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εκδόσεις - βιβλιοπωλεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο 1ος τόμος της αλληλογραφίας των Μαρξ και Ένγκελς
που συνδέεται με τη συγγραφή και έκδοση Του Κεφαλαίου
περιλαμβάνει επιστολές που περιέχουν πρωτότυπες διατυπώσεις σημαντικών θεωρητικών θέσεων και φανερώνει τη σταθερή πνευματική επικοινωνία και συνεργασία των δύο κλασικών της θεωρίας του επιστημονικού κομμουνισμού.
Αυτή η εκδοτική πρωτοβουλία αποτελεί προϊόν της σταθερής προσπάθειας δεκαετιών της Σύγχρονης Εποχής να μεταφράζει και να εκδίδει στα ελληνικά ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος από την πλούσια και πολυσχιδή κληρονομιά των
Μαρξ και Ένγκελς.
Οι επιστολές ή τα αποσπάσματα επιστολών που περιλαμβάνονται στην έκδοση φωτίζουν σημαντικές πλευρές Του Κεφαλαίου και της αντιπαράθεσης γύρω από αυτό, ενώ αναδεικνύουν την πορεία της σκέψης των Μαρξ και Ένγκελς κατά
τη συγγραφή και επιμέλεια του υλικού των τριών τόμων Του
Κεφαλαίου. Παράλληλα, φέρνουν στο προσκήνιο μια λιγότερο φωτισμένη, αλλά εξαιρετικά σημαντική πλευρά του άθλου
της έκδοσης Του Κεφαλαίου, που δεν είναι άλλη από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε κι
εκδόθηκε.
Μέσα στα κείμενα της έκδοσης ανιχνεύονται απαντήσεις
σε ερωτήματα όπως τα εξής: Πόσα και ποια σχέδια άλλαξε ο
Μαρξ για την έκδοση Του Κεφαλαίου ; Ποιος ο ρόλος του Ένγκελς στην έκδοση των τριών τόμων Του Κεφαλαίου ; Ποιο
ρόλο έπαιξαν οι πολύ μεγάλες οικονομικές και οικογενειακές
δυσκολίες, καθώς και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο Μαρξ; Ποια η σχέση ανάμεσα στη φιλοσοφική επεξεργασία των Μαρξ και Ένγκελς και στην έκδοση Του Κεφαλαίου ;
Ποια η σχέση ανάμεσα στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας και Το Κεφάλαιο ; Με ποιες αφορμές γράφτηκαν διάφορες
μπροσούρες όπως το Μισθός, τιμή και κέρδος ;
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