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του οικονομικού λόγου
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Σημειώσεις σχετικά με τη μετάφραση

Όλες οι εντός κειμένου παραπομπές στο Κεφάλαιο αφορούν την αγγλόφωνη 
έκδοση Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, τόμ. Α΄- Γ΄, New 
Left Review, Λονδίνο 1976-1981.

Η απόδοση των υδρολογικών όρων στηρίχθηκε στο Βασίλειος Αντωνό-
πουλος, Περιβαλλοντική υδρολογία λιμνών και υγροτόπων, Σύνδεσμος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2019, διαθέσιμο στο http://hdl.handle.
net/11419/6520/.

Νομίζω, μολονότι χωρά συζήτηση, πως αξίζει ν’ αντικατασταθεί ο καθιερω-
μένος μαρξιστικός όρος «αξία χρήσης» με το «χρηστική αξία», που είναι μάλλον 
πιο ορθό, συμπαγές, εύχρηστο και ανάλογο προς την «ανταλλακτική αξία». Όπου 
λοιπόν στο κείμενο συναντούμε τις λέξεις «χρηστική αξία» ας θυμόμαστε πως 
εννοείται αυτό που παραδοσιακά ονομάζαμε στα ελληνικά «αξία χρήσης». 
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