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Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη: 
το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις 
της παλαιάς Ευρώπης έχουν ενωθεί σε ένα είδος 
ιερής συμμαχίας με σκοπό να αντιμετωπίσουν αυ-
τό το φάντασμα: ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτ-
τερνιχ και ο Γκιζό, Γάλλοι ριζοσπάστες και Γερ-
μανοί της μυστικής αστυνομίας.

Υπάρχει, άραγε, κόμμα της αντιπολίτευσης που 
να μην το έχουν δυσφημήσει σαν κομμουνιστικό οι 
αντίπαλοί του που κυβερνούν; Ή μήπως υπάρχει 
κόμμα της αντιπολίτευσης που δεν έχει κατηγορή-
σει τόσο τα πιο δυναμικά στοιχεία της αντιπολί-
τευσης όσο και τους αντιδραστικούς αντιπάλους 
του ότι είναι κομμουνιστές; 

Δύο είναι τα συμπεράσματα από αυτό το γεγο-
νός.

Πρώτον, πως ο κομμουνισμός αναγνωρίζεται 
ήδη απ’ όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ως υπολο-
γίσιμη δύναμη.

Δεύτερον, πως είναι η κατάλληλη στιγμή να δη-
μοσιοποιήσουν οι κομμουνιστές ανοιχτά, μπροστά 
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σε όλον τον κόσμο, τις απόψεις τους, τους σκοπούς 
τους, τις επιδιώξεις τους, έτσι που στο παραμύθι 
με το φάντασμα του κομμουνισμού να αντιτάξουν 
ένα Μανιφέστο του κόμματός τους.

Με αυτό τον σκοπό μαζεύτηκαν στο Λονδίνο 
κομμουνιστές από διάφορες εθνότητες και συνέ-
ταξαν το Μανιφέστο που ακολουθεί, και που θα 
δημοσιευτεί στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμα-
νική, την ιταλική, τη φλαμανδική και τη δανέζικη 
γλώσσα. 
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Ι

ΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ

Η ιστορία όλων των κοινωνιών μέχρι σήμερα είναι 
μια ιστορία ταξικών αγώνων.

Ελεύθεροι και δούλοι, πατρίκιοι και πληβείοι, 
χωροδεσπότες και δουλοπάροικοι, αρχιτεχνίτες και 
καλφάδες, με δυο λέξεις καταπιεστές και καταπι-
εζόμενοι, βρίσκονταν σε συνεχή αντιπαράθεση με-
ταξύ τους, σε μια άλλοτε ανοιχτή και άλλοτε συ-
γκεκαλυμμένη σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση 
κατέληγε κάθε φορά είτε στον επαναστατικό με-
τασχηματισμό όλης της κοινωνίας είτε στην κατα-
στροφή και των δύο αντιμαχόμενων τάξεων. 

Σε παλαιότερες ιστορικές εποχές συναντάμε 
σχεδόν παντού μια περίπλοκη διάρθρωση της κοινω-
νίας σε ποικίλες τάξεις και ιεραρχικές δομές. Στην 
αρχαία Ρώμη έχουμε πατρικίους, ιππείς, πλη βείους, 
δούλους· στον Μεσαίωνα έχουμε φεουδάρχες και 
τιμαριούχους, αρχιτεχνίτες, τεχνίτες και καλφά-
δες, δουλοπάροικους· αλλά και σε όλες σχεδόν 
αυτές τις τάξεις συναντάμε εσωτερικές ιεραρχίες. 
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Η σημερινή αστική κοινωνία, που αναδύθηκε 
από τα ερείπια της φεουδαρχίας, δεν κατήργησε 
τις ταξικές αντιθέσεις· δημιούργησε νέες τάξεις, 
νέους όρους καταπίεσης, νέες μορφές πάλης, στη 
θέση των παλαιών.

Ωστόσο, η εποχή μας, η εποχή της αστικής τά-
ξης, έχει την ιδιαιτερότητα ότι απλοποίησε τις 
ταξικές αντιθέσεις. Η κοινωνία στο σύνολό της όλο 
και περισσότερο χωρίζεται σε δύο μεγάλα αντί-
παλα στρατόπεδα, σε δύο μεγάλες τάξεις που 
βρίσκονται σε απευθείας αντιπαράθεση μεταξύ 
τους: την αστική τάξη και το προλεταριάτο. Από 
τους δουλοπάροικους του Μεσαίωνα προήλθαν οι 
ελεύθεροι πολίτες των πρώτων πόλεων, και από 
αυτούς τα πρώτα στοιχεία της αστικής τάξης.

Η ανακάλυψη της Αμερικής και ο περίπλους της 
Αφρικής άνοιξαν νέους δρόμους για την ανερχό-
μενη αστική τάξη. Οι αγορές των Ανατολικών Ιν-
διών και της Κίνας, ο εποικισμός της Αμερικής, το 
εμπόριο με τις αποικίες, η αύξηση των μέσων α-
νταλλαγής και των εμπορευμάτων γενικά έδωσαν 
ταχεία ώθηση στο εμπόριο, στη ναυτιλία, στη βιο-
μηχανία και παράλληλα στα επαναστατικά στοι-
χεία στους κόλπους της κλονιζόμενης φεουδαλικής 
κοινωνίας. 

Το φεουδαλικό σύστημα της βιομηχανίας, στο 
πλαίσιο του οποίου οι κλειστές συντεχνίες μονο-
πωλούσαν τη βιομηχανική παραγωγή, δεν ήταν 
πλέον σε θέση να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες 
που γεννούσε το άνοιγμα νέων αγορών, εξού και 
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αντικαταστάθηκε από τις μανιφακτούρες. Οι αρ-
χιμάστορες παραμερίστηκαν και τη θέση τους πή-
ρε η βιομηχανική μεσαία τάξη. Ο καταμερισμός 
εργασίας μεταξύ των διαφόρων συντεχνιών εξέλι-
πε, για να αντικατασταθεί από τον καταμερισμό 
της εργασίας σε κάθε επιμέρους εργαστήριο.

Στο μεταξύ οι αγορές συνεχώς διευρύνονταν 
και οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονταν. Ακόμα και η 
μανιφακτούρα δεν μπορούσε πλέον να καλύψει 
αυτές τις ανάγκες. Ο ατμός και οι μηχανές ήρθαν 
τότε να φέρουν πραγματική επανάσταση στη βιο-
μηχανική παραγωγή. Τη θέση της μανιφακτούρας 
πήρε η μεγάλη κλίμακας σύγχρονη βιομηχανία, τη 
θέση της βιομηχανικής μεσαίας τάξης πήραν οι 
εκατομμυριούχοι βιομήχανοι, οι επικεφαλής ολό-
κληρων βιομηχανικών στρατών, οι σημερινοί αστοί.

Η σύγχρονη βιομηχανία δημιούργησε την πα-
γκόσμια αγορά, το έδαφος για την οποία είχε προ-
ετοιμάσει η ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτή η πα-
γκόσμια αγορά έδωσε τεράστια ώθηση στο 
εμπόριο, στη ναυτιλία, στις χερσαίες μεταφορές, 
ώθηση η οποία επέδρασε με τη σειρά της στην 
εξάπλωση της βιομηχανίας. Στο μέτρο, ωστόσο, 
που εξαπλώνονταν η βιομηχανία, το εμπόριο, η 
ναυτιλία, οι σιδηρόδρομοι, αναπτυσσόταν και η 
αστική τάξη, αυξάνοντας τα κεφάλαιά της ωθώντας 
στο περιθώριο όλες εκείνες τις τάξεις που αποτε-
λούσαν κατάλοιπα του Μεσαίωνα.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η σύγχρονη αστική τάξη 
είναι και αυτή προϊόν μακράς εξελικτικής πορείας, 
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προϊόν μιας σειράς από ανατροπές στον τρόπο 
παραγωγής και ανταλλαγής.

Κάθε βήμα προς την κατεύθυνση της εξέλιξης 
της αστικής τάξης συνοδευόταν από αντίστοιχη 
ενίσχυση του πολιτικού της ρόλου. Καταπιεζόμενη 
τάξη κατά την περίοδο της κυριαρχίας των φεου-
δαρχών, ένοπλη και αυτοδιοικούμενη κατηγορία 
πολιτών στις μεσαιωνικές κοινότητες, άλλοτε ανε-
ξάρτητη δημοκρατία (όπως στην περίπτωση των 
ιταλικών και των γερμανικών πόλεων), άλλοτε 
φόρου υποτελής στον μονάρχη (όπως η λεγόμενη 
τρίτη τάξη στη Γαλλία), έπειτα, κατά την περίοδο 
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