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Πρόλογος 

 
Σκοπός αυτού του κειµένου είναι να επιφέρει κάποια τάξη στα 
θέµατα της δηµοκρατίας και της δικτατορίας, τα οποία 
συζητιούνται µε συγκεχυµένο τρόπο σήµερα σε αυτό που 
εκλαµβάνεται ως επαναστατικό κίνηµα. Μιλώντας γενικά, 
αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει από λανθασµένη βάση – 
δηλαδή από την ιδεολογία της δηµοκρατίας και της 
δικτατορίας – και όχι από µια εξέταση των ιστορικών 
δεδοµένων που συνδέονται µε τις πραγµατικές ρίζες και τη 
λειτουργία αυτών των πολιτικών µορφών. Ειδικότερα, η 
συζήτηση έχει επισκιαστεί από τις δίδυµες µυστικοποιήσεις 
του Σταλινισµού και της Σοσιαλδηµοκρατίας. Η κλασική 
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υπερ-αριστερά, η οποία αναπτύχθηκε ως αντίδραση στη 
Σταλινική και τη Σοσιαλδηµοκρατική αντεπανάσταση, 
παρέµεινε ως επί το πλείστον εγκλωβισµένη στον ίδιο 
πολιτικισµό που χαρακτήριζε τους αντιπάλους της: απέναντι 
στην αυταρχική διεύθυνση αντέτασσε τη δηµοκρατική 
διεύθυνση, απέναντι στον γραφειοκρατικό Λενινιστικό 
φετιχισµό του “κόµµατος” αντέτασσε ένα φετιχισµό των 
εργατικών συµβουλίων κ.ο.κ. 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εµφανίστηκαν κάποιοι 
θεωρητικοί – ιδίως ο Jean Barrot και οι συνεργάτες του στην 
οµάδα Le Mouvement Communiste – οι οποίοι επέστρεψαν 
στην αρχική ανάλυση που αναπτύχθηκε από το Μαρξ στη 
Γερµανική Ιδεολογία, στα Grundrisse και αλλού, και άρχισαν 
να χρησιµοποιούν αυτήν την ανάλυση για να ασκήσουν εκ 
νέου κριτική τόσο στη Σοσιαλδηµοκρατική και Σοσιαλιστική 
παράδοση όσο και στην υπερ-αριστερά. Ειδικότερα, έδωσαν 
καινούρια δυναµική στη δριµεία κριτική του Μαρξ απέναντι 
στην “ανοησία εκείνων των σοσιαλιστών...που θέλουν να 
παραστήσουν το σοσιαλισµό ως πραγµάτωση των ιδεωδών της 
αστικής δηµοκρατίας όπως αυτά διατυπώθηκαν µε τη Γαλλική 
επανάσταση” (Grundrisse, σελ. 248). 
 
Χρειάζεται άραγε να επισηµάνω ότι αυτή η ανοησία παραµένει 
σχεδόν καθολική µεταξύ των σύγχρονων “σοσιαλιστών”; 
 
Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί, υπό µία έννοια, συνέχεια 
και διόρθωση του έργου της οµάδας Le Mouvement 
Communiste: σίγουρα οφείλει πολλά σε αυτήν, όπως επίσης 
και στην Κοινωνία του Θεάµατος του Guy Debord. ∆εν 
ισχυρίζεται ότι είναι ένα διεξοδικό κείµενο, ενώ το ιστορικό του 
περιεχόµενο διατηρήθηκε όσο το δυνατό πιο συνοπτικό χάριν 
συντοµίας. Στο πρώτο από τα τρία µέρη, προσπάθησα να 
συνοψίσω τα επιχειρήµατα του Μαρξ σχετικά µε τις απαρχές 
των εννοιών της ελευθερίας και της ισότητας, καθώς επίσης 
σχετικά µε τις επιπτώσεις που έχει η αντίθεση µεταξύ 
παραγωγής και κυκλοφορίας στην πολιτική ζωή εντός του 
καπιταλισµού. Στο δεύτερο µέρος, ανέλυσα µε κάπως 
περισσότερες λεπτοµέρειες τη σχέση µεταξύ δηµοκρατίας και 
δικτατορίας εντός του καπιταλιστικού κράτους στη διάρκεια 
των τελευταίων τριακοσίων ετών. Στο τρίτο µέρος, προσπάθησα 
να εφαρµόσω αυτή την ανάλυση σε σχέση µε τις ανάγκες του 
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άµεσου και µακροπρόθεσµου µέλλοντος για το κοµµουνιστικό 
κίνηµα. 
 
Τέλος, πρέπει να πω ότι το κείµενο προϋποθέτει µια γενική 
εξοικείωση µε τη Μαρξιανή θεωρία – ας πούµε, θα πρέπει 
κάποιος να έχει διαβάσει και να έχει κατανοήσει το Αξία, Τιµή 
και Κέρδος και το Μανιφέστο. Θα ήταν επίσης βοηθητικό για 
κάποιον να έχει διαβάσει το κείµενο του Μπαρώ 
“Καπιταλισµός και Κοµµουνισµός” στην Έκλειψη κι 
Επανεµφάνιση του Κοµµουνιστικού Κινήµατος – παρά τις 
ποικίλες διαφωνίες µου µε αυτό το κείµενο οι οποίες, για 
εκείνους που το γνωρίζουν, θα καταστούν φανερές από όσα 
ακολουθούν(i). Ταυτόχρονα, το κείµενό µου επαναλαµβάνει – 
όπως απαιτούν τα επιχειρήµατά του – αρκετό στοιχειώδες 
υλικό το οποίο ελπίζω ότι δε θα αποδειχθεί υπερβολικά 
κουραστικό για τους αναγνώστες που έχουν ήδη αφοµοιώσει 
το Κεφάλαιο, τα Grundrisse κ.λ.π. Σε στιγµές πλήξης ή 
απογοήτευσης κατά την ανάγνωση του δοκιµίου, αυτοί οι 
εκλεπτυσµένοι αναγνώστες θα δειχθούν ίσως περισσότερο 
επιεικείς αν αναλογιστούν ότι είναι πολύ λίγοι µέχρι σήµερα 
και πιθανότατα θα παραµείνουν λίγοι στο προσεχές µέλλον. 
 

Louis Michaelson 

Σεπτέµβρης 1976  
 

 
Εισαγωγή: Πολιτική και Ανταλλαγή 

 
1 
 

Η εµφάνιση της πολιτικής ως οργανωµένης µεσολάβησης 
µεταξύ κοινωνικής απόφασης και δράσης είναι αδιαχώριστη 
από την ανάπτυξη της αγοράς, της εµπορευµατικής 
ανταλλαγής. Η πόλη, από την οποία αντλεί το όνοµά της η 
πολιτική, αναπτύχθηκε γύρω από τον τόπο της αγοράς: αλλά 
ακόµα και πριν από αυτό, καθώς οι “πρωτόγονες” 
κυνηγετικές, τροφοσυλλεκτικές και αγροτικές κοινότητες 
συνενώνονταν και ταυτόχρονα διαβρώνονταν από το εµπόριο, 
καθώς οι τάξεις σχηµατίζονταν µαζί µε την ανάπτυξη ενός 
κοινωνικού υπερπροϊόντος, η πολιτική µεσολάβηση άρχισε να 
γίνεται αναγκαία. Η ανάπτυξη της αγοράς, ως ανάπτυξη της 
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οικονοµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ διαχωρισµένων 
παραγωγών, απαιτούσε µε τη σειρά της την ανάπτυξη µιας 
κοσµικής αρχής πέραν της θρησκείας, της φυλής ή της 
κληρονοµικής κάστας. Η ανεµπόδιστη εµπορευµατική 
ανταλλαγή είναι αδύνατη χωρίς την ελευθερία, το δικαίωµα 
των παραγωγών να διαθέτουν το προϊόν τους προς ίδιον 
όφελος, και χωρίς την ισότητα, η οποία θέτει τους παραγωγούς 
σε µια ισότιµη νοµική βάση που απαιτείται για την ανταλλαγή 
εµπορευµάτων ίσης αξίας1. 
 

2 
 

Η δηµοκρατία, η µορφή της πολιτικής που βασίζεται στην 
ελευθερία και την ισότητα, καταξιώθηκε µε την αστική τάξη. 
Αρχικά, όπως θα περίµενε ίσως κανείς, το δικαίωµα της 
ψήφου βασιζόταν στην κατοχή έγγειας ιδιοκτησίας – κάτι που 
εξακολουθεί να συµβαίνει σε ορισµένα µέρη του κόσµου – 
αλλά τελικά επεκτάθηκε στις µη ιδιοκτήτριες τάξεις, συχνά 
µετά από παρατεταµένους και αιµατηρούς κοινωνικούς 
αγώνες. Η σύγχρονη δηµοκρατία θεµελιώνεται στο πολιτικό 
άτοµο που, µε δεδοµένη την καθολικη ψηφοφορία, κατέχει το 
δικαίωµα να ψηφίζει κόµµατα και υποψηφίους που πιστεύει 
ότι θα αντιπροσωπεύσουν τα συµφέροντά του εντός του 
Κράτους. Ωστόσο, αυτό το άτοµο είναι επίσης ένα οικονοµικό 
άτοµο που έχει το δικαίωµα να πουλήσει οτιδήποτε κατέχει 
στην τρέχουσα τιµή. Στην περίπτωση εκείνων που δεν 
κατέχουν γη ή άλλα µέσα παραγωγής αλλά κατέχουν µόνο την 
εργασιακή τους δύναµη, το ζήτηµα περιπλέκεται διότι αυτή η 
εργασιακή δύναµη πρέπει να πουληθεί διαχρονικά και υπό 
συνθήκες που καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη των µέσων 
παραγωγής. Η αποξένωση µεταξύ κοινωνίας και ατόµου, η 
οποία απορρέει από την εµπορευµατική ανταλλαγή, γίνεται 
ξεκάθαρη καθώς ολοένα περισσότεροι παραγωγοί 
αναγκάζονται να εκποιήσουν τον έλεγχό τους επί της ίδιας της 
εργασιακής διαδικασίας, έτσι ώστε το συνδυασµένο προϊόν 
τους εµφανίζεται απέναντί τους ως ξένη δύναµη που κυριαρχεί 
σε ολόκληρη την κοινωνία2.  Εποµένως, ενώ η δηµοκρατία 

                                                 
1 Βλ. Grundrisse, σελ. 241-45. 
2 Βλ. Grundrisse, σελ. 197. Επίσης, βλ. “Η Αλλοτριωµένη Εργασία” στο 
βιβλίο Η Αντίληψη του Ανθρώπου στον Μαρξ , που εκδόθηκε από τον 
Erich Fromm (Ungar, New York, 1961), σελ. 93-109. 
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µπορεί να αναπτυχθεί και όντως αναπτύσσεται µέσα από την 
αγορά – δηλαδή µέσα από το βασίλειο της κυκλοφορίας – η 
σχέση του αγοραστή µε τον πωλητή της εργασιακής δύναµης 
εντός της παραγωγής πρέπει να είναι ουσιαστικά δικτατορική. 
 

3 
 
Ο καπιταλισµός είναι η ανώτερη και πιο αναπτυγµένη µορφή 
της εµπορευµατικής κοινωνίας – δηλαδή της κοινωνίας όπου 
η κυρίαρχη σχέση ανάµεσα στους παραγωγούς των µέσων 
διαβίωσης είναι η ανταλλαγή. Στην καπιταλιστική κοινωνία, η 
αξία – η ισοδυναµία ποσοτήτων σύµφωνα µε τον µέσο χρόνο 
που είναι κοινωνικά αναγκαίος για την παραγωγή τους – 
κυριαρχεί, µε τη µορφή της ανταλλακτικής αξίας, στις σχέσεις 
µεταξύ των ανθρώπινων όντων και της παραγωγής τους, και 
εποµένως στις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών ανθρώπινων 
όντων. Ωστόσο, εντός της καπιταλιστικής παραγωγής η 
ανταλλαγή ισοδυνάµων – σε αυτή την περίπτωση, η ανταλλαγή 
ενός ηµεροµισθίου µε την ηµερήσια χρήση της εργασιακής 
δύναµης – συγκαλύπτει την απόσπαση υπεραξίας από την 
εργασία των παραγωγών. Εποµένως, στην καρδιά αυτής της 
κοινωνίας της ελευθερίας και της ισότητας παραµένει µια 
πραγµατική ανελευθερία και ανισότητα, καθώς η υπεραξία 
(που µετασχηµατίζεται σε κέρδος και επανεπενδύεται ως 
κεφάλαιο) επεκτείνεται αδυσώπητα, µετατρέποντας ένα µεγάλο 
ποσοστό του πληθυσµού σε µισθωτούς εργάτες χωρίς 
ιδοκτησία. Η δηµοκρατία, η οποία αναπτύσσεται µέσα από την 
κυκλοφορία, επισκιάζεται πάντοτε από τη δικτατορική εξουσία 
που ασκούν οι φορείς του κεφαλαίου εντός της παραγωγικής 
διαδικασίας. Όπως ακριβώς το κεφάλαιο είναι η λογική και 
ιστορική κορύφωση της εµπορευµατικής ανταλλαγής, έτσι και 
η δικτατορία αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα της 
δηµοκρατίας στην καπιταλιστική πολιτική ζωή: και οι δύο 
βασίζονται – όπως και το ίδιο το κεφάλαιο – στο νόµο της 
αξίας, στη µεσολάβηση της ανταλλαγής ανάµεσα στους 
διαχωρισµένους παραγωγούς. Η κοµµουνιστική επανάσταση, 
η οποία αποσκοπεί να συνενώσει τους παραγωγούς ολόκληρου 
του κόσµου σε µια συνειδητή συνεργασία, πρέπει να θέσει 
τέρµα στο νόµο της αξίας και στους διαχωρισµούς που 
απορρέουν από την αξία. Ειδικότερα, πρέπει να καταργήσει το 
διαχωρισµό των παραγωγών από τα µέσα της κοινωνικής 
παραγωγής, το διαχωρισµό της “πολιτικής” ζωής από την 
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“κοινωνική” και “οικονοµική” ζωή, το διαχωρισµό µεταξύ 
ειδικού και γενικού συµφέροντος.  
 

4 
 

Ο στόχος της κοµµουνιστικής επανάστασης δεν είναι να κάνει 
πιο δηµοκρατικές τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις, διότι η 
δηµοκρατία – όπως και η πολιτική εν γένει – απορρέει από το 
διαχωρισµό και την αντίθεση µεταξύ των ανθρώπινων όντων 
που διαµεσολαβούνται από την ανταλλαγή. Αντίθετα, ο στόχος 
της είναι η δηµιουργία καινούριων κοινωνικών σχέσεων που 
θα βασίζονται στην πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη κάθε 
ατόµου µέσα σε µια παγκόσµια κοινότητα. Όταν πραγµατωθεί 
πλήρως αυτή η κοινότητα, η δηµοκρατία και η δικτατορία θα 
πάψουν να υπάρχουν, διότι τα ανθρώπινα όντα δε θα 
χρειάζονται πια καµία επίσηµη µεσολάβηση µεταξύ των 
ιδιαίτερων συµφερόντων τους, µεταξύ του ατόµου και της 
συλλογικότητας, µεταξύ απόφασης και δράσης. Ασφαλώς, από 
καιρό σε καιρό ίσως θα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη της 
ψηφοφορίας εφόσον µια οµάδα δεν µπορεί να φτάσει σε 
συµφωνία αναφορικά µε κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. 
Ωστόσο, αυτό δε θα συµβαίνει επειδή θα υπάρχει κάποια 
θεµελιώδης σύγκρουση µεταξύ ιδιαίτερων υλικών 
συµφερόντων, αλλά επειδή η οµάδα θα πρέπει να καταλήξει 
σε µια απόφαση στη βάση περιορισµένης πληροφόρησης και 
εντός ενός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος: η διαφωνία 
θα αφορά τον καλύτερο τρόπο για την ικανοποίηση ενός 
πραγµατικού γενικού συµφέροντος. Αυτό δεν είναι πια 
δηµοκρατία διότι δεν αποτελεί µια µορφή εξουσίας, 
διακυβέρνησης (κρατείν), αλλά ένα απλό µέσο έσχατης 
ανάγκης για τη διευθέτηση µιας διαφωνίας: η πλειοψηφία και 
η µειοψηφία µοιράζονται την ίδια σχέση µε την κοινωνική 
παραγωγή και δεν έχουν ούτε τα µέσα ούτε την επιθυµία να 
διεκδικήσουν συλλογική εξουσία επί των υπολοίπων. ∆ε θα 
υπάρχει πλέον ζήτηµα δηµοκρατίας ή δικτατορίας, διότι η 
κυριαρχία µιας ανθρώπινης οµάδας επί µιας άλλης θα έχει 
τερµατιστεί. 
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Κεφάλαιο και Κράτος 
 

5 
 

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς ανέλυσαν το αστικό Κράτος ως 
«υλοποιηµένο αφηρηµένο γενικό συµφέρον της... κοινωνίας»3. 
Είναι αφηρηµένο, διότι στην καπιταλιστική κοινωνία δεν 
µπορεί να υπάρξει πραγµατικό, συγκεκριµένο γενικό 
συµφέρον του συνόλου: η κοινωνία παραµένει διαιρεµένη σε 
τάξεις των οποίων τα συµφέροντα είναι ανταγωνιστικά. Στο 19ο 
αιώνα, αυτό το γενικό συµφέρον ήταν ακόµα πιο αφηρηµένο 
διότι, εκτός από τις ανταγωνιζόµενες τάξεις, υπήρχαν επίσης 
διαφορετικά τµήµατα στο εσωτερικό κάθε τάξης – π.χ. το 
βιοµηχανικό κεφάλαιο, το εµπορικό κεφάλαιο και το 
κτηµατικό κεφάλαιο βρίσκονταν αντιµέτωπα µεταξύ τους. 
Ωστόσο, όταν εδραιώθηκε η πραγµατική κυριαρχία του 
κεφαλαίου όχι µόνο επί της άµεσης παραγωγής αλλά επί της 
κοινωνικής αναπαραγωγής συνολικά, όταν το κεφάλαιο 
συγκεντρώθηκε στα χέρια των σύγχρονων εταιρειών και του 
Κράτους, αυτό το Κράτος κατέληξε να αντιπροσωπεύει 
εµφανώς αυτό που πάντοτε αντιπροσώπευε ουσιαστικά – το 
συµφέρον όχι ενός καπιταλιστή ή µιας οµάδας καπιταλιστών, 
αλλά του ίδιου του κεφαλαίου.  
 

6 
 

Η πολιτική αντιπροσώπευση δεν υπήρχε πάντα. Στο 
µεσαιωνικό κοινοβούλιο, οι άρχοντες “αντιπροσώπευαν” 
µονάχα τους εαυτούς τους ως προσωποποίηση της 
φεουδαρχικής εξουσίας. Με την εµφάνιση της αστικής τάξης 
και την κυριαρχία της σε ένα ολοένα µεγαλύτερο µέρος της 
οικονοµικής ζωής (και εποµένως µε την εµφάνιση της 
οικονοµίας ως διαχωρισµένου βασιλείου που διέπεται από 
τους δικούς του νόµους), η ταξική πάλη ανάµεσα στην 
αριστοκρατία και τις διάφορες άλλες ιδιοκτήτριες τάξεις – 
συµπεριλαµβανοµένης της αστικής τάξης (µεγαλοαστοί 
γαιοκτήµονες, έµποροι) – έπρεπε επίσης να ενσωµατωθεί στο 
Κράτος. Η ανάπτυξη της πολιτικής αντιπροσώπευσης ως 
κύριας µορφής διακυβέρνησης σηµατοδοτεί την άνοδο της 
εξουσίας της αστικής τάξης. Αν το αστικό Κράτος 

                                                 
3 Βλ. Η Γερµανική Ιδεολογία, Μέρος 1ο. 
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αντιπροσωπεύει το αφηρηµένο γενικό συµφέρον της 
κοινωνίας, τα διάφορα κοινοβουλευτικά κόµµατα 
αντιπροσωπεύουν πραγµατικά ιδιαίτερα συµφέροντα εντός 
αυτού του Κράτους (αντιπροσώπευση εντός της 
αντιπροσώπευσης). Αυτό ισχύει όχι µόνο για τα αστικά 
κόµµατα αλλά επίσης για τα κόµµατα της εργατικής τάξης 
“αφεαυτής” ως παράγοντα της κεφαλαιακής παραγωγής – 
δηλαδή για τα “Εργατικά” και Σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα. 
Αυτά τα “Εργατικά” και Σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα, σε 
καιρούς ευηµερίας, βοηθάνε να διασφαλιστεί το συµφέρον του 
εθνικού κεφαλαίου συνολικά, καθώς εµποδίζουν τη µέση 
κοινωνική τιµή της εργασιακής δύναµης να πέσει πολύ κάτω 
από την αξία της, και έτσι εµποδίζουν την καταστροφή του 
εργάτη-χήνας που γεννάει τα χρυσά αυγά του κεφαλαίου4. 
Έτσι, η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία λειτουργεί ως 
κυβερνητικός ρυθµιστής επί της αναρχίας της αγοράς 
(συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς εργασίας) µαζί µε τα 
εργατικά συνδικάτα, τους εµπορικούς και βιοµηχανικούς 
συνδέσµους κ.λ.π. Ωστόσο, σε περιόδους κρίσης αυτή η 
ρυθµιστική λειτουργία διαταράσσεται: µια γενική πτώση στο 
ποσοστό κέρδους αναγκάζει το κεφάλαιο να επιτεθεί στο 
προλεταριάτο, µειώνοντας τους πραγµατικούς µισθούς και 
αποβάλλοντας ένα µεγάλο ποσοστό εργατών από την 
παραγωγή. Το Κράτος ως αντιπρόσωπος του κεφαλαίου γίνεται 
παράγοντας αυτής της επίθεσης και, αν η κρίση είναι αρκετά 
σοβαρή και παρατεταµένη, το Κράτος πρέπει να πάψει να 
είναι δηµοκρατικό. 
 

7 
 
Σε ολόκληρη την ιστορία του καπιταλισµού, η σχέση µεταξύ 
δηµοκρατικών και δικτατορικών πολιτικών µορφών ήταν 
παράλληλη µε τη σχέση µεταξύ µονοπωλίου και ανταγωνισµού 
ανάµεσα στα κεφάλαια. Οι απαρχές της σύγχρονης αστικής 
δηµοκρατίας βρίσκονται στην περίοδο του εντατικού εγχώριου 
ανταγωνισµού κατά την ανάδυση του βιοµηχανικού 
καπιταλισµού. Η ανοδική φάση αυτής της περιόδου διήρκεσε 

                                                 
4 Μεγάλο µέρος του “ανθρωπισµού” των κυρίαρχων τάξεων είναι δυνατό 
να εξηγηθεί µε αυτόν τον τρόπο. Μπορεί κανείς να θυµηθεί την ανήσυχη 
παρατήρηση του Robert McNamara το 1973 ότι «µε τους σηµερινούς 
ρυθµούς, η επόµενη γενιά Βραζιλιάνων δε θα είναι σε θέση να εργαστεί».  
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περίπου από το 1800 µέχρι το 1913. Αλλά αυτή η δηµοκρατία 
κατέστη δυνατή µέσω του µονοπωλιακού µοιράσµατος των 
Αφρικανικών, Ασιατικών και Λατινοαµερικανικών αποικιών 
µεταξύ των “Μεγάλων ∆υνάµεων”. Τα κράτη που δεν είχαν 
κατορθώσει να κάνουν καλή καπιταλιστική χρήση των 
αποικιών τους (όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία) ή δεν 
κατείχαν σηµαντικές αποικίες επειδή είχαν σχηµατιστεί πολύ 
αργά (όπως η Ιταλία και η Γερµανία) δεν µπόρεσαν να 
επιτύχουν µια σταθερή αστική δηµοκρατία. Μετά τον 1ο 
Παγκόσµιο Πόλεµο – ο οποίος ήταν αποτέλεσµα της πρώτης 
µεγάλης ύφεσης της σύγχρονης εποχής – το Γερµανικό και το 
Ιταλικό κεφάλαιο αδυνατούσαν να αποσπάσουν τα απαραίτητα 
ποσοστά κερδών ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στην εκ 
νέου διανεµηµένη παγκόσµια αγορά: η Γερµανία, ειδικότερα, 
λεηλατήθηκε από τις νικηφόρες δυνάµεις της Entente µέσω 
της Συνθήκης των Βερσαλλιών και των “Πολεµικών 
Επανορθώσεων’’. Έτσι, αυτές οι χώρες ακολούθησαν τη Ρωσία 
στην επαναστατική κρίση που διαδέχθηκε την κατάρρευση των 
οικονοµιών τους υπό το βάρος του πολέµου. ∆εν ήταν δυνατό 
για τις εργατικές τάξεις των χωρών αυτών να αναπαραχθούν 
φυσικά και πνευµατικά στο ίδιο επίπεδο µε την προπολεµική 
περίοδο. Κατά συνέπεια, οι αντιπρόσωποί τους – µε τη µορφή 
των Σοσιαλδηµοκρατικών εργατικών κοµµάτων – στράφηκαν 
εναντίον τους για να συντρίψουν τις επαναστατικές 
πρωτοβουλίες τους. Η δηµοκρατία – µέσω των συνδικάτων, των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων αλλά και των εργατικών 
συµβουλίων που είχαν σχηµατιστεί κατά τη διάρκεια του 
µεταπολεµικού µεσοδιαστήµατος – χρησίµευσε σαν µέσο για 
τον αφοπλισµό του προλεταριάτου και τη συντριβή των 
επαναστατικών µειοψηφιών µε τη σιωπηρή συναίνεση µιας 
σχετικά παθητικής πλειοψηφίας5: η δικτατορική στρατιωτική 
καταστολή βάδισε χέρι-χέρι µε τις “ελεύθερες” εκλογές. 
 
Ωστόσο, η απλή κατάπνιξη της επανάστασης δεν ήταν αρκετή 
για τις ανάγκες του Γερµανικού και του Ιταλικού κεφαλαίου. 
Στις χώρες αυτές, ήταν επίσης επιβεβληµένη η λεηλασία του 
πληθυσµού, η υπερ-εκµετάλλευση των εργατών ώστε να 
αποσπαστεί από εκείνους αυτό που δεν µπορούσε να 

                                                 
5 Βλ. Canne Meier, Οι Ρίζες του Κινήµατος των Εργατικών Συµβουλίων 
στη Γερµανία, Workers’ Voice (1973). Επίσης, βλ. Barrot & Anthier, Η 
Κοµµουνιστική Αριστερά στη Γερµανία, 1918-21 (Payot, Paris – 1976). 
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αποσπαστεί από τις αποικίες – η ποσότητα του κεφαλαίου που 
απαιτούνταν για την ανανεωµένη συσσώρευση. Έτσι, η άνοδος 
των Φασιστικών και Εθνικοσοσιαλιστικών δικτατοριών στην 
εξουσία κατέπνιξε τη δηµοκρατία εντός των εθνικών συνόρων 
και ταυτόχρονα προετοίµασε την ιµπεριαλιστική εξάπλωση 
στην Ευρώπη, η οποία οδήγησε στον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο6. 
Μετά τον πόλεµο, το υπόδειγµα που ακολουθήθηκε ήταν 
βασικά παρόµοιο: η αποκατάσταση της δηµοκρατίας στη 
∆υτική Ευρώπη και στην Ιαπωνία κατέστη δυνατή 
επιβάλλοντας στον “Τρίτο Κόσµο’’ δικτατορίες, των οποίων οι 
κτηνωδίες συναγωνίζονται τις χειρότερες “υπερβολές” του 
Χίτλερ και του Μουσολίνι7. Στη ∆υτική Ευρώπη, τα επίσηµα 
Κοµµουνιστικά κόµµατα συναγωνίζονται µε τους 
Σοσιαλδηµοκράτες για µια θέση στη διαχείριση της λιτότητας 
που κατέστη αναγκαία από την ανανέωση της κρίσης� στη 
Γερµανία, ειδικότερα, το SPD επαναλαµβάνει τις λαµπρές 
επιδόσεις τής περιόδου 1918-23 µε ακόµα µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και φινέτσα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Οι 
ενδυµατολογικές υπηρεσίες του Κεφαλαίου επιδιόρθωσαν µε 
θαυµάσιο τρόπο τα δηµοκρατικά τους κοστούµια, µολονότι εδώ 
κι εκεί εξακολουθούν δυστυχώς να  είναι ορατές κάποιες 
παλιές κηλίδες αίµατος. 
 

8 
 

Στη Ρωσία, η Σοσιαλδηµοκρατία αναγκάστηκε – επειδή η 
χώρα ήταν υπανάπτυκτη – να παίξει έναν κάπως διαφορετικό 
ρόλο. Χωρίς την ανατροπή του Τσαρικού Κράτους, οι εργάτες 
δεν είχαν κατορθώσει να κερδίσουν την αντιπροσώπευσή τους 
ως τάξη εντός του κεφαλαίου. Η Σοσιαλδηµοκρατία στη Ρωσία 
έπρεπε να είναι επαναστατική και, εποµένως, τα Ρωσικά 
Σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα ανήλθαν στην εξουσία πάνω στο 
κύµα της κοµµουνιστικής εξέγερσης. Η Αριστερή πτέρυγα της  
Σοσιαλδηµοκρατίας, υπό την ηγεσία του Λένιν, αποσχίστηκε 
από τη ∆εξιά πτέρυγα το 1903 – εξαιτίας όχι θεµελιωδών αλλά 
τακτικών ζητηµάτων, τα οποία δηµιουργήθηκαν από την 

                                                 
6 Βλ. Daniel Guerin, Φασισµός και Μεγάλη Επιχείρηση (Pathfinder 
Press, New York -1973). 
7 Βλ. Άουσβιτς ή Το Μεγάλο Άλλοθι (Le Mouvement communiste, Paris - 
1975). Επίσης, πολυάριθµες αναφορές στο Βορειοαµερικανικό Συνέδριο 
για τη Λατινική Αµερική (NACLA) και στον ηµερήσιο τύπο. 
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αναγκαιότητα υπόγειας, παράνοµης δραστηριότητας για το 
δηµοκρατικό κίνηµα8. Ωστόσο, καθώς το κοµµουνιστικό κύµα 
άρχισε να αναδύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη το 1917, το 
Μπολσεβίκικο κόµµα έγινε εκφραστής – έστω µερικός και 
αντιφατικός – των ταξικών σκοπών του προλεταριάτου. Η 
αποτυχία της Γερµανικής επανάστασης – στην οποία επίσης 
συνέβαλε – έλυσε την αντιφατική φύση του Μπολσεβίκικου 
κόµµατος υπέρ του κεφαλαίου. Η γραφειοκρατία που είχε 
σχηµατιστεί εξαιτίας του χάους από τη Γερµανική εισβολή και 
τον εµφύλιο πόλεµο απολιθώθηκε σε µια δικτατορία η οποία 
συνέτριψε τα υπολείµµατα του προλεταριακού κινήµατος και 
προχώρησε στην εφαρµογή µιας εξαναγκαστικής 
εκβιοµηχάνισης, λεηλατώντας την ύπαιθρο και µετατρέποντας 
σε µισθωτούς εργάτες τους χωρικούς που δεν εκτελούνταν ή δε 
λιµοκτονούσαν. Στο µεταξύ, αυτή η Ρωσική γραφειοκρατία – 
µέσω των κοµµάτων της Τρίτης ∆ιεθνούς – διευκόλυνε τη 
συντριβή αυθεντικά κοµµουνιστικών πρωτοβουλιών σε 
ολόκληρο τον κόσµο, ιδίως σε χώρες όπως η Ισπανία και η 
Γαλλία όπου η αστική τάξη ήταν αποδιοργανωµένη. Μετά τον 
2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, η ΕΣΣ∆ εγκατέστησε στην Ανατολική 
Ευρώπη (µέσω του “Κόκκινου” Στρατού, των εγχώριων 
Σταλινικών κοµµάτων και, σε πολλές περιπτώσεις, της πρώην 
Ναζιστικής αστυνοµίας και γραφειοκρατίας) τις “Λαϊκές 
∆ηµοκρατίες” – οικονοµικές και πολιτικές αποικίες που 
κυβερνούνταν από ενδιάµεσες (“κοµπραδόρικες”) 
γραφειοκρατίες, οι οποίες πουλούσαν ένα µεγάλο ποσοστό της 
βιοµηχανικής παραγωγής αυτών των χωρών στην ΕΣΣ∆ σε 
τιµές πολύ χαµηλότερες από τις τιµές που επικρατούσαν στην 
παγκόσµια αγορά. Ωστόσο, η σφοδρότητα µε την οποία αυτές 
οι τοπικές γραφειοκρατίες (και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο 
Ρωσικός στρατός) κατέστειλαν τα ξεσπάσµατα των εργατικών 
εξεγέρσεων σε εκείνες τις χώρες µαζί µε την αυξανόµενη 
συνοχή αυτών των ξεσπασµάτων και την τάση τους να 
εγκαταλείψουν κάποια µικροαστικά εθνικιστικά 
χαρακτηριστικά πιστοποιούν τη διαρκή αδυναµία αυτών των 
καθεστώτων. 
 
 
 
 

                                                 
8 Βλ. Λένιν, Τι να Κάνουµε. 
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9 
 

Σε χώρες και περιόδους όπου η αστική τάξη είναι πολύ 
αδύναµη για να πετύχει την ηγεµονία της και, εποµένως, να 
διεξάγει τη βιοµηχανική ανάπτυξη, το Κράτος γίνεται ο 
βασικός παράγοντας της κεφαλαιακής συσσώρευσης. Την 
εποχή πριν το 1914, αυτή η ανάπτυξη µπορούσε να οδηγήσει 
στο σχηµατισµό µιας σχετικά ισχυρής βιοµηχανικής αστικής 
τάξης, όπως συνέβη στη Γερµανία. Από τον 1ο Παγκόσµιο 
Πόλεµο και έπειτα, όµως, η ισχύς των ∆υτικών 
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων αποδείχτηκε πολύ µεγάλη για να 
επιτρέψει κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη, αντίθετα, ήταν µια 
σειρά εθνικιστικών επαναστάσεων που υποβοηθούνταν 
συνήθως από τη Ρωσική γραφειοκρατία. Αυτές οι 
επαναστάσεις – µεταξύ των οποίων η Κινεζική επανάσταση 
αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγµα – εµπεριείχαν το µικρό 
τοπικό προλεταριάτο αλλά καθοδηγούνταν από αγροτικά και 
µικροαστικά στοιχεία, τα οποία συνενώθηκαν σε ένα 
γραφειοκρατικό στρατιωτικό κόµµα. Αυτές οι επαναστάσεις 
εκπλήρωσαν τα περισσότερα από τα καθήκοντα που είχε 
εκπληρώσει η δηµοκρατική βιοµηχανική αστική τάξη στη 
∆ύση κατά την ανοδική φάση του καπιταλισµού: πρωταρχική 
συσσώρευση, µετατροπή µιας οικονοµίας που βασιζόταν στην 
αγροτική παραγωγή µικρής κλίµακας σε µια οικονοµία που 
βασιζόταν στη µισθωτή εργασία τόσο στη βιοµηχανία όσο και 
στη γεωργία. Όπως συµβαίνει και στις αστικές χώρες  σε 
περιόδους πολέµου, οι αγοραίες σχέσεις µεταξύ των 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων καταπνίγονται και τα αγαθά και η 
εργασιακή δύναµη διανέµονται σύµφωνα µε ένα Κρατικό 
σχέδιο. Η κρίσιµη διαφορά που έχει αυτό το είδος ανάπτυξης 
σε σχέση µε εκείνο που επιβλήθηκε από τις ∆υτικές δυνάµεις 
στο µεγαλύτερο µέρος της Λατινικής Αµερικής και της 
Αφρικής είναι ότι η υπεραξία που αποσπάται από τον 
πληθυσµό δε µετακυλίεται έξω από τη χώρα αλλά, αντιθέτως, 
επανεπενδύεται κυρίως στην εγχώρια βιοµηχανική βάση, 
επιτρέποντας έτσι – και καθιστώντας αναγκαία – µια 
σηµαντική βελτίωση στο βιοτικό επίπεδο του εργαζόµενου 
πληθυσµού. Σε αυτές τις χώρες, όπως στην ΕΣΣ∆, µόλις η 
γραφειοκρατία διασφαλίσει την οικονοµική και πολιτική 
ηγεµονία της µπορεί και πρέπει να ανοίξει το εµπόριο µε την 
παγκόσµια αγορά προκειµένου να αποκτήσει βιοµηχανικά 
αγαθά. Μια τέτοια εξέλιξη υποβάλλει, µε τη σειρά της, αυτές 
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τις χώρες πληρέστερα και αµεσότερα στο νόµο της αξίας και 
προσδίδει περαιτέρω καπιταλιστικό περιεχόµενο στην ήδη 
καπιταλιστική µορφή των σχέσεων παραγωγής. 
 

10 
 
Η κυβερνητική ή ρυθµιστική λειτουργία της δηµοκρατίας 
βασίζεται στον τυπικό διαχωρισµό µεταξύ πολιτικής και 
οικονοµικής εξουσίας. Καθώς αυτός ο διαχωρισµός φθίνει και 
εξαφανίζεται, το ίδιο συµβαίνει και µε τη δηµοκρατία. Ένα 
τµήµα της αστικής τάξης µπορεί να ανεχθεί την άνοδο στην 
εξουσία ενός άλλου τµήµατος για µια σύντοµη χρονική 
περίοδο, και η αστική τάξη συνολικά µπορεί να ανεχθεί 
ακόµα και ένα εργατικό κόµµα στην εξουσία εφόσον οι 
µείζονες καπιταλιστές διατηρούν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους 
σε σχέση µε τα µέσα  της κεφαλαιακής παραγωγής. Αλλά το 
Κράτος ως µοναδικός διαχειριστής του εθνικού κεφαλαίου δεν 
µπορεί να ανεχθεί καµία πολιτική αντιπολίτευση, διότι 
κανένας ξεχωριστός γραφειοκράτης ή οµάδα γραφειοκρατών 
δεν κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας για τα ξεχωριστά µέσα 
παραγωγής. Όταν η κρατικο-καπιταλιστική γραφειοκρατία 
εκθρονίζεται πολιτικά, τότε εκθρονίζεται επίσης οικονοµικά. 
Στο εσωτερικό της γραφειοκρατίας είναι δυνατό να διεξάγονται 
αγώνες, στο πλαίσιο των οποίων οι εργάτες και άλλα τµήµατα 
του πληθυσµού µπορούν ακόµα και να κινητοποιούνται από 
τις αντιµαχόµενες φράξιες (ένα παράδειγµα εδώ αποτελεί η 
“Πολιτιστική Επανάσταση” στην Κίνα)� ωστόσο, αν αυτοί οι 
αγώνες ξεφεύγουν από τους όρους των κυρίαρχων κοινωνικών 
σχέσεων τότε καταστέλλονται µε αγριότητα. Οι αντιπρόσωποι 
των ιδιαίτερων συµφερόντων αναγκάζονται να υποταχθούν στο 
“γενικό συµφέρον” της κοινωνίας, στο Έθνος, στο Λαό κ.λ.π. – 
δηλαδή, ουσιαστικά, στο συµφέρον της γραφειοκρατίας. 
 

11 
 

Η τάση για εθνική συγκέντρωση του κεφαλαίου στα χέρια του 
Κράτους αντισταθµίζεται συνεχώς από την τάση του κεφαλαίου 
να διεθνοποιείται, να ρέει από περιοχές χαµηλής κερδοφορίας 
σε περιοχές υψηλής κερδοφορίας όπως η θερµότητα περνάει 
από ένα θερµότερο σε ένα ψυχρότερο σώµα. Ο νόµος της 
αξίας παρεµβάλλεται σαν σφήνα µεταξύ των επιχειρήσεων και 
τις αναγκάζει να χωριστούν, καταλύοντας έτσι ακόµα και τα 
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καλύτερα καταστρωµένα σχέδια των κρατικών γραφειοκρατιών 
– έστω και αν αυτές οι γραφειοκρατίες αγωνίζονται για να 
διαχειριστούν το συµφέρον του εθνικού κεφαλαίου συνολικά 
(βλ. τις µεταρρυθµίσεις Lierman και Sik στην ΕΣΣ∆ και στην 
Τσεχοσλοβακία). Οι κυβερνήσεις των πιο “υπανάπτυκτων” 
κρατών αναγκάζονται να ενεργήσουν ως “εκτελεστικές 
επιτροπές” όχι των δικών τους αστικών τάξεων – οι οποίες είναι 
αδύναµες ή ανύπαρκετες – αλλά, αντίθετα, των ισχυρών 
αστικών τάξεων των Ηνωµένων Πολιτειών, της Γερµανίας και 
της Ιαπωνίας (σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στη Βραζιλία, το 
Κράτος έχει υποβιβαστεί σε απλή υπηρεσία συλλογής χρεών 
για λογαριασµό των πολυεθνικών τραπεζών). Σεπτά ιδεολογικά 
εικονίσµατα συντρίβονται, πολιτικές στάσεις αναστρέφονται 
µέσα σε µια νύχτα: έτσι, ενώ οι επιχειρήσεις στην 
“κοµµουνιστική” Ουγγαρία παίρνουν την άδεια να διεξάγουν 
ανεξάρτητες επιχειρηµατικές συµφωνίες στο εξωτερικό, ο 
Ρεπουµπλικάνος αντι-κοµµουνιστής Νίξον ανοίγει 
διευρυµένες εµπορικές σχέσεις µε την ΕΣΣ∆ και ταυτόχρονα 
δηµιουργεί ρίγος στους Αµερικανούς εργάτες παγώνοντας τους 
µισθούς τους. Το κεφάλαιο υπονοµεύει διαρκώς µε το ένα χέρι 
τα εµπόδια που δηµιουργεί µε το άλλο. 
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Καθώς η κρίση του κεφαλαίου βαθαίνει, η ανάγκη για 
δικτατορικά µέτρα εκ µέρους του Κράτους – είτε εκλέγονται οι 
ηγέτες του είτε όχι – βαδίζει χέρι-χέρι µε την ανάγκη για 
εκδηµοκρατισµό ορισµένων όψεων της κοινωνικής ζωής. Το 
αυξανόµενα στρατιωτικοποιηµένο έθνος πρέπει να βρει τα 
µέσα για να ενσταλλάξει ένα πνεύµα συναδελφικής 
αλληλεγγύης στα απογοητευµένα απλά µέλη του, καθώς 
προετοιµάζεται για τις οικονοµικές µάχες που θα κορυφωθούν 
µε τον επόµενο παγκόσµιο πόλεµο. Ειδικότερα, οι εργάτες και 
οι υπόλοιποι προλετάριοι ενθαρρύνονται να αναλάβουν τη 
δηµοκρατική διαχείριση της επιβίωσής τους ως προλετάριοι, 
ως πραγµατικοί ή δυνητικοί παράγοντες της κεφαλαιακής 
παραγωγής. Αυτό εξυπηρετεί ένα διττό σκοπό: (α) εµποδίζει 
την ενοποίηση του προλεταριάτου σε τάξη-για-τον-εαυτό-της 
και εναντίον του κεφαλαίου, καθώς οδηγεί οµάδες 
προλετάριων να ταυτίζονται µε τον “δικό τους” εργασιακό χώρο 
ή µε τη γειτονιά τους� και (β) µειώνει το κόστος για την 
αναπαραγωγή του προλεταριάτου µειώνοντας το πλήθος των 
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γραφειοκρατών, των επιστατών, των αστυνοµικών κ.λ.π. που 
απαιτούνται γι’ αυτή την αναπαραγωγή. Το κεφάλαιο 
ουσιαστικά προειδοποιεί το προλεταριάτο: «Αν δεν εφαρµόσεις 
την ίδια σου την εκµετάλλευση, θα την επιβάλουµε εµείς για 
σένα». Με τον τρόπο αυτό γίνεται ορατή η ουσία της 
καπιταλιστικής δηµοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκείνοι που 
υποστηρίζουν τη “βιοµηχανική”, τη “συµµετοχική” ή ακόµα 
και την “εργατική” δηµοκρατία έχουν ολοένα µεγαλύτερες 
πιθανότητες να είναι είτε συνειδητοί υπηρέτες της σηµερινής 
καπιταλιστικής τάξης είτε ασυνείδητοι υπηρέτες ενός 
“εξορθολογισµένου” κεφαλαίου – επίδοξοι γραφειοκράτες. Σε 
κάθε περίπτωση, η δηµοκρατία για την οποία µιλάνε µπορεί 
να είναι µόνο η δηµοκρατία της αλλοτρίωσης και της αυτο-
άρνησης. 
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Το σύγχρονο Κράτος δεν είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα 
µέσο που ρυθµίζει τις αντιφάσεις του νόµου της αξίας. 
Μερικές φορές διενεργεί αυτή τη ρύθµιση “επιβάλλοντας” το 
νόµο – διασφαλίζοντας τον ανταγωνισµό και τις εµπορικές 
συναλλαγές, ελέγχοντας τις τιµές των µονοπωλούµενων 
εµπορευµάτων, παρέχοντας εγγυήσεις για το δικαίωµα στην 
απεργία� και κάποιες άλλες φορές, διενεργεί αυτή τη ρύθµιση 
“παραµερίζοντας” το νόµο – εγκαθιστώντας νοµικά µονοπώλια, 
περιορίζοντας την προσφορά χρήµατος, ωθώντας την τιµή της 
εργασιακής δύναµης να πέσει κάτω από την αξία της. Σε κάθε 
περίπτωση, εκφράζει το νόµο της αξίας. Η αξία και το Κράτος 
κινούνται δίπλα-δίπλα – αλλά µονάχα καθώς η εικόνα 
κάποιου τούς ακολουθεί στον καθρέφτη. Η αξία µεσολαβεί 
ανάµεσα σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο εµπόρευµα και στο σύµπαν 
των εµπορευµάτων, ενώ το Κράτος µεσολαβεί ανάµεσα σε 
οποιοδήποτε ιδιαίτερο συµφέρον και σε όλα τα υπόλοιπα 
συµφέροντα εντός του καπιταλισµού. Αλλά όπως ακριβώς το 
κεφάλαιο – η αυτο-επεκτεινόµενη αξία – αποσύρεται από την 
κυκλοφορία µονάχα για να επιστρέψει ως κύριος και αφέντης 
της κυκλοφορίας, έτσι και το Κράτος – το οποίο υπόκειται στο 
“γενικό συµφέρον” του ίδιου του κεφαλαίου – έρχεται να 
κυριαρχήσει στο σύνολο της κοινωνικής ζωής, 
χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε αναγκαίο συνδυασµό 
δηµοκρατίας και δικτατορίας γι’ αυτόν το σκοπό. Καθώς το 
κεφάλαιο αποδυναµώνεται, το Κράτος έρχεται να το 
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υπηρετήσει – σαν µπαστούνι στα χέρια ενός µοχθηρού γέρου – 
ως υποστήλωµα αλλά και ως όπλο. 
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Η δηµοκρατία αναπαράγει τη δικτατορία και η δικτατορία 
αναπαράγει τη δηµοκρατία. Αυτή η εξίσωση, όµως, δεν 
αποµακρύνει τις δυσκολίες της σηµερινής κατάστασης αλλά, 
αντίθετα, οδηγεί σε µια κατάσταση ακόµα πιο δύσκολη και 
συγκεχυµένη. Εποµένως, αν κάποιος µεταβάλει τη βάση στην 
οποία στηρίζονται οι σηµερινές πολιτικές σχέσεις, αν κάποιος 
καταστρέψει τον σηµερινό τρόπο παραγωγής, τότε θα 
καταστρέψει όχι µόνο τη δηµοκρατία, τη δικτατορία και τον 
µεταξύ τους ανταγωνισµό αλλά επίσης και την ενότητα, τη 
σύνθεσή τους, την κίνηση του κεφαλαίου που συνιστά την 
πραγµατική ισορροπία δικτατορίας και δηµοκρατίας. 
  

 
Κράτος και Επανάσταση (Αναθεωρηµένο) 
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Αν η αστική τάξη είναι η τάξη της αντιπροσώπευσης, δηλαδή 
της διαχωρισµένης εξουσίας, το προλεταριάτο είναι η τάξη της 
αδύνατης αντιπροσώπευσης. Το προλεταριάτο δεν µπορεί να 
αντιπροσωπευθεί επειδή δεν µπορεί να διαχωρίσει την 
οικονοµική από την πολιτική του εξουσία. Είτε το 
προλεταριάτο συνολικά κατακτά την άµεση και συλλογική 
δυνατότητα να διευθύνει την κοινωνική παραγωγή είτε 
κάποιος άλλος κατακτά αυτή τη δυνατότητα: µια 
γραφειοκρατία, ένα Κράτος-σε-εµβρυακή-κατάσταση, ένας 
καινούριος αντιπρόσωπος του “γενικού συµφέροντος”. 
Προκειµένου να χειραφετηθεί, το προλεταριάτο πρέπει να 
επανοικειοποιηθεί τις κοινωνικές δυνάµεις-του-εαυτού-του, τις 
οποίες µεταβιβάζει συλλογικά στο κεφάλαιο κάθε µέρα, 
αναπαράγοντας το κεφάλαιο µέσω της µισθωτής εργασίας και 
της εµπορευµατικής ανταλλαγής εν γένει. Το προλεταριάτο δεν 
µπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να καταργήσει όλες τις τάξεις – 
εποµένως χωρίς να καταργήσει το αφηρηµένο γενικό 
συµφέρον της κοινωνίας και να δηµιουργήσει το µόνο δυνατό 
πραγµατικό γενικό συµφέρον: την πραγµάτωση κάθε ατόµου 
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µέσω της σύµπραξης όλων. Εποµένως, για να διατρανώσουν 
τον εαυτό τους ως άτοµα, οι προλετάριοι πρέπει να 
καταργήσουν το Κράτος. 
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Το “ταξικό συµφέρον” του προλεταριάτου εµπεριέχει το 
πραγµατικό γενικό συµφέρον του ανθρώπινου είδους όπως ο 
σπόρος εµπεριέχει τον ανθό. Επειδή αυτό είναι το υπέρτατο 
συµφέρον και αποκλείει όλα τα άλλα συµφέροντα µε τα οποία 
συγκρούεται, η επιβολή του παίρνει τη µορφή µιας 
δικτατορίας στο πλαίσιο της οποίας το προλεταριάτο 
οργανώνεται ως κυρίαρχη τάξη. Ωστόσο, το είδος αυτής της 
δικτατορίας – που αποτελεί την τελευταία πολιτική επιβολή 
ταξικής εξουσίας στην ιστορία – είναι µοναδικό. Καταρχήν, οι 
µισθωτοί εργάτες και όσοι εξαρτώνται από αυτούς, µαζί µε 
τους ανέργους και τους “αέργους” (εκείνους που δεν είναι 
απλώς διαχωρισµένοι από τα µέσα παραγωγής αλλά είναι 
αποκλεισµένοι από οποιοδήποτε είδος παραγωγής – τον 
ανθρώπινο σωρό απορριµµάτων του κεφαλαίου) αποτελούν την 
τεράστια πλειονότητα του πληθυσµού στις 
βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Καθώς η δηµοκρατία συνεπάγεται 
την αρχή της πλειοψηφίας, η δικτατορία του προλεταριάτου 
είναι δηµοκρατική ακόµα και µε αυτή τη στοιχειώδη έννοια. 
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Οι συνθήκες της κοµµουνιστικής κοινωνίας συσσωρεύονται 
εντός της καπιταλιστικής κοινωνίας µε τη µορφή µιας 
αναγκαίας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων. Ωστόσο, 
αυτές οι παραγωγικές δυνάµεις – στο βαθµό που αποκτούν 
υπόσταση µε τη µορφή µηχανών κ.λ.π. – διαµορφώνονται από 
την ορθολογικότητα της κεφαλαιακής συσσώρευσης, καθώς 
αναπτύσσονται πρωταρχικά µε σκοπό να αναπαραγάγουν το 
κεφάλαιο. Λιγότερο προφανές είναι ίσως ότι το προλεταριάτο, η 
µεγαλύτερη παραγωγική δύναµη, φέρει επίσης τη σφραγίδα 
του κεφαλαίου, της αξίας. Η ενδοτική, στενά εγωιστική 
χαρακτηροδοµή του προλετάριου αποτελεί την εσωτερίκευση 
της ανταλλακτικής αξίας που έχει στην αγορά εργασίας, την 
αναγκαία συνθήκη για την πώληση της εργασιακής του 
δύναµης. Καθώς ο νόµος της αξίας είναι ο νόµος της 
ασυνείδητης καθολικής συνεργασίας που υποστασιοποιείται 
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στην παγκόσµια αγορά, αναπαράγει αυτή την απουσία 
συνείδησης επενεργώντας στους ατοµικούς προλετάριους. Το 
προλεταριάτο δεν είναι ακόµα ικανό να αναλάβει την 
παγκόσµια παραγωγή προς το συµφέρον του: µπορεί να 
αποκτήσει αυτή την ικανότητα µόνο µέσα από τη διαδικασία 
της κοµµουνιστικής επανάστασης, µε την οποία οργανώνεται 
για να ανατρέψει το κεφάλαιο. 
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Η δικτατορία του προλεταριάτου πρέπει να στραφεί όχι απλώς 
ενάντια στην καπιταλιστική τάξη και τους υπηρέτες της 
(στρατό, αστυνοµία, µικροαστικά και γραφειοκρατικά 
υπολείµµατα κ.λ.π.) αλλά ενάντια στο ίδιο το κεφάλαιο, 
ενάντια στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Εποµένως, η 
δικτατορία του προλεταριάτου είναι η αναγκαστική επιβολή 
των κοµµουνιστικών κοινωνικών σχέσεων (της ελεύθερης 
ανθρώπινης αυτο-παραγωγής) πέρα από και ενάντια στη 
µισθωτή εργασία, την επιχείρηση, το Κράτος και – πάνω απ’ 
όλα – την αξία. Αυτή η επιβολή πραγµατοποιείται σε 
ολόκληρο το έδαφος της καπιταλιστικής κοινωνίας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπινων όντων. Ο αγώνας 
διεξάγεται τόσο εντός του προλεταριάτου όσο και “έξω” από 
αυτό: διεξάγεται στο εσωτερικό του κάθε προλετάριου. 
 

19 
 
Η ολοκλήρωση της µερικής κοινωνικοποίησης της 
ανθρωπότητας που πραγµατοποιείται από το κεφάλαιο µέσω 
της παγκόσµιας αγοράς είναι το καθήκον του “κατώτερου 
σταδίου της κοµµουνιστικής κοινωνίας”, της µετάβασης από 
την τυπική στην πραγµατική κυριαρχία των παραγωγών επί 
των µέσων παραγωγής. Καθώς αυτή η κοινωνικοποίηση είναι 
αναγκαστικά ατελής τη στιγµή της επανάστασης και, επιπλέον, 
καθώς η χρήσιµη παραγωγή θα έχει επιβραδυνθεί και 
διαταραχθεί σε σηµαντικό βαθµό εξαιτίας της κρίσης από την 
οποία θα αναδυθεί η επανάσταση, θα χρειαστεί καταρχήν µια 
αρκετά περίπλοκη δοµή λήψης αποφάσεων σε επίπεδο τάξης 
προκειµένου να συντονιστεί ο µετασχηµατισµός: αυτή η δοµή 
θα γίνεται απλούστερη και λιγότερο τυπική καθώς ο κόσµος 
θα αναδιοργανώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες των παραγωγών. 
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Στην ουσία, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι ο βαθµός στον 
οποίο η παραγωγή είναι ακόµα µη-κοινωνικοποιηµένη, ο 
βαθµός στον οποίο φέρει ακόµα τη σφραγίδα της 
ανταλλακτικής αξίας καθορίζει το εύρος του χάσµατος 
ανάµεσα στο ιδιαίτερο συµφέρον και το (ακόµα µη 
πραγµατοποιηµένο) οικουµενικό συµφέρον – ενός χάσµατος 
που πρέπει να γεφυρωθεί µέσω της τυπικής οργάνωσης. ∆ιότι, 
όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τον κόσµο στον οποίο ζουν, οι 
προλετάριοι είναι ακόµα “ατελώς κοινωνικοποιηµένοι” τη 
στιγµή που η επανάσταση ξεσπάει µέσα από τον πυρήνα της 
καπιταλιστικής κοινωνίας – δηλαδή µέσα από τον εαυτό τους. 
Αυτό ισχύει τόσο αντικειµενικά – εξαιτίας των διαχωρισµών 
που επιβάλλονται µεταξύ των προλετάριων από την 
καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής – όσο και 
υποκειµενικά – εξαιτίας εκείνων των πλευρών του 
προλεταριακού χαρακτήρα που δεν εξαφανίζονται µε την 
προλεταριακή έκρηξη. Εποµένως, οι συνθήκες για µια 
ελεύθερη και οικουµενική ανθρώπινη σύµπραξη δεν 
υπάρχουν ακόµα πλήρως, και πρέπει να εκπληρωθούν 
συνειδητά. Αλλά µπορούν να εκπληρωθούν µόνο µέσα από 
την ίδια τη διαδικασία της σύµπραξης. 
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Η διαδικασία της σύµπραξης δεν ξεκινά µε το ξέσπασµα της 
επανάστασης. Καθώς οι αντιφατικές τάσεις των 
παρακµάζουσων καπιταλιστικών σχέσεων διαχωρίζουν κάθε 
προλετάριο από τους υπόλοιπους και από τον εαυτό τους,  οι 
προλετάριοι αρχίζουν να δηµιουργούν µια αρνητική 
σύµπραξη, µια σύµπραξη που βασίζεται στην ενεργή (αν όχι 
πάντα συνειδητή) αντίθεση προς την υπάρχουσα κοινωνία. 
Αυτή η σύµπραξη εµφανίζεται συχνά αυθόρµητα στην πορεία 
απεργιών ή ταραχών, όπου οι καπιταλιστικές σχέσεις 
διαλύονται µερικά και προσωρινά, και όπου µια ανθρώπινη 
κοινότητα αρχίζει να δηµιουργείται. Ωστόσο, χωρίς τη γρήγορη 
γενίκευση και εµβάθυνση του κινήµατος, αυτή η σύµπραξη 
σύντοµα διασπάται και η αφόρητα ευχάριστη ανάµνησή της 
καταπνίγεται τόσο από την ίδια την πλειονότητα εκείνων που 
συµµετείχαν σε αυτή όσο και από τις συνειδητές υπηρεσίες 
του κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, καθώς τέτοια επεισόδια γίνονται 
συχνότερα και διευρύνονται, και καθώς η αθλιότητα της 
καθηµερινής ύπαρξης γίνεται ολοένα λιγότερο υποφερτή, 
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οµάδες προλετάριων τείνουν να σχηµατιστούν και να 
αποκτήσουν µια επαναστατική θεωρία – δηλαδή µια 
συνείδηση των δικών τους πραγµατικά ανθρώπινων αναγκών 
και δραστηριοτήτων. 
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Η κίνηση προς την επαναστατική σύµπραξη περνάει µέσα από 
µια σύνθετη διαδικασία προόδων και υποχωρήσεων, 
διαστροφών και κατατεµαχισµών. Μερικές φορές, µπορεί 
ακόµα και να χρησιµοποιεί προσωρινά ορισµένα όργανα της 
υπάρχουσας κοινωνίας – όπως είναι τα συνδικάτα, 
µεταρρυθµιστικές οµάδες ή Αριστερά κόµµατα – απλώς επειδή 
αυτά παρέχουν έναν τόπο συζήτησης ή κοινής δράσης. Αυτές 
οι αποσπασµατικές συµπράξεις, όµως, για να µπορέσουν να 
διατηρηθούν και να επεκτείνουν την επιρροή και τις 
προκαταρκτικές συµφωνίες τους, πρέπει αναπόφευκτα να 
συνδεθούν µεταξύ τους και τελικά να συνενωθούν σε µια 
ενιαία, λιγότερο ή περισσότερο τυπική οργάνωση. Αυτή η 
οργάνωση δεν µπορεί να είναι ένα κόµµα µε την έννοια ενός 
σώµατος που αποσκοπεί να κατακτήσει την Κρατική εξουσία 
για τον εαυτό του. Είναι απλούστατα, σε όλα τα στάδια, η 
οργανωµένη, συνειδητή δραστηριότητα του προλεταριάτου 
καθώς αυτό διαµορφώνεται ως επαναστατική τάξη. 
Οπουδήποτε συµβαίνει µια επαναστατική δράση, οπουδήποτε 
υπάρχει µια οµάδα κοµµουνιστών, εκεί υπάρχει το ιστορικό 
κόµµα του κοµµουνισµού. Το οργανωµένο, “επίσηµο” κόµµα 
είναι απλώς η σύγκλιση και το απόσταγµα τέτοιων οµάδων και 
δράσεων. Αυτή είναι η έννοια µε την οποία ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς χρησιµοποίησαν αρχικά τη φράση “το κόµµα µας”.  
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Η µορφή του κοµµουνιστικού κόµµατος καθορίζεται από τη 
λειτουργία του. Για παράδειγµα, αν οι κοµµουνιστές 
αποτελούν µια πολύ µικρή µειοψηφία τότε η δραστηριότητά 
τους θα περιορίζεται κυρίως στην ανάπτυξη και διάδοση του 
“προγράµµατός” τους (δηλαδή εκείνης της σειράς µέτρων που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός νέου κόσµου), στη 
µετάδοση πληροφοριών και στην παρέµβασή τους σε διάφορες 
καταστάσεις για να εξηγήσουν τι πιστεύουν ότι συµβαίνει. Σε 
αυτό το στάδιο, η µορφή της οργάνωσής τους είναι η µικρή, 
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λιγότερο ή περισσότερο προσωρινή σύµπραξη που 
οµαδοποιείται γύρω από ένα ιδιαίτερο σχέδιο όπως η 
συλλογική µελέτη, η παραγωγή µιας δηµοσίευσης (έντυπης ή 
ηλεκτρονικής) ή η υλοποίηση κάποιας ανατρεπτικής δράσης 
στο πλαίσιο µιας ιδιαίτερης κατάστασης. ∆εν υπάρχει µεγάλη 
ανάγκη για δηµοκρατία, καθώς η οργάνωση έχει µικρό 
µέγεθος και είναι ρευστή έως ασταθής, και – σε κάθε 
περίπτωση – η σχετική υπανάπτυξη του κοινωνικού κινήµατος 
δεν επιτρέπει ούτε απαιτεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
πρακτικής συµφωνίας. 
 
Ωστόσο, καθώς η κοινωνική αναπαραγωγή περιορίζεται ακόµα 
περισσότερο και αρχίζει να καταρρέει, και καθώς οι 
προλετάριοι βρίσκονται αναγκασµένοι να αµφισβητήσουν το 
Κράτος µε µαζικές απεργίες και άλλες δράσεις, οι λειτουργίες 
του κόµµατος γίνονται πιο σύνθετες και η οργάνωσή του 
γίνεται, αντίστοιχα, πιο συµπαγής. Το κόµµα πρέπει όχι 
απλώς να επεξεργαστεί το “πρόγραµµά” του αλλά επίσης να 
βοηθήσει στην αυτοάµυνα ολόκληρης της τάξης, προκειµένου 
να διατηρήσει – ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
κοµµουνιστική δηµιουργία – τις φυσικές και πνευµατικές 
δυνάµεις του πληθυσµού. Επιπλέον, πρέπει να προετοιµαστεί 
το ίδιο και να προετοιµάσει την υπόλοιπη τάξη όσο το δυνατόν 
πληρέστερα για τα οικονοµικά και στρατιωτικά καθήκοντα 
που συνδέονται µε την απαλλοτρίωση του κεφαλαίου και την 
καταστροφή των στρατιωτικών δυνάµεων του Κράτους (βλ. το 
“Γράµµα προς τη Βαυαρική Σοβιετική ∆ηµοκρατία” που 
έγραψε ο Λένιν το 1919). Σε χώρες όπου υπάρχει µια λιγότερο 
ή περισσότερο ανοιχτή δικτατορία, το κόµµα πρέπει να µπορεί 
να λειτουργήσει παράνοµα� εξάλλου, ένα µεγάλο και συνεχώς 
αυξανόµενο µέρος των λειτουργιών του θα πρέπει να είναι 
παράνοµες ακόµα και στις πιο δηµοκρατικές χώρες, καθώς τα 
Κράτη παντού θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τον 
αντικοµµουνιστικό µηχανισµό τους. Στο µεταξύ, καθώς το 
κόµµα µεγαλώνει, η ανάγκη για εσωτερική δηµοκρατία θα 
αρχίσει να γίνεται αισθητή. ∆ιαδικασίες όπως η εξουσιοδότηση 
και η ανάκληση εκπροσώπων στα κεντρικά σώµατα, ακόµα 
και η ψηφοφορία, θα γίνουν αναγκαίες για να εµποδίσουν την 
ανάπτυξη γραφειοκρατίας και να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
δραστηριότητες είναι κατανοητές και συµφωνούνται από 
εκείνους που τις διεξάγουν. Αντίθετα, κάποιος που επιµένει 
στον “αποκεντρωτισµό” ή ακόµα και στο φεντεραλισµό 
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υποκύπτει στον ίδιο οργανωτικό φετιχισµό µε τους Λενινιστές – 
έστω και από την αντίθετη πλευρά. Μια µατιά στην 
επαναστατική ιστορία (π.χ. στη “∆ράση του Μάρτη” το 1921 
στη Γερµανία(ii)) δείχνει ότι τόσο ο αυταρχικός 
συγκεντρωτισµός όσο και ο “ελευθεριακός” αποκεντρωτισµός 
λειτουργούν περίφηµα για την αναπαραγωγή µιας οργάνωσης 
εφόσον επικρατεί η αντεπανάσταση ή µια σχετική ταξική 
ειρήνη� αλλά από τη στιγµή που η οργάνωση αναπτύσσεται και 
ωθείται προς τα εµπρός από εκείνες τις κοινωνικές δυνάµεις 
που η ίδια εργάστηκε για να απελευθερώσει, η δοµή της – είτε 
είναι αυστηρή είτε χαλαρή – διαλύεται σε αµήχανα 
θραύσµατα. Η οργάνωση του κόµµατός µας πρέπει να είναι 
ταυτόχρονα ανθεκτική και ευέλικτη σαν ένα ιστιοφόρο – το 
κόµµα πρέπει να είναι ικανό να αδράχνει και να γεµίζει από 
τους ανέµους της επαναστατικής πρωτοβουλίας που φυσάνε 
γύρω του και µέσα του. Επιπλέον, αυτό µπορεί να γίνει 
µονάχα εφόσον η δραστηριότητα του κόµµατος είναι 
αυθεντικά επαναστατική (βλ. Θέση 26).  
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Σε µια επαναστατική σύµπραξη όπως και οπουδήποτε αλλού, 
η δηµοκρατία δεν εγγυάται τίποτα. Η πλειοψηφία µπορεί 
εύκολα να κάνει λάθος (ένα παράδειγµα αποτελεί η κατάπνιξη 
της “Αριστεράς” από τους Λενινιστές κατά τη διάρκεια του 
∆εύτερου και του Τρίτου Συνεδρίου της Κοµµουνιστικής 
∆ιεθνούς), οπότε η µειοψηφία µπορεί να αναγκαστεί είτε να 
συµπλεύσει µε το σφάλµα είτε να φύγει από την οργάνωση και 
να παρακολουθεί ανήµπορη καθώς το σφάλµα οδηγεί στην 
προβλεπόµενη καταστροφή. Η καλύτερη εγγύηση για τη 
συνειδητή, ενιαία και – πάνω απ’ όλα – κατάλληλη 
µεταγενέστερη δραστηριότητα είναι η ευρύτερη δυνατή 
συζήτηση και ο πειραµατισµός ευθύς εξ αρχής. Επίσης, 
πρέπει να εµποδιστεί ο εκφυλισµός του αναγκαίου 
καταµερισµού δραστηριοτήτων εντός της οργάνωσης σε 
διαχωρισµό µεταξύ απόφασης και δράσης, µεταξύ 
δηµιουργικού έργου και ανιαρού έργου (ή, όπως το έθεσε ο 
Μαρξ, µεταξύ “καθολικής” και “συνεταιριστικής” εργασίας), 
που αποτελεί ένα από τα προσδιοριστικά γνωρίσµατα όλων των 
ταξικών κοινωνιών. Από τη στιγµή που γενικεύεται – ή, ακόµα 
περισότερο, θεσµοποιείται – αυτός ο διαχωρισµός, ολόκληρη η 
δηµοκρατία του κόσµου δεν µπορεί να εµποδίσει την 
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οργάνωση να γίνει αντεπαναστατική, διότι η συνδετική της 
ενέργεια δεν είναι πια η διεύρυνση των ζωντανών επιθυµιών 
και της δηµιουργικότητας των µελών της αλλά η αναπαραγωγή 
του προλεταριακού χαρακτήρα τους, της υποτακτικότητας και 
του κατακερµατισµού τους µέσω της περίφηµης Λενινιστικής 
“σιδερένιας πειθαρχίας”. Όταν συµβεί κάτι τέτοιο, το καθήκον 
των κοµµουνιστών δεν είναι να προσπαθήσουν να ανακτήσουν 
τον έλεγχο της οργάνωσης – η οποία εξ ορισµού δεν ανήκει 
πλέον στο κόµµα του κοµµουνισµού – αλλά αντίθετα να την 
υπονοµεύσουν και να την καταστρέψουν. 
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Πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα, σε 
περιόδους κοινωνικής κρίσης, το προλεταριάτο έτεινε λιγότερο 
ή περισσότερο αυθόρµητα να οργανώνεται σε συνελεύσεις και 
επιτροπές εκπροσώπων – σοβιέτ, συµβούλια εργατών και 
στρατιωτών, εργατικές επιτροπές κ.λ.π. Αυτά τα σώµατα 
αποδείχτηκαν σε ποικίλους βαθµούς ικανά να συντονίζουν 
µαζικές απεργίες, να οργανώνουν την ένοπλη αντίσταση 
ενάντια στο Κράτος και, ορισµένες φορές, να αναλαµβάνουν τη 
βασική κοινωνική παραγωγή. Ωστόσο, στο παρελθόν υπήρξαν 
προσπάθειες από το προλεταριάτο να αναπαραγάγει τον εαυτό 
του ως τέτοιο σε περιόδους όπου η εξωτερική εξουσία του 
κεφαλαίου είχε καταρρεύσει, όπως επίσης υπήρξαν 
πραγµατικά επαναστατικές συµπράξεις ως µέσα για την 
κοινοτικοποίηση της κοινωνίας και την αυτο-κατάργηση του 
προλεταριάτου. Αυτές οι προσπάθειες παρέµειναν συχνά 
περιορισµένες στο επίπεδο της επιχείρησης ή της στρατιωτικής 
µονάδας, ή ακόµα συνενώθηκαν απλώς για να παραδώσουν 
την εξουσία τους στο ανασυγκροτηµένο Κράτος (Γερµανία, 
1918).  
 
Εποµένως, η ανάγκη για ένα οργανωµένο κόµµα 
κοµµουνιστών δεν τερµατίζεται µε τη δηµιουργία ταξικών 
οργάνων όπως είναι τα συµβούλια. Αντίθετα, σε εκείνο το 
σηµείο – και ιδίως σε στιγµές δισταγµού ή σύγχυσης – θα έχει 
αποφασιστική σηµασία η συνεκτική δράση των κοµµουνιστών. 
Στο εσωτερικό αυτών των οργάνων, οι κοµµουνιστές θα πρέπει 
να επιχειρηµατολογούν σε όλα τα επίπεδα µε σαφήνεια: υπέρ 
του συντονισµού, της στρατηγικής, της δηµιουργίας 
πολιτοφυλακών, υπέρ της άµεσης ανάληψης όλων των µέσων 
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χρήσιµης παραγωγής και επικοινωνίας προκειµένου να 
στηριχθεί η επανάσταση και να υπονοµευθεί η στρατιωτική 
ισχύς του Κράτους, υπέρ της διεθνούς επέκτασης του 
κινήµατος και υπέρ του “προγράµµατός” τους εν γένει. 
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Στο βαθµό που οι υπόλοιποι προλετάριοι ενεργούν σε 
συµφωνία µε τους κοµµουνιστές – και στο βαθµό που οι 
κοµµουνιστές είναι κανοί να µετασχηµατίζουν τη θεωρία και 
την πρακτική τους σε συµφωνία µε τις δηµιουργικές 
καινοτοµίες του ευρύτερου κινήµατος – τα τυπικά όρια του 
κόµµατος διαλύονται ήδη, διότι το προλεταριάτο επικυρώνεται 
πραγµατικά ως υποκείµενο, ως η τάξη του κοµµουνισµού. Το 
κοµµουνιστικό κόµµα – όπως ακριβώς και το προλεταριάτο, 
του οποίου αποτελεί την πιο αναπτυγµένη και συνειδητή 
έκφαση σε κάθε δεδοµένη στιγµή – οργανώνεται ακριβώς για 
να καταργήσει τον εαυτό του. Όπως ακριβώς το προλεταριάτο 
µπορεί να καταργήσει τον εαυτό του µονάχα 
κοινοτικοποιώντας την κοινωνία, καταργώντας τις 
προηγούµενες συνθήκες της ύπαρξής του ως τάξης, έτσι και το 
κοµµουνιστικό κόµµα µπορεί να καταργήσει τον εαυτό του 
µονάχα καταργώντας τις συνθήκες της ύπαρξής του ως 
διαχωρισµένης οργάνωσης, καθιστώντας τους σκοπούς του 
κοινούς. 
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Ας ειπωθεί µια για πάντα: η επιδίωξη του κοµµουνιστικού 
κινήµατος δεν είναι η ανατροπή του κεφαλαίου και η 
κοινοτικοποίηση της κοινωνίας ως αυτοσκοποί αλλά, 
απλούστατα, µονάχα για χάρη της ανθρώπινης χειραφέτησης, 
για την ελεύθερη και χαρµόσυνη πραγµάτωση όλων των 
ιστορικά αναπτυγµένων δυνατοτήτων του είδους. Εποµένως, 
τόσο το µέσο όσο και ο σκοπός του κοµµουνιστικού κόµµατος 
είναι ο µετασχηµατισµός των µελών του σε πραγµατικά 
κοινωνικά άτοµα, σε ανθρώπινα όντα που αναπτύσσουν και 
εξασκούν τις δηµιουργικές δυνατότητες του εαυτού τους 
µετασχηµατίζοντας τον κόσµο. Η χρήση του καταναγκασµού 
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για να επιβληθούν οι σκοποί του κόµµατος είτε εντός του 
κόµµατος είτε ενάντια στους άλλους προλετάριους έρχεται, 
εποµένως, σε άµεση αντίθεση µε αυτόν το σκοπό. Το κόµµα 
µπορεί και πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην 
αντεπανάσταση, και αυτή η υπεράσπιση συµπεριλαµβάνει την 
εκδίωξη των αποστατών ή των προβοκατόρων – αλλά δεν 
µπορεί να κάνει τους άλλους κοµµουνιστές παρά τη θέλησή 
τους ούτε µπορεί να επιδιώκει να διευθύνει τη δραστηριότητα 
των άλλων. Το κόµµα µπορεί να διατυπώνει τις προοπτικές 
του και να επιτίθεται στην ιδεολογία και στην αυταρχική 
εξάρτηση σε κάθε κατάσταση όπου αυτό είναι δυνατό� αλλά µε 
καµία άλλη έννοια δεν µπορεί να ενεργεί για την τάξη ως 
σύνολο – ειδάλλως θα βρεθεί αποµονωµένο από την τάξη και 
θα διατρέξει τον κίνδυνο να συντριβεί από το Κράτος, όπως 
συνέβη µε την εξέγερση των Σπαρτακιστών το 1918 στο 
Βερολίνο. Εποµένως, το κόµµα υπόκειται επίσης σε ένα είδος 
δηµοκρατίας έναντι της υπόλοιπης τάξης: η αποτυχία της 
πλειοψηφίας να προχωρήσει στη διαδικασία της 
κοινοτικοποίησης θα συνιστούσε µια “ψήφο” της οποίας η 
παραγνώριση θα έβαζε σε κίνδυνο το κόµµα. Σε µια τέτοια 
κατάσταση, το κόµµα θα αναγκαζόταν να υποχωρήσει και να 
προσπαθήσει να ξαναδηµιουργήσει τις υποκειµενικές 
συνθήκες της επανάστασης σε ένα υψηλότερο και ευρύτερο 
επίπεδο. Στην αντίθετη περίπτωση, είτε θα καταστρεφόταν είτε 
θα αναγκαζόταν να βρεθεί στη θέση να αναλάβει την Κρατική 
εξουσία επ’ αυτού που τελικά θα γινόταν ένα 
συγκεντροποιηµένο εθνικό κεφάλαιο� θα υπέφερε τη µοίρα 
των Μπολσεβίκων. 
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Τα ανθρώπινα όντα – προλετάριοι ή άλλοι – δεν αποτελούν 
απλές ενσαρκώσεις αφηρηµένων “ιστορικών δυνάµεων”. Είναι 
τα υποκείµενα της ιστορίας, και οι όροι της υποκειµενικότητάς 
τους είναι ιστορικά καθορισµένοι, «δίνονται και 
µεταβιβάζονται από το παρελθόν». Επιπλέον, εµπεριέχουν τις 
αντιφάσεις και τους περιορισµούς τόσο της δικής τους εποχής 
όσο και όλης της προηγούµενης ανθρώπινης εξέλιξης. 
Εποµένως, δεν µπορεί κανείς να περιµένει ότι οι 
αντιδραστικές, µη-κοινωνικοποιηµένες και άρα µη-
ατοµικοποιηµένες πλευρές των προλετάριων – δηλαδή ο 
χαρακτήρας τους ως τέτοιος – θα εξαφανιστούν σε µια νύχτα, 



 26 

όπως ακριβώς δεν µπορεί κανείς να εξαλείψει τις αντιφάσεις 
ανάµεσα στα πραγµατικά ιδιαίτερα συµφέροντα µονάχα µε 
ευχολόγια. Εξίσου ανόητο θα ήταν να φανταστεί κανείς ότι η 
σηµερινή φυσική διάταξη της κοινωνίας, η οποία έχει 
διαµορφωθεί επιµελώς από το κεφάλαιο, θα µπορούσε να 
µετασχηµατιστεί µε ένα κούνηµα των δαχτύλων στον 
πραγµατωµένο κόσµο της ποίησης που θα δηµιουργήσει η 
κοµµουνιστική κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι η επανάσταση 
αποτελεί επιβεβαίωση µιας συλλογικής ανάγκης, αλλά αυτή η 
ανάγκη είναι επίσης η ανάγκη της ελευθερίας. Το ανθρώπινο 
είδος πρέπει να γίνει αφέντης του εαυτού του, της παραγωγής 
του, ή αλλιώς να αφανιστεί. Αυτή η διαφέντευση του εαυτού, 
αυτή η ελευθερία συνεπάγεται τη συλλογική επικύρωση και 
ανακάλυψη από κάθε προλετάριο της ατοµικής ανάγκης, της 
ανάγκης των κοινωνικών ατόµων. Η διαδικασία της σύµπραξης 
είναι η διαδικασία επίλυσης των αντιφάσεων ανάµεσα στις 
ατοµικές ανάγκες, ανάµεσα στα ιδιαίτερα συµφέροντα, και η 
εναρµόνισή τους σε ένα πραγµατικό γενικό συµφέρον. Και 
ακριβώς επειδή υπάρχουν αντιφάσεις, επειδή η συλλογική 
ανάγκη δεν είναι ένα σύνολο αιώνιων εντολών που 
χαράσσονται µε φλεγόµενα γράµµατα για να τις βλέπουν όλοι 
και να υπακούνε σε αυτές – για το λόγο αυτό, τόσο η 
δηµοκρατία όσο και η δικτατορία αποτελούν αδιαχώριστες 
πλευρές της κοµµουνιστικής επανάστασης. Είναι εξίσου 
βέβαιο ότι η εκδήλωση συγκρούσεων ανάµεσα σε ιδιαίτερα 
συµφέροντα “εσωτερικά” προς το προλεταριάτο (η πάλη των 
µειοψηφιών και των πλειοψηφιών) θα καταστήσει αναγκαία τη 
συλλογική συζήτηση και απόφαση, όσο και ότι η εκδήλωση 
των άλλων, των “εξωτερικών” συµφερόντων – µε τη µορφή των 
υπηρετών του κεφαλαίου – θα καταστήσει αναγκαία τη βίαιη 
καταστολή. 
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Το σύγχρονο Κράτος αναπτύχθηκε ως αναπόφευκτο 
αποτέλεσµα των αντιφάσεων ανάµεσα στα ιδιαίτερα 
συµφέροντα της ταξικής κοινωνίας. Εκεί όπου ο συµβιβασµός 
ανάµεσα στα αντιτιθέµενα συµφέροντα δεν µπορούσε να 
επιτευχθεί µε δηµοκρατικά µέσα, κάποιο από αυτά τα 
συµφέροντα καταπνιγόταν µε δικτατορικά µέσα. Ωστόσο, όπως 
ακριβώς η δηµοκρατία του Κράτους ήταν πάντοτε 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, δηµοκρατία της 
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αντιπροσώπευσης και, εποµένως, συχνά ήταν µια απλή 
αναπαράσταση της δηµοκρατίας, έτσι και το Κράτος ως 
αντιπρόσωπος του ανύπαρκτου γενικού συµφέροντος 
συγκάλυπτε και διαιώνιζε τη δικτατορία του πιο ισχυρού 
ιδιαίτερου συµφέροντος. Αντίθετα, το προλεταριάτο ούτε 
αντιπροσωπεύει ούτε αντιπροσωπεύεται. ∆εν µπορεί να 
επιβληθεί ως κυρίαρχη τάξη χωρίς ταυτόχρονα να καταργήσει 
κάθε αντιπροσώπευση� δεν µπορεί να καταργήσει τον εαυτό 
του χωρίς να εκπληρώσει τις συνθήκες για µια ελεύθερη, 
αταξική ανθρώπινη σύµπραξη, χωρίς να δηµιουργήσει ένα 
γενικό συµφέρον για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η 
δικτατορία του είναι πλειοψηφική: η δηµοκρατία του είναι 
άµεση, χωρίς αντιπροσώπευση. Ούτε η δηµοκρατική ούτε η 
δικτατορική πλευρά αυτής της διαδικασίας θεσµοποιείται: 
πρόκειται απλώς για στιγµιαίες, προσωρινές απαντήσεις σε 
µεταβαλλόµενες ανάγκες. Εποµένως, η ταξική κυριαρχία του 
προλεταριάτου περιγράφεται καλύτερα ως αντι-Κράτος. 
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Μολονότι η µορφή της αντι-Κρατικής διαδικασίας σύµπραξης 
δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια, 
µπορούµε να υποθέσουµε ότι η σχέση της µε τα σοβιέτ και τα 
εργοστασιακά συµβούλια του 1917-23 θα είναι περίπου η ίδια 
µε τη σχέση που έχει η σηµερινή καπιταλιστική κοινωνία µε 
την κοινωνία εκείνης της εποχής. Με άλλα λόγια, θα 
αντανακλά την ολοκλήρωση της µετάβασης από την τυπική 
στην πραγµατική κυριαρχία του κεφαλαίου. Αυτή τη φορά δε 
θα αναδυθεί από πόλεις οι οποίες θα περιβάλλονται από µια 
αγροτική και µικροαστική ύπαιθρο, δε θα αναδυθεί από µια 
καπιταλιστική βιοµηχανία που θα περιβάλλεται από 
προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης. 
Αντίθετα, η βάση της θα είναι οι πόλεις που αποτελούν 
γιγαντιαία εργοστάσια αναπαραγωγής στα οποία η κοινωνική 
επιβίωση έχει σχεδόν πλήρως βιοµηχανοποιηθεί, 
συλλογικοποιηθεί, και γύρω από τα οποία οι αγρότες έχουν 
γίνει µειοψηφία. Αντί να αποτελεί µια πολιτική οµοσπονδία 
οργανισµών που συνέρχονται στους εργασιακούς χώρους, θα 
αναπτυχθεί και θα λειτουργεί ως ενιαίος κοινωνικός 
οργανισµός που θα περιέχει “κύτταρα” τα οποία θα διεξάγουν 
διαφορετικά καθήκοντα – παραγωγικά, διανεµητικά, 
στρατιωτικά κ.λ.π. Όπως συµβαίνει και µε έναν βιολογικό 



 28 

οργανισµό, ο µετασχηµατισµός σε κυτταρικό επίπεδο θα είναι 
πολύ γρήγορος, ουσιαστικά συνεχής, ενώ η συνολική δοµή – 
από τη στιγµή που θα εδραιωθεί – θα αλλάζει µε πιο αργούς 
ρυθµούς. Ακριβέστερα, η σύνθεση των κυττάρων σε 
συγκεκριµένες παραγωγικές µονάδες ή γειτονιές θα βρίσκεται 
σε συνεχή ροή, καθώς οι παλιές ζώνες κατοικίας, τα παλιά 
εργοστάσια, τα παλιά σχολεία κ.λ.π. θα αντικαθίστανται από 
νέες δοµές και όργανα που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες 
της κοινότητας, και καθώς τα υπολείµµατα των παλιών µη-
προλεταριακών τάξεων θα απορροφούνται στη σύµπραξη των 
παραγωγών, την Κοµµούνα. Στο µεταξύ, η αναδιοργάνωση της 
παραγωγής σε παγκόσµιο επίπεδο, η κατάργηση της πείνας 
και της στέρησης, θα οδηγήσει στη δηµιουργία τεράστιων νέων 
δικτύων επικοινωνίας, διανοµής αγαθών και επεξεργασίας 
δεδοµένων. Εποµένως, η σύνθεση κάθε περιφερειακού, 
ηπειρωτικού ή παγκόσµιου συντονιστικού σώµατος – καθώς 
επίσης η δοµή και η ακριβής λειτουργία του – θα 
εναλλάσσεται και θα τροποποιείται µε πιο αργούς ρυθµούς. 
Γενικά, η µορφή του αντι-Κράτους θα αντανακλά τα 
καθήκοντα της κοινοτικοποίησης και θα µεταβάλλεται καθώς 
εκπληρώνονται αυτά τα καθήκοντα. Ωστόσο, η µορφή αυτή 
πρέπει πάντα να είναι τέτοια ώστε να µη συνεπάγεται µια 
ανανεωµένη αλλοτρίωση (απο-οικειοποίηση) των κοινωνικών 
δυνάµεων-του-εαυτού, τις οποίες µόλις πήρε πίσω το 
προλεταριάτο ανατρέποντας τη µισθωτή σχέση και το Κράτος. 
Κατά συνέπεια, πρέπει ευθύς εξαρχής να επιδιώκει να 
επιτρέψει την πλήρη συµµετοχή κάθε ατόµου στο σχεδιασµό 
της παγκόσµιας κοινωνικής αναπαραγωγής. Αυτό δε σηµαίνει 
ότι όλοι θα αφιερώνουν  το σύνολο του χρόνου τους στο 
σχεδιασµό και στη λήψη αποφάσεων, αλλά ότι το καθήκον 
όλων των εξειδικευµένων σχεδιαστικών σωµάτων σε κάθε 
δεδοµένη περίπτωση θα είναι να περιγράψουν τις εφικτές 
εναλλακτικές επιλογές στους εµπλεκοµένους, σύµφωνα µε τις 
γενικά εκφρασµένες ανάγκες ολόκληρου του πληθυσµού. 
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Ας µη λαθέψει κανείς. Το ζήτηµα εδώ δεν είναι να 
“υποστηριχθεί” η δηµοκρατία ούτε να “υποστηριχθεί” η 
δικτατορία. Όταν εµφανίζεται η ανάγκη για ψηφοφορία, για 
την ανάκληση ενός εκπροσώπου ή για δηµοκρατικές 
διαδικασίες εν γένει (ή, οµοίως, όταν εµφανίζεται η ανάγκη για  
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την άσκηση οργανωµένης βίας), πρόκειται για κάτι 
περισσότερο από ένα σηµάδι ότι ο παλιός κόσµος 
διατρανώνεται εκ νέου – είτε ως αντικειµενική σύγκρουση 
ανάµεσα σε ιδιαίτερα στιγµιαία συµφέροντα είτε ως διατήρηση 
της καπιταλιστικής χαρακτηροδοµής. Η µορφή δεν είναι ποτέ 
κάτι παραπάνω από την έκφραση ενός περιεχοµένου – και, σε 
αυτή την περίπτωση, η δηµοκρατία είναι η έκφραση της 
αντίφασης ανάµεσα στην ανάγκη να δηµιουργηθεί µια 
παγκόσµια κοινότητα πραγµατωµένων ανθρώπινων όντων και 
στα εµπόδια που στέκονται απέναντι σε αυτή την ανάγκη τόσο 
στην ευρύτερη κοινωνία όσο και εντός του ατόµου. Είναι η 
έκφραση του αγώνα που διεξάγει η υποκειµενικότητα για να 
δηµιουργήσει το δικό της σύµπαν. 
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Η άµεση δηµοκρατία του κοµµουνιστικού κόµµατος – και 
αργότερα των παραγωγών που συµπράττουν – είναι η 
δηµοκρατία που διεξάγει µια πορεία προς την υπέρβαση του 
εαυτού της. Στο βαθµό που αποτελεί µια µεσολάβηση 
ανάµεσα στα στιγµιαία συµφέροντα ιδιαίτερων οµάδων ή 
ατόµων, παραµένει πολιτική. Ωστόσο, είναι ταυτόχρονα αντι-
πολιτική, καθώς (α) είναι το µέσο µε το οποίο ένα πραγµατικό 
κοινό συµφέρον ανακαλύπτεται, καθίσταται συγκεκριµένο και 
εκφράζεται πρακτικά, και (β) είναι το µέσο µε το οποίο οι 
υλικές αντιφάσεις – οι οποίες την καθιστούν καταρχήν 
αναγκαία – διαλύονται µια για πάντα. 
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Το προλεταριάτο µπορεί να καταργήσει τον εαυτό του µονάχα 
πραγµατώνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του µέσω της 
δικτατορίας του. Αυτή η δικτατορία – µε τη σειρά της – πρέπει 
να πραγµατώσει τη δηµοκρατία, έτσι ώστε το ανθρώπινο γένος 
να µπορέσει να καταργήσει τόσο τη δηµοκρατία όσο και τη 
δικτατορία. 
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Ο Tweedledum και ο Tweedledee 
Συµφώνησαν να µονοµαχήσουν 
Γιατί ο Tweedledum είπε ότι ο Tweedledee 
Είχε χαλάσει την ωραία, καινούρια κουδουνίστρα του. 
 
Εκείνη τη στιγµή κατέβηκε πετώντας µια τεράστια κουρούνα 
Μαύρη σαν βαρέλι µε πίσσα 
Που φόβισε τόσο πολύ τους ήρωες 
Ώστε ξέχασαν τον καυγά τους. 
 
- Lewis Carroll, Μέσα από τον Καθρέφτη 
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