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1. Το λεγόµενο ζήτηµα της εσωτερικής οργάνωσης του κόµµατος αποτέ-

λεσε πάντοτε αντικείµενο των θέσεων των παραδοσιακών µαρξιστών και 

της σηµερινής κοµµουνιστικής Αριστεράς, που γεννήθηκε ως αντιπολί-

τευση απέναντι στα λάθη της ∆ιεθνούς της Μόσχας. Φυσικά, ένα τέτοιο 

ζήτηµα δεν είναι αποµονωµένο σε ένα στεγανό, αλλά, απεναντίας, είναι 

αδιαχώριστο από το γενικό πλαίσιο των θέσεών µας.  



2. Ό,τι αποτελεί µέρος της διδασκαλίας, της γενικής θεωρίας του κόµµα-

τος, βρίσκεται µέσα στα κλασσικά κείµενα και συνοψίζεται βαθιά στις 

πιο πρόσφατες διακηρύξεις, στα ιταλικά κείµενα, όπως οι «Θέσεις της 

Ρώµης» και οι «Θέσεις της Λυών», και σε πολλά άλλα, µε τα οποία η Α-

ριστερά προέβλεψε την καταστροφή της Τρίτης ∆ιεθνούς από φαινόµενα 

που δεν ήταν λιγότερο σοβαρά σε σχέση µε εκείνα της ∆εύτερης. Όλο 

αυτό το υλικό χρησιµοποιείται εν µέρει και σήµερα για τη µελέτη πάνω 

στην οργάνωση (νοούµενη µε τη στενή της έννοια ως οργάνωση του κόµ-

µατος και όχι µε την ευρεία έννοια της οργάνωσης του προλεταριάτου, 

στις ποικίλες ιστορικές και κοινωνικές της µορφές) και δεν θα προσπα-

θήσουµε εδώ να το συνοψίσουµε, αλλά θα παραπέµψουµε τον αναγνώ-

στη στα κείµενα που αναφέρθηκαν παραπάνω και στο εκτεταµένο έργο 

που βρίσκεται σε εξέλιξη, µε τη συγγραφή της «Ιστορία της Αριστεράς» 

(Storia della Sinistra) του οποίου ετοιµάζεται ο δεύτερος τόµος.  

3. Αφήνουµε στην καθαρή θεωρία, που είναι κοινή για όλους µας και 

βρίσκεται πέρα από κάθε συζήτηση, ό,τι αφορά την ιδεολογία, τη φύση 

του κόµµατος και τις σχέσεις ανάµεσα στο κόµµα και την προλεταριακή 

τάξη, η οποία συνοψίζεται στο προφανές συµπέρασµα ότι µονάχα µε το 

κόµµα και τη δράση του το προλεταριάτο µετατρέπεται σε τάξη για τον 

εαυτό της και για την επανάσταση.  

4. Αποκαλούµε συνήθως ζητήµατα τακτικής -αν και επαναλαµβάνουµε 

ότι δεν υπάρχουν αυτόνοµα κεφάλαια ή υποκεφάλαια- εκείνα που ιστο-

ρικά ανακύπτουν και αναπτύσσονται στις σχέσεις ανάµεσα στο προλετα-

ριάτο και τις άλλες τάξεις, ανάµεσα στο  προλεταριακό κόµµα και τις άλ-

λες προλεταριακές οργανώσεις και ανάµεσα στο κόµµα, τα αστικά και τα 

µη-προλεταριακά κόµµατα.  

5. Η σχέση που ανακύπτει ανάµεσα στις τακτικές λύσεις, ούτως ώστε αυ-

τές να µην καταδικάζονται από τις ιδεολογικές και θεωρητικές αρχές, και 

την πολύµορφη εξέλιξη των αντικειµενικών καταστάσεων, που, υπό µια 



έννοια, είναι εξωτερικές ως προς το κόµµα, είναι, πράγµατι, αρκετά ευ-

µετάβλητη. Όµως, η Αριστερά έχει υποστηρίξει ότι το κόµµα πρέπει 

προκαταβολικά να κυριαρχεί σε µια τέτοια σχέση και να την προβλέπει, 

όπως αναφέρεται στις «Θέσεις της Ρώµης» πάνω στην τακτική νοούµενες 

ως σχέδιο θέσεων για τη διεθνή τακτική.  

Υπάρχουν, ως ακραία σύνθεση, περίοδοι µε αντικειµενικά ευνοϊκές κα-

ταστάσεις µαζί µε δυσµενείς συνθήκες για το κόµµα ως υποκείµενο. 

Μπορεί να συµβαίνει, επίσης, και η αντίθετη περίπτωση και υπάρχουν 

σπάνιες καταστάσεις που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα ενός 

πολύ καλά προετοιµασµένου κόµµατος και µιας κοινωνικής κατάστασης 

που βρίσκει τις µάζες να εφορµούν προς την επανάσταση και προς το 

κόµµα το οποίο τις έχει προβλέψει και να τις έχει εξ αρχής περιγράψει, 

όπως ο Λένιν δικαιώθηκε µε τους µπολσεβίκους στη Ρωσία.  

6. Αφήνοντας κατά µέρος τις σχολαστικές «διακρίσεις», µπορούµε να 

αναρωτηθούµε για το ποια είναι η αντικειµενική κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η σηµερινή κοινωνία. Ασφαλώς, η απάντηση είναι ότι βρισκό-

µαστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση και ότι ένα µεγάλο µέρος του 

προλεταριάτου, που έχει χτυπηθεί από την αστική τάξη, ελέγχεται από 

κόµµατα που βρίσκονται στην υπηρεσία της και που εµποδίζουν το προ-

λεταριάτο από κάθε ταξικό επαναστατικό κίνηµα, ούτως ώστε να µην 

µπορεί να προβλεφθεί πόσος καιρός θα περάσει έως ότου  από αυτή τη 

νεκρή και άµορφη κατάσταση φθάσει σε αυτό το οποίο άλλες φορές ονο-

µάζουµε «πόλωση» ή «ιοντισµό» των κοινωνικών µορίων, που θα προη-

γηθεί της έκρηξης της µεγάλης ταξικής αναµέτρησης.  

7. Ποιες είναι, µέσα σ’ αυτή τη δυσµενή περίοδο, οι συνέπειες πάνω στην 

εσωτερική οργανική δυναµική του κόµµατος; Πάντοτε λέγαµε, σε όλα τα 

κείµενα που αναφέρονται παραπάνω, ότι το κόµµα επηρεάζεται αναπό-

φευκτα από το χαρακτήρα της πραγµατικής κατάστασης που το περιβάλ-



λει. Έτσι, τα υφιστάµενα µεγάλα προλεταριακά κόµµατα είναι κατ’ ανά-

γκην και οµολογουµένως οπορτουνιστικά.  

Αποτελεί βασική θέση της Αριστεράς ότι το κόµµα µας δεν πρέπει γι’ 

αυτόν το λόγο να αποφύγει να αντισταθεί σε µια τέτοια κατάσταση, αλλά 

ότι οφείλει να επιβιώσει και να µεταφέρει τη φλόγα µέσα στο ιστορικό 

«νήµα του χρόνου». Είναι φανερό ότι θα είναι ένα µικρό κόµµα, όχι λόγω 

της επιθυµίας µας ή της επιλογής µας, αλλά εξαιτίας της αναπόδραστης 

ανάγκης.  

Αναλογιζόµενοι τη δοµή αυτού του κόµµατος, ακόµη και στην εποχή της 

παρακµής της Τρίτης ∆ιεθνούς και σε αναρίθµητες πολεµικές, απορρί-

ψαµε, µε επιχειρήµατα που δεν είναι ανάγκη να επαναλάβουµε, πολλές 

κατηγορίες. ∆εν επιθυµούµε µια µυστική σέκτα ή ένα ελιτίστικο κόµµα, 

που αρνείται κάθε επαφή µε τον έξω κόσµο εξαιτίας της µανίας για κα-

θαρότητα. Απορρίπτουµε κάθε τύπο εργατίστικου ή εργατικού κόµµατος 

που θέλει να αποκλείσει όλους τους µη-προλετάριους ως πρότυπο που 

ανήκει σε όλους ιστορικά τους οπορτουνιστές. ∆εν επιθυµούµε να υποβι-

βάσουµε το κόµµα σε µια οργάνωση µορφωτικού, διανοουµενίστικου και 

ακαδηµαϊκού τύπου, όπως έχουµε κάνει µε πολεµικές που αριθµούν πά-

νω από µισό αιώνα, ούτε πιστεύουµε, όπως ορισµένοι αναρχικοί και 

µπλανκιστές, και ότι είναι νοητό ένα κόµµα που ασχολείται µε συνωµο-

τική ένοπλη δράση και µε την εξύφανση συνωµοσιών.  

8. Με δεδοµένο ότι ο χαρακτήρας του διάλυση του κοινωνικού πλέγµα-

τος επικεντρώνεται στη διαστρέβλωση και την καταστροφή της θεωρίας 

και της υγιούς διδασκαλίας, είναι φανερό ότι το µικρό κόµµα του σήµερα 

έχει ως προεξάρχον χαρακτηριστικό την αποκατάσταση των αρχών της 

διδασκαλίας, αλλά δυστυχώς, στερείται του ευνοϊκού περιβάλλοντος µέ-

σα στο οποίο ο Λένιν πραγµατοποίησε αυτό το έργο µετά την καταστρο-

φή του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι 

πρέπει να υψώσουµε ένα τείχος µεταξύ θεωρίας και πρακτικής δράσης, 



επειδή πέρα από ένα ορισµένο όριο θα καταστρεφόµασταν εµείς οι ίδιοι 

και όλες οι βασικές µας αρχές. ∆ιεκδικούµε, έτσι, όλες τις µορφές δρά-

σης που είναι κατάλληλες στις ευνοϊκές στιγµές στο µέτρο που ο πραγ-

µατικός συσχετισµός δυνάµεων το επιτρέπει. 

9. Όλα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν εκτενέστερα, αλλά είναι δυνατό να 

καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα σχετικά µε τη δοµή της οργάνωσης του 

κόµµατος σε µια τόσο δύσκολη περίοδο. Θα ήταν µοιραίο λάθος να θεω-

ρήσουµε ότι το κόµµα διαιρείται σε δύο οµάδες, από τις οποίες η µια εί-

ναι αφιερωµένη στη µελέτη και η άλλη στη δράση, επειδή µια τέτοια 

διαίρεση είναι θανάσιµη όχι µόνο για το κόµµα συνολικά αλλά επίσης 

και για κάθε αγωνιστή ατοµικά. Η έννοια του ενιαίου χαρακτήρα του 

κόµµατος και του οργανικού συγκεντρωτισµού σηµαίνει ότι το κόµµα 

διαµορφώνει στο εσωτερικό του τα όργανα που είναι κατάλληλα για διά-

φορα καθήκοντα, τα οποία ονοµάζουµε προπαγάνδα, στρατολογία, οργά-

νωση του προλεταριάτου, συνδικαλιστική δουλειά κτλ. και αύριο ένοπλη 

οργάνωση, αλλά τίποτα δεν πρέπει να συναχθεί από τον αριθµό των συ-

ντρόφων που θεωρείται ότι ασχολούνται µε τέτοια καθήκοντα, καθώς, 

από θέση αρχής, κανένας σύντροφος δεν πρέπει να εξαιρείται από κανένα 

από αυτά. 

Αποτελεί ιστορική κακοτυχία ότι, σ' αυτή τη φάση, µπορεί να φαίνονται 

τόσοι πολλοί οι σύντροφοι που ασχολούνται µε τη θεωρία και µε την ι-

στορία του κινήµατος και τόσοι λίγοι αυτοί που είναι έτοιµοι για δράση. 

Θα ήταν τελείως ανόητη η αναζήτηση του αριθµού αυτών που ασχολού-

νται µε την µία ή την άλλη επίδειξη ενέργειας. Όλοι γνωρίζουµε ότι, όταν 

η κατάσταση θα ριζοσπαστικοποιηθεί, θα είναι αναρίθµητα τα στοιχεία 

που θα συνταχθούν µαζί µας, µ' έναν άµεσο και ενστικτώδη τρόπο, χωρίς 

να έχουν παρακολουθήσει τον παραµικρό κύκλο µαθηµάτων κατά απο-

µίµηση των ακαδηµαϊκών προσόντων.  



10. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι ο οπορτουνιστικός κίνδυνος, από τότε που 

ο Μαρξ πάλεψε κατά του Μπακούνιν, του Προυντόν και του Λασσάλ, 

και σε όλες τις κατοπινές φάσεις της οπορτουνιστικής ασθένειας, συνδέε-

ται πλήρως µε την επίδραση των µικροαστών ψευδοσυµµάχων πάνω στο 

προλεταριάτο.  

Ολόκληρη η απέραντη δυσπιστία µας απέναντι στη συµβολή αυτών των 

κοινωνικών στρωµάτων δεν µπορεί και δεν πρέπει να µας εµποδίζει από 

το να αξιοποιούµε, µε βάση τα µεγάλα διδάγµατα της ιστορίας, στοιχεία 

που αποτελούν εξαιρέσεις τα οποία το κόµµα θα τα κατευθύνει στο έργο 

της ανασύνταξης της θεωρίας, χωρίς την οποία είναι νεκρό και που στο 

µέλλον µε το σχέδιο διάδοσης  θα οφείλει να ταυτίσει µε την τεράστια 

αύξηση των επαναστατικών µαζών.  

11. Οι σπίθες που ξεπηδούν βίαια µέσα από τους αγωγούς της διαλεκτι-

κής µας µάς έχουν διδάξει ότι ένας σύντροφος, ένας στρατευµένος κοµ-

µουνιστής, ένας επαναστάτης είναι αυτός που έχει µάθει να µην λησµο-

νεί, να µην απαρνιέται και να µην βγάζει από το νου και την καρδιά του 

την καταχώρηση που είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο αυτής της κοινω-

νίας που βρίσκεται σε αποσύνθεση, αλλά και αυτός που βλέπει τον εαυτό 

του ενταγµένο µέσα σε µια ολόκληρη πορεία χιλιετιών που συνδέει τον 

αρχαίο φυλετικό άνθρωπο που πάλευε µε τα άγρια θηρία µε το µέλος της 

µελλοντικής κοινότητας, που θα ζει αδελφωµένη µέσα στη χαρούµενη 

αρµονία του κοινωνικού ανθρώπου.  

12.  Ιστορικό κόµµα και καθιερωµένο κόµµα. Αυτή η διάκριση είναι του 

Μαρξ και του Ένγκελς και εκείνοι είχαν το δικαίωµα να συµπεράνουν 

από αυτήν ότι, καθώς πραγµατοποιούσαν το έργο τους σύµφωνα µε το 

ιστορικό κόµµα, δεν καταδέχονταν να ανήκουν σε κανένα από τα καθιε-

ρωµένα κόµµατα. Όµως, κανένας σηµερινός αγωνιστής δεν µπορεί να 

συµπεράνει απ' αυτό ότι έχει το δικαίωµα της επιλογής, δηλαδή ότι εφό-

σον οι απόψεις του βρίσκονται σε συµφωνία µε το «ιστορικό κόµµα» 



µπορεί να χλευάζει το καθιερωµένο κόµµα. Έτσι, αυτό δεν οφείλεται στο 

ότι ο Μαρξ και ο Ένγκελς ήταν υπεράνθρωποι ειδικού τύπου ή ράτσας σε 

σχέση µε όλους τους υπόλοιπους, αλλά ακριβώς λόγω της βαθυστόχα-

στης πρότασής τους που είχε µια έννοια διαλεκτική και ιστορική.  

Ο Μαρξ µίλησε για κόµµα µε την ιστορική του σηµασία, µε ιστορική έν-

νοια, και για καθιερωµένο ή εφήµερο κόµµα. Στην πρώτη έννοια βρίσκε-

ται η συνέχεια, και απ' αυτήν αντλούµε τη χαρακτηριστική µας θέση για 

το αµετάβλητο της διδασκαλίας από τότε που αυτή διατυπώθηκε από τον 

Μαρξ, όχι ως επινόηση µιας µεγαλοφυΐας, αλλά ως ανακάλυψη ενός α-

ποτελέσµατος της ανθρώπινης εξέλιξης. Αλλά οι δύο έννοιες δεν είναι 

µεταφυσικά αντίθετες και θα ήταν ανόητο να τις εκφράσει κανείς µε τη 

χυδαία άποψη: γυρίζω την πλάτη στο καθιερωµένο κόµµα και πηγαίνω 

µε το ιστορικό κόµµα.  

Όταν από την αµετάβλητη διδασκαλία βγάζουµε το συµπέρασµα ότι η 

επαναστατική νίκη της εργατικής τάξης δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά 

µονάχα µε το ταξικό κόµµα και τη δικτατορία του· όταν, µε οδηγό τα λό-

για του Μαρξ, διαβεβαιώνουµε ότι χωρίς ένα επαναστατικό και κοµµου-

νιστικό κόµµα το προλεταριάτο µπορεί να είναι µια τάξη ίσως για την 

αστική επιστήµη, αλλά δεν είναι ούτε για 'µάς ούτε για τον ίδιο Μαρξ, 

τότε το συµπέρασµα που πρέπει να βγάλουµε είναι ότι για να νικήσει 

χρειάζεται να έχει ένα κόµµα που να είναι, ταυτόχρονα, αντάξιο του χα-

ρακτηρισµού του ιστορικού και του καθιερωµένου κόµµατος, δηλ. να έ-

χει επιλύσει µέσα στην πραγµατικότητα της δράσης και της ιστορίας τη 

φανερή αντίφαση -που επικρατούσε σ’ ένα µακρό και δύσκολο παρελ-

θόν- ανάµεσα στο ιστορικό κόµµα, όσον αφορά το περιεχόµενο (το ιστο-

ρικό και αµετάβλητο πρόγραµµα), και το περιστασιακό κόµµα, δηλ. ως 

προς τη µορφή, που δρα ως δύναµη και ως φυσική πράξη µιας αποφασι-

στικής µερίδας του αγωνιζόµενου προλεταριάτου.  



Αυτή η σύνθεση που τίθεται αναφορικά µε το ζήτηµα της διδασκαλίας 

αναφέρεται και στα ιστορικά προτσές που προηγήθηκαν από εµάς.  

13. Το πρώτο βήµα, από ένα σύνολο µικρών οµάδων και συνδέσµων µέ-

σω των οποίων εκδηλώνεται η εργατική πάλη, στο διεθνές κόµµα, όπως 

προβλέπει η διδασκαλία, πραγµατοποιείται µε την ίδρυση, το 1864, της 

Πρώτης ∆ιεθνούς. ∆εν είναι η στιγµή για να περιγράψουµε τη διαδικασία 

της κρίσης της, η οποία, κάτω από την καθοδήγηση του Μαρξ, υποστήρι-

ξε πέρα για πέρα τη διείσδυση µικροαστικών προγραµµάτων, όπως εκεί-

νο των ελευθεριακών.  

Το 1889 συγκροτήθηκε η ∆εύτερη ∆ιεθνής, ύστερα από το θάνατο του 

Μαρξ, αλλά κάτω από τον έλεγχο του Ένγκελς, οι υποδείξεις του οποίου 

δεν εφαρµόστηκαν. Προς στιγµήν έτεινε να αποτελέσει ξανά το καθιε-

ρωµένο κόµµα τη συνέχεια του ιστορικού κόµµατος, αλλά αυτή έγινε 

κοµµάτια τα επόµενα χρόνια λόγω του οµοσπονδιακού και µη-

συγκεντρωτικού χαρακτήρα της, της επίδραση της κοινοβουλευτικής 

πρακτικής, της λατρείας της δηµοκρατίας και της εθνικιστικής οπτικής 

των διαφόρων τµηµάτων της, που δεν νοούνταν ως στρατοί που βρίσκο-

νται σε πόλεµο µε το ίδιο το κράτος, όπως ήθελε το «Μανιφέστο» του 

1848. Εµφανίστηκε ο ανοιχτός αναθεωρητισµός, που υποτίµησε τον ι-

στορικό στόχο και εξύψωσε το άµεσο, περιστασιακό και καθιερωµένο 

κίνηµα.  

Η εµφάνιση της Τρίτης ∆ιεθνούς, ύστερα από την καταστροφική πτώση 

του 1914 σχεδόν όλων των τµηµάτων της ∆εύτερης ∆ιεθνούς στον πούρο 

δηµοκρατισµό και τον εθνικισµό, αποτέλεσε για µας, τα χρόνια που ακο-

λούθησαν µετά το 1919 την πλήρη επανασύνδεση του ιστορικού κόµµα-

τος µε το καθιερωµένο κόµµα. Η νέα ∆ιεθνής εµφανίστηκε ως δεδηλω-

µένα συγκεντρωτική και αντιδηµοκρατική, αλλά η ιστορική πράξη της 

ενσωµάτωσης των τµηµάτων που ήταν οµόσπονδα µέσα στην αποτυχη-

µένη ∆εύτερη ∆ιεθνή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και βιαστική µπροστά 



στην ανησυχία ότι θα ήταν άµεσο το βήµα από την κατάληψη της εξου-

σίας στη Ρωσία στην κατάληψη της εξουσίας στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Αν το τµήµα που στην Ιταλία αναδύθηκε µέσα από τα ερείπια του παλιού 

κόµµατος της ∆εύτερης ∆ιεθνούς είχε µια ιδιαίτερη τάση –όχι χάρη στα 

άτοµα, αλλά λόγω ιστορικών καταβολών- να επισηµάνει την ανάγκη να 

συνενώσει το ιστορικό κίνηµα µε την τρέχουσα µορφή του, αυτό οφειλό-

ταν σε ιδιαίτερους αγώνες που διεξήγαγε ενάντια στις εκφυλισµένες 

µορφές και, έτσι, επειδή είχε απορρίψει τη διείσδυση όχι µόνο δυνάµεων 

που χαρακτηρίζονταν από θέσεις πατριωτικού, κοινοβουλευτικού και δη-

µοκρατικού τύπου, αλλά επίσης εκείνους (τους µαξιµαλιστές, στην Ιτα-

λία) που επηρεάζονταν από τον αναρχοσυνδικαλιστικό και το µικροαστι-

κό επαναστατισµό. Αυτό το ρεύµα της Αριστεράς αγωνίστηκε ιδιαίτερα 

για να είναι αυστηροί οι όροι προσχώρησης (δηµιουργία µιας νέας επί-

σηµης δοµής), τους εφάρµοσε πλήρως στην Ιταλία και ήταν το πρώτο 

που προειδοποίησε για τον κίνδυνο που απειλούσε όλη τη ∆ιεθνή, όταν 

τα αποτελέσµατα στη Γαλλία, τη Γερµανία κ.ά. δεν ήταν καλά.  

Η ιστορική κατάσταση στην οποία το προλεταριακό κράτος συγκροτή-

θηκε µονάχα σε µία χώρα, ενώ στις άλλες η κατάληψη της εξουσίας δεν 

είχε επιτευχθεί, έκανε δύσκολη για το ρωσικό τµήµα την καθαρή οργανι-

κή λύση να κρατήσει το τιµόνι της διεθνούς οργάνωσης.  

Η Αριστερά ήταν η πρώτη που προειδοποίησε ότι η συµπεριφορά του 

ρωσικού κράτους άρχισε να προδίδει παρεκκλίσεις –τόσο στην εγχώρια 

οικονοµία του όσο και στις διεθνείς του σχέσεις- και, επίσης, ότι µια α-

συµφωνία λάµβανε χώρα ανάµεσα στην πολιτική του ιστορικού κόµµα-

τος, δηλ. όλων των επαναστατών κοµµουνιστών του κόσµου, και σε αυτή 

του καθιερωµένου κόµµατος, που υπερασπιζόταν τα συµφέροντα του 

ρωσικού κράτους.  

14. Αυτή  η άβυσσος είναι έκτοτε τόσο βαθιά ώστε τα «φαινοµενικά» 

τµήµατα, που ήταν  εξαρτηµένα από το ρωσικό κόµµα-ηγέτης, πραγµα-



τοποιούν, µε την εφήµερη έννοια, µια πρόστυχη πολιτική συνεργασίας µε 

την αστική τάξη, που δεν ήταν καλύτερη από εκείνη την παραδοσιακή 

των διεφθαρµένων κοµµάτων της ∆εύτερης ∆ιεθνούς.  

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα, για να µην πούµε το δικαίωµα, σε οµάδες 

που προέρχονταν από την πάλη της ιταλικής Αριστεράς κατά του εκφυ-

λισµού της Μόσχας να καταλάβουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον 

σε ποιο δρόµο το αληθινό, ενεργό και, καθιερωµένο κόµµα µπορεί να 

παραµείνει πιστό στα χαρακτηριστικά του επαναστατικού ιστορικού 

κόµµατος, το οποίο δυνητικά υπάρχει από το 1847, ενώ, από πρακτική 

άποψη, αποδείχθηκε σε µεγάλα ιστορικά γεγονότα µέσα από την τραγική 

σειρά ηττών της επανάστασης.  

Η µεταβίβαση αυτής της µη παραµορφωµένης παράδοσης στις προσπά-

θειες για την πραγµατοποίηση µιας νέας παγκόσµιας κοµµατικής οργά-

νωσης χωρίς ιστορικές παύσεις, δεν µπορεί οργανωτικά να στηριχθεί 

στην εκλογή ανθρώπων που διαθέτουν πολλά προσόντα και είναι γνώ-

στες της ιστορικής διδασκαλίας, αλλά σε ανθρώπους που οργανωτικά 

πρέπει να αξιοποιήσουν µε τον πιο συνεπή τρόπο τη γραµµή που συνδέει 

τη δράση της οµάδας µε αυτή που έχει διακηρυχθεί εδώ και 40 χρόνια 

και τη σηµερινή γραµµή. Το νέο κίνηµα δεν µπορεί να αναµένει ούτε υ-

περανθρώπους ούτε µεσσίες, αλλά πρέπει να στηριχθεί πάνω στην ανα-

βίωση αυτού που µπόρεσε να διατηρηθεί για πολύ καιρό. Όµως, η διατή-

ρηση δεν µπορεί να περιοριστεί στη διδασκαλία θέσεων και στην αναζή-

τηση ντοκουµέντων. Χρησιµοποιεί ζωντανά εργαλεία προκειµένου να 

δηµιουργήσει µια παλιά φρουρά που θα τα εµπιστευτεί ακέραια και ισχυ-

ρά σε µια νέα φρουρά. Η τελευταία εφορµά προς νέες επαναστάσεις που 

ίσως δεν χρειάζεται να αναµένει περισσότερο από µια δεκαετία από σή-

µερα τη δράση σε ένα πρώτο πλάνο στο προσκήνιο της ιστορίας. Το 

κόµµα και η επανάσταση δεν ενδιαφέρονται διόλου για τα ονόµατα του 

ενός ή του άλλου ανθρώπου.  



Η ορθή µετάδοση αυτής της παράδοσης πέρα από γενιές και γι’ αυτό επί-

σης πέρα από ονόµατα νεκρών ή ζώντων δεν µπορεί να περιοριστεί στο 

ένα ή το άλλο σηµαντικό κείµενο, ούτε µονάχα στη µοναδική µέθοδο 

χρήσης της διδασκαλίας του κοµµουνιστικού κόµµατος για να παραµένει 

κοντά και πιστό στα κλασσικά κείµενα. Πρέπει να συνδέεται µε την ταξι-

κή µάχη που η µαρξιστική Αριστερά –δεν θέλουµε να περιορίσουµε το 

κάλεσµα µόνο στην περιοχή της Ιταλίας- εφαρµόζει και πραγµατοποιεί 

µε τον πιο φλογερό τρόπο στη διάρκεια των χρόνων ύστερα από το 1919, 

που κατακερµατίσθηκε περισσότερο από το συσχετισµό δυνάµεων µε την 

αντίπαλη τάξη, από το δεσµό εξάρτησης από το ένα κέντρο ενός κόµµα-

τος που εκφυλίστηκε ως παγκόσµιο ιστορικό κόµµα για να µετατραπεί σε 

ένα εφήµερο κόµµα κατεστραµµένο από την οπορτουνιστική παθολογία, 

έως ότου ιστορικά διαλύθηκε εκ των πραγµάτων 

Η Αριστερά προσπάθησε ιστορικά, χωρίς να παραβιάσει την αρχή της 

παγκόσµιας συγκεντρωτικής πειθαρχίας, να δώσει µια µάχη επαναστατι-

κή και αµυντική διατηρώντας την προλεταριακή πρωτοπορία αλώβητη 

από κάθε συνέργια µε τις µεσαίες τάξεις, τα κόµµατά της και τις καταδι-

κασµένες στην ήττα ιδεολογίες της. Έχοντας ακόµη και την ιστορική ευ-

καιρία να διασώσει, αν όχι την επανάσταση, τουλάχιστον τον πυρήνα του 

ιστορικού της κόµµατος, έχει σήµερα ξεκινήσει παντού από την αρχή, σε 

µια αντικειµενική κατάσταση απάθειας και αδιαφορίας, µέσα σ’ ένα προ-

λεταριάτο µολυσµένο µέχρι το κόκαλο από το µικροαστικό δηµοκρατι-

σµό. Αλλά ο οργανισµός που γεννιέται από την αξιοποίηση ολόκληρης 

της θεωρητικής και πρακτικής παράδοσης, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε 

από την ιστορική επαλήθευση έγκαιρων προβλέψεων, τη θέτει επίσης σε 

εφαρµογή στην καθηµερινή του δράση, επιδιώκει πάντοτε να επανεγκα-

θιδρύσει µια ευρύτερη επαφή µε τις εκµεταλλευόµενες µάζες και αφαιρεί 

από τη δοµή της ένα από τα αρχικά λάθη της ∆ιεθνούς της Μόσχας, κα-

θώς απαλλάσσεται από το δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό και κάθε εκλο-



γικό µηχανισµό όπως επίσης ακόµη και το πιο πρόσφατο µέλος αφαιρεί 

από την ιδεολογία του κάθε παραχώρηση σε δηµοκρατικές, πασιφιστικές, 

αυτονοµιστικές ή ελευθεριακές τάσεις.  

Με αυτήν ακριβώς την έννοια επιχειρούµε να κάνουµε βήµατα προς τα 

εµπρός, χρησιµοποιώντας τα πάρα πολλά χρόνια πικρής εµπειρίας για να 

αποκρούσουµε νέες επιθέσεις στην πολιτική γραµµή του ιστορικού κόµ-

µατος, εξαλείφοντας όλη τη µιζέρια και τη µικρότητα που έχουµε δει µε 

την παρέλευση τόσων άτυχων καθιερωµένων κοµµάτων. Κάνοντάς το 

αυτό, λαµβάνουµε επίσης υπόψη µας τις προειδοποιήσεις των πρώτων, 

µεγάλων δασκάλων σχετικά µε τις δυσκολίες καταπολέµησης των επι-

δράσεων αυτών που προέρχονται από το αστικό εµπορευµατικό περιβάλ-

λον, όπως η προσωπική κολακεία και το πρόστυχο κυνήγι της υπεροχής 

και η βλακώδης αναζήτηση της δηµοσιότητας, η οποία τόσο συχνά φέρ-

νει στο νου αυτούς που ο Μαρξ και ο Ένγκελς µε γαλήνια αγανάκτηση 

έκαναν πέρα για να σταµατήσουν να τους βρωµίζουν το δρόµο.  

 

 

Il Programma Comunista, Νο.2 & 3, 1965. 

 

 

 

 

 


