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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Στους επαναστάτες µαρξιστές δεν αρέσουν οι επέτειοι ούτε οι αναµνήσεις. Το
άτοµο γεννιέται και πεθαίνει· είναι παροδικό. Μονάχα το είδος επιζεί. Το πρόσωπο
δεν έχει ιστορία· το είδος έχει. Είναι η ανθρώπινη ιστορία, είναι η ιστορία των τάξεων, των διαιρέσεων και των αγώνων ανάµεσα σε τάξεις. Ενώ η ανθρωπότητα ζει στην

ταξική της προϊστορία, το άτοµο µπορεί να ταυτιστεί µε την τάξη όταν οι αιτιωδώς
καθορισµένες συνθήκες, παράλογες και ασυγκράτητες, το ωθούν µέσα στο σενάριο
της ιστορίας. Είναι ένα τηλεκατευθυνόµενο. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού
είναι το µόνο που χρειάζεται για να ενεργήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι επαναστάσεις που σηµειώθηκαν από τον 19ο αιώνα µέχρι σήµερα ήταν αστικές
ή διττές, δηλαδή αστικές ως προς την οικονοµία και προλεταριακές ως προς την πολιτική, µε µόνη εξαίρεση την Παρισινή Κοµµούνα του 1871. Η Κοµµούνα ξέσπασε
χωρίς ονόµατα διασήµων προσώπων: σφαγιάστηκε µαζί µε τους ανώνυµους αγωνιστές της. Μας θυµίζει, ωστόσο, τους αιµοσταγείς νεκροθάφτες, τους κατάπτυστους
δηµοκρατικούς τύπου Θιέρσου και τους πραιτοριανούς αλά Μακ Μαόν. Το προλεταριάτο δεν είχε ανάγκη από ατοµικούς µύθους. Αγωνίστηκε και πέθανε για την Κοµµούνα και αυτό είναι όλο.
Η αυριανή επανάσταση θα είναι µονοσήµαντη, ανώνυµη, µε έναν µοναδικό και
µεγάλο αήττητο αρχηγό: το επαναστατικό µαρξιστικό κόµµα.
Αφήνουµε στους εχθρούς µας να µνηµονεύουν τους µεγάλους τους αρχηγούς στη
µάχη καθώς αυτοί έχουν τον χρόνο και την ευκαιρία να το κάνουν.
Ο επαναστατικός ροµαντισµός έχει πεθάνει µε τη νίκη του αντεπαναστάτη Στάλιν.
Ο κοµµουνισµός δεν χρειάζεται πια ροµαντικά λόγια. Του ταιριάζουν περισσότερο η
γλώσσα των λογαρίθµων και η πολεµική στολή.
Ο Αµαντέο δεν έχει πεθάνει και µαζί του δεν έχουν πεθάνει και οι περασµένες γενιές κοµµουνιστών επαναστατών. Τα σώµατά τους έχουν επιστρέψει στη γη από την
οποία προήλθαν. Το έργο του και η καθηµερινή του µάχη ζουν καθώς αποτελούν ένα
αναπόσπαστο τµήµα της συνέχειας του κοµµουνισµού, προς τον οποίο βαδίζει ασυνείδητα η εργαζόµενη ανθρωπότητα, η απόκληρη και η καταπιεσµένη».
Il programma comunista, No. 15 (1-9-1970)

Τι νόηµα έχει στην Ισπανία του 1995 ένα χρονολόγιο πάνω στη µαχητικότητα και
την πολιτική σκέψη του Αµαντέο Μπορντίγκα; Αυτό δεν γίνεται για να τιµηθεί η 25η

επέτειος του θανάτου του. ∆εν πρόκειται για έναν πανηγυρικό ή για έναν φόρο τιµής,
αλλά, πιο σεµνά, για µια αφορµή για να εξηγήσουµε ποιος ήταν ο Αµαντέο Μπορντίγκα, τι αντιπροσωπεύει µέσα στο εργατικό επαναστατικό κίνηµα και, πάνω απ’ όλα,
ποιος ήταν ο αγώνας και η αποστολή του.
Αν η άγνοια έφθανε µέχρι τα σύννεφα, ποτέ δεν θα βλέπαµε τον ήλιο. Ακόµη και
αυτοί που έχουν ακούσει κάποτε το όνοµα του Μπορντίγκα δεν γνωρίζουν αρκετά
καλά την αγωνιστική και θεωρητική του πορεία. Από την άλλη µεριά, υπάρχουν εκείνοι που συγχέουν τη µειοψηφικότητα (που σήµερα είναι αναπόφευκτη) µε την καρθουσιανή1 σιωπή και την αδιαλλαξία ως προς τις αρχές (οι αρχές είναι το όπλο της
επανάστασης) µε τον σεκταρισµό του αναχωρητή, ο οποίος κηρύττει στην έρηµο από
την κορυφή µιας στήλης, ανήσυχος µήπως ένας άλλος ερηµίτης επιχειρήσει κάποια
µέρα να φθάσει στο ίδιο ύψος και κερδίσει την άγονη µοναξιά στο κοινόβιο.
Το χρονολόγιο που προτείνουµε είναι βελτιώσιµο. Και, δίχως αµφιβολία, δεν θα
προσφέρει µεγάλες γνώσεις πάνω στη σκέψη του Μπορντίγκα. Όµως, αυτό είναι αναγκαίο για την ανάγνωση του Μπορντίγκα. Και αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτού του χρονολογίου: να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για µάθει και να
εµβαθύνει στις θέσεις της Κοµµουνιστικής Αριστεράς. Ο δεύτερος στόχος είναι να
διευκολύνει την εισαγωγή, εδώ και τώρα, σε µια επαναστατική παράδοση και έκφραση της µαρξιστικής σκέψης η οποία, ερχόµενη αντιµέτωπη µε τον σταλινισµό, επιχειρεί να διαφυλάξει, να αποκαταστήσει και να συνεχίσει τον µαρξισµό ως επαναστατική θεωρία του προλεταριάτου.
Και αυτό δεν είναι λίγο, δεδοµένης της θεωρητικής και πρακτικής ένδειας που σήµερα µας υποβιβάζει, µας εξολοθρεύει και µας θάβει. «Το αύριο είναι µαθητής του
χθες».
Balance
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Μοναστικό ρωµαιοκαθολικό τάγµα του οποίου τα µέλη του δεσµεύονται µε όρκο σιωπής. (Σ.τ.Μ.)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΙΓΚΑ2

1872
Ιδρύεται η ιταλική Οµοσπονδία της ΑΙΤ3.

1892
Ιδρύεται, στη Γένοβα, το Κόµµα των Ιταλών Εργαζοµένων (Partito dei Lavoratori
Italiani), εξαιρουµένων των αναρχικών. Μεταξύ των ιδρυτών του ξεχωρίζουν ο Φιλίπο Τουράτι, η Άννα Κουλίσοφ και ο Ενρίκο Φέρι.

1895
Το συνέδριο της Πάρµας αλλάζει την ονοµασία του κόµµατος σε Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόµµα (Partito Socialista Italiano - PSI).

1895 – 1921
Το PSI εµφανίζεται ως κόµµα κατακερµατισµένο και αποτελούµενο από ένα άθροισµα τµηµάτων τα οποία υποστηρίζουν µε ζήλο την αυτονοµία τους. Αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο αργότερα θα καταδείκνυε την αδυναµία του, του προσδίδει, σε
πρώτη φάση, µεγάλη δύναµη, επιτρέποντάς του να διεισδύει σε όλες τις πλευρές της
τοπικής ζωής -στα Εργατικά Κέντρα (Camara del lavoro), στους συνεταιρισµούς, στα
«Σπίτια του Λαού», στα Λαϊκά Πανεπιστήµια, στον «κόκκινο δήµο» ή στη σοσιαλιστική διοίκηση του δήµο- και να συνεισφέρει στην ύπαρξη ενός κόσµου ισχυρά αλληλέγγυου, ο οποίος διαθέτει όργανα αυτοκυβέρνησης και µια δική του σιδηρά ηθική.
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Οι ηµεροµηνίες αναφέρονται µε αριθµό εντός παρενθέσεως. (Σ.τ.Μ.)
Πρώτη ∆ιεθνής. (Σ.τ.Μ.)

Ένα άλλο αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του PSI είναι η ευχέρεια, ακόµη και η οργανωτική παρακίνηση, που προσφέρει για τη δηµιουργία φραξιών, πάνω απ’ όλα στην
προετοιµασία των προτάσεων που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο του Κόµµατος.

1896
∆ηµοσιεύονται οι αναθεωρητικές θέσεις Μπερστάιν.

1903
Οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία και οι «Στενοί Σοσιαλιστές» στη Βουλγαρία οργανώνονται ως η αριστερή πτέρυγα της σοσιαλδηµοκρατίας.

1906
Ιδρύεται, στο Μιλάνο, η Γενική Συνοµοσπονδία Εργασίας (CGL) σε στενή συνεργασία µε το PSI.

1909
Εµφανίζονται στην Ολλανδία οι «τριµπουνιστές»4 ως αριστερή πτέρυγα της σοσιαλδηµοκρατίας.

1910
Ρήξη του Λένιν µε τον Κάουτσκι.
Ο Τουράτι ονοµάζεται πρόεδρος του PSI.
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Ολλανδοί κοµµουνιστές που πήραν αυτή την ονοµασία από το όνοµα της εφηµερίδας τους. Βρίσκονταν στην αριστερή πτέρυγα της ∆εύτερης και της Τρίτης ∆ιεθνούς. (Σ.τ.Μ.)

O Μπορντίγκα γίνεται µέλος του PSI.
Στη Νάπολη, συγκροτείται ένα εκλογικό µπλοκ, στο οποίο κυριαρχούν οι µασόνοι
και στο οποίο συµµετέχουν σοσιαλιστές και επαναστάτες συνδικαλιστές. Έως το
1912 αυτό το «κοσµικό» εκλογικό µπλοκ καταφέρνει να επικρατεί εκλογικά επί του
αντιστοίχου «εκκλησιαστικού».

1911

Οκτώβριος
Έκτακτο συνέδριο του PSI στη Μόδενα: διαφωνίες µέσα στους κόλπους του PSI για
τον πόλεµο στη Λιβύη. Η πλειοψηφία του PSI τάσσεται κατά του πολέµου και κατά
της προσάρτησης της Λιβύης.

1912

Φεβρουάριος
Η σοσιαλιστική κοινοβουλευτική οµάδα ψηφίζει κατά της προσάρτησης της Λιβύης.

Απρίλιος
Ο Μπορντίγκα ιδρύει τον Σοσιαλιστικό Κύκλο «Καρλ Μαρξ». Ο «Κύκλος» θεωρεί ότι
η ναπολιτάνικη οργάνωση του PSI έχει πάψει να είναι σοσιαλιστική. Ο «Κύκλος»
κατεβάζει δικούς του σοσιαλιστές υποψηφίους απέναντι στον εκλογικό συνασπισµό
σοσιαλιστών και µασόνων. Στον «Κύκλο» συµµετέχουν. Στον «Κύκλο» συµµετέχουν
ο Ρουγκέρο Γκριέκο (αργότερα µέλος της ΚΕ του PCI έως το 1921), η Ορτενσία ντε
Μέο (συντρόφισσα του Αµαντέο Μπορντίγκα) και ο Μάριο Μπιάνκι (µέλλων συνδικαλιστής ηγέτης).

Μάιος
Οι σοσιαλιστές βουλευτές Μπονόµι, Μπισολάτι και Καµπρίνι συγχαίρουν τον βασιλιά, επειδή κατάφερε να βγει σώος από µια αναρχική απόπειρα δολοφονίας. Ο Μουσολίνι ζητεί τη διαγραφή αυτών των ρεφορµιστών βουλευτών.

Ιούλιος
13ο Συνέδριο του PSI στο Ρέτζο-Εµίλια: η οµάδα που σχηµατίζεται γύρω από τον
Μπονόµι, τον Μπισολάτι και τον Καµπρίνι, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει τον πόλεµο,
διαγράφεται από τις γραµµές του Κόµµατος. Ο Μουσολίνι, ο οποίος είναι µεταξύ των
ηγετών της αριστερής πτέρυγας του PSI, ορίζεται διευθυντής του Avanti στη θέση του
ρεφορµιστή Κλαούντιο Τρέβες. Το Κόµµα σκοπεύει να συµπεριλάβει στο πρόγραµµά
του τη δηµοκρατία, την πάλη των τάξεων και την απόρριψη οποιασδήποτε µορφής
συνεργασίας µε τον αστικό ρεφορµισµό.

Σεπτέµβριος
Αρχίζει η αντιπαράθεση στους κόλπους της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ανάµεσα στον
Αµαντέο Μπορντίγκα και τον Αντζέλο Τάσκα σχετικά µε τη θέση των σοσιαλιστών
απέναντι στην κουλτούρα και την εκπαίδευση. Ο Τάσκα υποστηρίζει θέσεις υπέρ της
αφοµοίωσης της αστικής κουλτούρας από τους σοσιαλιστές νεολαίους και τάσσεται
αντίθετος µε τον αντιµιλιταριστικό, αντικληρικαλιστικό και αντιρεφορµιστικό προσανατολισµό του σοσιαλιστικού νεολαιίστικου Τύπου. Ο Μπορντίγκα υποστηρίζει
την παραπάνω στάση του νεολαιίστικου σοσιαλιστικού Τύπου ως όργανο της πάλης
των τάξεων και αντιτίθεται στη µετατροπή του σε πολιτιστική εφηµερίδα. Ο Τάσκα
προτείνει τη µεταρρύθµιση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε µια κατεύθυνση κοσµική και δηµοκρατική. Ο Μπορντίγκα αρνείται ότι µια τέτοια µεταρρύθµιση θα µπορούσε να µεταβάλει τον αστικό και αντισοσιαλιστικό χαρακτήρα αυτής της
εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζει την αστική κουλτούρα και εκπαίδευση αντίθετη προς την
αλληλεγγύη, ανταγωνιστική, ατοµικιστική και δαρβινιστική. Η σοσιαλιστική κουλ-

τούρα οφείλει να είναι υπέρ της αλληλεγγύης και να είναι αλτρουιστική και µπορεί να
δηµιουργηθεί µόνο ως άρνηση της κυρίαρχης κουλτούρας µέσα στην πρακτική της
ταξικής πάλης. Η πολεµική προσδίδει στον Αµαντέο Μπορντίγκα µεγάλη φήµη µέσα
στη σοσιαλιστική νεολαία.

1913
Μεγάλοι εργατικοί αγώνες σε ολόκληρη την Ιταλία κατά της νοµοθετικής πράξης του
(φιλελεύθερου) προέδρου Τζιολίτι για την επιβολή πολεµικών φόρων που ανεβάζουν
το κόστος ζωής κατά 25%.
Το εκλογικό δικαίωµα γενικεύεται για όλο τον ενήλικο (ανδρικό) πληθυσµό της Ιταλίας.

1914

Απρίλιος
14ο Συνέδριο του PSI στην Αγκώνα. Ο Μπορντίγκα και ο Μάριο Μπιάνκι εκπροσωπούν τον Κύκλο «Καρλ Μαρξ». Ο Μουσολίνι προτείνει και πετυχαίνει τη διαγραφή
των µασόνων από το PSI. Συζήτηση για τα εκλογικά µέτωπα και για την αναγκαιότητα ενοποίησης της πολιτικής του PSI τόσο στον βορρά όσο και στον νότο της Ιταλίας.
∆εν γίνεται συζήτηση για τη θέση των σοσιαλιστών σε περίπτωση πολέµου.

Μάιος
Η Σοσιαλιστική Ένωση της Νάπολης αποχωρεί από το PSI. Ο Κύκλος «Καρλ Μαρξ»
ανασυγκροτεί την κοµµατική οργάνωση της Νάπολης και επιτυγχάνει τους στόχους
του, δηλαδή τη διαγραφή των µασόνων.

Ιούνιος
Η Κόκκινη Εβδοµάδα. Στις 7 Ιουνίου, ηµέρα της επετείου του Βασιλικού Θεσπίσµατος, δηλαδή του ιταλικού συντάγµατος, ξεσπούν αντιπολεµικές διαδηλώσεις. Ο στρατός ανοίγει πυρ κατά των διαδηλωτών. Αυτή ήταν η αιµατηρή έναρξη της λεγόµενης
«κόκκινης εβδοµάδας». Η λαϊκή εξέγερση εξαπλώνεται στις κυριότερες πόλεις: Τορίνο, Πάρµα, Μιλάνο, Φλωρεντία, Νάπολη. Στις 12 Ιουνίου η CGL κηρύσσει τη λήξη
της γενικής απεργίας χωρίς να συµβουλευτεί το PSI. ∆ιαµάχες µεταξύ ρεφορµιστών
και επαναστατών.

28 Ιουλίου
Η Αυστρία κηρύσσει τον πόλεµο στη Σερβία µε αφορµή τη δολοφονία του αυτοκρατορικού διαδόχου στο Σαράγιεβο.

29 Ιουλίου
Το ∆ιεθνές Σοσιαλιστικό Γραφείο συνέρχεται στις Βρυξέλλες και εκδίδει ένα µανιφέστο κατά του πολέµου.

31 Ιουλίου
∆ολοφονία του πασιφιστή σοσιαλιστή Ζαν Ζωρές.

2 Αυγούστου
Η κυβέρνηση Σαλάντρα διακηρύσσει την ουδετερότητα της Ιταλίας.

4 Αυγούστου

Οι Γάλλοι και οι Γερµανοί σοσιαλιστές ψηφίζουν τις πολεµικές πιστώσεις. Αρχίζει ο
Πρώτος Παγκόσµιος Πολέµος και η χρεοκοπία της ∆εύτερης ∆ιεθνούς. Ο Τουράτι
και ο Μουσολίνι προωθούν συνθήµατα εναντίον ενός πολέµου µε τη Γαλλία, όχι όµως
και εναντίον ενός πολέµου µε την Αυστρία.

16 Αυγούστου
Ο Μπορντίγκα δηµοσιεύει στο Avanti άρθρο µε τίτλο: «Στο πόστο µας!», στο οποίο
επιτίθεται στη φιλογαλλική στάση πολλών σοσιαλιστών καθώς επίσης και στην ψευδή διάκριση των πολέµων σε επιθετικούς και αµυντικούς. Το άρθρο δηµοσιεύεται µε
υποσηµειώσεις του Μουσολίνι, ο οποίος χαρακτηρίζει τις θέσεις του Μπορντίγκα
σωστές αλλά γενικόλογες, ενώ, ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει τη γερµανική επίθεση ως
αιτία πολέµου.

Αύγουστος – Οκτώβριος 1914
Στο εσωτερικό του PSI εµφανίζονται τρεις θέσεις:
1. Αυτή της απόλυτης ουδετερότητας, την οποία υποστηρίζει ο Μπορντίγκα, ο οποίος
τάσσεται υπέρ της ταξικής πάλης και του εµφυλίου πολέµου εναντίον της ίδιας της
αστικής τάξης. Σε περίπτωση επιστράτευσης η άµεση απάντηση θα πρέπει να είναι η
κήρυξη γενικής απεργίας.
2. Η φιλογαλλική, την οποία υποστηρίζει ο Μουσολίνι, ο οποίος τάσσεται υπέρ της
συµµετοχής της Ιταλίας στον πόλεµο.
3. Η ουδέτερη, υπέρ της οποίας τάσσεται ο Λαζάρι, ο οποίος είναι υποστηρικτής της
µη συµµετοχής στον πόλεµο αλλά και υπέρ του µη σαµποταρίσµατος των πολεµικών
δυνάµεων της ιταλικής αστικής τάξης.

27 Σεπτεµβρίου
Συνάντηση Ελβετών και Ιταλών σοσιαλιστών στο Λουγκάνο.

18 Οκτωβρίου
Ο Μουσολίνι δηµοσιεύει στο Avanti ένα άρθρο µε τίτλο «Από την απόλυτη στην ενεργό και λειτουργική ουδετερότητα», στο οποίο τάσσεται καθαρά υπέρ της συµµετοχής της Ιταλίας στον πόλεµο στο πλευρό της Γαλλίας.

22 Οκτωβρίου
Ο Μπορντίγκα επιτίθεται στις θέσεις του Μουσολίνι µε άρθρο του στο Il Socialista,
µε τίτλο «Για τον ενεργητικό και λειτουργικό αντιµιλιταρισµό».

31 Οκτωβρίου
Ο Γκράµσι δηµοσιεύει άρθρο στο Il Grido del Popolo, στο οποίο υποστηρίζει τις θέσεις του Μουσολίνι.

Νοέµβριος
∆ιαγραφή του Μουσολίνι από το PSI. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της φασιστικής
εφηµερίδας Il Popolo d'Italia, την οποία διευθύνει ο Μουσολίνι και η οποία χρηµατοδοτείται από τη γαλλική κυβέρνηση και µερικούς Ιταλούς βιοµηχάνους.

Νοέµβριος 1914 – Φεβρουάριος 1917
Το PSI ταλαντεύεται ανάµεσα στη δεξιά πτέρυγα, µε επικεφαλής την κοινοβουλευτική οµάδα και τα συνδικάτα, και µια συγχυσµένη Αριστερά, η οποία ελέγχει την ηγεσία
του Κόµµατος και την οργάνωση νεολαίας. Αυτή η διφορούµενη κατάσταση εµποδίζει την ανάδειξη µιας αριστερής µαρξιστικής πτέρυγας. Ο Γκράµσι και ο Τολιάτι
τάσσονται υπέρ της συµµετοχής στον πόλεµο. Ο Γκράµσι εγκαταλείπει το PSI για
µερικούς µήνες, ενώ ο Τολιάτι για µερικά χρόνια, έως το 1919 (αποστρατεύεται, κα-

τατάσσεται στον Κόκκινο Στρατό και παρακολουθεί µαθήµατα στελεχών). Από το
1913 έως το τέλος του πολέµου ο Μπορντίγκα δεν σταµατά να δηµοσιεύει άρθρα
στον σοσιαλιστικό Τύπο για τον ιµπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέµου και αναπτύσσει, για την περίπτωση της Ιταλίας, τις λουξεµπουργκικές θέσεις, οι οποίες καθιερώνουν µια αιτιώδη σχέση µεταξύ της οικονοµικής κρίσης και του πολέµου.

1915

Ιανουάριος
Συνάντηση των Σκανδιναβών σοσιαλιστών, µε τη συµµετοχή του Οντίνο Μοργκάρι
ως παρατηρητή εκ µέρους του PSI.

Μάιος
Συνέδριο του PSI στην Μπολόνια. Το Κόµµα ψηφίζει οµόφωνα κατά του πολέµου. Η
Ιταλία κηρύσσει τον πόλεµο στην Αυστρία (24), διεκδικώντας την προσάρτηση του
Τρέντο και της Τεργέστης. H CGL δεν κηρύσσει γενική απεργία, η οποία, παρ' όλα
αυτά, ξεσπά στο Τορίνο.

Σεπτέµβριος
Το PSI συγκαλεί µαζί µε τους Ελβετούς σοσιαλιστές ένα αντιπολεµικό συνέδριο, το
οποίο συνέρχεται στο Τζίµερβαλντ. Ο Οντίνο Μοργκάρι και η Αντζέλικα Μπαλαµπάνοφ εκλέγονται στη ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Επιτροπή. Στο συνέδριο διαγράφονται
δύο θέσεις: αυτή της Αριστεράς, της οποίας ηγείται ο Λένιν, και εκείνη των κεντριστών, η οποία παίρνει την πλειοψηφία, συµπεριλαµβανοµένου και του PSI.
Παρά τις διαφορές, εκδίδεται ένα µανιφέστο, που συντάσσεται από τον Τρότσκι, το
οποίο καταδικάζει τον σοσιαλπατριωτισµό και χαρακτηρίζει τον πόλεµο ως προϊόν
του ιµπεριαλισµού.

1916

Φεβρουάριος – Ιούλιος
Μάχη του Βερντέν, διαρκεί έξι µήνες, 250 χιλιάδες νεκροί σε κάθε πλευρά, ένα εκατοµµύριο οβίδες, πόλεµος των χαρακωµάτων, µαζικές λιποταξίες, εκτελέσεις µε συνοπτικές διαδικασίες. Η φρίκη του σύγχρονου πολέµου εκδηλώνεται µε όλη της τη
σκληρότητα. Τερµατισµός των αυταπατών και των δυο πλευρών για έναν σύντοµο
πόλεµο. Η µάχη τελειώνει χωρίς καθαρό νικητή.

Απρίλιος
Το PSI συµµετέχει στο δεύτερο αντιπολεµικό συνέδριο, που συγκαλείται από τη ∆ιεθνή Σοσιαλιστική Επιτροπή στο Κιένταλ. Η Αριστερά, υπό την ηγεσία του Λένιν, η
οποία υποστηρίζει τη θέση της µετατροπής του ιµπεριαλιστικού πολέµου σε εµφύλιο
πόλεµο, βλέπει την επιρροή της να αυξάνεται και παίρνει τις µισές ψήφους. Το ιταλικό είναι το µόνο σοσιαλιστικό κόµµα το οποίο εκπροσωπείται από την πλειοψηφία
της ηγεσίας του, ενώ οι υπόλοιποι σύνεδροι εκπροσωπούν µειοψηφικές φράξιες διαφόρων σοσιαλιστικών κοµµάτων.

1917

Φεβρουάριος
Συνέδριο του PSI στη Ρώµη. Αναδεικνύεται, τελικά, µια αριστερή µαρξιστική πτέρυγα µέσα στο PSI. Ο Μπορντίγκα παρουσιάζει µια πρόταση που τάσσεται υπέρ της
ανάληψης επαναστατικής δράσης κατά του πολέµου, η οποία λαµβάνει 14.000 ψήφους έναντι 17.000 τις οποίες λαµβάνει η πασιφιστική πρόταση (η οποία υποστηρίζει
κούφιες δηµοκρατικές αρχές: ειρήνη χωρίς προσαρτήσεις και πολεµικές αποζηµιώ-

σεις, δικαίωµα αυτοδιάθεσης των εθνών, Κοινωνία των Εθνών) που παρουσίασαν ο
Τουράτι, ο Τρέβες και ο Μοντιλιάνι. Αυτή η ψηφοφορία επισπεύδει τη δηµιουργία,
µέσα σε λίγους µήνες, της Αδιάλλακτης Επαναστατικής Φράξιας.
Φεβρουαριανή Επανάσταση στη Ρωσία, πτώση του τσάρου, προσωρινή κυβέρνηση
Κερένσκι.

Απρίλιος
Λένιν, «Θέσεις του Απρίλη»: η κατάσταση είναι ώριµη για το πέρασµα από την πρώτη (δηµοκρατική) φάση της ρωσικής επανάστασης στη δεύτερη. Ρίχνει το σύνθηµα
«όλη η εξουσία στα σοβιέτ».

Ιούλιος
∆ηµιουργία της Αδιάλλακτης Επαναστατικής Φράξιας του PSI.

Αύγουστος
Εξέγερση στο Τορίνο, λόγω της πείνας και του ρωσικού παραδείγµατος, Πριν από
λίγους µήνες µια αντιπροσωπία του Σοβιέτ της Πετρούπολης είχε επισκεφτεί την πόλη. Απολογισµός: 50 νεκροί και 200 τραυµατίες.

Οκτώβριος
Ο Μπορντίγκα ρίχνει επαναστατικά ντεφετιστικά συνθήµατα ύστερα από τη βαριά
ήττα των ιταλικών στρατευµάτων από τα αυστριακά στο Καπορέτο (25). Απολογισµός: 40.000 νεκροί και τραυµατίες. Στα στρατιωτικά µέτωπα πολλαπλασιάζονται οι
λιποταξίες Ιταλών στρατιωτών καθώς και οι εκτελέσεις λιποτακτών.

Νοέµβριος
Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία.
Παράνοµη συγκέντρωση της Αδιάλλακτης Επαναστατικής Φράξιας στη Φλωρεντία
(18). Πρώτη συνάντηση Μπορντίγκα – Γκράµσι. Στη συγκέντρωση αυτή αναπαράγεται ο διαχωρισµός που υπάρχει µέσα στους κόλπους του PSI ανάµεσα σε ρεφορµιστές
και επαναστάτες. Αυτή η αναποφασιστικότητα προκαλεί την εγκατάλειψη της προοπτικής της εξέγερσης που προωθεί ο Μπορντίγκα (και υποστηρίζει ο Γκράµσι).
Ολόκληρη η επαναστατική δράση αναβάλλεται έως το τέλος του πολέµου.

Νοέµβριος 1917 – Σεπτέµβριος 1918
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση, µπροστά στην αδυναµία της να επιβάλλει την πολιτική
της «εθνικής ενότητας» στους σοσιαλιστές, επιλέγει την καταστολή κάθε αντιπολεµικής κριτικής καθώς και κάθε εκδήλωσης λαϊκής δυσαρέσκειας.
Σε όλες τις εµπόλεµες χώρες πραγµατοποιείται η ενίσχυση της παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία για την εξασφάλιση της πολεµικής παραγωγής. Μαζική χρησιµοποίηση γυναικείων εργατικών χεριών, γενίκευση του παγώµατος των µισθών και
καταστολή του συνδικαλισµού.

1918

24 Ιανουαρίου
Σύλληψη του Γραµµατέα του PSI, Λαζάρι, και του Υπογραµµατέα, Μποµπάτσι, οι
οποίοι καταδικάζονται σε δύο χρόνια φυλάκιση για την αντίθεσή τους στον πόλεµο.
To PSI δεν θα συµµετάσχει στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας, παρά τους πειρασµούς
της κοινοβουλευτικής οµάδας και της CGL.

Σεπτέµβριος
Νίκη των «µαξιµαλιστών» στο 15ο Συνέδριο του PSI, που συγκαλείται στη Ρώµη. Η
επερχόµενη λήξη του πολέµου και η επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης προκαλούν στους Ιταλούς σοσιαλιστές, εν µέσω µιας επαναστατικής κατάστασης, µια γενικευµένη σύγχυση και µια επαναστατική φρασεολογία στις διάφορες φράξιες του
Κόµµατος.

Οκτώβριος
Ιταλική νίκη στο Βιτόριο Βενέτο.

Νοέµβριος
Ανακωχή µεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας (4). Εξέγερση στη Γερµανία. Πτώση του Β'
Ράιχ. Ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας. Οι σοσιαλδηµοκράτες παίρνουν την εξουσία.

∆εκέµβριος
Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του Il Soviet, υπό τη διεύθυνση του Μπορντίγκα. Η εφηµερίδα υποστηρίζει τη Ρωσική Επανάσταση, τη δικτατορία του προλεταριάτου και
την καθοδήγηση της επαναστατικής διαδικασίας από το κοµµουνιστικό κόµµα. (Από
το 1918 έως το 1921 δηµοσιεύονται άρθρα των πιο επιφανών ηγετών της διεθνούς
κοµµουνιστικής Αριστεράς: Πάνεκουκ, Λούκατς, Γκόρτερ, Σίλβια Πάνκχαρστ).

Οκτώβριος 1918 - Ιανουάριος 1921
Απολογισµός της λήξης του πολέµου για την Ιταλία: 700.000 νεκροί, 500.000 ανάπηροι, ερήµωση ολόκληρων περιοχών εξαιτίας του πολέµου, δυσµενείς ειρηνευτικές
συµφωνίες, τεράστια πολεµικά χρέη. Με τη λήξη του πολέµου µειώνεται η οικονοµική δραστηριότητα, αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισµού. Αρχίζει µια διαδικα-

σία οικονοµικής ανασυγκρότησης για την οποία είναι αναγκαία η συνεργασία του PSI.
Η Ρωσική Επανάσταση και οι επαναστατικές ταραχές στη Γερµανία προκαλούν στην
ιταλική αστική τάξη τον φόβο για έναν προλεταριακό θρίαµβο στην Ιταλία. Κρίση
της δηµοκρατίας και άνοδος του φασισµού.
Αριθµητικά στοιχεία πριν και µετά τον πόλεµο:
Ο αριθµός των µελών του PSI αυξάνεται από 50.000 σε 200.000 µέλη και ο αριθµός
των βουλευτών από 50 σε 156. Η CGL αριθµεί 2.000.000 µέλη.
Το κεφάλαιο της FIAT έχει ανέλθει από 30 σε 500 εκατοµµύρια. Στο Τορίνο ο εργατικός πληθυσµός φθάνει τους 200.000 εργάτες µέσα σε µισό εκατοµµύριο κατοίκους.
Φράξιες στο εσωτερικό του PSI:
1. Οι οπαδοί των σταδίων ή ρεφορµιστές: Τουράτι, Μοντόλφο, Μοντιλιάνι.
Η µετάβαση στον σοσιαλισµό δεν µπορεί να είναι έργο µιας ξαφνικής επίθεσης, αλλά
θα πραγµατοποιηθεί µέσω µιας σταδιακής κατάκτησης της εξουσίας και της πολιτικής
ισχύος.
2. Οι «µαξιµαλιστές» ή αδιάλλακτοι: Σεράτι, Λαζάρι.
Χαρακτηρίζονται από έλλειψη την ιδεολογικής συνοχής και από διφορούµενη και
ετερογενή πολιτική. Αυτό τους οδηγεί στην επαναστατική φρασεολογία και σε έναν
ραφιναρισµένο κοµµατικό πατριωτισµό. Σύµφωνα µε τα λόγια του Λένιν «ο Σεράτι
προτιµά να χάσει την επανάσταση παρά να χάσει το συνδικάτο του Μιλάνο».
3. Η οµάδα του L´Ordine Nuovo: Γκράµσι, Τερασίνι, Τάσκα, Λεονέτι, Τολιάτι. Η βασική τους αντίληψη είναι το κίνηµα των εργοστασιακών συµβουλίων ως βάση της
«εργατικής εξουσίας» η οποία καταλαµβάνεται µέσα στην επιχείρηση. Το επαναστατικό προλεταριακό κίνηµα εκφράζεται µε δικές του µορφές, δηµιουργώντας προλεταριακούς θεσµούς που αρχίζουν να οικοδοµούνται πριν από την κατάληψη της εξουσίας, οι οποίοι αποτελούν τα γρανάζια ενός νέου κρατικού µηχανισµού, του εργατικού,
µέσα στο εργοστάσιο. Αρνείται να συγκροτηθεί σε ιδιαίτερη φράξια σε εθνικό επίπεδο, πράγµα που την οδηγεί σε µια σοβαρή και αυξανόµενη αποµόνωση, η οποία περιορίζει την επιρροή τους στην πόλη του Τορίνο.

4. Οι αποχικοί: Μπορντίγκα, Γκριέκο
Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και η καταστροφή της αστικής εξουσίας είναι η
βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία πραγµατοποίησης του οικονοµικού µετασχηµατισµού. Επιµένουν στην αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός επαναστατικού κόµµατος.
Αγωνίζονται, λοιπόν, για την επέκταση και την εδραίωση της φράξιάς τους σε εθνικό
επίπεδο. Ο «αποχισµός» δεν είναι τόσο µια ιδεολογική αρχή, όσο ένα τακτικό κριτήριο επιλογής των επαναστατών µαχητών.
5. Η µιλανέζικη Αριστερά: Φορτικιάρι, Ρεπόσι
Ονοµάζονται και αυτοί «µαξιµαλιστές» της Αριστεράς. Βρίσκονται πολύ κοντά στις
θέσεις της Αποχικής Φράξιας, από την οποία, ωστόσο, απορρίπτουν ακριβώς την αποχική τακτική. Η δύναµή τους συνίσταται στη γερή εργατική οργάνωση που διαθέτουν στη βιοµηχανική πόλη του Μιλάνο. Η µικρότερη θεωρητική τους ικανότητα
τούς οδηγεί στο να προσχωρήσουν στην κοµµουνιστική Αποχική Φράξια.

1919

Ιανουάριος
Εξέγερση των «Σπαρτακιστών» στη Γερµανία. Η Ρόζα Λούξεµπουργκ και ο Καρλ
Λήµπκνεχτ δολοφονούνται από τα στρατεύµατα που βρίσκονται στην υπηρεσία της
σοσιαλδηµοκρατικής κυβέρνησης Νόσκε. Ίδρυση στην Ιταλία του Λαϊκού Κόµµατος,
(καθολικοί) από τον ιερέα Λουίτζι Στούρτσο.

Μάρτιος
Ιδρυτικό Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς (Κ∆) (4). Τα µπολσεβίκικα στρατεύµατα προελαύνουν, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, στην Πολωνία. Το PSI
ψηφίζει υπέρ της προσχώρησής του στην Τρίτη ∆ιεθνή. Η επανάσταση στην Ευρώπη
βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη. Οι Μπολσεβίκοι στηρίζονται στην επέκταση της

παγκόσµιας κοµµουνιστικής επανάστασης ως τη µόνη δυνατότητα για την επιβίωση
της επανάστασης στη Ρωσία.
Ο Μουσολίνι ιδρύει στην πλατεία Σάντο Σεπούλκρο, στο Μιλάνο, τα Fasci italiani di
combattimento (23).
Ο Μπέλα Κουν ανακηρύσσει τη Σοβιετική ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας (24).

Απρίλιος
Στη Βαυαρία, ανακηρύσσεται η ∆ηµοκρατία των Εργατικών Συµβουλίων, στην οποία
αναλαµβάνει ένα υπουργείο ο Καρλ Κορς.
Στο Μιλάνο τα Fascio επιτίθενται σε µια διαδήλωση απεργών και καταλαµβάνουν τα
γραφεία της σοσιαλιστικής εφηµερίδας Avanti (15). Η πρώτη ενέργεια των φασιστών
προκαλεί 4 νεκρούς και 39 τραυµατίες.

Μάιος
Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του L´Ordine Nuovo («Η Νέα Τάξη») (εβδοµαδιαίο περιοδικό σοσιαλιστικής κουλτούρας), υπό τη διεύθυνση του Γκράµσι.

Ιούνιος
Ο Ιταλός πρόεδρος Ορλάντο παραιτείται ύστερα από την ιταλική αποτυχία στις διασκέψεις για την ειρήνη. Ο πληθωρισµός δεν σταµατά να αυξάνεται.

Ιούλιος-Αύγουστος
Σηµαντικοί αγώνες κατά της ακρίβειας ξεσπούν σε ολόκληρη την Ιταλία. Καταλήψεις
γης στον νότο. ∆ιεθνής απεργία συµπαράστασης στην Οκτωβριανή Επανάσταση (20
και 21). Η απεργία συνεχίζεται µαζικά και ειρηνικά στην Ιταλία. Η αστική τάξη φο-

βάται µήπως η απεργία µετατραπεί σε «απαλλοτριωτική». Οι σοσιαλιστές είναι απώντες στην πλειοψηφία των αγώνων, στους οποίους βρίσκονται επικεφαλής πρώην
στρατιώτες που ζητούν να γίνουν πράξη οι υποσχέσεις που τους έδωσαν την περίοδο
του πολέµου.
Η ηγεσία της Αδιάλλακτης Επαναστατικής Φράξιας περνά στα χέρια του Λαζάρι. Ο
Σεράτι την εγκαταλείπει για δηµιουργήσει την Κοµµουνιστική Φιλοεκλογική Φράξια
της οποίας και ηγείται. Συνέδριο της Κοµµουνιστικής Αποχικής Φράξιας, της οποίας
είναι επικεφαλής ο Μπορντίγκα.

Οκτώβριος
Στο 16ο Συνέδριο του PSI, στην Μπολόνια, οι αποχικοί απαιτούν την αλλαγή του
κοµµατικού προγράµµατος του '92. Πιστεύουν ότι το σχίσµα µεταξύ ρεφορµιστών
και επαναστατών µέσα στο Κόµµα είναι αναπόφευκτο: στην πραγµατικότητα υπάρχουν δύο προγράµµατα µέσα σε ένα κόµµα. Αποφασίζεται η µόνιµη και αυτόνοµη
ύπαρξη της Αποχικής Φράξιας στο εσωτερικό του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. To PSI εγκρίνει την προσχώρησή του στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή και τη συµµετοχή του στις επικείµενες εκλογές. Οι αποχικοί απορρίπτουν ένα άµεσο σχίσµα προκειµένου να πραγµατοποιήσουν αποχική προπαγάνδα κατά τη διάρκεια της επικείµενης προεκλογικής εκστρατείας και αρχίζουν φραξιονιστική δουλειά. Το Il Soviet γίνεται το όργανο της Αποχικής Φράξιας και αναβάλει την ίδρυση Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην Ιταλία για διεθνείς λόγους: η Μόσχα θέλει ένα PSI που θα έχει προσχωρήσει στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή και θα έχει διαγράψει τους ρεφορµιστές. Ο
Γκράµσι δηµοσιεύει ένα άρθρο κατά της προοπτικής ενός σχίσµατος µέσα PSI. (18).

Νοέµβριος
Το PSI λαµβάνει στις εκλογές (16) 1.800.000 ψήφους και εκλέγει 156 βουλευτές. Η
εκλογική επιτυχία ενισχύει τη θέση της κοινοβουλευτικής οµάδας και των ρεφορµιστών µέσα στο Κόµµα.

∆εκέµβριος
Γενική απεργία κατά της επίθεσης στη σοσιαλιστική κοινοβουλευτική οµάδα.

1920

Μάρτιος-Απρίλιος
Πρώτες καταλήψεις εργοστασίων στο Τορίνο. Η ηγεσία του PSI αποκηρύσσει το κίνηµα. Σύσκεψη της Confindustia (ένωση των εργοδοτών) (8), η οποία τάσσεται υπέρ
της συγκρότησης µιας ισχυρής κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας έτσι µια φιλοφασιστική πολιτική. Η CGL τάσσεται κατά της απεργίας στο Τορίνο, απαγορεύει την αλληλεγγύη προς αυτήν και την αποµονώνει από την υπόλοιπη χώρα. Στρατεύµατα
συρρέουν στην πόλη και η απεργία ηττάται. ∆ιάλυση των οµάδων του L’ Ordine
Nuovo.

Μάιος
«Θέσεις της Κοµµουνιστικής Αποχικής Φράξιας». Πρόκειται για τη µοναδική µη ρωσική συµβολή στα προβλήµατα του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος που συζητούνται στο 2ο Συνέδριο της Κ∆.

Ιούλιος
∆εύτερο Συνέδριο της Κ∆. Παρέµβαση του Μπορντίγκα υπέρ της σκλήρυνσης των
«21 Όρων Προσχώρησης»5. Ο Μπορντίγκα είναι ο συντάκτης του 21ου όρου και ο
υποστηρικτής της συµπεριλήψης του 20ού όρου -του οποίου συντάκτης είναι ο Λένιν- που έχει αποσυρθεί. ∆ιανέµεται η µπροσούρα του Λένιν Ο Αριστερισµός: Παιδική αρρώστια του κοµµουνισµού. Οι προγραµµατικές αρχές των Μπολσεβίκων και των

5

Πρόκειται τους όρους προσχώρησης κοµµάτων στην Κοµµουνιστική ∆ιεθνή. (Σ.τ.Μ.)

«Αποχικών» συµπίπτουν, ενώ υπάρχει µεταξύ τους διαφωνία σε δευτερεύοντα ζητήµατα τακτικής σχετικά µε τη στάση έναντι του κοινοβουλίου. Μπροστά στον κίνδυνο
σύγχυσης των θέσεων των «αποχικών» µε εκείνες των αναρχικών, των «τριµπουνιστών» και των «καπεντιστών»6 ο Μπορντίγκα αποκηρύσσει την ίδια την αποχική του
τακτική. Ο Λένιν υποστηρίζει τις θέσεις του L´ Ordine Nuovo που δηµοσιεύονται στις
8 Μαΐου, οι οποίες αποτελούν καρπό ενός προσωρινού συµβιβασµού µεταξύ «αποχικών» και «οντινοβικών» της κοµµατικής οργάνωσης του Τορίνο.
Ρήξη µεταξύ Γκράµσι και Τάσκα. Ο Τερασίνι και ο Τολιάτι προσεγγίζουν τη «µαξιµαλιστική» ηγεσία. Ο Γκράµσι µένει αποµονωµένος στο εσωτερικό της οµάδας των
«ορντινοβικών» µετά την αποµάκρυνση των «αποχικών».

Νοέµβριος
Οι υποστηρικτές της ίδρυσης Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην Ιταλία συγκαλούν πανεθνικό συνέδριο της Κοµµουνιστικής Φράξιας του PSI, στην Ίµολα.

Σεπτέµβριος
Η FIOM (το συνδικάτο των µεταλλεργατών) διεκδικεί αυξήσεις µισθών µε βάση το
κόστος ζωής. Οι βιοµήχανοι απορρίπτουν την αύξηση µε στόχο να προκαλέσουν την
απεργία. Οι εργάτες ξεκινούν λευκή απεργία. Το εργοστάσιο Romeo απαντά µε λοκάουτ. Η FIOM, από τη µεριά της, ανταπαντά µε καταλήψεις εργοστασίων, οι οποίες
εξαπλώνονται σε όλες τις βιοµηχανίες του Τορίνο. Η CGL αντιτίθεται στην απεργία.
Το PSI δεν επιθυµεί να ηγηθεί µιας επαναστατικής απεργίας που έρχεται σε αντίθεση
µε τα συνδικάτα. Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Τζιολίτι αντιτίθεται στην αποστολή
στρατευµάτων και προτείνει µισθολογική διαπραγµάτευση και ένα σχέδιο εργατικού
ελέγχου. Εγκαινιάζεται η υποστήριξη των βιοµηχάνων προς το φασιστικό κίνηµα.

6

Ονοµασία που προέρχεται από τα αρχικά του Κοµµουνιστικού Εργατικού Κόµµατος Γερµανίας
(KAPD) που ιδρύθηκε το 1920 ύστερα από τη διαγραφή της αριστερής πτέρυγας από την ηγεσία του
Γερµανικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος. (Σ.τ.Μ.)

Οκτώβριος
Συγκέντρωση των «αποχικών», των «ορντινοβικών» και των «µαξιµαλιστών» της
Αριστεράς που εγκρίνει ένα µανιφέστο-πρόγραµµα το οποίο αποφασίζει την αλλαγή
της ονοµασίας του κόµµατος, τη διαγραφή των ρεφορµιστών, όπως τον Τουράτι, τη
διάσπαση και την ίδρυση Κοµµουνιστικού Κόµµατος στο προσεχές συνέδριο του PSI,
σε περίπτωση που µείνουν στη µειοψηφία. Συγκροτείται µια Προσωρινή Επιτροπή
της Κοµµουνιστικής Φράξιας η οποία αποτελείται από τον Μπορντίγκα (εκ µέρους
των «αποχικών»), τον Γκράµσι και τον Τερασίνι (εκ µέρους των διαφόρων οµάδων
των «ορντινοβικών»), τον Μποµπάτσι και τον Μισιάνο (εκ µέρους των «µαξιµαλιστών» της Αριστεράς), τον Ρεπόσι και τον Φορτικιάρι (εκ µέρους της µιλανέζικης
Αριστεράς).

Νοέµβριος
Στην κοµµατική οργάνωση του Τορίνο συγχωνεύονται «αποχικοί» (Παρόντι, Μποέρο), κοµµουνιστές εκλογιστές (Τολιάτι, Τάσκα, Τερασίνι) και η οµάδα «Κοµµουνιστική ∆ιαπαιδαγώγηση» (Γκράµσι, Μπιάνκο). Οι υποστηρικτές τής δηµιουργίας
κοµµουνιστικού κόµµατος στην Ιταλία πραγµατοποιούν πανεθνικό συνέδριο της
Κοµµουνιστικής Φράξιας του PSI στην Ίµολα. Συµµετέχουν «αποχικοί», οι δύο «ορντινοβικές» οµάδες, «µαξιµαλιστές» της Αριστεράς και η Σοσιαλιστική Νεολαία.
Προετοιµάζεται µια απόφαση για τη δηµιουργία κοµµουνιστικού κόµµατος στο προσεχές συνέδριο του PSI. Οι «ορντινοβικοί» εγκαταλείπουν τις συµβουλιακές τους θέσεις.

1921

Ιανουάριος
17ο Συνέδριο του PSI στο Λιβόρνο, σχίσµα των κοµµουνιστών. Ο Μπορντίγκα πρωταγωνιστεί στην ίδρυση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ιταλίας (ο Γκράµσι δεν παίρ-

νει τον λόγο καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου και ο Μπορντίγκα τον υπερασπίζεται απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται για την παλιά του θέση υπέρ συµµετοχής της
Ιταλίας στον πόλεµο, ενώ ο Τολιάτι δεν κατορθώνει ούτε να εκλεγεί στην Κεντρική
Επιτροπή). Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Μπορντίγκα, τον Φορτικιάρι, τον Ρεπόσι, τον Τερασίνι και τον Γκριέκο. Το PSI επικυρώνει την προσχώρησή
του στην 3η ∆ιεθνή. Ο αριθµός των κοµµουνιστών αγωνιστών µετά τη διάσπαση ανέρχεται στις 100.000, εκ των οποίων οι 58.000 είναι υποστηρικτές της κοµµουνιστικής απόφασης του Λιβόρνο και οι 42.000 προέρχονται από τη Σοσιαλιστική Νεολαία,
που προσχωρεί µαζικά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ιταλίας (PCI).
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα δηµιουργήθηκε πάρα πολύ αργά: το 1919 υπήρχε επαναστατική κατάσταση, αλλά δεν υπήρχε επαναστατικό κόµµα, ενώ το 1921 υπήρχε το κόµµα
αλλά η επαναστατική κατάσταση είχε πλέον παρέλθει.

Φεβρουάριος – Μάρτιος
Συνέδριο της CGL. Τακτική της συνδικαλιστικής ενότητας µε τους κοµµουνιστές. Η
κοµµουνιστική πρόταση παίρνει µισό εκατοµµύριο ψήφους έναντι ενός εκατοµµυρίου
υπέρ των σοσιαλιστών. Επαναστατικές ταραχές στην κοιλάδα του Ρουρ στη Γερµανία.

Απρίλιος – Ιούνιος
Αυθόρµητη εργατική αντίσταση στις επιθέσεις των φασιστών. Εµφάνιση των λεγόµενων Arditi dei Popolo, που συγκεντρώνουν πρώην ρεπουµπλικάνους στρατιώτες, σοσιαλιστές, κοµµουνιστές και αναρχικούς και τα οποία οργανώνονται στρατιωτικά για
να αντιµετωπίσουν τα φασιστικά αποσπάσµατα.
∆ηµοσιεύεται το άρθρο του Μπορντίγκα (15 Απριλίου), «Κόµµα και τάξη»:
«∆εν µπορούµε ούτε καν να µιλάµε για τάξη, όταν δεν υπάρχει µια µειοψηφία αυτής
της τάξης που τείνει να οργανωθεί σε πολιτικό κόµµα». Για τον Μπορντίγκα η τάξη
δεν είναι ένα σύνολο ατόµων µε οµοιογενείς κοινωνικές συνθήκες, αλλά ένα συλλο-

γικό κίνηµα που βαδίζει προς την επίτευξη ιστορικών αντικειµενικών σκοπών. Η υπεράσπιση των ιστορικών συµφερόντων της εργατικής τάξης µπορεί να είναι κληρονοµία
µονάχα µιας µειοψηφίας, που είναι οργανωµένη σε κόµµα.

Μάιος
Στις εκλογές το PSI εκλέγει 123 βουλευτές και το PCI 15.
∆ηµοσιεύεται το άρθρο του Μπορντίγκα «Κόµµα και ταξική δράση» (31):
«∆εν µπορεί κανείς να δηµιουργήσει ούτε κόµµατα ούτε επαναστάσεις. Μπορεί κανείς να καθοδηγήσει τα κόµµατα και τις επαναστάσεις, συνενώνοντας ολόκληρη τη
χρήσιµη διεθνή επαναστατική πείρα για να εξασφαλίσει τις µέγιστες δυνατές πιθανότητες νίκης του προλεταριάτου στη µάχη που είναι η αναπόφευκτη έκβαση της ιστορικής εποχής στην οποία ζούµε». Το Κόµµα δεν µπορεί «να προκαλέσει επαναστατικές καταστάσεις δίνοντας µια διαταγή για επίθεση. Αυτό ισοδυναµεί µε τον ισχυρισµό ότι οι ιστορικές καταστάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν από τη βούληση του
κόµµατος». Σύµφωνα µε τον Μπορντίγκα το κόµµα δεν µετρά την αποτελεσµατικότητά του από τον αριθµό των αγωνιστών του αλλά από το πρόγραµµα και την πειθαρχία του.
Πρόγραµµα, Κόµµα και Tάξη, κατά τον Μπορντίγκα:
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής το προλεταριάτο είναι η µόνη επαναστατική
τάξη. Λόγω των συνθηκών ζωής της ενσαρκώνει την κοµµουνιστική κοινωνία µέσα
στους κόλπους της καπιταλιστικής κοινωνίας. Πώς πραγµατοποιείται το διαλεκτικό
πέρασµα της τάξης καθεαυτής -ως θύµα της εκµετάλλευσης του κεφαλαίου και όντας
υποχρεωµένη να ζει σε µια αξιοθρήνητη µιζέρια φυσική και διανοητική- σε τάξη για
τον εαυτό της, η οποία µετασχηµατίζει τον κόσµο µε τρόπο επαναστατικό; Η απάντηση δίδεται µε την οργάνωση του προλεταριάτου σε τάξη και, κατά συνέπεια, σε
πολιτικό κόµµα. Το προλεταριάτο είναι επαναστατικό ή δεν είναι τίποτα. Από κοινωνιολογικής και στατιστικής απόψεως, η εργατική τάξη είναι ένα συνονθύλευµα ατόµων που υπόκεινται στις κοινωνικές σχέσεις της καπιταλιστικής παραγωγής. Όταν το
προλεταριάτο οργανώνεται σε τάξη και στοχεύει στην επίτευξη των ιστορικών αντικειµενικών του στόχων έχουµε να κάνουµε µε µια διαλεκτική άποψη για την τάξη, η

οποία µετασχηµατίζεται και µετασχηµατίζει τις κοινωνικές σχέσεις της παραγωγής,
αρνούµενη ως τάξη τις οικονοµικές κατηγορίες του κεφαλαίου: αξία, µισθός, υπεραξία...
Η θεµελιώδης λειτουργία του κόµµατος είναι το ότι αυτό ενσαρκώνει και υπερασπίζεται το κοµµουνιστικό πρόγραµµα. Το Κόµµα είναι µια διαµεσολάβηση, ένα όργανο
της τάξης. Η τάξη κατά τη διάρκεια της επανάστασης συγκροτείται σε κόµµα. Το
προλεταριάτο διαµέσου του κόµµατος επιβεβαιώνει το επαναστατικό του είναι. Υπάρχει µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο προλεταριάτο και στο κόµµα.
Το κόµµα δεν δηµιουργείται µέσα σε µια δυσµενή ή αντεπαναστατική περίοδο. Αναδύεται µέσα από τους κόλπους της τάξης σε µια περίοδο ριζοσπαστικοποίησης της
πάλης των τάξεων, όταν επιβάλλεται η υπέρβαση των άµεσων και οικονοµικών στόχων της τάξης και όταν αυτή στοχεύει στην επίτευξη των ιστορικών στόχων και στην
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας.
Το κοµµουνιστικό πρόγραµµα είναι ξεκάθαρα οροθετηµένο στο έργο του Μαρξ, που
δεν είναι µονάχα µια επιστηµονική ανάλυση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,
αλλά επίσης και µια σταθερή έκκληση για την υπερνίκηση αυτού του τρόπου παραγωγής καθώς επίσης και µια προδιαγραφή των χαρακτηριστικών του κοµµουνισµού.
Το κοµµουνιστικό πρόγραµµα ορίζεται ως η πρακτική υλοποίηση της µαρξιστικής
θεωρίας. Σε µια δυσµενή περίοδο οι µαρξιστές πρέπει να υπερασπίζονται και να αποκαθιστούν το κοµµουνιστικό πρόγραµµα, που γίνεται στόχος επίθεσης και αντικείµενο αναθεώρησης από διάφορες σοσιαλδηµοκρατικές και αναθεωρητικές τάσεις.

Ιούνιος – Ιούλιος
Θεαµατική αλλαγή της τακτικής της Κοµιντέρν.
Τρίτο Συνέδριο της Κ∆. ∆ιαπιστώνεται η επαναστατική άµπωτη σε παγκόσµια κλίµακα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποτίµηση της «∆ράσης του Μαρτίου» στον Ρουρ.
∆ύο τακτικές έρχονται αντιµέτωπες: η πρώτη, που παρουσιάζει ο Ταλχάιµερ και ο
Μπέλα Κουν, υποστηρίζει την επαναστατική επίθεση των κοµµουνιστών. Η δεύτερη,
του Ράντεκ, µε τη σύµφωνη γνώµη του Λένιν, υποστηρίζει την πρόταση του «ενιαίου

µετώπου» προς τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα και συνδικάτα για να κερδίσουν οι
κοµµουνιστές την πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Η διαφορά τακτικής έγκειται στη
επιλογή µεταξύ του σχηµατισµού µειοψηφικών επαναστατών κοµµάτων ή κοµµάτων
µαζών. Στο συνέδριο ο Λένιν γελοιοποιεί τη θέση που υποστηρίζει ο Τερασίνι αλλά
και η αριστερή πτέρυγα της ∆ιεθνούς, που τάσσεται υπέρ της «επιθετικής» τακτικής.
Το PCI εφαρµόζει αυτή την τακτική µονάχα σε επίπεδο συνδικαλιστικού και όχι πολιτικού µετώπου. Πώς θα µπορούσε να υποστηριχθεί η τακτική του «ενιαίου µετώπου» µε το PSI µετά το σχίσµα του Λιβόρνο; Για τους Ιταλούς κοµµουνιστές το σχίσµα του Λιβόρνο θεωρείται οριστικό και αµετάκλητο.

Ιούλιος
Καθηµερινή µαζική βία των φασιστικών οµάδων. Ο σοσιαλιστής βουλευτής Ματεότι
λανσάρει το πασιφιστικό σύνθηµα της µη αντίστασης στη φασιστική βία.

Αύγουστος
Υπογραφή συµφώνου ειρήνευσης ανάµεσα στους σοσιαλιστές, τη CGL και τους φασίστες (3). Οι κοµµουνιστές απορρίπτουν τη συµφωνία όπως και επίσης και την προσχώρηση του PCI στα Arditi del Popolo. Εγκαινιάζεται η διαφωνία µεταξύ του PCI
και της Κοµιντέρν αναφορικά µε την αρνητική στάση του Μπορντίγκα απέναντι στη
σύναψη µιας εθνικής συµφωνίας µε τα άλλα κόµµατα για την προσχώρηση στα Arditi
del Popolo ως ενιαία αντιφασιστική στρατιωτική οργάνωση που βρίσκεται έξω από
τον έλεγχο του Kόµµατος.

Νοέµβριος
Το PSI αποχωρεί από την Κ∆.
Το Τρίτο Πανεθνικό Συνέδριο των Φασιστών (7-10), που συνέρχεται στη Ρώµη, αποφασίζει τη µετατροπή του φασιστικού κινήµατος σε κόµµα. Οι 30.000 φασίστες που
είναι συγκεντρωµένοι στη Ρώµη προκαλούν σοβαρές ταραχές, µε αποτέλεσµα πέντε

νεκρούς και 200 τραυµατίες. Στη δολοφονία ενός σιδηροδροµικού (9) ο λαός της Ρώµης απαντά µε γενική απεργία που δεν σταµατά παρά µε την ολοκλήρωση του φασιστικού συνεδρίου (14).

1922

Φεβρουάριος
Από τα τέλη του 1920 οι εργάτες βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια διπλή επίθεση: φασιστική και εργοδοτική. Από τη µια µεριά, η καθηµερινή βία των φασιστικών αποσπασµάτων κατά των εργατικών οργανώσεων: συνδικάτων, «Σπιτιών του Λαού»,
κόκκινων δηµαρχείων, Εργατικών Κέντρων ή ακόµα και επιθέσεις κατά εργατικών
ηγετών. Από την άλλη, η εργοδοτική επίθεση: κατάργηση της τιµής διατίµησης του
ψωµιού, µισθολογικές µειώσεις, αύξηση της ανεργίας, διάλυση των συνδικαλιστικών
αντιπροσωπειών στα εργοστάσια.
Οι κοµµουνιστές υποστηρίζουν τη συγκρότηση ενός ενιαίου συνδικαλιστικού µετώπου, προωθώντας την τακτική της Κοµιντέρν, αν και απορρίπτουν την τακτική του
ενιαίου πολιτικού µετώπου. Έτσι δηµιουργήθηκε η «Συµµαχία της Εργασίας» (20), η
οποία δεν ήταν παρά ένα ενιαίο συνδικαλιστικό µέτωπο.
Ο Μπορντίγκα δηµοσιεύσει το άρθρο «Η δηµοκρατική αρχή» (28): «Η ελευθερία και
η πολιτική ισότητα, οι οποίες, σύµφωνα µε τη θεωρία του φιλελευθερισµού, εκφράζονται µε το εκλογικό δικαίωµα, δεν έχουν κανένα νόηµα, παρά µόνο σε µια βάση
που αποκλείει την ανισότητα ως προς τους βασικές οικονοµικές συνθήκες». Για τον
Μπορντίγκα η διαίρεση της κοινωνίας σε ανταγωνιζόµενες τάξεις µε αντιτιθέµενα
οικονοµικά συµφέροντα µετατρέπει το κράτος κατ' ανάγκην σε υπερασπιστή των
συµφερόντων της κυρίαρχης τάξης. Η δηµοκρατική αρχή µετατρέπεται σε έναν δηµοκρατικό µηχανισµό που τίθεται στην υπηρεσία των απαιτήσεων ενός κράτους που
ασκεί τη µειοψηφική δικτατορία της κυρίαρχης τάξης, ανεξάρτητα από το γεγονός
του τι κάθε φορά ψηφίζεται ή δεν ψηφίζεται ή από το ποιος εκλέγεται.

Φεβρουάριος – Μάρτιος
Πρώτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆, η συζήτηση
επικεντρώνεται στην έγκριση της τακτικής του «ενιαίου µετώπου». Αντίθεση των Ιταλών εκπροσώπων (Τερασίνι, Ροµπέρτο, Αµπρότζι), που λαµβάνουν την υποστήριξη
της γαλλικής και της ισπανικής αντιπροσωπείας. Γίνεται αποδεκτή η σύγκληση µιας
κοινής συνάντησης των τριών ∆ιεθνών.

Μάρτιος
2ο Συνέδριο PCI. Έγκριση των «Θέσεων της Ρώµης». Αυτές οι «Θέσεις» καθορίζουν
τη στάση του PCI απέναντι στην τακτική του «ενιαίου µετώπου» που υποστηρίζεται
από την Κ∆. Μετωπική αντίθεση των εκπροσώπων της Κ∆ στην έγκριση αυτών των
θέσεων. Σύµφωνα µε τις «Θέσεις της Ρώµης», η τακτική έχει ορισµένα όρια, τα οποία
τίθενται από το κοµµουνιστικό πρόγραµµα, τα οποία, εάν ξεπεραστούν, µεταβάλλουν
την ίδια τη φύση και τη λειτουργία του κοµουνιστικού κόµµατος. Η ηγεσία του PCI
εξετάζει το κατά πόσο είναι σκόπιµο να παραιτηθεί. Ο αριθµός των µελών του Κόµµατος έχει πέσει στις 43.000 εξαιτίας των αγωνιστικών απαιτήσεων και της φασιστικής καταστολής.

Απρίλιος
Ο Μπορντίγκα συµµετέχει στο συνέδριο των τριών ∆ιεθνών (∆εύτερης, Τρίτης, 2 ½),
που συνέρχεται στο Βερολίνο (2-5) και καταλήγει σε παταγώδη αποτυχία. Συνάντηση
για τα ιταλικά ζητήµατα µεταξύ Μπορντίγκα, Σιλόνε, Ράντεκ και Μπουχάριν, η οποία
καταλήγει σε έντονη διαφωνία, εξαιτίας του εύρους των διαφορών ανάµεσα στο PCI
και την Κ∆.
Υπογραφή της Συνθήκης του Ραπάλο, µεταξύ της µπολσεβίκικης και της γερµανικής
κυβέρνησης (16). Η Συνθήκη καθιερώνει το ρωσικό κράτος ως µια µεγάλη δύναµη
και σηµατοδοτεί την επιστροφή στις κλασικές µεθόδους της µυστικής διπλωµατίας
και της συµµαχίας µε καπιταλιστικές δυνάµεις. Το Ραπάλο αποτελεί έκφραση των
υπαρκτών αντιφάσεων µεταξύ της αποτυχίας της παγκόσµιας επανάστασης και της

βαθµιαίας ενίσχυσης του σοβιετικού κράτους. Αντίφαση µεταξύ των συµφερόντων
της παγκόσµιας επανάστασης και των συµφερόντων της εξωτερικής πολιτικής του
ρωσικού κράτους. Η Κοµιντέρν µετατρέπεται σε όργανο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Ιούνιος
Ο Μπορντίγκα εκπροσωπεί την Κ∆ στο συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας (PCF) στη Μασσαλία. ∆εύτερη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆. Η ιταλική αντιπροσωπεία αποτελείται από τον Μπορντίγκα, τον Αµπρότζι, τον Γκράµσι
και τον Γκρατσιάντεϊ. Τελεσίγραφο του Ζηνόβιεφ προς το PCI για την προώθηση του
συνθήµατος της «εργατικής κυβέρνησης» ως πλατφόρµα της πάλης κατά του φασισµού.

Ιούνιος-Ιούλιος
Μεγάλη φασιστική επίθεση. Τα φασιστικά αποσπάσµατα καταλαµβάνουν πόλεις,
όπως την Μπολόνια και τη Φεράρα. Οι φασιστικές εκστρατείες επεκτείνονται στο
Λάτσιο, στη Μάρκας, στην Εµίλια-Ροµάνα, στο Βένετο και την Τοσκάνη. Η γεωγραφική κινητικότητα των φασιστικών αποσπασµάτων συµβάλει πάρα πολύ στην επιτυχία τους. Οι ένοπλες αντιδράσεις των εργατών αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Πλήρης
ατιµωρησία της φασιστικής βίας, η οποία υποστηρίζεται από τις αστυνοµικές δυνάµεις και τον στρατό.

Αύγουστος
Νόµιµη γενική απεργία που κηρύσσουν το PSI και η CGL για την επίλυση µιας κυβερνητικής κρίσης, που γίνεται βιαστικά και µε ειδοποίηση στον Τύπο για την κήρυξή της. Κυριαρχούν η νοµιµότητα και ο πασιφισµός, και ο κύριος στόχος είναι η υπεράσπιση της δηµοκρατίας. Οι φασίστες στέλνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να
τερµατίσει την απεργία µέσα σε 48 ώρες.

Η απεργία έχει µια αρχική επιτυχία µερικού χαρακτήρα. Στις 3 Αυγούστου µετατρέπεται σε ένοπλη µάχη που κορυφώνει τον εµφύλιο πόλεµο (1921-22) των φασιστών,
που υποστηρίζονται από τον στρατό και την αστυνοµία, κατά των εργατικών µαζών.
Παρά τις ηρωικές τοπικές αντιστάσεις, όπως στην Πάρµα, απέναντι στα φασιστικά
στρατεύµατα του Ιτάλο Μπάλµπο, η απεργία καταλήγει σε σοβαρή ήττα.
Τα γεγονότα αυτά σηµατοδοτούν το τέλος κάθε σοβαρής ένοπλης αντίστασης κατά του
φασισµού.
Ο παράνοµος και ανατρεπτικός φασισµός έχει µετατραπεί πλέον σε νόµιµη δύναµη της
τάξεως.

1921-22
∆ιάφορα άρθρα του Μπορντίγκα στα οποία εκθέτει την ανάλυσή του για τον φασισµό,
την οποία µπορούµε να συνοψίσουµε στα ακόλουθα σηµεία:
1. Ο φασισµός υπερασπίζεται το δηµοκρατικό κράτος ενάντια στο επαναστατικό
προλεταριάτο που επιθυµεί να το καταστρέψει.
2. Από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο ο σεβασµός στα δηµοκρατικά δικαιώµατα και
τις δηµοκρατικές ελευθερίες, που συνιστούσαν το θεµέλιο της φιλελεύθερης ιδεολογίας, έρχονται σε αντίθεση µε την υπεράσπιση των συµφερόντων του κεφαλαίου εκ
µέρους του κράτους.
3. Αυτή η αντίθεση οδηγεί την αστική τάξη να αρνηθεί την ίδια τη φιλελεύθερη ιδεολογία της και να επαγρυπνεί για τη διατήρηση του καταπιεστικού χαρακτήρα του
κράτους, το οποίο υπερασπίζεται τα συµφέροντα της αστικής τάξης µε όλα τα µέσα,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που σηµαίνουν την κατάργηση των δηµοκρατικών
δικαιωµάτων και των δηµοκρατικών ελευθεριών.
4. Η δηµοκρατία και ο φασισµός δεν έρχονται σε αντίθεση αλλά αλληλοσυµπληρώνονται είτε κατ’ εναλλαγή είτε από κοινού.
5. Ο πολιτικός διχασµός της αστικής τάξης µπροστά στη σταθερή επαναστατική απειλή του προλεταριάτου, αφενός της φασιστικής βίας και αφετέρου της κοινοβουλευτι-

κής δηµοκρατίας, συγκλίνει σε µια κοινή στρατηγική για την υπεράσπιση των ιστορικών της ταξικών συµφερόντων.
6. Ο ρόλος της σοσιαλδηµοκρατίας είναι να αποπροσανατολίσει τους αγώνες του
προλεταριάτου από τον επαναστατικό τους στόχο και να τους θέσει στην υπεράσπιση
της αστικής δηµοκρατίας.
7. Ο φασισµός στερείται προγράµµατος. Ο ρόλος του είναι η καταστολή του προλεταριάτου, υποκαθιστώντας το κράτος, το οποίο, µ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνει να διατηρεί τη δηµοκρατική αυταπάτη µέσα στις µάζες.
8. Ο φασισµός δεν είναι προϊόν των αντιδραστικών στρωµάτων της αστικής τάξης,
ούτε µιας φεουδαλικής κοινωνίας, αλλά, απεναντίας, αποτελεί προϊόν του αναπτυγµένου βιοµηχανικού καπιταλισµού, ο οποίος, µπροστά στην επαναστατική απειλή,
περνάει στην αντεπίθεση.
9. Ο αντιφασισµός είναι η σοβαρότερη συνέπεια του φασισµού. Υποκαθιστά την επαναστατική εναλλακτική λύση «καπιταλισµός ή κοµµουνισµός» µε την -πάντοτε αστικήεπιλογή «δηµοκρατία ή φασισµός».
10. Ο Μπορντίγκα υποστηρίζει ότι υπάρχει µια ουσιαστική συνέχεια µεταξύ δηµοκρατίας και φασισµού, κατά τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο υπήρχε µια βασική συνέχεια
ανάµεσα στον φιλελευθερισµό και τη δηµοκρατία. Οι µέθοδοι της σοσιαλδηµοκρατίας και του φασισµού αντί να εναλλάσσονται στην κυβέρνηση τείνουν να συγχωνεύονται.

Σεπτέµβριος
Άµεση συνέπεια της αποτυχίας της γενικής απεργίας είναι η πτώση του αριθµού των
µελών του PCI στις 24.000. Στα εργοστάσια είναι συχνές οι µαζικές απολύσεις κοµµουνιστών. Μπροστά στην καταστολή και στην έλλειψη εργασίας, εξαιτίας των µαύρων λιστών, χιλιάδες είναι οι κοµµουνιστές που τους επόµενους µήνες αναγκάζονται
να µεταναστεύσουν στη Γαλλία και στο Βέλγιο για πολιτικο-οικονοµικούς λόγους.

Οκτώβριος
Πορεία του Μουσολίνι προς τη Ρώµη (28). Ο πρόεδρος της κυβέρνησης Φάκτα συµβουλεύει τον βασιλιά να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να
κινητοποιήσει τον στρατό. Μπροστά στην άρνηση του βασιλιά παραιτείται. Η πορεία
προς τη Ρώµη µετατρέπεται σε περίπατο. Ο βασιλιάς διορίζει τον Μουσολίνι νέο
πρόεδρο της κυβέρνησης. Οι φασίστες ανεβαίνουν στην εξουσία χωρίς να πέσει ούτε
ένας πυροβολισµός, µε καθαρά συνταγµατικά µέσα.
Ο Σεράτι διαγράφει τους ρεφορµιστές από το PSI. Αυτοί, υπό την ηγεσία του Ματεότι, του Τουράτι και του Τρεβές, ιδρύουν το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόµµα (PSU). Ύστερα από αυτό το σχίσµα το PSI αριθµεί µόνο 25.000 µέλη. Το PSI αποφασίζει να
στείλει αντιπροσωπεία στο 4o Συνέδριο της Κ∆.

Νοέµβριος
Ο Γερµανός πρέσβης φθάνει στη Μόσχα. Τέταρτο Συνέδριο της Κ∆ (5 Νοεµβρίου –
5 ∆εκεµβρίου). Η Κοµιντέρν επιµένει στην τακτική του «ενιαίου µετώπου» και στο
σύνθηµα της «εργατικής κυβέρνησης». Απαιτεί την ενοποίηση σοσιαλιστών και κοµµουνιστών στην Ιταλία. Το PCI είναι εντελώς αντίθετο. Η ηγεσία του PCI δηλώνει
παραίτηση (8). Ο Μπορντίγκα κάνει λόγο για τον κίνδυνο του αναθεωρητισµού µέσα
στην Κ∆. Η διαµάχη πλησιάζει µέχρι το σηµείο της ρήξης µεταξύ της πλειοψηφίας
του PCI µε την Κ∆. Στις 24 Νοεµβρίου η αντίσταση της πλειοψηφίας του PCI βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια επιστολή της Κεντρικής Επιτροπής του ρωσικού ΚΚ υπογεγραµµένη από τον Λένιν, τον Τρότσκι, τον Ράντεκ, τον Ζηνόβιεφ και τον
Μπουχάριν- η οποία ανακοινώνει την οµόφωνη απόφαση της επιτροπής που ορίστηκε
από το διεθνές συνέδριο και η οποία είναι η άµεση ενοποίηση του PCI µε το PSI. Η
ηγεσία του PCI, η οποία θεωρεί το σχίσµα του Λιβόρνο αµετάκλητο, αρνείται να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις απόψεις της για λόγους πειθαρχίας και δεσµεύεται να µην
ταχθεί εναντίον της ενοποίησης, ούτε να την σαµποτάρει. Όµως, από εδώ και στο εξής θεωρείται παραιτηθείσα. Ο Μπορντίγκα προτείνει να δοθεί η ηγεσία του Κόµµατος στη δεξιά πτέρυγα, ενώ ο Γκράµσι είναι υποστηρικτής της σκλήρυνσης των διαπραγµατεύσεων έως ότου η ενοποίηση να καταστεί µη πραγµατοποιήσιµη.

∆εκέµβριος
Ο Μουσολίνι δίνει προσωπικά εντολή για τη σύλληψη των Ιταλών αντιπροσώπων
στο 4ο Συνέδριο της Κ∆, εκτός από αυτούς που απολαµβάνουν βουλευτική ασυλία.
Επίθεση στα γραφεία και στα τυπογραφία των κοµµουνιστών και παρεµπόδιση η κυκλοφορία του Τύπου τους.

1923

Φεβρουάριος
Σύλληψη του Μπορντίγκα (3). Ακολουθεί µια µεγάλη φουρνιά κοµµουνιστών αγωνιστών. Ο Τολιάτι και ο Τερασίνι τον αντικαθιστούν στην ηγεσία του Κόµµατος.

Μάρτιος
Σύλληψη του Σεράτι (1), ηγέτη του PSI και υποστηρικτή της ενοποίησης µε τους
κοµµουνιστές. Με τη σύλληψη του Σεράτι ο έλεγχος του Avanti περνά στα χέρια του
αντιπάλου της ενοποίησης µε τους κοµµουνιστές, Νένι. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα ο Ζηνόβιεφ διατάσσει αλλαγή τακτικής: αποποιείται την ενοποίηση και δίνει το
σύνθηµα της δηµιουργίας ενός πολιτικού µπλοκ µεταξύ των δύο κοµµάτων. Σκοπεύει
έτσι να εµποδίσει την αποχώρηση του PSI, όπως συµφωνήθηκε στο 4ο Συνέδριο σε
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ενοποίηση. O Γκριέκο, αγανακτισµένος από τη
αθέτηση των συµφωνιών του 4ου Συνεδρίου, γράφει µια επιστολή (14) στην οποία
παρουσιάζει την παραίτηση της ηγεσίας του PCI, η οποία αγνοείται από την Κοµιντέρν. Σύλληψη του Γκριέκο (31).

Απρίλιος-Μάιος

Ο Τερασίνι διορίζει νέα µέλη στην ηγεσία για να αντικαταστήσει τους συλληφθέντες:
Τολιάτι, Τάσκα, Σκοτσιµάρο, Ραβέρα, Γκρατσιάντεϊ.
Αλληλογραφία µεταξύ Γκράµσι, Τολιάτι και Τερασίνι µε σκοπό τη δηµιουργία µιας
νέας ηγετικής οµάδας (της πτέρυγας του Κέντρου) στο PCI που θα αντικαταστήσει
την ηγεσία (της πτέρυγας της Αριστεράς) του Μπορντίγκα και θα εµποδίσει την πρόσβαση σε αυτήν (της πτέρυγας της ∆εξιάς) του Τάσκα.
Το Κόµµα βρίσκεται σε κρίσιµη κατάσταση, αριθµεί 5.000 µε 6.000 ενεργούς αγωνιστές, δρα στην παρανοµία και η συντριπτική πλειοψηφία των µελών του (γύρω στις
100.000) βρίσκεται στην εξορία ή στη φυλακή.
Τα συνδικάτα χάνουν από 60% έως 80% των µελών τους. Το PSI, το οποίο δεν είναι
προετοιµασµένο για να περάσει στην παρανοµία, είναι πρακτικά ανενεργό. Οι µισθολογικές µειώσεις κυµαίνονται από 20-50%. Οι άνεργοι ανέρχονται σε µισό εκατοµµύριο.

Ιούνιος
Τρίτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆. Η Κοµιντέρν
κατηγορεί τους

Ιταλούς κοµµουνιστές (ο Ζηνόβιεφ κατηγορεί προσωπικά τον

Γκράµσι) ότι σαµποτάρουν την ενοποίηση µε τους σοσιαλιστές. Θεωρεί υπεύθυνο το
PCI για την κατάληψη της εξουσίας από τους φασίστες. ∆εν κάνει δεκτή την παραίτηση της ηγεσίας του ιταλικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος, αλλά διορίζει µια νέα µικτή ηγετική οµάδα, που αποτελείται από τρία µέλη της πλειοψηφίας (Φορτικιάρι, Τολιάτι, Σκοτσιµάρο) και δύο της µειοψηφίας (Τάσκα, Βότα). Κάνει δεκτό το PSI ως
συµπαθών κόµµα. Ασκεί κριτική στον Μπορντίγκα και τον κατηγορεί για απειθαρχία,
ενώ, ταυτόχρονα, του προτείνει την αντιπροεδρία της Κ∆.

Ιούλιος – Σεπτέµβριος
Συζήτηση στο εσωτερικό της πλειοψηφίας. Ο Γκράµσι συγκροτεί µια νέα ηγετική
οµάδα του Κέντρου. Ο Μπορντίγκα συντάσσει ένα µανιφέστο που δεν θα δηµοσιευ-

θεί, εξαιτίας της ρήξης της παλιάς πλειοψηφίας σε Αριστερά (Μπορντίγκα, Φορτικιάρι, Ρεπόσι) και στη νέα οµάδα του Κέντρου (Γκράµσι, Τολιάτι, Τερασίνι, Σκοτσιµάρο, Λεονέτι).
Ο Γκράµσι είναι ο πρώτος που αρνείται να υπογράψει το µανιφέστο και προτρέπει
και τα άλλα µέλη του Κέντρου να κάνουν το ίδιο.

Οκτώβριος
∆ίκη κατά των κοµµουνιστών που συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο. Υπόµνηµα υπεράσπισης των κοµµουνιστών από τον Μπορντίγκα, που καταρρίπτει τις κατηγορίες
περί συνωµοσίας, για τις οποίες δικάζονται οι κοµµουνιστές, για να τις στρέψει εναντίον των φασιστών.
Γενική απαλλαγή των κατηγορουµένων και απελευθέρωση του Μπορντίγκα (26).
Παρά την έκπληξη της δικαστικής απόφασης, οξύνεται η αστυνοµική καταστολή κατά των κοµµουνιστών.

1924

Ιανουάριος
Θάνατος του Λένιν. Ο Μπορντίγκα ιδρύει την επιθεώρηση Prometeo. Σε αυτή την
επιθεώρηση συνεργάζονται ο Γκριέκο, ο Λεονέτι, ο Τζιρόνε, ο Μαστροπάολο και ο
Πολάνο, και δηµοσιεύονται άρθρα του Ζηνόβιεφ, του Μανουίλσκι και του Στάλιν.

Φεβρουάριος
Ο Μπορντίγκα αρνείται να κατέλθει υποψήφιος στις εκλογές. Η αντιπροσωπεία της
Κ∆ (Χούµπερτ, Ντροτς) χαρακτηρίζει την άρνησή του ως πράξη απειθαρχίας και την
θεωρεί ως αντιπολίτευση της πτέρυγας της άκρας Αριστεράς µέσα στο PCI. Άρθρο

του Μπορντίγκα κατά της εκλογικής αποχής ορισµένων κοµµουνιστών αγωνιστών.
Έξοχη παρέµβαση του Μπορντίγκα στην εκλογική καµπάνια στη Νάπολη.
∆ιάλεξη του Μπορντίγκα («Ο Λένιν στον δρόµο για την επανάσταση») (24) στο
«Σπίτι του Λαού», στη Ρώµη, στη µνήµη του Λένιν, ο οποίος έχει πεθάνει ένα µήνα
πριν. Σε αυτή τη διάλεξη ο Μπορντίγκα οριοθετεί τη σχέση του µε τον Λένιν: πλήρης
προγραµµατική ταύτιση, ασυµφωνία σε ζητήµατα τακτικής. Ο Μπορντίγκα εκφράζει,
επιπλέον, την αναγκαιότητα και διεκδικεί το δικαίωµα της συζήτησης των ζητηµάτων
τακτικής και δεν αποδέχεται τη µετατροπή της σκέψης του Λένιν σε δόγµα, δηλαδή
του «λενινισµού».

Απρίλιος
Στις εκλογές (6) τα ψηφοδέλτια των φασιστών και των συµµάχων τους φιλελευθέρων
λαµβάνουν το 65% των ψηφισάντων και 374 έδρες. Το κοινοβούλιο µετατρέπεται σε
νόµιµο πειθήνιο όργανο στα χέρια του Μουσολίνι. Η δηµοκρατία δεν είναι εµπόδιο
αλλά εφαλτήριο για την άνοδο του φασισµού.

Μάιος
Παράνοµο συνέδριο του PCI στο Κόµο. Η Αριστερά του Κόµµατος παίρνει την πλειοψηφία. Υπάρχουν τρεις φράξιες: ∆εξιά (Τάσκα), Κέντρο (Γκράµσι), Αριστερά
(Μπορντίγκα).

Ιούνιος
5ο Συνέδριο της Κ∆ (17 Ιουνίου-8 Ιουλίου). Ο Μπορντίγκα ασκεί κριτική στην
«µπολσεβικοποίηση» των κοµµουνιστικών κοµµάτων και στο σύνθηµα της «εργατικής κυβέρνησης». Η Κ∆ αποδέχεται, τελικά, την παραίτηση της παλιάς ηγεσίας του
PCI, δηλ. του Μπορντίγκα, του Φορτικιάρι, του Ρεπόσι και του Γκριέκο. Ο Ζηνόβιεφ
προσφέρει στον Μπορντίγκα την αντιπροεδρία της Κ∆, µε πρόθεση να τον αποµακρύνει από την Ιταλία. Η αποτυχία της εξέγερσης του Οκτωβρίου στη Γερµανία προ-

καλεί µια νέα στροφή στην τακτική της Κ∆, αυτή τη φορά προς τα αριστερά. Απαγωγή και δολοφονία του σοσιαλιστή βουλευτή Ματεότι. Η αντιπολίτευση στον Μουσολίνι αποχωρεί από το κοινοβούλιο για να δηµιουργήσει το Aventino, µε σκοπό να αποµονώσει τους φασίστες διαµέσου της δηµιουργίας µιας δηµοκρατικής αντιφασιστικής αντιπολίτευσης.

Ιούνιος-∆εκέµβριος
Ο Μπορντίγκα ασκεί κριτική στην αντιφασιστική τακτική ή στο «ενιαίο µέτωπο»,
που εφαρµόζει ο Γκράµσι και προωθεί η Κ∆. Ο Μπορντίγκα προτείνει µια τακτική
επαναστατικού κοινοβουλευτισµού και την αποχώρηση από το Aventino. Ο Γκράµσι
ταλαντεύεται και παραµένει αναποφάσιστος ανάµεσα στην υποστήριξη προς το
Aventino και στην εγκατάλειψή του. Ο ίδιος εφαρµόζει, ταυτόχρονα, την αντιφασιστική τακτική του «ενιαίου µετώπου», τη µαζικοποίηση-«µπολσεβικοποίηση» του PCI µε
τη µαζική προσχώρηση νέων µελών µε πολύ χαµηλό πολιτικό επίπεδο αλλά µε τυφλή
αφοσίωση στα συνθήµατα της ηγεσίας του Κέντρου και στην ενοποίηση µε τους σοσιαλιστές.
Το PCI πρέπει πάση θυσία να µετατραπεί σε κόµµα µαζών: οι µαζικές εγγραφές µελών που στερούνται ικανότητας και αγωνιστικής ωριµότητας διευκολύνει την πολιτική συνεργασία µε σοσιαλδηµοκρατικά και φιλελεύθερα κόµµατα, µε δεδηλωµένο
στόχο την υπεράσπιση της δηµοκρατίας, σε πλήρη αντίθεση µε το ιδρυτικό πρόγραµµα
του Λιβόρνο και το 2ο Συνέδριο της Κ∆.

Ιούλιος
Ύστερα από το διπλό τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου το Prometeo σταµατάει την έκδοσή του
µε απόφαση της ηγεσίας του PCI. Το µέτρο εντάσσεται στο νέο πλαίσιο της «µπολσεβικοποίησης» των κοµµουνιστικών κοµµάτων. Από εδώ και στο εξής δεν γίνεται
ανεκτή η δηµοσίευση κανενός άρθρου ή η παρέµβαση στις κοµµατικές συνελεύσεις
κανενός µέλους της πτέρυγας της Αριστεράς. Όποτε αυτό συµβαίνει, συνοδεύεται
πάντα από ένα κριτικό σχολιασµό που παραποιεί, παρερµηνεύει και διαστρεβλώνει
την επιχειρηµατολογία που εκτίθεται. Μέσα στο PCI η πολιτική διαπάλη αντικαθίστα-

ται από την καταστολή, τη δυσφήµηση και την αποποµπή των µελών της πτέρυγας της
Αριστεράς.

Οκτώβριος
Στο οµοσπονδιακό συνέδριο της Νάπολης πραγµατοποιείται αντιπαράθεση µεταξύ
Μπορντίγκα και Γκράµσι, που διαρκεί πάνω από 14 ώρες.

Νοέµβριος
Άριστες οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ρωσίας και Ιταλίας. Ο Μουσολίνι είναι καλεσµένος στη σοβιετική πρεσβεία στη Ρώµη (7) για τον εορτασµό της επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης. Γεννιέται ο µύθος περί συνεργασίας φασισµούκοµµουνισµού, ο οποίος συνεισφέρει στην αποµόνωση του PCI
Παρέµβαση του κοµµουνιστική βουλευτή (της Αριστεράς) Λουίτζι Ρεπόσι (12), ο οποίος κατηγορεί τους φασίστες ως δολοφόνους του βουλευτή Ματεότι. Ο Γκράµσι
αναγνωρίζει την αποτυχία του Aventino και της τακτικής του «ενιαίου µετώπου».
Νέος εκλογικός νόµος που δίνει τα 2/3 του συνόλου των εδρών στους συνδυασµούς
που υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των ψήφων: φιλελεύθεροι, λαϊκοί και φασίστες προετοιµάζουν τον δηµοκρατικό δρόµο για τον έλεγχο του κοινοβουλίου από
τον Μουσολίνι.

1925

Ιανουάριος
Ο Μουσολίνι αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα φασιστικά εγκλήµατα (3). Τέλος του Aventino και του κοινοβουλευτισµού στην Ιταλία. Τα κόµµατα µπαίνουν σε

µια περίοδο ηµιπαρανοµίας, ανάλογα µε την κατά καιρούς ανοχή του φασιστικού καθεστώτος.
Ο Τρότσκι παραιτείται από τη θέση του προέδρου του Επαναστατικού Στρατιωτικού
Συµβουλίου.

Φεβρουάριος
Η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει µια απόφαση που καταδικάζει την αντιπολίτευση του
Τρότσκι µέσα στο ρωσικό κόµµα (6).
Ο Μπορντίγκα στέλνει ένα άρθρο µε τίτλο «Το ζήτηµα Τρότσκι» (8), η δηµοσίευση
του οποίου απορρίπτεται από την L' Unita, την οποία κατέχει η γκραµσιανή ηγεσία
του PCI.

Μάρτιος
∆ιάλεξη του Μπορντίγκα στο Μιλάνο (22). Μαζική εκδήλωση συµπάθειας από την
κοµµουνιστική οµοσπονδία του Μιλάνο προς τον Μπορντίγκα και της πτέρυγας της
Αριστεράς, που οργανώνεται από τον Φορτικιάρι.

Μάρτιος-Απρίλιος
Πέµπτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆ (21 Μαρτίου –
5 Απριλίου). Ο Μπορντίγκα δεν παρίσταται στη Μόσχα. Νέα τακτική ταλάντευση της
Κ∆. Τώρα ο Ζηνόβιεφ δίνει µια δεξιά ερµηνεία στην τακτική του «ενιαίου µετώπου»
(έναντι της αριστερής ερµηνείας που έδωσε το 5ο Συνέδριο της Κ∆). Η θεωρία του
«σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα» είναι η ρωσική απάντηση στη διεθνή αποµόνωση
της επανάστασης. ∆ιεθνοποιείται η πάλη κατά του τροτσκισµού. Ο Σκοτσιµάρο ταυτίζει τον τροτσκισµό µε τον µπορντιγκισµό, θεωρώντας ως πράξη κατηγορίας το αδηµοσίευτο άρθρο του Μπορντίγκα για τον Τρότσκι. Οι απόψεις του Μπορντίγκα
θεωρούνται ως το κύριο εµπόδιο στην «µπολσεβικοποίηση» του PCI. Ο Γκριέκο α-

νακοινώνει ότι εγκαταλείπει την υπεράσπιση των θέσεων της πτέρυγας της Αριστεράς και προσχωρεί σε µια οµάδα της πτέρυγας του Κέντρου.

Απρίλιος – Ιούλιος
Συγκρότηση και διάλυση της Επιτροπής Συνεννόησης της Αριστεράς. Ο Μπορντίγκα
αντιτίθεται στη ρήξη µε το PCΙ. ∆εν υποστηρίζει τη δηµιουργία της Επιτροπής Συνεννόησης, αλλά της συµπαρίσταται όταν αυτή δέχεται επίθεση. Η ηγεσία του Κέντρου παύει τον Φορτικιάρι από γραµµατέα της οµοσπονδίας του Μιλάνο ως αντίποινα για την εκδήλωση του υπέρ της Αριστεράς. Η ηγετική οµάδα του Κέντρου απορρίπτει τη συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση και τις αντικαθιστά µε τη συστηµατική χρήση πειθαρχικών και οργανωτικών µέτρων. Απαιτεί τυφλή πειθαρχία από
τα µέλη µιας Αριστερά που θα πρέπει να προδώσει τις προγραµµατικές αρχές του Λιβόρνο. Εγκαινιάζει µια εκστρατεία δυσφήµησης της Αριστεράς και λανσάρει εναντίον της την κατηγορία του φραξιονισµού. Ο Μπορντίγκα τηρεί παθητική στάση φοβούµενος τη διαγραφή, καθώς ήδη βρίσκεται υπό καθεστώς επιτήρησης και λογοκρισίας, αλλά και λόγω της ανάλυσής του περί διεθνούς αντεπαναστατικής κατάστασης,
η οποία δεν παρέχει µια διέξοδο για την Αριστερά της Κ∆.

Ιούνιος
Στις εσωτερικές διαµάχες στην Επιτροπή Συνεννόησης της Αριστεράς ο Μπορντίγκα
αντιτίθεται στη ρήξη µε το PCI. Ο Ντάµεν, ο Φορτικιάρι και ο Ρεπόσι τάσσονται υπέρ µιας άµεσης ρήξης. Ο Μπορντίγκα βρίσκεται στη µειοψηφία. Η αποφασιστική
του αντίθεση να µην συµµετάσχει σε ένα σχίσµα οδηγεί τους υπόλοιπους να αποφασίσουν να διαλύσουν Επιτροπή Συνεννόησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τα σηµαντικότερα µέλη της Αριστεράς (Ντάµεν, Περόνε, Μπενεγκόνι, Φορτικιάρι, Ρεπόσι,
Τζιρόνε), που είναι οργανωµένοι σε φράξια και προσπαθούν να βγάλουν τον Μπορντίγκα από την παθητικότητά του, την οποία θεωρούν λανθασµένη και αυτοκτονική,
για να τον προσελκύσουν στις θέσεις τους και να προκαλέσουν ένα σχίσµα, καθώς ο
Μπορντίγκα µπορεί να φέρει µαζί του ένα σηµαντικό αριθµό αγωνιστών.

Ιούλιος
∆ηµοσιεύεται στην L´ Unita το άρθρο του Μπορντίγκα για τον Τρότσκι (4), που είχε
γράψει τον Φεβρουάριο, ενώ διεξάγεται η συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του και
ενώ διατυπώνεται η κατηγορία του φραξιονισµού που κατά της Αριστεράς.
∆ηµοσιεύεται στην L´ Unita (18) το ντοκουµέντο της διάλυσης της Επιτροπής Συνεννόησης της Αριστεράς µε τρόπο δυσφηµιστικό και υβριστικό, υπό τον τίτλο «Ένα
ντοκουµέντο ανάξιο για κοµµουνιστές», µαζί µε µια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόµµατος µε τίτλο «Τα µέλη της Επιτροπής Συνεννόησης εναντίον της ∆ιεθνούς - Πολιτικός εκφυλισµός και ηθική εξαχρείωση».
Απάντηση, την εποµένη, του Μπορντίγκα, η οποία ουδέποτε δηµοσιεύεται, µε την
οποία καταγγέλλει τη συκοφαντική εκστρατεία, το µανιπουλάρισµα ντοκουµέντων
και την απουσία πολιτικής αντιπαράθεσης εκ µέρους της γκραµσιανής ηγεσίας.

Ιούλιος – ∆εκέµβριος
Η συκοφαντική εκστρατεία κατά της Αριστεράς, χάρη στο επεισόδιο της Επιτροπής
Συνεννόησης, σηµειώνει αξιοσηµείωτη επιτυχία, την οποία ευνοεί η αδυναµία της
Αριστεράς να υπερασπίσει τις θέσεις της στον κοµµατικό Τύπο και στις συνελεύσεις
του Κόµµατος. ∆ιεξάγεται µια χειραγωγηµένη από την ηγεσία προσυνεδριακή συζήτηση, η οποία συνεχίζει τη συκοφαντική και υβριστική εκστρατεία κατά της Αριστεράς. Ο Γκράµσι δίνει συγχαρητήρια για τη φραξιονιστική ήττα του Μπορντίγκα.
Φθάνει στο σηµείο να δηλώσει ότι η εκστρατεία συκοφάντησης ήταν πιο αποτελεσµατική απ’ ότι µια συζήτηση των διαφορετικών πολιτικών θέσεων. Για την Αριστερά είναι φανερό ότι έχουν ανοίξει οι πόρτες στον οπορτουνισµό και στην εγκατάλειψη των αρχών. Ο Γκράµσι και ο Τολιάτι εφαρµόζουν τις σταλινικές µεθόδους µέσα
στο PCI. Η «µπολσεβικοποίηση» σηµαίνει τον εκρωσισµό όλων των ΚΚ.

1926

Ιανουάριος
Τρίτο Συνέδριο του PCI, το οποίο συνέρχεται στη Λυών (20-26). Οργανωτική ήττα
της Αριστεράς του PCI. Η Αριστερά παρουσιάζει τις «Θέσεις της Λυών», γραµµένες
από τον Μπορντίγκα: Οι «Θέσεις της Λυών» αρνούνται τη δυνατότητα µετατροπής
του κοµµουνιστικού κόµµατος σε ένα κόµµα µαζών µέσα σε µια αντεπαναστατική
περίοδο και υπογραµµίζουν ότι η εµµονή των κεντριστών µπορεί να οδηγήσει µονάχα
στον οπορτουνισµό, δηλαδή στην εγκατάλειψη των προγραµµατικών κοµµουνιστικών αρχών. Οι «Θέσεις της Λυών» εξυµνούν τον µειοψηφισµό: είναι προτιµότερο ένα
κόµµα µειοψηφικό, µε µικρή επιρροή στις µάζες, αλλά επαναστατικό, από ένα κόµµα
µαζών χωρίς αρχές και επαναστατικούς στόχους. Στο συνέδριο γίνεται νοθεία (οι αποχές και οι απουσίες υπολογίζονται ως ψήφοι υπέρ του Κέντρου) και «φιλτράρισµα»
των συνέδρων. Τρίωρη παρέµβαση του Γκράµσι, επτάωρη του Μπορντίγκα, ο οποίος
κλείνει την παρέµβασή του απευθυνόµενος στον Γκράµσι µε τα λόγια αυτά: «παραµένω κάτω από την ίδια πολιτική σηµαία µονάχα όταν πιστεύω στην ίδια αντίληψη
για τον κόσµο, για την ιστορία και για τον ρόλο των ανθρώπων µέσα σ’ αυτήν». Ο
Μπορντίγκα και ο Μπενεγκόνι υποχρεώνονται να συµµετάσχουν, υπό την απειλή της
διαγραφής, στην Κεντρική Επιτροπή του PCI, ως εκπρόσωποι της Αριστεράς. Μπροστά σε αυτή την απειλή, που τους δίνει µια εναλλακτική λύση από τη διαγραφή ή τη
συνυπευθυνότητα στην ηγεσία του Κόµµατος, ο Μπορντίγκα αποδέχεται τη θέση,
αφού προηγουµένως προβαίνει σε µια σκληρή διακήρυξη, η οποία αποτελεί µια πράξη ρήξης µε τους κεντριστές.
Το Συνέδριο της Λυών συνιστά µια οργανωτική και προγραµµατική ρήξη µε το Κόµµα
που ιδρύθηκε στο Λιβόρνο. Οι σταλινικοί θεωρούν πάντοτε τη Λυών ως την επανίδρυση του PCI.

Φεβρουάριος – Μάρτιος
Έκτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆. Συζητήσεις µεταξύ του Μπορντίγκα και της υπόλοιπης ιταλικής αντιπροσωπείας εξαιτίας της από
µεριάς του καταγγελίας, ενώπιον της Κ∆, των αυταρχικών µεθόδων του Κέντρου και
της άρνησής του να δηµοσιεύσει τη διακήρυξή του προς το συνέδριο της Λυών.

Ο Μπορντίγκα συναντιέται µε τον Τρότσκι και ο Τολιάτι µε τον Στάλιν (νύχτα της
21ης Φεβρουαρίου). Σκληρή αντιπαράθεση Μπορντίγκα – Στάλιν (22) περί του δικαιώµατος της ∆ιεθνούς να συζητήσει το ρωσικό ζήτηµα. Αντίθεση και κριτική του
Μπορντίγκα στη θεωρία του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα».
Η ∆ιεθνής καθοδηγείται από το ρωσικό κόµµα και τα συµφέροντα της παγκόσµιας επανάστασης καταλήγουν να ταυτίζονται µε εκείνα του ρωσικού κράτους.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του συνεδρίου ο Μπορντίγκα καταγγέλλει την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος τρόµου στο εσωτερικό των ΚΚ, υπερασπίζει την ύπαρξη φραξιών εξαιτίας αυτού του καθεστώτος, µε φράσεις επιγραµµατικές όπως οι ακόλουθες: «η ιστορία του Λένιν είναι µια ιστορία φραξιών», «η ιστορία των φραξιών
δεν τιµά τα κόµµατα µέσα στα οποία δηµιουργήθηκαν, αλλά τιµά τους συντρόφους
που τις δηµιούργησαν». Ο Μπορντίγκα θέτει υπό αµφισβήτηση το δικαίωµα του ρωσικού κόµµατος να καθοδηγεί τη ∆ιεθνή και παρουσιάζει τη γνωστή εικόνα της «ανάποδης πυραµίδας» ως κριτική στη διαδικασία της «µπολσεβικοποίησης»: η Κ∆ είναι µια ασταθής πυραµίδα που στηρίζεται στην κορυφή της και πρέπει να αναποδογυρίσει και να στηριχτεί στη βάση της, δηλαδή δεν πρέπει το ρωσικό κόµµα να καθοδηγεί τη ∆ιεθνή, αλλά η ∆ιεθνής πρέπει να καθοδηγήσει και να παρέµβει στα προβλήµατα του ρωσικού κόµµατος.
Ο Μπορντίγκα ολοκληρώνει την παρέµβασή του στο συνέδριο διαπιστώνοντας την
αποτυχία της νέας αντιφασιστικής τακτικής που υποστηρίχθηκε από τη Μόσχα και
σηµατοδοτεί την επικράτηση του οπορτουνισµού µέσα στην Κ∆ ως την κύριο κίνδυνο εκφυλισµού που προαναγγέλλει την αλλαγή της φύσης των ΚΚ, δηλαδή τη µετατροπή τους από επαναστατικά σε σοσιαλδηµοκρατικά ή αντιφασιστικά κόµµατα.

Ιανουάριος – Μάρτιος
Η Έκτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν η τελευταία ευκαιρία
που είχε η ιταλική Κοµµουνιστική Αριστερά για να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Ο
Μπορντίγκα γνωρίζει ότι η τύχη της επανάστασης δεν αποφασίστηκε στις συζητήσεις
του Συνεδρίου του PCI στη Λυών αλλά στην Έκτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆, επειδή η σταθεροποίηση του καπιταλισµού και η α-

ποµάκρυνση της άµεσης επαναστατικής προοπτικής είναι πια µια γεγονός, αλλά γνωρίζει επίσης ότι αυτή η µάχη είναι επιτακτική για να αφήσει στις µελλοντικές γενεές
µια παρακαταθήκη της συνέχειας του µαρξιστικού νήµατος στην πάλη κατά του εκφυλισµού της Κ∆ και κατά της θεωρίας του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα»· µιας
συνέχειας που θα ευνοήσει την αποκατάσταση της θεωρίας και της επαναστατικής
οργάνωσης στο µέλλον.

Απρίλιος – Οκτώβριος
Βαθµιαία αποµόνωση του Μπορντίγκα και της Αριστεράς από το εσωτερικό του PCI.

Οκτώβριος
Επιστολή του Γκράµσι προς την Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ, µε την οποίο ασκεί
κριτική στις διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό του ρωσικού κόµµατος. Ανταλλαγή επιστολών και ρήξη µε τον Τολιάτι, που αργότερα θα κοστίσει στον Γκράµσι
την περιθωριοποίησή του µέσα στο PCI καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του,
διότι κρίνεται «ύποπτος» για «αίρεση».
Επιστολή του Μπορντίγκα στον Καρλ Κορς (28). Είναι η απάντηση της Αριστεράς
του PCI στην πρόσκληση της γερµανικής (άκρας) Αριστεράς για τη δηµιουργία µιας
διεθνούς φράξιας. Στην επιστολή του απορρίπτει τη δηµιουργία νέας ∆ιεθνούς που θα
στηρίζεται µονάχα στην κριτική της «µπολσεβικοποίησης» ή, καλύτερα, της «σταλινοποίησης» των ΚΚ, και η οποία δεν θα είναι πραγµατικά οµοιογενής. Ο Μπορντίγκα
επισηµαίνει άλλες σηµαντικές διαφορές µεταξύ ιταλικής και γερµανικής (άκρας) Αριστεράς, όπως η φύση της Ρωσικής Επανάστασης (την οποία ο Κορς χαρακτηρίζει
αστική) ή η αναγκαιότητα άµεσης αποχώρησης από την Κ∆.
Απόπειρα του Αντέο Ζαµπόνι κατά του Μουσολίνι (31).

Νοέµβριος

Τίθενται εκτός νόµου όλα τα πολιτικά κόµµατα στην Ιταλία, µε εξαίρεση το φασιστικό. Μαζικές συλλήψεις κοµµουνιστών. Η κατοικία του Μπορντίγκα λεηλατείται από
τους φασίστες. Πλήρης έλλειψη προετοιµασίας του Κόµµατος έναντι της καταστολής. Συλλαµβάνονται ο Γκράµσι, ο Μπορντίγκα, ο Σκοτσιµάρο, ο Μάφι, ο Φορτικιάρι, ο Ντάµεν κ.ά. (ο Τερασίνι και ο Οµπέρτι είχαν ήδη συλληφθεί), δηλαδή σχεδόν
ολόκληρη η ηγεσία του Κόµµατος εκτός από τον Τολιάτι, τον Γκριέκο, τον Τάσκα
και τον Ραβέρα.
Το PCI µετατρέπεται σε κόµµα παράνοµο, µε την πλειοψηφία των µελών του στην εξορία ή στη φυλακή.
Ο Γκριέκο και ο Τάσκα συναντιόνται στο Μιλάνο. Μπροστά στην καταστροφική κατάσταση του κόµµατος αποφασίζουν τη διάλυσή του, Η απόφαση ανακαλείται ύστερα από λίγες µέρες από τον Ραβέρα και τον ίδιο τον Γκριέκο κατ' απαίτηση της Κοµιντέρν.

1923-1926
Η αξία και η δύναµη του Γκράµσι και του Τολιάτι µέσα στο PCI, µεταξύ 1923-1926,
δεν οφείλεται παρά στο ότι ήταν οι άνθρωποι εµπιστοσύνης της ∆ιεθνούς στην Ιταλία. Αυτή είναι επίσης και η κακοδαιµονία τους, επειδή αυτό σηµαίνει την πλήρη ταύτιση και τη συνενοχή τους µε τον εκκολαπτόµενο σταλινισµό. Η αναπόφευκτη ήττα
και η αδυναµία του Μπορντίγκα οφείλεται στην αδιάλλακτη αντίθεσή του στον οπορτουνισµό και στον εκφυλισµό της ∆ιεθνούς. Αυτό είναι επίσης το µεγαλείο του και
λόγος για τον οποίο ο «µπορντιγκισµός» είναι ένα µαρξιστικό ρεύµα διαφορετικό και
µοναδικό.

1926-1929
Ο Μπορντίγκα βρίσκεται εξόριστος στην Ούστικα και την Πόντζα (από 5-12-1926
έως 20-1-1927 ο Μπορντίγκα και ο Γκράµσι βρίσκονται αµφότεροι στην Ούστικα).

1927
Συγκροτείται, υπό την ηγεσία του Παπαλάρντι, µια οµάδα εξόριστων Ιταλών µε
«µπορντιγκιστικές» απόψεις, που, ταυτόχρονα, βρίσκεται και πολύ µε τις θέσεις του
Καρλ Κορς και η οποία, πολύ αργότερα, θα στραφεί προς τον αναρχισµό. Η οµάδα
δεν συµµετέχει στη δηµιουργία της Φράξιας στον Παντέν. Παίρνει την ονοµασία «Οµάδες της κοµµουνιστικής πρωτοπορίας».
Εκδίδουν τα έντυπα Il Risveglio Comunista («Κοµµουνιστική Αναγέννηση») και L'
Ouvrier communiste («Κοµµουνιστής Εργάτης»), στα οποία δηµοσιεύονται ενδιαφέρουσες κριτικές για τον βολονταρισµό του Τρότσκι και την παθητικότητα του Μπορντίγκα. Εκδίδουν µια µπροσούρα της ρωσικής κοµµουνιστικής Αριστεράς υπό τον
τίτλο Avant Thermidor («Πριν από το Θερµιδόρ»), η οποία αποτελεί πλατφόρµα της
Αριστεράς µέσα στο µπολσεβίκικο κόµµα.

1928

Απρίλιος
Ιδρυτικό συνέδριο της Φράξιας της Αριστεράς του PCI, Παντέν (βιοµηχανικό προάστιο του Παρισιού). Η Φράξια τάσσεται υπέρ των πολιτικών θέσεων που υποστήριξε
ο Αµαντέο Μπορντίγκα από το 2ο Συνέδριο της Κ∆ έως το Συνέδριο της Λυών και
την Έκτη ∆ιευρυµένη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ∆ καθώς επίσης
και όλων των κειµένων του. Η ονοµασία «µπορντιγκιστές» δεν µπορούσε να είναι η
πλέον κατάλληλη και τα µέλη της Φράξιας πάντοτε απέρριπταν αυτή την επωνυµία.
Από την άλλη µεριά, ολόκληρη η δράση και η σκέψη της Φράξιας εξελίσσεται χωρίς
καµιά επαφή µε τον Μπορντίγκα.
Οι βασικές θέσεις της Ιταλικής Κοµµουνιστικής Αριστεράς (τις οποίες τα υπόλοιπα
κόµµατα χαρακτήρισαν ως «µπορντιγκισµό»), µε βάση τις οποίες ιδρύθηκε η Φράξια
της Αριστεράς του PCI το 1928 είναι οι ακόλουθες:

1. Απόρριψη της τακτικής του «ενιαίου µετώπου» και του συνθήµατος της «εργατοαγροτικής κυβέρνησης».
2. Απόρριψη της διεύθυνσης της ∆ιεθνούς από το ρωσικό κόµµα. Απόρριψη της θεωρίας του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα».
3. Απόρριψη κάθε είδους υπεράσπισης της αστικής δηµοκρατίας.
4. Απόρριψη του αντιφασισµού και κάθε πολιτικής διδασκαλίας που είναι ξένη µε την
πάλη των τάξεων.
5. Θεώρηση της δηµοκρατίας και του φασισµού ως δύο συµπληρωµατικών µορφών
αστικής κυριαρχίας, ισοδύναµων και εναλλασσόµενων.
6. Απόρριψη της δηµοκρατικής αρχής στο εσωτερικό του κοµµουνιστικού κόµµατος
και, ως εκ τούτου, του δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού.
7. Πάλη κατά του οπορτουνισµού, που γίνεται αντιληπτός ως άρνηση των θεµελιωδών
προγραµµατικών αρχών.
8. Το κόµµα προσδιορίζεται ως όργανο της τάξης, ενός κόµµατος µη αµεσοκρατικού7, συγκεντρωτικού, το οποίο υπερασπίζεται µε αδιαλλαξία το πρόγραµµά του και
τα ιστορικά συµφέροντα του προλεταριάτου απέναντι στον ρεφορµισµό.
9. Η τακτική έχει ορισµένα όρια που τίθενται από το κοµµουνιστικό πρόγραµµα. Μια
ακατάλληλη τακτική καταλήγει αναπόφευκτα σε προγραµµατικές αλλαγές και µπορεί
να αλλάξει την ίδια τη φύση του Κόµµατος.
10. Απόρριψη της δηµιουργίας νέας ∆ιεθνούς που συγκροτείται πάνω στον κοινό παρονοµαστή των κριτικών εµπειριών της Τρίτης ∆ιεθνούς και του σταλινισµού. Είναι
απαραίτητο να προηγηθεί ένας ιστορικός απολογισµός των λαθών της Κ∆ και η επεξεργασία µιας κοινής προγραµµατικής πλατφόρµας.

Ιούνιος

7

Απόδοση του όρου inmeditismo, ο οποίος υποδηλώνει την υποταγή της πολιτικής δράσης στην επίτευξη άµεσων και βραχυπρόθεσµων στόχων. (Σ.τ.Μ.)

Πρώτο τεύχος του Prometeo: δεκαπενθήµερη εφηµερίδα που εκδίδεται από τη Φράξια στα ιταλικά.

1928-1932
Η Φράξια λειτουργεί ως τµήµα της τροτσκιστικής Αντιπολίτευσης. Πολεµική της
Φράξιας µε τον Τρότσκι και την Αντιπολίτευση για το γερµανικό ζήτηµα και το «ενιαίο µέτωπο», το ισπανικό ζήτηµα και τα δηµοκρατικά συνθήµατα, τη φύση της Σοβιετικής Ένωσης και την αναγκαιότητα να δοθεί ένα πρόγραµµα που δεν είναι προσωποπαγές.

1929

Φεβρουάριος
Ο Τρότσκι εξορίζεται στην Πρίγκηπο ύστερα από την απέλασή του από την ΕΣΣ∆.

Σεπτέµβριος
Ο Αντζέλο Τάσκα (ηγέτης της ∆εξιάς πτέρυγας του Κόµµατος) διαγράφεται από το
PCI. Ο Ονοράτο Ντάµεν, o Λουίτζι Ρεπόσι και ο Μπρούνο Φορτικιάρι, από την Αριστερή πτέρυγα του Κόµµατος, διαγράφονται επίσης από το PCI.

Οκτώβριος
Κραχ στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.

1930

Μάρτιος
Η Κεντρική Επιτροπή του PCI αποφασίζει τη διαγραφή του Μπορντίγκα (ηγέτη της
Αριστεράς του Κόµµατος) µερικούς µήνες ύστερα από την απελευθέρωσή του από
την εξορία.
∆ιαγραφή του Ιγκάτζιο Σιλόνε.

1930-1943
Αγωνιστική αδράνεια του Μπορντίγκα. Αναγνωρίζει την ιστορική ήττα του προλεταριάτου σε ολόκληρο τον κόσµο. Απορρίπτει τον µυστικισµό του αβαγκαρντισµού8 και
του ακτιβισµού. Ενστερνίζεται µια άκαµπτη ντετερµινιστική αντίληψη για τις επαναστατικές δυνατότητες και για το πρόσωπό του θεωρεί άχρηστη την αγωνιστική δράση
στην παρανοµία που έχει επιβληθεί από τον φασισµό (απορρίπτει επίσης και τον ενδεχόµενο της αυτοεξορίας).

1931
Συζήτηση ανάµεσα στη Φράξια («µπορντιγκιστές») και την Αντιπολίτευση (τροτσκιστές) για το ισπανικό ζήτηµα και τα δηµοκρατικά συνθήµατα. Αλληλογραφία µεταξύ
Αντρές Νιν9 και Αµπρότζι. Έναρξη των επαφών της Φράξιας µε την ισπανική Κοµµουνιστική Αντιπολίτευση.

1932

8

Όρος µε αρνητικό πολιτικό περιεχόµενο που υποδηλώνει την εκούσια αποστασιοποίηση και την αποµόνωση µιας πολιτικής πρωτοπορίας από το µαζικό κίνηµα. (Σ.τ.Μ.)
9
Ηγέτης του Εργατικού Κόµµατος Μαρξιστικής Ενοποίησης (POUM), κατά τη διάρκεια του ισπανικού εµφυλίου συµµετείχε στη δηµοκρατική κυβέρνηση «λαϊκού µετώπου» και δολοφονήθηκε από
σταλινικούς πράκτορες. (Σ.τ.Μ.)

Φεβρουάριος
Η Φράξια δεν προσκαλείται στη συνδιάσκεψη που συγκαλεί η Αντιπολίτευση (τροτσκιστές) στο Παρίσι, πράγµα που ισοδυναµεί µε την αποποµπή της.

Νοέµβριος
Πρώτο τεύχος του Bilan, µηνιαίο θεωρητικό περιοδικό που εκδίδεται από τη Φράξια
στα γαλλικά. Με αυτό το περιοδικό η Φράξια σκοπεύει να πραγµατοποιήσει έναν απολογισµό της ιστορικής ήττας του προλεταριάτου µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση διαµέσου της συζήτησης µε άλλες οµάδες µε συναφείς πολιτικές θέσεις, ύστερα
από την αποποµπή της από τις γραµµές της τροτσκιστικής Αντιπολίτευσης.

∆εκέµβριος
Απελευθέρωση του Ονοράτο Ντάµεν (ενός από τους ηγέτες της ιταλικής Αριστεράς),
ύστερα από ένδεκα χρόνια στη φυλακή, χάρη σε µια αµνηστία. Αναλαµβάνει εκ νέου
πολιτική δράση.

1933-1937
Ανάλυση του αντιφασισµού ως µια καπιταλιστική επιλογή για την υπεράσπιση της
αστικής δηµοκρατίας. Το δίληµµα φασισµός / δηµοκρατία είναι σχεδιασµένο από αυτά τα δυο ιδεολογικά µέτωπα για να δικαιολογήσουν έναν νέο παγκόσµιο πόλεµο και
να τον παρουσιάσουν ως µοναδική δυνατή διέξοδο στην οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του '30, εν απουσία επαναστατικής εναλλακτικής λύσης.

1935

Συνέδριο της Φράξιας στις Βρυξέλλες. Η Φράξια µετονοµάζεται από Φράξια της Αριστεράς του PCI σε Ιταλική Φράξια της Κοµµουνιστικής Αριστεράς. Το συνέδριο
απευθύνει έκκληση στους κοµµουνιστές να εγκαταλείψουν τα ΚΚ.

1936

Ιούλιος-Αύγουστος
Έναρξη συζήτησης στο εσωτερικό της Φράξιας για τον ισπανικό εµφύλιο πόλεµο. Η
µειοψηφία κατατάσσεται στις πολιτοφυλακές του POUM, ενώ η πλειοψηφία υιοθετεί
το σύνθηµα του επαναστατικού ντεφετισµού και την εγκατάλειψη των στρατιωτικών
µετώπων. Η τελευταία χαρακτηρίζει τον πόλεµο στην Ισπανία ιµπεριαλιστικό, όχι µε
την έννοια της διαµάχης για την κατάκτηση νέων αγορών, αλλά ως διαπάλη µεταξύ
φασιστικής και δηµοκρατικής αστικής τάξης, στην οποία ο µόνος ρόλος που µπορεί
να παίξει το προλεταριάτο είναι να γίνει «κρέας για τα κανόνια»,. Η ήττα και η συντριβή του ισπανικού προλεταριάτου είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη
ενός δεύτερου παγκόσµιου πολέµου, ενώ, από την άλλη µεριά, ο ισπανικός εµφύλιος
χρησιµεύει και ως πεδίο πειραµατισµού για την ιδεολογική δικαιολόγηση των δύο
αντιµαχόµενων πλευρών: της φασιστικής και της αντιφασιστικής (ή δηµοκρατικής).
Συνδιάσκεψη στη Γενεύη, στην οποία ιδρύεται η Κίνηση για την Τετάρτη ∆ιεθνή.
Πρώτη ∆ίκη της Μόσχας (24-26 Αυγούστου): καταδικάζονται και εκτελούνται ο Ζηνόβιεφ, ο Κάµενεφ και ο Σµυρνόφ. Ο Τρότσκι και ο γιός του, Σεντόφ, καταδικάζονται ερήµην σε θάνατο.

Σεπτέµβριος
Αντιπροσωπεία της πλειοψηφίας της Φράξιας, αποτελούµενη από τον Μίτσελ (που
ήταν ακόµη µέλος της ∆ιεθνιστικής Κοµµουνιστικής Ένωσης του Βελγίου), τον Άλντο Λέτσι και τον Καντόλι, συναντιέται µε µέλη της µειοψηφίας στη Βαρκελώνη και
στο µέτωπο της Ουέσκα µε σκοπό να αποφευχθεί το σχίσµα.

Αύγουστος – Οκτώβριος
Το POUM συγκροτεί τη διεθνή φάλαγγα «Λένιν», η οποία αποτελείται από 30
«µπορντιγκιστές» και 20 τροτσκιστές, υπό τις διαταγές του διοικητή Ρούσο (µέλους
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Φράξιας), η οποία πολεµά στο µέτωπο της Ουέσκα.
22 Οκτωβρίου 1936: διαταγή για τη στρατιωτικοποίηση των πολιτοφυλακών, διάλυση της διεθνούς φάλαγγας «Λένιν».

Νοέµβριος – ∆εκέµβριος
∆ιαγραφή της µειοψηφίας

1937

Ιανουάριος
Ο Ζεάν (Μίτσελ) γράφει το άρθρο «Ο πόλεµος στην Ισπανία».
Ο Τρότσκι φθάνει στο Μεξικό.
∆εύτερη ∆ίκη της Μόσχας (Ράντεκ, Πιατάκοφ, κ.ά).

Φεβρουάριος
Σχίσµα στη ∆ιεθνιστική Κοµµουνιστική Ένωση του Βελγίου, εξαιτίας της διαφωνίας
για τον πόλεµο στην Ισπανία. Η µειοψηφία, µε επικεφαλής τον Ζεάν, διαγράφεται και
συγκροτεί τη Βελγική Φράξια της Κοµµουνιστικής Αριστεράς.

Μάρτιος
Συνέδριο της Φράξιας
Συγκρότηση της Επιτροπής Έρευνας για τις ∆ίκες της Μόσχας, υπό την προεδρία του
Τζων Ντιούι.

Απρίλιος
Θάνατος του Γκράµσι στη Φόρµια. Ο Μπορντίγκα, που εκείνη την εποχή ζει στη
Φόρµια, τον επισκέπτεται ύστερα από την αποφυλάκισή του (τους συνδέει µια µεγάλη προσωπική φιλία, παρά τις ανυπέρβλητες πολιτικές τους διαφορές).

Μάιος
Μανιφέστο του Bilan για τα γεγονότα του Μάη στη Βαρκελώνη: «Στις 19 Ιουλίου οι
προλετάριοι της Βαρκελώνης µε τις γυµνές τους γροθιές συνέτριψαν την επίθεση των
ταγµάτων του Φράνκο που ήταν οπλισµένα µέχρι τα δόντια. Στις 4 Μαΐου του 1937,
ήταν οι ίδιοι προλετάριοι που οπλισµένοι είχαν πάνω στο λιθόστρωτο των δρόµων
πολύ περισσότερα θύµατα σε σχέση µε τον Ιούλιο, όταν έπρεπε να αποκρούσουν τον
Φράνκο. Η αντιφασιστική κυβέρνηση (που περιελάµβανε τους αναρχικούς και το
POUM οι οποίοι είναι έµµεσα συνυπεύθυνοι) ήταν αυτή που εξαπέλυσε τον συρφετό
των κατασταλτικών δυνάµεων κατά των εργατών». «Η εργατική πολιτοφυλακή της
19ης Ιουλίου είναι µια προλεταριακή οργάνωση. Η ‘προλεταριακή πολιτοφυλακή’
της επόµενης εβδοµάδας είναι µια καπιταλιστική οργάνωση, φτιαγµένη για τις ανάγκες της στιγµής. Για να πραγµατοποιήσει δε το αντεπαναστατικό της σχέδιο η αστική τάξη µπόρεσε να χρησιµοποιήσει τους κεντριστές (σταλινικούς), τους σοσιαλιστές, τη CNT, τη FAI, το POUM και όλους όσοι έκαναν τους εργάτες να πιστέψουν
ότι το κράτος αλλάζει φύση όταν το προσωπικό που ηγείται αυτού αλλάζει χρώµα».

Ιούνιος

Φυλλάδιο της Οµάδας Μαρξιστών Εργατών του Μεξικού, µε επικεφαλής τον Άιφελ,
για τα γεγονότα του Μαΐου του '37, µε ανάλυση πολύ κοντινή µε αυτή της Κοµµουνιστικής Αριστεράς.
Το POUM τίθεται εκτός νόµου και οι ηγέτες του συλλαµβάνονται (16). Απαγωγή και
δολοφονία του Νιν από τον Ορλώφ και τον Χέρο της GPU, σύµφωνα µε σχέδιο του
Βιτόριο Βιδάλι. Συκοφαντική εκστρατεία του PCE10 και του PSUC11, που κατευθύνεται από τον Τολιάτι, η οποία δικαιολογεί τις πολιτικές διώξεις κατά των πουµιστών.

Ιούλιος
Σύλληψη (31) και εξαφάνιση του τροτσκιστή αγωνιστή Έρβιν Βολφ στη Βαρκελώνη,
ο οποίος δολοφονείται από τη GPU.

Αύγουστος
Σύλληψη (2) και εξαφάνιση του τροτσκιστή αγωνιστή Χανς Ντάβιντ Φρόϋντ («Μουλέν») στη Βαρκελώνη, ο οποίος δολοφονείται από τη GPU.

Σεπτέµβριος
Σύλληψη (23) και εξαφάνιση του πουµιστή Κουρτ Λαντάου στη Βαρκελώνη, ο οποίος δολοφονείται από τη GPU.

1938

Φεβρουάριος

10
11

Αρχικά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ισπανίας. (Σ.τ.Μ.)
Αρχικά του Ενιαίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος Καταλονίας. (Σ.τ.Μ.)

Πρώτο τεύχος του περιοδικού Octobre (αντικαθιστά το Bilan). Η αλλαγή της ονοµασίας υποδηλώνει µια καινούργια ανάλυση της Φράξιας για την ιστορική πορεία που
χαρακτηρίζεται ως επαναστατική.
Σύλληψη στη Βαρκελώνη (13) των τροτσκιστών ηγετών Μούνις, Καρλίνι Χάιµε
Φερνάντες, µε την κατηγορία της δολοφονίας ενός πράκτορα της GPU που είχε διεισδύσει στο POUM. Επί ένα µήνα βρίσκονται σε αποµόνωση, βασανίζονται και υποβάλλονται σε εικονικές εκτελέσεις. Ο Χουλιάν Γκριµάου παίρνει µερικές «οµολογίες», αλλά δεν κατορθώνει να αποσπάσει και από τον Μούνις.
∆ολοφονία του γιού του Λέοντα Τρότσκι, Λέων Σεντόφ, από τη GPU σε µια κλινική
στο Παρίσι (16).

Μάρτιος
Τρίτη ∆ίκη της Μόσχας. Καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται ο Μπουχάριν, ο
Ρίκοφ κ.ά.

Ιούλιος
Ο Ορλώφ αυτοµολεί και ζητεί άσυλο στις ΗΠΑ
Εξαφάνιση του Ρούντολφ Κλέµεντ στο Παρίσι.

Σεπτέµβριος
Ιδρυτικό Συνέδριο της Τετάρτης ∆ιεθνούς.

Οκτώβριος – Νοέµβριος
∆ίκη και καταδίκη του POUM, στις ισπανικές «δίκες της Μόσχας» στη Βαρκελώνη
κατά του POUM.

1939

Ιανουάριος
Κατάληψη της Βαρκελώνης από τα φρανκικά στρατεύµατα χωρίς αντίσταση (26).
Απόδραση του Μούνις και των ηγετών του POUM.

Αύγουστος
Γερµανοσοβιετικό σύµφωνο, το οποίο προβλέπει τον διαµελισµό της Πολωνίας.

Σεπτέµβριος
Ο Χίτλερ διατάζει εισβολή στην Πολωνία, ενώ στα ανατολικά σύνορα της χώρας εισβάλλουν τα σοβιετικά στρατεύµατα. Το σύµφωνο Χίτλερ – Στάλιν δίνει τους πρώτους καρπούς του. Έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου

1940
∆ιάλυση της Φράξιας

Αύγουστος
∆ολοφονία του Τρότσκι από τον Ραµόν Μερκαντέρ (µέλος του PSUC).

1942

Στον ιταλικό βορρά ο Ονοράτο Ντάµεν, ο Μπρούνο Μάφι, ο Φάουστο Άτι, ο Λέτσι,
ο Στεφανίνι κ.ά, ιδρύουν το ∆ιεθνιστικό Κοµµουνιστικό Κόµµα (PCInt). Τα µέλη της
Φράξιας που επιστρέφουν στην Ιταλία προσχωρούν ατοµικά στο νέο κόµµα.

Οκτώβριος
Πρώτη απεργία στη FIAT στο Τορίνο.

1943

Μάρτιος
Γενική απεργία στις µεγάλες πόλεις του ιταλικού βορρά κατά του πολέµου και του
φασισµού.

Μάιος
∆ιάλυση της Κ∆.

10-23 Ιουλίου
Οι Σύµµαχοι καταλαµβάνουν τη Σικελία.

24 Ιουλίου
Το Μεγάλο Φασιστικό Συµβούλιο προκαλεί την πτώση του φασισµού ψηφίζοντας
την αφαίρεση των στρατιωτικών εξουσιών από τον Μουσολίνι και την εκχώρησή
τους στον βασιλιά.

25 Ιουλίου – 8 Σεπτεµβρίου
Σαράντα πέντε µέρες της κυβέρνησης Μπαντόλιο.
Οι αγωνιστές της Κοµµουνιστικής Αριστεράς βγαίνουν από τη φυλακή και επιστρέφουν από την εξορία και ενισχύσουν την κοµµουνιστική διεθνιστική οργάνωση. Μεταξύ αυτών είναι ο Ονοράτο Ντάµεν, ο Μπρούνο Μάφι, ο Μάριο Ακουαβίβα, ο Φάουστο Άτι, ο Σοκόντο Κοµούνε, ο Τζίτζι Ντανιέλις, ο Βιτόριο Φατζόνι, ο Ατίλο Φορµέντι, Ροσολίνο Φεραγκάνι, Τζιοβάνι Μποταγιόλι, ο Αντόνιο Γκαµπάσι, ο Γκίντο
Γκασπερίνι, ο Μπρούνο Μπίµπι, ο Λουίτζι Τζιλόντι, ο Άλντο Λέτζι, ο Κάρλο Ματζουκέλι, ο Τσίτσο Μαρούκα, ο Ρενάτο Πάτσε, ο Τζιανκάρλο Πορόνε, ο Βάσκο Ριβόλτι, ο Λουτσιάνο Στεφανίνι, ο Οτορίνο Περόνε, ο Γκουίντο Τοριτσέλι, ο Τζίνο
Βολτολίνα και πολλοί άλλοι.

8 Σεπτεµβρίου
Ο γερµανικός στρατός καταλαµβάνει την Ιταλία.

27-30 Σεπτεµβρίου
Εξέγερση της Νάπολης.

1η Νοεµβρίου 1943
Πρώτο τεύχος του παράνοµου περιοδικού Prometeo. Είναι το περιοδικό που πήρε το
όνοµά του από το µηνιαίο περιοδικό που εξέδιδε ο Μπορντίγκα το 1924 και σκοπός
του είναι η καθοδήγηση των αγώνων που κατευθύνονται προς στόχους επαναστατικούς

1943-45

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος είναι ένας πόλεµος ιµπεριαλιστικός, στον οποίο το
προλεταριάτο δεν πρέπει να λάβει µέρος στο πλευρό καµιάς από τις αντιµαχόµενες
αστικές τάξεις. Πρέπει να µετατραπεί σε επαναστατικό εµφύλιο πόλεµο, όπως έγινε
κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Το PCInt αντιτίθεται στον εθνικό αντιγερµανικό αγώνα των παρτιζάνων ως εκτροπή από την ταξική πάλη των Ιταλών εργατών κατά της ιταλικής αστικής τάξης.
Τα αντιφασιστικά κόµµατα στην Ιταλία παίζουν τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν και στην
Ισπανία: συγκαλύπτουν και εκτρέπουν την πάλη των τάξεων προς δηµοκρατικούς και
εθνικιστικούς σκοπούς και ως εκ τούτου κατάλληλους για την αστική τάξη. Αυτή η
ανάλυση του πολέµου προκαλεί µια ευρεία παρεξήγηση και απόρριψη. Έως την Απελευθέρωση της Ιταλίας η δράση του PCInt είναι ελάχιστη. Από την άλλη µεριά, πολλοί συµπαθούντες της Αριστεράς αποφασίζουν να γραφτούν στο PCI για να πραγµατοποιήσουν µια εισοδιστική τακτική (Φορτικιάρι, Ρεπόσι).
Το PCInt δεν κατορθώνει να ενοποιήσει τη διαύγεια της θεωρητικής του ανάλυσής µε
µια ανάλογη πρακτική. ∆εν κατορθώνει να σταθεί στο ύψος των αναγκών του ιταλικού προλεταριάτου.

1943-49
Ο Μπορντίγκα επιµένει να διατηρεί εντελώς την ανωνυµία του, παρ' όλο που αναλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της θεωρητικής επεξεργασίας του Κόµµατος και του
κοµµατικού Τύπου. ∆εν παρεµβαίνει άµεσα στα συνέδρια του PCInt, δεν συµµετέχει
σε δραστηριότητες, ούτε σε δηµόσιες εκδηλώσεις και δεν αναλαµβάνει καµία κοµµατική θέση. Γιατί;
1. ∆εν θέλει να µετατραπεί σε «υπεράνθρωπο», όπως έκαναν οι τροτσκιστές µε τον
Τρότσκι.
2. Επειδή παραµένει πιστός στην αντίληψη του περί ανωνυµίας και στην απόρριψη
της προσωποκρατίας, που οδηγεί στο να δηµιουργηθούν µεσσίες ή σωτήρες του προλεταριάτου.
3. Για λόγους ασφαλείας.

4. Είναι αντίθετος µε τη δηµιουργία κόµµατος σε µια φάση την οποία εξακολουθεί να
θεωρεί αντεπαναστατική.
5. Λόγω των διαφορών του µε τον Ντάµεν για τη φύση της Σοβιετικής Ένωσης, τη
συµµετοχή στις εκλογές και την ίδια τη λειτουργία του Κόµµατος.

1944

Μάρτιος
Γενική απεργία στον ιταλικό βορρά. Ο Τολιάτι φθάνει στη Νάπολη.
Αλλαγή της τακτικής του PCI («στροφή του Σαλέρνο»): το PCI εγκαταλείπει κάθε
επαναστατική προοπτική για να συµβάλει στην εθνική ανασυγκρότηση και στην εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας, απαρνείται τον σοσιαλισµό, αποσκοπεί στο ξερίζωµα
του φασισµού και στην οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας. Ο Τολιάτι ζητεί τη
συνεργία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του ιδιωτικού κεφαλαίου και φθάνει στο
σηµείο να υποστηρίξει την εγκαθίδρυση ενός µοναρχικού καθεστώτος.

Απρίλιος
Νέα κυβέρνηση Μπαντόλιο (22). Ο Τολιάτι αντιπρόεδρος. Άλλοι σταλινικοί που
συµµετέχουν στην κυβέρνηση είναι ο Γκούλο (Υπουργός Γεωργίας) και ο Πρεσέντι
(Υφυπουργός Οικονοµίας). Το PCI θα συµµετάσχει στην κυβέρνηση έως το Μάιο του
1947.

Απρίλιος 1944 – Μάιος 1945
Το µεγάλο ιταλικό κεφάλαιο χρηµατοδοτεί τα παρτιζάνικα στρατεύµατα. ∆ιατηρεί
καλές σχέσεις µε τη γερµανική διοίκηση κατοχής για να αποφύγει την καταστροφή
της ιταλικής βιοµηχανίας. Συνάπτει σχέσεις µε τους Συµµάχους για τη διασφάλιση

της παραµονής της Ιταλίας στο δυτικό µπλοκ. Το προλεταριάτο της πόλης και της
υπαίθρου βλέπει στην πτώση του φασισµού το σύντοµο τέλος του καπιταλιστικού
καθεστώτος.

Ιούνιος 1944
Ο Ταρσία, ο Νατάντζελο, ο Μπορντίγκα κ.ά. συγκροτούν τη Φράξια της Αριστεράς
των κοµµουνιστών και των σοσιαλιστών στον νότο της Ιταλίας (ο πόλεµος έχει χωρίσει τη χώρα σε δυο µεριές).

Αύγουστος
Εξέγερση στη Φλωρεντία.
Νέα προσωρινή διοίκηση στο PCI, στην οποία ξεχωρίζουν ο Τολιάτι, ο Σκοτσιοµάρο,
ο Σέτσια, ο Αµεντόλα, ο Λόνγκο, ο Παγέτα, ο Ροβέδα, ο Ντι Βιτόριο και ο Λι Κάουσι.

∆εκέµβριος
Νέα κυβέρνηση υπό την προεδρία του φιλελεύθερου Μπονόµι. Τέσσερις υπουργοί
προέρχονται από το PCI: Τολιάτι (αντιπρόεδρος), Σκοτσιµάρο, Γκούλο, Πρεσέντι.
Κοµµουνιστική εξέγερση στην Αθήνα συντρίβεται από τα βρετανικά στρατεύµατα µε
τις ευλογίες του Στάλιν. Η ηγεσία του PCI βλέπει στα γεγονότα στην Ελλάδα την επιβεβαίωση της µετριοπαθούς πολιτικής του και την επιβεβαίωση της ορθότητας της
γραµµής του για το έλεγχο κάθε επαναστατικής προοπτικής στην Ιταλία.

1945

Ιανουάριος
Ανταρσίες στη Σικελία, καταστέλλονται βίαια.
Παραχωρείται δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες (30).

Απρίλιος
Εξέγερση και απελευθέρωση της Βόρειας Ιταλίας. Οι παρτιζάνοι και η CLN12 είναι η
µοναδική εξουσία που υπάρχει µέχρι την έλευση των αγγλοαµερικανικών στρατευµάτων.

Μάιος
Γερµανική παράδοση στην Ιταλία. Συνοπτικές εκτελέσεις αφεντικών και φασιστών
ηγετών «εν ονόµατι του ιταλικού λαού».

Ιούνιος – ∆εκέµβριος
∆ιαδηλώσεις, απεργίες, καταλήψεις γης και αγώνες σε όλη την Ιταλία κατά της ακρίβειας, για τον έλεγχο των τιµών και την αύξηση των µισθών. Κλίµα κοινωνικής έντασης και αναµονής σηµαντικών κοινωνικών αλλαγών, το οποίο θα διαδεχθεί η απογοήτευση.
Μαζική πίστη σε ένα «διπλό παιχνίδι» του PCI. Οι αγωνιστές εργάτες του PCI φυλάσσουν βαρέα όπλα στις βιοµηχανίες εν αναµονή της επαναστατικής επίθεσης για
την κατάληψη της εξουσίας.
Το PCI φοβάται µήπως ξεπεραστεί από τ' αριστερά. Εφαρµόζει µια τακτική δυσφήµισης των κοµµάτων που βρίσκονται στ’ αριστερά του και ατοµικής προσέγγισης των
διακεκριµένων αγωνιστών. Προπαγάνδα που βασίζεται στη µυθοποίηση της Σοβιετι12

Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (Comitato di Liberazione Nazionale): η οργάνωση του ιταλικού
αντιφασιστικού και εθνικοαπελευθερωτικού κινήµατος κατά την περίοδο του ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου. (Σ.τ.Μ.)

κής Ένωσης, της συµµετοχής στον ένοπλο αγώνα της Αντίστασης και των επαναστατικών καταβολών του PCI το 1921. Το PCI είναι η σύνθεση ενός πλατιού και συγκεχυµένου κινήµατος µαζών, µε αγωνιστές που χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη οργανωτική ικανότητα αλλά περιορισµένη πολιτική και θεωρητική ικανότητα. Η ηγετική
οµάδα του PCI βασίζει το πρόγραµµά της σε δύο σηµεία: α) τη στενή σχέση µε τη
Σοβιετική Ένωση, µε τα οφέλη της βοήθειας και την επαναστατική µυθοποίηση που
αυτή συνεπάγεται, β) στο ότι είναι ένα κόµµα µαζών µε πολυάριθµους αγωνιστές και
µια προεξάρχουσα επιρροή στην ιταλική εργατική τάξη, η οποία εκδηλώνεται στα
συνδικάτα, στις εκλογές και στη διοίκηση ορισµένων σηµαντικών δήµων.

Ιούνιος
Ο Τολιάτι προτείνει ευρεία αµνηστία (2), η οποία προκαλεί µεγάλη αναστάτωση, αφού αφήνει ατιµώρητα τα φασιστικά εγκλήµατα και θέτει τέλος στην εκκαθάριση της
κρατικής διοίκησης από τους φασίστες.
Κυβέρνηση Πάρι (12): Νένι (αντιπρόεδρος), Ντε Γκασπέρι (Υπουργός Εξωτερικών)
και από το PCI Τολιάτι (Υπουργός ∆ικαιοσύνης), Σκοτσιοµάρο (Υπουργός Οικονοµίας).
Γεγονότα στο Σκίο: Οι αντάρτες επιτίθενται στη φυλακή και εκτελούν συνολικά 53
φασίστες ηγέτες, που θα µπορούσαν να ευνοηθούν από την αµνηστία.

Ιούλιος
Ενοποίηση της Φράξιας της Αριστεράς και του PCInt. ∆ολοφονία του Μάριο Ακουαβίβα µέλους του PCInt, και του κουνιάδου του Φελίτσε Πλατόνε από τους σταλινικούς.

Σεπτέµβριος

Συµφωνία µεταξύ συνδικάτων και της Ένωσης Εργοδοτών (Confidustira) για µαζικές
απολύσεις στη βιοµηχανία ως αναγκαίες για την πραγµατοποίηση δοµικών αλλαγών
στην ιταλική οικονοµία.

Νοέµβριος
Νέα κυβέρνηση Γκασπέρι. Τρεις σταλινικοί στην κυβέρνηση: Τολιάτι (Υπουργός ∆ικαιοσύνης), Σκορτσιοµάρο (Υπουργός Οικονοµίας), Γκούλο (Υπουργός Γεωργίας).

∆εκέµβριος
Συνδιάσκεψη του PCInt στο Τορίνο.

1946

Ιανουάριος
5ο Συνέδριο του PCI (29 ∆εκεµβρίου – 7 Ιανουαρίου). Ο Τολιάτι επιβεβαιώνει τη
γραµµή της εθνικής δηµοκρατικής ενότητας και την αντίληψη ότι το PCI είναι κόµµα
µαζών, εθνικό και κυβερνητικό. Τάσσεται υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας και
προτείνει ένα οικονοµικό πρόγραµµα δοµικών µεταρρυθµίσεων, εθνικοποιήσεων και
συνεταιρισµών.

Ιούνιος
∆ηµοψήφισµα (2) υπέρ της αβασίλευτης δηµοκρατίας.

Ιούλιος

Prometeo No. 1, µηνιαίο περιοδικό του PCInt (πρώτη σειρά).
Σε αυτό το πρώτο τεύχος δηµοσιεύεται το άρθρο «Στοιχεία µαρξιστικού προσανατολισµού», το οποίο ασκεί κριτική στην υποταγή των σταλινικών κοµµάτων, που αυτοπροσδιορίζονται ακόµη ως κοµµουνιστικά, στη στρατηγική του αντιφασιστικού
µπλοκ µε τα συνθήµατα τις εθνικής συνεργασίας στον αντιγερµανικό πόλεµο, τη
συµµετοχή στις επιτροπές εθνικής απελευθέρωσης και στην κυβερνητική συνεργασία,
που επιβεβαιώνουν τη δεύτερη ήττα του διεθνούς επαναστατικού κινήµατος. Απέναντι σ' αυτές τις πολιτικές θέσεις το επαναστατικό κίνηµα µπορεί να εκδηλωθεί µονάχα
µε µια σειρά πολιτικών θέσεων οι οποίες είναι ο αντίποδας εκείνων που υποστηρίζει
ο σταλινικός οπορτουνισµός. Οι θέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
1. Άρνηση της προοπτικής σύµφωνα µε την οποία µετά την ήττα της Γερµανίας, της
Ιταλίας και της Ιαπωνίας έχει ανοίξει µια φάση επιστροφής στη δηµοκρατία. Επιβεβαίωση του ότι, αντιθέτως, ο τερµατισµός του πολέµου σηµαίνει και έναν µετασχηµατισµό της κυβέρνησης των νικηφόρων κρατών, υπό µια έννοια, φασιστικό, µε τη
χρήση, δηλαδή, ορισµένων φασιστικών µεθόδων. Απόρριψη ως εργατικής διεκδίκησης την επιστροφή στις δηµοκρατικές αυταπάτες.
2. ∆ιακήρυξη ότι το σηµερινό ρωσικό καθεστώς έχει χάσει κάθε προλεταριακό χαρακτήρα. Μια βαθµιαία οπισθοχώρηση έχει οδηγήσει τις ρωσικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές µορφές να επανακτήσουν δοµές µε χαρακτήρα αστικό.
3. Απόρριψη κάθε είδους συµµετοχής στην εθνική αλληλεγγύη των τάξεων και των
κοµµάτων που χθες επιζητούσε να πολεµήσει κατά του Άξονα και σήµερα να προωθήσει τη µεταπολεµική οικονοµική ανασυγκρότηση.
4. Απόρριψη των ελιγµών και της τακτικής του «ενιαίου µετώπου», δηλαδή τη µη
συµµετοχή σε κυβερνητικό συνασπισµό και το πέρασµα σε µια αντιπολίτευση προλεταριακής ενότητας.
5. Αγώνας ενάντια σε κάθε επιστράτευση της εργατικής τάξης σε πατριωτικά µέτωπα,
που οδηγεί σ' έναν νέο ιµπεριαλιστικό πόλεµο είτε για την υποστήριξη της ρωσικής
είτε της αγγλοσαξονικής πλευράς.

1947

Ιανουάριος
Εγκαθίδρυση τριανδρίας στην ηγεσία του PCI: Τολιάτι, Σεκία, Λόνγκο.

Μάιος
Σχηµατισµός κυβέρνησης χωρίς τη συµµετοχή κοµµουνιστών υπουργών. Τέλος του
τρικοµµατισµού και έναρξη µιας σαρανταετούς περιόδου µονοκοµµατικής κυβέρνησης της χριστιανοδηµοκρατίας.
Το PCInt αναλύει την κυβερνητική κρίση, ύστερα από την αποµάκρυνση των κοµµάτων της Αριστεράς από την κυβέρνηση, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης του κρατικού
µηχανισµού στα χέρια της αστικής τάξης και της διαµάχης ΗΠΑ – ΕΣΣ∆.

Νοέµβριος
Άρθρο στη Battaglia Comunista, που απαντά στις κατηγορίες κατά του Τολιάτι περί
προδοσίας: «Εµείς δεν πιστεύουµε ότι ο Τολιάτι έχει διαπράξει λάθη. Υπέδειξε στο
κόµµα του τη µόνη πολιτική που θα µπορούσε να υλοποιήσει. Ούτε το κόµµα απέτυχε. Ο σκοπός ενός επαναστατικού κόµµατος είναι να καταλάβει την εξουσία. Όµως,
δεδοµένου ότι το PCI δεν είναι ένα επαναστατικό κόµµα, δεν µπορεί να κατηγορηθεί
ότι δεν κατάφερε τον στόχο του. Για ένα κόµµα της Αριστεράς της αστικής τάξης,
όπως το PCI, µε ιδεολογία δηµοκρατική και πρόγραµµα δηµοκρατικό, ο στόχος είναι
η δηµοκρατική κατάκτηση της εξουσίας, και αυτός είναι ο στόχος που δεν πέτυχε το
PCI. Το παθητικό της πολιτικής του και της πολιτικής του Τολιάτι δεν ήταν η επιτυχία του ότι συµµετείχαν στην κυβέρνηση, αλλά ότι παγιδεύτηκαν στην αυταπάτη ότι
είχαν πάρει την εξουσία, χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τις προϋποθέσεις για την αποµάκρυνσή τους από την ίδια την κυβέρνηση. Το
PCI ποτέ δεν κατάλαβε τη διαφορά ανάµεσα στην κυβέρνηση και την πραγµατική
εξουσία, εξαπατώντας τις µάζες προβάλλοντας µια ανύπαρκτη εξουσία».

«Αυτήν την εποχή είναι πολλοί οι αγωνιστές που έχουν αντιληφθεί ότι δεν µπορούν
να δράσουν µέσα στο PCI, αλλά προτιµούν να κάνουν λάθος παραµένοντας στο
Κόµµα, παρά να κάνουν λάθος έξω από αυτό».
Από την άλλη µεριά, το PCInt δεν έχει καµία αυταπάτη για την αντιπολίτευση που
εµφανίζεται στο εσωτερικό του PCI, υπό την ηγεσία του Τερασίνι, την οποία θεωρεί
ως µια καθαρά προσωπική διαµάχη για την αντικατάσταση του Τολιάτι στην ηγεσία
του PCI.

1948

Ιανουάριος
Τίθεται σε ισχύ το σύνταγµα που έχουν υπογράψει ο Τερασίνι, ο Ντε Γκασπέρι και ο
Ντε Νικόλα. Στο 6ο Συνέδριό του το PCI έχει 2,3 εκατοµµύρια µέλη.
Το PCInt έχει 15.000 αγωνιστές.

Απρίλιος
Ο Ντάµεν υποστηρίζει τη συµµετοχή στις εκλογές. Οι εκλογές (18) θέτουν τέλος
στην αυταπάτη της ειρηνικής κατάκτησης της εξουσίας.

6-9 Μαΐου
1ο Συνέδριο του PCInt στη Φλωρεντία.
Αρχίζει η διάσπαση του Κόµµατος σε δύο οµάδες, εκ των οποίων της πρώτης ηγείται
ο Μπρούνο Μάφι και Οτορίνο Περόνε (υπό την επιρροή του Μπορντίγκα) και της
δεύτερης ο Ονοράτο Ντάµεν. Ο Ντάµεν αντιλαµβάνεται το Κόµµα ως εκπαιδευτή και
ως συνείδηση της τάξης. Ο Μάφι προτείνει στο Κόµµα να εγκαταλείψει κάθε αυτα-

πάτη ότι αυτό µπορεί να επηρεάσει κάποια µερίδα του προλεταριάτο Η µόνη αποστολή που το Κόµµα µπορεί να πραγµατοποιήσει είναι:
1. Η διαµόρφωση στελεχών. 2. Η πραγµατοποίηση µαρξιστικής ανάλυσης της κοινωνικής πραγµατικότητας και της ιστορίας. 3. Η παρέµβαση στους αγώνες για το ξεκαθάρισµα της συνείδησης και των στόχων της τάξης. 4. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη
συµµετοχή στις εκλογές.
Ο Περόνε, παίρνοντας ξανά την ανάλυση του Μπορντίγκα του 1921-22 για το Κόµµα
και τις «Θέσεις της Ρώµης» (1922), δηλώνει ότι το Κόµµα δεν µπορεί να επηρεάσει
την ιστορική πορεία µιας αντεπαναστατικής κατάστασης και η αποστολή του δεν είναι
η παρέµβαση στους άµεσους αγώνες.
Ο Ντάµεν αντιλαµβάνεται ότι πίσω από τις παρεµβάσεις του Μάφι και του Περόνε
βρίσκεται η επιρροή του Μπορντίγκα και συνοψίζει τις θέσεις τους µε τον ακόλουθο
τρόπο: το προλεταριάτο είναι ανύπαρκτο ως τάξη και, γι' αυτό τον λόγο, δεν µπορεί
να υπάρξει ένα επαναστατικό κόµµα.
Το σχίσµα είναι πια αναπόφευκτο, αλλά δεν πραγµατοποιείται έως το 1952.

Ιούλιος
Απόπειρα κατά του Τολιάτι. Απεργίες και κλίµα εξέγερσης.

Ιούλιος-∆εκέµβριος
Βίαιη καταστολή των κοινωνικών αγώνων. Οριστική απώλεια της δύναµης του παρτιζάνικου κινήµατος και των Συµβουλίων ∆ιαχείρισης. Ενίσχυση του κρατικού µηχανισµού. Πόλωση ΗΠΑ – ΕΣΣ∆.

Ιανουάριος 1949 – Μάιος 1955

∆ηµοσιεύεται µια σειρά άρθρων µε τίτλο «Νήµατα του χρόνου» (Sul filo del tiempo)
γραµµένων από τον Μπορντίγκα, στα οποία εφαρµόζει τη µαρξιστική ανάλυση στην
κοινωνική και ιστορική πραγµατικότητα. Τα άρθρα χαρακτηρίζονται από το ότι διαιρούνται σε µέρη µε υπότιτλους «χθες» και «σήµερα» και το θέµα του άρθρου αναλύεται στο παρελθόν και στην επικαιρότητα, υπογραµµίζοντας πάντοτε την αµεταβλητότητα (invarianza) της θεωρίας και της µαρξιστικής ανάλυσης.

1949-1966
Ποικίλα άρθρα που δηµοσιεύονται ανώνυµα, γραµµένα από τον Μπορντίγκα, τα οποία ασχολούνται µε διάφορα θέµατα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: α) ο ιστορικός ρόλος των µεγάλων ανδρών («γελωτοποιοί της ιστορίας»), β) ο αντιατοµικισµός, γ) οι
µεγάλες καταστροφές και τα µεγάλα δυστυχήµατα που προκαλούνται από το καπιταλιστικό σύστηµα, δ) το ανθρώπινο είδος ως πρωταγωνιστής της ιστορίας, που µεταβαίνει από τον πρωτόγονο κοµµουνισµό στον κοµµουνισµό του µέλλοντος, ε) το κράτος πρόνοιας, στ) η πολεοδοµία, ζ) η κατάκτηση του διαστήµατος

1949

Μάρτιος
Προσχώρηση της Ιταλίας στο ΝΑΤΟ.

1950

Ιούνιος
Αρχίζει ο πόλεµος της Κορέας.

1951

Ιανουάριος
Ο Μάφι αντικαθιστά τον Ονοράτο Ντάµεν στη διεύθυνση της Battaglia Comunista.

Φεβρουάριος
Εγκύκλιος του PCInt, η οποία συγκεντρώνειτο Κόµµα γύρω από τον Μπρούνο Μάφι.

Μάρτιος
Γενική απεργία στη Βαρκελώνη κατά της ανόδου των κοµίστρων στα τραµ. Ο Ντάµεν και το Μποταγιόλι αποχωρούν από την ηγεσία του PCInt, στην οποία αποτελούν
τη µειοψηφία. Επιστολή του Ντάµεν στον Μπορντίγκα (14/3/51), στην οποία εκθέτει
τις διαφωνίες του µε το PCInt.

1952
Έναρξη της ανοδικής µεταπολεµικής οικονοµικής ανοικοδόµησης.
Γενική κρίση όλων των επαναστατικών οργανώσεων
∆ιάλυση της Γαλλικής Φράξιας της Κοµµουνιστικής Αριστεράς (προκάτοχος της σηµερινής CCI13), η οποία διακηρήσσει ότι η έκρηξη του πολέµου της Κορέας σηµατοδοτεί την έναρξη ενός νέου παγκοσµίου πολέµου στην Κορέα και επιλέγει τη διάσωση των στελεχών της και τη διάλυσή της. Σύλληψη στη Βαρκελώνη των µελών του
Grupo Comunista Internacionalista (Γκραντίσο Μούνις). ∆ιάσπαση της 4ης ∆ιεθνούς:
εµφάνιση του παµπλισµού.

13

Curant Communiste Internationale (∆ιεθνές Κοµµουνιστικό Ρεύµα): σύγχρονη οργάνωση που
προέρχεται από τη γαλλική Κοµµουνιστική Αριστερά. (Σ.τ.Μ.)

Σεπτέµβριος
Συγκέντρωση του PCInt στο Μιλάνου, «Θέσεις» του Μπορντίγκα για την «αµεταβλητότητα» του µαρξισµού. Χρησιµοποιεί τον όρο «µαρξισµός» όχι για να αναφερθεί στη
θεωρία του Καρλ Μαρξ ως ατόµου, αλλά για να αναφερθεί στη διδασκαλία που αναδύεται µαζί µε το σύγχρονο βιοµηχανικό προλεταριάτο και το συνοδεύει καθ’ όλη τη
διάρκεια της ύπαρξής του έως την εξαφάνισή του ως τάξη µετά την κοµµουνιστική
επανάσταση. Υπάρχουν τρεις οµάδες αντιπάλων του µαρξισµού: α) οι αρνητές (αστοί)
που υποστηρίζουν τον αιώνιο χαρακτήρα του καπιταλισµού και τάσσονται υπέρ της
φιλελεύθερης οικονοµίας και της πολιτικής δηµοκρατίας, β) οι διαστρεβλωτές (σταλινικοί, συνδικαλιστές, αριστεροί) που δηλώνουν ότι αποδέχονται τη µαρξιστική οικονοµική και ιστορική διδασκαλία, όπως και την πάλη των τάξεων, στη θεωρία αλλά όχι
στην πράξη (συµπεριλαµβανοµένων και των βιοµηχανοποιηµένων χωρών) και διατυπώνουν µη επαναστατικές διεκδικήσεις, δηµοκρατικού και ρεφορµιστικού χαρακτήρα, για τη βελτίωση και τη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήµατος, γ) οι ανανεωτές που δηλώνουν ότι είναι µαρξιστές και επαναστάτες, αλλά αποδίδουν την εκ µέρους τους εγκατάλειψη της προλεταριακής επανάστασης λόγω ελλείψεων ή ατελειών
της µαρξιστικής θεωρίας, η οποία πρέπει να ανανεωθεί και να αναθεωρηθεί. Η ιστορία του µαρξισµού συνίσταται στην αντίσταση απέναντι στα διάφορα κύµατα του αναθεωρητισµού, που βάλλουν κατά της οργανικής και µονολιθικής σύστασης του
µαρξισµού, από το 1848 έως τις µέρες µας. Ο µαρξισµός δεν είναι µια θεωρία που
βρίσκεται υπό διαρκή επεξεργασία και δεν τροποποιείται στην πορεία των ιστορικών
γεγονότων. Αν δεχόµαστε ότι η ιδεολογία της εργατικής τάξης είναι µια υπερδοµή
του κόσµου της παραγωγής, τότε δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι αυτή η ιδεολογία
διαµορφώνεται σταδιακά, σαν κόκκοι άµµου που σωρεύονται µε την πάροδο του χρόνου, αλλά ότι ξεπροβάλλει µε την πρώτη βίαιη ταξική αναµέτρηση, που ορίζεται και
εκδηλώνεται από την πάλη των τάξεων (από το 1848 µε το «Μανιφέστο») και ισχύει
έως τον θρίαµβο και την εξαφάνιση του προλεταριάτου.
Ο µαρξισµός δεν αναζητεί την «απόλυτη αλήθεια», αλλά θεωρεί τη κοµµουνιστική
διδασκαλία ως όπλο µάχης και έτσι δεν εγκαταλείπει το όπλο στη µέση της µάχης,
αλλά πολεµάει µ' αυτό. Μια νέα διδασκαλία δεν µπορεί να ξεπροβάλλει σε οποιαδήποτε ιστορική στιγµή. Η γέννεση του σύγχρονο προλεταριάτο τοποθετείται στα µέσα
του 19ου αιώνα. Ο µαρξισµός ξεπροβάλλει απ’ όλα τα βασικά ιστορικά δεδοµένα που

χρειάζεται για να διαµορφωθεί και µόνο µε την πάροδο των αιώνων µπορεί να επιβεβαιώσει την ισχύ του µε σκληρούς αγώνες.
Ο µαρξισµός είτε ισχύει ολοκληρωτικά είτε είναι ολοκληρωτικά λανθασµένος. Η αντικατάσταση οποιονδήποτε µερών από το σώµα του µαρξισµού τον αποδυναµώνει περισσότερο από εκείνους που αρνούνται συνολικά τον µαρξισµό.
Όταν η πάλη των τάξεων αναζωογονείται η θεωρία επιστρέφει, µε αξιοµνηµόνευτες
επιβεβαιώσεις, στις καταβολές και στην πρωταρχική της έκφραση. Αρκεί να θυµηθούµε την Κοµµούνα του Παρισιού, την µπολσεβίκικη επανάσταση και την Τρίτη
∆ιεθνή.
Η σηµερινή περίοδος είναι το σηµείο της µεγαλύτερης πτώσης στην καµπύλη του επαναστατικού δυναµικού. Η αντεπαναστατική περίοδος καταλαµβάνει πάνω από µία
γενιά και ίσως µπορούµε να µιλάµε για µια ρήξη στη συνέχεια της µαρξιστικής παράδοσης. ∆εδοµένης της δυσµενούς κατάστασης, είναι λογικό οι µοναδικοί που διατηρούν και υπερασπίζουν το συνδετικό νήµα της επαναστατικής πορείας να είναι µικρές
οµάδες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι οµάδες δεν θέλουν να προσθέσουν κάτι καινούργιο και παραµένουν στενά πιστές στις παραδοσιακές θέσεις του µαρξισµού.
[Σχόλιο του συγγραφέα: Η «αµεταβλητότητα» δεν αποκλείει την καινοτοµία, υπό την
έννοια της εφαρµογής της µαρξιστικής ανάλυσης σε νέες κοινωνικές και ιστορικές
καταστάσεις, ούτε αποκλείει την αποκατάσταση, υπό την έννοια της υπεράσπισης της
µαρξιστικής θεωρίας απέναντι στις αναθεωρητικές επιθέσεις, όπως, παραδείγµατος
χάριν, η ανάλυση του Λένιν για τον ιµπεριαλισµό ή η ανάλυση του σταλινισµού και
της σοβιετικής οικονοµίας από τον ίδιο τον Μπορντίγκα].

Οκτώβριος
Il programa comunista No. 1, όργανο του PCInt, υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο
Μάφι.
Ολοκληρώνεται το σχίσµα του PCInt σε δύο οµάδες: η οµάδα Battaglia Comunista,
µε επικεφαλής τον Ντάµεν και η οµάδα Il programa comunista, µε επικεφαλής τον
Μάφι και τον Μπορντίγκα.

1948-1952
Με βάση το σχίσµα του PCInt η αντίληψη του Μπορντίγκα για τη λειτουργία του
κόµµατος σε µια δυσµενή περίοδο: το καθήκον του Κόµµατος δεν µπορεί να είναι άλλο από την αποκατάσταση του προγράµµατος και την υπεράσπιση του µαρξισµού από
τις αναθεωρητικές επιθέσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες το Κόµµα είναι αναγκαστικά
πολύ µειοψηφικό και αντιµετωπίζει το σχίσµα του µε τη γνωστή ρήση του Λένιν «καλύτερα λιγότεροι αλλά καλύτεροι». Σύµφωνα µε τον Μπορντίγκα, ο µεγαλύτερος
κίνδυνος που απειλεί το Κόµµα και την αποστολή του για την αποκατάσταση του
προγράµµατος είναι ο ακτιβισµός και η αµεσοκρατία .

1953
Επανέκδοση της Battaglia Comunista, όργανο του ∆ιεθνιστικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, υπό τη διεύθυνση του Ντάµεν. (Ο Ντάµεν αποκτά, χάρη σε δικαστική απόφαση, την ιδιοκτησία του τίτλου του περιοδικού).

1946-1957
Άρθρα, βιβλία και συγκεντρώσεις του PCInt που αφιερώνονται στην ανάλυση της
σοβιετικής οικονοµίας. Ο Μπορντίγκα εφαρµόζει τις οικονοµικές κατηγορίες που
χρησιµοποιεί ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο» για τη µελέτη του ρωσικού οικονοµικού συστήµατος. ∆εν χαρακτηρίζει το ρωσικό σύστηµα ως κρατικό καπιταλισµό, αν και κατά καιρούς χρησιµοποιεί αυτόν τον όρο. Ο σταλινισµός, δηλαδή η θεωρία του «σοσιαλισµού σε µια µόνη χώρα», που αποτέλεσε την πολιτική του ρωσικού κράτους από
το 1926, είναι η έκφραση της αντεπανάστασης. Ο Μπορντίγκα επισηµαίνει την ύπαρξη της αξίας, του µισθού, της υπεραξίας, του εµπορεύµατος και του κεφαλαίου στην
ΕΣΣ∆. ∆εν προσδιορίζει τη γραφειοκρατία ως νέα τάξη αλλά ως όργανο κυριαρχίας.
Ο καπιταλισµός είναι µια κοινωνική διαδικασία, στην οποία η αποπροσωποποίηση
του κεφαλαίου εξυπακούεται πλέον µέσα στη διαδικασία καπιταλιστικής συσσώρευσης. Το ρωσικό οικονοµικό σύστηµα ορίζεται ως καπιταλιστικό. Τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του εκδηλώνονται στη βιοµηχανική του καθυστέρηση και στην έλλειψη
ανταγωνιστικότητας της κρατικής σχεδιοποίησης σε σχέση µε τον δυτικό καπιταλισµό. Ορίζει τον σοσιαλισµό όχι ως την οικοδόµηση ενός νέου οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος, αλλά ως την αποτελεσµατική διάλυση των καπιταλιστικών οικονοµικών κατηγοριών: αξία, µισθός, κεφάλαιο, εµπόρευµα...

1951-1966
Συγκεντρώσεις του PCInt. Ο Μπορντίγκα είναι συνήθως ο συγγραφέας και ο εισηγητής των θεµάτων που αναλύονται στις ετήσιες συγκεντρώσεις του Κόµµατος. Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι επίσης ο συντάκτης των αποφάσεων που δηµοσιεύονται στον κοµµατικό Τύπο.

1956-1966
Ο Μπορντίγκα, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα του µηχανικού και του αρχιτέκτονα, είναι ειδικός στον υπολογισµό πιθανοτήτων και στη στατιστική. Έχει µελετήσει επί δεκαετίες το έργο του Μαρξ. Είναι, µαζί µε τον Ρουµπίν, τον Ροσντόλσκι και του Ριµπέλ (όπως το µαρτυρούν τα σχόλια του σε κείµενα του Μαρξ που τότε ήταν ανέκδοτα στην Ιταλία: τα Grundrisse και το Έκτο ανέκδοτο κεφάλαιο του «Κεφαλαίου»)
ένας από τους µεγαλύτερους σύγχρονους µελετητές του Μαρξ.

1957-1958
Από τα οικονοµικά στοιχεία που παίρνει από το βορειοαµερικανικό περιοδικό Fortune ο Μπορντίγκα υπολογίζει το ποσοστό της υπεραξίας στις βασικές βιοµηχανικές
χώρες. Εφαρµόζοντας τον νόµο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, που ανακάλυψε ο Μαρξ, ο Μπορντίγκα προβλέπει την έναρξη µιας κυκλικής οικονοµικής κρίσης περί το 1975.

1958-1959
Άρθρα για την κατάκτηση του διαστήµατος από τη Ρωσία: όσο αυτή βρίσκεται πιο
κοντά στο φεγγάρι τόσο πιο µακριά βρίσκεται από τον σοσιαλισµό.

1964
Αποχώρηση της οµάδας Rivoluzione comunista από το PCInt.

1965
Στο κείµενό του µε τίτλο «Εκτιµήσεις για την οργανική δράση του κόµµατος όταν η
κατάσταση είναι δυσµενής» ο Μπορντίγκα διατυπώνει µια διαφοροποίηση, που είχε
ήδη κάνει ο Μαρξ, µεταξύ ιστορικού και επίσηµου κόµµατος µιας διαφοροποίησης,
που αντλεί από τον Μαρξ, µεταξύ του ιστορικού Κόµµατος και του τυπικού Κόµµατος.
Το ιστορικό Κόµµα δεν δηµιουργείται επεισοδιακά, µέσα σε σύντοµες ιστορικές φάσεις. Εκφράζει τη συνέχεια του κοµµουνιστικού προγράµµατος. Μέσα σε δυσµενείς
περιόδους το ιστορικό Κόµµα εξαφανίζεται ως επίσηµο Κόµµα και περιορίζεται σε
µικρές µειοψηφίες που υπερασπίζονται το κοµµουνιστικό πρόγραµµα. Η οργάνωση
του προλεταριάτου δεν είναι διαρκής. Το ιστορικό Κόµµα διέρχεται µεγάλες περιόδους στις οποίες η επιρροή πάνω στην τάξη είναι µηδενική. Κατά συνέπεια, στις αντεπαναστατικές περιόδους η δράση των κοµµουνιστών επικεντρώνεται σχεδόν εξολοκλήρου στη θεωρητική δουλειά. Πρέπει να χρησιµοποιήσει τα όπλα της κριτικής.
Αυτό δεν υπονοεί, ωστόσο, αποκοπή της θεωρίας από την πράξη: χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Η θεωρία είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για τη δράση, ακόµη κι όταν ανάµεσά τους παρεµβάλλεται ένα διάστηµα δεκαετιών.
Τίποτα δεν είναι περισσότερο ξένο προς τον µαρξιστικό ντετερµινισµό από τον βολονταριστικό ακτιβισµό και της αµεσοκρατίας. Στον βαθµό που η κοµµουνιστική θεωρία είναι µια πρακτική θεωρία, είναι και ένα επαναστατικό κοµµουνιστικό πρόγραµµα. ∆εν µπορούµε να κατανοούµε µονάχα τον κόσµο αλλά πρέπει και να τον αλλάξουµε. Το κοµµουνιστικό κόµµα προτού γίνει παράγοντας της ιστορίας είναι προϊόν
της ιστορίας. Είναι το αποτέλεσµα µεγάλων περιόδων προλεταριακών αγώνων σε ά-

µεσο οικονοµικό και σε πολιτικό επίπεδο. Κατά πρώτο λόγο γεννιέται το ιστορικό
Κόµµα, δηλαδή η κοµµουνιστική θεωρία και το κοµµουνιστικό πρόγραµµα, ενώ, στη
συνέχεια, εµφανίζεται το τυπικό Κόµµα, δηλαδή η οργάνωση των αγωνιστών που
στοχεύει στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος και αυτής της θεωρίας.

1966
Αποχώρηση του Καµάτ και του Ντανζεβίλ, οι οποίοι δηµιουργούν τις οµάδες Invariance και Le fils du temps. Μια σοβαρή ασθένεια εµποδίζει τον Μπορντίγκα από την
πλήρη δραστηριότητα.

1968
Το PCInt δείχνει µικρό ενδιαφέρον για τον γαλλικό Μάη, τον προσδιορίζει ως φοιτητικό αγώνα, ξένο προς το προλεταριάτο, χαρακτηριστικό των µεσοαστικών τάξεων σε
πορεία προλεταριοποίησης.

1970

Μάρτιος-Ιούνιος
Ο Μπορντίγκα παραχωρεί την πρώτη και µοναδική του συνέντευξη σε δηµοσιογράφους που προετοιµάζουν ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα για την RAI σχετικά τις καταβολές του φασισµού, µε τίτλο «Η γέννηση µιας δικτατορίας». ("Nascita di una
dittatura").

Ιούλιος
Θάνατος του Μπορντίγκα στη Φόρµια.

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:
1.- Lenin nel cammino della rivoluzione. ∆ιάλεξη του Αµαντέο Μπορντίγκα στο
«Σπίτι του Λαού» στη Ρώµη (24.2.1924). Edizioni Prometeo -casella postale 1753 20101 MILANO.
2.- DAMEN, Onorato: Bordiga. Validità e limiti d'una esperienza nella storia della
"sinistra italiana". Edizioni Prometeo.
3.- Storia della Sinistra Comunista. 4 τόµοι. Edizioni Il programma comunista casella postale 962 - 20100 Milano.

Βιβλιογραφία στα ισπανικά:
1.- BORDIGA, Amadeo: "La ilusión democrática" (µπροσούρα). Etcétera - Apartado
1363 - 08080 Barcelona.
2.-Los fundamentos del comunismo revolucionario. Ed. Programme
3.-Fuerza, violencia y dictadura en la lucha de clase., ό.π.
4.-Partido y clase, Editions Programme Communiste, 3, rue Basse Combalot, 69007
LYON
Επίσης µπορείτε να ζητήσετε από τις Editions Programme το ισπανόφωνο περιοδικό
EL PROGRAMA COMUNISTA, από το Νο. 1 έως το Νο. 42.
∆ιδακτορική ∆ιατριβή του Guillamón, Agustín: Militancia y pensamiento político de
Amadeo Bordiga de 1910 a 1930. Orígenes, formación y disidencia del bordiguismo
en el seno del Partido Comunista de Italia, Biblioteca Figueras - c/ Marqués de
Sentmenat 35 -08014 BARCELONA (από τις 4 έως τις 8 το απόγευµα, ∆ευτέρα έως
Παρασκευή).[Σε αυτή τη βιβλιοθήκη υπάρχουν τα τελευταία τεύχη των εντύπων Il

programma comunista, Battaglia Comunista και Balance]. Στη Μαδρίτη µπορείτε να
έρθετε σε επαφή µε το Fundación Seguí - c/. Sagunto 15 - 28010 Madrid.
Η µετάφραση έγινε από τα ισπανικά.

