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Προβλημαηικές 

«Η επνρή ηεο επαλάζηαζεο έρεη απνηειέζεη κηα γηγαληηαία πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ μεζεθσκψλ ζε κηα 

νξζνινγηθή θαη ειέγμηκε ηζηνξία. Η „Δπαλάζηαζε‟ έδσζε ζε απηνχο ηνπ μεζεθσκνχο κηα λνκηκν-

πνίεζε, μερψξηζε ηηο θαιέο απφ ηηο θαθέο ηνπο κνξθέο θαη θαζφξηζε ηνπο λφκνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπο. 

Γηα ηνπο μεζεθσκνχο θαζφξηζε πξνθαηαξθηηθέο ζπλζήθεο, ζηφρνπο θαη ηξφπνπο γηα λα ηνπο 

θνπβαιήζεη ζε έλα ηέινο. Αθφκα θαη ην επάγγεικα ηνπ επαλαζηάηε νξίζηεθε. Μέζσ απηνχ ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ ηεο εμέγεξζεο ζην ιφγν ηεο επαλάζηαζεο, ιεγφηαλ, ν μεζεθσκφο ζα εκθαληδφηαλ ζε 

φιε ηνπ ηελ αιήζεηα θαη ζα θαηέιεγε ζηελ αιήζεηα ηνπ. Απηή ήηαλ κηα ππέξνρε ππφζρεζε. Κάπνηνη 

ζα πνχλε φηη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν μεζεθσκφο απνηθίζηεθε απφ κηα realpolitik. Άιινη ζα πνχλε φηη 

ε δηάζηαζε κηα έιινγεο ηζηνξίαο αλνίρηεθε κπξνζηά ηνπ. Δγψ πξνηηκψ ηελ εξψηεζε πνπ ν 

Horkheimer ζπλήζηδε λα ξσηά, κηα εξψηεζε απιντθή, θαη ιηγάθη ππξεηψδεο: „Αιιά είλαη ηειηθά ηφζν 

επηζπκεηή απηή ε επαλάζηαζε;‟».            

- Michel Foucault, Δίλαη άρξεζην λα εμεγείξεζαη;        

 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο πξφζθαηεο ηξηινγίαο ηνπ Batman, The Dark Knight Rises, ε 

ζπκπξσηαγσλίζηξηα ςηζπξίδεη απεηιεηηθά ζηνλ (εθαηνκκπξηνχρν) ήξσα φηη «έξρεηαη 

θαηαηγίδα». Αλ θαη εθείλε ηελ ζηηγκή κάιινλ αλαθεξφηαλ ζε έλαλ μεζεθσκφ ησλ 

θησρψλ, θάπνηνη θξηηηθνί ζεψξεζαλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνινπζνχλ ζηε ηαηλία σο 

αλαθνξά ζην θίλεκα Occupy. Ήηαλ φλησο ε πεξίνδνο ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο θαη ηνπ 

«θηλήκαηνο» ησλ πιαηεηψλ, φηαλ νη TIMES έθαλαλ ηνλ «αλψλπκν δηαδεισηή» 

πξφζσπν ηεο ρξνληάο. Θα αθνινπζνχζαλ θαη άιινη (ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν καδηθνί) 

μεζεθσκνί: Βξαδηιία, Σνπξθία, Βνζλία … είηε πξφθεηηαη γηα ην «θέληξν» είηε γηα 

ηελ «πεξηθέξεηα» ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ· είηε ζε θξάηε πνπ ρηππήζεθαλ 

ζθνδξά απφ ηελ θξίζε είηε ζε θξάηε κε πςεινχο δείθηεο αλάπηπμεο, έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη αλζξψπσλ αληηζηάζεθε ζηελ ππνηίκεζε ηε δσήο ηνπ ή μέζπαζε ελάληηα ζηηο 

ζπλζήθεο πνπ απηή δηεμάγεηαη, αλαγθάδνληαο ηελ θνηλσληθή εηξήλε λα θνξά φιν θαη 

πην ζπρλά ηε ζηνιή ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ αζηπλνκίαο. Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ε 

ηζηνξία ηνπ The Dark Night Rises, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ε αξρηθή πξνεηδνπνίεζε 

πξνο ηνλ πξσηαγσληζηή, έρεη έλα ραξαθηήξα ζπκπσκαηηθό· φζν θαη αλ νη πεξί ηνπ 

«ηέινπο ηεο ηζηνξίαο» αθεγήζεηο ζα ήζειαλ λα πείζνπλ πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε επνρή 

καο ζπλερίδεη λα ζηνηρεηψλεηαη απφ έλα θάληαζκα, δειαδή κηα παξνπζία απεηιεηηθή 

γηα ηελ θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ: ηελ εμέγεξζε ησλ πιεβείσλ. 

   Απφ ηελ άιιε, αθφκα θαη ζηηο πιένλ εμεγεξζηαθέο ζηηγκέο ηνπ πξφζθαηνπ θχθινπ 

αγψλσλ, απηφ πνπ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη κεηά νλνκάζηεθε θνηλσληθή επαλάζηαζε, 

δειαδή ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θπξίαξρσλ δνκψλ εμνπζίαο, παξαγσγήο, ηδηνθηεζίαο, 

δηαλνκήο θιπ, δελ εκθαλίζηεθε παξά σο πξφηαγκα απειπηζηηθά κεηνςεθηθψλ 

νκάδσλ. Μάιηζηα, ζε δπν πεξηπηψζεηο φπνπ ιατθέο εμεγέξζεηο είραλ ληθεθφξν 

ραξαθηήξα, ζηελ Αίγππην θαη ηελ Οπθξαλία, ε εμέγεξζε πξνζέιαβε ή εγεκνλεχζεθε 

απφ πνιηηηθέο κνξθέο πνπ δηθαηνινγεκέλα πξνθαινχλ κνχδηαζκα ζηνπο θχθινπο ηεο 

(άθξαο) αξηζηεξάο θαη ηεο αλαξρίαο. Tν εξψηεκα είλαη αλαπφθεπθην: αλ ε (θαηά 
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Foucault) «επνρή ηεο επαλάζηαζεο» ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ εγγξαθή ζε καδηθνχο 

μεζεθσκνχο κηαο ηζηνξηθήο πξννπηηθήο ελψ νη ζχγρξνλνη αγψλεο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ έλαλ έθδειν «παξνληηζκφ», κήπσο έρεη παξέιζεη ε επνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ν Γάιινο ζηνραζηήο; 

   ζνη θαη φζεο ζπλερίδνπλ λα απηνπξνζδηνξίδνληαη σο «επαλαζηάηεο» ελδέρεηαη λα 

πξνζεγγίζνπλ απηήλ ηελ εξψηεζε κε θάπνηνλ ζθεπηηθηζκφ αλ φρη ερζξφηεηα, σο ην 

πξψην βήκα πξνο θάπνηα εθδνρή ξεθνξκηζκνχ. Αλ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη 

θαηαλνεηφο, ε θαηεγνξία ηνπ ξεθνξκηζκνχ δελ απαληά ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε φζν 

κάιινλ ηελ παξαθάκπηεη. Γηφηη ην εξψηεκα δελ αθνξά ην θαηά πφζν ε επαλάζηαζε 

είλαη έλα παξσρεκέλν ή απξαγκαηνπνίεην ηδεψδεο. Άιισζηε κηα απιή άξλεζε ηεο 

επαλαζηαηηθήο πξννπηηθήο ζα ζπλέρηδε λα πξνζιακβάλεη ηελ επαλάζηαζε σο θάηη 

δεδνκέλν, ιεο θαη απηαπφδεηθηα μέξνπκε ηη είλαη ε επαλάζηαζε, ιεο θαη απηή ε 

γλψζε λα καο έρεη παξαδνζεί απφ ην παξειζφλ. Γηα ην παξφλ θείκελν ην δεηνχκελν 

είλαη λα πξνζεγγηζηεί ε επαλάζηαζε φρη σο έλα δεδνκέλν πνπ είηε είλαη εμ νξηζκνχ 

απξαγκαηνπνίεην είηε απιά κέλεη λα πξαγκαησζεί - αζρέησο αλ απηή ε πξαγκάησζε 

κεηαηίζεηαη ζην κέιινλ ή ηίζεηαη σο ε άκεζε ιχζε ζηα βάζαλα ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

ηνπ θφζκνπ– αιιά σο έλα πξφβιεκα πνπ δηαλνίγεη έλα πεδίν πξαθηηθνχ ζηνραζκνχ 

πεξί ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη. 

   Μηα απφ ηηο ιίγεο (απφ φζν γλσξίδσ) ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο πνπ έρνπλ απνδερηεί 

απηήλ ηελ πξνβιεκαηηθή είλαη ε ηζηνξηζηηθή
1
 ηάζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο θνκκνπληζηηθν-

πνίεζεο. Κεληξηθφο άμνλαο ηελ ελ ιφγσ ζεσξεηηθήο ηάζεο είλαη ε ζέζε φηη κηα επνρή 

έρεη φλησο παξέιζεη ρσξίο απηφ λα ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο. Απηφ 

πνπ ηέιεησζε είλαη ν εηδηθφο ηχπνο επαλάζηαζεο πνπ αληηζηνηρνχζε ζε απηή ηελ 

επνρή. Έπεηαη φηη ην δεηνχκελν γηα κηα επαλαζηαηηθή ζεσξία δελ είλαη απιά λα 

επηβεβαηψζεη ηελ επαλάζηαζε σο έλα «δένλ» αιιά λα ζηνραζηεί πάλσ ζηηο ζπλζήθεο 

δπλαηφηεηαο θαη ζην πεξηερφκελν ηεο επαλάζηαζεο ζήκεξα. Οπζηαζηηθά, ε 

θνκκνπληζηηθνπνίεζε απνηειεί ηελ απάληεζε ζε απηή ηελ πξνβιεκαηηθή, ηνλ 

επαλαζηαηηθφ νξίδνληα ηνπ ηξέρνληα θχθινπ αγψλσλ. Γηα λα αμηνινγεζεί φκσο απηή 

ε απάληεζε πξέπεη πξψηα απφ φια λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ηε ζεσξία ζηα 

ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ ζέηεη: πνηνη δξφκνη έθιεηζαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

πνηεο δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νξίδνληεο αλνίγνληαη, πνπ ζεκειηψλεηαη ην πξφηαγκα 

ελφο επαλαζηαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ; Φειαθψληαο απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα βξνχκε 

κπξνζηά καο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο, αθελφο σο ζεσξεηηθή 

                                                           
1
 Απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθνξνπνηήζεη απηήλ ηελ ηάζε εληφο ηνπ ξεχκαηνο ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο απφ κηα άιιε ηάζε πνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο «θαλνληζηηθή». Οκνινγνπκέλσο, 

απηή ε δηάθξηζε, καδί θαη νη φξνη πνπ ηελ ζπλζέηνπλ, είλαη ζπδεηήζηκε, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

επξεηηθά εξγαιεία γηαηί, θαηά ηελ γλψκε κνπ, ζπιιακβάλνπλ απηφ πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ζχλνξν 

κεηαμχ ησλ δπν ηάζεσλ: γηα ηελ δεχηεξε, ηεο νπνίαο θαηεμνρήλ εθπξφζσπνο είλαη ν Gilles Dauvé θαη 

ζηελ Διιάδα εθθξάδεηαη απφ ηα Παηδηά ηεο Γαιαξίαο ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε πξέπεη λα είλαη ην 

πεξηερφκελν ηεο επαλάζηαζεο, θαη απηή ε θαλνληζηηθή ζέζε επηηξέπεη αθελφο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηνπο αγψλεο ηνπ παξφληνο θαη αθεηέξνπ ηελ αμηνιφγεζε ησλ αγψλσλ ηνπ παξειζφληνο. Αληίζεηα γηα 

ηελ ηζηνξηζηηθή ηάζε, πνπ πξψην-αξζξψζεθε απφ ηελ Theorie Communiste (TC)  θαη ζηελ Διιάδα 

εθθξάδεηαη απφ ην Blaumachen, ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε απνηειεί ην πεξηερφκελν ηεο επαλάζηαζεο 

ζήκεξα, φρη σο πξαγκαηνπνίεζε  απηνχ πνπ νη αγψλεο ηνπ παξειζφληνο απέηπραλ λα πξάμνπλ αιιά σο 

ηζηνξηθή παξαγσγή πνπ βξίζθεη ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο ηεο ζηελ ηξέρνπζα ηζηνξηθή ζπγθπξία. 
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πξνζέγγηζε πνπ αμηψλεη λα δηαθσηίζεη θάηη πεξί ηεο ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο θαη 

αθεηέξνπ σο έλαλ απφ ηνπο πηζαλνχο δξφκνπο ηνπ ηξέρνληα θχθινπ αγψλσλ. 

Εργαηικό κίνημα και επανάζηαζη  

«Δίλαη αιήζεηα πσο κηα εηθφλα πνπ έρεη ξηδψζεη κέζα καο κπνξεί λα παξαβιεζεί κε κηα πξφιεςε· 

αιιά είλαη εμίζνπ αιήζεηα πσο πξέπεη πάληνηε λα θηάλνπκε ζε θάπνην ζηέξεν έδαθνο – είηε απηφ ζα 

έρεη πάιη ηε κνξθή κηαο εηθφλαο είηε φρη – έηζη ψζηε ηελ εηθφλα πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε θάζε ζθέςεο 

καο λα κπνξνχκε λα ηε ζεβφκαζηε θαη φρη λα ηε κεηαρεηξηδφκαζηε ζαλ πξφιεςε» 

- Ludwig Wittgenstein, Πνιηηηζκόο θαη Αμίεο  

 

Αλ ην επαλαζηαηηθφ θαηλφκελν ζεκάδεςε κηα νιφθιεξε επνρή, ε επαλάζηαζε κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζεκαδεχηεθε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη κεηά, 

απφ ηε θηγνύξα ηνπ εξγάηε. Απηή ε επνρή ηεο αλάδπζεο θαη αθκήο ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο σο θαηεμνρήλ επαλαζηαηηθήο δχλακεο είλαη θαη ε επνρή πνπ εδξαηψλεηαη 

έλαο λένο ηξφπνο παξαγσγήο, ν θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο, πνιχ πέξα απφ κηα απιή 

αιιαγή ζηελ «νηθνλνκία», αλαδηακφξθσζε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

νιφηεηα ηεο, δεκηνπξγψληαο έλα λέν θφζκν πξσηάθνπζησλ δπλαηνηήησλ φπνπ, φπσο 

έιεγε θαη ν Marx, «φ,ηη είλαη ζηέξεν εμαεξψλεηαη».
2
 Αο κελ θνξντδεπφκαζηε. Απηφο 

ήηαλ έλαο θφζκνο γεκάηνο δπζηπρία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ ηνπ. 

Καη φκσο, κέζα απφ κηα καθξά θαη επίπνλε δηαδηθαζία, νη πξνιεηαξηαθέο κάδεο πνπ 

ζπζζσξεχνληαλ ζηα εξγνζηάζηα, ζηηο θάκπξηθεο, ζηα ιηκάληα, ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο, 

ζηα νξπρεία θιπ., ζπγθξνηήζεθαλ σο κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δχλακε ελψζσ 

έρηηδαλ έλαλ θνηλό θόζκν. ηνλ ππξήλα απηνχ ηνπ θφζκνπ, σο ζπλδεηηθφο ηζηφο 

κεηαμχ ησλ εξγαηψλ, ππήξρε ζαθψο ην γεγνλφο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο εηδηθήο κνξθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ απνηειεί ε κηζζσηή εξγαζία. Η ελφηεηα ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο, 

εθφζνλ ν θαπηηαιηζκφο – θαη ε πνιηηηθή νηθνλνκία σο ιφγνο πνπ ηνλ εθθξάδεη θαη 

ζπγθξνηεί – ρσξίο λα αλαηξεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηαο 

αλαδεηθλχεη ηελ θνηλή ηνπο νπζία σο εξγαζία, σο δξαζηεξηφηεηα πνπ παξάγεη αμία. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθξφηεζε ηεο εξγαζίαο σο ηάμε παξήρζε απηφκαηα 

νχηε θαλ κφλν ζηε βάζε ελφο αξλεηηθνχ παξαλνκαζηή. πγρξφλσο ππήξρε θαη ε 

ζεηηθή ζπλείδεζε φηη παξφιεο ηηο δηαθνξέο - δηαθνξέο πξαγκαηηθέο πνπ επηδξνχζαλ 

κε πιείζηνπο ηξφπνπο, πεξηπιέθνληαο αλαπαξαζηάζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο σο 

αληηθεηκεληθή ελφηεηα ζπκθεξφλησλ – νη εξγάηεο απνηεινχλ κηα παξαγσγηθή ηάμε, 

ηεο νπνίαο νη θαξπνί πθαξπάδνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ραξαθηήξα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ην 

νπνίν δελ νηθνδνκήζεθε απιά κέζα απφ ηε δηεθδίθεζε άκεζσλ αηηεκάησλ φπσο ην 

νρηάσξν, αιιά θαη πάλσ ζηελ εκπεηξία φηη απηνί πνπ ζηεξνχληαη ηα πάληα απνηεινχλ 

ηε δσηηθή δχλακε ελφο λένπ θφζκνπ. Έηζη, αθφκα θαη νη εξγάηεο θεδεηψλ κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ ην αθφινπζν ζιφγθαλ:  

                                                           
2
 K. Marx – Fr. Engels, The Communist Manifesto, Selected Writings, ed. D. McLellan, (Oxford: 

Oxford University Press), ζ.247. 
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«Μηα πξνιεηαξηαθή δσή, έλαλ πξνιεηαξηαθφ ζάλαην, θαη απνηέθξσζε ζην πλεχκα ηεο πνιηηηζκηθήο 

πξνφδνπ».
3
 

 

ηα φξηα απηήο ηεο εκπεηξίαο, σο ην επαλαζηαηηθφ μεπέξαζκα ηεο πξνιεηαξηαθήο 

ζπλζήθεο, αλαδπφηαλ ε πξννπηηθή ηεο θιεξνλνκηάο απηνχ ηνπ θφζκνπ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ηνπ. Μηα απφ ηηο πιένλ παξαδεηγκαηηθέο εθζέζεηο απηνχ ηνπ πάζνπο 

βξίζθεηαη ζηελ νκηιία ηνπ Durruti θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ιζπαληθήο επαλάζηαζεο: 

«Δκείο είκαζηε εθείλνη πνπ ρηίζακε ηα παιάηηα θαη ηηο πφιεηο ζηελ Ιζπαλία, ζηελ Ακεξηθή θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δκείο νη εξγάηεο κπνξνχκε λα ρηίζνπκε θαηλνχξηα ζηε ζέζε ηνπο. Καηλνχξηα θαη 

θαιχηεξα. Γελ θνβφκαζηε ηα ζπληξίκκηα. Σε γε εκείο ζα ηελ θιεξνλνκήζνπκε. Γηα απηφ δελ ππάξρεη 

θακία ακθηβνιία».
4
  

   Ο Durruti απεπζπλφηαλ ζε έλα έλνπιν πξνιεηαξηάην πνπ επηβεβαίσλε εκπξάθησο 

ηελ επαλαζηαηηθή δπλακηθή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε ηελ Ιζπαλία κάιηζηα λα απνηειεί 

ην ηειεπηαίν μέζπαζκα ηεο επαλαζηαηηθήο αθνινπζίαο πνπ ζπγθιφληζε ηελ Δπξψπε 

κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Αιιά αλ ε επαλάζηαζε είλαη έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο 

πνπ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζεο θαζαπηφ, δελ απνηέιεζε ππφ νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

θαλφλα νχηε ήξζε σο θπζηθή θαηάιεμε ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

θαη ηεο ζηαδηαθήο ελδπλάκσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αληηζέησο, ε εξγαηηθή ηάμε, 

εηδηθά εθεί πνπ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ λα επαλαζηαηήζεη - δειαδή ζηελ αλεπηπγκέλε 

«Γχζε» - θπξίσο αγσλίζηεθε (θάηη πνπ ειάρηζηα κεηψλεη ηνπο αγψλεο θαζαπηνχο) γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζε απηφλ ην «λέν ζαπκαζηφ θφζκν» θαη φρη γηα ηελ αλαηξνπή ή 

νηθεηνπνίεζε ηνπ. Οη επαλαζηάζεηο ζπληειέζηεθαλ, φπνπ ζπληειέζηεθαλ, θάησ απφ 

αξθεηά ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο φπσο ηνπ ρακέλνπ πνιέκνπ, ηνπ δεμηνχ πξαμηθνπήκαηνο 

ή κηαο θαηαξξένπζαο απνηθηνθξαηίαο. Δπηπξνζζέησο, απζηεξά κηιψληαο, δελ ππήξμε 

πνηέ κηα «θαζαξή» εξγαηηθή επαλάζηαζε. Απφ ηηο επαλαζηάζεηο ηνπ 1848 θαη ηελ 

Παξηζηλή Κνκκνχλα έσο ηα επαλαζηαηηθά θχκαηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη επαλαζηάζεηο 

ήηαλ αλ ζέινπκε λα αθξηβνινγνχκε ιατθέο, δειαδή ελέπιεθαλ δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο θαη εηδηθά ηνπο «αλζξψπνπο ηνπ κφρζνπ».
5
 

   Γηα ηηο δηάθνξεο εθδνρέο Μαξμηζκνχ-Λεληληζκνχ πνπ εγεκφλεπζαλ κεηά ηε Ρσζηθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1917, θαη ζηε βάζε απηήο ηεο εκπεηξίαο, ν απνθαζηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ζε επαλαζηαηηθή 

θαηεχζπλζε, ηελ ζχλζεζε ησλ εηεξφθιεησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζε δχλακε ηθαλή λα 

παξάγεη πνιηηηθή εμνπζία, θαη ελ ηέιεη γηα ηε ληθεθφξα επαλάζηαζε ήηαλ ε κνξθή-

θφκκα. Έθηνηε απηή ε ζέζε απνηέιεζε θιέγνλ ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ Μαξμηζηψλ-

Λεληληζηψλ θαη ησλ εμ‟ αξηζηεξάο θαη αλαξρίαο θξηηηθψλ ηνπο. Αιιά αλεμάξηεηα απφ 

ηε ζέζε πνπ παίξλεη θαλείο, νη ίδηνη νη πφινη ηεο δηακάρεο αιιά θαη ε ζεκαζία ηεο γηα 

ηελ έθβαζε ησλ επαλαζηάζεσλ ππνδεηθλχεη ην ξφιν κηαο ηζηνξηθήο δχλακεο πνπ 

                                                           
3
 Παξαηίζεηαη ζην Eric Hobsbawm, The Age of Empire 1875-1914, (London: Abacus, 1994), ζ.112  

4
 Παξαηίζεηαη ζην Hans M. Enzensberger, Τν Σύληνκν Καινθαίξη ηεο Αλαξρίαο, (Αζήλα: Δθδφζεηο 

Οδπζζέαο, ρσξίο εκεξνκελία έθδνζεο) ζ.193 
55

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο «ξεθνξκηζηηθνχο» αγψλεο εθδεκνθξαηηζκνχ. Αλ 

θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα απνηεινχζε εγεκνληθή δχλακε, ζε απηνχο ηνπο αγψλεο ζπκκεηείραλ θαη άιιεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο. Πξβι. R.B. Collier, Paths Towards Democracy: The Working Class and Elites in 

Western Europe and South America, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). 
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αλαδχεηαη ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη πνπ δελ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε: ησλ 

πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ εθθξάδνληαλ κέζα απφ νξγαλσκέλεο κεηνςεθίεο, νη νπνίεο 

ελίνηε θαηέιεγαλ λα είλαη ηδηαίηεξα καδηθέο. Απηέο νη νξγαλψζεηο, είηε επξφθεηην γηα 

θφκκαηα είηε γηα ζπλδηθάηα, ρσξίο λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο επαλαζηαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ζηε βάζε ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ έζησ θαη αδξά 

ζθηαγξαθνχζε ηη πξέπεη λα γίλεη ζε έλα ζπκβάλ επαλαζηαηηθήο ξήμεο, αλεμάξηεηα αλ 

απηφ ήηαλ ε θαηάιεςε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ή ε νηθεηνπνίεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηηο 

απηφ-νξγαλσκέλεο δνκέο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ (δηαθνξέο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη 

επνπδελί θαηλνκεληθέο).  

   Τπφ απηφ ην πξίζκα νη πνιηηηθέο ηδενινγίεο εκθαλίδνληαη σο εγγξαθή κηαο 

πνιηηηθήο νξζνινγηθφηεηαο ζην πεδίν ηνπ ηαμηθνχ αληαγσληζκνχ. Έλα ηέηνην ζρήκα 

είλαη δφθηκν ππφ δπν πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, εθφζνλ δελ νδεγεί ζε έλαλ δπηζκφ 

πνιηηηθνχ/θνηλσληθνχ θαη απζνξκεηηζκνχ/νξγάλσζεο πνπ ππνβαζκίδεη ή απνζησπά 

ηηο ζπιινγηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο πνπ αλαδχνληαη κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζψκα θαη 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε θάζε πνιηηηθήο νξζνινγηθφηεηαο. Γεχηεξνλ, ζην βαζκφ 

πνπ δελ απνθξχπηεη φηη (φπνηεο θαη αλ ήηαλ νη αμηψζεηο ησλ Μαξμηζηψλ ή αλαξρηθψλ 

ζαλ ηνλ Kropotkin) ε δέζκεπζε ζε έλαλ άιιν, θαιχηεξν, θφζκν απφ ηηο ηδενινγίεο 

πνπ ηνλ θήξπηηαλ δελ πήγαδε κφλν απφ κηα νξζνινγηθή επηινγή ε νπνία κε ηελ ζεηξά 

ηεο ζεκειησλφηαλ ζε έλα αληηθεηκεληθφ ηαμηθφ ζπκθέξνλ. Αληίζεηα, νη επαλαζηαηηθνί 

ζνζηαιηζκνί ηνπ 19
νπ

 αηψλα δηέπνληαλ απφ θαη εγθαινχζαλ ςπρηθέο δπλάκεηο θαη 

εκπεηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηε ηάμε ηνπ κεζζηαληθνύ. Αο δψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ Otto 

Krille, Γεξκαλφ εξγάηε θαη ζνζηαιηζηή ηε ρξπζή επνρή ηνπ SPD: 

«Μφλν έλα ειάρηζην θνκκάηη θνκκαηηθψλ κειψλ είλαη ζνζηαιηζηέο απφ επηζηεκνληθή πεπνίζεζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη έξρνληαη ζηνλ ζνζηαιηζκφ απφ κηα απέξαληε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή έξεκε γε, φπσο ν 

ιαφο ηνπ Ιζξαήι έμσ απφ ηελ έξεκν. Πξέπεη λα πηζηεχνπλ γηα λα κελ απειπίδνληαη».
6
 

Δλ ηέιεη, κηα απφ ηηο βαζηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ είλαη φηη 

έδσζαλ ζπζηεκαηηθή κνξθή ζην φξακα ελφο ιπηξσκέλνπ θόζκνπ φπνπ νη «ηειεπηαίνη 

έζνληαη πξψηνη» ή κε ηνπο φξνπο ηεο Γηεζλνχο, φπνπ απηνί πνπ είλαη «ηίπνηα» ζα 

γίλνπλ «ηα πάληα». Καη καδί κε κνξθή ζε απηφλ ηνλ ιπηξσκέλν θφζκν νη πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο ηνπ έδσζαλ θαη φλνκα: θνκκνπληζκφο (ή ζνζηαιηζκφο θαζψο αξρηθά απηνί 

νη δπν φξνη δελ δηαθξίλνληαλ εχθνια). 

   Μηα πηζαλή παγίδα εδψ είλαη απηή ησλ επηθαλεηαθψλ ηζηνξηθψλ αλαινγηψλ, πνπ 

ηζηνξηθά έρεη ζεκειηψζεη θξηηηθέο απνθεξχμεηο ηνπ επαλαζηαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ σο 

απιή «εθθνζκίθεπζε» ζξεζθεπηηθψλ κνξθψλ κεζζηαληζκνχ. πσο θαη θάζε γεληθή 

θαηεγνξία, ν κεζζηαληζκφο πνπ θηλεηνπνηνχζε ηηο δηάθνξεο ηάζεηο επαλαζηαηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ ήηαλ ηζηνξηθά θαζνξηδφκελνο θαη ζπγθεθξηκέλα δηεπφηαλ αθελφο απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ αλζξψπηλε απηελέξγεηα θαη αθεηέξνπ απφ ηελ γεληθεπκέλε ηνλ 

19
ν
 αηψλα πίζηε φηη ην κέιινλ ζα είλαη θαιχηεξν απφ ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, κηα 

πίζηε πνπ βξήθε ηελ έθθξαζε ηεο ζηα δχν κεγάια (θαη αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο) 

                                                           
6
 Παξαηίζεηαη ζην David Priestland, The Red Flag: Communism and the Making of the Modern World, 

(London: Allen Lane, 2009), ζ.49.  



[6] 
 

ζχκβνια ηεο επνρήο: ηελ Πξφνδν θαη ηελ Δπαλάζηαζε. Απφ ηελ άιιε, ε ρξήζε ηεο 

έλλνηαο «ηνπ κεζζηαληθνχ» ππνδειψλεη ηελ χπαξμε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαληνχλε ζε αλάινγα θαηλφκελα ζε δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο: πάλσ απφ φια, 

κηα ζπιινγηθή ππόζρεζε θαη έλα ζπιινγηθφ θαζήθνλ. Αθφκα θαη αλ απηά ζεσξεζνχλ 

αληαλαθιάζεηο ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ή θεηηρηζηηθή έθθξαζε 

δνκηθψλ αληηθάζεσλ ζην πεδίν ηεο ζπζζψξεπζεο, ην γεγνλφο παξακέλεη φηη 

επέδξαζαλ σο πιηθή δχλακε, σζψληαο ηηο επαλαζηαηεκέλεο κάδεο, θαη εηδηθά ηηο 

νξγαλσκέλεο κεηνςεθίεο πνπ αλέιαβαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, λα ηνικήζνπλ λα 

θάλνπλ κπξνζηά ζε ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο ην αβέβαην άικα ηεο επαλαζηαηηθήο 

ξήμεο αληί ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηεο ζπλδηαιιαγήο πνπ έκνηαδαλ (θαη πηζαλφηαηα 

πάληα κνηάδνπλ) σο νη πην ξεαιηζηηθέο ιχζεηο. Απηφ θαζίζηαηαη αθφκα πην εκθαλέο 

φηαλ ιάβνπκε ππφςε φηη «ηε ζηηγκή πνπ θαηαξξέεη ε πνιηηηθφ-ζξεζθεπηηθή ηάζε πνπ 

εκςχρσλε ηνλ καξμηζηηθφ κεζζηαληζκφ»
7
 ε καξμηζηηθή θξηηηθή πεξηνξίδεηαη ζε κηα 

(ζεκαληηθή αλακθίβνια αιιά παξφια απηά) ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ απαζρνιεί 

δηαβαζκέλνπο ξηδνζπάζηεο. Πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

επαλάζηαζε δελ εκθαλίδεηαη σο απηή δπλαηφηεηα απιά θαη κφλν επεηδή ε πίζηε πνπ 

ηελ ππνζηήξηδε ππνρψξεζε. Κάζε κύζνο ράλεηαη καδί κε ηνλ θφζκν πνπ ηνλ γελλάεη.  

   Θα επαλέιζνπκε ζε απηφ ην δήηεκα ζχληνκα. Γηα ηελ ψξα ην δεηνχκελν είλαη φηη ε 

επαλάζηαζε δελ παξήρζε πνηέ σο άκεζε απηνπξαγκάησζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πξνο 

ηελ νπνία νη φπνηεο δηακεζνιαβήζεηο ιεηηνχξγεζαλ κφλν παξειθπζηηθά θαη/ή 

θαηαζηαιηηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ζέηεη ζεκαληηθά 

δεηήκαηα γηα κηα ζεσξία ηεο επαλάζηαζεο, δελ έρνπκε θακία ηζηνξηθή εκπεηξία 

επαλάζηαζεο ρσξίο ηελ ελεξγή παξνπζία θάπνηαο πνιηηηθήο ηδενινγίαο. Απηφ φκσο, 

φπσο θαη φζα άιια ζεκεηψζεθαλ, δελ αλαηξεί ηελ αξρηθή δηαπίζησζε πεξί ηεο 

θεληξηθφηεηαο ηεο θηγνχξαο ηνπ εξγάηε. Γηφηη εάλ νη επαλαζηαηηθέο πνιηηηθέο 

ηδενινγίεο σο δηαθξηηέο δπλάκεηο είραλ έλαλ ζεκαίλνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν (ν 

νπνίνο θπζηθά δελ ήηαλ πάληα ζεηηθφο ή πξνσζεηηθφο)· αθφκα θαη αλ ζηε 

ζπζηεκαηηθή ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ ηδενινγηψλ είραλ εμέρνληα ξφιν δηαλννχκελνη 

(κηθξφ-)αζηηθήο ή θαη αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο, ν θνκκνπληζκφο σο ηζηνξηθά 

θαζνξηζκέλε ηδέα δελ εκθαλίζηεθε ππφ ηελ κνξθή εμσηεξηθήο απνθάιπςεο αιιά 

αλαδχζεθε πάλσ ζηε βάζε ππαξθηψλ ζπιινγηθψλ πξνζδνθηψλ, πξαθηηθψλ αγψλα θαη 

κνξθψλ πξνιεηαξηαθήο απηνλνκίαο (νη νπνίεο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηξαβνχζαλ 

θαη απφ παξαδνζηαθέο κνξθέο θνηλσληθφηεηαο). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, αλ θαη ε 

εξγαηηθή ηάμε δελ ήηαλ έλα αξξαγέο, πφζν κάιινλ ην κνλαδηθφ, «επαλαζηαηηθφ 

ππνθείκελν» ππήξρε σο κηα (πνιχκνξθε αιιά) νξγαλσκέλε δχλακε πνπ ζπκκεηείρε 

ζην επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ σο ηέηνηα, σο εξγαηηθή ηάμε. Καη απηή ε ηαπηφηεηα 

απνηεινχζε ηελ θεληξηθή αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπ κεηά-

επαλαζηαηηθνχ θφζκνπ: ε ζνζηαιηζηηθή (ή θνκκνπληζηηθή) θνηλσλία ηνπ αχξην σο 

θνηλσλία αδειθνζχλεο θαη αιιειεγγχεο έβξηζθε ηε ζπγθξνηνχζα ηεο αξρή ζηελ 

εξγαζία. Δθφζνλ ινηπφλ ζα παξήγαγαλ κηα θνηλσλία εξγαδφκελσλ αλζξψπσλ είλαη 

δφθηκνο ν ηζρπξηζκφο φηη νη επαλαζηάζεηο λννχληαλ σο επηβεβαίσζε ηεο εξγαηηθήο 

                                                           
7
 Luciano Lanza, Πέξα από ηελ Οηθνλνκία: Μηα αλαξρηθή ζεώξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ δεηήκαηνο, 

(Αζήλα: Διεπζεξηαθή Κνπιηνχξα, 2010), ζ.11.  
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ηαπηφηεηαο. Αθφκα θαη ζηηο επαλαζηάζεηο φπνπ είραλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν άιιεο 

θνηλσληθέο ηάμεηο, εηδηθά νη αγξφηεο, αθφκα θαη εθεί φπνπ ε εξγαηηθή ηάμε ππφ κηα 

ζηελή έλλνηα ήηαλ κηα κεηνςεθία, ην πεξηερφκελν ηεο επαλάζηαζεο είρε αλεμίηεια ηα 

ζεκάδηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ησλ ζπκβφισλ ηνπ, ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ κνξθψλ. Έηζη, έλαο αγψλαο κέζα ζε κηα δνχγθια ηε Αζίαο ή ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο κπνξνχζε λα εγγξαθεί ζε κία θίλεζε πνπ αθνξνχζε φιε ηελ 

αλζξσπφηεηα θαη ε νπνία είρε έλαλ θνηλφ νξίδνληα: ηνλ θνκκνπληζκφ (ή 

ζνζηαιηζκφ).  

Μακρύς τειμώνας 

«Αδύλακε ελάληηα ζε απηό πνπ έρεη γίλεη, ε βνύιεζε είλαη έλαο ζπκσκέλνο ζεαηήο ησλ πξαγκάησλ πνπ 

παξήιζαλ… [Τ]ν όηη δελ κπνξεί λα ζπάζεη ην ρξόλν θαη ηελ επηζπκία ηνπ ρξόλνπ – απηή είλαη ηεο 

βνύιεζεο ε πην κνλαρηθή πιεγή» 

- Friedrich Nietzsche, Τάδε Έθε Εαξαηνύζηξα  

 

Αλ ε ήηηα ησλ επαλαζηαηηθψλ εγρεηξεκάησλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ 

ε αθεηεξία θάζε απηφ-αλαθεξπζζφκελνπ επαλαζηάηε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ν αθεηεξηαθφο 

ηζρπξηζκφο ηεο TC, θαη φζσλ αθνινχζεζαλ ην δξφκν πνπ άλνημε, είλαη θαηά πνιχ 

δπλαηφηεξνο: ζήκεξα δνχκε φρη κφλν ππφ απφ ην βάξνο κηαο ήηηαο αιιά ζηε ζθηά ηνπ 

ηέινπο ελφο θχθινπ αγψλα θαη ηνπ ηχπνπ επαλάζηαζεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχζε, ηνπ 

«πξνγξακκαηηζκνχ».
8
 Οκνινγψ φηη δηαηεξψ επηθπιάμεηο γηα απηφ ηνλ φξν ηφζν δηφηη 

ππεξαπινπζηεχεη ηηο επαλαζηάζεηο ηνπ 20
νπ

 αηψλα φζν θαη δηφηη ππνλνεί κηα πιήξε 

κεηαιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επαλάζηαζεο, κηα ζέζε πνπ αλ κε ηη άιιν νθείιεη 

λα ζπδεηεζεί. Πάλησο, πέξα απφ ηηο φπνηεο επηκέξνπο δηαθσλίεο ή ακθηβνιίεο γηα 

ηνπο ζεσξεηηθνχο φξνπο πνπ ηίζεηαη, ν ππξήλαο ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη φηη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 ηέζεθε ζε θίλεζε κηα δηαδηθαζία θαπηηαιηζηηθήο αλαδηάξζξσζεο 

ε νπνία νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ παξαθκή ηεο εξγαηηθήο ηαπηφηεηαο σο έλα ζεηηθφ 

αλήθεηλ ην νπνίν βξίζθεη ζηελ επαλάζηαζε ηελ απηφ-επηβεβαίσζε ηνπ. 

   Η πξνβιεκαηηθή γηα ηελ παξαθκή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο 

επαλαζηαηηθέο ηνπ πξννπηηθέο, δελ είλαη θπζηθά θαηλνχξγηα νχηε αλάγεηαη πιήξσο 

ζηελ αλαδηάξζξσζε πνπ αλαθέξεηαη ε TC. ηα θαπηηαιηζηηθά θέληξα ηεο «Γχζεο» 

ην νξγαλσκέλν εξγαηηθφ θίλεκα είρε πάςεη λα ζέηεη θάπνηα άκεζε επαλαζηαηηθή 

απεηιή κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ελζσκάησζεο ηνπ ε νπνία νινθιεξψλεηαη ηα 

ρξφληα κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζηε ιεγφκελε «ρξπζή ηξηαθνληαεηία» ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Γελ είλαη ηπραίν φηη πνιινί ξηδνζπάζηεο άξρηζαλ λα ςάρλνπλ γηα ην 

επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν έμσ απφ ην εξγνζηάζην (απφ ην πεξηζσξηνπνηεκέλν 

πξνιεηαξηάην ησλ κεηξνπφιεσλ θαη ηα αληάξηηθα ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ σο ηε λενιαία 

θαη ην «πξνβνθαξηάην») νχηε φηη ζηα ηαξαρψδε ρξφληα ησλ νπνίσλ εκεξνκελία 

νξφζεκν είλαη ην 1968 ηα εμεγεξκέλα ππνθείκελα δελ είραλ απιά κηα θξηηηθή ζηάζε 

ζηνλ θαζεζησηηθφ ζπλδηθαιηζκφ θαη ζηα εξγαηηθά θφκκαηα αιιά εμεγέξζεθαλ θαη 

                                                           
8
 Γεο πρ. Theorie Communiste, „Normative History and the Communist Essence of the Proletariat‟, 

Endnotes 1, http://endnotes.org.uk/en/th-orie-communiste-normative-history-and-the-communist-

essence-of-the-proletariat; Leon de Mattis, „What is Communization?‟, Sic 1, ζζ.11-30  

http://endnotes.org.uk/en/th-orie-communiste-normative-history-and-the-communist-essence-of-the-proletariat
http://endnotes.org.uk/en/th-orie-communiste-normative-history-and-the-communist-essence-of-the-proletariat
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ελαληίνλ ηνπο. Παξφια απηά, ε εξγαηηθή ηάμε ζπλέρηδε λα ππάξρεη σο κηα ζπιινγηθή 

δχλακε κε ηελ ηθαλφηεηα λα δηεθδηθεί πξνσζεηηθέο αιιαγέο, κε καδηθέο νξγαλσηηθέο 

δνκέο θαη κε κηα δηαθξηηή θνπιηνχξα, εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ 

ξηδνζπαζηηθφηεξεο πξαθηηθέο, νξγαλσηηθέο κνξθέο θαη (αληί)θνπιηνχξεο.
9
 ε απηφ ην 

πιαίζην, ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν ηνπιάρηζηνλ, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ επαλαζηαηηθψλ 

θαη ξεθνξκηζηηθψλ ηδενινγηψλ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη λα έρεη σο άκεζν επίδηθν ηνπ 

ηελ «ςπρή» ηνπ νξγαλσκέλνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. ηελ ηειηθή, ην γεγνλφο φηη ην 

ηειεπηαίν παξέκεηλε ζηελ πιεηνςεθία ηνπ εληφο ησλ νξίσλ κηαο ξεθνξκηζηηθήο 

πξννπηηθήο εμεγεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηαηί δελ έγηλε θάπνηα επαλάζηαζε ζηε Γχζε 

ή, αλ ζεσξήζνπκε φηη ζπληειέζηεθε θάπνηνπ ηχπνπ επαλάζηαζε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960-1970, γηαηί απηή εηηήζεθε. ηε ζέζε ηεο, θαη ζε κεγάιν βαζκφ ελαληίνλ ηεο, 

ήξζε ε θαπηηαιηζηηθή αλαδηάξζξσζε πνπ αλαθέξεηαη ε TC. 

   Η ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε, ε νπνία έρεη νξηζηεί απφ θάπνηνπο σο κεηάβαζε ζε έλα 

«κεηά-θνξληηθφ» θαζεζηψο παξαγσγήο θαη πνπ ζην ηδενινγηθφ πεδίν ηαπηίζηεθε κε 

ηελ επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, δελ εμέιεηςε νχηε ηελ εξγαηηθή ηάμε νχηε ηηο 

νξγαλσηηθέο ηεο δνκέο (ζπλδηθάηα, ζσκαηεία, θιπ). Δπηηέζεθε φκσο ζηηο ζεκειηαθέο 

ξπζκίζεηο ηεο κεηά-πνιεκηθήο πεξηφδνπ, απφ ην θξάηνο-πξφλνηαο θαη ηηο δνκέο 

ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο έσο ηελ ίδηα ηελ ινγηθή ηεο ζπιινγηθήο δηεθδίθεζεο. 

Απηή ε πνιπκέησπε επίζεζε, πνπ φρη κφλν δελ ζηακάηεζε αιιά θιηκαθψζεθε κε ην 

μέζπαζκα ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο, εμψζεζε ην (ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ελζσκαησκέλν) 

εξγαηηθφ θίλεκα λα ιάβεη κηα ζηάζε άκπλαο, κεηαηξέπνληαο ην ζηαδηαθά ζε κηα 

ζπληεξεηηθή δχλακε κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ: ηεο δηαηήξεζεο κηαο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Απηή ε δηαπίζησζε δελ απνηειεί αμηνινγηθή κνκθή απφ 

κηα επαλαζηαηηθή ζθνπηά, νχηε θέξεη θάπνηα θξίζε γηα ην δίθαην ή άδηθν ελφο 

εξγαηηθνχ αγψλα. Σν αθξηβψο αληίζεην, επεηδή ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ε 

πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ θεθηεκέλσλ ήηαλ αλακελφκελε θαη θαηαλνεηή, ην ίδην 

ην δίπνιν επαλάζηαζεο/ξεθνξκηζκνχ θαηέζηε πξνβιεκαηηθφ. Γηφηη απηφ ην δίπνιν 

απνθηνχζε ηελ πξαθηηθή ηνπ πθή σο έθζεζε δπν ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ 

πξννπηηθψλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθπξίαο φπνπ ην εξγαηηθφ θίλεκα πάιεπε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο κε φξνπο πξνφδνπ ελ ζρέζε κε ην παξφλ. ηαλ ν 

νξίδνληαο ελφο αγψλα είλαη ε ζπληήξεζε απηνχ πνπ ππάξρεη, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

πθηζηάκελσλ θαπηηαιηζηηθώλ ζρέζεσλ, ε πξννπηηθή ηεο επαλάζηαζεο, φπσο είρε 

παξαρζεί ηζηνξηθά, γίλεηαη εμαηξεηηθά ηζρλή, θάηη πνπ θακία «παξέκβαζε» δελ 

κπνξεί απφ κφλε ηεο λα αιιάμεη. Αληηζέησο απηφ πνπ θάζε ηέηνηα ηχπνπ παξέκβαζε 

θάλεη είλαη απιά λα  επηθπξψλεη «ηελ εμσηεξηθφηεηα ηεο επαλαζηαηηθήο πξννπηηθήο 

θαη πην πέξα φζσλ απηναλαθεξχζζνληαη επαλαζηάηεο ζε ζρέζε κε φ,ηη δηαθπβεχεηαη 

ζηνπο αγψλεο».
10

  

                                                           
9
 Δλ ηέιεη, αθφκα θαη ε «άξλεζε ηεο εξγαζίαο» είρε λφεκα σο ξηδνζπαζηηθή πξννπηηθή ζε έλα πιαίζην 

φπνπ ε ζηαζεξή απαζρφιεζε είρε ελζσκαησζεί ζηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη είρε γίλεη κηα απνδεθηή 

λφξκα. 
10

 „Bob, „Σπθινπφληηθα είζαη εδψ; Αλαδηαξζξσκέλν θεθάιαην, πάιε ησλ ηάμεσλ θαη επαλαζηαηηθή 

πξννπηηθή‟, blaumachen 6, (2013), ζ.216. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο είλαη 
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   Αλ ε κεηαηξνπή ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζε δχλακε ζπληήξεζεο είλαη απφ κφλε 

ηεο αξθνχλησο ζεκαληηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο 

θαη νη ζρεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εξγαηηθή ηαπηφηεηα σο κνξθή απηνπξνζδηνξηζκνχ 

θαη ζπιινγηθφ θνξέα κηαο ηζηνξηθήο πξννπηηθήο πάλε αθφκα πην πέξα. πσο 

ζεκεηψζεθε, ην εξγαηηθφ θίλεκα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ ηζρπξέο νξγαλψζεηο θαη 

καδηθνί αγψλεο. εκαηνδνηνχζε θαη κηα εηδηθή θαζεκεξηλφηεηα, ηα εξγαηηθά θέληξα, 

ηηο θνηλφηεηεο θαη ηε γεηηνληά, ελζψκαηεο ζπκπεξηθνξέο θαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο, 

κηα νξηζκέλε δειαδή θνπιηνχξα πνπ παξήγαγε ηηο ηδηάδνπζεο ζε απηήλ εληάμεηο, 

δηαθξίζεηο, απνθιεηζκνχο θαη εληάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λέν-

θηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε, φπσο ε εδξαίσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηζκνχ, αιιαγέο 

ζηε ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, κεηαηνπίζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο 

εξγαζίαο, δηέβξσζαλ απηφλ ηνλ θφζκν, μεθηλψληαο κε ηε δηάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

εξγαηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ κνξθψλ εκπεηξίαο θαη ηαπηφηεηαο πνπ 

ελζσκάησλαλ.
11

 ηε ζέζε ηνπο άξρηζε λα ιακβάλεη ρψξα κηα δηαδηθαζία 

γεληθεπκέλεο πξνιεηαξηνπνίεζεο πνπ έρεη παξαγάγεη έλα δηνγθνχκελν θαη 

πνηθηιφκνξθν πιήζνο, απφ ηνλ Βξεηαλφ «Chav» θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

κεηξνπνιηηηθψλ παξαγθνππφιεσλ ή γθέην έσο ηνλ (ζπνπδαγκέλν ή αλεηδίθεπην) 

«πξεθάξην» θαη ηνλ παξαλνκνπνηεκέλν κεηαλάζηε γηα ηνπο νπνίνπο, ζε δηάθνξνπο 

βαζκνχο έληαζεο θπζηθά, ε επηζθάιεηα, ε κεηαθίλεζε θαη ν απνθιεηζκφο (ή ην 

θάζκα ηνπ) έρνπλ γίλεη βαζηθέο νξίδνπζεο ηεο χπαξμεο. Πξνθαλψο, ε εθκεηάιιεπζε 

δελ έπαςε λα απνηειεί βαζηθφ ζπλδεηηθφ ηζηφ απηψλ ησλ πξνιεηαξηαθψλ θηγνχξσλ. 

Οχηε ε επηζθάιεηα ή ν απνθιεηζκφο απνηεινχλ θαζαπηά θαηλνθαλή θαηλφκελα· 

αληηζέησο, πξφθεηηαη γηα ζπζηαηηθά ζηνηρεηά ηεο πξνιεηαξηαθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία 

καθξηά απφ ην λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πψιεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αθνξά ζπλνιηθά 

κηα έιιεηςε πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο γηα λα θηάζεη ζηελ πνιηηηθή 

αλαγλψξηζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή εμνπζία Σν δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν 

ζε ζρέζε κε ηε παξαδνζηαθή εξγαηηθή ηάμε είλαη φηη γηα απηή ηε ζχγρξνλε κάδα 

επηζθαιψλ, κεηαθηλνχκελσλ θαη πιενλαδφλησλ ζσκάησλ, ην γεγνλφο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο δελ πξνζδέλεηαη ζε κηα απαζρφιεζε πνπ λα απνηειεί ηελ πιηθή βάζε 

ελφο θνηλνχ ζεηηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ.
12

 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, κπνξνχκε δφθηκα 

λα κηιήζνπκε γηα κηα απνζχλδεζε ηεο πξνιεηαξηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ εξγαηηθή 

ηαπηφηεηα.  

   Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ελφο λέν-πξνιεηαξηάηνπ πνπ δεη ζην θαηψθιη ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ ηα θπθιψκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ν θαπηηαιηζκφο ζηελ 

λενθηιειεχζεξε θάζε ηνπ επεθηάζεθε ζε λένπο ηνκείο ζπζζψξεπζεο – ε πεξηιάιεηε 

                                                                                                                                                                      
«ιάζνο», νχηε αθφκα ιηγφηεξν φηη ηέηνηεο παξεκβάζεηο δελ πξέπεη λα γίλνληαη. Αιιά θαιφ είλαη λα 

ππάξρεη αλαγλψξηζε ησλ νξίσλ ηνπο. 
11

 Γηα κηα ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή αλάιπζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε αλαθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαηηθή θνηλφηεηα βι. Simon J. Charlesworth, A Phenomenology of Working Class Experience, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2000). Γηα ην εχξνο ηε παξαθκήο εμίζνπ δηαθσηηζηηθή είλαη 

θαη ε πξφζθαηε Βξεηαληθή ηαηλία ηεο Clio Barnard Ο Δγσηζηήο Γίγαληαο.  
12

 ίγνπξα, ρσξίο ζεξβηηφξνπο, currier θαη ηειεθσλεηέο «ζα ζηακαηνχζε λα γπξλά ν θφζκνο», φπσο 

δήισλε κηα αθίζα πξνεξρφκελε απφ ην ρψξν ηεο εξγαηηθήο απηνλνκίαο. Αλ φκσο ε ιεηηνπξγηθή αμία 

κηαο απαζρφιεζεο ήηαλ αξθεηή γηα λα δεκηνπξγήζεη ην επηδεηνχκελν class-pride ν ζθνππηδηάξεο (γηα 

λα παξαθξάζνπκε ηνλ Nietzsche) ζα ήηαλ ην επγελέζηεξν δείγκα εξγάηε. 
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«new economy» - επελδχνληαο, θαιιηεξγψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ελφο ζεκαληηθνχ θνκκαηηνχ λέσλ εξγαδνκέλσλ. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο δηεπξπκέλεο «κεζαίαο ηάμεο» κηζζσηψλ κε 

πςειφ επίπεδν εμεηδίθεπζεο νη νπνίνη δελ βηψλνπλ ηε κηζζνινγηθή ζρέζε ζαλ ζηπγλή 

εθκεηάιιεπζε αιιά σο δπλαηφηεηα γηα εθδήισζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ 

φπσο θαη γηα εμαζθάιηζε κηαο άλεηεο δσήο. ζν ε θξίζε βαζαίλεη έλα θνκκάηη απηήο 

ηεο κεζαίαο ηάμεο, ην πην πξνλνκηνχρν, αλαδεηάεη φιν θαη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, 

θαηαιήγνληαο λα δηεμάγεη έλα φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηεο ζε 

ειεγρφκελνπο ρψξνπο.
13

 ε αληίζεζε φκσο κε ηελ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ε 

λέα κεζαία ηάμε δελ είλαη απαξαίηεηα ζπληεξεηηθή, πάληα έηνηκε λα ππνζηεξίμεη ηε 

ρεηξφηεξε αληίδξαζε αξθεί λα ππνζρεζεί «ηάμε θαη αζθάιεηα». Αληηζέησο, ζηνπο 

θφιπνπο ηεο έρεη αλαπηπρζεί έλαο ηχπνο αθηηβηζκνχ πνπ αλ θαη ελίνηε είλαη έθδεια 

αληηδξαζηηθφο (ζαλ ηνπο απεξίγξαπηνπο Athenistas), κπνξεί θαη λα πξνσζεί αξθεηά 

πξννδεπηηθά αηηήκαηα. Σν ηδηάδνλ ηνπ ζηνηρείν φκσο είλαη φηη είηε πεξηνξίδεηαη ζε 

δεηήκαηα ηαπηφηεηαο, είηε πξνζεγγίδεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα (πρ. Φηψρεηα θαη 

Μφιπλζε) κε ηξφπν αθεξεκέλν αξθεηά ψζηε λα ηα απνγπκλψλεη απφ θάζε δηάζηαζε 

ηαμηθήο πάιεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην γεγνλφο φηη απηή ε 

κεζαία ηάμε κηζζσηψλ δελ απηνπξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε κηαο ζπιινγηθήο, ηαμηθήο, 

ηαπηφηεηαο, θαζψο ηαπηίδεη ηελ εξγαζία ηεο θαη ηα πξνλφκηα πνπ απνιακβάλεη κε ηελ 

εηδηθή ηεο αηνκηθή γλψζε. Αλακελφκελα, ε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηείλεη λα 

παίξλεη ηε κνξθή ηνπ «ελεξγνχ πνιίηε».  

   Αθνινπζψληαο κέρξη εδψ ην παξάδεηγκα ηεο TC εζηηάζακε ζηηο κεηαιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο εξγαζίαο ζηα θπθιψκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα ζρήκα ιίγν-πνιχ αλάινγν κε απηφ πνπ έρεη πξνηείλεη εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα ν Alfredo Bonanno: απφ ηελ κία νη «έμσ» (λέν-πξνιεηαξηάην) θαη απφ 

ηελ άιιε νη «κέζα» (λέα κεζαία ηάμε).
14

 Έλα ηέηνην ζρήκα φκσο είλαη δφθηκν κφλν 

κεξηθψο. Καηά πξψηνλ, ν απνθιεηζκφο – φπσο θαη ε παξεκθεξή εγθαηάιεηςε - δελ 

είλαη νιηθφο θαη απφιπηνο αιιά αθνξά κάιινλ έλαλ εηδηθφ ηξφπν πεξίιεςεο ζηελ 

θξαηνχζα θαηάζηαζε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, καθξηά απφ ην λα απνηεινχλ ζηαζεξέο 

πνπ νξίδνπλ κηα πάγηα ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ην «εληφο» θαη ην «εθηφο» απνηεινχλ 

ξεπζηέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έλα άηνκν κπνξεί λα 

βξεζεί απφ ηελ κία ζηελ άιιε πνιχ γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα απφ φ,ηη θαη ην ίδην 

ζα πεξίκελε. Δηδηθά ε καηλφκελε θξίζε επέθηεηλε κε ξαγδαίν (θαη ηδηαίηεξα βίαην) 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία πξνιεηαξηνπνίεζεο θαη ζηα κεζαία ζηξψκαηα, ησλ νπνίσλ νη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ελ γέλεη ε δσή γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επηζθαιείο. Απηή ε γελίθεπζε ηεο επηζθάιεηαο σο modus vivendi ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

νδεγεί ζε έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν. Ο λενθηιειεπζεξηζκφο δελ είλαη απιά έλα 

νηθνλνκηθφ δφγκα κε παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία αιιά έλα 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα εμνπζίαο/γλψζεο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζηελ παξαγσγή ηεο 
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ππνθεηκεληθφηεηαο. ηελ ηδηαίηεξα νμπδεξθή αλάιπζε ηνπ ν Foucault παξαηήξεζε 

φηη ην θεληξηθφ ππνθείκελν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ είλαη ην άηνκν-επηρεηξεκαηίαο: 

ην απηφλνκν άηνκν πνπ επελδχεη ζηελ αηνκηθή ηνπ αλάπηπμε, ε νπνία μεθηλάεη απφ 

ηελ θαξηέξα γηα λα ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο χπαξμεο, κε φξνπο κηαο 

ζπζηεκαηηθήο θαη νξζνινγηθήο «επηκέιεηαο ηνπ εαπηνχ».
15

 Απηή ε ππνθεηκεληθή 

θηγνχξα ηέκλεη, ρσξίο λα αλαηξεί, φρη κφλν παξαδνζηαθέο ηαμηθέο δηαηξέζεηο αιιά θαη 

απηήλ πνπ ζθηαγξαθήζεθε κεηαμχ λέν-πξνιεηαξηάηνπ θαη λέαο κεζαίαο ηάμεο. Θα 

ήηαλ αθειέο λα ακθηζβεηεζεί ην φηη νη πιηθέο νξίδνπζεο (άξα θαη νη πξννπηηθέο) ηεο 

δσήο ελφο κεζναζηνχ λένπ κε κεηαπηπρηαθφ θαη ελφο πεξηζσξηνπνηεκέλνπ λένπ ησλ 

γθέην είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθέο. Αιιά απφ ηελ άιιε θαη νη δπν ππνθεηκελνπνηνχληαη 

θαηά ηξφπν πνπ ην κπαιφ ηνπο θαη ην ζψκα ηνπο (νη δηαλνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο) λα απνηεινχλ ζηνηρεία θεθαιαηνπνίεζεο, δειαδή θεθάιαην πξνο 

επέλδπζε θαη αμηνπνίεζε. Γηα ηνλ έλα επηηπρία κπνξεί λα ζεκαίλεη θαξηέξα ζε κηα 

εηαηξεία ή είζνδνο ζηελ αθαδεκία, ελψ γηα ηνλ άιιν αλέιημε ζε κηα καθία ή είζνδνο 

ζε θάπνηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεάκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δσή ηνπο έρεη 

δνκεζεί σο έλα επηρεηξείλ πξνζαλαηνιηδφκελν ζηελ αηνκηθή αλέιημε θαη 

επηβεβαίσζε. Οη ηθαλνί πεηπραίλνπλ, νη αλίθαλνη απνηπγράλνπλ αιιά θαλείο δελ είλαη 

έμσ απφ ην δαηδαιψδεο πιέγκα βηνπνιηηηθήο πνπ εθηείλεηαη απφ ηερληθέο εμνπζίαο 

φπσο ε αμηνιφγεζε, ε ζηαηηζηηθή, ην life-coaching θαη ε θηιαλζξσπία έσο ηελ 

εγθαηάιεηςε, ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηνλ εγθιεηζκφ. 

   αθέζηαηα, ε εηθφλα κηαο «θνηλσλίαο επηρεηξεκαηηψλ» αληαπνθξίλεηαη ζηηο πην 

κχρηεο θαληαζηψζεηο ηνπ θιαζηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο παξαδνζηαθήο αζηηθήο 

ηάμεο: κηα θνηλσλία νξζνινγηθψλ θαη απηφλνκσλ αηφκσλ πνπ δηεμάγνπλ κεηαμχ ηνπο 

έλα πιήζνο (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) δνζνιεςηψλ θαη ζπκβάζεσλ κε ην θξάηνο λα 

επηηεξεί «απφ πάλσ» ζαλ (πξάνο ή άηεγθηνο) λπρηνθχιαθαο. Με απηνχο ηνπο φξνπο 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα έλα «ηδαληθφ» πνπ επαλέθεξε ν λενθηιειεπζεξηζκφο θαη 

ηνπ νπνίνπ δελ είλαη δχζθνιν λα θαηαδεηρζεί ε απφζηαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αθφκα θαη ρσξίο λα επεθηαζνχκε ζηε βηνκεραληθή θαη αγξνηηθή πεξηθέξεηα, νχηε ν 

πην θαλαηηθφο δεισηήο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη «φινη 

είκαζηε αθεληηθά πιένλ». Απηή φκσο ε ideology-critique, αλ θαη απαξαίηεηε, είλαη 

αλεπαξθήο. Σν δήηεκα δελ είλαη απιά λα πξνζεγγηζηεί ε «αιήζεηα» ηνπ λέν-

θηιειεπζεξηζκνχ κε φξνπο αληαπφθξηζεο αιιά θαη κε φξνπο παξαγσγήο, δειαδή ελ 

ζρέζε κε ην ηη θάλεη θαη πνηα απνηειέζκαηα παξάγεη. Απφ απηήλ ηελ ζθνπηά, ε εηθφλα 

ηνπ αηφκνπ-επηρεηξεκαηία πέξα απφ ηδενιφγεκα απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθή αξρή πνπ 

εληάζζεη θαη ππνηάζζεη ηα άηνκα ζηα θπθιψκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη 

λενθηιειεχζεξεο ηερληθέο ππνθεηκελνπνίεζεο δνπιεύνπλ θαη κάιηζηα δνπιεχνπλ κε 

ην λα απνηπγράλνπλ σο πξνο ην «ηδαληθφ» ηνπο, θαζψο απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη λα 

γίλεη θάζε άηνκν «αθεληηθφ ηνπ εαπηνχ ηνπ» αιιά λα αλαπαξάγνληαη νη θνηλσληθνί 

κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ παξαγσγή αμίαο. 
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Καηά απηήλ ηελ έλλνηα, φπσο ππνλνήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα 

ζχγρξνλα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, απφ ηελ Ακπγδαιέδα έσο ην Guantanamo, 

απνηεινχλ εκκελέο ζηνηρείν ηεο λενθηιειεχζεξεο βηνπνιηηηθήο, ν εηδηθφο ηξφπνο 

πεξίιεςεο φζσλ απνηεινχλ μέλν ζψκα - δειαδή απεηιή – γηα ηνλ θνηλσληθφ 

νξγαληζκφ. 

   Αλ ινηπφλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Maurizio Lazzarato, ε θξίζε ζεκαηνδνηεί «κηα 

απνηπρία ηεο λενθηιειεχζεξεο θπβεξλεηηθφηεηαο», απηή ε απνηπρία, φπσο θαη ν ίδηνο 

αλαγλσξίδεη, φρη κφλν δελ ζεκαηνδνηεί ηελ θαηάξξεπζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ κε πην απηαξρηθνχο φξνπο.
16

 Ο 

Lazzarato κηιάεη γηα κηα κεηάβαζε απφ ην άηνκν-επηρεηξεκαηία ζην ρξεσκέλν-άηνκν. 

Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ ζα αθνινπζνχζα ην επηρείξεκα πεξί αιιαγήο παξαδείγκαηνο 

σο ην ηέινο. Η αλάιπζε φκσο ηνπ Lazzarato έρεη ηελ αμία λα ππνδεηθλχεη ηε ρξέσζε 

σο κηα θαηαζηαηηθή πηπρή ηνπ αηφκνπ-επηρεηξεκαηία: κε ην λα δνκεί θάπνηνο ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο θεθάιαην πξνο αμηνπνίεζε δελ αλαιακβάλεη κφλν έλα ξίζθν αιιά θαη 

έλα ρξένο, ην νπνίν θπζηθά έρεη θαη κηα πνιχ πιηθή δηάζηαζε ζηνλ δαλεηζκφ - ρσξίο 

φκσο λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ. ην λενθηιειεχζεξν παξάδεηγκα ηνπ αηφκνπ-

επηρεηξεκαηία ην ρξένο πξνζδέλεηαη ζε κηα πξννπηηθή αηνκηθήο απηνπξαγκάησζεο. 

Απηφ ε θξίζε φλησο ην άιιαμε, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

αλζξψπσλ νη πξνζδνθίεο εμαθαλίζηεθαλ θαη έκεηλαλ ηα ρξέε. ε θάζε πεξίπησζε, ην 

ρξένο παξακέλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα νηθνλνκηθφ κέγεζνο· απνηειεί κηα ζρέζε 

θαη ηερληθή εμνπζίαο ε νπνία επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξεσκέλνπ - είηε απηφο 

είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν, πρ. έλα θξάηνο - αζθψληαο κηα δχλακε ειέγρνπ. Η 

αλάιεςε ελφο ρξένπο δελ θάλεη απιά ηε δσή επηζθαιή αιιά θαη ηελ θαζειψλεη ζε 

απηφ πνπ είλαη. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζήκεξα 

πεξηνξίδεη αζθπθηηθά ηνπο νξίδνληεο θάζε επίδνμεο δηαρείξηζεο ηε θξίζεο νχηε φηη 

απφ ηελ αξραηφηεηα βαζηθή πξάμε κηαο εμέγεξζεο ήηαλ ε θαηάξγεζε/θαηαζηξνθή 

ησλ ρξεψλ ελψ αληίζηνηρα ε αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο-ρξένο ήηαλ απαξέγθιηηε αξρή 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θξαηνχζαο θαηάζηαζεο.  

   Η πξνηεηλφκελε αλάιπζε δελ επηδηψθεη λα ππνζηεξίμεη φηη ν θαπηηαιηζκφο ζηε λέν-

θηιειεχζεξε θάζε ηνπ μεπέξαζε ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ αληηθάζεηο, νχηε φηη εμάιεηςε 

ηε ηαμηθή πάιε ή έζησ ηε δπλαηφηεηα απηφλνκσλ κνξθψλ αγψλα εληφο θαη εθηφο 

εξγαζηαθψλ ρψξσλ. Σέηνηνη αγψλεο, νη νπνίνη εθ ησλ πξαγκάησλ εκπεξηέρνπλ κηα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο ζπλείδεζεο, είλαη φρη κφλν δπλαηνί (φπσο δείρλεη ην 

πξφζθαην παξάδεηγκα ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο ακεξηθάληθεο αιπζίδεο fast-food) αιιά 

κπξνζηά ζην θάζκα ηεο πνιπκέησπεο επίζεζεο πνπ δηεμάγεη ην θεθάιαην θαη ελ 

αλακνλή κηαο καδηθήο έθξεμεο απαξαίηεηνη. Δπίζεο, ηίπνηα απφ φ,ηη ζεκεηψζεθε δελ 

ακθηζβεηεί εμ‟ νξηζκνχ ηελ πηζαλφηεηα ζπλάζξνηζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνιεηαξηαθψλ 

θαη εξγαηηθψλ θηγνχξσλ ζε κηα εληαία θνηλφηεηα αγψλα. Μηα ηέηνηα φκσο 

ζπλάζξνηζε δχζθνια κπνξεί λα γίλεη θάησ απφ ηελ αηγίδα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο σο 

ζεηηθφ αλήθεηλ θαη εηδηθά σο δσηηθή δχλακε κηαο πξννδεπηηθήο ηζηνξηθήο 
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δηαδηθαζίαο. Γηφηη απηφ πνπ ε θαπηηαιηζηηθή αλαδηάξζξσζε θαη νη ζρεηηδφκελεο 

ηερληθέο ππνθεηκελνπνίεζεο επέθεξαλ δελ ήηαλ ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αιιά ηελ 

παξαθκή ηεο σο θνξέα κηαο ζπιινγηθήο ππφζρεζεο. Πφζνη εξγάηεο ή πξνιεηάξηνη 

ζήκεξα πηζηεχνπλ φηη ηα βάζαλα ηνπο ζα δηθαησζνχλ απφ ηελ ηζηνξία ή φηη ε εξγαζία 

ηνπο θαη νη αγψλεο ηνπο θπνθνξνχλ κηα νηθνπκεληθή ιχηξσζε; Με άιια ιφγηα, δελ 

είλαη κφλν ε εξγαηηθή ηαπηφηεηα πνπ παξήθκαζε αιιά καδί ηεο θαη «ν κχζνο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ σο έλνπινπ κεζζία».
17

 

   Απηφ δελ είλαη θαζφινπ άζρεην απφ ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν θαπηηαιηζκφο δελ 

ππφζρεηαη πιένλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηερλνινγηθή εμέιημε, αηνκηθφ πινπηηζκφ, 

αηνκηθή αλέιημε θαη αηνκηθή επηπρία (αθφκα θαη ε επγνληθή έρεη πιένλ έλαλ αηνκηθφ 

ραξαθηήξα). ιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ πάςεη λα εγγξάθνληαη ζε κηα 

γεληθεπκέλε εζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή βειηίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Απηφ 

ζπκβνιίδεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηάζηνπ απφ ην 

ρξεκαηηζηήξην σο θεληξηθφ «ηφπν» ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Σν εξγνζηάζην σο ππξήλαο 

ελφο αλαδπφκελνπ βηνκεραληθνχ θφζκνπ ζπλδεφηαλ κε κηα πξννπηηθή ζπλνιηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσληθήο δσήο, είηε απηφο ζα εξρφηαλ σο ζηαδηαθή εμέιημε 

είηε σο επαλαζηαηηθή ξήμε. Σν ρξεκαηηζηήξην ε κφλε ππφζρεζε πνπ θέξεη είλαη απηή 

ησλ ππνζρεηηθψλ πιεξσκήο, δειαδή κηαο επηθχξσζεο ηνπ ππάξρνληνο θαη ησλ 

εμνπζηψλ πνπ ην νξίδνπλ. Γπζηπρψο, φ,ηη θαη λα ιέεη έλα θνκκάηη ηεο Αξηζηεξάο, 

νχηε κηα ππνζεηηθή επηζηξνθή ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία» ζα άλνηγε έλαλ 

πξννδεπηηθφ νξίδνληα φπνπ θάπνπ κέζα ηνπ ζα εκθαληδφηαλ ε επαλάζηαζε. Γηφηη αλ 

έλα εξγνζηάζην ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Ρσζία ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα 

απνηεινχζε ηελ θαξδηά ελφο «λένπ ζαπκαζηνχ θφζκνπ» ζήκεξα έλα εξγνζηάζην ζην 

Μπαγθιαληέο ή ηελ Κίλα είλαη ην ηνπνζεηεκέλν ζηελ πεξηθέξεηα θάηεξγν ελφο 

θφζκνπ ζηνλ νπνίν ε αέλαε παξαγσγή, ζπζζψξεπζε θαη θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ 

δελ ππφζρεηαη ηίπνηα πέξα απφ ηελ δηθή ηεο αλαπαξαγσγή. Ο δηαβφεηνο ηζρπξηζκφο 

φηη «there is no alternative», ν νπνίνο ζήκεξα εθθέξεηαη απφ δηάθνξνπο εηδηθνχο θαη 

κε ζε επίπεδν παξνμπζκνχ, καθξηά απφ ην λα είλαη έλα παξαπιαλεηηθφ ηδενιφγεκα 

απνηειεί ζχκπησκα ελφο πζηεξηθνχ θφζκνπ, ελφο θφζκνπ δειαδή πνπ κπξνζηά ζην 

θάζκα ηεο καηαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην 

λα επελδχεη ζην ίδην ελψ ζπγρξφλσο θαληαζηψλεηαη ηνλ φιεζξν ηνπ. 

   Η αλάθηεζε ηνπ παξειζφληνο σο ζπιινγηθή κλήκε είλαη έλα απνιχησο ζεκηηφ αιιά 

θαη απαξαίηεηφ εγρείξεκα. Δμίζνπ θαηαλνεηφ είλαη γηαηί κπξνζηά ζε κηα θαηάζηαζε 

φπνπ ε επαλάζηαζε δελ εκθαλίδεηαη σο πξαθηηθφ δηαθχβεπκα θάπνηνο λα ζηξέθεη ην 

βιέκκα ζε κηα επνρή πνπ ηα πξάγκαηα ήηαλ δηαθνξεηηθά. Αλ φκσο, φπσο ν Marx είρε 

παξαηεξήζεη, πάληα ππάξρεη ε ηάζε ην λέν λα εκθαλίδεηαη ληπκέλν κε ηα ξνχρα ηνπ 

παιηνχ,
18

 ν ππαξθηφο θίλδπλνο είλαη θαηαιήγνπκε λα βηψλνπκε ην παξφλ κε φξνπο 

έιιεηςεο ζε ζρέζε κε έλα πεξαζκέλν «κεγαιείν». Έπεηαη φηη θαη ην παξειζφλ αληί λα 

βηψλεηαη κε φξνπο κίαο ιύηξσζεο πνπ εθθξεκεί αληηκεησπίδεηαη κε φξνπο πηζηήο 
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18

 K. Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Selected Writings, ζ.329  
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επαλάιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο. Γπζηπρψο, αξθεηέο ηάζεηο ηεο άθξαο αξηζηεξάο θαη 

ηεο αλαξρίαο δελ απνθεχγνπλ ηελ παγίδα θαη ππνηηκψληαο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο 

πνπ ζθηαγξαθήζεθαλ ζέηνπλ ηελ «πνιηηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ηάμεο» θαη ηελ 

«αθχπληζε ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο» κε ηέηνηνπο φξνπο επαλαθνξάο. Γξαπσκέλνη, 

έηζη, ζε έλα παξειζφλ πνπ κνηξαία εμηδαληθεχεηαη δελ κπνξνχλ λα δνπλ ζην ζήκεξα 

ηίπνηα πέξα απφ αδπλακία· αλακελφκελα, φζνη είλαη πην ζπλεπείο ζηνπ φξθνπο πίζηεο 

ζην έλδνμν παξειζφλ απαμηψλνπλ πιήξσο ηξέρνληεο αγψλεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα ην «θίλεκα ησλ πιαηεηψλ». Έλα απφ ηα πιένλ ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο 

ζεσξεηηθήο νπηηθήο ηεο ηζηνξηζηηθήο ηάζεο ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο είλαη φηη 

ρσξίο λα αξλείηαη ηελ απψιεηα θαη ηα αδηέμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη βιέπεη ζπγρξφλσο 

θαη ην άλνηγκα λέσλ νξηδφλησλ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ θαίλεηαη σο αδπλακία ηνπ 

ηξέρνληα θχθινπ αγψλσλ απνηειεί ζπγρξφλσο κηα δπλαηόηεηα: ηεο επαλάζηαζεο σο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζε. Η αλαπφθεπθηε εξψηεζε εδψ είλαη πνπ ζεκειηψλεηαη απηή ε 

αμίσζε. Η απάληεζε βξίζθεηαη ζηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηνπ θεθαιαίνπ σο 

«θηλνχκελε αληίθαζε» θαη ζηε δηαιεθηηθή ινγηθή πνπ ηε δηέπεη. Δίλαη ην λήκα πνπ 

αλνίγεη απηή ε γξακκή ζθέςεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. 

Η ανηίθαζη ποσ κινείηαι    

«Σηε δηαιεθηηθή θάζε αληίθαζε αλάγεηαη ζε κία κνλαδηθή, ζεκειηώδε αληίθαζε, θάζε ζπγθεθξηκέλε 

αληίθαζε ζηελ πνξεία ηεο ίδηαο ηεο εμέιημεο, είλαη κία κνξθή απηήο ηεο απνθαζηζηηθήο αληίθαζεο… 

Πξόθεηηαη γηα ηελ αληίθαζε κεηαμύ αιήζεηαο θαη εθπιήξσζεο.» 

- Μax Horkheimer, Φηινζνθηθό Σεκεησκαηάξην 

 

Η έλλνηα ηεο αληίθαζεο αλαθέξεηαη θαηαξράο ζε έλα λνεκαηηθφ ζχλνιν ηνπ νπνίνπ 

ηα ζπγθξνηνχληα κέξε (ζπλήζσο κηα θαηάθαζε θαη κηα άξλεζε) είλαη αζχκβαηα 

κεηαμχ ηνπο, ππνλνκεχνληαο ηε ζπλνρή ηνπ ζπλφινπ ζην νπνίν αλήθνπλ. Η αληίθαζε 

επνκέλσο είλαη πξσηίζησο κηα ινγηθή θαηεγνξία. Σν θξίζηκν βήκα γηα ηε ζπδήηεζε 

καο γίλεηαη απφ ηνλ Hegel ν νπνίνο νληνινγηθνπνηεί ηε ινγηθή, θαζηζηψληαο έηζη ηελ 

έλλνηα ηεο αληίθαζεο θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη.
19

 Απηή ηελ 

πξννπηηθή ζα θιεξνλνκήζεη θαη ν Marx (αλεμαξηήησο ηεο αθξηβήο ηνπ ζρέζεο κε 

ηνλ Hegel): ν θαπηηαιηζκφο θαζνξίδεηαη απφ θάπνηεο αληηθάζεηο απνθαιχπηνληαο ηηο 

νπνίεο ε ζεσξία κπνξεί λα μεθιεηδψζεη ηνπο «λφκνπο» ηεο ηζηνξηθήο ηνπ θίλεζεο. 

   Γηα ην ξεχκα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο, φπσο θαη γηα πνιινχο αθφκα πνπ έρνπλ 

αθεηεξία ην έξγν ηνπ Marx, ε βαζηθή αληίθαζε είλαη απηή κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη 

εξγαζίαο. Η ζέζε απηή πξνυπνζέηεη ηε παξαδνρή φηη ην θεθάιαην δελ είλαη απιά έλα 

ρξεκαηηθφ πιεφλαζκα, δειαδή έλα κέγεζνο, αιιά κηα ζρέζε ε νπνία σο ζχλνιν – σο 

νιόηεηα - εκπεξηέρεη ηελ εξγαζία, θαηά ηξφπν φκσο πνπ θάλεη ην θεθάιαην κηα 

«θηλνχκελε αληίθαζε». πγθεθξηκέλα, ε αληίθαζε έγθεηηαη ζην φηη ην θεθάιαην έρεη 

σο θαηαζηαηηθή ζπλζήθε αλαπαξαγσγήο ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο (ή γηα 
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λα αθξηβνινγνχκε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο) ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ίδηα δηαδηθαζία 

αλαπαξαγσγήο ππνηηκάεη ηελ εξγαζία κε κηα ηάζε λα ηελ θαζηζηά πεξηηηή. Απηφ ην 

πξίζκα, θαηφπηλ, επηηξέπεη λα εμεγεζεί κε έλαλ κε-εζηθνινγηθφ ηξφπν γηαηί ζε 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο νιφθιεξα θνκκάηηα πιεζπζκνχ απνθιείνληαη απφ ηα 

θπθιψκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ελψ άιια θνκκάηηα εληάζζνληαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαη ηδηαίηεξα επαρζείο φξνπο. Έρνπκε έηζη έλα ζπλεθηηθφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαηαλφεζεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ ηφζν ζπγρξνληθά 

φζν θαη δηαρξνληθά. 

   Μηα θιαζηθή θξηηηθή εδψ είλαη ην θαηά πφζν ην ζχλζεην ζχκπιεγκα θπξηαξρίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο πνπ ζπγθξνηεί έλαλ θαπηηαιηζηηθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ κπνξεί λα 

αλαρζεί ζε κία ζεκειηαθή αληίθαζε. Μπξνζηά ζηελ θεκηληζηηθή εθδνρή απηή ηεο 

θξηηηθήο ε TC ζην πξφζθαην έξγν ηεο θιεξηάξεη κε ηε ζέζε φηη εμίζνπ θεληξηθή θαη 

κε αλαγψγηκε αληίθαζε είλαη απηή πνπ αθνξά ην θχιν.
20

 Σν ίδην φκσο ζα κπνξνχζε 

λα εηπσζεί θαη γηα ηε θπιή ππφ ηελ έλλνηα φηη ηφζν ε παηξηαξρία φζν θαη ν 

ξαηζηζκφο απνηεινχλ ηζηνξηθέο κνξθέο θπξηαξρίαο πνπ κπνξνχλ λα αλαζθεπαζηνχλ 

ππφ ηε κνξθή δηαθξηηψλ γελεαινγηψλ. Ο ππαξθηφο θίλδπλνο εδψ είλαη λα ραζνχκε ζε 

κηα αηέξκνλε ζπδήηεζε πεξί ηνπ πφζεο αληηθάζεηο ππάξρνπλ θαη θαηά πφζν είλαη 

εμίζνπ ή ιηγφηεξν θαζνξηζηηθέο απφ ηελ αληίθαζε θεθάιαην/εξγαζία. Σν ζέκα 

αληηζέησο, φπσο έρεη ζεκεησζεί, είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απνθηνχλ θνηλσληθέο δνκέο φπσο ην θχιν θαη ε θπιή εληφο ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληθψλ ζρεκαηηζκψλ. ε θάζε πεξίπησζε, αλ θαη θαηέιεμε λα 

ηίζεηαη έηζη, ε ζέζε πεξί ηεο θεληξηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, άξα θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο, 

δελ πξέπεη λα πξνζιακβάλεηαη σο αμηνινγηθή θξίζε πνπ νξίδεη ηνπο αγψλεο ελάληηα 

ζηελ παηξηαξρία θαη ηνλ ξαηζηζκφ σο δεπηεξεχνληεο (άξα) θαη ππνδεέζηεξνπο . Η 

νπζία ηνπ επηρεηξήκαηνο είλαη φηη ε αληίθαζε θεθάιαην-εξγαζία παξακέλεη 

θαζνξηζηηθή επεηδή βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο παξαγσγήο αμίαο. Έηζη ελψ ζε έλα 

θαζαξά ινγηθφ επίπεδν ν θαπηηαιηζκφο κπνξεί λα λνεζεί ρσξίο ηελ παηξηαξρία θαη 

ηνλ ξαηζηζκφ είλαη αδχλαηνλ λα λνεζεί ρσξίο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο. Γηφηη 

απηφ ζα ζεκαηνδνηνχζε ην ηέινο ηνπ σο εηδηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

  ηνλ βαζκφ ινηπφλ φπνπ ε δηαδηθαζία θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο νξίδεηαη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα αληίθαζε θεθαιαίνπ/εξγαζίαο ε ίδηα ηεο ε ιεηηνπξγία ηείλεη πξνο 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο. ε φιεο ηηο εθδνρέο ηεο απηή ε ζέζε ηζρπξίδεηαη φηη ην θεθάιαην 

απηφ-ππνλνκεχεηαη επεηδή ε αλάπηπμε ηνπ θαηαζηξέθεη ηηο ζπλζήθεο θεξδνθνξίαο 

ηνπ, δειαδή ηελ απφζπαζε ππεξαμίαο. ε αληίζεζε φκσο κε αλαιχζεηο πνπ ζέηνπλ σο 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηε ηερλνινγία, λννχκελε ιίγν ή πνιχ σο κηα απηφλνκε 

δχλακε, ην ξεχκα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο ηνλίδεη φηη ν θαπηηαιηζκφο δελ ζα 

θαηαζηξαθεί απφ κφλνο ηνπ αιιά απφ ηελ επαλαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ. Απηφ πνπ ε ηζηνξηζηηθή ηάζε πξνζζέηεη είλαη φηη απηή ε 

επαλαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζα είλαη εθδήισζε κηαο αλζξψπηλεο νπζίαο ηελ 

νπνία ην θεθάιαην αξλείηαη αιιά ηεο δπλακηθήο ηεο θηλνχκελεο αληίθαζεο πνπ ην 

θεθάιαην είλαη. Η πξνγξακκαηηθή δηαηχπσζε απηήο ηεο ζέζεο έρεη δνζεί απφ ηελ TC:    
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«Πψο κπνξεί κηα ηάμε, δξψληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο ηάμε, λα θαηαξγήζεη ηηο ηάμεηο; Η ηζηνξία 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, σο αληίθαζε κεηαμχ ηνπ πξνιεηαξηάηνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ 

καο δίλεη ηελ ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο».
21

 

Σν φιν επηρείξεκα ιεηηνπξγεί ζηε βάζε κηαο αληαπφθξηζεο κεηαμχ ινγηθνχ θαη 

ηζηνξηθνχ επηπέδνπ: ε ινγηθή αληίθαζε πνπ ζπγθξνηεί ην θεθάιαην δεκηνπξγεί ηηο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ην πξνιεηαξηάην, ζηελ θαζαξή ηνπ εκκέλεηα, 

λα επηηεζεί ζηηο βαζηθέο δνκέο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, άξα θαη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ σο ηάμε. Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο επίζεζεο είλαη ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε, 

δειαδή ε ιήςε «θνκκνπληζηηθψλ κέηξσλ» πνπ θαηαξγνχλ, ηελ αμία θαη ηηο κνξθέο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο (ρξήκα θαη εκπφξεπκα), ην θξάηνο θαη ηηο άιιεο ιεηηνπξγηθέο 

πξνο ην θεθάιαην έκθπιεο, θπιεηηθέο, εζληθέο κνξθέο θπξηαξρίαο θαη απνθιεηζκνχ. 

Η παξαγσγή ηνπ θνκκνπληζκνχ ζπλεπψο γίλεηαη θαηαλνεηή σο δξαζηεξηόηεηα θξίζεο 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ε νπνία βξίζθεη ηα δνκηθά ηεο αίηηα ζηελ αληηθαηηθή δνκή ηνπ 

θεθαιαίνπ. Πσο φκσο ζπλάγεηαη απφ ηε κνξθή ελφο ινγηθνχ ζπζηήκαηνο ην 

πεξηερόκελν ηνπ μεπεξάζκαηνο ηνπ; Πσο, δειαδή, απφ ηε ινγηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θεθαιαίνπ σο θηλνχκελε αληίθαζε ζπλάγεηαη ν θνκκνπληζκφο σο ηζηνξηθό μεπέξαζκα 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο;  

   χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαιεθηηθήο αληίθαζεο (φληαο απηφ γηα ηνπο ζηαζψηεο 

ηεο κηα απφ ηηο κεγάιεο αξεηέο ηεο έλλνηαο) ηα ζηνηρεία ή (εθφζνλ κηιάκε φρη κφλν 

γηα ηε Λνγηθή αιιά γηα ην Πξαγκαηηθφ) νληφηεηεο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα αληίθαζε δελ 

είλαη απηνηειείο ηαπηφηεηεο αιιά κέξε κηαο δπλακηθήο νιφηεηαο. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ακθηζβεηείηαη κηα αληίιεςε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο σο θαζαξή 

ηαπηφηεηα (είκαη-απηφ-πνπ-είκαη). Γπζηπρψο, έλα κεγάιν θνκκάηη καξμηζηψλ δελ 

αθνινχζεζε ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξννπηηθήο αιιά θάησ απφ ην φλνκα ηεο 

δηαιεθηηθήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηφξηζε ηελ πάιε πξαγκαηηθψλ αληηζέησλ: 

ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο ελζαξθσλφηαλ ζηελ αζηηθή ηάμε, θαη ηεο εξγαζίαο, φπσο 

ελζαξθσλφηαλ ζηελ εξγαηηθή ηάμε.
22

 Δθφζνλ ινηπφλ ε δηαιεθηηθή δνκνχζε απηήλ 

ηελ αληηπαξάζεζε κε φξνπο κηαο έιινγεο δηαδηθαζίαο ρεηξαθέηεζεο (ε αιιηψο 

εθπιήξσζεο), ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γηλφηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ 

θαηαλνεηή σο απηό-εθδήισζε ελφο είλαη ζπγρξφλσο επαλαζηαηηθνχ θαη θνξέα κηαο 

νηθνπκεληθήο ιχηξσζεο. Κάπσο έηζη παξάρζεθε ε ηδεαηή αλαπαξάζηαζε ηνπ Δξγάηε 

-σο-Δπαλαζηαηηθφ Τπνθείκελν, ζηε βάζε ηεο νπνίαο αμηνινγνχηαλ ηη πξέπεη λα 

πξάμνπλ, ηη πξέπεη λα πηζηεχνπλ θαη πσο πξέπεη λα θέξνληαη νη εξγάηεο. ηαλ φπσο 

ελίνηε γηλφηαλ (θαη γίλεηαη) νη ηειεπηαίνη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο 

αλαδπφηαλ (θαη αλαδχεηαη) ε ραξαθηεξηζηηθή ζηνπο επαλαζηαηηθνχο-καξμηζηηθνχο 

θχθινπο δπζηπρήο ζπλείδεζε ε νπνία ςάρλεη ελαγσλίσο λα βξεη ηη πήγε ζηξαβά θαη ε 

εξγαηηθή ηάμε δελ επηηέιεζε «ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν», κε ζπλήζεηο ιχζεηο ζην 

αίληγκα ηελ πξνδνζία ησλ εγεηψλ θαη ηε ςεπδή ζπλείδεζε ηεο βάζεο (θαη κε ηνλ 

κηθξναζηηζκφ λα απνηειεί ζηαζεξή αμία σο ιέμε παζπαξηνχ πνπ ζπκππθλψλεη φια 

φζα εκπνδίδνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε απφ ην λα επηηειέζεη ην ρξένο ηεο). ηηο πιένλ 
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αθξαίεο κνξθέο, φηαλ ε εξγαηηθή ηαπηφηεηα έγηλε επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο, αθελφο ε εξγαηηθή ηάμε ππνρξεψζεθε δηα ηεο επηβνιήο λα πξάμεη 

ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν θαη λα νηθνδνκήζεη ην ζνζηαιηζκφ θαη αθεηέξνπ ε κε-

εξγαηηθή θαηαγσγή θαηέιεμε λα είλαη έλδεημε ελνρήο. 

   Σν δήηεκα εδψ δελ είλαη φηη ν ηξφπνο πνπ ε έλλνηα ηεο δηαιεθηηθήο αληίθαζεο 

αξζξψζεθε ζηνλ Μαξμηζκφ νδήγεζε ζηνλ «νινθιεξσηηζκφ» (έλαο ηζρπξηζκφο φρη 

κφλν απιντθφο αιιά εμνξηζκνχ γεινίνο). Οχηε θαλ φηη ε ηζηνξία ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνδνζίεο θαη απηαπάηεο, αθνχ φπνηνο ςάμεη ζα 

βξεη κπφιηθεο θαη απφ ηηο δπν απφ ην καθξηλφ παξειζφλ σο ζήκεξα. Σν πξφβιεκα 

έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ε δηαιεθηηθή έδσζε ινγηθή κνξθή ζε έλα ηζηνξηθφ δξάκα 

έιεπζεο, ην νπνίν φπσο θαη θάζε αλάινγν δξάκα, έρεη έλαλ ήξσα αιιά θαη ηνπο 

απνζηφινπο (άξα θαη αληηπξνζώπνπο) ηνπ. Υσξίο ακθηβνιία απηή ε ηάζε κπνξεί λα 

βξεζεί ζηνλ Marx σο κηα ξνπή ηεο ζθέςεο ηνπ. Αιιά ππάξρεη θαη κηα άιιε ξνπή πνπ, 

ζε ζπκθσλία κε ηε βαζηθή αξρή ηεο δηαιεθηηθήο αληίθαζεο φηη θάζε ηαπηφηεηα είλαη 

κηα ζρεζηαθή δηαδηθαζία, θαηαλνεί ηελ εξγαηηθή ηαπηφηεηα σο ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά θαζνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα. Σν ξεχκα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο, θαη 

ηδηαίηεξα ε ηζηνξηζηηθή ηάζε, αλαπηχζζεη απηή ηελ πξννπηηθή. Έηζη, απνθεχγεηαη 

κηα νπζηνπνίεζε ηεο ηαμηθήο πάιεο πξνο ράξε κηαο αλάιπζεο ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε σο ζεκεία έληαζεο θαη ηξηβήο κεηαμχ δπλάκεσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα νιφηεηα. Η ζεκαζία ηεο αληίθαζεο, ζπλεπψο, έγθεηηαη ζην φηη 

ζηνηρεηνζεηεί ζεσξεηηθά ηνλ αζηαζή ραξαθηήξα απηνχ πνπ είλαη, δειαδή ηεο 

νιφηεηαο θεθάιαην άξα θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ σο ηάμε πνπ αλήθεη ζε απηή ηελ 

νιφηεηα. Χο δηαιεθηηθή αληίθαζε απηφ πνπ είλαη θηλείηαη, θαη κάιηζηα πξνο ην 

μεπέξαζκα ηνπ.  

   Δδψ αθξηβψο φκσο επαλεξρφκαζηε ζην ζεκείν πνπ ηέζεθε ππφ δηεξψηεζε: πνηα 

είλαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζεηηθφηεηαο πνπ ζα 

παξαρζεί; Ο Hegel θαίλεηαη φηη ζεσξνχζε φηη ε ζθέςε ζπιιακβάλεη σο έλλνηα ηε 

κνξθή ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη ελψ ε αιήζεηα σο πεξηερόκελν εκθαλίδεηαη κφλν εθ 

ησλ πζηέξσλ. Αθφκα θαη έηζη, πάλησο, ππήξρε ζηε ζθέςε ηνπ κηα αληίιεςε ηεο 

ηζηνξίαο σο απηφ-εθδήισζε ελφο «είλαη» πνπ πξνζδηνξηδφηαλ κε ηελ ζεηξά ηνπ κε 

φξνπο αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο. ε ζεκαληηθφ βαζκφ απηή ε αληίιεςε 

δηέπεη θαη ηε ζθέςε ηνπ Μαξμ, κε ηνλ θνκκνπληζκφ λα απνηειεί ην φλνκα ηνπ 

«βαζηιείνπ ηεο ειεπζεξίαο» φπνπ νη άλζξσπνη δελ ζα θαηαδπλαζηεχνληαη πιένλ απφ 

ηα πξντφληα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Η ηζηνξηζηηθή ηάζε ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο κνηξάδεηαη κε άιινπο Μαξμηζηέο, φπσο ηε value-form theory, 

ηελ απφξξηςε απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ δξάκαηνο πξνο κηα πην απζηεξή θαηαλφεζε ηεο 

δηαιεθηηθήο αληίθαζεο σο ηε ινγηθή δνκή ηνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε απηφ ην 

ζρήκα δελ ππάξρεη θακία (εμσηεξηθή) αξρή πνπ λα δηέπεη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη: ε 

θνηλσληθή νιφηεηα εμαληιεί ην πεξηερφκελν ηνπ πξαγκαηηθνχ. Απφ εδψ πεγάδεη ην 

αμίσκα φηη ην πξνιεηαξηάην δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ην παξφλ ηνπ, θαη γηα απηφ ηνλ 

ιφγν ζπλεπψο, ηίζεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ σο ηάμε 

απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ σο ηάμε, δειαδή απφ απηό πνπ ήδε είλαη. Πξαθηηθά απηφ 
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ζεκαίλεη φηη ην πξνιεηαξηάην δελ ζα επαλαζηαηήζεη νχηε ζα πάξεη θνκκνπληζηηθά 

κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο επεηδή ζα έρεη (επηηέινπο) ππνζηεί ηελ 

απαξαίηεηε ζπλεηδεζηαθή αθχπληζε πνπ ζα ην θάλεη λα ζέιεη ηελ επαλάζηαζε σο ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ αιήζεηα. Αληηζέησο είλαη νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαλνίγνπλ ηελ 

πξννπηηθή ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο θαη ζα νδεγήζνπλ ην πξνιεηαξηάην πξνο 

απηήλ. Μηα εθηελή αλάπηπμε ηεο ζέζεο έρεη δνζεί απφ ην blaumachen: 

«Σν πξνιεηαξηάην κέζα ζηνλ αγψλα ηνπ ελάληηα ζην θεθάιαην, ζα ιακβάλεη κέηξα ζπλέρηζεο ηνπ 

αγψλα ηα νπνία ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε ηνπ φζν ζα βαζαίλεη ε θξίζε αλαπαξαγσγήο. Σα κέηξα 

ηεο απαιινηξίσζεο ησλ αγαζψλ ζα πξνθχςνπλ κέζα ζηελ εμέιημε ηεο ξήμεο. Σα κέηξα ηεο 

θαηάξγεζεο ηνπ θξάηνπο, ηεο θαηάξγεζεο θάζε ηχπνπ ηδηνθηεζίαο θαη θάζε ηχπνπ αληαιιαγήο ζα 

εθαξκφδνληαη σο αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ αγψλα. Απηά ηα κέηξα είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ σο ηάμεο. Η ιήςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δελ ζα είλαη απνηέιεζκα «βνχιεζεο» ή 

«επαλαζηαηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ» αιιά πξαθηηθή απάληεζε ζηηο νινέλα θαη πην 

μεθάζαξεο αληημνφηεηεο ηνπ ηαμηθνχ αγψλα. Σν πξνιεηαξηάην ζα βξεη κπξνζηά ηνπ σο πξαθηηθό 

δήηεκα ην δήηεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ εαπηνχ ηνπ σο ηάμεο θαη καδί ηεο θαηαζηξνθήο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο ζπλνιηθά».
23

 

Σν ζπκθέξνλ θαη ε αλάγθε επηβίσζεο ζπλεπψο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ 

ινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ επηπέδνπ, ηα θαηλφκελα πνπ θάλνπλ ηε ινγηθή αληίθαζε πνπ 

δηέπεη ην θεθάιαην λα δηαλνίγεη ηελ θνκκνπληζηηθνπνίεζε σο ηζηνξηθφ νξίδνληα ηνπ 

ηξέρνληα θχθινπ αγψλσλ. 

   Γηα λα είκαζηε μεθάζαξνη, δελ ηίζεηαη ζέκα απφξξηςεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

έλλνηαο ηνπ ζπκθέξνληνο ή ηεο πιηθήο αλάγθεο σο εξγαιεία θαηαλφεζεο ηνπ ηαμηθνχ 

αληαγσληζκνχ. Αλ ε αλάγθε θεξδνθνξίαο θάλεη ηα αθεληηθά λα έρνπλ ζπκθέξνλ ηελ 

κείσζε ησλ κηζζψλ, ε αλάγθε αμηνπξεπνχο δσήο θάλεη ηνπο εξγάηεο λα έρνπλ 

ζπκθέξνλ ηελ αχμεζε ηνπο· έρνπκε επνκέλσο κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ σο ην 

πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ηνλ αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ησλ δπν 

ηάμεσλ. Απηφ φκσο δηαβάδεηαη θαη αλάπνδα: ε αλάγθε γηα θεξδνθνξία θαη ε αλάγθε 

γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε δεκηνπξγνχλε θαη θνηλά ζπκθέξνληα κεηαμχ εξγαηψλ θαη 

αθεληηθψλ, φπσο έγηλε ζηηο θνπξηέο. Απηφ ην θαηλφκελν ζχκπιεπζεο κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί ζαλ ζχκπησκα ηεο αληηθαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ σο ηάμε 

ηνπ θεθαιαίνπ, εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο. 

Αιιά κπνξεί λα ηδσζεί θαη ζην επίπεδν αληηπαξάζεζεο ζπιινγηθψλ δπλάκεσλ. ε έλα 

ηέηνην επίπεδν νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε φηη θάζε ζχγθξνπζε εγγξάθεη φρη κφλν 

ηελ πηζαλφηεηα ηεο επηθξάηεζεο ή ηεο ήηηαο αιιά θαη ελφο ζπκβηβαζκνχ. αθψο, ε 

ζπλαίλεζε θαη ε ξήμε είλαη ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. ην πιαίζην ελφο 

θαηαξξένληνο Σζαξηθνχ απηαξρηζκνχ ε επαλαζηαηηθή ξήμε ήηαλ αλακθίβνια 

πηζαλφηεξε απφ ηνλ ζπκβηβαζκφ ζε ζρέζε κε κηα αζηηθή δεκνθξαηία ζε πεξίνδν 

ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Αιιά απφ απηφ δελ ζπλεπάγεηαη φηη ππάξρεη κηα 

θαηάζηαζε πνπ απηνδηθαίσο θαζνξίδεη ην θαηά πφζν νη ππάξρνπζεο ζπιινγηθέο 

δπλάκεηο ζα δηέπνληαη απφ έλα πλεχκα ζπλαίλεζεο ή ζχγθξνπζεο. Αληηζέησο, αθφκα 
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θαη ζε κηα θαηάζηαζε φπσο ηεο Ρσζίαο ηνπ 1917, ν ζπκβηβαζκφο ή ε ξήμε δελ 

ζηακαηνχζαλ λα ηίζεληαη σο πνιηηηθό δηαθύβεπκα.  

   Κάπνπ εδψ μεπξνβάιεη ην επηρείξεκα φηη ν ζπκβηβαζκφο θαη ε ζπλαίλεζε, φπσο 

εθθξάδνληαη απφ ηνλ ξεθνξκηζηηθφ/γξαθεηνθξαηηθφ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηα αληίζηνηρα 

πνιηηηθά θφκκαηα, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα «πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα» ηεο ηάμεο. 

Απηφο ν ηζρπξηζκφο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην επηρείξεκα φηη σο δηαθξηηνί 

γξαθεηνθξαηηθνί κεραληζκνί ηα ζσκαηεία θαη ηα θφκκαηα αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα ηα νπνία θαηαιήγνπλ λα είλαη αληηζεηηθά κε ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ. Ο ηζρπξηζκφο είλαη θαηά πνιχ ηζρπξφηεξνο θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε κηαο αληηθεηκεληθήο ελφηεηαο ζπκθεξφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη σο θνξσλίδεο 

ηελ επαλάζηαζε θαη ηνλ θνκκνπληζκφ. Αιιά εθφζνλ είλαη ηφζν αληηθεηκεληθά θαη 

πξαγκαηηθά ηα ζπκθέξνληα γηαηί «ε ηάμε» δελ ηα βιέπεη θαη ζπληάζζεηαη κε φζνπο 

ηελ απνπξνζαλαηνιίδνπλ; Κάησ απφ ηελ ππφζεζε χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ εληαίσλ 

ζπκθεξφλησλ ε απάληεζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη φηη ε ηάμε πιαλάηαη απφ ηηο 

εγεζίεο εγείξνληαο έηζη θάπνηα έλλνηα ςεπδνχο ζπλείδεζεο. Φπζηθά, θάπνηεο εθδνρέο 

απηήο ηεο ζέζεο αλαδεηθλχνπλ πξαγκαηηθνχο κεραληζκνχο ρεηξαγψγεζεο. Τη φκσο 

ρεηξαγσγείηαη; Σν ζπκθέξνλ πάληα ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Η ινγηθή πίζσ απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπκθέξνληνο ζε 

αξρή (επαλαζηαηηθήο) ξήμεο είλαη φηη ε εξγαηηθή ηάμε (ή ην πξνιεηαξηάην) επεηδή 

βξίζθεηαη ζε ζέζε θαη θαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο έρεη αληηθεηκεληθφ ζπκθέξνλ λα 

αιιάμεη ηεο νξίδνπζεο ηεο χπαξμε ηεο. Σν ζρήκα είλαη εχινγν αιιά έρεη ην κεγάιν 

πξφβιεκα λα ππνηηκά ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα, αθφκα θαη νη «απνθιεηζκέλνη», 

επελδχνπλ θαη πξνζδέλνληαη ζε απηφ πνπ είλαη, άξα, θαη ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ 

ην νξίδεη. Γηα απηφ ηνλ ιφγν κπνξνχλ πάληα λα βξίζθνπλ έλα ζπκθέξνλ ζηελ 

ππάξρνπζα θνηλσλία, αθνχ «εθεί είλαη πνπ ην ςάρλνπλ θαη ην κεηξνχλ».
24

 Γηα 

θάπνηνλ πνπ έρεη επελδχζεη ζηελ αηνκηθή αλέιημε ελδέρεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ν γξαθεηνθξαηηθφο ζπλδηθαιηζκφο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα 

ζπκθέξνληα ηνπ εμίζνπ θαιά ή θαιχηεξα απφ ηνλ καρεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ. Αθφκα 

ρεηξφηεξα, πνιιέο θνξέο νη ςπρηθέο επελδχζεηο θαη νη επηζπκίεο δξνπλ ελάληηα ζηα 

φπνηα άκεζα, πιηθά, ζπκθέξνληα σζψληαο θάπνηνπο, πρ., λα ςεθίζνπλ έλα θφκκα 

πνπ ζα πεξηθφςεη ηνλ κηζζφ ή ηηο ζπληάμεηο ηνπο. Σν δήηεκα εδψ δελ είλαη λα 

ζρεηηθνπνηεζνχλ πξαθηηθέο θαη επηινγέο, αιιά φηη ε φπνηα αμηνιφγεζε δελ είλαη 

εχθνιν λα γίλεη απιά θαη κφλν ζηε βάζε ηνπ ζπκθέξνληνο. 

   Αλάινγεο απνξίεο εγείξνληαη απφ ηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο. Καηαξράο, φρη ιηγφηεξν 

απφ ην ζπκθέξνλ, ε αλάγθε έρεη ηζηνξηθφηεηα, θαζψο θάζε ζπιινγηθή κνξθή δσήο 

παξάγεη ηηο ηδηάδνπζεο αλάγθεο ηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο θαη πάιη νξίδνληαη απφ 

ςπρηθέο επελδχζεηο. Αλ κε ηη άιιν, γηα λα πνπιήζεη θάπνηνο ην ζπθψηη ηνπ ψζηε λα 

πάξεη έλα λέν ειεθηξνληθφ gadget πξέπεη λα ην επηζπκεί σο θάηη δσηηθφ, ή αιιηψο 

αλαγθαίν. Μπνξεί θπζηθά εδψ λα ππάξμεη κηα αμηνινγηθή δηάθξηζε αλαγθψλ, κε ηηο 
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πιηθέο/βηνινγηθέο αλάγθεο λα ιακβάλνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία. Αιιά αθφκα θαη αλ 

γίλεη απνδεθηή απηή ε δηάθξηζε (θαη δελ έρνπκε ιφγν λα κελ ηε δερζνχκε επί ηεο 

αξρήο) κπνξνχκε λα αμηψζνπκε φηη νη πιηθέο αλάγθεο εμσζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε 

κηα δεδνκέλε κνξθή ηθαλνπνίεζεο ηνπο; ίγνπξα πάλησο, ε αλάγθε επηβίσζεο φρη 

κφλν δελ παξάγεη απηφκαηα επαλαζηάηεο θαη αγσληζηέο αιιά σζεί αξθεηνχο ζηελ 

αδξάλεηα ή ηελ ππνηαγή. Δμίζνπ ζεκαληηθά, ε ηζηνξία ππνδεηθλχεη έλαλ εληππσζηαθφ 

πινχην κνξθψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ πιηθψλ αλαγθψλ, θάηη πνπ πξέπεη λα καο θάλεη 

ζθεπηηθηζηέο κε ηελ πξνζθπγή ζε απηέο σο επαξθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο ηαμηθήο 

πάιεο, πνπ, αο κελ ην μερλάκε, είλαη κε ηελ ζεηξά ηεο κηα γεληθή θαηεγνξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζε πνηθίιεο κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε θπζηθά εδψ ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα αλάγνπκε ηα πάληα ζηελ θνπιηνχξα. Αιιά ν ηζρπξηζκφο πνπ πξνσζείηαη 

δελ είλαη απηφο. Σνπηέζηηλ, δελ ακθηζβεηείηαη φηη νη πιηθέο αλάγθεο θαη ε αμηνπξεπήο 

δηαβίσζε απνηεινχλ νηθνπκεληθέο θαηεγνξίεο πνπ καο βνεζάλε λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

κνξθέο θηλεηνπνίεζεο ησλ ππνηειψλ ηάμεσλ. Απιά φηη απηέο νη αλάγθεο, φπσο θαη 

ηα πιηθά ζπκθέξνληα, δελ παξάγνπλ απηνδηθαίσο κηα κνλαδηθή νξζνινγηθή κνξθή 

δηεθδίθεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπο.   

   Δθ ησλ πξαγκάησλ νδεγνχκαζηε ζε θάπνηα έλλνηα ζπλείδεζεο σο δηακεζνιαβεηηθφ 

ζηνηρείν. Αιιηψο ξηζθάξνπκε λα πέζνπκε ζε έλα ρνληξνεηδή αληηθεηκεληζκφ ν νπνίνο 

ζπλεπάγεη ηελ παξαγσγή ηνπ θνκκνπληζκνχ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ρσξίο ην απαξαίηεην δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλδέεη ηνλ θνκκνπληζκφ σο 

αμηαθφ ζεκαίλνλ κε ηελ επηβίσζε σο άκεζν δηαθχβεπκα ζε κηα θαηάζηαζε θξίζεο ή 

απνζάζξσζεο. Δθφζνλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε κηα αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο 

σο νπζία πξνο ράξηλ θαηαλφεζεο ηεο σο (ελζψκαηε) κνξθή πξέπεη λα αλαιχζνπκε 

ηηο δπλάκεηο πνπ ηελ κνξθνπνηνχλ. Καη γηα λα απνθεπρζεί έλαο θαχινο θχθινο πνπ ε 

κηα έλλνηα νδεγεί ζηελ άιιε ρσξίο λα εμεγνχληαη, ην πιηθφ ζπκθέξνλ θαη ε αλάγθε 

επηβίσζεο δελ επαξθνχλ. Απηά είλαη ζεκεία πνπ εληφο ηεο ηζηνξηζηηθήο ηάζεο ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο αλαγλσξίδνληαη κε φιν θαη κεγαιχηεξε έληαζε σο ζεσξεηηθά 

επίδηθα, ρσξίο απαξαίηεηα λα δίλεηαη κηα εληαία απάληεζε. Αληίζεηα κπνξνχκε λα 

κηιήζνπκε γηα κηα αλνηρηή δηαδηθαζία αλαζηνραζκνχ. Γηα ηελ ψξα, πάλησο, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ξφινπ ηεο ζπλείδεζεο ηίζεηαη κε φξνπο πνπ δελ 

πξνθαινχλ ηε ζεκειηαθή αμίσζε φηη ε παξαγσγή ηεο επαλάζηαζεο ζήκεξα (ζα) είλαη 

πξντφλ ηεο εκκελνχο εθδήισζεο ηεο αληίθαζεο θεθάιαην/εξγαζία φπσο απηή 

ελζσκαηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη πιηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Μήπσο 

φκσο ηειηθά έηζη ζπλερίδνπκε λα εθιακβάλνπκε σο απηνλφεην απηφ πνπ είλαη ην 

δεηνχκελν θαη ηειηθά ην πην ελδηαθέξνλ, ην γεγνλφο, δειαδή, φηη ππάξρεη κηα ηέηνηα 

δξαζηεξηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ; Σν πξφβιεκα ελ ηέιεη είλαη απηφ πνπ έρεη ζέζεη ν 

Reich: δελ είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί γηαηί θάπνηνο θιέβεη (ή εμεγείξεηαη), φζν ην λα 

γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί δελ θιέβνπλ (ή εμεγείξνληαη) φινη φζνη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζέζε.
25

 Απφ απηή ηελ ζθνπηά, κηα πην νινθιεξσκέλε ηαπηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ηαμηθή πάιε θαη θαηά πξνέθηαζε ηελ επαλάζηαζε αθφκα 

εθθξεκεί. 
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Επιθσμία και διαθορά 

«Αλ ην νηθνπκεληθό έξρεηαη ζην ηέινο θάησ από ζπλζήθεο θαζνξηζκέλεο από έλαλ θαηλνκεληθά ληθεθόξν 

θαπηηαιηζκό, πνπ βξίζθνπκε αξθεηή αζσόηεηα γηα λα παξάγνπκε κηα νηθνπκεληθή ηζηνξία;»  

- Gilles Deleuze & Felix Guattari, Αληί-Οηδίπνδαο: Καπηηαιηζκόο θαη Σρηδνθξέλεηα Η 

 

Η ηαμηθή πάιε είλαη νξγαληθά ζπλπθαζκέλε κε ην γεγνλφο ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

δειαδή κε ην φηη κηα κεξίδα αλζξψπσλ αμηνπνηεί θαη/ή ηδηνπνηείηαη ηα παξάγσγα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο άιιε κεξίδαο αλζξψπσλ γηα δηθφ ηεο φθεινο. ηνλ θαπηηαιηζκφ 

σο ηζηνξηθά θαζνξηζκέλν ηξφπν παξαγσγήο ε εηδηθή κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ κέζα 

απφ ηελ παξαγσγή αμίαο. Η φιε δηαδηθαζία είλαη αληηθεηκεληθή ζηνλ βαζκφ πνπ 

απνηειεί κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο κηαο νιφηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηα επηκέξνπο 

άηνκα ή νκάδεο θαη ηηο φπνηεο επηδηψμεηο ηνπο. Καη φκσο, φηαλ ελλνηνινγνχκε ηελ 

δηαδηθαζία απφζπαζεο ππεξαμίαο σο εθκεηάιιεπζε δελ ηελ πεξηγξάθνπκε απιά αιιά 

ζπγρξφλσο ηελ αμηνινγνχκε, δειαδή ηελ νξίδνπκε σο θάηη αξλεηηθφ εγείξνληαο εθ 

ησλ πξαγκάησλ έλα επίδηθν μεπεξάζκαηνο ή ηνπιάρηζηνλ κεηξηαζκνχ. Δδψ έρεη 

ππάξμεη κηα πνιχ κεγάιε παξαλφεζε ε νπνία έρεη θαη πνιιέο πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο ζεσξίαο, εηδηθά ηεο Μαξμηζηηθήο θξηηηθήο: φηη μεζθεπάδεη 

ην ςεχδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ πεξί ηεο ηζνηηκίαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Οη εξγάηεο 

φκσο δελ ρξεηάδνληαλ θάπνηνλ λα ηνπο «απνθαιχςεη» απηφ πνπ γλψξηδαλ βησκαηηθά. 

Η ζεσξεηηθή θξηηηθή κπνξεί λα εκπινπηίζεη θαη λα εκβαζχλεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

αηηηψλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά ρσξίο ην βίσκα ε φπνηα θξηηηθή ελλνηνιφγεζε δελ 

ζα ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ ζρνιαζηηθή ζπδήηεζε. Μηα καξηπξία ελφο Γεξκαλνχ 

εξγάηε ην 1911 είλαη δηαθσηηζηηθή: 

«Γλψξηζα έλα παπνπηζή πνπ ηνλ έιεγαλ Schroder […] Μνπ έδσζε λα δηαβάζσ θάπνηεο εθεκεξίδεο 

θαη ηηο δηάβαζα ιίγν επεηδή βαξηφκνπλα θαη κεηά έδεημα φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ […] 

Πεξηέγξαθαλ ηελ δπζηπρία ησλ εξγαηψλ θαη πσο εμαξηηφληαλ απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο θαη ηνπο 

γαηνθηήκνλεο κε έλαλ ηξφπν πνπ ήηαλ ηφζν δσληαλφο θαη αιεζηλφο πνπ πξαγκαηηθά κε ζπλάξπαζε. 

Ήηαλ ιεο θαη ηα κάηηα κνπ κέρξη ηφηε ήηαλ θιεηζηά. Γηάβνιε, φ,ηη έγξαθαλ ζε απηέο ηηο εθεκεξίδεο 

ήηαλ ε αιήζεηα. Όιε κνπ ε δσή κέρξη εθείλε ηελ εκέξα ήηαλ ε απόδεημε».
26

        

   Σν δεηνχκελν εδψ είλαη φηη αλ ε εθκεηάιιεπζε εκπεξηέρεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηε 

ηαμηθή πάιε, άξα δπλεηηθά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο, απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζηνλ βαζκφ 

πνπ ην νλ πνπ πθίζηαηαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηε βηψλεη σο θάηη κεκπηφ. Απηφ κπνξεί 

θπζηθά λα θαίλεηαη απηνλφεην ή, ρεηξφηεξα, ηαπηνινγηθφ. Αιιά ζθνπφο ηνπ είλαη λα 

ππελζπκίζεη φηη ε απφζπαζε ππεξαμίαο - ή γεληθά ε αμηνπνίεζε θαη κνξθνπνίεζε εθ 

κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο - πεξηιακβάλεη αγψλεο πνπ 

ηελ αξλνχληαη φρη πξσηίζησο ιφγσ ηεο αληηθαηηθήο δνκήο ηεο, αιιά επεηδή γηα ηα 

φληα πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ αληηβαίλεη/παξαβηάδεη ην πσο ζα έπξεπε λα είλαη ηα 

πξάγκαηα, δειαδή επεηδή απνηειεί αδηθία. Καη δελ έρεη λφεκα λα ιέκε φηη ην βίσκα 

ηεο αδηθίαο (ή ην αίηεκα γηα δηθαηνζχλε) είλαη ε θαηά θάπνην ηξφπν δεπηεξεχνπζα 

ππνθεηκεληθή έθθξαζε κηαο αληηθεηκεληθήο αληίθαζεο, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη 

ρσξίο απηφ δελ ζα ππήξρε αληίζηαζε, δειαδή ηαμηθή πάιε. Σν βίσκα ηεο αδηθίαο, έλα 
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βίσκα ελζψκαην πνπ ηέκλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ «αληηθεηκεληθνχ/ππνθεηκεληθνχ», είλαη 

πξσηνγελέο άξα κε-αλαγώγηκν. Απφ κηα ινηπφλ θαηλνκεληθά απηνλφεηε παξαδνρή 

νδεγνχκαζηε ζε κηα ζεκειηαθή ζέζε: ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, άξα 

θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο, νθείιεη λα εληάμεη ζην ελλνηνινγηθφ ηεο ηζηφ θάπνηα έλλνηα 

δηθαηνζχλεο. Ή γηα λα ην ζέζνπκε ιίγν πην δπλαηά, ε ηαμηθή πάιε κπνξεί λα λνεζεί 

κφλν θάησ απφ ην θσο ηεο δηθαηνζχλεο.
27

 

   Αιιά αθφκα θαη απηή ε παξαδνρή είλαη αλεπαξθήο. Γηφηη παξφιν πνπ ην βίσκα ηεο 

αδηθίαο κπνξεί λα μερεηιίδεη απφ ην ζψκα δελ παξάγεη απηφκαηα κηα δξαζηεξηφηεηα 

αληίζηαζεο. Ο Max Hoelz ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ αλαθαιεί γηα ηνπο γνλείο ηνπ φηη 

παξφιεο ηηο ηδηαίηεξα ζθιεξέο ζπλζήθεο πνπ δνχζαλ, «νη απζηεξέο ρξηζηηαληθέο 

[ηνπο] απφςεηο δελ ηνπο επέηξεπαλ λα πςψζνπλ ηε γξνζηά ηνπο. Πίζηεπαλ φηη απηή 

ήηαλ ε Θεία ηάμε πξαγκάησλ: ε χπαξμε αθεληψλ θαη ππεξεηψλ, θαη νη ππεξέηεο 

έπξεπε λα παξακείλνπλ ππεξέηεο, λα παξακείλνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή ζηε θηψρεηα 

θαη ηελ αλάγθε, θαζψο ηνπο πεξίκελε κηα θαιχηεξε κνίξα ζηελ „άιιε δσή‟».
28

 Σν 

δήηεκα εδψ δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα γλσζηνινγηθή δηάζηαζε, δειαδή ζηε «ζσζηή» ή 

«ιάζνο» αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ, αιιά πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηε θαληαζηαθή/ 

ςπρηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Γηα λα παιέςεη θάπνηνο «ελάληηα ζε» αιιά θαη 

«γηα» θάηη ζεκαίλεη φηη ππάξρεη πίζηε θαη ειπίδα φηη απηφ κπνξεί λα αιιάμεη ή λα 

επηηεπρζεί.
29

 Καη σο κνξθέο πξνζδνθίαο ηη άιιν είλαη ε πίζηε θαη ε ειπίδα παξά 

επελδχζεηο επηζπκίαο; ζν πίζσ θαη λα πάκε ζηελ ηζηνξία ην πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ 

θηλεηνπνηεί ηνπο (κηθξνχο ή κεγάινπο) αγψλεο ησλ αλζξψπσλ ελάληηα ζηηο ζπλζήθεο 

χπαξμεο ηνπο είλαη πάληα ε επηζπκία γηα κηα θαιύηεξε δσή, δειαδή ε επηζπκία γηα 

θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ηψξα πθίζηα(λ)ηαη: ηε ιχηξσζε απφ ρξέε πνπ βαξαίλνπλ, 

έλα κεγαιχηεξν κηζζφ πνπ ζα επηηξέπεη κηα αμηνπξεπή δσή, πεξηζζφηεξν ειεχζεξν 

ρξφλν, κηα δσή έμσ απφ ηελ θνπδίλα ή ρσξίο ηνπο ζπκβηβαζκνχο ησλ παιηφηεξσλ 

γελεψλ, ηελ απειεπζέξσζε απφ ην ζεμνπαιηθφ πνπξηηαληζκφ, ηελ επηζηξνθή ζε έλα 

(καθξηλφ ή πξφζθαην) έλδνμν παξειζφλ, ηελ εζληθή απηνδηάζεζε, ηελ αλαγλψξηζε, 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο 

θαηαλαγθαζκνχ θαη νηθνλνκηθνχ ππνινγηζκνχ. Πέξα ινηπφλ απφ πιηθά ζπκθέξνληα 

ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (κε ηηο ζρέζεηο, εληάζεηο, ζπγθξνχζεηο θαη αληηθάζεηο 

πνπ ηε ζπλζέηνπλ) παξάγεη ζπγρξφλσο επελδχζεηο δηαθνξηθήο επηζπκίαο. Τπάξρεη 

θπζηθά θαη ην φςηκν θαηλφκελν ηαξαρψλ ρσξίο εθπεθξαζκέλα αηηήκαηα. Αιιά δελ 

πξέπεη λα ζπγρένπκε ηα αηηήκαηα κε ηηο επηζπκίεο. Έηζη, αθφκα θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε έλα πιήζνο επελδχζεσλ θαη επηζπκηψλ λα 

δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εμεγεξκέλσλ, απφ ηελ απαιινηξίσζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηε ζχγθξνπζε κε ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο έσο ηηο λέεο ζρέζεηο, 
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 Πεξηηηφ λα εηπσζεί φηη απηή ε δηαπίζησζε πέξα απφ θαηαιεθηηθφ ζπκπέξαζκα δηαλνίγεη έλα 

νιφθιεξν πεδίν ζεσξεηηθνχ ζηνραζκνχ πεξί ηνπ ηη ηεο δηθαηνζχλεο, ην νπνίν δπζηπρψο δελ κπνξεί λα 

αληρλεπζεί ζην παξφλ θείκελν. 
28

 M. Hoelz, Σηελ Κόθθηλε Σεκαία: Ζ επαλάζηαζε ζηελ Γεξκαλία 1918-1921, (Αζήλα: Ο Γαίκσλ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ, ρσξίο εκεξνκελία έθδνζεο), ζ.27 
29

 Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη παξεκπηπηφλησο φηη πνξείεο θαη απεξγίεο ζαλ απηέο πνπ νξγαλψλνπλ ζπλήζσο 

ηα επίζεκα ζπλδηθάηα δελ αμίδνπλ λα νξηζηνχλ σο ζηηγκέο ελφο αγψλα. Η απαμίσζε ηνπο σο ιηηαλείεο 

έρεη κηα ηζρπξή ζηηγκή αιήζεηαο: είλαη φλησο ηειεηνπξγηθά πνπ εθθξάδνπλ κηα αδχλακε θαη ζξελνχζα 

επηζπκία.  
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εδαθηθνπνηήζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ πνπ παξάγνληαη (αθφκα θαη αλ φια απηά 

είλαη εθήκεξα). Δπνκέλσο, φρη ιηγφηεξν απφ άιιεο κνξθέο ζπλάζξνηζεο, νη 

«ηαξαρνπνηνί» πξέπεη λα γίλνπλ λνεηνί σο ζχλζεηεο κεραλέο επηζπκίαο. 

   Σν φηη φιεο νη επηζπκίεο πνπ αλαθέξζεθαλ εληάζζνληαη ζε έλα θνηλφ ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην δελ ζεκαίλεη φηη ηηο νκνγελνπνηνχκε. Σν αθξηβψο αληίζεην: ζπιιακβάλνπκε 

ζεσξεηηθά ηε δηαθνξά ηνπο. Γηφηη ε επηζπκία είλαη δχλακε, δειαδή θηλεηνπνηεί θαη 

επηδξά, θαη σο δχλακε έρεη δηαθνξέο έληαζεο, νη νπνίεο δελ είλαη κφλν πνζνηηθέο 

αιιά θαη πνηνηηθέο. Ο θίλδπλνο θπζηθά εδψ είλαη λα πέζνπκε ζε έλαλ άθξαην 

βνινληαξηζκφ, φπνπ αξθεί λα ζέιεηο θάηη γηα λα γίλεη. Πξνο απνθπγή απηήο ηεο 

παγίδαο είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη σο θνηλσληθή θαηεγνξία ε επηζπκία είλαη 

ηζηνξηθά θαζνξηδφκελε. Απηφ ππνδειψλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ φηη ε επηζπκία 

ζπγθξνηείηαη (α) κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα πνπ αθφκα 

θαη φηαλ εμεγείξεηαη ελάληηα ηνπο παξακέλεη δηαπνηηζκέλε απφ απηά· (β) ζε αλαθνξά 

φρη κφλν κε ην παξφλ αιιά θαη κε ην παξειζφλ φπσο απηφ ζηνηρεηνζεηείηαη σο 

αηνκηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε· (γ) σο πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εγγξάθεη θάπνηα 

φξηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ηζηνξηθά (πιηθά, πνιηηηζκηθά, θαληαζηαθά) ηεο 

ζπγθείκελα. πσο φκσο ε ηζηνξηζηηθή ηάζε ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο ηνλίδεη, ηα 

φξηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπιιεθζνχλ σο αμεπέξαζηα ζχλνξα φζν σο 

δπλακηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θπνθνξνχλε ην μεπέξαζκα ηνπο, πνπ επηηξέπνπλ δειαδή 

ηελ παξαγσγή ηνπ λένπ. Αιιά απηφ ην μεπέξαζκα δελ ζα ήηαλ λνεηφ αλ ε ηαπηφηεηα 

(ην είλαη) δελ πεξηείρε ηελ εηεξφηεηα (απηφ πνπ δελ είλαη αιιά κπνξεί λα γίλεη) λα ηελ 

απνζηαζεξνπνηεί, απνζπλζέηεη θαη αλαζπλζέηεη.  

   Σν πξφβιεκα κε ηε δηαιεθηηθή αληίθαζε είλαη φηη αλαγλσξίδεη ηελ εηεξφηεηα κφλν 

σο κηα ζηηγκή ηεο νιφηεηαο, αδπλαηψληαο ζπλεπψο λα ζπιιάβεη ηελ δηαθνξά ζηε 

ζεηηθφηεηα ηεο σο θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη, άξα θαη ηεο ηαμηθήο 

πάιεο. Αληίζεηα ππάγεη ηε δηαθνξά ζηελ νιφηεηα, σο κηα έθθξαζε ηεο, θαη 

πξνζπαζεί λα επάγεη ην λέν απφ ηηο ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο ηνπ. Σν πξφβιεκα  φκσο 

εδψ είλαη φηη απηφ κπνξεί λα γίλεη φκσο κόλν αθόηνπ ην λέν έρεη παξαρζεί. Απφ ηελ 

Κνκκνχλα έσο ηα νβηέη θαη ηα εξγαηηθά ζπκβνχιηα, απφ ην θίλεκα ηεο απηνλνκίαο 

έσο ην θίλεκα ησλ πιαηεηψλ, ην φηη απηέο νη κνξθέο ρεηξαθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εμέθξαδαλ ηελ αληίθαζε θεθάιαην/εξγαζία (ή ην θεθαιαίν σο αληηθαηηθή νιφηεηα 

πνπ εθθξάδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο), θάλεθε κφλν κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο απφ ηε 

δεκηνπξγηθή πξάμε ησλ αγσληδφκελσλ ππνθεηκέλσλ. Γελ ππάξρεη «έθθξαζε» ρσξίο 

«θαηαζθεπή» (ή, αλ θάπνηνο πξνηηκά, ρσξίο «παξαγσγή») θαη εθφζνλ νη δπν φξνη δελ 

απνηεινχλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλψλπκα, ε 

«θαηαζθεπή» (ή ε «παξαγσγή») πξνζδηνξίδεη έλα πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα αλαρζεί άξα θαη λα επαρζεί απφ απηφ πνπ εθθξάδεη. Έπεηαη φηη φηαλ ε 

δηαιεθηηθή σο ζπζηεκαηηθή κνξθή αλάιπζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ αληηθάζεσλ ελφο 

θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ αμηψλεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο κηα πξνβιεπηηθή δχλακε 

ξηζθάξεη λα γίλεη κηα κεραλή επηβεβαίσζεο ηειεζκέλσλ γεγνλφησλ ηα νπνία θαη 

θαηφπηλ εληάζζεη ζε έλα ηειενινγηθφ ζρήκα θεξχζζνληαο ηα σο πξνεηθνλίζεηο 

κειινχκελσλ. ηελ πνξεία ππνηηκάηαη ην πνηνηηθφ ζηνηρείν πνπ παξάγεη ην λέν θαη 
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ην νπνίν ην παξάγεη αθξηβψο επεηδή βξίζθεηαη ζε κηα πεξίζζεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλζήθεο αλάδπζεο ηνπ. Σν δήηεκα εδψ δελ είλαη φηη ε φπνηα δξαζηεξηφηεηα 

αληίζηαζεο ή ρεηξαθέηεζεο πεγάδεη εθ ηνπ κεδελφο πφζν κάιινλ φηη ε ζεσξία δελ 

κπνξεί θαη νθείιεη λα θαηαλνήζεη ηελ ηζηνξηθφηεηα κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σν 

γεγνλφο φκσο φηη απηή ε λνεκαηηθή ζπλάθεηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κφλν αθφηνπ 

κηα πξάμε έρεη ηειεζηεί ππνδεηθλχεη φηη νη ζπλζήθεο δπλαηφηεηαο ηεο δελ ηελ 

εμαληινχλ. Αιιηψο, ζα νθείιακε λα κπνξνχκε αλαιχνληαο κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε 

λα ζπλάγνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο πηζαλέο κνξθέο αληίζηαζεο ζε απηήλ. Σν 

δεηνχκελν, ελ νιίγνηο, είλαη φηη ε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο εθκεηάιιεπζεο σο 

αληηθεηκεληθνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη δπν αζχκκεηξνπο 

πφινπο πνπ ζπλζέηνπλ κηα αληηθαηηθή νιφηεηα – ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία -, 

βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έληαζεο θαη ησλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο πνπ ππάξρνπλ 

ζε κηα δεδνκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία αιιά δελ ζπλάγεη απηνδηθαίσο ηνπο ηξόπνπο 

άξλεζεο ηεο. Αληηζέησο, απηή ε άξλεζε πεγάδεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε αλζξψπηλε 

δσή απνηειεί ξνή επηζπκίαο πνπ δελ εμαληιείηαη ζε απηφ-πνπ-είλαη. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, ε ηαμηθή πάιε δελ απνηειεί κφλν απνηχπσζε κηαο αληίθαζεο φζν θαη κηαο 

δηαθνξάο, θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο δηαθνξηθήο επηζπκίαο. 

   Γχλαηαη θπζηθά ν ηζρπξηζκφο φηη ε αληίθαζε δξα «πίζσ απφ ηελ πιάηε» ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη φηη νη επηζπκίεο ηνπο είλαη κηα «αλαγθαία ηδενινγηθή έθθξαζε» πνπ 

θηλείηαη ζηε ζθαίξα ηνπ «θεηίρ». πσο θαη κε ην βίσκα ηεο αδηθίαο δελ λνκίδσ φηη 

απηφ ην ζρήκα καο πάεη πνιχ καθξηά. ρη γηαηί νη επηζπκίεο είλαη δηάθαλεο ή γηαηί 

δελ (ππέξ)θαζνξίδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αιιά αθφκα θαη αλ δελ ηεο 

απνδίδεηαη κηα θαζαξά αξλεηηθή ιεηηνπξγία, ε έλλνηα ηνπ θεηηρηζκνχ ηνπνζεηεί ηελ 

επηζπκία ζην πεδίν ηεο αλαπαξάζηαζεο, θαηαιήγνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ λα ηελ 

νξίδεη κε φξνπο έιιεηςεο ελ ζρέζε κε έλα «πξαγκαηηθφ». Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, 

δελ ακθηζβεηείηαη φηη ε επηζπκία έρεη κηα δηάζηαζε έιιεηςεο. Γηα λα θέξνπκε έλα 

θιαζηθφ παξάδεηγκα, αλ ν πάξηαθνο επηζπκνχζε ηελ ειεπζεξία ηνπ είλαη πξνθαλψο 

γηαηί δελ ηελ είρε. πσο φκσο έδεημαλ νη Deleuze θαη Guattari, ζηνλ βαζκφ πνπ ε 

επηζπκία ηαπηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ππνηηκάηαη ε παξαγσγηθή ηεο δηάζηαζε.
30

 Μηα 

θαηαλφεζε ηεο επηζπκίαο κε φξνπο παξαγσγήο δελ ζεκαίλεη φηη λνείηαη σο θαζαξή 

εθθξαζηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα ηίζεηαη σο κνλαδηθφ δηαθχβεπκα ε απειεπζέξσζε ηεο. 

Σν αθξηβψο αληίζεην, ζεκαίλεη φηη ζπιιακβάλεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ δελ 

εμαληιείηαη ζηελ απφθηεζε απηνχ πνπ ιείπεη αιιά ζπλ-εθηείλεηαη ζηηο ζπλαζξνίζεηο 

πνπ ηελ θαηαζθεπάδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνχλ. Γηα λα γπξίζνπκε ζηνλ πάξηαθν, νη 

εμεγεξκέλνη ζθιάβνη κέζσ ηεο ζπλάζξνηζεο ηνπο σο πνιεκηθή κεραλή ελάληηα ζην 

Κξάηνο ηεο Ρψκεο δελ πάιεςαλ απιά ελάληηα ζηελ δνπιεία (ηνπο) αιιά παξήγαγαλ 

ηελ ειεπζεξία σο ελζψκαηε πξαθηηθή, κηα πξαθηηθή πνπ αλαζπλέζεηε θαη επέθηεηλε 

ηα φξηα ηεο επηζπκίαο πνπ ηελ θηλεηνπνηνχζε. Λέγεηαη φηη νη εμεγεξκέλνη ζθιάβνη 

έθηαζαλ κπξνζηά ζηελ Ρψκε· πφζα φξηα είραλ δηαζθειηζηεί, πνηεο πξνζδνθίεο ηνπο 

έθεξαλ εθεί, πνηνη νξίδνληεο αλνίρηεθαλ έζησ ζηηγκηαία, πνηα εκπφδηα εκθαλίζηεθαλ 

σο αμεπέξαζηα; Γελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα, 
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 Deleuze & Guattari, Anti-Oedipus, ζ.11 θ εμ. 
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αλ θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε εμέγεξζε δελ κπνξνχζε λα εμαιείςεη ηνλ ζεζκφ ηεο 

δνπιείαο. Αιιά απηφ δελ αιιάδεη ην επίδηθν. Η εμέγεξζε «ηνπ πάξηαθνπ» απνηειεί 

κηα θαηάθαζε (έλα γίγλεζζαη-ειεχζεξνο) εηεξνγελή ζε απηφ πνπ αξλείηαη (ζην είλαη-

δνχινο). Σν νπνίν είλαη έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα εηπσζεί φηη ε επηζπκία σο 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, σο ηαμηθή πάιε, δελ είλαη νχηε αλαγψγηκε ζηηο ζπλζήθεο 

αλάδπζεο ηεο νχηε επαγψγηκε απφ ηελ νιφηεηα ηελ νπνία δηαξξεγλχεη. Δίλαη ζηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζέζεο αλαθνξηθά κε κηα ζεσξία ηνπ επαλαζηαηηθνχ θαηλνκέλνπ 

πνπ πξέπεη ηψξα λα γπξίζνπκε.  

Η επανάζηαζη ζε παρελθονηικό, ενεζηώηα και μέλλονηα τρόνο   

«ε έλαλ θφζκν ςέκαηνο, ην ςέκα δελ θαηαξγείηαη θαη κάιηζηα απφ ην αληίζεην ηνπ, δελ θαηαξγείηαη 

παξά κνλάρα απφ έλαλ θφζκν αιήζεηαο» 

- Franz Kafka, Πξνεηνηκαζίεο ελόο Γάκνπ ζηελ Δμνρή 

 

Φαηλνκελνινγηθά κηιψληαο έλα – θάζε – επαλαζηαηηθφ μέζπαζκα δελ εκθαλίδεηαη σο 

δηαιεθηηθή θνξχθσζε κηα εληαίαο αληίθαζεο αιιά σο κηα πνιιαπιφηεηα εληάζεσλ 

(κεηαμχ ζπιινγηθψλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ) πνπ δηαξξένπλ απφ θαη δηαξξεγλχνπλ 

ηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα ε Ρσζία ηνπ 1917: δηαηξεκέλεο ειίη θαη 

έλα θαζεζηψο πνπ ζπαξάζζεηαη απφ κεραλνξξαθίεο, κία λενιαία θαη κία δηαλφεζε 

πνπ αζθπθηηνχλ, πεηλαζκέλεο γπλαίθεο πνπ δεηάλε ςσκί, απνγνεηεπκέλνη 

ζηξαηηψηεο, κία πνισκέλε εξγαηηθή ηάμε, κία εμνξγηζκέλε αγξνηηά. Οκνινγνπκέλσο, 

εκκέλνληαο ζε απηή ηε θαηλνκελνινγηθή πνιιαπιφηεηα κπνξεί λα ραζεί ν ζπλδεηηθφο 

ηζηφο ηεο, δειαδή φηη φιεο απηέο νη εληάζεηο απνηεινχλ εθθξάζεηο κηαο θνηλσληθήο 

νιφηεηαο ζε θξίζε. Δπηπξνζζέησο, εθφζνλ κηιάκε γηα κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, 

είλαη εχινγε ε ζεσξεηηθή αξρή φηη θάζε γεληθεπκέλε θνηλσληθή θξίζε ζα 

ππνδαπιίδεηαη απφ κηα θξίζε ζπζζψξεπζεο, αξθεί κε απηή ηελ έλλνηα λα κελ 

ππνδειψλεηαη κηα αλεπάξθεηα νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

πνζνηηθνχο φξνπο αιιά κηα θξίζε αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ σο δηαδηθαζία θαη 

σο ζρέζε. Απηέο νη παξαδνρέο θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ ηίζεηαη ζέκα άξλεζεο ηεο 

δξαζηηθφηεηαο ηεο αληίθαζεο θεθάιαην/εξγαζία, δειαδή ηεο εθκεηάιιεπζεο σο 

αληηθαηηθή δνκή ελ θηλήζεη. Δίλαη φκσο έλα πξάγκα λα αλαγλσξίδεηαη ε αληίθαζε 

θεθάιαην/εξγαζία σο έλαο (έζησ ν πιένλ θεληξηθφο) παξάγνληαο φμπλζεο ησλ 

εληάζεσλ πνπ ππξνδνηνχλ ηελ επαλαζηαηηθή έθξεμε θαη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ 

λα ππνζηεξίδεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο επαλάζηαζεο θαζνξίδεηαη απφ ην ηζηνξηθφ 

ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε ελ ιφγσ αληίθαζε, δειαδή απφ ην ζηάδην ζπζζψξεπζεο σο 

αληηθαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ηειεπηαία πεξίπησζε, είηε ην ζέινπκε είηε φρη, ε 

επαλάζηαζε εληάζζεηαη ζε έλα ηειενινγηθφ ζρήκα νπνχ απηφ πνπ έξρεηαη δελ 

πξνεηνηκάδεηαη απιά ζε απηφ πνπ είλαη αιιά απνηειεί ηελ θξπθή ηνπ αιήζεηα. 

   Σν ξεχκα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο θπζηθά δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο ηζηνξίαο σο ζηαδηαθή εμέιημε πξνο έλα θαζνξηζκέλν ηέινο, ε νπνία αλαπηχρζεθε 

εληφο ηνπ νξζφδνμνπ Μαξμηζκνχ θαη νδήγεζε είηε ζε κηα αλακνλή σξίκαλζεο ησλ 

ζπλζεθψλ (άξα θαη ζε κηα άξλεζε θαηάθαζεο θαη αλάιεςεο ηεο πνιηηηθήο επζχλεο 

ησλ επαλαζηάζεσλ πνπ μέζπαγαλ) είηε ζε κηα βνχιεζε παξαγσγήο ησλ θαηάιιεισλ 
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ζπλζεθψλ δηα κέζνπ ηεο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο επηβνιήο. Παξφια απηά, 

ζηελ αξρηθή ηεο δηαηχπσζε, ε ηζηνξηζηηθή ηάζε ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο δηαηεξεί 

ηε ηειενινγία ηεο καξμηζηηθήο δηαιεθηηθήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εζραηνινγηθήο 

ηαχηηζεο θαηάξξεπζεο θαη ιχηξσζεο. Αλ θαη δελ εθθξάδεηαη ξεηά, ζηελ θαξδηά ηεο 

ζεσξίαο πθέξπεη ε ππφζεζε φηη ζήκεξα ε ψξα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο ζήκαλε 

επεηδή απηφ-πνπ-είλαη (ε αληίθαζε θεθάιαην/εξγαζία) έθηαζε ζηα φξηα ηεο αλα-

παξαγσγήο ηνπ. Δλάληηα ζε απηή ηε ξνπή πξνο κηα εζραηνινγηθνχ ηχπνπ ηειενινγία, 

ε TC πξφζθαηα αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο «ζπγθπξίαο» σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα 

ζηελ έλλνηα ηεο αληίθαζεο, απνδίδνληαο έηζη ζηελ επαλάζηαζε ην ραξαθηήξα ηνπ 

ζπκβάληνο θαη (ζε άκεζε ζπλάξηεζε) ηελ πνηφηεηα ηνπ ηπραίνπ.
31

 Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν παξάγεηαη κία δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ «θεθαιαίνπ σο θηλνχκελε αληίθαζε πνπ 

ηείλεη πξνο ηελ θαηάιπζε ηνπ θαλφλα» θαη ην ηζηνξηθφ μεπέξαζκα ηνπ θεθαιαίνπ σο 

επαλαζηαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η πξνέθηαζε απηήο ηεο δηάθξηζεο είλαη φηη ην 

επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ απνηειεί θάηη παξαπάλσ απφ έθθξαζε κηαο θεληξηθήο 

αληίθαζεο πνπ θαηά θάπνην ηξφπν έθηαζε ζην ζεκείν κεδέλ ηεο. Απηή είλαη κηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζζήθε ηεο νπνίαο φκσο νη ζπλέπεηεο δελ αθνινπζνχληαη 

πιήξσο φζνλ αθνξά ηελ αθεηεξηαθή παξαδνρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζπλνρή ηεο 

ζεσξίαο: φηη ε έλλνηα ηεο αληίθαζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ θεθαιαίνπ σο 

θηλνχκελε αληίθαζε, δίλεη ην θιεηδί γηα κηα ζεσξεηηθή θαηαλφεζε ηεο επαλαζηαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Καη φκσο ε φιε αλάιπζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο ζπγθπξίαο 

ππνλνκεχεη αθξηβψο απηή ηελ παξαδνρή θαζψο δηαλνίγεη έλα (νληνινγηθφ φζν θαη 

ελλνηνινγηθφ) θελφ αλάκεζα ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηελ παξαγσγή 

ηνπ θνκκνπληζκνχ. Με άιια ιφγηα, εθφζνλ ε ζπγθπξία δελ είλαη απιά κηα ζχγθιηζε 

αληηθάζεσλ πνπ παξάγεη θαζνξηζκέλα απνηειέζκαηα, αιιά «ζπλεηδεηή πξαθηηθή», 

«κηα έμνδνο απφ ηελ επαλάιεςε, ε ζηελή πφξηα, πνπ γξήγνξα θιείλεη, κέζα απφ ηελ 

νπνία έλαο άιινο θφζκνο κπνξεί λα θαηαθηάζεη»,
32

 εγείξεηαη ε αλάγθε δηεξεχλεζεο 

ησλ νξηδνπζψλ πνηνηήησλ απηήο ηεο εηεξνγελνχο πξνο ηνλ θφζκν πνπ αλαδχεηαη 

πξαθηηθήο. πκθσλψληαο φηη θάζε έλλνηα απηνπξαγκάησζεο κηαο αλζξψπηλεο νπζίαο 

πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί, ν δξφκνο αλνίγεη γηα κηα έληαμε ηεο επηζπκίαο σο 

θαηαζηαηηθφ ζηνηρείν (κηαο ζεσξίαο) ηεο επαλάζηαζεο. 

   Η επηζπκία εκθαλίδεηαη ζην επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ ππφ δηηηή κνξθή. Αθελφο σο 

καηαησκέλε πξνζδνθία θαη αθεηέξνπ σο παξαγσγηθή επέλδπζε θαη δξαζηεξηόηεηα. 

Γελ ρσξάεη ακθηβνιία φηη ε πξψηε δηάζηαζε είλαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ην μέζπαζκα ελφο επαλαζηαηηθνχ ζπκβάληνο. Δθφζνλ εηδηθά αλαγλσξηζηεί ν εληαίνο 

ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο σο παξαγσγή πιηθψλ αγαζψλ θαη κνξθψλ 

ππνθεηκεληθφηεηαο, εμππαθνχεηαη φηη κηα θξίζε ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ε νπνία 

απνηειεί εμ‟ νξηζκνχ πξνυπφζεζε κηα επαλάζηαζεο, ππνδειψλεη ζπγρξφλσο θαη κηα 

θξίζε ζηηο θπξίαξρεο κνξθέο θσδηθνπνίεζεο, επέλδπζεο θαη θαλαιηδαξίζκαηνο ηεο 

επηζπκίαο. Αλ απηή ε ζέζε έρεη ηζρχ γεληθήο ζεσξεηηθήο αξρήο, ζήκεξα εληζρχεηαη 

ζηνλ κέγηζην βαζκφ θαζφζνλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα αζηηθά (θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα 

κεηξνπνιηηηθά) θέληξα, νιφθιεξε ε χπαξμε ηείλεη λα ππαρζεί ζην θεθάιαην θαη δελ 
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ππάξρνπλ δηεπξπκέλεο κνξθέο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο. Δκκέλνληαο φκσο ζε απηή ηε 

δηάζηαζε, νδεγνχκαζηε ζε κία αληίιεςε ηεο επηζπκίαο σο έιιεηςε, ράλνληαο έηζη ην 

πιένλ νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο επαλάζηαζεο, πνπ ηε πξνζδηνξίδεη σο ηέηνηα, δειαδή σο 

κηα ξεμηθέιεπζε δηαδηθαζία ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ: φηη δηαλνίγεη έλα λέν πεδίν 

επηζπκηψλ. Καη απηέο νη επηζπκίεο δελ πθίζηαληαη απιά σο αθεηεξία θαη ζηφρνο (σο 

επηζπκία γηα ειεπζεξία, ηζφηεηα, δεκνθξαηία, θνκκνπληζκφ θνθ.), αιιά επελδχνπλ 

ηελ, θαη παξάγνληαη σο, ελζψκαηε δξαζηεξηφηεηα. 

   Απηή ε ζέζε έρεη δπν ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο. Καηαξράο δελ ππάξρεη νχηε ππήξμε 

πνηέ ΣΟ επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν κε ηελ έλλνηα κηαο πξνυπάξρνπζαο νληφηεηαο πνπ 

βξίζθεη ζηελ επαλάζηαζε ηελ πξαγκάησζε ηεο. Φπζηθά, είλαη εχινγν φηη απηνί πνπ 

πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε θαη απνθιείνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία – δειαδή ην 

πξνιεηαξηάην σο ππαξθηηθή θαηάζηαζε - έρνπλ πνιινχο πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο λα 

επαλαζηαηήζνπλ. Σν δήηεκα, φπσο ν λεαξφο Marx είρε θαηαλνήζεη, δελ είλαη 

θνηλσληνινγηθφ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά νληνινγηθφ· γηα ην πξνιεηαξηάην 

ε «νηθνπκεληθή δηθαηνζχλε», δειαδή ε επαλαζηαηηθή δηθαηνζχλε, απνηειεί πξαθηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ην μεπέξαζκα ηεο εηδηθήο ηνπ θαηάζηαζεο σο θνηλσληθά 

θαζνξηζκέλν ηξφπν χπαξμεο. Αιιά απηφ απιά ζέηεη ζε επίπεδν ζεσξεηηθφ αξρήο κηα 

δπλαηφηεηα θαη κηα πξνυπφζεζε. Σν γεγνλφο φηη ε θαηάξγεζε ηεο πξνιεηαξηαθήο 

θαηάζηαζεο πεξηέρεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ ηελ αλαπαξάγνπλ, δελ θάλεη ην πξνιεηαξηάην ην «επαλαζηαηηθφ 

ππνθείκελν» ιεο θαη ε επαλάζηαζε εγγξάθεηαη σο πεπξσκέλν ζην (αληηθαηηθφ) είλαη 

ηεο ηάμεο. Αθφκα θαη ζην επαλαζηαηηθφ θχκα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, απφ ηε 

Ρσζία ηνπ 1917 κέρξη ηελ Ιζπαλία ηνπ 1936, ην επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν αλαδχζεθε 

κέζα απφ ην επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ, σο παξαγσγή λέσλ ζρέζεσλ κε ην ζψκα, ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηελ εμνπζία, ηνλ ρξφλν θιπ. Έηζη, νη πξνιεηάξηνη πνπ 

θαηαιάκβαλαλ ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ 

ζπκβάληνο δελ επαλαθαζφξηδαλ απιά ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο αιιά ζπγρξφλσο ηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Γηα λα πεξάζνπκε ζπλεπψο πάιη ζην πεδίν ηεο ζεσξεηηθήο 

γελίθεπζεο, ην επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν δελ ζεκαηνδνηεί θάπνην είλαη αιιά έλα 

γίγλεζζαη πνπ αλαζπλζέηεη ηνπο φξνπο ηεο χπαξμεο, επνκέλσο ηελ ίδηα ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα. Καηά δεχηεξνλ, σο πςειήο έληαζεο ξνή επηζπκίαο, ε 

επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία φζν δηαηεξεί ηελ νξκή θαη δσηηθφηεηα ηεο, επεθηείλεη 

ζπλερψο ηα ίδηα ηεο ηα φξηα, άξα θαη ηνπο νξίδνληεο ηεο. Δθ ηνπ νπνίνπ ζπλεπάγεηαη 

φηη νη δξφκνη άξα θαη ην απνηέιεζκα κηαο επαλάζηαζεο δελ είλαη πνηέ θαζνξηδφκελα 

απφ πξηλ. Τελ επαλάζηαζε ηελ θάλεηο αιιά θαη ζε θάλεη. 

   Η ηζηνξηζηηθή ηάζε αλαγλσξίδεη φηη ε πξννπηηθή ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο ζα 

εκθαληζηεί εληφο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αγψλα, ζαλ μεπέξαζκα ππαξθηψλ νξίσλ. κσο, 

ζπιιακβάλνληαο ηε δηαιεθηηθή αληίθαζε σο (ζπγθξνπζηαθή αιιά ελ ηνχηνηο) έιινγε 

ηζηνξηθή δηαδηθαζία δελ απνθεχγεη ην πεηξαζκφ λα αθεγεζεί ην κέιινλ επάγνληαο 

ηνλ θνκκνπληζκφ κέζα απφ κηα «δηαιεθηηθή ηεο θξίζεο». Καη εθφζνλ δελ ηίζεηαη 

δήηεκα απηνπξαγκάησζεο, πνπ ζα έθαλε ηνλ θνκκνπληζκφ ην πεπξσκέλν ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ε ζεσξία εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαθεχγεη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο 
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σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα κηαο ελδερφκελεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο. Δλ 

ηέιεη, ην ζεσξεηηθφ νηθνδφκεκα ζεκειηψλεηαη ζηελ αμίσζε φηη ζα είλαη ην βάζνο ηεο 

θνηλσληθήο απνζάζξσζεο θαη ε αδπλακία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο πνπ ζα 

αλαγθάζνπλ ην πξνιεηαξηάην λα δεη ζηελ πξνιεηαξηαθή θαηάζηαζε έλα εκπφδην θαη 

λα πάξεη ηα απαξαίηεηα θνκκνπληζηηθά κέηξα πνπ ζα θαηαξγήζνπλ ην θεθάιαην θαη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηάμε ηνπ θεθαιαίνπ. Πξνθαλψο, αλ ζε έλα δπλεηηθφ επαλαζηαηηθφ 

ζπκβάλ επηηεπρζεί κηα άκεζε ζηαζεξνπνίεζε ε επηζπκία κάιινλ ζα παγησζεί ζε 

κνξθέο πνπ δελ ακθηζβεηνχλ ξηδηθά ην θεθάιαην θαη ηηο κνξθέο αλαπαξαγσγήο ηνπ. 

Αλ, πρ., ε Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηθαλνπνηνχζε φια ηα αηηήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο 

ηεο επαλαζηαηεκέλεο κάδαο δελ ζα είρε αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηνλ Οθηψβξε. Αιιά αλ 

δελ δηαθνξνπνηήζνπκε κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

ηε δξαζηεξηφηεηα θαζαπηή, νδεγνχκαζηε ζηελ πξναλαθεξζείζα, ζενινγηθήο θχζεο, 

ηαχηηζε ηεο θαηάξξεπζεο κε ηε ιχηξσζε: φζν πην θνληά ην νλ έξζεη ζην κεδέλ ηφζν 

πην θνληά ζα είλαη ζηελ πιήξσζε ηνπ. πσο δείρλεη φκσο πάιη ην παξάδεηγκα ηεο 

Ρσζίαο, ε δηαηήξεζε ηεο αζηάζεηαο πξνυπνζέηεη φηη ε επηζπκία ζπλερίδεη λα ξέεη 

κέζα απφ κηα ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ κνξθψλ πξαγκάησζεο ηεο, ε νπνία θαη (ζα) 

αλνίγεη λένπο νξίδνληεο. Έηζη, επηζηξέθνπκε ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε: ε επαλάζηαζε 

(ηνπ ρζεο, ηνπ ζήκεξα, ηνπ αχξην) έρεη λφεκα κφλν κε φξνπο δεκηνπξγίαο ε νπνία 

δηαθεχγεη κηαο δηαιεθηηθήο ζπζηεκαηνπνίεζεο. 

   Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, θάηη πνπ ππνηηκάηαη απφ θάπνηεο ηάζεηο φπσο απηή «ησλ 

θνηλψλ», πέξα απφ ηε δεκηνπξγία, ε επαλάζηαζε πεξηιακβάλεη ζηνλ νξηζκφ ηεο θαη 

θάπνηα έλλνηα ξήμεο κε ηελ νκαιφηεηα, έλα ζνβαξφ βξαρπθχθισκα ησλ κεραληζκψλ 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. Αλακελφκελα ινηπφλ δελ έρεη ππάξμεη επαλάζηαζε πνπ 

λα κελ ήηαλ ρανηηθή, δηεπφκελε σο ηέηνηα απφ αηζζήκαηα κίζνπο, νξγήο, αθφκα θαη 

κλεζηθαθίαο γηα ην ππάξρνλ. Απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε θάπνηα αδπλακία, νχηε είλαη 

ην κειαλφ ζεκείν ζε κηα θαηά ηα άιια φκνξθε ηζηνξία. Αθξηβψο επεηδή ε 

επαλάζηαζε απνηειεί κηα έθξεμε επηζπκίαο δηαθεχγεη θαη νπνηνπδήπνηε νξζνινγηθνχ 

ππνινγηζκνχ, δειαδή κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ άπηεηαη ηεο ινγηθήο θφζηνπο/ 

νθέινπο. πσο ζα έιεγε θαη ν Battaille ε επαλαζηαηηθή θαηαζηξνθή είλαη κηα 

«θνηλσληθή δαπάλε ρσξίο φξηα».
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 Σν πξφβιεκα κε ηελ ηζηνξηζηηθή ηάζε ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο είλαη φηη κέζσ ηεο απζηεξήο πεξηνδηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη 

ππνηηκά ηελ αξλεηηθφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επαλαζηάζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα ππεξ-

ηνλίδεη ηνλ ρανηηθφ ραξαθηήξα ηεο επαλάζηαζεο-πνπ-έξρεηαη. Καλείο δελ κπνξεί λα 

πξνδηθάζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην εχξνο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ κηα επαλαζηαηηθή 

έθξεμε ζα εκπεξηέρεη. Αιιά αθφκα θαη αλ δερηνχκε φηη γηα θάπνην ιφγν ζήκεξα ε 

θαηαζηξνθηθή φςε ηεο επαλάζηαζεο ζα είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε, απηφ νπδφισο 

δελ αιιάδεη ην φηη νη ηαξαρέο θαη νη ιεειαζίεο, φπσο θαη ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

επαλαζηάζεηο, ζα απνηεινχλ «επαλάζηαζε» κφλν ζην βαζκφ πνπ ζα εληάζζνληαη ζε 

κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ δνκψλ εμνπζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην γεγνλφο φηη δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα πνιηηηθή 

νξγάλσζε πνπ λα κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ εγεκνλία κηαο ελδερφκελεο επαλαζηαηηθήο 
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δηαδηθαζίαο ζηε βάζε ελφο ξεηνχ πξνγξάκκαηνο, νπδφισο ζεκαίλεη φηη ζήκεξα «ην 

ράνο» ζα είλαη ην πνηνηηθφ ζηνηρείν ηεο επαλάζηαζεο ζε αληίζεζε κε ρζεο. Αληίζεηα 

ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρεη έλα έληνλν ζηνηρείν πεηξακαηηζκνχ· αιιά ηειηθά θαη ε 

Κνκκνχλα, ηα ζνβηέη, ηα ζπκβνχιηα, ν εξγαηηθφο έιεγρνο, νη αγξνηηθέο θνιεθηίβεο 

πεηξάκαηα δελ ήηαλ; Αλεμάξηεηα, ινηπφλ, ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ην πνηνηηθφ ζηνηρείν 

κηαο επαλάζηαζεο δελ είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ππάξρνληνο αιιά ε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ θφζκνπ κέζα απφ ηα ζπληξίκκηα ελφο θφζκνπ πνπ θαηαξξέεη. Έπεηαη φηη ην 

ζηνίρεκα ηεο επαλάζηαζεο είλαη ε παξαγσγή ζπιινγηθψλ δνκψλ χπαξμεο – δειαδή 

ζεζκώλ - πνπ κνξθνπνηνχλ θαη επεθηείλνπλ ηελ επηζπκία πνπ θηλεηνπνηεί ηελ 

επαλαζηαηεκέλε κάδα.  

   Η παξαδνρή απηή έρεη κηα επηπξφζζεηε ζεκαζία: εθφζνλ ε επηζπκία δελ απνηειεί 

θαζαξή έθθξαζε αιιά παξαγσγή κνξθψλ δσήο, ε «κνξθή» απνηειεί θαηαζηαηηθφ 

θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Έηζη μεπεξληέηαη ν δπηζκφο πεξηερνκέλνπ-

κνξθήο πνπ είηε εξγαιεηνπνηεί ηε κνξθή κε φξνπο ελφο κνλνκεξνχο θαζνξηζκνχ είηε 

επηηξέπεη ηε κπζηθή εηθφλα κηαο «άκνξθεο» επαλάζηαζεο, φπνπ ην πξνιεηαξηάην ζα 

πθίζηαηαη «άκεζα», σο θαζαξή παξνπζία. Σν πξαθηηθφ ζπκπέξαζκα εδψ είλαη φηη ν 

θνκκνπληζκφο κπνξεί λα έξζεη κφλν κέζσ θνκκνπληζηηθψλ κνξθψλ. Δλ ηέιεη θάηη 

ηέηνην δελ ππνδειψλεη θαη ε έλλνηα ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο, ηνλ θνκκνπληζκφ σο 

γίγλεζζαη; αθψο, έρεη λφεκα λα αλαξσηεζνχκε ηη είλαη ζην ζήκεξα πνπ αλνίγεη ηνλ 

νξίδνληα απηήο ηεο πξννπηηθήο φπσο θαη ηη ήηαλ ζην παξειζφλ πνπ ηελ εκπφδηζε. 

Αιιά απφ ηελ άιιε, νθείινπκε θαη λα ηνλίζνπκε φηη ε αληίιεςε πνπ ήζειε ηνλ 

θνκκνπληζκφ λα έξρεηαη κέζα απφ κε-θνκκνπληζηηθέο κνξθέο πνπ ηνλ πξνεηνίκαδαλ 

(θαη εηδηθά ε ζέζε φηη ε θαηάξγεζε ηνπ θξάηνπο ζα έξζεη κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ηζρπξνχ θξάηνπο) ήηαλ πάληα πξνβιεκαηηθή θαη κπνξνχζε λα ζεκειησζεί κφλν 

ζηε βάζε κηαο ηειενινγηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο. Κάζε επαλάζηαζε έρεη ηα εηδηθά 

ηεο επίδηθα, άξα θαη ηα δηιήκκαηα θαη ηα ιάζε πνπ ηεο αλαινγνχλ. Αιιά εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη φπσο επαλάζηαζε θαη θνκκνπληζκφο γηα λα πξνζδηνξηζηεί έλα 

ζχλνιν πξαθηηθψλ δηαρσξηζκέλσλ ρξνληθά θαη ρσξηθά ππνλνείηαη φηη νη φξνη απηνί 

έρνπλ νξηζκέλεο ζπλδειψζεηο, δειαδή θάπνηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ ηνπο νξίδνπλ 

θαη ηα νπνία απαληψληαη ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο. Με άιια ιφγηα, γηα λα έρνπλ 

αλαιπηηθή, εγθιεηηθή θαη επηηειεζηηθή αμία νη φξνη επαλάζηαζε θαη θνκκνπληζκφο 

πξνυπνηίζεηαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο πνηφηεηεο νη νπνίεο λνκηκνπνηνχλ ηε 

ρξήζε ηνπο. Καη απηέο νη ζηαζεξέο πνηφηεηεο κεηαθξάδνληαη ζε θνηλά πξνβιήκαηα 

θαη επίδηθα αλεμαξηήησο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ. 

   Χο παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εηεξνγελή πξνο ην ππάξρνλ κηα (θνκκνπληζηηθή) 

επαλάζηαζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλα «γίγλεζζαη-κεηνςεθηθφο», λα απνηειεί 

δειαδή έλα μεπέξαζκα ησλ θπξίαξρσλ ηξφπσλ ηνπ λα είζαη-εξγάηεο, είζαη-πνιίηεο, 

είζαη-άλδξαο, είζαη-γπλαίθα θιπ. Η TC ζπιιακβάλεη ελ κέξεη απηφ ην γεγνλφο κέζσ 

ηεο έλλνηαο ηεο «απφθιηζεο», ηνπιάρηζηνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ε ηειεπηαία νξηνζεηεί κηα 

δηαξξνή απφ ηηο θπξίαξρεο λφξκεο δηεθδίθεζεο θαη αλαγλψξηζεο. κσο σο παξαγσγή 

ζπιινγηθψλ κνξθψλ χπαξμεο ε επαλάζηαζε δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν κε 

φξνπο απφθιηζεο. Αληηζέησο, ην επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ (αλά)παξάγεηαη κέζα απφ κηα 
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ζύγθιηζε πνιιαπιψλ ζπλαζξνίζεσλ επηζπκίαο, κηα ζχγθιηζε πνπ αξρηθά ηνπιάρηζηνλ 

δνκείηαη ζηελ βάζε κηαο θνηλήο άξλεζεο. Αθφκα θαη αλ απνδερηνχκε επί ηεο αξρήο 

φηη ε πνιιαπιφηεηα δελ πξέπεη λα ππαρζεί ζε κηα εγεκνληθή ηαπηφηεηα θαη θαζεζηψο 

αλαπαξάζηαζεο/αληηπξνζψπεπζεο· αθφκα θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη δελ κπνξεί πιένλ 

λα ππαρζεί ιφγσ ηεο παξαθκήο ηεο εξγαηηθήο ηαπηφηεηαο σο ζεηηθνχ αλήθεηλ, ε 

εδξαίσζε κηαο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο (ζα) πεξλάεη εθ ησλ πξαγκάησλ κέζα απφ 

θάπνηνπ ηχπνπ πνιηηηθή άξζξσζε. Καη απηή ε πνιηηηθή άξζξσζε δελ είλαη δηφινπ 

εμσηεξηθή πξνο ηελ επηζπκία αιιά ζπλζήθε αλαπαξαγσγήο ηεο, θαζψο νη πνιηηηθέο 

κνξθέο πνπ ζα παξαρζνχλ ζα θαζνξίζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θαηά πφζν ε 

επαλαζηαηηθή επηζπκία ζα δηεπξχλεηαη ή αληηζέησο ζα παγησζεί κέζα ζε έλα λέν 

ηεξαξρηθφ κεξηζκφ ηνπ ππαξθηνχ. Η ξεηά αληηπνιηηηθή ζηάζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο ππνηηκά απηφλ ηνλ, αλαπφθεπθηα, πνιηηηθφ ραξαθηήξα κηαο 

επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, θάηη πνπ νδεγεί ελίνηε ζε ηδηαηηέξσο ακθηιεγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα, ζαλ απηφ ηνπ Leon de Mattis φηαλ εηθάδεη φηη «ηα θνκκνπληζηηθν-

πνηεηηθά κέηξα δελ ζα ιακβάλνληαη απφ θαλέλα φξγαλν, θακία κνξθή 

αληηπξνζψπεπζεο θαλελφο ή θακία δνκή δηακεζνιάβεζεο».
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 Μεηαμχ κηαο κηθξήο 

παξέαο αηφκσλ κε ζρεηηθά πςειφ επίπεδν ζπκθσλίαο θαη ηαχηηζεο απηφ κπνξεί λα 

είλαη εθηθηφ, αλ θαη φρη ζίγνπξν. Αιιά ζην βαζκφ πνπ ν θνκκνπληζκφο μεπεξλάεη ην 

επίπεδν ηεο γεηηνληάο θαη δελ ζα είλαη ην αζχλδεην άζξνηζκα ηνπο ε ίδηα ε δηαδηθαζία 

(αλά)-παξαγσγήο ηνπ ζα ζέζεη σο πξαθηηθφ δήηεκα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ κνξθψλ 

θαη νξγάλσλ δηα κέζσ ησλ νπνίσλ ζα νξγαλσζεί ε θπθινθνξία θαη ε ξνή ηεο 

επηζπκίαο θαη ηεο εμνπζίαο, ζα παξάγνληαη (δεζκεπηηθέο ή κε) πξνηξνπέο θαη 

απνθάζεηο, θαη ζα αλαπαξάγνληαη θαη ζπληίζεληαη νη επηκέξνπο πνιιαπιφηεηεο κε 

φξνπο ζπιινγηθήο χπαξμεο. 

   Η αλάγθε πνιηηηθψλ αξζξψζεσλ δελ ππνδειψλεη εμ‟ απηήο φηη ε ζχγθιηζε ησλ 

ζπλαζξνίζεσλ επηζπκίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην επαλαζηαηηθφ ζπκβάλ ζα είλαη 

αξξαγήο θαη πάγηα. Η ηζηνξηθή εκπεηξία δείρλεη κάιινλ ην αληίζεην, φηη νη ζπγθιίζεηο 

είλαη πάληα εχζξαπζηεο θαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε. ε έλα ηέηνην ξεπζηφ πιαίζην είλαη 

εχινγε ε ππφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαηά ηελ εθηχιημε ηεο 

επαλάζηαζεο, νη νπνίεο πέξα απφ ην λα είλαη θαζαξά αξλεηηθέο κπνξεί λα είλαη 

ιεηηνπξγηθέο ζηε ζπλέρηζε ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο. Αιιά είηε νη παξαγφκελεο 

απνζπλζέζεηο ζα νδεγνχλ ζε λέεο ζπλζέζεηο θαη ζπλαζξνίζεηο είηε ε επαλάζηαζε ζα 

θαηαιήμεη ζε έλαλ αληαγσληζκφ δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ φπνπ ε θνκκνπληζηηθή ηάζε 

ζα κπνξέζεη λα επεθηαζεί κφλν εθφζνλ είλαη δπλαηή αξθεηά γηα λα επηθξαηήζεη. ζν 

ξεαιηζηηθφ θαη αλ θαίλεηαη απηφ (άιισζηε ην κφλν πνπ δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί ν 

Λεληληζκφο πνπ πξνάγεη ην δήηεκα ζην επίπεδν βαζηθήο πνιηηηθήο αξρήο είλαη γηα 

έιιεηςε ξεαιηζκνχ) πξνζθξνχεη πάλσ ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζαλ φιεο νη 

επαλαζηάζεηο: φηαλ ε επηβνιή γίλεηαη ην θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ έθβαζε ηεο 

επαλάζηαζεο, ε ηειεπηαία κπνξεί λα νδεγήζεη νπνπδήπνηε πέξα απφ ηνλ 

θνκκνπληζκφ. Γηφηη φηαλ κηιάκε γηα επηβνιή θαη εμαλαγθαζκφ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν 

κηιάκε είηε ην ζέινπκε είηε φρη γηα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα θπξηαξρίαο επί ηνπ 
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Άιινπ, «ηνπ ερζξνχ». Αλ πξφθεηηαη ινηπφλ λα κελ αδεηάζνπλ νη θπιαθέο θαη ηα 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο κφλν θαη κφλν γηα λα μαλαγεκίζνπλ, αλ δειαδή είλαη λα 

απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ελφο (αλαπφθεπθηα εμνπζηαζηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ) 

κεραληζκνχ εγθιεηζκψλ, εθηειέζεσλ θαη απειάζεσλ, ην κεγάιν ζηνίρεκα ηεο 

θνκκνπληζηηθνπνίεζεο, δειαδή ηεο παξαγσγήο θνκκνπληζηηθψλ ζρέζεσλ, είλαη φηη 

ζα κπνξέζεη λα ελζσκαηψζεη επί ίζνπο φξνπο αθφκα θαη ηνπο «εηηεκέλνπο».  

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ρψζηθεο επαλάζηαζεο έλαο δεζκνθχιαθαο ξψηεζε έλαλ 

θξαηνχκελν γηα πνην ιφγν βξίζθεηαη εθεί, γηα λα ιάβεη ηελ αθφινπζε, εθπιεθηηθή, 

απάληεζε: «Δίκαη εδψ ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη εζύ πιένλ λα ρηππηέζαη θαη λα 

μεθηηιίδεζαη».
35

 Οπηνπηθφ; Ρνκαληηθφ; ίγνπξα εμαηξεηηθά δχζθνιν, θαζφηη ζε έλα 

ηαμηθφ θφζκν αθφκα θαη ε νπηνπία πξέπεη λα επηβιεζεί. Αθφκα ρεηξφηεξα, επεηδή 

πάληα ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη (πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ όιεο ηηο ηάμεηο) πνπ ζα 

πξνζδέλνληαη κε πάζνο ζηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε, θάζε επαλάζηαζε εγγξάθεη εληφο 

ηεο ην θάζκα ελφο εκθπιίνπ πνιέκνπ, άξα θαη ηνλ πεηξαζκφ ηεο ζηξαηηθνπνίεζεο. 

Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη έλα «ζσζηφο βαζκφο» επηβνιήο, φπσο θαη δελ ππάξρεη έλαο 

«ζσζηφο βαζκφο» βίαο, πνπ λα κπνξεί λα πξνθαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, πέξα απφ 

ην επίπεδν αθεξεκέλσλ δηαηππψζεσλ. Σν πξφβιεκα ηεο επηβνιήο θαη ηεο βίαο ζα 

πξέπεη αληηκεησπηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο απφ απηνχο 

πνπ ζα ην βηψζνπλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δπλαηφηεηα θαη ην εχξνο ελζσκάησζεο 

ησλ εηηεκέλσλ ζα θξίλεη θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ θνκκνπληζκνχ, αλ ηνπιάρηζηνλ κε 

απηφλ ηνλ φξν ελλννχκε κνξθέο δσήο ρσξίο νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα θπξηαξρίαο. 

Κάπνπ εδψ βξίζθνληαη θαη ηα φξηα ηεο πεξί «ηάμεο-ελαληίνλ-ηάμεο» αθήγεζεο. Η 

επαλάζηαζε σο παξαγσγή θνκκνπληζηηθψλ ζρέζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη απιά ε λίθε 

κηαο ηάμεο ελάληηα ζε κία άιιε ηάμε, πφζν κάιινλ ε καδηθή εμφλησζε θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Αληηζέησο, σο έλα γίγλεζζαη πνπ αλαδηακνξθψλεη ηε ζπιινγηθή χπαξμε ε 

επαλάζηαζε ππνδειψλεη ηελ δεκηνπξγία ζπιινγηθψλ δνκψλ απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ 

δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζε κηα ππάξρνπζα ηάμε, δειαδή ηε δεκηνπξγία λέσλ ιαώλ 

νη νπνίνη δελ ππάξρνπλ αθφκα. Καη απηφ πξνυπνζέηεη φηη κέζα ζηνλ αγψλα νη 

άλζξσπνη ζα πξέπεη λα βξνπλ φρη κφλν απηφ πνπ ηνπο ρσξίδεη αιιά θαη φ,ηη ηνπο 

ελψλεη: θνηλά ζπκθέξνληα, θνηλά ζχκβνια, θνηλέο αλάγθεο, θνηλέο επηζπκίεο. Κακία 

ηζηνξηθή ζπλζήθε δελ πξφθεηηαη λα αλαπαξαγάγεη απηή ηελ θνηλφηεηα αγψλα 

απηφκαηα, ειαθξψλνληαο απφ ην βάξνο ηεο ηζηνξηθήο ηεο παξαγσγήο. πσο ζε θάζε 

επνρή, ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ θφζκνπ απνηειεί έλα επίδηθν ηνπ νπνίνπ ε 

πξαγκάησζε δηακεζνιαβείηαη αλάκεζα ζε άιια θαη απφ κηα εγγξαθή ζην επίπεδν ηνπ 

ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ. 

   Δδψ θπζηθά κπνξεί λα εκθαληζηεί ππφ κνξθή έλζηαζεο ε γλσζηή ξήζε ησλ Marx 

θαη Engels φηη ν θνκκνπληζκφο δελ «είλαη έλα ηδαληθφ αιιά ε πξαγκαηηθή θίλεζε πνπ 

θαηαζηξέθεη ηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ».
36

 Σειηθά φκσο απηή ε ρηιηνεηπσκέλε 

ξήζε, φπσο παξαηεξεί ν Etienne Balibar, δελ επηιχεη ηίπνηα. Γηφηη «ηα ππνθείκελα 

κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε απηήλ ηελ θίλεζε είηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηήλ, θαη 
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ζπλεηζθέξνπλ ζε απηή κφλν αλ ηελ επηζπκνχλ, φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο, 

πιηθέο ή πλεπκαηηθέο, πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ή αθφκα θαη λα παξάγνπλ απηφλ 

ηνλ ππνθεηκεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ».
37

 Σν επίδηθν εδψ είλαη φηη αλ ν θνκκνπληζκφο 

σο δπλαηφηεηα πηζηνπνηείηαη ζηελ πξαγκαηηθή θίλεζε ηεο ηζηνξίαο παξακέλεη κηα 

πξννπηηθή, κηα ππόζεζε, ηεο νπνίαο ε πξαγκαηνπνίεζε – ή αλ θάπνηνο πξνηηκάεη ε 

παξαγσγή – δελ αλήθεη απιά ζην κέιινλ αιιά απνηειεί γηα φζνπο δεζκεχνληαη θαη 

επελδχνπλ ζε απηφλ ζήκεξα ηε κνξθή πνπ ην κέιινλ πξέπεη λα πάξεη, δειαδή έλα 

δένλ. Αλ ζέινπκε ινηπφλ λα είκαζηε ζπλεπείο πιηζηέο αληί λα παξάγνπκε απιντθέο 

δηαδεχμεηο κεηαμχ ηδεαιηζκνχ θαη πιηζκνχ, νθείινπκε λα απνδψζνπκε ζηηο ηδέεο ηελ 

πιηθφηεηα πνπ ηνπο αξκφδεη, φρη σο θεηίρ εμσηεξηθφ απφ ηηο πιηθέο ζρέζεηο αιιά σο 

δξαζηεξηφηεηα εκκελή ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη. 

   Η επηζπκία πέξα απφ πξάμε παξάγεηαη θαη σο ιφγνο, ν νπνίνο εθφζνλ εθθξάδεη κηα 

επηζπκία εηεξνγελή ζην ππάξρνλ εθ ησλ πξαγκάησλ παίξλεη ηε κνξθή αθεγήζεσλ 

πνπ αλνίγνπλ ηελ πξννπηηθή ελφο άιινπ θφζκνπ, δειαδή ηε κνξθή κηαο νπηνπηθήο 

πξνζδνθίαο. Η «ηδέα» ζε απηφ ην πιαίζην απνηειεί ηελ ζπκπχθλσζε ησλ ηδηνηήησλ 

ηνπ θφζκνπ-πνπ-έξρεηαη, εκθαλίδνληαο ηνλ, πξνηνχ απηφο πξαγκαησζεί, ππφ ηελ 

κνξθή ελφο νξάκαηνο πνπ πξνζαλαηνιίδεη θαη πξνο ην νπνίν δεζκεχνληαη ηα 

ππνθείκελα πνπ θαηαθάζθνπλ ζε απηφ. πσο ζεκεηψζεθε λσξίηεξα, απηφ ην φξακα 

ζρεηίδεηαη κε ππαξθηέο πξαθηηθέο θαζψο αλ ν θνκκνπληζκφο δελ ζεκειησλφηαλ ζε 

πξαγκαηηθέο ηζηνξηθέο ηάζεηο, αλάγθεο, ζπκθέξνληα θαη επηζπκίεο ε δέζκεπζε ζηελ 

θνκκνπληζηηθή ππφζεζε ζα ήηαλ φλησο έλαο αθεξεκέλνο ηδεαιηζκφο. Ξεθηλψληαο 

απφ απηή ηελ πξαθηηθή-πιηθή βάζε ηνπ θνκκνπληζκνχ, ν de Mattis ππνζηεξίδεη φηη 

παξφιν πνπ θαηά ηελ εθδήισζε ηεο επαλάζηαζεο θάζε επηκέξνπο θνκκνπληζηηθφ 

κέηξν ζα «είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο ππνθεηκεληθήο βνχιεζεο, ε νηθνπκεληθή 

πηνζέηεζε κηαο θνκκνπληζηηθήο ηδέαο σο ελφο ηχπνπ γεληθήο, αθεξεκέλεο αξρήο 

πξνο πξαγκαηνπνίεζε δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξαγσγή ηνπ θνκκνπληζκνχ».
38

 Αλ κε απηή ηε ζέζε ελλνείην φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη κηα νηθνπκεληθή δέζκεπζε ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδέα σο αλαγθαία αθεηεξία 

κηαο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ θνκκνπληζκφ, δελ ζα 

ππήξρε θάπνηα έλζηαζε. Γπζηπρψο, ε πξφηαζε ππνλνεί θάηη πεξηζζφηεξν, φηη ν 

θνκκνπληζκφο σο ππνθεηκεληθή βνχιεζε ζα είλαη ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ ζε επηκέξνπο εζηίεο αγψλα, θάλνληαο ηελ 

θνκκνπληζηηθνπνίεζε σο γεληθεπκέλε δηαδηθαζία ην άζξνηζκα αζχλδεησλ πξαθηηθψλ 

πξνο ηη νπνίεο ν θνκκνπληζκφο ζηέθεη σο πεξηγξαθηθφο φξνο. Έηζη παξαθάκπηεηαη ε 

πνιχ-επίπεδε ιεηηνπξγία κηαο ηδέαο, θαη ζπγθεθξηκέλα κηαο νηθνπκεληθήο ηδέαο 

θνκκνπληζκνχ. 

   Μηα ηδέα φπσο ν θνκκνπληζκφο δελ απνηειεί απιά έθθξαζε θάπνησλ δεδνκέλσλ 

επηζπκηψλ, ζπκθεξφλησλ, αλαγθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηά 

αιιά έρεη έλαλ παξαγσγηθφ ραξαθηήξα. Σνπηέζηηλ, ε ηδέα ηνπ θνκκνπληζκνχ δελ 
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εθθξάδεη κφλν αιιά θαη ελεκεξώλεη ηη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη αζθψληαο 

έηζη πξνο απηέο κηα ζπλζεηηθή θαη πνιιαπιαζηαζηηθή δχλακε. Σν λα εληάμεηο θάπνηα 

κέηξα θάησ απφ ηελ ηδέα ηνπ θνκκνπληζκνχ, δειαδή ην λα ηα πξνζδηνξίζεηο ξεηά σο 

θνκκνπληζηηθά κέηξα, είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην λα πεξηγξάςεηο ηηο βαζηθέο 

ηνπο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, πρ. φηη θαηαξγνχλ ην ρξήκα. Σελ ίδηα ζηηγκή είλαη (α) 

λα ηα εληάμεηο ζε έλα θνηλφ πιαίζην θαηαιεπηφηεηαο φπνπ ε ζχλδεζε ηνπο σο ζηηγκέο 

ελφο θνηλνχ αγψλα κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί θαη (β) λα ηνπο αλνίμεηο κηα 

νηθνπκεληθή πξννπηηθή εληφο ηεο νπνίαο απηέο νη πξαθηηθέο κπνξεί λα επεθηαζνχλ 

θαη πνιιαπιαζηαζηνχλ. Σν νπνίν ελ ηέιεη ζεκαίλεη λα δηαλνίμεηο ηνπο άξξεηνπο ηνπο 

νξίδνληεο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηδέα ηνπ θνκκνπληζκνχ πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθή 

θίλεζε ηεο ηζηνξίαο εθθξάδεη θαη ηηο κε πιεξσζείζεο δπλαηόηεηεο ηεο. Σν 

ζπκπέξαζκα εδψ είλαη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη θνκκνπληζηηθνπνίεζε σο 

γεληθεπκέλε θαη γεληθεχζηκε δηαδηθαζία ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνηαο γεληθήο ηδέαο 

θνκκνπληζκνχ πνπ ζα ηελ πξνζαλαηνιίδεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή ηνπ 

θνκκνπληζκνχ ζα είλαη παληνχ ηαπηφζεκε. Αληηζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηε ξηδηθή πνηθηινκνξθία ηεο (αλζξψπηλεο) χπαξμεο, 

ην ζσζηφ κάιινλ είλαη λα κηιάκε γηα «θνκκνπληζκνχο». Αιιά εθφζνλ φιεο απηέο νη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζα νξίδνληαη απφ θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 

επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ «θνκκνπληζηηθφ», ζα απνηεινχλ ζπγρξφλσο πξαγκαηψζεηο 

κηαο νηθνπκεληθήο ηδέαο, ε νπνία θαη ηνπο αλνίγεη κηα δηάζηαζε παγθφζκηαο ηζηνξίαο. 

   Απηή ε νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδέαο δίλεη ζπγρξφλσο ζηνλ 

θνκκνπληζκφ κηα ξπζκηζηηθή θαη θξηηηθή ιεηηνπξγία, δειαδή αλνίγεη έλα πεδίν 

αλαζηνραζκνχ γηα ην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη θνκκνπληζκφο. Με άιια ιφγηα, κφλν 

εθφζνλ αλαγλσξηζηνχλ ζηνλ θνκκνπληζκφ σο γεληθή ηδέα θάπνηεο ζηαζεξέο ζπλ-

δειψζεηο είλαη εθηθηφ λα νξηζηνχλ θαη νη ηζηνξηθέο ηνπ ππνδειψζεηο, δειαδή ζε πηα 

θαηλφκελα εθηείλεηαη θαη πηα θαηλφκελα είλαη αζχκβαηα. Απηή ε δηάθξηζε δελ αθνξά 

ηελ απφζηαζε ελφο ηδαληθνχ πξνο κηα αηειή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά αθνξά ηελ ίδηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο γίγλεζζαη θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αμηνινγεί, λα 

απνζηαζηνπνηείηαη θαη λα θξίλεη κέζα απφ ηελ παξαγσγή ηδεαηψλ ζρεκάησλ. Απηφ 

είλαη πνπ καο επηηξέπεη ελ ηέιεη θαη λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ρξήζε ηνπ θνκκνπληζκνχ 

απφ πνιηηηθέο κνξθέο θαη θαζεζηψηα φπσο απηά ηεο ΔΓ θαη ηεο Κίλαο ήηαλ (θαη 

είλαη) ζηξεβιψζεηο ηνπ φξνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο επεηδή δελ ηίζεηαη ζέκα απνηπρίαο 

πξαγκάησζεο ελφο ηδαληθνχ πνπ πθίζηαηαη σο ηέηνην έμσ απφ ηελ ηζηνξία απηέο νη 

δηαζηξεβιψζεηο είλαη εζσηεξηθέο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη φρη εμσγελείο 

παξακνξθψζεηο. Απηφ ε TC ην αλαγλσξίδεη φηαλ παξαηεξεί φηη ε αληεπαλάζηαζε 

παξάγεηαη κέζα απφ ηελ επαλάζηαζε. Παξαδφμσο, φκσο, ελψ ππνηίζεηαη φηη ζέηεη σο 

θεληξηθφ αμίσκα ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ θνκκνπληζκνχ δελ δίλεη ηε δένπζα ζεκαζία 

ζην γεγνλφο φηη ν θνκκνπληζκφο δελ κέλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ ηζηνξία αιιά 

θνξηψλεηαη ην βάξνο ηεο. Απηφ ην θαηλνκεληθά παξάδνμν γεγνλφο ελ ηέιεη δελ 

αληηθάζθεη αιιά νθείιεηαη ζηνλ ηζηνξηζκφ ηεο ζεσξίαο. Γηφηη κε ην λα δηαιχεηαη ν 

θνκκνπληζκφο ζηελ ηζηνξία ππνηηκάηαη ε ηζηνξία ηνπ θνκκνπληζκνχ, δειαδή ην 

γεγνλφο φηη σο πνιηηηθφ θίλεκα ν θνκκνπληζκφο εηηήζεθε (θαη κάιηζηα κε πάηαγν) 

θαη φηη ιφγσ απηήο ηεο ήηηαο ε πξννπηηθή ηνπ θνκκνπληζκνχ νχηε ηξνκάδεη ηηο 
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εμνπζίεο απηνχ ηνπ θφζκνπ νχηε αζθεί έιμε ζηνπο θαηαπηεζκέλνπο. Απηφ επνπδελί 

δελ ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα πξέπεη λα εγθαηαιεηθηεί. Άιισζηε θαηά θάπνην ηξφπν ν 

θνκκνπληζκφο πάληα παξάθαηξνο είλαη ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ, εθφζνλ δηαλνίγεη έλα 

πεδίν πξνβιεκάησλ θαη επηζπκηψλ εηεξνγελή πξνο ηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε. Ίζσο, 

ηειηθά, ην φηη είλαη παξάθαηξνο λα είλαη θαη ε πξαγκαηηθή δχλακε ηνπ θνκκνπληζκνχ. 

Η ζεσξία ζπλεπψο έρεη δίθην λα ηνλίδεη φηη κέζα απφ ηελ θίλεζε ηεο ηζηνξίαο απηφ 

πνπ ζήκεξα κνηάδεη αλεδαθηθφ κπνξεί λα απνθηήζεη κηα πιηθή πξαθηηθφηεηα. Αιιά 

απηή ε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη φηη έλα θνκκνπληζηηθφ θίλεκα - ν θνκκνπληζκόο σο 

πξαγκαηηθή θίλεζε - ζα πξέπεη λα αλακεηξεζεί θαη κε ην παξειζφλ ηνπ. ρη γηα λα ην 

απνθαηαζηήζεη (φπσο ζεκείσζε θαη ν Horkheimer ζε έλα γξάκκα ηνπ ζηνλ Benjamin 

«νη ζθαγκέλνη έρνπλ φλησο ζθαρζεί») αιιά ζην κέηξν πνπ αλαινγεί ζηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα ην ιπηξψζεη. 

 Επίλογος 

«Σν ηξαγνχδη ηεο δεκηνπξγίαο αλαδχεηαη κέζα απφ ηα ζπληξίκκηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο».  

- Henry Miller, Ζ Δπνρή ησλ Γνινθόλσλ  

 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αμηψζεηο ηεο TC θαη φζσλ ηελ αθνινχζεζαλ είλαη φηη νη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ επαλάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ απνηεινχλ πξνθεηεία 

δηφηη ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε πξνεηθνλίδεηαη ζηνπο αγψλεο ηνπ ζήκεξα, ζηηο ζηηγκέο 

φπνπ ην πξνιεηαξηάην απνθιίλεη απφ ην ραξαθηήξα ηνπ σο ηάμε ηεο εξγαζίαο, πρ. ζε 

επηζέζεηο εξγαηψλ ζηα κέζα παξαγσγήο, ζαλ απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ αλά δηαζηήκαηα 

ζην Μπαγθιαληέο. Γπζηπρψο, πιένλ αλαπφθεπθηα αλαγλσξίδεηαη φηη παξφιε ηελ 

εκβάζπλζε ηεο θξίζεο θαη ηελ φμπλζε ηεο ηαμηθήο πάιεο παξακέλνπλ ειάρηζηεο νη 

πξαθηηθέο πνπ αλ φρη λα ρξεζηκνπνηνχλ ξεηά ηνλ φξν έζησ λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηα έλλνηα θνκκνπληζηηθνπνίεζεο (φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζεσξία).
39

 

Η καηλφκελε θξίζε κπνξεί λα δεκηνχξγεζε αζηάζεηα αιιά γηα ηελ ψξα είλαη 

ιεηηνπξγηθή ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ κε φιν θαη 

πην επαρζείο θαη απηαξρηθνχο φξνπο. Δπίζεο, παξφιν πνπ δεκηνπξγεζήθαλε ξσγκέο 

ζηνλ θπξίαξρν κεξηζκφ ηνπ αηζζεηνχ, νη δηάθνξεο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο θαη αγψλεο 

αθφκα θαη ζηηο πην πξννδεπηηθέο θαη ξεμηθέιεπζεο ηνπο ζηηγκέο δελ πήγαλ πην πέξα 

απφ έλαλ δεκνθξαηηθφ ξηδνζπαζηηζκφ, ελψ δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε δηνγθνχκελε 

έιμε πνπ αζθεί ν εζληθηζκφο ηφζν ζηηο δεμηέο ηνπ φζν θαη ζηηο αξηζηεξέο ηνπ εθδνρέο. 

Έηζη, απφ ηε βεβαηφηεηα πνπ αλέδπαλ ηα παιηφηεξα θείκελα νδεγνχκαζηε ζηε ζέζε 

φηη ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε είλαη κφλν έλαο πηζαλφο νξίδνληαο, κηα δπλαηφηεηα, ε 

νπνία κάιηζηα αξρίδεη λα θαίλεηαη φιν θαη πην καθξηλή (ρξνληθά αιιά θαη ρσξηθά) 

νδεγψληαο ηε ζεσξία ζε εζσηεξηθή θξίζε. Δίλαη ζίγνπξα πξνο ηηκή θάπνηνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηνλ εζθαικέλν ραξαθηήξα κηαο εθηίκεζεο. ηαλ φκσο ηα πξάγκαηα δελ 

πάλε φπσο εθηηκήζακε (θαζαπηφ απφιπηα θπζηνινγηθφ) ίζσο λα πξέπεη επίζεο λα 

αλαξσηεζνχκε θαηά πφζν ε ίδηα καο ε εθηίκεζε ήηαλ πξνβιεκαηηθή. 
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   Απηή ε εξψηεζε δελ αλαηξεί ηίπνηα απφ ηε δχλακε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πνπ ε 

ζεσξία ζέηεη. ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ηάζεσλ ηνπ επξέσο θάζκαηνο ηεο  

άθξαο αξηζηεξάο θαη ηεο αλαξρίαο ε ηζηνξηθή ηάζε ηεο θνκκνπληζηηθνπνίεζεο δελ 

επηρεηξεί λα ζηξηκψμεη ην παξφλ ζε θαλνληζηηθά θαινχπηα ελφο «παξειζφληνο 

κεγαιείνπ» αιιά λα αληρλεχζεη ηηο πξαγκαηηθέο δπλακηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ 

θπνθνξνχληαη ζήκεξα. Δπηπξνζζέησο, επεηδή ε ππαγσγή ηεο δσήο απφ ην θεθάιαην 

είλαη κηα πνιχ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία, ε ηζηνξηζηηθή ηάζε έρεη δίθην λα ηνλίδεη (κε 

ηνπο δηθνχο ηεο φξνπο) φηη γηα λα αλνίμεη ζήκεξα έλαο επαλαζηαηηθφο νξίδνληαο κε 

θνκκνπληζηηθή πξννπηηθή πξνυπνηίζεηαη κηα καδηθή καηαίσζε πξνζδνθηψλ, ε νπνία, 

αο κελ θνξντδεπφκαζηε, ζα είλαη κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο απνζάζξσζεο πνπ δελ ζα 

είλαη θαζφινπ επράξηζηε. Αλ θαη θαζαπηφ ην γεγνλφο δελ είλαη λέν, ε έληαζε ηεο 

ππαγσγήο ζην θεθάιαην είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηε ζέζε φηη ζήκεξα πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ ν θνκκνπληζκφο ζα αλαβιχζεη κέζα απφ έλα ηξαχκα. ίγνπξα κηα ηέηνηα 

δηαπίζησζε δελ επηηξέπεη παλεγπξηθνχο. Αιιά απφ ηελ άιιε ην γεγνλφο φηη δελ 

ππάξρεη πηα έλα πεπξσκέλν πνπ νθείιεη λα πινπνηεζεί αλνίγεη κηα δπλαηφηεηα πνπ 

δελ κπφξεζε παιηφηεξα λα βξεη ηνλ δξφκν ηεο: ε δπλαηφηεηα κηαο βέβειεο 

επαλάζηαζεο πνπ ην κέιινλ δελ ζα δεηάεη ζπζίεο απφ ην παξφλ θαη ε νπηνπία ζα 

βηψλεηαη ζηηο αηειείο ζηηγκέο ηεο. 

   Απηή ε πξννπηηθή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βαζηθή αμίσζε ηεο ζεσξίαο φηη ν 

θνκκνπληζκφο ζα απνηειέζεη ην άκεζν πεξηερφκελν ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, 

δειαδή ζα ζεκαηνδνηεί ην ζχλνιν ηνλ πξαθηηθψλ - ησλ «κέηξσλ» - πνπ ζα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηε ζπιινγηθή χπαξμε. Γπζηπρψο, φπσο ε καθξνζθειήο αλάιπζε 

πνπ πξνεγήζεθε πξνζπάζεζε λα δείμεη, ε ηζηνξηζηηθή ηάζε ηεο θνκκνπληζηηθν-

πνίεζεο δελ απνθεχγεη ηελ παγίδα ηεο Μαξμηζηηθήο δηαιεθηηθήο: ηελ αθήγεζε ηνπ 

κέιινληνο κέζσ ηεο ηειενινγηθήο επαγσγήο ηνπ απφ έλα ινγηθφ-ηζηνξηθφ ζρήκα. 

Έηζη, απηφ πνπ ζα έπξεπε λα ζηνηρεηνζεηείηαη αθελφο σο ζεσξεηηθή επηθχξσζε ηεο 

επαλαζηαηηθήο-θνκκνπληζηηθήο δπλαηφηεηαο θαη αθεηέξνπ σο πνιηηηθφ ήζνο γηα έλα 

γίγλεζζαη-επαλαζηάηεο (ην ζάξξνο θαηάθαζεο ζε έλαλ άιιν θφζκν ελ κέζσ ελφο 

θφζκνπ πνπ θαηαξξέεη) παίξλεη ηε κνξθή ζεσξεηηθψλ εηθαζηψλ γηα κηα Απνθάιπςε 

πνπ ζα έξζεη. Κακία δηαιεθηηθή ηεο θξίζεο φκσο δελ ζα παξαγάγεη ηνλ θνκκνπληζκφ 

κέζα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Οη δχν δηαδηθαζίεο είλαη αλαιπηηθά 

δηαθξηηέο θαη αλ ε δεχηεξε πξνυπνζέηεη ηελ πξψηε δελ επάγεηαη ινγηθά απφ απηήλ. 

Μηα ζεσξία ηεο επαλάζηαζεο, ζπλεπψο, κπνξεί λα ηρλειαηήζεη ηηο γεληθέο ζπλζήθεο 

θαη ην πεξηερφκελν κηαο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά φρη λα πεη ηη ζα θάλεη ην 

πξνιεηαξηάην. Μφλν ηη ζα έπξεπε πεξίπνπ λα πεξηιακβάλεη έλα γίγλεζζαη-

θνκκνπληζκφο, θαη αθφκα θαη απηφ κε αξθεηά γεληθνχο φξνπο θαζφηη θακία ζεσξία 

δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζηα πξαγκαηηθά δηιήκκαηα θαη δηαθπβεχζεηο ηεο 

επαλάζηαζεο. Απηά κπνξνχλ κφλν λα βησζνχλ φπσο θαη ζε φζνπο εκθαλίδνληαη κέζα 

ζε ζπγθπξίεο πνπ πάληα ζα είλαη αληίμνεο. 

   Αλ είλαη ζε κηα ελδερφκελε επαλάζηαζε λα επαλεκθαληζηεί ε θνκκνπληζηηθή 

πξννπηηθή σο ππαξθηή ελαιιαθηηθή απηφ ζα έξζεη κφλν κέζα απφ ηελ ελδερνκεληθή 

ζπλάζξνηζε ζπιινγηθψλ πξαθηηθψλ, επηζπκηψλ, αλαγθψλ θαη ζπκθεξφλησλ πνπ ζα 
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βξνπλ ζηνλ θνκκνπληζκφ ηελ θνηλή ηνπο αιήζεηα. Απηή ε ζπλάληεζε ζα παξάγεη θαη 

ην «επαλαζηαηηθφ ππνθείκελν», πνπ δελ ζα είλαη άιιν απφ φζνπο θαη φζεο εθ ησλ 

ππνηειψλ ηάμεσλ ζα εμεγεξζνχλ παξάγνληαο ξνέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Δλψ είλαη πξνθαλέο φηη ζεκαίλνπζα δχλακε απηήο ηεο επαλαζηαηηθήο ξνήο ζα 

είλαη φζνη θαη φζεο βηψλνπλ ηελ πξνιεηαξηαθή ζπλζήθε, ε εξγαηηθή ηάμε δχζθνια 

πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί σο κηα νξγαλσκέλε «γηα ηνλ εαπηφ» ηεο πνιηηηθή δχλακε 

πνπ θαιείηαη λα θιεξνλνκήζεη ηνλ θφζκν. Γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη, ήδε ζεκεηψζακε 

φηη ην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα πνηέ δελ ήηαλ απιά πνιηηηθή έθθξαζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο θαζψο πάληα απνηεινχζε θαη κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ – 

θαη ελ δπλάκεη εμεγεξκέλσλ – καδψλ ζε κηα θνηλή πξννπηηθή. Η δηαθνξά φκσο είλαη 

φηη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ ζηα θέληξα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο, ε βαζηθή 

πνιηηηθή κνξθή απηνχ ηνπ θηλήκαηνο δελ ζα είλαη ην εξγαηηθφ θφκκα ή ην 

επαλαζηαηηθφ ζπλδηθάην πνπ ζα ζέηεη ηελ ζπλάζξνηζε ησλ καδψλ κε φξνπο κηαο 

ζπκκαρίαο ππφ εξγαηηθή εγεκνλία. Πνηέο ζα είλαη νη αθξηβείο πνιηηηθέο κνξθέο ελφο 

θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο ηθαλνχ λα γίλεη θαηαιχηεο θαη θνξέαο επαλαζηαηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αθξηβψο. Με βάζε φκσο ηελ 

ηξέρνπζα εκπεηξία κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ζα έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο λέαο 

Γηεζλνχο απνηεινχκελε απφ δίθηπα ζπλαζξνίζεσλ θαη νξηδφληηεο κνλάδεο 

παξαγσγήο.  

   Αλεμαξηήησο κνξθήο, θπζηθά, ην ζηνίρεκα απηήο ηεο θνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο ζα 

παξακέλεη ε επέθηαζε ηεο επαλάζηαζεο θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ. ηνλ βαζκφ πνπ κηα 

ηέηνηα επέθηαζε αλαπφθεπθηα ζα ζπλδέεηαη κε κηα θξίζε αλαπαξαγσγήο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ε επφδσζε ηεο πξνυπνζέηεη φηη ν θνκκνπληζκφο ζα εγγξαθεί ζε 

πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο. Αιιά ζπγρξφλσο ζεκαίλεη φηη ε θνκκνπληζηηθή 

πξννπηηθή ζα κπνξεί θαη λα εκπλεύζεη. Παιηφηεξα απηφ έγηλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

επεηδή ην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα κπφξεζε λα ζπδεχμεη ηηο αξρέο ηεο πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κε ηελ ππφζρεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ.
40

 

Ο θνκκνπληζκφο δελ ήηαλ επηζηξνθή ζε έλαλ πξν-ηερλνινγηθφ ρακέλν παξάδεηζν 

αιιά ζα έθαλε ό,ηη θαιό θάλεη ν θαπηηαιηζκόο αθόκα θαιύηεξα. ίγνπξα, κπξνζηά ζην 

θάζκα κηαο βαζηάο νηθνινγηθήο θξίζεο φπνπ ε ίδηα ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο έρεη 

απνιέζεη θάζε αζσφηεηα (αθφκα θαη νη ζηαζψηεο ηεο ληψζνπλ ππνρξεσκέλνη λα ηε 

κεηξηάζνπλ κέζσ θάπνηνπ επήθννπ πξνζδηνξηζκνχ) δελ κπνξεί απηφ ην ζρήκα λα 

αλαπαξαρζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην πλεχκα πνπ 

θηλεηνπνηνχζε ηελ ζπλάξζξσζε νηθνπκεληθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ κε ηελ πξννπηηθή 

κηαο ηζηνξηθήο βειηίσζεο είλαη εληειψο παξσρεκέλν. Γηφηη ε νπζία ηνπ ήηαλ φηη ν 

θνκκνπληζκφο ζα απειεπζεξψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. 

Υσξίο απηή ηελ πξννπηηθή ε κεζζηαληθή ππφζρεζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θηλδπλεχεη λα 

πεξηνξηζηεί ζηελ βνπθνιηθή – θαη παληειψο κπζηθή – εηθφλα κηαο Νέαο Αξθαδίαο.
41
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 Απηή ε ζχδεπμε θπζηθά δελ ήηαλ πνηέ αξκνληθή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Αληηζέησο απνηεινχζε έλα 

ζεκείν έληαζεο. Απηφ πνπ ηζρπξίδνκαη είλαη φηη αληί λα πξνζπνηνχκαζηε φηη δελ ππάξρεη πιένλ πξέπεη 

λα αλαγλσξίζνπκε ηελ παξνπζία απηήο ηεο έληαζεο θαη ζήκεξα, σο έλα απφ ηα θξηηηθά ζεκεία πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπ θνκκνπληζκνχ. 
41

 Η νπνία παξεκπηπηφλησο κε πξαθηηθνχο φξνπο ζα είλαη νιέζξηα. Αλ πάξνπκε ηεο κεηξεηνίο θάπνηα 

απφ ηα ζρήκαηα πνπ πξνηείλνπλ άηνκα φπσο ν Bruno Astarian ε θνκκνπληζηηθνπνίεζε ζα θάλεη ην 
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Αλ ινηπφλ ε θνκκνπληζηηθή πξννπηηθή είλαη λα εκπλεχζεη πάιη ζήκεξα ζα πξέπεη λα 

δψζεη ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο πνπ αμηνπνηεί θαη θηλεηνπνηεί ν θαπηηαιηζκφο κηα 

νηθνπκεληθή πξννπηηθή ζπιινγηθήο βειηίσζεο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

   Έρνπκε αξθεηφ δξφκν κπξνζηά καο ψζηε απηή ε πξννπηηθή λα πάξεη ηελ κνξθή 

κηα πξαθηηθήο ελαιιαθηηθήο ζην θαπηηαιηζηηθφ «θφζκν-ζχζηεκα». ηελ παξνχζα 

θάζε ε γιψζζα ηνπ θνκκνπληζκνχ είλαη θπξίσο κηα γιψζζα ηεο νπηνπίαο (θάηη πνπ 

ίζσο πνηέ δελ κπνξεί λα απεθδπζεί πιήξσο). Αιιά απηφ δελ ππνδειψλεη φηη ν 

θνκκνπληζηηθφο ιφγνο δελ έρεη θαλέλα πξαθηηθφ ξίδσκα ζην παξφλ. Αλ, άιισζηε, ν 

θνκκνπληζκφο είλαη φλησο κηα «πξαγκαηηθή θίλεζε» πξέπεη ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή 

λα κπνξεί λα πηζηνπνηείηαη φρη κφλν σο ιφγνο αιιά θαη σο πξάμε. Η ηζηνξηζηηθή 

ηάζε έρεη δίθην λα αζθεί θξηηηθή ζε φζνπο απνζπλδένπλ ηνλ θνκκνπληζκφ απφ ηελ 

επαλάζηαζε, αθνχ εθφζνλ ππνδειψλεη έλαλ ξηδνζπαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

ζπιινγηθήο χπαξμεο ηελ εκπεξηέρεη. Μέρξη ηνλ θαηξφ ηεο επαλάζηαζεο φκσο, πνπ γηα 

λα ηνλ αδξάμνπκε ζα πξέπεη λα καο αδξάμεη, ππάξρεη ν «θαηξφο πνπ απνκέλεη», ν 

θαηξφο ηεο ελεξγνχο αλακνλήο. Η ζεσξία απνηειεί δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπλδέζεη ζην ελλνηνινγηθφ επίπεδν ηνπο δπν απηνχο θαηξνχο θάησ απφ ην εληαίν 

πξίζκα ηνπ ρξόλνπ ηεο ηαμηθήο πάιεο θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο, ή αιιηψο (φζν θαη λα 

μελίδεη θάπνηνπο ε ιέμε) ηνπ «κεζζηαληθνχ ρξφλνπ». Αιιά αλ κηα ζεσξία ζέιεη λα 

είλαη επαλαζηαηηθή, δειαδή λα εγγξάθεηαη ζε κηα θίλεζε κεηαζρεκαηηζκνχ, νθείιεη 

θαη λα αλνίγεη έλα πεδίν πξαθηηθνχ ζηνραζκνχ πνπ δελ ζα ζέηεη απιψο ην παξφλ ζε 

ξηδηθή θξηηηθή αιιά ζα αλαδεηθλχεη ζπγρξφλσο ηηο απξαγκαηνπνίεηεο αιιά παξνύζεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ. Αλ δελ ππάξρεη ηίπνηα ζεηηθφ κε ην νπνίν λα ζπλαληεζεί, ηίπνηα 

ζεηηθφ λα δείμεη πέξα απφ φξηα, ηίπνηα ζεηηθφ λα πεη γηα ηνλ θνκκνπληζκφ πέξα απφ 

ην λα θάλεη εηθαζίεο γηα απηά πνπ ζα γίλνπλ, ε ζεσξία είηε ην ζέιεη είηε φρη 

θηλδπλεχεη λα θαηαιήμεη ζε ηηκεηή ηνπ ζήκεξα θαη πξνθήηε ηνπ κέιινληνο. Αλάκεζα 

ζε απηφλ ηνλ ξφιν θαη ηνλ άιιν ηνπ παξάγνληα θαζνδεγεηή, ππάξρεη ην πεξηζψξην 

ηεο ζπκκεηνρήο ζην θάζκα ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ (κε φιεο ηνπο ηηο δπζθνιίεο θαη 

αδηέμνδα) δξνπλ ζην παξφλ «ελάληηα ζηνλ θαηξφ ηνπο, πξνο φθεινο, ειπίδνληαο, ελφο 

θαηξνχ πνπ ζα έξζεη».
42
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«Μεγάιν Άικα Δκπξφο» λα θαίλεηαη κε βφιηα ζην πάξθν. Απηφ θπζηθά δελ απνθιείεη φηη θάπνηνη ζα 

ζειήζνπλ λα βηψζνπλ ηνλ θνκκνπληζκφ σο επηζηξνθή ζε πξν-αξρατθέο θνηλφηεηεο. Απιά κηα ηέηνηα 

πξαθηηθή δελ κπνξεί λα απνηειεί ηνλ ππξήλα ελφο καδηθνχ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο.   
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 Η ηειεπηαία θξάζε δαλείδεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο “παξάθαηξνπο δηαινγηζκνχο” ηνπ Nietzsche πεξί 

ηεο ζεκαζίαο ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ.  


