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Ι 

 

1. Ο κοµµουνισµός είναι η διδασκαλία των κοινωνικών και ιστορικών 

προϋποθέσεων για την απελευθέρωση του προλεταριάτου.  

Η επεξεργασία αυτής της διδασκαλίας άρχισε την περίοδο των πρώτων 

προλεταριακών κινηµάτων κατά των συνεπειών του καπιταλιστικού συ-

στήµατος παραγωγής. ∆ιαµορφώθηκε µε τη µαρξιστική κριτική της καπι-



ταλιστικής οικονοµίας, τη µέθοδο του ιστορικού υλισµού, τη θεωρία της 

πάλης των τάξεων και την αντίληψη για την εξέλιξη που θα λάβει το ι-

στορικό προτσές της πτώσης του καπιταλιστικού καθεστώτος και της 

προλεταριακής επανάστασης.  

 

2. Σε αυτή τη διδασκαλία, που η πρώτη και θεµελιακή συστηµατική της 

έκφραση είναι το «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο» του 1848, βασίζεται η 

δηµιουργία του κοµµουνιστικού κόµµατος. 

 

3. Στη σηµερινή ιστορική περίοδο γίνεται όλο και πιο αφόρητη για το 

προλεταριάτο η κατάσταση που δηµιουργήθηκε από τις αστικές σχέσεις 

παραγωγής, που βασίζονται στην ατοµική ιδιοκτησία στα µέσα παραγω-

γής και ανταλλαγής, στην ατοµική ιδιοποίηση των προϊόντων της συλλο-

γικής εργασίας και στον ελεύθερο ανταγωνισµό στο ιδιωτικό εµπόριο 

των προϊόντων.  

4. Σε αυτές τις οικονοµικές σχέσεις αντιστοιχούν οι πολιτικοί θεσµοί που 

χαρακτηρίζουν τον καπιταλισµό: το κράτος που στηρίζεται στη δηµοκρα-

τική και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Σε µια κοινωνία διαιρεµένη σε 

τάξεις το κράτος είναι η οργάνωση της εξουσίας της οικονοµικά προνο-

µιούχας τάξης. Μολονότι η αστική τάξη είναι µειοψηφία µέσα στην κοι-

νωνία, το δηµοκρατικό κράτος αποτελεί το σύστηµα της ένοπλης ισχύος 

που είναι οργανωµένη µε σκοπό τη διατήρηση των καπιταλιστικών σχέ-

σεων παραγωγής.  

 

5. Ο αγώνας του προλεταριάτου ενάντια στην καπιταλιστική εκµετάλ-

λευση παίρνει διαδοχικές µορφές, από τη βίαιη καταστροφή των µηχα-

νών, την οργάνωση σε επαγγελµατική βάση για τη βελτίωση των συνθη-

κών εργασίας µέχρι τη δηµιουργία εργατικών συµβουλίων και τις από-

πειρες απαλλοτρίωσης των επιχειρήσεων.  



∆ιαµέσου όλων αυτών των ιδιαίτερων ενεργειών το προλεταριάτο κινεί-

ται προς την κατεύθυνση του αποφασιστικού επαναστατικού αγώνα ενά-

ντια στην εξουσία του αστικού κράτους, η οποία εµποδίζει την κατάργη-

ση των τωρινών σχέσεων παραγωγής.  

 

6. Αυτός ο επαναστατικός αγώνας είναι η σύγκρουση ανάµεσα στο σύνο-

λο της προλεταριακής και της αστικής τάξης. Όργανό της είναι το πολιτι-

κό ταξικό κόµµα, το κοµµουνιστικό κόµµα, το οποίο πραγµατοποιεί τη 

συνειδητή οργάνωση της πρωτοπορίας του προλεταριάτου, που έχει κα-

ταλάβει την αναγκαιότητα της ενοποίησης της δράσης στο χώρο –πάνω 

από τα συµφέροντα ξεχωριστών οµάδων, κατηγοριών ή εθνοτήτων- και 

στο χρόνο –υποτάσσοντας στην τελική έκβαση της πάλης τις επί µέρους 

βελτιώσεις και κατακτήσεις, που δεν µεταβάλλουν την ουσία του αστι-

κού οικοδοµήµατος.   

Συνεπώς, µονάχα η οργάνωση του προλεταριάτου σε πολιτικό κόµµα 

πραγµατοποιεί τη συγκρότηση του προλεταριάτου σε τάξη που αγωνίζε-

ται για την απελευθέρωσή της.  

 

7. Ο στόχος της δράσης του κοµµουνιστικού κόµµατος είναι η βίαιη ανα-

τροπή της αστικής κυριαρχίας, η κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από 

το προλεταριάτο και η οργάνωσή του σε κυρίαρχη τάξη.  

 

8. Η κοινοβουλευτική δηµοκρατία, στην οποία εκπροσωπούνται οι πολί-

τες κάθε τάξης, είναι η µορφή που προσλαµβάνει η οργάνωση της αστι-

κής τάξης ως άρχουσα τάξη. Η οργάνωση του προλεταριάτου σε κυρίαρ-

χη τάξη πραγµατοποιείται, αντίθετα, µέσω της δικτατορίας του προλετα-

ριάτου, δηλαδή, διαµέσου ενός τύπου κράτους στο οποίο η εκπροσώπηση 

–το σύστηµα των εργατικών συµβουλίων- θα αποφασίζεται µονάχα από 

τα µέλη της εργατικής τάξης (το βιοµηχανικό προλεταριάτο και τους 



φτωχούς αγρότες), ενώ θα απαγορεύεται το δικαίωµα ψήφου για την α-

στική τάξη.  

 

9. Μετά την καταστροφή του παλιού γραφειοκρατικού, αστυνοµικού και 

στρατιωτικού µηχανισµού, το προλεταριακό κράτος θα ενώσει τις ένο-

πλες δυνάµεις της εργαζόµενης τάξης σε µια οργάνωση που θα προορίζε-

ται για την καταστολή κάθε αντεπαναστατικής απόπειρας από την τάξη 

που της έχει αφαιρεθεί η εξουσία και την εφαρµογή µέτρων παρέµβασης 

στις αστικές σχέσεις παραγωγής και ιδιοκτησίας.  

 

10. Η διαδικασία µετάβασης από την καπιταλιστική στην κοµµουνιστική 

οικονοµία θα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και οι φάσεις της θα διαφέρουν 

σύµφωνα µε τους διάφορους βαθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Η κατά-

ληξη αυτής της διαδικασίας θα είναι το ολοκληρωτικό πέρασµα της ιδιο-

κτησίας και της χρήσης των µέσων παραγωγής σε ολόκληρο το ενοποιη-

µένο κοινωνικό σύνολο, µαζί µε την κεντρική και ορθολογική κατανοµή 

των παραγωγικών δυνάµεων µεταξύ των διαφόρων κλάδων παραγωγής 

και η κεντρική διεύθυνση της διανοµής των προϊόντων από το κοινωνικό 

σύνολο.  

 

11. Όταν οι καπιταλιστικές οικονοµικές σχέσεις θα έχουν εξαλειφθεί ο-

λοκληρωτικά, η κατάργηση των τάξεων θα αποτελεί τετελεσµένο γεγο-

νός και το κράτος, ως πολιτικός µηχανισµός εξουσίας, θα αντικατασταθεί 

βαθµιαία από την ορθολογική συλλογική διεύθυνση της οικονοµικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας.  

 

12. Το προτσές µετασχηµατισµού των σχέσεων παραγωγής θα συνοδεύε-

ται από ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών µέτρων που βασίζονται στην αρχή 

σύµφωνα µε την οποία η συλλογικότητα φροντίζει για τη σωµατική και 



διανοητική ύπαρξη όλων των µελών της. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα γε-

νεαλογικά σηµάδια που το προλεταριάτο έχει κληρονοµήσει από τον κα-

πιταλιστικό κόσµο θα εξαλειφθούν βαθµιαία και, µε τα λόγια του «Μα-

νιφέστου», «στη θέση της παλιάς αστικής κοινωνίας, µε τις τάξεις της και 

τους ταξικούς ανταγωνισµούς της, θα έχουµε µια ένωση στην οποία η ε-

λεύθερη ανάπτυξη καθενός θα είναι ο όρος για την ελεύθερη ανάπτυξη 

όλων».  

 

13. Οι προϋποθέσεις για τη νίκη της προλεταριακής εξουσίας στον αγώνα 

για την πραγµατοποίηση του κοµµουνισµού δεν βρίσκονται τόσο στην 

ορθολογική εξάσκηση ικανοτήτων σε τεχνικά καθήκοντα, όσο στο γεγο-

νός ότι οι πολιτικές αρµοδιότητες και ο έλεγχος του κρατικού µηχανι-

σµού ανατίθεται σε εκείνους τους ανθρώπους που θα θέσουν το γενικό 

συµφέρον και τον τελικό θρίαµβο του κοµµουνισµού πάνω από τα ιδιαί-

τερα και στενά συµφέροντα οµάδων.  

Ακριβώς επειδή το κοµµουνιστικό κόµµα είναι η οργάνωση των προλε-

τάριων που έχουν αποκτήσει αυτή την ταξική συνείδηση, ο στόχος του 

κόµµατος θα είναι να κερδίσει, µέσω της προπαγάνδας, αιρετά πόστα για 

τους αγωνιστές του µέσα στον κοινωνικό οργανισµό. 

Η δικτατορία του προλεταριάτου θα είναι, συνεπώς, η δικτατορία του 

κοµµουνιστικού κόµµατος και το τελευταίο θα είναι το κυβερνών κόµµα 

µε µια έννοια εντελώς αντίθετη µε αυτή των παλιών ολιγαρχιών, γιατί οι 

κοµµουνιστές θα αναλάβουν αρµοδιότητες που θα απαιτούν τη µέγιστη 

αυτοθυσία και αυταπάρνηση και θα πάρουν στις πλάτες τους το βαρύτε-

ρο φορτίο του επαναστατικού καθήκοντος που πέφτει πάνω στο προλε-

ταριάτο στο δύσκολο έργο µέσω του οποίου θα γεννηθεί ένας καινούρ-

γιος κόσµος.  

 

 



ΙΙ 

 

1. Η κριτική που οι κοµµουνιστές ασκούν διαρκώς, µε βάση τις θεµελιώ-

δεις µεθόδους του µαρξισµού και τη διάδοση των συµπερασµάτων στα 

οποία αυτός οδηγεί, έχει ως στόχο της την εξάλειψη εκείνων των επιδρά-

σεων που ασκούν πάνω στο προλεταριάτο τα ιδεολογικά συστήµατα των 

άλλων τάξεων και των άλλων κοµµάτων.  

 

2. Πρώτα-πρώτα, ο κοµµουνισµός ξεκαθαρίζει το έδαφος από ιδεαλιστι-

κές αντιλήψεις που θεωρούν τον κόσµο του πνεύµατος ως βάση και όχι 

ως αποτέλεσµα των πραγµατικών σχέσεων της ανθρώπινης ζωής και της 

ανάπτυξής της. Όλες οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις αυτού 

του τύπου πρέπει να θεωρούνται ως ιδεολογικές αποσκευές τάξεων που η 

κυριαρχία τους –που προηγήθηκε της εποχής της αστικής τάξης- στηρι-

ζόταν στην εκκλησιαστική, την αριστοκρατική ή τη δυναστική οργάνω-

ση, που αντλούσε το κύρος της από µια υποτιθέµενη υπεράνθρωπη περι-

βολή.  

Ένα σύµπτωµα της παρακµής της σύγχρονης αστικής τάξης αποτελεί το 

γεγονός ότι αυτές οι παλιές ιδεολογίες που η ίδια κατέστρεψε επανεµφα-

νίζονται µε καινούργια µορφή.  

Ένας κοµµουνισµός που στηρίζεται σε ιδεαλιστικές βάσεις θα ήταν µια 

απαράδεκτη ανοησία.  

 

3. Με έναν ακόµη χαρακτηριστικότερο τρόπο, ο κοµµουνισµός αποτελεί 

την αναίρεση των αντιλήψεων του φιλελευθερισµού και της αστικής δη-

µοκρατίας από τη µαρξιστική κριτική. Ο νοµικός ισχυρισµός της ελευθε-

ρίας του σκέπτεσθαι και της πολιτικής ισότητας των πολιτών και η αντί-

ληψη ότι οι θεσµοί που βασίζονται πάνω στα δικαιώµατα της πλειοψηφί-

ας και στο µηχανισµό της καθολικής εκλογικής εκπροσώπησης αποτε-



λούν την επαρκή βάση για µια βαθµιαία και απεριόριστη πρόοδο της αν-

θρώπινης κοινωνίας είναι ιδεολογήµατα που αντιστοιχούν στο καθεστώς 

της ιδιωτικής οικονοµίας, του ελεύθερου ανταγωνισµού και στα συµφέ-

ροντα της αστικής τάξης.  

 

4. Μια από τις αυταπάτες της αστικής δηµοκρατίας είναι η αντίληψη ότι 

οι βιοτικές συνθήκες των µαζών µπορούν να βελτιωθούν µε την αύξηση 

της εκπαίδευσης που παρέχουν οι άρχουσες τάξεις και οι θεσµοί τους. 

Στην πραγµατικότητα συµβαίνει το αντίθετο. Η άνοδος του πνευµατικού 

επιπέδου των πλατιών µαζών απαιτεί, ως προϋπόθεση, ένα καλύτερο επί-

πεδο υλικής ζωής, πράγµα που είναι ασυµβίβαστο µε το καπιταλιστικό 

καθεστώς. Επιπλέον, µέσω των σχολείων της η αστική τάξη προσπαθεί 

να µεταδώσει ακριβώς τις ιδεολογίες που εµποδίζουν τις µάζες από το να 

κατανοήσουν ότι οι σηµερινοί θεσµοί αποτελούν το ίδιο το εµπόδιο για 

την απελευθέρωση τους.  

 

5. Άλλη µια βασική αρχή της αστικής δηµοκρατίας είναι η αρχή της ε-

θνικότητας. Η δηµιουργία των κρατών σε εθνική βάση ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της αστικής τάξης από τη στιγµή που εγκαθίδρυσε την ε-

ξουσία της, επειδή µπορούσε έτσι να επωφεληθεί από τις εθνικές και πα-

τριωτικές ιδεολογίες (οι οποίες ανταποκρίνονταν σε ορισµένα συµφέρο-

ντα τα οποία κατά την περίοδο των απαρχών του καπιταλισµού ήταν κοι-

νά για το λαό που ανήκε στην ίδια φυλή, είχε την ίδια γλώσσα και τα ίδια 

έθιµα) και τα χρησιµοποίησε για να καθυστερήσει και για να µετριάσει 

τη σύγκρουση ανάµεσα στο αστικό κράτος και τις προλεταριακές µάζες.  

Οι εθνικοί αλυτρωτισµοί γεννήθηκαν, έτσι, από κατά βάση αστικά συµ-

φέροντα.  

Η αστική τάξη δεν δίστασε η ίδια να ποδοπατήσει την αρχή της εθνικό-

τητας όταν η ανάπτυξη του καπιταλισµού την οδήγησε συχνά στη βίαιη 



κατάκτηση ξένων αγορών και στην συνακόλουθη σύγκρουση µεταξύ των 

µεγάλων δυνάµεων γι’ αυτές τις αγορές. Ο κοµµουνισµός υπερβαίνει την 

αρχή της εθνικότητας, επειδή καταδεικνύει την οµοιότητα των συνθηκών 

που αντιµετωπίζει ο φτωχός εργάτης απέναντι στον επιχειρηµατία, όποια 

κι αν είναι η εθνικότητά του. ∆ιακηρύσσει ότι η διεθνής ένωση είναι ο 

τύπος της πολιτικής οργάνωσης που θα δηµιουργήσει το προλεταριάτο 

όταν, µε τη σειρά του, θα έρθει στην εξουσία.  

Από την άποψη της κοµµουνιστικής κριτικής, εποµένως, ο πρόσφατος 

παγκόσµιος πόλεµος προκλήθηκε από τον καπιταλιστικό ιµπεριαλισµό. 

Αυτή η κριτική ανατρέπει τις διάφορες ερµηνείες που παίρνουν το µέρος 

του ενός ή του άλλου αστικού κράτους και προσπαθεί να παρουσιάσει 

τον πόλεµο ως δικαιολογία για τα εθνικά δικαιώµατα ορισµένων λαών ή 

ως πάλη των πιο δηµοκρατικά αναπτυγµένων χωρών εναντίων αυτών που 

είναι οργανωµένες µε προκαπιταλιστικές µορφές ή, τέλος, ως υποτιθέµε-

νη αναγκαιότητα αυτοάµυνας απέναντι στην επιθετικότητα του εχθρού.  

 

6. Ο κοµµουνισµός αντιτίθεται, επιπλέον, στις αντιλήψεις του αστικού 

πασιφισµού και τις ουιλσονικές αυταπάτες σχετικά µε τη δυνατότητα 

µιας παγκόσµιας ένωσης των κρατών που θα βασίζεται στον αφοπλισµό 

και στην επιδιαιτησία και έχει ως προϋπόθεση την ουτοπία της υποδιαί-

ρεσης των κρατικών µονάδων κατά εθνότητα. Για τους κοµµουνιστές οι 

πόλεµοι θα καταστούν αδύνατοι και τα εθνικά ζητήµατα θα έχουν λυθεί 

µονάχα όταν το καπιταλιστικό καθεστώς αντικατασταθεί από τη διεθνή 

κοµµουνιστική πολιτεία.  

 

7. Από µια τρίτη σκοπιά, ο κοµµουνισµός παρουσιάζεται ως η υπέρβαση 

των συστηµάτων του ουτοπικού σοσιαλισµού, τα οποία επιδίωκαν να ε-

ξαλείψουν τα ελαττώµατα της κοινωνικής οργάνωσης καταρτίζοντας ο-

λοκληρωµένα σχέδια για µια νέα οργάνωση της κοινωνίας, που η δυνα-



τότητά τους να πραγµατοποιηθούν δεν ετίθετο σε σχέση µε την πραγµα-

τική ανάπτυξη της ιστορίας και στηρίζονταν στις πρωτοβουλίες ισχυρών 

ανδρών ή στην αποστολή φιλανθρώπων.  

 

8. Η επεξεργασία από µεριάς του προλεταριάτου της δικής του θεωρητι-

κής ερµηνείας της κοινωνίας και της ιστορίας που να αποτελεί τον οδηγό 

της δράσης του κατά των κοινωνικών σχέσεων του καπιταλισµού κό-

σµου, προκαλεί διαρκώς την εµφάνιση σχολών και ρευµάτων που είναι 

σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό επηρεασµένα από την ίδια την ανωρι-

µότητα των συνθηκών πάλης και από τις διάφορες αστικές προκαταλή-

ψεις.  

Από αυτό προκαλούνται τα λάθη και οι αποτυχίες στην προλεταριακή 

δράση. Όµως, χάρη σε αυτές τις εµπειρίες το κοµµουνιστικό κίνηµα κα-

τορθώνει να προσδιορίζει µε όλο και µεγαλύτερη καθαρότητα τα βασικά 

γνωρίσµατα της διδασκαλίας και της τακτικής του, ξεχωρίζοντάς το ξε-

κάθαρα από όλα τα άλλα ρεύµατα που δραστηριοποιούνται στο εσωτερι-

κό του ίδιου του προλεταριάτου και πολεµώντας τα ανοιχτά.  

 

9. Η δηµιουργία παραγωγικών συνεταιρισµών, στους οποίους το κεφά-

λαιο ανήκει στους εργάτες που δουλεύουν µέσα σ’ αυτούς, δεν µπορεί να 

αποτελέσει το δρόµο για την καταστροφή του καπιταλιστικού συστήµα-

τος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η  απόκτηση πρώτων υλών και η δι-

ανοµή των προϊόντων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους νόµους της ι-

διωτικής οικονοµίας και, συνεπώς, της πίστης και, άρα, το ιδιωτικό κε-

φάλαιο, ασκεί έλεγχο στο συλλογικό κεφάλαιο του ίδιου του συνεταιρι-

σµού.  

 

10. Οι κοµµουνιστές θεωρούν ότι οι οικονοµικές επαγγελµατικές οργα-

νώσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν ούτε επαρκή όργανα για τον αγώνα 



για την προλεταριακή επανάσταση, ούτε ως βασικά όργανα της κοµµου-

νιστικής οικονοµίας.  

Η οργάνωση σε επαγγελµατικά συνδικάτα χρησιµεύει για την εξουδετέ-

ρωση του ανταγωνισµού µεταξύ των εργατών του ίδιου επαγγέλµατος 

και για να εµποδίσει την πτώση των µισθών σε χαµηλότερο επίπεδο. Ω-

στόσο, αυτά δεν µπορούν να οδηγήσουν στην εξάλειψη του καπιταλιστι-

κού κέρδους και ακόµη λιγότερο στη συνένωση των εργατών όλων των 

επαγγελµάτων ενάντια στο µονοπώλιο της καπιταλιστικής εξουσίας. Επι-

πλέον, η απλή µεταφορά της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων από τον ατο-

µικό εργοδότη στο εργατικό συνδικάτο δεν πραγµατοποιεί τα βασικά οι-

κονοµικά γνωρίσµατα του κοµµουνισµού, επειδή η ίδια η ιδιοκτησία 

πρέπει να µεταφερθεί σε ολόκληρη την προλεταριακή συλλογικότητα, 

εφόσον αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να εξαλειφθούν τα χαρακτηριστι-

κά της ιδιωτικής οικονοµίας τόσο στην ιδιοποίηση όσο και στη διανοµή 

των προϊόντων.  

Οι κοµµουνιστές θεωρούν τα συνδικάτα ως το χώρο της πρωταρχικής 

προλεταριακής εµπειρίας που επιτρέπει στους εργάτες να προχωρήσουν 

παραπέρα προς την έννοια και την πρακτική του πολιτικού αγώνα, που 

έχει ως όργανό του το ταξικό κόµµα.  

 

11. Γενικά είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι η επανάσταση είναι ζήτηµα 

µορφών οργάνωσης στις οποίες οι προλετάριοι εντάσσονται σύµφωνα µε 

τη θέση τους και τα συµφέροντά τους µέσα στο πλαίσιο του καπιταλιστι-

κού συστήµατος παραγωγής.  

∆εν είναι, λοιπόν, η τροποποίηση της δοµής των οικονοµικών οργανώ-

σεων αυτή που µπορεί να παράσχει στο προλεταριάτο το αποτελεσµατικό 

µέσο για την απελευθέρωσή του.  

Τα εργοστασιακά σωµατεία και τα εργοστασιακά συµβούλια εµφανίστη-

καν ως όργανα για την υπεράσπιση των συµφερόντων των προλετάριων 



διαφόρων επιχειρήσεων όταν άρχισε να φαίνεται δυνατό ότι µπορούσε να 

περιοριστεί η βούληση των καπιταλιστών στη διοίκηση των επιχειρήσε-

ων. Αλλά η απόκτηση από µεριάς αυτών των οργανώσεων του δικαιώµα-

τος να ελέγχουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό την παραγωγή δεν 

είναι ασυµβίβαστο µε το καπιταλιστικό σύστηµα και γι’ αυτό θα µπο-

ρούσε να χρησιµοποιηθεί και ως µέσο για τη διατήρηση της κυριαρχίας 

του.  

Ακόµη και η µεταβίβαση της διοίκησης των επιχειρήσεων στα εργοστα-

σιακά συµβούλια δεν θα σήµαινε –περισσότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση 

των συνδικάτων- την έλευση του κοµµουνιστικού συστήµατος. Σύµφωνα 

µε την πραγµατική κοµµουνιστική αντίληψη, ο εργατικός έλεγχος στην 

παραγωγή δεν θα επιτευχθεί παρά µετά την ανατροπή της αστικής εξου-

σίας και θα είναι ένας έλεγχος στη διεύθυνση κάθε επιχείρησης που α-

σκείται από ολόκληρο το προλεταριάτο, που είναι ενωµένο στο κράτος 

των εργατικών συµβουλίων. Η κοµµουνιστική διοίκηση της παραγωγής 

θα είναι η διεύθυνση κάθε κλάδου και κάθε παραγωγικής µονάδας από 

ορθολογικά συλλογικά όργανα που θα εκπροσωπούν τα συµφέροντα ό-

λων των εργατών ενωµένων στο έργο της οικοδόµησης του κοµµουνι-

σµού. 

 

12. Οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής δεν µπορούν να µεταβληθούν 

από την παρέµβαση των οργάνων της αστικής εξουσίας.  

Γι’ αυτό η µεταβίβαση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο κράτος ή στην 

τοπική διοίκηση δεν αντιστοιχεί στο παραµικρό στην κοµµουνιστική α-

ντίληψη. Μια τέτοια µεταβίβαση συνοδεύεται πάντα από την καταβολή 

της αξίας του κεφαλαίου της επιχείρησης στους παλιούς ιδιοκτήτες που 

διατηρούν, έτσι, το δικαίωµά τους στην εκµετάλλευση. Οι ίδιες οι επιχει-

ρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις µέσα στο 

πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονοµίας και µεταβάλλονται συχνά σε κα-



τάλληλα µέσα για το έργο της διατήρησης και της υπεράσπισης της τάξης 

που έχει αναλάβει το αστικό κράτος.  

 

13. Η ιδέα ότι η καπιταλιστική εκµετάλλευση του προλεταριάτου µπορεί 

σταδιακά να µειωθεί και να εξαλειφθεί από το νοµοθετικό και το µεταρ-

ρυθµιστικό έργο των σηµερινών πολιτικών θεσµών, µε τη δραστηριότητα 

των εκπροσώπων του προλεταριακού κόµµατος µέσα σε αυτούς ή από τις 

κινητοποιήσεις των µαζών οδηγεί µονάχα στη συνενοχή στην υπεράσπι-

ση των προνοµίων της αστικής τάξης. Η τελευταία πότε-πότε προσποιεί-

ται ότι παραχωρεί ένα µίνιµουµ των προνοµίων της για να προσπαθήσει 

να κατευνάσει την οργή των µαζών και να εκτρέψει τις επαναστατικές 

τους προσπάθειες ενάντια στις βάσεις του καπιταλιστικού καθεστώτος.  

 

14. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο -ακόµα κι 

αν ένας τέτοιος αντικειµενικός στόχος θεωρείται τελικός, ως ο ολοκλη-

ρωτικός σκοπός της δράσης του- δεν µπορεί να επιτευχθεί µε το κέρδι-

σµα της πλειοψηφίας µέσα στα αστικά εκλογικά όργανα.  

Η αστική τάξη, διαµέσου των εκτελεστικών οργάνων του κράτους, τα 

οποία είναι άµεσοι εντολοδόχοι της, εξασφαλίζει πολύ εύκολα την πλει-

οψηφία στα εκλογικά όργανα για τους πληρεξουσίους της ή για εκείνα τα 

στοιχεία που, επειδή θέλουν ατοµικά ή οµαδικά να καταλάβουν εκλογικά 

πόστα, παίζουν το παιχνίδι της ή έχουν βρεθεί κάτω από την επιρροή της. 

Επιπλέον, η συµµετοχή σε τέτοιου είδους θεσµούς συνεπάγεται τη δέ-

σµευση για το σεβασµό των νοµικών και πολιτικών βάσεων του αστικού 

συντάγµατος. Αυτή η συµφωνία δεν είναι απλώς και µόνο τυπική, αλλά, 

αντίθετα, είναι αρκετή για να απαλλάξει την αστική τάξη ακόµη και από 

την παραµικρή δυσχέρεια για να διατυπώσει την κατηγορία της τυπικής 

παρανοµίας στο βαθµό που αυτή λογικά θα καταφύγει στα πραγµατικά 

µέσα της ένοπλης άµυνας παρά θα εγκαταλείψει την εξουσία και θα επι-



τρέψει στο προλεταριάτο να συντρίψει το γραφειοκρατικό και στρατιωτι-

κό µηχανισµό της κυριαρχίας της.  

 

15. Το να αναγνωρίζει κανείς την αναγκαιότητα της επαναστατικής πά-

λης για την κατάληψη της εξουσίας, ενώ, ταυτόχρονα, προτείνει να α-

σκήσει το προλεταριάτο την εξουσία του, παραχωρώντας εκπροσώπηση 

στην αστική τάξη στις νέες πολιτικές οργανώσεις (συντακτικές συνελεύ-

σεις ή συνδυασµός τους µε το σύστηµα των εργατικών συµβουλίων) εί-

ναι ένα απαράδεκτο πρόγραµµα και αντιτίθεται στο βασικό κοµµουνιστι-

κό πρόταγµα: τη δικτατορία του προλεταριάτου. Το προτσές της απαλλο-

τρίωσης της αστικής τάξης θα διακυβευόταν, αν αυτή η τάξη διατηρούσε 

ένα µέσο για να επηρεάζει µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο το σχηµατισµό 

των αντιπροσωπευτικών οργάνων του απαλλοτριωτικού προλεταριακού 

κράτους. Αυτό θα επέτρεπε στην αστική τάξη να ασκήσει την επιρροή 

της που αναπόφευκτα θα διατηρεί, εξαιτίας της πείρας της και της θεω-

ρητικής και τεχνικής της εκπαίδευσης, προκειµένου να αναπτύξει την 

πολιτική της δραστηριότητα για την επανεγκαθίδρυση της εξουσίας της 

µε µια αντεπανάσταση. Παρόµοιες συνέπειες θα υπάρξουν, εάν επιτραπεί 

να επιβιώσει και η παραµικρή δηµοκρατική προκατάληψη αναφορικά µε 

την ισότητα στη µεταχείριση που υποτίθεται ότι θα παραχωρηθεί στην 

αστική τάξη από την προλεταριακή εξουσία σε τέτοια ζητήµατα όπως η 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προπαγάνδας και του τύπου. 

 

16. Το πρόγραµµα που προτείνει ένα όργανο πολιτικής εκπροσώπησης 

που στηρίζεται σε εκπροσώπους διαφόρων επαγγελµάτων από όλες τις 

κοινωνικές τάξεις δεν συνάδει ούτε καν µε ένα δρόµο που οδηγεί στο 

σύστηµα των εργατικών συµβουλίων, αφού το τελευταίο χαρακτηρίζεται 

από τον αποκλεισµό της αστικής τάξης από εκλογικά δικαιώµατα και η 

κεντρική της οργάνωση δεν ορίζεται µε βάση το επάγγελµα αλλά την ε-



δαφική περιφέρεια. Η εν λόγω µορφή εκπροσώπησης αποτελεί µάλλον 

ένα κατώτερο στάδιο ακόµη και συγκριτικά µε τη σηµερινή κοινοβου-

λευτική δηµοκρατία.  

 

17. Ο αναρχισµός είναι ριζικά αντίθετος µε τις ιδέες του κοµµουνισµού. 

Στοχεύει στην άµεση εγκαθίδρυση µιας κοινωνίας χωρίς κράτος και χω-

ρίς πολιτική οργάνωση, ενώ για τη µελλοντική οικονοµία υποστηρίζει 

την αυτόνοµη λειτουργία µονάδων παραγωγής, απορρίπτοντας την ανα-

γκαιότητα κεντρικής οργάνωσης και ρύθµισης των ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων στην παραγωγή και τη διανοµή. Μια τέτοια αντίληψη βρίσκε-

ται κοντά στην αστική ιδιωτική οικονοµία και παραµένει ξένη στο βασι-

κό περιεχόµενο του κοµµουνισµού. Επιπλέον, η άµεση κατάργηση του 

κράτους ως µηχανισµού πολιτικής εξουσίας ισοδυναµεί τη µη προβολή 

αντίστασης στην αντεπανάσταση ή προϋποθέτει την άµεση κατάργηση 

των τάξεων, την ταυτόχρονη επαναστατική απαλλοτρίωση µε την επανά-

σταση ενάντια στην αστική εξουσία. 

∆εν υπάρχει η παραµικρή δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε καν µε-

σοπρόθεσµα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας των προλεταριακών καθη-

κόντων για την αντικατάσταση της σηµερινής οικονοµίας από την κοµ-

µουνιστική οικονοµία και της αναγκαιότητας ένα τέτοιο προτσές να κα-

θοδηγείται από µια κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί το γενικό συµ-

φέρον του προλεταριάτου και σε αυτό το συµφέρον υποτάσσει κάθε το-

πικά και ιδιαίτερα συµφέροντα που αντιπροσωπεύουν την κυριότερη δύ-

ναµη για τη διατήρηση του καπιταλισµού.   

 

 

ΙΙΙ 

 



1. Η κοµµουνιστική αντίληψη και ο οικονοµικός ντετερµινισµός δεν θε-

ωρεί µε κανέναν τρόπο τους κοµµουνιστές ως παθητικούς θεατές της ι-

στορικής εξέλιξης, αλλά, αντίθετα, ως ακούραστους µαχητές. Ο αγώνας 

θα είναι, ωστόσο, ατελέσφορος, αν διαχωριστεί από τα διδάγµατα της δι-

δασκαλίας και της πείρας ιδωµένα από τη σκοπιά της κοµµουνιστικής 

κριτικής.  

 

2. Το επαναστατικό έργο των κοµµουνιστών βασίζεται στην οργάνωση 

σε κόµµα εκείνων των προλετάριων που συνενώνουν τη συνείδηση των 

κοµµουνιστικών αρχών µε την απόφαση να αφιερώσουν όλη τους την 

προσπάθεια στην υπόθεση της επανάστασης. Το κόµµα, που είναι οργα-

νωµένο σε διεθνή κλίµακα, λειτουργεί µε βάση την πειθαρχία απέναντι 

στις αποφάσεις της πλειοψηφίας και απέναντι στις αποφάσεις των κε-

ντρικών οργάνων που εκλέγονται από αυτήν για να καθοδηγήσουν το κί-

νηµα.  

 

3. Η προπαγάνδα και η στρατολόγηση –όπου το κόµµα δέχεται νέους µα-

χητές µε τις µεγαλύτερες εγγυήσεις- αποτελούν βασικές δραστηριότητες 

του κόµµατος. Το κοµµουνιστικό κίνηµα, µολονότι στηρίζει την ίδια την 

δράση του στη διάδοση των αρχών και των τελικών του στόχων και πα-

λεύει για τα συµφέροντα της µεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, δεν 

θεωρεί τη συναίνεση της πλειοψηφίας ως προϋπόθεση της δράσης του. 

Το κριτήριο που προσδιορίζει την ευκαιρία για την ανάληψη επαναστα-

τικής δράσης είναι η αντικειµενική αξιολόγηση των δυνάµεών µας και 

των δυνάµεων των αντιπάλων, όλων των πολυσύνθετων συντελεστών, το 

αριθµητικό στοιχείο των οποίων δεν είναι ούτε το µόνο ούτε το σηµαντι-

κότερο.   

 



4. Το κοµµουνιστικό κόµµα αναπτύσσει στο εσωτερικό του µια εντατική 

δουλειά µελέτης και πολιτικής κριτικής σε στενή σύνδεση µε τις ανάγκες 

της δράσης και την ιστορική εµπειρία και αγωνίζεται για να στηρίξει αυ-

τή τη δουλειά σε διεθνή κλίµακα. Προς τα έξω, σε όλες τις περιστάσεις 

και µε τα όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή του, εργάζεται για να διαδώ-

σει τα διδάγµατα της δικής του κριτικής πείρας και για να αντικρούσει τις 

αντίπαλες σχολές και τα αντίπαλα κόµµατα. Πάνω απ’ όλα, το κόµµα δι-

εξάγει τη δράση και την προπαγάνδα του ανάµεσα στις προλεταριακές 

µάζες και εργάζεται για να τις συσπειρώσει γύρω του, ιδιαίτερα εκείνες 

τις στιγµές που αυτές µπαίνουν σε κίνηση αντιδρώντας στις συνθήκες 

που τους επιβάλει ο καπιταλισµός και ειδικά µέσα στους κόλπους των 

οργανώσεων που έχουν δηµιουργήσει οι προλετάριοι για την υπεράσπιση 

των άµεσων συµφερόντων τους.  

 

5. Οι κοµµουνιστές διεισδύουν στους προλεταριακούς συνεταιρισµούς, 

στα συνδικάτα και στα εργοστασιακά συµβούλια και σχηµατίζουν στο 

εσωτερικό τους οµάδες κοµµουνιστών εργατών. Προσπαθούν να κερδί-

σουν την πλειοψηφία και θέσεις στην ηγεσία, έτσι ώστε οι µάζες των 

προλετάριων που κινητοποιούνται από αυτές τις οργανώσεις να υποτά-

ξουν τη δράση τους στους ανώτατους πολιτικούς και επαναστατικούς 

σκοπούς της πάλης για τον κοµµουνισµό.  

 

6. Από την άλλη µεριά, το κοµµουνιστικό κόµµα παραµένει έξω απ’ ό-

λους τους θεσµούς και τις οργανώσεις που συµµετέχουν από κοινού α-

στού και εργάτες ή, ακόµα χειρότερα, που καθοδηγούνται και χρηµατο-

δοτούνται από µέλη της αστικής τάξης (σύλλογοι αλληλοβοήθειας, φι-

λανθρωπικά σωµατεία, σχολεία επιµόρφωσης, λαϊκά πανεπιστήµια, µα-

σονικές στοές κτλ.). Αγωνίζεται για να αποµακρύνει τους προλετάριους 

από αυτές και αντιπαλεύει την δράση και την επιρροή τους. 



 

7. Η συµµετοχή στις εκλογές για τα αντιπροσωπευτικά όργανα της αστι-

κής δηµοκρατίας και η κοινοβουλευτική δραστηριότητα, ενώ παρουσιά-

ζουν πάντα έναν κίνδυνο παρεκτροπής, θα µπορούσαν να χρησιµοποιη-

θούν για προπαγάνδα και για την εκπαίδευση του κινήµατος στη διάρκεια 

της περιόδου κατά την οποία δεν υπάρχει ακόµη δυνατότητα ανατροπής 

της αστικής εξουσίας και, κατά συνέπεια, τα καθήκοντα του κόµµατος 

περιορίζονται στην κριτική και στην αντιπολίτευση. Στην τωρινή περίο-

δο, που αρχίζει µε τη λήξη του παγκόσµιου πολέµου, µε τις πρώτες κοµ-

µουνιστικές επαναστάσεις και τη δηµιουργία της Τρίτης ∆ιεθνούς, οι 

κοµµουνιστές θέτουν ως άµεσο αντικειµενικό στόχο της πολιτικής δρά-

σης του προλεταριάτου σε κάθε χώρα την επαναστατική κατάκτηση της 

εξουσίας· στόχος για τον οποίο πρέπει να αφιερωθούν όλες οι δυνάµεις 

και ολόκληρη η προπαρασκευαστική δουλεία του κόµµατος.  

Σ’ αυτή την περίοδο, είναι απαράδεκτη η συµµετοχή σ’ αυτά τα όργανα 

που λειτουργούν ως ισχυρά µέσα υπεράσπισης της αστικής τάξης και 

προορίζονται για να λειτουργήσουν ακόµη και µέσα στις γραµµές του 

προλεταριάτου. Ακριβώς επειδή αντιτίθενται σε αυτά τα όργανα, στη δο-

µή καθώς και στη λειτουργία τους, οι κοµµουνιστές τάσσονται υπέρ των 

εργατικών συµβουλίων και τη δικτατορίας του προλεταριάτου.  

Λόγω της µεγάλης σηµασίας που αποκτά η εκλογική δραστηριότητα 

στην πράξη, δεν είναι δυνατόν να συµβιβαστεί αυτή η δραστηριότητα µε 

τον ισχυρισµό ότι αυτή δεν αποτελεί το πρωταρχικό στόχο της δραστη-

ριότητας του κόµµατος, που είναι η κατάκτηση της εξουσίας. Ούτε είναι 

δυνατόν, επίσης, να αποφύγει την  απορρόφηση της δράσης του κινήµα-

τος στην κοινοβουλευτική δράση, αποσπώντας την από την επαναστατι-

κή προετοιµασία.  

 



8. Η εκλογική κατάκτηση δήµων και τοπικών διοικήσεων επιφέρει ακόµη 

µεγαλύτερες δυσχέρειες σε σχέση µε τον κοινοβουλευτισµό. ∆εν µπορεί 

να γίνει αποδεκτή ως µορφή πάλης κατά της αστικής εξουσίας, επειδή 

αυτά τα τοπικά όργανα δεν διαθέτουν πραγµατική εξουσία, αλλά υπάγο-

νται στον κρατικό µηχανισµό, και επειδή µια τέτοια µορφή πάλης, παρ’ 

όλο που µπορεί να προκαλέσει κάποιες δυσχέρειες στην κυρίαρχη αστική 

τάξη, µε το να διατρανώνεται η αρχή της τοπικής αυτονοµίας, σε αντίθε-

ση µε την κοµµουνιστική αρχή του συγκεντρωτισµού της δράσης, θα βο-

ηθούσε την αστική τάξη στον αγώνα της κατά της εγκαθίδρυσης της ερ-

γατικής εξουσίας.  

 

9. Στην επαναστατική περίοδο όλες οι προσπάθειες των κοµµουνιστών 

αφιερώνονται στο να επιτρέψουν στη δράση των µαζών να αποκτήσει το 

µέγιστο βαθµό έντασης και αποτελεσµατικότητας. Οι κοµµουνιστές συν-

δυάζουν την προπαγάνδα και την επαναστατική προετοιµασία µε την ορ-

γάνωση των µεγάλων και συχνών προλεταριακών εκδηλώσεων, πάνω απ’ 

όλα στις µεγάλες πόλεις, και προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν τα οικο-

νοµικά κινήµατα για να οργανώσουν εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα, 

στις οποίες το προλεταριάτο διακηρύσσει εκ νέου και ενδυναµώνει την 

πρόθεσή του να ανατρέψει την αστική εξουσία.  

 

10. Το κοµµουνιστικό κόµµα διεξάγει την προπαγάνδα του µέσα στις 

γραµµές του αστικού στρατού. Ο κοµµουνιστικός αντιµιλιταρισµός δεν 

βασίζεται σε έναν στείρο ανθρωπισµό. Αντίθετα, έχει ως στόχο να πείσει 

τους προλετάριους ότι η αστική τάξη τούς οπλίζει για να υπερασπίσουν 

τα δικά της συµφέροντα και να χρησιµοποιήσει τη δύναµή τους ενάντια 

στην υπόθεση του προλεταριάτου.  

 



11. Το κοµµουνιστικό κόµµα προετοιµάζεται για να δράσει ως γενικό ε-

πιτελείο του προλεταριάτου στον επαναστατικό πόλεµο. Γι’ αυτό το λόγο 

προετοιµάζει και οργανώνει το δικό του δίκτυο πληροφοριών και επικοι-

νωνιών. Πάνω απ’ όλα, υποστηρίζει και οργανώνει τον εξοπλισµό του 

προλεταριάτου.  

 

12. Το κοµµουνιστικό κόµµα δεν συνάπτει συµφωνίες ή συµµαχίες µε 

άλλα πολιτικά κινήµατα που έχουν από κοινού µε αυτό έναν ορισµένο 

περιστασιακό στόχο, αλλά διαφέρουν από αυτό ως προς το πρόγραµµα 

της παραπέρα δράσης. Πρέπει εξίσου να απορρίψει τη συµµαχία –άλλως 

γνωστή ως «ενιαίο µέτωπο»- µε όλες τις προλεταριακές τάσεις που απο-

δέχονται την κινητοποίηση ενάντια στην αστική τάξη, αλλά διαφωνούν 

µε το κοµµουνιστικό πρόγραµµα σε σχέση µε την εξέλιξη της µετέπειτα 

δράσης.  

∆εν πρέπει να θεωρούν ευνοϊκό όρο την αύξηση των δυνάµεων που απο-

βλέπουν στην ανατροπή της αστικής εξουσίας όταν είναι ανεπαρκείς οι 

δυνάµεις που είναι αφιερωµένες στην εγκαθίδρυση της προλεταριακής 

εξουσίας κάτω από µια κοµµουνιστική ηγεσία, αφού αυτή είναι η µονα-

δική που µπορεί να εξασφαλίσει τη διάρκεια και την επιτυχία της.  

 

13. Τα σοβιέτ ή συµβούλια εργατών, αγροτών και στρατιωτών αποτελούν 

τα όργανα της προλεταριακής εξουσίας και δεν µπορούν να ασκήσουν 

πραγµατικά τη λειτουργία τους παρά µονάχα ύστερα από την ανατροπή 

της αστικής κυριαρχίας.  

Τα σοβιέτ δεν είναι από µόνα τους όργανα επαναστατικής πάλης. Γίνο-

νται επαναστατικά όταν  το κοµµουνιστικό κόµµα κερδίζει την πλειοψη-

φία µέσα σ’ αυτά.  



Εργατικά συµβούλια µπορούν, επίσης, να εµφανιστούν ακόµη πριν από 

την επανάσταση, σε µια περίοδο οξείας κρίσης όπου βρίσκεται σε σοβα-

ρό κίνδυνο η κρατική εξουσία.  

Σε µια επαναστατική κατάσταση, το κόµµα είναι απαραίτητο να πάρει 

την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία σοβιέτ, αλλά αυτά δεν είναι ένα µέ-

σο για την επίσπευση µια τέτοιας κατάστασης. Αν η εξουσία της αστικής 

τάξης ισχυροποιείται, η επιβίωση των συµβουλίων µπορεί να αποτελέσει 

σοβαρό κίνδυνο για τον επαναστατικό αγώνα· τον κίνδυνο ενός συµβιβα-

σµού και ενός συνδυασµού των προλεταριακών οργάνων µε τους θε-

σµούς της αστικής δηµοκρατίας.  

 

14. Αυτό που διακρίνει τους κοµµουνιστές δεν είναι ότι σε κάθε κατά-

σταση και σε κάθε επεισόδιο της ταξικής πάλης καλούν για την άµεση 

κλήση όλων των προλεταριακών δυνάµεων σε γενική εξέγερση. Αυτό 

που τους διακρίνει είναι ότι υποστηρίζουν ότι αυτή η φάση της εξέγερσης 

αποτελεί αναπόφευκτη έκβαση της πάλης και ότι προετοιµάζουν το προ-

λεταριάτο για να την αντιµετωπίσει σε συνθήκες ευνοϊκές για την επιτυ-

χία και την παραπέρα εξέλιξη της επανάστασης.  

Ανάλογα µε την κατάσταση το κόµµα, το οποίο µπορεί να την εκτιµήσει 

καλύτερα από το υπόλοιπο προλεταριάτο, µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπο 

µε την αναγκαιότητα να δράσει προκειµένου να επισπεύσει ή να αναβάλ-

λει την αποφασιστική σύγκρουση.  

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριµένο καθήκον του κόµµατος είναι να 

παλέψει ενάντια σ’ εκείνους που, επιθυµώντας να επισπεύσουν µε κάθε 

τίµηµα την επαναστατική δράση, θα µπορούσαν να οδηγήσουν το προλε-

ταριάτο στην καταστροφή και ενάντια στους οπορτουνιστές, που εκµε-

ταλλεύονται οποιαδήποτε περίπτωση όπου η αποφασιστική δράση είναι 

δεν είναι επιθυµητή προκειµένου να εµποδίσουν το επαναστατικό κίνη-

µα, στρέφοντας τη δράση των µαζών σε άλλους στόχους. Το κοµµουνι-



στικό κόµµα, αντίθετα, πρέπει να καθοδηγεί τη δράση των µαζών  πάντο-

τε στο πεδίο της αποτελεσµατικής προετοιµασίας για την τελική και ανα-

πόφευκτη ένοπλη πάλη ενάντια στις δυνάµεις που υπερασπίζονται την 

αστική κυριαρχία.  

 

Il Soviet, Νο. 6, 27 Ιουνίου 1920 

 


