
 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

(“The Democratic Principle”, February 1922) 

 

Η ρξήζε νξηζκέλσλ φξσλ γηα ηελ έθζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θνκκνπληζκνχ πνιχ ζπρλά 

πξνθαιεί αζάθεηεο, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ λνεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε απηνχο 

ηνπο φξνπο. Απηή είλαη θαη ε πεξίπησζε κε ηηο ιέμεηο δημοκραηία θαη δημοκραηικός. ηηο 

δηαθεξχμεηο αξρψλ ηνπ, ν καξμηζηηθφο θνκκνπληζκφο παξνπζηάδεηαη σο θξηηηθή θαη σο άξλεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο. Δλ ηνχηνηο, νη θνκκνπληζηέο ζπρλά ππεξαζπίδνληαη ην δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ησλ 

πξνιεηαξηαθψλ νξγαλψζεσλ (ηα εξγαηηθά ζπκβνχιηα σο ζχζηεκα θξαηηθήο νξγάλσζεο, ηα 

ζπλδηθάηα θαη ην Kφκκα) θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηίαο κέζα ζε απηέο. Απηφ, αζθαιψο, δελ 

ελέρεη θακία αληίθαζε θαη δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί θακία αληίξξεζε ζηελ πξνβνιή ηνπ 

δηιήκκαηνο "αζηηθή ή πξνιεηαξηαθή δεκνθξαηία" σο ην απφιπην ηζνδχλακν ζηε δηαηχπσζε 

"αζηηθή δεκνθξαηία ή δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ".  

Η καξμηζηηθή θξηηηθή ησλ αμησκάησλ ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο ζηεξίδεηαη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ 

ηαμηθνχ ραξαθηήξα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Καηαδεηθλχεη ηε ζεσξεηηθή αζπλέπεηα θαη ηελ 

πξαθηηθή απάηε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δηαηείλεηαη φηη ζπκθηιηψλεη ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα κε ηε 

δηαίξεζε ηεο θνηλσλίαο ζε θνηλσληθέο ηάμεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε θχζε ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο.  

Η ειεπζεξία θαη ε πνιηηηθή ηζφηεηα, νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, 

εθθξάδνληαη κε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ, δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα, παξά κφλν ζε κηα βάζε πνπ 

απνθιείεη ηελ αληζφηεηα σο πξνο ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γη' απηφλ ην ιφγν, εκείο, νη 

θνκκνπληζηέο, απνδερφκαζηε ηελ εθαξκνγή ηνπο κέζα ζηηο ηαμηθέο νξγαλψζεηο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ 

θαη ππνζηεξίδνπκε φηη απηέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ δεκνθξαηηθά.  

Όκσο, ε δεκνθξαηία είλαη κηα πάξα πνιχ ππνβιεηηθή έλλνηα, ηελ νπνία αγσληδφκαζηε ζθιεξά λα 

αλαζθεπάζνπκε θαη ζα ήηαλ επθηαίν λα ρξεζηκνπνηνχζακε έλαλ δηαθνξεηηθφ φξν ζε θαζεκηά απφ 

ηηο δχν πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε λα πξνθαιέζνπκε παξαλνήζεηο. Αιιά, αθφκε θαη 

αλ δελ ην θάλνπκε απηφ, είλαη, παξ' φια απηά, ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε θάπσο πεξηζζφηεξν ην ίδην 

ην πεξηερφκελν ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο, ηφζν απφ γεληθήο απφςεσο φζν θαη σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζε νκνηνγελή ηαμηθά φξγαλα. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα εμαιείςνπκε ηνλ θίλδπλν 

λα αλαρζεί θαη πάιη ε δεκνθξαηηθή αξρή ζε κηα απφιπηε αξρή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

Έλα ηέηνην μαλαθχιηζκα ζηνλ απξηνξηζκφ ζα εηζήγαγε έλα ζηνηρείν μέλν ζην φιν ζεσξεηηθφ καο 

ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ πξνζπαζνχκε, κέζσ ηεο θξηηηθήο καο, λα απνθαιχςνπκε ην απαηειφ θαη 

απζαίξεην πεξηερφκελν ησλ "θηιειεχζεξσλ" ζεσξηψλ.  

* * * 

Έλα ζεσξεηηθφ ζθάικα απνηειεί πάληνηε ηελ αηηία ελφο ζθάικαηνο ζηελ πνιηηηθή ηαθηηθή. Με 

άιια ιφγηα, ε κεηάθξαζε ηνπ ηαθηηθνχ ιάζνπο ζηε γιψζζα ηεο ζπιινγηθήο θξηηηθήο καο 

ζπλείδεζεο. Έηζη, ε νιέζξηα πνιηηηθή θαη ηαθηηθή ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο αληηθαηνπηξίδεη ην 

ιάζνο αξρήο λα παξνπζηάδεηαη ν ζνζηαιηζκφο σο ν θιεξνλφκνο ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο 

ζεψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θηιειεπζεξηζκφο αληηηάρζεθε ζηηο παιηέο ηδεαιηζηηθέο 

ζεσξίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν καξμηζηηθφο ζνζηαιηζκφο φρη κφλν δελ απνδέρζεθε πνηέ θαη δελ 

απνδέρζεθε ηελ άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δεκνθξαηηθφο θηιειεπζεξηζκφο είρε εμεγέξζεθε 

θαηά ησλ αξηζηνθξαηηθψλ θαη απνιπηαξρηθψλ κνλαξρηψλ ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο (ancien 

regime), αιιά ηελ ζπλέηξηςε εληειψο κε ηηο πξψηεο ηνπ θηφιαο δηαηππψζεηο. Απηφ δελ ην έθαλε γηα 

λα ππεξαζπίζεη ηελ ζεσξία ηνπ ηδεαιηζκνχ θαηά ηνπ βνιηεξηαλνχ πιηζκνχ ησλ αζηηθψλ 

επαλαζηάζεσλ, αιιά γηα λα θαηαδείμεη πψο νη ζεσξεηηθνί ηνπ αζηηθνχ πιηζκνχ δελ έθαλαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηίπνηε άιιν απφ ην λα απηαπαηψληαη φηαλ θαληαδφληνπζαλ φηη ε πνιηηηθή 

θηινζνθία ησλ εγθπθινπαηδηζηψλ ηνχο βγάιεη έμσ απφ ηηο πιάλεο ηεο κεηαθπζηθήο, φπσο απηέο 



εθαξκφδνληαη ζηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ πνιηηηθή, θαη απφ ηελ ηδεαιηζηηθή κσξία. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο φινη νη πξνθάηνρνί ηνπο, έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ ηελ αιεζηλά 

αληηθεηκεληθή θξηηηθή ησλ θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ νπνία παξείρε ν ηζηνξηθφο 

πιηζκφο ηνπ Μαξμ.  

Έρεη ζεκαζία επίζεο, απφ ζεσξεηηθή άπνςε, λα θαηαδείμνπκε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβνχκε ζε 

θακία ηδεαιηζηηθή ή λεντδεαιηζηηθή αλαζεψξεζε ησλ αξρψλ καο, γηα λα βαζχλνπκε ηελ άβπζζν 

κεηαμχ ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη λα απνθαηαζηήζνπκε ην ηζρπξφ 

επαλαζηαηηθφ πεξηερφκελν ηεο ζεσξίαο ηεο πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο, πνπ έρεη αιινησζεί απφ 

ηηο δηαζηξεβιψζεηο εθείλσλ πνπ κνηρεχνληαη κε ηελ αζηηθή δεκνθξαηία. Δίλαη, απιά, αξθεηφ λα 

αλαηξέμνπκε ζηηο ζέζεηο πνπ πήξαλ νη ζεκειησηέο ηνπ καξμηζκνχ, απέλαληη ζηα ςεχδε ησλ 

θηιειεχζεξσλ δηδαζθαιηψλ θαη ηεο αζηηθήο πιηζηηθήο θηινζνθίαο.  

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ζέκα καο, ζα δείμνπκε φηη ε ζνζηαιηζηηθή θξηηηθή ηεο δεκνθξαηίαο ήηαλ, 

θαη' νπζίαλ, κηα θξηηηθή ηεο δεκνθξαηηθήο θξηηηθήο ησλ παιαηψλ πνιηηηθψλ θηινζνθηψλ, κηα 

άξλεζε ηεο ππνηηζέκελεο θαζνιηθήο ηνπο αληίζεζεο, κηα θαηάδεημε ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο 

νκνηφηεηαο, αθξηβψο φπσο ην πξνιεηαξηάην δελ έρεη θαλέλαλ ιφγν αιιά έρεη θαη πνιινχο ιφγνπο 

γηα λα παλεγπξίδεη, φηαλ ε δηεχζπλζε ηεο θνηλσλίαο πέξαζε απφ ηα ρέξηα ηεο θενπδαιηθήο, 

κνλαξρηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο αξηζηνθξαηίαο ζηα ρέξηα ηεο λεαξήο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο 

αζηηθήο ηάμεο. Καη ε ζεσξεηηθή θαηάδεημε ηνπ φηη ε λέα αζηηθή θηινζνθία δελ έρεη ππεξληθήζεη ηα 

παιηά ιάζε ησλ δεζπνηηθψλ θαζεζηψησλ, αιιά ε ίδηα δελ ήηαλ παξά κνλάρα έλα νηθνδφκεκα λέσλ 

ζνθηζκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκθάληζε ηνπ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ, ην νπνίν εκπεξηείρε ηελ άξλεζε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο αζηηθήο ηάμεο φηη έρεη 

εγθαζηδξχζεη γηα πάληα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο θνηλσλίαο πάλσ ζε εηξεληθή θαη απείξσο 

ηειεηνπνηήζηκε βάζε, ράξηο ζηελ θαζηέξσζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

δεκνθξαηίαο.  

Οη παιηέο πνιηηηθέο δηδαζθαιίεο, πνπ βαζίδνληαλ ζε ηδεαιηζηηθέο έλλνηεο ή αθφκε θαη ζηε 

ζξεζθεπηηθή απνθάιπςε, δηαηείλνληαλ φηη νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο πνπ θπβεξλνχλ ηε ζπλείδεζε 

θαη ηε βνχιεζε ησλ αλζξψπσλ έρνπλ αλαζέζεη ζε νξηζκέλα άηνκα, ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο ή 

θάζηεο ην θαζήθνλ ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο ζπιινγηθήο χπαξμεο, θαζηζηψληαο 

ηνπο ειέσ Θενχ ζεκαηνθχιαθεο ηεο "απζεληίαο". Η δεκνθξαηηθή θηινζνθία, πνπ χςσζε ην 

αλάζηεκά ηεο ηελ επνρή ηεο αζηηθήο επαλάζηαζεο, αληηπξνέβαιε ηελ αλαθήξπμε ηεο εζηθήο, 

πνιηηηθήο θαη λνκηθήο ηζφηεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ, είηε ήηαλ επγελείο είηε θιεξηθνί είηε πιεβείνη. 

Δπεδίσμε λα κεηαθέξεη ηελ "αλεμαξηεζία" απφ ηε ζηελή ζθαίξα ηεο θάζηαο ή ηεο δπλαζηείαο ζηελ 

θαζνιηθή ζθαίξα ηεο ιατθήο δηαβνχιεπζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ςήθν, ε νπνία επέηξεπε ζε κηα 

πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ λα νξίδεη ηνπο αξρεγνχο ηνπ θξάηνπο ζχκθσλα κε ηε ζέιεζή ηεο.  

Οη κχδξνη πνπ εμαπέιπζαλ ελαληίνλ απηήο ηεο αληίιεςεο νη ηεξείο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη νη 

ηδεαιηζηέο θηιφζνθνη δελ ήηαλ αξθεηνί γηα λα αλαγλσξηζηεί ε νξηζηηθή λίθε ηεο αιήζεηαο επί ηεο 

ζθνηαδηζηηθήο πιάλεο. Αθφκε θαη αλ ν "νξζνινγηζκφο" απηήο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαίλεηαη 

εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ λα είλαη ε ηειεπηαία ιέμε ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηέρλεο 

θαη αθφκε θαη πνιινί επίδνμνη ζνζηαιηζηέο δηαθεξχζζνπλ ηε ζχκπλνηά ηνπο κε απηήλ. Ο 

ηζρπξηζκφο απηφο, φηη δειαδή έλα ζχζηεκα πνπ ε θνηλσληθή ηνπ ηεξαξρία ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπγθαηάζεζε ηεο πιεηνςεθία ησλ εθινγέσλ πξννησλίδεη ην ηέινο ηεο επνρή ησλ "πξνλνκίσλ", δελ 

αληέρεη ζηε καξμηζηηθή θξηηηθή, πνπ επεμεγεί κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε θχζε ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη έλαο ηζρπξηζκφο πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί κηα ειθπζηηθή ινγηθή 

δηαηχπσζε, κνλάρα αλ δερζνχκε εμαξρήο φηη θάζε υήθος, δειαδή, ε θξίζε, ε γλψκε, ε ζπλείδεζε 

θάζε εθινγέα, έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή εμνπζία, θαζνξίδνληαο ηε δηαρείξηζε 

ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ. Δίλαη ήδε θαλεξφ φηη απηή ε αληίιεςε είλαη αλεδαθηθή θαη κε πιηζηηθή, 

επεηδή ζεσξεί φηη θάζε άηνκν απνηειεί θαη κηα απφιπηε "κνλάδα" κέζα ζε έλα ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ πνιιέο δπλεηηθά ηζφηηκεο κνλάδεο. Αληί λα ππνινγίδεη ηελ αμία ηεο γλψκεο ηνπ 

αηφκνπ ππφ ην θσο ησλ πνιιαπιψλ ζπλζεθψλ χπαξμήο ηνπ, δειαδή ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνπο 

άιινπο, πξνυπνζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ απηή ηελ αμία, κε ηελ ππφζεζε ηεο "αλεμαξηεζίαο" ηνπ 

αηφκνπ.  



Όκσο, απηφ ηζνδπλακεί κε ην λα αξλείηαη φηη ε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ απνηειεί ζπγθεθξηκέλε 

αληαλάθιαζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πιηθψλ φξσλ ηεο χπαξμήο ηνπο, ελψ, αληηζέησο, ηελ εμεηάδεη 

ζαλ κηα ζπίζα πνπ αλαθιέγεηαη κε ην ίδην ζεφπεκπην θάιινο πνπ ππάξρεη ζε θάζε νξγαληζκφ, πγηή 

ή εμαζζελεκέλν, βαζαληζκέλν ή κε φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ ηθαλνπνηεκέλεοε απφ θάπνηνλ 

απξνζδηφξηζην ππέξηαην παξάγνληα πνπ παξέρεη ηε δσή. ηε δεκνθξαηηθή ζεσξία, απηφ ην 

Τπέξηαην Ολ δελ αλαθεξχζζεηαη πιένλ κνλάξρεο. Μπνξεί λα είλαη ν θαζέλαο! Παξά ην 

νξζνινγηθφ ηεο πξνζσπείν, ε δεκνθξαηηθή ζεσξία ζηεξίδεηαη ζε κηα φρη ιηγφηεξν παηδαξηψδε 

κεηαθπζηθή πξνθείκελε απ' φ,ηη ε "ειεχζεξε βνχιεζε", ε νπνία, ζχκθσλα κε ην θαζνιηθφ δφγκα 

ηεο κεηά ζάλαηνλ δσήο, θεξδίδεη είηε ηελ θαηαδίθε είηε ηελ ζσηεξία. Δπεηδή απηή ηνπνζεηείηαη έμσ 

απφ ην ρξφλν θαη ηα ηζηνξηθά ελδερφκελα, ε δεκνθξαηηθή ζεσξία δελ είλαη ιηγφηεξν κνιπζκέλε 

απφ ηνλ ηδεαιηζκφ απ' φ,ηη φιεο εμίζνπ νη ιαλζαζκέλεο θηινζνθίεο ηεο απνθάιπςεο θαη ηεο ειέσ 

Θενχ κνλαξρίαο.  

Γηα λα επεθηείλνπκε παξαπέξα απηήλ ηε ζχγθξηζε, αξθεί λα ζπκεζνχκε φηη πνιινχο αηψλεο πξηλ 

απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηε "Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε", 

ε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ζεσξία είρε αλαπηπρζεί απφ δηαλνεηέο πνπ πήξαλ απνθαζηζηηθά ζέζε 

ππέξ ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη ηεο κεηαθπζηθήο θηινζνθίαο. Δπηπιένλ, αλ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε 

αλέηξεςε ηελ Αγία Σξάπεδα ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζενχ ελ νλφκαηη ηνπ Λφγνπ, απηφ ζπλέβε, εθνχζηα ή 

αθνχζηα, κφλν γηα λα κεηαηξέςεη ην Λφγν ζε κηα λέα ζεφηεηα.  

Απηή ε κεηαθπζηθή πξνυπφζεζε, πνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηε καξμηζηηθή θξηηηθή, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή φρη κφλν γηα ην δφγκα πνπ δηαηχπσζε ν αζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο, αιιά επίζεο θαη 

γηα φια ηα ζπληαγκαηηθά δφγκαηα θαη ηνπο θαηαζηαηηθνχο ράξηεο γηα κηα λέα θνηλσλία βαζηζκέλε 

ζηελ "εγγελή αμία" νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ζρεδίσλ θαη θξαηηθψλ ζρέζεσλ. Γηαηππψλνληαο ηε δηθηά 

ηνπ ζεσξία γηα ηελ ηζηνξία, ν καξμηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπλέηξηςε ην κεζαησληθφ 

ηδεαιηζκφ, ηνλ αζηηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ νπηνπηθφ ζνζηαιηζκφ κε έλα θαη κφλν ρηχπεκα.  

* * * 

Απέλαληη ζε απηέο ηηο ηερλεηέο θαηαζθεπέο θνηλσληθψλ θαηαζηαηηθψλ ραξηψλ, είηε 

αξηζηνθξαηηθψλ, είηε δεκνθξαηηθψλ, απηαξρηθψλ ή θηιειεχζεξσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλαξρηθή 

αληίιεςε γηα κηα θνηλσλία ρσξίο ηεξαξρία ή εθρψξεζε εμνπζίαο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ αλάινγα 

ιάζε, ε θνκκνπληζηηθή θξηηηθή αληηηάζζεη κηα θαηά πνιχ πην ελδειερή ζπνπδή ηεο θχζεο θαη ησλ 

αηηίσλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ πνιχπινθε εμέιημή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο θαη κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζηε ζεκεξηλή θαπηηαιηζηηθή 

επνρή, απφ ηα νπνία άληιεζε κηα ζεηξά ινγηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηελ παξαπέξα εμέιημή ηνπο. ε 

απηφ κπνξεί ηψξα λα πξνζηεζεί ε ηεξάζηηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζπκβνιή ηεο πξνιεηαξηαθήο 

επαλάζηαζεο ζηε Ρσζία.  

Θα ήηαλ πεξηηηφ εδψ λα αλαπηχμνπκε ηηο παζίγλσζηεο αληηιήςεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ληεηεξκηληζκνχ 

θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ εξκελεία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο. Οη απξηνξηζκνί, πνπ είλαη θνηλνί ζηνπο ζπληεξεηηθνχο θαη ηνπο 

νπηνπηθνχο, εμαιείθνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ 

παξαγσγή, ηελ νηθνλνκία θαη ηηο ηαμηθέο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ. Απηή θαζηζηά δπλαηή κηα 

επηζηεκνληθή εμήγεζε ησλ λνκηθψλ, πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο πνηθίιεο εθδειψζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο.  

Θα αλαηξέμνπκε, απιψο, ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηξφπνπ θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ησλ αλζξψπσλε φρη κφλν ζην θξάηνο, πνπ είλαη κηα αθεξεκέλε αληηπξνζψπεπζε 

κηαο ζπιινγηθφηεηαο πνπ ζπγρσλεχεη φια ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο, αιιά επίζεο θαη ζε άιιεο 

νξγαλψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ.  

Η βάζε ηεο εξκελείαο θάζε θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, είηε ζχλζεηεο είηε απιήο, κπνξεί λα επξεζεί ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα άηνκα θαη ε βάζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ είλαη ν θαηακεξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ απηψλ ησλ αηφκσλ.  

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε, ρσξίο λα δηαπξάηηνπκε ζνβαξφ ζθάικα, φηη ην αλζξψπηλν είδνο 



ππήξρε αξρηθά ζε κηα εληειψο αλνξγάλσηε κνξθή. Παξά ην κηθξφ αξηζκφ ηνπο, απηά ηα άηνκα 

κπνξνχζαλ λα δνπλ απφ ηα πξντφληα ηεο θχζεο ρσξίο ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ή ηεο 

εξγαζίαο θαη, κέζα ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο, κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη ρσξίο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Οη κφλεο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ, θαη πνπ είλαη θνηλέο ζε φια ηα είδε, ήηαλ 

απηέο ηεο αλαπαξαγσγήο. Αιιά γηα ην αλζξψπηλν είδνο - θαη φρη κφλν γηα απηφ - απηέο ήηαλ ήδε 

αξθεηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ κε ηε δηθή ηνπ ηεξαξρία: ηελ νηθνγέλεηα. 

Απηφ κπνξνχζε λα ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπγακία, ηελ πνιπαλδξία ή ηε κνλνγακία. Γελ ζα 

πξνρσξήζνπκε εδψ ζε κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε. Αο πνχκε κνλάρα φηη ε νηθνγέλεηα αληηπξνζσπεχεη 

έλα έκβξπν ηεο νξγαλσκέλεο ζπιινγηθήο δσήο, βαζηζκέλν ζε έλαλ θαηακεξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ θαζνξίδεηαη επζέσο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο, αθνχ ε κεηέξα αλέηξεθε θαη κεγάισλε ηα 

παηδηά θαη ν παηέξαο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζην θπλήγη, ζηελ απφθηεζε ηεο ιείαο, ζηελ πξνζηαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο θηι.  

ε απηή ηελ αξρηθή θάζε, φπνπ ε παξαγσγή θαη ε νηθνλνκία απνπζίαδαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά, 

θαζψο επίζεο θαη ζηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα εμέιημεο, είλαη αλψθειν λα επηκείλνπκε ζην θαηά 

πφζνλ αζρνινχκαζηε κε ην άηνκν ή κε ηελ θνηλσλία σο κνλάδα. Υσξίο θακηά ακθηβνιία, ην άηνκν, 

απφ βηνινγηθή ζθνπηά, είλαη κηα κνλάδα, αιιά δελ κπνξεί θαλείο απηφ λα ην θαηαζηήζεη βάζε ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο δίρσο λα νιηζζήζεη ζηε κεηαθπζηθή αλνεζία. Απφ θνηλσληθήο απφςεσο, 

θάζε άηνκν σο κνλάδα δελ έρεη ηελ ίδηα αμία. Η ζπιινγηθφηεηα γελλήζεθε απφ ζρέζεηο θαη 

νκαδνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο ε ζέζε θαη ε δξαζηεξηφηεηα θάζε αηφκνπ δελ πξνέξρεηαη απφ κηα 

αηνκηθή αιιά απφ κηα νκαδηθή ιεηηνπξγία, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πνιιαπιέο επηδξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Αθφκε θαη ζηελ απιή πεξίπησζε κηαο αλνξγάλσηεο θνηλσλίαο ή κηαο 

κε-θνηλσλίαο, ε απιή θπζηνινγηθή βάζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ νηθνγελεηαθή νξγάλσζε είλαη ήδε 

αξθεηή γηα λα αλαζθεπάζεη ην απζαίξεην δφγκα ηνπ αηφκνπ σο αδηαίξεηε κνλάδα πνπ είλαη 

ειεχζεξε λα ζπλελσζεί κε ηηο άιιεο αηνκηθέο κνλάδεο, ρσξίο λα πάςεη λα είλαη δηαθνξεηηθή θαη, 

σζηφζν, ηζφηηκε κε απηά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θνηλσλία σο κνλάδα θαηαθαλψο δελ ππάξρεη, 

αθνχ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, αθφκε θη αλ πεξηνξίδνληαη ζηε ζηνηρεηψδε έλλνηα φηη νη 

άιινη ππάξρνπλ, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη πεξηνξίδεηαη ζην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο 

θπιήο. Μπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην πξνθαλέο ζπκπέξαζκα φηη ε "θνηλσλία-κνλάδα" δελ 

ππήξμε πνηέ θαη, πηζαλφλ, δελ ζα καο ηεζεί σο "φξην", πξνο ην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζεγγίδνπκε 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ππεξβαίλνληαο ηα ζχλνξα ησλ ηάμεσλ θαη ησλ θξαηψλ.  

Να εθθηλνχκε απφ ην άηνκν-κνλάδα σο θάηη πνπ είλαη ζε ζέζε λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα θαη λα 

ζπγθξνηήζεη θνηλσληθέο δνκέο, ή αθφκε θαη λα αξλεζεί ηελ θνηλσλία, είλαη ζαλ λα εθθηλνχκε απφ 

κηα ςεπδή ππφζεζε, ε νπνία, αθφκε θαη ζηηο πην ζχγρξνλεο δηαηππψζεηο ηεο, ηζνδπλακεί κνλάρα κε 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο απνθάιπςεο θαη δεκηνπξγίαο θαη ηελ έλλνηα 

κηαο πλεπκαηηθήο δσήο πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηε θπζηθή θαη ηελ νξγαληθή δσή. Ο ζετθφο 

Γεκηνπξγφο - ή κηα κνλαδηθή δχλακε πνπ θπβεξλά ην πεπξσκέλν ηνπ ζχκπαληνο - έρεη δψζεη ζε 

θάζε άηνκν απηή ηε βαζηθή ηδηφηεηα λα είλαη έλα απηφλνκν θαη έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν κφξην 

πξνηθηζκέλν κε ζπλείδεζε, βνχιεζε θαη ππεπζπλφηεηα κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαη λα είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηπραίνπο παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θπζηθή επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηή ε ζξεζθεπηηθή θαη ηδεαιηζηηθή αληίιεςε είλαη κνλάρα πνιχ επηθαλεηαθά 

ηξνπνπνηεκέλε ζηε δηδαζθαιία ηνπ δεκνθξαηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ή ηνπ θηιειεχζεξνπ 

αηνκηθηζκνχ. Η ςπρή σο ζπίζα απφ ην Τπέξηαην Ολ, ε ππνθεηκεληθή αλεμαξηεζία θάζε 

ςεθνθφξνπ ή ε απεξηφξηζηε απηνλνκία ηνπ πνιίηε κηαο θνηλσλίαο δίρσο λφκνπο: απηά είλαη ηφζα 

πνιιά ζνθίζκαηα, πνπ, ζηα κάηηα ηεο καξμηζηηθήο θξηηηθήο, είλαη κνιπζκέλα κε ηνλ ίδην 

παηδαξηψδε ηδεαιηζκφ, αζρέησο κε ην πφζν απνθαζηζηηθά "πιηζηέο" κπνξεί λα ήηαλ νη πξψηνη 

αζηνί θηιειεχζεξνη θαη αλαξρηθνί.  

Απηή ε αληίιεςε είλαη ηζάμηα κε ηελ εμίζνπ ηδεαιηζηηθή ππφζεζε ηεο ηέιεηαο θνηλσληθήο κνλάδαο - 

ηνπ θνηλσληθνχ μονιζμού - πνπ είλαη θηηαγκέλε κε βάζε ηε Θεία Βνχιεζε, ε νπνία ππνηίζεηαη φηη 

θπβεξλά θαη δηεπζχλεη ηε δσή ηνπ είδνπο καο. Γηα λα μαλαγπξίζνπκε ζην πξσηφγνλν ζηάδην ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, ην νπνίν εμεηάδακε, θαη ζηελ νηθνγελεηαθή νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ 

αλαθαιχςακε κέζα ζ' απηφ, ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ρξεηαδφκαζηε ηέηνηνπ είδνπο κεηαθπζηθέο 



ππνζέζεηο πεξί ηνπ αηφκνπ-κνλάδαο θαη ηηο θνηλσλίαο-κνλάδαο γηα λα εξκελεχζνπκε ηε δσή ηνπ 

είδνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημή ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κπνξνχκε λα δειψζνπκε 

θαηεγνξεκαηηθά φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ ηχπν ζσλλογικόηηηας ποσ είναι οργανφμένη ζε 

ενιαία βάζη, δει. ηελ νηθνγέλεηα. Φξνληίδνπκε λα κελ ηνλ θαηαζηήζνπκε έλαλ ακεηάβιεην ή 

κφληκν ηχπν θαη λα κελ ηνλ εμηδαληθεχζνπκε σο πξφηππν ηεο θνηλσληθήο ζπιινγηθφηεηαο, φπσο 

θάλεη κε ην άηνκν ν αλαξρηζκφο ή ε απφιπηε κνλαξρία. Απελαληίαο, θαηαγξάθνπκε, απιψο, ηελ 

χπαξμε ηεο νηθνγέλεηαο σο ηελ πξσηαξρηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ νπνία ζα 

επαθνινπζήζνπλ άιιεο, θαη ε νπνία ζα κεηαβιεζεί θαη ε ίδηα απφ πνιιέο απφςεηο, ζα θαηαζηεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν άιισλ ζπιινγηθψλ νξγαλψζεσλ ή, φπσο δηθαηνινγεκέλα κπνξνχκε λα 

αλακέλνπκε, ζα εμαθαληζηεί ζε πνιχ εμειηγκέλεο θνηλσληθέο κνξθέο. Γελ αηζζαλφκαζηε δηφινπ 

ππνρξεσκέλνη λα ηαρζνχκε απφ ζέζε αξρήο ππέξ ή θαηά ηεο νηθνγέλεηαο, πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη 

λνηψζνπκε ππνρξεσκέλνη λα ηαρζνχκε απφ ζέζε αξρήο, γηα παξάδεηγκα, ππέξ ή θαηά ηνπ θξάηνπο. 

Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα ζπιιάβνπκε ηελ εμειηθηηθή θαηεχζπλζε απηψλ ησλ ηχπσλ 

νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπνπ. Όηαλ αλαξσηηφκαζηε εάλ θάπνηα κέξα ζα εμαθαληζηνχκε, ην θάλνπκε 

αληηθεηκεληθά, επεηδή δελ ζα κπνξνχζε λα καο ζπκβεί λα ζθεθηνχκε ηνλ εαπηφ καο σο ηεξφ θαη 

παληνηηλφ ή σο βιαβεξφ θαη λα θαηαζηξαθνχκε. Ο ζπληεξεηηζκφο θαη ην αληίζεηφ ηνπ (δει. ε 

άξλεζε θάζε κνξθήο νξγάλσζεο θαη θνηλσληθήο ηεξαξρίαο) είλαη απφ θξηηηθή ζθνπηά εμίζνπ 

αζζελήο θαη εμίζνπ άγνλνο.  

Έηζη, αθήλνληαο θαηά κέξνο ηελ παξαδνζηαθή αληίζεζε αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο "άηνκν" θαη 

"θνηλσλία", ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηε κειέηε καο ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ εμέιημε άιισλ μονάδφν 

ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο: εθηεηακέλεο ή πεξηνξηζκέλεο νκαδνπνηήζεηο αλζξψπσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζε κηα ηεξαξρία, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη σο νη πξαγκαηηθνί 

παξάγνληεο θαη ζπληειεζηέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σέηνηνπ είδνπο κνλάδεο κπνξνχλ, ζε θάπνην 

βαζκφ, λα ζπγθξηζνχλ κε νξγαληθέο κνλάδεο, κε δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ ηα θχηηαξά ηνπο, κε 

ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγία θαη ηε δηαθνξεηηθή ηνπο αμία, κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ αλζξψπνπο ή 

ζηνηρεηψδεηο νκάδεο αλζξψπσλ. Ωζηφζν, ε αλαινγία δελ είλαη πιήξεο, εθφζνλ έλαο δσληαλφο 

νξγαληζκφο έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα θαη ππαθνχεη ζε άθακπηνπο βηνινγηθνχο λφκνπο 

αλάπηπμεο θαη ζαλάηνπ, ελψ νη νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο κνλάδεο δελ έρνπλ ζηαζεξά φξηα θαη 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, θαζψο αλακηγλχνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ, ηαπηφρξνλα, δηαζπψληαη θαη 

επαλελψλνληαη. Αλ επηιέμακε λα επηκείλνπκε ζην πξψην θαη ρηππεηφ παξάδεηγκα, ηελ νηθνγελεηαθή 

κνλάδα, είλαη επεηδή πξφθεηηαη λα απνδείμνπκε φηη αθφκε θαη απηέο νη κνλάδεο πνπ εμεηάδνπκε 

απνηεινχληαη θαζαξά απφ άηνκα θαη φηη ε ίδηα ηνπο ε ζχλζεζε κεηαβάιιεηαη θαη φηη, παξ' φια 

απηά, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ νξγαληθέο θαη αθέξαηεο "νιφηεηεο", ηφζν ψζηε δελ έρεη πξαγκαηηθφ 

λφεκα θαη ηζνδπλακεί κε κχζν ην λα ηα δηαζπάζεη θαλείο ζε αηνκηθέο κνλάδεο. Ο παξάγνληαο 

νηθνγέλεηα ζπληζηά κηα νιφηεηα, πνπ ε δσή ηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη, αιιά απφ ην πιέγκα ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Γηα λα θέξνπκε έλα ρνληξνθνκκέλν 

παξάδεηγκα, κηα νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο, ηηο γπλαίθεο ηνπ θαη κεξηθνχο 

αδχλακνπο ειηθησκέλνπο δελ έρεη ηελ ίδηα αμία κηα άιιε πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο θαη 

πνιινχο λεαξνχο θαη ξσκαιένπο γηνπο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ πξψηε νξγαλσκέλε κνξθή θνηλσλίαο (ζηελ νπνία βξίζθεη 

θαλείο ην πξψην παξάδεηγκα θαηακεξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηηο πξψηεο ηεξαξρίεο, ηηο πξψηεο 

κνξθέο εμνπζίαο, δηεχζπλζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη δηαρείξηζεο πξαγκάησλ), ε 

εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ δηήιζε κέζα απφ κηα απέξαληε ζεηξά άιισλ, νινέλα πιαηχηεξσλ θαη 

ζχλζεησλ, κνξθψλ νξγάλσζεο. Η αηηία απηήο ηεο απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο έγθεηηαη ζηελ 

απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεξαξρηψλ πνπ γελληνχληαη απφ ηελ 

νινέλα απμαλφκελε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Σν ηειεπηαίν πξνζδηνξίδεηαη επζέσο 

απφ ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο πνπ ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ πξντφλησλ (κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο ιέμεο) πνπ είλαη θαηάιιεια γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

κεγαιχηεξσλ θνηλσληψλ πνπ εμειίζζνληαη πξνο αλψηεξεο κνξθέο δσήο. Μηα αλάιπζε πνπ 

επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θαη κεηαβνιήο ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ 



ηνπ αλζξψπνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε δηάθνξα θαζήθνληα πνπ 

απαηηεί ν παξαγσγηθφο κεραληζκφο. Ο ζρεκαηηζκφο θαη ε εμέιημε ησλ δπλαζηεηψλ, ησλ θαζηψλ, 

ησλ ζηξαηψλ, ησλ θξαηψλ, ησλ απηνθξαηνξηψλ, ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ θνκκάησλ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα κειεηεζεί κε βάζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Μπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο φηη ζην 

αλψηαην ζεκείν απηήο ηεο πνιπζχλζεηεο εμέιημεο ζα εκθαληζηεί έλα είδνο νξγαλσκέλεο κνλάδαο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ζα εγθαζηδξχζεη έλαλ νξζνινγηθφ θαηακεξηζκφ 

ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ. Σν πνηα ζεκαζία θαη πνηα φξηα ζα έρεη ην ηεξαξρηθφ 

ζχζηεκα ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ζε απηήλ ηελ αλψηεξε κνξθή αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο είλαη 

έλα ζέκα γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε.  

* * * 

Γηα λα εμεηάζνπκε απηνχο ηνπο εληαίνπο νξγαληζκνχο πνπ νη εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο ξπζκίδνληαη 

απφ απηφ πνπ θαιείηαη γεληθά "δεκνθξαηηθή αξρή", ζα ηα δηαθξίλνπκε, ράξηλ επθνιίαο, ζε 

νξγαλσκέλεο ζπιινγηθφηεηεο πνπ ε ηεξαξρία ηνπο επηβάιιεηαη έμσζελ θαη ζε εθείλνπο πνπ 

επηιέγνπλ ηελ ηεξαξρία ηνπο εθ ησλ έλδνλ. χκθσλα κε ηε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε θαη ην θαζαξφ 

δφγκα ηνπ θχξνπο, ζε θάζε επνρή, ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη κηα ζπιινγηθή κνλάδα πνπ 

ιακβάλεη ηελ ηεξαξρία ηεο απφ ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Γελ ζα επαλαιάβνπκε ηελ θξηηηθή κηαο 

ηέηνηαο κεηαθπζηθήο ππεξαπινχζηεπζεο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε νιφθιεξε ηελ εκπεηξία καο. Η 

αλαγθαηφηεηα θαηακεξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί θπζηνινγηθά ηηο ηεξαξρίεο 

θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο.  

Καζψο ε ηειεπηαία εμειίζζεηαη ζε θπιή ή ζε νξδή, πξέπεη λα νξγαλσζεί πξνθεηκέλνπ λα παιέςεη 

ελαληίνλ άιισλ νξγαλψζεσλ (αληίπαιεο θπιέο). Η εγεζία αλαηίζεηαη ζ' εθείλνπο πνπ είλαη ηθαλνί 

λα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ δπλάκεσλ ηεο θνηλφηεηαο θαη νη ζηξαηησηηθέο ηεξαξρίεο 

αλαδεηθλχνληαη σο απάληεζε ζε απηήλ ηελ αλάγθε. Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο γηα ην θνηλφ 

ζπκθέξνλ εκθαλίζηεθε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ απφ ην δεκνθξαηηθφ ειεθηνξαιηζκφ. Οη βαζηιείο, νη 

ζηξαηησηηθνί αξρεγνί θαη νη ηεξείο αξρηθά εθιέγνληαλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, επηθξάηεζαλ 

άιια θξηηήξηα γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηεξαξρηψλ, δεκηνπξγψληαο ηα πξνλφκηα ηεο θάζηαο πνπ 

κεηαβηβάδνληαλ θιεξνλνκηθά ή κε ηε κχεζε ζε θιεηζηέο ζρνιέο, ζέθηεο θαη ιαηξείεο. Απηή ε 

εμέιημε πξνήιζε απφ ην γεγνλφο φηη αλ ε πξνζρψξεζε ζε θάπνηα ηάμε δηθαηνινγείην απφ ηελ 

θαηνρή εηδηθψλ ηθαλνηήησλ, κηα ηέηνηα ζπλζήθε ήηαλ, θαηά θαλφλα, πεξηζζφηεξν επλντθή γηα λα 

επηδξάζεη ζηε κεηαβίβαζε απηήο ηεο ζέζεο. Γελ ζα ππεηζέιζνπκε εδψ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ησλ θαζηψλ θαη, θαηφπηλ, ησλ ηάμεσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Δίλαη αξθεηφ λα ιερζεί 

φηη ε εκθάληζή ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη πιένλ κνλάρα ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, αιιά επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλα ζηξψκαηα θαζψο θαηαιακβάλνπλ κηα 

πξνλνκηνχρα ζέζε ζην κεραληζκφ ηεο νηθνλνκίαο, θαηαιήγνπλ λα κνλνπσινχλ ηελ εμνπζία θαη ηελ 

θνηλσληθή επηξξνή. Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, θάζε θπβεξλψζα θάζηα εμαζθαιίδεη ηε δηθή ηεο 

νξγάλσζε, ηε δηθή ηεο ηεξαξρία θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο νηθνλνκηθά πξνλνκηνχρεο ηάμεηο. Οη 

αξηζηνθξάηεο γαηνθηήκνλεο ηνπ Μεζαίσλα, γηα παξάδεηγκα, κε ην ζπλαζπηζηνχλ γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ θνηλψλ ηνπο πξνλνκίσλ θαηά ησλ επηζέζεσλ ησλ άιισλ ηάμεσλ, ζπγθξφηεζαλ κηα 

κνξθή νξγάλσζεο πνπ ζην απνθνξχθσκά ηεο θαηέιεμε ζηε κνλαξρία, ε νπνία ζπγθέληξσζε ζηα 

ρέξηα ηεο ηηο δεκφζηεο εμνπζίεο απνθιείνληαο εληειψο ηα άιια ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 

θξάηνο ηεο θενπδαιηθήο επνρήο ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ θενπδαξρψλ επγελψλ κε ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ θιήξνπ. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαηαλαγθαζκνχ ηεο ζηξαηησηηθήο κνλαξρίαο ήηαλ ν 

ζηξαηφο. Δδψ έρνπκε έλαλ ηχπν νξγαλσκέλεο ζπιινγηθφηεηαο πνπ ε ηεξαξρία ηνπ θαζηεξψζεθε 

έμσζελ, αθνχ ν βαζηιηάο ήηαλ απηφο πνπ απέλεκε ηνπο ζηξαηησηηθνχο βαζκνχο θαη ν θαλφλαο ήηαλ 

ε παζεηηθή πεηζαξρία θαζελφο απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία. Κάζε κνξθή θξάηνπο ζπγθεληξψλεη 

ππφ ηελ εμνπζία ηεο ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε κηαο ζεηξάο απφ εθηειεζηηθέο ηεξαξρίεο: ην 

ζηξαηφ, ηελ αζηπλνκία, ηνπο δηθαζηέο θαη ηε γξαθεηνθξαηία. Έηζη, ην θξάηνο θάλεη νπζηαζηηθή 

ρξήζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αηφκσλ απ' φιεο ηηο ηάμεηο, αιιά απηή νξγαλψλεηαη κε βάζε κία θαη 

κνλαδηθή ή ιίγεο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο πνπ ηδηνπνηνχληαη ηελ εμνπζία γηα λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο 



δηάθνξεο ηεξαξρίεο ηνπο. Οη άιιεο ηάμεηο (θαη γεληθά φιεο νη νκάδεο αηφκσλ γηα ηηο νπνίεο είλαη 

νινθάλεξν φηη ην θξάηνο, παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, δελ δηαζθαιίδεη θαηά θαλέλαλ ηξφπν ηα 

ζπκθέξνληα θαζεκηάο) επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο νξγαλψζεηο γηα λα θάλνπλ ηα 

δηθά ηνπο ζπκθέξνληα λα ππεξηζρχζνπλ. Σν ζεκείν αθεηεξίαο ηνπο είλαη φηη ηα κέιε ηνπο 

θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή.  

Όζνλ αθνξά ηηο νξγαλψζεηο πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηε δηθή ηνπο 

ηεξαξρία, αλ ξσηήζνπκε πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα νξηζηεί ε ηεξαξρία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ελ ιφγσ 

νξγάλσζεο θαη λα απνθχγεη ην ζρεκαηηζκφ πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ, κεξηθνί ζα πξνηείλνπλ ηε 

δεκνθξαηηθή κέζνδν, πνπ ε αξρή ηεο έγθεηηαη ζηε ρξήζε ηεο γλψκεο ηεο πιεηνςεθίαο γηα ηελ 

επηινγή απηψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο.  

Η δξηκχηεηα ηεο θξηηηθήο κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ εθαξκφδεηαη ζηε ζεκεξηλή 

θνηλσλία ζπλνιηθά, ζε δεδνκέλα έζλε ή ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε αθφκε ζηελφηεξεο 

νξγαλψζεηο φπσο ηα ζπλδηθάηα θαη ηα θφκκαηα.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, πξέπεη λα απνξξηθζεί, εθφζνλ δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηε ζέζε ησλ αηφκσλ 

κέζα ζηελ νηθνλνκία θαη δελ πξνυπνζέηεη ηελ εγγελή ηειεηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα 

παίξλεη ππφςηλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη.  

Η δηαίξεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ηάμεηο πνπ δηαθξίλνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ πξνλφκην, αθαηξεί 

μεθάζαξα θάζε αμία απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο. Η θξηηηθή καο αξλείηαη ηελ 

παξαπιαλεηηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν δεκνθξαηηθφο θαη θνηλνβνπιεπηηθφο θξαηηθφο 

κεραληζκφο πνπ απνξξέεη απφ ηα ζχγρξνλα θηιειεχζεξα ζπληάγκαηα είλαη κηα νξγάλσζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ θαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη ηα αληηηηζέκελα 

ζπκθέξνληα θαη νη ηαμηθνί αληαγσληζκνί δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία εληαία νξγάλσζε. Παξά ηελ 

θαη' επίθαζηλ παξνπζία ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ην θξάηνο παξακέλεη φξγαλν ηεο νηθνλνκηθά 

θπξίαξρεο ηάμεο θαη φξγαλν ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. Παξά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε, ε αζηηθή θνηλσλία παξνπζηάδεηαη σο έλα 

ζχλζεην δίθηπν εληαίσλ νξγαληζκψλ. Πνιινί απφ απηνχο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πξνλνκηνχρα 

ζηξψκαηα θαη ηείλνπλ λα δηαθπιάζζνπλ ηνλ ησξηλφ θνηλσληθφ κεραληζκφ, ζπγθεληξψλνληαη γχξσ 

απφ ηνλ ηζρπξά ζπγθεληξσηηθφ νξγαληζκφ ηνπ πνιηηηθνχ θξάηνπο. Άιινη κπνξεί λα είλαη νπδέηεξνη 

ή λα έρνπλ κηα κεηαβαιιφκελε ζηάζε απέλαληη ζην θξάηνο. Σέινο, άιινη εκθαλίδνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ησλ νηθνλνκηθά θαηαπηεζκέλσλ θαη εθκεηαιιεπνκέλσλ ζηξσκάησλ πνπ ζηξέθνληαη 

θαηά ηνπ ηαμηθνχ θξάηνπο. Ο θνκκνπληζκφο θαηαδεηθλχεη φηη ε ηππηθή λνκηθή θαη πνιηηηθή 

εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηηθήο θαη πιεηνςεθηθήο αξρήο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ελψ ε θνηλσλία είλαη 

δηαηξεκέλε ζε αληίζεηεο ηάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία, είλαη αλίθαλε λα θαηαζηήζεη ην θξάηνο 

κηα νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ έζλνπο ζπλνιηθά. Δπηζήκσο, ε πνιηηηθή δεκνθξαηία 

ηζρπξίδεηαη ην αληίζεην, ελψ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί ηε κνξθή πνπ εμππεξεηεί ηελ εμνπζία 

ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηε δηθηαηνξία απηήο ηεο ηδηαίηεξεο ηάμεο, κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ησλ 

πξνλνκίσλ ηεο.  

πλεπψο, είλαη ζθάικα λα απνδίδεη θαλείο ηνλ ίδην βαζκφ αλεμαξηεζίαο θαη σξηκφηεηαο ζηελ ςήθν 

θάζε ςεθνθφξνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφο είλαη έλαο εξγάηεο εμαληιεκέλνο απφ ηελ 

ππεξβνιηθή ζσκαηηθή εξγαζία ή έλαο έθιπηνο πινχζηνο, έλαο δαηκφληνο κεγαινβηνκήραλνο ή έλαο 

άηπρνο πξνιεηάξηνο πνπ αγλνεί ηηο αηηίεο ηεο κηδέξηαο ηνπ θαη ηα κέζα γηα ηελ εμάιεηςή ηεο. 

Απνηειεί δε ιάζνο ην λα λνκίδεη θαλείο φηη εθπιεξψλνληαο θάπνηνο ην σπέρηαηο θαζήθνλ ηνπ κε ην 

λα δεηάεη ηελ ςήθν ηνπ "ςεθνθφξνπ" κηα θνξά ζην ηφζν είλαη αξθεηφ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εξεκία θαη ηελ ππνηαγή νπνηνπδήπνηε αηζζάλεηαη φηη πέθηεη ζχκα θαη γίλεηαη αληηθείκελν 

θαθνκεηαρείξηζεο απφ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ θπβέξλεζε. Γελ ζεσξνχκε απαξαίηεην λα 

ράζνπκε ρξφλν γηα λα απνθαιχςνπκε απηά ηα ιάζε.  

* * * 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο δελ έρεη θακηά εγγελή αμία. Γελ απνηειεί κηα αρτή, αιιά 



κάιινλ έλαλ απιφ νξγαλσηηθφ μητανιζμό πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ απιή θαη ρνλδξνεηδή 

αξηζκεηηθή ππφζεζε φηη ε πιεηνςεθία έρεη δίθην θαη ε κεηνςεθία άδηθν. Θα δνχκε ηψξα αλ θαη ζε 

πνην βαζκφ απηφο ν κεραληζκφο είλαη ρξήζηκνο θαη επαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πην ζηελέο ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο δελ δηράδνληαη απφ νηθνλνκηθνχο 

αληαγσληζκνχο. Γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζνπκε απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε απηέο ηηο νξγαλψζεηο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο.  

Απηφο ν δεκνθξαηηθφο κεραληζκφο είλαη εθαξκφζηκνο ζηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, δει. 

ζηελ θξαηηθή κνξθή πνπ γελληέηαη απφ ηελ επαλαζηαηηθή λίθε ησλ εμεγεξκέλσλ ηάμεσλ θαηά ηεο 

εμνπζίαο ησλ αζηηθψλ θξαηψλ; Μπνξεί απηή ε κνξθή θξάηνπο, ράξε ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ 

κεραληζκφ αλάζεζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ζρεκαηηζκνχ ησλ ηεξαξρηψλ λα ραξαθηεξηζηεί σο 

"πξνιεηαξηαθή δεκνθξαηία"; Σν εξψηεκα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ρσξίο πξνθαηάιεςε, θαζψο 

κπνξεί λα θζάζνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δεκνθξαηηθφο κεραληζκφο είλαη ρξήζηκνο θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, εθφζνλ ε ηζηνξία δελ έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ θαιχηεξν κεραληζκφ. Ωζηφζν, 

πξέπεη λα είκαζηε πεπεηζκέλνη φηη δελ ππάξρεη ν παξακηθξφο ιφγνο λα αλαθεξχμνπκε a priori ηελ 

έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο ηεο "πιεηνςεθίαο" ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Όλησο, ηελ επφκελε εκέξα κεηά ηελ 

επαλάζηαζε ην πξνιεηαξηάην δελ ζα είλαη απνηειεί αθφκε κηα εληειψο νκνηνγελή ζπιινγηθφηεηα 

νχηε ζα είλαη ε κνλαδηθή ηάμε. ηε Ρσζία, γηα παξάδεηγκα, ε εμνπζία ήηαλ ζηα ρέξηα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο αγξνηηάο, αιιά αλ εμεηάζνπκε νιφθιεξε ηελ αλάπηπμε ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

θηλήκαηνο, είλαη εχθνιν λα θαηαδείμνπκε φηη ην βηνκεραληθφ πξνιεηαξηάην παίδεη έλαλ 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφηεξν ξφιν, παξ' φιν πνπ ε αγξνηηά είλαη θαηά πνιχ πην πνιπάξηζκε απ' 

απηφ. Έηζη, είλαη ινγηθφ ν ζνβηεηηθφο κεραληζκφο λα απνδίδεη κεγαιχηεξε αμία ζηελ ςήθν ελφο 

εξγάηε απ' φηη ελφο αγξφηε.  

Γελ έρνπκε εδψ ηελ πξφζεζε λα εμεηάζνπκε εμ νινθιήξνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνιεηαξηαθνχ 

θξαηηθνχ ζπληάγκαηνο. Γελ ην εμεηάδνπκε κεηαθπζηθά σο θάηη απφιπην, φπσο θάλνπλ νη 

αληηδξαζηηθνί κε ην ειέσ Θενχ ηεο κνλαξρίαο, νη θηιειεχζεξνη κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην θαζνιηθφ εθινγηθφ δηθαίσκα θαη νη αλαξρηθνί κε ηελ αλππαξμία ηνπ θξάηνπο. 

Δθφζνλ είλαη ε νξγάλσζε κηαο ηάμεο πνπ έρεη ζθνπφ λα αθαηξέζεη απφ ηηο αληίζεηεο ηάμεηο ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ην πξνιεηαξηαθφ θξάηνο είλαη κηα πξαγκαηηθή ηζηνξηθή δχλακε πνπ 

ελαξκνλίδεηαη κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθεη, δειαδή κε ηηο αλάγθεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ. ε 

νξηζκέλεο ζηηγκέο κπνξεί λα θηλεηνπνηείηαη είηε απφ ηελ πξνζθπγή ζηηο πιαηηέο κάδεο είηε απφ ηε 

δξάζε πνιχ ζηελψλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε πιήξεηο αξκνδηφηεηεο. Σν 

νπζηαζηηθφ είλαη φηη αλ δνζνχλ ζ' απηήλ ηελ πξνιεηαξηαθή εμνπζία ηα κέζα θαη ηα φπια γηα λα 

θαηαζηξέςεη ηα νηθνλνκηθά πξνλφκηα θαη ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αληίζηαζε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο θαηά ηξφπν πνπ λα πξνεηνηκάδεη ηελ θαηνπηλή εμαθάληζε ησλ ίδησλ ησλ ηάμεσλ θαη γηα 

αθφκε πην βαζηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο δνκήο ηνπ.  

Έλα πξάγκα είλαη μεθάζαξν: ελψ ν πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο είλαη λα ζηεξήζεη 

ηηο πιαηηέο πξνιεηαξηαθέο θαη κηθξναζηηθέο κάδεο απ' φιε ηελ επηξξνή ηνπο πάλσ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

θξάηνπο, ηελ νπνία επηθπιάζζεηαη γηα ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο, ηξαπεδηθέο θαη γεσξγηθέο 

νιηγαξρίεο, ε πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία πξέπεη λα εληάμεη ηηο πξνιεηαξηαθέο θαη εκηπξνιεηαξηαθέο 

κάδεο ζηνλ αγψλα πνπ απηή ελζαξθψλεη. Μνλάρα εθείλνη πνπ έρνπλ πέζεη ζχκαηα ηεο 

δεκνθξαηηθήο πξνθαηάιεςεο κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ φηη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ 

ρξεηάδεηαη απιψο ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ εθινγηθήο πξνζθπγήο. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

ππεξβνιηθφ ή - ζπρλφηεξα - αλεπαξθέο, επεηδή απηή ε κνξθή ζπκκεηνρήο απφ πνιινχο 

πξνιεηάξηνπο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιιεο ελεξγεηηθέο εθδειψζεηο 

ηαμηθήο πάιεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έληαζε ηεο πάιεο ζε ηδηαίηεξεο θάζεηο απαηηεί ηαρχηεηα 

απφθαζεο θαη θηλεηνπνίεζεο θαη κηα ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο κηα θνηλή 

θαηεχζπλζε, ε νπνία, φπσο δείρλεη ε ξσζηθή εκπεηξία κε κηα ζεηξά παξαδείγκαηα, επηβάιιεη ζην 

πξνιεηαξηαθφ θξάηνο ζπληαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε αληίθαζε κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο. Οη νπαδνί ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο σξχνληαη γηα ηελ 

θαηαπάηεζε ησλ ειεπζεξηψλ, ελψ πξφθεηηαη κνλάρα γηα ην μεζθέπαζκα ησλ θηιηζηατθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ πάληνηε επέηξεπαλ ζηνπο δεκαγσγνχο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εμνπζία ησλ 



πξνλνκηνχρσλ. ηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ν ζπληαγκαηηθφο κεραληζκφο ηεο θξαηηθήο 

νξγάλσζεο δελ είλαη κφλν γλσκνδνηηθφο, αιιά, ηαπηφρξνλα, θαη εθηειεζηηθφο. Η ζπκκεηνρή ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πνιηηηθήο δσήο, αλ φρη φιεο ηεο κάδαο ησλ ςεθνθφξσλ, ηνπιάρηζηνλ ελφο πιαηηνχ 

ζηξψκαηνο αληηπξνζψπσλ, δελ είλαη πεξηνδηθή αιιά δηαξθήο. Έρεη ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζνπκε φηη 

απηφ φρη κφλν δελ θαηαζηξέθεη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αιιά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπλάδεη κ' απηφλ, αθξηβψο επεηδή εθαξκφδεη 

θξηηήξηα πνπ είλαη αληίζεηα κε εθείλα ηνπ αζηηθνχ ππεξθηιειεπζεξηζκνχ, δειαδή θαη' νπζίαλ 

θαηαξγεί ηηο άμεζες εθινγέο θαη ηελ αναλογική εθπξνζψπεζε (άπαμ θαη απηφ ην ηεξφ δφγκα - ε 

ιζόηιμη ςήθνο - φπσο είδακε, έρεη θαηαξγεζεί).  

Γελ ηζρπξηδφκαζηε φηη απηά ηα θαηλνχξγηα θξηηήξηα πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

κεραληζκφ ή θσδηθνπνηήζεθαλ ζε έλα ζχληαγκα απνξξένπλ απφ ιφγνπο αξρήο. Κάησ απφ λέεο 

ζπλζήθεο, ηα θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηαθνξεηηθά. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απηφ πνπ 

πξνζπαζνχκε λα μεθαζαξίζνπκε είλαη φηη δελ απνδίδνπκε θάπνηα εγγελή αμία ζ' απηέο ηηο κνξθέο 

νξγάλσζεο θαη αληηπξνζψπεπζεο. Η άπνςε απηή κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηε βαζηθή καξμηζηηθή 

ζέζε: "ε επαλάζηαζε δελ είλαη δήηεκα νξγαλσηηθψλ κνξθψλ". Η επαλάζηαζε, απελαληίαο, είλαη 

έλα δήηεκα πεξηερνκέλνπ θαη πεξηιακβάλεη ην πξφβιεκα ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ηεο δξάζεο 

επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ ζε κηα αδηάθνπε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεσξεηηθνπνηεζεί ή 

λα απνθξπζηαιισζεί ζε θαλέλα απφ ηα πνηθίια ζηαηηθά "ζπληαγκαηηθά δφγκαηα" πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζην κεραληζκφ ησλ εξγαηηθψλ ζπκβνπιίσλ δελ βξίζθνπκε νχηε ίρλνο απηνχ 

ηνπ θαλφλα ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο, πνπ δηαθεξχηηεη φηη θάζε πνιίηεο επηιέγεη απεπζείαο ηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ζην αλψηαην αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα, ην θνηλνβνχιην. Αληηζέησο, ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα εξγαηηθψλ θαη αγξνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζέλα κε κηα επξχηεξε εδαθηθή 

βάζε, πνπ θζάλνπλ ζην αλψηαην ζεκείν ηνπο κε ην ζπλέδξην ησλ νβηέη. Κάζε ηνπηθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην εθιέγεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ζε έλα αλψηεξν ζπκβνχιην θαη, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, εθιέγεη ηελ δηνίθεζή ηνπ, δει. ην εθηειεζηηθφ ηνπ φξγαλν. ηε βάζε, ζηα ζπκβνχιηα 

ησλ πφιεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπζθέπηεηαη νιφθιεξε ε κάδα. ηελ εθινγή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ζε αλψηεξα ζπκβνχιηα θαη ηνπηθέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θάζε νκάδα ςεθνθφξσλ δελ 

ςεθίδεη ζχκθσλα κε έλα αλαινγηθφ ζχζηεκα, αιιά ζχκθσλα κε έλα πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα, 

επηιέγνληαο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ απφ ςεθνδέιηηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα θφκκαηα. 

Δπηπιένλ, εθφζνλ έλαο θαη κφλν αληηπξφζσπνο είλαη αξθεηφο γηα λα εγθαζηδξχζεη κηα ζχλδεζε 

κεηαμχ ελφο θαηψηεξνπ θαη ελφο αλψηεξνπ ζπκβνπιίνπ, είλαη θαλεξφ φηη ηα δχν δφγκαηα ηνπ 

επίζεκνπ θηιειεπζεξηζκνχ - εθινγή κεξηθψλ κειψλ απφ κηα ιίζηα θαη αλαινγηθή εθπξνζψπεζε - 

παξακεξίδνληαη. ε θάζε επίπεδν, ηα ζπκβνχιηα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ φξγαλα πνπ είλαη 

ακθφηεξα γλσκνδνηηθά θαη δηνηθεηηθά θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Έηζη, είλαη 

θπζηθφ θαζψο πξνρσξνχκε πξνο αλψηεξα αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα λα κελ ζπλαληάκε 

θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο πνιπινγάδσλ πνπ ζπδεηνχλ αηέξκνλα ρσξίο πνηέ λα ελεξγνχλ, 

αιιά βιέπνπκε ζπκπαγή θαη νκνηνγελή φξγαλα πνπ είλαη ηθαλά λα θαηεπζχλνπλ ηε δξάζε θαη ηελ 

πνιηηηθή πάιε θαη λα παξάζρνπλ επαλαζηαηηθή θαζνδήγεζε ζε νιφθιεξε ηε κάδα πνπ είλαη έηζη 

νξγαλσκέλε κε εληαίν ηξφπν.  

Απηέο νη ηδηφηεηεο, νη νπνίεο, αζθαιψο, δελ εκπεξηέρνληαη απηνκάησο ζε θαλέλα ζπληαγκαηηθφ 

ζρήκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζ' απηφ ην κεραληζκφ, ράξε ζηελ παξνπζία ελφο άθξσο ζεκαληηθνχ 

παξάγνληα, ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ θαζαξή 

ζεσξεηηθή κνξθή θαη ε ζπιινγηθή θαη δξψζα ζπλείδεζή ηνπ ζα επηηξέςεη ζην έξγν λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο πνπ πξνρσξεί αθαηάπαπζηα. 

Απφ φια ηα φξγαλα ηεο πξνιεηαξηαθήο δηθηαηνξίαο, ην πνιηηηθφ θφκκα είλαη εθείλν πνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν απηά κηαο νκνηνγελνχο ζπιινγηθφηεηαο, εληαίαο 

ζηε δξάζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πεξηιακβάλεη κνλάρα κηα κεηνςεθία ηεο κάδαο, αιιά νη 

ηδηφηεηεο πνπ ην δηαθξίλνπλ απ' φιεο ηηο άιιεο επξείαο βάζεο κνξθέο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαηαδεηθλχνπλ αθξηβψο φηη ην Κφκκα αληηπξνζσπεχεη ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα θαη 

ην ζπιινγηθφ θίλεκα θαιχηεξα απ' φηη νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν. Όια ηα θνκκαηηθά κέιε 



ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θνηλνχ θαζήθνληνο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επαλαζηαηηθήο πάιεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο, γηα ηα νπνία ε 

πιεηνςεθία ηεο κάδαο απνθηά ζπλαίζζεζε φηαλ έξρεηαη φλησο αληηκέησπε κε απηά. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζε έλα ζχζηεκα αληηπξνζψπεπζεο θαη εθπξνζψπεζεο πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζην 

δεκνθξαηηθφ ςεχδνο, αιιά ζ' έλα ζηξψκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηα βαζηθά θνηλά ηνπ ζπκθέξνληα ην 

σζνχλ ζην δξφκν ηεο επαλάζηαζεο, είλαη θπζηθφ φηη νη επηινγέο πέθηνπλ απζφξκεηα ζε ζηνηρεία 

πνπ ηίζεληαη απφ ην επαλαζηαηηθφ Κφκκα, ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν γηα λα απαληήζεη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο πάιεο θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηθαλφ λα 

πξνεηνηκάδεηαη. Γελ απνδίδνπκε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Κφκκαηνο ζην ηδηαίηεξν θαηαζηαηηθφ 

ηνπ πεξηζζφηεξν απ´ φηη ζηηο άιιεο νξγαλψζεηο. Σν Κφκκα κπνξεί λα είλαη ή κπνξεί λα κελ είλαη 

θαηάιιειν γηα λα εθπιεξψζεη ην θαζήθνλ ηνπ λα θαζνδεγήζεη ηελ επαλαζηαηηθή δξάζε κηαο 

ηάμεο. Γελ είλαη έλα νπνηνδήπνηε αιιά έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ θφκκα, δειαδή ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα, απηφ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη απηφ ην θαζήθνλ θαη νχηε θαλ ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα δελ είλαη απξφζβιεην ζηνπο αλαξίζκεηνπο θηλδχλνπο ηνπ εθθπιηζκνχ θαη 

ηεο δηάιπζεο. Απηφ πνπ θαζηζηά ην Κφκκα αληάμην ηνπ θαζήθνληφο ηνπ δελ είλαη ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ ή απιψο ηα εζσηεξηθά νξγαλσηηθά ηνπ κέηξα. Δίλαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζην Κφκκα, επεηδή απηφ ζπκκεηέρεη ζηελ πάιε σο κηα νξγάλσζε πνπ θαηέρεη 

κία θαη κφλε θαηεχζπλζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία, απφ έλα 

ζεκειηψδεο πξφγξακκα πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη, ηαπηφρξνλα, απφ κηα 

ζηέξεε νξγαλσηηθή πεηζαξρία. Απηά ηα δεηήκαηα αλαπηχζζνληαη πιεξέζηεξα ζηηο ζέζεηο γηα ηελ 

θνκκαηηθή ηαθηηθή πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Ιηαιίαο, γηα 

ηηο νπνίεο ν αλαγλψζηεο είλαη, αζθαιψο, ελήκεξνο.  

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ραξαθηήξα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο πξνιεηαξηαθήο 

δηθηαηνξίαο - ν νπνίνο, φπσο έρνπκε ήδε πεη, είλαη, ηαπηφρξνλα, εθηειεζηηθφο θαη λνκνζεηηθφο ζε 

φια ηα επίπεδά ηνπ - πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θάηη γηα λα θαζνξίζνπκε ζε πνηα θαζήθνληα ηεο 

ζπιινγηθήο δσήο αληαπνθξίλνληαη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη πξσηνβνπιίεο απηνχ ηνπ 

κεραληζκνχ. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο θαη νη πξσηνβνπιίεο είλαη ε ίδηα ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κέζα ζην δηαξθψο εμειηζζφκελν επέιηθην κεραληζκφ ηνπ. 

Θα εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πξσηαξρηθή πεξίνδν ηεο πξνιεηαξηαθήο εμνπζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηε δηάξθεηα ησλ ηεζζεξάκηζη εηψλ πνπ ππάξρεη απηή πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία ζηε 

Ρσζία. Γελ ζα δηαθηλδπλεχζνπκε λα αλαξσηεζνχκε γηα ην πνηα ζα είλαη ε νξηζηηθή βάζε ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγάλσλ ζε κηα αηαμηθή θνκκνπληζηηθή θνηλσλία, θαζψο δελ κπνξνχκε λα 

πξνβιέςνπκε πψο αθξηβψο ζα εμειίζζεηαη ε θνηλσλία φηαλ ζα πξνζεγγίδεη απηφ ην ζηάδην. 

Μπνξνχκε κνλάρα λα θαληαζηνχκε φηη απηή ζα θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ 

δηαθφξσλ πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νξγάλσλ θαη, ηαπηφρξνλα, ηεο βαζκηαίαο 

εμάιεηςεο θάζε ζηνηρείνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο σο φξγαλν ηαμηθήο εμνπζίαο 

θαη φπιν ζηνλ αγψλα θαηά ησλ ερζξηθψλ ηάμεσλ πνπ έρνπλ επηβηψζεη.  

Καηά ηελ αξρηθή ηεο πεξίνδν, ε πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία έρεη έλα πάξα πνιχ δχζθνιν θαη 

πεξίπινθν θαζήθνλ πνπ κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε ηξεηο ηνκείο δξάζεο: πνιηηηθφο, ζηξαηησηηθφο 

θαη νηθνλνκηθφο. Σφζν ηα πξνβιήκαηα ηεο ζηξαηησηηθήο άκπλαο θαηά ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ επηζέζεσλ φζν θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζπιινγηθή βάζε ζηεξίδνληαη ζε 

έλα ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ζρέδην θαη ζε κηα άθξσο ενιαία δξάζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ δπλάκεσλ ησλ καδψλ ζπλνιηθά. Ο εληαίνο ραξαθηήξαο φρη κνλάρα δελ 

απνηειεί εκπφδην, αιιά έρεη ηε κέγηζηε απφδνζε θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Καηά ζπλέπεηα, ν 

νξγαληζκφο πνπ θαζνδεγεί ηνλ αγψλα θαηά ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ερζξνχ, δειαδή ν 

επαλαζηαηηθφο ζηξαηφο θαη ε επαλαζηαηηθή αζηπλνκία, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε κηα πεηζαξρία θαη 

ζε κηα ηεξαξρία πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ηεο πξνιεηαξηαθήο εμνπζίαο. Έηζη, ν Κφθθηλνο 

ηξαηφο είλαη κηα νξγαλσκέλε κνλάδα, ε ηεξαξρία ηεο νπνίαο επηβάιιεηαη εμσηεξηθά απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θξάηνπο θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επαλαζηαηηθή αζηπλνκία θαη 

ηα επαλαζηαηηθά δηθαζηήξηα. Ο νηθνλνκηθφο κεραληζκφο πνπ νηθνδνκεί ην ληθεθφξν πξνιεηαξηάην 

γηα λα ζέζεη ηα ζεκέιηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο δεκηνπξγεί πην πνιχπινθα 



πξνβιήκαηα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη απηή ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε απφ ην "ράνο" ηεο 

αζηηθήο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ν ζπγθεληξσηηζκφο. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δηνηθείηαη πξνο 

ην ζπκθέξνλ νιφθιεξεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ζε αξκνλία κε ηηο απαηηήζεηο νιφθιεξνπ ηνπ 

πιάλνπ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν νηθνλνκηθφο κεραληζκφο (θαη νη νκάδεο 

αηφκσλ πνπ ηνλ απνηεινχλ) ηξνπνπνηείηαη ζπλερψο θαη απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζηε δηθή ηνπ 

βαζκηαία αλάπηπμε, αιιά επίζεο θαη ζηηο αλαπφθεπθηεο θξίζεηο ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ηφζν 

εθηελψλ κεηαζρεκαηηζκψλε κηα πεξίνδνο φπνπ είλαη αλαπφθεπθηνη νη πνιηηηθνί θαη νη νηθνλνκηθνί 

αγψλεο.  

Απηέο νη ζθέςεηο νδεγνχλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: ζηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο πξνιεηαξηαθήο 

δηθηαηνξίαο, ηα ζπκβνχιηα ζε δηάθνξα επίπεδα πξέπεη λα νξίδνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζηα 

εθηειεζηηθά φξγαλα θαζψο επίζεο θαη ζηα εθηειεζηηθά φξγαλα ζηα αλψηεξα επίπεδα, αιιά ε 

απφιπηε επζχλε γηα ηε ζηξαηησηηθή άκπλα θαη, κε ιηγφηεξν απζηεξφ ηξφπν, γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εθζηξαηεία, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην θέληξν. Απφ ηελ κεξηά ηνπο, ηα ηνπηθά φξγαλα ρξεζηκεχνπλ 

γηα λα νξγαλψζνπλ πνιηηηθά ηηο κάδεο νχησο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ πιάλσλ 

θαη λα πιαηζηψλνπλ ηε ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε. Έηζη, δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα 

ηελ πιαηχηεξε θαη ηε δηαξθέζηεξε δπλαηή καδηθή δξάζε θαη κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ απηή ηε 

δξάζε πξνο ην ζρεκαηηζκφ ελφο αθφκα πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθνχ πξνιεηαξηαθνχ θξάηνπο. 

Απηέο νη ζθέςεηο δελ ζηνρεχνπλ, αζθαιψο, λα αξλεζνχλ θάζε δπλαηφηεηα δξάζεο θαη 

πξσηνβνπιίαο ζηα ελδηάκεζα φξγαλα ηεο θξαηηθήο ηεξαξρίαο. Θέινπκε, φκσο, λα δείμνπκε φηη δελ 

κπνξεί θαλείο λα αλάγεη ζε ζεσξεηηθή αληίιεςε ην φηη ζα ππνζηεξίμνπλ ηα επαλαζηαηηθά 

εθηειεζηηθά θαζήθνληα ή ζα δηαηεξήζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξαγκάησλ αλ 

απνηεινχληαη απφ νκάδεο εθινγέσλ πνπ είλαη νξγαλσκέλνη ζε επίπεδν εξγνζηαζηαθήο ή 

ζηξαηησηηθήο κνλάδαο. Η δνκή ηέηνησλ νκάδσλ δελ κπνξεί απιψο λα ηνπο παξάζρεη θακία 

ηδηαίηεξε δπλαηφηεηα θαη, επνκέλσο, νη κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη νη ςεθνθφξνη ζηε 

βάζε κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε εκπεηξηθά θξηηήξηα. Οπζηαζηηθά, ζα ζπγθξνηεζνχλ 

ζχκθσλα κε εκπεηξηθά θξηηήξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπλέιεπζε κέζα 

ζην ρψξν δνπιεηάο, ζηε γεηηνληά, ζηε θξνπξά, ζην πεδίν ηεο κάρεο ή ζε θάζε άιιε θαηάζηαζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ρσξίο λα απνθιείεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θακία απφ απηέο ή λα ρξεζηκεχεη σο 

κνληέιν. Παξ' φια απηά, ην ζεκέιην ηεο θξαηηθήο εθπξνζψπεζεο ζηελ πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε 

παξακέλεη ε εδαθηθή δηαίξεζε ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. Καλέλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ 

είλαη απφιπηνο θαη απηφ καο επαλαθέξεη ζηε ζέζε καο ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαλέλα 

ζπληαγκαηηθφ ζρήκα δελ έρεη ηελ αμία αξρήο θαη φηη ε πιεηνςεθηθή δεκνθξαηία, κε ηελ ηππηθή θαη 

ηελ αξηζκεηηθή έλλνηα, δελ είλαη παξά κηα πηζαλή κέζνδνο ζπληνληζκνχ ησλ ζρέζεσλ πνπ 

απνξξένπλ κέζα απφ ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ άπνςε πνπ θαλείο πηνζεηεί, 

είλαη αδχλαηνλ λα ηεο απνδψζνπκε έλαλ εγγελή ραξαθηήξα αλαγθαηφηεηαο ή δηθαηνζχλεο, αθνχ 

γηα ηνπο καξμηζηέο δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα απηνί νη φξνη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηφρνο καο δελ 

είλαη λα ππνθαηαζηήζνπκε ην δεκνθξαηηθφ ζρήκα, ην νπνίν έρνπκε θξηηηθάξεη, κε νπνηνδήπνηε 

άιιν ζρήκα θξαηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ απηφ θαζαπηφ δελ κπνξεί λα εμαηξεζεί απφ κεηνλεθηήκαηα 

θαη ιάζε.  

* * * 

Μαο θαίλεηαη φηη έρνπλ εηπσζεί αξθεηά γηα ηε δεκνθξαηηθή αξρή σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζην 

αζηηθφ θξάηνο, πνπ ηζρπξίδεηαη φηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηάμεηο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κνλάρα ζηελ πξνιεηαξηαθή ηάμε σο βάζε ηνπ θξάηνπο κεηά ηελ επαλαζηαηηθή λίθε. 

Μέλεη λα πνχκε θάηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνθξαηηθνχ κεραληζκνχ ζε νξγαλψζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο, δει. ζηα 

ζπλδηθάηα θαη ζην πνιηηηθφ Κφκκα.  

Απνδείμακε παξαπάλσ φηη κηα πξαγκαηηθή νξγαλσηηθή ελφηεηα είλαη δπλαηή κνλάρα κε βάζε ηελ 

ηαπηφηεηα ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Αθφηνπ θάπνηνο εληάζζεηαη ζε ζπλδηθάηα ή ζε 

θφκκαηα απφ κηα απζφξκεηε απφθαζε λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο δξάζεο, δελ 

είλαη εδψ εθαξκφζηκε κηα θξηηηθή πνπ αξλείηαη απνιχησο θάζε αμία ζην δεκνθξαηηθφ κεραληζκφ 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο (δει. ηελ απαηειή ζπληαγκαηηθή ελφηεηα φισλ ησλ 



ηάμεσλ). Ωζηφζν, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κφκκαηνο θαη ηνπ ζπλδηθάηνπ είλαη απαξαίηεην 

λα κελ παξαπιαλεζνχκε απφ ηελ απζαίξεηε έλλνηα ηεο "ηεξφηεηαο" ησλ απνθάζεσλ ηεο 

πιεηνςεθίαο.  

ε αληηδηαζηνιή πξνο ην Κφκκα, ην ζπλδηθάην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νπζηαζηηθή ηαπηφηεηα ησλ 

άκεζσλ πιηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ. Μέζα ζην πιαίζην απηήο ηεο θαηεγνξίαο, απηφ 

απνθηά κηα πιαηηά νκνηνγέλεηα ζηε ζχλζεζή ηνπ θαη είλαη κηα νξγάλσζε εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο. 

Σείλεη λα γίλεη κηα νξγάλσζε ζηελ νπνία εληάζζνληαη απηνκάησο φινη νη εξγάηεο κηαο νξηζκέλεο 

θαηεγνξίαο ή ελφο νξηζκέλνπ θιάδνπ ή αθφκε, φπσο ζε κηα νξηζκέλε θάζε ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζρσξήζνπλ. Δίλαη βέβαην πσο ζ' απηφλ ηνλ ηνκέα ν 

αξηζκφο παξακέλεη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη ε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο έρεη κεγαιχηεξε 

αμία, αιιά δελ κπνξνχκε λα πεξηνξηζηνχκε ζε κηα ζρεκαηηθή εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Δίλαη, επίζεο, απαξαίηεην λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε 

δσή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο: κηα γξαθεηνθξαηηθνπνηεκέλε ηεξαξρία αμησκαηνχρσλ, ε 

νπνία θάησ απφ ηελ θεδεκνλία ηεο παξαιχεη ην ζπλδηθάην, θαη ηηο πξσηνπνξηαθέο νκάδεο πνπ έρεη 

εγθαζηδξχζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ην επαλαζηαηηθφ Κφκκα πξνθεηκέλνπ λα ην νδεγήζεη ζην πεδίν 

ηεο επαλαζηαηηθήο δξάζεο. ε απηφλ ηνλ αγψλα, νη θνκκνπληζηέο ηνλίδνπλ ζπρλά φηη νη 

αμησκαηνχρνη ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο παξαβηάδνπλ ηε δεκνθξαηηθή ηδέα θαη 

πεξηθξνλνχλ ηε βνχιεζε ηεο πιεηνςεθίαο. Δίλαη ζσζηφ απηφ λα ην θαηαγγέιινπκε, γηαηί ηα δεμηά 

αθεληηθά ηνπ ζπλδηθάηνπ θάλνπλ επίδεημε δεκνθξαηηθήο λννηξνπίαο θαη είλαη απαξαίηεην λα 

δείμνπκε ηηο αληηθάζεηο ηνπο. Κάλνπκε ην ίδην θαη κε ηνπο αζηνχο θηιειεχζεξνπο, θάζε θνξά πνπ 

πεηζαλαγθάδνπλ θαη δηαζηξεβιψλνπλ ηε ιατθή πξνζθπγή, ρσξίο λα δηαηεηλφκαζηε φηη αθφκε θαη 

κηα ειεχζεξε πξνζθπγή ζα έιπλε ηα πξνβιήκαηα πνπ βαξαίλνπλ ην πξνιεηαξηάην. Δίλαη ζσζηφ θαη 

πξφζθνξν λα ην θάλνπκε, επεηδή νη ζηηγκέο πνπ νη πιαηηέο κάδεο εμαλαγθάδνληαη ζε δξάζε απφ ηελ 

πίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, είλαη δπλαηφ λα παξακεξίζνπλ ηελ επηξξνή ησλ 

γξαθεηνθξαηψλ (ε νπνία είλαη, θαη' νπζίαλ, κηα εμσπξνιεηαξηαθή επίδξαζε ηάμεσλ θαη 

νξγαλψζεσλ μέλσλ πξνο ην ζπλδηθάην) θαη έηζη λα απμήζεη ηελ επηξξνή ησλ επαλαζηαηηθψλ 

νκάδσλ. Όκσο, ζε φιν απηφ δελ ππάξρνπλ "ζπληαγκαηηθέο" πξνθαηαιήςεηο θαη νη θνκκνπληζηέο - 

ππφ ηνλ φξν φηη γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηηο κάδεο θαη κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ζ' απηέο φηη δξνπλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πην άκεζσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο - κπνξνχλ θαη πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ επέιηθην ηξφπν έλαληη ησλ θαλφλσλ ηεο ηππηθήο δεκνθξαηίαο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ ππάξρεη θακία αληίθαζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ηαθηηθψλ ζηάζεσλ: απφ 

ηε κία κεξηά, ε αλαιακβάλνληαο ηεο επζχλεο γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο κεηνςεθίαο ζηα εγεηηθά 

φξγαλα ησλ ζπλδηθάησλ ζην βαζκφ πνπ ην επηηξέπεη ην θαηαζηαηηθφ θαη, απφ ηελ άιιε, 

δειψλνληαο φηη απηή ε θαηαζηαηηθή αληηπξνζψπεπζε πξέπεη λα θαηαξγεζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρνπκε θαηαθηήζεη απηέο ηηο νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπκε ηε δξάζε ηνπο. Απηφ πνπ 

πξέπεη λα καο θαζνδεγεί ζ' απηφ ην δήηεκα είλαη κηα πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέιημεο 

ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ παξνχζα θάζε. Πξέπεη λα επηηαρχλνπκε ηε κεηαηξνπή ηνπο απφ φξγαλα 

αληεπαλαζηαηηθήο επηξξνήο πάλσ ζην πξνιεηαξηάην ζε φξγαλα επαλαζηαηηθήο πάιεο. Σα θξηηήξηα 

ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο δελ έρνπλ θακία αμία απφ κφλα ηνπο, παξά κφλν ζην κέηξν πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζ' απηφλ ην ζθνπφ.  

Θα αλαιχζνπκε ηψξα ηελ θνκκαηηθή νξγάλσζε, ηελ νπνία έρνπκε ήδε ζίμεη αλαθνξηθά κε ην 

κεραληζκφ ηνπ εξγαηηθνχ θξάηνπο. Σν Κφκκα δελ μεθηλά απφ κηα ηφζν πιήξε ηαχηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ φπσο ην ζπλδηθάην. Αληηζέησο, ε ελφηεηα ηεο νξγάλσζήο ηνπ δελ 

ζηεξίδεηαη, φπσο ην ζπλδηθάην, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία, αιιά ζηελ θαηά πνιχ επξχηεξε 

έλλνηα νιφθιεξεο ηεο ηάμεο. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν ζην ρψξν, αθνχ ην Κφκκα αγσλίδεηαη γηα λα 

θαηαζηεί δηεζλέο, αιιά επίζεο θαη ζην ρξφλν, αθνχ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πνπ ε ζπλείδεζε 

θαη ε δξάζε ηνπ απερνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λίθεο ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο επαλαζηαηηθήο 

απειεπζέξσζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Όηαλ κειεηάκε ηα πξνβιήκαηα ηεο δνκήο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ Κφκκαηνο, απηνί νη επξέσο γλσζηνί παξάγνληεο καο αλαγθάδνπλ λα έρνπκε θαηά 

λνπλ νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ βίνπ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα πεξίπινθα 

θαζήθνληα πνπ πξέπεη ζπλερψο λα θέξλεη εηο πέξαο. ην ηέινο απηήο ηεο ήδε καθξάο έθζεζεο, δελ 



κπνξνχκε λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην κεραληζκφ πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηε 

δηαβνχιεπζε ησλ κειψλ, ηε ζηξαηνιφγεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ ππεχζπλσλ ζηειερψλ ηνπ. Γελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη, πξνο ην παξφλ, είλαη θαιχηεξν λα ζηεξηδφκαζηε ζηελ αξρή ηεο 

πιεηνςεθίαο. Αιιά, φπσο έρνπκε ηνλίζεη, δελ ππάξρεη ιφγνο λα αλάγνπκε ηε ρξήζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ κεραληζκνχ ζε αξρή. Δθηφο απφ γλσκνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο, αλάινγεο κε ηα 

λνκνζεηηθά θαζήθνληα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ην Κφκκα έρεη εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα νπνία 

ζηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο πάιεο είλαη αληίζηνηρα κε εθείλα ελφο ζηξαηνχ θαη απαηηνχλ ηε 

κέγηζηε πεηζαξρία πξνο ηελ ηεξαξρία. Όλησο, ζηελ πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ, ε αλάδεημε κηαο ηεξαξρίαο είλαη έλα πξαγκαηηθφ θαη 

δηαιεθηηθφ θαηλφκελν πνπ έρεη βαζηέο ξίδεο θαη πνπ αληηζηνηρεί ζε νιφθιεξε ηελ πξφηεξε εκπεηξία 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνκκαηηθνχ κεραληζκνχ. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη απνθάζεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ Κφκκαηνο είλαη απηέο θαζαπηέο νξζέο φπσο εθείλεο κηαο αιάζεηεο ππεξθπζηθήο 

θξίζεο πνπ παξέρεηαη ζηελ εγεζία ησλ δηαθφξσλ αλζξψπηλσλ ζπιινγηθνηήησλ - κηα άπνςε πνπ 

γίλεηαη βέβαηα πηζηεπηή απφ απηνχο πνπ λνκίδνπλ φηη ην Άγην Πλεχκα ζπκκεηέρεη ζηα παπηθά 

θνλθιάβηα. Αθφκε θαη ζε κηα νξγάλσζε φπσο ην Κφκκα, φπνπ ε γεληθή ζχλζεζε είλαη απνηέιεζκα 

επηινγήο δηακέζνπ κηαο απζφξκεηα εθνχζηαο πξνζρψξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ζηξαηνιφγεζεο, ε 

απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο δελ είλαη απφ κφλε ηεο ε θαιχηεξε. Αλ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ εθηειεζηηθψλ ζσκάησλ ηνπ Κφκκαηνο, απηφ ζπκβαίλεη κνλάρα ιφγσ ηεο 

ζχκπησζεο ησλ αηνκηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε κηα εληαία θαη θαιά πξνζαλαηνιηζκέλε δνπιεηά. Γελ 

πξνηείλνπκε, απηή ηε ζηηγκή, ηελ αληηθαηάζηαζε απηνχ ηνπ κεραληζκνχ απφ έλαλ άιιν θαη δελ ζα 

εμεηάζνπκε ιεπηνκεξψο πνην κπνξεί λα είλαη απηφ ην λέν ζχζηεκα. Αιιά κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε κηα κνξθή νξγάλσζεο πνπ ζα είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απειεπζεξσκέλε απφ ηηο 

ζπκβάζεηο ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθιείζνπκε, απφ 

αδηθαηνιφγεηνπο θφβνπο, φηη κηα κέξα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ άιιεο κέζνδνη απφθαζεο, 

επηινγήο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζχκθσλεο κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ Κφκκαηνο θαη ηεο δξάζεο ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο ηζηνξίαο.  

Σν δεκνθξαηηθφ θξηηήξην δελ είλαη γηα 'κάο παξά έλαο ζπκπησκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο εζσηεξηθήο καο νξγάλσζεο θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Κφκκαηνο. 

Γελ είλαη γηα 'καο κηα αλαληηθαηάζηαηε πιαηθφξκα. πλεπψο, δελ αλάγνπκε ηελ νξγαλσηηθή 

θφξκνπια πνπ είλαη γλσζηή σο "δεκνθξαηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο" ζε επίπεδν αξρήο. Η δεκνθξαηία 

δελ κπνξεί λα είλαη γηα 'κάο κηα αξρή, αιιά, αλακθίβνια, είλαη ν ζπγθεληξσηηζκφο, αθνχ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο πξέπεη λα είλαη ε ελφηεηα δνκήο θαη δξάζεο. Ο 

φξνο ζσγκενηρφηιζμός είλαη αξθεηφο γηα λα εθθξάζεη ηε ζπλέρεη ηεο θνκκαηηθήο δνκήο κέζα ζην 

ρψξν. Γηα λα εηζάγνπκε ηε βαζηθή ηδέα ηεο ζπλέρεηα κέζα ζην ρψξν θαη γηα λα θαζηεξψζνπκε ηελ 

ηδέα ηεο ζπλέρεηαο ζην ρξφλν ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο πάιεο ε νπνία ππεξπεδά ηα αιιεπάιιεια 

εκπφδηα, βαδίδεη πάληα πξνο ηνλ ίδην ζθνπφ θαη γηα λα γηα ζπλδπάζνπκε απηέο ηηο δχν βαζηθέο ηδέεο 

ηεο ελφηεηαο ζηελ ίδηα θφξκνπια, πξνηείλνπκε λα ιέκε φηη ε νξγάλσζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο ζηεξίδεηαη ζηνλ "οργανικό ζσγκενηρφηιζμό". Δλψ δηαηεξνχκε άιιν ηφζν ην 

ζπκπησκαηηθφ δεκνθξαηηθφ κεραληζκφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απαιείςνπκε ηε ρξήζε 

ηνπ φξνπ "δεκνθξαηία", πνπ είλαη αγαπεηφο ζηνπο ρεηξφηεξνπο δεκαγσγνχο, αιιά είλαη 

κνιπζκέλνο κε εηξσλεία γηα ηνπο εθκεηαιιεπφκελνπο, ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη ηνπο 

εμαπαηεκέλνπο, εγθαηαιείπνληάο ηνλ γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ζηνπο 

ππέξκαρνπο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ κε ηα δηάθνξα πξνζσπεία θαη ηηο πεξηζηαζηαθά εμηξεκηζηηθέο 

ηάζεηο.  

 


