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Ι 

Κάθε ηαξική πάλη είναι πολιηική πάλη (Μαπξ)  

Έλαο αγψλαο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο θαηλνχξγηαο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θεξδψλ δελ είλαη αθφκε έλαο αγψλαο πνιηηηθφο, επεηδή δελ ζηξέθεηαη θαηά ηεο θνηλσληθήο δνκήο 

ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο.  

Η δηάιπζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή επνρή θαη ε 

αλαηξνπή ηεο θπξηαξρίαο κηαο νξηζκέλεο θνηλσληθήο ηάμεο είλαη ην απνηέιεζκα ελφο καθξνχ θαη 

ζπρλά ακθίξξνπνπ πνιηηηθνχ αγψλα. Σν δήηεκα-θιεηδί απηνχ ηνπ αγψλα είλαη ην δήηεκα ηνπ 

θξάηνπο, ην πξφβιεκα ηνπ "πνηνο θαηέρεη ηελ εμνπζία" (Λέληλ).  

Ο αγψλαο ηνπ ζχγρξνλνπ πξνιεηαξηάηνπ εθδειψλεηαη θαη εμαπιψλεηαη σο πνιηηηθφο αγψλαο κε ηνλ 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε δξάζε ηνπ ηαξικού κόμμαηορ. Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ 

θφκκαηνο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηελ αθφινπζε ζέζε: ε πιήξεο αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αζηηθήο εμνπζίαο, πνπ πξνήιζε απφ ηηο θηιειεχζεξεο θαη 

δεκνθξαηηθέο επαλαζηάζεηο, φρη κφλν δελ απνθιείεη ηζηνξηθά, αιιά πξνεηνηκάδεη θαη νμχλεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηε ζχγθξνπζε ησλ ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηε κεηεμέιημή ηεο ζε εκθχιην 

πφιεκν, ζε έλνπιν αγψλα.  

  

ΙΙ 

Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ απηή ηελ ηζηνξηθή πξφβιεςε θαη απφ απηφ 

ην πξφγξακκα, εθπιεξψλεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα φζν ε αζηηθή ηάμε δηαηεξεί ηελ εμνπζία:  

α) επεμεξγάδεηαη θαη δηαδίδεη ηε ζεσξία πεξί ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, πεξί ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζεκεξηλφ θνηλσληθφ ζχζηεκα παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, πεξί ηεο ηαμηθήο 

ζχγθξνπζεο πνπ απνξξέεη απφ απηφ, πεξί ηνπ θξάηνπο θαη ηεο επαλάζηαζεο;  

β) δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα θαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο πξνιεηαξηαθήο νξγάλσζεο. Ενόηηηα δελ 

ζεκαίλεη απιή ζπλέλσζε ησλ εξγαηηθψλ θαη εκηεξγαηηθψλ ηαμηθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία, εμαηηίαο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ γεγνλφηνο ηεο θπξηαξρίαο ηεο εθκεηαιιεχηξηαο ηάμεο, βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ 

επηξξνή δηηζηάκελσλ πνιηηηθψλ εγεζηψλ θαη κεζφδσλ δξάζεο. εκαίλεη, απελαληίαο, ηε ζηελή 

δηεζλή δηαζχλδεζε ησλ πξσηνπφξσλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη νινθιεξσηηθά πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

εληαία επαλαζηαηηθή γξακκή. Εμμονή ζεκαίλεη ηε ζπλερή δηεθδίθεζε ηεο αδηάξξεθηεο δηαιεθηηθήο 

γξακκήο πνπ ζπλδέεη ηηο ζέζεηο ηεο θξηηηθήο θαη ηνπ αγψλα πνπ ην θίλεκα πηνζέηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πνξείαο κηαο ζεηξάο κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ;  

γ) πξνεηνηκάδεη θαιά εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηαμηθή θηλεηνπνίεζε θαη επίζεζε ρξεζηκνπνηψληαο κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θάζε δπλαηφ κέζν πξνπαγάλδαο, αγθηηάηζηαο θαη δξάζεο θαη ζε θάζε 

ηδηαίηεξν αγψλα πνπ πξνθαιείηαη απφ άκεζα ζπκθέξνληα. Απηή ε δξάζε θνξπθψλεηαη κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ παξάλνκνπ θαη εμεγεξζηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο.  

Όηαλ νη γεληθέο ζπλζήθεο θαη ν βαζκφο νξγαλσηηθήο, πνιηηηθήο θαη ηαθηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ηαμηθνχ θφκκαηνο θζάζεη ζε έλα ζεκείν φπνπ εμαπνιχεηαη ν γεληθφο αγψλαο γηα ηελ εμνπζία, ην 

θφκκα πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ επαλαζηαηηθή ηάμε ζηε λίθε δηακέζνπ ηνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν ηελ θαζνδεγεί ζηελ επηηέιεζε ηνπ ζεκειηψδνπο θαζήθνληνο ηεο θαηαζηξνθήο θαη 

ηεο δηάιπζεο φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θαπηηαιηζηηθφ 



θξάηνο. Απηή ε δηάιπζε πιήηηεη επίζεο ην δίθηπν ησλ νξγάλσλ, φπνησλ θη αλ είλαη, πνπ 

δηαηείλνληαη φηη εθπξνζσπνχλ ηηο πνηθίιεο απφςεηο ή δηάθνξα ζπληερληαθά ζπκθέξνληα κέζσ ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζσκάησλ αληηπξνζψπσλ. Σν αζηηθφ ηαμηθφ θξάηνο πξέπεη λα θαηαζηξαθεί, είηε 

απηφ παξνπζηάδεηαη σο ε ςεπδήο δηαηαμηθή έθθξαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ ή σο ιίγν-πνιχ 

ε αλνηθηή δηθηαηνξία πνπ αζθεί έλαο θπβεξλεηηθφο κεραληζκφο πνπ παξηζηάλεη φηη εθπιεξψλεη κηα 

εζληθή, θπιεηηθή ή θνηλσληθή-ιατθή απνζηνιή. Εάλ απηφ δελ γίλεη, ηφηε ε επαλάζηαζε ζα 

ζπληξηθζεί.  

  

ΙΙΙ 

ην ηζηνξηθφ ζηάδην πνπ αθνινπζεί ηε δηάιπζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θπξηαξρίαο ην 

θαζήθνλ ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο είλαη ηφζν δσηηθήο ζεκαζίαο φζν πνηέ, 

επεηδή ε ηαμηθή πάιε – αλ θαη δηαιεθηηθά αληεζηξακκέλε – ζπλερίδεηαη.  

Η θνκκνπληζηηθή ζεσξία αλαθνξηθά κε ην θξάηνο θαη ηελ επαλάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη, πάλσ απ' 

φια, απφ ην γεγνλφο φηη απηή απνθιείεη θάζε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη 

εθηειεζηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο ζηνλ ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο 

(ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζέζε). Όκσο, απηή απνθιείεη εμίζνπ ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο, δηακέζνπ κηαο 

ζχληνκεο βίαηεο θξίζεο, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ ην θξάηνο ππεξαζπηδφηαλ έσο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή (αλαξρηθή ζέζε). 

Αξλείηαη, επίζεο, φηη ε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα αθεζεί ζηελ 

απζφξκεηε θαη δηάζπαξηε δξαζηεξηφηεηα νκάδσλ παξαγσγψλ απφ εξγαζηήξην ζε εξγαζηήξην ή 

απφ επάγγεικα ζε επάγγεικα (ζπλδηθαιηζηηθή ζέζε).  

Κάζε θνηλσληθή ηάμε πνπ ε εμνπζία ηεο έρεη αλαηξαπεί, αθφκε θαη δηακέζνπ ηνπ ηξφκνπ, επηβηψλεη 

γηα πνιχ θαηξφ κέζα ζηε ζχζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ. Αληί λα εγθαηαιείπεη ηηο ειπίδεο γηα 

λα πάξεη ηε ξεβάλο επηδηψθεη λα αλαδηνξγαλσζεί πνιηηηθά θαη λα επαλεγθαζηδξχζεη ηελ θπξηαξρία 

ηεο είηε κε βίαην είηε κε ζπγθαιπκκέλν ηξφπν. Έρεη κεηαηξαπεί απφ άξρνπζα ζε εηηεκέλε θαη 

θπξηαξρνχκελε ηάμε, αιιά δελ εμαθαλίδεηαη απηνζηηγκεί.  

Σν πξνιεηαξηάην – ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα εμαθαληζηεί σο ηάμε καδί κε φιεο ηηο άιιεο ηάμεηο 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνκκνπληζκνχ – οπγανώνεηαι ζε κςπίαπση ηάξη ("Κνκκνπληζηηθφ 

Μαληθέζην") ζην πξψην ζηάδην ηεο κεηαθαπηηαιηζηηθήο επνρήο. Σελ θαηαζηξνθή ηνπ παιηνχ 

θξάηνπο ηελ δηαδέρεηαη ην λέν πξνιεηαξηαθφ θξάηνο, δειαδή ε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ.  

Η απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαηξνπή ηεο 

αζηηθήο εμνπζίαο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ θξάηνπο ηεο. Ο φξνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ηφζν 

βαζχο θαη ξηδηθφο θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξνιεηαξηαθνχ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ είλαη ηθαλφο, φπσο αθξηβψο θαη ηα άιια ηζηνξηθά θξάηε, λα ρξεζηκνπνηεί 

ηε δχλακε θαη ηνλ εμαλαγθαζκφ.  

Η παξνπζία ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ δελ ραξαθηεξίδεη ηελ θνκκνπληζηηθή θνηλσλία αιιά ην 

ζηάδην ηεο νηθνδφκεζήο ηεο. Εθφζνλ απηή ε νηθνδφκεζε εμαζθαιίδεηαη, νη ηάμεηο θαη ε ηαμηθή 

θπξηαξρία δελ ζα ππάξρνπλ πηα. Όκσο, ην νπζηαζηηθφ φξγαλν ηεο ηαμηθήο θπξηαξρίαο είλαη ην 

θξάηνο, θαη ην θξάηνο δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε άιιν απφ απηφ. Γη' απηφ νη θνκκνπληζηέο δελ 

ππνζηεξίδνπλ ην πξνιεηαξηαθφ θξάηνο ζαλ έλα κπζηηθηζηηθφ δφγκα, ζαλ θάηη ην απόλςηο θαη ην 

ιδανικό, αιιά σο έλα δηαιεθηηθφ εξγαιείν, σο έλα ηαμηθφ φπιν, πνπ ζηγά-ζηγά ζα εθιείςεη 

(Έλγθειο) δηακέζνπ ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βαζκηαία, δηακέζνπ κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο, θαζψο ε θνηλσληθή νξγάλσζε 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα εμαλαγθαζκνχ ησλ αλζξψπσλ (φπσο ήηαλ πάληνηε απφ ηελ 

απγή ηεο ηζηνξίαο) ζε έλα πεξηεθηηθφ θαη επηζηεκνληθά θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν γηα ηε δηαρείξηζε 

πξαγκάησλ θαη θπζηθψλ δπλάκεσλ.  

  

  



IV 

Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο 

παξνπζηάδεη ζεκειηψδεηοδηαθνξέο, αλ ζπγθξίλνπκε ηελ ηζηνξία ησλ θαζεζηψησλ πνπ μεπεδνχλ απφ 

ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε κεηά ηε λίθε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ.  

α) Η επαλαζηαηηθή αζηηθή ηδενινγία, πξηλ απφ ηνλ αγψλα θαη ηελ ηειηθή ηεο λίθε, παξνπζίαζε ην 

κειινληηθφ ηεο κεηαθενπδαιηθφ θξάηνο φρη σο ηαμηθφ θξάηνο αιιά σο λαφκό κπάηορ, πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θαηάξγεζε θάζε αληζφηεηαο απέλαληη ζηνλ λφκν, θαη απηφ ην παξνπζίαζε σο αξθεηφ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Η πξνιεηαξηαθή 

ζεσξία δηαθεξχζζεη αλνηρηά φηη ην κειινληηθφ ηεο θξάηνο ζα είλαη έλα ηαμηθφ θξάηνο, δειαδή έλα 

εξγαιείν πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα κνλάρα κηαο ηάμεο, φζν ππάξρνπλ ηάμεηο. Γεληθψο, νη άιιεο 

ηάμεηο ζα απνθιεηζζνχλ απφ ην θξάηνο θαη ζα ηεζνχλ "εθηφο λφκνπ". Αθνχ θαηαθηήζεη ηελ 

εμνπζία, ε εξγαηηθή ηάμε "δελ ζα ηελ κνηξαζηεί κε θαλέλαλ" (Λέληλ).  

β) Μεηά ηελ πνιηηηθή λίθε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη καδί κε κηα επίκνλε ηδενινγηθή εθζηξαηεία 

δηαθεξχρζεθαλ επηζήκσο θαηαζηαηηθνί ράξηεο ή δηαθεξχμεηο αξρψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο σο ε βάζε 

θαη ην ζεκέιην ηνπ θξάηνπο. Απηά ζεσξήζεθαλ σο ακεηάβιεηα ζηνλ ρξφλν θαη σο ε νξηζηηθή 

έθθξαζε ησλ εγγελψλ θαλφλσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ επηηέινπο αλαθαιχθζεθαλ. Απφ ηφηε θαη 

ζην εμήο νιφθιεξε ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ππνηίζεηαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαλ 

κέζα ζην αλππέξβιεην πιαίζην απηψλ ησλ θαηαζηαηηθψλ θαλφλσλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαηά ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο ην πξνιεηαξηαθφ θξάηνο δελ 

παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε πξαγκαηνπνίεζε ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίνη ζπλάγνληαη απφ κηα ηδεαιηζηηθή έξεπλα ηεο θχζεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ ην θξάηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζα 

εμειίζζεηαη δηαξθψο έσο ην ζεκείν ζην νπνίν ηειηθά ζα δηαιπζεί. Η θχζε ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπλεξγαζίαο ζα αιιάμεη ξηδηθά ζχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα 

επηθέξεη ε ηερλνινγία θαη νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο, ε δε θχζε ηνπ αλζξψπνπ ζα ππνζηεί επίζεο 

βαζηέο κεηαηξνπέο θαζψο απηφο ζα απνκαθξχλεηαη πάληνηε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

ππνδχγην θαη ηνλ ζθιάβν πνπ ήηαλ. Είλαη αλφεην λα θεξπρζεί νπνηνδήπνηε θσδηθνπνηεκέλν θαη 

δηαξθέο ζχληαγκα κεηά ηελ εξγαηηθή επαλάζηαζε. Κάηη ηέηνην δελ έρεη ζέζε κέζα ζην 

θνκκνπληζηηθφ πξφγξακκα. Απφ ηερληθήο απφςεσο ζα είλαη πξφζθνξν λα πηνζεηεζνχλ γξαπηνί 

θαλφλεο,νη νπνίνη, σζηφζν, δελ ζα είλαη θαηά θαλέλαλ ηξφπν αλέγγηρηνη θαη ζα δηαηεξνχλ έλαλ 

"εξγαιεηαθφ" θαη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, ζέηνληαο θαηά κέξνο φινπο ηνπο αζηετζκνχο πεξί 

θνηλσληθήο εζηθήο θαη θπζηθνχ δηθαίνπ.  

γ) Αθφηνπ θαηέθηεζε, ή αθφκα ζπλέηξηςε, ηνλ θενπδαιηθφ κεραληζκφ εμνπζίαο ε ληθεθφξνο 

αζηηθή ηάμε δελ δίζηαζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ δχλακε ηνπ θξάηνπο γηα λα θαηαζηείιεη ηηο 

απφπεηξεο αληεπαλάζηαζεο θαη παιηλφξζσζεο. Ωζηφζν, αθφκε θαη ηα πην απνθαζηζηηθά 

ηξνκνθξαηηθά κέηξα δηθαηνινγήζεθαλ σο ζηξεθφκελα φρη θαηά ησλ ηαμηθψλ ερζξψλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ αιιά θαηά ησλ πποδοηών ηνπ ιανχ, ηνπ έζλνπο, ηεο ρψξαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, φισλ απηψλ ησλ θνχθησλ ελλνηψλ πνπ ηαπηίζηεθαλ κε ην ίδην ην θξάηνο θαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηελ θπβέξλεζε θαη ην θφκκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία.  

Σν ληθεθφξν πξνιεηαξηάην, ρξεζηκνπνηψληαο ην θξάηνο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα "ζπληξίςεη ηελ 

αλαπφθεπθηε θαη απεγλσζκέλε αληίζηαζε ηεο αζηηθήο ηάμεο" (Λέληλ) ζα ρηππήζεη ηνπο παιηνχο 

θπβεξλψληεο θαη ηνπο ηειεπηαίνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο θάζε θνξά πνπ ζα ελαληηψλνληαη, σο κηα 

ινγηθή ππεξάζπηζε ησλ ηαμηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, ζηα κέηξα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα μεξηδψζνπλ 

ην νηθνλνκηθφ πξνλφκην. Απηά ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ζα θξαηεζνχλ ζε κηα απνμελσκέλε θαη 

παζεηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία. Κάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχλ λα απειεπζεξσζνχλ 

απφ ηελ παζεηηθφηεηα πνπ ηνπο έρεη επηβιεζεί, ε πιηθή δχλακε ζα ηα θαζππνηάζζεη. Δελ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θαλέλα "θνηλσληθφ ζπκβφιαην" θαη δελ ζα έρνπλ θακία "λνκηθή ή παηξησηηθή 

ππνρξέσζε".  

Ωο πξαγκαηηθνί αηρκάισηνη πνιέκνπ (φπσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ νη πξψελ αξηζηνθξάηεο 



θαη θιεξηθνί απφ ηε γηαθσβίληθε αζηηθή ηάμε) δελ έρνπλ ηίπνηε λα πποδώζοςν, επεηδή δελ ζα ηνπο 

δεηεζεί λα πάξνπλ θαλέλαλ γεινίν φξθν πίζηεσο.  

δ) Η ηζηνξηθή αθηηλνβνιία ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ δελ 

κπφξεζε λα απνθξχςεη ην γεγνλφο ηνπ φηη απφ γελλήζεψο ηνπ ην αζηηθφ θξάηνο ζρεκάηηζε έλνπια 

ζψκαηα θαη κηα αζηπλνκηθή δχλακε γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ αγψλα θαηά ηνπ παιαηνχ 

θαζεζηψηνο θαη ζχληνκα αληηθαηέζηεζε ηελ αγρφλε κε ηε ιαηκεηφκν. Απηφο ν εθηειεζηηθφο 

κεραληζκφο άιιαμε κε ην θαζήθνλ λα δηνηθεί ηε λφκηκε βία ηφζν ζε γεληθφ ηζηνξηθφ επίπεδν φζν 

θαη θαηά κεκνλσκέλσλ παξαβηάζεσλ ησλ θαλφλσλ ηδηνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ νηθνλνκία πνπ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. Απηφο έδξαζε κε έλαλ εληειψο 

θπζηθφ ηξφπν θαηά ησλ πξψησλ πξνιεηαξηαθψλ θηλεκάησλ πνπ απείιεζαλ, έζησ θαη ελζηηθησδψο, 

ηελ αζηηθή κνξθή παξαγσγήο. Η επηβιεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λένπ θνηλσληθνχ δπτζκνχ 

απνθξχθηεθε απφ ην ηέρλαζκα ηνπ "λνκνζεηηθνχ" κεραληζκνχ, ν νπνίνο ηζρπξηδφηαλ φηη κπνξεί λα 

επηθέξεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ θαη φισλ ησλ απφςεσλ ησλ δηαθφξσλ θνκκάησλ ζην 

θξάηνο θαη ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε κε κηα ηέιεηα ηζνξξνπία θαη κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα 

θνηλσληθήο εηξήλεο.  

Σν πξνιεηαξηαθφ θξάηνο, σο κηα αλνηρηή δηθηαηνξία, ζα θαηαξγήζεη θάζε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 

εθηειεζηηθνχ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ επηπέδνπ ηεο εμνπζίαο, ηα νπνία ζα ελνπνηεζνχλ κέζα ζηα ίδηα 

φξγαλα. Η δηάθξηζε κεηαμχ λνκνζεηηθνχ θαη εθηειεζηηθνχ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θαζεζηψηνο πνπ απνθξχπηεη θαη πξνζηαηεχεη ηε δηθηαηνξία κηαο ηάμεο θάησ 

ππφ έλαλ πνιπηαμηθφ θαη πολςκομμαηικό καλδχα. "Η Κνκκνχλα δελ ήηαλ έλα ζψκα 

θνηλνβνπιεπηηθφ αιιά έλα ζψκα εξγαζίαο" (Μαξμ).  

ε) Σν αζηηθφ θξάηνο ζηελ θιαζζηθή ηνπ κνξθή – ζε ζπλάθεηα κε κηα αηνκηθηζηηθή ηδενινγία ηελ 

νπνία ν ζεσξεηηθφο κχζνο επεθηείλεη γεληθψο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ε νπνία είλαη ε πλεπκαηηθή 

αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο πνπ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζην κνλνπψιην κηαο 

ηάμεο επί ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο – αξλήζεθε λα επηηξέςεη ζε θάζε άιιν ελδηάκεζν ζψκα λα 

ππάξμεη κεηαμχ ηνπ απνκνλσκέλν αηφκνπ θαη ηνπ λφκηκνπ θέληξνπ εμνπζίαο εθηφο απφ ηηο αηξεηέο 

ζπληαθηηθέο ζπλειεχζεηο. Πνιηηηθέο ιέζρεο θαη θφκκαηα πνπ έγηλαλ αλερηά απφ απηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο εμέγεξζεο έλεθα ηνπ δεκαγσγηθνχ ηζρπξηζκνχ πεξί ειεπζεξίαο ηνπ 

ζθέπηεζζαη θαη ππφ ηνλ φξν φηη απηά πθίζηαληαη σο απιέο νκάδεο πεπνηζήζεσλ θαη σο εθινγηθνί 

παξάγνληεο. ε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηαμηθήο θαηαπίεζεο ππνρξέσζε ην 

θξάηνο λα αλέρεηαη ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, πνπ ηα 

αληηκεηψπηδε κε δπζπηζηία σο "θξάηνο ελ θξάηεη". Σειηθά, ηα ζπλδηθάηα κεηαηξάπεθαλ ζε κηα 

κνξθή ηαμηθήο αιιειεγγχεο πνπ πηνζέηεζαλ νη ίδηνη νη θαπηηαιηζηέο γηα ηα δηθά ηνπο ηαμηθά 

ζπκθέξνληα θαη ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Επηπιένλ, ππφ ην πξφζρεκα ηεο νομικήρ αναγνώπιζηρ 

ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ην θξάηνο αλέιαβε ην θαζήθνλ ηεο ελζσκάησζεο θαη ηνπ επλνπρηζκνχ 

ηνπο, ζηεξψληαο ηνπο θάζε απηνλνκία νχησο ψζηε λα εκπνδίζεηην επαλαζηαηηθφ θφκκα λα 

αλαιάβεη ηελ εγεζία ηνπο.  

Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ππφ ην πξνιεηαξηαθφ θξάηνο φζν 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ εξγνδφηεο ή, ηνπιάρηζηνλ, απξφζσπεο επηρεηξήζεηο φπνπ νη εξγάηεο 

παξακέλνπλ κηζζσηνί πνπ πιεξψλνληαη ζε ρξήκα. Ο ξφινο ηνπο ζα είλαη λα πξνζηαηεχνπλ ην 

βηνηηθφ επίπεδν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζα είλαη παξάιιειε ζε απηφ ην 

ζεκείν κε απηή ηνπ θφκκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο. Οη κε-εξγαηηθέο ελψζεηο ζα απαγνξεπζνχλ. 

Πξάγκαηη, ζην δήηεκα ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ κε – 

πξνιεηαξηαθψλ ή εκηπξνιεηαξηαθψλ ηάμεσλ ε θαηάζηαζε ηνπ εξγάηε ζα κπνξνχζε λα απεηιεζεί 

απφ παξάγνληεο άιινπο απφ ηηο αλψηεξεο αλάγθεο ηνπ γεληθνχ επαλαζηαηηθνχ αγψλα θαηά ηνπ 

δηεζλνχο θαπηηαιηζκνχ. Όκσο, απηή ε πηζαλφηεηα, πνπ ζα δηαηεξείηαη επί καθξφλ, δηθαηνινγεί ηνλ 

δεπηεξεχνληα ξφιν ησλ ζπλδηθάησλ ζε ζρέζε κε ην πνιηηηθφ θνκκνπληζηηθφ θφκκα, ηε δηεζλή 

επαλαζηαηηθή πξσηνπνξία πνπ ζρεκαηίδεη έλα εληαίν φινλ κε ηα θφκκαηα πνπ αγσλίδνληαη ζηηο 

ρψξεο πνπ παξακέλνπλ αθφκα θαπηηαιηζηηθέο θαη σο ηέηνην εγείηαη ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θξάηνπο.  

Σν πξνιεηαξηαθφ θξάηνο δελ κπνξεί παξά λα εθθξάδεηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ θφκκα θαη ζα ήηαλ 



αλφεην λα απαηηεί θαλείο απηφ ην θφκκα λα νξγαλψλεη ζηηο γξακκέο ηνπ κηα ζηαηηζηηθή 

πιεηνςεθία θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ηέηνηα πιεηνςεθία ζε "ιατθέο εθινγέο", δειαδή ηελ 

παιηά αζηηθή παγίδα. Μηα απφ ηηο ηζηνξηθέο πηζαλφηεηεο είλαη ε χπαξμε πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ 

θαηλνκεληθά απνηεινχληαη απφ πξνιεηάξηνπο, αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επεξεάδνληαη απφ 

αληεπαλαζηαηηθέο παξαδφζεηο ή απφ μέλνπο θαπηηαιηζκνχο. Απηή ε αληίθαζε, πνπ είλαη θαη ε πην 

επηθίλδπλε απ' φιεο, δελ κπνξεί λα ιπζεί δηακέζνπ ηεο αλαγλψξηζεο ηππηθψλ δηθαησκάησλ νχηε 

κέζσ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζην πιαίζην κηαο αθεξεκέλεο "ηαμηθήο δεκνθξαηίαο". Απηή 

ζα είλαη επίζεο κηα θξίζε πνπ πξέπεη λα επηιπζεί κε φξνπο ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσο.  

Δελ ππάξρεη θαλέλα ζηαηηζηηθφ ηέρλαζκα πνπ λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή 

επαλαζηαηηθή ιχζε. Απηή εμαξηάηαη κνλάρα απφ ηνλ βαζκφ ζηαζεξφηεηαο θαη ζαθήλεηαο ζηνλ 

νπνίν έρεη θζάζεη ην επαλαζηαηηθφ θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Πξηλ απφ έλαλ 

αηψλα ζηε Δχζε θαη πξηλ απφ πελήληα ρξφληα ζηελ Σζαξηθή Απηνθξαηνξία νη καξμηζηέο νξζψο 

ππνζηήξημαλ θαηά ησλ αθειψλ δεκνθξαηψλ φηη νη θαπηηαιηζηέοθαη νη ηδηνθηήηεο είλαη κηα 

κεηνςεθία θαη, ζπλεπψο, ε κφλε αιεζηλή θπβέξλεζε πιεηνςεθίαο είλαη ε θπβέξλεζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Εάλ ε ιέμε "δεκνθξαηία" ζεκαίλεη εμνπζία ηεο πιεηνςεθίαο, νη δεκνθξάηεο ζα πξέπεη λα 

ηαρζνχλ κε ηε δηθή καο ηαμηθή πιεπξά. Όκσο, απηή ε ιέμε, ηφζν κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο έλλνηα 

("εμνπζία ηνπ ιανχ") φζν θαη κε ηελ πξφζηπρε ρξήζε πνπ ηεο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, 

ζεκαίλεη ηελ "εμνπζία πνπ δελ αλήθεη ζε κία αιιά ζε φιεο ηηο ηάμεηο". Γη' απηφλ ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν 

φπσο αθξηβψο απνξξίπηνπκε ηελ "αζηηθή δεκνθξαηία" θαη ηε "δεκνθξαηία γεληθά" (φπσο έθαλε 

επίζεο θη ν Λέληλ) πξέπεη πνιηηηθά θαη ζεσξεηηθά λα απνθιείζνπκε, σο αληίθαζε εμ νξηζκνχ, ηελ 

"ηαμηθή δεκνθξαηία" θαη ηελ "εξγαηηθή δεκνθξαηία".  

Η δηθηαηνξία πνπ ππνζηεξίδεη ν καξμηζκφο δειψλεη αλνηρηά φηη είλαη απαξαίηεηε, επεηδή είλαη 

αδχλαηνλ λα γίλεη νκφθσλα απνδεθηή θαη, επηπιένλ, δελ ζα έρεη ηελ αθέιεηα λα παξαηηεζεί, επεηδή 

δελ ζα δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ, εάλ θάηη ηέηνην είλαη εμαθξηβψζηκν. Εθηφο απηνχ, δελ 

ζα δηαθηλδπλεχζεη λα ηαπηηζηεί κε κηα δηθηαηνξία αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηνλ 

έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο θαη ππνθαζηζηνχλ ηελ εξγαηηθή ηάμε. Η επαλάζηαζε ρξεηάδεηαη κηα 

δηθηαηνξία, επεηδή ζα ήηαλ γεινίν λα ππνηαρζεί ζε κηα απνδνρή 100% ή ζε κηα πιεηνςεθία ηνπ 

51%. Οπνπδήπνηε παξνπζηάδνληαη απηά ηα λνχκεξα ζεκαίλεη φηη ε επαλάζηαζε έρεη πξνδνζεί.  

Ελ θαηαθιείδη, ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα ζα θπβεξλά κφλν ηνπ θαη δελ ζα παξαηηεζεί πνηέ απφ ηελ 

εμνπζία ρσξίο θπζηθή πάιε. Απηή ε ηνικεξή δήισζε φηη δελ ζα ππνθχςνπκε ζηελ απάηε ησλ 

αξηζκψλ θαη δελ ζα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα βνεζήζεη ηνλ αγψλα θαηά ηνπ εθθπιηζκνχ ηεο 

επαλάζηαζεο.  

ην αλψηεξν ζηάδην ηνπ θνκκνπληζκνχ – έλα ζηάδην πνπ δελ γλσξίδεη νχηε εκπνξεπκαηηθή 

παξαγσγή, νχηε ρξήκα, νχηε έζλε θαη ην νπνίν, επίζεο, ζα δεη ηνλ ζάλαην ηνπ θξάηνπο – ηα 

ζπλδηθάηα ζα ράζνπλ ηνλ ιφγν ηεο χπαξμήο ηνπο. Σν θφκκα σο καρεηηθή νξγάλσζε ζα είλαη 

αλαγθαίν φζν επηβηψλνπλ ηα ππνιείκκαηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηνλ θφζκν. Επηπιένλ, δηαηεξεί πάληα 

ην θαζήθνλ λα είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο θαη ν πξνπαγαλδηζηήο ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο πνπ παξέρεη 

κηα γεληθή άπνςε ηεο εμέιημεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ηεο θχζεο.  

 

  

V 

Η καξμηζηηθή αληίιεςε, απηή πνπ αληηθαζηζηά ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο κε ζψκαηα 

εξγαζίαο, δελ καο θέξλεη πίζσ ζηελ "νηθνλνκηθή δεκνθξαηία", δειαδή ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

πξνζάξκνδε ηα θξαηηθά φξγαλα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηηο παξαγσγηθέο ή εκπνξηθέο κνλάδεο 

θηι., ελψ απνθιείεη θάζε αληηπξνζσπεπηηθή ιεηηνπξγία ζηνπο ελαπνκείλαληεο εξγνδφηεο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ θαηέρνπλ αθφκε πεξηνπζία. Η εμάιεηςε ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ηδηνθηήηε 

νξίδεη κνλάρα θαηά ην ήκηζπ ηνλ ζνζηαιηζκφ. Σν άιιν ήκηζπ, ην πην ζεκαληηθφ, ζπλίζηαηαη ζηελ 

εμάιεηςε ηεο καπιηαλιζηικήρ οικονομικήρ αναπσίαρ (Μαξμ). Καζψο ε λέα ζνζηαιηζηηθή νξγάλσζε 

αλαδεηθλχεηαη θαη εμειίζζεηαη κε ην θφκκα θαη ην επαλαζηαηηθφ θξάηνο ζην πξνζθήλην δελ ζα 



πεξηνξηζηεί κνλάρα ζην ρηχπεκα ησλ πξψελ εξγνδνηψλ θαη ησλ ιαθέδσλ ηνπο, αιιά, πάλσ απ' φια, 

ζα αλαδηαλείκεη ηα θνηλσληθά θαζήθνληα θαη ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ησλ αηφκσλ κε έλαλ 

εληειψο θαηλνχξγην θαη πξσηφηππν ηξφπν.  

Επνκέλσο, ην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ φπσο απηφ θιεξνδνηήζεθε απφ ηνλ 

θαπηηαιηζκφ δελ ζα ιεθζεί σο βάζε ελφο κεραληζκνχ ηεο απνθαινχκελεο "θπξηαξρίαο", δειαδή 

ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζην θξάηνο έσο θαη ηα θεληξηθά ηνπ ζψκαηα. Η παξνπζία αθξηβψο 

ελφο θξάηνπο κίαο θαη κφλεο ηάμεο θαη ελφο ζηαζεξά θαη πνηνηηθά εληαίνπ θαη νκνηνγελνχο 

θφκκαηνο πξνζθέξεη ηηο κέγηζηεο επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο θξαηηθήο 

κεραλήο, ε νπνία θαζνδεγείηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν απφ ηηο πηέζεηο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ζπκθεξφλησλ κηθξψλ νκάδσλ θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απφ ηα γεληθά δεδνκέλα θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ζπιινγηθήο επεκεξίαο. Οη 

αιιαγέο ζηνλ παξαγσγηθφ κεραληζκφ ζα είλαη ηεξάζηηεο, αξθεί λα ζθεθηνχκε κνλάρα ην 

πξφγξακκα γηα ηελ αληηζηξνθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ, γηα ηελ νπνία επέκελαλ 

ηφζν πνιχ ν Μαξμ θαη ν Έλγθειο, θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο ζεκεξηλέο 

ηάζεηο ζε φιεο ηηο γλσζηέο ρψξεο.  

Επνκέλσο, ην δίθηπν πνπ έρεη σο πξφηππν ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν είλαη κηα αλεπαξθήο έθθξαζε ε 

νπνία επαλαιακβάλεη ηηο παιηέο πξνπληνληθέο θαη ιαζζαιηθέο ζέζεηο πνπ ν Μαξμ πξν πνιινχ 

απέξξηςε θαη μεπέξαζε.  

 

  

VI 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηνπ ηαμηθνχ θξάηνπο θαη ηεο βάζεο 

ηνπ εμαξηάηαη, πξψηα απ' φια, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαιεθηηθήο ηεο ηζηνξίαο θαη δελ κπνξεί 

λα ζπλαρζεί απφ "αηψληεο αξρέο", απφ ην "θπζηθφ δίθαην" ή απφ έλαλ ηεξφ θαη απαξαβίαζην 

θαηαζηαηηθφ ράξηε. Κάζε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ζα ήηαλ θαζαξή νπηνπία. 

Δελ ππάξρεη ίρλνονπηνπηζκνχ ζηνλ Μαξμ, είπε ν Έλγθειο. Η ίδηα ε ηδέα ηεο πεξίθεκεο εθρψξεζεο 

αξκνδηνηήησλ απφ ην κεκνλσκέλν άηνκν (εθινγέαο) ράξε ζε κηα πιαησληθή πξάμε πνπ απνξξέεη 

απφλ ηελ ειεχζεξε γλψκε ηνπ πξέπεη λα αθεζεί ζηηο νκηριψδεηο ζθαίξεο ηεο κεηαθπζηθήο. Η 

γλψζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη παξά κηα αληαλάθιαζε πιηθψλ ζπλζεθψλ θαη θνηλσληθψλ 

κνξθψλ θαη ε εμνπζία ζπλίζηαηαη ζηελ παξέκβαζε ηεο θπζηθήο βίαο.  

Ο αξλεηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο εξγαηηθήο δηθηαηνξίαο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνο: αζηνί θαη 

εκηαζηνί δελ ζα έρνπλ πηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ζα εκπνδηζηνχλ δηα ηεο βίαο λα ζπγθξνηήζνπλ 

νκάδεο θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ή ελψζεηο πνιηηηθήο δχκσζεο, δελ ζα ηνπο επηηξαπεί πνηέ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δεκφζηα ςεθνθνξία, λα εθιέγνπλ ή λα εθπξνζσπνχλ άιινπο ζε θαλέλα "πφζην" 

ή ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία. Όκσο, αθφκα θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εξγάηε – ελφο αλαγλσξηζκέλνπ 

θαη ελεξγνχ κέινπο ηεο ηάμεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία – θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ δελ ζα 

δηαηεξεί πιένλ ην πιαζκαηηθφ θαη απαηειφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εκσώπηζηρ εξοςζίαρ, κηαο 

εθπξνζψπεζεο κε ηε δηακεζνιάβεζε ελφο εθπξνζψπνπ, ελφο τηθοδεληίος ή ελφο θφκκαηνο. 

Εθπξνζψπεζε ζεκαίλεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, άξλεζε ηεο δπλαηφηεηαο άκεζεο δξάζεο. Η δήζελ 

"αλσηάηε αξρή" ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο δελ είλαη παξά κηα παξαίηεζε θαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη κηα παξαίηεζε πξνο φθεινο ελφο αρξείνπ.  

Σα εξγαδφκελα κέιε ηεο θνηλσλίαο ζα ζπγθξνηεζνχλ ζε ηνπηθά φξγαλα ζχκθσλα κε ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ησλ κειψλ ηνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ηνπο 

επηβάιιεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλαλ παξαγσγηθφ κεραληζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε 

κεηαζρεκαηηζκφ. Χάξε ζηελ αδηάθνπε θαη ζπλερή δξάζε ηνπο ζα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή φισλ 

ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ζην ζχζηεκα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Σν λα ζρεδηάζνπκε 

απηφ ην ζχζηεκα είλαη αδχλαηνλ πξνηνχ νη ηαμηθέο ζρέζεηο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

κε ρεηξνπηαζηφ ηξφπν.  

 



                                                                         V 

H Παξηζηλή Κνκκνχλα θαζηέξσζε σο πιένλ ζεκαληηθέο αξρέο (βι. Μαξμ, Έλγθειο, Λέληλ) ηα κέιε 

ηεο θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο λα κπνξνχλ λα αλαθαινχληαη αλά πάζα ζηηγκή θαη ν κηζζφο ηνπο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηνλ κέζν εξγαηηθφ κηζζφ. Κάζε δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα θαη ησλ γξαθεηνθξαηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν εμαιείθεηαη έηζη δηακέζνπ 

ζπζηεκαηηθψλ ελαιιαγψλ. Η δεκφζηα ππεξεζία ζα πάςεη λα απνηειεί κηα καπιέπα ή αθφκε έλα 

επάγγελμα. Χσξίο ακθηβνιία, φηαλ ηεζνχλ ζε εθαξκνγή απηνί νη έιεγρνη ζα πξνθαιέζνπλ ηεξάζηηεο 

δπζθνιίεο, αιιά ν Λέληλ εμέθξαζε πξν πνιινχ ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα φια ηα πιάλα ησλ 

επαλαζηάζεσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ συπίρ δςζκολίερ. Οη αλαπφθεπθηεο ζπγθξνχζεηο δελ ζα 

επηιπζνχλ πιήξσο κε ηελ θαηάξηηζε κηαο ζσξείαο θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ. Θα απνηειέζνπλ έλα 

ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη ζα εθθξάζνπλ έλαλ πξαγκαηηθφ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ. Η 

κπνιζεβίθηθε επαλάζηαζε δελ ζηακάηεζε κπξνζηά ζηε πληαθηηθή πλέιεπζε αιιά ηελ δηέιπζε. 

ηελ εμνπζία είραλ αλέιζεη ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαηψλ, αγξνηψλ θαη ζηξαηησηψλ. Απηφο ν λένο 

ηχπνο θξαηηθψλ νξγάλσλ πνπ μεπήδεζε κέζα ζηελ ππξθαγηά ηνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ (θαη ήηαλ 

ήδε παξφληα ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1905) εμαπιψζεθε απφ ην ηειεπηαίν ρσξηφ ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα κέζσ ελφο δηθηχνπ εδαθηθψλ κνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Η δεκηνπξγία ηνπο δελ 

αληηζηνηρνχζε ζε θακία απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί "δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ" ή "θαζνιηθήο, 

ειεχζεξεο, άκεζεο θαη κπζηηθήο" ςήθνπ!  

Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα εμαπνιχεη θαη θεξδίδεη ηνλ εκθχιην πφιεκν, θαηαιακβάλεη ηηο ζέζεηο-

θιεηδηά κε ηε ζηξαηησηηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία, πνιιαπιαζηάζεη ηα κέζα πξνπαγάλδαο θαη 

δχκσζήο ηνπ ρίιηεο θνξέο θαηαιακβάλνληαο θηήξηα θαη δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο. Δίρσο δε λα ράζεη 

ρξφλν θαη ρσξίο δηαδηθαζηηθέο ηδηνηξνπίεο δεκηνπξγεί "έλνπια ζψκαηα εξγαηψλ" γηα ηα νπνία 

κίιεζε ν Λέληλ, ηελ θφθθηλε θξνπξά, ηελ επαλαζηαηηθή αζηπλνκία. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζνβηέη 

θεξδίδεη ηελ πιεηνςεθία κε ην ζχλζεκα: "Όιε ε εμνπζία ζηα ζνβηέη!". Μήπσο απηή ε πιεηνςεθία 

είλαη απιψο έλα λνκηθφ ή έλα ςπρξφ θαη απιφ αξηζκεηηθφ γεγνλφο; Καζφινπ! Εάλ θαλείο – είηε 

βαιηφο είηε θαινπξναίξεηνο αιιά παξαπιαλεκέλνο εξγάηεο �εθίζεη ην ζνβηέη λα εγθαηαιείςεη ή 

λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ εμνπζία πνπ θαηέθηεζε κε ην αίκα ησλ πξνιεηαξηαθψλ καρεηψλ ζα 

εθδησρζεί θινηζεδφλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Καη θαλέλαο δελ ζα ράζεη ηνλ θαηξφ ηνπ 

θαηακεηξψληαο ηνλ ζηε "λφκηκε κεηνςεθία", απηήλ ηελ εγθιεκαηηθή ππνθξηζία ηελ νπνία ε 

επαλάζηαζε δελ έρεη αλάγθε θαη κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηξαθεί κνλάρα ε αληεπαλάζηαζε.  

 

  

VII 

Ιζηνξηθά γεγνλφηα δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο Ρσζίαο ηνπ 1917 (δει. ε πξφζθαηε θαηάξξεπζε ηνπ 

θενπδαιηθνχ δεζπνηηζκνχ, έλαο θαηαζηξνθηθφο πφιεκνο, ν ξφινο πνπ έπαημαλ νη νπνξηνπληζηέο 

εγέηεο) ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ, ελψ παξακέλνπλ πάλσ ζηελ ίδηα βαζηθή γξακκή, 

δηαθνξεηηθέο έκπξαθηεο κνξθέο ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ ηνπ θξάηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

πξνιεηαξηαθφ θίλεκα άθεζε πίζσ ηνπ ηνλ νπηνπηζκφ, βξίζθεη ηνλ δξφκνπ ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

επηηπρία ηνπ φρη κνλάρα ράξε ζηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ηεο 

δνκήο ηνπ ζεκεξηλνχ θξάηνπο αιιά επίζεο ράξε ζηελ εκπεηξία ησλ ζηξαηεγηθψλ ιαζψλ ηεο 

πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο, ηφζν ζην πεδίν ηεο κάρεο ηνπ "ζεξκνχ" εκθπιίνπ πνιέκνπ φπνπ νη 

Κνκκνπλάξνη ηνπ 1871 έπεζαλ έλδνμα θαη ηνπ "ςπρξνχ" ν νπνίνο δηήξθεζε απφ ην 1917 έσο ην 

1926. Απηφο ν ηειεπηαίνο ήηαλ ε κεγάιε κάρε ηεο Ρσζίαο κεηαμχ ηεο Δηεζλνχο ηνπ Λέληλ θαη ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο γξακκέο ηνπ κεηψπνπ απφ ηελ άζιηα ζπλελνρή 

φισλ ησλ νπνξηνπληζηψλ.  

Οη θνκκνπληζηέο δελ έρνπλ θσδηθνπνηεκέλνπο θαηαζηαηηθνχο ράξηεο γηα λα πξνηείλνπλ. Έρνπλ λα 

ζπληξίςνπλ έλαλ θφζκν ςεκάησλ θαη θαηαζηαηηθψλ ραξηψλ πνπ απνθξπζηαιιψλνληαη ζηνλ λφκν 

θαη ζηε βία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Ξέξνπλ φηη κφλν έλαο επαλαζηαηηθφο θαη νινθιεξσηηθφο 

κεραληζκφο βίαο θαη εμνπζίαο, ν νπνίνο δελ απνθιείεη θαλέλα κέζν, ζα κπνξέζεη λα απνηξέςεη ηα 



αηζρξά ππνιείκκαηα κηαο βάξβαξεο επνρήο απφ ην λα μαλαζεθψζνπλ θεθάιη. Μνλάρα απηφο ζα 

κπνξέζεη λα εκπνδίζεη ην ηέξαο ηνπ θνηλσληθνχ πξνλνκίνπ πνπ δηςάεη γηα εθδίθεζε θαη 

ππνδνχισζε απφ ην λα ζεθψζεη μαλά θεθάιη βγάδνληαο γηα πνιινζηή θνξά ηε δφιηα θξαπγή ηεο 

ειεπζεξίαο.  


