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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 
Τ Ο Υ 1872 

Ή «"Ενωση των Κομμουνιστών", μιά διεθνής εργατική 
"Ενωση, πού στις τοτινές συνθήκες μπορούσε φυσικά να-
ναι μονάχα μυστική, στο Συνέδριο πού έγινε στό Λονδίνο 
τό Νοέμβρη του 1847, ανέθεσε στους ύποφαινόμενους νά 
συντάξουν ενα διεξοδικό θεωρητικό και πραχτικό πρόγραμ
μα του κόμματος, πού προοριζόταν γιά δημοσίευση. "Ετσι 
γεννήθηκε τό παρακάτω Μανιφέστο πού τό χε ιρόγραφό του 
ταξίδεψε στό Λονδίνο γιά νά τυπωθεί, λίγες βδομάδες πρίν 
από τήν έπανάσταση του Φλεβάρη*. Δημοσιεύτηκε πρώτα στά 
γερμανικά και τυπώθηκε τουλάχιστον σέ δώδεκα διαφορε
τικές εκδόσεις σ ' α ύ τ ή τή γλώσσα, στή Γερμανία, στην 

Α γ γ λ ί α και στήν Α μ ε ρ ι κ ή . Στά άγγλικά, γιά πρώτη φο
ρά βγήκε στά 1850 στό Λονδίνο, στόν «Κόκκινο Δημοκρά
τη», μεταφρασμένο άπό τή δ/δα "ΕλενΜάκφαρλαν καί στά 1871 
βγήκε στήν "Αμερική τουλάχιστο σέ τρεις διαφορετικές 

* Πρόκειται γ ιά τήν ε π α ν ά σ τ α σ η τοϋ Φ λ ε β ά ρ η τοϋ 1848 σ τ ή Γαλλία. 
(Σημ. Μετ.). 
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μεταφράσεις. Στά γαλλικά βγήκε γιά πρώτη φορά στό Πα
ρίσι, λ ίγο πρίν άπό τήν έξέγερση τού "Ιούνη του 1848, 
καί τελευταία δημοσιεύτηκε στό «Σοσιαλιστή" της Νέας 
Υ ό ρ κ η ς . Ετο ιμάζετα ι τώρα μιά άλλη μετάφραση. Στά πο
λωνικά βγήκε στό Λονδίνο λίγο υστέρα άπό τήν πρώτη 
γερμανική έκδοση. Στά ρούσικα βγήκε στή Γενεύη στή 
δεκαετία 1860-70. Καί στά δανικά μεταφράστηκε έπίσης άμέ-
σως άπό τήν εκδοσή του. 

"Οσο πολύ κι άν έχουν αλλάξει οί συνθήκες στά τελευ
ταία είκοσι πέντε χρόνια, οί γενικές άρχές πού έκτέθηκαν 
σ"αύτό τό Μανιφέστο διατηρούν γενικά καί σήμερα όλη 
τους τήν ορθότητα. Μερικά μέρη 0ά μπορούσαν έδώ καί έκεϊ 
νά διορθωθούν. Ή . πραχτική εφαρμογή αυτών των άρχων, 
έξηγεΐ τό Ίδιο τό Μανιφέστο, θά έξαρτηθεϊ παντού καί πάν
τα άπό τίς υπάρχουσες ιστορικές συνθήκες καί γ ι ' αύτό δεν 
αποδίδεται καθόλου ιδιαίτερη σημασία στά έπαναστατικά μέ
τρα, πού προτείνονται *τό τέλος τού 2ου μέρους. Αυτό τό 
μέρος θά τό εκθέταμε σήμερα άπό πολλές άπόψεις διαφορε
τικά. Μπρός στήν τεράστια ανάπτυξη τής μεγάλης βιομηχα
νίας στά τελευταία είκοσι πέντε χρόνια καί στήν κομματική 
οργάνωση τής εργατικής τάξης πού προοδεύει μαζί της, μπρός 
στήν πραχτική πείρα, πρώτα τής επανάστασης τού Φλεβάρη, 
και άκόμα πολύ περισσότερο τής Κομμούνας τού Παρισιού, 
δπου γιά πρώτη φορά τό προλεταριάτο κράτησε τήν πολι
τική εξουσία δυό όλόκληρους μήνες, τό πρόγραμμα αύτό 
πάλιωσε σέ μερικά μέρη. Ή Κομμούνα, ιδίως, απόδειξε 
ότι δέ μπορεί ή εργατική τάξη νά πάρει στά χέρια της 
τήν έτοιμη κρατική μηχανή καί νά τή βάλει σέ κίνηση γιά 
τούς δικούς της σκοπούς. (Βλέπε τόν « Ε μ φ ύ λ ι ο πόλεμο στή 
Γαλλία, Εκκληση τού Γενικού Συμβουλίου τής Διεθνούς "Ενω
σης τών Ε ρ γ α τ ώ ν » , γερμανική έκδοση, σελ. 19, όπου άνα-
πτύσσεται πιό διεξοδικά). Ά κ ό μ α , είναι αυτονόητο, οτι, γιά 
σήμερα, ή κριτική της σοσιαλιστικής φιλολογίας παρουσιά
ζει κενά. γιατί σταματάει ώς τά 1847 καί δτι οί παρατηρή-
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σεις γιά τή στάση τών κομμουνιστών άπέναντι στά διάφορα 
κόμματα τής άντιπολίτευσης (4ο μέρος) κι αν καί σήμερα 
άκόμα είναι ακριβείς στις γενικές γραμμές τους, έχουν ωστό
σο παλιώσει στίς λεπτομέρειές τους καί μόνο γιά τό γεγο
νός ότι άλλαξε ολοκληρωτικά ή πολιτική κατάσταση καί 
ή ιστορική έξέλιξη εξαφάνισε άπό τό πρόσωπο τής γης 
τά πιό πολλά κόμματα πού άπαριΟμοΰνται έκεϊ. 

Ω σ τ ό σ ο τό Μανιφέστο είναι ενα ιστορικό ντοκουμέντο 
πού δέν έχουμε πιά τό δικαίωμα νά τό. άλλάξουμε. Μπορεί 
μιά μεταγενέστερη έκδοση νά βγεϊ συνοδευμένη άπό μιά ει
σαγωγή, πού θά γεφυρώσει την άπόσταση άπό τό 1847 ώς 
τά σήμερα. Τούτη ή ανατύπωση μας ήρθε τόσο άναπάντε-
χα, πού δέ μας δίνει τόν καιρό γιά μιά τέτια δουλιά. 

Λονδίνο, 24 του "Ιούνη 1872. 

Ή πρώτη ρωσική Εκδοση του "Μανιφέστου τοΰ Κομμου
νιστικού Κόμματος», πού μεταφράστηκε άπό τόν Μπακού-
νιν, βγήκε στίς άρχές τής δεκαετίας 1860-1870', στό τυπο-

Κάρλ Μάρξ, Φρίντριχ "Ενγκελς 

Γράφιηκι: άπό τούς Κ. Μάρζ 
καί Φ. Ένγκελς 

•Ίά τή γερμανική ίκόοπη τοίι 
Μΐί\Ί</υ':ΰτθϋ τού Κομμυι>νιπτικοΰ 

Κόμματος». ΛαψΊα 1872 

Σύμφωνα μί. την £κδ»οη 
τον ¡872 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Η Ρ Ω Σ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 
Τ Ο Υ 1882 

I. ' Η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α δ ί ν είναι σωστή . ' Η έ κ δ ο σ η πού αναφέρεται βγήκε τά 
1869. (Σημ. Σύντ.). 
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γραφείο του «Κολοκόλ». Τότε, ή Δύση μπορούσε νά δει 
σ ' α ύ ι ή ν (στή ρωσική έκδοση τοΰ Μανιφέστου) μονάχα ένα 
φιλολογικό παράδοξο. Μιά τέτια γνώμη θδταν σήμερα άδύ-
νατη. 

Πόσο περιορισμένη Εχταση άγκάλιαζε άκόμα τότε (τό 
Δεκέμβρη τού 1847)* τό προλεταριακό κίνημα, τό δείχνει 
πιό ξεκάθαρα τό τελευταίο κεφάλαιο του Μανιφέστου: « Ή 
στάση των κομμουνιστών άπέναντι στά διάφορα κόμματα τής 
αντιπολίτευσης στις διάφορες χώρες». Έ δ ώ λείπουν δηλα
δή ϊσα-ισα ή Ρωσία καί οί Ε ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες. Ή τ α ν ή 
έποχή πού ή Ρωσία άποτελούσε τήν τελευταία μεγάλη Εφε
δρεία όλης τής εύρωπαϊκής αντίδρασης καί πού οί Ε ν ω μ έ 
νες Πολιτείες, άποροιροϋσαν μέ τή μετανάστευση τό προλε
ταριακό πλεόνασμα δύναμης τής Εύρώπης. Οί δυό τούτες 
χώρες προμήθευαν στήν Εύρώπη πρώτες Ολες καί ήταν σύγ
χρονα άγορές κατανάλωσης γιά τά βιομηχανικά της προϊόν
τα. Καί οί δυό λοιπόν χώρες ήταν, μέ τόν εναν ή μέ τόν 
αλλο τρόπο, στηρίγματα τού καθεστώτος πού υπήρχε στήν 
Εύρώπη. 

Πόσο τελείως διαφορετικά είναι τά πράγματα σήμερα! 
Ίσα- ΐσα ή εύρωπαϊκή μετανάστευση εδοσε τή δυνατότητα 
στή Βόρεια Α μ ε ρ ι κ ή ν "αναπτύξει μιά γιγάντια γεωργική 
παραγωγή, πού ό συναγωνισμός της κλονίζει συθέμελα τή 
μεγάλη καί τή μικρή ευρωπαϊκή γαιοχτησία. Ή ϊδια έπίσης 
μετανάστευση Επέτρεψε στίς Ε ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες νά κατα
πιαστούν μέ τήν Εκμετάλλευση των τεράστιων βοηθητικών 
βιομηχανικών τους πηγών μέ τέτια Ενεργητικότητα καί σέ 
τέτια κλίμακα, πού θά πρέπει νά σπάσει σύντομα τό ιδς τά 
τώρα βιομηχανικό μονοπώλιο τής Δυτικής Εύρώπης καί εϊ-

* Δ η λ α δ ή τόν καιρό χού ύ Μ ά ρ ξ καί Λ "Ενγκελ( γράψανε τ ό Μανιφέστο . 
(Σημ. M E T . ) . 



Μ Α Ν Ι Φ Ε Σ Τ Ο ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ ΙΣΤ ΙΚΟΥ Κ Ο Μ Μ Α Τ Ο Ι 9 

δικά τής Α γ γ λ ί α ς . Και τά δυο αυτά περιστατικά έπιδροΟν 
μέ τή σειρά τους Επαναστατικά πάνω στην ίδια τήν "Αμερική. 
Ή μικρή καί ή μέση γαιοχτησία των φάρμερς, αύτό τό 
θεμέλιο δλου του πολιτικού της καθεστώτος, υποκύπτει βαθ
μιαία στόν άνταγωνισμό τών γιγάντων-φάρμερς, ένώ στά βιο
μηχανικά διαμερίσματα αναπτύσσεται ταυτόχρονα γιά πρώτη 
φορά μαζικό προλεταριάτο καί μιά μυθική συγκέντρωση τών 
κεφαλαίων. 

"Ας περάσουμε τώρα στή Ρωσία! Τόν καιρό τής Επανά
στασης του 1848-1849 όχ ι μονάχα οί μονάρχες τής Εύρώπης, 
μά καί οί εύρωπαϊοι άστοί βρήκαν στή ρωσική άνάμιξη τή 
μοναδική σωτηρία άπό τό προλεταριάτο πού μόλις άρχιζε 
νά ξυπνάει. "Ανακήρυξαν τόν τσάρο άρχηγό τής εύρωπαϊκής 
άντίδρασης. Σήμερα ό τσάρος είναι αιχμάλωτος τής Επανά
στασης στή Γκατσίνα καί ή Ρωσία άποτελεϊ τήν προφυλακή τής 
Επαναστατικής δράσης τής Εύρώπης. 

Καθήκον του Κομμουνιστικού Μανιφέστου ήταν νά δια
κηρύξει ότι είναι άναπόφευχτη ή Επικείμενη κατάργηση τής 
σύγχρονης άστικής ίδιοχτησίας. Στή Ρωσία δμως πλάϊ στήν 
καπιταλιστική άγυρτία πού άνθίζει γρήγορα καί στήν αστ ική 
γαιοχτησία πού μόλις τώρα αναπτύσσεται, βλέπουμε δτι ή 
μισή καί πάνω γ ή είναι κοινή ίδ ιοχτησία τών άγροτών. 
Τώρα μπαίνει τό Ερώτημα: μπορεί άραγε ή ρωσική "Ομπσ-
τσινα, αύτή ή σέ μεγάλο πιά βαθμό ύπονομευμένη μορφή 
τής παμπάλαιας κοινοχτημοσύνης τής γής, νά περάσει κατευ
θείαν στήν ανώτερη, στήν κομμουνιστική μορφή τής κοινής 
γαιοχτησίας; "Η άντίθετα θά πρέπει νά διατρέξει πρώτα τήν 
ίδια πορεία διάλυσης πού χαρακτηρίζει τήν ιστορική Εξέ
λιξη τής Δύσης; 

Ή μόνη απάντηση που μπορεί νά δοθεϊ σήμερα σ 'αύτό 
είναι: άν ή ρωσική Επανάσταση αποτελέσει τό σύνθημα γιά 
μιά προλεταριακή Επανάσταση στή Δύση, ετσι πού οί δυό 
μαζί νά συμπληρώνουν ή μιά τήν άλλη , τότε ή τωρινή ρω-
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σική κοινή ίδιοχτησία της γής μπορεί νά χρησιμεύσει σάν 
αφετηρία για μιά κομμουνιστική έξέλιξη. 
Λονδίνο, 21 του Γενάρη 1882. 

Κάρλ Μαρξ, Φρίντριχ "Ενγκελς 

Γράφτηκε άτιό τούς Κ. Μάρξ 
και Φ, "Ενγκελζ 

για ιή δεύτερη ρωσική ίκδοαη Τοΰ 
«Μανιφεαχοχι τοΰ Κομμουνιστικού 

Κόμματος-. Γενεύη ISS2 

Σύμφωνα μέ το 
χειρόγραφο 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 
Τ Ο Υ 1883 

Λυστυχώς είμαι άναγκασμένος νά ύπογράψω μόνος μου 
τόν πρόλογο τούτης τής Εκδοσης. "Ο Μάρξ, ό άνθρωπος πού 
σ 'αύτόν ή έργατική τάξη τής Εύρώπης και τής Αμερ ικής 
όφείλει πιο πολλά παρά σέ όποιονδήποτε άλλον, ό Μάρξ 
αναπαύεται στό νεκροταφείο του Χάϊγκέϊτ καί πάνω στόν 
τάφο του φυτρώνει κιόλας τό πρώτο χορτάρι . Τώρα, ύστερα 
ά π ' τ ό Οάνατό του, είναι πού δε μπορεί πιά νά γίνεται λόγος 
γιά αλλαγή ή γιά συμπλήρωση τοΰ Μανιφέστου. "Ενας λόγος 
παραπάνω πού μέ κάνει νά νομίζω βτι είναι αναγκαίο νά δια
πιστώσω ρητά άκόμα μιά φορά τά παρακάτω. 

Ή βασική ιδέα πού κυριαρχεί στό Μανιφέστο είναι ή ιδέα 
ότι ή οικονομική παραγωγή καί ή κοινωνική διάρθρωση κά
θε ιστορικής εποχής πού προέρχεται άπ 'αύτήν άνανκαστικά, 
αποτελούν τή βάση γιά τήν πολιτική καί πνευματική ιστορία 
αύτής τής εποχής, ότι σύμφωνα μ'αύτά (άπό τόν καιρό τής 
διάλυσης τής παμπάλαιας κοινής ίδιοχτησίας τής γής) όλη 
ή ιστορία ήταν ιστορία ταξικών άγώνων, άγώνων ανάμεσα σέ 
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τάξεις Εκμεταλλευόμενες και τάξεις έκμεταλλεύτριες, ανάμε
σα σέ τάξεις υποτελείς και τάξεις κυρίαρχες, στις διάφορες 
βαθμίδες τής κοινωνικής εξέλιξης, ότι δμως ό άγώνας αυτός 
Εχει φτάσει τώρα μιά βαθμίδα όπου ή Εκμεταλλευόμενη καί 
καταπιεζόμενη τάξη (τό προλεταριάτο) δέ μπορεί πιά ν "απε
λευθερωθεί άπό τήν τάξη πού τήν Εκμεταλλεύεται καί τήν 
καταπιέζει (άπό τήν άστική τάξη), χωρίς νά άπελευθερώσει 
σύγχρονα καί γιά πάντα ολόκληρη τήν κοινωνία άπό τήν 
εκμετάλλευση, τήν καταπίεση καί τούς ταξικούς αγώνες. Αύτή 
ή βασική ίδέα άνήκει αποκλειστικά καί μόνο στό Μαρξ 1 . 

Αύτό τό έχω πεϊ πολλές φορές, τώρα όμως είναι ϊσα-
"ίσα πού χρειάζεται ή δήλωση αύτή νά προταχθεί στό ίδιο 
τό Μανιφέστο. 

Λονδίνο, 28 τού Ι ο ύ ν η 1883 

Τό Μανιφέστο είχε δική του ζωή. Έ ν ώ , όταν βγήκε, χαι
ρετίστηκε μ 'ενθουσιασμό άπό τήν τότε ακόμα ολιγάριθμη 
προφυλακή τού Επιστημονικού σοσιαλισμού (όπως τό άποδεί-

Φρίντριχ "Ενγκελς 

Γράφτηκε άπό ιάν Φ. "Ενγκι:λς 
γιά τή γερμανική Ικδσση τον 

••Μανιφέστου τοΰ Κομμουνιστικού 
Κόμματος-. Χότινγκεν-ΖνρΙχη 1883 

•Σύμφωνα μί τήν ίκόοοη 
τού 18&ί 

Α Π Ο Τ Ο Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο 
Σ Τ Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ 1890 

I. ίΐ 'αύτή ι ή ν ιδέα, λέω σ τ ό ν π ρ ό λ ο γ ο της άγγλικής Εκδοσης, πού κατά 
τή γνώμη μου είναι προορ ισμένη νά φέρει γιά τήν ιστορική έπιστήμη τήν 
Ίδια πρόοδο πού έφερε ή θεωρία τοΰ Δ α ρ β ί ν ο υ στις φυσικές έπιστήμες . 
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χνουν οί μεταφράσεις πού άναφέρονται στόν πρώιο πρόλογο), 
μπήκε σέ λίγο στό περιθώριο, άπό την άντίδραση, πού 
επακολούθησε τήν ήττα των έργατών τού Παρισιού τόν Ι ο ύ 
νη τοΰ 1848 καί τελικά κηρύχτηκε σέ διωγμό «Εν ονόματι 
τού νόμου» μέ τήν καταδίκη των κομμουνιστών τής Κολω
νίας τό Νοέμβρη τού 1852. Μαζί μέ τήν έξαφάνιση άπό τή 
δημόσια σκηνή τού έργατικοΰ κινήματος, πού χρονολογείται 
άπό τήν εποχή τής έπανάστασης τού Φλεβάρη, περνά στό 
περιθώριο καί τό Μανιφέστο. 

"Οταν ή εύρωπαϊκή εργατική τάξη είχε ξαναδυναμώσει 
άρκετά γιά μιά καινούργια έφοδο Ενάντια στήν έξουσία 
των κυρίαρχων τάξεων, γεννήθηκε ή Διεθνής "Ενωση των 
Έργατών . Είχε γιά σκοπό της νά συγχωνεύσει σέ μιά με
γάλη στρατιά δλη τή μαχητική Εργατιά τής Εύρώπης καί 
τής Α μ ε ρ ι κ ή ς . ΓΓαύτό δέ μπορούσε νά ξεκινήσει άπό τίς 
αρχές πού έμπαιναν στό Μανιφέστο. "Επρεπε νάχει Ενα 
πρόγραμμα πού νά μήν κλείνει τίς πόρτες στά αγγλικά 
Τρέϊντ-Γιούνιονς, στούς γάλλους, βέλγους, ιταλούς καί ισπα
νούς προυντονιστές καί στούς γερμανούς λασσαλιστές 1 . Αύτό 
τό πρόγραμμα — εισαγωγή στό καταστατικό τής Διεθνούς — 

είχαμε καί οί δ ι ό πλησιάσει σ ιγά-σ ιγά π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α κιόλας πριν άπό τό 
1845. Τό β ιβλ ίο μου γιά τήν "Κατάσταση των εργαζομένων τάξεων σ τ ή ν 
' Α γ γ λ ί α - δείχνει π ό σ ο ε ίχα κινηθεί μ ό ν ο ς μου μπρος , πρός ι ή ν κατεύθυνση 
αύτη. Α λ λ ά όταν ξαναβρήκα τό Μάρξ στις Βρυξέλλες , τήν ά ν ο ι ξ η τοΟ 
1845, τήν ε ίχε πιά έπεξεργαστεϊ ό λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ά καί μου τήν έξέθεσε σ χ ε δ ό ν 
μέ τόσο καθαρά λόγια με ΰ σ α τή σ υ ν ό ψ ι σ α πιο πάνω έγώ. (Σημείωση τοΰ Φ. 
"Ενγκελς ατή γερμανική έκδοση του 1890). 

I. Ό Λ α σ σ ά λ , σχετικά μέ μάς αναγνώριζε προσωπικά τόν έαυτό του 
πάντα σ ά ν -μαθητή» του Μάρξ καί σ ά ν τέτιος στεκότανε φυσικά στά 
έδαφος τοΰ Μανιφέστου. "Αλλιώς έ χ ο υ ν τά πράγματα μέ τούς όπαβούς του, 
πού δέν πήγαιναν πιό μακριά άπό τό αΐτημά του γιά παραγωγικούς 
συνεταιρ ισμούς μέ κρατικές πιστώσεις καί πού δ ια ιρούσαν ό λ η τήν 
έργατική τάξη σέ οπαδούς τής κρατικής βοήθειας καί σέ αύτοβοηθούμε-
νους. (Σημάωση τοΰ ~£νγκελς}. 
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συντάχτηκε άπό τό Μάρξ μέ τέτια μαστοριά πού τήν άνα-
γνώρισαν άκόμα καί ό Μπακοΰνιν και οί άναρχικοί. Γιά τήν 
τελική νίκη των θέσεων πού διακηρύσσονται στό Μανιφέστο, 
6 Μάρξ στηρίζεται μοναδικά στήν πνευματική ανάπτυξη της 
έργατικής τάξης, πού θάπρεπε νά προκύψει άναγκαστικά άπό 
τήν ενιαία δράση καί άπό τή συζήτηση. Τά γεγονότα καί οί 
έναλλαγές στήν πάλη ένάντια στό κεφάλαιο, οί ήττες πιό 
πολύ άπό τίς νίκες, δέ μπορούσαν νά μή δόσουν στούς άγω-
νιζόμενους νά νιώσουν πόσο άνεπαρκεϊς ήταν οί ώς τά τότε 
πανάκειές τους καί δέ μπορούσαν νά μήν τούς κάνουν νά κατα
νοήσουν βαθιά τούς άληθινούς όρους τής χε ιραφέτησης τών 
έργατών. Καί ό Μάρξ είχε δίκιο. Ή έργατική τάξη του 
1874, όταν διαλυόταν ή Διεθνής, ήταν όλότελα άλλη άπό τήν 
εργατική τάξη του 1864, τή στιγμή τής ϊδρυσής της. Ό 
κρουντσνισμός στις Λατινικές χώρες, ό ειδικός λασσαλισμός 
στή Γερμανία χαροπάλαιβαν, άκόμα καί τά τότε ύπερσυντη-
ρητικά άγγλικά Τρέϊντ-Γιούνιονς, πλησίαζαν σιγά-σιγά στό 
σημείο, πού στά 1887 ό πρόεδρος του Συνεδρίου τους στό Σου-
ανσί μπόρεσε νά πεΐ έξ όνόματός τους: « Ό ήπειρωτικός 
σοσιαλισμός έπαψε νά μάς τρομάζει». Μά ό ήπειρωτικός σο 
σιαλισμός στά 1887 ήταν πιά σχεδόν άποκλειστικά ή θεωρία 
πού διακηρύχθηκε στό Μανιφέστο. Καί ετσι ή ιστορία του 
Μανιφέστου αντανακλά ώς ένα βαθμό τήν ιστορία τοΟ 
σύγχρονου έργατικοΰ κινήματος άπό τό 1848 καί δω. Σή
μερα τό Μανιφέστο είνάι αναμφισβήτητα τό πιό διαδομέ
νο , τό πιό διεθνές προϊόν όλης τής σοσιαλ ιστ ικής φιλολο
γίας, τό κοινό πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων έργατών 
όλων τών χωρών, άπό τή Σιβηρία ώς τήν Καλλιφόρνια. 

Κι ώστόσο, όταν βγήκε, δέ θά μπορούσαμε νά τό όνο-
μάσουμε σοσιαλιστικό Μανιφέστο. Μέ τό όνομα σοσιαλι
στές εννοούσαν τό 1847 δυό λογιών άνθρώπους. Ά π ό τή μιά, 
τούς όπαδούς τών διαφόρων ούτοπικών συστημάτων, Ιδιαί
τερα τούς οπαδούς του "Οουεν στήν Α γ γ λ ί α καί του Φουριέ 
στή Γαλλία, πού καί οί δυό είχαν εκφυλιστεί σέ άπλές αί-
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ρέσεις πού πέθαιναν σιγά-σιγά. Ά π ό την άλλη , τούς κομπο-
γιαννίτες όλων των ειδών, πού μέ τις διάφορες πανάκειές 
τους καί μέ λογιών-λογιών μπαλώματα θέλαν νά παραμερί
σουν τά κοινωνικά κακά, χωρίς νά βλάψουν καθόλου τό κεφά
λαιο καί τό κέρδος. Καί οτ ίς δυό περιπτώσεις, εννοούσαν 
άνθρώπους, πού βρίσκονταν έξω άπό τό έργατικό κίνημα 
καί πού ζητούσαν πιό πολύ στήριγμα στίς «μορφωμένες» 
τάξεις. Α λ ή θ ε ι α , ή μερίδα εκείνη τών εργατών, πού είχε 
πεισθεί γιά τήν άνεπάρκεια τών άπλών πολιτικών αλλαγών 
καί ζητούσε ένα συθέμελο μετασχηματισμό της κοινωνίας, 
όνόμαζε τόν έαυτό της κομμουνιστή. "Ηταν ένας χοντροδου-
λεμένος ένστιχτώδικος μονάχα, καί κάποτε λ ίγο ωμός κομμου
νισμός, μά ήταν άρκετά δυνατός γιά νά δημιουργήσει δυό 
συστήματα ούτοπικοϋ κομμουνισμού: στή Γαλλία τήν "Ικαρία 
τού Καμπέ, καί στή Γερμανία τόν κομμουνισμό του Βάιτ-
λινγκ. Ό σοσιαλισμός στά 1847 ήταν ένα κίνημα άστικό, 
ό κομμουνισμός ήταν 'ένα έργατικό κίνημα. Ό σοσιαλισμός, 
τουλάχιστον στήν ήπειρωτική Ευρώπη, ήταν κατάλληλος γιά 
τά σαλόνια, ó κομμουνισμός ήταν άκριβώς τό άντίθετο. 
Καί έπειδή άπό τότες κιόλας είχαμε αποφασιστικά τή γνώ
μη δτι «ή χειραφέτηση τών έργατών πρέπει νδναι έργο 
τών ίδ ιων τών έργατών», δέ μπορούσαμε ούτε στιγμή νά 
διστάσουμε notó ά π ' τ ά δυό όνόματα θά διαλέγαμε. Κι άπό 
τότες δέ μας ήρθε ποτέ στό νου νά τό άπορίψουμε. 

«Προλετάριοι όλων τών χωρών, ένωθεϊτε!». "Οταν, έδώ 
καί σαράντα δυό χρόνια, τήν παραμονή τής πρώτης παρι
σινής έπανάστασης, δπού τό προλεταριάτο έμφανίστηκε μέ 
δικές του διεκδικήσεις, διακηρύξαμε στ ó ν κόσμο αύτά τά 
λόγια, μονάχα μερικές φωνές μας άπάντησαν. Στίς 28 του 
Σεπτέμβρη 1864 όμως, οί προλετάριοι τών περισσότερων χω
ρών τής Δυτικής Εύρώπης Ενώθηκαν γιά νά σχηματίσουν τή 
Διεθνή "Ενωση τών Έ ρ γ α τ ώ ν , μέ τή δοξασμένη ιστορία της. 
Ή ίδια ή Διεθνής έζησε, βέβαια, μόνο έννιά χρόνια. "Ομως 
δέν ύπάρχί ι άλλη καλύτερη άπόδειξη άπό τή σημερινή μέρα 
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γιά τό -γεγονός οτι ή αιώνια συμμαχία τών προλετάριων 
όλων τών χωρών πού ιδρύθηκε άπ 'αύτήν ζεϊ άκόμα, καί ζεϊ πιό 
Εντονα άπό κάθε άλλη φορά. Γιατί σήμερα, πού γράφω 
αύτές τίς γραμμές, τό προλεταριάτο τής Εύρώπης καί της 
Α μ ε ρ ι κ ή ς Επιθεωρεί τίς δυνάμεις του, πού γιά πρώτη φορά 
κινητοποιούνται σέ μιά στρατιά, κάτω άπό μιά σημαία καί 
γιά έ ν α ν άμεσο σκοπό: γιά τό νομοθετικό καθορισμό τής 
κανονικής όχτάωρης Εργάσιμης ήμέρας, πού διακηρύχτηκε 
άκόμα άπό τό 1866, άπό τό Συνέδριο τής Διεθνούς στή 
Γενεύη καί ξανά ύστερα άπό τό "Εργατικό Συνέδριο τού 
Παρισιού στά 1889. Καί τό θέαμα τής σημερινής μέρας θά 
δείξει στούς καπιταλιστές καί στούς γαιοχτήμονες όλων τών 
χωρών ότι οί προλετάριοι όλων τών χωρών είναι σήμερα 
πραγματικά Ενωμένοι. 

"Ας ήταν ό Μαρξ πλάϊ μου, νά τόβλεπε αύτό μέ τά 
'ίδια του τά μάτια! 

Λονδίνο, I του Μάη 1890. 

Φ. "Ενγκελς 

Γράφτηκε άπό τον Φ. "Ενγκελς 
'/ιά τή γερμανική έκδοση τοΰ 

Μανιφέστοιι τοΰ ΚομμουνιστικοΒ 
Κόμματος-, Λονδίνο 1890 

του 1890 
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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Έ ν α φάντασμα πλανιέται πάνω άπό την Ευρώπη: τό φάν
τασμα τοΰ κομμουνισμού. "Ολες οί δυνάμεις της γερασμένης 
Εύρώπης ενώθηκαν σε μιά ιερή συμμαχία γιά νά κυνηγήσουν 
αυτό τό φάντασμα: ό πάπας καί ό τσάρος, ό Μέτερνιχ και 
ό Γκιζό, οί γάλλοι ριζοσπάστες καί οί γερμανοί άστυνο-
μικοί. 

Ποιό κόμμα τής άντιπολίτευσης δέν Εχει κατηγορηθεί 
σάν κομμουνιστικό άπό τούς άντιπάλους του πού κυβερ
νούν, ποιο κόμμα τής άντιπολίτευσης δέ στιγμάτισε μέ τή 
σειρά του μέ τήν κατηγορία τοΰ κομμουνισμού τούς προ
οδευτικούς αντιπολιτευόμενους, καθώς καί τούς αντιδραστι
κούς άντιπάλους του; 

Δυό πράγματα βγαίνουν ά π ' τ ό γεγονός αύτό: 
Ό κομμουνισμός αναγνωρίζεται πιά άπ 'όλες τίς ευρωπαϊ

κές δυνάμεις σάν μιά δύναμη. 
Είναι καιρός πιά οί κομμουνιστές νά έκθέσουν άνοιχτά 

μπροστά σ ' ό λ ο τόν κόσμο τίς άντιλήψεις τους, τούς σκο
πούς τους, τίς Επιδιώξεις τους καί ν 'άντιπαραθέσουν στό 
παραμύθι τοΰ κομμουνιστικού φαντάσματος 'ένα Μανιφέστο 
τοΰ ίδιου τοΰ κόμματος. 

Γιά τό σκοπό αύτό συγκεντρώθηκαν στό Λονδίνο κομ
μουνιστές άπό τίς πιό διαφορετικές εθνότητες καί συντά-



ξανε ι ό παρακάτω Μανιφέστο πού δημοσιεύεται στην αγ
γλ ική , στή γαλλ ική , στή γερμανική, στήν ιταλική, στή φλα
μανδική καί στή δανική γλώσσα. 

I 

ΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ" 

Ή ιστορία 6λων των ώς τά τώρα κοινωνιών 2 είναι ιστο
ρία ταξικών άγώνων. 

Ελεύθερος καί δούλος, πατρίκιος καί πληβείος, βαρώ-

!. Μέ τή λέξη άσπκή τάξη έννοοΰμε τήν τάξη τών σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν 
καπιταλιστών πού είναι κάτοχοι των κοινωνικών μέσων παραγωγής καί πού 
εκμεταλλεύονται τη μισθωτή έργασία. Μέ τή λέξη προλεταριάτο έννοοΰμε 
την τάξη τών σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν μισθωτών έργατών πού, έπειδή 5έν κατέχουν 
καθόλου δικά τους μέσα παραγωγής, είναι αναγκασμένοι νά πουλοΰν τήν 
έργατική τους δύναμη γιά νά μπορούν νά ζ ή σ ο υ ν . (Σημείωση του "Ενγκελς 
στήν άγγλική ΐκδοση τοϊι 1868). 

2. "Η, άκριβέστερα, ή γραφτή ιστορία, Στά 1847 ή προϊστορία τής 
κοινωνίας, ή κοινωνική οργάνωση πού ε ίχε προηγηθεί άπό κάθε γραφτή 
ιστορία, ήταν σ χ ε δ ό ν πέρα γιά πέρα άγνωστη . Τότε ή Χαξτχάουζεν 
ανακάλυψε τήν κοινή ίδ ιοχτησία τής γής στή Ρωοία. ' Ο Μάουρερ απόδειξε 
δΐι ή κοινή (όιοχτησία της γής άποτελει τήν κοινωνική βάση ά π ' ο π ο υ 
προήλθαν ιστορικά ό λ ε ς οι γερμανικές φυλές. "Υστερα άνακάλυψαν σιγά-
πιγά οτι οϊ αγροτικές κο ινότητες μέ τήν κοινή κ α τ ο χ ή της γ ή ς , αποτελού
σαν τήν πρωταρχική μορφή της κοινωνίας άπ 'τ ί ς Ι ν δ ί ε ς ιδς την Ι ρ λ α ν δ ί α . 
Τέλος, ή έσωτερική ο ρ γ ά ν ω σ η αύτής τής πρωτόγονης κομμουνιστικής 
κοινωνίας αποκαλύφθηκε σ τ η ν τυπική της μορφή μέ τήν ά ν α κ ά λ υ φ η τοϋ 
Μόργκαν , πού έπιστέναζε 6 λ ο τό Εργο, γιά τήν άληθινή φύση του γένους 
καί τή θέση το ιιέσο σ; ή ιρι.ιϊ ή. Μέ τή διάλυση αύτών τών πρωταρχικών 
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νος καί δουλοπάροικος, μάστορας 1 καί κάλφας, μέ μιά λέξη, 
καταπιεστής καί καταπιεζόμενος, βρίσκονται σέ άκατάπαυστη 
άντίθεση μεταξύ τους, έκαναν άδιάκοπο αγώνα, πότε σκε
πασμένο, πότε άνοιχτό, Εναν άγώνα πού τελείωνε κάθε φορά 
μέ τόν Επαναστατικό μετασχηματισμό ολόκληρης τής κοι
νωνίας ή μέ τήν άπό κοινού καταστροφή των τάξεων πού 
άγωνίζονταν. 

Στις προηγούμενες έποχές τής ιστορίας βρίσκουμε σχεδόν 
παντού μιά πλήρη διαίρεση τής κοινωνίας σέ διάφορες τά
ξεις, μιά πολύτροπη κλιμάκωση των κοινωνικών θέσεων. 
Στήν αρχαία Ρώμη βρίσκουμε πατρικίους, ιππείς, πληβεί
ους, δούλους. Στό μεσαίωνα φεουδάρχες, υποτελείς, μαστό
ρους, καλφάδες, δουλοπάροικους καί πρόσθετα σέ κάθε μιά 
άπ 'αύτές τις τάξεις βρίσκουμε ξανά ιδιαίτερες κλιμακώσεις. 

Ή σύγχρονη άστική κοινωνία πού πρόβαλε άπό τήν 
καταστροφή τής φεουδαρχικής κοινωνίας, δέν κατάργησε τις 
ταξικές αντιθέσεις, έβαλε μονάχα στή θέση των παλιών, νέες 
τάξεις, νέους όρους καταπίεσης, νέες μορφές πάλης. 

Ω σ τ ό σ ο , ή έποχή μας, ή έποχή τής άστικής τάξης, 
χαρακτηρίζεται άπό τό γεγονός ότι άπλοποίησε τις ταξικές 
άντιθέσεις. ' Ολόκληρη ή κοινωνία ολο καί περισσότερο 
χωρίζεται σέ δυό μεγάλα άντίπαλα στρατόπεδα, σέ δυό με-

κοινοτήτων, άρχίζει ό χ ω ρ ι σ μ ό ς τής κοινωνίας σέ ξεχωριστές καί τελικά 
ανταγωνιζόμενες τάξεις. Π ρ ο σ π ά θ η σ α νά παρακολουθήσω τήν ιιορεία 
αύτής τής δ ιάλυσης σ τ ή ν -"Καταγωγή τής οικογένειας , τής άτομικής 
ϊΒιοχτηοίας καί του κράτους™, δεύτερη Εκδοση, Στουτγάρδη 1886. /Σημείω
ση τοΰ Ένγκελς στήν άγγλική ίκδοοη τού 1888- Στή γερμανική ίκόσση τού ¡890 
λείπει ή τελευταία φράση αΰτής τής σημείωσης/. (Σημ. Σύντ.). 

I. Μάστορας των συντεχν ιών — πρόκειται γιά μέλος τής συντεχν ίας πού 
έχει ό λ α ιά δικαιώματα, γιά τό μάστορα μέσα στή συντεχν ία κι ό χ ι γιά τό 
γεροντότερο μέσα σ ' αύτήν. (Σημείωση τού Ένγκ&λς στήν άγγλική ΐκόοση τοΟ 
1888). 
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γάλες τάξεις, πού βρίσκονται άμεσα αντιμέτωπες ή μιά μέ 
τήν αλλη: στην άστική τάξη καί στό προλεταριάτο. 

' Απ ' τούς δουλοπάροικους τού μεσαίωνα προήλθαν οί έλεύ-
θεροι πολίτες των πρώτων πόλεων. Ά π ' α ύ τ ό ν τόν αστικό 
πληθυσμό άναπτΰχθηκαν τά πρώτα στοιχε ία τής άστικής 
τάξης. 

Ή ανακάλυψη της "Αμερικής, ό περίπλους τής "Αφρι
κής, δημιούργησαν γιά τήν άστική τάξη, πού γεννιόταν, 
ένα καινούργιο πεδίο δράσης. Οί άγορές τών άνατολικών 
"Ινδιών καί τής Κίνας, ό άποικισμός τής Α μ ε ρ ι κ ή ς , οί 
άνταλλαγές μέ τίς αποικίες, ό πολλαπλασιασμός τών μέσων 
άνταλλαγής καί τών Εμπορευμάτων γενικά, δόσανε μιάν 
άγνωστη ώς τά τότε ώθηση στό έμπόριο, στή ναυτιλία, 
στή βιομηχανία καί προκάλεσαν έτσι μιά γοργή άνάπτυ-
ξη τού Επαναστατικού στοιχείου τής φεουδαρχικής κοινω
νίας πού Κατ έρεε. 

Ό Ισαμε τότε φεουδαρχικός ή συντεχνιακός τρόπος 
οργάνωσης τής βιομηχανίας δέν έφτανε πιά γιά νά καλύ
ψει τίς άνάγκες πού μέ τίς νέες άγορές μεγάλωναν. ' Η μανι-
ιρακτούρα πήρε τή θέση του. Οί συντεχνιακοί μαστόροι πα
ραμερίστηκαν άπό τή βιομηχανική μεσαία τάξη. Ό καταμε
ρισμός τής δουλιάς άνάμεσα στίς διάφορες συντεχνίες εξα
φανίστηκε μπροστά στόν καταμερισμό τής δουλιας μέσα στό 
ίδιο τό ξεχωριστό έργαστήρι. 

Μά οί άγορές όλο καί μεγάλωναν, ή ζήτηση όλο καί 
αύξαινε. Καί ή μανιφακτούρα δέν Επαρκούσε πιά. Τότε ό 
άτμός καί ή μηχανή Επαναστατήσανε τή βιομηχανική παρα
γωγή. Στή θέση τής μανιφακτούρας μπήκε ή μεγάλη σύγχρο
νη βιομηχανία. Στή θέση τής βιομηχανικής μεσαίας τάξης, 
μπήκαν οί βιομήχανοι Εκατομμυριούχοι, οί άρχηγοί όλόκλη-
ρων βιομηχανικών στρατιών, οί σύγχρονοι άστοί. 

Ή μεγάλη βιομηχανία δημιούργησε τήν παγκόσμια άγο-
ρά, πού είχε προετοιμαστεί άπό τήν ανακάλυψη τής "Αμερικής. 
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' Η παγκόσμια αγορά έδοσε μιάν άπέραντη ανάπτυξη στό 
έμπόριο, στή ναυτιλία, στά μέσα συγκοινωνίας της ξηράς, 
Αύτη ή άνάπτυξη μέ τή σειρά της έπέδρασε στην έπέχτα-
ση τής βιομηχανίας. Καί στό βαθμό πού έπεχτεινόταν ή 
βιομηχανία, τό έμπόριο, ή ναυτιλία, οι σιδηρόδρομοι , στόν 
ίδιο βαθμό αναπτυσσόταν ή άστική τάξη, αΟξαινε τά κεφά-
λαιά της, άπωθοΰσε στό περιθώριο όλες τις τάξεις πού κλη
ροδότησε ό μεσαίωνας. 

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς ή ίδια ή σύγχρονη άστική τά
ξ η είναι προϊόν μιας πολύχρονης έξέλιξης, μιας σειράς άπό 
ανατροπές στόν τρόπο παραγωγής καί Επικοινωνίας. 

Καθεμιά άπ Π αύτές τίς βαθμίδες έξέλιξης τής αστικής τά
ξης, συνοδευόταν άπό μιάν άντίστόιχη πολιτική πρόοδο 1 . 
Ή άστική τάξη, τάξη καταπιεζόμενη κάτω άπό τήν κυριαρ
χία των φεουδαρχών αρχόντων, ένοπλη αυτοδιοικούμενη ε
ταιρία μέσα στήν κοινότητα*, έδώ άνεξάρτητη δημοκρατία 
τής πόλης εκεί τρίτη τάξη πού είναι φόρου υποτελής στή 
μοναρχία 3 , ύστερα, στήν περίοδο τής μανιφακτούρας, αντί
βαρο ενάντια στούς ευγενείς στήν περιορισμένη άπ ' τούς 

1. Στήν αγγλική έκδοση τοΐι 1888 πού τ ή ν Επέβλεψε ά "Ενγκελς, ύστερα 
άπό τή λ έ ξ η ; «πρόοδο·· , μ π ή κ α ν οί λέξεις: «αυτής τής τάξης··. (Σημ. Σύντ.), 

2. «Κοινότητες» λ έ γ ο ν τ α ν οί πόλεις πού δημιουργήθηκαν στή Γαλλία , 
άκόμα πριν νά μ πορέσουν νά α π ο σ π ά σ ο υ ν ά π ό τούς φεουδάρχες άφέντες καί 
ιούς μαστόρους τοπική αύτοδιοίκηση καί πολιτικά δικαιώματα σ ά ν 
«τρίτη τάξη». Γιά νά μ ιλήσουμε γενικά, έδώ αναφέραμε σ ά ν τυπική χώρα 
για τήν ο ικονομική έ ξ έ λ ι ξ η τής άστικής τάξης τήν "Αγγλία, και γιά τήν 
πολιτική της έξέλ ιξη τή Γαλλία. (Σημείωση τον "Ενγκελς στήν αγγλική 
έκδοση τον 1888). 

"Ετσι λ έ γ α ν τήν άστική τους κοινότητα οί κάτοικοι τών πόλεων σ τ ή ν 
' Ιταλία καί σ τ ή Γαλλία , μόλ ις Εξαγόραζαν ή α π ο σ π ο ύ σ α ν άπό τούς 
φεουδάρχες άφέντες τους τά πρώτα δικαιώματα γιά αύτοδιο ίκηση. (Σημείια-
ση του Ενγκελς στή γερμανική εκόοση ιοί) 1890). 

2. Στήν άγγλική έκδοση του Ι8Κ8, Οστερα άπό τίς λέξεις: "άνεξάρτητη 
δημοκρατία τών πόλεων» , μπήκαν οί λέξεις; -("Οπως σ τ ή ν ' Ιταλία καί σ τ ή 
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φεουδάρχες μοναρχία ή στήν απόλυτη μοναρχία και κύριο 
στήριγμα των μεγάλων μοναρχιών γενικά, ή αστική τάξη, 
άπό τότε πού δημιουργήθηκε ή μεγάλη βιομηχανία καί ή 
παγκόσμια άγορά, κατάχτησε τελικά τήν άποκλειστική πολι
τική εξουσία στό σύγχρονο άντιπροσωπευτικό κράτος. Ή 
σύγχρονη κρατική εξουσία είναι μονάχα μιά Επιτροπή πού 
διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις τής άστικής τάξης στό 
σύνολο της. 

' Η αστική τάξη έπαιξε στήν ιστορία ενα ρόλο έξαιρε-
π κ ά επαναστατικό. 

Παντού όπου ή άστική τάξη ήρθε στήν έξουσία, κατέ
στρεψε όλες τίς φεουδαρχικές, πατριαρχικές καί ειδυλλια
κές σχέσεις . "Εσπασε χωρίς οίκτο όλους τούς πολυποίκιλους 
φεουδαρχικούς δεσμούς πού συνδέανε τόν άνθρωπο με τούς 
φυσικούς άνώτερούς του καί δέν άφησε κανέναν άλλο δεσμό 
ανάμεσα σέ άνθρωπο καί σέ άνθρωπο, έκτός άπό τό γυμνό 
συμφέρον, άπό τήν άναίσθητη «πληρωμή τοϊς μετρητοίς». 
Έ π ν ι ξ ε στά παγωμένα νερά τού έγωϊστικού ύπολογισμοΰ 
τά ίερά ρίγη τού εύλαβικού ρεμβασμού, τοϋ ιπποτικού Εν
θουσιασμού, τής μικροαστικής μελαγχολίας. Μετέτρεψε τήν 
προσωπική αξιοπρέπεια σέ άνταλλαχτική άξία καί στή θέση 
τών απειράριθμων γραφτών καί τών έντιμα άποχτημένων Ελευ
θεριών έβαλε τή μοναδική άσυνείδητη έλευθερία τοδ Εμπο
ρίου. ΜΕ μιά λέξη, στή θέση τής σκεπασμένης μέ θρησκευ
τικές καί πολιτικές αύταπάτες εκμετάλλευσης, έβαλε τήν άνοι-
χ τ ή , ξεδιάντροπη, άμεση, σκληρή Εκμετάλλευση, 

Ή άστική τάξη άφαίρεσε τό φωτοστέφανο ά π ' ό λ α , τά 
ως τά τότε, άξιοσέβαστα επαγγέλματα πού τά άντίκρυζαν 
μέ θρησκευτική ευλάβεια. Τό γιατρό, τό νομικό, τόν παπά, 

Γερμανία)» καί υστέρα άπό τίς λέξεις: «τρίτη τ ά ξ η , πού ήταν φόρου 
υποτελής στή μοναρχία» , μπήκαν οί λέξεις: «(όττως στή Γαλλία}». (Σημ. 
Σύντ.). 
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τον ποιητή, τον άνθρωπο τής επιστήμης, τούς μετέτρεψε σέ 
μισθωτούς εργάτες της. 

Ή άστική τάξη ξέσκισε τόν πέπλο τού συναισθηματι
σμού πού σκέπαζε τις οικογενειακές σχέσεις και τις Εκανε 
ξεκάθαρες χρηματικές σχέσεις. 

Ή άστική τάξη έδειξε πώς ή χτηνώδικη έκδήλωση δύ
ναμης στό μεσαίωνα, πού τόσο τή θαυμάζει ή αντ ίδραση, 
βρήκε τήν ταιριαστή της συμπλήρωση στήν πιό άκαμάτικη 
τεμπελιά. Πρώτη άπόδειξη τί μπορεί νά κατορθώσει ή άνθρώ-
πινη δραστηριότητα. Έ κ α ν ε τελείως διαφορετικά θαύματα 
άπ ' τ ί ς πυραμίδες της Αιγύπτου, από τά ρωμαϊκά υδραγω
γεία και τις γοτθικές μητροπόλεις . Πραγματοποίησε τελεί
ως διαφορετικές Εκστρατείες άπό τις μεταναστεύσεις των 
λαών καί τις σταυροφορίες. 

Ή αστική τάξη δέ μπορεί νά υπάρχει χωρίς νά έπανα-
στατεϊ άδιάκοπα τά Εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις σχέ
σεις παραγωγής, δηλαδή όλες τις κοινωνικές σχέσεις . Α ν 
τίθετα, ή άμετάβλητη δ ιατήρηση τού παλιού τρόπου παρα
γωγής άποτελούσε τόν πρώτο όρο ύπαρξης γιά 6λες τίς προ
ηγούμενες βιομηχανικές τάξεις. Ή συνεχής άνατροπή της 
παραγωγής, ά άδιάκοπος κλονισμός όλων τών κοινωνικών 
σχέσεων, ή αιώνια άβεβαιότητα καί κ ίνηση, διακρίνουν τήν 
άστική εποχή άπό όλες τίς προηγούμενες. Διαλύονται όλες 
οί στέρεες καί σκουριασμένες σχέσεις μέ τήν άκολουθία τους 
άπό παλιές σεβάσμιες παραστάσεις καί άντιλήψεις κι όλες 
δσες καινούργιες διαμορφώνονται παλιώνουν πριν προλά
βουν νά άποστεωθοΰν. Καθετί τό κλειστό καί τό στεκούμενο 
εξατμίζεται, καθετί πού ήταν ιερό βεβηλώνεται καί τέλος 
οί άνθρωποι άναγκάζονται ν 'άντ ικρύζουν μέ νηφάλιο μάτι 
τή θέση τους στή ζωή καί τίς άμοιβαΐες σχέσεις τους. 

' Η άνάγκη νά μεγαλώνει όλοένα τήν πούληση τών 
προϊόντων της, κυνηγά τήν άστική τάξη πάνω σ ' ο λ η τή 
γήινη σφαίρα. Είναι ύποχρεωμένη νά φωλιάζει παντού, νά 
Εγκαθίσταται παντού, νά άποκαθιστα παντού σχέσεις . 
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Μέ την εκμετάλλευση της παγκόσμιας ά γ ο ρ ά ς , ή άστι-
κ ή τάξη διαμορφώνει κοσμοπσλιτικά την παραγωγή καί την 
κατανάλωση όλων των χωρών. Πρός μεγάλη λύπη των αντι
δραστικών, αφαίρεσε τό Εθνικό έδαφος • κάτω από τ ά πόδια 
της βιομηχανίας. Εκμηδεν ίστηκαν κ ι εξακολουθούν καθη
μερινά νά Εκμηδενίζονται οι παμπάλαιες Εθνικές βιομηχα
νίες. Εκτοπ ί ζοντα ι άπό νέες βιομηχανίες πού ή ε ισαγωγή 
τους γίνεται ζωτικό ζήτημα γιά όλα τά πολιτισμένα εθνη, 
άπό βιομηχανίες πού δεν Επεξεργάζονται πιά ν τ ό π Γ ε ς πρώ
τες ύλες πού βρίσκονται στις π ιό άπομακρυσμένες ζώνες καί 
πού τά προϊόντα τους δεν καταναλώνονται μονάχα στήν ίδια 
τ ή χώρα, άλλά ταυτόχρονα σέ όλα τά μέρη τού κόσμου. Στή 
θέση τών παλιών άναγκών, πού ικανοποιούνταν ά π ό τά έθνυ-
κά προϊόντα, μπαίνουν καινούργιες ανάγκες πού γιά νά ικα
νοποιηθούν άπαιτοΰν προϊόντα τών πιό άπομακρυσμένων χω
ρών καί κλιμάτων. Στή θέση της παλιάς τοπικής καί Εθνι
κής αύτάρκειας καί άποκλειστικότητας, μπαίνει μίά όλόπλευ-
ρη συναλλαγή, μιά όλόπλευρη άλληλοεξάρτηση τών Εθνών. 
Κι αύτό π ο ύ γίνεται στήν υλική παραγωγή γίνεται καί στήν 
πνευματική παραγωγή. Τά πνευματικά προϊόντα τών ξεχωρι
στών Εθνών γίνονται κοινό χτήμα. Ή έθνική μονομέρεια 
καί ό Εθνικός περιορισμός γίνονται δλο καί πιό αδύνατα 
καί άπό τίς πολλές έθνικές καί τοπικές φιλολογίες διαμορ
φώνεται μιά παγκόσμια φιλολογία. 

Μέ τ ή γ ρ ή γ ο ρ η βελτίωση όλων τών Εργαλείων παραγω
γής, μέ τήν άπεριόριστη διευκόλυνση τών συγκοινωνιών, ή 
άστική τάξη τραβάει στόν πολιτισμό όλα, άκόμα καί τά πιό 
βάρβαρα εθνη. Οί φτηνές τιμές τ ώ ν Εμπορευμάτων τ η ς εί
ναι τό βαρύ πυροβολικό πού γκρεμίζει όλα τά σινικά τε ίχη, 
καί π ο ύ άναγκάζει νά συνθηκολογήσει άκόμα καί τό πιό 
σκληροτράχηλο μίσος τ ώ ν βαρβάρων Ενάντια στούς ξένους. 

Αναγκάζει όλα τά Εθνη νά δεχτούν τ ό ν ά σ τ ι κ ό τρόπο πα
ραγωγής, ά ν δέ θέλουν νά χαθούν. Τά άναγκάζει νά εισά
γουν στή χώρα τους τ ό ν λεγόμενο πολιτ ισμό, δηλ. νά γίνουν 
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αστοί. Μέ μιά λέξη δημιουργεί εναν κόσμο «κατ 'ε ίκόνα 
της». 

Ή αστική τάξη ύΐϊόταξε τήν ύπαιθρο στήν κυριαρχία 
τής πόλης. Δημιούργησε τεράστιες πόλεις, αβξηοε σέ μεγάλο 
Βαθμό τόν άριθμό τοΟ άστικοΟ πληθυσμού σέ σύγκριση μέ 
τόν άγροτικό και άπέσπασε έτσι ένα μεγάλο μέρος τοϋ πλη
θυσμού άπό τήν ήλιθιότητα τής άγροτικής ζωής. "Οπως έ-
ξάρτησε τήν ύπαιθρο άπό τήν πόλη , έτσι εξάρτησε τά βάρ
βαρα και τά μισοβάρβαρα Εθνη άπό τά πολιτισμένα, τούς ά-
γροτικούς λαούς άπό τούς άστικούς λαούς, τήν Α ν α τ ο λ ή 
άπό τή Δύση. 

Ή άστική τάξη όλο και περισσότερο καταργεί τό κομά-
τιασμα των μέσων παραγωγής, τής ίδιοχτησίας και του πλη
θυσμού. Συσσώρευσε τόν πληθυσμό, συνένωσε τά μέσα παρα
γωγής και συγκέντρωσε τήν ίδ ιοχτησία σέ λιγοστά χέρια. "Η 
αναγκαία συνέπεια ήταν ό πολιτικός συγκεντρωτισμός. Α ν ε 
ξάρτητες έπαρχίες μέ διαφορετικά συμφέροντα, μέ διαφορε
τικούς νόμους, κυβερνήσεις και δασμούς, καί πού συνδέον
ταν μεταξύ τους σχεδόν μονάχα μέ σχέσεις συμμαχίας, συσπει
ρώθηκαν σέ ενα έθνος, σέ μιά κυβέρνηση, σέ ενα νόμο, 
σέ ενα έθνικό ταξικό συμφέρον, σέ μιά τελωνειακή ζώνη. 

Ή άστική τάξη μέσα στή μόλις Εκατόχρονη κυριαρχία 
της δημιούργησε παραγωγικές δυνάμεις πιό πολυάριθμες καί 
πιό κολοσσιαίες άπό όσες είχαν δημιουργήσει όλες μαζί οί 
περασμένες γενεές. Υ π ο τ α γ ή των δυνάμεων τής φύσης, μη
χανές, Εφαρμογή τής χημείας στή βιομηχανία καί στή γε
ωργία, άτμοπλοΐα, σιδηρόδρομοι, ήλεκτρικοί τηλέγραφοι. Εκ
χέρσωση ολόκληρων ήπείρων, διαρύθμιση των ποταμών σέ 
πλωτούς, όλόκληροι πληθυσμοί πού ξεπετιούνται ά π ' τ ή γή —-
ποιός άλλος προηγούμενος αιώνας θά μπορούσε νά ύποπτευ-
θεϊ πώς στούς κόλπους τής κοινωνικής Εργασίας λαγοκοιμόν-
τουσαν τέτιες παραγωγικές δυνάμεις; 

Είδαμε λοιπόν: τά μέσα παραγωγής καί συγκοινωνίας πού 
πάνω στή βάση τους διαμορφώθηκε ή άστική τάξη, δημιουρ-
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γήθηκαν στη φεουδαρχική κοινωνία. Σ ' εναν όρισμένο Βαθ
μό ανάπτυξης αυτών τών μέσων παραγωγής και συγκοινω
νίας, οί συνθήκες μέσα στις όποιες παρήγε και αντάλλασ
σε ή φεουδαρχική κοινωνία, ή φεουδαρχική οργάνωση τής 
γεωργίας καί τής μανιφακτούρας, μέ μιά λέξη οί φεουδαρ
χικές σχέσεις ίδ ιοχτησίας, δέν ανταποκρίνονταν πιά στις α
ναπτυγμένες κιόλας παραγωγικές δυνάμεις. Εμπόδ ι ζαν τήν 
παραγωγή, άντίς νά τήν προωθούν. Μεταβλήθηκαν σέ ισά
ριθμα δεσμά. "Επρεπε νά σπάσουν, έσπασαν. 

Στή θέση τους μπήκε ό έλεύθερος συναγωνισμός, μέ μιά 
άνάλογη κοινωνική καί πολιτ ική συγκρότηση, μέ τήν ο ικο
νομική καί πολιτική κυριαρχία τής αστικής τάξης. 

Μπρός στά μάτια μας συντελείται μιά παρόμοια κ ίνηση. 
Οί άστικές σχέσεις παραγωγής καί ανταλλαγής, οι αστικές 
σχέσεις ίδιοχτησίας, ή σύγχρονη άστική κοινωνία, πού δη
μιούργησε τόσο ϊσχυρά μέσα παραγωγής καί άνταλλαγής, 
μοιάζει μέ τό μάγο έκεινο πού δέν καταφέρνει πιά νά κυριαρ
χήσει πάνω στίς καταχθόνιες δυνάμεις πού κάλεσε ό ίδιος. 
"Εδώ καί δεκάδες χρόνια, ή ιστορία τής βιομηχανίας καί τού 
εμπορίου δέν είναι τίποτα άλλο παρά ή ιστορία τής Εξέγερ
σης τών σύγχρονων παραγωγικών δυνάμεων ενάντια στίς 
σύγχρονες παραγωγικές σχέσεις , ενάντια στίς σχέσεις ίδιο
χτησίας, πού άποτελοϋν τούς όρους ύπαρξης τής άστικής τά
ξης καί τής κυριαρχίας της. ' Αρκεί ν 'άναφέρουμε τίς Εμπο
ρικές κρίσεις πού μέ τήν περιοδική τους Επανάληψη όλο καί 
πιό άπειλητικά άμφισβητούν τήν υπόσταση τής άστικής κοι
νωνίας. Στίς Εμπορικές κρίσεις καταστρέφεται ταχτικά ενα 
μεγάλο μέρος όχι μονάχα τών Ετοιμων προϊόντων, άλλά άκό-
μα καί τών παραγωγικών δυνάμεων πού ε ίχαν δημιουργηθεί. 
Στίς κρίσεις ξεσπά μιά κοινωνική Επιδημία πού σέ κάθε 
άλλη προηγούμενη Εποχή θά φαινότανε σάν παραλογισμός, 
ή Επιδημία της υπερπαραγωγής. Ή κοινωνία ξαφνικά βρί
σκεται ριγμένη πίσω σέ κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότη
τας. Θάλεγε κανένας δτι Ενας λιμός, ενας γενικός πόλεμος 
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ερήμωσης της Εκοψε όλα τά μέσα ύπαρξης. Ή βιομηχανία, 
τό έμπόριο φαίνονται εκμηδενισμένα. Καί γ ιατί ; Γιατί ή 
κοινωνία Εχει πάρα πολύ πολιτ ισμό, πάρα πολλά μέσα ύπαρ
ξης, πάρα πολλή βιομηχανία, πάρα πολύ έμπόριο. Οι παρα
γωγικές δυνάμεις πού διαθέτει δέ χρησιμεύουν πιά γιά τήν 
προώθηση τοΰ άστικού πολιτισμού 1 καί των άστικών σχέ
σεων ίδιοχτησίας. "Αντίθετα, έγιναν πάρα πολύ μεγάλες γι" 
αύτές τίς σχέσεις , εμποδίζονται άπό αύτές. Καί κάθε φορά πού 
οί οικονομικές παραγωγικές δυνάμεις ξεπερνούν τό Εμπόδιο 
αύτό, φέρνουν σέ αναταραχή ολόκληρη τήν άστ ική κοινω
νία, απειλούν τήν ύπαρξη της άστ ικής ίδιοχτησίας. Οί άστι-
κές σχέσεις Εγιναν πάρα πολύ στενές γιά νά περιλάβουν 
τά πλούτη πού δημιουργήθηκαν άπ 'αύτές . Πώς ξεπερνά ή 
άατική τάξη τίς κρίσεις; 'Από τό ένα μέρος καταστρέφον
τας άναγκαστικά μάζες άπό παραγωγικές δυνάμεις. Ά π ό τό 
άλλο, καταχτώντας καινούργιες αγορές καί Εκμεταλλευόμενη 
πιό βαθιά τίς παλιές. Πώς λοιπόν; Προετοιμάζοντας πιό όλό-
πλευρες καί πιό τεράστιες κρίσεις καί έλαττώνοντας τά μέσα 
γιά νά προλαβαίνει τίς κρίσεις. 

Τά όπλα πού χρησιμοποίησε ή άστική τάξη γιά ν ' ά ν α -
τρέψει τή φεουδαρχία στρέφονται τώρα ένάντια στήν ίδια 
τήν άστική τάξη. 

Μά ή αστική τάξη δέ σφυρηλάτησε μονάχα τά όπλα πού 
τής φέρνουν τό θάνατο. Δημιούργησε καί τούς άνθρώπους 
πού θά χειριστούν αύτά τά όπλα, τούς σύγχρονους έργάτες, 
τούς προλετάριους. 

Στό βαθμό πού άναπτύσσεται ή άστική τάξη, δηλ. τό 
κεφάλαιο, στόν ίδιο βαθμό άναπτύσσεται καί τό προλεταριά
το, ή τάξη τών σύγχρονων Εργατών πού ζοΰν μονάχα τόσο, 
δ σ ο βρίσκουν δουλιά, καί πού βρίσκουν τόσο δουλιά, όσο ή 
δουλιά τους αύξαίνει τό κεφάλαιο. Αύτοί οί έργάτες πού 

I. Στις κατοπινές έκδόσεις Οατερα άπό τή γερμανική έκδοση τοΰ 1872 
παραλείπονται οί λέξεις: »το0 αστικού πολιτισμοΟ». (Σημ. Σϋντ.). 
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είναι αναγκασμένοι νά πουλιούνται κοματάκι-κοματάκι, εί
ναι ένα Εμπόρευμα όπως κάθε άλλο έμπορικό είδος, καί γ ι ' 
αύτό είναι Εκτεθειμένο σ ' δ λ ε ς τίς Εναλλαγές του συναγωνι
σμού, σέ όλες τίς διακυμάνσεις τής άγοράς. 

Μέ την έπέχταση των μηχανών και μέ τόν καταμερισμό 
τής Εργασίας ή δουλιά των προλετάριων Εχασε κάθε άνεξάρ-
τητο χαρακτήρα, καί μαζί Εχασε κάθε θέλγητρο γιά τόν Ερ
γάτη. Ό έργάτης γίνεται ένα άπλό Εξάρτημα τής μηχανής 
ά π ' τ ό όποιο ζητοΟν μονάχα τόν πιό άπλό, τόν πιό μονό
τονο χε ιρ ισμό, αυτόν πού μπορεί νά μαθευτεί πιό εύκολα. 
Γ ι ' αύτό τά Εξοδα πού στοιχίζει ό έργάτης, περιορίζονται 
σχεδόν μονάχα στά μέσα ύπαρξης πού χρειάζεται γιά τή συν-
τήρησή του καί γιά τή διαιώνιση τοϋ γένους του. 

Ή τιμή ό'μως Ενός Εμπορεύματος, Επομένως καί τής Ερ
γασίας 1 , είναι ί σ η μέ τό κόστος τής παραγωγής. Στό βαθμό 
Επομένως πού αύξάνει ή άποκρουστικότητα τής δουλιάς, πέ
φτει καί ό μισθός. Α κ ό μ α περισσότερο, στό βαθμό πού αυ
ξάνουν οί μηχανικές έγκαταστάσεις καί ό καταμερισμός τής 
Εργασίας, στόν ίδ ιο βαθμό αύξάνει καί ή μάζα τής Εργα
σίας 2 , είτε μέ τήν αύξηση των ωρών Εργασίας, εϊτε μέ τήν 
αύξηση τής Εργασίας, πού ζητούν άπ 'αύτόν σέ ένα δοσμένο 
χρονικό διάστημα, είτε μέ τήν Επιτάχυνση τής κίνησης των 
μηχανών. 

Ή σύγχρονη βιομηχανία μετέτρεψε τό μικρό έργαστή-
ρι τοΰ πατριαρχικού μάστορα στό μεγάλο έργοστάσιο τοΰ 
βιομηχάνου καπιταλιστή. Οί Εργατικές μάζες, στριμωγμένες 
στά Εργοστάσια, οργανώνονται στρατιωτικά. Τούς βάζουν 
σάν άπλούς στρατιώτες τής βιομηχανίας κάτω άπό τήν έπί-

1. Α ρ γ ό τ ε ρ α ώ Μαρξ απόδειξε ότι ό Εργάτης δέν πουλά τήν Εργασία 
του, α λ λ ά τήν Εργατική του δύναμη. Βλέπε τή σχετ ική Εξήγηση σ τ ή ν 
Εισαγωγή πού Εγραψε ό ' Ε ν γ κ ε λ ς σ τ ό ε ρ γ ο τού Μάρξ "Μισθωτή Εργασία 
καί κεφάλαιο». 

2. Στήν ά γ γ λ ι κ ή Εκδοση τού 1888 άντί: «Μάζα τής Εργασίας", ύπάρχει; 
- β ά ρ ο ς τής Εργασίας». (Σημ. Σόντ.) . 
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βλέψη μιάς ολόκληρης ιεραρχίας άπό δπαξιωματικούς καί 
αξιωματικούς. Δέν είναι μονάχα σκλάβοι τής άστικής τάξης, 
τού αστικού κράτους, άλλά καθημερινά, κάθε ώρα, ύποδου-
λώνονται άπό τίς μηχανές, άπό τόν άρχιεργάτη καί πρίν 
ά π ' δ λ α άπό τόν ίδιο τόν άστό Εργοστασιάρχη. "Οσο πιό 
πολύ ό δεσποτισμός αύτός διακηρύχνει άνοιχτά σά σκοπό 
του τό κέρδος, τόσο πιό μικροπρεπής, τόσο πιό μισητός, 
πιό Εξοργιστικός γίνεται. 

"Οσο πιό λ ίγη μαστοριά καί δύναμη ζητάει ή χειρωνα-
χτική Εργασία, δηλαδή όσο πιό πολύ Εξελίσσεται ή σύγχρονη 
βιομηχανία, τόσο πιό πολύ ή δουλιά τών άνδρών Εκτοπίζεται 
άπό τή δουλιά των γυναικών καί τών παιδιών. Οί διακρί
σεις ήλικίας καί φύλου δέν Εχουν πιά κοινωνική σημασία 
γιά τήν Εργατική τάξη. Δέν ύπάρχουν πιά παρά Εργαλεία 
δουλιδς πού ή τιμή τους ποικίλει άνάλογα μέ τήν ηλικία 
καί τό φύλο. 

"Οταν συμπληρωθεί ή Εκμετάλλευση του Εργάτη άπό τόν 
Εργοστασιάρχη ώς τό σημείο Εκείνο πού ό Εργάτης νά Εχει 
εισπράξει τό μισθό του σέ χρήμα, τότες πέφτουν πάνω του 
άλλες μερίδες τής άστικής τάξης: ό σπιτονοικοκύρης, ό μπα
κάλης, ό ένεχυροδανειστής κλπ. Οί πρώην μεσαίες τάξεις, 
οί μικροί βιομήχανοι, Εμποροι καί εισοδηματίες, οί βιοτέχνες 
καί άγρότες, όλες αύτές οί τάξεις κατρακυλούν στό προλε
ταριάτο, άπό τή μιά γιατί τό μικρό τους κεφάλαιο δε φτάνει 
γιά τήν Επιχείρηση τής μεγάλης βιομηχανίας καί ύποκύπτει 
στό συναγωνισμό με τούς μεγαλύτερους καπιταλιστές, κι άπό 
τήν άλλη , γιατί νέοι τρόποι παραγωγής ύποβιβάζουν τή σ η 
μασία τής επαγγελματικής τους δεξιοτεχνίας. "Ετσι τό προλε
ταριάτο στρατολογείται άπό ΰλες τίς τάξεις τοΰ πληθυσμού, 

Τό προλεταριάτο περνάει άπό διάφορες φάσεις Εξέλιξης. 
Ή πάλη του Ενάντια στήν άστική τάξη άρχίζει άπό τή μέρα 
πού άρχίζει νά υπάρχει. 

Στήν αρχή παλαίβουν οί μεμονωμένοι Εργάτες, ύστερα οί 



30 Κ. ΜΑΡΞ ΚΑΙ Φ. Κ Ν Γ Κ Ε Λ Ι 

εργάτες ένός εργοστασίου, μετά οϊ εργάτες ενός επαγγέλ
ματος, ένός τόπου, ένάντια στόν ξεχωριστό άστό πού τους 
εκμεταλλεύεται άμεσα. Στρέφουν τίς έπιθέσεις τους όχ ι μονά
χα ένάντια στίς άστικές σχέσεις παραγωγής, τίς στρέφουν 
ένάντια στά Χδια τά έργαλεϊα παραγωγής. Καταστρέφουν τά 
ξένα εμπορεύματα πού τούς συναγωνίζονται, σπάνε τίς μηχα
νές, καϊνε τά Εργοστάσια καί προσπαθούν νά καταχτήσουν 
ξανά τή χαμένη θέση ιού μεσαιωνικού έργάτη. 

Σ 'αύτό τό στάδιο, οί εργάτες άποτελούν μιά μάζα δια
σκορπισμένη σ ' ό λ η τή χώρα καί κομματιασμένη άπό τό συνα
γωνισμό. Ή μαζική συσπείρωση τών έργατών δέν είναι άκό-
μα συνέπεια τής δικής τους συνένωσης, μά συνέπεια της 
συνένωσης τής άστικής τάξης πού, γιά νά πετύχει τούς δικούς 
της πολιτικούς σκοπούς, είναι υποχρεωμένη νά βάλει σέ κί
νηση ολόκληρο τό προλεταριάτο καί Εχει γιά τήν ώρα τή δύ
ναμη νά τό κάνει αύτό. Σ 'αύτό τό στάδιο οί προλετάριοι 
δέν καταπολεμούν άκόμα τούς δικούς τους εχθρούς, άλλά 
τούς Εχθρούς τών Εχθρών τους, τά ύπολείματα τής άπόλυτης 
μοναρχίας, τούς γαιοχτήμονες, τούς όχι βιομήχανους αστούς, 
τούς μικροαστούς. "Ετσι, όλη ή ιστορική κίνηση είναι συ
γκεντρωμένη στά χέρια τής άστικής τάξης. Κάθε νίκη πού 
κερδίζεται Ετσι, είναι νίκη τής άστικής τάξης. 

Μέ τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας όμως, τό προλεταρι
άτο δέν πληθαίνει μονάχα, άλλά καί συσπειρώνεται κατά με
γάλες μάζες, ή δύναμή του μεγαλώνει καί τή δύναμή του 
αύτή τή νιώθει όλο καί πιό πολύ. Τά συμφέροντα, οί_συνθή-
κες ζωής τοΰ προλεταριάτου, εξισώνονται όσο πάει καί περισ
σότερο, άπό τό γεγονός ότι ή μηχανή σβήνει σιγά-σιγά τίς 
διακρίσεις στή δουλιά καί κατεβάζει σχεδόν παντού τό μερο
κάματο σ ' ε ν α έξίσου χαμηλό Επίπεδο. Ό αύξανόμενος συνα
γωνισμός τών αστών άνάμεσά τους καί οί Εμπορικές κρίσεις 
πού προκαλεί ό συναγωνισμός αύτός, κάνουν τό μισθό τών 
έργατών ολο καί πιό άσταθή. Ή άδιάκοπη, όλο καί πιό 
γοργή τελειοποίηση τής μηχανής κάνει τή θέση τους όλο καί 
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πιό επισφαλή. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στόν ξεχωριστό εργά
τη και στόν ξεχωριστό άστό παίρνουν 6λο καί περισσότερο 
τό χαρακτήρα συγκρούσεων άνάμεσα σέ δυό τάξεις. Οί εργά
τες αρχίζουν Ετσι νά συγκροτούν συνασπισμούς 1 Ενάντια ατούς 
άστούς. Συνασπίζονται γιά νά υπερασπίσουν τό μισθό τής 
εργασίας τους. Ι δ ρ ύ ο υ ν ακόμα καί μόνιμες ενώσεις γιά 
νά εξασφαλίσουν τά μέσαστήν περίπτωση ενδεχόμενων έξεγέρ
σεων. "Εδώ καί κει ή πάλη ξεσπάει μέ τή μορφή Εξεγέρ
σεων. 

Ά π ό καιρό σέ καιρό οί έργάτες νικούν, μά ή νίκη τους 
είναι παροδική. Τό πραγματικό άποτέλεσμα των άγώνων τους 
δέν είναι ή άμεση Επιτυχία, άλλά ή συνένωση των Εργατών 
πού ολοένα έπεχτείνεται. Ή Ενότητα αυτή προωθείται, άπό 
τά αναπτυσσόμενα μέσα συγκοινωνίας πού παράγονται άπό 
τή μεγάλη βιομηχανία καί πού συνδέουν μεταξύ τους τούς 
έργάτες άπό διάφορα μέρη. Καί φτάνει μονάχα νά συνδε
θούν μεταξύ τους γιά νά συνενωθούν οί πολλοί τοπικοί άγό> 
νες, πού Εχουν παντού τόν ίδ ιο χαρακτήρα, σέ μιά Εθνική 
πάλη, σέ μιά ταξική πάλη. Κάθε ταξική πάλη όμως είναι πο
λιτική πάλη. Καί τήν ένωση, πού οί άστοί τού μεσαίωνα μέ 
τούς καρόδρομούς του χρειάστηκαν αιώνες γιά νά τήν πραγ
ματοποιήσουν, οί σύγχρονοι προλετάριοι τήν πραγματοποι
ούν μέ τούς σιδηρόδρομους μέσα σέ λίγα χρόνια. 

Αύτή ή όργάνωση των προλετάριων σέ τάξη καί επομέ
νως σέ πολιτικό κόμμα, διασπάται κάθε στιγμή άπό τό συνα
γωνισμό πού ύπάρχει άνάμεσα στούς ίδιους τούς έργάτες, 
Ξαναγεννιέται όμως, όλο καί πιό δυνατή, πιό στέρεη, πιό 
ισχυρή. "Επωφελείται άπό τις διχόνοιες μέσα στην ίδια τήν 
άστική τάξη καί Επιβάλλει τήν άναγνώριση μέ νομοθετική 
μορφή όρισμένων συμφερόντων τών Εργατών. Έ τ σ ι Επέβα
λε τό νόμο γιά τό δεκάωρο στήν "Αγγλία. 

I. Στήν αγγλική Εκδοση του 1888 ύστερα άπό τή λ έ ξ η : «συνασπισμούς» 
προοτεΗηκκ ή λ έ ξ η : «Τρέίντ - Γιούνιονς» (Συνδικάτο). (Σημ. Σύντ.). 
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Γενικά, ο! συγκρούσεις μέσα στην παλιά κοινωνία ευνο
ούν μέ πολλούς τρόπους την πορεία άνάπτυξης τοΰ προλε
ταριάτου. 

Ή άστική τάξη βρίσκεται σέ κατάσταση άδιάκοπου αγώ
να: πρώτα, ένάντια στην άριστοκρατία. Α ρ γ ό τ ε ρ α , ένάντια 
σέ κείνες τίς ομάδες της ίδιας τής άστικής τάξης πού τά 
συμφέροντά τους έρχονται σέ αντίθεση μέ τήν πρόοδο της 
βιομηχανίας. Καί πάντα, ενάντια ατήν άστ ική τάξη όλων 
των άλλων χωρών. Σέ βλους αυτούς τούς άγώνες, βρίσκεται 
Οποχρεωμένη νά κάνει έκκληση στό προλεταριάτο, νά ζητάει 
τή βοήθειά του καί νά τό τραβάει έτσι στήν πολιτική κίνη
σ η . "Ετσι ή ίδια ή άστική τάξη προμηθεύει στούς προλε
τάριους τά δικά της στοιχεία μόρφωσης 1 , δηλαδή τούς προμη
θεύει όπλα ένάντια στόν ίδ ιο τόν έαυτό της. 

"Ακόμα, όπως είδαμε, μέ τήν πρόοδο τής βιομηχανίας, 
όλόκληρα συστατικά μέρη τής κυρίαρχης τάξης κατρακυλούν 
στό προλεταριάτο ή , τουλάχιστο, βλέπουν νά απειλούνται οί 
όροι τής ζωής τους. Κι αυτά 'έπίσης, φέρνουν στό προλε
ταριάτο πολλά στοιχεία μόρφωσης 1 . 

Σέ περίοδες τέλος πού ό ταξικός αγώνας πλησιάζει στη 
λύση του, ή πορεία διάλυσης μέσα στήν κυρίαρχη τάξη, μέσα 
σ ' ό λ η τήν παλιά κοινωνία, παίρνει ένα χαρακτήρα τόσο 
βίαιο, τόσο χτυπητό, πού μιά μικρή μερίδα τής κυρίαρχης 
τάξης αποσπάται άπ 'αύτήν καί ενώνεται μέ τήν Επαναστα
τική τάξη, μέ τήν τάξη πού κρατά στά χέρια της τό μέλλον. 
"Οπως παλιά, ένα μέρος των ευγενών πέρασε στήν άστική 
τάξη, έτσι καί τώρα ένα τμήμα τής άστικής τάξης περνάει 
στό προλεταριάτο, καί ειδικά, ένα τμήμα άπό τούς άστούς 

1. Στήν α γ γ λ ι κ ή Εκδοση του 1888 άντί: «τα δικά της σ τ ο ι χ ε ί α 
μόριρωσης», Εχει; - τ ά δικά της πολιτικά καί γεν ικά στο ιχε ία μόρφωσης» . 
(Σημ. Σύντ.). 

2. Στήν άγγλική Εκδοση τοΟ 1888 άντί: - σ τ ο ι χ ε ί α μ ό ρ φ ω σ η ς - . Εχει: 
«στοιχε ία διαφώτισης καί προόδου». (Σημ. Σύντ.), 
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ιδεολόγους που κατάφεραν νά άνυψωθοϋν ώς τή θεωρητική 
κατανόηση όλης της ιστορικής κίνησης. 

'Απ 'ό 'λες τίς τάξεις, πού τούτη τή στιγμή βρίσκονται 
άντιμέτωπες με τήν άστική τάξη , μόνο τό προλεταριάτο είναι 
τάξη άληθινά έπαναστατική. Οί άλλες τάξεις χάνονται κι 
Εξαφανίζονται άπό τή μεγάλη βιομηχανία, ένώ τό προλετα
ριάτο είναι τό πιό χαρακτηριστ ικό προϊόν της. 

Οί μεσαίες τάξεις, ό μικρός βιομήχανος, ό μικρέμπορας, 
ό βιοτέχνης, ό άγρότης, όλοι αύτοί καταπολεμούν τήν άστι
κή τάξη γιά νά δ ιατηρήσουν τήν υπαρξή τους σά μεσαίες 
τάξεις καί νά σωθούν ά π ' τ ό ν αφανισμό. Δέν είναι λοιπόν 
έπαναστατικές άλλά συντηρητικές . Κάτι παραπάνω, είναι άντι-
δραστικές, γιατί ζητούν νά στρέψουν πρός τά πίσω τόν τροχό 
τής ιστορίας. "Αν είναι έπαναστατικές, είναι σχετικά μέ 
τό Επικείμενο πέρασμά τους στό προλεταριάτο, καί τότε δέν 
υπερασπίζουν τά σημερινά, άλλά τά μελλοντικά τους συμφέ
ροντα, Εγκαταλείπουν τή δικιά τους άποψη γιά νά πανε μΕ 
ιήν άποψη του προλεταριάτου. 

Τό λοΰμπεν προλεταριάτο*, αύτό τό παθητικό προϊόν σαπί
λας των πιό κάτω στρωμάτων ϊή ς παλιάς κοινωνίας παρασέρ
νεται στό κίνημα άπό τήν προλεταριακή Επανάσταση, μά 
άπ ' τ ί ς συνθήκες τής ζωής του είναι πάντα πρόθυμο νά που
ληθεί γιά άντιδραστικές Ενέργειες. 

Οί δροι ύπαρξης τής παλιάς κοινωνίας Εχουν πιά Εκ
μηδενιστεί μέσα στις συνθήκες ύπαρξης του προλεταριάτου. ' Ο 
προλετάριος δέν Εχει ίδ ιοχτησία. Οί σχέσεις του μέ τή 
γυναίκα του καί μέ τά παιδιά δέν έχουν τίποτα τό κοινό μέ 
τίς σχέσεις τής άστικής οίκογένειας. Ή σύγχρονη βιομη
χανική έργασία, ή σύγχρονη υποδούλωση στό κεφάλαιο. 

* Κουρελοπρολεταριάτο . ξεπεσμένα . Εξαθλιωμένα καί Εκφυλισμένα 
μικροαστικά καί προλεταριακά στο ιχε ία (άλήτες , ζητιάνοι κλπ.) πού 
έ χ α σ α ν τήν ταξική τους θέση σ τ η ν κοινωνία καί μαζί καί τήν ταξική τους 
σ υ ν ε ί δ η σ η . (£ημ . Μετ.) . 
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πού είναι ίδ ια στην Α γ γ λ ί α και στη Γαλλία, στήν Α μ ε ρ ι κ ή 
και στη Γερμανία, αφαίρεσε από τόν προλετάριο κάθε Εθνικό 
χαρακτήρα. Οί νόμοι, ή ήθ ική , ή θρησκεία, είναι γ ι ' α ύ τ ό ν 
τόσες αστικές προλήψεις , δσα άστικά συμφέροντα κρύβονται 
πίσω τους. 

"Ολες οί παλιές τάξεις πού παίρνανε τήν έξουσία προ
σπαθούσαν νά έξασφαλίσουν τή θέση πού κατάχτησαν, ύπο-
τάσσοντας όλη τήν κοινωνία στούς όρους του δικού τους 
τρόπου ιδιοποίησης. Οί προλετάριοι μπορούν νά καταχτή
σουν τις κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις μονάχα καταργών
τας τόν ώς τά σήμερα δικό τους τρόπο Ιδιοποίησης και 
έπομένως όλο τόν ώς τά τώρα τρόπο ιδιοποίησης. Οί προλε
τάριοι δέν έχουν τίποτε δικό τους νά έξασφαλίσουν, έχουν 
όμως νά καταστρέψουν κάθε ώς τώρα ατομική άσφάλεια καί 
ατομική Εξασφάλιση. 

"Ολα τά προηγούμενα κινήματα ήταν κινήματα τής μειοψη
φίας ή προς όφελος μιας μειοψηφίας. Τ ό προλεταριακό κί
νημα είναι τό άνεξάρτητο κίνημα τής τεράστιας πλειοψηφίας 
πρός όφελος τής τεράστιας πλειοψηφίας. Τό προλεταριάτο, τό 
κατώτερο στρώμα τής σημερινής κοινωνίας, δέ μπορεί νά σ η 
κωθεί, δέ μπορεί ν 'άνυψωθεϊ χωρίς νά τιναχτεί στόν άέρα 
δλο τό Εποικοδόμημα τών στρωμάτων πού άποτελούν τήν 
έπίσημη κοινωνία. 

Ή πάλη του προλεταριάτου ένάντια στήν άστική τάξη, 
δν όχ ι στό περιεχόμενο, στή μορφή, είναι στήν άρχή 
εθνική. Φυσικά τό προλεταριάτο κάθε χώρας πρέπει νά ξεμπερ
δέψει, πριν ά π ' ό λ α , μέ τή δική του άστική τάξη. 

Χαράζοντας τίς γενικές φάσεις τής Εξέλιξης του προ
λεταριάτου παρακολουθήσαμε τόν λίγο-πολύ κρυφό Εμφύλιο 
πόλεμο, μέσα στήν ύπάρχουσα κοινωνία, ώς τή στιγμή πού 
ό πόλεμος αύτός ξεσπάει σέ ανοιχτή Επανάσταση καί τό 
προλεταριάτο θεμελιώνει τήν κυριαρχία του μέ τή βίαιη 
άνατροπή τής άστικής τάξης. 

"Οπως είδαμε, όλες οί προηγούμενες κοινωνίες στηρίζον-
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νταν στην αντίθεση ανάμεσα σέ τάξεις πού καταπιέζουν και 
σέ τάξεις πού καταπιέζονται. Γιά νά μπορεί όμως κανείς νά 
καταπιέζει μιά τάξη, πρέπει νά Εξασφαλίσει στήν τάξη αύτή 
τέτιους δρους ύπαρξης, πού νά της δίνουν τή δυνατότητα 
νά ζεϊ τουλάχιστον τή ζωή τού σκλάβου. Ό δουλοπάροικος, 
στήν έποχή τής φεουδαρχίας, κατάφερε ν 'άνέβε ι μέ τή δου-
λίά του και νά γίνει άστός άπό τό ζυγό τού φεουδαρχικού 
άπολυταρχισμού. Α ν τ ί θ ε τ α , ό σύγχρονος Εργάτης, άντί ν" 
άνυψώνεται μέ τήν πρόοδο τής βιομηχανίας, βυθίζεται όλο 
καί πιό χαμηλά, πιό κάτω άκόμα κι άπό τίς συνθήκες ζωής 
τής ίδιας του τής τάξης. Ό έργάτης πέφτει στήν άθλιό-
τητα καί ή μαζική άθλιότητα αύξαίνει άκόμα πιό γρήγορα 
άπό τόν πληθυσμό καί τόν πλούτο. "Ετσι γίνεται φανερό δτι 
ή άστική τάξη είναι άνίκανη νά παραμείνει άλλο κυρίαρχη 
τάξη τής κοινωνίας καί νά Επιβάλλει στήν κοινωνία σά ρυθμι
στικό νόμο τούς ορούς ύπαρξης τής τάξης της. Είναι άνίκανη 
νά κυριαρχεί γιατί είναι άνίκανη νά έξασφαλίσει στό σκλά
βο της τήν ύπαρξη, άκόμα καί μέσα στή σκλαβιά του, γιατί 
είναι ύποχρεωμένη νά τόν ρίξει ώς τήν κατάσταση πού θά 
χρειάζεται νά τόν τρέφει αύτή άντί νά τρέφεται ή ίδια ά π ' 
αύτόν. Ή κοινωνία δέ μπορεί πιά νά ζήσει κάτω άπό τήν 
κυριαρχία τής άστικής τάξης, δηλαδή ή ύπαρξη τής άστικής 
τάξης δέ συμβιβάζεται άλλο μέ τήν ύπαρξη τής κοινωνίας. 

Ό ούσιαστικός όρος γιά τήν ύπαρξη καί γιά τήν κυριαρ
χ ία τής άστικής τάξης είναι ή συσσώρευση τού πλούτου στά 
χέρια ιδιωτών, ό σχηματισμός καί ή αύξηση τού κεφαλαίου. Ή 
προϋπόθεση του κεφαλαίου είναι ή μισθωτή Εργασία. Ή 
μισθωτή Εργασία στηρίζεται άποκλειστικά στό συναγωνισμό 
άνάμεσα στούς ίδιους τούς Εργάτες. Ή πρόοδος τής βιο
μηχανίας, πού ή άστ ική τάξη είναι ό άβουλος καί παθητικός 
της φορέας, βάζει στή θέση τής άπομόνωσης των Εργατών 
μέ τό συναγωνισμό, τήν Επαναστατική τους συνένωση μέ τήν 
όργάνωση. "Ετσι, μέ τήν άνάπτυξη τής μεγάλης βιομηχα
νίας άφαιρεϊται κάτω άπό τά πόδια τής άστικής τάξης τό 
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έδαφος πού πάνω στη βάση του παράγει καί Ιδιοποιείται τά 
προϊόντα. Πρίν ά π ' ό λ α ή άστική τάξη παράγει καί Ιδιοποιείται 
τά προϊόντα. Πρίν ά π ' όλα ή άστ ική τάξη παράγει τούς 
νεκροθάφτες της. Ή πτώση της καί ή νίκη του προλετα
ριάτου είναι τό ίδ ιο άναπόφευχτα. 

I I 

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 

Ποιά είναι ή σ χ έ σ η τών κομμουνιστών πρός τούς προλε
τάριους γενικά; 

Οί κομμουνιστές δέν άποτελοϋν ένα ξεχωριστό κόμμα, πού 
άντιτίθεται σ τ ' ά λ λ α έργατικά κόμματα. 

Δέν έχουν συμφέροντα πού ξεχωρίζουν από τά συμφέρον
τα του προλεταριάτου στό σύνολό του. 

Δέ διακηρύσσουν ξεχωριστές 1 άρχές, πού σύμφωνα μ' 
αυτές θά θέλαν νά πλάσουν τό έργατικό κίνημα. 

Ο ί . κομμουνιστές διαφέρουν άπό τά άλλα έργατικά κόμ
ματα μονάχα κατά τούτο: ότι άπό τή μιά μεριά, στούς διά
φορους έθνικούς άγώνες τών προλετάριων, τονίζουν καί Επι
βάλλουν τά συμφέροντα πού είναι κοινά σ ' ό λ ο τό προλε
ταριάτο κι άνεξάρτητα άπό τήν έθνότητα. Καί άπό τήν άλλη , 
ότι στίς διάφορες βαθμίδες άνάπτυξης τοΰ άγώνα άνάμεσα 
στό προλεταριάτο καί στην άστ ική τάξη, έκπροσωπούν πάντα 
τά συμφέροντα τοΰ κινήματος στό σύνολό του. 

Στήν πράξη λοιπόν οί κομμουνιστές είναι τό πιό άπο-
φασιστικό τμήμα τών Εργατικών κομμάτων όλων τών χωρών, τό 

I. Στήν αγγλική έ κ δ ο σ η τοϋ 1888 άντίς: «ξεχωριστές», έχει : -α ιρετ ικές 
(Σημ. Σύντ.). 
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τμήμα πού τα κινεί πάντα προς τά μηρός. Θεωρητικά, πλεο-
νεχτοΰν άπό τήν υπόλοιπη μάζα τοϋ προλεταριάτου μέ τή 
σωστή άντίληψη γιά τ(ς συνθήκες, γιά τήν πορεία και γιά 
τά γενικά άποτελέσματα του προλεταριακού κινήματος. 

Ό άμεσος σκοπός τών κομμουνιστών είναι "ίδιος μέ τό 
σκοπό όλων τών άλλων προλεταριακών κομμάτων: συγκρό
τηση τοϋ προλεταριάτου σε τάξη, άνατροπή τής άστικής 
κυριαρχίας, κατάχτηση τής πολιτ ικής έξουσίας άπό τό προλε
ταριάτο. 

Οί θεωρητικές θέσεις τών κομμουνιστών δέ στηρίζονται 
καθόλου σέ ιδέες, σέ άρχές, πού Εφευρέθηκαν ή άνακαλύ-
φθηκαν άπό τούτον ή έ κείνο ν τόν άναμοριρωτή τσΰ κό
σμου. 

Οί θέσεις αύτές άποτελοΰν μονάχα τή γενική Εκφραση 
πραγματικών σχέσεων τής πάλης τών τάξεων, πού ύπάρχει στήν 
πραγματικότητα, τής ιστορικής κίνησης πού συντελείται μπρός 
στά μάτια μας. *Η κατάργηση προηγούμενων σχέσεων ίδιο-
χτησίας δέν άποτελεΐ καθόλου ιδιαίτερο χαρακτηριστ ικό τοΟ 
κομμουνισμού. 

"Ολες οί σχέσεις ίδ ιοχτησίας υπόκεινται σέ μιά συνεχή 
ιστορική άλλαγή, σέ μιά συνεχή ιστορική μεταβολή. 

Ή γαλλική Επανάσταση λχ., κατάργησε τή φεουδαρχική 
ίδιοχτησία πρός όφελος τής άστικής ίδιοχτησίας. 

Αυτό πού χαρακτηρίζει τόν κομμουνισμό δέν είναι ή 
κατάργηση τής ίδ ιοχτησίας γενικά, μά ή κατάργηση τής 
άστικής ίδιοχτησίας. 

Ή σύγχρονη όμως άστική άτομική ίδιοχτησία είναι ή 
τελευταία, ή πληρέστερη Εκφραση παραγωγής και ιδιοποίη
σης τών προϊόντων πού στηρίζεται σέ ταξικές άντιθέσεις, 
στήν Εκμετάλλευση τοϋ ένός ά π ' τ ό ν άλλο 1 . 

I . Στήν αγγλική Εκδοση τον 1888 άντίς: «Εκμετάλλευση τοϋ Ενός ά π ' τ ό ν 
ά λ λ ο - , Εχει: «Εκμετάλλευση τής πλειοψηφίας άπό τή μειοψηφία.- . (Σημ. 
Σύνι . ) . 
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Μ ' α ύ τ ή τήν έννοια οί κομμουνιστές μπορούν νά συνοψί
σουν τή θεωρία τους σ ' α ύ τ ή τή μοναδική διατύπωση: κατάρ
γηση τής άτομικής ίδιοχτησίας. 

Μάς κατηγόρησαν, έμάς τούς κομμουνιστές, πώς θέλουμε 
νά καταργήσουμε τήν Ιδιοχτησία πού άποχτήθηκε μέ τήν 
προσωπική δουλιά, μέ τήν άτομική έργασία, τήν ιδιοχτησία 
πού αποτελεί τή βάση κάθε προσωπικής Ελευθερίας, δραστη
ριότητας και αυτοτέλειας. 

Τήν ιδιοχτησία πού είναι προϊόν δουλιας, πού άποχτή
θηκε καί κερδήθηκε μέ τήν προσωπική έργασία! Μήπως μι
λάτε γιά τή μικροαστική, τή μικροαγροτική ιδιοχτησία πού 
είναι προγενέστερη άπό τήν άστική ιδ ιοχτησία; Αύτήν δέ 
χρειάζεται νά τήν καταργήσουμε έμεΐς, αύτήν τήν κατάργη
σε καί τήν καταργεί κάθε μέρα ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας. 

"Η μήπως μιλάτε γιά τή σύγχρονη άστική άτομική ιδιο
χτησία; 

Μά μήπως ή μισθωτή έργασία, ή έργασία του προλετα
ριάτου, τοϋ δημιουργεί ιδιοχτησία; Καθόλου. Δημιουργεί τό 
κεφάλαιο, δηλαδή, τήν Ιδιοχτησία πού έ κ μεταλλεύεται τή 
μισθωτή έργασία καί πού μπορεί νά αύξαίνει μόνο μέ τόν 
όρο ότι θά παράγει καινούργια μισθωτή έργασία, γιά νά τήν 
Εκμεταλλεύεται κι αύτήν. Στήν τωρινή της μορφή ή ιδ ιοχτη
σία κινείται μέσα στήν άντίθεση τοϋ κεφαλαίου καί τής μι
σθωτής έργασίας. "Ας Εξετάσουμε τούς δυό όρους αυτής 
τής άντίθεσης. 

Τό νασαι καπιταλιστής δέ θά πει νά κατέχεις μονάχα 
μιά προσωπική θέση, μά μιά κοινωνική θέση στήν παρα
γωγή. Τό κεφάλαιο είναι κοινό προϊόν καί μπορεί νά μπεϊ 
σέ κίνηση μονάχα μέ τήν κοινή δράση πολλών μελών καί, 
σέ τελευταία άνάλυση μάλιστα, μονάχα μέ τήν κοινή δράση 
όλων των μελών τής κοινωνίας. 

Τό κεφάλαιο, λοιπόν, δέν είναι μιά προσωπική δύναμη, 
μά μιά κοινωνική δύναμη. 

"Αν λοιπόν τό κεφάλαιο μεταβληθεί σέ κοινή ίδιοχτη-
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σία, πού θά ανήκει σ ' ό λ α τά μέλη της κοινωνίας, τότε δέ 
μετατρέπεται μιά προσωπική ίδ ιοχτησία σε κοινωνική ίδιοχτη-
σία. Μεταβάλλεται μονάχα ό κοινωνικός χαρακτήρας της 
ίδιοχτησίας. Χάνει τόν ταξικό της χαρακτήρα. 

Ά ς έρθουμε στή μισθωτή έργασία. 

Ή μέση τιμή τής μισθωτής έργασίας, είναι τό κατώ
τατο όριο τοΰ μισθού τής έργασίας, δηλαδή, τοϋ ποσού 
των μέσων συντήρησης πού είναι άπαραίτητα γιά νά διατη
ρηθεί ό έργάτης στή ζωή σάν έργάτης. Αύτό λοιπόν πού 
ιδιοποιείται ό έργάτης μέ τή δραστηριότητά του, του φτά
νει ΐσα-ϊσα γιά νά άναπαράγει μονάχα τή γυμνή ΰπαρξή 
του. Μέ κανένα τρόπο δέ θέλουμε νά καταργήσουμε αύτή 
τήν προσωπική ίδιοχτησία τών προϊόντων τής δουλιάς, πού 
είναι άπαραίτητη γιά τήν αναπαραγωγή τής άμεσης ζωής, 
μιά ιδ ιοποίηση, πού δέν άφήνει κανένα καθαρό κέρδος πού 
θά μπορούσε νά δόσει δικαίωμα πάνω σέ ξένη δουλιά. Θέλου
με μονάχα νά έξαλείψουμε τόν άθλιο χαρακτήρα αύτής τής ιδιο
ποίησης, πού κάνει τόν έργάτη νά ζεί μόνο γιά νά αύξά-
νει τό κεφάλαιο και νά ζεΐ μόνο, όσο τό άπαιτοΰν τά συμφέ
ροντα τής κυρίαρχης τάξης. 

Στήν αστική κοινωνία ή ζωντανή δουλιά είναι μονάχα 
ένα μέσο γιά νά αύξαίνει ή συσσωρευμένη έργασία. Στήν 
κομμουνιστική κοινωνία ή συσσωρευμένη έργασία είναι μο
νάχα ενα μέσο γιά νά εύρύνει, νά πλουτίζει καί νά προά
γει τή ζωή τών έργατών. 

Στήν άστική κοινωνία λοιπόν τό παρελθόν κυριαρχεί πά
νω στό παρόν. Στήν κομμουνιστική κοινωνία τό παρόν κυ
ριαρχεί πάνω στό παρελθόν. Στήν άστική κοινωνία τό κε
φάλαιο είναι άνεξάρτητο καί προσωπικό, ένώ τό άτομο πού 
δρά είναι έξαρτημένο καί χωρίς προσωπικότητα. 

Καί τήν κατάργηση αύτής τής κατάστασης ή άστική 
τάξη τήν όνομάζει κατάργηση τής προσωπικότητας καί τής 
έλευθερίας! Καί μέ τό δίκιο της. Γιατί πρόκειται ούσιαστι-
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κά για την κατάργηση της άστικής προσωπικότητας, της 
άστικής άνεξαρτησίας και τής άτομικής έλευθερίας. 

Με τή λέξη έλευθερία εννοούν, μέσα στις τωρινές συνθή
κες τών αστικών σχέσεων παραγωγής, τό έλεόθερο έμπόριο, 
τήν Ελεύθερη αγορά και πούληση. 

"Αν ομως έξαφανιστεϊ τό έμπόριο, Εξαφανίζεται μαζί καί 
τό έλεύθερο έμπόριο. Οί φλυαρίες γιά έλεύθερο έμπόριο, 
καθώς καί τά παχιά λόγια τής άστικής μας τάξης γιά έλευ
θερία, έχουν γενικά κάποιο νόημα, δταν πρόκειται γιά τό 
δεσμευμένο έμπόριο, γιά τόν υποδουλωμένο άστό τοΰ μεσαί
ωνα, δέν έχουν δμως κανένα νόημα δταν πρόκειται γιά τήν 
κουμμουνιστική κατάργηση του Εμπορίου, γιά τήν κατάργηση 
τών άστικών σχέσεων παραγωγής καί γ ιά τήν κατάργηση 
τής ίδιας τής άστικής τάξης. 

Σας πιάνει τρόμος γιατί θέλουμε νά καταργήσουμε τήν 
άτομική ίδιοχτησία. Μά στή σημερινή σας κοινωνία ή άτο-
μική ίδιοχτησία Εχει καταργηθεί γ ιά τά Εννιά δέκατα τών 
μελών της. Καί ύπάρχει ϊσα-ισα γιατί δΕν υπάρχει γιά τά Εν
νιά δέκατα. Μας κατηγοράτε λοιπόν γιατί θέλουμε νά κα
ταργήσουμε μιάν Ιδιοκτησία, πού προϋποθέτει σάν απαραί
τητο δ ρ ο τήν Ελλειψη τής ίδιοχτησίας γιά τήν τεράστια 
πλειοψηφία τής κοινωνίας. 

Μέ μιά λέξη, μας κατηγοράτε γιατί θέλουμε νά καταργή
σουμε τή δικιά σας ίδιοχτησία. Ναι, αύτό θέλουμε. 

'Από τή στιγμή πού ή Εργασία δέ θά μπορεί πιά νά μετα
τρέπεται σέ κεφάλαιο, σέ χρήμα, σέ γαιοπρόσοδο, μέ μιά 
λέξη, σέ κοινωνική δύναμη πού μπορεί νά μονοπωληθεΐ, δη
λαδή άπό τή στιγμή πού ή άτομική ίδιοχτησία δέ θά μπορεί 
πιά νά μεταβάλλεται σέ άστική ίδιοχτησία, άπ 'αύτήν τή 
στιγμή διακηρύχνετε ότι καταργείται τό άτομο. 

"Ομολογείτε λοιπόν πώς μέ τή λέξη άτομο δέν Εννοείτε 
παρά μονάχα τόν άστό, μονάχα τόν άστό Εδιοχτήτη. Κι αΒ»τό 
τό άτομο πρέπει πραγματικά νά Εξαλειφθεί. 

Ό κομμουνισμός δέν άφαιρεϊ άπό κανένα τή δυνατό-
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τητα νά Ιδιοποιείται κοινωνικά προϊόντα. Αφαιρεί μόνο 
τή δυνατότητα νά υποδουλώνει μέ τήν Ιδιοποίηση αύτη τήν 
ξένη έργασία. 

'Αντέταξαν ότι μέ τήν κατάργηση της άτομικής ίδ ιοχτη-
σίας θά σταματήσει κάθε δραστηριότητα καί ότι θά έπικρα-
τήσει μιά γενική τεμπελιά. 

Ά ν ήταν έτσι, τότε άπό πολύν καιρό ή αστική κοινωνία θά 
χανόταν άπό τήν άδράνεια, άφου αύτοί πού δουλεύουν σ" 
αύτήν δέν κερδίζουν τίποτα, κι αύτοί πού κερδίζουν δέ δου
λεύουν. "Ολος αύτός ό συλλογισμός καταλήγει στήν ταυτολο
γία, ότι δέ θά υπάρχει πιά μισθωτή έργασία, μόλις θά πάψει 
νά υπάρχει πιά κεφάλαιο. 

"Ολες οί άντιρήσεις πού στρέφονται ενάντια στόν κομ
μουνιστικό τρόπο ιδ ιοποίησης καί παραγωγής των ύλικών 
προϊόντων, έπεχτάθηκαν έπίσης καί ένάντια στήν Ιδιοποίη
ση καί στήν παραγωγή των προϊόντων τής πνευματικής Εργα
σίας. "Οπως γιά τόν άστό ή κατάργηση τής ταξικής ίδιοχτη-
σίας σημαίνει τήν κατάργηση τής ίδιας τής παραγωγής, 
έτσι καί ή κατάργηση τής ταξικής μόρφωσης είναι γΓαύτόν 
ταυτόσημη μέ τήν κατάργηση τής μόρφωσης γενικά. 

Ή μόρφωση, πού ό άστός κλαίει τό χαμό της, σημαίνει 
γιά τήν τεράστια πλειοψηφία τή μετατροπή της σέ έξάρτημα 
τής μηχανής. 

Μή λογομαχείτε όμως μαζί μας, δταν άναμετράτε τήν κα
τάργηση τής άστ ικής ίδ ιοχτησίας μέ τίς άστικές σας άντι-
λήψεις γιά λευτεριά, πολιτισμό, δίκαιο κλπ. Οί ίδιες οί 
ιδέες σας είναι προϊόντα τών άστικών σχέσεων παραγωγής 
καί ίδ ιοχτησίας, όπως καί τό δίκαιό σας είναι ή θέληση 
τής τάξης σας πού άναγορεύτηκε σέ νόμο, θέληση πού τό 
περιεχόμενο της καθορίζεται άπό τίς ύλικές συνθήκες ύπαρξης 
τής τάξης σας. 

Μαζί μ ' όλες τίς κυρίαρχες τάξεις πού Εξαφανίστηκαν συμ
μερίζεστε καί σεϊς τή συμφεροντολογική άντ ίληψη, σύμφωνα 
μέ τήν όποία μετατρέπετε τίς σχέσεις σας παραγωγής καί ίδιο-
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χτησίας , από σχέσεις ιστορικές καί παροδικές μέσα στην 
πορεία της παραγωγής, σέ αιώνιους φυσικούς καί λογικούς 
νόμους. Αυτό πού παραδέχεστε γιά τήν αρχαία ίδιοχτησία, αύτό 
πού παραδέχεστε γιά τή φεουδαρχική ίδ ιοχτησία δέ μπορείτε νά 
τό παραδεχτείτε γιά τήν άστική ίδιοχτησία. 

Κατάργηση τής οικογένειας! "Ακόμα καί οί πιό ριζο
σπάστες άγαναχτούν γ Γ α ύ τ ή τήν Επαίσχυντη πρόθεση των 
κομμουνιστών. 

Πάνω σέ ποιά βάση στηρίζεται ή σημερινή , ή άστική 
οικογένεια; Πάνω στό κεφάλαιο, πάνω στό άτομικό κέρδος. 
Ή οικογένεια αυτή στήν ολωσδιόλου αναπτυγμένη μορφή 
της ύπάρχει μονάχα γιά τήν άστική τάξη . "Εχει όμως τό 
συμπλήρωμά της στήν άναγκαστική έλλειψη τής οικογένειας 
γιά τόν προλετάριο καί στη δημόσια πορνεία. 

Ή άστική οικογένεια εξαλείφεται φυσικά μαζί μέ τήν 
εξάλειψη αυτού τού συμπληρώματος της, καί τό ένα όσο καί 
τό άλλο εξαφανίζονται μαζί μέ τήν εξαφάνιση τού κεφαλαίου. 

Μας κατηγοράτε γιατί θέλουμε νά καταργήσουμε τήν εκμε
τάλλευση τών παιδιών άπ ' τούς γονείς τους; Τό όμολογού-
με αύτό τό έγκλημα. 

Μδς λέτε όμως οτι καταργούμε τίς πιό προσφιλείς σχέ
σεις άντικατασταίνοντας τή σπιτική άνατροφή μέ τήν κοινω
νική ανατροφή. 

Καί μήπως καί ή δική σας άνατροφή δέν καθορίζεται 
ά π ' τ ή ν κοινωνία; Μήπως δέν καθορίζεται άπό τίς κοινωνι
κές συνθήκες μέσα στίς όποιες ανατρέφετε τά παιδιά σας μέ 
τήν άμεση ή έμμεση άνάμιξη τής κοινωνίας, μέ τό σχολε ιό 
κλπ; Τήν Επίδραση τής κοινωνίας στήν άνατροφή δέν τήν 
Εφευρίσκουν οί κομμουνιστές, μόνο πού άλλάζουν τό χαρακτή
ρα της, άποσποΰν τήν άνατροφή άπό τήν έπίδραση τής κυ
ρίαρχης τάξης. 

Οί άστικές φλυαρίες γιά τήν οικογένεια καί τήν άνατρο
φή, γιά τίς προσφιλείς σχέσεις τών γονιών μέ τά παιδιά, 
γίνονται τόσο πιό άηδιαστικές, δσο περισσότερο, Εξαιτίας 
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τής μεγάλης βιομηχανίας, σπάνε ό'λοι οί οικογενειακοί δεσμοί 
γιά τούς προλετάριους καί τά παιδιά μεταβάλλονται σέ άπλά 
είδη του εμπορίου καί σέ όργανα έργασίας. 

Μά έσεϊς οί κομμουνιστές θέλετε νά φέρετε την κοινο
χτημοσύνη των γυναικών, φωνάζει «έν χορώ» όλόκληρη ι* 
άστική τάξη. 

Ό άστός βλέπει στη γυναίκα του ένα άπλό έργαλεϊο πα
ραγωγής. Α κ ο ύ ε ι νά λένε πώς τά έργαλεΐα παραγωγής πρό
κειται νά τά εκμεταλλεύονται άπό κοινού καί φυσικά δέ 
μπορεί νά σοφιστεί τίποτα άλλο, παρά ότι ή μοίρα τής κόινο-
χτημοσύνης θά βρει καί τίς γυναίκες. 

Δέν υποπτεύεται κάν, πώς πρόκειται άκριβώς νά καταρ
γηθεί ή θέση τής γυναίκας σάν άπλό έργαλεϊο παραγω
γής-

Κατά τά άλλα, δέν ύπάρχει τίποτα πού νά ε ίναι ·π ιό γε
λοίο άπό τήν ύπερηθική φρίκη πού προκαλεί στούς άστούς 
μας ή δήθεν έπίσημη κοινοχτημοσύνη των γυναικών άπό τούς 
κομμουνιστές. Οί κομμουνιστές δέν έχουν άνάγκη νά καθιε
ρώσουν τήν κϋΐνοχτημοσύνη τών γυναικών: αύτή υπήρχε σχε
δόν πάντα. 

Οί άστοί μας, μή όντας ευχαριστημένοι ά π ' τ ό γεγονός 
ότι έχουν στή διάθεσή τους τίς γυναίκες καί τίς θυγατέρες 
τών εργατών τους, χωρίς κάν νά γίνεται λόγος γιά τήν έπί
σημη πορνεία, βρίσκουν μιάν ιδιαίτερη εύχαρίστηση νά ξε
λογιάζουν ό ένας τή γυναίκα του άλλου. 

Ό άστικός γάμος είναι στην πραγματικότητα ή κοινο
χτημοσύνη τών παντρεμένων γυναικών. Τό πολύ-πολύ Οά 
μπορούσαν νά κατηγορήσουν τούς κομμουνιστές ότι θέλουν 
στή θέση μιας υποκριτικά σκεπασμένης κοινοχτημοσύνης 
ιών γυναικών νά βάλουν μιά έπίσημη, άνοιχτόκαρδη κοινο
χτημοσύνη τών γυναικών. Κατά τά άλλα είναι αυτονόητο πώς 
μέ τήν κατάργηση τών σημερινών σχέσεων παραγωγής εξα
φανίζεται καί ή κοινοχτημοσύνη τών γυναικών πού άπορέει 
άπό αύτές, δηλαδή ή έπίσημη καί ή άνεπίσημη πορνεία. 
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Α κ ό μ α κατηγόρησαν τούς κομμουνιστές ότι θέλουν τάχα 
νά καταργήσουν τήν πατρίδα, τήν Εθνότητα. 

Οί Εργάτες δέν έχουν πατρίδα. Δέ μπορεί νά τους πά
ρεις αυτό που δέν έχουν. Μά μιά και τό προλεταριάτο πρέ
πει πρώτα νά καταχτήσει τήν πολιτική Εξουσία, νά άνυψώ-
θεί σέ εθνική τάξη 1 , νά συγκροτηθεί τό ίδ ιο σάν έθνος, 
είναι καί τό ΐδιο έπίσης έθνικό, αν και σέ καμιά περίπτωση 
μέ τήν έννοια τής άστικής τάξης. 

Οί εθνικοί χωρισμοί καί οί έθνικές άντιθέσεις ανάμεσα 
στούς λαούς Εξαφανίζονται ολο καί περισσότερο μέ τήν άνά-
πτυξη τής άστικής τάξης, μέ τήν Ελευθερία τοΰ έμπορίου, 
μέ τήν παγκόσμια άγορά, μέ τήν όμοιομορφία τής βιομη
χανικής παραγωγής καί τών συνθηκών ζωής πού άντιστοι-
χοΰν σ 'αύτήν . 

Ή κυριαρχία τού προλεταριάτου θά τούς Εξαφανίσει άκό-
μα πιό γρήγορα. Ή κοινή δράση του, τουλάχιστον στις 
πολιτισμένες χώρες, άποτελεϊ έναν άπό τούς πρώτους όρους 
τής άπελευθέρωσής του. 

Στό βαθμό πού θά καταργείται ή Εκμετάλλευση τού Ενός 
άτομου άπό τό άλλο , θά καταργείται καί ή Εκμετάλλευση 
τοΰ Ενός Εθνους άπό τό άλλο. 

Μαζί μέ τήν Εξάλειψη τής αντίθεσης τών τάξεων στό 
εσωτερικό τών έθνών, Εξαλείφεται ή Εχθρική στάση τών 
Εθνών μεταξύ τους. 

Οι κατηγορίες ένάντια στόν κομμουνισμό πού γίνονται 
γενικά άπό θρησκευτική, φ ιλοσοφική καί ιδεολογική σκοπιά 
δέν άξίζουν νά συζητηθούν διεξοδικά. 

Χρειάζεται μήπως μεγάλη νοημοσύνη γ ιά νά καταλάβει 
κανείς ότι μαζί μέ τις συνθήκες ζωής τών άνθρώπων, μαζί 
μέ τις κοινωνικές τους σχέσεις , μαζί μέ τήν κοινωνική τους 
ύπαρξη, άλλάζουν καί οί παραστάσεις, οι άντιλήψεις καί 
οί Εννοιες τους, μέ μιά λέξη άλλάζει καί ή συνείδηση τους; 

I . Στήν αγγλική Εκδοοη τοϋ 1888 άντίς: «νά άνυψωθεϊ σέ εθνική τάξη-, 
έχει: «νά άνυψωθεϊ σέ ήγέτιδα τάξη του έβνους-. (Σημ. Σύντ.). 
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Τί άλλο δείχνει ή ιστορία των ιδεών, «αρά ότι ή πνευ
ματική παραγωγή μεταβάλλεται μαζί μέ τήν Ολική παραγω
γή; Οί κυρίαρχες ιδέες μιας εποχής ήταν πάντα μονάχα οί 
ιδέες τής κυρίαρχης τάξης. 

Μιλάνε γιά ίδέες που έπαναστατοΟν μιάν ολόκληρη κοι
νωνία. Μ ' α ύ τ ό έκφράζουν μονάχα τό γεγονός, ότι μέσα στήν 
παλιά κοινωνία σχηματίστηκαν τά στοιχεία μιάς νέας κοινω
νίας, ότι μέ τή διάλυση τών παλιών συνθηκών τής ζωής 
συμβαδίζει ή διάλυση τών παλιών ιδεών. 

"Οταν ό άρχαϊος κόσμος βρισκόταν στή δύση του, οί 
παλιές θρησκείες ν ικήθηκαν άπό τή χριστ ιανική θρησκεία. 
"Οταν στό 18ο αιώνα οί χριστιανικές ιδέες ύπόκυψαν στις 
ίδέες του διαφωτισμού, ή φεουδαρχική κοινωνία πάλαιβε γιά 
ζωή και θάνατο μέ τήν αστική τάξη πού ήταν τότε έπανα-
στατική. Οί ίδέες τής ελευθερίας τής συνείδησης και τής 
θρησκείας έκφράζανε μονάχα τήν κυριαρχία τού ελεύθερου 
συναγωνισμού στό πεδίο τής συνείδησης 1 . 

«Μά», Θά μας ποΰν, «οί θρησκευτικές, ήθικές, φιλοσοφι
κές, πολιτικές, νομικές ίδέες κλπ, έχουν βέβαια άλλάξει μέσα 
στήν πορεία της ιστορικής έξέλιξης. "Ομως ή θρησκεία, ή 
ήθική, ή φιλοσοφία, ή πολιτ ική, τό δίκαιο διατηρούνται 
πάντα μέσα σ ' α ύ τ ή τήν άλλαγή. 

' Υπάρχουν άκόμα αιώνιες άλήθειες, όπως ή έλευθερία, 
ή δικαιοσύνη κλπ, πού είναι κοινές σ ' ο λ ε ς τις κοινωνικές 
καταστάσεις. Ό κομμουνισμός όμως καταργεί τις αιώνιες 
άλήθειες, καταργεί τή θρησκεία, τήν ήθική, άντί νά άνανεώ-
σει τή μορφή τους, αντιφάσκει επομένως μέ όλες τίς προη
γούμενες ιστορικές έξελίξεις». 

Σέ τί συνοψίζεται αύτή ή κατηγορία; Ή ιστορία όλης 
τής ώς τά τώρα κοινωνίας κινήθηκε μέσα σέ ταξικές άντι-

I. Στις κατοπινές εκδόσεις του Μανιφέστου, άπό τή γερμανική έκδοση 
τοϋ 1872 καί δώ. άντί .·στό πεδίο τής σ υ ν ε ί δ η σ η ς - , έχει: ·<στό πεδίο τής 
γνώσης·· . (Σημ. Σίιντ.). 
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θέσεις, πού στις διάφορες εποχές διαμορφώνονταν διαφορε
τικά. 

Μά οποιαδήποτε μορφή κι άν πήραν, ή εκμετάλλευση 
του ενός μέρους τής κοινωνίας άπό τό άλλο, είναι ενα γεγο
νός κοινό σ ' όλους τούς προηγούμενους αιώνες. ΓΓαύτό δέν 
είναι καθόλου έκπληχτικό, ό'τι ή κοινωνική συνείδηση όλων 
των αιώνων, παρ 'ολες τις διαφορές καί παρ 'όλες τις ποικι
λίες, κινείται μέσα σέ όρισμένες κοινές μορφές, σέ τέτιες 
μορφές, όπως είναι οί μορφές τής συνείδησης, πού θά διαλυ
θούν όλοκληρωτικά μονάχα μέ τήν πλέρια έξαφάνιση τής 
ταξικής άντίθεσης. 

"Η κομμουνιστική Επανάσταση άποτελεϊ τήν πιό ριζική 
ρήξη μέ τις πατροπαράδοτες σχέσεις ίδ ιοχτησίας. Δέν είναι 
καθόλου έκπληχτικό ότι στήν πορεία τής άνάπτυξής της ξεκό
βει μέ τόν πιό ριζικό τρόπο μέ τίς πατροπαράδοτες ιδέες. 

Μά ας αφήσουμε τώρα τίς άντιρήσεις τής άστικής τά
ξης ένάντια στόν κομμουνισμό. 

Είδαμε κιόλας πιό πάνω, δτι τό πρώτο βήμα στήν έργα-
τική έπανάσταση είναι ή άνύψωση τοΰ προλεταριάτου σέ κυ
ρίαρχη τάξη, ή κατάχτηση τής δημοκρατίας. 

Τό προλεταριάτο θά χρησιμοποιήσει τήν πολιτική του 
κυριαρχία γιά ν"άποσπάσει βαθμιαία άπό τήν άστική τάξη 
όλο τό κεφάλαιο, γιά νά συγκεντρώσει όλα τά έργαλεϊα πα
ραγωγής στά χέρια τσϋ κράτους, δηλαδή τοΰ προλεταριάτου 
πού είναι όργανωμένο σάν κυρίαρχη τάξη, καί γιά νά αύξή-
σει όσο τό δυνατό πιό γρήγορα τή μάζα τών παραγωγικών 
δυνάμεων. 

Αύτό, φυσικά, στήν άρχή μπορεί νά γίνει μονάχα μέ 
δεσποτικές Επεμβάσεις στό δικαίωμα τής ίδιοχτησίας καί στις 
άστικές σχέσεις παραγωγής, δηλαδή μέ μέτρα πού οικονο
μικά φαίνονται άνεπαρκή καί άστήριχτα, άλλά πού στήν 
πορεία τοΰ κινήματος ξεπερνοΰν τόν Εαυτό τους καί γίνονται 
άναπόφευκτα τό μέσο γιά νά ανατραπεί όλόκληρος ό τρόπος 
παραγωγής. 
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Αύτά τα μέτρα, φυσικά, θά είναι διαφορετικά άνάλογα μέ 
τις διάφορες χώρες. 

Ω σ τ ό σ ο , γιά τίς πιό προχωρημένες χώρες θά μπορούν 
νά μπουν σέ εφαρμογή, σχεδόν παντού, τά παρακάτω μέτρα: 

1. — Α π α λ λ ο τ ρ ί ω σ η τής γαιοχτησίας και χρησιμοπο ίη
ση της γαιοπροσόδου, γιά νά άντιμετωπισθοΰν οί κρατικές 
δαπάνες. 

2. — Γερή προοδευτική φορολογία. 
3. — Κατάργηση του κληρονομικού δικαίου. 
4. — Κατάσχεση τής περιουσίας όλων τών φυγάδων και 

τών στασιαστών. 
5. •— Συγκέντρωση τής πίστης στά χέρια του κράτους, 

μέ μιά έθνική τράπεζα, πού τά κεφάλαιά της θά άνήκουν 
στό κράτος καί πού θάχει άποκλειστικό μονοπώλιο. 

6. — Συγκέντρωση στά χέρια τού κράτους όλων τών 
μέσων μεταφοράς. 

7. — Αύξηση τού αριθμού τών έθνικών έργοστασίων καί 
τών έργαλείων παραγωγής. Ε κ χ έ ρ σ ω σ η καί βελτίωση τών 
γαιών, σύμφωνα μ Ένα γενικό σχέδιο. 

8. — "Ιση ύποχρεωτική δουλιά γιά όλους. * Οργάνωση 
βιομηχανικών στρατών, ιδιαίτερα γιά τή γεωργία. 

9. —Συνδυασμός τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας. Μέτρα 
πού τείνουν στό νά εξαφανίσουν βαθμιαία τήν άντίθεση' άνά-
μεσα στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο. 

10. — Δημόσια καί δωρεάν Εκπαίδευση γιά όλα τά παιδιά. 
Κατάργηση τής δουλιας τών παιδιών στά Εργοστάσια μέ τή 
σημερινή της μορφή. Συνδυασμός τής Εκπαίδευσης μέ τήν 
ύλική παραγωγή κλπ, κλπ. 

"Οταν στήν πορεία τής ΕξΕλιξης θάχουν Εξαφανιστεί οί 
ταξικές διακρίσεις , κι ΰταν θάχει συγκεντρωθεί όλη ή παρα-

| . Στις κατοπινές γερμανικές εκδόσεις , α π ό τήν έκδοση τοϋ 1872 καί δω, 
άντίς: «αντίθεση·· . Εχει: "διάκριση». (Σημ. Σύντ.). 
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γωγή στά χέρια των οργανωμένων ατόμων, τότε ή δημόσια 
έξουσία θά χάσει τόν πολιτικό της χαρακτήρα. Ή πολιτική 
εξουσία, στήν ούσία της , είναι ή οργανωμένη βία μιάς τάξης 
γ ιά τήν καταπίεση μιας άλλης. 

"Οταν τό προλεταριάτο στήν πάλη του ένάντια στήν 
άστική τάξη, συγκροτείται άναγκαστικά σέ τάξη, οταν γ ί 
νεται μέ μιά έπανάσταση κυρίαρχη τάξη και, σάν κυρίαρχη 
τάξη, καταργεί βίαια τις παλιές σχέσεις παραγωγής, τότε, 
μαζί μ "αυτές τίς σχέσεις παραγωγής, καταργεί τούς ορούς 
ύπαρξης τής ταξικής αντίθεσης, των τάξεων γενικά 1 καί έτσι 
και τήν ίδια τή δικιά του κυριαρχία σάν τάξη. 

Στήν θέση τής παλιάς άστικής κοινωνίας, μέ τίς τάξεις 
καί τίς ταξικές της άντιθέσεις έρχεται μιά ένωση όπου ή 
έλεύθερη άνάπτυξη του καθενός είναι ή προϋπόθεση γιά τήν 
έλεύθερη άνάπτυξη όλων. 

ill 

Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

I. Ο ΑΝΤίΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

α) Ό φεουδαρχικός σοσιαλισμός 

Ή γαλλική καί ή αγγλική αριστοκρατία ά π ' τ ή ν ιδία τήν 
ιστορική της θέση ήταν προορισμένη νά γράφει λιβέλλους 

I. Στις κατοπινές γερμανικές έκδόσεις . από τήν έκδοοη τοϋ IΗ72 καί δώ, 
άντίς; «των τάξεων γ ε ν ι κ ά - , έχει: «τίς τάξεις γενικά». 
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ενάντια στή σύγχρονη άστική κοινωνία. Στη γαλλ ική Επα
νάσταση τού "Ιούλη τοΰ 1830, στό αγγλικό κίνημα γιά τήν 
κοινοβουλευτική μεταρύθμιση, ή άριστοκρατία υπόκυψε γιά 
μιά άκόμα φορά στό μισητό νεόπλουτο. Δέ μπορούσε πιά νά 
γίνεται λόγος γιά μιά σοβαρή πολιτ ική πάλη. Μονάχα ή 
φιλοσοφική πάλη τής άπόμεινε. 

Μά καί στόν τομέα τής φιλολογίας είχε γίνει αδύνατη 
ή παλιά φρασεολογία τής έποχής τής παλινόρθωσης 1 . Ή 
άριστοκρατία γιά νά προκαλέσει συμπάθειες έπρεπε νά παρα
βλέψει φαινομενικά τά δικά της συμφέροντα καί νά διατυ
πώσει τό κατηγορητήριο της Ενάντια στήν άστική τάξη μο
νάχα πρός τό συμφέρον τής εκμεταλλευόμενης Εργατικής τά
ξης. "Ετσι άπολάμβανε τήν ικανοποίηση ότι μπορούσε ν" 
άπευθύνει λιβέλλους Ενάντια στό νέο αφεντικό της καί νά 
τού ψιθυρίζει στ 'αύτ ί λίγο-πολύ μαύρες προφητείες. 

"Ετσι γεννήθηκε ό φεουδαρχικός σοσιαλισμός, μισός ίερε-
μιάδα, μισός λίβελλος, μισός αντίλαλος ά π ' τ ό παρελθόν, μι
σός άπειλή γιά τό μΕλλον, κάποτες χτυπώντας κατάστηθα 
τήν άστική τάξη μέ π ικρόχολη , πνευματική, σαρκαστική κρι
τική, μά πού φαινόταν πάντα κωμικός μέ τήν όλοκληρω-
τική άνικανότητά του νά κατανοήσει τήν πορεία τής σύγχρο
νης ιστορίας. 

Γιά νά πάρουν μαζί τους τό λαό, άνέμιζαν γιά σημαία 
τόν προλεταριακό σάκκο τής επαιτείας. Κάθε φορά όμως 
πού ό λαός τούς άκολουθούσε έβλεπε άπό πίσω τους τά παλιά 
φεουδαρχικά οίκόσημα καί σκόρπιζε ξεσπάζοντας σέ βροντερά 
ανευλαβή, γέλια. 

1. Δέν εννοούμε τήν αγγλική παλινόρθωση του 1860-1869, α λ λ ά τή 
γαλλική περίοδο ιής παλινόρθωσης τοΰ 1814-1830. (Σημείωση τον Έν/κΐλς 
στήν άγγλική Ικδοοη τοΰ 1888). 
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Ένα μέρος από τούς γάλλους νομιμόφρονες 1 και ή «Νέα 
Αγγλ ία · · - πρόσφεραν στόν κόσμο αυτό τό θέαμα. 

"Οταν οί φεουδάρχες άποδείχνουν ότι ό φεουδαρχικός τρό
πος Εκμετάλλευσης ήταν άλλιώς διαμορφωμένος άπό τόν άστι-
κό. τότε ξεχνούν μονάχα ένα πράγμα, ότι αύτοί ασκούσαν 
τήν εκμετάλλευση μέσα σέ ολότελα διαφορετικές καταστά
σεις και συνθήκες που έχουν ξεπεραστεί σήμερα. "Οταν άπο
δείχνουν 6τι κάτω άπό τήν κυριαρχία τους δεν ϋπήρχε τό 
σύγχρονο προλεταριάτο, ξεχνούν μόνο ότι ή σύγχρονη αστι
κή τάξη ήταν ϊσα-ϊσα ένας άναγκαίος γόνος τοΰ δικού τους 
κοινωνικού καθεστώτος. 

Κατά τά άλλα αποσιωπούν τόσο λίγο τόν άντιδραστικό 
χαρακτήρα της κριτικής τους, πού ή κύριά τους κατηγορία 
ενάντια στην αστική τάξη είναι άκριβώς ότι στό καθεστώς της 
άναπτύσσεται μιά τάξη πού θά τινάξει στόν αέρα όλο τό 
παλιό κοινωνικό καθεστώς. 

Κατηγορούν τήν άστ ική τάξη γιά κάτι παραπάνω, τήν 
κατηγορούν ότι δημιουργεί ένα επαναστατικό προλεταριάτο 
καί όχι ένα προλεταριάτο γενικά. 

ΓΓαύτό, στήν πολιτ ική πραχτική συμμετέχουν σ ' ό λ α τά 
μέτρα βίας ένάντια στήν έργατική τάξη. Και στήν καθημε
ρινή ζωή τους, παρ"όλη τή φουσκωμένη φρασεολογία τους. 
καταδέχονται νά μαζεύουν τά χρυσά μήλα 1 καί νά έμπο-

1, Νομιμόφρονες, κόμμα των ευγενών μεγαλογαιοχτημόνων , οπαδοί τής 
παλινόρθωσης της δυναστείας τών Βουρβώνων ο τ ή Γαλλία. (Σημ. Σύντ.). 

2, Ή -Νέα Ά/γλία-, ένας κύκλος άπό άγγλους αριστοκράτες , πολιτι
κό» ς καί συγγραφείς , πού π ρ ο σ χ ώ ρ η σ α ν σ τ ό Συντηρητικό Κόμμα. "Ονο
μαστοί ίκπρόσωποι τή~ς «Νέας Αγγλίας™ ήταν ό Ν ι ι σ ρ α έ λ ι . ό Γόμας 
Κάρλαϊλ κ.ά. (Σημ. Σύντ.). 

3, Στήν άγγλική έκδοση του Ι8Κ8 ύστερα άπό τίς λέξεις: «χρυσά μ ή λ α » , 
προστέθηκαν οί λέξεις; - π ο ύ π έ ο α ν άπό ι ό δέντρο της β ιομηχανίας» . (Σημ. 
Σύντ.). 
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ρεύονται και ν"άνταλλάσουν την πίστη, τόν έρωτα και την 
τ ιμή, μέ μαλλί, κοκκινογούλια καί ρακί 1 . 

Κι όπως ό παπάς καί ό φεουδάρχης βάδιζαν πάντα χέρι 
μέ χέρι, Ετσι καί ό παπαδίστικος σοσιαλισμός βαδίζει χέρι 
μέ χέρι μέ τό φεουδαρχικό σοσιαλισμό. 

Δέν υπάρχει πιό εύκολο πράγμα από τό νά δόσεις Ενα 
σοσιαλιστ ικό Επίχρισμα στό χριστιανικό ασκητισμό. Μήπως 
ό χριστιανισμός δέν καταφέρθηκε κι Ενάντια στήν ατομική 
ίδιοχτησία, ένάντια στό γάμο. Ενάντια στό κράτος; Μήπως 
στή θέση τους δεν κήρυττε τήν αγαθοεργία καί τή ζητια
νιά, τήν άγαμία καί τή θανάτωση τής σάρκας, τό μοναχικό 
βίο καί τήν Εκκλησία; Ό χρ ιστ ιαν ικός 2 σοσιαλισμός δέν 
είναι παρά ό αγιασμός πού μ 'αύτόν ό παπάς εύλογει τή φούρ
κα του αριστοκράτη. 

β) Ό μικροαστικός σοσια).ισμός 

Ή φεουδαρχική αριστοκρατία δέν είναι ή μοναδική τάξη 
πού γκρεμίστηκε άπό τήν άστική τάξη, δέν είναι ή μονα
δική τάξη πού οί συνθήκες τής ζωής της μαραίνονταν καί 
σβήνανε μέσα στή σύγχρονη άστική κοινωνία. Οί Ελεύθεροι 

1. Αύτό άφυρα κυρίως τή Γερμανία, ό π ο υ οί ευγενείς τής ύπαίβρου καί οί 
γ ιούνγκερ εκμεταλλεύονται Ενα μεγάλο μέρος άπό τά χτήματα τους γ ι ά δ ι κ ό 
τους λογαριασμό καί μέ τή βοήθεια Επιστατών, ένώ π α ρ ά λ λ η λ α είναι 
παραγωγοί ζάχαρης άπό τεύτλα καί ρακιού άπό πατάτες. Οί πλουσιότερο ι 
άγγλοι αριστοκράτες δέν ξ έπεσαν ακόμα τόσο πολύ , μά κι αύτοί άκόμα 
ςέρουν πώς μπορεί νά Εξουδετερώνει κανείς τήν πτώση τής γ α ι ο π ρ ο σ ό δ ο υ 
μέ τήν προσφορά τοϋ όνόματός του σ έ λ ίγο -πολύ ά μ φ ί β ο λ η ς ποιότητας 
ιδρυτές μετοχικών Εταιριών. (Σημείωση roß "Ενγκελς αιήν αγγλική Ικδοση 
τοϋ ISSU). 

2. Στις Εκδόσεις τοϋ 1872, τοϋ 1883 καί τοϋ 1890 υπάρχει ή λ έ ξ η : 
«χριστιανικός» . Στις εκδόσε ις τοϋ 1848 σ τ ή θ έ σ η της υπάρχει ή λΕξη: 
«άγιος». (Σημ. Σύντ,). 
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αστοί καί ή μικρή αγροτική τάξη του μεσαίωνα ήταν οί 
πρόδρομοι τής σύγχρονης άστικής τάξης. Στίς χώρες πού 
είναι βιομηχανικά καί Εμπορικά λιγότερο άναπτυγμΕνες, αύτη 
ή τάξη έξακολουθεϊ νά φυτοζωεΐ πλάι στήν άστ ική τάξη 
πού άναπτύσσεται. 

Στίς χώρες όπου άναπτύχθηκε ό σύγχρονος πολιτισμός, 
διαμορφώθηκε μιά καινούργια τάξη μικροαστών, πού ταλαντεύ
εται ανάμεσα στό προλεταριάτο καί στήν άστ ική τάξη καί 
πού σάν συμπληρωματικό κομάτι τής άστικής κοινωνίας ξα
ναδημιουργείται πάντα ά π ' τ ή ν άρχή , πού τά μέλη της 1 όμως 
Εκσφενδονίζονται διαρκώς πρός τά κάτω, πρός τό προλε
ταριάτο, καί πού άκόμα, μέ τήν άνάπτυξη τής μεγάλης βιο
μηχανίας, βλέπουν νά πλησιάζει ή στιγμή πού θά εξαφανι
στούν όλότελα σάν αυτοτελές τμήμα τής σύγχρονης κοινω
νίας καί θά άντικατασταθούν στό εμπόριο, στή μανιφακτού-
ρα καί στή γεωργία, μέ Επιστάτες καί υπηρέτες. 

Σε χώρες όπως στή Γαλλία, όπου ή άγροτική τάξη άπο-
τελεί πολύ περισσότερο άπό τό μισό του πληθυσμού, ήταν 
φυσικό οί συγγραφείς, πού πήγαιναν μαζί μέ τό προλεταριά
το Ενάντια στήν άστ ική τάξη, νά χρησιμοποιήσουν στήν 
κριτική τους γιά τό άστικό καθεστώς τό μικροαστικό καί μι-
κροαγροτικό μέτρο καί νά πάρουν τό μέρος των έργατών 
άπό τή μικροαστική σκοπιά. "Ετσι διαμορφώθηκε ό μικρο
αστικός σοσιαλισμός. Ό Σισμόντι είναι ό άρχηγός αύτής 
τής φιλολογίας, όχ ι μονάχα γιά τή Γαλλία, άλλά καί γιά 
τήν "Αγγλία. 

"Ο σοσιαλισμός αύτός άνάλυσε μέ πολύ μεγάλη όξύνοια 
τίς άντιφάσεις πού ύπάρχουν στίς σύγχρονες σχέσεις παρα
γωγής. Ξεσκέπασε τίς υποκριτικές άπολογίες των οικονομο
λόγων. "Απόδειξε με άδιάψευστο τρόπο τά καταστροφικά 
άποτελέσματα τών μηχανών καί τού καταμερισμού τής Εργα
σίας, τή συγκέντρωση των κεφαλαίων καί τής γαιοχτησίας, 
τήν υπερπαραγωγή, τίς κρίσεις, τόν άναγκαστικό άφανισμό 
τών μικροαστών καί τών άγροτών, τήν άθλιότητα τού προλετα-
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ριάτου, την αναρχία στήν παραγωγή, τή χτυπητή δυσανα
λογία στήν κατανομή του πλούτου, τόν Εξοντωτικό βιομη
χανικό πόλεμο ανάμεσα στά Εθνη, τή διάλυση των παλιών 
Εθίμων, των παλιών οικογενειακών σχΕσεων, των παλιών Εθνο
τήτων. 

Ω σ τ ό σ ο , στό θετικό του περιεχόμενο, ό σοσιαλισμός 
αυτός, θέλει είτε ν 'άποκαταστήσει τά παλιά μέσα παραγω
γής και άνταλλαγής και μαζί τους τις παλιές σχέσεις ίδιο-
χτησίας και τήν παλιά κοινωνία, εϊτε νά κλείσει ξανά μέ τή 
βία τά σύγχρονα μέσα παραγωγής καί άνταλλαγής μέσα στά 
πλαίσια των παλιών σχέσεων ίδ ιοχτησίας, τών σχέσεων πού 
είχαν ανατιναχτεί καί πού δέ μπορούσαν παρά ν 'άνατ ινα-
χτούν άπ 'αύτά τά ίδια τά σύγχρονα μέσα παραγωγής. Καί 
στις δυό περιπτώσεις ό σοσιαλισμός αύτός είναι ταυτόχρονα 
καί αντιδραστικός καί ούτοπικός. 

Συντεχνιακό καθεστώς γιά τή βιομηχανία καί πατριαρχική 
οικονομία γιά τήν άγροτική οικονομία, αύτή είναι ή τελευ
ταία του λέξη. 

Στήν παραπέρα ΕξΕλιξή της ή τάση αύτή κατάντησε μιά 
δειλή άποχαύνωση' . 

γ) Ό γερμανικός ή ό «Αληθινός» σοσιαλισμός 

Ή σοσιαλιστική καί κομμουνιστική φιλολογία τής Γαλ
λίας πού γεννήθηκε κάτω άπό τήν πίεση τής κυρίαρχης άστι-
Κής τάξης, καί πού είναι ή φιλολογική έκφραση τής πάλης 

I. Στήν αγγλική Εκδοση τον 1888 αντί: «Στήν παραπέρα έξέλ ιξή της ή 
τάση αύτή κατάντησε μιά δειλή άποχαύναίση··, έχει : «Τελικά, δταν τά 
σ κ λ η ρ ο τ ρ ά χ η λ α ιστορικά γεγονότα Εδιωξαν κάθε μέθη αυταπάτης, ή μορφή 
αύτή τοϋ σοσιαλισμοΟ έκφυλίστηκε σέ μιάν οικτρή άποχαύνωση» . (Σημ. 
Σύντ.). 
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ενάντια σ ' α ύ τ ή τήν κυριαρχία, μεταφέρθηκε στη Γερμανία 
σέ έποχή πού ή άστική τάξη μόλις άρχιζε τόν άγώνα της 
ένάντια στό φεουδαρχικό άπολυταρχισμό. 

Γερμανοί φιλόσοφοι, μισοφιλόσοφοι καί ώραιολόγοι ρίχτη
καν άχόρταγα πάνω σ ' α ύ τ ή τη φιλολογία καί ξέχασαν άκρι-
βώς ότι μέ τήν εισαγωγή αύτών των έργων ά π ' τ ή Γαλλία 
στή Γερμανία, δέν είχε γίνει ταυτόχρονα καί ή εισαγωγή 
των γαλλικών συνθηκών ζωής. Σχετικά μέ τίς γερμανικές 
συνθήκες, ή γαλλική φιλολογία έχασε κάθε άμεση πραχτική 
σημασία καί πήρε μιά όψη καθαρά φιλολογική. Υ π ο χ ρ ε ώ 
θηκε νά παρουσιαστεί σά μιά άργόσχολη θεωρητικολογία 
γ ιά τήν άληθινή κοινωνία 1 , γιά τήν πραγματοποίηση τής 
άνθρώπινης φύσης. "Ετσι γιά τούς γερμανούς φιλόσοφους 
του 18ου αιώνα, οί διεκδικήσεις τής πρώτης γαλλικής έπανά-
στασης είχαν μονάχα τήν έννοια ότι ήταν διεκδικήσεις του 
«πραχτικοϋ λόγου» γενικά, καί οί εκδηλώσεις τής θέλησης 
τής Επαναστατικής γαλλικής άστικής τάξης σήμαιναν σ ι ά 
μάτια τους τούς νόμους τής καθαρής θέλησης, τής θέλη
σης, τέτιας πού πρέπει νά είναι, τής άληθινά άνθρώπινης θέ
λησης. 

Ή άποκλειστική δουλιά τών γερμανών φιλολόγων ήταν 
νά εναρμονίσουν τίς νέες γαλλικές Ιδέες μέ τήν παλιά τους 
φιλοσοφική συνε ίδηση, ή καλύτερα νά άφομοιώσουν τίς γαλ
λικές ιδέες άπό τή δικιά τους τή φιλοσοφική άποψη. 

Ή άφομοίωση αύτή έγινε μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ τόν 
όποιο άφομοιώνει κανείς μιά ξένη γλώσσα, μέ τή μετάφρα
σ η . 

Είναι γνωστό πώς οί καλόγηροι σκέπαζαν μέ άνούσι-
ες ιστορίες καθολικών άγίων τά χειρόγραφα, πού πάνω τους 
ήταν γραμμένα τά κλασικά έργα τής άρχαίας ειδωλολατρικής 

1. Στίς κατοπινές έκδόσεις άηό τή γερμανική Εκδοση τοίι 1872 καί 
ύστερα, παραλείπονται οί λέξεις: «γιά τήν άληθινή κοινωνία». (Σημ. Σύντ.). 
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έποχής. Οί γερμανοί φιλόλογοι ακολούθησαν ι ό ν αντίθετο 
δρόμο σχετικά μέ τή βέβηλη γαλλική φιλολογία. Γράψανε 
τις φιλοσοφικές τους άνοησίες πίσω άπό τό γαλλικό πρωτό
τυπο. Λχ, πίσω άπό τή γαλλική κριτική των χρηματικών 
σχέσεων, γράψανε: « Α π ο ξ έ ν ω σ η της άνθρώπινης φύσης». Πί
σω άπό τή γαλλική κριτική τού άστικοΰ κράτους γράψανε: 
«Κατάργηση τής κυριαρχίας τού άφηρημένου-γενικοϋ», κλπ. 

Αύτή την ύπεισαγωγή τής φιλοσοφικής τους φρασεολο
γίας στις γαλλικές εξηγήσεις τή βαφτίσανε: «Φιλοσοφία τής 
πράξης», « Α λ η θ ι ν ό σοσιαλισμό», «Γερμανική επιστήμη τού 
σοσιαλισμού», «Φιλοσοφική δικαίωση τού σοσιαλισμού», κλπ. 

Μέ τόν τρόπο αύτό εύνουχίσανε γιά καλά τή γαλλική 
σοσιαλιστική και κομμουνιστική φιλολογία. Καί μιά πού 
αύτή ή φιλολογία στά χέρια τών γερμανών έπαψε νά Εκφρά
ζει τήν πάλη μιάς τάξης ένάντια 'σέ μιάν άλλη , ό γερ
μανός πείστηκε ο τ ί ξεπέρασε τή «γαλλική μονομέρεια» καί ότι 
Εκπροσωπούσε άντί τίς αληθινές ανάγκες, τήν άνάγκη τής 
άλήθειας, κι άνι ί τά συμφέροντα τού προλετάριου, τά συμ
φέροντα τής άνθρώπινης φύσης, του ανθρώπου γενικά, τού 
άνθρώπου πού δεν άνήκει σέ καμιά τάξη, πού δέν άνήκει 
καθόλου στήν πραγματικότητα καί πού άνήκει μονάχα στόν 
ομιχλώδη ουρανό τής φιλοσοφικής φαντασίας. 

Αύτός ό γερμανικός σοσιαλισμός, πού έπαιρνε τόσο σο
βαρά καί πανηγυρικά τίς άδέξιες μαθητικές του άσκήσεις 
καί τίς διαλαλούσε τόσο άγύρτικα, έχασε ώστόσο σιγά-σιγά 
τή σχολαστ ική του άθωότητα. 

Ό αγώνας τής γερμανικής καί ιδιαίτερα τής πρωσικής 
άστικής τάξης Ενάντια στούς φεουδάρχες καί τήν άπόλυτη 
μοναρχία, μέ μιά λέξη , τό φιλελεύθερο κίνημα, έγινε πιό 
σοβαρό. 

"Ετσι, στόν «άληθινό» σοσιαλισμό δόθηκε ή τόσο ποθη
τή εύκαιρία νά άντιπαραθέσει τίς σοσιαλιστικές διεκδική
σεις στό πολιτικό κίνημα, γιά νά ξαπολύσει τά πατροπαρά
δοτα άναθέματα Ενάντια στό φιλελευθερισμό, Ενάντια στό 
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αντιπροσωπευτικό κράτος ενάντια στόν άστικό συναγωνισμό, 
στήν άστική έλευθερία του τύπου, στό άστικό δίκαιο, στην 
άστική έλευθερία καί ίσότητα, καί γιά νά κηρύξει στή λαϊκή 
μάζα πώς δέν Ιχει να κερδίσει τίποτα άπ'αύτό το άστικό 
κίνημα, πώς άντίθετα θά τά χάσει όλα. Ό γερμανικός σοσια
λισμός ξέχασε έγκαιρα, ότι ή γαλλική κριτ ική, πού αύτός 
άποτελούσε τόν κούφιο άντίλαλό της, προϋποθέτει τή σύγ
χρονη άστική κοινωνία, μέ τους αντίστοιχους υλικούς όρους 
ζωής καί μέ την άνάλογη πολιτική συγκρότηση, προϋποθέσεις 
πού ή Γερμανία έπρεπε πρώτα νά τις καταχτήσει. 

Στίς γερμανικές άπολυταρχικές κυβερνήσεις μέ τήν άκολου-
θία τους άπό παπάδες, δασκάλους, εύγενεϊς καί γραφειοκρά
τες ό σοσιαλισμός αύτός χρησίμευε σάν ποθητό σκιάχτρο 
ένάντια στήν άστική τάξη πού τραβούσε πρός τά πάνω 
απειλητικά. 

Αποτελούσε τό ύπόγλυκο συμπλήρωμα στίς πικρές βουρ-
δουλιές καί τις σφαίρες, μέ τις όποιες οί Ιδιες αύτές κυβερ
νήσεις άντιμετώπιζαν τις γερμανικές έργατικές έξεγέρσεις. 

"Αν ό «άληθινός» σοσιαλισμός έγινε έτσι ένα δπλο στά 
χέρια των κυβερνήσεων ενάντια στή γερμανική άστική τάξη, 
ταυτόχρονα έκπροσωποΰσε άμεσα ένα αντιδραστικό συμφέρον, 
τό συμφέρον τοΰ γερμανικού μικροαστισμού ' . Ή μικροα
στική τάξη πού έχει κληροδοτηθεί άπό τό 16ο αιώνα καί πού 
τότες όλο καί ξαναεμφανιζόταν καινούργια μέ διαφορετική 
μορφή, άποτελει στή Γερμανία τήν άληθινή κοινωνική βάση 
τής ύπάρχουσας κατάστασης. 

Ή διατήρησή της θά πει δ ιατήρηση τής κατάστασης 
πού υπάρχει στή Γερμανία. Ή μικροαστική τάξη φοβάται 

I. Στήν α γ γ λ ι κ ή έ κ δ ο σ η του 1888 σ τ ό κεφάλαιο γιά τόν - ά λ η θ ι ν ό » 
σοσιΟλισμό , άντίς; «ό γερμανικός μικρό α σ τ ι σ μ ό ς - , «ό γερμανός μ ικρο
α σ τ ό ς - , εχει : - ο ί γερμανοί φιλισταιοι» . »ό γερμανός μικρός φιλισταίος», 
(Σημ. Σύντ.). 
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τό βέβαιο αφανισμό της από τή βιομηχανική και πολιτική 
κυριαρχία τής αστικής τάξης, άπό τή μιά μεριά Εξαιτίας 
τής συγκέντρωσης του κεφαλαίου καί άπό τήν άλλη μέ τήν 
Εμφάνιση του Επαναστατικοί) προλεταριάτου. Ό «άληθινός» 
σοσιαλισμός της φάνηκε ότι θά μπορέσει νά χτυπήσει μ Ένα 
σμπάρο καί τά δυό αυτά τρυγόνια. Διαδόθηκε σάν έπιδη-
μία. 

Ή έσθήτα, ή φτιαγμένη άπό άραχνούφαντες θεωρητικο-
λογίες, ή κεντημένη μέ όμορφα ρητορικά λουλούδια, ή διαπο
τισμένη μέ μιά πνιγερή αισθηματική δροσιά, αύτή ή απλό
χωρη έσθήτα πού οί γερμανοί σοσιαλιστές τύλιξαν μέσα της 
τίς λίγες κοκαλιάρικες «αιώνιες άλήθειες» τους, χρησίμευε 
μονάχα γιά νά μεγαλώνει τήν κατανάλωση τοΰ έμπορεύματός 
τους άπ 'αύτό τό κοινό. 

Ά π ό τή μεριά του ό γερμανικός σοσιαλισμός αντιλαμβά
νεται όλο καί πιό πολύ τόν προορισμό του, ότι είναι ό πομπώ
δης εκπρόσωπος αύτής τής μικροαστικής τάξης. 

Α ν α κ ή ρ υ ξ ε τό γερμανικό έθνος πρότυπο έθνος καί τό 
γερμανό μικροαστό πρότυπο άνθρωπο. Σ"δλες τίς ποταπό-
τητες αύτου του μικροαστού Εδινε Ενα απόκρυφο ανώτερο 
σοσιαλιστικό νόημα πού σήμαινε τό άντίθετό τους. Τραβού
σε ώς τήν τελική συνέπεια παίρνοντας θέση Ενάντια στήν 
«βάναυσα καταστροφική» τάση του κομμουνισμού καί διαλα
λώντας τήν άμερόληπτη άνωτερότητά του πάνω άπ 'όλους 
τούς ταξικούς αγώνες. Μέ πολύ λίγες έξαιρέσεις όλα τά δή
θεν σοσιαλιστικά καί κομμουνιστικά έργα, πού κυκλοφορούν 
στή Γερμανία, άνήκουν στήν περιοχή αύτής τής βρωμερής 
καί Εκνευριστικής φιλολογίας 1 . 

1. ' Η Επαναστατική θύελλα του 1848 σάρωσε ό λ η αύΐή τήν αξ ιοθρήνητη 
τάση, καί άφαίρεσε άπό τούς όπαδούς της κάθε όρεξη νά μ ι λ ο ύ ν πιά γιά 
σ ο σ ι α λ ι σ μ ό . Ό κυριότερος Εκπρόσωπος καί ό κ λ α σ ι κ ό ; τύπος αύτής τής 
τάσης είναι ό κ, Κάρλ Γκρύν. (Σημίίωοη τον "Ενγκελς στή γερμανική ίκδοση 
τοΰ 1890). 
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"Ενα μέρος της αστικής τάξης θέλει νά γειάνει τά κοι
νωνικά κακά, γιά νά Εξασφαλίσει τήν ύπαρξη της άστικής 
κοινωνίας. 

Σ"αύτή τήν κατηγορία άνήκουν οί οίκονομιστές, οι φιλάν
θρωποι, οί ανθρωπιστές, οί άνθρωποι πού άσχολοϋνται νά 
καλυτερέψουν τήν κατάσταση των Εργαζομένων τάξεων, οί 
οργανωτές τής άγαθοεργίας, οί προστάτες τών ζώων, οί ιδρυ
τές συλλόγων ύπέρ τής μετριοπάθειας, οί πιό παρδαλοί ψευ-
τομεταρυθμιστές. Κι αύτό τόν άστικό σοσιαλισμό Εφτασαν 
νά τόν Επεξεργαστούν σέ ολόκληρα συστήματα. 

"Ας αναφέρουμε γιά παράδειγμα τή «Φιλοσοφία τής ά-
θλιύτητας» του Προυντόν. 

Οί άστοί σοσιαλιστές θέλουν τίς συνθήκες ζωής τής σύγ
χρονης κοινωνίας χωρίς τούς αγώνες και τούς κινδύνους πού 
άπορέουν άναγκαστικά άπ 'αύτήν . Θέλουν τή σημερινή κοι
νωνία, άλλά άφού τής άφαιρεθούν τά στοιχεία πού τήν έπανα-
στατοπσιοΰν καί τή διαλύουν. Θέλουν τήν άστική τάξη χωρίς 
τό προλεταριάτο. Ή άστική τάξη φυσικά φαντάζεται τόν 
κόσμο όπου κυριαρχεί, σάν τόν καλύτερο κόσμο. Ό αστικός 
σοσιαλισμός Επεξεργάζεται αύτή τήν παρήγορη εικόνα σ ' 
Ενα μισό ή όλοκληρωμένο σύστημα. "Οταν παροτρύνει τό 
προλεταριάτο νά πραγματοποιήσει τά συστήματά του καί νά 
μπεί στή νέα ' Ιερουσαλήμ, τότε κατά βάθος, τό καλεί νά στα
ματήσει στή σημερινή κοινωνία, νά άποβάλει όμως τίς Εχθρι
κές αντιλήψεις πού Εχει γ ι ' αύτήν . 

Μιά αλλη μορφή αύτοϋ τού σοσιαλισμού, λιγότερο συ
στηματική, άλλά πιό πραχτική, δοκίμασε νά άποτρέψει τήν 
Εργατική τάξη, άπό κάθε Επαναστατικό κίνημα, άποδείχνον-
τας ότι δε μπορεί νά τήν ωφελήσει αύτή ή Εκείνη ή πο
λιτ ική μεταβολή, άλλά μονάχα μιά μεταβολή τών ύλικών 
συνθηκών ζωής, τών οικονομικών σχέσεων. "Ομως, ό σο
σιαλισμός αύτός, μέ τήν μεταβολή τών υλικών συνθηκών 
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ζωής δέν εννοεί καθόλου την κατάργηση τών άστικών σχέ
σεων παραγωγής, πού μπορεί νά γίνει μονάχα μέ Επαναστα
τικό τρόπο, άλλά διοικητικές μεταρυθμίσεις πάνω στό έδαφος 
αυτών τών σχέσεων παραγωγής και επομένως δέ θά αλλάξει 
τίποτα στις σχέσεις του κεφαλαίου καί τής μισθωτής εργα
σίας, άλλά πού, στήν καλύτερη περίπτωση, θά λιγοστέψει 
γιά τήν αστική τάξη τά έξοδα τής κυριαρχίας της καί θά 
απλοποιήσει τόν κρατικό της προϋπολογισμό. 

Τήν πιό ταιριαστή του έκφραση ό άστικός σοσιαλισμός 
τήν παίρνει τότε μονάχα, όταν καταντάει ένα άπλό ρητο
ρικό σχήμα. 

Ε λ ε ύ θ ε ρ ο Εμπόριο! — πρός όφελος τής Εργαζόμενης τά
ξης. Προστατευτικοί δασμοί! — πρός όφελος τής Εργαζόμε
νης τάξης. Φυλακές μέ κελιά! — πρός όφελος τής εργα
ζόμενης τάξης. Αύτή είναι ή τελευταία λέξη τοϋ άστικοΰ 
σοσιαλισμού, ή μόνη πού τήν Εννοεί στά σοβαρά. 

Ό σοσιαλισμός τής άστικής τάξης είναι ακριβώς ό ισχυ
ρισμός, ότι οι άστοί είναι άστοί πρός όφελος τής Εργα
ζόμενης τάξης. 

3. Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΟΥΤΟΠΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 

Δε μιλάμε Εδώ γιά τή φιλολογία, πού σ ' δ λ ε ς τις σύγ
χρονες μεγάλες επαναστάσεις διατύπωσε τις διεκδικήσεις τοΰ 
προλεταριάτου ("Εργα τοΰ Μπαμπέφ κλπ.). 

Οί πρώτες άπόπειρες τοΰ προλεταριάτου νά Επιβάλει τό 
δικό του ταξικό συμφέρον, πού Εγιναν μέσα σέ μιά Εποχή 
γενικού άναβρασμοΰ, στήν περίοδο τής άνατροπής τής φεου
δαρχικής κοινωνίας, άπότυχαν άναγκαστικά, γ ιατί τό ίδ ιο 
τό προλεταριάτο δέν είχε άκόμα Εξελιχθεί καί γιατί Ελειπαν 
οί ύλικοί δροι τής άπελευθέρωσής του, πού είναι άκριβώς 
προϊόν τής άστ ικής Εποχής. Ή Επαναστατική φιλολογία 
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πού συνόδευε τά πρώτα αύτά κινήματα τοΰ προλεταριάτου, 
είναι στό περιεχόμενο της άναγκαστικά άντιδραστική. Κηρύ-
χνει εναν γενικό άσκητισμό καί μιά χοντροκομένη ίσοπέ-
δωση. 

Τά καθαυτό σοσιαλιστ ικά καί κομμουνιστικά συστήματα, 
τά συστήματα του Σαίν Σιμόν, τοΰ Φουριέ, τοΰ "Οουεν κλπ, 
εμφανίζονται στήν πρώτη άνεξέλιχτη περίοδο τής πάλης άνά-
μεσα στό προλεταριάτο καί στήν άστική τάξη , περίοδο πού 
τήν περιγράψαμε πιό πάνω. (Βλ. άστική τάξη καί προλε
ταριάτο). 

Είναι άλήθεια ότι οί έφευρέτες αύτών τών συστημάτων 
βλέπουν τήν άντίθεση τών τάξεων καθώς καί τή δραστικό
τητα τών διαλυτικών στοιχείων μέσα στήν ίδια τήν κυρίαρ
χη κοινωνία. Δέ βλέπουν όμως άπό τή μεριά τοΰ προλε
ταριάτου καμιά ιστορική πρωτοβουλία, κανένα δικό του πολι
τικό κίνημα. 

Μιά καί ή άνάπτυξη τής ταξικής άντίθεσης συμβαδίζει 
μέ τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας, δέ βλέπουν τούς Ολι
κούς όρους γιά τήν άπελευθέρωση τοΰ προλεταριάτου καί 
ψάχνουν νά βροΰν μιά κοινωνική επιστήμη, κοινωνικούς νό
μους γιά νά δημιουργήσουν αύτούς τούς όρους. 

Στή θέση τής κοινωνικής δράσης, πρέπει νά μπει ή δική 
τους έφευρετική δράση, στή θέση τών ιστορικών όρων γιά 
τήν άπελευθέρωση μπαίνουν φανταστικοί όροι, στή θέση τής 
βαθμιαία άναπτυσσόμενης οργάνωσης τοΰ προλεταριάτου σέ 
τάξη, μπαίνει μιά όργάνωση τής κοινωνίας πού σκαρώθηκε ' 
ειδικά γΓαύτό . Γι "αύτούς ή μελλοντική παγκόσμια ιστορία 
άναλύεται στήν προπαγάνδα καί στήν πραχτική εφαρμογή 
τών κοινωνικών τους σχεδίων. 

Είναι άλήθεια πώς έχουν έπίγνωση ότι μέ τά σχέδιά 
τους έκπροσωποϋν κυρίως τό συμφέρον τής Εργαζόμενης τάξης, 
γιατί είναι ή τάξη πού υποφέρει πιό πολύ. Καί μονάχα ά π ' 
αύτή τήν άποψη , άπό τήν άποψη τής τάξης πού Οποφέρει 
περισσότερο ά π ' δ λ ο υ ς , υπάρχει γΓαύτούς τό προλεταριάτο. , 
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Ή άνεξέλιχτη όμως μορφή τής πάλης των τάξεων, όπως 
και οί δικές τους συνθήκες ζωής, τούς κάνουν νά νομίζουν 
πώς βρίσκονται πολύ πιό πάνω ά π ' α ύ τ ή τήν ταξική άντί-
θεση. Θέλουν νά καλυτερέψουν τις συνθήκες ζωής γιά ΰλα 
τά μέλη τής κοινωνίας, άκόμα καί γιά τά πιό εύκατάστατα. 
ΓΓαύτό άπευθύνουν διαρκώς έκκλήσεις σ ' ό λ ό κ λ η ρ η τήν 
κοινωνία χωρίς δ ιάκριση καί άπευθύνονται μάλιστα κατά προ
τίμηση στήν κυρίαρχη τάξη. Γιατί άρκεϊ νά κατανοήσει 
κανείς τό σύστημά τους γιά ν 'άναγνωρίσει ότι είναι τό καλύ
τερο άπό όλα τά δυνατά σχέδια τής καλύτερης άπ 'όλες 
τίς δυνατές κοινωνίες. 

Αποκρούουν γΓαύτό κάθε πολιτική καί ιδιαίτερα κάθε 
επαναστατική δράση, θέλουν νά φτάσουν στό σκοπό τους 
μέ ειρηνικά μέσα καί προσπαθούν νά άνοίξουν δρόμο στό 
καινούργιο κοινωνικό εύαγγέλιο μέ τή δύναμη του παραδείγ
ματος, μέ πειραματισμούς «έν σμικρώ», πού φυσικά πάντα 
απότυχα ίνουν. 

Αύτη ή φανταστική περιγραφή τής μελλοντικής κοινω
νίας γεννιέται σέ μιά έποχή πού τό προλεταριάτο είναι 
άκόμα στόν άνώτατο βαθμό άνεξέλιχτο, πού καί τό ίδιο άντι-
λαμβάνεται άκόμα μέ φανταστικό τρόπο τή θέση του, άπό 
τή γεμάτη δ ια ίσθηση, πρώτη επιθυμία του γιά μιά γενική 
μετατροπή τής κοινωνίας. 

Τά σοσιαλιστικά καί κομμουνιστικά γραφτά άποτελούνται 
όμως καί άπό κριτικά στοιχεία. Χτυπούν όλες τίς βάσεις 
τής σημερινής κοινωνίας. ΓΓαύτό πρόσφεραν έξαιρετικά πο
λύτιμο ύλικό γιά τό διαφωτισμό τών έργατών. Οί θετικές 
τους απόψεις γιά τή μελλοντική κοινωνία, ή κατάργηση τής 
αντίθεσης ανάμεσα στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο, ή κατάργη
σ η τής οικογένειας, του άτομικου κέρδους, τής μισθωτής 
εργασίας, ή διακήρυξη τής κοινωνικής άρμονίας, ή μετατρο
πή του κράτους σέ άπλή διαχείριση τής παραγωγής — όλες 
αυτές οι θέσεις τους έκφράζουν μονάχα τήν έξάλειψη τής 
ταξικής αντίθεσης, πού μόλις αρχίζει νά άναπτύσσεται καί 



62 Κ. ΜΑΡΞ ΚΑΙ Φ. ΕΝΓΚΕΛΪ 

πού τή γνωρίζουν μόνο σ τ η ν πρώτη αδιαμόρφωτη καί ακαθό
ριστη ακόμα μορφή της. Γιά τοδτο, αυτές οί ΐδιες οί θέ
σεις έχουν ακόμα ένα καθαρά ουτοπικό νόημα. 

Ή σημασία τοϋ κριτικοϋ-ούτοπικου σοσιαλισμού καί κομ
μουνισμού βρίσκεται σέ άντίστροφη άναλογία μέ τήν ιστο
ρική έξέλιξη. Στό βαθμό πού άναπτύσσεται καί διαμορφώ
νεται ή πάλη των τάξεων, στόν ίδ ιο βαθμό χάνει κάθε 
πραχτική άξία, κάθε θεωρητική δικαιολογία τούτη ή φαντα
στική ανύψωση πάνω άπ"τήν πάλη αύτη, τούτη ή φαντα
στική καταπολέμηση της. Γ Γ α ύ τ ό κι άν άπό πολλές από
ψεις οί πρωτουργοί αύτών των συστημάτων ήταν επαναστά
τες, οί μαθητές τους όμως συγκροτούν πάντα άντιδραστικές 
αιρέσεις. Διατηρούν άναλλοίωτες τις παλιές άντιλήψεις των 
δασκάλων σχετικά μέ τήν ιστορική έξέλιξη του προλετα
ριάτου. ΓΓαύτό προσπαθούν μέ συνέπεια ν 'άμβλύνουν ξανά 
τήν πάλη των τάξεων καί νά συμβιβάσουν τίς άντιθέσεις. 
"Εξακολουθούν νά όνειρεύονται πώς θά πραγματοποιήσουν 
μέ πειράματα τίς κοινωνικές τους ούτοπίες: "Ιδρυση άπομο-
νωμένων φαλανστηρίων, δημιουργία άποικιών στό έσωτερικό 
(Home - colonies) Ίδρυση μιάς μικρής ' Ικαρίας 1 , μικρο
σκοπική έκδοση τής νέας Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ . Καί γιά νά χτίσουν 
όλους αυτούς τούς ισπανικούς πύργους, άναγκάζονται νά κά
νουν έκκληση στήν καρδιά καί στό βαλάντιο των άστών 

I. Φ α λ α ν σ τ ή ρ ι α . ήταν ή ο ν ο μ α σ ί α των σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ώ ν αποικιών πού 
(ϊχείϊίαζε ό Κ ά ρ ο λ ο ς Φουριέ. Ι κ α ρ ί α , ονόμαζε ό Καμπέ τήν Ουτοπία του 
καί αργότερα τήν κομμουνιστική του αποικία στήν Α μ ε ρ ι κ ή , (Σημείωση 
τον Ένγκελς στήν Αγγλική έκδοση τοϋ 1888). 

"Αποικίες σ τ ό εσωτερικό (Home - colonies) όνομάζε ι ό "Οουεν τις 
κομμουνιστικές , ύπο5ειγματικές έταιρίες του. Φαλανστήρια λέγανε τά 
κοινωνικά παλάτια πού σχεδ ίασε ό Φουριέ. Ι κ α ρ ί α λέγανε ι ή φανταστική 
Ουτοπική χώρα, πού ό Καμπέ περιέγραψε τούς κομμουνιστικούς της 
θεσμούς. (Σημείωση τοϋ Ένγκελς στη γερμανική έκδοση τοϋ 1890). 
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φιλάνθρωπων. Σιγά-σιγά πέφτουν στην κατηγορία τών αντι
δραστικών ή συντηρητικών σοσιαλιστών πού περιγράφτηκαν 
πιό πάνω καί δέν ξεχωρίζουν άπ 'αύτούς παρά μονάχα μέ 
ένα πιό συστηματικό σχολαστικισμό, μέ μιά φανατική πρό
ληψη γιά τή θαυματουργή άποτελεσματικότητα τής κοινω
νικής τους έπιστήμης. 

ΓΓαύτό άντιτάσσονται μέ πείσμα ένάντια σέ κάθε πολι
τικό κίνημα τών έργατών, ένα πείσμα πού μπορούσε νά προέρ
χεται μονάχα άπό μιά τυφλή έλλειψη πίστης στό νέο εύαγ-
γέλιο. 

Οί οπαδοί τού "Οουεν στήν Α γ γ λ ί α , τού Φουριέ στή Γαλ
λία άντιδρούν,οί πρώτοι ένάντια στούς χαρτιστές , οί δεύ
τεροι ένάντια στούς μεταρυθμιστές 1 . 

I V 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛ1ΤΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα μέ όσα είπαμε στό 2ο μέρος βγαίνει μόνη της 
ή σχέση τών κομμουνιστών πρός τά συγκροτημένα πιά έργα-
τικά κόμματα, δηλαδή ή σχέση τους πρός τούς χαρτιστές 
στήν Α γ γ λ ί α καί τούς άγροτικούς μεταρυθμιστές στή Βό
ρεια Α μ ε ρ ι κ ή . 

I. Πρόκειται γ ιά τούς όπαδούς τής εφημερίδας «Ρειρόρμ» ( « Ή μεταρ
ρύθμιση») , πούβγαινε σ τ ό Παρίσι άπό τό 1843 ώς το 1850. (Σημ. Σύντ.). 
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Αγων ίζοντα ι για νά πετύχουν τούς άμεσους σκοπούς καί 
για τά άμεσα συμφέροντα της Εργατικής τάξης, άλλά στό 
σημερινό κίνημα Εκπροσωπούν ταυτόχρονα καί τό μέλλον 
τοΰ κινήματος. Στή Γαλλία οί κομμουνιστές τάσσονται μέ 
τό σοσιαλιστικό-δημοκρατικό κόμμα 1 ένάντια στή συντηρη
τική καί ριζοσπαστική άστική τάξη, χωρίς όμως νά παραι
τηθούν άπό τό δικαίωμα νά κριτικάρουν τις φράσεις καί τίς 
αύταπάτες πού έχουν τήν προέλευσή τους στην έπαναστα-
τική παράδοση. 

Στήν "Ελβετία υποστηρίζουν τούς ριζοσπάστες, χωρίς νά 
παραγνωρίζουν ότι αύτό τό κόμμα άποτελεϊται άπό άντιφα-
σιστικά στοιχεία, Εν μέρει άπό δημοκράτες σοσιαλιστές μέ τή 
γαλλική Εννοια, και έν μέρει άπό άστούς ριζοσπάστες. 

"Ανάμεσα στούς πολωνούς οί κομμουνιστές υποστηρίζουν 
τό κόμμα πού θεωρεί τήν άγροτική Επανάσταση σάν προϋ
πόθεση της Εθνικής άπελευθέρωσης, δηλ. τό κόμμα πού τό 
1846 προκάλεσε τήν Επανάσταση τής Κρακοβίας. 

Στή Γερμανία κάθε φορά πού ή άστική τάξη Εκδηλώνεται 
Επαναστατικά τό κομμουνιστικό κόμμα παλαίβει μαζί μέ τήν 
άστική τάξη Ενάντια στήν άπόλυτη μοναρχία, ένάντια στή 
φεουδαρχική γαιοχτησία καί στό μικροαστισμό. 

1. Τό κόμμα πού τότε αντ ιπροσωπευόταν από ró ΛεντριΊ-Ρολλέν σ τ ό 
κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο , άπό τ ό ν Λουΐ Μπλάν στή φ ιλολογ ία raí σ τ ό ν καθημερινό 
τύπο ά π ό τήν εφημερίδα «Μεταρρύθμιση". Τό όνομα « σ ο σ ι α λ δ η μ ο κ ρ ά τ η ς -
σήμαινε τότε για τούς αναδόχους του τμήμα τού δημοκρατικού ή ρεπου-
μπλικάνικου κόμματος μέ λ ίγο -πολύ σοσιαλ ιστ ικό χρώμα. (Σημείωση τοΰ 
"EvfKCÀi ατήν άγγλική Ικδαση τοΰ I88S). 

Τό κόμμα πού λεγότανε τότε σοσιαλιστ ικό-δημοκρατικό κόμμα στη 
Γαλλ ία ήταν κόμμα πού αντιπροσωπευότανε σ τ ή ν πολιτ ική άπό τόν Λεντρύ 
Ρ ο λ λ έ ν καί στά γράμματα ά π ό ι ό ν Λουΐ Μπλάν. ' Ηταν δηλ . πέρα γιά πέρα 
διαφορετικό άπό τή σ η μ ε ρ ι ν ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία . (Σημεκοση τοΰ 
"Ενγκιλς ατή γερμανική ίκόοση τοϋ 1890).' 
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Μά ούτε στ ιγμή δέν παραμελεί το κομμουνιστικό κόμμα νά 
καλλιεργεί στους έργάτες μια δσο μπορεί πιό καθαρή συνεί
δηση σχετικά μέ τήν έχθρική άντίθεση πού ύπάρχει άνά-
μεσα στήν άστική τάξη καί στό προλεταριάτο, γιά νά μπο
ρούν οί γερμανοί έργάτες νά στρέψουν άμέσως ένάντια στήν 
άστική τάξη σάν ισάριθμα όπλα τις κοινωνικές καί πολιτικές 
συνθήκες, πού ή άστική τάξη είναι ύποχρεωμένη νά πραγ
ματοποιήσει μέ τήν κυριαρχία της, έτσι πού, άμέσως ύστερα 
άπό τήν άνατροπή των άντιδραστικών τάξεων στή Γερμανία, 
ν"άρχίσει ό άγώνας ενάντια στήν ίδια τήν άστική τάξη. 

Οϊ κομμουνιστές στρέφουν τήν κύρια προσοχή τους στή 
Γερμανία, γιατί ή Γερμανία βρίσκεται στίς παραμονές μιάς 
αστικής επανάστασης καί γιατί αύτή τήν άνατροπή τήν πραγ
ματοποιεί μέσα σέ πιό προχωρημένες συνθήκες τοϋ εύρωπαικοΰ 
πολιτισμού γενικά καί μ Ένα προλεταριάτο πολύ πιό άναπτυγ-
μένο άπό τήν Α γ γ λ ί α τού Που καί τή Γαλλία τού 18ου αιώ
να. Ή γερμανική άστική επανάσταση, επομένως, μπορεί νά 
είναι μονάχα τό άμεσο προοίμιο μιάς προλεταριακής έπανά-
στασης. 

Μέ μιά λέξη, οί κομμουνιστές ύποστηρίζουν παντού κάθε 
έπαναστατικό κίνημα ενάντια στήν υπάρχουσα κοινωνική καί 
πολιτική κατάσταση. 

Σέ όλα αύτά τά κινήματα προβάλλουν τό ζήτημα τής ίδιο-
χτησίας, όποιαδήποτε μορφή, περισσότερο ή λιγότερο Εξε
λιγμένη, κι αν έχει πάρει, σάν τό βασικό ζήτημα τοϋ κι
νήματος. 

Τέλος, οί κομμουνιστές Εργάζονται παντού γιά τή σύνδε
ση καί τή συνεννόηση των δημοκρατικών κομμάτων όλων 
των χωρών. 

Οί κομμουνιστές θεωρούν άνάξιό τους νά κρύβουν τίς 
άπόψεις καί τίς προθέσεις τους. Δηλώνουν άνσιχτά ότι οί 
σκοποί τους μπορούν νά πραγματοποιηθούν μονάχα μέ τή 
βίαιη άνατροπή όλου τού σημερινού κοινωνικού καθεστώτος. 
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"Ας τρέμουν οί κυρίαρχες τάξεις μηρός σέ μιά κομμουνι
στική έπανάσταση. Οί προλετάριοι δέν έχουν νά χάσουν 
σ ' α ύ τ ή ν τίποτε άλλο, έκτος άπό τίς άλυσίδες τους. "Εχουν 
νά κερδίσουν έναν κόσμον όλόκληρο. 

ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΕΝΩΘΕΙΤΕ! 

Γράφτηκε άπό t¿v Κ. Μαρξ και 
tov Φ. "Γ.νγκελς βτήν Περίοδο 

άπό τό Δεκέμβρη τον Ι8Λ7 ιός τό 
Γενάρη TOÉ 1848 

Πρώτη φορά τυπώθηκε τό 
Φλεβάρη τού I84S ατό Λονδίνο 

Σύμφοινα με ζή γερμανική Ικδοοη 
τον ¡84S, παίρνοντας ύπόψη 

τίς κατοπινές εκόόαεις πού τίς 
φρόντισαν οί αν/γραφείς 
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