλολογικές διορθώσεις: 
MEGA2 ΙΙ/10, και η οποία (MEGA2 ΙΙ/10) κυκλοφορεί επίσης ως MEW 23 (βλ. υποσηµείωση 2).  
3) Ο τόµος αυτός (MEGA2 ΙΙ/10 χωρίς “Apparat”, ή MEW 23) κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες στα 
ελληνικά, σε µετάφραση Π. Μαυροµµάτη. 
4) Στη µετάφραση Γκιούρα έχουν προστεθεί κάποια Παραρτήµατα, που δεν περιέχονται στη µετάφραση 
Μαυροµµάτη. Αυτά είναι: 
α) Το κεφάλαιο 1 και το παράρτηµα «Η αξιακή µορφή» από την πρώτη έκδοση του Κεφαλαίου του 1867 
(δηλαδή από τον τόµο MEGA2 II.5). Αυτό το κείµενο εκδόθηκε στα ελληνικά το 1991 ως αυτοτελές 
βιβλίο µε τίτλο Εµπόρευµα και χρήµα από τις εκδόσεις Κριτική, σε εξαιρετική µετάφραση και επιµέλεια 
του Γιώργου Σταµάτη. 
β) Το ανέκδοτο 6ο κεφάλαιο «Αποτελέσµατα της άµεσης διαδικασίας παραγωγής» (περιέχεται στον 
τόµο MEGA2 II.4.1:  24 επ.).  Αυτό το κείµενο εκδόθηκε στα ελληνικά το 1984 ως αυτοτελές βιβλίο από 
τις εκδόσεις Α/συνέχεια. 
γ) Τις αλλαγές που έκανε ο Μαρξ στη γαλλική µετάφραση του Κεφαλαίου του 1872-75. Οι αλλαγές 
αυτές εκδίδονται για πρώτη φορά ελληνικά. Η γαλλική µετάφραση του 1ου τόµου έχει εκδοθεί 
αυτοτελώς από τη MEGA2 ΙΙ/7. 
2 MEW: Marx - Engels - Werke (Έργα Marx - Engels) αποτελεί τη γνωστή έκδοση των Ινστιτούτων 
Μαρξισµού-Λενινισµού Μόσχας και Βερολίνου, πάνω στην οποία στηρίζονται όλες σχεδόν οι 
µεταφράσεις κειµένων των Μαρξ και Ένγκελς στα ελληνικά. 
3 Στο πρωτότυπο γίνεται συχνά χρήση της αγγλικής της γαλλικής και µια φορά της ολλανδικής γλώσσας, 
συχνά εξαιτίας µιας παραποµπής ή γιατί ο Μαρξ χρησιµοποιούσε τρέχουσες εκφράσεις της εποχής. 
Επιπλέον η ορθογραφία της γερµανικής γλώσσας έχει απλοποιηθεί από τότε (όσο µπορεί κανείς να 
φανταστεί κάτι τέτοιο). Ορισµένες µεταφράσεις και λεκτικές διορθώσεις πραγµατοποίησε ο Ένγκελς 
ενώ άλλες, όπως και γραµµατικές έγιναν κατά τις σύγχρονες εκδόσεις. 
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H MEGA² χωρίζεται σε τέσσερα τµήµατα: 
 
Διάγραµµα 1 

Η συνολική έκδοση των έργων Μαρξ-Ένγκελς (MEGA) 
 
 Δοµή της έκδοσης 
 
 1ο τµήµα 2ο τµήµα 3ο τµήµα 4ο τµήµα 
 Έργα, Άρθρα Το Κεφάλαιο Αλληλογραφία Αποσπάσµατα,  
 Προσχέδια και προεργασίες  Σηµειώσεις,  
     Διάφορα  
 
  Σχεδιασµός 
 
 
Εκδοµένοι τόµοι: Εκδοµένοι τόµοι: Εκδοµένοι τόµοι: 
1-3, 10-14, 18,  Η έκδοση έχει  1-13, 30 1-9, 12, 26, 31, 32 
21/1, 21/2, 22,  ολοκληρωθεί Σε επεξεργασία: Σε επεξεργασία:   
24-27, 29-32                    σε 15 τόµους               14-29, 31-35 10, 11, 14, 16, 22  
Σε επεξεργασία:   Σε σχεδιασµό:  
4-6, 16, 28    13, 15, 17-21,  
    23-25, 27-30 
                                                                                         
 

 
 
 Εκδοτικές αρχές 
 
 Απόδοση πρωτοτύπου Εξέλιξη του κειµένου 
 
 Πληρότητα Σχολιασµός 

 
 
Στο τρίτο τµήµα που περιλαµβάνει την αλληλογραφία υπάρχουν όχι µόνο τα 

γράµµατα των Μαρξ και Ένγκελς αλλά και τα γράµµατα των άλλων προς τους οποίους 
απευθύνονται, έτσι ώστε να έχουµε µια πληρέστερη εικόνα της συζήτησης µεταξύ 
τους. 

Κάθε τόµος της MEGA² εκδίδεται σε δυο επιµέρους τόµους, τον τόµο κειµένου 
και τον τόµο-συµπλήρωµα (Apparat). Ο τόµος-συµπλήρωµα περιλαµβάνει όλες τις 
αποδείξεις (τεκµήρια) σχετικά µε την προέλευση, την περιγραφή των µαρτυριών και 
την ιστορία της παράδοσης των κειµένων κλπ. όπως φαίνονται στο ακόλουθο 
σχεδιάγραµµα: 4  
 
  

                                                
4 Αν και κάθε τόµος κειµένου και συµπληρωµάτων πουλιούνται µαζί για περίπου 150 µε 180 €(!), οι 
περισσότεροι συντελεστές εργάζονται σχεδόν αφιλοκερδώς και το όλο πρόγραµµα, καίτοι παίρνει 
χρηµατοδότηση από τις κυβερνήσεις της Γερµανίας και των Κάτω Χωρών, δεν βγαίνει οικονοµικά. Στα 
µέσα της χρονιάς συνήθως έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις.  
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Διάγραµµα 2 
 
 Διάρθρωση 
 ενός τόµου της MEGA² 
 
 
 τόµος κειµένου τόµος συµπλήρωµα 
 (πίνακας  (πίνακας  
 περιεχοµένων) περιεχοµένων) 
 
 
 Πρόλογος µε βάση  Εισαγωγή µε βάση δηµιουργία και  κατάλογος 
 την παλιά εκδοτική  νέα εκδοτική  παράδοση παραλλαγών και 
 γραµµή κατεύθυνση περιγραφή µετατροπών  
   µαρτυριών κειµένου 
 
     
 Κείµενο (έργο,   κατάλογος σχολίων εξηγήσεις 
 άρθρο, πρόταση,   ολοκλήρωσης κατάλογος πηγών 
 χειρόγραφο)  και διορθώσεων 
 
 
   Ευρετήρια Επιπλέον κατάλογοι 
   (µη παραδοµένα  
 Πιθανά παράρτηµα  κείµενα /επιστολές, 
 (κείµενα για τα οποία   σχετική  
 δεν υπάρχει µαρτυρία βιβλιογραφίας ορολογίας ονοµάτων βιβλιογραφία) 
 για την ύπαρξή τους) 
 
 ειδικά ευρετήρια, εάν χρειάζονται 
 

 
Στον τόµο-συµπλήρωµα έχουν ενδιαφέρον οι εξηγήσεις – κατάλογοι πηγών, γιατί 

εκεί µπορεί να διαπιστωθεί από ποια προηγούµενα κείµενα ή χειρόγραφα προέρχεται 
το συγκεκριµένο χειρόγραφο και στην περίπτωση των παραποµπών σε άλλους 
συγγραφείς, το πρωτότυπο της παραποµπής στη γλώσσα στην οποία γράφτηκε. Δυο 
παραδείγµατα: µια παραποµπή του κειµένου στον Ρικάρντο σε κάποιο σηµείο του 
κειµένου, στο συµπλήρωµα αναφέρεται ακριβώς όπως είναι στο βιβλίο του Ρικάρντο 
στα αγγλικά. Στον τρίτο τόµο του Κεφαλαίου που επιµελήθηκε ο Ένγκελς (MEGA² 
ΙΙ/15) µπορούµε να δούµε ακριβώς ποια χειρόγραφα του Μαρξ χρησιµοποίησε για τη 
σύνταξη του βιβλίου, αλλά και ο ίδιος ο Μαρξ, ο οποίος δεν γνώριζε βέβαια την 
τεχνική του copy - paste αλλά την χρησιµοποιούσε ευρύτατα αντιγράφοντας σηµεία 
από παλαιότερα χειρόγραφά του στις επόµενες εκδοχές του αντίστοιχου κειµένου. 
Επίσης από τα διάφορα χειρόγραφα βλέπουµε πόσο ανικανοποίητος ήταν ο Μαρξ από 
την εργασία του ώστε σταµάταγε και ξεκίναγε κάτι από την αρχή. Ο δεύτερος τόµος 
του Κεφαλαίου αποτελείται από 8 µικρότερα ή µεγαλύτερα χειρόγραφα και 7 
σηµειώµατα(!). 

Η έκδοση της MEGA² αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα αυτή τη στιγµή, τόσο 
οικονοµικά όσο και συνεργατών, που είναι λίγοι και λίγες αριθµητικά. Με τους 
σηµερινούς ρυθµούς εργασίας και χρηµατοδότησης θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες 
για να ολοκληρωθεί το έργο. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε το Διεθνές Ίδρυµα Μαρξ - 
Ένγκελς (IMES) να ολοκληρώσει το 1ο τµήµα σε έντυπη µορφή (υπολείπονται ακόµα 
10 τόµοι και δυο είναι έτοιµοι για εκτύπωση). Έτσι θα κυκλοφορήσουν ανάµεσα σε 
άλλα σε έντυπη µορφή: Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία και Η άγια 
οικογένεια Ι/4, Η γερµανική ιδεολογία Ι/5, Το κοµµουνιστικό µανιφέστο Ι/6 και τα 
Μαθηµατικά χειρόγραφα Ι/28. Τα υπόλοιπα της αλληλογραφίας στο 3ο τµήµα (ΙΙΙ/14 - 
29 και ΙΙΙ/31 - 35) και των σηµειώσεων περιθωρίου και αποσπασµάτων του 4ου 
τµήµατος (IV/13, IV/15 - 17, IV/20 - 25, IV/27 - 30) θα κυκλοφορήσουν αποκλειστικά 
σε ηλεκτρονική µορφή. Τα Τετράδια του Λονδίνου (IV/10 - 11), τα Οικονοµικά 
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τετράδια για την κρίση (IV/14) και τα Αποσπάσµατα για την αγροτική χηµεία (IV/18) θα 
κυκλοφορήσουν λόγω σπουδαιότητας και σε έντυπη µορφή.5  

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται µια ιστορική παρέκβαση προκειµένου να εξηγηθεί ο 
δείκτης 2 δίπλα στη MEGA. Υπάρχει βασικά και η MEGA1, τουλάχιστον σαν πρόθεση 
και ξεκίνηµα. Το 1922, διευθυντής του ινστιτούτου Μαρξ-Ένγελς στη Μόσχα ανέλαβε 
ο David Borisovič Rjazanov.6 Σε συνεννόηση και µε την υποστήριξη της ηγεσίας του 
σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος της Γερµανίας ξεκίνησε µια φωτογράφηση των 
σηµειώσεων, χειρογράφων και σχολίων του Μαρξ που βρίσκονταν στα αρχεία του 
κόµµατος. Στις 7 Ιουλίου του 1924, στην 30ή συνεδρίαση του 5ου παγκόσµιου 
συνεδρίου της Διεθνούς, ο Ριαζάνοφ τόνισε την ανάγκη και τη σπουδαιότητα µιας 
πλήρους έκδοσης των έργων και επιστολών των Μαρξ και Ένγκελς. Μόνο µια τέτοια 
έκδοση θα µπορούσε, κατά τη γνώµη του, να αποτελέσει τη βάση για µια πολύπλευρη 
µελέτη της θεωρίας και της πράξης του µαρξισµού. Το 1927 έγινε δυνατό να εκδοθεί ο 
1ος ηµιτόµος της MEGA1. Η έκδοση ανταποκρινόταν µε το παραπάνω στα διεθνή 
κριτήρια. Ο Ριαζάνοφ προσπάθησε να κερδίσει για το σχέδιο αυτό επιστήµονες 
ανεξάρτητα από την κατοχή ή µη κοµµατικής ταυτότητας. Με την επικράτηση του 
σταλινισµού στα µέσα της δεκαετίας του 1930, σε συνδυασµό µε τα µέτρα καταπίεσης 
ενάντια σε συνεργάτες του ινστιτούτου Μαρξ-Ένγκελς, διακόπηκε η έκδοση της 
MEGA1. Μετά από την απόλυσή του, ο Ριαζάνοφ εξορίστηκε στη Σιβηρία όπου και 
εκτελέστηκε το 1938. Για την εκδίωξή του εκφράστηκε η ικανοποίηση από µεριάς της 
Διεθνούς «γιατί ο Rjazanov δεν αγαπούσε τους µπολσεβίκους και τόνιζε πάντοτε ότι 
δεν ήταν λενινιστής αλλά µαρξιστής» (!).7  

Στη MEGA1 προβλεπόταν να εκδοθεί το Κεφάλαιο σε ένα ιδιαίτερο δεύτερο 
τµήµα σε 13 τόµους που θα περιελάµβαναν τα οικονοµικά χειρόγραφα και το 
Κεφάλαιο. Μετά τη διάλυση της οµάδας της MEGA1 αποφασίστηκε µια ακαδηµαϊκή 
έκδοση των έργων των Μαρξ-Ένγκελς. Για την εργασία σύνταξης δηµιουργήθηκε µια 
«οικονοµική ταξιαρχία» από Ρώσους, Ούγγρους και Γερµανούς συνεργάτες. Η 
ακαδηµαϊκή έκδοση θα περιείχε όλες τις παραλλαγές των διαφορετικών εκδόσεων του 
Κεφαλαίου. Πρώτο εκδόθηκε το 1933 το Έκτο κεφάλαιο: Αποτελέσµατα της άµεσης 
διαδικασίας παραγωγής στα ρώσικα και τα γερµανικά. Ο Στάλιν, όπως ήδη ειπώθηκε, 
διέκοψε το πρόγραµµα και απέλυσε όλους τους ξένους συνεργάτες. Το 1939 και το 
1941 εκδόθηκαν σε δυο µέρη, ως ξεχωριστοί τόµοι της MEGA1, τα Grundrisse.  

 
2. Η ιστορία της δηµιουργίας και έκδοσης του Κεφαλαίου 

 
Από το 1851 ο Μαρξ επισκέπτονταν τη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου 
καθηµερινά από τις 9 το πρωί µέχρι τις 7 το απόγευµα και µελετούσε τους τότε 
κλασικούς και σύγχρονους συγγραφείς των πολιτικών και οικονοµικών επιστηµών, 
σηµειώνοντας σε τετράδια ό,τι θεωρούσε σηµαντικό. Ταυτόχρονα αντιµετώπιζε 
«πρακτικά προβλήµατα». Τα «πρακτικά προβλήµατα», πέρα από το µόνιµο 
οικονοµικό, ήταν η γέννηση του εξώγαµου παιδιού του Henry Frederik µε την 
υπηρέτρια της οικογένειας Helena Demuth. Το υιοθέτησε ο Ένγκελς και το παιδί 
δόθηκε σε µια άλλη οικογένεια για να το φροντίζει και να σωθεί και ο γάµος του Μαρξ 
µε τη Jenny von Westpfalen. Υπήρχαν και άλλα πρακτικά προβλήµατα: 1. Δεν εύρισκε 
εκδότη για το βιβλίο που σκόπευε να γράψει. 2. Βυθίστηκε από τότε τόσο πολύ σε 
λεπτοµέρειες, ώστε έβρισκε συνέχεια δικαιολογίες για να µην τελειώσει. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ο πρώτος τόµος (βιβλίο) του Κεφαλαίου καθυστέρησε µέχρι το 1867.8  

Η πρώτη πραγµατικά παγκόσµια κρίση του 1857 (κρίση στεγαστικών δανείων!) 
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο µυαλό του Μαρξ, έτσι ώστε να δουλεύει ακόµα και τις 
                                                
5 Από το 22ο ενηµερωτικό γράµµα του IMES τον Φεβρουάριο 2016. 
6 Για ό,τι ακολουθεί βλ. επίσης Μηλιός 1998. 
7 Hecker στο Rjazanov 1997: 3 - 4.  
8 Hosfeld 2009: 123. 
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νύχτες προκειµένου να καταλάβει πρώτα ο ίδιος τις αλληλουχίες της οικονοµίας. Τότε 
προέκυψε και το πρώτο σχέδιο του Κεφαλαίου σε 6 βιβλία.9 Οι τίτλοι αυτών των 
βιβλίων είναι γνωστοί από δυο γράµµατα του Μαρξ, ενός προς τον Lassalle 
(22/02/1858) και ενός προς τον Ένγκελς (02/04/1858). Το δεύτερο γράµµα είναι 
αναλυτικότερο: 

1ο βιβλίο: Το Κεφάλαιο 
α) Το κεφάλαιο εν γένει 
1. Αξία 
2. Χρήµα: α) Το χρήµα ως µέτρο, β) Το χρήµα ως µέσο ανταλλαγής ή η απλή 

κυκλοφορία, γ) Το χρήµα ως χρήµα, δ) Η απλή κυκλοφορία σαν τέτοια 
3. Το κεφάλαιο 
β) Ανταγωνισµός ή η δράση των πολλών κεφαλαίων 
γ) Πίστη 

δ) Μετοχικό κεφάλαιο 
2ο βιβλίο: Έγγειος ιδιοκτησία 
3ο βιβλίο: Μισθωτή εργασία 
4ο βιβλίο: Το κράτος 
5ο βιβλίο: Διεθνές εµπόριο 
6ο βιβλίο: Παγκόσµια αγορά 
Στο σηµείο αυτό διέκοψε την παρουσίαση προς τον Ένγκελς επικαλούµενος τους 

πόνους του στην χολή.10  
Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται µια συνολικότερη σχολιασµένη 

ιστορική εικόνα των εκδοµένων και ανέκδοτων χειρογράφων και εργασιών του Μαρξ 
που αναφέρονται στην οικονοµία. Εδώ ίσως πρέπει να σηµειωθεί, σε σχέση µε το 
παρακάτω διάγραµµα, ότι οι µελέτες του της Πολιτικής Οικονοµίας παραµένουν 
σηµειώσεις και πολλές φορές αποτελούν σχόλια προς την Κλασική Πολιτική 
Οικονοµία ή ένα πρόγραµµα ταξινόµησης και ανάλυσης των υπαρχουσών γνώσεων.  

 
Διάγραµµα 3 

Χειρόγραφα του Μαρξ µε περιεχόµενο την Κριτική της 
Πολιτικής Οικονοµίας11 

 
Χειρόγραφα Χαρακτήρας και φάση της 

εργασίας 
Σηµαντικά θέµατα,  
επίπεδο της επεξεργασίας 

Κριτική της εθνικής οικονοµίας και πολιτικής (1844) 
1844: Οικονοµικά και 
φιλοσοφικά χειρόγραφα, 
αποσπάσµατα για τον J. S. Mill,  
1 τετράδιο, MEW 40, MEGA² 
I/2. 

Στη βάση της φιλοσοφίας του 
Feuerbach και των µελετών του 
Moses Hess και του Friedrich 
Engels πρώτες προσπάθειες κριτικής 
της εθνικής οικονοµίας. 

Περιορισµένη γνώση της 
οικονοµικής βιβλιογραφίας και της 
ιστορίας της οικονοµίας. 
Κέντρο η ανθρώπινη ύπαρξη και η 
αλλοτρίωση. 

Είσοδος σε νέο θεωρητικό πεδίο (από το 1845) 
1847: Η αθλιότητα της 
φιλοσοφίας, MEW 4, 
προγραµµατισµένο για MEGA² 
I/6.  
1848: Μισθωτή εργασία και 
κεφάλαιο, MEW 6, 
προγραµµατισµένο για MEGA² 
I/8. 

Οικειοποίηση της «πραγµατικής 
επιστήµης», κριτική της αστικής 
οικονοµίας και ταξικής θεωρίας, 
αλλά ακόµα καµιά κριτική των 
κατηγοριών. 

Σε νέες βάσεις ο Μαρξ εκδίδει µια 
εισαγωγή, µια πολεµική και ένα 
προγραµµατικό κείµενο. 

Νέο ξεκίνηµα στο Λονδίνο (1850). Μετάβαση προς την κριτική των κατηγοριών  
της Πολιτικής Οικονοµίας  

1850-53: Τετράδια του Λονδίνου 
(οικονοµικές µελέτες), 24 
τετράδια, µερικά έχουν εκδοθεί: 
MEGA² IV/7-9, 
προγραµµατισµένα για IV/10-
11. 
1854-57: οικονοµικά, πίστη, 

Φάση προετοιµασίας,  
προέχει η έρευνα και η ιδιοποίηση 
του υλικού. Μεθοδολογικοί 
συλλογισµοί πάνω στο 
σχεδιαζόµενο έργο. 

Αύξουσα κριτική στη θεωρία της 
αξίας και του χρήµατος του 
Ρικάρντο, αναπτύσσεται µια βασική 
κριτική των κατηγοριών. 

                                                
9 Στο ίδιο: 127. 
10 MEW 29, 1978: 311-318 και 549-552. 
11 Heinrich 2011: 172 - 173 και Hecker 2013. Το διάγραµµα είναι αποτέλεσµα συνδυασµού, διόρθωσης 
και σύγκρισης των διαγραµµάτων από τις εργασίες των δυο συγγραφέων. 
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κρίσεις, απόσπασµα 2ο στάδιο, 
1 τετράδιο, ανέκδοτο, 
προγραµµατισµένο για MEGA² 
IV/13.  
1857: «Εισαγωγή»,  
MEGA² ΙΙ/1.1. 

Πρώτο σχέδιο: «Κριτική της πολιτικής οικονοµίας» σε 6 τόµους (1857 - 1863)  
Πρώτο προσχέδιο 
1857-58: Τετράδια για την 
κρίση, 3 ανέκδοτα τετράδια 
ειδικά για την κρίση του 1857, 
MEGA² IV/14. 
1857-58: Βασικές γραµµές της 
κριτικής της πολιτικής 
οικονοµίας (Grundrisse), 
χειρόγραφο, 7 τετράδια, MEW 
32, MEGA² II/1.1-2. 
1857-58: άρθρα στην New York 
Daily Tribune, MEW 12, 
προγραµµατισµένα για MEGA² 
I/16. 
2 Απριλίου 1858: Προσχέδιο 
στον Ένγκελς, MEW 29. 

Σχέδιο 6 τόµων, «Το κεφάλαιο εν 
γένει / ανταγωνισµός των πολλών 
κεφαλαίων» σαν αρχή της δοµής. 
Χωρισµός του «κεφαλαίου εν γένει» 
σε τρία µέρη, σε διαδικασία 
παραγωγής, διαδικασία 
κυκλοφορίας, κεφάλαιο και κέρδος. 

Μη επεξεργασµένη ακόµα θεωρία 
της αξίας. Κριτική των αντιλήψεων 
του Proudhon για το χρήµα και των 
αστικών θεωριών για το κεφάλαιο. 
Συνολική αλληλεξάρτηση 
παραγωγής-κυκλοφορίας, η κρίση 
δεν έχει ακόµα εξεταστεί επαρκώς. 

Δεύτερο προσχέδιο  
1859: Για την κριτική της  
πολιτικής οικονοµίας, 1 
τετράδιο: Εµπόρευµα και 
χρήµα, MEW 13, MEGA² II/2. 
1861-63: Για την κριτική της 
πολιτικής οικονοµίας, 
περιέχονται και οι Θεωρίες για 
την υπεραξία, χειρόγραφο, 23 
τετράδια, MEW 26.1-3, 
MEGA² II/3.1-6. 
1859-63: Κριτική της πολιτικής 
οικονοµίας (στα αγγλικά), 
τετράδιο αποσπασµάτων, 
ανέκδοτο, προγραµµατισµένο 
για MEGA² IV/14. 
1863: συνοδευτικά τετράδια για 
την Κριτική της πολιτικής 
οικονοµίας, 8 ανέκδοτα 
τετράδια προγραµµατισµένα για 
MEGA² IV/17. 

Φάση πραγµατοποίησης Ι: 
Έκδοση του τµήµατος για το 
εµπόρευµα και το χρήµα. Η ιστορία 
της θεωρίας σαν ιστορία 
ξεχωριστών κατηγοριών. 
Φάση πραγµατοποίησης ΙΙ: 
Απόπειρα επεξεργασίας του 1ου 
τόµου του Κεφαλαίου, νέα 
διαδικασία έρευνας, γίνονται 
εµφανείς οι ελλείψεις του σχεδίου. 
 
 
 
 
 
 
Ξεκινάει η µορφοποίηση του 
δεύτερου σχεδίου. 

Πρώτη επεξεργασία της θεωρίας της 
αξίας. Η ανάλυση της αξιακής 
µορφής και η διαδικασία 
ανταλλαγής δεν διακρίνονται 
καθαρά. Η ανάλυση του φετιχισµού 
σε αρχικό στάδιο. 
Η αντιπαράθεση µε τον Bailey 
αναδεικνύει ελλείψεις στην ανάλυση 
της αξιακής µορφής. Αναπτύσσονται 
η συνολική διαδικασία παραγωγής 
καθώς επίσης και η µετατροπή του 
κέρδους σε µέσο κέρδος. 

Δεύτερο σχέδιο: Το Κεφάλαιο σε 4 τόµους (1863 -1881)  
1863-65, Πρώτο προσχέδιο 
για το Κεφάλαιο 
1863: Προσχέδιο στο 
χειρόγραφο: Το κεφάλαιο, 
MEW 26.1, MEGA² II/3. 
1863: Οικονοµικά χειρόγραφα 
Το κεφάλαιο. 1ο βιβλίο 
(διασώθηκε µόνο τo 6ο 
κεφάλαιο: Αποτελέσµατα της 
άµεσης διαδικασίας παραγωγής  
και 
Το κεφάλαιο. 2ο βιβλίο,  Χειρόγραφο 1, MEGA² II/4.1 Το κεφάλαιο. τρίτο βιβλίο MEGA² II/4.2 
χειρόγραφο Ι, MEGA² II/4.1  
Το κεφάλαιο. 3ο βιβλίο 
(Βασικό χειρόγραφο). MEGA² 
II/4.2.  
20 Ιουνίου 1865: Αξία, τιµή, 
κέρδος. Διάλεξη στη διεθνή 
ένωση εργατών  
MEW 16, MEGA² II/4.1. 

Φάση διαµόρφωσης του δεύτερου 
σχεδίου  
Σχέδιο 4 τόµων. Η ιστορία της 
θεωρίας ως ξεχωριστός τόµος. «Το 
κεφάλαιο εν γένει» εγκαταλείφθηκε 
ως έννοια. Ατοµικό / συνολικό 
κεφάλαιο ως νέα αρχή της ανάλυσης 
του κεφαλαίου. Ενσωµατωµένη σε 
µεγάλο βαθµό η παρουσίαση του 
κεφαλαίου, της µισθωτής εργασίας 
και της έγγειας ιδιοκτησίας. 
Κανένα χειρόγραφο για το βιβλίο ΙV.  
 

Πρώτη συνολική παρουσίαση της 
καπιταλιστικής διαδικασίας 
κυκλοφορίας για τον 2ο τόµο, πρώτη 
(και τελευταία) συνολική 
παρουσίαση της γενικής 
καπιταλιστικής διαδικασίας για τον 
3ο τόµο περιλαµβανοµένου και του 
τοκοφόρου κεφαλαίου και των 
αρχών της πιστωτικής θεωρίας. 
Ανεπεξέργαστη θεωρία των κρίσεων 
(υπαινιγµοί στο Αξία τιµή κέρδος). 

1865-70, Δεύτερο προσχέδιο 
για το Κεφάλαιο 
1865-67: Το κεφάλαιο, 2ο 
βιβλίο, χειρόγραφα III, IV, και  
Το κεφάλαιο, 3ο βιβλίο, 
ανέκδοτα χειρόγραφα MEGA² 
II/4.3.  
1867: Το κεφάλαιο, 1ος τόµος η 
διαδικασία παραγωγής του 
κεφαλαίου, MEW 23 MEGA² 
II/5. 
1868-69: Αγορά χρήµατος / 
κρίση, 4 ανέκδοτα τετράδια 
Προγραµµατισµένα για MEGA² 
IV/19. 

Φάση πραγµατοποίησης (για τα 
Βιβλία Ι και ΙΙ) 
Το χειρόγραφο ΙV: αρχή µιας 
επανεπεξεργασίας του χειρογράφου 
ΙΙ για την εκτύπωση. 
 
 
Το βιβλίο Ι ολοκληρώθηκε 
περιλαµβανοµένων των αναλύσεων 
αξίας και χρήµατος. 
 
 
Επέκταση της ανάλυσης της πίστης 
και της έγγειας ιδιοκτησίας. 
 

Η ανάλυση της αξιακής µορφής 
διαχωρίζεται από τη διαδικασία 
ανταλλαγής. «Η µετάβαση από το 
χρήµα στο κεφάλαιο» δεν 
παρουσιάζεται πλέον καθαρά. Δεν 
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα 
της άµεσης διαδικασίας παραγωγής. 
Νέα επεξεργασία του βιβλίου ΙΙ. 
Απόπειρα ενός αυστηρού συνολικού 
προσχεδίου. 
Έρευνες για την πίστη. 
 
Σχέση ποσοστού υπεραξίας και 
ποσοστού κέρδους για το βιβλίο ΙΙΙ. 
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1868-70: Το κεφάλαιο, 2ος 
τόµος, χειρόγραφο ΙΙ, MEGA² 
II/11. 

 
Το χειρόγραφο ΙΙ για το βιβλίο ΙΙ ως 
άµεση συνέχεια του δηµοσιευµένου 
βιβλίου Ι.  

1871-83, Τρίτο προσχέδιο για 
το Κεφάλαιο 
1871-72: Συµπληρώσεις και 
αλλαγές στον 1ο τόµο του 
Κεφαλαίου, MEGA² II/6. 
1872-73: Το Κεφάλαιο, 1ος 
τόµος, 2η έκδοση, MEGA² II/6. 
1875: Το κεφάλαιο, 1ος τόµος 
(γαλλική έκδοση) MEGA² II/7. 
1871-79: Χειρόγραφα για το 3ο 
βιβλίο του Κεφαλαίου  
(ανέκδοτοι µαθηµατικοί 
υπολογισµοί) MEGA² II/14. 
1876: Johann Most: Κεφάλαιο 
και εργασία, 2η έκδοση 
επεξεργασµένη από τον Μαρξ 
MEGA² II/8. 
1877-80: Το κεφάλαιο. 2ος 
τόµος ανέκδοτα χειρόγραφα V, 
VI, VII, VIII MEGA² II/11. 
1877-79: Πολιτική οικονοµία 
τράπεζες και οικονοµικά, 10 
ανέκδοτα τετράδια 
προγραµµατισµένα για MEGA² 
IV/25. 
1881-83: Οικονοµικά γενικά. 
Αποσπάσµατα πάνω στην 
ιστορία της έγγειας ιδιοκτησίας 
της τεχνικής των φυσικών 
επιστηµών και οικολογικά 
ερωτήµατα. Σχόλια πάνω στον 
οικονοµολόγο Wagner, 1 
τετράδιο µερικά δηµοσιευµένο 
MEW 19, προγραµµατισµένο 
για MEGA² IV/28. 

Φάση πραγµατοποίησης, 
µετάβαση σε νέα φάση 
µορφοποίησης  
 
 
 
Σηµαντική επανεπεξεργασία του 
βιβλίου Ι. 
 
 
 
Σχεδιασµένες βασικές 
επανεπεξεργασίες των βιβλίων ΙΙ και 
ΙΙΙ. 
Επέκταση της περιοχής του 
αντικειµένου. 
- Αυξανόµενο ενδιαφέρον για τις 
ΗΠΑ (βιοµηχανική ανάπτυξη, 
πιστωτικό σύστηµα) και Ρωσία 
(γεωργία γαιοπρόσοδος). 
 
 
- Θεωρία των κρίσεων (νέοι τύποι 
κρίσεων). 
 
 
- Νέες τεχνικές παραγωγής και 
επικοινωνίας. 
- Οικολογικά θέµατα. 

 
 
Μεθοδικοί συλλογισµοί πάνω στη 
θεωρία της αξίας 
στην 2η έκδοση η ανάλυση της 
αξιακής µορφής και το απόσπασµα 
για τον φετιχισµό αναθεωρήθηκαν 
ριζικά. Στη γαλλική µετάφραση 
αναθεωρήθηκε ριζικά και το 
απόσπασµα για τη συσσώρευση.  
 
Σηµαντική πρόοδος στο βιβλίο ΙΙ 
(κυκλοφορία του χρήµατος και 
συνολική διαδικασία παραγωγής). 
 
 
 
Συνεχίζονται οι µέχρι τώρα έρευνες, 
ξεκινούν νέες διαδικασίες έρευνας 
κύρια πάνω σε θέµατα του βιβλίου 
ΙΙΙ. 
  

 
3. Παραδείγµατα / παρουσιάσεις από την έκδοση MEGA²:12 

 
3.1. MEGA² II/4.2 - Χειρόγραφα του «Κεφαλαίου» 1863-1867 
 
(Συνολική Έκδοση των Έργων των Καρλ Μαρξ και Φρήντριχ Ένγκελς, δεύτερο 
τµήµα: «Το Κεφάλαιο και οι προεργασίες του», τόµος 4ος τµήµα 2ο, Καρλ Μαρξ, 
Οικονοµικά χειρόγραφα 1863-1867). Επεξεργασία από τους Manfred Müller 
(επικεφαλής), Jürgen Jungnickel, Barbara Lietz, Christel Sander, Artur Schnickmann. 
902 σελίδες τόµου κειµένου και 543 σελίδες τόµου συµπληρωµάτων. 

 
Η έκδοση του τρίτου τόµου υπήρξε µια τεράστια πρόκληση για τον Ένγκελς. Τα 

χειρόγραφα αυτά (1864-1865) αποτελούν εκείνα στα οποία στηρίχτηκε κύρια για να 
συντάξει τον γνωστό ως τρίτο τόµο του Κεφαλαίου. Η επεξεργασία που έκανε ο 
Ένγκελς στα χειρόγραφα συνίστατο στα εξής: Παρεµβάσεις στη σειρά του κειµένου 
δηλαδή µετατροπές στους τίτλους και τους υπότιτλους και µετατροπές κειµένου. 
Επανεκτίµηση τµηµάτων του κειµένου µέσα από τη διαγραφή υποσηµειώσεων και 
προσθηκών. Επεκτάσεις κειµένων που αφορούν χρονικές και ιστορικές προσαρµογές. 
Παράλειψη κειµένων, εξορθολογισµός, διορθώσεις. Η πρόθεση του Ένγκελς ήταν να 
κάνει το κείµενο αναγνώσιµο και κατανοήσιµο, αλλά ξεπέρασε τον «περιορισµό στα 
πιο αναγκαία» και τη «διατήρηση όσο ήταν δυνατό του χαρακτήρα του κειµένου» που 
αναφέρει στον πρόλογο.13 Πέρα από τις επιφυλάξεις που φτάνουν µέχρι και σε 

                                                
12 Όλη η εργασία σύγκρισης ανάµεσα στη MEGA² και το κείµενο την ελληνικής έκδοσης της Σύγχρονης 
Εποχής (Μαρξ 1978), µέσω της γερµανικής έκδοσης των MEW, έγινε από τον συγγραφέα του άρθρου, 
χωρίς τη χρήση δευτερεύουσας βιβλιογραφίας και γι’ αυτό δεν αποκλείεται να υπάρχουν αβλεψίες και 
παραλείψεις. 
13 Μαρξ 1978: 13.  
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κατηγορίες για πλαστογραφία (βλέπε και παρακάτω) από µεριάς του Ένγκελς, πρέπει 
εδώ να σηµειωθεί ότι το έργο που πραγµατοποίησε ήταν τεράστιο και θα τολµούσα να 
ισχυριστώ ότι ξεπερνά ακόµα και το αντίστοιχο έργο της πολυµελούς Ακαδηµίας 
Επιστηµών της ΕΣΣΔ στα χρόνια ύπαρξής της. Εξίσου σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι 
η έντυπη εκδοχή ενός κειµένου δεν ταυτίζεται µε τα χειρόγραφα. Αναγκαστικά αρκετά 
παραλείπονται, γίνονται αλλαγές περιεχοµένου και σειράς. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, µε δεδοµένο ότι ο Μαρξ δεν κατόρθωσε να δώσει στα χειρόγραφα µια 
κατάλληλη για έκδοση µορφή, το έργο αυτό ανέλαβε ο φίλος και συνεργάτης του, ο 
οποίος σίγουρα πήρε αποφάσεις διαφορετικές από τις προθέσεις του Μαρξ (που όµως 
µας µένουν άγνωστες, καίτοι µέσα από τη MEGA², µας γίνεται κατανοητό, όπως θα 
εξηγήσουµε παρακάτω γιατί δεν εξέδωσε ο ίδιος ο Μαρξ τα έργα αυτά). Αν για κάτι 
µπορεί να κατηγορηθεί ο Ένγκελς (και πάλι σχετικά) ήταν ότι αγνόησε άλλα 
µεταγενέστερα χειρόγραφα για τον τρίτο τόµο. 

Το χειρόγραφο είναι χωρισµένο σε 7 κεφάλαια που αντιστοιχούν περίπου στα 7 
τµήµατα της γνωστής σε όλους και όλες έκδοσης του 1978 στην Ελλάδα. Τα 
υποκεφάλαια ανταποκρίνονται γενικά αλλά όχι απόλυτα στα κεφάλαια της έκδοσης 
του 1978. Στη συνέχεια ακολουθούν τρία σχετικά παραδείγµατα.  
 
3.1.1. Πρώτο παράδειγµα: Παρεµβάσεις στη σειρά του κειµένου, παράληψη κειµένου 
 
Διάγραµµα 4 
1ο κεφάλαιο χειρογράφου 1864-6514 1ο τµήµα 3ου τόµου15 
1. Υπεραξία και κέρδος. 1. Τιµή κόστους και κέρδος. 
2. Τιµή κόστους. Σχέση του ποσοστού 
της υπεραξίας προς το ποσοστό του 
κέρδους. 

2. Το ποσοστό του κέρδους. 

3. Οικονοµία στη χρήση σταθερού 
κεφαλαίου. 

3. Σχέση του ποσοστού κέρδους προς 
το ποσοστό υπεραξίας. 

4. Διακύµανση της τιµής της πρώτης 
ύλης. Πρόσθετα.  

4. Επίδραση της περιστροφής στο 
ποσοστό κέρδους. 

5. Απελευθέρωση και δέσµευση, 
υποτίµηση και υπερτίµηση, αύξηση 
και πτώση της αξίας του κεφαλαίου.  

5. Οικονοµία στη χρησιµοποίηση του 
σταθερού κεφαλαίου. 

6. Επιρροή της αλλαγής του χρόνου 
περιστροφής, συντόµευση ή 
επιβράδυνση … στο ποσοστό 
κέρδους. 

6. Επίδραση της αλλαγής των τιµών. 

7. Κέρδος όπως το αντιλαµβάνεται ο 
αστός. 

7. Προσθήκες.  

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω συγκριτικό κατάλογο, στην έκδοση του 

Ένγκελς απουσιάζει το πρώτο υποκεφάλαιο των χειρογράφων για την «υπεραξία και το 
κέρδος» µε το ακόλουθο περιεχόµενο (η συστηµατοποίηση δική µου, Γ.Μ.): Σαν 
στόχος του βιβλίου παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζεται η διαµόρφωση 
του κεφαλαίου στην κοινωνία. Διατυπώνονται παραδοχές της µελέτης όπως το έτος ως 
χρόνος µέτρησης, η χρήση των ποσοστών, και η προαναγγελία της συσχέτισης του 
ετήσιου ποσοστού κέρδους προς το ηµερήσιο, που δεν γίνεται στο συγκεκριµένο 
χειρόγραφο αλλά σε µεταγενέστερο το οποίο ο Ένγκελς δεν έλαβε σοβαρά υπόψη του 
(MEGA² II 4.3). Το κέρδος θεωρείται σαν διαφορετική µορφή της υπεραξίας ενώ δεν 
ισχύει το ίδιο για τα αντίστοιχα ποσοστά. Στο σηµείο αυτό (6η σελίδα του χειρογράφου 
του συγγραφέα) διακόπτεται και παρεµβάλλεται στη συνέχεια µια αναλυτική και 
διεξοδική διερεύνηση, µε αρκετές επαναλήψεις, της σχέσης των δυο ποσοστών 

                                                
14 MEGA² II 4.2, 1992: 5-6. 
15 Μαρξ 1978: 1217-1218. 
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υπεραξίας και κέρδους. Ακολουθεί µια συστηµατοποίηση σε 12 σηµεία και µια 
επόµενη σε 9 σηµεία. Αυτά ακολουθούνται από µια µελέτη της µεταβολής του 
σταθερού και του µεταβλητού κεφαλαίου και της υπεραξίας σε σχέση µε τον αριθµό 
των απασχολούµενων εργατών. Αξίζει να τονιστεί ότι η ρεαλιστική περίπτωση 
µεταβολής όλων των παραγόντων ταυτόχρονα δεν θεωρείται άξια λόγου όπως γίνεται 
αργότερα σε ακόλουθα χειρόγραφα (MEGA² II 4.3). Εδώ τελειώνει η µακροσκελής 
παρέµβαση. Επανέρχεται στο κύριο θέµα για να τονίσει ότι το ποσοστό υπεραξίας 
εκφράζει το ποσοστό εκµετάλλευσης. Συµπερασµατικά τονίζει ότι το ποσοστό κέρδους 
δεν εκφράζει το ποσοστό εκµετάλλευσης, και ότι ίσα ποσοστά υπεραξίας ή κέρδους 
µπορούν να σχετίζονται προς διαφορετικά ποσοστά κέρδους και υπεραξίας αντίστοιχα. 
Τονίζει τέλος ότι στη συνέχεια το ποσοστό της υπεραξίας θα θεωρείται σταθερό και 
σηµειώνει στο τέλος ότι ακόµα και πληρωµένη αύξηση του χρόνου εργασίας, όπως και 
του σταθερού κεφαλαίου, αυξάνει το ποσοστό κέρδους. Θέτει ως στόχο µελέτης τις 
επιπτώσεις αυτών των µέτρων στην αξία των µέσων διατροφής.16 

Το κείµενο αποτελείται από 30 σελίδες χειρογράφου του συγγραφέα, µεγέθους 
20,2 Χ 31,7εκ. (χαρτιά 40,4 Χ 31,7 εκ. διπλωµένα στη µέση) λίγο µεγαλύτερα σε 
επιφάνεια από Α4 ή 41 τυπωµένες της MEGA².17 

Κατά τη γνώµη µου η διερεύνηση δεν είναι διόλου συστηµατική και πέρα από τα 
µικρά αριθµητικά λάθη, αποτυπώνει µια εµµονή του Μαρξ µε τα µαθηµατικά, παρά τις 
ελλιπείς του γνώσεις στον τοµέα αυτό. Σαν διερεύνηση δεν έχει θέση στο τελικό 
κείµενο και θα είχε µόνο νόηµα αν µπορούσε να συστηµατοποιηθεί επιµελέστερα. 
Οπότε πολύ σωστά, σε αντίθεση µε άλλα σηµεία, δεν περιέλαβε ο Ένγκελς το κείµενο 
αυτό στο τελικό χειρόγραφο ειδικά όταν πολλά από αυτά επαναλαµβάνονται στο 
κεφάλαιο για το ποσοστό του κέρδους.  
 
3.1.2. Δεύτερο παράδειγµα: Το τρίτο κεφάλαιο /τµήµα:  
 
Ο Νόµος της πτωτικής τάσης του γενικού ποσοστού κέρδους µε την πρόοδο της 
καπιταλιστικής παραγωγής / ο νόµος της τάσης του ποσοστού του κέρδους να πέφτει, στο 
χειρόγραφο δεν χωρίζεται σε υποκεφάλαια. Πρέπει να τονιστεί ότι ο χωρισµός σε 
τµήµατα και κεφάλαια που πραγµατοποίησε ο Ένγκελς είχε σαν στόχο να αυξήσει την 
αναγνωσιµότητα του βιβλίου, που έτσι κι αλλιώς είναι µεγάλο σε έκταση ακόµα και σε 
σχέση µε αντίστοιχες εργασίες της εποχής του 19ου αιώνα. Ειδικά ο χωρισµός του 
συγκεκριµένου κεφαλαίου - τµήµατος έχει γίνει θέµα συζητήσεων µετά το 1992 που 
εκδόθηκαν τα συγκεκριµένα χειρόγραφα από τη MEGA² II 4.2. 

Ο χωρισµός αυτός δεν υπήρξε χωρίς συνέπειες για την παραπέρα εξέλιξη των 
παρεξηγήσεων γύρω από την οικονοµική θεωρία του Μαρξ. Ένα κεντρικό θέµα του 
τρίτου τόµου είναι και η θεωρία των κρίσεων. Στην έκδοση του Ένγκελς η διεξοδική 
εξέταση της θεωρίας των κρίσεων γίνεται στο 15ο κεφάλαιο, σε συνέχεια της 
συζήτησης για την πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Μέσα από τον χωρισµό 
σε τρία υποκεφάλαια και ειδικά µε το «ανάπτυξη των εσωτερικών αντιφάσεων του 
νόµου» αφήνεται να εννοηθεί ότι έχουµε να κάνουµε µε µια ολοκληρωµένη θεωρία 
των κρίσεων που είναι επακόλουθο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Το 
πρωτότυπο χειρόγραφο του 1864-1865 δείχνει αντίθετα καθαρά ότι οι συλλογισµοί οι 
σχετικοί µε την κρίση είναι µόνο διερευνητικοί και δεν συνδέονται µε την πτωτική 
τάση του ποσοστού κέρδους,18 πέρα από τις επιφυλάξεις που µπορεί να έχει κανείς για 
την ισχύ του ίδιου του νόµου.19  

Πιο συγκεκριµένα έχουν γίνει από τον Ένγκελς οι εξής αλλαγές: 

                                                
16 MEGA² II 4.2, 1992: 7-50. 
17 MEGA² II 4.2, 1992: 926. 
18 Heinrich 2011: 186. 
19 Μεταξάς 2010: 99-124. 
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Στο 13ο υποκεφάλαιο: α) Λείπει ένα καλύτερο παράδειγµα που ακολουθεί στη σ. 
274 πριν από την πρώτη παράγραφο στην αρχή της σελίδας («Αν πάρουµε …»), ενώ η 
προηγούµενη παράγραφος είναι ελαφρά αλλαγµένη. β) Στη σελίδα 275 η παράγραφος 
µε τα σχήµατα Ι και ΙΙ είναι σηµαντικά αλλαγµένη. γ) Στη σελίδα 285 µετά την 
υπογράµµιση και µέχρι το τέλος του κεφαλαίου πριν και µετά την παρέµβαση του 
Ένγκελς παρεµβάλλεται µακροσκελές κείµενο από άλλο σηµείο του χειρογράφου όπου 
βρίσκεται.  

Το 14ο υποκεφάλαιο: Χωρίς αξιοσηµείωτες αλλαγές. 
Στο 15ο υποκεφάλαιο: α) Από τη σελίδα 311, δεν είναι σηµαντικό, λείπει 

αριθµητικό παράδειγµα για την πτώση του ποσοστού κέρδους µε τη µείωση γενικά της 
χρησιµοποιούµενης εργασίας. β) Το ίδιο ισχύει και για τη σελίδα 337: λείπει 
παράδειγµα για την οργάνωση της εργασίας στη σχέση σταθερού και µεταβλητού 
κεφαλαίου. γ) Στο τέλος του υποκεφαλαίου Ι, «Γενικές παρατηρήσεις», ακολουθούν 
στο χειρόγραφο πεντέµισι σελίδες οι οποίες έχουν µεταφερθεί παραπάνω, όπως 
φαίνεται στις αλλαγές στο 13ο υποκεφάλαιο.20 

Οι αλλαγές αυτές στον κορµό του κειµένου είναι ελάχιστες και συνιστούν 
λεπτοµέρειες. 

Ο στόχος του Μαρξ στις έρευνές του για το ποσοστό κέρδους ήταν ήδη 
προκαθορισµένος από το 1ο τόµο του Κεφαλαίου µε τη µελέτη της σύνθεσης του 
κεφαλαίου (αξιακής, τεχνικής και οργανικής): Η απόδειξη της τάσης του ποσοστού του 
κέρδους να πέφτει παράλληλα µε την ανάπτυξη της κοινωνίας.21 Στα σχετικά 
διαθέσιµα κείµενα ο Μαρξ δεν µπόρεσε να το αποδείξει. Αυτό που µπόρεσε να 
ενισχύσει σε επόµενα χειρόγραφα ήταν η άποψή του ότι η οικονοµία σε µέσα 
παραγωγής και η τιµή των πρώτων υλών επηρεάζουν αυτό το ποσοστό κέρδους και γι’ 
αυτό πρέπει να αποτελέσουν τµήµα των πρώτων κεφαλαίων του 3ου τόµου.22  

Καθόσον οι παρεµβάσεις και αλλαγές του Ένγκελς στον κορµό του κειµένου 
είναι περιορισµένες, προκύπτει σχεδόν αυτονόητα η εντύπωση ότι αφενός έχουµε να 
κάνουµε µε ένα νόµο της τάσης του ποσοστού του κέρδους να πέφτει και αφετέρου, όχι 
τόσο αυτονόητα, ότι πρόκειται για µια θεωρία των κρίσεων συνυφασµένη µε αυτόν. 
Αποφασιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει ο χωρισµός του κεφαλαίου / 
τµήµατος από µεριάς του Ένγκελς σε τρία υποκεφάλαια σε αντιπαραβολή: 13. Ο νόµος 
σαν τέτοιος, 14. Αιτίες που αντιδρούν (αντενεργούν στο γερµανικό κείµενο) και 15. 
Ανάπτυξη των εσωτερικών αντιφάσεων του νόµου. Οι τίτλοι αυτοί διακόπτουν τον 
ενιαίο χαρακτήρα της έρευνας (τάση εξέλιξης του ποσοστού του κέρδους23). Επιπλέον, 
µε τον διαχωρισµό αυτό, υπονοείται µια πλήρης θεωρία των κρίσεων σε συνέχεια προς 
την παρουσίαση του νόµου, ενώ διαφορετικά αυτό δεν γίνεται µε τέτοιο τρόπο 
αντιληπτό. Δεν πρόκειται πλέον, υποτίθεται, για µια από τις πολλές νύξεις αλλά για µια 
ολοκληρωµένη θεωρία των κρίσεων.24 Με αυτή την έννοια και µε ό,τι µαρτυρούν τα 
µεταγενέστερα χειρόγραφα, που αναπτύσσονται αναλυτικότερα στην επόµενη ενότητα 
(3.2), ο συγγραφέας δεν θεωρεί το θέµα ικανοποιητικά ληγµένο. Για τον λόγο αυτό 
καταφεύγει στα ανώτερα µαθηµατικά και τη µελέτη στατιστικών διαγραµµάτων για να 
κατανοήσει το πώς προκύπτουν οι κρίσεις. Για παράδειγµα, από τα σκαµπανεβάσµατα 
των στατιστικών µεγεθών, στα οποία αναφέρεται και ο ίδιος (αναλυτικότερα 
παρακάτω), θα µπορούσε να βγάλει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.25 Οι αναφορές στις 
                                                
20 Όλες οι παραποµπές σε σελίδες αναφέρονται στην ελληνική έκδοση, Μαρξ 1978. 
21 Σε γράµµα προς τον Ένγκελς στις 30.04.1868 (MEW 32, 1974: 70 κ.ε. και ιδιαίτερα στο σηµείο ΙΙΙ σ. 
73-74) λέει ότι «η απόδειξη αυτή συνιστά τον µεγαλύτερο θρίαµβο πάνω στην άθλια προχειρότητα της 
µέχρι τώρα οικονοµίας»! 
22 MEGA² II 4.2, 1992: 139 και MEGA² II 4.3, 2012: 451. Το πόσο ανικανοποίητος ήταν ο συγγραφέας 
µε τις διαπιστώσεις του πάνω στο ζήτηµα φαίνεται από το ότι όλα τα επόµενα χειρόγραφα του τρίτου 
τόµου µετά το 1ο και βασικό του 1863 ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτό το θέµα.  
23 MEGA² II 4.3, 2012: 468. 
24 Heinrich 2011: 186. 
25 Για περισσότερα στο Μεταξάς 2010: 99-124. 
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οικονοµικές κρίσεις γίνονται µε διαφορετικές αφορµές και στους τρεις τόµους του 
έργου και όχι µόνο στο συγκεκριµένο κεφάλαιο του 3ου τόµου/βιβλίου. Η 
σταχυολόγηση και ανάλυσή τους, µαζί µε τα συµφραζόµενά τους, θα ήταν αντικείµενο 
ξεχωριστής µελέτης. Εξίσου ενδιαφέρουσα θα ήταν και η αναµενόµενη έκδοση των 
ανέκδοτων τετραδίων-χειρογράφων 1868-69: Αγορά χρήµατος / κρίση, (4 τετράδια 
προγραµµατισµένα για τη MEGA² IV/19) και 1877-79: Πολιτική οικονοµία, τράπεζες 
και οικονοµικά (10 τετράδια προγραµµατισµένα για MEGA² IV/25) σε ηλεκτρονική 
πλέον µορφή. 
 
3.1.3. Τρίτο παράδειγµα: Ιστορία τίτλων του 4ου και 5ου τµήµατος26 
 
Α. Το εµπορευµατεµπορικό κεφάλαιο και το χρηµατεµπορικό κεφάλαιο. Διάσπαση του 
κέρδους σε τόκο και βιοµηχανικό κέρδος (επιχειρησιακό κέρδος). Το τοκοφόρο 
κεφάλαιο. 

Β. Μετατροπή του εµπορευµατικού κεφαλαίου και του χρηµατικού κεφαλαίου σε 
εµπορευµατεµπορικό κεφάλαιο και σε χρηµατεµπορικό κεφάλαιο ή σε εµπορικό 
κεφάλαιο. Διάσπαση του κέρδους σε τόκο και βιοµηχανικό κέρδος (επιχειρηµατικό 
κέρδος). Το τοκοφόρο κεφάλαιο. [Η αλλαγή έγινε µε µελάνι.] 

Γ. Μετατροπή του εµπορευµατικού κεφαλαίου και του χρηµατικού κεφαλαίου σε 
εµπορευµατεµπορικό κεφάλαιο και σε χρηµατεµπορικό κεφάλαιο (εµπορικό κεφάλαιο).27 
[Η αλλαγή έγινε µε µολύβι.] 

Τελικά η εξέταση του εµπορικού και του τοκοφόρου κεφαλαίου δεν έγινε µαζί 
όπως προβλεπόταν σε ένα προσχέδιο του Μαρξ τον Νοέµβριο του 1862 για το 3ο 
βιβλίο. Στο προσχέδιο αυτό έγιναν σηµαντικές αλλαγές: 1. Ο Μαρξ αποφάσισε να 
αφαιρέσει τα ιστορικά τµήµατα που προβλέπονταν µετά από κάθε κεφάλαιο και να τα 
συγκεντρώσει σε ένα ξεχωριστό 4ο βιβλίο µε ιστορικό περιεχόµενο. 2. Άλλαξε την ίδια 
τη δοµή του τρίτου βιβλίου. Έτσι µετά το κεφάλαιο για το κέρδος και το µέσο κέρδος 
δεν ακολούθησε εκείνο για τη γαιοπρόσοδο, σαν «εικονογράφηση», αλλά εκείνο για 
την πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους.28  

Όλα αυτά τα στοιχεία που δεν µπορούν να περιληφθούν στο κείµενο των 
χειρογράφων, καθόσον συνιστούν αποτέλεσµα σύγκρισης χειρογράφων, βρίσκονται 
στον τόµο συµπληρωµάτων αναφορικά µε τη δηµιουργία και παράδοση του κειµένου 
και στο κατάλογο παραλλαγών και µετατροπών του κειµένου. 

Η εξέλιξη του κειµένου του τίτλου για το κεφάλαιο αποτελεί ένδειξη ότι ο Μαρξ 
αποφάσισε να χειριστεί το εµπορικό και το τοκοφόρο κεφάλαιο όχι από κοινού αλλά 
ξεχωριστά σε δυο ακόλουθα κεφάλαια. Αυτή η αλλαγή οφείλεται σε διαπιστώσεις που 
έκανε µετά τη σύνταξη του δεύτερου βιβλίου. Μετά τα τρία πρώτα κεφάλαια του 
σχεδίου που εξετάζουν τις βασικές αρχές του ανταγωνισµού ανάµεσα στα ατοµικά 
κεφάλαια που παράγουν υπεραξία, βρισκόταν αντιµέτωπος µε το ερώτηµα της 
οριοθέτησης της παρουσίασης των συγκεκριµένων µορφών που προκύπτουν από τις 
µεταµορφώσεις του παραγωγικού κεφαλαίου, ώστε να διατυπώσει τις µεταξύ αυτών 

                                                
26 MEGA² II/4.2, 1992: 1029. 
27 MEGA² II/4.2, 1992: 278, Μαρξ 1978: 338. 
28 MEGA² II/4.2, 1992: 914-916. Το προσχέδιο αποτελούνταν από τα ακόλουθα 12 κεφάλαια: 1) 
Μετατροπή της υπεραξίας σε κέρδος. Η διαφορά του ποσοστού κέρδους από το ποσοστό υπεραξίας. 2) 
Μετατροπή του κέρδους σε µέσο κέρδος. Δηµιουργία του γενικού ποσοστού κέρδους. Μετατροπή των 
αξιών σε τιµές παραγωγής. 3) Οι θεωρίες του Adam Smith και του Ricardo για το κέρδος και τις τιµές 
παραγωγής. 4) Γαιοπρόσοδος. (Εικονογράφηση της διαφοράς µεταξύ αξίας και τιµής παραγωγής). 5) 
Ιστορία των αποκαλούµενων νόµων της προσόδου του Ricardo. 6) Νόµος της πτώσης του ποσοστού 
κέρδους. Adam Smith, Ricardo, Carey. 7) Θεωρίες για το κέρδος. 8) Διάσπαση του κέρδους σε 
βιοµηχανικό κέρδος και τόκο / Το εµπορικό κεφάλαιο. Το χρηµατικό κεφάλαιο. 9) Το εισόδηµα και οι 
πηγές του. (Εδώ να περιληφθεί και το ζήτηµα της σχέσης διαδικασιών παραγωγής και διανοµής). 10) 
Κινήσεις παλινδρόµησης στη συνολική διαδικασία της καπιταλιστικής παραγωγής. 11) Η χυδαία 
οικονοµία. 12) Κλείσιµο. Κεφάλαιο και µισθωτή εργασία. 
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µεταβάσεις. Στο ακόλουθο διάγραµµα καταγράφονται παραπέρα οι σηµαντικές 
προσαρµογές και αλλαγές που έκανε ο Ένγκελς στο νεότερο 5ο κεφάλαιο που χώρισε 
µάλιστα σε δυο µέρη: 
 
Διάγραµµα 5 
5ο κεφάλαιο χειρογράφου 1863-67  5ο τµήµα 3ου τόµου  
1. Το τοκοφόρο κεφάλαιο. Το ίδιο. 
2. Μοίρασµα του κέρδους. Επιτόκιο, το 
φυσικό ποσοστό του επιτοκίου. 

Το ίδιο. 

3. Τόκος και επιχειρηµατικό κέρδος. Το ίδιο. 
4. Εξωτερίκευση της σχέσης (της 
υπεραξίας και του) κεφαλαίου γενικά στη 
µορφή του τοκοφόρου κεφαλαίου. 

Το ίδιο. 

5. Πίστη και πλασµατικό κεφάλαιο. 
Συµπληρώσεις. 
Ο ρόλος της πίστης στην 
καπιταλιστική παραγωγή. 
Ι 
ΙΙ 
 
ΙΙΙ 
 
MEGA² σ. 547-551, 555-561, 518. 
 
Η σύγχυση. 

 
 

Περίπου το ίδιο. 
 
Περίπου το ίδιο. 
 
 
Συστατικά µέρη του τραπεζικού 
κεφαλαίου. 
Χρηµατικό. κεφάλαιο και πραγµατικό 
κεφάλαιο Ι. 
Χρηµατικό κεφάλαιο και πραγµατικό 
κεφάλαιο ΙΙ. 
Το µέσο κυκλοφορίας και το πιστωτικό 
σύστηµα.29 Η αρχή της χρηµατικής 
κυκλοφορίας και η αγγλική τραπεζική 
νοµοθεσία του 1844. 

Ένα µεγάλο τµήµα του 34ου κεφαλαίου είναι γραµµένο από τον Ένγκελς ενώ τα 
υπόλοιπα αποτελούν συρραφές από διάφορα σηµεία του χειρογράφου. Αναλυτικότερα: 
Σελίδες 565-568 της MEGA², βρίσκονται ανάµεσα στην παρέµβαση του Ένγκελς 
στην αρχή του κεφαλαίου και αυτήν της σελίδας 693 (Μαρξ 1978) που δεν 
σηµειώνεται σαν τέτοια, «Στέλνονταν λοιπόν στην Ασία …». Οι σελίδες 575-581, 
αποτελούν το κείµενο µέχρι το τέλος της παραγράφου µε αριθµό 1029 στη σελίδα 
702 (Μαρξ 1978). 
Συνέχεια της σύγχυσης. Η σελίδα 599 αποτελεί το κείµενο µέχρι 

το τέλος της παραγράφου µε αριθµό 4791 
στη σελίδα 704 (Mαρξ 1978). 
Οι σελίδες 704 µέχρι το τέλος του 
κεφαλαίου (σ. 707) αποτελούνται από της 
σελίδες 617, 606, 582-583 και 616 της 
MEGA² σε διαδοχή. 
Ευγενές µέταλλο και τιµή του 
συναλλάγµατος. 

Συνέχεια του ΙΙΙ. Χρηµατικό κεφάλαιο και πραγµατικό 
κεφάλαιο ΙΙΙ. 

6. Προαστικά. Προκαπιταλιστικά (MEW).30 
 
Όλα τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν µε αρκετές παραπέρα 

λεπτοµέρειες. Αρκεί να έχουµε υπόψη µας ότι στο κείµενο σύνταξης του Ένγκελς έχει 
αλλαγές και σε άλλα σηµεία πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω 
κεφάλαιο. 

 
3.2. MEGA² II/4.3 - Οικονοµικά χειρόγραφα 1863-1868 

                                                
29 Δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία. Για παράδειγµα απουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών-
εξαγωγών της Μεγάλης Βρετανίας από τις σελίδες 607-614 της MEGA² II 4.2, ενώ αυτό το απόσπασµα 
ο Μαρξ θεωρεί ότι υπάγεται στο κεφάλαιο για το εµπορικό κέρδος από τη σελίδα 368 κ.ε. πριν από την 
παράγραφο «Η παράταση της επιχείρησης κυκλοφορίας σηµαίνει για τον βιοµήχανο κεφαλαιοκράτη:…» 
(Μαρξ 1978).  
30 Στην ελληνική µετάφραση: Μέσα κυκλοφορίας και κεφάλαιο. Η άποψη του Τουκ και του Φούλαρτον. 
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(Συνολική Έκδοση των Έργων των Καρλ Μαρξ και Φρήντριχ Ένγκελς, δεύτερο 
τµήµα: «Το Κεφάλαιο και οι προεργασίες του», τόµος 4ος τµήµα 3ο, Καρλ Μαρξ, 
οικονοµικά χειρόγραφα 1863-1867). Επεξεργασία από τον Carl-Erich Vollgraf σε 
συνεργασία µε την Larisa Misʼkevič. 403 σελίδες τόµου κειµένου και 661 σελίδες 
τόµου συµπληρωµάτων. 

 
Τα χειρόγραφα του τόµου αυτού, τα οποία µέχρι το 2012 παρέµεναν 

αδηµοσίευτα, ασχολούνται µε τη συσχέτιση των ποσοστών υπεραξίας και κέρδους µε 
την τιµή κόστους και την κυκλοφορία του κεφαλαίου. Σε διαφορά προς τα χειρόγραφα 
του 1864-1865, που χρησιµοποίησε ο Ένγκελς, διακρίνει το ποσοστό κέρδους σε 
σχέση προς την ετήσια επένδυση (p´) – µε την επικρατούσα και σήµερα σηµασία της 
απόδοσης κεφαλαίου (ROI) – και ως προς την ετήσια τιµή κόστους (π΄), εξηγώντας 
γιατί αυτό είναι προτιµότερο από την άποψη µιας αξιακής αντίληψης της οικονοµίας. 
Παραπέρα, στο πλαίσιο της διάκρισης πάγιου και κυκλοφορούντος κεφαλαίου και 
µέσα από το χρόνο κύκλησης και τον αριθµό των ετήσιων κύκλων, ο Μαρξ προσπαθεί 
να προσδιορίσει πόσο κεφάλαιο λειτουργεί πραγµατικά σε µια χρονική περίοδο 
εισάγοντας την έννοια του λειτουργούντος κεφαλαίου. Δυστυχώς ο Ένγκελς δεν πήρε 
τα κείµενα αυτά σηµειώνοντας στο περιθώριο των περισσοτέρων, µε κόκκινα 
γράµµατα, «αχρησιµοποίητο». Ακόµα, στα κείµενα αυτά – έξι συνολικά – εξετάζεται 
και το θέµα της αλλαγής της αξίας του χρήµατος. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη 
βαθµιαία προσέγγιση των συνηθισµένων πρακτικών των οικονοµικών των 
επιχειρήσεων µε τις αποσβέσεις και τη διαµόρφωση των τιµών, χωρίς να διαφεύγει από 
το αξιακό επίπεδο. Για τον Μαρξ το λειτουργούν κεφάλαιο (Κ) είναι ίσο µε την τιµή 
κόστους. Αυτό σηµαίνει ότι µε κάθε κύκλο πλησιάζει το ποσοτικά επενδυµένο 
κεφάλαιο (C) µέχρι µετά από κάποιους κύκλους να συµπέσει µε αυτό. Τη στιγµή αυτή 
και τα ποσοστά κέρδους είναι ίσα (π΄=p´). Παίρνοντας υπόψη του παραπέρα και την 
πρόσθετη υπεραξία, εισάγει την έννοια των διαφορικών ποσοστών κέρδους που 
προκύπτουν από αυτήν. Έτσι µπορούν να συγκριθούν διαφορετικά κεφάλαια ως προς 
το συνολικό κεφάλαιο σαν µέσο κεφάλαιο σε σχέση προς την οργανική τους σύνθεση, 
το λειτουργούν κεφάλαιο και την ταχύτητα κυκλοφορίας τους προκειµένου να 
διερευνηθούν τα περιθώρια αποκλίσεων της οικονοµίας.31  

Για να γίνει ο ισχυρισµός περί έρευνας φανερότερος αρκεί να συγκριθούν αυτά τα 
κείµενα µε τα αντίστοιχα τρία χειρόγραφα του δεύτερου τόµου – επίσης µέχρι το 2012 
αδηµοσίευτα. Εκεί πρόκειται για απόπειρες καθαρογραφής του χειρογράφου του 
δεύτερου τόµου για να παραδοθεί στον τυπογράφο, που µια καινούργια ιδέα εκτρέπει 
το εγχείρηµα. Αρχίζει από την αρχή και το µεγαλύτερο από αυτά, γνωστό ως 
χειρόγραφο IV, µόλις κατορθώνει να µπει στο δεύτερο τµήµα, ενώ τα άλλα δυο είναι 
µόνο µερικές σελίδες. Η ετοιµοθάνατη κόρη του και η δική του ασθένεια δεν του 
επέτρεπαν να συγκεντρωθεί και να δουλέψει.  

Η εργασίες πάνω στον 2ο τόµο / βιβλίο του Κεφαλαίου είναι σηµαντικά 
πολυπλοκότερες, περιλαµβάνονται σε τρεις διαφορετικούς τόµους της MEGA², γι’ 
αυτό θα περιοριστούµε σε ένα κατάλογο των σχετικών εργασιών του Μαρξ: 

 
Διάγραµµα 6 

Χειρόγραφα του Μαρξ σχετικά µε τον 2ο τόµο του Κεφαλαίου 32 
 

1863-1865 Χειρόγραφο Ι 
MEGA² II/4.1 

Ολόκληρο το βιβλίο (260 σελίδες). 

1868-1870 Χειρόγραφο II 
MEGA² II/11 

Ολόκληρο το βιβλίο (523 σελίδες). 

                                                
31 MEGA² II 4.3 2012: 452, µε δικές µου επιπλέον παρατηρήσεις και διευκρινήσεις.  
32 Μαρξ 1979: 554-556, MEGA² II 11, 2008, MEGA² II 4.3 2012 αντίστοιχες εισαγωγές και πίνακες 
περιεχοµένων. 
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1867 Χειρόγραφο III  
MEGA² II/4.3 

Οι µεταµορφώσεις του κεφαλαίου (12 σελίδες). 

1868 Χειρόγραφο IV  
MEGA² II/4.3 

Οι µεταµορφώσεις του κεφαλαίου, Η περιστροφή του 
κεφαλαίου µέχρι και το δέκατο κεφάλαιο (78 
σελίδες). 

1876 Κείµενα προς χρήση 
από τα χειρόγραφα Ι-IV 
MEGA² II/11 

(24 σελίδες). 

1876 Χειρόγραφο V  
MEGA² II/11 

Οι µεταµορφώσεις του κεφαλαίου, τέσσερα πρώτα 
κεφάλαια (100 σελίδες). 

1878 Χειρόγραφο VI  
MEGA² II/11 

Οι µεταµορφώσεις του κεφαλαίου πρώτο κεφάλαιο 
(14 σελίδες). 

1880 Χειρόγραφο VII 
MEGA² II/11 

Όπως το χειρόγραφο VΙ. 

1877-1881 Χειρόγραφο VIII 
MEGA² II/11 

Τρίτο µέρος µε τίτλο: «Οι πραγµατικοί όροι της 
διαδικασίας κυκλοφορίας και αναπαραγωγής, 
παραγωγή και διευρυµένη συσσώρευση» (130 σ.). 

1867 Συλλογή παραποµπών 
MEGA² II 4.3 

Κατάλογος παραποµπών στην πρωτότυπη εκδοχή.  

1868 Σχόλια πάνω στον 
Άνταµ Σµιθ MEGA² II/4.3 

Σχολιασµένα αποσπάσµατα από το Έρευνα για τις 
αιτίες και τη φύση του πλούτου των εθνών, Βιβλίο Ι, 
για τον δεύτερο τόµο. 

Απόσπασµα Ι Αρχή του βιβλίου (1 σελίδα). 
Απόσπασµα ΙΙ Αρχή πρώτου κεφαλαίου τρεις φορές! (6 σελίδες). 
Απόσπασµα ΙΙΙ Αρχή πρώτου κεφαλαίου (2 σελίδες).  
Απόσπασµα IV Αρχή πρώτου κεφαλαίου (5 σελίδες). 

 
Η πληθώρα των ξεκινηµένων και παρατηµένων προσπαθειών του Μαρξ για τον 

2ο τόµο, από τις οποίες µόνο τα χειρόγραφα Ι, ΙΙ, IV και VΙΙΙ και τα σχόλια πάνω στο 
βιβλίο του Άνταµ Σµιθ παρουσιάζουν αξιώσεις κειµένου, παρόλη τη σχετική αλλά 
ουσιαστική οµοιότητα των τίτλων τους, είναι δείγµατα µελέτης µε αλλαγές και 
συµπληρώσεις που δεν ικανοποιεί τον συγγραφέα. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι αρκετά 
από τα κείµενα αυτά, ειδικά τα συντοµότερα, ξεκίνησαν ως προσπάθειες 
καθαρογραφής προκειµένου να παραδοθούν στο τυπογραφείο για να καταλήξουν σε 
αµέτρητες διορθώσεις. Εκτός απ’ αυτό πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο Μαρξ 
ξεκίνησε να γράφει τον τρίτο τόµο πριν από τον δεύτερο και µετά από τα τρία πρώτα 
κεφάλαια πήγε στον δεύτερο γιατί θεώρησε απαραίτητο, ότι για να συνεχίσει 
χρειάζεται µια ολοκληρωµένη µελέτη της διαδικασίας κυκλοφορίας. Από το 1870 
µέχρι το 1876 διακόπτει την εργασία του για να ασχοληθεί µε τα ζητήµατα του 
γαλλογερµανικού πολέµου, της επακόλουθης Κοµµούνας του Παρισιού και της ήττας 
της και τις υποχρεώσεις του στη Διεθνή Ένωση Εργατών. Παράλληλα στα 1871-72 
ασχολήθηκε και µε τη δεύτερη έκδοση του 1ου τόµου, έτσι ώστε να µη του µένει 
χρόνος για πρωτότυπο συγγραφικό έργο. Σχεδόν όλα αυτά τα χειρόγραφα (II, IV, V, 
VI, VII, VIII) χρησιµοποίησε ανακατεµένα ο Ένγκελς.33 Δύσκολο να φανταστούµε 
ποια θα χρησιµοποιούσε ο ίδιος ο συγγραφέας τελικά, αν και υπάρχει από το 1876 το 
Κείµενα προς χρήση από τα χειρόγραφα Ι-IV που δεν πήρε σοβαρά υπόψη του ο 
Ένγκελς.34 

Τέλος ανεκδοτολογικά και µόνο αναφέρω ότι στο χειρόγραφο για τους νόµους 
του ποσοστού του κέρδους αντιγράφει από αγγλικό σχολικό βιβλίο (Στοιχεία 

                                                
33 Μαρξ 1978: 19, για µια λεπτοµερειακή παρουσίαση των πηγών κάθε κεφαλαίου.  
34 Τελείως ενδεικτικά από το χειρόγραφο Ι, που αγνοήθηκε πλήρως από τον Ένγκελς, ο συγγραφέας 
σκόπευε σε διάφορα σηµεία του 1ου και του 3ου τµήµατος να χρησιµοποιήσει τις σελίδες 1-24 και 30-
56, ενώ από το χειρόγραφο ΙΙ που χρησιµοποίησε ως βάση ο Ένγκελς µε ανάλογο τρόπο τις σελίδες 20-
31. Από το χειρόγραφο ΙV τις σελίδες 30-40. Για αναλυτικές σηµειώσεις του Μαρξ µετά το 1877, ως 
απλή αναφορά σε τµήµατα παλιότερων κειµένων προς χρησιµοποίηση, βλ. διεξοδικά στο MEGA² II/11, 
2008: 525 - 536.  
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Άλγεβρας) τον τύπο υπολογισµού του τόκου σε συνάρτηση µε το επιτόκιο, το 
κεφάλαιο και τον χρόνο!35 

 
3.3. MEGA² II/14 - Χειρόγραφα και κείµενα σύνταξης για τον τρίτο τόµο του 
«Κεφαλαίου» 1871-1895 
 
(Συνολική Έκδοση των Έργων των Καρλ Μαρξ και Φρήντριχ Ένγκελς, δεύτερο 
τµήµα: «Το Κεφάλαιο και οι προεργασίες του», τόµος 14ος. Επεξεργασία από τους 
Carl-Erich Vollgraf και Regina Roth σε συνεργασία µε τον Jürgen Jungnickel. 362 
σελίδες τόµου κειµένου και 876 σελίδες τόµου συµπληρωµάτων. 

 
Ο τόµος ΙΙ/14 αποτελείται από κείµενα του Μαρξ µεταξύ 1871 και 1873 σχετικά 

µε το Κεφάλαιο, µε απόπειρες υπολογισµού της σχέσης ποσοστών υπεραξίας και 
κέρδους, για τη σχέση ποσοστού κέρδους, κυκλοφορίας, τόκου και εκπτώσεων. 
Ακολουθείται από κείµενα σύνταξης του Ένγκελς για τον 3ο τόµο µεταξύ 1885 και 
1894 και δυο σηµειώσεις για το περιεχόµενο του 4ου. Ο τόµος κλείνει µε µια περίληψη 
και µια κριτική του µεγαλύτερου από τα µαθηµατικά χειρόγραφα από τον Samuel 
Moore36 και σηµειώσεις της νεότερης κόρης του Μαρξ, Eleanor, από συνεδρίαση του 
αγγλικού κοινοβουλίου σε σχέση µε την κρίση του 1847 - 1848.  

Το πρώτο σύντοµο χειρόγραφο (Φεβρουάριος - Μάρτιος 1871) Τύποι 
υπολογισµού για το ποσοστό υπεραξίας και κέρδους, πάνω σε ηµερολόγιο, είναι µια 
διερεύνηση της σχέσης αυτής, ως διαφοράς και είναι άχρηστη και χωρίς αποτέλεσµα. 

Το δεύτερο επιγράφεται Ποσοστό υπεραξίας και ποσοστό κέρδους (τέλη 1873 - 
αρχές 1874).  

Το τρίτο επιγράφεται Μαθηµατικός χειρισµός ποσοστού υπεραξίας και κέρδους 
(Μάιος - Αύγουστος 1875). Η αναµέτρηση του Μαρξ µε τα ποσοστά αυτά, που 
επρόκειτο να εισαγάγει στον 3ο τόµο του έργου του, όπως φαίνεται και στο 
χειρόγραφο του 1864 / 1865 (διάγραµµα 4), καταγράφεται σε αυτά τα τρία 
χειρόγραφα. Μετά από µια µακροσκελή προσπάθεια στο συγκεκριµένο τρίτο κείµενο 
διέκοψε για να συνεχίσει αργότερα κάνοντας πολλά υπολογιστικά λάθη, παρατώντας 
οριστικά το χειρόγραφο τον Αύγουστο του 1875, όταν πήγε διακοπές.37 Εδώ 
εµφανίζεται και ο τύπος σ/µ και µε την αντίστροφη µορφή µ/σ σαν ποσοστιαία 
σύνθεση.38 Υπάρχουν αναφορές και στην τεχνική και αξιακή σύνθεση ξεχασµένες από 
τον 1ο τόµο.  

Ο Ένγκελς ασχολήθηκε επανειληµµένα µε το συγκεκριµένο κείµενο κάνοντας 
µικρές διορθώσεις και προσπαθώντας να το βάλει σε τάξη, κατέληξε σε ένα δικό του 
σχέδιο - περίγραµµα της εργασίας.39 Τέλη του 1888 δίνει το κείµενο στον Samuel 
Moore για πραγµατογνωµοσύνη. Τα µαθηµατικά κρίνονται από τον Moore σαν «κάθε 
άλλο παρά ικανοποιητικά». Συµβουλεύει τον Ένγκελς να µην παρουσιάσει το κείµενο 
περιληπτικά και µε δικά του λόγια, αν και ακολουθεί ένας λεπτοµερής κατάλογος του 
τι, κατά τη γνώµη του, θα έπρεπε να κρατηθεί. Θεωρεί αναποτελεσµατική τη συνήθεια 
του Μαρξ να προσπαθεί να αποδείξει τους ισχυρισµούς του µε αριθµητικά 
παραδείγµατα, ενώ δίνοντας τον γενικό τύπο της αρχής, εφαρµοσµένο σε κάθε 
περίπτωση, θα είχε τα ίδια αποτελέσµατα σε «µισή ντουζίνα αράδες». Επιφυλάσσεται 
τέλος γι’ αυτά που λέει σαν προτάσεις προς τον «επιµελητή» Ένγκελς.40 

                                                
35 MEGA² II/4.3, 2012: 76. 
36 Samuel Moore (1838 -1911): Άγγλος έµπορος (µέχρι το 1879) και δικηγόρος (από το 1882). 
Μεταφραστής στα αγγλικά του πρώτου τόµου του Κεφαλαίου και του Κοµµουνιστικού µανιφέστου. 
MEGA² II 14, 2003: 1063. 
37 MEGA² II 14, 2003: 508. 
38 MEGA² II 14, 2003: 30. 
39 MEGA² II 14, 2003: 201 - 215. Περιέχει το σχέδιο - περίγραµµα αυτό. 
40 MEGA² II 14, 2003: 357 - 358. 
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Μετά από τις ανεπαρκείς προσπάθειες για τη µαθηµατική προσέγγιση και 
επεξεργασία των ποσοστών υπεραξίας και κέρδους, ο Μαρξ άρχισε να ασχολείται και 
µε τη σπουδή των µαθηµατικών. Οι σηµειώσεις αυτές, αν και προβλέπεται, δεν έχουν 
ακόµα εκδοθεί από τη MEGA².41 Ενδιαφέρον είναι ότι η ενασχόληση δεν κατόρθωσε 
ποτέ να εισαχθεί στις µελέτες του συγγραφέα. Αλήθεια πώς θα χειριζόταν µια 
δυναµική έκφραση της σχέσης µεταβολής των ποσοστών υπεραξίας και κέρδους σε 
συνάρτηση προς τον χρόνο: 

𝑑𝜐΄
𝑑𝜋΄ =

𝑑 𝜎𝜇
𝑑𝑡  

Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι ο συχνά πλέον χρησιµοποιούµενος τύπος: 

𝜋΄ =
𝜐΄

𝜎
𝜇 + 1

 

δεν εµφανίζεται πουθενά στον Μαρξ, ενώ είναι οικείος την ίδια εποχή τόσο στον 
Ένγκελς όσο και στον Moore!42 Ο τύπος αυτός κατά τη γνώµη µου έχει ενδιαφέρον 
γιατί, παραµένοντας στην αξιακή οπτική, παρουσιάζει το ποσοστό κέρδους ως σχέση 
ποσοστού εκµετάλλευσης και αξιακής σύνθεσης του κεφαλαίου. 

Η πλήρης απουσία συστήµατος και οργάνωσης της διερεύνησης και η κακή τους 
παρουσίαση καθιστούν αυτές τις εργασίες σχεδόν άχρηστες, χωρίς να είναι εύκολη η 
συναγωγή συγκεντρωτικών συµπερασµάτων. Από την έκδοση του 3ου τόµου από τον 
Ένγκελς απουσιάζει τελικά τόσο το κεφάλαιο των χειρογράφων του 1864 - 1865 όσο 
και τα εδώ εξεταζόµενα. Απ’ όλα αυτά επιβιώνουν µόνο µερικές γενικότητες στο τρίτο 
κεφάλαιο / απόσπασµα. Στον τόµο-συµπλήρωµα περιλαµβάνονται τόσο οι σηµειώσεις 
περιθωρίου και οι διορθώσεις του Ένγκελς, όσο και οι διορθώσεις και τα σχόλια του 
Samuel Moore πάνω στο κείµενο.43 

Για τον 4ο τόµο ο Ένγκελς ισχυρίζεται ότι τα χειρόγραφα 1861 - 1863 Για την 
κριτική της πολιτικής οικονοµίας,44 µε 1473 χειρόγραφες σελίδες, περιέχουν ένα 
απόσπασµα – θεωρίες για την υπεραξία – µε διεξοδική κριτική ιστορία του κεντρικού 
ζητήµατος της πολιτικής οικονοµίας, τη θεωρία της υπεραξίας (σελίδες 220-972). 
Αφού αφαιρεθούν τα αποσπάσµατα που µπήκαν στον 2ο και 3ο τόµο, τα υπόλοιπα 
µπορούν να µπουν στον 4ο, πράγµα το οποίο και έγινε µε βάση τον κατάλογο του 
Ένγκελς από αυτή τη σηµείωση.45 Μετά τον θάνατο του Ένγκελς ασχολήθηκε ο Karl 
Kautsky µε την οικονοµική «περιουσία» του Μαρξ. Θεώρησε ως πρωταρχικό του 
καθήκον την έκδοση του τόµου αυτού, που εµφανίστηκε σε τρία τοµίδια µεταξύ 1905 
και 1910 µε τίτλο Θεωρίες για την Υπεραξία.46 

 
4. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο 

 
Συχνά αναφέρεται ότι τα οικογενειακά προβλήµατα υγείας, δικά του και της κόρης 
του, ήταν ο λόγος της µη ολοκλήρωσης του έργου, ή ακόµη και η κατά καιρούς 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Όσο σηµαντικά και να είναι αυτά, υπάρχει και ένα 
άλλο ουσιαστικότερο: 

Ο όγκος της εργασίας από άποψη δοµής, περιεχοµένου και παρουσίασης ήταν 
τεράστιος πριν ακόµα ολοκληρωθούν οι πρώτοι δυο τόµοι του έργου. Το ξεκαθάρισµα 

                                                
41 Συγκεκριµένα: MEGA² Ι/28 Μαθηµατικά χειρόγραφα 1878-81, MEGA² ΙV/25 Εµπορική αριθµητική 
(κοστολόγηση κλπ.) 1877 - 1879 και MEGA² ΙV/30 Μαθηµατικά αποσπάσµατα και σηµειώσεις από τα 
έτη 1863, 1878, 1881 (τριγωνοµετρία, άλγεβρα και διαφορικός λογισµός). Τα τελευταία (διαφορικός 
λογισµός) κυκλοφόρησαν εν µέρει στα γερµανικά και τα ρώσικα το 1974.  
42 MEGA² II/14, 2003: 209 και 359 αντίστοιχα. 
43 MEGA² II/14, 2003: 624 - 653.  
44 MEW 26.1-3 και MEGA² II/3.1-6. 
45 MEGA² II/14, 2003: 345 - 348.  
46 Hecker 2013. 
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της συνοχής και της αυστηρότητας του έργου βρέθηκε αντιµέτωπο µε νέα πραγµατικά 
ερωτήµατα και δεδοµένα. Είναι πραγµατικά ενδιαφέρον ότι ο µεγάλος όγκος της 
σχετικής συγγραφικής εργασίας πραγµατοποιείται µεταξύ του 1861 και του 1871, 
(τότε ήταν 53 χρονών), ενώ από εκεί και πέρα και µέχρι τον θάνατό του ασχολείται µε 
άλλα, σχετικά βέβαια ζητήµατα και τη µελέτη. Παράλληλα αυξάνεται και ο όγκος της 
αλληλογραφίας του µε άλλα πρόσωπα, ενώ τα πολιτικά γεγονότα της εποχής δεν 
αφήνουν καιρό για αυτή τη δουλειά. Στα ουσιαστικότερα προβλήµατα του Κεφαλαίου 
υπάγεται η στήριξη στο υπόδειγµα της Βρετανίας. Αυτό που εκεί ο Μαρξ αποκαλούσε 
αντίφαση των εξαγωγών αποδείχθηκε σε µια τεράστια δύναµη του «Νέου Κόσµου» σε 
σχέση προς τη µεγάλη πρώην βασίλισσα των θαλασσών, που απειλείτο από αυτό. Η 
βιοµηχανία των ΗΠΑ που στηριζόταν αποκλειστικά στις µηχανές έκανε τεράστια 
άλµατα. Η σηµασία της παλαιότερης βιβλιογραφίας σχετικοποιήθηκε. Ενδεικτικά στη 
δεκαετία του 1870 ο συγγραφέας ζήταγε επανειληµµένα από φίλους και γνωστούς 
οικονοµικές και κοινωνικές στατιστικές από τις ΗΠΑ.47 

Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας υποστήριζε ότι χωρίς την ανάλυση των νέων 
φαινοµένων της χρηµατοπιστωτικής οικονοµίας καθώς και των βιοµηχανιών 
µεταφορών και επικοινωνιών, που όλες αναδεικνύονταν ιδιαίτερα κερδοφόρες, δεν θα 
µπορούσε να ολοκληρώσει το έργο του. Στα 1879 - 1880 έφτιαξε ένα µακροσκελή 
κατάλογο των θετικών επιρροών των µέσων κυκλοφορίας και µεταφορών πάνω στην 
οικονοµική µεγέθυνση. Δυστυχώς στο δηµοσιευµένο τµήµα των σηµειώσεων 
περιθωρίου πάνω στο διδακτικό βιβλίο του A. Wagner στο 19ο τόµο των Έργων 
(MEW) δεν περιλαµβάνεται αυτός ο κατάλογος και δεν ήταν εφικτή η 
αποκρυπτογράφησή του από µέρους µου από τα χειρόγραφα του αρχείου του 
Άµστερνταµ!48 

 
5. Επίλογος - Τι χρειάζονται η MEGA²; 

 
Τα χειρόγραφα και τα κείµενα στην έκδοση της MEGA² προφανώς δεν χρειάζονται σε 
κάποιον ή κάποιαν που ενδιαφέρεται απλώς να διαβάσει κάποιο έργο του Μαρξ ή του 
Ένγκελς. Οι µέχρι τώρα εκδόσεις είναι απόλυτα επαρκείς πέρα από πιθανά 
µεταφραστικά προβλήµατα που θα µπορούσαν να είναι αντικείµενο συζήτησης και 
ίσως να διορθωθούν σε µια επόµενη έκδοση. Η έκδοση του Κεφαλαίου µαζί µε τα 
Grundrisse και τις Θεωρίες για την υπεραξία αποτελείται από εννέα πολυσέλιδους 
τόµους. Η αντίστοιχη έκδοση της MEGA² ΙΙ αποτελείται από 15 (ουσιαστικά 20) 
διπλούς τόµους.49 Η εργασία η σχετική µε τη σύνταξη της MEGA² έχει έναν κύρια 

                                                
47 MEGA² II/4.3, 2012: 467. 
48 MEW 19, 1987: 355 - 383, όπου δεν βρίσκεται το παραπάνω κείµενο αλλά τα υπόλοιπα.  
49 ΙΙ/1.1 και 2,  Οικονοµικά χειρόγραφα 1857-58 (Grundrisse) 

II/2 Οικονοµικά χειρόγραφα 1858-61 (Για την κριτική της πολιτικής οικονοµίας)  
ΙΙ/3.1-3 Για την κριτική της πολιτικής οικονοµίας, χειρόγραφα 1861-63. 
ΙΙ/4.1 Οικονοµικά χειρόγραφα 1863-67, µέρος 1ο χειρόγραφα του 1ου και 2ου βιβλίου του  
                      Κεφαλαίου, 1864-65. 
ΙΙ/4.2 Οικονοµικά χειρόγραφα 1863-67, µέρος 2ο Χειρόγραφα του 3ου βιβλίου του Κεφαλαίου,       
                     1863-65. 
ΙΙ/4.3 Οικονοµικά χειρόγραφα 1863-67, µέρος 3ο χειρόγραφα του 2ου και 3ου βιβλίου του  
                      Κεφαλαίου, 1866-67. 
ΙΙ/5 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας ,1ος τόµος Αµβούργο 1867. 
ΙΙ/6 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας 1ος τόµος Αµβούργο 1872. 
ΙΙ/7 Le Capital, Παρίσι 1872/75 (πρώτη γαλλική έκδοση). 
ΙΙ/8 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας 1ος τόµος Αµβούργο 1883. 
ΙΙ/9 Capital. A critical analysis of capitalist production, Λονδίνο 1887-90. 
ΙΙ/10 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας 1ος τόµος Αµβούργο 1890. 
ΙΙ/11 Χειρόγραφα του 2ου τόµου του Κεφαλαίου 1868/81. 
ΙΙ/12 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας 2ος τόµος, Η διαδικασία κυκλοφορίας 

του κεφαλαίου, κείµενο έκδοσης του Ένγκελς 1884-85 
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φιλολογικό χαρακτήρα µε σηµαντικό πολιτικό περιεχόµενο, και είναι πλέον 
απαραίτητη και όχι µόνο χρήσιµη για ένα µελετητή, µια µελετήτρια. Βλέποντας και 
διαβάζοντας τα κείµενα στην έκδοση αυτή, εµφανίζεται ένας άλλος Μαρξ από αυτόν 
που θέλει να παρουσιάζει µέχρι τώρα η παραδοσιακή αριστερή διανόηση. Κάποιος και 
κάποια που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη συγγραφή µεγάλων εργασιών βλέπουν την 
επίπονη και συστηµατική προσπάθεια και µελέτη που απαιτείται για την εργασία αυτή. 
Βλέπουµε ακόµα τις αµφιβολίες και τους προβληµατισµούς του συγγραφέα, που τον 
οδηγούν στην επέκταση των µελετών του σε ευρύτερους τοµείς προκειµένου να 
ανταποκριθεί ο ίδιος στις απαιτήσεις που έθεσε στον εαυτό του. Καταλήγει κάποια 
στιγµή σε πρόγραµµα πολυµελούς οµάδας εργασίας, που θα έπρεπε να ασχολείται 
ακόµα και µε την ορυκτολογία, τη βιολογία και τα ανώτερα µαθηµατικά. Διαβάζοντας 
ακόµα κανείς / καµία τη MEGA² καταλαβαίνει γιατί αυτά όλα εντάσσονται στο 
πρόγραµµα µελέτης του και όχι απλώς σε προσωπικό ενδιαφέρον ή περιέργεια. Μετά 
τα µέσα της δεκαετίας του 1870, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Μαρξ ασχολήθηκε για 
παράδειγµα εντατικά µε τον διαφορικό λογισµό, προκειµένου να συνεχίσει τη µελέτη 
του πάνω στη σχέση µεταξύ ποσοστού υπεραξίας και ποσοστού κέρδους, έτσι ώστε να 
µπορέσει αργότερα να εκφράσει µε µαθηµατική ακρίβεια τους τύπους της αξίας και τις 
σταθερές τους αλληλεξαρτήσεις, πράγµα αδύνατο µε τον απλό λόγο. Σε γράµµα του 
προς τον Ένγκελς στις 31.05.187350 γράφει ότι προσπαθεί να ασχοληθεί µε τον κύκλο 
της µεγέθυνσης. Στο σηµείο αυτό έπεσε στην ίδια παγίδα που πέφτουν και σήµερα οι 
αστοί οικονοµολόγοι, οι οποίοι παρακολουθώντας συστηµατικά τις αντίστοιχες 
καµπύλες προσπαθούν να βγάλουν συµπεράσµατα για µελλοντικές τάσεις. Η 
µαθηµατική έκφραση των καµπυλών πλέον είναι αρκετά ευχερέστερη για 
µαθηµατικούς του 21ου αιώνα σε σύγκριση µε έναν απόφοιτο ανθρωπιστικού 
κλασικού γυµνασίου και φιλοσοφικών πανεπιστηµιακών σπουδών των αρχών του 
19ου. Οι καµπύλες όµως µπορούν κυρίως να επιβεβαιώσουν ένα νόµο και λιγότερο να 
οδηγήσουν στην ανακάλυψη του νόµου. Αυτό ήταν που ήθελε αλλά δεν ήταν σε θέση 
να κάνει ο Μαρξ. 

Μέσα από τη MEGA² ανακαλύπτουµε λοιπόν έναν άλλο Μαρξ από εκείνο των 
τρεχουσών και παλαιότερων εξιδανικεύσεων, µέχρι αγιογραφίας. Είναι αυτονόητο, για 
παράδειγµα, ότι τα χειρόγραφα του Κεφαλαίου δεν είναι δυνατόν να ταυτίζονται µε την 
έκδοση του συγκεκριµένου έργου όπως θα τη διαµόρφωνε τελικά ο συγγραφέας, ούτε 
θα αντιστοιχούσε το ίδιο αυτονόητα µε το αποτέλεσµα που έχουµε στα χέρια µας όσον 
αφορά τους 2ο και 3ο τόµους, επιµεληµένους και συνταγµένους από τον Ένγκελς. 
Είναι ενδιαφέρον ότι µε την έκδοση των χειρογράφων του Κεφαλαίου ξεκίνησε µια 
συζήτηση, κύρια στη Γερµανία,51 για το αν ο Ένγκελς πλαστογράφησε τις προθέσεις 
του Μαρξ. Το βασικό επιχείρηµα αυτής της θέσης υπήρξε ότι δεν ενσωµάτωσε τα 
τελευταία χειρόγραφα του δεύτερου και τρίτου τόµου στο συντακτικό κείµενο της 
έκδοσης που ολοκλήρωσε και επιµελήθηκε. Στα όψιµα χειρόγραφα το ζήτηµα είναι 
βέβαια ότι η διατύπωση είναι ελλιπής, περιέχοντας περιορισµούς και υπολογιστικά 
                                                                                                                                         
ΙΙ/13 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας 2ος τόµος, Η διαδικασία κυκλοφορίας 

του κεφαλαίου, έκδοση από τον Ένγκελς 1885. 
ΙΙ/14 Χειρόγραφα και κείµενα σύνταξης για το τρίτο βιβλίο του Κεφαλαίου, 1871-95. 
ΙΙ/15 Το Κεφάλαιο, κριτική της πολιτικής οικονοµίας, 3ος τόµος, Η συνολική διαδικασία της 

κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, έκδοση από τον Ένγκελς 1894. 
50 MEGA² II/4.3, 2012: 448. MEW 33, 1976: 82. Αναφέρει ότι θέλει να προσδιορίσει µαθηµατικά τους 
βασικούς νόµους των οικονοµικών κρίσεων, και ότι ζητώντας τη συµβολή του ειδήµονα Moore πήρε την 
απάντηση ότι το πρόβληµα είναι δισεπίλυτο. Ήθελε να εξαγάγει συµπεράσµατα από τα 
σκαµπανεβάσµατα των καµπυλών της οικονοµικής µεγέθυνσης, καθώς και εκείνων των τιµών και των 
επιτοκίων. Παραδέχεται και ο ίδιος ότι το εγχείρηµα του φαίνεται πολύ δύσκολο και ότι θα το 
εγκαταλείψει προσωρινά. 
51 Για παράδειγµα στη διήµερη συνάντηση του «Κύκλου Μαρξ» (Marx Gesellschaft) και του «Οµίλου 
MEGA» (MEGA-Verein) κοντά στο Βερολίνο: Das Kapital – Marx’ Konzeption und Engels’ 
Druckfassung (Το κεφάλαιο – Η σύλληψη του Μαρξ και η τυπωµένη εκδοχή του Ένγκελς), 21.- 23. 
Οκτωβρίου 2005: http://www.marx-gesellschaft.de/MG-T05B-Text.htm. 
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λάθη. Ο Ένγκελς δεν χρησιµοποίησε αυτά τα χειρόγραφα αν και τουλάχιστον για τον 
δεύτερο τόµο υπήρχαν κάποιες οδηγίες του Μαρξ που µέσα από τη MEGA² έγιναν 
ευρύτερα γνωστές. Όταν ο Μαρξ του ζήτησε στοιχεία της εταιρείας του για να 
υπολογίσει το ποσοστό του κέρδους της επιχείρησης, του απάντησε ότι δεν 
συλλέγονται τέτοια στοιχεία γιατί δεν ενδιαφέρουν τους επιχειρηµατίες - 
καπιταλιστές.52  

 
Αυτό που µας άφησε τελικά ο Μαρξ δεν ήταν ένα βιβλίο αλλά ένα νέο θεωρητικό 

σύστηµα και πρόγραµµα µελέτης, πρόγραµµα που έγινε µε τη MEGA² καλύτερα 
αντιληπτό, και το οποίο έχει µεγάλο µέλλον στη βάση των καταστάσεων που 
δηµιουργούνται τον 21ο αιώνα.53 
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