
 

KOMMA KAI TAΞΗ 

(“Party and Class”, April 1922) 

 

Σηηο "Θέζεηο γηα ηνλ ξφιν ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ πξνιεηαξηαθή επαλάζηαζε", πνπ 

εγθξίζεθαλ απφ ην Δεχηεξν Σπλέδξην ηεο Κνκκνπληζηηθήο Δηεζλνχο είλαη γλήζηα θαη βαζηά 

ξηδσκέλεο ζηε καξμηζηηθή δηδαζθαιία. Οη ζέζεηο απηέο παίξλνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

κόμμαηορ θαη ηάξηρ σο ζεκείν αθεηεξίαο θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ην ηαμηθφ θφκκα δελ κπνξεί πνηέ 

λα πεξηιακβάλεη κέζα ζηηο γξακκέο ηνπ νιφθιεξε ηελ ηάμε, παξά κφλν ένα μέπορ ηεο ίδηαο ηεο 

ηάμεο, πνηέ ην ζχλνιφ ηεο θαη ίζσο νχηε θαλ ηελ πιεηνςεθία ηεο.  

Απηή ε πξνθαλήο αιήζεηα ζα είρε ππνγξακκηζηεί αθφκε θαιχηεξα, αλ είρε ηνληζηεί φηη δελ κπνξεί 

θαλείο νχηε θαλ λα θάλεη ιφγν γηα κηα ηάξη, εθηφο θη αλ έρεη εκθαληζηεί κηα κεηνςεθία απηήο ηεο 

ηάμεο πνπ ηείλεη λα νξγαλσζεί ζε πνιηηηθφ θφκκα.  

Τη είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα θνηλσληθή ηάξη ζχκθσλα κε ηε δηθή καο θξηηηθή κέζνδν; 

Μπνξνχκε κήπσο λα ηελ αλαγλσξίζνπκε κέζσ κηαο θαζαξά αληηθεηκεληθήο εμσηεξηθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ θνηλψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ 

θαη απφ ηηο αλάινγεο ζέζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία; Απηφ δελ ζα ήηαλ 

αξθεηφ. Η κέζνδφο καο δελ ηζνδπλακεί κε κηα απιή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο θνηλσλίαο φπσο απηή 

ππάξρεη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, νχηε απιά ραξάζζεη κηα λνεηή γξακκή δηαηξψληαο φια ηα άηνκα 

πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θνηλσλία ζε δχν νκάδεο, φπσο γίλεηαη ζηηο ζρνιαζηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ 

θπζηνδηθψλ. Η καξμηζηηθή θξηηηθή βιέπεη ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ζηελ θίλεζε ηεο, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο κέζα ζηνλ ρξφλν, θαη ρξεζηκνπνηεί έλα ζεκειησδψο ηζηνξηθφ θαη δηαιεθηηθφ 

θξηηήξην, δειαδή κειεηά ηε ζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ κέζα ζηελ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε ηνπο.  

 Αληί λα παίξλεη έλα ζηηγκηφηππν ηεο θνηλσλίαο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή (φπσο ε παιηά κεηαθπζηθή 

κέζνδνο) θαη θαηφπηλ λα ηελ κειεηά πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ε δηαιεθηηθή κέζνδνο βιέπεη ηελ ηζηνξία 

ζαλ έλα θηικ πνπ μεηπιίγεη ηηο δηαδνρηθέο ηνπ ζθελέο. Πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ ηάξη θαη λα 

ηελ δηαθξίλνπκε κέζα ζηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θίλεζεο.  

Φξεζηκνπνηψληαο ηελ πξψηε κέζνδν ζα ήκαζηαλ ν ζηφρνο ρηιίσλ ελζηάζεσλ απφ θαζαξνχο 

ζηαηηζηηθνιφγνπο θαη δεκνγξάθνπο (πνπ είλαη άλζξσπνη θαηεμνρήλ θνληφθζαικνη), νη νπνίνη ζα 

επαλεμέηαδαλ ηηο δηαηξέζεηο καο θαη ζα παξαηεξνχζαλ φηη δελ ππάξρνπλ δχν ηάμεηο, νχηε θαλ ηξεηο 

ή ηέζζεξηο, αιιά κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δέθα, εθαηφ ή ρίιηεο ηάμεηο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη απφ 

δηαδνρηθέο δηαβαζκίζεηο θαη αθαζφξηζηεο ελδηάκεζεο δψλεο. Με ηε δεχηεξε κέζνδν, φκσο, 

ρξεζηκνπνηνχκε εληειψο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα λα δηαθξίλνπκε απηφλ ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο 

ηζηνξηθήο ηξαγσδίαο, ηελ ηάμε, θαη γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξάζε θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζε εκθαλψο νκνηφκνξθα γλσξίζκαηα, ελ κέζσ ελφο 

πιήζνπο κεηαβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζαλ κηα ςπρξή ζεηξά άςπρσλ δεδνκέλσλ.  

Επνκέλσο, γηα λα πνχκε φηη κηα ηάμε ππάξρεη θαη δξα ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή κέζα ζηελ 

ηζηνξία δελ ζα είλαη αξθεηφ λα γλσξίδνπκε, γηα παξάδεηγκα, πφζνη έκπνξνη ππήξραλ ζην Παξίζη 

ππφ ηνλ Λνπδνβίθν ηνλ 14ν ή ηνλ αξηζκφ ησλ Άγγισλ γαηνθηεκφλσλ ηνλ 18ν αηψλα ή ηνλ αξηζκφ 

ησλ εξγαηψλ ζηε βειγηθή κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. Αληηζέησο, ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπκε κηα νιφθιεξε ηζηνξηθή πεξίνδν ζηηο ινγηθέο καο έξεπλεο· ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνπκε έλα θνηλσληθφ, θαη, ζπλεπψο, πνιηηηθφ, θίλεκα, ην νπνίν ςάρλεη ηνλ δξφκν ηνπ κέζα 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο, ηα ιάζε θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ, θαζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα πνπ παξακέλεη 

θαλεξά πξνζθνιιεκέλν ζην ζχλνιν ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο ζηξψκαηνο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε απφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη απφ ηελ αλάπηπμή ηνπ.  

Απηή είλαη ε κέζνδνο αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Φξήληξηρ Έλγθειο ζε κηα απφ ηηο πξψηεο 



θιαζζηθέο πξαγκαηείεο ηνπ, φπνπ άληιεζε ηελ εμήγεζε κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ θηλεκάησλ απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο αγγιηθήο εξγαηηθήο ηάμεο θαη έηζη απέδεημε ηελ χπαξμε κηαο πάιεο ησλ ηάμεσλ.  

Απηή ε δηαιεθηηθή έλλνηα ηεο ηάμεο κάο επηηξέπεη λα ππεξβνχκε ηηο αδχλακεο ελζηάζεηο ηνπ 

ζηαηηζηηθνιφγνπ. Απηφο δελ έρεη πηα ην δηθαίσκα λα βιέπεη ηηο αληηηηζέκελεο ηάμεηο ζαλ απηέο λα 

είλαη θαζαξά δηαηξεκέλεο επάλσ ζηελ ζθελή ηεο ηζηνξίαο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο ηνπ ρνξνχ πάλσ ζε κηα ζεαηξηθή ζθελή. Δελ κπνξεί λα αλαζθεπάζεη ηα ζπκπεξάζκαηα καο 

επηρεηξεκαηνινγψληαο φηη ζηε δψλε επαθήο ππάξρνπλ απξνζδηφξηζηα ζηξψκαηα δηακέζνπ ησλ 

νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα κηα ψζκσζε κεηαμχ αηφκσλ, επεηδή ην γεγνλφο απηφ δελ κεηαβάιιεη ηελ 

ηζηνξηθή θπζηνγλσκία ησλ ηάμεσλ πνπ αληηπαξαηίζεληαη ε κηα ζηελ άιιε.  

* * * 

Έηζη, ε έλλνηα ηεο ηάμεο δελ καο ππνβάιιεη κηα ζηαηηθή, αιιά, απελαληίαο, κηα δπλακηθή εηθφλα. 

Όηαλ εληνπίδνπκε κηα θνηλσληθή ηάζε ή έλα θίλεκα πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο έλα 

δεδνκέλν ζηφρν, ηφηε κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ χπαξμε κηαο ηάμεο κε ηελ πξαγκαηηθή 

έλλνηα ηεο ιέμεο. Τφηε, φκσο, ην ηαμηθφ θφκκα ππάξρεη, κε έλαλ πξαγκαηηθφ αλ φρη αθφκα κε έλαλ 

επίζεκν ηξφπν.  

Έλα θφκκα δεη φηαλ ππάξρεη κηα ζεσξία θαη κηα κέζνδνο δξάζεο. Έλα θφκκα είλαη έλα ζρνιείν 

πνιηηηθήο ζθέςεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κηα νξγάλσζε αγψλα. Τν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα 

γεγνλφο ηεο ζπλείδεζεο, ελψ ην δεχηεξν είλαη έλα γεγνλφο ηεο βνχιεζεο ή, αθξηβέζηεξα, κηαο 

πξνζπάζεηαο πξνο έλα ηειηθφ ζθνπφ.  

Δίρσο απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά δελ δηαζέηνπκε αθφκα ηνλ νξηζκφ κηαο ηάμεο. Όπσο έρνπκε ήδε 

πεη, απηφο πνπ θαηαγξάθεη ςπρξά δεδνκέλα κπνξεί λα βξεη νκνηφηεηεο ζηηο ζπλζήθεο δσήο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κεγάισλ ζηξσκάησλ, αιιά θαλέλα ζεκάδη δελ δηαθαίλεηαη φζνλ αθνξά 

ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε.  

Μφλν κέζα ζην ηαμηθφ θφκκα κπνξνχκε λα βξνχκε απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζπκππθλσκέλα 

θαη ζπγθεθξηκελνπνηεκέλα. Η ηάμε δηακνξθψλεηαη θαζψο πξνθαινχληαη νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη 

ζρέζεηο απφ ηελ παγίσζε λέσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πνπ αλαπηχζζνληαη, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

απφ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ εθκεραληζκέλσλ εξγνζηαζίσλ ζηα νπνία πξνζιακβάλεηαη θαη 

εθπαηδεχεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ηα ζπκθέξνληα κηαο 

ηέηνηαο ζπιινγηθφηεηαο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα απνθηνχλ ππφζηαζε κε κηα πην επαθξηβή ζπλείδεζε, 

ε νπνία αξρίδεη λα ιακβάλεη κνξθή κέζα ζε κηθξέο νκάδεο απηήο ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Όηαλ ε κάδα 

εμσζείηαη ζηε δξάζε, κφλν απηέο νη πξψηεο νκάδεο κπνξνχλ λα πξνεηδνχλ έλαλ ηειηθφ ζηφρν θαη 

είλαη απηέο πνπ ζηεξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο ππφινηπνπο.  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε ζχγρξνλε πξνιεηαξηαθή ηάμε πξέπεη λα ζπιιακβάλνπκε απηή ηε 

δηαδηθαζία φρη ζε ζρέζε κε κηα επαγγεικαηηθή θαηεγνξία αιιά κε ηελ ηάμε σο ζχλνιν. Τφηε 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ πψο θάλεη βαζκηαία ηελ εκθάληζή ηεο κηα πην ζπγθεθξηκέλε ζπλείδεζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπκθεξφλησλ. Απηή ε ζπλείδεζε, σζηφζν, απνξξέεη απφ κηα ηέηνηα 

πνιππινθφηεηα εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ ψζηε κπνξεί λα επξεζεί κφλν ζε πεξηνξηζκέλεο νκάδεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία επηιεγκέλα απφ θάζε [επαγγεικαηηθή] θαηεγνξία. Πξάγκαηη, κφλν κηα 

πξνσζεκέλε κεηνςεθία κπνξεί λα έρεη κηα θαζαξή δηφξαζε κηαο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ 

ζηξέθεηαη πξνο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε ηελ ηάμε θαη ε νπνία έρεη ζηνλ ππξήλα 

ηεο ην ζρέδην ηεο αιιαγήο νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο.  

Απηέο νη νκάδεο, απηέο νη κεηνςεθίεο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην θφκκα. Όηαλ ν ζρεκαηηζκφο 

ηνπ – ν νπνίνο θπζηθά πνηέ δελ πξνρσξεί ρσξίο δηαθνπέο, θξίζεηο θαη εζσηεξηθέο δηακάρεο – 

θζάζεη ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε κηα ηάμε ελ δξάζεη. Παξφηη ην 

θφκκα πεξηιακβάλεη κφλν ένα ημήμα ηεο ηάμεο, κφλν απηφ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηελ ηάμε ηελ 

ελφηεηα δξάζεο θαη θίλεζεο, επεηδή απηφ ζπγρσλεχεη εθείλα ηα ζηνηρεία, πέξα απφ επαγγεικαηηθά 

θαη ηνπηθά πιαίζηα, ηα νπνία αθοςγκπάζονηαι ηελ ηάμε θαη ηελ εθπξνζσπνχλ.  

Απηφ δηεπθξηλίδεη ην λφεκα απηνχ ηνπ βαζηθνχ γεγνλφηνο: ην θφκκα είλαη κφλν κηα κεξίδα ηεο 



ηάμεο. Απηφο πνπ έρεη κηα ζηαηηθή θαη αθεξεκέλε εηθφλα ηεο θνηλσλίαο θαη βιέπεη ηελ ηάμε ζαλ 

κηα δψλε κε έλα κηθξφ ππξήλα – ην θφκκα – κέζα ζε απηήλ ζα κπνξνχζε εχθνια λα νδεγεζεί ζην 

αθφινπζν ζπκπέξαζκα: αθνχ ην ηκήκα ηεο ηάμεο πνπ παξακέλεη έμσ απφ ην θφκκα είλαη ζρεδφλ 

πάληα ε πιεηνςεθία, απηφ ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξν βάξνο θαη κεγαιχηεξν δίκιο. Εάλ, 

σζηφζν, ζπκεζεί θαλείο πσο ηα άηνκα απηήο ηεο κεγάιεο κάδαο δελ έρνπλ αθφκε νχηε ηαμηθή 

ζπλείδεζε νχηε ηαμηθή βνχιεζε θαη δνπλ γηα ηνπο εγσηζηηθνχο ηνπο ζθνπνχο ή γηα ην επάγγεικα 

ηνπο, γηα ην ρσξηφ ηνπο ή γηα ην έζλνο ηνπο, ηφηε ζα αληηιεθζεί φηη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δξάζε 

ηεο ηάμεο σο ζχλνιν κέζα ζηελ ηζηνξηθή θίλεζε είλαη αλαγθαίν απηή λα δηαζέηεη έλα φξγαλν πνπ 

ηελ εκπλέεη, ηελ ελψλεη θαη ηελ θαζνδεγεί, κε κηα ιέμε: ηελ διοικεί. Τφηε ζα γίλεη αληηιεπηφ φηη ην 

θφκκα είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ππξήλαο ρσξίο ηνλ νπνίν δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα 

ζεσξείηαη ε ππφινηπε κάδα σο κηα θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ.  

Η ηάμε πξνυπνζέηεη ην θφκκα, επεηδή γηα λα ππάξμεη θαη λα δξάζεη κέζα ζηελ ηζηνξία απηή πξέπεη 

λα δηαζέηεη κηα θξηηηθή ζεσξία ηεο ηζηνξίαο θαη έλαλ ζηφρν γηα λα επηηχρεη.  

* * * 

Σχκθσλα κε ηε κφλε πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθή αληίιεςε ε δηεχζπλζε ηεο ηαμηθήο δξάζεο 

αλαηίζεηαη ζην θφκκα. Η ζεσξεηηθή αλάιπζε, καδί κε έλαλ αξηζκφ ηζηνξηθψλ εκπεηξηψλ, κάο 

επηηξέπεη εχθνια λα αλαγάγνπκε ζε κηθξναζηηθή θαη αληεπαλαζηαηηθή ηδενινγία θάζε ηάζε πνπ 

αξλείηαη ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκκαηνο.  

Αλ απηή ε άξλεζε βαζίδεηαη ζε κηα δημοκπαηική άπνςε, ηφηε απηή πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ίδηα 

θξηηηθή πνπ κεηέξρεηαη ν καξμηζκφο γηα λα αλαηξέζεη ηα αγαπεκέλα ηδενινγήκαηα ηνπ αζηηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ.  

Αξθεί λα ζπκεζεί θαλείο φηη αλ ε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ είλαη ην απνηέιεζκα θαη φρη ε 

αηηία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν είλαη αλαγθαζκέλα λα δνπλ θαη λα 

δξνπλ, ηφηε θαηά θαλφλα, πνηέ ηα ζχκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, νη πεηλαζκέλνη θαη νη 

ππνζηηηδφκελνη, δελ ζα κπνξέζνπλ λα πεηζζνχλ απφ κφλνη ηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

αλαηξνπήο ηνπ θαινηατζκέλνπ, ρνξηαζκέλνπ θαη νπιηζκέλνπ κε θάζε κέζν θαη ηζρχ εθκεηαιιεπηή. 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κνλάρα θαη' εμαίξεζηλ. Η αζηηθή εθινγηθή δεκνθξαηία επηδεηεί ηελ 

πξνζθπγή ζηηο κάδεο, γηαηί γλσξίδεη πσο ε απάληεζε ηεο πιεηνςεθίαο ζα είλαη πάληα επλντθή γηα 

ηελ πξνλνκηνχρα ηάμε θαη ζα αλαζέζεη πξφζπκα ζε απηή ηελ ηάμε ην δικαίωμα λα θπβεξλά θαη λα 

δηαησλίδεη ηελ εθκεηάιιεπζε.  

Δελ είλαη ε πξφζζεζε ή ε αθαίξεζε ησλ ςήθσλ ηεο κηθξήο κεηνςεθίαο ησλ αζηψλ ψηθοθόπων πνπ 

ζα άιιαδε ηε ζρέζε. Η αζηηθή ηάμε θπβεξλά δηα ηεο πιεηνςεθίαο, φρη κφλν φισλ ησλ πολιηών 

αιιά επίζεο θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαηψλ.  

Καηά ζπλέπεηα, αλ ην θφκκα θαινχζε νιφθιεξε ηελ πξνιεηαξηαθή κάδα λα θξίλεη ηηο δξάζεηο θαη 

ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηηο νπνίεο κφλν ην ίδην έρεη ηελ επζχλε, ζα βξηζθφηαλ δέζκην κηαο 

εηπκεγνξίαο πνπ ζρεδφλ ζίγνπξα ζα ήηαλ επλντθή γηα ηελ αζηηθή ηάμε. Η εηπκεγνξία απηή ζα ήηαλ 

πάληα ιηγφηεξν δηαθσηηζκέλε, ιηγφηεξν πξνσζεκέλε, ιηγφηεξν επαλαζηαηηθή θαη, πάλσ απ' φια, 

ιηγφηεξν ππαγνξεπκέλε απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ αιεζηλνχ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο ησλ εξγαηψλ θαη 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνπιή πνπ πξνέξρεηαη 

κνλαρά απφ ηηο γξακκέο ηνπ νξγαλσκέλνπ θφκκαηνο.  

Η αληίιεςε πνπ ππνζηεξίδεη ην δικαίωμα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ λα δηεπζχλεη ηε δηθή ηνπ ηαμηθή 

δξάζε είλαη κνλάρα κηα αθαίξεζε πνπ ζηεξείηαη καξμηζηηθνχ λνήκαηνο. Απηή ελέρεη ηελ επηζπκία 

λα νδεγήζεη ην επαλαζηαηηθφ θφκκα ζην λα δηεπξπλζεί πεξηιακβάλνληαο ιηγφηεξν ψξηκα 

ζηξψκαηα, αθνχ, θαζψο απηφ ζα ζπκβαίλεη ζηαδηαθά, νη θαηαιεθηηθέο απνθάζεηο ζα πξνζεγγίδνπλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο αζηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο αληηιήςεηο.  

Αλ ςάρλακε γηα απνδείμεηο, φρη κνλαρά δηακέζνπ ηεο ζεσξεηηθήο έξεπλαο αιιά επίζεο θαη ζηηο 

εκπεηξίεο πνπ καο έρεη δψζεη ε ηζηνξία, ε ζπγθνκηδή καο ζα ήηαλ άθζνλε. Αο ζπκεζνχκε φηη 

απνηειεί ηππηθφ αζηηθφ θιηζέ λα αληηηάζζεηαη ε θαιή "θνηλή ινγηθή" ησλ καδψλ ζηηο "θαθέο 



πξάμεηο" κηαο κηθξήο "κεηνςεθίαο ππνθηλεηψλ", φπσο επίζεο θαη ε πξνζπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ 

δηαζέζεσλ πξνο ηνπο εξγάηεο, ε νπνία ηξέθεη, ηαπηφρξνλα, ην ζθνδξφηεξν κίζνο απέλαληη ζην 

θφκκα, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ηνπο κέζν γηα λα κπνξέζνπλ λα πιήμνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εθκεηαιιεπηψλ. Τα δεμηά ξεχκαηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ε ζνζηαιδεκνθξαηηθή ζρνιή, πνπ νη 

αληηδξαζηηθέο ηεο αξρέο έρνπλ θαηαδεηρζεί μεθάζαξα απφ ηελ ηζηνξία, αληηηάζζεη ζπλερψο ηηο 

κάδεο ζην θφκκα θαη παξηζηάλεη φηη είλαη ηθαλή λα βξεη ηε βνχιεζε ηεο ηάμεο κέζσ ηεο 

δηαβνχιεπζεο ζε κηα επξχηεξε θιίκαθα απφ ηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα ηνπ θφκκαηνο. Όηαλ δελ 

κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ην θφκκα πέξα απφ θάζε φξην ζεσξίαο θαη πεηζαξρίαο ζηε δξάζε, 

πξνζπαζνχλ λα θαζηεξψζνπλ ηελ αληίιεςε φηη ηα θχξηα φξγαλά ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ 

έρνπλ νξηζηεί απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ καρεηηθψλ κειψλ, αιιά φηη πξέπεη λα είλαη εθείλα 

πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηα θνηλνβνπιεπηηθά θαζήθνληα απφ έλα επξχηεξν ζψκα. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο πάληα αλήθνπλ ζηελ άθξα δεμηά πηέξπγα ησλ 

θνκκάησλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη.  

Ο εθθπιηζκφο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ ηεο Δεχηεξεο Δηεζλνχο θαη ην γεγνλφο φηη απηά 

έγηλαλ θαηλνκεληθά ιηγφηεξν επαλαζηαηηθά απφ ηηο αλνξγάλσηεο κάδεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζηαδηαθά έραζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνκκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα αθξηβψο δηακέζνπ ηεο πηνζέηεζεο 

«εξγαηίζηηθσλ» πξαθηηθψλ· δειαδή, απηά δελ δξνχζαλ πιένλ σο ε πξσηνπνξία πνπ πξνεγείηαη ηεο 

ηάμεο αιιά σο ε κεραληζηηθή ηεο έθθξαζε ζε έλα εθινγηθφ θαη ζπληερληαθφ ζχζηεκα φπνπ δίδεηαη 

ε ίδηα ζεκαζία θαη ε ίδηα επηξξνή ζηα ιηγφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλα θαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλα 

απφ εγσηζηηθέο αμηψζεηο ζηξψκαηα ηεο ίδηαο ηεο πξνιεηαξηαθήο ηάμεο. Ωο αληίδξαζε ζ’ απηή ηελ 

επηδεκία, ήδε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, αλαπηχρζεθε κία ηάζε, εηδηθά ζηελ Ιηαιία, πνπ ππνζηήξηδε ηελ 

εζσηεξηθή θνκκαηηθή πεηζαξρία θαη απέξξηπηε λέεο ζηξαηνινγήζεηο κειψλ ηα νπνία δελ ήηαλ 

αθφκε ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ επαλαζηαηηθή καο δηδαζθαιία, ήηαλ αληίζεηε κε ηελ απηνλνκία 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ηνπηθψλ νξγάλσλ θαη πξφηεηλε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 

θφκκαηνο απφ ηα ακθίβνια ζηνηρεία ηνπ. Η κέζνδνο απηή απνδείρηεθε φηη είλαη ην πξαγκαηηθφ 

αληίδνην ζηνλ ξεθνξκηζκφ θαη δηακφξθσζε ηε βάζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο Τξίηεο 

Δηεζλνχο, ε νπνία δίδεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηνλ ξφιν ηνπ θφκκαηνο – σο ζπγθεληξσηηθφ θαη 

πεηζαξρεκέλν θφκκα, κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηα δεηήκαηα ησλ αξρψλ θαη ηεο ηαθηηθήο. Η ίδηα 

ε Τξίηε Δηεζλήο έθξηλε φηη "ε θαηάξξεπζε ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ ηεο Δεχηεξεο 

Δηεζλνχο δελ ήηαλ θαηά θαλέλαλ ηξφπν ε θαηάξξεπζε ησλ πξνιεηαξηαθψλ θνκκάησλ γεληθψο", 

αιιά, νχησο εηπείλ, ε απνηπρία νξγαληζκψλ πνπ είραλ μεράζεη φηη είλαη θφκκαηα, επεηδή είραλ 

πάςεη λα είλαη θφκκαηα.  

* * * 

Υπάξρεη επίζεο κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ελζηάζεσλ πξνο ηελ θνκκνπληζηηθή αληίιεςε γηα ηνλ 

ξφιν ηνπ θφκκαηνο. Οη ελζηάζεηο απηέο ζπλδένληαη κε κηα άιιε κνξθή θξηηηθήο θαη ηαθηηθήο 

αληίδξαζεο ζηνλ ξεθνξκηζηηθφ εθθπιηζκφ: αλήθνπλ ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ζρνιή, ε νπνία βιέπεη ηελ 

ηάμε κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηζρπξίδεηαη φηη απηέο είλαη ηα φξγαλα 

πνπ είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ ηελ ηάμε ζηελ επαλάζηαζε.  

Μεηά ηελ θιαζζηθή πεξίνδν ηνπ γαιιηθνχ, ηνπ ηηαιηθνχ θαη ηνπ ακεξηθαληθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, 

απηέο νη θαηλνκεληθά αξηζηεξέο ελζηάζεηο κνξθνπνηήζεθαλ εθ λένπ ζε ηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην 

πεξηζψξην ηεο Τξίηεο Δηεζλνχο. Απηέο κπνξνχλ εχθνια επίζεο λα αλαρζνχλ ζε εκη-αζηηθέο 

ηδενινγίεο κε κηα θξηηηθή ησλ αξρψλ ηνπο θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηζηνξηθψλ απνηειεζκάησλ 

ζηα νπνία απηέο νδήγεζαλ.  

Οη ηάζεηο απηέο ζα ήζειαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ηάμε κέζα ζ' έλα δηθφ ηεο νξγαληζκφ – ζίγνπξα 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ – δειαδή ηηο ζπληερληαθέο ή επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

νη νπνίεο εκθαλίδνληαη πξηλ απφ ην πνιηηηθφ θφκκα, ζπγθεληξψλνπλ θαηά πνιχ επξχηεξεο κάδεο θαη 

γη’ απηφ αληηζηνηρνχλ θαιχηεξα ζην ζχλνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απφ κηα αθεξεκέλε ζθνπηά, 

φκσο, ε επηινγή ελφο ηέηνηνπ θξηηεξίνπ απνθαιχπηεη έλαλ αζπλείδεην ζεβαζκφ γηα ην ίδην θαη 

απαξάιιαρην δεκνθξαηηθφ ςέκα, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αζηηθή ηάμε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εμνπζία ηεο θαιψληαο ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ λα επηιέμεη ηελ θπβέξλεζή ηεο. Απφ κηα άιιε 



ζεσξεηηθή ζθνπηά, απηή ε κέζνδνο ζπγθιίλεη κε ηηο αζηηθέο αληηιήςεηο φηαλ απηή εκπηζηεχεηαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο λέαο θνηλσλίαο ζηα ζπλδηθάηα θαη απαηηεί ηελ απηνλνκία θαη ηελ απνθέληξσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο αθξηβψο θάλνπλ θαη νη αληηδξαζηηθνί νηθνλνκνιφγνη. Όκσο, 

ζθνπφο καο εδψ δελ είλαη λα θάλνπκε κηα πιήξε θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δνγκάησλ. 

Αξθεί λα παξαηεξήζνπκε, εμεηάδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο ηζηνξηθήο εκπεηξίαο, φηη ηα κέιε ηεο 

άθξαο δεμηάο πηέξπγαο ηνπ πξνιεηαξηαθνχ θηλήκαηνο πάληνηε ππνζηήξηδαλ ηελ ίδηα άπνςε, δειαδή 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα ζπλδηθάηα. Πξάγκαηη, γλσξίδνπλ φηη θάλνληαο ην 

απηφ ακβιχλνπλ θαη κεηψλνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θηλήκαηνο, γηα ηνπο απινχο ιφγνπο πνπ έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη. Σήκεξα, ε ίδηα ε αζηηθή ηάμε δείρλεη ζπκπάζεηα θαη δηάζεζε πξνο ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο ζε ζπλδηθάηα, πξάγκα πνπ δελ είλαη δηφινπ παξάινγν. Όλησο, ηα πην έμππλα 

ηκήκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο ζα δέρνληαλ πξφζπκα κηα κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ κεραληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζηα "απνιίηηθα" 

ζπλδηθάηα, αθφκε θαη ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο γηα άζθεζε ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. Η 

αζηηθή ηάμε ληψζεη φηη φζν ε δξάζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηηο άκεζεο 

νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο πνπ εγείξνληαη απφ θιάδν ζε θιάδν, απηφ βνεζά λα δηαζθαιίδεηαη ε 

θαζεζηεθπία ηάμε θαη λα απνθεχγεηαη ε δηακφξθσζε ηεο επηθίλδπλεο «πνιηηηθήο» ζπλείδεζεο, 

δειαδή ηεο κφλεο ζπλείδεζεο πνπ είλαη επαλαζηαηηθή γηαηί ζηνρεχεη ζην πην επάισην ζεκείν ηνπ 

ερζξνχ: ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο.  

Οη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο, φκσο, έρνπλ πάληνηε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπλδηθάηα ειέγρνληαη απφ δεμηά ζηνηρεία θαη φηη ε δηθηαηνξία ησλ κηθξναζηψλ 

εγεηψλ πάλσ ζηηο κάδεο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία παξά ζηνλ 

εθινγηθφ κεραληζκφ ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ ςεπδνθνκκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

ζπλδηθαιηζηέο, καδί κε πνιπάξηζκα ζηνηρεία πνπ απιψο ελεξγνχλ απφ αληίδξαζε ελάληηα ζηε 

ξεθνξκηζηηθή πξαθηηθή, αθηεξψζεθαλ ζηε κειέηε λέσλ κνξθψλ ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλδηθάησλ, αλεμάξηεησλ απφ ηα παξαδνζηαθά. Έλαο ηέηνηνο ηξφπνο ήηαλ 

ζεσξεηηθά εζθαικέλνο γηαηί δελ μεπεξλνχζε ην ζεκειηψδεο θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, 

δειαδή ηελ απηφκαηε πξνζρψξεζε φισλ απηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

απφ ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ζηελ παξαγσγή, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ή 

εηδηθέο δεζκεχζεηο γηα πξάμεηο πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ αθφκε θαη ηε ζπζία ηεο δσήο ηνπο. 

Επηπιένλ, ε αλαδήηεζε ηνπ "παξαγσγνχ" δελ κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηα φξηα ηνπ "επαγγέικαηνο", 

ελψ ην ηαμηθφ θφκκα, εμεηάδνληαο ηνλ "πξνιεηάξην" ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο 

ηνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα αθππλίζεη ην επαλαζηαηηθφ πλεχκα 

ηεο ηάμεο. Σπλεπψο, ε γηαηξεηά απηή πνπ ήηαλ ζεσξεηηθά ιαλζαζκέλε απνδείρζεθε επίζεο 

αλεπαξθήο ζηελ πξάμε.  

Παξ' φια απηά, ηέηνηεο ζπληαγέο αλαδεηνχληαη δηαξθψο αθφκε θαη ζήκεξα. Μηα εληειψο 

ιαλζαζκέλε εξκελεία ηνπ καξμηζηηθνχ ληεηεξκηληζκνχ θαη κηα πεξηνξηζκέλε αληίιεςε γηα ηνλ 

ξφιν πνπ παίδνπλ ηα γεγνλφηα ηεο ζπλείδεζεο θαη ε βνχιεζε ζηε δηακφξθσζε – θάησ απφ ηελ 

αξρηθή επίδξαζε νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ – ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ, νδεγνχλ έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ αλζξψπσλ λα αλαδεηεί έλα "κεραληθφ" ζχζηεκα νξγάλσζεο ην νπνίν, ζρεδφλ απηφκαηα, ζα 

νξγάλσλε ηηο κάδεο ζχκθσλα κε ηνλ ξφιν θάζε αηφκνπ ζηελ παξαγσγή. Σχκθσλα κε απηέο ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο, έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο ζα κπνξνχζε απφ κφλνο ηνπ λα πξνεηνηκάζεη ηηο κάδεο γηα 

λα θηλεζνχλ πξνο ηελ επαλάζηαζε κε ηε κέγηζηε επαλαζηαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Έηζη, 

επαλεκθαλίδεηαη ε απαηειή ιχζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζθέςε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ κπνξεί λα ζπκθηιησζεί κε ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο αλαηξνπήο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηακέζνπ κηαο νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ ζα επηιχζεη ηελ παιηά αληίζεζε αλάκεζα, 

αθελφο, ζηηο πεξηνξηζκέλεο θαη βαζκηαίεο θαηαθηήζεηο θαη, αθεηέξνπ, ζην κάμηκνπκ επαλαζηαηηθφ 

πξφγξακκα. Όκσο, – φπσο ζσζηά αλαθέξεη κηα απφ ηηο απνθάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ 

Γεξκαληθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ζε κηα επνρή πνπ απηά ηα δεηήκαηα (ηα νπνία αξγφηεξα 

πξνθάιεζαλ ηελ απφζρηζε ηνπ KAPD) ήηαλ ηδηαηηέξσο έληνλα ζηε Γεξκαλία – η επανάζηαζη δεν 

είναι ζήηημα οπγανωηικήρ μοπθήρ.  

Η επαλάζηαζε απαηηεί κηα νξγάλσζε ελεξγψλ θαη ζεηηθψλ δπλάκεσλ πνπ είλαη ελσκέλεο απφ κηα 



ζεσξία θαη απφ έλαλ ηειηθφ ζθνπφ. Σεκαληηθά ζηξψκαηα θαη ακέηξεηα άηνκα ζα παξακείλνπλ 

εθηφο απηήο ηεο νξγάλσζεο παξφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλήθνπλ ζηελ ηάμε πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηεο νπνίαο ε επαλάζηαζε ζα ζξηακβεχζεη. Όκσο, ε ηάμε δεη, κάρεηαη, πξννδεχεη θαη ληθά ράξε ζηε 

δξάζε δπλάκεσλ πνπ έρεη γελλήζεη απφ ηε κήηξα ηεο κέζα ζηηο νδχλεο ηεο ηζηνξίαο. Η ηάμε 

εθθηλεί απφ κηα άκεζε νκνηνγέλεηα νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ε νπνία καο παξνπζηάδεηαη σο ε 

πξσηαξρηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο ηάζεο πξνο ηελ θαηαζηξνθή θαη ην μεπέξαζκα ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο. Γηα λα αλαιάβεη, φκσο, απηφ ην κεγάιν θαζήθνλ ε ηάμε πξέπεη λα δηαζέηεη ηε 

δηθή ηεο ζθέςε, ηε δηθή ηεο θξηηηθή κέζνδν, ηε δηθή ηεο βνχιεζε, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ππνηάζζνληαη ζε αθξηβείο ζθνπνχο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ έξεπλα, ηελ θξηηηθή θαη ηε δηθή 

ηεο καρεηηθή νξγάλσζε πνπ θαηεπζχλεη θαη ρξεζηκνπνηεί κε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηηο ζπζίεο. Όια απηά ζπλζέηνπλ ην θφκκα.  

 

  

 


