
 

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

(“Party and Class Action”, May 1922) 

 

ε έλα πξνεγνύκελν άξζξν ζην νπνίν αλαπηύμακε νξηζκέλεο ζεκειηώδεηο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, 

δείμακε όηη όρη κόλν δελ ππάξρεη θακία αληίθαζε ζην γεγνλόο ηνπ όηη ην πνιηηηθό θόκκα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ην απαξαίηεην όξγαλν ησλ αγώλσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε απηήο ηεο ηάμεο, 

πεξηιακβάλεη ζηηο γξακκέο ηνπ κνλάρα έλα κέξνο, κηα κεηνςεθία, ηεο ηάμεο, αιιά δείμακε, επίζεο, 

όηη δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα κηα ηάμε σο ηζηνξηθό θίλεκα ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο θόκκαηνο πνπ 

έρεη κηα ζαθή ζπλείδεζε απηνύ ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ ζθνπώλ ηνπ θαη ην νπνίν ηίζεηαη ζηελ 

πξσηνπνξία απηνύ ηνπ θηλήκαηνο κέζα ζηελ πάιε.  

Μηα πην ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ηζηνξηθώλ θαζεθόλησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κέζα ζηελ 

επαλαζηαηηθή ηεο πνξεία, ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ αλαηξνπή ηεο εμνπζίαο ησλ εθκεηαιιεπηώλ, 

δελ κπνξεί παξά λα επηβεβαηώζεη ηελ επηηαθηηθή αλαγθαηόηεηα ελόο πνιηηηθνύ θόκκαηνο πνπ 

πξέπεη λα θαηεπζύλεη όιν ηνλ αγώλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Γηα λα δώζνπκε κηα ζαθή θαη ρεηξνπηαζηή ηδέα ηεο ηερληθήο αλαγθαηόηεηαο ηνπ θόκκαηνο ζα 

πξέπεη πρώτα λα εμεηάζνπκε – αθόκε θη αλ απηό θαίλεηαη παξάινγν – ηα θαζήθνληα πνπ ην 

πξνιεηαξηάην πξέπεη λα εθπιεξώζεη αφότοσ έξζεη ζηελ εμνπζία θαη αθόηνπ απνζπάζεη βίαηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θνηλσληθήο κεραλήο από ηελ αζηηθή ηάμε.  

Αθνύ απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο, ην πξνιεηαξηάην πξέπεη λα αλαιάβεη ζύλζεηεο 

ιεηηνπξγίεο. Δθηόο από ην λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αζηηθή ηάμε ζηε δηεύζπλζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκνζίσλ ππνζέζεσλ απηό πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ εληειώο λέν θαη δηαθνξεηηθό δηνηθεηηθό 

θαη θπβεξλεηηθό κεραληζκό κε πάξα πνιύ πην ζύλζεηνπο ζηόρνπο από απηνύο πνπ πεξηιακβάλεη 

ζήκεξα ε "ηέρλε ηεο δηαθπβέξλεζεο". Απηέο νη ιεηηνπξγίεο απαηηνύλ ηελ απζηεξή πεηζαξρία ησλ 

αηόκσλ πνπ είλαη ηθαλά λα εθηεινύλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, λα κειεηνύλ πνηθίια πξνβιήκαηα θαη 

λα εθαξκόδνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα ζηνπο δηαθόξνπο ηνκείο ηεο ζπιινγηθήο δσήο: απηά θξηηήξηα 

απνξξένπλ από ηηο γεληθέο επαλαζηαηηθέο αξρέο θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ αλαγθαηόηεηα πνπ 

εμαλαγθάδεη ηελ πξνιεηαξηαθή ηάμε λα δηαξξήμεη ηνπο δεζκνύο ηεο κε ην παιαηό θαζεζηώο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

Θα ήηαλ θεθαιαηώδεο ιάζνο ην λα πηζηεύεη θαλείο όηη έλαο ηέηνηνο βαζκόο πξνεηνηκαζίαο θαη 

εμεηδίθεπζεο ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί απιώο θαη κόλν κε ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαηώλ ζε 

επαγγεικαηηθή βάζε, ζύκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο κέζα ζην παιαηό θαζεζηώο. 

Σν θαζήθνλ καο δελ είλαη λα εμαιείςνπκε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο κε ηελ νπνία 

πξνεγνπκέλσο παξείρε ν θαπηηαιηζηήο ή ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζε απηόλ γηα λα ηα 

αληηθαηαζηήζνπκε από εξγνζηάζην ζε εξγνζηάζην κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πείξα ησλ θαιύηεξσλ 

εξγαηώλ. Πξέπεη, απελαληίαο, λα αληηκεησπίζνπκε θαζήθνληα πνιύ πεξηζζόηεξν ζύλζεηεο θύζεσο 

πνπ απαηηνύλ κηα ζύλζεζε πνιηηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο πξνεηνηκαζίαο. Μηα ηέηνηα 

πξνεηνηκαζία πνπ ζα αληηζηνηρεί αθξηβώο ζε νξηζκέλα ζαθή ηζηνξηθά θαζήθνληα ηεο 

πξνιεηαξηαθήο επαλάζηαζεο κπνξεί λα εγγπεζεί κόλν ην πνιηηηθό θόκκα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην 

πνιηηηθό θόκκα είλαη ν κόλνο νξγαληζκόο πνπ θαηέρεη, αθελόο, κηα γεληθή ηζηνξηθή αληίιεςε ηεο 

επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηεο θαη, αθεηέξνπ, κηα απζηεξή νξγαλσηηθή 

πεηζαξρία πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε ππαγσγή όισλ ησλ ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζηνλ ηειηθό 

γεληθό ζθνπό ηεο ηάμεο.  

Σν θόκκα είλαη έλα ζύλνιν αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα γεληθή αληίιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο, πνπ έρνπλ κηα ζαθή αληίιεςε ηνπ ηειηθνύ ζθνπνύ ηεο ηάμεο πνπ εθπξνζσπνύλ θαη πνπ 

έρνπλ εηνηκάζεη εθ ησλ πξνηέξσλ έλα ζύζηεκα ιύζεσλ ζηα πνηθίια πξνβιήκαηα ηα νπνία ην 

πξνιεηαξηάην ζα αληηκεησπίζεη όηαλ απηό γίλεη ε άξρνπζα ηάμε. Γη' απηόλ ηνλ ιόγν ε εμνπζία ηεο 

ηάμεο κπνξεί λα είλαη κνλάρα ε εμνπζία ηνπ θόκκαηνο. Ύζηεξα από απηέο ηηο ζύληνκεο ζθέςεηο, ηηο 



νπνίεο ζα κπνξνύζε λα επηβεβαηώζεη κε πξόδειν ηξόπν αθόκε θαη κηα επηθαλεηαθή κειέηε ηεο 

Ρσζηθήο Δπαλάζηαζεο, ζα εμεηάζνπκε ηώξα ηε θάζε πνπ πξνεγείηαη ηεο αλόδνπ ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ ζηελ εμνπζία γηα λα θαηαδείμνπκε όηη ε επαλαζηαηηθή δξάζε ηεο ηάμεο θαηά ηεο 

αζηηθήο εμνπζίαο κπνξεί λα είλαη κόλν ε δξάζε ηνπ θόκκαηνο.  

Καη' αξράο, είλαη νινθάλεξν όηη ην πξνιεηαξηάην δελ ζα ήηαλ αξθεηά ώξηκν γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηα εμαηξεηηθά δύζθνια πξνβιήκαηα ηεο πεξηόδνπ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ, εάλ ην όξγαλν πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα λα ιύζεη απηά ηα πξνβιήκαηα, ην θόκκα, δελ έρεη αξρίζεη πνιύ πξσηύηεξα λα 

ζπγθξνηεί ην ζώκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θαη ησλ εκπεηξηώλ ηνπ.  

Σν θόκκα είλαη ην απαξαίηεην όξγαλν θάζε ηαμηθήο δξάζεο, αθόκε θη αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο 

άκεζεο αλάγθεο ησλ αγώλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα θνξπθσζνύλ κε ηελ επαλαζηαηηθή αλαηξνπή ηεο 

αζηηθήο ηάμεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ κπνξνύκε λα κηιάκε γηα κηα γλήζηα ηαμηθή δξάζε – 

δειαδή, κηα δξάζε πνπ πάεη πέξα από ηα επαγγεικαηηθά ζπκθέξνληα θαη ηα άκεζα ζπκθέξνληα – 

ρσξίο λα ππάξρεη ε δξάζε ηνπ θόκκαηνο.  

* * * 

Βαζηθά, ην θαζήθνλ ηνπ πξνιεηαξηαθνύ θόκκαηνο κέζα ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη 

σο εμήο.  

ε όινπο ηνπο θαηξνύο νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο είλαη 

αθόξεηεο γηα ηνπο πξνιεηάξηνπο, νη νπνίνη, θαηά ζπλέπεηα, σζνύληαη ζην λα πξνζπαζνύλ λα ηηο 

ππεξβνύλ. Μέζα από πνιύπινθεο εμειίμεηο ηα ζύκαηα απηώλ ησλ ζρέζεσλ νδεγνύληαη ζην λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη, κέζα ζηνλ ελζηηθηώδε ηνπο αγώλα θαηά ησλ δεηλώλ θαη ησλ ζηεξήζεσλ 

πνπ είλαη θνηλά ζε έλα πιήζνο αλζξώπσλ, ηα αηνκηθά κέζα δελ επαξθνύλ. Έηζη, σζνύληαη ζην λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε ζπιινγηθέο κνξθέο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ, δηακέζνπ ηεο ζύκπξαμήο 

ηνπο, ηελ έθηαζε ηεο επηξξνήο ηνπο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ηνπο επηβάιινληαη. Όκσο, 

ε αιιεινπρία απηώλ ησλ εκπεηξηώλ, ζε όιε ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο ζεκεξηλήο θαπηηαιηζηηθήο 

θνηλσληθήο κνξθήο, νδεγεί αλαπόδξαζηα ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εξγάηεο δελ ζα απνθηήζνπλ θακία 

επηξξνή πάλσ ζηελ ηύρε ηνπο αλ δελ ελώζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πέξα από ηα πιαίζηα ησλ 

ηνπηθώλ, εζληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζπκθεξόλησλ, θαη αλ δελ επηθεληξώζνπλ απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο ζε έλα κεγαιεπήβνιν θαη απηνηειή ζηόρν ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή όζν ν ζεκεξηλόο 

πνιηηηθόο κεραληζκόο παξακέλεη ζε ηζρύ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη λα εθκεδελίδεη όιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο πξνιεηαξηαθήο ηάμεο λα γιηηώζεη από ηελ θαπηηαιηζηηθή εθκεηάιιεπζε.  

Οη πξώηεο νκάδεο πξνιεηάξησλ πνπ θζάλνπλ ζε απηή ηε ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη απηνί πνπ 

παίξλνπλ κέξνο ζηα θηλήκαηα ησλ ηαμηθώλ ηνπο ζπληξόθσλ νη νπνίνη, κέζσ κηαο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ησλ ιαζώλ θαη ησλ απνγνεηεύζεώλ 

ηνπο, θέξλνπλ έλαλ νινέλα απμαλόκελν αξηζκό πξνιεηάξησλ ζην πεδίν ηνπ θνηλνύ θαη ηειηθνύ 

αγώλα, πνπ είλαη ν αγώλαο γηα ηελ εμνπζία, ν νπνίνο είλαη έλαο αγώλαο πνιηηηθόο, έλαο αγώλαο 

επαλαζηαηηθόο.  

Έηζη, αξρηθά έλαο νινέλα απμαλόκελνο αξηζκόο εξγαηώλ πείζεηαη όηη κνλάρα ν ηειηθόο 

επαλαζηαηηθόο αγώλαο κπνξεί λα ιύζεη ην πξόβιεκα ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζήο ηνπο. Σαπηόρξνλα, 

ππάξρνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη πνπ είλαη έηνηκνη λα δερζνύλ ηα αλαπόθεπθηα βάζαλα θαη ηηο 

ζπζίεο ηνπ αγώλα θαη είλαη έηνηκνη λα ηεζνύλ επηθεθαιήο ησλ καδώλ πνπ εμσζνύληαη ζε εμέγεξζε 

από ηα δεηλά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νξζνινγηθά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.  

Σν απαξαίηεην θαζήθνλ ηνπ θόκκαηνο, επνκέλσο, παξνπζηάδεηαη κε δύν ηξόπνπο: θαη' αξράο, σο 

παξάγνληαο ηεο ζπλείδεζεο θαη, θαηόπηλ, σο παξάγνληαο ηεο βνύιεζεο. Σν πξώην απνξξέεη από ηε 

ζεσξεηηθή αληίιεςε ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ πξέπεη λα είλαη θνηλή ζε όινπο ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ, ελώ ην δεύηεξν επηθέξεη κηα απζηεξή πεηζαξρία ε νπνία εμαζθαιίδεη ηνλ 

ζπληνληζκό θαη, άξα, ηελ επηηπρία ηεο δξάζεο.  



Πξνθαλώο, απηή ε ελίζρπζε ησλ ηαμηθώλ ελεξγεηώλ πνηέ δελ ήηαλ θαη πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη κηα 

βαζκηαία θαη αδηάπησηε δηαδηθαζία. Τπάξρνπλ ζηακαηήκαηα, πηζσγπξίζκαηα θαη δηαιείκκαηα. Σα 

πξνιεηαξηαθά θόκκαηα ζπρλά ράλνπλ ηα νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαηά ηελ 

πνξεία ηεο δηακόξθσζήο ηνπο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα εθπιεξώζνπλ ηα ηζηνξηθά ηνπο 

θαζήθνληα. Γεληθά, θάησ από ηελ επίδξαζε ηδηαίηεξσλ θαηλνκέλσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θόζκνπ, ηα 

θόκκαηα ζπρλά εγθαηαιείπνπλ ηνλ θύξην ξόιν ηνπο, ν νπνίνο είλαη λα ζπγθεληξώλνπλ θαη λα 

θαηεπζύλνπλ ηηο σζήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ θίλεζε δηαθόξσλ νκάδσλ θαη λα ηηο ζηξέθνπλ 

πξνο ηνλ κνλαδηθό ηειηθό ζθνπό ηεο επαλάζηαζεο. Σέηνηνπ είδνπο θόκκαηα ηθαλνπνηνύληαη κε 

άκεζεο θαη πξόζθαηξεο ιύζεηο. Καηά ζπλέπεηα, εθθπιίδνληαη σο πξνο ηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ηνπο 

κέρξη ην ζεκείν λα απνδέρνληαη όηη ην πξνιεηαξηάην κπνξεί λα βξεη ζπλζήθεο επσθεινύο 

ηζνξξνπίαο κέζα ζην θαπηηαιηζηηθό θαζεζηώο θαη πηνζεηνύλ πνιηηηθνύο ζηόρνπο πνπ είλαη άκεζνη 

θαη επί κέξνπο, βαδίδνληαο έηζη πξνο ηελ ηαμηθή ζπλεξγαζία.  

Απηά ηα θαηλόκελα εθθπιηζκνύ έθζαζαλ ζην απόγεηό ηνπο ζηνλ Μεγάιν Παγθόζκην Πόιεκν. 

Ύζηεξα από απηό αθνινύζεζε κηα πεξίνδνο πγηνύο αληίδξαζεο: ηα ηαμηθά θόκκαηα πνπ εκπλένληαη 

από επαλαζηαηηθέο θαηεπζύλζεηο – θαη είλαη ηα κόλα αιεζηλά ηαμηθά θόκκαηα – 

αλαζπγθξνηήζεθαλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη νξγαλώζεθαλ κέζα ζηελ Σξίηε Γηεζλή, ηεο νπνίαο 

ε ζεσξία θαη ε δξάζε είλαη ξεηά επαλαζηαηηθέο θαη "καμηκαιηζηηθέο".  

Έηζη, ζε απηή ηελ πεξίνδν όπνπ όια δείρλνπλ όηη ζα είλαη θξίζηκε, κπνξνύκε λα δνύκε μαλά έλα 

θίλεκα επαλαζηαηηθήο ελνπνίεζεο ησλ καδώλ θαη νξγάλσζεο ησλ δπλάκεώλ ηνπο γηα ηελ ηειηθή 

επαλαζηαηηθή δξάζε. Όκσο, γηα κηα αθόκε θνξά, απηή ε θαηάζηαζε, ε νπνία δελ δηαζέηεη δηόινπ 

ηελ απιόηεηα ελόο θαλόλα, ζέηεη δύζθνια πξνβιήκαηα ηαθηηθήο, δελ εμαηξεί επί κέξνπο ή αθόκε 

θαη ζνβαξέο απνηπρίεο θαη εγείξεη δεηήκαηα πνπ εμάπηνπλ έληνλα ηνπο αγσληζηέο ηεο παγθόζκηαο 

επαλαζηαηηθήο νξγάλσζεο.  

* * * 

Σώξα πνπ ε λέα Γηεζλήο έρεη ζπζηεκαηνπνηήζεη ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο ζα πξέπεη αθόκε λα 

ραξάμεη έλα γεληθό ζρέδην ησλ ηαθηηθώλ ηεο κεζόδσλ. ε δηάθνξεο ρώξεο κηα ζεηξά δεηεκάησλ 

έρνπλ αλαθύςεη από ην θνκκνπληζηηθό θίλεκα θαη από ηα ηαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Από ηε ζηηγκή πνπ έρεη γίλεη απνδεθηό όηη ην πνιηηηθό θόκκα είλαη ην 

απαξαίηεην όξγαλν ηεο επαλάζηαζεο, από ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξεί λα απνηειεί αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο ην όηη ην θόκκα κπνξεί κόλν λα είλαη κηα κεξίδα ηεο ηάμεο (θαη απηό ην δήηεκα έρεη 

μεθαζαξηζηεί ζηηο ζεσξεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ πξνεγνύκελν άξζξνπ), ηόηε κέλεη λα ιπζεί ην αθόινπζν 

πξόβιεκα: πξέπεη λα γλσξίδνπκε κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα πόζν κεγάιε πξέπεη λα είλαη ε 

νξγάλσζε ηνπ θόκκαηνο θαη πνηα ζρέζε πξέπεη απηή λα έρεη κε ηηο κάδεο πνπ νξγαλώλεη θαη 

θαζνδεγεί.  

Δδώ ππάξρεη – ή ιέγεηαη όηη ππάξρεη – κηα ηάζε πνπ επηζπκεί λα έρεη "κηθξά θόκκαηα" απνιύησο 

ακηγή θαη πνπ ζρεδόλ ζα ηεο άξεζε λα απνθεύγεη ηελ επαθή κε ηηο κεγάιεο κάδεο θαηεγνξώληαο 

ηεο όηη δηαζέηνπλ ιηγόηεξε επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε θαη κηθξόηεξεο ηθαλόηεηεο. Απηή ε ηάζε έρεη 

επηθξηζεί απζηεξά θαη νξίδεηαη σο αξηζηεξόο νπνξηνπληζκόο. Απηή ε ηακπέια, σζηόζν, καο 

θαίλεηαη όηη είλαη πεξηζζόηεξν δεκαγσγηθή παξά ηεθκεξησκέλε. Απηή ζα πξέπεη λα ηζρύεη 

πεξηζζόηεξν γη' απηέο ηηο ηάζεηο πνπ αξλνύληαη ηνλ ξόιν ηνπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο θαη δηαηείλνληαη 

όηη νη κάδεο κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ ζε πιαηεηά θιίκαθα γηα ηελ επαλάζηαζε δηακέζνπ θαζαξά 

νηθνλνκηθώλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ κνξθώλ νξγάλσζεο.  

Απηό κε ην νπνίν πξέπεη, επνκέλσο, λα αζρνιεζνύκε είλαη κηα βαζύηεξε εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ησλ καδώλ θαη ηνπ θόκκαηνο. Έρνπκε δεη όηη ην θόκκα δελ είλαη παξά κνλάρα κηα κεξίδα 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Πώο πξέπεη, όκσο, λα νξίζνπκε αξηζκεηηθά απηή ηε κεξίδα; Γηα 'κάο απηό 

απνηειεί ηεθκήξην ελόο βνινληαξηζηηθνύ ιάζνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελόο ηππηθά αληηκαξμηζηηθνύ 

"νπνξηνπληζκνύ" (θαη ζήκεξα νπνξηνπληζκόο δελ κπνξεί λα ζεκαίλεη παξά αίξεζε)· είλαη ε 

αμίσζε λα θαζηεξσζεί κηα αξηζκεηηθή ζρέζε σο έλαο a priori νξγαλσηηθόο θαλόλαο, δειαδή λα 

ιέκε όηη γηα λα θαζηεξσζεί έλα θνκκνπληζηηθό θόκκα πξέπεη λα έρεη κέζα ζηηο γξακκέο ηνπ, είηε σο 



ππνζηεξηθηέο ηνπ, έλαλ νξηζκέλν αξηζκό εξγαηώλ πνπ είλαη κεγαιύηεξνο ή κηθξόηεξνο από έλα 

νξηζκέλν πνζνζηό ηεο πξνιεηαξηαθήο κάδαο.  

Θα ήηαλ γεινίν ιάζνο λα θξίλνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακόξθσζεο θνκνπληζηηθώλ θνκκάησλ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη δηακέζνπ δηαζπάζεσλ θαη ζπγρσλεύζεσλ, ζύκθσλα κε έλα αξηζκεηηθό 

θξηηήξην, δειαδή πεξηθόπηνληαο ην κέγεζνο ησλ θνκκάησλ πνπ είλαη πνιύ κεγάια θαη απμάλνληαο 

κε ην δόξη ηελ αξηζκεηηθή δύλακε ησλ θνκκάησλ πνπ είλαη πνιύ κηθξά. Θα ήηαλ ζαλ κελ είρε γίλεη 

θαηαιεπηό όηη απηή ε δηαδηθαζία δηακόξθσζεο πξέπεη, απελαληίαο, λα δηέπεηαη από πνηνηηθνύο θαη 

πνιηηηθνύο θαλόλεο θαη όηη απηή εμειίζζεηαη θαηά κέγα κέξνο δηακέζνπ ησλ δηαιεθηηθώλ 

επηπηώζεσλ ηεο ηζηνξίαο. Απηό δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί από νξγαλσηηθνύο θαλόλεο πνπ 

δηαηείλνληαη όηη ηα θόκκαηα ζα πξέπεη λα πεξλνύλ κέζα από έλα θαινύπη ώζηε λα βγαίλνπλ κε ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ ζεσξνύληαη επηζπκεηέο θαη θαηάιιειεο.  

Απηό πνπ κπνξνύκε λα ζέζνπκε σο αδηακθηζβήηεηε βάζε ζε κηα ηέηνηα ζπδήηεζε γηα ηελ ηαθηηθή 

είλαη όηη είλαη πξνηηκόηεξν ηα θόκκαηα λα είλαη αξηζκεηηθά όζν γίλεηαη κεγαιύηεξα θαη όηη απηά 

πξέπεη λα θαηνξζώλνπλ λα πξνζειθύνπλ γύξσ ηνπο ηα πην πιαηηά ζηξώκαηα ησλ καδώλ. Καλέλαο 

θνκκνπληζηήο δελ δηαηύπσζε πνηέ σο αξρή όηη έλα θνκκνπληζηηθό θόκκα πξέπεη λα απνηειείηαη 

από έλαλ κηθξό αξηζκό αλζξώπσλ θιεηζκέλσλ ζε έλαλ γπάιηλν πύξγν πνιηηηθήο αγλόηεηαο. Δίλαη 

αλακθίβνιν όηη ε αξηζκεηηθή δύλακε ηνπ θόκκαηνο θαη ν ελζνπζηαζκόο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ πνπ 

ζπζπεηξώλεηαη γύξσ από ην θόκκα απνηεινύλ επλντθνύο επαλαζηαηηθνύο όξνπο θαη απνηεινύλ 

πξόδειεο ελδείμεηο ηεο σξηκόηεηαο ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνιεηαξηαθώλ ελεξγεηώλ θαη θαλέλαο δελ 

ζα κπνξνύζε λα κελ επηζπκεί ηα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα λα κελ πξννδεύνπλ θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν.  

Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη θακία πξνθαζνξηζκέλε ή πξνζδηνξίζηκε αξηζκεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ 

θνκκαηηθώλ κειώλ θαη ηεο κεγάιεο κάδαο ησλ εξγαηώλ. Δθόζνλ είλαη εκπεδσκέλν όηη ην θόκκα 

αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ σο κεηνςεθία ηεο ηάμεο, ην εξώηεκα γηα ην εάλ απηή πξέπεη λα είλαη 

κεγάιε ή κηθξή είλαη άθξαηνο ζρνιαζηηθηζκόο. Δίλαη βέβαην όηη όζν νη αληηζέζεηο θαη νη εγγελείο 

αληηθάζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη επαλαζηαηηθέο ηάζεηο, 

βξίζθνληαη κνλάρα ζην πξώην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπο, όζν ε επαλάζηαζε θαίλεηαη λα είλαη 

πνιύ καθξηά, ηόηε πξέπεη αλακέλνπκε ηελ αθόινπζε θαηάζηαζε: ην ηαμηθό θόκκα, ην 

θνκκνπληζηηθό θόκκα, ζα απνηειείηαη αλαγθαζηηθά από κηθξέο πξσηνπόξεο νκάδεο πνπ έρνπλ κηα 

εηδηθή ηθαλόηεηα λα θαηαλννύλ ηελ ηζηνξηθή πξννπηηθή θαη όηη απηό ην ηκήκα ησλ καδώλ πνπ ζα 

ηηο θαηαιαβαίλεη θαη ζα ηηο αθνινπζεί δελ κπνξεί λα είλαη πνιύ κεγάιν. Ωζηόζν, όηαλ ε 

επαλαζηαηηθή θξίζε γίλεη επηθείκελε, όηαλ νη αζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο γίλνληαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν αλππόθνξεο, ην θόκκα ζα δεη κηα αύμεζε ησλ κειώλ θαη ηεο δεκνηηθόηεηάο ηνπ κέζα 

ζην πξνιεηαξηάην.  

Αλ ε ζεκεξηλή πεξίνδνο είλαη επαλαζηαηηθή, πξάγκα γηα ην νπνίν όινη νη θνκκνπληζηέο είλαη 

απνιύησο πεπεηζκέλνη, έπεηαη όηη πξέπεη λα έρνπκε κεγάια θόκκαηα πνπ αζθνύλ κηα ηζρπξή 

επίδξαζε ζε πιαηηά ηκήκαηα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζε θάζε ρώξα. Όκσο, όπνπ απηόο ν ζηόρνο δελ 

έρεη αθόκε πξαγκαηνπνηεζεί, παξά ηα αδηακθηζβήηεηα ηεθκήξηα ηεο θξίζεο θαη ηνπ επηθείκελνπ 

μεζπάζκαηόο ηεο, νη αηηίεο απηήο ηεο αλεπάξθεηαο είλαη πνιύ ζύλζεηεο. Δπνκέλσο, ζα ήηαλ άθξσο 

επηπόιαην λα ζπκπεξάλνπκε όηη ην θόκκα, όηαλ είλαη πνιύ κηθξό θαη κε κηθξή επηξξνή, πξέπεη 

ηερλεηά λα δηεπξπλζεί κε ηε ζπγρώλεπζή ηνπ κε άιια θόκκαηα ή θξάμηεο θνκκάησλ πνπ έρνπλ 

κέιε ηα νπνία ππνηίζεηαη όηη είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηηο κάδεο. Η απόθαζε γηα ην εάλ ηα κέιε άιισλ 

νξγαλώζεσλ πξέπεη λα γίλνπλ δεθηά κέζα ζηηο γξακκέο ηνπ θόκκαηνο ή, αληηζέησο, γηα ην εάλ έλα 

θόκκα πνπ είλαη πνιύ κεγάιν ζα πξέπεη λα απνθιείζεη έλα κέξνο ησλ κειώλ ηνπ, δελ κπνξεί λα 

απνξξέεη από αξηζκεηηθέο εθηηκήζεηο ή από παηδηάζηηθεο ζηαηηζηηθέο απνγνεηεύζεηο.  

* * * 

Η δηακόξθσζε ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ, κε εμαίξεζε ην ξσζηθό Μπνιζεβίθηθν Κόκκα, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ πνιύ ηαρύ ξπζκό ζηελ Δπξώπε θαζώο επίζεο θαη έμσ από απηήλ, επεηδή 

ν πόιεκνο έρεη αλνίμεη ηηο ζύξεο, κε έλα πνιύ ηαρύ ξπζκό, ζε κηα θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

πξνιεηαξηαθέο κάδεο δελ κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ κηα ζηαζεξή πνιηηηθή ζπλείδεζε κε ζηαδηαθό 

ηξόπν. Αληηζέησο, ηαιαληεύνληαη από ηηο αλάγθεο ηνπ επαλαζηαηηθνύ αγώλα, ζαλ λα θιπδσλίδνληαη 



από ηα θύκαηα κηαο ηαξαγκέλεο ζάιαζζαο. Από ηελ άιιε κεξηά, εμαθνινπζεί λα επηβηώλεη ε 

παξαδνζηαθή επηξξνή ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθώλ κεζόδσλ θαη ηα ίδηα ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά 

θόκκαηα βξίζθνληαη αθόκε ζην πξνζθήλην γηα λα ζακπνηάξνπλ ηε δηαδηθαζία δηαθώηηζεο, πξνο 

κεγάιν όθεινο ηεο αζηηθήο ηάμεο.  

Όηαλ ην πξόβιεκα πεξί ηνπ πώο ζα επηιπζεί ε θξίζε θζάζεη ζην θξίζηκν ζεκείν ηνπ θαη όηαλ ην 

δήηεκα ηεο εμνπζίαο ηεζεί ελώπηνλ ησλ καδώλ, ν ξόινο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηώλ γίλεηαη εληειώο 

μεθάζαξνο, δηόηη όηαλ ηίζεηαη ην δίιεκκα "πξνιεηαξηαθή δηθηαηνξία ή αζηηθή δηθηαηνξία;" θαη 

όηαλ ε επηινγή δελ κπνξεί πιένλ λα απνθεπρζεί, απηνί επηιέγνπλ ηε ζύκπξαμε κε ηελ αζηηθή ηάμε. 

Δλ ηνύηνηο, όηαλ ε θαηάζηαζε σξηκάδεη αιιά δελ έρεη αθόκε αλαπηπρζεί πιήξσο, έλα ζεκαληηθό 

ηκήκα ησλ καδώλ παξακέλεη θάησ από ηελ επηξξνή απηώλ ησλ ζνζηαιπξνδνηώλ. ε εθείλεο δε ηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε πηζαλόηεηα επαλάζηαζεο δίλεη ηελ εληύπσζε, έζησ θαη θαηλνκεληθά, όηη 

κεηώλεηαη ή όπνπ ε αζηηθή ηάμε αξρίδεη λα μεδηπιώλεη ηηο δπλάκεηο ηεο γηα λα αληηζηαζεί, είλαη 

αλαπόθεπθην ηα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα λα ράζνπλ πξνζσξηλά έδαθνο ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο 

θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ καδώλ.  

Γεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο αζηαζνύο θαηάζηαζεο είλαη δπλαηόλ λα δνύκε ηέηνηεο δηαθπκάλζεηο 

κέζα ζηε γεληθά εμαζθαιηζκέλε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο επαλαζηαηηθήο Γηεζλνύο. Δίλαη 

αλακθηζβήηεην όηη νη θνκκνπληζηηθέο ηαθηηθέο πξέπεη λα πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο 

δπζκελείο πεξηζηάζεηο, αιιά δελ είλαη ιηγόηεξν βέβαην όηη ζα ήηαλ παξάινγν λα ειπίδνπκε όηη ζα 

ηηο εμαιείςνπκε κε απιέο ηαθηηθέο θόξκνπιεο, όπσο ζα ήηαλ ππεξβνιηθό λα βγάινπκε απαηζηόδνμα 

ζπκπεξάζκαηα από απηέο ηηο πεξηζηάζεηο.  

Μέζα ζηελ αθεξεκέλε ππόζεζε ηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο ησλ επαλαζηαηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ καδώλ 

ην θόκκα βιέπεη ηηο αξηζκεηηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπ δπλάκεηο λα απμάλνληαη κε ζπλερή ηξόπν, απηό 

λα απμάλεηαη πνζνηηθά αιιά πνηνηηθά λα παξακέλεη ην ίδην, θαζόζνλ ν αξηζκόο ησλ θνκκνπληζηώλ 

αλεβαίλεη ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ πξνιεηάξησλ. Παξ' όια απηά, κέζα ζηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε νη πνηθίινη θαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελνη παξάγνληεο ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο επελεξγνύλ κε ζύλζεην ηξόπν πάλσ ζηε δηάζεζε ησλ καδώλ. Σν θνκκνπληζηηθό 

θόκκα, ην νπνίν απνηειείηαη από απηνύο πνπ αληηιακβάλνληαη θαη θαηαλννύλ πην μεθάζαξα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο, δελ παύεη, ελ ηνύηνηο, λα είλαη θαη ην ίδην έλα απνηέιεζκα 

απηήο θαη, θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν, δελ κπνξεί λα απνθύγεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, αλ θαη απηό δξα ζπλερώο σο παξάγνληαο επαλαζηαηηθήο επηηάρπλζεο, 

δελ ππάξρεη θακία κέζνδνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, όζν θίλα θη αλ είλαη απηή, πνπ λα 

κπνξεί λα επηβιεζεί ζηελ θαηάζηαζε ή λα ηελ αληηζηξέςεη ζε ό,ηη αθνξά ηε ζεκειηώδε νπζία ηεο.  

Σν ρεηξόηεξν γηαηξηθό πνπ ζα κπνξνύζε, σζηόζν, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο 

ησλ θαηαζηάζεσλ ζα ήηαλ ην θόκκα λα ζέηεη πεξηνδηθά ππό ακθηζβήηεζε ηηο ζεσξεηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο ηνπ αξρέο, νη νπνίεο απνηεινύλ ηελ ίδηα ηε βάζε ηνπ, κε ζθνπό λα επεθηείλεη ηε δώλε 

επαθήο ηνπ κε ηηο κάδεο. ε πεξηόδνπο όπνπ ππνρσξνύλ νη επαλαζηαηηθέο δηαζέζεηο ησλ καδώλ ε 

θίλεζε "λα θέξνπκε ην θόκκα πξνο ηηο κάδεο", όπσο νξηζκέλνη ηελ νλνκάδνπλ, πνιύ ζπρλά 

ηζνδπλακεί κε ηελ αιιαγή ηεο ίδηαο ηεο θύζεο ηνπ θόκκαηνο, αθαηξώληαο, κε ηνλ ηξόπν απηό, ηηο 

ίδηεο ηηο ηδηόηεηέο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα γίλεη έλαο θαηαιύηεο ηθαλόο λα επεξεάδεη ηηο κάδεο ώζηε 

απηέο λα αξρίζνπλ λα θηλνύληαη θαη πάιη πξνο ηα εκπξόο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ αθξηβή ραξαθηήξα ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

αληινύληαη από ηε ζεσξία θαη ηελ ηζηνξηθή πείξα, κπνξνύλ λα είλαη κνλάρα δηεζλή θαη, κε ηνλ 

ηξόπν απηό, λα απνξξένπλ από δηεζλή θξηηήξηα. Δθόζνλ ηα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα ζεκειηώλνληαη 

ζηαζεξά πάλσ ζε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα, ηόηε ε νξγαλσηηθή ηνπο θπζηνγλσκία πξέπεη λα 

ζεσξείηαη εδξαησκέλε θαη πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζειθύνπλ ηηο 

κάδεο θαη λα ηνπο πξνζδίδνπλ όιε ηελ ηαμηθή ηνπο δύλακε εμαξηάηαη από ηελ εκκνλή ηνπο ζε κηα 

απζηεξή πεηζαξρία ζε ό,ηη αθνξά ην πξόγξακκα θαη ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε.  

Σν θνκκνπληζηηθό θόκκα θαηέρεη κηα ζεσξεηηθή ζπλείδεζε πνπ έρεη επηβεβαησζεί από ηηο δηεζλείο 

εκπεηξίεο ηνπ θηλήκαηνο, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα είλαη έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επαλαζηαηηθνύ αγώλα. Υάξε δε ζ' απηό, αθόκε θη αλ νη κάδεο ελ κέξεη ην εγθαηαιείπνπλ θαηά ηε 



δηάξθεηα νξηζκέλσλ θάζεσλ ηνπ βίνπ ηνπ, έρεη ηελ εγγύεζε όηη ε ππνζηήξημή ηνπο ζα επηζηξέςεη 

όηαλ απηέο βξεζνύλ αληηκέησπεο κε επαλαζηαηηθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θακία άιιε ιύζε από απηή πνπ είλαη γξακκέλε ζην πξόγξακκα ηνπ θόκκαηνο. Όηαλ νη απαηηήζεηο 

ηεο επαλαζηαηηθήο δξάζεο απνθαιύπηνπλ ηελ αλάγθε ελόο ζπγθεληξσηηθνύ θαη πεηζαξρεκέλνπ 

νξγάλνπ εγεζίαο, ηόηε ην θνκκνπληζηηθό θόκκα, ηνπ νπνίνπ ε ζύζηαζε ζα έρεη ππαθνύζεη ζε απηέο 

ηηο αξρέο, ζα ηεζεί επηθεθαιήο ησλ καδώλ κέζα ζην θίλεκα.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ επηζπκνύκε λα βγάινπκε είλαη όηη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο βάζε γηα λα θξίλνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ πξέπεη 

λα είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά από κηα εθ ησλ πζηέξσλ εθηίκεζε ηεο αξηζκεηηθήο ηνπο δύλακεο ζε 

ζύγθξηζε κε απηή ησλ άιισλ θνκκάησλ πνπ δηαηείλνληαη όηη εθπξνζσπνύλ ην πξνιεηαξηάην. Σα 

κόλα θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα θξίλνπκε απηήλ ηελ ηθαλόηεηα είλαη νη επαθξηβώο 

πξνζδηνξηζκέλεο βάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θόκκαηνο θαη ε απζηεξή εζσηεξηθή πεηζαξρία 

όισλ ησλ νξγαλσηηθώλ ηνπ ηκεκάησλ θαη όισλ ηνπ ησλ κειώλ. Μόλν κηα ηέηνηα πεηζαξρία κπνξεί 

λα εγγπεζεί ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζελόο γηα ηε κεγαιύηεξε επηηπρία ηεο επαλαζηαηηθήο 

ππόζεζεο. Κάζε άιιε κνξθή παξέκβαζεο ζηε ζύλζεζε ηνπ θόκκαηνο πνπ δελ απνξξέεη ινγηθά από 

ηελ αθξηβή εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ δελ κπνξεί παξά λα νδεγεί ζε απαηειά απνηειέζκαηα θαη 

ζα ζηεξνύζε ην ηαμηθό θόκκα από ηε κέγηζηε επαλαζηαηηθή ηνπ ηζρύ: απηή ε ηζρύο έγθεηηαη 

αθξηβώο ζηε ζεσξεηηθή θαη νξγαλσηηθή ζπλέρεηα νιόθιεξεο ηεο πξνπαγάλδαο θαη ηεο δξάζεο ηνπ, 

ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα "δειώλεη πξνθαηαβνιηθά" πώο ζα εμειηρζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο πάιεο 

ησλ ηάμεσλ θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα παξέρεη ην ίδην ηνλ ηύπν ηεο νξγάλσζεο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο θξίζηκεο θάζεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ απηή ε ζπλέρεηα ράζεθε νξηζηηθά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη ην 

κόλν πξάγκα πνπ απέκεηλε ήηαλ ην μεθίλεκα από ηελ αξρή. Η γέλλεζε ηεο Κνκκνπληζηηθήο 

Γηεζλνύο σο ηζηνξηθή δύλακε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζε κηα εληειώο ζαθή βάζε, πάλσ ζε κηα 

απνθαζηζηηθή επαλαζηαηηθή εκπεηξία θαη ζηηο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο ην πξνιεηαξηαθό θίλεκα 

ζα κπνξνύζε λα αλαδηνξγαλσζεί. Ο πξώηνο όξνο γηα ηελ επαλαζηαηηθή λίθε ηνπ παγθόζκηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ είλαη, θαηά ζπλέπεηα, ε επίηεπμε ηεο νξγαλσηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο Γηεζλνύο, ε 

νπνία ζα κπνξνύζε λα δώζεη ζηηο κάδεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν έλα αίζζεκα απνθαζηζηηθόηεηαο 

θαη βεβαηόηεηαο θαη ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ καδώλ, έρνληαο, 

ηαπηόρξνλα, ηε δπλαηόηεηα λα ηηο πεξηκέλεη, όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην, ώζηε ε εμέιημε ηεο 

θξίζεο λα επηδξάζεη πάλσ ηνπο, δειαδή όηαλ είλαη αλαπόθεπθην απηέο λα πεηξακαηίδνληαη αθόκε 

κε ηηο ύπνπιεο ζπκβνπιέο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηώλ. Γελ ππάξρνπλ θαιύηεξεο ζπληαγέο γηα λα 

μεθύγνπκε από απηή ηελ αλαγθαηόηεηα.  

Σν Γεύηεξν πλέδξην ηεο Σξίηεο Γηεζλνύο θαηαλόεζε απηέο ηηο αλαγθαηόηεηεο. ηελ αξρή κηαο 

λέαο επνρήο πνπ πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ επαλάζηαζε έπξεπε λα θαζηεξσζνύλ ηα ζεκεία 

αθεηεξίαο ηνπ έξγνπ ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο θαη ηεο επαλαζηαηηθήο πξνεηνηκαζίαο. Θα ήηαλ ίζσο 

πξνηηκόηεξν ην πλέδξην, αληί λα αζρνιείηαη κε δηάθνξα ζέκαηα κε ηε ζεηξά πνπ ηα αλαπηύζζνπλ 

νη ζέζεηο – ηα νπνία αζρνινύληαη ηαπηόρξνλα κε ηε ζεσξία θαη ηε ζηξαηεγηθή – λα έρεη 

εγθαζηδξύζεη πξώηα ηε ζεκειηώδε βάζε ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξνγξακκαηηθήο αληίιεςεο ηνπ 

θνκκνπληζκνύ, αθνύ ε νξγάλσζε όισλ ησλ θνκκάησλ πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζε απηήλ πξέπεη 

πξσηίζησο λα ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνρή απηώλ ησλ ζέζεσλ. Σν πλέδξην, ζηε ζπλέρεηα, ζα 

δηαηύπσλε ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο δξάζεο ηνπο νπνίνπο όια ηα κέιε πξέπεη λα ηεξνύλ απζηεξά γηα 

ην ζπλδηθαιηζηηθό, ην αγξνηηθό θαη ην απνηθηαθό δήηεκα θαη νύησ θαζεμήο. Με όια απηά, σζηόζν, 

αζρνιείηαη ην ζώκα ησλ απνθάζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ από ην Γεύηεξν πλέδξην θαη ζπλνςίδνληαη 

έμνρα ζηηο ζέζεηο γηα ηνπο όξνπο πξνζρώξεζεο ησλ θνκκάησλ.  

Σν νπζηώδεο είλαη λα ζεσξεζεί ε εθαξκνγή ησλ όξσλ πξνζρώξεζεο σο αξρηθή ζπζηαηηθή θαη 

νξγαλσηηθή πξάμε ηεο Γηεζλνύο, δειαδή σο κηα ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα εθπιεξώλεηαη άπαμ θαη 

δηα παληόο πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ όιεο νη νξγαλσκέλεο ή νη νξγαλώζηκεο δπλάκεηο από ην ράνο ζην 

νπνίν έρεη πεξηέιζεη ην πξνιεηαξηαθό θίλεκα θαη λα νξγαλσζνύλ απηέο νη δπλάκεηο κέζα ζηε λέα 

Γηεζλή.  



Όια ηα βήκαηα πξέπεη λα γίλνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ην 

δηεζλέο θίλεκα κε βάζε απηέο ηηο ππνρξεσηηθέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Γηόηη, όπσο είπακε 

πξνεγνπκέλσο, ε κεγάιε δύλακε πνπ πξέπεη λα θαζνδεγεί ηε Γηεζλή σο πξνο ην θαζήθνλ ηεο λα 

πξνσζήζεη ηηο επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο είλαη ε θαηάδεημε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο 

ηεο πξνο έλαλ αθξηβή ζθνπό, πνπ κηα κέξα ζα θαλεί θαζαξά κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ καδώλ, 

ζπζπεηξώλνληάο ηεο γύξσ από ην πξσηνπόξν θόκκα θαη παξέρνληαο ηεο ηηο θαιύηεξεο πηζαλόηεηεο 

λίθεο ηεο επαλάζηαζεο.  

Δάλ, σο απνηέιεζκα απηήο ηεο αξρηθήο – αλ θαη νξγαλσηηθά απνθαζηζηηθήο – ζπζηεκαηνπνίεζεο 

ηνπ θηλήκαηνο, ηα θόκκαηα ζε νξηζκέλεο ρώξεο έρνπλ έλαλ, θαηά ηα θαηλόκελα, κηθξό αξηζκό 

κειώλ, ηόηε κπνξεί λα είλαη πνιύ ρξήζηκν λα κειεηήζνπκε ηηο αηηίεο ελόο ηέηνηνπ θαηλνκέλνπ. 

Παξ' όια απηά, ζα ήηαλ παξάινγν λα ηξνπνπνηεζνύλ νη θαζηεξσκέλεο νξγαλσηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε εθαξκνγή ηνπο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε θαιύηεξσλ αξηζκεηηθώλ 

ζρέζεσλ ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο κε ηηο κάδεο ή κε άιια θόκκαηα. Απηό δελ ζα κπνξνύζε 

παξά λα θαηαζηξέςεη όιε ηε δνπιεηά πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν ηεο νξγάλσζεο, ζα 

ηελ θαζηζηνύζε άρξεζηε θαη ζα θαζηζηνύζε αλαγθαίν λα μεθηλήζνπκε ην έξγν ηεο πξνπαξαζθεπήο 

μαλά από ηελ αξρή, κε ηνλ επηπξόζζεην θίλδπλν πνιιώλ άιισλ μεθηλεκάησλ. Έηζη, απηή ε κέζνδνο 

δελ ζα θαηέιεγε παξά ζηελ απώιεηα θαη όρη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ.  

Απηό ηζρύεη αθόκε πεξηζζόηεξν αλ αλαινγηζηνύκε ηηο δηεζλείο ζπλέπεηεο απηήο ηεο κεζόδνπ. Σν λα 

θαηαζηήζνπκε αλαθιεηνύο ηνπο νξγαλσηηθνύο θαλόλεο θαη ην λα δεκηνπξγήζνπκε σο 

πξνεγνύκελν ηελ απνδνρή ηεο "αλαζύλζεζεο" θνκκάησλ – ζάκπσο ην θόκκα είλαη ζαλ έλα άγαικα 

πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαπιαζηεί αθνύ δελ πήγε θαιά ηελ πξώηε θνξά – ζα αθαηξνύζε θάζε θύξνο 

από ηνπο "όξνπο" πνπ ε Γηεζλήο έζεζε ζηα θόκκαηα θαη ζηα άηνκα πνπ ζα ήζειαλ λα 

πξνζρσξήζνπλ ζε απηήλ. Απηό, επίζεο, ζα αλέβαιε επ' αόξηζηνλ ηε ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

επηηειείνπ ηνπ επαλαζηαηηθνύ ζηξαηνύ, αθνύ λένη αμησκαηηθνί ζα κπνξνύζαλ ζπλερώο λα 

θηινδνμνύλ λα πξνζρσξήζνπλ "δηαηεξώληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ βαζκνύ ηνπο".  

πλεπώο, δελ είλαη απαξαίηεην λα είκαζηε ππέξ ησλ κεγάισλ ή ησλ κηθξώλ θνκκάησλ· δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζπληζηνύκε λα αληηζηξαθεί ν πξνζαλαηνιηζκόο νξηζκέλσλ θνκκάησλ, ππό ην 

πξόζρεκα όηη απηά δελ είλαη "καδηθά θόκκαηα". Απελαληίαο, πξέπεη λα απαηηνύκε όια ηα 

θνκκνπληζηηθά θόκκαηα λα βαζίδνληαη ζε νξζέο νξγαλσηηθέο, πξνγξακκαηηθέο θαη ηαθηηθέο 

ληηξεθηίβεο νη νπνίεο απνθξπζηαιιώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαιύηεξσλ εκπεηξηώλ ηνπ 

επαλαζηαηηθνύ αγώλα ζε δηεζλή θιίκαθα.  

Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα – παξ' όιν πνπ είλαη δύζθνιν λα θαηαζηεί πξόδειν ρσξίο καθξέο 

εθηηκήζεηο θαη αλαθνξέο γεγνλόησλ παξκέλσλ από ηε δσή ηνπ πξνιεηαξηαθνύ θηλήκαηνο – δελ 

πξνέξρνληαη από κηα αθεξεκέλε θαη άγνλε επηζπκία λα έρνπκε αγλά, ηέιεηα θαη νξζόδνμα 

θόκκαηα. Αληηζέησο, πξνέξρνληαη από ηελ επηζπκία λα εθπιεξσζνύλ ηα επαλαζηαηηθά θαζήθνληα 

ηνπ ηαμηθνύ θόκκαηνο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό θαη ζίγνπξν ηξόπν.  

Σν θόκκα δελ ζα εμαζθαιίζεη πνηέ ηελ ππνζηήξημε ησλ καδώλ, νη κάδεο δελ ζα βξνπλ πνηέ έλαλ 

ζίγνπξν ππεξαζπηζηή ηεο ηαμηθήο ηνπο ζπλείδεζεο θαη ηεο δύλακήο ηνπο παξά όηαλ νη παιαηόηεξεο 

ελέξγεηεο ηνπ θόκκαηνο έρνπλ δείμεη ηε ζπλέρεηα ηεο θίλεζήο ηνπ πξνο ηνπο επαλαζηαηηθνύο 

ζθνπνύο, αθόκε θαη ρσξίο ηηο κάδεο ή ελαληίνλ ηνπο ζε νξηζκέλεο κε επλντθέο ζηηγκέο. Η 

ππνζηήξημε ησλ καδώλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κνλάρα από έναν αγώλα θαηά ησλ νπνξηνπληζηώλ 

εγεηώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη όπνπ κε-θνκκνπληζηηθά θόκκαηα εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ επηξξνή ζηηο 

κάδεο, νη κάδεο πξέπεη λα θεξδεζνύλ κε ηε δηάιπζε ηνπ νξγαλσηηθνύ ηζηνύ απηώλ ησλ θνκκάησλ 

θαη κε ηελ απνξξόθεζε ησλ πξνιεηαξηαθώλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηε ζηαζεξή θαη ζαθώο θαζνξηζκέλε 

νξγάλσζε ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο. Απηή είλαη ε κόλε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα δώζεη 

ρξήζηκεο ιύζεηο θαη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πξαθηηθή επηηπρία.  

 Αληηζηνηρεί αθξηβώο ζηηο ζέζεηο ηνπ Μαξμ θαη ηνπ Έλγθειο απέλαληη ζην δηαθσλώλ θίλεκα ησλ 

ιαζζαιηθώλ.  

Γη' απηό ε Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε άθξα δπζπηζηία όιεο ηηο νκάδεο θαη 



ηα άηνκα πνπ έξρνληαη πξνο απηήλ κε ζεσξεηηθέο θαη ηαθηηθέο επηθπιάμεηο. Πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε όηη απηή ε δπζπηζηία δελ κπνξεί λα είλαη απολύτως νκνηνγελήο ζε δηεζλή θιίκαθα 

θαη όηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νξηζκέλεο εηδηθέο ζπλζήθεο ζε ρώξεο όπνπ κόλν 

πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο κπνξνύλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ρώξν ηνπ 

θνκκνπληζκνύ. Παξακέλεη αιεζηλό, σζηόζν, όηη δελ ζα πξέπεη λα δνζεί ζην αξηζκεηηθό κέγεζνο 

ηνπ θόκκαηνο όηαλ ην δήηεκα είλαη αλ νη όξνη πξνζρώξεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην επηεηθείο ή πην 

απζηεξνί γηα άηνκα ή, αθόκε πην εύινγα, γηα νκάδεο πνπ έρνπλ θεξδεζεί κε έλαλ ηξόπν 

πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ειιηπή ζηηο ζέζεηο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο Γηεζλνύο. Η απόθηεζε απηώλ ησλ 

ζηνηρείσλ δελ ζα ήηαλ κηα απόθηεζε ζεηηθώλ δπλάκεσλ. Αληί λα καο θέξεη λέεο κάδεο ζα κπνξνύζε 

λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ μεθάζαξε δηαδηθαζία θαηάθηεζήο ηνπο ζηελ ππόζεζε ηνπ θόκκαηνο. 

Αζθαιώο, πξέπεη λα επηζπκνύκε απηή ε δηαδηθαζία λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε, αιιά απηό 

δελ πξέπεη λα καο παξαθηλεί ζε απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ, αληηζέησο, λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηελ ηειηθή, ζηαζεξή θαη νξηζηηθή επηηπρία.  

Δίλαη απαξαίηεην λα ελζσκαηώζνπκε νξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ ζηαζεξά απνδεηρζεί όηη 

είλαη πνιύ απνδνηηθά ζηηο ηαθηηθέο ηεο Γηεζλνύο κέζα ζηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ππαγνξεύνπλ ηελ 

εθαξκνγή απηώλ ησλ ηαθηηθώλ θαη κέζα ζηα ζύλζεηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ επί ηνπ 

πξαθηένπ. Απηά είλαη: α) κηα απνιύησο αζπκβίβαζηε ζηάζε έλαληη ησλ άιισλ θνκκάησλ, αθόκε 

θαη ζε απηά πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζε 'κάο, έρνληαο θαηά λνπλ ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο, πέξα από 

άκεζεο επηζπκίεο λα επηηαρύλνπκε ηελ εμέιημε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ, β) ηελ πεηζαξρία πνπ 

απαηηείηαη από ηα κέιε, ιακβάλνληαο ππ' όςηλ όρη κόλν ηε ζεκεξηλή ηήξεζε απηήο ηεο πεηζαξρίαο, 

αιιά επίζεο ηηο πξνεγνύκελεο πξάμεηο ηνπο, κε ηε κέγηζηε δπζπηζηία όζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο 

ηνπο κεηαζηξνθέο, γ) ηελ εμέηαζε ηεο ππεπζπλόηεηαο αηόκσλ θαη νκάδσλ ζην παξειζόλ, αληί γηα 

ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζηνλ θνκκνπληζηηθό ζηξαηό ή λα ηνλ 

εγθαηαιείςνπλ όπνηε ηνπο αξέζεη. Απηά, αθόκε θη αλ κπνξεί λα θαίλεηαη όηη γηα ηελ ώξα 

πεξηνξίδνπλ ην θόκκα ζε έλαλ ζηελό θύθιν, δελ απνηεινύλ κηα ζεσξεηηθή πνιπηέιεηα αιιά, 

απελαληίαο, κηα ηαθηηθή κέζνδν πνπ δηαζθαιίδεη πνιύ θαιά ην κέιινλ.  

Αλαξίζκεηα παξαδείγκαηα ζα θαηαδείθλπαλ όηη απηνί νη όςηκνη επαλαζηάηεο είλαη αθαηάιιεινη θαη 

άρξεζηνη γηα ηηο γξακκέο καο. Μόιηο ερζέο αθνινπζνύζαλ ξεθνξκηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό, επεηδή 

απηόο ππαγνξεπόηαλ από ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηόδνπ θαη ζήκεξα θαηαιήγνπλ λα 

αθνινπζνύλ ηηο βαζηθέο θνκκνπληζηηθέο θαηεπζύλζεηο, επεηδή είλαη επεξεαζκέλνη από ηηο ζπρλά 

πνιύ αηζηόδνμεο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ην επηθείκελν ηεο επαλάζηαζεο. Κάζε λέα κεηαζηξνθή ηεο 

θαηάζηαζεο – θαη ζε έλαλ πόιεκν πνηνο κπνξεί λα πεη πόζεο πξόνδνη θαη πόζεο ππνρσξήζεηο ζα 

ζεκεησζνύλ πξηλ από ηελ ηειηθή λίθε – ζα ήηαλ αξθεηή γηα λα ηνπο θάλεη λα επηζηξέςνπλ ζηνλ 

παιηό ηνπο νπνξηνπληζκό, ζέηνληαο, ηαπηόρξνλα, ζε θίλδπλν ην πεξηερόκελν ηεο νξγάλσζήο καο.  

Σν δηεζλέο θνκκνπληζηηθό θίλεκα δελ πξέπεη λα απνηειείηαη κνλάρα απ' όζνπο είλαη ζηαζεξά 

πεπεηζκέλνη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο επαλάζηαζεο θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αγσληζηνύλ κε ην 

θόζηνο νπνηαζδήπνηε ζπζίαο, αιιά επίζεο θαη απ' όζνπο είλαη απνθαζηζκέλνη λα δξάζνπλ ζην 

επαλαζηαηηθό πεδίν αθόκε θη όηαλ νη δπζθνιίεο ηνπ αγώλα απνθαιύπηνπλ όηη είλαη δπζθνιόηεξν 

λα επηηύρνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο πνιύ πεξηζζόηεξν απ' όζν είραλ πηζηέςεη.  

Σε ζηηγκή ηεο έληνλεο επαλαζηαηηθήο θξίζεο ζα δξάζνπκε πάλσ ζηε ζηαζεξή βάζε ηεο δηεζλνύο 

καο νξγάλσζεο, ζπζπεηξώλνληαο γύξσ καο ηα ζηνηρεία πνπ ζήκεξα είλαη αθόκε δηζηαθηηθά θαη ζα 

ππεξηζρύζνπκε ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθώλ θνκκάησλ όισλ ησλ απνρξώζεσλ.  

Αλ νη επαλαζηαηηθέο πηζαλόηεηεο είλαη ιηγόηεξν άκεζεο δελ ζα δηαηξέμνπκε ηνλ θίλδπλν, νύηε γηα 

κηα ζηηγκή, λα απνθιίλνπκε από ην ππνκνλεηηθό καο έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα λα 

ππαλαρσξήζνπκε ζηελ επίιπζε άκεζσλ πξνβιεκάησλ, πξάγκα πνπ ζα κπνξνύζε λα σθειήζεη 

κνλάρα ηελ αζηηθή ηάμε.  

* * * 

Μηα άιιε πιεπξά ησλ ηαθηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ηα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα πξέπεη λα επηιύζνπλ 

είλαη ε επηινγή ηεο ζηηγκήο θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα γίλνπλ νη εθθιήζεηο γηα δξάζε, είηε πξόθεηηαη 



γηα κηα δεπηεξεύνπζα δξάζε είηε γηα ηελ ηειηθή.  

Γη' απηό ζπδεηείηαη ζήκεξα κε πάζνο ε "επηζεηηθή ηαθηηθή" ησλ θνκκνπληζηηθώλ θνκκάησλ, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ καρεηώλ ηνπ θόκκαηνο θαη ησλ ζηελά 

ζπκπαζνύλησλ νύησο ώζηε κε ηε δηεμαγσγή ησλ απαξαίηεησλ ειηγκώλ απηνί λα απνδπζνύλ ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή ζε επηζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνύλ λα μεζεθώζνπλ ηηο κάδεο ζε γεληθή 

θηλεηνπνίεζε ή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεακαηηθώλ ελεξγεηώλ σο απάληεζε ζηελ επίζεζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο.  

ην δήηεκα απηό επίζεο ππάξρνπλ γεληθά δύν αληηηηζέκελεο ζέζεηο πνπ πηζαλόλ θαλέλαο 

θνκκνπληζηήο δελ ζα ππνζηήξηδε.  

Καλέλαο θνκκνπληζηήο δελ κπνξεί λα έρεη επηθπιάμεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έλνπισλ 

ελεξγεηώλ, αληηπνίλσλ, αθόκε θαη γηα ηελ άζθεζε ηξνκνθξαηίαο, ή λα αξλείηαη όηη απηέο νη 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο απαηηνύλ πεηζαξρία θαη νξγάλσζε, πξέπεη λα δηεπζύλνληαη από ην 

θνκκνπληζηηθό θόκκα. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ζεσξνύκε παηδηάζηηθε ηελ αληίιεςε όηη ε ρξήζε βίαο 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε έλνπισλ ελεξγεηώλ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε "Μεγάιε Μέξα", 

όηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ηειηθόο αγώλαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο. Μέζα ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηεο επαλαζηαηηθήο εμέιημεο νη αηκαηεξέο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ 

θαη ηεο αζηηθήο ηάμεο είλαη αλαπόθεπθηεο πξηλ από ηνλ ηειηθό αγώλα θαη κπνξνύλ λα πξνέξρνληαη 

όρη κόλν από απνηπρεκέλεο απόπεηξεο εμέγεξζεο από κέξνπο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, αιιά επίζεο θαη 

από ηηο αλαπόθεπθηεο, επί κέξνπο θαη παξνδηθέο ζπγθξνύζεηο αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ππεξάζπηζεο 

ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη νκάδεο πξνιεηάξησλ πνπ εμσζνύληαη λα μεζεθσζνύλ έλνπια ή κεηαμύ 

νκάδσλ αζηηθώλ "ιεπθνθξνπξώλ" θαη εξγαηώλ ηνπο νπνίνπο πξνθάιεζαλ θαη ζηνπο νπνίνπο 

επηηέζεθαλ. Γελ είλαη ζσζηό λα ιέγεηαη όηη ηα θνκκνπληζηηθά θόκκαηα πξέπεη λα απνθεξύηηνπλ 

όιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο θαη λα δηαηεξνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ ηειηθή ζηηγκή, επεηδή όινη νη 

αγώλεο ρξεηάδνληαη κηα πξνεηνηκαζία θαη κηα πεξίνδν εθπαίδεπζεο, θαη κε απηέο ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ε επαλαζηαηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θόκκαηνο λα θαζνδεγεί θαη λα 

νξγαλώλεη ηηο κάδεο πξέπεη λα αξρίζεη λα ζθπξειαηείηαη θαη λα δνθηκάδεηαη.  

Θα ήηαλ ιάζνο, σζηόζν, λα ζπκπεξάλνπκε από όιεο απηέο ηηο πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο όηη ε 

δξάζε ηνπ πνιηηηθνύ ηαμηθνύ θόκκαηνο είλαη απιώο θαη κόλν απηή ελόο γεληθνύ επηηειείνπ ην 

νπνίν ζα κπνξνύζε απιώο λα απνθαζίδεη θαηά βνύιεζε γηα ηελ θίλεζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαη 

ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Θα ήηαλ δε κηα θαληαζηηθή πξννπηηθή από άπνςε ηαθηηθήο λα πηζηεύνπκε 

όηη ην θόκκα, έρνληαο δεκηνπξγήζεη κηα ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ζα κπνξνύζε λα εμαπνιύζεη κηα 

επίζεζε ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή όηαλ απηό ζα έθξηλε όηη ε δύλακή ηνπ είλαη αξθεηή γηα λα ληθήζεη 

ηηο δπλάκεηο ππεξάζπηζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο.  

Η επηζεηηθή δξάζε ηνπ θόκκαηνο είλαη λνεηή κνλάρα όηαλ ε πξαγκαηηθόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο σζεί ηηο κάδεο ζε θίλεζε κε ζθνπό ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επξύηεξε θιίκαθα ησλ ζπλζεθώλ δσήο ηνπο. Απηό ην θίλεκα πξνθαιεί 

κηα αλαηαξαρή ε νπνία κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα αιεζηλά επαλαζηαηηθή θαηεύζπλζε κνλάρα ππό 

ηνλ όξν όηη ην θόκκα παξεκβαίλεη θαζνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνπο γεληθνύ ηνπ ζηόρνπο θαη 

νξγαλώλνληαο νξζνινγηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ νξγάλσζε ηεο δξάζεο ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηερληθήο. Δίλαη βέβαην όηη ε επαλαζηαηηθή 

πξνεηνηκαζία ηνπ θόκκαηνο κπνξεί λα αξρίζεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο αθόκε 

θαη ζε επί κέξνπο θηλήκαηα ησλ καδώλ. Έηζη, ηα αληίπνηλα απέλαληη ζηε ιεπθή ηξνκνθξαηία – πνπ 

απνζθνπεί ζην λα δώζεη ζην πξνιεηαξηάην ην αίζζεκα ηνπ όηη είλαη απνθαζηζηηθά πην αδύλακν 

από ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη λα ην θάλεη λα εγθαηαιείςεη ηελ επαλαζηαηηθή πξνεηνηκαζία – είλαη 

έλα απνιύησο απαξαίηεην ηαθηηθό κέζν.  

Ωζηόζν, ζα ήηαλ έλα αθόκε βνινληαξηζηηθό ιάζνο – ην νπνίν δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα έρεη 

θακία ζέζε ζηηο κεζόδνπο ηεο καξμηζηηθήο Γηεζλνύο – λα πηζηεύνπκε όηη ρξεζηκνπνηώληαο ηέηνηεο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, αθόκε θη αλ απηέο κπνξεί λα είλαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλεο ζε επξεία 

θιίκαθα, είλαη δπλαηόλ λα κεηαβάιινπκε ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνθαιέζνπκε ηελ έλαξμε ελόο 

γεληθνύ επαλαζηαηηθνύ αγώλα ελ κέζσ κηαο πεξηόδνπ ζηαζηκόηεηαο.  



Γελ κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη νύηε θόκκαηα νύηε επαλαζηάζεηο. Μπνξεί θαλείο λα 

θαζνδεγήζεη ηα θόκκαηα θαη ηηο επαλαζηάζεηο, ζπλελώλνληαο νιόθιεξε ηε ρξήζηκε δηεζλή 

επαλαζηαηηθή πείξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηηο κέγηζηεο δπλαηέο πηζαλόηεηεο λίθεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ 

ζηε κάρε πνπ είλαη ε αλαπόθεπθηε έθβαζε ηεο ηζηνξηθήο επνρήο ζηελ νπνία δνύκε. Απηό καο 

θαίλεηαη όηη είλαη ην αλαγθαίν ζπκπέξαζκα.  

Σα ζεκειηώδε θξηηήξηα πνπ θαηεπζύλνπλ ηε δξάζε ησλ καδώλ εθθξάδνληαη κε ηνπο νξγαλσηηθνύο 

θαη ηαθηηθνύο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα θαζνξίζεη νξηζηηθά ε Γηεζλήο γηα όια ηα θόκκαηα-κέιε. 

Όκσο, απηά ηα θξηηήξηα δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηνλ βαζκό πνπ αλαδηακνξθώλνπλ ηα 

θόκκαηα κε ηελ ςεπδαίζζεζε όηη εάλ ηνπο δνζνύλ όιεο νη δηαζηάζεηο θαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ηθαλά λα εγγπεζνύλ ηελ επηηπρία ηεο επαλάζηαζεο. Πξέπεη, αληηζέησο, απηά λα εκπλένληαη 

από ηε καξμηζηηθή δηαιεθηηθή θαη λα βαζίδνληαη, αθελόο, πάλσ απ' όια, ζηελ πξνγξακκαηηθή 

ζαθήλεηα θαη νκνηνγέλεηα θαη, αθεηέξνπ, ζηε ζπγθεληξσηηθή ηαθηηθή πεηζαξρία, από ηελ άιιε.  

Τπάξρνπλ, θαηά ηε γλώκε καο, δύν "νπνξηνπληζηηθέο" παξεθθιίζεηο από ηνλ νξζό δξόκν. Η πξώηε 

ζπλίζηαηαη ζηε ζπλαγσγή ηεο θύζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θόκκαηνο βάζεη ηνπ εάλ είλαη 

δπλαηή, ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, ε αλαζύληαμε πνιπάξηζκσλ δπλάκεσλ. Απηό ηζνδπλακεί κε 

ην λα ππαγνξεύνληαη νη νξγαλσηηθνί θαλόλεο ηνπ θόκκαηνο από θαηαζηάζεηο θαη λα ηνπ 

πξνζδίδνπλ έμσζελ κηα ζύζηαζε δηαθνξεηηθή από απηή πνπ έρεη επηηύρεη κέζα ζε κηα νξηζκέλε 

θαηάζηαζε. Η δεύηεξε παξέθθιηζε ζπλίζηαηαη ζηελ πίζηε όηη έλα θόκκα, εθόζνλ είλαη αξηζκεηηθά 

κεγάιν θαη έρεη επηηύρεη κηα ζηξαηησηηθή πξνεηνηκαζία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη επαλαζηαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δίλνληαο κηα δηαηαγή γηα επίζεζε. Απηό ηζνδπλακεί κε ηνλ ηζρπξηζκό όηη νη ηζηνξηθέο 

θαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από ηε βνύιεζε ηνπ θόκκαηνο.  

Αζρέησο ηνπ πνηα παξέθθιηζε ζα έπξεπε λα νλνκάδεηαη "δεμηά" ή "αξηζηεξή" ην βέβαηνλ είλαη όηη 

ακθόηεξεο πόξξσ απέρνπλ από ηε καξμηζηηθή ζεώξεζε. Η πξώηε παξέθθιηζε αξλείηαη ό,ηη κπνξεί 

θαη πξέπεη λα είλαη ε λόκηκε επέκβαζε ηνπ δηεζλνύο θηλήκαηνο κε έλα ζπζηαηηθό ζώκα 

νξγαλσηηθώλ θαη ηαθηηθώλ θαλόλσλ· αξλείηαη όηη ν βαζκόο επηξξνήο – πνπ απνξξέεη από κηα ζαθή 

ζπλείδεζε θαη από ηελ ηζηνξηθή πείξα – όηη ε βνύιεζή καο κπνξεί θαη πξέπεη λα αζθείηαη πάλσ 

ζηελ εμέιημε ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο. Η δεύηεξε παξέθθιηζε απνδίδεη κηα ππεξβνιηθή θαη 

εμσπξαγκαηηθή ζεκαζία ζηε βνύιεζε ησλ κεηνςεθηώλ, ε νπνία θαηαιήγεη ζηνλ θίλδπλν λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ήηηεο.  

Οη επαλαζηάηεο θνκκνπληζηέο πξέπεη, αληηζέησο, λα είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ςεζεί ζπιινγηθά από 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ αγώλα θαηά ηνπ εθθπιηζκνύ ηνπ πξνιεηαξηαθνύ θηλήκαηνο, απηνί πνπ ζηαζεξά 

πηζηεύνπλ ζηελ επαλάζηαζε θαη πνπ ηελ επηζπκνύλ ζθνδξά, αιιά όρη ζαλ θάπνηνλ πνπ ζα πεξίκελε 

ηελ εμόθιεζε κηαο ζπλαιιαγκαηηθήο θαη ζα έπεθηε ζε απόγλσζε θαη απνζάξξπλζε αλ ε πξνζεζκία 

θαζπζηεξεί έζησ θαη κία κνλάρα κέξα.  

 

  

 


