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Πρώτη ∆ηµοσίευση: Rassegna Comunista, Νο. 2 & 4, 1921 

Πηγή:http://www.international-communist-

party.org/Ellenika/Keimena/21KoTaxi.htm 

Μετάφραση – Μεταγραφή: Σωτήρης Γιαννέλης 

Κοινό Κτήµα: Marxists Internet Archive (2011) 

Επιτρέπεται η ελεύθερη αντιγραφή, διανοµή, προβολή και απόδοση αυ-

τού του έργο, καθώς επίσης η πραγµατοποίηση παράγωγων ή εµπορικών 

εργασιών.  

Παρακαλούµε καταχωρείστε ως πηγή σας το Marxists Internet Archive.  

 

 

 

 

 

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ιταλίας  

 

 

ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 

 

Οι "Θέσεις για τον ρόλο του κοµµουνιστικού κόµµατος στην προλετα-

ριακή επανάσταση", που εγκρίθηκαν από το ∆εύτερο Συνέδριο της Κοµ-

µουνιστικής ∆ιεθνούς είναι γνήσια και βαθιά ριζωµένες στη µαρξιστική 

διδασκαλία. Οι θέσεις αυτές παίρνουν τον ορισµό των σχέσεων µεταξύ 

κόµµατος και τάξης ως σηµείο αφετηρίας και καταδεικνύουν ότι το ταξι-

κό κόµµα δεν µπορεί ποτέ να περιλαµβάνει µέσα στις γραµµές του ολό-

κληρη την τάξη, παρά µόνο ένα µέρος της ίδιας της τάξης, ποτέ το σύνο-

λό της και ίσως ούτε καν την πλειοψηφία της. 

Αυτή η προφανής αλήθεια θα είχε υπογραµµιστεί ακόµη καλύτερα, αν 

είχε τονιστεί ότι δεν µπορεί κανείς ούτε καν να κάνει λόγο για µια τάξη, 
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εκτός κι αν έχει εµφανιστεί µια µειοψηφία αυτής της τάξης που τείνει να 

οργανωθεί σε πολιτικό κόµµα.  

Τι είναι, στην πραγµατικότητα, µια κοινωνική τάξη σύµφωνα µε τη δι-

κή µας κριτική µέθοδο; Μπορούµε µήπως να την αναγνωρίσουµε µέσω 

µιας καθαρά αντικειµενικής εξωτερικής αναγνώρισης των κοινών οικο-

νοµικών και κοινωνικών συνθηκών ενός µεγάλου αριθµού ατόµων και 

από τις ανάλογες θέσεις τους σε σχέση µε την παραγωγική διαδικασία; 

Αυτό δεν θα ήταν αρκετό. Η µέθοδός µας δεν ισοδυναµεί µε µια απλή 

περιγραφή της δοµής της κοινωνίας όπως αυτή υπάρχει σε µια δεδοµένη 

στιγµή, ούτε απλά χαράσσει µια νοητή γραµµή διαιρώντας όλα τα άτοµα 

που συνθέτουν την κοινωνία σε δύο οµάδες, όπως γίνεται στις σχολαστι-

κές κατηγοριοποιήσεις των φυσιοδιφών. Η µαρξιστική κριτική βλέπει την 

ανθρώπινη κοινωνία στην κίνηση της, στην ανάπτυξη της µέσα στον 

χρόνο, και χρησιµοποιεί ένα θεµελιωδώς ιστορικό και διαλεκτικό κριτή-

ριο, δηλαδή µελετά τη σύνδεση των γεγονότων µέσα στην αµοιβαία αλ-

ληλεπίδραση τους. 

 Αντί να παίρνει ένα στιγµιότυπο της κοινωνίας σε µια δεδοµένη στιγ-

µή (όπως η παλιά µεταφυσική µέθοδος) και κατόπιν να την µελετά προ-

κειµένου να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες πρέπει να τα-

ξινοµηθούν τα άτοµα που την απαρτίζουν, η διαλεκτική µέθοδος βλέπει 

την ιστορία σαν ένα φιλµ που ξετυλίγει τις διαδοχικές του σκηνές. Πρέ-

πει να αναζητήσουµε την τάξη και να την διακρίνουµε µέσα στα κυριότε-

ρα χαρακτηριστικά αυτής της κίνησης. 

Χρησιµοποιώντας την πρώτη µέθοδο θα ήµασταν ο στόχος χιλίων εν-

στάσεων από καθαρούς στατιστικολόγους και δηµογράφους (που είναι 

άνθρωποι κατεξοχήν κοντόφθαλµοι), οι οποίοι θα επανεξέταζαν τις διαι-

ρέσεις µας και θα παρατηρούσαν ότι δεν υπάρχουν δύο τάξεις, ούτε καν 

τρεις ή τέσσερις, αλλά µπορούν να υπάρξουν δέκα, εκατό ή χίλιες τάξεις, 

οι οποίες χωρίζονται από διαδοχικές διαβαθµίσεις και ακαθόριστες εν-
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διάµεσες ζώνες. Με τη δεύτερη µέθοδο, όµως, χρησιµοποιούµε εντελώς 

διαφορετικά κριτήρια για να διακρίνουµε αυτόν τον πρωταγωνιστή της 

ιστορικής τραγωδίας, την τάξη, και για να προσδιορίσουµε τα χαρακτη-

ριστικά, τη δράση και τους στόχους της, που συγκεκριµενοποιούνται σε 

εµφανώς οµοιόµορφα γνωρίσµατα, εν µέσω ενός πλήθους µεταβαλλόµε-

νων στοιχείων σαν µια ψυχρή σειρά άψυχων δεδοµένων.  

Εποµένως, για να πούµε ότι µια τάξη υπάρχει και δρα σε µια δεδοµένη 

ιστορική στιγµή µέσα στην ιστορία δεν θα είναι αρκετό να γνωρίζουµε, 

για παράδειγµα, πόσοι έµποροι υπήρχαν στο Παρίσι υπό τον Λουδοβίκο 

τον 14ο ή τον αριθµό των Άγγλων γαιοκτηµόνων τον 18ο αιώνα ή τον 

αριθµό των εργατών στη βελγική µεταποιητική βιοµηχανία στις αρχές 

του 19ου αιώνα. Αντιθέτως, θα πρέπει να υποβάλλουµε µια ολόκληρη 

ιστορική περίοδο στις λογικές µας έρευνες· θα πρέπει να διακρίνουµε ένα 

κοινωνικό, και, συνεπώς, πολιτικό, κίνηµα, το οποίο ψάχνει τον δρόµο 

του µέσα από τις διακυµάνσεις, τα λάθη και τις επιτυχίες του, καθ’ όλο 

αυτό το διάστηµα που παραµένει φανερά προσκολληµένο στο σύνολο 

των συµφερόντων ενός στρώµατος ανθρώπων που έχουν τοποθετηθεί σε 

µια συγκεκριµένη κατάσταση από τον τρόπο παραγωγής και από την α-

νάπτυξή του. 

Αυτή είναι η µέθοδος ανάλυσης που χρησιµοποίησε ο Φρήντριχ Έν-

γκελς σε µια από τις πρώτες κλασσικές πραγµατείες του, όπου άντλησε 

την εξήγηση µιας σειράς πολιτικών κινηµάτων από την ιστορία της αγ-

γλικής εργατικής τάξης και έτσι απέδειξε την ύπαρξη µιας πάλης των τά-

ξεων. 

Αυτή η διαλεκτική έννοια της τάξης µάς επιτρέπει να υπερβούµε τις 

αδύναµες ενστάσεις του στατιστικολόγου. Αυτός δεν έχει πια το δικαίω-

µα να βλέπει τις αντιτιθέµενες τάξεις σαν αυτές να είναι καθαρά διαιρε-

µένες επάνω στην σκηνή της ιστορίας, όπως συµβαίνει µε τις διαφορετι-

κές οµάδες του χορού πάνω σε µια θεατρική σκηνή. ∆εν µπορεί να ανα-
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σκευάσει τα συµπεράσµατα µας επιχειρηµατολογώντας ότι στη ζώνη ε-

παφής υπάρχουν απροσδιόριστα στρώµατα διαµέσου των οποίων λαµβά-

νει χώρα µια ώσµωση µεταξύ ατόµων, επειδή το γεγονός αυτό δεν µετα-

βάλλει την ιστορική φυσιογνωµία των τάξεων που αντιπαρατίθενται η 

µια στην άλλη. 

 

*** 

 

Έτσι, η έννοια της τάξης δεν µας υποβάλλει µια στατική, αλλά, απενα-

ντίας, µια δυναµική εικόνα. Όταν εντοπίζουµε µια κοινωνική τάση ή ένα 

κίνηµα που είναι προσανατολισµένο προς ένα δεδοµένο στόχο, τότε µπο-

ρούµε να αναγνωρίσουµε την ύπαρξη µιας τάξης µε την πραγµατική έν-

νοια της λέξης. Τότε, όµως, το ταξικό κόµµα υπάρχει, µε έναν πραγµατι-

κό αν όχι ακόµα µε έναν επίσηµο τρόπο. 

Ένα κόµµα ζει όταν υπάρχει µια θεωρία και µια µέθοδος δράσης. Ένα 

κόµµα είναι ένα σχολείο πολιτικής σκέψης και, κατά συνέπεια, µια οργά-

νωση αγώνα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ένα γεγονός της συνείδη-

σης, ενώ το δεύτερο είναι ένα γεγονός της βούλησης ή, ακριβέστερα, 

µιας προσπάθειας προς ένα τελικό σκοπό. 

∆ίχως αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν διαθέτουµε ακόµα τον ορισµό 

µιας τάξης. Όπως έχουµε ήδη πει, αυτός που καταγράφει ψυχρά δεδοµένα 

µπορεί να βρει οµοιότητες στις συνθήκες ζωής περισσότερο ή λιγότερο 

µεγάλων στρωµάτων, αλλά κανένα σηµάδι δεν διαφαίνεται όσον αφορά 

την ιστορική τους εξέλιξη.  

Μόνο µέσα στο ταξικό κόµµα µπορούµε να βρούµε αυτά τα δύο χαρα-

κτηριστικά συµπυκνωµένα και συγκεκριµενοποιηµένα. Η τάξη διαµορ-

φώνεται καθώς προκαλούνται ορισµένες συνθήκες και σχέσεις από την 

παγίωση νέων συστηµάτων παραγωγής που αναπτύσσονται, παραδείγµα-

τος χάριν από τη δηµιουργία µεγάλων εκµηχανισµένων εργοστασίων στα 
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οποία προσλαµβάνεται και εκπαιδεύεται ένας µεγάλος αριθµός εργατικού 

δυναµικού. Με τον ίδιο τρόπο τα συµφέροντα µιας τέτοιας συλλογικότη-

τας αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν υπόσταση µε µια πιο επακριβή συ-

νείδηση, η οποία αρχίζει να λαµβάνει µορφή µέσα σε µικρές οµάδες αυ-

τής της συλλογικότητας. Όταν η µάζα εξωθείται στη δράση, µόνο αυτές 

οι πρώτες οµάδες µπορούν να προειδούν έναν τελικό στόχο και είναι αυ-

τές που στηρίζουν και καθοδηγούν τους υπόλοιπους.  

Όταν αναφερόµαστε στη σύγχρονη προλεταριακή τάξη πρέπει να συλ-

λαµβάνουµε αυτή τη διαδικασία όχι σε σχέση µε µια επαγγελµατική κα-

τηγορία αλλά µε την τάξη ως σύνολο. Τότε µπορεί να γίνει αντιληπτό 

πώς κάνει βαθµιαία την εµφάνισή της µια πιο συγκεκριµένη συνείδηση 

της ταυτότητας των συµφερόντων. Αυτή η συνείδηση, ωστόσο, απορρέει 

από µια τέτοια πολυπλοκότητα εµπειριών και ιδεών ώστε µπορεί να ευ-

ρεθεί µόνο σε περιορισµένες οµάδες που αποτελούνται από στοιχεία επι-

λεγµένα από κάθε [επαγγελµατική] κατηγορία. Πράγµατι, µόνο µια προ-

ωθηµένη µειοψηφία µπορεί να έχει µια καθαρή διόραση µιας συλλογικής 

δράσης που στρέφεται προς γενικούς στόχους που αφορούν ολόκληρη 

την τάξη και η οποία έχει στον πυρήνα της το σχέδιο της αλλαγής ολό-

κληρου του κοινωνικού καθεστώτος.  

Αυτές οι οµάδες, αυτές οι µειοψηφίες, δεν είναι τίποτε άλλο από το 

κόµµα. Όταν ο σχηµατισµός του -ο οποίος φυσικά ποτέ δεν προχωρεί 

χωρίς διακοπές, κρίσεις και εσωτερικές διαµάχες- φθάσει σε ένα ορισµέ-

νο στάδιο, τότε µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια τάξη εν δράσει. Πα-

ρότι το κόµµα περιλαµβάνει µόνο ένα τµήµα της τάξης, µόνο αυτό µπορεί 

να προσδώσει στην τάξη την ενότητα δράσης και κίνησης, επειδή αυτό 

συγχωνεύει εκείνα τα στοιχεία, πέρα από επαγγελµατικά και τοπικά 

πλαίσια, τα οποία αφουγκράζονται την τάξη και την εκπροσωπούν.  

Αυτό διευκρινίζει το νόηµα αυτού του βασικού γεγονότος: το κόµµα 

είναι µόνο µια µερίδα της τάξης. Αυτός που έχει µια στατική και αφηρη-
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µένη εικόνα της κοινωνίας και βλέπει την τάξη σαν µια ζώνη µε ένα µι-

κρό πυρήνα -το κόµµα- µέσα σε αυτήν θα µπορούσε εύκολα να οδηγηθεί 

στο ακόλουθο συµπέρασµα: αφού το τµήµα της τάξης που παραµένει έξω 

από το κόµµα είναι σχεδόν πάντα η πλειοψηφία, αυτό θα µπορούσε να 

έχει µεγαλύτερο βάρος και µεγαλύτερο δίκιο. Εάν, ωστόσο, θυµηθεί κα-

νείς πως τα άτοµα αυτής της µεγάλης µάζας δεν έχουν ακόµη ούτε ταξική 

συνείδηση ούτε ταξική βούληση και ζουν για τους εγωιστικούς τους σκο-

πούς ή για το επάγγελµα τους, για το χωριό τους ή για το έθνος τους, τότε 

θα αντιληφθεί ότι για να διασφαλιστεί η δράση της τάξης ως σύνολο µέ-

σα στην ιστορική κίνηση είναι αναγκαίο αυτή να διαθέτει ένα όργανο 

που την εµπνέει, την ενώνει και την καθοδηγεί, µε µια λέξη: την διοικεί. 

Τότε θα γίνει αντιληπτό ότι το κόµµα είναι, στην πραγµατικότητα, ο πυ-

ρήνας χωρίς τον οποίο δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να θεωρείται η υπό-

λοιπη µάζα ως µια κινητοποίηση δυνάµεων. 

Η τάξη προϋποθέτει το κόµµα, επειδή για να υπάρξει και να δράσει 

µέσα στην ιστορία αυτή πρέπει να διαθέτει µια κριτική θεωρία της ιστο-

ρίας και έναν στόχο για να επιτύχει. 

 

*** 

 

Σύµφωνα µε τη µόνη πραγµατικά επαναστατική αντίληψη η διεύθυνση 

της ταξικής δράσης ανατίθεται στο κόµµα. Η θεωρητική ανάλυση, µαζί 

µε έναν αριθµό ιστορικών εµπειριών, µάς επιτρέπει εύκολα να αναγά-

γουµε σε µικροαστική και αντεπαναστατική ιδεολογία κάθε τάση που 

αρνείται την αναγκαιότητα και την πρωτοκαθεδρία της λειτουργίας του 

κόµµατος. 

Αν αυτή η άρνηση βασίζεται σε µια δηµοκρατική άποψη, τότε αυτή 

πρέπει να υποβληθεί στην ίδια κριτική που µετέρχεται ο µαρξισµός για 

να αναιρέσει τα αγαπηµένα ιδεολογήµατα του αστικού φιλελευθερισµού. 
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Αρκεί να θυµηθεί κανείς ότι αν η συνείδηση των ανθρώπινων όντων 

είναι το αποτέλεσµα και όχι η αιτία των χαρακτηριστικών του περιβάλ-

λοντος µέσα στο οποίο είναι αναγκασµένα να ζουν και να δρουν, τότε 

κατά κανόνα, ποτέ τα θύµατα της εκµετάλλευσης, οι πεινασµένοι και οι 

υποσιτιζόµενοι, δεν θα µπορέσουν να πεισθούν από µόνοι τους για την 

αναγκαιότητα της ανατροπής του καλοταϊσµένου, χορτασµένου και ο-

πλισµένου µε κάθε µέσο και ισχύ εκµεταλλευτή. Αυτό µπορεί να συµβεί 

µονάχα κατ' εξαίρεσιν. Η αστική εκλογική δηµοκρατία επιζητεί την προ-

σφυγή στις µάζες, γιατί γνωρίζει πως η απάντηση της πλειοψηφίας θα εί-

ναι πάντα ευνοϊκή για την προνοµιούχα τάξη και θα αναθέσει πρόθυµα 

σε αυτή την τάξη το δικαίωµα να κυβερνά και να διαιωνίζει την εκµετάλ-

λευση.   

∆εν είναι η πρόσθεση ή η αφαίρεση των ψήφων της µικρής µειοψηφί-

ας των αστών ψηφοφόρων που θα άλλαζε τη σχέση. Η αστική τάξη κυ-

βερνά δια της πλειοψηφίας, όχι µόνο όλων των πολιτών αλλά επίσης και 

των ίδιων των εργατών.  

Κατά συνέπεια, αν το κόµµα καλούσε ολόκληρη την προλεταριακή 

µάζα να κρίνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για τις οποίες µόνο το 

ίδιο έχει την ευθύνη, θα βρισκόταν δέσµιο µιας ετυµηγορίας που σχεδόν 

σίγουρα θα ήταν ευνοϊκή για την αστική τάξη. Η ετυµηγορία αυτή θα ή-

ταν πάντα λιγότερο διαφωτισµένη, λιγότερο προωθηµένη, λιγότερο επα-

ναστατική και, πάνω απ' όλα, λιγότερο υπαγορευµένη από τη συνείδηση 

του αληθινού συλλογικού συµφέροντος των εργατών και του τελικού α-

ποτελέσµατος του επαναστατικού αγώνα σε σχέση µε τη συµβουλή που 

προέρχεται µοναχά από τις γραµµές του οργανωµένου κόµµατος.  

Η αντίληψη που υποστηρίζει το δικαίωµα του προλεταριάτου να διευ-

θύνει τη δική του ταξική δράση είναι µονάχα µια αφαίρεση που στερείται 

µαρξιστικού νοήµατος. Αυτή ενέχει την επιθυµία να οδηγήσει το επανα-

στατικό κόµµα στο να διευρυνθεί περιλαµβάνοντας λιγότερο ώριµα 
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στρώµατα, αφού, καθώς αυτό θα συµβαίνει σταδιακά, οι καταληκτικές 

αποφάσεις θα προσεγγίζουν όλο και περισσότερο τις αστικές και συντη-

ρητικές αντιλήψεις.  

Αν ψάχναµε για αποδείξεις, όχι µοναχά διαµέσου της θεωρητικής έ-

ρευνας αλλά επίσης και στις εµπειρίες που µας έχει δώσει η ιστορία, η 

συγκοµιδή µας θα ήταν άφθονη. Ας θυµηθούµε ότι αποτελεί τυπικό αστι-

κό κλισέ να αντιτάσσεται η καλή "κοινή λογική" των µαζών στις "κακές 

πράξεις" µιας µικρής "µειοψηφίας υποκινητών", όπως επίσης και η προ-

σποίηση των καλύτερων διαθέσεων προς τους εργάτες, η οποία τρέφει, 

ταυτόχρονα, το σφοδρότερο µίσος απέναντι στο κόµµα, που είναι το µο-

ναδικό τους µέσο για να µπορέσουν να πλήξουν τα συµφέροντα των εκ-

µεταλλευτών. Τα δεξιά ρεύµατα του εργατικού κινήµατος, η σοσιαλδη-

µοκρατική σχολή, που οι αντιδραστικές της αρχές έχουν καταδειχθεί ξε-

κάθαρα από την ιστορία, αντιτάσσει συνεχώς τις µάζες στο κόµµα και 

παριστάνει ότι είναι ικανή να βρει τη βούληση της τάξης µέσω της δια-

βούλευσης σε µια ευρύτερη κλίµακα από τα περιορισµένα πλαίσια του 

κόµµατος. Όταν δεν µπορούν να διευρύνουν το κόµµα πέρα από κάθε ό-

ριο θεωρίας και πειθαρχίας στη δράση, προσπαθούν να καθιερώσουν την 

αντίληψη ότι τα κύρια όργανά του δεν πρέπει να είναι εκείνα που έχουν 

οριστεί από έναν περιορισµένο αριθµό µαχητικών µελών, αλλά ότι πρέπει 

να είναι εκείνα που έχουν οριστεί για τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα από 

ένα ευρύτερο σώµα. Στην πραγµατικότητα, οι κοινοβουλευτικές οµάδες 

πάντα ανήκουν στην άκρα δεξιά πτέρυγα των κοµµάτων από τα οποία 

προέρχονται.  

Ο εκφυλισµός των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων της ∆εύτερης ∆ιε-

θνούς και το γεγονός ότι αυτά έγιναν φαινοµενικά λιγότερο επαναστατι-

κά από τις ανοργάνωτες µάζες, οφείλεται στο γεγονός ότι σταδιακά έχα-

σαν τον συγκεκριµένο κοµµατικό τους χαρακτήρα ακριβώς διαµέσου της 

υιοθέτησης «εργατίστικων» πρακτικών· δηλαδή, αυτά δεν δρούσαν πλέον 
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ως η πρωτοπορία που προηγείται της τάξης αλλά ως η µηχανιστική της 

έκφραση σε ένα εκλογικό και συντεχνιακό σύστηµα όπου δίδεται η ίδια 

σηµασία και η ίδια επιρροή στα λιγότερο συνειδητοποιηµένα και περισ-

σότερο εξαρτηµένα από εγωιστικές αξιώσεις στρώµατα της ίδιας της 

προλεταριακής τάξης. Ως αντίδραση σ’ αυτή την επιδηµία, ήδη πριν από 

τον πόλεµο, αναπτύχθηκε µία τάση, ειδικά στην Ιταλία, που υποστήριζε 

την εσωτερική κοµµατική πειθαρχία και απέρριπτε νέες στρατολογήσεις 

µελών τα οποία δεν ήταν ακόµη στενά συνδεδεµένα µε την επαναστατική 

µας διδασκαλία, ήταν αντίθετη µε την αυτονοµία των κοινοβουλευτικών 

οµάδων και των τοπικών οργάνων και πρότεινε την εκκαθάριση του 

κόµµατος από τα αµφίβολα στοιχεία του. Η µέθοδος αυτή αποδείχτηκε 

ότι είναι το πραγµατικό αντίδοτο στον ρεφορµισµό και διαµόρφωσε τη 

βάση της θεωρίας και της πρακτικής της Τρίτης ∆ιεθνούς, η οποία δίδει 

πρωταρχική σηµασία στον ρόλο του κόµµατος -ως συγκεντρωτικό και 

πειθαρχηµένο κόµµα, µε σαφή προσανατολισµό στα ζητήµατα των αρ-

χών και της τακτικής. Η ίδια η Τρίτη ∆ιεθνής έκρινε ότι "η κατάρρευση 

των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων της ∆εύτερης ∆ιεθνούς δεν ήταν 

κατά κανέναν τρόπο η κατάρρευση των προλεταριακών κοµµάτων γενι-

κώς", αλλά, ούτως ειπείν, η αποτυχία οργανισµών που είχαν ξεχάσει ότι 

είναι κόµµατα, επειδή είχαν πάψει να είναι κόµµατα. 

 

*** 

 

Υπάρχει επίσης µια διαφορετική κατηγορία ενστάσεων προς την κοµ-

µουνιστική αντίληψη για τον ρόλο του κόµµατος. Οι ενστάσεις αυτές 

συνδέονται µε µια άλλη µορφή κριτικής και τακτικής αντίδρασης στον 

ρεφορµιστικό εκφυλισµό: ανήκουν στη συνδικαλιστική σχολή, η οποία 

βλέπει την τάξη µέσα στις οικονοµικές επαγγελµατικές οργανώσεις και 
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ισχυρίζεται ότι αυτές είναι τα όργανα που είναι ικανά να οδηγήσουν την 

τάξη στην επανάσταση.  

Μετά την κλασσική περίοδο του γαλλικού, του ιταλικού και του αµε-

ρικανικού συνδικαλισµού, αυτές οι φαινοµενικά αριστερές ενστάσεις 

µορφοποιήθηκαν εκ νέου σε τάσεις που βρίσκονται στο περιθώριο της 

Τρίτης ∆ιεθνούς. Αυτές µπορούν εύκολα επίσης να αναχθούν σε ηµι-

αστικές ιδεολογίες µε µια κριτική των αρχών τους και µε την αναγνώριση 

των ιστορικών αποτελεσµάτων στα οποία αυτές οδήγησαν. 

Οι τάσεις αυτές θα ήθελαν να αναγνωρίσουν την τάξη µέσα σ' ένα δικό 

της οργανισµό -σίγουρα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα σηµαντικό- δηλα-

δή τις συντεχνιακές ή επαγγελµατικές οργανώσεις, οι οποίες εµφανίζο-

νται πριν από το πολιτικό κόµµα, συγκεντρώνουν κατά πολύ ευρύτερες 

µάζες και γι’ αυτό αντιστοιχούν καλύτερα στο σύνολο της εργατικής τά-

ξης. Από µια αφηρηµένη σκοπιά, όµως, η επιλογή ενός τέτοιου κριτηρίου 

αποκαλύπτει έναν ασυνείδητο σεβασµό για το ίδιο και απαράλλαχτο δη-

µοκρατικό ψέµα, στο οποίο βασίζεται η αστική τάξη για να διασφαλίσει 

την εξουσία της καλώντας την πλειοψηφία του λαού να επιλέξει την κυ-

βέρνησή της. Από µια άλλη θεωρητική σκοπιά, αυτή η µέθοδος συγκλίνει 

µε τις αστικές αντιλήψεις όταν αυτή εµπιστεύεται την οργάνωση της νέας 

κοινωνίας στα συνδικάτα και απαιτεί την αυτονοµία και την αποκέντρω-

ση των παραγωγικών λειτουργιών, όπως ακριβώς κάνουν και οι αντιδρα-

στικοί οικονοµολόγοι. Όµως, σκοπός µας εδώ δεν είναι να κάνουµε µια 

πλήρη κριτική ανάλυση των συνδικαλιστικών δογµάτων. Αρκεί να παρα-

τηρήσουµε, εξετάζοντας το αποτέλεσµα της ιστορικής εµπειρίας, ότι τα 

µέλη της άκρας δεξιάς πτέρυγας του προλεταριακού κινήµατος πάντοτε 

υποστήριζαν την ίδια άποψη, δηλαδή την εκπροσώπηση της εργατικής 

τάξης από τα συνδικάτα. Πράγµατι, γνωρίζουν ότι κάνοντας το αυτό αµ-

βλύνουν και µειώνουν τον χαρακτήρα του κινήµατος, για τους απλούς 

λόγους που έχουµε ήδη αναφέρει. Σήµερα, η ίδια η αστική τάξη δείχνει 
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συµπάθεια και διάθεση προς την οργάνωση της εργατικής τάξης σε συν-

δικάτα, πράγµα που δεν είναι διόλου παράλογο. Όντως, τα πιο έξυπνα 

τµήµατα της αστικής τάξης θα δέχονταν πρόθυµα µια µεταρρύθµιση του 

κράτους και του αντιπροσωπευτικού µηχανισµού προκειµένου να δώ-

σουν περισσότερο χώρο στα "απολίτικα" συνδικάτα, ακόµη και στις δι-

εκδικήσεις τους για άσκηση ελέγχου του συστήµατος παραγωγής. Η α-

στική τάξη νιώθει ότι όσο η δράση του προλεταριάτου µπορεί να περιο-

ρίζεται στις άµεσες οικονοµικές διεκδικήσεις που εγείρονται από κλάδο 

σε κλάδο, αυτό βοηθά να διασφαλίζεται η καθεστηκυία τάξη και να απο-

φεύγεται η διαµόρφωση της επικίνδυνης «πολιτικής» συνείδησης, δηλα-

δή της µόνης συνείδησης που είναι επαναστατική γιατί στοχεύει στο πιο 

ευάλωτο σηµείο του εχθρού: την κατάκτηση της εξουσίας. 

Οι συνδικαλιστές του παρελθόντος και του παρόντος, όµως, έχουν πά-

ντοτε επίγνωση του γεγονότος ότι τα περισσότερα συνδικάτα ελέγχονται 

από δεξιά στοιχεία και ότι η δικτατορία των µικροαστών ηγετών πάνω 

στις µάζες βασίζεται περισσότερο στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία 

παρά στον εκλογικό µηχανισµό των σοσιαλδηµοκρατικών ψευδοκοµµά-

των. Για τον λόγο αυτό οι συνδικαλιστές, µαζί µε πολυάριθµα στοιχεία 

που απλώς ενεργούν από αντίδραση ενάντια στη ρεφορµιστική πρακτική, 

αφιερώθηκαν στη µελέτη νέων µορφών συνδικαλιστικής οργάνωσης και 

στη δηµιουργία νέων συνδικάτων, ανεξάρτητων από τα παραδοσιακά. 

Ένας τέτοιος τρόπος ήταν θεωρητικά εσφαλµένος γιατί δεν ξεπερνούσε 

το θεµελιώδες κριτήριο της οικονοµικής οργάνωσης, δηλαδή την αυτό-

µατη προσχώρηση όλων αυτών που τοποθετούνται µέσα σε δεδοµένες 

συνθήκες από τον ρόλο που παίζουν στην παραγωγή, χωρίς να απαιτού-

νται ιδιαίτερες πολιτικές πεποιθήσεις ή ειδικές δεσµεύσεις για πράξεις 

που µπορεί να απαιτούν ακόµη και τη θυσία της ζωής τους. Επιπλέον, η 

αναζήτηση του "παραγωγού" δεν µπορούσε να ξεπεράσει τα όρια του "ε-

παγγέλµατος", ενώ το ταξικό κόµµα, εξετάζοντας τον "προλετάριο" σε 
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όλη την έκταση των συνθηκών της ζωής του και των δραστηριοτήτων 

του, είναι το µόνο που µπορεί να αφυπνίσει το επαναστατικό πνεύµα της 

τάξης. Συνεπώς, η γιατρειά αυτή που ήταν θεωρητικά λανθασµένη απο-

δείχθηκε επίσης ανεπαρκής στην πράξη.  

Παρ' όλα αυτά, τέτοιες συνταγές αναζητούνται διαρκώς ακόµη και σή-

µερα. Μια εντελώς λανθασµένη ερµηνεία του µαρξιστικού ντετερµινι-

σµού και µια περιορισµένη αντίληψη για τον ρόλο που παίζουν τα γεγο-

νότα της συνείδησης και η βούληση στη διαµόρφωση -κάτω από την αρ-

χική επίδραση οικονοµικών παραγόντων- των επαναστατικών δυνάµεων, 

οδηγούν έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων να αναζητεί ένα "µηχανικό" σύ-

στηµα οργάνωσης το οποίο, σχεδόν αυτόµατα, θα οργάνωνε τις µάζες 

σύµφωνα µε τον ρόλο κάθε ατόµου στην παραγωγή. Σύµφωνα µε αυτές 

τις ψευδαισθήσεις, ένας τέτοιος µηχανισµός θα µπορούσε από µόνος του 

να προετοιµάσει τις µάζες για να κινηθούν προς την επανάσταση µε τη 

µέγιστη επαναστατική αποτελεσµατικότητα. Έτσι, επανεµφανίζεται η 

απατηλή λύση που συνίσταται στη σκέψη ότι η ικανοποίηση των καθη-

µερινών οικονοµικών αναγκών µπορεί να συµφιλιωθεί µε τον τελικό 

στόχο της ανατροπής του κοινωνικού συστήµατος διαµέσου µιας οργα-

νωτικής µορφής που θα επιλύσει την παλιά αντίθεση ανάµεσα, αφενός, 

στις περιορισµένες και βαθµιαίες κατακτήσεις και, αφετέρου, στο µάξι-

µουµ επαναστατικό πρόγραµµα. Όµως, -όπως σωστά αναφέρει µια από 

τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του Γερµανικού Κοµµουνιστικού Κόµµα-

τος, σε µια εποχή που αυτά τα ζητήµατα (τα οποία αργότερα προκάλεσαν 

την απόσχιση του KAPD) ήταν ιδιαιτέρως έντονα στη Γερµανία- η επα-

νάσταση δεν είναι ζήτηµα οργανωτικής µορφής.  

Η επανάσταση απαιτεί µια οργάνωση ενεργών και θετικών δυνάµεων 

που είναι ενωµένες από µια θεωρία και από έναν τελικό σκοπό. Σηµαντι-

κά στρώµατα και αµέτρητα άτοµα θα παραµείνουν εκτός αυτής της ορ-

γάνωσης παρότι στην πραγµατικότητα ανήκουν στην τάξη προς το συµ-
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φέρον της οποίας η επανάσταση θα θριαµβεύσει. Όµως, η τάξη ζει, µάχε-

ται, προοδεύει και νικά χάρη στη δράση δυνάµεων που έχει γεννήσει από 

τη µήτρα της µέσα στις οδύνες της ιστορίας. Η τάξη εκκινεί από µια άµε-

ση οµοιογένεια οικονοµικών συνθηκών, η οποία µας παρουσιάζεται ως η 

πρωταρχική κινητήρια δύναµη της τάσης προς την καταστροφή και το 

ξεπέρασµα του σύγχρονου τρόπου παραγωγής.  Για να αναλάβει, όµως, 

αυτό το µεγάλο καθήκον η τάξη πρέπει να διαθέτει τη δική της σκέψη, τη 

δική της κριτική µέθοδο, τη δική της βούληση, οι οποίες πρέπει να υπο-

τάσσονται σε ακριβείς σκοπούς που προσδιορίζονται από την έρευνα, την 

κριτική και τη δική της µαχητική οργάνωση που κατευθύνει και χρησι-

µοποιεί µε τη µέγιστη αποδοτικότητα όλες τις προσπάθειες και τις θυσίες. 

Όλα αυτά συνθέτουν το κόµµα. 

 

 

Rassegna Comunista, Νο. 2 & 4, 1921 

 

 

 

 


