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Ασηομαηοποίηζη ηης Παραγφγής και Οικονομική Κρίζη: 
Οι Έφλες Απόυεις ηφν «Gruppe Krisis» και Anselm Jappe 
 
Θεφδσξνο Μαξηφιεο 
Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην, E-mail: mariolis@hotmail.gr 
 
Μία πξψηε εθδνρή ηνπ παξφληνο παξνπζηάζηεθε ζε ζπλαληήζεηο ηνπ «Study Group on 
Sraffian Economics», θαηά ηνλ Μάην ηνπ 2011. Δπραξηζηψ ηνπο Κψζηα Παπνπιή, Νίθν 
Ρνδνπζάθε, ηέιην θαθησηάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. 
Δπίζεο, ιήθζεθαλ ππφςε πνξίζκαηα πξνγελέζηεξσλ ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο είραλ σο 
αληηθείκελν ζπλαθείο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ ησλ Gyula Hevesi, Georg Lukács, Karl Korsch, 
Guy Debord θαη Jean Baudrillard. Σέινο, γηα παιαηφηεξεο (πεξί ην 2000), ρξήζηκεο 
ζπδεηήζεηο, πάλσ ζε ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, επραξηζηψ 
ηνλ Χαξάιακπν Μειάην. Οη ζεκεηψζεηο δειψλνληαη κε [.], θαη βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ 
θεηκέλνπ. 
 

1. Ειζαγφγή 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ζεκεηψκαηνο είλαη ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην 
ησλ απφςεσλ ηεο νκάδαο «Krisis» θαη ηνπ Anselm Jappe ζρεηηθά κε ηελ 
απηνκαηνπνίεζε, ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, απφςεηο νη 
νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη (θαη) ζηε ρψξα καο νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο 
ζπδεηήζεηο. 
 O Anselm Jappe έγηλε γλσζηφο ζην ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε ηε 
δεκνζίεπζε ηεο αμηνζεκείσηεο κειέηεο ηνπ: Guy Debord (1998, Αζήλα, εθδ. 
Διεχζεξνο Σχπνο). Δπίζεο, είλαη κάιινλ ιηγφηεξν γλσζηφο απφ ην βηβιίν ηνπ: 
Σν Σέινο ηεο Σέρλεο ζηνλ Αληφξλν θαη ηνλ Νηεκπφξ (2007, Θεζζαινλίθε, 
εθδφζεηο ησλ μέλσλ), ελψ θαίλεηαη λα είλαη ειάρηζηα γλσζηφ (ή, έζησ, 
ζπλεθηηκψκελν) φηη έρεη καζεηεχζεη ζηνλ Mario Perniola (Καζεγεηή 
Αηζζεηηθήο ζην 2ν Παλεπηζηήκην ηεο Ρψκεο), ηνπ νπνίνπ κφλνλ έλα, 
δπζηπρψο, βηβιίν, ην: Η Κνηλσλία ησλ Οκνησκάησλ (1991, Αζήλα, εθδ. 
Αιεμάλδξεηα), έρεη θπθινθνξήζεη ζηα ειιεληθά. Σέινο, κέρξη πξφζθαηα ήηαλ 
ηειείσο άγλσζηεο, γηα ην ίδην θνηλφ, νη αλαιχζεηο ηεο νκάδαο «Krisis» 
(«Gruppe Krisis»), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 1986 ζηε Νπξεκβέξγε, 
εκπλεφκελε, θαηά βάζε, απφ ην έξγν ησλ Theodor Adorno θαη Guy Debord, 
θαη εθδίδεη ην πεξηνδηθφ Krisis (ππφηηηινο: «πκβνιή ζε κία Κξηηηθή ηεο 
Δκπνξεπκαηηθήο Κνηλσλίαο»). ρεηηθά, ν Jappe (2007, ζει. 8) ζεκεηψλεη: 
«Γελ είλαη ηπραίν πνπ φια απηά ηα θείκελα [ελλνεί ηα θείκελα απηνχ ηνπ 
βηβιίνπ ηνπ – Θ. Μ.] δεκνζηεχηεθαλ ζην Krisis. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 
ζπκβνιή ηνπ πεξηνδηθνχ απηνχ απφ ην 1987 ζηελ επεμεξγαζία κίαο λέαο, 
ξηδνζπαζηηθήο θξηηηθήο ηνπ ζεκεξηλνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ πξνυπνζέζεψλ 
ηνπ, θξηηηθήο πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο έλλνηεο εκπφξεπκα θαη γεληθφ 
ηζνδχλακν ηεο αμίαο, εξγαζία θαη ρξήκα, αγνξά θαη θξάηνο.». Έηζη, ν 
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ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο δελ κπνξεί παξά λα αηζζαλζεί ηθαλνπνηεκέλνο κε 
ηελ έθδνζε ηνπ ηφκνπ Κείκελα γηα ηελ Δξγαζία θαη ηελ Κξίζε (2010, 
Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο ησλ μέλσλ), ην νπνίν πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, έλα 
εθηελέο θείκελν ηνπ «Gruppe Krisis», κε ηίηιν: «Μαληθέζην ελάληηα ζηελ 
εξγαζία» (πξσηνθπθινθφξεζε ζηα γεξκαληθά ην 1999) θαη έλα, πην ζχληνκν 
αιιά ζπλαθέο, θείκελν ηνπ Jappe κε ηίηιν: «Πίζησζε επί ζαλάηνπ» 
(πξσηνδεκνζίεπηεθε ζην γαιιηθφ πεξηνδηθφ Lignes, η. 30, Οθηψβξηνο 2010). 
Μάιηζηα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη εθδφηεο ηνπ ελ ιφγσ ηφκνπ, απηά ηα θείκελα 
«αθνινπζψληαο ην θνηλφ λήκα κηαο δηαπγνχο θξηηηθήο ηεο αμίαο, εμεηάδνπλ ηα 
δεηλά θαη ηα φξηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Σν «Μαληθέζην» […] πξνεηθνλίδεη ηελ 
παξνχζα θξίζε θαη πεξηγξάθεη εηο βάζνο ηα δνκηθά αδηέμνδα ηεο 
θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζεκειίσλ ηεο: ηεο εξγαζίαο, ηνπ ρξήκαηνο, 
ηνπ εκπνξεχκαηνο, ηνπ θξάηνπο. […] Σ[ν] θείκελν ηνπ Anselm Jappe 
αλαιχ[εη] ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ηεο ζεκεξηλήο παγθφζκηαο θξίζεο – ε νπνία 
βξίζθεηαη αθφκε ζηελ αξρή ηεο – θαη πξνηείλ[εη] κηα ξηδνζπαζηηθή δηέμνδν.». 
 ηα αθφινπζα δελ ζα πξαγκαηεπζψ ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ πνπ 
εκπεξηέρνληαη ζε απηά ηα δχν θείκελα, αιιά κφλνλ ηε βάζε, απφ ηελ νπνία 
πξνζεγγίδνπλ ηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη, γεληθφηεξα, «ηα 
φξηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ». Δηδηθφηεξα, ζα δείμσ, ελ ζπληνκία, φηη απηή ε βάζε 
είλαη εζσηεξηθά αζπλεπήο. 
 
2. Η σποηιθέμενη δσναμική ανηίθαζη ηοσ καπιηαλιζμού 
χκθσλα κε ηνλ Marx (i) ε παξαγσγή ζεηηθήο ππεξαμίαο πξνυπνζέηεη ηελ 
χπαξμε εξγαζηαθήο δχλακεο θαη, εηδηθφηεξα, ηελ εθκεηάιιεπζε απηήο, (ii) 
ππάξρεη εθκεηάιιεπζε φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 
ζε φξνπο εξγαζηαθψλ αμηψλ, δει. ε εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, ππεξβαίλεη ηελ 
εξγαζηαθή αμία ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο 
εξγαζίαο, δει. ηελ εξγαζηαθή αμία ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ (απηή ε 
ζρέζε είλαη γλσζηή σο «καξμηθή ζπλζήθε εθκεηάιιεπζεο»: βι. Μαξμ, 1978, 
η. 1, Μέξνο 3, θαη, ζε θνξκαιηζηηθνχο φξνπο,  π.ρ. Fujimori, 1982, ch. 1), (iii) 
ε ππεξαμία είλαη ε πεγή απφ ηελ νπνία αλαβιχδνπλ ηα θέξδε θαη, ζε 
αιγεβξηθνχο φξνπο, ηα ζπλνιηθά θέξδε ηζνχληαη κε ηε ζπλνιηθή ππεξαμία 
(ibid., η. 3, θεθ. 9-10), θαη (iii) ηφζν ν αληαγσληζκφο κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ 
θαη εξγαδνκέλσλ φζν θαη ν – ελδνθιαδηθφο θαη δηαθιαδηθφο – αληαγσληζκφο 
κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ πξνάγνπλ ηε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κέζσ ζπλερνχο εθκεράληζεο ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο (ibid., η. 1, θεθ. 10-23, η. 3, θεθ. 13-15). Καηά ζπλέπεηα, είλαη 
δπλαηφλ λα ζεσξεζεί[1] φηη, ηνπιάρηζηνλ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, ε 
εθκεράληζε, κεηψλνληαο ηελ εξγαζία πνπ απαηηείηαη (άκεζα θαη έκκεζα) γηα 
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ηελ παξαγσγή κίαο κνλάδαο πξντφληνο, ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο ππεξαμίαο 
αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη, έηζη, επηδξά αξλεηηθά ζηα θέξδε αλά 
κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο. Σν λνεηφ φξην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 
πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί, 
πξνθαλψο, ν κεδεληζκφο ηεο παξαγφκελεο ππεξαμίαο θαη, ζπλεπψο, ησλ 
θεξδψλ. Δπνκέλσο, ε εθδίπισζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 
ελέρεη, ηειηθά, ηελ απηναλαίξεζε απηνχ ηνπ βαζηδφκελνπ ζηελ παξαγσγή 
ππεξαμίαο ηξφπνπ παξαγσγήο, θαηλφκελν ην νπνίν ζπληζηά εμαηξεηηθήο 
ζεκαζίαο πεξίπησζε «δηαιεθηηθήο αλάπηπμεο». 
 Η εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη ε ηζρχο απηνχ, αθξηβψο, ηνπ ζεσξεηηθνχ 
ζρήκαηνο δελ απνηειεί κφλνλ αθιφλεηε πεπνίζεζε δηαθφξσλ, εηεξνγελψλ 
κεηαμχ ησλ, ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην καξμη(ζηη)θφ ξεχκα[2] 
αιιά θαη ην «αξρηκήδεην ζεκείν» ηεο αλάιπζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ηφκν 
Gruppe Krisis et al. (2010). Γηα λα κελ επηβαξχλσ αζθφπσο ηε ζπδήηεζε, 
παξαζέησ κεξηθά κφλνλ, θαίηνη ραξαθηεξηζηηθά, απνζπάζκαηα:[3] «Όηη [ε 
θνηλσλία ηεο εξγαζίαο] ζα έθηαλε αξγά ή γξήγνξα ζ’ απηά ηα [απφιπηα 
ηζηνξηθά ηεο] φξηα ήηαλ ινγηθά πξνβιέςηκν. Απφ ηελ γέλλεζή ηνπ, ην 
ζχζηεκα ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο δνθηκάδεηαη απφ κία κνηξαία 
αληίθαζε. Απφ ηε κία πιεπξά, ζπληεξείηαη ράξε ζηελ ηεξάζηηα εηζξνή 
αλζξψπηλεο ελέξγεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δαπάλε θαζαξήο εξγαζηαθήο 
δχλακεο. Απφ ηελ άιιε, ν λφκνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αληαγσληζκνχ ππνρξεψλεη 
ζε κία δηαξθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία επηθέξεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζηαθήο δχλακεο απφ ηερληθφ-
επηζηεκνληθφ βηνκεραληθφ θεθάιαην. Απηή ε αληίθαζε ήηαλ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ε βαζηθή αηηία φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζηξνθηθήο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 
1929-33 (ζει. 56). […] Δμαηηίαο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο [πνπ 
ζπληειείηαη κε ηελ ηξίηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο], 
κεηψλεηαη ε απαηηνχκελε εξγαζία ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ φ,ηη κπνξεί λα 
επαλαπνξξνθεζεί δηά ηεο επέθηαζεο ησλ αγνξψλ. Ωο ινγηθή ζπλέπεηα ηεο 
αλαδηάξζξσζεο, ε ειεθηξνληθή ξνκπνηηθή αληηθαζηζηά ηελ αλζξψπηλε 
ελέξγεηα ή, αληηζηνίρσο, ε λέα επηθνηλσληαθή ηερλνινγία θαζηζηά ηελ εξγαζία 
πιενλάδνπζα. Οιφθιεξνη ηνκείο θαη ηκήκαηα ηεο θαηαζθεπήο, ηεο πξνψζεζεο 
ησλ πξντφλησλ, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ‘γίλνληαη 
θαπλφο’. Γηα πξψηε θνξά, ην είδσιν ηεο εξγαζίαο απηνπεξηνξίδεηαη αθνχζηα 
ζε δηαξθείο κεξίδεο πείλαο, πξνμελψληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ίδην ηνπ ην 
ζάλαην (ζει. 58). […]  ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο έγηλε θαη πάιη ηνπ ζπξκνχ ε 
αλαθνξά ζηνλ Μαξμ. Όκσο, ν γεξκαλφο ζηνραζηήο δελ έρεη κηιήζεη κφλν γηα 
πάιε ησλ ηάμεσλ. Πξνέβιεςε επίζεο ηελ πηζαλφηεηα κηα κέξα ε 
θαπηηαιηζηηθή κεραλή λα ζηακαηήζεη απφ κφλε ηεο, λα εμαληιεζεί ε δπλακηθή 



4 
 

ηεο. Γηαηί; Η θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ εκπεξηέρεη, εμ 
αξρήο, κία εζσηεξηθή αληίθαζε, κία πξαγκαηηθά βξαδπθιεγή βφκβα, πνπ 
βξίζθεηαη ζηα ίδηα ηα ζεκέιηά ηεο. Σν θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη, θαη άξα 
λα ζπζζσξεχεηαη, κφλν εθκεηαιιεπφκελν ηελ εξγαζηαθή δχλακε. Όκσο, ν 
εξγαδφκελνο, γηα λα παξάγεη θέξδνο γηα ηνλ εξγνδφηε ηνπ, πξέπεη λα είλαη 
εμνπιηζκέλνο κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία – ζήκεξα, ηελ ηερλνινγία αηρκήο. 
Πξνθχπηεη έηζη κία δηαξθήο θνχξζα – φπσο ππνρξεψλεη ν αληαγσληζκφο – ζηε 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Κάζε θνξά, ν πξψηνο εξγνδφηεο πνπ πξνζθεχγεη ζε 
λέεο ηερλνινγίεο θεξδίδεη, γηαηί νη εξγάηεο ηνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ 
απηνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ απηά ηα εξγαιεία. Όκσο, ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα 
ράλεη, γηαηί νη ηερλνινγίεο αληηθαζηζηνχλ αλζξψπηλε εξγαζία. Έηζη, ε αμία ηνπ 
θάζε κεκνλσκέλνπ εκπνξεχκαηνο πεξηιακβάλεη νινέλα θαη κηθξφηεξα 
θνκκάηηα αλζξψπηλεο εξγαζίαο – ε νπνία, σζηφζν, είλαη ε κνλαδηθή πεγή 
ππεξαμίαο, θαη άξα θέξδνπο. Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κεηψλεη ηα θέξδε 
ζην ζχλνιφ ηνπο (ζζ. 141-142). […] Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα «απνδείμνπκε» 
αθεξεκέλα φηη παξαθνινπζνχκε ην ηέινο ηεο ππεξαησλφβηαο εκπνξεπκαηηθήο 
θνηλσλίαο. Όκσο, νξηζκέλεο πξφζθαηεο ηάζεηο είλαη πξαγκαηηθά θαηλνχξγηεο. 
Έρνπκε θηάζεη ζ’ έλα εμσηεξηθφ φξην κε ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ […] 
θαζψο θαη κε ηηο κε αληηζηξέςηκεο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, ηα αθαληζκέλα είδε 
ηεο θχζεο, ηα θαηεζηξακκέλα ηνπία. Ο θαπηηαιηζκφο νδεχεη επίζεο πξνο έλα 
εζσηεξηθφ φξην, θαζψο ε πνξεία αλάπηπμήο ηνπ είλαη γξακκηθή, ζσξεπηηθή θαη 
κε αληηζηξέςηκε, θαη φρη θπθιηθή θαη επαλαιακβαλφκελε φπσο άιιεο κνξθέο 
παξαγσγήο. Δίλαη ε κνλαδηθή θνηλσλία πνπ ππήξμε πνηέ ε νπνία εκπεξηέρεη 
ζηε βάζε ηεο κία δπλακηθή αληίθαζε, θαη φρη κφλν έλαλ αληαγσληζκφ: ν 
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε αμία είλαη πξννξηζκέλνο ηζηνξηθά λα 
εμαληιεζεί, εμαηηίαο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηελ εξγαζία (ζει. 
153).».[4] 
 ηα αθφινπζα ζα δνχκε, σζηφζν, φηη έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν 
ζχζηεκα είλαη απνιχησο δπλαηφλ λα παξάγεη ζεηηθά θέξδε.  
 
3. Πλήρης ασηομαηοποίηζη και θεηικά κέρδη 
Πξηλ απφ 110 ρξφληα (!), ν Vladimir Karpovich Dmitriev, «ξνκαληηθή θαη 
κπζηεξηψδεο κνξθή, πνπ ζεκειίσζε ηα καζεκαηηθά νηθνλνκηθά ζηε Ρσζία» 
(Samuelson, 1975, p. 491), απέδεημε, ηφζν ζε απζηεξά καζεκαηηθνχο φζν θαη 
ζε νηθνλνκνινγηθνχο φξνπο, φηη έλα ζχζηεκα (πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ή 
φρη) παξάγεη ζεηηθά θέξδε φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο 
θάζε εκπνξεχκαηνο, ην νπνίν εηζέξρεηαη (άκεζα ή/θαη έκκεζα) ζηελ παξαγσγή 
φισλ ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη (άκεζα θαη 
έκκεζα) κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ην ίδην (βι.  Dmitriev, 1898, p. 62). 
Δθαξκφδνληαο απηήλ ηε ζπλζήθε θεξδνθνξίαο ζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα 
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ζπζηήκαηα απέδεημε φηη απηά φλησο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζεηηθά θέξδε θαη, 
έηζη, επεζήκαλε φηη «ε εθπήγαζε ηνπ […] θέξδνπο δελ βξίζθεηαη ζε θακία 
«ηδηαίηεξε» ζρέζε κε ηελ αλζξψπηλε εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 
παξαγσγή. Σν θέξδνο δχλαηαη εμίζνπ θαιά λα ππάξμεη θαη ζε άιιεο [κε 
ρξεζηκνπνηνχζεο αλζξψπηλε εξγαζία – Θ. Μ.] παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 
[δηάβαδε: ζπζηήκαηα παξαγσγήο], ππφ ηνλ φξν φηη ηθαλνπνηείηαη ε 
πξναλαθεξζείζα ζπλζήθε. Σν εάλ ηέηνηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ ή φρη λα 
ππάξμνπλ, κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ηερληθήο γλψζεο, δελ είλαη δήηεκα 
ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο.» (ibid., p. 64).[5] 
 Δπεηδή ε απφδεημε ηνπ Dmitriev απαηηεί κάιινλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 
(θαη καζεκαηηθψλ), ζα πεξηνξηζζνχκε ζε έλα αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, ην 
νπνίν, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο (αιιά πξνο φθεινο ηεο θξηλφκελεο 
άπνςεο), βαζίδεηαη ζε εμαηξεηηθά απινπζηεπηηθέο ππνζέζεηο.[6] Θεσξνχκε, 
ινηπφλ, έλα ζχζηεκα παξαγσγήο 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ θαη 1 
κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο Κ. Σν εκπφξεπκα Μ είλαη έλα κέζν παξαγσγήο 
(κεραλή), ην νπνίν θζείξεηαη πιήξσο ζηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ παξαγσγήο 
(π.ρ. έηνο), ελψ ην εκπφξεπκα Κ είλαη έλα κέζν θαηαλάισζεο (γηα κηζζσηνχο 
θαη θεθαιαηνθξάηεο). Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ 
απαηηνχληαη 0.5 κνλάδεο ηνπ ηδίνπ απηνχ εκπνξεχκαηνο θαη LΜ κνλάδεο 
άκεζεο («δσληαλήο») εξγαζίαο. Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ 
εκπνξεχκαηνο Κ απαηηνχληαη 0.25 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ θαη LΚ 
κνλάδεο άκεζεο εξγαζίαο (ε εξγαζηαθή δχλακε ππνηίζεηαη νκνηνγελήο). 
Σέινο, νη κηζζνί πιεξψλνληαη εμνινθιήξνπ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 
παξαγσγήο, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη 0.25 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 
Κ, θαη ε ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο Κ ηίζεηαη ίζε κε 1 λνκηζκαηηθή 
κνλάδα (ήηνη ε ηηκή ηνπ Μ εθθξάδεηαη ζε φξνπο ηνπ Κ). Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε  
pM  ηελ ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ, κε  r  ην δηαηνκεαθά εληαίν 
πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε  P  ηα ζπλνιηθά θέξδε, θαη κε  S  ηε 
ζπλνιηθή ππεξαμία, θαη ζέζνπκε  π.ρ. LΜ = LΚ = 1, ηφηε απφ ηα δεδνκέλα καο 
έπεηαη φηη:[7] 
(i). pM = 1.62 
(ii). r = 53%, P = 0.91 
(iii). S = 1.25 (φια ηα απνηειέζκαηα είλαη κε πξνζέγγηζε δεπηέξνπ δεθαδηθνχ 
ςεθίνπ), θαη δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Marx, ηα 
ζπλνιηθά θέξδε απνθιίλνπλ απφ ηε ζπλνιηθή ππεξαμία. Απηφ είρε, βέβαηα, 
επηζεκαλζεί πξηλ απφ ηνλ Dmitriev θαη, ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνλ Wolfgang 
Mühlpfordt (1893, 1895), ηηο εξγαζίεο, σζηφζν, ηνπ νπνίνπ θαηαθεξαχλσζαλ 
(φπσο καο πιεξνθνξεί ν ίδηνο, κε κία ππνζεκείσζή ηνπ – βι. Mühlpfordt, 
1895) εηδήκνλεο ηνπ Die Neue Zeit, δει. ηνπ ηφηε (1883-1923) ζεσξεηηθνχ 
πεξηνδηθνχ ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Γεξκαλίαο (SPD). Σν κφλν 
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δήηεκα είλαη, φκσο, φηη, αθφκα θαη κέρξη ζήκεξα, πνιινί καξμηζηέο (θαίηνη φρη 
φινη) επηζπκνχλ λα αγλννχλ απηήλ ηελ απφθιηζε θεξδψλ-ππεξαμίαο ή, ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε, λα ηελ αληηκεησπίδνπλ σο αζήκαληε πνζνηηθή 
πεξηπινθή. 
 Σψξα, ζεσξνχκε έλα παξφκνην ζχζηεκα, ην νπνίν δηαθέξεη, δειαδή, απφ 
ην αξρηθφ κφλνλ ζην φηη ν ηνκέαο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο Κ δελ 
ρξεζηκνπνηεί άκεζε εξγαζία (LΚ = 0), δει. είλαη απηνκαηνπνηεκέλνο. πλεπψο, 
πξνθχπηνπλ: 
(i). pM = 2.41 
(ii). r = 66%, P = 1.35 
(iii). S = 0.88. 
Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Κ δελ παξάγεηαη ππεξαμία, 
ζπλεπεία ηεο απηνκαηνπνίεζήο ηνπ, φζνη ζθέπηνληαη ζε παξαδνζηαθνχο, 
καξμη(ζηη)θνχο φξνπο ζα ηείλνπλ λα ζεσξήζνπλ φηη ηα ζπλνιηθά θέξδε (πνπ 
ηζνχληαη, βέβαηα, κε ην άζξνηζκα ησλ θεξδψλ ησλ δχν ηνκέσλ: 0.96 + 0.39) 
εθπεγάδνπλ απφ ηελ παξαγφκελε ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Μ ππεξαμία (= 
0.88), ε νπνία «κεηαθέξεηαη», ελ κέξεη, ζηνλ ηνκέα Κ, θαη 
«κεηαζρεκαηίδεηαη», θαηά ην κέγεζφο ηεο, ιφγσ ηεο «δηαθνξεηηθήο νξγαληθήο 
ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ» αλάκεζα ζηνπο δχν ηνκείο (βι. Μαξμ, 1978, η. 3, 
θεθ. 9, θαη π.ρ. Shaikh, 1977). Ωζηφζν, ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη 
απηή ε ζεψξεζε δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί: Έζησ, ινηπφλ, φηη θαη ν ηνκέαο 
παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ είλαη απηνκαηνπνηεκέλνο (LΜ = LΚ = 0), ήηνη 
φηη έρνπκε έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα.[8] ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε πξνθχπηνπλ:[9]  
(i). pM = 2 
(ii). r = 100%, P = 1.5  
(iii). S = 0 
Πνηνο «κεηαζρεκαηηζκφο» κεηαηξέπεη, εδψ, ην απφιπην 0 ζε 1.5; Όζν θαη λα 
ζθεθηεί θαλείο, εληφο ηνπ καξμη(ζηη)θνχ πιαηζίνπ, δελ ζα θαηνξζψζεη λα ιχζεη 
ην αίληγκα. 
 Σέινο, ην ρήκα 1 απεηθνλίδεη, ζε πην γεληθνχο φξνπο, ηε κεηαβνιή ηεο 
ζπλνιηθήο ππεξαμίαο (δηαθεθνκκέλε θακπχιε) θαη ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ 
(ζπλερήο θακπχιε), θαηά ηε κεηάβαζε (λνεηηθή) απφ ην θαηά ζεηξά πξψην 
ζχζηεκα (κε LΜ = LΚ = L > 0) ζην πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα (L = 
0), ππφ ηελ ππφζεζε φηη ε άκεζε εξγαζία κεηψλεηαη (έσο κεδεληζκνχ) κε ηνλ 
ίδην ξπζκφ θαη ζηνπο δχν ηνκείο παξαγσγήο, ελψ ην ρήκα 2 απεηθνλίδεη ηελ 
αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.[10] 
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 Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη, πξψηνλ, απμαλνκέλνπ ηνπ «βαζκνχ» ηεο 
απηνκαηνπνίεζεο, ηα ζπλνιηθά θέξδε θαη ε ζπλνιηθή ππεξαμία δχλαληαη λα 
θηλνχληαη πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο (βι. ην ρήκα 1, φπνπ ηα θέξδε 
απμάλνληαη ζπλερψο, ελψ ε ππεξαμία αθνινπζεί, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, 
ήηνη L = 4 / 3 = 1.33, θζίλνπζα πνξεία) θαη, δεχηεξνλ, ζε θαζεζηψο πιήξνπο 
απηνκαηνπνίεζεο ηα θέξδε είλαη ζεηηθά, ελψ ε ππεξαμία είλαη, πξνθαλψο, ίζε 
κε ην κεδέλ. Σέινο, δελ απαηηείηαη λα ηνληζηεί φηη, ππφ ηελ ππφζεζε φηη νη 
θεθαιαηνθξάηεο επελδχνπλ έλα ζηαζεξφ θιάζκα ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, ν 
πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ (θαη, ζπλεπψο, ν 
πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο) είλαη ηφζν κεγαιχηεξνο φζν 
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κεγαιχηεξνο είλαη ν «βαζκφο» ηεο απηνκαηνπνίεζεο: γηα παξάδεηγκα, εάλ ην 
ελ ιφγσ θιάζκα είλαη 10%, ηφηε ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ 
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη 10%, ελψ απηφο ηνπ αξρηθνχ 
ζπζηήκαηνο (L = 1) είλαη  5.3%.[11] Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα ιεθζεί 
ππφςε θαη ε – δηφινπ αζήκαληε – θνηλσληθν-πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, απαηηείηαη λα ηνληζζεί φηη, αθφκα θαη εάλ νη 
κε έρνληεο, πιένλ, αληηθείκελν εξγαζίαο, ζπληεξνχληαη κέζσ κεηαβηβαζηηθψλ 
πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ, θαη, κάιηζηα, ζε έλα επίπεδν ίδην κε ην αξρηθφ, ηφηε 
ην θαζαξφ (κεηά ηε θνξνιφγεζε) πνζνζηφ θέξδνπο δελ απνθιείεηαη λα είλαη 
κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη ζην ζπγθεθξηκέλν 
παξάδεηγκά καο ζπκβαίλεη λα είλαη κεγαιχηεξν: Οη ζπλνιηθνί ρξεκαηηθνί 
κηζζνί ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ηζνχληαη κε 0.5 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Δάλ, 
ινηπφλ, αθαηξεζεί απηφ ην κέγεζνο απφ ηα θέξδε ηνπ πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί ζηνπο πξψελ 
εξγαδνκέλνπο, ηφηε, δεδνκέλνπ φηη ε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ζπλνιηθνχ 
θεθαιαίνπ ηζνχηαη κε 1.5 λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, ην θαζαξφ πνζνζηφ θέξδνπο 
ηζνχηαη κε (1.5 – 0.5) / 1.5 = 67% (> 53%).  
  Δλ θαηαθιείδη, θαη φπσο κε αμεπέξαζην ηξφπν δηαηππψζεθε απφ ηνλ 
Steedman (1985b), ζηα πιαίζηα ζπδπγνχο ζπδήηεζεο, «[ε] άπνςε φηη ε πιήξεο 
απηνκαηνπνίεζε είλαη αζπλεπήο κε ζεηηθά θέξδε απνηειεί αλνεζία – αλνεζία 
επζέσο πξνεξρφκελε απφ ηελ εζθαικέλε ζεψξεζε ησλ θεξδψλ σο 
«κεηαζρεκαηηζκέλεο [ή κεηακνξθσκέλεο – Θ. Μ.] ππεξαμίαο». […] Απηφ πνπ 
απνθαιχπηεηαη κε ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε δελ είλαη ην «εζσηεξηθφ φξην» 
ηνπ θαπηηαιηζκνχ αιιά κάιινλ ην «εζσηεξηθφ φξην» ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο 
ηεο αμίαο θαη ηεο ζεψξεζεο ζε φξνπο ππεξαμίαο. […] Απφ απηά δελ έπεηαη φηη 
ε [ζπλεπεία πιήξνπο απηνκαηνπνίεζεο] εμάιεηςε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, σο 
πεγή εηζνδήκαηνο, δελ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθά ή πνιηηηθά 
πξνβιήκαηα![12] […] Όπνηα, φκσο, θαη εάλ είλαη απηά ηα πξνβιήκαηα, δελ 
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε απνπζία θέξδνπο, ε νθεηιφκελε ζηελ απνπζία 
ππεξαμίαο, δελ ζα είλαη έλα απφ απηά.».  
 
4. Σσμπεραζμαηικές παραηηρήζεις και ερφηήμαηα  
Η αλάιπζε ησλ θξίζεσλ, ησλ «ζηηγκηαίσλ βίαησλ ιχζεσλ ησλ ππαξρνπζψλ 
αληηθάζεσλ […] πνπ απνθαζηζηνχλ γηα κία ζηηγκή ηε δηαηαξαγκέλε 
ηζνξξνπία» (Μαξμ, 1978, η. 3, ζει. 315), ζπληζηά έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα 
δεηήκαηα (εάλ φρη ην δπζθνιφηεξν) ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ή ηεο «θξηηηθήο 
ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο» (δελ έρεη ζεκαζία, ζε απηφ ην ζεκείν, πνηα νπηηθή 
πηνζεηεί θαλείο). Θα ήηαλ, ινηπφλ, εμαηξεηηθά παξάδνμν λα κπνξνχζε λα 
ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ αλάιπζε κία ζεσξία, φπσο ε παξαδνζηαθή εξγαζηαθή 
ζεσξία ηεο αμίαο, ε νπνία παξνπζηάδεη αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα αθφκα θαη 
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φηαλ εθαξκφδεηαη ζηε κειέηε ζηαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε 
δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο κίαο ζπλεθηηθήο θαη ζρεηηθά πιήξνπο ζεσξίαο ησλ 
θεθαιαηνθξαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη θξίζεσλ δελ έρεη ηελ επρέξεηα λα 
παξαθάκπηεη ηε δηαιεθηηθή ζχλζεζε εθείλσλ ησλ πιεπξψλ ηνπ έξγνπ ησλ 
Marx, Keynes, Kaldor, Kalecki, Sraffa θαη Goodwin, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη 
ζηέξεεο θαη γφληκεο,[13] ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνυπνζέηεη ηελ εμνηθείσζε 
φρη κφλνλ κε ηηο Αξρέο φισλ ησλ ρνιψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη 
κε ηνλ θχξην φγθν ηεο ζρεηηθήο, ζεσξεηηθήο θαη εκπεηξηθήο γλψζεο, πνπ έρεη 
ήδε παξαρζεί. ηα πιαίζηα κίαο ηειείσο δηαθνξεηηθήο ζπδήηεζεο, «θάπνηνο» 
είρε γξάςεη, κε έληαζε αιιά κάιινλ φρη κε επραξίζηεζε, ην εμήο: «Γελ 
ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν Γθφξθη είλαη έλα ηεξάζηην ινγνηερληθφ ηαιέλην πνπ 
σθέιεζε θαη ζα σθειήζεη πνιχ ην παγθφζκην πξνιεηαξηαθφ θίλεκα. Μα ηη 
ζέιεη ν Γθφξθη θαη θαηαπηάλεηαη κε ηελ πνιηηηθή;». Κξίλσ φηη, πέξα απφ 
πξφζσπα, θνηλσληθέο ηάμεηο, θηλήκαηα θαη αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο, απηή 
ε επηζήκαλζε απνηειεί, πάληνηε, θαιφ νδεγφ.  
 Γεληθά, δελ έρεη, ίζσο, πξνζερζεί φζν ζα έπξεπε φηη, εθηφο απφ ηηο 
αζπλέπεηεο πνπ ήδε επηζεκάλακε (θαη απφ απηέο πνπ δελ απαηηήζεθε λα 
επηζεκάλνπκε, εδψ), αθφκα θαη ε έλλνηα «εξγαζηαθή αμία», απηή θαζαπηή, δελ 
έρεη λφεκα φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη εμσγελψο θαζνξηζκέλν ή, ζε 
πην γεληθνχο φξνπο, φηαλ ε εξγαζηαθή δχλακε δελ ζπληζηά ηνλ ελεξγφ-
ππνθεηκεληθφ παξάγνληα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. ην 2ν θεθάιαην ηνπ 
βηβιίνπ ηνπ ν Sraffa (1960) ηνλίδεη: «Μέρξη απηφ ην ζεκείν [φπνπ, αο 
ζεκεησζεί, ε ελ ιφγσ έλλνηα δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ ζην θείκελφ ηνπ – Θ. 
Μ.] ζεσξήζακε  φηη νη κηζζνί απνηεινχληαη απφ ηα αλαγθαία κέζα 
ζπληήξεζεο ησλ εξγαηψλ θαη άξα φηη εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα κε ηελ ίδηα 
ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα θαχζηκα γηα ηηο κεραλέο θαη νη ηξνθέο γηα ηα δψα. 
Πξέπεη ηψξα λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ άιιε άπνςε ησλ κηζζψλ, αθνχ, εθηφο 
ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ζπληήξεζεο, πνπ πάληα ππάξρεη, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 
έλα κεξίδην ηνπ πιενλάδνληνο πξντφληνο. Λφγσ απηνχ ηνπ δηπινχ ραξαθηήξα 
ηνπ κηζζνχ ζα ήηαλ πξφζθνξν, φηαλ θηάζνπκε ζηελ εμέηαζε ηεο δηαλνκήο ηνπ 
πιενλάζκαηνο κεηαμχ θαπηηαιηζηψλ θαη εξγαηψλ, λα δηαρσξίζνπκε ηα δχν 
ζπζηαηηθά κέξε ηνπ κηζζνχ θαη λα ζεσξήζνπκε κφλν ην πιενλάδνλ ηκήκα σο 
κεηαβιεηφ. Δλψ ηα αγαζά, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 
εξγαηψλ, ζα ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη καδί κε ηα θαχζηκα θ.ιπ.., κεηαμχ 
ησλ κέζσλ παξαγσγήο. Δληνχηνηο, ζε απηφ ην βηβιίν δελ ζα παξαπνηήζνπκε 
ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ κηζζνχ θαη ζα αθνινπζήζνπκε ηε ζπλεζηζκέλε 
πξαθηηθή ηεο κεηαρείξηζεο φινπ ηνπ κηζζνχ σο κεηαβιεηήο πνζφηεηαο (pp. 9-
10). […] [Δπνκέλσο – Θ. Μ.] [ε] πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ απαζρνιείηαη ζε 
θάζε ηνκέα πξέπεη ηψξα λα παξαζηαζεί ξεηά, αληηθαζηζηψληαο ηηο αληίζηνηρεο 
πνζφηεηεο ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο. (p. 10)» (πξφζζεηε έκθαζε – έηζη, ε 
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έλλνηα «εξγαζηαθή αμία» εκθαλίδεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ θαη γηα πξψηε θνξά, 
ζε κία απφ ηηο ακέζσο επφκελεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ: βι. p. 12). ρεηηθά κε έλα 
ζχζηεκα, φπνπ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην θαζνξίδεηαη εμσγελψο, έλαο απφ 
ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζπλερηζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Sraffa ζεκεηψλεη: «Η εξγαζία 
ινγίδεηαη απιά σο έλα αθφκα εκπφξεπκα. Όπσο θαη θάζε άιιν εκπφξεπκα, 
ρξεηάδεηαη νξηζκέλεο εηζξνέο (εκπνξεχκαηα θαηαλάισζεο επηβίσζεο […]) θαη 
παξάγεη νξηζκέλεο εθξνέο (ππεξεζίεο εξγαζίαο). Έλα ηέηνην νηθνλνκηθφ 
ζχζηεκα ζα κπνξνχζε, πξνθαλψο, λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη ζε κία 
θνηλσλία ζθιάβσλ, κε ηνπο εξγάηεο λα είλαη ζθιάβνη θαη θαηά ζπλέπεηα κέζα 
παξαγσγήο, φπσο αθξηβψο θαη ηα δψα πνπ κεηαθέξνπλ ή έιθνπλ θνξηία […]. 
Σν ίδην, φκσο, ζρήκα έρεη ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη θαη ζε κία δπτθή 
νηθνλνκία, ζηελ νπνία ε ππφ αλάιπζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη εθείλε ηνπ 
βηνκεραληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ν νπνίνο κπνξεί λα απνξξνθά εξγαζία ζε 
απεξηφξηζηεο νπζηαζηηθά πνζφηεηεο (απφ ηνλ κε βηνκεραλνπνηεκέλν ηνκέα, ν 
νπνίνο ζεσξείηαη απηάξθεο), κε σξνκίζζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απζηεξά ζε 
θπζηθνχο φξνπο.» (Pasinetti, [1977] 1991, ζει. 230 – πξφζζεηε έκθαζε. Γηα 
ηελ πεξαηηέξσ ζεσξεηηθή αλάιπζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, βι. Μαξηφιεο, 
2010, Γνθίκην 6). 

Καηά ηνλ Νηεκπφξ ([1978] ρ.ρ.), ην θαηεμνρήλ θνηλφ ηεο κνληέξλαο 
«θνηλσλίαο ηνπ ζεάκαηνο» πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο: «Πξφθεηηαη γηα 
κηζζσηνχο θνπθαξάδεο πνπ πεξληνχληαη γηα ηδηνθηήηεο, γηα παξακπζηαζκέλνπο 
αδαείο πνπ πεξληνχληαη γηα κνξθσκέλνη, γηα λεθξνχο πνπ λνκίδνπλ φηη 
ςεθίδνπλ (ζει. 7). […] Ωζηφζν, απηνί νη πξνλνκηνχρνη εξγαδφκελνη ηεο 
νινθιεξσκέλεο εκπνξεπκαηηθήο θνηλσλίαο, δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζθιάβνπο ζην 
φηη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ νη ίδηνη γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Η θαηάζηαζή ηνπο 
κπνξεί λα ζπγθξηζεί κάιινλ κε ηελ δνπινπαξνηθία, επεηδή είλαη 
πξνζθνιιεκέλνη απνθιεηζηηθά ζε κηαλ επηρείξεζε θαη ζηελ επηηπρή ηεο πνξεία, 
αλ θαη δίρσο ακνηβαίν φθεινο θαη, πξνπάλησλ, επεηδή είλαη αλαγθαζκέλνη λα 
θαηνηθνχλ ζ’ έλα θαη κνλαδηθφ ρψξν: ην ίδην θχθισκα θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, 
απηνθηλεηνδξφκσλ, ζεξέηξσλ θαη αεξνδξνκίσλ, πάληα παλνκνηφηππσλ. Αιιά 
κνηάδνπλ επίζεο κε ηνπο ζχγρξνλνπο πξνιεηάξηνπο σο πξνο ην αβέβαην ησλ 
απνδνρψλ ηνπο, πνπ αληηθάζθεη κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ξνπηίλα ησλ εμφδσλ 
ηνπο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη αλαγθαζκέλνη λα εθκηζζψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 
ζηελ ειεχζεξε αγνξά, δίρσο λα θαηέρνπλ θαλέλα απφ ηα εξγαιεία ηεο εξγαζίαο 
ηνπο: επεηδή έρνπλ αλάγθε απφ ρξήκαηα. Δίλαη αλαγθαζκέλνη λ’ αγνξάδνπλ 
εκπνξεχκαηα θαη ηνπο έρνπλ θέξεη ζε ζεκείν λα κελ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ 
επαθή κε νηηδήπνηε δελ είλαη εκπφξεπκα. Αιιά εθεί πνπ ε νηθνλνκηθή ηνπο 
θαηάζηαζε πξνζηδηάδεη αθξηβέζηεξα ζην ηδηφηππν ζχζηεκα δνπινπαξνηθίαο, 
ηελ «πενλία», είλαη φηη δελ ηνπο παξαρσξείηαη πηα νχηε ε πξφζθαηξε 
δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη φιε ε 
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δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Πξνθαλψο, δελ κπνξνχλ παξά λα ην μνδεχνπλ, αθνχ ην 
ιακβάλνπλ ζε πνιχ κηθξή πνζφηεηα γηα λα ην ζπζζσξεχζνπλ. Σειηθά, φκσο, 
ππνρξεψλνληαη λα θαηαλαιψλνπλ επί πηζηψζεη, αιιά ε πίζησζε πνπ ηνπο 
παξέρεηαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ κηζζφ ηνπο θη έηζη γηα λα ηελ εμνθιήζνπλ 
πξέπεη λα δνπιέςνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Καζψο νιφθιεξε ε νξγάλσζε ηεο 
δηαλνκήο ησλ αγαζψλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη 
ηνπ Κξάηνπο, ηνπο ξνθαλίδνπλ αλελφριεηα ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί, ηφζν 
ζε ηξνθή φζν θαη ζε ρψξν, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Αλ θαη ηππηθά παξακέλνπλ 
ειεχζεξνη εξγαδφκελνη θαη θαηαλαισηέο, δελ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ αιινχ, 
γηαηί παληνχ ηνπο εκπαίδνπλ (ζζ. 9-10)». Δάλ απηά είλαη βάζηκα θαη εάλ είλαη 
επίζεο βάζηκν φηη «[ε] επηινγή είλαη πάληνηε κφλν κεηαμχ ηεο Coca-Cola θαη 
ηεο Pepsi, ηεο παλνχθιαο θαη ηεο ρνιέξαο, ηεο μεδηαληξνπηάο θαη ηεο βιαθείαο, 
ηνπ Κνι θαη ηνπ ξέληεξ» (Gruppe Krisis et al., 2010, ζει. 54), φηη «κέζα ζην 
ζέακα [φπνπ εθπιεξψλεηαη απφιπηα ε αξρή ηνπ θεηηρηζκνχ ηνπ 
εκπνξεχκαηνο] ν αηζζεηφο θφζκνο αληηθαζίζηαηαη απφ κία επηινγή εηθφλσλ, ε 
νπνία ππάξρεη πάλσ απφ απηφλ θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, θαηνξζψλεη λα 
αλαγλσξίδεηαη σο ην θαηεμνρήλ αηζζεηφ» (Debord [1967] 1971, p. 23), φηη «ην 
ελζσκαησκέλν ζέακα είλαη πην νινθιεξσκέλν απφ ηα πξνεγνχκελα 
ζπζηήκαηα, αθνχ δηαπεξλά νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, ηελ πξνζαξκφδεη ζηηο 
δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη θαηαζηξέθεη θαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα απηφλνκεο 
πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηα πεξηνδηθά κέρξη ηηο πφιεηο θαη 
ηα βηβιία» (Jappe, 2007, ζει. 24), φηη «[η]α άηνκα, απνκνλσκέλα θαη ρσξίο 
αλεμάξηεηε πξφζβαζε ζηνλ θφζκν, κπνξνχλ λα πεηζζνχλ γηα νηηδήπνηε, αθνχ 
νχησο ή άιισο δελ ππάξρεη πηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο» (ibid.), θαη, ηέινο, 
φηη «[η]ν πξνιεηαξηάην θαη ε αζηηθή ηάμε δελ κπνξνχλ λα είλαη θάηη άιιν πέξα 
απφ δσληαλά εξγαιεία ηνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ: είλαη νη 
θνκπάξζνη θαη φρη νη ζθελνζέηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο» 
(Jappe, 1998, ζει. 52 – πξφζζεηε  έκθαζε), ηφηε κήπσο ζηελ «θνηλσλία ηνπ 
ζεάκαηνο» δελ αληηζηνηρεί θαλ (ή, έζησ, αληηζηνηρεί ζε φιν θαη πην αζήκαλην 
βαζκφ) ε έλλνηα «εξγαζηαθή αμία»; Παξάιιεια, ηη αθξηβψο ελλνείηαη, θαη 
ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κε ηα πξνεγεζέληα, φηαλ γξάθεηαη φηη: «Αλ 
πξνρσξήζνπκε βαζχηεξα, ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν πνπ επηζήκσο μερεηιίδεη απφ 
ζεβαζκφ γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο αλαγθαηφηεηεο, πνηέ θαλείο δελ μέξεη πφζν 
θνζηίδεη πξαγκαηηθά νπνηνδήπνηε πξντφλ: ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πην 
ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο δελ ππνινγίδεηαη πνηέ θαη ην 
ππφινηπν θξαηηέηαη κπζηηθφ.» (Νηεκπφξ, 1988, ζει. 51);  
 Αθφκα θαη αλ νη αζπλέπεηεο ηεο πξναηψληαο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο 
αμίαο είηε δελ απνηεινχζαλ θνηλφ ηφπν ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία (εδψ θαη 
40 ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ) είηε δελ είραλ θαλ εληνπηζζεί, ην ξεχκα ηνπ «Gruppe 
Krisis» (θαη φρη κφλνλ απηφ) ζα φθεηιε, ζε ζπκθσλία κε ηηο ίδηεο ηηο 
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ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο ηνπ, λα εκκείλεη ζηα πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα 
πξνηνχ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ ζεσξία γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πηζαλνχ 
«εζσηεξηθνχ νξίνπ» ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. 
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νπνία ππνλνείηαη εδψ, βι. Pasinetti ([1977] 1991) θαη Kurz and Salvadori (1995) (νη 
δεχηεξνη αλαιχνπλ, επίζεο, ηελ πεξίπησζε ησλ «εμαληινχκελσλ πφξσλ» – βι. ch. 
12). Σέινο, γηα κία πξφηαζε αλαζπγθξφηεζεο ηεο καξμηθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο, ζε 
φξνπο θνηλσληθήο-αθεξεκέλεο (θαη φρη «ελζσκαησκέλεο») εξγαζίαο, ε νπνία 
θαίλεηαη φηη ππεξβαίλεη φιεο κάιινλ ηηο αζπλέπεηεο ηεο αληίζηνηρεο παξαδνζηαθήο 
ζεσξίαο, βι. Μαξηφιεο (1998, θαη, 2010, Γνθίκην 7) θαη Mariolis (2006b). 
 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22461/1/MPRA_paper_22461.pdf
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[7]. Οξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο είλαη, ίζσο, απαξαίηεηεο, γηα ηνλ κε νηθνλνκνιφγν (αλ 
θαη ζε κία πξψηε αλάγλσζε ζα κπνξνχζε λα ηηο αληηπαξέιζεη): ην θαζαξφ πξντφλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο (αθαζάξηζην πξντφλ κείνλ θζαξέληα κέζα παξαγσγήο) απνηειείηαη απφ 1 
– (0.5 + 0.25) = 0.25 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο Μ (ην 0.5 δειψλεη ηηο κνλάδεο ηνπ 
Μ πνπ αλαιψλνληαη ζηε δηθή ηνπ παξαγσγή θαη ην 0.25 ηηο κνλάδεο ηνπ Μ πνπ 
αλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ Κ) θαη απφ 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο Κ. Δθφζνλ 
ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ζπλίζηαηαη ζε 0.25 κνλάδεο ηνπ Κ θαη ην ζχζηεκα 
ρξεζηκνπνηεί LΜ + LΚ  κνλάδεο άκεζεο εξγαζίαο, έπεηαη φηη νη ζπλνιηθνί πξαγκαηηθνί 
κηζζνί είλαη 0.25 (LΜ + LΚ ) κνλάδεο ηνπ K, θαη, άξα, ην ππεξπξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
(θαζαξφ πξντφλ κείνλ πξαγκαηηθνί κηζζνί)  ζπλίζηαηαη ζε 0.25 κνλάδεο ηνπ Μ θαη 1 
– 0.25 (LΜ + LΚ )  κνλάδεο ηνπ Κ. Σα ζπλνιηθά θέξδε είλαη, εμνξηζκνχ, ην 
ππεξπξντφλ εθθξαζκέλν ζε ηηκέο, ελψ ε ζπλνιηθή ππεξαμία είλαη, εμνξηζκνχ, ην 
ππεξπξντφλ εθθξαζκέλν ζε εξγαζηαθέο αμίεο, δει. ζε πνζφηεηεο εξγαζίαο πνπ είλαη 
«ελζσκαησκέλεο» ζηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ Μ θαη Κ. Οη ηηκέο ησλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αθφινπζν ζχζηεκα 
εμηζψζεσλ: 
pM = (pM 0.5 + pK 0.25 LΜ) (1 +  r) 
pΚ = (pM 0.25 + pK 0.25 LΚ) (1 +  r) 
φπνπ pM είλαη ε ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ M, θαη pK είλαη ε ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ Κ. Απηέο νη 
εμηζψζεηο δειψλνπλ φηη, ζε θάζε ηνκέα, νη αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο ηζνχληαη κε ην 
θφζηνο παξαγσγήο (ζε κέζα παξαγσγήο θαη κηζζνχο) ζπλ ηα θέξδε. Γηα παξάδεηγκα, 
ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ Μ ην θφζηνο ζε κέζα παξαγσγήο είλαη pM 0.5 θαη ην 
θφζηνο ζε κηζζνχο είλαη pK 0.25 LΜ. πλεπψο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη: (pM 0.5 + pK 
0.25 LΜ), θαη, επεηδή ην πνζνζηφ θέξδνπο ηζνχηαη κε ηα θέξδε πξνο ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο, ηα θέξδε ηνπ ηνκέα ηζνχληαη κε:  
(pM 0.5 + pK 0.25 LΜ) r. Θέηνληαο, ινηπφλ, ζηηο δχν αξρηθέο εμηζψζεηο pK = 1 θαη LΜ = 
LΚ = 1, πξνζδηνξίδνληαη ηα pM ( = 1.62) θαη r (= 53%). πλεπψο, ηα ζπλνιηθά θέξδε 
ηζνχληαη κε:  
P = pM 0.25 + pΚ 0.5 = 0.91. 
Σέινο, εάλ ζπκβνιίζνπκε κε vM θαη vΚ ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ησλ Μ θαη Κ, 
αληηζηνίρσο, ηφηε απηέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο: 
vM = vM 0.5 + LΜ 
vΚ = vM 0.25 + LΚ 
νη νπνίεο δειψλνπλ φηη ε εξγαζηαθή αμία 1 κνλάδαο θάζε εκπνξεχκαηνο ηζνχηαη κε 
ηελ εξγαζηαθή αμία ησλ κέζσλ παξαγσγήο ηεο ζπλ ηελ άκεζε εξγαζία πνπ 
αλαιψλεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο. Έηζη, γηα LΜ = LΚ = 1 ιακβάλνπκε vM = 2 θαη vΚ = 
1.5. πλεπψο, ε ζπλνιηθή ππεξαμία ηζνχηαη κε: S = vM 0.25 + vΚ 0.5 = 1.25. Σνλίδεηαη 
φηη δελ ζα άιιαδε θάηη, επί ηεο νπζίαο, εάλ, αληί γηα pK = 1, ζέηακε pK = vΚ = 1.5. ε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ ζα άιιαδε, ην pM ζα ήηαλ ίζν κε 2.43 
(θπζηθά ν ιφγνο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κεηαβάιιεηαη, ήηνη pM / pK  = 
1.62) θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ζα ήηαλ ίζα κε 1.36. 
 
[8]. Φπζηθά, δελ απαζρνιεί, εδψ, ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ (ή, έζησ, «εθηελψλ» ππνζπζηεκάησλ), ηα νπνία – 
πηζαλφηαηα – ζα «ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθέο δπλάκεηο γηα ηελ θηλεηνπνίεζή ησλ», φπσο 
γξάθεη θαη ν Dmitriev (1898, p. 63). Απφ φ,ηη κπνξψ λα αληηιεθζψ, θαίηνη 
απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο, νη κέρξη ζήκεξα γλσζηνί λφκνη ηεο Φπζηθήο, γεληθά, θαη 
νη εξγαζίεο π.ρ. ηνπ John von Neumann ζρεηηθά κε ηηο «απην-αλαπαξαγφκελεο 
κεραλέο», εηδηθά, παξαπέκπνπλ ζην φηη δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 
Άιινη, πάιη, κειεηεηέο εθηηκνχλ, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ ηερλνινγηθψλ θαη 
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θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ηάζεσλ, σο πηζαλφηεξε ηε «ζπγρψλεπζε αλζξψπνπ θαη 
κεραλήο» (βι. π.ρ. Kurzweil, 2003). 
 
[9]. Όπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ηα θέξδε είλαη ζεηηθά επεηδή γηα ηελ παξαγσγή 1 
κνλάδαο ηνπ κνλαδηθνχ, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, εκπνξεχκαηνο πνπ εηζέξρεηαη 
ζηελ παξαγσγή φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο (δει. ηνπ Μ), απαηηείηαη 
κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ην ίδην (ήηνη, 0.5 κνλάδεο). Γειαδή, ηθαλνπνηείηαη ε 
ζπλζήθε θεξδνθνξίαο ηνπ Dmitriev (βι. ηελ αξρή ηεο παξνχζεο ελφηεηαο). Δίλαη 
ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη εάλ απηή ε ζπλζήθε παξαβηαδφηαλ, ηφηε θαη θάζε 
αληίζηνηρν κε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα παξάγεη ζεηηθά 
θέξδε, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ χςνπο ησλ LΜ, 
LΚ.  
  
[10]. Σα ζρήκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη κία ζεηηθή ηηκή ηνπ L, φπνπ ζεκεηψλεηαη 
κεδεληζκφο φισλ ησλ απεηθνληδφκελσλ κεγεζψλ. Όπσο κπνξεί λα ππνινγηζηεί, απηή 
ε ηηκή είλαη ίζε κε: 8 / 3 (= 2.67), ελψ γηα απηήλ ηελ ηηκή (θαη άλσ), θαη δεδνκέλνπ 
ηνπ ππνηηζέκελνπ χςνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, παξαβηάδνληαη ηφζν ε 
ζπλζήθε εθκεηάιιεπζεο ηνπ Marx (βι. ην ζεκείν (ii) ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 2 ηνπ 
παξφληνο) φζν θαη ε ζπλζήθε θεξδνθνξίαο ηνπ Dmitriev. πλεπψο, δελ είλαη δπλαηφλ 
λα ππάξρεη νχηε ζεηηθή ππεξαμία νχηε ζεηηθφ θέξδνο. Με άιια ιφγηα, νη δχν 
ζπλζήθεο (Marx, Dmitriev) απνδεηθλχνληαη αιγεβξηθά ηζνδχλακεο γηα θάζε ηηκή ηνπ 
L, εθηφο ηεο κεδεληθήο, φπνπ απηή ηνπ Marx αζηνρεί. 
 
[11]. ε γεληθνχο φξνπο: εάλ  s  είλαη ην θιάζκα ησλ θεξδψλ πνπ επελδχνληαη , θαη  C  
ην θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο (ζε κέζα παξαγσγήο θαη κηζζνχο), νη θαζαξέο 
επελδχζεηο ηζνχληαη κε  sP  θαη, ζπλεπψο, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ 
θεθαιαίνπ ηζνχηαη κε  (sP) / C  ή  sr, δεδνκέλνπ φηη  r = P / C. 
 
[12]. Δληφο νξηζκέλσλ νξίσλ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία πξνβνιή ζην ηζηνξηθφ 
παξειζφλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίνδν παξαθκήο ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο: 
«Σν ηνηηλφ πξνιεηαξηάην δελ ήηαλ βηνκεραληθφ, δελ ήηαλ θαλ παξαγσγηθή ηάμε, ήηαλ 
κία ιίγν πνιχ κία παξαζηηηθή ηάμε, κία ηεξάζηηα κάδα θαηεζηξακκέλσλ ρσξηθψλ, 
πνπ είραλ θαηαζηξαθεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ «Λαηηθνπληίσλ», δειαδή ησλ 
απέξαλησλ ρηεκάησλ ησλ επγελψλ. ηα θηήκαηα απηά αλαπηπζζφηαλ ζπλήζσο ε 
θηελνηξνθία θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ ε δνπιεηά ησλ δνχισλ ελψ νη αρηήκνλεο ρσξηθνί 
καδεχνληαλ ζηηο πφιεηο. Δπίζεο δηαξθψο απειεπζεξψλνληαλ πνιινί δνχινη. Αλ θαη 
κεξηθνί απ’ ηνπο απειεχζεξνπο απηνχο επέξλαγαλ ζηε κπνπξδνπαδία, 
εκπνξεπφληνπζαλ θαη πινπηίδαλε, νη πεξηζζφηεξνί ηνπο έκελαλ απιψο άζηεγνη θαη 
ελσλφληνπζαλ κε ην πξνιεηαξηάην. ε πνιιέο κεγάιεο πφιεηο, φπνπ κνίξαδαλ ςσκί 
γηα λ’ απνηξέςνπλ ηηο επαλαζηάζεηο θαη νξγαλψλαλε ζεάκαηα γηα ηηο κάδεο, ήηαλ 
ζπγθεληξσκέλεο δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξνιεηάξηνη. Μέζα ζηε Ρψκε 
ππήξρε ηνπιάρηζην έλα εθαηνκκχξην ηέηνησλ θαηεζηξακκέλσλ αλζξψπσλ, πνπ 
δνχζαλ ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο, δελ έθαλαλ θακία αζρνιία, κέξα κε ηε κέξα 
ηξεθφληνπζαλ ρεηξφηεξα θαη ήηαλ ηξνκεξά θαηαπηεδφκελνη θαη θαηαθξνλεκέλνη ν 
θαζέλαο ηνπο ρσξηζηά, αλ θαη θάπνηε ζαλ κάδα ηξνκνθξαηνχζαλ θη’ απηνχο ηνπο 
θπβεξλήηεο. Οη δνχινη θη’ νη πξνιεηάξηνη ήηαλ ε θπξηφηεξε βάζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ 
θηλήκαηνο» (Λνπλαηζάξζθπ, 1987, ζει. 104). 
 
[13]. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, βι. Marglin (1984), Dutt (1990), θαη Μαξηφιεο 
(2006, θεθ. 5, θαη, 2011, Γνθίκην 3).  
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