
H δραστηριότητα των ατόμων υπό το κεφάλαιο κινείται 
σε παγιωμένα κανάλια αναπαράγωντας αυτό που υπάρχει: 
την κυριαρχία του παρελθόντος πάνω στο παρόν, της 
συσσωρευμένης νεκρής εργασίας πάνω στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Οι αντιστάσεις σε αυτή τη συνθήκη 
μένουν μερικές και ασύνδετες μεταξύ τους. Μέσα στην 
επαναστατική συγκυρία παρουσιάζεται η δυνατότητα 
αντιστροφής αυτής της δυναμικής, στην οποία κυριαρχούν 
τα πράγματα και ο άνθρωπος δεν είναι παρά το κουφάρι 
του χρόνου: στην πόλωση του κοινωνικού σχηματισμού, η 
έξαρση της ταξικής πάλης παράγει ιστορικά τη δυνατότητα 
για την πάλη ενάντια στις τάξεις και την τάξη, με ορίζοντα 
μια κοινωνική μορφή στην οποία οι ανάγκες και οι 
επιθυμίες θα μπορούν να κυκλοφορούν αβίαστα ανάμεσα 
στα άτομα, χωρίς εξωτερικά προσκόμματα.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ξεσπά 
με οξύ τρόπο η ταξική πάλη και συμβάλλει στη λήξη του. 

Στη Γερμανία (11/1918) οι στρατιώτες και οι εργάτες 
σχηματίζουν συμβούλια, παλεύουν και επιτυγχάνουν 
την λήξη του πολέμου. Παράλληλα, μειοψηφικά, τίθεται 
το κοινωνικό ζήτημα: η πάλη ενάντια στο σύστημα που 
γεννά τον πόλεμο. Όμως μέσα σε αυτή την κίνηση 
ανατροπής, η Σοσιαλδημοκρατία (SPD) θα καταφέρει να 
οικειοποιηθεί πολιτικά τα συμβούλια, και να αποτρέψει τη 
μετατροπή της πολιτικής επανάστασης σε ριζοσπαστική-
κοινωνική. Η “επαναστατική” εξουσία του SPD θα 
αποκτήσει την έγκριση της ηγεσίας του στρατού, της 
πρώην αριστοκρατίας και των εργατικών συμβουλιών, 
και θα ανακοινώσει ένα ρεφορμιστικό πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού. Αποτελεί το μόνο σχηματισμό που 
μπορεί να επιβάλλει την τάξη.

Το χειμώνα του 1918/1919 ιδρύεται το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Γερμανίας (KPD) και μια βδομάδα μετά σέρνεται 
πίσω από μια εξέγερση στο Βερολίνο που οργανώνεται σε 
πρώτο επίπεδο από άλλους σχηματισμούς, και στην οποία 
θα συμμετέχει εντέλει μόνο μια μειοψηφία εργατών. Η 
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση καταφέρνει να καταστείλει 
την εξέγερση χρησιμοποιώντας τα παραστρατιωτικά 
σώματα των freikorps. Δυο μήνες αργότερα (3/1919) το 
προλεταριάτο στο Βερολίνο εξεγείρεται ξανά, αυτή τη 
φορά με ένα καθαρό επαναστατικό πρόταγμα: Όλη η 
εξουσία στα Συμβούλια Εργατών. Αυτή η δεύτερη ήττα είναι 
και η τελευταία φορά που οι εργάτες θα πάρουν τα όπλα 
στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

To πρώτο μισό του 1919 ξεσπούν εξεγέρσεις σε 
όλη την επικράτεια και σχηματίζονται συμβουλιακές 
δημοκρατίες. Όμως η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τους 
επαναστάτες, μπορεί και συντονίζει τη δράση της σε 
επίπεδο χώρας, και θα καταστείλει αυτές τις ανατρεπτικές 
ενέργειες τη μία μετά την άλλη.

Μέσα στους χώρους δουλειάς γιγαντώνεται η 
τάση έμπρακτης εναντίωσης στα συνδικάτα, τα οποία 
είχαν υποστηρίξει τον πόλεμο και είχαν αναλάβει την 

πειθάρχηση του εργατικού δυναμικού. Ριζοσπάστες 
εργάτες σχηματίζουν επαναστατικές ενώσεις σε όλη την 
επικράτεια, έξω και ενάντια στα σωματεία. 

Το KPD μπαίνει σε μια τροχιά μπολσεβικοποίησης 
(φθινόπωρο 1919): δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, 
ένταξη στα νόμιμα σωματεία, συμμετοχή στις εκλογές. 
Η ριζοσπαστική του φράξια αποκλείεται από το κόμμα 
και αναλαμβάνει δράση εκτός του επίσημου κομματικού 
μηχανισμού. Οι αναρχοσυνδικαλιστές ενδυναμώνονται 
σημαντικά.

Οι εργάτριες βιώνουν την επανάσταση με διαφορετικό 
τρόπο. Ευθύς εξαρχής απολύονται μαζικά από τα 
εργοστάσια, τα οποία επαναπροσλαμβάνουν τους 
βετεράνους του πολέμου. Προσπαθούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση μέσα στην προλεταριακή δημόσια σφαίρα που 
σχηματίζεται, αλλά εντέλει αδυνατούν να ανατρέψουν 
τον έμφυλο διαχωρισμό μέσα στην εργατική τάξη. 
Οδηγούνται να πρωτοστατήσουν στα κύματα λεηλασιών 
που συμβαίνουν σε αυτό το διάστημα.

Την άνοιξη του 1920 ένα τμήμα της ηγεσίας του 
στρατού μαζί με συντηρητικούς αστούς οργανώνουν ένα 
χουντικό πραξικόπημα με έσχατο στόχο την οριστική 
πάταξη της ανομίας και της προλεταριακής απειθαρχίας. Η 
Σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση απευθύνεται στο στρατό 
και την αστυνομία, οι οποίοι όμως μένουν αμέτοχοι. 
Στη συνέχεια κηρύσσεται γενική πολιτική απεργία, και 
το πραξικόπημα πέφτει. Όμως σε διάφορες περιοχές 
της Γερμανίας και κυρίως στο λεκανοπέδιο του Ρουρ οι 
εργάτες έχουν προχωρήσει πολύ πέρα από μια απεργία 
εναντίωσης στο πραξικόπημα.

Οι ανθρακωρύχοι του Ρουρ παίρνουν τα όπλα και 
σχηματίζουν τον Κόκκινο Στρατό του Ρουρ. Με αλλεπάλληλες 
προελάσεις καταφέρνουν να ωθήσουν στρατό και 
αστυνομία έξω από το λεκανοπέδιο, και σχηματίζουν 
εργατικά συμβούλια. Με την πτώση του πραξικοπήματος 
και τη λήξη της γενικής απεργίας η κυβέρνηση του SPD 
τους ανακοινώνει ότι πρέπει να παραδώσουν τα όπλα και 
να επιστρέψουν στη νομιμότητα. Το επίσημο KPD καθώς 
και η ηγεσία των αναρχοσυνδικαλιστών τάσσονται ενάντια 
στην ένοπλη εξέγερση. Το αντιχουντικό μέτωπο σπάει, 
και οι εξεγερμένοι προλετάριοι, αναρχοσυνδικαλιστές και 
αριστεροί κομμουνιστές, βάζουν μπροστά την υπόθεση 
της κοινωνικής χειραφέτησης. Το SPD οργανώνει την 
καταστολή της εξέγερσης χρησιμοποιώντας τόσο τον 
δημοκρατικό στρατό όσο και τα πρωτοφασιστικά freikorps 
που λίγο πριν είχαν πρωτοστατήσει στο πραξικόπημα.

Την επόμενη χρονιά, το Μάρτη του 1921, η εξέγερση 
ξεσπά στην κεντρική Γερμανία, σε συνεργασία με τις 
κομμουνιστικές δυνάμεις και σε συμφωνία με την Γ΄ 
Διεθνή, όμως αυτή τη φορά καταστέλλεται ευκολότερα, 
καθώς η συμμετοχή δεν είναι τόσο μαζική.

Κάπου εδώ σβήνει η επαναστατική δυναμική. Από το 
1922 και μετά οι ριζοσπαστικές τάσεις του εργατικού 
κινήματος απομαζικοποιούνται, τόσο εξαιτίας της 
καταστολής από το κράτος όσο και λόγω μιας επίφασης 
ομαλότητας που μοιάζει να επικρατεί, και ο γερμανικός 
σχηματισμός αρχίζει και αλλάζει προσανατολισμούς, που 
εντέλει θα οδηγήσουν στο 1933.
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