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 Ο Otto Bauer και ο «τρίτος δρόμος» 

 της αυστριακής σοσιαλδημοκρατίας  

 

 
Εισαγωγή 
 
 Η πορεία του εργατικού κινήματος στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου και η 

αδυναμία του να αποτρέψει την εξάπλωση των διάφορων τύπων φασισμού σε μεγάλο 

τμήμα της ηπείρου αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ιστορία των κομμάτων που είχαν 

αναλάβει την προώθηση και την προάσπιση των εργατικών συμφερόντων. Η πολιτική 

μάλιστα βαρύτητα της Γερμανίας στον ευρωπαϊκό χώρο και η παγκόσμια σημασία της 

ανόδου του Χίτλερ επικέντρωσαν το ενδιαφέρον της ιστορικής έρευνας και της πολιτικής 

συζήτησης στη ρεφορμιστική εξέλιξη της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. Στο πλαίσιο 

αυτό ωστόσο, ήταν επόμενο να υποβαθμιστεί και η αναφορά στο κόμμα που κατά το 

Μεσοπόλεμο χαρακτηριζόταν ως το ισχυρότερο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη και 

δεν ήταν άλλο από το αυστριακό SDAP.1  

 Πέρα βέβαια από το μικρό ειδικό βάρος της Αυστρίας στον ευρωπαϊκό πολιτικό 

χάρτη, αιτία του υποβαθμισμένου ενδιαφέροντος για την αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία 

υπήρξε αναμφισβήτητα και η αποτυχία της τελικά να αποτρέψει την επιβολή του 

φασισμού στη χώρα. Τα σημαντικά επιτεύγματα του SDAP κατά την Πρώτη Αυστριακή 

Δημοκρατία αποτελούσαν ήδη παρελθόν στα μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν ο 

κληρικο-φασισμός προλείαινε το έδαφος για την πρόσδεση της Αυστρίας στο άρμα του 

γερμανικού ναζισμού. Ο «αυστρομαρξιστικός» θεωρητικός του πυρήνας πρέσβευε έναν 

«τρίτο δρόμο» μεταξύ ρεφορμισμού και επανάστασης, δεν μπόρεσε ωστόσο να αποφύγει 

ούτε την κατασταλτική αντίδραση της αυστριακής δεξιάς ούτε την περιφρονητική σχεδόν 

αποδοκιμασία της διεθνούς κομμουνιστικής αριστεράς. Το πολιτικό ενδιαφέρον για τον 

αυστρομαρξισμό αναζωπυρώθηκε μόνο κατά τη δεκαετία του 1970, όταν αυτός 

                                                 
1 Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) 
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εμφανίστηκε να προσφέρει θεωρητικό υπόβαθρο στον «ευρω-κομμουνισμό» των 

μεγάλων κομμουνιστικών κομμάτων της Δυτικής Ευρώπης.  

 Η εργασία αυτή δεν έχει φυσικά στόχο να περιβάλει τη μεσοπολεμική πολιτική 

της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας με το φωτοστέφανο της ιστορικής αποκατάστασης. 

Φιλοδοξεί όμως να αποδώσει στις πραγματικές της διαστάσεις τη συμβολή της στην 

ιστορία του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος και να περιγράψει τη θεωρητική της 

θεμελίωση, κυρίως μέσα από το έργο του Otto Bauer, ιδεολογικού της ηγέτη μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο πόλεμο.2  

Θεωρούμενος στις αρχές του 20ού αιώνα ως ο κοινωνιολόγος της ομάδας των 

Αυστρομαρξιστών, ο Μπάουερ εμφανίστηκε ουσιαστικά στο πολιτικό προσκήνιο το 

1907. Ήταν η χρονιά που δημοσίευσε το έργο του για την αντιμετώπιση του εθνικισμού 

στην Αυστροουγγαρία («Το Ζήτημα των Εθνοτήτων και η Σοσιαλδημοκρατία») και 

έλαβε από τον τότε ηγέτη του SDAP Victor Adler το χρίσμα του γραμματέα μιας 

πολυεθνικής κοινοβουλευτικής ομάδας 87 βουλευτών. Αν οι εκλογές του 1907 

δικαίωσαν σε σημαντικό βαθμό τους αγώνες του ιστορικού ιδρυτή του κόμματος,3 

ταυτόχρονα επιφόρτισαν το μελλοντικό του διάδοχο με το δύσκολο συντονισμό της 

ανομοιογενούς εθνοτικά δεύτερης κοινοβουλευτικής δύναμης στο αυστριακό Reichsrat.  

Η δυσκολία του ρόλου του Μπάουερ δεν αφορούσε μόνο τον αυξανόμενο 

ανταγωνισμό μεταξύ των εθνοτικών ομάδων του SDAP, αλλά και την «ενδο-γερμανική» 

αντιπαράθεση με τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, που εκπροσωπούσαν κυρίως οι 

Engelbert Pernerstorfer και Karl Renner. Ο  Pernerstorfer ήταν το 1907 επικεφαλής της 

κοινοβουλευτικής ομάδας και είχε το σεβασμό μεγάλης μερίδας του κόμματος λόγω της 

κοινοβουλευτικής του πείρας. Παρότι είχε προσχωρήσει στο SDAP μόλις το 1896, η 

πρώτη του εκλογή στο Reichsrat αναγόταν στο 1885, όταν και είχε εκλεγεί ως 

ανεξάρτητος. Τότε ήταν γνωστός για τη δράση του στην αυστριακή Φαβιανή Εταιρεία, οι 

                                                 
2 Ο Μπάουερ ποτέ δεν ανέλαβε κάποιο κάποιο κορυφαίο αξίωμα στο κόμμα ή στην κυβέρνηση (στα δύο 
χρόνια που το SDAP συμμετείχε σε αυτή). Κανείς όμως εντός ή εκτός του κόμματος δεν αμφέβαλλε για 
τον άνθρωπο που ουσιαστικά διαμόρφωνε τα προγράμματα και καθοδηγούσε την πολιτική δράση του 
SDAP κατά το Μεσοπόλεμο.   
3 Ο Βίκτορ Άντλερ υπήρξε ηγέτης της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας από το ιδρυτικό για το SDAP 
συνέδριο του Hainfeld (1889), που ένωσε για πρώτη φορά τους μετριοπαθείς και τους ριζοσπάστες 
σοσιαλιστές της Αυστρίας, ως το θάνατό του στις 11/11/1918 (μία μέρα πριν την επίσημη ανακήρυξη της 
Αυστριακής Δημοκρατίας). Οι εκλογές του 1907 αποτέλεσαν ορόσημο στην πορεία του: Ήταν οι πρώτες 
που διεξήχθησαν με καθολικό δικαίωμα ψήφου (για τους άνδρες άνω των 24 ετών) και απέφεραν στο 
κόμμα τη σημαντικότερη ως τότε κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση.  
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πολιτικές του όμως καταβολές πήγαιναν ακόμα δεξιότερα: Τόσο αυτός όσο και ο V. 

Adler είχαν ξεκινήσει την πολιτική τους δράση στους Deutschnationalen του G. von 

Schönerer και είχαν τελικά αποχωρήσει λόγω του αντισημιτισμού του αρχηγού τους.4 

Όσον αφορά τον Ρέννερ, ο κατ’ εξοχήν πολιτειολόγος του αυστρομαρξισμού είχε 

ήδη δημοσιεύσει μια σειρά έργων για την επίλυση του συνταγματικού προβλήματος της 

αυτοκρατορίας5 και είχε προτείνει ιδέες με τις οποίες ο Μπάουερ εμφανιζόταν καταρχήν 

σύμφωνος. Και οι δύο τάσσονταν εναντίον της ατομιστικής-συγκεντρωτικής πολιτειακής 

αντίληψης που διέπνεε τότε το σύνταγμα της αυτοκρατορίας και προωθούσαν την 

αναγνώριση των εθνοτήτων ως συλλογικών νομικών οντοτήτων αυτόνομων έναντι του 

κράτους. Καθώς μάλιστα η αυτονομία τους δεν μπορούσε να είναι πλήρης στη βάση μιας 

καθαρά εδαφικής εφαρμογής (λόγω της μεγάλης διασποράς μειονοτικών νησίδων), 

πρότειναν μια ομοσπονδοποίηση με βάση την «αρχή της προσωπικότητας».6 Η διαφορά 

που υπήρχε όμως στην ουσία των προσεγγίσεών τους αντανακλούσε, όπως αποδείχθηκε, 

σημαντικές πολιτικές διαφωνίες και προοιώνιζε τις τάσεις που θα εμφανίζονταν στο 

κόμμα μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί μπορεί ο Ρέννερ να  συμμεριζόταν τη 

γνωστή ρήση του Palacký πως «ακόμα κι αν δεν υπήρχε, η Αυστροουγγαρία θα έπρεπε 

να εφευρεθεί», ο Μπάουερ όμως έβλεπε στο πολυεθνικό κρατικό μόρφωμα της 

αυτοκρατορίας τη «βολική» απλά αφετηρία μιας κοινωνιολογικής διαδικασίας.7 

Παρά βέβαια τη σταθερά ρεφορμιστική στάση του Ρέννερ καθ’ όλη την πολιτική 

του σταδιοδρομία, δεν μπορεί να ειπωθεί πως οι μεσοπολεμικές τάσεις στο εσωτερικό 

του SDAP αποτέλεσαν ευθύγραμμη ανταπόκριση των προπολεμικών. Αν ο Μπάουερ και 

ο Friedrich Adler, γιος του ιδρυτή του κόμματος, προσωποποιούσαν στο τέλος του 

πολέμου την αριστερή του πτέρυγα, η πολιτική τους καθοδήγηση για τα επόμενα 

δεκαπέντε χρόνια είχε πολύ περισσότερο το συμβιβαστικό χαρακτήρα που άρμοζε σε 

                                                 
4 Οι Pernerstorfer και Adler είχαν συντάξει μάλιστα από κοινού το Πρόγραμμα του Λιντς (1882), που 
προωθούσε την ανάπτυξη του γερμανικού χαρακτήρα του αυστριακού μισού της αυτοκρατορίας!  
[βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11306 ]  
5 Τα σημαντικότερα από αυτά ήταν το «Κράτος και έθνος» (1899) και «Ο αγώνας των αυστριακών εθνών 
για το κράτος» (1902).  
6 Η λύση αυτή προέβλεπε μια «πυραμιδωτή» διάρθρωση των διοικητικών μηχανισμών κάθε εθνότητας από 
το επίπεδο των (μειονοτικών ή όχι) κοινοτήτων ως αυτό της αυτοκρατορίας με ανάλογη διαβάθμιση των 
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και φορολογικών τους αρμοδιοτήτων και περιόριζε ουσιαστικά τη 
δικαιοδοσία του Reichsrat στη διαχείριση υπερ-εθνικών μόνο ζητημάτων. [βλ. Ο. Bauer, “Die 
Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie”, 2η έκδοση (1924) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 1, 
Europaverlag, 1975, σελ 406-410] 
7 N. Leser, “Austro-Marxism: A Reappraisal”, Journal of Contemporary History, 1/2, 1966, σελ. 119 
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εκφραστές του «μαρξιστικού κέντρου». Δεν ήταν λίγες οι φορές που χρειάστηκε να 

αντιπαρατεθούν με τη συγγενή προς το KPÖ (Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας) «Νέα 

Αριστερά» της Σοσιαλδημοκρατίας και με το ριζοσπάστη Max Adler, τον θεωρούμενο 

και ως φιλόσοφο του αυστρομαρξιστικού κύκλου. Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέλη της 

προπολεμικής επιστημονικής ομάδας, ο οικονομολόγος Rudolph Hilferding συντάχθηκε 

στη διάρκεια του πολέμου με τους Γερμανούς Ανεξάρτητους του Κάουτσκι και 

συμμετείχε κατόπιν ενεργά στην οικονομική πολιτική της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, 

ενώ ο Julius Deutsch ανέλαβε στη δεκαετία του 1920 την ηγεσία της ένοπλης 

Δημοκρατικής Άμυνας (Republikanischer Schutzbund) των Αυστριακών εργατών, αλλά  

και ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη συντριβή τους το Φεβρουάριο του 1934.   

Όλα τα παραπάνω σκιαγραφούσαν για λογαριασμό της ηγεσίας του SDAP μια 

τακτική αυτοσυγκράτησης των εργατών κατά το Μεσοπόλεμο, που συμπληρωνόταν από 

την κριτική της στο κομμουνιστικό «πείραμα» της Σοβιετικής Ένωσης. Γι’ αυτό και δεν 

ήταν λίγοι όσοι θεώρησαν την ήττα του 1934 μια επακόλουθη προέκταση του 

σοσιαλδημοκρατικού «ναυαγίου» της Γερμανίας. Η αλήθεια ωστόσο είναι πως οι 

διαφορές από το SPD δεν ήταν καθόλου αμελητέες και πως (με την εξαίρεση του 

Ισπανικού Εμφυλίου) το αυστριακό εργατικό κίνημα ήταν αυτό που πρόβαλε τη 

σημαντικότερη αντίσταση στη φασιστική προέλαση στην Ευρώπη. Αν οι Μπάουερ και 

Άντλερ βρέθηκαν μετά το 1918 να συνιστούν «φρένο» και όχι «γκάζι» στους 

Αυστριακούς εργάτες, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τους ταυτίσει με τους 

ηγέτες της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. Ενδεικτικά μόνο στοιχεία προσφέρουν η 

τακτική τους στο ζήτημα της κυβερνητικής συμμετοχής και η απόστασή τους από την 

αντιδραστική καταδίκη που επιφύλαξε στη Σοβ. Ένωση ακόμα και ο Κάουτσκι.  

Τα κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρήσουν να περιγράψουν την άνοδο και 

την πτώση της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας μέσα σε συνθήκες άλλοτε ευνοϊκές και 

άλλοτε όχι. Θα προσπαθήσουν να αναλύσουν τα επιτεύγματα, τις αδυναμίες, αλλά και το 

θεωρητικό υπόβαθρο της πολιτικής του SDAP, όπως αυτό αποτυπώθηκε στα 

προγράμματα του κόμματος και κυρίως στα κείμενα του ίδιου του Μπάουερ. Η στάση 

της κομματικής ηγεσίας απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και στα πρώτα στάδια της 

εξέλιξής της, άμεσα συνδεδεμένη με το σημαίνοντα ρόλο του SDAP στη Σοσιαλιστική 

Διεθνή, θα εξεταστεί σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Γιατί με τη συνεπή γενικά επιδίωξη μιας 
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«χρυσής τομής», αλλά και με τις αντιφάσεις που δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια 

επιδίωξη, η στάση αυτή αποτύπωνε χαρακτηριστικά τη διαρκή και αγωνιώδη προσπάθεια 

του Μπάουερ να συμβιβάζει παράγοντες όχι πάντα συμβιβάσιμους.  
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Οι στόχοι και οι αστοχίες της προπολεμικής και της πολεμικής περιόδου  
 

Το SDAP και ο Μπάουερ για το ζήτημα των εθνοτήτων 

  

Με δεδομένο το ρευστό περιβάλλον της αψβουργικής αυτοκρατορίας κατά την 

προπολεμική περίοδο, δεν ήταν καθόλου τυχαία η σημασία που είχε για την πολιτική 

ανάδειξη του Μπάουερ η ενασχόλησή του με το ζήτημα των εθνοτήτων. Το πρόβλημα 

των αναπτυσσόμενων εθνικισμών τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος ήταν αυτό που 

κυρίως απασχόλησε την αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία από την εποχή της ίδρυσής της 

μέχρι και τον τερματισμό του Α’ Παγκοσμίου πολέμου. Στη μακρά αυτή διαδρομή των 

σαράντα και πλέον χρόνων η επίσημη γραμμή της έπρεπε μάλιστα να ισορροπεί συχνά 

σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ μαρξιστικής ορθοδοξίας και καθημερινής πολιτικής πράξης. 

Γι’ αυτό και οι διαψεύσεις, οι αυτοαναιρέσεις και οι παράδοξες συμπλεύσεις που κάποιες 

φορές προέκυψαν, προκάλεσαν σχόλια ακόμη και καχυποψίας. Σε γενικές γραμμές 

πάντως, η στάση που τήρησε στο ζήτημα των εθνοτήτων θα μπορούσε (κατ’ αναλογία 

προς τη μεσοπολεμική πολιτική της) να χαρακτηριστεί ως ένας «τρίτος δρόμος» μεταξύ 

σοσιαλισμού και «εθνικού ρεφορμισμού»8.  

H στάση απέναντι στους αναπτυσσόμενους εθνικισμούς και η συναφής με αυτή 

διάρθρωση των σοσιαλιστικών οργανώσεων τέθηκε από το πρώτο ήδη συνέδριο των 

Αυστριακών Σοσιαλιστών στο Neudörfl το 1874. Το συνέδριο αυτό προώθησε την 

ενότητα Γερμανών και Τσέχων εργατών, διακήρυξε το δικαίωμα των εθνοτήτων στην 

αυτοδιάθεσή τους και υιοθέτησε μια καταρχήν ομοσπονδιακή δομή με βάση τα κρατίδια 

του αυστριακού μισού της αυτοκρατορίας.9 Η δομή αυτή επιβίωσε του «ενωτικού» 

συνεδρίου του Hainfeld (1889) και τελικά εμπεδώθηκε το 1897, όταν στο συνέδριο του 

Wimberg πήρε καθαρά εθνικό χαρακτήρα με τη διάρθρωση του SDAP σε έξι 

                                                 
8 Ο όρος «εθνικός ρεφορμισμός» χρησιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη από τον Μπάουερ στο «Ζήτημα των 
Εθνοτήτων» για να περιγράψει τις φυγόκεντρες τάσεις που προκαλούσαν προπολεμικά σε στελέχη του 
κόμματος οι σειρήνες του εθνικισμού.   
9 Ο Συμβιβασμός του 1867 είχε ήδη χωρίσει την αψβουργική αυτοκρατορία σε δύο μεγάλες ημιαυτόνομες 
περιοχές. Η ιστορία του εργατικού κινήματος που εξετάζουμε, αφορά φυσικά το δυτικό της τμήμα.   
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διαφορετικές εθνοτικές ομάδες: Γερμανούς, Ιταλούς, Πολωνούς, Νότιους Σλάβους, 

Τσέχους και Ρουθήνους.10  

 Το συνέδριο ωστόσο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν αυτό που 

συνήλθε στο Brünn το 1899 και ο λόγος δεν ήταν άλλος από το Πρόγραμμά του για το 

επίμαχο ακριβώς ζήτημα των εθνοτήτων. Μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου 

ανταγωνισμού μεταξύ Γερμανών και Τσέχων, το Πρόγραμμα πρότεινε ουσιαστικά μια 

ομοσπονδοποίηση της αυτοκρατορίας στη βάση της αυτονομίας και της αυτοδιοίκησης 

των εθνοτήτων και απέδειξε πόσο δύσκολη ήταν η ισορροπία του κόμματος στο 

εκκρεμές μεταξύ «αυστριακής νομιμοφροσύνης» και εθνικιστικής έξαρσης. Οι αρχές του 

συνοψίζονταν ως εξής: (α) μετατροπή της Αυστρίας σε ένα δημοκρατικό και 

ομοσπονδιακό κράτος εθνοτήτων, (β) συγκρότηση εθνικά οριοθετημένων σωμάτων (στη 

θέση των ιστορικών κρατιδίων) με δική τους διοικητική και νομοθετική εξουσία στη 

βάση του γενικού, ίσου και άμεσου δικαιώματος ψήφου, (γ) συνένωση των ομοεθνών 

σωμάτων σε έναν οργανισμό αρμόδιο για τα ζητήματα κάθε εθνότητας, (δ) εγγύηση των 

μειονοτικών δικαιωμάτων με ειδικό νόμο του Reichsrat, (ε) κατάργηση των γλωσσικών 

προνομίων οποιασδήποτε εθνότητας ως προς την κρατική διοίκηση και παραπομπή των 

σχετικών θεμάτων στο Reichsrat.11  

Διαμορφωμένη σε μεγάλο βαθμό υπό την πίεση του τσεχικού κλάδου του SDAP, 

η προτεινόμενη αυτονομία είχε έντονα εδαφικό και σχεδόν πολιτικό χαρακτήρα και δεν 

υιοθετούσε την υπερ-εδαφική «αρχή της προσωπικότητας» που είχε διατυπωθεί από τον 

Ρέννερ τον ίδιο χρόνο.12  Η απουσία όμως ρητής αναφοράς στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης 

των εθνοτήτων πρόσφερε την αφορμή για να θεωρηθεί το Πρόγραμμα του Brünn ένα 

                                                 
10 G. Sandner,“Austromarxismus und Multikulturalismus: Karl Renner und Otto Bauer zur nationalen Frage 
im Habsburgerstaat”, Βιέννη, 2002, σελ. 2-3 / www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/GSandner1.pdf.   
Ο σύνδεσμος  μεταξύ των εθνοτικών ομάδων εντοπιζόταν ουσιαστικά στην αποδοχή του κοινού 
Προγράμματος του Συνεδρίου του Hainfeld (1889) και στην πρόβλεψη για ένα παν-αυστριακό συνέδριο 
(που θα συνερχόταν κάθε δύο χρόνια) και για μια Κεντρική Επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους 
όλων των εθνικών εκτελεστικών επιτροπών. [βλ. A.G. Kogan, “The Social Democrats and the Conflict of 
Nationalities in the Habsburg Monarchy”, Journal of Modern History, 21/3, 1949, σελ. 206] 
11. Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 576-577 
12 Ο Pernerstorfer είχε διαγνώσει σωστά πως οι Τσέχοι Σ/Δ επιδίωκαν τελικά τη δημιουργία θεσμών που 
ουσιαστικά ισοδυναμούσαν με αυτόνομο κράτος εντός μιας αυστριακής κοινοπολιτείας. Δεν είναι τυχαίο 
πως στο συνέδριο του 1899 το Πρόγραμμα καταψηφίστηκε μόνο από τον εκπρόσωπο των Νότιων Σλάβων 
Σ/Δ, το μοναδικό που είχε ανεπιφύλακτα ταχθεί υπέρ της «αρχής της προσωπικότητας». Όσον αφορά (από 
την άλλη πλευρά) τους εκπροσώπους των Πολωνών και των Ρουθήνων, υπερψήφισαν κανονικά το 
Πρόγραμμα, διακήρυξαν όμως ξεκάθαρα πως τελικός τους στόχος ήταν η εθνική αποκατάσταση του 
συνόλου των ομοεθνών τους εντός και εκτός Αυστρίας. [βλ. A.G. Kogan, ό.π., σελ. 208-211,214].  
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δείγμα νομιμοφροσύνης του κόμματος προς μια μεταρρυθμισμένη αυτοκρατορία.13 Οι 

εθνικές αστικές τάξεις της αυτοκρατορίας είδαν μάλιστα σε αυτό μια συνεννόηση της 

Σοσιαλδημοκρατίας με το Στέμμα και δε δίστασαν να μιλήσουν ακόμη και για 

«σοσιαλισμό της Αυλής» (“Burgosozialismus”).14  

Ακόμα κι αν κάτι τέτοιο ίσχυε για τη δεξιά πτέρυγα του SDAP, η μομφή ήταν 

σίγουρα ανυπόστατη για την κομματική ηγεσία και για τον πραγματικό θεωρητικό 

πυρήνα του Προγράμματος. Ούτε φυσικά μπορούσε κανείς να θεωρήσει προϊόν μιας 

τέτοιας συναλλαγής τη διάλυση της ουγγρικής Δίαιτας και την κατοχύρωση του 

καθολικού δικαιώματος ψήφου το 1906.15 Αν η «καισαρική» πολιτική του Στέμματος 

επιβεβαίωνε σχετικές προβλέψεις του Ρέννερ, ο Μπάουερ έσπευσε να διαλύσει τους 

όποιους συνειρμούς, επισημαίνοντας τη σύνδεσή της με τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις της 

Βιέννης και τους κινδύνους που συνεπαγόταν για την ορθή αντίληψη περί δημοκρατίας. 

Όσον αφορά τη διαφαινόμενη τότε προοπτική μιας ομόσπονδης αυτοκρατορίας, ο 

Μπάουερ δεν άφηνε αμφιβολίες για τo ποιος έπρεπε να είναι ο πραγματικός σκοπός της 

Σοσιαλδημοκρατίας: Χωρίς να αποτελεί σε καμία περίπτωση αυτοσκοπό, η 

ομοσπονδοποίηση (με διατήρηση της ενιαίας οικονομικής περιοχής της αυτοκρατορίας) 

θα δημιουργούσε συνθήκες ευνοϊκές για τον ταξικό αγώνα και για την επιδίωξη εθνικής 

αυτονομίας στη βάση μιας δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης.16  

 Πραγματική όμως εθνική αυτονομία δεν μπορούσε να προκύψει παρά μόνο με το 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας: Ο ίδιος συμφωνούσε πως με δεδομένη την 

καπιταλιστική κοινωνική οργάνωση, η αυτονομία των εθνοτήτων, ακόμη και στη βάση 

της «αρχής της προσωπικότητας», θα συναντούσε ανυπέρβλητα εμπόδια στην άσκηση 

οικονομικών και φορολογικών αρμοδιοτήτων.17 Έχοντας τελικά να αντιμετωπίσει μια 

πολυπλοκότητα εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών συσχετισμών, η προτεινόμενη 

εθνική αυτονομία απαντούσε στη γοητεία που ασκούσε στην εργατική τάξη η 

                                                 
13 R. Α. Kann, A History of the Habsburg Empire: 1526-1918, University of California Press, 2η έκδοση, 
1977, σελ. 437 
14 G. Sandner, ό.π., σελ. 3, Μ. Άντερσον, Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις απαρχές και τη 
διάδοση του εθνικισμού, Νεφέλη, 1997, σελ. 160 
15 Η πολιτική του Στέμματος φαινόταν εκείνη τη χρονιά να ανοίγει προπτικές υλοποίησης του πρώτου 
σημείου του Προγράμματος του Brünn. 
16 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 477-491  
17 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 408-413 
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εθνικιστική αστική ρητορεία όλων των εθνοτήτων με μία λύση μακροπρόθεσμα συμβατή 

με τα εργατικά συμφέροντα.  

 Βέβαια, όσο κι αν ο ταξικός αγώνας επέβαλλε τη διατήρηση της μεγάλης 

οικονομικής περιοχής, η αναγνώριση εθνικών αναγκών και οι προτάσεις κάλυψής τους 

άφηναν περιθώρια για κριτική από τα αριστερά. Μπορεί ο Μπάουερ να διατύπωσε 

ενστάσεις για κάποια σημεία του Προγράμματος του Brünn, ωστόσο καταδίκαζε τον 

«αφελή κοσμοπολιτισμό» όσων θεωρούσαν το έθνος μια αστική πρόληψη.18 Αναγνώριζε 

τους εθνικούς πολιτισμούς ως μια πραγματικότητα και δε δίσταζε να μιλά για τις 

προοπτικές αναπτυξής τους: Εφόσον ακριβώς η ανάπτυξή τους προϋπέθετε τη 

συμμετοχή του συνόλου του λαού στα αγαθά τους, οι προοπτικές της δεν μπορούσαν 

παρά να ταυτίζονται με μια σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας. Στην αστική 

ρητορεία περί «καλών Γερμανών» ο Μπάουερ αντιπαρέτασσε την «εξελικτική» εθνική 

πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας, που θα καθιστούσε πράγματι τους Γερμανούς εργάτες 

«καλούς Γερμανούς», με την έννοια όμως που αυτή υπαγόρευε, της συμμετοχής τους 

δηλαδή στον εθνικό πολιτισμό.19  

Η ανάλυσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η σκληρότερη όμως επίθεση από 

μαρξιστικής πλευράς εκδηλώθηκε απέναντι στη θεωρία και ταξινόμησή του περί έθνους, 

από την οποία και εκπήγαζε. Η αναφορά του σε «κοινότητες πεπρωμένου» και 

«κοινότητες χαρακτήρα», οι οποίες ενσαρκώνουν το «Ιστορικό μέσα μας», δεν έδειχνε 

πράγματι να παραπέμπει σε υλιστική αντίληψη της ιστορίας και αναμενόμενα 

χαρακτηρίστηκε αντι-μαρξιστική. Ακόμη κι αν στηλίτευε τις «μεταφυσικές» θεωρίες του 

εθνικού ιδεαλισμού και του εθνικού υλισμού (ως ρομαντική και ως ρατσιστική), δεν 

έπαυε να απορρίπτει την ατομιστική θεώρηση όσων χαρακτήριζαν το έθνος ως «σύνολο 

ατόμων». Η ερμηνεία του «Ιστορικού μέσα μας» αναφερόταν βέβαια στον «αγώνα για 

την ύπαρξη» (Daseinkampf) των προηγούμενων γενιών και η μεταβλητή φύση του 

εθνικού χαρακτήρα αντανακλούσε την ιστορία της ιδιοκτησίας και των τρόπων 

                                                 
18 Καθήκον της Σοσιαλδημοκρατίας ήταν ακριβώς κατά τον Μπάουερ η σύγκλιση του «αφελούς 
κοσμοπολιτισμού» πολλών Γερμανών εργατών και του «αφελούς εθνικισμού» των καταπιεζόμενων 
εθνοτήτων (που ταύτιζαν τον εθνικό με τον ταξικό αντίπαλο) σε έναν «ώριμο διεθνισμό» της εργατικής 
αλληλεγγύης. [βλ. Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 352-354, 360] 
19 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ.  571-576 Αυτό άλλωστε που κυρίως επισήμανε ως 
ένσταση σε σχέση με το Brünn ήταν η ανάγκη σαφούς προώθησης της «αρχής της προσωπικότητας», της 
μόνης συμβατής με μια «εξελικτική» εθνική πολιτική. [βλ. Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 
576-577] 
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παραγωγής, στα διάφορα στάδια της οποίας λάμβανε χώρα η εκάστοτε συγκρότηση της 

«εθνικής πολιτιστικής κοινότητας».20 Γι’ αυτό και το «έθνος-κάτοπτρο της ιστορίας» του 

Μπάουερ αντέστρεφε την αστικήα αντίληψη, που ήθελε την ιστορία να αντανακλά τους 

εθνικούς αγώνες,. Σε κάθε περίπτωση όμως το έθνος αποτελούσε προϊόν της ιστορίας και 

με τη σειρά του ήταν αυτό που «παρήγε» τα άτομα.21  

 Άμεσα συνδεδεμένη με την παραπάνω θεωρία ήταν και η ταξινόμηση των 

στοιχείων διαμόρφωσης της εθνικής ιδιαιτερότητας, με αφετηρία την αντίστοιχη των 

Ιταλών κοινωνιολόγων. Χωρίς να παραγνωρίζει την πρωταρχική σημασία του κοινού 

τόπου διαμονής, όσο αυτός συνεπάγεται «κοινότητα πεπρωμένου», απέδιδε τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα σε ό,τι συνιστούσε το κοινό ιστορικό παρελθόν. Η σημασία της 

καταγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντοπιζόταν ακριβώς στο ρόλο τους ως 

μέσων επίδρασης της κοινής ιστορίας, ενώ η γλώσσα δεν αποτελούσε παρά ένα 

(σημαντικό κατά τα λοιπά) φορέα μετάδοσης της (σίγουρα σημαντικότερης) πολιτιστικής 

κληρονομιάς: Ήταν (ως «πρωτόγονη σύμβαση») απαραίτητα κοινή σε μια εθνική 

κοινότητα, αυτό όμως δε σήμαινε ότι δημιουργούσε και έθνος.22  

 Η υποβάθμιση αυτή της σημασίας της γλώσσας ήταν λογικό να φέρει τον 

Μπάουερ σε αντιπαράθεση με τον Κάουτσκι, που από το 1887 είχε μιλήσει για τον 

«παντοδύναμο ρόλο» της στην ανάπτυξη του εθνικού αισθήματος.23 Η κριτική όμως στη 

συνολική του τοποθέτηση για τη σχέση εθνικισμού και εργατικού κινήματος κινήθηκε σε 

πολύ περισσότερα επίπεδα και είχε ποικίλες προελεύσεις. Τόσο ο Κάουτσκι όσο και ο 

Λένιν κατηγόρησαν τον Μπάουερ για «α-πολιτικό ψυχολογισμό» και για φετιχισμό των 

εθνικών πολιτισμών, ενώ οι χαρακτηρισμοί του ιδεαλιστή και του οπορτουνιστή 

εκτοξεύθηκαν και από τους Panekoek και Strasser. Η ταξική ουδετεροποίηση του 
                                                 
20 Αξιοσημείωτη είναι η περιοδολόγηση που πραγματοποίησε ο Μπάουερ για τη συγκρότηση της εθνικής 
πολιτιστικής κοινότητας στη γερμανική περίπτωση: Αν ο αρχαίος κομμουνισμός των Γερμανών νομάδων 
συνεπαγόταν τη συμμετοχή του συνόλου του λαού στον εθνικό πολιτισμό, η μεσαιωνική φεουδαρχική 
κοινωνία και ο πρώιμος γερμανικός καπιταλισμός κατέστησαν τη συμμετοχή σε αυτόν προνόμιο των 
κυρίαρχων τάξεων: της γαιοκτησίας και της ιπποσύνης και της μορφωμένης αστικής τάξης αντίστοιχα. Ο 
αποκλεισμός της μεγάλης μάζας του λαού αμβλυνόταν σε ένα βαθμό μόνο με τις δημοκρατικές 
κατακτήσεις του σύγχρονου καπιταλισμού, η πλήρης όμως ανατροπή του δε θα μπορούσε να πραγματωθεί 
παρά μόνο στη σοσιαλιστική κοινωνία του μέλλοντος. 
21 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 71-90, 172-173, 184-189, 193-196     
22 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 185-192 Στην πολιτιστική κληρονομιά ο Μπάουερ 
περιλάμβανε τόσο τα κοινά ήθη και έθιμα όσο και το σύνολο «νόμοι-θρησκεία-κοσμοαντίληψη», ενώ ως  
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διάστασης μεταξύ έθνους και γλώσσας επικαλείτο την περίπτωση των 
Σέρβων και των Κροατών. 
23 Κ. Χάρμαν, Μαρξισμός  και Εθνικισμός, Εκδόσεις Εργατική Δημοκρατία, 1993, σελ. 29 
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εθνικού πολιτισμού κατά την πρόσληψή του από την εργατική τάξη, όπως αυτή 

διαγραφόταν μέσα στο έργο του, ήγειραν τις εύλογες απορίες τους περί μαρξιστικής 

ορθότητας. Οι ενστάσεις τους όμως για την προτεινόμενη από αυτόν εθνική αυτονομία 

δεν έκαναν τίποτα παραπάνω από το να επαναλαμβάνουν τις υποσημειώσεις του ίδιου 

του Μπάουερ. Παρά τις διαφωνίες που προέκυψαν εξάλλου και με τη Ρόζα 

Λούξεμπουργκ για το πολωνικό (και όχι μόνο) ζήτημα, ο Μπάουερ θα μπορούσε τελικά 

να καταταχθεί στην «παράταξη» εκείνης και του Τρότσκι, που πρέσβευε την ελεύθερη 

ανάπτυξη των εθνικών πολιτισμών και τη συνένωση των εθνών σε μια σοσιαλιστική 

κοινότητα.24  

 Όσον αφορά τον Στάλιν, που κλήθηκε από τον Λένιν να ασχοληθεί και να 

απαντήσει στον αυστρομαρξιστικό στοχασμό περί έθνους, δεν μπόρεσε να αποφύγει τις 

ανεπιθύμητες γειτνιάσεις με αυτόν: Η αναγωγή της ψυχοσύνθεσης σε συστατικό στοιχείο 

του έθνους δεν μπορούσε να ικανοποιεί τον Λένιν, που είχε χαρακτηρίσει τη θεωρία του 

Μπάουερ «βασικά ψυχολογική». Γι’ αυτό και προτίμησε να επικεντρώσει στον α-

πολιτικό χαρακτήρα της «αρχής της προσωπικότητας», που αγνοούσε τη σημασία του 

εδάφους και της κοινής οικονομικής ζωής και παρέπεμπε σε μια πολιτιστική εθνική 

αυτονομία πρακτικά ανεφάρμοστη.25 Και πάλι όμως δύσκολα θα συμφωνούσε με τον 

Λένιν, όταν αυτός μιλούσε για τις πολιτιστικές ανάγκες των αρμενικής ή γεωργιανής 

καταγωγής κατοίκων της Πετρούπολης.26  

 Αυτό που σε τελευταία ανάλυση χώριζε τον Μπάουερ από τον Λένιν ήταν η 

διαφορετική τους θεώρηση για την σχέση καπιταλισμού και εθνικής αφύπνισης ή 

αφομοίωσης. Ενώ ο πρώτος συνέδεε την καπιταλιστική ανάπτυξη με την αφύπνιση των 

μη ιστορικών εθνοτήτων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,27 ο μετέπειτα ηγέτης 

                                                 
24 Στην άλλη πλευρά τοποθετούνται οι Λένιν, Στάλιν, Κάουτσκι, Panekoek και Strasser, που έθεταν ως 
απώτερο στόχο την αφομοίωση όλων των εθνών σε έναν κοινό σοσιαλιστικό πολιτισμό. [βλ. Π. Βρανίτσκι, 
Ιστορία του μαρξισμού, Α’ τόμος, Οδυσσέας, 1976, σελ. 380, 442, Μ. Λεβί, Το εθνικό ζήτημα: Από τον 
Μαρξ μέχρι σήμερα, Στάχυ, 1993, σελ. 66, 94 Κ. Χάρμαν, ό.π., σελ. 39-41] 
25 J. Stalin, Marxism and the National Question (1913), κεφάλαιο 1 / 
www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm#s1 , Μ. Λεβί, ό.π., σελ. 71-72 
26 Κ. Χάρμαν, ό.π., σελ. 40    
27 Σύμφωνα με τον M. Hroch, o Μπάουερ «ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τη σχέση της εθνοποιητικής 
διαδικασίας με το γενικό καπιταλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας». [βλ. M. Hroch, «Από το εθνικό 
κίνημα στην εθνική ολοκλήρωση» στο: Hroch/Todorova, Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια, Θεμέλιο, 1996, σελ. 
33] Η συνολική αντίληψη του Μπάουερ θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση του: «Ο 
σοσιαλδημοκράτης δε θεωρεί το έθνος καταστρέψιμο ούτε άξιο να καταστραφεί». [βλ G. Sandner, ό.π., 
σελ. 6] 
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των Μπολσεβίκων υιοθετούσε την αντίστροφη πρόβλεψη του Ένγκελς περί αφομοίωσής 

τους.28 Αν εξάλλου γι’ αυτό το λόγο καταδίκαζε και την εβραϊκή Bund ως ένα από τα 

εθνικά κινήματα της περιόδου, η περίπτωσή της ήταν και η μοναδική στην οποία 

συμφωνούσαν: Ο Μπάουερ δεν αρνιόταν πως οι Εβραίοι της Ανατολικής Ευρώπης 

συγκροτούσαν πράγματι έθνος. Επισήμαινε όμως την αντίστροφη, αφομοιωτική επιρροή 

που είχε η καπιταλιστική ανάπτυξη στην περίπτωσή τους, γι’ αυτό και τους εξαιρούσε 

από την εφαρμογή της προτεινόμενης εθνικής αυτονομίας. Όσον αφορά τον όρο 

«Ανατολική Ευρώπη», δεν αναφερόταν μόνο στην τσαρική Ρωσία, αλλά και στις 

ανατολικές επαρχίες της Αυστροουγγαρίας (Γαλικία, Μπουκοβίνα), όπου κατοικούσε η 

μεγάλη (αγροτική, εργατική και μικροαστική) πλειοψηφία των Εβραίων της 

αυτοκρατορίας.29  

Ο ίδιος ο Μπάουερ ανήκε αντίθετα (τουλάχιστον ως προς την καταγωγή του) στη 

μεγάλη και δραστήρια εβραϊκή κοινότητα της Βιέννης, που πρόσφερε ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αφομοίωσης στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.30 

Καθώς μάλιστα το ίδιο ίσχυε και για πολλά ακόμα ηγετικά στελέχη του SDAP, η άρνηση 

της εθνικής αυτονομίας στους Εβραίους εντάχθηκε από κάποιους στην προσπάθεια 

απόκρουσης των αντισημιτικών επιθέσεων που εκτοξεύονταν από τα αστικά κόμματα.31 

Η αλήθεια όμως είναι πως τόσο η στάση του Μπάουερ όσο και η αντίστοιχη της 

κομματικής ηγεσίας υπαγορεύονταν από την ανάγκη διατήρησης της κομματικής 

ενότητας, που είχε συχνά απειληθεί από διασπαστικές κινήσεις εβραϊκών ομάδων.32 

Η ειρωνεία τελικά της ιστορίας είναι πως το ενδιαφέρον των Ρώσων μαρξιστών 

για την αυστρομαρξιστική προσέγγιση του εθνικισμού κινήθηκε κατά κύριο λόγο από 

την απήχηση που είχε αυτή μεταξύ των μπουντιστών και των Καυκάσιων της τσαρικής 

                                                 
28 Σύμφωνα με τον Λένιν, «η διαδικασία αφομοίωσης των εθνών από τον καπιταλισμό σημαίνει τη 
μεγαλύτερη ιστορική πρόοδο… ιδίως σε καθυστερημένες χώρες όπως η Ρωσία» και η άρνησή της 
ισοδυναμεί με το «να γυρνάει κανείς προς τα πίσω τον τροχό της ιστορίας». [βλ. M. Mazower, Σκοτεινή 
Ήπειρος: Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, 2001, σελ. 61-62]  
29 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 418-421  
30 Σε σχέση με αυτό ο Μπάουερ παρέπεμπε και στη φράση του Μαρξ πως «όταν οι Χριστιανοί έγιναν 
Εβραίοι, οι Εβραίοι έγιναν Χριστιανοί». [βλ. Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 425] 
31 G. Sandner, ό.π., σελ. 8-9 
32 Αφορμή για την εκτενή ενασχόληση του Μπάουερ με το εβραϊκό ζήτημα είχε σταθεί η αποστασία μιας 
ομάδας Εβραίων από τη πολωνική Σοσιαλδημοκρατία της Γαλικίας το 1905, οι οποίοι στη συνέχεια 
διαγράφηκαν από το ενιαίο SDAP. [βλ. Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 414-418] Όσον 
αφορά την κομματική ηγεσία, ενστάσεις για την «αντι-εβραϊκή» πολιτική του SDAP είχαν ουσιαστικά 
διατυπωθεί μόνο από τους Max Adler και  Julius Braunthal. [βλ. G. Sandner, ό.π., σελ. 9] 
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αυτοκρατορίας. Στο βαθμό που η στάση του Λένιν διαφοροποιήθηκε μετά το 1914, το 

αναμφισβήτητα λειτουργικό σύστημα που εφάρμοσε στη Σοβιετική Ένωση οφείλει 

σίγουρα αρκετά και στη χρησιμοποίηση αυστρομαρξιστικών στοιχείων πολιτιστικής 

εθνικής αυτονομίας.33  

Απαντώντας βέβαια στην κριτική που του ασκήθηκε, ο Μπάουερ δε δίστασε να 

αναγνωρίσει σφάλματα τόσο στη διατύπωση της θεωρίας του όσο και στη διάγνωση των 

τάσεων πολιτικής εξέλιξης της Αυστροουγγαρίας. Στην εισαγωγή της δεύτερης έκδοσης 

του «Ζητήματος των Εθνοτήτων» (το 1924) απέδωσε τις αδυναμίες της θεωρίας του σε 

«καντιανές παιδικές ασθένειες» και χαρακτήρισε ορόσημα για τις μετέπειτα εξελίξεις την 

ανάκληση του καθολικού δικαιώματος ψήφου στην Ουγγαρία (1908) και την 

προσάρτηση της Βοσνίας (1909).34  

Παρέπεμψε όμως στις δημοσιεύσεις του μετά το 1909, με τις οποίες προέκρινε 

πλέον ως συμφέρουσα τη διάλυση της αυτοκρατορίας, και επέμεινε στο καθαυτό πνεύμα 

των αναλύσεών του περί έθνους. Χρησιμοποίησε μάλιστα ως δείγμα διαφορετικότητας 

των εθνικών χαρακτήρων το συγκριτικό παράδειγμα του Duhem για τις διαφορετικές  

προσεγγίσεις των Άγγλων και των Γάλλων στη φυσική, στο δίκαιο, στη φιλοσοφία και 

στην τέχνη.  Εφαρμόζοντας την ιστοριστική του μέθοδο, αποστασιοποιήθηκε για μια 

ακόμη φορά τόσο από την άρνηση αυτής της διαφορετικότητας όσο και από τις 

εθνικιστικές μεταφυσικές της ερμηνείες: Ανήγαγε τη διαφορετικότητα στην ιστορική 

διαδρομή των δύο λαών, η οποία και διαμόρφωσε δύο διαφορετικές κοινότητες 

πεπρωμένου.35 

Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις του μετά το 1909, ο ισχυρισμός του δεν απείχε από 

την πραγματικότητα, εμπεριείχε όμως και μια δόση υπερβολής: Αρθρογραφώντας στο 

περιοδικό Der Kampf τις αρχές του 1910,36 ο Μπάουερ αναφερόταν πράγματι στα 

γεγονότα που είχαν ανατρέψει τη «καισαρική συμμαχία» του Στέμματος με τη 

                                                 
33 M. Mazower, ό.π., σελ. 61-62 
34 Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη ανήκε ως το 1909 τυπικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Συνέδριο όμως 
του Βερολίνου (1878) είχε ήδη αναγνωρίσει στην Αυστροουγγαρία διοικητικές αρμοδιότητες στην 
περιοχή. Η προσάρτηση ολοκληρώθηκε τελικά στα τέλη Απριλίου του 1909, προκάλεσε όμως τριβές στις 
σχέσεις της Βιέννης τόσο με τις άλλες Δυνάμεις όσο και με τη Σερβία. Η ένταση στις αυστρο-σερβικές 
σχέσεις θα πρόσφερε και την αφορμή για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.  
35 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage”, ό.π., σελ. 51-57 
36 Στο μηνιαίο περιοδικό “Der Kampf” ο Μπάουερ αρθρογραφούσε μέχρι και το θάνατό του το 1938. 
Οποιαδήποτε αναφορά της εργασίας στην αρθρογραφία του εξυπακούεται στο εξής πως αφορά το 
συγκεκριμένο έντυπο.  
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δημοκρατία και αποσυρόταν από την υπεράσπιση της ενιαίας οικονομικής περιοχής με 

την Ουγγαρία.37 Στα τέλη του ίδιου χρόνου, όταν η παρακώλυση της νομοθετικής 

λειτουργίας χρησιμοποιούταν από τις αντιπαρατιθέμενες εθνότητες για την προστασία 

των μειονοτήτων τους, προέβλεπε πως το πρόβλημα δε θα μπορούσε να λυθεί σε 

«καιρούς ειρηνικής εξέλιξης». Μιλούσε μάλιστα για επίλυση μόνο σε μια εποχή 

ανακατατάξεων και «κρατικών ανασυγκροτήσεων», που αντί της τότε κωλυσιεργίας θα 

επέτρεπε την άσκηση μιας «θετικής» αυτονομίας. Εφόσον η εν λόγω αυτονομία θα 

πραγματευόταν και την προστασία εγκολπωμένων μειονοτήτων, είχε σίγουρα εντονότερα 

εδαφικό και άρα πολιτικό χαρακτήρα από την πολιτιστική αυτονομία της «αρχής της 

προσωπικότητας».38 Ο Μπάουερ όμως απέφευγε προσεκτικά να μιλήσει για αυτοδιάθεση 

ή ανεξαρτησία των εθνοτήτων. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε να περάσουν επτά ακόμη 

χρόνια. 

 

 

Το ζήτημα της εξουσίας και το καθολικό δικαίωμα ψήφου 

 

 Αν το πρόβλημα των αναπτυσσόμενων εθνικισμών απορρόφησε προπολεμικά τo 

μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του SDAP, αυτό σίγουρα δεν μπορεί και δεν 

πρέπει να αφήσει στο περιθώριο τις υπόλοιπες πτυχές του πολιτικού του αγώνα. Με 

αφετηρία το «ενωτικό» συνέδριο του Hainfeld το 1889, το κόμμα κατέγραψε αρκετές 

κατακτήσεις και προώθησε περαιτέρω διεκδικήσεις σε δύο άξονες που βρέθηκαν συχνά 

αλληλένδετοι: Ήταν ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής ζωής και η βελτίωση της 

κοινωνικής θέσης και της οικονομικής κατάστασης των εργατών.  

 Ο εκδημοκρατισμός συνδεόταν κατ’ αρχήν με τη διεκδίκηση του καθολικού 

δικαιώματος ψήφου, που είχε περιληφθεί σαφώς και στο Πρόγραμμα του Hainfeld. Το 

SDAP διακήρυττε μάλιστα πως «το γενικό, ίσο και άμεσο δικαίωμα ψήφου» ήταν απλά 

«ένα από τα σπουδαιότερα μέσα» και καταδίκαζε ευθέως τον καπιταλισμό ως υπεύθυνο 

για την «αυξανόμενη εξαθλίωση ολοένα και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων». Δεν έθετε 

                                                 
37 O. Bauer, “Die starke Regierung oder die starke Demokratie?” (Der Kampf, Band 3, Oktober 1909-
September 1910) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 308-309  
38 O. Bauer “Der Weg zum Frieden” (Der Kampf, Band 3, Oktober 1909-September 1910) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 400-401                   



 15

βέβαια το ζήτημα της επανασταστικής κατάκτησης της εξουσίας και μιλούσε (από τότε 

ήδη) για προσαρμογή της τακτικής στη συμπεριφορά του αντιπάλου, ξεκαθάριζε όμως 

πως η απελευθέρωση του ταξικά συνειδητοποιημένου προλεταριάτου μπορούσε να γίνει 

μόνο με «μεταβίβαση των μέσων εργασίας στην κοινή κατοχή ολόκληρου του 

εργαζόμενου λαού». Το Πρόγραμμα του Hainfeld αποτελούσε στην πραγματικότητα ένα 

συμβιβασμό της ριζοσπαστικής πλειοψηφίας του κόμματος με τους μετριοπαθείς 

Σοσιαλδημοκράτες και με τις συνθήκες που δημιουργούσε ο ισχύων ακόμα (μέχρι το 

1891) στην Αυστρία αντι-σοσιαλιστικός νόμος.39 

Ακολούθησε η κατάργηση του αντι-σοσιαλιστικού νόμου, η πετυχημένη 

κινητοποίηση των Βέλγων εργατών για το καθολικό εκλογικό δικαίωμα (1893), η 

πρόταση εισαγωγής του από την κυβέρνηση Taafe (που προσέκρουσε στην αντίδραση 

των κυρίαρχων τάξεων) και τέλος η πολύ λιγότερο ευνοϊκή πρόταση της κυβέρνησης 

Badeni, που έγινε δεκτή απ’ το συνέδριο του SDAP το 1896.40 Ένα χρόνο αργότερα έγινε 

πράγματι το πρώτο βήμα προς τον εκδημοκρατισμό του εκλογικού συστήματος, δεν ήταν 

όμως τίποτα περισσότερο από ένα πρώτο βήμα: Στις ως τότε τέσσερις τάξεις ψηφοφόρων 

συγκεκριμένης φορολογικής δύναμης προστέθηκε μία πέμπτη, για όλους τους άνδρες 

άνω των 24 ετών. Έναντι 353 αντιπροσώπων των τεσσάρων παλιών, η πέμπτη τάξη 

εξέλεξε τότε για πρώτη φορά 72 αντιπροσώπους στο Reichsrat, μεταξύ αυτών και 14 

Σοσιαλδημοκράτες.41 Επρόκειτο βέβαια για ένα Κοινοβούλιο ελάχιστα 

αντιπροσωπευτικό των κοινωνικών δυνάμεων και για μια κατάκτηση που χρησίμευσε 

απλά ως σκαλοπάτι για τη διεκδίκηση της πλήρους εισαγωγής του καθολικού 

δικαιώματος ψήφου. 

Η Σοσιαλδημοκρατία επανήλθε και επίσημα στη διεκδίκησή του στο συνέδριο 

του 1901 στη Βιέννη, που ωστόσο διεξήχθη στον απόηχο της αναθεωρητικής πρότασης 

του Bernstein και γι’ αυτό επικέντρωσε περισσότερο στο ζήτημα της εξουσίας και της 

δικτατορίας του προλεταριάτου. Το ζήτημα τέθηκε ευθέως από την αριστερή πτέρυγα 

του κόμματος, η συντακτική όμως επιτροπή του Προγράμματος είχε διαφορετική άποψη: 

                                                 
39 I. Katsoulis, Sozialismus und Staat: Demokratie, Revolution und Diktatur des Proletariats im 
Austromarxismus, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1975, σελ. 359-361 
40 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 363 
41 W. Krula, Die Geschichte der österreichischen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1945, 
VÖGB (Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes), Βιέννη, 2002, σελ. 30 / 
www.voegb.at/bildungsangebote/skripten/gk/Gk-02.pdf  
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Ο Άντλερ (και μαζί με αυτόν η πλειοψηφία του SDAP) έκρινε πως ούτε οι συνθήκες ούτε 

το αυστριακό προλεταριάτο είχαν φτάσει ακόμα σε τέτοιο σημείο ωριμότητας, ώστε να 

τίθεται ζήτημα κατάκτησης της εξουσίας. Αυτό που προείχε ήταν η «βήμα προς βήμα» 

ανάπτυξη της οργάνωσης και η κατάκτηση θέσεων ισχύος στον κρατικό μηχανισμό.42 

Τη μεγαλύτερη μάλιστα συζήτηση προκάλεσε η τροποποίηση της αναφοράς του 

Προγράμματος του Hainfeld στην εξαθλίωση του προλεταριάτου, για την οποία ο 

Άντλερ αφόρμησε από την κριτική του Bernstein στη θεωρία του «καταστροφισμού» και 

από μια παρεμφερή τοποθέτηση του ίδιου του Ένγκελς. Ο ηγέτης του SDAP θεωρούσε 

πως οι αναφορές σε αυξανόμενη εξαθλίωση εξασθενούσαν πλέον τη θέση της 

Σοσιαλδημοκρατίας και οι σύνεδροι δεν έδειξαν να διαφωνούν μαζί του. Το νέο 

Πρόγραμμα έκανε τελικά λόγο για την ολοένα και μεγαλύτερη δυσαναλογία μεταξύ του 

επιπέδου ζωής των εργατών και του παραγόμενου από αυτούς πλούτου, δεν παρέλειπε 

όμως και πάλι να αναγάγει την αιτία της «αυξανόμενης καταπίεσης» στον ιδιωτικό 

χαρακτήρα των μέσων παραγωγής. Παρά τις ενστάσεις του, ο Κάουτσκι το χαρακτήρισε 

ως «καθόλου μπερνσταϊνικό»43 και η  αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία άρχιζε ήδη να 

βαδίζει τον «τρίτο δρόμο» της μεταξύ επανάστασης και ρεφορμισμού.  

 Εκ μέρους βέβαια της αριστερής πτέρυγας, ο J. Brod είχε αντιτείνει πως τυχόν 

τροποποίηση της αναφοράς έπρεπε να γίνει στην κατεύθυνση της όξυνσης, δε βρήκε 

όμως και πολλούς να συμφωνούν μαζί του. Την κυρίαρχη άποψη μεταξύ των συνέδρων 

εξέφρασε ο Wilhelm Ellenbogen, μέλος της συντακτικής επιτροπής, που ανέλαβε να 

διακηρύξει την αυτοπεποίθηση της Σοσιαλδημοκρατίας και μίλησε για την οφθαλμοφανή 

κοινωνική προαγωγή που είχε ήδη προσφέρει στους εργάτες η ίδια η ύπαρξή της.44 Τη 

δεξιά πτέρυγα του κόμματος θα την εκπροσωπούσε ο ίδιος τέσσερα χρόνια αργότερα 

ακόμη πιο χαρακτηριστικά: Όταν η ρωσική επανάσταση του 1905 έδινε νέα πνοή στον 

αγώνα για ίσο και καθολικό δικαίωμα ψήφου, εκείνος χαρακτήρισε τη διεκδίκησή του ως 

κάτι περισσότερο από ένα πολιτικό αίτημα. Σύμφωνα με τον Ellenbogen, το καθολικό 

εκλογικό δικαίωμα σήμαινε για τη Σοσιαλδημοκρατία «τη βάση της ύπαρξης και την 

προϋπόθεση της συνολικής μελλοντικής εξέλιξής» της, σήμαινε «για τους Αυστριακούς 
                                                 
42 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 369-370 
43 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 363-364, 366-367 
44 Ο Ellenbogen δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όποιος επιμένει σήμερα να αρνείται πως από τότε που 
υφίσταται Σοσιαλδημοκρατία έχει επιτευχθεί μια ανύψωση της κοινωνικής θέσης των εργατών, είτε δε 
γνωρίζει τα γεγονότα είτε δεν επιθυμεί να τα δει». [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 368]   
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εργάτες καλή κατοικία, καλό φαγητό και ποτό, οικονομική άνεση και λίγες ώρες 

εργασίας». 45    

 Οι θέσεις αυτές έδειχναν ένα φετιχισμό του κινήματος, ο εκδημοκρατισμός 

πάντως του εκλογικού συστήματος έγινε τελικά πραγματικότητα με τις κινητοποιήσεις 

που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Ρωσία και η (τυπική περιοδική) οικονομική ύφεση 

εκείνης της χρονιάς. Η προκήρυξη γενικής απεργίας από τα Ελεύθερα Συνδικάτα και η 

διαδήλωση 250.000 εργατών και υπαλλήλων στους δρόμους της Βιέννης υποχρέωσε την 

κυβέρνηση Beck να ενδώσει και να ικανοποιήσει το 1906 το αίτημα που έμελλε να 

αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό στην αυτοκρατορία. Στις εκλογές του 1907 το 

ανερχόμενο SDAP θα έβρισκε απέναντί του ενωμένες στο Χριστιανοκοινωνικό κόμμα 

τις πολιτικές δυνάμεις των Βιεννέζων μικροαστών (και μεγαλοαστών) και των χωρικών 

(και γαιοκτημόνων) των αλπικών κρατιδίων.46 Η Αυστρία έμπαινε πλέον στην εποχή των 

μαζικών κομμάτων, που θα μονοπωλούσαν την εξουσία τόσο κατά τη μεσοπολεμική όσο 

και κατά τη μεταπολεμική περίοδο.47  

 

 

Τα συνδικάτα και οι συνεταιρισμοί της Σοσιαλδημοκρατίας  

 

Παρότι το καθολικό δικαίωμα ψήφου υπήρξε σε σημαντικό βαθμό αποτέλεσμα 

και κοινοβουλευτικής πίεσης, το μερίδιο που είχε η κινητοποίηση των Ελεύθερων 

Συνδικάτων στην κατάκτησή του κατέδειξε και τη μεγάλη σημασία που είχαν αυτά για 

την πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας. Η ιστορία τους ήταν σαφώς μεγαλύτερη από αυτή 

του κόμματος, το συνέδριο όμως του Hainfeld ήταν αυτό που είχε ανοίξει και για τα 

ανταγωνιστικά ως τότε σοσιαλιστικά συνδικάτα την αναγκαία προοπτική της ενότητας 

                                                 
45 Δεν παρέλειπε μάλιστα να παραλληλίσει το κίνημα της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας με αυτό των 
Άγγλων Χαρτιστών. [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 378-379] 
46 W. Krula, ό.π., σελ. 30 
47 Το καθολικό δικαίωμα ψήφου είχε αποτελέσει άλλωστε διεκδίκηση και του κοινοβουλευτικού ηγέτη των 
Βιεννέζων Χριστιανο-κοινωνιστών Albert Gessmann, που στην κατεύθυνση αυτή είχε «συμμαχήσει» με 
τον Άντλερ μέσα στο Reichsrat. H ιδέα του για συνένωση των συντηρητικών δυνάμεων σ’ ένα ιδεολογικό 
πλαίσιο τόσο αντι-φιλελεύθερο (θεωρητικά αντι-καπιταλιστικό) όσο και αντι-μαρξιστικό (και συχνά αντι-
σημιτικό) έτυχε θερμής αποδοχής από τον Alois Liechtenstein, ηγέτη της κληρικαλιστικής γαιοκτητικής 
αριστοκρατίας. Οι εκλογές του 1907 επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες τους και η χριστιανο-κοινωνική ομάδα 
υπήρξε (με 96 αντιπροσώπους) η μεγαλύτερη στο νέο κοινοβούλιο. [βλ. J.W. Boyer, “The End of an Old 
Regime: Visions of Political Reform in Late Imperial Austria”, Journal of Modern History, 58/1, 1986, 
σελ. 165-168] 
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και της κεντρικής οργάνωσης. Όπως βέβαια και το ίδιο το SDAP, η νέα συνδικαλιστική 

οργάνωση δεν μπορούσε παρά να είναι διαρθρωμένη σε ομοσπονδιακή βάση. Γι’ αυτό 

και για τα επόμενα πέντε χρόνια τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά και η δυσκολία χάραξης 

μιας κοινής στρατηγικής παραπάνω από εμφανής.  

Η αλλαγή ήρθε το 1895, όταν ο Anton Hueber, νέος Γραμματέας της 

Συνδικαλιστικής Επιτροπής, έθεσε τις βάσεις για μια πιο συγκεντρωτική οργάνωση. Το 

1897 το κίνημα διασπάστηκε με την ίδρυση μιας τσεχικής συνδικαλιστικής επιτροπής, 

όμως δέκα χρόνια αργότερα βρίσκονταν οργανωμένοι στη «μητρική» Επιτροπή 

περισσότεροι από 450.000 εργάτες και υπάλληλοι. (Άλλες 50.000 υπάγονταν σε αυτή 

των Τσέχων.) Η ανάπτυξη των «Χριστιανικών Συνδικάτων» την ίδια περίοδο δεν 

μπόρεσε ούτε στο ελάχιστο να πλησιάσει τους αριθμούς αυτούς: Όταν το 1909 συνήλθε 

το πρώτο παν-αυστριακό τους συνέδριο, δεν αριθμούσαν παρά  4.537 μέλη!48  

 Στα είκοσι και πλέον χρόνια της συντονισμένης προπολεμικής τους δράσης τα 

σοσιαλδημοκρατικά συνδικάτα πέτυχαν τελικά να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό 

δίκτυο απεργιακών κινητοποιήσεων και εργατικής αλληλοβοήθειας, που απέσπασε 

σημαντικές παραχωρήσεις εκ μέρους της εργοδοσίας. Ο μέσος μισθός και ο αριθμός των 

συλλογικών συμβάσεων αυξήθηκαν, ενώ το 1910 θεσπίστηκε επίσημα για τις 

επιχειρήσεις η 10ωρη εργάσιμη ημέρα. Καθώς εξάλλου η Αυστρία έμπαινε στην εποχή 

της μαζικής πολιτικής, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε κινήσεις είτε για την προστασία 

είτε και για τη διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος.49 Το κυριότερο ωστόσο αίτημά 

του, η 8ωρη εργασία, έμεινε ανικανοποίητο (μέχρι και το 1918) και η καθημερινή ζωή 

των εργατών δεν μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά σε μια περίοδο συχνών περιοδικών 

υφέσεων και αρκετά υψηλής ανεργίας.  

                                                 
48 Η πρώτη χριστιανική εργατική ένωση συγκροτήθηκε από τον Leopold Kunschak το 1892, ένα χρόνο 
μετά την έκδοση της παπικής εγκυκλίου “Rerum novarum”, που καυτηρίαζε τις δυσάρεστες συνέπειες του 
καπιταλισμού και φιλοδοξούσε να χειραγωγήσει τη δυσαρέσκεια του προλεταριάτου. Τα χριστιανικά 
συνδικάτα που δημιουργήθηκαν στη συνέχεια, συνέχισαν στην πραγματικότητα την παράδοση των 
Καθολικών Αυστριακών μεταρρυθμιστών της προηγούμενης δεκαετίας. Η αποτυχία τους σίγουρα δεν 
μπορεί να αποδοθεί στην παράλληλη λειτουργία των «γερμανικών – εθνικών» συνδικάτων, που είχαν 
περισσότερο φιλελεύθερη κατεύθυνση. [W. Krula, ό.π., σελ. 27-29]  
49 Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να καταταχθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1905, με την 
οποία καταδικαζόταν ως «ανήθικη» η «Μαύρη Λίστα» που είχαν αρχίσει να συντάσσουν οι εργοδότες για 
όσους εργαζόμενους συνδικαλίζονταν. Στη δεύτερη ανήκει μάλλον η θέσπιση το 1906 του νόμου περί 
συνταξιοδότησης των ιδιωτικών υπαλλήλων. Κάτι ανάλογο προτάθηκε για τους εργάτες μόλις το 1914, 
έμεινε όμως απλά ένα νομοσχέδιο. [βλ. W. Krula, ό.π., σελ. 30-31] 
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 Όταν μάλιστα μία από αυτές τις υφέσεις συνδυάστηκε με την αγωνιώδη 

ατμόσφαιρα των τελευταίων προπολεμικών χρόνων, η ριζοσπαστικοποίηση των 

Αυστριακών εργατών προκάλεσε τη βίαιη και αιματηρή καταστολή από τις κυβερνητικές 

δυνάμεις. Οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις των συνδικάτων και η ανάλογη διακήρυξη της 

2ης Διεθνούς (1912) απαντήθηκαν από τα αστικά κόμματα με κατηγορίες περί «εθνικής 

μειοδοσίας» και μέσα σε αυτό το κλίμα το κοινοβουλευτικά εξασθενημένο SDAP 

βρέθηκε να βάλλεται από παντού.50  

Κορύφωση της πολεμικής υστερίας αποτέλεσε το Φεβρουάριο του 1913 η 

δολοφονία του Franz Schuhmeier, κορυφαίου στελέχους της Σοσιαλδημοκρατίας και 

πρωταγωνιστή σε μια σειρά διεκδικήσεων του εργατικού κινήματος. Γιατί αν ο Μπάουερ 

θεωρήθηκε πως ενσάρκωνε στο γύρισμα του αιώνα την αυστρομαρξιστική προσέγγιση 

στο ζήτημα των εθνοτήτων, ο Schuhmeier ήταν πράγματι πρωτοπόρος σε μια σειρά 

δραστηριότητες που έμελλε να αποδώσουν τους καρπούς τους στη μεσοπολεμική 

«Κόκκινη Βιέννη». Πέρα από την αυτονόητη συμμετοχή του στη διεκδίκηση του 8ωρου 

και του καθολικού δικαιώματος ψήφου, ο Schuhmeier διακρίθηκε στον αγώνα κατά της 

παιδικής εργασίας, ανήκε στους πρωτεργάτες της Arbeiter-Ζeitung, της σημαντικότερης 

σοσιαλδημοκρατικής εφημερίδας, και το 1888  πρόσφερε στους εργάτες της Βιέννης μια 

μάλλον πρωτόγνωρη δυνατότητα με την ίδρυση του μορφωτικού συλλόγου «Απόλλων». 

Αυτός και ο Jakob Reumann υπήρξαν το 1900 οι πρώτοι Σοσιαλδημοκράτες που 

εξελέγησαν σε διαμερισματικά συμβούλια της Βιέννης (Ottakring και Favoriten 

αντίστοιχα) και δεν είναι τυχαίο πως ο Schuhmeier συνέταξε το πρώτο Κοινοτικό 

Πρόγραμμα του κόμματος για την κοινωνική, εκπαιδευτική και οικιστική πολιτική.51  

 Με δεδομένη την υψηλή συγκέντρωση του αυστριακού προλεταριάτου στη 

Βιέννη και στο κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας, η δραστηριότητα του αντανακλούσε επίσης 

την αυξανόμενη επικέντρωση του σοσιαλδημοκρατικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της 

πρωτεύουσας. Στο βαθμό ωστόσο που μπορούσε να ασκήσει επιρροή, ο Schuhmeier, 

όπως και ο Reumann, διατηρούσε επιφυλάξεις για την υπέρμετρη εξάπλωση των 
                                                 
50 Στις εκλογές του 1911 το SDAP δεν μπόρεσε τελικά να αντεπεξέλθει απέναντι στις εθνικιστικές 
σειρήνες εντός και εκτός κόμματος: Οι Τσέχοι Σοσιαλδημοκράτες αποσπάστηκαν και κατέβηκαν στις 
εκλογές ως ανεξάρτητο κόμμα, ενώ τα εθνικιστικά γερμανικά κόμματα συνασπίστηκαν σε ένα Γερμανικό 
Εθνικό Σύνδεσμο. Ο Σύνδεσμος εξέλεξε 104 αντιπροσώπους στο Reichsrat (έναντι 64 των τσεχικών 
αστικών κομμάτων), οι Χριστιανο-κοινωνιστές 76, το SDAP μόλις 44, ενώ η τσεχική Σ/Δ 24.                   
[βλ. www.britannica.com/eb/article-33374/Austria ] 
51 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11643  



 20

οργανώσεων που συνιστούσαν τον τρίτο (μετά το κόμμα και τα συνδικάτα) πυλώνα της 

Σοσιαλδημοκρατίας: των καταναλωτικών ενώσεων και συνεταιρισμών.  

Η ανάπτυξή τους στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα αποτέλεσε αναπόσπαστο 

κομμάτι μιας πολιτικής που είχε στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της 

καθημερινής ζωής των εργατών. Σύντομα μάλιστα δυσκολευόταν κανείς να βρει 

διαμέρισμα της Βιέννης που να μην είχε τη δική του καταναλωτική ένωση. Καθώς όμως 

πολλές από αυτές στερούνταν επαγγελματικής διοίκησης, η ώρα των οικονομικών 

προβλημάτων και του φάσματος της πτώχευσης δεν άργησε να έρθει.52 Προκειμένου να 

μη συμπαρασύρουν τις αντίστοιχες υγιείς και να μην επιβαρύνουν τον προεκλογικό 

αγώνα, οι προβληματικές ενώσεις που πρόσκεινταν στον SDAP συγχωνεύθηκαν το 1902 

σε ένα νέο καταναλωτικό συνεταιρισμό, τον “Vorwärts”.  

Ακολούθησε το 1905 η ίδρυση της GÖC53, η οποία έφερε τους συνεταιρισμούς 

του SDAP στο χώρο του μεγαλεμπορίου και της οποίας τη διεύθυνση ανέλαβε ο B. 

Karpeles, στέλεχος του “Vorwärts” και της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος. Η 

ανορθολογικά όμως επεκτατική πολιτική του “Vorwärts” προκάλεσε ένταση στις σχέσεις 

του με τις υπόλοιπες σοσιαλδημοκρατικές ενώσεις (ιδιαίτερα με αυτή της Κάτω 

Αυστρίας54) και απείλησε με οικονομική κατάρρευση την GÖC, που ουσιαστικά τον 

χρηματοδοτούσε: Η σωτηρία της ήρθε ουσιαστικά το 1912 με την πρωτοβουλία του 

Ρέννερ να συστήσει έναν «Πιστωτικό Σύνδεσμο»55 - πρόδρομο της μεσοπολεμικής 

«Εργατικής Τράπεζας».56 Ένα χρόνο νωρίτερα ο Ρέννερ είχε αναλάβει πρόεδρος του 

Κεντρικού Συνδέσμου των καταναλωτικών ενώσεων (ZÖK),57 που είχε ιδρυθεί το 1904 

μετά την απόσπαση σοσιαλδημοκρατικών συνεταιρισμών από το Γενικό Σύνδεσμο. Το 

1913 είχε ενταχθεί στον ZÖK το 70% των αυστριακών καταναλωτικών συνεταιρισμών, 

ενώ ο Γενικός Σύνδεσμος είχε πλέον ως μέλη του μόνο αυτούς που πρόσκεινταν στα 

αστικά κόμματα.58 

                                                 
52 Ο σκεπτικισμός του Schuhmeier πάνω στο ζήτημα είχε προκύψει από την εμπειρία ακριβώς της 
καταναλωτικής ένωσης του Ottakring.  
53 Großeinkaufsgesellschaft für österreichische Consumvereine 
54 Erste Niederösterreichische Arbeiter-Konsumverein 
55 Kreditverband der österreichischen Arbeitervereinigungen 
56 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12030 , www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12038  
57 Zentralverband Österreichischer Konsumvereine  
58 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12008  
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 Η λειτουργία του Κεντρικού Συνδέσμου των ενώσεων αλλά και του πιστωτικού 

οργανισμού χρηματοδότησής τους υπήρξε τελικά ενδεικτική του επιπέδου οργάνωσης 

που είχε πετύχει η αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία στα τελευταία προπολεμικά χρόνια, 

όταν το κόμμα αριθμούσε περισσότερα από 100.000 μέλη. Η συνέχειά της μάλιστα στα 

μεσοπολεμικά χρόνια καταδείκνυε τη σημασία που είχε η οργάνωση αυτή για τις 

κατακτήσεις του SDAP στην Πρώτη Αυστριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο πρόσφορο 

έδαφος της «Κόκκινης Βιέννης».59 Διαρθρωμένη στο τρίπτυχο «κόμμα–συνδικάτα–

συνεταιρισμοί», η πολιτική του στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα κατόρθωσε να 

προσφέρει στους Αυστριακούς εργάτες βελτιωμένες συνθήκες ζωής και εργασίας και 

κυρίως μια ταξική αυτοσυνειδησία απαραίτητη στο αβέβαιο περιβάλλον της εποχής. Αν 

όμως η εξέλιξη προς τη μεσοπολεμική περίοδο δεν υπήρξε ευθύγραμμη, αυτό σίγουρα 

οφείλεται και στη στάση που τήρησε η κομματική ηγεσία, όταν η εθνικιστική υστερία 

έδωσε τη θέση της στην πολεμική πραγματικότητα.  

 

 

Οι παλινδρομήσεις στα χρόνια του πολέμου 

 

 Με δεδομένη την καθόλου αμελητέα θέση του SDAP στις τάξεις της 2ης 

Διεθνούς, η αντιπολεμική διακήρυξη του 1912 υπήρξε σε σημαντικό βαθμό προϊόν και 

της δικής του συμμετοχής. Στο ίδιο πνεύμα άλλωστε, το κόμμα διεξήγε ως και το 1914 

έναν επίμονο διμέτωπο αγώνα εναντίον τόσο του αποσχιστικού (των καταπιεζόμενων 

εθνοτήτων) όσο και του ιμπεριαλιστικού (του Στέμματος) εθνικισμού, που ολοένα και 

αναπτύσσονταν. Όταν όμως έφτασε η κρίσιμη ώρα της απόφασης μεταξύ «αυστριακής 

νομιμοφροσύνης» και αντιπολεμικής συνέπειας, η κομματική ηγεσία αποδείχθηκε 

κατώτερη των περιστάσεων και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον κανόνα της «εμφύλιας 

ειρήνης» που συνήψαν τα περισσότερα σοσιαλιστικά κόμματα της ηπείρου με τις 

κυβερνήσεις των χωρών τους.  

                                                 
59 Ακόμη και το γεγονός πως το 1/7 των 117.000 μελών του (1911) ήταν γυναίκες, προανήγγειλε για αυτές 
τη διαφορετική κοινωνική τους προοπτική στη μεσοπολεμική περίοδο. 
[βλ. E. Eberhard, Politische Strömungen 2: Austromarxismus und Sozialdemokratie, σελ. 11  / 
www.voegb.at/bildungsangebote/skripten/pzg/PZG-02.pdf ]  
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Εφόσον μάλιστα το αυστριακό σύνταγμα είχε ουσιαστικά ανακληθεί τρεις μήνες 

πριν τη δολοφονία στο Σαράγεβο,60 η ιστορία πρόσφερε στο SDAP την «τύχη» να μη 

συμμετάσχει στην έγκριση των πολεμικών πιστώσεων μέσω του Reichsrat, όπως συνέβη 

στην περίπτωση του SPD. Η ηγεσία του ωστόσο έμεινε, αν μη τι άλλο, συνεπής στην 

αποφυγή τακτικών στρουθοκαμηλισμού και ο Β. Άντλερ δήλωσε χωρίς περιστροφές: 

«Αν δε μας είχε αφαιρεθεί κάθε δυνατότητα έκφρασης της βούλησής μας, θα είχαμε 

εγκρίνει μόνοι μας τα μέσα υπεράσπισης του κράτους εναντίον της Ρωσίας».61 Όσον 

αφορά τον Μπάουερ, κατατάχθηκε στον αυστριακό στρατό, μετείχε στην πολεμική 

προσπάθεια ως αξιωματικός και συνελήφθη κατόπιν αιχμάλωτος στο ανατολικό μέτωπο. 

Μοναδική «παραφωνία» στη σύμπραξη αυτή αποτέλεσε η στάση του Φρήντριχ Άντλερ, 

η αντιπολεμική του στάση όμως δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει τη συνολική στάση της 

κομματικής ηγεσίας. Ο αρχισυντάκτης της Arbeiter-Zeitung F. Austerlitz καλωσόρισε με 

πατριωτικό ζήλο την «ημέρα του γερμανικού έθνους»62 και το κόμμα συστρατεύθηκε 

στον «παν-γερμανικό» αγώνα αντιμετώπισης του τσαρικού δεσποτισμού.   

Σταδιακά πάντως η κατάσταση άρχισε να αλλάζει και στην κατεύθυνση αυτή 

υπήρξε καθοριστική η αντίδραση της κομματικής βάσης της Σοσιαλδημοκρατίας. Η 

καταπίεση της αυταρχικής διοίκησης και της πολεμικής οικονομίας συνδυαζόταν πλέον 

με μια συνεχιζόμενη πέρα από το αναμενόμενο ατμόσφαιρα θανάτου, στερήσεων και 

κακουχιών και αύξανε τη δυσαρέσκεια των εργατών και των στρατιωτών της 

αυτοκρατορίας. Είναι χαρακτηριστικό πως ο αριθμός των μελών του SDAP στη Βιέννη 

είχε μειωθεί από τις 50.000 του 1913 στις 10.000 το 1916, ενώ οι οργανωμένοι στα 

σοσιαλδημοκρατικά συνδικάτα της πρωτεύουσας δεν ξεπερνούσαν τώρα τις 67.000 

(έναντι 156.367 το 1913). Για τη μείωση αυτή ήταν φυσικά υπεύθυνη και η πολεμική 

επιστράτευση, κανείς όμως δεν μπορούσε να παραβλέψει την ολοένα και πυκνότερη 

αποστροφή των εργατών για τη «σοσιαλ-πατριωτική» πολιτική του κόμματος.63  

                                                 
60 Ενεργοποιώντας μια διάταξη περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση Stürgh είχε στην 
πραγματικότητα εγκαθιδρύσει καθεστώς μιλιταριστικής δικτατορίας από το Μάρτιο ήδη του 1914.  
61 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 124 
62 Η φράση αυτή περιλαμβανόταν στο πολεμικό διάγγελμα του Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου. [βλ. 
το σχόλιο του Hugo Pepper (επιμελητή της έκδοσης) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 
1980, σελ. 895] 
63 . H. Hautmann, “Vienna: a city in the years of radical change 1917-20” στο C. Wrigley (επιμ.), 
Challenges of Labour: Central and Western Europe, 1917-1920, Λονδίνο/Ν.Υόρκη, Routledge, σελ. 91 
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Διέξοδο και έκφραση στη δυσαρέσκεια αυτή κλήθηκε να δώσει η αριστερή 

αντιπολίτευση στο εσωτερικό του SDAP, που συγκροτιόταν σταδιακά γύρω από τον Φ. 

Άντλερ. Στις 21/10/1916 ο Άντλερ δολοφόνησε σε εστιατόριο της Βιέννης τον 

πρωθυπουργό Stürgh, η ενέργεια αυτή δεν ήταν όμως και η κορυφαία πράξη της 

αντίστασής του. Το πρόσωπό του έγινε σύμβολο της αντιπολεμικής διαμαρτυρίας λίγες 

μέρες αργότερα, κατά τη θαρραλέα απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου. Η (σχετικά) 

επιεικής μάλιστα καταδίκη του αντανακλούσε ξεκάθαρα τους συσχετισμούς που είχαν 

αρχίσει να διαμορφώνονται.64  

 Με την αριστερή πτέρυγα του κόμματος είχαν βέβαια ήδη συνταχθεί αρκετά και 

σημαντικά στελέχη της Σοσιαλδημοκρατίας, μεταξύ αυτών ο Max Adler και ο Robert 

Dannenberg, από τους πρωτεργάτες κατόπιν της «Κόκκινης Βιέννης».65 Τη μεγαλύτερη 

όμως ώθηση την έλαβε αναμφισβήτητα το Σεπτέμβριο του 1917, όταν προσχώρησε σε 

αυτή και ο Μπάουερ, μετά την επιστροφή του από τη ρωσική αιχμαλωσία. Την ίδια 

χρονιά άλλωστε οι άθλιες οικονομικές συνθήκες και ο απόηχος της φεβρουαριανής 

ρωσικής επανάστασης είχαν φέρει στην Αυστρία ένα κύμα απεργιών που εξέθεσε ακόμη 

περισσότερο την ηγεσία του SDAP απέναντι στους εργάτες. Όταν μάλιστα το κύμα αυτό 

έφτασε το Μάιο στις μεταλλουργίες της Βιέννης, εκδηλώθηκε και η πρώτη, υποτυπώδης 

προσπάθεια συγκρότησης εργατικών συμβουλίων. Και καθώς η κομματική και 

συνδικαλιστική ηγεσία εξακολουθούσε να αποθαρρύνει τις κινητοποιήσεις και να 

επιδιώκει την εκτόνωσή τους, οι εργάτες την κατηγορούσαν τώρα ευθέως για προδοτική 

συμπεριφορά.66  

 Από τον Απρίλιο ωστόσο του ίδιου χρόνου όλες οι τάσεις στο εσωτερικό του 

SDAP είχαν το παράδειγμα προς αποφυγή της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας και δεν 

επιθυμούσαν να βρεθεί το κόμμα διασπασμένο με τον τρόπο που αυτό συνέβη στη 

                                                 
64 Ο Λένιν χαρακτήρισε βέβαια υποτιμητικά την ενέργεια του Άντλερ ως «μια πράξη απελπισίας ενός 
οπαδού του Κάουτσκι» και προδιέγραψε επίσης τους συσχετισμούς του μέλλοντος. Το 1921 ο  Κarl Radek, 
ηγετικό στέλεχος του γερμανικού Κ.Κ.και της 3ης Διεθνούς, απέδωσε τη δολοφονία του Stürgh στην 
πολιτική δειλία του Άντλερ, που δεν τολμούσε να στραφεί ανοιχτά εναντίον του κόμματός του (δηλαδή 
του πατέρα του). [βλ.  I. Katsoulis, ό.π., σελ. 125] 
65 Ο πρώτος που καταδίκασε δημόσια τον πόλεμο (μέσα από το Kampf ) ήταν στην πραγματικότητα το 
1915 ο μετέπειτα δήμαρχος της «Κόκκινης Βιέννης» Karl Seitz.                                                               
[βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11645 ]                                                 
66 H. Hautmann, ό.π., σελ. 91-92 
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Γερμανία.67 Η ηγεσία γινόταν ολοένα και πιο πρόθυμη για παραχωρήσεις προς την 

Αριστερά,68 ενώ η διακήρυξη της τελευταίας στο συνέδριο του Οκτωβρίου στη Βιέννη 

επέλεξε ουσιαστικά να αποφύγει την ολοκληρωτική ρήξη. Η επιλογή της αποδείχθηκε 

τελικά μάλλον σωστή: Καθώς η κομματική ηγεσία άρχισε να συντονίζεται με το 

αντιπολεμικό λαϊκό αίσθημα, η γραμμή της Αριστεράς ενσωματώθηκε και κυριάρχησε 

στην κεντρική κατεύθυνση του κόμματος.69 Στο τέλος του έτους οι Σοσιαλδημοκράτες 

αντιπρόσωποι στο Reichsrat70 υπερψήφισαν την πρώτη παράγραφο του νέου 

προϋπολογισμού, από την οποία ουσιαστικά εξαρτιόταν η λειτουργία του κρατικού 

μηχανισμού, αρνήθηκαν όμως να εγκρίνουν τις νέες πολεμικές πιστώσεις.71  

 Ο ίδιος ο Μπάουερ αναγνώριζε πως το συνέδριο διεξήχθη σε περίοδο αριστερής 

στροφής του κόμματος (εμφανούς και στην Arbeiter-Zeitung) και μάλλον παραδεχόταν 

πως η Αριστερά στην πραγματικότητα «παραβίαζε ανοιχτές θύρες». Απέδιδε όμως 

μεγάλη σημασία στην ανάγκη έκφρασης της ειρηνόφιλης βούλησης του λαού και 

γνωστοποίησης σε αυτόν των τάσεων ή και διαφορών που εμφανίζονταν στο κόμμα. Δε 

δίσταζε μάλιστα να ομολογήσει πως η διατήρηση της ενότητας του SDAP όφειλε αρκετά 

και στην πολιτειακή δομή της Αυστροουγγαρίας, που σε αντίθεση με την αντίστοιχη 

γερμανική, δεν είχε επιτρέψει τη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση.72 Αν κάτι 

τέτοιο είχε συμβεί, οι ρεφορμιστές υπό τον Ρέννερ θα είχαν επιβάλει μια γραμμή 

                                                 
67 Η πρώτη δημόσια καταδίκη του πολέμου από τους Κάουτσκι, Bernstein και Haase είχε εκφραστεί τον 
Ιούνιο του 1915. Την τελική όμως ώθηση για τη διάσπαση του SPD έδωσε η φεβρουαριανή επανάσταση 
στη Ρωσία, που καθιστούσε πλέον χωρίς αντίπαλο την πολιτική της «υπεράσπισης της χώρας» και της 
έγκρισης των πολεμικών πιστώσεων (εφόσον η σύμπλευση γινόταν στο όνομα της απόκρουσης του 
τσαρικού δεσποτισμού). Δύο μήνες αργότερα ιδρύθηκε το USPD, με εξίσου προβεβλημένα στελέχη τους 
Dittmann, Hilferding, αλλά και τη R. Luxemburg. H ετερόκλητη αυτή συμμαχία εναντίον της πολιτικής της 
«4ης Αυγούστου» συνέκλινε στην επιδίωξη της ειρήνης και η απήχησή της προκάλεσε σταδιακά τη στροφή 
και των ηγετών του μητρικού κόμματος Ebert και Scheidemann. Μόνο που η στάση του Scheidemann 
περισσότερο προειδοποιούσε παρά απειλούσε τις κυρίαρχες τάξεις για το ενδεχόμενο επανάστασης. [βλ. D. 
Lehnert, Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspartei: 1848 bis 1983, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, σελ. 115-118] 
68 F. Keller, Die Arbeiter- und Soldatenräte in Österreich 1918-23: Versuch einer Analyse, έκδοση του 
Sozialistische Linkspartei, Βιέννη, 1971, σελ. 15 / www.slp.at/uploads/tx_userproduktquellen/raete_A5.pdf   
69 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 130   
70 Η δυσμενής για την αυτοκρατορία εξέλιξη του πολέμου υποχρέωσε το 1917 τον Κάρολο, διάδοχο του 
Φραγκίσκου-Ιωσήφ από τον προηγούμενο χρόνο, να επιτρέψει την επαναλειτουργία τουReichsrat. 
71 O. Bauer, “Das Selbstbestimmungsrecht der österreichischen Nationen” (Der Kampf, Band 11, Jänner 
1918-Dezember 1918) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 942-943.   
72 Ο. Bauer, “Würzburg und Wien” (Der Kampf, Band 10, Jänner 1917-Dezember 1917) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 906-907. Η επίκληση βέβαια της βούλησης των μαζών 
επρόκειτο σύντομα να ατονίσει, όταν ο Μπάουερ θα αναλάμβανε να εκφράσει το λεγόμενο «μαρξιστικό 
κέντρο».               



 25

ανάλογη με αυτή του Scheidemann και η Αριστερά θα υποχρεωνόταν να αποσπαστεί με 

τον τρόπο που το έπραξαν οι Ανεξάρτητοι του Κάουτσκι.73   

 Στο βαθμό τελικά που η «Διακήρυξη της Αριστεράς» αποτέλεσε την πρώτη 

επίσημη μορφοποίηση μιας ευρείας αντιπολεμικής διάθεσης, η έκφραση της λαϊκής 

βούλησης σίγουρα δεν ήταν το μοναδικό της καθήκον. Ούτε η αντιπαράθεση του 

Μπάουερ με τον Ρέννερ αφορούσε απλά τη συνεργασία ή μη με την αυτοκρατορική 

εξουσία εναντίον των εθνικών αστικών τάξεων. Μέσα στο περιβάλλον που 

δημιουργούσαν οι στρατιωτικές αποτυχίες και η ραγδαία ανάπτυξη των αποσχιστικών 

τάσεων, η διάσταση των απόψεών τους είχε πολύ περισσότερο να κάνει με την ίδια τη 

διατήρηση ή μη της αυτοκρατορίας. Ο Μπάουερ δεν καυτηρίαζε μόνο την 

οπορτουνιστική προπολεμική σύμπλευση με το Στέμμα, που σε καμία περίπτωση δεν 

απέτρεψε την εθνοτική διάσπαση του κόμματος, αλλά ουσιαστικά διαπίστωνε πως το 

κρατικό μοντέλο μιας ειρηνικής πολυεθνικής συνύπαρξης περνούσε πλέον στη σφαίρα 

της ουτοπίας. Μπορεί η εθνική αυτονομία να αποτελούσε  επανασταστική διεκδίκηση 

μέσα στη δημοκρατική ευφορία της περιόδου Beck, τώρα όμως μπορούσε κάλλιστα να 

μετατραπεί σε όργανο της αντεπανάστασης.74  

Καθήκον πλέον της Αριστεράς ήταν η επίσημη τοποθέτησή της στο ζήτημα των 

εθνοτήτων και αυτή δεν άργησε πράγματι να διατυπωθεί: Τον Ιανουάριο του 1918 

δημοσιοποιήθηκε με τη μορφή ενός «Ψηφίσματος για το ζήτημα των εθνοτήτων» 

(Resolution über die Nationalitätenfrage), το οποίο απαντούσε ως προς τη μελλοντική 

προοπτική της Αυστρίας και του ίδιου του κόμματος. Αναγνωρίζοντας ουσιαστικά στις 

εθνότητες το δικαίωμα απόσχισης (jus secedendi) και αυτοδιάθεσής τους, το πρόγραμμα 

πρότεινε τη διάσπαση σε επτά γλωσσικές περιοχές: γερμανική, τσεχική, πολωνική, 

ουκρανική (ρουθηνική), ιταλική, ρουμανική και νοτιο-σλαβική (σερβική, κροατική, 

σλοβενική).75 Με εφαρμογή του ίσου, καθολικού και άμεσου δικαιώματος ψήφου 

(ανεξαρτήτως τάξης ή φύλου) οι κοινότητες θα διενεργούσαν δημοψηφίσματα για το 

«ανήκειν» και τα έθνη θα εξέλεγαν συντακτικές εθνοσυνελεύσεις αρμόδιες για το 
                                                 
73 Στο συνέδριο του Würzburg το 1917, ο Scheidemann δε δίστασε να πιθανολογήσει την έναρξη 
οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας μέσα στο υπάρχον πλαίσιο του πρωσικού μιλιταρισμού. Ο 
Μπάουερ τον κατηγορούσε ευθέως πως είχε μετατρέψει το κόμμα σε μια σοσιαλίζουσα παραλλαγή του 
εθνικο-κοινωνισμού του Fr. Naumann. [βλ. Ο. Bauer, “Würzburg und Wien”, ό.π., σελ. 895-896] 
74 Ο. Bauer, “Würzburg und Wien”, ό.π., σελ. 900-903  
75 Πρόκειται για τις «ιστορικές» και «μη ιστορικές» εθνότητες που ζούσαν στο αυστριακό μισό της 
Αυστροουγγαρίας. Το πρόγραμμα δεν αφορούσε βέβαια το ουγγρικό κομμάτι της αυτοκρατορίας.  
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πολιτειακό καθεστώς κάθε περιοχής. Με συμβάσεις μεταξύ των εθνοτήτων θα 

καθοριζόταν ποιες αρμοδιότητες θα παρέμεναν (τυχόν) σε υπερ-εθνική βάση και θα 

εισάγονταν ρυθμίσεις συνοριακού χαρακτήρα και προστασίας των (αναπόφευκτων) 

μειονοτικών νησίδων. Πέρα όμως από τις σχέσεις με τις υπόλοιπες εθνότητες, αυτό που 

κυρίως αναγνωριζόταν στις εθνοσυνελεύσεις ήταν η ελεύθερη ρύθμιση των σχέσεων με 

τα ήδη υπάρχοντα (ή υπό σύσταση) γειτονικά κράτη των ομοεθνών τους.76 Η πρόβλεψη 

αυτή όχι μόνο χαλάρωνε τους δεσμούς μεταξύ των αυστριακών εθνοτήτων, αλλά και 

πρόσφερε εφαλτήριο για την ενοποίηση για πρώτη φορά όλων των γερμανικών 

πληθυσμών της Κεντρικής Ευρώπης: Η προοπτική μιας ενιαίας δημοκρατικής Γερμανίας 

διακηρυσσόταν ξεκάθαρα μέσα στο ψήφισμα.77 

Στο βαθμό βέβαια που το πρόγραμμα έκρινε τη διεθνή νίκη της δημοκρατίας επί 

του ιμπεριαλισμού ως απαραίτητο «σκαλοπάτι» προς την αποδόμηση του καπιταλισμού, 

όλες οι παραπάνω προτάσεις σκιαγραφούσαν το ρόλο της Σοσιαλδημοκρατίας ως 

δημοκρατικού και επαναστατικού κόμματος. Καθώς όμως αυτή δεν μπορούσε να 

αποποιηθεί και του διεθνούς της χαρακτήρα, αυτό που τονιζόταν ήταν η ανάγκη 

ανάκτησης της κομματικής, συνδικαλιστικής και συνεταιριστικής ενότητας στη βάση 

πάντα μιας εθνικής αυτονομίας. Αντί να μεταφέρουν τις διεκδικήσεις των εθνοτήτων 

μέσα στο κόμμα, οι εθνικοί κλάδοι του SDAP έπρεπε να αντιπαρατεθούν με τις εθνικές 

τους αστικές τάξεις και να αποτελέσουν φορείς του διεθνισμού μέσα στις νέες 

εθνοσυνελεύσεις: Να αποφύγουν την ανάμειξη σε μικρο-διαμάχες για γλωσσικά ή 

εκπαιδευτικά ζητήματα, να ταχθούν υπέρ της κοινής άσκησης των οικονομικών 

αρμοδιοτήτων και να προωθήσουν την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Κι αν 

οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες δεν είχαν το δικαίωμα να στερήσουν από τις άλλες 

εθνότητες το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, οι Τσέχοι ή οι Πολωνοί σύντροφοί τους είχαν 

υποχρέωση να μην επιτρέψουν την ενσωμάτωση γερμανικών ή άλλων περιοχών στα νέα 

κράτη.78  

                                                 
76 Από τις επτά εθνότητες που αναφέρθηκαν, η μοναδική που δε διέθετε (ήδη ή υπό σύσταση) εθνικό 
κράτος εκτός Αυστρίας ήταν οι Τσέχοι.  
77 O. Bauer, “Ein Nationalitätenprogramm der Linken” (Der Kampf, Band 11, Jänner 1918-Dezember 
1918) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 952-953 
78 Οι Τσέχοι Σοσιαλδημοκράτες είχαν ήδη προσχωρήσει στο αστικό Česky Svaz, ενώ οι Πολωνοί 
Σοσιαλδημοκράτες της Γαλικίας και της Σιλεσίας είχαν ενταχθεί στο αντίστοιχο Polenklub. [βλ. O. Bauer, 
“Ein Nationalitätenprogramm der Linken”, ό.π., σελ. 948-951, 953-954] 
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Ο ρόλος που ανέθετε το ψήφισμα στη Σοσιαλδημοκρατία μάς επιτρέπει τελικά να 

το θεωρήσουμε συνέχεια της ομοσπονδιακής πρότασης του Μπάουερ, όπως αυτή είχε 

διατυπωθεί από το 1907. Αφορμώντας από τον τίτλο ενός βιβλίου του Ρουμάνου 

Popovici για τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Μεγάλης Αυστρίας»,79 ο νεαρός Μπάουερ 

μιλούσε τότε για τη συγκρότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός κράτους κρατών κατά το 

πρότυπο των Η.Π.Α. («Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης») με χρήση της αρχής των 

εθνοτήτων ως κανόνα πολιτειακής αντίληψης και με στόχο την επίτευξη πραγματικής 

εθνικής αυτονομίας. Επρόκειτο για συνδυασμό της εθνικής αυτονομίας (έλεγχος του 

συνόλου του λαού στα μέσα παραγωγής, στο στρατό, στη νομοθεσία και στη διοίκηση) 

με το πλεονέκτημα της αστικής μορφής της αρχής των εθνοτήτων, τη διασφάλιση 

δηλαδή εθνικών εδαφικών περιοχών.80 Αν ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης δεν επέτρεπε 

τότε κάτι τέτοιο, η διαγραφόμενη τώρα αστική εφαρμογή της αρχής των εθνοτήτων και η 

ριζοσπαστικοποίηση των μαζών επέτρεπαν τουλάχιστον μια σχετική αισιοδοξία.81  

Απαντώντας εξάλλου το 1918 στην κριτική που ασκήθηκε από τον Ρέννερ στο 

πρόγραμμα της Αριστεράς, ο Μπάουερ επισήμανε πως αυτό δεν αναφερόταν στις 

συνθήκες του παρόντος αλλά σε μελλοντικές εξελικτικές τάσεις. Στόχο είχε να 

εκπαιδεύσει και πάλι τους Γερμανούς και τους Σλάβους εργάτες στο διεθνισμό 82 και 

προϋπέθετε την κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού της αυτοκρατορίας, μετά την 

οποία το σύστημα των διεθνών συμβάσεων θα αποτελούσε τη μοναδική δυνατή λύση.83 

Κυρίως όμως προϋπέθετε την πλήρη νίκη της διεθνούς δημοκρατίας, που θα έφερνε την 

εξουσία στα χέρια του προλεταριάτου και θα αντικαθιστούσε το καπιταλιστικό σύστημα 

διεθνών σχέσεων με μια δημοκρατική κοινότητα των ελεύθερων εθνών.84  

Με την αναγκαία αυτή διευκρίνιση ο Μπάουερ ανασκεύαζε ουσιαστικά τις 

ασυμβατότητες του ψηφίσματος, ιδιαίτερα αυτή μεταξύ του δικαιώματος ενσωμάτωσης 

                                                 
79 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie”, ό.π., σελ. 482 
80 Ο. Bauer, “Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie”, ό.π., σελ. 566-569 
81 Στο ίδιο πνεύμα άλλωστε διατυπώθηκε η προοπτική των «Δημοκρατικών Ηνωμένων Πολιτειών της 
Ευρώπης» και από τον Λ. Τρότσκι. [βλ. Μ. Λεβί, ό.π., σελ. 65] 
82 O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?” (Der Kampf, Band 11, Jänner 1918-Dezember 1918) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 994-995 
83 Ως προς αυτό ο Μπάουερ επισήμαινε πως το σύστημα των συμβάσεων δεν ήταν ούτε μια «παλαιο-
φιλελεύθερη ιδέα», όπως το χαρακτήριζε τώρα ο Ρέννερ, ούτε όμως και το «ιδανικό κάθε κρατικής 
συγκρότησης», όπως ο ίδιος το εκθείαζε ένα χρόνο νωρίτερα. [βλ. O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?”, ό.π., 
σελ. 991-992] 
84 O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?”, ό.π., σελ. 987 
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στα όμορα εθνικά κράτη και της διεκδίκησης από τη Σοσιαλδημοκρατία μιας ενιαίας 

στην πραγματικότητα οικονομικής περιοχής. Γιατί πώς θα μπορούσαν οι Πολωνοί 

Σοσιαλδημοκράτες της Γαλικίας να διεκδικήσουν μια οικονομική πολιτική ενιαία με τις 

υπόλοιπες εθνότητες της Αυστρίας, όταν η εθνοσυνέλευσή της θα αποφάσιζε την 

ενσωμάτωση σε μια Πολωνία κυβερνώμενη από την εθνικιστική αστική της τάξη;85  

 Η ίδια αυτή διευκρίνιση υπήρξε άλλωστε αναγκαία υποσημείωση και στην 

επιδίωξη μιας δημοκρατικής «μεγάλης Γερμανίας» (Großdeutschland). Όσο η ήττα του 

γερμανικού ιμπεριαλισμού δε φαινόταν να πλησιάζει (μέχρι και αργά μέσα στο 1918), ο 

Μπάουερ απέτρεπε από την αναζήτηση των αναγκαίων πιστώσεων στη γερμανική 

οικονομία και τόνιζε την ανάγκη χαλάρωσης των δεσμών που είχαν αναπτυχθεί την 

τελευταία δεκαετία. Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε εξάρτηση από τις οικονομίες χωρών της 

Αντάντ, η αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορούσε να μοιράζεται το ιδανικό μιας 

γερμανικής Μέσης Ευρώπης (Mitteleuropa) που θα καταπίεζε άμεσα ή έμμεσα 

δεκαπέντε περίπου άλλες εθνότητες. Η ένωση των Γερμανών των Άλπεων και της 

Σουδητίας με τους βόρειους ομοεθνείς τους έπρεπε να γίνει πραγματικότητα μόνο στο 

πλαίσιο μιας δημοκρατικής τάξης στην Ευρώπη, που θα αναγνώριζε σε όλες τις εθνότητες 

το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.86  

 Για τη διεκδίκηση μάλιστα της ένωσης όλων των Γερμανών σε μια δημοκρατική 

κοινότητα, ο Μπάουερ παρέπεμπε στη στάση του ίδιου του Μαρξ το 1848 και αργότερα, 

αλλά και σε αυτή της γερμανικής σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας μετά το 1870. Επρόκειτο 

για μια συνεπή απόρριψη τόσο της φιλο-πρωσικής «μικρής» όσο και της φιλο-

αψβουργικής «μεγάλης Γερμανίας», που συνέκλινε στην επιδίωξη μιας «μεγάλης 

Γερμανίας χωρίς τις δυναστείες». Γιατί ο «μικρο-γερμανισμός» του Lassalle δεν είχε 

καταδικαστέι μόνο από τους Μαρξ και Ένγκελς, αλλά και από την προσήλωση που 

έδειξαν στην επιδίωξη αυτή ο Liebknecht, ο Bebel και ο Κάουτσκι.87       

                                                 
85 Καθώς μάλιστα η επιδίωξη αυτή της οικονομικής ενότητας δεν αναφερόταν στο ουγγρικό μισό της 
αυτοκρατορίας, ο Μπάουερ μπορούσε αργότερα να ισχυρίζεται απέναντι στους νεο-αριστερούς επικριτές 
του πως η Αριστερά της πολεμικής περιόδου κράτησε το κόμμα μακριά από τον «αντεπαναστατικό» αγώνα 
των Ούγγρων εργατών για διατήρηση της οικονομικής περιοχής. [βλ. O. Bauer, “Die alte und die neue 
Linke” (Der Kampf, Band 13, Jänner 1920-Dezember 1920) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, 
Europaverlag, 1980, σελ. 1025] 
86 O. Bauer, “Deutschland und wir”(Der Kampf, Band 11, Jänner 1918-Dezember 1918) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 966-971 
87 O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?”, ό.π., σελ. 974-979 
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Καθώς λοιπόν η διαμάχη μεταξύ «μεγαλο-Γερμανών» (Großdeutsche) και 

«μικρο-Γερμανών» (Kleindeutsche) φαινόταν να αναβιώνει, ο Μπάουερ και ο Ρέννερ 

διασταύρωναν τα θεωρητικά τους «ξίφη» διεκδικώντας την κατάκτηση της μαρξιστικής 

ορθοδοξίας. Στην επιμονή του Ρέννερ για συμμαχία των «διεθνικών παραγόντων» 

(υπερεθνικής γραφειοκρατίας και διεθνούς προλεταριάτου) εναντίον των εθνικών 

αστικών τάξεων ο Μπάουερ έβλεπε μια στάση που παρέπεμπε στη σύγκλιση του Lassalle 

με την Obrigkeitsregierung του Bismarck. Άμεσα μάλιστα συνδεδεμένο με αυτό το 

«λασσαλισμό» έβλεπε έναν «προυντονισμό» του Ρέννερ σε σχέση με το πολυεθνικό 

κρατικό μοντέλο της αυτοκρατορίας: Αν το 1848 οι προυντονιστές κατηγορούσαν τον 

Μαρξ για «παλαιο-αστικά πειράματα δημιουργίας και καταστροφής κρατών», το 1918 ο 

Ρέννερ χαρακτήριζε τη διάσπαση της Αυστροουγγαρίας «πισωγύρισμα μιας αναγκαίας 

κοινωνικής εξέλιξης».88 Ο Μπάουερ όμως τόνιζε πως η μαρξιανή «Verbindung» δεν 

πρέσβευε την ένωση λαών σε ένα υπερ-εθνικό κράτος, όπως ήθελε να πιστεύει ο Ρέννερ, 

αλλά την αγωνιστική κοινότητα εναντίον του υπάρχοντος συστήματος κρατών.89  

Όταν εξάλλου αυτός κατηγόρησε την Αριστερά για «ματσινισμό», ο Μπάουερ 

απάντησε πως απλά ακολουθούσε την μαρξιστική γραμμή: Αντιμετώπιζε την εθνική 

αυτοδιάθεση ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές) 

και όχι ως αιώνιο και αναφαίρετο φυσικό δικαίωμα. Γιατί σε αντίθεση με τον «παν-

εθνικισμό» του Mazzini, ο μαρξιστικός διεθνισμός δεν έβλεπε τους εθνικούς αγώνες ως 

αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο προς την απελευθέρωση του προλεταριάτου. Αν λοιπόν ο 

Μαρξ είχε βρεθεί το 1848 ανάμεσα στον κοσμοπολιτισμό του Proudhon και τον 

εθνικισμό του Mazzini, ο Μπάουερ δε δίσταζε να τοποθετεί την Αριστερά του 1918 

ανάμεσα στον “Burgosozialismus” του Ρέννερ και στον εθνικό ρεφορμισμό όσων  

συνέπλεαν με τις εθνικές αστικές τους τάξεις.90 Καθώς η ώρα της ευθύνης πλησίαζε, 

άρχιζε πλέον να αναλαμβάνει το ρόλο εκφραστή του «μαρξιστικού κέντρου».  

 

 

                                                 
88 Οι απόψεις του Ρέννερ για το πολιτειακό ζήτημα διατυπώθηκαν το 1918 στην επεξεργασμένη 
επανέκδοση του Αγώνα των αυστριακών εθνών για το κράτος με τον τίτλο Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των 
εθνών σε σχέση ειδικά με την Αυστρία.  
89 O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?”, ό.π., σελ. 976, 980 και O. Bauer, “Das Selbstbestimmungsrecht der 
österreichischen Nationen”, ό.π., σελ. 934, 941-943 
90 O. Bauer, “Marx oder Radetzky ?”, ό.π., σελ. 980-981, 985-987 
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Από τη θεωρία στην πράξη: Η επανάσταση στην Αυστρία 

 
Προς την αστική δημοκρατία  

 

Παρά την αριστερή στροφή του SDAP από τα τέλη του 1917, το ψήφισμα της 

Αριστεράς για τις εθνότητες άργησε πολύ να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία του 

κόμματος, που έμενε προσκολλημένη στο Πρόγραμμα του Brünn και ακολουθούσε τη 

γραμμή του Ρέννερ για μια «ανανέωση» (Erneuerung) της αυτοκρατορίας στη βάση της 

εθνικής αυτονομίας. Εφόσον βέβαια οι θέσεις της Αριστεράς είχαν καθολική απήχηση 

μεταξύ των εργαζόμενων στις επιστρατευμένες βιομηχανίες της αυτοκρατορίας, η 

γραμμή της κυριάρχησε σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Καθώς όμως γινόταν ολοένα και 

πιο ξεκάθαρη η σύγκλισή της με την κομματική ηγεσία σε μια «κεντρώα» κατεύθυνση, 

το συνέδριο της Βιέννης αποδείχθηκε η πρώτη και η τελευταία νίκη της. Όπως το έθεσε 

άλλωστε ο Hans Hautmann: «Δεν μπορεί πλέον κανείς να μιλά στην πραγματικότητα για 

Αριστερά μετά τον Οκτώβριο του 1917».91  

 Ορόσημο για τη σύγκλιση των τάσεων του κόμματος αποτέλεσε η μεγάλη 

απεργία που οργανώθηκε τον Ιανουάριο του 1918 στον απόηχο της Οκτωβριανής 

Επανάστασης και παρά την επίσημη απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. Με 

αφετηρία το παράνομο συνδικαλιστικό κίνημα στην περιοχή του Λιντς, η απεργία 

εξαπλώθηκε γρήγορα στη Βιέννη και σε όλα τα ανατολικά κρατίδια της Αυστρίας και 

ξεπέρασε τα αυστριακά σύνορα προς τη Βοημία και την Ουγγαρία.92 Για εννέα μέρες η 

κλονιζόμενη μοναρχία βρέθηκε σε θέση άμυνας, ενώ ο αντίκτυπος υπήρξε μεγάλος και 

μεταξύ των εργατών στη Γερμανία.93  

 Στο πλαίσιο ωστόσο της απεργίας δεν ήταν μόνο η αυτοκρατορική διοίκηση που 

βρέθηκε στο στόχαστρο: Η ριζοσπαστική πτέρυγα των συνδικάτων στράφηκε χωρίς 

περιστροφές εναντίον της «προδοτικής» σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας και καλούσε τους 

                                                 
91 F. Keller, ό.π., σελ. 16  
92 Στο απόγειο της απεργίας στις 19 Ιανουαρίου συμμετείχαν σε αυτή 113.000 εργαζόμενοι στη Βιέννη, 
125.000 στην Υπόλοιπη Κάτω Αυστρία και συνολικά 750.000 σε ολόκληρη την Αυστροουγγαρία. Ήταν η 
μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία του αυστριακού εργατικού κινήματος. [βλ. H. Hautmann, ό.π., σελ. 93] 
93 F. Keller, ό.π., σελ. 17. Μεγάλη απεργία ξέσπασε στο Βερολίνο στις 28 Ιανουαρίου, οργανωμένη σε 
σημαντικό βάθμό από το USPD και με συμμετοχή 300.000 περίπου εργατών, κυρίως από τις βιομηχανίες 
όπλων. [βλ. Dick Geary, “Revolutionary Berlin 1917-20” στο C. Wrigley, ό.π., σελ. 33] 
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απεργούς να συγκροτήσουν εργατικά συμβούλια «όπως στη Ρωσία». Η αντίδραση της 

ηγεσίας του SDAP, που αρχικά είχε μάλλον αιφνιδιαστεί από την απεργία, υπήρξε άμεση 

και ενδεικτική της πορείας που θα ακολουθούσε η επανάσταση στην Αυστρία. 

Αποφάσισε τη δημιουργία στη Βιέννη ενός Εργατικού Συμβουλίου συγκροτούμενου 

ουσιαστικά από εκπροσώπους του κόμματος και των ελεγχόμενων από αυτό 

συνδικαλιστικών φορέων και κάλεσε με τη σειρά της τους απεργούς να συγκροτήσουν 

παντού εργατικά συμβούλια. Παράλληλα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση 

και εξασφάλισε την (επίσημη τουλάχιστον) συμφωνία της για ειρήνη με τη Ρωσία, 

εκδημοκρατισμό των κοινοτικών εκλογών και αποστρατιωτικοποίηση των επιχειρήσεων.  

Επικαλούμενη αυτές τις συμφωνίες αλλά και τον κίνδυνο επέμβασης γερμανικών 

στρατευμάτων,  εξέδωσε στις 23 Ιανουαρίου ανακοίνωση, με την οποία ζητούσε την 

επιστροφή των απεργών στις εργασίες τους. Την επόμενη μέρα η μεγαλύτερη απεργία 

στην ιστορία της Αυστρίας είχε ουσιαστικά λήξει.94  

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι απεργίες δεν έλειψαν ούτε τους επόμενους μήνες, 

όταν αποδείχθηκε πως η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει το τέταρτο σημείο 

της συμφωνίας: τη ρύθμιση του επισιτιστικού προβλήματος. Η καθημερινή ζωή των 

εργατών επιδεινωνόταν διαρκώς95 και η απόφαση της σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας να 

αποτρέψει κινητοποιήσεις ανάλογες του Ιανουαρίου δοκιμαζόταν σκληρά. Το ποτήρι της 

δυσαρέσκειας ξεχείλισε και πάλι στις 17 Ιουνίου, όταν η «Δημόσια Υπηρεσία 

Τροφίμων»96 ανακοίνωσε περικοπές στη διανομή ψωμιού στη Βιέννη. Δύο μέρες 

αργότερα κατέβηκαν σε απεργία 48.000 Βιεννέζοι εργάτες, οι οποίοι επέστρεψαν στη 

δουλειά μόνο όταν το Εργατικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας εξασφάλισε κάποια 

                                                 
94 H. Hautmann, ό.π., σελ. 94   Στο τοπικό συνέδριο της Κάτω Αυστρίας τον επόμενο μήνα θεσμοποιήθηκε 
η οργάνωση των εργατικών συμβουλίων και οριστικοποιήθηκε η ενσωμάτωσή τους στον κομματικό 
μηχανισμό. Το καταστατικό ήταν παραπάνω από κατηγορηματικό: «Μέλος εργατικού συμβουλίου μπορεί 
να είναι μόνο όποιος ανήκει στη συνδικαλιστική και πολιτική οργάνωση του εργατικού κινήματος και είναι 
συνδρομητής της  Arbeiter-Zeitung ». [βλ. F. Keller, ό.π., σελ. 18] 
95 Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνδικάτων, οι μισθοί των εργατών είχαν αυξηθεί στη διάρκεια του 
πολέμου κατά 60%-100%, ενώ οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης είχαν πραγματοποιήσει άλματα μεταξύ 
300 και 1000%! [βλ. F. Keller, ό.π., σελ. 19] 
96 Η «Δημόσια Υπηρεσία Τροφίμων» είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι του 1917, όταν η κυβέρνηση 
υποχρεώθηκε από το κύμα απεργιών των προηγούμενων μηνών να προβεί σε διάφορες παραχωρήσεις. Στο 
ίδιο πλαίσιο εντάσσονταν η ίδρυση ξεχωριστού Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η θέσπιση 
ενοικιοστασίου, ο μετριασμός της λογοκρισίας και η επαναλειτουργία του Reichsrat. [βλ. H. Hautmann, 
ό.π., σελ. 92]   
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αναδίπλωση της Υπηρεσίας. Στους μήνες που μεσολάβησαν ως το τέλος του πολέμου, δε 

σημειώθηκαν μεγάλες απεργίες ούτε στη Βιέννη ούτε στην υπόλοιπη χώρα.97 

 Παράλληλη με την πορεία των απεργιών υπήρξε και αυτή των λιποταξιών, που 

είχαν φτάσει στο απόγειό τους το Φεβρουάριο του 1918 με την ανταρσία του στόλου στο 

Cattaro της Δαλματίας. Τόσο αυτή όσο και οι ανταρσίες σλοβενικών, κροατικών και 

ουγγρικών στρατευμάτων γνώρισαν τη βίαιη καταστολή από τις αυτοκρατορικές 

δυνάμεις και για τους επόμενους μήνες οι λιποταξίες είχαν σποραδική μόνο μορφή. 

Όπως και οι απεργίες, έτσι και αυτές μαζικοποιήθηκαν και πάλι μετά τα μέσα 

Σεπτεμβρίου, όταν η διάσπαση του βουλγαρικού μετώπου έδωσε το σινιάλο για την 

τελική κατάρρευση. Στο τέλος του μήνα η πρωσο-αυστριακή «Obrigkeitsregierung» ήταν 

ουσιαστικά παρελθόν και οι μαζικές πλέον λιποταξίες των σλαβικών και ουγγρικών 

στρατευμάτων διέλυαν κάθε έννοια στρατιωτικής πειθαρχίας. Καθώς μάλιστα τα 

γερμανικά αστικά κόμματα προσπαθούσαν να συγκροτήσουν εθνικό μέτωπο ανάλογο με 

το τσεχικό ή το πολωνικό, το Στέμμα εξέδιδε (την 1η Οκτωβρίου) διάταγμα που 

μεταρρύθμιζε την αυτοκρατορία σε μια ομοσπονδία αυτόνομων εθνών.  

Αν το καλοκαίρι το SDAP είχε ακόμα τη δυνατότητα να αναλώνεται σε διαμάχες 

για το Πρόγραμμα της Αριστεράς, η ταχύτητα πλέον των γεγονότων δεν άφηνε 

περιθώρια για άλλες αναβολές. Η τοποθέτηση του κόμματος ήρθε στις 3 Οκτωβρίου και 

απέρριπτε τόσο το αυτοκρατορικό διάταγμα όσο και τη συγκρότηση εθνικού μετώπου. 

Μετά από μήνες δισταγμών και αμφιταλαντεύσεων, αποφάσιζε να υιοθετήσει το 

ψήφισμα της Αριστεράς, και να περιθωριοποιήσει τη γραμμή του Ρέννερ. Κυρίως όμως 

πετύχαινε να μπει ενωμένο στην επαναστατική περίοδο που είχε ήδη ανοίξει.98  

Όταν μάλιστα τις επόμενες μέρες οι Πολωνοί, οι Τσέχοι και οι Γιουγκοσλάβοι 

ανακήρυσσαν την ανεξαρτησία τους, το πρόγραμμα του SDAP έπαυε να εκφράζει μόνο 

τη Σοσιαλδημοκρατία και συναντούσε ευρύτερη αποδοχή μεταξύ του πληθυσμού αλλά 

και στο εσωτερικό των αστικών κομμάτων. Σχεδόν άμεση ήταν η ανταπόκριση του 

κόμματος των Großdeutschen, ανέκαθεν προσανατολισμένου στην ένωση με τους 

                                                 
97 H. Hautmann, ό.π., σελ. 94-95 
98 Αναφερόμενος βέβαια στα γεγονότα αυτά κάπου πέντε χρόνια αργότερα (η «Ιστορία της Αυστριακής 
Επανάστασης» δημοσιεύθηκε το 1924), ο Μπάουερ απέδωσε τα εύσημα για τη διατήρηση της ενότητας σε 
όλες τις τάσεις  του κόμματος, αλλά και στη «σοφή καθοδήγηση» των V. Adler, Seitz και Austerlitz. [βλ. 
O. Bauer,  “Die Österreichische Revolution” στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, Europaverlag, 1976, 
σελ. 580-581] 
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βόρειους Γερμανούς, ενώ η πιο καθυστερημένη συμφωνία των Χριστιανο-κοινωνιστών 

συνοδευόταν από επιφυλάξεις που προδιέγραφαν τις μελλοντικές αντιθέσεις.99  

Η απόφαση για διάλυση της αυτοκρατορίας οριστικοποιήθηκε ουσιαστικά στις 21 

Οκτωβρίου στο Landtag της Κάτω Αυστρίας, όπου συνεδρίασαν όλοι οι Γερμανοί 

αντιπρόσωποι στο Reichsrat. Με την ανακοίνωση που εξέδωσαν, διακήρυσσαν την 

απόφαση των Γερμανών της Αυστρίας για την ίδρυση δικού τους κράτους, που θα 

περιλάμβανε το σύνολο των κατοικούμενων από αυτούς περιοχών και θα ρύθμιζε με 

ελεύθερες συνενώσεις τις σχέσεις του με τις άλλες εθνότητες. Οι ίδιοι οι βουλευτές 

συγκροτούνταν παράλληλα ως Προσωρινή Εθνοσυνέλευση, η οποία θα φρόντιζε για τις 

τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού, για το νομικό πλαίσιο εκλογής μιας Συντακτικής 

Εθνοσυνέλευσης και κυρίως για τη μεταβίβαση της διοίκησης στα νέα εθνικά κράτη.100  

 Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση εκ μέρους του SDAP, ο Β. Άντλερ απηύθυνε ένα 

«χωρίς επιφυλάξεις» χαιρετισμό προς τις άλλες εθνότητες και διεκδίκησε την εξίσου 

ανεπιφύλακτη αναγνώριση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης και στο «δικό μας γερμανικό 

λαό». Επέμεινε στο στόχο μιας ελεύθερης ομοσπονδίας των εθνοτήτων, ξεκαθάρισε όμως 

πως σε περίπτωση απόρριψής της από τα άλλα κράτη, οι οικονομικοί συσχετισμοί θα 

υποχρέωναν τους Γερμανούς της Αυστρίας να ενσωματωθούν στη γερμανική 

αυτοκρατορία. Παρά τη χρήση εξάλλου του όρου “Reich” στηυ περίπτωση της 

Γερμανίας, τόνισε την κατάρρευση του ισχύοντος αυστριακού συντάγματος και την 

ανάγκη συγκρότησης μιας νέας αυστριακής κυβέρνησης.101 

 Νέα κυβέρνηση συγκροτήθηκε πράγματι τις επόμενες μέρες, διορίστηκε ωστόσο 

από τον Κάρολο, όταν η απάντηση του Ουίλσον στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός 

έσβησε και τις τελευταίες πιθανότητες «ανανέωσης» της αυτοκρατορίας. Ήταν στην 

πραγματικότητα χριστιανοκοινωνική, υπό την ηγεσία των Lammasch102 και Seipel,103 

                                                 
99 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 587-589 
100 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 591-592 
101 Στην «Ιστορία της Αυστριακής Επανάστασης» ο Μπάουερ περιγράφει την αποστροφή αυτή του λόγου 
του Άντλερ ως διεκδίκηση εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας. Δεν παραθέτει όμως κανένα απόσπασμα με τη 
χρήση του όρου “Republik”. [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 592-593]  
102 O Heinrich Lammasch (1853-1920) πρέσβευε ένα ασυνήθιστο μείγμα φιλειρηνισμού (είχε μάλιστα 
συλληφθεί προσωρινά τον Αύγουστο του 1914) και μοναρχικής νομιμοφροσύνης. Ήταν οπαδός μιας 
ανεξάρτητης και ουδέτερης Αυστρίας (και γι’ αυτό αντίθετος στην Anschluß) και συμμετείχε αργότερα 
στην αυστριακή αντιπροσωπεία στο Saint-Germain. [βλ. www.firstworldwar.com/bio/lammasch.htm , 
www.aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.l/l055000.htm ] 
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ενώ μετά την εκδήλωση και της ιταλικής επίθεσης (24/10) ανέλαβε ουσιαστικά το 

καθήκον να προσυπογράψει με τηλεγραφήματα προς συμμάχους και αντιπάλους τη 

διάλυση της αυτοκρατορίας. Ήλπιζε βέβαια ακόμα στη διατήρηση της μοναρχίας στη 

«μικρή» Αυστρία, ο δρόμος όμως προς τη δημοκρατία είχε γίνει πια μονόδρομος με τον 

απόηχο που είχε στους Großdeutschen το τηλεγράφημα του Κάρολου στο Γουλιέλμο και 

με τη ριζοσπαστικοποίηση των στρατιωτών που επέστρεφαν και όχι μόνο. Γιατί η 

κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού και η ανάγκη αντιμετώπισης των επειγόντων 

προβλημάτων (ακόμη και επιβίωσης) οδηγούσαν στη δημιουργία συμβουλίων τόσο από 

εργάτες και στρατιώτες όσο και από μικροαστούς και χωρικούς.104  

Οι επαναστατικές διεργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη διοχετεύθηκαν τελικά 

στο πολιτικό επίπεδο στις 30 Οκτωβρίου, όταν η σύγκληση της προσωρινής 

εθνοσυνέλευσης κατέληξε στο σχηματισμό διακομματικής κυβέρνησης με καγκελάριο 

τον Ρέννερ.105 Στην πρώτη αυτή κυβερνητική συμμετοχή στην ιστορία του SDAP, ο Β. 

Άντλερ ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών, ο Ferdinand Hanusch υπουργός Κοινωνικών 

Υποθέσεων και ο Deutsch υφυπουργός στο κρίσιμο υπουργείο Στρατιωτικών.106 Η 

πρόσφατη δράση του Deutsch στα στρατόπεδα της Βιέννης (με την οργάνωση ενός 

δικτύου έμπιστων Σοσιαλδημοκρατών) είχε ήδη δρομολογήσει την πολιτική κατεύθυνση 

του Προσωρινού Συμβουλίου της Φρουράς της πρωτεύουσας, που συγκροτήθηκε την 

ίδια ημέρα.107 Ο θεσμικός πλέον όμως ρόλος του σηματοδοτούσε και την επιρροή (και 

χειραγώγηση) που θα ασκούσε στο εξής το SDAP στη γενικότερη δράση των 

στρατιωτικών συμβουλίων και στην πορεία της ίδιας της επανάστασης.   

 Στον απόηχο βέβαια των εξελίξεων στη Ρωσία, το έργο του Deutsch δεν υπήρξε 

καθόλου εύκολο και ορόσημο σχετικά αποτέλεσε η 3η Νοεμβρίου, ημέρα κοινοποίησης 

της δημιουργίας ενός «Λαϊκού Στρατού» (Volkswehr). Την ίδια μέρα ιδρυόταν στη 

Βιέννη το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αυστρίας (KΡÖ) και οι εκλογές των στρατιωτικών 

συμβουλίων αναδείκνυαν πρόεδρο της Εκτελεστικής τους Επιτροπής τον Josef Frey, 

                                                                                                                                                 
103 Ο κληρικός Ιgnaz Ζάιπελ (1876-1932) υπήρξε ο ηγέτης των Χριστιανο-κοινωνιστών κατά το 
Μεσοπόλεμο. Μετά τη θητεία του στην κυβέρνηση Lammasch, διατέλεσε δύο φορές καγκελάριος, τις 
περιόδους 1922-24 και 1926-29.                                                    
104 F. Keller, ό.π., σελ. 20 
105 Για τις επόμενες δέκα μέρες υπήρχε μάλιστα στην Αυστρία ένας δυϊσμός δημοκρατικής και 
αυτοκρατορικής εξουσίας, καθώς η κυβέρνηση Lammasch δεν είχε ακόμα παραιτηθεί.  
106 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 615-616 
107 F. Keller, ό.π., σελ. 20 
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επικεφαλής του 41ου τάγματος της Βιέννης. Το τάγμα αυτό, γνωστό και ως «Κόκκινη 

Φρουρά», θεωρείτο και ήταν πράγματι το ριζοσπαστικότερο και φιλικότερο προς το 

KΡÖ τμήμα του Volkswehr που άρχιζε να δημιουργείται. Τις αμέσως όμως επόμενες 

μέρες ο Deutsch είχε την ευκαιρία να δώσει το στίγμα των όσων θα ακολουθούσαν: Ενώ 

πρόθεση της Κόκκινης Φρουράς ήταν να κατευθυνθεί για τη σύλληψη του ίδιου του 

αυτοκράτορα, εκείνος διέταξε και πέτυχε τη χρησιμοποίησή της για την κατάληψη της 

αυτοκρατορικής στρατιωτικής διοίκησης.108 Δεδομένης της συνεχιζόμενης διάλυσης του 

αυτοκρατορικού στρατού, η κατάληψή της δεν είχε ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Είχε 

όμως ένα συμβολικό χαρακτήρα, εφόσον ο Κάρολος και η διορισμένη από αυτόν 

κυβέρνηση εξακολουθούσαν να μην παραιτούνται.  

 Η τελική ώθηση προς την επίσημη εγκαθίδρυση της δημοκρατίας δόθηκε στις 9 

Νοεμβρίου, όταν τα νέα από τη Γερμανία.ήρθαν να συμπληρώσουν τις αναφορές για τη 

συστράτευση των αλπικών κρατιδίων στην υπόθεση της δημοκρατίας. Καθώς οι 

Χριστιανο-κοινωνιστές υποχρεώνονταν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στη 

μοναρχία, ο Κάρολος ακολούθησε τη σύσταση του Lammasch και ανακοίνωσε στις 11 

του μήνα την επίσημη παύση της κυβέρνησής του και την απόσυρση του ίδιου από την 

πολιτική ζωή (όχι όμως την παραίτησή του από το θρόνο).109 Στην προγραμματισμένη 

για την επόμενη μέρα συνεδρίαση της Προσωρινής Εθνοσυνέλευσης, ο Karl Seitz 

ανακοίνωσε εκ μέρους όλου του σώματος πως η Αυστρία ήταν πλέον μία “demokratische 

Republik”. 

 Σύμφωνα με τα ψηφίσματα της τρίτης αυτής συνεδρίασης τους, οι εκπρόσωποι 

των Γερμανών της Αυστρίας καταργούσαν όλα τα νομοθετικά ή άλλα σώματα που 

συγκροτούνταν στη βάση της φορολογικής δύναμης ή των πολιτικών προνομίων και όλα 

τα κληρονομικά δικαιώματα της αψβουργικής οικογένειας. Προκήρυσσαν την εκλογή 

Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης και την επανεκλογή όλων των αντιπροσωπευτικών 

σωμάτων κοινοτήτων και κρατιδίων και εισήγαν για αυτές τόσο την αρχή της αναλογίας 

όσο και το ίσο και καθολικό δικαίωμα ψήφου για τους άνδρες και τις γυναίκες της 

Αυστρίας. Το σημαντικότερο ήταν όμως μάλλον ότι αποδέχονταν τη σχετική 

                                                 
108 F. Keller, ό.π., σελ. 20-21 
109 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 621-622 
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(σοσιαλδημοκρατική) πρόταση της κυβέρνησης και διακήρυσσαν ρητά πως «η 

Γερμανική Αυστρία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Γερμανικής Δημοκρατίας».110  

 Δε θα ήταν λοιπόν υπερβολή να περιγράψει κανείς τη 12η Νοεμβρίου ως τη μέρα 

που εκπλήρωνε για λογαριασμό του SDAP τις περισσότερες από τις προγραμματικές 

διεκδικήσεις του Hainfeld,111 αλλά και το ψήφισμα της Αριστεράς για το ζήτημα των 

εθνοτήτων. Παρά τη σημασία ωστόσο που είχε η ανακήρυξη της Δημοκρατίας για το 

αυστριακό εργατικό κίνημα και για την ιστορική πορεία της Σοσιαλδημοκρατίας, οι 

πανηγυρισμοί δεν ήταν δυνατό να διαρκέσουν για πολύ. Τα ψηφίσματα της Προσωρινής 

Εθνοσυνέλευσης αποτελούσαν απλά το πρώτο βήμα για μια σειρά από διεκδικήσεις που 

έπρεπε να κατακτηθούν στην πράξη.  

Καθώς μάλιστα το περιεχόμενο της δημοκρατίας προσεγγιζόταν διαφορετικά από 

διάφορα τμήματα του πληθυσμού, το νέο πολίτευμα και οι συσχετισμοί που το 

συνόδευαν έδιναν αφορμή για ποικίλες αντιδράσεις. Η πρώτη από αυτές εκδηλώθηκε την 

ώρα που η Εθνοσυνέλευση συνεδρίαζε και προήλθε από Κομμουνιστές στρατιώτες της 

Κόκκινης Φρουράς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο. Η περισσότερο 

από συμβολική ενέργειά τους να αφαιρέσουν τη λευκή ρίγα από τη σημαία του κτιρίου112 

προκάλεσε τη διακοπή της συνεδρίασης και τις μάταιες προσπάθειες κυβερνητικών 

στελεχών και του ίδιου του Deutsch να κατευνάσουν τα πνεύματα. Ακολούθησαν 

πυροβολισμοί εναντίον του Κοινοβουλίου και συγκρούσεις με την αστυνομία, που 

κόστισαν τη ζωή σε δύο άτομα και τελικά διέλυσαν το συγκεντρωμένο πλήθος.113   

 Κι αν η διαγραφόμενη «συναινετική» δημοκρατία δεν ικανοποιούσε τις 

προσδοκίες των ριζοσπαστικών τμημάτων του αυστριακού προλεταριάτου, το ακριβώς 

αντίστροφο συνέβαινε με τους παραδοσιακά συντηρητικούς αγρότες των αλπικών 

κρατιδίων. Οι περιορισμοί της πολεμικής οικονομίας και οι δυσμενείς για το βιοτικό τους 

επίπεδο επιπτώσεις του πολέμου είχαν συντελέσει στη δημοκρατική στροφή της 

πλειοψηφίας τους εναντίον της μοναρχίας. Η στάση αυτή όμως απείχε αρκετά από την 

ανοχή μιας κυβέρνησης, που θεωρούσαν πως συνέχιζε την αφαίμαξή τους για χάρη της 

πρωτεύουσας. Επρόκειτο για έναν τοπικισμό που πολλές φορές ξεπερνούσε τις πολιτικές 
                                                 
110 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 624-625 
111 H. Hautmann, ό.π., σελ. 96 
112 Πρόκειται για τη σημαία και του σύγχρονου αυστριακού κράτους, που αντικατέστησε το Νοέμβριο του 
1918 την τρίχρωμη (μαύρο-λευκό-κίτρινο) της αψβουργικής αυτοκρατορίας.   
113 F. Keller, ό.π., σελ. 21 
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και κομματικές γραμμές και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα στις διαφορές που χώριζαν τους 

χωρικούς των Άλπεων από τους κληρικαλιστές της πρωτεύουσας.114 Η θέση τους 

μάλιστα ενισχύθηκε με την αναγκαστική προσαρμογή της Δημοκρατίας στην ήδη 

υπάρχουσα πραγματικότητα και τη μεταβίβαση όλης ουσιαστικά της εξουσίας στις 

κυβερνήσεις και στα Landtage των κρατιδίων.115  

 Στο βαθμό βέβαια που η Σοσιαλδημοκρατία αναζητούσε τρόπους να αυξήσει την 

επιρροή της μεταξύ των δημοκρατικών αγροτών, οι ευκαιρίες κατά τους επόμενους 

μήνες δεν έλειψαν. Κάποιες από αυτές σχετίζονταν με τους χειρισμούς της στα ζητήματα 

των διεθνών σχέσεων και της εδαφικής ακεραιότητας του νέου κράτους, καθώς οι 

ρευστοί συσχετισμοί στο γεωπολιτικό περίγυρο απαιτούσαν εγρήγορση, διορατικότητα 

και ελιγμούς που δεν αφορούσαν μόνο την Anschluß στη Γερμανία. Τα ίδια τα σύνορα 

της «μικρής» Αυστρίας ήταν ακόμη ασαφή, ενώ πολλά εδάφη κατοικούμενα από 

γερμανικούς πληθυσμούς διεκδικούνταν από την Τσεχοσλοβακία, την Ιταλία, τη 

Γιουγκοσλαβία, ακόμα και την Ουγγαρία. Τα συνοριακά κρατίδια απειλούνταν ή και 

δέχονταν ήδη επιδρομές από γειτονικά κράτη και μετά τη διάλυση του αυτοκρατορικού 

στρατού δεν είχε ακόμα συγκροτηθεί οργανωμένη δύναμη αποτροπής τους.116 Όπως 

ήταν επόμενο, αυτοί που κυρίως επωμίστηκαν την ευθύνη ήταν ο Deutsch, ως 

επικεφαλής του Volkswehr, και ο Μπάουερ, που μετά το θάνατο του Β. Άντλερ στις 11 

Νοεμβρίου διαδέχτηκε τον ιστορικό ηγέτη του SDAP στο Υπουργείο Εξωτερικών.117  

 

 

Τα εργατικά συμβούλια και οι κοινωνικοποιήσεις 

 

 Στις κρίσιμες μέρες του Νοεμβρίου 1918 η επαναστατική διαδικασία στην 

Αυστρία υπήρξε κυρίως υπόθεση των στρατιωτικών συμβουλίων, που σε αντίθεση με τη 

γερμανική περίπτωση, βρέθηκαν γρήγορα υπό τον έλεγχο της Σοσιαλδημοκρατίας και 

της ριζοσπαστικής ειδικότερα πτέρυγάς της. Καθώς όμως η ανάληψη κυβερνητικών 
                                                 
114 Αυτό που δε συμμερίζονταν ουσιαστικά οι συντηρητικοί κατά τα λοιπά αγρότες ήταν ο «αυστριακός 
πατριωτισμός» της αστικής τάξης της Βιέννης.  
115 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 628-630 
116 Την υπεράσπιση των νότιων και ανατολικών κρατιδίων της «μικρής» Αυστρίας ανέλαβαν την περίοδο 
αυτή οι πολιτοφυλακές που συγκροτούσαν οι ίδιοι οι κάτοικοί τους. Αυτές αποτέλεσαν και τους πυρήνες 
των Heimwehren της επόμενης δεκαετίας. 
117 Την προεδρία του κόμματος ανέλαβε ο Karl Seitz.  
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χαρτοφυλακίων έδινε στο κόμμα τη δυνατότητα να προχωρήσει στην υλοποίηση των 

σοσιαλιστικών αρχών που πρέσβευε, η συνέχιση της επανάστασης όφειλε να προωθηθεί  

σε στενή συνεργασία και με τα εργατικά συμβούλια. Παρά το πρόσφορο έδαφος που 

έβρισκε σε αυτά η ανάπτυξη της κομμουνιστικής προπαγάνδας, η χειραγώγησή τους από 

το SDAP συνάντησε τελικά μικρότερες δυσκολίες απ’ ό,τι στον υπό συγκρότηση 

Volkswehr. 

 Καθοριστική στην κατεύθυνση αυτή ήταν η τακτική της κομματικής ηγεσίας, που 

αντέδρασε στη ριζοσπαστικοποίηση των εργατών με ταχύτητα ανάλογη των απεργιών 

του Ιανουαρίου. Ο σχεδόν απόλυτος έλεγχος των εργατικών συμβουλίων οφειλόταν 

κυρίως στην προσωπικότητα του Φ. Άντλερ, που απελευθερώθηκε στις 3 Νοεμβρίου και 

ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την οργάνωσή τους. Έχοντας υπάρξει σύμβολο της 

αντιπολεμικής δράσης στη διάρκεια του πολέμου, διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

ήρωα του δημοκρατικού κινήματος και κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη των 

επαναστατημένων εργατών. Δε θα αργούσε όμως να έρθει σε αντιπαράθεση με τις 

ριζοσπαστικές τάσεις και να αναλάβει ρόλο αντίστροφο της πολεμικής περιόδου.118  

 Ο ρόλος αυτός της αυτοσυγκράτησης των επαναστατημένων μαζών άρχισε να 

γίνεται εμφανής μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου τον επόμενο χρόνο, που εξέλεξαν  τη 

Συντακτική Εθνοσυνέλευση της Αυστριακής Δημοκρατίας. Το SDAP αναδείχθηκε 

πρώτο κόμμα με ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, επιβεβαίωσε όμως στην πράξη πως 

εκπροσωπούσε πράγματι ένα «σοσιαλισμό του ψηφοδελτίου». Εφόσον η αρχή της 

αναλογίας στο νέο Κοινοβούλιο (Nationalrat) δεν επέτρεπε το σχηματισμό αυτοδύναμης 

κυβέρνησης, η προεκλογική συμφωνία των κομμάτων για ανάδειξη κυβέρνησης καθαρά 

κομματικής αποδεικνυόταν ουσιαστικά χωρίς αντίκρυσμα.119  

Επικαλούμενη λοιπόν τους εγχώριους και τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων, 

η κομματική ηγεσία (ουσιαστικά δηλαδή οι Μπάουερ, Άντλερ και Ρέννερ) απομάκρυνε 

κάθε σκέψη για δικτατορία του προλεταριάτου και προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με 

τους Χριστιανο-κοινωνιστές. Οι τοπικιστικές όμως διχόνοιες στο CSP 120 ενίσχυσαν 

                                                 
118 Ο ίδιος άλλωστε ο Άντλερ δήλωνε: «Η δημοφιλία είναι ένα κεφάλαιο που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο για την κατανάλωσή του». [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., 
σελ. 730] 
119 Πριν από τις εκλογές είχε συμφωνηθεί η κατάργηση της προσωρινής κυβέρνησης (Staatsrat) της 
επαναστατικής περιόδου.  
120 Christlichsoziale Partei 
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επιπλέον την εκλογική δυναμική του SDAP και στην κυβέρνηση συνασπισμού που 

συγκροτήθηκε, οι Σοσιαλδημοκράτες πέτυχαν τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα 

σημαντικότερα υπουργεία: Ο καγκελάριος Ρέννερ αυτό των Εσωτερικών, ο Μπάουερ το 

Εξωτερικών, ο Deutsch το Στρατιωτικών και ο Hanusch το Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Εξίσου σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Otto Glöckel ως υπουργού Παιδείας και του 

Μπάουερ ως προέδρου της νεοσύστατης Επιτροπής Κοινωνικοποιήσεων.121  

 Από τη θέση αυτή ο Μπάουερ, σε στενή συνεργασία με τους Hanusch και 

Άντλερ, ανέλαβε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που άπτονταν άμεσα της καπιταλιστικής 

οργάνωσης της οικονομίας και αντανακλούσαν τα ίδια τα όρια της επαναστατικής 

διαδικασίας. Η πορεία ωστόσο της επανάστασης δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθεί και 

σκιαγραφήθηκε με αρκετή σαφήνεια στο παν-αυστριακό συνέδριο των εργατικών 

συμβουλίων στις 1-2 Μαρτίου. Η κομματική ηγεσία φρόντισε να ξεκαθαρίσει την 

αποπολιτικοποίηση του κινήματός τους και τον περιορισμό της λειτουργίας τους στην 

εκπροσώπηση των εργατικών συμφερόντων. Η ξεκάθαρη δήλωση του Άντλερ πως «στην 

Αυστρία δεν τίθεται ζήτημα μιας κυβέρνησης συμβουλίων»122 τεκμηριώθηκε από τον 

Μπάουερ στα τέλη του ίδιου μήνα: Η αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία δεν ήταν κατ’ αρχήν 

αντίθετη με τη «δικτατορία των συμβουλίων» (Rätediktatur), εξαρτούσε όμως την 

προώθησή της από τις εκάστοτε και τις κατά τόπους συνθήκες. Στην Αυστρία εκείνης της 

περιόδου τα ανταγωνιστικά συμβούλια των αγροτών και ο διεθνής περίγυρος της 

«μεγάλης» και της «μικρής Αντάντ» δεν επέτρεπαν την εγκαθίδρυσή της.123 

Στο ήδη ρευστό περιβάλλον του 1919 ήρθαν βέβαια να προστεθούν, από τις 

πρώτες μέρες θητείας της νέας κυβέρνησης, οι ανακηρύξεις των «κόκκινων 

δημοκρατιών» της Βουδαπέστης (21/3) και του Μονάχου (7/4). Ιδιαίτερα η Rätediktatur 

του Bela Kun ήταν λογικό να βρει μεγάλη απήχηση στα ολοένα και περισσότερα νέα 

μέλητων αυστριακών Arbeiterräte και να αυξήσει τις πιέσεις για μια πολιτική σοβιετικού 

                                                 
121 Μεγάλη συμβολική αξία είχε εξάλλου η εκλογή του Seitz ως Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, θέση που 
ουσιαστικά ισοδυναμούσε με την Προεδρία της Δημοκρατίας.   
122 F. Keller, ό.π., σελ. 23 
123 O. Bauer, “Rätediktatur oder Demokratie?” στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, Europaverlag, 1976, 
σελ. 150-151. «Μικρή Αντάντ» ονομάστηκε στην περίοδο του Μεσοπολέμου η γαλλική σφαίρα επιρροής 
στην Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία. 
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τύπου.124 Παρόλη όμως την ανάπτυξη ριζοσπαστικών τάσεων στις εργατικές 

συνελεύσεις, η γραμμή των Μπάουερ και Άντλερ επιβλήθηκε απόλυτα και στην 

κατεύθυνση αυτή συνέβαλε ακριβώς το γεγονός πως δεν απέκλεισαν όσους εργάτες 

πρόσκεινταν στο KPÖ. Διαβλέποντας πως κάτι τέτοιο θα ενίσχυε την απήχηση της 

κομμουνιστικής προπαγάνδας, ο ελιγμός τους επιχείρησε και πέτυχε την εκτόνωση των 

ριζοσπαστικών τάσεων μέσα στα ελεγχόμενα από αυτούς εργατικά συμβούλια.125 

Στο πλαίσιο αυτό, το καταστατικό που θεσπίστηκε στο συνέδριο του Μαρτίου, 

όριζε ως αποδεκτά και ως εκλέξιμα μέλη όλους τους χειρωνακτικά ή πνευματικά 

εργαζόμενους, άνδρες ή γυναίκες, που «αναγνώριζαν την κατάργηση του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής ως το στόχο και τον ταξικό αγώνα ως το μέσο για τη χειραφέτηση 

του εργαζόμενου λαού».126 Καθώς λοιπόν το κόμμα διακήρυσσε και πάλι την 

προσήλωσή του στο στόχο του σοσιαλισμού, προετοίμαζε παράλληλα το έδαφος για την 

αυτοσυγκράτηση και την «προστασία» του εργατικού κινήματος από δράσεις που θα 

έφερναν την καταστολή και τη συντριβή του. Φορείς της (όχι πάντα εύκολης) 

προσπάθειας υπήρξαν οι «άνθρωποι εμπιστοσύνης» (Vertrauensmänner) που διέθετε το 

SDAP μέσα στα συμβούλια και οι οποίοι κλήθηκαν να καταστήσουν σαφείς τις 

δυσμενείς για μια Rätediktatur συνθήκες. Ο Μπάουερ αργότερα εκθείασε τις διανοητικές 

και ηθικές αρετές τους, που τους επέτρεψαν να υπομείνουν τις επιθέσεις συντρόφων τους 

και να επιβάλουν μια γραμμή που συχνά αντέβαινε στο κοινό (και ίσως και στο δικό 

τους)  αίσθημα.127  

 Η «αυτο-εκπαίδευση» αυτή των εργατικών συμβουλίων υπό την καθοδήγηση των 

Vertrauensmänner και η σταδιακή τους ενασχόληση και με τεχνικά ζητήματα εντάχθηκε 

τελικά σε μια λογική προπαρασκευής για τη μελλοντική σοσιαλιστική οργάνωση της 

κοινωνίας, όταν οι συνθήκες θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Αυτό που προς το παρόν 

προωθήθηκε ήταν η αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων των εργαζομένων και 

                                                 
124 Ενδεικτική μόνο υπήρξε η αύξηση εκείνη την περίοδο των μελών του KPÖ: Από τις 3.000 του 
Φεβρουαρίου, έφτασαν τον επόμενο μήνα τις 10.000 και τον Ιούνιο πλέον άγγιξαν τις 40.000. [βλ. H. 
Hautmann, ό.π., σελ. 99] 
125 F. Keller, ό.π., σελ. 22. Στις εκλογές των εργατικών συμβουλίων όλης της χώρας, που διεξήχθησαν την 
άνοιξη του 1919, οι Σοσιαλδημοκράτες απέσπασαν ένα συντριπτικό 90% των αντιπροσώπων, ενώ οι 
Κομμουνιστές περιορίστηκαν στο 10%. [βλ. H. Hautmann, ό.π., σελ. 98]  
126 Ο ηλικιακός μάλιστα όρος της αναγκαίας συμπλήρωσης του εικοστού έτους αποτελούσε πιθανότατα 
μία έμμεση αναφορά εναντίον της διαδεδομένης ακόμα παιδικής και εφηβικής εργασίας. [βλ. F. Keller, 
ό.π., σελ. 22] 
127 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 730 



 41

των ανέργων128 και η διεκδίκηση κατακτήσεων μεταβατικών προς το μελλοντικό στόχο. 

Γιατί η κρίση που είχαν φέρει στην παραγωγή οι δραματικές ελλείψεις σε κεφάλαια και 

πρώτες ύλες έκαναν την ηγεσία του SDAP να θεωρεί καταστροφική μια ραγδαία 

μεταβολή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.129 Η πολιτική του κόμματος 

στόχευε αφενός στην αποκατάσταση της εργατικής πειθαρχίας μέσω νομοθετημάτων 

κοινωνικού χαρακτήρα και αφετέρου στην αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων. 

 Η πρωτοβουλία ως προς το πρώτο σκέλος ανήκε στον Hanusch, που από το 

Νοέμβριο ήδη του 1918 είχε εισαγάγει νόμους για την προστασία πλέον των ανέργων 

από το ίδιο το κράτος. Τον επόμενο μήνα ωστόσο ακολούθησε μια ρύθμιση για την 

εισαγωγή της οκτάωρης εργασίας, της οποίας οι χειρισμοί υπήρξαν ενδεικτικοί του 

πνεύματος της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής: Μετατρέποντας το αίτημα για το 8ωρο 

από ζήτημα αρχής σε ζήτημα σκοπιμοτήτων, η κυβέρνηση εισήγαγε την εφαρμογή του 

στις μεσαίες μόνο βιομηχανίες και με χρονικό ορίζοντα την υπογραφή της εκκρεμούς 

ακόμα συνθήκης ειρήνης. Με τον τρόπο αυτό το «προαιώνιο» αίτημα των αυστριακών 

συνδικάτων υποβιβαζόταν σε εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και αύξησης της 

παραγωγικότητας και υποτασσόταν στην ανάγκη ανταγωνιστικότητας της αυστριακής 

βιομηχανίας. Η καθολική και οριστική εφαρμογή του θεσπίστηκε μόνο ένα χρόνο 

αργότερα (στις 17/12/1919), όταν το 8ωρο καθιερωνόταν διεθνώς.130  

 Στο ίδιο περίπου πνεύμα προωθήθηκε μέσα στο 1919 μια σειρά άλλων 

μεταρρυθμίσεων, που βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας και ζωής των 

εργαζομένων. Στα τέλη Ιουλίου θεσπίστηκε για πρώτη φορά ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών 

διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων (στην περίπτωση των νέων μπορούσε να φτάνει και τις 

τέσσερις), που συνοδευόταν από παραθερισμό ανάλογο του σύγχρονου κοινωνικού 

τουρισμού.131 Καταργήθηκαν επίσης οι διατάξεις του εργατικού κώδικα περί τιμωρίας 

και εισήχθησαν νόμοι για την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας γυναικών και νέων. 

                                                 
128 Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε χαρακτηριστικά μεταξύ Δεκεμβρίου 1918 και Μαΐου 1919 από 
46.000 σε 186.000. Από αυτούς, οι 131.000 ζούσαν στην περιοχή της Βιέννης. [βλ. H. Hautmann, ό.π., σελ. 
98] 
129 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 719-720 
130 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 703-704 
131 Ο Μπάουερ μάλιστα επισήμαινε τη διατήρηση μιας σταθερής παραγωγικής επίδοσης, καθώς πολλές 
συλλογικές συμβάσεις προέβλεπαν την παραίτηση των εργατών από τις Καθολικές αργίες. [βλ. O. Bauer, 
“Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 704] 
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Όσον αφορά τον προπολεμικό αγώνα του Schuhmeier εναντίον της παιδικής εργασίας, 

δικαιώθηκε σε ένα μόνο βαθμό: Νομοθετήθηκαν διατάξεις για τη «ρύθμιση», όχι όμως 

και για την κατάργησή της.132  

 Καθώς βέβαια η κοινωνική πολιτική δεν αρκούσε για την άμβλυνση της κρίσης, η 

ηγεσία του SDAP κλήθηκε να δώσει πολιτική διέξοδο στο αίτημα των εργατών για 

«κοινωνικοποίηση» της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή βρήκε συμμάχους τόσο την 

κρατικά διευθυνόμενη δομή της πολεμικής οικονομίας όσο και την κυρίαρχη 

ακαδημαϊκή τάση της περιόδου, προσωποποιημένη στον υπουργό Οικονομικών της 

κυβέρνησης συνασπισμού J. Schumpeter.133 O Μπάουερ ωστόσο διαχώριζε σαφώς την 

κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων από το «γραφειοκρατικό δεσποτισμό» της πολεμικής 

οικονομίας ή του αναπτυσσόμενου τότε σοβιετικού κρατισμού. Όταν το 1919 

δημοσιοποίησε τις απόψεις του για το «δρόμο προς το σοσιαλισμό», τήρησε αποστάσεις 

από την αποκλειστική κυριαρχία του κράτους, των κεφαλαιούχων ή ακόμη και των 

συνδικάτων και επέμεινε στην από κοινού διοίκηση των επιχειρήσεων με συμμετοχή και 

των καταναλωτικών ενώσεων.   

 Η πρώτη θέσπιση μιας διευρυμένης συμμετοχής στην επιχειρησιακή διοίκηση 

ανήκε και πάλι στον Hanusch, που το Νοέμβριο του 1918 είχε εισαγάγει την κατά τόπους  

συγκρότηση βιομηχανικών επιτροπών απαρτιζόμενων από εκπροσώπους των εργοδοτών 

και των εργαζομένων. Προέκταση αυτής υπήρξε ο νόμος της 14/5/1919 για υποχρεωτική 

πρόσληψη ενός επιπλέον 20% εργατικού δυναμικού από τις επιχειρήσεις και για την 

απαραίτητη άδεια των επιτροπών σε περίπτωση τυχόν μείωσής του. Την επόμενη μέρα  

θεσπίστηκε με πρωτοβουλία των Μπάουερ και Hueber134 η ίδρυση επιχειρησιακών 

συμβουλίων σε κάθε βιομηχανική μονάδα και έτσι καθιερώθηκε ένα καθεστώς 

                                                 
132 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 705 
133 O Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) υπήρξε διακεκριμένος οικονομολόγος της προπολεμικής και 
της μεσοπολεμικής περιόδου και στα πρώτα του επιστημονικά βήματα διατηρούσε επαφές και με το 
SDAP. Ο ίδιος ο Μπάουερ τον προώθησε στη θέση του υπουργού Οικονομικών, στην οποία όμως δεν 
παρέμεινε για παραπάνω από επτά μήνες [βλ. σημείωση 139].  Στοιχεία της οικονομικής του θεωρίας 
βρισκόταν κοντά στις αντιλήψεις του γερμανικού “Kathedersozialismus” (ιδιαίτερα του W. Sombart), ενώ 
άλλα επηρέασαν αργότερα και φιλελεύθερους οικονομολόγους της μεταπολεμικής περιόδου. Στα χρόνια 
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου έφτασε να εκφράσει αντισημιτικές απόψεις και συμπάθειες για τον  Άξονα.             
[βλ. www.de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter ] 
134 Ο Anton Hueber εξακολουθούσε να είναι ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατικών συνδικάτων.  
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συνδιοίκησης ακόμη και σε επιχειρήσεις ή κλάδους που δε διέθεταν συνδικαλιστική 

παράδοση.135  

 Το ίδιο καθεστώς όμως δεν μπορούσε κατά τον Μπάουερ να ισχύσει στις 

επιχειρήσεις που δεν ανήκαν σε ιδιωτικά κεφάλαια και που θα συνιστούσαν το καθαυτό 

μοντέλο της κονωνικοποίησης. Καθώς εκεί απορριπτόταν τόσο η κρατικοποίηση όσο και 

η «συνδικαλοποίησή» τους,136 ο Μπάουερ πρότεινε και νομοθέτησε (στις 29/8) την 

τριπλή διάρθρωση της διοίκησής τους με συμμετοχή εκπροσώπων του κράτους (ή της 

τοπικής αυτοδιοίκησης), των εργαζομένων και των καταναλωτικών ενώσεων. Με τον 

τρόπο αυτό δεν αποφεύχθηκε προφανώς μόνο η γραφειοκρατική ή η συνδικαλιστική 

αυθαιρεσία, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η ανεξέλεγκτη δράση των καταναλωτικών 

συνεταιρισμών, που τόσο είχε απασχολήσει το κόμμα κατά την προπολεμική περίοδο.137   

 Εξίσου σημαντικές με τα παραπάνω ήταν οι διατάξεις του νόμου που προέβλεπαν 

την ελεύθερη σύμπραξη των αγροτικών συνεταιρισμών και την εν ανάγκη πρόσκληση 

προς ιδιωτικά κεφάλαια. Η πρώτη αντανακλούσε την κυβερνητική συνύπαρξη των 

Σοσιαλδημοκρατών με τους δημοκρατικούς χωρικούς, ενώ η δεύτερη παρέπεμπε στη 

συνολική αντίληψη του Μπάουερ για την οργάνωση της οικονομίας. Στόχος του δεν 

ήταν ο εξοβελισμός του ιδιωτικού παράγοντα, αλλά η αποδόμηση τόσο της 

γραφειοκρατικής πολεμικής διεύθυνσης όσο και της προπολεμικής οικονομίας των 

καρτέλ. Οι βιομηχανικοί κλάδοι δεν έπρεπε πλέον να διευθύνονται αποκλειστικά ούτε 

από γραφειοκράτες της δημόσιας διοίκησης ούτε από τους ίδιους τους κεφαλαιούχους. 

Στα διοικητικά συμβούλια των συνδέσμων τους έπρεπε να συμμετέχουν ισομερώς 

                                                 
135 Ο Μπάουερ τόνιζε πως η Αυστρία ήταν η πρώτη (μετά τη Σοβ. Ένωση) χώρα που θέσπισε τα 
επιχειρησιακά συμβούλια και αποτέλεσε κατόπιν πρότυπο για τη Γερμανία και την Τσεχοσλοβακία. [βλ. O. 
Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 701-702, 705-706] Δε δίσταζε μάλιστα να 
παραλληλίσει τη λειτουργία τους με το ρόλο που είχε ιστορικά το κοινοβούλιο ως αντίβαρο στη μοναρχική 
εξουσία. [βλ. O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus” στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, Europaverlag, 
1976, σελ. 105] 
136 Ο Μπάουερ δήλωνε χαρακτηριστικά: «Δε θέλουμε να συνδικαλίσουμε αλλά να κοινωνικοποιήσουμε τη 
βιομηχανία». [βλ. O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus”, ό.π., σελ. 107] 
137 Παρά τα προπολεμικά βέβαια προβλήματά τους, πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι συνεταιρισμοί είχαν 
ευνοηθεί σημαντικά από την ένταξή τους στην πολεμική οικονομία και η εξυγίανσή τους μέσω αυτής 
σίγουρα βοήθησε τη δραστηριότητά τους κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η GÖC, που είχε αναλάβει ρόλο 
και στην αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος, συμμετείχε για παράδειγμα μαζί με την κοινότητα 
της Βιέννης στη νεοπαγή «Βιεννέζικη Εταιρεία Ξύλου και Άνθρακα». Όσον αφορά τον “Vorwärts”, 
συγχωνεύθηκε μεταπολεμικά μαζί με άλλους μικρότερους συνεταιρισμούς στην KGW 
(Konsumgenossenschaft Wien und Umgebung), διάδοχο του συνεταιρισμού της Κάτω Αυστρίας, [βλ. 
www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12030, www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12038, O. Bauer, 
“Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 715]       
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εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων: του κράτους (διορισμένοι από την 

εκτελεστική ή τη νομοθετική εξουσία), των καταναλωτικών ενώσεων, των εργατικών και 

υπαλληλικών συνδικάτων και των κεφαλαιούχων επιχειρηματιών.138 

 Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι πιέσεις για κοινωνικοποίηση της ιδιωτικής 

βιομηχανίας βρήκαν ανταπόκριση στην παράγραφο 37 του νόμου, που επέτρεπε στο 

κράτος την απόκτηση μέχρι και ποσοστού 50% των ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά τις 

συχνές εκείνη την περίοδο αυξήσεις των μετοχικών τους κεφαλαίων. Η παράγραφος 

αυτή ενεργοποιήθηκε σταδιακά σε κάποιες περιπτώσεις, τα σχέδια ωστόσο για 

κοινωνικοποίηση πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων προσέκρουσαν σε ανυπέρβλητα 

εμπόδια: Οι χωρικοί των κρατιδίων διεκδικούσαν τη δασική ξυλεία για λογαριασμό τους, 

η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων εγκαταλείφθηκε λόγω της απροθυμίας συνδρομής 

ξένων κεφαλαιούχων, ενώ ο άνθρακας και ο σίδηρος έπεσαν θύματα των διεθνών 

συσχετισμών.139  

 Η αντίδραση των χωρικών στην κοινωνικοποίηση της δασικής ξυλείας υπήρξε σε 

τελική ανάλυση ενδεικτική των ορίων της συνεργασίας με τους δημοκρατικούς αγρότες 

και των ορίων της ίδιας της επανάστασης. Ικανοποιώντας βέβαια τον τοπικισμό των 

κρατιδίων, ο Μπάουερ πρότεινε τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι του 

κεντρικού κράτους στην οικονομική οργάνωση των μεγάλων (και δασικών) εκτάσεων 

γης. Οι δημοκρατικοί αγρότες δεν μπορούσαν επίσης παρά να συμφωνούν με την 

απαλλοτρίωση (με αποζημίωση) των μεγάλων γαιοκτησιών, που ως τότε ανήκαν στην 

κοσμική και εκκλησιαστική αριστοκρατία της Αυστρίας. Δύσκολα όμως μπορούσαν να 

αποδεχτούν τη θεσμοποίηση συνεταιρισμών και φορέων που θα τους στερούσαν τα 

πλήρη ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα και τον πλήρη έλεγχο διακίνησης της παραγωγής 

τους.140  

                                                 
138 O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus”, ό.π., σελ. 102 
139 Συγκεκριμένα, οι σχέσεις με την Τσεχοσλοβακία δεν επέτρεπαν την αναγκαία συμπλήρωση των 
εγχώριων αποθεμάτων άνθρακα, ενώ η κυβέρνηση δεν μπορούσε να «αγγίξει» τη μεταλλουργία της 
Alpinen Montangesellschaft, όταν οι μετοχές της πέρασαν με ευθύνη και του Schumpeter σε Ιταλούς 
κεφαλαιούχους [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 718-723]. Ο θόρυβος που 
προκάλεσε η μεταβίβαση αυτή υπήρξε μάλιστα και η αιτία για την παραίτησή του.                                    
[βλ. www.de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter ] 
140 Ο Μπάουερ πρότεινε την υπαγωγή των ως τώρα ανεξάρτητων ή μισθωτών καλλιεργητών σε 
συνεταιρισμούς και την αντικατάσταση της ιδιοκτησίας και της μίσθωσης με ένα νομικό καθεστώς 
κληρονομικής μίσθωσης. Ιδιοκτήτης θα ήταν ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα ενίσχυε τις 
επενδύσεις, θα ασκούσε όμως και έλεγχο στις τιμές. Για τη διακίνηση της παραγωγής πρότεινε τη 
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 Γεγονός είναι πως το 1919 ο Μπάουερ ήλπιζε ακόμα στην προσέλκυση των 

δημοκρατικών αγροτών στην υπόθεση των κοινωνικοποιήσεων και σχεδίαζε μια 

μακροπρόθεσμη φορολογική πολιτική, που σταδιακά θα αποδομούσε τον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής. Μόνο αργότερα θα αναφερόταν στη συντηρητικότητα των αλπικών 

κρατιδίων ως παράγοντα ανάσχεσης της επαναστατικής διαδικασίας. Ήδη πάντως 

ξεκαθάριζε πως οι τότε συνθήκες δεν επέτρεπαν την ευρεία ανάπτυξη μιας πολιτικής 

απαλλοτριώσεων και κοινωνικοποιήσεων. Αν θεωρούσε σε μεγάλο βαθμό δεδηλωμένη 

την «εσωτερική» προϋπόθεση της λαϊκής βούλησης, οι «εξωτερικές» προϋποθέσεις 

εκκρεμούσαν: Αυτές ήταν η απερίσπαστη εργασία στο «δρόμο προς το σοσιαλισμό» και 

κυρίως η υπογραφή μιας συνθήκης ειρήνης, που θα σταθεροποιούσε τη διεθνή θέση της 

χώρας και θα διασαφήνιζε το εδαφικό καθεστώς και την οικονομική της κατάσταση.141 

Την τελευταία αυτή αναγκαιότητα είχε την ευκαιρία να τη διαπιστώσει από πρώτο χέρι 

από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.   

 

 

Η εξωτερική πολιτική του Μπάουερ 

 

 Όταν ο Μπάουερ ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, η ηττημένη στον πόλεμο 

Αυστρία δεν είχε φυσικά υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης που θα προσδιόριζε τη 

μεταπολεμική της θέση στο διεθνή περίγυρο. Η ρύθμιση των συνόρων εκκρεμούσε, τα 

νέα και τα προϋπάρχοντα γειτονικά κράτη διεκδικούσαν εδάφη που κατοικούνταν από 

Γερμανούς, ενώ οι κακές σχέσεις με αυτά επέτειναν ακόμη περισσότερο την κακή 

κατάσταση της αυστριακής οικονομίας. Καθώς λοιπόν ο αυστριακός λαός βίωνε 

στερήσεις και οικονομική εξαθλίωση, τα κόμματα αναζητούσαν το μεταπολεμικό 

προσανατολισμό της χώρας μεταξύ ανεξαρτησίας, ενσωμάτωσης στη Γερμανία και 

«δουνάβιας ομοσπονδίας» (Donauföderation) που θα αναβίωνε την οικονομική περιοχή 

της αυτοκρατορίας. 

                                                                                                                                                 
συγκρότηση ενός κεντρικού φορέα απαρτιζόμενου ισομερώς από εκπροσώπους των συνεταιρισμών, των 
καταναλωτών και του Κοινοβουλίου, ο οποίος θα αναλάμβανε το ρόλο του μεσάζοντα: Θα αγόραζε τόσο 
τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα αποθέματα και θα τα μεταπωλούσε στην αγορά σε μία περίπου μέση 
(μεταξύ των δύο) τιμή. [βλ. O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus”, ό.π., σελ. 109-112, 115-116-117] 
141 O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus”, ό.π., σελ. 128-129 
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 Για τον Μπάουερ δεν υπήρχε βέβαια άλλη προοπτική από την Anschluß στη 

Γερμανία, που αποτέλεσε και την προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής. Αν η 

«δουνάβια ομοσπονδία» τροφοδοτούσε τα όνειρα των μοναρχικών για παλινόρθωση των 

Αψβούργων, η ανεξαρτησία θα οδηγούσε σε μια χαλαρή ομοσπονδία ημι-αυτόνομων 

κρατιδίων. Παρότι αναγνώριζε πως «η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτής της χώρας δεν 

αισθάνονταν Γερμανοί ή Αυστριακοί, αλλά Τυρολέζοι ή Καρίνθιοι», ο Μπάουερ έβλεπε 

στην Anschluß τη λύση που θα ικανοποιούσε το σύνολο των αναγκών (πολιτικές, 

οικονομικές, πολιτιστικές) του αυστριακού λαού.142 Ο τοπικισμός ωστόσο των αγροτών 

δεν ήταν ο μοναδικός ανασχετικός παράγοντας: Στους δισταγμούς της Γερμανίας και 

στην κάθετη αντίθεση της Γαλλίας έρχονταν να προστεθούν ο αυστριακός ή και 

αψβουργικός «πατριωτισμός» της βιεννέζικης (μικρο- και μεγαλο-) αστικής τάξης, του 

κλήρου και της (πρώην πλέον) αριστοκρατίας και η απροθυμία των κεφαλαιούχων να 

μοιραστούν το βάρος των πολεμικών αποζημιώσεων της Γερμανίας.143 Καθώς λοιπόν η 

προπαγάνδα εναντίον της Anschluß αναπτυσσόταν, ο Μπάουερ κατανοούσε πως δεν 

υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να φέρει τη διεθνή κοινότητα προ τετελεσμένου 

γεγονότος.144  

 Παρόλα αυτά προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρθηκαν: Η 

Ιταλία απέρριπτε κάθε ιδέα «δουνάβιας ομοσπονδίας» απειλητικής για τα συμφέροντά 

της, ενώ οι Η.Π.Α. θεωρούσαν την Anschluß φυσικό επακόλουθο της εφαρμογής της 

αρχής των εθνοτήτων.145 Σημαντική υπήρξε επίσης η νομισματική απόσχιση της 

Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας από την αυστριακή κορώνα, που άνοιξε το 

                                                 
142 Ο. Βauer, “Acht Monate auswärtiger Politik’’ (Juli 1919) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, 
Europaverlag, 1976, σελ. 188-189  Στους εργάτες μάλιστα που δεν ήθελαν αργότερα να ακούσουν για 
προσάρτηση στη «Γερμανία του Noske» απαντούσε πως η υπόθεση του ανήκειν σε ένα κράτος δεν μπορεί 
να κρίνεται με βάση συσχετισμούς της στιγμής. [βλ. Ο. Βauer, “Acht Monate auswärtiger Politik’’, ό.π., 
σελ. σελ. 191] Οι πολιτικές ωστόσο εξελίξεις στη Γερμανία δεν επηρέαζαν μόνο τη στάση των εργατών 
αλλά και τη στάση των χωρικών απέναντι στην Anschluß: Σε αντίθεση με το απομονωμένο Vorarlberg, 
που το Μάιο του 1919 διακήρυξε με δημοψήφισμα την επιθυμία προσάρτησής του στην Ελβετία, το 
Τυρόλο έβλεπε αρχικά ευνοϊκά την προσάρτηση στη Γερμανία. Η στάση του άλλαξε όταν η προώθηση της 
Anschluß απειλούσε να φέρει την οριστική απώλεια του νότιου τμήματος του κρατιδίου (όπως και έγινε) 
και κυρίως όταν ανακηρύχθηκε η «κόκκινη δημοκρατία» του Μονάχου. [βλ. O. Bauer, “Die 
Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 683, F. Keller, ό.π., σελ. 22] Αργότερα όμως τόσο το Τυρόλο όσο 
και το Salzburg θα επιθυμούσαν και πάλι την προσάρτηση στην αντιδραστική Βαυαρία.   
143 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 682-683 
144 Ο. Βauer, “Acht Monate auswärtiger Politik’’, ό.π., σελ. σελ. 190 
145 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 679 
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δρόμο για μεταφορά της προώθησης της Anschluß από τις λεκτικές διακηρύξεις146 στην 

οικονομική πρακτική. Το Μάρτιο ο Μπάουερ ταξίδεψε στη Βαϊμάρη και στο Βερολίνο 

και διεξήγαγε διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της κορώνας με το γερμανικό μάρκο. Η 

υπογραφή νομισματικής ένωσης προσέκρουσε βέβαια στους ενδοιασμούς της γερμανικής 

Reichsbank και η απόφαση αναβλήθηκε εν αναμονή της συνθήκης ειρήνης. Οι δύο 

υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν ωστόσο συμφωνία για μια ευνοϊκή υποδοχή της 

Αυστρίας (ως προς τις πολεμικές αποζημιώσεις και την προστασία της βιομηχανίας της) 

στη Γερμανική Δημοκρατία, εφόσον η συνθήκη ειρήνης δε θα απαγόρευε την 

Anschluß.147  

Ο Μπάουερ και ο Rantzau επέλεξαν μάλιστα να μη δημοσιοποιήσουν τη 

συμφωνία, προκειμένου ακριβώς να μην επηρεάσουν αρνητικά τις ειρηνευτικές 

διαπραγματεύσεις.148 Και η επιλογή τους φάνηκε βραχυπρόθεσμα  να αποδίδει καρπούς, 

όταν η Anschluß βρέθηκε να ευνοείται από την επανάσταση του Bela Kun και τον 

αντίκτυπό της στη Βρετανία. Γιατί η ανακήρυξη της «κόκκινης δημοκρατίας» της 

Βουδαπέστης έκανε τον Lloyd George να φοβάται μια εξάπλωση του «σπαρτακισμού 

από τα Ουράλια μέχρι το Ρήνο» και να προκρίνει την ευνοϊκή μεταχείριση της Αυστρίας 

στη συνθήκη ειρήνης. Ενώ λοιπόν ο Μπάουερ έβλεπε στην ένωση με το γερμανικό 

προλεταριάτο το πλαίσιο που θα εξασφάλιζε ευνοϊκότερες συνθήκες ταξικού αγώνα προς 

το σοσιαλισμό,149 μπορούσε να υπολογίζει στο ρόλο της Αυστρίας ως αναχώματος στην 

εξάπλωση του μπολσεβικισμού!150 

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη χαρακτηριστικότερη αποτύπωση του «τρίτου 

δρόμου» της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. 

Συναφής ήταν και η συνολική της στάση απέναντι στον Bela Kun, τον οποίο αρχικά 

ενίσχυσε, σταδιακά όμως εγκατέλειψε. Σύμφωνα με τον Μπάουερ, η Αυστρία 

                                                 
146 Πέρα από τη σχετική διακήρυξη της αυστριακής Προσωρινής Εθνοσυνέλευσης, η Anschluß 
προσφερόταν ως προοπτική και από τα συνταγματικά προσχέδια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Στις 
συζητήσεις μάλιστα για το νέο γερμανικό σύνταγμα συμμετείχε ενεργά και ο Ludo Hartmann, ως επίσημος 
απεσταλμένος της Βιέννης. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο μετά το 1866, ενώ ο Hartmann 
θεωρείται ο «ανάδοχος» και της τρίχρωμης σημαίας του γερμανικού κράτους. [βλ. O. Bauer, “Die 
Österreichische Revolution”, ό.π., 676, www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12033 ]  
147 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 676-678 
148 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 678                     
149 Ο Μπάουερ δήλωνε πως η αστική επανάσταση στην Αυστρία θα ολοκληρωνόταν μόνο με την Anscluß, 
ακόμα και σε μια αντιδραστική Γερμανία, και έτσι «θα κατακτιόταν το πεδίο της προλεταριακής 
επανάστασης». [βλ. O. Bauer, “Die alte und die neue Linke”, ό.π., σελ. 1027]  
150 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 680 
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υποχρεώθηκε να σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς τη Βουδαπέστη, όταν η 

εισβολή του «Κόκκινου Στρατού» στη Σλοβακία προκάλεσε προστριβές στις σχέσεις της 

Βιέννης με την Αντάντ. Ο ίδιος άλλωστε καταδίκαζε τη συνέχιση (κάτω από μια 

επαναστατική φρασεολογία) από τη Räterepublik του αντεπαναστατικού αγώνα για 

«υπεράσπιση της ακεραιότητας» της παλιάς Ουγγαρίας.151 Παρά την καταδίκη όμως της 

εξωτερικής πολιτικής του Kun, η αυστριακή πλευρά αντιστάθηκε στις γαλλικές πιέσεις 

για συμμετοχή στις εναντίον του επιχειρήσεις και εφηύρε τεχνάσματα για τη μη ενίσχυση 

των Τσεχοσλοβάκων.152   

Όσον αφορά βέβαια από την άλλη πλευρά την απήχηση της «κόκκινης 

δημοκρατίας» του (όπως και αυτής του Μονάχου) μεταξύ των Αυστριακών 

Κομμουνιστών, αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά και με χρησιμοποίηση του πιστού στο 

κόμμα Volkswehr. Στις 18 Απριλίου ο Volkswehr παρενέβη στις οδομαχίες τους με την 

αστυνομία και απέτρεψε την πυρπόληση του Κοινοβουλίου, ενώ στα μέσα Ιουνίου 

έδρασε ως θεματοφύλακας της ίδιας της Αυστριακής Δημοκρατίας: Το KPÖ είχε 

προγραμματίσει για τις 15 Ιουνίου διαδήλωση στη Βιέννη, όλοι όμως γνώριζαν λίγο-

πολύ πως ουσιαστικά επρόκειτο για σχέδιο πραξικοπήματος σε συνεννόηση με τη 

Βουδαπέστη. Ο αρχηγός της αστυνομίας J. Schober 153 προχώρησε το προηγούμενο 

βράδυ σε σύλληψη των Κομμουνιστών ηγετών και (παρά τις διαφωνίες της για την 

τακτική του) η ηγεσία του SDAP ανέλαβε να τον συνδράμει. Ο Volkswehr παρέμεινε 

βέβαια στα στρατόπεδα της Βιέννης και δε συμμετείχε στην καταστολή της διαδήλωσης 

για την απελευθέρωση των στελεχών του KPÖ. Πέτυχε όμως τη μη συμμετοχή της 

Κόκκινης Φρουράς στις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, βοηθώντας 

τον Σόμπερ στη δύσκολη «αποστολή» του.154   

                                                 
151 O. Bauer, “Die alte und die neue Linke”, ό.π., σελ. 1023, 
152 Η ενίσχυση των Τσεχοσλοβάκων αφορούσε (και) την παράδοση αυστριακού οπλισμού στην Πράγα με 
εντολή της γαλλικής κυβέρνησης και στο πλαίσιο της συνθήκης εκεχειρίας. Μετά από αρκετές αναβολές η 
Βιέννη παρέδωσε τελικά τον οπλισμό στους Ιταλούς, προκειμένου αυτός να μη φτάσει έγκαιρα στους 
Τσεχοσλοβάκους. Ήταν μια ενδεικτική μικρογραφία του «τρίτου δρόμου» της εξωτερικής της πολιτικής. 
[βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 686-688] 
153 O Johann Schober (1874-1932) ήταν ο ηγέτης του κόμματος των Großdeutsche [Großdeutsche 
Volkspartei (GDVP)] . Υπήρξε αρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης για 14 ολόκληρα χρόνια (1918-1932) 
και την ίδια περίοδο διατέλεσε δύο φορές καγκελάριος και τρεις φορές υπουργός Εξωτερικών.                                                         
154 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 671-673, F. Keller, ό.π., σελ. 31-32. Ο Μπάουερ 
απαντούσε μάλιστα στους διθυράμβους του αστικού τύπου για τον Σόμπερ επισημαίνοντας τον 
καθοριστικό ρόλο του Volkswehr τόσο στις 18/4 όσο και στις 15/7: «Αν τα εργατικά και στρατιωτικά 
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Η καταστολή αυτής της απόπειρας πραξικοπήματος υπήρξε ενδεικτική του 

σημείου στο οποίο είχαν φτάσει οι σχέσεις του SDAP με τον Kun, όταν πλέον είχαν 

διαψευστεί όλες οι προσδοκίες του για μια Rätediktatur και στη Βιέννη. Εντασσόταν 

όμως και σε μια τακτική επίδειξης φιλίας προς την Αντάντ, που είχε ήδη βρεθεί να 

κατευθύνεται από την ισχύ της γαλλικής διπλωματίας. Η συμμαχική πρόταση συνθήκης 

προς το Βερολίνο στις αρχές Μαΐου απαγόρευε ουσιαστικά στη Γερμανία την Anschluß, 

ενώ η αντίστοιχη προς την Αυστρία ένα μήνα αργότερα δικαίωνε στην πραγματικότητα 

όλες τις διεκδικήσεις των γειτονικών της κρατών: της Τσεχοσλοβακίας στη Σουδητία, 

της Ιταλίας στο νότιο Τυρόλο, της Γιουγκοσλαβίας στην Κάτω Στυρία και την 

Καρινθία.155  

Τις μέρες εκείνες εξάλλου έπαιρνε την πιο αρνητική του τροπή και ο αγώνας της 

καρινθιακής πολιτοφυλακής και του Volkswehr να αποκρούσουν τις επιθέσεις των 

γιουγκοσλαβικών (κυρίως σλοβενικών) στρατευμάτων: Με την αντίθεση κρατιδίων και 

Βιέννης να αντανακλάται στην έλλειψη συντονισμού τους, οι Αυστριακοί δεν μπόρεσαν 

να διατηρήσουν ούτε την πρωτεύουσα Klagenfurt.156 Ακολούθησε ένας αγώνας των 

Μπάουερ και Ρέννερ να προσεγγίσουν την Ιταλία και να εκμεταλλευθούν τους 

ανταγωνισμούς της με τη Γαλλία και με την εξαρτημένη από αυτή «μικρή Αντάντ». Η 

προσέγγιση απέδωσε πράγματι καρπούς στη δεύτερη πρόταση συνθήκης στις 20/7: Η 

Αυστρία εξασφάλιζε (μέσω δημοψηφίσματος) το μεγαλύτερο τμήμα της Καρινθίας και 

δικαιωνόταν σε πρώτη φάση για τη διεκδικούμενη και από την Ουγγαρία περιοχή του 

Burgenland. H πρόταση όμως για την παραμονή του νότιου Τυρόλου ως 

αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην αυστριακή επικράτεια ναυάγησε και η 

γερμανόφωνη αυτή περιοχή προσαρτήθηκε οριστικά στην Ιταλία ως αντιστάθμισμα για 

την απώλεια του Φιούμε.157  

                                                                                                                                                 
συμβούλια είχαν αποφασίσει για μια Rätediktatur, […] η αστυνομία θα είχε μείνει πλήρως αδύναμη». [βλ. 
O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 674] 
155 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 684-685 
156 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 664-666  Χαρακτηριστική του τοπικισμού των 
αυστριακών κρατιδίων υπήρξε εκείνη την περίοδο η αντίθεση των Καρίνθιων στην οποιαδήποτε 
προσάρτησή τους: Σύμφωνα με τον Μπάουερ, δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε για Λιουμπλιάνα ή Βελιγράδι 
ούτε για Βιέννη ή  Βερολίνο. [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 683] 
157 Ο. Βauer, “Acht Monate auswärtiger Politik’’, ό.π., σελ. σελ. 194 και “Die Österreichische Revolution”, 
ό.π., σελ. 688-690. Η προσέγγιση με την Ιταλία περιλάμβανε και οικονομική διπλωματία, με τον Μπάουερ 
να προσφέρει ως αντάλλαγμα την ευκολότερη πρόσβαση των Ιταλών κεφαλαιούχων στην αυστριακή 
αγορά. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Κοινωνικοποιήσεων ο Μπάουερ κατηγόρησε τον Schumpeter για τη 
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Λίγες μέρες αργότερα ο Μπάουερ παραιτήθηκε και παρέδωσε το υπουργείο 

Εξωτερικών στον Ρέννερ, προκειμένου η αυστριακή διπλωματία να αποκτήσει «δυτικό» 

(δηλαδή γαλλικό) προσανατολισμό. Η Γερμανία είχε άλλωστε ήδη αποδεχθεί τη συνθήκη 

ειρήνης (στις 28/6) και η Rätediktatur της Βουδαπέστης βρισκόταν ένα βήμα πριν την 

κατάρρευση. Ο Μπάουερ, που είχε αντισταθεί στις γαλλικές πιέσεις για συμμετοχή στην 

εναντίον της επέμβαση,158 δεν ήθελε να προσφέρει άλλη τροφή στη γαλλική 

προπαγάνδα.159 Εφόσον η Anschluß και η καλή γειτονία με την Ιταλία δεν ήταν πλέον 

πραγματοποιήσιμες, θεωρούσε ανούσια την παραμονή του στο υπουργείο και 

παραμέριζε τις όποιες διαφορές του με τον Ρέννερ δείχνοντας εμπιστοσύνη στη 

σοσιαλδημοκρατική του συνείδηση. Στο βαθμό βέβαια που δεν υπήρχαν και πολλά να 

περιμένει κανείς, ο τακτικός αυτός ελιγμός δεν είχε (πέρα από κάποια οικονομικά οφέλη) 

θεαματικά αποτελέσματα στην τρίτη και τελική πρόταση συνθήκης της 2/9: Αυτά που 

επισημοποιήθηκαν ήταν η «αναπαλλοτρίωτη» ανεξαρτησία της χώρας (με παράλληλη 

αλλαγή του ονόματος από «Γερμανική Αυστρία» σε «Αυστρία») και ο αποκλεισμός 

εκτός των συνόρων της του 1/3 περίπου των Γερμανών της πρώην αυτοκρατορίας.160  

Η αποχώρηση ωστόσο του Μπάουερ από το υπουργείο Εξωτερικών 

σηματοδοτούσε ουσιαστικά και την έναρξη αντίστροφης μέτρησης για την παρουσία του 

κόμματος στον κυβερνητικό συνασπισμό. Όπως ο ίδιος αναγνώρισε αργότερα, η 

επικύρωση της συνθήκης του Saint-Germain από την αυστριακή Εθνοσυνέλευση στις 

17/10/1919 σήμανε μια νίκη του ιμπεριαλισμού εναντίον της επανάστασης και μια 

                                                                                                                                                 
διείσδυση Ιταλών κεφαλαιούχων στην ιδιαίτερα σημαντική Alpinen Montangesellschaft [βλ. σημείωση 
139], ως υπουργός Εξωτερικών όμως δεν έκρυψε ποτέ την ανάγκη προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στη 
λιμνάζουσα αυστριακή οικονομία. Όσον αφορά το Φιούμε, πρόκειται για τη σημερινή Rijeka της 
Κροατίας. 
158 Το έργο της ανατροπής του Bela Kun το εκτέλεσαν για λογαριαμό της Αντάντ (αλλά και για δικά τους 
εδαφικά οφέλη) τα ρουμανικά και τσεχοσλοβακικά στρατεύματα που είχαν συγκεντρωθεί στα τέλη 
Απριλίου και είχαν ήδη αρχίσει επιθέσεις. Η «κόκκινη δημοκρατία» κατέρρευσε τελικά την 1/8/1919 και 
τις επόμενες μέρες ο ρουμανικός στρατός βρισκόταν στη Βουδαπέστη. [βλ. Zsuzsa L. Nagy, “Budapest and 
the revolutions of 1918 and 1919” στο: C. Wrigley, ό.π., σελ. 82-83]      
159 Οι προσωπικές επιθέσεις του γαλλικού τύπου εναντίον του Μπάουερ οφείλονταν φυσικά στην επιδίωξη 
της Anschluß. Με τη γαλλική προπαγάνδα συντονιζόταν όμως και ο αστικός τύπος της Βιέννης, που 
χτυπούσε τον υπουργό Εξωτερικών για να πλήξει τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικοποιήσεων. [βλ. O. 
Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 686] 
160 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 692-694, “Acht Monate auswärtiger Politik”, 
ό.π., σελ. 197. Το ποσοστό των «εκτός» Γερμανών της Αυστρίας αναφερόταν στη μεγάλη του πλειοψηφία 
στους Γερμανούς της Σουδητίας (βόρειας Βοημίας, Μοραβίας και Σιλεσίας), που ωστόσο δε συνόρευαν με 
την Αυστριακή Δημοκρατία. Η ένωσή τους με τους Γερμανούς της Αυστρίας μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας μεγάλης Γερμανίας.   
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αφετηρία αλλαγής των κοινωνικών και των κομματικών συσχετισμών.161 Καθώς λοιπόν 

η Σοσιαλδημοκρατία και η επαναστατική διαδικασία εισέρχονταν σε φάση αναδίπλωσης, 

η ηγεσία του κόμματος όφειλε να καταμετρήσει τις δυνάμεις της και να κάνει έναν 

απολογισμό (και) της δύσκολης διαχείρισης της μεταπολεμικής εξωτερικής πολιτικής.    

Οι χειρισμοί της αποδείχθηκαν τελικά αλλού επιτυχείς και αλλού όχι., σε κάθε 

περίπτωση όμως θα έβρισκαν ανταπόκριση και στην εκλογική συμπεριφορά των 

διάφορων κρατιδίων: Το SDAP θα προσέλκυε τα επόμενα χρόνια σημαντικό κομμάτι 

των αγροτών ψηφοφόρων της Καρινθίας και κυρίως του Burgenland, χάρη και στον 

αγώνα που θα διεξήγε εκεί ο Volkswehr δυο χρόνια αργότερα. Οι Τυρολέζοι όμως 

αγρότες, προδιατεθειμένοι έτσι κι αλλιώς αρνητικά έναντι του σοσιαλισμού, δε θα 

ξεχνούσαν την απώλεια του νότιου Τυρόλου και για πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο θα 

θεωρούσαν υπεύθυνη για αυτή την εξωτερική πολιτική του Μπάουερ.162 Σύντομα 

μάλιστα θα βρίσκονταν να συγκροτούν οργανωμένες παραστρατιωτικές ομάδες και να 

συμμετέχουν στην άτυπη ακόμα εμφύλια διαμάχη στη χώρα. Αποτελούσαν το 

τυπικότερο παράδειγμα αποτυχίας του SDAP να πετύχει αύξηση της επιρροής του 

μεταξύ των συντηρητικών μικροκαλλιεργητών των αλπικών κρατιδίων.163  

 

 

Η απόσυρση από την κυβέρνηση 

 

 Η κατάρρευση της «κόκκινης δημοκρατίας» της Βουδαπέστης και η υπογραφή 

της συνθήκης ειρήνης διαμόρφωσαν διαφορετικούς συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. 

Η πτώση του Bela Kun αποδυνάμωσε σημαντικά το ΚΡÖ και στο αμέσως επόμενο 

διάστημα ο Deutsch ήταν σε θέση να προχωρήσει σε αφοπλισμό και διάλυση της 

                                                 
161 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 698 
162 E. Dietrich, “The fear of revolution in rural Austria: the case of Tyrol” στο: C. Wrigley, ό.π., σελ. 221-
222       
163 Το 1927 το Burgenland ήταν το κρατίδιο που έδινε στο SDAP το μεγαλύτερο ποσοστό εκτός της 
Βιέννης (40,81%). Η Κάτω Αυστρία, η Καρινθία (με ποσοστό 36,89%) και η Στυρία ακολουθούσαν με 
ποσοστά επίσης μεγαλύτερα από τον περιφερειακό (εκτός Βιέννης) μέσο όρο του 34,11%. Το Τυρόλο, 
αντίθετα, σπάνια έδωσε στη Σοσιαλδημοκρατία ποσοστό μεγαλύτερο από το 22,4% εκείνης της οριακής 
χρονιάς. Μόνο το απομονωμένο Vorarlberg ξεπερνούσε το Τυρόλο σε αντι-σοσιαλισμό. [βλ. C. Jeffery, 
Social Democracy in the Austrian Provinces 1918-1934: Beyond ‘Red Vienna’ , Leicester University Press, 
Λονδίνο, 1995, σελ. 20] 
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Κόκκινης Φρουράς.164 Ταυτόχρονα όμως άρχισε να γίνεται εμφανής και η υποχώρηση 

του αυστριακού εργατικού κινήματος, που εκφράστηκε πολιτικά στη δεύτερη κυβέρνηση 

συνασπισμού υπό τον Ρέννερ. Συγκροτημένη την ημέρα επικύρωσης της συνθήκης 

ειρήνης (17/10) , η νέα κυβέρνηση δεν αντανακλούσε πλέον μια δημοκρατική συμμαχία 

εργατών και χωρικών, αλλά έναν καθαρά κομματικό συνασπισμό του SDAP και των 

Χριστιανο-κοινωνιστών.  

Η ηγεσία του Ζάιπελ αποτύπωνε ξεκάθαρα την κυριαρχία στο εξής των 

Βιεννέζων κληρικαλιστών στο CSP, καθώς σημαντικό κομμάτι των «ενδιάμεσων» 

κοινωνικών στρωμάτων είχε αρχίσει να μετακινείται και πάλι προς τα δεξιά. Η 

οικονομική εξαθλίωση των μικροαστών και μεσοαστών της πρωτεύουσας και η 

παράλληλη «προέλαση» των κερδοσκόπων, που ήταν συχνά εβραϊκής καταγωγής, 

αναζωπύρωναν τον αντισημιτισμό των «παλιών Βιεννέζων» και οι επιθέσεις τους δεν 

άργησαν φυσικά να στραφούν εναντίον του κυρίως κυβερνώντος SDAP. Η συνδυασμένη 

αντισημιτική και αντιμαρξιστική προπαγάνδα προσέλκυε δημόσιους και ιδιωτικούς 

υπαλλήλους που ως τότε πρόσκεινταν φιλικά στη Σοσιαλδημοκρατία, κυρίως όμως 

αποκτούσε νέα μεγάλη απήχηση μεταξύ των χωρικών των αλπικών κρατιδίων.165 

 Το SDAP άρχιζε τελικά να πέφτει θύμα της αδυναμίας του να αντιμετωπίσει την 

οικονομική δυσπραγία της χώρας. Με την Αυστρία να είναι ουσιαστικά απομονωμένη 

και οικονομικά αποκλεισμένη από τα γειτονικά της κράτη, η πείνα και η ανέχεια 

αναδεικνύονταν σε παράγοντες καθοριστικούς της πολιτικής ζωής. Η πλειοψηφία των 

2.000.000 κατοίκων της Βιέννης υποσιτιζόταν166 και η κυβέρνηση υποχρεωνόταν στην 

πραγματικότητα να συνεχίσει την τακτική που εφαρμοζόταν κατά την πολεμική περίοδο. 

Η δέσμευση της αγροτικής παραγωγής των Άλπεων γινόταν μάλιστα συχνά μέσω του 

Volkswehr (ενίοτε και με την απειλή χρήσης βίας) και οι χωρικοί έβλεπαν σταδιακά σε 

αυτόν μια «δύναμη κατοχής» που εκπροσωπούσε την «κόκκινη, εβραϊκή, άθεη, πάντα 

απαιτητική και ποτέ ικανοποιημένη» Βιέννη.  

Μικρογραφία εξάλλου των σχέσεών τους με τη Βιέννη αποτελούσε η διαμάχη 

που αναπτυσσόταν μέσα στα ίδια τα κρατίδια, μεταξύ της (σε κάθε περίπτωση) 
                                                 
164 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 674 
165 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 756-766 
166 Σύμφωνα με μια κυβερνητική απογραφή του 1919, τα 96.000 από τα 185.000 συνολικά παιδιά σχολικής 
ηλικίας στη Βιέννη χαρακτηρίζονταν ως «πολύ υποσιτιζόμενα». Άλλα 63.000 παιδιά χαρακτηρίζονταν ως 
«υποσιτιζόμενα» και 19.000 ως «περίπου υποσιτιζόμενα». [βλ. E. Dietrich, ό.π., σελ. 216] 
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οικονομικά αυτάρκους υπαίθρου και των υποσιτιζόμενων αστικών κέντρων. Όταν το 

Δεκέμβριο του 1919 κορυφώθηκαν οι σχετικές διαδηλώσεις στο Ίνσμπρουκ του 

Τυρόλου, είχαν βέβαια ως κύριο στόχο την τοπική χριστιανο-κοινωνική κυβέρνηση. 

Παρά την αδυναμία ωστόσο της αστυνομίας να ελέγξει την κατάσταση, ο Volkswehr 

υποχρεώθηκε να μην παρέμβει, προκειμένου να μη βρεθεί σε σύμπραξη με τους 

διαδηλωτές. Αυτοί που κλήθηκαν να αποκαταστήσουν την τάξη ήταν η πολιτοφυλακή 

της πόλης και τα ιταλικά στρατεύματα που δεν είχαν ακόμη αποσυρθεί.167  

Το περιστατικό του Ίνσμπρουκ υπήρξε ενδεικτικό των συσχετισμών που ήδη 

διαμορφώνονταν σε περιφερειακό επίπεδο. Και στο κεντρικό όμως πολιτικό επίπεδο η 

Εθνοσυνέλευση άρχισε πλέον να αποτελεί πεδίο σκληρών αντιπαραθέσεων. Τα αστικά 

κόμματα πέτυχαν να αναβάλουν περαιτέρω κοινωνικές μεταρρυθμίσεις ή και να 

ανασκευάσουν ήδη δρομολογημένες (όπως το θεσπισμένο επίδομα ανεργίας) και το 

SDAP βρισκόταν τώρα πια «μεταξύ σφύρας και άκμονος». Γιατί ο «τρίτος δρόμος» του 

δεν είχε πετύχει να προσελκύσει τους μετριοπαθείς αντιπάλους του, ενώ παράλληλα 

απειλούσε να το αποξενώσει από την ίδια την εργατική τάξη.  

Η πρώτη οργανωμένη αντίδραση της «Νέας Αριστεράς» του κόμματος 

εκδηλώθηκε στα πλαίσια των εργατικών συμβουλίων με την ίδρυση της SARA στις 

14/10/1919.168 Καθώς αυτή εξέφραζε τους επόμενους μήνες την αυξανόμενη 

δυσαρέσκεια των εργατών για την τροπή της κυβερνητικής συνεργασίας, η ώρα είχε 

φτάσει για να αναλάβει η κομματική ηγεσία (και τυπικά πλέον) το ρόλο του 

«μαρξιστικού κέντρου». Στην κριτική του εναντίον της «Νέας Αριστεράς» ο Μπάουερ 

υποβάθμιζε ουσιαστικά την ανάγκη έκφρασης της λαϊκής βούλησης, που είχε διακηρύξει 

στα τέλη του 1917, και υποστήριζε πως η «παλιά» Αριστερά ποτέ δεν είχε υπάρξει ένα 

«απλό κάτοπτρο της διάθεσης των μαζών». Επαναλάμβανε πως έργο των μαρξιστών 

είναι η εκτίμηση και η πρόβλεψη των εκάστοτε συνθηκών και καθήκον τους είναι η 

δράση σύμφωνα με το συμφέρον και όχι σύμφωνα με την εκάστοτε διάθεση της 

εργατικής τάξης. Δε δίσταζε μάλιστα να παραθέσει ως παραδείγματα το πρόγραμμα της 

                                                 
167 C. Jeffery, ό.π., σελ. 24-25, E. Dietrich, ό.π., σελ. 222-223 
168 H. Hautmann, ό.π., σελ. 100. Το όνομα της οργάνωσης σήμαινε «Σοσιαλδημοκρατική Εργατική 
Κοινότητα των Επαναστατικών Εργατικών Συμβουλίων». Ηγέτες της Νέας Αριστεράς υπήρξαν οι Josef 
Frey και Franz Rothe, συντάκτες και οι δύο της Arbeiter-Zeitung. Το 1921 εντάχθηκαν στο KPÖ, απ’ όπου 
ο Frey εκδιώχθηκε το 1927 με την κατηγορία του τροτσκισμού. 
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πολεμικής Αριστεράς για το ζήτημα των εθνοτήτων και την επιδίωξη της Anschluß, που 

δεν εξέφραζαν τα κυρίαρχα αισθήματα των μαζών.169  

Ταυτόχρονα ωστόσο τόνιζε την ανάγκη του μαρξισμού να μην αποξενώνεται από 

το εργατικό κίνημα και διαχώριζε τη θέση του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, που 

θεωρούσε τη συμμετοχή στην κυβέρνηση ως φυσιολογική ή και ευκταία. Το μαρξιστικό 

κέντρο (όπως είχε ήδη εκφραστεί και από τον Κάουτσκι το 1900) δεν απέρριπτε άνευ 

όρων τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις συνασπισμού, δεν την έβλεπε όμως και ως το 

φυσιολογικό δρόμο προς το σοσιαλισμό: Η κυβερνητική συμμετοχή ήταν το «μικρότερο 

κακό» σε «καιρούς μεγάλων αλλαγών», που επέβαλλαν στην εργατική τάξη να μη 

συντελέσει στην ίδια τη συντριβή της.170  

Στο επόμενο μάλιστα διάστημα η ηγεσία του SDAP θα είχε πράγματι την 

ευκαιρία να καταδείξει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς δύναμης. Η απειλή 

αποξένωσης από την εργατική τάξη εντάθηκε με την πρόοδο της αντεπανάστασης στη 

Γερμανία, που ήρθε να συνδυαστεί με το επισιτιστικό πρόβλημα του χειμώνα 1919-20. 

Στα μέσα Μαρτίου διαδήλωσαν στη Βιέννη περισσότεροι από 100.000 εργάτες, μεταξύ 

των οποίων και 4.000 ένοπλα μέλη των στρατιωτικών συμβουλίων, και η συνέχεια 

δόθηκε με ένα κύμα απεργιών σε όλη την Αυστρία.171  

Καθώς βέβαια η ριζοσπαστικοποίηση αυτή δεν ανησύχησε μόνο τη 

σοσιαλδημοκρατική ηγεσία αλλά και τα αστικά κόμματα, το SDAP μπόρεσε σε 

σημαντικό βαθμό να εκμεταλλευτεί την κρίση προς όφελός του. Εφόσον η συνθήκη 

ειρήνης υπαγόρευε την αλλαγή του συνταγματικού πλαισίου του αυστριακού στρατού, ο 

Deutsch πέτυχε εκείνες τις μέρες την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του για τη 

συγκρότηση ενός αξιόμαχου Bundesheer (στη θέση του Volkswehr των στρατιωτικών 

συμβουλίων). H αναγκαία για τη στρατιωτική πειθαρχία αποκατάσταση αξιωματικών 

αντισταθμιζόταν στο νέο ομοσπονδιακό στρατό με ρυθμίσεις εναντίον τυχόν 

                                                 
169 O. Bauer, “Die alte und die neue Linke”, ό.π., σελ. 1035-1036. Σε σχέση βέβαια με τα παραδείγματα δεν 
είχε άδικο. Η λαϊκή βούληση που κλήθηκε να εκφράσει στο συνέδριο του Οκτωβρίου 1917, αφορούσε 
εξάλλου την έντονη αντιπολεμική διάθεση των μαζών.  
170 O. Bauer, “Nochmals die neue Linke” (Der Kampf, Band 13, Jänner 1920-Dezember 1920) στο Otto 
Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 1043  
171 H. Hautmann, ό.π., σελ. 101. Τις μέρες εκείνες η Δημοκρατία της Βαϊμάρης βρέθηκε να απειλείται 
σοβαρά από το πραξικόπημα του W. Kapp (ιδρυτή του «Γερμανικού Κόμματος της Μητέρας Πατρίδας») 
εναντίον της (κατά βάση) σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης. Η αντίδραση που προκάλεσε το πραξικόπημα 
στην Αυστρία ήταν μία ακόμα αποτύπωση της σύνδεσης της αυστριακής πολιτικής με τις εξελίξεις στη 
Γερμανία. Και φυσικά δεν ήταν η τελευταία.  
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αντεπαναστατικών τους βλέψεων, ενώ η προβλεπόμενη συνδικαλιστική οργάνωση 

προοριζόταν να αποτρέψει τη στρατιωτική αυθαιρεσία και να διευκολύνει την ανέλιξη 

των εργατών (ή και των ως τότε ανέργων) μέσα στο στράτευμα. Ο Μπάουερ μπορούσε 

αργότερα να μιλά για ένα δυϊσμό στρατιωτικής πειθαρχίας και πολιτικής ελευθερίας, που 

δε δημιουργούσε ένα στρατό – όργανο επανάστασης, πρόσφερε όμως εγγυήσεις εναντίον 

της αντεπανασταστικής απειλής που αναπτυσσόταν στη Γερμανία και στην Ουγγαρία.172 

Η αντίδραση ωστόσο των εργατών εναντίον της οικονομικής εξαθλίωσης και της 

προϊούσας αντεπανάστασης (εντός και εκτός συνόρων) έστρεφε κυρίως τα «πυρά» της 

προς την ίδια τη Σοσιαλδημοκρατία, που επέμενε να συμμετέχει στην κυβέρνηση 

συνασπισμού. Στις 10 Μαΐου οι διαδηλωτές στη Βιέννη έφτασαν τους 250.000, ενώ στο 

Λιντς σημειώθηκαν για πέντε ολόκληρες μέρες ταραχές και λεηλασίες που κόστισαν τη 

ζωή σε 9 άτομα. Η αυξημένη απήχηση του KPÖ στα συμβούλια της Άνω Αυστρίας είχε 

οδηγήσει μάλιστα σε μια στροφή της ηγεσίας τους προς τα δεξιά και οι ταραχές 

πρόσφεραν σε αυτή την αφορμή για να πετύχει την αποβολή των (32 μεταξύ 310) 

Κομμουνιστών αντιπροσώπων από το εργατικό συμβούλιο του Λιντς. Η τακτική της 

ενσωμάτωσης των ριζοσπαστικών τάσεων φαινόταν να αποτυγχάνει και ο εκφραστής της 

R. Strasser αναγκάστηκε να παραιτηθεί.173  

Τις επόμενες μέρες η SARA γνώρισε το απόγειο της επιρροής της: Στις αρχές 

Ιουνίου κέρδισε την πλειοψηφία στην 3η Εθνική Συνδιάσκεψη των Εργατικών 

Συμβουλίων και πέτυχε την έγκριση ψηφίσματος, που ουσιαστικά καλούσε 

τελεσιγραφικά την κομματική ηγεσία να αποσύρει σύντομα το κόμμα από την 

κυβέρνηση.174 Ο Μπάουερ και η υπόλοιπη ηγεσία συνειδητοποίησαν πως κινδύνευαν να 

χάσουν τον έλεγχο τόσο στο κόμμα όσο και στην κυβέρνηση, όπου δεν υπήρχαν πλέον 

περιθώρια συνεννόησης. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε πια δυνατότητα 

διακυβέρνησης, γι’ αυτό και άρχισαν να επισπεύδουν τη νομοθέτηση κάποιων διατάξεων 

που επείγαν.175  

                                                 
172 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 766-771 
173 Rote Fahnen sieht man besser...: Stationen in der Geschichte der KPÖ in Oberösterreich, έκδοση του 
KPÖ Άνω Αυστρίας, 1998, σελ. 6 / www.kpoe.at/ooe/images/partei.pdf  
174 H. Hautmann, ό.π., σελ. 101 
175 Τα νομοσχέδια αφορούσαν την απομάκρυνση μοναρχικών αξιωματικών από τον Bundessheer, κάποια 
σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και κυρίως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την 
υποστήριξη των ανέργων. [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 773-774] 
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Η αφορμή δεν άργησε να δοθεί και μια διαμάχη του Deutsch με τον L. Kunschak 

για τα στρατιωτικά συμβούλια οδήγησε στη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού 

στις 11/6/20. Καθώς μάλιστα τα αστικά κόμματα δεν αποτολμούσαν τη συγκρότηση 

δικού τους συνασπισμού, ακολούθησε ο σχηματισμός από τα τρία κόμματα της 

Εθνοσυνέλευσης μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα οδηγούσε τη χώρα σε εκλογές. 

Στους αμέσως επόμενους μήνες η αστική πλειοψηφία της υπηρεσιακής κυβέρνησης 

απέτρεψε την υψηλή φορολόγηση των κατόχων περιουσίας και αποδόμησε την κεντρική 

διεύθυνση της αγροτικής οικονομίας, αποκαθιστώντας ουσιαστικά το ελεύθερο 

εμπόριο.176 Η ηγεσία όμως του SDAP είχε πετύχει να αφαιρέσει τον «άνεμο από τα 

πανιά» της Νέας Αριστεράς και είχε αποκαταστήσει την ενότητα του κόμματος και την 

επαφή του με την εργατική τάξη.177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
176 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 774-775 
177 H. Hautmann, ό.π., σελ. 101-102, O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 773-775. Στο 
Λιντς ο Strasser είχε ήδη πετύχει την επάνοδο των Κομμουνιστών αντιπροσώπων και σταδιακά 
αποκατέστησε τον έλεγχο του εργατικού συμβουλίου από το SDAP. Στις εκλογές του φθινοπώρου 
εξελέγησαν 156 Σοσιαλδημοκράτες και μόλις 5 Κομμουνιστές αντιπρόσωποι. Η πτέρυγά του είχε 
προσελκύσει πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Αριστεράς. [βλ. Rote Fahnen, ό.π., σελ. 7]   
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Η «ισορροπία των ταξικών δυνάμεων»  

 
Το σύνταγμα του 1920 

 

 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου της υπηρεσιακής κυβέρνησης κατέδειξαν 

και στο επίπεδο πλέον της πολιτικής οικονομίας αυτό που ως τότε καταγραφόταν στους 

εσωτερικούς συσχετισμούς των κομμάτων: πως η περίοδος δηλαδή της κυριαρχίας της 

εργατικής τάξης ανήκε στο παρελθόν. Από τα τέλη ήδη του 1919 η άρση του 

οικονομικού αποκλεισμού και η διολίσθηση της κορώνας συνδυάζονταν με κρίση της 

ζήτησης στις γειτονικές χώρες και είχαν αναθερμάνει τη βιομηχανική παραγωγή και το 

εμπόριο. Το βιοτικό επίπεδο των εργατών βελτιωνόταν, η αποκατάσταση όμως της 

εργατικής πειθαρχίας ενίσχυε και την αυτοσυνειδησία της παλιάς και της νέας 

(κερδοσκοπικής) μεγαλοαστικής τάξης. Η ανανεωμένη αυτοπεποίθησή της δεν άργησε 

να συμπορευθεί με το φθόνο των κυρίως ζημιωμένων μεσαίων στρωμάτων εναντίον των 

εργατών, που ευνοούνταν από το συνδυασμό οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής 

πολιτικής. Η Αυστρία είχε πλέον μπει στην εποχή που ο Μπάουερ χαρακτήριζε ως 

«περίοδο ισορροπίας των ταξικών δυνάμεων».178 

 Χαρακτηριστική αποτύπωση της ισορροπίας αυτής και των ξεκάθαρων 

προεκτάσεών της σε γεωγραφικό επίπεδο υπήρξε ο συμβιβασμός μεταξύ SDAP και CSP 

για το νέο σύνταγμα, που ψηφίστηκε από τη Συντακτική Εθνοσυνέλευση την 1/10/1920. 

Στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις των προηγούμενων μηνών οι Σοσιαλδημοκράτες 

είχαν επιμείνει στη διατήρηση της εξουσίας του Nationalrat και απέρριπταν τις 

προτάσεις των αντιπάλων τους, που στόχευαν στην αποδυνάμωσή του. Αυτές 

προέβλεπαν ενισχυμένες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας (κατά το 

πρότυπο της Βαϊμάρης), δημοψηφίσματα και κυρίως επικράτηση της ομοσπονδιακής 

λογικής σε βάρος του «κράτους της Βιέννης». Υπό την επιδιαιτησία του Hans Kelsen, το 

SDAP συγκατατέθηκε τελικά στη συγκρότηση (δίπλα στο άμεσα εκλεγμένο Nationalrat) 

ενός Bundesrat, στο οποίο θα μετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών Landtage των 

κρατιδίων. Πέτυχε όμως τόσο τον περιορισμό των νομοθετικών του αρμοδιοτήτων όσο 

                                                 
178 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 743-765 
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και την εκπροσώπηση του κάθε κρατιδίου σε ευθεία αναλογία προς τον πληθυσμό του. 

Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν από τα δύο νομοθετικά 

σώματα, θα είχε περιορισμένες αρμοδιότητες και δε θα αναμιγνυόταν στο σχηματισμό 

των κυβερνήσεων.179 

 Η σημαντικότερη μάλιστα απάντηση των Σοσιαλδημοκρατών στο “Länder-

partikularismus” των αντιπάλων τους ήταν η «απόσχιση» της Βιέννης από την Κάτω 

Αυστρία και η αναγνώριση της ίδιας ως κρατιδίου. Διαβλέποντας πως δεν μπορούσε να 

επιβάλει στα αλπικά κρατίδια την πολιτική υποταγή στην κεντρική εξουσία, η ηγεσία του 

SDAP επέλεξε να πληρώσει τους αντιπάλους της με το ίδιο νόμισμα. Στο εξής οι 

Χριστιανο-κοινωνιστές γνώριζαν πως κάθε υποστήριξη του τοπικισμού των κρατιδίων θα 

ενίσχυε και την αυτοδιοίκηση της πρωτεύουσας, τον έλεγχο της οποίας είχαν χάσει 

ανεπιστρεπτί το Μάιο του 1919.180 Με τον ελιγμό αυτό ωστόσο η Σοσιαλδημοκρατία 

σηματοδοτούσε στην πραγματικότητα και το τέλος της όποιας προσπάθειας ανάπτυξής 

της σε περιφερειακό επίπεδο. Η επικέντρωσή τους τα επόμενα χρόνια στην οικοδόμηση 

της «Κόκκινης Βιέννης» (με συγκεντρωμένο στα όριά της το 30% του πληθυσμού της 

χώρας) θα παγίωνε την ήδη υφέρπουσα διχοτόμηση της Αυστρίας και θα άφηνε 

ουσιαστικά ακάλυπτα τα προπύργια που εξακολουθούσε να διατηρεί το SDAP στα 

αστικά κέντρα των κρατιδίων.  

 Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα του νέου συντάγματος, ο συμβιβασμός των δύο 

κομμάτων οριστικοποιούσε το καθολικό δικαίωμα ψήφου, όπως αυτό είχε εφαρμοστεί 

στην εκλογές του 1919, και στερούσε από την κυβέρνηση τη δυνατότητα κήρυξης 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Καταργούσε οριστικά όλα τα κληρονομικά προνόμια και 

κατοχύρωνε χωρίς περιορισμούς την ελευθερία συνάθροισης και συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, ακόμα και για τα στελέχη του Bundesheer. Δεν προχώρησε όμως σε νέα 

κωδικοποίηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων και αστικών δικαιωμάτων και η διατήρηση 

των όσων ίσχυαν από το 1867 οφειλόταν ουσιαστικά στις σχέσεις της Εκκλησίας με το 

κράτος και με την εκπαίδευση.181 Όταν 14 χρόνια αργότερα ο κληρικο-φασισμός θα 

συνέτριβε το αυστριακό εργατικό κίνημα, ο Μπάουερ θα θυμόταν πως το μεταπολεμικό 
                                                 
179 Κ. Naßmacher, Das österreichische Regierungssystem: Große Koalition oder alternierende Regierung?, 
Westdeutscher Verlag, Köln / Opladen, 1968, σελ. 26-27, O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., 
σελ. 778-779.  
180 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 777-778 
181 Κ. Naßmacher, ό.π., σελ. 27, O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 779 
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SDAP είχε δείξει μεταξύ των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης τη μικρότερη 

διάθεση για Kulturkampf (πολιτιστικό αγώνα) εναντίον της Εκκλησίας.182  

  

 

Η «συγκυβέρνηση» στην εξωτερική και οικονομική πολιτική  

 

 Αν οι εκλογές της 17/10/1920 επιβεβαίωσαν τις μετατοπίσεις των ταξικών και 

των κομματικών συσχετισμών, το πολιτικό σκηνικό που παρήγαγαν υπήρξε ουσιαστικά 

συνέχεια του συμβιβαστικού κλίματος της συνταγματικής αναθεώρησης. Το SDAP είχε 

βρεθεί και πάλι στην αντιπολίτευση και οι νικητές των εκλογών Χριστιανο-κοινωνιστές 

συγκρότησαν κυβέρνηση συνασπισμού με τους Großdeutschen και με καγκελάριο το 

μετριοπαθή Michael Mayr, θιασώτη τόσο της Δημοκρατίας όσο και της Anschluß. 

Καθώς μάλιστα η Αυστρία βρισκόταν στη φάση αυτή να απειλείται από την προϊούσα 

αντεπανάσταση στην Ουγγαρία και τη Βαυαρία και τις παλινορθωτικές βλέψεις 

Αυστριακών και Ούγγρων μοναρχικών, τα δύο μεγάλα κόμματα δεν άργησαν να 

αναπτύξουν στενή συνεργασία.  

 Η αρχή έγινε με την αναγνώριση τελικά από τον Mayr (μετά από κάποιες  

αμφιταλαντεύσεις) της συμφωνίας των Ρέννερ και Beneš για αμοιβαία «ευμενή 

ουδετερότητα» και αλληλοϋποστήριξη εναντίον της «χριστιανικής» Ουγγαρίας του 

ναύαρχου Horthy ή τυχόν αψβουργικού κινήματος.183 Η εμφάνιση πράγματι του τέως 

αυτοκράτορα στην Ουγγαρία (στα τέλη Μαρτίου 1921) έδωσε την ευκαιρία στον Mayr 

να επιδώσει τα δημοκρατικά του διαπιστευτήρια και να διακηρύξει την απειλή που αυτή 

συνιστούσε για την αυστριακή Republik. Υπό την πίεση της μεγάλης και της μικρής 
                                                 
182 Ο Kulturkampf εναντίον της πνευματικής (με την ευρεία έννοια) κηδεμονίας του Καθολικισμού είχε 
ουσιαστικά εγκαινιαστεί από τον Bismark. Στην προπολεμική παράδοση του SDAP είχε βρει κύριους 
πρεσβευτές τους Pernerstorfer και Schuhmeier. [βλ. O. Bauer, “Die Gegenrevolution und die Kirche” (Der 
Kampf, Brünn-1. Jahrgang, Mai – Dezember 1934) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 
1980,  σελ. 451]  
183 Η συμφωνία του Ρέννερ με τον Beneš, πρώτο (και μακροβιότερο) υπουργό Εξωτερικών του 
τσεχοσλοβακικού κράτους, είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 1920 και είχε επισφραγίσει την αλλαγή 
προσανατολισμού της Βιέννης. Ο Μπάουερ περιέγραφε το ρόλο της Τσεχοσλοβακίας ως εξής: Την 
περίοδο της επανάστασης ήταν επαναστατική δύναμη, ενώ στη συνέχεια υπήρξε αντεπανασταστική λόγω 
της στάσης της απέναντι στο αυστριακό και στο ουγγρικό προλεταριάτο και κυρίως απέναντι στους 
Γερμανούς της Σουδητίας. Όταν όμως πλέον το ζήτημα της Σουδητίας είχε κριθεί οριστικά και η «κόκκινη 
δημοκρατία» της Βουδαπέστης είχε καταρρεύσει, έγινε αναγκαία σύμμαχος της Αυστρίας εναντίον της  
αντεπαναστατικής και «αναθεωρητικής» Ουγγαρίας του Horthy. [βλ. O. Bauer, “Die Österreichische 
Revolution”, ό.π., σελ. 783-784] 
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Αντάντ, ο Κάρολος υποχρεώθηκε τότε να επιστρέψει στην Ελβετία και η επιστροφή του 

συμφωνήθηκε να γίνει μέσω Αυστρίας. Τη συνοδεία του μέχρι τα ελβετικά σύνορα 

ανέλαβε μάλιστα το SDAP, μέσω δύο βουλευτών του και ενός Σοσιαλδημοκράτη 

αξιωματικού του Bundesheer, που εγγυήθηκαν την προστασία του από τα πλήθη των 

εξαγριωμένων εργατών.184  

 Καθώς όμως η Ουγγαρία δεν ήταν η μόνη εστία αντεπανάστασης στην περιοχή, η 

πρωτοβουλία ανήκε στη συνέχεια στις πολιτοφυλακές των αλπικών κρατιδίων, που είχαν 

απογοητευθεί από την πολιτική του Mayr. Οι Heimwehren είχαν συγκροτηθεί την 

αμέσως μεταπολεμική περίοδο στη Στυρία και στην Καρινθία για την απόκρουση των 

γιουγκοσλαβικών επιθέσεων, σταδιακά όμως είχαν επεκταθεί και στα άλλα κρατίδια και 

είχαν πάρει ξεκάθαρο αντι-σοσιαλιστικό χαρακτήρα. Ειδικά στο Τυρόλο και στο 

Σάλτσμπουργκ οι μονάδες αυτές εξοπλίζονταν πλέον φανερά (από το 1920) από 

αντιδραστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις της Βαυαρίας, όπως οι Orgesch και Orka, 

και ενισχύονταν οικονομικά από τις κατά τόπους βιομηχανίες. Υποστηρίζονταν από τις 

κυβερνήσεις των κρατιδίων και τον τοπικό κλήρο, πρόσφεραν «φιλοξενία» σε 

αποστρατευμένους αξιωματικούς του αυτοκρατορικού στρατού και στόχευαν χωρίς 

περιστροφές εναντίον του «εσωτερικού εχθρού».185  

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η καταστολή της Räterepublik του Μονάχου186 

αφύπνισε στο Τυρόλο τις διαθέσεις του 1918 για απόσχιση και προσάρτηση στη 

Γερμανία. Παρά τις συστάσεις του Mayr, οι Τυρολέζοι οργάνωσαν δημοψήφισμα στις 

24/4 και διακήρυξαν με συντριπτική πλειοψηφία την επιθυμία τους για την Anschluß. Το 

ίδιο συνέβη σύντομα και στο γειτονικό Σάλτσμπουργκ και η ένταση στις σχέσεις με τη 

Γαλλία κορυφώθηκε όταν ο καγκελάριος δεν μπόρεσε να αποτρέψει την προκήρυξη 

δημοψηφίσματος ακόμη και στη Στυρία (που δε συνόρευε με τη Γερμανία). Ο Mayr 

                                                 
184 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 783-786 
185 Τ. Κirk, Nazism and the working class in Austria: Industrial unrest and political dissent in the ‘national 
community’, Cambridge University Press, 1996, σελ. 27, Ε. Dietrich, ό.π., σελ. 224-225, O. Bauer, “Die 
Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 787-788 
186 H Räterepublik της Βαυαρίας είχε αρχικά συγκροτηθεί (το Νοέμβριο του 1918) με πρωτοβουλία και 
υπό την ηγεσία στελεχών του USPD. Άρχισε να παίρνει κομμουνιστικό χαρακτήρα μόνο μετά τη 
δολοφονία του K. Eisner (το Φεβρουάριο του 1919) και στις αρχές Απριλίου ακολούθησε πλέον το 
παράδειγμα της Βουδαπέστης. Την ανατροπή της ανέλαβαν ένα μήνα αργότερα τα ακροδεξιά Freikorps, 
συνεπικουρούμενα απλώς από μονάδες του Reichswehr. Επικεφαλής τους ήταν ο Σοσιαλδημοκράτης 
υπουργός Στρατιωτικών Gustav Noske, που είχε ήδη επιδώσει τα αντεπαναστατικά του διαπιστευτήρια με 
την καταστολή του κινήματος των Σπαρτακιστών.  
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αναγκάστηκε να παραιτηθεί και στα μέσα Ιουνίου συγκροτήθηκε νέα κυβέρνηση των δύο 

αστικών κομμάτων υπό τον Σόμπερ, που δεσμεύτηκε απέναντι στην Αντάντ για την 

(τουλάχιστον) αναστολή κάθε νέου δημοψηφίσματος.  

Γράφοντας μετά από τρία περίπου χρόνια, ο Μπάουερ επισήμανε τον 

αντεπαναστατικό και ουτοπικό (σε εκείνη τη συγκυρία) χαρακτήρα αυτού του «κύματος» 

δημοψηφισμάτων. Γνωρίζοντας ωστόσο εκ των υστέρων πως οι αποσχιστικές τάσεις 

σταδιακά θα έφθιναν, δε δίστασε να το χαρακτηρίσει ως την «τελευταία ισχυρή 

αναλαμπή του αγώνα για τη γερμανική ενότητα».187  Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του 

SDAP συμπορεύθηκε και στο ζήτημα αυτό με την κυβέρνηση Mayr, γιατί συμφωνούσε 

πως αυτό που προείχε ήταν οι καλές σχέσεις με την Αντάντ ενόψει της υπογραφής της 

ουγγρικής συνθήκης ειρήνης. Σύντομα μάλιστα οι εδαφικές διαφορές με την Ουγγαρία 

πρόσφεραν στη Σοσιαλδημοκρατία την ευκαιρία να αποδείξει το «συγκυβερνητικό» της 

ρόλο με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. 

Καθώς η συνθήκη του Trianon (στις 26/7) επισφράγιζε ουσιαστικά την πρόβλεψη 

του Saint-Germain για προσάρτηση του γερμανόφωνου Burgenland στην Αυστρία, η 

αναμενόμενη ένοπλη αντίδραση δεν άργησε να εκδηλωθεί. Το SDAP έμεινε 

προσηλωμένο στην αρχή της αυτοδιάθεσης και συνέστησε στην κυβέρνηση την 

προώθηση ενός δημοψηφίσματος σε ολόκληρη τη δυτική Ουγγαρία. Η καθυστερημένη 

βέβαια ανταπόκρισή της δεν πρόλαβε τη συγκέντρωση ουγγρικών μοναρχικών 

στρατευμάτων στο Ödenburg και συνοδεύτηκε από συνεννοήσεις με την Αντάντ για 

κατάληψη της περιοχής από την κυβερνητικά ελεγχόμενη αυστριακή χωροφυλακή. Η 

κυβέρνηση υποχρεώθηκε ωστόσο να καταφύγει στο «λανθάνοντα μπολσεβικισμό» του 

Bundesheer, όταν στα τέλη Αυγούστου οι Ούγγροι βρέθηκαν να προελαύνουν μέσα στη 

Στυρία και να απειλούν ευθέως τη Βιέννη.  

Ο ελεγχόμενος ακόμα από το SDAP ομοσπονδιακός στρατός ανέλαβε την άμυνα 

της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες και στη συνέχεια προέλασε στο Burgenland, 

όταν η εμφάνιση του Κάρολου στο Ödenburg είχε πλέον επισπεύσει τη συμμαχική 

διαταγή για δημοψήφισμα.188 Η παρουσία όμως συμμαχικών στρατευμάτων στην 

                                                 
187 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 789-792 
188 Η αντίδραση των γειτονικών κρατών είχε ήδη υποχρεώσει τον Horthy να συλλάβει τον τελευταίο 
Αψβούργο αυτοκράτορα και να οριστικοποιήσει την εξορία του αποκηρύσσοντας κάθε σχέση στο εξής της 
Ουγγαρίας με τη δυναστεία. 
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πρωτεύουσα της περιοχής δικαίωσε την ως τότε επιμονή της αυστριακής πλευράς για 

παροχή εγγυήσεων εγκυρότητας και προκάλεσε την απόσυρση των Αυστριακών 

αντιπροσώπων. Το αμφίβολης εγκυρότητας δημοψήφισμα που ακολούθησε, παρέδωσε 

στην Ουγγαρία το Ödenburg και προσαρτούσε στην Αυστρία τη γύρω ύπαιθρο. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, ο Bundesheer είχε κερδίσει για λογαριασμό της Σοσιαλδημοκρατίας 

την υποστήριξη για τα επόμενα χρόνια ενός πληθυσμού καθαρά αγροτικού και είχε 

επιβεβαιώσει πως η Αυστρία βρισκόταν σε μια περίοδο ισορροπίας των πολιτικών και 

των ταξικών της δυνάμεων.189  

 Στο ίδιο πνεύμα άλλωστε το SDAP κλήθηκε από τις περιστάσεις να απαντήσει 

και στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, που από τα μέσα του 1921 είχε αρχίσει και 

πάλι να οξύνεται. Η άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει το φόρο περιουσίας και ο 

διεθνής οικονομικός περίγυρος είχαν αρχίσει να αυξάνουν δραματικά το κόστος ζωής και 

ο πληθωρισμός δεν ευνοούσε πλέον το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών. Την 1η 

Οκτωβρίου η Σοσιαλδημοκρατία (κόμμα, συνδικάτα και συνεταιρισμοί) δημοσίευσε ένα 

οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο πρότεινε την κάλυψη του δημοσίου ελλείμματος με 

επέκταση των φόρων περιουσίας και με αναγκαστικό δανεισμό από τις 

αποθησαυρισμένες συναλλαγματικές των κεφαλαιούχων. Καθώς μάλιστα η χορήγηση 

των ειδών πρώτης ανάγκης από το κράτος συνιστούσε πλέον σοβαρή πηγή πληθωρισμού, 

προωθούσε την αποδόμηση του μηχανισμού αυτού και την ανάληψη της μέριμνας των 

μισθωτών από τους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα βρήκε πράγματι απήχηση στο νέο 

υπουργό Οικονομικών Gürtler, εκπρόσωπο της δημοκρατικής αγροτικής πτέρυγας των 

Χριστιανο-κοινωνιστών, που τους επόμενους μήνες θέσπισε νέους φόρους ιδιοκτησίας 

και κατάργησε την κρατική διάθεση των ειδών πρώτης ανάγκης προβλέποντας εγγυήσεις 

για τους πραγματικούς μισθούς των εργαζομένων.190  

 Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική του Σόμπερ, εμπέδωσε την προσέγγιση των 

προκατόχων του με την Τσεχοσλοβακία και ανανέωσε τις συμφωνίες τους με τον Beneš. 

Κυρίως όμως εξασφάλισε από την Πράγα ένα σημαντικό δάνειο, που άνοιξε το δρόμο 

για πιστώσεις από το Λονδίνο και ανάλογες υποσχέσεις από το Παρίσι και τη Ρώμη. Το 
                                                 
189 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 792-802. Το Burgenland υπήρξε καθ’ όλη τη 
μεσοπολεμική περίοδο το κρατίδιο με το μακράν μεγαλύτερο ποσοστό (55,2%) πληθυσμού εργαζόμενου 
στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Το ποσοστό αυτό ήταν υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου και 
συνοδευόταν από το μικρότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα. [βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 15] 
190 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 817-819 
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SDAP επιδοκίμασε την πολιτική αυτή, δε συνέβη όμως το ίδιο με τους Großdeutschen. 

Το κόμμα του ίδιου του Σόμπερ αποφάσισε να αποσυρθεί από την κυβέρνηση και της 

στέρησε την κοινοβουλευτική υποστήριξη. Το Μάρτιο του 1922 η Σοσιαλδημοκρατία 

είχε την ευκαιρία να επανέλθει στην κυβέρνηση, έθεσε όμως ως όρο την εφαρμογή της 

δικής της οικονομικής πολιτικής. Δεχόμενοι ήδη επιθέσεις από τον καπιταλιστικό κόσμο 

για την πολιτική τους, οι Σόμπερ και Gürtler δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσουν και η 

δεξιά στροφή τους προκάλεσε την πλήρη ρήξη με το SDAP.191  

Στα τέλη Μαΐου η κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της και τα δύο αστικά 

κόμματα αποφάσισαν να ανανεώσουν τη συμμαχία τους σε ένα σχήμα που δε θα 

απαρτιζόταν πλέον από τεχνοκράτες αλλά από κομματικά στελέχη. Καγκελάριος 

ανέλαβε ο Ζάιπελ, που είχε υπάρξει ενορχηστρωτής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης 

και προσωποποιούσε (ως επίσκοπος) τη σύνδεση του καθολικισμού με την αυστριακή 

πολιτική. Η γρήγορη βέβαια και αλόγιστη κατανάλωση του βρετανικού δανείου είχε 

θέσει και πάλι την κορώνα σε τροχιά κάθετης διολίσθησης και η σοσιαλδημοκρατική 

προειδοποίηση για εξέγερση των εργατών υποχρέωσε τη νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει 

τον αναγκαστικό δανεισμό από συναλλαγματικές των τραπεζών.192  

Καθώς όμως ο τρόπος εφαρμογής του δεν απέτρεψε το δημοσιονομικό ναυάγιο, ο 

Αύγουστος έμελλε να προδιαγράψει το μέλλον της ίδιας της Αυστριακής Επανάστασης. 

Η Σοσιαλδημοκρατία ανακοίνωσε την προθυμία της να αναλάβει το υπουργείο 

Οικονομικών, προκειμένου να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, ο Ζάιπελ είχε όμως 

ήδη προκαλέσει πανικό, μιλώντας για «κεντρο-ευρωπαϊκό» πρόβλημα, και είχε 

εξαγγείλει διεθνή περιοδεία (σε Ρώμη, Πράγα, Βερολίνο και Γενεύη). Η Καρινθία και η 

Στυρία ζητούσαν αμυντική συμφωνία με την Ιταλία, ο νέος καγκελάριος όμως 

υπερθεμάτισε και πρότεινε στη Ρώμη τη νομισματική ένωση των δύο χωρών.193 Ο 

ελιγμός του προκάλεσε μια αντι-περιοδεία του Beneš και την επακόλουθη παρέμβαση 

της Κ.τ.Ε για τη νομισματική (και όχι μόνο) «διάσωση» της Αυστρίας. Η σχετική 

σύμβαση υπογράφηκε στη Γενεύη στις 4 Οκτωβρίου, επέβαλε στην Αυστρία ένα 

                                                 
191 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 819-822 
192 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 822-823 
193 Την περίοδο εκείνη ο Μουσολίνι δεν είχε ακόμη αναλάβει την πρωθυπουργία (η πορεία στη Ρώμη έγινε 
στις 28 Οκτωβρίου). Είχε όμως ήδη αρχίσει να «συνδιαλέγεται» με τις πολιτικές δυνάμεις στην Ιταλία και 
δεν ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς την εξέλιξή του. Η πολιτική του βέβαια ανάδειξη κάθε άλλο παρά 
ανησυχούσε τον Ζάιπελ.  
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πρόγραμμα εξυγίανσης παραρακολουθούμενο και ελεγχόμενο μόνο από τις εγγυήτριες 

χώρες και εγκαθίδρυσε ουσιαστικά ένα τετραεθνές προτεκτοράτο αντί του 

επαπειλούμενου ιταλικού. Παγιοποίησε την ανεξαρτησία της χώρας απέναντι στο βόρειο 

και στο νότιο γείτονά της και σήμανε στην πραγματικότητα το τέλος της περιόδου 

«συγκυβέρνησης» της Σοσιαλδημοκρατίας.194   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 823-825, 829-833 



 65

Η «παλινόρθωση» της αστικής τάξης και η «Κόκκινη Βιέννη» 
 

Από τη «συγκυβέρνηση» στην οριστική αντιπολίτευση 

  

 Η επικύρωση της σύμβασης της Γενεύης από το Nationalrat πραγματοποιήθηκε 

στις 2/12/1922 και έθεσε αμέσως την Αυστρία σε καθεστώς διεθνούς οικονομικού 

ελέγχου εκπροσωπούμενου στη χώρα από μια επιτροπή της Κ.τ.Ε. και το γενικό επίτροπο 

Zimmermann. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας ξεκινούσε καταρχάς από 

την αυστριακή κορώνα και στόχευε στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων 

πιστωτών. Η σταθεροποίηση του νομίσματος έφερε σύντομα την κρίση ζήτησης και στην 

Αυστρία και η ευνόητη συνέχεια δόθηκε με μαζικές απολύσεις και κατακόρυφη αύξηση 

της ανεργίας και της υπο-απασχόλησης όλων των κατηγοριών μισθωτών (εργατών και 

ιδιωτικών ή δημόσιων υπαλλήλων). Ο Μπάουερ χαρακτήρισε τη σύμβαση «ξεπούλημα 

της κυριαρχίας του λαού για 520 εκατ. κορώνες» και νίκη της “Österreichertum”, του 

αυστριακού δηλαδή «πατριωτισμού», εναντίον της “Deutschtum”, που επιδίωκε την 

ενότητα όλων των Γερμανών: Ήταν η ρεβάνς του Ζάιπελ, που πάντα αντιμαχόταν την 

Anschluß και είχε πετύχει τώρα να προσδέσει στο άρμα του χρηματιστές και επισκόπους, 

Εβραίους κεφαλαιούχους και αντισημίτες χωρικούς!195  

 Καθώς λοιπόν η αστική διακυβέρνηση αντικαθιστούσε και πάλι τους φόρους 

ιδιοκτησίας με φόρους κατανάλωσης και επιτίθετο με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση στα 

σωματεία και στην εκπαιδευτική και στρατιωτική πολιτική της Σοσιαλδημοκρατίας, η 

ηγεσία του SDAP συνειδητοποιούσε πως το εργατικό κίνημα είχε περάσει πλέον στην 

άμυνα. Καθήκον του ήταν να προασπίσει τα προπύργια του κόμματος στη Βιέννη, στις 

συγκοινωνίες και στον Bundesheer και να αποφύγει τις προκλήσεις που θα εξέθεταν τους 

Αυστριακούς εργάτες στην αντίδραση του διεθνούς περίγυρου (κυρίως της φασιστικής 

Ιταλίας). Η φασιστική ιδεολογία είχε άλλωστε ήδη αρχίσει να επηρεάζει και τις 

πολιτοφυλακές των κρατιδίων, που ολοένα και αναπτύσσονταν. Στα τέλη του 1922 η 

τυρολέζικη Heimwehr ήταν (με 12.000 μέλη) η ισχυρότερη παραστρατιωτική δύναμη 

στην περιοχή και λίγο αργότερα διακήρυσσε την πρόθεσή της «να διαλύσει επιτέλους 

                                                 
195 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 832-834, 837-842 
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την επανάσταση στο Τυρόλο».196 Δεν είναι επίσης τυχαίο πως το 1923 το ουσιαστικά 

νεοεμφανιζόμενο κόμμα των Εθνικοσοσιαλιστών (DNSAP) ανέβασε τον αριθμό των 

μελών του στις 34.000 και πλησίασε το 8% στις δημοτικές εκλογές του Λιντς.197  

 Εφόσον όμως τα σοσιαλδημοκρατικά προπύργια συνδέονταν σε σημαντικό 

βαθμό με το σύνταγμα που είχε ψηφιστεί τρία χρόνια νωρίτερα, το SDAP γνώριζε πως 

μπορούσε ακόμα να βασίζεται στην αδυναμία των αστικών κομμάτων να προχωρήσουν 

σε συνταγματική αναθεώρηση. Η απόσταση μάλιστα που τα χώριζε από τα απαιτούμενα 

2/3 του Nationalrat αυξήθηκε στις εκλογές του Οκτωβρίου 1923, που διεξήχθησαν μέσα 

σε κλίμα σαφώς πιο πολωμένο από τις προηγούμενες και με εκατέρωθεν αντισημιτικές 

και αντικληρικαλιστικές επιθέσεις. Το δεύτερο και πάλι SDAP επανέκαμψε κοντά στο 

40% και διατήρησε τον αριθμό των εδρών του σε ένα Κοινοβούλιο με 18 λιγότερους 

αντιπροσώπους.198  

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας στις διαρκώς 

αναπτυσσόμενες Heimwehren δεν μπορούσε να είναι στο εξής ο Bundesheer, που ήταν 

αναπόφευκτο να ξεφύγει σταδιακά από την επιρροή της. Ο Deutsch το αντιλήφθηκε 

γρήγορα και μέσα στο 1923 ξεκίνησε τη συγκρότηση ενός ένοπλου σώματος εργατών: 

Αυτό είχε ως βάση του τις ήδη υπάρχουσες Ordnerorganisationen, που προστάτευαν τις 

εργατικές εκδηλώσεις και απεργίες στα διάφορα κρατίδια και είχαν συμμετάσχει και 

στον αγώνα για το Burgenland. Ονομάστηκε Schutzbund (=Αμυντική Ένωση) για να 

τονιστεί ο αμυντικός του χαρακτήρας και τον επόμενο χρόνο μετονομάστηκε σε 

Republikanischer Schutzbund, για να τονίσει την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατικής 

τάξης. Σκόπευε εξάλλου και στη διατήρηση της εσωτερικής πειθαρχίας των διάφορων 

εκδηλώσεων, ενώ η δομή του προέβλεπε μια αυτόνομη υποδιοίκηση σε κάθε κρατίδιο 

και μια κεντρική διοίκηση στη Βιέννη υπό τον Deutsch και τους A. Eifler και T. Körner. 

Ο ίδιος ο Deutsch, που εξακολουθούσε να προΐσταται και της επιτροπής του Nationalrat 

για τα στρατιωτικά ζητήματα, συνόψισε τα καθήκοντα του Schutzbund ως εξής: «Το 

εργατικό κίνημα επιθυμεί να διανύσει ειρηνικά το δρόμο προς το σοσιαλισμό. Η 
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Ordnerorganisation οφείλει να συμβάλει στο να παραμείνει αυτός ο δρόμος ελεύθερος 

από τους φασίστες ληστές».199  

Το SDAP επέμενε πάντα να εκφράζει ένα «σοσιαλισμό με το ψηφοδέλτιο», 

ταυτόχρονα όμως διέβλεπε και τους κινδύνους που αναπτύσσονταν. Το εκκρεμές της 

αυστριακής επανάστασης είχε επιστρέψει πίσω από το σημείο ισορροπίας και η 

αντιπολιτευόμενη πλέον Σοσιαλδημοκρατία οργάνωνε την αντίστασή της για να το 

συγκρατήσει. Η προσήλωσή της άλλωστε στον «τρίτο δρόμο» δε θα της επέτρεπε τα 

επόμενα χρόνια να επανέλθει στην κυβέρνηση.   

 

  

Η οικοδόμηση της «Κόκκινης Βιέννης» και των περιφερειακών προπυργίων 

 

 Στο βαθμό που η κυριαρχία του SDAP στον Bundesheer και η επιρροή του στην 

εξωτερική και την οικονομική πολιτική διαμόρφωσε για δύο περίπου χρόνια ένα 

καθεστώς συγκυριαρχίας της εργατικής τάξης, ο Μπάουερ μπορούσε να μιλάει για μια 

περίοδο ισορροπίας των ταξικών δυνάμεων στην Αυστρία. Την ίδια περίοδο ωστόσο 

τέθηκαν και οι βάσεις για το οικοδόμημα που επρόκειτο να μεταφέρει την ισορροπία 

αυτή στο γεωγραφικό επίπεδο και να παγιώσει μέχρι και το 1934 ένα απαραβίαστο 

κομματικό «σύνορο» μεταξύ της πρωτεύουσας και των υπόλοιπων κρατιδίων. Η εποχή 

της «Κόκκινης Βιέννης» είχε ήδη ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 1919, όταν η απόλυτη 

πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου είχε περάσει για πρώτη φορά στα χέρια του 

SDAP και είχε αναδείξει δήμαρχο τον Reumann. Την ώθηση όμως για τα όσα θα 

ακολουθούσαν την έδωσε η αναγνώριση της πόλης ως κρατιδίου: Από το Δεκέμβριο του 

1921 η πρωτεύουσα διέθετε πλέον την αναγκαία (φορολογική κυρίως) αυτονομία, που θα 

της επέτρεπε να υλοποιήσει πολλά από τα οράματα της Σοσιαλδημοκρατίας.  

 Αν εξάλλου ο Schutzbund επιβεβαίωσε το 1923 μια απόφαση αντίστασης στην 

αντεπανάσταση που εξελισσόταν, η εκλογή τον ίδιο χρόνο του Karl Seitz στη δημαρχία 

της Βιέννης σήμανε ουσιαστικά την «απογείωση» ενός προτύπου προορισμένου να έλξει 

ευρύτερα κοινωνικά στρώματα στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Άμεσοι συνεργάτες του 

                                                 
199 C. Jeffery, ό.π., σελ. 27, O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 797-798, 842, 
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Seitz στο δημοτικό συμβούλιο (που ταυτόχρονα συνιστούσε μια τοπική κυβέρνηση 

κρατιδίου) υπήρξαν στελέχη του SDAP που διέθεταν πολιτική πείρα από τη συμμετοχή 

τους στις κυβερνήσεις του 1918-20 ή στη θητεία του Reumann: Ο Glöckel είχε 

διατελέσει υπουργός Παιδείας, ο Julius Tandler είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός 

Δημόσιας Υγείας, ενώ ο Hugo Breitner είχε αναλάβει τα οικονομικά του δήμου από το 

1919.200 Όσον αφορά τον Dannenberg, συνοδοιπόρο των Μπάουερ και Άντλερ από τα 

χρόνια του πολέμου, κατείχε τη θέση του γραμματέα του κόμματος.  

 Κορωνίδα της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής στη Βιέννη υπήρξε το οικιστικό 

πρόγραμμα, που υλοποίησε στην πράξη τις προπολεμικές προτάσεις του Schuhmeier. 

Καθώς για την πραγματοποίησή του απαιτούνταν πριν απ’ όλα οι αναγκαίες εκτάσεις, ο  

Breitner είχε φροντίσει για μια κατακόρυφη αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας, που 

οδήγησε την ιδιωτική αγορά ακινήτων σε κατάρρευση. Μέχρι το 1922 ο δήμος είχε 

δεκαπλασιάσει τις εκτάσεις του στα 58.000 περίπου εκτάρια και στις αρχές του 1924 

αποτελούσε πλέον τον κυριότερο κάτοχο γης στην πόλη. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση  

του οικιστικού προγράμματος, οι Breitner και Dannenberg εισήγαγαν το 1923 τον 

ομώνυμο φόρο, που έφερε το υψηλότερο 0,2% των ενοικίων να αποδίδει το μισό σχεδόν 

της προσόδου.201 Με τη συνολική απόδοση του φόρου καλύφθηκε το 1/3 του κόστους 

του προγράμματος και μέσα σε 11 χρόνια δημιουργήθηκαν στην πρωτεύουσα 65.000 

περίπου κοινοτικές κατοικίες, που διέθεταν άμεση πρόσβαση σε σχολεία, βιβλιοθήκες, 

δημόσιες πισίνες, κλινικές, παιδικούς σταθμούς και συμβούλους αγωγής.202  

Για την εξασφάλιση βέβαια όλων αυτών των ανέσεων απαιτήθηκαν και άλλοι 

φόροι, ο Breitner ωστόσο δεν είχε πρόβλημα να εφαρμόσει το μοντέλο φορολόγησης των 

                                                 
200 Ο Breitner είχε ξεκινήσει την πολιτική του δραστηριότητα ως συνδικαλιστής της Ένωσης 
Τραπεζοϋπαλλήλων της Βιέννης και σχεδίαζε για κάποιο διάστημα την ίδρυση ενός κόμματος δημοσίων 
και ιδιωτικών υπαλλήλων. [βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12014 ] Η προσχώρησή του στο 
SDAP το 1918 αντανακλούσε την ευρεία κοινωνική συμμαχία που είχε συμπήξει το κόμμα στα χρόνια της 
επανάστασης.  
201 Το χαμηλότερο 82% των ενοικίων απέδιδε αντίθετα μόλις το 22% του φόρου. Η στρατηγική του 
Breitner είχε ήδη διαφανεί από το 1922, όταν αντικατέστησε την ομοιόμορφη φορολόγηση των ενοικίων 
με έναν φόρο για το υψηλότερο 20% των μισθωμάτων και θέσπισε και επίσημα ενοικιοστάσιο. Το 1926 το 
μέσο ενοίκιο μιας κοινοτικής κατοικίας αντιστοιχούσε μόλις στο 4% ενός εργατικού μισθού. Η προστασία 
εξάλλου των ενοικιαστών είχε κεντρικό ρόλο στην πολτική της Σοσιαλδημοκρατίας από την προπολεμική 
ήδη περίοδο. Στη «Γενική Ένωση Ενοικιαστών», που ιδρύθηκε το 1911, είχαν δραστηριοποιηθεί ηγετικά 
της στελέχη όπως οι Reumann και Deutsch, ενώ η μεσοπολεμική της συνέχεια («Ένωση Ενοικιαστών 
Αυστρίας») είχε το 1931 κάπου 250.000 μέλη. [βλ.www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12014, 
www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11838, www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11895 ]  
202 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12014 
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ενοικίων και στη φορολόγηση των ειδών πρώτης ανάγκης και πολυτελείας. Το βάρος 

επωμίστηκαν 250 μόλις από τα 22.000 καταστήματα ειδών διατροφής, τα μεγάλα 

ξενοδοχεία και καφέ της Βιέννης, οι λέσχες ιππασίας, οι κάτοχοι αυτοκινήτων και όσοι 

είχαν την οικονομική δυνατότητα να επισκέπτονται πορνεία ή καμπαρέ. Ο ίδιος ο 

Breitner δήλωνε ευθαρσώς πως η φορολογική απόδοση τριών μεγάλων ξενοδοχείων 

διοχετευόταν στην κατασκευή των παιδικών λουτρών, ενώ το λειτουργικό κόστος του 

δημοτικού μαιευτηρίου καλυπτόταν από τη φορολόγηση του Jockey-Club και των 

ιπποδρομιών!203  

Το 1927 η απόδοση του φόρου πολυτελείας αντιπροσώπευε πλέον το 36% των 

φορολογικών και το 20% των συνολικών εσόδων της πόλης. Με τη φορολόγηση μάλιστα 

της παραδοσιακής και της νεόπλουτης μεγαλοαστικής τάξης της πρωτεύουσας, ο δήμος 

είχε τη δυνατότητα να δαπανήσει μεταξύ 1923 και 1931 και 67 περίπου εκατομμύρια 

σελίνια για την αγορά οικοδομήσιμης γης. Επρόκειτο για ένα πρόγραμμα κολοσσιαίων 

διαστάσεων, που έδινε έμφαση τόσο στην καλλιτεχνική όψη όσο και στην ποιότητα ζωής 

που παρείχαν στους ενοίκους τα 382 συνολικά κοινοτικά συγκροτήματα. Στο πλαίσιο 

αυτό εντασσόταν και η μέριμνα για πληθώρα εσωτερικού ακάλυπτου χώρου, που 

σύντομα κάλυπτε περισσότερο από το 50% της έκτασης των συγκροτημάτων.204  

 Όσον αφορά την προτεραιότητα μιας «πράσινης» πόλης, είχε ήδη προωθηθεί από 

την προπολεμική δημαρχία του Χριστιανο-κοινωνιστή K. Lueger, ενώ το 1924 ο 

Μπάουερ μιλούσε για 60.000 (παλιούς και νέους) μικρούς κήπους στη Βιέννη.205 

Μεταξύ όμως 1921 και 1932, η συνολική έκταση των δημοτικών κήπων αυξήθηκε από  2 

σε 3,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε καθοριστική η 

συμβολή του Tandler, από τη θέση του δημοτικού συμβούλου για την υγεία και την 

κοινωνική πρόνοια.   

Το στίγμα της πολιτικής του Tandler είχε ήδη δοθεί από το 1920, όταν ως μέλος 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είχε θεσπίσει για πρώτη φορά τη χρηματοδότηση των 

αυστριακών νοσοκομείων από το κράτος, τα κρατίδια και τις κοινότητες. Στην πολιτική 

του για τα θέματα δημόσιας υγιεινής στη Βιέννη είχε φυσικά την συμπαράσταση του 

Breitner, που παρείχε τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή της. Χάρη σε αυτή 
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εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα, που είχε ως πρώτους στόχους τη μείωση της βρεφικής 

θνησιμότητας και την αντιμετώπιση της καλπάζουσας στη Βιέννη φυματίωσης, γνωστής 

διεθνώς πριν από τον πόλεμο ως «βιεννέζικης ασθένειας». Στη 13χρονη θητεία του ο 

Tandler εισήγαγε «πακέτα» φροντίδας για τα νεογέννητα και τις μητέρες τους, μπόρεσε 

να μειώσει σημαντικά τους θανάτους από φυματίωση, ενώ στη δικαιοδοσία του ανήκαν 

όλες οι ανέσεις ιατρικής και παιδικής φροντίδας των κοινοτικών συγκροτημάτων. 

Παράλληλα υπήρξε πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση του καρκίνου και το νοσοκομείο 

Lainz έτυχε πανευρωπαϊκής αναγνώρισης ως κέντρο ιατρικής έρευνας και φροντίδας 

ηλικιωμένων. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο ότι στη δεκαετία του 1930 έδρασε και στο πλαίσιο 

της Κ.τ.Ε., ενώ δέχθηκε πρόσκληση να συμβάλει και στη μεταρρύθμιση του συστήματος 

υγείας της Σ. Ένωσης.206    

 Όλες οι παραπάνω προσπάθειες αποσκοπούσαν τελικά σε αυτό που η 

Σοσιαλδημοκρατία ονόμαζε ένα «νέο τύπο ανθρώπου», ο οποίος θα άφηνε στο παρελθόν 

το μηχανιστικό δίπτυχο «σπίτι-δουλειά», θα αξιοποιούσε τον περισσότερο πλέον (με τη 

θέσπιση του 8ωρου) ελεύθερο χρόνο του και θα συμμετείχε δραστήρια στα κοινοτικά και 

ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα. Αν όμως η υγεία ήταν το βασικό αιτούμενο προς το 

«ζην», το βάρος για το «ευ ζην» έπεφτε, όπως ήταν φυσικό, στην παιδεία. Ο Μπάουερ 

τόνιζε την ανάγκη ανάδειξης μιας πνευματικής ελίτ μέσα από τις μάζες και θεωρούσε ως 

απώτατο στόχο του όλου έργου μια «επανάσταση στις ψυχές».207  

Την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος στη Βιέννη ανέλαβε από το 1922 ο 

Glöckel, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του οποίου εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει εκτός της 

πρωτεύουσας μετά την απόσυρση του SDAP από την κυβέρνηση. Οι προτεραιότητες 

κινούνταν σε τρεις άξονες καθόλου άσχετους μεταξύ τους: τον εκδημοκρατισμό της 

σχολικής διοίκησης, την ενοποίηση της μέσης εκπαίδευσης και μια μεθοδολογική 

«εσωτερική» μεταρρύθμιση. Για το πρώτο ζήτημα θεσμοθετήθηκαν σύλλογοι 

διδασκόντων και συμβούλια γονέων, ενώ για το δεύτερο καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ 

«αστικού» και «υποβάθμιου» σχολείου και εγκαινιάστηκε για όλους τους μαθητές 

μεταξύ 10 και 14 ετών ένα ενιαίο σχολείο (Allgemein Mittelschule) που εγγυόταν ίσες 

ευκαιρίες όλων των τάξεων στην εκπαίδευση. Η «εσωτερική» πάλι μεταρρύθμιση 
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συντονίστηκε από το «Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της πόλης της Βιέννης», που ίδρυσε ο 

Glöckel το 1922: Κατάργησε την υποχρεωτική άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων 

και φρόντισε για τη μετεκπαίδευση των διδασκόντων και την αναδιάταξη της διδακτικής 

ύλης. Δέχτηκε επιρροές από την παιδαγωγική σκέψη (μεταξύ άλλων) των Dewey και 

Montessori και προώθησε την αυτενέργεια και την εργασία των μαθητών.208 Ο Μπάουερ 

έσπευσε μάλιστα να επιδοκιμάσει την αντικατάσταση του παραδοσιακού σχολείου «της 

μάθησης» από ένα σχολείο «της εργασίας», που ανταποκρινόταν σε σημαντικό βαθμό σε 

όσα και ο ίδιος πρέσβευε από την προπολεμική ήδη περίοδο.209  

 Όσον αφορά την προπολεμική παράδοση του Schuhmeier, το έργο των Tandler 

και Glöckel συμπληρώθηκε από την οργάνωση των Kinderfreunde (=φίλοι των παιδιών), 

που είχε ως αποστολές την «απόκρουση» της αστικής και κληρικαλιστικής επιρροής 

πάνω στα παιδιά και την οικονομική υποστήριξη προς τις οικογένειες όσων παιδιών 

αναγκάζονταν να εργάζονται. Η οργάνωση γνώρισε μαζική προσέλευση μελών τόσο 

στην «Κόκκινη Βιέννη» όσο και στα σοσιαλδημοκρατικά προπύργια των κρατιδίων: Δεν 

είναι τυχαίο πως στο Steyr της Άνω Αυστρίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα 

περιφερειακού προπυργίου) κατείχε τη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα. Αντίθετα όμως 

με τον επίμονο αγώνα κατά της παιδικής εργασίας, δε συναντούσε κανείς την ίδια 

έμφαση (ιδιαίτερα στην περιφέρεια) ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών: Οι 

οργανώσεις τους συγκέντρωναν αρκετά μέλη, οι φιλοδοξίες τους όμως ήταν 

περιορισμένες, εφόσον οι ίδιες οι γυναίκες ήταν περισσότερο «επιρρεπείς» σε 

συντηρητικά και θρησκευτικά πιστεύω, ενώ οι σύζυγοί τους δεν μπορούσαν να υπερβούν 

τα παραδοσιακά στερεότυπα.210      

Σε κάθε περίπτωση, κεντρικός άξονας της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής στα 

περιφερειακά κρατίδια ήταν η αντιπαράθεση με τη δεσπόζουσα εκεί επιρροή του 

καθολικισμού. Στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούνταν κυρίως τα κινήματα καύσης 

των νεκρών και οι οργανώσεις των Ελεύθερων Στοχαστών. Η οργάνωση «Φλόγα», που 

είχε ιδρυθεί εναντίον της παραδοσιακής κηδείας και ταφής του καθολικισμού, ήταν το 
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1927 η πρώτη σε προσέλευση μελών στο Steyr, ενώ οι Freidenker άργησαν να 

αποκτήσουν μεγάλη απήχηση σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο μάλιστα του 

αντικληρικαλισμού στην περιφέρεια καθιερώθηκε ένα ολόκληρο ημερολόγιο γιορτών και 

εκδηλώσεων, προορισμένο να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες καθολικές.211  

Εκεί ωστόσο που το πρόγραμμα για τη συγκρότηση ενός «νέου τύπου ανθρώπου» 

συναντούσε προβλήματα ήταν η καθαυτό «διαφώτιση» των Σοσιαλδημοκρατών στα 

προπύργια των κρατιδίων. Η (κυρίως βιεννέζικη) avant-garde που την είχε αναλάβει, είχε 

πράγματι συναίσθηση της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής εργασίας που απαιτούσε η 

σοσιαλιστική κοινωνία του μέλλοντος. Τελικά όμως διαμορφώθηκε μια κατάσταση, που 

παρέπεμπε σε αμοιβαία αδιαφορία τόσο της Βιέννης όσο και των εργατών της 

περιφέρειας. Οι εργάτες του Steyr ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για αναλύσεις της 

μαρξιστικής θεωρίας ή για εκδηλώσεις «υψηλής κουλτούρας», ενώ οι διαλέξεις που 

οργανώθηκαν από την Bildungszentrale της πρωτεύουσας ελάχιστα επεκτάθηκαν εκτός 

της Κάτω Αυστρίας: Ο αθροιστικός αριθμός των διαλέξεων στα υπόλοιπα κρατίδια 

μεταξύ 1921 και 1932 ούτε καν πλησίασε το μισό αυτών που οργανώθηκαν εκεί.212  

Στο βαθμό που αυτές αντανακλούσαν το γενικότερο ενδιαφέρον του SDAP για τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη των περιφερειακών προπυργίων, οι τοπικοί συσχετισμοί 

μπορεί και να δικαιολογούσαν μια «αναγκαστική» αδιαφορία για το Τυρόλο ή για το 

Vorarlberg. Σίγουρα όμως δεν ίσχυε το ίδιο στην Καρινθία και πολύ περισσότερο στο 

Burgenland. Η σταδιακά ολοκληρωτική σχεδόν απορρόφηση της κομματικής ενέργειας 

στην υπόθεση της «Κόκκινης Βιέννης» έδειχνε στην πραγματικότητα πως το SDAP είχε 

συμβιβαστεί (και με το παραπάνω) με την πολιτική γεωγραφία της ομοσπονδίας και με 

το γεγονός πως από το 1923 είχε περάσει πλέον σε θέση άμυνας.213  

 

 

 

                                                 
211 C. Jeffery, ό.π., σελ. 137, 149-150  
212 C. Jeffery, ό.π., σελ. 134, 140-142 
213 Είναι χαρακτηριστικό πως στην Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος δεν υπήρχαν ουσιαστικά στελέχη 
που να μην προέρχονταν από τη Βιέννη: Οι O. Helmer (που εξελέγη το 1928) και H. Schneidmadl (που 
εξελέγη το 1930) προέρχονταν από την κομματική οργάνωση της Κάτω Αυστρίας, που επίσης είχε την 
έδρα της στην πρωτεύουσα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε (μετά το 1930) ο Kοloman Wallisch από τη 
Στυρία. [βλ.  C. Jeffery, ό.π., σελ. 45] 
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Ο «τρίτος δρόμος» στο πλαίσιο του διεθνούς σοσιαλισμού  

 
Από τη Βέρνη στο Αμβούργο  

 

Αν το 1923 σηματοδότησε μια καμπή στη μεσοπολεμική διαδρομή του SDAP 

λόγω της ίδρυσης του Republikanischer Schutzbund και της εκλογής του Seitz στη 

Βιέννη, η αμυντική φιλοσοφία του οριστικά πλέον αντιπολιτευόμενου κόμματος 

αποτυπώθηκε εκείνη τη χρονιά και στη στροφή του στο πλαίσιο του διεθνούς 

σοσιαλισμού. Το συνέδριο που οργανώθηκε το Μάιο στο Αμβούργο έδωσε τέλος στην 

ανεξάρτητη πορεία της Διεθνούς Εργατικής Κοινότητας Σοσιαλιστικών Κομμάτων, 

γνωστής και ως Ένωσης της Βιέννης, και αποφάσισε τη συγχώνευσή της με τη 

ρεφορμιστική 2η Διεθνή στο σχήμα που ονομάστηκε «Εργατική και Σοσιαλιστική 

Διεθνής» (LSI).214 Με τον τρόπο αυτό εγκαταλείφθηκε σε επίσημο οργανωτικό επίπεδο ο 

«τρίτος δρόμος» που είχε ακολουθήσει για τρία περίπου χρόνια και το SDAP μεταξύ των 

«λύκων της Μόσχας» και των «αμνών του Λονδίνου».215  

Και μόνο ο τίτλος της Διεθνούς της Βιέννης υπήρξε ενδεικτικός του 

πρωταγωνιστικού ρόλου που είχε σε αυτή η αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία. Η αλήθεια 

όμως είναι πως βαρόμετρο για την ιστορική της πορεία αποτέλεσαν περισσότερο οι 

εξελίξεις στη Γερμανία και οι συσχετισμοί μεταξύ της πλειοψηφίας του SPD (MSPD) 

και των Ανεξάρτητων του Κάουτσκι (USPD). Η διάσπαση του διεθνούς σοσιαλιστικού 

κινήματος αναγόταν φυσικά στα χρόνια του πολέμου, που είχε σημάνει την πλήρη 

απαξίωση της ρητορείας της 2ης Διεθνούς. Η πρώτη οργανωμένη αντίδραση στη 

συμπόρευση της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με τα εθνικά αστικά κόμματα 

εκφράστηκε το 1915 στο Zimmerwald της Ελβετίας, όπου συγκεντρώθηκαν ριζοσπάστες 

σοσιαλιστές από όλη την Ευρώπη. Η αντιπολεμική αυτή διάσκεψη συνεχίστηκε ένα 

χρόνο αργότερα στο Kienthal, όπου η αριστερή πτέρυγα συνιστούσε την πλειοψηφία, 

ενώ ταυτόχρονα άρχιζε να διαμορφώνεται ρήξη τόσο στο SPD όσο και στο SDAP.  

                                                 
214 (Labour and Socialist International) 
215 Οι  χαρακτηρισμοί αυτοί ανήκαν στον Julian Martov. [βλ. A. Liebich, From the Other Shore: Russian 
Social Democracy after 1921, 2η έκδοση, Harvard University Press, 1999, σελ. 160]  
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Το ιδρυτικό συνέδριο του USPD διεξήχθη τον Απρίλιο του 1917 και μια νέα 

σοσιαλιστική διάσκεψη (χωρίς τη συμμετοχή σοσιαλιστών από τις χώρες της Αντάντ) 

συγκλήθηκε το Σεπτέμβριο στη Στοκχόλμη. Εκεί οι μπολσεβίκοι είχαν ήδη αποφασίσει 

τη διάσπαση και τη συγκρότηση μιας 3ης Διεθνούς με πυρήνα την Αριστερά του 

Zimmerwald, ενώ τον επόμενο μήνα η Αριστερά του SDAP απέφυγε να πράξει το ίδιο 

στο συνέδριο του κόμματος. Λίγο αργότερα ο Μπάουερ έβλεπε την εκεί διακήρυξή της 

ως «πρώτο βήμα για ένα εσωτερικό Zimmerwald» και επισήμαινε τις δυνατότητες 

σύγκλισης με τη δεξιά πτέρυγα (που δεν υπήρχαν στη Γερμανία).216 Μάλλον δεν είχε 

ακόμα συνειδητοποιήσει πως το USPD και η αυστριακή Αριστερά δεν ταυτίζονταν με 

αυτή του Zimmerwald παρά μόνο ως προς την αντιπολεμική τους διάθεση. 

Το τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει τους επόμενους μήνες: Το Φεβρουάριο του 1918 

ο Μπάουερ τάχθηκε σαφώς με το μέρος της διεθνιστικής πτέρυγας των μενσεβίκων (υπό 

τον J. Martov) εναντίον τόσο της δικτατορίας των μπολσεβίκων όσο και της συμμετοχής 

της μενσεβικικής πλειοψηφίας στην κυβέρνηση Κερένσκι. Κατ’ αναλογία συντασσόταν 

με το «μαρξιστικό κέντρο» του Κάουτσκι εναντίον τόσο του Radek όσο και του 

Scheidemann και ανήγε τη θέση του στην αντίστοιχη του Μαρξ μεταξύ Bakounin και 

αγγλικών Trade Unions.217 Η μαρξιστική εκτίμηση των αντικειμενικών συνθηκών από το 

γερμανικό και το αυστριακό «κέντρο» υπήρξε πράγματι ταυτόσημη στις επαναστατικές 

μέρες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου: Ο αυστριακός «σοσιαλισμός με το 

ψηφοδέλτιο» εκφράστηκε στη Γερμανία από τον Hilferding, ηγετικό στέλεχος των 

Ανεξάρτητων, που διαμήνυσε πως «είναι αδύνατη μια δικτατορία [του προλεταριάτου] 

ενάντια στη βούληση των δικτατόρων».218  

Ακολούθησαν οι ιδρύσεις των KPÖ και KPD, ο θάνατος των Liebknecht και 

Luxemburg και στις 2/3/1919 συγκροτήθηκε στη Μόσχα η 3η Διεθνής, που 

οριστικοποίησε τη διχοτόμηση (προς το παρόν) του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού. Τον ίδιο 

χρόνο ο Μπάουερ διακήρυσσε πως ήταν εναντίον κάθε ξένης επέμβασης στη Ρωσία 

(όπως ο Rolland και άλλοι σοσιαλιστές)219, αναγνώριζε όμως στον μπολσεβικισμό έναν 

ιστορικό ρόλο ανάλογο του ιακωβινισμού και ξεκαθάριζε πως ήταν καταδικασμένος να 
                                                 
216 O. Bauer, “Würzburg und Wien”, ό.π., σελ. 905-906  
217 O. Bauer, “Die Bolschewiki und wir” (Der Kampf, Band 11, Jänner-Dezember 1918) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 929-932 
218 D. Lehnert, ό.π., σελ. 123 
219 Ο. Βauer, “Acht Monate auswärtiger Politik’’, ό.π., σελ. 195-196 



 75

αποτύχει στις χώρες που είχαν ηττηθεί στον πόλεμο.220 Η Αυστρία μπορούσε να 

ακολουθήσει το δρόμο της Σοβιετικής Ένωσης, μόνο όμως αν η επανάσταση ανέτρεπε τη 

μεγαλοαστική κυριαρχία στις χώρες της Αντάντ και στα νέα κράτη.221 

Στο ίδιο πνεύμα, αν και με σαφώς πιο καυστικό τόνο, κινήθηκε το 1919 και το 

έργο του Κάουτσκι, που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Τρομοκρατία και Κομμουνισμός» 

και επικέντρωνε στις μεθόδους των μπολσεβίκων. Η τελική ωστόσο ώθηση για την 

τριχοτόμηση πλέον του σοσιαλιστικού κινήματος δόθηκε το καλοκαίρι του 1920: Το 

συνέδριο της 2ης Διεθνούς στη Γενεύη κατέδειξε τη διάσταση μεταξύ ρεφορμιστών και 

Ανεξάρτητων, ενώ η συμμετοχή στελεχών του USPD στο 2ο συνέδριο της Κομιντέρν στη 

Μόσχα έφερε μια πρόσκληση προς τον Martov να παραστεί στο επόμενο συνέδριο του 

κόμματος. Αυτό διεξήχθη τον Οκτώβριο στη Halle, το βάρος όμως της αντιπαράθεσης με 

το γραμματέα της Κομιντέρν G. Zinoviev επωμίστηκε μάλλον ο Hilferding παρά ο 

ασθενικός Martov. Αποτέλεσμα του συνεδρίου υπήρξε η προσχώρηση της αριστερής 

πλειοψηφίας στο KPD, παρά τις όποιες ενστάσεις για τους «21 όρους» ένταξης στην 

Κομμουνιστική Διεθνή, ενώ μέσα σε λίγους μήνες υπέστησαν τη διάσπαση και τα 

σοσιαλιστικά κόμματα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Παρόλα αυτά ο Hilferding 

θριαμβολογούσε για μια αποφασιστική νίκη του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού εναντίον του 

μπολσεβικισμού και τόνιζε την ηθική επικράτηση του σοσιαλισμού προσωποποιημένη 

στην παρουσία του Martov.222      

 Η συνέχεια δόθηκε το Δεκέμβριο στη Βέρνη, όπου με πρωτοβουλία του Martov 

(η Κεντρική Επιτροπή των μενσεβίκων προωθούσε την ιδέα από το Μάιο του 1919)  

συναντήθηκαν εκπρόσωποι επτά σοσιαλιστικών κομμάτων του μαρξιστικού κέντρου. 

Εκτός του SDAP και του USPD, σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή του γαλλικού 

σοσιαλιστικού κόμματος και του γερμανικού SDAP της Τσεχοσλοβακίας. Επιβεβαίωση 

του κεντρώου προσανατολισμού της συνδιάσκεψης αποτέλεσε το μανιφέστο της, που 

παρά τις αντιδράσεις της δεξιάς πτέρυγας των μενσεβίκων, περιέγραφε τους Ρώσους 

Κομμουνιστές ως την «πρωτοπορία της διεθνούς επανάστασης». Από την άλλη πλευρά 

ωστόσο, εξαρτούσε την τακτική του ταξικού αγώνα και την πορεία της επανάστασης από 

                                                 
220 O. Bauer, “Weltrevolution” (1919), στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, Europaverlag, 1976, σελ. 
178-179 
221 O. Bauer, “Rätediktatur oder Demokratie?”, ό.π., σελ. 147-148 
222 A. Liebich, ό.π., σελ. 152-156 
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τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και από τον «εκάστοτε βαθμό ωριμότητας 

της επανασταστικής κατάστασης». Συνέδεε επίσης την εγκαθίδρυση ή μη δικτατορίας 

του προλεταριάτου με τη συμπεριφορά της αστικής τάξης και τη δικαίωνε για την 

περίπτωση αστικής αντίστασης στη δημοκρατικά αναδεδειγμένη εξουσία του. Σε διεθνές 

επίπεδο διακήρυσσε πως η 2η Διεθνής δεν υπήρχε πλέον για την επανασταστική 

Σοσιαλδημοκρατία, ταυτόχρονα όμως δεν αναγνώριζε στην Κομιντέρν το δικαίωμα να 

εμφανίζεται ως η 3η Διεθνής.223 

 Με πυρήνα τα επτά κόμματα της Βέρνης, συγκλήθηκε το Φεβρουάριο του 1921 

στη Βιέννη ένα ευρύτερο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι είκοσι 

συνολικά σοσιαλιστικών κομμάτων από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες. Η Ένωση που 

αποφασίστηκε να συγκροτηθεί θα είχε ως γραμματέα τον Άντλερ, ενώ το συνέδριο 

ολοκλήρωσε τις εργασίες του με μία έκκληση προς τη 2η και την 3η Διεθνή, που τόνιζε 

την ανάγκη δημιουργίας ενός «κοινού οργάνου για το σύνολο του ταξικά 

συνειδητοποιημένου προλεταριάτου». Η οργανωτική μορφή που θα είχε αυτό το όργανο, 

οριζόταν ως προϊόν μιας ιστορικής διαδικασίας, η οποία θα ανασκεύαζε τις ουτοπίες των 

εκατέρωθεν δογματικών ομάδων.224 Η ορολογία της διακήρυξης θύμιζε αρκετά τα 

κείμενα του Μπάουερ: Το 1919 θεωρούσε πως αυτό που χώριζε τη Σοσιαλδημοκρατία 

από τους μπολσεβίκους ήταν ο δογματισμός και προειδοποιούσε για τους κινδύνους που 

ενείχε η υιοθέτηση των ουτοπιών τους.225   

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Ένωση της Βιέννης αποστασιοποιούταν αρχικά 

περισσότερο από τη 2η Διεθνή παρά από την Κομιντέρν και δεν είναι τυχαίο πως 

απέφυγε να καταδικάσει αμέσως την ανατροπή της κυβέρνησης των μενσεβίκων στη 

Γεωργία. Όσον αφορά το ρόλο της ως «γέφυρας», αυτός φάνηκε σταδιακά να 

αναδεικνύεται: Πρώτοι έκαναν την κρούση οι «αμνοί του Λονδίνου», λίγο αργότερα 

ανταποκρίθηκε και η Κομιντέρν και τον Απρίλιο του 1922 συναντήθηκαν 

προπαρασκευαστικά στο Βερολίνο εκπρόσωποι και των τριών στρατοπέδων. Ο Άντλερ 

βέβαια προειδοποίησε πως δεν υπήρχε ακόμα δυνατότητα ούτε να μιλά κανείς για 

οργανωτική ενότητα, τελικά όμως αποδείχθηκε πως δεν υπήρχαν περιθώρια ούτε καν για 

συνεννόηση: Παρότι η διατύπωση τελεσιγράφου από τη 2η Διεθνή αποσύρθηκε χάρη 

                                                 
223 Π. Βρανίτσκι, ό.π., σελ. 389-390, A. Liebich, ό.π., σελ. 156-157, I. Katsoulis, ό.π., σελ. 156-157 
224 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 158 
225 O. Bauer, “Weltrevolution”, ό.π., σελ. 184  
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στην παρέμβαση των μενσεβίκων, η συνάντηση κατέληξε σε ναυάγιο με αφορμή τις 

δίκες και τις θανατικές καταδίκες Επαναστατών Σοσιαλιστών στη Μόσχα. Ο στόχος της 

σύγκλησης παγκόσμιας εργατικής συνδιάσκεψης δεν επιτεύχθηκε και η Ένωση της 

Βιέννης άρχιζε πλέον να χάνει το λόγο ύπαρξής της.226   

 Στην επαναπροσέγγισή της τελικά με τη Διεθνή του Λονδίνου συνέβαλαν 

ουσιαστικά τρεις παράγοντες: η αναδίπλωση του επαναστατικού κύματος στην Ευρώπη, 

η άκαμπτη στάση της Κομιντέρν και η επανένωση της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. 

Η στάση της Μόσχας απογοήτευσε όσα κόμματα είχαν δει (αντίθετα με τους 

μενσεβίκους) τη «2½» Διεθνή227 ως προσωρινό βήμα επαναδιαπραγμάτευσης της 

εισόδου τους στην 3η Διεθνή, ενώ η συγχώνευση του σχεδόν χρεωκοπημένου USPD με 

την κομματική του μήτρα αντανακλούσε μια ανάγκη ενότητας εναντίον της προϊούσας 

αντεπανάστασης. Η ενότητα του SPD ήταν και πάλι πραγματικότητα το καλοκαίρι του 

1922 και η αντίστροφη μέτρηση για τη διεθνή της προέκταση είχε ήδη αρχίσει.228  

Ο Μπάουερ θα τόνιζε αργότερα την ανάγκη που υπήρχε τότε για συνεννόηση 

μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού σοσιαλισμού σε σχέση με το μεταπολεμικό 

status quo στην Ευρώπη και την εμπέδωση μιας ειρηνικής ατμόσφαιρας. Θα 

παραδεχόταν ωστόσο πως το συνέδριο του Αμβούργου το Μάιο του 1923 σήμανε στην 

πραγματικότητα και μια στροφή στο «σοσιαλισμό της καθημερινής ζωής», που 

υποβάθμισε τις αναφορές σε ζητήματα αρχών.229 Καθήκον του μαρξιστικού κέντρου και 

της αριστερής πτέρυγας της LSI (όσων κομμάτων δηλαδή προέρχονταν από τη Διεθνή 

της Βιέννης) ήταν ακριβώς η αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ του Magensozialismus 

της καθημερινής ζωής και του Gewissenssozialismus των ιδεολόγων μιας σοσιαλιστικής 

κοινωνίας.230   

 

 

                                                 
226 A. Liebich, ό.π., σελ. 158-160 
227 Η πατρότητα του ειρωνικού χαρακτηρισμού «2½ Διεθνής» αποδίδεται στον Radek, ηγετικό στέλεχος 
του KPD και γραμματέα επί μια δεκαετία της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Μέσα στις υπόλοιπες επιθέσεις 
του εναντίον της Ένωσης της Βιέννης, ο Radek δεν παρέλειψε να την περιγράψει και ως «διεθνή της 
πλάνης». [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 158-159] Σε αυτό το τελευταίο σίγουρα δεν είχε άδικο.     
228 A. Liebich, ό.π., σελ. 160, D. Lehnert, ό.π., σελ. 134     
229 O. Bauer, “Der Kongreß in Marseille” (Der Kampf, Band 18, Jänner-Dezember 1925) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 97-98 
230 O. Bauer, “Klassenkampf und Ideologie” (Der Kampf, Band 21, Jänner-Dezember 1928) στο Otto 
Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 190 
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Μαρξιστική ορθοδοξία και ηθικές αναφορές 

 

Η κριτική που ασκήθηκε από το μαρξιστικό κέντρο στην Οκτωβριανή 

Επανάσταση ήταν πολύπλευρη και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Δύο είναι 

ωστόσο οι κατευθύνσεις προς τις οποίες κυρίως κινήθηκε: Η μία αφορούσε τη 

μαρξιστική ορθοδοξία του όλου εγχειρήματος και την πιθανολογούμενη έκβασή του και 

η άλλη σχετιζόταν με τις μεθόδους των μπολσεβίκων σε ηθικό επίπεδο.  

Ο Μπάουερ από το 1919 αναφερόταν σε παλιότερα έργα του Κάουτσκι και 

διαφωνούσε σαφώς με τις απαλλοτριώσεις «του ενός χτυπήματος» (την ίδια περίοδο 

προΐστατο της Επιτροπής Κοινωνικοποιήσεων) που εφαρμόζονταν στη Ρωσία, 

επισημαίνοντας τις καταστροφικές τους συνέπειες για τη λειτουργία της οικονομίας. 

Γιατί έκανε διάκριση μεταξύ πολιτικής και κοινωνικής επανάστασης και με βάση αυτή 

επέκρινε τόσο τους ρεφορμιστές όσο και τους μπολσεβίκους: Το μαρξιστικό κέντρο 

θεωρούσε (αντίθετα με τους ρεφορμιστές) αναγκαίο το βίαιο και ολιγόωρο έργο της 

πολιτικής επανάστασης, όπως αυτή εκδηλώθηκε στην Κεντρική Ευρώπη το φθινόπωρο 

του 1918, γιατί μόνο αυτή μπορούσε (σύμφωνα και με τον Μαρξ) να «απελευθερώσει τα 

συστατικά στοιχεία της μελλοντικής κοινωνίας». Την ημέρα ωστόσο μετά την 

επανάσταση, καθήκον του ήταν να προωθήσει την κοινωνική επανάσταση όχι μέσω των 

οδοφραγμάτων και του εμφυλίου, αλλά μέσα από μια δημιουργική νομοθετική και 

διοικητική εργασία διαρκείας.231  

Ο ίδιος ο Μπάουερ δεν είχε αυταπάτες πως όσα συνέβησαν στα τέλη του 1918 

ήταν κάτι περισσότερο από μια αστική επανάσταση.232 Ο Φ. Άντλερ δήλωνε άλλωστε 

στα χρόνια του πολέμου (και ενώπιον του Έκτακτου Δικαστηρίου) πως δεν ετίθετο 

ακόμη ζήτημα κοινωνικής επανάστασης και πως εκείνο που προείχε στην Αυστρία ήταν 

η ανεκπλήρωτη ακόμη «παλιά αστική επανάσταση».233 Το σημαντικό μάλιστα ήταν πως 

το μαρξιστικό κέντρο προέβλεπε εύλογα το ίδιο και για τη Ρωσία, που υπολειπόταν της 

Αυστρίας ως προς την καπιταλιστική της «ωριμότητα». Γι’ αυτό και ο Μπάουερ 

παραλλήλιζε τον ιστορικό ρόλο των μπολσεβίκων με αυτόν των Ιακωβίνων και 
                                                 
231 O. Bauer, “ Karl Kautsky und der Bolschewismus” (Der Kampf, Band 12, Jänner-Dezember 1919) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 8, Europaverlag, 1980, σελ. 1002-1006, Ο. Βauer, “Der Weg zum 
Sozialismus”, ό.π., σελ. 95 
232 Ο. Βauer, “Die alte und die neue Linke”, ό.π., σελ. 1025  
233 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 562-563 
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θεωρούσε δεδομένο πως η επανάσταση του Λένιν δεν μπορούσε να εξελιχθεί σε τίποτε 

άλλο από μια αστική επανάσταση. Δεν απαξίωνε σε καμία περίπτωση την εγκαθίδρυση 

της δικτατορίας του προλεταριάτου, τόνιζε όμως πως αποτελούσε μια προσωρινή μόνο 

φάση της παγκόσμιας επανάστασης. Παρέπεμπε μάλιστα στον Μαρξ, που σημείωνε πως 

παρά την αδυναμία τους να πετύχουν αυτό που επιδίωκαν, οι Ιακωβίνοι είχαν προσφέρει 

υπηρεσία στην αναγκαία για την πρόοδο του ταξικού αγώνα καπιταλιστική ανάπτυξη της 

Γαλλίας.234  

  Όπως εξάλλου ο ιακωβινισμός διεκδικούσε την εξαγωγή της επανάστασής του 

σε όλη την Ευρώπη, έτσι και τώρα οι μπολσεβίκοι απαιτούσαν από τους Ευρωπαίους 

σοσιαλιστές να ακολουθήσουν το μοντέλο τους. Ο Μπάουερ ωστόσο προειδοποιούσε 

πως αν η Οκτωβριανή Επανάσταση βρισκόταν ακόμη το 1919 σε σκληρό εμφύλιο με τη 

«λευκή» αντεπανάσταση, τυχόν εξαγωγή της στην Κεντρική Ευρώπη θα οδηγούσε σε 

έναν εμφύλιο πολύ πιο αιματηρό και καταστροφικό. Γιατί θα έφερνε το προλεταριάτο 

αντιμέτωπο με μια αστική και αγροτική αντίδραση πολύ πιο συντηρητική και πολύ πιο 

οργανωμένη και ταξικά συνειδητοποιημένη. Ακόμη κι αν η προλεταριακή επανάσταση 

σημείωνε επιτυχίες, ο Μπάουερ επισήμαινε την οικονομική εξάρτηση της ηττημένης 

Κεντρικής Ευρώπης από τις χώρες της Αντάντ, που καθιστούσε αδύνατη την επιτυχία 

μιας Rätedemokratie στην Αυστρία, την Ουγγαρία ή τη Γερμανία. Θεωρούσε πως και οι 

μπολσεβίκοι το γνώριζαν αυτό, ήλπιζαν όμως λανθασμένα σε μια εξάπλωσή της στη 

Γαλλία, στην Ιταλία και στα νέα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Και η ελπίδα τους 

ήταν κατά τον Μπάουερ απατηλή, γιατί η βάση του παγκόσμιου χρηματο-οικονομικού 

συστήματος είχε πλέον εγκατασταθεί στον αγγλο-σαξωνικό κόσμο και καμία 

επανάσταση (ούτε η ρωσική) δεν μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τα κεφάλαια και τις 

πρώτες ύλες που εκείνος ήλεγχε.235   

 Η άποψη αυτή ήταν πιθανόν η πιο πεσιμιστική που εκφράστηκε από τον 

Μπάουερ και προφανώς εντασσόταν στο πλαίσιο απόκρουσης της κομμουνιστικής 

προπαγάνδας. Δεν ήταν όμως και η μοναδική: Όταν αργότερα ο Rothe προέκρινε εκ 

μέρους της Νέας Αριστεράς την Anschluß σε μια σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία, ο 

Μπάουερ έκρινε αδύνατη την επιβίωση ενός τέτοιου κράτους δίπλα σε μια αστική 

                                                 
234 O. Bauer, “Weltrevolution”, ό.π., σελ. 179  
235 O. Bauer, “Weltrevolution”, ό.π., σελ. 175,178 
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Γερμανία. Πρόσθετε όμως πως μια Κεντρική Ευρώπη σοσιαλιστική στο σύνολό της είχε 

πιθανότητες να σταθεί δίπλα σε μια καπιταλιστική Δυτική: Ο σοσιαλισμός προϋπέθετε 

μια μεγάλη και σχετικά αυτάρκη οικονομική περιοχή.236 Είχε άλλωστε ήδη εκφράσει την 

αισιοδοξία ότι ο σοσιαλισμός ήταν πλέον μια ιστορική αναγκαιότητα και ότι το ερώτημα 

δεν αφορούσε το αν αλλά το πώς θα γινόταν πραγματικότητα. Καθήκον της 

Σοσιαλδημοκρατίας ήταν να συμβάλει ώστε η σοσιαλιστική κοινωνία να μην έρθει μέσα 

από καταστροφές αλλά ως καρπός συνειδητής εργασίας.237    

 Οι αντιφάσεις αυτές οφείλονταν βέβαια στην επικίνδυνη ισορροπία του «τρίτου 

δρόμου» του στο ρευστό περιβάλλον της περιόδου. Στην εκτίμησή του ωστόσο των 

αντικειμενικών συνθηκών υπήρχαν επιχειρήματα που δύσκολα μπορούσαν να 

ανατραπούν. Ένα από αυτά αφορούσε την εφαρμογή της προηγούμενης ταξικής του 

ανάλυσης στην περίπτωση της οικονομικής δομής της Αυστρίας, που διέφερε σημαντικά 

από αυτή της Ρωσίας ή της Ουγγαρίας. Αν ο Λένιν και ο Bela Kun μπόρεσαν να 

κινητοποιήσουν και να χειραγωγήσουν τις αγροτικές μάζες, το SDAP είχε ελπίδες για το 

πρώτο, καμία όμως πιθανότητα για το δεύτερο. Σε αντίθεση με τα εκατομμύρια 

άκληρους αγρότες των δύο Räterepubliken,238 τα μεγάλα λατιφούντια σπάνιζαν στην 

Αυστρία239 και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρικών απασχολούνταν στην 

ανεξάρτητη και στην οικογενειακή αγροτική οικονομία. Ακόμη κι αν παρέβλεπε κανείς 

την επιρροή του καθολικισμού, ο συντηρητισμός τους έπρεπε να θεωρείται δεδομένος 

εναντίον ενδεχόμενης κοινωνικής επανάστασης, από την οποία δεν είχαν τίποτα να 

κερδίσουν. Μπορεί η πλειοψηφία τους να συμμετείχε στην πολιτική επανάσταση του 

Νοεμβρίου (κυρίως εναντίον της καταπιεστικής πολεμικής οικονομίας), η παιδεία τους 

                                                 
236 O. Bauer, “Nochmals die neue Linke”, ό.π., σελ. 1042 
237 O. Bauer, “Der Weg zum Sozialismus”, ό.π., σελ. 131 
238 H Räterepublik του Bela Kun στηρίχθηκε στην υποστήριξη του αγροτικού προλεταριάτου και των 
καλλιεργητών με ιδιοκτησία ενός ή δύο εκταρίων, που μαζί συγκροτούσαν την πλειοψηφία των 
συμβουλίων των χωρικών. Αξιοποίησε επίσης τις αρχικές αμφιταλαντεύσεις του αμέσως ανώτερου 
κοινωνικού στρώματος των μικρο-ιδιοκτητών (με ιδιοκτησία μεταξύ 2,5 και 10 εκταρίων γης), που 
αντιπροσώπευε το 1/5 όσων συνολικά απασχολούνταν στην αγροτική οικονομία. [βλ. I. Romsics, “The 
Hungarian peasantry and the revolutions of 1918-19” στο: C. Wrigley, ό.π., σελ. 197, 206-207] 
239 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθετε ο Μπάουερ, οι μεγάλες γαιοκτησίες (άνω των 100 εκταρίων) 
κυμαίνονταν κατά μέσο όρο πολύ κάτω από το 1/10 της συνολικής καλλιεργούμενης γης σε κάθε κρατίδιο.  
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όμως και η πολιτική τους παράδοση απέκλειαν μια χειραγώγηση ανάλογη με αυτή των 

Ρώσων αγροτών.240  

 Στην ανάλυση του Μπάουερ θα μπορούσε ίσως κανείς να αντιτείνει την 

αριθμητικά μεγαλύτερη και ταξικά πιο συνειδητοποιημένη (σε σχέση με τη Ρωσία ή την 

Ουγγαρία) παρουσία του αυστριακού προλεταριάτου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό 

που διαφοροποιούσε τον Μπάουερ από τους μπολσεβίκους είχε τελικά να κάνει με την 

ευρύτερη κοσμοαντίληψή του. Οι φιλελεύθερες καταβολές της βιεννέζικης 

Σοσιαλδημοκρατίας δεν επέτρεπαν στο SDAP να προχωρήσει σε κινήσεις που με 

μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγούσαν σε έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο 

(ανεξάρτητα από τις πιθανότητες νικηφόρας έκβασής του). Δεν είναι τυχαίο πως εκθείαζε 

τον Β. Άντλερ για το «αίσθημα ευθύνης» που επέδειξε στις κρίσιμες μέρες της 

επανάστασης και για την «ανθρώπινη κατανόησή του προς τον πεσμένο αντίπαλο», που 

διευκόλυνε την υποχώρησή του.241 Σε κείμενό του αργότερα κατηγορούσε τη Μόσχα 

πως με τη διεθνή της τακτική απειλούσε να προκαλέσει ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 

που θα εκμηδένιζε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, θα έπληττε το προλεταριάτο οικονομικά 

και πολιτιστικά και θα κατέστρεφε «τις πολιτιστικές και ηθικές προϋποθέσεις» για ένα 

δημοκρατικό σοσιαλισμό.242   

 Aν λοιπόν πολλοί σοσιαλιστές θεωρούσαν πως η διαφορά μεταξύ μπολσεβίκων 

και μενσεβίκων ήταν στη βάση της ηθικού χαρακτήρα, δε θα αποτελούσε υπερβολή η 

αναγωγή αυτής της διάκρισης και στη σχέση τους με τον αυστρομαρξισμό.243 Ο 

Μπάουερ διατηρούσε άλλωστε στενή σχέση με τους Dan και Martov από την εποχή της 

ρωσικής αιχμαλωσίας του και σίγουρα προσυπέγραφε τα κείμενα του δεύτερου εναντίον 

των μεθόδων του Λένιν. Ένα από τα κεντρικά θέματα στις επιθέσεις του Martov 

αποτελούσε η ανακολουθία λόγων και έργων των μπολσεβίκων σε σχέση με τη θανατική 

ποινή: Παρότι το 1917 είχαν βρεθεί στην πρωτοπορία για την κατάργησή της και την 

                                                 
240 Ο Μπάουερ τόνιζε χαρακτηριστικά πως η πολιτική παιδεία των Αυστριακών χωρικών δε θα επέτρεπε 
μια υποεκπροσώπηση των συμβουλίων τους ανάλογη με τη ρωσική περίπτωση, όπου κάθε εργατικός 
αντιπρόσωπος στο Ανώτατο Σοβιέτ αντιστοιχούσε σε 25.000 εργάτες, ενώ κάθε αγροτικός εκπροσωπούσε 
ουσιαστικά έναν πενταπλάσιο αριθμό χωρικών. [βλ. O. Bauer, “Rätediktatur oder Demokratie?”, ό.π., σελ. 
138-142]     
241 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 626 
242 O. Bauer, “Der Kongreß in Marseille”, ό.π., σελ. 99 
243 Προσωποποιημένη βέβαια στον Martov, η αίσθηση αυτή συνοδευόταν συχνά μετά την Οκτωβριανή 
Επανάσταση από μια σύνδεση της ηθικής υπεροχής με την πολιτική ήττα. [A. Liebich, ό.π., σελ. 155] Η 
επιβεβαίωση της σύνδεσης θα ερχόταν για την ηγεσία του SDAP δεκαπέντε χρόνια αργότερα. 
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είχαν πράγματι θεσπίσει στο 2ο συνέδριο των Σοβιέτ, οι εκτελέσεις αιχμαλώτων και 

αντιφρονούντων από τα στρατιωτικά δικαστήρια είχαν κάνει την ανθρώπινη ζωή «πιο 

φτηνή κι από το χαρτί που διέταζε την καταστροφή της».244  

 Οι αντιλήψεις αυτές βρίσκονταν σε ευθύγραμμη συμφωνία με την τακτική που 

ακολούθησε η Σοσιαλδημοκρατία στους μήνες «κυριαρχίας της εργατικής τάξης» στην 

Αυστρία,245 αλλά και με την κριτική που ασκούσε ο Κάουτσκι. Ο ηγέτης του USPD 

μιλούσε για αναπόφευκτη αποτυχία των μεθόδων του μπολσεβίκων τόσο σε οικονομικό 

όσο και σε ηθικό επίπεδο και θεωρούσε την τακτική των σοβιετικών Chekas χειρότερη 

και από αυτή του επανασταστικού δικαστηρίου του Ροβεσπιέρου. Τόνιζε μάλιστα πως 

καθήκον του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού ήταν να κάνει σαφή τη διάκριση μεταξύ της 

μαρξιστικής και της σοβιετικής μεθόδου και να αποτρέψει την συμπαράσυρση του 

σοσιαλισμού γενικά από την ηθική και οικονομική κατάρρευση της συγκεκριμένης αυτής 

μεθόδου.246 Όσον αφορά τυχόν εξαγωγή της Οκτωβριανής Επανάστασης, δε δίστασε 

αργότερα να αποδώσει την προώθησή της στην ελλιπή κατανόηση από τον Λένιν των 

πολιτικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων της Δυτικής Ευρώπης.247  

 

   

Δημοκρατία, δικτατορία του προλεταριάτου και ταξικό κράτος 

 

 Η κριτική του μαρξιστικού κέντρου στις μεθόδους των μπολσεβίκων ήταν τελικά 

άμεσα συνδεδεμένη με την πεποίθησή του για τη μαρξιστική ανορθοδοξία του 

σοβιετικού «πειράματος». Συνδεόταν όμως κατά κύριο λόγο με την αντίληψη περί 

δημοκρατίας και δικτατορίας του προλεταριάτου, όπως αυτή είχε διατυπωθεί και στα 

ψηφίσματα της Ένωσης της Βιέννης. Ο Κάουτσκι δήλωνε χωρίς περιστροφές πως «όπου 

                                                 
244 Y. Martov, “Down with the Death Penalty!” (1918) / www.marxists.org/archive/martov/1918/07/death-
penalty.htm  
245 Ενδεικτική υπήρξε και η αντιμετώπιση του δολοφόνου (προπολεμικά) του Schuhmeier, που ήταν 
αδελφός του L. Kunschak, ηγετικού στελέχους των Χριστιανο-κοινωνιστών. Ο Paul Kunschak είχε αρχικά 
καταδικαστεί σε θάνατο, η χήρα όμως του Schuhmeier, αντίθετη για λόγους αρχής στη θανατική ποινή, 
είχε ενισχύσει την αίτησή του για μετατροπή της. Η ποινή μετατράπηκε σε φυλάκιση 20 ετών και στις 
20/11/1918 ο Kunschak αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο γενικής πολιτικής αμνηστίας.                            
[βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11643 ] 
246 K. Kautsky, Terrorism and Communism (1919), κεφάλαιο 8 /  
www.marxists.org/archive/kautsky/1919/terrcomm/ch08b.htm#s6   
247 K. Kautsky, “Epitaph of Lenin” (1924) / www.marxists.org/archive/kautsky/1924/01/lenin.htm  
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ο σοσιαλισμός δεν αποδεικνύεται εφικτός σε δημοκρατική βάση, όπου η πλειοψηφία του 

πληθυσμού τον απορρίπτει, [τότε εκεί] δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του».248  

 Ο Μπάουερ σίγουρα συμφωνούσε με αυτό, υπήρχαν όμως και σημεία στα οποία 

διαφοροποιούταν από τον «πάπα του μαρξισμού». Έσπευσε μάλιστα να διευκρινίσει τις 

απόψεις του για τον τρόπο που εκείνος αντιλαμβανόταν τις έννοιες τις δημοκρατίας και 

τις δικτατορίας σε κοινωνίες ταξικά πιο συνειδητοποιημένες από τη ρωσική. 

Χαρακτήριζε ως δημοκρατική την πολιτειακή μορφή που αντανακλά σε επίπεδο εξουσίας 

(νομικό) τους συσχετισμούς δυνάμεων που ισχύουν σε κοινωνικό επίπεδο. Ανάλογα με 

τους εκάστοτε κοινωνικούς συχετισμούς, η δημοκρατία μπορούσε να έχει καπιταλιστικό, 

αγροτικό ή προλεταριακό περιεχόμενο, χωρίς όμως η γενική βούληση του κρατικού 

μηχανισμού (στρατού, νομοθεσίας κλπ.) να εκφράζει την αποκλειστική εξουσία της 

πλειοψηφούσας τάξης.  

Όσον αφορά τη δικτατορία, ο Μπάουερ διέκρινε δύο εκδοχές της: Τη 

νομιμοποιούσε όταν η πλειοψηφούσα στις εκλογές τάξη συναντούσε αντίσταση στην 

άσκηση της εξουσίας της [προφανώς ανάλογης των κοινωνικών συσχετισμών], οπότε 

επρόκειτο για ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας, και αντιπαρέβαλλε αυτή τη 

δικτατορία της δημοκρατίας με τη δικτατορία εναντίον της. Στην τελευταία κατηγορία 

περιλάμβανε μάλιστα κάθε πολιτειακή αντίληψη μη αντιπροσωπευτική των κοινωνικών 

συσχετισμών, από το πρωσικό αυτοκρατορικό μοντέλο μέχρι και τη δικτατορία των 

συμβουλίων. Τόνιζε όμως πως κάθε τέτοιο καθεστώς μπορούσε να διατηρηθεί όσο η 

δυσαναλογία νομικών και κοινωνικών συσχετισμών δεν ήταν πολύ μεγάλη και συνέδεε 

ευθέως το εύρος της με το πολιτιστικό επίπεδο και με το βαθμό αυτοσυνειδησίας των 

υποεκπροσωπούμενων τάξεων. 

 Η ανάλυση αυτή βοηθούσε τον Μπάουερ να θεμελιώσει θεωρητικά τον «τρίτο 

δρόμο» του, αλλά και να αποστασιοποιηθεί από την αντιδραστική στάση του Κάουτσκι 

εναντίον της Μόσχας: Εφόσον το ταξικά συνειδητοποιημένο ρωσικό προλεταριάτο είχε 

να κάνει με μια αδύναμη αστική και μια πολιτικά απαίδευτη αγροτική τάξη, η 

δυσαρμονία των συσχετισμών δεν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να δικαιολογεί την ανατροπή 

του σοβιετικού συστήματος. Αυτή θα γινόταν αναγκαία μόνο όταν η πολιτιστική 

                                                 
248 R. Saage, Arbeiterbewegung, Faschismus, Neokonservatismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1987, 
σελ. 97 
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προαγωγή των χωρικών θα τους συγκροτούσε πραγματικά ως τάξη και θα απαιτούσε μια 

δημοκρατική πολιτειακή οργάνωση. Καθώς όμως αυτά δεν ίσχυαν στην Κεντρική και 

Δυτική Ευρώπη, το σοβιετικό μοντέλο όχι μόνο δεν μπορούσε αλλά και δε χρειαζόταν να 

επιβληθεί εκεί: Η συνεχιζόμενη πρόοδος του ήδη αναπτυγμένου καπιταλισμού στις 

χώρες αυτές θα οδηγούσε νομοτελειακά στην κατάκτηση της αναγκαίας εκλογικής 

πλειοψηφίας από μια ταξικά συνειδητοποιημένη εργατική τάξη. Καθήκον της 

Σοσιαλδημοκρατίας ήταν να εξοβελίσει την αστική πνευματική επιρροή πάνω σε αυτή  

και να είναι έτοιμη να κάμψει (ακόμη και με δικτατορικά ή και τρομοκρατικά μέσα) την 

αντίσταση που σίγουρα θα πρόβαλλε η αστική τάξη.249 

 Παράλληλα με την παραπάνω διπλή χρησιμότητά της, η ανάλυση παρέπεμπε 

ευθέως και στη θεωρία του Μπάουερ για την ισορροπία των ταξικών δυνάμεων, που δε 

σήμαινε απαραίτητα το μοίρασμα της εκτελεστικής εξουσίας. Η θεωρία αναφερόταν στις 

προσωρινές φάσεις κατά τις οποίες καμία από τις τάξεις δεν μπορεί να επιβληθεί επί του 

εκάστοτε κύριου αντιπάλου της και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις λόγω της ταξικής 

ουδετερότητας που ουσιαστικά απέδιδε στο κράτος. Ο Μπάουερ ωστόσο απαντούσε 

υπενθυμίζοντας πως ο κανόνας του Κομμουνιστικού Μανιφέστου περί της αστικής 

κυριαρχίας στο κράτος έπρεπε να συνοψίσει την ιστορία αιώνων μέσα σε μία φράση: Σε 

άλλα κείμενά του ο Μαρξ είχε αναφερθεί σε ειδικότερες περιπτώσεις και το 1855 

μιλούσε για το συνταγματικό συμβιβασμό στην Αγγλία μεταξύ των «προνομίων του 

χρυσού και του αίματος».250  

Για τον Μπάουερ άλλωστε η περίοδος 1919-22 στην Αυστρία ήταν αντίστοιχη με 

αυτή του Μαρτίου-Μαΐου 1848 στο Παρίσι: Ακολούθησαν και οι δύο μια φάση 

κυριαρχίας της εργατικής τάξης και έδωσαν και οι δύο τη θέση τους σε μια φάση 

κυριαρχίας της αστικής. Γιατί αυτές οι μεταβατικές περίοδοι δεν ικανοποιούν κανένα 

από τους αντιπάλους και φτάνουν σε ένα οριακό σημείο, κατά το οποίο αποκαθίσταται η 

κυριαρχία ενός από τους δύο. Στην περίπτωση της Αυστρίας η οριακή στιγμή ήταν το 

καλοκαίρι του 1922, δύο χρόνια αργότερα όμως ο Μπάουερ τόνιζε τις διαφορές και 

προειδοποιούσε για τις ομοιότητες. Η διαφορά ήταν πως το αυστριακό προλεταριάτο δεν 

                                                 
249 O. Bauer, “Bolschewismus oder Sozialdemokratie?” (1920) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 2, 
Europaverlag, 1976, σελ. 345-350 
250 O. Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte” (Der Kampf, Band 17, Jänner-Dezember 1924) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 58, 62-65 
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είχε υποστεί την καταστολή του γαλλικού και μπορούσε ακόμα να αποτρέψει τη 

μετατροπή της αστικής κυριαρχίας σε αστική δικτατορία. Κυρίως όμως έπρεπε να 

αποτρέψει την τυχόν παράδοση της πολιτικής εξουσίας από την αστική τάξη σε μία τρίτη 

δύναμη. Επρόκειτο για τη δεύτερη επιλογή που «προσφερόταν», όταν καμία τάξη δεν 

μπορούσε να ασκήσει απρόσκοπτα την εξουσία της.251 Κι αν το 1851 η δύναμη αυτή 

ήταν στη Γαλλία ο βοναπαρτισμός, το μοντέλο που απειλούσε την Αυστρία το 1924 

«ανθούσε» ήδη στη γειτονική Ιταλία. 

Στο σημείο αυτό μάλιστα, ο Μπάουερ έφτανε πλέον να συμφωνήσει με τον 

Κάουτσκι πως η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν μετά το 1921 σε ένα πολιτειακό καθεστώς 

ανάλογο του φασισμού και του βοναπαρτισμού: Το προλεταριάτο είχε παραδώσει τη 

δικτατορία του σε μια κομματική γραφειοκρατία, η οποία ανέλαβε να εξισορροπήσει τα 

συμφέροντα των εργατών, των αγροτών και της αστικής τάξης που αναδείκνυε η Νέα 

Οικονομική Πολιτική του Λένιν.252  

Στο βαθμό όμως που ο Μπάουερ μπορούσε να αισθάνεται (προς το παρόν) 

δικαιωμένος από την πορεία της ρωσικής επανάστασης, δύσκολα μπορούσε να 

αισθάνεται συνεπής ως προς την καθοδήγηση της αυστριακής. Αν το 1922 το αυστριακό 

προλεταριάτο απέφυγε την καταστολή, αυτό οφειλόταν στη μη εφαρμογή της θεωρίας 

του περί δημοκρατίας και δικτατορίας και στην επίκληση και πάλι των αντικειμενικών 

συνθηκών. Γιατί η θεωρία του προέβλεπε το στάδιο της ταξικής ισορροπίας, θεωρούσε 

όμως πως το αναπόφευκτο τέλος της θα οδηγούσε σε δικτατορία, είτε του προλεταριάτου 

είτε της αστικής τάξης.253 Και πράγματι, εναντίον της σύμβασης της Γενεύης υπήρχε 

μόνο ο δρόμος της επανάστασης. Το SDAP όμως προτίμησε να τον αποφύγει. Οι 

εγχώριοι ταξικοί και οικονομικοί συσχετισμοί ήταν πιο δυσμενείς από το 1918 και η 

κύρια εξωτερική απειλή προερχόταν ήδη από φασιστικό καθεστώς.254 Ο Μπάουερ 

μπορούσε τότε ίσως να επικαλεστεί το γεγονός ότι η αστική κυριαρχία δεν επανέκαμψε 

με τη βία και δεν πήρε το χαρακτήρα δικτατορίας. Κανείς όμως δεν μπορούσε να 

                                                 
251 O. Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte”, ό.π., σελ. 59-62 
252 O. Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte”, ό.π., σελ. 66-67 Σε μια άλλη εξάλλου αναφορά του, ο 
Μπάουερ παραλλήλιζε την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 1848 με τη συνύπαρξη Σοβιέτ και κυβέρνησης 
Κερένσκι κατά το Φεβρουάριο – Οκτώβριο 1917. [βλ. R. Saage, ό.π., σελ. 103] 
253 O. Bauer, “Bolschewismus oder Sozialdemokratie?”, ό.π., σελ. 350-351 
254 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 836-837 
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εγγυηθεί ότι όταν θα συνέβαινε αυτό, οι αντικειμενικές συνθήκες θα ήταν ευνοϊκότερες 

για μια δικτατορία του προλεταριάτου. Το αντίθετο μάλιστα.   

Σε κάθε περίπτωση, αυτό στο οποίο στόχευε το SDAP μετά το 1922 ήταν σε 

πρώτη φάση η κατάκτηση εκ νέου μιας «λειτουργικής-οργανικής» δημοκρατίας, όπως 

αυτή είχε θεμελιωθεί το 1918-19 και είχε εφαρμοστεί για τα τρία επόμενα χρόνια. 

Επρόκειτο για μια δημοκρατία που αναδείκνυε τις κοινωνικές και οικονομικές 

διαστρωματώσεις και διόρθωνε τον στείρο κοινοβουλευτισμό, που αντιμετώπιζε τους 

πάντες ως πολίτες. Καθώς το επαναστατικό εκκρεμές έτεινε να επανέλθει στην 

προπολεμική «λειτουργική ολιγαρχία», ο Μπάουερ τόνιζε την ανάγκη να συνεχιστεί ο 

αγώνας ώστε το κόμμα να αποκτήσει και πάλι ρόλο «συγκυβερνητικό».255 Γιατί ο 

συνδυασμός πολιτικής και λειτουργικής δημοκρατίας που είχε εφαρμοστεί, πλησίαζε 

τελικά και στο πρότυπό που είχε για τη δημοκρατική οργάνωση μιας κοινωνίας «υψηλού 

πολιτιστικού επιπέδου».  

Στο κοινωνικό του αυτό πρότυπο ο Μπάουερ αναγνώριζε ένα βαθμό ταξικού 

περιεχομένου στο κράτος, έδινε όμως έμφαση στην πρόσβαση όλων των τάξεων στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης, στη συγκρότηση της γενικής βούλησης του κράτους και 

στον έλεγχό του. Κι αν η αστική τάξη επιχειρούσε να παρεμποδίσει τη νομοτελειακή 

ανάδειξη της εργατικής κυριαρχίας, η δικτατορία του προλεταριάτου θα είχε μόνο 

προσωρινό χαρακτήρα: Η οργάνωση της σοσιαλιστικής οικονομίας και κοινωνίας έπρεπε 

να αποτελέσει έργο μακράς διάρκειας στο δημοκρατικό έδαφος που η δικτατορία θα είχε 

στερεώσει.256    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
255 O. Bauer, “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte”, ό.π., σελ. 62, 69, O. Bauer, “Die Österreichische 
Revolution”, ό.π., σελ. 731-732, 805-806 
256 O. Bauer, “Bolschewismus oder Sozialdemokratie?”, ό.π., σελ. 353 
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Ο σοσιαλισμός μεταξύ καθημερινότητας και ιδεολογίας  
 

Η κριτική του Μαξ Άντλερ και το Πρόγραμμα του Λιντς  

 

Κλείνοντας το 1924 την «Ιστορία της Αυστριακής Επανάστασης», ο Μπάουερ 

τόνιζε πως η παλινόρθωση της αστικής κυριαρχίας δεν είχε ολοκληρωθεί: Η 

Σοσιαλδημοκρατία διατηρούσε προπύργια στην «Κόκκινη Βιέννη» και σε κάποια 

περιφερειακά αστικά κέντρα και τα αστικά κόμματα δε διέθεταν στο Κοινοβούλιο την 

πλειοψηφία των 2/3 που ήταν απαραίτητη για μια αναθεώρηση του συντάγματος. Το 

αυστριακό εργατικό κίνημα μπορούσε να αισθάνεται ακόμα ισχυρό, όσο το σύνταγμα 

παρείχε εγγυήσεις εναντίον της πλειοψηφικής αυθαιρεσίας, όσο τα σοσιαλδημοκρατικά 

συνδικάτα έλεγχαν τις συγκοινωνίες και όσο ο Bundesheer απείχε από το να αποτελεί 

όργανο στα χέρια της αντεπανάστασης.257  

Στο βαθμό που η συνειδητή απόφαση του SDAP να μείνει στην αντιπολίτευση 

(παρά να προσφέρει άλλοθι στην αστική διακυβέρνηση) στόχευε καταρχάς στην 

αποκατάσταση της ταξικής ισορροπίας, τα πρώτα δείγματα ήταν πράγματι ενθαρρυντικά. 

Καθώς το πρόγραμμα οικονομικής σταθερότητας έφερνε τους εργάτες αντιμέτωπους με 

καλπάζουσα ανεργία και με σοβαρή μείωση των πραγματικών τους μισθών, το 1924 

υπήρξε η μεσοπολεμική χρονιά με τη μεγαλύτερη ως προς την απώλεια εργάσιμων 

ημερών απεργιακή δραστηριότητα. Κορύφωσή της αποτέλεσε η απεργία στους 

αυστριακούς σιδηροδρόμους, που υποχρέωσε το Νοέμβριο του 1924 σε παραίτηση την 

κυβέρνηση Ζάιπελ. 

Παρότι όμως τα δύο επόμενα χρόνια η ανεργία συνέχισε να αυξάνεται,258 οι 

απεργιακές κινητοποιήσεις παρουσίασαν ύφεση, ενώ αντίθετα το SDAP και τα Ελεύθερα 

Συνδικάτα είχαν φτάσει πια σε τόσο υψηλούς αριθμούς μελών,259 που ήταν επόμενο να 

τίθεται ζήτημα σαφούς προσανατολισμού. Η δύναμη του κόμματος ερχόταν μάλιστα να 

συνδυαστεί και με την άτυπη ακόμα αντιπαράθεση με τις φασίζουσες Heimwehren και το 

                                                 
257 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 844 
258 Το ποσοστό της ανεργίας άγγιξε το 1925 το 10% και τον επόμενο χρόνο ανέβηκε στο 11%. [βλ. T. Kirk, 
ό.π., σελ. 57] Δεν ήταν βέβαια ένα δραματικό ποσοστό, ήταν όμως σχεδόν τριπλάσιο από αυτό της 
περιόδου 1920-22. 
259 Το 1926 το SDAP άγγιζε τα 600.000 μέλη και στα συνδικάτα του ήταν οργανωμένοι κάπου 800.000 
εργαζόμενοι. [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 381] 
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SDAP έπρεπε να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ του σοσιαλισμού της καθημερινότητας και 

του σοσιαλισμού της ιδεολογίας. Αν στο διεθνές πεδίο η προσπάθεια γινόταν από την 

αριστερή πτέρυγα της LSI, στο εσωτερικό η κομματική ηγεσία είχε να συμβιβάσει το 

ρεφορμισμό του Ρέννερ με τις ριζοσπαστικές τάσεις, όπως αυτές εκφράζονταν κυρίως 

από τον Μαξ Άντλερ. 

Η αριστερή πτέρυγα διέβλεπε τους εσωκομματικούς και εξωκομματικούς 

κινδύνους που ελώχευαν και ανέλαβε στην πραγματικότητα να εκφράσει αυτό για το 

οποίο ο Μπάουερ προειδοποιούσε από το 1917: Πως το κόμμα δηλαδή δεν είναι 

αυτοσκοπός, αλλά όργανο της ιστορίας.260 Η Γερμανία είχε άλλωστε ήδη δείξει το δρόμο 

μιας Σοσιαλδημοκρατίας «επαναστατικής, που όμως δεν κάνει επαναστάσεις»261 και η 

γιγάντωση του SDAP απειλούσε τώρα να οδηγήσει το κόμμα στα χνάρια της. Γι’ αυτό 

και οι ριζοσπάστες έθεταν ευθέως το ζήτημα της εξουσίας και προωθούσαν την 

επανασταστική προοπτική για την κατάκτησή της. Όπως θα δήλωνε ο (νεαρός τότε) 

Ernst Fischer πολλά χρόνια αργότερα, «ποτέ ως τότε και ποτέ στο εξής δεν υπήρξε 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που να συγκεντρώνει τόση δύναμη, ευφυΐα και 

ελκυστικότητα όση το αυστριακό στα μέσα της δεκαετίας του ’20».262   

 Καθώς λοιπόν οι νέοι συσχετισμοί είχαν αφήσει στο παρελθόν το κομματικό 

πρόγραμμα του 1901, το καθήκον απάντησης στις νέες προκλήσεις το ανέλαβε το  

προγραμματικό συνέδριο του SDAP που συνήλθε το 1926 στο Λιντς. Σύμφωνα με τον 

ίδιο τον Μπάουερ, είχε φτάσει η ώρα να ξεκαθαριστεί ως στρατηγική επιλογή του 

κόμματος η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας ως πρώτη προϋπόθεση για την 

κατάκτηση και της οικονομικής. Και πραγματικά στις μέρες που ακολούθησαν, 

επιβεβαιώθηκαν ουσιαστικά ως θέσεις του κόμματος οι απόψεις που ο ίδιος είχε 

                                                 
260 Η αναφορά αυτή είχε γίνει με αφορμή την ίδρυση του USPD, την οποία ο Μπάουερ είχε κρίνει ως 
ιστορική αναγκαιότητα. Γιατί θεωρούσε αναγκαία την έκφραση του σοσιαλισμού της ιδεολογίας από τους 
Ανεξάρτητους, όταν το μητρικό τους κόμμα είχε πλέον «παραδοθεί» στο σοσιαλισμό της καθημερινότητας 
(ίσως και πέρα από αυτόν). [βλ. O. Bauer, “Würzburg und Wien”, ό.π., σελ. 898]     
261 D. Lehnert, ό.π., σελ. 78 
262 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 381. Αποτύπωση της δύναμης του SDAP αποτέλεσε το 1926 και η ξεκάθαρη 
κομματικοποίηση της Schutzbund, που υποχρέωσε πλέον τους Κομμουνιστές να αποχωρήσουν από τη 
Δημοκρατική Άμυνα. [βλ. P. Willmitzer, Antifaschistischer Aufstand der Arbeiter Österreichs: 12. Februar 
1934 / www.marx-forum.de/geschichte/deutschland/osterreich01.html ] Tην ίδια χρόνια ο Deutsch εξέδωσε 
βιβλίο για τον αντιφασιστικό αγώνα του προλεταριάτου, στο οποίο κατήγγελλε την ως τότε δράση της 
κομμουνιστικής προπαγάνδας. Από την άλλη πλευρά αντιπαρέβαλλε την καθαρά προλεταριακή 
Schutzbund με τη γερμανική “Reichsbanner”, που αντανακλούσε την κυβερνητική συμμαχία του SPD με 
το Κέντρο και τους Φιλελεύθερους της Γερμανίας. [βλ. R. Saage, ό.π., σελ. 56] 
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διατυπώσει για την τακτική της Σοσιαλδημοκρατίας, για την έννοια της δημοκρατίας και 

για το κρίσιμο ζήτημα της δικτατορίας του προλεταριάτου.  

Η επιβεβαίωση δεν προέκυψε βέβαια χωρίς αντίλογο, αποδείχθηκε όμως τελικά 

πως οι διαφορές που χώριζαν τις διάφορες τάσεις μέσα στο SDAP δεν ήταν και από τις 

πιο αγεφύρωτες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τη φιλικότερη προς τον κομμουνισμό πτέρυγα 

του κόμματος ανέλαβε να εκφράσει στο συνέδριο ο M. Adler, που έδωσε έμφαση στις 

αυταπάτες του κοινοβουλευτισμού και του «δημοκρατισμού» και επέμεινε να περιληφθεί 

η έννοια της δικτατορίας του προλεταριάτου στο υπό σύνταξη πρόγραμμα. Ήταν 

άλλωστε ο μοναδικός από τα κορυφαία στελέχη που δε διαχώριζε την έννοιά της από τη 

δημοκρατία, παρότι αναγνώριζε την κατάχρησή της από τους μπολσεβίκους. Για τον 

Άντλερ δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ ταξικής κυριαρχίας και δικτατορίας και το 

ζητούμενο ήταν η κατάργηση της υφιστάμενης αστικής από μία προλεταριακή. Γι’ αυτό 

και αποδοκίμαζε όσους σοσιαλιστές «της πλειοψηφίας» ήλπιζαν σε μια ειδυλλιακή 

μετάβαση ή πολύ περισσότερο απέρριπταν τη δικτατορία του προλεταριάτου.263  

Παρόλα αυτά απέδιδε τεράστια σημασία στην ωριμότητα της ιστορικής 

διαδικασίας και απέρριπτε το μόνιμο χαρακτήρα της δικτατορίας.264 Κατηγορούσε τους 

μπολσεβίκους για μετατροπή της σε ένα κομματικό δεσποτισμό επί του προλεταριάτου265 

και συμφωνούσε με τον Μπάουερ πως η δικτατορία έπρεπε να έχει προσωρινό και 

μεταβατικό χαρακτήρα. Εκεί που διαφωνούσαν ήταν η διάρκειά της, ως προς την οποία ο 

Άντλερ μιλούσε ακόμα και για δεκαετίες, και η άρση από αυτή των ταξικών αντιθέσεων, 

την οποία ο Μπάουερ προέβλεπε μόνο μετά από μακροχρόνια δημοκρατική εργασία. 

Γιατί η δικτατορία του προλεταριάτου του Άντλερ αντιστοιχούσε τελικά στην 

πραγματικότητα στη δημοκρατία που οραματιζόταν ο Μπάουερ μετά την καταστολή της 

αστικής αντίδρασης. Ο Μπάουερ απέδιδε στους μπολσεβίκους την αντιπαράθεση για 

πρώτη φορά των δύο εννοιών,266 ενώ ο Άντλερ τους κατηγορούσε ευθέως για την 

απόρριψη της δημοκρατίας και τόνιζε πως η δικτατορία του προλεταριάτου δεν μπορεί 

να επιτευχθεί με πραξικοπήματα αλλά με βαθιά προεργασία. Παρά την καυτηρίαση 

                                                 
263 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 257-258, 271 
264 Δήλωνε ξεκάθαρα πως δεν μπορεί κανείς να υποκαταστήσει την οικονομική και πολιτική ανωριμότητα 
με τη δικτατορία και πως το προλεταριάτο έπρεπε κατά την άσκηση της δικτατορίας του να εργάζεται 
συστηματικά για την υπέρβασή της. [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 265, 259] 
265 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 267 
266 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 222 
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εξάλλου των ουτοπιών του «δημοκρατισμού», αποδεχόταν τη σημασία και τη 

χρησιμότητα της πολιτικής δημοκρατίας και έβλεπε στην κατάκτησή της το εφαλτήριο 

για την κατάκτηση και της κοινωνικής.267  

 Απαντώντας στον Άντλερ, ο Μπάουερ επανέλαβε στο συνέδριο αυτά που είχε 

ουσιαστικά διατυπώσει και στα κείμενά του και πήρε μια θέση που κινούταν μεταξύ 

μαρξιστικής ορθοδοξίας και απλού σοσιαλισμού «της πλειοψηφίας». Επανέλαβε πως 

στόχος δεν έπρεπε να είναι η εγκαθίδρυση μιας νέας διαρκούς ταξικής κυριαρχίας αλλά η 

«αυτοκυβέρνηση ενός αλληλέγγυου λαού». Προϋπόθεση βέβαια για αυτό ήταν η τήρηση 

των δημοκρατικών κανόνων του παιχνιδιού και από τους ταξικούς αντιπάλους, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση θα προέκυπτε εμφύλιος και το αναγκαίο κακό (για τον Μπάουερ) 

της δικτατορικής βίας.268  

Παρότι εξάλλου και ο ίδιος δεν έδινε πιθανότητες στον ειρηνικό δρόμο προς το 

σοσιαλισμό, σε θεωρητικό επίπεδο διαφωνούσε με τον Άντλερ για την ταύτιση 

κυριαρχίας και δικτατορίας και για την επακόλουθη ιστορική αναγκαιότητα της 

δικτατορίας του προλεταριάτου. Μπορεί ο στρατιωτικός δεσποτισμός του 19ου αιώνα να 

δικαιολογούσε την άποψη αυτή του Μαρξ, το 1926 όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά: 

Και μόνο το γεγονός ότι το κόμμα μπορούσε να συζητά ανοιχτά για τη δικτατορία του 

προλεταριάτου αποδείκνυε πως η ταξική κυριαρχία (εν προκειμένω της αστικής τάξης) 

δεν ισοδυναμούσε πάντα με δικτατορία. Γιατί για τον Μπάουερ η δικτατορία ήταν μια 

μορφή μόνο της ταξικής κυριαρχίας και είχε ως χαρακτηριστικό της τη χρήση βίας και 

τρομοκρατίας.269  

Όλα τα παραπάνω έδειχναν πως οι διαφορές μεταξύ των κομματικών τάσεων 

επικεντρώνονταν πιο πολύ σε θέματα διατύπωσης παρά τακτικής και αυτό επισημάνθηκε 

και από τον Φ. Άντλερ. Ακόμη και ο Ρέννερ μίλησε άλλωστε για τα όρια που υπάρχουν 

στη δημοκρατία, ενώ ο Φ. Άντλερ συμφώνησε τόσο για τους κινδύνους των 

δημοκρατικών ουτοπιών όσο και για την αναγκαία μεταβατική περίοδο χρησιμοποίησης 

                                                 
267 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 264, 271-272 
268 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 275-276 
269 Στο συνέδριο o Άντλερ υποστήριξε πως δημοκρατία με την έννοια της πραγματικής ισονομίας δεν 
μπορεί να υπάρξει και ερμήνευσε τη θέση του Μαρξ ως εξής: «Ως προς την κοινωνική της λειτουργία, 
κάθε ταξική κυριαρχία είναι δικτατορία, αν και δεν εκφράζεται πάντα ως δικτατορία. Ως δικτατορία 
εκφράζεται όμως αμέσως, αν απειληθεί». Χαρακτηριστική της απάντησης του Μπάουερ υπήρξε η 
παραίνεσή του: «Μη μας πουλάει (!) κανείς πως η δικτατορία και η τρομοκρατία μπορούν να 
διαχωριστούν». [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 277-279] 
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από το προλεταριάτο του κρατικού μηχανισμού καταπίεσης. Πρότεινε ωστόσο να 

αποφευχθεί η αναφορά του όρου «δικτατορία» στο υπό σύνταξη Πρόγραμμα και να γίνει 

λόγος για «ταξική κυριαρχία του προλεταριάτου». Με τον Μπάουερ ταυτιζόταν εξάλλου 

και στην εκτίμηση της σύγχρονής τους αστικής δημοκρατίας και σίγουρα προσυπέγραφε 

τη βραχυπρόθεσμη κομματική στοχοθέτηση που διατυπώθηκε από εκείνον: την 

προσέλκυση και εκπροσώπηση όλων των Αυστριακών που πουλούσαν την εργατική τους 

δύναμη, είτε αυτοί ανήκαν στο βιομηχανικό και αγροτικό προλεταριάτο είτε εργάζονταν 

ως υπάλληλοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.270  

Στη βάση τελικά της συμφωνίας Μπάουερ και Φ. Άντλερ διαμορφώθηκε και το 

Πρόγραμμα του συνεδρίου, που αποτέλεσε το τυπικότερο δείγμα της αυστρομαρξιστικής 

σκέψης κατά το Μεσοπόλεμο. Το SDAP διακήρυσσε ξεκάθαρα πως στόχος του ήταν η 

ειρηνική κατάκτηση της απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και η άσκηση κατόπιν 

της κρατικής εξουσίας στο πλαίσιο της δημοκρατίας και όλων των εγγυήσεων που αυτή 

προέβλεπε. Δήλωνε ωστόσο χωρίς περιστροφές πως είχε ευθύνη απέναντι στους 

ψηφοφόρους του να αξιοποιήσει την κρατική εξουσία, προκειμένου να θέσει το ίδιο το 

κράτος και τα μέσα παραγωγής και συναλλαγής στη διάθεση του εργαζόμενου λαού. 

Καθώς μάλιστα η ιστορία δεν είχε προσφέρει περιστατικά εθελοντικής «παραίτησης» της 

αστικής τάξης, η Σοσιαλδημοκρατία θα ήταν υποχρεωμένη σε περίπτωση βίαιης αστικής 

αντίδρασης να καταφύγει στα μέσα της δικτατορίας. Στόχος της δεν ήταν όμως η 

εγκαθίδρυση μιας νέας ταξικής κυριαρχίας, αυτής του προλεταριάτου, αλλά η 

πραγματική δημοκρατία και «αυτο-κυβέρνηση» του λαού, που θα ακολουθούσε την 

κατάργηση των τάξεων.271   

Κι αν όλα τα παραπάνω ανέπτυσσαν διεξοδικά τη συνοπτική φράση του 

Μπάουερ: «δημοκρατικά όσο μπορούμε, δικτατορία μόνο αν αναγκαστούμε και [μόνο] 

για όσο αναγκαστούμε», η σφραγίδα του ιδεολογικού ηγέτη του κόμματος φαινόταν 

ακόμα σαφέστερα στην αναγκαία «υποσημείωση» του Προγράμματος: «Η σοσιαλιστική 

κοινωνική οργάνωση δεν μπορεί βέβαια να οικοδομηθεί μεμονωμένα σε μια χώρα μικρή 

και εξαρτημένη από τις παγκόσμιες καπιταλιστικές δυνάμεις, αλλά μόνο σε μεγάλες 
                                                 
270 Ως προς την έννοια της δημοκρατίας, βάσει της οποίας το κόμμα μπορούσε και επιθυμούσε να 
κατακτήσει την εξουσία, ο Φ. Άντλερ δήλωσε με σαφήνεια πως δε χρειαζόταν ιδιαίτερες επεξηγήσεις: 
Ήταν αυτή στην οποία απουσίαζε ο <πάσης φύσεως> απολυταρχισμός <δηλαδή η υφιστάμενη αστική>. 
[βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 273-274]  
271 I. Katsoulis, ό.π., σελ. 281-282, 385-386 
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αλληλεξαρτώμενες περιοχές, που περικλείουν τις προϋποθέσεις μιας οικονομίας 

σοσιαλιστικού σχεδιασμού».272   

 

 

Ο Ιούλιος του 1927 και ο απόηχός του 

 

 Εκτός από την επιβεβαίωση της ιδεολογικής επιρροής του Μπάουερ, το 

Πρόγραμμα του Λιντς σηματοδότησε ουσιαστικά και την περιθωριοποίηση από το 

συνέδριο της γραμμής του Μαξ Άντλερ. Η αναφορά της έννοιας της δικτατορίας έγινε 

στη βάση που αυτή οριζόταν από τον Μπάουερ και μόνο σε σχέση με την απόκρουση 

μιας αστικής αντίδρασης, ενώ η παρούσα κατάσταση περιγραφόταν ως αστική ταξική 

κυριαρχία. Η έμφαση επίσης στην επιδίωξη υπέρβασης κάθε ταξικής κυριαρχίας ερχόταν 

να απαντήσει στην αστική προπαγάνδα περί μπολσεβικισμού της Σοσιαλδημοκρατίας και 

να προσελκύσει στο κόμμα όσους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους υπέκυπταν ως 

τότε σε αυτή. 

 Παρόλα αυτά δεν ήταν βέβαια παράδοξο που η απειλή και μόνο μιας δικτατορίας 

προσφέρθηκε σε κάποιους ως αφορμή για να εντείνουν τις αντι-σοσιαλιστικές τους 

επιθέσεις. Καθοριστική στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε η επάνοδος του Ζάιπελ στην 

καγκελαρία από τον Οκτώβριο ήδη του 1926, που σήμανε και την ενίσχυση μέσα στο 

χριστιανο-κοινωνικό στρατόπεδο του ολοένα και πιο αντικοινοβουλευτικού κινήματος 

της Heimwehr. Αν ο Μπάουερ μιλούσε το 1924 για τις δυνατότητες που πρόσφερε στη 

μειοψηφούσα Σοσιαλδημοκρατία το σύνταγμα του 1920,273 ο Ζάιπελ ανέλαβε τρία 

χρόνια αργότερα να εκφράσει όσους έβλεπαν σε αυτό μια ενοχλητική παντοδυναμία του 

Κοινοβουλίου έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Το κόμμα του πρέσβευε όλο και πιο 

ξεκάθαρα μια ιδεολογία του συντεχνιακού κράτους και το 1927 ο ίδιος μίλησε πλέον 

ανοιχτά εναντίον της «δημοκρατίας των κομμάτων»,274 που είχε φέρει στην Αυστριακή 

                                                 
272 Γι’ αυτό και ο βαθμός κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής στην Αυστρία δεν μπορούσε, σύμφωνα 
με το Πρόγραμμα, παρά να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των υπόλοιπων κρατών. Για μια περίοδο θα ήταν 
αναγκαία η συνύπαρξη καπιταλιστικών και κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων, με διαφορετικό μάλιστα 
καθεστώς εργασιακών σχέσεων. [βλ. I. Katsoulis, ό.π., σελ. 387-388] 
273 O. Bauer, “Die Österreichische Revolution”, ό.π., σελ. 844 
274 U. Kluge, Der österreichische Ständestaat,1934-1938: Entstehung und Scheitern, R. Oldenburg Verlag, 
Μόναχο, 1984, σελ. 20  



 93

Δημοκρατία μεγαλύτερη κυβερνητική αστάθεια ακόμη και από τη Γερμανία της 

Βαϊμάρης.275 

 Η δήλωση αυτή του Ζάιπελ δεν ήταν φυσικά αποκομμένη από το πολιτικό κλίμα 

της περιόδου, καθώς ο Ιανουάριος του 1927 αποτέλεσε την αφετηρία κλιμάκωσης μιας 

αντιπαράθεσης που έμελλε να καθορίσει τη μοίρα της ίδιας της Αυστριακής 

Δημοκρατίας. Την πορεία που οργάνωσε εκείνο το μήνα η Schutzbund στο Schattendorf 

του Burgenland σημάδεψε η δολοφονία από την τοπική Heimwehr δύο διαδηλωτών που 

την ακολουθούσαν. Η οργή των εργατών υπήρξε μεγάλη και το αμέσως επόμενο 

διάστημα η Βιέννη γνώρισε ένα αυθόρμητο κύμα απεργιών και διαδηλώσεων που 

ζητούσε την καταδίκη των δολοφόνων.276 Τα γεγονότα όμως άρχιζαν να αποδεικνύουν  

πως το Πρόγραμμα του Λιντς είχε παραχωρήσει ουσιαστικά την πρωτοβουλία στον 

αντίπαλο και καλούσε το εργατικό κίνημα σε αμυντικό αγώνα «υπεράσπισης μιας 

νομιμότητας που εδώ και καιρό είχε γίνει εύθραυστη».277 Το Μάρτιο μάλιστα τα 

πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο, όταν μονάδες του Bundesheer προσπάθησαν 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε οπλοστάσια της Schutzbund και σε πρώτη φάση απέτυχαν 

υπό την απειλή και πάλι των απεργιών.278 Η προεκλογική περίοδος στην οποία ήδη 

βρισκόταν η Αυστρία, γνώριζε τη μεγαλύτερη ως τότε πόλωση και χτυπούσε στη 

σοσιαλδημοκρατική ηγεσία πολλά και ποικίλα «καμπανάκια» για όσα θα ακολουθούσαν. 

 Χαρακτηριστική αποτύπωση της πόλωσης της περιόδου υπήρξε η απόφαση των 

Χριστιανο-κοινωνιστών και των Großdeutschen να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις 

εκλογές του Απριλίου μέσα από μια «λίστα ενότητας» (Einheitsliste). Στην προεκλογική 

του εκστρατεία το SDAP επικέντρωσε τις επιθέσεις του στην αντεργατική πολιτική του 

Ζάιπελ, είχε όμως να αντιμετωπίσει την αντι-κομμουνιστική ρητορεία μιας αντι-

σοσιαλιστικής συμμαχίας.279 Η προπαγάνδα της Einheitsliste καλούσε τα μεσαία 

                                                 
275 U. Kluge,ό.π., σελ. 17-18  
276 Η αντίδραση θα ήταν σε κάθε περίπτωση μεγάλη, σίγουρα όμως έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως τα 
θύματα ήταν ένα μικρό παιδί και ένας ανάπηρος βετεράνος του πολέμου.  
277 Η διατύπωση ανήκει στον H. Mommsen. [βλ. U. Kluge, ό.π., σελ. 30] Ακόμη και το γεγονός εξάλλου 
πως η πρόκληση εκδηλώθηκε σε ένα κρατίδιο – προπύργιο της Σοσιαλδημοκρατίας (και όχι στο Τυρόλο ή 
στο Vorarlberg) είχε τη σημασία του. 
278 P. Willmitzer, ό.π. 
279 Χαρακτηριστικό ήταν το «διάγγελμα» του επισκόπου S. Waitz, που διαβάστηκε με την «ευκαιρία» των 
εκλογών στις καθολικές εκκλησίες της δυτικής Αυστρίας: Έκανε λόγο για μάχη του Χριστιανισμού 
εναντίον της αθεΐας και παραλλήλιζε τον «μπολσεβικισμό» του SDAP με την οθωμανική απειλή του 1683. 
[βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ. 34-35] 
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στρώματα να αποτρέψουν μια «σοσιαλδημοκρατική τρομοκρατία» και έστρεφε με 

έμφαση τα βέλη της εναντίον της «φορολογικής τυραννίας» του Breitner στη Βιέννη.280  

Όπως αποδείχθηκε τελικά, οι επιθέσεις αυτές δεν εξαπολύονταν από θέση ισχύος, 

αλλά περισσότερο στόχευαν στην συγκάλυψη εσωκομματικών προβλημάτων. Οι εκλογές 

δεν πρόσφεραν βέβαια πιθανότητες για νίκη της Σοσιαλδημοκρατίας, επιβεβαίωσαν 

όμως τη δυναμική της και την κρίση των αντίπαλων κομμάτων: Το SDAP αύξησε το 

ποσοστά και των αριθμό των βουλευτών του, ενώ τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα 

βρέθηκαν να εκπροσωπούνται στο Nationalrat με επτά λιγότερους αντιπροσώπους..281 

 Όλα έδειχναν πως η τακτική του Μπάουερ απέδιδε καρπούς και πως η αστική 

προπαγάνδα δεν πετύχαινε να πανικοβάλει ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Τα γεγονότα 

όμως των επόμενων μηνών κάθε άλλο παρά επιβεβαίωσαν τη στρατηγική του «τρίτου 

δρόμου». Το Μάιο η σοσιαλδημοκρατική ηγεσία ήρθε σε συμφωνία με τη νέα 

κυβέρνηση Ζάιπελ για την παράδοση οπλισμού της Schutzbund και πολλοί εργάτες είδαν 

τη συμφωνία αυτή ως προοίμιο της καταστολής του κινήματός τους.282 Η καταστολή θα 

αργούσε βέβαια να έρθει, σύντομα όμως θα δινόταν η αφορμή για το τελικό στάδιο της 

προετοιμασίας της:  

Όταν στις 14 Ιουλίου εκδόθηκε η δικαστική απόφαση που αθώωνε τους 

κατηγορούμενους για τα γεγονότα του Schattendorf, η ηγεσία του SDAP προσπάθησε 

και πάλι να αποφύγει τις προκλήσεις και να καταπραΰνει την οργή των εργατών. Χωρίς 

ωστόσο την ενημέρωσή της, οι εργάτες του διαμερίσματος του Floridsdorf και οι 

σιδηροδρομικοί υπάλληλοι της πρωτεύουσας κατέβηκαν την επομένη σε απεργία και σε 

λίγες ώρες στο κέντρο της Βιέννης βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη μεγάλη εργατική 

διαδήλωση. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία ξεκίνησαν στην περιοχή του 

Κοινοβουλίου, μεταφέρθηκαν όμως γρήγορα μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο και το 

                                                 
280 http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1927   
281 Η ρευστότητα των μικρότερων κομμάτων της αυστριακής δεξιάς προκαλούσε σύγχυση ως προς την 
κοινοβουλευτική δύναμη και των δύο μεγάλων αστικών κομμάτων. Κερδισμένο των εκλογών αναδείχθηκε 
σίγουρα και το αγροτικό Landbund, που αύξησε τους βουλευτές του από 5 σε 9. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
το SDAP ανέβηκε από το 39,6 στο 42,3% και αύξησε τους αντιπροσώπους του από 68 σε 71. Αν κατά το 
εκλογικό του «ναδίρ» το 1920 το αθροιστικό ποσοστό των δεξιών αντιπάλων του είχε φτάσει το 60% 
(έναντι του δικού 35,9%), τώρα πλέον δεν ξεπερνούσε το 55% (Einheitsliste: 48,4%, Landbund: 6,3%). 
Όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν ξεπέρασε αυτή τη φορά ούτε το 0,5%.                                    
[βλ.http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1920 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1923 
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1927 ] 
282 P. Willmitzer, ό.π. 
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κτίριο δεν άργησε να βρεθεί παραδομένο στις φλόγες. Η κομματική ηγεσία προσπάθησε 

να διαπραγμετευθεί με τον Ζάιπελ την παρέμβαση της Schutzbund, εκείνος όμως 

αρνήθηκε και διέταξε την αστυνομία να ανοίξει πυρ. Οι εκκλήσεις πολλών εργατών για 

εξοπλισμό τους από το κόμμα έμειναν χωρίς ανταπόκριση και οι οδομαχίες των 

επόμενων (πολλών) ωρών άφησαν τελικά έναν απολογισμό 90 νεκρών εργατών και 

περισσότερων από 1000 τραυματιών.283   

Η αντίδραση της αιφνιδιασμένης ηγεσίας του SDAP εκδηλώθηκε με την 

προκήρυξη απεργίας από τα Ελεύθερα Συνδικάτα, που όμως δε διήρκεσε περισσότερο 

από τρεις ημέρες284 και γι’ αυτό πρόσφερε το πρώτο ανησυχητικό σημάδι της «μετα-

ιουλιανής» περιόδου. Ο Μπάουερ ήταν φυσικά σε θέση να κατανοήσει τη σημασία των 

γεγονότων της 15ης Ιουλίου και δε δίστασε να τα χαρακτηρίσει ως το πρώτο μετά από 

χρόνια πισωγύρισμα της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας. Καταδίκασε μάλιστα ευθέως 

τη στάση «μερικών εκατοντάδων ή χιλιάδων εργατών», που θέλησαν να μεταφέρουν την 

αντιπαράθεση με τα αστικά κόμματα στο επίπεδο της βίας και έθεσαν έτσι σε κίνδυνο τη 

«νικηφόρα προέλαση» του κόμματος στο πεδίο της δημοκρατικής πολιτικής. Επισήμαινε 

την αποκάλυψη του πραγματικού, φασιστικού προσώπου των αντιπάλων του εργατικού 

κινήματος και τόνιζε πως δεν ήταν προς το συμφέρον των εργατών η καταφυγή των δύο 

στρατοπέδων στη χρήση βίας. Γι’ αυτό και παρέπεμπε στη φράση του Ένγκελς πως κατά 

τρόπο ειρωνικό «εμείς οι επαναστάτες τα καταφέρνουμε πολύ καλύτερα με τα νόμιμα 

μέσα» και σε αυτή του Barrot, που είχε δηλώσει κάποτε για λογαριασμό των «κομμάτων 

της τάξης» πως «η νομιμότητα μας σκοτώνει».285       

 Κι αν η επίμονη προσήλωσή του στο δρόμο της νομιμότητας απαντούσε στην 

αριστερή κριτική των οπαδών της επαναστατικής βίας, ο Μπάουερ ήταν υποχρεωμένος 

να απαντήσει και σε όσους από την άλλη πλευρά απέδιδαν την προϊούσα αντεπανάσταση 

στη μη συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση. Η αστυνομία της Βιέννης είχε δράσει 

ουσιαστικά για πρώτη φορά ως «κατακτητής μιας ξένης πόλης», η απάντησή του όμως 

και προς τις δύο πτέρυγες του κόμματος πρόσφερε επιχειρήματα σε όσους τον 

κατηγορούσαν για μοιρολατρία: Συμφωνούσε πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο πριν από 

                                                 
283 P. Willmitzer, ό.π.  
284 T. Kirk, ό.π., σελ. 30 
285 O. Bauer, “Kritiker links und rechts”  (Der Kampf, Band 20, Jänner-Dezember 1927) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 158 
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επτά χρόνια, θεωρούσε όμως την εξέλιξη αναπόφευκτη στη βάση της ανακτημένης 

αυτοπεποίθησης της αυστριακής αστικής τάξης. Ακόμα κι αν το SDAP συνέχιζε την 

κυβερνητική του συμμετοχή μετά το 1922, δε θα μπορούσε να αποτρέψει το σταδιακό 

έλεγχο του κράτους, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας από τα αστικά κόμματα 

και το μόνο που θα αποκόμιζε θα ήταν η συνευθύνη του. Αντίθετα με τη γερμανική και 

την τσεχοσλοβακική Σοσιαλδημοκρατία, η αυστριακή είχε τουλάχιστον αποφύγει αυτή 

τη συνευθύνη και είχε διατηρηθεί ενωμένη και ισχυρή στα χρόνια της διεθνούς 

επαναστατικής αναδίπλωσης. Γιατί δεν κουραζόταν να επαναλαμβάνει πως αυτό που 

έκανε ανώφελη τόσο την επανασταστική δράση όσο και την κυβερνητική συμμετοχή 

ήταν τελικά η προέλαση του καπιταλισμού και της αντεπανάστασης στο διεθνή 

περίγυρο.286 

Η διαρκής αναφορά του Μπάουερ στις διεθνείς συγκυρίες, όπως αυτή είχε 

διατυπωθεί και στην «υποσημείωση» του Προγράμματος του Λιντς, ενίσχυε φυσικά 

όσους αμφέβαλλαν για την επανασταστικότητα της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας. 

Αυτό όμως στο οποίο σίγουρα δεν είχε άδικο ήταν ο ανασχετικός χαρακτήρας που είχαν 

τα γεγονότα του Ιουλίου στην προσπάθεια ανάκτησης ενός «συγκυβερνητικού» ρόλου.  

Οι εκλογές του Απριλίου είχαν προωθήσει σημαντικά την προσπάθεια αυτή και 

είχαν αυξήσει την επιρροή του SDAP σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ενδεικτικός υπήρξε ο 

συμβιβασμός των δύο μεγάλων κομμάτων στο ζήτημα της εκπαίδευσης, που ήρθε να 

δώσει τέλος στην οξεία κρίση της προηγούμενης χρονιάς. Η κρίση είχε ξεσπάσει μεταξύ 

του υπουργείου Παιδείας και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Βιέννης, όταν ήρθε 

προς συζήτηση η επέκταση της μεταρρύθμισης του Glöckel και εκτός της πρωτεύουσας. 

Η αντίδραση των αστικών κομμάτων υπήρξε μεγάλη και επικεντρώθηκε στην 

αναδιάρθρωση της μέσης εκπαίδευσης και των οδηγών σπουδών. Γι΄ αυτό και ο νόμος 

του 1927 δεν έφερε σημαντικές μετατροπές του «ανθρωπιστικού» προσανατολισμού των 

σπουδών. Θέσπισε όμως την αντικατάσταση του «αστικού» σχολείου από ένα 

Hauptschule, που καταργούσε τις ταξικές διακρίσεις της προπολεμικής περιόδου.287  

Παρόλα αυτά, η διαφαινόμενη ανανέωση της δυναμικής της Σοσιαλδημοκρατίας 

αναχαιτίστηκε μετά τις 15 Ιουλίου, όταν η προπαγάνδα των αντίπαλών της κομμάτων 

                                                 
286 O. Bauer, “Kritiker links und rechts”, ό.π., σελ. 155-156   
287 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=13176  
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τροφοδοτήθηκε από την εικόνα του φλεγόμενου Δικαστικού Μεγάρου και ο 

επαπειλούμενος «κόκκινος τρόμος» έδωσε αφορμή στις Heimwehren να αυξήσουν την 

επιθετικότητά τους. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονταν στο πολιτικό σκηνικό ήταν 

επόμενο να προκαλέσουν συζητήσεις και διαμάχες μέσα στο SDAP όχι μόνο για την 

τακτική των προηγούμενων ετών (σαν αυτές που ήδη αναφέρθηκαν) αλλά και για το τι 

έμελλε γενέσθαι στο εξής. Ο Μπάουερ θεωρούσε πως οι φασίζουσες δυνάμεις δεν 

μπορούσαν να ελπίζουν σε σύμπραξη του κρατικού μηχανισμού και πως η δημοκρατία 

θα ανατρεπόταν από τις αστικές δυνάμεις μόνο αν προσφερόταν πρόσχημα από 

ασυλλόγιστες δράσεις κομμουνιστικού χαρακτήρα.288 Μια τέτοια όμως προσέγγιση 

δύσκολα μπορούσε να βρει ανταπόκριση στους Σοσιαλδημοκράτες των περιφερειακών 

κρατιδίων, που βίωναν από πρώτο χέρι τους εξοπλισμούς και τις προκλήσεις των 

φασιστικών ομάδων.289  

Στο συνέδριο της κόμματος εκείνης της χρονιάς η δεξιά πτέρυγα και οι 

εκπρόσωποι των αγροτικών κρατιδίων τόνισαν την ανάγκη μιας αντι-φασιστικής 

συνεργασίας με τις δημοκρατικές δυνάμεις των αστικών κομμάτων. Ο Μπάουερ δεν 

ήταν βέβαια αντίθετος σε μια συνεννόηση στη βάση της δημοκρατίας, γι’ αυτό και 

διατυμπάνιζε προς όλες τις κατευθύνσεις πως το SDAP δεν επιθυμούσε έναν εμφύλιο 

πόλεμο. Καθώς όμως ο Ρέννερ δεν έμενε σε μια απλή συνεννόηση αλλά προωθούσε την 

επάνοδο σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, ο Μπάουερ έσπευσε να καταδικάσει όσους 

πρότειναν τη συνταγματική θέσπιση μιας διακομματικής  «αναλογικής κυβέρνησης», που 

θα μετέτρεπε την υπό όρους κυβερνητική συμμετοχή σε ένα μόνιμο καθεστώς.290 

Απέδιδε την ενίσχυση των ρεφορμιστικών τάσεων στην ευρύτερη δεξιά στροφή της 

αυστριακής και της διεθνούς πολιτικής και αναλάμβανε ως εκπρόσωπος του μαρξιστικού 

κέντρου να τις καταπολεμήσει: Αν στα χρόνια της επανάστασης το κέντρο έπρεπε να 

                                                 
288 O. Bauer, “Kritiker links und rechts”, ό.π., σελ. 159 
289 Όπως είχε δηλώσει άλλωστε ένας αντιπρόσωπος από κωμόπολη του Salzburg στο κομματικό συνέδριο 
του 1920: «Οι Βιεννέζοι σύντροφοι δεν έχουν ιδέα τι είδους τακτικές τρομοκρατίας χρησιμοποιούνται στις 
επαρχίες» [βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ. 46]. Πόσο μάλλον μετά από επτά χρόνια διαρκούς ενίσχυσης των 
Heimwehren…  
290 Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η αναλογική κυβέρνηση (Proporz-Regierung) προβλεπόταν από το 
σύνταγμα για τις κυβερνήσεις των κρατιδίων. Σε πολλές βέβαια περιπτώσεις κατέληξε να αποτελεί μια 
υποχρέωση που δεν ικανοποιούσε κανένα από τα κόμματα. Στη Βιέννη δεν εφαρμόστηκε ποτέ, στο 
Vorarlberg εγκαταλείφθηκε το 1923 και στο Τυρόλο έπαψε ουσιαστικά να εφαρμόζεται από το 1927. 
Δυσαρέσκεια εκδηλωνόταν επίσης στη Στυρία και στην Καρινθία, ενώ όπου εξακολουθούσε να υπάρχει, 
χρησίμευε απλά στο CSP ως άλλοθι για τις τοπικές πολιτικές του: Το SDAP αποκόμιζε μάλλον μερίδιο 
ευθύνης παρά μερίδιο εξουσίας. [βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ.49-50] 
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αναχαιτίσει την επιρροή του μπολσεβικισμού, η πρόοδος της αντεπανάστασης επέβαλλε 

τώρα την αναχαίτιση των αντίθετων τάσεων.291  

Στις κρίσιμες βέβαια μέρες του Ιουλίου, η ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας είχε 

προτείνει στον Ζάιπελ το σχηματισμό μιας συγκεντρωτικής κυβέρνησης, με σκοπό την 

ειρηνική εκτόνωση της κατάστασης. Η σκαιή ωστόσο άρνηση του πρωθυπουργού είχε 

πιστοποιήσει την αποφασιστικότητα του αστικού συνασπισμού να μην επιτρέψει στο 

SDAP πρόσβαση στην εκτελεστική εξουσία292 και είχε καταδείξει πως το κόμμα 

επανερχόταν σε θέση άμυνας. Η κατάσταση που διαμορφωνόταν κάθε άλλο παρά 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε ο Μπάουερ για έναν κυβερνητικό συνασπισμό: 

Αυτός μπορούσε να προκύψει μόνο σε συνθήκες ισχυρής προόδου της δυναμικής του 

κόμματος 293 και η συνεργασία των τάξεων θα ήταν γόνιμη αλλά και αναγκαία μόνο όταν 

η αστική τάξη δε θα μπορούσε πλέον και η εργατική τάξη δε θα μπορούσε ακόμα να 

ασκήσουν μόνες τους την εξουσία (σύμφωνα και με το σχετικό απόσπασμα του 

Προγράμματος του Λιντς).294  

Ο Μπάουερ δε δίσταζε μάλιστα να προβλέψει πως η εποχή ενός κυβερνητικού 

συνασπισμού δεν ήταν κοντά,295 γι’ αυτό και επισήμαινε την ανάγκη μιας ενεργητικής 

άμυνας, που θα είχε συνείδηση του απώτερου σοσιαλιστικού σκοπού και δε θα 

συμβιβαζόταν με «ένα κομματάκι ισχύος και δικαιωμάτων μέσα στον καπιταλιστικό 

κόσμο».296 Δε συμμεριζόταν όμως τις διακηρύξεις επανασταστικής αποφασιστικότητας 

που προωθούσε η αριστερή πτέρυγα του κόμματος και χαρακτήριζε πραγματικό 

επαναστάτη όποιον εργαζόταν εκπαιδευτικά και οργανωτικά στο δίκτυο της 

Σοσιαλδημοκρατίας για την αποτροπή εξάπλωσης των φασιστικών επιρροών. Γι’ αυτό 

και παρέπεμπε σε μια φράση του Matteotti περί πραγμάτων «που γίνονται αλλά δε 

λέγονται» και έδινε προτεραιότητα στη διατήρηση των θέσεων ισχύος στον Bundesheer 

και στην περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων του SDAP (νεανικών, αθλητικών 

                                                 
291 O. Bauer, “Nach dem Parteitag” (Der Kampf, Band 20, Jänner-Dezember 1927) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 166-169 
292 O. Bauer, “Die Bourgeoisrepublik in Österreich” (Der Kampf, Band 23, Jänner-Dezember 1930) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 250 
293 O. Bauer, “Kapitalherrschaft in der Demokratie” (Der Kampf, Band 21, Jänner-Dezember 1928) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 217-218 
294 O. Bauer, “Kritiker links und rechts”, ό.π., σελ. 160  
295 O. Bauer, “Kapitalherrschaft in der Demokratie”, ό.π., σελ. 218 
296 O. Bauer, “Nach dem Parteitag”, ό.π., σελ. 172 
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κ.ά.).297 Κυρίως επικέντρωνε στην ανάγκη ετοιμότητας του Schutzbund, μέσα από 

πρακτική οργανωτική εργασία και όχι μέσα από επαναστατικούς ρομαντισμούς.298 

Η τοποθέτηση του Μπάουερ σε σχέση με τη Schutzbund δεν ήταν φυσικά τυχαία 

και αποτέλεσε μέρος της έντονης συζήτησης που προκάλεσαν στο εσωτερικό του 

κόμματος τα γεγονότα του Ιουλίου και η επακόλουθη επιθετικότητα των Heimwehren. 

Στη συζήτηση αυτή ο Μπάουερ ταυτιζόταν με τους Deutsch και Eifler στην κατεύθυνση 

της αυστηρής στρατιωτικοποίησης και αποπολιτικοποίησης της Δημοκρατικής Άμυνας, 

εφόσον η απάντηση σε στρατιωτικά οργανωμένες επιθέσεις δεν μπορούσε παρά να 

εκφραστεί με «στρατιωτικά αντίμετρα». Το μοντέλο αυτό των Deutsch και Eifler 

προέβλεπε για τις μάζες των εργατών ένα ρόλο εφεδρικό και υποβοηθητικό (τροφοδοσία, 

παραπλάνηση του εχθρού κλπ.), ενώ η κατοχή και χρήση του οπλισμού ήταν 

αποκλειστική ευθύνη των μελών του  Schutzbund, υποκείμενων σε κάθε περίπτωση στη 

στρατιωτική ιεραρχία και πειθαρχία.299  

Στον αντίποδα αυτής της θέσης είχε ήδη τοποθετηθεί ο Ellenbogen, που είχε 

μιλήσει για κίνδυνο εφησυχασμού της εργατικής τάξης από την παρουσία ενός 

οργανωμένου στρατιωτικού μηχανισμού.300 Ο αντίλογος όμως στην κυρίαρχη άποψη της 

Τεχνικής Επιτροπής του Schutzbund απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα στις αρχές του 

1928, όταν εκφράστηκε από τον Körner, τον άνθρωπο που είχε αναλάβει τη στρατιωτική 

του ηγεσία. Ο Körner δεν έβλεπε καμία πιθανότητα επιτυχίας στην ευθεία αντιπαράθεση 

με τις κρατικές δυνάμεις καταστολής και θεωρούσε ως προσφορότερη καταρχάς μορφή 

αγώνα την παθητική αντίσταση. Η αντίληψή του συνοψιζόταν ουσιαστικά στη φράση: 

«Επιθετικά στο πνεύμα, αμυντικά στην πράξη», γι’ αυτό και καταδίκασε με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο την επιθετικότητα των εργατών στις 15 Ιουλίου. Αντί των 

στρατιωτικά οργανωμένων εργατικών ομάδων προέκρινε τη δράση μεμονωμένων 

σκοπευτών, που άρμοζαν πολύ καλύτερα σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου, και ήθελε τη 

Schutzbund να αποτελεί απλά κομμάτι μιας μαζικής επανασταστικής δράσης. Η 

                                                 
297 Τυπικό δείγμα «επαναστατικής μικρής εργασίας» πρόσφεραν οι Σοσιαλδημοκράτες που 
δραστηριοποιούνταν στη νεολαία του κόμματος. Η Σοσιαλιστική Εργατική Νεολαία (Sozialistische 
Arbeiterjugend – SAJ-) είχε φτάσει το 1923 τα 38.000 μέλη.                                                                      
[βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11656 ] 
298 O. Bauer, “Kritiker links und rechts”, ό.π., σελ. 161 
299 R. Saage, ό.π., σελ. 36-37 
300 U. Kluge, ό.π., σελ. 31 
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εκτίμησή του εξάλλου πως ο αντίπαλος δε βρισκόταν τόσο στις Heimwehren όσο στον 

Bundesheer αποδείχθηκε τελικά σωστή.301 

 Σε κάθε περίπτωση, η κριτική του Körner, όπως και του Ellenbogen, προερχόταν 

από τα δεξιά της κομματικής ηγεσίας: Αν ο Körner κατηγορούσε την ηγεσία του SDAP 

για τη 15η Ιουλίου, δεν ήταν φυσικά επειδή αυτή αποκήρυξε τη συμπεριφορά των 

εργατών, αλλά επειδή δεν ήταν σε θέση να επιβάλει στη Schutzbund την πειθαρχία που 

απαιτούσε η τήρηση της έννομης τάξης. Η δημοκρατική του νομιμοφροσύνη ξεπερνούσε 

αυτή της κομματικής ηγεσίας και υπερθεμάτιζε για την ανάγκη αυτοσυγκράτησης των 

εργατών εναντίον τυχόν προκλήσεων της αστικής διακυβέρνησης. Λίγο αργότερα 

μάλιστα, θα χαρακτήριζε τη γενική απεργία «δίκοπο μαχαίρι» και θα τόνιζε πως αυτή 

στρεφόταν και εναντίον της ίδιας της Σοσιαλδημοκρατίας, εφόσον εφαρμοζόταν και στις 

(περίπου 400 συνολικά) κοινότητες που ελέγχονταν διοικητικά από αυτή.302   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε ωστόσο η θέση του Körner ως προς τη σχέση της 

ανεργίας με την ταξική αυτοσυνειδησία των εργατικών μαζών. Σε ένα κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον που ήταν επόμενο να επηρεάζει την αγωνιστικότητα όσων είχαν 

ακόμα μια απασχόληση, ο Körner έδινε κυρίως έμφαση στο ρόλο των χιλιάδων ανέργων 

που επί χρόνια συντηρούνταν από το κράτος. Θεωρούσε πως αυτοί είχαν πλέον 

αποκτήσει τη νοοτροπία μιας «κρατικοδίαιτης» κοινωνικής ομάδας, που ελάχιστη 

αλληλεγγύη έδειχνε προς την εργατική τάξη. Γι’ αυτό και στεκόταν στην ανάγκη 

ριζοσπαστικοποίησης των ανέργων, χωρίς την οποία ήταν τελικά αδύνατη και η 

επανασταστική δράση της εργατικής τάξης.303   

 

 

Μεταξύ παντοδυναμίας και ήττας  

 

 Η έμφαση που έδωσε ο Körner στη μη επαναστατική διάθεση όσων απολάμβαναν 

τις κοινωνικές κατακτήσεις της Αυστριακής Δημοκρατίας έχει διπλή αναλυτική αξία για 

τη σκιαγράφηση της περιόδου που ακολούθησε τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου 1927. 

Αφενός αναδεικνύει τους συσχετισμούς που διαμόρφωσε η οικονομική κατάσταση της 

                                                 
301 R. Saage, ό.π., σελ. 37-38, 44-45, 52 
302 R. Saage, ό.π., σελ. 45, 50 
303 R. Saage, ό.π., σελ. 51 
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χώρας στα αμέσως επόμενα χρόνια και αφετέρου παραπέμπει (χωρίς φυσικά να ήταν 

επιδίωξη του Körner) στην εικόνα που εμφάνιζε ολοένα και πιο ξεκάθαρα το ίδιο το 

κόμμα και ιδιαίτερα η ηγετική του ομάδα. Αν η ανεργία άρχιζε πλέον να πλήττει τη 

συσπείρωση του αυστριακού εργατικού κινήματος, το κόμμα παγιδευόταν ολοένα και 

περισσότερο μέσα στην ίδια τη δύναμή του.  

 Η ανεργία θα έπαιρνε βέβαια δραματικές διαστάσεις μετά το 1930, ωστόσο μετά 

το 1925 είχαν ήδη χαθεί περίπου 150.000 θέσεις εργασίας στην αυστριακή βιομηχανία. 

Παρά τις διαρροές μελών τους, τα Ελεύθερα Συνδικάτα εξακολουθούσαν να έχουν 

οργανωμένους στις τάξεις τους περισσότερους από 700.000 εργαζόμενους και το 1928 η 

Αυστρία γνώρισε ένα σημαντικό κύμα απεργιών. Ο αριθμός όμως των χαμένων 

εργάσιμων ημερών ήταν ελάχιστος σε σχέση με το απεργιακό κίνημα του 1924 και η 

χρονιά αυτή έμελλε να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαρκώς φθίνουσας πορείας τόσο 

για τις κινητοποιήσεις όσο και για τον αριθμό μελών των σοσιαλδημοκρατικών 

συνδικάτων. 

 Η ίδια κατάσταση αποτυπωνόταν στη συνολική εικόνα της Σοσιαλδημοκρατίας 

και των επιμέρους οργανώσεών της: Η Schutzbund γνώρισε το απόγειο της δύναμής της 

το 1928, όταν και έφτασε τα 80.000 μέλη (κυρίως στη Βιέννη, στη Στυρία, στην Κάτω 

και στην Άνω Αυστρία),304 ενώ η νεολαία του κόμματος κορύφωσε τη δραστηριότητά 

της τον επόμενο χρόνο, όταν και φιλοξένησε στη Βιέννη μια διεθνή συνάντηση με τη 

συμμετοχή 50.000 ατόμων.305 Όσον αφορά την «αριθμητική» ισχύ του ίδιου του SDAP, 

το κόμμα εξακολουθούσε να επιβεβαιώνει την πανευρωπαϊκή του αίγλη και το 1929 

έφτασε αισίως τα 718.056 μέλη, περισσότερο από το 1/10 του συνολικού πληθυσμού της 

Αυστρίας.306 Τα τέλη της δεκαετίας του ’20 δικαίωναν μια οργανωτική προσπάθεια 

πολλών ετών και ο κομματικός μηχανισμός της Σοσιαλδημοκρατίας είχε φτάσει να 

αποτελεί ένα «κράτος εν κράτει» στην Αυστρία. Όπως αποδείχθηκε όμως, η δύναμη αυτή 

                                                 
304 Τη μεγαλύτερη επίδειξη ισχύος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο την πραγματοποίησε η Schutzbund στις 
7/10/1928 με μια πορεία στο Wiener Neustadt της Κάτω Αυστρίας. Στην πορεία συμμετείχαν 16.000 μέλη 
της Δημοκρατικής Άμυνας και συνολικά 35.000 Σοσιαλδημοκράτες. Το γεγονός όμως πως αυτή αποτέλεσε 
απάντηση στην πορεία 14.000 μελών της Heimwehr (για πρώτη φορά) σε ένα ως τότε «κόκκινο 
προπύργιο» δεν ήταν καλό σημάδι για τη Σοσιαλδημοκρατία. [βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ. 69, 
www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11608 ] 
305 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11656  
306 T. Kirk, ό.π., σελ. 32 
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δεν μπορούσε να καλύψει τις αδυναμίες και τις συνεχείς υποχωρήσεις στο καθαυτό 

πολιτικό επίπεδο.  

 Η σημαντικότερη από αυτές τις υποχωρήσεις σημειώθηκε με τη συνταγματική 

αναθεώρηση της 7/12/1929, που αφαίρεσε ουσιαστικά από το SDAP τα σημαντικότερα 

στηρίγματα της πολιτικής του. Η μεταρρύθμιση του συνταγματικού πλαισίου έγινε με το 

πρόσχημα της οικονομικής κρίσης307 και της αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης της 

πολιτικής ζωής. προοριζόταν όμως κυρίως να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια των αστικών 

κομμάτων και της Heimwehr για τις εγγυήσεις που πρόσφερε στη Σοσιαλδημοκρατία το 

σύνταγμα του 1920.  

Όπως ήταν λογικό, στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως η αυτοδιοίκηση της Βιέννης 

και η ανασταλτική δύναμη του Κοινοβουλίου έναντι της εκτελεστικής εξουσίας. Τα 

σχετικά μάλιστα προσχέδια του Σόμπερ, που ήρθαν προς συζήτηση στο Nationalrat στις 

18 Οκτωβρίου, παρέπεμπαν σε μια πολιτειακή οργάνωση φασίζουσας κατεύθυνσης και 

προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του SDAP. Το κόμμα είχε ήδη 

διεξαγάγει συνέδριο στις αρχές του μήνα και ο Μπάουερ είχε αποκλείσει από τη 

συζήτηση κάθε σκέψη για «συντεχνιακό κοινοβούλιο», για θέσπιση κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης ή για αλλαγή του νομικού καθεστώτος της πρωτεύουσας. Οι 

κυβερνητικές προτάσεις όμως ξεπερνούσαν κάθε απαισιόδοξη πρόβλεψη, γι’ αυτό και 

αποδοκιμάστηκαν έντονα από την Arbeiter-Zeitung και προκάλεσαν δριμείες επιθέσεις 

του KPÖ εναντίον του SDAP.308  

Η απάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας ήρθε στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η εθνική 

της συνδιάσκεψη οριοθέτησε την τελική γραμμή άμυνας των διαπραγματεύσεων και 

εξουσιοδότησε ως εκπροσώπους της σε αυτές τους Μπάουερ, Seitz και Dannenberg. Από 

τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο Dannenberg έδωσε τότε το στίγμα της τακτικής 

του και θύμισε σε πολλά τον Μπάουερ της επαναστατικής περιόδου: Το SDAP δε 

φοβόταν την ένοπλη αντιπαράθεση με τους αντιπάλους του, δεν είχε όμως και λόγους να 

υποδαυλίσει έναν εμφύλιο πόλεμο καταστροφικό για την παραγωγική βάση της χώρας. 

Στις απειλές πάντως της Heimwehr για επιβολή της προτεινόμενης αναθεώρησης η 

                                                 
307 Ακόμη και ο Σοσιαλδημοκράτης συνταγματολόγος A. Eisler αιτιολόγησε τη στάση του SDAP στη βάση 
της ανάγκης ανάκαμψης της αυστριακής οικονομίας [βλ. U. Kluge, ό.π., σελ. 25] 
308 J. Zanger, “70 Jahre Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 1929”, Mitteilungen der Alfred Klahr 
Gesellschaft, Nr. 3 & 4/1999 / www.klahrgesellschaft.at/Mitteilungen/Zanger_3_4_99.html  
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συνδιάσκεψη απάντησε με ένα ψήφισμα 15 σημείων, που υπενθύμιζε στους τρεις 

διαπραγματευτές πως το κόμμα δε συζητούσε τις όποιες μεταρρυθμίσεις από τη θέση του 

ήδη ηττημένου.309  

 Οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν πράγματι σκληρές και οι περισσότερες από τις 

κυβερνητικές προτάσεις τροποποιήθηκαν σημαντικά ή και εγκαταλείφθηκαν τελείως: Το 

SDAP έμεινε ανένδοτο στο ζήτημα της λογοκρισίας και της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης και απέτρεψε τον αποχαρακτηρισμό της Βιέννης ως αυτοτελούς κρατιδίου. Η 

συγκρότηση «συντεχνιακού» κοινοβουλίου έμεινε στα χαρτιά, ενώ το ίδιο συνέβη τόσο 

με τη μετατροπή της σύνθεσης του Bundesrat όσο και με την κατάργηση των ορκωτών 

δικαστηρίων.310 Ο Dannenberg ωστόσο παρέκαμψε την υπόδειξη της κομματικής 

συνδιάσκεψης για κατάργηση της πολεμικής διάταξης του 1917 περί έκτακτης ενίσχυσης 

των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων (Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz) και ο 

συγκεκριμένος χειρισμός του αποτύπωσε χαρακτηριστικά τη γενικότερη στάση της 

σοσιαλδημοκρατικής ηγεσίας.  

 Η κυριότερη από τις παραχωρήσεις της προς τα αστικά κόμματα υπήρξε η 

ενίσχυση της θέσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού το νέο συνταγματικό πλαίσιο 

προέβλεπε την απευθείας εκλογή του από το λαό (κάθε έξι χρόνια) και τον περιέβαλλε με 

αρμοδιότητες σαφώς διευρυμένες: Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα βρισκόταν στο 

εξής στα χέρια του (παρά την ανάγκη έγκρισης της κυβέρνησης από το Nationalrat), ενώ 

παράλληλα αποκτούσε το υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διάλυσης του Κοινοβουλίου και 

έκδοσης αναγκαστικών νόμων. Οι φασίζουσες διαμαρτυρίες εναντίον της «δημοκρατίας 

των κομμάτων» έδειχναν να αποδίδουν καρπούς και οι συσχετισμοί μεταξύ νομοθετικής 

και εκτελεστικής εξουσίας μεταβάλλονταν προς όφελος της δεύτερης.311 Και οι 

συσχετισμοί όμως μεταξύ κρατιδίων και ομοσπονδίας θα ευνοούσαν στο εξής το 

κεντρικό κράτος, καθώς τα κρατίδια και οι κοινότητες έχαναν ουσιαστικά τη φορολογική 

                                                 
309 J. Zanger, ό.π.  
310 H κυβερνητική πρόταση μιλούσε για αντικατάσταση του Bundesrat από ένα «συντεχνιακό» 
κοινοβούλιο και ένα Länderrat και ο προτεινόμενος τρόπος συγκρότησής τους (αν και δευτερεύουσας 
σημασίας) υπήρξε επίσης χαρακτηριστικός των διαθέσεων των αστικών κομμάτων. Το σχετικό προσχέδιο 
προέβλεπε πως τα δύο εκατομμύρια και πλέον των κατοίκων της «Κόκκινης Βιέννης» και οι 400.000 
κάτοικοι του συντηρητικού Vorarlberg θα εκπροσωπούνταν σε αυτά με τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων. 
[βλ. J. Zanger, ό.π.] 
311 Χαρακτηριστική υπήρξε η ρύθμιση που τερμάτιζε τις χρονικά απεριόριστες συνεδριάσεις του 
Nationalrat και έθετε χρονοδιαγράμματα στις συζητήσεις των κυβερνητικών νομοσχεδίων. [βλ. J. Zanger, 
ό.π.] 
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και αστυνομική τους αυτονομία.312 Αν το σκέλος της φορολογίας έπληττε άμεσα την 

ισχύ της «Κόκκινης Βιέννης», το σκέλος της αστυνόμευσης επρόκειτο να αφήσει τα 

περιφερειακά προπύργια του SDAP εκτεθειμένα στις επιθέσεις της Heimwehr.  

Η Heimwehr βέβαια δεν μπορούσε να είναι ικανοποιημένη με μια αναθεώρηση 

που απείχε πολύ από τα επίσημα κυβερνητικά προσχέδια και η οποία πανηγυρίστηκε από 

τη Σοσιαλδημοκρατία ως νίκη της δημοκρατίας. O συνταγματικός συμβιβασμός 

προκάλεσε μάλιστα τριβές τόσο στο εσωτερικό της όσο και στις σχέσεις της με τα 

αστικά κόμματα και ιδιαίτερα με τον Σόμπερ. Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε την αφορμή 

για εντονότερο αγώνα των φασιστικών ή φασιζουσών δυνάμεων προς την κατεύθυνση 

ενός αυταρχικού και συντεχνιακού κράτους.313 Σύντομα εξάλλου φάνηκε πως ο δεξιός 

και ο αριστερός εξτρεμισμός δε θα είχαν την ίδια αντιμετώπιση από την εκτελεστική 

εξουσία και τους κατά τόπους αντιπροσώπους της.   

 Χαρακτηριστική υπήρξε η περίπτωση της βιομηχανικής περιοχής του Steyr στην 

Άνω Αυστρία, που αποτελούσε προπύργιο της Σοσιαλδημοκρατίας και της Schutzbund. 

Ενώ η τοπική Heimwehr (συγκροτημένη κυρίως από τις αγροτικές κοινότητες της 

περιοχής) δεν είχε ως τότε διανοηθεί να εμφανιστεί μέσα στην πόλη, το Δεκέμβριο του 

1929 οργάνωσε εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του «κόκκινου» Steyr. Η αντίδραση 

των τοπικών δημοτικών και αστυνομικών αρχών αναχαίτισε για κάποιο διάστημα τη 

συνέχιση της πρόκλησης, το μποϊκοτάζ όμως των μη σοσιαλδημοκρατικών 

καταστημάτων της πόλης προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών τους. Οι 

δημοτικές αρχές είχαν ήδη συμφωνήσει με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη 

μεταβίβαση των αστυνομικών τους αρμοδιοτήτων τον Ιούλιο, οι Χριστιανο-κοινωνιστές 

όμως της πόλης ζητούσαν τώρα την άμεση «ομοσπονδοποίηση» της αστυνομικής 

δύναμης  

Πράγματι, στις 2 Φεβρουαρίου 1930 η προγραμματισμένη πορεία της Heimwehr 

βρέθηκε να προστατεύεται από μονάδες της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η 

σύγκρουσή τους με την τοπική Schutzbund αποτράπηκε με παρέμβαση του 

                                                 
312 U. Kluge, ό.π., σελ. 22-23  
313 Λίγες μέρες μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η ομοσπονδιακή ηγεσία της Heimwehr διακήρυξε πως 
με τη στάση τους στις σχετικές διαπραγματεύσεις «οι Αυστρομαρξιστές επιφορτίστηκαν μια τεράστια 
ενοχή, για την οποία θα πρέπει κάποτε να πληρώσουν». [βλ. L. Lengauer, Die Gemeindeebebe im 
österreichischen Bundesstaat, έκδοση του Wirtschaftsuniversität Wien, 2005, σελ. 14 / www.iir-hp.wu-
wien.ac.at/sre-disc/sre-disc-2005_02.pdf ]  
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Σοσιαλδημοκράτη δημάρχου. Οι συστάσεις μάλιστα της τοπικής ηγεσίας για 

αυτοσυγκράτηση συνεχίστηκαν και στο αμέσως επόμενο διάστημα και προκάλεσαν την 

αποστροφή πολλών μελών της Schutzbund, που μεταπήδησαν στο KPÖ. Στα τέλη 

Αυγούστου η ομοσπονδιακή αστυνομία επέτρεψε νέα πορεία της Heimwehr, απαγόρευσε 

αυτή της Schutzbund και αφαίρεσε και επίσημα από το Steyr τον τίτλο του «κόκκινου 

προπυργίου».314 

 Κι αν η προέλαση των Heimwehren ενισχύθηκε με τη συνταγματική 

μεταρρύθμιση, ταυτόχρονα από την πλευρά της δυσχέρανε και την κοινοβουλευτική 

δράση της Σοσιαλδημοκρατίας. Αυτή τουλάχιστον ήταν η γνώμη του Μπάουερ, που 

απέδωσε τις συνεχείς υποχωρήσεις του SDAP στο Nationalrat στην αρνητική για εκείνο 

μεταβολή των εξωκοινοβουλευτικών συσχετισμών. Ενώ δηλαδή ως τότε ο φόβος 

εξέγερσης των εργατών επέτρεπε στο SDAP να θέτει προσκόμματα στα αντεργατικά 

νομοσχέδια, η φασίζουσα τρομοκρατία και οι οικονομικές συνθήκες επέτρεπαν τώρα στα 

αστικά κόμματα να επικαλούνται μια προβλεπόμενη από τον Κοινοβουλευτικό 

Κανονισμό διάταξη εναντίον της νομοθετικής κωλυσιεργίας. Με την επίκληση άλλωστε 

της επίμαχης «παραγράφου 37» ψηφίστηκε στις 5/4/1930 και ο αντι-τρομοκρατικός 

νόμος, που στόχευε στην αποδυνάμωση των σοσιαλδημοκρατικών συνδικάτων.315 

 Η «τρομοκρατία» εναντίον της οποίας θεσπίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος, 

αφορούσε τον έλεγχο που ασκούσαν τα Ελεύθερα Συνδικάτα σε πολλές βιομηχανίες και 

τα δίκτυα που είχαν συγκροτήσει σε πολλές τοπικές κοινωνίες. Τυπική υπήρξε και πάλι η 

περίπτωση του Steyr, που φιλοξενούσε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες 

της Αυστρίας και ένα από τα χαρακτηριστικότερα δίκτυα της Σοσιαλδημοκρατίας. Η 

δύναμη των δημοτικών αρχών της πόλης ήταν στενά συνδεδεμένη με αυτή του τοπικού 

συνδικάτου, που υπαγόταν στον πανίσχυρο Σύνδεσμο Μεταλλεργατών (MAV)316 της 

χώρας. Τόσο όμως ο κοινοτικός όσο και ο συνδικαλιστικός έλεγχος του SDAP στην 

περιοχή αποδείχθηκαν άμεσα εξαρτημένοι από τα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης 

στη “Steyr-Werke”: Όταν η τοπική ανεργία έπεσε (μάλλον απροσδόκητα) από το 10% 

                                                 
314 C. Jeffery, ό.π., σελ. 119, 121-124 
315 Η παράγραφος 37 του Κανονισμού του Nationalrat επέτρεπε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία να 
θέτει προθεσμία στις επιτροπές συζήτησης των νομοσχεδίων, μετά τη λήξη της οποίας τα νομοσχέδια 
παραπέμπονταν για ψήφιση στην ολομέλεια. Η διάταξη είχε ουσιαστικά παραμείνει αδρανής μέχρι το 
1930. [βλ. O. Bauer, “Die Bourgeoisrepublik in Österreich”, ό.π., σελ. 245-247] 
316 Metallarbeiterverband 



 106

του 1927 στο 5-6% τα δύο επόμενα χρόνια, ο τοπικός MAV έφτασε να «ελέγχει» 6.000 

περίπου θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία (με τον πληθυσμό του Steyr να μην 

ξεπερνά τις 20.000) και να προσελκύει ακόμη και Χριστιανο-κοινωνιστές, που απλά 

ενδιαφέρονταν να βρουν μια απασχόληση.317  

 Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1929 με την κατάρρευση του 

πιστωτικού οργανισμού BCA,318 που ήταν και ο βασικός χρηματοδότης της “Steyr-

Werke”. Η (υπό κρατική πίεση) εξαγορά της BCA από τον όμιλο Rothschild δεν έφερε 

προβλήματα μόνο στους νέους ιδιοκτήτες του αλλά και στους εργαζόμενους της “Steyr-

Werke”, που είχε διακόψει τελείως την παραγωγή της ήδη από τον Αύγουστο. Τον Ιούνιο 

του 1930 το νέο διοικητικό συμβούλιο απαίτησε μείωση των μισθών και περικοπή των 

δικαιωμάτων του Εργατικού Συμβουλίου και συνάντησε βέβαια την άρνηση του 

συνδικάτου. Καθώς όμως η ανεργία γινόταν ανυπόφορη και ο MAV δεν μπορούσε πλέον 

να προσφέρει εργασία, το συνδικάτο έχανε την επιρροή του και μαζί ένα μεγάλο αριθμό 

(ιδιαίτερα των ευκαιριακών) μελών του. Ο αντι-τρομοκρατικός νόμος είχε δώσει 

άλλωστε τo «δικαίωμα» στους εργάτες να μην οργανώνονται και να μην πληρώνουν 

συνδρομή σε κάποιο συγκεκριμένο (δηλαδή σοσιαλδημοκρατικό) συνδικάτο. Τον Ιούλιο 

οι εργαζόμενοι αποδέχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία τους όρους του νέου Δ.Σ. και 

έθεσαν και επίσημα τον τοπικό MAV στο περιθώριο.319  

 Σημαντική υπήρξε μάλιστα η παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση της 

κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του MAV, που αποδέχθηκε επίσης τους όρους της 

διοίκησης Rothschild και ήρθε σε σύγκρουση με το τοπικό συνδικάτο στο συνέδριο του 

Σεπτεμβρίου. Η τακτική της αποσκοπούσε ουσιαστικά στην ίδια τη διατήρηση της 

όποιας επιρροής μέσα στη “Steyr-Werke”, εφόσον κάποια από τα δικαιώματα που ήθελε 

να υπερασπιστεί ο τοπικός MAV είχαν καταστεί πλέον παράνομα. Η σκληρή στάση του 

συνδικάτου στην Άνω Στυρία είχε ήδη οδηγήσει στη μη αναγνώρισή του από τη 

διοίκηση της “Alpinen Montangesellschaft” και στην αντικατάστασή του από την 

«Ανεξάρτητη» Ένωση της Heimwehr. H Επιτροπή δεν ήθελε να επαναληφθεί το ίδιο στο 

                                                 
317 C. Jeffery, ό.π., σελ. 74, 114-115, 117-118 
318 Boden-Creditanstalt 
319 C. Jeffery, ό.π., σελ. 78, 99-100, 102 
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Steyr: Η νέα διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας μπορούσε άνετα να επικαλεστεί τον 

αντι-τρομοκρατικό νόμο και να αποσύρει την αναγνώρισή της.320  

 Ο στόχος της Εκτελεστικής Επιτροπής επιτεύχθηκε πράγματι και ο MAV 

μπόρεσε να διατηρήσει μέχρι το 1934 μια αρκετά κλειστή και συγκροτημένη οργάνωση 

στη “Steyr-Werke”. Οι εργαζόμενοι όμως που θα συγκέντρωνε στις τάξεις του δε θα 

ξεπερνούσαν πια τις 2.000 και η παρακμή του συνδικάτου ήταν ευθέως ανάλογη με την 

ευρύτερη αναδίπλωση της Σοσιαλδημοκρατίας στην περιοχή. Αν το Σεπτέμβριο του 

1929 είχαν παρακολουθήσει την ομιλία του Ellenbogen 2.000 κάτοικοι του Steyr, η 

ομιλία του ίδιου του Μπάουερ δέκα μήνες αργότερα δεν προσέλκυσε περισσότερους από 

900.321 Και το κάποτε «κόκκινο» Steyr δεν ήταν το μοναδικό χαμένο προπύργιο για 

λογαριασμό του SDAP: Στα τέλη του 1930 όλες οι ελεγχόμενες από αυτό κοινότητες των 

κρατιδίων (πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά) είχαν ουσιαστικά πάψει να αποτελούν το 

«ασφαλές καταφύγιο» ανάπτυξης μιας σοσιαλδημοκρατικής ταυτότητας.322  

 Η παρακμή τελικά των περιφερειακών προπυργίων της Σοσιαλδημοκρατίας, όπως 

σκιαγραφήθηκε στο παράδειγμα του Steyr, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πλέγμα 

που σηματοδότησε την πλήρη αποκατάσταση της αστικής κυριαρχίας στην Αυστριακή 

Δημοκρατία (όπως και ο Μπάουερ παραδεχόταν πλέον το 1930).323 Η οικονομική 

κατάσταση της χώρας, η σχεδόν ανεξέλεγκτη δράση του δεξιού εξτρεμισμού και οι 

υποχωρήσεις του ίδιου του SDAP μέσα στο Nationalrat βρέθηκαν σε μία σχέση 

αλληλεπίδρασης, που μείωσε σε σημαντικό βαθμό την αξία όσων είχε κατακτήσει η 

Σοσιαλδημοκρατία τα προηγούμενα δώδεκα χρόνια. Τα συνδικάτα, η Schutzbund και η 

τοπική αυτοδιοίκηση δεν παρείχαν πια σε αυτή τις εγγυήσεις του παρελθόντος και το 

κόμμα έμπαινε στη δεκαετία του ’30 σαφώς αποδυναμωμένο. Μία από τις τελευταίες 

                                                 
320 Δεν είναι βέβαια τυχαίο πως η Heimwehr απέσπασε εκείνη τη χρονιά για πρώτη (και τελευταία) φορά 
ένα ποσοστό 5% στις εκλογές για το Εργατικό Συμβούλιο της αυτοκινητοβιομηχανίας. [βλ. C. Jeffery, ό.π., 
σελ. 31, 101-102]  
321 C. Jeffery, ό.π., σελ. 120 
322 C. Jeffery, ό.π., σελ. 79  Τα προπύργια του SDAP εκτός της Βιέννης δεν ήταν απλά νησίδες εκλογικής 
υπεροχής του κόμματος (με ποσοστά συχνά υπερδιπλάσια αυτών της γύρω περιοχής). Στην 
πραγματικότητα αποτελούσαν για τους Σοσιαλδημοκράτες κατοίκους τους ασφαλείς «προστατευτικές 
κοινότητες» (Schutzgemeinschaften) και τους πρόσφεραν μια κοινωνική ταυτότητα, που αποτυπωνόταν 
ακόμα και στη χωροταξία, την αρχιτεκτονική και την καταναλωτική συμπεριφορά. [βλ. C. Jeffery, ό.π., 
σελ. 61-63, 67-68]    
323 O. Bauer, “Die Bourgeoisrepublik in Österreich”, ό.π., σελ. 247 
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ευκαιρίες του για να αντιμετωπίσει τις παλιές αλλά και τις νέες προκλήσεις ήταν οι 

εκλογές του Νοεμβρίου του 1930.  
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Ο «κατευνασμός» του αυστροφασισμού και οι συνέπειές του 
 

Από τις εκλογές του 1930 στον Ντόλφους  

 

 Το SDAP δεν ήταν το μοναδικό αυστριακό κόμμα που αντιμετώπιζε δυσκολίες 

στα τέλη της δεκαετίας του ’20: Η άνοδος του δεξιού εξτρεμισμού και η οικονομική 

δυσπραγία της χώρας (πριν ακόμα η Αυστρία γνωρίσει τις συνέπειες της Μεγάλης 

Ύφεσης) είχαν φέρει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό των μεγάλων αστικών κομμάτων 

όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Ζάιπελ είχε ήδη 

παραιτηθεί στα μέσα του 1929 και ο Σόμπερ είχε αναλάβει καγκελάριος το Σεπτέμβριο, 

χάρη και στην εμπιστοσύνη που του έδειχνε η Heimwehr μετά τα γεγονότα του 1927. 

Ακολούθησε όμως η κατάρρευση της BCA και η μεταρρύθμιση του συνταγματικού 

πλαισίου, που απογοήτευσε τη Heimwehr και οδήγησε σε κρίση τις σχέσεις της με τον 

πρωθυπουργό.  Η ένταση μεταξύ του ηγέτη του GDVP και των Χριστιανο-κοινωνιστών 

αποτυπώθηκε στην αντιπαράθεσή του με τον υπουργό Στρατιωτικών Karl Vaugoin, ο 

οποίος και τελικά τον διαδέχθηκε, όταν το κόμμα του απέσυρε τη στήριξή του προς τον 

Σόμπερ το Σεπτέμβριο του 1930.324   

 Ενδεικτικός του προσανατολισμού της κυβέρνησης Vaugoin υπήρξε ο διορισμός 

ως υπουργού Εσωτερικών του Ernst Starhemberg, ηγέτη της Heimwehr στην Άνω 

Αυστρία και πρωτεργάτη της «άλωσης του κόκκινου Steyr».325 Κατά την προεκλογική 

περίοδο ο Starhemberg έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα του με έρευνες σε οπλοστάσια της 

Schutzbund σε όλη την Αυστρία, προορισμένες να προκαλέσουν τη βίαιη αντίδρασή της. 

Η σοσιαλδημοκρατική ηγεσία συνέστησε όμως και πάλι αυτοσυγκράτηση και κάλεσε 

τους Αυστριακούς να δώσουν την απάντησή τους μέσω των εκλογών.326  

                                                 
324 Ο Karl Vaugoin υπήρξε υπουργός Στρατιωτικών για 11 ολόκληρα χρόνια (1922-1933). Το Μάιο του 
1930 διαδέχθηκε τον Ζάιπελ στην προεδρία του Χριστιανο-κοινωνικού κόμματος.                     
325 Ο ίδιος μιλούσε τον Αύγουστο του 1930 για την «καταστροφή του τελευταίου προπυργίου της 
μαρξιστικής τρομοκρατίας». [βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ. 33] Η είσοδός του στην κυβέρνηση ήταν και το 
πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση του «Όρκου του Korneuburg», που είχαν δώσει οι Heimwehren κατά την 
παν-αυστριακή τους συγκέντρωση στις 18 Μαΐου. Με επικεφαλής τον Starhemberg, στοχοθέτησαν 
ξεκάθαρα την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα συντεχνιακό κράτος 
προς όφελος της «κοινότητας του γερμανικού λαού». Ο όρκος παρέπεμπε τόσο στο φασισμό όσο και στον 
εθνικοσοσιαλισμό, αντανακλώντας τις διαφορετικές τάσεις που εμφανίζονταν μεταξύ των ηγετών της 
Heimwehr. [βλ. P. Willmitzer, ό.π.] 
326 C. Jeffery, ό.π., σελ. 179-180 
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Γιατί αν οι εκλογικές αναμετρήσεις της προηγούμενης δεκαετίας είχαν ως 

χαρακτηριστικό μια ολοένα και αυξανόμενη πόλωση (από τους χαμηλούς σχετικά τόνους 

του 1920 ως τον αντι-κομμουνισμό της Einheitsliste το 1927), η ένταση που χαρακτήρισε 

τις εκλογές του 1930 δεν είχε προηγούμενο και δεν αφορούσε πλέον μόνο την 

αντιπαλότητα μεταξύ του SDAP και των αστικών κομμάτων.  Στο βαθμό που η εκλογική 

συνεργασία των τελευταίων είχε προσελκύσει το 1927 και εθνικο-σοσιαλιστικά στοιχεία, 

κάτι τέτοιο ήταν τώρα αδύνατο. Η άνοδος του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία327 είχε 

ενισχύσει τη δυναμική του NSDAP και στην Αυστρία328 και η επανάκαμψη της 

προοπτικής της Anschluß είχε δώσει ουσιαστικά τέλος στην ετερόκλητη αντι-

σοσιαλιστική συμμαχία των προηγούμενων ετών.  

Καθώς μάλιστα η Heimwehr αποφάσισε να κατεβεί για πρώτη φορά αυτόνομη 

στην εκλογική αυτή αναμέτρηση, καθένα από τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα βρέθηκε 

να αντιμετωπίζει σοβαρό «ενδο-παραταξιακό» ανταγωνισμό. Ο Σόμπερ απάντησε στο 

ναζιστικό ανταγωνισμό329 συνάπτοντας συμμαχία με την αγροτική Landbund, που 

διάκειτο ευνοϊκά προς την Anschluß, ενώ ο Ζάιπελ προχώρησε σε συμμαχία με τη 

Heimwehr στη Βιέννη και στην Κάτω Αυστρία. Στα υπόλοιπα κρατίδια οι Heimwehren 

έθεσαν υποψηφιότητα μέσα από το Heimatblock του Starhemberg.  

Όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, η προεκλογική αντιπαράθεση υπήρξε κυρίως 

υπόθεση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και επικεντρώθηκε στα οικονομικά και στα 

εκπαιδευτικά ζητήματα: Το SDAP στάθηκε εύλογα στην αδυναμία των αντιπάλων τους 

να αντιμετωπίσουν την ανεργία και προώθησε τη σχετική θέσπιση ενός γενικού 

επιδόματος. Ιδιαίτερα όμως προώθησε την ενίσχυση του ενοικιοστασίου, που βρισκόταν 

στο στόχαστρο των αστικών κομμάτων, και απάντησε στη φανερή πλέον απειλή του 

εμφυλίου πολέμου προτείνοντας ένα γενικό αφοπλισμό. Οι Χριστιανο-κοινωνιστές από 

                                                 
327 Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1930 το NSDAP του Χίτλερ αναδείχθηκε σε δεύτερο κόμμα στη 
Γερμανία: Απέσπασε ποσοστό 18,3% και 107 έδρες στο Reichstag. 
328 Το αυστριακό NSDAP είχε αναγνωριστεί από τον Χίτλερ το 1926 και είχε ουσιαστικά αντικαταστήσει 
το προηγούμενο DNSAP. Η αλλαγή σηματοδοτούσε και μια μετατόπιση στην προέλευση της ηγεσίας των 
Αυστριακών ναζιστών, καθώς τη θέση παλιών «εθνικών» συνδικαλιστών πήραν εκπρόσωποι της «μεσαίας 
τάξης» (Mittelstand). Αυτοί κλήθηκαν κυρίως να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια δημοσίων υπαλλήλων που 
είχαν χάσει την εργασία τους στη βάση του προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας. [βλ. T. Kirk, 
ό.π., σελ. 26, 29] 
329 Παρά το φιλελεύθερο γενικά προσανατολισμό και την αστική κοινωνική βάση του κόμματος, οι 
οργανώσεις του GDVP στην περιφέρεια ανέπτυσσαν ένα προφίλ πλησιέστερο στη λαϊκή παράδοση της 
αυστριακής υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν τυχαία και η χρησιμοποίηση ναζιστικών συμβόλων όπως 
η σβάστικα. [βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 26] 
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την άλλη πλευρά, ήταν αδύνατο να αφήσουν έξω από την προπαγάνδα τους τα γεγονότα 

του Ιουλίου του 1927, έδωσαν όμως μεγάλη έμφαση και στον αντι-κληρικαλιστικό 

χαρακτήρα της μεταρρύθμισης του Glöckel.330 Όσον αφορά τις αναφορές τους εναντίον 

της «Κόκκινης Βιέννης», δεν έλειψαν, σίγουρα όμως υπολείπονταν των αντισημιτικών 

επιθέσων του Starhemberg:331 Κανείς από τους εβραϊκής καταγωγής πρωτεργάτες της 

δεν είχε τη συμπάθεια του ηγέτη του Heimatblok, οι επιθέσεις του όμως αφορούσαν 

κυρίως τον Breitner, του οποίου και ζητούσε την «κεφαλή επί πίνακι».332  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι εκλογές αποτέλεσαν μια μεγάλη απογοήτευση για 

τον Ζάιπελ και επιβεβαίωσαν τη σταθερότητα της Σοσιαλδημοκρατίας: Παρότι έχασε μία 

ποσοστιαία μονάδα, το SDAP ήταν και πάλι μετά από 10 χρόνια το ισχυρότερο κόμμα 

στο νέο Nationalrat. Και εφόσον ο Ζάιπελ δεν μπορούσε ούτε καν να πλησιάσει την 

απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία με τη σύμπραξη του Heimatblock, τα δύο μεγάλα 

αστικά κόμματα βρέθηκαν και πάλι μπροστά στη μάλλον ανεπιθύμητη προοπτική μιας 

συνεργασίας.333  

Καγκελάριος ανέλαβε τελικά ο δημοκράτης Χριστιανο-κοινωνιστής Otto Ender, 

με τον Σόμπερ ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών: Οι δυο τους 

επιφορτίστηκαν ουσιαστικά σε πρώτη φάση την αντιμετώπιση της Μεγάλης Ύφεσης, 

όταν αυτή άρχιζε πλέον να χτυπά και την πόρτα της Αυστρίας. Γι’ αυτό και σύντομα 

βρέθηκαν να υλοποιούν μια πολιτική που είχε ήδη προδιαγραφεί από τα προηγούμενα 

χρόνια και για την οποία μπορούσαν να υπολογίζουν στη σιωπηρή (τουλάχιστον) 

συναίνεση και της ηγεσίας του SDAP: Αυτή δεν ήταν άλλη από την προσέγγιση με τη 

Γερμανία, που ο Σόμπερ προετοίμαζε από την εποχή ακόμα της παραίτησης Ζάιπελ.334 

                                                 
330 www.de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1930                            
331 Με αφορμή την εκλογική άνοδο των Αυστριακών ναζί τα επόμενα χρόνια, ο Μπάουερ υπογράμμισε ως 
βασική αιτία της υποχώρησης των Χριστιανο-κοινωνιστών την εξασθένηση της αντισημιτικής τους 
ρητορείας. Ήταν μια αναμενόμενη συνέπεια της ολοένα και μεγαλύτερης ταύτισής τους με το μεγάλο 
(εβραϊκό) κεφάλαιο της Αυστρίας. [βλ. O. Bauer, “Der 24. April” (Der Kampf, Band 25, Jänner-Dezember 
1932) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 297] 
332 www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12014 
333 Το SDAP απέσπασε ποσοστό 41,1% και 72 έδρες, ενώ το “National Wirtschaftsbock” του Σόμπερ 
έφτασε στο 11,6% και στις 19 έδρες. Οι Χριστιανο-κοινωνιστές «κατρακύλησαν» στο 35,7% και στις 66 
έδρες, ενώ το Heimatblock απέσπασε 6,5% και 8 έδρες. Όσον αφορά το NSDAP, έφτασε στο 3%, χωρίς 
όμως να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.  
[βλ. www.de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_1930 ] 
 334 Στο πλαίσιο αυτό εντασσόταν άλλωστε και η ενίσχυση των προεδρικών αρμοδιοτήτων με τη 
συνταγματική μεταρρύθμιση του 1929, που έφερνε την Αυστρία κοντά στο πολιτειακό πρότυπο της 
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 Ο Μπάουερ δεν μπορούσε βέβαια να είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική 

μιας Anschluß στη Γερμανία του Brüning, παρά τη θέση που είχε εκφράσει το 1919 προς 

όσους εργάτες απωθούνταν από τη Γερμανία του Noske. Μπορεί τότε να μιλούσε για μια 

ανάγκη που ήταν υπεράνω των συσχετισμών της στιγμής, το 1927 όμως επισήμαινε το 

διαφορετικό χαρακτήρα που έδινε στην προσέγγιση με τη Γερμανία η πρωτοβουλία 

πλέον (μιας μερίδας) της αστικής τάξης. Παρόλα αυτά τόνιζε πως οι εργάτες δεν έπρεπε 

να αποθαρρύνονται από την απώλεια της δικής τους πρωτοβουλίας, γιατί πολύ απλά η 

Anschluß δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ενάντια στη βούληση της φασιστικής 

Ιταλίας, της αστικής Γαλλίας και της εξαρτημένης από αυτή «μικρής Αντάντ». 

Μπορούσε να συμβεί μόνο στα πλαίσια μιας ευρείας κοινωνικής επανάστασης (ίσως και 

μετά από πόλεμο), γι’ αυτό και το αυστριακό προλεταριάτο έπρεπε να εμβαθύνει τους 

διεθνείς δεσμούς του, ιδιαίτερα με τους Γάλλους και με τους Ιταλούς εργάτες.335  

 Η αναφορά του για μια ακόμα φορά στις διεθνείς συνθήκες είχε γίνει το 1927 με 

αφορμή την επιμονή του Kunschak για κατάργηση του ενοικιοστασίου κατά το πρότυπο 

της Γερμανίας. Ο Μπάουερ τόνιζε τότε πως η αυστριακή μεγαλοαστική τάξη ελκυόταν 

από την ευνοϊκότερη θέση που είχε η αντίστοιχη γερμανική έναντι των εργατών, 

διαφωνούσε όμως κάθετα με τη δικαιϊκή εξομοίωση που πρόβαλλε ο Kunschak ως 

προϋπόθεση για την προοπτική της Anschluß. Παρέπεμπε μάλιστα στις συμφωνίες του 

ίδιου με τον Rantzau το 1919, που εξασφάλιζαν ιδιαίτερη μεταχείριση στους Καθολικούς 

της Αυστρίας, και μιλούσε για την επιδίωξη της Anschluß ως υπόθεση ανώτερη των 

εκάστοτε ταξικών ή κομματικών συμφερόντων. Ως πρώτο βήμα προς αυτή έβλεπε  όχι τη 

δικαιϊκή εξομοίωση (που δεν ίσχυε άλλωστε ούτε για τα γερμανικά κρατίδια το 1871), 

αλλά την κατάργηση όσων δασμολογικών περιορισμών μπορούσαν στην παρούσα φάση 

να καταργηθούν.336  

 Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν πράγματι και οι διαπραγματεύσεις του Σόμπερ 

με τους Brüning και Curtius, που διεξήχθησαν χωρίς τον έλεγχο του Nationalrat και σε 

βάρος των συμφερόντων μέρους της αυστριακής βιομηχανίας. Στις 17 Μαρτίου 

ανακοινώθηκε το σχέδιο για μια τελωνειακή ένωση και ακολούθησε μια προσπάθεια να 
                                                                                                                                                 
Βαϊμάρης. [βλ. H. Mommsen, The Rise and Fall of Weimar Democracy, University of North Carolina 
Press, 1996, σελ. 383-384]  
335 O. Bauer, “Wandlungen und Probleme der Anschlußpolitik” (Der Kampf, Band 20, Jänner 1927-
Dezember 1927) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 145-148 
336 O. Bauer, “Wandlungen und Probleme der Anschlußpolitik”, ό.π., σελ. 140-144 
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πειστούν οι δυτικές Δυνάμεις πως αυτό δεν παραβίαζε τις μεταπολεμικές συνθήκες. Ο 

Μπάουερ ωστόσο επιβεβαιώθηκε για τη βαρύτητα της γαλλικής αντίθεσης σε ένα τέτοιο 

σχέδιο και ο Curtius δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την αμφιταλάντευση της Αγγλίας. 

Ο Σόμπερ υποχρεώθηκε από τη γαλλική διπλωματία να αποδεχθεί το διαιτητικό ρόλο του 

Διεθνούς Δικαστηρίου και αυτό αποφάνθηκε το Σεπτέμβριο (με οριακή βέβαια 

πλειοψηφία) πως το σχέδιο παραβίαζε πράγματι τη σύμβαση της Γενεύης.337  

Όποια κι αν ήταν όμως η ετυμηγορία της Χάγης, η ιδέα της τελωνειακής ένωσης 

είχε ουσιαστικά ήδη χρεωκοπήσει μαζί με την πτώχευση της τράπεζας που άμεσα ή 

έμμεσα ήλεγχε περισσότερο από τα 2/3 της αυστριακής βιομηχανίας: Η εξαγορά της 

BCA είχε φέρει αξεπέραστα, όπως αποδείχθηκε, προβλήματα στην Österreichische 

Creditanstalt του Οίκου Rothschild και το Μάιο του 1931 έφτασε πλέον η ώρα και της 

δικής της κατάρρευσης. Το γεγονός είχε σοβαρές επιπτώσεις και στη γερμανική 

οικονομία, κυρίως όμως υποχρέωσε τις εθνικές τράπεζες της Αγγλίας και της Γαλλίας να 

«διαγωνιστούν» για τη σωτηρία του αυστριακού τραπεζικού συστήματος. Καθώς λοιπόν 

οι ξένοι κεφαλαιούχοι απέσυραν μαζικά τα κεφάλαιά τους από την παραπαίουσα 

αυστριακή οικονομία, η Βιέννη βρέθηκε να επανέρχεται στην εξωτερική πολιτική της 

προηγούμενης δεκαετίας.338  

Με τη στροφή αυτή δρομολογήθηκε και το οριστικό τέλος στη συνεργασία των 

δύο μεγάλων αστικών κομμάτων: Τον Ιούνιο ο Ender παραιτήθηκε και στη θέση του 

ανέλαβε τελικά ο Karl Buresch, που λίγους μήνες αργότερα τήρησε τα δημοκρατικά 

προσχήματα καταστέλλοντας πραξικόπημα της Heimwehr στη Στυρία.339 Ο Σόμπερ 

διατήρησε αρχικά τις ως τότε αρμοδιότητές του, ο Buresch όμως δεσμεύθηκε να 

εγκαταλείψει την οικονομική προσέγγιση με τη Γερμανία. Η διαρκώς αυξανόμενη 

ένταση μεταξύ των δύο κυβερνητικών πόλων οδήγησε σύντομα στην «έξοδο» των 

                                                 
337 Η γερμανική πλευρά πρόβαλλε το επιχείρημα πως σκόπευε να συνάψει ανάλογες συμφωνίες και με την 
Ουγγαρία και με τα βαλκανικά κράτη, οπότε δεν ετίθετο θέμα παραβίασης της αυστριακής ανεξαρτησίας. 
Καθώς όμως τα σχέδια αυτά έπληταν ξεκάθαρα τα γαλλικά συμφέροντα στην Ανατολική Ευρώπη, δεν 
μπορούσε παρά να αναμένεται η σφοδρή αντίδραση του Παρισιού. [βλ. H. Mommsen, ό.π., σελ. 383-385] 
338 H. Mommsen, ό.π., σελ. 385-386 
339 Το πραξικόπημα οργανώθηκε από τον Walter Pfrimer, ηγέτη της Heimwehr στη Στυρία και εκπρόσωπο 
της φιλο-γερμανικής της πτέρυγας. Ο Pfrimer αυτοανακηρύχθηκε ‘Staatsführer” ολόκληρης της Αυστρίας, 
δε βρήκε όμως σοβαρούς υποστηρικτές ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην ομοσπονδιακή Heimwehr. Η 
αποτυχία του οφειλόταν πιθανότατα και στην αντιπαλότητά του με τον Starhemberg, που τον είχε 
διαδεχθεί σε επίπεδο εθνικής ηγεσίας το Μάιο του 1931.  
[βλ.www.aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.p/p369631.htm, 
www.aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.p/p371165.htm ]                   
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Großdeutschen και η νέα κυβέρνηση που συγκρότησε ο Buresch στα τέλη Ιανουαρίου 

1932 στηριζόταν πλέον στην κοινοβουλευτική μειοψηφία του CSP και της Landbund.  

Η χαριστική βολή δόθηκε τον Απρίλιο με την άνοδο των ναζιστών στις εκλογές 

των κρατιδίων: Στη Βιέννη, στην Κάτω Αυστρία και στο Σάλτσμπουργκ το NSDAP 

έφτασε σε ποσοστά 10-15% και περιθωριοποίησε τόσο το GDVP όσο και τη Landbund. 

Η υποχώρηση μάλιστα των Χριστιανο-κοινωνιστών στα Landtage (και της Άνω 

Αυστρίας από τον προηγούμενο χρόνο) σήμανε για το CSP την απώλεια της πλειοψηφίας 

του και στο Bundesrat.340 Στις συνθήκες αυτές προέκυψε η παραίτηση του Buresch και 

διαμορφώθηκε η συμμαχία που άνοιξε το δρόμο για την επιβολή του αυστροφασισμού: 

Tην κυβέρνηση που συγκρότησε το Μάιο ο Εngelbert Dollfuß ανέλαβαν να στηρίξουν 

στο Nationalrat οι αντιπρόσωποι του CSP, τoυ Heimatblock και της Landbund, που 

αποσπάστηκε και επίσημα από το κοινοβουλευτικό μπλοκ του Σόμπερ.341 Οι 

Großdeutschen πέρασαν οριστικά (μετά από πολλά χρόνια) στην αντιπολίτευση, η οποία 

υπολειπόταν τώρα της κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά μία μόνο ψήφο (82 έναντι 83).  

 

 

Οι ευθύνες της Σοσιαλδημοκρατίας  

   

 Όταν στα μέσα του 1930 ο Μπάουερ διαπίστωνε την πλήρη πλέον παλινόρθωση 

της αστικής κυριαρχίας, διέβλεπε παράλληλα (δεν ήταν άλλωστε και ιδιαίτερα δύσκολο) 

τη διάσπαση της αντι-σοσιαλιστικής συμμαχίας του 1927. Επισήμαινε την επιρροή της 

αστικής προπαγάνδας, που είχε οδηγήσει τα μικροαστικά στρώματα να ψηφίζουν ενάντια 

στα ίδια τα συμφέροντά τους, και θεωρούσε καθήκον του SDAP να προσελκύσει μέρος 

τουλάχιστον της Mittelstand στις τάξεις του. Γιατί προειδοποιούσε πως τυχόν συνέχιση 

της αστικής «μονο-κυριαρχίας» (Alleinherschaft) θα εξαφάνιζε σταδιακά τη δυνατότητα 

του προλεταριάτου να προβάλει αντίσταση και θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μια (λίγο-

πολύ) αναίμακτη φασιστική εκτροπή (κατά το πρότυπο της Ιταλίας). Η οικονομική 

καταστροφή που συνεπαγόταν ο εμφύλιος πόλεμος ήταν άλλωστε κατ’ αυτόν και ο λόγος 

                                                 
340 T. Kirk, ό.π., σελ. 36  
341 Όπως έδειξε η στάση της Landbund, η ναζιστική εκλογική απειλή βάρυνε περισσότερο από τον 
παραδοσιακά φιλογερμανικό προσανατολισμό της.   
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που είχε ως τότε αποτρέψει τόσο την κομμουνιστική (το 1919) όσο και τη φασιστική (το 

1929) βίαιη κατάληψη της εξουσίας.  

 Με την ανάλυση αυτή ο ηγέτης του SDAP δικαιολογούσε στην πραγματικότητα 

τη στάση που είχε τηρήσει το κόμμα στη συνταγματική κρίση της προηγούμενης χρονιάς 

και διακήρυττε με τη μεγαλύτερη σαφήνεια την προσήλωση της Σοσιαλδημοκρατίας 

στον κοινοβουλευτισμό. Γι’ αυτό και έθετε ως στόχο των προσεχών τότε εκλογών την 

ενίσχυσή της μέσα στο Nationalrat, που θα υποχρέωνε την αστική τάξη σε έναν 

κυβερνητικό συνασπισμό και θα έδινε στο κόμμα τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τη 

αστική δημοκρατία από τη φασιστική (ή και μοναρχική ακόμα) απειλή. Όπως ξεκαθάριζε 

άλλωστε, «ένα τέτοιο μοίρασμα της κρατικής εξουσίας δεν μπορούσε πλέον να 

καταργήσει τον αστικό χαρακτήρα της Δημοκρατίας», προϊόν της εξέλιξης της 

τελευταίας δεκαετίας.342   

 Ανεξάρτητα από τις ευθύνες που του καταλόγιζε η εσωκομματική αντιπολίτευση 

για την εξέλιξη αυτή, η θέση του Μπάουερ χαρακτηριζόταν αν μη τι άλλο από ρεαλισμό 

και βασιζόταν σε σωστή εκτίμηση των εγχώριων και των διεθνών συσχετισμών. Έδειχνε 

όμως και μια μικρή μετατόπιση του μαρξιστικού «κεντρισμού» του προς τα δεξιά ή 

τουλάχιστον μια εκτίμηση πως οι προϋποθέσεις για την κυβερνητική συμμετοχή του 

SDAP πλησίαζαν στην πλήρωσή τους. Και οι συνθήκες φάνηκαν να ωριμάζουν ακόμη 

περισσότερο μετά την εκλογική νίκη του Νοεμβρίου: Το κόμμα δε βρισκόταν σε πορεία 

ισχυρής ανόδου, είχε όμως τη σχετική πλειψηφία στο Nationalrat και είχε απέναντί του 

ένα διασπασμένο αστικό μπλοκ και την πρώτη αυτόνομη κοινοβουλευτική παρουσία της 

Heimwehr.  

 Παρόλα αυτά, το εκλογικό αποτέλεσμα δεν πρόσφερε στη Σοσιαλδημοκρατία την 

πρωτοβουλία στο σχηματισμό κυβέρνησης και ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη 

συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία και η ίδια είχε συναινέσει. Οι ενισχυμένες 

αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας έδιναν τη δυνατότητα παράκαμψης του 

κοινοβουλευτικά ισχυρότερου κόμματος και αυτό ήταν που έπραξε πράγματι ο Wilhelm 

Miklas.343 Η κυβέρνηση Vaugoin παραιτήθηκε (μόλις) στα τέλη Νοεμβρίου και η 

                                                 
342 O. Bauer, “Die Bourgeoisrepublik in Österreich”, ό.π., σελ. 251-255 
343 O Wilhelm Miklas εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος το 1928. Τον Οκτώβριο του 1931 εκλέχθηκε 
και πάλι από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Nationalrat και Bundesrat μαζί), παρότι το σύνταγμα του 
1929 προέβλεπε απευθείας προεδρική εκλογή από το λαό. Ως αιτία της έμμεσης επανεκλογής του 
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επιλογή του μετριοπαθούς Χριστιανο-κοινωνιστή Ender οδήγησε στην προσωρινή 

επαναπροσέγγιση των δύο αστικών κομμάτων.344   

 Το SDAP έπεσε θύμα της δικής του στάσης ένα χρόνο νωρίτερα, η δυνατότητα 

όμως συμμετοχής του στην κυβέρνηση δεν είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Γιατί οι 

συσχετισμοί άλλαξαν σημαντικά τους επόμενους μήνες, όταν η κατάρρευση της 

Creditanstalt κλόνιζε συθέμελα την αυστριακή οικονομία και η παραίτηση του Ender 

τερμάτιζε ουσιαστικά τα σχέδια του Σόμπερ για μια τελωνειακή ένωση με τη Γερμανία. 

Τον κρίσιμο Ιούνιο του 1931 ο Miklas παρέκαμψε και πάλι βέβαια το SDAP και έδωσε 

αρχικά στον Ender μια ακόμα ευκαιρία σχηματισμού κυβέρνησης. Εκείνος όμως ζήτησε 

συνταγματική ρύθμιση που θα του εκχωρούσε έκτακτες εξουσίες και η επακόλουθη 

αντίδραση της Σοσιαλδημοκρατίας οδήγησε στην οριστική του παραίτηση και στη 

μεταβίβαση της κυβερνητικής εντολής στον Ζάιπελ. 

Όταν ο Ζάιπελ ανέλαβε να σχηματίσει κυβέρνηση, γνώριζε πως η δραματική 

οικονομική κατάσταση δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ούτε με μια κυβέρνηση 

μειοψηφίας (CSP και Heimatblock) ούτε με μια απρόθυμη συνεργασία με τον Σόμπερ.345 

Γι΄ αυτό και προχώρησε στην πρόταση που έμελλε να είναι η τελευταία ευκαιρία της 

Σοσιαλδημοκρατίας να υπερασπιστεί τη δημοκρατία μέσω της κυβερνητικής της 

συμμετοχής. Αυτή προέβλεπε μια διακομματική κυβέρνηση με αντιπρόεδρο τον 

Μπάουερ και με διανομή των χαρτοφυλακίων (περίπου) ανάλογη των κοινοβουλευτικών 

συσχετισμών: τέσσερα υπουργεία για το SDAP, τρία για το CSP και από ένα για το  

GDVP και για τη Landbund. Θα ήταν μια μεταβατική και βραχυπρόθεσμη λύση για την 

(κατά το δυνατό) διάσωση του κρατικού προϋπολογισμού.346 

 Όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, η πρόταση προκάλεσε έντονη συζήτηση στο 

εσωτερικό της Σοσιαλδημοκρατίας, καθώς η κομματική ηγεσία διέβλεπε τις τάσεις 

εξέλιξης των γεγονότων.347 Ωστόσο ο «τρίτος δρόμος» της ήταν και πάλι αυτός που 

                                                                                                                                                 
προβλήθηκε η αυξανόμενη επιθετικότητα της Heimwehr, όπως είχε αποτυπωθεί και στην απόπειρα 
πραξικοπήματος του Pfrimer. [βλ. M. Welan, Regierungsbildung, Institut für Wirtschaft, Politik und Recht, 
Universität für Bodenkultur Wien, 1994, σελ. 9 / www.boku.ac.at/wpr/wpr_dp/dp-26.pdf ] Θα παρέμενε 
βέβαια στη θέση του μέχρι και την Anschluß του 1938.  
344 M. Welan, ό.π., σελ. 8 
345 Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Αυστρίας ξεπερνούσε εκείνη τη χρονιά τα 600 εκατομμύρια 
σελίνια. [βλ. www.nizkor.org/hweb/imt/tgmwc/tgmwc-19/tgmwc-19-182-09.shtml ] 
346 M. Welan, ό.π., σελ. 9-10 
347 Τίποτα δεν περιέγραφε καλύτερα την ανάπτυξη των τάσεων αυταρχικής διακυβέρνησης από το αίτημα 
του (κατά τα λοιπά) μετριοπαθούς και δημοκράτη Ender να περιβληθεί έκτακτες αρμοδιότητες.   
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έδωσε την απάντηση στον Ζάιπελ: Γιατί το SDAP δεν επιθυμούσε να γίνει συνυπεύθυνο 

για οικονομικά μέτρα που θα έπλητταν την εργατική τάξη και θα το εξέθεταν απέναντί 

της. Την άρνηση μάλιστα της προσφοράς προσυπέγραψε ακόμα και ο Ρέννερ και ο μόνος 

που διαφώνησε σε επίπεδο ηγεσίας ήταν ουσιαστικά ο Ellenbogen.348 Ήταν μια απόφαση 

με αρκετά μεγάλη συναίνεση, ήταν όμως στην πραγματικότητα και η τελευταία επίδειξη 

ισχύος της Σοσιαλδημοκρατίας.349  

Αν η απόρριψη της πρότασης Ζάιπελ είχε τελικά ως στόχο τη διατήρηση της 

εκλογικής βάσης του κόμματος, η ηγεσία μπορούσε στο αμέσως επόμενο διάστημα να 

αισθάνεται δικαιωμένη: Το SDAP διατήρησε τις δυνάμεις του τόσο στην Άνω Αυστρία 

(ιδιαίτερα στο Λιντς) την ίδια χρονιά όσο και στα υπόλοιπα κρατίδια την άνοιξη του 

1932.350 Η άνοδος του NSDAP έπληττε μόνο τα δεξιά κόμματα, η Heimwehr υφίστατο 

πολλαπλές διασπάσεις (ιδιαίτερα στη Στυρία), ενώ οι νέοι συσχετισμοί έδιναν στη 

Σοσιαλδημοκρατία την πλειοψηφία στο Bundesrat.  

Γι’ αυτό και ο Μπάουερ προχώρησε στα τέλη Απριλίου σε μια εκτίμηση της 

κατάστασης που «διάβαζε» σωστά τα εκλογικά αποτελέσματα, εμπεριείχε όμως και μια 

υπέρμετρη δόση αισιοδοξίας. Θεωρούσε πως οι ναζιστές ήταν πλέον ο νέος μεγάλος 

αντίπαλος της Σοσιαλδημοκρατίας και επισήμαινε πως εκλογικός «στόχος» και των δύο 

κομμάτων θα ήταν στο εξής τα μικροαστικά στρώματα που ως τότε ψήφιζαν το CSP και 

το GDVP. Υποτιμούσε όμως την αντι-προλεταριακή νοοτροπία αυτών των στρωμάτων 

(παρότι την είχε διακρίνει) και κυρίως αφηνόταν να παρασυρθεί από την εικόνα 

αδυναμίας των Χριστιανο-κοινωνιστών και της Heimwehr. Σε κάθε περίπτωση, έθετε ως 

προτεραιότητα του κόμματος τη σαφή αποστασιοποίηση από τον «καπιταλιστικό 

κόσμο», γιατί οποιαδήποτε σύγκλιση με αυτόν θα οδηγούσε απευθείας τις μάζες της 

Mittelstand στις τάξεις των ναζί: Αν η σύμπραξη με το εβραϊκό κεφάλαιο είχε φέρει στα 

αστικά κόμματα μια μαζική «αιμορραγία» ψηφοφόρων, η Σοσιαλδημοκρατία δεν είχε 

λόγους να προσφέρει «τροφή» στις αντισημιτικές επιθέσεις που ήδη δεχόταν.351  

Με τον τρόπο αυτό ο Μπάουερ δικαίωνε ουσιαστικά τη μη συμμετοχή στην 

κυβερνητική διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης και κυρίως πιστοποιούσε πως το 
                                                 
348 www.de.wikipedia.org/wiki/Karl_Renner#Renners_Weg_bis_zum_Parteiverbot_1934  
349 Ακολούθησε η επιβεβαίωση του «ρήγματος» μεταξύ Ζάιπελ και Σόμπερ, η ανάθεση της εντολής στον 
Buresch και ο σχηματισμός των δύο διαδοχικών κυβερνήσεών του. 
350 T. Kirk, ό.π., σελ. 36-38 
351 O. Bauer, “Der 24. April”, ό.π., σελ. 295-299 
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SDAP εξακολουθούσε να κινείται με βάση τους όρους του κοινοβουλευτισμού. Καθώς 

όμως έφτανε η ώρα του Ντόλφους, οι αναφορές σε εκλογικούς και κοινοβουλευτικούς 

συσχετισμούς δεν αποτελούσαν και την πιο ρεαλιστική προσέγγιση της 

πραγματικότητας: Είτε με την κληρικαλιστική είτε με την εθνικοσοσιαλιστική του 

μορφή, ο φασισμός προέλαυνε ήδη σε αρκετά κρατίδια της Αυστρίας.352  

 

 

Το επίσημο τέλος του κοινοβουλευτισμού 

 

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ντόλφους δεν υπήρξε φυσικά προϊόν 

πολιτικής παρθενογένεσης: Ο άνθρωπος που ανέλαβε να υλοποιήσει την αυστριακή 

εκδοχή του φασισμού ανήκε (όπως και ο Kurt Schuschnigg) στη λεγόμενη «γενιά του 

μετώπου», που αποκτούσε διαρκώς μεγαλύτερη επιρροή στο εσωτερικό του CSP μετά τις 

εκλογές του 1930. Η γενιά αυτή στρεφόταν ανοιχτά εναντίον της γραμμής του Ζάιπελ, 

και κατηγορούσε την «ήπια» ηγεσία του για υπερβολική νομιμοφροσύνη προς τον 

κοινοβουλευτισμό. Παρότι μάλιστα έβλεπε ως προτεραιότητα την αντιπαράθεση με τη 

Σοσιαλδημοκρατία, ο μιλιταρισμός που πρέσβευε, θεωρητικά δε στρεφόταν 

αποκλειστικά εναντίον της Schutzbund: Όπως τουλάχιστον δήλωνε, μια δικτατορία ήταν 

αναγκαία και εναντίον των ίδιων των Heimwehren.353  

Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε το 1932 δεν είχε βέβαια σκοπό να χτυπήσει το 

δεξιό εξτρεμισμό και έδινε την ευκαιρία για πρώτη φορά στη Heimwehr να αποκτήσει 

επίσημη πρόσβαση στην εκτελεστική εξουσία.354 Κυρίως όμως καταδείκνυε με τον πιο 

ξεκάθαρο ως τότε τρόπο τη διάκριση μεταξύ των δύο φασισμών που «ευδοκίμησαν» στη 

μεσοπολεμική Αυστρία. Καθώς τους επόμενους μήνες η ανεργία κάλπαζε πλέον σε 

                                                 
352 Όπως χαρακτηριστικά έλεγε εκείνο τον καιρό ο Ernst Fischer (στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του 
SDAP) για την περίπτωση της Στυρίας: «Η Στυρία είναι μια φασιστική επαρχία: Σε αυτό το ανατολικό 
τμήμα της Δημοκρατίας, το σύνταγμα είναι ένα κομμάτι χαρτί, ενώ ο φασισμός είναι μια πραγματικότητα». 
[βλ. C. Jeffery, ό.π., σελ. 46] Ιδιαίτερα βέβαια μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της τοπικής Heimwehr, 
η φασιστική κυριαρχία είχε ξεκάθαρα ναζιστικό χρώμα: Όλη ουσιαστικά η δύναμη της Heimatschutz είχε 
«αυτομολήσει» στους ναζι και ανάλογος υπήρξε ο αναπροσανατολισμός και της εργοδοσίας της “Alpinen 
Montangesellschaft”. [βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 39] Πρωταγωνιστικός ήταν φυσικά ο ρόλος του Pfrimer, που 
το 1933 προσχώρησε επίσημα στο NSDAP. [βλ. www.aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.p/p369631.htm ]  
353 U. Kluge, ό.π., σελ. 27-28   
354 Στην κυβέρνηση Ντόλφους το Heimatblock συμμετείχε εξαρχής με την ανάληψη τριών υπουργείων. 
[βλ. www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F ] 
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επίπεδα παραπάνω από δραματικά, ο νέος καγκελάριος άρχιζε την προσέγγισή του με 

τον Μουσολίνι και στις 15 Ιουλίου προχώρησε σε συμφωνία με την Κ.τ.Ε. στη Λωζάννη 

για τη σύναψη δανείου ύψους 300 εκατομμυρίων σελινιών. Η συμφωνία προέβλεπε ρητά 

την παραίτηση από την Anschluß για τα επόμενα δέκα χρόνια και γι΄ αυτό προκάλεσε 

την αντίδραση του SDAP και των Großdeutschen, που από κοινού πρόβαλαν 

ανασταλτικό βέτο μέσω του Bundesrat. Η σύμβαση όμως επικυρώθηκε τελικά από το 

Nationalrat στα τέλη Αυγούστου με πλειοψηφία δύο ψήφων (82 έναντι 80) και με τη 

Σοσιαλδημοκρατία να διακηρύσσει (πιθανότατα με κάποιες διαρροές) την αντίθεσή της 

στην παγιοποίηση μιας αναγκαστικής ανεξαρτησίας.355  

Ταυτόχρονα μάλιστα με τη χρήση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, το SDAP 

προχώρησε σε επίμονη διεκδίκηση της προκήρυξης νέων εκλογών. Στη διεκδίκηση αυτή 

συμπορεύθηκε με το ΝSDAP,356 το μοναδικό από τα υπόλοιπα κόμματα που μπορούσε 

να τις επιθυμεί και το μοναδικό (εκτός των υπό διάλυση Großdeutsche) που έμενε 

προσηλωμένο στην προοπτική της Anschluß (με διαφορετική βέβαια προσέγγιση). Αν 

όμως οι ναζιστές είχαν κάθε λόγο να ζητούν εκλογές, η Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορούσε 

να υπολογίζει σε μια ανάλογη με αυτούς εκλογική δυναμική. Μπορεί το SDAP να είχε 

περάσει αλώβητο την εκλογική δοκιμασία του Απριλίου, με την ανεργία όμως να 

εκτοξεύεται στο 21,7% (έναντι 11,1% το 1930)357 δεν μπορούσε να ελπίζει για πολύ 

ακόμα στην αγωνιστική συσπείρωση του εργατικού κινήματος. Στα τέλη του 1932 το 

κόμμα είχε χάσει 60.000 μέλη σε εθνικό επίπεδο και το 1/3 των μελών του στη Βιέννη 

(123.000 δηλαδή) ήταν άνεργοι. Η «νομιμοφροσύνη» προς το κόμμα και προς τα 

Ελεύθερα Συνδικάτα παρέμενε σε υψηλά επίπεδα στην πρωτεύουσα, έφθινε όμως όλο 

και περισσότερο στα υπόλοιπα κρατίδια.358    

                                                 
355 Την ίδια περίοδο βέβαια το SDAP προχώρησε σε συνεννοήσεις με το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα, 
ώστε να εγκριθεί το δάνειο από τη γαλλική κυβέρνηση. Ήταν ένα ακόμα (μικρό) δείγμα «τρίτου δρόμου». 
[βλ.www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F ] 
356 Gedenksitsung des Oberösterreichischen Landtags am 12. Februar 2004 aus Anlass der Ereignisse des 
12. Februar 1934, Kurzschriftlicher Bericht, σελ. 8 / www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-
3DCFCFC3-46C70B66/ooe/0260005_gp_XXVI_landtagssitzung_05_am_12_februar_2004.pdf 
357 T. Kirk, ό.π., σελ. 57 
358 Μεταξύ 1929 και 1931 τα Ελεύθερα Συνδικάτα είχαν χάσει γύρω στις 150.000 μέλη, είχαν φτάσει πλέον 
στον αριθμό των 580.000 και η πτώση δεν μπορούσε φυσικά παρά να συνεχίζεται… Αξιοσημείωτο πάντως 
είναι πως ελάχιστα επωφελήθηκαν από αυτή τα συνδικάτα που πρόσκεινταν στους Χριστιανο-κοινωνιστές 
και στους ναζί. Ελάχιστα επωφελήθηκε αντίστοιχα και το ΚΡÖ από την αποσκίρτηση μελών του SDAP. 
[βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 32-33] 
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Όποια κι αν ήταν πάντως τα προβλήματα της Σοσιαλδημοκρατίας, δεν υπήρχε 

περίπτωση ο Ντόλφους να προσέλθει οικειοθελώς σε εκλογές, που με μαθηματική 

βεβαιότητα θα αποδυνάμωναν ακόμη περισσότερο την ήδη αδύναμη συμμαχία που τον 

στήριζε. Τις προθέσεις του τις έδειξε ξεκάθαρα την 1η Οκτωβρίου, όταν ανέσυρε από το 

«χρονοντούλαπο» τον Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz του 1917 και βάσει 

αυτού συνέλαβε τους υπεύθυνους της κατάρρευσης της Creditanstalt. Επρόκειτο βέβαια 

τότε για μια μάλλον μεμονωμένη ενέργεια, εντασσόταν όμως στη «βήμα προς βήμα» 

τακτική του Ντόλφους και είχε προφανή σκοπό να ανιχνεύσει αντιδράσεις. Δύο 

εβδομάδες αργότερα ήρθε το δεύτερο «καμπανάκι» για το SDAP, με τον ηγέτη της 

βιεννέζικης Heimwehr Emil Fey να αναλαμβάνει γραμματέας στο Υπουργείο Δημόσιας 

Ασφάλειας,359 και στις 22 Οκτωβρίου το Nationalrat πρόσφερε μια μικρογραφία του 

εμφυλίου που ήδη σοβούσε: Ο Μπάουερ ζήτησε και πάλι την προκήρυξη εκλογών, ο 

Ντόλφους τον χαρακτήρισε «μπολσεβίκο» και οι βουλευτές της Heimwehr επιδόθηκαν 

σε διαγωνισμό αντισημιτικών ύβρεων και πρακτικών πεζοδρομίου.360  

 Όλα έδειχναν πως ο Ντόλφους είχε αποφασίσει να αποβάλει κάθε δημοκρατικό 

μανδύα, η Σοσιαλδημοκρατία όμως προτιμούσε να αναπαύεται στις κοινοβουλευτικές 

της δάφνες και να διεκδικεί πράγματα που ανήκαν σε μια εποχή ήδη ξεπερασμένη.361 

Την ώθηση για την οριστική εγκατάλειψη του κοινοβουλευτισμού την έδωσε τον 

Ιανουάριο του 1933 ο σχηματισμός κυβέρνησης από τον Χίτλερ και η νίκη κατόπιν του 

γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού στις εκλογές του Μαρτίου. Ο αυστροφασισμός έβλεπε 

από τη μία πλευρά την απήχηση του ναζισμού να εξαπλώνεται ραγδαία και 

υποχρεωνόταν από την άλλη να αντιπαρατίθεται με ένα εργατικό κίνημα που 

                                                 
359 www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F , 
360www.ifs.tuwien.ac.at/~andi/somlib/data/standard_1999/ghsom/files/19990612.337.HTM                                           
Ενδεικτική του κλίματος της περιόδου υπήρξε το Νοέμβριο και η παραίτηση του Breitner από τη θέση του 
Οικονομικού Δημοτικού Συμβούλου στη Βιέννη. Η επίκληση λόγων υγείας δεν ήταν πλασματική, σίγουρα 
όμως η παραίτηση οφειλόταν και στις προσωπικές επιθέσεις που εξακολουθούσε να δέχεται και κυρίως 
στο ολοένα και μεγαλύτερο «ψαλίδισμα» της οικονομικής αυτοτέλειας της πρωτεύουσας. Διάδοχός του 
ανέλαβε ο (ως τότε συνεργάτης του) Dannenberg, που δε θα είχε πλέον τα νομικά περιθώρια για μια 
οικονομική πολιτική ανάλογη της προηγούμενης δεκαετίας.  
[βλ. www.dasrotewien.at/online/page.php?P=12014 ]  
361 Η προσήλωση του Μπάουερ στο «δημοκρατικό σοσιαλισμό» του αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στην 
απάντηση που έδωσε στον Ντόλφους μέσα από την Arbeiter-Zeitung: «Βλέπω το κοσμοϊστορικό μεγαλείο 
αυτού που συμβαίνει στη Σοβιετική Ένωση. […] Αλλά δεν είμαι μπολσεβίκος. Αυτό που με χωρίζει από το 
μπολσεβικισμό δεν είναι απλά κάποιοι τακτικοί υπολογισμοί […]. […] είναι κάτι πολύ πιο θεμελιώδες 
[…]: είναι η εκτίμησή μου για την αναντικατάστατη αξία της ατομικής, της πνευματικής ελευθερίας». [βλ. 
R. Saage, ό.π., σελ. 84] 
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εξακολουθούσε να αντιστέκεται. Το μόνο που αναζητούσε ήταν μια αφορμή για να 

απαλλαγεί από τις δυνάμεις που απειλούσαν ή που αμφισβητούσαν την εξουσία του.  

 Αυτή δόθηκε στις 4 Μαρτίου, όταν η απεργία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων 

(συνδικαλιστικού προπυργίου του SDAP) έφερε το Nationalrat να συζητά τρία 

διαφορετικά κομματικά ψηφίσματα για την επάνοδό τους στην εργασία.362 Το ψήφισμα 

της Σοσιαλδημοκρατίας καταψηφίστηκε, ενώ εκείνο των Großdeutschen (επίσης 

μετριοπαθές) υπερψηφίστηκε καταρχάς με πλειοψηφία τριών ψήφων. Καθώς όμως 

διαπιστώθηκε παρατυπία εκ μέρους ενός βουλευτή του SDAP, ο Ρέννερ υποχρεώθηκε ως 

πρόεδρος του Nationalrat να διορθώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το ψήφισμα 

εγκρίθηκε τελικά με πλειοψηφία μίας ψήφου, ακολούθησε όμως έντονη διαμάχη για την 

εγκυρότητα ή την επανάληψη της ψηφοφορίας. Κυρίως δε για το αν έπρεπε να έρθει 

προς ψήφιση και το ψήφισμα του CSP, που πρότεινε την άσκηση πειθαρχικών μέτρων 

εναντίον των σιδηροδρομικών. Με την προτροπή των Μπάουερ και Seitz, ο Ρέννερ 

προχώρησε τότε στην κίνηση που έμελλε να προσφέρει την αφορμή στον Ντόλφους: 

Παραιτήθηκε και άφησε την προεδρία στον Χριστιανο-κοινωνιστή Ramek, ο οποίος 

κήρυξε άκυρη την ψηφοφορία και μετά από λίγο ακολούθησε το παράδειγμά του. Το ίδιο 

έπραξε στη συνέχεια και ο Großdeutsche Straffner, που δεν μπορούσε βέβαια να ελέγξει 

την κατάσταση.363    

Μέσα σε λίγη ώρα το κοινοβουλευτικό προεδρείο είχε παραιτηθεί σύσσωμο και η 

συνεδρίαση βρέθηκε σε ένα τέλμα που δεν προβλεπόταν ούτε από το σύνταγμα ούτε από 

τον Κοινοβουλευτικό Κανονισμό. Το Κοινοβούλιο δεν ήταν σε θέση να συνεδριάσει και 

να αποφασίσει και ο Ντόλφους βρήκε το πρόσχημα για να διακηρύξει τη χρεωκοπία του 

κοινοβουλευτισμού: Έθεσε τυπικά την παραίτησή του στη διάθεση του Miklas, εκείνος  

τον εξουσιοδότησε να συνεχίσει και στις 7 Μαρτίου ο καγκελάριος ανακοίνωσε πως «δεν 

υπάρχει πολιτειακή κρίση». Ταυτόχρονα προχωρούσε σε εισαγωγή της λογοκρισίας και 

απαγόρευε τις δημόσιες συγκεντρώσεις και τις πορείες (της αντιπολίτευσης και του 

NSDAP φυσικά).364  

                                                 
362 Η απεργία, που ξεκίνησε την 1η Μαρτίου, είχε άμεση σχέση με τα γεγονότα στη Γερμανία. Στις 30 
Ιανουαρίου ο Χίτλερ είχε πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου εκδηλώθηκε η 
πυρκαγιά στο Reichstag.  
363 www.de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments   
364 www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F#Ausschaltung_des_Parlaments  Δύο ημέρες 
νωρίτερα είχε διεξαχθεί στη Γερμανία η εκλογική παρωδία που οριστικοποίησε την παραμονή του 
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Όταν στις 15 Μαρτίου η αντιπολίτευση αποπειράθηκε να συνεχίσει τη 

διακοπείσα συνεδρίαση, οι βουλευτές του SDAP και του GDVP ήταν οι μόνοι παρόντες 

σε ένα Nationalrat περικυκλωμένο από αστυνομικές δυνάμεις. Ο Straffner εκφώνησε ένα 

σύντομο λογύδριο και κατόπιν ανακοίνωσε πως η συνεδρίαση αναβάλλεται. Η αίθουσα 

όμως εκκενώθηκε από την αστυνομία και η κινητοποιημένη Schutzbund μάταια περίμενε 

το σήμα για να επέμβει. Ήταν η τελευταία φορά που θα είχε τη δυνατότητα να 

κινητοποιηθεί σε τέτοια κλίμακα, η κωμικοτραγική όμως συνεδρίαση άρκεσε στη 

σοσιαλδημοκρατική ηγεσία για να μιλήσει περί σωτηρίας της δημοκρατίας.365 Η 

κυβέρνηση βέβαια ανακοίνωνε πως το Κοινοβούλιο είχε ήδη «αυτο-ανασταλεί», ενώ ο 

Πρόεδρος Miklas δε θεώρησε σκόπιμο να προκηρύξει τη διάλυσή του και τη διενέργεια 

νέων εκλογών.366 Με την κάλυψη του υποτιθέμενου θεματοφύλακα της δημοκρατίας, ο 

Ντόλφους μπορούσε να ξεκινήσει την οικοδόμηση του συντεχνιακού του κράτους.   

Γράφοντας από την εξορία ένα χρόνο αργότερα, ο Μπάουερ δεν μπορούσε παρά 

να παραδεχθεί πως η παραίτηση του Ρέννερ υπήρξε ένα ολέθριο τακτικό σφάλμα: Η 

κομματική ηγεσία δεν είχε αξιολογήσει επαρκώς τον αντίκτυπο που θα είχαν στην 

Αυστρία οι εξελίξεις στα βόρεια σύνορά της και είχε δείξει υπερβάλλοντα ζήλο στην 

προσπάθειά της να προστατεύσει τους σιδηροδρομικούς. Εξεταζόμενη εκ των υστέρων, 

η παραίτηση ήταν μια «αριστερή παρέκκλιση» από τη γραμμή του μαρξιστικού κέντρου 

και πρόσφερε στη δεξιά αντίδραση την πρόκληση που αναζητούσε. Στο ίδιο πνεύμα 

σχολίασε τα γεγονότα και ο γραμματέας του SDAP Adolf Schärfl, που ουσιαστικά 

κατηγόρησε τους Μπάουερ και Seitz για υπερβολικό ρισζοσπαστισμό: Το κόμμα δεν 

μπορούσε από τη μία πλευρά να απαιτεί να έχει την κοινοβουλευτική προεδρία και από 

την άλλη να «λέει αμέσως όχι, όταν η άσκησή της επέβαλλε μία θυσία».367    

 Προσηλωμένη λοιπόν στον «τρίτο δρόμο» της, η ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας 

είχε διεκδικήσει με αποφασιστικότητα στις 4 Μαρτίου την προστασία των δημοκρατικών 

της κεκτημένων. Αν όμως κατά τους προηγούμενους μήνες το Nationalrat έδινε στην 

κυβέρνηση Ντόλφους μια επίφαση δημοκρατικότητας, το ζητούμενο ήταν τι έπραξε το 

                                                                                                                                                 
ναζισμού στην εξουσία. Ούτε ο Ντόλφους έμενε βέβαια ανεπηρέαστος από τις εξελίξεις στα βόρεια 
σύνορα της Αυστρίας.  
365 P. Willmitzer, ό.π. 
366 www.de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments 
367 www.de.wikipedia.org/wiki/Selbstausschaltung_des_Parlaments  
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SDAP όταν μετά το Μάρτιο δεν υπήρχε πλέον «τρίτος δρόμος» μεταξύ δημοκρατίας και 

δικτατορίας. 

 

 

Οι αμφιταλαντεύσεις και οι δημοκρατικές εμμονές του Μπάουερ 

 

 Η τροπή που θα έπαιρναν οι συσχετισμοί στο εσωτερικό του καθεστώτος 

Ντόλφους είχε ήδη διαφανεί από την καταστολή της απεργίας των σιδηροδρομικών, στην 

οποία συμμετείχαν απροκάλυπτα δυνάμεις της Heimwehr. Στα τέλη Μαρτίου ήρθε η 

κήρυξη της Schutzbund ως παράνομης οργάνωσης, ενώ τον Απρίλιο εκδόθηκε  διάταγμα 

περί «προστασίας των εργοδοτών από τις αναστολές εργασίας». Τόσο για την εφαρμογή 

αυτού του διατάγματος όσο και για όλες τις υπόλοιπες αναστολές των ελευθεριών 

προβλεπόταν βέβαια η χρήση του Ermächtigungsgesetz.368     

Σε αυτές τις συνθήκες γινόταν περισσότερο από αντιληπτό πως το εργατικό 

κίνημα γνώριζε, όπως ο Μπάουερ προέβλεπε από το 1930, μια επιταχυνόμενη πια 

εξασθένηση της ικανότητάς του να αντισταθεί. Η σοσιαλδημοκρατική ηγεσία όμως δεν 

έδειχνε να ανταποκρίνεται και ιδιαίτερα στις προτροπές της αριστερής πτέρυγας. Η 

δικτατορία του «Μετώπου της Πατρώας Γης» ήταν μια πραγματικότητα,369 οι 

ενδοκυβερνητικές όμως συγκρούσεις επέτρεπαν ακόμα σε όποιον το επιθυμούσε να 

αμφιβάλλει για το φασιστικό της χαρακτήρα. Εκτός από την εξασθένηση εξάλλου του 

SDAP, οι ενέργειές της είχαν εξίσου προφανή σκοπό την αντιμετώπιση του ναζισμού.  

Οι ναζί είχαν φτάσει στο απόγειο της ισχύος τους στις εκλογές του Τυρόλου370 

και απειλούσαν ευθέως πλέον τον Ντόλφους, που τον Απρίλιο επισκέφθηκε για πρώτη 

(και όχι τελευταία) φορά την Ιταλία. Τον επόμενο μήνα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για 

τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση, προσέκρουσαν όμως στην απόφαση του 

                                                 
368 T. Kirk, ό.π., σελ. 40-41  
369 To «Μέτωπο της Πατρώας Γης» (Vaterländische Front) ιδρύθηκε από τον Ντόλφους στις 20/5/1933 και 
φιλοδοξούσε να έχει υπερκομματικό χαρακτήρα. Τουλάχιστον βέβαια στην αρχή απαρτιζόταν από τους 
τρεις κυβερνητικούς εταίρους.  
370 Στο Ίννσμπρουκ το NDSAP έφτασε στο παραπάνω από εντυπωσιακό 41% και προκάλεσε μεγαλύτερη 
αίσθηση και από το ποσοστό που είχε αποσπάσει στη Βιέννη τον προηγούμενο χρόνο (μεγαλύτερο του 
15%). Επρόκειτο για την εθνικοσοσιαλιστική «άλωση» μιας φανατικά Καθολικής Mittelstand, που 
αντιπαραβαλλόταν στη μικρή απήχηση του ναζισμού μεταξύ των Προτεσταντών Βερολινέζων. [βλ. T. 
Kirk, ό.π., σελ. 36-38] Κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος για την πολιτική έκφραση του αυστριακού 
συντηρητισμού.  
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«Μετώπου» να αναβάλει τις προγραμματισμένες για εκείνη τη χρονιά εκλογές στο 

Σάλτσμπουργκ και αλλού. Στη συνέχεια οι ναζί επιδόθηκαν σε μπαράζ τρομοκρατικών 

ενεργειών και στα μέσα Ιουνίου η κυβέρνηση κήρυξε το NSDAP εκτός νόμου, 

υποχρεώνοντας την ηγεσία του να περάσει τα βόρεια σύνορα.371  

Με το πέρασμα στην παρανομία το ναζιστικό κόμμα ακολουθούσε τη μοίρα που 

είχε ήδη συναντήσει το KPÖ στα τέλη Μαΐου και κανείς δεν μπορούσε να αμφιβάλλει 

για το ποιος ήταν ο επόμενος στόχος. Ο Μπάουερ το είχε σίγουρα συνειδητοποιήσει, γι’ 

αυτό και τάχθηκε εναντίον των διώξεων που υφίσταντο οι ναζιστές. Καταδίκαζε τον 

«οπορτουνιστικό δημοκρατισμό» των διακρίσεων στην εφαρμογή των ελευθεριών και 

ζητούσε την επαναφορά των δημοκρατικών δικαιωμάτων για όλους, ακόμη και για τους 

θανάσιμους αντιπάλους του SDAP: Ο κίνδυνος για αυτό δεν ήταν άλλος από το να 

παρασυρθεί και να καταλήξει συνοδοιπόρος της δικτατορίας.  

Στο βαθμό όμως που μια τέτοια συμπόρευση απειλούσε τον ίδιο το χαρακτήρα 

του κόμματος, ο Μπάουερ έμοιαζε να θεωρεί ακόμα χειρότερο το να φανεί η 

Σοσιαλδημοκρατία πως παρασύρεται σε κάτι τέτοιο. Γιατί οι διαπιστώσεις και κυρίως οι 

προτροπές του έδειχναν ουσιαστικά πως εξακολουθούσε να αναλύει τις καταστάσεις με 

όρους κοινοβουλευτικούς. Αν καταδίκαζε τις αντι-ναζιστικές διώξεις, το έκανε κυρίως 

επειδή αυτές είχαν αποτέλεσμα αντίστροφο του επιδιωκόμενου και αύξαιναν τις 

συμπάθειες προς το ναζισμό.372  

Στη βάση άλλωστε της ανάλυσής του χαρακτήριζε ξεκάθαρα τη δικτατορία ως 

αστική και επικέντρωνε στις δημοκρατικές τάσεις που εμφανίζονταν στο εσωτερικό του 

κυβερνητικού «Μετώπου», τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο βάσης. 

Θεωρώντας πως η κυβέρνηση βρισκόταν ανάμεσα σε οργισμένες μάζες στα δεξιά και 

στα αριστερά της, ο Μπάουερ έβλεπε ως καθήκον του SDAP την αποτροπή της 

προσέγγισής της με τα δεξιά: Η Σοσιαλδημοκρατία έπρεπε να απευθυνθεί στα 

δημοκρατικά στοιχεία του «Μετώπου» και να κινητοποιήσει τις «ηθικές δυνάμεις» (κατά 

Μπίσμαρκ) των αστικών και των αγροτικών στρωμάτων.373  

                                                 
371 www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F#Ausschaltung_des_Parlaments , Τ. Kirk, ό.π., 
σελ. 36 
372 O. Bauer, “Um die Demokratie” (Der Kampf, Band 26, Jänner-Dezember 1933) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 312-313 
373 Ο. Bauer, “Um die Demokratie”, ό.π., σελ. 314-315  
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 Τόσο βέβαια στη βάση όσο και (κυρίως) στην ηγεσία του Μετώπου δεν 

περίσσευαν οι οπαδοί μιας πλήρους επανόδου στη δημοκρατία. Αυτό που διακυβευόταν 

δεν ήταν η άρση των κατασταλτικών μέτρων, αλλά ο χαρακτήρας και ο ιδεολογικός 

προσανατολισμός της δικτατορίας. Για τον Μπάουερ όμως δεν υπήρχε πρόβλημα: Ήταν 

πρόθυμος να αναγνωρίσει έκτακτες εξουσίες και να δεχθεί τη λήψη έκτακτων μέτρων, 

αρκεί αυτά να είχαν την έγκριση του Nationalrat. Στο πλαίσιο αυτό επιδοκίμαζε τη στάση 

των στελεχών του SDAP στην Κάτω Αυστρία, γιατί κινήθηκαν αποφασιστικά ώστε ο 

αποκλεισμός των ναζί από το Landtag να γίνει με τρόπο συνταγματικό και 

κοινοβουλευτικό και όχι με την επίκληση κυβερνητικού διατάγματος. Η αρχαία Ρώμη 

είχε προσφέρει εξάλλου ένα υπόδειγμα έκτακτης και προσωρινής δικτατορίας και αυτό 

ήταν που μπορούσε να εφαρμοστεί και τώρα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας από 

τους ναζί. Αρκεί τα κόμματα να είχαν λόγο για το πρόσωπο που θα την ασκούσε και για 

την κατεύθυνση που έπρεπε (ή που δεν έπρεπε) να έχει.374  

Δεν είναι τυχαίο πως ο Μπάουερ έφτανε πλέον να «ζηλεύει» ουσιαστικά τη θέση 

της τσεχικής Σοσιαλδημοκρατίας, που είχε αναγνωρίσει έκτακτες εξουσίες σε μια 

κυβέρνηση στην οποία και η ίδια συμμετείχε.375 Αντίθετα με την ηγεσία του SDAP, οι 

Τσέχοι σύντροφοί τους μπορούσαν να έχουν εγγυήσεις για τη μη εκτροπή των έκτακτων 

μέτρων σε μια φασιστική δικτατορία, γι’ αυτό και ο Μπάουερ καυτηρίαζε τη στάση των 

Χριστιανο-κοινωνιστών, που είχαν προτιμήσει τη συμμαχία με το Heimatblock παρά με 

τη Σοσιαλδημοκρατία.376 Απέφευγε βέβαια με επιμέλεια να αναφερθεί στην πρόταση του 

Ζάιπελ το 1931 και στην πραγματικότητα διαμαρτυρόταν γιατί ο αντίπαλος είχε απλά 

φροντίσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του.377      

 Η όλη στάση του δεν απέφευγε τελικά τις αντιφάσεις και παρέπεμπε σε μια 

παθητική διεκδίκηση των περασμένων κοινοβουλευτικών μεγαλείων. Κι αν οι αντιφάσεις 

δικαιολογούνταν από την ιστορικά ανεπανάληπτη διαμάχη δύο διαφορετικών εκδοχών 

του φασιστικού φαινομένου, η παθητική στάση δεν ήταν δυνατό να σταματήσει την 

παρακμή του αυστριακού εργατικού κινήματος. Εκείνος βέβαια θεωρούσε πως η 

                                                 
374 Ο. Bauer, “Um die Demokratie”, ό.π., σελ. 310-312 
375 Ο. Bauer, “Um die Demokratie”, ό.π., σελ. 310 
376 Ο. Bauer, “Um die Demokratie”, ό.π., σελ. 303 
377 Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την απόρριψη της πρότασης Ζάιπελ, το συνέδριο του CSP το 1931 
αποφάσισε να αποκλείσει στο εξής οποιοδήποτε συνασπισμό με τη Σοσιαλδημοκρατία. [βλ. 
Gedenksitzung, ό.π., σελ. 19] 
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επώδυνη τακτική της αυτοσυγκράτησης του SDAP μετά το Μάρτιο είχε οξύνει ακόμη 

περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο φασισμών και πως αυτό έπρεπε να συνεχιστεί. 

Γιατί την ώρα που ο φασισμός προέλαυνε στη Αυστρία, στη Γερμανία και στην Ιταλία, 

δεν έπαυε να αναφέρεται στις δυσμενείς αντικειμενικές συνθήκες για μια εργατική 

εξέγερση.378  

Οι συνθήκες ήταν (πλέον) πράγματι σχεδόν απαγορευτικές. Ήλπιζε όμως σε πιο 

ευνοϊκές στο προσεχές ή στο απώτερο μέλλον; Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι 

αρνητική. Όπως αποδείχθηκε και τους επόμενους μήνες, η ηγεσία του SDAP είχε στην 

πραγματικότητα συμβιβαστεί με το «μικρότερο κακό» του κληρικο-φασισμού, για να 

αποτρέψει την ακόμα μεγαλύτερη απειλή του ναζισμού. 

 

 

Η διάψευση των τελευταίων ελπίδων και τα «τέσσερα σημεία» 

 

Την περίοδο που ο Μπάουερ ήλπιζε ακόμα στην προσέγγιση με τα δημοκρατικά 

στοιχεία του κυβερνητικού Μετώπου (το καλοκαίρι δηλαδή του 1933), ο Ντόλφους 

πραγματοποιούσε επισκέψεις στην Ιταλία και αντάλλασσε επιστολές με τον Μουσολίνι. 

Η Βιέννη προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ιταλική συνδρομή σε περίπτωση γερμανικής 

επίθεσης, η Ρώμη όμως πίεζε πλέον σαφέστατα για την εγκαθίδρυση ενός συντεχνιακού 

κράτους και στην κατεύθυνση αυτή πρώτη προτεραιότητα ήταν φυσικά ο εξοβελισμός 

της Σοσιαλδημοκρατίας.379 Σε σχεδόν απολογητικό τόνο, ο Ντόλφους υπογράμμιζε τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε και τόνιζε πως στην παρούσα φάση δεν μπορούσε παρά να 

περιοριστεί στην αποδυνάμωση των θέσεων ισχύος του SDAP. Ταυτόχρονα όμως 

αναφερόταν επανειλημμένα στις απροσδόκητες επιτυχίες που είχε σημειώσει το Μέτωπο 

εναντίον των δύο μεγάλων αντιπάλων του και δεν παρέλειπε να σημειώσει το μερίδιο 

που είχαν σε αυτές οι πιστές στο πρόσωπό του Heimwehren. 

                                                 
378 Ο. Bauer, “Um die Demokratie”, ό.π., σελ. 305-309 
379 Ο Μουσολίνι τόνιζε χαρακτηριστικά στον Ντόλφους πως τυχόν περαιτέρω αναβολή της σκληρής 
αντιμετώπισης του SDAP απειλούσε «να παραδώσει το όπλο του αντι-μαρξισμού στα χέρια των ναζί» και 
να τους επιτρέψει κάποια στιγμή να εμφανιστούν ως «σωτήρες της κατάστασης».                                    
[βλ. www.zis.uibk.ac.at/quellen/madertha.htm#dok3 ] Το CSP είχε βέβαια διακηρύξει από το 1932 την 
απόφασή του να μην επιτρέψει σε άλλα κόμματα (δηλαδή στο NSDAP) να αναλάβουν την πρωτοβουλία 
του «αντι-μαρξιστικού αγώνα». [βλ. Gedenksitzung, ό.π., σελ. 19]  
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Οι αναφορές του Ντόλφους στην απροσδόκητα μεγάλη απήχηση της κληρικο-

φασιστικής ιδεολογίας καταδείκνυαν βέβαια και τις ευθύνες της Σοσιαλδημοκρατίας, 

που με τη στάση της του είχε επιτρέψει να προχωρήσει πέρα ίσως και από όσα ο ίδιος 

υπολόγιζε (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) να πράξει. Κυρίως όμως σηματοδοτούσαν την 

απόφασή του να απαλλαγεί από τα «βαρίδια» των αντι-φασιστικών δυνάμεων. Αυτό 

ήταν που έπραξε τελικά το Σεπτέμβριο: Έκοψε τους δεσμούς του με τη Landbund, 

ανακοίνωσε πως στόχος του ήταν η δημιουργία ενός κοινωνικού, χριστιανικού και 

συντεχνιακού κράτους στη βάση της αυταρχικής ηγεσίας και προχώρησε σε έναν 

ανασχηματισμό που δεν άφηνε αμφιβολίες. Ο Fey αναλάμβανε υπουργός Εσωτερικών 

και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Starhemberg  διέλυε το (τυπικά υφιστάμενο 

ακόμα) Heimatblock για να συμμετέχει στο Μέτωπο (και τυπικά) ως ηγέτης της 

Heimwehr. Ο Vaugoin έχανε τη θέση του στην κυβέρνηση και λίγο αργότερα  

υποχρεωνόταν να αφήσει και την ηγεσία του CSP, προκειμένου αυτό να γίνει το όχημα 

του Ντόλφους προς τη φασιστική δικτατορία380 

Όπως γινόταν αντιληπτό, το μόνο που έλειπε για να χαρακτηριστεί η δικτατορία 

ως φασιστική ήταν το απαραίτητο «συμπλήρωμα» του συντεχνιακού κράτος. Ο Μπάουερ 

όμως δε νομιμοποιούταν πλέον για μιλά για δικτατορία αστικού χαρακτήρα και από τον 

προηγούμενο ήδη μήνα οι εργάτες είχαν δείξει πως αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις 

συστάσεις για αυτοσυγκράτηση. Η συνδικαλιστική ηγεσία προειδοποιούσε πως κάθε 

μεμονωμένη απεργία μπορούσε να οδηγήσει σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση, οι 

εργαζόμενοι όμως στην “Alpinen” έδωσαν το έναυσμα για ένα γενικότερο αίτημα 

απεργιακής κινητοποίησης.381  

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα Ελεύθερα Συνδικάτα δεν είχαν άλλη επιλογή από τη 

σύγκληση ενός συνεδρίου, που θα καθόριζε τους όρους χρησιμοποίησης του όπλου της 

γενικής απεργίας. Αυτό συνήλθε πράγματι το Σεπτέμβριο και ουσιαστικά οριοθέτησε την 

                                                 
380www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F#Ausschaltung_des_Parlaments  Τόσο η διάλυση 
της συμμαχίας με τη Landbund όσο και η απομάκρυνση του Vaugoin ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την 
ανάληψη θέσεων ισχύος από τους Fey και Starhemberg. Ο ως τότε πρόεδρος του CSP ανήκε βέβαια στους 
πιο σκληρούς πολέμιους της Σοσιαλδημοκρατίας και δεν ήταν αντίθετος με την ενίσχυση της κυβερνητικής 
εξουσίας. Δεν ενέκρινε όμως τη φασιστική τροπή που έπαιρνε η δικτατορία με την «προαγωγή» της 
Heimwehr και από τη θέση του υπουργού Στρατιωτικών είχε ήδη προχωρήσει το Σεπτέμβριο σε επαφές με 
τη Σοσιαλδημοκρατία των αλπικών κρατιδίων. Αυτή ήταν τελικά η αιτία και για την καθαίρεσή του από 
την προεδρία του CSP. [βλ. Gedenksitsung, ό.π., σελ. 9-10] 
381 P. Willmitzer, ό.π.  
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τελευταία γραμμή άμυνας της Σοσιαλδημοκρατίας. Τα συνδικάτα θα προκήρυσσαν 

γενική απεργία σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις: Αν η 

κυβέρνηση α) καταργούσε την τοπική αυτοδιοίκηση της Βιέννης ή διόριζε κυβερνητικό 

επίτροπο, β) καταργούσε το SDAP ή απαγόρευε τη δράση του, γ) καταργούσε τα 

συνδικάτα ή τα ευθυγράμμιζε με κάποιον τρόπο με τη γραμμή της ή δ) εισήγε νέο 

σύνταγμα με τρόπο αντισυνταγματικό.382 Τα τέσσερα αυτά σημεία δεν αποτελούσαν 

βέβαια μια τυχαία επιλογή, αλλά ήταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συγκρότηση 

συντεχνιακού κράτους από τον Ντόλφους.383 Από μια άλλη όμως σκοπιά, έδειχναν και 

μια ολοένα και πιο συμβιβαστική ηγεσία, που εξακολουθούσε να παραχωρεί την 

πρωτοβουλία στον αντίπαλο και προτιμούσε να κωφεύει προς όσους υποστήριζαν πως 

«τότε πια θα είναι αργά».  

Η αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας και των ριζοσπαστικών τάσεων εκφράστηκε 

ακόμη χαρακτηριστικότερα στο συνέδριο του ίδιου του κόμματος τον επόμενο μήνα. Το 

έκτακτο συνέδριο του Οκτωβρίου ήταν το τελευταίο που θα οργάνωνε το SDAP κατά το 

Μεσοπόλεμο, τελικά όμως δε διέφερε και σε πολλά από όσα είχαν ήδη διεξαχθεί. Η 

(μειοψηφούσα) αριστερή πτέρυγα κάλεσε το κόμμα να περάσει από την άμυνα στην 

επίθεση και παρέπεμπε στην απήχηση των σποραδικών απεργιών των προηγούμενων 

μηνών, που θα είχαν σημειώσει επιτυχία, αν δεν είχαν αναχαιτιστεί από την ίδια τη 

συνδικαλιστική ηγεσία. Προειδοποιούσε (σχεδόν προφητικά) πως με τη συνέχιση 

τέτοιων μεθόδων λίγοι θα έπαιρναν στα σοβαρά την προκήρυξη μιας γενικής απεργίας 

και ζήτησε την τελεσιγραφική διατύπωση αξιώσεων προς την κυβέρνηση: για αφοπλισμό 

των φασιστικών ομάδων, επαναφορά των συνταγματικών ελευθεριών και των εργατικών 

δικαιωμάτων και στήριξη προς τις πολλές χιλιάδες των ανέργων.384 Σε περίπτωση 

μάλιστα μη ικανοποίησής τους, ο Ντόλφους έπρεπε να ανατραπεί και να αντικατασταθεί 

από μια κυβέρνηση εργατικών και αγροτικών συμβουλίων. Γι’ αυτό και η Αριστερά 

πρότεινε τη συγκρότηση συμβουλίων από τους εργάτες αλλά και από τους ανέργους, τα 

                                                 
382 P. Willmitzer, ό.π. 
383 Η αποδόμηση της «Κόκκινης Βιέννης», η αφομοίωση των συνδικάτων σε μια κορπορατιστική δομή και 
η εισαγωγή ενός σχετικού συντάγματος είχαν άλλωστε κεντρική θέση και στην αλληλογραφία του 
τελευταίου με τον Μουσολίνι. 
384 Η ανεργία είχε φτάσει το 1933 στο μεσοπολεμικό της απόγειο, αγγίζοντας πλέον το 26%. [βλ. Τ. Kirk, 
ό.π., σελ. 57] 
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οποία θα είχαν άμεση επιρροή στην κεντρική γραμμή του κόμματος και των 

συνδικάτων.385  

Οι θέσεις της αντανακλούσαν βέβαια την πεποίθηση πολλών εργατών πως οι 

υποχωρήσεις και οι συμβιβασμοί είχαν φτάσει στα όριά τους και πως η τελική επίθεση 

στα συμφέροντά τους δε θα μπορούσε να απαντηθεί αποτελεσματικά. Η πλειοψηφία 

όμως του συνεδρίου συντάχθηκε και πάλι με τον Μπάουερ, που τόνισε πως η απειλή της 

γενικής απεργίας δεν μπορούσε να αποτελεί εργαλείο καθημερινής χρήσης: Ήταν το 

έσχατο μέσο αντίστασης στις παρούσες συνθήκες, γιατί η ένοπλη σύγκρουση στην οποία 

αναπόφευκτα θα οδηγούσε, δε θα είχε καμία σχέση με τις ως τώρα μορφές αγώνα. Με 

την (όπως πάντα πατερναλιστική) ομιλία του προετοίμαζε ηθικά και ψυχολογικά το 

κόμμα για τον «υπέρ πάντων αγώνα» που πλησίαζε, ταυτόχρονα όμως το παγίδευε σε μια 

τακτική που θα τον υπονόμευε.  

Το συνέδριο ενέκρινε φυσικά το πλαίσιο των «τεσσάρων σημείων», με τον 

Μπάουερ να ερμηνεύει χαρακτηριστικά το τέταρτο από αυτά: Δεν έπρεπε να επιτραπεί 

στην κυβέρνηση να εισαγάγει ένα φασιστικό σύνταγμα που θα καταργούσε «την 

κυριαρχία της λαϊκής βούλησης και το ίσο δικαίωμα ψήφου».386 Με τον τρόπο αυτό 

διασαφηνιζόταν ουσιαστικά και το τι εννούσε το επίμαχο τέταρτο σημείο με τον όρο 

«αντισυνταγματικός τρόπος». Δεν είναι προφανώς τυχαίο πως τον ίδιο μήνα ο Ρέννερ 

πρόσφερε στον Ντόλφους μια αναγνώριση του φασιστικού συντάγματος, αρκεί αυτό να 

γινόταν με σύγκληση του Nationalrat.387  

Στο ίδιο περίπου πνεύμα αρθρογραφούσε άλλωστε και ο Μπάουερ τον Ιανουάριο 

του 1934, τηρώντας όμως τα προσχήματα του μαρξιστικού κέντρου. Ανέλυε τις 

διαφορετικές μεταξύ τους ιδεολογικές πηγές του συντεχνιακού κράτους και απομόνωνε 

τη μοναδική από αυτές που δεν ανήκε στη σφαίρα της αντίδρασης: Ήταν τα μοντέλα 

«βιομηχανικής» ή «λειτουργικής» δημοκρατίας, που είχαν διαμορφωθεί από επιρροές 

του αναρχισμού και είχαν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του επαναστατικού συνδικαλισμού.388 

                                                 
385 www.zis.uibk.ac.at/quellen/madertha.htm#dok1  
386 www.zis.uibk.ac.at/quellen/madertha.htm#dok2  
387 www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F#Ausschaltung_des_Parlaments  
388 Ως πηγές της συντεχνιακής ιδεολογίας αναφέρονταν επίσης: α) το μοντέλο του φεουδαλικού 
«χριστιανικού» σοσιαλισμού που αντιπαρέθεσε η αριστοκρατική αντίδραση στην αστική ισότητα της 
Γαλλικής Επανάστασης, β) η μεγαλοαστικής προέλευσης επίθεση στην πολιτική δημοκρατία από τον 
Othmar Spann και το «αληθινό» του κράτος και γ) η αρκετά ασαφής αλλά συγγενής προς το «χριστιανικό 
σοσιαλισμό» διδασκαλία του Καθολικισμού, όπως αποτυπώθηκε στην παπική εγκύκλιο “Quadragesimo 
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Γι’ αυτό και δήλωνε πρόθυμος για συνεννόηση με τα αγροτικά και τα μικροαστικά 

στρώματα στη βάση μιας συντεχνιακής κοινωνικής οργάνωσης, μόνο όμως αν αυτή 

συνεπαγόταν την αυτοδιοίκηση των επαγγελματικών συνεταιρισμών και όχι τον 

κορπορατιστικό έλεγχό τους από το φασιστικό κράτος (κατά το ιταλικό πρότυπο). Τόνιζε 

βέβαια πως μια τέτοια οργάνωση δεν μπορούσε να άρει τις ταξικές αντιθέσεις. Όπως 

όμως και παλιότερα είχε υποστηρίξει, η οικονομική δημοκρατία κάθε άλλο παρά 

καταργούσε την πολιτική. Αντίθετα, τη συμπλήρωνε.389  

Ήταν το τελευταίο κείμενο που συνέταξε ο Μπάουερ για τον “Kampf” επί 

αυστριακού εδάφους, ήταν όμως και ένα ακόμα δείγμα του ιδιότυπου «τρίτου δρόμου» 

του. Με τη διαφορά πως αυτός είχε μετατοπιστεί λίγο δεξιότερα: Αν ο Ρέννερ είχε πλέον 

μετακινηθεί μεταξύ ρεφορμισμού και φασισμού, ο Μπάουερ έδειχνε τώρα να κινείται 

μεταξύ φασισμού και επανάστασης. Δεν μπορούσε άλλωστε να γίνεται λόγος για 

ρεφορμισμό στα τέλη του 1933.    

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά του Ρέννερ δεν υπήρξε ρηξικέλευθη: 

Εντασσόταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, που διήρκεσαν για μήνες και 

έφτασαν αρκετές φορές κοντά στη συμφωνία. Ναυάγησαν όμως λόγω της επιμονής του 

Ντόλφους για ένταξη των συνδικάτων στο κυβερνητικό Μέτωπο και της αντίστοιχης του 

SDAP για αφοπλισμό των Heimwehren.390 Ενώ λοιπόν ο Μπάουερ διαβεβαίωνε τα 

στελέχη του κόμματος πως η ηγεσία είχε φροντίσει για την αποφυγή της ήττας, η στάση 

της δήλωνε σε όλα τα επίπεδα πως δεν επιθυμούσε με τίποτα την ένοπλη 

αντιπαράθεση.391 Ήταν ουσιαστικά διατεθειμένη για οποιαδήποτε υποχώρηση δεν 

έφτανε στην ίδια την κατάργηση της Σοσιαλδημοκρατίας και εξακολουθούσε ακόμα και 

τώρα να αποτρέπει αυστηρά από πράξεις που θα έφερναν τη βίαιη αντίδραση. Ο 

                                                                                                                                                 
anno” του 1931. [βλ. Ο. Bauer, “Klassenkampf und »Ständeverfassung«” (Der Kampf, Band 27, 
Jänner1934) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 348-354]    
389 Ο. Bauer, “Klassenkampf und »Ständeverfassung«”, ό.π., σελ. 359-360 
390 www.de.wikipedia.org/wiki/Engelbert_Dollfu%C3%9F#Ausschaltung_des_Parlaments ,  
P. Willmitzer, ό.π. 
391 Όταν στα τέλη του 1933 το SPD βρισκόταν ήδη στην παρανομία στη ναζιστική Γερμανία, ο Μπάουερ 
προσπαθούσε να διασκεδάσει την ανησυχία του Bruno Frei (στελέχους της αριστερής πτέρυγας) 
δηλώνοντάς του χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Αυστρία. Έχουμε φροντίσει». [βλ. P. 
Goller, “Otto Bauer in der Kritik von links: ‚Austromarxismus-Wiederentdeckung’ als ‚linkes 
Missverständnis’ ”, Alfred Klahr Gesellschaft: Mitteilungen, Nr. 4, 2006, σελ. 16-17] Την ίδια περίοδο 
απαντούσε στον Franz Haider, μεταπολεμικό ηγέτη του KPÖ, που ζητούσε κινητοποίηση των εργατών, ως 
εξής: «Ο νεαρός σύντροφος έχει κατά 99% δίκιο. Τι θα συμβεί όμως αν ισχύει το 1% και η εργατική τάξη 
δεν κατανοεί ακόμα αρκετά το κίνδυνο;». [βλ. Rote Fahnen, ό.π., σελ. 8] 
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κομματικός μηχανισμός έπρεπε να κινητοποιηθεί σύσσωμος μόνο αν η κυβέρνηση 

προχωρούσε σε ενέργειες που αφορούσαν τα «τέσσερα σημεία».  

 

 

Η προδιαγεγραμμένη συντριβή 

 

Μιλώντας στο συνέδριο του Οκτωβρίου, ο Μπάουερ αναφερόταν στην ημέρα 

έκρηξης του εμφύλιου πολέμου με μια αισιοδοξία που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί 

παρά μόνο στη βάση της εμψύχωσης του ακροατηρίου του. Αναφερόταν στην εξέγερση 

εκατομμυρίων οργισμένων πολιτών εναντίον μιας κυβέρνησης που δεν εκπροσωπούσε 

περισσότερο από το ¼ του αυστριακού λαού και που γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσε να 

επιβληθεί με 20.000 ή με 30.000 οπλισμένους άνδρες.392 Πέρα από την προφανώς 

υπερβολική προβολή των κομματικών συσχετισμών, αλλά και τη συνεχιζόμενη εμμονή 

του στο κυνήγι της πλειοψηφίας, αυτό που κυρίως προβληματίζει είναι αν πράγματι 

πίστευε στην πιθανότητα μιας νικηφόρας έκβασης.  

Όπως και ο Körner είχε από καιρό επισημάνει, η ιστορία δεν κατέγραφε και 

πολλά παραδείγματα πετυχημένης αντίστασης του λαού στις κρατικές δυνάμεις 

καταστολής,393 πόσο μάλλον όταν αυτές συνοδεύονταν από ένοπλες παραστρατιωτικές 

ομάδες. Γι’ αυτό και προκαλεί εντύπωση η μη περίληψη στα επίμαχα «σημεία» της 

περαιτέρω αποδυνάμωσης της Schutzbund. Η οργάνωση βρισκόταν βέβαια ήδη στην 

παρανομία και η Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορούσε να εμφανιστεί πως την υπερασπίζεται. 

Γιατί η ηγεσία της είχε φροντίσει για τη διατήρηση μιας «σκιώδους» οργάνωσης και  για 

την απόκρυψη σημαντικού μέρους του οπλισμού της. Όπως αποδείχθηκε όμως, οι 

επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στις λίγο-πολύ γνωστές βάσεις της Schutzbund δε 

θεωρούνταν “casus belli” ούτε στις εσωτερικές συνεννοήσεις του κόμματος. Οι 

«εσωτερικοί» παράγοντες που αλληλεπέδρασαν τελικά και οδήγησαν στη συντριβή του 

εργατικού κινήματος ήταν κυρίως τρεις: η διστακτικότητα της κομματικής ηγεσίας, η 

αδυναμία πειθάρχησης των κομματικών στελεχών και κυρίως ο ελλιπής σχεδιασμός.  

                                                 
392 www.zis.uibk.ac.at/quellen/madertha.htm#dok2  
393 R. Saage, ό.π., σελ. 37 



 132

 Η διστακτικότητα της ηγεσίας δεν αποτελούσε φυσικά έκπληξη, έφτασε όμως στο 

αποκορύφωμά της όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις έθεσαν σε εφαρμογή το τελικό σχέδιο 

ανίχνευσης της ανοχών της. Μετά την ανακοίνωση των «τεσσάρων σημείων», η 

κυβέρνηση ήταν σε θέση να γνωρίζει τη (θεωρητική) τελευταία γραμμή άμυνας της 

Σοσιαλδημοκρατίας και στη βάση αυτή κινήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου:  

Από τη θέση πλέον του υπουργού Εσωτερικών, ο Fey είχε έρθει σε συνεννόηση 

με τον κυβερνήτη του Τυρόλου και η Heiwehr παρέλασε στο Ίννσμπρουκ ζητώντας τη 

διάλυση της τοπικής οργάνωσης του SDAP (και την αυτοδιάλυση αυτής του CSP) και 

την εγκαθίδρυση δικτατορίας. Τις επόμενες μέρες οργανώθηκαν ανάλογες πορείες σε 

ολόκληρο το Τυρόλο και η Heimwehr προχώρησε σε σύλληψη τοπικών ηγετών και σε 

κατάσχεση κρυμμένου οπλισμού της Schutzbund. Ανάλογες επιχειρήσεις οργάνωνε ο 

Fey και στα υπόλοιπα κρατίδια και στην κατεύθυνση αυτή είχε εξασφαλίσει την 

καταρχήν συμφωνία των τοπικών κυβερνήσεων. Οι μοναδικές που δεν ανταποκρίθηκαν  

ήταν αυτές της Κάτω Αυστρίας (λόγω πιθανότατα και της εκεί ισχύος του SDAP) και  

φυσικά της Βιέννης, ο Ντόλφους όμως έσπευσε να τους ξεκαθαρίσει πως οι αξιώσεις της   

Heimwehr θα υλοποιούνταν πολύ σύντομα.394  

Η «ανακάλυψη» λοιπόν του κρυμμένου οπλισμού της Schutzbund εφευρισκόταν 

πλέον ως πρόσχημα για την κατά τόπους (αρχικά) διάλυση της Σοσιαλδημοκρατίας. 

Ακόμη και στις 3 Φεβρουαρίου όμως, η Arbeiter-Zeitung ανέφερε με αμηχανία πως «η 

κατάσταση στο Τυρόλο δεν έχει ακόμα διασαφηνιστεί». Μια εβδομάδα αργότερα το 

KPÖ καλούσε (από την παρανομία) τους εργάτες σε γενική απεργία, χωρίς βέβαια να 

εισακουστεί, και στις 11 Φεβρουαρίου ο Fey ανακοίνωνε πως την επομένη η Heimwehr 

θα «έπιανε δουλειά» στη Βιέννη.  

Η σπίθα ωστόσο του εμφυλίου δεν προήλθε από την πρωτεύουσα, αλλά από το 

Λιντς, όπου είχε προαναγγελθεί έρευνα σε τοπική βάση της Schutzbund για τις 12 

Φεβρουαρίου. Λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή της, ο γραμματέας του SDAP στην 

Άνω Αυστρία Richard Bernaschek ειδοποίησε ξεκάθαρα την κομματική ηγεσία στη 

Βιέννη πως τυχόν σύλληψη στελεχών ή έρευνα σε οπλοστάσια θα συναντούσε πλέον τη 
                                                 
394 E. Peterseil, Der Weg in den Faschismus: Österreich 1933-1938, σελ. 19-20 / 
www.antifa.co.at/antifa/WEG.pdf  Εναντίον των αξιώσεων της Heimwehr τάχθηκαν και οι Χριστιανο-
κοινωνιστές της Βιέννης, που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον Leopold Kunschak, ιστορικό ηγέτη των 
«Χριστιανικών» Συνδικάτων. Ο Kunschak ανήκε από το 1932 στην εσωτερική αντιπολίτευση του 
Μετώπου και είχε από τότε διαφωνήσει με την εγκαθίδρυση δικτατορίας. [βλ. Gedenksitzung, ό.π., σελ. 9] 
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βίαιη αντίσταση. Ταυτόχρονα μάλιστα δήλωνε πως θα ενημέρωνε για την πιθανή έναρξη 

των εχθροπραξιών, προκειμένου η Βιέννη να δώσει το γενικότερο σύνθημα. Για την 

απόφασή του δεν είχε βέβαια γνώση το σύνολο της τοπικής ηγεσίας, το ποτήρι όμως της 

ανοχής είχε από καιρό ξεχειλίσει για τον Bernaschek, που προτιμούσε να αντιδράσει 

προτού να είναι αργά (αν δεν ήταν ήδη).395  

Ο Μπάουερ εξοργίστηκε με τη στάση του, πέτυχε να του διαμηνύσει τη διαφωνία 

του, η συνομιλία όμως υποκλάπηκε και οι κυβερνητικές δυνάμεις ήταν σε θέση να 

γνωρίζουν. Νωρίς το πρωί επιτέθηκαν σε σημείο διαφορετικό από το προκαθορισμένο 

και συνέλαβαν τον Bernaschek μαζί με άλλα τοπικά στελέχη. Ακολούθησαν  

συγκρούσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής, που έγιναν αμέσως γνωστές στη Βιέννη, 

με τους εργάτες να ζητούν εξοπλισμό και κήρυξη γενικής απεργίας. Η ηγεσία όμως του 

κόμματος και της Schutzbund συνιστούσε «αναμονή» και μέχρι και την ύστατη ώρα 

εξακολουθούσε να παραχωρεί την πρωτοβουλία στον αντίπαλο: Η βιεννέζικη αστυνομία 

δεν άργησε βέβαια να προχωρήσει στην κατάληψη βάσεων του SDAP και στη σύλληψη 

ηγετικών στελεχών του (μεταξύ αυτών όλοι σχεδόν οι πρωτεργάτες της «Κόκκινης 

Βιέννης»). Το KPÖ καλούσε πλέον τους εργάτες να συγκροτήσουν συμβούλια, ενώ οι 

σιδηροδρομικοί υπάλληλοι της πρωτεύουσας έδειχναν να μην περιμένουν για την 

επίσημη προκήρυξη γενικής απεργίας.396  

Αυτή ήρθε τελικά μόλις στις 2 το μεσημέρι, μαζί με την εντολή για εξοπλισμό και 

αμυντικό αγώνα! Ήταν όμως ήδη αργά: Οι συλλήψεις ηγετικών στελεχών και οι 

καταλήψεις επίκαιρων θέσεων δεν επέτρεψαν παρά ένα μερικό μόνο εξοπλισμό και 

έκαναν αδύνατη την επίτευξη μιας πραγματικά γενικής απεργίας. Μαζικό χαρακτήρα 

είχε η απεργία μόνο στις πρωτεύουσες των κρατιδίων, ενώ καθοριστική υπήρξε η 

αποτυχία της μεταξύ των σιδηροδρομικών σε εθνικό επίπεδο. Η Schutzbund είχε σε 

πολλές περιπτώσεις τη συνδρομή της σοσιαλιστικής και της κομμουνιστικής νεολαίας 

και μπόρεσε βέβαια να αντισταθεί μέχρι και για τέσσερις ημέρες σε αρκετά σημεία της 

χώρας (κυρίως στα εργατικά συγκροτήματα της Βιέννης).397 Σε τέτοιες συνθήκες όμως 

δεν ήταν δυνατό να αντιπαρατεθεί επιτυχώς με δυνάμεις εύκολα μετακινούμενες και 

σαφώς πολλαπλάσιες. Απέναντί της είχε τον Bundesheer, τις Heimwehren, την 

                                                 
395 E. Peterseil, ό.π., σελ. 20-21              
396 E. Peterseil, ό.π., σελ. 21-22, P. Willmitzer, ό.π. 
397 P. Willmitzer, ό.π. 
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αστυνομία και τη χωροφυλακή.398 Ο αγώνας ήταν τελικά εξαρχής καταδικασμένος, 

κυρίως επειδή η ίδια η ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας δεν τον επιθυμούσε. Όταν στις 16 

Φεβρουαρίου όλα είχαν τελειώσει, οι Μπάουερ και Deutsch είχαν ήδη διαφύγει στο Brno 

(πρώην Brünn) της Τσεχοσλοβακίας.399      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
398 Στις συγκρούσεις σε εθνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι μόνο ο Bundesheer και η Heimwehr συμμετείχαν 
με 40.000 περίπου άνδρες (αστυνομία και χωροφυλακή πρόσθεσαν άλλες 15.000). Απέναντί τους είχαν 
ουσιαστικά μόλις 10.000 άτομα [βλ. E. Peterseil, ό.π., σελ. 33]. Ο αριθμός υπολειπόταν κατά δεκάδες 
χιλιάδες της «ονομαστικής» δύναμης της Schutzbund και (μεταξύ άλλων) οφειλόταν και στην αδυναμία 
εξοπλισμού όλων όσων το ζητούσαν.  
399 Ο μεταπολεμικός ηγέτης της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας Bruno Kreisky (που είχε ήδη αναπτύξει 
δραστηριότητα στη δεκαετία του ’30) δεν έπαψε βέβαια να χαρακτηρίζει τον Μπάουερ ως ένα «μεγάλο 
άνδρα». Θεωρούσε όμως πως αυτή η φυγή τού κόστισε τον τίτλο του «μεγάλου ήρωα του αυστριακού 
εργατικού κινήματος». [βλ. P. Willmitzer, ό.π.] Ο Deutsch πέτυχε αντίθετα να διασκεδάσει σε σημαντικό 
βαθμό τις εντυπώσεις της (εντός ή εκτός εισαγωγικών) λιποταξίας του: Από το 1936 συμμετείχε ενεργά 
στον Ισπανικό Εμφύλιο ως στρατηγός του Δημοκρατικού Στρατού και από το 1939 άρχισε μια 
περιπλάνηση, που τελικά τον έφερε στις Η.Π.Α.. Όπως και τα υπόλοιπα ηγετικά στελέχη του SDAP (όσοι 
βέβαια ζούσαν ακόμη και με την εξαίρεση του Άντλερ), επέστρεψε στην Αυστρία μετά το 1945. [βλ. 
www.dasrotewien.at/online/page.php?P=11443 ] 
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Τα χρόνια της εξορίας  
 

Από την παρανομία στην αντίσταση 

 

 Μετά το Φεβρουάριο του 1934 ο Μπάουερ ηγήθηκε πλέον σε τσεχοσλοβακικό 

έδαφος μιας οργάνωσης που στόχευε να διασώσει την παράδοση του SDAP. Ήταν το 

«Γραφείο Εξωτερικού των Αυστριακών Σοσιαλδημοκρατών» (ALÖS), που συνέχισε  να 

εκδίδει τον Kampf και την Arbeiter-Zeitung και φιλοδοξούσε να συντονίσει την 

αντιστασιακή δράση των «Επαναστατών Σοσιαλιστών» (Revolutionär Sozialisten) στην 

Αυστρία. Όλο το οικοδόμημα της Σοσιαλδημοκρατίας (κόμμα, τοπική αυτοδιοίκηση, 

συνδικάτα, συνεταιρισμοί) είχε καταρρεύσει ή είχε περάσει στην παρανομία, τα 

περιθώρια όμως για μια υποτυπώδη οργάνωση δεν ήταν μηδαμινά.  

Στο πλαίσιο μάλιστα της (κυρίως συνδικαλιστικής) δράσης τους οι RS 

συνεργάστηκαν συχνά με το KPÖ, το οποίο και γνώρισε μια εύλογη αύξηση της 

επιρροής του. Και αν η όποια ενίσχυση των Κομμουνιστών δεν έθετε σοβαρό ζήτημα για 

το ALÖS,  κύρια αγωνία της Arbeiter-Zeitung ήταν η αποτροπή διαρροών προς τους ναζί 

εν ονόματι του κοινού κληρικο-φασιστικού αντιπάλου. Οι εκκλήσεις της θύμιζαν την 

πολιτική του «μικρότερου κακού» και προειδοποιούσαν (σωστά) για την πιο ασφυκτική 

δικτατορία που θα έφερνε ο ναζισμός.400 Oι υπολογισμοί βέβαια για προσχωρήσεις στο 

NSDAP ποικίλουν και είναι σίγουρα παρακινδυνευμένοι, εφόσον δεν μπορεί κανείς να 

γνωρίζει τα κίνητρα και κυρίως τη διάρκεια που είχαν. Είναι όμως δεδομένο πως ήταν 

αρκετές και σε κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικές, όπως για παράδειγμα στην 

Άνω Αυστρία: Στους ναζί προσχώρησε τόσο ο δήμαρχος του Steyr F. Sichlrader όσο και 

τα ίδια τα στελέχη που στις 11/2 είχαν συναποφασίσει με τον Bernaschek την ένοπλη 

αντίσταση.401   

                                                 
400 T. Kirk, ό.π., σελ. 45-46. Είναι χαρακτηριστική μια αναφορά της Γκεστάπο του 1937 για τη 
συγκέντρωση συνδικαλιστών και Σοσιαλιστών στο Ebensee. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο ένα χρόνο 
αργότερα (μετά δηλαδή την Anschluß). [βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 47] 
401 Ο ίδιος ο Bernaschek πέτυχε τον Απρίλιο να απελευθερωθεί με τη βοήθεια ναζιστών, που τον 
φυγάδευσαν στη Γερμανία. Η δήλωσε που έκανε εκεί χαρακτηρίζοντας το ναζισμό μία μορφή σοσιαλισμού 
(ανεξάρτητα από τη σχετική πίεση που προφανώς του ασκήθηκε) ήταν αναμενόμενο να χρησιμοποιηθεί 
από τη ναζιστική προπαγάνδα. [βλ. E. Peterseil, ό.π., σελ. 39-40] 
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Όσον αφορά από την άλλη πλευρά την πολιτική κατεύθυνση των RS, αυτή 

υπήρξε ευθεία αναταπόκριση της γραμμής που τήρησε ο Μπάουερ μετά τη συντριβή της 

Σοσιαλδημοκρατίας και η οποία ήταν (αναπόφευκτα) ελαφρά μετατοπισμένη προς τα 

αριστερά. Η στάση τους ήταν σαφώς πιο ριζοσπαστική από του SDAP, απείχε όμως από 

την ταύτιση με το KPÖ και απέβλεπε κυρίως στην κατά το δυνατό διατήρηση μιας 

εργατικής συσπείρωσης. Αυτό που βραχυπρόθεσμα προώθησε (και σε αρκετές 

περιπτώσεις πέτυχε) ήταν η υπονόμευση των φασιστικών συνδικάτων, η εργατική 

αλληλοβοήθεια και η βελτίωση της άθλιας οικονομικής κατάστασης των 

εργαζομένων.402 Όπως τόνιζε άλλωστε ο Μπάουερ το Μάιο του 1934, η δικτατορία δεν 

έπρεπε με τίποτα να θεωρήσει πως είχε απέναντί της μια εργατική τάξη παραιτημένη και 

υποταγμένη: Άμεση προτεραιότητα έπρεπε να είναι η ανασυγκρότηση και η 

αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.403     

Αυτό όμως που επισήμαινε με έμφαση ο Μπάουερ ήταν πως οι διεκδικήσεις δεν 

μπορούσαν να ικανοποιηθούν μέσω της συμφιλίωσης ή έστω ανοχής της δικτατορίας: Η 

παρανομία έκανε πλέον αναγκαία την ανάπτυξη ενός επαναστατικού πνεύματος, που θα 

υποχρέωνε το καθεστώς σε υποχωρήσεις και τελικό στόχο θα είχε την ανατροπή του. 

Προσπερνώντας μάλιστα τις προσωπικές του ευθύνες για την πορεία του SDAP, 

κατηγορούσε όσα κομματικά στελέχη έμεναν ακόμη προσκολλημένοι στις «συνήθειες 

του παρελθόντος» και προωθούσαν μια «υπακοή στη συντεχνιακή τάξη».404  

Υπεραμυνόταν εξάλλου της «αμυντικής ιδεολογίας της βίας» που είχε 

ακολουθήσει το κόμμα και δήλωνε πως η ήττα δε σήμαινε ότι αυτή ήταν εξαρχής 

λανθαμένη. Την απέρριπτε ωστόσο στις παρούσες συνθήκες, καθώς ξεκαθάριζε πως 

ενδεχόμενη ανάκτηση της εξουσίας θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μια δικτατορία του 

προλεταριάτου. Εξακολουθούσε βέβαια ακόμη και τώρα να μιλά για την ανάγκη 

προσεταιρισμού των αγροτών και των μικροαστών που συνειδητοποιούσαν τι εστί 

                                                 
402 Η επίσημη εργατική ένωση του καθεστώτος ονομάστηκε «Ενωτικό Συνδικάτο», οι RS ωστόσο πέτυχαν 
συχνά να εκμεταλλευτούν τον ανταγωνισμό μεταξύ της «χριστιανικής» του πτέρυγας και αυτής της 
Heimwehr. Κάποιες μάλιστα μικρο-απεργίες οδήγησαν σε βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων, που 
είχαν πληγεί και εξακολουθούσαν να πλήττονται από την ύφεση. (Μέχρι την Anschluß η ανεργία ποτέ δεν 
έπεσε κάτω από το 21%.) Όσον αφορά τις οικογένειες όσων φυλακίζονταν, τη στήριξή τους είχε αναλάβει 
η Σοσιαλιστική Εργατική Βοήθεια και η κομμουνιστική Κόκκινη Βοήθεια. [βλ. T. Kirk, ό.π., σελ. 46-47] 
403 O. Bauer, “Die Strategie des Klassenkampfes”  (Der Kampf, Brünn - 1.Jahrgang, Mai-Dezember 1934) 
στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 373 
404 O. Bauer, “Die Strategie des Klassenkampfes”, ό.π., σελ. 372-373 
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φασισμός. Γι’ αυτό και διακήρυσσε πως η επαναστατική αυτή δικτατορία θα είχε μόνο 

προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και πως απώτερος στόχος παρέμενε η αταξική 

δημοκρατία, που θα κατοχύρωνε την πραγματική ελευθερία και ισότητα για όλους. Η 

εμπειρία όμως της συντριβής δεν επέτρεπε πλέον να τίθεται ως στόχος η αστική 

δημοκρατία και υποχρέωνε τον Μπάουερ να συνδέει «πιο οργανικά απ’ ό,τι ως τώρα» 

την έννοια της δημοκρατίας με αυτή του σοσιαλισμού.405 Αν ως τότε θεωρούσε τη 

δημοκρατία αναγκαία προϋπόθεση του σοσιαλισμού, τώρα πλέον παραδεχόταν πως σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η Αυστρία μετά το 1934 (και η Ρωσία το 1917), η 

πορεία δεν μπορούσε παρά να είναι αντίστροφη.406  

Όλα τα παραπάνω έδειχναν μια εκ των πραγμάτων στροφή προς τα αριστερά, 

στον πυρήνα όμως της ανάλυσής του ο Μπάουερ δεν παρέκκλινε ουσιαστικά από την ως 

τότε αντίληψή του περί δημοκρατίας. Όπως διακήρυσσε προς όλους τους δημοκρατικούς 

πολίτες: «Είμαστε δημοκράτες. Επιθυμούμε την ατομική ελευθερία, την ισονομία και την 

αυτοδιάθεση του συνόλου του λαού. Εκεί όμως που ο φασισμός κατέστρεψε την αστική 

δημοκρατία, δεν μπορεί πλέον να υπάρξει άλλη δημοκρατία από τη σοσιαλιστική».407 

Η όλη του προσέγγιση ήταν βέβαια όπως πάντα ρεαλιστική και το ίδιο 

ρεαλιστικά αντιμετώπιζε τις δυνατότητες ανατροπής της δικτατορίας: Χρέος των RS 

ήταν να δημιουργήσουν τις υποκειμενικές συνθήκες μεταξύ του αυστριακού λαού, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αντικειμενικές, όταν αυτές θα εμφανίζονταν. Στην 

επίκληση των αντικειμενικών συνθηκών έμενε αν μη τι άλλο συνεπής. Ταυτόχρονα όμως 

προχωρούσε και σε λανθασμένες εκτιμήσεις για τις τάσεις εξέλιξής τους: Διαπίστωνε 

σωστά την αδυναμία του κληρικο-φασισμού, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Ντόλφους 

(τον Ιούλιο του 1934), έδινε όμως πιθανότητες σε μια αποτυχία ή ακόμα και παραίτηση 

του Χίτλερ από την αυστριακή υπόθεση.408  

                                                 
405 O. Bauer, “Die Strategie des Klassenkampfes”, ό.π., σελ. 369-370, 373-377  
406 O. Bauer, “Rechtsblock und Linksblock in der Internationale” (Der Kampf, Brünn - 1.Jahrgang, Mai-
Dezember 1934) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 462  
407 O. Bauer, “Demokratie und Sozialismus”  (Der Kampf, Brünn - 1.Jahrgang, Mai-Dezember 1934) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 394-395  
408 Έδινε μάλιστα πιθανότητες ακόμη και σε απεγνωσμένη μοναρχική απόπειρα της Βιέννης, που θα 
δημιουργούσε συνθήκες ευνοϊκές για προλεταριακή επανάσταση. [βλ. O. Bauer, “Der Austrofaschismus 
nach dem Naziputsch” (Der Kampf, Brünn - 1.Jahrgang, Mai-Dezember 1934) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 416-418] Όσον αφορά την αστάθεια του 
αυστροφασισμού, επιβεβαιωνόταν κατά τον Μπάουερ από τις αμήχανες προσεγγίσεις που επιχειρούσε 
προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, όταν είχε ήδη προχωρήσει στην καταστολή και των δύο αντιπάλων 
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Σε κάθε περίπτωση, η προέλαση του ναζισμού είχε περιπλέξει από καιρό τους 

συσχετισμούς στην Κεντρική Ευρώπη και είχε φέρει σε δύσκολη θέση την αυστριακή 

Σοσιαλδημοκρατία, τόσο πριν όσο και μετά το 1934. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως 

ο ναζισμός υποχρέωσε τον Μπάουερ να αναστείλει και την υπεράσπιση του δικαιώματος 

της εθνικής αυτοδιάθεσης: Όταν ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε τους Γερμανούς της 

Σουδητίας ως πρόσχημα για μια ιμπεριαλιστική εξάπλωση, ο Μπάουερ τάχθηκε σαφώς 

εναντίον τυχόν παραχωρήσεων εκ μέρους της Πράγας.409 

Όσον αφορά τη στάση του απέναντι στην Anschluß, περιέγραφε με τον πιο 

χαρακτηριστικό τρόπο την επικίνδυνη ισορροπία του «τρίτου δρόμου» του απέναντι στο 

διπλό φασιστικό αντίπαλο. Από το 1936 ήδη ο Μπάουερ προωθούσε την ελευθερία όλων 

όσων ήθελαν να υπερασπιστούν την αυστριακή ανεξαρτησία410 και καλούσε τον 

Schuschnigg να προχωρήσει σε πραγματικές και όχι εικονικές υποχωρήσεις έναντι της 

εργατικής τάξης. Απέρριπτε μάλιστα την Anschluß όχι μόνο λόγω του «πιο βάρβαρου 

από όλους τους φασισμούς», αλλά και στο πλαίσιο γενικότερα μιας καπιταλιστικής 

Ευρώπης: Την έβλεπε πλέον μόνο στο πλαίσιο μιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας στη 

Γηραιά Ήπειρο.411  

Αυτό όμως συνέβαινε περισσότερο λόγω της αισιοδοξίας του, παρά λόγω μιας 

μεταστροφής από τις θέσεις του 1919. Γιατί καθώς η Anschluß γινόταν πραγματικότητα 

(το Μάρτιο του 1938), ο Μπάουερ έβλεπε ως μόνη διέξοδο την ήττα της Γερμανίας στον 

                                                                                                                                                 
του. Δε δίσταζε μάλιστα να τον χαρακτηρίσει ως μια κληρικο-αριστοκρατική «ιστορική ανωμαλία» μέσα 
στην καπιταλιστική Ευρώπη του 20ού αιώνα. [βλ. O. Bauer, “Die Kanonen des Februar”, (Der Kampf, 
Brünn - 2.Jahrgang, Jänner-Dezember 1935) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, 
σελ. 491-492]                      
409 Τόνιζε βέβαια πως δεν εγκαταλειπόταν ο σχετικός αγώνας, απλά αναστελλόταν στην παρούσα φάση. 
Γιατί παρέπεμπε στους Μαρξ και Ένγκελς και επαναλάμβανε πως η αυτοδιάθεση των λαών ήταν αρχή του 
σοσιαλισμού, όχι όμως και η υπέρτατη. Πρώτη προτεραιότητα ήταν το γενικό συμφέρον του εργατικού 
κινήματος. [βλ. O. Bauer, “Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen?” (Der Sozialistische Kampf, 
Paris -  Nr. 2, Juni 1938) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 860-866] 
Καθώς το έδαφος της Τσεχοσλοβακίας δεν προσφερόταν πλέον ως καταφύγιο των Αυστριακών 
Σοσιαλδημοκρατών, το κείμενο αυτό συντάχθηκε ένα περίπου μήνα πριν το θάνατο του Μπάουερ στο 
Παρίσι. Είχε προηγηθεί ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 1938, κατά το οποίο οι Μπάουερ, 
Άντλερ και J. Buttinger (πρόεδρος των R.S.) συμφώνησαν για τη συνένωση των δυνάμεών τους μέσα από 
την Αντιπροσωπεία Εξωτερικού των Αυστριακών Σοσιαλιστών (AVOES). Τόσο η αλλαγή στο όνομα όσο 
και η μετεγκατάσταση στο Παρίσι αποτύπωναν τις συνθήκες που διαμόρφωνε η γερμανική εισβολή στην 
Αυστρία.  
410 O. Bauer, “Der Kampf gegen die Nazi in Österreich” (Der Kampf, Brünn - 3.Jahrgang, Jänner-
Dezember 1936) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 668-669 
411 O. Bauer, “Der Sozialismus und die deutsche Frage” (Der Kampf, Brünn - 4.Jahrgang, Jänner-
Dezember 1937) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 692                              
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επερχόμενο πόλεμο και προσδοκούσε πως αυτή θα άνοιγε το δρόμο για μια ευρωπαϊκή 

επανάσταση. Και στο μέλλον της γερμανικής επανάστασης εξακολουθούσε τελικά να 

βλέπει και το μέλλον του αυστριακού προλεταριάτου.412  

Καθώς ο τροχός της ιστορίας δεν μπορούσε να γυρίσει προς τα πίσω, ο Μπάουερ 

θεωρούσε τώρα την αυστριακή ανεξαρτησία ένα αντιδραστικό σύνθημα. Καταδίκαζε 

βέβαια τη στάση του Ρέννερ, που έφτασε να διακηρύξει τη θετική του ψήφο στο ψευδο-

δημοψήφισμα του Χίτλερ, κατηγορούσε όμως ευθέως τους Κομμουνιστές για τη σύνταξή 

τους με την αυστρο-πατριωτισμό του Schuschnigg. Ουσιαστικά μάλιστα δικαιολογούσε 

τη στάση των Αυστριακών εργατών, που ευνούνταν από την ενσωμάτωση στη γερμανική 

πολεμική οικονομία413 και δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της τελευταίας στιγμής 

όσων επί τέσσερα χρόνια δεν είχαν πάψει να τους καταπιέζουν. Η Σοσιαλδημοκρατία δεν 

μπορούσε να συνταχθεί με τις αποσχιστικές τάσεις των κληρικαλιστών και όφειλε να 

σταθεί κριτικά και όχι αντιδραστικά απέναντι στη ναζιστική κυριαρχία. Για τη στάση που 

έπρεπε να τηρηθεί παρέπεμπε στο 1867, όταν η «φανατική αυστριακότητα» του 

Liebknecht εναντίον του Μπίσμαρκ είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ένγκελς.414  

 

      

Τα Λαϊκά Μέτωπα και ο «ακέραιος σοσιαλισμός» 

 

Η συνεργασία σε αρκετές περιπτώσεις των Επαναστατών Σοσιαλιστών με το 

ΚPÖ εναντίον του φασισμού έθεσε και για την αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία το ζήτημα 

που κυρίως απασχόλησε την ευρωπαϊκή Αριστερά κατά την εξάπλωση του φασιστικού 

φαινομένου. Η θεωρητική συμβολή του Μπάουερ σε διεθνές επίπεδο ήταν εξάλλου 

φυσικό να απορροφήσει και το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στα χρόνια 

του Brno. Γιατί όποια κι αν ήταν τα περιθώρια αντιστασιακής δράσης στο αυστριακό 

έδαφος, ο ρόλος της εξόριστης πλέον ηγεσίας του SDAP αφορούσε σίγουρα περισσότερο 

                                                 
412 O. Bauer, “Österreichs Ende” (Der Kampf, Brünn - 5.Jahrgang, Jänner-Mai 1938) στο Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 844 
413 Είναι χαρακτηριστικό πως η ανεργία στην Αυστρία έπεσε το 1938 στο 12,9% (έναντι 21,7% τον 
προηγούμενο χρόνο). [T. Kirk, ό.π., σελ. 57] 
414 O. Bauer, “Österreichs Ende”, ό.π., σελ. 841-842, “Nach der Annexion”  (Der Sozialistische Kampf, 
Paris - Nr. 1, Juni 1938) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 853-860 
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τη συνέχιση του «τρίτου δρόμου» της από την αριστερή πτέρυγα της Σοσιαλιστικής 

Διεθνούς.    

 Όσον αφορά ειδικότερα τον Μπάουερ, η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν είχε 

υιοθετήσει μια αντιδραστική στάση απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Η κριτική του ήταν 

βέβαια αρκετά σκληρή και σχετιζόταν κυρίως με τη μαρξιστική ανορθοδοξία του 

εγχειρήματος και με την (επακόλουθη) χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Γι’ αυτό και 

εμφανιζόταν δικαιωμένος με τη στροφή του Λένιν στη Νέα Οικονομική Πολιτική, παρότι 

εξακολουθούσε να καυτηριάζει το δεσποτισμό της κομματικής γραφειοκρατίας. Η 

κριτική του μάλιστα οξύνθηκε ακόμη περισσότερο με την ανάληψη της εξουσίας από τον 

Στάλιν, τις διώξεις εναντίον της «παλιάς φρουράς» και κυρίως την ανακοίνωση του 

πρώτου Πενταετούς Πλάνου το 1928. Παρά τις σημαντικές και ουσιώδεις διαφωνίες του 

με τον Κάουτσκι, ο Μπάουερ συμμεριζόταν απόλυτα τη θέση του πως καμία χώρα δεν 

μπορούσε «να μεταπηδήσει με μία φράση από την απολυταρχία στη σοσιαλιστική 

κοινωνία».415      

 Η στάση του ωστόσο άρχισε να διαφοροποιείται, όταν στις αρχές της δεκαετίας 

του ’30 διαφαινόταν πλέον η επιτυχία του σταλινικού προγράμματος. Το Δεκέμβριο του 

1931 ο Μπάουερ παραδεχόταν πως η εξέλιξη των τριών τελευταίων ετών επέτρεπε «να 

φαίνεται τουλάχιστον πιθανή» μια έκβαση διαφορετική από τις προβλέψεις του ίδιου και 

των μενσεβίκων. Εξακολουθούσε βέβαια να παραλληλίζει τη σοβιετική δικτατορία με το 

βοναπαρτισμό, η εξέλιξη όμως τον έκανε να ελπίζει σε έναν «άλλο, ευοίωνο δρόμο για 

τον εκδημοκρατισμό της Σοβιετικής Ένωσης». Δεν είχε άλλωστε άλλη επιλογή από το να 

συνταχθεί με το πρόγραμμα εκβιομηχάνισης και κολλεκτιβοποίησης: Στην περίπτωση  

μιας οικονομικής αποτυχίας, έβλεπε πως η κατάρρευση της «κόκκινης δικτατορίας» δε 

θα οδηγούσε στη δημοκρατία, αλλά στη «λευκή δικτατορία».416    

 Μετά τη συντριβή μάλιστα του Φεβρουαρίου, είχε περισσότερους λόγους να 

διαβλέπει τάσεις προς μια δημοκρατικότερη Σοβιετική Ένωση. Τεκμηρίωνε την 

αισιοδοξία του στη βάση της αύξησης της αγροτικής παραγωγής, που σταδιακά άμβλυνε 

την αντιπαράθεση πόλεων και υπαίθρου και οδηγούσε προς άρση της δικτατορίας: Γιατί 

με την οριστική υπέρβαση αυτής της γεωγραφικής και ταξικής αντιπαράθεσης δε θα ήταν 

                                                 
415 R. Saage, ό.π., σελ. 96-97 
416 O. Bauer, “Die Zukunft der russischen Sozialdemokratie” (Der Kampf, Band 24, Jänner-Dezember 
1931) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 282-284  
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πλέον αναγκαία και η «βοναπαρτική» λειτουργία της δικτατορίας.417 Κι αν το Νοέμβριο 

του 1934 ο Μπάουερ επισήμαινε το αντιδημοκρατικό χαρακτήρα των έμμεσων εκλογών 

για το Ανώτατο Σοβιέτ,418 η σχετική συνταγματική μεταρρύθμιση ενίσχυε δυο μήνες 

αργότερα τις δημοκρατικές του προσδοκίες.419 Την ίδια περίοδο απαντούσε στις 

αναπτερωμένες ελπίδες των ιδεολόγων του καπιταλισμού με μια χαρακτηριστική 

αναφορά στο αδιέξοδο της βρετανικής αυτοκρατορίας: Η Αγγλία προσπαθούσε να 

αποφύγει πάση θυσία τον πόλεμο και τις βέβαιες συνέπειές του, η διατήρηση όμως της 

ειρήνης θα την έφερνε σύντομα αντιμέτωπη με ένα πετυχημένο οικονομικά σοβιετικό 

μοντέλο.420   

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αναγνώριση από τον Μπάουερ του «ιδιαίτερου 

δρόμου» της Σοβιετικής Ένωσης δεν σήμαινε και πως τη δικαίωνε ως μια σοσιαλιστική 

κοινωνία. Δικαιολογούσε την «ολοκληρωτική δικτατορία του προλεταριακού κόμματος» 

ως μια διέξοδο επιβεβλημένη από τις οικονομικές δυσχέρειες και τη διεθνή και εγχώρια 

αντίδραση, δεν έπαυε όμως να τη θεωρεί μια μορφή ταξικού κράτους. Ήταν η τρίτη 

εκδοχή του για το ταξικό κράτος του προλεταριάτου, μετά την «προλεταριακή 

δημοκρατία» και μετά το καθεστώς που ο Μπάουερ περιέγραφε ως «δικτατορία μιας 

δημοκρατίας των εργαζομένων». Η πρώτη περίπτωση αφορούσε την πλειοψηφική κατοχή 

της πολιτικής (κυβερνητικής και κοινοβουλευτικής) εξουσίας από την εργατική τάξη, όχι 

όμως και αυτή της οικονομικής εξουσίας, που καθοριζόταν από τον καπιταλιστικό 

έλεγχο στα μέσα παραγωγής. Η βίαιη αστική αντίσταση στην προσπάθεια 

κοινωνικοποίησής τους έκανε στη συνέχεια αναγκαίο το μετασχηματισμό της στο 

δεύτερο μοντέλο, που σήμαινε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για την αστική τάξη 

και κινητοποίηση των μαζών σε καθεστώς «ύψιστης επαναστατικότητας».  

Ήταν η κατάσταση που ο Λένιν χαρακτήριζε ως την «πληρέστερη δημοκρατία», 

ο Μπάουερ όμως διαφωνούσε: Τόσο αυτή όσο και η κομματική δικτατορία δεν 

μπορούσαν παρά να έχουν μεταβατικό χαρακτήρα προς τον απώτερο στόχο της αταξικής 

                                                 
417 O. Bauer, “Der 17. Jahrestag der Oktoberrevolution” (Der Kampf, Rubrik »Aus der Sowjetunion«, 1934-
1938) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 908-909  
418 O. Bauer, “Der 17. Jahrestag der Oktoberrevolution”, ό.π., σελ. 910-911  
419 O. Bauer, “Demokratisierung der Sowjetverfassung” (Der Kampf, Rubrik »Aus der Sowjetunion«, 1934-
1938) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 924-927 
420 O. Bauer, “Triumph des Kapitalismus?”  (Der Kampf, Brünn - 2.Jahrgang, Jänner-Dezember 1935) στο 
Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 475-477 
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σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Η δικτατορία έπρεπε κάποια στιγμή να «απονεκρωθεί» 

(absterben), ώστε να απονεκρωθεί μαζί της και κάθε μορφή ταξικού κράτους.421 

 Στην ανάλυσή του αυτή, δημοσιευμένη στο Brno το Μάιο του 1934, μπορούσε 

κανείς να διακρίνει αναφορές και στην πορεία της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας. Η 

προλεταριακή δημοκρατία αντιστοιχούσε ουσιαστικά σε αυτό που διακηρυσσόταν ως 

στόχος από το Πρόγραμμα του Λιντς και έτσι ο Μπάουερ μπορούσε να «διαφύγει» της 

κριτικής για τη μη εγκαθίδρυση δικτατορίας το 1918-20. Η αντίδραση της αστικής τάξης 

στο πρόγραμμά του για τις κοινωνικοποιήσεις (που δεν ήταν εξάλλου βίαιη) είχε 

εκδηλωθεί στα πλαίσια μιας αστικής δημοκρατίας, την οποία ο ίδιος διαχώριζε τόσο από 

το φιλελεύθερο κράτος του περιορισμένου εκλογικού δικαιώματος όσο και από το 

φασισμό, τη σύγχρονη εκδοχή του βοναπαρτισμού. Ήταν οι τρεις μορφές που διέκρινε σε 

σχέση με το ταξικό κράτος της (μεγαλο)αστικής τάξης. Παραπέμποντας μάλιστα και πάλι 

στην αυστριακή και στη γερμανική περίπτωση, επισήμαινε ως «συντηρητικό» καθήκον 

της εργατικής τάξης να υπερασπίζεται την αστική δημοκρατία, όταν αυτή απειλείται με 

εκτροπή στο φασισμό.422  

Μετά την ήττα βέβαια επαναλάμβανε πως δεν μπορούσε πλέον να τίθεται ως 

στόχος η ανάκτησή της. Στην επαναστατική όμως δικτατορία του προλεταριάτου, που 

αναγκαία θα προέκυπτε, ο Μπάουερ προσέδιδε όχι μόνο μεταβατικό χαρακτήρα, αλλά 

και σαφώς μικρότερη διάρκεια από αυτή της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί θεωρούσε πως η 

πολιτική και πολιτιστική ωριμότητα της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης υποσχόταν την 

ταχύτερη μετάβαση σε μια «κοινωνία ελεύθερα βουλόμενων ανθρώπων». Ειδικότερα για 

την Αυστρία ήλπιζε πως δε θα χρειαζόταν καν μια βίαιη κολλεκτιβοποίηση, εφόσον οι 

μικρομεσαίοι χωρικοί θα προσέρχονταν ελεύθερα στη συγκρότηση συνεταιρισμών.423  

 Όποια αίσθηση κι αν προκαλούν οι υπεραισιόδοξες αυτές εκτιμήσεις του, η 

έννοια της ελευθερίας και η καταρχήν υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας από το 

φασισμό ήταν ουσιαστικά και τα στοιχεία που κυρίως διαφοροποιούσαν στη φάση αυτή 

τον Μπάουερ από τους Κομμουνιστές. Δεν είναι τυχαίο πως απαντούσε στις επιθέσεις 

των Radek και Kun με μύδρους εναντίον του γερμανικού και του βουλγαρικού Κ.Κ., που 

είχαν αντιμετωπίσει ισοπεδωτικά το φασισμό και την αστική δημοκρατία: Στην άρνησή 

                                                 
421 O. Bauer, “Demokratie und Sozialismus”, ό.π., σελ. 384-391  
422 O. Bauer, “Demokratie und Sozialismus”, ό.π., σελ. 378-384 
423 O. Bauer, “Demokratie und Sozialismus”, ό.π., σελ. 391-393 
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τους να συμπράξουν με τους Σοσιαλιστές έβλεπε τελικά μια αθέλητη συνοδοιπορία με το 

φασισμό.424 Όσον αφορά την ελευθερία, την ανήγε σε καθοριστικά διαφοροποιητικό 

στοιχείο των δύο Διεθνών σε θεωρητικό επίπεδο. Η έμφαση που απέδιδαν σε αυτή οι 

Σοσιαλιστές αντιπαραβαλλόταν ουσιαστικά με τη σημασία που είχε για την 

κομμουνιστική ιδεολογία η έννοια της βίας.425 

 Μετά τις νίκες ωστόσο του φασισμού, ο «τρίτος δρόμος» συνέχιζε ανανεωμένος: 

Το σύνθημα δινόταν από το γαλλικό Λαϊκό Μέτωπο και την αναγκαστική στροφή του 

SDAP και των Ισπανών Σοσιαλιστών προς την επαναστατική βία. Οι προτεραιότητες της 

ελευθερίας και της βίας, για τη LSI και την Κομιντέρν αντίστοιχα, ήταν πλέον ανάγκη να 

συμβιβαστούν και στην κατεύθυνση αυτή ήταν απαραίτητη η συνδρομή της αριστερής 

πτέρυγας της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αν οι Βρετανοί ή οι Σκανδιναβοί Σοσιαλιστές δεν 

επιθυμούσαν να διακινδυνεύσουν την κυβερνητική τους προοπτική συνεργαζόμενοι με 

έτσι κι αλλιώς αδύναμα κομμουνιστικά κόμματα, το γαλλικό Σ.Κ. όφειλε να παίξει το 

ρόλο της γέφυρας με τη «μεγάλη ρωσική επανάσταση». Επρόκειτο στην πραγματικότητα 

για μια αναβίωση της Διεθνούς της Βιέννης, με αποστολή την αντιμετώπιση τόσο της 

ρεφορμιστικής επανάπαυσης στην (αστική) δημοκρατία όσο και της ισοπεδωτικής της 

εξίσωσης με το φασισμό.426  

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος δεν ήταν βέβαια η συγχώνευση ή η ενότητα, αλλά 

απλά η συνεργασία: Ο Μπάουερ δεν έτρεφε αυταπάτες για τις πιθανότητες επίτευξης του 

«ακέραιου σοσιαλισμού» του (Integraler Sozialismus) στις παρούσες συνθήκες. Δεν 

έπαυε μάλιστα να καυτηριάζει την επιμονή της Κομιντέρν για Λαϊκά Μέτωπα σε όλη την 

Ευρώπη και τόνιζε πάντα με έμφαση τις αντικειμενικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό απέρριπτε εξάλλου και τις προτάσεις του Ernst Fischer για ένα 

Λαϊκό Μέτωπο στην Αυστρία. Καυτηρίαζε τον «κατόπιν εορτής» δημοκρατισμό των 

Αυστριακών Κομμουνιστών και τον αντιπαρέβαλλε με τη στάση που είχαν κρατήσει πριν 

τη 12η Φεβρουαρίου.427 Στις προτάσεις του Fischer έβλεπε ουσιαστικά ένα αντι-

                                                 
424 Ο. Bauer, “Kommunisten und Sozialisten in Österreich” (Der Kampf, Brünn - 1.Jahrgang, Mai-
Dezember 1934) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 401-403 
425 Ο. Bauer, “Kommunisten und Sozialisten in Österreich”, ό.π., σελ. 406  
426 O. Bauer, “Rechtsblock und Linksblock in der Internationale”, ό.π., σελ. 454-456, 461-463 
427 Με την ίδια έμφαση υπενθύμιζε ο Μπάουερ και τη στάση που είχε κρατήσει η Κομιντέρν, όταν η LSI 
προωθούσε τη συνεργασία των δύο Διεθνών στις αρχές του 1933. Η στροφή της είχε έρθει μόνο το 1934, 
όταν η δημοκρατία βρέθηκε να απειλείται σοβαρά στη Γαλλία και στην Ισπανία. [βλ. O. Bauer, 
“Rechtsblock und Linksblock in der Internationale”, ό.π., σελ. 452-453] Η κατηγορία βέβαια του όψιμου 
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ναζιστικό συνασπισμό της Αριστεράς και του κληρικο-φασισμού, τόνιζε όμως πως οι 

αντι-ναζί κληρικαλιστές δεν ήταν δυνατό να συστρατευθούν στην κατεύθυνση της 

δημοκρατίας: Μόνο αν η εργατική τάξη πετύχαινε να ανακτήσει και να αναδείξει τη 

δύναμή της, μπορούσε κανείς να μιλά για μια αντι-φασιστική συμμαχία με τους 

μικροαστούς και αγρότες που το επιθυμούσαν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργάτες θα 

βρίσκονταν να χειραγωγούνται φρασεολογικά και ιδεολογικά από (τουλάχιστον) «ημι-

φασίστες» κληρικαλιστές. Γι’ αυτό και έθετε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της 

εργατικής αυτοσυνειδησίας και δεν προωθούσε ως σύνθημα τη δημοκρατία, αλλά την 

ελευθερία όλων όσων ήθελαν να υπερασπιστούν την αυστριακή ανεξαρτησία.428 

Για τη στάση του αυτή μπορούσε κανείς να αποδώσει στον Μπάουερ μια βολική 

τακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», η αλήθεια όμως είναι πως η στάση του υπήρξε 

μάλλον συνεπής. Ο ίδιος ποτέ δεν κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα για αυτό που στην 

πραγματικότητα συνέβαινε και στην αυστριακή περίπτωση: Η Σοσιαλδημοκρατία «δεν 

επιθυμούσε δοσοληψίες με τους Κομμουνιστές συντρόφους» της429 όχι τόσο λόγω του 

όψιμου δημοκρατισμού τους όσο (αντίθετα) λόγω ακριβώς της ανάγκης προσέλκυσης 

των κληρικαλιστών. Ο Μπάουερ δήλωνε άλλωστε ξεκάθαρα μετά τη 12η Φεβρουαρίου 

πως τυχόν ένταξη του SDAP στην Κομιντέρν (αν ποτέ τέθηκε πράγματι τέτοιο ζήτημα) 

θα τρομοκρατούσε τους Αυστριακούς μικροαστούς και αγρότες.430  

Όσον αφορά τη συνεργασία με το KPÖ εναντίον της «Ενωτικής» εργατικής 

ένωσης του αυστροφασισμού, σηματοδοτούσε τα όρια της προσέγγισης με αυτό και δεν 

υπήρξε καθόλου αντιφατική με τη διεθνή του στάση. Ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της 

Ιταλίας από την Κ.τ.Ε., ο Μπάουερ θεωρούσε επιτακτική ανάγκη τη διεθνή ενότητα στο 

συνδικαλιστικό επίπεδο (κατά το γαλλικό πρότυπο), ως παράδειγμα προς μίμηση για τις 

κυβερνήσεις του Λονδίνου και της Μόσχας. Στην ίδια κατεύθυνση άλλωστε, της 

                                                                                                                                                 
δημοκρατισμού δεν μπορούσε να αφορά τον ίδιο τον Fischer, που μεταπήδησε στο KPÖ μετά τη συντριβή 
του Φεβρουαρίου.  
428 O. Bauer, “Der Kampf gegen die Nazi in Österreich”, ό.π., σελ. 662-667, “Das Wesen der Volksfront” 
(Der Kampf, Brünn - 4.Jahrgang, Jänner-Dezember 1937) στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, 
Europaverlag, 1980, σελ. 729-730 
429 O. Bauer, “Der Kampf gegen die Nazi in Österreich”, ό.π., σελ. 665 
430 Ο. Bauer, “Kommunisten und Sozialisten in Österreich”, ό.π., σελ. 412 
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επέκτασης δηλαδή του γαλλο-ρωσικού άξονα πέρα από τη Μάγχη, έβλεπε και τον καίριο 

ρόλο του Εργατικού Κόμματος.431   

Η όλη ανάλυσή του ήταν τελικά συναρτημένη με τον επερχόμενο πόλεμο, για τον 

οποίο δεν αμφέβαλλε καθόλου ότι πλησιάζει. Δεν είναι τυχαίο πως στα τέλη του 1937 

έφτασε κοντά στο να δικαιολογεί τις «δίκες της Μόσχας» και τη στασιμότητα του 

σοβιετικού βιοτικού επιπέδου στη βάση της ανάγκης απόκρουσης του γερμανικού και 

του ιαπωνικού φασισμού.432 Στο ίδιο πλαίσιο εντασσόταν και η κριτική του προς τις 

δυτικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη μεσοπολεμική τους πολιτική έναντι της 

Γερμανίας: Αν το πρώτο λάθος είχε γίνει με την εκδικητική συνθήκη των Βερσαλλιών, ο 

Μπάουερ προειδοποιούσε τώρα να μη συνεχιστεί τουλάχιστον το δεύτερο, η πολιτική 

δηλαδή του κατευνασμού και των υποχωρήσεων έναντι του Χίτλερ.433 Μιλούσε πλέον με 

την πείρα της «στερνής γνώσης»…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
431 Ο. Bauer, “Einheitsfront des Faschismus” (Der Kampf, Brünn - 3.Jahrgang, Jänner-Dezember 1936) 
στο Otto Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 656-657 
432 O. Bauer, “Nach zwanzig Jahren” (Der Kampf, Brünn - 4.Jahrgang, Jänner-Dezember 1937) στο Otto 
Bauer: Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 783-784 
433 O. Bauer, “Österreichs Ende”, ό.π., σελ. 836-837. Στην πολιτική του κατευνασμού ήταν ουσιαστικά 
αφιερωμένο και το τελευταίο άρθρο που δημοσίευσε ο Μπάουερ στο Παρίσι, δύο ημέρες πριν το θάνατό 
του στις 4/7/1938. Είχε τον τίτλο “Staatsanleihen, der Gelbe Fluß und die Pyrenäen” (βλ. Otto Bauer: 
Werkausgabe, Band 9, Europaverlag, 1980, σελ. 866-870).   
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Συμπεράσματα 
 

Η πορεία της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας από το 1918 ως το 1934 αποτέλεσε 

μια περίπτωση μοναδική στην ιστορία του διεθνούς σοσιαλισμού κατά το Μεσοπόλεμο. 

Στην κατεύθυνση αυτή συνέτειναν τόσο οι ιδιαίτερες συνθήκες της Αυστρίας όσο και η 

θεωρητική – ιδεολογική βάση του SDAP, που δε βρήκε μιμητές σε κανένα άλλο 

σοσιαλιστικό κόμμα της περιόδου. Ο Μπάουερ δήλωνε πως ο αυστρομαρξισμός υπήρχε 

ως τάση σε κάθε σοσιαλιστικό κόμμα, το αυστριακό όμως ήταν το μοναδικό που τον 

υιοθέτησε ως κυρίαρχη κατεύθυνση, γι’ αυτό και πέτυχε να διατηρηθεί ενιαίο και ισχυρό 

στις κρίσιμες στιγμές της διαδρομής του.434  

Παρά την υπερβολή που ενέχει αυτός ο ισχυρισμός, η αλήθεια είναι πως ο 

αυστρομαρξιστικός θεωρητικός πυρήνας του SDAP συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη 

και στη διατήρηση της δύναμής του. Εκεί οφείλεται άλλωστε και η συνέπεια που 

χαρακτήρισε σε γενικές γραμμές την πολιτική του από την επίσημη ήδη αφετηρία του 

1889 μέχρι και μετά το 1934. Γιατί καθώς η προπολεμική επιστημονική ομάδα οδηγούσε 

την αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία στο Μεσοπόλεμο, οι διαφορές που προέκυπταν 

μεταξύ των διάφορων τάσεων του κόμματος ποτέ δεν απείλησαν σοβαρά την ενότητά 

του. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τα πρόσφεραν οι διακηρύξεις της Αριστεράς 

στα συνέδρια του 1917 και του 1933 και κυρίως η «ψευδο-αντιπολίτευση» του Μαξ 

Άντλερ, που καταδίκαζε τον μπολσεβικισμό περισσότερο από τη γραμμή της ηγεσίας.435 

Όσα στελέχη πρόσκεινταν πράγματι στην κομμουνιστική ιδεολογία, βρέθηκαν αργά ή 

γρήγορα εκτός του SDAP και μοιράστηκαν τη μηδενική (τουλάχιστον μέχρι το 1934) 

απήχηση του KPÖ.  

 Η αυστριακή εκδοχή του μαρξισμού προσωποποιήθηκε τελικά στην ηγεσία του 

του ίδιου Μπάουερ και ήταν αυτή που απέτρεψε ή τερμάτισε σύντομα τις παρεκκλίσεις  

του κόμματος από τη γραμμή του μαρξιστικού κέντρου. Η «σοσιαλ-πατριωτική» στάση 

της πολεμικής περιόδου τερματίστηκε ουσιαστικά με τη Διακήρυξη της Αριστεράς το 

1917, ενώ η αποχώρηση από την κυβέρνηση το 1920 είχε στην πραγματικότητα ήδη 
                                                 
434 O. Bauer, “Nach dem Parteitag”, ό.π., σελ. 171  
435 Ο όρος «ημι-αντιπολίτευση» χρησιμοποιήθηκε και από τον Τρότσκι, που δήλωνε για τον Μαξ Άντλερ: 
«Ένας απελπισμένος Σοσιαλδημοκράτης δεν είναι πλέον επαναστάτης». Γι’ αυτό και καλούσε την 
πραγματική εσωκομματική αντιπολίτευση να διαρρήξει τους δεσμούς μαζί του και να αποχωρήσει από το 
SDAP. [βλ. P. Goller, ό.π., σελ. 17] 
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δρομολογηθεί με την παραίτηση του Μπάουερ τον προγούμενο χρόνο. Οι δεξιές αυτές 

αποκλίσεις είχαν προκαλέσει βέβαια ευρεία αντίδραση μεταξύ των Αυστριακών 

εργατών, ο Μπάουερ ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός εκφραστής της βούλησης των 

μαζών. Την ίδια περίοδο εξάλλου αντιπαρατέθηκε σθεναρά με όσους ζητούσαν μια 

δικτατορία του προλεταριάτου, ενώ τα επόμενα χρόνια (ακόμη και στα τέλη του 1933) 

πέτυχε να κερδίζει την αμέριστη εμπιστοσύνη του αυστριακού εργατικού κινήματος 

ενάντια στους αριστερούς επικριτές του.  

 Γιατί αυτό που του επέτρεπε να περιθωριοποιεί τόσο τις ρεφορμιστικές όσο και 

τις επαναστατικές φωνές του κόμματος ήταν ακριβώς η ικανότητά του να τις 

ενσωματώνει στο πλαίσιο του «τρίτου δρόμου» του και της (δικής του) μαρξιστικής 

ορθοδοξίας. Πώς μπορούσε να κατηγορηθεί ένα κόμμα για ρεφορμισμό, όταν οργάνωνε 

την ένοπλη άμυνα του προλεταριάτου και απέρριπτε κάθε κυβερνητική συμμετοχή που 

συνεπαγόταν συνυπευθυνότητα και όχι εξουσία; Ή πώς μπορούσε να κατηγορηθεί για 

μπολσεβικισμό, όταν στις μέρες του επαναστατικού αναβρασμού επέμενε να παραπέμπει 

στις αντικειμενικές συνθήκες και στην αλληλουχία των σταδίων κοινωνικής οργάνωσης; 

Αν το 1916-17 η Αριστερά του SDAP ασκούσε κριτική στην ηγεσία του Β. Άντλερ, ήταν 

γιατί αυτή απομάκρυνε το κόμμα όχι μόνο από τον απώτερο στόχο του σοσιαλισμού, 

αλλά και από το βραχυπρόθεσμο καθήκον της αστικής επανάστασης! 

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αμφιταλαντεύσεις μεταξύ ρεφορμισμού και 

επανάστασης δεν προσφέρονταν ως η ενδεδειγμένη τακτική στο ρευστό περιβάλλον του 

Μεσοπολέμου. Η πόλωση μεταξύ των τάσεων του διεθνούς σοσιαλισμού και η ανάπτυξη 

του φασισμού δεν άφηναν περιθώρια για μέσες λύσεις και εκεί ήταν πράγματι που 

κρίθηκε και η στάση της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας. Η ένταξη στην LSI το 1923 

απέδειξε πως ο «τρίτος δρόμος» ήταν μία πλάνη σε διεθνές επίπεδο, η ηγεσία ωστόσο 

του SDAP επέμεινε να τον ακολουθεί στο πλαίσιο της αυστριακής πολιτικής. Και παρότι 

είχε αναλύσει σωστά τη διαδρομή του SPD στη Γερμανία, δεν κατάφερε να αποφύγει τα 

λάθη που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσαν στην επικράτηση του φασισμού.   

 Οι διαφορές βέβαια με τη γερμανική Σοσιαλδημοκρατία υπήρχαν και είχαν φανεί 

από τα πρώτα βήματα της Αυστριακής Δημοκρατίας: Το SDAP δε χρειάστηκε να 

χρησιμοποιήσει αντιδραστικά στρατιωτικά σώματα σαν τα Freikorps για να καταστείλει 

τις κομμουνιστικές δράσεις, εφόσον είχε πετύχει να δημιουργήσει έναν ελεγχόμενο από 
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αυτό Volkswehr. Στο γεγονός αυτό εντοπιζόταν και μια από τις αιτίες για τη μειωμένη 

απήχηση του KPÖ τα επόμενα χρόνια, ενώ η αντίστροφη πορεία του γερμανικού 

κομμουνισμού όφειλε αρκετά στην αντιμετώπιση που είχε από τον Noske το 1919. Εκεί 

βρισκόταν άλλωστε η ρίζα της απροθυμίας του KPD (μέχρι και την ύστατη ώρα) για 

ενιαίο μέτωπο εναντίον του ναζισμού, αλλά και η αντίστοιχη απροθυμία του SDAP 

ακόμα και μετά τη συντριβή του 1934. Οι προοπτικές συνεργασίας των δύο στρατοπέδων 

τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αυστρία αντανακλούσαν τελικά τους μεταξύ τους 

συσχετισμούς δύναμης, οι οποίοι με τη σειρά τους παρέπεμπαν ευθέως στα γεγονότα της 

επαναστατικής περιόδου: Στα κρίσιμα εκείνα χρόνια το SDAP είχε πετύχει να ελέγξει τα 

εργατικά και στρατιωτικά συμβούλια και δεν είχε βρεθεί στην «ανάγκη» να καταστείλει 

κινήματα του τύπου της βαυαρικής «κόκκινης δημοκρατίας». 

Κι αν η συμπεριφορά του στα χρόνια της επανάστασης δεν αρκεί από μόνη της 

για να εξηγήσει τη διατήρηση της δύναμής του, η εικόνα συμπληρώνεται από τη 

διαδρομή του στα επόμενα χρόνια. Γιατί η στάση του εναντίον του μπολσεβικισμού δεν 

υπήρξε λιγότερο κατηγορηματική από αυτή του SPD, ενώ η άμεση ή έμμεση συμβολή 

του στην καταστολή των όποιων κομμουνιστικών δράσεων δεν άφηνε αμφιβολίες για τις 

προθέσεις του. Το SDAP όμως πέτυχε να μονοπωλήσει την εκπροσώπηση των 

εργατικών συμφερόντων, γιατί έπεισε το αυστριακό προλεταριάτο για τη συνέπεια της 

στάσης του: Η οργάνωση της Schutzbund έδειχνε να επαληθεύει στην πράξη την 

προγραμματική ρητορεία του κόμματος, ενώ οι όροι της Σοσιαλδημοκρατίας για τη 

συμμετοχή της στην κυβέρνηση δεν παραβιάστηκαν ούτε στο ελάχιστο. Σε καμία φάση 

της Πρώτης Αυστριακής Δημοκρατίας το SDAP δεν ταυτίστηκε με το αστικό της 

καθεστώς (όπως συνέβη με το SPD και τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης) και το γεγονός 

αυτό είχε μεγάλη σημασία για την εμπιστοσύνη των Αυστριακών εργατών. 

Παρόλα αυτά η αποτυχία του να σταματήσει την άνοδο του φασισμού οφείλεται 

τελικά στην επανάληψη αρκετών από αυτά που έπραξαν ή δεν έπραξαν οι Γερμανοί 

σύντροφοί του. Το SDAP δεν απέφυγε την παγίδευση μέσα στην ίδια τη δύναμή του και 

ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του ’20 έδειχνε να ενσαρκώνει την αντίληψη πως 

«το κίνημα είναι το παν» (ακόμη κι αν εξακολουθούσε να πρεσβεύει τον τελικό σκοπό). 

Η αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία απέκτησε σταδιακά όλα τα γνωρίσματα ενός «ημι-

καθεστωτικού» γραφειοκρατικού οργανισμού, που δε διέθετε την αναγκαία ενέργεια για 
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αντίσταση στις προκλήσεις που εμφανίστηκαν. Τα στελέχη και οι διαδικασίες του 

κόμματος γνώριζαν ελάχιστη ανανέωση, τα περιθώρια για ζυμώσεις ήταν στην 

πραγματικότητα μηδαμινά και όλα επέμεναν να περιστρέφονται γύρω από την αυθεντία 

της ηγεσίας, που με την πάροδο των χρόνων συμβιβαζόταν περισσότερο και από το να 

συμβιβάζει.436  

Ο «τρίτος δρόμος» της δε στερούταν βέβαια επιχειρημάτων: Μια σοβιετική 

δημοκρατία στην Αυστρία το 1918-19 θα είχε πιθανότατα την τύχη αυτής του Bela Kun, 

ενώ τυχόν συμμετοχή στην κυβέρνηση στην κρίσιμη καμπή του 1931 θα είχε πιθανότατα 

αποξενώσει το SDAP από μεγάλο τμήμα της βάσης του και μάλλον δε θα είχε αποτρέψει 

την επιβολή του φασισμού. Η τακτική όμως των συνεχών υποχωρήσεων σίγουρα 

αντέφασκε στην «κεντριστική» συνέπεια του κόμματος και θύμιζε σε αρκετά την 

αντίστοιχη της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. Στο βαθμό που το SPD ανέχθηκε το 

«μικρότερο κακό» του Hindenburg ενόψει αυτού του Χίτλερ,437 οι συνταγματικές 

υποχωρήσεις του SDAP (ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, διατήρηση του πολεμικού 

Ermächtigungsgesetz, αποδυνάμωση της «Κόκκινης Βιέννης») οδήγησαν σε μια στάση 

που κάθε άλλο παρά τιμούσε το «συμβόλαιό» του με την εργατική τάξη: Οι 

διαπραγματεύσεις της ηγεσίας του με τον αυστροφασισμό παρέπεμπαν εξίσου σε μια 

λογική «μικρότερου κακού» ενόψει του ναζισμού και έμοιαζαν να δικαιώνουν την 

απαξίωση που της απέδιδε ο ίδιος ο Ντόλφους.438  

Η «κατευναστική» πολιτική απέναντί του και οι συνέπειές της κατέδειξαν τελικά 

με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που είχε ήδη διαφανεί από το 1923: Πως ο 

«τρίτος δρόμος» του SDAP απείχε αρκετά από το σημείο ισορροπίας του εκκρεμούς 

μεταξύ ρεφορμισμού και επανάστασης. Αν η σύγκρισή του γίνεται με το γερμανικό 

παράδειγμα, δεν είναι φυσικά λόγω μόνο της γεωγραφικής (και πολιτικής) τους 

γειτνίασης, αλλά κυρίως λόγω της απόστασής του από το σοβιετικό ιδεολογικό μοντέλο. 

Τίποτα δεν περιγράφει καλύτερα τα όρια της δράσης του από μια φράση του ίδιου του 

                                                 
436 Χαρακτηριστικά παραδείγματα της γραφειοκρατικής αντίληψης και της «μονόδρομης» ιδεολογικής 
επιρροής της ηγεσίας παρατίθενται στο C. Jeffery, ό.π., σελ. 44-45, 174-178  
437 D. Lehnert, ό.π., σελ. 150 
438 Ο Ντόλφους δήλωνε λίγο πριν τον κρίσμο Φεβρουάριο πως «για αυτούς τους ηγέτες δε θα αγωνιστούν 
πλέον οι εργάτες της Αυστρίας». [βλ. P. Willmitzer, ό.π.] Σε κάποιο βαθμό αποδείχθηκε πως είχε δίκιο.  
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Μπάουερ, που δήλωνε πως «πρέπει κανείς να γνωρίζει όχι μόνο τι μπορεί, αλλά και τι 

επιτρέπεται να πράξει»439  

Η πολιτική του ηθική συνέχιζε στην πραγματικότητα τη φιλελεύθερη 

κεντροευρωπαϊκή παράδοση της αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας, όπως αυτή είχε 

αποτυπωθεί στην ηγεσία του Βίκτορ Άντλερ. Η διαρκής εξάλλου επίκληση των 

αντικειμενικών συνθηκών (οσοδήποτε τεκμηριωμένη) δικαιολογούσε όσους τον 

μέμφονταν για ιστορική μοιρολατρία, ενώ η ηγεσία του εξέφραζε ξεκάθαρα μια πολιτική 

που «δε δημιουργούσε, αλλά περίμενε την επανάσταση». Κι αν η συγκεκριμένη εργασία 

κουράζει με την επανάληψη αντιθετικών συντακτικών σχημάτων, η ευθύνη ανήκει 

περισσότερο στον ίδιο τον Μπάουερ και στις αμφιταλαντεύσεις του «τρίτου δρόμου» 

του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
439 M. Krätke, ό.π. Ακόμη πιο χαρακτηριστική υπήρξε η στάση του απέναντι στην προοπτική του 
εμφυλίου. Η συμπεριφορά του δεν έπαψε να έχει ως γνώμονα τις αναφορές του στις «μητέρες αυτής της 
χώρας». [βλ. www.sjoe.at/content/wien/infos/linkebio/article/1112.html ] 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 
 

1874: Πρώτο συνέδριο των Σοσιαλιστών της Αυστρίας στο Neudörfl 

1889: «Ενωτικό» συνέδριο στο Hainfeld – Ίδρυση του SDAP με πρόεδρο τον B. Άντλερ 

1895: Εκλογή του A. Hueber ως γραμματέα της Συνδικαλιστικής Επιτροπής  

1897: Συνέδριο του SDAP στο Wimberg – Εκλογή των πρώτων Σοσιαλδημοκρατών στο 

αυστριακό Reichsrat 

1899: Συνέδριο του SDAP στο Brünn – Πρόγραμμα για το ζήτημα των εθνοτήτων – 

Έκδοση του έργου του Ρέννερ «Κράτος και Έθνος»  

1900: Εκλογή των J. Reumann και F. Schuhmeier σε διαμερισματικά συμβούλια της 

Βιέννης  

1901: Συνέδριο του SDAP στη Βιέννη  

1902: Έκδοση του έργου του Ρέννερ «Ο αγώνας των αυστριακών εθνών για το κράτος»  

1904: Ίδρυση του Κεντρικού Συνδέσμου Αυστριακών Καταναλωτικών Ενώσεων  

1907: Πρώτες εκλογές με βάση το ίσο και καθολικό δικαίωμα ψήφου – Το SDAP 

δεύτερο κόμμα στο Reichsrat – Έκδοση του έργου του Μπάουερ «Το ζήτημα των 

εθνοτήτων και η Σοσιαλδημοκρατία»  

1908: Ανάκληση του καθολικού δικαιώματος ψήφου στην Ουγγαρία 

1909: Προσάρτηση της Βοσνίας από την Αυστροουγγαρία  

1911: Αυτόνομη εκλογική κάθοδος των Τσέχων Σοσιαλδημοκρατών – Σημαντική 

μείωση της κοινοβουλευτικής ισχύος του SDAP  

1913: Δολοφονία του F. Schuhmeier 

1914: Έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου – «Εμφύλια ειρήνη» του SDAP με την 

αυτοκρατορική κυβέρνηση  

1915: Πρώτη δημόσια καταδίκη του πολέμου από τον K. Seitz 

1916: Δολοφονία του πρωθυπουργού Stürgh από τον Φ. Άντλερ 

1917: Απεργίες των Αυστριακών εργατών – Επιστροφή του Μπάουερ από τη ρωσική 

αιχμαλωσία και προσχώρησή του στην εσωκομματική Αριστερά – «Διακήρυξη της 

Αριστεράς» στο συνέδριο του SDAP στη Βιέννη 

1918: (Ιανουάριος) Ψήφισμα της Αριστεράς για το ζήτημα των εθνοτήτων - Μεγάλη 

απεργία σε όλη την Αυστροουγγαρία  
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(Φεβρουάριος) Θέσπιση του καταστατικού των Εργατικών Συμβουλίων   

(Σεπτέμβριος) Στρατιωτική κατάρρευση και μαζικές λιποταξίες  

(Οκτώβριος) Ανακήρυξη της τσεχικής, πολωνικής και γιουγκοσλαβικής ανεξαρτησίας – 

Προσωρινή Εθνοσυνέλευση των Γερμανών της Αυστρίας – Διακομματική κυβέρνηση με 

καγκελάριο τον Ρέννερ   

(Νοέμβριος) Συγκρότηση του Volkswehr – Ίδρυση του KΡÖ – Θάνατος του Β. Άντλερ 

και διαδοχή του από τον Μπάουερ στο υπουργείο Εξωτερικών - Κατάρρευση της 

μοναρχίας και ανακήρυξη της Αυστριακής Δημοκρατίας ως τμήματος της Γερμανικής 

Δημοκρατίας – Θέσπιση Βιομηχανικών Επιτροπών 

(Δεκέμβριος) Μερική εισαγωγή της οκτάωρης εργασίας  

1919: (Φεβρουάριος) Εκλογές για Συντακτική Εθνοσυνέλευση και ανάδειξη του SDAP 

σε πρώτο κόμμα 

(Μάρτιος) Συνέδριο των Εργατικών Συμβουλίων – Κυβέρνηση συνασπισμού SDAP-CSP 

υπό τον Ρέννερ και ανάληψη από τον Μπάουερ της Επιτροπής Κοινωνικοποιήσεων – 

Ανακήρυξη Rätediktatur στη Βουδαπέστη – Συμφωνίες Μπάουερ-Rantzau 

(Aπρίλιος) Ανακήρυξη Rätediktatur στο Μόναχο - Επέμβαση του Volkswehr μεταξύ 

αστυνομίας και Κομμουνιστών  

(Μάιος) Εκλογή του J. Reumann στη δημαρχία της Βιέννης  

(Ιούνιος) Δυσμενής συμμαχική πρόταση συνθήκης προς την Αυστρία - Καταστολή 

κομμουνιστικού πραξικοπήματος με τη συνεργασία SDAP και αστικών κομμάτων  

(Ιούλιος) Ευνοϊκότερη πρόταση συνθήκης - Παραίτηση του Μπάουερ από το υπουργείο 

Εξωτερικών  

(Αύγουστος) Κατάρρευση της Rätediktatur της Βουδαπέστης  

(Οκτώβριος) Επικύρωση της συνθήκης Saint-Germain από την Εθνοσυνέλευση - Νέα 

κυβέρνηση συνασπισμού SDAP-CSP – Ίδρυση της SARA 

1920: (Ιανουάριος) Συμφωνίες Ρέννερ- Beneš 

(Μάρτιος-Μάιος) Μεγάλες απεργίες και διαδηλώσεις των Αυτριακών εργατών – 

Συγκρότηση του Bundesheer 

(Ιούνιος) Νίκη της SARA στη Συνδιάσκεψη των Εργατικών Συμβουλίων – Διάλυση 

κυβερνητικού συνασπισμού – Σχηματισμός διακομματικής υπηρεσιακής κυβέρνησης  
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(Οκτώβριος) Ψήφιση του Συντάγματος της Αυστριακής Δημοκρατίας – Εκλογές και νίκη 

του CSP – Κυβέρνηση συνασπισμού CSP και GDVP υπό τον M. Mayr 

1921: (Φεβρουάριος) Συγκρότηση στη Βιέννη της Διεθνούς Εργατικής Κοινότητας 

Σοσιαλιστικών Κομμάτων  

(Μάρτιος) Αποτροπή αψβουργικού πραξικοπήματος  

(Απρίλιος-Μάιος) Αποσχιστικά δημοψηφίσματα σε Τυρόλο και Σάλτσμπουργκ  

(Ιούνιος) Παραίτηση του Mayr και ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σόμπερ 

(Ιούλιος-Νοέμβριος) Συνθήκη Trianon και πολεμική σύγκρουση Αυστρίας-Ουγγαρίας 

για το Burgenland  

(Οκτώβριος) Οικονομικό Πρόγραμμα του SDAP 

1922: Άρνηση του SDAP να συμμετάσχει στην κυβέρνηση - Παραίτηση του Σόμπερ και 

ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ζάιπελ - Σύμβαση της Γενεύης   

1923: Εκλογή του K. Seitz στη δημαρχία της Βιέννης – Συνέδριο του Αμβούργου και 

διάλυση της Διεθνούς της Βιέννης - Το SDAP και πάλι δεύτερο κόμμα στις εκλογές του 

Οκτωβρίου – Συγκρότηση της Republikanischer Schutzbund από τον J. Deutsch  

1924: Δεύτερη έκδοση του έργου του Μπάουερ «Το ζήτημα των εθνοτήτων και η 

Σοσιαλδημοκρατία» - Απεργιακές κινητοποιήσεις και παραίτηση του Ζάιπελ  

1926: Εκπαιδευτική κρίση - Επάνοδος του Ζάιπελ στην πρωθυπουργία – Συνέδριο του 

SDAP στο Λιντς και κοινοποίηση του Προγράμματός του  

1927: Πρόκληση της Heimwehr στο Schattendorf – Ενιαία εκλογική κάθοδος CSP και 

GDVP και «πύρρεια» νίκη τους στις εκλογές του Απριλίου – Εκπαιδευτικός 

συμβιβασμός – Καταστολή της εργατικής εξέγερσης του Ιουλίου  

1928: Πρώτη εκλογή του W. Miklas στην Προεδρία της Δημοκρατίας  

1929: Νέα παραίτηση του Ζάιπελ – Επάνοδος του Σόμπερ στην πρωθυπουργία – 

Κατάρρευση της BCA - Συνταγματική αναθεώρηση  

1930: (Απρίλιος) Ψήφιση του αντι-τρομοκρατικού νόμου 

(Μάιος) Όρκος της Heimwehr στο Korneuburg – Διαδοχή του Ζάιπελ από τον K. 

Vaugoin στην προεδρία του CSP 

(Αύγουστος) «Άλωση του κόκκινου Steyr» από την τοπική Heimwehr 

(Σεπτέμβριος) Διαδοχή του Σόμπερ από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Vaugoin και 

υπουργοποίηση του E. Starhemberg – Εκλογική άνοδος του γερμανικού NSDAP  
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(Νοέμβριος) Εκλογές και ανάδειξη του SDAP σε πρώτο κόμμα – Νέος κυβερνητικός 

συνασπισμός CSP-GDVP υπό τον Ο. Εnder  

1931: (Μάρτιος) Συμφωνίες Σόμπερ-Brüning για τελωνειακή ένωση   

(Μάιος) Κατάρρευση της Österreichische Creditanstalt 

(Ιούνιος) Παραίτηση του Ender – Κυβερνητική εντολή στον Ζάιπελ και άρνηση του 

SDAP για  διακομματική κυβέρνηση - Aνάθεση της πρωθυπουργίας στον Κ. Buresch 

(Σεπτέμβριος) Αρνητική ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου για το σχέδιο των 

Σόμπερ-Brüning – Καταστολή πραξικοπήματος της Heimwehr στη Στυρία  

1932: (Ιανουάριος) Δεύτερη κυβέρνηση Buresch 

(Απρίλιος) Άνοδος του NSDAP στις εκλογές των κρατιδίων  

(Μάιος) Παραίτηση του Buresch και ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Ντόλφους  

(Οκτώβριος) Πρώτη επίκληση του Ermächtigungsgesetz και υπουργοποίηση του E. Fey 

(Νοέμβριος) Παραίτηση του Breitner από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στη Βιέννη 

1933: (Ιανουάριος- Φεβρουάριος) Πρώτος σχηματισμός κυβέρνησης από τον Χίτλερ -

Πυρπόληση του γερμανικού Reichstag  

(Μάρτιος) Απεργία των σιδηροδρομικών – «Αυτο-αναστολή» του κοινοβουλευτισμού – 

Εισαγωγή λογοκρισίας και απαγόρευση πολιτικών εκδηλώσεων και της Schutzbund  

(Απρίλιος) Διάταγμα περί «προστασίας των εργοδοτών» 

(Μάιος) Συγκρότηση του «Μετώπου της Πατρώας Γης» - Κήρυξη του KPÖ εκτός νόμου 

(Ιούνιος) Κήρυξη του NSDAP εκτός νόμου  

(Σεπτέμβριος) Διάρρηξη των δεσμών του Ντόλφους με τη Landbund και τον Vaugoin – 

Διακήρυξή του περί φασιστικού κράτους – Διατύπωση των «τεσσάρων σημείων» στο 

συνέδριο των Ελεύθερων Συνδικάτων  

(Οκτώβριος) Υιοθέτηση των «τεσσάρων σημείων» από το συνέδριο του SDAP – 

«Κατευναστική» πρόταση του Ρέννερ στον Ντόλφους  

1934: (Φεβρουάριος) Εμφύλιος πόλεμος και συντριβή της Σοσιαλδημοκρατίας – 

Διαφυγή των Μπάουερ και Deutsch στο Brno - Κήρυξη του SDAP εκτός νόμου – 

Συγκρότηση του Γραφείου Εξωτερικού των Αυστριακών Σοσιαλδημοκρατών (ALÖS) 

1938: (Μάρτιος) Anschluß της Αυστρίας στη ναζιστική Γερμανία – Συγκρότηση στις 

Βρυξέλλες της Αντιπροσωπείας Εξωτερικού των Αυστριακών Σοσιαλιστών (AVOES) 

(Ιούλιος) Θάνατος του Μπάουερ στο Παρίσι  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 
ALÖS (Auslandsbüro der Österreichischen Sozialdemokraten): Γραφείο Εξωτερικού των 

Αυστριακών Σοσιαλδημοκρατών 

AVOES (Auslandsvertretung der Οesterreichischen Sozialisten): Αντιπροσωπεία 

Εξωτερικού των Αυστριακών Σοσιαλιστών  

CSP (Christlichsoziale Partei): Χριστιανο-κοινωνικό Κόμμα  

DNSAP (Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei): Γερμανικό 

Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα   

GDVP (Großdeutsche Volkspartei): Μεγαλο-γερμανικό Λαϊκό Κόμμα  

GÖC (Großeinkaufsgesellschaft für österreichische Consumvereine): Εταιρεία μεγάλων 

προμηθειών για τις αυστριακές καταναλωτικές ενώσεις  

KGW (Konsumgenossenschaft Wien und Umgebung): Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 

Βιέννης και Περιχώρων   

KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs): Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας 

Κ.τ. Ε.: Κοινωνία των Εθνών  

LSI (Labour and Socialist International): Εργατική και Σοσιαλιστική Διεθνής  

MAV (Metallarbeiterverband): Σύνδεσμος Μεταλλεργατών 

MSPD (Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands): Πλειοψηφικό 

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας   

NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei): Εθνικοσοσιαλιστικό 

Γερμανικό Εργατικό Κόμμα   

RS (Revolutionär Sozialisten): Επαναστάτες Σοσιαλιστές  

SARA (Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft Revolutionäre Arbeiterräte): 

Σοσιαλδημοκρατική Εργατική Κοινότητα Επαναστατικών Εργατικών Συμβουλίων  

SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei): Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα   

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands): Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας   

USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands): Ανεξάρτητο 

Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας   

ZÖK (Zentralverband Österreichischer Konsumvereine): Κεντρικός Σύνδεσμος  

Αυστριακών Καταναλωτικών Ενώσεων  
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΠΗΓΕΣ: 

 

Otto Bauer: Werkausgabe, Europaverlag, Βιέννη, 1975-1980 
Band 1 

“Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie” (2η έκδοση, 1924)   

Band 2 

- “Rätediktatur oder Demokratie?” (1919) 

- “Der Weg zum Sozialismus” (1919) 

- “Acht Monate auswärtiger Politik” (1919)  

- “Bolschewismus oder Sozialdemokratie?” (1920)  

- “Die Österreichische Revolution” (1923) 

Band 8 

Der Kampf, Band 3, Oktober 1909-September 1910: 

- “Die starke Regierung oder die starke Demokratie?” 

- “Der Weg zum Frieden” 

Der Kampf, Band 10, Jänner 1917-Dezember 1917: “Würzburg und Wien” 

Der Kampf, Band 11, Jänner 1918-Dezember 1918  

- “Das Selbstbestimmungsrecht der österreichischen Nationen” 

- “Ein Nationalitätenprogramm der Linken” 

- “Marx oder Radetzky ?” 

- “Deutschland und wir” 

- “Die Bolschewiki und wir” 

Der Kampf, Band 12, Jänner-Dezember 1919: “ Karl Kautsky und der Bolschewismus” 

Der Kampf, Band 13, Jänner 1920-Dezember 1920 

- “Die alte und die neue Linke” 

- “Nochmals die neue Linke” 

Band 9 

Der Kampf, Band 17, Jänner-Dezember 1924: “Das Gleichgewicht der Klassenkräfte” 
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Der Kampf, Band 18, Jänner-Dezember 1925: “Der Kongreß in Marseille” 

Der Kampf, Band 20, Jänner-Dezember 1927 

- “Kritiker links und rechts”   

-“Nach dem Parteitag” 

-“Wandlungen und Probleme der Anschlußpolitik” 

Der Kampf, Band 21, Jänner-Dezember 1928 

- “Klassenkampf und Ideologie” 

- “Kapitalherrschaft in der Demokratie” 

Der Kampf, Band 23, Jänner-Dezember 1930: “Die Bourgeoisrepublik in Österreich” 

Der Kampf, Band 24, Jänner-Dezember 1931:  

“Die Zukunft der russischen Sozialdemokratie” 

Der Kampf, Band 25, Jänner-Dezember 1932: “Der 24. April” 

Der Kampf, Band 26, Jänner-Dezember 1933: “Um die Demokratie” 

Der Kampf, Band 27, Jänner1934: “Klassenkampf und »Ständeverfassung«” 

Der Kampf, Brünn – 1. Jahrgang, Mai – Dezember 1934  

- “Die Gegenrevolution und die Kirche” 

- “Die Strategie des Klassenkampfes” 

- “Rechtsblock und Linksblock in der Internationale” 

- “Demokratie und Sozialismus”   

- “Der Austrofaschismus nach dem Naziputsch” 

- “Kommunisten und Sozialisten in Österreich”  

Der Kampf, Brünn - 2. Jahrgang, Jänner-Dezember 1935 

- “Die Kanonen des Februar” 

- “Triumph des Kapitalismus?”   

Der Kampf, Brünn - 3. Jahrgang, Jänner-Dezember 1936 

- “Der Kampf gegen die Nazi in Österreich” 

- “Einheitsfront des Faschismus” 

Der Kampf, Brünn - 4. Jahrgang, Jänner-Dezember 1937 

- “Der Sozialismus und die deutsche Frage” 

- “Das Wesen der Volksfront”  

- “Nach zwanzig Jahren” 
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Der Kampf, Brünn - 5. Jahrgang, Jänner-Mai 1938: “Österreichs Ende” 

Der Sozialistische Kampf, Paris - Nr. 1, Juni 1938: “Nach der Annexion”   

Der Sozialistische Kampf, Paris - Nr. 2, Juni 1938 

“Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen?” 

Der Kampf, Rubrik »Aus der Sowjetunion«, 1934-1938 

“Der 17. Jahrestag der Oktoberrevolution” 

“Demokratisierung der Sowjetverfassung 
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